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واآليةة: المةةة ادقة وأ ودوا وا قاولةا دة ةا   الةةا رتاةه الةلارتوهل ة(ةو لةقىهل  دو مالةا ق اداةلاال  ولةقىهل  دةةق  دو    

ة(و ةا دو  ةقسا  وهذا ةن جوةوهل حبقائق األشةااال وكيةالوهل اااةاا وادةقههل ق رتقةائق األشةااالي روةهل يفاهللاةق  د    
صةا   الةاه وسةهل ودنه ياتفزه ميذيبوهل إايه راغضه ويااع ق جماوا  النا ههل دايفقا رتايص الةا إظواو ص و وسقده 

النهي رإ  مل يف و رق  درحلقه ودالجزوه وهق ادقا وي رتقمهقا د  ة الي اداسةادة النةه  ةا صةا و ق  الةقاه وةةا  ووا د    
ادنظةام ادةذق لة وهي وج ةو األةةقو مدغةة ةقالاتوةا ل و نظام األةقو مق يااي ووهللاع احلقائق ودسباهباي ودجاى احلقا ث الةةا 

ادةةح رتةة   ىةةاي و  يضةةاه د  ييةةذأ اييةةذ ق  دو ي انةة  ا ةةاهةق  ولةة  وهللاةةع ىةةهل ةةةا يةاةةق هبةةهل ةةةن ادزواجةةا ق اآلقةةا    
أ حمادةي وق اد ناا اتواتي كو ذدك جياق الةا نظهل التضتوا احليلة   حيلةه الةةا مبة يةوا سة اا سةائو و  ماةفاه سةفاه

وهةق احليةاهل اد ةةةاهلأ روةهل ج ةةةقا اسةتلااو اداسةقا صةةةا   الةاةه وسةةةهل الةةا  الةقههل مأل دةةة ادةح دةةةاه   د  ية القههل هبةةا 
والة م مب يةةه ذدةك  ايت دقةاى الةةا رتاةه و بةتوهل ج ةةقا كةو ذدةك  دةام الةةا دنةه  ةا ة ية  ةةن   راسةت دقا  ةذدك 

ه ألي ه مبا يقجه ده ادقبقا الن  اياسو إداوهلأ وةا  وى ايااكني د    إمنا الةا انتفاال د  ييق    دوسةهي ألنه دق دوسة
دوسو اداسقا صةا   الةاةه وسةةهل و ةة هبةهل و ةبةا دقةمرتوهلي ودنةه   يضةاه الة م لبةقىهل و تةه وه ايتةهأ ودةذدك دمةا ق 

  الةاه وسةهل ق لقده  ةن و ه   رتياية كمةوهل اد  وا الن اسهل ا مدة إىل دفظ اداأ ايضاف إىل هللالا اداسقا صةا
إميةةاال إىل ادا ق اةةة اااصةةة مدت ةةةق مداسةةقا صةةةا   الةاةةه وسةةةهل وهةةي و ق اةةة ايقةة في   قةةاغة اسةةهل ادفاالةةو  دةلقةة فا  
 قاغة ايف قا  ةن  ني  قاة ااةق ايقتضاة ادغضه دغضبه دتقمهوهل د   ضه   ة(و  ضه اامئق ياةت الي اسسةااع 

 ام وةا الةلقا دسااو احليلة اسىاة واحليهل اسىي واد ةهل األالةاأ إىل ا نتق
ولةة  دةةةا   وسةةقده    جياةةه الةةن الةةلارتوهل مبةةا هةةق احلقاقةةة اياشةة   وإ  كانةة  دالةةةا ةةةن ةةة اوكوهل جةةقام راةةه م ةةاي   

  إىل م قاةةه كمةوةةةهل مدتو يةة  ىةةهل وهةةةق لقدةةه  رقةةو إمنةةةا ادغاةةه ت ي رجةةةاال  فةةاال ادتفايةةع هنةةةا  و    ةة  نظةةائاه د شةةةاو 
 م قاأ شأ  ايتلين ةن رتاده ايت(ب  ق دةاهأ 

وادغاه: ةا  اأ الن رتقاس ادناس ةن األشااالي واياا   ه هنا ةا يتيق  ةةن لةقلةات  ةا ة تةا   ق اد ةامل ادة ناقق ةةن  
 اي جزاتأ ومفاا هذا لقده  لو إمنا اآلايت الن    أ 

غابة   يق و الةاوا إ   أ وجاال اديمم  قاغة ادققا دةا  الةاوهل ق االتقا ههل د  ق ةينة وادمم دةلةكي دق األةقو اي 
اداسةةقا احلةةق د  ا  مبةةا ياةةأده لقةةةه ةةةن ااةةقاووي رج ةةةقا الةة م ولةةقع ةقةةلرتوهل المةةةة الةةةا دنةةه دةةا   اسةةقا ةةةن  ي 

قةاع ةةا سةأدقه دا ةلةقا درةهل ياةةق   اة اىهل إىل رةذدك و  الةاوهل  قاغة ادققا اد ادة الةا د  اداسقا دا  ده مقاف ق إي
 ا ااال  الةا   م اىل مسرحامأ 
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ومجةة  رانتظاوا إين ة يهل ةن اينتظاين  مفايع الةا مجةة  إمنا ادغاه ت  دق دا   ديب و د يهل إ  انتظاو ةا ا   ةه    
 مب جزين أ إ  شاالي كققا نقح دققةه  إمنا امايهل  ه   إ  شاال وةا دنتهل 

وهذا م اي  مدتو ي  ىهل د  ةا ا   ه     يللبق  ةنه إ  شاا ىهلي كققده م اىل  ولادقا دق  دنزا الةاه ةةك ودق دنزدنا  
 ةةيا دقضي األةا مث   ينظاو  أ 

 واي اة ق لقده  ة يهل  جمازية ةات لةة ق ا شلاك ق ة ةق ا نتظاوأ  
ة ةن     هللاااال ةاتوهل إذا ىهل ةيا ق آايمنةا لةو   دسةاع ةيةاا إ  وسةةنا ييتبةق  ةةا  يةاو    يةا  وإذا دذلنا ادناس و  

رتيةا  ةةا  اينيةةاكني  ةني هنةةا درةةهل ق ذدةةك  هةق   ب ةةاههل واز هةةائوهل مدن لةة واد الةةة رأناةةاههل ةةةا هةهل راةةه ةةةن ادن لةةة د  
سةةةتوزاالي كلةةةا لةةةاا م ةةةاىل  وذوين واييةةةذ ني دو  ادن لةةةة يتقل ةةةقا رتةةة وث هللاةةة ه رتفننةةةقا ق ادتيةةةذيه  قالاةةة    درةةةانني ا 

 وةوةوهل لةام أ 
   
 

 2001صفحة : 
 
وجاال اديمم الةا  ايقة احلياية الن رتإىهلي وايةقا إداه اديمم هق ادنيب صةةا   الةاةه وسةةهل واي ةنةق أ وراةه م ةاي    

   ااةقف ةةن رتةةقا ادنقلةة ادةح دنةذوههل هبةا ق لقدةه  تذكا اديفةاو حبةاا رتةةقا ايقةائه هبةهل د ةوةهل يتةذكاو ي را ة وا الة
  رانتظاوا  كلا ق احل يث  م اف إىل   ق اداقاال ي ارك ق ادني    أ 

رةةاياا  أ ادنةةاس  ادنةةاس اي وةةق و  ايتحةة ث الةةنوهل  قاينةةة اداةةااو الةةةا ادةةقجوني ايتقةة ةني ق لقدةةه م ةةاىل  وإذا ةةةة   
 اسناا  ادضا  الاان  نبه أ 

لاو: إ  اآلية منيا إىل ةا دصاأ لاينيا ةن ادقحط سبع سنني   الاال ادنيب صةا   الةاه وسةهل مث كنيف   النوهل ول   
ادقحط ودنزا الةاوهل اي اي رةلا رتاقا  فققا ي  نق  ق آايت   وي ا و  وسةقا   صةةا   الةاةه وسةةهل ويياة و  دةهأ 

د قا أ ول  دنذووا راوا مدب نية اديربىأ ولاا ا ن الباس: هي   نية وادقحط ادذق دصاأ لاينيا هق ايذكقو ق سقو  ا
يقم   وأ رتيق  هذه اآلية ل  نزد      انقااض اداةبع اداةنني ادةح هةي كاةف يقسةف و  ة  د  رتاةقاي رتيةق  لة  نزدة  

     سنة النيا ةن ادب (ة دو سنة إرت ى النيا أ 
 اي كلا مق م ق لقده  داذوو وما دةاه  ق سقو  اد قق أ واسذالة: ةات لةة ق ة ةق اس واك است او  دو جماز  
 وادا ة: هنا ة ةقة الةا دثا ادا ةي وهق ادن لة وادنفعي كققده  ويننيا و ته أ  
وادضااال: ادضاأ واي : ةات لو ق اسصا ةأ واي ىن إذا اند  ادناس ن لة     ادضةاي كةاي ا   ة  ادقحةطي واألةةن   ة   

    اياضأ ااقفي وادقحة  
و إذا  ق لقده  إذا ىهل ةيةا  دةلفاجةأ ي وهةي وا  ةة  ةقاأ  إذا  ادنيةا اة دقلقالةه مجةةة االاةة وهةي   مقةة  دممقةاا  

إبذا ادنيا اة ادح ممزةوا األر اا إ  ول   ظارا مث إ  ول   شا ا رم مقة  أل  ميق  جقام ىاي رةةذدك د قةو الةةا 
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ي أل  رتةةاف ايفاجةةأ  يةة ا الةةةا ادبةة او واسسةةااع مبضةةلق  ا لةةةةي رافاةة  ةفةةا  رةةاال مجةةةة ا ةةقاأ رتةةاف  إذا  ادفجائاةةة
 ادت قاه ادح ي ما هبا دا ط جقاأ ادنياط  نيا هي رإذا جاال رتاف ايفاجأ  د ىن النواأ 

و  آا واييةةا: رتقاقتةةه إقفةةاال األهللاةةااو وإ ةةاازه ق صةةقو  اياةةايةي ولةة  مقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  وةيةةاوا وةيةةا    ق سةةق  
 اللاا أ 

و ق  ةةن لقدةه  ق آايمنةا  دةظاراةة اةازيةة ايةاا  ةنوةا ايم اةةي دق ةيةاههل ايقةارته آلايمنةاأ وة ةىن ةيةةاههل ق اآلايت  
درهل ميياو  ةياا يت ةق هباي وذدك درهل يقمهق  د  آايت ادقاآ   ا  ادة الةا ص و اداسقا ويزاللق  دنه دق دنزد  الةاةه 

 ا وههل كاذ ق  ق ذدك وإمنا ههل ييذ قنه النا ا وةيا ا  ورتفاظا الةا  ينوهل ق ادنياكأ آية دقاى آلةنقا هب
ويا كا  اديمم ةتضلنا ادت اي  إبنةذاوههلي دةةا اداسةقا د  ي ظوةهل      دسةاع ةيةااي دق ةةنيهلي رج ةو ةيةا   هبةهل  

 دساع ةن ةياةوهل  ايت  أ 
ع ديضةةاي وذدةةك يةةا  ا الةاةةه رتةةاف ايفاجةةأ  ةةةن ايبةةا و  وهةةي إسةةااعأ و ا اسةةهل ادتفضةةاو الةةةا د  ةيةةا اديةةاراين سةةاي 

 واي ىن: د    دالجو ةياا  يهل ةنيهل مبياكهل  ايت  أ 
 ودساع: ةأققذ ةن دساع ايزي  الةا  ا لااسي دو ةن ساع اةا   ناال الةا وجق ه ق اديمم رالا رتياه ادفاوسيأ  
ييا الةا وجه ا ست او  ادتل(اةاة أل  هائة ذدك ادتأجاو ق قفائه النوهل كوائة ر و ود ةق الةا أتجاو   الذاهبهل اسهل ا 

 اياكاي ورتانته اينياكةة كلا مق م ق دية آا اللاا أ 
ومجةة  إ  وسةنا ييتبق  ةا  ياو   استئناف ق اأ دةلنياكني ةباشا  ه ي ا ةن  ي رةةذدك رقةة  الةةا ادةح لبةوةا  

ا  ا لةة ديق  ايخا بني ي تق و  قةمف ذدةكي إذ كةانقا حياةبق  درةهل مييةاو  مدنةيب صةةا  قتمف ايخا هأ وأتك
  الةاه وسةهل ود  ةياههل يتلنيا الةاه و  يني ا  ه رةأالةلوهل      ايمئيةة ايةقكةني إبرتقةاال األاللةاا ييتبةق  ذدةكأ 

 اأ الةاهي وهذا ياتةزم الةهل   م اىل  ذدكأ وايققق  ةن هذا د  ذدك حمقي ة  و  الةاوهل   يولوي وهق إنذاو مد ذ
والرب ميضاوع ق  ييتبق   و ميياو   دة  دة الةا ادتياوي دق متياو كتةا توهل كةلةا يتيةاو ةيةاههلي رةةا  ق لقدةه  ةةا  

  ياو   ادتفات ةن ادغابة إىل اا اأ  قتمف ة ا ق ادضلاينأ 
اده ووح الن ي ققأ  ةا ميياو    ااال ادغائهي وادضلا ا ادنةاس  ق لقدةه ولاده ا لوقو  ةا  ياو    تاال اا اأأ ول  

  وإذا دذلنا ادناس و ة أ والةا هذه ادقااال  راديمم ةقجه دةنيب صةا   الةاه وسةهلأ 
   
 

 2002صفحة : 
 
ا وي  الاصف وجةاالههل  هق ادذق يااكهل ق ادرب وادبحا رتىت إذا كنتهل ق ادفةك وجاين هبهل  اي   ابة ورارتقا هبا جااله  

ايةةقم ةةةن كةةو ةيةةا  وظنةةقا درةةهل درتةةاط هبةةهل  الةةقا   لةقةةني دةةه ادةة ين دةةئن دااتنةةا ةةةن هةةذه دنيةةقنن ةةةن ادنيةةاكاين رةلةةا 
دااههل إذا ههل يبغق  ق األوض  غا احلق  هذه ا لةة   ا امشاا ةن مجةة  وإذا دذلنا ادناس و ة  إىل آقاها أل  ادبغةي 
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ه اييا ق آايت  أ وايققق  ةن هذه ا لةة هق لقده  رةلا دااههل إذا ههل يبغق  ق األوض  وةةا ق األوض اشتلو الةا
سقاه  وا  وإ ةام دمةتنا أ دالقه ادتو ي  الةا كفاا  ادن لة  ذكا     م هل   الةاوهل مث هللاااال م قه ادن لةة دم ةتمال 

يةةق ةةنوهل كةتةةا ادن لتةني و  يتةةذكاي ريةا  ايققةةق  د  ق ذدةةك وادتةذكا اةةادقوهلي مث كاةف مفةةام الةنوهل و ةةة هبةهل رايفةةا را 
دالظةةهل اآلايت الةةةا ادقرت اناةةة رياةةف يققدةةق   دةةق  دنةةزا الةاةةه آيةةة ةةةن و ةةه  وق كةةو شةةيال دةةه آيةةةي وق كةةو ذدةةك اةتنةةا  

جةةزا الةةن الةةةاوهل مدن لةةة وماةةجاو ديفاارةةا ودتةةقاو  اآلايت الةةةاوهل وديةةام يغةةلوا مسةوةةاا راحاةةبقه وهللاةةا  يفةةاههل دو ال
 دقذههلي وهذا ةقلع وشاق ج  اداشالة ىذه اآلية ادقاآناةأ 

وإسةةنا  ادتاةةاا إىل   م ةةاىل مالتبةةاو دنةةه سةةببه ألنةةه قةةادق إىةةام ادتفيةةا ولةةقى احلاكةةة اد قةاةةة وا اةة يةي راسسةةنا  جمةةاز  
ةتنةةا  وادت ةةاي  إبقمىةةهل القةةةيي رادققةةا ايفةةا  ةةةن مجةةةة  هةةق ادةةذق ياةةاكهل  لقةةا ا الةةائيأ واديةةمم ةاةةت لو ق ا 

  قاجه ادنيياأ 
و رتىت  ا ت ائاةي وهي  اية دةتااا ق ادبحاو قاصةأ وإمنا كان   اية مالتباو ةا ال ف الةا ةة ققىا ةةن لقدةه   الةقا  

     رتىت    إىل لقده  غا احلق ي وايغاا ههل ةا ق لقده  يااكهل  ةن اينة اي ذنة  نه مااا ورق ةمئهل دةناسي ريا  ةا 
وة  قراهةا رايةة ذدةةك ادارةقي أل  مةةةك احلادةة ادةح   ةة   رتةىت  ينتوةةي النة ها اداةا ايةةن هل  ةه ويةة قةق  ق رتادةة ادبأسةةاال 

 وادضااالي وهذا ادنظهل ناج   يع ق درانني اديممأ 
ع اداةاة نيي رةلةا وةن   يع األسةقأ ق اآلية درا يا كان   ق   ذكةا ادن لةة جةاالت  ضةلائا اا ةاأ ادقةاحلة  لاة 

هاةةأت دمنتقةةةاا إىل ذكةةةا ادضةةةااال ولةةةع ا نتقةةاا ةةةةن هللاةةةلائا اا ةةةاأ إىل هللاةةةلا ادغابةةة دتةةةةقين األسةةةةقأ مبةةةا  ةقةةةه إىل 
اسرضاال إىل ةا  ص اينياكني رقاا  وجاين هبهل  الةا  ايقة ا دتفاتي دق وجاين  يهلأ وهيذا دجاي  ادضلائا جاة ة 

ههل إذا هةهل يبغةق  ق األوض  غةا احلةةق  رةإ  هةذا دةا  ةةةن شةاهل اية ةنني رةتلح  هللاةةلا دةفةايقني إىل ا  لةاا  رةلةا داةةا
ادغابة هذا دةلنياكنيي رق  دقام ةن اارب ةن ال ا ادذين يبغق  ق األوض  غا احلق م قيم الةا ادقاينة أل  ادذين يبغةق  

 ق األوض  غا احلق   ينيلو اياةلنيأ 
 ةاه دهو اي اين وهق كادتخقاص   ايق اداةزأ وهذا هللااأ ةن ا دتفات مل ينبه ال 
ول  الة ت هةذه اآليةة ةةن دة(ةةة ا دتفةات ةةن اا ةاأ إىل ادغابةة ق هللاةلائا ادغابةة كةوةا مب ةا دةينيةاف  نةاال الةةا ج ةو  

 هللالائا اا اأ دةلنياكني وج و هللالائا ادغابة ىهل ديضاي وةا حنقمه دان دداقأ 
ا ادن لةةةة النةة  لقدةةةه  وجةةاين هبةةهل  ةةةاي   ابةةة  دةتقةةةاي     ادن لةةة مشةةةةتوهلي وا تةة ا اسماةةا   ضةةةلا ادغابةةة ةةةةن آقةةا ذكةة 

ود شاو  إىل د  جميال اد اصفة رجأ  ق رتاا ادفاح ةاا  ةنه ا تمؤههل وختقيفوهلأ روق  وا  دققده  وجاالههل ايقم ةن كةو 
 ةيا  أ 

إىل ادةالن وإىل  ةم  احلبنيةةأ وكانة  دقةاي  واداا ق ادرب ة اوف دة اأأ وكذدك اداا ق ادبحاأ كانقا ياكبق  ادبحةا  
ورتةة ادنيتاال إىل ادالن ول  ياكبق  ادبحا دذدكأ ولة  وصةف  ارةة  ةن اد بة  اداةفن وسةاهاي وذكاهةا اللةاو  ةن كة(ةقم ق 

 ة ةقتهي وادنا غة ق  اداتهأ 
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 2003صفحة : 

 
تاةة   ة ها واال ةةن اداةاي دق جي ةيةهل ماةاو أ ولاد ا لوقو  يااكهل   تحتاة ق دوده ةضةلقةة راةني ةولةةة   ة ها ك  

ولاده ا ةن الةاةا ود ةق ج فةا  يننيةاكهل   تحتاةة ةفتقرتةة ق دودةه   ة ها نةق  مث شةني ة جلةة مث واال ةةن ادننيةاي وهةق ادتفايةق 
 الةةا حنةق لقدةةه م ةاىل  إذا دنةتهل  نيةةا منتنيةاو   ولقدةةه  رانتنيةاوا ق األوض أ لةاا ا ةةن ال اةة الةن الةةقف  ةن ديب مجاةةةة وديب
ادز ةةو: كةةانقا  دق دهةةو اديقرةةة  يقةةادو   يننيةةاكهل  رنظةةاوا ق ةقةةحف ال(لةةا   ةةن الفةةا  رقجةة وها  ياةةاكهل   دق  تحتاةةة 

 راني ةولةة رتحتاة  رأوا ةن كتبوا كذدك احلجام  ن يقسفي دق دةا  يتبوا ق ةقارتف دهو اديقرةأ 
ا هي وا لةة وادغاية هي ةفا  جقاأ  إذا  وهةق لقدةه و رتىت   اية دةتاااأ وهي هنا ا ت ائاة دالقب  حباف ايفاجأ  وجق  

  جاالها وي  الاصف ي رلجيال اداي  اد اصف هق  اية ادتااا اىفال اين هل  هي إذ رتانئذ ينقةه ادتااا كاوثة وةقابةأ 
دبحا مبا ينفةع وادفةك: اسهل ياكه ادبحاي واسهل مجع ده  قاغة وارت  ي ول  مق م الن  لقده م اىل  وادفةك ادح جتاق ق ا 

 ادناس  ق سقو  ادبقا أ وهق هنا ةاا   ه ا لعأ 
 وا اق: اداا اداايع ق األوض دو ق ادبحاي لاا م اىل  مسهل   جمااها  وادظاها دنه رتقاقة راولاأ  
الةاافأ واد ابةة: واداي  ة ن(ة ق كمم اد اأي ومق م ق لقده  وهق ادذق ياسو اداايح ننياا  ني ي ق و تةه  ق سةقو  األ 

 ايمئلة اداراقة مدااكبنيأ 
واد اةه: ايقصةةقف مد اةةه ادنيةة ي أ ودصةةو ة ةةىن اد اةةه ايمالةةةة رالةا يةةاا  ةةةن ادنيةةيالي كققدةةه م ةةاىل  رةنحاانةةه رتاةةا   

  ابة ي ويقاا:  اأ ده ايقام ق ةيا  كذاأ وةنه الي ادنييال ادذق ده وي  والاف  اباأ 
أ  إذا أ وق ذكةا جةايون  ةاي   ابةة ورةارتوهل هبةا إميةاال إىل د  جمةيال اد اصةفة رتة ث ومجةةة  جاالهةا وية  الاصةف  جةقا 

رجةةةأ   و  مقلةةةع ةةةةن   دةةةة المةةةةات ادنقماةةةة كلةةةا هةةةق ادغادةةةهأ وراةةةه إميةةةاال إىل د  ذدةةةك  تقةةة يا ةةةةاا  ت م ةةةاىل داخةةةقروهل 
 ويذكاههل  قرت اناتهأ 

 ة اةةة ايفا  اي نثأ  وهللالا  جاالها  الائ  إىل  ادفةك  أل  مجع  ا اد الو ي اةو 
واد اصف: وصف قاص مداي ي دق ش ي   ادااالةأ وإمنةا مل مةحقةه المةةة ادتأناةث ألنةه لةتص  قصةف ادةاي  راسةتغىن  

الن ادتأناثي ة(و: انر  ورتائ  وةاهللاعي رنياع است لاده كذدكي وذكا وصفا دةاي  ربقي   مةحقه ادتاالأ ولادقا: إمنا مل 
  ادناهي ة(و:   ني واتةاي وراه نظاأ مةحقه ادتاال ألنه ق ة ىن

 وة ىن  ةن كو ةيا   ةن كو جوة ةن جوات ادفةكي را  ت اال ادذق مفا ه  ةن  ا ت اال األةينة ايتجوة إىل ادفةكأ  
وة ىن  درتاط هبهل  دقذوا ودهةيقاي راد اأ يققدق : درتاط اد  و مدقباةة إذا  ين ةنوةا و ةبوةاي أل  اسرتا ةة هبةا مة ا  
ا اسرت او هبا وم قيقواأ ويا كا  ذدك هزمية واةتمكا ىا صاو ماماةه  درتةاط هبةهل  اسةت او   (اةاةة دةوةمك كلةا مقة م الة

ق لقده م اىل  و  حماط مدياراين  ولقده م اىل  دتأمنف  ه إ  د  حياط  يهل  ولقدةه  ودرتةاط  (لةاه  دق هةية أ رل ةىن 
   وظنقا درهل درتاط هبهل  ظنقا اىمكأ
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ومجةة   القا   لةقني  جقاأ  إذا أ وة ىن لةقني ده اد ين ممحضني ده اد با   ق  الائوهلي دق  القه ومل ي القا ة ه  
دصةةناةوهلأ ودةةا  ايةةاا  درةةهل دلة ةةقا الةةن اسشةةااك ق مجاةةع درتةةقاىهل  ةةو مةةةك رتةةادتوهل ق ادةة الاال النةة  ادنيةة ائ أ وهةةذا إلاةةةة 

 اىل  د ا   م الق  إ  كنتهل صا لني  و إايه م الق  أ رتجة الةاوهل  ب   درتقاىهلي ة(و لقده م 
 ومجةة  دئن دااتنا   اا   لةة   القا  أل  ةضلقرا هق اد الاالأ  
 واسشاو  أ هذه  إىل رتادة رتاهللاا  ىهلي وهي رتادة إشااروهل الةا ادغاوي راينياو إداه هق احلادة اينياه   ىهلأ  
م مق ئةةةة ادقاةةةهلي ونةةةق  ادتقكاةةة ي وادت بةةةا  قةةةاغة  ةةةةن ادنيةةةاكاين   و  ولةة  دكةةة  والةةة ههل مدنيةةةيا  ةةة(مث ة كةةة ات:   

دنيقنن شاكايني يا يفا ه ةن كقرهل ةن هذه ادزةا  ادح  ي را ادنيياي كلا مق م  اا  قققصاة ة(و هةذا ادلكاةه النة  
 لقده م اىل  ل  هللاةة  إذا وةا دان ةن ايوت ين  ق سقو  األن امأ 

 ئاة ق جقاأ  يا  دة  دة الةا م جاةوهل مدبغي ق األوض القه ادنجا أ ودما حباف  إذا  ادفجا 
    
 

 2004صفحة : 
 
وادبغي: ا الت االأ ومق م ق لقده  واسمث وادبغةي  غةا احلةق  ق سةقو  األالةاافأ وايةاا   ةه هنةا اسشةااك كلةا صةاح  ةه ق   

اةةا ألنةةه االتة اال الةةةا رتةةق ااةةادق وهةق دالظةةهل االتةة االي كلةةا نظاهةا  رةلةةا اةةاههل إىل ادةرب إذا هةةهل ينيةةاكق  أ والةةي ادنيةاك  غ
يالا ظةلا ق آايت ك(ا  ةنوا لقده  إ  ادنياك دظةهل الظاهل أ و  حيان مفاا ادبغي هنا مدظةهل وادفاا  ق األوضي إذ 

هةذه اآليةة دا  ذدك شأ  مجا وهل رإ  ةنوهل رتةلاال لقةوهلي وألنه   يناسه لقده      إمنا  غايهل الةا دنفايهل أ وي ىن 
ق ادقاآ  نظائاي كققده  وإذا ة  اسناا  هللاا  الا و ه ةنابا إداه مث إذا ققده ن لة ةنه ناةي ةةا كةا  ية الق إداةه ةةن لبةو 

 وج و ت دن ا ا داضو الن سباةه  اآليةأ 
   دق ج ةةةقا وزاي    ق األوض  ةةةا  أتكاةة   يةةنوهل ةةةن ادنجةةا أ وهةةق كققدةةه م ةةاىل  رةلةةا اةةاههل إىل ادةةرب رلةةنوهل ةقتقةة 

 ةيا  دثا ادن لة مدنجا  ةياان دةبغيأ 
وكذدك لقده   غا احلق  هق لا  كاشةف ي ةىن ادبغةيي إذ ادبغةي   ييةق  حبةقي روةق كادتقااة  ق لقدةه م ةاىل  وةةن دهللاةو  

 ممن امبع هقاه  غا ه ى ةن   أ 
ةةاج يهل رننبةئيهل مبةا كنةتهل م لةةق   اسةتئناف ق ةاأ   اي ديوا ادنةاس إمنةا  غةايهل الةةا دنفاةيهل ةتةاع احلاةا  ادة ناا مث إدانةا 

 دةلنياكني وههل ادذين يبغق  ق األوض  غا احلقأ 
 وارتت  اا اأ أ اي ديوا ادناس   ستقغاال دالاالوهلأ وايققق  ةن هذا كذيا اينياكني مث ه ي ههلأ  
ا رتقاقة وال اة وةقالظة ىهل دا ةلةقا د  وصاغة لقا ادبغي الةا اديق  ةضاا هبهل كلا هق ةفا  رتاف ا ست مال منباه الة 

ادتحةذيا ةةن ادنيةةاك وادتو ية  الةاةه داالةةي صةمرتوهل   ألرةهل يضةةاونه كققدةه  و  مضةاوه شةةائا أ رل ةىن  الةةا  ا سةةت مال 
اةازق اييىن  ه الةن اسهللاةااو أل  اياةت ةي ادغادةه يضةا ميغةةقأ اياةت ةا الةاةهي ودةذدك يي(ةا د  يققدةقا: هةذا ادنيةيال 
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وق هللا ه: هذا ادنييال دكي كققده  ةن اللو صاحلا رةنفاه وةن دساال ر ةاوا أويققا ايقا: دك الةي كذاأ ولاا  الةاكي
 مق ة  ن احللاأ 

           
 ول  زالل  داةا  ين راجةا                      دنفاي مقاها دو الةاوا رجقوها ولاا ادال اا اداوق ق:            
ذا رتةةةق                      سةةب  دين الةةةا احلاةةاأ ةقاةة  وذدةةك د   الةةةا  مةة ا الةةةا اسدةةزام د  ادفضةةو دم الةةةةي إ  

 واسجياأي وادمم م ا الةا ا ستحقاوأ وق حل يث  وادقاآ  رتجة دك دو الةاك أ 
 ةةني درةةاا  رةةاياا  مألنفةة  دنفةة  ادبةةا ني مالتبةةاو ادتقزيةةع  ةةني درةةاا  ة ةةا  هللاةةلا ا لاالةةة ايخةةا بني ق لقدةةه   غةةايهل  و  

األنف ي كلا ق لقىهل  وكه ادققم  واهبهل  دقي وكه كو وارت   ا تهأ راي ىن إمنةا  غةي كةو درتة  الةةا نفاةهي أل  ادنيةاك 
   يضا إ   نف  اينياك مقتما مفياه واللةه مث  قلقاله ق اد ذاأأ 

ا  ادةة نااي ولةةاده رتفةةص الةةن الاصةةهل و ةتةةاع  ةارةةقع ق لةةااال  ا لوةةقو الةةةا دنةةه قةةرب يبتةة د حمةةذوفي دق هةةق ةتةةاع احلاةة 
مدنقةه الةةةا احلةاا ةةةن   غةةايهل أ وجيةقز د  ييةةق  انتقةةا ه الةةا ادظاراةةة دةبغةيي أل  ادبغةةي ةقةة و ةنيةتق روةةق كادف ةةو 
رناأ ايق و الةن ادظةاف إبهللاةارته إىل ةةا راةه ة ةىن اية  أ ومقلاة  ادبغةي هبةذه اية   مالتبةاو دنةه ذكةا ق ة ةاض ادغضةه 

ةوةيهل إةوا   ةقيم روةم متةذكاو  رةم كاةبق  اسةوةاا وهللاةا  ف ةيةهل و  الجةزا وسةا اقذكهل  ةه ق الةاوهلي راي ىن دنه د
 اآلقا أ وق كةتا ادقااالمني وجقه  ا ةا ذكاانأ 

وايتةةاع: ةةةا ينتفةةع  ةةه انتفاالةةا  ةةا  ائةةهلأ ولةة  مقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  وديةةهل ق األوض ةاةةتقا وةتةةاع إىل رتةةني  ق سةةقو   
ىن الةا كةتا ادقااالمني وارت ي دق دةوةناكهل الةا إشةااكيهل ةة   احلاةا     ةا مث ن اقةذكهل الةةا  غةايهل النة  األالاافأ واي 
 ةاج يهل إداناأ 

ومجةة  مث إدانا ةاج يهل  ال ف  أ مث  سرا   ادلاقي اداميب أل  ةضلق  هذه ا لةة دصاح ه ية ا ةةن ةضةلق  مجةةة  
  إمنا  غايهل الةا دنفايهل أ 

ق لقده  إدانا ةاج يهل  سرا   ا قتقاصي دق ماج ق  إدانا   إىل  اان منزيم دةلخا بني ةنزدة ةن يظن  ومق مي اةاوو 
دنه ياجع إىل  ا   أل  رتةاىهل ق ادتيةذيه  ايمةه واسالةااض الةن البا مةه إىل البةا   األصةنام كحةاا ةةن يظةن دنةه حينيةا 

 هأ إىل األصنام وإ  كا  اينياكق  ينياو  ادب ث ةن دصة
    
 

 2005صفحة : 
 
ومفايةةع  رننبةةئيهل  الةةةا مجةةةة  إدانةةا ةةةاج يهل  مفايةةع والاةة  الةةةا ه يةة أ واسةةت لو اسنبةةاال كنايةةة الةةن ا ةةزاال أل  اسنبةةاال   

ياةةتةزم اد ةةةهل  اللةةاىهل اداةةائةي وادقةةا و إذا الةةةهل  اةةقال صةةناع البةة ه   مين ةةه ةةةن القا ةةه ةةةانعأ وق ذكةةا  كنةةتهل  وادف ةةو 
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مياو اللةوهل و ينه ةنوهلأ وادقالاة  ادةذق جةاالت  ةه هةذه اآليةة وإ  كةا  ق شةأ  دالظةهل ادبغةي ريةا  ايضاوع   دة الةا 
 ديو آت ةن ادبغي  نقاه رتظا ةن هذا ادقالا أ 

 إمنا ة(و احلاا  اد ناا كلاال دنزدنه ةن ادالاال راقتةط  ه نبات األوض ممةا اكةو ادنةاس واألن ةام رتةىت إذا دقةذت األوض  
دهةوا درهل لا وو  الةاوا داتها دةاان دام دو راوا رج ةنوا رتقا ا كأ  مل مغن مألة  كذدك نفقةو  زقاروا وازين  وظن

اآلايت دققم يتفيةاو   هةذه اآليةة متنةزا ةنزدةة ادباةا   لةةة  ةتةاع احلاةا  ادة ناا  اي ذنةة     ةت وهل مدة ناا ةةا هةق إ  ية   
ااي ود نب  رنيبو  هائة ادتلتع مد ناا ألصةحاهبا هبائةة ادةزوع ق نضةاومه لقا ي ربان  هذه اآلية د  ادتلتع صائا إىل زو 

 مث ق ةقاه إىل احلق أ 
واي(و: احلاا اياثةة الةا هائة قاصةةي كةا  ادتنيةباه هنةا منيةباه رتادةة ةاكبةة حبادةة ةاكبةةأ الةرب الةن ذدةك  ةفةظ اي(ةو ادةذق  

 شاع ق ادتنيباه اياكه كلا مق م ق دوا سقو  ادبقا أ 
وصةاغة ادققةا دتأكاة  ايققةق  ةةن ادتنيةةباه وهةق سةاالة ا نقضةاالأ ودتنزيةو اداةةاة ني ةنزدةة ةةن حياةه  وام هبجةة احلاةةا   

ادةة ناا أل  رتةةاىهل ق ا نيبةةاأ الةةةا ن ةةاهل ادةة ناا كحةةاا ةةةن حياةةه  واةةةه وينيةةا د  ييةةق  دةةه انقضةةاال سةةايع وةفةةاج أ 
نبات ايقصقفي رادققا لقا لةهي  ةف الةةا منزيةو ايخةا بني ةنزدةة واي ىن: لقا رتادة احلاا  اد ناا الةا ةنياهبة رتادة اد

 ةن ي تق  الي  مةك احلادةأ 
شبو  رتادة احلاا  ق سةاالة مقضةاوا وزواا ن الوةا   ة  ادبوجةة  ةه ومزاية  نضةاوها حبةاا نبةات األوض ق ذها ةه رت اةةا  

 وةقاه رتقا اأ 
او احلةةادني ايتنيةةاهبني حباةةث يقةةة  كةةو جةةزال ةةةن هةةذا ادتنيةةباه وةةةن  ةة يع هةةذا ادتنيةةباه مضةةلنه دتنيةةباوات ةفالةةة ةةةن د ةةق  

 اياكه دتنيباه جزال ةن احلادني ايتنياهبنيي ودذدك د نه وصف احلادني ةن ا ت ائهأ 
رققدةةه  كلةةاال دنزدنةةاه ةةةن اداةةلاال  شةةبه  ةةه ا تةة اال د ةةقاو احلاةةا  ةةةن ولةة  ادقةةبا إذ دةةا   ةةة سةةقى األةةةو ق ن ةةاهل اد ةةا   

 ةو ينيبه رتاا نزوا اي ا ةن ادالاال ق كقنه ةا ي ةو ةنه ةن زقاف األوض ونضاوهاأ ونضاومهي رةذدك األ
ولقدةه  رةاقتةط  ةةه نبةات األوض  شةبه  ةةه  ةقو ا تة اال نضةةاو  اد ةا  وإلبةاا زهةةا  احلاةا ي رةذدك ينيةةبه قةاوم ادةزوع   اةة   

ظوقو ادنبات القه اي ا را ذ   ااالة اي ا رالا ينياه  ةن  قاوو ايأةقاي ودذدك ال ف  فاال ادت قاه د يذا   ااالة 
مناال احلاا  ق دوا د قاوهاأ والرب النه م قتمط مياال حباث ظوا لبو جفاف ايةاالي دق رةاقتةط ادنبةات ميةاال دق جةاووه 

 ولاونهأ 
ناف ولقده  مما اكو ادناس واألن ام  وصف دنبات األوض ادذق ةنه دصناف اكةوا ادناس ةن ااضاوات وادبققاي ودص 

أتكةوا األن ام ةن اد نيه وادية،ي وذدةك ينيةبه  ةه ةةا يةن هل  ةه ادنةاس ق احلاةا  ةةن ادةةذات وةةا يةن هل  ةه احلاةقا ي رةإ  دةه 
 رتظا ق ن اهل احلاا  مبق او ن او رتاامهأ 

ويا كا  ذدك ل  مضةلن ايةأكقا واألكةو صة  د  منيةبه  ةه و بةات ادنةاس ق منةاوا دذائةذ احلاةا  الةةا رتاةه اقةتمف  
مه إىلهلي وذدك يتضلن منيباه ة ا  األةقو ةن ن هل اد ناا ادح مالق إداوا اىلهل اد قا  مدنبات ادذق يقتامةه ادنةاسي ةاا
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ومنيباه سفاسف األةقو مدنبات ادذق اكةه ا ن امي ويتضلن منيباه ادذين جينحق  إىل مةك ادافاسةف مألن ةامي كققدةه 
 أتكو األن ام أ  م اىل  وادذين كفاوا يتلت ق  واكةق  كلا

وادققا ق  رتىت إذا دقذت األوض زقاروا  كادققا ق لقده  رتىت إذا كنتهل ق ادفةك ي وهق  اية شبه هبا  ةةق  ا نتفةاع  
 ااات اد ناا إىل دلقاه ونضقجه و اةه ومياثا دصناره وارلاك ادناس ق مناوىا ونااارهل ايقا إىل ادفناالأ 

 ينهأ وإماانه: إصا ة مةك األوض م قائ  اي جةة ىا مداب  وادفناالأ ودةا  : مق ياه وميق  
وق ة ىن ادغاية اياتفا  ةةن  رتةىت  ةةا ية ذ      ةني ةبة د ظوةقو دةذات احلاةا  و ةني ةنتواهةا ةاامةه مجةة ود ةقاوا ك(ةا ي  

 رذدك  قق ق ة ىن  رتىت أ 
    
 

 2006صفحة : 
 
دقلةة  سةو  ادتقلةةع ةةةن إةيةةا  زواا نضةةاو  احلاةةا  ق مجاةةع األزةنةةة أل  ادنيةةيال ايقلةة  ولقدةةه  دةةام دو رةةاوا  ما يةة  ق ا  

 مب ني ةن ادتقلا  ييق  ادناس ق دةن ةن رتةقده ق  ا ذدك ادقل أ 
 وادزقاف: اسهل ادذههأ ود ةق الةا ةا يتزين  ه مما راه ذهه ومةقين ةن اد(ااأ واحلةيأ  
ادزينةةة راوةةا اسةةت او  ةيناةةةأ شةةبو  األوض ميةةاد  رتةةني مايةة  ادتةةزين رتحضةةا  وإ ةةمو دقةةذ األوض زقاروةةا الةةةا رتقةةقا 

رةةاقا ثااهبةةا ةةةن رتةةةي وددةةقا أ واد ةةاأ ي ةقةةق  الةةةا ذدةةك ادتنةةاوا اسةةهل األقةةذي لةةاا م ةةاىل  آ م قةةذوا زينةةتيهل النةة  كةةو 
 ةاج  ي ولاا  نياو ا ن  ا :          

وهي درخا وذكةا  ازينة   القةه  زقاروةا  ماشةا  دمسةت او ي أل  وقذق ةةم ة  زينة                      وةقبغات   
ايةةاد  أتقةةذ زقاروةةا دةتةةزينأ و ازينةة   دصةةةه مزينةة  رقةبةة  ادتةةاال زااي دتةة  هل ق ادةةزاق راةةين  ود  لةة  واجتةبةة  مهةةز  

 ادقصو ألجو ادن ق مدااكنأ 
شاو  س او  ا ستئقاا روق ينذو مدتو ي  دةياراين واالةهل د  ق لقده م اىل  داتها دةاان دام دو راوا رج ةناها رتقا ا  إ 

وجي و ادتل(او دالةق حبااههلي كققده م ةاىل  رتةىت إذا رارتةقا مبةا دومةقا دقةذانههل  غتةة رةإذا هةهل ةبةاةق     سةالا ولة  هللاةاأ 
  الةاوةا  اية ذ  هذا اي(و دتلتع ادياراين  بغاوهل وإةواىهل الةاهي ويزي  مةك اسشاو  وهللاةقرتا لقدةه  وظةن دهةوةا درةهل لةا وو 

    دهةوا ةققق و   تةك اسصا ةأ 
وة ىن  درهل لا وو  الةاوا  درهل ةاتلاو  الةةا ا نتفةاع هبةا حمقةةق  د(لااهةاي رةأ ةق الةةا ادةتلين ةةن ا نتفةاع و واةةه  

 دفظ ادق و  الةا وجه ا ست او أ 
حبقةا  الةةا  ايقةة اةةاز اد قةةي وإمنةا احملقةق  واحلقا : احملقق ي وهق ادةزوع ايق ةقع ةةن ةنا تةهأ واسقبةاو الةن األوض  

نباهاأ وة ىن  مل مغن  مل م لاي دق مل م لا مدزوعأ يقاا:  ف اييا  إذا اللةاأ وةنةه ايغةىن دةليةا  ايةأهقاأ وهللاة  د ةىن 
 دلفا اييا أ 
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ة(و ادةح ق كةلةة اآل أ وايةاا   وادباال  مألة   دةظاراةأ واألة : اداقم ادذق لبو يقةكأ وادمم راه ةزي   دتلةاة ادةفظ 
مألةةة  ق اآليةةة ة ةةةق ادةةزةن ادةةذق ةضةةا أل  دةةة  ياةةت لو مب ةةىن ةةةا ةضةةا ةةةن ادزةةةا ي كلةةا ياةةت لو ادغةة  ق ة ةةىن 

 اياتقبو واداقم ق ة ىن احلااأ ومج وا لقا زها:          
 ةة  الاةةهل ومجةةةة  كةةذدك نفقةةو اآلايت  إىل  ودالةةةهل الةةةهل اداةةقم واألةةة  لبةةةه                      ودينةةف الةةن الةةةهل ةةةا  

آقاها مذياو جاةعي دق ة(و هذا ادتفقاو نفقو دق نبني اد   ت كةوا اد ادة الةا اللقم اد ةهل وادق و  وإمقا  ادقنعأ 
روذه آية ةن اآلايت ايبانة وهي وارت   ةن اللقم اآلايتأ ومقة م نظةاه ق لقدةه م ةاىل  وكةذدك نفقةو اآلايت ودتاةتبني 

 اةاةني  ق سقو  األن امأ  سباو
 وادمم ق  دققم يتفياو    م األجوأ  
وادتفيةا: ادتأةةو وادنظةاي وهةق مف ةةو ةنيةتق ةةن ادفيةاي ولة  ةةةا النة  لقدةه م ةاىل  لةو هةةو ياةتقق األاللةا وادبقةا درةةم  

و  كةةا  مفقةةاو اآلايت  متفيةةاو   ق سةةقو  األن ةةامأ وراةةه م ةةاي     ادةةذين مل ينتف ةةقا مآلايت دااةةقا ةةةن دهةةو ادتفيةةا
 ألجةوهلأ ومق م ذكا دفظ ادققم  ا ةا  ق هذه اداقو أ 

 و  ي القا إىل  او اداةهل ويو ق ةن ينياال إىل صااط ةاتقاهل  ا لةة ة  قرة الةا مجةة  كذدك نفقو اآلايت دقةقم  
مم  او ااةةة أ ويةةا كانةة  مجةةةة يتفيةةاو  ي دق نفقةةو اآلايت ادةةح ةنوةةا آيةةة رتادةةة ادةة ناا ومقضةةاواي ونةة الق إىل  او اداةة

 كذدك نفقو اآلايت  مذيام وكا  شأ  ادتذياو د  ييق  كاةم جاة ا ةاتقم ج ة  ا لةة اي  قرة الةاوا ة(ةوا ق 
ا ستقما ر  ا راوا الن اسهللالاو إىل اسظواو إذ وهللاع لقده  و  ي الق  ةقهللاع ن الق أل  اسهللالاو ق ا لةةة جي ةوةا 

 لةة ادح راوا اي ا أ حمتاجة إىل ا 
ورتذف ةف قا  ي الق  دقق  ادت لاهلي دق ي الق كو درت أ واد الق  هي: اد ةةه وادتحةاي أ وهةي هنةا دواةةا ادتيةاةف  

 ونقاهاهأ 
 و او ادامم: ا نةي لاا م اىل  ىهل  او ادامم الن  وهبهل ي ول  مق م وجه مالاتوا  ذدك ق سقو  األن امأ  

    
 

 2007صفحة : 
 
اى اية: اد  دة الةا ايققق  ادنارعي واياا  هبا هنا قةق ا هتة اال إىل ايققةق   قاينةة لقدةه  ةةن ينيةاال    ة  لقدةه  و  و   

يةة الق  ايفاةة  ادت لةةاهل رةةإ  ادةة الق  إىل ا نةةة   دةةة الةاوةةا روةةي ه ايةةة مي ةةىن األصةةةي رت ةةني د   يوةة ق  هنةةا ة نةةاه إجيةةا  
 هت اال مدف وي دق قةق رتققده  ةا ادتيقيني كققده  رايقا هة ى ورايقةا رتةق الةةاوهل اى اية مب ىن آقاي وهي رتققا ا

ادضمدة  وهذا ادتيقين يقع إةا ق كو جزيئة ةن جزيئات ا هت اال الةا  ايقة األشةاالا ي وإةةا اةةق ا سةت  ا  دةه حباةث 
حلااي وش و  ادغاه قفاةأ ول  مق م شةيال يق و الةا ا هت اال الن  رتققا األ دة الةا  ايقة اي تزدة ومها ةتقاوم  ق ا

 ةن ذدك الن  لقده م اىل  اه ان ادقااط اياتقاهل أ 
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 وادقااط اياتقاهل: اد ايق ايقصوأ  
 دةذين درتانقا احلاىن وزاي   و  ياهق وجقهوهل لل و  ذدة دودئك دصحاأ ا نةة هةهل راوةا قادة و   هةذه ا لةةة  ة ا  

إىل صااط ةاتقاهل  أل  اى اية مبن ينياال مفا  ةو اي و ا ةو قأ رفي هذه ا لةة اشتلاا ةن مجةة  ويو ق ةن ينياال 
 ذكا ةا ينيتلو الةاه كم ادفايقنيي ودك د  جت ةوا   ا ةفقو ةن جملوأ 

ويةةا دولةةع ذكةةا ادةةذين درتاةةنقا ق مجةةةة ادباةةا  الةةةهل اداةةاةع درةةهل هةةهل ادةةذين هةة اههل   إىل صةةااط ةاةةتقاهل ود  ادقةةااط  
ق اد لو احلاني ود  احلاىن هي  او اداممأ وينياح هذه اآلية لقده م اىل ق سقو  األن ةام:  رلةن يةا    د  اياتقاهل ه

يو يه ينياح ص وه د سمم وةن يا  د  يضةه جي و ص وه هللااقا رتاجةا كأمنةا يقة   ق اداةلاال كةذدك جي ةو   ادةاج  
آلايت دققم يذكاو  ىهل  او اداةمم النة  وهبةهل وهةق ودةاوهل مبةا  الةا ادذين   ي ةنق  وهذا صااط و ك ةاتقالا ل  رقةنا ا

 كانقا ي لةق  أ 
واحلاةةىن: ق األصةةو صةةفة دن(ةةا ا رتاةةني مث القةةةة  ة اةةةةة ا ةةن  رأ قةةة  الةاوةةا  م م ايةةف ا ةةن  رب ةة ت الةةن  

 ادقصفاة ومل متبع ةقصقرواأ 
ادقةةاحلاتأ واي ةةىن: دةةذين درتاةةنقا جةةن  األرتةةقاا  وم ايفوةا يفاةة  ا سةةتغااوي ة(ةو ادبنيةةاىي وة(ةةو ادقةةاحلة ادةح مج وةةا 

احلاىن النة ههلي دق ىةهل ذدةك ق اآلقةا أ و ةذدك م ةني د  ةةا صة لوا ادةذق دوية  هبةا هةق ا نةة ألرةا درتاةن ة(ق ةة يقةا 
 إداوا ادذين درتانقا و ذدك صاها ادقاآ  الةلا مدغةبة الةا ا نة ون الوا ةن رتققا ايمذ اد ظالةأ 

ني درا زاي   ىهل داا   اقةة ق نقع احلاةىن مي ةىن ادةذق صةاو الةلةا مدغةبةةي رةم ينبغةي د  مفاةا  نةقع ممةا وادزاي   يت  
ق ا نة ألرا ميق  رتانئذ مما ياتغاله دفظ احلاىن رت ني درا دةا ياجع إىل ور ة األل اوي رقاو: هي وهللاا   م اىل كلا 

 دكرب ي ولاو: هةي وؤيةتوهل   م ةاىلأ ولة  وو  ذدةك الةن ادنةيب صةةا لاا  وةااكن  ابة ق جنات ال   ووهللاقا  ةن  
  الةاه وسةهل ق صحا  ةاةهل وجاةع ادلةذق الن صواه الن ادنيب صةا   الةاه وسةهل ق لقده م اىل  دةذين درتانقا 

نجزكلةةقهي لةةادقا: دمل مبةةا  احلاةةىن وزاي    لةةاا: إذا  قةةو دهةةو ا نةةة ا نةةة ان ى ةنةةا : إ  ديةةهل النةة    ةقالةة ا يايةة  د  ي
وجقهنا ومنجنا ةن ادناو وم قةنا ا نةي لاا: راينيف احلجاأي لاا: رق  ةةا دال ةاههل   شةائا درتةه إدةاوهل ةةن ادنظةا 

 إداهأ وهق دصاح ةا وو  ق مفااهاأ 
 واداهق: ادغنياا أ ور ةه ةن مأ راحأ  
ق ختةص   ةن كمم األئلة وا ست لاا د  ادقل  دق  يغنيةا جةة   وادقل: دق  هق  رب  إىل اداقا أ ويقاا ده لل  وادذ 

 ادقجه ةن ش   ادب س وادنيقاال وااقفأ وهق ةن آةو هاج اديب  ةن اوجتاف ادف ا  ققرا ومقل اأ 
جةقهوهل وادذدة: اىقا أ واياا  دثا ادذدة ادذق يب و الةا وجه ادذداوأ واديمم ةات لو ق صاحيه وكنايتهي دق   متنيةقه و  

 مدقل ودثا ادذدة و  حيقو ىهل ةا ي ثا ادقل وهائة ادذدةأ 
ودا  ة ىن نفي ادقل وادذدة النوهل ق مجةة دوصاروهل ة حيا ىهل أل  ذدك     ا مدباا ولقالا     د  دثب  ىهل احلاةىن  

اةةائات م جةةام دةلاةةاال  إدةةاوهل وزاي    ةةو اي ةةىن ادت ةةاي  مدةةذين مل يوةة ههل   إىل صةةااط ةاةةتقاهل وهةةهل ادةةذين كاةةبقا اد
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   ايق ادت اي  لبو ادتقاي  ادذق ا  ق لقده  وماهقوهل ذدة  إىل لقده  ةظةلا أ 
 
ومجةة  دودئك دصحاأ ا نة ههل راوا قاد و   نتاجةة دةلق ةةةي ربانوةا و ةني ادةح لبةوةا كلةاا ا مقةاا ودةذدك رقةة   

 النوا ومل م  فأ 
رتاةنقا أ وراةه منباةه الةةا درةهل اسةتحققا ااةةق  ألجةو إرتاةارهل نظةا لقدةه  دودئةك الةةا واسهل اسشاو  ياجةع إىل  ادةذين د 

 ه ى ةن وهبهل أ 
    
 

 2008صفحة : 
 
 وادذين كابقا اداائات جزاال سائة مب(ةوا وماهقوهل ذدة ةا ىهل ةن   ةن الاصهل كأمنا د نيا  وجقهوهل ل  ةا ةةن ادةاةو   

ال ف الةا مجةة  دةذين درتانقا احلاىن أ والةرب ق جانةه اياةائني  ف ةو  ةظةلا دودئك دصحه ادناو ههل راوا قة و  
 كاةبقا اداةائات   و  ر ةو دسةاالوا ادةةذق الةرب  ةه ق جانةه ادةذين درتاةةنقا د شةاو  إىل د  إسةاالههل ةةن ر ةوةهل وسةة اوهل 

 رلا ظةلوهل   ودين دنفاوهل يظةلق أ 
اأ ادناو ههل راوا قاد و  أ رإ  ااةق  ق ادناو   يقع إ  وايقصقا ةاا   ه قققص اينياكني دققده    ه  دودئك دصح 

 دةيارايني كلا  د  الةاه األ دة ايتظارا  قمرا دةل تزدة وااقاومأ 
ومجةة  جزاال سائة مب(ةوا  قرب الن  ادذين كابقا اداائات أ ومنيا  سائة  دة لقمي دق جزاال كو سائة مب(ةواي وهةق وإ    

  لقم ةاتفا  ةن ايقام وهق ةقام اللقم ايبت دي كققا احلاياق:          كا  ق سااو اسثبات راد
اي دهو ذا ايغىن ولاتهل هللااا دق كو هللااأ وذدك اد لقم ةغةن الةن ادةاا ط  ةني ا لةةة ااربيةة وايبتة دي دو يقة و جمةاووي دق   

 رف ية ةن صاام  دق ر ةاهأ  جزاال سائة ةنوهلي كلا ل و ق لقده م اىل  رلن كا  ةنيهل ةايضا دو  ه دذى ةن ودسه
والتقا الةا ادذدة ىهل  و  زاي   وياهقوهل لةلي ألنةه سةاجيال ةةا هةق دشة  ةنةه وهةق لقدةه  كأمنةا د نيةا  وجةقهوهل ل  ةا  

 ةن ادةاو ةظةلا أ 
 ومجةة  ةا ىهل ةن   ةن الاصهل  قرب ة ي دو رتاا ةن  ادذين كابقا اداائات ي دو ة لهللاةأ وهق ه ي  وأتيا أ  
د اصهل: ايانع واحلارظأ وة ىن  ةن    ةن انتقاةه وجزائةهأ وهةذا ةةن م ةاةق ادف ةو مسةهل ادةذاتي وايةاا    ة  درتةقاا وا 

 ادذات مما ي ا الةاه اداااو ة(و  رتاة  الةايهل اياتة أ 
 اهقوهل أ ومجةة  كأمنا د نيا  وجقهوهل  اخل  اا   لةة  ماهقوهل ذدة   اا   (اوي دو رتاا ةن ادضلا ق لقده  وم 
و د نيةةا   ة ةة ى  نيةةي إذا درتةةاط و  ةةاي رقةةاو إبىلةةز  ة ةة ى إىل ةف ةةقدني ةةةن مأ كاةةاأ ومقةة م ق لقدةةه م ةةةاىل  

  يغنيي ادةاو ادنواو  ق األالاافي ولقده  إذ يغنيايهل ادن اس  ق األنفااأ 
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يقت ةع ةةن كةو  ادبةاي روةي وادق ع  فت  اد اال ق لةااال  ا لوةقو: مجةع ل  ةةي وهةي ا ةزال ةةن ادنيةيالي الةي ل  ةة ألنةه  
ر ةة مب ىن ةف قدة نقة  إىل ا الاةأ ولاده ا ن ك(ا وادياائي وي ققأ  ل  ا   ايق  اد االأ وهةق اسةهل دةجةزال ةةن زةةن 

 ادةاو ايظةهلي لاا م اىل  راسا  هةك  ق ع ةن ادةاو أ 
   ين ادقصف ةنه كققىهل: داو دداوي ولقده  ةظةلا  رتاا ةن ادةاوأ ووصف ادةاو وهق زةن ادظةلة  يقنه ةظةلا سرا  

وظو ظةاوي وش ا شاالاي راياا  ةن ادةاو ادني ي  اسظمم مرتتجاأ اقةه و ين ظةلتةهأ شةبو  لةل  وجةقهوهل  ظةمم 
 ادةاوأ 

 ومجةة  دودئك دصحاأ ادناو ههل راوا قاد و   هي كجلةة  دودئك دصحاأ ا نة ههل راوا قاد و  أ  
نقةةقا دةةةذين دشةةاكقا ةيةةانيهل دنةةتهل وشةةاكاؤكهل رزيةنةةا  اةةنوهل ولةةاا شةةاكاؤههل ةةةا كنةةتهل إايان م بةة و    ويةةقم حننيةةاههل مجا ةةا مث 

ريفةا مت شةوا ا  اننةا و اةنيهل إ  كنةا الةن البةا ميهل دغةارةني  هةذه ا لةةة ة  قرةة الةةا مجةةة  وادةذين كاةبقا اداةةائات  
كةا ق ا لةتةني اداةا قتني ةةا  ةتص  ةه كةو رايةق ةةن مالتباو كقرا ة  قرة الةا مجةة  دةةذين درتاةنقا احلاةىن  رإنةه يةا ذ 

ادفايقني ةن ا زاال والامه جةاالت هةذه ا لةةة إبمجةاا رتادةة جاة ةة دةفةايقني مث  تفقةاو رتادةة ميتةاز هبةا اينيةاكق  داحقةو 
دك  ذدك ذكا رظاع ةن درتقاا ادذين  ةغقا ادغاية ق كاةه اداةائاتي وهةي سةائة اسشةااك ادةذق هةق دكةرب اديبةائاي و ةذ

 رتقة  ايناسبة ةع ا لةة ادح لبةوا ايقتضاة ال فوا الةاواأ 
وايققق  ةن اارب هق ذكا رتنياههل مجا اي مث ةا يقع ق ذدك احلنيا ةةن ارتضةاح ادةذين دشةاكقاي ريةا  ةقتضةا ادظةاها  

ا وداللةاا الظالةة د  يقااي وحننياههل مجا اأ وإمنا زي  دفظ  يةقم  ق صة و ا لةةة أل  ذدةك اداةقم يةا كةا  هةق زةةن احلنية
 دوي  ادتذكا  ه هقيم وةقالظةأ 

    
 

 2009صفحة : 
 
وانتقاأ  يقم حننياههل  إةا الةا ايف قداة  تق يا: اذكاي وإةا الةا ادظاراة دف و ةق و ي ا الةاه لقدةه  مث نقةقا دةةذين   

حننيةاههل  دةةذين مقة م اديةمم دشاكقا ةيانيهل  وادتق يا: ونققا دةذين دشةاكقا ةيةانيهل يةقم حننيةا ادنةاس مجا ةاأ وهللاةلا  
الةاوهل وههل ادذين درتاةنقا وادةذين كاةبقا اداةائاتأ ولقدةه  مجا ةا  رتةاا ةةن ادضةلا ادبةاوز ق  حننيةاههل  دةتنقةاص الةةا 
إوا   اللةةقم ادضةةلاأ وذدةةك د  احلنيةةا ي ةةهل ادنةةاس كةوةةهلأ وةةةن نيةة  ذكةةا رتنيةةا ا لاةةع هنةةا ادتنباةةه الةةةا د  رظاةةع رتةةاا 

ادى وةاةةلع ةةن ايةة ةننيي رتيةق  اداةةمةة ةةن مةةةك احلادةة زاي   ق ادن لةةة الةةا اياةةةلني اينيةاكني وارتضةارتوهل ييةةق  مبة
 ومققية ق ادنياية دةلنياكنيأ 

 واحلنيا: ا لع ةن دةينة إىل ةيا  وارت أ ومق م ق لقده م اىل  ورتنياان الةاوهل كو شيال  ق سقو  األن امأ  
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ق ياه: ادزةةقا ةيةانيهلي واسةت لاده هةذا شةائع ق كةمم اد ةاأ ق ولقده  ةيانيهل  ةنققأ الةا ايف قداة  ف و حمذوف م 
األةةةا ميمزةةةة ةةةع ادتةةزام رتةةذف اد اةةةو راةةه رتةةىت صةةاو مبنزدةةة دالةةاال األر ةةاا ايقهللاةةقالة د،ةةةاي حنةةق: صةةهي ويقةةل   ضةةلا 

 ةناسه دةلخا ه ةن إراا  و اهي لاا اللاو  ن ا  نا ة:          
اههل مبمزةة اييا  م(قاف ورتب أ وإذ ل  مجةع راةه ايخةا بق  وشةاكاؤههل الةةهل د  ذدةك ةيانك كل ق دو مالحيي ودة  

 احلب  ألجو جامية ةنيلكة  ني ادفايقنيي وهي كق  درت  ادفايقني الا  ا واآلقا ة بق اأ 
اكاال ولقدةةه  دنةةتهل  أتكاةة  دةضةةلا ايتقةةو ايقةة و ق ادف ةةو ايقةة وي وهةةق اياةةق  دة  ةةف الةاةةه وهبةةذا اد  ةةف صةةاو ادنيةة 

 ةأةقوين مدةبث ق اييا أ 
وادنياكاال: األصنامأ وصفقا مدنياكاال  التقا  ايخا بني ذدكي ودذدك دهللاةاف إىل هللاةلاههلي دق دنةتهل وادةذين زاللةتهل درةهل  

 شاكاالأ رإهللاارة شاكاال إىل هللالا ايخا بني هيهلأ 
ا كان  ادفاال مقتضةي ادلماةه ادةزةف وال ف  رزيةنا   فاال ادت قاه سرا   رتققا ذدك ق القه ول  األةا مدةبثأ وي 

ق رتققا ة  قروا إثا اي  قف الةاه وكةا  ايققةق  هنةا د  ادتزياةو رتقةو ةقةاوان سدةزاةوهل اييةا  الةرب الةن ر ةو ادتزياةو 
  قاغة اياهللاي سرا   كقاق ولقع ادتزياو كققده  دما دةا   أ 

مب ةىن دزادةه رج ةةقه ايئةي اد ةني دةتفالةة  انةه و ةني زاا ادقاصةا وزيو: ةضاالف زاا ايت  قأ يقاا: زادةه الةن ةقهللاة ه يزيةةه  
ادذق هق واوق اد نيي رزيو ر و دةلبادغة ق ادزيو ة(و راو ةبادغة ق راوأ واي ىن ولع  اةنوهل مفايةق لةقق حباةث انق  ة  

 مجاع ادقصو ادح كان   انوهلأ وادتزياو هنا جمازق رانيلو اقتمف ادققاأ 
 صنام مالتباو قةق ة ناه راوا رتني دن قوا   مبا  ادف زالهل البا هاأ وم ةاق ادتزياو مأل 
 ومجةة  ولاا شاكاؤههل  ال ف الةا مجةة  رزيةنا  روق ق رتاز ادت قاهي وجيقز ج ةوا رتا أ  
ةةنوهلي ويققا ادنياكاال هذا اديمم اةق ن ق راوا قاوو دة ا   يفوله ادناس سش او دودئك اد ا  ين    دصناةوهل مربدوا  

وذدك مما يزية ههل ن اةةةأ وكةمم األصةنام يفاة  نفةي د  ييقنةقا البة وههل  ةو البة وا  ةاههلأ وق اسةتقاةة ذدةك إشةياا أل  
ادقالع درهل الب وههل والب وا  اههل رياف ينفي كمةوهل البا ههل إايههل وهق كمم قةقةه   رةاوهل رياةف ييةق  كةذمأ ولة  

 دق وأ أتوا ايفااو  هذا  قجقه   ين(ةج ىا ا
وادذق ظوا   د  ييق  آقا كمم األصنام ةبانةا يةا دمجةةه دودةه  رةهل نفةقا د  ييقنةقا البة وههل البةا   كاةةةة وهةي اد بةا    

ادح يقق  ةنوا اد ا   اةت(اا دةا اي بق  وإوهللاااله رتقتضي د  ييق  اي بق  الايا وآةةاا  تةةك اد بةا  أ ويةا كانة  األصةنام 
استقام نفاوهل د  ييق  الب ههل ل  الب وههل مةك اد با   وإمنا الب وا  اههل ممةن دةةاوههل مد بةا   وهةهل  ا الايني و  آةاين 

ادنيةةاا ني ودةةذدك لةةادقا  إ  كنةةا الةةن البةةا ميهل دغةةارةني  كلةةا مفاةةاه اآليةةة األقةةاى وهةةي لقدةةه م ةةاىل  دهةة  ال إايكةةهل كةةانقا 
 ن دك(اههل هبهل ة ةنق  أ ي ب و  لادقا سبحانك دن  ودانا ةن  ورهل  و كانقا ي ب و  ا 

راياا  مدنياكاال األصنام    اهةاي وجيةقز ا  ييةق  ن قوةا عحة  البةا   اينيةاكني هةق د  قةةق ىةا القةق  ريانة  الققىةا  
 ةاتح ثة يقةئذ مل يتقاو راوا الةهل    اينياكني الب وهاأ ويفاا هذا لقىهل     ذدك  إ  كنا الن البا ميهل دغارةني أ 
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 شةوا ا  ة كة   مدقاةهل دا(بتةقا ادةرباال  ممةا ددقةق هبةهلأ وجةقاأ ادقاةهل  إ  كنةا الةن البةا ميهل دغةارةني أ ومجةة  ريفا مت 
 ودا  لقىهل  كفا مت شوا ا  لالا الةا كمةوهل ايتق م أل  شأ  ادقاهل د  ييق  ق ص و ا لةةأ 

    
 

 2010صفحة : 
 
الةةا اديةمم ايتقة م أل  إقبةاوههل  نفةي د  ييقنةقا ي بة ورهل وال ف   ةة ادقاةهل مدفةاال دة  دةة الةةا د  ادقاةهل ةتفةاع   

قرب  ايةه لةادف يةا هةق ةنيةاه  رناسةه د  يفةاع الةاةه ةةا حيققةه ويبانةه ةةع أتكاة  ذدةك مدقاةهلأ واسماةا   فةاال ادتفايةع 
قا ادقةةاآ  النة  م قاةةه اديةمم علةةةة لاةلاة ةةةن رقةةا  ا سةت لااي كققدةةه م ةاىل  كلةةا دنزدنةةا الةةا ايقتاةةلني ادةذين ج ةةة

الضني رقو ك دناأدنوهل دمج ني اللا كانقا ي لةق  أ وةن ققائقه دنه إذا ال ف  فاال ادتفايةع كةا  ة كة ا يةا لبةةه   ايةق 
 مفايع ادقاهل الةاه وة ك ا يا    ه   ايق جقاأ ادقاهل  هأ وهذه اآلية مل مفاا رتق مفااهاأ 

ق م ق لقده م اىل  رإذا  ر تهل إداوهل دةقاىهل رأشو وا الةةاوهل وادنيوا : ادنياه ي وهق اي ي  وايق و د القى ة عي كلا م 
 وكفا مت رتاابا أ 

و كفا  مب ىن دجزد ود ىن الن  اهأ ومق م ق لقده م اىل  وكفا مت وداا  ق سةقو  ادناةاالأ وهةق  قةاغة قةرب ةاةت لو  
 ق إننياال ادقاهلأ وادباال ةزي   دةتأكا أ ودصةه كفا مت شوا اأ 

  شوا ا  الةا ادتلااز دنابة اديفاية إىل   يا راوا ةن اسمجااأ  وانتقه 
 ومجةة  إ  كنا الن البا ميهل دغارةني  جقاأ دةقاهلأ  وإ   لففة ةن  إ   أ واالوا هللالا شأ  ةةتزم احلذفأ  
 إ   ادناراةأ ومجةة  كنا الن البا ميهل دغارةني  ةفاا  دضلا ادنيأ أ وادمم راولة  ني  إ   اي ك   ايخففة و  
 ومق مي لقده  الن البا ميهل  الةا الاةةه دمهتلام ودةاالاية الةا ادفاصةةأ  
 هنادك مبةقا كو نف  ةا دسةف   مذياو ورذدية دةجلو اداا قة ةةن لقدةه  و  ية الق إىل  او اداةمم  إىل هنةاأ وهةق  

 االلاض  ني ا لو ايت ا فةأ 
ه  حننيةاههل  دق ق ذدةك اييةا  ادةذق حننيةاههل راةهأ واسةهل اسشةاو  ق حمةو نقةه واسشاو  إىل اييا  ادذق دنبأ النه لقدة 

 الةا ادظاراةأ والاةةه  مبةق ي ول م هذا ادظاف دمهتلام  ه أل  ادغاض األههل ةن اديمم د ظهل ةا يقع راهأ 
 ةىن درةا ختتةرب رتادتةه و مبةق  ختتربي وهق هنا كناية الةن ادتحقةق والةةهل اداقةنيأ  ودسةةف   لة ة ي دق اللةم دسةةفتهأ واي 

 و امه رت اف ةا هق رتان وانرع وةا هق لبا  وهللااو إذ ل  وهللا  ىهل ةا يفضي إىل ادن اهل  قارتبهي وهللا هأ 
ولاد ا لوقو  مبةق  مبقرت       اي(نةا  ادفقلاةةأ ولةاده  ةز  وادياةائي وقةةف مب(نةا  رقلاةة   ة  اي(نةا  األوىل الةةا دنةه ةةن  

 تبع كو نف  ةا ل ةته ةن اللو رااقلوا إىل ا نة دو إىل ادناوأ ادتةق وهق ايتا  ةي دق م
 وو وا إىل   ةقىهل احلق  جيقز ا  ميق  ة  قرة الةا مجةة  هنادك مبةق كو نف  ةا دسةف   رتيق  ةن  ام ادتذياوي  

  اآليةة رةم متقةو وييق  هللالا  و وا  الائة ا إىل  كةو نفة  أ وجيةقز د  ميةق  ة  قرةة الةةا لقدةه و يةقم حننيةاههل مجا ةا
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مدتذياوي دق ونا ههل إداناي وييق  هللالا  و وا  الائ ا إىل ادةذين دشةاكقا قاصةةأ واي ةىن كقةق النة ههل احلنيةا ادةذق كةانقا 
 ينياونهأ ويناسه هذا اي ىن لقده  ةق ههل احلق  رإ  راه إش اوا مدتقوك الةاوهل إب  اا ةقاداوهل ادبا ةةأ 

  اسوجاع إىل مقاره م زاال الةا ةا ياهللااه وةا   ياهللااه ول  كانقا ةن لبو رتني كانقا ق  وادا : اسوجاعأ واسوجاع إىل 
 احلاا  اد ناا مموةني  ا جمازينأ 

 وايقىل: اداا ي أل   انه و ني الب ه و ال الو  ايةكأ وي ةق الةا ةتق  دةقو  اه وةقرا ش ونهأ  
اسده احلق  و  ادبا وأ وادقصف محلق هق وصف ايقة و ق ة ةىن إحلةاوي  واحلق: ايقارق دةقالع وادق وي دق و وا إىل 

 دق إحلاو ايقدقيةي دق  و  األودااال ادذين زاللقههل م مأ 
  وهللاو النوهل ةا كانقا يفلو   هذه ا لةة لتقه مينياكني كلا هق واهللا أ  
 وادضما: ادضااعأ  
اسىاة إىل األصنامي راجقز د  ييق  ةا ص و  ةا  ايقصةقدة األصةنامي و ةا كانقا يفلو   ةا كانقا ييذ ق  ةن نابتوهل  

رايةق  لة  رتةذف اد ائةة  ةةع رتةاف ا ةا  ةة و  د  جيةا ايقصةقا مب(ةو ةةةا جةا  ةه اد ائة  واحلةةق جةقازهي رادتقة يا: ةةا كةةانقا 
 ييذ ق  الةاه دو دهأ وهللامده: ال م وجق ه الةا ادقصف ايزالقم دهأ 

 نف  ا رلاالي دق ا رلاال ادذق كانقا يفلونهأ وهللامده: ظوقو نفاه وكذ هأ  وجيقز د  ييق  ةا ص و  ةا  
   
 

 2011صفحة : 
 
 لو ةن يازليهل ةن ادالاال واألوض دةن ميةك ادالع واأل قاو وةن  ام احلي ةن اياة  و ةام اياة  ةةن احلةي وةةن   

ض ق درةانني إ  ةاا ادنيةاك وإثبةات مقرتة    م ةاىل ي  ا األةا رااققدق    رقو درةم متقةق    انتقةاا ةةن  ةاض إىل  ةا 
 مسىاةأ وهذه ا لةة متنزا ا ست  ا دققده  ةق ههل احلق  ألرا  اها  الةا دنه اياتحق دةق يةأ 

رةةةارتتج الةةةةةا ذدةةةةك مبقاهةةةه ادةةةةازو ادةةةةذق  ةةةه لةةةةقام احلاةةةةا ي ومبقهبةةةةة احلةةةقاسي و نظةةةةام ادتناسةةةةو وادتقادةةة  ادةةةةذق  ةةةةه  قةةةةاال  
  ا نظام اد امل ومق يا ايق واتي روذه كةوا ةقاهةه ةةن   وهةهل كةانقا ي ةلةق  د  مجاةع ةةا ذكةا   يف ةةه إ  األنقاعيو ت

   إذ مل ييقنقا ينابق  إىل دصناةوهل هذه األةقوي رم جام د  كا  ايختص هبا هق ةاتحق ادق ية واسىاةأ 
 وا ستفوام مقاياقأ  
وام وا ةةةقاأ أل  ذدةةةك ق صةةةقو  احلةةةقاوي رايةةةق  ادةةة داو احلاصةةةو  ةةةه دولةةةع ق نفةةةقس وجةةةاال ا سةةةت  ا   ايقةةةة ا سةةةتف 

 ادااة نيي ودذدك كا  ةن  او ادت ةاهل مما ياا  وسققه ةن ادققاال  اد ةلاة د  ي ما  ه ق صقو  ادا اا وا قاأأ 
ةةن اداةلاال اي ةاي وادةازو ةةن ولقده  ةن ادالاال واألوض  مذكا  رتقاا ادازو دايق  دلقى رتضةقوا ق ادةذهني رةادازو  

 األوض ادنبات كةه ةن رته و ا وك،أ 
 و دم  ق لقده  دم ةن ميةك ادالع  د هللاااأ ا نتقا  ةن استفوام إىل آقاأ  
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وة ةىن  ميةةةك اداةلع واأل قةةاو  ميةةةك ادتقةاف راولةةاي وهةةق ةةةك إجيةةا  مانةك احلاسةةتني وذدةةك اسةت  ا ومةةذكا  نفةةع  
 صنع ود لهأ 

 اداةةلع  ألنةةه ةقةة و روةةق  اا الةةةا ا ةةن  ايقجةةق  ق مجاةةع رتةةقاس ادنةةاسأ ودةةةا  األ قةةاو  رجةةي  ةةه مج ةةا ألنةةه ودرةةا   
اسهلي روق دا  نقا ق إرا   اد لقم  رتتلاا مقههل  قا لققص ريةا  ا لةع د ا الةةا لقة  اد لةقم ودنفةا  رتتلةاا 

النةه ةاة و   أل  ايةاا  ادقارتة  ديةو لا ةه  ققدةه  اد و  وحنقه امف لقدةه  إ  اداةلع وادبقةا وادفة ا  كةو دودئةك كةا 
  و  مقف ةا دا  دك  ه الةهل أ ول  مق م الن  لقده م اىل  لو دوديتهل إ  دقذ   ال يهل ود قاوكهل  ق سقو  األن امأ 

مث  وإقةةاام احلةةي ةةةن اياةة : هةةق مقدةة  د فةةاا احلاةةقا  ةةةن ادن ةةف وةةةن ادبةةا   رادن فةةة دو ادباضةةة ميةةق    رتاةةا  راوةةا 
مت ةةقو إىل ادنيةةيو ادقا ةةو دةحاةةا  مث ميةةق  راوةةا احلاةةا أ و ةةةن  ق لقدةةه  ةةةن اياةة   دم تةة االأ وإقةةاام اياةة  ةةةن احلةةي 

 إقاام ادن فة وادبا  ةن احلاقا أ 
 وادت ايف ق  احلي  و ايا   ق ايامني م ايف ا ن أ  
واألدغاز وج و مبحان ادتضا ي كو ذدك دةزاي    ول  نظهل هذا ا ست  ا الةا ذدك ادقنع اد جاه  سةقأ األرتاجي 

ادت جاه ةنهأ ول  مق م اديمم الةا نظاه ق لقده  وختام احلي ةةن اياة  وختةام اياة  ةةن احلةي  ق سةقو  آا اللةاا أ 
  ا د  ةا هنا دا  راه وةز إىل شيالأ 

نا م لاهل     ختقاص ذكةا ةةا راةه ةزية  الةرب  ولقده  وةن ي  ا األةا  مق م ادققا ق نظاه ق دوائو هذه اداقو أ وهق ه 
 ق دنفاوهل كاد رب  ق لقده  وق دنفايهل درم مبقاو  وق ادالاال وزليهل وةا مقال و  أ 

وادفاال ق لقده  رااققدق     راال ادابباة ادح ةن شأرا د  مقل  عقاأ ادنياط إذا كا   ا صاحل يباشا  د ا  ادنيةاطي  
قىهل     الةا ادا اا ايأةقو  ه ادنيب الةاه ادقم  واداممي رنزا ر و  لو  ةنزدة ادنياط ريأنه وذدك دنه لق  مابه ل

لاو: إ  مقو ةةن يةازليهل ةةن اداةلاال واألوض راةاققدق   ي وةنةه لقدةه م ةاىل  لةو كقنةقا رتجةاو  دو رت ية ا دو قةقةا ممةا 
منزيو األةا ةن ادقةقا ةنزدةة ادنيةاط ق جةزم ادف ةو ايقةقا ييرب ق ص ووكهل رااققدق  ةن ي ا ان أ وهذا ا ست لاا نظا 

 تنزيةةةه ةنزدةةةة جةةةقاأ ادنيةةاط كققدةةةه م ةةةاىل  لةةو د بةةةا ق ادةةةذين آةنةةقا يقالةةةقا ادقةةةم  ولقدةةه ولةةةو د بةةةا ق يققدةةقا ادةةةح هةةةي 
 ادقةاآ  الةةا درتان أ ادتق يا: إ  مقو ىهل دلالقا ادقم  يقالةقا وإ  مقةو ىةهل لقدةقا ادةح هةي ارتاةن يققدةقاأ وهةق ك(ةا ق

ودق احملققني ةن ادنحا  والا   اي ا ني د   اجةقه الةةا رتةذف شةاط ةقة و  ا الةاةه اديةممأ وادةاداي  ةتقةاوم  إ  د  ةةا 
سةةةةيه احملققةةةق  مقةةة يا ة ةةةىن وادتقةةة يا النةةة ههل االتبةةةاو   اسةةةت لااي وةةةةا سةةةةيه اي ا ةةةق  مقةةة يا إالةةةااأ وايقةةة و النةةة ههل  

 كايذكقوأ 
نزدة ادنيةاط يةا جةاالت ادفةاال كلةا ق لقدةه م ةاىل  لةو يةن األوض وةةن راوةا إ  كنةتهل م ةلةق  سةاققدق  ودق مل ينزا األةا مب 

    اآلايتأ 
   
 

 2012صفحة : 
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وادفةاال ق لقدةه  رقةو  رةاال ادفقةاحةي دق إ  لةادقا ذدةك رقةو درةم متقةق أ وادفةاال ق لقدةه  درةم متقةق   رةاال ادتفايةةعي دق   

 نه ادفاالو ادقارت  إنياو ال م ادتققى الةايهلأ يتفاع الةا االلاريهل  
 وةف قا  متقق   حمذوفي مق ياه متققنهي دق  تنزيوه الن ادنيايكأ  
وإمنةةا دقةةرب   الةةنوهل  رةةهل سةةا لرق     ادةةاازو وااةةادق وايةة  ا هةةق   ألرةةهل مل ييقنةةقا ي تقةة و   ةةا ذدةةك كلةةا ميةةاو   

آ أ وراةةه كةةة  ىةةهل رةةةإرهل دةةق اسةةةت االقا ألنيةةاوا د  ييةةةق  ةةةا ناةةةه إدةةةاوهل اسقبةةاو  ةةةذدك الةةنوهل ق آايت ك(ةةةا  ةةةن ادقةةةا 
 صحاحاي ودين ققروهل الاو اديذأ صاروهل الن ذدك رةذدك لاة  الةاوهل احلجة  ققده  رقو درم متقق  أ 

رةةةم  رةةذديهل   و يةةةهل احلةةةق رلةةاذا   ةةة  احلةةةق إ  ادضةةما رةةةأي مقةةةارق   ادفةةاال دةتفايةةةع الةةةةا اسنيةةاو ادةةةذق ق لقدةةةه  د 
 متقق  ي رادفاع ةن مجةة ايققاأ 

واسهل اسشاو  الائة  إىل اسةهل ا مدةة دةتنباةه الةةا د  اينيةاو إداةه جة يا محليةهل ادةذق سةاذكا   ة  اسةهل اسشةاو  ةةن دجةو  
األوصةاف ايتق ةةةة الةةةا اسةةهل اسشةةاو  وهةةي كقنةةه ادةاازوي ادقاهةةه ا  واكي ااةةادقي ايةة  اي أل  اسةةهل اسشةةاو  لةة  مج وةةاأ 

أ إىل د  احليةةهل ادةةذق ا    ةة ه ة ةةةو مبجلقالوةةاأ واسةةهل ا مدةةة  اةةا   سةةهل اسشةةاو  دةةزاي   اسيضةةاح م ايضةةا  قةةق  ودوةةة
 ق ئوهل وهللامىهل ق اسىاةأ و و يهل  قربأ و احلق  صفة دهأ ومق م ادقصف محلق آنفا ق اآلية ة(و هذهأ 

وام اسنيةاوق الةةا ا سةتنتام ادقالةع   ة  ادة داوي روةق مفايةع وادفاال ق لقدةه  رلةاذا   ة  احلةق إ  ادضةما  مفايةع دمسةتف 
 الةا مفايع ومقايع     مقايعأ 

و ةاذا  ةاكه ةن  ةا  ا ستفواةاة و ذا  ادذق هق اسهل إشاو أ وهق يقع      ةا  ا ستفواةاة ك(ااأ ودرتاةن ادقجةقه  
جتنبا ةن إدزام د  ييق  ا سهل ةزي ا كلا هناأ ول  يفاة   دنه     ا ستفوام ةزي  ةا  ادتأكا أ وي رب الن زاي مه  نه ةةغا

ة ىن ايقصقداة كلا مق م ق لقده م اىل  ةاذا دوا    هبذا ة(م  ق سقو  ادبقةا أ وانظةا ةةا ا  النة  لقدةه  ةةاذا ياةت جو 
 ةنه اةاةق   ق هذه اداقو أ 

 ست(ناال ق لقده  إ  ادضما أ وا ستفوام هنا إنياوق ق ة ىن ادنفيي ودذدك ولع    ه ا  
 و      هنا ةات لةة ق ة ىن   ا  مالتباو د  ايغايا حيقو إثا ةغايا  والن  انتفائهأ  
 راي ىن: ةا ادذق ييق  إثا انتفاال احلقأ  
(ناال ةنةه  ققدةه ويا كا  ا ستفوام دا  الةا رتقاقته ألنه   ما   ق اياتفوهل النه م ني دنه إنياو وإ  اا رةذا ولع ا سةت 

 إ  ادضةما أ رةاي ىن   ييةةق  إثةا انتفةاال احلةةق إ  ادضةما إذ   واسة ة  انولةةاأ رةلةا كةا    هةةق ادةاأ احلةق م ةةني د  
  اه مما ناب  إداه اسىاة م وأ والرب الن ادبا و مدضما أل  ادضما دشنع دنقاع ادبا وأ 

 دتفايع ادتقاي  مدتق اخ الةا اسنياو واس  ااأ وادفاال ق  رأي مقارق   دةتفايع ديضاي دق  
و دي  اسةةتفوام الةةن اييةةا ي دق إىل ةيةةا  مقةةاريهل القةةقديهلأ وهةةق ةيةةا  االتبةةاوقي دق دنيةةهل ق هللاةةما واللايةةة كلةةن  

هللاو الن اد ايق و  جي  إ  ةن ين   ده  ايقا  ةا ةقصةةة روةق يقةاف ةةن هللاةما إىل هللاةماأ لةاا ا ةن ال اةة: والبةاو  
 سقو هذه اي اين مفقو كو مفاا  ااالة وإجيازا ووهللاقرتاأ ادقاآ  ق 
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 ول  اشتلة  هذه اآلايت الةا ماع راالات ةن لقده  رااققدق     : األوىل جقا اةي واد(اناة رقاحةي وادبقالي مفاي اةأ  
    ةا ظوةا  كذدك رتق  كةلات و ك الةا ادذين راققا درهل   ي ةنق   مذياو دةت جاه ةن استلااوههل الةا اديفا  

ىهل ةن احلجج واآلايتي وأتيا  ةن إميارهل إبرا   د  انتفاال اسميا  النوهل  تق يا ةن   م اىل الةةاوهل رقة  ظوةا ولةقع ةةا 
 ل وه ةن كةلته ق ا زاي وادياف اد اقةة لبو اسهل اسشاو  كاف ادتنيباهأ 

كةلةة و ةكي ي ةف د  رالةا شةاه ت ةةا يبةني   واينيبه  ه هةق اينيةاو إداةهي وهةق رتةاىهل وهللاة ىهلي دق كلةا شةاه ت رتقة  
 دك د  ل  رتق  كةلة و ك الةاوهل درهل   ي ةنق أ 

 ولقده  درهل   ي ةنق     ا ةن  كةلة  دو ةن  كةلات أ واياا  ةضلق  مجةة  درهل   ي ةنق  أ  
  اديةلةةة م ةةةق الةةةا جملةةقع ولةةاد انرةةعي وا ةةن الةةاةا  كةلةةات و ةةك  م لةةعأ ولادهةةا ادبةةالق  مألرةةاا ي واي ةةىن وارتةة  أل 

اديةةمم كققدةةه م ةةاىل  كةةم إرةةا كةلةةة هةةق لائةوةةا ي وأل  ا لةةع ييةةق  مالتبةةاو م ةة   اديةلةةات دو مالتبةةاو ميةةاو اديةلةةة 
 ادقارت   مدنابة ألانس ك(اينأ 

   
 

 2013صفحة : 
 
داسو وإاللاا ادنظاي ومق م ق وادفاق: اااوم ةن اياةك ادذق شأ  ادنييال سةقكهي واياا   ه راق الن مةقي  الق  ا  

 لقده م اىل  وةا يضو  ه إ  ادفاسقني  ق سقو  ادبقا أ 
مث جيةقز د  ييةةق  ايةةا  مدةذين راةةققا كةةو ةةةن اسةتلا الةةةا راةةقه رةةم ية ةني رتيةةق  ا لةةةة مةةذيام يةا راوةةا ةةةن اد لةةقم   

و ي وجيةةقز د  ييةةق  ايةةاا  مدةةذين راةةققا ادنيةةاةو ىةة  ال ايتحةة ث الةةنوهلي كققدةةه م ةةاىل  كةةذدك يضةةاأ   احلةةق وادبا ةة
ايتح ث النوهل قاصة رايق  ةن اسظواو ق ةقام اسهللالاو سرا   درهل ةع صفاههل اداا قة ل  امقفقا مدفاقي وسرةا    
كق  راقوهل الةة ق د  رتق  الةاوهل كةلة  ي وييق  اينيبه  ه هق احلةق ايةأققذ ةةن  رتقة   دق كةذدك احلةق رتقة  

 ةةك ةبادغةة ق ظوةةقوه رتةىت دنةةه إذا دوية  منيةةباوه ومقايبةه مل ينيةةبه إ   نفاةه الةةةا  ايقةة لقدةةه م ةاىل  وكةةذدك الةةاوهل كةلةة و 
 ج ةناكهل دةة وس ا  ق سقو  ادبقا أ 

 وهي ةع ذدك مذياو يا راه ةن ادفذدية وادت جاهأ  
م ريةق   اسةتئناف الةةا  ايقةة ادتيايةا  لو هو ةن شاكائيهل ةن يب ؤا ااةق مث ي اة ه لةو   يبة د ااةةق مث ي اة ه رةأي  

دققدةةه لةبةةه  لةةو ةةةن يةةازليهل ةةةن اداةةلاال واألوض أ وهةةذا ةقةةام مقايةةا وم  يةة  ا سةةت  اي وهةةق ةةةن  واالةةي ادتيايةةا وهةةق 
ارتتجام الةاوهل    رتاا إىتوهل الةا ادض  ةن صفات   م اىل رب   د  دلام الةاوهل اد داو الةةا انفةاا    م ةاىل مدةازو 

قاس وقةق األجناس وم  ا مجاةع األةةقو ودنةه اياةتحق د ىاةة  اةبه ذدةك ا نفةاا   ةني هنةا د  إىةتوهل ةاةةق ة وقةق احل
 ةن صفات اديلاا ود    ةتقف هباأ وإمنا مل ي  ف ألنه  اض آقا ةاتقوي وةقلع ادتيايا يزي ه استقم أ 
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دةجقاأ و  يا وهل إ  ا اللاف  ذدك روق ق ة ىن نفي وا ستفوام إنياو ومقايا إبنياو ذدك إذ دا  ايتيةهل   اده  
د  ييق  ةن إىتوهل ةن يب د ااةق مث ي ا هي رةذدك دةا ادنيب صةا   الةاه وسةةهل    يامقةي ة وةهل ق ا سةت  ا  ققدةه 

إرةةاا ي دق  و     يبةة د ااةةةق مث ي اةة ه  رقةةاو جملةةقع ا لةتةةني لقةةاا دقةةفة  ةة ال ااةةةق وإالا مةةه الةةةا   م ةةاىل لقةةا 
 شاكائيهلي دق راألصنام   ماتحق اسىاة و  ةنفا  هباأ 

 وذكا إالا   ااةق ق ايقهللا ني ةع درهل   ي لرق  هبا هللااأ ةن اس ةام ق احلجام وهق رن   يعأ  
 وإهللاارة ادنياكاال إىل هللالا ايخا بني مق م وجوه آنفا الن  لقده  ةيانيهل دنتهل وشاكاؤكهل أ  
ي م ريق   كققدةه  رةأي مقةارق  أ ودريةه: لةبةهأ واي ةىن: رةإىل دق ةيةا  مقةبةق أ وادقةةه جمةازق وهةق إراةا  ولقده  رأ 

ادةةادقأ و دي  هنةةا اسةةتفوام الةةن ةيةةا  جمةةازق شةةبو   ةةه احلقةةائق ادةةح حيةةقا راوةةا ادتفيةةاأ واسةةت او  اييةةا  إداوةةا ة(ةةو 
 إ مو ايقهللاقع الةاوا واةاا ديضاأ 

هل ةن يو ق إىل احلق لو   يو ق دةحق درلن يو ق إىل احلق درتق د  يتبع دةن   يوة ق إ  د   لو هو ةن شاكائي 
يو ى رلا ديهل كاف كيلق   هذا ميايا آقا     لقده  لو هو ةن شاكائيهل ةن يب د ااةق مث ي ا ه أ وهذا است  ا 

م ةةاىل هةةق اىةةا ق إىل اديلةةاا واحلةةقي وجملةةقع   نققةةا  إىةةتوهل الةةن اسوشةةا  إىل اديلةةاا ادنفاةةاين  ننيةةا احلةةقي و    
ا لةتني ةفا  لقا صفة اى اية إىل احلق الةا   م اىل  و  إىتوهل لقا إراا ي كلا مق م ق نظاه آنفةاأ وة ةةقم د  ةنةة 

 ايةة ديانة  اى اية إىل احلق دالظهل اينن أل  هبا صمح اةتلع وسةمةة درةاا ه ةةن االتة اال لةقيوهل الةةا هللاة افوهلي ودةق  اى
 ن لة اسجيا  لتةة دو ةضلحةةأ 

 واياا  محلق اد يني وهق األاللاا ادقاحلةي ودصقده وهي ا التقا  ادقحا أ  
ولة  دمبةةع ا سةةت  ا الةةا كلةةاا ااةةادق  بة ال ااةةةق وإالا مةةه م سةةت  ا الةةا كلادةةه مى ايةةة كلةا ق لةةقا إ ةةااهاهل الةاةةه  

ا ةقسةا الةاةه اداةمم  و نةا ادةذق دال ةا كةو شةيال قةقةه مث هة ى  ولقدةه م ةاىل ادامم  ادذق قةقةف روةق يوة ين  ولةق 
 سةب  اسةةهل و ةةك األالةةةا ادةذق قةةةق راةةقى وادةةذق لة و روةة ى أ وذدةةك د  اسناةةا  ادةذق هةةق دكلةةو ةةةا الةةةا األوض 

الةاةةه  ةاكةه ةةةن جاةة  وووحي را سةةت  ا الةةةا وجةق  ااةةادق وكلادةةه إبجيةةا  األجاةةا  وةةا راوةةا هةةق ااةةةقي وا سةةت  ا
  نظام درتقاا األوواح وصمرتوا هق اى ايةأ 

    
 

 2014صفحة : 
 
ولقده  درلن يو ق إىل احلق درتق د  يتبع  إىل آقاه مفايع استفوام مقاياق الةا ةا درا مه ا لةتا  اداا قتا  ةن لقةا   

د قةةقا    ادةةذق يوةة ق إىل احلةةق اى ايةةة إىل احلةةق الةةةا   م ةةاىل  و  إىةةتوهلأ وهةةذا ممةةا   ينبغةةي د   تةةةف راةةه دهةةو ا
يقصةو إىل اديلةةاا اداورتةاين وهةةق اديلةاا ادبةةالي إىل األ ة  وهةةق اديةق  ايقةةق  الةن ادفاةةا  رةإ  قةةةق األجاةا  ةققةةق  
ألجو األوواحي واألوواح ةاا  ةنوا ا هت االي رايققق  األالةا هق اى ايةأ وإذ ل  كان  اد ققا الاهللاة دمهللا ااأ واا أ 
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إىل هة ق يتةقةا ةةن ا انةه اي قةقم الةن اا ةأ وهةق جانةه   م ةاىلي رةةذدك كةا  ادةذق يوة ق إىل ارتتاج  ادنفةقس 
احلق درتق د  يتبع ألنه ةقة  ادنفقس وةقة  نظام اد امل ادبنياقي رامبااله واجه القم وامباع  اه   ةقح  دةهي إذ   

  اية ماجا ةن امباالهأ ودر اا اد قمال مقا  الن اد بثأ 
ن   يو ق إ  د  يوة ى  دق ادةذق   يوتة ق رضةم الةن د  يوة ق  ةاهي دق   يقبةو اى ايةة رياةف يوة ق ولقده  دة 

  اه رم حيق ده د  يتبعأ 
واياا  أ ةن   يو ق  األصنام رإرا   هت ق إىل شيالي كلا لاا إ ةااهاهل  اي د ة  مل م بة  ةةا   ياةلع و  يبقةا و   

 يغف النك شائا أ 
ادقااال ق لقده  دةن   يو ق  رقاد انرعي وا ةن ك(ةاي وا ةن الةاةاي ود ةق اللةاو  فةت  ادتحتاةة ورةت  إىةاال الةةا ول  اقتةف  

د  دصةه يوت قي د  د  ادتةاال  ا  دتقةاوأ لاجاولةا ود  لة  ق ادة اا ونقةة  رتاكةة ادتةاال إىل إىةاال اداةاكنة  و  دمهاةة 
 و رت  إىاال لتةاةا  ةني ادفةت  واداةيق  أل  ذدةك ةةن وجةقه األ اال رةم إىل لااال  لادق  الن انرع وإىل لااال  ديب اللاو ع

 ي   قمرا ق ادقااال   أ 
ولاد رتفص الن الاصهلي وي ققأ  فت  ادااال وكاةا إىةاال ومنية ي  ادة اا الةةا االتبةاو  ةاح رتاكةة ادتةاال اي  لةة واقةتمف   

الةن الاصةهل  ياةا اداةاال وكاةا إىةاال إبمبةاع كاةا  كاا  الةا إىاال الةا دصو ادتخةص ةن ادتقاال ادااكننيأ ولاد د ق  يةا 
اداةاال دياةا  إىةاالأ ولةاد  ةز  وادياةائي وقةةف  فةت  اداةاال وسةيق  إىةاال وختفاةف ادة اا الةةا دنةه ةضةاوع هة ى ادقاصةةا 

 مب ىن اهت ىي كلا يقاا: شاى مب ىن اشلىأ 
دوي  مى ق ادنقو ةن ةقهللاع إىل ةقهللاةع دق وا ست(ناال ق لقده  إ  د  يو ى  هيهل ةن أتكا  ادنييال مبا ينيبه هللا هأ و  

  هتةة ق إىل ةيةةا  إ  إذا نقةوةةا ادنةةاس ووهللاةة قها ق اييةةا  ادةةذق ياي ونةةه ىةةاي رايةةق  ادنقةةو ةةةن ةيةةا  إىل آقةةا شةةبه 
 مداا رنيبه اينققا مداائا الةا  ايقة اييناةي ووةةز إىل ذدةك مبةا هةق ةةن دةقازم اداةا وهةق اى ايةة ق    يوة ق إ  د 

 يو ى أ 
وجةقز   ة  ايفاةاين د  ييةق  ر ةو  إ  د  يوة ى  مب ةىن إهةة اال اد ةاوسي دق نقةوةا ةةن  اة  دهةوةا إىل  اة  زوجوةةاي  

 راقاا: ه ي  إىل زوجواأ 
 ومجةة  رلاديهل كاف كيلق   مفايع استفوام م جايب الةا امباالوهل ةن   يوت ق حبااأ وامباالوهل هق البا ههل إايههلأ  
ة ةبت دي  وديهل  قربي وادةمم دمقتقةاصأ واي ةىن: دق شةيال ثبة  ديةهل رةامب تهل ةةن   يوتة ق  نفاةه ف ةا  استفواةا 

 نقم ةن ةيا  إىل ةيا أ 
ولقا اد اأ: ةادك? وحنقه استفوام ي اةو ة اةةة ا ستفوام ق رتقاقتةه وجمةازهأ وق احلة يث د  وجةم لةاا دةنةيب صةةا  

نةي رقاا ادناس  ةا ده ةا ده  رقاا وسقا   صةا   الةاةه وسةةهل  دوأ ةةا دةه    الةاه وسةهل  دف الةا اللو ي قةف ا 
 أ رإذا كا  اياتفوهل النه رتا  ظاها  مل حيتج إىل ذكا شيال      ةو ده  كلا ولع ق احل يثأ 

 وج و ادزجام هذه اآلية ةنه رقاا:  ةا ديهل : كمم اتمي دق دق شيال ديهل ق البا   األوة أ  
 ن ال اة: وولف ادقااال  رلا ديهل  مث يب د  كاف كيلق   أ لاا ا  
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وإذا كةةةا  اةةةمف ذدةةةك دمب ةةةقا ا سةةةتفوام حبةةةاا وهةةةق ادغادةةةه كققدةةةه م ةةةاىل  ةةةةا ديةةةهل   مناصةةةاو  رلةةةا ىةةةهل الةةةن ادتةةةذكا   
جةام ة اهللاني  ودذدك لاا     ادنحا : ة(و هذا اديمم   يتهل   و  ذكا رتةاا   ة هي رةاامف  ةني كمةوةهل وكةمم ادز 

 دفظيأ 
ومجةةة  كاةةف كيلةةق   اسةةتفوام يتنةةزا ةنزدةةة ادباةةا  يةةا ق مجةةةة  ةةا ديةةهل  ةةةن اسمجةةاا ودةةذدك رقةةة  النوةةا روةةق ة(ةةةه  

 استفوام م جايب ةن رتيلوهل ادضاا إذ رتيلقا إبىاة ةن   يوت ق روق م جاه الةا م جاهأ 
 ودك د  جت و هذه ا لةة  دام الةا رتاا حمذورةأ  
 اههل إ  ظنا إ  ادظن   يغف ةن احلق شائا إ    الةاهل مبا يف ةق      وةا يتبع دك( 
 

 2015صفحة : 
 
ال ف الةا مجةة  لو هو ةن شاكائيهل ةن يو ق إىل احلق  مالتباو ال ف مةك الةا نظاماوا ايةذكقومني لبةوةاي رب ة    

ه ايةة ىةاي دالقةه ذدةك    البةا ههل إايهةا  د  دةا   وسقده    حيجوهل رالا ج ةقههل إىةة وهةي   مقةاف و  مة  ا و 
 امباع دظن م وي دق دق ههل دا  راه شبوة رتقأ 

 وادضلا ق لقده  دك(اههل  الائ  إىل دصحاأ هللالا  شاكائيهل  وهللالا  ةا ديهل كاف كيلق  أ  
مجاةع اينيةاكني وإمنا اللوهل ق هللالائا  شاكائيهل وةا ديهل كاف كيلق  ي وقص محليهل ق امباالوهل ادظن دك(اههلي أل   

امفقةةقا ق امبةةاع البةةا   األصةةنامأ و ةةني هنةةا درةةهل دااةةقا سةةقاال ق ا التقةةا  ادباالةةث ىةةهل الةةةا البا هةةا إميةةاال إىل د  ةةةن  اةةنوهل 
القةةمال رةاةةةني اومقةة  ةةة اوك دروةةاةوهل رةةقو د  ي تقةة وا د  د،صةةنام مقةةارا وديةةنوهل دظوةةاوا البا هةةا مب ةةا دةوةةقى ورتفظةةا 

ق  ةةةن هةذا دةةا  هةةق مربئةةة دةةةذين البة وا األصةةنام الةةن  ةةا ظةةن إبىاتوةا رةةإرهل شةةا ةةةن ادةةذين دةاةاا    ةةني لةةقةوهلأ وايققةة
البةة وها الةةن ختاةةوي وديةةن ايققةةق  هةةق زاي   ا سةةت اا الةةةا   ةةم  البا هةةا رتةةىت د  ةةةن البا هةةا رايقةةا دااةةقا ة لئنةةني 

ايقةام ةقةام خت ئةة ذدةك ادظةنأ رفاةه دتحقق إىاتواأ ومدتأةةو يظوةا د  هة  ال هةهل قاصةة ادقةقم ودهةو األرتةمم ةةنوهل أل  
إيقاظ  لوقوههلي وراه زاي   ةقالظة ااصتوهل داقة قا الن ا ستلااو ق البا   ةا   م لئن إداه لةةقهبهلأ وهةذا كققدةه اآل  

  وةنوهل ةن ي ةن  ه وةنوهل ةن   ي ةن  ه أ 
 ه شةكي كلةا ق لقدةه م ةاىل  وإرةا ديبةا  وادظن: ي ةق الةا ةاامه اس واكي را ةق الةةا ا التقةا  ا ةازم ادةذق   ينيةق  

إ  الةا اااشة ني ادةذين يظنةق  درةهل ةملةقا وهبةهل ودرةهل إداةه واج ةق    وي ةةق الةةا ا التقةا  اينيةقأ  نيةكأ ويظوةا دنةه 
ا رتقاقة ق هذا اد(اين ودنه جماز ق األوا دينه ق األوا شائع رقاو كاينيلكأ ول  مق م ق سقو  ادبقا  الن  اديةمم الةة

اآلية ايذكقو أ وةنةه لقدةه م ةاىل  لةاا اية، ادةذين كفةاوا ةةن لقةةه إان دنةااك ق سةفاهة وإان دنظنةك ةةن اديةاذ ني  ق سةقو  
 األالاافي ولقده  وظنقا د    ةةجأ ةن   إ  إداه  ق سقو   ااال أ 

ولقا ادنيب الةاةه ادقةم  واداةمم إايكةهل  ول  د ةق جمازا الةا ا التقا  ايخ يالي كلا ق لقده م اىل  إ      ادظن إمث  
 وادظن رإ  ادظن دكذأ احل يثأ 
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وادظةةن ك(ةةا إ ملةةه ق ادقةةاآ  واداةةنة الةةةا اد ةةةهل ايخ ةة  دو ا وةةو اياكةةه وادتخةةامت ادبا ةةةةي لةةاا ادنةةيب الةاةةه ادقةةم   
ىل  ظةن اي ةنةق  واي ةنةات وادامم  إايكهل وادظن رإ  ادظن دكذأ احل يث  أ ول  ي ةق الةا ادظن احلقايب كققدةه م ةا

 نفاوهل قاا  ولقده م اىل  إ      ادظن إمث أ وهذا اي ىن هق ايق ة  الةاةه النة  الةلةاال دصةقا ادة ين ودصةقا ادفقةهأ 
 وهق اد ةهل اياتن  إىل  داو واج  ةع ارتتلاا اا أ ارتتلا  هللا افاأ وهذا ادظن هق ةناط ادتيةاف  فاوع ادنياي ةأ 

ه ايت اوهللاات إاللاا كو ق ةقو ه ادمئق  ه حباه ةقاةات اديمم وساالهي رلحلو لقدةه هنةا  إ  رقجه ا لع  ني هذ 
ادظن   يغةف ةةن احلةق شةائا  د  اد ةةهل اينيةقأ  نيةك   يغةف شةائا ق إثبةات احلةق اي ةةقأ وذدةك ةةا ي ةةه راةه ا ةزم 

داللو وديه إاللا  صائبا إذ األ دة اد قةاة حيقةو ةنوةا  واداقني ةن اد ةقم احلاصةة مد داو اد قةي أل  ا زم راوا ممين ين
اداقنيي رأةا ةةا  ايةق كقةاةه األ دةة ادظةاها  ادةح   يتةأما اداقةني هبةا ق مجاةع األرتةقاا رةذدك ييتفةا راةه مدظةن ادةااج  

     إاللاا ادنظا وهق ةا يالا م جتوا أ 
ن يقتضةي ةظنةقان كةا  امبةاع ادظةن امباالةا دةلظنةق ي دق يتب ةق  و ظنا  ةنققأ الةا ايف قداة  ه ا يتبةع أ ويةا كةا  ادظة 

 شائا    داو الةاه إ  ادظني دق ا التقا  ادبا وأ 
ومنيا  ظنا  دةتحقاي دق ظنا واهااأ و د  صاغة ادققةا الةةا درةهل دااةقا ق القائة ههل ايناراةة دةتقرتاة  الةةا شةيال ةةن  

 احلق و ا الةا االتقا ههل درهل الةا احلقأ 
 إ  ادظن   يغف ةن احلق شائا  م ةاو يا  ا الةاه ادققا ةةن كةقرهل دااةقا الةةا شةيال ةةن احلةق رياةف يزاللةق   ومجةة 

 درهل الةا احلقأ 
واحلق: هق اد(ا   ق نف  األةاأ واياا   ه هنا ة ارة   وصفامه مما  ا الةاوا ادة داو اد قةةي ة(ةو وجةق ه ورتاامةهي وةةا  

 وادق و  واسوا   أ   ا الةاوا ر و   ة(و اد ةهل
 و شائا  ةف قا ة ةق ة ك  د اةةهي دق   يغف شائا ةن اس ناالأ  
 و ةن  دةب داةي دق القهللاا الن احلقأ  
 ومجةة  إ    الةاهل مبا يف ةق   استئناف دةتو ي  مدقالا أ  

    
 

 2016صفحة : 
 
 ي يةةه ومفقةةاو اديتةةه   ويةةه راةةه ةةةن وأ  وةةةا كةةا  هةةذا ادقةةاالا  د  يفةةلى ةةةن  و    وديةةن مقةة يق ادةةذق  ةةني  

اد ةلني  يا كا  ادغاض األوا ق هذه اداقو  إ  اا م جه اينيةاكني ةةن اسحيةاال مدقةاآ  إىل ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل 
د  ةةا ومباني ال م اهت ائوهل إىل آايمه ادبانات اد ادة الةةا دنةه ةةن النة   ي وكاةف مل ينظةاوا ق درتةقاا اداسةقا اد ادةة الةةا 

جاال  ه ورتي ةن  ي وكاف سأدقه ةع ذدك د  ا   قاآ   اه دو يب ا آايمه مبا يقارق دهةقاالههلأ مث انتقةو   ة  ذدةك إىل 
س اىهل د  منزا الةاه آيةة دقةاى ةةن النة     ةا ادقةاآ ي وختةةو ذدةك كةةه وصةف ارةلائوهل اديةذأ ق  الةقى ادنيةاكاال ت 
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ىاةةة والةةةا إثبةةات ادب ةةثي وإنةةذاوههل مبةةا انا األةةةهل ةةةن لةةبةوهلي ومةةذكاههل  ةةن هل   الةةةاوهل وإلاةةةة األ دةةة الةةةا انفةةاا    مس
وإةواىهلي و اا  ق ئوهل ق االتقا  ادنياك االتقا ا ةبانا الةا سقال ادنظا وادقااس ادفاس ي   جام الا  اديمم إىل لقىهل ق 

ادنبةقال  وادةقرتي مبقاةاس الةا اههل كلةا لاسةقا رتقاقةة  ادقاآ  إب  اا وديوهل ادذق هق ةن ادظةن ادبا ةو ديضةا  قااسةوهل درتةقاا
اسىاة مب(ةو ذدةكي رقةاوالتوهل هةذه اآليةة  ةذكا صةفات ادقةاآ  ق ذامةه اد ادةة الةةا دنةه رتةق ةةن   وكة ههل مسالجةاز الةن 

 اسماا  مب(ةهأ 
بةةع دك(ةةاههل إ  ظنةةا  رجلةةةة  وةةةا كةةا  هةةذا ادقةةاآ  د  يفةةلى ةةةن  و     جيةةقز د  ميةةق  ة  قرةةة الةةةا مجةةةة  وةةةا يت 

مبناسبة امباالوهل ادظن ق األةاين: ش و  اسىاة وق ش و  ادنبةقال ي وجيةقز د  ميةق  ة  قرةة الةةا جملةقع ةةا مقة م ال ةف 
ادغاض الةا ادغاض وادققة الةا ادققةي وهق ةفا  مفقاو ةا دمجةه ذكا احلاوف ايق  ة ق دوا اداقو  وا لو اد(مث 

ز د  ميةق  ا لةةة ة  قرةة الةةا مجةةة  لةو ةةا ييةق    د  د  دةه ةةن مةقةاال نفاةي  ميلةةة ادح   ة  مةةك احلةاوفأ وجيةق 
دةجقاأ الن لقىهل  ائ   قاآ   ا هةذا دو   دةه  وهةذا اديةمم ةاةقو دةتحة ق إبالجةاز ادقةاآ ي وهةي ةفاة   ايبادغةة ق 

  لقدةه  ةةا كةا  هةذا ادقةاآ  د  يفةلى  نفي د  ييق  ةفلى ةن  ا  ي دق ةناقم إىل   كذم وهق آت ةن  ةاهي رةإ
د ةةةم ةةةن د  يقةةاا: ةةةا هةةق مبفةةلىي يةةا يةة ا الةاةةه ر ةةو اديةةق  ةةةن ادقجةةق ي دق ةةةا وجةة  د  يفةةلىي دق وجةةق ه ةنةةاف 
 رلائهي ر  دة ذامه كاراة ق دنه  ا ةفلىي دق دق أتةو ايتأةو ادف ن أتةم صا لا ق سقو ادقاآ  د ةهل دنه ةن الن    

ه   جيقز د  ييق  ةن وهللاع ادبنياي رلكاه ةا كا  د  يفلى مبنزدة د  يقاا: ةا كا  دافةلىي  ةمم ا حةق ي رحةذف ودن
 م ا حق  الةا  ايقة رتذف ا او ا اا ا ةع  د  ي ويا ظوات  د   هنا رتذف  م ا حق  وإ  كا  ادغاده د  يةذكا 

   ادةذق شةأنه د  يةذكا ةةع  م ا حةق  اسةتغف  ةذكاه الةن ذكةا  م ا حق  ومقة و  د   و  مةذكاي رةلةا ذكةا ر ةو  كةا
  م ا حق  لق ا د جيازأ 

وإمنا ال ا الن اسماا   مم ا حق     يقاا: ةا كا  هذا ادقاآ  دافلىي أل  ادغاده د   م ا حةق  مقةع ق نفةي كةق   
 الن راالو   الن ةف قا مبا م ا الةبه ادمم ةن ة ىن ايةكأ 

اسقبةةاو أ د   وادف ةةو ياةةاوق اسقبةةاو ميقةة وي وهةةق ةقةة و مب ةةىن ايف ةةقا أل  صةةةة  د   هنةةا ر ةةو ةبةةف واالةةةهل د   
دةنائهأ وادتق يا ةا كا  هذا ادقاآ  ارلاال ةفلي رآا إىل د  ايق و اينابك ةن  د   ةق و مب ىن ايف قا كااةق مب ىن 

ةفةلىي رحقةة  ايبادغةة ةةن جوتةني: جوةة ر ةو  كةا   وجوةة ايخةقوي وهق ديضا دلةقى ةبادغةة ةةن د  يقةاا: ةةا كةا  
  د   ايق ويةأ 

و ةن  ق لقده  ةن  و     دم ت اال اةازق ةت ةقة أ يفلى  دق د  يفليه الةا   ةفلأ رققده  ةن  و     رتاا  
 ةن هللالا  يفلى  وهي ق لق  ادقصف ادياشفأ 

  ودين ادذين كفاوا يفلو  الةا   اديذأ  ق سقو  اد قق أ وا رلاال: اديذأي ومق م ق لقده  
ويا نفي الن ادقاآ  ا رةلاال دقةرب النةه  نةه مقة يق ومفقةاوي رجةات دقبةاوه كةوةا ميقة و منقيوةا  بةق ةه ادغايةة ق هةذه  

 اي اين رتىت اك   جناسواأ 
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 2017صفحة : 

 
اداةادفةي دق ةبانةا دةقةا و ةنوةا ومماةةزا دةه اللةا زية  راوةا ودسةيال ةةةن و مقة يق ادةذق  ةني ي يةه  كقنةه ةقةة لا دةيتةه   

أتويةوا كلا لةاا م ةاىل  ةقة لا يةا  ةني ي يةه ةةن اديتةاأ وةوالنةا الةاةه  كلةا مقة م ق سةقو  اد قةق أ وديضةا هةق ةقة و  
يال ةق لا وقا اأ  فت  اد اا   نيوا   اديته اداادفة رالا دقذت ةن اد و  الةا دصحاهبا د  ي ةنقا مداسقا ادذق جي

 رادقصف ميق و صاحل د،ةاين أل  ايق و يقتضي راالم وةف ق أ 
وادتفقةةاو: ادتباةةني  نقاالةةهأ وادظةةاها د  م ايةةف  اديتةةاأ  م ايةةف ا ةةن  رااةةتغاو اديتةةه كةوةةاأ وة ةةىن كةةق  ادقةةاآ   

اس ق  وام رتيلةهي و ارةع دةلتنيةاهبات مفقام ىا دنه ةبني يا جاال جملم ق اديته اداادفةي وانسةخ يةا   ةقةةحة دةنة
ادح هللاو هبا دهو اديتاأي ريو ذدك  اقةو ق ة ةىن ادتفقةاوي وهةق ة ةىن لقدةه م ةاىل  وةوالنةا الةاةه  ق سةقو  اد قةق أ 

 وهذا  ا ة ىن لقده  ومفقاو كو شيال  ق اآلية األقاىأ 
مع  الةةقى ارلائةةهي ودرةةا ممةةا   يةةاوم الةةةا دهةةو ومجةةةة    ويةةه راةةه  ةاةةتأنفة و ت ةةةزاالهل ادةةذين زاللةةقا دنةةه ةفةةلى ملةةت 

ادف ن واد ققا اد ا دةي رادايةه اينفةي النةه هةق د  ييةق  ةةن درتقادةه ق ذامةه وةقاوانمةه ةةا ي(ةا ادايةهي ودةذدك كةا  ويةه 
اد ةة سةقو  اياات ني راه ويبا ةزالقةا ة الا وههل دق واج قا دنفاوهل دقج وها  ا ةاات ةأ ول  مق م ادققا ق نظا هذا ق  

 ادبقا أ 
وةقلةةع لقدةةه  ةةةن وأ اد ةةايني  حمتلةةو وجقهةةا دظواهةةا دنةةه ظةةاف ةاةةتقا ق ةقهللاةةع ااةةرب الةةن ةبتةة إ حمةةذوف هةةق هللاةةلا  

ادقاآ ي وا لةة استئناف ة ي و ةن  ا ت ائاة مة ذ  مةةيالي دق هةق واو  ةةن وأ اد ةاينيي دق ةةن ورتاةه وكمةةهي وهةذا 
 ةقا و لقده  ةن  و    أ 

دم يققدق  ارةلاه لةو رةأمقا  اةقو  ة(ةةه وا الةقا ةةن اسةت  تهل ةةن  و    إ  كنةتهل صةا لني   دم  د هللاةااأ ا نتقةا  ةةن   
 ادنفي إىل ا ستفوام اسنياوق ادت جايبي وهق اومقاال إب  اا  القاههل د  ييق  ادقاآ  ةفلى ةن  و   أ 

 وا ة وا رتا(لا ول  ي را ستفوام ادذق مني ا  ه  دم  استفوام ويا اقتق   دم     ف ا ستفوام كا  ا ستفوام ةق 
 م جايب إنياوقي واي ىن:  و ديققدق  ارلاه    ةا مبني ىهل ةن اد  ئو الةا ص له و ااالمه ةن ا رلاالأ 

 
ديتةهي وةن   يع األسةقأ و ةام اديمم د  ل م وصف ادقاآ  مبا يقتضي    ه الن ا رلاال ومبا راةه ةةن دجةو صةفات ا 

و تنيةايف ناةةبته إىل   م ةةاىل مث دالقةةه ذدةةك م سةتفوام الةةن  الةةقى اينيةةاكني ارةةلاال داتةقةا اداةةاةع هةةذه ادةة القى مبزيةة  
 ا مشئزاز وادت جه ةن  الة دصحاهبا رةذدك ج ة   القاههل ارلااله ق رتاز ا ستفوام اسنياوق ادت جايبأ 

 ت جاةةزههلي ود  يق ةةع ا سةت  ا الةةةاوهلي رةةأةاههل    امةقا  اةةقو  ة(ةةةهأ  ولة  دةةةا   نباةةه د  جياةبوهل الةةن  الةةقى ا رةلاال 
واألةا دةا م جازي ول  ولةع ادتحة ق إبماةارهل  اةقو   اثةو سةقو ادقةاآ ي دق منيةاهبه ق ادبم ةة ورتاةن ادةنظهلأ ولة  مقة م 

  اقو  ةن ة(ةه  ق سقو  ادبقا أ  مقايا هذه ايلاثةة الن  مفاا لقده م اىل  وإ  كنتهل ق ويه مما نزدنا الةا الب ان رأمقا

This file was downloaded from QuranicThought.com



ولقده  وا القا ةن است  تهل ةن  و    إ  كنتهل صا لني  هق كققده ق آية ادبقا   وا القا شو االكهل ةن  و    إ  كنتهل  
صا لني ي وة ىن  صةا لني  هنةاي دق لةقديهل دنةه ارةلىي ألنةه إذا دةينةه د  يفليةه دةيةنيهل دنةتهل ة اوهللاةته رةإنيهل سةقاال ق 

 ه ادةغة اد ا اةأ هذ
ورتذف ةف قا  است  تهل  دظوقوه ةن ر و  ا القا ي دق ةن است  تهل  القمه دنقاميهل وإالانتيهل الةةا أتداةف سةقو  ة(ةو  

 سقو ادقاآ أ 
  ةةو كةةذ قا مبةةا مل حيا ةةقا   ةلةةه ويةةا اهةةهل أتويةةةه كةةذدك كةةذأ ادةةذين ةةةن لةةبةوهل رةةانظا كاةةف كةةا  الالبةةة ادظةةايني    ةةو   

اا  كنه ميذيبوهلي ود  رتاىهل ق ايبا و  مدتيذيه لبو ادتأةو دالجه ةن دصو ادتيةذيه إذ درةهل م ووا إهللاااأ انتقا  دب
 إىل ميذيبه  و  نظا ق د دة صحته ادح دشاو إداوا لقده  وةا كا  هذا ادقاآ  د  يفلى ةن  و    أ 

 م مل يينهأ وادتيذيه: ادنابة إىل اديذأي دو ادقصف مديذأ سقاال كا  الن االتقا  د 
واقتاةةاو ادت بةةا الةةن ادقةةاآ    ايةةق ايقصةةقداة ق لقدةةه  مبةةا مل حيا ةةقا   ةلةةه  يةةا مةة ذ   ةةه صةةةة ايقصةةقا ةةةن الجاةةه مةةةك  

 احلادة ايناراة دتاةاط ادتيذيهي روهل ل  كذ قا لبو ا   تربواي وهذا ةن شأ  احللالة وا وادةأ 
    
 

 2018صفحة : 
 
رتقده كاحلائطي ول  مق م آنفا ق لقدةه  وظنةقا درةهل درتةاط هبةهل أ وييةىن هبةا الةن ادةتلين ةةن واسرتا ة مدنييال: اديق    

ادنيةةيال حباةةث   يفةةقت ةنةةهأ وةنةةه لقدةةه م ةةاىل  و  حيا ةةق   ةةه الةلةةا ولقدةةه ودرتةةاط مبةةا دةة يوهل  دق الةلةةهي رلضةةا  مبةةا مل 
 حيا قا ن ةله  مبا مل يتقنقا الةلهأ 

رتا ة د  م قو الةا احملاط  ه وهق اي ةقمي وهق هنةا ادقةاآ أ والة  الةن د  يقةاا مبةا مل وادباال دةت  يةأ وشأرا ةع ر و اس 
حيا قا  ه الةلا دو مبا مل حيط الةلوهل  ه إىل  مبا مل حيا قا   ةله  دةلبادغة إذ ج و اد ةةهل ة ةقةةاأ رأصةو اد بةاو  لبةو ادنفةي 

  ةلةهي دق وكةا  احلةق د  حيا ةقا   ةلةه أل  مةقرا د دةة درتا قا   ةله دق دمقنقا الةله دش  إمقا  رةلا نفي صةاو مل حيا ةقا 
ص له حيتام إىل زاي   أتةو وم لاق نظا حباث يت ني الةا ادناظا الةةهل د دتةه مث إالةا   ادتأةةو راوةا وماةةاط الةةهل الةةا الةةهل 

واو ادذين ونظا الةا نظا حباث كقو اسرتا ة مد ةهلأ وق هذا ةبادغة ق راط ارتتااجه إىل ص و ادتأةوي وةبادغة ق جت
 م ووا إىل ادتيذيه ةن  و  أتةو ق شيال رتقاق مدتأةو     ادتأةوأ 

واي ىن درهل ساوالقا إىل ادتيذيه مدقاآ  ق   يوة ادالاع لبو د  يفقوقه وي ةلقا كنه دةاه ولبو د  يتة  اوهأ ودمنةا ييةق   
ال م اسرتا ة   ةله ةتفاوت: رلنةه الة م حبة  ة(و هذا ادتيذيه الن ةيا ا  وال او    الن االتقا  كقنه ةيذومأ مث إ  

وهق رتاا اد مهاالي وةنه ال م ق ا لةة وهق ةا ييةق   ضةاأ ةةن ادنيةبوة وادةل   دو ييةق  ةةع وجحةا  صة له وديةن   
حياط مبا ي  ق إداه ادتيذيه ةن ش ي  اد قاأأ ونظا هذه اآلية ق سقو  ادنلو  لاا دكذ تهل  اي  ومل كا قا هبةا الةلةا 

 اذا كنتهل م لةق  أ دم ة
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ومجةة  ويا اههل أتويةه  ة  قرة الةا ادقةةي دق كذ قا مبا يا اهةهل أتويةةهأ وهةذا اومقةاال ق وصةفوهل  قةةة األان  وادت(بة ي  
 دق دق انتظاوا رتىت اماوهل أتويو ادقاآ ي دق ةا حيتام ةنه إىل ادتأويو  و ههل صللقا الةا ادتيذيه لبو ظوقو ادتأويوأ 

: ةنيتق ةن آا إذا وجع إىل ادنييالأ وهق ي ةق الةا مفاا ادةفظ ادذق قفي ة ناه مفااا يظوا اي ىني را وا وادتأويو 
واهللاحا     د  كا  قفااي وةنه لقده م اىل  وةةا ي ةةهل أتويةةه إ     اآليةةأ وهةق هبةذا اس ةمو لايةه ةةن ة ةىن ادتفاةاأ 

هةذا ادتفاةاأ وي ةةق ادتأويةو الةةا امضةاح ةةا قفةي ةةن ة ةىن دفةظ دو ول  ةا ق سقو  آا اللاا  وق ايق ةة األوىل ةةن 
إشاو ي كلا ق لقده م اىل  هذا أتويو وؤايق ةن لبو  ولقده  هو ينظاو  إ  أتويةه  دق ظوقو ةا دنذوههل  ه ةن اد ذاأأ 

  درةةهل مل يفولةةقه ةةةن ة ةةاين وادتأويةو ادةةذق ق هةةذه اآليةةة حيتلةةو اي ناةةني ود ةةو كةاولةةا ةةةاا ي دق يةا اهةةهل أتويةةو ةةةا يةة الق 
ادقاآ  د  م االتاا ههل مب ارة دة(اىاي ة(و رتيلة ادتنيايعي وولقع ادب ثي ومفضاو هللا فاال اي ةنني الةا صنا ي  اديارايني 
ومنزيو ادقاآ  ةنجلاي وحنق ذدكأ روهل كانقا ي تربو  األةقو مبا ددفقه ق احملاقسةات وكةانقا يقااةق  ادغائةه الةةا ادنيةاه  

ذدك ودة(ادةةه لبةةو د  امةةاوهل أتويةةةهأ ودةةق آةنةةقا و زةةةقا ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل د ةلقهةةا وارتةة     ةة  وارتةة  أ ريةةذ قا  ةة
وديضا يا اههل أتويو ةا رتابقا ال م ادت جاو  ه  دةام الةةا اديةذأ كلةا لةادقا  إ  كةا  هةذا هةق احلةق ةةن النة ك رةأة ا 

رةهل إ  استغضةبقا   الجةو ىةهل مد ةذاأ رظنةقا أتقةا رتقةقا ذدةك الةانةا رتجةاو  ةةن اداةلاال دو ائتنةا   ةذاأ ددةاهل  ظنةا د
 دام الةا د  ادقاآ  دا  رتقا ةن الن هأ وكذدك كانقا ياأدق  آايت ةن ااقاووي كققىهل  دن ن ةن دك رتةىت مفجةا دنةا 

د      ي بأ مللاح  ةن األوض ينبقالا  اآليةأ ودق دسةلقا و زةقا ادنيب صةا   الةاه وسةهل الةاه ادقم  وادامم د ةلقا
 ادضماأ 

والةا ادقجوني رحاف  يا  ةقهللاقع دنفي ادف و ق اياهللاي واد  دة الةا استلااو ادنفي إىل ول  ادتيةهلي وذدك يقتضي  
د  اينفي هبا ةتقلع ادقلةقعي رفةي ادنفةي هبةا هنةا   دةة الةةا دنةه سةاجيال  اةا  ةةا دمجةو ةةن اي ةاين رالةا   ة ي روةي  ةذدك 

نه ساحو هبهل ةا مقال ههل  هي كققده  يقم ا  أتويةه يققا ادذين ناقه ةةن لبةو لة  جةاالت وسةو و نةا محلةق روةو وال ي ود
 دنا ةن شف اال رانيف قا دنا  اآليةأ روي هبذا ادتفاا والا أ 

   
 

 2019صفحة : 
 
يتةةأما ةنةةه اداةةلاعأ ومجةةةة  كةةذدك كةةذأ ادةةذين ةةةن لةةبةوهل  اسةةتئنافي واا ةةاأ دةنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل دو يةةن   

واسشاو  أ كذدك  إىل ميذيبوهل ايذكقوي دق كا  ميذيه ادذين ةن لةبةوهل كتيةذيبوهلي وايةاا  مدةذين ةةن لةبةوهل األةةهل 
 اييذ ق  وسةوهل كلا  ا الةاه اينيبه  هأ 

اثةق  د،ةةةهل ادةةح  وممةةا يققةة  ةةةن هةةذا ادتنيةةباه دةةةقو: درتةة ها: د  هةةذه الةةا   اي انةة ين اديةةاراين دةةا ةهل اينيةةاكق  درةةهل ممةة  
 كذ   اداسو را تربوا  ذدكأ 

 اد(اين: ادت اي  مدنذاو  ىهل حبةقا اد ذاأ هبهل كلا رتو  ودئك األةهل ادح الاف ادااة ق  ةقاها وشاه وا  ايوهاأ  
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 اد(ادث: ماةاة ادنيب صةا   الةاه وسةهل  نه ةا دقي ةن لقةه إ  ة(و ةا دقي اداسو اداا قق  ةن دلقاةوهلأ  
ودذدك راع الةا مجةة ادتنيباه ق اأ ادنيب صةا   الةاه وسةهل  ققده  رانظا كاف كا  الالبة ادظايني  دق الالبة األةهل  

 ادح ظةل   تيذيه اداسو كلا كذأ ه  الأ 
ةةا واألةا مدنظا ق الالبة ادظايني ةققق  ةنه لااس دة(اىهل ق ادتيذيه الةاوهل ق ماله د  حيو هبةهل ةةن ايقةائه ة(ةو  

 رتو  ودئك دت ةهل الظلة ةا يملقنك  ه ةن ادتيذيه رم كانب درهل ةفةتق  ةن اد ذاأأ 
 وادنظا هنا  قاقأ  
و كاف  جيقز د  ميق  جما   الن ا ستفوامي روي اسهل ةق و دةحادةة واديافاةةي كقةقىهل: كةن كاةف شةئ أ وةنةه لقدةه  

اللاا أ ف كاف  ةف قا  ةه دف ةو  انظةا ي ومجةةة  كةا   م اىل  هق ادذق يققوكهل ق األورتام كاف ينياال  ق سقو  آا
الالبة ادظايني  صفة  كاف أ واي ىن انظا   انك رتادة صفتوا كا  الالبة ادظاينيي وهي رتادة قةااأ ةنةازىهل قةاام ننيةأ 

 ةن اهللالحما دهةواأ 
  اه ومفيةا راةهأ و كاةف  وجيقز د  ميق   كاف  اسهل استفوامي واي ىن رانظا هذا ادا ااي دق جةقاأ اداة ااي دق مة 

 قرب  كا  أ ور و ادنظا ة ةق الن اد لو ق ةف قداة مبا ق  كاف  ةن ة ىن ا ستفوامأ 
 وةنوهل ةن ي ةن  ه وةنوهل ةن   ي ةن  ه وو ك دالةهل ميفا ين  ال ف الةا مجةة   و كذ قا مبةا مل حيا ةقا   ةلةه  أل   

ذ قا  ه يقتضي د  ميذيبوهل  ه دةا  الةن  قةا  وأتةةوأ وةةا كةا  هبامةه اسقباو الن ميذيبوهل  نه  و  اسرتا ة   ةهل ةا ك
اي(ا ة كا  رتاا اييذ ني راه ةتفتقات رتىت يبةم إىل د  ييق  ميذيبا ةع االتقا  نفي اديذأ النهي ودذدك جاال ةقلع هةذه 

كلةةا مقة م  اانةةه ق اآليةة القةه األقةةاى ةقلةع ادتخقةاص دة ةةام ق ادظةاها دو ادباةةا  دةلجلةو ةةن الةة م اسرتا ةة   ةلةهي  
 لقده  مبا مل حيا قا   ةله أ 

ريا  رتاىهل ق اسمياال مدقاآ  كحاىهل ق امباع األصنام إذ لاا راوهل  وةةا يتبةع دك(ةاههل إ  ظنةا ي رأشة ا دفةظ  دك(ةاههل   
ادتيةةذيه    ةةنوهل ةةةن ي ةةهل   ةةم  البةا   األصةةنام وديةنوهل يتب قرةةا ةنيةاي ة دقةةقةوهل وةيةا ا  دةحةةقي وكةذدك رتةةاىهل ق 

 ناةةبة ادقةةاآ  إىل  ي رلةةنوهل ةةةن يةة ةن  ةةه وييةةتهل إميانةةه ةيةةا ا  والةة االي وةةةنوهل ةةةن   ي ةنةةق   ةةه وييةةذ ق  الةةن مقةاةة  
 ديربائوهلأ 

وادفايقةةا  ةنيةةلكا  ق ادتيةةذيه ق ادظةةاها كلةةا دنبةةأت النةةه  ةةةن  ادتب اضةةاةي وهللاةةلا ا لةةع الائةة  إىل ةةةا الةةا ت إداةةه  
 ىن ي ةن  ه يق و حبقاته ق نفاه ودينه يظوا ميذيبه مج ةا  ةني إسةنا  اسميةا  إدةاوهل و ةني هللالائا  دم يققدق  ارلاه  رل

 ج ةوهل   ضا ةن ادذين يققدق   ارلاه أ 
 واقتااو ايضاوع دة  دة الةا استلااو اسميا   ه ةن   ضوهل ةع اي ان  ي واستلااو ال م اسميا   ه ةن   ضوهل ديضاأ  
 ين  ة لهللاةةة ق آقةةا اديةةمم الةةةا ودق احملققةةني ةةةن الةلةةاال اي ةةايني وهةةي م ةةاي  مدقالاةة  ومجةةةة  وو ةةك دالةةةهل ميفاةة 

واسنةةذاوي و رةةهل ةةةن ايفاةة يني دة ةةةهل  نةةه ةةةا ذكةةا  ايفاةة ين  هنةةا إ  أل  هةة  ال ةةةنوهل وإ  مل ييةةن دةةذكا  ايفاةة ين  
 هلأ ةناسبةي راي ىن: وو ك دالةهل هبهل ألنه دالةهل ميفا ين ادذين ههل ةن زةاه
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 وإ  كذ قك رقو   اللةي وديهل اللةيهل دنتهل  اي   مما داللو ودان  اقال مما م لةق   يا كا  اد ةهل  تيةذيبوهل رتاصةم ممةا  
مقةة م ةةةن اآلايت م ةةني د  ادتيةةذيه ايفةةاوض هنةةا  قاسةة ة د ا  ادنيةةاط هةةق ادتيةةذيه ق اياةةتقبوي دق ا سةةتلااو الةةةا 

آ  هةق ة(بة  دقة و اداسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل ادةذق دمةا  ةهي دق إ  ادتيذيهأ وذدك د  كو ةا مبني  ه صة و ادقةا 
دصاوا الةا ادتيذيه     ةا لاوالتوهل  ه ةن احلجة رةاالةهل درةهل   منجةع رةاوهل احلجةج ودالةةن ىةهل مدةرباال  ةةنوهل كلةا مةربؤوا 

 ةنكأ 
   
 

 2020صفحة : 
 
ي ودذدك  ف الةا ا قتقاو وورةا  اي ةىني رأراة  راةه وة ىن    اللةي وديهل اللةيهل  ايتاوكةأ وهق مما دجاق جماى اي(و  

ة ىن احلقا  تق مي اي لقا ومدت با مسهللاارة أ اللةي  و اللةيهل ي ومل ي رب  نحق   ةا داللو وديهل ةةا م لةةق ي كلةا 
 الرب  ه    أ 

و  اد ةنيتق ةن  اقال وادربقال: ااةي الن ادتةب   نييال والن لاد تهأ وهق ر او ةن  اد ايضاالف الةا  ا لااسأ ور   
  ياا ادااال ةن كذاي إذا قة  النه مب ته واي اقذ   هأ 

وهذا ادلكاه   ياا   ه صاحيه وإمنا ياا   ه اديناية الن ايباال  أ ول  جاال هذا اييةىن  ةه ةقةارتا  ةه ق لقدةه م ةاىل  رةإ   
آقاهةةا  اةةا   لةةةة    اللةةةي وديةةهل  القةةقك رقةةو إين  ةةاقال ممةةا م لةةةق  ي ودةةذدك رجلةةةة  دنةةتهل  ايئةةق  ممةةا داللةةو  إىل

 اللةيهل  ودذدك رقة أ 
وإمنةةا الةة ا الةةن اسماةةا  مد لةةو ةقةة وا كلةةا د   ةةه ق لقدةةه    اللةةةي وديةةهل اللةيةةهل  إىل اسماةةا   ةةه ر ةةم صةةةة ا ةةةا   

  يت ةةق ايقصقدة دة  دة الةا ادرباال  ةن كو اللو حية ث ق احلةاا وا سةتقبااي ودةةا اد لةو اياهللاةي رةيقنةه لة  انقضةا 
ادغاض  ذكا ادةرباال  ةنةهأ ودةق الةرب مد لةو دامبةا مةقههل د  ايةاا  اللةو قةاص أل  ايقة و ايضةاف   ي ةهلي ودتجنةه إالةا   
ادةفةظ   انةه ق اديةةمم ادقارتة  أل  مجةةة ادباةةا  ةةن  ةام ايبةةنيي وأل  هةذا ادةفةظ دناةةه  امسةة ادةنظهلي أل  ق  ةةةا  ق 

ةةةه دسةة   مبةة  ادةةنف  ق آقةةا اآليةةة وادتوائةةة دةقلةةف الةةةا لقدةةه  ممةةا م لةةةق  ي ويةةةا ق لقدةةه  ممةةا داللةةو  ةةةن ايةة  ةةةا جي 
  م لةق   ةن اي  ديضاي وألنه يااالي ادفاصةةأ 

 وهذا ةن  لائق رقارتة ادقاآ  اااوجة الن ادفقارتة ايت اورة  ني ادفقحاالأ  
وهل ةن ينظا إداك درأن  ه ق اد لي ودةق كةانقا  وةنوهل ةن ياتل ق  إداك درأن  مالع ادقهل ودق كانقا   ي قةق  وةن 

  يبقةةاو أ  يةةا سةةبق مقاةةاهل اينيةةاكني مدناةةبة إىل االتقةةا ههل ق األصةةنام إىل ةةةن يتبةةع ادظةةن وةةةن يةةقلن    األصةةنام   
شةةيالي ومقاةةالوهل مدناةةبة دتقةة يق ادقةةةاآ  إىل لاةةلني: ةةةن يةة ةن  قةة له وةةةةن   يةة ةن  قةة له  كلةةو ق هةةذه اآليةةةة 

مدنابة دةتةقي ةن ادنيب صةا   الةاه وسةهل إىل لالني: لاهل حيضاو  جمةاه وياتل ق  إىل كمةهي ولاهل   مقاالوهل 
حيضاو  جمةاه وإمنا يتقالقنه وينظاو  التهأ وق كم احلادني ةاةةك الظةاهل إىل اىة ى دةق كةانقا ةوتة ين  رةإ  الةاع كةمم 
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م د  كا  استلااو اينياكني الةةا كفةاههل ةةع الةاالوهل كةمم ادنةيب دو وؤيةة ادنيب وإوشا ه ينا الققا ادقا ةني دةو ايةي رم جا 
ه يةةه ةةة ذان  بةةةق وهل ادغايةةة ق ادضةةمدة ةائقسةةا ةةةن نفةةقذ احلةةق إدةةاوهلي ودةةا  ذدةةك دققةةقو كمةةةه الةةن لةةق  اس ةةم  إىل 

ا ادةنف  الةاةه  نيااشةاهاي ا هت االي كلا د  ادتقسهل ق الته ادنيايف و  ئو نبقالمه ادقاهللاحة ق مجاع درتقاده كاف ق إلبا
رلا ال م انتفاع اديفاو ادذين ي اينق  ذامه ادنيايفة مب اينتوا إ  دني    غضوهل إايه ورتا ههلي ول  درا  سااو اديمم درةهل 
ياتل ق  إداه وينظاو  إداه و  ينتف ق   ذدك ةن جوة د  اياتل ني إداه وادناظاين إداه هنا استلاوا الةةا اديفةا كلةا  ا 

ه  وةنوهل  ق ايقهللا نيي ر قي  مجةة: و  ينتف ق  دو حنقها د جياز    دة ادتقااهلأ وجيال مدف و ايضاوع  و  الةاه لقد
 اسهل ادفاالو دة  دة الةا مياو ا ستلاع وادنظاأ واحلاةا  ةن ا هت اال ةع ذدك ادتياو دالجهأ 

اةتل ق  إداةك  ةةع ةةا  ةقق راوةاأ وق هةةذا رجلةةة  درأنة  ماةلع ادقةهل ودةق كةانقا   ي قةةق   مفايةع الةةا مجةةة  ةةن ي 
ادتفايةع  اةا  داةبه الة م انتفةةاالوهل  اةلاع كةمم ادنةيب صةةةا   الةاةه وسةةهلي وماةةاة دةةه وم ةةاهل دةلاةةلنيي رقا ة  إدةةاوهل 
 هذه احلادة ادغايبة    دودئك اياةتل ني مبنزدةة صةهل   ي قةةق  ق درةهل رتاةةقا ادتةأثا مبةا ياةل ق  ةةن اديةمم راةاووا ادقةهل

 ادذين   ي قةق  ق ذدكي وهذه است او  ةقارتة إذ ج ةوهل نف  ادقهلأ 
و ف الةا ذدك استفوام الن ادةتلين ةةن إالةاع هة  ال ادقةهل وهة ق هة  ال اد لةي ةةع درةهل لة  هللاةلقا إىل صةللوهل الة م  

ىل  الةةق  اد قةةو وهللاةةلقا إىل اللةةاههل الةة م ادتبقةةاأ وهةةذا  ا سةةتفواةا  ةاةةت لم  ق ادت جاةةه ةةةن رتةةاىهل إذ ياةةتل ق  إ
ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةةهل و  ي قةقرةاي وإذ ينظةاو  داللادةةه وسةامه و  يوتة و  هبةاي رةةةا  ق هةذين ا سةتفواةني ة ةةىن 

 اسنياو الةا حماودة ادنيب إ م وهل وه يوهل أل  ايقام ينبق الن ذدكأ 
   
 

 2021صفحة : 
 
ةذدك مل يين ا ستفواةا  إنياواي ودةذدك   يتةقههل إشةياا    وهذه اي اين اةازية ختتةف مقتمف ايقام وادقاائني ر  

 ةقلع  دق  ادقصةاة هنا    ةا هق مب ىن ادنفي حباث منتق  ايبادغة ادح اجتةب  ىا  دق  ادقصةاةي  و اي ىن مد ي أ 
فقسةةةوهل ةف ةةةقو  الةةةةا وق هةةةذين ا سةةةتفواةني ماشةةةا   سةةةت او  ادقةةةهل واد لةةةي ىةةة  ال اديةةةارايني دق د    يةةةا قةةةةق ن  

اييا ا  واد نا  و غضاال ةن دن هل   الةاةه ورتاة ه كانة  هامةه ااقةاا رتقائةو  اةنوهل و ةني ادتةأثا مياةلقالات وايبقةاات 
رجيال  قاغة ا ستفوام ادت جايب اينيةتلةة الةةا مقةقى ااةرب  تقة مي اياةن  إداةه الةةا ااةرب ادف ةةي  ققدةه  درأنة  ماةلع  

 و  د  يقاا: دمالع ادقهل وده ق اد ليي ريا  هذا ادت جاه ة ك ا ةققىأ ولقده  درأن  ه ق   
و دق  ق لقده  ودق كانقا   ي قةق  ولقده ودق كانقا   يبقاو  ي وصةاة  ادة الةا ايبادغةة ق األرتةقااي وهةي ادةح ييةق   

 ادذق    ها دلقا ةا ي ةق  ه ادغاضأ 
ة  دةق  ةضةلقرا هللاة  ا لةةة ادةح  قةة  الةاوةا  دةق ي راقةاا هنةا: درأنة  ودذدك يق وو  دتفاةا ة ناهةا مجةةة لبةو مجةة 

 مالع ادقهل دق كانقا ي قةق   و ودق كانقا   ي قةق أ 
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ويةةا كةةا  ادغةةاض هنةةا ادت جاةةه ةةةن رتةةاىهل إذ مل يقةةةقا إىل اىةة ى كةةا  الةة م رولوةةهل والةة م مبقةةاههل كنايةةة الةةن كةةقرهل    
ي قةةق   دةا  ىةةهل إ واك اد قةقاي دق ودةق انضةهل إىل صةةللوهل الة م القةقىهل رةةإ  ي قةةق  وكةقرهل    قةائا ىةةهلأ رل ةىن    

 األصهل اد الو ومبا مفاس ق لا به واست  ا مبمحمهأ 
ودةا ة ىن    يبقاو   رإرهل    قا  ىهل يتبقاو  هباأ وهق ادذق راا  ه ادينياف وهق ادقجةهي إذ   ونةه ييةق  ة ةىن  

ا رم مقع ايبادغة أ دق  ادقصاةة ةقل واي إذ يقا درأن  ه ق اد لةي ودةق كةانقا اللاةاأ    يبقاو   ةااواي ي ىن اد ل
وةقتضا كمم ادينياف دنه يقاا: د قا إذ است لو  قامه وهي ادتفيا وا التباو حبقائق األشااالأ وكةمم األسةاس حيةقم 

إىل اللةةا اد لةةي الةة م ادتفيةةا كلةةا هةةق رتةةاا  رتقدةةهأ ودايةةةا كةةا  رةةاياا   ققدةةه    يبقةةاو   ة ةةىن ادتأةةةوي دق ودةةق انضةةهل
هةة  ال ادةةذين ينظةةاو  إداةةك سةةقاال كةةا  ذدةةك ةةة دق  دف ةةو  يبقةةاو   مدقهللاةةع احلقاقةةي دو اةةةازقأ ربوةةذا ادةةنظهل ادبةة يع 
اينيتلو الةا ا سةت او  ق دودةه والةةا ادينايةة ق آقةاه والةةا ادت جاةه ومققيتةه ق وسة ه رتقةو كقاةق درةهل   ينتف ةق  

 و    قاوههل ودرهل   ي قةق  و  يتبقاو  ق احلقائقأ   الاالوهل
ولةة  الةةةهل د  هةةذه احلادةةة ادةةح امقةةفقا هبةةا هةةي رتادةةة دصةةاوههل   إداوةةا  تيقينةةه وج ةوةةا القةةام ىةةهل ق  ةةا ههل ق كفةةاههل  

اةةل وهل ومقةةةبوهل ق شةةاكوهل وإالااهللاةةوهل الةةن  الةةق  وسةةقده ودةةذدك ج ةوةةهل صةةلا واللاةةاأ رةةةا  اي ةةىن د    هةةق ادةةذق ي
 ويو يوهل   دن  أل  هذا دةا ة ةقم   حيتام دة باو أ 

ول  دوو  ادنياخ ا ن الارة س ا  الن وجه ادتفالةة  ةني لقدةه  ةةن ياةتل ق   ولقدةه  ةةن ينظةا  إذ جةيال  ضةلا ا لةع ق  
ق  ةن ا وةة ايقا ةةةأ األوا و ضلا ايفا  ق اد(اينأ ودجاأ النه    اسالاع ييق  ةن ا وات كةوا ودةا ادنظا رإمنا يي

وهةةق جةةقاأ  ةةا واهللاةة  أل  م ةة   ا وةةات ادقةةاحلة ألرتةة  ادف ةةةني   يةة ثا إذا كةةا  اياةةتل ق  وادنةةاظاو  ةتحةة ين وأل  
ا لةةع واألرةةاا  هنةةا سةةقاال أل  ةفةةا   ةةةن  ايقصةةقدة راولةةا هةةق ةةةن يقةة و ةةةنوهل ادف ةةو وهةةهل الةة   ودةةا  ادنةةاظا شخقةةا 

 وارت اأ 
دني سقاال ق ةااالا  دفظ  ةن  وة ناهاي رة و ا  ت اال م لةع ق صةةة  ةةن  األوىل اسشةاو  إىل وادقجه د  كم ا ست لا 

د  ايةةاا  أ ةةةن   ةةا وارتةة  ة ةةني ود  اد ةة وا الةةن ا لةةع ق صةةةة  ةةةن  اد(اناةةة هةةق ادتفةةنن وكااهاةةة إالةةا   صةةاغة ا لةةع 
ةلناسةبة ةةع ةةا   ر ةةي  ياةتلع   وينظةا أ رف ةو د(قةوا   سالا     د  رتقو روةهل ايةاا ي دو د ةو اقةتمف ادقةاغتني د

  ينظا    ممئله صاغة ا لع آل  رتاوره دثقو ةن رتاوف  ياتلع  رايق  اد  وا استققاال يقتضا ادفقارتةأ 
  إ      يظةهل شائا ودين ادناس دنفاوهل يظةلق     
 

 2022صفحة : 
 
يوتةةة و  وينظةةةاو  و  ي تةةةربو أ وايققةةةق  ةةةةن هةةةذا ادتةةةذياو  مةةةذياوي ومشةةةو اللةةةقم ادنةةةاس اينيةةةاكني ادةةةذين ياةةةتل ق  و   

ادت ةةاي  مدقالاةة     سةةاناىهل ةةةا انا مجاةةع ادةةذين ظةلةةقا دنفاةةوهل  تيةةذيه وسةةو  أ واللةةقم  ادنةةاس  األوا الةةةا م ةةه 
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هةة  ال  واللةقم  ادنةةاس  اد(ةةاين ةةةاا   ةةه ققةةقص ادنةةاس ادةةذين ظةلةةقا دنفاةةوهل  قاينةةة ااةةربأ وإمنةةا رتاةةن اسماةةا  ق جانةةه
 اد لقم منزيم دةي(ا  ةنزدة اسرتا ة أل  ذدك  اده رتاا ادناس ق ذدك ادقل أ 

وهذا ا ست واك دش ا  يمم ة قق     نفي ادظةهل الن  ي وهق د      يظةهل ادناس   قا ه ةن مل ياتقجه اد قاأ   
س مد قاأ ودينوهل يظةلق  دنفاوهل م الت اال ودين ادناس يظةلق  رااتحقق  اد قاأي رقاو اي ىن د      يظةهل ادنا

 الةا ةا دوا  ةنوهل را البوهل ال   ألرهل ظةلقا راستقجبقا اد قاأأ 
ومق مي ايف قا الةةا الاةةةه سرةا   مغةةا وهل  رةهل ةةا جنةقا  يفةاههل إ  الةةا دنفاةوهل وةةا ظةلةقا   و  وسةةه رلةا دهللاةاوا  

   لةوهل إ  دنفاوهلأ 
 ق   دين  ونقه  ادناس  ولاد  ز  وادياائي وقةف  تخفاف ادنق  وورع  ادناس أ ولاد ا لوقو  تني ي  ن 
 ويةةقم حننيةةاههل كةةأ  مل يةب(ةةقا إ  سةةاالة ةةةن ادنوةةاو يت ةةاورق   اةةنوهل لةة  قاةةا ادةةذين كةةذ قا  ةقةةاال   وةةةا كةةانقا ةوتةة ين   

ققةة الةق ا إىل  ةاض ةةن اديةمم ال ف الةا  ويقم حننياههل مجا ا مث نققا دةذين دشاكقا ةيانيهل  ال ةف ادققةة الةةا اد
  ةة  مفقةةاةه ومفاي ةةه وذم اياةةقو إدةةاوهل ومقةةاي وهل رإنةةه يةةا جةةاال رالةةا ةضةةا ذكةةا يةةقم احلنيةةا إذ هةةق رتةةني ارتضةةاح هللاةةما 
اينيةاكني  ةرباال  شةاكائوهل ةةنوهل دمبةع ذدةك مدتقايةع الةةا البةا ههل األصةنام ةةع وهللاةقح  ةااهني ادقرت اناةة ت م ةاىلأ وإذ كةةا  

هل ةا كا  ي قلوهل ةن ذدك ايقلف ادذداو دق اهت وا  ه دمبع ذدك مدتنقيةه مدقةاآ  وإثبةات دنةه قةاوم الةن ادقاآ  ل  د ةغو
 قو ادبنيا ومافاه ادذين كذ قه ومفننقا ق اسالااض النه واستقق ادغاض رتقه الا  اديمم إىل ذكا يقم احلنيا ةا  دقةاى 

كقا وظوا ارتضاح شاكوهل ق يقم احلنيا ريةا  ة(ةو و  اد جةز إذ هق رتني قابة دودئك ادذين كذ قا مدب ث وههل ادذين دشا 
 الةا ادق وأ 

وانتقةه  يةةقم  الةةةا ادظاراةةة دف ةةو  قاةا أ وادتقةة يا: ولةة  قاةةا ادةةذين كةذ قا  ةقةةاال   يةةقم حننيةةاههلي راومبةةاط اديةةمم  
 يةةقم حننيةةاههلأ ومقةة مي هيةةذا: وو وا إىل   ةةةق ههل احلةةق وهللاةةو الةةنوهل ةةةا كةةانقا يفةةلو  ولةة  قاةةا ادةةذين كةةذ قا  ةقةةاال  

ادظاف الةا الاةةه دمهتلام أل  ايققق  األههل مذكاههل  ذدك اداقم وإثبات ولقاله ةع كةذياههل ووالاة ههل مبةا حيقةو ىةهل 
 راهأ 

ودةةذدك الةة ا الةةن األظلةةاو إىل ايقصةةقداة ق لقدةةه  ولةة  قاةةا ادةةذين كةةذ قا  ةقةةاال     و  لةة  قاةةاواي د ميةةاال إىل د   
ميذيبوهل  ةقةاال   وذدةك ادتيةذيه ةةن آةو ادنيةاك رةاومبط م لةةة األوىل وهةي مجةةة  ويةقم حننيةاههل  سبه قااارهل هق

 مجا ا مث نققا دةذين دشاكقا ةيانيهل إىل لقده وهللاو النوهل ةا كانقا يفلو  أ 
ة ق لقدةه لبةةه ولاد ا لوقو  حننياههل   نق  اد ظلةي ولةاده رتفةص الةن الاصةهل  اةاال ادغابةةي رادضةلا ي ةق  إىل اسةهل ا مدة 

  إ      يظةهل ادناس شائا أ 
ومجةةةة  كةةأ  مل يةب(ةةقا إ  سةةاالة ةةةن ادنوةةاو  إةةةا ة لهللاةةة  ةةني مجةةةة  حننيةةاههل  ومجةةةة  يت ةةاورق   اةةنوهل ي وإةةةا رتةةاا ةةةن  

 ادضلا اينققأ ق  حننياههل أ 
وإذا قففةة  ييةةق  االوةةا  و كةةأ   لففةةة  كةةأ   اينيةة    ادنةةق  ادةةح هةةي إرتةة ى دقةةقات  إ   ي وهةةي رتةةاف منيةةباهي 

 حمذورا  ادباي وادتق يا هنا: كأرهل مل يةب(قا إ  ساالة ةن ادنواوأ ول   ا الةا ا سهل احملذوف ةا مق م ةن هللالائاههلأ 
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 واي ىن منيباه احملنيقوين     دزةا  ةض  الةاوهل ق ادقبقو  نفاوهل دق مل يةب(قا ق ادقبقو إ  ساالة ةن ادنواوأ  
  راه مب اضاة صفة ا ساالة  وهةق وصةف  ةا ةةاا  ةنةه ادتقااة  إذ   رةاو ق ادةزةن ادقةاةو  ةني كقنةه و ةن ادنواو   ةن 

ةن ادنواو دو ةن ادةاو وإمنا هذا وصف قام لةام ادغادةه أل  ادنوةاو هةق ادةزةن ادةذق ماتحضةاه األذهةا  ق ايت ةاوفي 
الةا األالااف وجةاا أ وةةن هةذا ةةا ولةع ق احلة يث  ة(و ذكا دفظ اداجو ق اسقباو الن درتقاا اسناا  كققده م اىل  و 

وإمنا درتة    ساالة ةن راو  ي وايققق  ساالة ةن ادزةا  وهي اداةاالة ادةح يقةع راوةا لتةاا دهةو ةيةة ةةن  ةا ادتفةات 
 إىل مقاا   يقنه ق ادنواو وإ  كا  صا ف دنه ق ادنواوأ 
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ك(ةةا د  م ةةةق الةةةا ادةةزةن ادققةةا إ   قاينةةةي ومقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل    ياةةتأقاو  واداةةاالة: ايقةة او ةةةن ادزةةةا ي واأل  

 ساالة و  ياتق ةق   ق سقو  األالاافأ 
ووجةه ادنيةبه  ةني رتةاا زةةن دبة(وهل ق ادقبةقو و ةني دبةث سةاالة ةةن ادنوةاو وجةقه: هةي ادتحقةق واحلقةقاي حباةث مل ميةن وهل  

ادةةح الاشةقا الةاوةةا ق ادة ناا ريةأرهل مل يفنةةقاأ وهةذا االتبةةاو   ظةاهل لةة و      ةقا ادةزةن ةةةن احلنيةاي ودرةةهل رتنيةاوا  قةفاههل
 الةا إوجاالوهلأ 

وايققةةق  ةةةن ادتنيةةباه ادت ةةاي  إب  ةةاا  الةةقى اينيةةاكني إرتةةادتوهل ادب ةةث  نيةةبوة د   ةةقا ادةبةةث ومغةةا األجاةةا  ينةةاق   
 إرتااالها  يققدق  دئنا يا و و  ق احلارا  إذا كنا الظاةا خنا  أ 

 مجةة  يت اورق   انوهل  رتاا ةن ادضلا اينققأ ق  حننياههل أ و  
 وادت اوف: مفاالو ةن الافي دق ي اف كو وارت  ةنوهل يقةئذ ةن كا  ي اره ق اد ناا وي اره اآلقا كذدكأ  
ا وايققةق  ةةن ذكةةا هةذه احلةاا كايققةةق  ةةن ذكةةا رتادةة  كةأ  مل يةب(ةةقا إ  سةاالة ةةةن ادنوةاو  دتقةقيا درةةهل رتنيةاوا الةةة 

احلادةةةة ادةةةح كةةةانقا الةاوةةةا ق ادةةة ناا ق دجاةةةاةوهل وإ واكوةةةهل زاي   ق  اةةةا  إ  ةةةاا إرتةةةادتوهل ادب ةةةث  نيةةةبوة دنةةةه ينةةةاق  ةةةزو 
 األجاام ق ادقبقو وان فاال اد ققا ميقتأ 

 رظوا قااارهل يقةئذ  رهل نفقا ادب ث رةهل يات  وا داقةه  قبقا ةا  الاههل إداه اداسقا صةا   الةاه وسةهلأ  
 وإةا ناينك     ادذق ن  ههل دو نتقرانك رإدانا ةاج وهل مث   شوا  الةا ةةا يف ةةق   كةا  ذكةا ميةذيبوهل ادةذق جةاال  

ق صةة و اداةةقو   ققدةةه  لةةاا اديةةاراو  إ  هةةذا داةةحا ةبةةني ي مث ادقالاةة  الةاةةه   ةةذاأ حيةةو هبةةهلي واسشةةاو  إىل درةةهل كةةذ قا 
ىل لقده دننظا كاف م لةق   ةنذوا  لله الذاأ حيو هبهل ق اد ناا كلا رتو مدقالا  ق لقده  ودق ي جو   دةناس ادنيا إ

مدقةاو  ادةةذين ةةن لةةبةوهلي وكةا  ة ةقةةةا ةةن قةةةق ادنةيب صةةةا   الةاةه وسةةةهل ودرتةه مدنةةاس وو بتةه د  يةةتهل هةذا ادةة ين ود  
اهت اؤههلأ وكا  لقده  ودق ي جو  يوت ق مجاع اي القين إداهي رامبا كا  ادنيب حيذو د  ينزا هبهل الذاأ ا ستئقاا رافقت

  دةناس ادنيا است جاىهل ماا دقضي إدةاوهل دجةوةهل رنةذو ادةذين   ياجةق  دقةاالان ق  غاةارهل ي لوةق   مقةاحيا إبةيةا  
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تةني استبقائوهل وإمياال إىل إةواىهلأ جاال هذا اديمم  ااان دذدك وإنذاوا  رهل إ  دةوةقا رأ قي الةاوهل ق اد ناا رإرهل  ةا ةفة
 ةن ايقا إىل القاأ اآلقا  رتني ياج ق  إىل مقاف    و  رتائوأ 

وجاال اديمم الةا  ايقة إهبام احلاصو ةن احلادني سيقاع ادناس  ني ااقف واداجا وإ  كا  ايخا ه  ةه ادنةيب صةةا    
 الةاه وسةهلأ 

والةةذاأ اآلقةةا ي لةةاا م ةةاىل  وإ  دةةةذين  وايةةاا  أ   ةة  ادةةذق ن ةة ههل  هةةق الةةذاأ ادةة ناا رةةإرهل دوالةة وا   ةةذاأ ادةة ناا 
 ظةلقا الذام  و  ذدك أ راي ىن إ  ولع الذاأ اد ناا هبهل راديته دن  دو مل يقع رتقراك   رلقاههل إدانا الةا كو رتااأ 

 رلضلق   دو نتقرانك  لااهل يضلق   ناينك     ادذق ن  ههل أ  
 ا ةاج وهل أ وا لةتا  ة ا مجةتا شاطي وجقاأ ادنياط لقده  رإدان 
ويا ج و جقاأ ادنيا ني إوجاالوهل إىل   اييةىن  ةه الةن اد قةاأ اآلجةوي م ةني د  ادتقاةاهل ادقالةع ق ادنيةاط ما ية   ةني  

رتةةادتني ىلةةا ةناسةةبة حبادةةة كقةةق اسوجةةاع إىل الةةذاأ   الةةةا كةةم ادتقةة يايني ومهةةا رتادةةة ادت جاةةو ىةةهل مد ةةذاأ ق ادةة ناا 
آلقةةا أ ودةةةا إوا   اداسةةقا م ةةذيبوهل ومقراةةه  ةة و  إوائتةةه رةةم ةناسةةبة ىلةةا مسوجةةاع إىل   الةةةا  ورتادةةة أتقةةا اد ةةذاأ إىل ا

 كةتاولا إ  مالتباو ةقاونة إرت امها حلادة ادت جاو وةناسبة األقاى حلادة ادتأقاأ 
 ةنوةةا إ  ا نتقةةاف داسةةقده وإمنةا كةةف الةةن ادت جاةةو    يايةةه   اداسةةقا د ميةةاال إىل د  رتادةة م جاةةو اد ةةذاأ   يايةة    

   يايه الذاأ ة ان يهي ودذدك  ف الةا هللا  ذدك هللا  ادت جاو ريةف  تقراةه الةن الة م م جاةو اد ةذاأ  ةو الةن أتقةاه 
 إذ كان  رتيلة ادت جاو هي ا نتقاف دةاسقا صةا   الةاه وسةهلأ 
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 ناينك  م ني د  إواالمه ةا دوال وا  ه ةن الةذاأ ادة ناا إمنةا هةق ويا ج و ةضلق  مجةة  نتقرانك  لاالا يضلق  مجةة   

جزاال الن ميذيبوهل إايه ودذاههل ده انتقاوا ده رتىت ييق  دةاه جاواي الةا سةنة   ق اياسةةنيي كلةا لةاا نةقح  وأ انقةاين 
هةةةذا ادقالةةة  إ  كنةةةتهل مبةةا كةةةذ ق  ي ولةةة  دشةةاو إىل هةةةذا لقدةةةه م ةةةاىل القبةةه  وديةةةو دةةةةة وسةةقا  اآليةةةة ولقدةةةه  ويققدةةةق  ةةةىت 

صا لني أ ول  دواه   م اىل     ادذق مقال ههل مبا دققا ةن ادقحط سبع سنني   القمه الةاوهلي ومبا دصاهبهل يقم   و ةن 
اسهانةي ولتو صنا ي ههلي كلا دشاو إداه لقده م اىل  راومقه يقم أت  ادالاال   قا  ةبني يغنيا ادناس هذا الةذاأ ددةاهل 

إان ة ةنةق  دي ىةهل ادةذكاى ولة  جةةاالههل وسةقا ةبةني مث مقدةقا النةه ولةادقا ة ةةهل جمنةق  إان كاشةةفقا  و نةا اكنيةف النةا اد ةذاأ
 اد ذاأ لةام إنيهل الائ و  يقم نب   ادب نية اديربى إان ةنتقلق  أ 

 واد قا  هق ةا كانقا ياونه ق سنني ادقحط ةن شبه اد قا  ق ا وضأ وادب نية اديربى:   نية يقم   وأ   
 لقده  مث مقدقا النه  ولقده  إان ةنتقلق  أ وأتةو  
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مث كةةف   الةةنوهل الةةذاأ ادةة ناا إوهللاةةاال دةةه ديضةةا إذ كةةا  يةةق  اسةةتبقاال  قاةةتوهل ويقةةقا: د ةةو   د   ةةام ةةةن دصةةمهبهل ةةةن  
 ي ب هأ 

 رأةا اديفا مت رجزاؤه الذاأ اآلقا أ  
اوت لق  اديمم هيذا: وإةا ن جو ىهل     اد ذاأ ر قق ق اديمم مجو  د  الةاوا ا لو ايذكقو  إجيازا حميلا وص 

رناينةةك نزودةةةه هبةةهلي دو نتقرانةةةك رنةةة قا الةةنوهل اد ةةةذاأ   ةةة  ورامةةكي دق  نتفةةةاال احليلةةةة ق م جاةةةه رلةةةاج وهل إدانةةةاي دق 
اامةك ةاج وهل ة   إدانا  وةا رنحن دالةهل محليلة ايقتضاة نفقذ ادقالا  راوهل ق ادقل  ايناسه ق ادة ناا إ  شةئنا ق رت

 دو    ك دو ق اآلقا أ 
وكةلة  إةا  هي  إ   ادنيا اة و ةا  اي ك   دةت ةاق ادنيا يأ وكتب  ق ايقحف   و  نق  ومباهل ةني    حماكا  حلادة  

ادن قي ول  دك  ر ةو ادنيةاط  نةق  ادتقكاة  رإنةه إذا دوية  مقكاة  ر ةو ادنيةاط مدنةق  وم انة  زاي    ةةا    ة   إ   ادنيةا اة 
زةا  الن  ايرب  وادزجام وصارته ادينياف ق مفاا لقده م اىل  رإةا ناينةك  ق سةقو   ةاراي رةم يققدةق  إ : رولا ةتم

مياةف دكاةك  نق  ادتقكا  ودين مققدق : إ  مياةف   و  نق  ادتقكا  كلا دنه   يقاا: إةةا ميةاةف  ة و  نةق  ادتقكاة  
  ودين مققا: إ  مياةفأ وشذ لقا األالنيا:         

رإةا مايف و  دةلة                      رإ  احلقا ث دو ى هبا مث دك  ادت ةاق ادنيا ي أتكا ا ةناا  نةق  ادتقكاة  ومقة مي   
اةاوو الةا الاةةةه وهةق  ةةاج وهل  دمهتلةامأ ومجةةة  إدانةا ةةاج وهل  االاةة مفاة  ادة وام واد(بةاتي دق ذدةك دةةا ق مقةارنا 

  وةاأ 
ا  الةا ةا يف ةق   ة  قرة الةا مجةة  رإدانا ةاج وهل أ ورتاف  مث  دةلاقي اداميب كلا هق شةأ   مث  ومجةة  مث   شو 

ق ال فوا ا لوأ وادلاقي اداميب كق  ا لةة اي  قرة هبا دالةا ومبة ةن اي  قرة الةاوةا رةإ  مجةةة  مث   شةوا  الةةا ةةا 
ىهل كانة  دهةهل ةامبةة ق ادغةاض وهةق  ةاض اسقبةاو    ةةاج وهل يف ةق    شتلاىا الةا ادت اي  م ةزاال الةةا سةقال در ةا

إىل  ي أل  إوجةةةاالوهل إىل   جملةةةو وا مالةةةه الةةةةا در ةةةاىهل اييةةةىن  ةةةه الةةةن ة اقةةةذههل هبةةةا هةةةق مفقةةةاو دةقالاةةة  اةلةةةوي 
دقالاة أ ودةةا  وادتفقاو دههل ةةن اسمجةااأ ولة  رتقةو مسمجةاا مث  تفقةاةه  ةام مقايةا ادغةاض اياةقو دةه اديةمم وأتكاة  ا

كق  الذاأ اآلقا  رتاصم     إوجاالوهل إىل   مبوةة مجع ةا راه ةن ميةف مقاو مةك ايوةة هق حباث   يناسه  ةو 
 اديمم ادبةام الةا ادتق ق دذكاهأ 

ةةقه ولقده    شوا  الةا ةا يف ةق   قرب ةات لو ق ة ناه ادينائيي إذ هةق كنايةة الةن ادقالاة  م ةزاال الةةا مجاةع ةةا ر  
 ق اد ناا حباث   يغا و شائاأ 

 وادنيوا : ادنياه ي ورتقاقته: ايخرب الن دةا راه مق يق دةلخربي واست لو هنا ق اد امل الةهل كقاقأ  
 والرب ميضاوع ق لقده  يف ةق   د شاو  إىل دنه الةاهل مبا حي ث ةن در اىهلي رأةا ةا ةضا روق   ةله دج وأ  
 وسقىهل لضي  انوهل مدقاط وههل   يظةلق     وديو دةة وسقا رإذا جاال  
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ال ف الةا مجةة  وإةا ناينك     ادذق ن  ههل ي وهي مبنزدة ادابه يضلق  ا لةة ادح لبةواأ وهذه  ان  د  جميال   

ذيبوهل اداسقا دمةة هق ةنتوا اسةوااي ود  األةةة إ  كةذ   وسةقىا اسةتحق  اد قةاأ الةةا ذدةكأ روةذا إالةمم    مية
اداسقا هق ادذق جيا الةاوهل ادقالا  مد قاأي روي انظا  إىل لقده م اىل  وةا كا  و ك ةوةك ادقاى رتىت يب ةث ق دةوةا 

 وسق  يتةقا الةاوهل آايمنا  ولقده  وةا كنا ة ذ ني رتىت نب ث وسق  أ 
ةاوةا  ققدةه  رةإذا جةاال وسةقىهل  ومجةة  ديو دةة وسةقا  دااة  هةي ايققةق  ةةن اسقبةاو  ةو هةي  واة  دةتفايةع ايفةاع ال 

اخلي رةذدك   ي قذ ةن ا لةة األوىل م ني د  ياسو وسقا ديةو دةةة أل  م اةني األةةة مدةزةن دو مدناةه دو ميةق ن   
ينضبطي ول  ختةق لباةة دو ش ه دو القا دو  م  الن جميال وسقا راوا ودق كا  قةقها زةنةا  ةقيمأ ولة  لةاا   م ةاىل 

ةا داتههل ةن نةذيا ةةن لبةةك أ رةاي ىن: وديةو دةةة ةةن األةةهل ذوات ادنيةاائع وسةقا ة ةاوف جاالهةا ة(ةو الةا    دتنذو لقةا
 و ق  وة ين واداوق  وادية ا أ وايققق  ةن هذا اديمم ةا مفاع الةاه ةن لقده  رإذا جاال وسقىهل لضي  انوهل مدقاط أ 

واي ةةىن: د  ق زةةةن جمةةيال اداسةةقا ييةةق  ادقضةةاال  اةةنوهل مدقاةةطأ وادفةةاال دةتفايةةع و إذا  دةظاراةةة جمةةا   الةةن ا سةةتقبااي   
 ومق مي ادظاف الةا الاةةه وهق لضي  دةتنيقيف إىل مةقي ااربأ 

وكةلةةة   ةةني  مةة ا الةةةا مقسةةط ق شةةائني دو دشةةااالي رت ةةني د  ادضةةلا ادةةذق دهللاةةاف  إداةةه هنةةا الائةة  إىل جملةةقع األةةةة  
 ي دق لضي    انوهل حباه اللةوهل ةع وسقىهلأ ووسقىاي دق لضي  ني األةة ووسقىا مد  ا

واي ةةىن: د    ميوةةو األةةةة الةةةا ةةةا هةةي راةةه ةةةن ادضةةما رةةإذا دوسةةو إداوةةا وسةةق  رإوسةةاده دةةةاو  الةةةا د    م ةةاىل دوا   
قاي وإ  إلمالوةهل الةن ادضةما رةةانتوا دةة  اسةوةاا إب ةم  اداسةةقا إدةاوهل ةةاا    ةةنوهل رةةإ  د ةاالقه وهللاةي   الةنوهل ووحبةة

 الققه وشالقه لضا    ني ا لاع عزاال كو لضاال رتق   ظةهل راه وهق لضاال ق اد نااأ 
 ول  دش ا لقده  لضي  انوهل  حب وث ةنيالة  ني ادياراين و ني اي ةنني وراوهل اداسقا صةا   الةاه وسةهلأ  
ىةهلأ ولة  كةةا  ةةن  اكةة ادنةةيب صةةا   الةاةةه وهةذا كةذيا ةةةن ةنيةالة ادنةيب صةةةا   الةاةه وسةةهل وإنةةذاو ألهةو ةيةة مبةةا ان 

وسةهل وو بته د  د قا   الةا اد اأ رةهل ياتأصةوهلي ودينه دواههل   نيته ودهةك لا ههل يقم   وي مث سالوهل مدت ويج إىل 
 رتظا  اسسمم رتىت اللوهل ودصبحقا  الامه د،ةهل و ةة شاي ته دة املأ 

لضاال زجا ىهل الةا لادفة وسةقىهل ودنةه القةاأ شة ي  ييةا  ةةن يةااه دو ياةل ه ومل دش ا لقده  لضي  انوهل     ادقضاال  
د  جيةقا اةا اه دنةه ةبةادم راةه د  علةةة  وهةهل   يظةلةق  ي وهةي رتةاا ة كة   د اةةوةا ادةذق هق لضةي  اةنوهل مدقاةةط  

 د ش او    ادذنه ادذق لضي الةاوهل  اببه ذنه الظاهلأ 
 لني لةةو   دةةةةك دنفاةةي هللاةةاا و  نف ةةا إ  ةةةا شةةاال   ديةةو دةةةة دجةةو إذا جةةاال  ويققدةةق  ةةةىت هةةذا ادقالةة  إ  كلةةتهل صةةا 

دجةوهل رم ياتأقاو  ساالة و  ياتق ةق   ال ف الةةا مجةةة  وإةةا ناينةك   ة  ادةذق ن ة ههل ي وايناسةبة دنةه يةا  انة  
األمت هةق والاة  اآلقةا ي دمب ة  هبةذه  اآلية اداادفة د  م جاو ادقالا  ق اد ناا ىهل وأتقاه سقاال الن    م ةاىلي إذ ادقالاة 

 اآلية رتياية دتويلوهل الةا أتقا ادقالا أ 
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ورتيي لةقىهل  قةاغة ايضةاوع دققة  استحضةاو احلادةةي كققدةه م ةاىل  ويقةنع ادفةةك  دة  دةة الةةا ميةاو صة ووه ةةنوهلي  
 دق ةىت ظوقوهأ ود ةق ادقال  الةا ايقالق   هي رادا اا النه مسهل ادزةا  ة وا  تق يا ي ا الةاه ايقامي 

وادا اا ةات لو ق ا ستب االي وهق كنايةة الةن الة م اكةلاثوهل  ةه ودرةهل   اهبةق   ةه دانتقةو ةةن ذدةك إىل درةهل ةيةذ ق   
حبققده   ايق اسمياال  قاينة لقىهل  إ  كنتهل صا لني  دق د  كنتهل صا لني ق دنه والع ر انقا دنا ولتةهي وهةهل ياية و  دننةا   

وال منا كناية الن االتقا ههل ال م رتةقده ودرهل   يق لق   ةهأ وادقالة  ايةذكقو هنةا ةةا هة  وا  ةه ةةن  نق لك رتىت ناى ةا
 الذاأ اد نااأ 

واا ةةاأ  قةةقىهل  إ  كنةةتهل  دةاسةةقاي رضةةلا ادت ظةةاهل دةةةتويهل كلةةا ق لقدةةه  ولةةادقا اي ديوةةا ادةةذق نةةزا الةاةةه ادةةذكا إنةةك  
  ام  ولقا ديب  يا  ن األسق  اديناين:          ةنق   ولقده  ولادقا ةا ىذا اداسقا اكو اد 

  ربان اداسقا    سنحاا                      وكاف رتاا  دص اال وهام    
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وهذا احمللو هق ايناسه  قاهبهل  ققده  لو   دةةك أ وجيقز د  ييق  اا اأ دةنيب ودةلاةلنيي مج قههل ق اا ةاأ   

واياةةلني آةنةقا  ةه رخةا بقههل  ةذدك مجا ةا دتيةذيه ادنةيب وإ قةاا ادنيةك ق نفةقس اية ةنني  ةهأ وإمنةا  أل  ادنيب دقرب  ه
 قص اداسقا الةاه ادقم  وادامم مألةا عقاهبهل ألنه ادذق دقربههل مدقالا  ودةا اي ةنق  رتا  ق  ده ق ذدكأ 

لقده م اىل  لو دم ب و  ةن  و    ةةا   ميةةك ديةهل وة ىن    دةةك دنفاي هللااا و  نف ا :   دست اعي كلا مق م ق  
 هللااا و  نف ا  ق سقو  اد قق أ 

ول م ادضا الةا ادنفع ألنه دناه مدغاض ألرهل دظواوا استب اال ةا راه ةضاههل وهةق ادقالاة  وأل  اسةت االة ادضةا دهةق   
 ةن است االة ادنفع رايق  ذكا ادنفع    ه اومقاالأ 

اين اسرتا ة عناي األرتقااأ ومق م ق سقو  األالااف وجه مق مي ادنفع الةا ادضا ق نظةا هةذه وايققق  ةن مجع األة 
 اآليةأ 

ولقده  إ  ةا شاال    است(ناال ةنق ةع مب ةىن ديةني دق ديةن نف ةي وهللاةاق هةق ةةا ينيةااله    أ وهةذا ا ةقاأ يقتضةي   
يةةذهه اديمةةةيي دق   ايةةق  اهةةايني ألنةةه إذا كةةا    إ  ةةاا كمةوةةهل مألسةةةقأ ايقةة ة  الةةةا مةقابةةه ق رةةن ادبةة يع م

يات اع دنفاه هللااا و  نف ا ر  م است االته ةا راه هللاا  اه هبذا ادقال  دوىل ةن رتاث إ  دلةاأ األشةااال إىل ةقة و  ايةاال 
ه الةةةا إجيةةا  هةةق ةةةا دةةه اقتقةةاص  ذامةةهي أل    دو ع ق اسناةةا  لةة و  اسةةت لاا لةةقاه ودالضةةائهي رةةةق كةةا    ةقةة وا إاي

شيال ةن اينارع وايضاو ق درتقاا اديق  ديا  دلاأ األشةااال إىل إلة اوه ةةا دةه م ةةق  رتةقاا ذامةهي أل    ة  دسةباهبا ق 
ةق ومةهي رةم جةةام كةا  اسناةا  ةاةةاا ق شة ونه  قةة و    أل  ة ظةهل دسةباأ اينةةارع وايضةاو ةةن احلةةقا ث ةنةقط   ضةةه 

وجةةة الةةن ةقةة وو اسناةةا ي رةةةذدك لةة  يقةةع ةةةا يضةةاه وهةةق الةةاجز الةةن  ر ةةهأ ريةةا  ة ةةىن  ةةب  ي رلقارقامةةه ولادفامةةه قا
 ا قاأ: د  ادقال  ةن     ةف ودان   دل و الةا إنزاده  يهل أل  ده دجم الن   أ 
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مجةة     ومجةة  ديو دةة دجو  ةن ايققا ايأةقو  هي وةقل وا ةن مجةة    دةةك دنفاي هللااا و  نف ا  ةقلع اد ةة أل  
 دةةك دنفاي  التض  انتفاال ادق و  الةا رتةقا ادقال أ 

ومجةة  ديو دةة دجو  متضةلن د  سةبه الة م ايقة و  الةةا ذدةك هةق د    لة و آجةاا درتةقاا األةةهلأ وةةن ذدةك دجةو  
الةةا رتةقا اد قاأ هبهل حبيلة التض  مةك اآلجاا رم حيو اد قاأ هبهل إ  الن  جميال ق ذدك األجوي رم يقة و درتة  

 مغاا ةا رت  ه  أ 
وصقو  ا ست  ا مد ايق ادربهاين د  لضاة  ديو دةة دجو  لضةاة كةاةة منيةلو كةو دةةةأ ويةا كةا  ايخةا بق  ةةن مجةةة  

 األةهل كانقا ةنيلقدني حليهل هذه ادقضاة ريأنه لاو ىهل: دنتهل دةة ةن األةهل وديو دةة دجو رأنتهل ديهل دجو رللبقا رتةقدهأ 
اال دجةوهل رم ياتأقاو  ساالة و  ياتق ةق   صفة ا دجو ي دق دجو حمة و    يقبةو ادتغةاأ ولة  مقة م ومجةة  إذا ج 

 اديمم الةا نظاها ق سقو  األالاافأ 
و إذا  ق هذه اآلية ةنيةا ة ة ةىن ادنيةاطي رةةذدك اللنة  مجةةة الاةةوةا مدفةاال اداا  ةة دةجةقاأ ة اةةةة دةف ةو اد اةةو ق  

 نياطأ  إذا  ة اةةة جقاأ اد
 لةةةو دوديةةةتهل إ  داتكةةةهل الذا ةةةه  اةةةةاات دو رةةةاوا ةةةةاذا ياةةةت جو ةنةةةةه اةاةةةةق  دمث إذا ةةةةا ولةةةع آةنةةةةتهل  ةةةه دا   ولةةة  كنةةةتهل  ةةةةه  

ماةةت جةق   هةةذا جةةقاأ ة  الةةن لةةقىهل  ةةةىت هةةذا ادقالةة  إ  كنةةتهل صةةا لني  مالتبةةاو ةةةا يتضةةلنه لةةقىهل ةةةن ادقالةة   رةةهل 
رتيةةي الةةنوهل ق اآليةةة األقةةاى  ولةةادقا دةةن نةة ةن دةةك رتةةىت مفجةةا دنةةا ةةةن  ي ةنةةق  إذا رتةةق ادقالةة  ادةةذق مقالةة ههل  ةةهي كلةةا

األوض ينبقالةةةا إىل لقدةةةه دو ماةةةقط اداةةةلاال كلةةةا زاللةةة  الةانةةةا كاةةةفا ي وهةةةذا ا ةةةقاأ إ ةةة اال اةةةةو كمةوةةةهل واهللاةةة ااأ 
  نف ا إ  ةا استوزائوهلي ولع هذا األةا    جيابوهل هذا ا قاأ     د  دةا    جيابوهل  ققده  لو   دةةك دنفاي هللااا و 

شاال   ي وهذا ا قاأ والع ةقلع ادتاةاهل ا        د  جياأ ايخ   مس  ااأ ورتاصو هذا ا قاأ إ  ل و رتققا 
ةةا سةأدتهل م اةني ولتةه ونةزوا كاةف ةةن اداةلاال  يةهل دو حنةقه ةةاذا حيقةو ةةن رائة   ديةهل ق  ةةه م جاةو رتقةقده إذ   

ق  رتانئةذ رةذدك م ةو أل  اد ةذاأ ي ةاجةيهل مىةمك رةم حيقةو إميةانيهلأ وهةذا  ختةق  الن د  ميقنقا مزاللق  دنيهل م ةنة
 كلا لاا     ادقاالظني: حنن ناي  د    منقت رتىت نتقأ وحنن   نتقأ رتىت منقتأ 
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دو رةةاوا  ختاةةام  وولةع ق قةةما هةذا ا ةةقاأ مفةةنن ق ختااةو ادتوقيةةو ىةةذا اد ةذاأ ايقالةةق   ققدةه  إ  داتكةةهل الذا ةةه  اةاات  

يناسه كقق ولقاله رإ  هاذين ادقلتني    ةق رتةقا احلقا ث الن درت مهاي الةا دنه ما ي  ي ىن اد ذاأ اد اجو م جام 
لايبةةا دو دلةةو لةةامي دق داتكةةهل ق داةةو هةةذا اداةةقم ادةةذق سةةأدتلقه دو ق صةةباحتهي الةةةا د  ق ذكةةا هةةذين ادةةقلتني ختاةةام ةةةا 

حضاوا ده د يوهل الةا وجةه حيقةو  ةه مةذكاههل انتوةازا دفاصةة ايقالظةةي كادتةذكا  ةه ق لقدةه  لةو دققو  ولقع اد ذاأ است
 دوديتيهل إ  داتكهل الذاأ    غتة دو جوا  هو يوةك إ  ادققم ادظايق  أ 
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في دق وادباات: اسهل ةق و ادتباا ي دام كادامم دةتاةاهلأ وذدك ةبا تةةأ وانتقةه   اةاات  الةةا ادظاراةة  تقة يا ةضةا 
 ول   ااتأ 

وجةةقاأ شةةاط  إ  داتكةةهل الذا ةةه  حمةةذوف  ا الةاةةه لقدةةه  ةةةاذا ياةةت جو ةنةةه اةاةةةق   ادةةذق هةةق سةةا  ةاةة  ةف ةةق   
  دوديتهل  إذ الةقه الن اد لو ا ستفوام أ ةاذا أ 

واسةت لو  ذا   و ةاذا  كةلتا  مها  ةا  ا ستفواةاة و ذا أ دصةه إشاو  ةنياو  ه إىل ةةأققذ ةةن اديةمم ادقالةع   ة هأ  
ةع  ةا  ا ستفواةاة ق ة ىن ادذق ألرهل يااالق  دفةظ ادةذق حمةذوراأ ولة  يظوةا كققدةه م ةاىل  ةةن ذا ادةذق ينيةفع النة ه 
إ  إبذنةةه أ وهةةذا ا سةةتفوام ةاةةت لو ق اسنيةةاو الةةةاوهلي وق ادت جاةةه ةةةن م جةوةةهل اد ةةذاأ  ناةةة درةةهل ي ةنةةق   ةةه النةة  

 نزودهأ 
ةا ادذق يات جةه اةاةق  ةن اد ذاأي دق   شةيال ةةن اد ةذاأ  قةاحل  سةت جاىهل إايه أل    و ةن  دةتب ا أ واي ىن 

 كو شيال ةنه ةوةك رتائو  انوهل و ني ادتلين ةن اسميا  ول  رتةقدهأ 
ذاأ ورائةة   اسشةةاو  إداةةه هقيةةةه دو م ظالةةه دو ادت جاةةه ةنةةه كققدةةه م ةةاىل  ةةةاذا دوا    هبةةذا ةةة(م ي رةةاي ىن ةةةا هةةذا اد ةة 

اد ظةةةاهل ق رتةةةاا كقنةةةه ياةةةت جةه اةاةةةةق ي رجلةةةةة  ياةةةت جو ةنةةةه  ق ةقهللاةةةع احلةةةاا ةةةةن اسةةةهل اسشةةةاو ي دق د  ة(ةةةةه   
 يات جو  و شأنه د  ياتأقاأ 

 و ةن   ااناةي واي ىن ة وا الةا ة ىن ةا يالا ق رن ادب يع مدتجا أ  
منةا ي نةق   ةةذدك   ة  ةقاهللاةع اسةةت لاده ودةا  اسةةت لا  واالةةهل د  ادنحةا  يةةذكاو  اسةت لاا  ةةاذا  مب ةةىن  ةةا ادةةذق  وإ 

 ة ا اأ ول  رتقق ا ن ةادك ق اامصة إذ زا  لا ا ق هذا ا ست لاا رقاا:          
وة(و ةاي ذا     ةا استفوام                      دو ةن إذا مل مةةم ق اديةمم ياية  إذا مل ييةن ةزية اأ وإمنةا الةرب مسدغةاال   

إياا  د  األالاال   مزا أ واحلق د  اياا  مدزاي   د  اسهل اسشاو   ا ةفا  ة ناه ايقهللاقع ده و  هق مبفا  أتسةا  رااوا ةن 
ة ىن ق اديةمم ودينةه دةتققيةة وادتأكاة  احلاصةو ةةن اسشةاو  إىل ةةا يتضةلنه اديةممي ولة  دشةاو إىل اسةت لا مه صةارته 

ةن اي اين ومل حياو انتااأ   ضوا ةن    أ وانظا ةا مق م الن  لقده م اىل ةغىن ادةباه ق رقو الق ه ا ةاذا  ودك(ا 
  رلاذا     احلق إ  ادضما  ايتق م آنفاي ولقده م اىل  ةاذا دوا    هبذا ة(م  ق سقو  ادبقا أ 

كق ةيةة رقلةع اسظوةاو واةاةق : دصحاأ ا ام وهق جام ادنياكأ واياا  هبهل ادذين  يققدق  ةىت هةذا ادقالة  ي وهةهل ةنيةا  
ق ةقةةةام اسهللاةةةلاو الةةةقض د  يقةةةاا ةةةةاذا ياةةةت جةق  ةنةةةه دققةةة  ادتاةةةجاو الةةةةاوهل مسجةةةاامي ودةتنباةةةه الةةةةا ق ةةةئوهل ق 
است جاا ادقالاة  ألنةه ا  الةةاوهل مسهةمك راقةاو  إىل اآلقةا  رتاةث يفضةق  إىل اد ةذاأ ااادة  رنيةأرهل د  ياةتأقاوا 

 د  اي ىن   يات جةق  ةنه إ  شااأ  ادقال    د  يات جةقهي ر ا ذدك الةا
وال ف  مجةة  دمث إذا ةا ولع  حباف ايوةة دة  دة الةا ادلاقي اداميب كلا هق شأ   مث  ق ال فوا ا لوي أل  إميةارهل  

 مد ذاأ ادذق كانقا ينياو  ولقاله رتني ولقاله هبهل د اأ ودههل ةن است جاىهل  هأ ومهز  ا ستفوام ةق ةة ةن أتقا كلا
 هق است لاىا ةع رتاوف اد  ف ايفا   دةتنيايكأ وادتق يا: مث د إذا ةا ولعي ودا  اياا  ا ستفوام الن ايوةةأ 
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واياتفوهل النه هق رتقةقا اسميةا  ق ولة  ولةقع اد ةذاأي وهةذا ا سةتفوام ةاةت لو ق اسنيةاو مب ةىن ادتغةةاط وإراةا   
سةةتوزاال ةةةنوهل رقلةةع ا ةةقاأ مبجةةاوا  ظةةاها رتةةاىهل و اةةا  دق ةةائوهلي دق وديوةةهلي رةةإرهل والةة وا مسميةةا  النةة  نةةزوا اد ةةذاأ ا

دم ةنةةق  مدقالةة  النةة  ولقالةةه الةةةا  ايقةةة األسةةةقأ احليةةاهلي كققدةةه م ةةاىل  ياةةأدقنك الةةن األهةةةة لةةو هةةي ةقالاةة  دةنةةاس 
 واحلج أ 

   
 

 2028صفحة : 
 
رب الةن ولة  ولقالةه مسةهل ادزةةا  احلاهللاةا وكةلة  آآل   استفوام إنياوق الن رتققا إميارهل الن  رتةقا ةا مقال ههلي ر ة  

وهق اآل   رتياية دةاةا  رتةاا ةنيةا الةةاوهل ق ذدةك ادقلة  استحضةا رتةاا رتةةقا ادقالة  كأنةه رتاهللاةا ق زةةن ادةتيةهلي 
وهذا ا ستحضاو ةن ختااو احلادة اياتقبةة وال ةأ ودذدك حياةن د  ا ةو  آآل   اسةت او  ةيناةة  تنيةباه ادةزةن اياةتقبو 

 جه ادنيبه ا ستحضاوأ ووةز إىل اينيبه  ه  ذكا دفظ ةن ووا رهي وهق اسهل ادزةن احلاهللااأ  زةن احلااي وو 
ومجةةةة  ولةة  كنةةتهل  ةةه ماةةت جةق   ماشةةا ي وإةةةا مقةة يا لةةقا ق اديةةممي دق يقةةاا ىةةهل إذا آةنةةقا   ةة  نةةزوا اد ةةذاأ آآل   

 اأ أل  نظهل هذا اديمم د و ةن ذدكأ آةنتهلي كلا ذهه إداه دك(ا ايفاايني رذدك مق يا ة ىن   مق يا نظهل وإالا 
وة ةةىن  ماةةت جةق   ميةةذ ق ي ر ةةرب الةةن ادتيةةذيه م سةةت جاا رتيايةةة حلاصةةو لةةقىهل  ةةةىت هةةذا ادقالةة   ادةةذق هةةق ق  

 صقو  ا ست جااي واياا  ةنه ادتيذيهأ 
 ومق مي اةاوو دمهتلام مدقال  ادذق كذ قا  هي ودةاالاية الةا ادفاصةةأ  
ظةلقا ذولقا الذاأ ااة  هو جتزو  إ  مبا كنتهل ميابق    ة  قرة الةا مجةة  لو دوديتهل إ  داتكهل الذا ه  مث لاو دةذين  

 ااات دو راوا  اآليةأ و مث  دةلاقي اداميبي روذا الذاأ دالظهل ةن اد ذاأ ادةذق ق لقدةه  لةو دوديةتهل إ  داتكةهل الذا ةه  اةاات 
روق الذاأ اآلقا  وهذا دالظهل ةن الذاأ اد نااي رةذدك ةقلةع ال ةف  دو راوا  رإ  ذدك الذاأ اد ناا ودةا الذاأ ااة 

 مجةته حباف  مث أ 
 وصاغة ايضي ق لقده  لاو دةذين ظةلقا  ةات لةة ق ة ىن اياتقبو منباوا الةا كقاق ولقاله ة(و  دما دةا   أ  
صةف ادظةةهل الةةاوهل وهةق ظةةهل ادةنف  وادذين ظةلقا هةهل ادقةائةق   ةةىت هةذا ادقالة  أ ودظوةا ق ةقةام اسهللاةلاو دتاةجاو و  

 مسشااكأ وة ىن ظةلقا: دشاكقاأ 
 وادذوو: ةات لو ق اسرتااسي وهق جماز ةنيوقو   ملة اس موأ  
 وا ستفوام ق  هو جتزو   إنياوق مب ىن ادنفيي ودذدك جاال    ه ا ست(ناال  إ  مبا كنتهل ميابق  أ  
تئناف  ااين أل  مجةة  ذولقا الذاأ ااة   م(ا س ا  ق نفقسوهل الن ةقة او ومجةة  هو جتزو  إ  مبا كنتهل ميابق   اس 

 ذدك اد ذاأ رايق  ا قاأ الةا دنه الةا ل و رظاالة ةا كابقه ةن األاللاا ةع إرا   م ةاو ماةاط اد ذاأ الةاوهلأ 
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وهلي رلةةا  يتظةةاهاو   وياةةتنب نك درتةةق هةةق لةةو إق وويب إنةةه حلةةق وةةةا دنةةتهل مب جةةزين  هةةذا رتيايةةة رةةن ةةةن درةةانني ميةةذيب 
مستب اال ادقال  استخفارا  هي وةةا  يقبةةق  الةةا اداسةقا ق صةقو  اياةتفوهل اد ادةه رااةأدقنه: دهةذا اد ةذاأ ااادة ي دق 

 الذاأ اآلقا ي رتقأ 
را لةة ة  قرة الةا مجةة  ويققدق  ةىت هذا ادقال  ي وهللالا ا لع الائ  إداوهل روهل اياتنبئق     اههلي وهللالا  هق   

   إىل  الذاأ ااة  أ الائ
واحلق: اد(ا   ادقالةعي روةق مب ةىن رتةاوي دق ة ة ي دق د  ولقالةه ة ة ي رأسةن  اد(بةقت دةذات اد ةذاأ  تقة يا ةضةاف  

 ي ا الةاه اداااو إذ   مقصف ادذات  (بقتأ 
ةة  ياتنبئقنك  أل  ومجةة  درتق هق  استفواةاة ة ةقة ر و  ياتنبئقنك  الن اد لو ق ايف قا اد(ايني وا لةة  اا   ل 

 ةضلقرا هق ا ست(ناالأ 
 وادضلا جيقز كقنه ةبت دي و درتق  قرب ةق مأ  
واست لةقا ا ستفوام مباىاي ودذدك اشتلو ا قاأ ايأةقو  ه الةا ةااالا  احلادتني راالترب دو  ظاها رتاا سة اىهل رةأجابقا  

باوةا الةةا د  األوىل هبةهل سة اا ا سلشةا  مغةا ةا ىةهل الةا  ايقة األسةقأ احليةاهل حبلةو كمةوةهل الةةا قةمف ةةاا ههل من
وا تناةا دفاصة اسوشا   ناال الةا ظاها رتاا س اىهلي ودذدك دك  ا قاأ مدتقكا  ادةفظي إذ مجع  ني رتةاف  إق  وهةق 

االي رتاف جقاأ حيقق  ه ايا وا النهي و ةني ا لةةة اد ادةة الةةا ةةا  ا الةاةه رتةاف ا ةقاأي ومدقاةهلي وإ ي و م ا  تة 
 وكةوا ة ك اتأ 

   
 

 2029صفحة : 
 
وا التباو اد(اين االتباو لق ههل ةن اسةتفواةوهل رةأجابقا  ققدةه  وةةا دنةتهل مب جةزين أ رجلةةة  وةةا دنةتهل مب جةزين  ة  قرةة   

الةا مجةة جقاأ ادقاهل رلضلقرا ةن ايقاهل الةاهأ ويةا كةا  ايقاةهل الةاةه جةقام الةن اسةتفواةوهل كةا  ةضةلق   ةةا دنةتهل 
ين  جقام الن ا ستفوام ديضا مالتبةاو ةةا دهللاةلاوه ةةن ادتيةذيهي دق هةق والةع ودنةتهل ةقةا ق   ةه  ةا ةفةتةني ةنةهأ مب جز 

ودا  ر و  ياتنبئقنك  ةات لم ق ادتظاها مب ىن ادف و كلا است لو لقده  حيذو اينةارقق  د  منةزا الةةاوهل سةقو  ي كلةا 
 ل  صارتقا  ققو  ا ستفوامأ  مق م ق  ااال  أل  رتقاقة ا ستنباال وال ة هنا إذ

و إق   ياةةا اىلةةز : رتةةاف جةةقاأ دتحقاةةق ةةةا مضةةلنه سةة اا سةةائوي روةةق ةةةاا ف  ن ةةهل  ي وديةةن ةةةن ققةةائص هةةذا  
 احلاف دنه   يقع إ  و   ه ادقاهلأ 

و  آلت وةا واي جزو : ادغادبق ي دق وةا دنتهل  غادبني ادذق  ةبيهلي دق مبفةتنيأ ول  مق م الن  لقده م اىل  إ  ةا مقال  
 دنتهل مب جزين  ق سقو  األن امأ 
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 ودق د  ديو نف  ظةلة  ةةا ق األوض  رتة ت  ةه  األظوةا د  هةذه ا لةةة ةةن  قاةة ادقةقاي روةي ال ةف الةةا مجةةة  
 إق وويب إنه حلق  إالمةا ىهل هبقا ذدك اد ذاأ الاةاههل د  حيةذووهي ودةذدك رتةذف ايت ةةق اد(ةاين دف ةو  ارتة ت  ألنةه 

   ه وةف اي ةنهي دق  رت ت  ه ةن اد ذاأأ يقتضي ةف اي
واي ىن د  هذا اد ذاأ   متحلةه ديةة نفة  الةةا مفةاوت األنفة  ق ارتتلةاا اآل مي ودةذدك ذكةا  كةو نفة    و  د   

 يقاا ودق د  ديهل ةا ق األوض  رت يتهل  هأ 
 ومجةة  د  ديو نف  ظةل  ةا ق األوض  وال ة ةقلع شاط  دق أ  
وض  اسهل  د  أ و ديو نف   قرب  د   ول م الةا ا سهل دمهتلام مبا راه ةن اد لقم حباث ينص الةا دنه و ةا ق األ 

   ماةهل نف  ةن ذدكأ ومجةة  ظةل   صفة  دنف  أ ومجةة   رت ت  ه  جقاأ  دق أ 
 ر لقم  كو نف   ينيلو نفقس ايخا بني ةع  اههلأ   
 ادنياك دظةهل الظاهل أ وة ىن  ظةل   دشاك ي وهق ظةهل ادنف   إ   
 و ةا ق األوض  ي هل كو شيال ق ظاها األوض وم نوا أل  ادظاراة ظاراة مجع وارتتقاالأ  
 و ارت ى  ةاا ف ر ىأ وراه زاي   اتال ا رت اا دت ا الةا زاي   اي ىني دق دتيةف  ر االها  هأ  
مجةةة ةاةتأنفة ة  قرةة ال ةف كةمم الةةا كةممأ  ودساوا ادن اةة يا ودوا اد ذاأ ولضي  انوهل مدقاةط وهةهل   يظةلةق    

وهللاةلا  دسةةاوا  الائةة  إىل  كةةو نفةة   مالتبةةاو اي ةةىن ةةةع مغةاةةه ايةةذكا الةةةا اي نةةثي والةةرب الةةن اسسةةااو اياةةتقبو  ةفةةظ 
 اياهللاي منباوا الةا كقاق ولقاله رتىت كأنه ل  ةضاي واي ىن: وساااو  ادن اةة ل  اأ وكذدك لقده  ولضي  انوهل أ 

ة: ادن مي وهق دسف حيقو ق ادنف  الةا مفقي  شيال ممين اللةه ق اياهللايي وادن م ةن هقاج  ادنف ي روق وادن اة 
دةا  ا ظاها ودينه ك(اي دق يقة و الةن صةارتبه لةقا دو ر ةو ية ا الةاةهي رةإذا جتةة  صةارته ادنة م رةةهل يظوةا لةق  و  

آةوهةاي وإمنةا ييةق  ذدةك ةةن شة   اىةقا  رإمنةةا  ر ةم رقة  دسةا ادن اةةةي دق لقةاها الةةا سةاه رةةهل يظواهةا إبظوةةاو   ة 
 دساوا ادن اةة ألرهل  هنيقا داؤية ةا مل ييقنقا حيتابق  رةهل ي اققا صااقا و  القيمأ 

 ومجةة  ولضي  انوهل  ال ف الةا مجةة  ودساوا  ةاتأنفةأ  
ال مد  ا ولع راوهلي ودا  وة ىن  لضي  انوهل  لضي راوهلي دق لضي الةا كو وارت  ةنوهل مبا ياتحقه مد  اي رادقضا 

اي ىن دنه لضي  ني كو وارت  وآقا أل  ادقضاال هنا دا  لضاال نةزاع ودينةه لضةاال زجةا وأتناةهي إذ دةا  اديةمم هنةا إ  
الةا اينياكني وههل صنف وارت ي امف لقده م اىل  رإذا جاال وسقىهل لضي  انوهل مدقاط  رةإ  ذدةك لضةاال  ةني اياسةو 

 ا م اىل  رةناأدن ادذين دوسو إداوهل ودناأدن اياسةني رةنققن الةاوهل   ةهل وةا كنا  ائبني أ إداوهل و ني اداسو كلا لا
 ومجةة  وههل   يظةلق   رتاداةأ  
 د  إ  ت ةا ق ادالاوات واألوض د  إ  وال    رتق ودين دك(اههل   ي ةلق  هق حيي ومياة  وإداةه ماج ةق   مةذياو  

سقا وادقاآ  وةا جاال  ه ةن ادقالا  وماله يقم ادب ث ويقم نةزوا اد ةذاأ مينيةاكنيأ ولة  منواة اديمم ايت ةق  ق و ادا 
اشةةتلو هةةذا ادتةةذياو الةةةا جملةةو مفقةةاو ذدةةك ادغةةاضي والةةةا م ةاةةةه    ةةةن هةةذه شةة ونه   ي جةةز الةةن كقاةةق ةةةا دقةةرب 

  قلقالهأ 
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 2030صفحة : 
 
وات واألوض روةةق يتقةةاف ق ادنةةاس ودرتةةقاىهل ق ادةة ناا واآلقةةا  ريةةا  ارتتارتةةه      هةةق ايتقرتةة  مبةةةك ةةةا ق اداةةلا  

مقارا   ينياوكه راه  اه  رتقاره ق دةقو ادالاال شاةو دةلغابات كةواي وةنوا إظواو ا زاال   او اد(قاأ و او اد ذاأ  
القةه مدتقةةاي  ومقةاره ق دةةقو األوض شةةاةو دتقةاره ق ادنةاسأ مث دالقةةه  تحقاةق والةة هي ودالقةه  تجواةو ةنيايةةهي ود

 ميوهل ةن ذدك وهق اسرتااال واسةامة وادب ثأ 
وارتت  هذا ادتذياو حباف ادتنباهي ودالا  راةه رتةاف ادتنباةه دمسةتا اال داةلاالهي ودةتنباةه الةةا دنةه كةمم جةاةع هةق رتقصةةة  

 ادغاض ادذق ال قا مفقاةه آنفاأ 
ت شاكاال رق  ج ةقها  ةا ممةقكةة تأ و  ية رع الةنوهل ذدةك وأتكا  اارب حباف  إ   دةا  الةا اينياكني ألرهل يا ج ةقا  

 درهل يققدق   ةا ن ب ههل إ  داقا قان إىل   زدفا  أل  ذدك اهللا ااأ وقبطأ 
 ول م قرب  إ   الةا االوا دمهتلام ماله م اىل وسرا   ادققا دا  االتقا ههل ادنياكة كلا الةل أ  
ايقهللاةة ني دمهتلةةام  ةةهي ودةةا  إنيةةاو ةنيةةاق   ضةةه وادةةذين هةةهل مبنزدةةة اينيةةاين  ودكةة  حبةةاف ادتقكاةة    ةة  رتةةاف ادتنباةةه ق 

   ضه اآلقاأ 
 وادمم ق  ت  دةلةكي و ةا  اسهل ةقصقا ةفا  د لقم كو ةا ثبت  ده صةة ايقصقا ةن ايقجق ات ادظاها  واافاةأ  
ةةاا ا  ةه ادب ةثي لةاا م ةاىل  كلةا  ة دان دوا  ووال   : هةق والة ه   ةذاأ اينيةاكنيي وهةق والاة ي وجيةقز د  ييةق  والة ه 

 قةق ن ا ه وال ا الةانا إان كنا راالةني  رالا إالا   ااةق وال اأ 
 ودظوا اسهل ا مدة ق ا لةة اد(اناة  و  اسماا   ضلاه دتيق  ا لةة ةاتقةة رتجاق جماى اي(و واديمم ا اةعأ  
   أل  ا لةتني ادةتني لبةه دوي  هبلا ادا  الةا ة تق ق قمرولا رقةاوات وولع ا ست واك  ققده  ودين دك(اههل   ي ةلق  

 ق لق  نفي ادنيك الن ةضلقرلاي ريأنه لاو:   شك حيق ق ذدكي ودين دك(اههل   ي ةلق  رةذدك ينييق أ 
اداةا قة  وةةنوهل  ومقاا  نفي اد ةةهل مألك(ةا إشةاو  إىل د  ةةنوهل ةةن ي ةةهل ذدةك ودينةه جيحة ه ةيةا ا ي كلةا لةاا ق اآليةة  

 ةن ي ةن  ه وةنوهل ةن   ي ةن  ه ي رضلا  دك(اههل  دةلتح ث النوهل رالا مق مأ 
 اي ديوا ادناس ل  جاالميهل ةقالظة ةن و يهل وشةفاال يةا ق ادقة وو وهة ى وو ةة دةلة ةنني  اسةتئناف دو االةلاضي جيةقز  

اآ  وه يةةهي   ة  د  كةةا  اديةمم ق جةة اا د  ييةق    تة اال  ةةاض ج ية  وهةةق ق ةاأ مجاةةع ادنةاس مدت ايةف  نيةةأ  ادقة
اينياكني وا رتتجام الةاوهل إبالجاز ادقاآ  الةا دنه ةن الن    ود  اآل   ه صا و رالا جةاال  ةه ةةن ه ية ههل وختةقيفوهل 
ةن الالبة ميةذيه األةةهل وسةةواي وةةا ذيةو  ةه ذدةك ةةن ادقالاة  وكقاةق ةةا مقالة وا  ةهي رةاديمم اآل  ةن  ةف إىل ادغةاض 

 ققدةةه  وةةةا كةةا  هةةذا ادقةةاآ  د  يفةةلى ةةةن  و     إىل لقدةةه  ودةةق كةةانقا   يبقةةاو  أ ر ةةا  اديةةمم إىل ق ةةاأ  ايفتةةت 
مجاع ادناس يا ق ادقاآ  ةن اينارع ادقاحلة ىهلي واسشاو  إىل اقتمروهل ق ةق او ا نتفةاع  ةهي ودةذدك كةا  اا ةاأ هنةا 
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اوةه اقةقص اينيةاكني ةةن هللاةلائا م ةق  إدةاوهل دو دوصةاف ىةهل دو صةمت الاةةا  لاةع ادنةاس ومل ات راةه ةةا يقتضةي وج
ةقصقاأ والةا هذا ادقجه رةا  ق اا اأ أ اي ديوا ادناس  ادتفات ةن ادغابة إىل اا اأي واي ىن د  ادقةاآ  ةقالظةة 

  لاع ادناس وإمنا انتفع مبقالظته اي ةنق  راهت وا وكا  ىهل و ةأ 
نياكني  ناال الةةا األك(ةا ق ق ةاأ ادقةاآ  أ اي ديوةا ادنةاس  رايةق  ذكةا اد(نةاال الةةا ادقةاآ  وجيقز د  ييق  ق ام دةل 

 نةةه هةة ى وو ةةة دةلةة ةنني إ ةاجةةا وماةةجام الةةةا اينيةةاكني  رةةهل رتاةةةقا دنفاةةوهل ا نتفةةاع مبقالظةةة ادقةةاآ  وشةةفائه يةةا ق 
 ادق ووي رانتفع اي ةنق   ذدكأ 

 ق ايخا بني ك(اا ممن ينيا هذه األوصاف دةقاآ أ وارتتاح اديمم أ ل   دتأكا هي أل   
واةيال: ةات لو جمازا ق اسالمم مدنييالي كلا است لو دةبةق  ديضاي إ  د  ادبةق  دشةوا ق هةذا ودك(ةاي يقةاا:  ةغةف  

 قرب كذاي ويقاا ديضا: جاالين قرب كذا دو داتين قرب كذاأ وإ مو اةيال الةاه ق هذه اآلية دالزأ 
اا  مبا جاالههل و ةغوهل هق ةا دنزا ةن ادقاآ  ولةاا الةةاوهلي ولة  الةرب النةه  و ةع صةفات هةي دصةقا كلادةه وققائقةه واي 

 وهي: دنه ةقالظةي ودنه شفاال يا ق ادق ووي ودنه ه ىي ودنه و ة دةل ةننيأ 
   
 

 2031صفحة : 
 
ةاوةةا النةة  لقدةةه م ةةاىل  رةةأالاض الةةنوهل وايقالظةةة: ادةةقالظي وهةةق كةةمم راةةه نقةة  وكةةذيا ممةةا يضةةاأ ولةة  ةضةةا اديةةمم ال  

والظوةهل  ق سةةقو  ادناةةاالي والنةة  لقدةةه م ةةاىل  ةقالظةةة ومفقةام ديةةو شةةيال  ق سةةقو  األالةةاافأ ووصةةفوا أ ةةةن و يةةهل  
 دةتنباه الةا درا مدغة  اية كلاا دة(اىاأ 

اض واألملي وجمةةازه: زواا وادنيةفاال مقة م النةة  لقدةه م ةةاىل  وينيةف صةة وو لةقم ةة ةنني  ق سةةقو   ةااال أ ورتقاقتةةه: زواا اية 
 ادنقائص وادضم ت وةا راه رتام الةا ادنف ي وهذا هق اياا  هناأ 

 واياا  مدق وو ادنفقس كلا هق شائع ق ا ست لااأ  
واىةة ى مقةة م ق لقدةةه م ةةاىل  هةة ى دةلتقةةني  ق  ةةادع سةةقو  ادبقةةا ي ودصةةةه: اد ادةةة الةةةا اد ايةةق ايقصةةو إىل ايققةةق أ  

   وسائو احلققا الةا اينارع احلقةأ وجمازه:  اا
 وادا ة مق ة  ق مفاا ادبالةةأ  
ول  دوةأ وصف ادقاآ  مدنيفاال إىل  (او رتاا ادنفقس مدنابة إىل ادقاآ ي وإىل ةا جاال حبةاا اي تةو اداةقاهل ادةذق مغةا   

ه ادةذق ية  ا دةه مدنيةفاالي و  نظام ةزاجه الن رتادة ا ستقاةة رأصب  ةض اأ األرتقاا قائا ادقةقى روةق يللةه اد باة
   دة باه ةن ةقالظة دةلاي  حيذوه هبا مما هق سبه ن ال الةته و واةواي مث ين   ده اد واال ادذق  ه شفاؤه ةن اد ةةي 
مث يقةةف دةةه ادنظةةام ادةةذق ينبغةةي دةةه سةةةقكه دتةة وم دةةه ادقةةحة واداةةمةة و  ينةةتي  دةةه ايةةاضي رةةإ  هةةق انتقةة   نقةةائ  

الا ورتاي رتاا   ابة   ي تةقوه دمل و  ينيةتيي وصةباي ولة  كةا  هةذا ادتل(اةو ديلادةه لةا م دتفايةق اد باه دصب  ة اىف سة
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منيباه دجزاال اىائة اينيبوة  جزاال اىائة اينيبه هباي رزواجا ادقاآ  وةقاالظه ينيبه  نق  اد باه الةا وجه اييناةي وإ  اده 
ةةةا وجةةه ادتقةةاحياةي وم ادالةه اد يناةةة وآ ا ةةه منيةةبه  ققاالةة  رتفةةظ اد قائة  ادضةةادة ينيةةبه  ن ةة  ادةة واال دةنيةفاال ةةةن ايضةةاو ال

ادقحة الةا وجه اييناةيوالرب النوا مى ىي وو ته دة ايني منيبه مد ا  ق سمةة الةا وجه اييناةأ وة ةةقم د  ددفةاظ 
مث إ  ذدةك يتضةلن  اييناة يق  د  ميةق  ةاةت لةة ق رتقةائق ة اناوةا كلةا هنةاي ويقة  د  جت ةو ختاةام كأظفةاو ايناةةأ

منيةةباه مالةةث ادقةةاآ  مد باةةه اد ةةةاهل مأل واال ود ويتوةةاي ويقةةقم ةةةن ذدةةك منيةةباه هائةةة مةقةةي ادنةةاس دةقةةاآ  وانتفةةاالوهل  ةةه 
وة ا ة اداسقا صةا   الةاه وسةهل إايههل  تيايا ادنق  واسوشا  هبائة اياهللاا  ني ي ق اد باه وهق يقف ىةهل ةةا راةه 

 وهل ادقا و اينتفع وةنوهل ايت اصي ايلتنعأ  اؤههل وصمح دةزجتوهل رلن
راألوصةةاف اد(مثةةة األوا ة تةةة دةقةةاآ  ق ذامةةه سةةقاال ق ذدةةك ةةةن لبةوةةا واللةةو هبةةاي وةةةن دالةةاض النوةةا ونبةةذهاي إ  د   

وصةفه  يقنةه هة ى يةا كةةا  وصةفا ميقة و ايقتضةي دةلبادغةةة حباةث كأنةه نفة  اىة ى كةةا  األناةه د  يةاا   ةه رتقةةقا 
مدف و رايق  ق لةاا  ادقصةف اداا ةعأ وادقصةف اداا ةع وهةق ادا ةة قةاص مبةن اللةو مبقتضةا األوصةاف اد(مثةة  اى ى  ه

األوا رانتفع هبا ريا  ادقاآ  و ة ده ق اد ناا واآلقا أ وهق ينظةا إىل لقدةه م ةاىل  وننةزا ةةن ادقةاآ  ةةا هةق شةفاال وو ةة 
 و ة   م شبوة ول  ققه  ه مجوقو ايفااينأ وةن احملققني ةن ج ةه دةل ةنني و  يزي  ادظايني إ  قااوا أ ةت ةق أ

 لا ا ا ه ى وو ة  انظاا إىل لقده م اىل  ه ى دةلتقني  رإنه مل جي ةه ه ى دغا ايتقني وههل اي ةنق أ 
و يةهل  ريانة  وادقجه د  كقنه ةقالظة وصف ذا  دهي أل  ايقالظة هي اديمم احملذو ةن ادضا وىذا القب   ققده  ةن  

الاةة ين قق ه أ اي ديوا  ادناسأ ودةا كقنه شفاال روق ق ذامةه صةاحل دةنيةفاال وديةن ادنيةفاال مدة واال   حيقةو إ  يةن 
 است لةهأ 

ودةا كقنه ه ى وو ة رإ   ام وصف ادقاآ  هبلا ييق  مدنابة ين رتقةة  دةه رتقاقتولةا ودةةا يةن مل كقةو دةه آةومهةا  
 ةةىن صةةمرتاته دةةذدك وهةةق ادقصةةف مدقةةق  ق اصةة مح دهةةو اين ةةقأ ولةة  ولةةع ادتقةةاي  ق اآليةةة رقصةةف ادقةةاآ  هبلةةا مب

األقاى  نه  شفاال وو ة دةلة ةنني ي وصةاح ق آيةة ادبقةا   نةه  هة ى دةلتقةني ي رةاألظوا د  لاة   دةلة ةنني  واجةع إىل 
 شةةفاال  رلحتلةةوي أل  وصةةف  شةةفاال  لةة   هةة ى وو ةةة  ة ةةا الةةةا لاالةة   ادقاةة  ادةةقاو    ةة  ةفةةا اتي ودةةةا وجقالةةه إىل 

القه  قا   يا ق ادق وو  رانق ع الن ادقصفني ادةذين   ة هي وأل  م ايةف  ادقة وو  مدةمم يقتضةي اد لةقمي رةاحلةو 
ادنيفاال الةا ة ىن اد واال ادذق هق صاحل دةنيفاال دةةذق يتناودةهأ وهةق إ ةمو ك(ةاأ وصة و  ةه ادةاةا  وادقةاةقسي وج ةةقا 

 ق شأ  اد او  راه شفاال دةناس أ  ةنه لقده م اىل
   
 

 2032صفحة : 
 
ودةةةا م ةاةةق ر ةةو اةةةيال  ضةةلا ادنةةاس ق لقدةةه  لةة  جةةاالميهل  رباالتبةةاو كةةقرهل ايققةةق  إبنةةزاا ادقةةاآ  ق ا لةةةةأ مث ولةةع   

تةةه ربةةةذدك ادتفقةةاو مدناةةبة يةةةا اقتةفةة  راةةه درتةةةقاا مةقةةاوهل وانتفةةةاالوهلي كلةةا  ا الةاةةه لقدةةةه   ةة ه  لةةو  فضةةةو   و ا 
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رةافارتقا  دق اي ةنق أ والرب الن اى ى مدفضو ق لقده م اىل  اي ديوا ادناس ل  جاالكهل  اها  ةن و يهل ودنزدنا إدايهل نقوا 
ةبانةا رأةةا ادةذين آةنةةقا مت واالتقةلقا  ةه راةةا قةوهل ق و ةة ةنةه ورضةةو ويوة يوهل إداةه صةةاا ا ةاةتقالا  ر لةهل ق جمةةيال 

 اع ادناسي وققص ق ادا ة وادفضو واى اية اي ةننيي وهذا ةنتوا ادبم ة وصحة ادتقااهلأ ادربها  وإنزاا ادنقو مج
 لو  فضو   و ا ته ربذدك رةافارتقا هق قا مما جيل ق    يتفاع الةا كق  ادقاآ  هة ى وو ةة دةلة ةنني منبةاووهل إىل  

  يقة ووا لة و ن لتولةاي ود  ي ةلةقا درةا ن لةة مفةقو د  ذدك رضو ةةن   الةةاوهل وو ةة هبةهل حيةق ىةهل د  يفارتةقا هبلةاي ود
 ن لة اياا ادح رتام ةنوا دك(ا اي ةنني وةنحوا دك(ا اينياكنيي ريان  ا لةة رتقاقة    مفتت   فاال ادتفايعأ 

اسةةقا دةةةاا وجةةيال مألةةةا مدقةةقا ة لهللاةةا  ةةني ا لةةةة ايفاالةةة وا لةةةة ايفةةاع الةاوةةا منقيوةةا م لةةةة ايفاالةةةي حباةةث يةة ةا اد 
 قاصا    يققىا وإ  كا  مجاع ةا ينزا الةاه ةن ادقاآ  ةأةقوا    يققدهأ 

 ومق يا نظهل اديمم: لو ىهل رةافارتقا  فضو   و ا ته  ذدك دافارتقاأ  
هتلةام  ةه رادفاال ق لقده  رةافارتقا  راال ادتفايعي و  فضو   و ا ته جماوو ةت ةق  ف ةو  رةافارتةقا  لة م الةةا ةت ةقةه دم 

دةلاةلني وسرا   ادققاي دق  فضو   و ا ته  و  مما سقاه مما  ا الةاه لقده  هق قا ممةا جيل ةق  ي روةق لقةا لةةه 
 م ايضي مدا  الةا اينياكني ادذين ا توجقا   اض اياا رقادقا: حنن دك(ا دةقا  ودو  اأ 

ا ةي واقتا دةت با النه اسهل اسشاو  يا راه ةن اد  دة الةةا واسشاو  ق لقده  ربذدك  دةلذكقوي وهق جملقع ادفضو واد 
ادتنقيةه وادت ظةةاهل ةةةع زاي   ادتلااةةز وا قتقةةاوأ ويةةا لقة  مقكاةة  ا لةةةة كةوةةا مبةةا راوةةا ةةن صةةاغة ادققةةا لةةا  اسةةهل اسشةةاو  

او ادتفايةع ق ا تة اال ا لةةةي ولة  مدفاال أتكا ا دفاال ادتفايةع ادةح ق  رةافارتةقا  ألنةه يةا لة م الةةا ةت ةقةه لةا  مدفةاال سظوة
رتذف ر و  دافارتقا  رقاو ةفا ا ةفا  مجةتني ةتلاثةتني ةةع إجيةاز  ة يعأ ومقة يا ة ةىن اديةمم: لةو رةافارتةقا  فضةو   

 و ا ته   سقامها رةافارتقا  ذدك   سقاهأ 
 وادفاح: ش   ادااووأ  
لة الةا اية ةنني مدقةاآ أ ويةا لة م اةةاوو وهق  فضةو   و ا تةه  ودك د  جت و اديمم استئنارا انشئا مما مق م ةن ادن  

رتقةةةو  تق ميةةةه ة ةةةىن ادنيةةةاط رقانةةة  ا لةةةةة   ةةة ه مدفةةةاال ادةةةح مةةةا ط ا ةةةقاأ دققةةة  إرةةةا   ة ةةةىن ادنيةةةاطأ وهةةةذا ك(ةةةا ق 
رجاه   أ ولقده  كلا  ا ست لاا كققده م اىل  وق ذدك رةاتنار  ايتناراق  ي ولقا ادنيب صةا   الةاه وسةهل  رفاولا

ميقنقا يقا الةايهل  عزم  ميقنقا  وجزم  يقا أ رادفاال ق لقده  ربذدك  وا  ة دةجقاأي وادفاال ق لقده  رةافارتقا  ة ك   
 دةا طأ 

ومل  تةةف ايفاةاو  ق د  ادقةاآ  ةةاا  ةةن رضةو   وو تةهأ ولة  ووق رتة يث الةن دنة   ةن ةادةك الةن ادنةيب صةةا    
دنةةه لةةاا: رضةةو   ادقةةاآ  وو تةةه د  ج ةيةةهل ةةةن دهةةةه  ي ةةف د  هةة اكهل إىل امباالةةه  أ وة(ةةةه الةةن ديب سةة ا  الةاةةه وسةةةهل 

اا وق وادرباال ةقلقراي وهق ادذق يقتضاه ادةفةظ رةإ  ادفضةو هةق ه ايةة   ادةح ق ادقةاآ ي وادا ةة هةي ادتقراةق إىل امبةاع 
 ادنياي ة ادح هي ادا ة ق اد ناا واآلقا أ 

ةة  هق قا مما جيل ق   ةبانة دةلققةق  ةةن ادققةا اياةتفا  ةةن مقة مي اةةاووينأ ودرةا  ادضةلا  تأويةو ايةذكقو كلةا ومج 
 درا  اسهل اسشاو أ وادضلا الائ  إىل اسهل ا شاو ي دق ذدك قا مما جيل ق أ 
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 اىل  ادذق مجع ةا  وال  ه أ وةن و ةا جيل ق   ةاا   ه األةقاا وايياسه أل  ر و ا لع  ةه ق مجع ايااأ لاا م 
 اي تا  د  جاةع اياا يفاح عل هأ 

وهللالا  جيل ق   الائ  إىل  ادناس  ق لقده  اي ديوا ادناس ل  جاالميهل ةقالظة   قاينةة اداةااو ودةا  الائة ا إىل ةةا الةا   
 ةا اس:          إداه هللالا  يفارتقا  رإ  ادقاائن مقاف ادضلائا ايتنياهبة إىل ةقاورواي كققا الباس  ن 

 ال ان ودق  حنن درت و مج وهل                      مياةلني ودرتازوا ةا مج قا    
 

 2033صفحة : 
 
هللالا  درتازوا  الائ  إىل اينياكني ادذين الا  إداوهل ادضلا ق لقده  مج وةهل أ وهللاةلا  مج ةقا  الائة  إىل اياةةلنيي دق   

 ق  ةن ادغنائهلي وةنه لقده م اىل  واللاوها دك(ا مما اللاوها  ق سقو  اداومأ دق  حنن دغنهل اينياكق  ةا مج ه اياةل
والةا هذا ادقجه يظوا ة ىن ادققا دمت ادظوقوي وهق ديضا ايناسه حلادة اياةلني ورتادة اينياكني يقةئذي رإ  اياةلني    

الةةا دةةقاىهل وةن ةقههل رتقةقلوهل إ ةاال  كانقا ق هللا ف أل  دك(اههل ةن هللا اف ادققم دو أل  دلةاوهبهل ةةن اينيةاكني ماةة قا
ىةهل إىل اد ةق  إىل اديفةاأ ولةة  وصةف   اينيةاكني مد(ةاو  ق آايت ك(ةةا  كققدةه  وذوين واييةذ ني دو  ادن لةة  ولةةاا  د   

و ي كا  ذا ةاا و نني إذا متةةا الةاةه آايمنةا لةاا دسةا ا األودةني  ولةاا    يغانةك مقةةه ادةذين كفةاوا ق ادةبم  ةتةاع لةاة
رة و اينياكني كانقا حيتقاو  اياةلني كلا رتيي الن لقم نقح لقىهل  وةا نااك امب ك إ  ادذين ههل دواذدنا أ ولة  لةاا   
دةنيب صةا   الةاه وسةهل  و  م ا  ادذين ي الق  وهبهل مدغ ا  واد نيي  إىل لقده  ددا     الةةهل مدنيةاكاين  رتةني لةاا 

ال اد باةة  ةةةن جمةاةةك  ةاةةنا إداةةكي ريلةة ههل      اياةةةلني قةةا ةةةنوهل ألرةةهل كلةةة  دةةه اينيةةاكق : دةةق  ةةا ت هةة  
الققىهل مد قائ  ادقحاحة واآل اأ ا ةاةةأ وهذا ادقجه هةق ايناسةه د ماةا  ميضةاوع ق لقدةه  جيل ةق   ايقتضةي جتة   

ادةةةأ واي ةةىن د  ذدةةك قةةا ممةةا جيل ةةه ا لةةع وميةةاوهي وذدةةك يقتضةةي النةةايتوهل علةةع األةةةقاا ومل ييةةن اياةةةلق   تةةةك احل
 اينياكق  ةع امقاروهل مدنياك ألرهل وإ  رتقةقا ةا  ه     اداارتة ق اد ناا روهل شااو ادنفقس قااس اي اوكأ 

ولاد ا لوقو  جيل ق    ااال ادغابة رادضلا الائ  الةا ة ةقم ةن اديممي دق مما جيلةع اينيةاكق  ةةن األةةقااأ ولةاده ا ةن  
ق ج فا وووي  الن ي ققأ  مما جتل ق    تةاال اا ةاأ رايةق  ق ةام دةلنيةاكني ادةذين مشةوةهل اا ةاأ ق دوا الاةا ود 

اآليةةة  ققدةةه  اي ديوةةا ادنةةاس لةة  جةةاالميهل ةقالظةةة ةةةن و يةةهل ي رإنةةه   ةة  د  اللةةهل اا ةةاأ قةةص ايةة ةنني مدةةذكا وم ةة او  
مث  ةةا هةةذين ادفةةايقني ةةةن ادنةةاس هنادةةكأ و  يناسةةه مدفةةاحي ربقةةي اا ةةاأ يةةن الةة ا اياةةةلني وهةةهل اينيةةاكق  إذ دةةا  

ج ةو اا ةاأ دةلاةةلني إذ دةا  ذدةك ةةةن شةأرهل كلةا مقة م آنفةاي وألنةةه   يظوةا ةنةه ة ةىن ادتفضةاو إ  م التبةةاو أل  
 اياةلني ل  اندقا ادفضو وادا ة رإذا اندقا ة ولا اياا مل ينقص ذدك ةن كلاىهل مدفضو وادا ةأ 

اآلية وجه مفضةاو هةذا ادفضةو وادا ةة الةةا ةةا جيل قنةه دققة  إاللةاا ادنظةا ق وجةقه مفضةاةهي رإرةا ك(ةا ي ول  دمجة   
ةنوةةا واهللاةةة  وقفةةةيأ وينبةة   قجةةةه مفضةةةاةه ق ا لةةةةة إهللاةةارته ادفضةةةو وادا ةةةة إىل   وإسةةنا  ر ةةةو  جيل ةةةق   إىل هللاةةةلا 

ادة ناقق رة،  كلةاا ادةنف  وصةحة ا التقةا  وم ةةع  ادناس أ وهذا ادفضو دقةاوق و ناةققأ دةةا األقةاوق رظةاهاي ودةةا 
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ادنف  إىل اديلا ت وإلباىةا الةةا األاللةاا ادقةاحلة مياةه اداارتةة ق ادة ناا والانيةة هنائةةأ لةاا م ةاىل  اي ديتوةا ادةنف  
 اي لئنة اوج ي إىل و ةك واهللاةاة ةاهللاةاة  رج ةو وهللاةاها رتةا  ىةا ولة  وجقالوةا إىل وهبةاأ لةاا رخةا ادة ين  وايققةق  ةةن
اآليةةةة اسشةةةاو  إىل د  اداةةة ا ات اداورتاناةةةة درضةةةو ةةةةن اداةةة ا ات ا اةةةلاناةي راجةةةه د    يفةةةاح اسناةةةا   نيةةةيال ةةةةن 
األرتةقاا ا اةلاناة أل  ادةةذات ا اةةلاناة دااة   ةا  رةةع اآل م النة  مجةع ةةن احليلةةاال واي ةىن اد ة ةي   ياةةتحق د  

رإرا   ميق  قادقة ادبتة  و ميق  ممزوجة  نقاع ةن ايياوه  يفاح  هأ والةا مق يا د  ميق  هذه ادةذات صفات ثبقماة
 وهي   ميق  ملاةي ريةلا كا  ا دتذاذ هبا دك(ا كان  احلااات احلاصةة ةن ققف رقاها دك(ا ودش   أ 

 مث إ  ال م  واةوا يقتضي لقا ة   ادتلتع هبا امف ادةذات اداورتاناةأ  
 وزو رج ةتهل ةنه رتااةا ورتةم لو آ  دذ  ديهل دم الةا   مفلو      لو دوديتهل ةا دنزا   ديهل ةن  
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اسةةتئناف دةةةا ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل    يققدةةه دةلنيةةاكنيأ وارتتارتةةه أ لةةو  دققةة  مقجةةه األالةةاع إداةةهأ وةناسةةبة   

ةفةلى ودنةه دةا  حبةقي مث إ  ةاا د  ييةق  ولقاله القه ةا مق م د  اديمم ايتق م رتيا ميذيبوهل مدقاآ  وا الاالههل دنه 
ادقاآ  ةفلى الةةا   ألنةه اشةتلو الةةا مفقةاو ادنيةاي ة ومقة يق اديتةه اداةادفةي وألنةه دالجةز ةيذ اةه الةن ة اوهللاةتهأ 
رةلا استقىف ذدك  وهللا  رتجةي ومن  دقاص  ا هت اال احملجةي   جةام  ادة  ادنق ةة إىل إظوةاو ق ةو القةقىهل واقةتما 

ه   ةة  د  كةةا  ميةةذيبا مبةةا مل حيا ةةقا   ةلةةه رقةة  اومبيةةقا ق  يةةنوهل مبةةا يةةةزةوهل ةنةةه مماثةةةة احلادةةة ادةةح دنياوهةةاي ميةذيبوهلي رإنةة
رإرهل ل  وهللا قا  ينا رج ةقا     دوزالوهل رتم  ىهل و  ضوا رتااةا الةاوهل رإ  كا  ذدك رتقا  زاللوهل رلن ادذق د ةغوهل 

ىةهل ومل ييةذ قه وهةهل   ياةت ا ق  د  يةتزةةقا ذدةكي وإ  كةا  ذدةك ةةن مةك ادنيةاائع الةن   ويةاذا مقبةقهةا اللةن شةاالوا 
مةقةةاال دنفاةةوهل رقةة  ارةةلوا الةةةا   رةةةزةوهل ةةةا ددقةةققه مدنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل ر ةةةق هبةةهل و ةةاد   ةنةةه وسةةقدهي روةةذا 

 ا ست  ا ةن اد ايق ايالا مدقةه ق الةهل ا  اأ 
ةن منياي وهل ق قققص دوزالوهل يزي  هذا ا ست  ا ةناسبة  قا اديةمم ادةذق  مث إ  اقتااو ا ست  ا الةاوهل  نييال 

لبةه داظوا ةا راه ةن رتاةن ادةتخةص إداةه وذدةك د  دقةا اديةمم ايتقة م مجةةة  هةق قةا ةةهل جيل ةق  ي دق ةةن دةةقاىهلأ 
 إذ رتاةةةقا الةةةا دنفاةةوهل ةةةن ومةةةك األةةةقاا هةةي ادةةح وزلوةةهل   إايهةةا رج ةةةقا ةنوةةا رتةةم  وةنوةةا رتااةةةا وكفةةاوا ن لةةة  

  ابات ةا دال اههل وهبهلي ورتابوهل  ذدك شناالة هبهل ةةققةي ود قام ةن ااا ق وجقهوهل ةغةقةأ 
وا ستفوام ق  دوديةتهل   آ  دذ  ديةهل دم الةةا   مفةلو   مقايةاق مالتبةاو إدةزاةوهل  رتة  األةةاين: إةةا د  ييةق    دذ   

 ةا  ي ول  شاه ادتقايا ق ذدك مسنياو الةا ادقجونيأ ىهلي دو د  ييقنقا ةفلين ال
واداؤيةةة الةلاةةةي  وةةةا دنةةزا   ديةةهل ةةةن وزو  هةةق ايف ةةقا األوا ا وديةةتهل ي ومجةةةة  رج ةةةتهل ةنةةه  اخل ة  قرةةة الةةةا صةةةة  

 مفةلو   ةف ةقا ة  ايقصقا  فاال ادتفايعي دق ادذق دنزا   ديهل رج ةتهل ةنهأ وا ستفوام ق  آت دذ  ديهل دم الةةا  
 ا وديتهل ي ووا ط ا لةة ميف قا حمذوفي مق ياه: دذنيهل  ذدكي  ا الةاه لقده  رج ةتهل ةنه رتااةا ورتم  أ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



و لةةو  اد(ةةاين أتكاةة  ا لةةو  األوا ة ةةلض  ةةني مجةةةة ا سةةتفوام األوىل ومجةةةة ا سةةتفوام اد(اناةةة دةةزاي   إشةةااف األالةةاع  
ستفوام ألرا  ني ا لةتني اي لقدتني دف و  دوديتهل أ ور و اداؤية ة ةق الةا اد لو ق ايف ةقا الةاهأ وهي ة ا دة هبلز  ا 

اد(اين أل  األص  جقاز ادت ةاق الن ايف قا اد(اينأ وزالهل اداهللاةي د  اداؤيةة  قةايةأ ولة   اة   ادقةقا ق ذدةك النة  لقدةه 
  دراديتهل ةا  نق  ددنتهل ختةققنه  اآلية ق سقو  ادقال ةأ 

 و دم  ةتقةة وهي ة ا دة ىلز  ا ستفوام أل  ا ستفوام الن درت  األةاينأ  
 وادازو: ةا ينتفع  هأ ومق م ق لقده م اىل  ومما وزلناههل ينفقق   ق سقو  ادبقا  وق لقده  دو مما وزليهل    ق األالاافأ  
اأ واحلبقأي وكةوا ةةن آةو اي ةا ادةذق هةق انزا والرب الن إال اال ادازو مسنزاا أل  ة ظهل دةقاىهل كان  اد(لاو واألالن 

ةن اداحاأ  تيقين  ي رأسن  إنزاده إىل   هبذا ا التباوي وة ظهل دةقاىهل األن امي ورتااها ةن اد نيه وادي، وهي ةن 
ا رتبةا والنبةا ولضةبا دثا اي اي لاا م اىل  رةانظا اسناا  إىل   اةه إان صةببنا ايةاال صةبا مث شةققنا األوض شةقا رأنبتنةا راوة

وزيتقان وخنم ورت ائق  ةبا وراكوة ودم ةتاالا ديهل وألن اةيهل أ ولاا:  وق ادالاال وزليهل  دق سةبه وزليةهل وهةق اي ةاأ 
ول  الاف اد اأ  رهل  نق ةاال ادالاالأ وهةق الةةا اةةاز ق كةلةة   ةف  أل  ا  ةن ي ةةق جمةازا الةةا ايةمزم دةنيةيالأ ولة  

 مسنزاا ق لقده  ودنزا ديهل ةن األن ام  اناة دزوام  هبذا ا التباوأ  الرب الن إال اال األن ام
واة قا رتااةا هق ةا رتيا     ضةه الةنوهل ق لقدةه  ولةادقا هةذه دن ةام ورتةاث رتجةا   ي  لوةا إ  ةةن ننيةاال  ةزاللوهل  

 دزواجنا  ق سقو  األن امأ ودن ام رتاة  ظوقوها  ولقده  ولادقا ةا ق   ق  هذه اسن ام قادقة دذكقوان وحمام الةا 
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وحمو اسنياو ا ت اال هق ج ةوهل     ةا وزلوهل   رتااةا الةاوهلأ ودةا ال ف  رتم   الةةا  رتااةةا  روةق إنيةاو مدتبةع   

دق ع ةو ألرهل يا الل وا إىل     ةا درتو   ىهل رج ةقه رتااةا وةازوه ةن مجةة ادازو رق  ج ةقا احلما ديضةا رتةم ي 
ج ي  إذ لادقا هق رتما رج ةقا دنفاوهل ةوالنني الةةا درتيةام   إذ اللة وا إىل احلةما ةنوةا رقةبةقه رتااةةا ود قةقا   ة  
احلما الةا احلوي رةق  درهل د ققه الةا احلو يا  قي الن ههل رتم  ودت  و ا نتفةاع  ةه رةةذدك دنيةا الةةاوهل ج ةو   ة  

 هل مل جي ةقا ةا كا  رتااةا رتم  إذ مل يين كامي ق ا اهةاةأ ادازو رتااةا و  ضه رتم ي وإ  رار
ولقده  رتم   ال ف الةا  رتااةا  وادتق يا: وةنه رتم ي أل  مجاع ةا وزلوهل     ي  و  انوهل هذين ادقالنيي ودا   

 اي ىن رج ةتهل   ضه رتااةا ورتم ي و  ضه دا  حباام و  رتما أل  ذدك   ياتقاهلأ 
اسهل ا مدة وهق ةان  إداه الةا قربه ادف ةةي ق لقدةه    دذ  ديةهل  دتققيةة احليةهل ةةع ا هتلةامأ ومقة مي اةةاوو  ومق مي 

الةةةا الاةةةةه ق لقدةةه  دم الةةةا   مفةةلو   دمهتلةةام هبةةذا ايت ةةةق منيةةنا ا دت ةاةةق ا رةةلاال  ةةهأ ودظوةةا اسةةهل ا مدةةة دتوقيةةو 
 ا رلاال الةاهأ 

 وقوهأ وادتق يا:   دذ  ديهل  ذدك ا  وأ ورتذف ةت ةق  دذ   دظ 
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 وةةا ظةن ادةةذين يفةلو  الةةةا   اديةذأ يةةقم ادقااةةة إ    دةذو رضةةو الةةا ادنةةاس وديةن دك(ةةاههل   ينيةياو   ال ةةف  
الةا مجةة  لو دوديتهل ي روق كمم  ا  اقو ق ادققا ايأةقو  هي ودينه ا ت اال ق ةاأ  لاةع ادنةاسأ و ةةا  دمسةتفوامأ 

 ستفوام ةات لو ق ادت جاه ةن رتاىهلأ وايققق   ه ادت اي  مينياكني دااتفاققا ةن  فةتوهل وحياسبقا دنفاوهلأ وا 
ودذدك كا  ةقتضا ادظاها د  ي ما  ضلا  هةهل  ةضةارا إداةه ادظةن إةةا هللاةلا ق ةاأ دو  ابةةأ راقةاا: وةةا ظةنيهل دو  

مدقةة ايختقة هبةهل دةتنباةه الةةا د  ادل ية   ةني د  ييةق     وةا ظنوهلي ر  ا الن ةقتضا ادظاها إىل اسماا  ميقصقا
دذ  ىهل رالا رتاةقه و ني د  ييقنقا ةفلين الةاه ل  احنقا ق ادقاهل اد(ايني وهق كقرهل ةفةلين إذ   ةاةا  ىةهل ق ا الةاال 

يةذا    ةةة ادت جاةه ةةن ظةنوهل دنه دذ  ىهلي رإذا م ني درةهل ةفةلو  رقة  صةاو ا رةلاال رتةاىهل ايخةتص هبةهلأ وق ايقصةقا إ
  نفاوهل يقم ادقااةةأ 

ورتةةذف ةف ةةق  ادظةةن دققةة  م لةةاهل ةةةا يقةةة  دةةهي دق ةةةا ظةةنوهل حبادةةه وعةةزائوهل و نفاةةوهلأ وانتقةةه  اديةةذأ  الةةةا  
ايف قا اي ةقي وادمم راه دت ايف ا ن ي كأنه لاو كذمي ودينه الاف دتفظاع دةاهي دق هق اديذأ اي اوف الن  ادنةاس 

 اتقب  ق اد ققاأ اي
و يةقم ادقااةةةة  ةنقةةقأ الةةا ادظاراةةة والاةةةةه ادظةةني دق ةةا هةةق ظةةنوهل ق ذدةةك اداةقم دق إذا ودوا ادغضةةه الةةةاوهل يقةئةةذ  

 ةاذا ييق  ظنوهل درهل  لق ي وهذا هقيوأ 
ن و يهل وشةفاال يةا ومجةة  إ    دذو رضو الةا ادناس  مذياو دةيمم ايفتت   ققده  اي ديوا ادناس ل  جاالميهل ةقالظة ة 

ق ادق وو أ وراه ل ةع د ةذو اينيةاكنيي وماةجاو الةةاوهل مدتلةا       مفضةو الةةاوهل مدةازو وايقالظةة واسوشةا  رقةا ةقا 
 ذدك مديفا  و  ادنييا وج ةقا وزلوهل درهل ييذ ق  ق رتني لا ةه اي ةنق  مدفاح وادنييا رانتف قا  ه ق اد ناا واآلقا أ 

أ  وةا متةةقا ةنةه ةةن لةاآ  و  م لةةق  ةةن اللةو إ  كنةا الةةايهل شةوق ا إذ مفاضةق  راةه وةةا ي ةزأ الةن  وةا ميق  ق ش 
 و ك ةن ة(قاا ذو  ق األوض و  ق ادالاال و  دصغا ةن ذدك و  دكرب إ  ق كته ةبني    

 
 2036صفحة : 

 
ف  ةاض الةةا  ةاضي أل  رقةو ادغةاض ة  قرة الةا مجةة وةا ظن ادةذين يفةلو  الةةا   اديةذأ يةقم ادقااةةة  ال ة  

األوا مدتذياو  داو الةا د  اديمم ل  نقو إىل  اض آقاي وذدك ادقال  مد(قاأ دةاسقا الةا ةا هق لائهل  ةه ةةن مبةاةم 
دةا   ومة  ا شة و  اياةةلني وأتياة   يةن اسسةممي ومد(ةقاأ دةلاةةلني الةةا امبةاالوهل اداسةقا رالةا  الةاههل إداةهأ وجةاال 

 ايقة ادت اي  حبققا وهللاا   م اىل ق لقده  إ  كنا الةايهل شوق ا  ألرةهل ي ةلةق  د  اللةوةهل واللةو ادنةيب هذا ادقال   
ةا كا  إ  ق ةاهللاا   ي روق كققده م اىل  ادةذق يةااك رتةني مقةقم ومقةبةك ق اداةاج ين أ ويتضةلن ذدةك منقيوةا مدنةيب 

لاه ةن اينيةاكني ةةن ميةذيه ودذىي أل  ا ةمع   الةةا ذدةك صةا   الةاه وسةهل ق جةاو داللاده وماةاة الةا ةا يم
والةله  نه ق ةاهللاامه كاف ق ادتاةاةي كققده  واصرب حليهل و ك رإنك  الاننةا ي ودةذدك مقجةه اا ةاأ ا تة اال إىل ادنةيب 

 صةا   الةاه وسةهل مث مقجه إداه وإىل ةن ة ه ةن اياةلنيأ 
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  أ و ةا  األوىل و ةا  اد(اناة انراتا 
وادنيأ : اد لو ايوهل واحلاا ايوهلأ و ق  دةظاراة اةازية ادح مب ىن ش   ادتةب أ وهللالا  ةنه  إةا الائ  إىل  شأ  ي دق  

وةا متةق ةن ادنيأ  لاآان رتيق   ةن  ةبانة ا ةا  ايقصقدة دو ميةق  مب ةىن  م ادت ةاةوي دق متةةق ةةن دجةو ادنيةأ  لةاآانأ 
 اص الةا اد ام دمهتلام  هي رإ  ادتمو  دههل ش و  اداسقا الةاه ادقم  اداممأ وال ف  وةا متةق  ةن ال ف اا

وإةا الائ  إىل  لاآ  ي دق وةا متةق ةن ادقاآ  لاآاني رتيق   ةنه  دةتب ا ي وادضلا الائ  إىل ة قا دتحقاو ادتنيةقيق  
 ةفةةا  ا ةةاأ ادنةةيب صةةةا   الةاةةه إداةةه رتةةىت يةةتلين ق نفةة  اداةةاةعأ وواو متةةةق   م اديةلةةةي وادف ةةو ةتحلةةو دضةةلا

 وسةهلأ 
رايق  اديمم ل  ا ت ا  ني و  ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل ادةح ةنوةا ةةا هةق ةةن ققاصةه كقاةام ادةاةوي وثةف مبةا هةق ةةن  

ه ش ونه مدنابة إىل ادناس وهق ممو  ادقاآ  الةا ادناسي وثةث مبا هق ةن ش و  األةة ق لقده  و  م لةق  ةن اللو  رإن
وإ  كا  اا اأ راه شاةم دةنيب صةةا   الةاةه وسةةهل إ  د  مقة مي ذكةا شةأ  ق دوا اآليةة  قةص اللةقم اا ةاأ ق 

 لقده  م لةق   رم يبقا ةاا ا ةنه إ  ةا ي لةه  قاة اياةلنيأ 
رققةة  دو   وولةةع ادنفةةي ةةةامني حبةةاف  ةةةا  وةةةا  دقةةاى حبةةاف     أل  رتةةاف  ةةةا  دصةةةه د   ةةةص ايضةةاوع دةحةةااي 

استحضاو احلاا اد ظاهل ةن شأ  ادنيب صةا   الةاه وسةهل وةن لااالمه ادقاآ ي ويا نفي اللو األةةة جةيال محلةاف ادةذق 
 األصو راه ختةاقه ايضاوع دمستقباا دةت(ناة ةن دوا اديمم الةا استلااو ذدك ق األزةنة كةواأ 

ة ادنيةاات ادة(مث ايت ةقةة  تةةك األر ةاا وادقال ةة ق سةااو ادنفةي د  ةةا وي ةهل ةن لاينة اد لقم ق األر اا اد(مثة  قاس  
حيقةو ق احلةاا وةةا حيقةو ق اياةتقبو ةةن مةةك األر ةاا سةقاالي وهةذا ةةن  ة يع اسجيةاز واسالجةازأ وكةذدك ا لةع  ةةني 

ق ةقهللاةع احلةاا ةنوةا  إ    صةام ايضةاوع ق األر ةاا اي للةة  ميقنةقا متةةق وم لةةق   و ةني صةاغة اياهللاةي ق ادف ةو ادقالةع
كنةةا  دةتنباةةه الةةةا د  ةةةا رتقةةو وحيقةةو وساحقةةو سةةقاال ق الةةةهل   م ةةاىل الةةةا  ايقةةة ا رتتبةةاك كأنةةه لاةةو: وةةةا كنةةتهل 

 وميق  وهيذاي إ  كنا ونيق  الةايهل شوق اأ 
لو اد لةةو و ةةن اللةةو  ةف ةقا  م لةةةق   روةق ةقةة و مب ةىن ايف ةةقا ود قةةة  الةاةه  ةةةن  دةتنقةاص الةةةا ادت لةاهل دانيةة 

 ا ةاو واحلقا وااا وادنياأ 
وا ست(ناال ق لقده  إ  كنا الةايهل شوق ا  است(ناال ةن اللةقم األرتةقاا ادةح التضةاها اللةقم ادنيةأ  واللةقم ادةتمو  واللةقم  

اد لوي دق إ  ق رتادة الةلنةا  ةذدكي رجلةةة  كنةا الةةايهل  ق ةقهللاةع احلةااأ ووجةق  رتةاف ا سةت(ناال د ةىن الةن امقةاا 
 حلاا حباف  ل   أل  ادا ط ظاها م ست(ناالأ مجةة ا

وادنيوق : مجع شاه أ ودقرب  قاغة ا لع الن ادقارت  وهةق   م ةاىل مب ةا دضةلا ا لةع اياةت لو دةت ظةاهلي وة(ةةه لقدةه  
     م اىل  إان كنا راالةني أ ونظاه ق هللالا مجاالة ايخا بني ق ق اأ ادقارت  ق لقا ج فا  ن الةبة احلاوثي:      

رةةةم كاةةةيب دين ختنيةةة      كةةةةهل                      دنيةةةيال و  دين ةةةةن ايةةةقت درةةةاو وذدةةةك اسةةةت او   تنيةةةباه ادقارتةةة    
 م لاالة ق ادقق  أل  ا لاالة   ختةق ةن ةزااي ك(ا  ةقزالة ق دراا هاأ 

  أ وادنياه : احلاهللااي ود ةق الةا اد امل   ايقة اةاز اياسو ودذدك ال ق حباف  الةا 
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 و إذ  ظافي دق رتني مفاضق أ  
    
 

 2037صفحة : 
 
واسراهللاة ق اد لو: ا ن راع راهي دق ادنياوع ق اد لةو  قةق  واهتلةامي وهةذه ايةا   ة ذنةة    ايةاا  داللةاىهل ق ةاهللاةا    

ا هبةذا ادنةقع روةق    وةقا اههل الةا دذى اينياكنيأ وقق  هذه احلادة وهةذا ادزةةا  مدةذكا   ة  م لةاهل األاللةاا اهتلاةة
كةةذكا ااةةاص   ةة  اد ةةامي كأنةةه لاةةو: و  م لةةةق  ةةةن اللةةو ةةةا واللةةو الظةةاهل مفاضةةق  راةةه إ  كنةةا الةةةايهل شةةوق ا رتةةني 

 م لةقنه ورتني مفاضق  راهأ 
ومجةة  وةا ي زأ الن و ك  اخل ال ف الةا مجةة  وةا ميق  ق شأ  ي وهي مبنزدة ادتذياو يا راوا ةةن زاي   ادت لةاهل ق  

 ةهل   م اىل علاع ايقجق ات     اديمم الةا م ةقه   لو ادنيب صةا   الةاه وسةهل واياةلنيأ م ةق ال
واد ةةزوأ: ادب ةة ي وهةةق جمةةاز هنةةا دةخفةةاال ورةةقات اد ةةةهلي أل  اافةةاال  زم دةنيةةيال ادب اةة ي ودةةذدك الةةةق مسةةهل ادةةذات  و   

 صفة اد ةهل رقاا  الن و ك أ 
 ولاده ادياائي  ياا ادزاق ومها وجوا  ق ةضاوع  الزأ أ ولاد ا لوقو  ي زأ   ضهل ادزاقي  
 و ةن  ق لقده  ةن ة(قاا ذو   ةزي   دتأكا  اللقم ادنفي ادذق ق  ةا ي زأ أ  
واي(قاا: اسهل آدة يا ي اف  ه ةق او ثقو ادنييال روق وز  ةف اا ةن ثقةوي وهةق اسةهل دقةنج ةقة و  قة و ة ةني يةقز   ةه  

 اد(قوأ 
ادقةةغا ي وي ةةةق الةةةا اىبةةاال  ادةةح مةةاى ق هللاةةقال ادنيةةل  كغبةةاو  لاةةق جةة اي وادظةةاها د  ايةةاا  ق اآليةةة وادةةذو : ادنلةةةة  

األواأ وذكةةات ادةةذو  ةبادغةةة ق ادقةةغا واد لةةة دةينايةةة  ةةذدك الةةن إرتا ةةة اد ةةةهل  يةةو شةةيال رةةإ  ةةةا هةةق دالظةةهل ةةةن ادةةذو  
 ييق  دوىل محليهلأ 

اد امل اد ةققأ وايققق  م لاهل ا وات واأل  ا   ققا الباو أ ومق مي األوض واياا  مألوض وادالاال هنا اد امل ادافةي و  
هنا أل  ةا راوا دالةق مدغاض ادذق راه اديمم وهق داللاا ادنةاس رةإرهل ةةن دهةو األوض اةمف ةةا ق سةقو  سةبأ  الةامل 

الةةهل ادغاةه وادغاةه ةةا  ةاأ الةن  ادغاه   ي زأ النه ة(قةاا ذو  ق اداةلاوات و  ق األوض  رإنةه يةا كةا  ايقةام دةذكا
 ادناس وة ظله ق ادالاال  الم ذدك د  ل ة  ادالاال الةا األوضأ 

 وال ف  و  دصغا ةن ذدك و  دكرب  الةا  ذو   مقاحيا مبا كف النه مب(قاا ذو  ةن مجاع األجاامأ  
الةةةا د      ةقحلةةة دتأكاةة  و دصةةغا  مدفةةت  ق لةةااال  ا لوةةقو ممنقالةةا ةةةن ادقةةاف ألنةةه ة  ةةقف الةةةا  ذو   اةةةاوو  

ادنفةةيأ وجةةقز د  ييةةق  اد  ةةف ال ةةف مجةةةة وميةةق      انراةةة دةجةةن   ودصةةغا  االوةةا ةبناةةا الةةةا ادفةةت  رايةةق  ا تةة اال  
 كممأ 
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ولاد  ز  وقةف وي ققأ  و  دصغا و  دكرب   ار ولا مالتباو ال ةف  دصةغا  الةةا حمةو  ة(قةاا  ألنةه راالةو  ي ةزأ   
ا  جا احلاف ادزائ  وهق وجه ةن رقا  ا ست لااي دو مالتباو ال ةف ا لةةة الةةا ا لةةة وميةق  ق اي ىني وكاامه كا

     انراة الاةةة اللو دا  و دصغا  االواأ 
وا ست(ناال الةا ادقجوني األودني ةن لااال  نقه  دصغا  وور ه است(ناال ةنق ع مب ىن  دين ي دق   ي زأ ذدك ودينةه  

يةق  اسةت(ناال ةتقةم ةةن اللةقم درتةقاا الةزوأ ة(قةاا ادةذو  ودصةغا ةنوةا ودكةربأ وأتويةةه د  رتاهللاا ق كتةاأي وجةقز د  ي
ييق  ةن أتكا  ادنييال مبا ينيبه هللا هأ واي ىن   ي زأ النةه شةيال ق األوض و  ق اداةلاال إ  ق رتةاا كقنةه ق كتةاأ 

  ي ةزأي رايةق  انتفةاال الزو ةه رتاصةم ةبنيي دق إ  ة ةقةا ةيتةقم وي ةةهل اداةاةع د  اييتةقأ ق كتةاأ ةبةني   مييةن د
   ايق  اهاينأ 

واةاوو الةا هذا كةه ق حمو احلااي والةا ادقجوني األقاين ةن ادقااالمني ييق  ا ست(ناال ةتقم واةاوو ظارةا ةاةتقم  
كتةةاأ ةبةةني  ق حمةةو قةةرب     ادناراةةة روةةق ق حمةةو ورةةع دو ق حمةةو نقةةهي دق   يقجةة  دصةةغا ةةةن ادةةذو  و  دكةةرب إ  ق  

 كققده م اىل  و  و ه و  اي   إ  ق كتاأ ةبني أ 
واديتاأ: الةهل  ي اسةت ا دةه اديتةاأ ألنةه ة ة     ةادف احلةق  ةزاي   و  نققةا أ وةبةني: اسةهل راالةو ةةن دم  مب ةىن  

 م ي دق واهللا   ني   ارتتلاا راهأ 
آةنةةقا وكةةانقا يتقةةق  ىةةهل ادبنيةةاى ق احلاةةا  ادةة ناا وق اآلقةةا     د  إ  دوداةةاال     قةةقف الةةةاوهل و  هةةهل حيزنةةق  ادةةذين  

 مب يو ديةلات   ذدك هق ادفقز اد ظاهل    
 

 2038صفحة : 
 
استئناف دةتقاي   قال  اي ةنني اي اض  ه ق لقده  إ  كنا الةايهل شوق ا إذ مفاضةق  راةه وةةا ي ةزأ الةن و ةك  اآليةةي   

ةهل الةةةا ةةا يملاةةه ةةن اديفةةاو ةةن دذى وه يةة ي إذ دالةةن   دةنةةيب واية ةنني مألةةةن ةةةن و تاةةاة ادنةةيب صةةا   الةاةةه وسة
لارة دال ائوهلي وةن احلز  ةن جةااال ذدةكي وية  ىةهل   البةة ادنقةاي ووالة ههل ادبنيةاى ق اآلقةا  والة ا   يقبةو ادتغاةا و  

  أ ادتخةف م لانا دنفقسوهلي كلا دش ا  ه لقده القبه    مب يو ديةلات  
وارتتةةاح اديةةمم   ا  ادتنباةةه إميةةاال إىل دمهاةةة شةةأنهي كلةةا مقةة م ق لقدةةه  د  إرةةهل هةةهل ايفاةة و   ق سةةقو  ادبقةةا ي ودةةذدك  

 دك ت ا لةة أ إ       د ا  ادتنباهأ 
 وق ادت بةةا أ دوداةةاال     و  د  يةة ما  ضةةلا اا ةةاأ كلةةا هةةق ةقتضةةا ولقالةةه القةةه لقدةةه  وةةةا م لةةةق  ةةةن اللةةو  

 ي ذ     ايخا بني ل  رتق ىهل درهل ةن دودااال   ةع إرا   رتيهل الام مشةوهل وينيلو ةن ا  الةا  ايقتوهلأ 
 ومجةة    ققف الةاوهل و  ههل حيزنق   قرب  إ  أ  
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وااةقف: مقلةع رتقةقا اييةةاوه دةلتقلةعي رات ة ى  نفاةه إىل ادنيةةيال ايتقلةع رتقةقدهأ راقةاا: قةةاف ادنيةيالي لةاا م ةةاىل  
ارقههل وقارق  أ وإذا كا  مقلع رتققا ايياوه دغةا ايتقلةع يقةاا دةلتقلةع: قةاف الةاةهي كققدةه م ةاىل  إين دقةاف  رم خت

 الةايهل الذاأ يقم الظاهل أ 
ول  التضا نظهل اديمم نفي جن  ااقف أل      إذا  قة  الةا ادنيا   د  الةا نفي ا ن ي ودرةا إذا  ةف ا سةهل  

ن  نقةا وإذا مل يةنب ا سةهل الةةا ادفةت  كةا  نفةي ا ةن  ظةاهاا ةةع ارتتلةاا د  يةاا  نفةي    ها الةةا ادفةت  كةا  نفةي ا ة
وارت  ةن ذدك ا ن  إذا كا  ايقام صاحلا ىذا ا رتتلااي وذدك ق األجناس ادح ىا دراا  ةن ادذوات ة(و وجةوي رأةةا 

نةاؤه الةةا ادفةت ي كلةا ق لةقا إرتة ى ناةاال دجناس اي اين رم يت او إداوا ذدك ا رتتلاا رااتقق راوا ورع اسهل     و 
 رت يث دم زوع  زوجي كةاو هاةة   رتا و  لا و  لارة و  سآةة  رق  ووي  هذه األالاال مدارع ومدبناال الةا ادفت أ 

رل ةةىن    قةةقف الةةةاوهل  درةةهل حباةةث    ةةاف الةةةاوهل قةةائفي دق هةةهل مبةةأةن ةةةن د  يقةةابوهل ةيةةاوه  ةةاف ةةةن إصةةا ة  
إ  كةةانقا لةة  يوجةة  ق نفقسةةوهل ااةةقف ةةةن األالةة اال هجاةةا ةةةن جبةةةة أتثةةا ادنفةةقس النةة  ةنيةةاه    ةةقا و ة(ةةةهي روةةهل و 

ايخارةي رغاههل ممةن ي ةةهل رتةاىهل    ةاف الةةاوهل ألنةه ينظةا إىل األرتةقاا  نظةا اداقةني سةةالا ةةن ادتةأثا ميظةاهاي رحةاىهل 
هل اةنةق  الةةاوهل ةةن الالبةةة ةةا يتقجاةق  ةنةه قافةةةي رتةاا ةةن   ينبغةي د   ةافي ودةةذدك    ةاف الةةاوهل دوداةاؤههل ألرةة

رااقف ادذق هق ةق و ق اآلية يقة و ةضةارا إىل راالةةه وهةق  ةاههل   حمادةةي دق   قةقف  ارةه قةائف الةةاوهلي وهةهل 
دنفاةةوهل إذا االةةلاههل ااةةقف   يةبةةث د  ينقنيةةع الةةنوهل وكةةو اداةةيانة حمةةةهي كلةةا لةةاا م ةةاىل  وهللاةةال  الةةةايهل األوض مبةةا 

 وداتهل ةة  اين مث دنةزا   سةيانته الةةا وسةقده والةةا اية ةنني ي ولةاا يقسةا    ختةاف  وكةا و  ختنيةا ي ولةاا ورتب  مث
 إ  ادذين امققا إذا ةاوهل  ائف ةن ادنيا ا  مذكاوا رإذا ههل ةبقاو  أ وكا  ادنيب صةا   الةاه وسةةهل يةقم  ة و ية الق 

ةك هةذه اد قةا ة مل م بة  ق األوضأ مث قةام وهةق يقةقا  سةاوزم ا لةع   مدنقا ويي(ا ةن اد الاال ويققا: ادةوهل إ  ه
 ويقدق  اد  ا  أ 

وىةذا اي ةىن ادةذق دشةاوت إداةةه اآليةة مغةا األسةةقأ ق لقدةةه  و  هةهل حيزنةق   رأسةن  راةةه احلةز  اينفةي إىل هللاةلا  دوداةةاال  
أل  احلز  هق انياةاو ادةنف  ةةن اثةا رتقةقا اييةاوه    ةع ا  ت اال  هي وإياا  ادف و    ه ةان ا ةفا ا مققق احليهلي 

الن ها روق   مقج  رتقاقته إ      رتققدهي وااقف ييق  لبةو رتقةقدهي مث هةهل وإ  كةانقا حيزنةق  يةا يقةابوهل ةةن دةةقو 
مدقةربي  ق اد ناا كققا ادنيب صةا   الةاه وسةهل  وإان دفاالك اي إ ااهاهل حملزنق   رذدك رتز  وج اين   ياتقا  و يزوا

ودينوهل   يةحقوهل احلز  اد ائهل وهق رتز  ايذدة و ةبة اد  و الةاوهل وزواا  ينوهل وسة ارهلي ودذدك جيال ق جانه نفي 
احلةةز  الةةنوهل إب قةةاا رتةةاف ادنفةةي الةةةا ماكاةةه ةفاةة  دتقةةقق احليةةهل  ققدةةه  و  هةةهل حيزنةةق   أل  مجةةةة  هةةهل حيزنةةق   يفاةة  

اصةةو ماةةرب ادف ةةةيي رةةاي ىن   حيقةةو ىةةهل قةةقف ةةةتلين ة ةة  يبقةةا رةةاوهل و  مقةة مي اياةةن  إداةةه راوةةا مقةةقق احليةةهل احل
 جي و  ختةقا ةنهأ 
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راديمم يفا  د    هللالن ألوداائةه د    حيقةو ىةهل ةةا  ارقنةه ود    حيةو هبةهل ةةا حيةزرهلأ ويةا كةا  ةةا  ةاف ةنةه ةةن   

ة كةة ا ي ةىن نفةةي قةقف قةةائف الةةاوهلأ ومجوةةقو ايفاةاين  ةةةقا ااةةقف  شةأنه د  حيةةز  ةةن يقةةابه كةا  نفةةي احلةز  الةةنوهل
واحلز  اينفاني الةا ةا حيقو ألهو ادنيقاو  ق اآلقا   ناال الةا د  ااقف واحلز  حيقم  ق اد نااي كققده  رأوج  ق 

 احلاةا  ادةة ناا وق نفاةه قافةة ةقسةا أ ولة  الةلة  ةةا يغةف الةن هةذا ادتأويةةوي وهةق يب ة  الةن ةفةا  لقدةه  ىةهل ادبنيةاى ق
 اآلقا  أ 

وادق : ايقا ي دق احملادف وادناصاأ وكةوا ماجع إىل ة ىن ادةق    اةيق  ادةمم  ي وهةق ادقةاأ وهةق ق ة ةىن ادةق  كةوةا  
لاأ جمازىأ ومق م ق لقده م ةاىل  لةو د ةا   اختةذ وداةا  ق سةقو  األن ةامأ وهةق لةاأ ةةن ا ةانبنيي ودةذدك راةاوه هنةا 

ه ادذق يتقىل   مد االة ويتق ه   مديااةةأ ول   ني دودااال   ق هذه اآلية  رهل ادذين آةنقا وامققاي راسةهل ايقصةقا  ن
وصةةةته قةةرب وةةةا  انولةةا االةةلاضي دو جي ةةو مجةةةة    قةةقف الةةةاوهل  قةةرب  إ   وجي ةةو اسةةهل ايقصةةقا قةةرب ةبتةة د حمةةذوف 

اداةياكي ق رتةذف اياةن  إداةهأ ودايةةا كةا  روةذا ااةرب يفاة  د  ي ةاف اداةاةع  رتذرا جاواي الةا ا ست لااي كلا الةاه 
كنه ة ىن دودااال   االتناال هبهل الةا حنق ةا لاو ق لةقا دوس  ةن رتجةا: األي ةي ادةذق يظةن  ةك ادظةن كةأ  لة  ودى ولة  

ةتجة    ةةنوهل دقةذا ةةن صةاغة  ال ا و ا لقده  وكانقا يتقق   الةةا د  ادتقةقى ةمزةةة ىةهل دقةذا ةةن صةاغة  كةانقا  ودرةا
ايضاوع ق لقده  يتقق  أ ول  كن  دلقا ق ايذاكاات ةنذ سنني قة  ق دايم اد ةه د  هذه اآلية هي دلقى ةا ي تل  
الةاه ق مفاا رتقاقة ادق  شاالا ود  الةةا رتقاقتوةا حيلةو ة ةىن لقدةه ق احلة يث ادق سةي ادةذق وواه ادلةةذق الةن ادنةيب 

 ةهل لاا  لاا   م اىل ةن الا ى   وداا رق  آذنته حباأ  أ صةا   الةاه وس
 وإشاو  اآلية إىل مق    إايههل مديااةة  ققده  ىهل ادبنياى ق احلاا  اد ناا وق اآلقا  أ  
 وم ايف  ادبنياى  م ايف ا ن  روق صا و  بنياوات ك(ا أ  
 ةىن: درةهل يبنيةاو  اةاات لبةو رتقةقىا: ق ادة ناا مبةا يتيةاو ةةن و ق احلاا  اد ناا وق اآلقا   رتاا ةةن  ادبنيةاى أ واي 

ادبنياوات ادقاو   ق كمم   م اىل وكمم وسةقده صةةا   الةاةه وسةةهلي وق اآلقةا  مبةا يتةققنةه ةةن ايمئيةة وةةا ياةل قنه 
 جنات أ  ةن دةا   هبهل إىل ادن اهل ايقاهلي كققده  و نيا ادذين آةنقا واللةقا ادقاحلات د  ىهل

وووى ادلةةذق الةةن ديب ادةة و اال دنةةه سةةأا وسةةقا   صةةةا   الةاةةه وسةةةهل الةةن لقدةةه م ةةاىل  ىةةهل ادبنيةةاى ق احلاةةا  ادةة ناا   
رقاا  ةا سأدف النوا درت   اك ةنذ دنزد  روةي ادةاؤاي ادقةاحلة يااهةا اياةةهل دو مةاى دةه  لةاا ادلةةذقأ ودةا  راةه ال ةاال 

دم صاحل ياويه الن ال اال  ن يااو كلا هق اي اوف ق وواية ديب صاحل إىل ديب اد و االي  ن يااو دق دا  ق احل يث د  
وحملو هذا ااةرب د  ادةاؤاي ادقةاحلة ةةن مجةةة ادبنيةاى ق احلاةا  ادة ناا ألرةا مة ذ  صةارتبوا اةا ةاةتقبو حيقةو ق ادة ناا 

يانة  ة اورةة  ققدةه  يبنيةاههل وهبةهل  ا ةة ةنةه  درتاى اآلقا ي دو كأ  اداائو سأا الن  نياى احلاةا  رأةةا  نيةاى اآلقةا  ر
 اآلية وحنقها ةن اآلايتأ 
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وق ايق أ الن هنيام  ن الاو  الن د اه كا  يققا ق هذه اآلية  ىهل ادبنياى ق احلاا  اد ناا وق اآلقا   لةاا: هةي ادةاؤاي  
ال االي و يانوهل ةن اداةة ا  ق ادة نااي ادقاحلة يااها اداجو دو ماى دهأ وةن ادبنياى ادقال     ىهل الالبة ادنقا الةا األ

 ود  ىهل ادن اهل اااد  ق اآلقا أ 
 وةقا ةة احلز  مدبنياى ةن حمانات اد باوأ  
ومجةةةة    مبةة يو ديةلةةات    ةبانةةة ي ةةىن أتكاةة  ادقالةة  ادةةذق مضةةلنه لقدةةه  ىةةهل ادبنيةةاى ق احلاةةا  ادةة ناا وق اآلقةةا  ي  

ةةن ادبنيةائا ة(ةو ادنقةا ورتاةن اد البةة دةةا ة ة    يتخةةف ألنةه ةةن كةلةات  ي ولة   مذكاا ىهل    ةا والة ههل    ةه
 نفي ادتب يو  قاغة ادتربئة اد ادة الةا انتفاال جن  ادتب يوأ 

 وادتب يو: ادتغاا واس  ااي أل  إ  اا ادنييال ياتةزم إجيا  نقاضهأ  
  اينيةاو إداةةهي وي قةةذ ةةةن اللةقم  كةلةةات    واللةةقم نفةةي و كةلةات    األلةةقاا ادةةح دورتةا هبةةا إىل اداسةةقا ق ادقالةة 

 ادتب يو د  كو ةا هق مب يو ةنفي ةن دصةهأ 
ووق د  احلجام ق ه رذكا الب     ن ادز ا رقاا: إنه ل    ا كتاأ  أوكا  ا ةن اللةا رتاهللاةاا رقةاا دةه ا ةن اللةا:  

   م اق ذدك دن  و  ا ن ادز ا    مب يو ديةلات   أ 
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 ومجةة  ذدك هق ادفقز اد ظاهل  ة ك    لةة  ىهل ادبنياى  وةقاو  يضلقرا رةذدك رقة أ   
واسشةاو   ةذدك إىل ايةةذكقو ةةن ةضةةلق  ا لةو ادة(مث ايتق ةةةةي واقتاةاو اسةةهل اسشةاو  ألنةه دمجةةع يةا ذكةةاي وراةه كلةةاا  

  اسةهل اسشةاو  دةزاي   ادتأكاة  وسرةا   ادققةاي دق هةق ادفةقز اد ظةاهل    ااز ده دزاي   مقايا ة ناهأ وذكا هللالا ادفقةو   ة
 اه مما يتقةه راه اينياكق  ق احلاا  اد ناا ةن وزو وةن ة ولق ي أل  ذدك   ي   رقزا إذا الالبته ايذدة واسهانة ق اد ناا 

ه ادةذين كفةاوا ق ادةبم  ةتةاع لةاةو مث ةةأواههل و   ه اد ذاأ اااد  ق اآلقا ي كلا دشةاو إداةه لقدةه م ةاىل    يغانةك مقةة
 جونهل و ئ  ايوا  أ 

 و  حيزنك لقىهل إ  اد ز  ت مجا ا هق ادالاع اد ةاهل  ا لةة ة  قرة الةةا مجةةة  د  إ  دوداةاال     قةقف الةةاوهل و   
فةي ق لقدةه  و  هةهل حيزنةق  ي وأل  ههل حيزنق   ال ف ا زئي الةا اديةي أل  احلز  ايةذكقو هنةا نةقع ةةن دنةقاع احلةز  اين

اداسقا الةاه ادقم  وادامم ةن دودااال   ادذين   ققف الةاوهل و  ههل حيزنق أ ريا  ةقتضا ادظةاها د  ي  ةف  فةاال 
ادتفايةةةع أل   رةةةع هةةةذا احلةةةز  يتفةةةاع الةةةةا ذدةةةك ادنفةةةي وديةةةن الةةة ا إىل اد  ةةةف مدةةةقاو دا  ةةةي ةضةةةلق  ا لةةةةة اي  قرةةةة 

إداه رايق  ا ت اال كمم ةع الة م رةقات ة ةىن ادتفايةع دظوةقوه ةةن اداةااوأ واحلةز  اينوةي الةن م الةه هةق استقم  مدقق  
احلز  ادناش  الن دذى اينياكني حمل ا صةةا   الةاةه وسةةهل  لةقاىهل ادبذيئةة وه ية اههلأ ووجةه ا لتقةاو الةةا  رتضةه د  

 إ  دذى ادققا ادبذئيأ ادنيب صةا   الةاه وسةهل مل يين يةقا ةن اينياكني حمزان 
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وصاغة    حيزنك لةقىهل  ق ةاأ دةنةيب صةةا   الةاةه وسةةهلأ وظةاها صةاغته دنةه رةي الةن د  حيةز  ادنةيب صةةا   الةاةه  
وسةهل كمم اينيةاكنيي ةةع د  شةأ  ادنوةي د  يتقجةه اا ةاأ  ةه إىل ةةن ر ةو ادف ةو اينوةي النةهي وديةن ايققةق  ةةن ة(ةو 

ةاةةه ادقةم  واداةمم الةةن د  يتةأثا مبةةا شةأنه د  حيةةز  ادنةاس ةةن دلةةقاىهلي رةلةا وجةةه اا ةاأ إداةةه هةذا ادلكاةه رةةي ادنةيب ال
مدنوةةي الةةن اللةةو هةةق ةةةن اللةةو  ةةاه م ةةني د  ايةةاا   ةةذدك ادينايةةة الةةن راةةه هةةق الةةن رتقةةقا ذدةةك احلةةز  ق نفاةةه    

ا كلةا يققدةق :   دوينةك مف ةو كةذاي و  يقاف الن نفاه دسةبا ه وةةزوةامةه راة وا إىل ة ةىن   مةلك دلةقاىهل كزنةكي وهةذ
دالارنك مف و كذاي رايتيةهل ينوا ايخا ه الن د  يااه ايتيةهل راالم كذاأ واياا  راه الن ر ةو ذدةك رتةىت   يةااه ايةتيةهل 
هل روةةةق ةةةةن إ ةةةمو ايةةةةزوم وإوا   ادةةةمزمأ واي ةةةىن:   مف ةةةةن كةةةذا رةةةأواك مف ةةةةهأ وة ةةةىن    حيزنةةةك لةةةقىهل    كةةةز  دقةةةقى

 راحزنكأ 
وة ةقم د  دلقاا اينياكني ادح كز  ادنيب هي دلقاا ادتيذيه وا ستوزاالي رةذدك رتةذف ةف ةقا ادقةقا أل  ايقة و هنةا  

 نزا ةنزدة ةق و ادف و ادمزمأ 
ومجةةةة  إ  اد ةةز  ت مجا ةةا  م ةاةةو دةة رع احلةةز  النةةهي ودةةذدك رقةةة  الةةن مجةةةة ادنوةةي كةةأ  ادنةةيب يقةةقا: كاةةف   درتةةز   

نياكق  يت اودق  الةانا ويتقال وننا وههل دهو الةز  وةن ةةي رأجاةه    الةزههل كاد ة م ألرةا حمة و   وزائةةة واد ةز  احلةق ت واي
 ادذق دوسةكأ 

وهي ديضا ق حمو استئناف  ااينأ وكو مجةة كا  ةضلقرا الةة دةح لبةوا ميق  ديضا استئنارا  اانااي را ستئناف ادبااين  
 دالهل ةن ادت ةاوأ 

وارتتح  حباف ادتأكاة  دمهتلةام هبةاي وألنةه يفاة  ةفةا   م ادت ةاةو ورةاال ادتفايةع ق ة(ةو هةذا ايقةام ادةذق   يققة  راةه  
  رع إنياو ةن ايخا هأ 

وحياةةن ادقلةةف الةةةا كةلةةة  لةةقىهل  ديةةي   يتةةقههل   ةة  ةةةن ياةةلع مجةةةة  إ  اد ةةز  ت مجا ةةا  راحاةةبه ةقةةق  دقةةقىهل  
ادقةقا سةةببا حلةز  اداسةةقا صةةا   الةاةه وسةةةهلأ وكاةف حيةةز  اداسةقا صةةا   الةاةةه وسةةهل ةةةن  رات ةةه يةاذا ييةةق  هةذا

 لقىهل  إ  اد ز  ت  وإ  كا  ق ايقام ةا يو ق ادااةع ساي ا إىل ايققق أ 
ت   فةت  مهةز   ونظا هذا اسيوام ةا رتيي د  ا ن لتابة  وهق الب     ن ةاةهل  ن لتابة  ذكا لةااال  ديب رتاةق   د  اد ةز  

 د   ودالةةاأ  ةة   ةةةن  لةةقىهل  رحيةةهل د  هةةذه ادقةةااال  كفةةاأ رتيةةا ذدةةك النةةه ا ةةن ال اةةةأ ودشةةاو إىل ذدةةك ق ادينيةةاف 
 رقاا  وةن ج ةه     ةن  لقىهل  مث دنياه راينيا هق ختاجيه  أ 
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لةة    ها ة لقدة ا لةقىهل  أل  شةأ   إ     ة  ر ةو ود و ا ن لتابة دوا  د  كاا اىلز  وإ  كا  حمتلم أل  ميق  ا   
ادققا د    ميق   فت  اىلز  دين ذدك ارتتلاا  ةا ةت ةني ألنةه حيتلةو ديضةا د  ميةق  ا لةةة اسةتئناراي واداةااو ي ةني 

 ا رتتلاا ادقحا أ 
دفظ  لقىهل  و  حملةو ىةا النة ه رأةا إذا رتح  اىلز  كلا لاد د ق رتاق  رق  م ان  د  ميق  ة لقدة يا ذكا لبةوا وهق  

إ  درا دق ايق و اينابكأ ةنوا   ا ةن كةلة  لةقىهل ي راقةا اي ةىن: د    رةا نباةه الةن د  حيةز  ةةن لةقا اينيةاكني 
 اد ز  ت مجا ا  وكاف وهق دمنا ي القههل دذدكأ وإذ كا  ادنوي الن شيال يقتضي جتقيز مةب  اينوةي مدنيةيال اينوةا النةه 

ذدك جتقيز مةب  ادنةيب الةاةه ادقةم  واداةمم محلةز  يةن يقةقا هةذا ادقةقا وهةذا ادتجةقيز ية وا إىل كفةا ةةن جيةقزه التضا 
 الةا  ايقة ادتيفا مدمزمي وةقق ه ادتنيناع الةا صارته هذه ادقااال أ 

ا قمف األصو دو دنه وإمنا  ىن ا ن لتابة كمةه الةا ظاها دفظ ادقاآ   و  مق يا رتاف لبو  د   د ةه واالا د  ادتق ي 
  ا كاف ق  رع اسيوامأ رادقجه د  ا ن لتابة هقا ةا ده أتويوي وو  اد ةلاال الةاه و  دصاوأ 

 وادت ايف ق  اد ز   م ايف ا ن  ايفا  دمستغااو  قاينة اداااوأ  
تي رافاة  د  دةه دلةقى دنقاالوةا وادمم ق لقده  ت  دةلةكأ ول  درةا  ج ةو جةن  اد ةز  ةةيةا ت د  مجاةع دنقاالوةا ة ة   

ودلقةاهاأ و ةةذدك يفاة  د   ةةا     ميةةك ةنوةةا إ  دنقاالةا لةاةةةةي رلةا ةةةن نةقع ةةةن دنةقاع اد ةةز  يقجة  ق ةةةةك  ةاه رةةإ  
دالظةهل ةنةةه ةةةن نقالةةه ةةةةك ت م ةةاىلأ رةةةذدك   ييةةق  يةةا ميةيةه  ةةا   ةةةن اد ةةز  أتثةةا إذا صةةا م الةةز    م ةةاىلي ودنةةه   

  ده أتثا إ  إذا دةوةه  ي ريو الةز  ياةتخ ةوا صةارتبوا ق ةنةاوا  ةةن دوا    نقةاه روةي ة رتقهللاةة ةغةق ةةي كلةا ييق 
لاا م اىل  كته   أل ةنب دان ووسةي إ    لقق الزيز  وإذ ل  كا  ادنيب الةاه ادقم  وادامم ي ةهل د    دوسةه ودةاه 

يةة ةن مدنقةةا إذا دالةلةةه    نةةه ةةةاا هي وي ةةةهل د  ةةةا دةلنيةةاكني ةةةن الةةز  هةةق ق   زجةةا اينيةةاكني اللةةا هةةهل راةةه كةةا  حباةةث
 جانه الز    م اىل كاد  مأ 

و مجا ا  رتاا ةن  اد ز   ةقك   ةضةلق  ا لةةة لبةوةا ايفاة   قتقاصةه م ةاىل علاةع جةن  اد ةز  دة رع ارتتلةاا إوا    
 ايبادغة ق ةةك ذدك ا ن أ 

د ةاهل  ةاتأنفة وإجااال هةذا ااةرب الةةا اسةهل ا مدةة ادقالةع وكنةا ق ا لةةة ادت ةاةاةة جيةا ة ةىن ادت ةاةو ومجةة  هق ادالاع ا 
إىل هذه ا لةة رتفا  ا لةة م ةام آقا دو ميلةة دةت ةاو األواي ألنه إذا مةذكا ايخا ةه د  صةارته اد ةز  ي ةةهل دلةقاىهل 

نفاةه أل  ادةذق رةاه الةن احلةز  ةةن دلةقاىهل وم ةقاىهل دشة  ةةنوهل لةق   ودرتقاىهل زا  ذدك لق  ق  رةع احلةز  ةةن دلةقاىهل الةن
وحمةةاط الةلةةه مبةةا يققدقنةةه و رتةةقاىهلأ روةةق إذا رةةاك الةةن احلةةز  ةةةن دلةةقاىهل ةةةا رةةاك ا  ولةة  هللاةةلن دةةك اداةةمةة ةةةنوهل ةةةع 

 هللا فك ولقههل ألنه مي ك  ققمه وهق دالةهل  تيقين دسباأ نقاك الةاوهلأ 
 لقاىهل ادح ةن شأرا د  مالعي وأ اد ةاهل  ةةا هةق دالةهل ةةن درتةقاىهل ادةح دااة  مباةلقالات  واياا  أ ادالاع  اد امل 

 رم ي ةق الةا اد ةهل هبا اسهل  ادالاع أ 
 د  إ  ت ةن ق ادالاوات وةن ق األوض وةا يتبع ادذين ي الق  ةةن  و    شةاكاال إ  يتب ةق  إ  ادظةن وإ  هةهل إ   

ذا اديمم ههل اينياكق  دتأسااوهل ةن كو ارتتلاا  نتقاوههل الةا ادنيب الةاه ادقم  وادامم  اصق   ايققق   تقجاه ه
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واياةلنيي رإ  ك(اا ةنوهل رتني يفوهل ةا ق اآلايت اال  اداةا قة ةةن لقدةه  وةةا ميةق  ق شةأ   إىل هنةا ةةن ادتقةاي  
الةاوهل  اةاههل     ادنيك ق ص و اداسةقا ود  هبقا ي شأرهل الن    والن  وسقده وةن ادت اي  مللاأ رتةقا ادغةبة 

ةا مقال ههل  ةه رتةقي مث يغةاد ق  دنفاةوهل وياةةق  لةةقهبهل  نةه إ  كقةق ذدةك سةاج و  ةةن آىةتوهل وسةا ة ق  رةع ادضةا 
الةةنوهل ويققدةةق  ق دنفاةةوهل: ي(ةةو هةةذا البةة انههلي ودةنيةةفاالة النةة    دالةة  انههلي راةةاق هةةذا اديةةمم دق ةةع وجةةائوهل ةةةنوهل 

 الةا درهل  و  ةا يظن هبهلأ م ست  ا 
    
 

 2042صفحة : 
 
را لةةةة ةاةةتأنفة اسةةتئنارا ا تةة ائاا وةناسةةبة ولقالوةةا القةةه مجةةةة  و  حيزنةةك لةةقىهل  د  دلةةقاىهل  رتضةة  مبضةةلق  هةةذه   

ن ا لةةأ ودةا ولقالوا القه مجةة  إ  اد ز  ت مجا ةا  ر،رةا رتجةة الةةا د  اد ةز  ت أل  ادةذق دةه ةةن ق اداةلاوات وةة
 ق األوض ميق  ده اد ز  احلقأ 

وارتتةاح ا لةةة حبةاف ادتنباةه ةققةق  ةنةه إظوةاو دمهاةة اد ةةهل مبضةلقرا وكقاقةه ودةذدك القةه حبةاف ادتأكاة ي وزية  ذدةك  
 أتكا ا  تق مي اارب ق لقده  ت ةن ق ادالاوات وةن ق األوض   ومجتمأ  م ايةكأ 

اد قةةمال وجةةيال هبةةا هنةةا ةةةع د  ايققةة  األوا إثبةةات د  آىةةتوهل ت م ةةاىلي وهةةي  و ةةةن  ايقصةةقدة شةةأرا د  م ةةةق الةةةا 
مجا ات  ا الالةةي مغةابا و التقا ههل مةةك اآلىةة القةمال وهةذا ةةن جمةاوا  ااقةهل ق اينةاظا  سدزاةةه  نوةقض احلجةة الةاةه 

يةا ت م ةاىل يفاة  مألرتةاى د  مةةةك رتةىت الةةا  زم االتقةا هأ واحليةهل  يةق  ايقجةق ات اد الةةة ق اداةلاوات واألوض ةة
احلجاو  ةةك   أل  ةن ميةك األلقى دل و الةا د  ميةك األهللا ف را  ةن اد اأ ةن الب  ايمئيةةي وةةنوهل ةةن البة وا 

 اياا ي وههل نقاوى اد اأأ 
 وذكا ادالاوات واألوض  ستا اأ دةينة ايقجق ات ريأنه لاو: د  إ  ت مجاع ايقجق اتأ  
 وةا يتبع ادذين ي الق  ةن  و    شاكاال  اخل ة  قرة الةا مجةة  ت ةةن ق اداةلاوات وةةن ق األوض أ وهةي   ومجةة 

 كادنتاجة دةجلةة األوىل إذ اي ىن د  مجاع ايقجق ات ةةك تي وامباع اينياكني دصناةوهل امباع قا   م وأ 
 وإياا  ا ست(ناال    مهاأ و ةا  انراة   حمادةي  قاينة أتكا ها أ إ   ادناراةي  
 و شاكاال  ةف قا  ي الق   ادذق هق صةة  ادذين أ  
ومجةة  إ  يتب ق   مقكاة  دفظةي  لةةة  ةةا يتبةع ادةذين ية الق   ودالاة  ةضةلقرا لضةاال حلةق ادفقةارتة رتاةث رتقةو ةةن  

ةاق  رق  كمم ةةع إرةا   مةةك ادب    ني ايات(ىن وايات(ىن ةنه  ابه ادقةة اد قيةة ةا ينيبه ادت قا  ادةفظي وذدك   ي
 اسالا   ةفا  ادتأكا  أل  ايقام يقتضي اسة ا  ق إثبات ادغاضأ 

 و ادظن  ةف قا ديم ر ةي  يتبعي ويتب ق   رارلا كف و وارت أ  
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وةةا ودا  هذا ةن ادتنازع أل  ر و ادتقكا  ادةفظي   ي ةه اللم أل  ايققق  ةنه ميايةا ادةفةظ  و  اد لةو رادتقة يا:  
 يتبع اينياكق  ا  ادظن وإ  ههل إ   اصق أ 

 وادظن: هنا اسهل ةنزا ةنزدة ادمزم مل يقق  م ةاقه مبظنق  ة نيي دق شأرهل امباع ادظنق أ  
 واياا  مدظن هنا اد ةهل ايخ  أ  
 ول   ان  ا لةة ادح    ها د  ظنوهل    داو الةاه  ققده  وإ  ههل إ   اصق  أ  
قا محلةةزو وادتخلةةنيأ ومقةة م نظةةا هةةذه اآليةةة ق سةةقو  األن ةةام وهةةق لقدةةه  وإ  م ةةع دك(ةةا ةةةن ق األوض وااةةاص: ادقةة 

 يضةقك الن سباو   إ  يتب ق  إ  ادظن وإ  ههل إ   اصق  أ 
 هق ادذق ج ةو ديةهل ادةاةو دتاةينقا راةه وادنوةاو ةبقةاا إ  ق ذدةك آلايت دقةقم ياةل ق   مجةةة ة لهللاةة  ةني مجةةة  إ   
تب ةق  إ  ادظةةن  ومجةةةة  لةةادقا اختةةذ   ودةة ا  جةةاالت جمةةيال ا سةت  ا الةةةا راةةا  ظةةنوهل وقاصةةوهل  نيةةقاه  قةةةق ادةاةةو ي

 وادنواو اينياه  ق كو يقم ةن اد لا ةامني وههل ق  فةة الن   دتهي وهق قةق نظام ادنواو وادةاوأ 
م ادناس ق رتاكات داللاىهل إىل إرتااس ادبقا ادذق  ه وكاف كا  ادنواو ولتا ينتنيا راه ادنقو راناسه اينياه    رتتاا  

 متبني ذوات األشااال ودرتقاىا دتناواي ادقاحل ةنوا ق اد لو ونبذ  ا ادقاحل دة لوأ 
وكاف كا  ادةاو ولتا مغنياه ادظةلة ريا  ةناسبا دةايق   رتتاام ادناس راه إىل اداارتة ةن م ةه األاللةاا ادةح كة رتقا  

 ن  ادظةلة مال(ة ادناس الةا اداارتة وحم    ىهل إمرا حباث ياتقق ق ذدك ادف ن وادغاروأ ىا ق ادنواوأ ريا
ويا لا و ادايق  ق جانه ادةاو مس قاو ق جانه ادنواوي وادةاو وادنواو هللا ا   ا ذدك الةا د  الةة ادايق  ال م  

 اس قاو ود  اس قاو يقتضي احلاكة ريا  ق اديمم ارتتباكأ 
 نواو مببقا جماز القةي دةلبادغة ق رتققا اس قاو راه رتىت ج و ادنواو هق ايبقاأ واياا : ةبقاا راه ادناسأ ووصف اد 
وةةةن د ةةائف ايناسةةبة د  ادنةةقو ادةةذق هةةق كافاةةة زةةةن ادنوةةاو شةةيال وجةةق ق ريةةا  زةانةةه رتقاقاةةا    يقصةةف  وصةةاف  

 ه الةا ذكا ادفائ   احلاصةة راه وهي د  ياينقا راهأ اد قمالي امف ادةاو را  ظةلته ال ةاة رالتقا ق اد رب   
    
 

 2043صفحة : 
 
وق لقده  هق ادذق ج ةو ديةهل ادةاةو   ايةق ةةن  ةاو ادققةا وهةق م ايةف اياةن  واياةن  إداةهأ وهةق هنةا لقةا رتقاقةي   

ذا ا سةةةت  اي ودةةا  إهللاةةةاراا كلةةةا مقمهةةةه   ةة  اديةةةامبني إذ ج ةةةةه لقةةةا م اةةنيي وهةةةهل ة لرةةةق   ةةةه   ياةةت ا ق   رةةةع هةةة
رايققةةق  ا سةةت  ا الةةةا انفةةاا ه م ةةاىل اقةةائص اسىاةةة ادةةح ةنوةةا ااةةةق وادتقةة ياي ود  آىةةتوهل انتفةة  النوةةا ققةةائص 
ا ىاةي ول  رتقو ةع ا ست  ا اةتنا  الةا ادناس ع و ادةاو وادنواو الةا هذا ادنظامأ وهذا ا ةتنا  ةاتفا  ةن لقده 

دةاةو   ةةة سةيق  ادنةاس راةهي وقةةق ادنوةاو   ةةة إ قةاو ادنةاسي وكةو ادنةاس ي ةلةق  ةةا ق  ج و ديهل  وةن م ةاو قةةق ا
سةيق  ادةاةو ةةةن ن لةة وةةا ق إ قةةاوههل مدنوةاو ةةن ن لةةة كةذدكي رةا  ق اد لةةو مدنوةاو ن لةا مجةةة ةةن كقةاو و بةةاتي 
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لام ادقةقى اينوقكةة واسقةم  إىل وةنياه   حمبقمتي وكقاو دةقاا ودلقاتي ود  ق ادايق  مدةاو ن لا مجة ةةن اسةتج
 حما ثة األهو واألو  ي الةا د  ق اقتمف األرتقااي ةا ي رع الن اياال ايماأ 

وق إ ةةةام ا سةةت  ا م ةتنةةا  م ةةاي     ادةةذين ج ةةةقا ت شةةاكاال مج ةةقا وصةةلتني مهةةا: وصةةلة لادفةةة احلةةقي ووصةةلة   
 كفاا  ادن لةأ 

نفةأ واآلايت: اد  ئو اد ادة الةا ورت اناة   م اىل مسىاةي را  ادنظام ادذق ننيأ النه ومجةة  إ  ق ذدك آلايت  ةاتأ 
 ادةاو وادنواو ةنيتلو الةا  لائق ك(ا  ةن اد ةهل واحليلة وادق و  وإمقا  ادقنعأ 

رلةةن مةةةك اآلايت: قةةةق ادنيةةل ي وقةةةق األوضي وقةةةق ادنةةقو ق ادنيةةل  وقةةةق ادظةلةةة ق األوضي ووصةةقا شةة اع  
دنيل  إىل األوضي و ووا  األوض كو يقم حباث ييق  نقف كاها ةقاجوا دةني اع ونقفوا اآلقا حمجقم الن ادني اع ا

وقةق اسناا ي وج و نظام ةزاجه اد قيب ةتةأثاا مدنية اع ننيةا اي ومدظةلةة رتةقواي وقةةق رتاسةة ادبقةاي وج ةوةا ةقلنةة 
قةق نظام ايزام اسنااين ةنيلم الةا لقى لا ةةة دةقةق  وادضة ف  تأثا ادضقال  وج و نظام اد لو ةامب ا حباسة ادبقا  و 

مث ةةةة رقالا إىل اسةةةت لاا لةةةقاه  ققةةة  و غةةةا لقةةة   اةةةبه ننيةةةا ه اد قةةةيبي مث رالةةة ا مد لةةةو نقةةةابا ةةةةن لةةةقاه حمتاجةةةا إىل 
الةةةا  ا التاةةاض  قةةقى ختةفوةةا مداةةيق  وادفتةةقو ادةةذق يةجئةةه إىل م ةةةه اداارتةةةأ وديةةة آايت دالظةةهل ةةةن هةةذهي وديةةة ةنةةة

 اسناا  دالظهل ةن إي اع ت راه  واالي ماقله إىل صمرته وصمح نقاله   اع ةن نفاهأ 
ووصةةف  لةةقم   رةةهل  ياةةل ق   إشةةاو  إىل د  مةةةك اآلايت وادةة  ئو مةةنو    دتوةةا دة قةةقا مدتأةةةو راوةةاي ود  مقجةةه  

كةةا  الةةاع مةةذكا   هبةةا هةةق األصةةو األصةةاو ق ادتفيةةا إىل   ئةوةةا  ةةا حمتةةام إ  إىل ادتنباةةه الةاوةةا ودفتةةه إداوةةاي رةلةةا  
اسةةتخاام   دتوةةا دو مفايةةع ةةة دق ها الةةةا مفةةاوت األذهةةا  ق ادف نةةة وماماةةه األ دةةة ج ةةو آايت   دتوةةا رتاصةةةة دةةةذين 

 يال ق أ 
داةلع وجيقز د  ييق  اياا  يال ق  مفاصاو مةك اد  ئو ق مضاالاف سقو ادقاآ أ والةا كم ا رتتلادني رادقصةف م 

 م اي     ادذين مل يوت وا هبا و  مف نقا د  دتوا مبنزدة ادقهلي كققده م اىل  درأن  مالع ادقهل دو ه ق اد لي أ 
 لادقا اختذ   ود ا سبحانه هق ادغف ده ةا ق ادالاوات وةا ق األوض إ  الن كهل ةن سة ا  هبذا دمققدق  الةا   ةةا  

  ت ةةن ق اداةلاوات وةةن ق األوض  إىل آقاهةاي وق هةذا ادباةا  إ ةةام حبيايةة رةن ةةن   م ةلق    اا   لةةة  د  إ
رنق  كفاههل ةغايا   الاال شاكاال تي أل  هذا كفا قفي ةن  ينوهلي وأل  ا ست  ا الةا إ  اده ةغايا دمسةت  ا الةةا 

 إ  اا ادنياكاالأ 
ال  دق لةاا اينيةاكق   اختةذ   ودة ا أ ودةا  ايةاا  ةةن ادضةلا رضلا  لادقا  الائ  إىل  ادذين ي الق  ةن  و    شاكا 

 اههل ةن ادنقاوى أل  اداقو  ةياة وادقاآ  اييي مل يتق  س  اا زيةم القائة  دهةو اديتةاأي ذدةك د  ك(ةاا ةةنوهل كةانقا 
ن لةةاا م ةةاىل يزاللةق  د  ت  نةةات هةةهل ايمئيةةي وهةةهل  نامةةه ةةن سةةاووات ناةةاال ا ةني ودةةذدك البةة ت رةاو ةةةن اد ةةاأ ا ة

 ويقم حننياههل مجا ا مث نققا دةلمئية ده  ال إايكهل كانقا ي بة و  لةادقا سةبحانك دنة  ودانةا ةةن  ورةهل  ةو كةانقا ي بة و  
 ا ن دك(اههل هبهل ة ةنق  أ 
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 2044صفحة : 

 
ل  مق م ق لقده وا ختاذ: ج و شيال دفائ   ا االوي وهق ةنيتق ةن األقذ أل  ايتخذ اقذ ادنييال ادذق يق فاهأ و   

م اىل  دمتخذ دصناةا آىة  ق سقو  األن امي ولقده  وإ  ياوا سباو اداش    يتخذوه سبام  ق األالاافي را ختاذ يق و 
الةةا دقةذ شةةيال ةقجةق  دمسةةتئ(او  ةهي ويقةة و الةةا ميةةقين شةيال دمنتفةاع  ةةهأ وهةق هنةةا صةاحل دةل ناةةني أل  ةةنوهل ةةةن 

 ىلي وةنوهل ةن ي تق  د    مبىن     لةقلامهأ ي تق  مقد  ادقد  الن   م ا
وادقدة : اسةهل ةقةق  الةةا وز  ر ةو ة(ةو اللة  والةاأأ وهةق ةةأققذ ةةن ادةق   ي دق ادنتةامأ يقةاا: ودة ت ايةاد  وادنالةةي  

ود ةةو دصةةو ادقدةةة  ةقةة و ممةةات الةةةةا وز  ر ةةو ة(ةةو ادفةةةاحأ وةةةن دجةةو ذدةةةك د ةةةق الةةةا ادقارتةةة  وا لةةع كلةةا يقصةةةف 
: هةةة  ال ودةةة  رةةةم أ وق احلةةة يث  دان سةةةا  ودةةة  آ م  وايةةةاا  هنةةةا ا لةةةع ألرةةةهل لةةةادقا: ايمئيةةةة  نةةةات   ميقةةة وأ يقةةةاا

 استقد ها ةن ساوات ا ن لاا م اىل  وجي ةق  ت ادبنات سبحانه أ 
سةهل ةقة و ومجةة  سبحانه  إننياال منزيه دةا  الةاوهلي را لةة جقاأ دذدك ايقةاا ودةذدك رقةة  الةن ادةح لبةوةاأ وهةق ا 

ا سب   إذا نزهي انئه الن ادف وي دق نابحهأ ومقة م النة  لقدةه م ةاىل  لةادقا سةبحانك   الةةهل دنةا  ق سةقو  ادبقةا ي دق 
منزيوا ت الن هذا أل  ةا لادقه ياتةزم منقةاص   م ةاىلي ودةذدك  انة  مجةةة ادتنزيةه علةةة  هةق ادغةف   اةاان دقجةه ادتنزيةهي 

دة ي أل  اسىاةة مقتضةي ادغةىن اي ةةق الةن كةو ارتتاةام إىل ةيلةو نقةص ق ادةذات دو األر ةااي دق هق ادغف الةن اختةاذ ادق 
واختاذ ادقد  إةا د  يننيأ الن انة راع  با ةي دقضةاال ادنيةوق  الةن  ةا لقة  ادتقداة  وكقرةا نققةا  ةا قفةيي وإةةا د  يننيةأ 

رتاجةةة إىل ة ةةىن ق احلاةةا  دو قةةةف   ةة  الةةن ادققةة  وادتفيةةا ق إجيةةا  ادقدةة ي وذدةةك   ييةةق  إ  داةة  ثةلةةة نقةةص ةةةن 
 ايلاتأ وكو ذدك ةناف د ىاة ادح مقتضي ا مقاف  غاية اديلاا ق ادذات وادقفات واألر ااأ 

وادغف: ايقصقف مدغىني ر او دةلبادغة ق ر و   ف  الن كذا إذا كا   ا حمتامي و ىن   هق ادغىن اي ةةقأ وراةا ق  
 ةق  نه ال م ا رتقاو إىل ايخقص وإىل احملوي رايخقص هق ادةذق ي ةني دةلليةن إرتة ى صةفح دصقا اد ين ادغىن اي

ادقجق  دو اد  م القهللاا الن األقاىي ربةذدك ثبة  د دةه ادقجةق  ادقاجةهي دق ادةذق   يتقةقو انتفةاؤه ودةذدك انتفةا النةه 
د  يننيأ ةن جزال ةنفقو الن ادقادة ي رةم ادلكاه ةن دجزاال ود  اض وةن دجو ذدك اةتنع د  ينفقو النه شيال ةنهي وادق 

جام د  كةا  ادغةف ةنزهةا الةن ادقدة  ةةن جوةة ا نفقةااي مث هةق ديضةا   جيةقز د  يتخةذ   ة  ايخةقلةات ودة ا دةه مدتبةف 
ألجو كقنه  ناا الن احلاجات ادح مب ث الةا اختاذ ادقد  ةن  ةه ة قنة دو إيناس دو قةفي لاا م اىل  ولادقا اختذ   

 سبحانه  و البا  ةياةق   ولاا    يع ادالاوات واألوض دي ييق  ده ود  أ  ود ا
ومجةة  ده ةا ق ادالاوات وةا ق األوض  ةقاو  دقصف ادغىن    ةةا ق اداةلاوات وةةا ق األوض ةةيةهي روةق ياةخا   

دةةه كلةةا يف ةةو ايةةةقك دقةةقا  كةةو ةقجةةق  يةةا قةقةةه ألجةةةهي رةةم حيتةةام إىل إالانةةة ودةة ي و  إىل ماراةةع ومبةةة درتةة  استقةةناالا 
جاقشوهل ودةااال دل اوههل ومماديوهل  كتااأ ةق ههل وإقمصوهلأ وهذا ةااو دمست  ا الةا نفي ادنيايك ق لقده آنفا 
 د  د  ت ةةن ق اداةلاوات وةةن ق األوض وةةةا يتبةع ادةذين ية الق  ةةةن  و    شةاكاال إ  يتب ةق  إ  ادظةن  و ا لقدةةه 
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وةا ق األوض  الةةا د  صةفة اد بق يةة منةاق صةفة ادبنةق  وذدةك ة(ةو لقدةه  ولةادقا اختةذ ادا ةا  ودة ا  ده ةا ق ادالاوات 
 سبحانه  و البا  ةياةق  أ 

 وي قذ ةن هذا د  ادقد    يالو أل اه و  ألةه ودذدك ي تق ادقد  الةا ةن ميةيه ةن دأ دو دم وإ  الةااأ  
دققىهل  اختذ   ود ا  رةذدك رقة  كلا رقة  مجةة  سبحانه ي رب    ومجةة  إ  الن كهل ةن سة ا  هبذا  جقاأ ة  

 د  دست ا الةا إ  اا لقىهلي سجو الةاوهل درهل   رتجة ىهل ق لقىهل ذدكأ 
 و إ   رتاف نفيأ  
 و ةن  ةزي   دتأكا  ادنفي م ستغااوي دق استغااو نفي مجاع دنقاع احلجة لقيوا وهللا افواي القةاوا وشاالاواأ  
    هنا ةات لةة جمازاأ شبه وجق  احلجة دةلحتج مديق  ق ةيانهي واي ىن:   رتجة ديهلأ و الن 
 و سة ا   حمةه ورع م  ت االي وقربه  الن كهل  واشتغو آقا ايبت د الن ادضلة  ياا  رتاف ا ا ادزائ  أ  
   
 

 2045صفحة : 
 
ادفه وجما دهأ ول  مق م الن  لقده م ةاىل  ةةا نةزا   واداة ا : ادربها  واحلجةي ألنه يياه ايات ا  ه سة ة الةا ل  

 هبا ةن سة ا   ق سقو  األالاافأ 
 وادباال دةلم اةي وهي ق ةقهللاع صفة ا سة ا  ي دق سة ا  ةم   ىذاأ واسشاو  إىل ايققاأ   
 واي ىن:   رتجة ديهل مقارته ةققديهل      اختذ ود اأ  
 م ةلق   جقاأ ةدث انش  الن ا قا ني ألرهل يا د  و لقىهل محلجةأ ونفي د  ميق  ىهل ومجةة  دمققدق  الةا   ةا   

الةةةا لةةقىهل رتجةةة كةةانقا درتةةاايال مدتةةق اخ وادتنيةةناع  رةةهل جيلئةةق  الةةةا جنةةاأ   راقةةفق    مبةةا   ي ةلةةق ي دق مبةةا   
 يقلنق   هي وديقرا جقام رقة أ 

 أل  ايذكقو    ه شيال ذةاهلي واجلاال الظاهل وجوو كبا ةاكهأ را ستفوام ةات لو ق ادتق اخي  
 لةةو إ  ادةةذين يفةةلو  الةةةا   اديةةذأ   يفةحةةق  ةتةةع ق ادةة ناا مث إدانةةا ةةةاج وهل مث نةةذيقوهل اد ةةذاأ ادنيةة ي  مبةةا كةةانقا  

    ة  اآلةةا مدقةقا  نةه ييفاو   استئناف ارتت   ةا ادنيب صةا   الةاه وسةهل د  يققا دتنباه اداةاة ني إىل والةي ةةا يةا 
دةا ةوهل حباث ي ةه مبةاغةهي وذدةك د  ايقةقا لضةاة الاةةة حيقةو ةنوةا والاة  دةةذين لةادقا: اختةذ   ودة اي الةةا ةقةادتوهل 
مةةكي والةةا دة(اىةةا كقةقىهل  ةةةا ق   ةق  هةةذه األن ةام قادقةةة دةذكقوان وحمةام الةةةا دزواجنةا  ولةةقىهل: ةةا كةةا  آلىةتوهل ةةةن 

يقو إىل   وةا كا  ت ةن ذدك يقو إىل آىةتوهلي ولةقىهل  دةن نة ةن دةك رتةىت مفجةا دنةا ةةن األوض  احلاث واألن ام  
ينبقالا  ودة(اا ذدكأ رذدك كةه ارلاال الةا  ي ألرهل يققدقنه الةةا دنةه  يةني وةاهاةة ادة ين دنةه وهللاةع إىةي روةق ةناةقأ 

فةةلق الةةةا   ةةةا مل يقةةةهي رةةايققا ىةةهل ا تةة االا هةةهل إداةةهي وحيقةةو ةةةن مةةةك ادقضةةاة والاةة  ألة(ةةاا اينيةةاكني ةةةن كةةو ةةةن ي
 اينياكق أ 
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وادفمح: رتققا ةا لق ه اد اةو ةن اللةةه  ة و  انتقةاض و  الالبةة سةقالأ ومقة م ق  ةادع سةقو  ادبقةا أ رنفةي ادفةمح  
 هنا نفي حلققا ةققق ههل ةن اديذأ وميذيه حمل  صةا   الةاه وسةهلأ 

ناف  اةايني أل  ادقضةاال الةاةه   ة م ادفةمح يتقجةه الةاةه د  ياةأا سةائو كاةف نةااههل ق الةز  ومجةة  ةتاع ق ادة ناا  اسةتئ 
ول و  الةا دذى اياةلني وص  ادناس الن امباع اداسقا صةا   الةاه وسةهل راجاأ اداائو    ذدةك  تاةع ق ادة ناا   

 ةن ا لةة اداا قةي دق دةاههل ةتاعأ  ي بأ  هي وإمنا ال م ادفمح ةظواه اآلقا ي ف ةتاع  قرب ةبت د حمذوف ي ةهل
 وايتاع: اينف ة ادقةاةة ق اد ناا إذ يقالق   يذهبهل ساا ههل والزههل  ني لقةوهل مث يزوا ذدكأ  
وةةةا    ةتةةاع  ة ذنةةة  نةةه  ةةا  ائةةهل كلةةا مقةة م ق لقدةةه م ةةاىل  وديةةهل ق األوض ةاةةتقا وةتةةاع إىل رتةةني  ق دوائةةو سةةقو   

 األالاافأ 
ذ   تقةاةهي ومقاا ه  نه ق اد ناا ة ك  دةزواا ودةتقةاوي و مث  ةن لقده  مث إدانةا ةةاج وهل  دةلاقةي ادةاميب أل  ومنياه ة   

 ةضلقنه هق حمقة درهل   يفةحق  روق دههل ةامبة ةن ةضلق    يفةحق أ 
 باشا راوهلأ واياجع: ةق و ةالي مب ىن اداجقعأ وة ىن اداجقع إىل   اداجقع إىل ول  نفاذ رتيله اي 
ومق مي  إدانا  الةا ةت ةقه وهق اياجع دمهتلام مدتذكا  ه واستحضاوه كققده  وادذين كفاوا داللاىهل كاااأ  قا ة  إىل  

 لقده  ووج    الن ه رقراه رتاا ه  وجيقز د  ييق  اياجع كناية الن ايقتأ 
  وهل أ ومجةة  مث نذيقوهل اد ذاأ ادني ي    اا   لةة  مث إدانا ةاج 
 ورتاف  مث  هذا ة ك  دنظاه ادذق ق ا لةة ايبانة الةا د  اياا  مياجع احلققا ق نفاذ رتيهل  أ  
 وا لو األو ع هي ةن ايققا ايأةقو  ه ادنيب صةا   الةاه وسةهل مبةاغا الن   م اىلأ  
اةاس ادةذوو ق ادةتلين ةةن دلةقى دالضةاال ا اةهل وإذالة اد ذاأ إيقاده إىل اسرتااسي د ةق الةاه اسذالةة دتنيةباوه إبرت 

 رتاساة ي  وهق ادةاا أ 
 وادباال ق  مبا كانقا ييفاو   دةت ةاوأ  
 ولقده  كانقا ييفاو   ي ذ   تياو ذدك ةنوهل وجت  ه  نقاع اديفاأ  
 مقكةة  رةأمج قا دةةاكهل  وامو الةاوهل نبأ نقح إذ لاا دققةةه يقةقم إ  كةا  كةرب الةةايهل ةقةاةي ومةذكاق  ايت   ر ةةا   

 وشاكاالكهل مث   يين دةاكهل الةايهل  لة مث الضقا إ  و  منظاو     
 

 2046صفحة : 
 
انتقاا ةن ةقاوالة اينياكني محلجج اداةا  ة الةةا   ةم   يةنوهلي ومدة  ئو ادقاهللاةحة الةةا مفناة  دكةاذيبوهل وميةذيبوهل   

جةو واسوهةاأي إىل ادت ةاي  ىةهل  ةذكا ةةا رتةو مألةةهل ايلاثةةة وةا ختةةو ذدةك ةةن ايقالظةة وادقالاة  مد ةذاأ اد اجةو واآل
درتقاىا ألرتقاىهلي استققاال د اائق احلجام الةا دصحاأ ادةجام  رإ  نقرتا الةاه ادامم ةع لقةه ة(و حلاا حمل  صةا 

اي  دةلنياكني      الةاه وسةهل ةع اينياكني ةن لقةه ق ا ت اال األةا وم قوهي رفي ذكا الالبة لقم نقح الةاه ادامم م 
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الةةالبتوهل ك البةةة دودئةةك دو درةةهل إمنةةا ميت ةةق  لةةةام مث ي قةةذو  دقةةذ  وا اةةةي كلةةا ةتةةع لةةقم نةةقح زةنةةا  ةةقيم مث مل يفةتةةقا ةةةن 
اد ذاأ ق اد نااي رذكا لقةة نةقح ةةع لقةةه الظةة دةلنيةاكني وةةقاةا مدقجةو وادةذالا ق لةةقهبهلي وق ذدةك أتنةا  دةاسةقا 

لاةلني  رةهل إسةق  مألنباةاالي وادقةاحلني ةةن دلةقاةوهلي وكةذدك لقةة ةقسةا الةاةه اداةمم القبوةا  صةا   الةاه وسةهل ودة
كلا ينب  الن ذدةك لقدةه ق رايةة هةذه ادققةص  درأنة  ميةاه ادنةاس رتةىت ييقنةقا ةة ةنني  اآلايتأ ولقدةه  رةإ  كنة  ق 

 شك مما دنزدنا إداك راسأا ادذين يقادو  اديتاأ ةن لبةك  اآلايتأ 
يظوا رتان ةقلع  إذ  ةن لقده  إذ لاا دققةةه اي لةقم  إىل آقةاهي رةإ  مقااة  ادنبةأ  ةزةن لقدةه  دققةةه  إميةاال إىل د   وهبذا 

حماوومه لقةه وإصااوههل الةةا اسالةااض هةق حمةو اد ةرب ي ألنةه وجةه ادنيةبه  ةني اينيةاكني و ةني لةقم نةقح الةاةه اداةمم ق صةهل 
كةا    ة  د  كةاو  الةاالههل زةنةا  ةقيم ريةا  ذدةك آقةا جة ا  انةه و اةنوهلي   آذارهل الن  الق  وسقىهلي ولقدةه ذدةك ىةهل إمنةا

وادنةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل لةة   الةةا دهةةو ةيةةة سةةنني ولة  نةةزوا هةةذه اداةةقو  مث رتةةاووههل وجةةا ىهل وأل  ذدةةك ادةةزةن هةةق 
 دالظهل ةقلف ولفه نقح الةاه ادامم ةع لقةهي وكا  هق ايقلف ادفاصو ادذق دالقبه اد ذاأ مدغاوأ 

و إذ  اسهل دةزةن اياهللايي وهةق هنةا  ة ا اشةتلاا ةةن  نبةأ  دو ةةن  نةقح أ وق ذكةا لقةة نةقح الةاةه اداةمم وةةا   ة ها  
 مفقاو يا مق م إمجاده ةن لقده م اىل  ودق  دهةينا ادقاو  ةن لبةيهل يا ظةلقا وجاالههل وسةوهل مدبانات أ 

  أ وهللالا  الةاوهل  الائ  إىل  ادذين يفلو  الةا   اديذأ 
 وادتمو : ادقااال أ ومق ة  ق سقو  األنفااأ  
 وادنبأ: ااربأ ومق م ق لقده  ودق  جاالك ةن نبأ اياسةني  ق سقو  األن امأ  
 وادت ايف  نقح الةاه ادامم واتو ه ةضا ق دوا آا اللاا أ  
ة  ايةق دت ةايفوهل  ةا ذدةك إذ مل ييةن وم ايف لقم نقح   ايق اسهللاارة إىل هللالا نقح ق لقده  إذ لاا دققةه  إذ دا    

دتةك األةة اسهل م اف  هي رةإرهل كةانقا دةةة وارتة   ق األوض رةةهل حيقةو  اع إىل ماةلاتوهل مسةهل جة  دو دوض إذ مل ييةن 
ةةا ية الق إىل  ااةزههل إذ دةا   ةة  ةةاههلي د  مةاى إىل رتيايةة   الةن هةق  ق لقدةةه دققةةه  واذكةاوا إذ ج ةيةهل قةفةاال ةةةن 

 نقح ي ويا رتيا الن صاحل إذ لاا دققةه  واذكاوا إذ ج ةيهل قةفاال ةن     الا  أ      لقم
 وظاف  إذ  وةا دهللااف إداه ق ةقهللاع احلاا ةن  نبأ نقح أ  
وارتتاح ق اأ نقح لقةه أ اي لقم  إيذا   مهاة ةا ساةقاه إداوهلي أل  ادن اال  ةه اسلبةااأ ويةا كةا  هنةا دةا  د ةةه  

نه ةا ا ت د ق ةاهبهل إ  ق جمل وةهل م ةني د  ادنة اال ةاةت لو جمةازا ق  ةةه اسلبةاا اةةازقي وهةق مقجاةه إلباا لقةه إداه أل
 دذهارهل إىل روهل ةا ساققدهأ 

 
واقتااو ادت با النوهل  قصف كةقرهل لقةةه كباةه ىةهل ق نفاةه داأقةذوا لقدةه ةأقةذ لةقا ادناصة  ايت ةةه ااةا ىةهلي أل   

قااأ ورتذر  ايال ايتيةهل ةن اينا ى ايضاف إداوا الةا ا سةت لاا اينيةوقو ق نة اال ايضةاف إىل اياال   ياي  دققةه إ  
 ايال ايتيةهلأ 

 وة ىن  إ  كا  كرب الةايهل ةقاةي  شق الةايهل ودرتاجيهلأ  
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ين واديرب: ورا  رتجهل ا اهل مدنابة ألة(اده ةن دجاام نقالهي ويات او اديرب ديق  وصف ةن دوصاف ادةذوات دو اي ةا 
دلةةقى راةةه ةنةةه ق دة(ادةةه ةةةن نقالةةهي رقةة  ييةةق  ةةة رتا كققدةةه م ةةاىل  وإرةةا ديبةةا  إ  الةةةا اااشةة ني ي وييةةق  ذةةةا كققدةةه 
 كربت كةلة ختام ةن درقاهوهل ي ويات او اديرب دةلنيقة واحلامي كققده م اىل  كرب الةا اينياكني ةا م القههل إداه  ولقده 

 أ  وإ  كا  كرب الةاك إالااهللاوهل  وكذدك هنا
   
 

 2047صفحة : 
 
وايقام ةق و ةالي ةاا ف دةقاامأ ول  است لو هنا ق ة ىن شأ  اياال ورتاده كلا ق لقده م اىل  وين قاف ةقام و ةه   

جنتا  ولقده لاا ادذين كفاوا دةذين آةنقا دق ادفايقني قا ةقاةا  دق قا رتادة وشأانأ وهق است لاا ةن لباةو ادينايةةي 
 وةقاةه ةن دقازم ذامهي وراولا ةظاها درتقادهأ أل  ةيا  اياال 

وقص مدذكا ةن درتقاده راوهل مذكاه إايههل  ايت  ي أل  ذدك ةن دهةهل شة ونه ةةع لقةةهي ر  فةه ةةن ال ةف ااةاص   
 الةا اد امأ رل ىن  كرب الةايهل ةقاةي ومذكاق  سئلتهل درتقا  ة يهل وقاصة  تذكاق  ايت  أ 

هل شننينة ايتق ةني ق ادفاا  ايأسقوين دةوقى إذ مقع د يوهل اد الق  إىل اسلمع النه وادت(قيه هبهل وجتوهل احلق الةا دة(اى 
إىل اداشةةةا  ةقل ةةةا ةةةةا ايةةةذاو ةةةةن نفقسةةةوهلي شةةة ي  اسيةةةمم دقةةةةقهبهلي يةةةا ق ةنازالةةةة احلةةةق نفقسةةةوهل ةةةةن صةةةقدة الةاوةةةا   

راتقو ةةق  ق رتةةا  وةنازالةةة نفاةةاناة م(قةةو الةةةاوهلي ياةةت ا ق  ا سةةتخفاف هبةةا و  ي ةةاوالوهل هةةقاههل الةةةا اسذالةةا  إداوةةاي 
 ومنيلئز ةنوا نفقسوهلي ومي و الةاوهل صفق انااالوهل ةع هقاههلأ 

 وإهللاارة ادتذكا إىل هللالاه ةن إهللاارة ايق و إىل راالةهأ  
 إايكهلأ  وادباال ق   ايت    دتأكا  م  ية ايق و إىل ةف قده اد(ايني وايف قا األوا حمذوفي وادتق يا: مذكاق 
و آايت    ةف قا ة  دةتذكاأ يقاا: ذكامه دةاا نااهي رت  يته مدباال دتأكا  ادت  ية كققده م اىل  وذكاههل  ايم   ي  

 ولقا ةاقو  ن زاي   احلاوثي:          
لقدةه م ةاىل  واةاةحقا  دذكا مدبقاا الةا ةةن دصةا ف                      و قاةاق دين جاهة   ةا ةة مةي ودةذدك لةادقا ق  

  اؤوسيهل  د  ادباال دتأكا  ادةققو دق دققو ادف و مبف قدهأ 
وآايت  :   ئةةو رضةةةه الةةةاوهلي و  ئةةو ورت اناتةةهي ألرةةهل يةةا دشةةاكقا مت رقةة  ناةةقا مةةةك ادةة  ئوي ريةةا  يةةذكاههل هبةةاي  

 وذدك يربةوهل وحياجوهلأ 
ةايهل ةقاةي  مالتباو د  ذدك ادنياط مضلن د  إنياوه الةةاوهل لة  ومجةة  ر ةا   مقكة   جقاأ شاط  إ  كا  كرب ال 

 ةم ةن نفقسوهل ةا    الة ىهل حبلةهي ودرهل ةتوائق  ي ار ته رأنبأههل د  ارتتلاا ص وو اد راع ةنوهلي وههل ق ك(ا  وةن ة 
 تقكو الةا  أ وهق ق لةة وهللا في   يق ه الن استلااو اد الق ي ودنه وإ  كا   انوهل ورتا ا رذدك يقهنه ألنه ة

 وألجو هذا ل م اةاوو الةا الاةةه ق لقده  ر ةا   مقكة   دق   الةا  اهأ  
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 وادتقكو: ادت قيو الةا ةن ي  اه دةاهأ ول  ةا الن  لقده  رإذا الزة  رتقكو الةا    ق سقو  آا اللاا أ  
لةةة ايفاالةة رتيةهل جةقاأ ادنيةاط ألرةا ةفاالةة الةةا وادفاال ق  رأمج قا دةاكهل  دةتفايةع الةةا مجةةة  الةةا   مقكةة   رةةج 

مجةة ا قاأي د  ماى دنه دق  لق ه ايبا و  إبالمةوهل دنه  ا ةيلث مبناواههل ديا  ةقتضا ظاها اديمم د  يققا: إ   
ظةاو  إين كا  كرب الةايهل ةقاةي اخلي رأمج قا دةاكهل رإين الةا   مقكةة ي كلةا لةاا هةق  دققةةه  رياة وين مجا ةا مث   من

 مقكة  الةا   ويب وو يهل أ 
وإمجةاع األةةا: اد ةزم الةةا ادف ةو   ة  ادةةل    ةني ر ةةه ور ةو هللاة هأ وهةق ةةةأققذ ةةن ا لةع ادةذق هةق هللاة  ادتفايةةقي أل   

ايةةل   ق ةةةاذا ي لةةةه ميةةق  النةة ه دشةةااال ةتفالةةة روةةق يتةة  ا ويتأةةةو رةةإذا اسةةتقا وديةةه الةةةا شةةيال ةنوةةا رقةة  مجةةع ةةةا كةةا  
 اىلز  راه دةج وي دق ج و دةاه مج ا     د  كا  ةتفالاأ ةتفالاأ ر

 ويققدق : جاؤوا ودةاههل مجاعي دق جملقع  ا ةتفاو  قجقه ا قتمفأ  
 واألةا: هق شأرهل ةن لق   ر ه ودذاه وما  ههل ق وجقه ذدك ووسائةهأ  
  دق دمج قا دةاكهل وة يهل شةاكاؤكهل ادةذين و شاكاالكهل  ةنققأ ق لااال  ا لوقو الةا دنه ةف قا ة هأ وادقاو مب ىن  ةع 

 ماتنقاو  هبهلأ 
ولةاد ي قةقأ  وشةاكاؤكهل  ةارقالةةا ال فةا الةةا هللاةةلا  رةأمج قا ي وسةق ه ادفقةةو  ةني ادضةلا وةةةا ال ةف الةاةه ميف ةةقاأ  

 واي ىن: وداجلع شاكاؤكهل دةاههلأ 
ه حباةةث هةةق يغةةايوهل  قةةذ األهبةةة ادتاةةةة وصةةاغة األةةةا ق لقدةةه  رةةأمج قا  ةاةةت لةة ق ادتاةةقيةي دق د  الةةزةوهل   يضةةا  

يقاوةتهأ وزا  ذكا شاكائوهل دة  دة الةا دنه    نياها ألرا ق االتقا ههل دش    نيا ةن ادققمي وذدك هيهل هبهلي كلا ق 
 لقده م اىل  لو ا القا شاكاالكهل مث كا و  رم منظاو  أ 

   
 

 2048صفحة : 
 
أ مث  اد ادة الةا ادلاقي ق ادامبة يا متضلنه ا لةة اد(اناة ةن ادللي ق  وال ف مجةة  مث   يين دةاكهل الةايهل  لة   

لةةة ةبا مةه مبةةا يوائقنةه دةةه ةةن ادضةا حباةةث يتقة ى ىةةهل مقة ق اينيةا مبةةا ياةوو ىةةهل ادبةةق  إىل اسهللاةااو  ةةه ادةذق ينقونةةه 
لةة الةةاوهل ةبادغةة ق رةاوهل الةن ادةل   ق وإزادة اد قائق احلائةة  و  ةقق ههلأ وجاال مبا ظاهاه ري دةاههل الةن د  ييةق   

 مبني ادقصقا إىل لق ههل رتىت كأ  شأرهل هق اينوي الن د  ييق  ادتباسا الةاوهلي دق اجتو وا ق د    ييق  ذدكأ 
وادغلةة: اسةةهل ةقة و دةغةةهلأ وهةةق اداةلأ وايةةاا  هبةا ق ة(ةةو هةةذا ادلكاةه اداةةل اةةازقي وهةةق انبوةةام احلةااي والةة م مبةةني   

   راهي ود و هذا ادلكاه جاى جماى اي(و رق  لاا  ارة ةن لبو:          ادا ا
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د لةةاك ةةةا دةةةاق الةةةي  غلةةة                      رةةاوق و  داةةةي الةةةي  اةةاة  وإظوةةاو دفةةظ األةةةا ق لقدةةه  مث   ييةةن   
اى جماى اي(و راقتضي د    مغا دةاكهل الةايهل  لة  ةع دنه الني ادذق ق لقده  رأمج قا دةاكهل  ديق  هذا ادلكاه مما ج

 ددفاظهأ 
و مث  ق لقده  مث الضقا إ   دةلاقي ق ادامبةي رإ  ومبة إنفاذ ادادق مبا يزة ق  الةاه ةن دذاه دلقى ةن م  ا ذدكي وةن  

 ال فوا ا لوأ ومبة إمجاع ادادق الةاه روق اومقاال ةن ادنييال إىل دالةا ةنهي ر  ف أ مث  ادح مفا  ادلاقي ق ادامبة ق 
 و الضقا  دةا ةن ادقضاالي راجقز د  ييق  ةن ادقضاال مب ىن اس ام وادفقوي دق انفذوا ةا ماونه ةن اسهللاااو يبأ  
 وجيقز د  ييق  ةن ادقضاال مب ىن احليهلي وهق لايه ةن ادقجه األواي دق دنفذوا رتيليهلأ  
نقاقةا الةةا ة ةىن ادتنفاةذ مدف ةوي أل  ادقضةاال ييةق  وال ق أ إىل   و   الةا  ألنه هللالن ة ىن اس ةم  واسيقةاا م 

 مدققا را قبه ادتنفاذ دو اسوجاال دو اد فقي وييق  مدف وي روق لضاال  تنفاذي ويالا الن  ادفقواال مدقضاال ادف ةيأ 
ةن  منظاو    ولقده  و  منظاو   أتكا  ي دقا ادتضلني اينياو إداه حباف  إىل أ واسنظاو ادتأقاي ورتذر  ايال ايتيةهل 

 دةتخفافي وهق رتذف ك(ا ق رقا  اديممي و قاال نق  ادقلاية ةني ا هباأ 
 رإ  مقداتهل رلا سأدتيهل ةن دجةا إ  دجةاق إ  الةةا   ودةةات ةةن اياةةلني  ادفةاال دتفايةم اديةمم الةةا اديةمم رجلةةة  

ه ل  ولع واستلا م ني د  ج و ادتق  ق مجةة ادنياط وجقا ه ةفاالتا  الةا ا لةتني اداا قتنيي ويا كا  مقداوهل الن  القم
ادنيةةاط ةةةاا   ةةه ةةةا كةةا  رتقةةو دامةةه الةاةةه جةةقاأ ادنيةةاط ادةةذق هةةق شةةيال لةة  ولةةع ديضةةاأ وإمنةةا لقةة  إلةةااوههل  ةةه ل  ةةا 
دت ةمههل واستققاال دق ع ة اذياههلأ واي ىن: رأ  مقداتهل رق  الةلتهل دين ةا سأدتيهل دجةاا رتتولةقين  ا بةة ق نفةع ينجةا   

 القميهل رتىت م اهللاقا النوةا شةحا  ةةقاديهل دو اهاةةا  تيةذييبي وهةذا إدةزام ىةهل    مةقداوهل مل ييةن راةه ارتتلةاا هلةتوهل  ةن
إايه  ت ةه نفع دنفاهأ و ذدك  اد نفاه ةن د  ييةق  سةببا دتةقداوهلي وهبةذا م ةني د  اي ةةق هبةذا ادنيةاط هةق ادتحقةق  ةني 

ة ا زاال الن  ولقع مجةة ادنياطأ وذدك ة(و لقدةه م ةاىل  إ  كنة  لةتةه رقة  ةضلق  مجةة ادنياط ومجةة ا زاال   ولقع مجة
الةلته  ق آقا سقو  اد قق أ ول  مق م الن  لقدةه م ةاىل  وإ  كةا   ائفةة ةةنيهل آةنةقا مدةذق دوسةة   ةه و ائفةة مل ي ةنةقا 

 راصربوا رتىت حييهل    اننا  ق سقو  األالاافأ 
اهل دنفي م ةبه دجاا الةا  القههل سقاال ةنوهل دم ةن  اههلي رادققا رتقاقي و ه حيقو ومجةة  إ  دجاق إ  الةا    م ل 

أتكاةة  مجةةةة  رلةةا سةةأدتيهل ةةةن دجةةا  ةةةع زاي   ادت لةةاهلأ و ايةةق جزةةةه      يةة جاه الةةةا ذدةةك هةةق والةة    إايه  ةةه مبةةا 
 دورتا إداهأ 

 إايه ودالةلةه         ةةف والة هي رقةاو مدقالة  ودما حباف  الةةا  ايفاة  ديقنةه رتقةا دةه النة     نةاال الةةا والة    
 رتقا الةا   ادتزم    هأ 

 واألجا: اد قض ادذق ي  ا ألجو اللو ي لةه آقذ اد قضأ  
ومجةة  ودةات د  دكق  ةن اياةلني  ة  قرة الةا مجةة ا ةقاأي وادتقة يا رةإ  مةقداتهل رةأةات د  دكةق  ةةن اياةةلنيي  

ع اد ين احلق ودق كن  ورت قأ وهذا أتيا  ىهل    إمجاالوهل الةا ادتق  النه   يفو رتة ه و  يقة ه دق دةاين   د  دمب
 الن لادفة  ينوهل ادضماأ 
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 و ف ر و  دةات  دةلجوقا ق ادةفظ دة ةهل  هي إذ ةن اي ةقم ةن سااو اديمم د  ادذق دةاه هق   م اىلأ  
   
 

 2049صفحة : 
 
اةلني  دق ةن ادفئةة ادةح يقة و الةاوةا هةذا ادقصةف وهةق اسسةممي دق مقرتاة     و  البةا   ولقده  د  دكق  ةن اي  

شةايكي ألنةةه ةنيةتق ةةةن إسةمم اد بةةا   وختةاقةوا ت م ةةاىل  و   ةةاهأ كلةا ق لقدةةه م ةاىل  رقةةو دسةةل  وجوةةي ت وةةةن 
 امب ن أ 

ي    ه سنن اداسو رحيةاه الةن نةقح الةاةه اداةمم ول  الي ادتقرتا  و ين احلق ااادص إسمةا ق لتةف اد ققو وال  
هنا والن إ ااهاهل  ققده م اىل  إذ لاا ده و ه دسةهل لاا دسةل  داأ اد ايني ي والن إالاالاو  و نا واج ةنا ةاةلني دةك ي 
وي ققأ و ناه إذ رتيا النوهل  وحنن ده ةاةلق  ي والن يقسف  مةقرف ةاةةلا ي والةن ةقسةا لةاا  ولةاا ةقسةا اي لةقم 

كنةةةتهل آةنةةةتهل مت ر ةاةةةه مقكةةةةقا إ  كنةةةتهل ةاةةةةلني ي والةةةن سةةةةالا   د    م ةةةةقا الةةةةي ودمةةةقين ةاةةةةلني ي والةةةن الااةةةا   إ 
واحلقاويني  لادقا آةنا واشو   ننا ةاةلق  أ ول  مق م  اا  ذدك ةفقم الن  لقده م اىل  و نا واج ةنةا ةاةةلني دةك  ق 

 سقو  ادبقا أ 
لةقى ق اد  دةةة الةةا ا مقةةاف مسسةمم ةةن: د  دكةةق  ةاةةلاي كلةا مقةة م النة  لقدةةه ولقدةه  د  دكةق  ةةةن اياةةلني  د 

 م اىل  واوك قا ةع ادااك ني  ق سقو  ادبقا ي والن  لقده  اي ديوا ادذين آةنقا امققا   وكقنقا ةع ادقا لني  ق سقو   ااال أ 
ذ قا  ايمنةا رةانظا كاةف كةا  القبةة اينةذوين  ادفةاال  ريذ قه رنجانه وةن ة ه ق ادفةك وج ةوهل قمئف ود النةا ادةذين كة 

دةتفايع ادذكاقي دق مفايع ذكا هذه ا لو اداا قة أل  ادنيةأ  د  ميةق  يةا   ة  ادفةاال ةناسةبة يةا لبةوةا مقتضةي د  يةذكا 
ايتيةةربين ي   ة ها راة ما مدفةاال د شةاو  إىل مةةك ايناسةبةي كققدةه م ةاىل  ا قةةقا د ةقاأ جوةنهل قادة ين راوةا ربةئ  ة(ةقى 

وإ  را  ميذيه لقم نقح رتقو لبو د  يققا ىهل  إ  كا  كرب الةايهل ةقةاةي  اخلي ألنةه ةةا لةاا ىةهل ذدةك إ  ولة  ودى 
 ةنوهل جتوهل  القمهأ 

ودةةك د  جت ةةو ة ةةىن ر ةةو  كةةذ قه  ا سةةتلااو الةةةا ميذيبةةه ة(ةةو ر ةةو  آةنةةقا  ق لقدةةه م ةةاىل  اي ديوةةا ادةةذين آةنةةقا آةنةةقا  
 ادفاال دتفايم رتققا ةا    ها الةا رتققا ةا لبةواأ  مت ي رتيق 

ودةةا ادفةاال ادةةح ق مجةةة  رنجانةةاه  روةي دةلماةةه وادت قاةهي أل  ميةذيه لقةةةه لة  اسةةتلا إىل ولة  إ ةةاالوهل وإاةاال نةةقح  
لبةو  ةو الةاه ادامم وةن امب هأ وهذا نظهل   يع وإجياز ة جز إذ وجةع اديةمم إىل ادتقةاي   تيةذيه لقةةه ادةذق مل يةذكا 

دشةةا دةةه هللاةةلنا  ققدةةه  إذ لةةاا دققةةةه اي لةةقم إ  كةةرب الةةةايهل ةقةةاةي  اآليةةةي ريةةا  كةةا  اد جةةز الةةةا ادقةة وأ مث دشةةا إىل 
اسةتلااوه ق األزةنةة كةوةةا رتةىت انتوةةا إب ةاالوهلي رةةذكا إاةاال نةةقح وإ ةااو اييةةذ ني دةهي و ةةذدك الةا  اديةةمم إىل ةةا القةةه 

 ده  ودةات د  دكق  ةن اياةلني  ريا  مفننا   ي ا ق ادنظهل ةع إجياز هباجأ جما دة نقح األقا  لقةه اينتواة  قق 
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ومق م ذكا إاائه لبو ذكا اس ااو ادذق ولع اسااال ةنه د شةاو  إىل د  إاةااله دهةهل النة    م ةاىل ةةن إ ةااو ةيذ اةهي  
 ودت جاو اياا  دةلاةلني ادااة ني ىذه ادققةأ 

 الن  لقده م اىل  وادفةك ادح جتاق ق ادبحا  ق سقو  ادبقا أ وادفةك: ادافانةأ ومق م  
 
واامئةةف: مجةةع قةافةةة وهةةق اسةةهل دةةةذق  ةةةف  ةةاهأ ومقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  إين جاالةةو ق األوض قةافةةة  ق سةةقو   

 ادبقا أ وصاغة ا لع هنا مالتباو ادذين ة ه ق ادفةك مفاع الةا كو زوجني ةنوهل دةةأ 
  ايق ايقصقداة ق لقده  ود النا ادذين كذ قا  ايمنا  د مياال إىل سبه م ةذيبوهل مدغةاوي ودنةه ادتيةذيه  وم ايف لقم نقح 

 ايت   إنةةةذاوا دةلنيةةةاكني ةةةةن اد ةةةاأ ودةةةذدك ذيةةةو  ققدةةةه  رةةةانظا كاةةةف كةةةا  الالبةةةة اينةةةذوين ي دق اينةةةذوين مد ةةةذاأ 
 اييذ ني مسنذاوأ 

 دقهللاقرته واداقني  ه ةنزدة اينياه أ وادنظا: هنا نظا النيي نزا قربههل  
واا ةاأ أ انظةةا  جيةةقز د  ييةق  ديةةو ةةةن ياةلع رةةم يةةاا   ةةه لا ةه ة ةةني وجيةةقز د  ييةق  ق ةةام حمللةة  صةةةا    

الةاه وسةهل رخص ما اأ م ظالا دنيأنه    ادذين كذ قه يقشك د  يقابوهل ةن اد ذاأ حنق مما دصاأ لقم نةقح الةاةه 
 ده الةا ةا يملاه ةن دذاههل وإظواو د ناية    هأ  ادامم وق ذدك ماةاة

 مث   (نا ةةن   ة ه وسةم إىل لةقةوهل رجةاالوههل مدبانةات رلةا كةانقا دا ةنةقا مبةا كةذ قا  ةه ةةن لبةو كةذدك ن بةع الةةا لةةقأ  
 اي ت ين   

 
 2050صفحة : 

 
 ه نقرتا لقةه دال جه ةن شأ  لقم نقح رتاةث  مث  دةلاقي اداميبي أل    (ة وسو ك(اين إىل دةهل مةققههل مب(و ةا مةقا   

 األت مةك األةهل الةا  ايقة وارت   ةةن اديفةاأ ودااة   مث  سرةا   ادلاقةي ق ادةزةن دمسةتغناال الةن ذدةك  ققدةه  ةةن 
    ههل أ 

ق  ول  دهبهل اداسو ق هذه اآليةأ وولع ق آايت دقاى ادتقاي   رهل: هق  وصاحلي وإ ااهاهلي ودقطي وش اهأ ول  يية  
هنادةةك وسةةو آقةةاو  كلةةا لةةاا م ةةاىل  ووسةةم مل نقققةةوهل الةاةةك ي ويت ةةني د  ييةةق  ايققةةق  هنةةا ةةةن كةةانقا لبةةو ةقسةةا 

 دققده  مث   (نا ةن    ههل ةقسا أ 
 وق اآلية إشاو  إىل د  نقرتا دوا اداسوأ  
 جةةزات إبثةةا إوسةةاىهلأ وادبةةاال وادبانةةات: هةةي احلجةةج ادقاهللاةةحة اد  دةةة الةةةا ادقةة وأ وادفةةاال دةت قاةةهي دق دظوةةاوا ىةةهل اي 

 دةلم اةي دق جاالوا لقةوهل ةبةغني اداسادة ةم اني ادباناتأ 
ولةة  لق ةةو مجةةع اداسةةو علةةع  ادبانةةات  ريةةا  صةةا لا  بانةةات ك(ةةا  ةقزالةةة الةةةا وسةةو ك(ةةايني رقةة  ييةةق  ديةةو نةةيب ةةةن  

 ادنالةأ  األنبااال آايت ك(ا ي ول  ييق  دب   األنبااال آية وارت   ة(و آية صاحل وهي
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 وادفاال ق لقده  رلا كانقا دا ةنقا  دةتفايعي دق رلمه الةا ذدك درهل مل ي ةنقاأ  
وصام ادنفي  قاغة  م ا حق  ةبادغةة ق انتفةاال اسميةا  الةنوهل  لقةا درتةقاا ا نتفةاالأ رتةىت كةأرهل مل يقجة وا أل  ي ةنةقا  

 د  اداسو رتاودقا إميارهل حماودة ةتياو أ مبا كذ قا  هي دق مل يتزرتزرتقا النهأ و د  صاغة ا حق  الةا 
و ا لقده  مبا كذ قا  ه ةن لبو  د  هنادك ميذيبا م ووا  ه داسةوهلي ودرهل مل يقة قا الن ميذيبوهل ادذق لا ةقا  ه اداسةوي  

ات أل  ادتيةذيه إمنةةا ييةةق  اةةرب لةةرب رققدةةه  رجةةاالوههل مدبانةات  ةةة ذ  حبقةةقا ادتيةةذيه رةلةةا كةةذ قههل جةةاؤوههل مدبانةة
الةا ص لوهل راستلاوا الةا ادتيذيه رلا كانقا دا ةنقا مبا كةذ قا  ةه ةةن لبةوأ وهةذا ةةن إجيةاز احلةذف  لةو ك(ةا أ وهةذا 
يقتضي مياو اد الق  ومياو ادبانات وإ  يا كا  دققده  رلا كةانقا دا ةنةقا مبةا كةذ قا  ةه ةةن لبةو  ولةع أل  ادتيةذيه ادةذق 

 شأنه د  يقة ه كا  ميذيبا وارت ا ةناااأ  رتقو دوا ةا  إذا مل ي اد الةاه ةا ةن
 وهذا ةن  م ة ة اين ادقاآ أ  
و ذدك يظوا ولع لقده القبه  كذدك ن بع الةا لةقأ اي ت ين  را  اد بع ة ذ     لةقهبهل ل  وو  الةاوا ةا دةق قةة   

رتةةاا  و  أتثةةا ادبانةةات ق النة  ووو ه الةةن اد بةةع الةاوةا ديةةا  شةةأنه د  يقةو هبةةهل إىل اسميةةا ي وديةن اد بةةع الةةةا لةةقهبهل 
 لةقهبهلأ 

ول  ج و اد بع ادذق ولع الةا لةقأ ه  ال ة(م ديافاات اد بع الةا لةقأ اي ت ين رققده  كذدك ن بع الةا لةةقأ  
 اي ت ين ي دق ة(و هذا اد بع اد جاه ن بع الةا لةقأ اي ت ين رتأةةقه واالتربوا  هأ 

 ميا  لةقهبهلأ ومق م ق لقده م اىل  قتهل   الةا لةقهبهل  ق سقو  ادبقا أ واد بع: ااتهلأ وهق است او  د  م  ققا اس 
وا التةة اال: ارت ةةاا ةةةن الةة ا الةاةةهي إذا ظةلةةهي راي تةة ين ةةةاا ف ادظةةاينيي وايةةاا   ةةه اينيةةاكق  أل  ادنيةةاك االتةة االي رةةإرهل   

ة ةةن سةقو  األالةااف  كةذدك ي بةع   كذ قا اداسو راالت وا الةا ادقا لني  ةلزههل مديذأ ول  جاال ق نظا هذه اآلية
 الةا لةقأ ادياراين  روذا ادتحادف دةتفنن ق رتياية هذه اد رب  ق ايقهللا نيأ 

 مث   (نا ةن    ههل ةقسا وهاوو  إىل راالق  وةة،ه  ايمنةا راسةتيربوا وكةانقا لقةةا جمةاةني   مث  دةلاقةي ادةاميب أل    (ةة  
هل ةن   (ةة ةةن سةبقولا ةةن اداسةوي وققة    (ةة ةقسةا وهةاوو  مدةذكا ألرةا  ةقسا وهاوو  الةاولا ادامم كان  دالظ

كانة  انقةمم الظالةةا وم ةقوا ج ية ا ق اتويةةخ ادنيةاائع وق نظةةام احلضةاو  اد قةاةة وادتنيةةاي اة رةإ  اداسةو ادةةذين كةانقا لبةةو 
ي وهةذيه ادنفةقسي وإ  ةاا ةةا ةقسا إمنا   (قا ق دةهل ةاتقةةي وكانة  د ايرةهل ةقتقةا  الةةا ادة الق  إىل إصةمح اد قاة  

 الظهل ةن ةفاس  ق اي اةمتي ومل مين شاائع شاةةة  لاع ةا حيتام إداه ةن نظهل األةة ومقايا رتاهللااها وةاتقبةواأ 
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رأةةةا   (ةةة ةقسةةا رقةة  دمةة   تيةةقين دةةةةي وكاياهةةا ةةةن اسةةت با  دةةةة دقةةاى إايهةةاي وميةةقين و ةةن ةاةةتقو ىةةاي وأتسةةا    

  استقمىاي وأتسا  جاة ة كاةةة ىاي ووهللاع نظام سااسة األةةي ووهللاع سااسة ي  او  ش وراي ونظام  راع ية رع لقاال

This file was downloaded from QuranicThought.com



اي ت ين الةاوا ةن األةةهلي وميينوةا ةةن التحةام دو ةا  دةةهل دقةاىي وإال ةاال كتةاأ ينيةتلو الةةا لةقانني رتااهةا ا جتلاالاةة 
ةظاها ادنياائع مل يابق دةه نظةا ق اتويةخ ادنيةاائع و  ق اتويةخ  ةن ك(ا نقارتاواي رب (ة ةقسا كان  دوا ةظوا الام ةن

نظام األةهلي وهق ةةع مفقلةه الةةا مجاةع ةةا مق ةةه ةةن ادنيةاائع لة  اةتةاز  يقنةه مةقانةا ةةن   اي ةةع الةةا رتقةائق األةةقوي 
 اياي  إلااو ادقاحل وإزادة ادفاس أ 

ستجاأ  ةه ةقسا د  جي و ة ه دقةاه هةاوو  ة ية ا وة ةام وج و ةقسا وهاوو  ةب قثني كةاولا ةن رتاث إ    ا  
الن ةقاص  ةقسا ريا   ذدك ةأةقوا ةن   مينياوكة ق داللاا اداسادةي ول   انته سقو  ادققصي رايب قث دصادة هق 

 ةقسا ودةا هاوو  رب ث ة انا ده وانصااي أل  مةك اداسادة كان  دوا وسادة يقحبوا ميقين دةةأ 
ك ةقةاي ولة  ةضةا اديةمم الةاةه النة  لقدةه م ةاىل  مث   (نةا ةةن   ة ههل ةقسةا  ايمنةا إىل راالةق  وةمئةةه  ق وراالةق  ةةة 

سقو  األالاافي والةا صفة إوساا ةقسةا اىل راالةق  وةةئةهي وراالةق  هةذا هةق ةنف ةاح اد(ةاين درتة  رااالنةة اد ائةةة ادتاسة ة 
 النيا  ةن األسا ادح ةةي   م  ادقبطأ 

صةةة ادنةةاس وسةةا ههل وذدةةك د  ةقسةةا   ةةث اىل  ةةف إسةةاائاو و  ةةث إىل راالةةق  ودهةةو  ودتةةه دا ةقةةقا  ةةف وايةةاا  ميةة، قا 
 إساائاوأ 

واداني وادتاال ق  استيربوا  دةلبادغة ق ادتيربي واياا  درهل ميربوا الن مةقي اد الق  ةن ةقساي ألرهل ارتتقاوه ودرتادقا د   
ست ب ههل راالق  ولقةهي وهةذا وجةه اقتاةاو ادت بةا الةن إالااهللاةوهل الةن  القمةه ييق  وسق  ةن   وهق ةن لقم ةات ب ين ا

 م ستيباو كلا رتيا   النوهل رقادقا  دن ةن دبنياين ة(ةنا ولقةولا دنا الا  و  أ 
 ومفايع  استيربوا  الةا مجةة    (نا  ي ا الةا د  كو إالااض ةنوهل وإنياو ق ة   اد الق  وادب (ة هق استيباوأ  
انقا لقةا جماةني  ق ةقهللاع احلااي دق ول  كا  اسجاام  دهبهل وقةقوهل ريا  استيباوههل الةا ةقسا ةن مجةةة ومجةة  وك 

 إجااةوهلأ 
 واسجاام: ر و ا امي وهق ا ناية وادذنه اد ظاهلأول  مق م الن  لقده م اىل  وكذدك ازق اةاةني  ق سقو  األالاافأ  
ي تةةربو  دنفاةةوهل آىةةة دةقةةبط وكةةانقا لةة  وهللاةة قا شةةاائع   ختةةةق الةةن جةةقوي وكةةانقا ولةة  كةةا  ادفااالنةةة  غةةا  جبةةا ا  ريةةانقا  

يات ب و  ادغامالي ول  است ب وا  ف إساائاو ودذدقههل لاوان رإذا سأدقا رتقوهل استأصةقههل وة(ةةقا هبةهل ولتةةقههلي كلةا رتيةا 
نةاالههل وياةتحاي ناةاالههل إنةه كةا    النوهل  إ  راالق  الم ق األوض وج و دهةوا شا ا ياتض ف  ائفة ةنوهل يةذ   د 

ةةةن ايفاةةة ين ي وكةةةا  ادقةةةبط ي تقةةة و  دوهاةةةةا هللاةةةادة وقاارةةةاتي رةةةةذدك لةةةاا   م ةةةاىل  وكةةةانقا لقةةةةا جمةةةاةني ي دق رةةةم 
ياتغاأ استيباوههل الن احلق واداشا ي د  ماى إىل لقىهل ق ةقسةا وهةاوو   إ  هةذا  داةارتاا  ياية ا  د   اجةاكهل ةةن 

 با   ايقتيهل اي(ةا  رأ ااههل ادغاوو الةا د  القا هللامىهل وققوههل  ايقة ة(ةاأ دوهللايهل  احامها ويذه
 والرب أ لقةا جماةني   و  كانقا جماةني دةقجه ادذق مق م ق سقو  ادبقا  وق ةقاهللاع ةن هذه اداقو أ  
هةةذا و  يفةةة   رةلةةا جةةاالههل احلةةق ةةةن النةة ان لةةادقا إ  هةةذا داةةحا ةبةةني لةةاا ةقسةةا دمققدةةق  دةحةةق يةةا جةةاالكهل دسةةحا  

اداارتاو   دق يا ودوا اي جزات ادح هي رتق ة   وداا   تخامت و قيواتي والةلقا د  ةقسا صةا و رالةا ا الةاهي 
 م وجقا ةن جما  اسمال اينب ث الن ا ستيباو إىل ادبوتا  اينب ث الن ادني قو ميغةق اةأ 
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وهةق اد ة ا ادقةاحلي وي ةةق وصةفا الةةا اد(ا ة  ادةذق   ويبةة راةهي كلةا يقةاا:  واحلق: ي ةق االةا الةةا ةةا لا ةو ادبا ةو  

دنةة  ادقةة يق احلةةقأ ويةةمزم اسرةةاا  ألنةةه ةقةة و وصةةف  ةةهأ وادةةذق دثبةة  دةةه اةةةيال هنةةا هةةق اآلايت ادةةح دظواهةةا ةقسةةا 
ت صةاحلا ي ناةي احلةقي أل  إالجازا ىهل دققده لبةه  مث   (نا ةن    ههل ةقسةا  ايمنةا  ريةا  ج ةو احلةق جائاةا  تةةك اآلاي

مةك اآلايت يا كان  ة تة   ويبة راوا كان  ق ذاها رتقا رلجائوا رتققىا وظوقوها ايققق  ةنه إثبات صة و ةقسةا 
ق وسادته ريا  احلق جائاا ة واي رلجائه ثبقمه كققده م اىل  ولو جاال احلق وزهق ادبا و  وهبذا يظوا د  ديةلة  احلق  

 ق اد  دة الةا  ام اي ىن اياا ي وديةلة  ةن الن ان  ةا دا  دغامها ق اسجيازي وهذا ةن رت  اسالجازأ هنا ةن ادقلع 
 وهبذا مبني د  اآلية  ادة الةا د  آايت ادق و ظوات ود  احملجقجني ديقنقا  ق و ةقسا ودنه جاال محلقأ  
مي احلجة ادذق لوامه احلجة وهباه سة ا  احلقي رةهل يبق واالتذاوههل الن ظوقو اآلايت  را سحا هق االتذاو ايغةقأ اد   

دةه ةنتنيةةه ةةةن اي اوهللاةةة ايقبقدةةة روةةق يوةةاع إىل انتحةةاا ة اوهللاةةات مب ةةاذيا   مةة قو كةة  ادتلحةةاص و  م(بةة  ق حمةةك 
 ادنق أ 

 صةقو  هللاة هي و     دةلغةقأ ةن مو  اد ذو   وإذ ل  اشتوا  ني اد مهاال ةن ذوق األوهام د  اداحا يظوا ادنييال ق  
 ا الا ه  ال د  ةا ظوا ةن   ئو ص و ةقسا هق سحا ظوا  ه ادبا و ق صقو  احلق  تخااو اداحاأ 

وة ىن إ الاال احلق سحاا د    ئةه ةن لباو ادتخامت وادتلقيواتي ريذدك ة دقده هق ة دقا اداحا وهق إننياال ختاو  
وههل الةا د  د ازوا  القاههل ق صقو  اديمم ايت(بة  صةارتبه م و ق نفقس اياحقويني ول   ةوهل استني اوههل وهن ة ذ

رأكة وا اديةمم مبةا  ا الةاةه رتةةاف ادتقكاة  و م ا  تة اال  إ  هةذا داةحا ي وزا وا ذدةةك ماوجيةا    وصةفقا اداةحا  يقنةةه 
 ةباناي دق ش ي  ادقهللاقحأ وايبني اسهل راالو ةن دم  ادقاصاي ةاا ف م : ظواأ 

ذا  إىل ةا هق ةنياه   انوهل رتني إظواو اي جز  ة(و انقمأ اد قا رتاةي وقاوم اداة   اضةاالي دق واسشاو   ققده  إ  ه 
 د  هذا اد لو ادذق منياه ونه سحا ةبنيأ 

ومجةة  لاا ةقسا  جماو ة ةنه الن كمةوهل رفقة  ةن اد  ف الةا اد ايقة ادح استخاجناها ق رتيايةة األلةقااي كلةا  
و ةةك دةلمئيةةةي إين جاالةةو ق األوض قةافةةة لةةادقا دجت ةةو راوةةا ةةةن يفاةة  راوةةا ي ونظةةائاه  مقةة م ق لقدةةه م ةةاىل  وإذ لةةاا

 ادي(ا أ مقىل ةقسا ورت ه  و  هاوو  جما دتوهل ألنه ايباشا دة الق  دصادةي وأل  اي جزات ظوات الةا ي يهأ 
 واستفوام  دمققدق   إنياوقأ  
 ادباا أ و  ضوهل يالاوا  م اةاوز  مب ىن  الن أ  وادمم ق  دةحق   م ادت ةاوأ و  ضوهل يالاوا  م 
ومجةةةة  دسةةحا هةةذا  ةاةةتأنفة دةتةةق اخ واسنيةةاوي دنيةةا ةقسةةا الةةةاوهل وصةةفوهل اآلايت احلةةق  رةةا سةةحاأ واسشةةاو  مفاةة   

 ادت اي  عوةوهل وراا  لقىهلي    اسشاو  إىل مةةك اآلايت كاراةة ق ظوةقو رتقاقتوةا ودرةا دااة  ةةن اداةحا ق شةيالأ
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ودذدك كا  ةف قا  دمققدق   حمذورا د  دة اديمم الةاه وهق  إ  هذا داحا ةبني  رادتق يا: دمققدق  هذا ادقةقا دةحةق 
يةا جةاالكهلأ ولايةه ةنةه لقدةةه م ةاىل  لةو لة  جةاالكهل وسةةو ةةن لبةةي مدبانةات ومدةذق لةةةتهل  ولقدةه   اة   ائفةة ةةنوهل  ةةا 

 ادذق مققا أ 
  ميق  سحاا اومقا رأم  ىهل راا  اداحا وسقال الالبةة ة ا اةه كقةاا ىةهلي ألرةهل كةانقا ويا نفا ةقسا الن آايت   د 

 ينقهق   نيأ  اداحاأ رجلةة  و  يفة  اداارتاو   ة  قرة الةا مجةة  دسحا هذا أ 
رةةاي ىن: هةةذا دةةا   اةةحا وإمنةةا دالةةةهل د  اداةةارتا   يفةةة ي دق دةةق كةةا  سةةارتاا يةةا شةةنع رتةةاا اداةةارتايني إذ صةةارته  
 دقناالة   حيقا صناالته ألنه دق وآها حمقا  يا ادتزةواأ ا
 لادقا دجئتنا دتةفتنا اللةا وجة ان الةاةه آمالان وميةق  ديلةا اديةربايال ق األوض وةةا حنةن ديلةا مبة ةنني  اديةمم الةةا مجةةة  

الةةا خت ئةة ةقسةا رالةا   لادقا دجئتنا  ة(و اديمم الةا مجةة  لاا ةقسا دمققدق   وا سةتفوام ق  دجئتنةا   نةقا إنيةاوههل
جاال  هي والةا سقال ظنوهل  ه وهباوو  ق ادغايةة ادةح يت ةبارةا ممةا جةاال  ةه ةقسةاأ وإمنةا واجوةقا ةقسةا ما ةاأ يةا مقة م 

 ةن دنه ادذق مشا اد الق  ودظوا اي جز ي مث دشاكاه ةع دقاه هاوو  ق سقال ظنوهل هبلا ق ادغاية ةن اللةولاأ 
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ةفتنا  ةضاوع دف  ةن مأ هللااأ ةت  اي: إذا صاف وجوه الن ادنظا إىل شيال ةقا و دقجوهأ وادف و ادقاصا ةنه و م  

دا  إ    ي اوالةأ يقاا: ادتف أ وهةق هنةا ةاةت لو جمةازا ق ادتحقيةو الةن اد لةو دو ا التقةا  إىل  ةاه كةقيم   يبقةا 
 مث  ةب  رتىت صاوت ةااوية احلقاقةأ    ه نظا إىل ةا كا  ينظاهي رأصةه است او   (اةاة 

 ول  مج   صةة  ةا وج ان الةاه آمالان  كو األرتقاا ادح كا  آمؤههل ةتةباني هباأ  
واقتا ادت با أ وج ان  يا راه ةةن اسشةاو  إىل درةهل ننيةأوا الةاوةا والقةقهةاي وذدةك ممةا يياةبوهل م ةقةا هبةاي ودرةا كانة   

 قا هبا مب ا حملبة آمئوهل أل  حمبة ادنييال مقتضي حمبة درتقاده وةم اامهأ درتقاا آمئوهل وذدك مما يزي ههل م ة
وق ذدك إشاو  إىل درا الن ههل صقاأ ورتق ألرهل ل  الت وا  مئوهل كلا لاا م اىل  وكذدك ةا دوسةنا ةن لبةك ق لاية  

اا الةن لةقم إ ةااهاهل الةاةه اداةمم  لةادقا ةن نذيا إ  لاا ةلرقها إان وج ان آمالان الةا دةة وإان الةةا آةوهةهل ةقتة و  أ ولة
وج ان آمالان ىا الا  ين لاا دق  كنتهل دنتهل وآمؤكهل ق هللاةما ةبةني ي ولة  جةاالههل ةقسةا دققة  دفةتوهل اللةا وجة وا الةاةه 
آمالهةهل ريةةا  ذدةةك حمةةو اسنيةةاو النةة ههل أل  مغاةةا ذدةةك حياةةبقنه إراةا ا  لةةاا ايةة، ةةةن لةةقم راالةةق  دمةةذو ةقسةةا ولقةةةه 

 األوض أ  دافا وا ق
 واسماا  حباف  الةا  دة  دة الةا  ين آمئوهل ةن مةك األرتقاا وةمزةتوهل ىاأ   
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وال ةةف  وميةةق  ديلةةا اديةةربايال  الةةةا ادف ةةو اي ةةةو  ةةهي واي  ةةقف هةةق اد ةةةة ق اي ةةىن ألرةةهل دوا وا درةةهل مف نةةقا دغةةاض  
ا ألنفاةولا   صةةمرتا دةلة القيني وذدةةك ادنفةع هةةق ةقسةا وهةاوو  ق جمائوةةا إدةاوهل مبةةا جةاالوا  ةةهي دق درلةا حيةاو   نف ةة

 ا ستحقاذ الةا ساا   ةقا محلاةةأ 
 واديربايال: اد ظلة وإظواو ادتفقو الةا ادناسأ  
واألوض: هي اي وق    انوهلي وهي دوض ةقاي كققده  ياي  د   اجيهل ةةن دوهللاةيهل أ ويةا كةانقا ظنةقا م ةبولةا دةاةاا    

(ةىن ايخا ةه أل  هةاوو  كةا  رتاهللاةاا رةادتفتقا الةن ق ةاأ ادقارتة  إىل ق ةاأ ا ثنةنيأ دمقا ق ق ةاأ ةقسةا  ضةلا اي
وإمنا شاكقا هاوو  ق هذا ادظن ةن رتاث إنه جاال ةع ةقسا ومل يباشا اد الق  رظنقا دنه جاال ة ةه دانةاا ةةن سةاا   دقاةه 

 رتظا دنفاهأ 
  ادنتاجةة دتةةك ا لةةة مبةا ة وةا ةةن اد ةةةي دق يةا ومجةة  وةا حنن ديلا مب ةنني  ال ف الةا مجةة  دجئتنا أ وهي ق لةق  

 مبني ةقق كلا رلا حنن ديلا مب ةننيأ 
ومقةة مي  ديلةةا  الةةةا ةت ةقةةه أل  ايخةةا بني مهةةا األهةةهل ةةةن مجةةةة ادنفةةي أل  انتفةةاال إميةةارهل ق زاللوةةهل كةةا  ألجةةو ةقسةةا  

 وهاوو  إذ مقمهقمها ةت ةيب نفع ألنفاولاأ 
 ذااتمها مالتباو ةا ان قاي الةاه ةن لق  إ  اا  ين آمال ادقبط وا ستامال الةا ساا    م ههلأ راياا  ةن هللالا ادت(ناة  
وصاغ  مجةة  وةا حنن ديلا مب ةنني  االاة  و  د  يققدقا وةا ن ةن ديلا سرا   اد(بات واد وام ود  انتفةاال إميةارهل هبلةا  

 ةتقاو ةتلين    لاالاة ألرت  ق هللا هأ 
قين  يةو سةارتا الةةاهل رةلةا جةاال اداةحا  لةاا ىةهل ةقسةا ددقةقا ةةا دنةتهل ةةقةق  رةلةا ددقةقا لةاا ةقسةا ةةا  ولاا راالق  ائت 

جئةةتهل  ةةه اداةةحا إ    سةةاب ةه إ      يقةةة  اللةةو ايفاةة ين وحيةةق   احلةةق  يةلامةةه ودةةق كةةاه اةاةةةق   مجةةةة  ولةةاا 
ة ق رتيهل جقاأ ة  حلاف  يةا  رتيةي دو  ةةا مةقةا راالق   ال ف الةا مجةة  لادقا إ  هذا داحا ةبني ي روذه ا لة

 ه راالق  وةة ه  الق  ةقسا وة جزمه ةن ةنع د  ييق  ةا جاال  ه أتيا ا ةن النة   أ مث رتيةي ةناةا ةةا مةقةا  ةه راالةق  
قةاو دسةبا ه قاصة مةك اد الق  ةن حماودة أتيا  لقىهل  إ  هذا داحا ةبني  دا(بتقا درهل لا وو  الةةا اسماةا  مب(ةوةا ممةا ك

 ةن ققائص راالق ي يا راه ةن األةا ااصة األةة م ست  ا  س  اا ةا  نيا ةنهأ 
 وايخا ه  ققده  ايتقين  ههل ة، راالق  وقاصته ادذين  ا ههل منفاذ دةاهأ  
ةقسةا ق ودةا إبرتضاو مجاع اداحا  ايتلينني ق الةهل اداحا ألرهل د قا   لائقهي ودل و الةا إظواو ةا يفقو ققاوو  

زاللهي رحضقوههل ةغن الن رتضقو اداحا  ادض فاال ق الةهل اداحا أل  اللةوةهل ةظنةة د    يةقازق ةةا دظلةاه ةقسةا ةةن 
 اي جز  رإذا دمقا مبا هق  و  ة جز  ةقسا كا  ذدك ةاوجا د الق  ةقسا  ني  مهاال األةةأ 
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و سةارتا م ةلقنةه ومظفةاو   ةهي دو دوية    يةو  ة ةىن ادي(ةا  ي  واد لقم ق لقده   يو سارتا الةاهل  اللقم الاقي دق  ية  
 كلا مق م ق لقده  ودئن دما  ادذين دومقا اديتاأ  يو آية  ق سقو  ادبقا أ 

ومجةةة  رةلةةا جةةاال اداةةحا   ال ةةف الةةةا مجةةة  ولةةاا راالةةق  ي ال ةةف جمةةيال اداةةحا  ولةقا ةقسةةا ىةةهل الةةةا مجةةةة  لةةاا  
ادفةقو ق إرتضةاوههل وهةق م قاةه حباةه ايت ةاوف ق اسسةااع مب(ةو ادنيةيال ايةأةقو  ةهي راالق    فاال ادت قاه دة  دة الةا 

واي  ةةقف ق اي ةةىن حمةةذوف أل  ادةةذق ي قةةه لقدةةه  ائتةةقين  يةةو سةةارتا  هةةق إماةةارهل هبةةهلي وديةةن ذدةةك دقةةةة جةة واه ق 
ظاة ةن لقده  جاال اداحا   ادغاض ادذق ساق  ادققة ألجةه رتذف استغناال النه مبا يقتضاه وي ا الةاه   دة القةاة ودف

 الةا  ايقة اسجيازأ وادتق يا: رأمقه هبهل رةلا جاالوا لاا ىهل ةقساأ 
 وادت ايف ق  اداحا   م ايف اد و  ادذكاقأ  
وإمنا دةاههل ةقسا    يبت ئقا إبدقةاال سةحاههل إظوةاوا دقةق  رتجتةه أل  شةأ  ايبتة ا مد لةو ايتبةاوق راةه د  ييةق  دةيةن  

ن ةباويهي و  سالا األاللاا ادةح لقاةوةا ادتلقيةه وادلهاةهي وادةح يت ةةه اياتنقةا راوةا اداةبق إىل أتثةا ق ذدك اد لو ة
احلاهللااين وإالجاهبهلي ول  ذكةا ادقةاآ  ق آايت دقةاى د  اداةحا  قةاوا ةقسةا  ةني د  يبتة ا هةق إبظوةاو ة جزمةه و ةني 

 د  يبت ئقاي ود  ةقسا اقتاو د  ييقنقا ايبت ئنيأ 
 األةا ق لقده  ددققا ةا دنتهل ةةقق   ةات لو ق ادتاقية اياا  ةنوا ا قتااو وإظواو لةة ا كلاث  رت  األةاينأ  ور و  
واسدقةةاال: وةةةي شةةيال ق اداةة  إىل األوضأ وإ ةةمو اسدقةةاال الةةةا اللةةو اداةةحا أل  دك(ةةا مقةةاويف اداةةحا  ق داللةةاىهل  

 آايت ك(ةا  درةهل ددقةقا رتبةاىهل والقةاوهلي ودرةا  اةو ةةن سةحاههل درةا اداحاية ييق   اةي دشااال إىل األوضأ ولة  وو  ق
 ما اي وكا  ةنتوا داللاا اداارتا د   او ا لا  رتااأ 

و ةا دنتهل ةةقق   لق   ه ادت لاهل ادب  ي دق شةيال مةققنةهي وهةذا زاي   ق إظوةاو الة م ا كةلاث مببةةم سةحاههلي وهائةة  
 ةب و سحاههل الةا ي  وسقدهأ  دةل، احلاهللااين د  ي ةلقا د   

و  ينييو د  اةاههل ةقسا إبدقاال اداحا  نه دةا مب قاة أل  ادققم كانقا كاراين واديارا  ا لا ه مدنياائع اسىاةةي  
وأل  ايققق  ةن األةا إبدقائه إظواو   منه رذدك مبنزدة مقايا شبوة ايةح  ممن يتق ى س  اىا     مقاياها ة(و  ايقة 

   اد ين األجيي ق كتا ه ايقالفأ الض
ولةة   ةةقق ذكةةا صةةقو  سةةحاههل ق هةةذه اآليةةةي أل  ادغةةاض ةةةن اد ةةرب  ق هةةذه اآليةةة وصةةف إصةةااو راالةةق  وةةئةةه الةةةا  

اسالةااض الةةن ادة الق ي وةةةا دقاةه اياتضةة فق  ادةذين آةنةةقا مبقسةا الةاةةه اداةمم ةةةن االةتمال راالةةق  الةةاوهل وكاةةف نقةةا   
هي وكاف كان  ىهل اد البة احلاىن وين كفاوا الالبة اداةقالي دايقنةقا ةة(م دةليةذ ني مبحلة  صةةا وسقده واياتض فني ة 

  الةاه وسةهل ودذدك مل ي ام مدذكا إ  الةا ةقادة ةقسا الةاه ادامم رتني ودى سحاههل اد ادة الةا يقانه  ا ه ووالة هي 
اههل جتاه ة جز  ةقسا الةاةه اداةممي وألجةو هةذا مل و   اد البة دةحقأ وذدك دههل ق هذا ايقام ةن ذكا ان رتاض سح

 يذكا ةف قا  ددققا  دتنزيو ر و  ددققا  ةنزدة ادمزمي د  م م ةق ادغاض  باا  ةف قدهأ 
وة ىن  جئةتهل  ةه  دظوا ةقه دنةاي رةاةيال لة  اسةت لو جمةازا ق اسظوةاوي أل  ادةذق جيةيال مدنيةيال يظوةاه ق اييةا  ادةذق  

راةأ ودا  اياا  درهل جاؤوا ةن  قاع دقاى ةقارتبني دةاحاي ألنه وإ  كا  ك(ا ةن اداحا  دو كةوهل جاالهي رايمزةة الا 
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لةة  دلبةةةقا ةةةن ةةة   ال يةة  ي  ةةا د  ذدةةك ادتقةة يا   ي ةةا  ق كةةو ةةةا ي ةةرب راةةه  نحةةق: جةةاال  يةةذاي رانةةه وإ  اسةةتقام ق 
 وا مسرك أ حنق وجاالوا الةا للاقه   م كذأ    ياتقاهل ق حنق  إ  ادذين جاال

ونظهل اديمم الةا هذا األسةقأ ع و  ةا جئتهل  ةان ا إداه  و  د  جي و ةف ق  دف و  ساب ةه ي وع ةه االا ةبولةاي  
مث مفاةةاه علةةةة  جئةةتهل  ةةه  مث  اانةةه    ةةف ادباةةا  دققةة  ا هتلةةام  ةةذكاه وادتنيةةقيق إىل ة ارةةة ااةةربي وهةةق مجةةةة  إ    

حا ةف ق  دف و  سةاب ةه ي كةو ذدةك إ نةاأ وختةايج الةةا قةمف ةقتضةا ادظةاهاي داتقةاو ساب ةه  مث جميال هللالا ادا
 اسقباو  (بقت رتقاقة ق اداحا ده ويتلين ق دذها  ادااة ني رضو  ين ويقع ادااله ق نفقسوهلأ 
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لقدةةه  ةةةا جئةةتهل  ةةه  اسةةهل ةقصةةقاي ولقدةةه  اداةةحا  لةةاده ا لوةةقو هبلةةز  وصةةو ق دودةةه هةةي مهةةز   اا ي رتيةةق   ةةةا  ق   

واداحا ال ف  اا   سهل ايقصقاأ ولاده د ق اللاوي ود ق ج فةا  آداةحا  هبلةز  اسةتفوام ق دودةه ومية  دتاةواو اىلةز  
اد(اناةي رتيق   ةا  ق لقده  ةا جئتهل  ه  استفواةاة وييق   آداحا  استفواةا ةبانا ا ةا  ا ستفواةاةأ وهق ةاةت لو 

 أ واي ىن: دنه دةا هني يات ا ه انس ك(او أ ق ادتحقا
و د    ساب ةه  قرب  ةا  ايقصقدة الةا لااال  ا لوقوي واستئناف  ااين الةا لااال  ديب اللاو وةن وارقه وأتكاة  ااةرب  

 أ إ   زاي   ق إدقاال اداوع ق نفقسوهلأ 
ا دوي  ةنهي دق د    ساب و أتثةاه الةةا ادنةاس  فضة  وإ  اده: إظواو دنه ختااو دا  حبقاقةي أل  إظواو ذدك إ  اا ي 

سةاهي ودشةةاوت المةةة ا سةةتقباا إىل لةاأ إ  ادةةهي ولة  رتقةةو ذدةةك اد ةةهل يقسةةا الةاةه اداةةمم   ايةق ادةةقرتي ااةةاص ق 
 مةك ادقضاةي دو اد ام من واجه ك  لاال   كةاةي وهي ة دقا  إ      يقة  اللو ايفا ين أ 

   يقة  اللو ايفا ين  ة لهللاةي وهي م ةاو يضلق  مجةة  إ    سةاب ةه ي ومةذياو دةيةمم مبةا راةه رجلةة  إ     
نفةةي اسصةةمحأ وم ايةةف  ايفاةة ين   ةةمم ا ةةن ي ةةةن ادت لةةاهل ق جةةن  اسصةةمح اينفةةي وجةةن  ايفاةة ين دةةا ةهل د  

 نةةه اللةةو راسةة ي ألنةةه ر ةةو ةةةن شةةأرهل  سةةحاههل هةةق ةةةن لباةةو اللةةو ايفاةة يني وإهللاةةارة  اللةةو  إىل  ايفاةة ين  يةة ذ 
اسراا  رايق  ناجا الةا ةنقاىهل وسا  الةا ة تا ههلي واياا  إبصةمح اللةو ايفاة ين ادةذق نفةاه دنةه   ي ية هأ ودةا  
اياا  نفي مقااه صاحلاي أل  ةاهاة اسراا    مقبو د  مقا صمرتا رتىت ينفا مقااها كذدك الن  ي وإمنا إصمرتوا 

 اؤهةةا ادقةةمحي رةةإذا نفةةي   إصةةمرتوا رةةذدك  لكوةةا وشةةأراي وةةةن شةةأ  ادفاةةا  د  يتضةةاالا ةةةع ادزةةةا  رتةةىت هةةق إال
 يضلحوأ 

ويا ل م لقده  إ    ساب ةه  الةهل د  اياا  ةن كفي إصةمرته ماةةاط دسةباأ   منةه الةاةه رتةىت يب ةو أتثةاهي ود  الة م  
 قده م اىل  ويب و ادبا و  دق يظوا   منهأ إصمح داللاا دة(اىهل هق إ  اا د ااهللاوهل ةنوا كق
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وإمنا كا  اداحا  ةفا ين أل  لق ههل مضةاو الققا ادناس دايقنقا ةاخاين ىهل و  ي ةلقا دسباأ األشااال رابقةقا الادةة  
رالا أتةاههل اداحا ي و  يوتة وا إىل إصةمح دنفاةوهل سةبامأ دةةا اداةحا  ادةذين قةا بوهل ةقسةا الةاةه اداةمم رإراةا ههل 

 ظوا ألرهل حياودق  إ  اا  الق  احلق واد ين ادققمي وماويج ادنياك وادضم تأ د
 ومجةة  وحيق   احلق  ة  قرة الةا مجةة  إ    ساب ةه  دق ساب ةه وحيق احلقي دق ي(ب  اي جز أ  
 واسرتقاو: ادت(با أ وةنه الي احلق رتقا ألنه اد(ا  أ  
 ع د  ةقتضا ادظاها اسهللالاو دقق  ما اة ايوا ة ق نفقسوهلأ وإظواو اسهل ا مدة ق هذه ا لةة ة 
 وادباال ق   يةلامه  دةابباةأ  
واديةلةةات: ةاةةت او  دت ةةةق ل ومةةه م ةةاىل مسجيةةا  وهةةق ادت ةةةق اي ةةرب النةةه مدتيةةقين ا ةةاوق الةةةا ورةةق إوا مةةه والةةةا ورةةق  

ننيةةأ النةه إ واك ة ةىن وية ا الةةا إوا   ايتيةهليوالةةةا الةلةهأ وهةي اسةت او  وشةاقةي أل  ذدةةك ادت ةةق ينيةبه اديةمم ق دنةه ي
 الةلهأ 

ومجةة  ودق كاه اةاةق   ق ةقهللاع احلااي و دق  وصةةاةي وهةي مقتضةي د  احلادةة ادةح   ة ها  ايةة رالةا يظةن راةه ختةةف  
ا دج و ودوىل رتيهل ةا لبةواي كلا مق م الن  لقده م اىل  ودق ارت ى  ه  ق سقو  آا اللاا ي رايق   ا ذدك ةن األرتقا

 تحقاق احليهل اداا ق ة هأوإمنا كان  كااهاة اةاةني إرتقاو احلةق  ايةة يةا يظةن راةه ختةةف اسرتقةاو أل  مةةك اديااهاةة 
ةن شأرا د  مب (وهل الةا ة اوهللاة احلق ادذق ياقالههل وحماودة  رتضه وههل مجاالة دلقايال يق ه الةاوهل ادق ه رأالةلوهل 

 د    قاذىهلأ 
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ودوا   مةاةني  راالق  وة،ه ر  ا الن هللالا اا اأ إىل ا سهل ادظاها يا راه ةن وصفوهل مسجاام م ايضا هبهلأ وإمنا   

مل  ا بوهل  قفة اسجاام    يققا: وإ  كاهتهل ديوا اةاةق  ال و  الن ةقاجوتوهل مدذمي ولقرا الن  دةا   م اىل إذ لاا 
ما مدقضاة ق صقو  لضاة كةاةة وهةق ياية  درةهل ةةن جزئااهةا  ة و  مقةاي   ةذدكأ وهةذا اةمف ده  رقق  ده لق  دانا  رأ

ةقام ادنيب حمل  صةا   الةاه وسةهل إذ لاا   ده  لو درغا   أتةاوين دالبة  ديوةا ا ةاهةق   أل  ذدةك كةا    ة  ميايةا 
كني كانقا حماودني ةن ادنيب د  ي ب  آىتوهلي ريا  ق ةقام  القههلي وةقسا الةاه ادامم كا  ق ا ت اال اد الق أ وأل  اينيا 

 اسنياو   ةم ادا  الةاوهلي وةقسا كا  حماو  راالق  وة،ه د  ي ةنقاي ريا  ق ةقام ادل اه مدةنيأ 
 رلةةا آةةةن يقسةةا إ  ذويةةة ةةةن لقةةةه الةةةا قةةقف ةةةن راالةةق  وة يوةةهل د  يفتةةنوهل وإ  راالةةق  د ةةاا ق األوض وإنةةه يةةن  
اارني  مفايع الةا ةةا مقة م ةةن احملةاوو ي دق رتفةاع الةةا ذدةك د  راالةق  وةة،ه مل ي ةنةقا مبقسةا أل  رتقةا اية ةنني ق اي

ذوية ةن لقم ةقسا يفا  د   اههل مل ي ةنقا وهق ايققق ي ريان  صاغة ادققا ق هذا ايقام إجيازاأ وادتق يا: مفاع الةا 
 ذدك مقلاهل الةا اسالااضأ 
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ث  ني احملاوو  و ني مقلالوهل الةا اسالااضي وهق إدقاال ةقسا القاه وادتقاةوا ةا ددققه ةن سحاههلي ول   قق ةا رت  
د ةة م م ةةةق ادغةةاض  باةةا  ذدةةك إذ ايققةةق  اسرضةةاال إىل درةةهل صةةللقا الةةةا اسالةةااض أل  ذدةةك حمةةو  (اةةو داللةةاىهل حبةةاا 

 ةنياكي دهو ةيةأ 
ق اديةلةةة أل  اديةلةةةة ةنيةةتقة ةةةن األةانةةةةي واد(اناةةة مهةةز  ةزيةةة    ور ةةو  آةةةن  دصةةةةه  ددةةةن  هبلةةزمني: إرتةةة امها دصةةةاة  

دةت  يةةي دق ج ةةه ذا دةانةةي دق  ةا كةةاذأ رقةاو ر ةو  آةةن  مب ةىن صةة وي ورتقةه د  ي ة ى إىل ايف ةقا  نفاةه وديةةن 
 ةنهأ ال ق مدمم دةتفالة  ني  آةن  مب ىن ص و ةن األةانة و ني  آةن  مب ىن ج ةه ق دةني دق   ققف الةاه 

وهذه ادمم الاها ا ن ةادك  م ادتباةني ومب ةه ا ةن هنيةامي وهةي مة قو الةةا ايف ةقا دتققيةة ة ةىن ايف قداةةي وي كة  لقة   
ادتققية ق ة(و ر ةو  آةةن  مب ةىن صة و  رةع د  يةتةب   ف ةو  آةنةه  إذا ج ةةه ق دةةن وسةاأ  ق لقدةه م ةاىل  ولةادقا دةن 

 ن ةن دك  ق سقو  اسسااالأ 
   ى مدباال دتضلنه ة ىن ص و كلا ق لقده م اىل  لاا آةن  دنه   إده إ  ادذق آةن   ه  نق إساائاو أ ول  ي 
 وادذوية: األ ناال ومق م ق لقده  ذوية   ضوا ةن      ق سقو  آا اللاا أ  
 دتبةام إداوهل رتانئذأ دق رلا آةن مبا جاال  ه ةقسا إ  د ناال  ف إساائاو ومل مبةم  القمه  قاة لقةه دو مل ي ةا م 
و الةا  ق لقده  الةا ققف ةن راالق   مب ىن  ةع  ة(و وآما اياا الةا رتبه دق آةنقا ةع ققروهلي وهي ظاف ةاتقا  

 ق ةقهللاع احلاا ةن  ذوية ي دق ق رتاا ققروهل ايتلين ةنوهلأ 
 
 وهذا ثناال الةاوهل  رهل آةنقا ومل يق ههل الن اسميا  ققروهل ةن راالق أ  
: درهل آةنقا الن  ظوقو ة جزمةهي دق دالةنةقا اسميةا   ةه ق ذدةك ايةق ن أل  اسميةا    ي ةاف إ  إبظوةاوه و  رائة   واي ىن 

ةنةةه إ  ذدةةك اسظوةةاوأ دق ةةةن احلاهللاةةاين ق ذدةةك اينيةةو  ةةةن  ةةف إسةةاائاو رةةا  الةةا   هةةذه اةةةاةع د  يغنيةةاها ادنيةةباأ 
اا: ادغةلةا ي رايقنةق  لة  آةنةقا ةةن مةقةاال دنفاةوهلي وكةو هةذا   يقتضةي واداار ق  ر رب النوهل مدذوية دق األ ناالي كلا يقة

د   قاة لقةه كفاوا  هي إذ حيتلو د  ييقنقا آةنقا  ه     ذدك يا  ةغةتوهل  القمةه ألنةه ييةق  لة  ا تة د  ة الق  راالةق  ةبةا و  
هق  الق  راالق  وختةاص  ف إسةاائاو ةةن  ةت(اا األةا ةن    ققده  اذهبا إىل راالق  إنه  غا  رايق  ايأةقو  ه ا ت اال 

 األساأ 
و ايةة،  مقةة م آنفةةا ق هةةذه ادققةةةي ودهللاةةاف ايةة، إىل هللاةةلا ا لةةع وهةةق الائةة  إىل ادذويةةةي دق الةةةا قةةقف ةةةن راالةةق   

والةا ققف ةن لقةوهلي وههل  قاة ادققم ادذين مل حيضاوا ذدك اينيو  قنياة د  يغضبقا الةاوهل وي ذرهل سميارهل مبقسا يا 
 تقل ق  ةن ة اقذ  راالق   ذدك مجاع لباةتوهل الةا الا   ا با ا  ق دقذ ادقباةة  ف ةة ةن     وجاىاأ ي
و ادفنت  إ قاا اداوع وا هللا ااأ الةا اد قو  ابه ماةاط ةا   مات اع ادنف  كلةهي ومق م ق لقده م اىل  وادفتنة  

 دش  ةن ادقتو  ق سقو  ادبقا أ روذا وجه مفاا اآليةأ 
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ومجةة  وإ  راالق  د اا ق األوض وإنه ين اياارني  ق ةقهللاع احلاا روي ال ف الةا لقده  الةةا قةقف ةةن راالةق     

وهي مفا  ة ىن ادت ةاو اقروهل ةن راالق ي دق درةهل حمقةق  ق قةقروهل ادنية ي ي رب ة  د  دثةىن الةةاوهل  رةهل آةنةقا ق رتةاا 
ال ماةقفي وق هةةذا زاي   ثنةةاال الةةا لةةق  إميةةارهل إذ آةنةقا ق رتةةاا قةةقروهل ةةن ايةةةك ةةةع شة   ااةةقف زا  ربةني درةةهل درتقةةا

ل ومةةه الةةةا دذاهةةهلي وةةةن ةةةةئوهلي دق لةةقةوهلي وهةةق قةةقف شةة ي ي أل  آةوه مت ةةاو ايةةاال ق مجاةةع درتقادةةه رتةةىت ق قةقمةةه 
 ه  باا  امااع ةق و  راالق   اا  جتةاوزه وققيقته دني   ةم اة لقةه إايه ق مجاع مقةبامه حباث   جي  ةفاا ةنوهلي مث امب

 احل  ق ا قوي وةن هذه رتادته   يزاله الن إحلاو ادضا  هللا ا ه وازعأ 
 وأتكا  اارب أ إ   دمهتلام  تحقاق     راالق أ  
 ةلني أ واد ةق: ةات او دةغةبة وا ستب ا ي كققده م اىل  إ  راالق  الم ق األوض  ولقده  د    م ةقا الةي ودمقين ةا 
واسسااف: جتاوز رت  ا الت اا اي اوف ق ر وي روق جتاوز ةذةقمي ودشوا ةقاو ه ق اسنفاوي ومل يذكا ةت ةةق اسرةااط  

 رت ني د  ييق  إساارا رالا الاف  ه ةةقك زةارهل ةن ادقفات ايياوهة الن  ادناس ايمزةة دةلةقك ق اد ا  أ 
سسااف ةن د  يقاا: وإنه ياةاف يةا مقة م النة  لقدةه م ةاىل  لة  هللاةةة  إذ  وةةا ولقده  ةن اياارني  د ةم ق وصفه م 

 دان ةن ايوت ين  ق األن امأ 
 ولةةاا ةقسةةا يقةةقم إ  كنةةتهل دةنةةتهل مت ر ةاةةةه مقكةةةقا إ  كنةةتهل ةاةةةلني رقةةادقا الةةةةا   مقكةنةةا و نةةا   جت ةنةةا رتنةةة دةقةةةقم  

ال ةةف  قاةةة ادققةةة الةةا دوىةةا روةةق ال ةةف الةةةا مجةةةة  ولةةاا راالةةق  ي وهةةذا ادظةايني وانةةا  ا تةةك ةةةن ادقةةقم اديفةةاين   
ق اأ ةقسا  لاع لقةه وههل  نق إساائاو ادذين مبقاي وهق ي ا الةا دنه قا بوهل  ذدك     د   الاههل وآةنقا  ه كلا 

هلي ودةةا ةةن الة اههل ي ذ   ه لقدةه  إ  كنةتهل آةنةتهل مت أ وادغةاض ةنةه م(باة  ادةذين آةنةقا  ةه ق رتضةا  راالةق  الةةا مةقكةو
ادةةذين قةةاف ذويةةتوهل د  ي نبةةقههل الةةةا إظوةةاو اسميةةا       جيبنةةقا د نةةاالههلي ود     نيةةقا راالةةق ي ودةةذدك لةةاا  إ  كنةةتهل 
آةنتهل مت ر ةاه مقكةقا أ واي ىن: إ  كنتهل آةنتهل مت رتقا كلا دظوامه دلقاديهل ر ةاه االتلة وا ق نقةاكهل و رةع ادضةا الةنيهل 

 ذدك الةا دنفايهل مبقان ة راالق  و  الةا راالق  إبظواو ادق ال دهأ  و  م تل وا ق
ودوا  إةو  صةة و إميةةارهل وإىةةاأ لةةةقهبهل ع ةةو إميةةارهل ة ةقةةا مدنيةةاط حمتلةةو ادقلةةقعي رتاةةث ختقرةةقا ةةةن راالةةق  د  يفتةةنوهل  

ةةة الةةا إميةارهل أل  ادة الق  رأوا وا د  ييتلقا إميارهل مقاة ةن راالق  وةةئوهلي وإمنةا ج ةو الة م اكةلاثوهل  ةب   راالةق  الم
ق دوا دةاهةةا   متقةةقم إ  إبظوةةاو ةتب اوةةا مجةةاالتوهلي رةةم مغتفةةا راوةةا ادتقاةةة رتانئةةذأ و ةةذدك اللةةو اياةةةلق  األودةةق  ة(ةةو 
 ماي واللاوي وديب  ياي رأالةنقا اسميا  وكلةقا األذىي وإمنا سق   ادتقاة دآلرتا  ةن اي ةنني     مقةقم جاة ةة اسميةا  

 حمو لقده م اىل  ةن كفا مت ةن     إميانه إ  ةن دكاه ولةبه ة لئن مسميا  أ رذدك 
رتق مي اةاوو الةا ةت ةقه ق لقده  ر ةاه مقكةقا  سرا   ادققاي وهق لقةا إهللاةاق يفاةاه لقدةه:  الةةا قةقف ةةن راالةق   

 وةةئوهل د  يفتنوهل ي رآا اي ىن إىل راوهل الن لارة راالق أ 
  م آنفا ق لقة نقحأ وادتقكو: مق 
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ومجةةةة  إ  كنةةتهل ةاةةةلني  شةةاط ة  ة كةة  دنيةةاط  إ  كنةةتهل آةنةةتهل مت ي رحقةةو ةةةن جملةةقع ا لةتةةني د  رتقةةقا هةةذا  
ادتقكةو ةتقلةف الةةا رتقةقا إميةارهل وإسةمةوهلي يزية  ا التنةةاال مدتقكةو ودنةه ةةمزم د ميةا  واسسةممي وةبةني ديضةا دةنيةةاط 

ميا  ةاةهل تي دق لةص ده  ا شائه إايه  ل   ق ل و    و  ق د  وال ه رتقي رحقو األواي دق إ  كا  إميانيهل إ
 ةن جملقع ادنيا ني ةا يقتضي م ةاق كو ةن ادنيا ني الةا ادنياط اآلقاأ 

   
 

 2058صفحة : 
 
 تةرب شةاالا إ  وهذا ةن ةاأدة م ةاق ادنياط الةا ادنياطي واسميةا  مقة يق اداسةقا رالةا جةاال  ةه وهةق اللةو لةةيبي و  ي  

ةع اسسممي واسسمم: ادن ق مبا ي ا الةا اسميا  و  ي ترب شاالا إ  ةع اسميا ي راسميا  انف اا لةيب نفاايني واسسمم 
اللو جالايني ومها ةتمزةا  ق ا الت ا  هبلا ق امباع اد ين إذ   ي ةهل رتققا مق يق ادقةه إ  مدققا واد االةي وإذ 

قا إ  إذا وارق ةا ق ادنف ي لاا م اىل  لاد  األالااأ آةنا لو مل م ةنقا ودين لقدقا دسةلنا ويا ي قو   ييق  ادققا رت
 اسميا  ق لةق يهل أ ول  وو  ذدك صاحيا ق رت يث س اا جربيو ق ادقحاحنيأ 

ني  ةةا ةةة ةننيي أل  ذدةةك   ودةةا  ايةةاا  درةةهل إ  مل يتقكةةةقا كةةانقا ةةة ةنني  ةةا ةاةةةلنيي و  درةةهل إ  مقكةةةقا كةةانقا ةاةةةل 
يااال  الةاه ادت ين مد ينأ وةن مث كا  لقده  ر ةاه مقكةقا  جقام دةنيا ني كةاولاأ دق يق و دةنياط اد(اين جقاأ مماثةو 

  قاأ ادنياط األواأ هذا هق حملو اآلية وةا رتاوده ك(ا ةن ايفااين قاوم الن ةواع اديممأ 
ا ادنبقق ادذق واجووهل  ه نباوهل ةااالا هبهل إىل ادتجا  الن ادتخةقف وايقةان ةي وإىل ول  كا  صا و إميارهل ةع نقو األة 

الق  اد زم الةةا ادتقكةو الةةا  ي رةةذدك م ووا عقا ةه  يةلةة  الةةا   مقكةنةا  ةنيةتلةة الةةا قققصةاة ادققةا ايقتضةي 
 جتا ههل الن ادتقكو الةا  ا   م اىلأ 

لةةقىهل ذدةك الةةةا ةقادةة ةقسةةا  فةةاال ادت قاةه قمرةةا د،سةةقأ ادغادةةه ق رتيايةةة ودشةا إىل ةبةةا وههل    ال فة  مجةةةة  
 مجو األلقاا ا اوية ق احملاووات د  ميق   ا ة  قرةي رخقدف ةقتضا ادظاها ىذه ادنيتةأ 

توهل مث ذيةةقا كةلةتوهل مدتقجةةه إىل    اة اىهل ةةةن د  يقةاوهل هللاةةا راالةق ي انظةاين ق ذدةةك إىل ةقةةحة ادةة ين لبةو ةقةةةح 
ألرهل إ   ين اديفا  ةن إهمكوهل دو م ذيبوهل لقي  شقكة دنقاو اديفاو راققدق  ق دنفاوهل: دق كا  ه  ال الةةا احلةق 

 يا دصاهبهل ةا دصاهبهل رافتنت  ذدك الاةة اديفا  ويظنق  د   ينوهل احلقأ 
 واديفا رتنةأ وادفتنة: مق م مفااها آنفاأ والقا ذدك رتنة ألرا مزي  ادناس مق م ق اديفاي  
وادفتنةةة ةقةة وأ رل ةةىن سةة اىهل د    جي ةوةةهل   رتنةةة هةةق د    جي ةوةةهل سةةبه رتنةةةي رت  يةةة ر ةةو  جت ةنةةا  إىل هللاةةلاههل   

ايخرب النه  فتنة م  ية الةا  ايقة اةاز اد قةةيي ودةا  ااةرب  فتنةة ةةن اسقبةاو ميقة و إذ   يفاهللاةق  د  ييقنةقا رةامنني 
 هل دوا وا   جت ةنا ةفتقنني دةققم ادظاينيأ و  يال  ايقام  ر
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ووصفقا اديفاو أ ادظايني  أل  ادنيةاك ظةةهلي وألنةه ينية ا  رةهل مةباةقا  نةقاع ادظةةهل: ظةةهل دنفاةوهلي وظةةهل اامئةقي مث  
 سأدقا ةا راه صمرتوهل ر ةبقا ادنجا  ةن ادققم اديارايني دق ةن   نيوهل وإهللاااوههلأ 

اس  ا إبميارهل أل  اينة ت الةاوهلي لاا م اىل  لو    نقا الةي إسمةيهل  و   ميةن الةةايهل  وزاي     ا تك  دةتربؤ ةن 
 د  ه اكهل د ميا  إ  كنتهل صا لني أ 

وذكا دفظ ادققم ق لقده  دةققم ادظايني  ولقده  ةن ادققم اديةاراين  دةقجةه ادةذق دشةاان إداةه ق دواسةط ادبقةا ي وق هةذه  
  اداقو   ا ةا أ

 ودورتانةةا إىل ةقسةةا ودقاةةه د  مبةةقالا دققةيلةةا مبقةةا  اةةقات واج ةةةقا  اةةقميهل لبةةةة ودلالةةقا ادقةةةقا  و نيةةا ايةة ةنني  جيةةقز د   
ييق  ال فا الةا مجةة  ولاا ةقسا اي لقم ي وجيقز د  ييق  ال ف لقةة الةةا لقةةي دق الةةا جملةقع اديةمم اداةا قي 

 أل  جملقاله لقص هي رتياية د قاو ةقسا ولقةهأ 
وولةةع ادةةةقرتي هبةةذا األةةةةا إىل ةقسةةا وهةةةاوو  الةاولةةا اداةةةمم ألنةةةه ةةةن األاللةةةاا ادااج ةةة إىل مةةة  ا دةةةا األةةةةةي رةةةالين  

 ا شلاك راوا  ني اداسقا وة ازوهأ 
وادتبةةقؤ: اختةةاذ ةيةةا  ياةةينهي وهةةق مف ةةو ةةةن ادبةةقالي دق اداجةةقعي كةةأ  صةةارته اياةةين ييةةةف نفاةةه اداجةةقع إىل حمةةو  

النةه ق شة و  اكتاةا ه مداةا إىل اداةقو دو ادقةا  دو ا رتت ةاأ دو ل ةف اد(لةاو دو حنةق ذدةكي سينه ودق كا  مباال  
 ومق م الن  لقده م اىل  مبقا اي ةنني ةقاال  دةقتاا  ق آا اللاا أ رل ىن  مبقالا دققةيلا  اج م لقةيلا ةتبقئني  اقاتأ 

نةا إىل هللاةلا ةقسةا وهةاوو  الةاولةا اداةمم الةةا  ايقةة وراالو هذا ادف و ق األصو هق ادااكن ميبةاال ي وإمنةا دسةن  ه 
 اةاز اد قةيي إذ كاان سبه مبقؤ لقةولا دةباقتأ وادقاينة لقده  دققةيلا  إذ ج و ادتبقؤ ألجو ادققمأ 
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كةا  دبةف إسةاائاو وة ىن مبقؤ ادباةقت دققةولةا د  اةةاا لقةولةا مختةاذ ادباةقت الةةا ادقصةف ادةذق اةةاارهل  ةهأ وإذ لة     

 ايو ق ةقةةةا ةةةةن لبةةةوي إذ   ييقنةةةق  لةةةا نني ةقةةةا  ةةة و  ةاةةةاكني ولةةة  كةةةانقا سةةةاكنني دوض  جاسةةةا   لةةةاأ ة ينةةةة  
ةنفا   لاال   ايلةية يقةئذ ق جنقأ ادبم  ايقايةي كلا  اناه ق سقو  ادبقا ي   جام د  ميق  ادباقت ايةأةقو  تبقئوةا 

 اأ  ا ادباقت ادح كانقا ساكناو
واهللا اأ ايفااو  ق اياا  ةن هةذه ادباةقت وذكةاوا وواايت  ةا ةمئلةة حلادةة ادقةقم يقةئةذأ رقاةو: دوية  مدباةقت  اةقت  

اد با   دق ةااج  يقةق  راواي وومبا  و الةا هذا ادتفاا ةن أتوده ولقع لقده  ودلالقا ادقم   القبهي وهذا   ا  أل  
ةقا لايبا إبذنهأ ولاو: ادباةقت  اةقت اداةيىن ودةاةيقا الةن ايققةق  ةةن هةذه ادباةقتأ   الةهل د   ف إساائاو ةفاولق  

 وهذا ادققا هق ايناسه دةتبقؤ أل  ادتبقؤ ادايىني وايناسه ديضا س مو ادباقتي وكقرا مبقاأ 
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 ةا  ايوهةهل ادةح كةانقا رادذق يظوا  ناال الةاه د  هذه ادباقت قاام دو دققةاص دةةاههل   مختاذهةا هائةة دموكةاا وهةي  
ياينقرا ق  جاسا   لاأ ة ينة راالق  ول  جاال ق ادتقوا  ةا ينيو  هبذا ادتأويو ق ادفقو اداا ع ةن سفا ااةاوم  إ  
  دةا ةقسا د   ام  بف إساائاو إىل ادبا ية دا لةقا الا  ادفق  ثمثةة دايم ود  ذدةك دوا ةةا سةأده ةقسةا ةةن راالةق ي 

وهل ةن ذدكي ود  ةقسا كاو  ةه ذدك ةن راالق  كو ذدك مين ه كلا ق ادفقو اداا ع وادفقو اد(اةن ود  راالق  ةن 
 ةن سفا اااومي ول  صاو ىهل ذدك الا ا     قاوجوهلأ 

ولقده  واج ةقا  اقميهل لبةة  دق هذه اااام دو األققاص ادح متخذورا جت ةقرا ةفتقرتة إىل ادقبةةأ لاده ا ةن ال اةة الةن  
 اسأ ا ن الب

وادقبةة: اسهل ق اد ا اة  وة ادي بةأ ومةك ا وة هي ةا  ني اينيةاو وايغةاأ أل  لبةةة  ةم  ةقةا كقبةةة اي ينةة ةةا  ةني   
اينياو وايغاأ وهي ا نقأي راجقز د  ييق  ادت با الن مةك ا وة مدقبةة ق اآلية رتياية دت بةا ةقسةا النوةا مبةا ية ا 

دح يقةق  إداواي وهي لبةةة إ ةااهاهلي رايةق  دةةا  ةف إسةاائاو يقةئةذ جةاواي الةةا ايةةة احلنافاةة الةا ة ىن ادتقجه إىل ا وة ا
لبةو د  يناةةخ م سةةتقباا إىل صةةخا  ادقة س وجيةةقز د  ييةةق  ةقسةةا لة  الةةرب مبةةا يفاةة  ة ةىن ا نةةقأ رحياةة  الباومةةه ق 

 كةلة لبةةأ ادقاآ  مدةفظ اياا ف ده ادنيائع ق ادت با الن ا نقأ الن  اد اأ وهق  
واحليلة ق ج و ادباقت إىل ادقبةة د  ادنيةل  مة قةوا ةةن د قاهبةا ق  ادةه دولةات ادنوةاو ق مجاةع ادفقةقا وق ذدةك  

 ةنارع ك(ا أ 
وادذين رااوا ادباقت  را  اقت اداةيىن راةاوا لبةةة: إةةا مب ةىن ةتقا ةةةي وإةةا مب ةىن اج ةةقا  اةقميهل حمةو صةمميهلي وكةم  

   الن ا ست لااأ ادتفااين   ا
 ودةا ادذين أتودقا ادباقت ميااج  رق  رااوا ادقبةة  را لبةة ادقم ي دق جوة ادي بةأ  
والةن ا ةن البةاس: كانة  ادي بةة لبةةة ةقسةاأ والةن احلاةن: كانة  ادي بةة لبةةة كةو األنباةاالأ وهةذا ادتفاةا يمئةهل ماكاةةه  

ا لبةةة هةةق ادباةقت دنفاةةوا   د  جت ةو ادقةةم  راوةا إىل جوةةة ادقبةةةة  اج ةةقا  اةةقميهل لبةةة  أل  ادلكاةةه التضةا د  اة ةةق 
 رإذا ارتق ان ادتأويمت كةوا   ا ها إ  ةفيية ةت افة قم ادتفاا ادذق القدنا الةاهي ول  اقتةفقا راه رو اان   إداهأ 

إذ كو درتة  ةيةةف    جي ةو  ودسن  ر و  اج ةقا  إىل هللالا ا لاالة أل  ذدك ا  و ةن اللو ةقسا ودقاه ولقةولا 
  اته لبةةأ 

ودةةاههل إبلاةةةة ادقةم ي دق ادةةح راهللاةوا   الةةةاوهل الةةةا داةا  ةقسةةاي وادةح كةةانقا يقةةةقرا ةةن لبةةو جمةيال ةقسةةا امباالةةا  
س ااهاهل الةاةه اداةمم ود نائةهأ وادظةاها د  ادة االي إىل دةةاههل إبلاةةة ادقةم  د  اختةاذ ادباةقت كةا  ق رتادةة ورتاةو ريانة  

 ادتوهل ةظنة ادنيغو الن إلاةة ادقةقات رةذدك دةاوا محملارظة الةا إلاةة ادقم  ق ة   ورتةتوهلأ رت
وال ةةف مجةةةة  و نيةةا ايةة ةنني  الةةةا ةةةا لبةوةةا يةة ذ     ةةةا دةةةاوا  ةةه ةةةن اختةةاذ ادباةةقت دةةةا حبادةةة ةنيةة ا   للةةه دق ةةاو  

اةن اد البةةي ودرةهل ةنقةقوو  الةةا الة وههل وانجةق  ةنةه وختقف رإرهل لادقا  و نا   جت ةنا رتنة  رأةا ةقسةا د  يبنيةاههل حب
واي ةنةةق  هةةهل لةةقم ةقسةةا ادةةذين ذكةةاوا ق لقدةةه  رلةةا آةةةن يقسةةا إ  ذويةةة ةةةن لقةةةه  وق لقدةةه  إ  كنةةتهل آةنةةتهل مت ر ةاةةه 

 مقكةقا إ  كنتهل ةاةلني رقادقا الةا   مقكةنا أ 
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وة،ه زينة ودةقا  ق احلاا  اد ناا و نا داضةةقا الةن سةباةك و نةا ا لة  الةةا دةةقاىهل  ولاا ةقسا و نا إنك آما  راالق    

واش   الةا لةقهبهل رم ي ةنقا رتىت ياوا اد ذاأ األداهل  ال ف  قاة ةا جاى ق ادققة مما راه الرب  وةقالظةأ وهةذا ةق ةةة 
اةه اداةمم الةةا و ةه    اسةتجاأ دةه ارب قاوم ةقسا وةن ة ه ةن دوض ةقاأ روذه ايق ةةة دت ايةف كااةةة ةقسةا الة

  الاالهي ودنفذ  اسادته ةاا ه م اىل ةن إنقاذ  ف إساائاو ةن ا ست با أ 
وةو  ةقسا د الائه  وا ا ي ا الةا د  ةا سأده ةن   دزجا راالق  وةةئه إمنا هق يقةحة اد ين   دمنتقام ةنةه دققةةه  

ورتةقا اد ذاأ هبهل اض  شقكتوهل ومذداو جتربههل داج ةقا الةن هللاةمىهل  ودنفاهي راأا   سةه ادن لة الن راالق  وةةئه
 وياوو لبقىهل اسميا أأ 

ويا كان  ادن لة ةغاية مد غاا  ألهو ا وادة وااباثة ج و ةقسا إة ا  راالق  مدن لة ةغااي دفاالق  م سلساا الةةا  
سميارهل  قسائو ادتنية ي  الةةاوهلي وديةن   الةةهل ةةن اسالااض الن اد ين ريا   الاال ةقسا الةاوهل استقمرتا ىهل وم ةبا 

 لةقهبهل ةا مل ي ةله ةقسا ولضا الةاوهل م ستئقااأ 
 وارتت  اد الاال مدن اال يناسبته يقام اد الاالأ ونق ق    قصف ادا ق اة مذدم سظواو اد بق يةأ  
  ايققةق   ةه رتقاقةة اسقبةاو هللاةاوو  د  ةقسةا ولقده  إنةك آماة  راالةق  وةة،ه زينةة ودةةقا   مق ئةة دةة الاال الةةاوهل رةةا 

يقلن      ي ةهل ذدك رت ني د  اارب ةات لو ق ادتلوا  د ةه سةه ادن لةة الةنوهل ق لقدةه  داضةةقا الةن سةباةك أ مث 
 ا نتقاا إىل اد الاال  اةه ةا دومقهأ 

هبذا اي ىن ادذق است لو راه اارب إذ دا  راللا  اارب حباف  إ   ق لقده  إنك آما  راالق   اخل ةققق   ه ا هتلام  
 ايقام ةقام  رع ما   دو  رع إنياوأ 

ول  ما   ايفااو  ق حمو ادمم ق لقده  داضةةقا الةن سةباةك أ وادةذق سةةيه دهةو ادتة لاق ةةنوهل د  ادةمم  م اد البةةأ   
ادةمم ق لقدةه م ةاىل  رادتق ةه آا راالةق  ونقو ذدك الن حنا  ادبقا : ااةاو وسابقيهي واألقفة ي ودصةحاهبلاي الةةا حنةق 

دايةةق  ىةةهل الةة وا ورتةةزان  رةةادمم ايقهللاةةقالة دةت ةاةةو ةاةةت او  ي ةةىن ادلمةةه وادت قاةةه ايقهللاةةقع دةةه رةةاال ادت قاةةه الةةةا  ايقةةة 
ا سةةت او  ادتب اةةة ق ةت ةةةق ة ةةىن احلةةاف رنيةةبه مامةةه ادنيةةيال الةةةا شةةيال آقةةا دةةا  الةةةة راةةه  لمةةه اي ةةةقا الةةةا اد ةةةة 

ة ق لق  ادلمه رتىت صاو كأنه ةققق  يةن ظوةا النة ه دثةاهي رةاي ىن: إنةك آماة  راالةق  وةة،ه زينةة ودةةقا  رضةةقا دةلبادغ
  ذدك ودهللاةقاأ 

ودةلفاةةاين وجةةقه أاةةة دقةةاى: درتةة ها: د  ييةةق  دةت ةاةةوي ود  اي ةةىن: إنةةك ر ةةة  ذدةةك اسةةت واجا ىةةهلي وناةةه إىل  
 ادفااالي وراا  ه اد ربقأ 

 مم الةا رتذف رتافي وادتق يا: دئم يضةقا الن سباةك دق رضةقاأ رتياه ادفخاأ اد(اين: د  ادي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اد(ادث: د  ادةمم  م ادة الاالأ ووق هةذا الةن احلاةنأ والتقةا الةاةه ق ادينيةافأ ولادةه ا ةن األنبةاوقأ وهةق د  ة  ادقجةقه  
 ودثقةواأ 

انةاههل زينةة ودةةةقا  مقايةاا دةنيةن ة الةةةاوهلي اداا ةع: د  ييةق  الةةا رتةةذف مهةز  ا سةتفوامأ وادتقةة يا: داضةةقا الةن سةةباةك آم 
 لاده ا ن ال اةأ وييق  ا ستفوام ةات لم ق ادت جهي لاده ادفخاأ 

 اااة : أتويو ة ىن ادضما  نه اىمكي لاده ادفخاأ وهي وجقه هللا افة ةتفاومة ادض ف رم ن او  تقاياهاأ  
 اائف اد نااي كاحلةي وا قاها وايبةاين ادضةخلةأ لةاا م ةاىل  زيةن وادزينة: ةا يتزين  ه ادناسي وةا حيان ق دنظاوههل ةن  

 دةناس رته ادنيوقات  ولاا  اياا وادبنق  زينة احلاا  اد ناا  ولاا  وديهل راوا مجاا رتني ماحيق  ورتني ماارتق  أ 
ي واألةةةقاا ياةخاو  هبةةا واألةةقاا: ةةا  ةةه لةقام اي ةةايي رادزينةة مةوةةاوهل الةن امبةةاع ايةقاالظي وم ظةةهل شةأرهل ق دنظةةاو لةقةوهل 

اداالاة د االتوهلي ول  كا  دةفااالنة ةن س ة ادازو ووراهاة اد ةا  ةةا سةاو ذكةاه ق اآلرةاوأ وظوةات ة(ةو ةنةه ق دهةااةوهل 
 ونقاوياوهلأ 

 ودالا  ادن اال  ني ا لةة اي ةةة وا لةة اي ةةة دتأكا  ادتذدو وادت اض د جا ة وسظواو ادتربؤ ةن لق  ا اللاضأ  
لاد انرعي وا ن ك(اي ود ق اللاوي وا ن الاةاي ود ق ج فاي وي ققأ  داضةقا   فت  ادااالأ ولاد الاصةهلي و ةز ي وادياةائي و  

  ضهل ادااال الةا ة ىن س اوهل ق مضةاو ادناسأ 
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ةام دغاههلي وكذدك إذا واي ىن احلاصو ةن ادقااالمني ةتح  ألرهل إذا هللاةقا ق دنفاوهل وههل لا   لقةوهل كا  هللامىهل مض  

دهللاةقا ادناس رةإرهل ةةا دهللاةةقههل إ  وهةهل هللاةادق  ةة(ةوهلأ ولة  الةلة  آنفةا د  ادزينةة سةبه هللاةمىهل واألةةقاا سةبه إهللاةما 
 ادناسأ 

 ودالا  ادن اال ةدث ةا  دزاي   أتكا  ادتقجه وادتضاعأ  
 وصو ا لةة مبا لبةوا مبنزدة رتاف اد  فأ  ومجةة  ا ل  الةا دةقاىهل  هي ايققق  ةن هذا اديممي وادن اال يققم ةقام 
واد ل : احملق واسزادةأ ولة  مقة م ق لقدةه  ةةن لبةو د  ن لة  وجقهةا  ق سةقو  ادناةاالأ ور ةةه يت ة ى  نفاةه كلةا ق  

 آية سقو  ادنااالي وي  ى حباف  الةا  كلا هناأ ولقده م اىل  ودق ننياال د لانا الةا دالانوهل  ق سقو  ي أ 
أ الةةا  سوا    يةةن ادف ةةو ةةن ايف ةةقاي دو دتضةلني اد لةة  ة ةةىن ا الةتمال  دةةة احملةق واسزادةةةي ر لةة   ود ةو م  يتةةه 

 األةقاا إممروا وإهمكواأ 
ودةا لقده  واش    رأرتاه دنه ةنيتق ةن ادني ي وهق اد ااأ وةنه ادني   دةلقابة وادتحامي ودق دوي   ةا ذدةك دقاةو:  

 يق  ش  مب ىن د قو ادني  دو است لةه ة(و ج  ق كمةهي دق است لو ا  أ وا بعي دو واقتهلي دو حنقمهاي را
 ورتاف  الةا  ةات او ي ىن ادظاراة است او  مب اة سرا    ين ادني  أ  
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 واي ىن: د قو ادني   ق لةقهبهلأ  
 وادقةقأ: ادنفقس واد ققاأ  
 هللااق ورتةام دق اج ةوةهل ق النةاال و ةبةةة ما ةةا  اةةقا ق واي ىن: دنه ي الق الةاوهل مألنيا  واألرتزا  ادح جت و لةقهبهل ق 

اديفةاأ وهةذا رتةاص ةنةه الةاةةه اداةمم الةةا وسةائو هةة ايتوهل وجةاال درةهل إذا زادة  الةةنوهل ادةن هل وهللاةال  صة ووههل  يةةاوأ 
هللاا  الةا احلاا  مفياوا ق سبه ذدكي ر جةقا مدنق ة إىل   كلا هق ة تا  ادنفقس ادغارةة لاا م اىل  وإذا ة  اسناا  

 و ه ةنابا إداه أ 
وجيقز د  ييق   اش    ةن ادني ي وهق اىجقمأ يقةاا: شة  الةاةهي إذا هجةهلي وذدةك د  لةةقهبهل ق رتادةة ادن لةة واد الةة   

آةنةة سةاكنة رة الا   د  ينية  الةةاوهل   ذا ةهي  (ةام حلةاا إصةا ة نفقسةوهل مألكة او واألرتةزا  حبةاا ةةن ينية  الةةا الةة وه 
 م اىل  ودجةه الةاوهل ااةك ووجةك  دق  قالوهل حليلك وسخاههلأ  داقتةه وهق ة ىن لقده

وهبةةذا يظوةةا د  ةقلةةع ادفةةاال ق لقدةةه  رةةم ي ةنةةقا رتةةىت يةةاوا اد ةةذاأ األدةةاهل  د  ميةةق  رةةاال اداةةبباة ق جةةقاأ ادةة الاالي دق  
 ار و هبهل ذدك دا ةنقاأ وادف و ةنققأ    ةضلا  إهللالاوا واجبا     راال ادابباةأ 

 ةنقا رتىت ياوا اد ذاأ  ق لق  د  يقاا: را ةنقا رتني ياو  اد ذاأ   لبو ذدكأ رققده  رم ي   
وإمنةةا الةة ا الةةن إيقةةاع جةةقاأ ادةة الاال  قةةاغة إثبةةات اسميةةا ي إىل إيةةاا ه  قةةاغة نفةةي ةغاةةا  غايةةة هةةي وؤيةةة اد ةةذاأ سةةةقكا  

 ةةا اسةةتبا  دةةه ةةن  بةةع نفقسةةوهل ألسةةقأ  ةة يع ق نظةةهل اديةمم ألنةةه دوا  د  جيلةةع  ةني ماماةةه ا ةةقاأ الةةا ادةة الاال و ةةني
  بع درةهل   منفةع رةاوهل احلجةج ود  لاةاو  لةةقهبهل وشااسةة نفقسةوهل   مةذدةوا إ  اآل م ا اة ية وادنفاةاناةي وكةو ذدةك 
الةةمم مبةةا هةةق ةظنةةة إيقةةاىهل ةةةن  ةةاو ادضةةغط وادنيةة   رتاةةث مل جتةة  رةةاوهل وسةةائو احلجةةةي رقةةاا  رةةم ي ةنةةقا رتةةىت يةةاوا 

د  شةةأرهل ذدةةكي وهةةذا إجيةاز  ةة يع إذ مجةةع ق هةةذا ادلكاةةه جةقاأ ادةة الاال و اةةا  الةةةة ادةة الاال الةةةاوهل اد ةذاأ األدةةاهل  دق 
  ذدكأ ودصو اديمم: را ةنقا رإرهل   ي ةنق  إ  إذا ودوا اد ذاأ األداهلأ 

اآليةة  وايققق  ةن جقاأ ر و اد الاال هق  اية ا قاأ ادح     رتىتي رتةك هي ةقه ا قاأأ وهذا ادقجه ق مفاةا 
وجه   ماهقه  رب  اسشيااي و  ي اةا ة ةه اينةااي وجيةقز د  ييةق  لقدةه  رةم ي ةنةقا  اخل ال فةا الةةا لقدةه  داضةةقا الةن 

 سباةك  ومجةة اد الاال  انولا ة لهللاةأ 
 واي ىن: داضةقا الن سباةك رااتلا هللامىهل رتىت ياوا اد ذاأ األداهلأ وهذا أتويو ايرب  وادزجامأ  
  ذاأ األداهل الذاأ ادفقا وا قع والذاأ ادني  ق ادنف أ واياا  مد 
واداؤية ةات لةة ق اسرتااس الةا وجه اةاز اياسوي دو ةات لةة كنايةة الةن رتةةقا اد ةذاأ هبةهل أل  اينيةاه   ةمزةةة  

 حلةقا ادنييال اينياه أ 
 ديةمم ةقسةا جةاى الةةا  ايقةة  لاا ل  دجاب   القميلا راستقالا و  متب ا  سباو ادذين   ي ةلةق   جةقاأ ةةن   

 رتياية احملاووات د    م  ف مجةوا كلا مق م  ا ةا أ 
 وارتتاح ا لةة أ ل   وادف و اياهللاي يفا  كقاق احلققا ق اياتقبوي رنيبه ميضيأ  
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 2062صفحة : 

 
رتياة  الةن ةقسةا الةاةه اداةمم ودهللااف  اد الق  إىل هللالا ادت(ناة ايخا ه  ه ةقسةا وهةاوو  وإ  كانة  ادة الق  إمنةا   

ورت ه أل  ةقسةا الةاةه اداةمم  الةا يةا كةا  هةاوو  ةقا ئةا دةه ولةائم مب(ةةه أل   القهلةا وارتة  أ ولاةو: كةا  ةقسةا الةاةه 
 ادامم ي الق وهاوو  الةاه ادامم ي ةنأ 

يقةائه رتةىت ياةأةقا وة ىن إجا ة اد الق  إال اال ةةا سةأده ةقسةا و ةه د  ياةةه الةن راالةق  وةةئةه ادةن هلي ويةقا  الةةاوهل ا 
ةقاوةةة  الةق  ةقسةا ومةنحط  ةةقاؤههلي لةاا م ةاىل  ودقة  دقةذان آا راالةق  مداةنني ونقةص ةةن اد(لةاات د ةوةهل يةةذكاو   

 ولاا  رأوسةنا الةاوهل اد قرا  وا اا  وادقلو وادضفا ع واد م آايت ةفقمت أ 
الةةةا اديااةةة رةإ  إجا ةةة    الةق  البة ه إرتاةةا  ورةاع الةةا إجا ةة  القهلةةا ةامهةا م سةتقاةةي ر ةةةهل د  ا سةتقاةة شةيا  

 دة ب  وإكاام ومةك ن لة الظالة ماتحق ادنييا الةاوا ودالظهل ادنييا  االة اين هلأ 
وإذ لةة  كةةا  ةقسةةا وهةةاوو  ةاةةتقالنيي وانهاةةك مسةةتقاةة ادنبةةقال  كةةا  دةامهةةا م سةةتقاةة ةاةةت لم ق األةةةا مدةة وام  

دنوي الن امباع  ايةق ادةذين   ي ةلةق  وإ  كةا  ذدةك ةنيةلق  دمسةتقاةة منباوةا الةاواأ ودالقه رت(ولا الةا ا ستقاةة م
 الةا مققي ادامةة ةن اد  وا الن  ايق احلق اهتلاةا مدتحذيا ةن ادفاا أ 

وا سةةتقاةة: رتقاقتوةةا ا التةة ااي وهةةي هللاةة  ا القجةةامي وهةةي ةاةةت لةة ك(ةةاا ق ة ةةىن ةمزةةةة احلةةق واداشةة ي ألنةةه شةةاع  
وادفاةةةا  م القجةةةام وا دتةةةقاالأ ولاةةةو دةحةةةق:  ايةةةق ةاةةةتقاهلأ ولةةة  مقةةة م ق لقدةةةه م ةةةاىل  اهةةة ان ادقةةةااط منيةةةباه ادضةةةما 

 اياتقاهل ي ريا  دةامها م ستقاةة جاة ا  لاع ققاا ااا وادقمحأ 
لةةو: وق رتةة يث ديب اللةةا  اد(قفةةي لةةاا: لةةة : اي وسةةقا   لةةو   ق اسسةةمم لةةق    دسةةأا النةةه درتةة ا  ةةاكأ لةةاا:  

 آةن  مت مث استقهلأ 
 وةن ا ستقاةة د  ياتلاا الةا اد الق  إىل اد ين و  يضجااأ  
 واداباو: اد ايقي وهق هنا ةات لو دةاا  واد لو ادغادهأ  
ولقده  و  متب ا   لاده ا لوقو  تني ي  ادنق  ةياقو أ ومها نقان : إرت امها نق  اي(ىن واألقةاى نةق  ادتقكاة أ ولةاد ا ةن   

ذكقا  الن ا ن الاةا  و  متب ا    نق  قفافة ةياةقو أ وهةي نةق  ورةع اي(ةىن   نةق  ادتقكاة ي رت ةني د  ميةق      الةةا 
هامه ادقااال  انراة  ا انهاةي وا لةة ق ةقهللاع احلاا وادقاو واو احلااي أل  مجةة احلاا ايضاوالة ايفتتحة حباف نفي جيقز 

 اللارا مدقاو وال ةهأ 
  بف إساائاو ادبحا رأمب وهل راالق  وجنق ه  غاا وال وا رتىت إذا د وكه ادغاو لاا دةن  دنه   إده إ  ادةذق دةنة   وجقزان 

 ةه  نةقا إسةاائاو ودان ةةن اياةةلني  ة  قرةة الةةا مجةةةة  ودورتانةا إىل ةقسةا ودقاةه د  متبةقالا دققةيلةا مبقةا  اةقات  ال ةةف 
 ك ادباقت هائة دةافا وجماوز  ادبحاأ ادغاض الةا ادتلوا ي دقي دةاانمها مختاذ مة
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وجاوزاني دق ل  نا هبهل ادبحاي وادباال دةت  يةي دق دل  ناههل ادبحا مب ةىن ج ةنةاههل لةا  ني ادبحةاأ ومقة م نظةاه ق سةقو   
 األالاافأ وجماوزههل ادبحا مقتضي ققهللاوهل راهي وذدك د    ج و ىهل  اائق ق ادبحا مياو  ةنواأ 

 حلقوهلأ يقاا: مب ه رأمب ه إذا ساو قةفه رأ وكهأ وةنه  رأمب ه شواأ ةله أ ولاو: دمبع ةاا ف مبعأ  و دمب وهل  مب ىن 
 وادبغي: ادظةهلي ةق و  غاأ ومق م الن  لقده م اىل  واسمث وادبغي  غا احلق  ق األالاافأ  
ف يا راةه ةةن زاي   اي ةىن ق ادظةةهل واد  و: ةق و ال اأ وهق جتاوز احل  ق ادظةهلي وهق ةاقو دتأكا  ادبغيأ وإمنا ال  

 مالتباو اشتقاو ر و ال اأ 
   
 

 2063صفحة : 
 
واي ىن: د  راالق   قةو ادبحةا يتققةا آةوهةهل راةاو ق مةةك اد اائةق ياية  اسرتا ةة هبةهل وةةن وهل ةةن اداةفاي وإمنةا كةا    

ةفاولة  م  راالق  وداا  ةفاولة درت   ة ه  امبااله إايههل ظةلا وال واان إذ دا  ده راه شائبة رتقي أل   ف إساائاو دوا وا
حمظقو  إ  مل يين ألرت  الةاةه رتةق ق ادبقةاالي رةإ  دةذق ادةق ن رتقةا ق اسلاةةة ق و نةه رةإذا وام ةغةا و  و نةه رقة  ختةةا 
 الن رتق دهي ود ناا  د  يتخةا الن رتقهي رةذدك كا  ااةع ق ا اهةاة القامي وكا  ادنفي وادتغايه ق اسسمم القق ة
  مقع إ  مبقجه شااليي وكا  اسةااك مييا  القامي وةنه اداجني رةا  اااوم ةن ادق ن  قالةا   ة وا أ رةلةا وام 
راالق  ةنع  ف إساائاو ةن ااةاوم وشة  دةحةاو هبةهل دةا ههل كاهةا كةا  ق ذدةك ظايةا ة تة ايي ألنةه يبتغةي  ةذدك إكةااهوهل 

 الةا ادبقاال وأل   اهللاه ةن ذدك ماخاههلأ 
  ا ت ائاة دقلقع  إذا  ادفجائاة    هاأ وهي  اية د مباعي دق استلا إمبااله إايههل إىل ول  إ واك ادغاو إايهي كو و رتىت 

ذدك   يفتأ جي  ق إ واكوهل إىل د  داا    ف إساائاو راقللقا ادبحةاي وو     لةا  ايةاال الةةا راالةق  وجنةق هي رغالةقا 
ة هةةق ادزةةةا  اياةةتفا  ةةةن  إذا ي وا لةةةة ايضةةارة هةةي إداوةةا وق ذدةةك إجيةةاز رتةةذفأ وهةةةك راالةةق   ايقةةاي رلنتوةةا ادغايةة

وادتق يا: رتىت د وكه ادغاو رإذا د وكه ادغاو لاا آةن ي أل  اديمم ةاقو ديق  ادغاية وهي إ واك ادغاو إايه ر ن  ذدك 
 انتوا اسمباعي وداا  ادغاية هي لقده  آةن   وإ  كا  األةاا  ةتقاوننيأ 

واس واك: ادةحةاو وانتوةاال اداةاأ وهةق ية ذ     ادغةاو  ان ةنةه مة وجياا هبةقا ادبحةا وةقةاوالته ايةقمي وهةق اةةو ادنجةةا   
 ةنهي ودنه مل يظوا اسميا  رتىت دي  ةن ادنجا  وديقن ميقتي وذدك دتقةبه ق اديفاأ 

ق  رتاوا ادةحاو  بةف إسةاائاو إىل دلقةا درتةقاا وماكاه ا لةة إجيازي ألرا لاة  ةقام أ  مجو: مجةة: مفا  د  راال 
 اسةيا  واد لع ق ادةحاوأ 

 ومجةة: مفا  دنه مل يةحقوهلأ  
 وهاات  ةاتفا ا  ةن  رتىت ي وهاات  ةنة الةا  ف إساائاوأ  
 داممأ ومجةة: مفا  دنه  لاه اياال رغاوي وهذه ةاتفا   ةن لقده  د وكه ادغاو  وهي القق ة ده وكااةة يقسا الةاه ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ومجةة: مفا  دنه مل يا ه إ  اسميا  مت ألنه لوامه د دة اسميا أ وهذه ةاتفا   ةن و ط مجةة إميانه مدظاف ق لقدةه  إذا  
 د وكه ادغاو أ وهذه ةنقبة د ميا  ود  احلق يغةه ادبا و ق ادنوايةأ 

ذدةةك  ةبةةه  أ وهةةذه ةقالظةةة دةيةةاراين والةةز  ت  ومجةةةة: مفاةة  دنةةه ةةةا آةةةن رتةةىت ديةة  ةةةن ادنجةةا  دتقةةةبه ق اديفةةا وةةةع 
 م اىلأ 

ول   ف نظهل اديمم الةا مجةة  إذا د وكةه ادغةاو ي وج ةو ةةا ة وةا كادقسةاةة إداوةاي رج ةة   رتةىت  دباةا   ايةة اسمبةاع   
ادةذق جةاال  ةه وج ة  ادغايةة د  لةاا  آةنة   أل  إمباالةه  ةف إسةاائاو كةا  ةنة ر ا إداةه  ة ارع رتنقةه الةةاوهل ألجةو ادة ين 

وسقىهل داخاجوهل ةن دوهللاهي ريان   ايته إميانه حبقوهلأ ودذدك لاا  ادذق آةن   ه  نةق إسةاائاو  دافاة  ةةع االلارةه مت 
مققيبه دبف إساائاو رالا ه وا إداهي رج و ادقةة  ايقا ي ارته متي ود  م الةله مدقفات ايختقةة مت إ  ةةا مضةلنته 

  الةق  ةقسةا  ةام ادتبقةاي ودةذدك ارتتةام د  يزية   ودان ةةن اياةةلني  ألنةه كةا  ياةلع ةةن ةقسةا ادقةة إذ مل يتبقةا ق
 القمه أل  ييق  ةاةلا رن ةق مبةا كةا  ياةل ه وج ةو نفاةه ةةن زةةا  ادةذين حيةق الةةاوهل ذدةك ادقصةفي ودةذدك مل يقةو: 

دضةةاق ادقلةة  الةةن ادتفقةةاو ود ةة م ة ارتةةه دسةةةل ي  ةةو لةةاا دان ةةةن اياةةةلنيي دق يةةةزةف ةةةا ادتزةةةقهأ جةةاال إبميانةةه جملةةم 
 مفقاةهأ 

 وساأ  لايبا ق مفاا اآلية ادح     هذه كقاق صفة  او راالق ي وةا كا  ق  قاال   نه      الهأ  
ولاد ا لوقو  آةن  دنه   فت  مهز   دنه  الةا مق يا مال ا ا حمذورةةأ ولةاده  ةز  وادياةائي وقةةف  ياةا اىلةز  الةةا  

إ   وال ةةة ق دوا مجةةةةي ود  مجةتوةةا  ةة ا ةةةن مجةةةة  آةنةة   حبةةذف ةت ةةةق ر ةةو  آةنةة   أل  مجةةةة ادبةة ا مةة ا االتبةةاو  
 الةاهأ 

 الآدن ول  القا  لبو وكن  ةن ايفا ين راداقم ننجاك  ب نك دتيق  ين قةفك دية وإ  ك(ةاا ةةن ادنةاس الةن آايمنةا  
لاا  أ وهق جقاأ دققده  آةن   ألنه لق   ققده ذدةك  ةةه دغارةق   ةققا دققا رتذف د  دة ايقام الةاهي مق ياه: 

 اسااال ةن ادغاو االلارا ت مدا ق اةي ريأنه وجه إداه كمةاأ رأجا ه    يممأ 
   
 

 2064صفحة : 
 
ادنجا  ادح هي ولاا   هذا اديمم ده الةا داا  ايةك ايقكو  ت ذيبه أتيااا ده ةن ادنجا  ق اد ناا وق اآلقا ي مةك   

ةأةقدة رتني لاا  آةن   إىل آقةاهي رإنةه ةةا آةةن إ  ولة  كقةق علاةع ةةا لادةه ةقسةاي والةةهل د  ةةا رتةو  ةه كةا   اةبه 
 ضه  ي ووجا ةن االلاره ده مدقرت اناة د  ي فق النه وينجاه ةن ادغاوأ وي ا الةا ذدك لقا   القه كمةه  راداقم 

 ننجاك  ب نك  كلا ساأ أ 
 ستفوام ق  اآل   إنياوقأ وا  
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واآل : ظةةاف دف ةةةو حمةةةذوف  ا الةاةةةه لقدةةةه  آةنةةة   مقةة ياه: اآل  مةةة ةني دق هةةةذا ادقلةةة أ ويقةةة و ادف ةةةو ةةةة قااي أل   
 ادظاف  ا الةاهي وأل  حمط اسنياو هق ادظافأ 

نيةةاوق ق لةةق  ادنفةةيي واسنيةةاو ةةة ذ     ادقلةة  ادةةذق الةةةق  ةةه اسنيةةاو دةةا  ولتةةا ينفةةع راةةه اسميةةا  أل  ا سةةتفوام اس 
 رايق  اي ىن:   إميا  اآل أ 

واينفي هق إميا  ينجي ةن رتقو ةنه ق اد ناا واآلقا أ وإمنا مل ينف ةه إميانةه ألنةه جةاال  ةه ق ولة  رتقةقا ايةقتأ وهةق  
  اداةائات رتةىت ول    يقبو راه إميا  اديارا و  مق ة اد اصيي كلا مق م النة  لقدةه م ةاىل  ودااة  ادتق ةة دةةذين ي لةةق 

 إذا رتضا درت ههل ايقت لاا إين مب  اآل  و  ادذين ميقمق  وههل كفاو أ 
 و اآل   اسهل ظاف دةزةا  احلاهللااأ ول  مق م الن  لقده م اىل:  اآل  قفف   النيهل  ق سقو  األنفااأ  
ي ة كةةة   يةةةا ق ومجةةةة  ولةةة  القةةةا  لبةةةو وكنةةة  ةةةةن ايفاةةة ين  ق ةقهللاةةةع احلةةةاا ةةةةن ة لةةةقا  مةةة ةن  احملةةةذوفي وهةةة 

ا سةتفوام ةةةن ة ةىن اسنيةةاوي رةإ  إميانةةه ق ذدةك احلةةني ةنيةةاي ويزية ه إنيةةاوا د  صةارتبه كةةا  الاصةاا ت وةفاةة ا دةةة ين 
 ادذق دوسةه   إداهي وةفا ا ق األوض م قو وادظةهل وادتلقيه مداحاأ 

كلا مق م آنفاي ومبق او ةا ل ةه ةةن اآلةم وصاغة  كن  ةن ايفا ين  د ةم ق ادقصف مسراا  ةن: وكن  ةفا اي   
 وادفاا  يني   الةاه اد ذاأأ 

وادفةةاال ادةةح ق لقدةةه  رةةاداقم  رةةاال ادفقةةاحةي مفقةة  الةةن شةةاط ةقةة و ق اديةةمم يةة ا الةاةةه اداةةااوأ واي ةةىن: رةةإ  وةةة   
رةةإ مو اساةاال الةةةا  إبميانةك   ة  رةةقات ولتةه د  دااةةك ةةن ادغةاو رةةاداقم ننجاةك  بةة نكي واديةمم جةاو جمةةاى ادةتويهلي

 إقااجه ةن ادبحا است او  هيلاةأ 
ودةا  ةاةق وا ادةتويهل احملةة  كلةا هةق ادغادةةه ق نقالوةاي  ةو راوةةا الملةة اينيةاهبةي أل  إقااجةةه إىل ادةرب كةاةم  نيةةيته  

 رتااأ  ينيبه اسااالي ودينه هللا  اسااالي ريا  مينياهبةي است او ي ومدض ية هيلاي واةاوو ق لقده   ب نك 
واألظوا د  ادباال ةةن لقدةه   بة نك  ةزية   دةتأكاة ي دق أتكاة  آيةة إاةاال ا اة ي رايةق  لقدةه   ة نك  ق ة ةىن ادبة ا   

 اي ا ق ةن ادياف ق  ننجاك  كزاي   ادباال ق لقا احلاياق:  راذا هق د ق زي    انه وةانه  أ 
  اساةاال ةةن ادغةاوأ واي ةىن: ننجاةك ودنة  جاةهلأ كلةا يقةاا: وادب  : ا اهل   و  ووح وهذا ارتلاس ةن د  يظن اياا 

 قة  الةاه رإذا هق ج(ةي ألنه دق مل يين ايققق  ا لتقاو الةا مةك احلادة يا كا   اع دةبةام د  يزي  ذدك ادقا ي رإ   
قزو ي ودغة اد ةاأ ةبناةة كو زاي   ق اديمم ادبةام يقق  ةنوا ة ىن زائ ي وإ  ديان  رتنيقا ق اديمم واديمم ادبةام ة

 الةا دساس اسجيازأ 
و ين قةفك  دق ةن وواالكأ وادقواال: هنا ةات لو ق ة ىن ايتأقا وادباليي دق ةن دااقا ة ةكأ وايةاا  هبةهل ةةن  ةفةه  

دلوا ةن ةن ادفااالنة وةن ة وهل ةن اديونة وادقزواالي دق دتيق  ذامه آية الةا د     اده ةن دشاكقا  هي ود    دالظهل و 
راالةةق  وآىتةةه ق االتقةةا  ادقةةبطي إذ يةةاو  راالةةق  اسدةةه النةة ههل  احيةةا الةةةا شةةا   ادبحةةا  ايقةةاأ رتةةةك ةاتةةة   ياةةت ا ق  
ة وةا ادة جو  نةةه ورةع إىل اداةةلاالي دو دنةه مل يةزا يتةةا ع  ةف إسةةاائاوي دو حنةق ذدةك ةةةن ادتياذيةه ألرةةهل كةانقا يزاللةةق  د  

ميقمق  إمنا ينقةةق  إىل  او ااةةق أ ودةذدك كةانقا ميقهةق  الةةا ادنةاس رابنةق  دةه ادباةقت راالق    يغةهي ود  ادفااالنة رتني 
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ق األهاام ويق الق  هبا دباسه و  اةه ووايشه ودنف  األشااال الن هي رلقمةه مدغةاو وهةق يتبةع دالة االه ةاتةة   مة وا  نيةيال 
ا كاةمي روهل ةض او  إىل ا اللاف  نه  او ةن ذدكي رةذدك ج و كقنه آية ين قةفه الةة سقااجه ةن  لا  اياال ةات

 إذا نظاوا ق مةك اآليةأ 
ومل ي  م راالق  رائ   ةن إميانهي رإ    حبيلته ل و ده اااوم ةةن  لةاات ايةاالي رةةهل يبةق ق ايةاال دكةةة دةحاتةا  وديةن  

رتقةو دنفاةه ةةن اسميةا  ق آقةا دفظته األةقامي ومةك رتادة دلو قزاي ةن رتا ت سةائا جانيةه هبةا ظوةا نفةع ةةا دةه مبةا 
 درتقادهأ 

   
 

 2065صفحة : 
 
 وكةلة  راداقم  ةات لةة ق اآل  أل  اسهل اداقم د ةق الةا جزال ةن زةن احلاا جمازا   ملة اديةاة وا زئاةأ   
 أ ومجةة  وإ  ك(اا ةن ادناس الن آايمنا دغارةق   مذياو يقالظة اينياكنيي وادقاو االلاهللااةي دو واو احلاا 
واياا  ةنه:  رع مقههل ادنقص الةن آايت   النة  ةةا حيةام ك(ةا ةةن ادنةاس ا هتة اال هبةاي روةي ق ذاهةا   ئةو هة ى سةقاال  

 انتفع هبا     ادناس دم مل ينتف قا رادتققا ةنوهلأ 
إسةةاائاو   ةة  واالةةةهل د  هةةذه اآليةةة دصةةاح آيةةة ق ادقةةاآ    دةةة الةةةة د  راالةةق  ادةةذق دوسةةو إداةةه ةقسةةا وادةةذق دمبةةع  ةةف  

 قاوجوهل ةن ةقا ل  دصا ه ادغاوأ ول  دشاوت إداه آية سقو  األالااف وآية سقو  ادبقا أ 
وراالةةق  هةةذا هةةق ةنف ةةاح اد(ةةايني ويقةةاا دةةه  ةانبتةةا   بةةاال راوسةةاة دو  ةنفتةةاح  ي دو  ةنافتةةا  وهةةق ا ةةن واللاةةا  اد(ةةاين  

ادتاسة ة النيةا  ةةن األسةةا ادفاالقناةةي وكةانقا ق رتة و  سةةنة  اي ةاوف النة  اداةقان  مسةةهل  سازوسةلي   ي ةةن ةةةقك اد ائةةةة
 لبو اياا أ 1491

لاا ا ن جايج: كةا  راالةق  هةذا لقةاا د ةا رةم ننيةك ق د  ةنف ةاح اد(ةاين ةةات  ايقةا ق ادبحةاي ودنةه قاجة  ج(تةه  
كي وذدةةك يةةقة  إىل لقدةةه   ةة  ادغةةاو رةة رن ق وا ق ايةةةقك ق صةة ا  ةقةةاأ رةةذكا اينقبةةق  الةةن اآلةو دنةةه وجةة  لةةربه هنةةا

م اىل  راداقم ننجاك  ب نك دتيق  ةن قةفك آية أ ووجق  لرب ده إ  ص   قجه حمققي   ينةاق د  ييةق  ةةات  ايقةاي 
وإ  كا  ة وقق ادقبط مل يت اهللاقا دقفة ةقمهي وةا ذدك إ  أل  اديونة دمج قا الةا إقفائوا كام يت او ادنيك إىل األةة 

 كو راالق  ةن صفات  نق  اآلىةأ رالا ميج   ه اديونة  
 وقةفته ق ةةك ةقا ا نته ايالا    قسا  ألنه ماكوا وا نا صغااأ  
 ول  جاال ذكا  او راالق  ق ادتقوا  ق اسصحاح اداا ع النيا ةن سفا اااوم   باوات لتةفة ادقاارتة واس موأ  
يةن قةفةك آيةةة  وهةي البةاو  مل ات رالةا كتةه ةةن دقبةةاو وةةن  لةائق ادقةاآ  لقدةه م ةاىل  رةةاداقم ننجاةك  بة نك دتيةق   

راالق ي وإرا ين اسالجاز اد ةلي ق ادقاآ  إذ كان  اآلية ةن بقة الةا ادقالةع ادتةاو يأ وادظةاها د  األةةقام ددقة  ج(تةه 
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يةةا اسةةتب أوا الةةةا اداةةارتو ادغةةايب ةةةن ادبحةةا األ ةةا ر (ةةا الةاةةه ادةةذين قاجةةقا يتققةةق  آةوه ممةةن  قةةقا   ةة ه مب ينةةة ةقةةا 
 وجقاله ووجقع جانيهي رار قه إىل اي ينة وكا  الرب  ىهلأ 

 ودقةة   ةةقدان  ةةف إسةةاائاو ةبةةقد صةة و ووزلنةةاههل ةةةن اد ابةةات رلةةا اقتةفةةقا رتةةىت جةةاالههل اد ةةةهل إ  و ةةك يقضةةي  اةةنوهل يةةقم   
قالظةة اديفةاو ةةن اد ةاأ ادقااةة رالا كانقا راه  تةفق   ال ف الةا ا لو اياهللااة رإ  مجاع مةك ا لو ةققةق  ةنوةا ة

 رتةةقاا ةةةن سةةبقوهل ةةةن األةةةهل ق ةنيةةاهبة كفةةاههل  يفةةاههل ومبةةا رتةةو هبةةهل ةةةن دنةةقاع اد ةةذاأ جةةزاال كفةةاههل كلةةا لةةاا م ةةاىل 
  دكفاوكهل قا ةن دودئيهل أ 

رةلا هللااأ   ة(و اداقال دمب ه مب(و ادقمح حبةاا ادةذين صة لقا اداسةقا وامب ةقهي وكاةف كانة  الةالبتوهل احلاةىن داظوةا  
دفاو  ني ةقاق رةايقني جةاالههل وسةقا رةآةن  ةه رايةق وكفةا  ةه رايةقي دايةق  ذدةك ما ابةا دةلنيةاكني ق اسميةا ي و نيةاو  ا

 دةل ةنني ةن دهو ةيةأ 
 بف إسةاائاو ادبحةا  اآليةة وماماةه اسقبةاو يقتضةي د     راياا   بف إساائاو ادققم ايتح ث النوهل  ققده  وجاوزان 

جمةاوزههل ادبحةا و ةاو راالةق  وجنةق هي رةإرهل  قةةقا   ة  ذدةك صةحااال ادتاةه ودةنةقا الةةا دنفاةوهل   قدههل ةبةقد صة و القةه
ودلبةقا الةا مزكاة نفقسوهل وإصمح ش ورهلي ووزلقا اين واداةقىي ودال قا ادنقا الةا األةهل ادح م اهللا  ىهل كاوا ةن وهل 

 ةن اةتمك األوض اد ابةأ 
 اسن ام رذدك ةبقد ادق وأ رلا زادقا يت وجق  ق ة اوم ااا و  
 وادازو: ةن اد اباتأ  
 رل ىن  رلا اقتةفقا  دودئك و  ةن قةفوهل ةن د نائوهل ودقمروهلأ  
وادتبقؤ مق م آنفاي وايبقد: ةيا  ادبقالي دق اداجقعي واياا  اياين كلا مق مي وإهللاارته إىل  ص و  ةن إهللاارة ايقصقف  

 وا ةالااأ وادق و هنا مب ىن ااادص ق نقالهأ ومق م النة  لقدةه م ةاىل  د  ىةهل لة م إىل ادقفةي وجيقز د  ييق  ايبقد ةق
ص و الن  وهبهل أ واياا  مببقد ادق و ةا رت    الةاوهل ةن  م  رةاة ني وةةا راوةا ةةن ققةه وثةااال لةاا م ةاىل  ودووثنةا 

كةلةةة و ةةك احلاةةىن الةةةا  ةةف إسةةاائاو مبةةا ادقةةقم ادةةذين كةةانقا ياتضةة فق  ةنيةةاوو األوض وةغاوهبةةا ادةةح موكنةةا راوةةا و ةة   
 صربوا أ 

   
 

 2066صفحة : 
 
ومفايةع لقدةةه  رلةا اقتةفةةقا  الةةا   ةةقدان  وةةا ال ةةف الةاةةه مفايةع ثنةةاال الةةاوهل  رةةهل شةياوا مةةةك ادن لةة ومل ييفاوهةةا كلةةا    

 كفةاوا مداسةقا اياسةو إدةاوهلأ كفاها اينياكق  ادذين  قدههل   رتاةا آةنا جتىب إداه  اات كو شيالي رج ةقا ت شةاكاالي مث
رقلع ق اديمم إجياز رتذفأ ومق يا ة ناه: رنيياوا ادن لة وامب قا وصااي األنبااال وةا قادفقا ذدك إ  ةن     ةا جاالههل 

 اد ةهلأ 
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وا قةةتمف ارت ةةاا دويةة   ةةه شةة   ادتخةةادف و  ي ةةاف يةةا   هةةذا اي ةةىن ر ةةو جمةةا أ وهةةي ةنيةةتقة ةةةن ا سةةهل ا اةةة  وهةةق  
ةف ي ةىن ادةقواال رت ةني د  زاي   ادتةاال دةلبادغةة ة(ةو  اكتاةه  ةبادغةة ق  كاةه  ي راحلةو الةةا قةمف منية ي  وهةق اا

ةضا   ةا جاال  ه اد ين وةا  الةا إداةه اداسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل وهةق ايناسةه دةاةااو رةإ  اديةمم ثنةاال ةةا ف  غايةة 
إذ ل  نفا النوهل ا قةتمف إىل  ايةة مة ذ  حبقةقا ا قةتمف ةةنوهل النة  م ذ  د  ةا     ادغاية راية دة(ناال وإثبات دةقم 

مةك ادغاية رادذين مل  تةفقا ههل ادذين  قدههل   ةبقد ص وأ ول  جاالوا   ة ههل إىل د  جةاال ادةذين اقتةفةقا الةةا األنباةاالأ 
 وه  ال ةا ص و هللالا ادارع ق لقده  جاالههل اد ةهل أ 

  ةا جاالههل  ه األنبااال ةن شاع   رةهل ي ةلقا مبا جاؤوههل  هي ودالظهل ذدةك ميةذيبوهل وةا جاالههل ةن اد ةهل جيقز د  ييق  
 مبحل  الةاه ادقم  واداممأ 

ر ن ا ن الباس: ههل اداوق  ادةذين كةانقا ق زةةن ادنةيب حملة  صةةا   الةاةه وسةةهل كةانقا لبةو ةب (ةه ةقةاين  نةيب ا ي رةلةا  
 يق حملةة  الةاةةه ادقةةم  واداةةممي لةةاا ا ةةن البةةاس: هةةهل لايظةةة وادنضةةا و نةةق جةةاالههل اد ةةةهلي وهةةق ادقةةاآ  اقتةفةةقا ق مقةة

 لانقاعأ 
وجيقز د  ييق  اد ةهل هق ادقاآ ي والةا هذا ادقجه ييق  ة ىن اآلية كل ىن لقده  إ  اد ين الن    اسسمم وةا اقتةةف  

فاو ادذين دومقا اديتاأ إ  ةن     ةةا جةاالههل ادذين دومقا اديتاأ إ  ةن     ةا جاالههل اد ةهل  غاا  انوهل ي ولقده  وةا م
ادبانةةة  رةةإ  ادبانةةة هةةي حملةة  صةةةا   الةاةةه وسةةةهل أل  لبةةو هةةذا لقدةةه  مل ييةةن ادةةذين كفةةاوا ةةةن دهةةو اديتةةاأ واينيةةاكني 

  ةنفيني رتىت أتماوهل ادبانة وسقا ةن   يتةقا صحفا ة وا   اآليةأ ولاا م اىل  رةلا جاالههل ةا الارقا كفاوا  ه أ
 وهذا احمللو هق ايناسه حلاف  رتىت  ق لقده م اىل  رلا اقتةفقا رتىت جاالههل اد ةهل أ  
وم قاه  رلا اقتةفقا  مدغاية ي ذ     ةا   ة  ادغايةة ةنتوةا رتادةة ادنيةياي دق ربقةقا ق ذدةك ايبةقدي وق مةةك ادن لةةي   

 رتىت اقتةفقا راةب  ن لتوهل را    سةبوهل دو ارهلأ 
و ك يقضي  انوهل يقم ادقااةة  مذياو ومقال ي وايققق  ةنه: د  دودئك لقم ةضقا مبا اللةقا ود  دةاههل إىل وهبهل  ومجةة  إ   

كققده  مةك دةة ل  قة  ىا ةا كاب  وديةهل ةةا كاةبتهل ي وراةه إميةاال إىل د  الةةا احلاهللاةاين اداةقم د  يفيةاوا ق وسةائو 
 أ اامص ةن ادضما وادقلقع ق اي اقذ  يقم ادقااةة

 و  ني  ظاف ةيا  دةقضاال ايأققذ ةن ر و  يقضي  رف و ادقضاال كأنه ةتخةو  انوهل ألنه ةت ةق  تباني احملق وايب وأ  
 وهللالا   انوهل  الائ  إىل ةا يفوهل ةن لقده  رلا اقتةفقا  ةن وجق  لادف   ياا ادمم  ولادف   فتحوا  أ  
االو  اديتةةه ةةةن لبةةةك دقةة  جةةاالك احلةةق ةةةن و ةةك رةةم ميةةقنن ةةةن  رةةإ  كنةة  ق شةةك ممةةا دنزدنةةا إداةةك راةةو ادةةذين يقةة 

ايللين و  ميقنن ةن ادذين كذ قا  ايت   رتيق  ةن اااساين  مفايع الةا سااو ادققص ادح ج ةوا   ة(م ألهو 
سةةةقأ اداةةا ق ةيةةة والظةةة مبةةا رتةةو  ة(ةةاىهلأ انتقةةو هبةةذا ادتفايةةع ةةةن دسةةةقأ إىل دسةةةقأ كممهةةا م ةةاي  مييةةذ نيي راأل

م اي  مدتحةذيا ةةن د  حيةو ةةا رتةو مألةةهل ايلاثةةة ىةهلي وهةذا األسةةقأ ايةقا  م ةاي  ىةهل  نيةوا   دهةو اديتةاأ الةةا 
مةك احلقا ثي وةا ق اديته اداا قة ةن األنباال  اسادة حمل  صةا   الةاه وسةهلأ راياا  ةن  ةا دنزدنا إداك  هق اينزا 

 م وهق ةا دنزا ق هذه اداقو  ةن ادققصأ ادذق مفاع الةاه هذا اديم
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 2067صفحة : 
 
مث إ  اآليةة كتلةةو ة ناةني   ياةةتقاهل ةةا سةةقامها  دوىلةا د  مبقةةا ادظاراةة ادةةح  دة  الةاوةةا  ق  الةةا رتقاقتوةةاي وييةةق    

ذه ادققةصي  ادنيك ل  د ةق ودوي   ه دصحا هي دق رإ  كن  ق لقم دهو شك ممةا دنزدنةا إداةكي دق ينيةيق  ق ولةقع هة
كلا يقاا:  قو ق ادفتنةي دق ق دهةواأ وييق  ة ةىن  راسةأا ادةذين يقةاالو  اديتةاأ ةةن لبةةك  راسةأا دهةو اديتةاأ 
س اا مقايا وإشوا  الن صفة مةك األقباو  ربوا مب(ةو ةةا دقةربههل  ةهي راةزوا ادنيةك ةةن نفةقس دهةو ادنيةك إذ   حيتلةو 

األقبةاوأ رايققةق  ةةن اآليةة إلاةةة احلجةة الةةا اينيةاكني  نيةوا   دهةو مقا  ك ةع دهو اديتاأ الةةا صةفة وارتة   دتةةك 
 اديتاأ ةن اداوق  وادنقاوى ل  ا ي ذوههلأ 

وةناولا د  ميق   ق  دةظاراة اةازية كادح ق لقده م اىل  رم مك ق ةايةة ممةا ي بة  هة  ال  وييةق  سةقو هةذه احملةاوو   
قةةة ادت ةةاي  دققةة  د  ياةةلع ذدةةك اينيةةاكق  رايةةق  اسةةتقااو رتاصةةو احملةةاوو  ق إىل ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل الةةةا  اي

نفقسوهل دةين مما دةق ددقةي إدةاوهل ةقاجوةةأ وهةذه  ايقةة ق اسدقةاال ادت ايضةي ياةةيوا احليلةاال ودصةحاأ األقةمو ةةىت  
ودتيةةةقنن ةةةةن كةةةا  مقجاةةةه اديةةةمم إىل ادةةةذق يققةةة   ةةةه ةظنةةةة نفةةةقو كلةةةا ق لقدةةةه م ةةةاىل  دةةةئن دشةةةاك  داحةةةب ن اللةةةةك 

اااساين  دو كا  ق ذدك اسدقاال ورق مدذق يقق  سقو اديمم إداه كلا ق لقة ااقهل ةن ادةةذين اقتقةلا إىل  او  
 ايذكقو  ق سقو  ص~أ 

وكم ا رتتلادني يملي لقده  راسةأا ادةذين يقةادو  اديتةاأ ةةن لبةةك  رإنةه يقتضةي د  اياة وا النةه ممةا   ييتلةه دهةو  
رهل ينيو و   هي وإمنا ياتقاهل ذدك ق ادققص ايقارقة يةا ق كتةبوهل رةإرهل   يتحاجةق  ةةن إالمرةا وادنيةوا   اديتاأي ود

هباأ و ا هذين ا رتتلادني ي يا الةاةه   ة  ةةا ق اآليةةي ويقتضةي د  ايخا ةه ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل ييةا  لقدةه 
  ةن لبةك أ 

 د   ا هي أل  لقده  مما دنزدنا إداك  يناك  ذدك إ   ت افأ ودا  اياا   ضلائا اا اأ كو ةن يق   
وإمنا ميق  مجةة  راسأا ادذين يقادو  اديتاأ ةن لبةك  جقام دةنياط مالتباو ةا مفا ه ةا   ادا اا ةةن كةقرهل جيابةق   

 ةن و ك أ مبا يزيو ادنيكي ربذدك يةتئهل ادتمزم  ني ادنياط وا قاأي كلا  د  الةاه مجةة  دق  جاالك احلق 
ولاد ا لوقو  راسأا  هبلز  وصو وسيق  اداني ومهز      ادانيأ ولاده ا ن ك(ةا وادياةائي  راةو   فةت  اداةني  و   

 مهز  ادقصو وحبذف اىلز  ادح     اداني لفف سأاأ 
اداةاةع يقةقا:  رجلةة  دق  جاالك احلق ةن و ك  ةاتأنفة استئنارا  ااناا  قاأ س اا انشة  الةن ادنيةاط وجقا ةهي كةأ  

 رإذا سأدتوهل ةاذا ييق ي رقاو:دق  جاالك احلق ةن و كأ 
ويا كا  ايققق  ةن ذدك الةهل ادااة ني   ايق ادت اي    الةهل اداسقا الةاه ادقم  واداةمم ألنةه دةا  مبحةو احلاجةة   

  اض هبهلأ سالمةه  نه الةا احلق لان  ا لةة حباق ادتأكا ي ومها:  م ادقاهل ول ي د رع إنياو اي
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 و ذدك كا  مفايع  رم ميقنن ةن ايللين  م ايضا ديضا مينياكني  رهل حباث حيذو اديق  ةنوهلأ  
 وا ةلاال: ادنيك رالا   شبوة دةنيك راهأ روق دقص ةن ادنيكأ  
هةةةذا وكةةذدك ال ةةف  و  ميةةةقنن ةةةن ادةةةذين كةةذ قا  ايت    وهةةةق دصةةاح ق ادت ةةاي  هبةةةهل  رتيةةق  ةةةةن اااسةةاين أ و  

يقتضي درهل قاساو أ ونظاه  دئن دشاك  داحب ن اللةك ودتيقنن ةن اااساين ي ورتاصو اي ىن: را  كنتهل شاكني ق 
ص و ةا دنزدنا الةا حمل  مما دصاأ اييذ ني لبةيهل راسأدقا دهو اديتاأ  ربوكهل    ذدك ص وي دق  جاالكهل احلق ةن 

 و  ميذ قا  ايت   رتيقنقا قاساينأ وأ حمل  صةا   الةاه وسةهل رم ميقنقا شاكني 
 إ  ادذين رتق  الةاوهل كةلات و ك   ي ةنق  ودق جاالههل كو آية رتىت ياوا اد ذاأ األداهل  مبني مناسه هذه اآلية ةع  

ادةةةح لبةوةةةا مبةةةا راةةةاان  ةةةه اآليةةةة اداةةةا قة رإنةةةه يةةةا سةةةبق ادت ةةةاي  إىل اينيةةةاكني ادنيةةةاكني ق صةةة و صةةةةا   الةاةةةه وسةةةةهل 
ستنيوا  الةاوهل ق ص له  نيوا   دهو اديتاأ دالقه ذدك  رهل ةن زةا  ادفاو ادةذين رتقة  الةةاوهل كةلةة   د    وا 

ي ةنقاي روهل   جت ق راوهل احلجة ألرهل دهو ةيا ا ي ودااقا  ادبني دةحق أل  ادف ا  ادح ر ات الةاوا الققىهل  ا لا ةةة 
اآلايت ههل ممن الةهل   درهل   ي ةنق ي مةةك دةةاواههلأ وهةذا ةاةقو ةاةاو  حلقائق اسميا ي رادذين مل ي ةنقا مبا جييال ةن

 ادتأيا  ةن إميارهلأ 
 وة ىن  رتق   ثبت أ  
   
 

 2068صفحة : 
 
و الةا  دمست مال اةازقي وهةق  يةن ادف ةو ادةذق م ةقة   ةهأ وايةاا   يةلةات  : دةةا ادتيةقيني ومج ة  اديةلةات   

 س ك(او ي ريو وارت  ةنوهل كق الةاه كةلةأ مدنظا إىل د  ةت ةقوا ان
ولاد  ا انرعي وا ن الاةا  كةلةة و ةك  الةةا ةااالةا  ا ةن  إذ كةق الةةا كةو دةةة كةلةةي وهةذا اديةمم الظةة دةلنيةاكنيأ  

 لاا  اههل: وكذيا ةن د  ييقنقا ةظواا ين رتق  الةاوهل كةلة ادنيقق  وإنذاو  قشك رتةقا اد ذاأ هبهلأ 
ادتفاا ةاا   ه ة وق ي وا لةة كةوا ةاتأنفةي و إ   دةتقكا  ايققق   ةه ادتحقاةقي دق   شةك د  رايقصقا الةا هذا  

 ه  ال ةن دودئك رق  امض  دةاههل واداأس ةن إميارهلأ 
وحيتلو د  جت و ا لةة ق ةقهللاع ادت ةاو دةققةص اداةا قة رتيةق  مبنزدةة ادتةذياوي وايقصةقا دة لةقم ا ةاةع مجاةع األةةهل  

ي مب(ا ة األةهل ايتح ث النوهل وميق   إ   ةا  ا هتلام ماربي رتفا  ادت ةاو وادا طي ومغف الةن رةاال ادتفايةع كةادح ادح ه
 ق لقا  نياو:          

 إ  ذاك ادنجاح ق ادتبيا كلا مق م  ا ةا  وييق  ق اآلية م اي  آقا مينياكنيأ   
 االههل كو آية رياف إذا مل جتئوهل إ      اآلايتأ و دق  وصةاة دةلبادغةي دق   ي ةنق  ودق ج 
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و كو  ةات لةة ق ة ىن ادي(ا ي وهق است لاا ك(ا ق ادقاآ أ كلا ساأ  الن  لقده م اىل  والةا كو هللااةا  ق سةقو   
اةع اآلايت احلج ولقده  والةةهل آ م األالةاال كةوةا  ق سةقو  ادبقةا ي دق ودةق جةاالههل آايت ك(ةا  منيةبه ق ادي(ةا  اسةتغااو مج

 ايلين ولقالواأ ول  مق م نظا ذدك آنفاأ 
 ووؤية اد ذاأي كناية الن رتةقده هبهلأ  
واي ىن: درهل   ي ةنق  إ  رتني   ينف وهل اسميا ي أل  نزوا اد ذاأ هق ا ت اال جمازاههل الةا كفاههلي ودا      ادنيةاوع  

 ق اةازا  الفقأ 
 ل  ه اههل   لبو د  ينزا هبهل الذامأ وةن  اكة هذا اد ين د  ادذين كفاوا  ه  
 رةق   كان  لاية آةن  رنف وا إميارا إ  لقم يةقن  يةا آةنةقا كنيةفنا الةنوهل الةذاأ ااةزى ق احلاةا  ادة ناا وةت نةاههل إىل  

ادةذين رتني  ادفاال دتفايع ادتغةاط الةةا اةتنةاع دهةو ادقةاى ةةن اسميةا  مداسةو لبةو د  ينةزا هبةهل اد ةذاأ الةةا اسقبةاو    
رتق  الةاوهل كةلة   د    ي ةنقا   ي ةنق  رتىت ياوا اد ذاأ را  دهو ادقاى ةن مجةة ادذين رتق  الةةاوهل اديةلةة    
  ي ةنةةةقاأ وادغةةةاض ةةةةن ذكةةةا دهةةةو ادقةةةاى ادت ةةةاي  ميققةةةق ي وهةةةهل دهةةةو ةيةةةة رةةةإرهل دهةةةو لايةةةة ريةةةا  ذدةةةك كةةةادتخةص 

 ا لقم يقن  رإرهل دهو لايةأ مدت اي  إىل ايخققصني  هي ود رضاال  ه إىل ذك
و دق   رتاف يا  ي ا  ةنوا ادتق اخي وهق هنا ةات لو ق  زم ادتق اخ كناية الن ادتغةاطي أل  دهو ادقاى ل  انقضقاي   

وذدك د  دصو ة ىن  دق   ادتحضا ي وهق  ةه ادف و حبثي رإذا  قة  الةا ر و لة  رةات ولقالةه كانة  ةاةت لةة 
وادتةةق اخ الةةةا مفقيتةةهي وييةةق  ةةةا   ةة ها ق هةةذا ا سةةت لاا ر ةةو ةضةةي ة(ةةو لقدةةه م ةةاىل  ودةةق  إذ ق ادتغةةةاط وادتنةة مي 

ال تلقه لةتهل ةا ييق  دنا د  نتيةهل هبذا أ وإذا مقجه اديمم ادذق راه  دق   إىل  ا صةارته ادف ةو ادةذق  قةة  الةاةه  
الةاةه  و  ةة شةو اال  ولقدةه  رةةق  إذا جةاالههل كان  ةات لةة ق ادت جاةه ةةن رتةاا ايتحة ث النةهي كققدةه  دةق  جةاالوا 

 سنا مضاالقا  وهذه اآلية دصاح ق ذدك دقجةق   كةا   اد ادةة الةةا ايضةي وا نقضةاالأ وايققةق : ادت ةاي     ةنيةاكي 
دهو ةية يقشك د  ييقنقا الةا سنن دهو ادقاىأ لاا م ةاىل  ةةا آةنة  لةبةوهل ةةن لايةة دهةيناهةا دروةهل ي ةنةق  ي ونظةا 

آلية است لا  وة ىن لقده م اىل  رةق  كا  ةةن ادقةاو  ةةن لةبةيهل دودةقا  قاةة ينوةق  الةن ادفاةا  ق األوض إ  لةةام هذه ا
 ممن داانا ةنوهل ي وذدك م اي   تحاي  دهو ةية الةا اسميا  لبو نزوا اد ذاأأ 

اولوهل يةقن ي مقل ةا دنةزوا اد ةذاأي ولبةو واياتخةص ةن اداواايت ادقاو   ق لقم يقن  درهل م ووا إىل اسميةا    ة  د  رة 
د  ينزا هبهل اد ذاأي وذدك  داو الةا د  ة اةةة   إايههل داا  لادفة يا الاةو  ه  اههل ةةن دهةو ادقةاىي ود  دااة  

 دققم يقن  قققصاةي و ذدك   ييق  است(نائوهل است(ناالا ةنق  اأ 
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اي اهللاةةني الةةن  الةةق  اداسةةوي وم ايضةةا مدتحةةذيا ممةةا ول ةةقا راةةهأ كةةا  اديةةمم إثبةةاات  وإذ كةةا  اديةةمم مغةا ةةا ألهةةو ادقةةاى  
صاحيا وولقع لاية وهق نيا  ق ةااو اسثبات درا  اد لةقم  قاينةة اداةااو ة(ةو لةقا احلايةاق  اي دهةو ذا ايغةىن ولاةتهل هللاةاا  

ست(ناال ةن كمم ةقجه رةذدك انتقه لقده  إ  دق كو هللاا   هللااا ة اناي و قاينة ا ست(ناال رإنه ة ااو اد لقمي وهذا ا 
لةةةقم يةةةقن   روةةةذا وجةةةه مفاةةةا اآليةةةةأ وجةةةاى الةاةةةه كةةةمم اد يةةةربق ق إالةةةااأ ادقةةةاآ ي واديقاشةةةي ق ادتخةةةةاص ومجوةةةقو 

 ايفااين ج ةقا مجةة  رةق  كان  لاية آةن   ق لق  اينفاةي وج ةقا ا ست(ناال ةنق  ا ةنققم و   االي إىل ذدكأ 
 يا آةنقا  ةاتأنفة دتفقاو جملو ة ىن ا ست(ناالأ وق اآلية إميةاال إىل د  دهةو ةيةة ي ةاةةوهل   ة اةةةة لةقم يةقن   ومجةة 

إذ آةنقا الن  وؤية اد ذاأأ وذدك رتاىهل الن ةا مااة قا  ق وم جا   زو  ادفت  ادذق   لبو ىهل  ةه الة   والة  ي رايةا  
 ميا  يقم ادفت أ رقاا ىهل ادنيب صةا   الةاه وسةهل: دنتهل اد ةقاالأ حيو هبهل الذاأ استئقاا دق  درهل الجةقا مس

ولقم يقن  ههل دهو لاية نانقى ةن  م  اد ااوأ وههل قةةاط ةةن اآلشةقويني واداوةق  ادةذين كةانقا ق دسةا ةةةقك م ةو   ة   
 مامجته ق سقو  األن امأ اتنقاأ وكان    (ة يقن  إداوهل ق دوا ادقا  اد(اةن لبو اياا أ ول  مق م ذكا يقن  و 

ويا كذ ه دهو نانقى مقال ههل ااف ة ينتوهل     دو  ني يقةاي وقام ةن اي ينةة  اهللاةبا الةةاوهلي رةلةا قةام قةارقا نةزوا  
اد ذاأ هبهل رتا قا وآةنقا مت رقبو   إميارهل ومل ي ذهبهلأ وايذكقو درهل ودوا  الا دسق      ةضي أاة وثمثةني يقةةا ةةن 

قالةة ههل يةةقن  الةاةةه اداةةمم حبةةةقا اد ةةذاأ ر ةلةةقا دنةةه ةق ةةةة اد ةةذاأ رةةآةنقا وقضةة قا ت م ةةاىل رأةاةةك الةةنوهل رتةةني م
 اد ذاأأ وساجيال ذكا ةا رتو  اقن  الةاه ادامم ق قاوجه ذدك ةن ا تمع احلقت إايه ق سقو  األنبااالأ 

قة يا ادارةع وإ  ةاا اد ةذاأ لبةو ولقالةه ر ةرب النةه وادينيف: إزادة ةا هق ساما دنيةيالي وهةق هنةا جمةاز ق ادارةعأ وايةاا : م 
 مدينيف منزيم يقاو ة ادقلقع ةنزدة ادقلقعأ 

واازق: اسهانة وادذاأ وإهللاارة اد ذاأ إىل اازق جيقز كقرا  ااناة أل  اد ذاأ كةه قزقي إذ هق رتادة ةن اىةمك  ةا  
ق  اسهللاارة رتقاقاة دةتخقاصي وييةق  ايةاا  ةةن ااةزق احلادةة ة تا   رإذا ل وها   دققم رق  دوا  إذ ىهلي وجيقز د  مي

ايتقةقو  ةةن رتةقدةةهأ وهةي شةةناالة احلادةة يةن ينيةةاه ههل ة(ةو اااةةف واحلةاو وادغةاوي ودشةةنع ااةزق ةةةا كةا   يةة ق دانس 
هل ة(ةوهلي وهق الذاأ ادااف ادذق رتو  قنا ي  لاي  يقم  ة وي وادةذق كةا  د  حيةو علاةع لةاي  يةقم رةت  ةيةة رنجةاه

   ةنه كلا اا لقم يقن أ 
و ق احلاا  اد ناا  صفة ا الذاأ اازق  د شاو  إىل د  اد ذاأ ادذق حيو مألةةهل اديةارا  هةق القةاأ ق ادة ناا و  ة ه  

 القاأ ق اآلقا ي ود  األةهل ادح مل م ذأ ق اد ناا ل  ا قا ىا الذاأ اآلقا أ 
 وادتلتاع: اسةوااأ   
تةةةف مقةةتمف آجةةاا آرتةةا ههلي وايةةاا   ةةه ادتلتاةةع محلاةةا     ينيةةف اد ةةذاأي ألرةةهل   ةة  ةةةقههل وإهبةةام  رتةةني  ألنةةه ل 

 انجق  ةن اد ذاأ إذ كانقا ل  آةنقا ودقةققاأ 
ود و احليلة ق اا  لقم يقن  متل(و ق دةاين: درت مها: د    الةهل د  ميذيبوهل يقن  الةاه ادامم ق ا ت اال  القمه مل  

قلاهل الةا اديفا واسةتخفاف   ظلةة  ي ودينةه كةا  شةيا ق صة و يةقن  الةاةه اداةممأ ود ةو ذدةك يين انشئا الن م
درهل كانقا الةا  قاة ةن شاي ة ةقسا الةاه ادامم وإمنا رتارقا ورتا وا الن  ايق اسميا  مما ي ةلةه  ي رةإ  ق نانةقى ك(ةاا 
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  آنفةاي رةلةا دوالة ههل يةقن  الةاةه اداةمم مد ةذاأ   ة  ةن دساى  ف إسةاائاو ادةذين كةانقا ق دسةا اآلشةقويني كلةا الةلة
 دو  ني يقةا وودوا دةاوامه     أاة وثمثني يقةا اهت وا وآةنقا إمياان قادقاأ 

وةناولا: د  يقن  الةاةه اداةمم يةا صة وت ةنةه رةتةة ايغاهللاةبة كةا  لة  قةةط ق  القمةه شةائا ةةن رتةظ ادةنف  وإ  كةا   
ا  لقةه د ةله كلاا اسميةا  وادقةرب وادتاةةاهل تي وهةذا التةاأ وأت يةه  انةه و ةني و ةهي ودةذدك دفائ   اد يني رق و   إمي

رتةذو وسةقا   صةةا   الةاةه وسةةهل األةةةة ةةن مةقههل د  ةةا جةاى داةقن  الةاةةه اداةمم ةةن ايغاهللاةبة واي البةة يةنقص ةةةن 
قن   ةةن ةةةىت  ي ةةف ق صةةحة اداسةةادة   ق لةة وه رقةةاا صةةةا   الةاةةه وسةةةهل:    ينبغةةي ألرتةة  د  يقةةقا دان قةةا ةةةن يةة

 ادتفاهللاو راواأ 
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ول  كا  رتاا دهو ةية كحاا لقم يقن  إذ م ووا إىل اسميا  مبجا   ققا جا  ادفت  ةية ولبةو د  يق ةقا ق لبضةة   

ةلق  ومل ينف ةه ادت ةةق  سةتاو األساي ودذدك مل ينج ةنوهل البة     ةن ق ةوي ألنةه مل ات ة ةنةا لبةو د  يةتلين ةنةه اياة
ادي بة أل  ذدك ادت ةق دةا  إبميةا  وإمنةا هةق ةةن شة او اد ةقذ ق ا اهةاةة مبةا د  ةةه اسسةمم إذ لةاا ادنةيب صةةا   الةاةه 

إىل وسةهل:  إ  احلام   ي اذ الاصاا  أ ول   انا ق آقا سقو   ارا الن  لقده م اىل  رةلا ودوا  سنا لادقا آةنا مت ورت ه  
 آقا اداقو  رانظاهأ 

 ودق شةاال و ةك آلةةن ةةن ق األوض كةوةهل مجا ةا درأنة  ميةاه ادنةاس رتةىت ييقنةقا ةة ةنني  ال ةف الةةا مجةةة  إ  ادةذين  
رتق  الةاوهل كةلات و ك   ي ةنق   دتاةاة ادنيب صةا   الةاه وسةهل الةا ةا دقاه ةن لقةهأ وهذا مةذياو يةا مقة م ةةن 

صةا   الةاه وسةهل حباا لةقم نةقح ولةقم ةقسةا ولةقم يةقن أ وهةذه ا لةةة كايق ةةة اديةاةة  ةنياهبة رتاا لاي  ةع ادنيب
 دةجلةة ادح    هاي وهي مجةة  درأن  مياه  ايفاالة الةا ا لةة األوىلي وهي ايققق  ةن ادتاةاةأ 

كلةا  انةاه النة  لقدةه م ةاىل   وادناس: اد اأي دو دهو ةية ةنوهلي وذدك إميةاال إىل درةهل ايققةق  ةةن سةقو ادققةص اياهللاةاة 
  وامو الةاوهل نبأ نقح أ 

وادتأكاة  أ كةوةةهل  دةتنقةةاص الةةةا اد لةةقم اياةةتفا  ةةةن  ةةن  ايقصةةقدة رإرةةا دة لةةقمي وادتأكاةة  أ مجا ةةا  دةةزاي   ورةةع  
 ارتتلاا اد لقم اد اق  و  احلقاقيأ 

 يانقا سقاال ق لبقا اى ى وادنظا ادقحا أ واي ىن: دق شاال     و ة اوك ادناس ةتااوية ةناالة إىل اااي ر 
و دق  مقتضي انتفاال جقاهبا  نتفاال شا واأ رةاي ىن: دينةه مل ينيةأ ذدةكي رالتضة  رتيلتةه د  قةةق القةقا ادنةاس ةتةأثا   

وةنف ةةةة مبةة ثاات ادتفةةاوت ق إ واك احلقةةائق رةةةهل يتقا ةة ا الةةةا اسميةةا ي وةةةا كةةا  دةةنف  د  مةة ةن إ  إذا اسةةتيلة  قةقةةة 
 قةوا ةا يوائوا دةنظا ادقحا  ورتان ادقالي د الق  ااا وةغادبة اى ى ق ا اللاف محلقأ ال
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ومجةةة  درأنة  ميةاه ادنةاس  اخل ةفاالةةة الةةا ادةح لبةوةاي ألنةةه يةا مقةاو د    مل مت ةةق ةنيةةائته ممفةاو ادنةاس الةةا اسميةةا   
 مجا اأ مت مفاع الةا ذدك إنياو ةا هق كاحملاودة دتحقاو إميارهل 

وا ستفوام ق  درأن  مياه ادناس  إنياوقي رنزا ادنيب صةا   الةاه وسةهل حلاصه الةةا إميةا  دهةو ةيةة ورت(اةث سة اه  
 دذدك  يو وساةة صاحلة ةنزدة ةن حياوا إكااهوهل الةا اسميا  رتىت مامه الةا ذدك ادتنزيو إنياوه الةاهأ 

قةةه اسنيةةاو ولةةع مقةة مي اياةةن  إداةةه الةةةا اياةةن  ادف ةةةيي رقاةةو وألجةةو كةةق  هةةذا احلةةاص ادنيةة ي  هةةق حمةةو ادتنزيةةو وة  
 درأنة  ميةاه ادنةاس   و  د  يقةةاا: درتيةاه ادنةاسي دو درأنة  ةيةةاه ادنةاسي أل  مقة مي اياةن  إداةةه الةةا ة(ةو هةذا اياةةن  

اسنيةةاوأ وهةةذا يفاةة  مقةةقق احليةةهل رافاةة  مققيةةة صةة وو اسكةةااه ةةةن ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل دتيةةق  مةةةك ادتققيةةة حمةةو 
 م اي  مد(ناال الةا ادنيب وة ذو  ده الةا ال م استجا توهل إايهي وةن  ةم اةوق  رتق ده اد ذوأ 

ودةةا  مقةة مي اياةةن  إداةةه هنةةا ةفاةة ا دةتخقةةاصي دق ادققةةاي أل  ايقةةام  ةةا صةةاحل  التبةةاو ادققةةاي إذ جمةةا  منزيةةو ادنةةيب  
الةا اسميا  كاف ق اسشاو  إىل منيباه رتاصه الةا إميارهل حباص ةن  صةا   الةاه وسةهل ةنزدة ةن يات اع إكااه ادناس

يات اع إكااهوهل الةاهأ رلا ولع ق ادينياف ةن اسشاو  إىل ة ىن ا قتقاص  ا وجاهي أل  لاينة ادتققق واهللاحة كلا 
 دشاو إداه اداياكيأ 

 واسكااه: اس اال وادقااأ  
 ةةو ادةةاج  الةةةا ادةةذين   ي قةةةق   ال ةةف الةةةا مجةةةة  درأنةة  ميةةاه ادنةةاس   وةةةا كةةا  دةةنف  د  مةة ةن إ  إبذ    وجي 

دتقايا ةضلقرا أل  ةضةلقرا إنيةاو د  يقة و ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل الةةا إ ةاال ادنةاس إىل اسميةا  أل    هةق ادةذق 
 يق و الةا ذدكأ 

اس الةةا اسميةا  واحلةاا دنةه   ماةت اع وجيقز د  ميق  ادقاو دةحاا ةن هللاةلا ايخا ةهي دق كاةف ميينةك د  ميةاه ادنة 
 نف  د  م ةن إ  إبذ    ىا مسميا أ 
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واسذ : هنةةا إذ  ميةةقين ومقةة ياأ روةةق قةةةق ادةةنف  ةاةةت    دقبةةقا احلةةق مماةةز   ةةني احلةةق وادبا ةةوي وادقةةمح وادفاةةا ي   

بغيي ةتلينة  قحة اسوا   ةن زجا  االاة اىقى واألالااض ةتقصةة مدنظا ادقحا  إىل ة ارة ةا ينبغي د  يتبع وةا   ين
 اد اجةة وةن امباع  االاة احلق واد البة اد ائلة رتىت إذا وجه إداوا اسوشا  رتقو راوا اى ىأ 

ويقة  إىل هذا اي ىن ةن اسذ  لقده ق ةقا ةة  وجي و اداج  الةةا ادةذين   ي قةةق   رقا ةو هةذه احلادةة حبادةة ادةذين    
قةق  ر ةهل د  رتادة اسميا  رتادة ةن ي قةق ي ربان  آية  ودق شاال و ك آلةن ةن ق األوض  د  إميةا  ةةن مل ية ةن هةق ي 

د ةة م ةنيةةائة   إميانةةهأ و انةة  هةةذه اآليةةة د  إميةةا  ةةةن آةةةن هةةق مبنيةةائة   إميانةةهي وكممهةةا واجةةع إىل مقةة يا ادتيةةقين ق 
 ادنفقس واد ققاأ 
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ث وادفاا أ ود ةق هنا الةا اديفاي ألنه قبث نفاايني وادقاينة ةقا ةتةه مسميةا  كايقا ةةة ادةح ق واداج : رتقاقته ااب 
لقدةه  رأةةا ادةةذين آةنةقا رةزا ههل إميةةاان إىل لقدةه رةةزا ههل وجاةا إىل وجاةوهل أ واي ةةىن: ويقلةع اديفةا الةةةا ادةذين   ي قةةةق أ 

 ىهل إىل إ واك احلق و  يات لةق  الققىهل مدنظا ق األ دةأ واياا  نفي اد قو اياتقاهلي دق ادذين   هت ق القق 
 و الةا  دمست مال اةازق ايات لو ق ادتلينأ  
ولاد ا لوقو  وجي و اداج    ااال ادغابةي وادضلا الائ  إىل اسهل ا مدة ادذق لبةهأ ولاده د ةق  يةا الةن الاصةهل  وا ةو   

  نق  اد ظلةأ 
ات واألوض وةا مغف اآلايت وادنذو الن لةقم   ي ةنةق   اسةتئناف انشة  الةن لقدةه  ودةق شةاال  لو انظاوا ةاذا ق ادالاو  

و ك آلةن ةن ق األوض كةوهل مجا ا درأن  مياه ادناس  اخلأ لاهل ادناس إىل لاةلني: ةة ةنني وكةارايني دق رةا الوهل إىل 
اديفةةةةاي وذدةةةةك مسوشةةةةا  إىل ادنظةةةةا  ادنظةةةةا ق   ئةةةةو ادقرت اناةةةةة واسوشةةةةا  إىل كقةةةةاو دسةةةةباأ اسميةةةةا  و رةةةةع  نيةةةةاوات

وا ست  ا مبا هق رتقا اسناا  ةن درتقاا ايقجق ات ومقاويفوا اد ادة الةا ادقرت اناةي ة(ةو دجةاام اديقاكةهي ومقةا يا 
 ةااهاي ودرتقاا ادنقو وادظةلة واداايح واداحاأ واي اي وكذدك ادبحاو وا بااأ 

  وارتتح  ا لةة أ لو  دمهتلام مبضلقراأ 
 ول  اللهل ةا ق ادالاوات واألوض دتتقجه كو نف  إىل ةا هق دلاأ إداوا ودياا است    الةاه د يواأ  
وادنظةةا: هنةةا ةاةةت لو رالةةا يقةةة  دةنظةةا ادقةةةيب وادنظةةا ادبقةةاقي ودةةذدك الةة ا الةةن إاللادةةه اللةةو درتةة  ادف ةةةني ديةةام  

 ةو ادنظةا الةةا كةاولةا الةةا رتة  اداةقاال رقةاو  يتلح  دهي رجيال    ه م ستفوام اي ةةق ديةم ادف ةةني حباةث دصةب 
 صاحلا دةل ناني احلقاقي واةازقي وذدك ةن ةقاص  ادقاآ أ 

و ةاذا  مب ىن ةا ادذقي و ةا  استفوامي و ذا  دصةه اسهل إشاو ي وهق إذا ولع      ةا  لةام ةقةام اسةهل ةقصةقاأ و ق   
لكاةه: ةةا هةذا ق اداةلاوات واألوضي دق ةةا اينيةاو إداةه ادالاوات واألوض  لائهل ةقام صةة ايقصةقاأ ودصةو وهللاةع اد

رتاا كقنه ق ادالاوات واألوضي ري(ا است لاده رتىت صاو ق ة ىن: ةا ادذقأ وايققق : انظاوا ةا ي ديهل الةا جةقاأ 
 ةةةي هةةذا ا سةةتفوامي ريةةو شةةيال دةةه رتادةةة روةةق ةةةاا  مدنظةةا اد قةةةي  لكابةةه ق صةةقو  ةف ةةقدنيي حنةةق: انظةةاوا ادنيةةل   اد

وانظةةاوا اداةةحاأ مم ةةااي وهيةةذاي وكةةو شةةيال هةةق ق ذامةةه آيةةة روةةق ةةةاا  مدنظةةا ادبقةةاق حنةةق: انظةةاوا إنبةةات األوض   ةة  
ج هبا روق آية الةا ولقع ادب ثأ ف ذا  يا لام ةقام اسهل ايقصقا صاو ةن صام اد لقم منيلو مجاع األجاام ودالااهللاوا 

تأةو ق قةق ادنيب صةا   الةاه وسةهل وننيأ   القمهي وادنظا رالا جاال اد ادة الةا ورت اناة   ورتيلتهي ودقص ذدك اد
  هأ ريو ذدك   ئو الةا كلاده وص لهأ 

 ول   قق ق اديمم جقاأ األةا دقلقع األةا القه دسباأ اسميا ي رادتق يا: انظاوا ماوا آايت ةقصةة إىل اسميا أ  
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هللاةة ذيةة  هبةا مجةةة  انظةاوا ةةاذا ق اداةلاوات واألوض  راجةقز د  ميةق  ةتللةة يقةقا ومجةةة  وةةا مغةف اآلايت  ة ل   
ادقةةقا ممةةا دةةةا ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل د  يققدةةه ىةةهل وجيةةقز د  ميةةق  اسةةتئناف كةةمم ةةةن   م ةةاىلأ واي ةةىن د ةغوةةهل ةةةا 

  نفقسوهل   مة ةني ويةا كةا  لقدةه  انظةاوا  دةات  تبةاغه إداوهل وداا  مغف اآلايت الن لقم   ي ةنق ي دق ادذين ج و
ةةةاذا ق اداةةلاوات واألوض  ةفاةة ا د  ذدةةك آايت كلةةا مقةة م رتاةةن ولةةع ادت بةةا النوةةا مآلايت هنةةاي رل ةةىن  وةةةا مغةةف 
اآلايت : وةةةا يغةةف ةةةا ق اداةةلاوات واألوض الةةن لةةقم   ي ةنةةق ي ريةةا  ادت بةةا مآلايت كاسظوةةاو ق ةقةةام اسهللاةةلاوأ 

 ادنذو  ر  ف  الةا اآلايت دزاي   ادت لاهل ق هذه ا لةة رتىت ميق  دوسع   دة ةن ادح لبةوا دتيق  كادتذياو  وزي ت
ىاي وذدك د  ادقاآ  جاال دةناس م ست  ا ومدتخقيف مث سجو الةةا هةذا ادفايةق  نةه   منجةع راةه اآلايت واأل دةة و  

 ادنذو وايخقراتأ 
  د  انتفاال اسميا  النوهل وصف الارقا  ةه ودنةه ةاةتقا ةةن نفقسةوهلي أل  اجةتمأ دفةظ  لةقم  ودفظ  لقم   ي ةنق   يفا 

هنةةا ةةةع صةةحة رتةةةقا  ةةاه حمةةةه ينيةةا إىل د  ادقصةةف ايةةذكقو   ةة ه ةةةن ةققةةةات لةةقةاتوهل ألنةةه صةةاو ةةةن ققائقةةوهلي 
 امف ةا دق لاو: اللن   ي ةنق أ د  ماى إىل لقا اد نربق:          

نيا د  ى انجذيه ىهل                       ةاووا إداةه زوارةات وورتة اان دق لةقم هةذه سةجاتوهلأ ولة  مقة م النة  لقم إذا اد  
لقدةةه م ةةاىل  إ  ق قةةةةق اداةةلاوات واألوض واقةةتمف ادةاةةةو وادنوةةاو  إىل لقدةةه  آلايت دقةةةقم ي قةةةق   ق سةةقو  ادبقةةةا أ 

 ال ا  ه الن اسهللالاوأ وهذا ةن   ائع اسالجاز هناأ ومق م ق هذه اداقو   ا ةا  آنفاأ وهق هنا د  ع ألنه 
 روو ينتظاو  إ  ة(و دايم ادذين قةقا ةن لبةوهل لو رانتظاوا إين ة يهل ةن اينتظاين مث ننجي وسةنا وادذين آةنقا كذدك  

نذوأ روي ق اأ رتقا الةانا ننج اي ةنني  مفايع الةا مجةة  وةا مغف اآلايت وادنذو  مالتباو ةا اشتلة  الةاه ةن ذكا اد
ةةةن   م ةةاىل داسةةقده صةةةا   الةاةةه وسةةةهل دق يتفةةاع الةةةا انتفةةاال مآلايت وادنةةذو والةةةا إصةةااوههل د  ياةةأا الةةنوهل: ةةةاذا 
ينتظاو ي وجياأ  رهل ةةا ينتظةاو  إ  ة(ةو ةةا رتةو مبةن لةبةوهل ممةن سةاق  لققةوهل ق اآلايت اياهللاةاةي وولةع ا سةتفوام 

 ق مالتباو كقاق ايا وا النه ودنه ج يا م قاأ مدتحقاقأ أ هو  سرا ها كقاق ادا اا وه
وا ستفوام جماز هيلي إنياوقي نزدقا ةنزدة ةن ينتظاو  شائا اماوهل دا ةنقاي ودةا   ةة شةيال يقةة  أل  ينتظةاوه إ  د   

 ينتظاوا رتةقا ة(و دايم ادذين قةقا ةن لبةوهل ادح هةيقا راواأ 
 قاينة ا ست(ناال ايفا أ وادتقة يا: روةو ينتظةاو  شةائا ةةا ينتظةاو  إ  ة(ةو دايم ادةذين قةةقا وهللالن ا ستفوام ة ىن ادنفي  

 ةن لبةوهلأ 
 ود ةق  األايم الةا ةا يقع راوا ةن األرت اث اد ظالةأ وةن هذا إ مو  دايم اد اأ  الةا ادقلائع ادقال ة راواأ  
رقو  ني ايفاع وايفاع الةاه أ لو  دةزاي   ا هتلةامأ ودانتقةو ومجةة  لو رانتظاوا  ةفاالة الةا مجةة  روو ينتظاو  أ و   

ةةةن لا بةةة   ووسةةقده صةةةا   الةاةةه وسةةةهل إىل لا بةةة اداسةةقا صةةةا   الةاةةه وسةةةهل لقةةةه و ةةذدك يقةةا ادتفايةةع  ةةني  
 ةةني كةةمم    كمةةني لتةفةةي ادقائةةو شةةباوا    ةةف ادتةقةةني ادةةذق ق لقدةةه م ةةاىل  لةةاا وةةةن ذويةةح أ الةةةا د  ا قةةتمف

وكمم اداسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل ق ةقةام ادةقرتي وادتبةاةم اقةتمف هللاة اف ألرلةا آئةم  إىل كةمم وارتة أ وهةذا ةقلةع 
  ايه دفاال ادتفايعأ 
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وهبذا ادناج رتقو إجياز   يع ألنه مدتفايع االترب انشئا الن كمم   م ةاىل ريةأ     ةغةه ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل مث  
دةةا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل    يبةغةه لقةةةه رةةا  دةه إ  ادتبةاةمي وهةق يتضةلن والةة    نباةه  نةه يةاى ةةا ينتظةاههل ةةةن 

 اد ذاأي روق والا  وهق يتضلن ادنقا الةاوهلأ وساقاح  ذدك ق لقده  مث ننجي وسةنا أ 
  ألرةةا م(ةةا سةة اا سةةائو يقةةقا: هةةا حنةةن دو ال ومجةةةة  إين ة يةةهل ةةةن اينتظةةاين  اسةةتئناف  اةةاين انشةة  الةةن مجةةةة  انتظةةاوا 

ننتظا ودن  ةاذا مف وأ وهذا ةات لو كناية الن مالبه ادنقا إذ   يظن  ه دنه ينتظا سقالا رت ني دنه ينتظا ةن ذدك هللاة  
 ةا حيقو ىهلي راي اة ق دصو ا نتظاو   ق احلاصو م نتظاوأ 

   
 

 2073صفحة : 
 
 نتظاين  قرب  إ   وةفا ه ةفا   ةع  إذ ةا ص و اينتظاين ههل ايخا بق  اينتظاو أ و ةع  رتاا ة ك  أ و ةن اي  
و مث ننجي وسةنا  ال ف الةا مجةة  روو ينتظاو  إ  ة(و دايم ادذين قةقا  أل  ة(و مةك األايم يقم الذاأأ ويةا كةانقا  

  ادبنيةاو  دةاسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل ةو  ين   ةذاأ حيةو مبقهللاةع راةه اداسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل واي ةنةق  الجةو 
 واي ةنني  نه ينجاوهل ةن ذدك اد ذاأ  ق ومه كلا داا اداسو ةن لبةهأ 

 ومجةة  كذدك رتقا الةانا ننجي اي ةنني  مذياوأ واسشاو  أ كذدك  إىل اسااال اياتفا  ةن  مث ننجي أ  
 دق رتق ذدك الةانا رتقاأ و رتقا الةانا  مجةة ة لهللاة أل  ايق و ي ا ةن ادف وي  
 وج ةه   رتقا الةاه كقاقا دةتفضو  ه واديااةة رتىت صاو كاحلق الةاهأ  
ولاد ا لوقو  ننجي اية ةنني   فةت  ادنةق  اد(اناةة ومنية ي  ا ةاهل الةةا وزا   ننجةي وسةةنا أ ولةاد ادياةائيي ورتفةص الةن  

ااالأ رايخادفة  انه و ني نظاه ادذق لبةه مفنني واي ةىن الاصهل  ننجي اي ةنني   ايق  ادنق  اد(اناة وختفاف ا اهل ةن اس
 وارت أ 

 وكته ق ايقحف  ننج اي ةنني    و  ايال     ا اهل الةا صقو  ادن ق هبا  دتقاال ادااكننيأ  
دةةات  لو اي ديوا ادناس إ  كنتهل ق شك ةن  يف رم دالبة  ادةذين م بة و  ةةن  و    وديةن دالبة    ادةذق يتقرةاكهل و  

د  دكةق  ةةن اية ةنني  هةذه ا لةةةة ةتقةةة اي ةىن علةةة  لةو انظةةاوا ةةاذا ق اداةلاوات واألوض ي إذ ايققةق  ةةن ادنظةةا 
ايأةقو  ه هنادك ادنظا دمست  ا الةةا إثبةات ادقرت اناةةي رةإ  جحةق ههل إايهةا هةق ادةذق دلة ةوهل الةةا ميةذيه اداسةقا 

إبثباهةةا ود  ةةو اسشةةااكي رةلةةا دةةةاههل مدنظةةا ايةة  ق إىل إثبةةات انفةةاا ه م ةةاىل  صةةةا   الةاةةه وسةةةهل ق لقدةةه  إ      (ةةه
مسىاة دالقبه     ربههل  رهل إ  اسةتلاوا الةةا ادنيةك رالةا جةاال  ةه اداسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل رةإ  اداسةقا صةةا   

 ادنةاس  ق هةذا اا ةاأ اينيةاكق  ةةن الةاه وسةهل ة   الةا ةا جةاال  ةه ود    ئةو صةحة  ينةه  انةة دةنةاظاينأ وايةاا  أ
 دهو ةيةي دو مجاع دةة اد الق  ادذين يا ياتجابقا دة الق أ 
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و ق  ةن لقده  ق شك  دةظاراة اةازية اياةت لةة ق ادةتلين منيةباوا دةتلين ادقةفة  ةتلين ادظةاف ةةن ايظةاوف ةةن  
 جوة اسرتا ةأ 

 درتقاده وهي احلادة ايةتباة هبهل دالىن رتادة رتقاتهأ  والةق ادظاف  ذات اد يني واياا  ادنيك ق رتادة ةن 
و ةةن  ق لقدةةه  ةةةن  يةةف  دم تةة اال اةةةازقي دق شةةك آت ةةن  يةةفأ وهةةق ا تةة اال يةة وا إىل ة ةةىن اداةةبباةي دق د  كنةةتهل  

ا شاكني شيا سببه  يفي دق يت ةق حبقاتهي أل  ادنيك حيلو ق كو ةقام الةا ةةا يناسةبهي كققدةه  رةإ  كنة  ق شةك ممة
 دنزدنا إداك أ ول  مق م آنفاأ ولقده  وإ  كنتهل ق ويه مما نزدنا الةا الب ان أ 

وادنيك ق اد ين هق ادنيك ق كقنه رتقاي وكقنه ةن الن   أ وإمنا ييق  هذا ادنيك الن  ال م مققو رتقاقة هذا اد ين  
 د وكقا كنوه يا شيقا ق رتقاتهأ مدينه وال م ا ست  ا الةاهي رادنيك ق ص له ياتةزم ادنيك ق ةاهاته ألرهل دق 

ومجةة  رم دالب  ادذين م ب و  ةن  و     وال ة ةقلع جقاأ ادنياط و ادة الةاه ق اي ىنأ رتقة يا ا ةقاأ: رةأان الةةا   
 يقني ةن راا   ينيهلي رم دمب هي رم دالب  ادذين م ب ورهل ودين دالب   أ 

سةةممأ راجةةقز د  ييةةق  ق اآليةةة ة ةةىن ة ي دق إ  كنةةتهل ق شةةك ةةةن ويةةا كةةا  ةضةةلق  هةةذه ا لةةةة هةةق دصةةو  يةةن اس 
ة ارة هذا اد ين رخمصته دين   دالب  ادذين م ب و  ةن  و    وديف دالب    ورت هي رايق  ق ة ىن لقده م اىل  لو 

 اهللاا أ رايةق  ايةاا  مدنةاس ق اي ديوا ادياراو    دالب  ةا م ب و   مث لقده  ديهل  ينيهل و   ين  راتأما ق هذه اآلية 
 لقده  لو اي ديوا ادناس  مجاع دةة اد الق  ادذين مل ياةلقاأ 

وادذين ي ب ورهل األصنامأ والقةة  األصنام ة اةةة اد قمال رةأ ةق الةاوةا اسةهل ايقصةقا ادةذق  لاالةة اد قةمال جمةاوا  يةا  
 أ ي تق ونه راوا ةن اد قو وادت  اأ ونظا هذا ق ادقاآ  ك(ا

واقتااو صةة ادتقق هنا ق ن   اسةهل ا مدةة يةا راوةا ةةن اد  دةة الةةا كلةاا ادتقةاف ق ايخةةقو رةإ  اينيةاكني مل يبةةم  
هبهل اسشااك إىل ا الاال د  األصنام كاي و ا أ واقتااو ذدك ةن  ني ادقفات اااصة مت م اىل م اي   تةذكاههل  رةهل 

 أ ة اهللاق  دةلقت راققاو  ةن  غاارهل
   
 

 2074صفحة : 
 
وا لةع  ةةني نفةةي د  ي بةة  األصةنام و ةةني إثبةةات دنةةه ي بةة    يقةقم ةقةةام صةةاغة ادققةةا دةق لةةاا: رةةم دالبةة  إ   ي رقجةةه   

اد ة وا الةن صةةاغة ادققةا: د  شةأرا د  ي ةةقى راوةا اد ةةاف اينفةي دمسةتغناال النةةه مدظةاف اي(بة  ألنةةه ايققةق أ وذدةةك 
هق  اف اسثباتي رأةا إذا كا   ةاف ادنفةي هةق األهةهل كلةا هنةا وهةق إ  ةاا البةا   األصةنام  رتني ييق  ادغاض األصةي

دو  ال ا الن صةاغة ادققةا إىل ذكةا صةاغح نفةي وإثبةاتأ روةق إ نةاأ التضةاه ايقةامي كقةقا البة  ايةةك  ةن البة  ادةارتاهل 
 احلاوثي دو ادال اا:          
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وداا  الةا  ا ادظبةات ماةاو  ودةةات  ال ةف الةةا مجةةة  رةم         مااو الةا رت  ادظبات نفقسنةا                
 دالب  ادذين م ب و  ةن  و    أ 

و د  دكق   ةت ةق أ دةات  حبذف رتاف ا اأ وهق ادباال ادح هي دت  ية ر ةو  دةةات ي و د   ةقة وية أل  نقةه  
 ادف و ايضاوع    ها ي ني درا ةق وية ومينع ارتتلاا درا مفاايةأ 

ودويةة  ميةة ةنني القائةةه هةةذا ادةقةةه ادةةذين آةنةةقا مت و اسةةقده صةةةا   الةاةةه وسةةةهل ومدقةةاآ  وادب ةةث رةةإذا د ةةةق دفةةظ  
اي ةنني انقاف إىل ادققم ادذين امقفقا مسسممي ودذدك   يق و دةل ةنني ةت ةقأ وق ج و ادنيب صةا   الةاةه وسةةهل 

 نقيه  هأ ةن مجةة اي ةنني منيايف ىذا ا لع وم
 ود  دلهل وجوك دة ين رتنافةا  ةقلةع هةذه ا لةةة ة ضةو أل  ادةقاو الا فةة   حمادةةي وول ة    ة ها  د  أ رةاألظوا د   

ميق   د   ةق ويةي رقلقع ر و اد ةه    ها  ا ةأدقف أل  رتق صةة  د   د  ميق  مجةة قربيةأ لاا ق ادينياف: 
أل  ادغةةاض وصةةو  د   مبةةا ميةةق  ة ةةه ق ة ةةىن ايقةة وي ور ةةم األةةةا  لةة  سةةق  سةةابقيه د  مقصةةو  د   مألةةةا وادنوةةيي

وادنوي  ا   الةا ايق و ألنه  امها ةن األر ةاا ا .أ ينيةا إىل ةةا ق كتةاأ سةابقيه  مأ ميةق   د   راةه مبنزدةة  دق   
 أ راي ىن: ودةات إبلاةة وجوي دة ين رتنافاي وييق  اد  ف ال ف ةفا  الةا ةفا أ 

و ال ف  ر م ةق وا ية ا الةاةه ر ةو  دةةات أ وادتقة يا: ودورتةي إ ي وميةق   د   ةفاةا  دةف ةو ايقة وي ألنةه ولاو ادقا 
 راه ة ىن ادققا  و  رتاورهأ 

والن ق: د  دسةةقأ نظةهل اآليةة الةةا هةذا ادقجةه مل يقةع إ  يقتضةا  م ةيي رةم  ة  ةةن د  ييةق  دقةاغة  دلةهل وجوةك   
ولع ق ادينياف والن ج و اآلية ة(ا  يا سق ه سابقيه ودنج و ادقاو ةتقس ا ق  قققصاة ق هذا ايقامي رةن اض اللا

اسةةت لاىا    اسةةت لة  انئبةةة ةنةةاأ ادف ةةو ادةةذق ال فةة  الةاةةهي دق ر ةةو  دةةةات   و  لقةة  منيةةاييوا ي  قروةةا ةةةةع 
ا ق ادةقاو ةةن مقة يا دفةظ اي  قف الةاه  و است لة  ةا  مياياهأ وادتق يا: دةات د  دلهل وجوك رتيق   د   مفااا ي

ر و  دةات  دقق  رتياية ادةفظ ادذق دةاه  ه  ةفظهي وداتأما ال ف  و  ميقنن ةن اينياكني  الةاةهأ وهةذا ةةن ال ةف 
ا لو   ةن ال ف ايفا اتي ول  سبق ة(و هذا الن  لقدةه م ةاىل  ود  ارتيةهل  اةنوهل مبةا دنةزا    ق سةقو  اد قةق ي وهةق 

 هنا دوالهأ 
ج ةةو ادنيةةيال لائلةةاأ وهةةي هنةةا ةاةةت او  سرةةاا  ادقجةةه مدتقجةةه إىل شةةيال ة ةةني   يةةلك وجوةةه ين(ةةف إىل شةةيال  واسلاةةةة:  

آقاأ وادمم دة ةةي دق ألجو اد يني راقةا اي ةىن: حمة  وجوةك دةة ين   جت ةو دغةا ادة ين شةاييا ق مقجوةكأ وهةذه 
ةةةن ادتبةاةةم وإوشةةا  األةةةةة وإصةةمرتواأ ولايةةه ةنةةه لقدةةةه ادتل(اةاةةة كنايةةة الةةن مقجاةةه نفاةةةه  سةةاها ألجةةو ةةةا دةةةةاه    ةةه 

  دسةل  وجوي ت  ق سقو  آا اللاا أ 
و رتنافا  رتاا ةن  ادة ين  وهةق  يةن ادتقرتاة ي ألنةه رتنةف دق ةةاا الةن اآلىةة و حة  تأ ولة  مقة م النة  لقدةه م ةاىل  

  لو  و ةةة إ ااهاهل رتنافا  ق سقو  ادبقا أ 
ري ة ك  ي ىن األةا ادذق لبةه مقاحيا مب ىن  رتنافا أ وأتكا  ادف و اينوي النه  نق  ادتقكاة   و  ميقنن ةن اينياكني   

 دةلبادغة ق ادنوي النه االتناال مدتربؤ ةن ادنياكأ 
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ول  مق م  ا ةا  د  لقده  ةن اينياكني  وحنقه د ةم ق ا مقاف ةن حنق:   مين ةنياكاي يا راه ةن ادتربؤ ةن اد ائفة  
 ةة اسشااكأ ذات حن

  و  م ع ةن  و    ةا   ينف ك و  يضاك رإ  ر ة  رإنك إذا ةن ادظايني  ال ف الةا  و  ميقنن ةن اينياكني أ  
   
 

 2075صفحة : 
 
ومل ي ك  ادف و  نق  ادتقكا  دئم مينع وجق ها ةن رتذف رتاف اد ةة    رتذره ختفاف ورقةارتةي وأل  ادنوةي يةا الةل    

إىل ادت ةاةةو كةةا  راةةه  ناةةة الةةن أتكاةة ه أل  ايقصةةقا ق لقدةةه  ةةةا ينف ةةك و  يضةةاك  يةةقة  إىل وجةةه ادنوةةي الةةن مبةةا يةةقة  
  الائكي إذ  الاال دة(اىا   يقق ه اد الوأ 

 وةن  و    االلاض  ني ر و  م ع  وةف قدهي وهق إ ةام دةحث الةا  الائه  أ  
دنه   ة ذو  ين ا  ةا ري النه     د  دك  راه و ان  الةتهي رلةن ر ةةه  ومفايع  رإ  ر ة   الةا ادنواني د شاو  إىل 

 رق  ظةهل نفاه واالت ى الةا رتق و هأ 
ودك  اديق  ةن ادظايني الةا ذدك ادتق يا أ إ   دزاي   ادتحذياي ود  أ إذ   د شةاو  إىل سة اا ةقة و كةأ  سةائم  

 سأا: رإ  ر ة  رلاذا ييق ?أ 
 يني  ةن أتكا  ة(و ةا مق م ق لقده  ةن اينياكني  ونظائاهأ وق لقده  ةن ادظا 
 
وايققق  ةن هذا ادفاض منباةه ادنةاس الةةا رظاالةة الظةهل هةذا ادف ةو رتةىت دةق ر ةةه دشةاف ايخةةقلني ديةا  ةةن ادظةاينيي  

 الةا رت  لقده م اىل  ودق  دورتي إداك وإىل ادذين ةن لبةك دئن دشاك  داحب ن اللةك أ 
  ضا رم كاشف ده إ  هق وإ  يا ك اا رم وا  دفضةةه يقةاه  ةه ةةن ينيةاال ةةن البةا ه وهةق ادغفةقو  وإ  ميااك   

ادةةارتاهل  ال ةةف الةةةا مجةةةة  و  مةة ع ةةةن  و    ةةةا   ينف ةةك و  يضةةاك  دققةة  ادت ةةاي  إب  ةةاا القاةة   اينيةةاكني د  
انر ة دو هللااو ي وكا  إسنا  ادنفع دو ادضا دك(ا ةا  األصنام شف اال الن   ي رةلا د  ة  اآلية اداا قة د  ميق  األصنام

يقع الةا ة ىن ص وومها ةن راالةولا ا ت االي و  يتبا و ةن ذدك اسسنا  ة ةىن ادقسةا ة ق كقةاةولا ةةن راالةوي القبة  
  ياةت اع مجةة  و  م ع ةن  و    ةا   ينف ةك و  يضةاك  هبةذه ا لةةة د الةمم    إوا     ادنفةع دو ادضةا ألرتة  

  اه د  يقاره النوا دو يت اض راوا إ  ةن ج و   ده ذدك   الاال دو شفاالةأ 
ووجه ال فوا الةا ا لةة اداا قة يا  انولا ةن مغايا ق اي ىن مدتفقاو وادزاي  ي و قاغح اد لقم ق لقده  رةم كاشةف  

ايققةق  ي كلةا صةاح  ةه ق لقدةه م ةاىل ق سةقو  ادزةةا  ده إ  هق  وق لقده  رم وا  دفضةه  اد اقو راولا دصناةوهل وهي
  دراديتهل ةا م الق  ةن  و    إ  دوا ين    ضا هو هن كاشفات هللااه دو دوا ين  ا ة هو هن ممايات و ته أ 
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هل وهةةذا ومقجاةةه اا ةةاأ دةنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل ألنةةه دوىل ادنةةاس ماةةا ونفةةي ادضةةاأ رةةا ةهل د   ةةاه دوىل هبةةذا احليةة 
 ايققق أ 

واي : رتقاقته وهللاع ادا  الةا جاهل  قتباو ةةلاهي ول  ي ةق الةا اسصا ة جمةازا ةاسةمأ ولة  مقة م النة  لقدةه م ةاىل  
  إ  ادذين امققا إذا ةاوهل  ائف ةن ادنيا ا   ق آقا سقو  األالاافأ 

يل   الةله رةإذا دوا  شةائا ر ةةهي رةإ مو اسوا   واسوا   ماا: مق ياه وادقق  إداهأ ويا كا  ادذق   ي جزه شيال و    
هنا كناية الن اسصا ة كلةا ية ا الةاةه لقدةه   ة ه  يقةاه  ةه ةةن ينيةاال ةةن البةا ه أ ولة  الةرب مية  ق ةقهللاةع اسوا   ق 
 نظاهةا ق سةقو  األن ةام  وإ  ميااةك اةا روةق الةةا كةو شةيال لة يا أ وديةن الةرب هنةا مسوا   ةبادغةة ق سةةه ايقة و 
اللن ياية  ة اوهللاةة ةةاا ه م ةاىل كائنةا ةةن كةا  حباةث   ياةت اع ادت ةاض ت ق قةاه ودةق كةا  مبجةا  إوا مةه لبةو رتقةقا 
ر ةهي رإ  ادت اض رتانئذ دهق  أل  اد رع دسوو ةةن ادارةعي ودةةا آيةة سةقو  األن ةام راةاالوا ق  اةا  لة و    م ةاىل   ق 

 منزيوه الن اي اوض واي ان أ 
هق اااي ودذدك رإيقااله ةقلع ادضلا دة  دة الةا د  ااا ادقاصو إىل ادناس رضو ةن     استحقاو ىهل  وادفضو: 

  ه ألرهل البا  إداه يقابوهل مبا ينياالأ 
 ومنيا  هللاا  و قا  دةنقالاة ادقاحلة دةقةة وادي(ا أ  
 ط ايذكقو ة واي ودا  ا قاأ مبحذوفأ وكو ةن مجةة  رم كاشف ده إ  هق  ومجةة  رم وا  دفضةه  جقاأ دةنيا  
 ومجةة  يقاه  ه ةن ينياال ةن البا ه  وال ة ةقلع ادباا  يا لبةوا واحلقصةة دهي رةذدك رقة  النواأ  
وادضلا اةاوو مدباال الائ  إىل اااي رايق  اةتناان ورت(ا الةا ادت اض ياهللاا    رتىت ييق  مما رتق  الةاوهل ةنيائة    

 مااي دو ي ق  إىل ةا مق م ةن ادضاي وادضلا مالتباو دنه ةذكقو رايق  ختقيفا ومبنياا وكذياا وما اباأ د  يقابوهل 
   
 

 2076صفحة : 
 
ول  دمجة  اينيائة هنا ومل مبني دسباهبا دااةك ىا ادناس كو ةاةك اةةق  ةنه كقاةوا ق اد  اال وكو ةاةك يتقق    

  قل وهل راوا ق احلاةا أ 
سصا ة: امقاا شيال  قا وووو ه الةاهي وهي ق ة ىن اي  ايتق مي رققده  يقاه  ه ةن ينياال  هق ق ة ىن لقده ق وا 

 سقو  األن ام  وإ  ميااك اا روق الةا كو شيال ل يا أ 
ائات البةا ه وادتذياو علةة  وهق ادغفةقو ادةارتاهل  ينيةا إىل د  إال ةاال ااةا رضةو ةةن   وو ةة وجتةاوز ةنةه م ةاىل الةن سة 

 ادقاحلنيي ومققاههل و فمههلي رةق شاال يا جتاوز ىهل الن شيال ةن ذدك رتقو قا كةوهلأ 
ودق   فاانه يا كانقا دهم سصا ة اااي ألرهل ةةع مفةاوههل ق اديلةاا    ةةق  ةةن لقةقو الةن ادفضةو ااادة  ادةذق هةق  

 هل  ققده  إين داغا  الةا لةيب رأستغفا   ق اداقم سب ني ةا   أ اديلاا الن   ي كلا دشاو إداه ادنيب صةا   الةاه وسة
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وينيا ديضا إىل د    ل  جتةاوز الةن ك(ةا ةةن سةائات البةا ه اياةارني ومل ي اقةذههل إ  مبةا   ياهللاةا النةه حبةاا كلةا لةاا  
 آلقا أ  و  ياهللاا د با ه اديفا ي ودنه دق  جتاوزه الن ك(ا ياوهل    ضا ش ي  ق اد ناا وا

 لو اي ديوا ادناس ل  جاالكهل احلق ةن و يهل رلن اهت ى رإمنا يوت ق دنفاه وةةن هللاةو رإمنةا يضةو الةاوةا وةةا دان الةةايهل  
 قكاةةو  اسةةةتئناف ا تةةة ائي هةةق كةةةذيو يةةةا ةضةةا ق اداةةةقو  كةوةةةا ورتقصةةةة يةةةا جةةةاى ةةةن ا سةةةت  ا واةا دةةةة وادتخقيةةةف 

 ا جاة ا وةقا الة لا  ةأ وادل اهي ودذدك جاال ةا ق هذه ا لةة كمة
 وارتتارتوا أ لو  دةتنباه الةا دنه مبةام الن   م اىل روق ج يا مدتةقيأ  
وارتتةاح ايقةةقا مدنة اال  سةةتا اال الةاالوهل ألمهاةةة ةةةا سةاقاا ىةةهلي واا ةاأ  لاةةع ادنةةاس ةةن ةةة ةن وكةاراي وايققةةق  ةنةةه  

 ا ة وهل ةن اهت ى منيايفا ىهلأ ا ت اال اينياكق ي ودذدك د او اديمم ق شأرهلأ ول  ذك
 ودك  اارب حباف  ل   ماجام الةاوهل    ةا راه احلق ل  د ةم إداوهل وكقاقا ديقنه رتقاأ  
واحلةةق: هةةق ادةة ين ادةةذق جةةاال  ةةه ادقةةاآ ي ووصةةفه أ ةةةن و يةةهل  دةتنقيةةه  نةةه رتةةق ةبةةني    ة ةةه م ةةو و  ويةةهي روةةق  

 ة ققم ةن ذدكأ 
إىل هللالا  ادناس  الةا اسهل ا مدة دةتنباةه الةةا دنةه إوشةا  ةةن ادةذق حيةه صةمح البةا ه واقتااو وصف اداأ ايضاف  

 وي القههل إىل ةا راه نف وهل شأ  ةن ياأي دق ياقس وي  اأ 
ومفايع مجةة  رلن اهت ى  الةا مجةة  ل  جاالكهل  د شاو  إىل د  جمةيال احلةق ادقاهللاة  يلمةه الةاةه د  إمباالةه  ةنهل يتب ةه  

  ي داتقصو ةن ذدك إىل د  اي اض النه ل  ظةهل نفاهي وومه الةاوا مب ة اسالااضأ  ودا  ةزية ده الةا
 وادمم ق لقده  دنفاه   ادة الةا د  ا هت اال ن لة و ىن ود  اسالااض هللاا الةا صارتبهأ  
انقا يتل ةق  ق ووجه اسماا    ةايقح احلقةا ق  رإمنةا يوتة ق دنفاةه  وق  رإمنةا يضةو الةاوةا  دةةا  الةةا اينيةاكني إذ كة  

ا للاح راققدق   دن ن ةن دك رتةىت مفجةا دنةا ةةن األوض ينبقالةا  وحنةق ذدةك ممةا يفاة  درةهل مينةق  الةاةه دةق دسةةلقاي وكةا  
  ضوهل يظوا دنه يغاظ ادنيب صةا   الةاه وسةهل مدبقاال الةةا اديفةا ريةا  ادققةا ةفاة ا د  اهتة االه ةققةقو الةةا م ةةق 

ه  دنفاه  دق  فائ   نفاه   يتجاوزه إىل ادت ةق  فائ  أ ود  هللامده ةقققو الةا ادت ةق مب ىن اهت ائه مب ىن ادمم ق لقد
 الةا نفاهي دق يضاها   يتجاوزه إىل ادت ةق مبضا أ 

ومجةة  وةا دان الةايهل  قكاو  ة  قرة الةا مجةة  رلن اهت ى  روي  اقةة ق رتاز ادتفايعي وإ ام دةلفاعي ألنه إذا كةا   
اال ايوت ق دنفاه وهللاما ادضاا الةا نفاه كقق د  ادنيب صةا   الةاه وسةهل  ا ةأةقو ةن    ك(ةا ةةن ادتبةاةم اهت 

ودنه   نفع دنفاه ق اهت ائوهل و  يضاه هللامىهلي رم حيابقا رتاصه دنفع نفاه دو  رع هللاا النوا رتىت يتل قا وينيةل قاي 
 سالااض النه هللااههلأ ودنه انص  ىهل وةبةم ةا ق امبااله قاههل وا

 واسماا  م لةة ا الاة اينفاة دة  دة الةا  وام انتفاال ذدك احليهل وثبامه ق سائا األرتقااأ  
وة ىن ادقكاو: ايقكقا إداةه كقةاو األةةاأ و الةةايهل  مب ةىن الةةا اهتة ائيهل رة قو رتةاف ا ةا الةةا ادةذات وايةاا    ة   

 درتقاىا  قاينة ايقامأ 
 إداك واصرب رتىت حييهل   وهق قا احلاكلني    وامبع ةا يقرتا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 2077صفحة : 

 
ال ف الةا  لو  دق  ةم ادناس ذدك ادقةقا  وامبةع ةةا يةقرتا إداةك ي دق امبةع ق نفاةك ودصةحا ك ةةا يةقرتا إداةكأ   

اص   ي ةةةق و اصةةرب  دق الةةةا ة انةة   ادةةذين مل ي ةنةةقا  قاينةةة ادغايةةة  ققدةةه  رتةةىت حييةةهل    رإرةةا  ايةةة ىةةذا ادقةةرب ااةة
 ادقربأ 

 ويا كا  احليهل يقتضي رايقني رتذف ةت ةقه م قيم الةا لاينة اداااوي دق رتىت حييهل    انك و انوهلأ  
ومجةة  وهق قا احلاكلني  ثناال ومذياو يا راه ةن اد لقمي دق وهق قا احلاكلني  ني كو ققلني ق هذه ادقضاة وق  

 ستغااو  قاينة ادتذياوأ  اهاي رادت ايف ق  احلاكلني  دم
و قا  مفضاوي دصةه دقا رحذر  اىلز  دي(ا  ا ست لااأ واألقاية ةن احلاكلني دقايةة ورةاال اسنقةاف ق إال ةاال  

احلققوأ وهي هنا كناية الن ة البة ادظاملي أل  األةا مدقرب ةني ا    ايأةقو  ه ة ت ى الةاهي رفي اسقباو      قا 
اال      انصا وسقده صةا   الةاه وسةهل واي ةنني الةا ادذين كذ قا والان واأ وهةذا كةمم جةاةع راةه  ااالةة احلاكلني إمي

 ايق عأ 
  اهل   ادا ن ادارتاهل  
 سقو  هق   
الا  ق مجاع ايقارتف وكته ادتفاا وادانة سقو  هق ي و  ي ةاف ىةا اسةهل  ةا ذدةكي وكةذدك وو ت هةذه ادتاةلاة  

 صةا   الةاه وسةهل ق رت يث ا ن الباس د  دم  يا لاا: اي وسقا   ل  شب ي لاا: شابتف هق ي وادقال ةي الن ادنيب
واياسمتي والهل يتاةاالدق ي وإذا ادنيةل  كةقوتأ وواه ادلةةذق  اةن  رتاةن ق كتةاأ ادتفاةا ةةن سةقو  ادقال ةةأ وووق 

 ةن  او دقاى  دفاظ ةتقاو ة يزي    ضوا الةا    أ 
اةة  مسةةهل هةةق  دتيةةاو االةةه راوةةا أةة  ةةةااتي وأل  ةةةا رتيةةي النةةه راوةةا د ةةقا ممةةا رتيةةي النةةه ق  اهةةاي وأل  الةةا ا وال 

وصفقا راوا  رهل لقم هق  ق لقده  د     ا د ا  لقم هق  ي ولة  مقة م ق ماةلاة سةقو  يةقن  وجةه آقةا دةتاةلاة ين بةق 
  أ الةا هذه وهق  اازها ةن  ني اداقو ذوات ا رتتاح أ ددا

وهي ةياة كةوةا النة  ا لوةقوأ وووق ذدةك الةن ا ةن البةاس وا ةن ادةز اي ولتةا   إ  آيةة وارتة   وهةي  ودلةهل ادقةم   ةاق  
ادنوةةاو إىل لقدةةه دةةةذاكاين أ ولةةاا ا ةةن ال اةةة: هةةي ةياةةة إ  ثةةمث آايت نزدةة  مي ينةةةأ وهةةي لقدةةه م ةةاىل  رة ةةةك اتوك 

نة ةن و ه  إىل لقده  دودئك ي ةنق   ه  لاو نزد  ق الب     ةن سةممي     ةا يقرتا إداك ي ولقده  درلن كا  الةا  ا
ولقده  ودلهل ادقم   اق ادنواو  اآليةأ لاو نزد  ق لقة ديب ادااا كلا ساأ ي واألص  درا كةوا ةياة ود  ةا ووق ةن 

كلةا ا ي الةةا د  اآليةة األوىل ةةن دسباأ ادنزوا ق     آيوا مقههل  شةتباه ا سةت  ا هبةا ق لقةة  رةا نزدة  رتانئةذ  
 هذه اد(مث واهللا  درا ةياةأ 
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نزد  هذه اداقو      سةقو  يةقن  ولبةو سةقو  يقسةفأ ولة  الة ت اد(اناةة واالاةني ق ماماةه نةزوا اداةقوأ ونقةو ا ةن  
يةةقن  ولةةع ال اةةة ق دثنةةاال مفاةةا هةةذه اداةةقو  درةةا نزدةة  لبةةو سةةقو  يةةقن  أل  ادتحةة ق راوةةا ولةةع   نيةةا سةةقو وق سةةقو  

 ادتح ق  اقو ي وساأ   اا  هذاأ 
ولةة  الةة ت آايهةةا ةائةةة وإرتةة ى والنيةةاين ق اد ةة   ايةة ين األقةةاأ وكانةة  آايهةةا ة ةة و   ق ايةة ين األوا ةائةةة واثنتةةني   

 والنيايني وهي كذدك ق ال   دهو ادنيام وق ال   دهو ادبقا  ودهو اديقرة ةائة وثمث والنياو أ 
 مياال إىل ادتح ق ي اوهللاة ادقاآ  مبا مقة  إداه احلاوف ايق  ة ق دوا اداقو أ ود ااهللاوا: ا ت دت مس 
 ومممئوا مدتنقيه مدقاآ أ  
 ومدنوي الن البا    ا   م اىلأ  
 و   اداسقا الةاه ادقم  وادامم نذيا دةلنياكني   ذاأ يقم الظاهل و نيا دةل ةنني مبتاع رتان إىل دجو ةالاأ  
 أ وإثبات احلنيا 
 واسالمم      ة ةع الةا قفااي ادناسأ  
 ود    ة  ا دةقو كو رتي الةا األوضأ  
 وقةق اد قامل     د  مل مينأ  
 ود  ةاجع ادناس إداهي ودنه ةا قةقوهل إ  دةجزاالأ  
 د  يققدةقا دةق   وم(با  ادنيب صةا   الةاه وسةهل وماةاته اللا يققده اينياكق  وةةا يقلرتقنةه ةةن آايت الةةا ورةق هةقاههل 

 دنزا الةاه كنز دو جاال ة ه ةةك أ 
 ود  رتابوهل آية ادقاآ  ادذق ك اههل مب اوهللاته ر جزوا الن ة اوهللاته رتبني قذ رهل روهل درتقاال ماااو  ق اآلقا أ  
 وهللااأ ة(و دفايقي اي ةنني واينياكنيأ  
و ةةق ي وإ ةةااهاهلي ولةةقم دةةقطي وةةة يني ووسةةادة  وذكةةا نظةةاائوهل ةةةن األةةةهل ادبائةة   ةةةن لةةقم نةةقح ومفقةةاو ةةةا رتةةو هبةةهل والةةا  

 ةقساي م ايضا مبا ق مجاع ذدك ةن اد رب وةا ينبغي ةنه احلذو رإ  دودئك مل منف وهل آىتوهل ادح ي القرهلأ 
 ود  ق مةك األنباال الظة دةلتب ني  ااههلأ  
   
 

 2078صفحة : 
 
م شةك ق د  ةنيةاكي اد ةاأ صةائاو  إىل ةةا صةاو إداةه ود  ةمك هللاما ادضادني ال م ققروهل الةذاأ   ق اآلقةا  رة  

 دودئكأ 
 وانفا ت هذه اداقو   تفقاو رتا ث اد قرا  و اضهأ  
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مث الةاض مسةةتئناس ادنةيب صةةةا   الةاةةه وسةةهل وماةةةاته مقةةتمف لةقم ةقسةةا ق اديتةاأ ادةةذق دوماةةه رلةا الةةةا اداسةةقا  
إىل اينياكنيي ود  الةاوهل مدقم  وادقرب وايضي ق ادة الق  إىل ادقةمح  ودمبااله إ  د  ياتقاهل رالا دةاه   ود    ياكنقا

 رإنه   همك ةع ادقمحأ 
 ول  ختةو ذدك الظات والرب واألةا إبلاةة ادقم أ  
 ددا  مق م ادققا الةا احلاوف ايق  ةة ادقال ةة ق دوائةو اداةقو ق دوا سةقو  ادبقةا  و اهةا ةةن نظاائوةا وةةا سةقو  يةقن   

 أ  ب ا 
[  ادققا ق ا رتتاح  ققده  كتةاأ  ومنيةاه مماثةو يةا ق لقدةه 1 كتاأ درتيل  آايمه مث رقة  ةن د   رتياهل قبا] 

  كتاأ دنزا إداك  ق سقو  األالاافأ 
واي ىن د  ادقاآ  كتاأ ةن الن    رةلاذا ي جه اينياكق  ةن ذدك وييذ ق   هأ ف كتاأ  ةبت دي سق  ا  ت اال ةةا  

 ادتنيا دةنقالاةأ  راه ةن
و ةن د   رتياهل قبا  قرب و درتيل  آايمه  صفة ا كتاأ ي ودك د  جت و  درتيل  آايمه  صفة لققةي وهةي  

ةاةةق  ا  تةة االأ ودةةك د  جت ةةو  درتيلةة   هةةق ااةةربأ وجت ةةو  ةةةن دةة   رتيةةاهل قبةةا  ظارةةا دغةةقا ةت ةقةةا أ درتيلةة   
 و رقة  أ 

ة  ياةا احلةاال وسةيق  اديةافأ وهةي إمقةا  األشةااال حباةث ميةق  سةاية ةةن واسرتيام: إمقا  ادقنعي ةنيتق ةن احليلة 
األقةما ادةح م ةاض دنقالوةاي دق ج ةةة  آايمةه كاةةةة ق نةقع اديةةمم حبةث سةةل  ةةن لادفةةة ادقالةع وةةن دقةما اي ةةىن 

 ده  ةن د   رتياهل أ وادةفظأ ومق م الن  لقده م اىل  ةنه آايت حميلات  ق دوا سقو  آا اللاا أ وهبذا اي ىن منيب  قق 
وآايت ادقةاآ : ا لةةو اياةةتقةة مب اناوةةا ايختتلةةة  فقاصةوأ ولةة  مقةة م وجةةه ماةةلاة مجةو ادقةةاآ  مآلايت النةة  لقدةةه م ةةاىل  

  وادذين كفاوا وكذ قا  ايمنا  ق دوائو سقو  ادبقا ي وق ايق ةة اد(اةنة ةن ةق ةات هذا ادتفااأ 
ةنيةتق ةةن ادفقةو مب ةىن ادتفايةق  ةني ادنيةيال و ةاه مبةا مياةزهي رقةاو كنايةة ةنيةوقو  الةن وادتفقاو: ادتقهللاا  وادباا أ وهق  

ادباةةا  يةةا راةةه ةةةن رقةةو اي ةةاينأ ولةة  مقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  وكةةذدك نفقةةو اآلايت ودتاةةتبني سةةباو اةةةاةني  ق سةةقو  
 األن امأ 

الي يقم   و يقم ادفالا ي وةنه ق ذكا داةة ادق و ونظاه: ادفاوي كىن  ه الن ادباا  رالي ادقاآ  رالاانأ والن ادفقو ر 
  راوا يفاو كو دةا رتياهل أ 

و مث  دةلاقي ق ادامبة كلا هق شأرا ق ال ف ا لو يا ق ادتفقاو ةن ا هتلام دة ى ادنفةقس أل  اد قةقا مةااتح إىل  
 ادباا  واسيضاحأ 

يلتهي وإيضاح ادتباني دقق  الةلهأ واابا: اد ةامل افةااي و ةن د   رتياهل قبا  دق ةن الن  ايقصقف إب  اع ادقنع حل  
األشااالي وكةلا ك(ات األشااال كان  اسرتا ة هبا دالزي راحلياهل ةقا و ا درتيل  ي واابا ةقا و ا رقة  أ ومها وإ   

دف ةةو ادةةذق هةةق دثةةا كةةاان ةت ةةةق اد ةةةهل وةت ةةةق ادقةة و  إذ ادقةة و    جتةةاق إ  الةةةا ورةةق اد ةةةهلي إ  دنةةه ووالةةي ق ايقا ةةةة ا
 إرت ى ادقفتني دش  مبا وا راه دةناس ةن اآلقا وهذا ةن  ةام ايزاوجةأ 
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[   د   مفااية يا ق ة ىن  درتيل  آايمه مث رقة   ةن اد  دة الةا 2 د  م ب وا إ    إنف ديهل ةنه نذيا و نيا] 
م بة وا إ   ي روةذه ا لةةة مفاةاية يةا درتيةهل ةةن دلقاا حميلة وةفقةة ريأنه لاو: دورتي إداك ق هةذا اديتةاأ د    

اآلايت أل  ادنوي الن البا    ا   وإجياأ البةا     هةق دصةو ادة يني وإداةه ةاجةع مجاةع ادقةفات ادةح ثبتة  ت م ةاىل 
د  دوا آيةةة مدة داوي وهةةق ادةةذق يتفةاع النةةه مجاةةع ادتفاصةةاوي ودةذدك ميةةاو األةةةا مدتقرتاةة  وا سةت  ا الةاةةه ق ادقةةاآ ي و 

 نزد  كا  راوا األةا مبم اة اسهل   ألوا لااال  ادقاآ  ق لقده م اىل  الاد مسهل و ك ادذق قةق أ 
واا اأ ق  د  م ب وا  وهللالائا اا اأ ادح    ه ةقجوة إىل ادذين مل ي ةنقا وهةهل كةو ةةن ياةلع هةذا اديةمم ايةأةقو  

 إب م ه إداوهلأ 
ا و نيا  ة لهللاة  ني مجةة  د  م ب وا إ     ومجةة  ود  اسةتغفاوا و يةهل  اآليةةي وهةق االةلاض ومجةة  إنف ديهل ةنه نذي 

 دةتحذيا ةن لادفة ادف وادتحاي  الةا اةت(ادهأ 
   
 

 2079صفحة : 
 
وولةقع هةةذا ا الةةلاض القةةه ا لةةةة األوىل ادةةح هةي ةةةن اآلايت احمليلةةات إشةة او    ةضةةلقنه ةةةن اآلايت احمليلةةات   

وإ  مل ميةةن ا لةةةة مفاةةاية وذدةةك أل  شةةأ  ا الةةلاض د  ييةةق  ةناسةةبا يةةا ولةةع   ةة ه وانشةةئا ةنةةه رةةإ  ةضةةلق  ادبنيةةا 
وادنةذيا هةةق جةاةع اللةةو اداسةقا صةةةا   الةاةه وسةةةهل ق وسةادته روةةق  نيةا يةةن آةةن ود ةةاعي ونةذيا يةةن دالةاض والقةةاي 

و وةةةةةا دقةةةةربوا  ةةةةه ةةةةةن ادغاةةةةه رانةةةة وم ق ذدةةةةك اد قائةةةة  وذدةةةةك ديضةةةةا جةةةةاةع د،صةةةةقا ايت ةقةةةةة مداسةةةةادة ودرتةةةةقاا اداسةةةة
 ادال اةيوهذا الني اسرتيامأ 

 و ةن  ق لقده  إنف ديهل ةنه  ا ت ائاةي دق دين نذيا و نيا ديهل جائاا ةن الن   أ  
 ةةه البةا     وا لع  ني ادنذاو  وادبنياو  يقا ةة ةا مضلنته ا لةة األوىل ةن  ةه مةاك البةا    ةا     ايةق ادنوةي و  

   ايق ا ست(ناالي رادنذاو  ماجع إىل ا زال األواي وادبنياو  ماجع إىل ا زال اد(اينأ 
 ود  استغفاوا و يهل مث مق قا إداه ميت يهل ةتاالا رتانا إىل دجو ةالا وي ت كو ذق رضو رضةه  ال ف الةا مجةة  د   

وىل ةةن دفةظ ادتفقةاوي روةذا ا تة اال ادتفقةاو ألنةه  اةا  وإوشةا  م ب وا إ     وهق مفاةا ة  ياجةع إىل ةةا ق ا لةةة األ
دقسائو نبذ البا   ةا ال ا   م اىلي و  ئةو الةةا ذدةك ودة(ةاا ونةذوي رايققةق : مقاةاهل ادتفاةا وهةق وجةه إالةا   رتةاف 

 ادتفاا ق هذه ا لةة وال م ا كتفاال مدذق ق ا لةة اي  قف الةاواأ 
 دق  ةه ال م اي اقذ   ذنه ةضاي وذدك ادن مأ  وا ستغفاو:  ةه ايغفا ي 
 وادتق ة: اسلمع الن اللو ذنهي واد زم الةا د    ي ق  إداهأ  
و مث  دةلماه اداميبي أل  ا اللاف  فاا  ةا ههل راه ةن البا   األصنام دههل ةن  ةه ايغفا ي رةأ  مقةحا  اد ةزم الةةا  

 ق نبذ البا   األصنام و اا  يا ق ذدك ةن ادفقائ  ق اد ناا واآلقا أ ال م اد ق   إداوا هق ةالا ادتق ةي وهذا ما اه 
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وايتةةاع: اسةةهل ةقةة و ادتلتاةةع يةةا يتلتةةع  ةةهي دق ينتفةةعأ وي ةةةق الةةةا ةنةةارع ادةة نااأ ولةة  مقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  وديةةهل ق  
 األوض ةاتقا وةتاع إىل رتني  ق سقو  األالاافأ 

ان ق نقالهي دق قادقا ةن ايية وات  ةقيم  قةاؤه دقةارتبه كلةا  ا الةاةه لقدةه  إىل واحلان: مقاا  دنقع ايتاع  نه احل 
 دجو ةالا أ واياا  ميتاع: اس قاالي دق احلاا ي واي ىن دنه   ياتأصةوهلأ ووصفه محلان سرا   درا رتاا   ابةأ 

هةةذا ايتةةاع دةةه رايةةةي ر ةةةهل دنةةه ةتةةاع و إىل دجةةو  ةت ةةةق أ ميةةت يهل  وهةةق  ايةةة دةتلتاةةعي وذدةةك ةقالظةةة ومنباةةه الةةةا د   
 اد نااأ وايققق  مألجو: دجو كو وارت  وهق راية رتاامهي وهذا وال   نه ن لة ملاة  قا احلاا أ 

ومجةةةة  ويةة ت كةةو ذق رضةةو رضةةةه  ال ةةف الةةةا مجةةةة  ميةةت يهل أ واسيتةةاال: اسال ةةاالي وذدةةك يةة ا الةةةا دنةةه ةةةن ايتةةاع   
قا أ وادفضو: إال اال اااأ الي رضم أل  ادغاده د  راالو ااةا يف ةةه مبةا هةق راهللاةو احلاني را ةهل دنه إال اال ن اهل اآل

 الن رتاجتهي مث منقسي ذدك رقاو ادفضو مب ىن إال اال اااأ 
وادفضو األوا: اد لو ادقاحلي  قاينة ةقا ةته  فضو   ادغف الن ادناسأ وادفضةو اد(ةاين ايضةاف إىل هللاةلا ا مدةة هةق  

  قاينة ةقا ةته ميتاع ق اد نااأ واي ىن: وي ت   رضةه كو ذق رضو ق اللةهأ  ثقاأ اآلقا ي
ويا الةق اسيتاال مدفضةني الةهل د  ةق او ا زاال  ق و اةزق الةاهي ألنه الةق  ذق رضو وهق ق لةق  اينيةتقي رفاةه إشة او  

وو ةهأ ونظةا هةذا ةةع اقةتمف ق ادتقة مي وادتةأقا مدت ةاو ومدتق ياأ وهللابط ذدك   ي ةلةه إ   ي وهةق سةا  ةني اد بة  
وزاي    اا ي لقده م اىل  ةن اللو صاحلا ةن ذكةا دو دن(ةا وهةق ةة ةن رةنحاانةه رتاةا   ابةة ودنجةزينوهل دجةاههل  رتاةن ةةا  

 كانقا ي لةق  أ 
جةةاال مفاةةاا  [  ال ةةف الةةةا  ود  اسةةتغفاوا و يةةهل  روةةق ةةةن  ةةام ةةةا3 وإ  مقدةةقا رةةإين دقةةاف الةةةايهل الةةذاأ يةةقم كبةةا] 

 ا درتيل  آايمه مث رقة   وهق مما دورتي  ه إىل اداسقا صةا   الةاه وسةهل د  يبةغه إىل ادناسأ 
 ومقدقا: دصةه متقدقاي رتذر  إرت ى ادتائني ختفافاأ  
 أأ وأتكا   ةة ا زاال أ إ   و يق  ايان  إداه راوا االا لربا النه م لةة ادف ةاة دقق  ش   أتكا  مقلع اد ذا 
   
 

 2080صفحة : 
 
ومنيا  يةقم  دةتوقيةوي دتةذهه نفقسةوهل دمرتتلةاا ايليةن د  ييةق  يقةةا ق ادة ناا دو ق اآلقةا ي ألرةهل كةانقا ينيةاو    

احلنيةاي رتخةقيفوهل   ةذاأ ادة ناا دولةةع ق نفقسةوهلأ و ةذدك ييةق  منيةا  يةةقم  صةاحلا سيقاالةه ةقةا م دةجةزاالين ق لقدةةه 
ىل دجو ةالا وي ت كو ذق رضو رضةه ي راق و ادااةع: إ  مقداتهل رإين دقاف الةةايهل الةذا ني   ميت يهل ةتاالا رتانا إ

 كلا وجقت ديهل إ  استغفامت ثقا نيأ 
ووصةفه مديبةا دةزاي   هقيةةهي وايةةاا  مديةرب اديةرب اي نةققي وهةةق شة   ةةا يقةع راةهي دالةةف اد ةذاأي رقصةف اداةقم مديةةرب  

 جماز القةيأ 
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[  مجةة ق ةقهللاع ادت ةاو دةخقف الةاوهلي رةذدك رقة أ واي ةىن: دنيةهل 4وهق الةا كو شيال ل يا] إىل   ةاج يهل  
 صائاو  إىل  ي دق إىل ل ومه  ا ةنفةتني ةنه روق جمازييهل الةا مقدايهل الن دةاهأ 

دةزةني وذدةك راياجع: ةق و ةالي مب ىن اداجقعأ وهق ةات لو كناية الن  زةةه اد ةاق وهةق الة م ا نفةمت وإ   ةاا ا 
شةةاةو دةاجةةقع   ةة  ايةةقتأ ودةةا  ايةةاا  إايه قاصةةة أل  لقدةةه  وهةةق الةةةا كةةو شةةيال لةة يا  دناةةه ميقةةا ادةة ناقق ألنةةه 

 اياةهل الن ههلي ودةا ايقا األقاوق رةق االلرقا  ه يا كا  هنادك لقق ةقت  دزاي    وهق الةا كو شيال ل يا أ 
ققي ودةا  ايةاا  ةنةه احلقةا إذ هةهل   حياةبق  درةهل ةاج ةق    ة  ايةقت  ةةه د  ومق مي اةاوو الةا الاةةه دمهتلام وادتقة 

 ياج قا إىل  اهأ 
ومجةة  وهق الةا كو شيال ل يا  ة  قرة الةةا مجةةة  إىل   ةةاج يهل ي دق رلةا ظةنيهل  اجةقاليهل إىل ادقةا و الةةا كةو  

 شيال ول  القاتهل دةاه ددا  ي ذ يهل الذام كبااأ 
وههل دااةةةةتخفقا ةنةةةةه د  رتةةةةني ياتغنيةةةةق  ثاةةةةاهبهل ي ةةةةةهل ةةةةةا ياةةةةاو  وةةةةةا ي ةنةةةةق  إنةةةةه الةةةةةاهل  ةةةةذات  د  إرةةةةهل ي(نةةةةق  صةةةة و  

[  رتةةقا دسةةةقأ اديةمم الةةن لا بةةة ادنةيب الةاةةه ادقةةم  واداةةمم مبةا دةةةا  تبةاغةةه إىل إالمةةه حبةةاا ةةةن درتةةقاا 5ادقة وو]
نةةةات ةةةةن ادةةةذوات واألاللةةةاا ظاهاهةةةا ادةةذين دةةةةا مدتبةاةةةم إدةةةاوهل ق جوةوةةةهل إبرتا ةةةة الةةةةهل   م ةةةاىل  يةةةو رتةةةاا ةةةةن اديائ

وقفاواي رق م دذدك إ  اا وههل ةن دوهام دهو ادنياك درهل ق ةينة ةن إقفاال     درتقاىهل الةن   م ةاىلي ريةا  لقدةه 
 د  إرةةهل ي(نةةق  صةة ووههل  إخل  واةة ا دققدةةه  ي ةةةهل ةةةا ياةةاو  وةةةا ي ةنةةق  إنةةه الةةةاهل  ةةذات ادقةة وو ي مج ةةا  ةةني إقبةةاوههل 

 مألشةةةااال و ةةةني إ  ةةةاا مقمهةةةاههل وجوةوةةةهل  قةةفات  أ ولةةة  ننيةةةأ هةةةذا اديةةةمم الةةةن لقدةةةه م ةةةاىل  إىل   إبرتا ةةة الةةةةهل  
ةةةاج يهل وهةةق الةةةا كةةو شةةيال لةة يا  يناسةةبة د  اياجةةقع إداةةه يةةا كةةا  ةقصةةقرا  تلةةام ادقةة و  الةةةا كةةو شةةيال هةةق ديضةةا 

 ةقصقف إبرتا ة الةله  يو شيال دةتمزم  ني  ام ادق و  و ام اد ةهلأ 
 وارتتاح اديمم حباف ادتنباه  د   دمهتلام مبضلقنه دغاا ة دةاههل احمليي ودة ناية  ت ةاهل إرتا ة الةهل   م اىلأ  
وهللالائا ا لاالة ادغائبني الائ   إىل اينياكني ادذين دةا ادنيب صةا   الةاه وسةهل مس م  إدةاوهل ق لقدةه  د    م بة وا   

 ائا ادغابة دةلفا  الائ   إىل اسهل ا مدة ق لقده  إىل   ةاج يهل أ إ     ودا  مدتفاتأ وهللال
واد(ف: اد يي ودصو اشتقاله ةن اسةهل ا ثنةنيأ يقةاا: ثنةاه مدتخفاةفي إذا ج ةةه ةناةاي يقةاا: هةذا وارتة  راثنةهي دق كةن  

ورتناوةةا منيةةباوا مد ةةيأ وة ةةىن  ةناةا دةةهي رادةةذق ي ةةقق ادنيةةيال جي ةةو درتة   الاةةه ةناةةا دةةةذق لبةةةه  ر(ةةف ادقة وو: إةادتوةةا
 ذدك اد أ أ أ 

 وهذا اديمم حيتلو اسجااال الةا رتقاقة ددفاظه ةن اد(ف وادق ووأ وحيتلو د  ييق   (ام ىائة نفااة هبائة رتااةأ  
ر ةا ا رتتلاا األوا ييق  ذدك م جابا ةن جوادة دهو ادنياك إذ كانقا يقااق  صةفات   م ةاىل الةةا صةفات ادنةاس  
حابق  د      ي ةع الةا ةا حيجبقنه النهأ ول  ووق د  اآلية دشاوت إىل ةةا يف ةةه اينيةاكق  د  درتة ههل ية قو  اتةه را

 وياقي ادال الةاه وياتغنيي ثق ه وحيف ظواه ويققا: هو ي ةهل   ةا ق لةيب? وذدك ةن جوةوهل   ظلة  أ 
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 2081صفحة : 
 
الن  ادبا  لاينياا  وثقفي ك(ا  شةحهل   ةقرهل لةاةةة رقةه لةةقهبهلي رقةاا درتة ههل:  رفي ادبخاوق الن ا ن ةا ق : اجتلع  

دماو  د    يالع ةا نققا? لاا اآلقا: يالع إ  جواان و  يالع إ  دقفاناأ ولاا اآلقةا: إ  كةا  ياةلع إذا جوةاان 
و  د قاوكهل و  جةق كهل وديةن ظننةتهل رإنه يالع إذا دقفاناأ رأنزا   م اىل  وةا كنتهل ماتلو  د  ينيو  الةايهل ال يهل 

 د      ي ةهل ك(اا مما م لةق  وذديهل ظنيهل ادذق ظننتهل  ا يهل دو اكهل رأصبحتهل ةن اااساين أ 
ومجاع دق اال دهو ادضمدة ق ا اهةاة واأل اي  اياهللااة مااق إىل الققىهل ةن ادنظا اداقاهلي واأللااةة ادفاسة  ي ومقة يا  

ا يا ةت ةةاوروهل والقائةة ههلي ولاةةاس ادغائةةه الةةةا اينيةةاه أ ولةة  هللاةةو ك(ةةا ةةةن رةةاو اياةةةلني ق هةةذه احلقةةائق اد اداةةة مبقةة
اياادك دق  درهل ينتوةق  إىل ة ةقةةات هللاةاووية ةةن ادة ين م قةلوهل النة  ادغايةة الةن ااةاوم الةن  ائةا  اسسةمم ولة  جةاال 

   ضوهل ودوشك د  يقعأ 
هل اد ة او  دةنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل ق نفقسةوهل و قيةه ذدةك الةاةه والةةا والةا ا رتتلاا اد(اين روق  (او حلادة إهللالاوه 

اي ةنني  ه حبةاا ةةن ي(ةف صة وه داخفاةه وةةن ياتغنيةي ثق ةه الةةا ةةا ياية  د  ياةله  ةهأ وهةذا ا رتتلةاا   يناسةه كةق  
  دهةو ادنفةاو يقتضةي د  ميةق  اآلية ةياة إذ مل يين اينياكق  يقةئذ مبقان ني دةنيب صةا   الةاه وسةةهلأ وأتويةوةا إبوا 

اآلية ة ناةأ وهذا نقةه درت  ةن ايفاةاين األودةنيأ وق دسةباأ ادنةزوا دةقارتة ق درةا نزدة  ق األقةن   ةن شةايق اد(قفةي 
رتةاف  ف زها  وكا  وجم رتةق اين قي وكا  يظوا ايق   دةنيب صةا   الةاه وسةهل وهق ةن ق الةا ال اومهي دق ال او  

 ثف ادق وو ة(م سهللاةلاوه  غة  ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهلأ روةق  (اةو ودةا  حبقاقةةأ وصةاغة ا لةع اد يني رضاأ  
 الةا هذا ةات لةة ق إوا   وارت   دقق  إهباةه الةا حنق لقده  ادذين لاا ىهل ادناس  لاو رإنه هق األقن   ن شايقأ 

كا  انس ةن اياةةلني ياةتخفق  د  يتخةةقا رافضةقا   وولع ق صحا  ادبخاوق د  ا ن الباس سئو الن هذه اآلية رقاا: 
إىل اداةةلاال ود  جيةةاة قا ناةةاالههل رافضةةقا إىل اداةةلاال رنزدةة  هةةذه اآليةةةأ وهةةذا ادتفاةةا   يناسةةه ةقلةةع اآليةةة و  اماةةاو 

احلق ادضلائاأ رة و ةاا  ا ن الباس د  اآلية من بق الةا صناع ه  ال ودا  ر ةوهل هق سبه نزوىاأ واالةهل د  شأ   الق  
د    مةةذهه م ةةم رتةةىت النةة  ةةةن مل يقةة لقا هبةةا ومل يتب قهةةاي رإرةةا مةفةة  القةةقىهل إىل رةةاض صةة لوا دو ا سةةت  ا  إىل 
 ر واي وكو ذدك ي(ا رتقاقتوا وينياع  واستواأ وكةهل ةةن ة اهللاةني الةن  الةق  رتةق ةةا وسة وهل إ  ادتحفةز دنيةأرا واسرالةة 

ال قا  الق  ادقاآ  إذ دقذوا يت  او  وسائو ةقاوةتوا ونقضوا وادتفوهل ةن  فةتوهل النواأ وكذدك كا  شأ  اينياكني رتني 
ق ة اناوةةا سجيةةا   ر وةةاي كحةةاا اد اصةةي  ةةن وائةةو لةةاا ابةةاأ  ةةن األوت رتةةني مقاهللاةةاه دجةةا سةةاف صةةن ه رقةةاا دةةه:   

رتاةاين     ةة  دلضةايه رتةىت ميفةا مبحلةة أ رقةاا قبةاأ:   دكفةا  ةةه رتةىت مياتةك   مث حيااةكأ رقةةاا اد اصةي دةه: إذا د
ةق  راايق    ةاا رألضاك ةنهأ رنزا راوة لقده م اىل  درادي  ادذق كفا  ايمنا ولاا ألومني ةةا  وودة ا أ وهةذا ةةن 

 سقال روله ي ىن ادب ث ومقمهه دنه ي ا  يا كا  رتاده ق اد ناا ةن دهو وةااأ 
 اأ واستأقاأ وا ستخفاال: ا قتفاالي راداني وادتاال راه دةتأكا  ة(و استج 
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ومجةة  د  رتني ياتغنيق  ثااهبهل  اخل جيقز د  ميةق  إ اةةا  لةةة  د  ي(نةق  صة ووههل  ةتقةةة هبةا رايةق  رتةاف  د     
اد(اين أتكاة ا دنظةاه ادةذق ق ا لةةة لبةةه دةزاي   كقاةق ااةربي رات ةةق ظةاف  رتةني   ف ةو  ي(نةق  صة ووههل  ويتنازالةه ةةع 

 احلادة ايقصقرة رتادة وارت   ةاكبة ةن ثف ادق وو واستغنياال اد(ااأأ  ر و  ي ةهل ةا يااو   وميق 
 وا ستغنياال: ادتغنيي مبا يغنييي دق يالي راداني وادتاال راه دةتأكا  ة(و لقده  واستغنيقا ثااهبهل ي وة(و استجاأأ  
 اهاأ وزاي    وةا ي ةنق   مقاي  مبا روهل ةن اديمم اداا ق د رع مقههل الةله مافاات  و  ادظ 
ومجةة  إنه الةاهل  ذات ادق وو  نتاجة وم ةاو دةجلةة لبةهي دق ي ةهل ساههل وجواههل ألنه ش ي  اد ةهل مافي ق ادنفقس  

 وهق ي ةهل ا وا مألوىلأ 
 رذات ادق وو صفة حملذوف ي ةهل ةن اداااو ةن لقده  الةاهل  دق األشااال ادح هي صارتبة ادق ووأ  
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ت  ة نث  ذو  يتقصو هبا إىل ادقصف  الاال األجنةاسي ولة  مقة م اديةمم الةةا ذدةك النة  لقدةه م ةاىل  إنةه وكةلة  ذا  

 الةاهل  ذات ادق وو  ولقده  ودصةحقا ذات  انيهل  ق سقو  األنفااأ 
 وادق وو ةاا  هبا ادنفقس أل  اد اأ ي ربو  الن احلقاس ادبا ناة مدق وأ  
   ستققةةاال ادت بةةا الةةن إرتا ةةة اد ةةةهل  يةةو ةةةا ماةة ه ادةغةةة ايقهللاةةقالة يت ةةاوف ادنةةاس واقتاةةاو ة(ةةاا دةلبادغةةة وهةةق الةاهل 

 رتققا الن ددفاظ م رب الن احلقائق اد اداة  غا  ايقة استا اأ ةا يقة  ةن اي ربات دتحقاو مقايه اي ىن ايققق أ 
 وذات ادق وو: األشااال اياتقا  ق ادنفقس ادح   م  وهاأ رأهللااف  إداواأ  
[  ال ف الةا مجةة:  ي ةهل 6 وةا ةن  ا ة ق األوض إ  الةا   وزلوا وي ةهل ةاتقاها وةاتق الوا كو ق كتاأ ةبني] 

ةا يااو  وةا ي ةنق  أ وادتق يا: وةا ةن  ا ة إ  ي ةهل ةاتقاها وةاتق الواي وإمنا نظهل اديمم الةا هذا األسةةقأ مفننةا 
أ ةةةن ي وس ةةةام م لةةاهل وزو   كةةو  ا ةةة ق األوض ق دثنةةاال إرةةا   اللةةقم سرةةا   ادتنقةةاص الةةةا اد لةةقم مدنفةةي اي كةة  

الةلةةه  رتةةقاا كةةو  ا ةةةةي ر،جةةو ذدةةك آقةةةا ادف ةةو اي  ةةقف أل  ق ادتةةذكا      وازو ادةةة واأ ادةةح   رتاةةةة ىةةةا ق 
الة ايقبقدةةة النةة  اللةةقم ا كتاةةاأ اسةةت    الةةةا دنةةه الةةةاهل  رتقاىةةاي رةةإ  كقنةةه وازلةةا دةةة واأ لضةةاة ةةةن األصةةقا ايقهللاةةق 

 ادبنياي رلن دجو ذدك ج و وزو   إايها  دام الةا الةله مبا كتاجهأ 
 واد ا ة ق ادةغة اسهل يا ي أ دق مينيي الةا األوض  ا اسناا أ  
 وزاي    ق األوض  أتكا  ي ىن   ا ة  ق ادتنقاص الةا د  اد لقم ةات لو ق رتقاقتهأ  
 لقده م اىل:  وج  الن ها وزلا أ  وادازو: اد  امي ومق م ق 
 وا ست(ناال ةن اللقم األرتقاا ادتا ع د لقم ادذوات واي دقا الةي  ذكا وزلوا ادذق هق ةن درتقاىاأ  
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ومقةة مي  الةةةا    لبةةو ةت ةقةةة وهق وزلوةةا  سرةةا   ادققةةاي دق الةةةا     الةةةا  ةةاهي وسرةةا   ماكاةةه  الةةةا   وزلوةةا   
زلوا ومل يولةهي أل   الةا  م ا الةا ادةزوم واحملققلاةةي وة ةةقم د      يةزةةه درتة  شةائاي رلةا درةا  ة ىن د    ميفو  ا 

ة ىن ادةزوم رإمنا هق ادتزاةه  نفاه مبقتضا صفامه ايقتضاة ذدك ده كلا دشاو إداه لقده م اىل:  والة ا الةانةا  ولقدةه:  رتقةا 
 الةانا أ 

اد واأ ق ظاها ةا يب و دةناس دنةه وزو ةةن دصةحاأ ادة واأ وةةن يا قرةاي دق  وا ست(ناال ةن اللقم ةا يان  إداه وزو 
وزلوا الةا     الةا  اهي رايات(ىن هق اديق  الةا   وايات(ىن ةنه ة ةق اديق  مما يتخاو دنه وزاو رحقا ادازو ق 

  اديق  الةا   جماز القةي ق اد اف مالتباو د    ةابه ذدك ادازو وةق وهأ
ومجةةةةة  وي ةةةةهل ةاةةةتقاها وةاةةةتق الوا  ال ةةةف الةةةةا مجةةةةة ا سةةةت(ناال   الةةةةا اياةةةت(ىني دق و  ي ةةةةهل ةاةةةتقا كةةةو  ا ةةةة  

 وةاتق الواأ رةا  رتيهل هذه ا لةة   اقو ق رتاز احلقاأ 
هل لبةو  اوزهةا واياتقا: حمو استقااوهاأ واياتق ع: حمو اسي اعي واسية اع: ادقهللاةع وادة قاأ وايةاا   ةه ةاةتق الوا ق ادةارت 

 إىل األوض كققده  وهق ادذق دننيأكهل ةن نف  وارت   رلاتقا وةاتق ع  ق سقو  األن امأ 
ومنقين  كو  منقين القض الن ايضاف إداةه اقتقةاوي دق كةو وزلوةا وةاةتقاها وةاةتق الوا ق كتةاأ ةبةنيي دق كتا ةةي  

اد ةةهل وكقاقةه حباةث   يقبةو زاي   و  نققةاان راديتاأ هنا ةق و كققدةه  كتةاأ   الةةايهل أ وهةق ةاةت لو ق مقة يا 
 و  ختةفاأ كلا د  اديتا ة يقق  ةنوا د    يزا  ق األةا و  ينقص و  يب وأ لاا احلاوث  ن رتةز :           

وةةاي رتةةذو ا ةةقو وادت ةةاقي وهةةو ينةةق                      ض ةةةا ق ايوةةاوو األهةةةقاال وايبةةني: اسةةهل راالةةو دم  مب ةةىن دظ  
 وهق ختااو  ست او  اديتاأ دةتق ياأ ودا  اياا  دنه ةقهللا  ين ي اد ه أل  الةهل   ول وه   ي ةع الةاه درت أ 

 وهق ادذق قةق ادالاوات واألوض ق سةتة دايم وكةا  الاشةه الةةا ايةاال دابةةقكهل دييةهل درتاةن اللةم  ال ةف الةةا مجةةة  
ناسةةبة د  قةةق اداةةلاوات واألوض ةةن دكةةرب ةظةاها الةةةهل   وم ةقةةات  وةةا ةةةن  ا ةة ق األوض إ  الةةةا   وزلوةا أ واي

ل ومه وإمقا  ادقنعي رايققق  ةن هذا اارب  زةه وهق ا التباو  ا ة الةله ول ومهي ول  مقة م ادقةقا ق نظاهةا ق لقدةه 
 افأ  إ  و يهل   ادذق قةق ادالاوات واألوض ق ستة دايم مث استقى الةا اد اي  ق سقو  األالا 
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ومجةة  وكا  الاشه الةا اياال  جيقز د  ميق  رتا  ود  ميق  االلاهللاا  ني ر و  قةق  و م ادت ةاوأ ودةا كقرا ة  قرة   

الةا مجةة  وةا ةن  ا ة ق األوض إ  الةةا   وزلوةا  اياةقلة ةاةاو ادة داو الةةا سة ة الةةهل   ول ومةه رغةا وشةاق أل  
ةة دا  حماقسا و  ةتقةاوا دة ى اينيةاكني إذ هةق ةةن ايغابةات و  ضةه  ةاد الةاةه مغاةا اةةق اداةلاوات ةضلق  هذه ا ل

رم حيان ج ةه رتجة الةا اينياكني سثبات س ة الةهل   ول ومه ايأققذ ةن مجةة  وةا ةن  ا ة ق األوض  اخلأ واي ةىن 
اواي دةلاالأ و و اد اي الةا دنه ذات لةقله رقو ادالاوات د  اد اي كا  لةقلا لبو ادالاوات وكا  حما ا مياال دو رت
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هةةق ظةةاها اآليةةةأ وذدةةك يقتضةةي د  اد ةةاي لةةةقو لبةةو ذدةةك ود  ايةةاال لةةةقو لبةةو اداةةلاوات واألوضأ ومفقةةاو ذدةةك 
 وكافاته وكافاة ا ست مال مما   لبو د،روام  ه إذ ادت با النه مقايهأ 

  ورتيلةةةه  (ةةةام   ةةةاي اداةةةة ا ي دق كةةةا  ةةةةةك   لبةةةو قةةةةق اداةةةلاوات  وجيةةةقز د  ييةةةق  ايةةةاا  ةةةةن اد ةةةاي ةةةةةك 
 واألوض ةةيا الةا اياالأ 

ولقده  دابةقكهل  ةت ةق أ قةق  وادمم دةت ةاوأ وادبةق: ا  تمالي دق اقتباو شيال دتحقاو الةهل  رتقادهي وهق ةاةت لو   
ةاتحاةة الةا   ألنه اد ةاهل  يو شيالي رم حيتةام إىل كناية الن ظوقو آةو قةقه م اىل دةلخةقلاتي أل  رتقاقة ادبةق 
 اقتباوه الةا حنق لقده  إ  دن ةهل ةن يتبع اداسقا  ق سقو  ادبقا أ 

وج و ادبةق الةة اةق ادالاوات واألوض ديقنه ةن رتيلة قةق األوض مالتباو كق  األوض ةن جملةقع هةذا ااةةقي مث  
الةاةا   ةهي واقةتمف داللةاا ايخةا بني ةةن مجةةة األرتةقاا ادةح التضةاها  إ  قةق األوض ياةتتبع قةةق ةةا ج ةة  األوض

 ااةق ريان  ةن رتيلة قةق ادالاوات واألوضي وكا  ادت ةاو هنا مباامه ك(ا ي والةة اد ةة الةةأ 
ةةقكهل ي ودييهل: اسهل استفوامي روق ةبت دي ومجةة ايبت د واارب سةا   ةاة  احلةاا ادةمزم ذكاهةا   ة  هللاةلا اا ةاأ ق  يب 

نظاا إىل د  ا  تمال   يت ةق مدذواتي رت  ية ر و  يبةق  إىل هللالا ادذوات دا  راه  ام ادفائ   ريةا  حمتاجةا إىل ذكةا 
 رتاا مقا  ةت ةق ا  تمالي وهذا هللااأ ةن ادت ةاق ودا  الانهأ 

ت راواأ مث إ  ذدك يقتضةي وق اآلية إشاو  إىل د  ةن رتيلة قةق األوض ص وو األاللاا ادفاهللاةة ةن شاف ايخةقلا 
 ا زاال الةا األاللاا إكلا  يقتضا احليلة ودذدك دالقب   ققده  ودئن لة  إنيهل ةب قثق   اخلأ 

[  يظوةةا د  ادةةقاو واو احلةةاا 7 ودةةئن لةةة  إنيةةهل ةب قثةةق  ةةةن   ةة  ايةةقت داقةةقدن ادةةذين كفةةاوا إ  هةةذا إ  سةةحا ةبةةني] 
  مالتبةةاو ةةةا م ةةةق مدف ةةو ةةةن لقدةةه ق  سةةتة دايم ي ولقدةةه  دابةةةقكهل ي وا لةةةة رتةةاا ةةةن راالةةو  قةةةق اداةةلاوات واألوض

وادتق يا: ر و ذدك ااةق اد جاه واحلاا درهل ينياو  ةا هق  و  ذدك وهق إالا   قةق ادناسأ وجيوةق  دنه دةق  ا ةزاال 
إ   ةو ااةرب ق لقدةه  وهةق ديا  هذا ااةق الب(ا كلا لةاا م ةاىل  وةةا قةقنةا اداةلاوات واألوض وةةا  انولةا  البةني أ رة

ادةذق قةةةق اداةلاوات واألوض  الةةةا ظةاها اسقبةةاو كانة  احلةةاا ةقة و  ةةةن راالةو  قةةةق  دق قةةق ذدةةك ةقة وا دنيةةهل 
 منياو  الظاهل ل ومهي وإ   و اارب الةا دنه ةات لو ق ادتنباه وا التباو  ق و    كان  احلاا ةقاونةأ 

ادتيذيه النة  كةو إقبةاو مدب ةثي وادةمم ةق ئةة دةقاةهلي وجةقاأ ادقاةهل  داقةقدن  ووجه ج ةوا مجةة شا اة إرا   جت    
اخلي رادمم راه  م جقاأ ادقاهلأ وجقاأ  إ   حمذوف د ىن النه جقاأ ادقاهل كلا هق ادنيأ  الن  اجتلاع شاط ولاهل 

 د  حيذف جقاأ ايتأقا ةنولاأ 
دتقكاة  دتنزيةو اداةاةع ةنزدةة ايةل   ق صة وو هةذا ادقةقا ةةنوهل وأتكا  ا لةةة مدةمم ايق ئةة دةقاةهل وةةا يتب ةه ةةن نةق  ا  

دغاا ة ص ووه ةن اد الوي رايق  ادتأكا  ادققق وادتنزيو ةات لم ق  زم ة ناه وهةق ادت جاةه ةةن رتةاا ادةذين كفةاوا د  
 حياةقا إالا   ااةق ول  شاه وا آةو   ال ااةق وهق دالظهل ود  عأ 

د   هةذا  إشةاو  إىل اية دقا الةاةه أ لةة  ي وة ةىن اسقبةاو الةن ادقةقا  نةه سةحا درةهل  ولةاد ا لوةقو  إ  سةحا  الةةا 
 يزاللق  دنه كمم ةن لباو األلقاا ادح يققىا اداحا  اقائص م ثا ق ادنفقسأ 
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ا ولاد  ز ي وادياةائيي وقةةف:  إ  سةارتا  راسشةاو   ققدةه  هةذا  إىل اداسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل ايفوةقم ةةن هللاةل 
  لة   دق دنه يققا كمةا ياحاان  ذدكأ 

   
 

 2084صفحة : 
 
ووجه ج ةوهل هذا ادققا سحاا د  ق ة تق اههل وقااراههل د  ةن وسائو اداحا األلقاا اياتحاةة وادتياذيه ادبوتاناةي   

  واي ىن درهل ييذ ق  مدب ث كةلا دقربوا  ه   يل  و  ق ال م إةيا  رتققده  ةه إميارهل  هأ
 وةبني: اسهل راالو دم  ايولقز ادذق هق مب ىن م  اةا ي دق  ني واهللا  دنه سحا دو دنه سارتاأ  
 ودئن دقاان النوهل اد ذاأ إىل دةة ة  و   داققدن ةةا حيباةه  ةناسةبته يةا لبةةه د  ق كةاولةا وصةف رةن ةةن درةانني النةا   

ةا   الةاه وسةهل مدب ث ود  شاكوهل سبه دت ذيبوهل ج ةقا  اينياكني وهيلوهل مد الق  اسسمةاةي رإذا قربههل اداسقا ص
كمةةةه سةةحااي وإذا دنةةذوههل   قق ةةة اد ةةذاأ الةةةا اسشةةااك اسةةت جةقهي رةةإذا أتقةةا الةةنوهل إىل دجةةو التضةةته احليلةةة ادامناةةة 

 استفولقا الن سبه رتباه النوهل استفوام هيهل ظنا د  أتقاه الجزأ 
 حيباه  جقاأ ادقاهل ةغناة الن جقاأ ادنياطأ وادمم ةق ئة دةقاهلأ ومجةة  داققدن ةا  
واألةة: رتقاقتوا ا لاالة ادي(ا  ةن ادناس ادذين دةاههل وارت ي وم ةق الةا اي   كأرهل واالةقا درةا األةة  ادةذق يظوةا راةه  

 جاو رأ ةق  الةا ة ةق اي  ي دق     ة  أ 
  ألنةه شةاع ق كةمم اد ةاأ إ ةمو اد ة  واحلاةاأ و ة  و    ة ناه ةق و ي دق ة جةةأ وراه إمياال إىل درا داا  ة ي  

وحنقمها الةا ادتقةاوي أل  ادنييال ادقةاو ميين هللاب ه مد   ي ودذدك يققدةق  ق الياةه:  غةا رتاةاأي ة(ةو  و  يةازو 
 ةن ينياال  غا رتااأ أ 

د  يقو إدانا وحيةو  نةا وهةهل واحلب : إدزام ادنييال ةياان   يتجاوزهأ ودذدك يات لو ق ة ىن اينع كلا هناي دق ةا مينع  
 ياي و  ادتويهلأ 

[  هذه ا لةة وال ة ةقلع ا قاأ الن كمةوهل إذ 8 د  يقم اماوهل دا  ةقاورا النوهل ورتاو هبهل ةا كانقا  ه ياتوزالو ] 
يققدةةق  ةةةا حيةةب  النةةا اد ةةذاأي رةةةذدك رقةةة  كلةةا مفقةةو احملةةاوو أ وهةةذا ه يةة  وختقيةةف  نةةه   يقةةاف الةةنوهل ودينةةه 

 ة قاأ 
 وارتت  اديمم حباف ادتنباه دمهتلام مارب دتحقاقه وإ قاا اداوع ق هللالائاههلأ  
 ومق مي ادظاف د مياال    إماا  اد ذاأ   شك راه رتىت دنه يقل   قل أ  
 وادقاف: اد رع واسلقاالأ  
 واحلقو: اسرتا ةأ  
 واي ىن دنه رتاا هبهل رتةق    لةص ةنه حبااأ  
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 ق ةقهللاع احلاا دو ة  قرة الةا قرب  دا  أ  ومجةة  ورتاو هبهل  
 وصاغة ايضي ةات لةة ق ة ىن ادتحققي وهذا الذاأ ادقتو يقم   وأ  
وةةةةا صةةة و  ةةةةا كةةةانقا  ةةةه ياةةةتوزئق   هةةةق اد ةةةذاأي ومال   ةةةه  سةةةبباة دق  اةةةبه ذكةةةاه رةةةإ  ذكةةةا اد ةةةذاأ كةةةا  سةةةببا  

  ستوزائوهل رتني مقال ههل  ه ادنيب صةا   الةاه وسةهلأ 
ماةةةا  ميقصةةةقا ق ةقهللاةةةع ادضةةةلا د ميةةةاال إىل د  اسةةةتوزاالههل كةةةا  ةةةةن سةةةباأ  ضةةةه   الةةةةاوهلأ ومقةةة ياه إرتا ةةةة واس 

 اد ذاأ هبهل حباث   جي و  ةنه لةقاأ 
[   ال ف الةا مجةةة  ودةئن دقةاان الةنوهل اد ةذاأ إىل دةةة 9 ودئن دذلنا اسناا  ةنا و ة مث نزالناها ةنه إنه دا س كفقو] 

يةا ذكةا د  ةةا هةهل راةه ةتةاع إىل دجةو ة ةةقم النة   أ ودرةهل   ةاوا ن لةة ادتلتاةع راةخاوا  تةأقا اد ةذاأي  ة  و   أ رإنه
 انةة  هةةذه اآليةةة د  دهةةو ادضةةمدة واسةةخق  ق ذدةةك ألرةةهل   يفيةةاو  ق  ةةا ادةةةذات اد ناقيةةة رتجةةاق انف ةةا ههل الةةةا 

 ةاهل وادبة س ومقةارات قةادق ادنةاس وةقة و درتةقاىهلي و  رتاه ذدك  و  وجاال دتغا احلةااي و  يتفيةاو  ق دسةباأ ادن
يت ظق   تقةبات درتقاا األةهلي رنيأ  دهو ادضةمدة درةهل إ  رتةة  هبةهل ادضةااال   ة  ادن لةة ةةيوةهل اداةأس ةةن ااةا وناةقا 

ادتةذياوأ  ادن لة رجح وها وكفاوا ةن لواي رإ  أتقا اد ذاأ و ة وإماا  اد ذاأ نزع دتةك ادا ةةي وهةذه ا لةةة ق لةق 
رت ايف  اسناا   م ايةف ا ةن  ةةاا   ةه ا سةتغااوي و ةذدك اكتاةب  ا لةةة لةق  ادتةذياوأ رل اةاو اد لةقم ا سةت(ناال ق 
لقدةةه م ةةاىل  إ  ادةةذين صةةربوا واللةةةقا ادقةةاحلات  كلةةا ا ي رايةةق  ا سةةتغااو الاراةةا جةةاواي الةةةا اصةة مح ادقةةاآ  ةةةن 

 صفي  ي وس كفقو  يناسبا  اينياكني راتخقص اد ام هبهلأ إ مو دفظ اسناا  دو ادناسي وأل  و 
ولاو ادت ايف ق  اسناا   دة و  ةاا  ةنه إناا  قاصي راوى ادقارت ق الن ا ن الباس درا نزد  ق ادقدا   ن ايغا أ  

دةك الةةا مفةاوت ق والنه درا نزد  ق الب     ن ديب دةاة ايخزوةيأ وجيقز د  ييق  اياا  كو إناا  إذا رتةو  ةه ة(ةو ذ
 ادناس ق هذا اداأسأ 
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 وادمم ةق ئة دةقاهلأ   
واسذالة ةات لةة ق إيقاا اس واك الةا وجه اةازي واقتات ةا   اسذالة يا منية ا  ةه ةةن إ واك دةةا حمبةقأ أل  ايةاال  

   يذوو إ  ةا ينيتواهأ 
دثاهةا وهةق ادن لةة كادقةحة واألةةن واد اراةةي وايةاا  ادن لةة اداةا قة لبةو نةزوا وادا ة دوي  هبا و ة ادة نااأ ود ةقة  الةةا  

 ادضاأ 
وادنزع رتقاقته قةع اد(قأ الن ا ا أ واست لو هنا ق سةه ادن لة الةا  ايقة ا ست او ي ودةذدك الة ق حبةاف  ةةن   

  و   الن  أل  اي ىن الةا اداةه وا رتياكي رذكا  ةن  جتاي  دةلجازأ 
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إنه دا وس كفقو  جقاأ ادقاهلي وجا ت ةن ا رتتةاح مدةمم اسةتغناال النوةا حبةاف ادتقكاة  و ةمم ا  تة اال ق قةرب ومجةة   
 إ  أ واستغف عقاأ ادقاهل الن جقاأ ادنياط ايقاو  ده كلا هق شأ  اديةمم اينيةتلو الةةا شةاط ولاةهل كلةا مقة م ق 

 لقده  ودئن دقاان النوهل اد ذاأ  إىل آقاهأ 
يفةةقو ة(ةةا  ةبادغةةة ق اآليةة  وكةةارا ادن لةةةي دق جارتةة هاي وايةةاا  مديفةةقو ةنيةةا ن لةةة   ألنةةه مقةة و ةنةةه واداةة وس واد 

 دلقاا وققا ا ةن اداخط الةا ةا انتا ه كأنه مل ين هل الةاه لطأ 
 تةةة   وأتكاة  ا لةةة مدةمم ايق ئةة دةقاةهل وحبةاف ادتقكاة  ق مجةةة جةقاأ ادقاةهل دققة  كقاةق ةضةلقرا ودنةه رتقاقةة ة 

 ةبادغة راوا و  مغةاهأ 
[  هةذه ا لةةة متلةةاهل دةةح لبةوةةا 10 ودةئن دذلنةاه ن لةةاال   ة  هللاةااال ةاةةته داقةقدن ذهةةه اداةائات الةف إنةةه دفةاح رخةةقو] 

 ألرا رتي  رتادة هللا  احلادة ق ادح لبةواي وهي مجةة لاهل وشاط وجقاأ لاهل كلا مق م ق نظائاهاأ 
 ىل اسناا  رت ايفه كت ايف ة ا ه دمستغااو مي ىن ايتق مأ وهللالا  دذلناه  اينققأ الائ  إ 
وادن لاال  فت  ادنق  ومي  ادن لة واقتةا هةذا ادةفةظ هنةا وإ  كةا  دفةظ ادن لةة دشةوا حملاةن والةي ادنظةا ق زنةة ادةفظةني  

 ادن لاال وادضااالأ واياا  هنا ادن لة احلاصةة     ادضااالأ 
 ة الةا وجه اةازأ واقتاةاو ر ةو اسذالةة يةا مقة مي واقتاةاو ر ةو اية  مدناةبة إىل إ واك واي  ةات لو ق ة ةق اسصا 

 ادضااال إمياال إىل د  إصا ة ادضااال دقف ةن إصا ة ادن لاالي ود  د ف   شاةو د با ه ق كو رتااأ 
 دذق  اناه ق ا لةة اداا قةأ ودك ت ا لةة مدمم ايق ئة دةقاهل و نق  ادتقكا  ق مجةة جقاأ ادقاهل ي(و ادغاض ا 
وج و جقاأ ادقاهل ادققا د شاو  إىل دنه مبج  ومفاقاي راارب ق لقده  ذهةه اداةائات الةف  ةاةت لو ق   از هةاال  

واسالجاأي وذدك هق ةقتضا زاي    الف  ةت ةقةا أ ذهةه  د شةاو  إىل االتقةا  كةو وارتة  دنةه رتقاةق    مةذهه النةه 
هي كلا ق لقده  ودئن دذلناه و ة ةنا ةن     هللاااال ةاته داققدن هذا   وةةا دظةن اداةاالة لائلةة اداائات  اووا ةنه  نفا

 ودئن وج   إىل ويب إ    الن ه دةحاىن أ 
ومجةةة  إنةه دفةاح رخةقو  اسةتئناف ا تة ائي دةت جاةه ةةن رتادةهي و رةاح ورخةقو  ة(ةا  ةبادغةةي دق دنية ي  ادفةاح شةة ي    

 ه احل  وهق ادب ا واألشاي كلا ق لقده  إ      حيه ادفارتني أ ادفخاأ وش   ادفاح: جتاوز 
 وادفخا: مباهي اياال الةا  اه مبا ده ةن األشااال احملبق ة دةناسأ  
واي ةةىن دنةةه   ينيةةيا   الةةةا ادن لةةة   ةة  ادبأسةةاال وةةةا كةةا  راةةه ةةةن ادضةةااال رةةم يتفيةةا ق وجةةق  قةةادق األسةةباأ وانلةةو  

ني دسةةباهباأ وق ة ةةىن اآليتةةني لقدةةه ق سةةقو  ادنيةةقوى  وإان إذا دذلنةةا اسناةةا  ةنةةا و ةةة رةةاح هبةةا وإ  األرتةقااي وايخةةادف  ةة
 مقبوهل سائة مبا ل ة  دي يوهل رإ  اسناا  كفقو أ 

[  ارتةلاس مسةت(ناال ةةن  اسناةا  أ وايةاا  مدةذين 11 إ  ادذين صربوا واللةقا ادقاحلات دودئك ىهل ةغفا  ودجا كبا] 
اي ةنةةق  مت أل  ادقةةرب ةةةن ةقةةاوانت اسميةةا  ريةةف مدةةذين صةةربوا الةةن ايةة ةنني رةةإ  اسميةةا  يةةاوض صةةارتبه الةةةا  صةةربوا

 ةفاولة اىقى ونبذ ة تا  ادضمدةأ لاا م اىل  إ  ادذين آةنقا واللةقا ادقاحلات ومقاصقا محلق ومقاصقا مدقرب أ 
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م ودةذدك دوثةا هنةا وصةف  صةربوا   و   آةنةقا  أل  ايةاا  ةقا ةةة رتةاىهل حبةاا اديفةاو ق وةن ة اين ادقةرب انتظةاو ادفةا   

لقده  إنه دا وس كفقو أ و ا ا ست(ناال الةا درهل ةتقةفق   ضة  صةفات اياةت(ىن ةةنوهلأ وق هةذا كةذيا ةةن ادقلةقع رالةا 
ةةن اسمجةاا دتةذهه نفةقس اداةاة ني مياثو صفات ادياراين الةا اقتمف ةقا ياأ ول  ناةج  اآليةة الةةا هةذا اينةقاا 

 ةن اي ةنني ق  او احلذو ةن صفح اداأس وكفاا  ادن لةي وةن صفح ادفاح وادفخا كو ةذهه ممينأ 
ومجةةةة  دودئةةك ىةةهل ةغفةةا  ودجةةا كبةةا  ةاةةتأنفة ا ت ائاةةةأ واسماةةا  مسةةهل اسشةةاو  القةةه وصةةفوهل مبةةا  ا الةاةةه ا سةةت(ناال  

الةةا درةهل اسةتحققا ةةا يةذكا   ة  اسةهل اسشةاو  ألجةو ةةا ذكةا لبةةه ةةن األوصةاف كققدةه  ومدقرب واللةو ادقةاحلات منباةه
  دودئك الةا ه ى ةن وهبهل ودودئك ههل ايفةحق  أ 

 رة ةك اتوك     ةا يقرتا إداك وهللاائق  ه ص وك د  يققدقا دق  دنزا كنز دو جاال ة ه ةةك إمنا دن  نةذيا و  الةةا   
قده  ودئن لة  إنيهل ةب قثق  ةن     ايقت إىل لقده ياتوزئق   ةةن ذكةا ميةذيبوهل [  مفايع الةا ل12كو شيال وكاو]

والنا ههلأ ينيا هذا ادتفايع إىل د  ةضلق  اديمم ايفاع الةاه سبه دتقجاةه هةذا ادتقلةع أل  ةةن شةأ  ايفةاع الةاةه اداةأس 
 ه درا   فاال ادتفايعأ ةن اوالقائوهل دتياو ادتيذيه وا ستوزاال اسا ل  يب ث الةا ماك  الائوهلي رذدك كة

وادتقلع اياتفا  ةن  د و  ةات لو ق كذيا ةن شأنه ادتبةامأ وجيقز د  يق و استفوام رتذر  د امهأ وادتقة يا: دد ةةك  
 اتوكأ وييق  ا ستفوام ةات لم ق ادنفي دةتحذياي وذدك نظا لقده م اىل  د ةك مقع نفاك د  ييقنقا ة ةنني أ 

الةةن  ةةةق  احلادةةة رتةة ا يقجةةه مقلةةع األةةةا اياةةتفوهل النةةه رتةةىت د  ايةةتيةهل ياةةتفوهل الةةن رتقةةقدهأ وهةةذا وا سةةتفوام كنايةةة  
دسةقأ يقق   ه ادتحايك ةن مهة ايخا ه وإىاأ مهته د رع ادفتقو النهي رةا  ق هذا جتقيز مةاك ادنةيب صةةا   الةاةه 

ميةا  وإنةذاوههل مد ةذاأ وإالمةوةهل مدب ةث كلةا وسةهل مبةام     ةا يقرتا إداهي وذدةك ادةب   هةق ةةا راةه  الةقههل إىل اس
يةة ا الةاةةه لقدةةه م ةةاىل ق آيةةة دقةةاى  وإذا مل أتهةةهل  يةةة لةةادقا دةةق  اجتباتوةةا أ واي ةةىن كةةذياه ةةةن ادتةةأثا   نةةا ههل وميةةذيبوهل 

تةه وةةاا  واستوزائوهلي وياتتبع ذدك أتيا  اينياكني ةن ماكه ذكةا ادب ةث واسنةذاو مد ةذاأي راا ةاأ ةاةت لو ق رتقاق
 ةنه ةع ذدك الةهل ادااة ني مبضلقنهأ 

وهللاائق: اسهل راالو ةن هللااوأ وإمنا ال ا الن د  يقاا  هللااق  هنا إىل  هللاائق  يااالا  ادنظةا ةةع لقدةه  اتوك  أل  ذدةك  
درتان رقارتةأ وأل   هللاائق      دة راه الةا  ين وصف ادضاق ةن ص وه امف هللااقي إذ هق صةفة ةنيةبوة وهةي 

ادقصف ةن ايقصقفي وإمياال إىل د  دلقا ةا يتقههل مقل ه ق جانبه صةا   الةاه وسةهل هق هللاةاق لةاةو   ادة الةا  ين
 ي اض دهأ 

 وادضاق ةات لو جمازا ق ادغهل واألسفي كلا است لو هللا ه وهق ا ننيااح ق ادفاح واياا أ  
 فايعأ و هللاائق  ال ف الةا  اتوك  روق وراالةه مجةة قرب الن  د ةك  راتاةط الةاه ادت 
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وادباال ق   ه  دةابباةي وادضلا اةاوو مدباال الائ  الةا ةا    ه وهق د  يققدقا أ و د  يققدقا    ا ةن ادضةلاأ وة(ةو   
ذدةةك ةاةةت لو ق اديةةمم كققدةةه م ةةاىل  ودسةةاوا ادنجةةقى ادةةذين ظةلةةقا ي رايةةق  كةةذياا ةةةن د  يضةةاق صةة وه  لةةلارتوهل 

كنز دو جاال ة ه ةةك ي وحيقو ةع ذدك ادتحةذيا ةةن د  يضةاق صة وه ةةن لةقىهل  إ    اآلايت    يققدقا  دق  دنزا الةاه
هةذا إ  سةةحا ةبةةني ي وةةةن لةقىهل: ةةةا حيةةب  اد ةةذاأ النةاي  قاسةة ة كةةق   هللاةةائق   اقةم ق مفايةةع ادتحةةذيا الةةةا لةةقداوهل 

 ينةةا ق ادةةذهني ودققةة  اداةا قنيأ وإمنةةا جةةيال مدضةةلا مث د ةة ا ةنةه دققةة  اسمجةةاا ادةةذق ي قبةةه ادتفقةاو دايةةق  دشةة  
مقة مي اةةةاوو ايت ةةةق مسةةهل ادفاالةةو الةةةا راالةةه منباوةةا الةةةا ا هتلةةام ميت ةةةق ألنةةه سةبه صةة وو ادف ةةو الةةن راالةةةه رجةةيال 
مدضلا ايفاا رالا     يا ق دفظ ادتفاا ةةن اد ةقاي راحقةو  ةذكاه   ة   ةني اسةهل ادفاالةو وةارقالةهي رةةذدك اقتقةا 

 و ا هتلام ولقق ا هتلام مبا ي ا الةا  ينه ق ادذهنأ ق هللالا ي ق  الةاهي رحق
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وة ظهل ايفااين ج ةقا هللالا   ه  الائ ا إىل      ةا يقرتا إداةك أ الةةا د  ةةا يةقرتا إداةه سةبه دضةاق صة وهي دق   

ه  د  يققدقا  مب ىن ايضي ألرهل   يضاق ده ص وكي وج ةقا  د  يققدقا  جماووا  مم ادت ةاو ةق و أ والةاه رايضاوع ق لقد
 لادقا ذدكأ وادمم ةت ةقة أ هللاائق  ودا  اي ىن الةاه ميتنيأ 

 و دق  : دةتحضا أ وادينز: اياا ايينقز دق ايخبقالأ  
 وإنزاده: إماانه ةن ةيا  الاا دق ةن ادالاالأ  
ع ةاا   ه جتة   هةذا ادقةقا وميةاوه ةةنوهل  قاينةة وهذا ادققا ص و ةن اينياكني لبو نزوا هذه اآلية رةذدك رادف و ايضاو  

اد ةةةهل  نةةه صةةة و ةةةنوهل ق اياهللاةةيي و قاينةةةة ادتحةةذيا ةةةةن د  ييةةق  ذدةةك سةةةببا ق هللاةةاق صةة وه أل  ادتحةةةذيا إمنةةا يت ةةةةق 
 مياتقبوأ 

د     وةاا ههل أ جاال ة ه ةةك  د  جييال ةةك ةن ايمئية شاه ا  اسادتهي وهذا ةن جوةوهل حبقائق األةقو ومقمهوهل 
 ي بأ إبالااهللاوهل ويتنازا سجا ة ةقلح النا ههلي وةن لققوههل الن روهل اي جزات اسىاة وة ى ادتأيا  ادامينأ 

ومجةة  إمنا دن  نذيا  ق ةقلع اد ةة دةتحذيا ةن ماكه     ةا يقرتا إداه وهللااق ص وه ةن ةقادتوهلأ ريأنه لاو   ملك  
ك ةةن ةقةةاىهل ألنةك نةذيا   وكاةةو الةةا كقةاو إميةةارهلي رتةىت يلمةه الةةةا إ م وةهل   ة  ةةةا يةقرتا إداةك و  يضةةق صة و 

 اسك ةن إميارهل ماك  القههلأ 
وادققا اياتفا  ةن  إمنا  لقا إهللااقي دق دن  نذيا   ةقكو إبيقاع اسميا  ق لةقهبهل إذ دا  ذدك إداةك  ةو هةق  ي   

ائق  ةه صة وك  روةق لقةا لةةهأ وراةه م ةاي  مينيةاكني كلا  ا الةاه لقده لبةه  رة ةك اتوك     ةةا يةقرتا إداةك وهللاة
 ا  االتقا ههل د  اداسقا ا  مبا ياأا النه ةن ااةقاوو رةإذا مل اهةهل  ةه ج ةةقا ذدةك سةن ا دتيةذيبوهل إايه و ا رتاصةم ةةن 
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ه ةاةةتتب ات اا ةةاأي كلةةا مقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  رة ةةةك اتوك   ةة  ةةةا يةةقرتا إداةةك  إذ ك(ةةا ق ادقةةاآ  ذكةةا حنةةق هةةذ
 ا لةة ق ةقام ادا  الةا اينياكني وادياراين ادذين سأدقا اسيتا  مب جزات الةا ورق هقاههلأ 

ومجةة  و  الةا كو شةيال وكاةو  مةذياو دققدةه  رة ةةك اتوك   ة  ةةا يةقرتا إداةك  إىل هنةاي وهةي ة  قرةة الةةا مجةةة  
وهل د ميةا أ وممةا مشةةه اللةقم  كةو شةيال  د     إمنا دن  نذيا  يا التضةاه ادققةا ةةن إ  ةاا د  ييةق  وكةام الةةا إ ةائ

وكاو الةا لةقأ اييذ ني وههل ايققق ي وإمنةا جةاال اديةمم  قةاغة اد لةقم دايةق  مةذيام وإماةاان دةغةاض مبةا هةق كادة داوي 
ئوهل ودانتقو ةةن ذدةك اد لةقم إىل ماةةاة ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل      ة ةةع الةةا ةيةا دودئةكي ودنةه وكاةو الةةا جةزا

 ود    الامل  بذا ادنيب جو ه ق ادتبةامأ 
[   دم  هةذه 13 دم يققدق  ارلاه لو رأمقا   نيا سقو ة(ةه ةفلايت وا القا ةن است  تهل ةن  و    إ  كنتهل صا لني] 

  ةنق  ةةةة مب ةةةىن   ةةةو  ادةةةح د هللاةةةااأ دمنتقةةةاا ةةةةن  ةةةاض إىل آقةةةاي إ  د   دم  لتقةةةة م سةةةتفوام رتقةةة و   ةةة ها مهةةةز 
ا سةةتفوامأ وادتقةة يا:  ةةو ديققدةةق  ارةةلاهأ واسهللاةةااأ ا نتقةةا  ق لةةق  ا سةةتئناف ا  تةة ائيي رةةجلةةةة رتيةةهل ا سةةتئنافأ 

 وايناسبة ظاها ي أل  اديمم ق إ  اا ةزاالهل اينياكنيي رإرهل لادقا: هذا كمم ةفلىي ولاالوهل محلجةأ 
 وا ستفوام إنياوقأ  
 شبوة دقارتبهي روق اديذأ الن الل ي كلا مق م ق لقده  وديةن ادةذين كفةاوا يفةلو  الةةا وا رلاال: اديذأ ادذق    

   اديذأ  ق سقو  اد قق أ 
ومجةةة  لةو رةأمقا  جةقاأ ديمةوةهل رةةذدك رقةة  الةةا ةةا هةق ةاةت لو ق احملةاوو  سةقاال كانة  رتيايةة احملةاوو   قةاغة  

قدةةه م ةةاىل  لةةادقا دجت ةةو راوةةا ةةةن يفاةة  راوةةا أ وادضةةلا اياةةتل ق رتيايةةة ادقةةقا دو كانةة  دةةةاا مدقةةقا كلةةا مقةة م النةة  ل
 ارلاه  الائ  إىل ادنيب صةا   الةاه وسةهل ايةذكقو ق لقدةه  رة ةةك اتوك   ة  ةةا يةقرتا إداةك أ وهللاةلا ادغائةه ادبةاوز 

 اينققأ الائ  إىل ادقاآ  ايفوقم ةن لقده      ةا يقرتا إداك أ 
 سقاال كا  م سلرا  ةن ادغا دم م قلاع ةن ا اده وهذا مقس ة الةاوهل ق ادتح قأ  واسماا  مدنييال: جةبهي 
   
 

 2088صفحة : 
 
وكةة اههل هنةةا    امةةقا   نيةةا سةةقو قةةمف ةةةا كةة اههل ق  ةةا هةةذا اييةةا     امةةقا  اةةقو  ة(ةةةهي كلةةا ق سةةقو  ادبقةةا    

ح ق دوا األةا    امقا   نيةا سةقو ة(ةو ادقةاآ أ وهةق ةةا ولةع وسقو  يقن أ رقاا ا ن الباس ومجوقو ايفااين: كا  ادت
ق سقو  هق ي مث ناخ    امقا  اقو  وارت   كلا ولع ق سقو  ادبقا  وسقو  يقن أ رتخ ا دصحاأ هذا ادققا إىل د  

 لادقا إ  سقو  هق  نزد  لبو سقو  يقن ي وهق ادذق ي تل  الةاهأ 
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ك اههل هنا   نيا سقو ألرهل ل  وسع الةاوهل هنةا م كتفةاال  اةقو ةفةلايت رةلةا وسةع  ولاا ايرب : ك اههل دو   اقو  مث 
الةاوهل ق صفتوا دك(ا الةاوهل ال  هاأ وةا ولع ةن ادتح ق  اقو  االترب راه مماثةتوا داقو ادقاآ  ق كلاا اي ايني ودةا  

 مدقققأ 
ق مب(ةةو لقةةص دهةةو ا اهةاةةة وميةةاذيبوهلأ وهةةذا ةةةن وة ةةىن  ةفةةلايت  درةةا ةفةةلايت اي ةةاين كلةةا مزاللةةق  الةةةا ادقةةاآ  د 

إوقاال اد نا  وادتاةاهل ا ة  ي رايلاثةةة ق لقدةه  ة(ةةه  هةي ايلاثةةة ق  م ةة اديةمم ورقةارتته   ق سة ا  ة اناةهأ لةاا 
 الةلاؤان: وق هذا  داو الةا د  إالجازه ورقارتته  ق ع ادنظا الن الةق ة اناه ومق يق   ضه   ضاأ وهق كذدكأ 

 واد الاال: ادن اال د لوأ وهق ةات لو ق اد ةه جمازا ودق   و  ن االأ  
ورتذف ايت ةق د  دة ايقةامي دق وا الةقا دةذدكأ واألةةا راةه د مرتةةي دق إ  شةئتهل رتةني ميقنةق  لة  الجةزمت الةن اسماةا   

فحيهل  تأياةة ه ةةةن   نيةةا سةةقو ةةةن مةقةةاال دنفاةةيهل رةيةةهل د  مةة القا ةةةن متقالةةق  راةةه ايقةة و  الةةةا ذدةةك وةةةن ماجةةق  د  يةةن
 آىتيهل و تااا ادناس دا اونيهل كققده  وا القا شو االكهل ةن  و    إ  كنتهل صا لني أ 

و ةن  و     وصف ا ةن است  تهل ي ونيتة ذكا هذا ادقصف ادتذكا  رهل دنياوا د  ييق  ةن الن   ي رةلا اللهل  
الجزوا الن اسماا    نيا سةقو ة(ةةه ةةع  يةنوهل ةةن ا سةت انة  يةو ىهل ق ا ست انة مبن است االقا دك  درهل  و    رإ  

 ةن ال ا   مبني د  هذا ادقاآ  ةن الن   أ 
وة ىن  إ  كنتهل صا لني  دق ق لقديهل  ارلاه ي وجقاأ ادنياط هق لقده  رأمقا   نيا سةقو أ ووجةه ايمزةةة  ةني ادنيةاط  

 رلا ديهل   مفلو  دنتهل ة(ةه رتنو  رتجتيهلأ وجزائه دنه إذا كا  ا رلاال ا  هبذا ادقاآ  
[  مفايةةع الةةةا  وا الةةقا ةةةن 14 رةةإمل ياةةتجابقا ديةةهل رةةاالةلقا دمنةةا دنةةزا   ةةةهل   ود    إدةةه إ  هةةق روةةو دنةةتهل ةاةةةلق ] 

اسةةت  تهل  دق رةةإ  مل ياةةتجه ديةةهل ةةةن مةة الق ىةةهل رةةأنتهل دالجةةز ةةةنوهل ألنيةةهل ةةةا مةة القرهل إ  رتةةني منيةة او    جةةزكهل  و  
 رم جام ييق  الجز ه  ال ةقل ا ق اس اد االني ةن اسماا    نيا سقوأ ة او  

وا ستجا ة: اسجا ةي واداني وادتاال راه دةتأكا أ وهي ةات لةة ق اي اونة وايظاها  الةا األةا ايات ا  راهي وهي جماز  
إىل اسالانةة دجةاأ ادنة اال حبضةقوه راةلا  ةاسو أل  اي اونة مننيةأ الةن ادنة اال إىل اسالانةة  ادبةا رةإذا انتة أ اياةت ا   ةه 

 استجا ةأ 
واد ةهل: ا التقا  اداقنيي دق رأيقنقا د  ادقاآ  ةا دنزا إ    ةهل  ي دق ةم اا د ةهل  أ دق ألثا اد ةهلي وهق ج ةةه هبةذا  

رتقا درتقاا ادقةاآ  ق  ادنظهل دةبنيا أل  ذدك ا  و دثا دق و    ا اوية الةا ورق الةلهأ ول  درا ت  دمنا  احلقاي دق
رتادةةة إنزادةةه ةةةن النةة   أ  د    إدةةه إ  هةةق  ال ةةف الةةةا  دمنةةا دنةةزا  ألرةةهل إذا الجةةزوا رقةة  ظوةةا د  ةةةن استنقةةاوههل   
يات ا ق  نقاههلأ وةن مجةةة ةةن ياتنقةاورهل   ةةه اسالانةة الةةا اي اوهللاةة  ةني األصةنام الةن إالانةة دمبةاالوهل رة ا ذدةك 

 الةا انتفاال اسىاة النوهلأ 
وادفاال ق  روو دنتهل ةاةلق   دةتفايع الةا  راالةلقا أ وا سةتفوام ةاةت لو ق احلةث الةةا ادف ةو والة م أتقةاه كققدةه   

  روو دنتهل ةنتوق   دق الن شاأ االا ور و اياااأ واي ىن: روو ماةلق      كققيهل د  هذا ادقاآ  ةن الن   أ 
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وثبامةهأ ومل يقةةو روةو ماةةةلق  أل  رتادةة الة م ا سةةتجا ة مياةه اداقةةني  وجةيال م لةةة ا الاةةة اد ادةة الةةةا  وام ادف ةو 
  قحة اسسمم رتقتضي  ينه ةن ادنفقس وذدك ادتلين م ا الةاه ا لةة ا اليأ 

[ دودئةةك ادةةذين دةةا  ىةةهل ق 15 ةةةن كةةا  يايةة  احلاةةا  ادةة ناا وزينتوةةا نةةقف إدةةاوهل داللةةاىهل راوةةا وهةةهل راوةةا   يبخاةةق ] 
 [   16و ورتبط ةا صن قا راوا وم و ةا كانقا ي لةق ]اآلقا  إ  ادنا

 
 2089صفحة : 

 
استئناف االلاهللاي  ني ا لةتني انش  الن مجةة  روو دنتهل ةاةلق   أل  مةك ا لةةة مفاالة  الةةا رةقض احلجةة رةإ     

بةق  اديةربايال واداةاا   كانقا  ادبني احلق وادفقز رق  استته ىهل ةا يقتضي  ين اسسمم ةن نفقسوهلي وإ  كانقا إمنةا ي ة
ق اد ناا وانفق  ةةن د  ييقنةقا مب ةا دغةاههل روةهل ةاية و  ادة ناا رةةذدك رتةذووا ةةن د  يغةلوا ميتةاع اد اجةو ودالةلةقا    
وواال ذدك اد ذاأ اد ائهل ودرهل الةا ادبا وي رايققق  ةن هذا اديةمم هةق ا لةةة اد(اناةةي دالةف مجةةة  دودئةك ادةذين دةا  

 ا  إ  ادناو  اخلأأأ وةا لبو ذدك  وا  ومنباه الةا  قاوو ادغاوو وةزادق ادذهقاأ ىهل ق اآلق
ويا كا  ذدك هق رتةاىهل كةا  ق هةذا ا الةلاض زاي    اةا  ألسةباأ ةيةا اههل و  ة ههل الةن اسميةا ي وراةه منباةه اياةةلني  

  اديفةا يقجةه م جاةو اد ةذاأ رةأولظقا ةةةن      يغةلوا  ظةاها رتاةن رتةاا اديةاراين ق ادة نااي ود    حياةةبقا ديضةا د
 هذا ادتقههلي كلا لاا م اىل    يغانك مقةه ادذين كفاوا ق ادبم  ةتاع لةاو مث ةأواههل جونهل و ئ  ايوا  أ 

ور و ادنياط ق ايقام اا ايب يفا  التقاو ادفاالو الةا ذدك ادف وي راي ىن ةن كا  ياي  احلاةا  ادة ناا رقةط  قاينةة لقدةه  
ودئك ادذين دا  ىهل ق اآلقا  إ  ادناو  إذ رتقةا دةةاههل ق اسةتحقاو ادنةاو وهةق ة ةىن ااةةق أ ونظةا هةذه اآليةة  ةةن   د

كا  ياي  اد اجةة الجةنا ده راوا ةا ننياال ين ناي  مث ج ةنا ده جونهل يقمها ةذةقةا ة رتقوا وةن دوا  اآلقا  وسة ا ىةا 
 أ رةاي ىن ةةن كةا    ي ةةه إ  ةنةارع احلاةا  وزينتوةاأ وهةذا   يقة و إ  س اوا وهق ة ةن رأودئك كا  س اوهل ةنيةيقوا

الن ادياراين أل  اي ةن    ةق ةن إوا   قا اآلقا  وةا آةن إ  دذدكي رلقو  هذه اآلايت ونظائاها ق رتاا اديةاراين 
 ادذين   ي ةنق  مآلقا أ 

مةا   احلاةا  ادة ناا وزينتوةا رت ةادني دةةت ين ودسةارتين سةاارتا مجةام  رأةا لقده م اىل  اي ديوةا ادنةيب لةو ألزواجةك إ  كنةنت 
وإ  كنةنت مةةا     ووسةقده وادةة او اآلقةا  رةةإ    دالة  دةلحاةةنات ةةةنين دجةاا الظالةةا  رةذدك ق ة ةةىن آقةا ةةةن ة ةةاين 

سةةهل الةن ك(ةا ةةن ذدةك احلاا  وزينتوا وهق ماف اد ةا  وزينةة ادةبةاسي قمرةا يةا يقتضةاه إالةااض اداسةقا صةةا   الةاةه و 
 ادلف ومةك ادزينةأ 

 وهللالا  إداوهل  الائ  إىل  ةن  ايقصقدة أل  اياا  هبا األلقام ادذين امقفقا مبضلق  ادقةةأ  
وادتقراةة: إال ةةاال ادنيةةيال واراةةاي دق كةاةم  ةةا ةنقةةقصي دق ا ةةو داللةاىهل ق ادةة ناا واراةةة وة ةةىن ورائوةا درةةا  ةةا ةنيةةق ة  

  وا وا  وادقاام محلقي رإ  كو ذدك    ةق ةن نققا  ق  تع دصحاأ مةك األاللةاا  اللةاىهل   ةه مياداف اسميا
وهق ادنققا  ادناش  الن ة اكاة هةقى ادةنف ي رةاياا  درةهل   ينققةق  ةةن دةذاههل ادةح هاأوهةا ألنفاةوهل الةةا اقةتمف 
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ادتلتةع مدة ناا الةةا اقةتمف  وجةاههل ق ذدةك ادتواة   بقاههل ق ادتلتةع مدة نااي اةمف اية ةنني رةارهل متواةأ ىةهل دسةباأ 
رالكةةق  ك(ةةاا ةةةن ذدةةك يااالةةاههل ةاهللاةةا    م ةةاىل ورتةةذوههل ةةةن مب ةةات ذدةةك ق اآلقةةا  الةةةا اقةةتمف ةةةاامبوهل ق هةةذه 

 ايااالا أ 
 وال ى ر و  نقف  حباف  إىل  دتضلنه ة ىن نقصو دو نبةم سرا   ة نانيأ  
وا  احلاا  وزينتوا دال اه   ةاا ه أل  ددفاظ اآليةة   مفاة  ذدةك دققدةه  نةقف إدةاوهل داللةاىهل ي رةا  ة ىن اآلية د  ةن د  

رادتقراة: ال م ادنقصأ والةق  مألاللاا وهي اياااليأ وإهللاارة األاللاا إىل هللالا  ههل  مفا  درا األاللاا ادح النقا هبا 
نققةةا ق ذدةكأ وهةذه ادتقراةة ةتفاومةة وادقة و اينيةلك راوةةا ودالة وها دقةاحلوهل دق نلكوةا ىةهل كلةا دوا وا   نة قو الةةاوهل 

 اةةنوهل هةةق قةةةقههل ةةةن كةةةف اسميةةا  وةقةةااله ادقاةةام محلةةق وادقةةرب الةةةا القةةاا  اىةةقىي ريأنةةه لاةةو نةةلكوهل وشةةأرهل ق 
 ذدكأ 

وشةةأرهل  ولقدةةه  وهةةهل راوةةا   يبخاةةق   دق ق ادةة ناا   جيةةازو  الةةةا كفةةاههل عةةزاال سةةةه   ةة  ادةةن هل الةةنوهل  ةةو يلكةةق  
است واجا ىهل وإةوا أ روةذا كادتيلةةة ي ةىن مجةةة  نةقف إدةاوهل داللةاىهل راوةا ي إذ ادةبخ  هةق احلةط ةةن ادنيةيال وادةنقص 

 ةنه الةا ةا ينبغي د  ييق  الةاه ظةلاأ وق هذه اآلية  داو يا وآه األش اق د  اديفا   مينع ةن ن لة  أ 
 ود  ي ق  إىل  األاللاا أ  وهللالا  راوا  جيقز د  ي ق  إىل  احلاا   
   
 

 2090صفحة : 
 
ومجةة  دودئك ادذين دا  ىهل ق اآلقا  إ  ادناو  ةاتأنفةي ودين اسةهل اسشةاو  يةا ط  ةني ا لةتةنيي ود  مسةهل اسشةاو    

ا   ةة  دتلااةةزههل  تةةةك ادقةةفات ايةةذكقو  لبةةو اسةةهل اسشةةاو أ وق اسةةهل اسشةةاو  منباةةه الةةةا د  اينيةةاو إداةةه اسةةتحق ةةةا يةةذك
اقتااوه ةةن احليةهل ةةن دجةو ادقةفات ادةح ذكةات لبةو اسةهل اسشةاو  كلةا مقة م ق لقدةه  دودئةك الةةا هة ى ةةن وهبةهل  ق 

 سقو  ادبقا أ 
و إ  ادناو  است(ناال ةفا  ةن  دا  ىهل  دق دا  ىهل شيال مما ي  اه ادناس ق اآلقا  إ  ادنةاوي وهةذا ية ا الةةا ااةةق   

  ال كفاو الن انأ ق ادناو را ا الةا د  ه  
 واحلبط: ادب م  دق ا ن  امأ  
واياا  أ ةا صن قا  ةا اللةقاي وةن اسرتاا  ق اد ناا كإ  ام اد فا  وحنقه ةن ةقاسا    ضوهل   ضاي ودذدك الةرب هنةا  

 أ صن قا  أل  اسرتاا  يالا صنا ةأ 
وو  ف ةةو  صةةن قا أ وجيةةقز د  ي ةةق  إىل  اآلقةةا   وهللاةةلا  راوةةا  جيةةقز د  ي ةةق  إىل  ادةة ناا  ايتحةة ث النوةةا رات ةةةق اةةةا  

رات ةق اةاوو  ف و    و ي دق ان  م دثاهأ وة ىن اديمم منباه الةا د  رتظوهل ةن ادن لة هق ةا حيقو ىهل ق اد ناا ود  
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ن ايت ة  دودئك و ة   هبهل   م  و ذدكأ ول  لاا ادنيب صةا   الةاه وسةهل د لا يا ذكا ده راوس واداوم وةا ههل راه ة
 الجة  ىهل  اباههل ق احلاا  اد ناا  أ 

 وادبا و: ادنييال ادذق يذهه هللاااالا وقاااانأ  
 درلن كا  الةا  انة ةن و ةه ويتةةقه شةاه  ةنةه وةةن لبةةه كتةه ةقسةا إةاةةا وو ةة دودئةك ي ةنةق   ةه وةةن ييفةا  ةه ةةن  

ا ت ادح م تقوهةا ةةن جوةة ة ةا  ادضةلائا واسةهل اسشةاو ي األرتزاأ رادناو ةقال ه  د ةق  ة اين هذه اآلية دي(ا  ا رتتل
وةن جوة إمجاا اياا  ةن ايقصقاي وةقلع ا ستفوامي وةقلع راال ادتفايعأ ولة  رتيةا ا ةن ال اةة وجقهةا ك(ةا  ق مفاةاه 

أ وق اياا  مبا مل يةخقه درت  ة(ةه ومب ه ادقا يب ق رتياية   ضواأ وا قتمف ق ةا ص و  ةن كا  الةا  انة ةن و ه 
ةن   انة ةن و ةه ي وق اي ةف أ يتةةقه أ وق ايةاا  ةةن  شةاه  أ وق ة ةا  ادضةلا اينقةقأ ق لقدةه  يتةةقه أ وق ة ةىن 
 ةن  ةن لقده  ةنه ي وق ة ا  ادضلا اةاوو أ ةن أ وق ةقلع لقده  ةن لبةه  ةةن لقدةه  كتةاأ ةقسةا أ وق ةاجةع 

ي ةنةةةق   ةةةه أ وق ة ةةةا  ادضةةةلا اةةةاوو مدبةةةاال ةةةةن لقدةةةه  ي ةنةةةق   ةةةه وةةةةن ييفةةةا  ةةةه ةةةةن اسةةهل اسشةةةاو  ةةةةن لقدةةةه  دودئةةةك 
 األرتزاأ  اخل روذه ةفاما  مفاا هذه اآليةأ 

وادذق ختةص   ةن ذدك ومما رت     ه مما هق دوهللا  وجوا ودلاأ مي ىن ايققق  شبوا: د  ادفةاال دةتفايةع الةةا مجةةة  
روةةو دنةةتهل ةاةةةلق   ود  ةةةا  انولةةا االةةلاض دتقايةةا مةةق ةوهل ق اييةةا ا  وا ت ةةا ههل الةةن اسميةةا ي   دم يققدةةق  ارةةلاه إىل لقدةةه

وهذا ادتفايع مفايع ادض  الةا هللا ه ق إثبات هللا  رتيله دهي دق إ  كا  رتاا دودئك اييذ ني كلةا وصةف رة(هل لةقم هةهل 
ق  وذدك ةقتضا لقده  روو دنتهل ةاةلق  ي   ي  رتاىهل ل  نف توهل ادبانات وادنيقاه ي روهل ي ةنق  مدقاآ  وههل اياةل

 دق كلا دسةهل ةن كانقا الةا  انة ةن وهبهل ةنيهل وةن دهو اديتاأأ 
واىلز  دمستفوام ادتقاياقي دق إ  كفا  ه ه  ال درا ةن  ه ةةن كةا  الةةا يبنةة ةةن و ةهي وهةذا الةةا حنةق نظةهل لقدةه م ةاىل  

   دق دن  منقذ ةن ادناو ادذق رتق الةاه كةلة اد ذاأأ  درلن رتق الةاه كةلة اد ذاأ درأن  منقذ ةن ق ادناو
و ةن كا  الةا  انة    ياا  هبا شخص ة نيأ ريةلةة  ةةن  هنةا ميةق  كةاي اف  ةمم اد وة  ادةذهف صةا لة الةةا ةةن   

  كقق  ده ادقةةي دالةف دنةه الةةا  انةة ةةن و ةهأ و ة و  ذدةك   ماةتقاهل اسشةاو أ وإرةاا  هللاةلائا  كةا  الةةا  انةة ةةن و ةه
ةااالا  دةفظ  ةن  ايقصقدة وذدك درت  است لادنيأ وا لةع ق لقدةه  دودئةك ي ةنةق   ةااالةا  ي ةىن  ةةن  ايقصةقدة وذدةك 
است لاا آقاأ وادتق يا: درلن كانقا الةا  انة ةن وهبةهل دودئةك ي ةنةق   ةهأ ونظةا هةذه اآليةة لقدةه م ةاىل  درلةن كةا  الةةا 

 قا دهقاالههل  ق سقو  ادقتااأ  انة ةن و ه كلن زين ده سقال اللةه وامب 
   
 

 2091صفحة : 
 
وادةةذين هةةهل الةةةا  انةةة ةةةن وهبةةهل جيةةقز د  ييقنةةقا ادنقةةاوى رقةةط رةةإرهل كةةانقا ةنتنيةةاين ق اد ةةاأ وي ةةاف دهةةو ةيةةة ك(ةةاا   

  ا ن ةنوهلي وههل ادذين الارقا درتقاة اسسمم ة(و وولة  ن نقرو و رتاة اديةيبي وجيقز د  ياا  ادنقاوى واداوق  ة(و الب  

This file was downloaded from QuranicThought.com



سمم ممن آةن   ة  اىجةا  رة دقا الةةا  يةنوهل ةةن ة ارةة ادبانةة دقةحة دروةاةوهل ودقهللاةقح   دةة ادبانةةي رأصةحاهبا ة ةنةق  
 هباأ 

واياا  مدبانة رتجة جميال اداسقا صةةا   الةاةه وسةةهل ايبنيةا  ةه ق ادتةقوا  واسااةوأ ريةق  ادنقةاوى الةةا  انةة ةةن وهبةهل  
ألرهل مل ييذ قا وسق  صا لاأ وكق  اداوق  الةا  انة إمنا هةق مدناةبة  نتظةاوههل وسةق  ةبنيةاا  ةه  لبو جميال اسسمم ظاها

ق كتةةاهبهل وإ  كةةانقا ق كفةةاههل   ااةةا الةاةةه اداةةمم دااةةقا الةةةا  انةةةأ رةةاياا  الةةةا  انةةة قاصةةة يةة ا الةاوةةا سةةااو اديةةمم 
 رتق ةن لقده  دودئك ي ةنق   ه  دق مدقاآ أ اداا ق ةن لقده  راالةلقا دمنا دنزا   ةهل   ي وي ناوا ادم

و ةن  ق لقده  ةن و ه  ا ت ائاة ا ت اال جمازايأ وة ىن كقرا ةن و ه درا ةن ورتي   ووصايته ادح دشاو إداوةا لقدةه م ةاىل  
تنقةانه ولقدةةه  وإذ دقةذ   ةا(ةاو ادنباةني يةةا آمانةاكهل ةةن كتةةاأ ورتيلةة مث جةاالكهل وسةقا ةقةة و يةا ة يةهل دتةة ةنن  ةه ود

ادذين يتب ق  اداسقا ادنيب األةي ادذق جي ونه ةيتقم الن ههل ق ادتقوا  واسااو أ وذكا كتاأ ةقسا ودنه ةن لبةه ينيةا 
 إىل د  ادبانة ايذكقو  هنا ةن اسااوي ويققق د  اياا  أ ةن كا  الةا  انة ةن و ه  ادنقاوىأ 

ا  ةن ادتمو ي دق يتب هأ وا مباع ةات او دةتأيا  وا لت اال رإ  ادنياه  محلق ور و  يتةقه  ةضاوع ادتةق وهق ا مباع ود 
 حيضا وواال اينيوق  دهأ وهللالا ادغائه اينققأ ق لقده  يتةقه  الائ  إىل  ةن كا  الةا  انة ةن و ه أ 

ن اسماةا  ي نيةا سةقو ة(ةةه  واياا  أ شاه  ةنه  شاه  ةن و هي دق شاه  ةن   وهق ادقاآ  ألنه سالجازه اي ان ين ال 
 كا  رتجة الةا دنه آت ةن جانه  أ 

و ةن  ا ت ائاةأ وهللالا  ةنةه  الائة  إىل  و ةه أ وجيةقز د  ي ةق  إىل  شةاه  أ دق شةاه  الةةا صة له كةائن ق ذامةه وهةق  
 إالجازه إايههل الن اسماا  مي(ةهأ 

ه  وايةةاا  مةةةقه ق ا سةةت  ا   ايةةق و ةةةن لبةةةه  رتةةاا ةةةن  كتةةاأ ةقسةةا أ و كتةةاأ ةقسةةا  ال ةةف الةةةا  شةةاه  ةنةة 
ا ومقاال رإ  ادنقاوى يوت و  مسااو مث ياتظواو  الةا ةا ق اسااو مدتقوا  ألرا دصةه وراوا  اانهي ودذدك يا ال ف 
 كتاأ ةقسةا  الةةا  شةاه   ادةذق هةق ة لةقا  يتةةقه  لاة  كتةاأ ةقسةا  نةه ةةن لبةةهي دق ويتةةقه شةاه  ةنةهأ ويتةةقه  

سةةا رتادةةة كقنةةه ةةةن لبةةو ادنيةةاه  دق سةةا قا الةاةةه ق ادنةةزواأ وإذا كةةا  ايةةاا  أ ةةةن كةةا  الةةةا  انةةة ةةةن و ةةه  كتةةاأ ةق 
ادنقةاوى قاصةةة كةةا  دةةذكا  كتةاأ ةقسةةا  إميةةاال إىل د  كتةةاأ ةقسةا الةاةةه اداةةمم شةةاه  الةةا صةة و حملةة  صةةةا   

انةةة ةةةن وهبةةهل كاةةةة ةةةن جوةةة الةة م مقةة يقوهل الةاةه وسةةةهل ومل يةةذكا دهةةو ذدةك اديتةةاأ وهةةهل اداوةةق  ألرةةهل مل ييقنةقا الةةةا  
   ااا الةاه اداممأ 

و إةاةا وو ة  رتا   ثناال الةا ادتقوا  مبا راوا ةن مفقاو ادنياي ة روق إةام يوت ى  ةه وو ةة دةنةاس ي لةةق   رتياةوةا  
 و الةا ة(ادهأ را وهل   ق اد ناا إبلاةة اد  ا وق اآلقا  عزاال ا ستقاةة إذ اسةام ةا ي مت  ه وي ل

واسشاو  أ دودئك  إىل  ةن كا  الةا  انة ةن و ةه ي دق دودئةك ادةذين كةانقا الةةا  انةة ةةن وهبةهل ي ةنةق  مدقةاآ  ودااةقا  
 ة(ةيهل اي ة نيا اينياكنيي وذدك ق ة ىن لقده م اىل  را  ييفا هبا ه  ال رق  وكةنا هبا لقةا دااقا هبا  ياراين أ 

إلحام هللالا ادفقوي وراه منباه الةا د  ةا    ه ةن ااةرب ةاةبه الةةا ةةا لبةو اسةهل اسشةاو  وإلحام  دودئك  هنا ينيبه  
 ةن األوصاف وهي كقرهل الةا  انة ةن وهبهل ة ض    نيقاه  ةن اسااو وادتقوا أ 
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 ومجةة  دودئك ي ةنق   ه  قرب  ةن كا  الةا  انة ةن و ه أ  
 دو ةن مق م هللالاه ق لقده  دم يققدق  ارلاه أ  وهللالا   ه  الائ  إىل ادقاآ  اي ةقم ةن ايقام  
 و ه ينتظهل اديمم ةع لقده  دم يققدق  ارلاه  إىل لقده  راالةلقا دمنا دنزا   ةهل    دق ي ةنق   يق  ادقاآ  ةن الن   أ  
الاا  وإوا   دوصاروا ة(و وادباال دةت  ية   دةابباةي رت  ية ر و  ي ةنق   إىل هللالا ادقاآ  ةن مأ إهللاارة احليهل إىل األ 

  رتاة  الةايهل دةواميهل ي دق ي ةنق  مبا وصف  ه ادقاآ  ةن دنه ةن الن   أ 
   
 

 2092صفحة : 
 
ورتاصةو ة ةىن اآليةة واومبا وةا مبةةا لبةوةا  روةو دنةتهل ةاةةلق   رةةإ  ادةذين ي ةنةق   ةه هةهل ادةةذين كةانقا الةةا  انةة ةةن وهبةةهل   

 ةقسا الةاه ادامم ةن لبو  انتوهلأ ة ي    نياه  ةن وهبهل وة ضق    يتاأ 
ولايه ةن ة ىن اآلية لقده م اىل  لو دوديتهل إ  كا  ةن الن    وكفامت  ه وشو  شاه  ةن  ف إساائاو الةةا ة(ةةه رةآةن  

واسةةتيربمت  راسةةتقام مفاةةا اآليةةة  ةةام ا سةةتقاةةي ودنةة    ي ةةقزك ماكاةةه ادقجةةقه ادةةح أتوا هبةةا ايفاةةاو  ممةةا  ةةادف ةةةا 
 اانه كم دو   ضا ربقاك راوا رت ي ي و ا ك دفت  ةغادقوا ةقادا أ ذك
ومجةةةة  وةةةن ييفةةا  ةةه ةةةن األرتةةزاأ  ال ةةف الةةةا مجةةةة  درلةةن كةةا  الةةةا  انةةة ةةةن و ةةه  ألنةةه يةةا رتةةاض دهةةو ةيةةة الةةةا  

رقةاا  ةةن  اسسمم  ققده  روو دنتهل ةاةلق  ي ودواههل ادقة و   ققدةه  دودئةك ي ةنةق   ةه ي الةا  رحةذو ةةن اديفةا مدقةاآ 
 ييفا  ه ةن األرتزاأ ي ودالاض اللا مبني ده ةن  انة و ه وشقاه  وسةه رادناو ةقال هأ 

واألرتةزاأ: هةهل مجاالةةات األةةهل ادةذين جيل وةةهل دةةا جيتل ةق  الةاةةهي راينيةاكق  رتةزأي واداوةةق  رتةزأي وادنقةاوى رتةةزأي  
 ودصحاأ األيية دودئك األرتزاأ أ لاا م اىل  كذ   لبةوهل لقم نقح والا  وراالق  ذو األوات  و ق  ولقم دقط 

 وادباال ق  ييفا  ه  كادباال ق  ي ةنق   ه أ  
وايقال : ظاف دةقال  ةن ةيا  دو زةا أ ود ةق هنا الةا ايقةا ادقةائا إداةه أل  شةأ  اييةا  اي ةني د لةو د  ي ةني  ةه  

  قال  سا قأ 
[  مفايةةع الةةةا مجةةةة  وةةةن ييفةةا  ةةه ةةةن 17ق ] رةةم مةةك ق ةايةةة ةنةةه إنةةه احلةةق ةةةن و ةةك وديةةن دك(ةةا ادنةةاس   ي ةنةة 

األرتزاأ رادناو ةقال ه  واا اأ دةنيب صةا   الةاه وسةهل وادنوي ةات لو كناية م ايضاة مدياراين مدقةاآ  أل  ادنوةي 
نةه يقتضي راا  اينوي النه ونققهي رلن دقازةه ذم ايتةةب  مينوةي النةهأ ويةا كةا  ايخا ةه  ةا ةظنةة دةتةةب  مينوةي ال

را ةه ةنه ماكه وييق  ادنوي  ةه كقاو احلاصوي م ني د  ييق  ادنوي  ا ةاا   ةه اديةف واسلةمع الةن اينوةي النةه 
رايق  ةات لم ق  زم ذدةك  قاينةة ايقةامي وممةا يزية  ذدةك وهللاةقرتا لقدةه م ةاىل ق سةقو  آمل اداةج    ودقة  آمانةا ةقسةا 

كا  ايققق  كذيا ادنيب صةا   الةاةه وسةةهل ةةن ا ةةلاال ق ادةةقح يةا كةا    مديتاأ رم مين ق ةاية ةن دقائه  رإنه دق
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دتفايع ذدك الةا إيتاال ةقسا الةاه ادامم اديتاأ ةمزةةي ودين يا كا  اياا  ادت ةاي  مدةذين دنيةاوا ادةقرتي لة م إدةاوهل 
 ارتتجام سبق ادقرتي يقسا الةاه اداممأ 

  يةةن ادتةةب  نظةاا حلةاا ادةةذين اسةت لو ادنوةي كنايةة الةةن ذةوةهل رةإرهل ةتةباةق  مبزيةةة و ق  دةظاراةة اةازيةة اياةت لةة ق 
 ش ي   ق شأ  ادقاآ أ 

 وهللالاا ادغابة الائ ا  إىل ادقاآ  ادذق الا  إداه هللالا  ارلاه أ  
تةه   ينبغةي د  ومجةة  إنه احلق ةن و ك  ةاتأنفة أتكا  يا  د  الةاه مجةة  رم مك ق ةاية ةنةه  ةةن دنةه دقهللاةقح رتقا 

 ميلى ق ص لهأ ورتاف ادتأكا  يققم ةقام األةا مالتقا  رتقاته يا ي ا الةاه ادتأكا  ةن ا هتلامأ 
واياية: ادنيكأ وهي ةاا رة ا ةلاال ايتق م ق دوا األن امأ واقتا ادنوي الةا اياية  و  ادنوي الن االتقا  دنه كذأ كلا  

ةلاال راه يقتضي ادنوي الن ا زم مديذأ مألوىلي وراه م اي     ةا راه اينياكق  هق رتاا اينياكنيي أل  ادنوي الن ا 
 ةن اداقني  يذأ ادقاآ  دش  ذةا وشناالةأ 

و ةن  ا ت ائاةي دق ق شةك انشة  الةن ادقةاآ ي وإمنةا يننيةأ ادنيةك النةه مالتبةاو كقنةه شةيا ق ذامةه ورتقاقتةه أل  رتقاقةة  
دنيةك ادناشة  الةةا نزودةه شةك ق جملةقع رتقاقتةهي وهةذا ة(ةو ادضةلا ق لقدةه  ي ةنةق  ادقاآناة دنه كتاأ ةن النة   ي را

  ه  ةن  ا ارتتاام إىل مق يا ةضاف ي وا  ه إىل إهللاارة احليهل إىل األالاا  اياا  دوصارواأ 
رتةق  وم ايف  احلق  سرا   لقا جن  احلق الةا ادقاآ أ وهق لقا ةبادغة ديلةاا جةن  احلةق راةه رتةىت كأنةه   يقجة  

  اه ة(و لقدك: رتامت ا قا أ 
وا ست واك  ققده  ودين دك(ا ادناس   ي ةنق   انش  الةا رتيهل احلقاي رإ  احلقا يقتضي د  ي ةن  ه كو ةن  ةغه   

 ودين دك(ا ادناس   ي ةنق أ 
 واسميا  هق ادتق يق مبا جاال  ه اداسقا صةا   الةاه وسةهل ةن اد ينأ  
أل  اياا  انتفاال رتقاقة اسميا  النوهل ق كو ةا  ةه اسميا   ه ةن احلقي دق د  ق  باع دك(ةا ورتذف ةت ةق  ي ةنق    

 ادناس مغةاه اىقى الةا احلق رإذا جاال ةا  ادف هقاههل مل ي ةنقاأ 
   
 

 2093صفحة : 
 
قا الةةا وهبةهل د  د نةة    وةن دظةهل ممن ارلى الةا   كذم دودئك ي اهللاق  الةا وهبهل ويققا األشوا  ه  ال ادذين كذ   

[  يةا انقضةا اديةمم ةةن 19[ ادذين يق و  الن سباو   ويبغقرا القجةا وهةهل مآلقةا  هةهل كةاراو ]18الةا ادظايني]
إ  اا زاللوهل د  ادنيب صةا   الةاه وسةهل ارلى ادقاآ  ونابه إىل  أ وم جازههل الن  اها  يا زاللقهي كا الةاوهل د  ل  

 و  الةا   ال   دكاذيهي ةنوا نفاوهل د  ييق  ادقاآ  ةنز  ةن الن هأ وهللا  درهل ايفل 
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ر  ف  مجةة  وةن دظةهل ممن ارلى  الةا مجةة  وةن ييفا  ه ةن األرتزاأ رادناو ةقال ه  دباا  اسةتحقالوهل ادنةاو الةةا   
قا د  اداسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل كفاههل مدقاآ  ألرهل كفاوا  ه ارةلاال الةةا   إذ ناةبقا ادقةاآ  إىل  ةا ةةن دنزدةهي وزاللة

ارةلاهي ريةانقا مدغةةني  ايةة ادظةةهل رتةةىت دقة  ياةأا الةةن وجةق  رايةق دظةةةهل ةةنوهل سة اا إنيةةاو ية وا إىل ة ةىن ادنفةةيي دق   
درت  دظةهلأ ول  مق م نظاه ق لقده م اىل  وةةن دظةةهل ممةن ةنةع ةاةاج     ق سةقو  ادبقةا أ وق سةقو  األالةااف ق لقدةه 

 ةهل ممن ارلى الةا   كذم دو كذأ  ايمه أ  رلن دظ
وارلاؤههل الةا   هق ةا وهللا قه ةن  ين ادنياكي كققىهل: إ  األصنام شف اؤههل الن   ي ولقىهل ق ك(ا ةن دةقو  يةنوهل  

و  الةةةا    و  دةةةاان هبةةا أ ولةةاا م ةةاىل  ةةةا ج ةةو   ةةةن حبةةا  و  سةةائبة و  وصةةاةة و  رتةةام وديةةن ادةةذين كفةةاوا يفةةل 
 اديذأ  دق إذ يققدق : دةاان    ذدكأ 

ومجةة  دودئك ي اهللاق  الةا وهبهل  استئنافأ ومق ياها مسهل اسشاو  دةتنباه الةا درهل درتةاايال مبةا سةا    ة  اسةهل اسشةاو   
ق سةقو   ةن اارب  ابه ةا لبو اسهل اسشاو  ةن ادقصفي وهذا دش  ادظةهل كلا مقة م ق  دودئةك الةةا هة ى ةةن وهبةهل 

 ادبقا أ 
 ويا ي ذ   ه اسهل اسشاو  ةن ة ىن م ةاو ةا لبةه رالا    ه الةهل د  الاهللاوهل الةا وهبهل الاض زجا وانتقامأ  
 واد اض إذا ال ق حباف  الةا  درا  ة ىن اسرتضاو إبوا  أ  
 واقتااو وصف ادابه د مياال إىل ادق و  الةاوهلأ  
ق قربي روق ال ف الةا جةزال ا لةةة اداةا قة وهةق هنةا ا تة اال ال ةف وال ف ر و  يققا  الةا ر و  ي اهللاق   ادذق ه 

 مجةة الةا مجةة ريم ادف ةني ةققق  مسقباو الن اسهل اسشاو أ 
 واي ىن دودئك ي اهللاق  الةا   دة قاأ وي ةن األشوا   رهل كذ قا الةا وهبهل رضحا ىهلأ  
 مبا الةاوهل ةن احلقأ وه  ال األشوا  ةن ايمئيةأ واألشوا : مجع شاه  مب ىن رتاهللاايدو مجع شوا  مب ىن ايخرب  
واستحضاوههل   ايق اسهل اسشاو  دتلاازههل دةناس كةوهل رتىت ينيتوا ةا ساخرب  ه الن رتاىهلي وايققق  ةن ذدك شواههل  

 مداقال وارتضارتوهلأ 
اوهل ةةن احليةهل وهةق د  د نةة واسماا  ميقصقا ق اارب النوهل إمياال إىل سبباة ذدةك ادقصةف ادةذق ق ادقةةة رالةا يةا  الةة 

  الةا ادظايني ي الةا د  ايققق  منيواههل  و  ادنيوا  أ وايققةق  ةةن إالةم  هةذه ادقةفة ادتنيةوا وااةزق   إثبةات  
كذهبهل أل  إثبات ذدك رتاصو ق صحف داللاىهل ودذدك مل يان  اد اض إىل داللاىهل ودسن  إىل ذواههل ق لقده  دودئك 

 ي اهللاق  الةا وهبهل أ 
ومجةة  د  د نة   الةا ادظايني  ةن  قاة لقا األشوا أ وارتتارتوا حباف ادتنباه يناسه ةقةام ادتنيةواأ وااةرب ةاةت لو  

ق اد الاال قزاي وكقاا ىهلي ومما ي ي  دنه ةن لقا األشوا  ولقع نظاه ق سقو  األالااف ةقارتا راةه  ةذدك  رةأذ  ةة ذ  
   اآليةأ  انوهل د  د نة   الةا ادظايني

 ولقده  ادذين يق و  الن سباو   ويبغقرا القجا وههل مآلقا  ههل كاراو   مق م نظاه ق سقو  األالاافأ  
 وهللالا اي نث ق لقده  يبغقرا  الائ  إىل سباو   أل  سباو جيقز االتباوه ة ن(اأ  
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اةةتقالة ودرةةهل حيةةاودق  د  يقةةاوها القجةةاال ألرةةهل واي ةةىن: درةةهل يبغةةق  د  مقةةا سةةباو   القجةةاالي ر ةةةهل د  سةةباو   ة  
ياي و  د  يتبع ادنيب صةا   الةاه وسةهل  ينوهل ويغضبق  ةن لادفته إايهأ وهنا انتوا كمم األشةوا  أل  نظةاه ادةذق ق 

 ةأ سقو  األالااف ق لقده  رأذ  ة ذ   انوهل د  د نة   الةا ادظايني  اآلية انتوا مبا مياثو آقا هذه اآلي
   
 

 2094صفحة : 
 
واقتق  هذه اآلية الةا نظاها ق األالااف  زاي    ههل  ق لقده  ههل كاراو   وهق مقكا  يفا  مققق احليهل أل  ايقام   

هنا ةقام ماجاو إنياوههل ادب ث ومقاياه إش اوا مبا يللبوهل ةن اد قاأ ايناسه رحيي  ه ةةن كةمم األشةوا  ةةا يناسةه 
ألالااف رتياية يا لاةو ق شةأ  لةقم د قةةقا ادنةاو وظوةا القةاهبهل رةم  ةاض حليايةة ةةا راةه أتكاة  ةةن  هذاي وةا ق سقو  ا

 كمم األشوا ي وكم ايقادتني والع وإمنا حييي ادبةام رالا حيياه ةا ده ةناسبة يقام احليايةأ 
الةةةا وصةةف   ةة  القةةاهبهل ق   دودئةةك مل ييقنةةقا ة جةةزين ق األوض  اسةةتئناف  اةةاين انشةة  الةةن ا لتقةةاو ق ه يةة ههل 

اآلقا  رإ  ذدك ي(ا ق نف  ادااةع د  ياأا: هةو هةهل سةايق  ةةن الةذاأ ادة نااأ رأجاةه  رةهل مل ييقنةقا ة جةزين ق 
 اد نااي دق    اجق  الن ةق و    الةا م ذيبوهل ق اد ناا إذا التض  رتيلته م جاو الذاهبهلأ 

  دشةةا إدةةاوهل  ققدةةه  دودئةةك ي اهللاةةق  الةةةا وهبةةهل  دتقايةةا رائةة   اسةةهل اسشةةاو  وإالةةا   اسشةةاو  إدةةاوهل  ققدةةه  دودئةةك    ةة  د 
اداا قأ واي ىن: درةهل يقةاو  إىل رتيةهل وهبةهل ق اآلقةا  ومل ييقنةقا ة جزيةه د  ي ةذهبهل ق ادة ناا ةةىت شةاال م ةذيبوهل ودينةه 

 دوا  إةواىهلأ 
م اىل  إ  ةةا مقالة و  آلت وةةا دنةتهل مب جةزين  ق سةقو  واي جز هنا ادذق درة  ممن ياوم إهللاااوهأ ومق م  اانه الن  لقده  

 األن امأ 
واألوض: اد نااأ ورائ   ذكاه درهل   ةةجأ ىهل ةن   دق دوا  ا نتقةام ةةنوهل رةم جية و  ةقهللاة ا ةةن األوض يات قةلق   

جةةزين  جةةاى جمةةاى  ةهأ روةةذا نفةةي دةلمجةة  واي الةةو ادةةح يات قةةهل راوةةا اىةةاوأأ والنةة ق د  ةقاونةةة  ق األوض  أ ة 
اي(و ق ادقاآ  كلا ق لقده م اىل  وةن   جيه  االي   رةا  مب جز ق األوض  ود ةه مما جاى كذدك ق كمم اد اأ  

 كلا ي ذ   ه لقا إايس ا ن لباقة اد ائي ةن ش ااال ا اهةاة:          
ةن  قاالوا  وةا كا  ىهل ةن  و    ةن دوداةاال   دمل ما د  األوض ورته رااحة                      روو م جزين  ق ة  

جيةةقز د  ييةةق  ايةةاا  مألوا األنقةةاوي دق ةةةا ىةةهل انصةةا ينقةةاههل ةةةن  و   أ رجلةةع ىةةهل نفةةي سةةبيب ادنجةةا  ةةةن الةةذاأ 
ت ةةق ادقا و ومها اييا  ادذق   يقةو إداةه ادقةا و دو ة اوهللاةة لةا و آقةا إايه مين ةه ةةن ماةةاط القا ةهأ و ةةن  و     ة

أ دوداةاال  يةا ق ادةةق  هنةا وةةن ة ةةاين احلائةو وايباالة   ققدةةه  وةةن يتخةذ ادنيةةا ا  وداةا ةةن  و    رقةة  قاةا قاةةااان 
 ةبانا أ 

 وجيقز د  ياا  مألودااال األصنام ادح مقدقهاي دق دقةققا   احملبة واد با  أ  
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 دق مل منف وهل دصناةوهل وآىتوهلأ وة ىن نفي األودااال النوهل هبذا اي ىن نفي دثا هذا ادقصفي  
و ةةةن  و     الةةةا هةةذا ادقجةةه مب ةةىن ةةةن  ةةا  ي ف  و   اسةةهل  ةةا ظةةافي و ةةةن  ا ةةاو  ا  و   زائةة   مةةزا  ق  

ادظةةاوف  ةةا ايتقةةارةي و ةةةن  ا ةةاو  ا دوداةةاال  زائةة    سةةتغااو ا ةةةن  اينفةةيي دق ةةةا كةةا  ىةةهل رةةا  ةةةن درةةاا  جةةةن  
 األودااالأ 

أ ايضاالف هق الذاأ اآلقا   قاينة لقدةه  مل ييقنةقا ة جةزين ق األوض  اينية ا  تةأقا اد ةذاأ الةنوهل ق ادة ناا واد ذا 
   الن الجزأ 

 يضةةاالف ىةةهل اد ةةذاأ  قةةرب الةةن اسةةهل اسشةةاو أ وجيةةقز د  ميةةق  مجةةةة  مل ييقنةةقا ة جةةزين ق األوض  قةةربا دو  ومجةةةة  
 مل ييقنقا ة جزين  رتا  ومجةة  يضاالف  قربا دواأ  يضاالف  قربا ةنااأ وجيقز د  ميق  مجةة  

[  جيةقز د  ييةق  هةذا قةربا الةن اسةهل اسشةاو  دو رتةا  ةنةه رتيةق  20 ةا كةانقا ياةت ا ق  اداةلع وةةا كةانقا يبقةاو ] 
ق لقا  است االة ادالع اينفاة النوهل ةات او  ديااهاتوهل الاع ادقاآ  ودلقاا ادنيب صةا   الةاه وسةهل كلا نفا  اس الة

 األالنيا:          
وهةةو م اةةق و االةةا ديوةةا اداجةةو  دوا   نفةةي إ الةةة ادةةق اع الةةن نفاةةه دنةةه حيةةز  دةةذدك احلةةز  ةةةن ادةةق اع رأشةةبه ادنيةةيال  ةةا   

اي او والرب هنا م ست االة أل  ادنيب صةا   الةاه وسةهل كةا  ية القههل إىل اسةتلاع ادقةاآ  را اهللاةق  ألرةهل يياهةق  د  
ىل  ويو ديو دراك دثاهل يالع آايت   متةا الةاه مث يقا ةاتيربا كأ  مل يال وا ولاا ادذين كفاوا   يال قهأ لاا م ا

ماةةل قا ىةةذا ادقةةاآ  وادغةةقا راةةه د ةيةةهل مغةبةةق   ألرةةهل دةةق ال ةةقا ووالةةقا  هتةة وا أل  اديةةمم اياةةلقع ةنيةةتلو الةةةا ماكاةةه 
 األ دة ونتائجوا رالااله كاف ق رتققا ا هت االأ 

   
 

 2094حة : صف
 
واقتق  هذه اآلية الةا نظاها ق األالااف  زاي    ههل  ق لقده  ههل كاراو   وهق مقكا  يفا  مققق احليهل أل  ايقام   

هنا ةقام ماجاو إنياوههل ادب ث ومقاياه إش اوا مبا يللبوهل ةن اد قاأ ايناسه رحيي  ه ةةن كةمم األشةوا  ةةا يناسةه 
ية يا لاةو ق شةأ  لةقم د قةةقا ادنةاو وظوةا القةاهبهل رةم  ةاض حليايةة ةةا راةه أتكاة  ةةن  هذاي وةا ق سقو  األالااف رتيا

 كمم األشوا ي وكم ايقادتني والع وإمنا حييي ادبةام رالا حيياه ةا ده ةناسبة يقام احليايةأ 
 ةة  القةةاهبهل ق  دودئةةك مل ييقنةةقا ة جةةزين ق األوض  اسةةتئناف  اةةاين انشةة  الةةن ا لتقةةاو ق ه يةة ههل الةةةا وصةةف   

اآلقا  رإ  ذدك ي(ا ق نف  ادااةع د  ياأا: هةو هةهل سةايق  ةةن الةذاأ ادة نااأ رأجاةه  رةهل مل ييقنةقا ة جةزين ق 
 اد نااي دق    اجق  الن ةق و    الةا م ذيبوهل ق اد ناا إذا التض  رتيلته م جاو الذاهبهلأ 
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وهل  ققدةةه  دودئةةك ي اهللاةةق  الةةةا وهبةةهل  دتقايةةا رائةة   اسةةهل اسشةةاو  وإالةةا   اسشةةاو  إدةةاوهل  ققدةةه  دودئةةك    ةة  د  دشةةا إدةةا 
اداا قأ واي ىن: درةهل يقةاو  إىل رتيةهل وهبةهل ق اآلقةا  ومل ييقنةقا ة جزيةه د  ي ةذهبهل ق ادة ناا ةةىت شةاال م ةذيبوهل ودينةه 

 دوا  إةواىهلأ 
ةةا مقالة و  آلت وةةا دنةتهل مب جةزين  ق سةقو  واي جز هنا ادذق درة  ممن ياوم إهللاااوهأ ومق م  اانه الن  لقده م اىل  إ   

 األن امأ 
واألوض: اد نااأ ورائ   ذكاه درهل   ةةجأ ىهل ةن   دق دوا  ا نتقةام ةةنوهل رةم جية و  ةقهللاة ا ةةن األوض يات قةلق   

جمةةاى  ةهأ روةةذا نفةةي دةلمجةة  واي الةةو ادةةح يات قةةهل راوةةا اىةةاوأأ والنةة ق د  ةقاونةةة  ق األوض  أ ة جةةزين  جةةاى 
اي(و ق ادقاآ  كلا ق لقده م اىل  وةن   جيه  االي   رةا  مب جز ق األوض  ود ةه مما جاى كذدك ق كمم اد اأ  

 كلا ي ذ   ه لقا إايس ا ن لباقة اد ائي ةن ش ااال ا اهةاة:          
 وةا كا  ىهل ةن  و    ةن دوداةاال   دمل ما د  األوض ورته رااحة                      روو م جزين  ق ة ةن  قاالوا  

جيةةقز د  ييةةق  ايةةاا  مألوا األنقةةاوي دق ةةةا ىةةهل انصةةا ينقةةاههل ةةةن  و   أ رجلةةع ىةةهل نفةةي سةةبيب ادنجةةا  ةةةن الةةذاأ 
ادقا و ومها اييا  ادذق   يقةو إداةه ادقةا و دو ة اوهللاةة لةا و آقةا إايه مين ةه ةةن ماةةاط القا ةهأ و ةةن  و     ةت ةةق 

اةاال  يةا ق ادةةق  هنةا وةةن ة ةةاين احلائةو وايباالة   ققدةةه  وةةن يتخةذ ادنيةةا ا  وداةا ةةن  و    رقةة  قاةا قاةةااان أ دود
 ةبانا أ 

 وجيقز د  ياا  مألودااال األصنام ادح مقدقهاي دق دقةققا   احملبة واد با  أ  
 وهل دصناةوهل وآىتوهلأ وة ىن نفي األودااال النوهل هبذا اي ىن نفي دثا هذا ادقصفي دق مل منف  
و ةةةن  و     الةةةا هةةذا ادقجةةه مب ةةىن ةةةن  ةةا  ي ف  و   اسةةهل  ةةا ظةةافي و ةةةن  ا ةةاو  ا  و   زائةة   مةةزا  ق  

ادظةةاوف  ةةا ايتقةةارةي و ةةةن  ا ةةاو  ا دوداةةاال  زائةة    سةةتغااو ا ةةةن  اينفةةيي دق ةةةا كةةا  ىةةهل رةةا  ةةةن درةةاا  جةةةن  
 األودااالأ 

هق الذاأ اآلقا   قاينة لقدةه  مل ييقنةقا ة جةزين ق األوض  اينية ا  تةأقا اد ةذاأ الةنوهل ق ادة ناا واد ذاأ ايضاالف  
   الن الجزأ 

 يضةةاالف ىةةهل اد ةةذاأ  قةةرب الةةن اسةةهل اسشةةاو أ وجيةةقز د  ميةةق  مجةةةة  مل ييقنةةقا ة جةةزين ق األوض  قةةربا دو  ومجةةةة  
 ة جزين  رتا  ومجةة  يضاالف  قربا دواأ  يضاالف  قربا ةنااأ وجيقز د  ميق  مجةة  مل ييقنقا 

[  جيةقز د  ييةق  هةذا قةربا الةن اسةهل اسشةاو  دو رتةا  ةنةه رتيةق  20 ةا كةانقا ياةت ا ق  اداةلع وةةا كةانقا يبقةاو ] 
است االة ادالع اينفاة النوهل ةات او  ديااهاتوهل الاع ادقاآ  ودلقاا ادنيب صةا   الةاه وسةهل كلا نفا  اس الة ق لقا 

 النيا:          األ
وهةةو م اةةق و االةةا ديوةةا اداجةةو  دوا   نفةةي إ الةةة ادةةق اع الةةن نفاةةه دنةةه حيةةز  دةةذدك احلةةز  ةةةن ادةةق اع رأشةةبه ادنيةةيال  ةةا   

اي او والرب هنا م ست االة أل  ادنيب صةا   الةاه وسةهل كةا  ية القههل إىل اسةتلاع ادقةاآ  را اهللاةق  ألرةهل يياهةق  د  
و دراك دثاهل يالع آايت   متةا الةاه مث يقا ةاتيربا كأ  مل يال وا ولاا ادذين كفاوا   يال قهأ لاا م اىل  ويو دي
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ماةةل قا ىةةذا ادقةةاآ  وادغةةقا راةةه د ةيةةهل مغةبةةق   ألرةةهل دةةق ال ةةقا ووالةةقا  هتةة وا أل  اديةةمم اياةةلقع ةنيةةتلو الةةةا ماكاةةه 
 األ دة ونتائجوا رالااله كاف ق رتققا ا هت االأ 

   
 

 2095صفحة : 
 
واس قةاو اينفةا هةق ادنظةا ق ايقةةنقالات اد ادةة الةةا ادقرت اناةةي دق ةةا كةةانقا يقجوةق  دنظةاوههل إىل ايقةنقالات مقجاةةه   

أتةةو واالتبةاو  ةو ينظةاو  إداوةا نظةا ادغارةو اللةا راوةةا ةةن ادة لائقي ودةذدك مل يقةو هنةا: وةةا كةانقا ياةت ا ق  د  يبقةةاواي 
و  ا كاف ق رتققا ا سةت  ا رتةىت يضةهل إداةه اللةو ادفيةا اةمف اداةلع ق ألرهل كانقا يبقاورا ودين جما  اس قا

 لقده  ةا كانقا يات ا ق  ادالع أ 
وجيةقز د  ميةةق  ا لةةةة رتةةا  ا دوداةةاال ي وسةةق  كقرةةا رتةةا  ةةن ادنيةةا  د  ادنيةةا  ول ةة  ق سةةااو ادنفةةيأ واي ةةىن: درةةهل  

 س قاوأ ج ةقها آىة ىهل ق رتاا درا   مات اع ادالع و  ا
وإالا   هللالا مجع اد قمال الةا األصنام الةا هذا ادقجه ةنظقو راه إىل د  اينياكني االتق وها م قوي رفي هذا اسهللاةلاو  

 ةع نفي ادالع وادبقا النوا هللااأ ةن ادتويهل هبهلأ 
 وةا كانقا يبقاو    واسماا   ر اا اديق  ق هذه ا لو دو ع ةاات ا ت اال ةن لقده  دودئك مل ييقنقا ة جزين  إىل لقده 

سرةا   ةةةا يةة ا الةاةةه ر ةةو اديةةق  ةةةن  يةةن احلةة ث ايخةةرب  ةةه رققدةةه  مل ييقنةةقا ة جةةزين  آكةة  ةةةن:   ي جةةزو  وكةةذدك 
 دققامهأ 

وا قتمف  ني صام در اا اديق  إذ جاال دوىا  قةاغة ايضةاوع واد(مثةة   ة ه  قةاغة اياهللاةي أل  ايضةاوع اةةزوم حبةاف  
 ضي رةا  ايخادفة ةنوا إ  مفنناأ  مل  ده ة ىن اي

[  22[   جةةةام درةةةهل ق اآلقةةةا  هةةةهل األقاةةةاو ]21 دودئةةةك ادةةةذين قاةةةاوا دنفاةةةوهل وهللاةةةو الةةةنوهل ةةةةا كةةةانقا يفةةةلو ] 
 استئنافي واسهل اسشاو  هنا أتكا  ة   سهل اسشاو  ق لقده  دودئك ي اهللاق  الةا وهبهل أ 

 ةن  اي ةاوف هبةذه ادقةةةي دق د   ةغيةهل د  لقةةا قاةاوا دنفاةوهل روةهل وايقصقا ق  ادذين قااوا دنفاوهل  ةةاا   ةه ا 
 ايفلو  الةا   كذمي وقااو  دنفاوهل ال م ا نتفاع هبا ق ا هت االي رةلا هللاةقا رق  قااوهاأ 

 ومق م اديمم الةا  قااوا دنفاوهل  الن  لقده م اىل  ادذين قااوا دنفاوهل روهل   ي ةنق   ق سقو  األن امأ  
 ادضما: ق أ اد ايق ايققق أ و  
و ةا كانقا يفلو   ةا كانقا يزاللقنه ةن د  األصنام منيفع ىهل وم رع النوهل ادضا الن  ادني ائ ي لاا م اىل  رةق  نقاههل  

 ادذين اختذوا ةن  و    لامان آىة  و هللاةقا النوهل وذدك إريوهل وةا كانقا يفلو  أ 
الةا دصحاهباأ شبو  دصناةوهل مبن سةك  ايقا داةحق مبةن اسةتنج   ةه رضةو ق  وق إسنا  ادضما إىل األصنام هيهل 

  ايقهأ 
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ومجةة    جام درهل ق اآلقا  هةهل األقاةاو   ةاةتأنفة رذديةة ونتاجةة دةجلةو ايتق ةةة ةةن لقدةه  دودئةك ي اهللاةق  الةةا  
ادنةةذو والةةن ادنظةةا ق   ئةةةو  وهبةةهل  أل  ةةةا مجةةع ىةةهل ةةةن ادةةزم دة قق ةةة وةةةن ارتضةةةاح دةةةاههل وةةةن إالااهللاةةوهل الةةن اسةةتلاع

 ادقرت اناة يقجه اداقني  رهل األقااو  ق اآلقا أ 
و   جةةام  كةلةةة جةةزم ويقةةني جةةات جمةةاى اي(ةةوي ودرتاةةه د   جةةام  ةنيةةتق ممةةا منقسةةيي ولةة  اقتةةةف دئلةةة اد ا اةةة ق  

دة دو مب ىن    دق     أ مث جييال ماكابواي ودظوا دلقاىهل د  ميق      ةن دوا ا لةة و جام  اسهل مب ىن حمادة دق   حما
   ها د  واالوا وقربها رتيق   د   ة لقدة حلاف جا حمذوفأ وادتق يا:   جام ةن د  األةا كذاأ ويا راوا ةن ة ةىن 
ادتحقاق وادتقثاق وم اةو ة اةةة ادقاهل راجيال    ها ق ةا يقة   قاأ لاهل حنق:   جام ألر ةنأ لاده اللاو  ن ة ة  

   ياأ يياأ أليب
والةةرب اللةةا حلقوةةهل ةةةن ادضةةا مااةةاو  اسةةت او  ألنةةه هللاةةا دصةةاهبهل ةةةن رتاةةث كةةانقا ياجةةق  اينف ةةة روةةهل ة(ةةو ادتجةةاو ادةةذين  

 دصا توهل ااااو  ةن رتاث دوا وا ادا  أ 
ةأ وإمنا كانقا دقاايني دق ش ي ق ااااو  ألرهل ل  اجتلع ىهل ةن دسباأ ادنيقاال واد ذاأ ةا ارلو  ةني األةةهل ادضةاد  

وألرهل شققا ةن رتاث كانقا حيابقنه سة ا   لةاا م ةاىل  لةو هةو ننبةئيهل مألقاةاين داللةا  ادةذين هللاةو سة اوهل ق احلاةا  
 اد ناا وههل حيابقنه درهل حيانق  صن ا  ريانقا دقااين ألرهل اجتل   ىهل قااو  اد ناا واآلقا أ 

ألرةهل  ةغةةقا احلةة  األلقةا ق اااةةاو ي ريةةأرهل  وهللاةلا  هةةهل األقاةاو   هللاةةلا رقةةو يفاة  ادققةةاي وهةةق لقةا ا الةةائيي 
 انفا وا مألقاايةأ 

 [   23 إ  ادذين آةنقا واللةقا ادقاحلات ودقبتقا إىل وهبهل دودئك دصحاأ ا نة ههل راوا قاد و ] 
 

 2096صفحة : 
 
را لةةةة ةاةةتأنفة يةةا ذكةةا درتةةقاا ادبةةادغني دلقةةا  ةةاايت اااةةاو  ذكةةا ةقةةا ةوهل ادةةذين  ةغةةقا دالةةةا  وجةةات اداةة ا  أ   

 استئنارا  ااناا أل  ادنفقس منيائه الن  الاع رتيهل ادنييال إىل ة ارة رتيهل هللا هأ 
 واسقبات: ااضقع وادتقاهللاعي دق د االقا وهبهل درتان  االةأ  
 وةقلع  دودئك  هنا ة(و ةقل ه ق اآلية لبةواأ  
ق  ق اييا  هق درتق األرتقاا إب مو وصف ومجةة  ههل راوا قاد و   ق ةقلع ادباا   لةة  دصحاأ ا نة  أل  ااة 

ادقةةارته الةةةا احلةةاا  ةةذدك اييةةا  إذ األةينةةة   مققةة  إ  ألجةةو احلةةةقا راوةةا رتيةةق  ا لةةةة ةاةةتأنفة دباةةا  ةةةا لبةوةةا 
رلنزدتوةا ةنزدةةة ال ةةف ادباةةا ي و  م ةةاأ ق ةقهللاةع قةةرب ة  الةةن اسةةهل اسشةةاو أ ولة  مقةة م نظاهةةا ق سةةقو  ادبقةةا  ق لقدةةه 

 ين آةنقا واللةقا ادقاحلات دودئك دصحاأ ا نة ههل راوا قاد و  أ ر   إداه وز  إداه ةا هناأ  وادذ
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[    ة  د  مبةني ا قةتمف  ةني 24 ة(و ادفايقني كاألاللا واألصهل و ادبقا وادالاع هو ياتقاي  ةة(م درةم مةذكاو ] 
ادقةاحلات ق ةنةازا اآلقةا  دالقةه  باةا  ادتنظةا  ةني رتاا اينياكني ايفلين الةا   كذم و ني رتاا ادذين آةنةقا واللةةقا 

 رتا  ادفايقني اينياكني واي ةنني   ايقة  (او ةا ماتحقه ةن ذم وة حأ 
 را لةة رذدية دةيمم وكقاو ده ودةتحذيا ةن ةقال ة سببهأ  
آليةةة ةةةن سةةقو  اداالةة ي دق رتادةةة واي(ةةوي مدتحايةةك: احلادةةة وادقةةفة كلةةا ق لقدةةه م ةةاىل  ة(ةةو ا نةةة ادةةح والةة  ايتقةةق   ا 

ادفايقني اينياكني واي ةنني منيبه رتاا األاللا األصهل ةن جوة ورتاا ادبقةا اداةلاع ةةن ا وةة األقةاىي رةاديمم منيةباه 
 ودا  است او  دقجق  كاف ادتنيباه وهق ديضا منيباه ةفا    ةاكهأ 

ينياكني ورايق اي ةننيي إذ ل  سبق ةا ية ذ  هبةذين ادفةايقني وادفايقا  مها اي وق ا  ق ادذكا ق هذا اديممي ومها رايق ا 
 ةن لقده  وةن دظةهل ممن ارلى الةا   كذم أ مث لقده  إ  ادذين آةنقا واللةقا ادقاحلات ودقبتقا إىل وهبهل  اآليةأ 

ه م ةةاىل  رةةةأق وادفايةةق: ا لاالةةة ادةةح مفةةةاووي دق  ةةادف رتاىةةا رتةةةاا مجاالةةة دقةةاى ق اللةةةو دو حنةةةةأ ومقةة م النةةة  لقدةة 
 ادفايقني درتق مألةن إ  كنتهل م ةلق   ق سقو  األن امأ 

شةبه رتةاا رايةق اديفةاو ق الة م ا نتفةاع مدنظةا ق   ئةةو ورت اناةة   ادقاهللاةحة ةةن لةقلامةه حبةاا األاللةاي وشةةبوقا ق  
 ال م ا نتفاع   دة ادقاآ  حباا ةن هق دصهلأ 

 ا ةن كا  سةاهل ادبقاي سةاهل ادالع روق ق ه ى ويقني ةن ة وكامهأ وشبه رتاا رايق اي ةنني ق هللا  ذدك حبا 
وماماةةه احلةةادني اينيةةبه هبلةةا ق ادةةذكا الةةةا ماماةةه ذكةةا ادفةةايقني رالةةا مقةة م ينةةيب ميةةاا  ةةةن كةةو رايةةق الةةةا  ايقةةة ادننيةةا  

 ايامهأ وادلماه ق ادةف وادننيا هق األصو وادغادهأ 
 صهل ههل ادفايق ايققا راوهل  ةا كانقا يات ا ق  ادالع وةا كانقا يبقاو  أ ول  الةهل د  اينيبوني مألاللا واأل 
وادةقاو ق لقدةه  واألصةهل  دة  ةف الةةا  األاللةا  ال ةف درتةة  اينيةبوني الةةا اآلقةاأ وكةذدك ادةقاو ق لقدةه  واداةةلاع   

 دة  ف الةا  ادبقا أ 
ي وهةق ادننيةا   ة  ادةةفأ روةي د  ةف درتة  ادفةايقني ودةا ادقاو ق لقده  وادبقا  روةي د  ةف ادتنيةباه اد(ةاين الةةا األوا 

 الةا اآلقاي واد  ف هبا دةتقااهل وادقاينة واهللاحةأ 
ول  يظن ادناظا د  ايناسه ماك ال ف صفة  األصهل  الةا صفة  األاللا  كلا مل ي  ف نظااهلا ق لقده م اىل  صهل  

  منيةةباه ةةةن مج ةةقا  ةةني ادقةةفتنيأ وذدةةك درتةة  وجوةةني  يةةهل اللةةي  ق سةةقو  ادبقةةا  ظنةةا    ةةةقو  اآليتةةني سةةقاال ق د  ايةةاا
ذكامهةةا صةةارته ادينيةةافأ ولةة  دجةةاأ دصةةحاأ رتقاشةةي ادينيةةاف    اد  ةةف ةبةةف الةةةا منزيةةو مغةةايا ادقةةفات ةنزدةةة 

 مغايا ادذواتأ ومل يذكاوا ىذا ادتنزيو نيتة ود ةوهل دوا وا دنه جما  استلاا ق اديمم كققا ا ن زاي ة:           
زاي ةةةةة دةحةةةةاوأ اا                      صةةةةا   رادغانةةةةةهل رةةةةةاآليه وادقجةةةةه النةةةة ق ق ادةةةة االي إىل ال ةةةةف صةةةةفة اي ىةةةةف   

 األصهل  الةا صفة  األاللا  دنه ةةحقظ راةه د  دفايةق اديفةاو رتةادني كةو رتةاا ةنولةا جة يا  تنيةباوه  قةفة ةةن مانةك 
ادةح  ايةق إ واكوةا ادبقةاي وينيةبوق  األصةهل ق ادقفتني الةا رت  ي روهل ينيةبوق  األاللةا ق الة م ا هتة اال إىل ادة  ئو 
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ال م روهل ايقاالظ ادنار ة ادح  ايق رولوا ادالعي روهل ق رتادتني كو رتاا ةنولا ةنيبه  ةهي رفةي لقدةه م ةاىل  كةاألاللا 
 واألصهل  منيباوا  ةفالا  كققا اةاا ادقا :          

 وكاها اد ناأ واحلنيف ادبا   كأ  لةقأ اد ا و بةا واي ةاةا                      د ى    
 

 2097صفحة : 
 
وادةةذق ق اآليةةة منيةةباه ة قةةقدني مبحاقسةةنيي واالتبةةاو كةةو رتةةاا ةةةن رتةةا  رايةةق اديفةةاو   حماةة  النةةه أل  رتقةةقا درتةة    

 احلادني كاف ق جا ادضما إداوهل  ةه اجتلاالولاي إذ اينيبه هبلا دةا ال ةي روق ق لق  اينفيأ 
ق صةةةفح  ادبقةةةا واداةةةلاع  مدناةةةبة حلةةةاا رايةةةق ايةةة ةنني رةةةبخمف ةةةةا لةةةاوان ق رتةةةاا رايةةةق  ودةةةةا ادةةة االي إىل اد  ةةةف 

ادياراين أل  رتاا اي ةنني منيبه رتادة جملقع صفح  ادبقةا واداةلاع ي إذ ا هتة اال حيقةو مبجلةقع ادقةفتني رةةق ثبتة  
اا  وجةق اي ي رولةا ق لةق  اسثبةات  رت ةني إرت ى ادقفتني وانتف  األقاى مل حيقةو ا هتة اال إذ األةةاا  اينيةبه هبلةا دةة

د  اديق  اد االي إىل ال ف  ادالاع  الةةا  ادبقةا  ق منيةباه رتةاا رايةق اية ةنني هةق ايزاوجةة ق اد بةاو  دتيةق  اد بةاو  
 تهأ الن رتاا اي ةنني مماثةة دة باو  الن رتاا ادياراين ق سااو اديممي وايزاوجة ةن حمانات اديمم وةاج وا إىل رقارت

ومجةةةة  هةةو ياةةتقاي  ةةة(م  وال ةةة ةقلةةع ادباةةا  دةغةةاض ةةةن ادتنيةةباه وهةةق نفةةي اسةةتقاال رتاىلةةاي ونفةةي ا سةةتقاال كنايةةة الةةن  
ادتفضاو وايفضو ةنولا ة ةقم ةن ايقامي دق ة ةقم مفضاو ادفايةق ايل(ةو مداةلاع وادبقةا الةةا ادفايةق ايل(ةو مألاللةا 

 واألصهلأ وا ستفوام إنياوقأ 
  ة(م  الةا ادتلاازي دق ةن جوة رتاىلاي واي(و: احلااأ  وانتقه 
 وايققق  منباه اينياكني يا ههل راه ةن ادضمدة د ةوهل يت اوكق  دةاههل رةذدك راع الةاه مدفاال مجةة  درم مذكاو  أ  
 واىلز  استفوام وإنياو انتفاال مذكاههل واستلااوههل ق هللامىهلأ  
ادذااأ ودصةه متذكاو ي رقةب  ادتاال  ا  دقاأ لاجاولا وداتأما اس  ام ختفافةاأ ولةاده  ولاد ا لوقو  مذكاو    تني ي  

 رتفصي و ز ي وادياائي  تخفاف ادذاا الةا رتذف إرت ى ادتاالين ةن دوا ادف وأ 
 وق ةقا ةة  األاللا واألصهل  أ ادبقا وادالاع  حمان اد باوأ  
[  26[ د    م بة وا إ    إين دقةاف الةةايهل الةذاأ يةقم ددةةاهل]25بةني] ودقة  دوسةةنا نقرتةا إىل لقةةه إين ديةهل نةذيا ة 

انتقاا ةن إنذاو اينيةاكني ووصةف درتةقاىهل وةةا انسةه ذدةك إىل ةةقالظتوهل مبةا دصةاأ اييةذ ني لةبةوهل ةةن ايقةائهي وق 
 ذدك ماةاة دةنيب صةا   الةاه وسةهل مبا  لاه اداسو الةاوهل ادامم لبةه ةن دلقاةوهلأ 

 ةن ال ف ادققة الةا ادققة وهي ادح مالا ادقاو ا  ت ائاةأ  راد  ف 
ودكة ت ا لةةة  ةمم ادقاةهل و لة   أل  ايخةا بني يةا  فةةقا الةن احلةةذو ممةا  قةقم نةقح ةةع مماثةةة رتةاىهل نزدةقا ةنزدةة اينيةةا  

 دقلقع وسادتهأ 
 لقا حمذوف ق حمو رتااي دق لائمأ ولاد انرعي والاصهلي وا ن الاةاي و ز   إين   ياا اىلز  الةا دنه حميي  ف و  
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ولةةاده ا ةةن ك(ةةاي ود ةةق اللةةاوي وادياةةائيي ود ةةق ج فةةاي وي قةةقأي وقةةةف  فةةت  اىلةةز  الةةةا مقةة يا رتةةاف جةةا وهةةق ادبةةاال  
 دةلم اةي دق دوسةناه ةتةباا  ذدكي دق مب ىن ايق و اينابك ةن  دين نذيا ي دق ةتةباا مدنذاو  ادبانةأ 

الةاه ادامم ولقةه الن  لقده م اىل  إ    اص فا آ م ونقرتا  ق آا اللةاا أ والنة  لقدةه  دقة   ومق م اديمم الةا نقح 
 دوسةنا نقرتا إىل لقةه  ق سقو  األالاافأ 

ومجةة  د  م ب وا إ     ةفاا   لةة  دوسةنا  أل  اسوساا راه ة ىن ادققا  و  رتاورهي وجيقز كقرةا مفاةاا ا نةذيا   
ةةةن ة ةىن ادقةةقاي كققدةه ق سةةقو  نةقح  لةةاا اي لةقم إين ديةةهل نةذيا ةبةةني د  االبة وا   وامقةةقه أ وهةذا ادقجةةه  يةا ق  نةذيا 

ةت ني الةا لااال  رت  مهز   دين  إذا االتربت  د   مفاايةأ وجيقز ج و  د   لففة ةن اد(قاةة رايق   ة   ةةن  دين ديةهل 
   حمذوراي دق دنه   م ب وا إ   أ نذيا ةبني  الةا لااال  رت  اىلز  واالوا هللالا شأ

ومجةة  إين دقاف الةايهل الذاأ يقم دداهل  م ةاو ا نذيا  أل  شأ  ادنذاو  د  م(قو الةا ادنفقس وختزههل ريان  جة يا   
 مدت ةاو د رع رتام ةا يملقنهأ 

أ يةةا  ةغة  ادغايةة ج ةةو ووصةف اداةقم مألدةاهل جمةةاز القةةيي وهةق د ةةةم ةةن د  يقصةف اد ةذاأ مألدةةاهلي أل  شة   اد ةذا  
 زةانه ددالاي دق ة ياأ 

ومجةةةة  دقةةاف الةةةةايهل  وحنقهةةا ة(ةةو دقنيةةةا الةاةةكي ماةةت لو دةتقلةةةع ق األةةةا ايظنةةق  دو ايق ةةةقع  ةةه مالتبةةاو إةيةةةا   
 ا نفمت ةن ايق قع  هي كققا دبا :          

واي ةةاا رات ةة ى ادف ةةو  نفاةةه إىل ااةةقف ةنةةه  دقنيةةا الةةةا دو ةة  احلتةةقف و                       دقنيةةا الةاةةه ادةةاايح  
 ويت  ى إىل ايخقف الةاه حباف  الةا  كلا ق اآلية و ا  دبا أ 
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و اد ذاأ  هنةا نيةا  ق اي ةىني ألنةه دهللاةاف إىل نيةا  ريةا  حمةتلم د ةذاأ ادة ناا والةذاأ اآلقةا أ رأةةا الةذاأ ادة ناا   

نق  ةن نقح الةاه ادامم  ناال الةا ةا الةلةه ةةن النايةة   إبميةا  لقةةه وةةا دورتةي إداةه رةا  ةق قالا  نزوده هبهل ودينه ةظ
ةن احلاص ق ادتبةامي ر ةهل د  شأ  ذدك د    يلك ةن الققه  و  القق ةأ ودذدك لةاا ق كمةةه اآل   إمنةا امةايهل  ةه 

إ   ققا الةا اديفاي وهق ةق ةقع  ةه أل      إ  شاال  الةا ةا ا  هنادكأ وكا  اد ذاأ شاةم د ذاأ اآلقا  ديضا 
يقا  ادقالا  مد الق ي رةذدك لاا نقح الةاه ادامم ق كمةه اآل   وةا دنتهل مب جزين ي ول  مبا و إىل دذها  لقةه الذاأ 

كةمم نةقح   اد ناا ألرهل   ي ةنق  مدب ث رةذدك لادقا ق كمةوهل اآل   رأمنا مبا م  ان إ  كنة  ةةن ادقةا لني أ ود ةو ق
 الةاه ادامم ةا مفا ههل دنه مقال ههل   ذاأ ق اد ناا وهق اد قرا أ 

 رقاا اي، ادذين كفاوا ةن لقةه ةا نةااك إ   نيةاا ة(ةنةا وةةا نةااك امب ةك إ  ادةذين هةهل دواذدنةا م ق ادةادق وةةا نةاى ديةهل  
 ةو  دوسةةنا  د شةاو  إىل درةهل م ووه [  ال ةف لةقا اية، ةةن لقةةه مدفةاال الةةا ر27الةانا ةن رضةو  ةو نظةنيهل كةاذ ني]
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مدتيذيه واةا دة ادبا ةة يا لاا ىهل  إين ديهل نذيا ةبني  إىل آقةاهأ ومل مقةع رتيايةة ا تة اال حمةاووههل إايه أ لةاا  جمةا ا 
وات اةمف الن ادفاال كلا ولع ق األالااف أل  ا ت اال حماوومه إايههل هنا مل يقع  ةفظ ادققا رةهل حيك جقاهبهل   ايقة احملةاو 

 آية األالاافأ 
 واي،: سا   ادققمأ ومق م الن  لقده م اىل  لاا اي، ةن لقةه إان دنااك ق هللاما ةبني  ق سقو  األالاافأ  
جزةقا  تيذيبه رق ةقا دذدك ةق ةات استخةققا ةنوا ميذيبةهي ومةةك ةقة ةات م ةةة دلاةقهةا الةةا ةةا شةاع  اةنوهل ةةن  

ا اسدف واد ةا   ريةانقا ي ة و  ادتفاهللاةو مداة    وهةق شةاف ةقة ة  الةاةه لقاةةه ادنيةجاالة ايغاد ات ادبا ةة ادح ووجو
واديامي وكانقا جي ةق  دسباأ ادا    دسبام ةا ية جاة يةي رااةق و  دصةحاأ األجاةام ادبوجةة كةأرهل قنيةه ةاةن   

ق نةقاىهلي وياةق و  األ  ةاا  ألرهل  باا ة ة اوكوهل اد قةاة ي ظلق  رتان ادذواتي وياق و  دهو ادغىن ألرهل ي ل ةق 
ألرةهل ي ةة ورهل دة راع دالةة ائوهلأ مث هةهل ي ارةةق  دصةحاأ مةةةك ااةما إةةةا مبخةاد توهل وإةةةا مبخاد ةة دمبةةاالوهل رةإذا ماةةاة قا 
 اةةا  لةةقم ومل ي ارةةقه م ارةةقا دمباالةةه ودنقةةاوهي رةةإ  كةةانقا ةةةن األشةةااف واداةةا   الةلةةقا درةةهل ةةةا امب ةةقه إ  يةةا ودوا راةةه ةةةن 

 دااا    وهذه دسباأ ةمئلة ألرتقاا دهو ادضمدة إذ   الناية ىهل م انه ادنفااين ةن اىايو اسنااينأ ةقجبات ا
رةلا  الاههل نقح الةاه ادامم  الق  الةلقا ةنوا دنه يقق ههل إىل  االته رفياوا ول ووا رادوا األسباأ ايأدقرة  انوهل دةا     

رجزةةقا  نةه  ةا رتقاةق مداةاا   الةةاوهل رجزةةقا  تيذيبةه رالةا ا الةاه ةةن  ةفقق   ةن نقح الةاةه اداةمم وةةن ادةذين ام بةقه
 اداسادة  ااا   د،ةة ولاا   ىاأ 

وه  ال دقققو الققىهل وهللا ف ة اوكوهل مل يبةغقا إ واك دسباأ اديلاا احلقي رذهبقا يت ةبق  اديلاا ةن دالااض م اض  
ةأ ومةك دشااال   ي ا  دثاهةا ق جةةه ادنفةع اد ةام و  إشة او ىةا دةناس مدق رة ةن س ة ةااي دو لق  دمباعي دو الز  لباة

 يلاا صةارتبوا إذ ينيةاوكه راوةا دلةو ادنةاس القةق ي واحلاةقا  األالجةهل ة(ةو ادبقةا  مبةا ق هللاةاالوا ةةن دةنبي وادنيةا  مبةا الةةا 
 ظواها ةن صافي  و  اده رتاىا درا  ض  ذدكأ 

 ني دو زاي   قةقةةة   دثةةا ىةةا ق اللةةو ايتقةةف هبةةا ة(ةةو مجةةاا ادقةةقو  وومبةةا م ةبةةقا اديلةةاا ق دجنةةاس  ةةا ةأدقرةةة كةةا  
وكلاا ادقاةةي ومةك وإ  كان  ةمزةة يقصقراها دينوا   مفا ههل د  ييقنقا ةقا و كلا تي رق  ينياوكوهل راوةا ك(ةا 

ق  واد ةز  ةةن  اة ة ا اةهل ةن اد جلاوات كادظباال وايوا واد قاوي ي رإ  اومققا الةا ذدك م ةبقا اديلاا ق دسةباأ ادقة
وإجا   اداةاية واةاد   وادنيةجاالة الةةا دقةاال اد ة وأ وهةذه دشةبه    م ة  ق دسةباأ اديلةاا ودينوةا ةيلةمت دةيلةاا 
اسنااين ألرا آ ت سنقاذ ايقاص  ادااةاة الن  دهو اد ققا ادااجحة واحليلة اسىاة كاألنبااال وايةقك ادقةاحلني و ة و  

ت سنفاذ ايقاص  اداائة ة(و شجاالة دهو احلاا ة ول اع اد ايق وادني اوي وة(و ادقق  الةا قةع األ قاأ ذدك ميق  آ 
  لتحام ةنازا اآلةننيأ 
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وإمنا اديلاا احلق هق زكاال ادنف  واستقاةة اد قوي رولةا اداةبه اي ةا  سيقةاا اينةارع اد اةةة يةا ق هةذا اد ةاملي وىلةا   
ادقةةقى اينفةةذ  قا ةةةة كادنيةةجاالة دةلةة ار ني الةةن احلةةق وايةجئةةني دة غةةا  الةةةا اانةةقع إىل ادةة يني الةةةا د  ذدةةك ميةةق  

ة ةةاض دةخ ةةأ و ابةةة ادقةةقاأ رةةم ييةةق  دةةه اد قةةلة ةةةن ذدةةك إ  إذا كةةا  حمفقرةةا مسوشةةا  اسىةةي اي قةةقمي وهةةق ةقةةام 
 ادنبقال  واداسادةأ 

ن إ واك دسةةباأ اديلةةاا وم ةبةةقا األسةةباأ ةةةن  ةةا ةيارةةا نظةةاوا نقرتةةا الةاةةه روةة  ال اديفةةا  ةةةن لةةقم نةةقح يةةا لقةةاوا الةة 
ادامم ودمباالةه رةةهل يةاوه ةةن جةن   ةا ادبنيةاي وأتةةةقه ودمباالةه رةةهل يةاوا ق دجاةاةوهل ةةا مياةزههل الةن ادنةاس وومبةا كةا  ق 

 اللقم األةة ةن ههل دمجو وجقها دو د قا دجااةاأ 
ا  ةا نااك إ   نياا ة(ةنا ي رأسن وا ا ست  ا إىل اداؤيةةأ واداؤيةة هنةا وؤيةة اد ةني ةن دجو ذدك دق أوا ا ست  ا رقادق  

ألرهل ج ةقا است  ىهل هللااوواي ةن احملاقس ةن درتقاا األجاامي دق ةا نااك  ا إناا ي وهق مماثو دةناس   يزي  الةاوهل 
 جقاوح دو لقائهل زائ  أ 

كا  دو مج اأ لاا اداا ةه:  الةرب الةن اسناةا  مدبنيةا االتبةاوا  ظوةقو  نيةامه   وادبنيا حماكة: اسناا  ذكاا دو دن(اي وارت ا 
وهي جة ه ةن ادني ا امف احلاقاانت ادح الةاوةا ادقةقف وادنية ا وادةق ا  دق وادةاي أ وادبنيةا ةةاا ف اسناةا  را ةةق  

  ةن دبنياين ة(ةنا أ كلا ي ةق اسناا  الةا ادقارت  واألك(ا واي نث وايذكاأ ول  ي(ىن كلا ق لقده م اىل  دن
ولادقا  وةا نااك امب ةك إ  ادةذين هةهل دواذدنةا  رج ةةقا دمبةاع ادنةاس اي ة و ين ق الةا ههل دواذا حمقةقوين  دةام الةةا دنةه    

ةاةز  دةةه الةةةا سةةا ههل ادةةذين يةةةقذ هبةهل دشةةااف ادقةةقم ودلةةقايؤههلأ رنفةةقا النةةه سةبه اداةةاا   ةةةن جوةةح ذامةةه ودمباالةةهي وذدةةك 
يتب قنةةه ألرةهل يلر ةق  الةةن لاد ةة دة(ةاىهل ودنةةه دةق د  ة ههل النةةه  مب ةقهي ودةذدك وو    ةة ه  وةةا دان   ةةاو   م ةاي   رةهل  

 ادذين آةنقا  اآليةأ 
واألوذاا: مجةع دوذا اة ةةقا االةا  ةةا صةةفة كةذدك الةةةا ادقاةاسي دو مجةةع وذيةةو الةةا قةةمف ادقاةاسأ واداذيةةو: احملتقةةاأ  

سةةا   و  دثةةاايالأ وإهللاةةارة  دواذا  إىل هللاةةلا مجاالةةة ايتيةلةةني دت اةةني ادقباةةةةي دق دواذا ودوا وا درةةهل ةةةن دفاةةف ادقةةقم  ةةا 
لقةناأ والةرب الةنوهل ميقصةقا وادقةةة  و  د  يقةاا: إ  دواذدنةا حليايةة د  ق كةمم ادةذين كفةاوا إميةاال إىل شةوا  دمبةاع نةقح 

ةاه ادامم ةن هللا فاال ادققم ودينوهل ةن دزكااال ادنفةقس الةاه ادامم  ني لقةوهل  قصف اداذادة واحلقاو ي وكا  دمباع نقح ال
 ممن سبق ىهل اى ىأ 

و م ق  لةاده ا لوةقو  اةاال كتاةة ق آقةاه الةةا دنةه ةنيةتق ةةن  ة ا ايققةقو إذا ظوةاي وددفةه ةنقةبةة الةن ادةقاو يةا كاكة   
واي ىن رالا يبة و ىةهل ةةن ادةادق  و   وانفت  ةا لبةواي رةلا صام ةنه وز  راالو ول   ادقاو ةت ارة إثا كاا  رقةب  ايالأ

 حبث الن قفاايه و لائقهأ 
 ولاده د ق اللاو ورت ه هبلز  ق آقاه الةا دنه ةنيتق ةن ادب االي وهق دوا ادنييالأ  
 واي ىن: رالا يقع دوا ادادقي دق  و  إالا   ادنظا ي ارة احلق ةن ادتلقيهي وةآا اي ناني وارت أ  
 ر و ودقي كلا است لو ودق مب ىن ظن والةهلأ  وادادق: نظا اد قوي ةنيتق ةن 
 ي نق  د  ه  ال ل   اههل  القمك رتااالقا إىل ةتا  تك ودق دالا وا ادنظا وادتأةو د ةلقا دنك   ماتحق د  متبعأ  
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وانتقةةاأ  م ا ادةةادق  مدناا ةةة الةةن ادظةةافي دق ق ولةة  ادةةادق  و  حبةةث الةةن قفاةةهي دو ق ادةةادق األوا  و  إالةةا    
 نظاأ 

وإهللاةةارة  م ا  إىل  ادةةادق  ةةةن إهللاةةارة ادقةةفة إىل ايقصةةقفي وة ةةىن كمةوةةهل:   يبةةةث د  ياجةةع إىل ةتب اةةك وشةة ههل  
 را ا وا ادتأةو ق ول  آقا ويينيف ىهل ق  ههلأ 

ق  ةن ويا وصفقا كو رايق ةن ادتا ع وايتبقع مبا ينفي ساا   ايتبقع ومزكاة ادتا ع مج قا ادقصف ادنياةو ىلاأ وهق ايقق  
ادقصفني ايفالنيأ وذدك لقىهل  وةا ناى ديهل الةانا ةن رضو  رنفقا د  ييق  دنقح الةاه ادامم ودمبااله رضو الةا ادذين 

 مل ي ةنقا  ه رتىت ييق  نقح الةاه ادامم سا ا ىهل وييق  دمبااله ةفضةني  ااا   ةتبقالوهلأ 
ةامه ألرا ادح ماىي رج ةقا ال م ظوقو رضو ىهل الةاوهل  دام وادفضو: ادزاي   ق ادنياف واديلااي واياا  هنا آةوه والم 

 الةا انتفاال رضةوهلي أل  ادنييال ادذق   ختفا آةوه يق  د  جي و انتفاال وؤيتوا  دام الةا انتفائوا إذ دق ثبت  دايئ أ 
   
 

 2100صفحة : 
 
ات هللا  اينفيي وهةق ظةنوهل إايهةهل كةاذ ني ومجةة   و نظنيهل كاذ ني  إ  اا دةلنفي كةه اد اا الةا ص له ق  القاه إبثب  

ألنةةه إذا   ةةو ادنيةةيال ثبةة  هللاةة هي رزاللةةقا نقرتةةا الةاةةه اداةةمم كةةاذم ق  الةةقى اداسةةادة ودمباالةةه كةةاذ ني ق  الةةقى رتقةةقا 
اداقةني  قة و نةقح الةاةه اداةممي  ةو ذدةك ةةنوهل االتقةةا  م ةوي وهةذا ادظةن ادةذق زاللةقه ةاةتن  إىل ادة داو احملاةةقس ق 

 االتقا ههلأ 
 ت لو ادظن هنا ق اد ةهل كققده  ادذين يظنق  درهل ةملقا وهبهل  وهق إ مو شائع ق اديممأ واس 
[  28 لاا اي لقم دوديتهل إ  كن  الةا  انة ةن ويب وآاتين و ة ةن الن ه ر لا  الةايهل دنةزةيلقهةا ودنةتهل ىةا كةاوهق ] 

ق احملةاووات كلةا لة ةناه النة  لقدةه م ةاىل  وإذ لةاا رقة  مجةة  لاا اي لقم  الن ادةح لبةوةا الةةا  ايقةة رتيايةة األلةقاا 
و ك دةلمئية إين جاالو ق األوض قةافة  ق سقو  ادبقا ي روذه يا ول   ةقا م ديمم حميي يقاا رقة  ا لةةة ومل 

 م  ف امف ةا مق م آنفا ق لقده  رقاا اي، ادذين كفاوا ةن لقةه أ 
ا دذهارهل دقالي كمةهي كلا مق م ق نظاها ق سقو  األالاافي واقتااو استحضةاوههل وارتتاح ةااج ته مدن اال د ةه إلبا 

   نقا  لقةه  ستنزاا  ائا نفقوههل مذكاا ىهل  نه ةنوهل رم ياي  ىهل إ  قااأ 
المةةةة   وإذ لةة  كةةا    ةةنوهل ق وسةةادته ةةة دم  رةةهل ةةةا ودوا دةةه ةزيةةة ورضةةمي وةةةا ودوا دمباالةةه إ  هللاةة فاال لةةقةوهل وإ  ذدةةك 

كذ ه وهللاما دمباالهي سةك نقح الةاه ادامم ق جما دتوهل ةاةك إمجاا س  ةاا شةبوتوهل مث ةاةةك مفقةاو دةا  دلةقاىهلي 
رأةا ةاةك اسمجاا راةك راه ةاةك ادقةه  رةهل إ  مل يةاوا راةه وق دمباالةه ةةا حيلةو الةةا ادتقة يق  اسةادتهي ريةذدك 

د ادةةة الةةةا صةة له و  ياةةت اع ةنةةع ادةةذين آةنةةقا  ةةه ةةةن ةتا  تةةه وا هتةة اال هةةق   ياةةت اع د  حيلةوةةهل الةةةا وؤيةةة اي ةةاين ا
 مى ق ادذق جاال  هأ 
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رققده  دوديتهل إ  كن  الةا  انة ةن ويب  إىل آقاهأ ة نةاه إ  كنة  ذا  اهةا  واهللاة ي وةتقةفا  ا ةة   مداسةادة مىة ى  
هبةاي دق مسذالةا  إداوةا وادتقة يق هبةا إ  دنةتهل مياهةق   رةهل مظوا ديهل احلجة و    ئةو اىة ىي روةو ددةزةيهل دان ودمبةاالي

 لبقىاأ وهذا م اي   رهل دق أتةةقا أتةم  ايئا ةن اديااهاة واد  او  د ةلقا ص و  القمهأ 
و دوديةتهل ي اسةتفوام الةةن اداؤيةة مب ةىن ا التقةةا أ وهةق اسةتفوام مقايةةاق إذا كةا  ر ةو اداؤيةةة  ةا الاةةو ق ةفةةا  روةق مقايةةا  

لق  ا لةةة اداةا   ةاة  ةف ةق   وديةتهل ي ودةذدك كةا  ة نةاه آيةم إىل ة ةىن دقةربويني ودينةه   ياةت لو إ  ق الةا ةض
 ةه ةن رتاده رتاا ةن جيح  ااربي ول  مق م ة ناه ق لقده م اىل  لو دوديتيهل إ  داتكةهل الةذاأ    غتةة دو جوةا   ق 

 سقو  األن امأ 
  لقده ر لا  الةايهل  ة لهللاة  ني ر و  دوديتهل  وةا س  ةا  ةف قداهأ ومجةة  إ  كن  الةا  انة ةن ويب إىل 
وا سةةتفوام ق  دنةزةيلقهةةا  إنيةةاوقي دق   نيةةاهيهل الةةةا لبقىةةاي ر ةةةق اسدةةزام  ضةةلا ادبانةةة دو ادا ةةةأ وايةةاا  م ةاقةةه  

  قبقىا    دة ادقاينةأ 
ميق  ة جزمه اد قرةا ي وجيةقز د  ميةق  دةه ة جةزات دقةاى مل وادبانة: احلجة ادقاهللاحةي وم ةق الةا اي جز ي راجقز د   

 مذكاي رإ    (ة اداسو الةاوهل ادامم   ختةق ةن ة جزاتأ 
وايةاا  مدا ةة ن لةةة ادنبةقال  وادتفضةاو الةةةاوهل ادةذق دنيةةاوهي ةةع ةةا صةةحبوا ةةن ادبانةةة ألرةا ةةن  اةوةةاي ر  ةف  ادا ةةة   

ي ةغةايا  مد لةقم وااقةقص أل  ادا ةة دالةهل ةةن ادبانةة إذ ادبانةة الةةا صة له ةةن الةا  ادبانةة  يقتضةي ايغةايا   انولةاي وهة
 مجةة ادا ة  هي ودذدك يا دالا  ادضلا ق لقده  ر لا   دالا  الةا  ادا ة  ألرا دالهلأ 

و الةةايهل  ةت ةقةةة أ اللاةة   وهةةق رتةةاف مت ة ى  ةةه األر ةةاا اد ادةةة الةةةا ة ةةىن اافةاالي ة(ةةو: قفةةي الةاةةكأ ويةةا كةةا    
 لي ق ة ىن قفي ال ق أ الةا ي وهق دمست مال اةازق دق ادتليني دق لق  ةمزةة ادبانة وادا ة دهأ ال
 واقتااو وصف اداأ  و  اسهل ا مدة دة  دة الةا د  إال االه ادبانة وادا ة رضو ةن   دوا   ه إظواو ورقه والنايته  هأ  
   
 

 2101صفحة : 
 
 او ي إذ شبو  احلجة ادح مل ي وكوا ايخا بق  كاد لااال ق درا مل مقو إىل الققىهل  وة ىن  ر لا   رخفا ي وهق است  

كلةةا د  األاللةةا   يوتةة ق دةقصةةقا إىل ةققةة ه رةةم يقةةو إداةةهأ ويةةا هللاةةلن ة ةةىن: اافةةاال الةة ق ر ةةو  اللاةة   حبةةاف 
ةبقةا  ي دق آمانةاههل آيةة واهللاةحة    الةا  جتاي ا دمست او أ وق هللا  هةذه ا سةت او  جةاال لقدةه م ةاىل  ودمانةا  ةق  ادنالةة 

 يات اع جح ها ألرا آية حماقسةي ودذدك الي جح ههل إايها ظةلا رقاا  رظةلقا هبا أ 
وةن   يع هةذه ا سةت او  هنةا د  راوةا  بالةا يقا ةةة لةقىهل ق جمةا دتوهل  ةةا نةااك إ   نيةاا وةةا نةااك امب ةك وةةا نةاى ديةهل  

 مم كمةوهل ةقا ةة مي ىن وادةفظ إذ ج و ال م وؤيتوهل ةن لباو اد لاأ الةانا ةن رضو أ رقا و نقح الةاه ادا
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وال ف  اللا    فاال ادت قاه إمياال إىل ال م ادفل   ني إيتائةه ادبانةة وادا ةة و ةني قفائوةا الةةاوهلأ وهةق م ةاي  ىةهل  رةهل  
 م ووا مسنياو لبو ادتأةوأ 

 ادف و الةق الن اد لو   ققا مهز  ا ستفوامأ  ومجةة  دنةزةيلقها  سا   ةا  ةف ق   دوديتهل  أل  
وجقاأ ادنياط حمذوف  ا الةاه ر و  دوديتهل  وةا س  ةا  ةف قداهأ ومق يا اديمم: لاا اي لقم إ  كن  الةا  انة ةن  

 ويب إىل آقاه دماو  دنةزةيهل لبقا ادبانة ودنتهل ىا كاوهق أ 
دةزام دةةق رةاض ولقالةةه ديةا  دةةه دالةقا  الةاةةه وهةهل دمباالةةه رةةأوا  د    وجةيال  ضةةلا ايةتيةهل اينيةةاوك هنةا د شةةاو  إىل د  اس 

 يولو ذكا دمبااله ودرهل دنقاو ده دق شاال د  يواه هبهلأ وادقق  ةن ذدك ادتنقيه  نيأرهل ق ةقا ةة كقا اآلقاين إايههلأ 
هل رةلك دةةاههل إىل  ي وذدةك وا ستفوام إنياوقي دق ةةا كةا  دنةا ذدةك أل    مل اةةاه إبكةااهوهل إالااهللاةا الةن اد نايةة هبة 

 دش  ق مقلع اد قاأ اد ظاهلأ 
وادياوه: ايبغ  دنييالأ وال ق مدمم إىل ةف قده دزاي   مققية م ةةق اديااهاةة مدا ةة دو ادبانةةي دق ودنةتهل ةبغضةق  لبقىةا  

 ألجو إالااهللايهل الن ادت  ا راواأ 
م  نيةةأراأ وايققةةق  ةةةن كمةةةه   ةة(وهل الةةةا إالةةا   ادتأةةةو ق ومقةة مي اةةةاوو الةةةا  كةةاوهق   داالايةةة ادفاصةةةة ةةةع ا هتلةةا 

 اآلايتي وختفا  نفقسوهلي واستنزاىهل إىل اسنقافأ ودا  ايققق  ة ذوههل مبا صن قا و  اد  وا الن ميايا  القههلأ 
ديةةةف دواكةةةهل لقةةةةا  واي لةةقم   دسةةةئةيهل الةاةةةه ةةةةا  إ  دجةةةاق إ  الةةةةا   وةةةةا دان   ةةةاو  ادةةةذين دةنةةةقا إرةةةهل ةملةةةقا وهبةةةهل و  

[  إالا   اا اأ أ اي لقم  أتكا  يا ق اا اأ  ه دوا ةةا  ةةن اي ةاين ادةح ذكاانهةاي ودةةا ال ةف ادنة اال 29جتوةق ]
 مدقاو ةع د  ايخا ه  ه وارت  وشأ  ال ف ادن اال د  ييق  الن  اقتمف اينا ى كققا اي اقأ 

           
 د و م زع دالقاان الةا اداوةا مث لاا:                            اي ساها ادربو ديقظن وال  ادالا      
واي دسةةا  رتجةاوةةا دوى سفةوةةةا                       ةةو احلةةةي مبةةن دالاةةا الةةن ادنظةةا رأةةةا إذا اكةة  اينةةا ى رادنيةةأ  الةة م   

ةةةا   ياةةلع و  يبقةةا  إىل لقدةةه اد  ةةف كلةةا ق لقةةة إ ةةااهاهل الةاةةه اداةةمم ق سةةقو  ةةةامي  إذ لةةاا أل اةةه اي د ةة  مل م بةة  
  وداا  رق  مياو ادن اال دو ع ةااتأ 

رت ةني هنةةا د  ييةق  اد  ةةف ةةن ةقةةقا نةقح الةاةةه اداةمم   ةةةن رتيايةة   النةةهأ مث جيةقز د  ييةةق  منباوةا الةةةا امقةةاا  
ارتتاح كمم رجلةتةه ادن االات   ضوا  ب  ي ود  درت ها   يغف الن اآلقاي و  ييق  ذدك ةن لباو ادقصو أل  ادن اال 

ا ت ائاة وال فوا إذا ال ف  جما  ال ف دفظيأ وجيقز د  ييةق  ذدةك مفننةا الا اةا ق اديةمم النة  ميةاو ادنة اال استحاةاان 
 دةلخادفة  ني ادتأكا  واي ك أ وياج  نظا هذا لايبا ق لقة هق  الةاه ادامم ولقة ش اه الةاه اداممأ 

ده  ولاا ادذق آةةن اي لةقم إين دقةاف الةةايهل ة(ةو يةقم األرتةزاأ ة(ةو  دأ لةقم نةقح وةنه ةا ولع ق سقو  اي ةن ق لق   
والةا  و ةق  وادةذين ةةةن   ة ههل وةةا   ياية  ظةلةةا دة بةا ي واي لةقم إين دقةةاف الةةايهل يةقم ادتنةا قي يةةقم مقدةق  ةة  اين ةةةا 

اي لقم إمنا هذه احلاةا  ادة ناا ةتةاع وإ   ديهل ةن   ةن الاصهل مث لاا ولاا ادذق آةن اي لقم امب قين ده كهل سباو اداشا ي
اآلقا  هي  او ادقااوي ةن اللو سائة رم جيزى إ  ة(ةوا وةن اللو صاحلا ةن ذكا دو دن(ا وهق ة ةن رأودئةك ية قةق  
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 ا نة يازلق  راوا  غا رتااأ واي لقم ةا   د القكهل إىل ادنجا  وم القنف إىل ادناو أ ر  ف  واي لقم  اتو  ومةاك اد  ةف
 دقاىأ 

   
 

 2102صفحة : 
 
ودةا ةع اقتمف ادقصف اينا ى  ه رق  جاال اد  ف وهق دظوا يا ق اقتمف وصف اينا ى ةةن شةبه ادتغةايا كقةقا   

 لا   ن الاصهلي ولاو رتامت اد ائي:          
  رققدةه  واي  نةة ذق ادةرب ين  ال ةف داي ا نة الب  ادةةه وا ةةنة ةةادةةك                      واي ا نةة ذق ادةرب ين وادفةاس ادةقو   

 ن اال الةا ن اال واينا ى هبلا وارت أ 
يا دظوا ىهل نقح الةاه ادامم دنه جيربههل الةا إميا  يياهقنه انتقو إىل مقايبوهل ةن ادنظةا ق نزاهةة ةةا جةاالههل  ةهي ودنةه    

 ولقنه رتىت يق  ق   يذ هأ ياي  نف ا  ناقاي  نه   ياأىهل الةا ةا جاال  ه ةا   ي  قنه إايه رلاذا يت
وادضلا ق لقده  الةاه  الائ  إىل ايذكقو مبنزدة اسهل اسشاو  ق لقده  وةةن يف ةو ذدةك  رةإ  ادضةلا ي اةةو ة اةةةة اسةهل  

 اسشاو أ 
ومجةةةة  إ  دجةةاق إ  الةةةا    ارتةةلاس ألنةةه يةةا نفةةا د  ياةةأىهل ةةةا ي وايةةاا دجةةاي ننيةةأ مةةقههل دنةةه   ياةةأا جةةزاال الةةةا  
 الق  رجاال علةة  إ  دجاق إ  الةا    ارتلاساأ وايخادفة  ني اد باومني ق لقده  ةةا   و دجةاق  مفاة  دنةه   ياةأا اد

 ةن   ةا  ودينه ياأا ثقامأ واألجا: اد قض الةا اللوأ ويالا ثقاأ   دجاا ألنه جزاال الةا اد لو ادقاحلأ 
ةةا مجةةة    دسةأديهل الةاةه ةةا   أل  ةضةلقرا كادنتاجةة يضةلق  اي  ةقف وال ف مجةة  وةا دان   ةاو  ادةذين آةنةقا  ال 

الةاوةةا أل  نفةةي  ل ةةه ق ايخةةا بني يقتضةةي دنةةه   يةة ذق دمباالةةه ألجةةو إوهللاةةاال هةة  الأ ودةةذدك الةةرب الةةن دمباالةةه   ايةةق 
مبا درهل   جياداق  دة(اىهل ايقصقداة  ققده  ادذين آةنقا  يا ي ذ   ه ايقصقا ةن مغةاط لقةه ق م ايضوهل ده    ي ا ههل 

إيةذاان    إميةةارهل يقجةةه مفضةةاةوهل الةةةا  ةةاههل ادةةذين مل ي ةنةةقا  ةةه وادا بةةة رةةاوهل رياةةف ي ةةا ههلأ وهةةذا إ  ةةاا يةةا التضةةاه 
 لقىهل  وةا نااك امب ك إ  ادذين ههل دواذدنا  ةن ادت اي   رهل   مياثةقرهل ق ةتا  تهأ 

ضةقو كقةاا دو زجةااأ ومقة م النة  لقدةه م ةاىل  و  م ةا  ادةذين ية الق  وهبةهل  ق سةقو  واد ا : األةا مدب   الةن ةيةا  احل 
 األن امأ 

ومجةة  إرهل ةملقا وهبهل  ق ةقهللاع ادت ةاو دنفي د  ي ا ههل  رهل صائاو  إىل   ق اآلقا  رلحاسه ةن ي ا ههلي هذا  
صةةمههل رانتقةةا   ىةةهل إذا كانةة  ايملةةا  جمازيةةةي دو درةةهل  إذا كانةة  ايملةةا  الةةةا احلقاقةةةي دو دوا  درةةهل يةة الق  وهبةةهل ق

ةملق وهبهل رتني حيضاو  جمة   الق  ألين د الةق إىل     إىل شةيال  قةف روةهل النة  ةملةا  كلةن يملةق  وهبةهل ألرةهل 
ا جمةة  ادنةيب صةةا   يتةقق  ةا دورتا   إ أ وهذا كققا ادنيب صةا   الةاه وسةهل ق لقة ادنفا اد(مثة ادةذين رتضةاو 

الةاةةه وسةةةهل رجةةة  درتةة ههلي واسةةتحاا درتةة ههلي ودالةةاض اد(ادةةث  دةةةا األوا رةةآوى إىل   رةةآواه  ي ودةةةا اد(ةةاين راسةةتحاا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



راسةةتحاا   ةنةةهي ودةةةا اد(ادةةث رةةأالاض رةةأالاض   النةةه  وأتكاةة  ااةةرب أ إ   د  كةةا  ادةقةةاال رتقاقةةة دةةا  إنيةةاو لقةةةه 
جمةةازا رادتأكاةة  دمهتلةةام  ةةذدك ادةقةةاالأ ولةة  زيةة  هةةذا ادتأكاةة  أتكاةة ا علةةةة  وديةةف دواكةةهل لقةةةا  ادب ةةثي وإ  كةةا  ادةقةةاال

 جتوةق  أ 
وةقلةةع ا سةةت واك هةةق د  ةضةةلق  ا لةةةة هللاةة  ةضةةلق  ادةةح لبةوةةا وهةةي مجةةةة  إرةةهل ةملةةقا وهبةةهل  دق   ويةةه ق ذدةةك  

 أ ودينيهل جتوةق  رتحابقرهل   رتضا  ىهل ود    مب ة ق  ا ههل
 ورتذف ةف قا  جتوةق   دة ةهل  هي دق جتوةق  ذدكأ  
وزاي   لقده  لقةا  ي ا الةا د  جوةوهل صةفة  زةةة ىةهل كأرةا ةةن ةققةةات لةقةاتوهل كلةا مقة م النة  لقدةه م ةاىل  آلايت  

 دققم ي قةق   ق سقو  ادبقا أ 
 ة(و إالا مه ق اآلية لبةواأ  [  إالا    واي لقم 30 واي لقم ةن ينقاين ةن   إ   ا ههل درم مذكاو ] 
وا سةتفوام إنيةاوقأ وادنقةا: إالانةةة ايقةاوم دضة  دو الةة وي وهللاةلن ة ةىن اساةاال ر ةة ق أ ةةن  دق ةةن  ةقةةفي دق   

 ينجاف ةن  ي دق ةن القا هي أل   ا ههل إهانة م ذيوهل  م ةقجه ة ترب الن   ي و    حيه إهانة دوداائهأ 
 الةا لقةه ق إمهاىهل ادتذكاي دق ادتأةو ق اد  ئو وة دق هاي واألسباأ وةابباهاأ  وراع الةا ذدك إنياوا 
 ولاد ا لوقو  مذكاو    تني ي  ادذااأ  
ودصةةو  مةةذكاو   ي متةةذكاو  رأ ةة د  ادتةةاال ذا  ود  لةة  ق ادةةذااأ ولةةاده رتفةةص  مةةذكاو    تخفاةةف ادةةذاا وحبةةذف  

 إ  ادذين امققا إذا ةاوهل  ائف ةن ادنيا ا  مذكاوا  ق آقا سقو  األالاافأ إرت ى ادتاالينأ وادتذكا مق م الن  لقده  
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 و  دلقا ديهل الن ق قزائن   و  دالةهل ادغاه و  دلةقا إين ةةةك و  دلةقا دةةذين مةز وق دالاةنيهل دةن ية ماوهل   قةاا   

او يا و   ه ةقادة لقةه إمجةا ي روةهل اسةت دقا الةةا نفةي نبقمةه [  هذا مفق31  دالةهل مبا ق دنفاوهل إين إذا ين ادظايني]
 رهل مل ياوا ده رضم الةاوهلي رجةاال هةق ق جةقاهبهل مدقةقا ميقجةه دنةه مل ية ع رضةم  ةا ادةقرتي إداةه كلةا رتيةا   الةن 

اال ةةن البةا ه ي ودةذدك دنباائه الةاوهل ادامم ق لقده  لاد  ىهل وسةوهل إ  حنن إ   نيا ة(ةيهل ودين   مين الةا ةن ينية
نفا د  ييق  ل  ا الا  ا ذدكأ والتقا الةا     ةا يتقمهقنه ةن دقازم ادنبقال  وهق د  ييق  د ةىن ةةنوهلي دو د  ي ةةهل 
األةةقو ادغائبةةأ وادقةقا مب ةىن ادة القىي وإمنةا نفةا ذدةك  قةاغة ايضةاوع دة  دةة الةةا دنةه ةنتةف النةه ذدةك ق احلةااي رأةةةا 

  ةقم د يوهل رتاث مل يقةهي دق   مظنقا دين ةضلا ا الاال ذدك وإ  مل دلةهأ انتفاؤه ق اياهللاي رل
واازائن: مجع قزانة  ياا اااال وهي  ا  دو ةنييا  كبا  جي و ىا مأي وذدك از  اياا دو اد  امي دق رتفظه ةةن  

فااة ادح م قا ق ااةزائني ووةةز إىل ادضااعأ وذكا اازائن هنا است او  ةيناة  شبو  ادن هل واألشااال ادنار ة مألةقاا ادن
 ذدك  ذكا ةا هق ةن ووا ف اينيبه  ه وهق اازائنأ وإهللاارة  قزائن  إىل      قتقاص   هباأ 
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ودةةةا لقدةةه  و  دلةةقا إين ةةةةك  رنفةةي دنيةةبوة لةةقىهل  ةةةا نةةااك إ   نيةةاا ة(ةنةةا  ودةةذدك دالةةا  ة ةةه ر ةةو ادقةةقاي ألنةةه إ  ةةاا  
هي وأتكا ه أ إ   ألنه لقا   يققده لائةه إ  ة ك ا دني   إنياوه دق ا الاه ة عي رةلا نفاه نفا  القى دقاى ددقققها  

صةةاغة إثبامةةهأ ويةةا دوا  إ  ةةاا لةةقىهل  وةةةا نةةااك امب ةةك إ  ادةةذين هةةهل دواذدنةةا  د  ةةةه   ايقةةة ادتغةةةاط ألرةةهل ج ةةةقا هللاةة فوهل 
 انوهل و ني ااا ةن   إذ   اومباط  ني ادض ف ق األةةقو  ورقاههل سببا  نتفاال رضةوهلي رأ  ةه    هللا فوهل دا  حبائو

اد ناقية ةن رقا و ني احلاةا  ةن نقاا اديلا ت ادنفااناة واد يناةي ودالا  ة ه ر و ادققا ألنه دوا  ةن ادقةقا ة ةىن  ةا 
م ايضةاة ميخةا بني ألرةهل يضةلاو   اياا  ةنه رالا لاوي رادققا هنا كناية الن ا التقا  أل  اياال إمنا يققا ةا ي تق ي وهةي

 ذدك ويق وونهأ 
وا ز واال: ةةةن ادةةزوق وهةةق ا رتتقةةاو وإدقةةاو اد اةةهي رأصةةةه: ازمةةااالي لةبةة  اتال ا رت ةةاا  ا    ةة  ادةةزاق كلةةا لةبةة  ق  

 ا ز اي أ 
باي أل  ا ز واال يننيأ الن وإسنا  ا ز واال إىل األالني وإمنا هق ةن در اا ادنف  جماز القةي أل  األالني سبه ا ز واال  اد 

 ةنياه   ادقفات احلقا  الن  ادناظاأ ونظاه إسنا  ادفاو إىل األالني ق لقده األالنيا:          
كةذدك رار ةو ةةا رتااة  إذا شةتقا                      ودلة م إذا ةةا دالةني ادنةاس مفةاو ونظةاه لقدةه م ةاىل  سةحاوا دالةةني    

 األالني ماى رتاكات اداحا  رت ثا وؤيتوا الةا الققا ايبقاينأ ادناس  وإمنا سحاوا الققىهل ودين 
وجيال ق ادنفي حباف  دن  اد ادة الةا أتكا  نفي ادف و ق اياتقبو م ايضا  ققةه ألرهل ج ةقا هللاة ف دمبةاع نةقح الةاةه  

يقةةقا: دةن ينةةادقا  اداةمم ورقةةاههل  دةام الةةةا انتفةاال ااةةا الةنوهل رالتضةةا  وام ذدةك ةةةا  اةةقا هللاةة فاال رقةااالي رةاةةا  رتةاىهل
 قااي ريا  و ه الةاوهل  نه   يققا  دن ي ماوهل   قاا أ 

ومجةة    دالةهل مبا ق دنفاوهل  م ةاو دنفةي د  يقةقا  دةن ية ماوهل   قةاا أ ودةذدك رقةة  ا لةةة ومل م  ةفي وة ةىن   
نفقسةوهل ةةن ااةا وادةذق ورقوةهل إىل اسميةا ي    دالةهل مبا ق دنفاوهل  د  دةاههل ةقكقا إىل وهبهل ادذق الةهل ةةا دو الةه ق 

دق روق ي اةةوهل مبا ي ةهل ةنوهلأ وم ةاقه مدنفقس منباه دققةه الةا  ة وهل ق لقىهل  وةةا نةاى ديةهل الةانةا ةةن رضةو   رةهل 
  نظاوا إىل ا انه ا (لاين اد ناقق وجوةقا ادفضائو واديلا ت ادنفااناة واد  ااي ادة ناة ادح   دالةهل هباأ

 واسهل ادتفضاو هنا ةاةقأ ايفاهللاةة ةققق  ةنه ش   اد ةهلأ  
ومجةة  إين إذ  ين ادظايني  م ةاو ة  دنفي د  يققا  دن ي ماوهل   قاا أ و إذ   رتاف جقاأ وجةزاال جمةازا  دةقةقاي  

يظةةهل نفاةه ملتحةام دق دق لة  ذدك دين  ةن ادظاينيي وذدك دنه يظةلوهل مدقضاال الةاوهل مبا   ي ةهل ةن رتقاقةتوهلي و 
 ادققا مبا   يق وأ 
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ولقدةةةه  ةةةةن ادظةةةايني  د ةةةةم ق إثبةةةات ادظةةةةهل ةةةةن: إين ظةةةاملي كلةةةا مقةةة م ق لقدةةةه م ةةةاىل  لةةةاا دالةةةقذ مت د  دكةةةق  ةةةةن   
 ا اهةني  ق سقو  ادبقا أ 

وةةقا اية ةنني مداذادةة وسةةبقا ادفضةو الةنوهلي  ودك ه  (مث ة ك ات: إ  و م ا  تة اال ورتةاف ا ةزاالي كقاقةا دظةةهل ادةذين 
ألنه دوا  ادت اي   ققةه ق ذدكأ وساجيال ق سقو  ادني ااال ذكا ةقلف آقا دنقح الةاه ادامم ةع لقةه ق شأ  هة  ال 

 اي ةننيأ 
ه   إ  شةاال وةةا [ لاا إمنا امايهل  32 لادقا اي نقح ل  جا دتنا رأك(ات ج ادنا رأمنا مبا م  ان إ  كن  ةن ادقا لني] 

[  رقةةة  هةةذه ا لةةةة رقةةم الةةةا  ايقةةة رتيايةةة األلةةقاا ق احملةةاووات كلةةا مقةة م ق لقةةة آ م الةاةةه 33دنةةتهل مب جةةزين]
 ادامم ةن سقو  ادبقا أ 

 واةا دة: ايخاصلة مدققا وإياا  احلجة الةاهي رتيق  ق ااا كققده  جيا دنا ق لقم دقط ي وييق  ق ادنيةا كققدةه  و  
ج اا ق احلج أ وإمنا دوا وا دنه جا ىهل رالةا هةق شةا ر ةرب الةن ةةاا ههل  ةفةظ ا ة اا ايقجةهي ولة  ةضةا النة  لقدةه م ةاىل 

  و  جتا ا الن ادذين  تانق  دنفاوهل  ق سقو  ادنااالأ 
ىةةا لقةةةهي ود  وهةةذا لةةقا ولةةع القةةه جما دتةةه احملياةةة ق اآليةةة لبةةو هةةذهي رت ةةني د  مةةةك اةا دةةة كانةة  آقةةا جما دةةة جا  

هللاةةجاههل وسةةآةتوهل ةةةن ميةةااو جما دتةةه رتقةةو سةةاالتئذ رقةةادقا لةةقىهل هةةذاي ريانةة  كةوةةا جمةةا  ت ةضةة أ وكانةة  اةا دةةة 
األقةا  هةةي ادةةح اسةةتفزت اةت اهللاةةوهل ةةن لةةقاوع ج دةةه رتةةىت سةةئلقا ةةةن مزياةف ة اوهللاةةتوهل وآوائوةةهل شةةأ  ايب ةةو إذا  ةغتةةه 

 وا إرحاةةه     ةبةقا م جاةو ةةا مقالة ههل ةةن الةذاأ ينةزا هبةهل كققدةه آنفةةا احلجةةي ودةذدك دوا وا  ةي  اةاط ا ة ااي ودوا
  إين دقاف الةايهل الذاأ يقم دداهل أ 

ولةةقىهل  رةةأك(ات جةة ادنا  قةةرب ةاةةت لو ق ادتةةذةا وادتضةةجا وادتةةأيا  ةةةن ا لتنةةاع دجةةاهبهل ميبةةا و  دباةةا  اد ةةذاأ أل   
 دتهأ ذدك د قو ق ايقالظة ربا و  ه مث الا  إىل  اا  جما 

 واسماا  مدنييال: إرتضاوهأ ودوا وا  ه م جاةه وال م إنظاوهأ  
 و ةا م  ان  ةق اله  الذاأ يقم دداهل أ  
وادققا ق لقده  إمنا امايهل  ه   إ  شاال  لقا لةه  نةاال الةةا ظةاها  ةةبوهلي  ةم ديمةوةهل الةةا ظةاهاه الةةا  ايقةة  

ذو د  امةةاوهل مبةةا والةة ههل ألرةةهل حياةةبقنه كةةاذم وهةةهل جةةازةق       مل جمةةاوا  ااقةةهل ق اينةةاظا ي وإ  رةةإرهل جةةازةق   ت ةة
 يتقال ههلي ود ةوهل كانقا   ي ةنق   قجق   أ ولقده  إ  شاال  ارتلاس واجع إىل  و اد ذاأ الةا الذاأ اد نااأ 

دةةأ ود ةو نقرتةا الةاةه اداةمم مل وة ىن  وةا دنتهل مب جزين  ةا دنتهل  ناجني ورادتني ةن ادقالا ي ياي  د  اد ذاأ والةع   حما 
يين ده ورتي ةن      حيو هبهل الذاأ ادة نااي رةةذدك رقهللاةه إىل اينيةائة  دو د ةةه كةا  يةقلن  نزودةه هبةهل رايةق  ادت ةاةق 

 أ إ  شاال  ةنظقوا راه إىل كق  اد ذاأ ة جم دو ة قااأ 
[  ال ةف الةةا 34هةق و يةهل وإداةه ماج ةق ]  و  ينف يهل نقحي إ  دو ت د  دنق  ديةهل إ  كةا    ياية  د  يغةقييهل 

والظوةةهل حبةةةقا اد ةةذاأ ومقل ةةه  اةةا  رتةةاا جما دتةةه إايهةةهل ادةةح اةت ضةةقا ةنوةةا  رةةا جما دةةة دةةنف وهل وصةةمرتوهلي وق ذدةةك 
 م اي   تحلاقوهل ومافاه آوائوهل رتاث كاهقا ةا هق نفع ىهلأ 
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 ةةق الةةا األلةقاا ادنار ةة اينقةذ  ةةن األهللاةااوأ وادنق : لقا دو اللو ياي  صةارتبه صةمح اي لةقا ألجةةهأ ودك(ةا ةةا ي  
وييةةةق  مد لةةةو كققدةةةه م ةةةاىل  إذا نقةةةحقا ت ووسةةةقده  ق سةةةقو  ادتق ةةةةأ وق احلةةة يث  ادةةة ين ادنقةةةاحة ت وداسةةةقده  دق 
اسقةةةمص ق اد لةةةو ىلةةةا أل      ينبةةةأ  نيةةةيال   ي ةلةةةهأ ولةةة  مقةةة م ق لقدةةةه م ةةةاىل  ونقةةةح  ديةةةهل وديةةةن   كبةةةق  

صحني  ق سقو  األالاافأ راياا  مدنق  هنا هق ةا الاه لقةه م  ااي دق هةق دوىل    ياةلا نقةحا أل  ا ة اا ادنا
 ييق  دةخا وادنيا كلا مق مأ 

ومجةةةةة ادنيةةةاط ق لقدةةةه  إ  كةةةا    يايةةة  د  يغةةةقييهل  هةةةي ايققةةةق  ةةةةن اديةةةممي رجقاهبةةةا ق ة ةةةىن لقدةةةه:    يةةةنف يهل  
م  ف الةا اسقباو    م نفع ادنق  اهتلاةا  ذدك رج و ة  قرةا الةةا ةةا لبةةه ود  مدنيةاط نقحي ي ودين نظهل اديم

 لا ا دهأ 
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ودةا لقده  إ  دو ت د  دنق  ديهل  روق شاط ة لض  ني ادنياط و ني  داو جقا ه ألنه دةا  هةق ايققةق  ةةن ادت ةاةق   

ااةة  دصةةمي رةةةا  هةةذا ةةةن ادنيةةاط ق ادنيةةاوط ايفاوهللاةةة ق ةاةةائو ادفقةةه ودينةه م ةاةةق الةةةا م ةاةةقي و ةةا ةققةةق   ةةه ادتق
ودصقده ق حنق لقا ادقائو: إ  دكة  إ  شا   رأن   ادقي ألرا ةفاوهللاة ق شاط ةقا  دنياط آقاأ الةا د  ايققق  

 إذا اجتلع ر م ادنيا ني رتقو ةضلق  جقاهبلاأ وة(ةقه  ققا ادنياالا:          
  مةةذالاوا جتةة وا                      ةنةةا ة الةةو الةةز زارةةةا كةةةام رأةةةا لقدةةه  إ  دو ت د  دنقةة  ديةةهل إ   إ  ماةةتغا(قا  نةةا إ  

 كا    ياي  د  يغقييهل  ريو ةن ادنيا ني ةققق  ادت ةاق  هأ ول  رتذف جقاأ درت مها د  دة جقاأ اآلقا الةاهأ 
الةةا جت ية  ادنقة  ق اياةتقبو أل  واجبةه هةق ادةبم  وادت ةاق مدنياط ق لقده  إ  دو ت د  دنقة  ديةهل  ةة ذ    زةةه  

 وإ  كاهقا ذدكأ 
ودشةةاو  ققدةةه  إ  كةةا    يايةة  د  يغةةقييهل  إىل ةةةا هةةهل راةةه ةةةن كااهاةةة  الةةق  نةةقح الةاةةه اداةةمم سةةببه قةةذ     إايهةةهل  

ااو  ةقايتوهل رةةذدك كةا  الةاةه ودق ه دنف وهل نقحهي ودين نقرتا الةاه ادامم   ي ةهل ةاا    ةن إ قائوهل و  ة ى استل
 د  ينق  ىهل إىل راية األةاأ 

 ومق م اديمم الةا  ققا ادمم الةا ةف قا  نق   الن  لقده م اىل  إذا نقحقا ت ووسقده  ق  ااال أ  
 واس قاال: ج و ادنيخص ذا  قايةي وهي ادضما الن احلق واداش أ  
هل إ  كةةةانقا   ي ةنةةةق   قجةةةق   ي دو دتةةةذكاههل  ةةةذدك إ  كةةةانقا ي ةنةةةق  ومجةةةة  هةةةق و يةةةهل  ا ت ائاةةةة دت ةةةةالوهل د    وهبةةة 

  قجق ه وينياكق  ة ه و اي وسقاالاي ويغقثي وي قوي وناااأ 
وادتق مي ق  وإداه ماج ق   دمهتلةام وداالايةة ادفاصةةة ودةا  دةققةاي ألرةهل   ي ةنةق  مدب ةث دصةم  ةةه د  يزاللةقا درةهل  

 هأ حيضاو  إىل   وإىل  ا 
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و (ة  رالا لقة   ةن لقة نقح الةاه ادامم ةع لقةه صقو  واهللاحة ةن مفيا دهو اد ققا اداةخافة ادةح وا  الةاوةا  
ادضما رقةه درياوها إىل االقجةام رظاةعي وهةي ادقةقو  ادةح متل(ةو ق األةةهل ادةح مل ي(قةف الققىةا اسوشةا  ادة يف رغةةه 

يوةةا ادغةاوو  ظةةن اا ةةأ صةةقامي وةقةةان ة ةةن مقأصةة  الةةني  قةةامه  مئةة  ةةةن الةاوةا ا ناةةااو وواال  االةةي دبوةةقىي واةتة
ادنقوي ةن ي القه إىل إ لاهللاوا وال ة  ادقازع ادنفااين رةهل م بأ إ  مدققو احملقسة ومل هتهل إ  مدةذات ورته ادذات و  

 مز  مب ااو ادنق  ادقحا  قةقص ادنفقس ةن  قو ادنقائصأ 
[  مجةة ة لهللاةة  ةني مجةةة دجةزاال ادققةة ودااة  35ارليته ر ةي إجااةي ودان  اقال مما جتاةق ] دم يققدق  ارلاه لو إ   

ةن ادققةي وةن ج ةوا ةنوا رق  د   ي وهي أتكا  دنظاها اداا ق ق دوا اداةقو أ وةناسةبة هةذا ا الةلاض د  مفاصةاو 
 يتذكاوا إنياوههل وي ا وا ذكاهأ ادققة ادح   ي ةلوا ايخا بق  مفاصاو الجابة م الق اينياين إىل د  

وكق  ذدك ة ا قا يةا رتقةو ق زةةن نةقح الةاةه اداةمم وشةاه    ةه كتةه  ةف إسةاائاو ية ا الةةا صة و ادنةيب صةةا    
الةاه وسةهل أل  الةله  ذدك ةع دةاته و    لقةه الن دهو اديتاأ آية الةا دنه ورتي ةن     اماه ادبا و ةن  ةني ي يةه 

 و  ةن قةفهأ 
را ستفوام ادذق ي ذ   ه رتاف  دم  ايختص    ف ا ستفوام استفوام إنياوقأ وةقلع اسنياو  ة يع دتضةلنه احلجةة  

 الةاوهلأ 
 و دم  هنا د هللاااأ دمنتقاا ةن  اض دغاضأ  
 وهللالا ادنقه الائ  إىل ادقاآ  ايفوقم ةن اداااوأ  
 وو  كلا مق م  ا ةا أ ومجةة  لو  ةفققدة الن ادح لبةوا دقلقالوا ق سااو احملا 
ودةا ادنيب صةا   الةاه وسةهل د  ي اض الن جما دتوهل مد داو ألرهل دااقا  هو دذدك إذ ل  دلال  الةاوهل احلجة  ا   

 ةا  رةهل مغن راوهل شائاي رةذدك دجابقا  نه دق راض ذدك ديان  مب ة ارلائه الةا نفاه   يناىهل ةنوا شيالأ 
ققاي دق إجااةي الةي   الةايهل رةلةاذا مي(ةاو  ا الةاال ا رةلاال كةأنيهل سةت اقذو   تب تةهأ وهةذا ومق مي  الةي  ة ذ  مد 

 جاو الةا  ايقة ا ست وام ىهل واديمم اينقفأ 
 وة ىن ج و ا رلاال ر م دةنياط: دنه إ  كا  ولع ا رلاال كققده  إ  كن  لةته رق  الةلته أ  
ق ا قاأ الةن ادت بةا م رةلاال ةةع دنةه اية الا إىل ادت بةا مسجةاام رةم رتاجةة إىل  ويا كا  ا رلاال الةا   إجااةا ال ا 

 مق يا: ر ةي إجاام ارلائيأ 
 وذكا رتاف  الةا  ةع اسجاام ة ذ     اسجاام ة اقذ  ه كلا مقتضاه ةا   اسجاامأ  
   
 

 2106صفحة : 
 
 ذ    حمادةأ واسجاام: اكتااأ ا ام وهق ادذنهي روق يقتضي اي اق  
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ومجةةةة  ودان  ةةاقال ممةةا جتاةةةق   ة  قرةةة الةةةا مجةةةة ادنيةةاط وا ةةزاالي روةةي ا ت ائاةةةأ وظاهاهةةا درةةا مةةذياو دةيةةمم وأتياةة ه  
مبقا ةةةهي دق رةةإجااةي الةةةي   الةةةايهل كلةةا د  إجةةااةيهل   منةةادف ةنةةه مب ةةةأ و  رتاجةةة إىل مقةة يا ايضةةاف ق لقدةةه  ممةةا 

مق يا ة ىن   مق يا إالااأي وادنييال ي ك   ض ه كققده    دالب  ةا م ب و  و  دنةتهل الا ة و  جتاةق   دق مب ته وإمنا هق 
 ةا دالب  أ 

وق هذه ا لةة مقجاه   يع وهق إرا   مربئة نفاه ةن د  يفلق ادقاآ  رإ  ارلاال ادقاآ   القى م ةةة ا القهةا الةاةه روةي  
 ادذق جتاةقنه الةي م مأ  إجاام ةنوهل الةاهي رايق  اي ىن ودان  اقال ةن لقديهل

[  ال ةف الةةا مجةةة  لةادقا اي 36 ودرتي إىل نقح دنه دن ي ةن ةن لقةك إ  ةن لة  آةةن رةم مبتةئ  مبةا كةانقا يف ةةق ] 
 نقح ل  جا دتنا  دق     ذدك دورتي إ  نقح الةاه ادامم  دنه دن ي ةن ةن لقةك إ ? ةن ل  آةن أ 

لةة    ه دةاههل ق ا ألرا أتيا  ده ةن إميا   قاة لقةةه كلةا  ا رتةاف  دةن  واسهل  د   هللالا ادنيأ   اا الةا د  ا  
ايفا  أتيا  ادنفي ق اياتقبوي وذدك ش ي  الةاه ودذدك القه  تاةاته علةة  رم مبتئ  مبا كانقا يف ةق   رادفاال دتفايةع 

 ادتاةاة الةا اارب احملز أ 
 دق   كز أ وا  تئاس ارت اا ةن ادب س وهق اىهل واحلز ي  
وة ىن ا رت اا هنا ادتأثا مدب س ادذق درت ثه اارب ايذكقوأ  وةا كانقا يف ةق   هق إصااوههل الةا اديفا وااللاهللاوهل الن  

ادنظةا ق ادة الق  إىل ولةة  د  دورتةي إداةةه هةذاأ لةةاا   م ةاىل رتيايةة النةةه  رةةهل يةةز ههل  الةائي إ  رةةااوا وإين كةلةا  الةةقههل 
   وهل ق آذارهل واستغنيقا ثااهبهل ودصاوا واستيربوا استيباوا أ دتغفا ىهل ج ةقا دصا

 وأتكا  ادف و أ ل   ق لقده  ةن ل  آةن  دةتنقاص الةا د  اياا  ةن رتقو ةنوهل اسميا  يقانا  و  ادذين ما  واأ  
ا  تئةةاس  ف ةوةةهل ةةةع [  يةةا كةةا  راةةه الةةن 37 واصةةنع ادفةةةك  الاننةةا وورتانةةا و  ختةةا بف ق ادةةذين ظةلةةقا إرةةهل ةغالةةق ] 

ش   جاةوهل ة ذان      ينتقا ده دالقبه مألةا  قنع ادفةك دتوائة اامه واا  ةةن لة  دةةن  ةه ةةن اد ةذاأ ادةذق لة وه 
  دققةهأ كلةا رتيةا   النةه  رة الا و ةه دين ةغةةقأ رانتقةا رفتحنةا د ةقاأ اداةلاال مبةاال ةنولةا  اآليةةأ رجلةةة  واصةنع 

 رةم مبتةةئ   وهةي  ةذدك  اقةةةة ق ايةقرتا  ةه رتةة ا الةةا د  ال ةف الةةةا مجةةة  رةم مبتةةئ    ادفةةك  ال ةف الةةةا مجةةة
وهةي  ةذدك  اقةةةة ق ايةقرتا  ةةه رتة ا الةةةا د    دورتةا إداةةه كافاةة صةةنع ادفةةك كلةةا  ا الةاةه لقدةةه  وورتانةا ي ودةةذدك 

او    حيقةاوا إ    م ةاىلي و  رنقح الةاه ادامم دوا ةن صنع ادفةك ومل يين ذدك ة اورةا دةبنيةاي وكةا  ذدةك ةنةذ لة
 ي ت  مبا يقج  ق اسساائاةاات ةن إرتقاال لاوراأ 

وادفةك اسهل ياتقق راه ايفا  وا لعأ ول  مق م الن  لقده م اىل  وادفةةك ادةح جتةاق ق ادبحةا مبةا ينفةع ادنةاس  ق سةقو   
 ادبقا أ 

 ا  اصنع أ وادباال ق   الاننا  دةلم اة وهي ق ةقهللاع احلاا ةن هللال 
واألالني است او  دةلاالبة وايمرتظةأ وصاغة ا لع ق  دالاننةا  مب ةىن اي(ةىني دق   انانةاي كلةا ق لقدةه  واصةرب حليةهل و ةك  

 رإنك  الاننا أ واياا  اديناية مي ىن اةازق الن  زةه وهق احلفظ ةن ااةو واا أ ق ادقنعأ 
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ف كافاة صنع ادفةك كلا  ا الةاه ال فه الةا اةاوو  باال ايم اة ايت ةقة مألةا واياا  مدقرتي هنا ادقرتي ادذق  ه وص 
 مدقنعأ 

و ا ادنوةةي ق لقدةةه  و  ختةةا بف ق ادةةذين ظةلةةقا أ الةةةا د  كفةةاو لقةةةه سةةانزا هبةةهل القةةاأ الظةةاهل أل  ايةةاا  ميخا بةةة   
 ةةه ختفاةف اد قةاأ   ة ةةق ايخا بةةأ ود ةو هةذا اينوي النوا ايخا بة ادح مارةع القةاهبهل رتيةق  دةنف وهل كادنيةفاالةأ و 

مق ئة دنواه الن لا بته ق شأ  ا نه اديارا لبو د    ا  بةاا نةقح الةاةه اداةمم سة اا اامةه رتةىت ييةق  ادةا  الةاةه رتةني 
 ادا اا دد فأ 

  ق هةذه اآليةة ة(ةاا ومجةة  إرهل ةغالق   إقباو مبا ساقع و اةا  داةبه األةةا  قةنع ادفةةكأ وأتكاة  ااةرب حبةاف ادتقكاة 
دتخايج اديمم الةا قمف ةقتضا ادظاها  تنزيو  ا اداائو ايل   ةنزدةة اداةائو إذا لة م إداةه ةةن اديةمم ممةا يةةقح إىل 

 جن  اارب رااتنياره دت اانه استنياارا ينيبه استنيااف اداائو الن الني ااربأ 
   
 

 2107صفحة : 
 
[ 38قةةه سةخاوا ةنةه لةاا إ   ماةخاوا ةنةا رةإان ناةخا ةةنيهل كلةا ماةخاو ] ويقنع ادفةك وكةلا ةا الةاه ةة، ةةن ل  

[  ال ف الةا مجةة  واصةنع ادفةةك أ دق دورتةي إداةه 39راقف م ةلق  ةن اماه الذاأ  زيه وحيو الةاه الذاأ ةقاهل]
الةاةةه   اصةةنع ادفةةةك ي وصةةنع ادفةةةكأ وإمنةةا الةةرب الةةن صةةن ه  قةةاغة ايضةةاوع  ستحضةةاو احلادةةة دتخااةةو اداةةاةع د  نقرتةةا

 ادامم  ق   اد لوي كققده  و  ادذق دوسو اداايح رت(ا سحام ولقده جيا دنا ق لقم دقط أ 
 ومجةة  وكةلا ةا الةاه ة،  ق ةقهللاع احلاا ةن هللالا  يقنع أ  
ارة و كةلا  كةلة ةاكبة ةن  كو  و ةا  ادظاراة ايق ويةأ وانتقب   كو  الةةا ادظاراةة ألرةا اكتاةب  ادظاراةة مسهللاة 

إىل ادظةةافي وهةةق ةت ةق سةةخاوا ي وهةةق جقا ةةه ةةةن جوةةة دقةةاىأ واي ةةىن: وسةةخا ةنةةه ةةة، ةةةن لقةةةه ق كةةو زةةةن ةةةاووههل 
 الةاهأ 

 و يا  ق  كةلا  ةن اد لقم ةع ادظاراة دشا   ة ىن ادنياط ة(و  إذا  رارتتاج  إىل جقاأ وهق سخاوا ةنه أ  
خايتوهلي دجاية  الةةا  ايقةة ر ةو ادقةقا إذا ولةع ق سةااو احملةاوو ي ومجةة  لةاا إ  ماةخاوا ةنةا  رتيايةة يةا جياةه  ةه سة 

 أل  مجةة  سخاوا  متضلن دلقا  منبف الن سخايتوهل دو مبني الن كمم ق نفقسوهلأ 
ومجع ادضلا ق لقده  ةنا  ينيا إىل درهل ياخاو  ةنه ق اللةو اداةفانة وةةن ادةذين آةنةقا  ةه إذ كةانقا رتقدةه واثقةني  نةه  

 الظالاي وكذدك مج ه ق لقده  رإان ناخا ةنيهل أ  ي لو اللم
واداةخاية: ا سةتوزاالأ وهةق م جةةه مرتتقةاو واسةتحلاوأ ومقةة م النة  لقدةه م ةاىل  رحةةاو مدةذين سةخاوا ةةةنوهل  ق دوا  

 سقو  األن امي ور ةوا يت  ى أ ةن أ 
 ق يق ة الاهأ وسخايتوهل ةنه  و ر ةه الةا اد بث  ناال الةا االتقا ههل د  ةا يقن ه   ا   ت 
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وسةةخاية نةةقح الةاةةه اداةةمم وايةة ةننيأ ةةةن اديةةاراين ةةةن سةةفه القةةقىهل وجوةوةةهل مت وصةةفامهأ راداةةخايتا  ةقلنتةةا  ق  
 ادزةنأ 

و ذدك يتض  وجه ادتنيباه ق لقده  كلا ماخاو   روق منيباه ق ادابه ادباالث الةا اداخايةي وإ  كا   ني اداةببني  
  ق أ 

دتنيةةةباه ةفاةةة   ة ةةةىن ادت ةاةةةو كةةةادح ق لقدةةةه م ةةةاىل  واذكةةةاوه كلةةةا هةةة اكهل  رافاةةة  ادتفةةةاوت  ةةةني وجيةةةقز د  جت ةةةو كةةةاف ا 
اداخايتنيي أل  اداخاية اي ةةة درتق ةن األقاىي راديفاو سخاوا ةن نقح الةاه ادامم د لو جيوةق   ايتهي ونقح الةاه 

 ا الةاةه لقدةه  راةقف م ةلةق  ةةن اماةه الةذاأ ادامم ودمبااله سخاوا ةن اديفاو د ةلوهل  رهل جاهةق  ق  ةاووي كلةا 
  زيه  روق مفايع الةا مجةة  رإان ناخا ةنيهل  دق ساظوا ةن هق األرتق    ياخا ةنهأ 

وق إسنا   اد ةهل  إىل هللالا ايخا بني  و  ادضلا اينياوك    يقاا: راقف ن ةةهلي إميةاال إىل د  ايخةا بني هةهل األرتةق  
يفا    ادقاثق  نه الةةا احلةق   يزالةزع ثقتةه ةقا ةةة اداةفواال داللادةه ادنار ةة مداةخايةي ود    ةهل ذدكأ وهذا يفا  د م شا 

 الةاه والةا دمبااله د  ياخاوا ةن ادااقاينأ 
 واازق: اسهانةي ول  مق م الن  لقده م اىل  و نا إنك ةن م قو ادناو رق  دقزيته  ق آقا سقو  آا اللاا أ  
  ي دق ةن اماه الذاأ اازق ق احلاا  اد نااي واد ذاأ اااد  ق اآلقا أ واد ذاأ ايقاهل: الذاأ اآلقا  
و ةن  استفواةاة ة ةقة دف و اد ةهل الن اد لوي ورتةةقا اد ةذاأ: رتقةقده  شةبه احلقةقا حبةةقا ادقةا م إىل اييةا  وهةق  

 إ مو شائع رتىت ساوى احلقاقةأ 
و زوجني اثنني ودهةك إ  ةةن سةبق الةاةه ادقةقا وةةن آةةن وةةا آةةن  رتىت إذا جاال دةاان وراو ادتنقو لةنا ا و راوا ةن ك 

[    رتىت   اية ا يقنع ادفةك  دق يقن ه إىل زةن جميال دةااني ف إذا  ظاف ةضةلن ة ةىن ادنيةاط 40ة ه إ  لةاو]
دزةةا  ودذدك جيال ده عقاأأ وهق مجةة  لةنا ا و أ وج و ادنياط وجقا ه  اية مالتبةاو ةةا ق رتةاف ادنيةاط ةةن ة ةىن ا

 وإهللاارته إىل مجةة ادنياطي رحقو ة ىن ادغاية الن  رتققا ةضلق  مجةة ا زاالأ وهق نظهل   يع إبجيازهأ 
 و رتىت  ا ت ائاةأ  
واألةا هنا حيتلو دةا ادتيقين مد قرا ي وحيتلو ادنيأ  وهق رتةا ث ادغةاوي وإهللاةارته إىل اسةهل ا مدةة دتوقيةةه  نةه رةقو  

 ةا ي ارق أ 
 دهأ وجميال األةا: رتقق  
   
 

 2108صفحة : 
 
وادفةةقوا :  ةاةةا  ادقةة وي وي ةةةق الةةةا نبةةع ايةةاال  نيةة  ي منيةةباوا  فةةقوا  ةةةاال ق ادقةة و إذا  ةةةيي و ةةةقه الةةةا ةةةا جةةاال ق   

آايت دقةاى ةةن لقةةة نةقح الةاةه اداةةمم ة(ةو لقدةةه  ورجةاان األوض الاةقان أ ودةةذدك مل يتضة  ىةهل إسةةنا ه إىل ادتنةقوأ رةةإ  
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ينضج راه اابزي ري(ات األلقاا ق مفاا ادتنةقو  ةغة  ناةبة دلةقاا ةنوةا ةةا   ينبغةي لقدةهأ وةنوةا  ادتنقو هق ايقل  ادذق
 ةا ده وجه وهق ةتفاوتأ 

رلن ايفااين ةن د قا ادتنقو الةا رتقاقتهي رج و ادفقوا  قاوم اياال ةن درت  ادتنانا ودنه المةةة ج ةوةا   دنةقح الةاةه  
 الةهل د  ذدك ةب د اد قرا  راكه ادفةك ودوكه ةن ة هأ  ادامم إذ راو اياال ةن منقوه

وةنوهل ةن  و ادتنقو الةا اةاز ايفةا  رفاةاه  اة   األوضأ دق رةاو ايةاال ةةن مجاةع األوض رتةىت صةاو  اة   األوض   
 كفقهة ادتنقوأ 

 وةنوهل ةن رااه  الةا األوضأ  
ام ادتل(اةو  شةت ا  احلةااي كلةا يقةاا:  ةي ادةق ا أ وةنوهل ةن  ةو  رةاو  و ادتنةقو  الةةا احلقاقةةي ودقةام اديةمم لة 

ولع رتياية ذدك ق مفاا ا ن ال اة ق هذه اآلية وق ادينياف ق مفاا سقو  اي ةنق : ودنني  اد ربسي لقا ادنياالاأ 
 وهق ادنا غة ا   ق:          

ةةا ياية  مدقة و احلةاأي ونف(أهةاي دق ناةينواي مفقو الةانا لة وههل رن ميوةةا                      ونف(أهةا النةا إذا لة وها    
 يقاا: ر(أ ادق و إذا سين  ةاارا  قه اياال راواأ وهذا درتان ةا رتيي الن ايفااينأ 

وادذق يظوا   د  لقده  وراو ادتنقو  ة(و دبةق  ادنييال إىل دلقا ةا يتحلو ة(ةهأ كلا يقةاا:  ةةم اداةاو ادةزاي واةةت،  
 هلأ ادقاعي وراهللا  اديأس ومفال

وادتنقو: حمفو ادقا قي دق هللافتهي رايق  ة(و  لا ادقا ق ةن لباو  ةم ادااو ادزاأ واي ىن: إب  نفةاذ دةةاان رةاوهل و ةغةقا  
 ةن  قا ة   اديفا ةبةغا   يغتفا ىهل     كلا لاا م اىل  رةلا آسفقان انتقلنا ةنوهل أ 

راةةه ادةغةةاتي دق كادقةةا ق  واداةةلقوأ وناةةه اافةةاجي ق  وادتنةةقو: اسةةهل يقلةة  ادنةةاو دةخبةةزيأ وزاللةةه ادةاةةث ممةةا امفقةة  
 شفاال ادغةاو هذا إىل ا ن الباسأ ولاا د ق ةنققو: كمم ادةاث ي جو الةا دنه ق األصو دالجليأ 

واد داو الةا ذدك دنه ر قا ةن منا و  ن اف منا ق كمم اد اأ ألنه ةولوي ولاا  اه: دا  ق كمم اد اأ نق  لبو  
  ة اأ ديضاأ ول  ال  ق األدفاظ اي ا ة ادقال ة ق ادقاآ أ ونظلوا ا ن ادابيي ق شارته الةا لتقا ا ن واال رإ  ناج

احلاجه األصةي وناه ذدك إىل ا ن  وي أ لاا د ق الةي ادفاوسي: وزنه ر قاأ والن ث ةه دنه الايبي لاا: وزنه مف ةقا 
دةقاو األوىل مهةز   نضةلاةوا مث رتةذر  اىلةز  ختفافةا مث شة  ت ةن ادنقو  دق رادتاال زاي    ودصةه منقوو  ةقاويني رقةبة  ا

 ادنق  القهللاا اللا رتذف دق ة(و لقده مقضا ادبازق مب ىن مقض أ 
 ولاد ا لوقو  ةن كو زوجني  إبهللاارة  كو  إىل  زوجني أ  
زوم دآلقةاأ وايةاا   وادزوم: شيال ييق  ةناا آلقا ق رتادةأ ودصةه اسةهل يةا ينضةهل إىل رةا  راقةا زوجةا دةهي وكةو ةنولةا 

أ زوجةةني  هنةةا ادةةذكا واألن(ةةا ةةةن ادنةةقعي كلةةا يةة ا الةاةةه إهللاةةارة  كةةو  إىل  زوجةةني ي دق ا ةةو راوةةا ةةةن دزوام مجاةةع 
 األنقاعأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



و ةن  مب اضاةي  واثنني  ةف قا  ا و ي وهق  اا  دئم يتقههل د  حيلةو كةو زوجةني وارتة ا ةنولةا أل  ادةزوم هةق وارتة   
ا مقة م ق لقدةه م ةاىل   اناةة دزوام  ق سةقو  األن ةامأ ودةئم حيلةو دك(ةا ةةن اثنةني ةةن نةقع دتضةاق ةن اثنةني ةتقةةنيي كلة

 ادافانة وم(قوأ 
ولاده رتفص  ةن كةو   تنةقين  كةو  رايةق  منةقين الةقض الةن ةضةاف إداةهي دق ةةن كةو ايخةقلةاتي وييةق   زوجةني   

 اثننيأ  ةف قا  ا و ي وييق   اثنني  صفة ا زوجني  دق   مز  الةا
ودهو اداجو لاا ته ودهو  اته وهق اسهل مجع   وارت  دهأ وزوجه دوا ةن يبا و ةن ادةفظي وي ةةق دفةظ األهةو الةةا اةةاد   

اداجو لاا م اىل  رةلا لضةا ةقسةا ألجةو وسةاو  هةةه ي ولةاا  وإذ  ة وت ةةن دهةةك  دق ةةن النة  الائنيةة وهللاةي   
 النواأ 

قا   الةاةهي دق والاة هأ رةادت ايف ق  ادقةقا  دة وة ي ي ةف إ  ةةن كةا  ةةن و ةن سبق الةاه ادققا  دق ةةن ةضةا لة  
دهةك كارااأ وةا ص و هذا إرت ى اةادماه ايذكقو  ق سةقو  ادتحةامي وا نةه ةنوةا ايةذكقو ق آقةا هةذه ادققةةأ وكةا  دنةقح 

 الةاه ادامم اةادات أ 
مدةةمم ق لقدةةه  ودقةة  سةةبق  كةلتنةةا د بةةا ان والةة ق  سةةبق  حبةةاف  الةةةا  دتضةةلني  سةةبق  ة ةةىن: رتيةةهلي كلةةا الةة ق  

 اياسةني  دتضلانه ة ىن ا دتزام ادنارعأ 
 و ةن آةن  كو اي ةننيأ  
   
 

 2109صفحة : 
 
ومجةةة  وةةا آةةن ة ةه إ  لةاةو  االةلاض دتيلاةو ادفائة   ةةن ادققةة ق لةةة ادقةاحلنيأ لاةو: كةا  مجاةع اية ةنني  ةه ةةةن   

  ني وجاا ونااالي ريا  ة ظهل  قدة ادافانة ةن احلاقا أ دهةه و اههل نافا وسب ني 
[  ال ةةف الةةا مجةةةة  لةنةةا ا ةو راوةةا  دق لةنةةا دةةه 41 ولةاا اوكبةةقا راوةةا  اةهل   جمااهةةا وةاسةةاها إ  ويب دغفةقو ورتةةاهل] 

 ذدكأ ولاا نقح الةاه ادامم ين دةا حبلةه  اوكبقا أ 
 قده  و ةناه الةا ذات ددقاح و سا  دق سفانةأ وهللالا  راوا  يفوقم ةن ايقامي دق ادافانة كق 
وال ق ر ةو  اوكبةقا  أ ق  جةااي الةةا ادفقةا  رإنةه يقةاا: وكةه اد ا ةة إذا المهةاأ ودةةا وكةقأ ادفةةك را ة ى أ ق   

أل  إ مو اداكقأ الةاةه جمةازي وإمنةا هةق جةةقس واسةتقااو رةم يقةاا: وكةه اداةفانةي رةأوا وا ادتفالةة  ةني اداكةقأ احلقاقةي 
 اداكقأ اينيا ه دهي وهي مفالة رتانةأ و 
وادباال ق  مسهل    دةلم اة ة(و ةا مق م ق مفاةا ادباةلةةي وهةي ق ةقهللاةع احلةاا ةةن هللاةلا  اوكبةقا  دق ةم اةني  

  سهل  ي وهي ةم اة ادققا دقائةهي دق لائةني: مسهل  أ 
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أ ومهةةا ةقةة وا دجةةةاى اداةةفانة إذا ج ةوةةةا جاويةةةي دق سةةةاها و جمااهةةا وةاسةةاها   ضةةةهل ايالةةني راولةةةا ق لةةااال  ا لوةةةقو 
  ااالةي ودوساها إذا ج ةوا واساة دق والفة الةا ادنيا  أ يقاا: وسا إذا ثب  ق اييا أ 

ولةةاد  ةةز ي وادياةةائيي ورتفةةص الةةن الاصةةهلي وقةةةف  جمااهةةا  رقةةط  فةةت  ايةةاهل الةةةا دنةةه ةف ةةو دةلقةة و دو ادزةةةا  دو  
ضهل اياهل ة(ةو ا لوةقوي ألنةه   يقةاا: ةاسةاها  فةت  ايةاهلأ واد ة وا الةن ادفةت  ق  ةاسةاها  ق  اييا أ ودةا  ةاساها  رب

كةمم اد ةةاأ ةةع دنةةه ق ادقاةاس مماثةةو  جمااهةا  وجوةةة  رةع ادةةةب  دةئم يةتةةب  مسةهل اياسةةا ادةذق هةةق اييةا  اي ةة  داسةةق 
 ادافنأ 

ظةاف ادزةةا ي دق ولة  إجاائوةا وولة  إوسةائواأ وجيةقز د   وجيقز د  ييق   جمااها وةاساها  ق حمو نقه مدناا ة الةن 
 ييق  ق حمو ورع الةا ادفاالةاة م او واةاوو يا راه ةن ة ىن ادف وي وهق ودق حنا  اديقرةي وةا هق  ب ا أ 

غفةا  وادا ةة وةةز ومجةة  إ  ويب دغفقو ورتاهل  م ةاو د،ةا مداكقأ ايقا  ميم اة دةذكا اسةهل   م ةاىلي رفةي ادت ةاةو مي 
إىل د    وال ه  نجاههلي وذدك ةن  فاانه وو تهأ ودك  أ إ   و م ا  ت اال كقاقا ألمبااله      و وهل مسااال ةن 

 ادغاوأ 
 وهةةي جتةةاق هبةةهل ق ةةةقم كا بةةاا  مجةةةة ة لهللاةةة  الةةا إىل االلاهللاةةوا هنةةا ذكةةا  جمااهةةا  إ اةةةا دةفائةة   وصةةفا د ظةةهل اداةةقم  

 نع   م اىل ق مااا ااههلأ والجاه ص
 ول م ايان  إداه الةا اارب ادف ةي دتققق احليهل وكقاقهأ  
 وال ا الن ادف و اياهللاي إىل ايضاوع  ستحضاو احلادة ة(و لقده م اىل  و  ادذق دوسو اداايح رت(ا سحام أ  
ا ق هللاةخاةتهأ وذدةك إةةا دي(ةا  ادةاايح ادةح م ةةق وايقم: ةا يامفع ةةن ايةاال الةةا سة حه النة  اهللاة اا هي ومنيةباوه م بةا 

اياال وإةا د رع  رقات اياال ادقاو   ةن ادااقا وادتقاال األ وية اياال اداا ق ىاي رةإ  رتةا ث اد قرةا  ةةا كةا  إ  الةن ة(ةو 
ذق كةا  لبةوةا ز زا مفجات هبا ةااه األوض ودة او مجة مةتقي ساقىا ةع ةااه اد اق  رتختةط وجتتلع ومقه ق اياال اد

 رتىت الهل اياال مجاع األوض ادح دوا    إ ااو دهةواي كلا ساأ أ 
[ لاا سآوق إىل جبو ي قلف ةن اياال لاا 42 وان ى نقح ا نه وكا  ق ة زا يبف اوكه ة نا و  مين ةع ادياراين] 

[  ال فة  مجةةة  وان ى  الةةا دالةةق 43  القهل اداقم ةن دةةا   إ  ةةن ورتةهل ورتةاا  انولةا ايةقم ريةا  ةةن ايغةالني]
ا لو هبا امقا  وهي  ولاا اوكبقا راوا  أل  ن االه ا نه كا  لبو جااي  ادافانة ق ةةقم كا بةااي إذ يت ةذو إيقاروةا   ة  

 جايوا أل  ادااكبني كةوهل كانقا ةاتقاين ق جقف ادافانةأ 
  االوا  واالةة   ال ي ودرا ايذكقو  ق آقةا سةقو  ادتحةاميأ وا ن نقح هذا هق ا ن وا ع ق د نائه ةن زوم ةناة دنقح كا  

لاو كةا  اسةهل ا نةه  ايةةا  ولاةو االةه  كن ةا   وهةق  ةا كن ةا   ةن رتةام جة  ادين ةانانيأ ولة  دمهةة  ادتةقوا  ايقجةق   اآل  
 ذكا هذا ا  ن ولضاة  اله وهو كا  ذا زوجة دو كا  الزمأ 
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ة ةزا  رتةاا ةةن  ا نةه أ واي ةزا: ةيةا  اد زدةة دق ا نفةاا ي دق ق ة ةزا الةن اية ةنني إةةا ألنةه كةةا  مل  ومجةةة  وكةا  ق  

 ي ةن  نقح الةاه ادامم رةهل يق و  قلقع اد قرا ي وإةا ألنه اوم  رأنيا ولقع اد قرا  ريفا  ذدك دتيذيبه اداسقاأ 
 ده وورق  هأ ومجةة  اي  ف اوكه ة نا   اا   لةة  ان ى  وهي إوشا   
ودةا مجةة  و  مين ةع ادياراين  روي ة  قرة الةا مجةة  اوكه ة نا  سالمةه    إالااهللاه الن اداكقأ جي ةه ق صف  

اديفاو إذ   ييق  إالااهللاه الن اداكقأ إ  دثاا دتيذيبه  قلقع اد قرا أ رققا نقح الةاه ادامم ده  اوكه ة نا  كناية الن 
اد اض وادتحذياأ ول  زا  ا نه   دة الةة ال م مق يقه مد قرا  لقده ةتويلا  سآوق إىل جبةو  القمه إىل اسميا    ايقة 

 ي قلف ةن اياال أ 
و  ةةةف  مقةةةغا  ا ةةةن  ةضةةةارا إىل ايال ايةةةتيةهلأ ومقةةةغاه هنةةةا مقةةةغا شةةةفقة حباةةةث جي ةةةو كادقةةةغا ق كقنةةةه حمةةةو ادا ةةةة  

ةنةةه ادةةقاو د(قةوةةا ق آقةةا كةلةةة ثمثاةةة نقةةص الةةن ثمثةةة درتةةاف وادنيةةفقةأ رأصةةةه  ناةةقي أل  دصةةو ا ةةن  نةةقي رةلةةا رتةةذرقا 
ر قهللاقه مهز  وصو ق دودهي وةولةا الةا ت دةه ادةقاو احملذورةة دةزواا  االةي احلةذف  ارتة  مهةز  ادقصةوي مث يةا دوية  إهللاةارة 

د  لةة  ق ايال ايقةةغا إىل ايال ايةةتيةهل دةةزم كاةةا ادةةقاو داقةةا  ناةةققي رةلةةا ول ةة  ادةةقاو  ةةني الةة وماوا اداةةاالين لةبةة  ايال و 
ادتقغا رقاو  ناي  ااالين ق آقاه دو مها ةني   ي ويا كا  اينا ى ايضاف إىل ايال ايتيةهل جيةقز رتةذف ايال ايةتيةهل ةنةه 
وإ قاال ادياا  صاو   ف   ياا ادااال ةني    ق لااال  ا لوقوأ ولاده الاصهل   ف   فةت  ايال ايةتيةهل ايضةاف إداوةا ألرةا 

االي ودصةه اي  ناي  ااالين دو مها ةياقو  ةني    وهي ايال ادتقغا ةع  م اديةلة ادح دصةوا ادقاو مث جيقز رتحوا ق ادن 
 امقة  هبا ايال ايتيةهل ورتذر  ادااال األصةاةأ 

 ورقة  مجةة  لاا سآوق  ومجةة  لاا   الاصهل  دقلقالولا ق سااو احملاوو أ  
ال دالةةا  ا بةةااأ و آوق : دنةةزاي وةقةة وه: األوق  ضةةهل اىلةةز  وكاةةا ولقدةةه  سةةآوق إىل جبةةو  لةة  كةةا  لبةةو د  يبةةةم ايةةا 

 ادقاو ومني ي  ادااالأ 
ومجةة  ي قلف ةةن ايةاال  إةةا صةفة ا جبةو  دق جبةو الةااي وإةةا اسةتئناف  اةايني ألنةه استنية ا د  نقرتةا الةاةه اداةمم  

ا  ةن د  دورةع ا بةاا   يبةغةه ايةاالي ود  ياأا ياذا اوق إىل جبو إذ ا نه ل  ال ه رتني ينةذو ادنةاس   قرةا  الظةاهل رظةن 
 دمه ةا دوا  إ   ةق  اياال  اده ايامف ات  و  ا باا ادنيالاتأ 

 ودذدك دجا ه نقح الةاه ادامم  نه    الاصهل اداقم ةن دةا   ي دق ةأةقوه وهق اد قرا   إ  ةن ورتهل أ  
هل يقتضي ة قةقةا وهةق اياةت(ىن ةنةهأ ودوا  أ ةةن ورتةهل  ةةن واست(ناال  ةن ورتهل  ةن ةف قا يتضلنه  الاصهل  إذ اد اص 

 ل و   ده ادنجا  ةن ادغاو  ا تهأ وهذا ادتق يا ةظواه ادقرتي  قنع ادفةك واسوشا  إىل كافاة وكق هأ 
وايقم: اسهل مجع ةقجةي وهي: ةقا يا ةن ةاال ادبحا دو ادنوا متقاال  الةا س   ايةاال ةةن اهللاة ااأ ايةاال  اةبه شة    
حي دو مزايةةة  ةاةةةاه منقةةةه راةةةه ويقةةةاا: ةةةةام ادبحةةةا إذا اهللاةةة اأ ةةةةاؤهأ ولةةةادقا: ةةةةام ادقةةةقمي منيةةةباوا  قةةةتمط ادنةةةاس واي

 واهللا ااهبهل مهللا ااأ ادبحاأ 
 ورتاةقدة ايقم  انولا ق آقا احملاوو  ينيا إىل ساالة راضا  اياال ق رتني احملاودةأ  
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 ةن مقال ه مدغاوي روق إجياز   يعأ ودرا  لقده  ريا  ةن ايغالني  دنه  او و او ة ه  
 ولاةةةةو اوض ا ة ةةةةي ةةةةةاالك واي الةةةةاال دلة ةةةةي و ةةةةا  ايةةةةاال ولضةةةةي األةةةةةا واسةةةةتقت الةةةةةا ا ةةةةق ق ولاةةةةو   ةةةة ا دةقةةةةقم  

[  يا دلا  لقده  ريا  ةن ايغالني  ولقع ادغاو ايقالق   ه الةةا وجةه اسجيةاز كلةا الةلة  انتقةو اديةمم إىل 44ادظايني]
 انتواال اد قرا أ 

و ناال ر و  لاو  دةلف قا هنا اقتقاو دظوةقو راالةو ادقةقاي أل  ة(ةةه   يقة و إ  ةةن  أ وادقةقا هنةا دةةا ادتيةقينأ   
وق اأ األوض وادالاال   ايقة ادن اال ومألةا اسةت او  دت ةةق دةةا ادتيةقين  يافاةات در ةاا ق ذاماولةا وانف اىلةا  ةذدك  

 (ا  وقنياةأ را ست او  هنا ق رتاف ادن اال وهي مب اةأ كلا  ا ه اد الو   لو ي لةه راقبةه اةت
   
 

 2111صفحة : 
 
وادبةةةع رتقاقتةةه اجتاةةاز اد  ةةام وادنيةةااأ إىل احلةةةق  ةة و  اسةةتقااو ق ادفةةهلأ وهةةق هنةةا اسةةت او  س قةةاا ادنيةةيال ق م ةةن   

ث مل يين جفاف األوض حبااو  شيال  ااالةي وة ىن:  ةع األوض ةاالها  ققده ق م نوا  ااالة كااالة از وا  ادبادع حبا
مشةة  دو وايح  ةةو كةةا    لةةو دوهللاةةي الاجةةوي ولةة  ييةةق  ذدةةك إبرتةة اث   ز زا وقاةةفا اننيةةق   ةةه  بقةةة األوض ق 

 ةقاهللاع ك(ا  رتىت  اوت ايااه ادح كان  الةا س   األوضأ 
 وإهللاارة  اياال  إىل  األوض  أل ي ةم اة ديقنه الةا وجوواأ  
ديف نزوا اي ا ةنوا ألنه إذا كف نزوا اي ا مل  ةف اياال ادذق  او ق األوضي ودذدك ل م  وإلمع ادالاال ةات او 

 األةا مدبةع ألنه ادابه األالظهل دغا  اياالأ 
 وق لاا  األوض وادالاال حمان اد باوي وق ةقا ةة  ا ة ي  أ دلة ي  حمان ا ناسأ  
   واألوض  ة  ي و ف ر و   ا  اياال  دةنائه ي(و ةا  ف ر و  و ا  اياال  ةغن الن ادت اض إىل كق  ادالاال دلة 

 ولاةو  مالتبةةاو سةةبه ادغةةا ي دو ألنةه   راالةةو دةةه رتقاقةةة أل  رتقةةقده ةاةبه الةةن سةةبه وادغةةا : نضةةق ه ق األوضأ 
نائةةه دة ةةةهل    وايةاا : ايةةاال ادةذق ننيةةأ مد قرةا  زائةة ا الةةا حبةةاو األوض ودو يتوةةاأ ولضةاال األةةةا: إ اةةهأ و نةةاال ادف ةو دة

 راالةه دا   ا   م اىلأ 
 وا ستقاال: ا ستقااوأ  
وا ةةق ق: اسةةهل جبةةو  ةةني اد ةةااو ودوةانةةاي يقةةاا دةةه اداةةقم  دواواط  أ ورتيلةةة إوسةةائوا الةةةا جبةةو د  جانةةه ا بةةو دةيةةن  

 انه ا بوأ  ستقااو ادافانة الن  نزوا ادااكبني ألرا ختف الن  ةا ينزا ة ظلوهل رإذا ةاد  استن ت إىل ج
و    ا  ةق و       الةا ة(اا كام وراحي ةنققأ الةا ايف قداة اي ةقةأ وهق انئه الن ادف و كلا هق ا ست لاا ق  

ةقةام ادة الاال وحنةقهي كاية ح وادةذم ة(ةو: مبةا دةهي وسةحقاي وسةقااي ووالاةاي وشةيااأ وادب ة  كنايةة الةن ادتحقةا  ةمزم كااهاةةة 
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قه ين رق ي إذا كا  ةياوها كلا هناأ ويقاا نفي ادب   دةلا قأ راه وإ  كا  لة    ة ي ادنييالي رةذدك يقاا:     دو حن
 راقاا دةلا  اد زيز كلا لاا ةادك  ن ادايه:          

 يققدق    مب   وههل ي رنقين                      ودين ةيا  ادب   إ  ةياناا ولاد  را لة  ن  األرتجهل:            
 ةة وا د ةة ا                      و ةةةا و  لةة    ةة وا واألك(ةةا د  يقةةاا    ةة    ياةةا اد ةةني ق ادب ةة  اةةةازق إقةةق    مب  

 مب ىن اىمك وايقتي و      ايضلقم اد ني ق ادب   احلقاقيأ 
 ولاةو اي دوض ا ة ةي  وادققم ادظايق  ههل ادذين كفاوا رغالقاأ وادقائو     ا  ل  ييق  ةن لقا   جااي الةا  ايقة لقده 

ةةةاالك ي وجيةةقز د  يققدةةه اي ةنةةق  كقةةاا دةيفةةاو ومنيةةفاا ةةةنوهل واسةةلارتةي ربةةف ر ةةو  ولاةةو  إىل اةوةةقا د ةة م احلاجةةة إىل 
 ة ارة لائةهأ 

لاا ق ادينياف     د  ذكا نيتا مما دمانا الةا دك(اه  ويا ذكاان ةةن اي ةاين وادنية  استفقة  الةلةاال ادباةا  هةذه اآليةة  
وولققا ىا وؤوسوهل   دتجان  اديةلتني  ا ة ةي  و دلة ةي  وإ  كةا     ةةي اديةمم ةةن رتاةن روةق كغةا ايةتفة  إداةه 

 إبزاال مةك احملاسن ادح هي ادةه وةا ال اها لنيقو  اهأ 
ةةةا ولة  مقة ى اداةةياكي ق ايفتةاح ق حبةةث ادبم ةة وادفقةارتة دباةةا    ة  ققةةائص ادبم ةة ق هةذه اآليةةةي مقفاةة ال 

 اديمم ادينياف رالا ناى رقاا:   
 

 2112صفحة : 
 
وادنظا ق هذه اآلية ةن دو ع جواتي ةن جوة الةهل ادباا ي وةن جوة الةهل اي اينأأأ وةن جوة ادفقارتة اي نقية وةن    

 ان د  نةا  ةةا جوة ادفقارتة ادةفظاةأ دةا ادنظا راوا ةن جوة الةهل ادباا أأأ رنققا: إنه الز وجةو يةا دوا  د  يبةني ة ةىن دو 
انفجا ةن األوض إىل   نواأأ ود  نق ع  قرا  ادالاالأأ ود  نغا  اياالأأ ود  نقضي دةا نقح الةاه ادامم وهق إااز 
ةةةا كنةةا والةة ان ةةةن إ ةةااو لقةةةهأأ ود  ناةةقق اداةةفانة الةةةا ا ةةق قأأ ود قانةةا ادظةلةةة  الةةا  ةةف اديةةمم الةةةا منيةةباه ايةةاا  

اا  مألةاأأ ود  اداةلاوات واألوضأأأ ات  ةة سوا مةهأأأ كأرةا القةمال مماةزو أأأ مث  ةىن الةةا ميأةقوأأأ ومنيباه ميقين اي
منيباوه هذا نظهل اديمم رقاا جو والم  لاو  الةا سباو اةاز الن اسوا   ادقالع  اببوا لقا ادقائوي وج ةو لاينةة اةةاز 

اياال ق األوض ادبةةعأأ دةنيةبه  انولةا وهةق ادةذهاأ إىل  اا اأ دةجلا أأأ رقاا:  اي دوض واي الاال أأأ مث است او دغقو
ةقةا قفةةيي مث اسةةت او ايةةاال دةغةةذاال اسةةت او  مدينايةةة منيةباوا دةةه مدغةةذاال دتقةةقق األوض ميةةاال ق اسنبةةاتأأأ مقةةقق اآلكةةو 

ا ةةه ق األةةةا مد  ةةامي وج ةةو لاينةةة ا سةةت او  دفظةةه  ا ة ةةي أأأ مث دةةةا الةةةا سةةباو ا سةةت او  دةنيةةبه ايقةة م ذكةةاهي وق
ماشاحا  ست او  ادن االي مث لاا  ةاالك  إبهللاارة ايةاال إىل األوض الةةا سةباو اةةاز منيةباوا  مقةاا ايةاال مألوض ممقةاا 
ايةك ميادك واقتاو هللالا اا اأ ألجو ادلشا ي مث اقتاو  رتتباس اي ا اسلمع ادذق هق ماك ادفاالو ادف و دةنيبه 

 دةةا الةةا سةباو ا سةت او  وقا ةه ق األةةا لةائم  دلة ةي  ي(ةو ةةا مقة م ق  ا ة ةي ي مث لةاا  انولا ق ال م ةا كا ي مث
 و ا  اياال ولضي األةا واستقت الةا ا ق ق أ  ولاو   ة ا  رةةهل يقةاح مبةن  ةاض ايةاالي و  مبةن لضةا األةةا وسةقى 
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يةةةي سةةةقكا ق كةةو وارتةة  ةةةن ذدةةك داةةباو اداةةفانة ولةةاا    ةة ا ي كلةةا مل يقةةاح  قائةةو  اي دوض  و اي الةةاال  ق صةة و اآل
اديناية د  مةك األةقو اد ظام   متأما إ  ةن ذق ل و    ييتنه لوةاو   يغادةهي رةم جمةاا دةذهاأ ادةقههل إىل د  ييةق  
 ةةاه جةةة  الظلتةةه لةةائم  اي دوض  و اي الةةاال ي و   ائضةةا ةةةا  ةةاضي و  لاهللاةةاا ة(ةةو ذدةةك األةةةا اىائةةوي دو د  ميةةق  

 افانة وإلااوها  تاقية  اه وإلااوهأ ماقية اد
مث قتهل اديمم مدت اي  منباوا دااديي ةاةيوهل ق ميذيه اداسو ظةلا ألنفاوهل    ا قتهل إظوةاو ييةا  اداةخط   

 و وة استحقالوهل إايه ود  لااةة اد قرا  ومةك ادققو  اىائةة إمنا كان  دظةلوهلأ 
وهةق ادنظةا ق إرةا   كةو كةلةة راوةاي وجوةة كةو مقة مي وأتقةا رالةا  ةني مجةوةاي ودةا ادنظا راوا ةن رتاةث الةةهل اي ةايني   

دةةذدك دنةةه اقتةةا  اي   و  سةةائا دققاهةةا ديقرةةا دك(ةةا ق ا سةةت لاا ودرةةا  ادةةة الةةةا   ةة  اينةةا ى ادةةذق ياةةت الاه ةقةةام 
 إظواو اد ظلةأأ وهق مب ا  اينا ى اي ذ  مدتواو   هأأأ 

تة ي ديقنةه دققةاي وةةيال رتةظ ادتجةان   انةه و ةني  دلة ةي  دورةاأ ولاةو  ةةاالك  مسرةاا   و  واقتا  ا ة ي  الةا ا   
ا لةع يةةا كةةا  ق ا لةةع ةةن صةةقو  ا سةةتي(او ايتةةأ  النوةا ةقةةام إظوةةاو اديةةربايال وا ةربوتأأ وإمنةةا مل يقةةو  ا ة ةةي   ةة و  

اا وادتما وادبحاو وساكنات اياال  ساهن نظاا إىل ةقةام ايف قا د    ياتةزم ماكه ةا دا  مباا  ةن م لاهل ا  تمع دةجب
 وأل وو  اةا ادذق هق ةقام الظلة وكربايالأ 

مث إذ  ةةني ايةةاا  اقتقةةا اديةةمم ةةةع  دلة ةةي  ارتةةلازا الةةن احلنيةةق اياةةتغىن النةةهي وهةةق ادقجةةه ق د  مل يقةةو: لاةةو اي دوض   
 و  د  يقةاا: دةةا نةةقح الةاةه اداةمم وهةةق إاةاز ةةا كةةا    ا ة ةي ةةاالك ربة ة ي واي الةةاال دلة ةي رألة ة أأ وكةةذا األةةا 

 وال  نقرتا الةاه ادامم ةن إهمك لقةه دقق  ا قتقاو وا ستغناال حباف ادت ايف الن ذدكأ 
مث لاةو    ةة ا دةقةقم ادظةةايني   و  د  يقةاا: داب ةة  ادقةقمي  ةبةةا دةتأكاة  ةةةع ا قتقةاو وهةةق نةزوا    ةة ا  ةنزدةة داب ةة وا   

 ع رائ   دقاى وهي است لاا ادمم ةع     ا  اد اا الةا ة ىن د  ادب   حيق ىهلأ    اي ة
مث د ةةق ادظةةةهل داتنةةاوا كةةو نةةقع رتةةىت يةة قو راةةه ظةلوةةهل دنفاةةوهل دةةزاي   ادتنباةةه الةةةا رظاالةةة سةةقال اقتاةةاوههل ق ميةةذيه   

 اداسوأ 
    
 

 2113صفحة : 
 
 م ادنة اال الةةا األةةاي رقاةو  اي دوض ا ة ةي واي الةاال دلة ةي  ودةا ةن رتاةث ادنظةا إىل ماماةه ا لةوي رةذدك دنةه لة  لة   

 و  د  يقاا: ا ة ي اي دوض ودلة ي اي الاالي جااي الةا ةقتضا ادمزم رالن كا  ةأةقوا رتقاقة ةن مق مي ادتنباةه داةتلين 
 األةا ادقاو  القابه ق نف  اينا ى لق ا  ذدك ي ىن ادلشا أ 

لاال وا تة ا  ةه   تة اال اد قرةا  ةنوةاي ونزوىةا دةذدك ق ادققةة ةنزدةة األصةوي واألصةو مث ل م دةا األوض الةا دةا اداة  
مدتقةة مي دوىلي مث دمب وةةا لقدةةه  و ةةا  ايةةاال   مقةةاده  غاضةةاة ايةةاال ودقةةذه حبجزهةةا  د  مةةاى دصةةو اديةةمم: لاةةو اي دوض 
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هي و ا  اياال ادنةازا ةةن اداةلاال رغةاضي مث ا ة ي ةاالك ربة   ةاالها واي الاال دلة ي الن إوساا اياال رألة   الن إوساد
دمب ةةه ةةةا هةةق ايققةةق  ةةةن ادققةةة وهةةق لقدةةه م ةةاىل  ولضةةي األةةةا  دق داةةز ايقالةةق أأ مث دمب ةةه رتةة يث اداةةفانة وهةةق لقدةةه 

  واستقت الةا ا ق ق ي مث قتل  ادققة مبا قتل أأأ 
 اين د اف وأت ية ىا ةةخقة ةبانةةي   م قاة  ي (ةا ودةا ادنظا راوا ةن جانه ادفقارتة اي نقية روي كلا ماى نظهل دةل  

ادفيا ق  ةه اياا أ و  ادتقاال ينيةاك اد ايةق إىل ايةاات ي  ةو إذا جا ة  نفاةك النة  اسةتلاالوا وجة ت ددفاظوةا ماةا ق 
 ة اناوا وة اناوا ماا ق ددفاظوا  أ 

ةات لةة جاوية الةا لقانني ادةغةي سةالة الةن  ودةا ادنظا راوا ةن جانه ادفقارتة ادةفظاة رأدفاظوا الةا ةا ماى الا اة  
 ادتناراي   ا   الن ادبنياالةي الذ ة الةا اد ذمتي سةاة الةا األسمتأأ  أ هذه راية كمم ايفتاحأ 

[ لةاا اي نةةقح إنةه دةا  ةةةن 45 وان ى نةقح و ةه رقةاا وأ إ  ا ةةف ةةن دهةةي وإ  والةة ك احلةق ودنة  درتيةةهل احلةاكلني] 
[ لةاا وأ إين دالةقذ 46م ماةئةن ةةا دةا  دةك  ةه الةةهل إين دالظةك د  ميةق  ةةن ا ةاهةني]دهةك إنه اللو  ا صاحل رة

[  ةقلع اآلية يقتضةي د  نة اال نةقح الةاةه 47 ك د  دسئةك ةا دا     ه الةهل وإ  مغفا   وما ف دكن ةن اااساين]
   ه نفع ا نه ق اآلقا      اداأس ةن ادامم هذا كا      استقاال ادافانة الةا ا ق ق ن اال  الاه إداه  االي ادنيفقة رأوا

اامةةه ق ادةة نااي أل    دالةلةةه دنةةه   اةةةا  إ  دةةةذين ياكبةةق  اداةةفانةي وأل  نقرتةةا الةاةةةه اداةةمم يةةا  الةةا ا نةةه إىل وكةةةقأ 
دةذدك  ادافانة رأا وجات ادافانة ل  الةهل دنه   وساةة إىل اامه رياةف ياةأىا ةةن   رت ةني دنةه سةأا دةه ايغفةا  وية ا

 لقده م اىل  رم ماأدف ةا دا  دك  ه الةهل  كلا ساأ أ 
 وجيقز د  ييق   الاال نقح الةاه ادامم هذا ولع لبو  او ادناسي دق ان ى و ه د  ينجي ا نه ةن ادغاوأ  
 وجيقز د  ييق       او ةن  القاي دق ان ى و ه د  يغفا   نه ود    ي اةةه ة اةةة ادياراين ق اآلقا أ  
وادنة اال هنةا نةة اال  الةاال ريأنةه لاةةو: و الةا نةقح و ةةهي أل  ادة الاال يقة و مدنةة اال  ادبةاي وادت بةا الةةن ا مدةة  قصةف ادةةاأ  

 ةضارا إىل نقح الةاه ادامم منيايف دنقح وإمياال إىل ودرة    ه ود  راه ادقاو     ه ري التاأأ 
ظةةاها د    م  ةةف  فةاال ادتفايةةع كلةةا مل ي  ةةف ادباةةا  ق ومجةةة  رقةةاا وأ إ  ا ةةف ةةةن دهةةةي   اةا  دةنةة االي وةقتضةةا اد 

لقده م اىل  إذ ان ى و ه ن اال قفاةا لةاا وأ إين وهةن اد ظةهل ةةف ي وققدةف ذدةك هنةاأ ووجةه ق ادينيةاف اللانةه مدفةاال 
هل إىل ادقةم     ر و  ان ى  ةات لو ق إوا   ادنة االي دق ة(ةو ر ةو  للةتهل  ق لقدةه م ةاىل  اي ديوةا ادةذين آةنةقا إذا للةت

را اةقا وجقهيهل  اآليةي ياي  د  ذدك إقاام دةيمم الةةا قةمف ةقتضةا ادظةاها رةإ  وجةق  ادفةاال ق ا لةةة ادةح هةي 
 اا  دةن اال لاينةة الةةا د  ر ةو  ان ى  ةاةت او ي ةىن إوا   ادنة االي دق دوا  نة اال و ةه رأالقةه إوا مةه إبصة او ادنة االي وهةذا 

ل   ق اسل ام الةاه يا الةهل ةن لقده م ةاىل  إ  ةةن سةبق الةاةه ادقةقا ةةنوهل  رةةهل ي ةو مةا  ه يةا إشاو  اىل دنه دوا  ادن اال ر
 ةبته ادنيفقة الةا ا نه رأل م الةا ن اال و هي ودذدك ل م ا التةذاو  ققدةه  إ  ا ةف ةةن دهةةي أ رققدةه  إ  ا ةف ةةن دهةةي  

  ي وق لبقده ودينه التحلةه أل  اياة وا دةه ةةن دهةةه رةةه قرب ةات لو ق ا التذاو وادتلوا  ألنه ياي  د  ياأا س ا  
 الذو ادنيفقة الةاهأ وأتكا  اارب أ إ   دمهتلام  هأ 
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 وكذدك مجةة  وإ  وال ك احلق  قرب ةات لو ق  زم ادفائ  أ وهق دنه ي ةهل د  وال    رتقأ   
اه ادققا ةنوهل و  ختا بف ق ادذين ظةلقا إرهل ةغالق   إذ درا  ذدةك د  واياا  مدقال  ةا ق لقده م اىل  إ  ةن سبق الة 

    دهةه ل  سبق ةن   مق يا  نه   ياكه اداةفانةأ وهةذا ايقصةقا ةت ةني ديقنةه صةا لا الةةا ا نةه إذ دةا   ةاه ةةن 
س روةةق ظةةاملي دق كةةاراي ودنةةه دهةةةه  ةةةه ةنةةه وكةةقأ اداةةفانة وداي ود  ةةةن سةةبق الةةةهل    نةةه   ياكةةه اداةةفانة ةةةن ادنةةا

ةغةةاوي ريةةا  الةة م وكق ةةه اداةةفانة و الةةه دةةةاو  دنةةه كةةاراأ رةةاي ىن: د  نقرتةةا الةاةةه اداةةمم   جيوةةو د  ا نةةه كةةاراي ودةةذدك 
را اا ايغفا  ده الن الةهل  نه كاراي ودينه ي لع د و   د  ي فق النه ألجو لاا ته  هي را اده ده ايغفا  مبنزدة ادنيفاالة ده 

   م اىلي وذدك دقذ  لقا  واالي ادنيفقة وادا ة م نهأ  الن 
ولاينة ذدك كةه لقده  ودن  درتيهل احلاكلني  ايفا  دنةه   وا  يةا رتيةهل  ةه ولضةاهي ودنةه    ادةة الةاةه ألرتة  ةةن قةقةهي  

 ودينه ةقام مضاع وس اا ةا دا  مبحااأ 
او ق شةااله اد ةةهل   ة م ايغفةا  دةيةارايني ريةا  رتةاا نةقح ول  كا  نقح الةاه ادامم  ةا ةنوةي الةن ذدةكي ومل ييةن مقة 

الةاةه اداةمم كحةاا ادنةيب صةةةا   الةاةه وسةةهل رتةني لةةاا أليب  ادةه  ألسةتغفا  دةك ةةا مل دنةةه النةك  لبةو د  ينةزا لقدةةه 
 م اىل  ةا كا  دةنيب وادذين آةنقا د  ياتغفاوا دةلنياكني  اآليةأ 

ةقةام ادة الاال م ةاي  مي ةةقأ ألنةه مل يةذكاهي وذدةك هللاةاأ ةةن هللاةاوأ ادتةأ أ وا لتقاو الةا هذه ا لو ادة(مث ق  
 وادل   ق اسل ام الةا ايا وا استغناال   ةهل ايا وا كأنه يققا: دسأدك دم دماكي كققا دةاة  ن ديب ادقة :          

يةةهل احلةةاكلني  دشةة ههل رتيلةةاأ ددذكةةا رتةةاجح دم لةة  كفةةاين                      رتاةةاؤك د  شةةالتك احلاةةاال وة ةةىن  درت  
 واسهل ادتفضاو يت ةق مباهاة ادف وي رافا  د  رتيله   جيقز ودنه   يب ةه درت أ 

وة ىن لقده م اىل  إنه دا  ةن دهةك  نفي د  ييق  ةن دهو  ينه واالتقا هي رةا  ذدك إ  ا  دققا نقح الةاه اداةمم  
 نابة ألهو اسميا  هي ادقاا ةي وهذا اي ىن شائع ق ا ست لااأ  إ  ا ف ةن دهةي  ودينه إالمم    لاا ة اد ين مد

 لاا ادنا غة  ا ه الاانة  ن رتقن:           
إذا رتاود  ق دس  رجةقوا                      رإين دا  ةنةك وداة  ةةف ولةاا م ةاىل  وحيةفةق  مت إرةهل يةنيهل وةةا   

 ههل ةنيهل ودينوهل لقم يفالق  أ 
  دتحقاقه دغاا تهأ وأتكا  اارب 
 ومجةة  إنه اللو  ا صاحل  م ةاو يضلق  مجةة  إنه دا  ةن دهةك  ف إ   راه ةا  ا هتلامأ  
و اللو  ق لةااال  ا لوةقو  فةت  ايةاهل ومنةقين ادةمم ةقة و دقةرب  ةه دةلبادغةة و ارةع   ةا  الةةا دنةه صةفة  اللةو أ ولةاده  

اياهللاةةي و نقةةه   ةةا  الةةةا ايف قداةة دف ةةو  اللةةو أ وة ةةىن اد لةةو  ةةا ادياةائيي وي قةةقأ  اللةةو   ياةةا ايةةاهل  قةاغة 
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ادقةةاحل اديفةةاي ود ةةةق الةةةا اديفةةا  اللةةو  ألنةةه اللةةو ادقةةةهي وألنةةه يظوةةا دثةةاه ق اللةةو صةةارتبه كاةتنةةاع ا ةةن نةةقح ةةةن 
 اداكقأ اد اا الةا ميذيبه  قالا  اد قرا أ 

ألنةه يةا لاةو دةه  إنةه دةا  ةةن دهةةك   اةبه م ةاةةه  نةه ومفاع الةا ذدك راه د  ياأا ةا دا  ده  ه الةهل ري التةاأي  
 اللو  ا صاحلي سقط ةا ةو   ه إجا ة س ادهي ريا  رتقاقا      ياأده ود  يت  ا ةا دوا  د  ياأده ةن  أ 

أ ودثب  ايال ولاده انرعي وا ن الاةاي ود ق ج فا  رم ماأدف   تني ي  ادنق  وهي نق  ادتقكا  اافافة ونق  ادقلاية د  لتا 
 ايتيةهل ةن ال ا ا ن ك(ا ةن ه  الأ دةا ا ن ك(ا رقاد  رم ماأدن   نق  ةني    ةفتقرتةأ 

ولاده د ق اللاوي والاصهلي و ز ي وادياائيي وي ققأي وقةف  رةم ماةأدن   اةيق  ادةمم وكاةا ادنةق  لففةة الةةا دنةه  
  ا ة ك   نق  ادتقكا  وة  ى اىل ايال ايتيةهلأ 

 ف ادااال ق رتادة ادقصوأ ودثبتوا ق ادقصو ووي الن انرع ود ق اللاوأ ودك(اههل رتذ 
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مث إ  كا  نقح الةاةه اداةمم مل ياةبق دةه ورتةي ةةن          يغفةا دةلنيةاكني ق اآلقةا  كةا  راةه الةن د  ياةأا ةةا   

م الةا س اا و ه سة     ي ةةهل إجا تةهأ وهةذا كققدةه دا  ده  ه الةهلي ري منزيه ألة(اده أل   وجة ادنبقال  مقتضي د    يق 
م اىل  و  منفع ادنيفاالة الن ه إ  ين دذ  ده  ولقده    يتيةلق  إ  ةن دذ  ده ادا ن ولاا صقام ي وإ  كا  ل  دورتي 

قمأ وكةا  راةه إداه  ذدك ةن لبوي كلا  ا الةاه لقده  وإ  وال ك احلق أ وكا  س اده ايغفا    نه  ةبا ختقاقه ةن اد ل
 ري دقم والتاأ رتاث مل يتبني ةن و ه جقاز ذدكأ 

وكا  لقده  ةا دا  دك  ه الةهل  حمتلم دظاهاهي وحمتلم أل  ييق  كناية الةن اد ةةهل  ضة هي دق رةم ماةأدف ةةا الةلة    
 دنه   يقعأ 

ادنوي ق لقده  رم ماأدف ةةا دةا  مث إ  كا  لقا نقح الةاه ادامم  إ  ا ف ةن دهةي  إىل آقاه م ايضا ميا وا كا   
دك  ه الةهل  راا الن اسحلاح دو اد ق  إىل س اده  وإ  كا  لقا نقح الةاه ادامم جما   واة  دةاة اا  قتبةاو رتةاا إلبةاا 
  الةا س اده كا  لقده م اىل  رم ماأدف  راا الن اسرضاال مدا اا ادذق ةو  ده  يمةةهأ وايققةق  ةةن ادنوةي منزيوةه 

 الن م اي  س اده دةا أ 
 والةا كو ادقجقه رققده  إين دالظك د  ميق  ةن ا اهةني  ةقالظة الةا ماك ادت(ب  لبو اسل امأ  
 وا وو راه هللا  اد ةهلي وهق ايناسه يقا ةته  ققده  ةا دا  دك  ه الةهل أ  
ا دةا  دةه  ةه الةةهلي رةإ  كةا  نةقح رأجاأ نقح الةاه ادامم كمم و ه مبا ي ا الةا ادتنقةو ممةا سةأا راسةت اذ د  ياةأا ةة 

الةاةةه اداةةمم دوا   يمةةةه األوا ادت ةةاي  مداةة اا روةةق دةةةا لةة  ولةةع را سةةت اذ  مت ةةةق  تب ةةة ذدةةك دو مد ةةق  إىل ة(ةةةه ق 
 اياتقبو  وإ  كا  إمنا دوا  ادتلوا  دةا اا را ست اذ  ظاها ي دق ا نيفاف الن اسرضاال مدا ااأ 
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ا ف دكن ةةن اااسةاين   ةةه ايغفةا  ا تة اال أل  ادتخةاةة ةق ةةة الةةا ادتحةاةة مث دالقبوةا   ةةه ولقده  وإ  مغفا   وم 
 ادا ة ألنه إذا كا  مبحو اداهللاا ةن   كا  دهم دةا ةأ 

ولةةة  سةةةةك ايفاةةةاو  ق مفاةةةاههل هةةةذه اآلايت ةاةةةةك كةةةق  سةةة اا نةةةقح الةاةةةه اداةةةمم سةةة ا  ساةةةاال ا نةةةه ةةةةن ادغةةةاو  
 الا  ةتنائاةي ودققا الناال ق ا مقاا  انواي واآلية مب زا النواي ود ةنا سةينا ا ا   ق مفااهاأ رااللهللاتوهل سبو و 

[  48 لاةةو اي نةةقح اهةةبط  اةةمم ةنةةا و اكةةات الةاةةك والةةةا دةةةهل ممةةن ة ةةك ودةةةهل سةةنلت وهل مث مياةةوهل ةنةةا الةةذاأ ددةةاهل] 
م وو ةهي رةإ  نقرتةا الةاةه اداةمم يةا دجةاأ  ققدةه رقة  ا لةة ومل م  ف دقلقالوةا ق سةااو احملةاوو   ةني نةقح الةاةه اداةم

  وأ إين دالقذ  ك د  دسأدك ةا دا     ه الةهل  إىل آقاه قا به و ه إ اةا دةلحاوو  مبا ياين جأشهأ 
وكةا  ةقتضةةا ادظةاها د  يقةةقا: لةاا اي نةةقح اهةبطي ودينةةه الة ا النةةه إىل  نةاال ادف ةةو دةنائةه داجةةيال الةةا ومةةا  رتيايةةة  

تق ةةةة ةةةن لقدةةه  ولاةةو اي دوض ا ة ةةي أأأ  ولاةةو   ةة ا دةقةةقم ادظةةايني  رحقةةو  ةةذدك ادبنةةاال لضةةاال رتةةق دجةةزاال ادققةةة اي
 اسشاو  إىل جزال ادققةي كلا رتقو مدفقو لضاال رتق اسشاو  إىل د  ذدك ادققا جزال احملاوو أ 

 ون اال نقح الةاه ادامم دةتنقيه  ه  ني اي،أ  
 ب قا ةقاا  ق سقو  ادبقا أ واياا : ادنزوا ةن ادافانة ألرا كان  دالةا ةن األوضأ واىبقط: ادنزواأ ومق م ق لقده  اه 
 وادامم: ادتحاةي وهق مما  ا ه هبا الن  ادق اع ديضاي يققدق : اذهه  اممي وةنه لقا دبا :           
ارة   م ةةاىل ألنةةه كةةا  كةةارم دةةه إىل احلةةقا مث اسةةهل اداةةمم الةايلةةا وق ا ةةه مداةةمم رتانئةةذ إميةةاال إىل دنةةه كةةا  ق هللاةةا  

 ادنجا ي كلا لاا م اىل  و ةناه الةا ذات ددقاح و سا جتاق  الاننا أ 
ودصو ادامم ادامةةي راست لو الن  ادةقاال إيذاان  تةأةني ايةاال ةملاةه ودنةه   يضةلا دةه سةقالاي مث شةاع رقةاو لةق  النة   

وسةهل ادذين لادقا: ادامم الةةا  ي رققدةه هنةا  اهةبط  اةمم  نظةا لقدةه ادةقاال د كاامأ و ذدك را ادنيب صةا   الةاه 
 ا قةقها  امم آةنني  رإ  ادامم ظاها ق ادتحاة دتقاا ه أ آةنني أ ودق كا  ادامم ةاا ا  ةه اداةمةة ديةا  ادتقااة  

 أ آةنني  مقكا ا وهق قمف األصوأ 
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م إداةةه أل   ةةةن  ا ت ائاةةةي رةةاي ىن:  اةةمم انشةة  ةةةن النةة اني كققدةةه  سةةمم لةةق  ةةةن وأ و ةنةةا  أتكاةة  دتقجاةةه اداةةم  

ورتاهل أ وذدك ك(ا ق كمةوهلأ وهذا ادتأكا  ياا   ه زاي   ادقةةة واسكةاام روةق دشة  ةبادغةة ةةن ادةذق   مةذكا ة ةه  ةةن  
 أ 
 هق ادتحاة ةقارتبة جمازيةأ وادباال دةلقارتبةي دق اهبط ةقحقم  امم ةناأ وةقارتبة ادامم ادذق  
 وادربكات: اااات ادناةاةي وارت ها  اكةي وهي ةن كةلات ادتحاة ةات لةة ق اد الاالأ  
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ويةةا كةةا  ادةة االق   ةفةةظ ادتحاةةة إمنةةا ياةةأدق     ةة الاال   ضةةوهل دةةب   رقةة وو هةةذا ادةة الاال ةةةن د نةةه لةةائهل ةقةةام إجا ةةة  
 وةن ة هي رحقو  ذدك مياميوهل وأتةانوهل واسن ام الةاوهلأ اد الاال روق إراهللاة  اكات الةا نقح الةاه ادامم 

 و الةاك  يت ةق   امم  و  اكات  وكذدك  والةا دةهل ممن ة ك أ  
واألةهل: مجع دةةأ واألةة: ا لاالة ادي(ا  ةن ادناس ادح جيل وا ناةه إىل جة  وارتة أ يقةاا: دةةة اد ةاأي دو دغةة ة(ةو   

دو  يةن ة(ةو األةةة اسسةمةاةي ف دةةهل   اا الةةا الة   ك(ةا ةةن األةةهل ييةق    ة  دةة ادلكي دو ةق ن ة(و دةةة دةاييةاي 
نةقح الةاةه اداةممأ ودةا  ادةذين وكبةقا ق اداةفانة دممةا دقةةة الة  ههل دققدةه  وةةا آةةن ة ةه إ  لةاةو أ ومنيةا  دةةهل  ألنةةه مل 

 يقق   ه ادت لاهل  وا ا دققده  ودةهل سنلت وهل أ 
ي و ةن  ايقصقدة صا لة الةا ادذين وكبقا ةع نقح الةاه ادامم ق ادافانةأ وةةنوهل ا نةاؤه و ةن  ق  ممن ة ك  ا ت ائاة 

اد(مثةأ راديمم  نياو  دنقح الةاه ادامم وةن ة ه      جي ةو ةةنوهل دممةا ك(ةا  ييقنةق  حمةو كااةتةه و اكامةهأ وراةه إيةذا  
 ده  ودةهل سنلت وهل مث مياوهل ةنا الذاأ دداهل أ    جي و ةنوهل دمما امف ذدكي ودذدك ال ف الةا هذه ا لةة لق 

وهذا ادنظهل يقتضي د      د نقرتةا مداةمم وادربكةات وشةاك ة ةه راولةا دممةا انشةئني ممةن هةهل ة ةهي ورةاوهل ادناشةئق  ةةن  
وهل نةقح الةاةةه اداةمم أل  ق مجةةةة ةةن ة ةةه د نةااله اد(مثةةة ادةةذين احنقةا رةةاوهل ناةةه ةةةن   ة هأ رت ةةني د  ادةذين ة ةةه ينيةةلة

ادامم وادربكات م ا   ال لبو ناةوهل إذ النق  النوهل  قصف ة اة نقح الةاه ادامم منباوا الةا سبه كااةتوهلأ وإذ كا  
ادتنقيه مدناشئني النوهل إمياال إىل د  اقتقاصوهل مديااةة ألجو كقرهل انشئني الن رئةة ةياةةة مبقةارتبة نةقح الةاةه اداةممي 

 ةوهل   ايق إجياز   يعأ رحقو منقيه نقح الةاه ادامم وصحبته ونا
ومجةة  ودةهل سنلت وهل  إخلي ال ةف الةةا مجةةة  اهةبط  اةمم ةنةا  إىل آقاهةاي وهةي اسةتئناف  اةاين ألرةا مباةني يةا درةا ه  

ادتنيا ق لقده  والةا دةهل ممةن ة ةك  ةةن ا رتةلاز الةن دةةهل آقةاينأ وهةذه ادةقاو ماةلا اسةتئناراة ودصةةوا ادةقاو اد ا فةة 
ادقاو ادزائ  ي وجيقز د  ميق  ادقاو دةتقااهلي وايققق : كذيا لقم نقح ةن امباع سباو ادةذين د الةقاي  و  ضوهل ياج وا إىل

وايققق  ةن رتياية ذدك ق ادقاآ  ادت ةاي  مينيةاكني ةةن اد ةاأ رةإرهل ةةن ذويةة نةقح ومل يتب ةقا سةباو جة ههلي رأشة اوا 
اوهل الذاأ دداهلأ ونظا هةذا لقدةه م ةاىل  ذويةة ةةن  ةنةا ةةع نةقح إنةه   رهل ةن األةهل ادح دنبأ   نقرتا  نه سالت وهل مث مي

 كا  الب ا شيقوا  دق وكا  ايتح ث النوهل  ا شاكاين دةن لةأ 
 وإ مو اي  الةا اسصا ة ادققية مق م الن  لقده م اىل  وإ  ميااك    ضا رم كاشف ده إ  هق  ق األن امأ  
لقده ق هللا ه   امم ةنةا  دا ةلةقا د  ةةا يقةاه األةةة ةةن األرتةقاا ادزائة   الةةا اي تةا  وذكا  ةنا  ةع  مياوهل  يقا ةة  

ق ااا وادنيا هق إالمم ةن   مداهللاا دو ادغضه دئم حيابقا ذدةك ةةن سةنة مامةه اياةببات اد ا يةة الةةا دسةباهباي إذ 
    م اىل ةنوهل وي ةلقا د     ا بوهل    دةة ةن رتق ادناس د  يتبقاوا ق احلقا ث ويتقالقا ق جااي  درتقاىهل الةا ةاا

اديائنات الن  انق اع ق ا ه إايههل الةا ددانة اداسوي رإ  اداسو يبانةق  ىةهل  ةاو اد  دةة وييةةق  إدةاوهل ادنظةا ق وهللاةع 
ذاأ ددةاهل مبةا اي دق ت النة     هةاأ وة(ادةه ةةا هنةا رقة   ةني ىةهل الةةا داةا  نةقح الةاةه اداةمم دنةه ميتةع دممةا مث مياةوهل الة

 يقن ق أ 
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[  49 مةةةك ةةةن دنبةةاال ادغاةةه نقرتاوةةا إداةةك ةةةا كنةة  م ةلوةةا دنةة  و  لقةةةك ةةةن لبةةو هةةذا راصةةرب إ  اد البةةة دةلتقةةني] 
 استئناف دوي  ةنه ا ةتنا  الةا ادنيب صةا   الةاه وسةهل وايقالظة وادتاةاةأ 

 را ةتنا  ةن لقده  ةا كن  م ةلوا أ  
 صرب  إخلأ وايقالظة ةن لقده  را 
   
 

 2117صفحة : 
 
 وادتاةاة ةن لقده  إ  اد البة دةلتقني أ   
 واسشاو  أ مةك  إىل ةا مق م ةن قرب نقح الةاه اداممي وأتناث اسهل اسشاو   تأويو د  اينياو إداه ادققةأ  
 
وهلأ روةذه األنبةاال ةغابةة مدناةبة إىل واألنباال: مجع نبأي وهق ااربأ ودنباال ادغاه األقباو ايغابة الن ادناس دو الن رايق ةةن  

اد اأ كةوهل د  م الةلوهل  ك(ةا ةةن جملمهةاي وهةي دنةه لة  كةا  ق ادةزةن ادغةا ا نةيب يقةاا دةه: نةقح الةاةه اداةمم دصةاأ 
لقةه  قرا ي وةا ال ا ذدك روق  اه كلا دشاو إداه لقده  ةا كن  م ةلوا دن  و  لقةك ةن لبو هذا ي رإرهل مل ينياوا 

ي القا الةلهأ الةا د  راوا ةا هق  اه مدنابة إىل مجاةع األةةهل ة(ةو لقةة ا ةن نةقح اداا ةع والقةاانه دمه وإصةا ته  ذدك ومل
مدغاوي وة(و كمم اداأ ةع نقح الةاه ادامم الن  هبق ه ةن ادافانةي وة(و سخاية لقةه  ه وهق يقنع ادفةكي وةا  او 

 كةه مما مل يذكا ق كته دهو اديتاأأ  ني نقح الةاه ادامم ولقةه ةن احملاوو ي رإ  ذدك  
ومجو  ةن دنباال ادغاه  و نقرتاوا  و ةا كن  م ةلوا  دقباو الن اسهل اسشاو ي دو   ضوا قةرب و  ضةوا رتةااأ وهللاةلا  

  دن   مقاي  مدضلا اياتل ق لقده  م ةلوا  دتقحا  اد  ف الةاهأ 
اديتاأ وةن كا  يقاد وييته و  ي ةهل درت  ةنوهل ك(اا مما وال ف  و  لقةك  ةن ادلليي أل  ق لقةه ةن قادط دهو  

 دورتي إداه ةن هذه ادققةأ 
واسشةةاو   ققدةةه  ةةةن لبةةو هةةذا  إةةةا إىل ادقةةاآ ي وإةةةا إىل ادقلةة  مالتبةةاو ةةةا ق هةةذه ادققةةة ةةةن ادةةزاي   الةةةا ةةةا ذكةةا ق  

 ذكا     ادتأناث شباوا م دتفاتأ دة(اىا مما مق م نزوده الةاواي وإةا إىل  مةك   تأويو ادنبأي رايق  ادت
ووجه مفايع دةا اداسةقا مدقةرب الةةا هةذه ادققةة د  راوةا لاةاس رتادةة ةةع لقةةه الةةا رتةاا نةقح الةاةه اداةمم ةةع لقةةهي  

ريلا صرب نقح الةاه ادامم ريان  اد البة ده كذدك ميق  اد البة دك الةا لقةكأ وقرب نةقح الةاةه اداةمم ةاةتفا  ممةا 
 لقةه وةن ثبامه الةا  القههلي أل  ذدك اد(بات ةع مةك ايقاوةة ةن ةالا ادقربأ  رتيي ةن ةقاوةة

ومجةة  إ  اد البة دةلتقني  الةة دةقرب ايأةقو  هي دق اصرب أل   االي ادقرب لائهل وهق د  اد البة احلانة ميق  دةلتقةنيي  
 راتيق  دك ودةل ةنني ة كأ 

   شاال  الن  اس مو ق رتادة ااا كققده  واد البة دةتققى أ واد البة: احلادة ادح م قه رتادة دقاىأ ول 
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 وادت ايف ق  اد البة  دةجن أ  
وادةةمم ق  دةلتقةةني  دمقتقةةاص وايةةةكي راقتضةةي ةةةةك ايتقةةني  ةةن  اد البةةة احلاةةنةي روةةي ة تةةة ىةةهل   مفةةقههل وهةةي  

 ةنتفاة الن دهللا ا ههلأ 
[ اي لقم   دسئةيهل الةاةه دجةاا 50  ةا ديهل ةن إده  اه إ  دنتهل إ  ةفلو ] وإىل الا  دقاههل هق ا لاا اي لقم االب وا  

[ واي لقم استغفاوا و يهل مث مق قا إداه ياسو ادالاال الةايهل ة واوا ويز كهل 51إ  دجاق إ  الةا ادذق ر اين درم م قةق ]
 ي ر  ةف  وإىل الةا   الةةا  إىل لقةةه أ [  ال ف الةا  ودق  دوسةنا نقرتا إىل لقةه52لق  إىل لقميهل و  متقدقا جماةني]

 وال ف  دقاههل  الةا  نقرتا ي وادتق يا: ودوسةنا إىل الا  دقاههل هق اأ وهق ةن اد  ف الةا ة لق  الاةو وارت أ 
ومق مي اةاوو دةتنباه الةا د  اد  ةف ةةن ال ةف ايفةا ات   ةةن ال ةف ا لةو أل  ا ةاو    ة  دةه ةةن ةت ةةقي ولضةاال  

 ذكا الا  ةامني  ةفظه مث  ضلاهأ حلق اسجياز داحضا 
 ووصف  هق    نه دقق الا  ألنه كا  ةن نابوهل كلا يقاا: اي دقا اد اأي دق اي الايبأ  
 ومق م ذكا الا  وهق  ق سقو  األالاافأ  
 ومجةة  لاا  ةبانة دةجلةة ايق و  وهي  دوسةنا أ  
علةةة  اي لةقم االبة وا  كلةا  ةني ق لقدةه  ودقة  دوسةةةنا ووجةه ادتقةاي   ف ةو ادقةقا أل  ر ةو  دوسةةنا  حمةذوفي رةةق  ةةني  

 نقرتا إىل لقةه إين ديهل نذيا ةبني  ديا   ااان ي  وم وهق  ا جةيأ 
 وارتتاح  القمه  ن اال لقةه  سلالاال دالاالوهل إشاو  إىل دمهاة ةا ساةقا إداوهلأ  
دةةأ واسماةا  محلةاا  ستققةا  إ  ةاا شةةاكوهل ومجةةة  ةةا ديةهل ةةن إدةه  ةةاه  رتةاا ةةن هللاةلا  االبة وا  دو ةةن اسةةهل ا م 

  رهل دشاكقا  اه ق البا مه ق رتاا درهل   إده ىهل  اهي دو ق رتاا دنه   إده ىهل  اهأ وذدك منيناع دةنياكأ 
   
 

 2118صفحة : 
 
إ  كةاذ ق  ق ا الةةاال ومجةةة  إ  دنةتهل إ  ةفةلو   مةةق اخ وإنيةاوأ روةي  اةةا   لةةة  ةةا ديةهل ةةةن إدةه  ةاه ي دق ةةةا دنةتهل   

 إىاة  ا   م اىلأ 
ومجةةةة  اي لةةقم   دسةةأديهل الةاةةه دجةةاا  إ  كةةا  لاىةةا ةةةع ا لةةةة ادةةح لبةوةةا رإالةةا   ادنةة اال ق دثنةةاال اديةةمم ميايةةا د،مهاةةة   

ةققدةةة ق  يققةة   ةةه هقيةةو األةةةا واسةةلالاال اداةةلع اهتلاةةةا مبةةا ياتاةةل قنهي وادنةة اال هةةق ادةةاا ط  ةةني ا لةتةةني  وإ  كانةة 
 ول   ا ادذق لاة  راه ا لةة األوىلي ريقرا ا ت اال كمم ظاهاأ 

 ومق م مفاا    دسأديهل الةاه دجاا  ق لقة نقح الةاه اداممي دق   دسأديهل دجاا الةا ةا لةته ديهلأ  
جاا  نه ي ةهل د  ادذق قةقه وادت با ميقصقا  ادذق ر اين   و  ا سهل اد ةهل دزاي   كقاق دنه   ياأىهل الةا اسوشا  د 

 ياقو إداه وزلهي أل  إظواو ايتيةهل الةله مألسباأ يياه كمةه الةا اياببات لق  وكقاقاأ 
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ودذدك ال ف الةا ذدك لقده  درم م قةق    فاال ادتفايع الا فة استفواةا إنياواي الن ال م م قةوهلي دق أتةةوهل ق   دة  
 الا اةاههلأ واد قو: اد ةهلأ رتاده الةا ص له رالا يبةم ونقحه ىهل ر

 وال ف مجةة  واي لقم  ة(و نظاها ق لقة نقح الةاه ادامم آنفاأ  
وا ستغفاو:  ةه ايغفا  دةذنهي دق  ةه ال م اي اقذ  مبا ةضا ةنوهل ةن ادنياكي وهق هنا ةيىن  ه الن ماك القاة    

ياتغفا  ذنه ق جانبه ومل ييةن ىةهل ذنةه لبةو جمةيال ادنياك أل  استغفاو   ياتةزم ا اللاف  قجق ه وياتةزم االلاف ا
هق  الةاه ادامم إداوهل  ا ذنه اسشااك إذ مل يين ده شاع ةن لبوأ ودةا ذنه اسشااك روق ةتقاو ةن ادنيةاائع اداةا قة 

 مجا وا ريا  ة ةقةا مدضاوو  ريا  األةا م ستغفاو جاة ا  لاع هذه اي اين مقاحيا وميناةأ 
اسلمع الن ادةذنه ق اياةتقبو وادنة م الةةا ةةا سةةف ةنةهأ وق ةاهاةة ادتق ةة اد ةزم الةةا الة م اد ةق  إىل ادةذنه وادتق ة:  

 را وا إىل األةا مد وام الةا ادتقرتا  ونفي اسشااكأ 
 و مث  دةلماه اداميبي أل  اد وام الةا اسلمع دههل ةن  ةه اد فق اللا سةفأ  
 ةن  استغفاوا أ و ياسو ادالاال الةايهل  جقاأ األةا  
واسوساا:   ث ةن ةيا    ا  رأ ةق اسوساا الةا نزوا اي ا ألنه رتاصةو  تقة يا   رنيةبه إبوسةاا شةيال ةةن ةيةا   

 اياسو إىل ايب قث إداهأ 
وادالاال ةن دالاال اي ا مالاة دةنييال مسهل ةق وهأ وق احل يث  ق بنا وسقا   صةا   الةاه وسةهل الةا دثا الاال   
 أ 
و ةةة واوا  رتةةاا ةةةن اداةةلاال صةةاغة ةبادغةةة ةةةن ادةة ووو وهةةق ادقةةهي دق  زيةةااأ ج ةةو جةةزاالههل الةةةا ا سةةتغفاو وادتق ةةة  

إةة ا ههل مي ةا أل  ذدةك ةةةن دالظةهل ادةن هل الةةةاوهل ق ادة ناا إذ كانة  الةةا  دهةو زوع وكةاوم ريةةانقا حباجةة إىل ايةاالي وكةةانقا 
ك الةةنوهل اي ةةا سةةنني رتنةةالص ناةةوهل ووزلوةةهل جةةزاال الةةةا ادنيةةاك   ةة  د  جي ةةق  اداةة ا  اةةز  ايةةاالأ واألظوةةا د    دةاة

دوسو إداوهل هق ا الةاه ادامم  رايق  لقده  ياسو ادالاال  وال ا ومنباوا الةا  ضه   الةةاوهلي ولة  كانة   ايوهةهل ةةن 
 رتضاةقت إىل األرتقاف ة ان ورتةم ولبامأ 

ق   رةةذدك ج ةو   ىةهل جةزاال الةةا مةاك ادنيةاك زاي   لةقههل  ي(ةا  وكانقا ديضا ة جبني  قق  دةتوهل ولادقا  ةن دش  ةنا لة 
اد ةة   وصةةحة األجاةةام وسةة ة األوزاوي أل  كةةو ذدةةك لةةق  د،ةةةة جي ةوةةا ق  ةةىن الةةن األةةةهل األقةةاى ولةةا و  الةةةا رتفةةظ 

 استقمىا وجي و دمما ك(ا  كتام إداواأ 
 ىن يضهلأ وهذا وال  ىهل  قةمح احلةاا ق ادة ناا وهللاةي و إىل لقميهل  ةت ةق أ يز كهل أ وإمنا ال ق أ إىل  دتضلانه ة 

   النوهلأ 
 وال ف الةاه  و  متقدقا جماةني  كذياا ةن اداجقع إىل ادنياكأ  
 وادتق : ا نقاافأ وهق هنا جماز الن اسالااضأ  
 و جماةني  رتاا ةن هللالا  متقدقا  دق ةتقفني مسجاامي وهق اسالااض الن لبقا دةا   م اىلأ  
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[ إ  نقةقا إ  االةلاك   ة  دىتنةا 53 لادقا اي هق  ةا جئتنا  بانة وةا حنن  تاوكي دىتنا الن لقدك وةا حنن دك مبة ةنني] 
  اقال  حماوو  ةنوهل ىق  الةاه ادامم عقاأ الن  القمهي ودذدك جا ت ا لةة الن اد ا فأ 

يا    يتنبةه دةه ألرةهل نزدةقه ةنزدةة ادب اة  دغفةتةه رنةةا وهي وارتتةاح كمةوةهل مدنة اال ينيةا إىل ا هتلةام مبةا سةاققدقنهي ودنةه جةة  
روق ةات لو ق ة ناه ادينائي ديضاأ ول  ييق  ةاا ا ةنه ةع ذدك مق اخه ودقةه رايق  كناية ةناةةي دو اسةت لاا ادنة اال 

 ق رتقاقته وجمازهأ 
    
 

 2119صفحة : 
 
قده م اىل  ومةك الا  جح وا  ايت وهبهل  وإ  كةا  ادقةاآ  مل يةذكا ولقىهل  ةا جئتنا  بانة  هبتا  ألنه داتههل مب جزات دق  

آية ة انة ىق  الةاه اداممأ ود و آيته دنةه والة ههل النة    (تةه  ةقرا  األوزاو واألو   وا ةاا  ااقةه ورةا  ة ةا     منةاىهل 
 ده م اىل  ولادقا ةن دش  ةنا لق  أ ق قمىا نيبة و  ةقابة حباث كان  قاولة د ا   ادن لة ق األةهلي كلا ينيا إداه لق 

وق احل يث ادقحا  د  وسقا   صةا   الةاه وسةهل لاا:  ةا ةن األنبااال نيب إ  دو  ةن اآلايت ةا ة(ةه آةن الةاه  
 ادبنيا  احل يثأ 

ة دتقلالوهل الةا البا   وإمنا دوا وا د  ادبانات ادح جاالههل هبا هق  الةاه ادامم مل مين  بقا يقلرتاههلأ وج ةقا ذدك الة 
 آىتوهل رقادقا  وةا حنن  تاوكي آىتنا الن لقدك أ ومل جي ةقا  وةا حنن  تاوكي  ةفاالا الةا لقىهل  ةا جئتنا  بانة أ 

و الن  ق  الن لقدك  دةلجةاوز ي دق   نلكوةا ماكةا صةا وا الةن لقدةكي كققدةه  وةةا ر ةتةه الةن دةةاق أ واي ةىن الةةا د   
 هل آىتوهلأ ييق  كمةه الةة دلكو

ومجةة  إ  نققا إ  االلاك     آىتنا  اقال  استئناف  ااين أل  لقىهل  وةا حنن دك مب ةنني  ةن شأنه د  ي(ا دةاةاةع  
وةن ة ه ق دنفاوهل د  يققدقا إ  مل م ةنقا مبا جاال  ه دنه ةن الن    رلاذا م ة و   القمةه رةايهلي دق نقةقا إنةك مماةقس 

 دك ةن ر و     اآلىة ه ي ا دةناس  نه دق مق ى ده مجاع اآلىة د كقه  كاأ ةن     آىتناي وج ةقا ذ
وا اللاال: ادنزوا واسصا ةأ وادباال دةلم اةي دق دصا ك  اقالأ و  شك درهل ي نق  د  آىتوهل دصةا ته مبة  ةةن لبةو د   

كةمم ةةفةق ةةن نةقع ةةا يقة و الةن   يققم   الق  ور  البا ها دابه آقاي وهق كمم  ا جاو الةةا انتظةام احلجةةي ألنةه
ادافاة ائانيي رج ةةةقه جمنةةقان وج ةةةقا سةةبه جنقنةةه ةاةةا ةةةن آىةةتوهلي ومل يتف نةةقا إىل  قةةو كمةوةةهل وهةةق د  اآلىةةة كاةةف 

 ميق  سببا ق إةو  ةئا الةاواأ 
 وادققا ةات لو ق ايققا ادةاايني وهق يقتضي االتقا ههل ةا يققدقنهأ  
[ إين مقكةة  الةةا   55[ ةن  ونه ريا وين مجا ةا مث   منظةاو ]54  اقال مما منياكق ] لاا إين دشو  واشو وا دين 

[  يةا جةاالوا ق كمةوةهل  ةار  ةةا  الةاههل 56ويب وو يهل ةا ةن  ا ة إ  هق دقذ  ناصاتوا إ  ويب الةةا صةااط ةاةتقاهل]
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هل دجةاهبهل هةق  الةاةه اداةمم  نةه ينيةو  إداه وعح  آايمه و تقلالوهل الةا ةمزةة البةا   دصةناةوهل ومدتنقيةه  تقةاف آىةتو
   الةاوهل دنه د ةغوهل ودرهل كا اوا وجح وا آايمهأ 

ومجةة  دشو     إننياال سشوا     قاغة اسقباو أل  كو إننياال   يظوا دثاه ق ااةق ةن شأنه د  يقع  قاغة ااةرب  
كا  ة ىن صام اد قق  إننياال  ةفظ ااربأ مث  ةوهل شوا   يا ق اارب ةن لق  إالمم ادااةع مبا يضلاه ايتيةهلي ودذدك  

دةةةه  نةةةه  ةةةاقال ةةةةن شةةةاكائوهل ةبةةةا و  إبنيةةةاو اينيةةةا وإ  كةةةا  ذدةةةك لةةة  دمةةةقا  ةةةه اسةةةت اا اي رةةةةذدك كةةةا  م اهللاةةةه س  ادةةةه  
ق  الةاةةه كةا اللاض  ةةني مجةةةة  إين دشةو     ومجةةةة  رةةإ  مقدةقا   نةةاال الةةةا د  مجةةةة  رةإ  مقدةةقا  إىل آقاهةةا ةةن كةةمم هةة

اداممي وساأ أ وة ىن إشوا ه راا  ةن شاكائوهل كقاق ذدك ودنه   يل   الةا دةا جازم ل  دوجبةه اينيةوق  الةاةه الةةا 
 نفاهأ ودما ق إشوا ههل  قاغة األةا ألنه دوا  ةزاجة إننياال اسشوا   و  وائحة ة ىن اسقباوأ 

 وادتق يا: مما ينياكقنهأ  و ةا  ق لقده  مما منياكق   ةقصقدةأ واد ائ  حمذوفأ 
وةا ص و ايقصقا األصنامي كلا  ا الةاه هللالا ا لع اي ك  ق لقده  ريا وين مجا ا أ ويا كان  ادةرباال  ةةن ادنيةاكاال  

مقتضةي االتقةةا  الجزهةا الةةن إحلةاو إهللاةةااو  ةه رةةاع الةةةا ادةرباال  مجةةةة  رياة وين مجا ةةا أ وج ةو اا ةةاأ دققةةه دةةئم ييةةق  
و  يالعي رأةا لقةه    ييا وهأ ود قو ق هللاةلا اديائة ين دصةناةوهل جمةاوا   التقةا ههل واستققةاال ق ا ه يا   ي قو 

 دت جازههلي دق دنتهل ودصناةيهلي كلا  ا الةاه ادتفايع الةا ادرباال  ةن دصناةوهلأ 
ىل  رإ  كا  ديةهل  واألةا أ كا وين  ةات لو ق اسمرتة كناية الن ادت جاز مدنابة د،صنام ومدنابة دققةهي كققده م ا 

 كا  ريا و  أ وهذا إ  اا دققىهل  إ  نققا إ  االلاك     آىتنا  اقال أ 
    
 

 2120صفحة : 
 
و مث  دةلاقي اداميب  ك اههل    ييا وه مث اومقا ق ومبة ادت جاز وا رتتقةاو رنوةاههل الةن ادتةأقا  ياة ههل إايهي وذدةك   

 كقرهل   يقةق  إىل ذدكأ   راية ا ستخفاف  صناةوهل وهبهل وكناية الن
ومجةةة  إين مقكةة   م ةاةو يضةةلق   رياة وين  وهةق ادت جاةز وا رتتقةةاوأ ي ةف: دنةه واثةق   جةةزههل الةن كاة ه ألنةه ةتقكةةو  

 الةا  أ روذا ة ىن  يف ل ميأ 
هل مجا ةا ية رع ودجاق الةا اسهل ا مدة صةفة ادا ق اةة اسةت    الةةا صةحة ادتقكةو الةاةه ق  رةع هللاةاههل النةهي ألنةه ةةاديو 

 ظةهل   ضوهل   ضاأ 
ومجةة  ةا ةن  ا ة إ  هق آقذ  ناصاتوا  ق حمو صفة  سهل ا مدةي دو رتاا ةنهي وادغاض ةنوا ة(و ادغاض ةن صفة  

 ادا ق اةأ 
 واألقذ: اسةااكأ  
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ة إةاةاك اسناةا  ةةن وادناصاة: ةا انا ا الةا ا بوة ةن ش ا ادادسأ واألقذ مدناصاة هنا  (او دةتليني منيةباوا هبائة 
انصاته رتاث ييق  ودسه  ا  آقذه رم يات اع انفماتأ وإمنا كةا   (ةام أل   واأ ك(ةا    نقاصةي ىةا رةم يةتةئهل األقةذ 
مدناصاة ةع اللقم  ةا ةن  ا ة ي ودينه يا صاو ة(م صاو مبنزدة: ةا ةن  ا ة إ  هق ةتقاف راواأ وةن   يع هةذا اي(ةو 

مدنقع ايققق  ةن  ني اللقم اد واأي وهق نقع اسناا أ وايققق  ةن ذدك ايادك ادقاها  لاةع ةةا  دنه دش  اقتقاصا
 ي أ الةا األوضي ريقنه ةادك دةيو يقتضي د    يفقمه درت  ةنوهلي وكقنه لاهاا ىهل يقتضي د    ي جزه درت  ةنوهلأ 

 ي دق مقكةة  الةاةه ألنةه دهةو دتةقكةي الةاةهي ألنةه ومجةة  إ  ويب الةا صااط ةاةتقاهل  م ةاةو  لةةة  إين مقكةة  الةةا   
 ةتقف إبجااال در اده الةا  ايق اد  ا وادتأيا  داسةهأ 

و الةا  دمست مال اةازقي ة(و  دودئك الةا ه ى ةن وهبهل  ةات او  دةتلين اي نققي وهق ا مقاف ادااسخ ادذق    
 يتغاأ 

تضا اد ة ا واحليلةة أل  اد ة ا ينيةبه م سةتقاةة واداةقاالأ لةاا م ةاىل وادقااط اياتقاهل ةات او دةف و ا اوق الةا ةق 
  رامب ف ده ك صاا ا سقاي أ رم جام   ياةهل ايتقكو الةاه دةظاينيأ 

 رةةةإ  مقدةةةقا رقةةة  د ةغةةةتيهل ةةةةا دوسةةةة   ةةةه إدةةةايهل وياةةةتخةف ويب لقةةةةا  ةةةاكهل و  مضةةةاونه شةةةائا إ  ويب الةةةةا كةةةو شةةةيال  
ين دشةو    أ وةةةا  انولةةا االةةلاض دوجبةةه لقة  ايبةةا و  إب  ةةاا م ةوةةهل أل  ةضةةلق  [  مفايةةع الةةةا مجةةةة  إ57رتفةاظ]

 هذه ا لةة مفقاو يضلق  مجةة  إين دشو      ناال الةا د  هذا ةن كمم هق  الةاه اداممأ 
ةاةةه والةةةا هةةذا ادقجةةه ييةةق  دصةةو  مقدةةقا  متقدةةقا رحةةذر  إرتةة ى ادتةةاالين اقتقةةاواي روةةق ةضةةاوعي وهةةق ق ةةاأ هةةق  ال 

 ادامم دققةهي وهق ظاها إجااال ادضلائا الةا وما  وارت  أ 
وجيقز د  ميق  ر م ةاهللاااي وادقاو ألهو ةية رايق  كا اللاض ق دجزاال ادققة دقق  اد رب  مبنزدة ا اللاض ادقالع ق  

  الةاةه وسةةهل ودةةاه    يقةقا لقة نقح الةاه ادامم  ققده  دم يققدق  ارلاه لو إ  ارليته  اآليةأ قا ه   نباةه صةةا 
ىهل  ل  د ةغتيهل أ وادفاال األوىل دتفايع ا التبةاو الةةا ايقالظةة وميةق  مجةةة  رقة  د ةغةتيهل  ةةن كةمم ادنةيب صةةا   الةاةه 
وسةهل ةققا لقا ةأةقو  ه حمذوف ي ا الةاه اداااوأ وادتق يا: رقو ل  د ةغتيهلأ وهذا األسةقأ ةن لباو اديمم ايقجه 

و ة ناني  ا ةتخادفنيي وهق ةن   يع دساداه اسالجازي وألجةه جاال ر ةو  مقدةقا   تةاال وارتة   اةمف ةةا ق لقدةه احملتل
  وإ  متقدقا ياتب ا لقةا  اكهل أ 

 وادتق : اسالااضأ ول  مق م ق لقده م اىل  وةن مقىل رلا دوسةناك الةاوهل رتفاظا ي ق سقو  ادنااالأ  
 رق  د ةغتيهل  ةع د  اس م  سا ق الةا ادتق  اة قا شةا ا أل  ايققةق  هبةذا ا ةقاأ  وج و جقاأ شاط ادتق  لقده 

هق  زم ذدك اس م ي وهق انتفاال مب ة مقداوهل النه و ااالمه ةن جاةوهل ألنه د ى ةا وجه الةاه ةن اس م ي رإ  كا  ةن  
دنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل رلةا دوسةو  ةه هةق كمم هق  الةاه ادامم ف ةا دوسة   ه  هق ةا مق مي وإ  كا  ةةن كةمم ا

 ايقالظة  ققة لقم هق  الةاه اداممأ 
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والةا كم ادقجوني روق كناية الن اسنةذاو  تب ةة ادتةق  الةةاوهل ونةزوا اد قةاأ هبةهلي ودةذدك ال ةف  وياةتخةف ويب لقةةا  
متقدةقا ياةتب ا لقةةا  ةاكهل مث     اكهل  دق يزيةيهل و ةفيهل  ققم آقةاين   يتقدةق  الةن وسةقىهلي وهةذا كققدةه م ةاىل  وإ 

 ييقنقا دة(اديهل أ 
    
 

 2121صفحة : 
 
واومفاع  ياتخةف  ق لااال  اديارة ألنه ة  قف الةا ا قاأ جماز راه ادارع وا زمأ وإمنا كا  ادارع هنا دوجة  سال ةاال   

 ا  ةةةه إقبةةةاوههل سنةةةذاوههل ادف ةةةو رتيةةةهل اديةةةمم اياةةةتأنف دايةةةق  ةققةةةق ا  ذامةةةه   مب ةةةا دةجةةةقاأي ربةةةذدك ييةةةق  ةققةةةق 
 م ستئقااأ 

 وكذدك مجةة  و  مضاونه شائا  واياا    مضاو     تقدايهل شائاأ و شائا  ةق و ة ك  دف و  مضاونه  اينفيأ  
ومنيةاه دةتقةاةو كلةةا هةق شةةأ  منيةا دفةةظ ادنيةيال  ادبةةاأ وايققةق  ةةن ادتأكاةة  ادتنقةاص الةةةا اد لةقم  نفةةي ادضةا ألنةةه  

رتاز ادنفيي دق رات يةحق  يهل ا ستئقااي وهق دالظهل ادضاي و  مضاونه دلو هللاا  رإ  اي اوف ق ايقاوالةات نيا  ق 
 وااققةات د  ادغاده ايضا    وه    ةق ةن د  يةحقه     ادضا ةن جااال ايقاوالة واحملاو ةأ 

 ع  إ   راوا ةقلع راال ادتفايعأ ويب الةا كو شيال رتفاظ  م ةاو  لةة  و  مضاونه شائا  رلقل �ومجةة  إ  
واحلفاظ: دصةه ةبادغة احلارظي وهق ادذق يضع احملفةقظ ق رتاةث   ينادةه درتة   ةا رتارظةهي وهةق هنةا كنايةة الةن ادقة و   

 وادقواأ 
[  اسةت لاا اياهللاةي ق لقدةه  جةاال 58 ويا جاال دةاان اانا هق ا وادذين آةنقا ة ه  ا ة ةنا وااناههل ةن الذاأ  ةاظ] 

 دةاان  مب ىن اللاأ اةيال أل  اسااال كا  لبو رتةقا اد ذاأأ 
واألةةةا د ةةةق الةةةا دثةةا األةةةاي وهةةق ةةةا دةةةا    ةةه دةةةا ميةةقيني دق يةةا الةةلأ جمةةيال دثةةا دةةةااني وهةةق اد ةةذاأي دق ادةةا    

 اد ظاهلأ 
افاةة إاةاال هةق  الةاةه اداةمم وةةن وةت ةق  اانا  األوا حمةذوفي دق ةةن اد ةذاأ ادة اا الةاةه لقدةه  ويةا جةاال دةةاان أ وك 

 ة ه مق م ذكاها ق مفاا سقو  األالاافأ 
 
وادبةةاال ق   ا ةةة ةنةةا  دةاةةبباةي ريانةة  و ةةة   هبةةهل سةةببا ق اةةاههلأ وايةةاا  مدا ةةة رضةةو   الةةةاوهل ألنةةه دةةق مل يةةا وهل  

 دنيلةوهل ا ستئقاا ريا  نقلة دةياراين و ةقى دةل ةننيأ 
هل ةن الذاأ  ةاظ  ة  قرة الةا مجةة  ويا جةاال دةةاان أ وادتقة يا وديضةا اانةاههل ةةن الةذاأ شة ي  وهةق ومجةة  وااناه 

اسااال ةن الذاأ اآلقا  وهق اد ذاأ ادغةاظأ رفي هذا ةنة ةناة الةا إااال ة ي دق ااناههل ةن الذاأ اد ناا  ا ة ةنا 
  الةا  اانا ي وهذا  اسااالا  يقا م  مجع اد ةذا ني وااناههل ةن الذاأ  ةاظ ق اآلقا ي ودذدك ال ف ر و  ااناههل
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د ا  ق لقده  ودمب قا ق هذه اد ناا د نة ويقم ادقااةة أ ول  ذكا هنةا ةت ةةق اساةاال ورتةذف اداةبه الية  ةةا ق ا لةةة 
 ومةةةك الةةا  اساةةاال ةةةن الةةذاأ اآلقةةا  كةةا   اةةبه اسميةةا  و االةةة   كلةةا  ا الةاةةه ةقا ةتةةه  ققدةةه  �األوىل دظوةةقو د 

 جح وا  ايت وهبهل والققا وسةه أ 
وادغةاظ رتقاقته: اانيةن هللاة  ادالاةقي وهةق ةاةت او دةنية ي أ واسةت لو اياهللاةي ق  واانةاههل  ق ة ةىن اياةتقبو دتحقةق  

 ادقال   قلقالهأ 
ويةقم ادقااةةة [ ودمب ةقا ق هةذه ادة ناا د نةة 59 ومةك الا  جح وا  ايت وهبهل والققا وسةةه وامب ةقا دةةا كةو جبةاو الناة ] 

[  اسشاو  أ مةك  إىل رتاهللاةا ق ادةذهن  اةبه ةةا دجةاق الةاةه ةةن 60د  إ  الا ا كفاوا وهبهل د     ا د ا  لقم هق ]
احل يث رتىت صاو كأنه رتاهللاا ق احل  واينياه  أ كققدةه م ةاىل  مةةك ادقةاى نقةص الةاةك ةةن دنبائوةا  وكققدةه  دودئةك 

اسماا   ه القه األقباو اياهللاةاة الةن اينيةاو إدةاوهل دةتنباةه الةةا درةهل جة ياو   الةا ه ى ةن وهبهل ي وهق ديضا ة(ةه ق د 
 مبا ا      اسهل اسشاو  ةن اارب ألجو مةك األوصاف ايتق ةةأ 

 وأتناث اسهل اسشاو   تأويو األةةأ  
 و الا    اا  ةن اسهل اسشاو أ  
  ةقف وهق ودمب ةقا ق هةذه ادة ناا د نةة  دةزاي   ماةجاو ومجةة  جح وا  قرب الن اسهل اسشاو أ وهق وةا    ه  واة  دةل 

 ادتلوا  مألجاام اداا قةي وهق ادذق التضاه اسهل اسشاو  كلا مق مي أل  مجاع ذدك ةن دسباأ مجع اد ذا ني ىهلأ 
توةةاأ وا حة : اسنيةةاو ادنيةة ي ي ة(ةو إنيةةاو ادقال ةةات واينيةةاه اتأ وهةذا يةة ا الةةةا د  هةق ا داتهةةهل  ايت رةةأنياوا   د 

والة ق  جحةة وا  مدبةةاال ةةةع دنةةه ةت ةة   نفاةه دتأكاةة  ادت  يةةةي دو دتضةةلانه ة ةةىن كفةةاوا رايةق  مبنزدةةة ةةةا دةةق لاةةو: جحةة وا 
 آايت وهبهل وكفاوا هباي كققده  وجح وا هبا واستاقنتوا دنفاوهل أ 

    
 

 2122صفحة : 
 
الةاه ادامم أل  اياا  ذكا إجااةوهل رناسه د  ومجع اداسو ق لقده  والققا وسةه  وإمنا الققا وسق  وارت اي وهق هق    

ينةاط ا ةام   قةاا  جةن  اداسةو أل  ميةذيبوهل هةق ا مل ييةن قاصةا  نيخقةه ألرةهل لةادقا دةه  وةةا حنةن  تةاوكي آىتنةا الةةن 
 لقدك ي ريو وسقا جاال  ةا ماك البا   األصنام روهل ةيذ ق   هأ وة(ةه لقده م اىل  كذ   الا  اياسةني أ 

ع اآلةةةا:  االةةة ةةةا اةةةاههل  ةةهي را مبةةاع  (اةةو دة لةةو مبةةا ميةةةا الةةةا ايتبةةعي أل  اآلةةةا ينيةةبه اىةةا ق دةاةةائا ق وة ةةىن امبةةا  
 اد ايقي وايلت(و ينيبه ايتبع دةاائاأ 

وا باو: ايتيربأ واد نا : ةبادغة ق اي ان  ي يقاا: الن  ة(ةةث ادنةق  إذا  غةاي وةةن كةا  قةقةه ادتجةربي واد نةق    اةةا  
 ا و  ي الق إ  إىل م وي ر ا امباالوهل دةا ا با ا  اي ان ين الةا درهل د االقا  الا  اديفا وادضما وادظةهلأ ا
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و كةةو  ةةةن صةةام اد لةةقمي رةةإ  دويةة  كةةو جبةةاو الناةة  ةةةن لةةقةوهل رةةاد لقم رتقاقةةيي وإ  دويةة  جةةن  ا بةةا ا  ف كةةو   
 ةات لةة ق ادي(ا  كققا ادنا غة:          

 ا وقنااال ماالقق وةنه لقده م اىل  امقك وجا  والةا كو هللااةا  ق سقو  احلجأ هبا كو ذاي  
وإمبةةاع ادة نةةةة إايهةةةهل ةاةةةت او سصةةةا توا إايهةةةهل إصةةةا ة الاجةةةةة  و  أتقةةا كلةةةا يتبةةةع اياشةةةي مبةةةن يةحقةةةهأ وممةةةا يزيةةة  هةةةذه  

 قنني رأمب قا مدة نةأ ا ست او  رتانا ةا راوا ةن اينياكةة وةن مماثةة اد قاأ دةجام ألرهل امب قا اية 
و ف ر و  دمب قا  دةلجوقا إذ    اض ق  اا  ادفاالةوي ومل ياةن  ادف ةو إىل ادة نةة ةةع اسةتافائه ذدةك الةةا وجةه اةةاز  

 دا ا الةا د  إمباالوا ىهل كا   ةا راالو د ش او  را مب توهل القام ةن     جما  ةقا رةأ 
 وادة نة: اد ا  إبهانة وكقاأ  
 ولا  اد ناا مسهل اسشاو  دقق  هقين دةاها مدنابة إىل د نة اآلقا ي كلا ق لقا لا   ن اا اهل:           
ةىت ات هذا ايقت   يةف رتاجة                      دنفاي إ  ل  لضا  لضةاالهةةا دوةةأ إىل دنةه   ييةلث ميةقت   

 و  يوا هأ 
ةاةتأنفة ا ت ائاةة ارتتحة  حبةاف ادتنباةه دتوقيةو ااةرب وة كة   حبةاف  إ   سرةا   ادت ةاةو ومجةة  د  إ  الا ا كفاوا وهبةهل   

 علةة  ودمب قا ق هذه اد ناا د نة ويقم ادقااةة  م ايضا مينياكني دا تربوا مبا دصاأ الا اأ 
اة  ي دو أل  ايةاا  مقة يا وال ق  كفاوا وهبهل    و  رتاف ا ا دتضلانه ة ىن الققا ق ةقا ةة  وامب ةقا دةةا كةو جبةاو الن 

 ةضافي دق ن لة وهبهل أل  ةا   اديفا   مت  ى إىل ادذات وإمنا مت  ى إىل دةا ة نققأ 
ومجةة  د     ا د ا   ا ت ائاة سننياال ذم ىهلأ ومق م اديمم الةا     ا  الن  لقده ق لقة نقح الةاه ادامم  ولاو   ة ا  

 دةققم ادظايني أ 
 الا   دو وصف ا الا   مالتباو ةا ق دفظ  لقم  ةن ة ىن ادقصفاةأ ورائ   ذكةاه اسميةاال إىل د  دةه و لقم هق    اا  ا 

دثاا ق ادذم إبالااهللاوهل الن  االة وسقىهلي رايق  م ايضا مينياكني ةن اد اأي ودا  ذكاه دمرتةلاز الةن الةا  دقةاى وهةهل 
هةق  وهةهل إومي لةاا م ةاىل  دمل مةا كاةف ر ةو و ةك إوم كلا جقزه صارته ادينياف ألنه   ي اف ق اد اأ الةا   ةا لةقم 

   ا  إوم ذات اد لا  أ 
 وإىل  ق  دقاههل صاحلا لاا اي لقم االب وا   ةا ديهل ةن إده  اه هق دننيأكهل ةن األوض واست لاكهل راوا راستغفاوه مث  

اه  اديمم راه كادذق ق لقده  وإىل [  لقده م اىل  وإىل  ق  دقاههل صاحلا إىل لقده  61مق قا إداه إ  ويب لايه جماه]
 الا  دقاههل هق ا  اخلأ 

 وذكا  ق  وصاحل الةاه ادامم مق م ق سقو  األالاافأ  
 و ق  اسهل ج  الا   ه ادقباةةي رةذدك ةنع ةن ادقاف  تأويو ادقباةةأ  
وكةأرهل كةانقا ة(ةو ةنيةاكي لةاي    ومجةة  هق دننيأكهل ةن األوض  ق ةقهللاع ادت ةاو د،ةا   با     ونفةي إىاةة  ةاهي  

 ي الق  ألصناةوهل قةقا و  وزلاي رةذدك كان  احلجة الةاوهل انهضة واهللاحةأ 
 واسننياال: اسجيا  واسرت اثي ومق م ق لقده م اىل:  ودننيأان ةن    ههل لاان آقاين  ق األن امأ  
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قةةاي دق مل يننيةةئيهل ةةةن األوض إ  هةةق ومل وج ةةو ااةةربين الةةن ادضةةلا ر ةةةني  و : هةةق ةننيةةئيهل وةاةةت لاكهل سرةةا   ادق 
 يات لاكهل راوا  اهأ 

    
 

 2123صفحة : 
 
واسننياال ةن األوض قةق آ م ةن األوض أل  إننيةااله إننيةاال دناةةهي وإمنةا ذكةا م ةةق قةقوةهل مألوض ألرةهل كةانقا دهةو   

زووع وخنةو  ة وةةا هضةاهل  وألرةةهل   ةاس وزوعي كلةا لةةاا ق سةقو  ادنيةة ااال  دملكةق  رالةا هاهنةةا آةنةني ق جنةةات والاةق  و 
كةانقا ينحتةةق  ةةن جبةةاا األوض  اةةقات ويبنةق  ق األوض لقةةقواي كلةا لةةاا ق اآليةةة األقةاى  و ةةقدكهل ق األوض متخةةذو  
ةةةن سةةوقىا لقةةةقوا ومنحتةةق  ا بةةةاا  اةةقات ي ريانةةة  ىةةهل ةنةةةارع ةةةن األوض مناسةةةه ن لةةة إننيةةةائوهل ةةةن األوض ر،جةةةو 

 ة ااةق  را ةن األوض ادح دننيئقا ةنواي ودذدك ال ف الةاه  واست لاكهل راوا أ ةنار وهل ق األوض لا ت ن ل
وا سةةت لاو: اساللةةاوي دق ج ةيةةهل الاةاينوةةاي راداةةني وادتةةاال دةلبادغةةة كةةادح ق اسةةتبقا واسةةتفاوأ وة ةةىن اساللةةاو درةةهل  

احلةاث اللةاو  أل  ايققةق  ةنةه اللةةا ج ةةقا األوض الةاةا  مدبنةاال وادغةاس وادةزوع أل  ذدةةك ي ة  م لةاا دة،وض رتةىت الةةي 
 األوضأ 

وراع الةا ادتذكا هبذه ادن هل دةاههل مستغفاوه وادتق ة إداهي دق  ةه ةغفا  إجااةوهلي واسلمع اللا   ياهللاةاه ةةن ادنيةاك  
ضةا وادفاا أ وةن مفنن األسةقأ د  ج ة  هذه ادن هل الةة ألةاههل   با     ورت ه   ايق مجةة ادت ةاوي وج ةة  الةةة دي

 د،ةا م ستغفاو وادتق ة   ايق ادتفايعأ 
 وال ف األةا مدتق ة حباف ادلاقي دةقجه ايتق م ق لقده  واي لقم استغفاوا و يهل مث مق قا إداه  ق اآلية ايتق ةةأ  
ا      ومجةة  إ  ويب لايه جماه  استئناف  اةاين كةأرهل اسةت ظلقا د  ييةق  جةاةوهل ممةا يقبةو ا سةتغفاو النةهي رةأجابق  

لايةةه جماةةهي و ةةذدك ظوةةا د  ا لةةةة دااةة   ت ةاةةوأ ورتةةاف  إ   راوةةا دةتأكاةة  منةةزيم ىةةهل ق م ظةةاهل جةةاةوهل ةنزدةةة ةةةن 
 ينيك ق لبقا استغفاوهأ 

 وادقاأ: هنا ةات او دةادرة واسكاامي أل  ادب   يات او دةجفاال واسالااضأ لاا جبا  ن األهللابطأ  
           

إذ  القمةةه                      دةةةني رةةزا    ةةةا  اننةةا   ةة ا ريةةذدك ياةةت او هللاةة ه دضةة هأ ومقةة م ق مباالةة  الةةف ة حةةو   
لقدةةه  رةةإين لايةةه دجاةةه  الةةق  ادةة االي  ق سةةقو  ادبقةةا أ واةاةةه هنةةا: جماةةه ادةة الاالي وهةةق ا سةةتغفاوأ وإجا ةةة ادةة الاال: 

 إال اال اداائو ةا ودهأ 
[  62هذا دمنواان د  ن ب  ةا ي ب  آمؤان وإننا دفةي شةك ممةا مة القان إداةه ةايةه]  لادقا اي صاحل ل  كن  رانا ةاجقا لبو 

 هذا جقاهبهل الن  القمه ادبةاغة ادقجاز  اي،ى إوشا ا وه ايأ وهق جقاأ ةة  مدضما واييا ا  وهللا ف احلجةأ 
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اي هق  ةا جئتنا  بانة أ ولاينة ادتق اخ هنةا  وارتتاح اديمم مدن اال دقق  ادتق اخ دو ايمم وادتنباهي كلا مق م ق لقده  لادقا 
 دظواي وهي لقىهل  ل  كن  رانا ةاجقا لبو هذا  رإنه م اي  اابة وجائوهل راه روق م نافأ 

 و ل   دتأكا  ااربأ  
 ورتذف ةت ةق  ةاجقا  د  دة ر و اداجاال الةا دنه ماله اااي دق ةاجقا دةخاأ دق واآل  ولع اداأس ةن قاكأ وهذا 

يفوهل ةنه درهل ي  و  ةا  الاههل إداه شااي وإمنا قا بقه مب(ةو هةذا ألنةه   ةث رةاوهل وهةق شةاأ  كةذا لةاا ادبغةقق ق مفاةا 
 سقو  األالااف  دق كن  ةاجقا اقاا ادااا   و اية اد نيا  ونقا  آىتوهلأ 

 واسشاو  ق  لبو هذا  إىل اديمم ادذق قا بوهل  ه رتني   (ه   إداوهلأ  
ة  دمنواان د  ن ب  ةا ي ب  آمؤان   اةا   لةةة  لة  كنة  رانةا ةاجةقا  مالتبةاو   دتوةا الةةا ادت ناةفي واشةتلاىا الةةا ومجة 

 اسهل اسشاو  ادذق مبانه ديضا مجةة  دمنواان د  ن ب  ةا ي ب  آمؤان أ 
 وا ستفوام: إنياو ومق اخأ  
الةةةا اسةةتحقاو مةةةك األصةةنام د  ي بةة وها ق زاللوةةهل التةة اال  والةةربوا الةةن دصةةناةوهل ميقصةةقا يةةا ق ادقةةةة ةةةن اد  دةةة 

  مئوهل ألرهل دسق  ىهلي وذدك مما يزي  اسنياو اجتاها ق االتقا ههلأ 
    
 

 2124صفحة : 
 
ومجةةة  وإننةةا دفةةي شةةك  ة  قرةة الةةةا مجةةةة  اي صةةاحل لةة  كنة  رانةةا ةاجةةقا ي رب ةة  د  ذكةاوا اسةةوهل ةةةن صةةمح رتادةةه   

 ص و دنه ةاسو إداوهل وزا وا ذدك أتكا ا حباف ادتأكا أ وةن حماسن ادني  هنا إثبات نق   إ   ذكاوا درهل ينييق  ق
ةع نق  هللالا ا لع أل  ذدك زاي   إظواو حلاف ادتقكا  واسظوةاو هللاةاأ ةةن ادتحقاةق اةمف ةةا ق سةقو  إ ةااهاهل ةةن 

هل لتةفةة ق  وجةات ادتيةذيهي وأل  ةةا ق هامةه لقا األةهل داسةوهل  وإان دفي شك مما م القننا  أل  احلياية راوا الةن دةة
اآلية ق اأ وارت ي ريا   م القان   نق  وارتة   هةي نةق  ايةتيةهل وة ةه  ةاه رةةهل يقةع ق ا لةةة دك(ةا ةةن ثةمث نةقانت 

 امف ةا ق سقو  إ ااهاهل أل  احلياية هنادك الن مجع ةن اداسو ق  م القننا  رةق جاال  إننا   جتلع دو ع نقانتأ 
ايايةةه: اسةةهل راالةةو ةةةن دواأ إذا دولةةع ق ادايةةهأ يقةةاا: وا ةةه ودوا ةةه مب ةةىنأ ووصةةف ادنيةةك  ةةذدك أتكاةة  كقةةقىهل: جةة  و  

 ج هأ 
 لةةةاا اي لةةةقم دواليةةةتهل إ  كنةةة  الةةةةا  انةةةة ةةةةن ويب وآمةةةف ةنةةةه و ةةةة رلةةةن ينقةةةاين ةةةةن   إ  القةةةاته رلةةةا مزيةةة ونف  ةةةا  

 لاا  وهق ادنيأ  ق رتياية احملاووات كلا مق م  ا ةا أ [  جقاأ الن كمةوهل رةذدك مل م  ف مجةة  63ختاا]
 وا ت اال ا قاأ مدن اال دقق  ادتنباه إىل ةا ساققده اهتلاةا  نيأنهأ  
 وقا بوهل  قصف ادققةاة ده دةغاض ادذق مق م ق لقة نقحأ  
 ها ق لقة نقحأ واديمم الةا لقده  دوديتهل إ  كن  الةا  انة ةن ويب وآاتين ةنه و ة  كاديمم الةا نظا  
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 وإمنا يتجه هنا د  ياأا الن ةقجه مق مي  ةنه  الةا  و ة  هنا وأتقا  ةن الن ه  الن  و ة  ق لقة نقح اداا قةأ  
را قاأ أل  ذدك ةع ةا راه ةن ادتفنن   ة م ادتةزام  ايقةة وارتة   ق إالةا   اديةمم ايتلاثةوي هةق ديضةا دسة   مدباةا  ق  

 أ رةلا كا  جماوو  ةن  ا  ت ائاة ظارا وهق الن   كا  صاحيا ق وصف ادا ة  قفة م ا الةا وهللاقح اد  دة و رع ادةب
ا التناال ادامين هبا ومبن دوماواأ ويا كا  اةاوو هنا هللالا ا مدةة كةا  األرتاةن د  يقةع القةه ر ةو  آاتين  دايةق  مقااة  

إذ دةةق  ذدةك ديةا  كقنةةه ةةن   كقةةام يةا دراةة  ةةن إسةةنا  اسيتةاال  نةه ةةةن   ةنيةا إىل إيتةةاال قةاص ذق النايةةة مية ما 
اسيتاال إداهي رت ني د  ييق  اياا  إيتاال قاصاي ودق دولع  ةنه  القه  و ة  دتقههل ادااةع د  ذدك القض الةن اسهللاةارةي 

 نا وهلأ دق الن د  يقاا: وآاتين و تهي كققده  ودنج ةه آية دةناس وو ة ةنا  دق وو تنا ىهلي دق دن ظوهل و 
 ومجةة  رلن ينقاين ةن    جقاأ ادنياط وهق إ  كن  الةا  انة أ  
واي ةىن إدةةزام وجةة اي دق إ  كنةتهل منيةةاو  نبةةقال  ومقاةقنف الةةةا  الةةقميهل رةأان ةةة ةن  ين الةةةا  انةة ةةةن ويبي درةةلو  دين  

ةةةف قائفةةا ةةةن الةةذاأ   إ  دالةة ا الةةن يقاةةف إىل شةةييهلي وكاةةف متقل ةةق  ةةةف ذدةةك ودنةةتهل م ةلةةق  د  يقاةةف  ةةذدك جي 
 القاته و  درت  ينقاينأ 

 واديمم الةا لقده  ةن ينقاين ةن   إ  القاته  كاديمم الةا لقده  ةن ينقاين ةن   إ   ا ههل  ق لقة نقحأ  
 قاااينأ وراع الةا ا ستفوام اسنياوق مجةة  رلا مزي ونف  ا ختاا  دق إذ كا  ذدك رلا  الاؤكهل إايق إ  س ي ق  
واياا  مدزاي   رت وث رتاا مل يين ةقجق ا أل  ذدك زاي   ق درتقاا اسناا ي دق رلةا حية ث   إ  امب ةتيهل والقةا   

  إ  ااااا ي كققده م اىل رتياية الن نقح الةاه ادامم  رةهل يز ههل  الائي إ  رةااوا ي دق كنة  د الةقههل وهةهل ياةل ق  
قا الةاه رفاواي ودا  اي ىن درهل كانقا يفاو  رزا وا ق ادفااو ألنةه دةق كةا  كةذدك دقاةو رةلا كاوت  القههل زا وا الةا ةا كان

 هنادك: رةهل يز ههل  الائي إ  ةن رااوي ودقاو هنا: رلا مزي ونف إ  ةن ختااأ 
 وادتخااي ةق و قااي إذا ج ةه قاسااأ  
[ ر قاوهةا رقةاا 64 اقها  اقال راأقذكهل الذاأ لايه] واي لقم هذه انلة   ديهل آية رذووها أتكو ق دوض   و   

[  هذا جقاأ الن لةقىهل  وإننةا دفةي شةك ممةا مة القان إداةه ةايةه  65 ت قا ق  اوكهل ثمثة دايم ذدك وال   ا ةيذوأ]
 رأاتههل مب جز  مزيو ادنيكأ 

  إ   ا ههل أ وإالا    واي لقم  ي(و ادغاض ايتق م ق لقده ق لقة نقح  واي لقم ةن ينقاين ةن   
 واسشاو  هبذه إىل ادنالة رتني شاه وا انفمو ادقخا  النواأ  
   
 

 2124صفحة : 
 
ومجةةة  وإننةةا دفةةي شةةك  ة  قرةة الةةةا مجةةةة  اي صةةاحل لةة  كنة  رانةةا ةاجةةقا ي رب ةة  د  ذكةاوا اسةةوهل ةةةن صةةمح رتادةةه   

دتأكا أ وةن حماسن ادني  هنا إثبات نق   إ   ذكاوا درهل ينييق  ق ص و دنه ةاسو إداوهل وزا وا ذدك أتكا ا حباف ا
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ةع نق  هللالا ا لع أل  ذدك زاي   إظواو حلاف ادتقكا  واسظوةاو هللاةاأ ةةن ادتحقاةق اةمف ةةا ق سةقو  إ ةااهاهل ةةن 
لقا األةهل داسةوهل  وإان دفي شك مما م القننا  أل  احلياية راوا الةن دةةهل لتةفةة ق  وجةات ادتيةذيهي وأل  ةةا ق هامةه 

ية ق اأ وارت ي ريا   م القان   نق  وارتة   هةي نةق  ايةتيةهل وة ةه  ةاه رةةهل يقةع ق ا لةةة دك(ةا ةةن ثةمث نةقانت اآل
 امف ةا ق سقو  إ ااهاهل أل  احلياية هنادك الن مجع ةن اداسو ق  م القننا  رةق جاال  إننا   جتلع دو ع نقانتأ 

قةةاا: وا ةةه ودوا ةةه مب ةةىنأ ووصةةف ادنيةةك  ةةذدك أتكاةة  كقةةقىهل: جةة  وايايةةه: اسةةهل راالةةو ةةةن دواأ إذا دولةةع ق ادايةةهأ ي 
 ج هأ 

 لةةةاا اي لةةةقم دواليةةةتهل إ  كنةةة  الةةةةا  انةةةة ةةةةن ويب وآمةةةف ةنةةةه و ةةةة رلةةةن ينقةةةاين ةةةةن   إ  القةةةاته رلةةةا مزيةةة ونف  ةةةا  
  ةا أ [  جقاأ الن كمةوهل رةذدك مل م  ف مجةة  لاا  وهق ادنيأ  ق رتياية احملاووات كلا مق م  ا63ختاا]

 وا ت اال ا قاأ مدن اال دقق  ادتنباه إىل ةا ساققده اهتلاةا  نيأنهأ  
 وقا بوهل  قصف ادققةاة ده دةغاض ادذق مق م ق لقة نقحأ  
 واديمم الةا لقده  دوديتهل إ  كن  الةا  انة ةن ويب وآاتين ةنه و ة  كاديمم الةا نظاها ق لقة نقحأ  
 جه مق مي  ةنه  الةا  و ة  هنا وأتقا  ةن الن ه  الن  و ة  ق لقة نقح اداا قةأ وإمنا يتجه هنا د  ياأا الن ةق  
را قاأ أل  ذدك ةع ةا راه ةن ادتفنن   ة م ادتةزام  ايقةة وارتة   ق إالةا   اديةمم ايتلاثةوي هةق ديضةا دسة   مدباةا  ق  

   كا  صاحيا ق وصف ادا ة  قفة م ا الةا وهللاقح اد  دة و رع ادةب أ رةلا كا  جماوو  ةن  ا  ت ائاة ظارا وهق الن
ا التناال ادامين هبا ومبن دوماواأ ويا كا  اةاوو هنا هللالا ا مدةة كةا  األرتاةن د  يقةع القةه ر ةو  آاتين  دايةق  مقااة  

ةةن إسةةنا   اسيتةاال  نةه ةةةن   ةنيةا إىل إيتةةاال قةاص ذق النايةةة مية ما إذ دةةق  ذدةك ديةا  كقنةةه ةةن   كقةةام يةا دراةة 
اسيتاال إداهي رت ني د  ييق  اياا  إيتاال قاصاي ودق دولع  ةنه  القه  و ة  دتقههل ادااةع د  ذدك القض الةن اسهللاةارةي 

 دق الن د  يقاا: وآاتين و تهي كققده  ودنج ةه آية دةناس وو ة ةنا  دق وو تنا ىهلي دق دن ظوهل ونا وهلأ 
 اط وهق إ  كن  الةا  انة أ ومجةة  رلن ينقاين ةن    جقاأ ادني 
واي ةىن إدةةزام وجةة اي دق إ  كنةتهل منيةةاو  نبةةقال  ومقاةقنف الةةةا  الةةقميهل رةأان ةةة ةن  ين الةةةا  انةة ةةةن ويبي درةةلو  دين  

دالةة ا الةةن يقاةةف إىل شةةييهلي وكاةةف متقل ةةق  ةةةف ذدةةك ودنةةتهل م ةلةةق  د  يقاةةف  ةةذدك جي ةةةف قائفةةا ةةةن الةةذاأ   إ  
 أ القاته و  درت  ينقاين

 واديمم الةا لقده  ةن ينقاين ةن   إ  القاته  كاديمم الةا لقده  ةن ينقاين ةن   إ   ا ههل  ق لقة نقحأ  
 وراع الةا ا ستفوام اسنياوق مجةة  رلا مزي ونف  ا ختاا  دق إذ كا  ذدك رلا  الاؤكهل إايق إ  س ي ق قاااينأ  
جق ا أل  ذدك زاي   ق درتقاا اسناا ي دق رلةا حية ث   إ  امب ةتيهل والقةا  واياا  مدزاي   رت وث رتاا مل يين ةق  

  إ  ااااا ي كققده م اىل رتياية الن نقح الةاه ادامم  رةهل يز ههل  الائي إ  رةااوا ي دق كنة  د الةقههل وهةهل ياةل ق  
زا وا ق ادفااو ألنةه دةق كةا  كةذدك دقاةو رةلا كاوت  القههل زا وا الةا ةا كانقا الةاه رفاواي ودا  اي ىن درهل كانقا يفاو  ر
 هنادك: رةهل يز ههل  الائي إ  ةن رااوي ودقاو هنا: رلا مزي ونف إ  ةن ختااأ 

 وادتخااي ةق و قااي إذا ج ةه قاسااأ  
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ا [ ر قاوهةا رقةا64 واي لقم هذه انلة   ديهل آية رذووها أتكو ق دوض   و   اقها  اقال راأقذكهل الذاأ لايه] 
[  هذا جقاأ الن لةقىهل  وإننةا دفةي شةك ممةا مة القان إداةه ةايةه  65 ت قا ق  اوكهل ثمثة دايم ذدك وال   ا ةيذوأ]

 رأاتههل مب جز  مزيو ادنيكأ 
 وإالا    واي لقم  ي(و ادغاض ايتق م ق لقده ق لقة نقح  واي لقم ةن ينقاين ةن   إ   ا ههل أ  
  شاه وا انفمو ادقخا  النواأ واسشاو  هبذه إىل ادنالة رتني 
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 وإهللاارة ادنالة إىل اسهل ا مدة ألرا قةق   ق و    اااولة دة ا  أ    
و آية  و ديهل  رتا   ةةن انلةةي ومقة م نظةا هةذه احلةاا ق سةقو  األالةاافأ وسةتجيال لقةة ق إالااهبةا النة  لقدةه م ةاىل  

  وهذا   ةي شاخا  ق هذه اداقو أ 
 ودوصاههل  تجنه ا الت اال الةاوا دتقل ه درهل يتق و  ىا ةن مقةبوهل ق النا ههلأ ول  مق م القاها ق سقو  األالاافأ  
 وادتلتع: ا نتفاع ميتاعأ ول  مق م الن  لقده م اىل  وةتاع إىل رتني  ق سقو  األالاافأ  
ق سةةقو  األالةةاافي وذدةةك ادتأجاةةو استققةةاال ىةةهل ق وادةة او: ادبةةة ي ومقةة م ق لقدةةه م ةةاىل  رأصةةبحقا ق  اوهةةهل جةةا ني   

 اد الق  إىل احلقأ 
 واييذوأ: ادذق  رب  ه ادياذأأ يقاا: كذأ ااربي إذا اقتةقهأ  
[ ودقةذ ادةذين 66 رةلا جاال دةاان اانا صاحلا وادذين آةنقا ة ه  ا ة ةنا وةةن قةزق يقةئةذ إ  و ةك هةق ادقةقق اد زيةز] 

[  مقة م 68[ كةأ  مل يغنةقا راوةا د  إ   ةق ا كفةاوا وهبةهل د    ة ا د(لةق ]67 ايوههل جا ني] ظةلقا ادقاحة رأصبحقا ق
 اديمم الةا نظائا     هذه اآلية ق لقة هق  ق سقو  األالاافأ 

 وةت ةق  اانا  حمذوفأ  
الةذاأ ا ستئقةاا  وال ف  وةن قزق يقةئذ  الةا ةت ةق  اانا  احملذوفي دق اانا صاحلا الةاه ادامم وةن ة ه ةةن 

وةن اازق ايياف  ه اد ذاأ رإ  اد ذاأ ييق  الةةا كافاةات   ضةوا دقةزى ةةن   ة أ رايققةق  ةةن اد  ةف ال ةف 
ةنة الةا ةنة   ال ف إااال الةةا إاةاالي ودةذدك ال ةف ايت ةةق ومل ي  ةف ادف ةوي كلةا ال ةف ق لقةة الةا   اانةا هةق ا 

  ةاظ  أل  ذدك إااال ةن الذاأ ةغايا دةل  قف الةاهأ وادذين آةنقا ة ه  ز ة ةنا وااناههل ةن الذاأ 
 ومنقين  يقةئذ  منقين القض الن ايضاف إداهأ وادتق يا: يقم إذ جاال دةاانأ  
 واازق: ادذاي وهق ذا اد ذاأي ومق م اديمم الةاه لايباأ  
 ومجةة  إ  و ك هق ادققق اد زيز  ة لهللاةأ  
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أ والةرب الةن  ةق  مدةذين ظةلةقا د ميةاال ميقصةقا إىل الةةة مامةه احليةهلي دق ول  دك  ااةرب  ة(مث ة كة ات دمهتلةام  ةه 
دظةلوهل وهق ظةهل ادنياكأ وراه م ةاي  مبنيةاكي دهةو ةيةة مدتحةذيا ةةن د  يقةابوهل ة(ةو ةةا دصةاأ دودئةك ألرةهل ظةايق  

 ديضاأ 
 وادقاحة: ادقاالقة دصا توهلأ  
 وة ىن  كأ  مل يغنقا راوا  كأ  مل يقالقاأ  
 اه ق األالاافأ ومق م ش  
ولاد ا لوقو  د  إ   ق ا  مدتنقين الةا االتباو  ق ا اسهل ج  األةةأ ولةاده  ةز ي ورتفةص الةن الاصةهلي وي قةقأي  ة ةن  

 منقين الةا االتباوه االا د،ةة دو ادقباةةأ ومها  ايقتا  ةنيوقوات  دة اأ ق دالاال ادقبائو ايالا   الاال األج ا  األالةنيأ 
 الةا     ا  ق لقة نقح  ولاو    ا دةققم ادظايني أ  ومق م اديمم 
[ رةلةةا ودى ديةة يوهل   69 ودقةة  جةةاالت وسةةةنا إ ةةااهاهل مدبنيةةاى لةةادقا سةةةلا لةةاا سةةةهل رلةةا دبةةث د  جةةاال   جةةو رتناةةذ] 

[ واةادمةةه لائلةةة رضةةحي  ربنيةةاانها 70مقةةو إداةةه نيةةاههل ودوجةة  ةةةنوهل قافةةة لةةادقا   ختةةف إان دوسةةةنا إىل لةةقم دةةقط]
[ لادةةةةة  اي ويةةةةةةىت دددةةةةة  ودان الجةةةةةقز وهةةةةةذا   ةةةةةةي شةةةةةاخا إ  هةةةةةذا دنيةةةةةيال 71حاو وةةةةةةن وواال إسةةةةةحاو ي قةةةةةقأ]إبسةةةةة

[  ال ةةف لقةة الةةةا 73[ لةادقا دم جبةةني ةةن دةةةا   و ة    و اكتةةه الةةايهل دهةو ادباةة  إنةه  اةة  جماة ]72الجاةه]
 لقةأ 

 نقرتا إىل لقةه أ وأتكا  اارب حباف  ل   دمهتلام  ه كلا مق م ق لقده  ودق  دوسةنا  
وادغاض ةن هذه ادققة هق ايقالظة مبقا لقم دقط إذ الققا وسقا وهبهل رحو هبهل اد ذاأ ومل مغن النوهل جما دة إ ااهاهلأ  

ولة ة  لقةةة إ ةةااهاهل دةةذدك ودةتنقيةةه مبقاةةةه النةة  و ةةه الةةا وجةةه اس ةةةامي ودةةذدك  ةةا دسةةةقأ احليايةةة ق ادققةةص ادةةح 
    إخلأ لبةوا وادح    ها حنق وإىل الا

 واداسو: ايمئيةأ لاا م اىل  جاالو ايمئية وسم أ  
وادبنياى: اسهلأ دةتبنيا وادبنياو أ ومق م الن  لقده م اىل  و نيا ادذين آةنقا واللةقا ادقاحلات  ق دوا سقو  ادبقا أ هذه  

 ادبنياى هي ادح ق لقده  ربنياانها إبسحاو  أل   نياو  زوجه م ن  نياو  ده ديضاأ 
    
 

 2126صفحة : 
 
 وادباال ق  مدبنياى  دةلقارتبة ألرهل جاالوا ألجو ادبنياى روي ةقارتبة ىهل كلقارتبة اداسادة دةلاسو هباأ   
ومجةة  لةادقا سةمةا  ق ةقهللاةع ادباةا  ا دبنيةاى ي أل  لةقىهل ذدةك ةبة د ادبنيةاىي وإ  ةةا االةلض  انوةا رتيايةة درتةقااي  

 و إىل لقده إنه  ا  جما  أ ول  انتوا إداوا ق لقده  ربنياانها إبسحا
 وادامم: ادتحاةأ ومق م ق لقده  وإذا جاالك ادذين ي ةنق   ايمنا رقو سمم الةايهل  ق سقو  األن امأ  
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 و سمةا  ةف قا ة ةق ولع     ةن ادف وأ وادتق يا: سةلنا سمةاأ  
ممي دق ديةةهلي ة(ةةو  رقةةرب مجاةةو  أ وورةةع و سةةمم  ايارةةقع ةقةة و ةارةةقع الةةةا ااةةرب يبتةة د حمةةذوفي مقةة ياه: دةةةاق سةة 

ايق و د ةم ةن نقبهي أل  ادارع راه مناةي ة ىن ادف و روق د ا الةا اد وام واد(باتأ ودذدك قادف  انولا دة  دة الةا 
 د  إ ااهاهل الةاه ادامم و  ادامم   باو  درتان ةن الباو  اداسو زاي   ق اسكاامأ 

مما رتاي  هي دق نظاا إىل األ أ اسىي ادةذق الةلةه دنةا ق ادقةاآ   ققدةه  وإذا رتااةتهل  لاا ا ن ال اة: رتاا ااةاو  رتان 
 تحاةةةة رحاةةةقا  رتاةةةن ةنوةةةا دو و وهةةةا ي رحيةةةي ذدةةةك  وجةةةز دفةةةظ ق اد ا اةةةة د اال ي ةةةىن كةةةمم إ ةةةااهاهل الةاةةةه اداةةةمم ق 

 ادية اناةأ 
ز ي وادياةةائيي وقةةةف:  لةاا سةةةهل   ياةةا اداةةني ولةاد ا لوةةقو  لةةاا سةمم   فةةت  اداةةني و دةف   ةة  ادةةممأ ولةةاده  ة 

و  و  ددف     ادمم وهق اسهل اياايةأ والا   ه ادتحاة كلا الا  مباا ره  سمم  روق ةن مأ اكا  وز  ر اا ور ةو 
 ق     ادقفات ة(و: رتاام ورتامي ورتما ورتوأ 

ضافي وم جاو ادقاى سنة الا اة: ظةنوهل إ ةااهاهل الةاةه وادفاال ق لقده  رلا دبث  دة  دة الةا ادت قاه إسااالا ق إكاام اد 
 ادامم انسا ربا و إىل لااههلأ 

وادةبةةث ق اييةةا  يقتضةةي ا نتقةةاا النةةهي دق رلةةا د  ةةأأ و د  جةةاال  جيةةقز د  ييةةق  راالةةو  دبةةث ي دق رلةةا دبةةث جمائةةه  
إ ةااهاهل الةاةه اداةمم راقة و    جو رتناذي دق رلا د  أ جمائه ةقارتبا دهي دق  و الجوأ وجيقز ج و راالو  دبةث  هللاةلا

 جاو ا جاال أ وادتق يا: رلا دبث    جاال  هأ وانتفاال ادةبث ةبادغة ق اد جوأ 
 واحلناذ: اينيققي وهق احملنقذأ وادنيي دساع ةن اد بخي روق دالق  الةا م جاو إرتضاو اد  ام دةضافأ  
 و   مقو إداه  دش  ق ال م األقذ ةن    متناوده أ  
 ادنييال إذا دنياه دق كاههأ ويقاا: نيا  
وإمنةةا نيةةاههل ألنةةه رتاةةه د  إةاةةاكوهل الةةن األكةةو ألجةةو ادتةةربؤ ةةةن   اةةةهي وإمنةةا ييةةق  ذدةةك ق الةةا   ادنةةاس ق ذدةةك  

ادزةا  إذا كا  ادنازا مدبا  يضلا شاا يضافهي أل  دكو   ام ادقاى كاد و  الةا ادامةة ةن األذىي أل  ا ةزاال الةةا 
ز ق ادف ةةا ي رةةإذا اديةةف درتةة  الةةن منةةاوا اسرتاةةا  رةةذدك ألنةةه   يايةة  اياةةاية و  ياهللاةةا د  اسرتاةةا  مسرتاةةا  ةاكةةق 
 ييق  كفقوا د رتاا أ 

ودذدك القه لقده  نياههل  أ دوج  ةنوهل قافة ي دق درت  ق نفاه قافةة ةةنوهل ودهللاةلا ذدةكأ وةقة وه اسجيةاسأ  
 نقا ثمثة وكا  إ ااهاهل الةاه ادامم ورت هأ وذدك دنه قنيي د  ييقنقا ةضلاين شاا دهي دق رتباوهل ل االاي وكا

ومجةة  لادقا   ختف  ةفقةقدة اللةا لبةوةاي ألرةا دشةبو  ا ةقاأي ألنةه يةا دوجة  ةةنوهل قافةة ظوةا دثاهةا الةةا ةمحمةهي  
ريا  ظوقو دثاها مبنزدة لقده إين قف  ةنيهلي ودذدك دجا قا ةا ق نفاه  ققىهل    ختف ي رحيي ذدك الةنوهل مد ايقةة 

ح كيا هبا احملاوواتي دو هق جقاأ كمم ةق و  ا الةاه لقده  رأوج  ةنوهل قافة ي دق ولاا ىهل: إين قف  ةنيهلي  اد
كلةةا رتيةةي ق سةةقو  احلجةةا  لةةاا إان ةةةنيهل وجةةةق  أ وةةةن شةةأ  ادنةةاس إذا اةتنةةع درتةة  ةةةن لبةةقا   ةةاةوهل د  يققدةةقا دةةه: 

 ةهلأ د ةك  ا و دو ال وي ول  كانقا يققدق  دةقار : درتاأ دم س
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 ولقىهل  إان دوسةنا إىل لقم دقط  ةياشفة ةنوهل إايه  رهل ةمئيةأ وا لةة استئناف ةبانة دابه جمائوهلأ  
 واحليلة ةن ذدك كااةة إ ااهاهل الةاه ادامم وص ووههل الن الةهل ةنهأ  
 ورتذف ةت ةق  دوسةنا  دق  ق شيالي إجيازا دظوقوه ةن هذه ادققة و اهاأ  
اا  الذاهبهل   ايق اسهللاارة  لقم دةقط  إذ مل ييةن ألودئةك األلةقام اسةهل جيل وةهل و  ياج ةق  إىل ناةه والرب الن األلقام اي 

  و كانقا قةا ا ةن رقائو الارقا  الاال لااههلي ودشواها س وم كلا مق م ق األالاافأ 
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  إ ةااهاهل الةاةه اداةةمم كانة  رتاهللاةةا  ومجةةة  واةادمةه لائلةةة رضةحي   ق ةقهللاةةع احلةاا ةةن هللاةةلا  دوجة  ي أل  اةةةاد  

مقةة م اد  ةةام إدةةةاوهلي رةةإ  الةةا ههل ك ةةةا   اد ةةاأ ةةةةن   ةة ههل د  و ةةة اينةةةزا ميةةق  قا ةةةة ادقةةةقم: وق احلةة يث  واد ةةةاوس 
 قا ةوهل  أ ولاا ةا   ن حميا  ادتلالي:          

دغةام ولة  اقتقةات ادققةة هنةا اقتقةاوا اي و ة ادبا  لقةي  ا صا ا                       هللالي إداةك وجةاا ادقةقم وا  
 ة ي ا دقلقالوةةا ق قةما احلةةقاو  ةةني اداسةو وإ ةةااهاهل الةاةةه اداةممي ورتيايةةة ذدةك احلةةقاو التضةة  إ اةةه حبيايةةة لةةقىهل    
ختةةف إان دوسةةةنا إىل لةةقم دةةقط أ ودةةةا ادبنيةةاى رقةة  رتقةةة  لبةةو د   ةةربوه  رةةهل دوسةةةقا إىل لةةقم دةةقط كلةةا ق آيةةة سةةقو  

ت  رأوج  ةنوهل قافة لادقا   ختف و نياوه  غمم الةاهل أ رةلا التضا ماماه احملاوو  مقة مي مجةةة  لةادقا   ختةف  ادذاواي
رتياةة  لقةةة ادبنيةةاى وةةةا مب وةةا ةةةن احملةةاوو    ايقةةة احلةةااي أل  احلةةاا مقةةة  دةقبةاةةة ودةلقاونةةة ودةب  يةةةي وهةةي احلةةاا 

 ايق و أ 
ةن مبنيا ايمئية إ ةااهاهل الةاةه اداةمم  غةممي وكةا  هللاةحيوا هللاةحك م جةه  وإمنا هللاحي  اةاد  إ ااهاهل الةاه ادامم 

واستب ا أ ول  ولع ق ادتقوا  ق اسصحاح اد(اةن النيا ةن سفا ادتيقين  ولادقا ده: دين ساو  اةادمك? رقاا: ها هةي ق 
ق م نوا لائةة: درباحلقاقةة  ااالةأ رقادقا: ييق  دااو  اةادمك ا ني وكان  ساو  ساة ة ق مأ ااالة رضحي  ساو 

ددةة  ودان لةة  شةةخ ? رقةةاا ادةةاأ: يةةاذا هللاةةحي  سةةةاو ? رةةأنيات سةةاو  لائةةةة مل دهللاةةحكي ألرةةا قارةة ي لةةاا:    ةةةو 
 هللاحي   أ 

ومفايع  ربنياانها إبسحاو  الةا مجةة  هللاحي   مالتباو اي  قف وهق وةن وواال إسحاو ي ققأ  ألرا ةا هللاةحي   
م ني رةلا م جب  ةن ذدك  نياوها م ن ا  ن زاي   ق ادبنياىأ وادت جاه    يقد  ىةا ا ةن  إ      د   نياها ايمئية

وي ا  وم ا  هي رتىت يقد    نوا ا نأ وذدك د قو ق اد جه أل  شأ  د ناال ادنياقخ د  ييقنةقا ةوةزودني   ي انيةق  
 د  ىهل د    ي وكقا يفع دو  ههل  ةه دو   دو  ههلأ  ادبا إ  ة ةقدنيي و  يقد  ىهل ق األك(ا وأل  شأ  ادنياقخ ادذين يق 

ويا  نياوها  ذدك صارت   ت جبوا ادذق كتلته مدضحكي رقادة   اي ويةتةا دددة  ودان الجةقز وهةذا   ةةي شةاخا إ  هةذا  
 دنييال الجاه ي رجلةة  لاد   جقاأ دةبنياو أ 
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احلةةااأ وهةةذه لةةااال  ا لوةةقوأ ولةةاد ا ةةن الةةاةاي و ي قةةقأ  ةبتةة د  وةةةن وواال إسةةحاو  قةةربي وا لةةةة الةةةا هةةذا ق حمةةو  
و ةةز ي ورتفةةص  ي قةةقأ   فتحةةة وهةةق رتانئةةذ ال ةةف الةةةا  إسةةحاو أ ورقةةو  ةةني رتةةاف اد  ةةف واي  ةةقف مدظةةاف 
وق به سوو وإ  است ظله ظاهاية ادنحةا  كةأيب رتاةا   قاةاس رتةاف اد  ةف ادنائةه هنةا ةنةاأ ا ةاو الةةا ا ةاو نفاةهي 

  ىن دفظ   يقتضي إال االه مجاع درتياةه كلا ق ةغىن ادةباهأ وهق لااس هللا اف إذ كق  دفظ مب
وادنةة اال ق  اي ويةتةةا  اسةةت او  مب اةةة  تنزيةةو ادقيةةةة ةنزدةةة ةةةن ي قةةو رتةةىت منةةا ىي كأرةةا مقةةقا: اي ويةةةح ارتضةةا هنةةا روةةذا  

 ةقهللا كأ 
 جهي يقاا: اي ويةحأ وادقيةة: احلا ثة ادفظا ة وادفضاحةأ ود ةوا ايا  ةن ادقيوأ ومات لو ق ةقام ادت  
وامفق ادقااال الةا لااال   اي ويةتا   فتحة ةنيب ة ق آقاه  دفأ واألدف ادح ق آقا  اي ويةتا  هنا جيقز كقرا القهللاا الن  

ايال ايتيةهل ق ادن االأ واألظوا درا ددف ا ستغاثة ادقال ة قةفا الن  م ا ستغاثةأ ودصةه: اي دقيةةةأ ودك(ةا ةةا جتةيال هةذه 
 ق ادت جه  ةفظ الجهي حنق: اي الجباي ومسهل شيال ةت جه ةنهي حنق: اي النيباأ  األدف

 وكته ق ايقحف إبةادة ومل يقاد مسةادةي لاا ادزجام: كته  ققو  ادااال الةا دصو ايال ايتيةهلأ  
 ت جهأ وا ستفوام ق  ددد  ودان الجقز  ةات لو ق ادت جهأ ومجةة  دان الجقز  ق ةقهللاع احلااي وهي ةناط اد 
 وادب و: ادزومأ وساأ   اانه الن  مفاا لقده م اىل  و  يب ين زينتون إ  دب قدتون  ق سقو  ادنقوي رانظاهأ  
وزا ت مقايا ادت جه علةة  إ  هذا دنييال الجاه  وهةي مجةةة ة كة   دقةاغة ادت جةه رةةذدك رقةة  الةن ادةح لبةوةا  

 ئية رةهل م لئن دتحقاق  نيااههلأ ديلاا ا مقااي وكأرا كان  ةل    ق درهل ةم
ومجةة  هذا   ةةي  ةاكبةة ةةن ةبتة د وقةرب أل  اي ةىن هةذا اينيةاو إداةه هةق   ةةيي دق كاةف ييةق  دةه ودة  وهةق كلةا مةاىأ  

 وانتقه  شاخا  الةا احلاا ةن اسهل اسشاو  ةبانة دةلققق  ةن اسشاو أ 
 اةا  ةةن  هةذا  و شةاخ  قةرب ايبتة دأ وة ةىن ادقةةااالمني  ولةاد ا ةن ةاة ق   وهةذا   ةةي شةاخ   ارةع شةاخ الةةةا د     ةةي  

 وارت أ 
   
 

 2128صفحة : 
 
ول  جات الةا هةذه ادقةااال  ان و  د افةة وهةي ةةا دقةربان شةاخنا األسةتاذ ا ةاةو سةامل د ةق رتاجةه د  دم اد بةاس ايةرب     

 اداتاو جاوية داأ اينزا  باتني:            الي الن      األالاا  ق  غ ا  إىل ةأ  ةي رةلا را قا ةن اد  ام  ن  ةن وواال
 ولادقا ىا هذا رتبابك ةة ةاض                      رقاد : د  إالااهللاا دهق  اا ه   
رلا هي إ  نظةا  وا ةتةاةاةة                      رتق ك وجمه وياقط دةجنةه ر اأ كو ةن مةةة  إ  دم اد بةاس   

ا ده وأ اينزا: ةا دك مل ي ا ك هذا? رقادة  ا اويةة: ة ةذوو حياةبف حلنة  ق د  لةة : ة ةاض ايرب  رةهل يتحاكي رقا
 مدارع ومل ي ةهل د  الب     ن ةا ق  لاد  وهذا   ةي شاخ  ر اأ ايرب  ىذا ا قاأأ 
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ب ا أ و دةةا    هةق دةةا وجقاأ ايمئية إايها علةة  دم جبني ةن دةا    إنياو دت جبوا ألنه م جه ةةاا  ةنةه ا سةت 
 ادتيقيني دق دم جبني ةن ل و    الةا قاو اد ا اتأ وجقاهبهل جاو الةا ثقتوهل    قربههل رتق ةنيب الن دةا  أ 

ومجةة  و ة   و اكامه الةايهل  م ةاةو سنيةاو م جبوةاي أل  اسنيةاو ق لةق  ادنفةيي رقةاو اي ةىن:   الجةه ةةن دةةا    
  و ةةة ةةةن   و اكةةةي رةةم الجةةه ق م ةةةق لةة و    هبةةا ودنةةتهل دهةةو دتةةةك ادا ةةة وادربكةةة رةةم الجةةه ق أل  إال ةةاالك ادقدةة
 ولقالوا الن كهلأ 

ووجه م ةاو نفي اد جه هبذا د  ادت جه إةا د  ييةق  ةةن صة وو هةذا ةةن النة    وإةةا د  ييةق  ق ختقةاص    ةه  
   و اكامه الةايهل  ةفا ا م ةاو انتفاال اد جبنيأ إ ااهاهل الةاه ادامم واةادمه ريا  لقىهل  و ة 

وم ايف  ادبا   م ايف رتضقوي وهق ادبا  احلاهللاا  انوهل ادذق جاى راه هذا ادتحاووي دق  اة  إ ةااهاهل الةاةه اداةممأ  
 واي ىن دهو هذا ادبا أ 

 اا اأأ وايققق  ةن ادن اال ادتنقيه هبهل وجيقز كقنه اقتقاصا دزاي    اا  اياا  ةن هللالا  
ومجةة  إنةه  اة  جماة   م ةاةو دتقجةه و تةه و اكامةه إدةاوهل      حيلة  ةةن ي ا ةهي و نةه جماة ي دق الظةاهل ادنيةأ    رتة   

دن له رم ي ظهل الةاه د  ي  اوا ود اي وق اقتااو وصف احللاة  ةةن  ةني األالةاال احلاةىن كنايةة الةن وهللاةا   م ةاىل الةةا 
 إ ااهاهل الةاه ادامم ودهةهأ 

[ اي إ ةااهاهل 75[ إ  إ ةااهاهل حلةةاهل دواه ةناةه]64 رةلا ذهةه الةن إ ةااهاهل ادةاوع وجاالمةه ادبنيةاى جيا دنةا ق لةقم دةقط] 
[  ادت ايةف ق  ادةاوع  وق  ادبنيةاى  م ايةف 76دالاض الن هذا إنه لة  جةاال دةةا و ةك وإرةهل آمةاوهل الةذاأ  ةا ةةا و ]

 ااافةأ  اد و  ادذكاقي ومها ايذكقوا  آنفاي راداوع: ةاا ف
ولقدةةه  جيا دنةةا  هةةق جةةقاأ  يةةا  صةةام  قةةاغة ايضةةاوع  ستحضةةاو احلادةةة اد جابةةة كققدةةه  ويقةةنع ادفةةةك أ واةا دةةة:  

 احملاوو أ ول  مق ة  ق لقده  و  جتا ا الن ادذين  تانق  دنفاوهل  ق سقو  ادنااالأ 
ةن م ةاق احليهل مسةهل ادةذاتي وايةاا  رتةاا ةةن  ولقده  ق لقم دقط  الةا مق يا ةضافي دق ق القاأ لقم دقطأ وهذا 

 درتقاىا ي انه ايقامي كققده  رتاة  الةايهل اياتة  دق دكةواأ 
 واةا دة هنا:  الاال وةناجا  سأا هبا إ ااهاهل الةاه ادامم و ه اد فق الن لقم دقط قنياة إهمك اي ةنني ةنوهلأ  
مدة أل  ايققةق  ةةن جة اا ايمئيةة ادت ةاض إىل دةةا    قةاف ول  ميق  اةا دة ةع ايمئيةأ وال ي  إىل هللالا ا  

 اد ذاأ الن لقم دقطأ 
 و احلةاهل  ايقصقف محلةهل وهق صفة مقتضي ادقف  وارتتلاا األذىأ  
و األواه  دصةه ادذق يي(ا ادتأوهي وهق لقا: دوهأ ودوه: اسهل ر و انئه ةناأ دمقجعي وهق هنا كنايةة الةن شة   اهتلاةةه  

 ادناسأ هبلقم 
 وايناه  ةن دانأ إذا وجعي وهق ةنيتق ةن ادنقأ وهةق ادنةزواأ وايةاا  ادتق ةة ةةن ادتققةاي دق حماسةه نفاةه الةةا ةةا  

 حيذو ةنهأ 
 ورتقاقة اسان ة: اداجقع إىل ادنييال     ةفاولته وماكهأ  
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ي وهةق ورتةي ةةن   إىل إ ةااهاهل ومجةة  اي إ ااهاهل دالاض الةن هةذا  ةقةقا حمةذوف  ا الةاةه ايقةام وهةق ةةن  ة يع اسجيةاز 
الةاه اداممي دو جقاأ ايمئية إ ااهاهل الةاه اداممأ رإذا كةا  ةةن كةمم   رققدةه  دةةا و ةك  إظوةاو ق ةقةام اسهللاةلاو 

 س قاا اداوع ق هللالا ادااةعأ 
 و دةا    لضاؤهي دق دةا ميقينهأ  
 [    77هذا يقم القاه]  ويا جاالت وسةنا دق ا سيال هبهل وهللااو هبهل ذوالا ولاا 
 

 2129صفحة : 
 
ل  الةهل د  ايمئية ذاهبق  إىل لقم دقط ةن لقده  إان دوسةنا إىل لقم دقط أ رادتق يا: رفةاولقا إ ةااهاهل وذهبةقا  ةةا دةقط   

 الةاولا ادامم رةلا جاالوا دق اي رحذف ةا  ا الةاه ايقام إجيازا لاآناا   ي اأ 
اهاهل الةاولا ادامم ق صقو  ادبنياي رظةنوهل انسةا وقنيةي د  ي تة ق الةةاوهل لقةةه   ةا ههل ول  جاالوا دق ا كلا جاالوا إ ا  

 ادنينا ةي رةذدك سيال هبهلأ 
وة ىن  هللااو هبهل ذوالا  هللااو ذواله  اببوهلي دق  ابه جمائوهل رحقا اسسنا  إىل ايضاف إداةه وج ةو اياةن  إداةه  ااةزا  

 ازقي وهق دشبه  تجاي  ا ست او  ادتل(اةاةأ أل  إسنا  ادضاق إىل صارته ادذوع دناه مي ىن اة
وادةذوع: ةة  ادةذواع رةإذا دسةةن  إىل اآل ةةي روةق مقة يا اياةةارةأ وإذا دسةن  إىل ادب ةا روةق ةةة  ذواالاةه ق اداةا الةةا لةة و  

ايةق  س ة ق قمهي راجقز د  ييق : هللااو ذوالا  (ام حباا اسناا  ادذق ياي  ة  ذوااله رم يات اع ةة ها كلةا ياية  ر
ذوالةه دهللاةةاق ةةةن ة تةةا هأ وجيةةقز د  ييةةق   (ةةام حبةةاا ادب ةةا اي(قةةو محللةةو دك(ةةا ةةةن  التةةه رةةم ياةةت اع ةةة  ذواالاةةه كلةةا 
 االتا هأ ودايةا كا  روق است او   (اةاة حلاا ةن مل جي  رتاةة ق دةا ياي  اللةه حباا ادذق مل يات ع ة  ذوااله كلا ينياالأ 

 نفاه كلا يناجي اياال نفاه إذا اشت  الةاه دةاأ  ولقده  هذا يقم القاه  لاده ق 
واد قاه: ادني ي  رالا   ياهللايأ يقاا: يقم القاه إذا رت ث راه دةا الظاهل ةةن درتةقاا ادنةاس دو درتةقاا ا ةق كنية    

ادرب  وش   احلاأ وهق  زنة ر او مب ىن راالو و  ي اف ده ر و جما  وإمنا يقاا: االققصةه ادنيةا اشةت أ لةادقا: هةق ةنيةتق 
ةةةن لقدةةك: القةةا  ادنيةةيال إذا شةة  مهأ ودصةةو هةةذه ايةةا   يفاةة  ادنيةة  وادضةةغطي يقةةاا: القةةه ادنيةةيال إذا دةةقاهي وةنةةه 
اد قا ةأ ويقاا: القبتوهل ادانق  إذا دجاالتوهلأ ومل دلف الةا ر و جما  دقصف اداقم   قاهأ ودوا : دنه سايق  القابا 

  يا ي ةهل ةن الا   لقةه اداائة وهق ةقت  درهل جاالوه راواأ
وةن   يع ماماه هذه ا لو درا جاالت الةا ماماةه رتقةقىا ق ادقجةق ي رةإ  دوا ةةا ياةبق إىل نفة  اديةاوه د،ةةا د   

يااال  ه ويت ةه ايخةص ةنهي رإذا الةةهل دنةه   لةةص ةنةه هللاةاو  ةه ذوالةاي مث يقة و م بةاا الةن اي ةاين ومامابةا النةه كمةةا 
 ياي   ه نفاهأ 

ة(ةةا  سننيةةاال ايننيةة  إننيةةااله الةةةا رتاةةه ماماةةه احلقةةقا ق نفةة  األةةةاي هةةذا دصةةو ومقةةة  هةةذه اآليةةة أل  ميةةق   
 اسننياال ةا مل مين ق اديمم  واالي ادتق مي وادتأقا و واالي احلذف وادزاي  أ 
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ق  وجااله لقةه يواالق  إداه وةن لبو كانقا ي لةق  اداائات لاا اي لقم ه  ال  نا  هن د وا ديهل رامققا   و  ختةزو   
[  دق جااله     لقةهأ وإمنا دسن  اةيال إىل ادققم أل  ة(و ذدك اةيال  دهبةهل ولة  78هللاافي ددا  ةنيهل وجو وشا ]

 ةةاد وا الةةةةا ة(ةةةةهي رةةةإذا جةةاال   ضةةةوهل راةةةا قبه جمةةةيال آقةةا ق ولةةة  آقةةةاأ وهةةةذا ةةةن إسةةةنا  ادف ةةةو إىل ادقباةةةةة إذا ر ةةةةه 
   ضولاي كققا احلاوث ا ن والةة ا اةي:          

لقةي ههل لتةقا دةالة دقي                      رإذا وةاة  يقةابف سةولي و يواالق   ضةهل اداةاال ورةت  ادةااال الةةا صةاغة   
ايبف دةلف قا رااوه مينيي ادنيباه مبنيي اية رقعي وهةق  ةني اابةه وا لةزي روةق   ييةق  إ  ةبناةا دةلف ةقا أل  دصةةه 

يقتضةي د  اىةاع هةق  رةع اياشةي رتةني ةنيةاهأ إ  د  ذدةك منقسةي و قةي دهةاع ةنيي األسا ادذق ياةاع  ةهأ وهةذا ادبنةاال 
مب ىن ساو ساا كاا اي رقعي ودذدك لةاا مجةع ةةن دهةو ادةغةة: ننةه ةةن األر ةاا ادةح ادتزةةقا راوةا صةاغة ايف ةقا ألرةا ق 

دو قةقفي والةةا ادةقجوني األصو ةاةن   إىل راالةو  ةا ة ةةقمأ وراةاه ق ادقةحاح وادقةاةقس  نةه ا وم ةا  ةةن  ضةه 
 رجلةة  يواالق   رتااأ 

ول   قى ادقاآ  ذكا ادغاض ادذق جاؤوا ألجةه ةع اسشاو  إداةه  ققدةه  وةةن لبةو كةانقا ي لةةق  اداةائات  رقة  صةاوت  
 ىهل  دم   يا ق  إ  ألجةهأ 

لة  الةةهل اداةاةع  اهللاةوهل ةةن جماةئوهلي ومجةة  لاا اي لقم  اخل ةاتأنفة اسةتئنارا  ااناةا انشةئا الةن مجةةة  وجةااله لقةةه ي إذ  
 روق حباث ياأا اللا مةقاههل  ه أ 

   
 

 2130صفحة : 
 
وم وههل دقط الةاه ادامم  ققده  اي لقم ه  ال  نا  هن د وا ديهل أ وارتتاح اديمم مدن اال و رهل لقةه مالاق دنفقسوهل   

ا دنةا ق  نامةةك ةةن رتةةق ي كلةا سةةاأ أ واسشةةاو  الةاةهي ألنةةه ي ةةهل مقةةةبوهل ق الةا ههل كلةةا  ا الةاةه لةةقىهل  دقةة  الةلة  ةةة
 أ ه  ال  إىل   نا  أ و  نا     ا ةن اسهل اسشاو ي واسشاو  ةات لةة ق اد اضي وادتق يا: رخذوهنأ 

ومجةة  هن د وا ديهل  م ةاو دة اضأ وة ىن  هن د وا  درن رتما ديهل حيةةن  اةنيهل و ةني ادفارتنيةةي راسةهل ادتفضةاو   
 ة لق   ه لق  اد واو أ ةاةقأ ايفاهللاة

 و ه  ال  إشاو  إىل مجعي إذ  ني  ققده   نا  أ  
ول  ووق دنةه مل ييةن دةه إ  ا نتةا ي رادظةاها د  إ ةمو ادبنةات هنةا ةةن لباةو ادتنيةباه ادبةاةمي دق هة  ال ناةاؤهن كبنةا أ  

جماهةة ي وا ةةن جبةةاي ولتةةا  ي وهةةق  ودوا  ناةةاال ةةةن لقةةةه   ةة   ادقةةقم ادةةذين جةةاؤوا يواالةةق  إداةةهأ وهةةذا ة ةةىن ةةةا راةةا  ةةه
ايناسةةه   ةوةةن دققةةةه إذ لةةاا  هةةن د وةةا ديةةهل ي رةةإ  لقةةةه ادةةذين رتضةةاوا النةة ه ك(ةةاو ي رايةةق  اي ةةىن: هةة  ال ادناةةاال 

 رتزوجقهنأ وهذا درتان احملاةوأ 
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و ا لةع ةاةت لم ق ولاو: دوا   نات صةبهي وهق وواية الن لتا  أ وإذ كا  اينيوقو د  دق ا الةاةه اداةمم دةه ا نتةا  صةا 
 ا ثنني  ناال الةا د  ا ثنني م اةو ة اةةة ا لع ق اديمم كققده م اىل  رق  صغ  لةق يهل أ 

 ولاو: كا  ده ثمث  ناتأ  
 وم لض هذا احمللو القبتا أ  
 ال  نةةا   األوىل: د  ادقةةقم كةةانقا الةة   ك(ةةاا رياةةف ميفةةاوهل  نتةةا  دو ثةةمث??????????????? اد(اناةةة: د  لقدةةه  هةة   

الاض الةاوهل كلا الةل  آنفاي رياف كان  صفة هذه ادتخةاة  ني ادققم و ني ادبنات وههل ال   ك(اي رةإ  كةا  مزوجيةا مل 
ييفني ادققم وإ  كا   ا مزويج رلا هق?أ?? وا قاأ الن األوا: دنه جيقز د  ييق  ال   ادققم ادذين جاؤوه  ق و ال   

لقةةةهأ والةةن اد(ةةاين: دنةةه جيةةقز د  ييةةق  مقةةاف دةةقط الةاةةه اداةةمم ق  نامةةه  قصةةف  نامةةه دو د  ييةةق  ةةةع  نامةةه رتةةىت ةةةن 
األ ق ي وجيقز د  ييق  مقارا  قصةف ادنبةق  مدةقرتي دةلقةةحة د  ييةق  ةةن شةاع دةقط الةاةه اداةمم إمرتةة  ةاةك األأ 

ةةنون رتةم  ق شةاي ته   نامه إذا شاالي رإ  كا  دودئك اداهط شةاكاال ق ةةةك  نامةه كةا  اسةتلتاع كةو وارتة   يةو وارتة  
 الةا حنق ةا كا  ادبغاال ةن  قااي ا اهةاة ق ص و اسسمم لبو د  يناخأ 

ودةا حلاو ادناه ق دو   ةن كلو ةنون راجقز د  ييةق  ادقدة   رتقةا مدةذق مةا ةه دةةه  ةه ةةن اداجةاا ادةذين  قةةقا  
يةحةق األو    مال رايقنةةقا  رتقةني  ةوةةاههل ة(ةو ا ةةن  الةاوةاي كلةا كةةا  األةةا ق ادبغةةااي ق صة و اسسةةممي وجيةقز د   

ادةزي وودة  ادة ةا ي وييةق  هةةذا ادتحةاةو ةبارتةا اوميةام ألقةف ادضةةاويني وهةق ممةا ينيةاع شةاالا ة لتةةا ة(ةو ةةا شةاع نيةةاح 
 ايت ة ق دوا اسسمم الةا ادققا  نه صاو حماةا وهق لقا ا لوقوأ 

 اأدة مزويج اي ةنات مديفاو وهق رضقاأ ول  اشتغو ايفااو  الن كايا هذا مب 
 وراع الةا لقده  هن د وا ديهل  د  دةاههل  تققى   ألرهل إذا اةت(ةقا ةا الاض ىهل ةن ادنااال رامققا  أ  
 ولاد ا لوقو  و  ختزو   حبذف ايال ايتيةهل ختفافاأ ودثبتوا د ق اللاوأ  
 ةذدتهأ واازق: اسهانة وايذدةأ ومق م آنفاأ ودوا   
و ق  دةظاراةةةة اةازيةةةةأ ج ةةةو ادضةةةاف كةةةادظافي دق   جت ةةةةقين لةةةزاي النةةة  هللاةةةافي إذ يةحقوةةةهل دذى ق هللاةةةاارحي أل   

 ادضاارة جقاو الن  وأ اينزاي رإذا حلق  ادضاف إهانة كان  الاوا الةا وأ اينزاأ 
 دو إجا ة  الق أ  وادضاف: ادضائفي دق ادنازا ق ةنزا درت  نزو   ا  ائهلي ألجو ةاوو ق سفا 
ودصةو هللاةةاف ةقةة و ر ةو هللاةةاف يضةةافي ودةذدك ي ةةةق الةةةا ادقارتةة  ودك(ةاي والةةةا ايةةذكا واي نةث  ةفةةظ وارتةة ي ولةة   

 ي اةو ة اةةة  ا ايق و راجلع كلا لاا اللاو  ن كة(قم:          
 سلارتة واد  ام وايبا أ نزدتهل ةنزا األهللاااف ةنا ول  ظن دقط الةاه ادامم ايمئية وجا  ةاوين  باته الن ه دم  
 وا ستفوام ق  ددا  ةنيهل وجو وشا   إنياو ومق اخ أل  إهانة ادضاف ةابة   يف ةوا إ  دهو ادافاهةأ  
ولقده  ةنيهل  مب ىن   ضيهل دنيا الةاوهل  اد ههل الةا ادبا و وان  ام وجو وشا  ةن  اةنوهلي وهةذا إ ةااال ىةهل الةةا ادت قةو  

راا  ةا ههل راه رانواههلي رإ  ظوةقو اداشةا  ق ادفئةة ادضةادة يفةت  مأ اداشةا  ىهلأومد ية  داظوا راوهل ةن يتف ن إىل 
  اد ههل الةا ادبا و يزي ههل هللاااو   هأ 
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 2131صفحة : 
 
[ لةةةاا دةةةق د     يةةةهل لةةةق  دو آوق إىل وكةةةن 79 لةةةادقا دقةةة  الةلةةة  ةةةةا دنةةةا ق  نامةةةك ةةةةن رتةةةق وإنةةةك دةةةت ةهل ةةةةا نايةةة ]  

  لادقا  الن ادح لبةوا دقلقالوا ةقلع احملاوو  ةع دقط الةاه اداممأ  [  رقة  مجةة80ش ي ]
و دق  الةل   أتكا  ديقنه ي ةهلي رأك   تنزيةه ةنزدة ةن ينيا دنةه ي ةةهل أل  رتادةه ق الاهللاةه  نامةه الةةاوهل كحةاا ةةن     

   ااربي دق حنن ن ةهل دنك ل  ي ةهل قةقوهلي وكذدك ادتقكا  ق  وإنك دت ةهل ةا ناي  ي وكم ااربين ةات لو ق  زم رائ
 الةل  ةا دنا و بة ق  نامك وإنك م ةهل ةاا انأ 

 وة(ةه لقا رتياية الن لقم إ ااهاهل  دق  الةل  ةا ه  ال ين قق  أ  
 و ةا  األوىل انراة ة ةقة دف و اد ةهل الن اد لوي و ةا  اد(اناة ةقصقدةأ  
 كذاي إذا كا  ةاةتحقا دةهي ويقةاا: ةةا دةه رتةق ق كةذا مب ةىن واحلق: ةا حيقي دق جيه ألرت  دو الةاهي راقاا: ده رتق ق 

  ياتحقهي رادظاها دنه د ةق هنةا كنايةة الةن الة م ادت ةةق مدنيةيال والةن ادتجةاق النةهأ وهةق إ ةمو مل دو ة(ةةهي ولة  كاةز 
 ايفااو  ق مقاياهأ واي ىن: ةا دنا ق  نامك و بةأ 

 والقائوهلأ وجقا ه أ دق د     يهل لق   جقاأ ايئ  ةن ا 
 و دق  ةات لةة ق ادتلفي وهذا دلقا ةا دةينه ق مغاا هذا اينياأ  
وادبةاال ق   يةهل  دمسةت مالي دق الةةايهلأ يقةاا: ةةا    ةه لةق  وةةا    ةه  الةةأ وةنةه لقدةه م ةاىل  لةادقا    الةة دنةا اداةةقم  

 عادقت أ 
 ويققدق : ةا   هبذا األةا ي ا ي دق ل و  دو رتاةة الةاهأ  
 واي ىن: دا    لق  د ر يهل هباي وياي   ذدك لق  دنقاو ألنه كا   ايبا  انوهلأ  
 وة ىن  دو آوى إىل وكن ش ي   دو دالتقهل مبا راه ةن ةي دق مبيا  دو ذق سة ا  مين ف ةنيهلأ  
 واداكن: ادنيق ةن ا بو ايتقو مألوضأ  
 ق ع ةةن ادةاةو و  يةتفة  ةةنيهل درتة  إ  اةادمةك إنةه ةقةابوا  لادقا اي دقط إان وسو و ك دن يقةقا إداك راسا  هةك  

[  هةذا كةمم ايمئيةة دةةقط الةاةه اداةمم كاشةفقه  رةهل ةمئيةة 81ةا دصاهبهل إ  ةقال ههل ادقب  ددا  ادقةب   قايةه]
احملةةاووات ةاسةةق  ةةةن   م ةاىلأ وإذ لةة  كةانقا ق صةةقو  ادبنيةةا وكةانقا رتاهللاةةاق اةا دةة رتيةةا كمةوةةهل مب(ةو ةةةا كيةا  ةةه 

رجاال لقىهل   و  رتاف اد  ف الةا حنق ةا رتيي لقا دقط الةاه ادامم ولقا لقةهأ وهذا اديمم ادذق كةلقا  ةه دق ةا 
الةاه ادامم ورتي دورتاه   إىل دقط الةاه ادامم  قاس ة ايمئيةي رإنه يا  ةم  ةةقط مقلةع دذى هللاةافه ةبةةم ا ةزع ونفةا  

  م اىل ةع وسةه  رتىت إذا استاأس اداسو وظنقا درهل ل  كذ قا جاالههل نقاانأ احلاةة جااله نقا   الةا سنة  

This file was downloaded from QuranicThought.com



وا ت د ادمئية ق اهبهل دق ا الةاه ادامم مدت ايف  نفاةوهل دت جاةو اد لأنانةة إىل نفاةه ألنةه إذا الةةهل درةهل ةمئيةة الةةهل  
وةةةا كةةانقا إذا ةنظةةاين أ مث دحلقةةقا هةةذا ادت ايةةف درةةهل ةةةا نزدةةقا إ  سظوةةاو احلةةقأ لةةاا م ةةاىل:  ةةةا منةةزا ايمئيةةة إ  محلةةق 

مدبنياو   ققىهل  دن يقةقا إداك أ وجةيال حبةاف أتكاة  ادنفةي دة  دةة الةةا درةهل قةا بقه مبةا يزيةو ادنيةك ةةن نفاةهأ ولة  
ههل صاف   اديفاو الن دقط الةاه ادامم راج قا ةن رتاث دمقاي ودق دزاا الن ايمئية ادتنييو مألجاا  ادبنياية رأقفا

الةن الاةةق  اديفةاو حلاةةبقا إ  دق ةا الةاةةه اداةمم دقفةةاههل ريةةانقا ية ذو  دق ةةا الةاةه اداةةممأ ودةذدك لةةاا دةه ايمئيةةة  دةةن 
يقةقا إداك  ومل يققدقا دن ينادقاي أل  ذدةك ة ةةقم رةإرهل يةا دالةلةقا دق ةا الةاةه اداةمم  رةهل ةمئيةة ةةا كةا  ينيةك ق د  

 هل د  يتولقه  نه دقفاههلأ اديفاو   ينادقرهلي ودينه  نيا سقوه
وولع ق ادتقوا  د    داللةا د قةاو ايةااو ين دق ةا الةاةه اداةمم الةن هللاةافه رتةىت لةادقا: إ  هللاةاف دةقط سةحا  رانقةارقاأ  

 وذدك ظاها لقده م اىل ق سقو  ادقلا  ودق  واو وه الن هللاافه ر لانا دالانوهل أ 
 و و ك ي رةذدك رقة  رةهل م  ف ألرا مبنزدة ال ف ادباا أ ومجةة  دن يقةقا إداك  ةبانة سمجاا مجةة  إان وس 
ومفايةةع األةةةا مداةةاى الةةةا مجةةةة  دةةن يقةةةقا إداةةك  يةةا ق رتةةاف  دةةن  ةةةن هللاةةلا  سةةمةته ق اياةةتقبو كةةةهي رةلةةا ودى  

قلةع رةاال ا ت اال سمةته ةنوهل منقااروهل رتان د  يبةني دةه وجةه سةمةته ق اياةتقبو ةةنوهل مستئقةاىهل و نجامةهي رةةذدك ة
 ادتفايعأ 

   
 

 2132صفحة : 
 
و اسا  دةا مدااى  ضهل اداني وادققاأ وهق اسهل ةقة و دةاةا ق ادةاةو إىل ادقةباحأ ور ةةه: سةاى يقةاا  ة و  مهةز    

 ق دوده ويقاا: دساى مىلز أ 
 ةا دنه ةن دساىأ لاد انرعي وا ن ك(اأ ود ق ج فا هبلز  وصو الةا دنه دةا ةن ساىأ ولاده ادبالق  هبلز  ل ع ال 
ول  مج قه ق األةا ةع دهةه ألنه إذا ساى هبهل رق  ساى  نفاه إذ دق   ث دهةه و قي هةق يةا صة  د  يقةاا: اسةا هبةهل   

 دةفاو  ني دذهب  زي ا و ني ذهب   هأ 
 وادق ع  ياا ادقاف: ا زال ةن ادةاوأ  
نهأ وا دتفات اينوي النه هق ا دتفةات إىل اييةا  ايةأةقو ومجةة  و  يةتف  ةنيهل درت   ة لهللاة  ني ايات(ىن وايات(ىن ة 

 مبغا ومه كلا  د  الةاه ادقاينةأ 
وسةةبه ادنوةةي الةةن ا دتفةةات ادتققةةي ق كقاةةق ة ةةىن اىجةةا   ضةةبا حلاةةةات   حباةةث يق ةةع ادت ةةةق مدةةق ن ودةةق م ةةةق  

 جه رانيق الةاه  راالوهلأ اداؤيةأ وكا  م اني ادةاو دةخاوم كام يملي ممان ة ةن لقةه دو ةن زو 
و إ  اةادمةةك  اسةةت(ناال ةةةةن  دهةةةك ي وهةةق ةنقةةةقأ ق لةةااال  ا لوةةقو االتبةةةاوا  نةةه ةاةةت(ىن ةةةةن  دهةةةك  وذدةةك كةةةمم  

ةقجهي واي ىن:   ماا هباي دوي  د    ي ةلوا ااوجه ألرا كان  لةقة دققةوا رتخةربههل الةن زوجوةاأ ولةاده ا ةن ك(ةاي 
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الةا دنه است(ناال ةن  درت   ادقالع ق سااو ادنويي وهق ق ة ىن ادنفيأ لاو: إ  اةادمه قاج   ود ق اللاو  ارع  اةادمك 
ة وهل مث ادتفت  إىل اي ينة رحن  إىل لقةوا راج   إداوهلأ واي ىن انه راههل الن ا دتفات رةاةت(ةقا ومل  ت(ةو اةادمةه دةنوةي 

 ةاه ادنويأ وادتق يا: رم يةتفتق  إ  اةادمك مةتف أ رادتفت ي والةا هذا ادقجه را ست(ناال ةن كمم ةق و  ا ال
 ومجةة ي  إنه ةقابوا ةا دصاهبهل  استئناف  ااين انش  الن ا ست(ناال ةن اديمم ايق وأ  
وق لقدةةه  ةةةا دصةةاهبهل  اسةةت لاا ر ةةو ايضةةي ق ة ةةىن احلةةااي وةقتضةةا ادظةةاها د  يقةةاا: ةةةا يقةةابوهلي راسةةت لاا ر ةةو  

اهللاةةةي ةةةةن احلةةةاا حنةةةق لقدةةةه م ةةةاىل  إذا للةةةتهل إىل ادقةةةم  را اةةةةقا وجةةةقهيهل  اآليةةةةي دو ق ة ةةةىن ايضةةةي دتقايةةةه زةةةةن اي
 ا ستقباا منباوا الةا كقق ولقاله حنق لقده م اىل  دما دةا   أ 

 ومجةة  إ  ةقال ههل ادقب   ةاتأنفة ا ت ائاة ل    الن ادح لاةوا اهتلاةا وهقيمأ  
الةةهل ةةن ادقالاةة  را ةةةق الةةا م اةةني ادنيةةا ق اياةتقبوأ وايةةاا  ميقالةة  هنةا ةقالةة  اد ةةذاأ وايقالة : ولةة  ادقالة أ وادقالةة  د 

ادذق الةله دقط الةاه ادامم إةا  قرتي سا قي وإةا  قاينة احلااي وإةا إبقباو ةن ايمئية ق ذدك ايقةام  قمةه اآليةة هنةا 
 إجيازاي وهبذه ا التباوات ص  م ايف ادقال  مسهللاارة إىل هللالاههلأ 

مجةةةة  ددةةا  ادقةةب   قايةةه  اسةةتئناف  اةةاين صةة و ةةةن ايمئيةةة جةةقام الةةن سةة اا جيةةا  ق نفاةةه ةةةن اسةةتب اال نةةزوا و  
 اد ذاأأ 

وا ستفوام مقاياقي ودذدك يقع ق ة(ةةه ادتقايةا الةةا ادنفةي إوقةاال دة نةا  ةةع ايخا ةه ايقةاو دا ةاف ق ةأهأ وإمنةا لةادقا  
 ذدك ق دوا ادةاوأ 

[ ةاةقةة النة  و ةك وةةا هةي ةةن 82نةا الاداوةا سةارةوا ودة ةاان الةاوةا رتجةاو  ةةن سةجاو ةنضةق ] رةلا جاال دةاان ج ة 
 [  مق م اديمم الةا نظا  رةلا جاال دةاان أ 83ادظايني  ب ا ]

ولقدةه  ج ةنةا الاداوةا سةارةوا ودة ةاان الةاوةا رتجةاو  ةةن سةجاو  م ةق  ادضةلائا اد(مثةة اةةاوو  مسهللاةارة وحبةاف  الةةةا   
 ة ايفوقةة ةن اداااوأ الةا ادقاي

واي ىن د  ادقاية انقةب  الةاوهل انقمأ قاةف رتةىت صةاو الةا  ادباةقت سةارمأ دق وسةارةوا الاداةاي وذدةك ةةن انقةمأ  
 األوض هبهلأ 

 وإمنا التقا الةا ذكا ج و اد ا  سارم ألنه د قو ق اسهانةأ  
دنق أ و ةن  مب اضاةي وهةق منيةباه  ةاةمي دق حبجةاو   واداجاو: راا  قا  انو ق جونهل يقاا: سجاو مدممي وسجني م 

 كأرا ةن سجاو جونهلي كققا ك ه  ن زها:          
وجةةة ها ةةةن د ةةقم ادباةة  ولةة  جةةاال ق ادتةةقوا : د    دوسةةو الةةةاوهل كربيتةةا وانوا ةةةن اداةةلاالأ ود ةةو اااةةف رجةةا ةةةن   

 و  اكاان كا  لايبا ةن ة رهل انفجا مهللا اامت دوهللااة األوض  ااكني لذر  الةاوهل رتجاو  ة ا   حمالة كاديربي ي دو د
مث زاا ةن ذدك اييا  حبقا ث م الب  ق ادقاو ي دو  لا الةاةه ادبحةا و قةي دثةا ادبحةا الةاوةا رتةىت اآل ي وهةق اياةلا 

 حبا  دقط دو ادبحا ايا أ 
 ولاو: سجاو ة اأ  سنك جبو  الن ادفاوساة دق رتجا لةقط   نيأ  
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واينضق : ايقهللاقع   ضه الةا   ة أ واي ةىن هنةا درةا ةتتا  ةة ةتتاداةة ق ادنةزوا دةا   انوةا رةل أ وايةاا  وصةف احلجةاو    

  ذدك إ  د  احلجاو  يا ج ة  ةن سجاو دجاق ادقصف الةا سجاو وهق يفضي إىل وصف احلجاو  ألرا ةنهأ 
ةات مقهللاع أل ااضي ةنوةا الة م ا شةتباهي وةنوةا سةوقدة اسرتضةاوي وهةق واياقةة: ادح ىا سالاي وهي اد مةةأ واد م  

هنةا ةيةةىن  ةةه الةةن اي ةة   ايوائةةة أل  اسالة ا  ةةةن دةةقازم ادتقسةةاهل  قاينةةة لقدةةه  النة  و ةةك  أل  ماةةقميوا النةة    هةةق مقةة ياه 
 إايها ىهلأ 

هةي اي ينةةي رايةق  اي ةىن وةةا مةةك ادقايةة وهللالا  وةا هي  يقةة  أل  ي ةق  إىل ةةا الةا ت إداةه ادضةلائا اةةاوو  لبةةه و  
 ب اةة  الةةن اينيةةاكنيي دق اد ةةاأي رلةةن شةةاال رةاةةذهه إداوةةا رانظةةا ةقةةاهاي رةةاياا  ادب ةة  اييةةاينأ ويقةةة  أل  ي ةةق  إىل 
 احلجةاو ي دق وةةا مةةك احلجةاو   ب اة ي دق د    لةا و الةةا د  ياةةي اينيةاكني مب(ةوةاأ وادب ة  مب ةىن م ةذو احلقةقا ونفاةةه

 إبةيا  رتققدهأ وهذا ةن اديمم ايقجه ةع صحة اي ناني وهق   ا أ 
وجا     ا   الن اتال ادتأناث ةةع كقنةه قةربا الةن احلجةاو  وهةي ة نةث دفظةاي وةةع كةق     اة   هنةا مب ةىن راالةو   مب ةىن  

ى ادذق مب ىن ةف قا إذا ةف قاي رادنيأ  د  ي ا ق ةقصقره ق أتنا(هي ودين اد اأ ل  جياو  ر ام ادذق مب ىن راالو جما 
جةةةاى الةةةةا ة نةةةث  ةةةا رتقاقةةةي ادتأناةةةث زاي   ق ادتخفاةةةفي كققدةةةه م ةةةاىل ق سةةةقو  األالةةةااف  إ  و ةةةة   لايةةةه ةةةةن 
احملانني  ولقده  وةا ي ويك د و ادااالة ميق  لايبا  ولقده  لاا ةن حياي اد ظام وهي وةاهل أ ولاو: إ  لقده  وةا كان  

ي دق م اةةأ ولاةو: دصةةه ر ةةقا  غةقق رقلةع إ ة اا وإ  ةامأ وأتوا ادزلنيةةاق ةةا هنةا الةةا دنةةه دةةك  غاةا  ةةن هةذا ادقباةةو
 صفة حملذوفي دق مبيا    ا ي دو  نييال   ا  الةا ا رتتلادني ق ة ا  هللالا  هي أ 

واكةةهل اةةا وإين  وإىل ةةة ين دقةةاههل شةة ابا لةةاا اي لةةقم االبةة وا   ةةةا ديةةهل ةةةن إدةةه  ةةاه و  منققةةقا ايياةةاا واياةةزا  إين د 
[ واي لةةقم دورةةقا ايياةةاا واياةةزا  مدقاةةط و  مبخاةةقا ادنةةاس دشةةااالههل و  م (ةةقا ق 84دقةةاف الةةةايهل الةةذاأ يةةقم حمةةاط]

[  لقده  وإىل ة ين دقاههل ش ابا 86[  قا    قا ديهل إ  كنتهل ة ةنني وةا دان الةايهل حبفاظ]85األوض ةفا ين]
 وإىل  ق  دقاههل صاحلا  اخلأ إىل لقده ةن إده  اه  نظا لقده  

 دةاههل  (مثة دةقو: درت ها: إصمح ا التقا ي وهق ةن إصمح اد ققا وادفياأ  
 وةد(وا: صمح األاللاا وادتقارات ق اد امل      يفا وا ق األوضأ  
 ناقا ةا راه ةن ووسط  انولا اد(اين: وهق شيال ةن صمح اد لو قص مدنوي أل  إل اةوهل الةاه كا  راشاا راوهل رتىت 

 لب  وراا  وهذا هق اديف الن نقص اييااا وايازا أ 
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را ت د مألةا مدتقرتا  ألنه دصو ادقمح مث دالقبه مدنوةي الةن ةظةلةة كانة  ةتفنيةاة رةاوهل وهةي قاانةة ايياةاا واياةزا أ  
  اييتةةةاا ةالسةةةو ولةة  مقةةة م ذدةةةك ق سةةقو  األالةةةاافأ وهةةةي ةفاةةة   الظالةةة ألرةةةا جتلةةةع ققةةةةح اداةةالة وادغةةة وي أل

 ةاتاةهلأ وراههل الن اسراا  ق األوض والن نقص اييااا وايازا  ر ززه مألةا  ض ه وهق إيفاؤمهاأ 
ومجةة  إين دواكهل اا  م ةاو دةنوي الن نقص اييااا وايازا أ وايققق  ةن  إين دواكهل اا  دنيهل ااأ وإمنا ذكا وؤيتةه  

 وهل  ن لة   الةاوهل رحق الةاوهل شياهاأ وادباال ق  اا  دةلم اةأ ذدك ألرا ق ة ىن ادنيوا   الةا
وااا: رتان احلادةأ وي ةق الةا اياا كققده  إ  ماك قاا أ واألوىل  ةه الةاةه هنةا دايةق  د قةو ق م ةاةو ادنوةيي دق  

ا ياميبقنةه ةةن ادت فاةف ق نظةا دنيهل ق  ىن الن هذا ادت فاف مبا دوماتهل ةن ادن لة واد(او أ وهةذا ادت ةاةو يقتضةي لةب  ةة
 دهو اياؤال  ويق ع ةنوهل اد ذو ق اوميا هأ وهذا رتث الةا وساةة  قاال ادن لةأ 

مث اومقا ق م ةاو ادنوي  نه  اف الةاوهل الذام حيو هبهل إةا يقم ادقااةة وإةا ق ادة نااأ ودقةةقرتاته د،ةةاين دمجةةه  ققدةه  
 كفاا  ادن لة والقاا  واهبواأ  الذاأ يقم حماط أ وهذا كذيا ةن القاله  

 و حماط  وصف ا يقم  الةا وجه اةاز اد قةيي دق حماط الذا هي وادقاينة هي إهللاارة اد ذاأ إداهأ  
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وإالةةا   ادنةة اال ق مجةةةة  واي لةةقم دورةةقا ايياةةاا  دةةزاي   ا هتلةةام م لةةةة وادتنباةةه يضةةلقراي وهةةق األةةةا إبيفةةاال ايياةةةاا   
ازا أ وهذا األةا أتكا  دةنوي الن نققولاأ وادنييال ي ك   نفي هللا هي كققده م ةاىل  ودهللاةو راالةق  لقةةه وةةا هة ى أ واي

 دزاي   ادل اه ق اسيفاال   ةه رتققده     ادنوي الن هللا هأ 
م د،ةا  هي وادباال ق لقده  مدقاط  دةلم اةأ وهق ةت ةق أ دورقا  رافا  إ  اسيفاال يم اه ادقاطي دق اد  ا م ةا  

 أل  اد  ا ة اوف رتاني ومنباوا الةا د  هللا ه ظةهل وجقو وهق لبا  ةنياأ 
 وادقاط مق م ق لقده م اىل  لائلا مدقاط  ق آا اللاا أ  
وادةبخ : ادةةنقصأ ومقة م ق لقةةته ق سةقو  األالةةااف ةفاةااأ وذكةةا ذدةةك   ة  ادنوةةي الةن نقةةص ايياةاا واياةةزا  مةةذياو  

أل  ادت فاةةف ةةن اةة  ادنةةاس ق دشةةاائوهلي وم  يةةة  مبخاةقا  إىل ةف ةةقدني مالتبةةاوه هللاةة  دال ةةا مدت لةاهل   ةة  ختقةةاصأ 
 روق ةن مأ كااأ 

واد (ي مدااال ةن مأ س ا ووةةا ووهللاةيي ومدةقاو كة الاي هةق: ادفاةا أ ودةذدك رققدةه  ةفاة ين  رتةاا ة كة   د اةةوةا  
 ة(و ادتقكا  ادةفظي ةبادغة ق ادنوي الن ادفاا أ 

 : ادنوي الن ادفاا  كةهي كلا ي ا الةاه لقده  ق األوض  ايققق  ةنه م لاهل دةاكن ادفاا أ واياا  
 وادفاا  مق م ق لقده م ةا  وإذا لاو ىهل   مفا وا ق األوض  ق دوا سقو  ادبقا أ  
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اةا  ااةاصي ول  رتقو ادنوي الن األالهل     ادنوي الن اد امي و ه رتقة  أاة ة كة ات: مألةةا   ة  ادنوةي الةن ادف 
 مث مدت لاهل     ادتخقاصي مث  زاي   ادت لاهلي مث  تأكا  ادت لاهل األالهل  ت لاهل اييا ي مث  تأكا ه مي ك  ادةفظيأ 

وسةةةك ق رةةاوهل الةةن ادفاةةا  ةاةةةك ادتةة وم را تةة ده  نوةةاوهل الةةن نةةقع ةةةن ادفاةةا  رةةاي رةةاوهل وهةةق ادت فاةةفأ مث اومقةةا  
قاا ادنةاسأ مث اومقةا رنوةاههل الةن ا ةن  األالةةا دةفاةا  ادنيةاةو  لاةع دنةقاع رنواههل الن جن  ذدك ادنقع وهةق دكةو دةة

 ايفاس  وهق اسراا  ق األوض كةهأ وهذا ةن دساداه احليلة ق هائة ادنفقس  قبقا اسوشا  واديلااأ 
ظتةه مبةا د قةاه وإذ ل  كان   اية ايفا  ةن اسراا  اجتمأ ةا راه نفع الاجو ده ةن نقاا ةا حيبه دالقه شة اه ةقال 

   ةن اد(قاأ الةا اةت(اا دةاه وهق ادنفع ادبالي هق قا ىهل مما يقلرقنه ةن ايتاع اد اجوأ 
ودفظ   قاة  كةلة جاة ة ي ا  ق كمم اد اأي ةنوا: اد وامي وة ذنةة  ضة ه وهةق ادةزوااي رأرةا ت د  ةةا يقلرقنةه ةتةاع  

 قاؤه  ناقق ودقاوقأ زائوي وةا ي القههل إداه رتظ مو  ا زائوي و 
رأةا كقنه  ناقاي ر،  ادياه احلما انشة  الةن اسةتحقاو شةاالي ر ةاقي روةق رتاصةو ةةن مةااض  ةني األةةة رةم حينةق  

ايأققذ ةنه الةا آقذه را ا يه ويل ص  ه اد وائا ربتجنه ذدةك مبقةا األةةة ق دةةة ةةن مقثةه   ضةوا الةةا   ة ي وةةن 
ة رتجةة ادةةق اع إذ لةاا ادنةيب صةةو   الةاةه وسةةهل:  إ   ةةةاالكهل ودةةقاديهل الةةةايهل دجةو ذدةك لةةا  األةةقاا مدة ةاال ق ق بةة

رتاام  ريلا د  إهااو اد ةاال   و  رتق يفضي إىل ادتقامو وادتفاين  ني األةة ريذدك انتزاع األةقاا   و  وجووا يفضةي 
  الن وسائو دقذها كفاا  ت ي ةاض  إىل ادتقاثه وادت(اوو رتيق  ة اهللاة دم تزاز وادزوااأ وديضا ر،  نقاىا   و  وهللاا

إىل ماةاط القا ه  اةبوا ةن دصحاهباأ لاا ا ن ال اال  :  ةن مل ينييا ادن هل رق  م اض دزواىا وةن شياها رق  لا ها 
   قاىا  أ 

لةا ق لقدةه م ةاىل ودةا كقنه دقاواي ر،  ري   النوا ةقةاوان دةقالة  م ةزاال الةةا ماكوةاي وذدةك ا ةزاال ةةن ادن ةاهل ااادة  ك 
  وادبالاات ادقاحلات قا الن  و ك ثقام وقا ةا ا أ 

الةا د  دفظ  ادبقاة  يتحلو ة ىن آقا ةن ادفضو ق كمم اد اأي وهق ة ةىن ااةا وادربكةة ألنةه   يبقةا إ  ةةا حيةتفظ  
ه م ةاىل  راةه سةيانة ةةن و يةهل  ه دصحا ه وهق ادنفائ ي ودذدك د ةق   ادبقاة  الةةا ادنيةيال ادنفةا  ايبةاوك كلةا ق لقدة

و قاة مما ماك آا ةقسا وآا هةاوو  ي ولقدةه  رةةق  كةا  ةةن ادقةاو  ةةن لةبةيهل دودةقا  قاةة ينوةق  الةن ادفاةا  ق األوض  
 ولاا اللاو  ن ة   يياأ دو وويني  اد ائي:          

لةةةاا ايازولةةةي: اي ةةةىن مث اماةةةف قاةةةاوكهل إ  مةةةذنبقا مث أتماةةةف  قاتيةةةةهل                      رلةةةا الةةةةي  ةةةذنه ةةةةنيهل رةةةقت   
 ودةاثةيهل يقالق  اي ذو  وهذا كلا يقاا: رم  ةن  قاة دهوي دق ةن دراهللاةوهلأ 

وق كةلةة  ادبقاةةة  ة ةىن آقةةا وهةق اس قةةاال الةةةاوهلي واد ةاأ يققدةةق  النة   ةةةه اديةةف الةن ادقتةةاا: ا قةقا الةانةةاي ويققدةةق    
 األالنيا:   ادبقاة ادبقاة  مدنقه الةا اس ااالي لاا
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 لادقا ادبقاة واىن ق حيق ههل                      و   قاة إ  اد(او وانينيفقا ولاا ةاقو  ن زاي   احلاوثي:            
واةاميهل ةةن دذكا مدبقاةا الةةا ةةن دصةا ف                      و قاةاق دين جاهة   ةا ةة مةي  واي ةىن إ قةاال   الةةايهل   

الذاأ ا ستئقاا قاديهل ةن هذه األالااض اد اجةة اداائة اد البةي رايق  م ايضا  قالا  ا ستئقااأ وكو هذه اي ةاين 
 صاحلة هناأ ود و كمم ش اه الةاه ادامم ل  اشتلو الةا مجا وا رحياه ادقاآ  هبذه اديةلة ا اة ةأ 

وةا مج ةا ومفايقةا إهللاةارة منيةايف ومةالنأ زهةي إهللاةارة الةةا ة ةىن ادةمم أل  وإهللاارة   قاة  إىل اسهل ا مدة الةا اي اين كة 
 ادبقاة ةن رضةه دو مما دةا  هأ 

وة ىن  إ  كنتهل ة ةنني  إ  كنتهل ةق لني مبا دوسة   ه إدايهلي ألرةهل   يلكةق  ةفاسة ههل وياميبةق  ةةا دةةاوا  ةه إ  إذا  
قةةاا ىةةهلي رلقلةةع ادنيةةاط هةةق كةةق  ادبقاةةة قةةاا ىةةهلي دق   ميةةق  صةة لقا    ذدةةك ةةةن النةة   ي رونادةةك ميةةق   قاةةة   

 ادبقاة قاا إ  دةل ةننيأ 
وجاال مسهل ادفاالو ادذق هق رتقاقة ق ا مقاف مدف و ق زةةا  احلةاا مقايبةا سميةارهل إبظوةاو احلةاص الةةا رتقةقده ق  

 احلاا واست جا  إبميارهل دئم يفجأههل اد ذاأ رافقت ادت اوكأ 
 وةا دان الةايهل حبفاظ  ق ةقهللاةع احلةاا ةةن هللاةلا  االبة وا  ونظةائاهي دق ار ةةقا ذدةك مقتاةاوكهل ألنةه دقةمرتيهل  ومجةة 

 ودا  ةياهيهل الةا ر ةهأ 
واحلفةةاظ: اةةةربي كققدةةه  رةةإ  دالاهللاةةقا رلةةا دوسةةةناك الةةةاوهل رتفاظةةا إ  الةاةةك إ  ادةةبم   ومقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  وةةةا  

األن امأ وايققق  ةن ذدك اسةتنزاا  ةائاههل دةئم ينيةلئزوا ةةن األةةاأ وهةذا استققةاال ق  ج ةناك الةاوهل رتفاظا  ق سقو 
 ادل اه ورتان ا  ااأ 

[   87 لادقا اي ش اه دصةقامك أتةاك د  نلك ةا ي ب  آمؤان دو د  نف و ق دةقادنا ةا ننياال إنك ألن  احلةاهل اداشةا ] 
ذ ق  ايةحة و  لة   ةاد وا ق كةو دةةة الةةا إنياوهةا وا سةتوزاال  فاالةوةا كان  ادقم  ةن اللا  األ اي  كةواأ وكا  ايية

 دمقاصقا  ه  و ههل لقم  ا ق  ي رةلا كان  ادقم  دقص داللادةه ايخادفةة ي تةا ههل ج ةقهةا اينيةا  الةاةه مبةا  ةغةه إدةاوهل 
 ا دةتويهل  ه واداخاية الةاه ميذيبا ةن دةقو لادفة ي تا ههل  ناال الةا ادتناسه  ني ادابه وايابه ق لادفة اي تا  لق

ده رالا جاالههل  هي رإسنا  األةا إىل ادقةقات  ا رتقاقي إذ ل  الةهل كةو اد قةمال د  األر ةاا   أتةةاأ واي ةىن د  صةممه 
ق أتةاه  رهل يلكق ي دق أتةاه    حيلةوهل الةا ماك ةا ي ب  آمؤههلأ إذ ة ىن كقنه ةأةقوا   لو  اه دنةه ةةأةقو مداة ي 

 ذدك    اةاههل  شااالأ 
و ةةا  ق لقدةةه  ةةةا ي بةة  آمؤان  ةقصةةقدة صةا لة الةةةا اي بةةق اتأ وة ةةىن ماكوةةا مةةاك البا هةا كلةةا يةة ذ   ةةه ر ةةو  ي بةة  أ  

 وجيقز د  ميق   ةا  ةق وية  تق يا: د  نلك ة(و البا   آمئناأ 
 ي ورتفصي وقةف  دصممك   قاغة ايفا أ ولاد ا لوقو  دصةقامك   قاغة مجع صم أ ولاده  ز ي وادياائي 
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و دو  ةةةن لقدةةه  دو د  نف ةةو ق دةقادنةةا ةةةا ننيةةاال  دتقاةةاهل ةةةا اةةةاههل  ةةه أل  ةةةنوهل ةةةن   يتجةةا رةةم ي فةةف ق ادياةةو  
وايازا  روق لاهل آقا ةتلاز الن  قاة األةةة  نةه ةةأةقو  ةلك ادت فاةفأ رققدةه  د  نف ةو  ال ةف الةةا  ةةا ي بة  آمؤان ي 

 نلك ر و ةا ننياال ق دةقادنا رنيق   قع دةاك نف و ةا أتةاان  ف ةه ونلك ةا أتةاان  لكهأ دق د  
وهبةةذا م ةةةهل د     االةةي إىل ج ةةو  دو  مب ةةىن واو ا لةةعي كلةةا  وم الةاةةه ك(ةةا ةةةن ايفاةةاين ة(ةةو ادباضةةاوق واديقاشةةي  

أ وأتوده  قجوني: درت مها الن دهو ادبقا  واآلقا وج ةقه ال فا الةا  نلك رتقجاقا ال م استقاةة اي ىن كلا لاا اد ربق
الن دهو اديقرةي درت مها ةبف الةا مق يا حمذوف واآلقا الةا أتويو ر و  أتةاك  وكممهةا ميةةفأ ودةةا األك(ةا رقةاووا 
إىل صةةاف  دو  الةةن ةت ةةاوف ة ناهةةا ولةة  كةةانقا ق سةة ة الةةن ذدةةكأ وسةةي  النةةه ك(ةةا ة(ةةو صةةارته ادينيةةافأ ودوةةةأ 

 إىل ةا صارتنا  هأ  ادبغقق وادنافي
ومجةةةة  إنةةك ألنةة  احلةةةاهل اداشةةا   اسةةتئناف هيةةهل آقةةاأ ولةة  جةةاالت ا لةةةة ة كةة   حبةةاف  إ   و م ادقاةةهل و قةةاغة  

 ادققا ق مجةة  ألن  احلةاهل اداشا   راشتلة  الةا دو  ة ة ك اتأ 
 ااأ واحلةاهلي زاي   ق ادتويهل: ذو احلةهل دق اد قوي واداشا : احلان ادت  ا ق اي 
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 لاا اي لقم دوديتهل إ  كن  الةا  انة ةن ويب ووزلف ةنه وزلا رتانا وةا دوي  د  دقادفيهل إىل ةا درةاكهل النةه إ  دوية  إ    

[  مقة م نظةا اآليةة ق لقةة نةقح ولقةة صةاحل 88اسصمح ةا اسةت    وةةا مةقراقي إ  مت الةاةه مقكةة  وإداةه دناةه]
 الةاولا اداممأ 

وايةاا  مدةازو احلاةةن هنةا ة(ةو ايةةاا  ةةن ادا ةة ق كةةمم نةقح وكةةمم صةاحل الةاولةا اداةةمم وهةق ن لةة ادنبةة ال ي وإمنةا الةةرب   
ش اه الةاه اداةمم الةن ادنبةق  مدةازو الةةا وجةه ادتنيةباه ةنيةاكةة دقةقىهل:  دو د  نف ةو ق دةقادنةا ةةا ننيةاال  أل  األةةقاا 

سةةااو اديةةممي دو يةة ا الةاةةه  إ  كنةة  الةةةا  انةةة ةةةن ويب أ وادتقةة يا: ةةةاذا دوزاوأ وجةةقاأ ادنيةةاط حمةةذوف يةة ا الةاةةه 
يا يهل ق ميذييبي دو ةاذا ينجايهل ةن الالبة ميذييبي وهق كذيا ىهل الةةا رةاض ارتتلةاا د  ييةق  صةا لاي دق رةاحلزم 

 د  أتقذوا هبذا ا رتتلااي دو راحلزم د  منظاوا ق كنه ةا راتيهل النه دت ةلقا دنه دقمرتيهلأ 
وة ىن  وةا دوي  د  دقادفيهل إىل ةا دراكهل النه  الن  مجاع ايفااين ةن ادتا  ني رلن    ههل: ةا دوي  مما راتيهل النه د   

دةةةن يهل در ةةا  ودان در ةوةةاي دق مل دكةةن ألرةةاكهل الةةن شةةيال ودان در ةةةهأ و ةةني ق ادينيةةاف إرةةا   ادلكاةةه هةةذا اي ةةىن  ققدةةه  
لقةة ه ودنةة  ةةةقا النةةهأأأ ويةقةةاك اداجةةو صةةا وا الةةن ايةةاال رتاةةأده الةةن صةةارتبه راقةةقا: يقةةاا: قةةادفف رةةم  إىل كةةذا إذا 

 قادفف إىل اياالي ياي  دنه ل  ذهه إداه واو ا ودان ذاهه النه صا وا  اهأ 
و اانةةه د  ايخادفةةة مةة ا الةةةا ا مقةةاف  ضةة  رتادةةهي رةةإذا ذكةةات ق  ةةاض  دةة  الةةةا ا مقةةاف  ضةة هي مث يبةةني وجةةه  

هل ادنيةةيال ادةةذق رتقةةو  ةةه ااةةمف ةةة قق  حلةةاف  إىل  ادةة اا الةةةا ا نتوةةاال إىل شةةيال كلةةا ق لةةقىهل ايخادفةةة  ةةذكا اسةة
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قةةادفف إىل ايةةاال دتضةةلني  دقةةادفيهل  ة ةةىن اداةة ي إىل شةةيالأ ويت ةةةق  إىل ةةةا درةةاكهل   ف ةةو  دقةةادفيهل ي وييةةق   د  
 دقادفيهل  ةف قا  دوي  أ 

در و قمف األر اا ادح راتيهل النوا    دصاريهل النوا ودان دصا إداواأ رققده  د  دقادفيهل إىل ةا دراكهل النه  دق د   
وايققةق :  اةا  دنةةه ةةأةقو  ةةذدك دةةاا ي ةةهل األةةة وإايه وذدةةك شةأ  ادنيةةاائعي كلةا لةةاا الةلةاؤان: إ  ق ةةاأ األةةة ينيةةلو 

رةاههل النةه ينوةا ديضةا  اداسقا الةاه ادقم  وادامم ةا مل ي ا  داو الةا ختقاقه امف ذدكي رفي هةذا إظوةاو د  ةةا
نفاه النهأ وق هذا منباه ىهل الةا ةا ق ادنوي ةن ايقةحةي والةا د  شأنه دةا  شةأ  ا بةا ا  ادةذين ينوةق  الةن داللةاا 
وههل امقراي أل  ة(ةو ذدةك ينةيب   ة م ادنقة  رالةا اةةاو  وينوةق ي إذ دةق كةانقا ياية و  ادنقة  وااةا ق ذدةك  قتةاووه 

 ةةىن ياةةةي ادتةةق اخ ق لقدةةه م ةةاىل  دأتةةةاو  ادنةةاس مدةةرب ومناةةق  دنفاةةيهل ودنةةتهل متةةةق  اديتةةاأ درةةم ألنفاةةوهل وإىل هةةذا اي
 م قةق   دق ودنتهل متةق  كتاأ ادنياي ة اد اةة ديهل درم م قةق  رت ةلقا دنيهل دوىل عةه ااا ألنفايهلأ 

الةة  إةةا ألنةه الةاف ةةن ةمةة  ميةذيبوهل درةهل مقمهةقه وادذق يظوا   ق ة ىن اآلية د  اياا  ةةن ايخادفةة اي اكاةة وايناز  
 ساالاا إىل ادتلةك الةاوهل وادتجربي وإةا ألنه دوا  د  يقةع ةن نفقسوهل ققا ا ادنيا لبو د  هج  راواأ 

وهةذا احمللةو ق اآليةةة ياةل   ةةه اسةت لاا ادلكاةةه وةقاصة  اداسةةو وهةق دمشةةو دةل ةاين ةةةن مفاةا ايتقةة ةنيي رةم ينبغةةي  
اآلية الةا ةا لادقه ألنه   يقا و لقا لقةه  دصةقامك أتةاك د  نلك ةا ي ب  آمؤان دو د  نف و ق دةقادنةا ةةا  لقا مفاا

ننياال ي رإرهل ظنقا  ه دنه ةا لق  إ  لادفتوهل وخت ئتوهل ونفقا د  ييةق  دةه لقة  صةاحل رالةا  الةاههل إداةهي ريةا  ةقتضةا 
   داو لقده القبه  إ  دوي  إ  اسصمح ةا است    أ  إ  اا ظنتوهل د  ينفي د  ياي  جما  لادفتوهلي
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رل ىن لقده  وةا دوي  د  دقادفيهل  دنه ةا ياي  جما  ايخادفة كنيأ  اينتقة ين ايتق ةاين وديةن  ةادفوهل يققة  سةام وهةق   

يب صةةا   الةاةه وسةةهل لةاا د ةق  يةا إوا   إصمرتوهلأ وةن هذا ا ست لاا ةةا وو  ق احلة يث يةا جةاال ورة  رةزاوه إىل ادنة
ادق يق  دةا األلاع  ن رتا  ي ولاا اللا: دةا رةماني رقةاا د ةق  يةا د لةا: ةةا دو ت إىل قةمق رقةاا اللةا: ةةا دو ت 
إىل قمرك  أ روذا ادتفاا ده وجه وجاه ق هذه اآليةةأ وق هةذا ةةا ية ا الةةا د  اينتقة ين لاةلا  لاةهل ينتقة  ادنيةيال 

ادنق   و  اومقاال إىل  اا  ةا يقة  اينقق أ ولاهل ينتق  دابني وجه اا أ مث ي قبه  باا  ةا يقة  ق أهأ ويقف الن  رت  
والةا هذا ادقجه يت ةق  إىل ةا دراكهل   ف و  دوي   وكذدك  د  دقادفيهل  يت ةق أ دوي   الةا رتذف رتاف  م ا اأ 

 قمريهلأ  وادتق يا: ةا دوي  إىل ادنوي ألجو د  دقادفيهلي دق حملبة
ومجةةةةة  إ  دويةةة  إ  اسصةةةمح ةةةةا اسةةةت      اةةةا   لةةةةة  ةةةةا دويةةة  د  دقةةةادفيهل إىل ةةةةا درةةةاكهل النةةةه  أل  انتفةةةاال إوا     

ايخادفةةة إىل ةةةا رةةاههل النةةه جملةةو رالةةا يايةة  إثبامةةه ةةةن دهللاةة ا  اينفةةي ربانةةه    ادضةة  ايةةاا  إثبامةةه هةةق اسصةةمح ق مجاةةع 
 حي رادققا لقا لةهأ دولات است االته  تحقاو اسصم
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ودرا ت صاغة ادققا أتكا  ذدك أل  ادققا ل  كا  حيقو مبجا  ا لتقاو الةا ادنفي واسثبات حنق د  يققا: ةا دوي   
 د  دقادفيهل دوي  اسصمحي كققا الب  ايةك  ن الب  ادارتاهل احلاوثي دو ادال اا:          

وداا  الةا  ا ادظبات مااو ويا  ني ىهل رتقاقة اللةه وكةا  ق      مااو الةا رت  ادظبات نفقسنةا                   
 اانه ةا جيا اد(ناال الةا نفاةه دالقبةه إبوجةاع ادفضةو ق ذدةك إىل   رقةاا  وةةا مةقراقي إ  مت  راةلا إوا مةه اسصةمح 

ي إ  مت  ق ةقهللاةع احلةاا ةةن مقراقا وج ةه ةةن     حيقةو ق ولة  إ  متي دق إبوا مةه وه يةهي رجلةةة  وةةا مةقراق
 هللالا  دوي  أ 

 وادتقراق: ج و ادنييال ورقا آلقاي دق  بقا دهي ودذدك الارقه  نه قةق ادق و  واد االاة إىل اد االةأ  
مجةة  الةاه مقكة   ق ةقهللاع احلاا ةن اسهل ا مدةي دو ةن ايال ايةتيةهل ق لقدةه  مةقراقي  أل  ايضةاف هنةا كةا زال ةةن  

 اه رااق  جميال احلاا ةن ايضاف إداهأ ايضاف إد
 وادتقكو ةضا الن  لقده م اىل  رإذا الزة  رتقكو الةا    ق سقو  آا اللاا أ  
 واسان ة مق ة  آنفا ق لقده  إ  إ ااهاهل حلةاهل دواه ةناه أ  
قم دةةةقط ةةةةنيهل  واي لةةةقم   جيةةةاةنيهل شةةةقالي د  يقةةةابيهل ة(ةةةو ةةةةا دصةةةاأ لةةةقم نةةةقح دو لةةةقم هةةةق  دو لةةةقم صةةةاحل وةةةةا لةةة 

[  مق م اديةمم الةةا ادنيتةة ق إالةا   ادنة اال ق اديةمم 90[ واستغفاوا و يهل مث مق قا إداه إ  ويب ورتاهل و و ]89 ب ا ]
 ادقارت  يخا ه ةتح  لايباأ 

 ومق م اديمم الةا    جيا ةنيهل الن  لقده م اىل  و  جيا ةنيهل شنآ  لقم د  ص وكهل الن اياج  احلاام د  م تة وا  ق 
 دوا اد قق ي دق   ييابنيهلأ 

 وادنيقاو: ةق و شاله إذا الا اهأ ول  ةض  الن  لقده م اىل  ذدك  رهل شالقا   ووسقده  ق دوا األنفااأ  
واي ىن:   جتا إدايهل ال اوميهل إايق إصا تيهل مب(و ةا دصاأ لقم نقح إىل آقاهي راديمم ق ظاهاه دنه ينوا ادنيقاو د   

وايققةةةق  رةةاوهل الةةةن د  جي ةةةقا ادنيةةةقاو سةةببا د  ةةةااض الةةن ادنظةةةا ق  القمةةهي راقل ةةةقا دنفاةةةوهل ق د   جيةةا إدةةةاوهل ذدةةكأ
 يقابوهل الذاأ ة(و ةا دصاأ األةهل لبةوهل راحابقا درهل ميياو   ه إبالااهللاوهل وةا ميياو  إ   نفاوهلأ 

اته مما  الاههل إداه  ققده  وةا دوي  ودق  كا  رض  سقال نقاايههل اد االاة ىهل إىل اسالااض الن  القمه القه إظواو رتان ن 
د  دقةادفيهل إىل ةةةا درةةاكهل النةةه إ  دويةة  إ  اسصةةمح ةةةا اسةةت     ةقةةا را حمةةز جةةق   اا ا ةةة إذ وةةةاههل  رةةهل ي لةةةق  

  ض  ةا ي اةةوهل  هأ 
لةةةأ وي ةىن ومجةة  وةا لقم دقط ةنيهل  ب ا   ق ةقهللاع احلاا ةن هللالا ادنقه ق لقدةه  د  يقةابيهل  وادةقاو وا  ةة ا  

 احلاا هنا ةزي  ةناسبة يضلق  مجةتوا إذ االترب لاأ زةارهل ميخا بني كأنه رتادة ةن درتقاا ايخا بنيأ 
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واياا  مدب       ادزةن واييا  وادناهي رزةن دقط الةاه اداةمم  ةا   اة  ق زةةن شة اه الةاةه اداةممي وادة ايو لايبةة   
ازا ة ين النة  القبةة ديةةة جمةاوو  ة ةا  ممةا يةةي احلجةازي و ايو لةقم دةقط  نارتاةة األو   إىل ادبحةا اياة  ةن  ايوههلي إذ ةن

 وكا  ة ين  ن إ ااهاهل الةاولا ادامم وهق ج  ادقباةة ايالا  مالهي ةتزوجا م نة دقطأ 
 ومجةة  واستغفاوا و يهل  ال ف الةا مجةة    جياةنيهل شقالي أ  
و و   م ةاةةو د،ةةةا مسةةتغفاوه وادتق ةةة إداةةهي وهةةق م ةاةةو يةةا يقتضةةاه األةةةا ةةةن وجةةاال اد فةةق الةةنوهل إذا  ومجةةةة  إ  ويب ورتةةاهل 

 استغفاوا وات قاأ 
ومفةةنن ق إهللاةةارة ادةةاأ إىل هللاةةلا نفاةةه ةةةا  وإىل هللاةةلا لقةةةه دقةةاى دتةةذكاههل  نةةه وهبةةهل كةةام ياةةتلاوا الةةةا اسالةةااض  

 ودةتنياف منتاا ه إىل لةقلاتهأ 
 ق مأ وادارتاهل م 
وادةةق و : ة(ةةاا ةبادغةةة ةةةن ادةةق  وهةةق احملبةةةأ ولةة  مقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  و وا دةةق ميفةةاو  كلةةا كفةةاوا  ق سةةقو  ادناةةاالأ  

 واي ىن: د    ش ي  احملبة ين يتقاأ إداه مدتق ةأ 
[  ادفقةه: 91الةانةا   زيةز]  لادقا اي ش اه ةا نفقه ك(اا مما مققا وإان دنااك رانا هللا افا ودق  وه ةك دامجنةك وةةا دنة   

ادفوهلأ ومق م الن  لقده م اىل  رلةا ىة  ال ادقةقم   ييةا و  يفقوةق  رتة ي(ا  ق سةقو  ادناةاالي ولقدةه  انظةا كاةف نقةاف 
 اآلايت د ةوهل يفقوق   ق سقو  األن امأ 

دكنةة ممةا مة القان إداةه وق  وةاا ههل ةن هةذا حيتلةو د  ييةق  لقة  ايباهتةة كلةا رتيةا   الةن اينيةاكني  ولةادقا لةق نةا ق 
آذاننا ولا  ولقده الن إداوق   ولادقا لةق نا  ةف أ وجيقز د  ييق  اياا  ةا نت قةه ألنه الن ههل كاحملاا يخادفته ةا ادفق ي  
كلا رتيا   الن  اههل  ققده  دج و اآلىة إىا وارت ا إ  هذا دنييال الجاأ ي ودا  اياا  ال م روهل كمةه أل  ش ابا 

 ادامم كا  ةققا  رقاحاي ووصفه ادنيب صةا   الةاه وسةهل  نه ق اه األنبااالأ  الةاه
رةةاي ىن: دنةةك مقةةقا ةةةا   نقةة و  ةةهأ وهةةذا ةق ةةةة س انتةةه واسةةتحقاله ادةةذم واد قةةاأ النةة ههل ق لةةقىهل  ودةةق  وه ةةك  

ا ذق لق  و  ةن ةأ رةاياا  ادضة ف دامجناك ي ودذدك ال فقا الةاه  وإان دنااك رانا هللا افا  دق وإنك رانا دض افي دق  
 الن اي ار ة إذا واةقا دذاه وذدك مما ياى ألنه ماى   ئةه والامهأ 

وذكا ر ةو اداؤيةة هنةا دةتحقاةقي كلةا مقة م ق لقدةه م ةاىل  ةةا نةااك إ   نيةاا ة(ةنةا وةةا نةااك امب ةك إ  ادةذين هةهل دواذدنةا   
  قةاوههل رقةارتقا  ف ةو اداؤيةةأ ودكة وه أ إ   و م ا  تة اال ةبادغةة ق حباث نزدقه ةنزدةة ةةن يظنةق  درةهل   يةاو  ذدةك 

منزيةه ةنزدة ةن جيوو درهل ي ةلق  ذدةك راةهي دو ةةن ينيةا ذدةكأ وق هةذا ادتنزيةو م ةاي   غباومةه كلةا ق لةقا رتجةو  ةن 
 نضةة:          

نةةه دغةةة  ايةة راكبةةقا ةنةةه د  شةة ابا الةاةةه إ   ةف اللةةك رةةاوهل وةةةاح وةةن راةةا  ادتفاسةةا مفاةةا ادضةة اف  فالة  ادبقةةا ود  
ادامم كةا  داللةاي وم الةقا ةةن ذدةك إىل رةاض ةاةأدة جةقاز اد لةا الةةا األنباةاالي وهةق  نةاال الةةا دوهةامأ ومل ي ةاف ةةن 

 األثا و  ةن كته األودني ةا راه د  ش ابا الةاه ادامم كا  داللاأ 
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ققق  مما ةو  إداه ةن ايق ةاتي دق   يق ان الن ومجك شيال وال فقا الةا هذا لقىهل  ودق  وه ك دامجناك  وهق اي 
 إ  ةيا  وه ك راناي ألنك دوجب  ومجك    نك ق  ينناأ 

وادةةاهط إذا دهللاةةاف إىل وجةةو دويةة   ةةه ادقاا ةةة األ نةةق  ألرةةهل   ييقنةةق  ك(ةةااي رةةأ ةققا الةةةاوهل دفةةظ ادةةاهط ادةةذق دصةةةةه  
يققدقا لقةكي أل  لقةه ل  نبةذوهأ وكةا  وهةط شة اه الةاةه اداةمم ةةن قاصةة  اد ائفة ادقةاةة ةن اد(مثة إىل اد نيا ي ومل

دهو  ين لقةه رةذدك ولاوههل  يف األذى الن لايبوهل ألرهل يياهق  ةا ي ذيه دقاا تهأ ودق  ذدك يا نقاه وه ه ألرهل   
س قةةاال الةاةةه جمةةا  كااةةةة ينقةةاو  ةةةن سةةخ ه دهةةو  يةةنوهلأ الةةةا د  لاا تةةه ةةةا هةةهل إ  الةة   لةاةةو    نيةةا  سةةوهل وديةةن ا

 دقاا ته ألرهل ةن ايخةقني د ينوهلأ 
راارب احملذوف      دق   يق و مبا ي ا الةا ة ىن اديااةة  قاينة لقىهل  وةا دن  الةانا   زيز  ولقده  دوه ي دالز الةايهل  

ن ومجةه وجةق  قةاص وهةق وجةق  ةن   ي رةلا نفقا د  ييق  الزيزا وإمنا الةز  اداجةو حبلامةه م ةني د  وجةق  وه ةه ايةانع ةة
 ادتيامي وادتقلاي رادتق يا: ودق  وه ك ةياةق  الن ان دامجناكأ 
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 واداجهل: ادقتو محلجاو  وةااي وهق لتةة رتقاو  وقزقأ وراه   دة الةا د  رتيهل ةن  ةع  ينه اداجهل ق القائ ههلأ   
  وه ك دامجناك  ألنه إذا انتفا كقنه لقاي ق نفقسةوهل م ةني د  كفوةهل ومجةة  وةا دن  الةانا   زيز  ة ك   يضلق   ودق  

 الن ومجه ةع استحقاله إايه ق االتقا ههل ةا كا  إ  ألجو إكااةوهل وه ه   دةخقف ةنوهلأ 
وإمنا ال ف  هذه ا لةة الةا ادح لبةوا ةع د  رتق ا لةة اي ك   د  مفقو و  م  ف ألرا ةع إرا ها أتكا  ةضلق   
دح لبةوا ل  درا ت ديضا رتيلا  ص ايخا ه ريان  هبذا ا التباو ج يا     م  ف الةا ا لو ايفا   درتقاده ة(و ا

 مجةة  ةا نفقه ك(اا مما مققا  وا لو    هاأ 
   واد ةز : ادقةةق  وادنية   وادغةبةةةأ واد زيةز: وصةةف ةنةهي وم  يتةةه حبةةاف  الةةا  يةةا راةه ةةةن ة ةىن ادنيةة   وادقلةع الةةةا ادةةنف  

كققده م اىل  الزيز الةاه ةا النتهل ي دق ش ي  الةا نفاهي رل ىن  وةةا دنة  الةانةا   زيةز  دنةك   ي جةزان لتةةك و  ينيةت  
الةا نفقسناي دق ألنك هني الةانا وحمقا الن ان ودا  دك ةن ينقاك ةناأ والز  اياال الةةا لباةةة   ميةق   ةبةة ذامةه إذ   

 ةتهي كلا لاا األالنيا:          يغةه وارت  مجاالةي وإمنا الزمه  ققةه ولبا
 وإمنا اد ز  دةياثا رل ىن  وةا دن  الةانا   زيز  دنك   مات اع  ةبتناأ   
ولق ههل ةن هذا اديمم كذياه ةن ا ستلااو الةا لادفة وه ه  رهل يقشةك د   ة ةقه ويباحةقا ىةهل ومجةهأ وهةذه ة ةا   

 ج   لاقة وإجياز ج    يعأ 
 داه الةا ايان  ق لقده  وةا دن  الةانا   زيز  مبفا  ختقاقا و  مققايأ ودا  مق مي ايان  إ 
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[  يةا دوا وا مديةمم ادةذق 92 لاا يقةقم دوه ةي دالةز الةةايهل ةةن   واختةذ قه وواالكةهل ظوةااي إ  ويب مبةا م لةةق  حمةاط] 
لةط ة ةق  الةةا الةز  وه ةه ودينةه ةتقكةو وجوقه إداه كذياه ةن ا ستلااو الةا لادفة  ينوهلي دجاهبهل مبةا يفاة  دنةه مل ييةن 

الةا   ادذق هق دالز ةن كو الزيزي رايققق  ةن اارب  زةه وهق دنه ي ةهل ةضلق  هذا اارب ودا   ارم النهي دق دق  
الةل  ةا وه ي د ةه ديهل ةن   رم درتتام إىل د  م اةةقين  ين  ا الزيةز الةةايهل و     لةاا ح رئةة لةاةةة   م جةزكهل 

 شئتهل ومجيأ  دق
وإالا   ادن اال دةتنباه ديمةه ودنه ةتبقا راهأ وا ستفوام إنياوقي دق   دالز ةن وه يي وهق كنايةة الةن االتةزازه مت    

  اه ه رم يايبه ال م الز  وه ه الةاوهلي وهذا ه ي  ىهل      انصاه ألنه دوسةه ر زمه   ز  ةاسةهأ 
ق ةقهللاةةع احلةةاا ةةةن اسةةهل ا مدةةةي دق   دالةةز ق رتةةاا دنيةةهل ناةةاتهل ذدةةكأ وا ختةةاذ:  ومجةةةة  واختةةذ قه وواالكةةهل ظوةةااي  

 ا  وي ومق م ق لقده  دمتخذ دصناةا آىة  ق سقو  األن امأ 
وادظواق  ياا ادظاال نابة إىل ادظوا الةا  ا لااسي وادتغااات ق اديةهل ألجو ادناةبة ك(ةا أ وايةاا  مدظوةاق ادينايةة  

 ي دو ا ست او  أل  ادنييال ايقهللاقع مدقواال يناةا دقةةة ةنيةاه مهي روةق ينيةبه ادنيةيال اة ةقا قةةف ادظوةا ق الن ادنااا
ذدكي رقلع  ظوااي  رتا  ة ك   دةظاف ق لقده  وواالكهل  إ االا ق ة ةىن ادناةاا  ألرةهل اشةتغةقا مألصةنام الةن ة ارةة   

 دو الن ةمرتظة صفامهأ 
حمةةاط  اسةةتئنافي دو م ةاةةو يفوةةقم مجةةةة  دوه ةةي دالةةز الةةةايهل ةةةن    ادةةذق هةةق مقكةةةه الةاةةه ومجةةةة  إ  ويب مبةةا م لةةةق   

 واستنقاوه  هأ 
واحملةةةاط: ايقصةةةقف  نةةةه راالةةةو اسرتا ةةةةأ ودصةةةو اسرتا ةةةة: رتقةةةاو شةةةيال شةةةائا ةةةةن مجاةةةع جوامةةةه ة(ةةةو إرتا ةةةة ادظةةةاف  

ولة  درتا ة   ةه دقةمط ادزةةاي إرتا ةة اىادةة مدقلةاي ميظاوف واداقو مدبة   واداقاو مي قهلأ وق ايقاةات احلايايةة:  
واألكلام مد(لا  أ وي ةق جمازا ق لقىهل: درتاط الةله  يذاي ودرتاط  يو شيال الةلاي مب ىن الةهل كو ةا يتضلن د  ي ةهل 

ق  ق ذدكي مث شاع ذدك رحذف ادتلااز ودسن ت اسرتا ة إىل اد امل مب ىن إرتا ة الةلهي دق مشقا الةله  لاع ةا ي ةهل
 اض ةاي لاا م اىل  ودرتاط مبا د يوهل  دق الةلهأ وةنه لقدةه هنةا  إ  ويب مبةا م لةةق  حمةاط  وايةاا  إرتا ةة الةلةهأ وهةذا 

 م اي  مدتو ي ي ود    يقشك د  ي البوهل الةا ةا الةله ةن داللاىهلأ 
اذأ واومقبةةقا إين ة يةةةهل  واي لةةقم االلةةةقا الةةةةا ةيةةانتيهل إين الاةةةو سةةةقف م ةلةةق  ةةةةن اماةةه الةةذاأ  زيةةةه وةةةن هةةق كةةة 

 [   93ولاه]
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 ال ف ن اال الةا ن اال زاي   ق ادتنباهي وايققق  ال ف ةا     ادن اال اد(اين الةا ةا     ادن اال األواأ   
 ومجةة  االلةقا الةا ةيانتيهل إين الاةو سقف م ةلق   مق م مفاا نظاها ق سقو  األن امأ  
 االلةقا ةتلينني ةن ةيانتيهلي دق رتاديهل ادح دنتهل الةاواي دق االلةقا ةا كبق  د  م لةقه يبأ واألةا دةتو ي أ واي ىن:  
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ومجةةةة  إين الاةةةو  ةاةةتأنفةأ ومل يقةةا  رتةةاف  سةةقف  ق هةةذه اآليةةة مدفةةاال ولةةا  ق آيةةة سةةقو  األن ةةام مدفةةاال  رجلةةةة   
تو ي  كةا  ذدةك يننية  سة ا  ق نفقسةوهل اللةا يننيةأ  سقف م ةلق   هنا ج ة  ةاتأنفة استئنارا  ااناا إذ يا راكوهل مد

الةا هذا ادتو ي  راجاأ مدتو ي  أ سقف م ةلق  أ وديقنةه كةذدك كةا  ةاةاواي دةتفايةع مدفةاال ادقالةع ق آيةة األن ةام 
ق ايآاي ودينه د ةم ق اد  دة الةا ننيأ  ةضةلق  ا لةةة اياةتأنفة الةن ةضةلق  ادةح لبةوةا  رفةي ق ةاأ شة اه الةاةه 

امم لقةه ةن ادني   ةا دا  ق اا اأ ايأةقو  ه ادنيب صةا   الةاه وسةهل ق سقو  األن ةام جةااي الةةا ةةا دوسةو   اد
 ه وسقده حمل ا صةا   الةاه وسةهل ةن ادةني ىهل  ربلا و ة ةن   دن  ىهل أ وكةذدك ادتفةاوت  ةني ة لةق   م ةلةق   

 يه وةن هق كاذأ  وهق هنادك دني  ةن ميق  ده الالبة اد او أ روق هنا  ةاظ ش ي   ةن اماه الذاأ  ز 
 و ةن  استفوام ة ةق دف و اد ةهل الن اد لوي دق م ةلق  جقاأ هذا ادا ااأ واد ذاأ: قزق ألنه إهانةأ  
 وا ومقاأ: ادللهي وهق ارت اا ةن ولبه إذا انتظاهأ  
 يامقه ةا جيازيه    ه إ  كا  كاذم دو ةيذمأ  وادالاه هنا ر او مب ىن راالوي دق دين ة يهل والهي دق كو 
[  94 ويا جاال دةاان اانا ش ابا وادذين آةنقا ة ه  ا ة ةنا ودقذت ادذين ظةلقا ادقةاحة رأصةبحقا ق  ايوهةهل جةا ني] 

ويا جاال دةاان [  ال ف  يا جاال دةاان  هنا وق لقده ق لقة الا   95كأ  مل يغنقا راوا د     ا ي ين كلا    ت  ق ]
اانا هق ا  مدقاو راولا وال ف نظاامها ق لقة  ق   رةلا جاال دةةاان اانةا صةاحلا  وق لقةة لةقم دةقط  رةلةا جةاال دةةاان 
ج ةنا الاداوا سارةوا  أل  لقح  ق  ولقم دقط كا  راولا م اني دجو اد ذاأ ادذق مقال   ه ادنباا  لقةولا  رفةي لقةة 

 اوكةةهل ثمثةةة دايم ذدةك والةة   ةةا ةيةةذوأ ي وق لقةةة لةقم دةةقط  إ  ةقالةة ههل ادقةةب  ددةةا  ادقةةب   ةق   رقةةاا  ت ةةقا ق 
 قايه   ريا  ايقام ةقتضاا ماله ادااةع يا رتو هبهل الن  ذدك ايقال  ريا  ايقلع دةفاال دتفايع ةا رتو هبهل الةا ادقالا  

لةةا جملةةو ةةةن لقدةةه  وياةةتخةف ويب لقةةةا  ةةهأ ودةةا  ق لقةةة الةةا  ولقةةة ةةة ين م اةةني يقالةة  اد ةةذاأ وديةةن ادقالاةة  راو
  اكهل ي ولقده  واومقبقا إين ة يهل ولاه أ 

ومق م ادققا ق ة ىن  جاال دةةاان  إىل لقدةه  د    ة ا ية ين  ق لقةة  ةق أ ومقة م اديةمم الةةا    ة ا  ق لقةة نةقح ق  
 لقده  ولاو    ا دةققم ادظايني أ 

ادب ةة  ادةةذق هةةق انقةةااض ةةة ين منقةةااض  ةةق أ ووجةةه ادنيةةبه ادتلاثةةو ق سةةبه ودةةةا لقدةةه  كلةةا   ةة ت  ةةق   روةةق منيةةباه  
القاهبهل م ستئقااي وهق الذاأ ادقاحةي وجيقز د  ييق  ايققق  ةن ادتنيباه ا ست اا   ذم  ق  ألرهل كانقا دش  جاد  

ي ا  ذكا دشة ها كفةاا والنةا ا رنيةبه ق ةناوا  وسو  ي رةلا هاأ ايقام  قتتام اديمم ق لقص األةهل ادبائ   انسه د  
 هةك ة ين يوةيوهلأ 

 وا ست اا  رن ةن ادب يعأ وةنه لقا رتاا  ق ا ست اا  مىجاال محلاوث دقي ديب جوو:           
 إ  كن  كاذ ة ادذق رت ثةتةنةي                      رنجقت ةنجا احلاوث  ن هنيام   
واةةةا  ةةةةادس  لةةةةةا  ودةجةةةةةام  ودقةةة  دوسةةةةةنا ةقسةةةةا  ايمنةةةةا وسةةةةة ا                  مةةةاك األرتبةةةةة د  يقامةةةةةو  ونةوةةةةةهل        

[  ال ةةف لقةةة الةةةا لقةةةأ والقبةة  لقةةة 97[ إىل راالةةق  وةةة ه رةةامب قا دةةةا راالةةق  وةةةا دةةةا راالةةق   اشةةا ]96ةبةةني]
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ث ق رتاةا  شة اه ة ين  ذكا   (ة ةقسا الةاه ادامم دقاأ ةةا  ةني زةناولةاي ودنية   ادقةةة  ةني ادنباةني رةإ  ةقسةا   ة
 الةاولا ادامم ول  مزوم ا نة ش اهأ 

 وأتكا  اارب أ ل   ة(و أتكا  قرب نقح الةاه ادامم ق لقده م اىل  ودق  دوسةنا نقرتا إىل لقةه أ  
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قسةةا الةاةةه وادبةةاال ق   ايمنةةا  دةلقةةارتبة رةةإ  ظوةةقو اآلايت كةةا  ةقةةارتبا دةةزةن اسوسةةاا إىل راالةةق  وهةةق ةةة    الةةق  ة  

 ادامم راالق  وة،هأ 
واداة ا : ادربها  ايبنيي دق ايظوا ص و ا ائي  ه وهق احلجة اد قةاة دو ادتأيا  اسىيأ ول  مقة م ذكةا راالةق  وةةئةه  

 ق سقو  األالاافأ 
ساا رفوهل ةنه والقه ذكا إوساا ةقسا الةاه ادامم  ذكا امباع اي  دةا راالق  أل  امباالوهل دةا راالق  رتقو  ثا اسو  

 د  راالق  دةاههل  تيذيه مةك اداسادةأ 
 وإظواو اسهل راالق  ق ايا  اد(اناة  و  ادضلا وايا  اد(اد(ة دةتنيوا هبهلي واسالم   ذةه وهق انتفاال اداش  الن دةاهأ   
 ومجةة  وةا دةا راالق   اشا   رتاا ةن  راالق  أ  
 قف إبصا ة ادققاأأ واداشا : ر او ةن وش  ةن مأ نقا وراحي إذا ام 
يقةةاا: دوشةة ك  أ ودجةةاق وصةةف وشةةا  الةةةا األةةةا جمةةازا القةاةةاأ وإمنةةا اداشةةا  اآلةةةا ةبادغةةة ق اشةةتلاا األةةةا الةةةا ةةةا  

يقتضةةي انتفةةاال اداشةة  ريةةأ  األةةةا هةةةق ايقصةةقف   ةة م اداشةة أ وايققةةق  د  دةةةةا راالةةق  سةةفه إذ   واسةة ة  ةةني اداشةةة  
داةفاه إىل نفةي اداشة  النةه جتوةام دةةذين امب ةقا دةةاه أل  شةأ  اد قةمال د  يت ةبةقا وادافهي ودين ال ا الن وصةف دةةاه م

 ا لت اال مبا راه صمح ودرهل امب قا ةا دا  راه دةاو  الةا س ا ه واستحقاله أل  يتبع رلاذا  اههل ممباالهأ 
 نةةةةة ويةةةةقم ادقااةةةةةة  ةةةةئ  ادارةةةة  [ ودمب ةةةةقا ق هةةةةذه د98 يقةةةة م لقةةةةةه يةةةةقم ادقااةةةةةة رةةةةأوو ههل ادنةةةةاو و ةةةةئ  ادةةةةقو  ايةةةةقوو ] 

[  مجةة  يق م لقةه  جيقز د  ميق  ق ةقهللاع احلةاا ةةن  راالةق   ايةذكقو ق ا لةةة لبةوةاأ وجيةقز د  ميةق  99ايارق ]
 استئنارا  اانااأ 

 واسياا : ج و ادنييال واو اي دق لاص ا اياالي وادذق يقو ههل هق ادفاوطي ويقاا ده: ادفاطأ  
: اياال ايقوو ي وهق ر و مب ىن ةف قاي ة(و ذ  أ وق لقده  رأوو ههل ادناو و ئ  ادقو  ايةقوو   اسةت او  وادقو   ياا ادقاو 

اسياا  إىل ادتق م مدناس إىل اد ذاأي وهي هيلاة أل  اسياا  ييق  ألجةو ا نتفةاع مداةقي ودةةا ادتقة م  ققةةه إىل ادنةاو 
 روق هللا  ذدكأ 

 مب ىن مق م ايت  ق إذا كا  ةتق ةا  اهأ  و يق م  ةضاوع ل م  فت  اد اا 
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وإمنا جاال  رأوو ههل   قاغة اياهللاي دةتنباه الةا كقاق ولقع ذدةك اسيةاا  وإ  رقاينةة لقدةه  يةقم ادقااةةة  مة ا الةةا دنةه مل  
 يقع ق اياهللايأ 

وهق جتاي  دمست او ي كققدةه ومجةة  و ئ  ادقو  ايقوو   ق ةقهللاع احلاا وادضلا ايخققص مي ح احملذوف هق اداا ط  
 م اىل   ئ  ادنيااأ ي أل  ادقو  اينيبه  ه   ييق  ةذةقةاأ 

 واسمباع: اسحلاوأ  
 وادة نة: هي د نة اد ذاأ ق اد ناا وق اآلقا أ  
ف  ق  ادظاراةةي و يقم ادقااةة  ةت ةق أ دمب قا ي ر ةهل درهل دمب قا د نة يقم ادقااةةي أل  ادة نة األوىل لا ت مةةاوو حبةا  

 رت ني د  اسمباع ق يقم ادقااةة  ة نة دقاىأ 
ومجةةة   ةئ  ادارة  ايارةق   ةاةتأنفة سننيةاال ذم ادة نةةأ وايخقةقص مدةذم حمةذوف  ا الةاةه ذكةا ادة نةةي دق  ةئ  ادارةة   

 هيأ 
ا: ور ه إذا دال اه ةا ي انةه وادار   ياا ادااال اسهل الةا وز  ر و مب ىن ةف قا ة(و ذ  أ دق ةا يار   هي دق ي  اأ يقا 

  ه ةن ةاا وحنقهأ 
 وق رتذف ايخققص مي ح إجياز دايق  ادذم ةتقجوا سرت ى ادة نتني   الةا ادت اني أل  كةتاولا  ئا أ  
 وإ مو ادار  الةا ادة نة است او  هيلاةي كققا اللاو  ن ة   يياأ:           
ي  ةةةا شةةائاأ ووصةةةف ادارةة  ميارةةةق  أل  كةتةةا ادة نتةةةني ة ضةةق   مدقةةةاىي كاةةة  اةةنوهل هللاةةةاأ وجاةةع وايارةةةق : رتقاقتةةه ا  

 رنيبو  كو وارت   مبن دال ي ال اال روي ةارق  أ وإمنا دجاق ايارق  الةا ادتذكا مالتباو دنه د ةق الةاه ور أ 
الةةنوهل [ وةةا ظةلنةةاههل وديةةن ظةلةقا دنفاةةوهل رلةا د نةة  100 ذدةك ةةةن دنبةاال ادقةةاى نققةه الةاةةك ةنوةةا لةائهل ورتقةةا ] 

[  اسةةتئناف دةتنقيةةه  نيةةأ  101آىةةتوهل ادةةح يةة الق  ةةةن  و    ةةةن شةةيال يةةا جةةاال دةةةا و ةةك وةةةا زا وهةةهل  ةةا متباةةه]
 األنباال ادح ةا ذكاهاأ 

 واسهل اسشاو  إىل ايذكقو كةه ةن ادققص ةن لقة نقح الةاه ادامم وةا    هاأ  
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 م ق سةةقو  األن ةةام ق لقدةةه  ودقةة  جةةاالك ةةن نبةةإ اياسةةةني أ ومجةةةة  نققةةه الةاةةك  واألنبةاال: مجةةع نبةةأي وهةةق ااةةربي ومقة  

 رتاا ةن اسهل اسشاو أ والرب ميضاوع ةع د  ادققص ةضا  ستحضاو رتادة هذا ادققص ادبةامأ 
 ومجةة  ةنوا لائهل ورتقا   ة لهللاةي رتاا ةن  ادقاى أ  
 ي ىن: ةنوا زوع لائهل وزوع رتقا ي وهذا منيباه  ةامأ و لائهل  صفة يقصقف حمذوف  ا الةاه ال ف  ورتقا  ي وا 
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وادقةائهل: ادةةزوع اياةةتقو الةةا سةةقلهأ واحلقةةا : ادةزوع احملقةةق أ ر اةةو مب ةةىن ةف ةقاأ وكممهةةا ةنيةةبه  ةه دةبةةالي ةةةن ادقةةاى   
كةاألهاام و ةوق ةة    واد اقأ واياا  مدقائهل ةةا كةا  ةةن ادقةاى ادةح لقةوا   ق ادقةاآ  لةاى لائلةا   ضةوا كةآةو  ةة  راالةق 

وهق اي اوف  يب اىقا  وهايو اديانك مبقاي وة(و آةو نانقى  ة  لقم يقن أ ودن اكاة لاية اياسةني اد(مثةي وصةن اال 
 ة  لقم مبعي ولاى مئ   ة(و  ايو الا ي ولاى لقم دقطي ولاية ة ينأ ودا  اياا  ادقاى ايذكقو  ق هةذه اداةقو  قاصةةأ 

 ه ا لةة ا التباوأ وايققق  ةن هذ
 وهللالا ادغابة ق  ظةلناههل  الائ  إىل  ادقاى  مالتباو دهةوا ألرهل ايققق أ  
وإمنةةا مل يظةلوةةهل   م ةةاىل أل  ةةةا دصةةاهبهل  ةةه ةةةن اد ةةذاأ جةةزاال الةةن سةةقال داللةةاىهل ريةةانقا هةةهل ادظةةايني دنفاةةوهل إذ جةةاوا  

 ألنفاوهل اد ذاأأ 
آىةةتوهل الةةنوهل شةةائاي ووجةةه ذدةةك ادلمةةه وادتفايةةع د  ظةلوةةهل دنفاةةوهل ةظوةةاه ق ورةةاع الةةةا ظةلوةةهل دنفاةةوهل انتفةةاال إ نةةاال  

البا ههل األصنامي وههل يا الب وها كانقا ي ب ورا دةخمص ةةن  ةقاوو احلة ة  ودتيةق  ىةهل شةف اال النة    وكةانقا ق دةةن 
ك كا  ذدك ادض  ةضا ا دتأةاةوهل ةن د  يناىهل  س ق اد ناا االتلا ا الةا  رع دصناةوهل النوهل رةلا جاال دةاههل  ض  ذد

 ومق ياههلأ 
وادغاض ةن هذا ادتفايةع ادت ةاي   تحةذيا اينيةاكني ةةن اد ةاأ ةةن ا التلةا  الةةا نفةع األصةنامي رقة  ديقةن اينيةاكق  د   

 دودئك األةهل كانقا ي ب و  األصنام كاةف وهة  ال التباةقا البةا   األصةنام ةةن األةةهل اداةا قني وديقنةقا درةهل لة  رتةو هبةهل ةةن
 ا ستئقاا ةا شاه وا آةوهي رذدك ةقالظة ىهل دق كانقا ةوت ينأ 

ومجةةةة  وةةةا زا وهةةهل  ةةا متباةةه  الةةمو  واومقةةاال الةةةا الةة م نف وةةهل النةة  احلاجةةة  رةةهل مل ييةةن شةةأرهل الةة م اس نةةاال الةةنوهل  
 رحاه ودينوهل زا ههل متبابا وقااااني دق زا ههل دسباأ ااااا أ 

ه ق ادتبةةاأ وهةةق اااةةاو أ وظةةاها هةةذا د  دصةةناةوهل زا هةةهل متبابةةا يةةا جةةاال دةةةا  ي ألنةةه وادتتباةةه: ةقةة و مببةةه إذا دول ةة 
 ال ف الةا ادف و ايقا  أ يا  ادتقلاتاة ايفا   د  ذدك كا  ق ول  جميال دةا   وهق رتةقا اد ذاأ هبهلأ 

ايقائه رتاد   ورةهل و و  ادتق ةة النة   ووجه زاي ههل إايههل متبابا رتانئذ د  مقلالوهل الةا اد لع ق إنقاذههل إايههل ةن 
 الاع ادقالا  مد ذاأأ 

وجيقز د  ييةق  اد  ةف ةةا  اينيةاوكة ق ادقةفة  و  لاة هاي دق زا وهةهل متبابةا لبةو جمةيال دةةا      زا وهةهل االتقةا ههل  
البوةا ادبا ةةة ةغايةة ىةهل راوا انقاارا الن ادنظا ق آايت اداسو وزا ههل أتةاةوهل األصةنامي ولة  كانة  قاارةات األصةنام وةن

موميةةةاأ ادفةةةقارت  وادضةةةما واحن ةةةةاط األقةةةمو وراةةةا  ادتفيةةةةا جةةةاد  الةةةةا وسةةةو   رتةةةةىت رتةةةق الةةةةاوهل  ضةةةةه   
 اياتقجه رتةقا الذا ه هبهلأ 

[  اسشةاو  إىل ايةةذكقو ةةن استئقةةاا مةةةك 102 وكةذدك دقةةذ و ةك إذا دقةةذ ادقةةاى وهةي ظايةةة إ  دقةذه ددةةاهل شةة ي ] 
يةة ا الةاةةه لقدةه  دقةةذ و ةةك أ وادتقة يا: وكةةذدك األقةذ ادةةذق دقةةذان  ةه مةةةك ادقةةاى دقةذ و ةةك إذا دقةةذ  ادقةاىي وهةةق ةةا

 ادقاىأ وادتنيباه ق اديافاة واد البةأ 
 وايققق  ةن هذا ادتذياو م اي   تو ي  ةنياكي اد اأ ةن دهو ةية و اهاأ  
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 ق   وكذدك دقذ و ك أ وراه إشاو  إىل وجه ادنيبهأ وادظةهل: ادنياكأ ومجةة  إ  دقذه دداهل ش ي  ق ةقهللاع ادباا  يضل 
[ وةةا نة قاه إ  ألجةو 103 إ  ق ذدك آلية ين قاف الذاأ اآلقا  ذدك يقم جملقع دةه ادنةاس وذدةك يةقم ةنيةوق ] 

[   اا  دةت اي  ومقاي      مةقي أ واي ىن: وكةذدك دقةذ و ةك رارتةذووه وارتةذووا ةةا هةق دشة  ةنةه وهةق 104ة  و ]
 أ واسشاو  إىل األقذ ايتق مأ وق هذا ختةص إىل ةقالظة اياةلني وادت ةاي  مبة رتوهل    ةة(ةوهل ةةن ينتفةع الذاأ اآلقا 

 مآلايت وي ترب مد رب كققده  وةا ي قةوا إ  اد ايق  أ 
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ا والةذاأ اآلقةا  كلةا ق وج و الةذاأ ادة ناا آيةة  ادةة الةةا الةذاأ اآلقةا  أل  ادقةاى ادظايةة مقالة ها     ةذاأ ادة نا  

 لقده م اىل  وإ  دةذين ظةلقا الذام  و  ذدك  رةلا الاينقا الذاأ اد ناا كا  كققه دةاو  الةا كقق اد ذاأ اآلقاأ 
 ومجةة  ذدك يقم جملقع ده ادناس  ة لهللاة دةتنقيه  نيأ  هذا اداقم رتىت د  ايتيةهل يبت ا كمةا ألجو وصفهأ  
   أل  ةا ص لوا يقم ادقااةةي رتذكا اسهل اسشاو  ةااالا  ي ىن اآلقا أ واسشاو  أ ذدك  إىل اآلقا  
 وادمم ق  جملقع ده   م اد ةةي دق جملقع ادناس ألجةهأ   
وجميال اارب مجةة االاة ق اسقباو الن اداقم ي ا الةا ة ةىن اد(بةاتي دق ة ة  مجةع   ادنةاس ألجةو ذدةك اداةقمي راة ا  

دناس و ين كق  ذدك ا لةع ألجةو اداةقم رتةىت دقةه ذدةك اداةقم يةقم ا لةع ق لقدةه م ةاىل  يةقم الةا  ين م ةق ا لع م
 جيل يهل داقم ا لع أ 

وال ف مجةة  وذدك يقم ةنيوق   الةا مجةة  ذدك يقم جملقع دةه ادنةاس  دةزاي   ادتوقيةو دةاةقم  نةه ينيةو أ و ةقق ذكةا  
 شاه ين ة اننيأ واسقباو النةه هبةذا ية ذ   رةهل ينيةو ونه شةوق ا ادفاالو إذ اياا  ينيو ه ادنياه و ي إذ دا  ادقق  إىل

قاصةا وهةق شةةوق  ادنيةيال ايوةقاي إذ ةةةن اي ةةقم د    يققة  اسقبةةاو النةه مبجةا  كقنةةه ةائاةا ديةن ايةةاا  كقنةه ةائاةا وؤيةةة 
 قاصةأ 

شةوق    ياةت اع إنيةاوهي  وجيقز د  ييق  اينيوق  مب ىن احملقق دق ةنيوق   قلقالةهي كلةا يقةاا: رتةق ةنيةوق ي دق الةاةه 
 واهللا  دة اا أ 

 وجيقز د  ييق  اينيوق  مب ىن ك(ا ادنياه ين إايه دنيوامهي كققىهل: دفم  جمة  ةنيوق ي كققا دم لا  ادضباة:           
وةنيةةو  لةة  كفاةة  ادنةا ةقةةةني  ةةةه                      ق حمفةةو ةةةن نقاصةةي اااةةو ةنيةةوق  رايةةق  ةةةن حنةةق لقدةةه م ةةاىل   

  رياف إذا جئنا ةن كو دةة  نيوا  وجئنا  ك الةا ه  ال شوا ا يقةئذ يق  ادذين كفاوا  اآليةأ 
ومجةة  وةا ن قاه إ  ألجو ة  و   ة لهللاة  ني مجةة  ذدك يقم جملقع ده ادنةاس  و ةني مجةةة  يةقم ا    ميةةهل نفة    

رتةني ميةذيبوهل  ةه حياةبق  د  ميةذيبوهل  ةه يغةةاظ    اخلأ وايققةق  ادةا  الةةا اينيةاين دةب ةث ةاةت دني  تةأقا ولقالةةه ق
م ةاىل را جةةه ىةهل جوةةم ةةنوهل مبقةام اسىاةةة ربةني   ىةهل د  أتقةةاه إىل دجةو رتة  ه   دةةه ةةن يةقم قةةةق اد ةامل كلةا رتةة   
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أقاو  النةه آجاا األرتااالي رايق  هذا كققده م اىل  ويققدق  ةىت هذا ادقال  إ  كنتهل صةا لني لةو ديةهل ةا ةا  يةقم   ماةت
 ساالة و  ماتق ةق  أ 

واألجو: دصةه اي   اينظا إداوا ق دةاي وي ةق ديضا الةا راية مةك اي  ي وهق اياا  هنا  قاينة ادممي كلا دوي  ق لقدةه  
 م اىل  رإذا جاال دجةوهل أ 

م أل  اي ة و  يةزةةه ادت ةنيي دو  واي  و : دصةه احملاقأي ود ةق هنةا كنايةة الةن اي ةني ايضةبقط حباةث   يتةأقا و  يتقة  
 كناية الن ادقاأأ 

[ رأةةةةةةا ادةةةةةذين شةةةةةققا رفةةةةةي ادنةةةةةاو ىةةةةةهل راوةةةةةا زرةةةةةا 105 يةةةةةقم ات   ميةةةةةةهل نفةةةةة  إ  إبذنةةةةةه رلةةةةةنوهل شةةةةةقي وسةةةةة ا ] 
[ ودةةا ادةذين 107[ قاد ين راوا ةا  اة  ادالاوات واألوض إ  ةا شاال و ك إ  و ك ر ةاا يةا ياية ]106وشواق]

[  مجةة  يةقم ا  108قاد ين راوا ةا  اة  ادالاوات واألوض إ  ةا شاال و ك ال اال  ا جمذوذ]س  وا رفي ا نة 
  ميةةةهل نفةة   مفقةةاو يةة دقا مجةةةة  ذدةةك يةةقم جملةةقع دةةه ادنةةاس  اآليةةةي و انةة  الظلةةة ذدةةك اداةةقم ق ادنيةةا وااةةا مب ةةا 

   وةا    هي ودةا ةا لبةةه رتلواة  دةه درقة  دذدك ادتفقاوأ رايقق  األوا ةن هذه ا لةة هق لقده  رلنوهل شقي وس ا
الةن الظلةة ذدةك اداةقمأ ولة  جةاال نظةهل اديةمم الةةةا مقة مي وأتقةا التضةاه وهللاةع ا سةت اا   ت ظةاهل هةقا اداةقم ق ةقهللاةةع 
اديمم ايتقو ألنه دس    تناسه د ااض اديممي وادظاوف صاحلة  مقاا اديةمم كقةمرتاة احلةاوف اد ا فةة ود وات 

 ادنياطأ 
يقم  ةن لقده  يقم ا   ةات لو ق ة ىن  رتني  دو  ساالة  ي وهق اسةت لاا شةائع ق اديةمم اد ةايب ق دفةظ  يةقم  و  

و  داةة  مقس ا إب ملولا الةا جزال ةن زةارلا إذ    ةةق ادزةةا  ةةن د  يقةع ق رةاو دو ق داةو رةذدك يةقم دو داةةة رةإذا 
   رتني   و  مق يا مب   و   نواو و  داوي د  ماى لقا ادنا غة:          د ةقا هذا اس مو مل ياتف  ةنولا إ  ة ىن

 ختا  ةن دراو يقم رتةالة    
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 رأهللااف  دراو  مجع راو إىل اداقمأ وووق: ةن دزةا  يقم رتةالةأ   
 ولقا مق ة  ن احللا:           
 ةاةةةا األقاةةةةاة دو يةةااح دوا  سةةاالة لاةو: يغةة ى  ةاةةةاي ودةةذدك لةةاا:    كةأ  ادقةةةه داةةةة لاةةو: يغة ى                      

 يغ ى دو يااحي رةهل يااله ةا يناسه دفظ داةة ةن اداواحأ 
رققدةه م ةةاىل  يةةقم ا   ة نةةاه رتةةني ا أ وهللاةةلا  ا   الائةة  إىل  يةقم ةنيةةوق   وهةةق يةةقم ادقااةةةةأ وايةةاا  إبماانةةه ولقالةةه  

 إ  د  أتماوهل ادااالة أ ورتةقده كققده  هو ينظاو  
 رققده  يقم ا   ظاف ةت ةق  ققده    ميةهل نف  إ  إبذنه أ  
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ومجةةة    ميةةهل نفة   ةاةتأنفة ا ت ائاةةأ لةة م ادظةاف الةةا ر ةوةا دةغةاض ايتقةة مأ وادتقة يا:   ميةةهل نفة  رتةني حيةةو   
قام وةن هللالا  ن قاه أ واي ىن دنه   يتيةهل درت  إ  اداقم اينيوق أ وادضلا ق  إبذنه  الائ  إىل   م اىل ايفوقم ةن اي

إبذ  ةن  ي كققده  يقم يققم اداوح وايمئية صةفا   يتيةلةق  إ  ةةن دذ  دةه ادةا ن ولةاا صةقام أ وايققةق  ةةن هةذا 
 إ  اا االتقا  دهو ا اهةاة د  األصنام ىا رتق ادنيفاالة الن   أ 

ق سااو ادنفيي رنيلو ادنفقس ادرب  وادفاجا ي ومشو كمم ادنيةارع وكةمم اةةا ا الةن  و نف   ي هل مجاع ادنفقس دقلقاله 
نفاهأ ورقو اللقم ادنفةقس مقةتمف درتقاىلةاأ وهةذا ادتفقةاو ةفاة  مفقةاو ادنةاس ق لقدةه  جملةقع دةه ادنةاس ي ودينةه 

و ة  و   إىل لقده  إبذنه  وذدك جاال الةا هذا ادناج ألجو ةا ختةو ذدك ةن شبه ا اللاض  ققده  وةا ن قاه إ  ألج
 نااج   يعأ 

 وادنيقي: ر او صفة ةنيبوة ةن شقيي إذا مةب  مدنيقاال وادنيقاو ي دق سقال احلادة وشاها وةا ينارا  بع ايتقف هباأ  
واداةة ا : هللاةة  ادنيةةقيي وهةةق ايتةةةب  مداةة ا   ادةةح هةةي األرتةةقاا احلاةةنة ااةةا  ايمئلةةة دةلتقةةف هبةةاأ واي ةةىن: رلةةنوهل  

 يقةئذ ةن هق ق الذاأ وش   وةنوهل ةن هق ق ن لة ووقاالأ 
وادنيةةقاو  واداةة ا   ةةةن ايةةقاهي ايققدةةة مدتنيةةياك ريةتامهةةا ةاامةةه ك(ةةا  ةتفاومةةة ق لةةق  ادقصةةفأ وهةةذا إمجةةاا مفقةةاةه  

  رأةا ادذين شققا  إىل آقاهأ 
هق اجتمأ اىقاال إىل ادقة و  نية   دقةق  وادزرا: إقاام األنفاس   رع وش    ابه هللاغط ادتنف أ وادنيواق: الياه و  

 ا رتتاام إىل ادتنف أ 
وقةةص مدةةذكا ةةةن درتةةقاىهل ق جوةةنهل ادةةزرا وادنيةةواق منفةةاا ةةةن دسةةباأ ايقةةا إىل ادنةةاو يةةا ق ذكةةا هةةامني احلةةادتني ةةةن  

 ادتنيقيه هبهل وذدك دققف ىهل ةن األملأ 
اى اي(ةةوي وإ  رةةإ  اداةةلاوات واألوض اي اورةةة مضةةلحو وة ةةىن  ةةةا  اةةة  اداةةلاوات واألوض  ادتأياةة  ألنةةه جةةاى جمةة 

 يقةئذي لاا م اىل  يقم مب ا األوض  ا األوض وادالاوات  دو ياا  الاوات اآلقا  ودوهللاواأ 
و إ  ةا شاال و ك  است(ناال ةةن األزةةا  ادةح اللوةا ادظةاف ق لقدةه  ةةا  اةة   دق إ  األزةةا  ادةح شةاال   راوةا الة م  

تتبع ذدةةك اسةةت(ناال   ةة  ااادةة ين مب ةةا د،زةةةا أ وهةةذا  نةةاال الةةةا  ادةةه إ ةةمو  ةةةا  ايقصةةقدة درةةا دغةةا قةةةق ههلي وياةة
اد الوأ وجيقز د  ييق  است(ناال ةن هللالا  قاد ين  أل   ةا  م ةق الةا اد الو ك(اا كققده  ةا  اأ ديهل ةن ادنااال أ 

 ول  مياو هذا ا ست(ناال ق اآلية ةامنيأ 
لا رايققةق  د  دهةو ادنةاو ةاامةه ق  ةقا اية   رلةنوهل ةةن ي ةذأ مث ي فةا النةهي ة(ةو دهةو اي اصةي ةةن رأةا األوا ةنو 

 ايقرت يني كلا جاال ق احل يث: درهل يقاا ىهل ا ونلاق  ق ا نةي وةنوهل اااد و  وههل اينياكق  واديفاوأ 
  إمجاا ايات(ىن يننية  سة ا  ق نفة  اداةاةع د  ومجةة  إ  و ك ر اا يا ياي   استئناف  ااين انش  الن ا ست(ناالي أل 

 يققا: ةا هق م اني ايات(ىن دو ياذا مل يين ااةق  الاةاأ وهذا ةظوا ةن ةظاها ادتفقي  إىل  أ 
ودةا ا سةت(ناال اد(ةاين ادقالةع ق جانةه  ادةذين سة  وا  راحتلةو ة ناةني: درتة مها د  يةاا : إ  ةةا شةاال و ةك ق دوا دزةنةة  

ةي وهي اي   ادح ي قو راوا القا  اي ةنني  ا ادتائبني ق اد ذاأ إىل د  ي فق   النوهل  فضةه   و  شفاالةي دو ادقااة
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 نيةفاالة كلةا ق ادقةحا  ةةن رتةة يث دنة :  ية قو انس جوةنهل رتةىت إذا صةةاووا كاحلللةة دقاجةقا ود قةةقا ا نةة راقةةاا: 
 ه  ال ا ونلاق   أ 

ن مةةقههل اسةةتحقاو درتةة  ذدةةك ادن ةةاهل رتقةةا الةةةا    ةةو هةةق ةظوةةا ةةةن ةظةةاها ادفضةةو وحيتلةةو د  يققةة  ةنةةه ادتحةةذيا ةةة 
 وادا ةأ 
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ودا  يةزم ةن ا ست(ناال اي ةق الةا اينيائة ولقع اينيائة  و إمنا يقتضي درا دق م ةق  اينيائة دقلع ايات(ىني ول   دة    

ا نة ةنواأ وداي ةا كا  روهل إذا د قةقا ا نة كانقا قاد ين راوا رم ينق ةع  ادقالق  اسىاة الةا د      ينياال إقاام دهو
 النوهل ن الواأ وهق ة ىن لقده  ال اال  ا جمذوذ أ 

 واةذوذ: ايق قعأ  
ولةاد ا لوةةقو  سة  وا   فةةت  اداةةنيي ولةاده  ةةز ي وادياةةائيي ورتفةص الةةن الاصةةهلي وقةةف  ضةةهل اداةةني الةةا دنةةه ةبةةف   

دصةو ر ةةةه لاصةاا   ةف ةةقا دةه  دينةةه الةةةا ة اةةةة ادقاصةةا ة اةةةة ايت ةة ق ق ة ةىن ر ةةو  ةه ةةةا صةةاه دةنائةهي وإ  كةةا  
صارته ذدك ادف وي كققىهل: جن رم ي إذا ر و  ه ةا صاو  ه ذا جنق ي ف س  وا  مب ىن دس  واأ ولاةو: سة   ةت ة  

دصةةه دسة  واي رحةذف مهةز ادةزاي   كلةا لةادقا  ق دغة هذيو و اهلي يققدق : سة  ه   مب ةىن دسة  هأ وقةام ديضةا الةةا د 
 جمنقأ  مبقرت   ق آقاه  ي وةنه لقىهل: وجو ةا ق أ 

[  109 رم مك ق ةايةة ممةا ي بة  هة  ال ةةا ي بة و  إ  كلةا ي بة  آمؤهةهل ةةن لبةو وإان يقرةقههل نقةابوهل  ةا ةنقةقص] 
الب   األصنام واابة ةا دةةقه راوهل ةن ادنيفاالة ق  مفايع الةا ادققص اياهللااة رإرا مياه ساة وا يقانا  با و ةا الةاه

ادةة ناا وإ  سةةا ق شةةقائوهل ق ادةة ناا   ةةذاأ ا ستئقةةاا يةة ذ   اةةقال رتةةاىهل ق اآلقةةا ي رفةةاع الةةةا ذدةةك رةةي اداةةاةع د  
 ينيك ق سقال ادنياك وراا هأ 

 ه د  ينيك ق ذدك دم   إذ واا اأ ق حنق رم مك ق ةاية  يقق   ه دق ساةع   ساةع ة ني سقاال كا  ممن يظن  
 دا  ايققق  ة اناأ 

وجيقز د  ييق  اا اأ دةنيب صةا   الةاه وسةهل وييق     مك  ةققق ا  ه جمةا  كقاةق ااةرب رإنةه جةاى جمةاى اي(ةو  
 ق ذدك ق كمم اد اأ ة(و كةلة:   شكي و  حمادةي و  دالارنكي وحنقهاأ 

  الةاةه وسةةهل الةةا ةةا يةقةاه ةةن لقةةه ةةن ادتقةةه ق ادنيةاكي دق   ميةن شةاكا ق وجيقز د  ييق  م(باتا دةنةيب صةةا  
دنك دقا  ةن لقةك ةن ادتيذيه ة(و ةا دقاته اداسو ةن دمموةهل رةإ  هة  ال ةةا ي بة و  إ  البةا   كلةا ي بة  آمؤهةهل ةةن 

 لبو ةتقاوثانوا الن دسمروهل ةن األةهل ادبائ  أ 
 و ق  دةظاراة اةازيةأ  
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ية  ياا ايةاهل: ادنيةكأ ولة  جةاال ر ةوةا الةةا وز  راالةو دو مفاالةو وارت ةوأ ومل جيةيال الةةا وز  جمةا  أل  دصةو ايةاا  وايا  
اةا دةة واي ار ةة ةاةت اوا ةةن ةاية  ادنيةا  إذا اسةتخاج  دبنوةاأ وةنةه لةقىهل:   جيةاوى و  ميةاوىأ وق ادقةاآ   درتلاوونةه 

  مث دنتهل  لو   ق دوا األن امأ الةا ةا ياى أ ول  مق م ا ةلاال الن  لقده 
 و ةا  ق لقده  ةا ي ب   ةق ويةي دق   مك ق شك ةن البا   ه  الي واسشاو  هب  ال إىل ةنياكي لاي أ  
ولة  متب ة  اصة مح ادقةاآ  رقج مةةه النةاههل مسةهل اسشةاو  هةةذا ق حنةق درتة  النيةا ةقهللاة ا وهةةق ممةا دىلة  إداةه ونبوةة   

 نا  ك الةا ه  ال شوا ا  ق سقو  ادنااالأ الةاه الن  لقده م اىل  وجئ
وة ىن ادنيك ق البا ههل دا  إ  ادنيك ق شأراي أل  البا ههل ة ةقةة دةنيب صةةا   الةاةه وسةةهل رةم وجةه دنفةي ةايتةه  

 ا أ راواي وإمنا اياا  نفي ادنيك رالا ل  ي ليه ةن ادنيك ةن درهل هو ي ذهبهل   ق اد ناا دو يلكوهل إىل القاأ اآلق
 ومجةة  ةا ي ب و  إ  كلا ي ب  آمؤههل ةن لبو  ةاتأنفةي م ةام  نتفاال ادنيك ق الالبة دةاههل ق اد نااأ  
ووجه كقنه الةة دنه يا كا   ينوهل الني  ين ةن كا  لبةوهل ةن آمئوهل ول   ةغيهل ةا ر و   هبةهل القةام الةةا  يةنوهل رةأنتهل  

 دسمروهلي أل  رتيلة   مقتضي ايااوا  ق ا زاال الةا األاللاا ايتلاثةةأ مقلنق     جزاالههل سايق  مماثم  زاال 
وا ست(ناال  ققده  إ  كلا ي ب   است(ناال ةن اللقم ايقا وأ وكاف ادتنيباه انئبة الن ةقة و حمةذوفأ ادتقة يا: إ  البةا     

 كلا ي ب  آمؤههلأ 
أ اد ةة انناني كانة  دةوةةهل جامهاةةةي وهةي اةةةاد  إالاالاةةوي واآلمال: د ةةق الةةةا األسةةمفي وهةهل الةةا  و ةةق أ وذدةك د  اد ةةا  

وجةةاههل ةةةن إقةةق   ةةق ي و ةةق  إقةةق  د ةةا ي وأل  لاينيةةا كانةة  دةوةةهل قزاالاةةة وهةةي زوم لقةةيأ والبةةا   األصةةنام ق اد ةةاأ 
 داتههل هبا اللاو  ن حيىيي وهق ج  قزاالةأ 
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ااوههل الةةا مةةك اد بةا  ي دق إ  كلةا االتةا  آمؤهةهل البةا ههلأ وادقاينةة والرب الن البا   اآلمال ميضاوع دة  دةة الةةا اسةتل  

الةةةا ايضةةي لقدةةه  ةةةن لبةةو ي ريأنةةه لاةةو: إ  كلةةا كةةا  ي بةة  آمؤهةةهلأ وايضةةاف إداةةه  لبةةو  حمةةذوف مقةة ياه: ةةةن لةةبةوهلي 
 منقاقا الةا درهل سةفوهل ق هذا ادضما والةا درهل الت وا هبهلأ 

ال ةةف الةةةا مجةةةة ادت ةاةةو واي  ةةقف هةةق اي ةةةقاي ولةة  ماةةةط الةاةةه ة ةةىن كةةاف ادتنيةةباه  ومجةةةة  وإان يقرةةقههل نقةةابوهل  
 دذدكأ راي ىن: وإان يقرقههل نقابوهل ةن اد ذاأ كلا ورانا دسمروهلأ 

 وادتقراة: إكلاا ادنييال  ا ةنققصأ  
اال ياةأدقنه رقرةقهي رقلةع وادنقاه: دصةه احلظأ ول  است لو  ةقرقههل  و نقةابوهل  هنةا اسةت لا  هيلاةا كةأ  ىةهل ال ة  

لقدةةه   ةةا ةنقةةةقص  رتةةا  ة كةةة   دتحقاةةق ادتقراةةة زاي   ق ادةةةتويهلي أل  ةةةن إكةةةاام ايقالةةق  مد  ةةاال د  ي كةةة  دةةه ادقالةةة  
 ويالا ذدك مدبنياو أ 
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ةهل إذ واياا  نقابوهل ةن الذاأ اآلقا ي رإ    مل ياتأصةوهل كلا استأصو األةةهل اداةا قة  ربكةة ادنةيب صةةا   الةاةه وسة 
 لاا:  د و   د   ام ةن دصمهبهل ةن ي ب ه  أ 

 ودقةة  آمانةةا ةقسةةا اديتةةاأ رةةاقتةف راةةه  االةةلاض دت(باةة  ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل وماةةةاته    دهةةو اديتةةاأ وهةةهل  
درتان رتا  ةن دهو ادنياك ل  دومقا اديتاأ رةاقتةفقا راةهي وهةهل دهةو ةةةة وارتة   رةم أتس ةةن اقةتمف لقةةك الةاةكي 

 را لةة ال ف الةا مجةة  رم مك ق ةاية أ 
 وألجو ةا راوا ةن ة ىن ادت(با  راع الةاوا لقده  راستقهل كلا دةات أ  
ولقده  راقتةف راةه  دق ق اديتةاأي وهةق ادتةقوا أ وة ةىن ا قةتمف راةه اقةتمف دهةو ادتةقوا  ق مقايةا   ضةوا وإ  ةاا  

جهلي وق أتويو ادب   الةا هقاههلي وق إحلاو دشااال مديتاأ الةا    ي وق إظواو   ضوا وإقفاال     ة(و رتيهل ادا 
درا ةنهي كلا لاا م اىل  رقيو دةذين ييتبةق  اديتةاأ  ية يوهل مث يققدةق  هةذا ةةن النة    أ روةذا ةةن شةأنه د  يقةع ةةن 

جةع إىل ا قةتمف   ضوهل   ةن مجا وهل راقتضي ا قتمف  انوهل  ني ة(ب  وانفي وهذا ا قتمف  نقااله ودرتقادةه يا 
ق شيال ةن اديتاأأ رجل   هذه اي اين مج ا   ي ا ق م  ية ا قتمف حبةاف  ق  اد ادةة الةةا ادظاراةة اةازيةة وهةي  

 كايم اةي دق راقتةف اقتمرا يم اهي دق يم   اديتاأأ 
دلةة ةقا الةةةا إ قةةاا ا قةةتمفي  وأل  ادغةةاض مل ييةةن ةت ةقةةا  باةةا  ايختةفةةني و   ةةذةوهل أل  ةةةنوهل ايةةذةقم وهةةهل ادةةذين 

وةنوهل احمللق  وههل اينياو  الةا ايب دني كلا لاا م اىل  ةنوهل دةة ةقتق   وك(ةا ةةنوهل سةاال ةةا ي لةةق   وسةاجيال لقدةه 
  وإ  كم يا داقرانوهل و ك داللاىهل ي  و كا  دةتحذيا ةن ادقلقع ق ة(ةهأ 

 ف و   ق راالةهأ  ف ر و  اقتةف  دةلجوقا إذ    اض إ  ق ذكا اد 
 ودق  كةلة سبق  ةن و ك دقضي  انوهل  جيقز د  ييق  ال فا الةا مجةةة  وإان يقرةقههل نقةابوهل  ةا ةنقةقص  وييةق   

ا اللاض مت الن  لقده  راقتةف راه ي والةاه رضلا   انوهل  الائ  إىل اسهل اسشاو  ةن لقده  مما ي ب  ه  ال  دق ودق  ةا 
ا الةةةنوهل اد ةةذاأ دقضةةةي  اةةنوهلي دق دقضةةا    اةةةنوهلي رأهةةةك اينيةةةاكني وايخةةادفني ونقةةةا سةةبق ةةةن رتيلةةةة   د  يةة ق

 اي ةننيأ 
 رايق    انوهل  هق انئه راالو  لضي أ وادتق يا: دقلع اد ذاأ  انوهلي دق راوهلأ  
راةه  ألنةه  وجيقز د  ييق  ال فا الةا مجةة  راقتةف راه  رايق  هللاةلا   اةنوهل  الائة ا إىل ةةا يفوةهل ةةن لقدةه  رةاقتةف 

يقتضةةي مجاالةةة لتةفةةني ق درتيةةام اديتةةاأي وييةةق    اةةنوهل  ةت ةقةةا أ لضةةي ي دق حليةةهل  اةةنوهل إبظوةةاو ايقةةاه ةةةن 
ايخ   ق درتيام اديتاأ رايق  كذياا ةن ا قتمفي دق دنه إ  ولع دةوو   ايختةفني رلكوهل ق شةكأ ودةا  ةةن 

 ااز احملق ةن ايب وي دق ر ةايهل محلذو ةن ا قتمف ق كتا يهل رةإنيهل سنة   د  يقضي  ني ايختةفني راقلفوهل الةا 
 إ  اقتةفتهل  قاتهل ق شك وحلقيهل جزاال داللاديهلأ 
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و اديةلةة  هةي إوا     األزداةة وسةةنته ق قةقةهأ وهةي دنةةه وكةو ادنةاس إىل إوشةةا  اداسةو دةة الق  إىل  ي وإىل ادنظةةا ق   

ىل  ةةةذا ا جتوةةةا  ادتةةةام ق إصةةةا ة احلةةةقي واداةةة ي إىل ا مفةةةاو ونبةةةذ ااةةةمف  قةةةاف األروةةةام اداةةة ي   إىل اآلايتي مث إ
اي ةايني وميااج ةةة رالةةا  اةنوهلي وادتبقةةا ق احلةةقي واسنقةاف ق ا ةة ا وا سةةت  اي ود  جي ةةقا احلةةق  ةةايتوهل وا جتوةةا  

احلةق ةقةةةحة دةنةاس وةنف ةة ىةةهل   تأ و ةام ايقةةةحة ق   دهبةهل وهجةااههلأ ورتيلةةة ذدةك هةي د  ادفقةةو وا هتة اال إىل
ذدةةك حيقةةو    يبةةذدقا اجتوةةا ههل وياةةت لةقا دنظةةاوههل أل  ذدةةك وسةةاةة إىل زاي   م قةوةةهل ومفيةةاههلأ ولةة  مقةة م ق لقدةةه 

 األنفااأ م اىل  و   كةلات و ك ص لا وال    ق سقو  األن ام ولقده  وياي    د  حيق احلق  يةلامه  ق سقو  
 ووصفوا مدابق ألرا دزداةي مالتباو م ةق اد ةهل  قلقالواي و را ماجع إىل سنة كةاة مقاوت ةن لبوأ  
وة ةىن  دقضةي  اةةنوهل  دنةه لضةاال استئقةةاا ايب ةو واسةتبقاال احملةةقي كلةا لضةا    ةةني اداسةو واييةذ نيي وديةةن إوا      

 هباأ التض  قمف ذدك مدنابة إىل روهل األةة كتا
 وهللالا   انوهل  ي ق  إىل ايختةفني ايفا  ةن لقده  راقتةف راه  وادقاينة واهللاحةأ   
وةت ةق ادقضاال حمذوف دظوقوهي دق دقضي  انوهل رالا اقتةفقا راه كلا لاا ق اآلية األقاى  إ  و ةك هةق يفقةو  اةنوهل  

 يقم ادقااةة رالا كانقا راه  تةفق  أ 
[  جيقز د  ييق  ال فا الةا مجةة  وإان يقرقههل نقابوهل  ا ةنققص  رايق  هللالا 110 وإرهل دفي شك ةنه ةايه] 

 وإرةهل  الائة ا إىل ةةا الةةا  إداةه هللاةلا  ةةةا ي بة و   اآليةةي دق د  اينيةاكني دفةةي شةك ةةن مقراةةة نقةابوهل ألرةهل   ي ةنةةق  
ودو مهةاي رضةلا  ةنةه  الائة  إىل  مدب ثأ ويةتئهل ةع لقده  ودق  كةلة سبق  ةن و ك دقضةي  اةنوهل  الةةا دوا ادةقجوني

  يقم  ةن لقده  يقم ا    ميةهل نف   إخلأ 
وجيقز د  ميق  ال فا الةا مجةة  راقتةف راةه ي دق رةاقتةف راةه دهةةهي دق دهةو اديتةاأ رضةلا  وإرةهل  الائة  إىل ةةا  

 ي شكأ الا  إداه هللالا   انوهل  الةا ةين ادقجونيي دق اقتةف دهو اديتاأ ق كتاهبهل وإرهل دف
دةا هللالا  ةنه  راجقز د  ي ق  إىل اديتاأي دق دل ةقا الةا ةا دل ةقا الةاةه الةةا شةك ومةا   ق كتةاهبهلي دق  و  الةةهل  

يقجةةه اداقةةني ة(ةةو اسةةتقااال الةلائنةةا د، دةةة ادنيةةاالاةي دو يقجةةه ادظةةن ادقايةةه ةةةن اداقةةنيي كظةةن اةتوةة  رالةةا  ةةةم إداةةه 
ةةن اديتةاأ   ي ة  اقتمرةا ق اديتةاأ إذ األصةو ةتفةق الةاةهأ رلنةاط ادةذم  اجتوا هي أل  ا ست  ا ادقحا  اياتنبط

هق ا قتمف ق ةنت اديتاأ   ق ادتفايةع ةةن د دتةهأ وجيةقز د  ييةق  هللاةلا  ةنةه  الائة ا إىل ادقةاآ  ايفوةقم ةةن ايقةام 
 وةن لقده  ذدك ةن دنباال ادقاى نققه الةاك أ 

 ذدك أتكا  كققىهل: داو دداوي وش ا شاالاأ وايايه: ايقلع ق ادنيكي ووصف ادنيك   
[  مذياو د،قباو اداا قةأ وادقاو االلاهللااةأ و إ   لففة 111 وإ  كم يا داقرانوهل و ك داللاىهل إنه مبا ي لةق  قبا] 

إذا  ةن  إ   اد(قاةة ق لااال  انرعي وا ن ك(ةاي وديب  يةا الةن الاصةهلي وداللةة  ق االوةا رانتقةه   ة هاأ و إ   ايخففةة
ول      ها مجةة االاة يي(ا إاللاىا ويي(ا إمهاىا لاده ااةاو وسابقيه وحنا  ادبقا  وهق احلقأ ولاد ادبالق   إ   ةني    

 الةا األصوأ 
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و تنةةقين  كةةم  الةةقض الةةن ايضةةاف إداةةهأ وادتقةة يا: وإ  كةوةةهلي دق كةةو ايةةذكقوين آنفةةا ةةةن دهةةو ادقةةاىي وةةةن اينيةةاكني  
 تةفني ق اديتاأ ةن دمباع ةقسا الةاه اداممأ اي اض هبهلي وةن ايخ

و يا  لففة ق لااال  انرعي وا ن ك(ةاي وديب اللةاوي وادياةائيي رةادمم اد اقةةة الةةا  ةةا   م ا  تة اال ادةح مة قو الةةا  
ةةةني  ر ةةا قةةرب  إ  أ وادةةمم اد(اناةةة اد اقةةةة الةةةا  داةةقرانوهل   م جةةقاأ ادقاةةهلأ و ةةةا  ةزيةة   دةتأكاةة أ وادفقةةو  ةةني ادم

 ديااهة مقا  ة(ةنيأ 
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ولاد ا ن الاةاي و ز ي والاصهلي ود ق ج فاي وقةةف  تنية ي  ايةاهل ةةن  يةا أ ر نة  ةةن لةاد  إ   لففةة وشة   ايةاهل وهةق   

و ةز ي د ق  يا الن الاصهل ميق   إ   لففة ةن اد(قاةةي ودةا ةن ش   ادنق   إ   وش   اياهل ةةن  يةا  وهةهل ا ةن الةاةاي 
ورتفص الن الاصهلي ود ق ج فاي وقةف رتقجاه لااالههل ولااال  ديب  يا ةا لاده ادفااال: إرا مب ىن  ين ةا  رحذر  إرت ى 
ايالات اد(مثي ياي  د   يا  داا  كةلة وارت   وإ  كان  ق صقوها كققو  رتاف  يا  ق وسهل ايقةحف  ألنةه امبةع 

ن  م ا  ت اال و  ةن  ا او  ادح مات لو ق ة ةىن ك(ةا  ميةاو ادف ةو كةادح ق لةقا راه صقو  ادن ق هبا  وإمنا هي ةاكبة ة
 ديب رتاة ادنلاق:          

وإان يلا نضاأ اديب  هللاا ة                      الةا ودسةه مةقةي ادةاةا  ةةن ادفةهل دق ني(ةا هللاةاأ اديةب ي دق دةةا   
 صةةا   الةاةه وسةةهل يملةي ةةن ادةقرتي شة  ي وكةا  ممةا حيةاك جا  اد  و الةا ودسهأ ولةقا ا ةن البةاس: كةا  وسةقا  

داانه رتني ينزا الةاه ادقاآ ي رقاا   م اىل    كاك  ه داانك دت جةو  ةه  اآليةةأ رأصةو هةذه اديةلةات ق اآليةة الةةا 
ث ةالةةةات هةةذه ادقةةةااالات: وإ  كةةةم يةةن ةةةةا داةةةقرانوهلي رةلةةا لةبةةة  نةةةق   ةةةةن  ةالةةا س  اةوةةةا ق ةةةةاهل  ةةةا  اجتلةةةع ثةةةم

رحةةذر  ايةةاهل األوىل ختفافةةا وهةةي ةةةاهل  ةةةن  دقجةةق   داةةو الةاوةةا وهةةق ايةةاهل اد(اناةةة أل  دصةةو ايةةاهل اد(اناةةة نةةق   ةةةن  رقةةاو 
  يا أ 

 و م  داقرانوهل   م لاهلأ  
 أ وة ىن ادي(ا  ق هذه اآلية اديناية الن ال م إرمت رايق ةن ايختةفني ق اديتاأ ةن إحلاو ا زاال الن اللةه  ه 
واي ىن: وإ  مجا وهل دملق  جزاال داللاىهل   يفة  ةةنوهل درتة ي وإ  مقراةة   إايهةهل داللةاىهل رتققةه   ومل ياةاة  راةهأ   

روةةذا ادتخةةايج هةةق دوىل ادقجةةقه ادةةح قاجةة  الةاوةةا هةةذه ادقةةااال  وهةةق ةةةاوق الةةن ادفةةااال ومب ةةه ايوةة وق ونقةةا ادنيةةاازق 
ا د ةةق شةةاةة ق شةةاح ةنظقةةةة ادنيةةا يب إىل سةةتة وجةةقه ودراهةةا  ةةاه إىل  اناةةة ادنحةةقق وةنيةةا الةاةةه ادباضةةاوقأ ولةة  دراهةة

 وجقهأ 
وق مفاةا ادفخةا: ال ة    ة  األراهللاةو لةاا: إ    م ةاىل يةا دقةرب الةن مقراةة األجزيةة الةةا اياةتحقني ق هةذه اآليةةة  

 كةو  وهةي ديضةا دةتأكاة ي وةد(وةا ادةةمم ذكةا راوةا سةب ة دنةقاع ةةن ادتقكاة اتي دوىةا: كةلةة  إ   وهةةي دةتأكاة ي وةناوةا 
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اد اقةة الةا قةرب  إ  ي ووا  وةا رتةاف  ةةا  إذا ج ةنةاه ةقصةق  الةةا لةقا ادفةااالي وقاةاةوا ادقاةهل ايضةلاي وسا سةوا 
 ادمم اد اقةة الةا جقاأ ادقاهلي وسا  وا ادنق  اي ك   ق لقده  داقرانوهل أ 

 ق إال اال ا زاال واراا ةن ااا الةا اللو ااا وةن اداقال الةا اللو اداقالأ ومقراة داللاىهل مب ىن مقراة جزاال األاللااي د 
ومجةة  إنه مبا ي لةق  قبا  استئناف وم ةاو دةتقراة أل  إرتا ة اد ةهل  اللاىهل ةع إوا   جزائوهل مقجةه د  ييةق  ا ةزاال  

 ة ا قا دة لو  ام اي ا قةأ وذدك حمقق ادتقراةأ 
ة ك  مامه الن ادتاةاة ادح مضلنوا لقده  ودق  آمانا ةقسا اديتاأ راقتةف راه  والن   راستقهل كلا دةات وةن اتأ 

ادت(با  ايفا   ققده  رم مك ق ةايةة ممةا ي بة  هة  ال  احلة  الةةا ادة وام الةةا ادتلاةك مسسةمم الةةا وجةه لةقميأ والةرب 
 ه ا ستقاةة الةاه واحلذو ةن مغااهأ الن ذدك م ستقاةة سرا   اد وام الةا اد لو  ت اداهل اسسممي  واةا مجاال

ويا كا  ا قتمف ق كتاأ ةقسا الةاه ادامم إمنا جاال ةن دهو اديتةاأ ال ةف الةةا دةةا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل  
م ستقاةة الةا كتا ه دةا اي ةنني  تةك ا ستقاةة ديضاي أل  ا القجام ةن  واالةي ا قةتمف ق اديتةاأ  نوةقض رةاو 

ىل مب يةه ةةاوا  دهةقائوهلي وأل  لادفةة األةةة اللة ا إىل درتيةام كتاهبةا إ  هةق إ  هللاةاأ ةةن هللاةاوأ ا قةتمف ةن األةة إ
راهي ألنه اقتمروا الةا درتياةهأ وق احل يث:  رإمنا دهةك ادذين ةةن لةبةيهل ك(ةا  ةاةائةوهل واقةتمروهل الةةا دنباةائوهل  ي 

قاةة هي اد لو  يلاا ادنياي ة حباث   ينحاف النوا لا  شربأ رم جام د  كان  ا ستقاةة رتائم  و  ذدكي إذ ا ست
وةت ةقوا اد لو مدنياي ة     اسميا  أل  اسميا  دصو رم مت ةق  ه ا ستقاةةأ ول  دشاو إىل صحة هذا اي ةىن لةقا ادنةيب 

دسةأا النةه درتة ا  ةاكأ لةاا:  صةا   الةاه وسةهل أليب اللا  اد(قفي يا لاا ده:  اي وسقا   لةو   ق اسسةمم لةق   
 لو آةن  مت مث استقهل  رج و ا ستقاةة شائا     اسميا أ 
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ووجةه األةةا إىل ادنةيب صةةةا   الةاةه وسةةهل منقيوةةا دابةىن الةاةه لقدةه  كلةةا دةةات  رانيةا إىل دنةةه ايتةقةي د،واةةا ادنيةةاالاة   

ةةهل ا ةاأ دةتةه  ةذدك  ققدةه  وةةن اتأ ة ةك أ وكةاف ادتنيةباه ق لقدةه  كلةا ا ت االأ وهةذا منقيةه دةه مبقةام وسةادتهي مث دال
دةات  ق ةقهللاع احلاا ةن ا ستقاةة ايأققذ  ةن  استقهل أ وة ىن منيباه ا ستقاةة ايأةقو هبا مبا دةا  ةه ادنةيب صةةا   

مفقةاةه    ييةق   بقةهأ وية وا هةذا  الةاه وسةهل ديق  ا ستقاةة مم(ادة داائا ةا دةا  ةهي وهةق منيةباه اةلةو ميفقةو ق
اي ةةىن إىل د  ميةةق  اديةةاف ق ة ةةىن  الةةةا  كلةةا يقةةاا: كةةن كلةةا دنةة أ دق   متغةةا ودتنيةةبه درتقادةةك اياةةتقبةة رتادتةةك 

 هذهأ 
  وةن اتأ  ال ف الةا ادضلا ايتقو ق  دةات أ وةقح  اد  ف ةقجق  وهق ادفقو م او واةاووأ  
أل  اسميةةا  مق ةةة ةةةن ادنيةةاكأ و ة ةةك  رتةةاا ةةةن  اتأ  ودةةا  ةت ةقةةا أ اتأ  أل  ادنةةيب  وةةةن اتأ  هةةهل اي ةنةةق ي  

 صةا   الةاه وسةهل مل يين ةن اينياكنيأ 
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 ول  مجع لقده  راستقهل كلا دةات  دصقا ادقمح اد يف وراواله دققده  كلا دةات أ  
شة  و  دشةق ةةن هةذه اآليةة الةاةهأ ودةذدك لةةاا لةاا ا ةن البةاس: ةةا نةزا الةةا وسةقا   صةةا   الةاةه وسةةهل آيةة هةي د 

ألصحا ه رتةني لةادقا دةه: دقة  دسةاع إداةك ادنيةاه  شةابح هةق  ودققاهةا  أ وسةئو اللةا ق هةق  رقةاا: لقدةه  راسةتقهل كلةا 
 دةات أ 

[  اا ةاأ ق لقدةةه  و  م غةةقا  ةقجةه إىل ايةة ةنني ادةةذين صة و الةةةاوهل  وةةةن 112 و  م غةقا إنةةه مبةا م لةةةق   قةةا] 
 اتأ ة ك أ 

واد غاةةا  دصةةةه ادت ةةاظهل وا ةةااال  ولةةةة ا كةةلاثي ومقةة م ق لقدةةه م ةةاىل  وميةة ههل ق  غاةةارهل ي لوةةق   ق سةةقو  ادبقةةا أ   
واياا  هنا ا ااال  الةا لادفة ةا دةاوا  هي لةاا م ةاىل  كةةقا ةةن  ابةات ةةا وزلنةاكهل و  م غةقا راةه راحةو الةةايهل  ضةيب أ 

 لادفة درتيام كتا ه كلا را  ف إساائاوأ رنوا   اياةلني الن 
ول  مشو اد غاةا  دصةقا ايفاسة ي ريانة  اآليةة جاة ةة سلاةةة ايقةاحل و وال ايفاسة ي ريةا  ادنوةي النةه جاة ةا ألرتةقاا  

ةقا و ادفاا  ةن نف  ايفا  و قي ةا  نيا الةاه ةن ال وى راا  قةا ه روق اينوا النةه  ققدةه هبة  هةذا  و  ماكنةقا 
 ادذين ظةلقا رتلايهل ادناو أ إىل 
والن احلان ادبقاق: ج و   اد ين  ةني  اليةن  و  م غةقا و  ماكنةقا  ومجةةة  إنةه مبةا م لةةق   قةا  اسةتئناف دتحةذيا  

ةةةن دقفةةا اد غاةةا       ة ةةةع الةةةا كةةو اللةةو ي لةةةه اياةةةلق ي ودةةذدك اقتةةا وصةةف   قةةا  ةةةن  ةةني  قاةةة األالةةاال 
 ه الةا اد ةهل ادبني و  دة صاغته الةا لقمهأ احلاىن د  دة ةا م

[  اداكةةةق : اياةةةو 113 و  ماكنةةةقا إىل ادةةةذين ظةلةةةقا رتلاةةةيهل ادنةةةاو وةةةةا ديةةةهل ةةةةن  و    ةةةةن دوداةةةاال مث   منقةةةاو ] 
وايقارقةةي ور ةةه ك ةةهلأ ود ةةه ةنيةتق ةةن ادةاكن  ضةهل راةيق  وهةق ا نةهي أل  اياثةو ية ين جنبةه إىل ادنيةيال ايلةاا إداةهأ 

هةةق هنةةةا ةاةةةت او دةلقارةةةقي رب ةةة  د  رةةةاههل الةةةن اد غاةةةا  رةةاههل الةةةن ادتقةةةاوأ ةةةةن اينيةةةاكني دةةةئم يضةةةةقههل ويزدةةةقههل الةةةن و 
 اسسممأ 

 و ادذين ظةلقا  ههل اينياكق أ وهذه اآلية دصو ق س  ذوائع ادفاا  احملققة دو ايظنقنةأ  
ققا إذا ةاوهل  ائف ةن ادنيا ا   ق آقةا األالةاافي واي : ةات لو ق اسصا ة كلا مق م ق لقده م اىل  إ  ادذين ام 

 واياا : انو اد ذاأ ق جونهلأ 
 ومجةة  وةا ديهل ةن  و    ةن دودااال  رتااي دق   جت و  ةن يا ا يا ينف يهلأ  
 و مث  دةلاقي اداميبي دق و  جت و  ةن ينقاكهلي دق ةن  فف النيهل ة  الذاأ ادناو دو  اجيهل ةنواأ  
    ةت ةق  ودااال دتضلانه ة ىن احللا  واحلائةنيأ  و ةن  و  
ول  مجةع لقدةه  و  م غةقا  ولقدةه  و  ماكنةقا إىل ادةذين ظةلةقا  دصةةي ادة يني ومهةا: اسميةا  واد لةو ادقةاحلي ومقة م آنفةا  

 لقا احلان  ج و   اد ين  ني  ئني  و  م غقاي و  ماكنقا أ 
[  انتقةةو ةةةن 114دفةةا ةةةن ادةاةةو إ  احلاةةنات يةةذهنب اداةةائات ذدةةك ذكةةاى دةةةذاكاين] ودلةةهل ادقةةةق   ةةاق ادنوةةاو وز  

ق اأ اي ةنني إىل ق اأ ادنيب صةا   الةاه وسةهل وهذا اا اأ يتناوا مجاع األةة  قاينة د  ايأةقو  ه ةن ادقاجبات 
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لة ي وذدةك ةةا التضةاه رتة يث ديب الةا مجاع اياةلنيي   سالا ول  ذكا ة ه ةا يناسه األولةات اي انةة دةقةةقات اا
 ادااا اآل أ 

   
 

 2150صفحة : 
 
 و اف ادنييال: ةنتواه ةن دوده دو ةن آقاهي رادت(ناة صاحية ق د  اياا  دوا ادنواو وآقاهأ   
 وادنواو: ةا  ني ادفجا إىل  اوأ ادنيل ي الي راوا أل  ادضااال ينوا راهي دق يربز كلا يربز ادنواأ  
اةة ي ذ   نه اللو واجه أل  اسلاةة إيقاع اد لو الةا ةا ياتحقهي رتقتضي د  اياا  مدقم  هنةا ادقةم  واألةا مسل 

ايفاوهللاةةي راد ارةا  ظارةةا  سلاةةة ادقةةم  ايفاوهللاةةي ر ةةةهل د  ايةأةقو إيقةاع صةةم  ق دوا ادنوةاو وهةةي ادقةب  وصةةم  ق 
 آقاه وهي اد قا ولاو ايغاأأ 

و  ارة و افي وهةي اداةاالة ادقايبةة ةةن دقتوةاي ر ةةهل د  ايةأةقو إيقةاع ادقةم  ق زدةف ةةن ادةاةوي وادزدف: مجع زدفة ة( 
ويا مل م ني ادقةقات ايأةقو إبلاةتوا ق هذه اي   ةن ادزةا  كا  ذدك جملم ربانته ادانة واد لو ايتةقاما الة  صةةقات 

 آلايت ك(ةةةا  ق ادقةةاآ  كانةة  جملةةةة ق م اةةني دولةةةات هةةي ادقةةب  وادظوةةا واد قةةا وايغةةةاأ واد نيةةاالي وكةةا  ذدةةك  اةةاان
 ادقةقات ة(و لقده م اىل  دلهل ادقم  د دقك ادنيل  إىل  اق ادةاو ولاآ  ادفجا إ  لاآ  ادفجا كا  ةنيوق ا أ 

وايققق  د  ميق  ادقم  دوا داللاا اياةهل إذا دصب  وهي صم  ادقةب  وآقةا داللادةه إذا دةاةا وهةي صةم  اد نيةاال  
يق  اداائات احلاصةةة رالةا  ةني ذدةك ممحةق  محلاةنات احلارةة هبةاأ وهةذا ةنيةا إىل رتيلةة كااهةة احلة يث   ة  صةم  دت

اد نياال دةحث الةا ادقم  وقاصة ةا كا  ةنوا ق دولةات م ةاض ادغفةةة النوةاأ ولة  ثبة  وجقهبلةا   دةة دقةا ودةا  ق 
 هذه اآلية ةا يقتضي رتقا ادقجقأ ق ايذكقو راواأ 

ةةةةة  إ  احلاةةةنات يةةةذهنب اداةةةائات  ةاةةةقلة ةاةةةاو ادت ةاةةةو د،ةةةةا إبلاةةةةة ادقةةةةقاتي وأتكاةةة  ا لةةةةة حبةةةاف  إ   ومج  
دمهتلةةام وكقاةةةق ااةةةربأ و إ   راةةه ةفاةةة   ة ةةةىن ادت ةاةةةو وادتفايةةعي وهةةةذا ادت ةاةةةو ةةة ذ       ج ةةةو احلاةةةنات يةةةذهنب 

  ميةةق  اد ةةة دالةةهل ةةن اي ةةةقا ةةةع ةةا يقتضةةاه م ايةةف اداةائاتي وادت ةاةةو ةنية ا   لةةقم دصةةحاأ احلاةنات أل  ادنيةةأ  د
 ا لع مدمم ةن اد لقمأ 

وإذهةةاأ اداةةائات ينيةةلو إذهةةاأ ولقالوةةا    يقةةا اناةةةااو ادةةنف  إىل مةةاك اداةةائات سةةوم وهانةةا كققدةةه م ةةةاىل  إ   
إذا ول  ي وييق   ادقم  منوا الن ادفحنياال واينيا  وييق  هذا ةن ققائص احلانات كةواأ وينيلو ديضا حمق إ وا

 هذا ةن ققائص احلانات كةوا رضم ةن   الةا البا ه ادقاحلنيأ 
وحملو اداائات هنا الةا اداائات ادقغائا ادح هي ةن ادةلهل  م ي ةق هذه اآلية الةا ةقا  آية  ادذين جيتنبق  كبائا  

نيفا النيهل سائاميهل ي راحقو ةن جملقع اآلايت  اسمث وادفقارت  إ  ادةلهل  ولقده م اىل  إ  جتتنبقا كبائا ةا منوق  النه
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د  اجتنةاأ ادفةقارت  ج ةةه   سةببا دغفةاا  ادقةغائا دو د  اسماةا  محلاةنات يةذهه دثةا اداةائات ادقةغائاي ولة  مقةة م 
 ذدك الن  لقده م اىل  إ  جتتنبقا كبائا ةا منوق  النه نيفا النيهل سائاميهل  ق سقو  ادنااالأ 

  ةةن ةاةة ق  وهللاةي   النةةه : د  وجةةم دصةاأ ةةةن اةةةاد  لبةةة رتةةاام رةةأما ادنةيب صةةةا   الةاةةه ووى ادبخةاوق الةةن البة    
وسةهل رذكا ذدك رأنزد  الةاه  ودلهل ادقم   اق ادنواو وزدفا ةن ادةاو أ رقاا اداجو: د  هذه? لاا: ين اللو هبةا ةةن 

 دةحأ 
 ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل رقةاا: إين الا ة  اةةاد  ق وووى ادلةذق الن ا ن ةا ق  وهللاي   النه لاا: جاال وجو إىل 

دلقا اي ينة وإين دصب  ةنوا ةا  و  د  دةاوا وها دان ذا رةال  ق ةةا شةئ ي رةةهل يةا  الةاةه وسةقا   صةةا   الةاةه 
وجةو ةةن ادقةقم:  وسةهل شائا ران ةق اداجو رأمب ه وجم ر الاه رتم الةاه  ودلهل ادقم   اق ادنوةاو  إىل آقةا اآليةةي رقةاا

هذا ده قاصة? لاا:  ي  و دةنةاس كارةةأ لةاا ادلةةذق: هةذا رتة يث رتاةن صةحا أ ودقةام ادلةةذق رتة ي(ني آقةاين: 
 درت مها الن ة اذ  ن جبوي واآلقا الن ديب ادااا وهق صارته ادققة وهللا فولاأ 

ه اآلية ة ناة  و   قاةة هةذه اداةقو  وادظاها د  اياوق ق هذه اآلية هق ادذق  و ا ن الباس ولتا   الةا ادققا    هذ 
ألنه ولع الن  ادبخاوق وادلةذق لقده  رأنزد  الةاه  رإ  كا  كذدك كلا ذكاه ادااوق روذه اآلية دحلقة  هبةذه اداةقو  ق 

 هذا اييا  يناسبة ولقع لقده  راستقهل كلا دةات  لبةوا ولقده  واصرب رإ      يضاع دجا احملانني     هاأ 
   
 

 2151ة : صفح
 
ودةا ادذين وجحقا د  اداقو  كةوا ةياة رقادقا : إ  اآلية نزد  ق األةا إبلاةة ادقةقات وإ  ادنيب صةا   الةاه وسةهل   

دقرب هبا ادةذق سةأده الةن ادقبةةة احلةاام ولة  جةاال اتئبةا دا ةلةه  ققدةه  إ  احلاةنات يةذهنب اداةائات ي راة وا لةقا ادةااوق: 
الةاةةه مشةقا اللةةقم احلاةنات واداةةائات دقضةاة اداةائو و لاةةع ةةا مياثةوةةا ةةن إصةةا ة ادةذنقأ  ةةا رأنزدة  الةاةهي دنةةه دنةزا 

 ادفقارت أ 
وي ية  ذدةك ةةا ق ووايةة ادلةةةذق الةن الةقلةة واألسةق  الةةن ا ةن ةاة ق  لقدةه: رةتم الةاةةه وسةقا   صةةا   الةاةه وسةةةهل  

  ودلهل ادقم  ي ومل يقق : رأنزا الةاهأ 
ةذاكاين  دق مذكا  دةذق شأنه د  يذكا ومل يين شأنه اسالااض الن  ةه اداش  واااي وهذا درا  ولقده  ذدك ذكاى د 

 اد لقم نقاأ ولقده  ذدك  اسشاو  إىل ايذكقو لبةه ةن لقده  راستقهل كلا دةات أ 
ايتي ألرةةا [  ال ةةف الةةةا مجةةةة  رةةم مةةك ق ةايةةة ممةةا ي بةة  هةة  ال  اآل115 واصةةرب رةةإ      يضةةاع دجةةا احملاةةنني] 

 ساق  ةااو ادت(با  ةن جااال أتقا القاأ ادذين كذ قاأ 
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وةناسبة ولقع األةا مدقرب القه األةا م ستقاةة وادنوي الن اداكق  إىل ادذين ظةلقاي د  ايأةقوات   ختةق الن ةنيقة  
الةةةا ا لاةةع كةةو مبةةا الظالةةة ولادفةةة ىةةقى ك(ةةا ةةةن ادنفةةقسي رناسةةه د  ييةةق  األةةةا مدقةةرب   ةة  ذدةةك دايةةق  ادقةةرب 

 يناسبهأ 
ومقجاه اا اأ إىل ادنيب صةا   الةاه وسةهل منقيه  هأ وايققةق  هةق ودةتةه  قاينةة ادت ةاةو  ققدةه  رةإ      يضةاع دجةا  

احملانني  يا راه ةن اد لقم وادتفايع ايقتضي مج ولا د  ادقرب ةن رتاةنات احملاةنني وإ  يةا كةا  دةتفايةع ةقلةعأ ورتةاف 
 أكا  جمةقأ دمهتلام ماربأ ادت
 والي اد(قاأ دجاا دقلقاله جزاال الةا األاللاا وةقالق ا  ه رأشبه األجاأ   
 رةق  كا  ةن ادقاو  ةن لبةيهل دودقا  قاة ينوق  الن ادفاا  ق األوض إ  لةام ممن داانةا ةةنوهل وامبةع ادةذين ظةلةقا ةةا  

ا  ققدةةه م ةةاىل  وكةةذدك دقةةذ و ةةك  راجةةقز د  ييةةق  مفاي ةةا الةاةةه [  هةةذا لةةقق ا مقةةا116دمارةةقا راةةه وكةةانقا جمةةاةني]
وييق  ةا  انولةا االلاهللاةا  الةا إداةه ا نتقةاا ا سةت اا ق ق ة ةا  ةتلاسةيةأ واي ةىن روةم كةا  ق مةةك األةةهل دصةحاأ 

د  ييةق    قاة ةن قا رنوقا لقةوهل الن ادفاةا  يةا رتةو هبةهل ةةا رتةوأ وذدةك إوشةا  إىل وجةقأ ادنوةي الةن اينيةاأ وجيةقز
مفاي ا الةا لقده م اىل  راستقهل كلا دةات  واآلية مفايع الةا األةا م ستقاةة وادنوي الن اد غاا  والن اداكق  إىل ادةذين 
ظةلقاي إذ اي ىن: و  ميقنقا كاألةهل ةن لبةيهل إذ ال ةقا ةةن ينوةاههل الةن ادفاةا  ق األوض وينوةاههل الةن ميةذيه اداسةو 

اوهل  ضه   إ  لةةام ةةنوهلي رةإ  مةاكتهل ةةا دةةامت  ةه كةا  رتةاديهل كحةاىهلي وألجةو هةذا رأسارقا ق  ةقائوهل رتىت رتو الة
اي ىن د   فاال ادتفايع ألنه ق ةقلع ادتفقاو وادت ةاو  لةة  راستقهل كلا دةات  وةا ال ف الةاوا  كأنه لاو: وإ  كم يا 

وض إىل آقةةاهي دق رارتةةذووا د  ميقنةةقا كلةةا كةةانقا داةةقرانوهل و ةةك داللةةاىهل رةةةق  كةةا  ةةةنوهل  قاةةة ينوةةق  الةةن ادفاةةا  ق األ
راقةةةابيهل ةةةةا دصةةةاهبهلي وكقنةةةقا ةاةةةتقالني و  م غةةةقا و  ماكنةةةقا إىل ادظةةةايني ودلالةةةقا ادقةةةم ي رغةةةا نظةةةهل اديةةةمم إىل هةةةذا 

دساداه األسةقأ ادذق ق اآلية دتفنن رقائ ه و لائقه واستقما د ااهللاه ةع كقرا آيةة إىل  اض ي للواأ وهذا ةن د  ع 
 اسالجاز ادذق هق كا  اد جز الةا ادق و ةن  ا ميةف و  ظوقو لق أ 

ويقاأ ةن هذا اي ىن لقا ادنيب صةا   الةاه وسةهل  ةا راتيهل النه راجتنبقه وةةا دةةاميهل  ةه رةأمقا ةنةه ةةا اسةت  تهل رإمنةا  
 دهةك ادذين ةن لبةيهل ك(ا  ةاائةوهل واقتمروهل الةا دنباائوهل  أ 

ف كضا  مب ىن  هم  أ وكضا  ادفائ    يقق  ةنه إ  كةذيا  ةاه ةةن د  يقةع رالةا ول ةقا راةه واد ةرب  و دق   رتا  
 مبا دصاهبهلأ 

 وادقاو : األةهلأ ومق م ق دوا األن امأ  
وادبقاةةة: ادفضةةو وااةةاأ ود ةةةق الةةةا ادفضةةو ادبقاةةة كنايةةة  ةبةة  راةةاوت ةاةةاى األة(ةةاا أل  شةةأ  ادنيةةيال ادنفةةا  د   

   يفاط راهأ صارتبه 
 و قاة ادناس: سا ههل ودهو ادفضو ةنوهلي لاا وويني   ن ك(ا اد ائي:           
 إ  مذنبقا مث أتماف  قاتيةهل                      رلا الةي  ذنه ةنيهل رقت    
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 2152صفحة : 
 
ااةا ق صةفات ادنةاس راقةاا: ق وةن دة(اىهل  ق ادزوااي قبااي وق اداجاا  قااي  أ رلن هنادةك د ةقة  الةةا ادفضةو و   

رم   قاةي واي ىن هنا: دودق رضو و ين والةهل مدنياي ةي رةا  اياا  اداسةو وديةن دوية  دمبةاع اداسةو و ةةة ادنيةاائع ينوةق  
 لقةوهل الن ادفاا  ق األوضأ 

رةم حيةق الةةاوهل ادةقهن  وادفاا : اي اصي واقتما األرتقااي رنواوهل يا الوهل الةن ا سةتوتاو ق اي اصةي رتقةة  درتةقاىهل 
وا حنما كلا رتو  بف إساائاو رتني ال ةقا ةن ينوةاههلأ وق هةذا منقيةه  صةحاأ ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل رةإرهل دودةق 
 قاة ةن لاي  ي القرهل إىل إميا  رتىت آةن كةوهلي ودودق  قاة  ني  اههل ةن األةهل ادذين اقتة ةقا هبةهل ية القرهل إىل اسميةا  

ادةة ققا راةةه وي ةلةةق  ادةة يني كلةةا لةةاا م ةةاىل رةةاوهل  كنةةتهل قةةا دةةةة دقاجةة  دةنةةاس أتةةةاو  مي ةةاوف  وا سةةتقاةة   ةة 
 ومنوق  الن اينيا أ 

وق لقدةةه  ةةةةن ادقةةاو  ةةةةن لةةةبةيهل  إشةةاو  إىل ادبنيةةةاو     اياةةةةلني   ييقنةةق  كةةةذدك ممةةا يةةةقة  إداةةةه لقدةةه م ةةةاىل  ةةةةن  
 لبةيهل أ 

 ياا ادباال ايقرت   وسةيق  ادقةاف وختفاةف ادتحتاةة روةي دغةة ومل يةذكاها دصةحاأ   ولاد ا ن مجاز الن ديب ج فا   قاة  
 كته ادةغة ود ةوا دجاي  جماى اىائة يا راوا ةن ختاو ادال  وادقلاوأ 

و إ  لةام  است(ناال ةنق ع ةن  دودقا  قاة  وهق ياتتبع ا سةت(ناال ةةن ادقةاو  إذ ادقةاو  ادةذين رةاوهل  دودةقا  قاةة  دااةقا   
 اقةني ق رتيهل ادقاو  ايذكقو  ةن لبوي وهق ق ة ىن ا ست واك أل  ة ىن ادتحضا  ةتقجه إىل ادقاو  ادةذين مل ييةن 
رةاوهل دودةةق  قاةة روةةهل ادةةذين ين ةا الةةةاوهل رقةة ا  ذدةك ادقةةنف ةةنوهلأ وهةة  ال ادقةةاو  دةا  ةةةنوهل ةةةن ياةت(ىن إذ كةوةةهل  ةةا 

ا  ل  يةقههل د  مجاةع ادقةاو  ادةح كانة  لبةو اياةةلني لة  الة ةقا انجني ةن القاله ادفاا ي ودين يا كا  ة ىن ادتحض
دو   قاةةة ةةةع د    ةة  ادقةةاو  رةةاوهل دودةةق  قاةةة كةةا  ايقلةةع دمسةةت واك دارةةع هةةذا اسيوةةامي رقةةاو اياةةت(ىن  ةةا  اقةةو ق 

اياةت(ىن ةنةه  ةا  ايذكقو ةن لبوي رةذدك كا  ةنق  اي والمةة انق االه انتقةا ه أل  نقةه اياةت(ىن   ة  ادنفةي إذا كةا 
ةنقةةقأ دةةةاو  الةةةا االتبةةاو ا نق ةةاع إذ هةةق األرقةة أ وهةةو جيةةيال درقةة  كةةمم إ  الةةةا درقةة  إالةةااأي ودةةق كةةا  ة تةةربا 

 امقاده  اال ةارقالا الةا ادب داة ةن ايذكقو لبةهأ 
ادةذين ينوةق  الةن ادفاةةا ي  و ةةن  ق لقدةه  ممةن داانةا   ااناةةي  اةا  دةقةاةو أل  ادةذين داةاههل   ةةن ادقةاو  هةهل ادقةاةو 

 وههل دمباع اداسوأ 
وق ادباا  إشاو  إىل د  راوهل الن ادفاا  هق سبه إااال مةك ادقاو  أل  ادنوي سبه ادابه إذ ادنوي يابه اسلمع  

 الن اي اصي ادذق هق سبه ادنجا أ 
  ويقة ةةق  الةةن ادفاةةا  ق األوض و ا لقدةةه  ممةةن داانةةا ةةةنوهل  الةةةا د  ق اديةةمم إجيةةاز رتةةذف مقةة ياه: ريةةانقا يتق ةةق  

 رانجق  ةن ة  ادناو ادذق    ارع ده النوهلأ 
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ومجةةةة  وامبةةع ادةةذين ظةلةةقا  ة  قرةةة الةةةا ةةةا درةةا ه ا سةةت(ناال ةةةن وجةةق  لةاةةو ينوةةق  الةةن ادفاةةا ي روةةق مقةةاي  مبفوةةقم  
قةوهل وامب ةقا ةةا دمارةقا راةه كققدةه م ةاىل ا ست(ناال ومباةني سمجادةهأ واي ةىن: ودك(ةاههل مل ينوةقا الةن ادفاةا  ومل ينتوةقا هةهل و  لة
  راج وا إ  إ ةا  دا واستيرب وكا  ةن ادياراين  مفقام يفوقم ا ست(ناالأ 

 وق اآلية الرب  وةقالظة دة قا  ةن اياةلني ألرهل    ةق  ةن ظةهل دنفاوهلأ  
 بقالهأ وامباع ةا دمارقا راه هق ا نق اع ده واسلباا الةاه إلباا ايتبع الةا ةت 
 ودمارقا: دال قا ادلفي وهق ادا ة وادن اهل ادذق سوةه   ىهل رات هق ادذق دماروهل رةهل ينيياوهأ  
و كةةانقا جمةةاةني  دق ق امبةةاع ادةةلف رةةةهل ييقنةةقا شةةاكايني وذدةةك حيقةةق ة ةةىن ا مبةةاع أل  األقةةذ مدةةلف ةةةع ادنيةةيا    

غاهأ وق اديمم إجياز رتذف آقاي وادتق يا: رحق الةاوهل همك ي ةق الةاه دنه امباع  و هق  ح  وانق اع  و  شق ه  
 اةاةنيي و ذدك هاأ ايقام دققده    ه  وةا كا  و ك داوةك ادقاى  ظةهل أ 

[  ال ةف الةةا مجةةة  وامبةع ادةذين ظةلةقا ةةا دمارةقا راةه  يةا 117 وةا كا  و ك داوةك ادقاى  ظةةهل ودهةوةا ةقةةحق ] 
 قف الةاوا ةن م اض اةاةني حلةقا اد قاأ هبهل  ناال الةا وصفوهل مدظةهل واسجاامي ر قةه ي ذ   ه ةضلق  ا لةة اي 

ذدك    نزوا اد ذاأ ممن نزا  ه ةنوهل مل يين ظةلا ةن   م اىل وديةنوهل جةاوا ألنفاةوهل اىةمك مبةا دراة وا ق األوض 
 و    حيه ادفاا أ 
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مةة ا الةةةا لةةق  انتفةةاال ادف ةةوي كلةةا مقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  ةةةا كةةا  دبنيةةا د  ي ماةةه    وصةةاغة  وةةةا كةةا  و ةةك داوةةةك   

اديتةةاأ  اآليةةة ق آا اللةةاا ي ولقدةةه  لةةاا سةةبحانك ةةةا ييةةق    د  دلةةقا ةةةا دةةا    حبةةق  ق آقةةا اد قةةق  رةةاوجع إىل 
 ذينك ايقهللا نيأ 

 أا ادقاية أ واياا  أ ادقاى  دهةواي الةا  ايقة اةاز اياسو كققده  واس 
 وادباال ق  أ ظةهل  دةلم اةي وهي ق حمو احلاا ةن  و ك  دق يا يوةك ادناس إهمكا ةتةباا  ظةهلأ  
 ومجةة  ودهةوا ةقةحق   رتاا ةن  ادقاى  دق   يقع إهمك   ظايا دققم ةقةحنيأ  
وكانقا جمةاةني ي رةات م ةاىل   يوةةك لقةةا  وايقةحق  ةقا و ايفا ين ق لقده لبةه  ينوق  الن ادفاا  ق األوض ولقده 

 ظايا ىهل ودين يوةك لقةا ظايني دنفاوهلأ لاا م اىل  وةا كنا ةوةيي ادقاى إ  ودهةوا ظايق  أ 
واياا : اسهمك اد اجو احلاا هبهل ق  ا ول  رتةقا دة(اده  و  اسهمك اييتقأ الةا مجاع األةهل وهق رناال دةة ولاةام  

   ة ةقةة رتاه سنن ة ةقةةأ دقاى ق ة 
[ إ  ةةن ورتةهل و ةك ودةذدك قةقوةهل و ة  كةلةة و ةك 118 ودق شاال و ك   و ادناس دةة وارتة   و  يزادةق  لتةفةني] 

[   يةةا كةا  ادن ةةي الةةةا األةةهل ادةةذين مل يقةةع رةةاوهل ةةن ينوةةق  الةةن ادفاةةا  119ألةة،  جوةةنهل ةةةن ا نةة وادنةةاس دمج ةةني]
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او الن إهمكوهل  نه دا  ظةلا ةن   ودرهل دق كانقا ةقةحني يا دهةيةقاي يةا كةا  ذدةك كةةه رامب قا اسجاامي وكا  اسقب
ل  ي(ا مقههل د  م اصي األةهل اللا دوا    ةنوهل قاوم الن لبضة ادق و  اسىاة دالقةه ذدةك مبةا يارةع هةذا ادتةقههل      

 ةاههل د  ييقنقاأ لا و د  جي ةوهل دةة وارت   ةتفقة الةا احلق ةاتلا  الةاه كلا د
ودين احليلة ادح دلاهل الةاوا نظام هذا اد امل التض  د  ييق  نظام الققا ادبنيا لا م دةت ةقح هبةهل ق ةاةةك ادضةمدة  

دو ق ةاةةك اىة ى الةةةا ةبةةم اسةةتقاةة ادتفيةا وادنظةاي واداةةمةة ةةن رتجةةه ادضةمدةي وا    م ةاىل يةةا قةةق اد قةةقا 
حلةق حباةةه ادف ةا  ادةةح هةةي سةمةة اد قةةقا ةةن الةةقاوض ا وادةةة وادضةما وهةةي ادف ةةا  صةاحلة دةةذدك ج ةو ةنوةةا لبةةقا ا

ادياةةةةة اينيةةاو إداوةةا  ققدةةه م ةةاىل  كةةا  ادنةةاس دةةةة وارتةة   ي ومقةة م اديةةمم الةاوةةا ق سةةقو  ادبقةةا أ مل يةة قاههل إوشةةا ا دو 
ذين ينوةق  الةن ادفاةا  ق األوضي رلةن نقحا  قاسة ة اداسةو و الةا  ااةا وةةقناةه ةةن دمبةاع اداسةوي وهةق دودةق ادبقاةة ادة

ادنةةاس ةوتةة  وك(ةةا ةةةنوهل راسةةقق  ودةةق شةةاال اةةةق اد قةةقا ادبنيةةاية الةةةا إىةةام ةتحةة    م ةة وه كلةةا قةةةق إ واك احلاةةقاانت 
اد جةةةهل الةةةةا نظةةةام   متخ ةةةاه ةةةةن دوا ادننيةةةأ  إىل انقضةةةاال اد ةةةاملي رنجةةة  رتةةةاا ادب ةةةا وادنيةةةا  ق زةةةةن آ م الةاةةةه اداةةةمم  

اننا هذاي وكذدك ييق  إىل انقااض اد املي رم شك د  رتيلة   التض  هذا ادنظام ق اد قةو اسناةاين كحاىلا ق زة
أل  ذدك دوىف إبلاةة ةاا    م اىل ةن ةااالي ادبنيا ق هذه احلاةا  ادة ناا ادزائةةة ايخةق ةةي دانتقةةقا ةنوةا إىل الةامل احلاةا  

رةةق قةةق اسناةا  كةذدك يةا كةا  اد لةو ادقةاحل ةقتضةاا ثةقاأ ادن ةاهل و    األ  ية ااادقةة إ  قةاا رخةا وإ  شةاا رنيةاي
كا  ادفاا  ةقتضاا القاأ ا حاهلي رم جام د    قةق ادبنيا الةا نظام ةن شأنه  ااي  ا قةتمف  اةنوهل ق األةةقوي 

وياةلقا إىل ةاامةه ادزدفةا وةنوا دةا ادقمح وادفاا  ق األوض وهةق دمهوةا ودالظلوةا داتفةاوت ادنةاس ق ةة اوم ا ومقةاال 
 رتتلاز دراا  هذا ادنقع ق كو دحناال احلاا  رتىت ي   ادقارت   دف  دالاز   ااباث ةن اد اه أ 

وهةةذا وجةةه ةناسةةبة ال ةةف مجةةةةة  و ةة  كةلةةة و ةةك ألةةةة،  جوةةنهل ةةةن ا نةةة وادنةةةاس دمج ةةني  الةةةا مجةةةح  و  يزادةةةق   
 لتةفني   ودذدك قةقوهل أ 

نيائة حمذوف أل  اياا  ةنةه ةةا ياةاوق ةضةلق  جةقاأ ادنيةاط رحةذف إجيةازاأ وادتقة يا: ودةق شةاال و ةك وةف قا ر و اي 
 د  جي و ادناس دةة وارت     ةوهل كذدكأ 

واألةة: اد ائفة ةن ادناس ادذين اك وا ق دةا ةن الظائهل دةقو احلاا  كايق ن وادةغة وادناه وادة ينأ ولة  مقة ة  النة   
س دةة وارت    ق سقو  ادبقا أ رتفاا األةة ق كو ةقام مبا م ا الةاه إهللاارتوا إىل شيال ةن دسةباأ لقده م اىل  كا  ادنا

 ميقينوا كلا يقاا: األةة اد ا اة واألةة اسسمةاةأ 
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ىل: دةق شةاال وة ىن كقرا وارت   د  ييق  ادبنيا كةوهل ةتفقني الةا امباع  ين احلق كلا ية ا الةاةه اداةااوي رةآا اي ةىن إ  

 و ك   و ادناس دهو ةةة وارت   ريانقا دةة وارت   ةن رتاث اد ين ااادصأ 
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وروةةهل ةةةن شةةاط  دةةق  د  ج ةوةةهل دةةةة وارتةة   ق ادةة ين ةنتفاةةةي دق ةنتةةف  واةوةةا الةةةا ادقرتةة   ق ادةة ين وإ  كةةانقا لةة   
اةةمم دققدةةه م ةةاىل  كةةا  ادنةةاس دةةةة وجةة وا ق دوا ادننيةةأ  ةتفقةةني رةةةهل يةب(ةةقا رتةةىت  ةةاد ا قةةتمف  ةةني ا ةةف آ م الةاةةه اد

وارت    ولقده  وةا كا  ادناس إ  دةة وارت   راقتةفقا  ق سقو  يقن   ر ةهل د  ادناس ل  اقتةفقا رالا ةضا رةهل ييقنةقا 
دةة وارت  ي مث   ي وق هو ي وا دةاههل إىل ا مفاو ق اد ين رأالقةه ذدةك    ا قةتمف  ائةهل  اةنوهل ألنةه ةةن ةقتضةا 

 الةاه اد ققاأ ةا جبة  
ويةةةا دشةةة ا ا قةةةتمف  نةةةه اقةةةتمف ق ادةةة يني ود  ة نةةةاه اد ةةة وا الةةةن احلةةةق إىل ادبا ةةةوي أل  احلةةةق   يقبةةةو ادت ةةة    

وا قتمفي القه اللقم  و  يزادق  لتةفني  مست(ناال ةن ثبتةقا الةةا ادة ين احلةق ومل  ةادفقه  ققدةه  إ  ةةن ورتةهل و ةك ي 
 دق ر قلوهل ةن ا قتمفأ 

هل ةةةن هةةذا د  ا قةةتمف ايةةذةقم احملةةذو ةنةةه هةةق ا قةةتمف ق دصةةقا ادةة ين ادةةذق يلمةةه الةاةةه االتبةةاو ايخةةادف وروةة  
قاوجا الن اد ين وإ  كا  يزالهل دنه ةن ةتب اهي رإذا  ةاد هةذا ا قةتمف وجةه الةةا األةةة لقةله و ةذا ادقسةع ق إزادتةه 

ا دةة احلاةنة واينةاظا ي رةإ  مل ينجةع ذدةك ربادقتةاا كلةا ر ةو ةن  انوهل  يو وساةة ةن وسةائو احلةق واد ة ا مسوشةا  واة
د ةةق  يةةةا ق لتةةةاا اد ةةةاأ ادةةذين جحةةة وا وجةةةقأ ادزكةةةا ي وكلةةا ر ةةةو الةةةةي كةةةام   وجوةةه ق لتةةةاا احلاوويةةةة ادةةةذين كفةةةاوا 

 اياةلنيأ وهذه اآلية كذيا ش ي  ةن ذدك ا قتمفأ 
ق   و  يزادةق  لتةفةني أ واسشةاو  إىل ا قةتمف ايةأققذ ةةن لقدةه ودةا م قابه  ققده  ودذدك قةقوهل  روق أتكاة  مبضةل 

 لتةفةةني ي وادةةمم دةت ةاةةو ألنةةه يةةا قةقوةةهل الةةةا جبةةةة لاهللاةةاة مقةةتمف اآلواال وادنزالةةات وكةةا  ةايةة ا يقتضةةا مةةةك ا بةةةة 
قةةا الةاوةةا  ةةو ييفةةي درةةا  ايةةة والايةةا  ةةه كلةةا  انةةاه آنفةةا كةةا  ا قةةتمف الةةةة  ائاةةة اةقوةةهلي واد ةةةة ادغائاةةة   يةزةوةةا ادق

ادف ةوي ولة  ميةق  ة وةةا  ةاايت ك(ةا  دقةاى رةةم ينةاق ةةا هنةةا لقدةه  وةةا قةقة  ا ةةن واسنة  إ  دا بة و   أل  ادققةةا 
هنادك إهللااقي دق إ  حبادة د  ي ب وين   ينياكقاي وادققا اسهللااق   يناق وجةق  درتةقاا دقةاى  ةا ةةا لقة  ادةا  الةاةه 

 ني ين ةاوس دساداه ادبم ة اد ا اةأ مدققا كلا هق  
ومق مي اي لقا الةا الاةةه ق لقده  ودذدك قةقوهل  دا  دةققا  و دمهتلام هبذه اد ةةي وهبذا ينة رع ةةا يقجةه احلةا   

 ق ادتفاا ق ا لع  ني اآليتنيأ 
دةه  إ  ةةن ورتةهل و ةك  ية ذ     مث دالقه ذدك  ققده  و   كةلة و ك ألة،  جونهل ةن ا نة وادناس دمج ةني  أل  لق  

ايات(ىن ةنه لقم لتةفق  اقتمرا   و ة ىهل راهي روق اقتمف ةضةا  دةا ةةي وهللاة  ادن لةة ادنقلةة روةق اقةتمف دوجةه 
 ا نتقامأ 

و ام كةلة اداأ جماز ق ادق و وادتحققي كلا مق م الن  لقده م إىل  و   كةلة و ك ص لا وال    ق سةقو  األن ةامي  
 رايختةفق  ههل نقاه جونهلأ 

واديةلة هنا مب ىن اديممأ ريةلة  : مق ياه وإوا مهأ د ةق الةاوا  كةلة  جمازا ألرا سبه ق ص وو كةلةة  كةن  وهةي  
 دةا ادتيقينأ ومق م مفقاةه ق لقده م اىل  و   كةلة و ك ص لا وال    ق سقو  األن امأ 

 مب ىن اديممأ وذدك م با الن اسوا   اي رب النوا مديمم ادنفايأ ومجةة  ألة،  جونهل  مفاا دةيةلة  
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 وجيقز د  ميق  اديةلة كمةا قا ه  ه ايمئية لبو قةق ادناس رايق   ألة،  جونهل  مفااا ا كةلة أ  
  دنيةةلقا و ةةن ا نةةة وادنةةاس  مب ةةا ي دق ألةةة،  جوةةنهل ةةةن ادفةةايقنيأ و دمج ةةني  أتكاةة  دنيةةلقا م(ناةةة كةةم ادنةةقالني  

 مجاع األراا  ينارامه ي ىن ادتب ا  ادذق درا مه  ةن أ 
[  هةذا 120 وكم نقص الةاك ةةن دنبةاال اداسةو ةةا ن(بة   ةه رة ا ك وجةاالك ق هةذه احلةق وةقالظةة وذكةاى دةلة ةنني] 

 مذياو ورتقصةة يا مق م ةن دنباال ادقاى ودنباال اداسوأ 
آقاها ال ف اسقباو الةا اسقباو وادققة الةا ادققةي ودك د  جت ةو رجلةة  وكم نقص الةاك ةن دنباال اداسو  إىل  

 ادقاو االلاهللااة دو استئناراةأ وهذا هائة  قتتام اداقو  ورذدية يا ساق راوا ةن ادققص وايقاالظأ 
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ام داةأ   اانةه   ة ه رايةق  وانتقه  كم  الةا ايف قداة دف ةو  نقةص أ ومق ميةه الةةا ر ةةه دمهتلةام ويةا راةه ةةن اسهبة  

 دوسخ ق ذهن ادااةعأ 
ومنقين  كم  منقين القض الن ايضاف إداه احملذوف ايبني  ققده  ةن دنباال اداسو أ رادتق يا: وكو نبأ الن اداسو نققه  

 الةاكي رققده  ةن دنباال اداسو   اا  دةتنقين ادذق حلق  كم أ و ةا ن(ب   ه ر ا ك    ا ةن  كم أ 
 ص ا  الن  لقده م اىل  حنن نقص الةاك درتان ادققص  ق دوا سقو  يقسفأ وادقق 
وادت(باةة : رتقاقتةةه ادتاةةيني ق اييةةا  حباةةث ينتفةةي ا هللاةة ااأ وادتزدةةزاأ ومقةة م ق لقدةةه م ةةاىل  ديةةا  قةةاا ىةةهل ودشةة   

 دةتقايا كققده  ودين دا لئن لةيب أ م(باتا  ق سقو  ادنااالي ولقده  ر(بتقا ادذين آةنقا  ق سقو  األنفااي وهق هنا ةات او 
 وادف ا : د ةق الةا اس واك كلا هق ادنيائع ق كمم اد اأأ  
وم(با  ر ا  اداسقا صةا   الةاه وسةهل زاي   يقانه وة ةقةامه مبةا والة ه   أل  كةو ةةا ي ةا  ذكةاه ةةن لقةص األنباةاال   

سةةنن األنباةةاال واز ا  مةةذكاا    الالبتةةه ادنقةةا الةةةا دال ائةةهي  ودرتةةقاا دمموةةهل ة وةةهل يزيةة ه مةةذكاا والةلةةا    رتادةةه جةةاو الةةةا
 وجت   ماةاة الةا ةا يةقاه ةن لقةه ةن ادتيذيه وذدك يزي ه صرباأ وادقرب: م(با  ادف ا أ 

ود   اثو درتقاا األةهل مةقاال  الق  دنباائوا ةع اقتمف اد ققو يزي ه الةلا    ةاامه اد ققا ادبنياية ةتفاومةي ود  لبقا  
 ق هق ةنتوا اومقاال اد قوي را ةهل د  ا قتمف شننينة ل مية ق ادبنيةاي ود  ايقةاوالة  ةني احلةق وادبا ةو شةأ  لة ميي اى

وهةي ةةةن ادنةقاةا  ادةةح جبةو الةاوةةا ادنظةةام ادبنيةاقي رةةم حيزنةه لادفةةة لقةةه الةاةةهي ويزيةة ه الةلةا  اةةلق دمباالةه ادةةذين لبةةةقا 
ة(و لقة ةقسا الةاه ادامم واقةتمف دهةو اديتةاأ راةه  اةا  احلةق وةقالظةة ه اهي واالتقلقا ةن  ينه   ااهي رجااله ق 

 وذكاى دةل ةنني رم يق قا رالا ولع راه دهو اديتاأأ 
واسشاو  ةن لقده  ق هذه  لاو إىل اداقو  وووق الن ا ن الباسي راقتضي د  هةذه اداةقو  كانة  دوىف  نبةاال اداسةو ةةن  

ا لقا ةن يققا: إرا نزد  لبو سةقو  يةقن أ واألظوةا د  ميةق  اسشةاو  إىل اآليةة ادةح اداقو ادنازدة لبةوا وهبذا جياق الة
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لبةوا وهي  رةق  كا  ةن ادقاو  ةن لبةيهل دودقا  قاةة ينوةق  الةن ادفاةا  ق األوض إىل لقدةه ةةن ا نةة وادنةاس دمج ةني أ 
 رتيق  هذه اآلايت اد(مث دوا ةا نزا ق شأ  ادنوي الن اينياأ 

 لقده  وجاالك ق هذه احلق  دا  صاحيا ق دنه مل جييال ة(ةه لبو هذه اآلايتي رتأةوأ  الةا د  
ود و اياا  أ احلق  أتةني اداسقا ةن اقتمف دةته ق كتا ه إبشاو  لقده  رةةق  كةا  ةةن ادقةاو  ةةن لةبةيهل دودةقا  قاةة   

 نفاأ ايفوهل د  ايخا بني دااقا  تةك اي(ا ةي كلا مق ة  اسشاو  إداه آ
 وم ا فه إشاو  إىل رتق ة وق  دةنيب  إةا    كا  يت ةبهي دو ياأا و هأ  
 وايقالظة: اسهل ةق و ادقالظي وهق ادتذكا مبا يق  اياال الن اللو ةضاأ  
وادذكاى: جما  ادتذكا مبا ينفعأ روذه ةقالظة دةلاةلني داحذووا ذدك ومذكاا  رتقاا األةةهل داقااةقا الةاوةا ويتبقةاوا ق  

 اىاأ ومنيا  ةقالظة وذكاى  دةت ظاهلأ درتق 
[  ال ةةف الةةةا مجةةةة 122[ وانتظةةاوا إان ةنتظةةاو ]121 ولةةو دةةةذين   ي ةنةةق  االلةةةقا الةةةا ةيةةانتيهل إان الةةاةةق ] 

 وجاالك ق هذه احلق  اآليةي ألرا يا اشتلة  الةا د  ق هذه ادققة ذكاى دةل ةنني دةا     ا ه ادةذين   ي ةنةق  
اآلي  ةن انتفاالوهل مدذكاى ادذق   ي بأ إبالااهللاوهل و  يق ه الن  القمةه إىل احلةق أتدةبوهل الةةا م ةوةهل مبا راوا ق اأ 

وةقاوةتوهل احلقأ رم جام كا  لقده  ولو دةذين   ي ةنق   ال يم دققده  وةقالظة وذكاى دةل ةنني أ وهذا ادققا ةأةقو 
 د  يققده الةا داانه وداا  اي ةننيأ 

 ةيانتيهل إان الاةةق   هق نظا ةا رتيي الن ش اه الةاه ادامم ق هذه اداقو  آنفاأ  ولقده  االلةقا الةا 
 وهللالائا  إان الاةةق   و إان ةنتظاو   دةنيب واي ةنني ادذين ة هأ  
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ودس األةةة    وق دةا   ووسقده    يققا ذدك الةا داا  اي ةنني شوا   ةن    ق و إميارهلأ وراةه ادتفةقي  إىل   

يق ةةع دةةةاا الةةن دةتةةه ثقةةة  رةةهل   يةةا و  ر ةةةهأ كلةةا لةةاا ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل ىةةقاز  يةةا جةةاالوا اتئبةةني و ةةادبني و  
سةةةباايههل و نةةةائلوهل  اقتةةةاووا درتةةة  األةةةةاين اداةةةيب دو األةةةةقاا  أ رةلةةةا اقتةةةاووا اداةةةيب وجةةةع اداةةةيب إىل دهةةةةه ومل ياتنيةةةا 

 اةةه ذدةةك ىةةقاز  د  ييةةق  الةةةا رتقةةه ق دوا ةةةا جيةةيال ةةةن اداةةيبي رقةةاا اي ةنةةق :  ابنةةا اياةةةلنيي ودينةةه ج ةةو يةةن ي
 ذدكأ 

 ولقده  وانتظاوا إان ةنتظاو   ه ي  ووالا ي كلا يقاا ق ادقالا : سقف ماىأ  
م [  كةم123 وت  اه ادالاوات واألوض وإداةه ياجةع األةةا كةةه راالبة ه ومقكةو الةاةه وةةا و ةك  غارةو اللةا م لةةق ] 

جاةع وهق دةاقو  ة ذ  اتاةواي روق ةن  ااالة ايق عأ وادقاو الا فة كمةا الةا كممي دو واو ا اللاض ق آقا اديمم 
 وة(ةه ك(اأ 
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وادمم ق  ت  دةلةك وهق ةةك إرتا ة اد ةهلي دق ت ةا  اأ الن الةهل ادناس ق ادالاوات واألوضأ وهذا كمم جيلةع  
ةةةن ادن ةةاهل ايغاةةه الةةنوهلي ونةةذاو  اينيةةاكني مبةةا مقالةة وا  ةةه ةةةن اد ةةذاأ ايغاةةه الةةنوهل ق ادةة ناا  نيةةاو  ايةة ةنني مبةةا والةة وا 

 واآلقا أ 
ومقة مي اةةاووين ق  وت  اةه اداةةلاوات واألوض وإداةه ياجةع األةةا  سرةةا   ا قتقةاصي دق      ةاه ميةةك  اةةه   

    إىل  ةةاه ياجةةع األةةةا كةةةهي وهةةق م ةةاي   فاةةا  آواال اداةةلاوات واألوضي أل  ذدةةك ممةةا   ينيةةاوكه راةةه درتةة أ وإىل 
 ادذين الب وا  اهي أل  ةن مل يين كذدك   ياتحق د  ي ب ي وةن كا  كذدك كا  رتقاقا    يفا  مد با  أ 

رتاةةه وة ةىن إوجةةاع األةةةا إداةه: د  دةةةا ادتةة  ا وادنقةةا وااةذ   و ةةا ذدةةك ياجةع إىل  ي دق إىل الةلةةه ول ومةةهي وإ   
ادناس وهاأوا ر ايا كان  األةقو رتاصةة الةا قةمف ةةا اسةت   إداةه اياةت  ي وك(ةاا ةةا االتةز اد زيةز   زمةه رةقةي ااةذ   

 ةن رتاث   يامقهي وومبا كا  اياتض فق  مبحو اد ز  وادنقا  الةا دو  اد ز  وادقق أ 
  كةه  دةتنقاص الةا اد لقمأ وادت ايف ق  األةا  م ايف ا ن  را هل األةقوي وأتكا  األةا أ 
ولاد ةن ال ا انر ا  ياجع   بناال ادف و  قاغة ادنائهي دق ياجع كو ذق دةا دةاه إىل  أ ولاده انرع  قاغة ادفاالو الةةا  

 د  ييق   األةا  هق راالو اداجقعي دق ياجع هق إىل  أ 
 األةقو رتاه و بةاههل هبائةة ةتنةاوا شةيال دةتقةاف والةا كةتا ادقااالمني راداجقع  (او ىائة الجز ادناس الن ادتقاف ق 

 ةةه مث الةةة م اسةةةت االته ادتقةةةاف  ةةةه راج ةةةه إىل احلةةةاق مدتقةةةاف  ةةةهي دو  (اةةةو ىائةةةة قضةةةقع األةةةةقو إىل مقةةةاف    و  
روةي مقاف احملاودني ادتقاف راوا هبائة ايتجقا ادبارتث الن ةيا  ياتقا  ه مث إيقائةه إىل ايقةا ادمئةق  ةه ووجقالةه إداةهي 

  (اةاة ةيناة وةز إداوا  ف و  ياجع  وم  يته أ إداه أ 
ومفايع دةا ادنيب صةا   الةاه وسةهل   بةا     وادتقكةو الةاةه الةةا وجةقع األةةا كةةه إداةه ظةاهاي أل    هةق احلقاةق     

ة اآلىةة ونف وةاأ ويتضةلن ي ب  ود  يتقكو الةاه ق كو ةوهلأ وهق م اي  مدتخ ئة دةةذين البة وا  ةاه ومقكةةقا الةةا شةفاال
 دةا ادنيب الةاه ادقم  وادامم مد وام الةا اد با   وادتقكوأ 

واياا  د  ي ب ه  و   اه ويتقكو الةاه  و   اه  قاينة  وإداه ياجع األةا كةه ي و قاينةة ادتفايةع أل  ادةذق ياجةع إداةه كةو  
هي رةةةذدك مل يةة ت  قةةاغة مةة ا الةةةا ختقاقةةه مد بةةا   دةةا   ي قةةو د  يقةةاف شةةيال ةةةن اد بةةا   و  ةةةن ادتقكةةو إىل  ةةا 

 دمستغناال الن ذدك  قجقأ سبه ختقاقه هبلاأ 
ومجةةةةة  وةةةةا و ةةةك  غارةةةو اللةةةا م لةةةةق   رذديةةةة جاة ةةةةي روةةةق مةةةذياو يةةةا مقةةة مأ وادةةةقاو راةةةه كةةةادقاو ق لقدةةةه  وت  اةةةه  

ةةه إ  قةاا وإ  شةاا رنيةاي ودةذدك الةةق ادالاوات واألوض  رإ  ال م  فةته الن دق اللو دنه ي  ي كو الاةةو جةزاال الل
 وصف ادغارو مد لو ومل ي ةق مدذوات حنق:  غارو النيهلي إمياال إىل د  الةا اد لو جزاالأ 

ولاد انرعي وا ن الاةاي ورتفص الن الاصهلي ود ق ج فاي وي قةقأ  اللةا م لةةق    تةاال رقلاةة ق ةام دةنةيب صةةا   الةاةه  
الةة اههل مي(نةا  ادتحتاةةة الةةا د  ي ةةق  ادضةلا إىل اديفةةاو روةق ماةةةاة دةنةيب الةاةةه وسةةهل وادنةاس ة ةةه ق اا ةاأأ ولةةاد ةةن 

 ادقم  وادامم وه ي  دةلنياكنيأ 
  اهل   ادا ن ادارتاهل  
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 سقو  يقسف  
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ادزولةي الةن  ا سهل ادقرتا  ىذه اداقو  اسهل سقو  يقسفي رق  ذكا ا ن رتجا ق كتاأ اسصا ة ق مامجة وارع  ن ةادك  

ا ن إسحاو د  دم وارةع  ةن ةادةك دوا ةةن لة م اي ينةة  اةقو  يقسةفي ي ةف   ة  د  ميةع ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل يةقم 
 اد قبةأ 

ووجه مالاتوا ظاها ألرا لق  لقة يقسف الةاه ادامم كةواي ومل مةذكا لقةته ق  اهةاأ ومل يةذكا االةه ق  اهةا إ   
  ق سقو  األن ام و اراأ

 وق هذا ا سهل  از ىا ةن  ني اداقو ايفتتحة حباوف دداي كلا ذكاانه ق سقو  يقن أ  
وهي ةياة الةا ادققا ادذق   ينبغي ا دتفات إىل  اهأ ول  لاو: إ  اآلايت اد(مث ةن دوىا ة ناةأ لةاا ق اسمقةا :  

 وهق واه   يةتف  إداهأ 
  نزد      سقو  هق ي ولبو سقو  احلجاأ 
 وهي اداقو  اد(اد(ة واالاق  ق ماماه نزوا اداقو الةا لقا ا لوقوأ  
 ومل مذكا لقة نيب ق ادقاآ  مب(و ةا ذكات لقة يقسف الةاه ادامم هذه اداقو  ةن اس ناأأ  
 وال   آيوا ةائة وإرت ى النيا  آية ممفاو دصحاأ اد    ق األةقاوأ  
  
 ةن ةقاص  هذه اداقو   
اد ربق يزي  درت مها الةا اآلقا الن س    ن ديب ولاص دنه لاا: دنةزا ادقةاآ  رةتمه وسةقا   صةةا   ووى ادقارت ق و  

الةاه وسةهل الةا دصحا ه زةااني رقادقا  دق اياةلق  مبيةة  : اي وسةقا   دةق لققة  الةانةاي رةأنزا    ددةا مةةك آايت 
 آلايت اد(مثأ اديتاأ ايبني إان دنزدناه لاآان الا اا د ةيهل م قةق   ا

 رأههل د ااهللاوا:  اا  لقة يقسف الةاه ادامم ةع إققمهي وةا دقاه ق رتاامهي وةا ق ذدك ةن اد رب ةن نقاح لتةفةأ  
وراوا إثبةات د    ة  اياائةي لة  ييةق  إنبةاال  ةةا ةغاةهي وذدةك ةةن دصةقا ادنبةقالات وهةق ةةن دصةقا احليلةة اينيةالاة   

 ا يقسف أل اه اي د   إين ودي  درت  النيا كقكبا  اآلايتأ كلا ساأ  الن  لقده م اىل  إذ لا
 ود  م با اداؤاي الةهل يوبه   ين ينياال ةن صاحلي البا هأ  
 وكاس  ادقاا ة  انوهلأ  
 ود ف   مبن يق فاه ةن البا هأ  
 واد رب  حبان اد قالهي وادقراالي واألةانةي وادق وي وادتق ةأ  
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 اأ وسيىن إساائاو و ناه  وض ةق 
وماةاة ادنيب صةا   الةاه وسةهل مبا دقاه ي ققأ ويقسف الةاولا ادامم ةن آىةهل ةةن األذىأ ولة  دقةي ادنةيب صةةا    

الةاه وسةهل ةن آده دش  ةا دقاه ةن    اال كفاو لقةهي ة(و الله ديب ىهي وادنضا  ن احلاوثي وديب سفاا   ن احلاوث  ن 
ورتان إسمةهي رإ  ولع دذى األلاوأ ق ادنفةقس دشة  ةةن ولةع دذى ادب ة االي   الب  اي ةهي وإ  كا  هذا ل  دسةهل    

 كلا لاا  ارة:          
وظةهل ذوق ادقاا دش  ةضةةاهللاة                      الةةا ايةاال ةةن ولةع احلاةام ايونة  لةاا م ةاىل  دقة  كةا  ق يقسةف   

 وإققمه آايت دةاائةني أ 
 ي ققأ ويقسف الةاوهل ادامم الةا ادبةقىأ وكاف ميق  ىهل اد البةأ وراوا اد رب   قرب األنبااال ة(و  
وراوا اد رب  هبجا  لقم ادنيب صةا   الةاه وسةهل إىل ادبة  ادذق رتو  ه كلا ر و ي ققأ الةاه ادامم وآدةهي وذدةك إميةاال  

 إىل د  لاينيا ينتقةق  إىل اي ينة ةواجاين مب ا ىجا  ادنيب صةا   الةاه وسةهل أ 
راوةةا ةةةن الةةرب اتويةةخ األةةةهل واحلضةةاو  ادق ميةةة ولقانانوةةا ونظةةام رتيقةاهةةا والققمهةةا وجتاوهةةاأ واسةةللاو ادقةةيب ادةقةةاطأ و  

 واسللاو ادااووي ودرتقاا ايااجنيأ وةاالبة ايياياوأ 
دهةو  وإ  ق هذه اداقو  دسةقم قاصا ةن دساداه إالجاز ادقاآ  وهق اسالجاز ق دسةةقأ ادققةص ادةذق كةا  قاصةة 

ةية ي جبق  مما يتةققنه ةنه ةن  ني دلاصاص اد جهل واداومي رق  كا  ادنضا  ن احلاوث و اه يفتنق  لاينيا    ةا يققده 
 ادقاآ  ق شأ  األةهل هق دسا ا األودني اكتتبوا حمل  صةا   الةاه وسةهلأ 

اا رةاوسي ريةا  حية ث لاينيةا  ةذدك ويقةقا وكا  ادنضا يل   الةا احلا  رت ةهل درتا يث  وستهل  و  اسةفن ايو  ةةن د  ة 
ىهل: دان و  درتان رت ي(ا ةن حمل  روةهل درتة ثيهل درتاةن ةةن رت ي(ةهي مث حية ثوهل  قبةاو ادفةاسي ريةا  ةةا   ضةوا ةةن 
ادت قيو الةا الا   دهو األقباو ةن ادفاس ميقه  ه الةاوهل  نه دشبع دةااةعي رجاالت هذه اداقو  الةا دسةقأ استا اأ 

 هل مي اوهللاةأ ادققة ك اي ى
الةةةا درةةا ةةةع ذدةةك لةة   ةةقت ك(ةةاا ةةةن ادققةةة ةةةن كةةو ةةةا دةةا  دةةه كبةةا دثةةا ق اد ةةرب أ ودةةذدك مةةاى ق قةةما اداةةقو   

  وكذدك ةينا داقسف ق األوض  ةامني  كذدك ك ان داقسف  رتةك الرب ةن دجزاال ادققةأ 
    
 

 2158صفحة : 
 
قده  الةاه مقكة  والةاه رةاتقكو ايتقكةق  ي ولقده  إنه ةةن يتةق ويقةرب وةا ختةو ذدك ةن احليلة ق دلقاا ادقاحلني كق  

 رإ      يضاع دجا احملانني أ 
  ددا  مق م اديمم الةا نظايا  ددا  وحنقها ق دوا سقو  ادبقا أ  
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[  اديةةةمم الةةةةا  مةةةةك آايت اديتةةةاأ  ةضةةةا ق سةةةقو  يةةةقن أ ووصةةةف اديتةةةاأ هنةةةا 1 مةةةةك آايت اديتةةةاأ ايبةةةني] 
ايبةةةني  ووصةةةف  ةةةه ق  اد ةةةة سةةةقو  يةةةقن  أ احليةةةاهل  أل  ذكةةةا وصةةةف إمنتةةةه هنةةةا دناةةةهي إذ كانةةة  ادققةةةة ادةةةح أ 

مضلنتوا هذه اداقو  ةفقةة ةبانة ألههل ةا جاى ق ة   يقسف الةاه ادامم مبقةاأ رققةة يقسةف الةاةه اداةمم مل ميةن 
نباةةاال: هةةق ي وصةةاحلي وإ ةةااهاهلي ودةةقطي وشةة اه ة اورةةة دة ةةاأ لبةةو نةةزوا ادقةةاآ  إمجةةا  و  مفقةةامي اةةمف لقةةص األ

 الةاوهل ادامم دمج نيي إذ كان  ة اورة د يوهل إمجا ي رةذدك كا  ادقاآ  ةبانا إايها وةفقمأ 
ونزوىا لبو اقتمط ادنيب صةا   الةاه وسةةهل مداوةق  ق اي ينةة ة جةز  الظالةة ةةن إالةمم   م ةاىل إايه   ةةقم األودةنيي  

 ادقحا ة الةلاال  ف إساائاو ق الةهل اتويخ األ اي  واألنبااال وذدك ةن دههل ةا ي ةله اينياالق أ و ذدك ساوى 
 رايبني: اسهل راالو ةن دم  ايت  قأ واياا : اسمنة ادتاةة مدةفظ واي ىنأ  
رإ  كقنه لةاآان ية ا الةةا  [  استئناف يفا  م ةاو اسمنة ةن جوح دفظه وة ناهي2 إان دنزدناه لاآان الا اا د ةيهل م قةق ] 

 إمنة اي ايني ألنه ةا ج و ةقاوالا إ  يا ق مااكابه ةن اي اين ايفا   دةقاواأ 
وكقنه الا اا يفا  إمنة ددفاظه اي اين ايققق   دةذين قق بقا  ه ا تة االي وهةهل اد ةاأي إذ مل ييقنةقا يتبانةق  شةائا ةةن األةةهل  

  ا اد ا اةأ  ادح رتقىهل أل  كتبوهل كان  مدةغات
 وادتأكا  أ إ   ةتقجه إىل قربها وهق ر و  دنزدناه  و ا الةا ادذين دنياوا د  ييق  ةنز  ةن الن   أ  
 وهللالا  دنزدناه  الائ  إىل  اديتاأ  ق لقده  اديتاأ ايبني أ  
اد   كأسةقأ اداسةائو واا ةه و لاآان  رتاا ةن اىاال ق  دنزدناه ي دق كتام يقادي دق ةنظلا الةا دسةقأ ة   أل  يق 

 دو األش اوي  و هق دسةقأ كتاأ انرع نف ا ةاتلاا يقاده ادناسأ 
 و الا اا  صفة ا لاآان أ روق كتاأ مد ا اة دا  كاديته اداادفة رإنه مل يابقه كتاأ  ةغة اد اأأ  
دفظةةه وة نةةاهي ألنيةةهل الةةاأ  ولةة  درقةة  الةةن ادت ةاةةو ايققةةق  مجةةةة  د ةيةةهل م قةةةق  ي دق وجةةاال رتقةةقا اد ةةةهل ديةةهل ةةةن 

رنزوده  ةغتيهل ةنيتلم الةا ةا راه نف يهل هق سبه د قةيهل ةا حيتقق الةاهي والرب الن اد ةهل مد قو د شةاو  إىل د    دةة 
ادقاآ  الةا هذا اد ةهل ل   ةغ  ق ادقهللاقح رت  د  ينزا ةن مل حيقو ده اد ةهل ةنوا ةنزدة ةةن   القةو دةهي ودرةهل ةةا  اةةقا 

 هل ق ال ا   ا اد قمالأ ة اهللاني النه رو
ورتةةذف ةف ةةقا  م قةةةق   د شةةاو  إىل د  إنزادةةه كةةذدك هةةق سةةبه حلقةةقا م قةةو ألشةةااال ك(ةةا  ةةةن اد ةةةقم ةةةن إالجةةاز  

 و اهأ 
ومق م وجه ولقع  د و  ق كمم   م اىلأ وحملو اداجاال ايفا  هبا الةةا ةةا ية وا إىل ادت ةاةو النة  لقدةه م ةاىل  مث الفةقان  

 ذدك د ةيهل منيياو   ق سقو  ادبقا أ وق آايت ك(ا     ها مبا   ادتباس    هأ  النيهل ةن    
[  هةذه ا لةةة متنةزا 2 حنن نقص الةاك درتان ادققص مبا دورتانا إداةك هةذا ادقةاآ  وإ  كنة  ةةن لبةةه يةن ادغةارةني] 

و الةاةه إنةزاا ادقةاآ أ وكةق  ادققةص ةن مجةة  إان دنزدناه لاآان الا اا  ةنزدة   ا ا شةتلاا أل  درتاةن ادققةص ممةا ينيةتل
 ةن الن    يتنزا ةنزدة ا شتلاا ةن مجةة أتكا  إنزاده ةن الن   أ 

 ولقده  مبا دورتانا إداك هذا ادقاآ   يتضلن وا  ا  ني مجةة ادب ا وا لةة ايب ا ةنواأ  
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  اي ةنني اةا  يذاأ وارتتاح ا لةة  ضلا اد ظلة دةتنقيه ماربي كلا يققا كتاأ اد يقا : دةا 
ومق مي ادضلا الةا اارب ادف ةي يفا  ا قتقاصي دق حنن نقص    ااني و ا الةا ةةن ي  ةن ةةن اينيةاكني ق ادقةاآ   

 ققىهل  إمنا ي ةله  نيا ولقىهل دسا ا األودني اكتتبوا  ولقىهل: ي ةله وجو ةن دهو ادالاةة االه ادا ا أ ولقا ادنضةا  ةن 
  م  يباجة مفاا هذه اداقو أ احلاوث ايتق

وق هذا ا قتقاص مقارق  ني مجةة ادب ا وا لةة ايب ا ةنوا ق أتكا  كق  ادقاآ  ةن الن    ايفةا   ققدةه  إان دنزدنةاه  
 لاآان الا اا أ 

    
 

 2159صفحة : 
 
 ام دات ةاف ةنتوةا سةا صةارتبواأ وة ىن  نقص  خنرب األقباو اداادفةأ وهةق ةنقةقا ةةن لةص األثةا إذا متبةع ةقالةع األلة  

وةق وه: ادقص مس  امي وادققةص مدفةكي لةاا م ةاىل  راومة ا الةةا آةومهةا لققةا أ وذدةك د  رتيايةة دقبةاو اياهللاةني 
منيبه امباع ق اههلي د  ماى درهل القا األاللاا سا  وهي ق األصو هائة ادااي ولادقا: سةاو رةم  سةا  رةم ي دق ر ةو 

لقا  ني هذا اس مو اةازق و ني لص األثا رخققا اةازق مدق و ايفيك و ةبقا ايق و اي  هل الةا ة(و ر ةهي ول  را 
 اي ىن احلقاقي ةع  قاال ايق و ايفيك ديضا كلا ق لقده  راوم ا الةا آةومها لققا أ 

 ةقا ةةن إ ةمو ايقة و ف درتان ادققص  هنا إةا ةف قا ة ةةق ةبةني دنةقع ر ةةهأ وإةةا د  ييةق  ادققةص مب ةىن ايف 
وإوا   ايف قاأ كةااةق مب ةىن ايخةةقوي وهةق إ ةمو دةققةص شةائع ديضةاأ لةاا م ةاىل  دقة  كةا  ق لققةوهل الةرب  ألو  

 األدباأ أ ول  ييق  وز  ر و مب ىن ايف قا كادنبأ واارب مب ىن اينبأ  ه وايخرب  هي وة(ةه احلاه وادنق أ 
      ادققةص    ةةق الةن رتاةن مةااتح دةه ادنفةقسأ ولقةص ادقةاآ  درتاةن وج و هذا ادققص درتان ادققص أل 

ةن لقص  اه ةن جوة رتان نظله وإالجاز دسةق ه ومبا يتضلنه ةن اد رب واحليهلي ريو لقص ق ادقةاآ  هةق درتاةن 
ادققص ق م هي وكةو لقةة ق ادقةاآ  هةي درتاةن ةةن كةو ةةا يققةه ادقةاص ق  ةا ادقةاآ أ ودةا  ايةاا  درتاةن لقةص 
ادقةةاآ  رتةةىت ميةةق  لقةةة يقسةةف الةاةةه اداةةمم درتاةةن ةةةن  قاةةة لقةةص ادقةةاآ  كلةةا  ا الةاةةه لقدةةه  مبةةا دورتانةةا إداةةك هةةذا 

 ادقاآ  أ 
وادبةاال ق  مبةا دورتانةا إداةةك  دةاةبباة ةت ةقةة أ نقةص ي رةةإ  ادققةص ادةقاو  ق ادقةاآ  كةةا  درتاةن ألنةه واو  ةةن اد ةةةاهل  

دةاةةاة ني ق د ةة ع األدفةةاظ وادلاكاةةهي راحقةةو ةنةةه  ةةذاال اد قةةو وادةةاوح احليةةاهلي روةةق يةةقرتي ةةةا ي ةةةهل دنةةه درتاةةن نف ةةا 
 وا توام ادنف  وادذوو مما   أت  مب(ةه الققا ادبنياأ 

واسةةهل اسشةةاو  دةةزاي   ادتلااةةزي رقةة  ميةةاو ذكةةا ادقةةاآ  مدتقةةاي  واسهللاةةلاو واسةةهل اسشةةاو  سةة  ةةةااتي ومجةةع دةةه  ةةةاو  
 اة واسشاو  واسهللاارةأ ادت ايف كةوا وهي ادمم واسهللالاو واد ةل
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ومجةةةة  وإ  كنةة  ةةةن لبةةةه يةةن ادغةةارةني  ق ةقهللاةةع احلةةاا ةةةن كةةاف اا ةةاأأ ورتةةاف  إ   لفةةف ةةةن اد(قاةةةةي واالوةةا  
 هللالا شأ  حمذوفأ 

ومجةة  كن  ةن لبةه يةن ادغةارةني  قةرب الةن هللاةلا ادنيةأ  احملةذوفي وادةمم اد اقةةة الةةا قةرب  كنة    م ادفةاو  ةني  
 ة و إ   ادناراةأ  إ   ايخفف

 ود قة  ادمم ق قرب كا  ألنه جزال ةن ا لةة ادقال ة قربا الن  إ  أ  
 وادضلا ق  لبةه  الائ  إىل ادقاآ أ واياا  ةن لبو نزوده  قاينة اداااوأ  
ادغةارةني  و  د  وادغفةة: انتفاال اد ةهل د  م مقجه ادذهن إىل اي ةقمأ واي ىن ايققةق  ةةن ادغفةةة ظةاهاأ ونيتةة ج ةةه ةةن  

يقصةةةف ورتةةة ه مدغفةةةةة د شةةةاو  إىل مفضةةةاةه مدقةةةاآ  الةةةةا كةةةو ةةةةن مل ينتفةةةع مدقةةةاآ  رةةة قو ق هةةةذا ادفضةةةو دصةةةحا ه 
 واياةلق  الةا مفاوت ةاامبوهل ق اد ةهلأ 

ةةا وةفوقم  ةن لبةه  ةققق  ةنه ادت اي  مينياكني اي اهللاةني الةن هة ى ادقةاآ أ لةاا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل  ة(ةو  
  (ف    ه ةن اى ى واد ةهل كل(و ادغاث ادي(ا دصاأ دوهللاا ريا  ةنوا نقاة لبة  اياال رأنبت  ادي، واد نيه ادي(اي 
وكان  ةنوا دجا أ دةاي  اياال رنفع   هبا ادناس رنيا قا وسققا وزوالقاي ودصاأ ةنوا  ائفة دقاى دمنا هةي لا ةا    

ةن رقه ق  ين   ونف ه ةا   (ف    ه ر ةهل والةهلأ وة(و ةن مل يارع  ذدك ودسا   اك ةاال و  منب  ك،أ رةذدك ة(و
 ومل يقبو ه ى   ادذق دوسة   ه  ي دق اينياكني ادذين ة(ةوهل كل(و ةن   يارع ودسه دانظاأ 

لةةاا   ةةة ا  [   إذ4 إذ لةةاا يقسةةف أل اةةه اي د ةة  إين وديةة  درتةة  النيةةا كقكبةةا وادنيةةل  وادقلةةا وديةةتوهل   سةةاج ين] 
اشتلاا دو     ةن  درتان ادققص  الةا د  ييق  درتان ادققص مب ىن ايف قاي رإ  درتان ادققص ينيتلو الةا 
لقةص ك(ةةاي ةنةةه لقةةص زةةةا  لةةقا يقسةف الةاةةه اداةةمم أل اةةه  إين وديةة  درتةة  النيةا كقكبةةا  وةةةا القةةه لقدةةه ذدةةك ةةةن 

 إذ  ةنقةةقم  ف ةو حمةةذوف ية ا الةاةةه ايقةةامي احلةقا ثأ رةةإذا  ةو  درتاةةن ادققةةص  الةةا ايقةة و راألرتاةن د  ييةةق  
 وادتق يا: اذكاأ 

    
 

 2160صفحة : 
 
ويقسف اسهل الرباين مق م ذكا االه الن  لقده م اىل  ومةك رتجتنا آماناها إ ااهاهل الةا لقةه  اخل ق سقو  األن ةامأ وهةق   

اههل ق سةقو  ادبقةا أ وكةا  يقسةف يقسف  ن ي ققأ  ن إسحاو ةن زوجه  وارتاو  أ وهق درت  األسباط ادذين مق م ذك
درته د ناال ي ققأ الةاولا ادامم إداه وكا  راط حمبة د اه إايه سةبه  ةا  إققمةه ةنةه ريةا وا دةه ةياة   راةأدقا دمهةهل د  
يلكه  ام ة وهلأ رأقاجقه ة وهل   ةة ادة ه وادتفا ي وددققه ق جهي ودقةربوا دمهةهل درةهل رقة وهي ودرةهل وجة وا للاقةه 

د مي ودووه للاقه     د  د خقه  ة مي وادتق ةه ةةن ادبئةا سةااو  ةةن اد ةاأ اسالةاالاةاني كةانقا سةائاين ق  ةايقوهل ةةقة م
إىل ةقاي ومالقه كالاق ق سقو الاصلة ةقا اداةفةا ادةح كانة  يقةئةذ ق رتيةهل دةةة ةةن ادين ةاناني ي ارةق  مد لادقةة 
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اةةيب  أ ويقةةاأ د  ييةةق  ذدةةك ق رتةة و  سةةنة ماةةع والنيةةاين دو  اىيقةةقص  أ وذدةةك ق زةةةن ايةةةك  د ةةق رةةا   دو  ا 
وسةةب لائة وددةةف لبةةو اياةةا  الةاةةه اداةةممي راشةةلاه  رق افةةاو  وئةةا  شةةا ة راالةةق  ايةقةةه ق ادقةةاآ  مد زيةةزي دق وئةةا  
م اي ينةأ ورت ث  ةيا   ده ةن زوم سا ه ددقي  اببوا ق اداجنأ و ابه وؤاي وآها ايةةك والربهةا يقسةف الةاةه اداةم

وهق ق اداجني لا ه ايةك إداه زدفةاي ودو ه الةةا مجاةع دوض ةقةاي وهةق دقةه اد زيةز والةاه  صةفنات ر نةاج  ي وزوجةه  
دسنات   ن  درت  اديونة واللاه يقةئذ ثمثق  سنةأ وق ة   رتيله جةه دمه ودلاو ه ةن ادربية إىل دوض ةقةاي رةذدك 

 رت و  سنة أ  وثمثني وستلائة وددةف لبةو ةةام  الااةا الةاةه سبه استا ا   ف إساائاو دوض ةقاأ ومقق مبقا ق
اداةةممأ ورتةةنط الةةةا اد ايقةةة ايقةةايةأ ووهللاةةع ق ات ةةقتي ودوصةةا لبةةو ةقمةةه  رةةهل إذا قاجةةقا ةةةن ةقةةا يار ةةق  جاةة ه 

نةقه ق  ة وهلأ ويا قام  نق إساائاو ةن ةقا ور قا ات قت يقسف الةاةه اداةمم ة وةهل وانتقةةقه ة وةهل ق ورتةةتوهل إىل د   ر
 شياهل  ق ة   يقشع  ن نق أ 

وادتةاال ق  د ة   اتال قاصةةة  يةلةة األأ وكةلةة األم ق ادنةة اال قاصةة الةةةا ناةة اسهللاةارة إىل ايةةتيةهلي رلفا هةا ةفةةا : اي  
ديبي و  ييا  اد اأ يققدق : اي ديبأ ووو  ق سمم ا ةن اللةا الةةا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل وصةارتبه رتةني ولةف الةةا 

اينقو أ ول  كا دئلةة ادةغةة ق م ةاةو وصةةوا  قةا اديةلةة ق ادنة اال واقتةاووا د  دصةةوا اتال أتناةث  قاينةة درةهل لة  لبقوههل 
جي ةقرا هةاال ق ادقلةفي ودرةا ج ةة  القهللاةا الةن ايال ايةتيةهل د ةةة  ةا وجاوةةأ وادةذق يظوةا   د  دصةةوا هةاال اداةي  

يةلةي مث يا شةاهب  هةاال ادتأناةث  ي(ةا  ا سةت لاا القةةة  ة اةةةة جةبقها دةقلف الةا آقا األأ ألنه نقص ةن  م اد
آقا اديةلة إذا دهللاارقا اينا ى رقادقا: اي د حي مث استغنقا الةن ايال اسهللاةارة مدياةا  دي(ةا  ا سةت لااأ وية ا دةذدك  قةاال 

 ادااال ق     اديمم كققا ادنياالا ادذق   ن اره:          
إنةلةةةا                      دنةةا دةةةو ق اد ةةا  ةةةا  ةةة  الائنيةةا وجيةةقز كاةةا هةةذه ادتةةاال ورتحوةةاي داي د ةةح   زدةة  رانةةةا رة  

 ومدياا لادها ا لوقوي و فت  ادتاال لاد ا ن الاةا ود ق ج فاأ 
وادنةة اال ق اآليةةة ةةةع كةةق  اينةةا ى رتاهللاةةاا ةققةةق   ةةه ا هتلةةام ماةةرب ادةةذق سةةاةقا إىل ايخا ةةه رانةةزا ايخا ةةه ةنزدةةة  
 ائه اي ةقأ رتضقوهي وهق كناية الن ا هتلام دو است او  دهأ ادغ
 واديقكه: ادنجهلي مق م الن  لقده م اىل  رةلا جن الةاه ادةاو ودى كقكبا  ق سقو  األن امأ  
ومجةة  وديتوهل  ة ك    لةة  ودي  درت  النيا كقكبا ي جيال هبا الةا ا ست لاا ق رتياية اياائي احلةلاةة د  ي ةا  ر ةو  

 ية أتكا ا دفظاا دو استئنارا  اانااي كأ  ساةع اداؤاي ياتزي  اداائي اقباوا اللا ودىأ اداؤ 
 وة(اا ذدك ةا ولع ق ايق أ د  وسقا   صةا   الةاه وسةهل لاا  دواين ادةاةة الن  ادي بة رادي  وجم آ م  احل يثأ  
م دين دهةاجا ةةن ةيةة إىل دوض هبةا خنةوي وودية  راوةا  قةاا وق ادبخاوق د  ادنيب صةا   الةاه وسةهل لاا  ودي  ق اينةا 

مةذ  ي ووديةة أأ و  قةا  أ ولةة  ييةةق  دفةظ آقةةا ق ادةةاؤاي  ةا ر ةوةةا كلةا ق احلةة يث اد قيةةو  إنةه داتين ادةاةةةة آماةةا ي 
يةااو كةلةة  إ   وإرلا ا ت (ايني وإرلةا لةا   : ان ةةقي وإين ان ةقة  ة ولةاي وإان دمانةا الةةا وجةو ةضة جع  احلة يث  ت

 وكةلة  إان  ةااوا ق هذا احل يثأ 
 ولاد ا لوقو  درت  النيا   فت  اد ني ةن  النيا أ ولاده د ق ج فا  ايق  اد نيأ  
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واست لو هللالا مجع ايذكا دةيقاكه وادنيل  وادقلا ق لقده  وديتوهل   ساج ين ي أل  كق  ذدك دة قمال  اده     

 اا م اىل ق األصنام  ومااههل ينظاو  إداك وههل   ينقاو  ي ولاا  اي ديوا ادنلو ا قةقا أ ة ا ي كلا ل
ولاا مجاالة ةن ايفااين: إنه يا كان  احلادةة ايائاةة ةةن اديقاكةه وادنيةل  وادقلةا رتادةة اد قةمالي وهةي رتادةة اداةجق   

 نزىا ةنزدة اد قمالي رأ ةق الةاوا هللالا  ههل  وصاغة مج وهلأ 
مي اةاوو الةا الاةةه ق لقده    ساج ين  دمهتلامي الرب  ه الن ة ىن مضلنه كمم يقسف الةاه ادامم  ةغته ي ا ومق  

 الةا رتادة ق اديقاكه ةن ادت ظاهل ده مقتضي ا هتلام  ذكاه رأرا ه مق مي اةاوو ق ادةغة اد ا اةأ 
 هاةةأ نفاةةه دةنبةةق  را تةة ده مدةةاؤاي ادقةةا لة كلةةا جةةاال ق وا تةة اال لقةةة يقسةةف الةاةةه اداةةمم  ةةذكا وؤايه إشةةاو  إىل د    

رت يث الائنية  د  دوا ةا ا ت ا وسقا   صةا   الةاه وسةهل ةن ادقرتي اداؤاي ادقا لة ريا    يةاى وؤاي إ  جةاالت 
  ة(ةو رةةةق ادقةةب   أ وق ذدةةك  واة  دةلققةةق  ةةةن ادققةةة وهةةق مقايةا رضةةو يقسةةف الةاةةه اداةمم ةةةن  وةةاو  وزكةةاال نفةة

 وصربأ رذكا هذه اداؤاي ق ص و ادققة كايق ةة وادتلوا  دةققة ايققق  أ 
وج و   مةك اداؤاي منباوا داقسف الةاه ادامم   ةق شأنه داتذكاها كةلا رتة   ه هللاةائقة رت لةئن هبةا نفاةه د  الالبتةه  

  ابةأ 
ت ةةةةاهل سةةةا ق ةةةةن د اةةةه د  دةةةةاؤاي م بةةةااي والةةةةهل د  وإمنةةةا دقةةةرب يقسةةةف الةاةةةه اداةةةمم دمه هبامةةةه ادةةةاؤاي ألنةةةه الةةةةهل إبىةةةام دو   

اديقاكه وادنيل  وادقلا كناية الن ةقجق ات شايفةي ود  سجق  ايخةقلات ادنيةايفة دةه كنايةة الةن الظلةة شةأنهأ ود ةةه 
الةهل د  اديقاكه كنايةة الةن ةقجةق ات ةتلاثةةةي ود  ادنيةل  وادقلةا كنايةة الةن دصةةني دتةةك ايقجةق ات راستنية ا الةةا 

  دة وؤايه الةا ور ة شأنه رأقرب هبا دمهأ اسمجاا  
وكةانقا ي ة و  ادةاؤاي ةةن  ةاو اسنبةةاال مدغاةهي إذا سةةل  ةةن ا قةتمط وكةةا  ةةزام اداائةي  ةا ةنحةاف و  ةضةة اأي  

وكا  اداائي ل  االتا  ولقع أتويو وؤايهي وهق شيال ووثقه ةن صفاال نفقس دسمروهل إ ااهاهل وإسحاو الةاوهل اداةممي رقة   
 ا آا  ا  نبق  وصفاال سايا أ كانق 

ويةا كانةة  وؤاي األنباةةاال ورتاةةاي ولة  ودى إ ةةااهاهل الةاةةه اداةةمم ق اينةةام دنةه يةةذ   ودةة ه رةلةةا دقةربه  لةةاا اي د ةة  ار ةةو ةةةا  
م ةا أ وإىل ذدك ينيا لقا ديب يقسف الةاه ادامم  ويتهل ن لته الةاك والةا آا ي ققأ كلا د وا الةا د قيةك ةةن لبةو 

 سحاو أ رم جام د  ميق  ةاائي د نائوهل ةياشفة ورت ي(ا ةةيااأ إ ااهاهل وإ
 وق احل يث: مل يبق ةن ايبنياات إ  اداؤاي ادقاحلة يااها اياةهل دو ماى ده  أ  
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وا الت ا  مداؤاي ةن ل مي دةقو ادنبق أ ول  جاال ق ادتقوا  د    قا ه إ ااهاهل الةاه ادامم ق وؤاي وآها وهق ق  ايقةه  
ةةن  15بم  شاداهل  ةة  ةةيةي صةا و و نيةاه  نةه يوبةه ناةم ك(ةااي وي  اةه األوض ادةح هةق سةائا راوةا  ق اسصةحاح  

 سفا ادتيقين  أ 
 دةا اد اأ رإرهل وإ  مل يا  ق كمةوهل شيال يفا  االت ا ههل مألرتممي ود و لقا ك ه  ن زها:           
  ا ههل مألرتممي رإ  األرتمم ق ادبا  هي ةاائي ادنقمأ إ  األةاين واألرتمم مضةاو يفا  ال م االت  
وديةةن ذكةةا ا ةةن إسةةحاو وؤاي البةة  اي ةةةه وهةةق لةةائهل ق احلجةةا دنةةه داته آت رةةأةاه حبفةةا  ئةةا زةةةزم رقصةةف دةةه ةيارةةاي  

وكان  جاههل سة ةقها النة  قةاوجوهل ةةن ةيةةأ وذكةا ا ةن إسةحاو وؤاي الاميةة  نة  البة  اي ةةه د :  واكبةا دلبةو الةةا 
 ا رقلف مأل    مث صاخ: اي آا   و اقاجقا إىل ةقاواليهل ق ثمث  ريان  ول ة   و القبوا  (مث داااأ   
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ول  ال ت اياائي ادنقةاة ق دصقا احليلة اسشاالاة وهي ةن مااثوا الن رتيلة األ اي  اداادفة ة(و احلنافاةأ ومدم ق   

دةة ين احليةةاهل اداةةواوو ق ق هااكةةو ادنةةقو ورتيلةةة اسشةةااوي ود ةةق الةةةي ا ةةن سةةانا ق مقايبوةةا مألصةةقا ادنفاةةاة شةةواأ ا
اسشةةاوات مبةةا رتاصةةةه: ودصةةةه: د  ادةةنف  ادنا قةةة  وهةةي اي ةةرب النوةةا مدةةاوح  هةةي ةةةن ا ةةقاها اةةةا   ادةةح ةقاهةةا اد ةةامل 

جاةةهل ا نةةني النةة  اكتلةةاا  ةةقو اد ةةةققي روةةي لا ةةةة  كتنيةةاف اديائنةةات الةةةا مفةةاوت ق هةةذا ادقبةةقاي ودرةةا مةةق ع ق 
ايضغةي ود  دةنف  ادنا قةة آةوا ةةن ا نينيةارات إذا ظوةات رقة  ينةتق    ضةوا مبة اوك صةارته ادةنف  ق دةقح رتاةه 
اينيةةةلكي ولةةة  يقةةةاره الةةةن ا نتقةةةاي شةةةا م : درتةةة مها رتاةةةي قةةةاوجيي واآلقةةةا م ةةةف القةةةةي دو ومهةةةيي ولةةةقى ادةةةنف  

ادب   اآلقاي كلا إذا هام ادغضه هللا ف  ادنيوق ي ريةذدك إ  جتةا  احلة   ةتجاذ ة ةتنازالة رإذا اشت    ضوا هللا ف
ادبا ن دة لو شغو الن احل  ادظاهاي وادنقم شا و دةح ي رإذا لة  شقا و احلقاس ادظاها  رق  مةتخةص ادةنف  الةن 

 شغو لامهاي رت ةع الةا دةقو ةغابةي رتيق  ايناةات ادقا لةأ 
هبا     دصفاائه ادذين زك  نفقسوهل رتنقو نفقسوهل  ت ةقات ةن الةهل   وم ةقات ةن  واداؤاي ادقا لة رتادة ييام   

إوا مه ول ومه ودةاه ادتيقيف رتنينيف هبا األشااال ايغابة مدزةا  لبو ولقالوةاي دو ايغابةة مييةا  لبةو ا ةمع ادنةاس الةاوةا 
حلة ةةن اداجةو ادقةاحل جةزال ةةن سةتة ودو  ةني جةزالا ةةن ا مالا الا ايأ ودذدك لاا ادنيب صةا   الةاةه وسةةهل  ادةاؤاي ادقةا

ادنبةةق  أ ولةة   ةةني ك يةة  هةةذه ادناةةبة ادقال ةةة ق احلةة يث ق شةةاوح احلةة يثأ ولةةاا:  مل يبةةق ةةةن ادنبةةق  إ  ايبنيةةاات وهةةي 
 اداؤاي ادقاحلة دةاجو ادقاحل يااها دو ماى ده  أ 

ماةاض الةةا األاللةاا ادقةاحلة شةا و دةةنف  الةن اداةائاتي وأل  وإمنا شا   اياائي ادقا لة مدنةاس ادقةاحلني أل  ا و  
األاللةاا ادقةاحلات اومقةةاالات وكلةا ت روةةي ة انةة  ةةقها ادةنف  الةةا ا مقةةاا   ايوةا ادةةذق قةقة  راةةه ودنزدة  ةنةةهي 

 و  ي  ذدك األاللاا اداائة مب  ها الن ةأدقراها ومبة ها ومذ ذهباأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا متحقةق دة(اىةا ق ادقجةق  ة(ةو وؤاي ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل دنةه يوةاجا ةةن واداؤاي ةاامه: ةنوةا د : مةاى صةقو در ةا 
ةيةة إىل دوض ذات خنةةوي وظنةةه د  مةةةك األوض ادالاةةةة رظوةةا درةةا اي ينةةي و  شةةك دنةةه يةةا ودى اي ينةةة وجةة ها ة ا قةةة 

ينيةف رةإذا هةي الائنيةةي ر ةةهل د  دةققو  ادح وآهاي وة(و وؤايه اةاد  ق سالة ةن رتايا رقاو ده اكتنيةفوا روةي زوجةك ر
 ساتزوجواأ وهذا ادنقع ان و ورتادة ادينيف راه لقيةأ 

وةنوةةا د  مةةاى صةةقو ميةةق  وةةةقزا دةحقةةائق ادةةح ستحقةةو دو ادةةح رتقةةة  ق ادقالةةعي ومةةةك ةةةن لباةةو ةياشةةفة ادةةنف   
ي وهق هللااأ ةةن هللاةاوأ دةل اين وايقاهي ومنيياو ايخاةة مةك احلقائق ق دشياا حماقسة هي ةن ةظاها مةك اي اين

ادتنيةةباه وادتل(اةةو ادةةذق ختلالةةه ددبةةاأ اا بةةاال وادنيةة ااالي إ  د  هةةذا ختلالةةه األدبةةاأ ق رتادةةة هةة و ادةة ةا  ةةةن ادنيةةقا و 
ادنيا ةةي رايق  دمقن ودص وأ وهذا دك(ا دنقاع اياائيأ وةنه وؤاي ادنيب صةا   الةاه وسةهل دنه ينياأ ةن ل ح دنب ودى 

 دال ا رضةه اللا ن اا اأ وهللاي   النهأ وم باه ذدك  نه اد ةهلأ  اداق ق دظفاوه مث
وكذدك وؤاي اةاد  سق اال انشا  ش اها قاوجة ةن اي ينة إىل ا حفةي ر ربها محللا منتقو ةن اي ينة إىل ا حفةي ووئةي  

رةاومقا إىل دالةةا اد لةق ي ر ةربه  الب     ن سةمم دنةه ق ووهللاةةي ود  راوةا اللةق اي ود  راةه الةاو ي ودنةه دقةذ  تةةك اد ةاو 
ادنيب صةا   الةاه وسةهل  نه   يزاا آقذا مسميا  ادذق هق اد او  ادةقثقاي ود  اداوهللاةة هةي ا نةةي رقة  م ةا ق ادتل(اةو 
ادنقةي ةع ادتل(اةو ايت ةاوف ق لقدةه م ةاىل  رلةن ييفةا مد ةا قت وية ةن مت رقة  استلاةك مد ةاو  ادةقثقا ي وق لةقا 

 يب صةا   الةاه وسةهل:  ةا  ني  اح وةنربق ووهللاة ةن وايض ا نة  أ ادن
 وساأ  أتويو هذه اداؤاي الن  لقده م اىل  ولاا اي د   هذا أتويو وؤايق ةن لبو أ  
[  جةةاالت ا لةةةة 5 لةةاا اي  ةةف   مققةةص وؤايك الةةةا إققمةةك راياةة وا دةةك كاةة ا إ  ادنيةةا ا  د ناةةا  الةة و ةبةةني] 

لبةوةا الةةا  ايقةة احملةاوواتأ ولة  مقة ة  النة  لقدةه م ةاىل  لةادقا دجت ةو راوةا ةةن يفاة  راوةا  ق سةقو   ةفققدة الن ادةح
 ادبقا أ 
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 وادن اال ةع رتضقو ايخا ه ةات لو ق  ةه إرتضاو ادذهن اهتلاةا مدغاض ايخا ه راهأ   
ايةتيةهل ودصةةةه  ناةقق دو  نااةةي الةةا ااةةمف ق د   م ا ةةن و  ةف   ياةةا اداةاال اينيةة    مقةغا ا ةةن ةةع إهللاةةارته إىل ايال  

ايةتزم ال م ظوقوها هي واو دم ايالأ والةا كم ادتق ياين رإرا د  لة  راوةا ايال ادتقةغا   ة  لةةه ادةقاو ايال دتقةاوأ اداةاال 
يةهل دزوةةا وددقاة  وادقاوي دو دتلاثةولا رقاو   ناي أ ول  اجتلع ثمث ايالات رةزم رتذف وارتة   ةنوةا رحةذر  ايال ايةت

ادياا  ادح اجتةب  ألجةوا الةا ايال ادتقغا   دة الةةا اداةاال احملذورةةأ ورتةذف ايال ايةتيةهل ةةن اينةا ى ايضةاف شةائعأ 
 وااصة إذا كا  ق إ قائوا ثقو كلا هناي أل  ادتقاال ايالات ثمث راه ثقوأ 
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أل  شأ  ادقغا د  حيه وينيفق الةاهأ وق ذدك كناية  وهذا ادتقغا كناية الن كباه وشفقةأ نزا اديبا ةنزدة ادقغا 
 الن إحماض ادنق  دهأ 

 وادقص: رتياية اداؤايأ يقاا: لص اداؤاي إذا رتياها ودقرب هباأ وهق جاال ةن ادققص كلا الةل  آنفاأ  
ناةةثي وهةةي  ةةقز  وادةةاؤاي  دةةف ادتأناةةث هةةي: وؤيةةة ادقةةقو ق ادنةةقمي رالةةقا  انوةةا و ةةني وؤيةةة اداقظةةة مقةةتمف المةةةح ادتأ 

 ادبنياى وادبقااأ 
ول  الةهل ي قةقأ الةاةه اداةمم د  إقةق  يقسةف الةاةه اداةمم اد نيةا  كةانقا يغةاوو  ةنةه دفةاط رضةةه الةةاوهل قةقةا وقةقةاي  

والةهل درهل ي ربو  اداؤاي إمجا  ومفقامي والةهل د  مةك اداؤاي م ذ   ار ة يناىا يقسف الةاه ادامم الةةا إققمةه ادةذين هةهل 
رخنيةي إ  لقةةوا يقسةف الةاةه اداةةمم الةةاوهل د  منيةت  هبةةهل ادغةا  إىل رتة  احلاةة ي ود  ي ربوهةا الةةا وجووةةا درتة  النيةا 

 راننيأ راوهل شا احلاس  إذا رتا ي رايا وا ده كا ا دااةلقا ةن مفقله الةاوهل ورضةه راوهلأ 
   األالاافأ واديا : إقفاال اللو يضا اييا أ ومق م الن  لقده م اىل  ودةةي ىهل إ  كا ق ةتني  ق سقو  
 وادمم ق  دك  دتأكا  صةة ادف و مبف قده كققده: شيات دك ادن لاأ  
 ومنقين  كا ا  دةت ظاهل وادتوقيو زاي   ق كذياه ةن لص اداؤاي الةاوهلأ  
ولق  ي ققأ الةاه ادامم ةن ذدك اا  ا نه ةن دهللاااو مةحقهي ودا  لق ه إ  اا ةةا  دة  الةاةه ادةاؤاي رإنةه يقةع   ة   

وةنيةةاوأ وكةةا  ي ةةةهل د   ناةةه مل يبةغةةقا ق اد ةةةهل ةبةةةم  ةةقص ادنظةةا ايفضةةي إىل د  ادةةاؤاي إ  كانةة   ادةةة الةةةا قةةا  دهللاةةااو
الظاهل يناده روي قرب إىيي وهق   جيقز الةاه ال م اي ا قة دةقالع ق اياتقبوي  و د ةوهل حيابقرا ةن اسنةذاو مألسةباأ 

 اد با اة ادح يزوا ماببوا  ت  او   ضواأ 
ولقا ي ققأ الةاه ادامم هذا   نه كذيا ده ةع ثقته    ادتحذيا   ي(ا ق نفاه كااهة سققمةه ألنةه وثةق ةنةه  يلةاا  

اد قوي وصفاال اداايا ي وةياوم ااةقأ وةن كا  رتاده هيذا كا  الحاي الاذواي ة اهللاا الن ادز تي الايةا  ثةا ادقةرب ق 
يتق ويقرب رإ      يضاع دجةا احملاةنني  ولةاا    م(ايةه الةةايهل اداةقم يغفةا ور ة ادنيأ ي ودذدك لاا سققمه  إنه ةن 

  ديهل وهق دورتهل اداا ني أ ول  لاا درت  ا ف آ م الةاه ادامم ألقاةه ادةذق لةاا دةه أللتةنةك رتاة ا  دةئن  اة   إ  
و كاةةةف رتةةذو ي قةةقأ يقسةةةف يةة ك دتقتةةةف ةةةةا دان  باسةةط يةة ق إداةةةك أللتةةةك إين دقةةاف   وأ اد ةةةايني أ رةةم ينيةةي

الةاولا ادامم ةن كا  إققمهي ودذدك القه كمةه  ققده  إ  ادنيا ا  د ناا  الة و ةبةني  دةا ةهل دنةه ةةا رتةذوه إ  ةةن 
نز  ادنيا ا  ق نفقس إققمهأ وهذا كاالتذاو ادنيب صةا   الةاه وسةهل دةاجةني ةن األنقاو ادةذين دقااه دام وهق ينيةاع 

  اتوا رةلا ودايه ودااي رقاا:  الةا وسةيلا إرا صفاةي رقا : سةبحا    اي وسةقا   ودكةربا ذدةكي زوجه دم اي ةنني إىل
رقةةاا ىلةةا: إ  ادنيةةا ا  جيةةاق ةةةن ا ةةن آ م جمةةاى ادةة م وإين قنيةةا  د  يقةةذف ق نفقسةةيلا  أ روةةذه آيةةة الةةرب   تقسةةهل 

   أ ي ققأ الةاه ادامم درتقاا د نائه واوماائه د  ييف كا    ضوهل دب
رجلةةةة  إ  ادنيةةا ا  د ناةةا   اخل وال ةةة ةقلةةع ادت ةاةةو دةنوةةي الةةن لةةص ادةةاؤاي الةةةا إققمةةهأ والةة او  ادنيةةا ا   ةةن   

 اسناا  كلةه الةا د  ي ر وهل إىل إهللاااو   ضوهل  ب  أ 
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د اةهأ وظاها اآليةة د  يقسةف الةاةه اداةمم مل يقةص وؤايه الةةا إققمةه وهةق ايناسةه ديلادةه ادةذق يب (ةه الةةا  االةة دةةا  
 وولع ق اسساائاةاات دنه لقوا الةاوهل رحا وهأ 
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 وكذدك جيتباك و ك وي ةلك ةن أتويو األرتا يث ويتهل ن لته الةاك والةا آا ي ققأ كلا د وا الةا د قيك ةن لبو   

إالمةةا دةه   ةةق [  ال ةف هةذا اديةمم الةةا كةذياه ةةن لةص ادةاؤاي الةةا إققمةه 6إ ااهاهل وإسحاو إ  و ك الةةاهل رتيةاهل]
لةة وه وةاةةتقبو كلادةةهي كةةي يزيةة   ةاةةا ةةةن الةةق األقةةمو راتاةةع صةة وه  رتتلةةاا إذى إققمةةهي وصةةفحا الةةن  ةةاههل ةنةةه 
ورتاة ههل إايه داةتلح  كةةذياه دةقةمحي ومنتفةي النةةه ةفاة   إةو  ادبغضةاال وحنقهةةاي رتيلةة نبقيةة الظالةةة و بةا وورتاناةةا 

 انج اأ 
ا  دةة  الةاةةه ادةةاؤاي ةةةن اد نايةةة ادامناةةة  ةةهي دق وة(ةةو ذدةةك ا جتبةةاال جيتباةةك و ةةك ق واسشةةاو  ق لقدةةه  وكةةذدك  إىل ةةة 

اياةةتقبوي وادتنيةةباه هنةةا منيةةباه م ةاةةو ألنةةه منيةةباه درتةة  اي ةةةقدني مآلقةةا  كةةا  اد ةةةةأ وةقلةةع ا ةةاو واةةةاوو ةقلةةع ايف ةةقا 
 اي ةق ا جيتباك  ايبني دنقع ا جتباال ووجوهأ 

او وا ص فاالأ ومق م ق لقده م اىل  واجتباناههل  ق سقو  األن امي دق اقتاةاوه ةةن  ةني إققمةهي دو ةةن وا جتباال: ا قتا 
 ةةني ك(ةةا ةةةن قةقةةهأ ولةة  الةةةهل ي قةةقأ الةاةةه اداةةمم ذدةةك  ت بةةا ادةةاؤاي و  دتوةةا الةةةا ور ةةة شةةأ  ق اياةةتقبو رتةةةك إذا 

ذدك ي ذ   نبقالمهأ وإمنا الةهل ي ققأ الةاه اداةمم د  ور ةة هللال  إىل ةا هق الةاه ةن ادفضائو آد  إىل اجتباال   إايهيو 
يقسف الةاه ادامم ق ةاتقبةه ور ة إىاة ألنه الةهل د  ن هل   م اىل ةتناسبة رةلا كا  ةا ا تة ده ةةن ادةن هل اجتبةاال وكلةا  

 نفااا م ني د  ييق  ةا يةحق هباي ةن نقالواأ 
او ات اسىاةةة  ايتةةه د  يبةةةم  قةةارتبه إىل ادنبةةق  دو احليلةةة رةةةذدك الةةةهل مث إ  ذدةةك ا ومقةةاال ادنفاةةاين ادةةذق هةةق ةةةن ادةةق  

ي ققأ الةاه ادامم د    سا ةهل يقسف الةاه ادامم ةن أتويو األرتا يثي أل  ةابه ادنييال ةابه الن سبه ذدك 
 ةاؤايه والاهللاةوا  ادنييالي رت ةاهل ادتأويو انش  الن ادتنيباه ادذق مضلنه لقده  وكذدك ي وأل  اهتلةام يقسةف الةاةه اداةمم

الةةةا د اةةه  ا دمه الةةةا د    دو ع ق نفةة  يقسةةف الةاةةه اداةةمم ا التنةةاال  تأويةةو ادةةاؤاي وم باهةةاأ وهةةذه آيةةة الةةرب  حبةةاا 
 ي ققأ الةاه ادامم ةع ا نه إذ دش اه مبا مقاله ةن الناية    ه داز ا  إلبا  الةا اديلاا  ققده  ويتهل ن لته الةاك أ 

 دنييال إىل رتقاقته و داةهأ ومق م الن  لقده م اىل  وةا ي ةهل أتويةه إ    أ وادتأويو: إوجاع ا 
واألرتا يث: يق  د  ييق  مجع رت يث مب ىن ادنييال احلا ثي رتأويةو األرتا يةث: إوجةاع احلةقا ث إىل الةةوةا ودسةباهبا  

الةةا لة و    ورتيتةهي ويقة   إب واك رتقائقوا الةا ادتلامي وهق اي ىن محليلةي وذدك م ست  ا  صناف ايقجق ات
د  ييق  األرتا يث مجع رت يث مب ىن اارب ايتح ث  ةهي رادتأويةو م بةا ادةاؤايأ الاة  درتا يةث أل  اياائةي يتحة ث هبةا 
ادااؤو  والةا هذا اي ىن  ةوا     ايفااينأ واست دقا  ققده ق آقا ادققة  ولاا اي د   هذا أتويو وؤايق ةةن لبةو أ 
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 ناةةني ةةةاا   نةةاال الةةةا صةةحة اسةةت لاا اينيةةلك ق ة نااةةه وهةةق األصةة ي دو ييةةق  اقتاةةاو هةةذا ادةفةةظ إجيةةازا ود ةةو كةةم اي
ة جةةزاي إذ ييةةق  لةة  رتيةةي  ةةه كةةمم  قيةةو صةة و ةةةن ي قةةقأ الةاةةه اداةةمم  ةغتةةه ي ةةرب الةةن أتويةةو األشةةااال علاةةع مةةةك 

 اي اينأ 
 ي دو هةق هللاةلاله ايةةك إىل ادنبةق  واداسةادةي رايةق  ايةاا  إ ةام وإ ام ادن لة الةاه هق إال اؤه درضو ادن هل وهي ن لة ادنبةق  

 ن لة ا جتباال األقاوق  ن لة اة  اد ناققأ 
والةهل ي ققأ الةاه ادامم ذدك ةن   دة اداؤاي الةا سجق  اديقاكه وادناين دهي ول  الةةهل ي قةقأ الةاةه اداةمم أتويةو  

ةاه اداممي والةهل ةن  (ةاةوهل ق ادةاؤاي درةهل رتةني ياةج و  دةه ييةق  مةك إبققمه ود قيه دو زوم د اه وهي قادة يقسف ال
دققمه ل  اندقا ادنبق ي و ذدك الةهل ديضا د    يتهل ن لته الةا إققمه والةا زوم ي ققأ الةاه ادامم مدق يقاة إذ كانة  

داقسةف الةاةه اداةمم إال ةةاال  زوجةة نةيبأ رةاياا  ةةن آا ي قةقأ قاصةةتوهل وهةهل د نةاؤه وزوجةهي وإ  كةا  ايةاا  إب ةةام ادن لةة
ايةك رإ اةوا الةا آا ي ققأ هق د  زا ههل الةا ةا دال اههل ةن ادفضو ن لة لاا ة ايةكي راقة  رتانئةذ د  ييةق  ايةاا  

 ةن آده مجاع لاا تهأ 
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ه اداؤايأ مث إ  كا  اياا  ةن وادتنيباه ق لقده  كلا د وا الةا د قيك ةن لبو  مذكا ده  ن هل سا قةي ودا  مما  د  الةا  

 إ ام ادن لة ادنبق  رادتنيباه اتمي وإ  كا  اياا  ةن إ ام ادن لة ايةك رادتنيباه ق إ ام ادن لة الةا اس موأ 
وج و إ ااهاهل وإسحاو الةاولا ادامم د قين ده أل  ىلا و    الةاهي رولا د قاه األالةاا   قاينة ايقةام كقةقا ادنةيب صةةا  

  الةاه وسةهل  دان ا ن الب  اي ةه  أ  
ومجةة  إ  و ك الةاهل رتياهل  مذياو  تلجا  هذه ادن هلي ودرا كائنة الةا ورةق الةلةه ورتيلتةهي ر ةلةه هةق الةلةه مدنفةقس  

 ادقاحلة ىذه ادفضائو ألنه قةقوا دقبقا ذدك ر ةله هبا سا قي ورتيلته وهللاع ادن هل ق ةقاهللا وا ايناسبةأ 
إ   دمهتلام   دةتأكا  إذ   ينيك يقسف الةاه ادامم ق الةهل   ورتيلتةهأ وا هتلةام ذوي ةة إىل ومق يا ا لةة أ  

 إرا   ادت ةاوأ وادتفايع ق ذدك م اي  مد(ناال الةا يقسف الةاه ادامم وأتهةه ي(و مةك ادفضائوأ 
ايققةق ي إذ كةا  ةةا لبةةه كايق ةةة [  مجةة ا ت ائاةي وهي ةب د ادققةص 7 دق  كا  ق يقسف وإققمه آايت دةاائةني] 

ده اينبئة  نباهةة شةأ  صةارته ادققةةي رةةا  هةق ةةن احلةقا ث ادةح حلقة  يقسةف الةاةه اداةمم وىةذا كةا  دسةةقأ هةذه 
ا لةة كأسةقأ ادققصي وهق لقده  إذ لادقا داقسةف ودقةقه درتةه إىل د انةا ةنةا  نظةا لقدةه م ةاىل  إ  يةقرتا إ  إ  دمنةا 

 إذ لاا و ك دةلمئية إين قادق  نياا ةن  ني  إىل آقا ادققةأ دان نذيا ةبني 
وادظاراةةة اياةةتفا   ةةةن  ق  ظاراةةة جمازيةةة  تنيةةباه ةقاونةةة ادةة داو دةلةة دقا مبقاونةةة ايظةةاوف دةظةةافي دق دقةة  كةةا  شةةأ   

 ىل ومق ياهأ يقسف الةاه ادامم وإققمه ةقاوان د  ئو الظالة ةن اد رب وايقاالظي وادت ايف   ظاهل صنع   م ا
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 واآلايت: اد  ئو الةا ةا مت ةه ة ارته ةن األةقو اافاةأ  
واآلايت رتقاقةةةة ق آايت اد ايةةةةقي وهةةةةي المةةةةةات جي ةقرةةةةا ق ايفةةةةاوز ميةةةق  م يةةةةة   مغلاهةةةةا اداةةةةةاا دتيةةةةق  ةاشةةةة    

م   ها وم ة   دنقاالوةاي  دةاائايني مث د ةق  الةا رتجج ادق وي ود دة اي ةقةات اد لاقةأ ومجع اآلايت هنا ةااالا راه
رفةةي لقةةة يقسةةف الةاةةه اداةةمم   ئةةو الةةةا ةةةا دةقةةرب ورتاةةن اد قيةةة ةةةن القالةةه ااةةا وادنقةةاي دو الةةةا ةةةا دةحاةة  

 واسهللاااو مدناس ةن ااابة وا ن رتاو واىبقطأ 
اةقو  ةةا   ي ةلةه وراوا ةن اد  ئو الةا ص و ادنيب صةا   الةاه وسةهلي ود  ادقاآ  ورتي ةةن  ي إذ جةاال ق هةذه اد 

 إ  درتباو دهو اديتاأ  و  لااال  و  كتاأ وذدك ةن اي جزاتأ 
وق  م ة نظلوا ورقارتتوا ةن اسالجاز ةا هق  داو الةا د  هذا اديمم ةن صنع   ددقةاه إىل وسةقده صةةا   الةاةه  

 وسةهل ة جز  ده الةا لقةه دهو ادفقارتة وادبم ةأ 
يتقلع ةنه ادا اا الن ايقاالظ واحليهل كققده م اىل  ق دو  ة دايم سقاال دةاائةني أ وة(و هةذا و اداائةق   ةاا  ةنوهل ةن  

 يات لو ق كمم اد اأ دةتنيقيقي واحلث الةا م ةه اارب وادققةأ لاا  ارة:          
 يةك احلاوثي:          سائةقا النا ادذق ي ارنا                       ققاان يقم كمو ادةلهل ولاا ادالقالا دو الب  ا  
 سةي إ  جوة  ادناس النا والنوهل                      رةا  سقاال الادةهل وجةوةقا ولاا الاةا  ن اد فاو:            
  ةق  إ  مل ماأ  دق راوس                      رتةاةك إذ  لا ص اال وق( لا ولاا دناف  ن زم  ادنبواين:            
 ةةةني اداةةاف  اننةةا                      داةةةائةة النةةا رتفةةي سةةة اىا ودك(ةةا اسةةت لاا ذدةةةك ق كمةوةةهل ييةةةق   رةلةةا ادتقانةةا  

مقجاوه إىل هللالا األن(اي أل  ادنااال ي نني مدا اا الن األقباو ادح يتح ث ادناس هباي ويةا جةاال ادقةاآ  وكانة  دقبةاوه 
لاا الن ادتقجاه إىل هللالا ادناق ي ووجه إىل هللالا ايذكا  ادح ينيقو إىل ة ارتوا دقباو الةهل ورتيلة صاف ذدك ا ست 
 كلا ق لقده  سأا سائو   ذاأ والع  ولقده  الهل يتااالدق  أ 

ولاةو ايةاا  أ اداةائةني  اداوةق  إذ سةأا رايةةق ةةنوهل ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةةهل الةن ذدةكأ وهةذا   ياةتقاهل أل  اداةةقو   
 ةأ ةياة ومل يين دةاوق  لاد ة دةلاةلني مبي

 [    8 إذ لادقا داقسف ودققه درته إىل د انا ةنا وحنن القبة إ  دمان دفي هللاما ةبني] 
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 إذ  ظاف ةت ةق أ كا   ةن لقده  دق  كا  ق يقسف وإققمةه آايت دةاةائةني ي رةإ  ذدةك ادزةةا  ةقلةع ةةن ةقالةع   

ننيةةأ ةةةن رتاةة  اسقةةق  واأللةةامالي والةةرب  ةةةن اةازرةةة ق اآلايت رةةإ  ق لةةقىهل ذدةةك رتانئةةذ الةةرب  ةةةن الةةرب األقةةمو ادةةح م
مغةةةا وهل دمهةةهلي واسةةتخفاروهل  اديةةه  ةةاووا ةةةنوهلي و فةةةة الةةن ةاامةةه ةقجبةةات ةاةةو األأ إىل   ةة  د نائةةهأ ومةةةك اآلايت 

 لائلة ق احلياية الن ذدك ادزةنأ 
 وهذا ادققا احمليي النوهل لقا آتةا وكاووأ  
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 ايفا   دةتقكا  دقق  كقاق ااربأ  وارتتاح ايققا  مم ا  ت اال 
واياا : مقكا   زم اارب إذ مل يين راوهل ةن ينيك ق د  يقسف الةاه ادامم ودقاه درتةه إىل د ةاوهل ةةن  قاةتوهل وديةنوهل  

مل ييقنقا سةقاال احلاة  ىلةا وادغةا  ةةن مفضةاو د ةاوهل إايمهةا الةةا  قاةتوهلي رةأوا    ضةوهل إلنةاع   ة   ةذدك داتلةاد وا الةةا 
يا  داقسف الةاه ادامم ودقاهي كلا ساأ  الن  لقده  وحنن القبة ي ولقده  لةاا لائةو ةةنوهل   مقتةةقا يقسةف   رقائةو اد

 اديمم     إققمهي دق مجاالة ةنوهل  قاينة لقده      التةقا يقسف  ولقىهل  لاا لائو ةنوهل   مقتةقا يقسف أ 
قه مسقق  ألنه كةا  شةقاقهي دةولةا  وارتاةو   نة    م   ي وكةا  ودقق يقسف الةاه ادامم دوي   ه   نااةني  وإمنا قق 

 قاة إققمةه إقةق  دة،أي دم   ضةوهل  دائةة   نة    م   ي ودم   ضةوهل   ةوةة  جاويةة  دائةة  وهبتوةا  دائةة  دزوجوةا ي قةقأ 
 الةاه ادامم أ 

 ضو الن ه أ إىل أ و درته  اسهل مفضاوي ودر و ادتفضاو يت  ى إىل ايفضو أ ةن ي ويت  ى إىل ايف 
و القاههل د  يقسف الةاه ادامم ودقاه درته إىل ي ققأ الةاه اداةمم ةةنوهل جيةقز د  ميةق   الةقى م ةةة دةو االتقا هةا  

ق نفقسةوهل شة   ادغةا  ةةن درضةةاة يقسةف الةاةه اداةمم ودقاةةه الةةاوهل ق اديلةا ت وومبةا ال ةقا ثنةاال د ةاوهل الةةا يقسةةف 
ةنولةا دو شةاه وه اقةذ إبشةاوهلا دو ودوا ةنةه شةفقة الةاولةا دقةغامها وورةا  دةولةا  الةاه ادامم ودقاه ق داللةاا مقة و

رتقمهقا ةن ذدك دنةه دشة  رتبةا إايمهةا ةةنوهل مقمهةا م ةمأ وجيةقز د  ميةق   الةقاههل ة ا قةة دةقالةع وميةق  زاي   حمبتةه إايمهةا 
ي ةاةمت واألةةقو ادظاهايةة وييةق  د نةاؤه لة  دةاا   ميةك صاره الةن نفاةه ألنةه وجة ا  ودينةه مل ييةن ي ثامهةا الةةاوهل ق ا

الةلةةقا رةةاط حمبةةة د ةةاوهل إايمهةةا ةةةن ادتقسةةهل وادقةةاائن   ةةةن مفضةةاةولا ق اي اةةةةة رةةم ييةةق  ي قةةقأ الةاةةه اداةةمم ة اقةةذا 
  نييال يفضي إىل ادتبا    ني اسقق أ 

ةن احلاا ادت جه ةن مفضاةولا ق ومجةة  وحنن القبة  ق ةقهللاع احلاا ةن  درته ي دق وحنن دك(ا ال  اأ وايققق   
احله ق رتاا د  وجاال انتفاالةه ةةن إققهلةا دشة  ةةن وجائةه ةنولةاي  نةاال الةةا ةةا هةق ادنيةائع النة  الاةةة دهةو ادبة و ةةن 
ا التزاز مدي(ا ي رظنقا ة اوك ي ققأ الةاه ادامم ةااوية ي اوك اد مهاالي واد ققا لةلا م وك ةاالي ةا رقلواي ومل ي ةلقا 

 ينظا إداه دهو اديلاا ةن دسباأ ادتفضاو  ا ةا ينظاه ةن  ورهلأ د  ةا 
وميق  مجةة  إ  دمان دفي هللاما ةبني  م ةام دةت جه ومفاي ا الةاهي وهللالا  وحنن القبة   لاع اسقةق  الة ا يقسةف  

 الةاه ادامم ودقاهأ 
انةا أ وايققةق   زم ااةرب وهةق جتائةة وجيقز د  ميةق  مجةةة  وحنةن القةبة  ال فةا الةةا مجةةة  داقسةف ودقةقه درتةه إىل د  

  ضوهل   ضا الن إماا  اد لو ادذق ساغايوهل  ه ق لقىهل  التةةقا يقسةف ي دق دان   ي جةزان ادياة  داقسةف الةاةه اداةمم 
ودقاه رإان القبة واد قبة يوق  الةاوهل اد لو اد ظاهل ادذق   يات ا ه اد    ادقةاةو كققدةه  لةادقا دةئن دكةةه ادةذئه وحنةن 

 ة إان إذ  ااساو  ي وميق  مجةة  إ  دمان  م ةام د  ااال ومفاي ا الةاهأ القب
و  اد قبة: اسهل مجع   وارت  ده ةن دفظهي ة(و دالاال ا لاالاتي ويقاا: اد قا ةأ لاا مجوقو ادةغقيني: م ةق اد قةبة  

اةه   ة  دهةو ادةغةة وذكةاوا د  ق الةا ا لاالة ةن النيا  إىل دو  نيأ والن ا ن الباس درا ةن ثمثةة إىل النيةا ي وذهةه إد
 ةقحف رتفقة لقده م اىل  إ  ادذين جاالوا مسرك القبة دو  ة ةنيهل أ 
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وكةةا  د نةةاال ي قةةقأ الةاةةه اداةةمم اثةةىن النيةةاي وهةةهل األسةةباطأ ولةة  مقةة م اديةةمم الةةةاوهل النةة  لقدةةه م ةةاىل  دم يققدةةق  إ   
 إ ااهاهل  اآلية ق سقو  ادبقا أ 

أأ وإمنا: دوا  ودق أ ادت  ا دة ا    اا أ ق اد ين وا التقا أ وادتخ ئةة ق درتةقاا و ادضما  إق اال ةاةك ادققا 
 اد ناا   مناق ا اللاف دةلخ   مدنبق أ 

    
 

 2167صفحة : 
 
[  مجةةة ةاةتأنفة اسةتئنارا  ااناةا 9 التةقا يقسف دو ا ارتقه دوهللاا  و ديهل وجه د ايهل وميقنقا ةةن   ة ه لقةةا صةاحلني]  

ديةةمم ايتقةة م ي(ةةا سةة ا  ق نفةةقس اداةةاة ني الةةن  ةةاض ادقةةائةني ممةةا لةةادقه روةةذا ايققةةق  دةقةةائةنيأ وإمنةةا ج ةةةقا دةةه أل  ا
 اديمم اداا ق كايق ةة دتتأثا نفقس ادااة ني رإذا ددقي إداوا اي ةقأ كان  ساي ة ا ةت(اا إداهأ 

نفةقس اداةاة ني دتتةأثا مدغةاض اي ةةقأي رةإ  رتادةة أتثةا وهذا رن ةةن صةناالة اا ا ةة د  يفتةت  اا اةه كمةةه  توائةة  
ادنفقس مغف الن اا اه  ناال مجو ك(ا  ةن  اا  اد ةو وادفقائة ي كلةا لةاا احلايةاق ق ايقاةةة احلا يةة النيةا   رةلةا  رنةقا 

 و ق اا هأ ايا ي ورات لقا دا ي دشاف شاخ ةن ومو ي ةتأ  ا ىااو ي رقاا ي(و هذا رةا لو اد اةةق   أ وار
واألةةةا ةاةةت لو ق اسوشةةا أ ودوا وا اوميةةاأ شةةيال يفةةاو  ةةني يقسةةف ود اةةه الةاولةةا اداةةمم مفالةةة   حيةةاوا ةةةن جاائوةةا  

 اللام    ي  ةقه دو ينقةقه إىل دوض دقاى راوةك دو يفلسأ 
اه دو ةااويه إبال ام صارته وهذه آية ةن الرب األقمو اداائة وهي ادتخةص ةن ةزا ة ادفاهللاو  فضةه ين هق  ونه ر 

ادفضو وهي دكرب جامية  شتلاىا الةا احلا ي واسهللاااو مدغاي وانتواك ةا دةا   حبفظهي وههل ل  كانقا دهو  يةن وةةن 
  ا  نبق  ول  دصة    رتاىهل ةن     ودثىن الةاوهل والاههل األسباطأ 

زع ااةار ي دو الةةا منيةباوه ميف ةقا راةه أل   دوهللاةا  وانتقه  دوهللاا  الةا مضلني  ا ارتقه  ة ىن دو القهي دو الةا نة 
اسهل ةيا  رةلا كا   ا حم و  وزا  إهباةا مدتنيا القةو ة اةةة دالاال ا واتي وهذا دهللا ف ادقجقهأ ول  الةهل د  اياا  

 دوض جموقدة أل اهأ 
 وجزم   و  ق جقاأ األةاي دق إ  ر ةتهل ذدك  و ديهل وجه د ايهلأ  
ه ادفةاا أ وهةةق ةاةت لو هنةا جمةازا ق الةة م ادتقجةه يةن   يا بةةق  مقجوةه دةهي ريةأ  ادقجةةه قةم ةةن دشةةااال  وااةةق: رتقاقتة 

 كان  رتادة راهأ 
 وادمم ق لقده  ديهل   م اد ةةي دق  و وجه د ايهل ألجةيهلي مب ىن دنه  ةق ممن ال اكهل رانفا  ديهلأ  
 كأ وهذا اي ىن كناية مةقي  الن قةقص حمبته ىهل  و  ةنياو  
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وال ف  وميقنقا ةةن   ة ه  دق ةةن   ة  يقسةف الةاةه اداةمم الةةا   ةو  دايةق  ةةن مجةةة ا ةقاأ د،ةةاأ رةاياا  كةق   
انشة  الةن ر ةو ايةأةقو  ةه رت ةني د  ييةق  ايةاا  ةةن ادقةمح راةه ادقةمح ادة ناققي دق صةمح األرتةقاا ق الانيةوهل ةةةع 

 د اوهلي ودا  اياا  ادقمح اد يفأ 
 وا شائا ق إال ام دقي يقسف الةاه ادامم شفقة الةاه دقغاهأ وإمنا مل ي  ا  
وإلحام دفظ  لقةا   ني كا  وقربها د شاو  إىل د  صةمح احلةاا صةفة ةتلينةة رةاوهل كأنةه ةةن ةققةةات لةقةاتوهلأ ولة   

نةذو الةن لةقم   مق م ذدك الن  لقده م ةاىل  آلايت دقةقم ي قةةق   ق سةقو  ادبقةا ي والنة  لقدةه م ةاىل  وةةا مغةف اآلايت واد
 ي ةنق   ق سقو  يقن أ 

وهةةذا األةةةا صةة و ةةةن لائةةةه وسةةاة اه ةةةنوهل لبةةو امقةةاروهل مدنبةةق  دو مدق يةةة أل  راةةه اوميةةاأ كبةةا  ادقتةةو دو ادت ةةذيه  
 وا الت االي وكبا  اد ققوأ 

[  رقو مجةة  لاا 10ني] لاا لائو ةنوهل   مقتةقا يقسف وددققه ق  اامت ا ه يةتق ه     اداااو  إ  كنتهل راالة 
 لائو  جاو الةا  ايقة ايقاو ت واحملاوواتي كلا مق م ق لقده م اىل  لادقا دجت و راوا ةن يفا  راوا  ق سقو  ادبقا أ 

 وهذا ادقائو درت  اسقق  ودذدك وصف  نه ةنوهلأ  
ا ايوةهل دنةه ةةن مجةاالتوهلي وجتنبةا يةا ق واد  وا الن االه اد ةةهل إىل ادتنيةا وادقصةفاة د ة م ا ة وى ق ة ارةة شخقةه وإمنة 

االه اد ةهل ةن اد(قو ادةفظي ادذق    االي إىل اوميا هأ لاو: إنه  يوةقذا  ولاةو  مش ةق   ولاةو  وو ةني  ي وادةذق ق سةفا 
إ   ادتيقين ةن ادتقوا  دنه  واو ني  ص ههل الن لتةه ود  يوقذا  ا الةاه اداااو  كلا اسصحاحأ والةا   ادقةاآ  د    يةذكا

 اسهل ايققق  ةن ادققة  و  دالاال ادذين مشةتوهلي ة(و لقده  ولاا وجو ة ةن ةن آا راالق  أ 
 واسدقاال: اداةيأ  
 وادغاامت: مجع  اا ةي وهي ةا  اأ الن ادبقا ةن شيالأ راقاا:  اا ة ا ه و اا ة ادقرب واياا  ل ا ا هأ  
 وا ه: ادبئا ادح كفا و  م قىأ  
   
 

 2168صفحة : 
 
ولاد انرعي ود ق ج فا   اامت  م لعأ وة ناه جوات مةك ادغاا ةةي دو جي ةو ا لةع دةلبادغةة ق ةاهاةة ا سةهلي كققدةه   

 م اىل  دو كظةلات ق حبا  ي  ولاد ادبالق   ق  اا ة ا ه  مسراا أ 
ىهل: ا قةو اداةةقوأ وهةق ق اي ةةىن  وادت ايةف ق  ا ةه  م ايةةف اد وة  ادةةذهفي دق ق  اا ةة جةةه ةةن ا بةةاأ ة(ةو لةةق   

 كادنيا أ 
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رة ةوةةهل كةةانقا لةة  الوةة وا جبةةام كائنةةة الةةةا د  ةةا  ةتناسةةبة ق  ةةاو دسةةفاوههل اوو  إىل لاهبةةا ق ةةةاارتةوهل داةةقي ووارتةوةةهل  
وشةاهبهلي ولة  مققةقا د  ميةق   ةاائقوهل الةاوةاي ودرتاةه درةا كانةة  ينقةه إداوةا ةةاال اداةاقاي ودرةا مل ميةن   اة   ادق ةةا 

 ث الةلقا د  إدقااله ق ا ه   يونيهل الظاةه و  ةاال راه راغالهأ رتا
و يةتق ه  جقاأ األةا ق لقده  وددقةقه أ وادتقة يا: إ  مةقةقه يةتق ةهأ وايققةق  ةةن ادتاةبه ادةذق يفاة ه جةقاأ األةةا  

قةاو  ةةن لتةةه دو ماكةه إظواو د  ةا دشاو  ه ادقائو ةن إدقاال يقسف الةاه ادامم ق  اا ة جه هق دة(و مما دشاو  ةه اآل
 فافاال ةوةية ألنه حيقو  ه إ  ةا  يقسةف الةاةه اداةمم الةن د اةه إ  ةا ا   ياجةا   ة ه مملاولةا  و  إحلةاو هللاةا اسالة ام 
 اقسف الةاه ادامم   رإ  ادتقةاط اداةااو  إايه د قةا دةه ود قةو ق ادغةاض ةةن ايققةق  ىةهل وهةق إ  ةا هي ألنةه إذا ادتق ةه 

 ههل دو مالقه رزا     ا الةا    أ اداااو  دقذوه الن 
 وا دتقاط: مناوا شيال ةن األوض دو اد ايقي واست ا ألقذ شيال ةضاعأ  
 واداااو : ا لاالة ايقصقرة حبادة اداا وك(امهي رتأنا(ه دتأويةه م لاالة ادح ماا ة(و ادفمرتة وادبحاو أ  
 يق   ختةق ةن لقارو  ني ادنيام وةقا دةتجاو  وايا أ وادت ايف راه م ايف اد و  ادذهف ألرهل الةلقا د  اد ا  
ومجةة  إ  كنتهل راالةني  شاط رتذف جقا ه د  دة  وددققه ي دق إ  كنتهل راالةني إ  ا ه الن د اه رأدققه ق  اامت ا ه  

 و  مقتةقهأ 
ك جةاال ق شةا ه حبةاف ادنيةاط وراه م اي   ةزاي   ادليةث رالةا دهللاةلاوه د ةوةهل يةاو  اداجةقع النةه دوىل ةةن منفاةذهي ودةذد 

وهةق إ   إميةةاال إىل دنةةه   ينبغةةي ا ةةزم  ةهي ريةةا  هةةذا ادقائةةو دة(ةةو اسقةق  وداي ودلةةاهبهل إىل ادتقةةقىي ولةة  الةلةةقا د  اداةةااو  
يقق و  إىل مجاع ا باأ دمستقاالي ألرا كانة  حمتفةا  الةةا ةاةارات ةاارتةو اداةفاأ وق هةذا ادةادق الةرب  ق ا لتقةا  

 م وا كتفاال مبا حيقو  ه ادغاض  و  إرااطأ ةن ا نتقا
[  12[ دوسةه ة نا   ا يامع وية ه وإان ده حلةارظق ]11 لادقا اي دمان ةا دك   أتةنا الةا يقسف وإان ده دناصحق ] 

اسةةتئناف  اةةاين أل  سةةقو ادققةةة ياةةت الي ماةةاؤا اداةةاةع اللةةا جةةاى   ةة  إشةةاو  دقةةاوهل الةةةاوهلي وهةةو وج ةةقا اللةةا  اتةةقا 
 الةا ةا دشاو  ه دققههلأ وصللقا 

 وا ت اال اديمم ةع د اوهل  ققىهل  اي دمان  يقضي د  مةك الا ههل ق ق اأ ا  ن دمهأ  
ود ةةو ي قةةقأ الةاةةه اداةةمم كةةا    اذ  داقسةةف الةاةةه اداةةمم ماةةاوم ةةةع إققمةةه دةاالةةي دو دةاةةبق ققرةةا الةاةةه ةةةن د   

 نه   اةنوهل الةاه ودين رتادةه ق ةن ةه ةةن ااةاوم كحةاا ةةن  يقابه سقال ةن كا ههل دو ةن  اههلي ومل يين يقاح ىهل
   اةنوهل الةاه رنزدقه ةنزدة ةن   اةنوهلي ودمقا م ستفوام ايات لو ق اسنياو الةا نفي ا ئتلا أ 

أ الةاةةه وق ادتةةقوا  د  ي قةةقأ الةاةةه اداةةمم دوسةةةه إىل إققمةةه وكةةانقا لةة  قاجةةقا ياالةةق ي وإذا مل ييةةن كايفةةا رة ةةو ي قةةق  
 ادامم     د  اةتنع ةن قاوم يقسف الةاه ادامم ة وهل ال  ده  ذدكي دو     د  الع دقةوهل الةاه ال  ده  ذدكأ 

وماكاه  ةا دك    مف وأ مقة م اديةمم الةاوةا النة  لقدةه م ةاىل  رلةا ديةهل كاةف كيلةق   ق سةقو  يةقن ي وانظةا لقدةه  
يةهل انفةاوا ق سةباو   اةلةةتهل إىل األوض  ق سةقو   ااال أولقدةه  رلةا ديةهل ق م اىل  اي ديوا ادذين آةنقا ةا ديةهل إذا لاةو د

 اينارقني رئتني  ق سقو  ادنااالأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وامفق ادقااال الةا لااال     أتةنا   نق  ةني    ة  لة ةن نق  دةةن ونةق  مجاالةة ايتيةلةنيي وهةي ةاسةقةة ق ايقةحف  
دنق   ني إ  ام حم ي وإ  ام إبمشامي وإقفاال  م إ  امي وهذا ادقجه األقا  نق  وارت  أ واقتةفقا ق كافاة ادن ق هبذه ا

 ةاجقحي ودوج  ادقجوني اآلقاين اس  ام إبمشامي ومها  ايقتا  دةيو ودااا ةذهبنيأ 
 ورتاف  الةا  ادح يت  ى هبا ر و األةن اينفي دمست مال اةازق مب ىن ادتلين ةن م ةق ا ئتلا  مب ققا  الةا أ  
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وادنق  اللو دو لقا راه نفع دةلنققحي ور ةه يت  ى مدمم  ادبا و نفاهأ ومق م ق لقده م اىل  د ةغيهل وسةا ت ويب   

 ودنق  ديهل  ق سقو  األالاافأ 
ا راةه نفةةع ومجةةة  وإان دةه دناصةحق   ة لهللاةة  ةني مجةةح  ةةا دةك   أتةنةةا  ومجةةة  دوسةةه أ واي ةىن هنةا: درةهل ي لةةق  ةة  

 داقسف الةاه ادامم أ 
ومجةة  دوسةه  ةاتأنفة استئنارا  ااناا أل  اسنياو ايتق م ي(ا مالةه ي قةقأ الةاةه اداةمم ي ارةة ةةا ياية و  ةنةه داقسةف  

 الةاه ادامم أ 
ك وكاةا اد ةني وهةق و يامع  لاده انرعي ود ق ج فاي وي ققأ  ااال ادغائه وكاا اد نيأ ولاده ا ن ك(ا  نق  ايتيةهل اينيةاو  

 الةا لااال  ه  ال األو  ة ةضاوع اوم ا وهق ارت اا ةن اداالي دةلبادغة راهأ 
روق رتقاقة ق دكو ايقاشي وادبوائهل واست ا ق كمةوهل د،كو ادي(ا أل  ادناس إذا قاجقا إىل اداايض واألوايف دة ه  

دكةوهل  كو األن امأ وإمنا ذكاوا ذدةك ألنةه ياةا دمهةهل  وادابق مققى شوق  األكو راوهل راأكةق  دكم ذوي ا رةذدك شبه
 د  ييقنقا رارتنيأ 

ولةاده د ةق اللةاوي وا ةن الةةاةا  نةق  وسةيق  اد ةنيأ ولةةاده الاصةهلي و ةز ي وادياةائيي وقةةةف  اةاال ادغائةه وسةيق  اد ةةني  
ا ةاةةت او ةةةن وم ةة  وهةق الةةةا لةةااال  هةة  ال اداةةتة ةضةةاوع ومةةع إذا دلةةام ق ققةه وسةة ة ةةةن اد  ةةامأ وادتحقاةةق د  هةةذ

 اد ا ة إذا دكة  ق اياالا رتىت شب  أ رلفا  اي ىن الةا ادتأويةني وارت أ 
 وادة ه: ر و دو كمم   ياا  ةنه ةا شأنه د  ياا  مب(ةه حنق ا اق وادقفز وادابق وايااالا ي حنق لقا اةاى ادقا :           
رةع اداةةآةةأ وهةةق ةبةةاح ق ادنيةاائع كةوةةا إذا مل يقةةا  دمأ رةةم رظةو اد ةةذاوى يةةا ني  نيةحلوا يققةة  ةنةةه ا سةةتجلام و   

 وجه دتااؤا صارته ادينياف الن استجاز  ي ققأ الةاه ادامم ىهل ادة هأ 
 وادذين لادوا  نامع   نق  اينياوكة لادوا  ونة ه  مدنق  ديضاأ  
اولا دةتحقاق منزيم أل اوهل ةنزدة ادنياك ق ومجةة  وإان ده حلارظق   ق ةقهللاع احلاا ة(و  وإان ده دناصحق  أ وادتأكا  ر 

 درهل حيفظقنه وينقحقنه كلا نزدقه ةنزدة ةن   اةنوهل الةاه ةن رتاث إنه كا    اذ  ده مااوم ة وهل دةاالي وحنقهأ 
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ومقةة مي  دةةه  ق  دةةه دناصةةحق   و دةةه حلةةارظق   جيةةقز د  ييةةق  ألجةةو اداالايةةة دةفاصةةةة وا هتلةةام  نيةةأ  يقسةةف الةاةةه  
مم ق ظةاها األةةاي وجيةقز د  ييةق  دةققةا ا  الةائي  ج ةةقا دنفاةوهل دفةاط النةايتوهل  ةه مبنزدةة ةةن   حيفةظ  ةاه و  ادا

 ينق   اهأ 
وق هذا ادققا ادذق مقا أوا الةاه الن  د اوهل الرب  ةن مقا   دهو ادغاض ادقارت  الةا ادتحاةو دنقةه األرتا اةو دتحقةاو  

الةن الة م دةنةه إايهةهل الةةا دقةاوهل وإظوةاو درةهل نقةحاال دةهي ورتققةقا ذدةك م لةةة   اض  ينالي وكاف ا ت دوا م ستفوام
 ا الاة وحباف ادتقكا ي مث دظواوا درهل ةا رتاصقا إ  الةا رائ   دقاوهل ودرهل رتارظق  ده ودك وا ذدك ديضاأ 

ةةه ادةذئه وحنةن القةبة إان [ لةادقا دةئن دك13 لاا إين داحزنف د  مذهبقا  ه ودقاف د  اكةه ادذئه ودنتهل النه  ارةق ] 
 [  رقو مجةة  لاا  جاو الةا  ايقة احملاوو أ 14إذا ااساو ]

دظوا ىهل سبه اةتناالةه ةةن قةاوم يقسةف الةاةه اداةمم ة وةهل إىل ادايةف  نةه حيزنةه دب ة ه النةه دايةةاي و نةه  نيةا الةاةه  
ن ةاان مبقاوةة ادقرتقيي وادذائأ جتةلا ادذائأي إذ كا  يقسف الةاه ادامم رتانئذ  مةاي وكا  ل  ويب ق  الة رةهل يي

 الةا ادذق ك  ةنه هللا فا ق  راالواأ لاا ادا اع  ن هللابع ادفزاوق ينييق هللا ف ادنياخققة:          
 وادذئه دقنياه إ  ةةاوت  ةه                      ورت ق ودقنيا اداايح واي اا ولاا ادفاز و يذكا ذئبا:            
 ةيةا                      ولائهل سافي ةن ي ق مبةيةا  رقة  ده يا مينيا هللاارت  
م ة  رةةإ  الاهةة مف   ختقننةةةي                      نيةن ة(ةةو ةةةن اي ذئةةه يقةة حبا  رةذائأ م يةةة ادنيةةام كانةة  دشةة    

 قب(ا ةن  قاة ادذائأي ود ةوا كان  كذائأ  ةم  ادةاوسأ واد ةاأ يققدةق : إ  ادةذئه إذا رتةقوأ و ارةع الةن نفاةه رتةىت
 ال  اسناا  ودساا  ةه دنه يضاى رتني ياى اد م رااتأس  الةا اسناا ي لاا:          

رين  كذئه اداقال رتني ودى  ةا                       قارتبه يقةةا درتةاا الةةا ادةة م ولة  يتجلةع سةاأ ةةن ادةذائأ   
 رتيق  دش  ق اا الةا ادقارت  ةن ادناس وادقغاأ 
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ق  ادذئه  م ايف احلقاقة واد با ةي ويالا م ايف ا ن أ وهق هنةا ةةاا   ةه  ةا ة ةني ةةن نةقع ادةذئه دو  وادت ايف  

مجاالة ةنهي ودا  احليهل الةا ا ن   قاينة د  األكو ةن درتقاا ادذوات   ةةن درتةقاا ا ةن ي ديةن ايةاا  ديةة ذات ةةن 
و دسةفاوا  دق رةا  ةةن احللةا  ةا ة ةنيي ولاينةة إوا   ادفةا  هذا ا ن   و  م انيأ ونظاه لقده م اىل  كل(و احللةاو حيلة

 و  ا ن  إسنا   و األسفاو إداةه أل  ا ةن    حيلةوأ وةنةه لةقىهل:  ا قةو اداةقو  إذا دو ت رةا ا ةةن األسةقاو  ةا 
ن ا ةن أ ولايةه ة نيي ولقدك: ا قوي لاينة الةةا ةةا ذكةاأ وهةذا ادت ايةف شةباه مدنيةا  ق اي ةىن إ  دنةه ةةاا   ةه رةا  ةة

 ةن هذا ادت ايف مدمم ادت ايف   ةهل ا ن ي وادفاو  ني هذه ادمم و ني اينيا كادفاو  ني الةهل ا ن  وادنيا أ 
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راي ىن: دقاف د  اكةه ادذئهي دق يقتةه راأكو ةنه رإنيهل مب  و  النهي يا ي ةهل ةن إة ارهل ق ادة ه وادنيغو مدةوةق  
 الةا يقسف الةاه ادامم أ  واياا قةي رتجلق ادذائأ

وادذئه: رتاقا  ةن ادفقاةة اديةباةي وهق كةه  اق ورتنييأ ةن قةقه ا رتتااا وادنفقزأ وهةق يفةلس ادغةنهلأ وإذا لامةو  
 اسناا  رجارته وودى الةاه اد م هللااى  ه رامبا ةزلهأ 

ن اسحلةاح ق  ةةه ااةاوم  ةه أل  وإمنا ذكا ي ققأ الةاه ادامم د  ذهاهبهل  ه   ا حي ث  ه رتزان ةاتقبم داقاروهل الة 
 شأ  ا  ن ادباو د  يتقي ةا حيز  دمهأ 

وأتكاةة  ا لةةةة حبةةاف ادتأكاةة  دق ةةع إحلةةارتوهل  تحقاةةق د  رتزنةةه دفاالةةه ة ةة ي منةةزيم ىةةهل ةنزدةةة ةةةن ينيةةا ذدةةكي إذ ودى  
 إحلارتوهلأ ويااق ادتأكا  إىل مجةة  ودقاف د  اكةه ادذئه أ 

 قا  دئن دكةه ادذئه وحنن القبة إان إذ  ااساو  أ رأ قا إ  ايااج ة لاد 
وادمم ق  دئن دكةه  ةق ئة دةقاهلي دوا وا أتكا  ا قاأ مدممأ وإ  و م ا  ت اال وإذ  ا قا اة كقاقا حلققا قااارهل  

  يقصةةف الةةةا مقةة يا رتقةةقا ادنيةةاطأ وايةةاا : ادينايةةة الةةن الةة م مفةةاي وهل راةةه والةةن رتفظوةةهل إايه أل  ايةةاال   ياهللاةةا د
 ماااا أ 

واياا  ماااا : انتفاال ادنفع اياجق ةن اداجااي است اووا ده انتفاال نفع ادتاجا ةن جتةاهي وهةق قابةة ةذةقةةةي دق إان إذ   
ياةق ق  ةن صفات ادفتق  ةن لق  وةق و  ويقظةأ ريقرهل القبة حيقا  و  مقا اوهل الةا ةا يقجةه اااةاا   لةا وهلأ 

 آنفاأ وق هذا الرب  ةن ةق او إظواو ادقمح ةع استب ا  ادضا واسهمكأ ومق م ة ىن اد قبة 
ولاد ا لوقو  تحقاق مهز   ادةذئه  الةةا األصةوأ ولةاده ووي الةن انرةعي واداقسةي الةن ديب اللةاوي وادياةائي  تخفاةف  

دقةةةااالاتأ وق اىلةةز  ايالأ وق   ةةة  ادتفاسةةا ناةةةه ختفاةةف اىلةةةز  إىل قةةةةفي وديب ج فةةاي وذدةةةك   ي ةةاف ق كتةةةه ا
 ادباضاوق د  دم اللاوا دظوا اىلز  ق ادتقلفي ود   ز  دظواها ق ادقصوأ 

[  مفايةةع 15 رةلةةا ذهبةةقا  ةةه ودمج ةةقا د  جي ةةةقه ق  اةةامت ا ةةه ودورتانةةا إداةةه دتنبئةةنوهل  ةةةاههل هةةذا وهةةهل   ينيةة او ] 
ي قةةقأ الةاةةه اداةةمم و ناةةه ق حماودةةة ااةةاوم  رتيايةةة ادةةذهاأ  ةةه واد ةةزم الةةةا إدقائةةه ق ا ةةه الةةةا رتيايةةة احملةةاوو   ةةني

 اقسةةف الةاةةه اداةةمم إىل ادبا يةةة يةة ذ  علةةو حمذورةةة راوةةا ذكةةا درةةهل دحلةةقا الةةةا ي قةةقأ الةاةةه اداةةمم رتةةىت دلن ةةقه رةةأذ  
 داقسف الةاه ادامم مااوم ة وهلي وهق إجيازأ 

 غقا اييا  ادذق راه ا هأ واي ىن: رةلا دجاهبهل ي ققأ الةاه ادامم إىل ةا  ةبقا ذهبقا  ه و ة 
 ور و  دمجع  يت  ى إىل ايف قا  نفاهأ وة ناه: صلهل الةا ادف وي رققده  د  جي ةقه  هق ةف قا  ودمج قا أ  
وجقاأ  يةا  حمةذوف  ا الةاةه  د  جي ةةقه ق  اةامت ا ةه ي وادتقة يا: ج ةةقه ق ا ةهأ وة(ةةه ك(ةا ق ادقةاآ أ وهةق  

   روق مقةاو ق ادةفظ دظوقو اي ىنأ ةن اسجياز اااص مدقاآ
 ومجةة  ودورتانا إداه  ة  قرة الةا مجةة  ودمج قا د  جي ةقه ق  اامت ا ه ي أل  هذا ايقرتا ةن ةوهل الرب ادققةأ  
 ولاو: ادقاو ةزي   ومجةة  دورتانا  هق جقاأ  يا ي ول  لاو مب(و ذدك ق لقا اةاا ادقا :           
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احلي وانتحا أأأ ادبا أ ولاو  ه ق لقده م اىل  رةلا دسةلا ومةه دةجبني وان يناه د  اي إ ااهاهل  اآليةة  رةلا دجزان سارتة  
 وق مجاع ذدك نظاأ 

وادضةلا ق لقدةه  إداةه  الائة  إىل يقسةف الةاةه اداةمم ق لةقا دك(ةا ايفاةاين ةقتقةاين الةاةهأ وذكةا ا ةن ال اةة دنةه لاةو  
 مم أ ادضلا الائ  إىل ي ققأ الةاه ادا
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ومجةة  دتنبئنوهل  ةاههل هذا   اا   لةة  دورتانا أ ودك ت مدمم ونةق  ادتقكاة  دتحقاةق ةضةلقرا سةقاال كةا  ايةاا  ةنوةا   

اسقباو الن اياتقبو دو األةا ق احلااأ ر ةا األوا روذا ادةقرتي حيتلةو د  ييةق  إىاةةا ددقةاه   ق نفة  يقسةف الةاةه 
ني كا ههل دهي وحيتلو دنه ورتي  قاس ة ايةك رايق  إوهاصا داقسف الةاه ادامم لبو ادنبق  و ة ةن   دازيةو ادامم رت

النةه كا ةةهي رأالةلةةه مبةةا يةة ا الةةةا د    ساخةقةةه ةةةن هةةذه ايقةابة وميةةق  دةةه اد البةةة الةةةا ادةةذين كةةا وا دةةهي وإيةةذا   نةةه 
نيب ق اياةتقبو إققمةه مبةا ر ةةقه ة ةه كلةا مة ذ   ةه نةق  ادتقكاة  إذا سا اناةه ق ورتنيةة ا ةه مدةقرتي وادبنيةاو ي و نةه سةا

اللن  م لةة ااربيةةي وذدةك ياةتةزم اامةه و ينةه ةةن إققمةه أل  اسنبةاال  ةذدك   ييةق  إ  ق رتةاا  يةن ةةنوهل ودةةن 
 ةن شاههلأ 

 وة ىن   ةاههل :  ف ةوهل اد ظاهل ق اسساال أ  
ع احلااي دق دتخربرهل مبا ر ةقا  ةك وهةهل   ينية او  دنةك دقةقههل  ةو ق رتادةة حياةبقنه ومجةة  وههل   يني او   ق ةقهللا 

ة ة ا الةا ايغابات ةتيونا هباي وذدك إقباو مبا ولع     سةنني ممةا رتيةي ق هةذه اداةقو   ققدةه م ةاىل  لةاا هةو الةلةتهل 
 ةا ر ةتهل  اقسف ودقاه  اآليتنيأ 

ةاه اداةمم رةادقرتي هةق إدقةاال   إداةه ذدةك  قاسة ة ايةةكي وادةقاو دظوةا والةا ارتتلاا الق  هللالا  إداه  الةا ي ققأ ال 
ق اد  ةةف رتانئةةذ روةةق ة  ةةقف الةةةا مجةةةة  رةلةةا ذهبةةقا  ةةه  إىل آقاهةةا  ودورتانةةا إداةةه  لبةةو ذدةةكأ و دتنبئةةنوهل  دةةةاي دق 

وذدةك ق لقدةه  ودقةاف د   دورتانا إداه نبئوهل  ةاههل هذاي دق دش اههل مبا كا وا داقسةف الةاةه اداةممي إشة اوا مدت ةاي ي
 اكةه ادذئه ودنتهل النه  ارةق  أ 

 ومجةة  وههل   يني او   الةا هذا ادتق يا رتاا ةن هللالا مجع ادغائبنيي دق وههل   يني او  دننا دورتانا إداه  ذدكأ  
ة رتقةةانة وهةةذا ا ةةه ادةةذق ددقةةي راةةه يقسةةف الةاةةه اداةةمم ولةةع ق ادتةةقوا  دنةةه ق دوض   وة   ي و وة  كانةة  ة ينةة 

وصاوت قاامأ واياا : دنه كان  رتقده صحااال هةي ةاالةا وةا ةعأ ووصةف ا ةه يقتضةي دنةه الةةا  ايةق ادققارةوأ وامفةق 
واصفق ا ه الةا دنه  ني  منااس  و   ربية  أ ودنه الةا اثف النيا ةام ةن  ربية مما يةةي  ةنيةقي ودنةه لةاأ لايةة يقةاا 

 يق ادربي   ني   ةبك و ربيةأ ىا  سنجو دو سنجاو  أ لاا ل اةة: هي  ا 
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ووصفوا ايتةأقاو  مدضةبط ايةأققذ ةةن األوصةاف ادتاو اةة ادق ميةة دنةه اد ايةق اديةربى  ةني ادنيةام وةقةاأ وكانة  جتتةاز  
األو   ك  حبا   ربية و ا الةا   وة   وكان  ماةيوا لقارو اد اأ ادح كلو األ ااأ إىل اينياوي وق هذه اد ايق 

  ق   وة   أ وجه يقسف ة اوف  ني  ربية وصف ي  نا  الةاه لبة ق زةن اد ودة األيق اةة حباةه ادتقسةهل جباأ ك(ا 
 وهي لائلة إىل اآل أ 

[ لادقا اي دمان إان ذهبنا ناتبق وماكنا يقسف الن  ةتاالنا رأكةه ادذئه وةةا دنة  مبة ةن 16 وجآالو دمههل النياال يبيق ] 
 ا للاقه   م كذأ  ال ف الةا مجةة  رةلا ذهبقا  ه  ال ف جزال ادققةأ [ وجآالو الة17دنا ودق كنا صا لني]

 واد نياال: ول   ابق ة ادنيفق ادبالي ةن  قااي ش اع ادنيل       اوهباأ  
وادبياال: قاوم اد ةقع ةن اد انةني النة  احلةز  واألسةف وادقوةاأ ومقة م ق لقدةه م ةاىل  رةاضةحيقا لةةام ودابيةقا ك(ةاا أ  

ادبياال ايق نع وهق ادتباكيأ وإمنا اص ن قا ادبياال  قيوا الةا د اوهل دئم يظن هبهل درهل ا تادقا يقسف ول  د ةق هنا الةا 
الةاه اداممي ود ةوهل كان  ىهل ةق و  الةا ادبياال ةع ال م وج ا  ةقجبهي وق ادناس الجائه ةن ادتلقيةه وادياة أ وةةن 

 ا ي لق ادناس محلقاقةأ ادناس ةن متأثا دالقاهبهل  تخاو ادنييال وحماكامه را ليوهل ة
و    ايتظةلني مدبا و يف ةق  ذدكي ور نة احلاكهل   منخ ع ي(و هذه احلاو و  منةقط هبةا رتيلةاي وإمنةا ينةاط احليةهل  

 مدبانةأ 
جاالت اةاد  إىل شاي  ختاصهل ق شيال وكان  ةب ةة رج ة  مبييي ودظوا شةاي  الة م ا  لئنةا  دة القاهاي رقاةو دةه:  

بيةةي? رقةةاا: لةة  جةةاال إقةةق  يقسةةف الةاةةه اداةةمم دمهةةهل النيةةاال يبيةةق  وهةةهل ظةلةةة كذ ةةةأ   ينبغةةي ألرتةة  د  دةةةا مااهةةا م
يقضةةي إ  محلةةقأ لةةاا ا ةةن اد ةةايب: لةةاا الةلةةاؤان: هةةذا يةة ا الةةةا د   يةةاال ايةةاال   يةة ا الةةةا صةة و ةقادةةه  رتتلةةاا د  

 ييق  مقن اأ وةن ااةق ةن   يق و الةا ذدك وةنوهل ةن يق وأ 
 ةن األة(اا   ةقع ادفاجا  ا يه  وهذه الرب  ق هذه اد رب أ لة : و  

    
 

 2171صفحة : 
 
ومجةة  دتنبئنوهل  ةاههل هذا   اا   لةة  دورتانا أ ودك ت مدمم ونةق  ادتقكاة  دتحقاةق ةضةلقرا سةقاال كةا  ايةاا  ةنوةا   

  ييةق  إىاةةا ددقةاه   ق نفة  يقسةف الةاةه اسقباو الن اياتقبو دو األةا ق احلااأ ر ةا األوا روذا ادةقرتي حيتلةو د
ادامم رتني كا ههل دهي وحيتلو دنه ورتي  قاس ة ايةك رايق  إوهاصا داقسف الةاه ادامم لبو ادنبق  و ة ةن   دازيةو 
نةةه النةه كا ةةهي رأالةلةةه مبةةا يةة ا الةةةا د    ساخةقةةه ةةةن هةةذه ايقةابة وميةةق  دةةه اد البةةة الةةةا ادةةذين كةةا وا دةةهي وإيةةذا   

سا اناةه ق ورتنيةة ا ةه مدةقرتي وادبنيةاو ي و نةه سةانيب ق اياةتقبو إققمةه مبةا ر ةةقه ة ةه كلةا مة ذ   ةه نةق  ادتقكاة  إذا 
اللن  م لةة ااربيةةي وذدةك ياةتةزم اامةه و ينةه ةةن إققمةه أل  اسنبةاال  ةذدك   ييةق  إ  ق رتةاا  يةن ةةنوهل ودةةن 

 ةن شاههلأ 
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 اد ظاهل ق اسساال أ  وة ىن   ةاههل :  ف ةوهل 
ومجةة  وههل   يني او   ق ةقهللاع احلااي دق دتخربرهل مبا ر ةقا  ةك وهةهل   ينية او  دنةك دقةقههل  ةو ق رتادةة حياةبقنه  

ة ة ا الةا ايغابات ةتيونا هباي وذدك إقباو مبا ولع     سةنني ممةا رتيةي ق هةذه اداةقو   ققدةه م ةاىل  لةاا هةو الةلةتهل 
 اآليتنيأ ةا ر ةتهل  اقسف ودقاه  

والةا ارتتلاا الق  هللالا  إداه  الةا ي ققأ الةاه اداةمم رةادقرتي هةق إدقةاال   إداةه ذدةك  قاسة ة ايةةكي وادةقاو دظوةا  
ق اد  ةةف رتانئةةذ روةةق ة  ةةقف الةةةا مجةةةة  رةلةةا ذهبةةقا  ةةه  إىل آقاهةةا  ودورتانةةا إداةةه  لبةةو ذدةةكأ و دتنبئةةنوهل  دةةةاي دق 

 اههل مبا كا وا داقسةف الةاةه اداةممي إشة اوا مدت ةاي ي وذدةك ق لقدةه  ودقةاف د  دورتانا إداه نبئوهل  ةاههل هذاي دق دش
 اكةه ادذئه ودنتهل النه  ارةق  أ 

 ومجةة  وههل   يني او   الةا هذا ادتق يا رتاا ةن هللالا مجع ادغائبنيي دق وههل   يني او  دننا دورتانا إداه  ذدكأ  
ع ق ادتةةقوا  دنةةه ق دوض   وة   ي و وة  كانةة  ة ينةةة رتقةةانة وهةةذا ا ةةه ادةةذق ددقةةي راةةه يقسةةف الةاةةه اداةةمم ولةة 

وصاوت قاامأ واياا : دنه كان  رتقده صحااال هةي ةاالةا وةا ةعأ ووصةف ا ةه يقتضةي دنةه الةةا  ايةق ادققارةوأ وامفةق 
أ لايةة يقةاا واصفق ا ه الةا دنه  ني  منااس  و   ربية  أ ودنه الةا اثف النيا ةام ةن  ربية مما يةةي  ةنيةقي ودنةه لةا 

 ىا  سنجو دو سنجاو  أ لاا ل اةة: هي  ايق ادربي   ني   ةبك و ربيةأ 
ووصفوا ايتةأقاو  مدضةبط ايةأققذ ةةن األوصةاف ادتاو اةة ادق ميةة دنةه اد ايةق اديةربى  ةني ادنيةام وةقةاأ وكانة  جتتةاز  

كلو األ ااأ إىل اينياوي وق هذه اد ايق  األو   ك  حبا   ربية و ا الةا   وة   وكان  ماةيوا لقارو اد اأ ادح
جباأ ك(ا  ق   وة   أ وجه يقسف ة اوف  ني  ربية وصف ي  نا  الةاه لبة ق زةن اد ودة األيق اةة حباةه ادتقسةهل 

 وهي لائلة إىل اآل أ 
دذئه وةةا دنة  مبة ةن [ لادقا اي دمان إان ذهبنا ناتبق وماكنا يقسف الن  ةتاالنا رأكةه ا16 وجآالو دمههل النياال يبيق ] 

 [ وجآالو الةا للاقه   م كذأ  ال ف الةا مجةة  رةلا ذهبقا  ه  ال ف جزال ادققةأ 17دنا ودق كنا صا لني]
 واد نياال: ول   ابق ة ادنيفق ادبالي ةن  قااي ش اع ادنيل       اوهباأ  
 رةاضةحيقا لةةام ودابيةقا ك(ةاا أ  وادبياال: قاوم اد ةقع ةن اد انةني النة  احلةز  واألسةف وادقوةاأ ومقة م ق لقدةه م ةاىل 

ول  د ةق هنا الةا ادبياال ايق نع وهق ادتباكيأ وإمنا اص ن قا ادبياال  قيوا الةا د اوهل دئم يظن هبهل درهل ا تادقا يقسف 
الةاه اداممي ود ةوهل كان  ىهل ةق و  الةا ادبياال ةع ال م وج ا  ةقجبهي وق ادناس الجائه ةن ادتلقيةه وادياة أ وةةن 

 س ةن متأثا دالقاهبهل  تخاو ادنييال وحماكامه را ليوهل ةا ي لق ادناس محلقاقةأ ادنا
و    ايتظةلني مدبا و يف ةق  ذدكي ور نة احلاكهل   منخ ع ي(و هذه احلاو و  منةقط هبةا رتيلةاي وإمنةا ينةاط احليةهل  

 مدبانةأ 
ا شةاي  الة م ا  لئنةا  دة القاهاي رقاةو دةه: جاالت اةاد  إىل شاي  ختاصهل ق شيال وكان  ةب ةة رج ة  مبييي ودظو 

دةةةا مااهةةا مبيةةي? رقةةاا: لةة  جةةاال إقةةق  يقسةةف الةاةةه اداةةمم دمهةةهل النيةةاال يبيةةق  وهةةهل ظةلةةة كذ ةةةأ   ينبغةةي ألرتةة  د  
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يقضةةي إ  محلةةقأ لةةاا ا ةةن اد ةةايب: لةةاا الةلةةاؤان: هةةذا يةة ا الةةةا د   يةةاال ايةةاال   يةة ا الةةةا صةة و ةقادةةه  رتتلةةاا د  
 ن ااةق ةن   يق و الةا ذدك وةنوهل ةن يق وأ ييق  مقن اأ وة

 لة : وةن األة(اا   ةقع ادفاجا  ا يه  وهذه الرب  ق هذه اد رب أ  
    
 

 2172صفحة : 
 
وا سةةتباو: ارت ةةاا ةةةةن اداةةبق وهةةق هنةةةا مب ةةىن ادتاةةا ق لةةةاا ق ادينيةةاف:  وا رت ةةاا وادتفاالةةةو ينيةةلكا  كا نتضةةةاا   

 يي دق روق مب ىن ايفاالةةأ ودذدك يقاا: اداباو ديضاأ كلا يقاا ادنضاا واداةاال  أ وادتناهللاوي وا و اال وادلاة
 واياا : ا ستباو م اق الةا األوجوي وذدك ةن ةاح ادنيباأ ود بوهلأ  
هنةا وايتاع: ةا يتلتع دق ينتفع  هأ ومق م ق لقده م اىل  دق مغفةق  الن دسةحتيهل ودةت تيهل  ق سقو  ادنااالأ وايةاا   ةه  

 ثقةوهل ةن اد(ااأ واآلناة وادزا أ 
وة ىن  رأكةه ادذئه  لتةه ودكو ةنهي ور و األكو يت ةق مسهل ادنييالأ وايةاا    ضةهأ يقةاا دكةةه األسة  إذا دكةو ةنةهأ  

 لاا م اىل  وةا دكو ادابع  ال فا الةا اينواات الن د  ي كو ةنواي دق  قتةواأ 
  اديةه  ي دق الضفأ وةن كمم اللا رتني   نه د ق د د    دكةف 
واياا  مدذئه مجع ةن ادةذائأ الةةا ةةا الارة  آنفةا النة  لقدةه  ودقةاف د  اكةةه ادةذئه   حباةث مل يةلك ادةذائأ ةنةهي  

 ودذدك مل يققدقا ر رناهأ 
ولقدةةه  وةةةةا دنةة  مبةةة ةن دنةةا  قةةةرب ةاةةت لو ق  زم ادفائةةة  أ وهةةق د  ايةةةتيةهل الةةةهل مبضةةةلق  ااةةربأ وهةةةق م ةةاي   رةةةهل  
 ا لق  رالا ا القه ألرهل ي ةلق  دمههل   يق لوهل راهي رةهل ييقنقا  اة ني  تق يقه إايههلأ ص
ور و اسميا  ي  ى مدمم إىل ايق و  فت  اد اا كققده م اىل  رةآةن دةه دةقط أ ومقة م  اانةه النة  لقدةه م ةاىل  رلةا آةةن  

 يقسا إ  ذوية ةن لقةه  ق سقو  يقن أ 
  ق ةقهللاةع احلةاا رةادقاو واو احلةااأ  ودةق  امقةاداةي وهةي مفاة  د  ةضةلق  ةةا   ة ها هةق د  ة  ومجةة  ودق كنا صا لني 

األرتقاا الن كقق ةضلق  ةا لبةوا ق ذدةك احلةااأ وادتقة يا: وةةا دنة  مبة ةن دنةا ودةق كنةا صةا لني ق نفة  األةةاي دق 
 حنن ن ةهل انتفاال إميانك دنا ق احلادني رم ن لع د  منقه الةاكأ 

  يةزم مق يا شاط حمذوف هق هللا  ادنياط اين قو  ه أل  ذدك مق يا ةا  ادتنباةه الةةا ج ةو ادةقاو دةحةاا ةةع  دةق ودا 
 وإ   ادقصةاتني ودا  ياتقاهل ذدك ادتق يا ق كو ةقهللاعي د  ماى لقا اي اق:          

كاف   ياتقاهل مق يا إين إ  كنة  ايتقة م   وإين وإ  كن  األقا زةانه                      آلت مبا مل مات  ه األوائو  
زةانه  و وإ  كن  األقا زةانهي رنياط  دق  ادقصةاة و إ   ادقصةةاة دةا  ىلةا ةفوةقم لادفةةي أل  ادنيةاط ة ولةا دةا  
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نة  دةتقاا أ ومق م ذكا  دق  ادقصةاة الن  لقده م اىل  دو دق كا  آمؤههل   ي قةةق  شةائا و  يوتة و   ق سةقو  ادبقةا ي وال
 لقده م اىل  رةن يقبو ةن درت ههل ةوال األوض ذهبا  ق سقو  آا اللاا أ 

ومجةة  وجةاالوا الةةا للاقةه  ق ةقهللاةع احلةااأ ويةا كةا  ادة م ةة خةا  ةه ادقلةاص وكةانقا لة  جةاالوا ةقةارتبني دةقلةاص  
 رق  جاالوا مد م الةا ادقلاصأ 

كااةق مب ىن ايخةقوي دق ةيذوأ كقنه  م يقسةف ووصف اد م مديذأ وصف ميق وي وايق و هنا مب ىن ايف قا   
الةاه اداةمم إذ هةق  م جة قي روةق  م رتقةا دينةه دةا  ادة م ايزالةقمأ و  شةك ق درةهل مل يلكةقا كافاةة ةةن كافاةات  قيةه 

در ن اد م ورتادة ادقلاص حباا للاص ةن اكةه ادذئه ةن آةو ختايق و زيق مما   ختةق النه رتادة ارلاس ادذئهي ودرهل 
ةن د  يفقههل ذدك وههل القبة   ي زأ الن جملقالوهل ة(و ذدكأ رلا لادةه   ة  دصةحاأ ادتفاةا ةةن د  ي قةقأ الةاةه 

 ادامم لاا أل نائه: ةا ودي  كاداقم ذئبا درتةهل ةن هذاي دكو ا ف ومل ميزو للاقهي رذدك ةن مظارات ادققصأ 
 ولقده  الةا للاقه  رتاا ةن   م  رق م الةا صارته احلااأ  
[  رتةاف اسهللاةااأ إ  ةاا دة القاههل 18 لاا  و سقد  ديهل دنفايهل دةاا رقرب مجاةو و  اياةت ا  الةةا ةةا مقةفق ] 

 د  ادذئه دكةه رق  صاح ىهل  يذهبهلأ 
 وادتاقيو: ادتاواو ومزيني ادنف  ةا كاص الةا رتققدهأ  
سف الةاه ادامم : ةن لتوي دو  اعي دو مغايهي واسهبام ادذق ق كةلة  دةاا  حيتلو ال   دشااال مما ميين د  ي ذوا  ه يق  

 ألنه مل ي ةهل م اني ةا ر ةقهأ وميا  دةاا  دةتوقيوأ 
   
 

 2173صفحة : 
 
وراع الةا ذدك إننياال ادتقرب  رقرب مجاو  انئه ةناأ اصرب صربا مجامأ ال ا  ه الن ادنقه إىل ادارع دة  دةة الةةا   

 لادقا سمةا لاا سمم  ق سقو  هق أ وييةق  ذدةك االلاهللاةا ق دثنةاال ق ةاأ  اد(بات واد وامي كلا مق م الن  لقده م اىل
د نائهي دو ييق  مق يا: اصرب صربا مجامي الةا دنه ق اأ دنفاهأ وجيقز د  ييق   صةرب مجاةو  قةرب ةبتة د حمةذوف  ا 

م ادقةرب النة  لقدةه م ةاىل الةاه اداااوي دق رأةاق صربأ دو ةبت د قةربه حمةذوف كةذدكأ واي ةىن الةةا اسننيةاال دولةعي ومقة 
  واست انقا مدقرب وادقم   ق سقو  ادبقا أ 

 ووصف  مجاو  حيتلو د  ييق  وصفا كاشفا إذ ادقرب كةه رتان  و  ا زعأ كلا لاا إ ااهاهل  ن كناف ادنبواين:            
 مجو ةن ا زعأ مقرب رإ  ادقرب محلا دمجو                      ودا  الةا ويه ادزةا  ة قا دق د  
 وحيتلو د  ييق  وصفا لققاأ ول  راا ادقرب ا لاو مدذق    اد ه جزعأ  
وا لاا: رتان ادنييال ق صفات حماسن صنفهي رجلاا ادقرب درتان درتقادهي وهق د    يقاونه شيال يقةو ققائص  

 ةاهاتهأ 
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  لرب رقاا ىا: امقي   واصةربقي رقادة : إداةك وق احل يث ادقحا  د  ادنيب صةا   الةاه وسةهل ةا مةاد  مبيي الن 
الةف رإنةك مل مقةه مبقةةابح ومل م ارةه رةلةا انقةاف ةةةا هبةا وجةوي رقةةاا ىةا: إنةه ادنةيب صةةةا   الةاةه وسةةهلأ رأمةة  مأ 

 ةوأ ادنيب صةا   الةاه وسةهل رقاد : مل دالارك اي وسقا  ي رقاا: إمنا ادقرب الن  ادق ةة األوىلي دق ادقرب اديا
ولقدةةه  و  اياةةت ا  الةةةا ةةةا مقةةفق   ال ةةف الةةةا مجةةةة  رقةةرب مجاةةو  رتيةةق  حمتلةةةة دةل ناةةني ايةةذكقوين ةةةن إننيةةاال  

ا ست انة دو اسقباو حبققا است انته مت الةا كلو ادقرب الةا ذدكي دو دوا  ا ست انة مت داقسف الةاه ادامم الةا 
 اامص مما درتاط  هأ 

صاأ يقسف الةاه ادامم  مبا مقفق   ق  اية ادبم ة ألنه كا  واثقا  رهل كاذ ق  ق ادقفة وواثقا  رهل وادت با اللا د 
دحلققا  اقسف الةاه ادامم هللااا رةلا مل يت ني الن ه ايقاأ دمجو ادت با النه إمجا  ةقجوةا ألرةهل حياةبق  د  ةةا يقةفقنه 

  د  ةا يقةفقنه هةق ايقةاأ ادقالةع ادةذق وصةفقه وصةفا كةاذمأ روةق هق ةقمه  كو ادذئه إايه وي ققأ الةاه ادامم ياي
 لايه ةن لقده م اىل  سبحا  و ك وأ اد ز  اللا يقفق  أ 

وإمنا رقض ي ققأ الةاه ادامم األةا إىل   ومل ياع دةينيف الن ةقا يقسف الةاه ادامم ألنه الةهل م ذو ذدك الةاه  
د نائةةه دودئةةكأ ولةة  صةةاووا هةةهل اداةةاالني ق ادب ةة   انةةه و ةةني يقسةةف الةاةةه  ديةةرب سةةنهي وألنةةه   الضةة  دةةه ياةةت ني  ةةه الةةةا

اداممي رأي  ةن است االة ادينيف الن يقسف الةاه ادامم   ورهلي د  مةاى دنةه يةا وجة  ةةنوهل راصةة لةاا ىةهل  اذهبةقا 
 رتحااقا ةن يقسف ودقاه أ 

[  ال ةف 19دساوه  ضاالة و  الةةاهل مبةا ي لةةق ] وجاالت سااو  رأوسةقا ودو ههل رأ ىل  دقه لاا اي  نياى هذا  مم و  
الةةةا  وجةةاالوا دمهةةهل النيةةاال يبيةةق   ال ةةف لقةةة الةةةا لقةةةأ وهةةذا وجةةقع إىل ةةةا جةةاى ق شةةأ  يقسةةف الةاةةه اداةةممي 

 واي ىن: وجاالت ا هأ 
 
 و اداااو   مق م آنفاأ  
 وادقاو : ادذق يا  اياال دااتقي دةققمأ  
 نزع اياالأ واس  ال: إوساا اد دق ق ادبئا د 
واد دق: ظاف كبا ةن جة  لاط ده قا قم ق دسفةه ييق  ة قاي الةا ظاها ادظاف  ابه شة ه حببةو ةقةاو  دةحبةو  

 اي ةقة راه اد دقأ واد دق ة ن(ةأ 
ومجةة  لاا اي  نيااق  ةاتأنفة استئنارا  ااناا أل  ذكا إ  ال ادة دق يواة  اداةاةع دةاة اا اللةا جةاى رتانئةذ راقةع جقا ةه  

  لاا اي  نيااق أ 
 وادبنياى: مق ة  ق لقده م اىل  ىهل ادبنياى ق احلاا  اد ناا وق اآلقا   ق سقو  يقن أ  
ون اال ادبنياى جمازي أل  ادبنياى   منا ىي ودينوا شبو  مد الو ادغائه ادذق ارتتاج إداه رانةا ى كأنةه يقةاا دةه: هةذا  

 ورتاف ادن اال ختااو دو مب اةأ  آ  رتضقوكأ وةنه: اي رتاااتي وايالجباي روي ةيناة
 واي ىن: دنه راح وا توج مد (قو الةا  ممأ  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ولاد ا لوقو  اي  نيااق  إبهللاارة ادبنياى إىل ايال ايتيةهلأ ولاد الاصهلي و ز ي وادياائيي وقةف   و  إهللاارةأ  
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اداةةااو ي ومل ييقنةةقا يةةاو  ذات يقسةةف الةاةةه واسةةهل اسشةةاو  الائةة  إىل ذات يقسةةف الةاةةه اداةةمم  قا ةةه ادةةقاو   قاةةة   

اداةةمم رتةةني دصةة  ه ادةةقاو  ةةةن ا ةةهي إذ دةةق كةةانقا ياونةةةه يةةا كانةة  رائةة   دت ةةايفوهل  نةةه  ةةمم إذ اينيةةاه   كاراةةة الةةةن 
اسالممي رت ني ديضا درهل مل ييقنقا ةنياه ين شا  يقسف الةاه اداةمم رتةني ظوةا ةةن ا ةهي رادظةاها د  اسةهل اسشةاو  

هذا ايقام   يقق   ه اد  دة الةا ذات ة انة ةائاة  و يقق   ه إش او ادااةع  نه ل  رتقو شيال راح  ه  ا ق ة(و 
ةللهي كلا يققا ادقائ  داراله: هذا  زاا وكلا يققا ادغائص: هذه ص رة دو د دة   ويقةقا احلةارا دةبئةا: هةذا ايةاال لةاا 

 ادنا غة يقف ادقائ  وكم ه وراسه:          
يققا واكبه ا ف ةامفقةا                      هةذا ديةن وحلةهل ادنيةا  حمجةقو وكةا  ادغائقةق  إذا وجة وا د دة   يقةاحق أ   

 لاا ادنا غة:          
دو  و  ص رامه  قاصوةا                      هبج ةةىت ياهةا يوةو وياةج   واي ةىن: وجة ت ق ادبئةا  مةةاي روةق دق ةةي   

 ادتق هأ وذدك سبه ا تواجه  ققده  اي  نيااق هذا  مم أ رايق  الب ا ين 
 وادغمم: ةن سنه  ني اد نيا واد نياينأ وكا  سن يقسف الةاه ادامم يقةئذ سبع النيا  سنةأ  
وكةةا  هةة  ال اداةةااو  ةةةن اسالةةاالاةني كلةةا ق ادتةةقوا ي دق د نةةاال إالاالاةةو ا ةةن إ ةةااهاهلأ ولاةةو: كةةانقا ةةةن دهةةو ةةة ين وكةةا   

 ه دمستقاال ةنواي ومل يني ا هبهل إقق  يقسف إذ كانقا ل  ا ت  وا الن ا هأ جمائوهل ا 
وة ىن  دساوه أ وادضلا دةاااو    حمادةي دق دقفقا يقسف الةاه اداممي دق قةرب ادتقا ةه قنيةاة د  ييةق  ةةن ودة ا   

ةةنوهل ألرةهل مقالةقا ةنةه لائةو د نةاال      األرتااال ادقايبة ةن ايةاال لة  مةا ى ق ا ةهي رةإذا الةةهل دهةةه اةربه  ةبةقه وانتزالةقه
ادباقتي وكا  ادنيأ  د  ي ارقا ةن كا  لايبا ةن ذدك ا ه وي ةنقا كلا هق ادنيأ  ق ادت ايف مدةق ةي ودذدك كا  لقده 
 ودساوه     يقسف الةاه ادامم دقربههل  ققتهي رأالاهللاقا الن ذدك  ل ا ق د  يبا ةقهأ وذدةك ةةن رقة ا  ادة ين  اةنوهل 

 اد لو مد ينأ  دو د  م
و  ضاالة  ةنققأ الةا احلاا ايق و  ةن ادضلا اينققأ ق  دساوه ي دق ج ةقه  ضاالةأ وادبضاالة: الاوض ادتجاو   

 وةتاالواي دق الزةقا الةا  ا هأ 
  ومجةة  و  الةاهل مبا ي لةق   ة لهللاةي دق و  الةاهل مبا ي لةق  ةن اسللاو ةةن دةا  ىةهل رتةق ق اسةللالهي وةةن كةا 

رتقه د  ياأدقا الن لقةه ويبةغقه إداوهلي ألرهل ل  الةلقا قربهي دو كا  ةن رتقوهل د  ياأدقه ألنه كا  ةات ا ا د   ةربههل 
 اربهأ 

 وق ال(قو اداااو  الةا ا ه ادذق راه يقسف الةاه ادامم آية ةن د ف    هأ  
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 شةاوه  مالةقهأ يقةاا: شةاى كلةا يقةاا: معي  [  ة ةىن20 وشاوه  ة(لن اة   واهةهل ة ة و   وكةانقا راةه ةةن ادزاهة ين] 
 ويقاا: اشلى كلا يقاا: ا تاعأ وة(ةولا وهن واوهني والاوض واالتاضي وكاى واكلىأ 

 واألصو ق ذدك ودة(اده د  ادف و دةح ث وا رت اا ي اوالة احل ثأ  
دزاهة ين أ وةةا ا الةاه   ة  دهةو ادةغةة وةن راا  شاوه  مشلوه دق أ ق أ دول ه راه سقال أتويو لقده  وكةانقا راةه ةةن ا 

 د  شاى واشلى ةلا را  ق ة نااولا يغةه الةا ظف دنه وههل إذ    داو ي ا الةاهأ 
وادةةبخ : دصةةةه ةقةة و ااةةه إذا نققةةه الةةن لالةةة شةةائهأ وهةةق هنةةا مب ةةىن ايبخةةقس كةةااةق مب ةةىن ايخةةةقوأ ومقةة م ر ةةو  

 سقو  ادبقا أ  ادبخ  الن  لقده م اىل  و  يبخ  ةنه شائا  ق
 و  واههل    ا ةن   ن  وهي مجع  وههلي وهق ايايقكأ وهق ة اأ الن ادفاوساة كلا ق صحاح ا قهاقأ  
 ول  د فةه ادذين مج قا ةا هق ة اأ ق ادقاآ  كادااق ي ق اسمقا أ  
ز  دو ادياوأ ويقاا ق اديناية و ة  و    كناية الن كقرا لةاةة أل  ادنييال ادقةاو ياوو ال   رإذا ك(ا صاو مق ياه مدق  

 الن ادي(ا :   ي  أ 
 وهللالائا ا لع كةوا دةاااو  الةا دص  ادتفاساأ  
وادزها  : لةة ادا بة ق رتققا ادنييال ادذق ةن شأنه د  يا ه راهي دو لةة ادا بة ق القهللاه كلةا هنةاي دق كةا  اداةااو   

 دك لةة ة ارتوهل مألس اوأ  ا وا بني ق إ مال  ن يقسف الةاه اداممأ ود و سبه ذ
وصق  اسقباو الن زها ههل راه  قاغة  ةن ادزاه ين  دش  ةبادغة مما دق دقرب  يانقا راه زاهة يني أل  ج ةوةهل ةةن رايةق  

 زاه ين ينيب  رهل جاوا ق زه ههل ق دة(اده الةا سنن دة(اىهل ادبا اال ادذين   يق وو  ل و نفائ  األةقوأ 
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 راةةه  ةت ةةةق أ ادزاهةة ين  و دا  رتةةاف دت ايةةف ا ةةن ي ودااةة  اسةةهل ةقصةةقا قمرةةا ألك(ةةا ادنحةةا  ادةةذين جي ةةةق  و  

  دا  اد اقةة الةا األالاال اينيتقة اسهل ةقصقا ةا مل يتحقق الو  و ايقا   ةو واهاة وقادفوهل األقف  وايازينأ 
 نباه الةا هللاغف مقالوهل و قاوههل ةع اداالاية الةا ادفاصةةأ ومق مي اةاوو الةا الاةةه دةتنقيه  نيأ  ايزهق  راهي ودةت 
 ولاا ادذق اشلاه ةةن ةقةا  ةادمةه دكاةةي ة(ةقاه الاةا د  ينف نةا دو نتخةذه ودة ا   ادةذق اشةلاه  ةةاا  ةنةه ادةذق  رةع  

إسةنا  ا شةلاال اد(لن رلةيه وإ  كا  مل يتقا ا شلاال  نفاهي رإ  ر و ا شلاال   ي ا إ  الةا  رع اد ةقضي حباةث إ  
ين يتقىل إال اال اد(لن وماةهل ايباع إذا مل يين هق ةادك اد(لن وةادك ايباع ييق  إسنا ا جمازايي ودةذدك ييتةه ايقثقةق  

 ق ة(و هذا د  شاااله دفم أ 
وادذق اشلى يقسف الةاه ادامم وجو االه  رق افاو  وئا  شاط ةةك ةقةاي وهةق وا  ة ينةة ةقةاي ودقةه ق هةذه  
 داقو  مد زيزي وساأ أ ا
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وة ينة ةقا هي  ةنفا   ويقاا  ةنف  وهي لاال   ةقا ادافةا ادح حييلوا لبائو ةن ادين اناني الارقا النة  ادقةبط   
مسهل  اىايقس  دق اداالا أ وكان  ةقا اد ةاا اي اورة اداقم مدق ا  ك  رتيهل رااالنة ادقةبطأ وكانة  ةة ينتوا  ثابةة دو 

م قةةااأ وةقهللاةة وا ياةةلا األلقةةاي مجةةع لقةةاي أل  هبةةا د ةةما ادققةةقو ادق ميةةةي دق اىااكةةوأ وكانةة   ابةة  ي وهةةي اداةةق 
 رتيقةة ةقا اد ةاا دايةئذ ةاتض فة دغةبة ادين اناني الةا ة ظهل ادق ا ودجق هأ 

صةفة   واةادمه مالا ق كتةه اد ةاأ زداخةا  فةت  ادةزاق وكاةا ادةمم ولقةا آقةاه والاهةا اداوةق   واالاةو  أ و  ةةن ةقةا 
 ا ادذق اشلاه أ 

و  ةادمةه  ةت ةةق أ لةةاا  دو أ اشةلاه  دو يتنازالةه كةةم ادف ةةنيي رايةق  اشةةلاه داوبةه ىةا دتتخةةذه ودة اأ وهةذا يقتضةةي  
 درلا مل يين ىلا ود أ 

  واةادمةه لائلةة واةادمه: ة ناه زوجهي رإ  ادزوجة ي ةق الةاوا اسهل اياد  وياا  ةنه ة ىن ادزوجةأ ولة  مقة م النة  لةقاه م ةاىل 
 رضحي  أ 

واي(قى: رتقاقته احملو ادذق ي(قق اياالي دق ياجع إداهأ ومق م الن  لقده م ةاىل  لةاا ادنةاو ة(ةقاكهل  ق سةقو  األن ةامأ وهةق  
 هنا كناية الن رتاا اسلاةة الن مها أل  اياال ي(قى إىل ةنزا إلاةتهأ 

وةةةاأ دوا  د  جي ةةو اسرتاةةةا  إداةةةه سةةببا ق اجةةةتمأ حمبتةةةه إايمهةةةا رةةاي ىن: اج ةةةةي إلاةتةةةه النةة ك كاميةةةةي دق كاةةةةةة ق نقال 
ونقحه ىلا رانف ولاي دو يتخذانةه ودة ا راةرب هبلةا وذدةك دشة  مقايبةاأ ود ةةه كةا  آياةا ةةن و    زوجةهأ وإمنةا لةاا ذدةك 

ايةةك شةا تهي حلان مفاسه ق ةمة  يقسف الةاةه اداةمم اي ذنةة مديلةااي وكاةف   ييةق  وجةم ذا رااسةة ولة  ج ةةه 
 رق  كا  ايةقك دهو رتذو رم يقدق  دةقوههل  ا األكفاالأ 

 وكةةةةةذدك ةينةةةةةا داقسةةةةةف ق األوض ودن ةلةةةةةه ةةةةةةن أتويةةةةةو األرتا يةةةةةث و   ادةةةةةه الةةةةةةا دةةةةةةاه وديةةةةةن دك(ةةةةةا ادنةةةةةاس    
ا  ق سقو  [  إ  دجاينا اسهل اسشاو  الةا لااس ك(ا ةن دة(اده ق ادقاآ  كققده  وكذدك ج ةناكهل دةة وس 21ي ةلق ]

ادبقةا  كانةة  اسشةةاو  إىل ادتليةةني اياةةتفا  ةةةن  ةينةةا داقسةةف  منقيوةا    ذدةةك ادتليةةني  ةةةم  ايةةة ةةةا ي ةةةه ةةةن نقالةةه 
حباث دق دوي  منيباوه  تليني دمت ةنه يا كا  إ  د  ينيبه  نفاه الةا حنق لةقا ادنا غةة: واداةفاهة كاالوةا رايةق  اديةاف 

 وادتق يا: ةينا داقسف  يانا كذدك ادتلينيأ  ق حمو نقه الةا ايف قا اي ةقأ
وإ  دجاينا الةا ةا حيتلةه ادةفظ كان  حلاصو ايذكقو آنفاي وهق ةةا يفاة ه ال(ةقو اداةااو  الةاةه ةةن دنةه إاةاال دةه الجاةه  

احلقةقا مبقةا لة الة م اسسةااع منتنيةاده ةةةن ا ةهي دق ةينةا داقسةف الةاةه اداةمم  يانةةا ةةن صةن نا ة(ةو ذدةك اساةةاال 
ادذق ااناهي رتيق  ادياف ق ةقهللاع احلاا ةةن ةقة و ةةأققذ ةةن  ةينةا أ ونظةاه  كةذدك زينةا ديةو دةةة اللةوةهل  ق 

 سقو  األن امأ 
وادتليني ق األوض هنا ةاا   ه ا ت اؤه ومق يا دوا دجزائهي راقسةف الةاةه اداةمم حبةقدةه حمةو اد نايةة ةةن الزيةز ةقةا لة   

دقجةةه األمت ادةذق دشةةا دةه  ققدةةه م ةاىل   ةة   وكةذدك ةينةةا داقسةف ق األوض يتبةةقد قةط دةةه ةاةتقبو  يانةةه ةةن األوض م
 ةنوا رتاث ينياال ي رلا ذكا هنادك هق كا  اد جز الةا ادق و مما هناي وهق  اةهأ 
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ألرتا يةث  أل  وال ف الةا  وكذدك  الةة ي ىن ةاتفا  ةن اديممي وهق اسيتاالي مةك اد ةة هي  ودن ةله ةن أتويو ا  

  يا ل و ق سا ق الةله د  جي و يقسف الةاه ادامم الايا  تأويةو ادةاؤاي ود  جي ةةه نباةا داةاه ةةن اىةمكي وةيةن دةه ق 
 األوض هائة ألسباأ ةاا   أ 

 ومق م ة ىن أتويو األرتا يث آنفا الن  ذكا لقا د اه ده  وي ةلك ةن أتويو األرتا يث  دق م با اداؤايأ  
ومجةة  و   اده الةا دةاه  ة لهللاة ق آقا اديةممي ومةذياوي أل  ةفوقةوةا الةام ينيةلو  ةةه   إقةق  يقسةف الةاةه  

 ادامم إب  اا كا ههلي وهللالا  دةاه  الائ   سهل ا مدةأ 
 ورتاف  الةا      ةا   ادغةه وحنقها ي قو الةا ادنييال ادذق يتقلع راه ادنزاعي كققىهل:  ةبناههل الةا اياالأ  
و دةا    هق ةا ل وه ودوا هي رلن س ا إىل اللو  ادف ةا دوا ه   رحاده كحةاا اينةازع الةةا د  حيقةق األةةا ادةذق   

دوا ه ومينةةع رتقةةقا ةةةاا    م ةةاىل و  ييةةق  إ  ةةةا دوا ه   م ةةاىل رنيةةأ    م ةةاىل كحةةاا ادغادةةه ينازالةةهأ واي ةةىن و  
 ست واك  ققده  ودين دك(ا ادنةاس   ي ةلةق   اسةت واكا الةةا ةةا يقتضةاه هةذا احليةهل ةةن  ةتلهل ةا ل وهي ودذدك القبه م

كقنةةه رتقاقةةة ة تةةة شةةأرا د    جتوةةو أل  الةاوةةا شةةقاه  ةةةن درتةةقاا احلةة ة ي وديةةن دك(ةةا ادنةةاس   ي ةلةةق  ذدةةك ةةةع 
 ظوقوهأ 

الةن اصة فاال يقسةف الةاةه اداةمم دةنبةق أ [  هةذا إقبةاو 22 ويا  ةم دش ه دمانه رتيلا والةلا وكةذدك اةزق احملاةنني] 
 ذكا هنا ق ذكا ةب إ رتةقده مبقا يناسبة ذكا ةنة   الةاه  تليانه ق األوض وم ةاله أتويو األرتا يثأ 

 واألش : ادقق أ وراا  بةق ه ةا  ني أ  وثمثني سنة إىل دو  نيأ  
دقةاحل واجتنةاأ هللاة هأ ودوية   ةه هنةا ادنبةق  كلةا ق لقدةه واحليهل واحليلة ةلا را ي وهق: الةهل رتقةائق األشةااال واد لةو م 

 م اىل ق ذكا  او  وسةالا  الةاولا ادامم  وكم آمانا رتيلا والةلا أ واياا  مد ةهل الةهل زائ  الةا ادنبق أ 
 ةلف ويب أ ومنيا  الةلا  دةنقالاةي دو دةت ظاهلأ واياا : الةهل م با اداؤايي كلا ساأ  ق لقده م اىل النه  ذديلا مما ال 
 ولاا رخا اد ين: احليهل: احليلة اد لةاة ألرا رتيهل الةا ه ى ادنف أ واد ةهل: احليلة ادنظايةأ  
وادقةةقا ق  وكةةذدك اةةزق احملاةةنني  كةةادققا ق نظةةاهي ومقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  وكةةذدك ج ةنةةاكهل دةةةة وسةة ا  ق سةةقو   

 ادبقا أ 
 سبه جزائه  تةك ادن لةأ  وق ذكا  احملانني  إمياال إىل د  إرتاانه هق 
 وق هذا   اه   م اىل مقاي   ية ةن اآلايت ادح كان  ق يقسف الةاه ادامم وإققمهأ  
 وواو مه ادح هق ق  اتوا الن نفاه و ةق  األ قاأ ولاد  ها  دك لةاا ة ةاذ   إنةه ويب درتاةن ة(ةقاق إنةه   يفةة   

  ودى  اهةةةا  و ةةه كةةةذدك دنقةةاف النةةةه اداةةقال وادفحنيةةةاال إنةةه ةةةةن البةةةا ان [ ودقةةة  مهةة   ةةةه وهةةهل هبةةةا دةةق  د23ادظةةايق ]
[ واستبقا ادباأ ول ت للاقه ةن   ا وددفاةا سةا ها دة ا ادبةاأ لادة  ةةا جةزاال ةةن دوا   هةةك سةقال إ  24ايخةقني]
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[ لةةةاا هةةةي واو مةةف الةةةن نفاةةةي وشةةو  شةةةاه  ةةةةن دهةوةةا إ  كةةةا  للاقةةةه لةة  ةةةةن لبةةةو 25د  ياةةجن دو الةةةذاأ ددةةاهل]
[ رةلةا ودى للاقةه لة  27[ وإ  كا  للاقه ل  ةن   ا ريذ   وهةق ةةن ادقةا لني]26ل  وهق ةن ادياذ ني]رق 

[ يقسةةةةةف دالةةةةةاض الةةةةةن هةةةةةذا واسةةةةةتغفاق دةةةةةذنبك إنةةةةةك كنةةةةة  ةةةةةةن 28ةةةةةةن   ةةةةةا إنةةةةةه ةةةةةةن كاةةةةة كن إ  كاةةةةة كن الظةةةةةاهل]
بةواأ ول  كا  هةذا [  ال ف لقة الةا لقةي رم يةزم د  ميق  هذه ادققة رتاصةة ق ادقجق      ادح ل29ااا ئني]

احلةةا ث لبةةو إيتائةةه ادنبةةق  أل  إيتةةاال ادنبةةق   ةةةه د  ييةةق  ق سةةن األو  ةةنيأ واألظوةةا دنةةه دو  ادنبةةق  واداسةةادة   ةة   قةةقا 
 دهةه إىل ةقا و    ورا  د اهأ ول  م اهللا  اآلايت دتقايا ثبات يقسف الةاه ادامم الةا اد فاف وادقراال وكام ااةقأ 

   
 

 2177صفحة : 
 
رايااو   ايقتضاة ميايا احملاودة  قاغة ايفاالةةي وايفاالةةة ةاةت لةة ق ادتيايةاأ ولاةو: ايفاالةةة مق يايةة    االتةرب اد لةو   

ةةةن جانةةه وايلان ةةة ةةةن ا انةةه اآلقةةا ةةةن اد لةةو مبنزدةةة ةقا ةةةة اد لةةو مب(ةةةهأ وايةةااو  : ةنيةةتقة ةةةن وا  يةةاو ي إذا جةةاال 
ا ر ةةو شةةيال ةيةاوا ذدةةك حبةةاا ةةن يةةذهه وجيةةيال ق اي ةاو   إىل ادنيةةيال ايةةذهقأ وذهةهأ شةةبه رتةاا احملةةاوا درتةة ا الةة

 النهي رأ ةق واو  مب ىن رتاواأ 
و الةةن  دةلجةةاوز ي دق واو مةةه ةباالةة   دةةه الةةن نفاةةهي دق    جي ةةو نفاةةه ىةةاأ وادظةةاها د  هةةذا ادلكاةةه ةةةن ةبتيةةاات  

دق رةادنف  دوية  هبةا الفارةه و يانوةا ةنةه يةا ماية ي ريأرةا  ادقاآ ي رادنف  هنةا كنايةة الةن  ةاض ايقال ةةي لادةه ا ةن ال اةةي
 مااو ه الن د  ياةهل إداوا إوا مه ورتيله ق نفاهأ 

ودةا م  يته أ الةا  رذدك إىل ادنييال اي ةةقأ رتقةقدهأ وولةع ق لةقا ديب هايةا  د  ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل يةااو    
 اا ده ةقسا: ل  واو ت  ف إساائاو الةا د ي ةن ذدك رلكقه  أ الله دم  اده الةا اسسمم: وق رت يث اسسااال  رق

وادت با الن اةاد  اد زيز   ايق ايقصقداة ق لقدةه  ادةح هةق ق  اتوةا  دققة  ةةا مة ذ   ةه ادقةةة ةةن مقايةا القةلة يقسةف  
 الةاه ادامم أل  كقنه ق  اتوا ةن شأنه د  ي قاله ياا هاأ 

  راةهأ رل ةىن  هةق ق  اتوةا  دنةه كةا  رتانئةذ ق ادباة  ادةذق هةي  ةهي وجيةقز د  ييةق  و  اتوا   ا  سيناها ادةذق مباة 
اياا  مدبا  اينزا كةهي وهق لقا اد زيزأ وةنه لقىهل: و ة ادبا ي دق زوجة صارته اد او وييق  ة ىن  هق ق  اتوا  دنه 

 ةن مجةة دمباع ذدك اينزاأ 
 ح هق هباأ و ةق األ قاأ: ج و كو مأ سا ا دةفاجة اد 
 ومض اف   ةق   سرا   ش   ادف و ولقمهي دق د ةق  إ ملا حميلاأ  
 واأل قاأ: مجع مأأ ومق م ق لقده م اىل  ا قةقا الةاوهل ادباأ أ  
 و ها   اسهل ر و دةا مب ىن م وأ لاو دصةوا ةن ادةغة احلقواناةي وهي نب اةأ ولاو: هي ةن ادةغة اد رباناةأ  
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دزاي    اا  ايققق  ما اأي كلا ق لقىهل: سقاا دك وشياا دكأ ودصةه: هاتةكأ ويظوةا درةا  ةبة   وادمم ق  دك  
ةنه دةاا كا   ا   ع ق لققوههل    ماتلع اياد    ب ها كلا ياتلع اداجو  ةتهي ودذدك مل متق م إداه ةن لبو  ل اه 

 اان الن  لقده م اىل  لاد  ةا جزاال ةن دوا   هةك سقالا أ  و ا ت دمه مدتليني ةن نفاواأ وساأ  ىذا ةا يزي ه  ا
وق  ها   دغاتأ لاد انرعي وا ن ذكقا  الن ا ن الاةاي ود ة ج فا  ياا اىاال ورت  اي(نا  ادفقلاةأ ولاده ا ن ك(ا  فت   

اةةي وادفتحةة وادضةلة رتاكتةا اىاال وسيق  ادتحتاة وهللاهل ادفقلاةأ ولةاده ادبةالق   فةت  اىةاال وسةيق  ادتحتاةة وهللاةهل ادتةاال ادفقل
  ناالأ 

و ة اذ  ةق و دهللااف إىل اسهل ا مدة إهللاارة ايق و إىل ة لقدهأ ودصةه: دالقذ القذا متي دق دالتقهل  ةه ممةا كةاودنيأ  
 وساأ   اانه الن  لقده  لاا ة اذ   د  أنقذ  ق هذه اداقو أ 

 ا التقام ةنه مت ايقتضي د    دةا  ذدك ا التقامأ و إ   ةفا   م ةاو ةا درا ه  ة اذ    ةن ا ةتناع و  
وهللالا  إنه  جيقز د  ي ق  إىل اسهل ا مدةي وييق   ويب  مب ىن قادقيأ وجيقز د  ي ق  إىل ة ةقم ةن ايقام وهق زوجوا  

 ادذق   ياهللاا    يالوا  اهي روق ة ةقم    دة اد افي وييق   ويب  مب ىن سا ق وةادييأ 
ا ةةن اديةمم ايقجةه مقجاوةا  ةاغةا رتيةي  ةه كةمم يقسةف الةاةه اداةممي إةةا أل  يقسةف الةاةه اداةمم دمةا مب(ةو هةذا وهذ 

 ادلكاه ق دغة ادقبطي وإةا ألنه دما  لكابني الذوين  ةتنااله رحيامها ادقاآ    ايقة اسجياز وادتقجاهأ 
 الو هاأ ودايةا كا  راديمم م ةاو  ةتنااله وم اي  هبا ق قاانة  
 وق هذا اديمم الرب  الظالة ةن اد فاف وادتققى والقلة األنبااال لبو ادنبق  ةن اديبائاأ  
وذكةةا وصةةف ادةةاأ الةةةا ا رتتلةةادني يةةا يةة ذ   ةةه ةةةن وجةةقأ  االتةةه وشةةياه الةةةا ن لةةة اسجيةةا  مدناةةبة إىل  ي ون لةةة  

 ادل اة مدنابة يق ه اد زيزأ 
(قاق ي دق ج و آقا  رتاىني إذ دنقذين ةن اىةمكي دو دكةام كفةادحأ ومقة م آنفةا ودك  ذدك  قصفه علةة  درتان ة 

 مفاا اي(قىأ 
   
 

 2178صفحة : 
 
ومجةة  إنه   يفة  ادظايق   م ةاو ة  دمةتناعأ وادضةلا اة ةقا االةا ا إ   هللاةلا ادنيةأ  يفاة  دمهاةة ا لةةة اة قدةة   

إىل د  إجا توةا يةا واو مةةه ظةةهلي أل  راوةا ظةةةهل كةاولةا نفاةه موميةةاأ ة قةاة ممةةا قةربا النةه ألرةةا ةقالظةة جاة ةةأ ودشةةاو 
 امفق  األ اي  الةة درا كبا ي وظةهل سا ه ادذق آةنه الةا  اته وآةنوا الةا نفاوا إذ اختذها زوجا ودرتقنواأ 

ودكة  مهوةا أ لة   و م ادقاةهل دافاة   واىهل: اد زم الةا ادف وأ ومق م الن  لقدةه م ةإىل  ومهةقا مبةا مل ينةادقا ق سةقو   ةااال أ 
 درا الزة  الزةا حمققاأ 
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ومجةةة  ودقة  مهة   ةه  ةاةتأنفة اسةتئنارا ا تة ائااأ وايققةق : درةةا كانة  جةا   رالةا واو مةه   لتةرب أ وايققةق  ةةن ذكةةا  
 مهوا  ه ادتلوا  إىل ذكا انتفاال مهه هبا دباا  ادفاو  ني رتاداولا ق اد ين رإنه ة ققمأ 

ومجةة  وههل هبا دق   د  ودى  اها  و ه  ة  قرة الةا مجةة  ودق  مه   ه  كةواأ ودااة  ة  قرةة الةةا مجةةة  مهة     
ادح هي جقاأ ادقاهل اي دقا الةاه مدممي ألنه يا دو ر  مجةة  وههل هبا  علةة شاط  دق   ايتلح  ديقنه ةن درتقاا 

زيز م ني دنه   الملة  ني ا لةتنيي رت ني د  اد(اناة ةاتقةة  قتقاص يقسف الةاه ادامم ورت ه   ةن درتقاا اةاد  اد 
شا وا حباا ايان  إداه راواأ رادتق يا: ودق  د  ودى  اها  و ه ىهل هباي رق م ا قاأ الةةا شةا ه دمهتلةام  ةهأ ومل يقةا  

م الةا  دق   كاه لانةه مدةمم لبةو ذكةا رتةاف ا قاأ مدمم ادح يي(ا اللا  جقاأ  دق   هبا ألنه دا   زةا وألنه يا ل 
ادنيةةاطي راحاةةن ادقلةةف الةةةا لقدةةه  ودقةة  مهةة   ةةه  داظوةةا ة ةةىن ا  تةة اال علةةةة  وهةةهل هبةةا  واهللاةةحاأ و ةةذدك يظوةةا د  

 يقسف الةاه ادامم مل  اد ه ههل مةاد  اد زيز آل    القله ةن اىهل مي قاة مبا دواه ةن ادربها أ 
دلةةاد  ايةةه ادقةةاآ  الةةةا ديب الباةة   رةلةةا دماةة  الةةةا لقدةةه  ودقةة  مهةة   ةةه وهةةهل هبةةا  اآليةةة لةةاا د ةةق لةةاا د ةةق رتةةامت: كنةة   

البا  : هذا الةا ادتق مي وادتأقاي دق مق مي ا قاأ وأتقا ادنياطي كأنه لاا: ودق  مه   ه ودق  د  ودى  اها  و ه ىهل 
 هباأ 

الةاواأ وي رع هذا اد  ن د  دم البا   يا لةاا ذدةك الةلنةا دنةه  و  ن ق هذا ادتأويو اد ربق    جقاأ  دق     يتق م 
  يةةاى ةنةةع مقةة مي جةةقاأ  دةةق  ي الةةةا دنةةه لةة  جي ةةو ايةةذكقو لبةةو  دةةق    دةةام دةجةةقاأ وا ةةقاأ حمةةذورا د  دةةة ةةةا لبةةو 

ادتأويمتي رلا يق و  دق   الةاهأ و  ةفا ةن ذدك الةا كو مق يا رإ   دق   وشا وا مقاا  دققده  وههل هبا  الةا مجاع 
 ةن ا قاأ يق و الةا مجاع ادتأويمتأ 

ولةةاا مجاالةةة: هةةهل يقسةةف    جيابوةةا يةةا  التةةه إداةةه مث اوالةةقى وانيةةف الةةةا ذدةةك يةةا ودى  اهةةا  و ةةهأ لادةةه ا ةةن البةةاسي  
ع اديةف الةن ولتا  ي وا ن ديب ةةايةي وث ةهأ و اا  هذا دنه انقاف اللةا هةهل  ةه حبفةظ   دو   قةلتهي واىةهل مداةائة ةة

إيقاالوا دا   يبا  رم يناق القلة األنبااال ةن اديبائا لبو ادنبق  الةا لقا ةن ودى القلتوهل ةنوا لبو ادنبق ي وهق لقا 
ا لوقوي وراه قمفي ودذدك جقز ا ن الباس ذدك الةا يقسفأ ولاا مجاالة: ههل يقسف ودقذ ق ادتوا  دذدك رةادى 

ا لقا ادا قي ووواية الن ا ن الباسأ وهق ياجع إىل ةةا  انةاه ق ادقةقا ادةذق  اهاان صاره الن ذدك رألةع الن ذدكأ وهذ
 لبةهأ 

ول  قبط صارته ادينياف ق إدقاو هةذه ادةاواايت مبةن ياةلاوهل احلنيةقية واةةرب ي وهةق ي ةف األشةاالا ي و ة   قةاه  
لاع الةا حماودة إقق  يقسةف الن دالاال ةن الزي  إداوهل هذه ادتأويمت  وةتف   ائوا واناة   ومل يت جه ةن إمجاع ا 

 الةاه ادامم لتةه وادقتو دش أ 
 واداؤية: هنا الةلاة أل  ادربها  ةن اي اين ادح   ماى مدبقاأ  
وادربها : احلجةأ وهذا ادربها  ةن مجةته صاره الن اىهل هباي ودق  ذدك ديا  رتةاا ادبنيةاية   ياةةهل ةةن اىةهل مب اوالتوةا  

اىهل ةن رتانواي وو بتوا راهي وا تباط دة(اده   االتواي وادقاأ ةنواأ و واالي ادنيباأ اياقدة  ق مةك احلادة دتقرا  واالي
 دذدكي ريا   اها    هق احلائو  انه و ني اىهل هبا  و  شيال آقاأ 
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واقتةف ايفااو  ق ةا هق هذا ادربها ي رلنوهل ةةن ينيةا إىل دنةه رتجةة نظايةة لبحة  دةه هةذا ادف ةوي ولاةو: هةق ورتةي  
 إىيي ولاو: رتفظ إىيي ولاو: ةنياه ات  (ة  دهأ 

واسشاو  ق لقده  كذدك دنقاف النه اداقال وادفحنياال  إىل شيال ةفوةقم ممةا لبةةه يتضةلنه لقدةه  ودى  اهةا  و ةه ي وهةق  
 ودق ادربها ي دق دويناه كذدك ادادق دنقاف النه اداقالأ 

   
 

 2179صفحة : 
 
ا ي وهق هنا جماز الن احلفظ ةن رتةقا ادنييال محملو ادةذق ةةن شةأنه د  حيةو وادقاف: نقو ادنييال ةن ةيا  إىل ةي  

راهأ الرب  ه الن اد قلة ةةن شةيال يقشةك د  يم ة  شةائاأ وادت بةا الةن اد قةلة مدقةاف ينيةا إىل د  دسةباأ رتقةقا 
 اداقال وادفحنياال ةقجق   ودين   صارولا النهأ 

: اي قةاةي وهةي ادةزيأ ومقة م اداةقال وادفحنيةاال النة  لقدةه م ةاىل  إمنةا واداقال: ادقبا ي وهق قاانةة ةةن ائتلنةهأ وادفحنيةاال 
 اةاكهل مداقال وادفحنياال  ق سقو  ادبقا أ وة ىن صارولا النه صاف ةم اته إايمهاأ 

ومجةة  إنه ةن البا ان ايخةقني  م ةاو حليلة صاره الن اداةقال وادفحنيةاال ادقةاف ااةاوو دة ةا   دةئم ينةتقص اصة فاه  
 ق هذه ادني   الةا ادنف أ    إايه

لاد انرعي والاصهلي و ز ي وادياائيي ود ق ج فاي وقةف  ايخةقني   فةت  ادةمم دق ادةذين دقةقةوهل   واصة فاههلأ   
ولةةاده ا ةةن ك(ةةاي ود ةةق اللةةةاوي وا ةةن الةةاةاي وي قةةقأ  ياةةةا ادةةمم الةةةا ة ةةىن ايخةقةةةني  يةةنوهل تأ وة ةةىن ادت ةاةةو الةةةةا 

 ادقااالمني وارت أ 
ستباو: ارت اا ةن ادابقأ ومق م آنفاي وهق هنا إشاو  إىل ميةفولا ادابقي دق د  كو وارت  ةنولا حياوا د  ييق  وا  

 هق اداا ق إىل ادباأأ 
وانتقه  ادباأ  الةا نزع ااار أ ودصةه: واستبقا إىل ادباأي ة(و  واقتاو ةقسا لقةه سب ني وجم ي دق ةن لقةةهي  

 ا ت واأ  دو الةا مضلني  استبقا  ة ىن
وادت ايةةف ق  ادبةةاأ  م ايةةف ا ةةن  إذ كانةة  الةة   د ةةقاأ ةغةقةةةأ وذدةةك د  يقسةةف الةاةةه اداةةمم رةةا ةةةن ةااو هةةا إىل  

 ادباأ ياي  رتحه واااوم وهي ماي  د  مابقه إىل ادباأ دتلن ه ةن رتحهأ 
و ا ستباو   حمادةةأ ألنةه ومجةة  ول ت للاقه  ق ةقهللاع احلااأ و ل ت  دق ل   ي دق ل    ةنه ل اي وذدك لب 

دق كا   زيق ادقلاص ق رتاا ا ستباو مل مين راه لاينة الةا ص و يقسف الةاه ادامم درا واو مهي إذ   ية ا ادتلزيةق 
ق رتاا ا ستباو الةا دك(ةا ةةن د  يقسةف الةاةه اداةمم سةبقوا ةاةاالا إىل ادبةاأي رة ا الةةا درةا دةاةيته ةةن للاقةه 

ااهه الةا ةةا واو مةه رجةذأ نفاةه رتخةاو ادقلةاص ةةن شة   ا ذ ةةأ وكةا  ل ةع ادقلةاص ةةن رتني دالاض النوا ماي  إك
   ا ألنه كا  ةقداا النوا ة اهللاا رأةايته ةنه دا ه الن إالااهللاهأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ول  د  ع إجياز اآلية ق مجع هذه اي اين ك  مجةة  واستبقا ادباأ ول ت للاقه أ  
زي النةة  ادبةةاأ ااةةاوجي يايةة  ادةة ققا إىل ادباةة  ةةةن ادبةةاأ ااةةاوجيأ وصةةا ف د  ددفاةةا سةةا هاي دق زوجوةةاي وهةةق اد زيةة 

وإ مو اداا  الةا ادةزوم لاةو: إ  ادقةاآ  رتيةا  ةه الةا   ادقةبط رتانئةذي كةانقا ية الق  ادةزوم سةا اأ وادظةاها دنةه مل ييةن 
دقةاه ق  يةن ايةةك أ  ذدك ةات لم ق الا   اد اأ ي رادت با  ه هنا ةةن  لةائق ادتةاويخ ة(ةو لقدةه اآل   ةةا كةا  داأقةذ

ود و ادزوام ق ةقا ق ذدك اد و  كا    ايق ايةةك  ادبةاأ ولة  الةةهل ةةن اديةمم د  يقسةف الةاةه اداةمم رةت  األ ةقاأ 
 ادح  ةقتوا زداخا مم مم رتىت  ةم اااوجيي كو ذدك ق رتاا استبالولاي وهق إجيازأ 

ج انهي راألك(ا د  ييق  ةفاجئاي دو رتاصم الةن جوةو  وا واسدفاال: وج ا  شيال الةا رتادة قاصة ةن  ا س ي دق  
 رتققاي كققده م اىل  لادقا  و نتبع ةا ددفانا الةاه آمالان أ 

 ومجةة  لاد  ةا جزاال  اخل ةاتأنفة  اانااي أل  ادااةع ياأا: ةاذا رت ث الن  ةفاجأ  سا ها ومها ق مةك احلادةأ  
مل متة (هلي ختاو دةه درةا الةةا احلةقي ودرا ة  اديةمم ق لادةه كةةي داأقةذ صةاغة  وا ت ومه مديمم إة اان ق ادبوتا  حباث 

ادقةانق ي ودايةةق  لاالةة     ي ةةاف ايققةةق  ةنوةةا رةةم ياةةع ايخا ةه إ  اسلةةااو ىةةاأ ود ةوةةا كانةة  ختنيةةا د  ميةةق  حمبةةة 
اية   ةذدك د    ينية ا زوجوةا اد زيز داقسف الةاه ادامم ةان ة دةه ةةن القا ةهي رأرا ة  كمةوةا ق لادةه كةةيأ وكانة  م

  را هقى  ا سا هاي ود  ختاف يقسف الةاه ادامم ةن كا ها دئم ميتنع ةنوا ةا  دقاىأ 
وو  ت يقسةةف الةاةةه اداةةمم  ةةني صةةنفني ةةةن اد قةةاأي ومهةةا: اداةةجني دق احلةةب أ وكةةا  احلةةب  القةةام لةة ميا ق ذدةةك  

راالق  يقسا الةاه اداةمم  دةئن اختةذت إىةا  ةاق ألج ةنةك ةةن اد قاي واستلا إىل زةن ةقسا الةاه اداممي رق  لاا 
 اياجقنني أ 

ودةةا اد ةذاأ روةق دنةةقاعي وهةق القةاأ دلةة م ق اصة مح ادبنيةاأ وةنةةه ادضةاأ واسيةمم مدنةةاو و ق ةع األالضةاالأ وسةةاأ   
 ذكا اداجن ق هذه اداقو  ةااواأ 
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ن لةةقا يقسةةف الةاةةه اداةةممي ورقةةة  ألرةةا جةةاالت الةةةا  ايقةةة احملةةاوو  ةةةع  ومجةةةة  لةةاا هةةي واو مةةف الةةن نفاةةي  ةةة  

كمةواأ ولادفة ادت با  ني  د  ياجن دو الذاأ   و  د  يققا: إ  اداجن دو الذاأي أل  دفةظ اداةجن ي ةةق الةةا 
 أ ادبا  ادذق يقهللاع راه اياجق  وي ةق الةا ةق و سجني رققده  د  ياجن  دوهللا  ق ماةط ة ىن ادف و الةاه

ومق مي ايبت د الةا قربه ادذق هق ر و يفا  ادققاي وهق لقا لةةه دةةا  الةاوةاأ وكةا  ةةع اد زيةز وجةو ةةن دهةو اةادمةهي  
 وهق ادذق شو  وكا  ر نا الاورا  قجقه اد  دةأ 

ن والي لقده شوا   ألنه ية وا إىل إظوةاو احلةق ق إثبةات االتة اال يقسةف الةاةه اداةمم الةةا سةا مه دو  رتضةهأ وهةذا ةة  
ادقضاال مدقاينة ادبانة ألرا دق كان  دةاي  ثق ه ألجو ادقةب  الةاةه د قا ةه ديةا  ذدةك ق رتةاا اسةتقباده دةه إايهةا رةإذا 
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دوا  ا نفةةمت ةنوةةا ختةةاو للاقةةه ةةةن لبةةوي ومد يةة  إ  كةةا  إةاةةاكه ق رتةةاا رةةااو وإالةةااضأ و  شةةك د  ا سةةت  ا 
ولةةقع  زيةق ادقلةةاص كةةاوا د  جت ةةه رتجةةة الةةةا درةا دةاةةيته دت البةةهي  يافاةة  زيةةق ادقلةةاص ننيةأ الةةن ذكةةا اةةاد  اد زيةةز 

ودق  ذدك ةا ق ا  باا اينياه  د   زيقا ولع وإ  رلن دين الةهل ادنياه   زيق ادقلاصأ وادظاها د  ادنيةاه  كةا  يظةن 
 ص لوا رأوا  د  يقاهل  دام الةا ص لوا رقلع الي  ذدك كااةة داقسف الةاه اداممأ 

 كا  للاقه  ةبانة دف و  شو  أ ومجةة  إ    
وزاي    وهق ةن اييذ ني       رق ل  ي وزاي    وهق ةن ادقا لني       ريذ    أتكا  دزاي   مقايا احلق كلا هق  

 شأ  األرتيامأ 
ود وات ادنياط   م ا الةا دك(ا ةن ادا ط وادتابه  ني ةضلق  شا وا وةضلق  جقاهبا ةن  و  مقاا  مستقباا و   

يأ رل ىن  إ  كا  للاقه ل  ةن لبو رق ل   وةا    ها: دنه إ  كا  ذدك رتقو ق اياهللاي رق  رتقو صة لوا ةض
 ق اياهللايأ 

وادذق ودى للاقه ل  ةن   ا ولاا: إنه ةن كا كني هق اد زيز   حمادةأ ول  استبا  د يه  ااال  يقسف الةاه ادامم ةن  
ا الاالها الةاه ةن كا  ادنااال  رضلا مجع اسانث ق ةاأ ىةا رة قو راةه ةةن ا الت اال الةا اياد  راكتفا  ةقم زوجه    
 هن ةن صنفوا  تنزيةون ةنزدة احلقاهللااأ 

واديا : ر و شةيال ق صةقو   ةا ايققةق   دةتقصةو إىل ةققةق أ ولة  مقة م النة  لقدةه م ةاىل  إ  كاة ق ةتةني  ق سةقو   
 األالاافأ 

تةه  ةهي دق الةة م ة اقةذها  ةذدكي ومديةف الةةن إالةا   ااةقض راةهأ ودةةةا مث دةةا يقسةف الةاةه اداةمم مسالةةااض اللةا وة 
 زوجه م ستغفاو ةن ذنبواي دق ق اهاةوا يقسف الةاه ادامم م اد  وا الت اال الةاواأ 

لةاا ايفاةاو : وكةةا  اد زيةز لةاةو ادغةةا أ ولاةو: كةةا  رتةالةا الةالمأ ود ةةةه كةا  ةقد ةةا هبةاي دو كانة  شةةبوة ايةةك ختفةةف  
ذ  اياد  مبااو   ممةقكواأ وهق ادذق ي ذ   ه رتاا ةااو ها يقسةف الةاةه اداةمم رتةني م ومةه  ققىةا  هاة  دةك  كلةا ة اق

 مق م آنفاأ 
 وااا  : راالو اا ائةي وهي ا اميةأ وج ةوا ةن زةا  ادذين ق ئقا ختفافا ق ة اقذهاأ وصاغة مجع ايذكا مغةاهأ  
 قا اد زيز إذ هق صارته احليهلأ ومجةة  يقسف دالاض الن هذا  ةن ل 
ومجةة  واستغفاق دذنبك  ال ف الةا مجةة  يقسف دالاض  ق كمم اد زيز ال ف دةا الةا دةا وايأةقو لتةفأ وكاف  

اي ن(ة ايخا بة ةت ني دنه ق اأ  ةاد  اد زيزي راد زيز     د  قا بوا    ةا   امه هق ةن كا  ادنااال وجه اا اأ إىل 
 امم مدن اال مث دالا  اا اأ إىل اياد أ يقسف الةاه اد

وهذا األسةقأ ةن اا اأ يالا مسلبااي ول  يالا م دتفات مي ىن ادةغقق الن  ا دتفات ادبم يي وهق الزيةز ق  
 اديمم ادبةامأ وةنه لقا ا اةي ةن  ي ةن ش ااال احللاسة:          

وهادةة إنةف درةاك هةةا  لةاا ايازولةي ق شةاح احللاسةة: واد ةاأ جتلةع   إقادك ةقال ق  بف جفاف                      
 ق اا اأ واسقباو  ني ال   مث مقبو دو مةتف  ةن  انوهل إىل وارت  ديقنه دكربههل دو درتانوهل الاالا ودققوهل محلااأ 
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[  ادناةق : اسةهل 30هللاةما ةبةني] ولاا ناق  ق اي ينة اةاد  اد زيز مااو  رتاهةا الةن نفاةه لة  شةغفوا رتبةا إان دنايوةا ق  
 مجع اةاد    ةفا  دهي وهق اسهل مجع لةة ة(ةه نااالأ ومق م ق لقده م اىل  ونااالان ونااالكهل  ق سقو  آا اللاا أ 

   
 

 2181صفحة : 
 
هةي  ولقده  ق اي ينة  صفة دناق أ وايققق  ةن ذكا هذه ادقفة درن كن ةتفالةات ق  ايو ةةن اي ينةةأ وهةذه اي ينةة  

لاال   ةقا ادافةا وهي ة ينة  ةنفا   رتاث كا  لقا اد زيةزي رنقةو ااةرب ق  اةقت ايتقةةني  باة  اد زيةزأ ولاةو: إ  
اةاد  اد زيز مرت  مداا دةب   قمئةوةا رأرنيةانه كأرةا دوا ت ادتنيةاوو ة وةني دو دوا ت ا وماةاح محلة يث إدةاون  وةةن 

 ه لقده  ودالت ت ىن ةتيئا  ولقده  ودئن مل يف و أ درته شائا دك(ا ةن ذكاه أ وهذا ادذق يقتضا
وادفىت: ادذق ق سن ادنيباأي وييىن  ه الن ايلةقك والن ااا م كلا ييىن مدغمم وا اوية وهق اياا  هناأ وإهللاةارته إىل  

 هللالا  اةاد  اد زيز  ألنه  مم زوجوا روق  مم ىا مدتبع ةا  اة  زوجة ياديهأ 
ةن اسهل جاة ي وهق ادنيغاف  ياا ادنيةني اي جلةة وهةق  ةمف ادقةةهأ وهةذا ادف ةو ة(ةو كبة ه  وشغف: ر و ةنيتق  

 ووآه وجبوهي إذا دصاأ كب ه ووئته وجبوتهأ 
وادضلا اياتل ق  شغفوا  ا رتاها أ ويا راه ةن اسمجاا جيال مدتلااز دةنابة  ققده  رتبا أ ودصةه شغفوا رتبةهي دق  

 و ادنيغاف ربةم ادقةهي كناية الن ادتلينأ دصاأ رتبه شغارواي دق اقل 
ومذكا ادف و ق  ولاا ناق   أل  ادف و ايان  إىل ددفاظ ا لقع  ا ا لع ايذكا اداامل جيقز جتاي ه ةن ادتاال مالتبةاو  

 ا لعي ولانه مدتاال مالتباو ا لاالة ة(و  وجاالت سااو  أ 
 ناث  و هي هاال ر ةة مجع ميااي ة(و صباة و ةلةأ ودةا اىاال ادح ق آقا  ناق   رةاا  المةة أت 
ولةة  مقةة م وجةةه ماةةلاة ادةةذق اشةةلى يقسةةف الةاةةه اداةةمم مسةةهل اد زيةةز النةة  لقدةةه م ةةاىل  ولةةاا ادةةذق اشةةلاه ةةةن ةقةةا  

  ةادمه أ ومق م ذكا االه واالوا ق اد ا اة وق اد رباناةأ 
قق  استحضاو احلادة اد جابة دقق  اسنيةاو الةاوةا ق دنفاةون وجميال  مااو    قاغة ايضاوع ةع كق  ايااو   ةض  د 

 ودقةوا الةا صنا واأ ونظاه ق استحضاو احلادة لقده م اىل  جيا دنا ق لقم دقط أ 
 ومجةة  ل  شغفوا رتبا  ق ةقهللاع ادت ةاو  لةة  مااو  رتاها أ  
واسنيةةةاو الةاوةةةاأ وادتأكاةةة  أ إ   وادةةةمم دتحقاةةةق ومجةةةةة  إان دنااهةةةا ق هللاةةةما ةبةةةني  اسةةةتئناف ا تةةة ائي سظوةةةاو ادةةةةقم  

 االتقا هن ذدكي وإ  ا ا دتولتون  رن حيا را الةا ذدك ادفىتأ 
وادضما هنا: لادفةة  ايةق ادقةقاأي دق هةي ةفتقنةة اد قةو حبةه هةذا ادفةىتي ودةا  ايةاا  ادضةما ادة يفأ وهةذا كققدةه  

 م اىل آنفا  إ  دمان دفي هللاما ةبني أ 
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ال   مبياهن دوسة  إداون ودالت ت ىن ةتيئةا وآمة  كةو وارتة   ةةنون سةيانا ولادة  اقةام الةةاون رةلةا ودينةه  رةلا  
[ لاد  رذدين ادذق يتنف راه ودق  واو مه 31دكربنه ول  ن دي يون ولةن رتاي ت ةا هذا  نياا إ  هذا إ  ةةك كامي]

[  رتةةق الةةع د  ي ةة ى إىل اياةةلقع 32ادقةةا اين] الةةن نفاةةه راست قةةهل ودةةئن مل يف ةةو ةةةا آةةةاه دااةةجنن ودايةةقان ةةةن
 نفاهي رت  يته مدباال هنةا إةةا ألنةه هللاةلن ة ةىن دقةربت ي كقةقا اي(ةو:  ماةلع مي اة ق قةا ةةن د  مةااه  دق ختةرب النةهأ 
وإةةا د  ميةةق  ادبةاال ةزيةة   دةتقكاة  ة(ةةو لقدةةه م ةاىل  واةاةةحقا  اؤوسةيهل أ ود ةةةق الةةةا كمةوةن اسةةهل اييةاي لاةةو: ألرةةن 
دو    ذدك د  يبةم لقىن إداولةا راغايوةا   اهللاةوا يقسةف الةاةه اداةمم الةةاون رةاين مجادةه ألرةن درتبةنب د  ياينةهأ ولاةو: 
ألرةن لةنةةه قفاةةة رأشةبه اييةةاي وجيةةقز د  ييةةق  د ةةق الةةةا لةةقىن اسةهل اييةةا ألرةةن لةنةةه ق صةقو  اسنيةةاو وهةةن يضةةلا  

 غف مد ب  ق الا ههل  ا ةنياأ رتا ها الةا التناال ة(ةهي إذ جيقز د  ييق  ادني
 ودالت ت : دصةه دال  تي د  د  اد اا األوىل اتالي كلا مق م الن  لقده م اىل  ودالت ان دةياراين الذام ةوانا  ق سةقو   

 ادنااالأ 
وايتيةأ: حمةو ا ميةاالأ وا ميةاال: جةاةة لايبةة ةةن ا هللاةة جاع الةةا ا نةه ةةع انتقةاأ لةاةو ق ادنقةف األالةةاأ وإمنةةا  

ق  ا ميةةاال إذا دوية  إ ادةةة اييةث وا سةةلارتةي دق درتضةات ىةةن منةاوو يتيةةئن الةاوةا دتنةةاوا   ةامأ وكةةا  دهةو ادةةلف يية
اكةق  ةتيئني كلا كان  الا   دةاوةا ي ومل مزا دسا  اميائوهل ةقجةق   ق  ايو اآلةوأ ولةاا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل 

  دةا دان رم آكو ةتيئا أ 
 ت ق ةوا مسيتاال كققده  اي هاةا  ا ن   صارتا أ وة ىن  آم   دةا  
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وادايني: آدة ل ع ادةحهل و ةاهأ لاةو: درتضةات ىةن دماجةا وةةقزا رحضةا  واميةأ ي ولة  رتةذف هةذا  ادف ةم  إجيةازاأ   

 ودال   كو وارت   سيانا دقنيا اد(لاوأ 
ي قو الةاوةا إ  إبذرةاأ والة ق ر ةو ااةاوم حبةاف  الةةا  ولقىا  اقام الةاون  يقتضي دنه كا  ق  ا  آقا وكا     

 ألنه هللالن ة ىن  ا قو  أل  ايققق   ققده الةاون   جما  قاوجه ةن ادبا  ادذق هق راهأ 
وة ةةةىن  دكربنةةةه  دالظلنةةةهي دق دالظلةةةن مجادةةةه ومشائةةةةهي رةةةاىلز  راةةةه دة ةةة ي دق دال  مةةةه كبةةةااأ ود ةةةةق اديةةةرب الةةةةا الظةةةاهل  

 ادقفات   ظهل ادذاتأ ادقفات منيباوا دقرا  
ومق اع دي يون كا  ةن ادذهقاأ دق دجاين اداياكني الةا دي يون حيانب درن يق  ةن ادفقاكةهأ ودوية  مدق ةع ا ةاحي  

 د ةق الةاه ادق ع جمازا دةلبادغة ق ش مه رتىت كأنه ل ع ل  ة ةن حلهل ادا أ 
شيال و ااالمةه ةنةهأ ودصةو  رتاشةا  ر ةو ية ا الةةا  و رتاي ت  ماكاه الايب جاى جماى اي(و ياا  ةنه إ  اا شيال الن  

ايباال   الن شةيالي مث ي اةةو ة اةةةة احلةاف راجةا  ةه ق ا سةت(ناال راقتقةا الةاةه اتو أ ولة  يقصةو  ةه اسةهل ا مدةة راقةا  
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كةادالني الةةا ادنفةي يقةاا: رتاشةا  ي دق درتاشةاه الةن د  ييةةذأي كلةا يقةاا:   دلاةهلأ ولة  مةزا  راةه  م ا ةا راقةةاا: 
اشا ت ورتاي تي حبذف األدفي دق رتاشا ألجةهي دق اقره د  دكذأأ رتيي هبذا ادلكاه كمم لادته ادناةق  ية ا رت

 الةا هذا اي ىن ق دغة ادقبط رتياية مي ىنأ 
 ولاد د ق اللاو رتاشا ت  إبثبات ددف رتاشا ق ادقصوأ ولاد ادبقاة حبذروا راهأ وامفققا الةا احلذف ق رتادة ادقلفأ  
ولقىن  ةا هذا  نياا  ةبادغة ق رقنه حماسةن ادبنيةاي رل نةاه ادتفضةاو ق حماسةن ادبنيةاي وهةق هللاة  ة ةىن ادتنيةا ه ق مأ  

 ادتنيباهأ 
مث شةةةبونه  قارتةةة  ةةةةن ايمئيةةةة   ايقةةةة رتقةةةاه ق جةةةن  ايمئيةةةة منيةةةباوا  ةاغةةةا ة كةةة اأ وكةةةا  ادقةةةبط ي تقةةة و  وجةةةق   

ي وي ربو  النوا مآلىة دو لضا  يقم ا زاالي وجي ةق  ىا صقواي ود ةوهل كانقا ةقجق ات الةقية هي ةن جن  األوواح اد ةقية
يتققةةق  د  ميةةق  ذواات رتاةةنةأ وةنوةةا ةةةا هةةي ة ار ةةة الةةن اياةة  يةةقم ا ةةزاالأ رةةأ ةق ق اآليةةة اسةةهل ايةةةك الةةةا ةةةا كانةة  

 رتقاقته مماثةة حلقاقة ةالا ايةك ق ادةغة اد ا اة مقايبا ألروام ادااة نيأ 
ا ادتنيةةباه ةةةن منيةةباه احملاةةقس ميتخاةةوي كقةةقا اةةةاا ادقةةا : وةاةةنقنة زوو كأناةةاأ د ةةقاا وادفةةاال ق  رةةذدين  رةةاال روةةذ 

 ادفقاحةي دق د  كا  هذا كلا زاللنت ةةيا روق ادذق  ةغين قربه رةلتنف راهأ 
 ق يا: ق شأنه دو ق حمبتهأ و يتنف راه   ق  دةت ةاوي ة(و   قة  اةاد  ادناو ق ها  أ وهنادك ةضاف حمذوفي وادت 
واسشاو  أ ذدين  دتلااز يقسف الةاه اداممي إذ كن مل ياينه لبوأ وادت با النه ميقصقداة د  م الةهل ادناق   نيةيال ةةن  

ة ارامه  ا مةك ادقةةي ول  مرت  ىن  را واو مه ألرا ودت ةنون ا رتنا   ه ر ةلة  درةن لة  الةذوراأ وادظةاها درةن  
 ئو ىا رةهل ميتهل النون دةاهاأ كن قم

واست قةةهل: ةبادغةةة ق القةةهل نفاةةهي راداةةني وادتةةاال دةلبادغةةةي ة(ةةو: استلاةةك واسةةتجلع ادةةادق واسةةتجاأأ رةةاي ىن: دنةةه  
 اةتنع اةتناع ة ققمي دق جاالم ايااو   ق ائة القهل نفاه ةنواأ 

وةةاي ود    ي قةةي دةاهةةاي رأكةة ت رتقةةقا ومل مةةزا ةقةةللة الةةةا ةااو مةةه مقةةاحيا  فةةاط رتبوةةا إايهي واستنيةةلاقا   ظلت 
 سجنه  نقين ادتقكا ي ول  لاد  ذدك مبالع ةنه إوهام دهأ 

 ورتذف الائ  صةة  ةا آةاه  وهق هللالا جماوو مدباال الةا نزع ااار  ة(و: دةامك اااأأأ  
كمةوهل  فت  اداني إ    واداجن  فت  اداني: لااس ةق و سجنهي مب ىن احلب  ق ةيا  حماط    ام ةنهأ ومل دوه ق 

ق لةااال  ي قةقأ هةذه اآليةةأ واداةةجن  ياةا اداةني: اسةهل دةباةة  ادةذق ياةجن راةهي كةةأرهل الةقه  قةاغة ايف ةقا كادةةذ   
 ودوا وا اياجق  راهأ ول  مق م لقىا آنفا  إ  د  ياجن دو الذاأ دداهل أ 

قةغاو ةةن د  يقةاا: ودايةقنن صةا ااي كلةا مقة م وادقا ا: ادةذداوأ وماكاةه  ةةن ادقةا اين  دلةقى ق ة ةىن ادقصةف مد 
 الن  لقده م اىل  لاا دالقذ مت د  دكق  ةن ا اهةني  ق سقو  ادبقا ي ولقده  وكقنقا ةع ادقا لني  ق آقا سقو   ااال أ 

 وإال ا  ايتيأ ىني و قرتوا  ااها ىن ي ا الةا درن كن ةن قمئةواأ  
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 2183صفحة : 
 
[ 33رتةةةه إ  ممةةةا يةةة القنف إداةةةه وإ  مقةةةاف الةةةف كاةةة هن دصةةةه إدةةةاون ودكةةةن ةةةةن ا ةةةاهةني] لةةةاا وأ اداةةةجن د  

[  اسةتئناف  اةايني أل  ةةا رتيةي لبةةه ةقةام شة   ةةن 34راستجاأ ده و ه رقاف النةه كاة هن إنةه هةق اداةلاع اد ةةاهل]
 شأنه د  ياأا ساة ه الن رتاا مةقي يقسف الةاه ادامم راه ديمم اةاد  اد زيزأ 

مم ةناجةةا  دا ةةه ادةةذق هةةق شةةاه ههلي رادظةةاها دنةةه لةةاا هةةذا ادقةةقا ق نفاةةهأ وحيتلةةو دنةةه جوةةا  ةةه ق ةةةةئون وهةةذا اديةة 
 أتيااا ىن ةن د  يف و ةا أتةاه  هأ 

ولاد ا لوقو  اداجن   ياا ادانيأ ولاده ي قةقأ ورتة ه  فةت  اداةني الةةا ة ةىن ايقة وي دق د  اداةجن درتةه إ أ  
مل وادني   وهللااق ادنف  الةا ةا ي القنه إداه ةن ا ستلتاع مياد  احلانة ادنفااة الةا ةا ورضو اداجن ةع ةا راه ةن األ

راه ةن ادةذ  ودين كاهه دف و احلاام رضو الن ه ةقاسا  اداجنأ رةلا الةهل دنه   حماص ةن درت  األةةاين صةاو اداةجن 
 ةمالةة ادفياي كلحبة ادنيجاع احلاأأ حمبقم إداه مالتباو دنه  ةقه ةن ادقلقع ق احلاام روي حمبة انشئة الن 

راسقباو    اداجن درته إداه ةن ا ستلتاع ميةاد  ةاةت لو ق إننيةاال اداهللاةا مداةجن ق ةاهللاةا    م ةاىل وادتباالة    
الةةةن حماوةةةةهي إذ   رائةةة   ق إقبةةةاو ةةةةن ي ةةةةهل ةةةةا ق نفاةةةه راسةةةهل ادتفضةةةاو الةةةةا رتقاقتةةةه و   االةةةي إىل أتويةةةةه مباةةةةقأ 

 ايفاهللاةةأ 
والرب اللا الاهللاته اياد  ميقصقداة يةا ق ادقةةة ةةن اسميةاال إىل كةق  اي ةةقأ رتادةة هةي ةظنةة اد قاالاةةي أل   ةاد  ادنةاس  

الةا  ةه ادنييال ةن شأنه د  يق ن نف  اي ةقأ دةف وي رةأظوا د   ةادئون الةةا  ةةبون ةنةه اةت(ةاا دةةا ايةاد  مل يفةو 
واة ا داة اا اد قةلة ةةن ادقلةقع ق شةاك كاة هني رانتقةو ةةن ذكةا اداهللاةا ةن صةاوم الزةةه الةةا ايلان ةةي وج ةو ذدةك  

  قالا ها إىل س اا اد قلة ةن كا هاأ 
ودسن  ر و  ي القنف  إىل نق  ادناق ي رادقاو ادذق راه هةق رتةاف دصةةي ودااة  واو ا لاالةةي وادنةق  دااة  نةق  ورةع  

و إىل هللالا مجع ادنااال ةع د  ادةح  التةه اةةاد  وارتة  ي إةةا أل  ألنه ةبف  مقاده  نق  ادناق ي ووزنه يف ةنأ ودسن  ادف 
مةك اد الق  ةن و بات صنف ادنااال رايق  الةا وزا  مجع ادضلا ق  كا هن ي وإةا أل  ادناق  ادم  مج ةتون اةةاد  

والاة ها مداةجنأ  اد زيز يا ال ن كمةوا  األ  الةا دقم يقسف الةاه ادامم وكايضةه الةةا إجا ةة اد االاةةي وكةذياه ةةن
والةا وزا  هذا ييق  ادققا ق مجع ادضةلا ق  كاة هن  دق كاة  صةنف ادناةاالي ة(ةو لةقا اد زيةز  إ  كاة كن الظةاهل ي 

 دق كا  ه  ال ادناق أ 
ومجةة  وإ  مقاف الف كا هن  قةرب ةاةت لو ق ادتخةقف وادتقلةع ادتجةاال إىل   وةمزةةة دة، أ حنةق و ةه مدتةربؤ ةةن  

ق  واانيةاة ةةن مقةةه ادقةةه وةةن ادفتنةة مياةو إىل ادةةذ  احلةاامأ رةاارب ةاةت لو ق ادة الاالي ودةذدك رةاع النةةه احلةقا وادقة
 مجةة  راستجاأ ده و ه أ 

 وة ىن  دصه  دةوأ وادقبق: اياو إىل احملبقأأ  
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  دك(ةا ةةن دكةن جةاهم  وا اهةق : سفواال األرتممي را وو هنا ةقا و احلةهلأ وادققا ق د  ةبادغةة  دكةن ةةن ا ةاهةني 
 كادققا ق  ودايقنن ةن ادقا اين أ 

وال ةةف مجةةةة  راسةةتجاأ   فةةاال ادت قاةةه إشةةاو  إىل د    الجةةو إجا ةةة  الائةةه ادةةذق مضةةلنه لقدةةه  وإ  مقةةاف الةةف   
 كا هن أ واستجاأ: ةبادغة ق دجاأي كلا مق م ق لقده  راست قهل أ 

 الةا اد قلة رةهل ينخ ع ديا ها و  ديا  قمئةوا ق دهللااق األولاتأ وصاف كا هن النه صاف دثاهي وذدك    ثبته  
ومجةة  إنه هق ادالاع اد ةاهل  ق ةقهللاع اد ةة ا استجاأ  اي  قف  فاال ادت قاهي دق دجاأ  الةااله  ة و  ةوةةة ألنةه  

 ة هأ وأتكاة ه  ضةلا سايع اسجا ة والةاهل مدضلائا ااادقةأ رادالع ةات لو ق إجا ة اي ةقأي يقاا: الع   ين 
 ادفقو دتحقاق ذدك اي ىنأ 

 [   35 مث   ا ىهل     ةا ودوا اآلايت دااجننه رتىت رتني] 
 

 2184صفحة : 
 
 مث  هنا دةلماه اداميبي كلا هق شأرا ق ال ف ا لو رإ  ةا   ا ىهل دالجه     ةا كققة   ااالمةهأ وإمنةا  ة ا ىةهل د    

ال  ادقادة الن اةاد  اد زيز ق شأنه ريا  ذدك القه انقااف ادناق  ألرا قنيا  ياجنقا يقسف الةاه ادامم رتني شا
إ  هةن انقةةارن د  منيةةاع ادقادةةة ق شةةأرا وشةةأ   ةةااال  يقسةةف الةاةةه اداةةمم رااةةة  د  مغ ةةي ذدةةك  اةةجن يقسةةف الةاةةه 

ىةاأ ود ةوةا دوا ت د  مةقههل  ادامم رتىت يظوا ق صقو  اةاةني إبوا مه اداقال مةاد  اد زيزي وهي ماةي  ةذدك إىل م قي ةه
 ادناس    ةااو مه إايها ول   يقم ذدك اةلعي ود  مقههل درن شقاه  الةا يقسف الةاه ادامم أ 

 وادضلا ق  ىهل   لاالة اد زيز ةن ةنيا وآةاأ  
ا   ة   م ومجةة  دااجننه  جقاأ لاهل حمذوفي وهي ةت ةقة ر و    ا  الن اد لو رالةا   ة ه ألجةو  م ادقاةهل أل  ةة 

ادقاهل كمم ةاتأنفأ وراةه  داةو دةل لةقا احملةذوف إذ ادتحقاةق د  ادت ةاةق    ةتص  ر ةاا ادظةني وهةق ةةذهه يةقن  
  ن رتباهي أل  سبه ادت ةاق وجق  د ا  ىا ص و اديممأ وق هذه اآلية  داةهأ 

 وادتق يا:   ا ىهل ةا ي ا الةاه هذا ادقاهلي دق   ا ىهل أتكا  د  ياجنقهأ  
وذكةا ق اي ةةىن ق آقةةا ا لةةو ادةةح ىةةا حمةةو ةةةن اسالةااأ: ولةةقع ااةةمف ق ادفاالةةو وانئةةه ادفاالةةوي هةةو ييةةق  مجةةةة?  

رأجةةازه هنيةةام وث ةةةه ة ةقةةاي ودجةةازه ادفةةااال ومجاالةةة إذا كةةا  ادف ةةو لةباةةا ووجةة  ة ةةةقي و ةةةقا اآليةةة الةاةةهي وناةةه إىل 
 ه مي ىنأ سابقيهأ وهق ي وا إىل ة ىن ادت ةاقي وادت ةاق دنا

واحلني: زةن  ا حم و ي رإ  كا   رتىت رتني  ةن كمةوهل كا  اي ىن: درهل دةةاوا  اةجنه سةجنا  ةا ة جةو اية  أ وإ     
 كا  ةن احلياية كا  ادقاآ  ل  دهبهل اي   ادح دذنقا  اجنه إداوا إذ   يت ةق راوا ادغاض ةن ادققةأ 

 أ اةاد  اد زيزأ واآلايت:   ئو ص و يقسف الةاه ادامم وكذ 
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 و قو ة ه اداجن رتني لاا درت مها إين دواين دالقا أاا ولاا اآلقةا إين دوين د ةو رةقو ودسةي قبةزا أتكةو اد ةا ةنةه  
[  امفق مجاع ادقااال الةا كاا سني  اداجن  هنةا مب ةىن ادباة  ادةذق ياةجن راةهي 36نبئنا  تأويةه إان نااك ةن احملانني]

 ت ةق إ  مييا    ميق وأ أل  اد ققا   يناسه د  ي
وهةةذا  ادفتاةةا  مهةةا سةةالي ايةةةك وقبةةازه  ضةةه الةاولةةا ايةةةك رةةأةا  اةةجنولاأ لاةةو: اهلةةا  تاةةلاهل ايةةةك ق ادنيةةااأ  

 واد  امأ 
 ومجةة  لاا درت مها  ا ت اال حماوو ي كلا  ا الةاه ر و ادققاأ  
 سف الةاه ادامم  انوهلأ وكا  م با اداؤاي ةن رنق  الةلائوهل رةذدك دي     ه يق  
وهذا  ادفتاا  مقالا ةن يقسف الةاه ادامم كلاا اد قو وادفوهل رظنا دنه حيان م با اداؤاي ومل ييقان الةلا ةنه ذدك ةن  

 لبوي ول  صا را ادققاأي ودذدك لا   إان نااك ةن احملانني ي دق احملانني ادت باي دو احملانني ادفوهلأ 
اا: هق   حيان ادقااال ي دق   يتقنواأ وةن الا   ايااجني رتياية اياائي ادح ياورةاي دفقة ارهل واسرتاا : اسمقا ي يق 

األقبةاو ادةح هةي وسةةائو احملا ثةة واحملةاوو ي وألرةهل يتفةةاالدق  مبةا الاةا د  يبنيةاههل ماةةمص ق اياةتقبوأ وكةا  الةةهل م بةةا 
ا الةاه لقده م اىل رتياية الن ةةك ةقا  درتقين ق وؤايق إ  كنتهل اداؤاي ةن اد ةقم ادح ينيتغو هبا كونة ايقاينيي كلا  

 دةاؤاي م ربو   كلا ساأ أ 
واد قةةا: ادضةةغط مداةة  دو حبجةةا دو حنةةقه الةةةا شةةيال راةةه و ق ةةة سقةةاام ةةةا راةةه ةةةن ايةةائع زيةة  دو ةةةاالأ واد قةةا: ةةةا  

 ياتخام ةن اي ققو الي مسهل حمةهي دق ة ققو ةن كذاأ 
  ة ةن  لاق ادرب دو ادني ا دو حنقمها ي جن ميةاال ويقهللاةع لةاأ ادنةاو رتةىت ينضةج دا كةوي وياةلا و افةا واابز: اسهل دق 

 ديضاأ 
 وادضلا ق   تأويةه  دةلذكقوي دو دةلائي مالتباو ا ن أ  
 ومجةة  إان نااك  م ةاو  نتفاال اياتفا  ةن  نبئنا أ  
   
 

 2185صفحة : 
 
ه إ  نبأميلا  تأويةه لبو د  امايلا ذديلا مما الةلف ويب إين ماك  ةةة لقم   ي ةنةق  مت  لاا   امايلا   ام مازلن  

[ وامب   ةةة آمئي إ ااهاهل وإسحاو وي ققأ ةا كا  دنا د  ننياك مت ةن شيال ذدك ةن 37وههل مآلقا  ههل كاراو ]
 لاا   امايلا  جةقاأ الةن كمةولةا رفقةة  [  مجةة 38رضو   الةانا والةا ادناس ودين دك(ا ادناس   ينيياو ]

 الةا دسةقأ رتياية مجو ادتحاووأ 
دوا  هبذا ا قاأ د  يفلض إلباىلا الةاةه وةمزةةة احلة يث ة ةه إذ مهةا يللبةا  م بةاه ادةاؤاي راة ةج ق ذدةك  القهلةا إىل  

 ةقةةةا ىةةهلي وهةةق ولةة  إرتضةةاو   ةةام اسميةةا  ادقةةحا  ةةةع ادقالةة   نةةه ي ةةرب ىلةةا وؤايمهةةا  ةةا   اةة ي وج ةةو دةةذدك ولتةةا ة
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اياةةاجني إذ دةةا  ىةةهل ق اداةةجن رتةةقا ث يقلتةةق  هبةةاي وأل  ان بةةاو األ ةةقاأ وإرتا ةةة ا ةة وا  حيةةقا  اةةنوهل و ةةني وؤيةةة 
 ادنيل ي رةا  ىهل إ  رتقا ث درتقاىهل ةن   ام دو نقم دو هبقأ ةنهأ 

ده  لبو د  امايلا  ةن م جاةه ىلا أتويةو وؤايمهةا ودنةه ويظوا د  دة  إماا  اد  ام رتانئذ مل يين   ا ا كلا  ا الةاه لق  
   يليث ق ذدكأ 

ووصةةف اد  ةةام علةةةة  مازلانةةه  مقةةاي  مدضةةبط  نةةه   ةةام ة ةةةقم ادقلةة    مالةةه   ةةام يوةة ى ىلةةا حباةةث   ينضةةبط  
 رتققدهأ 

اي ولقدةه ق سةقو  األالةااف  دو ممةا ورتقاقة ادازو: ةا  ه ادنفةعي وي ةةق الةةا اد  ةام كققدةه  وجة  النة ها وزلةا  دق   اةة 
وزليهل   ي ولقده  وىهل وزلوهل راوا  يا  والنياا أ وي ةق الةا اسنفاو ايت اوف كققدةه  واوزلةقههل راوةا واكاةقههل أ وةةن 

 هنا ي ةق الةا اد  اال ايقل ي يقاا: كا   نق رم  ةن ةامزلة ا ن ي ووزو ا ن  كذا كو يقمأ 
 ةةا الةةا  إداةه هللاةةلا   تأويةةه  األواي وهةق ايائةةي دو اينةامأ و  ينبغةةي د  ي ةق  إىل   ةةام إذ   وهللاةلا   تأويةةه  الائةة  إىل 

 حيان إ مو ادتأويو الن األنباال  الاال دصناف اد  ام قمرا يا سةيه مجوقو ايفااينأ 
رتةةاا اسنبةةاال  تأويةةو ادةةاؤاي  وا سةةت(ناال ق لقدةةه  إ  نبأميلةةا  تأويةةةه  اسةةت(ناال ةةةن درتةةقاا ةت ةة    مناسةةه ادغةةاضي وهةةي  

ورتةةاا ال ةةةهي دق   ا  اد  ةةام اي تةةةا  إ  ق رتةةاا دين لةة  نبأميلةةا  تأويةةةو وؤايكلةةاي دق   ق رتةةاا ال ةةةهأ رادققةةةا 
 اياتفا  ةن ا ست(ناال إهللااقأ 

  اي إ  كته ىهل أ وجا ت مجةة احلاا ةن ادقاو ول   ةع درا ةاهللااة اكتفاال  ا ط ا ست(ناال كققده م اىل  و  يق  ق  وا 
ومجةة  ذديلا مما الةلف ويب  استئناف  اايني أل  وال ه  تأويو اداؤاي ق ول  لايه ي(ا الجه اداائةني الن لق  الةلةه  

والن اد ايقة ادح رتقو هبا هذا اد ةهلي راجاه    ذدك مما الةله   ختةقا إىل  القهلا د ميا  إبده وارت أ وكا  ادقبط 
     اآلىةأ ةنياكني ي ينق   ت

ولقده  مما الةلف ويب  إيذا   نه الةله الةقةا دقاىي وهي الةقم ادنياي ة واحليلةة وا لتقةا  واألةانةة كلةا لةاا  اج ةةف  
 الةا قزائن األوض إين رتفاظ الةاهل أ 

و والةقةةا دقةاى ممةا وزا  ق ا ستئناف ادبااين مجةة  إين ماك  ةةة لقم   ي ةنق  مت  أل  اسقبةاو      الةلةه ادتأوية 
ي(ا ادا اا الن وساةة رتققا هةذا اد ةةهلي رةأقرب    سةبه النايةة    ةه دنةه انفةا  ق ذدةك اييةا   تقرتاة    ومةاك ةةةه 

 دهو اي ينةي رأوا    اقتااوه ى يوهلي وجيقز كق  ا لةة م ةامأ 
 سقو  األن امأ وايةة: اد يني مق م ق لقده   ينا لالا ةةة إ ااهاهل رتنافا  ق  
ودوا  مدققم ادذين   ي ةنق  مت ةا ينيةلو ادين ةاناني ادةذين ننيةأ رةاوهل وادقةبط ادةذين شةه  اةنوهلي كلةا ية ا الةاةه لقدةه  

 ةا م ب و  ةن  ونه إ  دالاال الاتلقها ي دو دوا  ادين اناني قاصةي وههل ادذين ننيأ رةاوهل م ايضةا مدقةبط ادةذين ةةاثةقههل 
 هبذا د    يقاجووهل مدتنيناع استنزا  د ائا نفقوههل ةن ةقالظتهأ ق اسشااكأ ودوا  

وزاي   هللالا ادفقو ق لقده  ههل كاراو   دوا   ه ختقاص لقم ةنوهل  ذدك وههل ادين اناق ي ألرةهل كةانقا ينيةاو  ادب ةث  
 األوواح وا زاالأ  ة(و كفاو اد اأأ ودوا   ذدك إقاام ادقبط أل  ادقبط وإ  كانقا ةنياكني رق  كانقا ي(بتق    ث
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 وادلك: ال م األقذ دةنييال ةع إةيانهأ دشاو  ه إىل دنه مل يتبع ةةة ادقبط ةع رتةقده  انوهلي وكق  ةق ه ةت ينا هباأ  
   
 

 2186صفحة : 
 
ا وذكا آماله م ةالا  فضةوهلي وإظواوا داا قاة ادقمح راهي ودنه ةتاةاو ةن آمئهي ول  القةه ةن دوا ننيأمه مث أتي  مب  

الةله و ه رحقو ده  ذدك ادنياف اد ظاةي وادنياف اد قاةيأ ودذدك لاا ادنيب صةا   الةاه وسةهل يا سئو الن دكةام 
ادناس:  يقسف  ن ي ققأ  ن إسحاو  ن إ ااهاهل نيب ا ن نيب ا ن نةيب ا ةن نةيب  أ وة(ةو هةذه اداةاةةة ق ادنبةق  مل جيتلةع 

دنبق  دكلةوا وهق اداسادةي دو إذا كا  إقق  يقسف الةاه ادامم  ا دنباةاال ألرت   ا يقسف الةاه ادامم إذا كا  اياا  م
 الةا ودق رايق ةن اد ةلاالأ 

ودوا  ممباع ةةة آمئه امباالوا ق دصقىا لبو د  ي  ا ادنبق  إذا كا  رالا إذا كا  رالا دورتي إداه زاي   الةا ةا دورتةي  ةه  
  نبقالمةه كانة   ةقرتي ة(ةو ةةا دورتةي  ةه إىل آمئةهي كققدةه م ةاىل  شةاع ديةهل ةةن إىل آمئه ةةن م بةا ادةاؤاي وا لتقةا   دو د

 اد ين ةا وصا  ه نقرتا  إىل لقده  دلالقا اد ين و  متفالقا راه أ 
وذكا اداةف ادقاحل ق احلق يزي   داو احلق  ينةاي وذكةا هللاة ههل ق ادبا ةو دققة  الة م احلجةة هبةهل مبجةا ههلأ كلةا ق  

   ةن  ونه إ  دالاال الاتلقها دنتهل وآمؤكهل أ لقده اآل   ةام ب و 
ومجةة  ةا كةا  دنةا د  ننيةاك مت ةةن شةيال  ق لةق  ادباةا  يةا التضةته مجةةة  وامب ة  ةةةة آمئةي  ةةن كةق  ادتقرتاة  صةاو   

ن كاداجاة ىهل الاف هبا دسةمروهل  ةني األةةهلي والةاروهل هبةا دنفاةه ق هةذه ادفاصةةأو   فةا ةةا مقتضةاه صةاغة ا حةق  ةة
ةبادغة انتفاال ادقصف الةا ايقصقفي كلا مق م ق لقده م اىل  ةا كةا  دبنيةا د  ي ماةه   اديتةاأ  ق سةقو  آا اللةاا ي 

 والن  لقده م اىل  لاا سبحانك ةا ييق    د  دلقا ةا دا    حبق  ق آقا سقو  اد قق أ 
 مدنفيأ  و ةن  ق لقده  ةن شيال  ةزي   دتأكا  ادنفيأ ود قة  الةا ايققق  
 ومجةة  ذدك ةن رضو   الةانا  زاي   ق ا ستئناف وادباا  دقق  ادل اه ق امباع  ين ادتقرتا   نه رضوأ  
 ولقده  والةا ادناس  دق ادذين يتب قرهلي وهق ايققق  ةن ادل اه م لةة أ  
خا بني ق إشةااكوهل رتةاا ةةن ييفةا ن لةة ودما ا ست واك  ققده  ودين دك(ا ادناس   ينيياو   دةتقاي     رتاا اي  

 ي أل  إوساا اى ا  ن لة ينبغي د  ينظا ادناس راوا را ةلقا د  ةا ي القرهل إداه قا وإنقةاذ ىةهل ةةن ا حن ةاط ق ادة ناا 
 واد ذاأ ق اآلقا ي وأل  اسالااض الن ادنظا ق د دة ص و اداسو كفا  ن لة اد قو وادنظاأ 

[ ةةةةا م بةةة و  ةةةةن  ونةةةه إ  دالةةةاال الاتلقهةةةا دنةةةتهل 39مأ ةتفالةةةق  قةةةا دم   ادقارتةةة  ادقوةةةاو] اي صةةةارتيب اداةةةجن ددو  
وآمؤكةةةهل ةةةةا دنةةةزا   هبةةةا ةةةةن سةةةة ا  إ  احليةةةهل إ  ت دةةةةا د  م بةةة وا إ  إايه ذدةةةك ادةةة ين ادقةةةاهل وديةةةن دك(ةةةا ادنةةةاس   

يق ادن اال ايالالي ال ولا إىل ةا يققده دمهتلام [  استئناف ا ت ائي ةق و  تقجاه اا اأ إىل ادفتاني   ا 40ي ةلق ]
  هأ 
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والةرب النولةا  قصةف ادقةحبة ق اداةجن  و  االاولةا إةةا  وةةو االاولةا النة ه إذ كةاان لة   قةم اداةجن ة ةه ق مةةةك  
اال اسدةف ادااالة لبو د  م قا اي اشا   انولا و انهي وإةا د يذا  مبا رت ث ةن ادقةة  انولا وهي صةة ايلاثةةة ق ادضةا 

 ق ادقرتنيةي رإ  ايقارقة ق األرتقاا صةة مققم ةقام صةة ادقاا ة دو مفقلواأ 
وامفق ادقااال الةا كاا سني  اداجن  هنا مب ىن ادبا  ادذق ياجن راه اي البق ي أل  ادقارته   يضاف إىل اداجن  

 إ  مب ىن اييا أ 
 ي دق اي صارتبني ق اداجنأ واسهللاارة هنا الةا مق يا رتاف ادظاراةي ة(و: ةيا ادةاو 
ودوا  مديةةمم ادةةذق كةلولةةا  ةةه مقايامهةةا إب  ةةاا  ينولةةاي را سةةتفوام مقايةةاقأ ولةة  ومةةه ىلةةا ا سةةت  ا  قجةةه ق ةةايب  

لايةةه ةةةن دروةةام اد اةةةةي إذ رةةاض ىلةةا إىةةا وارتةة ا ةتفةةا ا مسىاةةة كلةةا هةةق رتةةاا ةةتةةه ادةةح دقةةربههل هبةةاأ ورةةاض ىلةةا آىةةة 
ةةةنوهل إمنةةا يتقةةاف ق دشةةااال ة انةةة ةةةن دنةةقاع ايقجةةق ات كةة  سةةة انه   ي ةة وها إىل ةةةا هةةق ةةةن ن ةةاو  ةتفةةالني كةةو إدةةه

 سة ا   اه ةنوهلي وذدك رتاا ةةة ادقبطأ 
   
 

 2187صفحة : 
 
إىل مث راض ىلا ةفاهللاةة  ني جملقع احلةادني رتةاا اسدةه اينفةا  مسىاةة واألرتةقاا ايتفالةة دآلىةة ايت ة  ين داقةو  ةذدك   

إلناالولا    رتاا اينفا  مسىاة دالظهل ود ةىني راج ةا  الةن االتقةا  م ة   اآلىةةأ ودةا  ايةاا  ةةن هةذا ا سةت  ا وجةق  
 احلادني ق اسىاة وايفاهللاةة  ني دصحاأ هذين احلادني أل  ايخا بني   ي ةنق   قجق  اسده ادقارت أ 

وهةةق ادتفضةةةاو  ةةني ةنيةةةلكات ق صةةةفةأ وجيةةقز د  ييةةةق   قةةةا   هةةذا إذا  ةةةو دفةةظ  قةةةا  الةةةةا ظةةاها ايت ةةةاوف ةنةةةه 
ةات لم ق ة ةىن ااةا النة  اد قةوي دق اداجحةا  وادقبةقاأ واي ةىن: االتقةا  وجةق  دومأ ةتفةالني دوجة  دم االتقةا  دنةه   

ةي إذ يتبةني ىلةا د  يقج  إ  إده وارت ي دااتنزا  ذدك  ائا نظامها واست  ىلا رتىت ينجةي ىلا راا  االتقا  م ة   اآلىة
دومم ةتفالني    ةق رتاىهل ةن م او ادفاا  وااةو ق مقةاروهلي كلةا يةقة  إداةه وصةف ادتفةاو مدناةبة دةت ة   ووصةف 

 ادقواو مدنابة دةقرت اناةأ 
 هل الةةا وكان   اينة ادقبط ق سائا اد ققو ادح رتفظوا ادتاويخ وشو ت هبا اآلةو  اينةة شةاكي دق م ة   اآلىةةأ ومدةا  

ةةةا حياودةةه   ةة  ايةة وقني ايقةةايني واسرةةانج ةةةن إثبةةات االةةلاف ادقةةبط إبدةةه وارتةة  وأتويةوةةهل ىةةهل م ةة   اآلىةةة  رةةا وةةةقز 
دة ناصةةا رةةإرهل مل ياةةت ا قا د  ي(بتةةقا إ  د  هةةذا اسدةةه هةةق ة  ةةي ادتقةةاف دآلىةةة األقةةاىأ وذدةةك هةةق شةةأ  سةةائا د اي  

ااةاا راقةب  م ة   آىةةأ واألةةهل ا اهةةة متخاةو هةذه ا التقةا ات ةةن ختةامت ادنياكي رإ  ادنيةاك يننيةأ الةن ة(ةو ذدةك ا
 نظام ةةقكوا وسم انوا وهق ادنظام اسل االي ادق ميأ 
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ن هل إ  ادقبط  نقا م    اآلىةة الةةا م ة   ادقةقى واد ناصةا و  ة  اديقاكةه ذات ادقةقىأ وةة(ةوهل اس ايةق روةهل ق ذدةك  
دىقا احلجاو أ ولقاوى ةا لالقه ق البا ها د  ج ةةقا   ضةوا آىةة دةب   ادقبائةو  درتان رتا  ةن ةنياكي اد اأ ادذين 

 كلا لاا ادنياالا:          
 ورات ثقاف إىل  ها ودرتان رتا  ةن ادقا ئة ادية ا  واآلشقويني ادذين ج ةقا اآلىة وةقزا دةنجقم واديقاكهأ   
آةةق  وعأ وةةن دالظةهل آىةتوهل ثمثةة دقةا وهةي: دوزووية ي ودزية ي  وكان  آىة ادقبط حنةقا ةةن ثمثةني وم دكربهةا النة ههل 

 وهقووسأ رةةه  م ة ادقاآ  إذ الرب الن م   ها مدتفاو رقاا  ددومأ ةتفالق  أ 
و  ة  د  دةو ىلةةا ادنيةةك ق صةةحبة إىاةةة آىةةتوهل ايت ةة  ين انتقةةو إىل إ  ةاا وجةةق  مةةةك اآلىةةة الةةةا احلقاقةةة  ققدةةه  ةةةا   

إ  دالاال الاتلقها دنةتهل وآمؤكةهل ةةا دنةزا   هبةا ةةن سةة ا  ي ي ةف د  مةةك اآلىةة   كقةق حلقائقوةا ق  م ب و  ةن  ونه
 ادقجق  اااوجي  و هي مقمهات ختاةقهاأ 

 وة ىن لقاها الةا درا دالاال لقاا إهللاارااي درا دالاال   ةالاات ىا رةا  ىا ق ادقجق  إ  دالاؤهاأ  
هل  مجةةةةة ةفاةةةا  دةضةةةلا ايارةةةقع ق  الاتلقهةةةا أ وايققةةةق  ةةةةن ذدةةةك ادةةةا  الةةةةا آمئوةةةهل سةةة ا ينارةةةذ ولقدةةةه  دنةةةتهل وآمؤكةةة 

ا رتتجام ألرتقاتوا    مةك اآلىةة ة بةق ات آمئوةهلي وإ ةاجةا دتةقةني اي ةذو  ىلةا دااةوو ىلةا اسلةمع الةن البةا   آىةة 
 ةت    أ 

 اه  اد املأ واداة ا : احلجةأ وإنزاا اداة ا : كناية الن إجيا   داو إىاتوا ق شق  
 ومجةة  إ  احليهل إ  ت  إ  اا  لاع ادتقارات ايزالقةة آلىتوهل  را   رتيهل ىا رالا زاللقا دنه ةن رتيلوا ومقارواأ  
اةهي أل  ذدةك ومجةة  دةا د    م ب وا إ  إايه  انتقاا ةن د دة إثبات انفاا    م اىل مسىاةة إىل ادت ةةاهل مةت(ةاا دةةاه ور 

 نتاجة سثبات اسىاة وادقرت اناة دهي روي  اا   لةة  إ  احليهل إ  ت  ةن رتاث ةا راوا ةن ة ىن احليهلأ 
ومجةة  ذدك اد ين ادقاهل ودين دك(ا ادناس   ي ةلق   قمصة يا مق م ةن ا ست  اي دق ذدك اد ين    اه مما دنةتهل  

 الةا ادق و دققده  إين ماك  ةةة لقم   ي ةنق  مت  إىل    ينيياو  أ الةاه و اكهلأ وهق مبنزدة و  اد جز 
 اي صةةارتيب اداةةجن دةةةا درتةة كلا رااةةقي و ةةه أةةاا ودةةةا اآلقةةا راقةةةه رتأكةةو اد ةةا ةةةن ودسةةه لضةةي األةةةا ادةةذق راةةه  

 صارتيب اداجن  ديضاأ [  ارتت  ق اهبلا مدن اال اهتلاةا مبا يةقاه إداولا ةن ادت باي وقا بولا  قصف  41ماتفتاا ]
   
 

 2188صفحة : 
 
مث إذا كا  اديمم احمليي الن يقسف الةاه ادامم ق اآلية ص و ةنه الةا حنق ادنظهل ادذق نظهل  ه ق اآلية وهق ادظاها    

كا  مجع ادتأويو ق الباو  وارت   جملةةي أل  ق أتويو إرت ى اداؤيني ةا ياقال صارتبوا لق ا دتةقاةه ةةا ياةقال   ة  أتةةو 
ةاو كام يفجأه ةن دوا اديممي رإنه     ادتأةو ي ةهل د  ادذق ياقي و ةه أةاا هةق وائةي القةا االةاي ود  ادةذق أتكةو ل

 اد ا ةن ودسه هق وائي دكو اد ا ةن قبز الةا ودسهأ 
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مي وإذا كا  نظهل اآلية الةةا  ةا ةةا صة و ةةن يقسةف الةاةه اداةمم كةا  ق اآليةة إجيةاز حليايةة كةمم يقسةف الةاةه اداةم 
 وكا  كمةا ة انا راه كو ةن ادفتاني    لاا: دةا دن  ريا  وكا ي ودةا دن  ريا  وكا ي رحيي ق اآلية مي ىنأ 

ومجةة  لضةي األةةا ادةذق راةه ماةتفتاا   كقاةق يةا  دة  الةاةه ادةاؤايي ود  م باهةا هةق ةةا دقربمهةا  ةه رإرلةا ياةتفتاا  ق  
 سجنولا أل  ذدك دكرب مهولاي راياا  مألةا م با وؤايمهاأ   دة اداؤاي الةا ةا سايق  ق شأ  

وا سةتفتاال: ةقة و اسةتفىت إذا  ةةه اسرتةاالأ وهةق: اسقبةاو إبزادةةة ةنيةيوي دو إوشةا  إىل إزادةة رتةا أ ور ةةه درةىت ةةةمزم  
درةىت ةةن ادفةىت وهةق دةولز ومل يالع ده ر و جما ي ر ا ذدك الةا د  مهةزه ق األصةو جمتةةه ي ةىني لةادقا: دصةو اشةتقاو 

ادنياأي ريأ  ادذق يفتاه يقةقق رجةه  باانةه راقةا  قةق   اانةه رتاةا دق لةقايأ واسةهل ااةرب ادقةا و ةةن ايفةح: رتةقى  فةت  
 ادفاال و ضلوا ةع ادقاو ةقققواي و ضهل ادفاال ةع ادااال ةقققواأ 

[  لةاا 42ث ق اداةجن  ضةع سةنني] ولاا دةذق ظن دنةه انم ةنولةا اذكةاين النة  و ةك رأناةه ادنيةا ا  ذكةا و ةه رةبة 
يقسف الةاه ادامم دةذق ظن اامه ةن ادفتاني وهق ادااليأ وادظن هنا ةات لو ق ادقايه ةن ادق ع ألنه   ينيك ق 

 صحة م باه اداؤايأ ودوا   ذكاه ذكا لضاته وةظةلتهي دق اذكاين دا كي دق سا كأ ودوا   ا ه ةةك ةقاأ 
تلم  اد ةةق  إىل  ادةةذق ي دق دناةةا ادنيةةا ا  ادةةذق اةةا د  يةةذكاه دا ةةهي رادةةذكا اد(ةةاين هةةق وهللاةلاا  رأناةةاه  و و ةةه  حيةة  

ادذكا األواأ وحيتلو د  ي ق  ادضلاا  إىل ةا الا  إداه هللالا  ولاا  دق يقسف الةاه اداةمم دناةاه ادنيةا ا  ذكةا  ي 
 يع اسجيازأ وذدةك د  ناةاا  يقسةف الةاةه اداةمم رادذكا اد(اين  ا ادذكا األواأ ود و كم ا رتتلادني ةاا ي وهق ةن  

د  ياةةأا   إىةةام ايةةةك مةةذكا شةةأنه كةةا  ةةةن إدقةةاال ادنيةةا ا  ق دةناتةةهي وكةةا  ذدةةك سةةببا إىاةةا ق ناةةاا  اداةةالي مةةذكا 
 ايةكي وكا  ذدك التام إىاا داقسف الةاه ادامم الةا اشتغاده   ق  اد با   و  است انة و ه الةا قمصهأ 

ق إيةةاا  هةةذا اديةةمم الةةةا هةةذا ادتقجاةةه مة فةةا ق ااةةرب الةةن يقسةةف الةاةةه اداةةممي أل  اديةةمم ايقجةةه ق اي ةةاين  ود ةةو 
 ايقجوة دد ف ةن ادقاي أ 

 وادبضع: ةن اد(مث إىل ادتاعأ  
ورالةةا رتيةةاه ادقةةاآ  الةةن رتةةاا سةةجنوهل ةةةا ينبةة  الةةةا د  اداةةجن مل ييةةن ةضةةبق ا  اةةجو يةةذكا راةةه دالةةاال اياةةاجنيي  
دسباأ سجنوهلي واي   اياجق  إداواي و  كا  ةن وزالة اداجق  و  ممن رقلوهل ةن يت و  دسباأ اداجن ويفتق  دةا و 

ايااجني ويارع إىل ايةك ق يقم ةن األسبقع دو ةن اد امأ وهذا ةن اسمهاا وادتواو  حبققو ادناس ول  د  ةةه اسسةممي 
 ا راه كو يقم دةا ايااجنيأ رإ  ةن ادنياي ة د  ينظا ادقاهللاي دوا ةا ينظ

 ولاا ايةك إين دوى سبع  قات الا  اكةون سبع الجاف وسبع سنبمت قضا ودقا اي اةات اي ديوةا اية، درتةقين ق  
[ ولةاا ادةذق اةا ةنولةةا 44[ لةادقا دهللاةةغاث درتةمم وةةا حنةن  تأويةو األرتةةمم   ةايني]43وؤايق إ  كنةتهل دةةاؤاي م ةربو ]

[  هذا ال ف جزال ةن لقةة الةةا جةزال ةنوةا ميلةةة دقصةف قةمص يقسةف 45 تأويةه رأوسةق ] وا كا     دةة دنبئيهل
 الةاه ادامم ةن اداجنأ 
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وادت ايةةف ق  ايةةةك  دة وةة ي دق ةةةةك ةقةةاأ والةةاه ادقةةاآ  هنةةةا ةةيةةا ومل ياةةله راالةةق  أل  هةةذا ايةةةك مل ييةةن ةةةةن   

يقا دايم رتيلوةا  اىياةقس  ي وهةهل اد لادقةةي وهةهل ةةن ادين ةانانيي دو ةةن  ادفااالنة ةةقك ةقا ادقبطي وإمنا كا  ةةيا
لبةو  1525إىل الةام  1900اد اأي وي رب النوهل ة وقق اس ايق مبةقك اداالا ي دق ادب وأ ول  ةةيةقا مبقةا ةةن الةام 

النيةا  ةةن ةةةقك ادقةةبطي إذ  ةةام  اياةا  الةاةه اداةممأ وكةا  القةاههل رالةا  ةني ةة   اد ائةةة اد(اد(ةة النيةا  واد ائةةة اد(اةنةة 
كانة  الةائمت ةةةةقك ادقةبط لة   قةةي ىةا رتيةهل ق ةقةةا اد ةاةا ق ة ينةةة   ابةة  كلةا مقةة م النة  لقدةه م ةةاىل  ولةاا ادةةذق 
اشةةلاه أ وكةةا  ةةيوةةهل ق مةةةك ايةة   هللاةة افا أل  اداةةاا   كانةة  يةةةقك ةقةةا اداةةفةاأ ويقةة و اي وقةةق  د  ةةةةك ةقةةا 

 كا  ق ة   اد ائةة اداا  ة النيا أ   ادافةا ق زةن يقسف الةاه ادامم
رادت با النه ميةك ق ادقاآ   و  ادت با  فاالق  ةع دنه الرب الةن ةةةك ةقةا ق زةةن ةقسةا الةاةه اداةمم  ةقةه راالةق   

هق ةن  لائق إالجاز ادقاآ  اد ةليأ ول  ولع ق ادتقوا  إذ الرب راوا الن ةةك ةقةا ق زةةن يقسةف الةاةه اداةمم راالةق  
االةةق  أل  دةتةةه ةةةا كانةة  مةةتيةهل مدقب اةةة وإمنةةا كانةة  دغةةتوهل كن اناةةة لايبةةة ةةةن اآلواةاةةة واد ا اةةةي رايةةق  زةةةن وةةةا هةةق  ف

 يقسف الةاه ادامم ق آقا دزةا  رتيهل ةةقك اداالا  الةا اقتمف ش ي  ق ذدكأ 
 ولقده  الا   مجع الانة والنيي ة(و كاامي وهق وصف ا  قاات أ  
اس ق مجع الجفاال الجف دينه صام هنا  ةقز  ر ةاا ألجةو ايزاوجةة يقاونةه وهق الةا  أ  و الجاف  مجع الجفاالأ وادقا 

 كلا لاا ادنياالا:          
 هتاك دقباة و م د قية وادقااس د قاأ دينه  ةه الةا دقباةأ   
 واد جفاال: ذات اد جف  فتحتني وهق اىزاا ادني ي أ  
ةة مقةة ة  ق لقدةه م ةةاىل  كل(ةو رتبةة دنبتةة  سةبع سةةنا و  ق و وسةبع سةنبمت  ة  ةةقف الةةا  سةةبع  قةاات أ واداةنب 

 سقو  ادبقا أ 
 واي،: دالاا  ادناسأ ومق م الن  لقده م اىل  لاا اي، ةن لقةه  ق سقو  األالاافأ  
 واسرتاال: اسقباو مدفتقىأ ومق ة  آنفا الن  لقده  لضي األةا ادذق راه ماتفتاا  أ  
  هي مب ىن ايم اةي دق درتقين إرتاال ةم اا داؤايق ةم اة ادباا  دةلجلوأ و ق  دةظاراة اةازية ادح 
ومقةة مي  دةةةاؤاي  الةةةا الاةةةةه وهةةق م ربو   دةاالايةةة الةةةا ادفاصةةةة ةةةع ا هتلةةام مدةةاؤاي ق ادت بةةاأ وادت ايةةف ق  دةةةاؤاي   

 م ايف ا ن أ 
دتأقا الن ة لقدهأ يقةاا: الةرب ادةاؤاي ةةن مأ نقةاأ لةاا ق وادمم ق  دةاؤاي   م ادتققية دض ف اد اةو الن اد لو م  

ادينياف: والربت اداؤاي مدتخفاف هق ادذق االتل ه اسثباتأ ووديتوهل ينياو  الربت مدتني ي  وادت باي ول  ال(ات الةا 
  ا  دنني ه ايرب  ق كتاأ ادياةو دب   األالااأ:          

 وكن  د،رتمم الباوا واي ىن: راا ةا م ا الةاه ودوا إشاواها ووةقزهاأ     ودي  وؤايق مث الربها                    
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وكا  م بةا ادةاؤاي ممةا ينيةتغةق   ةهأ وكةا  اديونةة ةةنوهل ي  ونةه ةةن الةةقةوهل وىةهل لقاالة  ق رتةو وةةقز ةةا يةااه ادنةائهلأ ولة   
تفتاال صةةارتيب اداةةجن يقسةةف الةاةةه وجةة ت ق آةو ادقةةبط دوواو ةةةن ادةةرب ق راوةةا هللاةةقا ط ولقاالةة  دت بةةا ادةةاؤىي رةةإ  اسةة

ادامم ق وؤياولةا ينبة     ذدةك شةائع رةاوهلي وسة اا ايةةك دهةو ةةئةه م بةا وؤايه ينبة  الةن ارتتةقاال ذدةك اية، الةةا ةةن 
 يظن هبهل الةهل م با اداؤايي و   ةق ة، ايةك ةن رتضقو كوا  ةن شأرهل م با اداؤايأ 

ومجاةع رتيلائوةا ولةص الةةاوهل رتةلةه رةةهل ييةن ةةن ي ةربه دةه  أ وإمنةا كةا  ممةا وق ادتقوا   رأوسو و الا مجاع سحا  ةقةا  
يققة  راةةه إىل اديونةة ألنةةه ةةةن ايغابةاتأ ولةة  وو  ق دقبةةاو اداةا  ادنبقيةةة د  كاةاى دوسةةو إىل سةة ا  اديةاهن دا ةةرب دةةه 

ياةةاى رةةزع رأورة  إداةةه البةة  ادةاؤاي دايم و    ادنةةيب صةةا   الةاةةه وسةةةهل وهةي ة ةة و   ةةةن اسوهاصةات ادنبقيةةةأ ورتقةو د
 اياا أ 

رادت ايف ق لقده  دةاؤاي  م ايف اد و ي واي وق  اداؤاي ادح كا  يققوا الةاوهل الةا  ايقة إالا   ادنيا  ة ارةة مدةمم د   
 ميق  اد(اناة الني األوىلأ واي ىن: إ  كنتهل م ربو  هذه اداؤايأ 

مجةةع ق رتزةةةة وارتةة   ةةةن دقةةمط ادنبةةات ودالةةقا  ادنيةةجاي  واألهللاةةغاث: مجةةع هللاةةغث  ياةةا ادضةةا  اي جلةةة وهةةق: ةةةا 
 وإهللاارته إىل األرتمم الةا مق يا ادممي دق دهللاغاث د،رتممأ 
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واألرتةةمم: مجةةع رتةةةهل  ضةةلتني وهةةق ةةةا يةةااه ادنةةائهل ق نقةةةهأ وادتقةة يا: هةةذه ادةةاؤاي دهللاةةغاث درتةةممأ شةةبو  مةةةك ادةةاؤاي   

 ز ةا كتقيه يا دشيو الةاوهل أتويةواأ مألهللاغاث ق اقتم وا وال م  ا
وادت ايف راه ديضا م ايف اد و ي دق ةا حنن  تأويو درتمةك هذه   اينيأ ومج    درتمم  مالتباو م    األشااال ايائاة  

 ق ذدك احلةهلي روي ال   وؤىأ 
او ة(ةو مال  واةاةحقا  اؤوسةيهل ي وادباال ق   تأويو األرتمم  دتأكا  امقاا اد اةو ميف قاي وهةي ةةن لباةو مال اسدقة 

ألرةهل نفةقا ادةتلين ةةن أتويةو هةةذا احلةةهلأ ومقة مي هةذا اي لةقا الةةا ادقصةةف اد اةةو راةه كتقة مي اةةاوو ق لقدةه  إ  كنةةتهل 
 دةاؤاي م ربو  أ 

 ه أ رةلا ظوا القص م با هذا احلةهل مذكا سالي ايةك ةا جاى ده ةع يقسف الةاه ادامم رقاا  دان دنبئيهل  تأوية 
وا ت اال كمةه  ضلاه وج ةه ةان ا إداه وقربه ر ةي دقق  استجمأ م جه ايةةك ةةن د  ييةق  اداةالي ينبة   تأويةو  

وؤاي القص  الةا الةلاال  مط ايةكي ةع إرا   مققق احليهلي وهق إنباؤه إايههل  تأويةواي أل  مق مي ايان  إداه الةا اارب 
وإسةنا  اسنبةاال إداةه جمةاز القةةي ألنةه سةبه اسنبةاالي ودةذدك لةاا  رأوسةةق  أ وق  ادف ةي ق سااو اسثبةات يفاة  ادتقةققي

ذدةك ةةا ياةتفز ايةةةك إىل د  اذ  دةه مدةذهاأ إىل رتاةةث ياية  داةأ   نبةةأ ادتأويةو إذ   جيةقز ي(ةةةه د  يغةا و جمةة  ايةةةك 
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ااصة ريا  ةا حي ث راه ةن إ مو  و  إذ أ ول  كا  ةقلنا  نه جي  يقسف الةاه ادامم ق اداجن دنه كا  سجن ا
 دو ةقت يبةم ةااةع ايةك وشا تهأ 

 وا كا  مد اا ايولةة دصةه: اذمياي وهق ارت اا ةن ادذكاي لةب  اتال ا رت اا  ا  د(قةوا ودتقاوأ لاجاولا مث لةبة   
اأ وهق لةااال  ادنةيب صةةا   الةاةه ادذاا داتأما إ  اةوا ق اد اا أل  اد اا دقف ةن ادذااأ وهذا درق  اس  اا ق ا ك

 وسةهل ق لقده م اىل  روو ةن ة كا  كلا ق ادقحا أ 
 وة ىن      دةة      زةن ةضا الةا نااانه وصاية يقسف الةاه اداممأ  
و واألةة: د ةق  هنا الةا اي   اد قيةةي ودصو إ مو األةة الةا اي   اد قيةة هق درا زةن ينقاض ق ة(ةه جاوي وا ا 

 يالا دةةي كلا ق لقده م اىل  كنتهل قا دةة دقاج  دةناس  الةا لقا ةن  ةه الةا ادقحا ةأ 
 وإ مله ق هذه اآلية ةبادغة ق زةن نااا  ادااليأ وق ادتقوا  كان  ة   نااانه سنتنيأ  
  لاا وأ اوج ق  أ  وهللالائا مجع ايخا ه ق  دنبئيهل رأوسةق   لا ه هبا ايةك الةا وجه ادت ظاهل كققده م اىل 
ومل ياةهل ىةةهل اياسةةو إداةه ألنةةه دوا  د  يفةةاجئوهل اةرب يقسةةف الةاةةه اداةةمم   ة  رتقةةقا م بةةاه دايةق  دولةةعي إذ دةةا  ة(ةةةه  

 ةظنة د  ييق   ني ايااجنيأ 
 يقسف ديوا ادق يق درتنا ق سبع  قاات الا  اكةون سبع الجاف وسبع سنبمت قضا ودقا اي اةات د ةةي دوجةع   
[  اا اأ مدن اال ة ذ   ققا حمذوف ق اديممي ودنه ةن لقا ادذق اا وا كا   ة  دةةةأ 46ادناس د ةوهل ي ةلق ] إىل

 ورتذف ةن اديمم ذكا إوساده وةنياه ووصقدهي إذ    اض راه ةن ادققةأ وهذا ةن   يع اسجيازأ 
 ودةةةه صةة يقة  ق سةةقو  اد قةةق ي و ةةةه وادقة يق: دصةةةه صةةفة ةبادغةةة ةنيةةتقة ةةةن ادقةة وي كلةةا مقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  

است لاا وصف ادق يق است لاا ادةقه ا اةع ي اين اديلاا واستقاةة اداةقك ق  االة   م اىلي أل  مةك اي اين   
 جتتلع إ  ين لقق ص له ق ادقراال   و  اد ينأ 

لةاا:  ادقة يقق  هةهل  ويةن األنباةاال  أ وهةذا  ودرتان ةا ودي  ق هذا اي ىن كةلة اداا ه األصفواين ق ةفا ات ادقاآ  
ةا ينيو   ه اسةت لاا ادقةاآ  ق آايت ك(ةا  ة(ةو لقدةه  رأودئةك ةةع ادةذين دن ةهل   الةةاوهل ةةن ادنباةني وادقة يقني  اآليةةي 
ولقدةه  ودةةةه صةة يقة أ وةنةةه ةةا دقةةه ادنةةيب صةةةا   الةاةه وسةةةهل دم  يةةا مدقةة يق ق لقدةه ق رتةة يث وجةةف جبةةو درتةة   

ين درت  رإمنا الةاةك نةيب وصة يق وشةوا ا   أ ةةن دجةو ذدةك دمجةع دصةحاأ وسةقا   صةةا   الةاةه وسةةهل وةةنوهل اس
الةي  ن ديب  اده كام   وجوه الةا د  دم  يا وهللاي   النه درضو األةة     ادنيب صةا   الةاه وسةهلأ ول  مجع   

 إ وي  إنه كا  ص يقا نباا  ق سقو  ةاميأ  هذا ادقصف ةع صفة ادنبق  ق لقده  واذكا ق اديتاأ
ولة  ي ةةةق ادقةة يق الةةةا دصةو وصةةفهي كلةةا ق لقدةةه م ةاىل  وادةةذين آةنةةقا مت ووسةةةه دودئةك هةةهل ادقةة يقق   الةةةا درتةة   

 أتويةني راواأ 
   
 

 2191صفحة : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
مب ةةىن يةة ا الةاةةه وصةةف روةةذا ادةةذق اسةةتفىت يقسةةف الةاةةه اداةةمم ق وؤاي ايةةةك وصةةف ق كمةةةه يقسةةف الةاةةه اداةةمم   

 ادق يق ق ادةاا  اد ايبي وإمنا وصفه  ه الن قرب  وجتا ة اكتابوا ةن لاد ة يقسف الةاه ادامم ق اداجنأ 
رضهل ةا ذكاانه هنا إىل ةا مق م الن  لقده م اىل  ودةه ص يقة  ق سقو  اد قق ي وإىل لقده  ةع ادذين دن هل   الةاوهل ةن  

 قو  ادنااالأ ادنباني وادق يقني  ق س
 وإالا   اد باوات احملياة الن ايةك   انوا إشاو  إىل دنه  ةم ادا اا كلا مةقاهي وذدك  ام دةانة ادنالوأ  
 و ادناس  مق م ق لقده  وةن ادناس ةن يققا آةنا مت  ق سقو  ادبقا أ  
مج ةةقا ديةةهل أ وادنةةاس هنةةا هةةهل ايةةةك ودهةةو وايةاا  أ ادنةةاس    ضةةوهلي كققدةةه م ةةاىل  ادةةذين لةةاا ىةةهل ادنةةاس إ  ادنةاس لةة   

جمةاهي أل  أتويو مةك اداؤاي يولوهل مجا ا دا ةهل ايةك أتويةو وؤايه وي ةةهل دهةو جمةاةه د  ةةا الجةزوا الةن أتويةةه لة  الةلةه 
 ةن هق دالةهل ةنوهلأ وهذا وجه لقده  د ةوهل ي ةلق   ةع رتذف ة لقا  ي ةلق   أل  كو درت  ي ةهل ةا يفا ه الةلهأ 

[ مث ا  ةةن   ة  ذدةك سةبع شة ا  47الق  سبع سنني  دم رلا رتق مت رذووه ق سنبةه إ  لةةام ممةا أتكةةق ] لاا مزو  
[  الةرب 49[ مث ا  ةةن   ة  ذدةك الةام راةه يغةاث ادنةاس وراةه ي قةاو ]48اكةن ةا ل ةتهل ىن إ  لةام ممةا كقةنق ]

قةةا  متخةةذ د  ةةاوأ واداةةلن وةةةز دةخقةةهأ واد جةةف وةةةز ادةةاؤاي علاةةع ةةةا  دةة  الةاةةهي رةةادبقاات داةةنني ادزواالةةةي أل  ادب
دةقحةةطأ واداةةنبمت وةةةةز د،لةةقات  راداةةةنبمت ااضةةا وةةةةز د  ةةام ينتفةةع  ةةةهي وكقرةةا سةةةب ا وةةةز دمنتفةةةاع  ةةه ق اداةةةبع 

 اداننيي ريو سنبةة وةز د  ام سنةي رذدك يقتامقنه ق مةك ادانني ج ي اأ 
رةةا سةةب ا وةةةز   قاوهةةا ق سةةبع سةةنني أل  ادبقةةاات اد جةةاف دكةةة  ادبقةةاات واداةةنبمت اداا اةةات وةةةز يةةا يةة قاي وكق  

 ادالا ي وأتويو ذدك: د  سف ا  أ دم  الةا ةا د امه سنق ااقهأ 
ولقدةةةه  مزوالةةةق   قةةةرب اللةةةا ييةةةق  ةةةةن اللةوةةةهلي وذدةةةك د  ادةةةزوع الةةةا ههلي رةةةذكاه إايه  واةةة  دةيةةةمم اآل  ودةةةذدك لاةةة ه  

 أ  دم أ 
  وا ستلااو الةاوةاأ ومقة م ق لقدةه  كة دأ آا راالةق   ق سةقو  آا اللةاا أ وهةق ةنقةقأ الةةا احلةاا واد دأ: اد ا   

ةةةن هللاةةلا  يزوالةةق  ي دق كةة د يهلأ ولةة  ةةةزم م بةةاه إبوشةةا  جةاةةو ألرتةةقاا ادتلةةقين وا  قةةاو يقةةةحة األةةةةأ وهةةق ةنةةام 
مي وورتاةا دورتةاه   إىل يقسةف الةاةه اداةمم رتيلته كان  وؤاي ايةك د فةا ةةن   مألةةة ادةح آوت يقسةف الةاةه اداةم

  قاس ة وؤاي ايةكي كلا دورتا إىل سةالا  الةاه ادامم  قاس ة اد اأ ود و ايةك ل  است   دةقمح واسميا أ 
وكا  ةا دشاو  ه يقسف الةاه ادامم الةا ايةك ةن ا  قاو  وا ا دنياع ا قةاو األلةقات دةتلةقيني كلةا كةا  ادقرةاال ق  

او وايازا  ا ت اال  الق  ش اه الةاه اداممي ودشاو إىل إ قاال ةا رضو الن دلقاههل ق سنبةه دايق  دسةةهل دةه ةةن إصةا ة ادي
اداةقس ادةةذق يقةاه احلةةه إذا مةةااكهل   ضةه الةةةا   ة  رةةإذا كةةا  ق سةنبةه  رةةع النةه اداةةقسي ودشةةاو الةةاوهل  تقةاةةو ةةةا 

 دني  ي رقاا  إ  لةام مما أتكةق  أ اكةق  ق سنقات ااقه   قاو ةا رضو الن ذدك دزةن ا
 وادني ا : وصف داف ا  أي أل  ا  أ رتاصو راواي رقصفوا مدني   الةا  ايقة اةاز اد قةيأ  
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ود ةق األكو ق لقده  اكةن  الةا اسرناالي كادذق ق لقده  و  أتكةقا دةقاىهل إىل دةقاديهل أ وإسنا ه هبذا اس مو إىل  
 القةيي ألرن زةن ولقع ادفناالأ ادانني إسنا  جماز 

واسرتقا : اسرتااز وا  قاوي دق ادقهللاع ق احلقن وهق اي لقوأ واي ةىن: د  مةةك اداةنني اة  ةة يفةىن راوةا ةةا ا قةا  
 ىا إ  لةام ةنه يبقا ق األهااالأ وهذا كاي  الةا استي(او ا  قاوأ 

  روق  نياو  وإ قاو ياا  األةو     اديمم اي ي ي وهق ةن  زم ودةا لقده  مث ا  ةن     ذدك الام راه يغاث ادناس 
 انتواال ة   ادني  ي وةن سنن   م اىل ق رتققا ادااا     اد ااأ 

 و يغاث  ة ناه ي  ق  ادغاثي وهق اي اأ واد قا: القا األالناأ أقواأ  
 ومق م آنفا ق لقده  ي قا أاا أ  
اله اداسةقا لةاا اوجةع إىل و ةك راةأده ةةا ما ادناةق  ادةح ل  ةن دية يون إ  ويب  ياة هن  ولاا ايةك ائتقين  ه رةلا جةا 

 [   50الةاهل]
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لاا ايةك: ائتقين  ه يا د ةغه اداالي صقو  ادت بةاأ واا ةاأ دةلة، داسةةقا ةةن ي انقنةه  ةبةهأ ودةذدك رةاع الةاةه  رةلةا   

ةةةنوهلأ وهللاةةلاا ادغائةةه ق لقدةةه   ةةه  ولقدةةه  جةةااله  الائةة ا  إىل يقسةةف الةاةةه  جةةااله اداسةةقا أ رادتقةة يا: رأوسةةةقا وسةةق 
 اداممأ وهللالا  لاا  اياتل كذدكأ 

ول  دا يقسف الةاه ادامم اااوم ةن اداجن لبو د  م(ب   ااالمه مما وةي  ه ق  ا  اد زيةزي أل  ذدةك لة   ةةم ايةةك  
 ملةه ةةن اداةجن كادنيةفاع راةه رابقةا رتة يث لارةه مبةا لةاف  ةه راشةاا ق   حمادة دةئم ييةق  مربيةزه ق ادت بةا ايقجةه س

ادنةةاس راتاةةةق  ةةه احلاسةة و  إىل انتقةةاص شةةأنه النةة  ايةةةك يقةةةا ةةةاي رةةإ  مربئةةة اد ةةاض ةةةن ادةةتوهل ادبا ةةةة ةققةة  شةةااليي 
 ودايق  رتضقوه د ى ايةك ةاةقلا   ني   منظا إداه  نيائبة نقصأ 

تحةةة مداة اا الةةن ااةرب سالةةا   ذكةاه ةةةن دودةهي رل ةةىن  راسةأده   ةةةم إداةه سةة ا  ةةن لبةةةيأ وج ةو  ايةق مقايةةا  ااالمةه ةفت 
وهذه رتيلة الظالة كق    ي ماا هباأ وهي م ةه اياجق  م م د  يبقا ق اداةجن رتةىت متبةني  ااالمةه ةةن اداةبه 

 ادذق سجن ألجةهي وهي واج ة إىل ادتحةي مدقرب رتىت يظوا ادنقاأ 
ةا   الةاه وسةهل:  دق دب(  ةا دبث يقسف ق اداةجن ألجبة  ادة االي  ي دق  االةي ايةةك وهةق اداسةقا ولاا ادنيب ص 

ادذق ق لقده م اىل  رةلا جااله اداسةقا ي دق يةا واج ة  ايةةكأ روةذه إرتة ى اآلايت واد ةرب ادةح دشةاو إداوةا لقدةه م ةاىل 
  دق  كا  ق يقسف وإققمه آايت دةاائةني أ 

و ق ادتنباه  و   ةه ادفوهلي أل  اداائو الامل مألةا ايا وا النه وإمنا ياي  اداائو رتث ايا وا الن وادا اا: ةات ل 
 الةهل ااربأ ولايه ةنه لقده م اىل  الهل يتااالدق  أ 
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وج ةةو اداةة اا الةةن ادناةةق  ادةةم  ل  ةةن ديةة يون  و  اةةةاد  اد زيةةز ماةةوام دةينيةةف الةةن دةاهةةاي أل  ذكاهةةا ةةةع ةيانةةة  
ةةةك ومبةةا يقةةاف ايةةةك الةةن ادينيةةف والاةةا دة زيةةزي وأل  رتةة يث ايتيةةأ شةةاع  ةةني ادناةةاال ودصةةبح  لضةةاة زوجوةةا ةةةن اي

يقسف الةاه ادامم ةنيوقو   ذدك اداقمي كلا مق م الن  لقده م ةاىل  مث  ة ا ىةهل ةةن   ة  ةةا ودوا اآلايت دااةجننه ي وأل  
داةمم الةن نفاةهأ رةم جةام كةا   ةةه ادينيةف الةن ادناق  كن شقاه  الةا إلااو اةاد  اد زيز  را واو ت يقسف الةاةه ا
 دودئك ادناق  ةنتوا احليلة ق ادبحث و اية اسجياز ق اا اأأ 

ومجةة  إ  ويب  يا هن الةاهل  ةن كمم يقسف الةاه اداممأ وهي مذياو وم اي     ادينيف اي ةقأ سةانجةي الةن   
  ااالمه وظوقو كا  اديائ ات ده ثقة مت و ه دنه انصاهأ 

وإهللاارة كا  إىل هللالا ادناق  أل ي ةم اة أل  اديا  والع ةةن   ضةوني وهةي اةةاد  اد زيةز ق  اهللاةوا ةةن مجةع ادناةق   
 رأهللااف إىل هللالا مجاالتون لق ا د هبام اي ني الةا ادتباا أ 

رتقةحص   لاا ةا ق بين إذ واو من يقسف الن نفاه لةةن رتةاي ت ةةا الةلنةا الةاةه ةةن سةقال لادة  اةةاد  اد زيةز اآل  
[  مجةةةة  لةةاا ةةةا ق ةةبين  ةاةةتأنفة اسةةتئنارا  ااناةةا أل  ا لةةو ادةةح 51احلةةق دان واو مةةه الةةن نفاةةه وإنةةه يةةن ادقةةا لني]

سةبقتوا م(ةةا سة ا  ق نفةة  اداةاةع اللةةا رتقةو ةةةن ايةةك يةةا د ةةم إداةةه الةلاح يقسةةف الةاةه اداةةمم ةةع شةة   منيةةقله إىل 
 رتضقوه  ني ي يهي دق لاا ايةك دةناق أ 

ولةةقع هةةذا   ةة  مجةةةة  اوجةةع إىل و ةةك  إىل آقاهةةا ةةة ذ   يةةمم حمةةذوفي مقةة ياه: راجةةع رةةأقرب ايةةةك رأرتضةةا ايةةةك و  
 ادناق  ادمئي كان  مج تون اةاد  اد زيز يا دالت ت ىن ةتيأ رقاا ىن  ةا ق بين  إىل آقاهأ 

قادةة ادةح شةاال  ق اي ينةة كانة  لةق ةة ودسن ت ايااو   إىل هللالا ادناةق  دقلقالوةا ةةن   ضةون  ةا ة ةنيي دو أل  اد 
 ظنا د  ايااو   ول   ق جمة  ايتيأأ 

واا ه: ادنيأ  ايوهل ةن رتادة دو رتا ثةأ لاو: الي ق با ألنه يقتضي د   ا ه ايةاال صةارتبه مدتاةاؤا النةهأ ولاةو:  
 مب ىن ايف قاي دق ل قأ راهأ هق ةأققذ ةن اا بةأ دق   ه راهأ وإمنا ميق  اا بة ق دةا الظاهلي رأصةه ةق و 

ومجةة  لةن  ةفققدة ألجو كقرا رتيايةة جةقاأ الةن كةمم ايةةك أ دق لادة  ادناةق  الة ا اةةاد  اد زيةزي  قاينةة لقدةه   ة   
  لاد  اةاد  اد زيز أ 

ا آنفةا واقةتمف و رتاي ت  ةبادغة ق ادنفي وادتنزيةهأ وايققةق : ادتةربؤ ممةا ناةه إدةاون ةةن ايةااو  أ ولة  مقة م مفاةاه 
 ادقااال راواأ 
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ومجةةةة  ةةةا الةلنةةا الةاةةه ةةةن سةةقال  ةبانةةة سمجةةاا ادنفةةي ادةةذق ق  رتةةاي ت أ وهةةي جاة ةةة دنفةةي ةةةااو هن إايه وةااو مةةه   

 إايهن أل  احلادتني ةن درتقاا اداقالأ 
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إداةةه أل  ذدةةك دةةةق ولةةع ديةةا  ة ةقةةةةا  ونفةةي الةلوةةن ذدةةك كنايةةةة الةةن نفةةي  الةةةقهن إايه إىل اداةةقال ونفةةي  القمةةه إايهةةةن 
الن هني مث إرن مل يز   ق ادنيوا   الةا ةا يت ةق  اة اا ايةةك رةةهل يت اهللاةن سلةااو اةةاد  اد زيةز ق جمةاةون  رةا واو مةه 

 الن نفاه راست قهلي قنياة ةنواي دو ةق   ىاي رالتقا  الةا جقاأ ةا سئةن النهأ 
اد زيةةز كانةة  ةةةن مجةةةة ادناةةق  ادمئةةي درتضةةاهن ايةةةكأ ومل ينيةةلةوا لةةقا وهةةذا يةة ا الةةةا كةةمم حمةةذوف وهةةق د  اةةةاد   

يقسف الةاه ادامم  ةا ما ادناق  ادم  ل  ن دي يون  ألرا مل مق ع ي ها ة وني ودين مشةوا كمم ايةك إذ لاا  إذ 
ىن ةتيئاي رفةي اديةمم إجيةاز واو من يقسف الن نفاه  رإ  ايااو   إمنا ول   ةن اةاد  اد زيز  و  ادناق  ادم  دال ت 

 رتذفأ 
 ومجةة  لاد  اةاد  اد زيز  ةفققدة ألرا رتياية جقاأ الن س اا ايةكأ  
 واآل : ظاف دةزةا  احلاهللااأ ول  مق م الن  لقده م اىل  اآل  قفف   النيهل  ق سقو  األنفااأ  
 ورتقحص: ثب  واستقاأ  
ه اةاد  اد زيزأ وإمنا ثب  رتانئذ ألنه كا  حمو لاو ولاا وشكي رزاا ذدك واحلق: هق  ااال  يقسف الةاه ادامم مما وةته   

 ماللاروا مبا ولعأ 
 وادت با مياهللاي ةع دنه مل ي(ب  إ  ةن إلااوها ادذق مل يابق ألنه لايه ادقلقع روق دتقايه زةن احلاا ةن ايضيأ  
ةن سقال  رايق  اياهللاي الةا رتقاقتهأ ومق مي اسهل ادزةةا   وجيقز د  ييق  اياا  ثبقت احلق  ققا ادناق   ةا الةلنا الةاه 

دة  دةة الةةةا ا قتقةاصي دق اآل    لبةةةه د  دةةة الةةا د  ةةةا لبةةو ذدةك ادزةةةا  كةةا  زةةن م ةةو وهةةق زةةن هلةةة يقسةةف 
 الةاةةه اداةةمم ميةةااو  ي رادققةةا لقةةا م اةةني إذ كةةا  ايةةةك   يةة وق دق ادةةقلتني ولةة  ادقةة و دهةةق ولةة  االةةلاف ادناةةق 

  نزاهة يقسف الةاه ادامم دم هق ول  وةي اةاد  اد زيز إايه ميااو  أ 
ومق مي ايان  إداه الةا ايان  ادف ةي ق مجةة  دان واو مه  دةققاي إ  اا د  ييق  ادناق  واو نهأ روذا إلااو ةنوةا الةةا  

 نفاواي وشوا   دغاها مدرباال ي وزا ت رأك ت ص له أ إ   وادممأ 
ن ادقا لني  كلا مق م ق نظائاهاي ةنوا لقده م اىل  لو   دمبع دهقاالكهل ل  هللاةة  إذ  وةا دان ةن ايوت ين  وصاغة  ة 

 ق سقو  األن امأ 
[  ظةةاها نظةةهل اديةةمم د  ا لةةةة ةةةن لةةقا اةةةاد  52 ذدةةك دةةا ةهل دين مل دقنةةه مدغاةةه ود      يوةة ق كاةة  ااةةائنني]  

ايفاةةايني والةةزاه ا ةةن ال اةةة إىل رالةةة ةةةن دهةةو ادتأويةةوي وناةةه إىل ا بةةائيي واقتةةاوه  اد زيةةزي والةةةا ذدةةك  ةةةه األلةةو ةةةن
اياوو قي وهق ق ةقلع اد ةة يا مضلنته مجةة  دان واو مه الن نفاه  وةا ال ف الةاوا ةن إلااو  رباال  يقسف الةاه ادامم 

او مةه  دق ذدةك اسلةااو دةا ةهل يقسةف الةاةه اداةمم مبا كان  وةته  هي راسشاو   ةذدك إىل اسلةااو اياةتفا  ةةن مجةةة  دان و 
 دين مل دقنهأ 

 وادمم ق  دا ةهل   م كيي وادف و    ها ةنققأ أ د   ةضلا ي روق ق أتويو ايق وي وهق قرب الن اسهل اسشاو أ  
اةاوو ق حمو احلاا ةن  وادباال ق  مدغاه  دةلم اة دو دةظاراةي دق ق  ابتهي دق مل دوةه مبا يق ح راه ق ةغابهأ وحمو 

 ادضلا اينققأأ 
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 واااانة: هي هلته مبحاودة اداقال ة وا كذمي أل  اديذأ هللا  دةانة ادققا محلقأ  
وادت ايةف ق  ادغاةةه  م ايةةف ا ةةن أ  ةة رت    ةة م اااانةةة الةةةا د ةةةم وجةةه إذ نفةة  اااانةةة ق ايغاةةه وهةةق رتائةةو  انةةه  

ه دةيةن يزية  اااانةة د   ةق  راوةا ةةن رتادةة احلضةا ي أل  احلاهللاةا لة  يةتف ن دققة  و ني  رااله الن نفاهي ورتادة ايغا
 ااائن را رع قاانته محلجةأ 

و د      يوةة ق كاةة  ااةةائنني  ال ةةف الةةةا  دةةا ةهل  وهةةق الةةةة ةناةةة سصةة االوا محلةةقي دق وأل      يوةة ق كاةةة   
ايةتيةهل الايةا مبضةلق  اديةممي أل  الةةة إلااوهةا هةق الةلوةا        ااائننيأ واارب ةات لو ق  زم ادفائ   وهةق كةق  

 يو ق كا  ااائننيأ 
وة ىن    يو ق كا  ااائنني    ينفةذه و  ياة  هأ رأ ةقة  اى ايةة ادةح هةي اسوشةا  إىل اد ايةق ايقصةةة الةةا مااةا  

ديةق  جةات الةةا د  رنةق  ادبا ةو وإ  واجة  دوائةوةا ادقصقاي ود ةق نفاوا الةا نفي ذدك ادتاااي دق د  سنة   ق ا
   مةبث د  منقنيع   و نقذف محلق الةا ادبا و را ةغه رإذا هق زاهق أ 

 واديا : مق مأ  
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[  ظةاها ماماةه اديةمم د  هةذا ةةن  53 وةا د اا نفاي إ  ادنف  ألةاو  مداقال إ  ةا ورتهل ويب إ  ويب  فقو ورتاهل]  

اد  اد زيزي ةض  ق  قاة إلااوها رقاد   وةا د اا نفاي أ وذدك كا رتلاس مما يقتضاه لقىا  ذدك دا ةهل دين مل كمم اة
دقنه مدغاه  ةن د  مربئة نفاوا ةن هذا ادةذنه اد ظةاهل ا الةاال    نفاةوا  ايئةة  ةااال  الاةةة رقادة   وةةا د ةاا نفاةي ي 

   دةاو  مداقال ول  دةامف مداقال ودينه مل يقعأ دق ةا د اا نفاي ةن حماودة هذا اسمث أل  ادنف
 رادقاو ادح ق ا لةة استئناراةي وا لةة ا ت ائاةأ  
ومجةةة  إ  ادةنف  ألةةاو  مداةقال  م ةاةو  لةةة  وةةا د ةةاا نفاةي أ دق   د الةي  ةااال  نفاةي ةةن اوميةاأ ادةةذنهي أل   

 ادنفقس ك(ا  األةا مداقالأ 
ورتةهل ويب  اسةةت(ناال ةةن اللةةقم األزةةا ي دق دزةةةا  ولةةقع اداةقالي  نةةاال الةةا د  دةةةا ادةنف   ةةه يب ةةث وا سةت(ناال ق  إ  ةةةا  

الةا اوميا ه ق كو األولات إ  ول  ومجة   الب هي دق و ته    يفا  ده ةا يقاره الن ر و اداقالي دو يقةا  رتةائا 
إىل ةا  الته إداه رتائم  انوا و ني ادتقوط ق هذا   انه و ني ر و اداقالي كلا ج و إمية يقسف  الةاه ادامم  ةن دجا توا

 اسمثي وذدك د ف ةن   هبلاأ 
ودذدك ذيةته علةة  إ  ويب  فقو ورتاهل  ثناال الةا    نه شة ي  ايغفةا  يةن دذنةهي وشة ي  ادا ةة د بة ه إذا دوا  صةاره  

 الن ادذنهأ 
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دةةك   ينةةاق درةةهل كةةانقا ةنيةةاكني رةةإ  اينيةةاكني ةةةن اد ةةاأ كةةانقا وهةةذا يقتضةةي د  لقةوةةا ي ةنةةق  مت وحياةةةق  احلةةاامي وذ 
 ي ةنق  مت ديضاأ لاا م اىل  ودئن سأدتوهل ةن قةق ادالاوات واألوض داققدن    وكانقا ي ارق  ادرب وادذنهأ 

وةةن قنيةاة القةاأ   وق االلاف اةاد  اد زيز حبضا  ايةك الةرب   فضةاةة ا الةلاف محلةقي ومربئةة ادةربقال ممةا ددقةق  ةهي  
 ااائننيأ 

ولاو: هذا اديمم كمم يقسف  الةاه ادامم  ةتقو  ققده  اوجع إىل و ك راسأده ةا ما ادناق  ادم  ل  ةن دية يون   
 اآليةأ 

ولقده  لاا ةا ق بين إذ واو من يقسف   إىل لقده   ود      يو ق كاة  ااةائنني  االةلاض ق قةما كةمم يقسةف    
ه ادامم  أ و ذدك رااها جماه  ولتا   ود ق صاحل وا ن جايج واحلان وادضحاك وادا ق وا ةن جبةاي والتقةا الةاةه الةا

اد ربقأ لاا ق ادينياف:  وكفا مي ىن  دام لائ ا إىل د  جي و ةن كمم يقسف  الةاه ادامم  أ وحنقه لقده  لاا اي، 
جيهل ةن دوهللايهل   مث لاا   رلاذا أتةاو   وهق ةن كمم راالق   ا بوهل ةن لقم راالق  إ  هذا داارتا الةاهل ياي  د   ا 

وياتنياههل اهأ ياية  د  ة ةىن هةذه ا لةةة دداةق    ييةق  ةةن كةمم يقسةف  الةاةه اداةمم  أل  ةةن شةأنه د  يقة و الةن 
 لةه ةةيال مي ارةأ 

ةقام ادقضاة وهةق اد زيةزي دق مل دقةن سةا ق والةا هذا ادقجه ييق  هللالا ادغابة ق لقده  مل دقنه  الائ ا إىل ة ةقم ةن  
 ق رتاةته رتاا ةغابهأ 

وييق  ة ىن  وةا د ةاا نفاةي  اخلأأ ة(ةو ةةا مقة م لقة   ةه ادتقاهللاةعي دق داة  دلةقا هةذا ا الةاال    نفاةي  ايئةة ةةن  
 دا  مب ققمأ اومياأ ادذنقأ إ  ة   و ة   ادنف   تقراقوا ألكف الن اداقالي دق دين مل در و ةا اهل   ه ودان 

[ لةاا اج ةةف الةةا قةزائن 54  ولاا ايةةك ائتةقين  ةه دستخةقةه دنفاةي رةلةا كةلةه لةاا إنةك اداةقم دة ينا ةيةني دةةني] 
[  اداةةةني وادتةةةاال ق  دستخةقةةةه  دةلبادغةةةةأ ة(ةوةةةا ق اسةةةتجاأ واسةةةتأجاأ واي ةةةىن دج ةةةةه 55األوض إين رتفةةةاظ الةةةةاهل]

رتة ي وهةةذا كنايةة الةةن شة   امقةةاده  ةه واد لةةو ة ةهأ ولةة   ا ايةةك الةةةا قادقةا دنفاةيي دق قاصةةا يب   ينيةاوكف راةةه د
اسةةتحقاو يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  مقايبةةه ةنةةه ةةةا ظوةةا ةةةن رتيلتةةه والةلةةهأ وصةةربه الةةةا كلةةو اينيةةاوي ورتاةةن قةقةةهأ 

 ونزاهتهي ريو ذدك دوجه اص فاالهأ 
 ةةه أ وادتقة يا: رةأمقه  ةهي دق يقسةف  الةاةةه  ومجةةة  رةلةا كةلةه  ةفاالةة الةةا مجةةةة حمذورةة  ا الةاوةا  ولةاا ايةةك ائتةقين 

 ادامم  رحضا د يه وكةله رةلا كةلهأ 
وادضلا اينققأ ق  كةلة  الائ  إىل ايةكي راييةهل هق يقسف  الةاه ادامم  كةهل ايةك كمةا دالجه ايةةك مبةا راةه  

 دقائو هق ايةك   حمادةأ ةن رتيلة ود أأ ودذدك رجلةة  لاا إنك اداقم د ينا ةيني دةني  جقاأ  يا أ وا
 واييني: صفة ةنيبوة ةن ةين   ضهل ادياف  إذا صاو ذا ةيانةي وهي ايامبة اد ظالةي وهي ةنيتقة ةن اييا أ  
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 واألةني: ر او مب ىن ةف قاي دق ةأةق  الةا شيالأ دق ةقثقو  ه ق رتفظهأ   
يقسةف  الةاةه اداةمم  كةةهل ايةةك كةمم رتيةاهل د يةه رةلةا ودى رتاةن ومامه هذا ادققا الةا ميةالةه إايه  اا الةةا د   

 ةن قه و م ة لقده ودصادة وديه وآه دهم د(قته ومقايبه ةنهأ 
وهذه صاغة مقداة جاة ة ديو ةا حيتام إداه وىل األةا ةن ااقااي أل  اييانة مقتضي اد ةهل وادق و ي إذا مد ةةهل يةتلين  

ومدق و  يات اع ر و ةا يب و ده ةن اااي واألةانة مات الي احليلة واد  ادةي إذا محليلة ةن ة ارة ااا وادقق  إداهي 
ي ثا األر اا ويلك اىقات ادبا ةةي ومد  ادة يقصو احلقةقو إىل دهةوةاأ وهةذا ادتنقيةه  نيةأنه واد(نةاال الةاةه م ةاي   نةه ياية  

 ن قاي رةذدك دجا ه  ققده  اج ةف الةا قزائن األوض أ ا ست انة  ه ق دةقو ممةيته و   يقلح الةاه ةا ياجقا ة
 ومجةة  لاا اج ةف الةا قزائن األوض  رتياية جقا ه اديمم ايةك ودذدك رقة  الةا  ايقة احملاوواتأ  
 و الةا  هنا دمست مال اةازقي وهق ادتقاف وادتليني دق اج ةف ةتقارا ق قزائن األوضأ  
 اااال  ي دق ادبا  ادذق  تز  راه احلبقأ واألةقااأ  و قزائن  مجع قزانة   ياا 
 وادت ايف ق  األوض  م ايف اد و ي وهي األوض اي وق   ىهلي دق دوض ةقاأ  
واياا  ةن  قزائن األوض  قةزائن كانة  ةقجةق  ي وهةي قةزائن األةةقاا  إذ    ةةق سةة ا  ةةن قةزائن ة ة و   دنقائةه  

     از  األلقات است  ا ا دةانقات اي رب النوا  ققده  مما كقنق  أ   م ه   اازائن ادح زي ت ةن
واللاح يقسف  الةاه ادامم  ذدك إال ا  دنفاه دةقاام مبقاحل األةة الةا سنة دهو ادفضو واديلاا ةن اوماةاح نفقسةوهل  

داةه قةةزائن ايلةيةة دةةاحفظ دة لةو ق ايقةاحلي ودةةذدك مل ياةأا ةةةم دنفاةه و  الاهللاةةا ةةن ةتةاع ادةة نااي وديةن سةةأا د  يق 
 األةقاا وي  ا ق مقزي وا ويارق مألةة ق مج وا وإ م وا حملاىاأ 

والةو  ةبه ذدك  ققده  إين رتفاظ الةاهل  ايفا  م ةاو ةا لبةوا دقلقع  إ   ق ص و ا لةة رإنه الةهل دنه امقف  قفتني   
يةاةهي واد ةةهل  تة  ا ةةا يتةق هي دةا ةهل ايةةك د  ةيانتةه د يةه ي اا رتققا إرت امها ق ادناس  ةه كةتاولاي ومهةا: احلفةظ يةا 

وائتلانةةه إايه لةة  لا رةةا حمةولةةا ودهةولةةةاي ودنةةه رتقاةةق هبلةةا ألنةةةه ةتقةةف مبةةا يفةةي  قاجبولةةةاي وذدةةك صةةفة احلفةةظ احملقةةةق 
 احلابةأ  دمئتلا ي وصفة اد ةهل احملقق دةليانةأ وق هذا م ايف  فضةه داوت ق ادناس إىل امباالهأ وهذا ةن لباو

وشبه ا ن ال اة مبقام يقسف  الةاه ادامم  هذا ةقام ديب  يا  وهللاي   النه  ق  ققده ق اامرة ةع راه اياتنيا ده  
 ةن األنقاو ةن د  يتأةا الةا اثننيأ لة : وهق منيباه وشاقي إذ كممها ص يقأ 

إذا الةهل دنه   يقة  ده  اه أل  ذدك ةن ادنق  وهذه اآلية دصو دقجقأ الاض اياال نفاه دق ية اللو ةن دةقو األةة  
د،ةةةةي وقاصةةة إذا مل ييةةن ممةةن يةةتوهل الةةةا إي(ةةاو ةنف ةةة الةةةا ةقةةةحة األةةةةأ ولةة  الةةةهل يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  دنةةه درضةةو 
ادنةاس هنادةك ألنةه كةا  اية ةن ادقرتاةة  ق ذدةك ادق ةاي روةق سميانةه مت يبةث دصةةقا ادفضةائو ادةح مقتضةاوا شةاي ة آمئةةه 
إ ااهاهل وإسحاو وي ققأ  الةاوهل ادامم  ي رةم ي ةاوض هةذا ةةا جةاال ق صةحا  ةاةةهل الةن البة  ادا ةا   ةن الةا  لةاا: 
لةاا   وسةقا   صةةا   الةاةه وسةةهل  اي البة  ادا ةا    ماةةأا اسةةاو  رإنةك إ  دال اتوةا الةن ةاةأدة وكةة  إداوةةا وإ  
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ا   ن الا  مل يين ةنفةا ا مدفضةو ةةن  ةني دة(ادةه و  واجحةا الةةا دال اتوا الن  ا ةاأدة دالن  الةاوا  أ أل  الب  ادا 
 مجا وهلأ 

وةن هذه اآلية دقذ رقواال ايذهه جقاز  ةه ادقضاال ين ي ةهل دنه دهةو ودنةه إ  مل يةقا هللاةاال  احلقةقوأ لةاا ايةازوق:   
ال  احلقةقو دو وداةه ةةن   جيه الةا ةن هق دهو ا جتوةا  واد  ادةة اداة ي ق  ةةه ادقضةاال إ  الةةهل دنةه إ  مل يةةه هللاةا

 حيو د  يقىلأ وكذدك إ  كا  وداه ةن   كو مقداته و  سباو د زده إ    ةه دهةه  أ 
 ولاا ا ن ةازوو: مل دلف الةا هذا ألرت  ةن ل ةاال دهو ايذهه  ا ايازوقأ  
ق هذه احلادةي وظةاها   ولاا الااض ق كتاأ اسةاو ي دق ةن شاح صحا  ةاةهلي ةا ظاهاه ا مفاو الةا جقاز اد ةه 

كمم ا ن وش  ق ايق ةات رتاةة اد ةه ة ةقاأ لاا ا ن ةازوو: وإمنا ودي  ة(و ةا نقو ايازوق دو لايبا ةنه دةغةزا  ق 
 ادقجازأ 
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 [56  وكةةذدك ةينةةا داقسةةف ق األوض يتبةةقد ةنوةةا رتاةةث ينيةةاال نقةةاه  ا تنةةا ةةةن ننيةةاال و  نضةةاع دجةةا احملاةةنني]  

 [  مق م مفاا آية  وكذدك ةينا داقسف ق األوض  آنفاأ 57وألجا اآلقا  قا دةذين آةنقا وكانقا يتقق ]
وادتبةةقؤ: اختةةاذ ةيةةا  دةبةةقالي دق اداجةةقعي رل ةةىن ادتبةةقؤ ادنةةزوا واسلاةةةةأ ومقةة م ق لقدةةه م ةةاىل  د  مبةةقالا دققةيلةةا مبقةةا  

  اقات  ق سقو  يقن أ 
اال  كناية الن مقاره ق مجاع ممةية ةقا روق الن  رتةقدةه مبيةا  ةةن ايلةيةة دةق شةاال د  حيةو ولقده  مبقد ةنوا رتاث يني 

  غاه دف وي رجلةة  يتبقد  جيقز د  ميق  رتا  ةن  يقسف  ي وجيقز د  ميق   ااان  لةة  ةينا داقسف ق األوض أ 
  اد ظلةة  ي دق رتاةث ينيةاال  ي دق رتاةث ولاد ا لوقو  رتاةث ينيةاال    اةاال ادغابةة  ولةاد ا ةن ك(ةا  رتاةث ننيةاال    نةق  

 أنةاه دو نةوهأ واي ىن ةتح  ألنه   ينياال إ  ةا شااله  أ 
ومجةة  نقاه  ا تنا ةن ننياال  إىل آقاها مذياو يناسبة اللقةه اقةقص ةةا دصةاأ يقسةف  الةاةه اداةمم  ةةن ادا ةة  

ةةا دال اةه ةةن ادةن هل وشةاف اينزدةة جةزاال ىةا ق ادة نااي أل   ق درتقاده ق اد ناا وةا كا  ده ةن ةقالف اسرتاا  ادةح كةا 
     يضاع دجا احملاننيأ وألجاه ق اآلقا  قا ةن ذدك ده وديو ةن آةن وامقاأ 

وادت با ق جانه اسميا   قاغة اياهللاي وق جانه ادتققى  قاغة ايضاوعي أل  اسميا  الق  ادقةةه ا ةازم روةق رتاصةو  
 ا ادتققى روي ةتج     تج   دسباأ األةا وادنوي واقتمف األاللاا واألزةا أ  ر ة وارت   ودة

[ ويا جوزههل عوازههل لاا ائتةقين  خ ديةهل ةةن د ةايهل د  58 وجاال إقق  يقسف ر قةقا الةاه ر اروهل وههل ده ةنياو ] 
[    ةقى ادقةاآ  دقةاه 60 مقا ةق ][ رإ  مل أتمقنف  ه رم كاو ديهل النة ق و 59ماو  دين د ق ادياو ودان قا اينزدني]

دةا اةاد  اد زيز ورتةقا سف ااقه وا  قاو مث االلاال سف ادقحط دقةة ج وى ذدك كةه ق ادغاض ادذق نزد  اداقو  
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ألجةةهي وهةةق إظوةةاو ةةةا يةقةةاه األنباةةاال ةةةن ذويوةةهل وكاةةف ميةق  ىةةهل الالبةةة ادنقةةا واحلاةةىني وألنةةه ة ةةةقم رتقةةقدهي ودةةذدك 
 ةا راوا ةن ةقا إقق  يقسف  الةاه ادامم  ق رتاجة إىل ن لتهي وةن مجع    انه و ني دقاه ادةذق انتقة  ادققة إىل

 حيبهي مث  انه و ني د قيهي مث ةظاها الفقه الن إققمه وصةته و هي أل  دذدك كةه دثاا ق ة ارة رضائةهأ 
 وض ةقةا وةةا جاووهةا ةةن  ةم  رةاة ني وكا  جميال إقق  يقسف  الةاه ادامم  إىل ةقا دةلا  النة  رتةةقا ادقحةط  

ةنازا آا يقسف  الةاه ادامم  ي وكةا  جماةئوهل ق اداةنة اد(اد(ةة ةةن سةف ادقحةطأ وإمنةا جةاال إققمةه الة ا  ناةاةني دقةغاهي 
وإمنا ورتةقا دةلا  كةوهل د و ذدك أل  ادتزوية  ةةن اد  ةام كةا   تقة يا يااالةي راةه الة   ايلتةاويني وديضةا دايقنةقا مجاالةة   
ي لع راوهل ل اع اد ايقي وكا  ادذين جاالوا النيا أ ول  الاف درهل جاالوا ممتاوين ةن مق م لقده  لاا اج ةف الةا قزائن 

 األوض  ولقده اآل   د  ماو  دين دوق ادياو أ 
ا رتاةا  و ققىهل الةاه ي ا الةا دنه كا  يااله دةا  اع اد  ام حبضقوه واذ   ه ق جمةاه قنياة إهللااالة األلقات أل  هبة 

 األةةأ 
 والاف يقسف  الةاه ادامم  إققمه     ةضي سنني الةا راالوهل دقق  رااسته وزكانه القةه  ورهلأ  
ومجةة  وههل ده ةنياو   ال ف الةا مجةة  ر اروهل أ وولع اسقباو النوهل م لةةة ا الاةة دة  دةة الةةا د  الة م ة ةارتوهل  

إايهةهل م لةةة ادف ةاةة ايفاة   دةتجة   دة  دةة الةةا د  ة ارتةه إايهةهل  ه دةا ة   ةتلين ةنوهلي وكا  اسقباو الن ة ارته 
رتقةةة  حبةة ة  وؤيتةةه إايهةةهل  و  مقسةةهل وأتةةةوأ ولةةا  ةف ةةقا  ةنيةةاو   ادةةذق هةةق هللاةةلا يقسةةف  الةاةةه اداةةمم   ةةمم 

 ادتققية ومل يقو وههل ةنياو  دزاي   مققية جوةوهل مب ارتهأ 
ياو   دةاالاية الةا ادفاصةةي ودمهتلةام  ت ةةق نيةاههل إايه دةتنباةه الةةا د  ذدةك ةةن ومق مي اةاوو  مم ادتققية ق  ده ةن 

 صنع   م اىل وإ  رإ  مشائو يقسف  الةاه ادامم  داا  مما شأنه د  جيوو وينااأ 
 ا وازأ وا واز   فت  ا اهل وكااها  ةا حيتام إداه ايااراي ودوده ةا سارا ألجةه ةن األ ااأ وادتجواز: إال اال  
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ولقده  ايتقين  خ ديةهل  يقتضةي ولةقع رتة يث ةةنوهل الةن د  ىةهل دقةا ةةن د ةاوهل مل حيضةا ة وةهل وإ  ديةا  إنبةاال يقسةف    

الةاةه اداةمم  ىةهل هبةةذا ينية اههل دنةه ييةلوةةهل الةاوف هبةهل وهةق   يايةة  د  يينيةف ذدةك ىةةهلأ وق ادتةقوا  د  يقسةف  الةاةةه 
دومهوهل دنه اهلوهل د  ييقنقا جقاسا  دة  و دو درهل مربدوا ةن ذدك ر ارةقه مبيةارهل ةةن لةقةوهل  ادامم  ارتتاا دذدك   

و  ةةاوهل والةة   الةةائةتوهلي رلةةا ذكةةاوا ذدةةك دةةه دظوةةا دنةةه اقةةذ درتةة ههل وهانةةة النةة ه إىل د  ياج ةةقا وامةةقا  قةةاوهل األصةةغا 
 ديهل الن ق أ داق لقا لقىهل رالا دقربوهي ودذدك لاا  رأ  مل أتمقين  ه رم كاو 

و ةن د ايهل  رتاا ةن  دخ ديهل  دق دققمه ةن جوة د ايهلي وهةذا ةةن ةفوةقم ا لتقةا  الةةا الة م إوا    ةاهي دق ةةن  
 د ايهل ودا  ةن دةيهلي دق دا   نيقاقأ 
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واد ةة وا الةةن د  يقةةاا: ايتةةقين  قةةايهل ةةةن د ةةايهلي أل  ايةةاا  رتيايةةة ةةةا اشةةتلو الةاةةه كةةمم يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  ةةةن  
 ال م ة ارته  قاوهل إ  ةن ذكاههل إايه الن هأ ر  ا الن اسهللاارة ايقتضاة إىل ادتنيا مناهبا ق ادتظاها عوةه  هأ  إظواو

  و  مقا ق   دق   م ق وا إىل ةقاي ول  الةهل درهل   يلكق  دقاههل وهانةأ  
ي ول  الةةهل درةهل ةضة او  إىل اد ةق   إداةه د ة م  ولقده  د  ماو  دين دوق ادياو ودان قا اينزدني  ما ه ىهل ق اد ق   إداه 

 كفاية ايا  ادح اةتاووها د ائةة ذات ال   ةن ادناس ة(ةوهلي كلا  ا الةاه لقىهل      ذدك كاو ياا أ 
و ا لقده  قا اينزدني  الةا دنه كا  ينزا ايلتاوين ق هللااارته دي(ا  ادقار ين الةا ةقا دةلا أ واينزا: ايضافأ وهةذه  
 لةة كناية الن ادقال     يقق ىهل ادياو وييام هللااارتوهل إ  دمقا  قاوهلأ وادياو ق ايقهللا ني ةاا  ةةن ايقة وأ رل ةىن ا

  رم كاو ديهل الن ق  دق   يياا ديهلي كناية الن ةن وهل ةن ا تااع اد  امأ 
اةةةةا   قةةةاوهل وإشةةةة او  قةةةة ق ة [  والةةة     يبةةةةذدقا لقةةةةاوى جوةةة ههل ق اسم61 لةةةادقا سةةةةنااو  النةةةه دمه وإان دفةةةةاالةق ] 

 ذدكأرل ىن  سنااو  النه دمه  سنحاوا د    يني   هي ول  مق م الن  لقده م اىل  وواو مه ادح هق ق  اتوا نفاه أ 
ومجةةةة  وإان دفةةاالةق   ال ةةف الةةةا ادقالةة   تحقاةةق ايقالةةق   ةةهي روةةق ر ةةو ةةةا دةةةاههل  ةةهي ودكةة وا ذدةةك م لةةةة ا الاةةة   

 ورتاف ادتأكا أ 
[  لاد ا لوقو  دفتانه  62ا دفتاانه اج ةقا  ضاالتوهل ق ورتاىهل د ةوهل ي ارقرا إذا انقةبقا إىل دهةوهل د ةوهل ياج ق ] ولا 

  قز  ر ةة مجع مياا رىت ة(و دخ وإقق أ 
ولاد  ز ي وادياائيي ورتفص الن الاصةهلي وقةةف  دفتاانةه   ةقز  إقةقا أ واألوا صةاغة لةةة واد(ةاين صةاغة ك(ةا  وكممهةا  
 ات لو ق اآلقاأ وال   ادفتاا     تةفأ ي
وادفىت: ةن كا  ق ةب إ ادنيةباأي وة ن(ةه رتةا ي وي ةةق الةةا ااةا م مة فةاي ألرةهل كةانقا ياةتخفق  مدنيةباأ ق اا ةةةي  

 وكانقا دك(ا ةا ياتخ ةق  اد با أ 
 القا هبا اد  ام كلا ق ادتقوا أ وادبضاالة: اياا او ايتاع اي   دةتجاو أ واياا  هبا هنا اد واههل ادح ا تا 
ولقده  د ةوهل ي ارقرا  وجاال د  ي ارقا درا الني  ضاالتوهل إةا  يقرا ةايقك سية  م ههل وإةا مب ارة ادقاو ادح كانة   

 ةقاوو  راوا كلا ق ادتقوا ي دق ي ارق  درا وهللا   هنادك لق ا ال اة ةن الزيز ةقاأ 
 ادب ا ةن ةتاع ادااكهي ودذا الي ادب ا وارتةةأ  وادارتاا: مجع ورتوي وهق ةا يقهللاع الةا 
 وا نقمأ: ا قعي ومق م الن  لقده م اىل  انقةبتهل الةا دالقا يهل  ق سقو  آا اللاا أ  
ومجةة  د ةوهل ياج ق   جقاأ د،ةا ق لقده  اج ةقا  ضاالتوهل ق ورتاىهل  ألنه يا دةاههل مداجقع استني ا  نفاذ وديه درهل  

 واج ين  ضاالة دابتاالقا هبا ايا  ألنه ودى لايو ادضاق الةاوهلأ  ل  ييقنق   ا
[ لةاا هةو آةةنيهل الةاةه 63 رةلا وج قا إىل د اوهل لادقا اي دمان ةنع ةنا ادياو رأوسو ة نا دقاان نيتو وإان دةه حلةارظق ] 

ا ادياةو  رتاةو  اننةا و ةةني [  ة ةىن  ةنةع ةنة64إ  كلةا دةنةتيهل الةةا دقاةه ةةن لبةو رةات قةا رتفظةا وهةق دورتةهل ادةاا ني]
ادياو ق اياتقبوي أل  وجقالوهل مد  ام اي رب النه م واز د  اينع ةن ادياةو يقةع ق اياةتقبوي وأل  ماكاةه  ةنةع ةنةا  

 ي ذ   ذدكي إذ ج ةقا ادياو ممنقع ا  ت اال ةنوهل أل   ةن  رتاف ا ت االأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   
 

 2198صفحة : 
 
وايف قداةةةي وهةق هنةةا مب ةىن اسسةةنا  إىل ادفاالةوي دق دةةن نياةوي رةةايلنقع هةق ا تةة اال وادياةو ةقةة و صةاحل ي ةةىن ادفاالةاةة   

ادياو ةنوهلأ ويا مل يين  ا ههل ةا يياا م ني أتويةو ادياةو   ةبةهي دق ةنةع ةنةا ذدةك د ة م ادفائة   ألننةا   مننحةه إ  إذا 
الةاهي رقاو مق مي اديمم: ةن نا ةن د  ن ةه ورانا مبا وال ان ةن إرتضاو دقاناأ ودذدك ص  مفايع  رأوسو ة نا دقاان  

ادياو إ  إذا رتضا ة نا دققانأ رت ني درهل رتيقا ادققة أل اوهل ةفقةة واقتقاها ادقاآ  دظوقو اياا أ واي ىن: إ  دوسةته 
ا ةنوهل أل   ةبه ة نا نارتو دمكتااا ون ةبهأ وإ مو اينع الةا هذا اي ىن جمازاي ألرهل دنذووا محلاةا  رقاو  ةبوهل ممنقال

 البثأ 
ولةةاد ا لوةةقو  نيتةةو   نةةق  ايةةتيةهل اينيةةاوكأ ولةةاده  ةةز ي وادياةةائيي وقةةةف   تحاتةةة الةةقض ادنةةق   الةةةا دنةةه الائةة  إىل  

  دقاان  دق ييتو ة ناأ 
  أ ومجةة  وإان ده حلارظق   ال ف الةا مجةة  رأوسو أ ودك وا رتفظه م لةة ا الاة اد ادة الةا اد(بات وحباف ادتقكا 
وجقاأ د اوهل كمم ةقجه حيتلو د  ييق  ة ناه: إين آةنيهل كلا دةنتيهل الةا دقاهي ود  ييق  ة ناه ةاذا درا  ائتلةانيهل  

 الةا دقاه ةن لبو رتىت آةنيهل الةاهأ 
وا سةتفوام إنيةاوق راةه ة ةىن ادنفةيي روةق ياةتفوهل الةن وجةه ادتأكاة  ق لةقىهل  وإان دةه حلةارظق  أ وايققةق  ةةن ا لةةة  
ا ارتتلاىا هق ادتفايةع ادةذق ق لقدةه  رةات قةا رتفظةا ي دق قةا رتفظةا ةةنيهلي رةإ  رتفظةه   سةةهل وإ  مل حيفظةه مل الة

 ياةهل كلا مل ياةهل دققه ةن لبو رتني دةنتيهل الةاهأ 
 وههل ل  التن قا عقا ه والةلقا ةنه دنه ةاسو ة وهل دقاههلي ودذدك مل يااج قه ق شأنهأ  
ا ادتلااةز ق لةااال  ا لوةقوأ ولةاده  ةز  وادياةائيي ورتفةص  رتارظةا  الةةا دنةه رتةاا ةةن و رتفظا  ةق و ةنققأ الةة 

 اسهل ا مدة وهي رتاا  زةةأ 
 ويا رتحقا ةتاالوهل وج وا  ضةاالتوهل و ت إدةاوهل لةادقا اي دمان ةةا نبغةي هةذه  ضةاالتنا و ت إدانةا ومنةا دهةنةا وحنفةظ دقةاان  

ايتةةاع ةةةا يتلتةةع  ةةه ةةةن اد ةةاوض واد(اةةاأأ ومقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  دةةق  [   دصةةو65ونةةز ا  كاةةو   ةةا ذدةةك كاةةو ياةةا]
مغفةق  الن دسةحتيهل ودةت تيهل  ق سةقو  ادناةاالأ ود ةةق هنةا الةةا إالة اا ايتةاع وإ ادةه ةةن ماةلاة ادنيةيال مسةهل احلةاا 

 راهأ 
هل رتةني راجةأههل وجة ا   ضةاالتوهل ق ومجةة  لادقا اي دمان  ةاتأنفة استئنارا  ااناا دلله اداةاةع د  ي ةةهل ةةاذا صة و ةةنو 

 هللالن ةتاالوهل ألرا ةفاجأ   ايبةي وىذه ادنيتة مل ي  ف مدفاالأ 
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و ةةةا  ق لقدةةه  ةةةا نبغةةي  جيةةقز د  ييةةق  دمسةةتفوام اسنيةةاوق  تنزيةةو ايخا ةةه ةنزدةةة ةةةن يت ةةةه ةةةنوهل كقةةاو  غاةةة  
ةا  انراةي واي ىن وارت  أل  ا ستفوام اسنياوق  رانياو  د  ميق  ىهل  غاة دقاى دق ةاذا ن ةه     هذاأ وجيقز كق  

 ق ة ىن ادنفيأ 
ومجةة  هةذه  ضةاالتنا و ت إدانةا  ةبناةة  لةةة  ةةا نبغةي  الةةا ا رتتلادنيأوإمنةا الةلةقا درةا و ت إدةاوهل  قاينةة وهللاة وا ق  

ف  الةاةه اداةمم  ةةن اد  ةف اد  ا     وهللاع اد  ام وههل لة  كةانقا  ر قهةا إىل ادياةادنيي دو  قاينةة ةةا شةاه وا ق يقسة
 الةاوهلي وادقال  ماا إ  ههل دمقا  قاوهل إذ لاا ىهل  إ  ماو  دين دوق ادياو ودان قا اينزدني أ 

ومجةة  ومنا دهةنا  ة  قرةة الةةا مجةةة  هةذه  ضةاالتنا و ت إدانةا ي ألرةا ق لةق  هةذا  ةن ةةا حنتاجةه ةةن ايةا  صةاو إدانةا  
 اوهل ميا أ ومنا  ه دهةناي دق أنم

 وايا    ياا اياهل    ها ايال ساكنة  :هي اد  ام اةةقأأ  
ومجةةةة  حنفةةظ دقةةاان  ة  قرةةة الةةةا مجةةةة  ومنةةا دهةنةةا ي أل  ايةةا يقتضةةي اوكةةا  دةجةةةهي وكةةانقا سةةأدقا دمهةةهل د  ييةةق   

ومجةةة  وحنفةظ دقةاان  هبةذا ا التبةاوي رةذكاوا  دققههل وراقا ىهل ق ا وكاا ايذكقوي ريان  ايناسبة  ني مجةة  ومنا دهةنا 
 ذدك م لانا اا ا راوهلأ 

ومجةة  ونةز ا  كاةو   ةا  زاي   ق إظوةاو رتاصةوهل الةةا سةمةة دقةاوهل أل  ق سةمةته رائة   ىةهل مز اي  كاةو   ةاأ أل   
هل دال ةاه  ةو   ةا ق الة ا  يقسف  الةاه ادامم    ي  ي ايلتاو دك(ا ةن  و   ا ةن اد  امي رةإذا كةا  دقةقههل ة وة

 األقق أ و ه مظوا ايناسبة  ني هذه ا لةة وادح لبةواأ 
 وهذه ا لو ةامبة مامابا   ي ا أل    ضوا ةتقد  الن    أ  
واسشاو  ق  ذدك كاو ياا  إىل اد  ام ادذق ق ةتاالوهلأ وإ مو ادياو الةاه ةن إ مو ايقة و الةةا ايف ةقا  قاينةة  

 اسشاو أ 
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 لاو: إ  ي ققأ  الةاه ادامم  لاا ىهل: د ةوهل ناقا ادبضاالة رإذا ل ةتهل الةاوهل رأقربوههل  نيهل وج  قها ق ورتاديهلأ   
 لةةاا دةةن دوسةةةه ة يةةهل رتةةىت م مةةق  ةقثقةةا ةةةن   دتةةأمنف  ةةه إ  د  حيةةاط  يةةهل رةلةةا آمةةقه ةةةقثقوهل لةةاا   الةةةا ةةةا نقةةقا  

 اال واسال اال وةا ياا  هبلا ق إننياال احلةف دا لئن  ق و احلادف  اه وهق احملةقف دهأ [  اشتوا اسيت66وكاو]
وق رت يث احلنيا  را  ي   ةن الوق  وةقاثاق د    ياأده  اه  أ كلا د ةق ر و األقذ الةا مةقي احملةقف دهي لاا  

 م اىل  ودقذ  ةنيهل ةا(الا  ةاظا  و ل  دقذ الةايهل ةقثقا ةن   أ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



د و سبه إ مو ر و اسال اال د  احلادف كا  ق اد ققو ادق مية ي  ي احملةقف ده شائا مةذكا  دةالةني ة(ةو سةق ه دو و  
قا ةةهي دو درةةهل كةةانقا يضةة ق  النةة  صةةارته احلةةق هللاةةلاان ييةةق  وهانةةة النةة هأ وكانةة  احللادةةة  ايقةةة دةتقثاةةق رنيةةبه ادالةةني 

 ناةي ول  اشتوا هللا  ذدك ق إ  اا ادتقثاق يقاا: و  الةاه رتةفهأ محللادةأ ودثب  ده اسال اال واألقذ الةا  ايقة ايي
 وايقثق: دصةه ةق و ةالي دةتقثاقي د ةق هنا الةا ايف قا وهق ةا  ه ادتقثاقي ي ف ادالنيأ  
 و ةةن    صةفة ا ةقثقةا ي و ةةن  دم تة االي دق ةقثقةا صةا وا ةةن   م ةاىلأ وة ةىن ذدةك د  جي ةةقا   شةاه ا الةةةاوهل 

رالا وال وا  ةه    حيةفةقا مت رتقةا شةوا     الةةاوهل كتقثةق صةا و ةةن   م ةاىل هبةذا ا التبةاوأ وذدةك د  يققدةقا: دةك 
ةا(ةاو   دو الوة    دو حنةق ذدةكي وهبةذا يضةاف ايا(ةاو واد وة  إىل اسةهل ا مدةة كةأ  احلةادف اسةتق ع   ةةا  ةه ادتقثةق 

 دةلحةقف دهأ 
 ه  جقاأ دقاهل حمذوف  ا الةاه  ةقثقا أ وهق رتياية دقةقا يققدةه د نةاؤه اي ةةقأ ةةنوهل إيقاالةه رتيايةة ومجةة  دتأمنف  

مي ىن الةا  ايقة رتياية األلقاا ألرهل دق ن قةقا مدقاةهل دقةادقا: دنأمانةك  ةهي رةلةا رتيةاه هةق وكةه احليايةة م لةةة ادةح 
 هي كمةوهل ومدضلائا ايناسبة ديمةه ا ا ه إايههلأ 

ةن هذا ادنقع لقدةه م ةاىل رتيايةة الةن الااةا  الةاةه اداةمم   ةةا لةة  ىةهل إ  ةةا دةةامف  ةه د  االبة وا   ويب وو يةهل أ و  
 وإ  ةا دةاه  : لو ىهل د  ي ب وا و ك ووهبهلأ 

ا  وة ىن  حياط  يهل  حياط  يهل حماطأ واسرتا ة: األقذ  سا دو همك مما هق قاوم الن ل وههلي ودصةه إرتا ةة ا ة  
 ق احلاأي راست لو جمازا ق احلادة ادح   يات اع ادتغةه الةاواي ول  مق م الن  لقده م اىل  وظنقا درهل درتاط هبهل أ 

وا ست(ناال ق  إ  د  حياط  يهل  است(ناال ةن اللقم درتقااي رايق و اينابك ةن  د   ةع ادف و ق ةقهللاع احلااي وهق   
 ا  يهلأ كاسقباو ميق و رتأويةه: إ  حما 

 ولقده  و  الةا ةا مققا وكاو  مذكا ىهل      ولاه الةا ةا ولع  انوهلأ وهذا مقكا  دةحةفأ  
 وادقكاو: ر او مب ىن ةف قاي دق ةقكقا إداهي ومق م ق  ولادقا رتابنا   ون هل ادقكاو  ق سقو  آا اللاا أ  
أ ةتفالةة وةةا د ةةف الةنيهل ةةن   ةةةن شةيال إ  احليةةهل إ  ت   ولةاا اي  ةف   مةة قةقا ةةن مأ وارتة  وا قةةةقا ةةن د ةةقا 

 [  و لاا اي  ف  ال ف الةا مجةة  لاا   الةا ةا نققا وكاو أ 67الةاه مقكة  والةاه رةاتقكو ايتقكةق ]
وهل ا نةه وإالا   ر و  لاا  د شاو  إىل اقتمف زةن ادققدني وإ  كاان ة ا ةاببني الةا إيتاال ةقثقوهلي ألنةه ا لةأ  داالةايت 

وظوةةات دةةةه ايقةةةحة ق سةةةفاههل د ةتةةاوي رققدةةةه  اي  ةةةف   مةة قةقا ةةةةن مأ وارتةة   صةةةا و ق ولةة  إزةةةةاالوهل ادارتاةةةوأ 
 وايققق  ةن رتياية لقده هذا اد رب   ققده  وةا د ف النيهل ةن   ةن شيال  اخلأ 

دالظةهل ةة   اد ةامل روةي ذات د ةقاأأ وإمنةا واأل قاأ: د قاأ اي ينةأ ومق م ذكا ادباأ آنفاأ وكانة  ة ينةة  ةنفةا   ةةن  
راههل د  ي قةقها ةن مأ وارت  قنياة د  يالالي ال  ههل د قاو دهو اي ينة ورتااسةوا ودزايؤهةهل دزايال ادغةامال الةن دهةو 
اي ينة د  يقجاقا ةنوهل قافة ةن جتا  دو سالة رامبةا سةجنقههل دو وصة وا األالةني إدةاوهلي رايةق  ذدةك هللاةاا ىةهل ورتةائم 

وصقىهل إىل يقسف  الةاه ادامم  و و  لضاال رتاجتوهلأ ول  لاو ق احليلة: است انقا الةا لضاال رتةقائجيهل   و  ساالة
 مديتلا أ 
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ويا كا  شأ  إلاةة احلااس واألوصا  د  ميق  الةا د قاأ اي ينة التقا الةا كذياههل ةن اد ققا ةن مأ وارت   و    

ارت   ةن سيك اي ينةي ووثق  رهل الاورق   ايك اي ينة رةهل    هللامىهل راواي والةهل د  حيذوههل ةن اينيي ق سية و 
 د    نااةني  ييق  ق صحبة درت  اققمه دئم يضو ق اي ينةأ 

 وايتفالة دوا  هبا ايت     ألنه ج ةوا ق ةقا ةة ادقارت أ ووجه اد  وا الن ايت     إىل ايتفالة اسميةاال إىل الةةة األةةا وهةي 
 إقفاال كقرهل مجاالة وارت  أ 

ومجةة  وةا د ف النيهل ةن   ةن شيال  ة لهللاةة ق آقةا اديةممي دق وةةا د ةف الةنيهل  قصةاح هةذه شةائاأ و ةةن     
ةت ةق أ د ف ي دق   ييق  ةا دةاميهل  ه ةغناا  ناال ةبت ائ ةن الن     و هق األ أ وادقلةقف النة  ةةا دةةا  ي رةإ  

 ق  رتقو رائ ات ي وإ  قادف ةا ل وه رتقة  رائ   اةت(اا دواةاه والتناع ادنف     م ادتفايطأ صا ف ةا ل وه ر
ومق م وجه ماكاه  وةا د ف النيهل ةن   ةن شيال  الن  لقده م اىل  وةن يا    رتنته رةةن  ةةك دةه ةةن   شةائا  ق  

 سقو  اد قق أ 
ود فه ةع األقذ مألسباأ اي تا   ادظاها  أت م ةع واهللاع األسباأ وةقة و  ودوا  هبذا م ةالوهل ا التلا  الةا مقراق   

األد اف ق والاية احلادنيي ألان   نات اع د  ن ةع الةا ةاا    ق األاللاا ر ةانا د  نت اروا   مةاها و  ييق  ذدةك 
 إ  مدا ي ىاأ 

الةاةه وسةةهل  االلةةقا ريةو ةااةا يةا قةةق دةه  ي وق األثةا  إذا وهذا سا ةاأدة ادق و كلةا دشةاو إداةه لةقا ادنةيب صةةا    
 دوا    دةاا ياا دسبا ه  أ 

لاا   م اىل  وةن دوا  اآلقا  وس ا ىا س اوا وهق ة ةن رأودئك كا  س اوهل ةنيةيقوا ي ذدةك د  شةأ  األسةباأ د   
األسةةباأ رتاصةةةة ق ولةة  وارتةة ي دو كقةةو النةة ها ةاةةبباهاأ ولةة  يتخةةةف ذدةةك مب اوهللاةةة دسةةباأ دقةةاى ةضةةا   دتةةةك 

ديةةق  اداةةبه ادقارتةة  لةة  ييةةق  سةةببا ألشةةااال ةتضةةا   مالتبةةاوات راخ ةة  م ةةا ي اداةةبه ق ةقةةا رة اياةةبه ايققةةق ي 
 ودق  نظام األسباأ وةااالاها دقاو اةتلع ادبنياق مهم ومهجاأ 

وا هللاةة مع وكفايةةة ايوةةهلأ ودصةةةه ةةةاا ف ادغةةىن  واس نةةاال: هنةةا ةنيةةتق ةةةن ادغنةةاال   فةةت  ادغةةني وميةة   ي وهةةق اسجةةزاال   
 ياةا ادغةةني وادققةةا  ومهةا ة ةةا هللاةة  ادفقةاي وك(ةةا اسةةت لاا ادغنةةاال ايفتةقح ايلةة و  ق اسجةةزاال واديفايةة الةةةا سةةباو اةةةاز 
اياسو أل  ةن دجزد وكفا رق  دذهه الةن نفاةه احلاجةة إىل ايغنةني ودذهةه اللةن دجةزد النةه ا رتتاةام ديضةاأ وشةاع هةذا 
ا ست لاا اةازق رتىت  ةه الةا هذا ادف وي رةذدك ك(ا ق اديمم ختقاص ادغناال مدفت  واية  هبةذا اي ةىني وختقةاص 
ادغىن  مدياا وادققا  ق ة ىن هللا  ادفقا وحنقه رتىت صاو ادغناال ايل و    ييا  يالع ق ة ىن هللا  ادفقاأ وهي مفالة 

 رةاتأ رلةا يقجة  ق كةمم ا ةن  ةاق ةةن لقدةه: إ  ادغنةاال ةقة و انشة  الةن رتانة ةن  لةائق اسةت لاىهل ق مقةاويف ايلا
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ر و د ىن ايولقز حبذف ادزائ  ايقههل دنه   ر و ده جما  رإمنا الىن  ةه د  اسةت لاا ر ةو  ةف ق هةذا اي ةىن اةةازق ةةلوك 
 ممات   دنه دا  ده ر و جما أ 

 اا ادقاصا ي ومل يفة ه اىلةز م  يةةي رة ةو مهزمةه  ادةة الةةا ادقةاوو  ودذدك رل ىن ر و  د ىن  هبذا ا ست لاا ة ىن األر 
 ذا  ىني رةذدك كا  رتقه د    ينقه ايف قا  ه  و ييق  ق ادغاده ةاا را يف قا ة ةق كققا اللاو  ن ة   يياأ:          

الن رم ي دق ق دجزاه القهللاةه ولةام د ف  ناال ادذاهه                      ين دال  دةح ة  ال ا ويققدق : د ىن رم    
ةقاةهي وامق  مبنقةقأ روةق ماكاةه  ايةهي رةإ  رتةاف  الةن  راةه دةب داةة وهةي اةةاوز  اةازيةةأ ج ةو ادنيةيال ادبة ا الةن 
ادنييال جماوزا ده ألنه رتو حمةه ق رتاا  ابتةه ريأنةه جةاوزه راةلقا هةذه اةةاوز    داةة ولةادقا: إ   الةن  جتةيال دةب داةة كلةا 

 ادباالأ رل ىن  ةا د ف النيهل    دجزق النيهلي دق   دكفي     الن دجزائيهل ألنفايهلأ جتيال ىا 
و ةةةن شةةيال  انئةةه ةنةةاأ شةةائاي وزيةة ت  ةةةن  دتقكاةة  اللةةقم شةةيال ق سةةااو ادنفةةيي روةةق كققدةةه م ةةاىل    مغةةن الةةف  

دق شائا ةن ادغناال وهق شفاالتوهل شائا  دق ةن ادضاأ وجقز صارته ادينياف ق ة(ةه د  ييق   شائا  ةف ق  ة ةقاي 
ادظةةاهاي رقةةاا ق لقدةةه م ةةاىل  وامقةةقا يقةةةا   جتةةزق نفةة  الةةن نفةة  شةةائا ي لةةاا: دق لةةةام ةةةن ا ةةزاالي كققدةةه م ةةاىل  و  
يظةلق  شائا   دينه جقز د  ييق   شائا  ةف ق   ه وهق   ياتقاهل إ  الةا ة ىن ادتقسع محلذف واسيقااي دق  نةزع 

 ااار أ 
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ومجةة  إ  احليهل إ  ت  ق ةقهللاع ادت ةاةو يضةلق   وةةا د ةف الةنيهل ةةن   ةةن شةيال أ واحليةهل: هنةا مب ةىن ادتقةاف   

وادتق ياي وة ةىن احلقةا دنةه   يةتهل إ  ةةا دوا ه  ي كلةا لةاا م ةاىل  إ    مدةم دةةاه أ ودةا  دة بة  د  ينةازع ةةاا    ق 
  يت ةةةه األةةقو ةةةن دسةةباهبا أل    دةةةا  ةةذدكي ولةة  مجةع هةةذين اي ناةةني لقدةةه  وا قةةةقا ةةةن نفة  األةةةا وديةةن واجبةةه د

 د قاأ ةتفالة وةا د ف النيهل ةن   ةن شيال أ 
ومجةةة  الةاةه مقكةة  والةاةه رةاتقكةو ايتقكةةق   ق ةقهللاةع ادباةا   لةةة  وةةا د ةف الةنيهل ةةن   ةةن شةيال  دابةني ىةهل د   

ةةع ادتنباةه الةةةا ا التلةا  الةةا   هةةق ة ةىن ادتقكةو ادةةذق يضةو ق رولةه ك(ةةا ةةن ادنةاس التقةةاوا  وصةاته  قةذ األسةةباأ
وإنيةةاواأ ودةةذدك دمةةا علةةةة  والةاةةه رةاتقكةةو ايتقكةةةق   دةةةاا ىةةهل ودغةةاههل الةةةا ة ةةىن دنةةه واجةةه احلاهللاةةاين وادغةةائبنيي ود  

  ةط إميانه  ق اال ا اهةااتأ  ةقاةه    تص مدق يقني  و هق واجه كو ة ةن كاةو اسميا   
  ويا  قةقا ةن رتاةث دةةاههل د ةقههل ةةا كةا  يغةف الةنوهل ةةن   ةةن شةيال إ  رتاجةة ق نفة  ي قةقأ لضةاها وإنةه دةذو  

 [  مجةة ة لهللاةأ وادقاو االلاهللااةأ 68الةهل يا الةلناه ودين دك(ا ادناس   ي ةلق ]
ادةةح دةةةاههل د ةةقههل مدةة ققا ةنوةةاأ را لةةةة ادةةح مضةةاف إداوةةا  و دةة   رتاةةث  الةةةا ا وةةةي دق يةةا  قةةةقا ةةةن ا وةةات 

  رتاث  هي ادح مبني اياا  ةن ا وةأ 
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ول  د ن  مجةة  ويا  قةقا ةن رتاث دةاههل د ةقههل  الةن مجةو ك(ةا ي وهةي درةهل اوكةةقا و قةةقا ةةن رتاةث دةةاههل د ةقههلي  
 ققىهل ةن رتاث دةاههل يغف النوهل ةن   ةن شيال دق  ويا  قةقا ةن رتاث دةاههل سةلقا مما كا   اره الةاوهلأ وةا كا 

ل و   د  حياط هبهلي راديمم إجيازأ وة ىن  ةا كا  يغف الةنوهل ةةن   ةةن شةيال  دنةه ةةا كةا  يةا  الةنوهل لضةاال   دةق  
 د    ل و سمةتوهلأ 

ادامم  دااة    ضةا ةةن ادنيةيال اينفةي وا ست(ناال ق لقده  إ  رتاجة  ةنق ع أل  احلاجة ادح ق نف  ي ققأ  الةاه   
 إ ناؤه النوهل ةن  ي رادتق يا: دين رتاجة ق نف  ي ققأ  الةاه ادامم  لضاهاأ 

وادقضاال: اسنفاذي وة ىن لضةاها دنفةذهاأ يقةاا: لضةا رتاجةة دنفاةهي إذا دنفةذ ةةا دهللاةلاه ق نفاةهي دق نقةاحة أل نائةه  
 مل يلك شائا يظنه انر ا ىهل إ  د ةغه إداوهلأ  د اها ىهل ومل ي قاها النوهل دا لئن لةبه  نه

واحلاجة: األةا ايا قأ راهأ الي رتاجة ألنه حمتام إداهي روي ةن ادتالاة مسهل ايق وأ واحلاجة ادح ق نفة  ي قةقأ   
أ الةاةةه اداةةمم  هةةي رتاصةةه الةةةا منبةةاووهل د،ق ةةاو ادةةح م ةةاض ألة(ةةاىهل ق ة(ةةو هةةذه ادارتةةةة إذا  قةةةقا ةةةن مأ وارتةة 

 وم ةالوهل األقذ مألسباأ ةع ادتقكو الةا  أ 
ومجةة  وإنه دذو الةهل يا الةلناه  ة لهللاة  ني مجةة  ويا  قةقا ةن رتاث دةاههل د قههل  اخل و ني مجةة  ودين دك(ا ادناس  

   ي ةلق  أ 
د ةةهل ادةذق آاته   وهةق ةةن وهق ثناال الةا ي ققأ  الةاه ادامم  مد ةهل وادت  اي ود  ةا دس اه ةن ادنق  ىهل هةق ةةن ا 

 الةهل ادنبق أ 
ولقده  ودين دك(ا ادناس   ي ةلق   است واك ننيأ الن مجةة  ويا  قةقا ةن رتاث دةاههل د قههل  اخلأ واي ةىن د    دةةا  

ي ققأ  الةاه ادامم   قذ دسةباأ ا رتتاةاط وادنقةاحة ةةع الةلةه    ذدةك   يغةف الةنوهل ةةن   ةةن شةيال لة وه ىةهلي 
إ  ةاا    م اىل قفي الن ادناسي ول  دةا  اةةقك األسةباأ اي تةا  أ والةةهل ي قةقأ  الةاةه اداةمم  ذدةكي وديةن دك(ةا ر

ادنةاس   ي ةلةق  م ةةه األةةاين راولةةق  درتة مهاأ رلةنوهل ةةن يولةو ة ارةة د  األسةباأ ادظاهايةة   مة رع دةةاا لة وه   
 ي ةهل د    دوا  ق     األرتقاا ال م أتثاهاأ  والةهل دنه والعي وةنوهل ةن يولو األسباأ وهق  

ولة   ا لقدةه  وإنةه دةذو الةةهل يةا الةلنةاه   قةاحيه الةةا د  ي قةقأ  الةاةه اداةمم  اللةو مبةا الةلةه  أ و ا لقدةه  وديةةن  
ن داتقةاو دك(ا ادناس   ي ةلق    ت ايضه الةا د  ي ققأ  الةاه ادامم  ةةن ادقةاةو ةةن ادنةاس ادةذين الةلةقا ةااالةا  األةةاي

 اد(ناال الةا ي ققأ  الةاه ادامم  مستفا   ةن اديمم ةامني: ةا  مدقاارتة وةا  م ست واكأ 
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واي ةىن د  دك(ةا ادنةاس ق جوادةة الةن وهللاةةع هامةه احلقةائق ةقهللاة وا و   ةةق  الةةن ةضةاع سرتة امهاأ ويفاةا هةذا اي ةةىن   

دةةةا اياةةةلني مدقفةةقا الةةن اللةةقاس يةةا  ةغةةه ظوةةقو اد ةةاالق  هبةةا ولةةاا دةةه د ةةق لةةقا اللةةا  ةةن اا ةةاأ  وهللاةةي   النةةه  يةةا 
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البا  : درااوا ةن ل و  ? رقاا اللا  وهللاي   النه  : دق  اك لاىا اي دم الباة   دداةنا نفةا ةةن لة و   إىل لة و  أأأ 
 إىل آقا ااربأ 

[  ةقلةع مجةةة  ويةا  قةةقا 69رةم مبتةئ  مبةا كةانقا ي لةةق ]  ويا  قةقا الةا يقسف آوى إداه دقةاه لةاا إين دان دقةقك  
 الةا يقسف  كلقلع مجةة  ويا  قةقا ةن رتاث دةاههل د قههل  ق إجياز احلذفأ 

 واسيقاال: اسوجاعأ ومق م ق لقده م اىل  دودئك ةأواههل ادناو  ق سقو  يقن أ  
إىل ةةأوىي وإمنةا د انه داةتلين ةةن اسسةااو إداةه  ققدةه  إين دان  ود ةق اسيقاال هنةا جمةازا الةةا اس انال وادتقايةه كأنةه إوجةاع 

 دققك أ 
ومجةة  لةاا إين دان دقةقك   ة ا اشةتلاا ةةن مجةةة  آوى إداةه دقةاه أ وكةلةة  يةلةة لتقةا   ةاغةة إذ درةا ه دنةه هةق دقةقه  

ادفقةوي دق دان ةققةقو  الةةا  ادذق ظنه دكةه ادذئهأ رأك  اارب أ  إ   وم لةة ا الاةة ومدققةا ادةذق درةا ه هللاةلا
 اديق  دقاك   دجنيب النكي روق لقا لةه  التقا ه د  ادذق كةله   لاا ة  انه و انهأ 

ورةاع الةةةا هةذا ااةةرب  رةم مبتةةئ  مبةا كةةانقا ي لةةةق  أ وا  تئةاس: ة اوالةةة اس ئةاسي دق ج ةةو درتة  مئاةةاي دق صةةارته  
   سأ 

ادلكاه ق لقة نقح  الةاه ادامم  ةن سقو  هةق أ وادضةلاا  ق  كةانقا   وادب س: هق ااز  وادي وأ ومق م نظا هذا 
و ي ةلق   واج ا  إىل إققهلا  قاينة ايقامي ودوا   ذدك ةا كةا  دقةقه   ناةاةني  ةةن احلةز  ىةمك دقاةه ادنيةقاق ورظاظةة 

 اققمه و اههل ةنهأ 
 النه مدااووأ وادنوي الن ا  تئاس ةقت  اديف النهي دق دزا النك احلز  واالت   
ودرا  ر و اديق  ق ايضي د  اياا  ةا الةلقه رالا ةضاأ ودرا  صق   ي ةلةق    قةاغة ايضةاوع دنةه داللةاا ةتيةاو  ةةن  

األذىأ وق هذا هائة دنف  دقاه دتةقي رتا ث ادققاع م لئنا  رتىت    نيا د  ييق  مبحةو ادايبةة ةةن يقسةف  الةاةه 
 ادامم  أ 

[ لةادقا ودلبةةقا الةةاوهل 70زههل ج و اداقاية ق ورتةو دقاةه مث دذ  ةة ذ  ديتوةا اد ةا إنيةهل داةاولق ]  رةلا جوزههل عوا  
[ لةةادقا اتت دقةة  الةلةتهل ةةةا جئنةةا 72[ لةةادقا نفقة  صةةقاع ايةةةك ويةن جةةاال  ةةه  ةو   ةةا ودان  ةةه زالةاهل]71ةةا ذا مفقةة و ]

[ لادقا جزاؤه ةن وج  ق ورتةةه روةق جةزاؤه  74ذ ني][ لادقا رلا جزاؤه إ  كنتهل كا73دنفا  ق األوض وةا كنا ساولني]
[  مق م اديمم الةا نظةا لقدةه   رةلةا جوةزههل عوةازههل  ق اآلايت لبةو هةذهأ وإسةنا  ج ةو 75كذدك ازق ادظايني]

 اداقاية إىل هللالا يقسف جماز القةيي وإمنا هق آةا م  و وادذين ج ةقا اداقاية ههل اد با  ايقكةق  مدياوأ 
اية: إانال كبا ياقا  ه اياال واالةاأ وادقةقاع: دغةة ق ادقةاعي وهةق والةاال دةياةو يقة و  ةقز  و ةو وو ةع دو وثةةثأ واداق 

وكانقا ينيا ق  االا ميق اوي يق و كو شاوأ دنفاه ةا االتا  دنه   يقاالهي وجي ةةق  آناةة االةا ةقة و  مبقةا يا لتةفةةي 
ذدةكأ رتاةلاة هةذا اسانال سةقاية وماةلاته صةقاالا جاويةة الةةا ذدةكأ وق  راققا ادنياوأ دةاالي: و م دو صاالا دو حنق

 ادتقوا  الي  اساي ووصف  نه ةن رضةأ 
 وم ايف  اداقاية  م ايف اد و  ادذهفي دق سقاية ة اورة    ةق الن ة(ةوا جمة  اد ظاهلأ  
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  اد ودةة كةوةةا دةلةةكأ وجيةقز د  ييةةق  وإهللاةارة ادقةقاع إىل ايةةك دتنيةةايفهي وهقيةو سةالته الةةا وجةةه احلقاقةةي أل  شة و  
 د ةق ايةك الةا يقسف  الةاه ادامم  م ظالا دهأ 

 وادتأذين: ادن اال ايياوأ ومق م الن  لقده م اىل  رأذ  ة ذ   انوهل  ق سقو  األالاافأ  
اد(مثةةأ ودسةن ت واد ا: اسهل دةحلقدة ةن إ و و ا وةا الةاوا ةةن د ةاا وةةا ة وةا ةةن وكاهبةاي روةق اسةهل ةلةقع هةذه  

 اداالة إىل مجا وهل جااي الةا اي تا  ةن ة اقذ  ا لاالة عام ادقارت  ةنوهلأ 
 وأتناث اسهل اسشاو  وهق ديتوا  دتأويو اد ا مب ىن ا لاالة أل  اداكاأ ههل األههلأ  
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 را ق  ايقة احملاوو  كلا مياو  ا ةا أ ومجةة  لادقا  جقاأ دن اال اينا ق إايههل  إنيهل دااولق  ي رفقة  ا لةة أل  
 وهللالا  لادقا  الائ  إىل اد اأ  
ومجةة  ودلبةةقا الةةاوهل  رتةاا ةةن هللاةلا  لةادقا أ وةاجةع هللاةلا  دلبةةقا  الائة  إىل رتاةا  يقسةف  الةاةه اداةمم  أ وهللاةلا  

 ه ادامم  أ  الةاوهل  واجع إىل ةا وجع إداه هللالا  لادقا ي دق ول  دلبو الةاوهل رتاا  يقسف  الةا
 وج ةقا ج م ين ا  مدققاعأ وادذق لاا  ودان  ه زالاهل  وارت  ةن ايقبةني وهق كباههلأ وادزالاهل: اديفاوأ  
وهذه اآلية ل  ج ةوةا ادفقوةاال دصةم ينيةاوالاة ا  ةو واديفادةةأ وراةه نظةاي أل  يقسةف  الةاةه اداةمم  مل ييةن يقةئةذ ذا  

ن لبةنةةا شةةاع دنةةا  إذا رتيةةاه كةةمم   دو وسةةقدهأ ودةةق لةة و د  يقسةةف  الةاةةه شةةاع رتةةىت ياةةتأن  د،قةةذ أ  د  شةةاع ةةة
ادامم  كا  يقةئذ نباا رم ي(ب  دنةه وسةقا  نيةاعي إذ مل ي(بة  دنةه   ةث إىل لةقم راالةق ي ومل ييةن داقسةف  الةاةه اداةمم  

 دمباع ق ةقا لبو ووو  د اه واققمه ودهةوهلأ روذا ةأقذ هللا افأ 
اف لاهل الةا ايختاوي و تص مد ققا الةةا اسةهل   م ةاىل والةةا دفةظ وأي و ةتص ديضةا ميقاةهل وادتاال ق  اتت  رت 

 الةاه اد جاهأ وساجيال الن  لقده م اىل  واتت ألكا   دصناةيهل  ق سقو  األنبااالأ 
الةةا ةقةا ةةا   ولقىهل  دق  الةلةتهل ةةا جئنةا دنفاة  ق األوض وةةا كنةا سةاولني أ دكة وا ذدةك مدقاةهل ألرةهل كةانقا ورة وا 

سةا قة واهلةةقا م قساةةة رتبانةة   ةةااالههل مبةا صةة لقا يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  رالةةا وصةفقه ةةةن رتةةاا د ةةاوهل ودقةةاوهلأ رةةاياا  
 أ األوض  اي وق  ي وهي ةقاأ 

 ودةا  ااالههل ةن اداالة ربلا دقربوا  ه الن  ل وةوهل ةن وج ا   ضاالتوهل ق ورتاىهلي ود ةوا ول   ق ورتاىهل  ة اأ  
الةا درهل نفقا الن دنفاوهل ا مقاف مداالة   ةم مما نفقا  ه اسراا  النوهلي وذدك  نفي اديق  ساولني  و  د  يققدقا:  

وةا جئنا دنااوي أل  اداالة وصف يت ا  هي ودةا اسراا  ادذق نفقهي دق ادتجاة  روةق ممةا يققة ه اد ة و الةةا الة وه 
  رم ييق  الاواي ودينه االت اال ق نظا اد  وأ
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ولةقا ادفتاةا   ةةا جةزاؤه إ  كنةتهل كةاذ ني  كيةاهلي ألرةهل   ياة وهل إ  د  ي انةقا جةزاال ي قةذو   ةهي روةذا كيةاهل ايةةاال ق  
 ذنبهأ 

وة ىن  ةا جزاؤه : ةا القا هأ وهللاةلا  جةزاؤه  الائة  إىل ادقةقاع  تقة يا ةضةاف  ا الةاةه ايقةامي دق ةةا جةزاال سةاوله دو  
 سالتهأ 

  ني  إ  مبني كذ يهل  قجق  ادققاع ق ورتاديهلأ وة ىن  إ  كنتهل كاذ  
ولقدةه  جةزاؤه ةةةن وجة  ق ورتةةةه روةق جةةزاؤه   جةزاؤه  األوا ةبتةة دي و  ةةن  جيةةقز د  ميةق  شةةا اة وهةي ةبتةة د ة  ود   

مجةة  وج  ق ورتةه  مجةة ادنياط ومجةة  روةق جةزاؤه  جةقاأ ادنيةاطي وادفةاال وا  ةة دةجةقاأي وا لةةة اياكبةة ةةن ادنيةاط 
جقا ه قرب الن ايبت إ األواأ وجيقز د  ميق   ةن  ةقصقدة ةبت د ةنااي ومجةة  وج  ق ورتةه  صةة ايقصقاأ واي ىن د  و 

ةن وج  ق ورتةه ادققاع هق جزاال اداالةي دق ذامه هي جزاال اداالةي راي ىن د  ذامه ميةق  القهللاةا الةن هةذه ا اميةةي دق 
 زاال  ذات دقاىأ وهذا ة ةقم ةن اداااو إذ دا  اياا  إممف ذات ادااوو د  يقا وراقا دقارته ادققاع داتهل ة ىن ا

 أل  اداالة   مبةم القق توا رت  ادقتوأ 
رتيةق  مجةةة  روةق جةزاؤه  مقكاةة ا دفظاةا  لةةة  جةزاؤه ةةةن وجة  ق ورتةةه ي دتقايةا احليةةهل والة م ا نقةمأ ةنةهي وميةةق   

رتيهل إقق  يقسف  الةاه ادامم  الةةا دنفاةوهل  ةذدك ومااهللاةقا الةاةه رةةزةوهل ادفاال دةتفايع مفايع ادتأكا  الةا ايقك أ ول  
 ةا ادتزةقهأ 

ويظوةا د  ذدةك كةةا  رتيلةا ةنيةوقوا  ةةني األةةهل د  ياةةلو اداةاووأ وهةق لايةةه ةةن اسةللاو ايغةةةقأ ق ادقتةااأ ود ةةةه   
 ين ايةك أ كا  رتيلا ة اورا ق ةقا يا ساأ  لايبا الن  لقده م اىل  ةا كا  داأقذ دقاه ق  

ومجةة  كذدك ازق ادظةايني   قاةة كةمم إقةق  يقسةف  الةاةه اداةمم  ي دق كةذدك رتيةهل لقةنةا ق جةزاال اداةاوو ادظةامل  
  االتهي دو دوا وا دنه رتيهل اسقق  الةا ةن يق و ةنوهل د  يظوا ادققاع ق ورتةهي دق روق رتقاق أل  ازيه  ذدكأ 

 ةن  ازق ي دق ازق ادظايني جزاال كذدك ا زاالي وهق ةن وج  ق ورتةهأ واسشاو  أ كذدك  إىل ا زاال ايأققذ  
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  رب د  والاتوهل لبو والاال دقاةه مث اسةتخاجوا ةةن والةاال دقاةه كةذدك كة ان داقسةف ةةا كةا  داأقةذ دقةاه ق  يةن ايةةك   

ق دةةا يقسةف  الةاةه اداةمم  مدبةة اال  [    ة د  د76إ  د  ينيةاال   نارةع  وجةات ةةن ننيةاال ورةقو كةو ذق الةةةهل الةةاهل]
  والاة  قاة إققمه لبو والاال دقاه ادنيقاقأ 

ودوالاة: مجع والاالي وهق ادظافي ةنيتق ةن ادقالي وهق احلفظأ وا  ت اال  والاة  ا دقاه س  ا  د  ييةق  ادةذق يقجة   
ناةةث ق  ةةةام اداشةةالة إذ كانةةة  ق والائةةه هةةق ايققةةةق  ةةةن دوا األةةةةاأ وأتناةةث هللاةةةلا  اسةةتخاجوا  دةاةةقايةأ وهةةةذا ادتأ

 احلقاقة درا سقاية ج ة  صقاالاأ روق كا  اد جز الةا ادق وأ 
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 وادققا ق  كذدك ك ان داقسف  كادققا ق  كذدك ازق ادظايني أ  
واديا : ر و يتقصو  ظاهاه إىل ةقق  قفيأ واديا : هنا هق إىام يقسف  الةاه ادامم  ىذه احلاةة احمليلةة ق وهللاةع  
 ققاع ومفتانيه وإىام إققمه إىل ذدك احليهل ايقل أ اد
 ودسن  اديا  إىل   ألنه ةةوله روق ةاببهأ وج و اديا  ألجو يقسف  الةاه ادامم  ألنه دفائ مهأ  
ومجةة  ةا كا  داأقذ دقاه ق  ين ايةك إ  د  ينياال     اا  دةيا  مالتباو مجاع ةا راه ةن وهللاع اداقاية وةن رتيةهل  

قمةه الةةةا دنفاةةوهل مبةةا يمئةهل ةا ةةقأ يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  ةةن إ قةةاال دقاةةه النةة هي ودةةق  ذدةك يةةا كانةة  شةةاي ة ادقةةبط إق
ختقده ذدكي رق  لاو: إ  شاالوهل ق جزاال ادااوو د  ي قذ ةنه ادنييال ويضاأ ويغام هللا في ايااوو دو هللا في لالتةهأ 

وهق ادذق يقتضاه ظاها اآلية دققده  ةةا كةا  داأقةذ دقةاه والن جماه   ق  ين ايةك  دق رتيله وهق اسللاو اداااوأ 
ق  ين ايةك  دق دق  رتاةة وهللاع ادققاع ق ةتاع دقاهأ ود ةو ذدةك كةا  رتيلةا شةائ ا ق ك(ةا ةةن األةةهلي د  مةاى إىل 

وة(ةةه لقىهل  ةن وج  ق ورتةه روق جزاؤه  كلا مق مي دق د  ةةك ةقا كا  الا   رم ي قذ درتة  ق  ةم ه  غةا رتةقأ 
 ةا كا  ق شاع اداوةا  ةن اسللاو اي يني رت ني د  اياا  مد ين ادنياي ة   ة ةق اداة ا أ 

 وة ىن  م ا حق  هنا نفي د  ييق  ق نف  األةا سبه  قا يقسف  الةاه ادامم  دقذ دقاه الن هأ  
بةو  د   ايقة ويةي وهةق مال اداةبباة ادةح وا ست(ناال ةن اللقم دسباأ دقذ دقاه اينفاةأ وق اديمم رتاف جا حمذوف ل 

ي ا الةاوا نفي األقذي دق دسبا هأ رادتق يا: إ     ينياال  ي دق يةوهل مققيا رتادته واذ  داقسةف  الةاةه اداةمم  ق 
 اللةه مالتباو ةا راه ةن ايقاحل ا لة داقسف وإققمه ق احلاا وا ستقباا ىهل ودذويتوهلأ 

ننياال  مذياو دققة دقذ يقسف  الةاه ادامم  دقاه أل  راوا ورع  وجة يقسف  الةاه اداةمم   ومجةة  نارع  وجات ةن  
ق احلاا مدت  ا احلياهل ةن ول  ةناجامه دقاه إىل ول  استخاام اداقاية ةن ورتةهأ وورع  وجة دقاةه ق احلةاا إبحلالةه 

أ وورةع  وجةات إققمةه ود اةه ق ا سةتقباا  اةبه داقسف  الةاه ادامم  ق اد ا  اداراه واديلاا  تةقةي احليلةة ةةن راةه
ورع  وجة يقسف  الةاه ادامم  ورتنقه الةاوهلأ راد وجات ةاةت او  دقةق  ادنيةاف ةةن اسةت او  احملاةقس دةل قةقاأ ومقة م 

 ق لقده م اىل  ودةاجاا الةاون  وجة  ق سقو  ادبقا ي ولقده  ىهل  وجات الن  وهبهل  ق سقو  األنفااأ 
 
 كو ذق الةهل الةاهل  مذياو ة   لةة  كذدك ك ان داقسف  اآليةأ ومجةة  ورقو   
وراوا شاه  دتفاوت ادناس ق اد ةهل اي ذ     الةهل ادذق قةق ىةهل اد ةةهل   ينحقةا ةة اهي ودنةه رةقو كةو رايةة ةةن الةةهل  

 ادناسأ 
 وادفقلاة جماز ق شاف احلااي أل  ادنياف ينيبه م ومفاعأ  
  ةهل  قصف  الةاهل  مالتباو نابته إىل ةن هق رقله إىل د  يبةم إىل اد ةاهل اي ةق سبحانهأ والرب الن جن  ايتفقو ق اد 
وظاها منيا  الةاهل  د  ياا   ه ا ن  را هل كو ةقصقف  قق  اد ةهل إىل د  ينتوي إىل الةهل   م اىل أ ر لقم هذا احليهل  

مدناةبة إىل   م ةاىل  ة داو اد قةو إذ دةا  رةقو   مدنابة إىل ايخةقلةات   إشةياا راةهي ويت ةني ختقةاص هةذا اد لةقم 
 الةاهلأ 
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ول  حيلو ادتنيا الةةا ادقرتة   وييةق  ايةاا  الةةاهل وارتة  رايةق  ادتنيةا دةقرتة   وادت ظةاهلي وهةق   م ةاىل رةم حيتةام إىل  
 ادتخقاصأ 

هلي وادياةائيي وقةةف  تنةقين ولاد ا لوقو   وجةات ةةن ننيةاال  إبهللاةارة   وجةات  إىل  ةةن ننيةاال أ ولةاده  ةز ي والاصة 
   وجات  الةا دنه  ااز دت ةق ر و  نارع  مبفقده وهق ةن ننياال أ 

   
 

 2205صفحة : 
 
  لةةادقا إ  ياةةاو رقةة  سةةاو دخ دةةه ةةةن لبةةو رأسةةاها يقسةةف ق نفاةةه ومل يبةة ها ىةةهل لةةاا دنةةتهل شةةا ةيةةاان و  دالةةةهل مبةةا   

االةةلاههل ةةةا ي ةةلق ايبوةةقت راالتةةذووا الةةن  الةةقاههل منةةزهوهل الةةن [  يةةا هبتةةقا  قجةةق  ادقةةقاع ق ورتةةو دقةةاوهل 77مقةةفق ]
اداالةأ إذ لادقا  وةا كنا ساولني أ الذوا م  دقاههل ل  ماا   إداه ققةة اداالة ةن  ا جانةه د ةاوهل رزاللةقا د  دقةاه 

االتةةذاو  ادةةذق دشةةاع رقةة ه كةةا  سةةاو ةةةن لبةةوأ ولةة  الةةةهل رتاةةا  يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  د  ايةةتوهل دخ ةةةن دم دقةةاىأ روةةذا
  ت اي  عانه دم دققههل وهي زوجة د اوهل وهي  وارتاو  ا نة   م   قاا ي ققأ  الةاه ادامم  أ 

وكا  دا ققأ  الةاه ادامم  دو ع زوجات:  وارتاو  هذه دم يقسف  الةاه اداةمم  و ناةاةنيي و  دائةة   نة   م  دقة   
ز قدق ي و   ةوة  جاوية وارتاو وهي دم  ااني ونفتا ي و  زدفة  وارتاو وهي دم وو نيي ومش ق ي و وقي ويوقذاي و ااكاي و 

 جاوية وارتاو ديضا وهي دم جا ي ودشاأ 
وإمنا لادقا: ل  ساو دخ ده ةن لبو هبتةاان ونفاةا دةل ةا  الةن دنفاةوهلأ ودةا  داقسةف  الةاةه اداةمم  يقةئةذ دنباةاالأ وشةتا   

  ني اداالة و ني اديذاأ إذا مل ملمه الةاه ةضا أ 
 وكا  هذا اديمم مبالع ةن يقسف  الةاه ادامم  ق جمة  رتيلهأ  
ولقده  رأساها يقسف  جيقز د  ي ق  ادضلا ادباوز إىل مجةة  لادقا إ  يااو رق  ساو دخ ده ةن لبو  الةا أتويو ذدك  

و صةاحلا رالةا ماكة  أ ادققا مب ىن ايقادةة الةةا حنةق لقدةه م ةاىل  إرةا كةلةة هةق لائةوةا    ة  لقدةه  وأ اوج ةق  د ةةي داللة
وييق  ة ىن  دساها ق نفاه  دنه كلةوا ومل يظوا  ضبا ةنوةاي ودالةاض الةن زجةاههل والقةاهبهل ةةع درةا   ةن راةه وكةذأأ 
وإىل هذا ادتفاا ينحق د ق الةي ادفاوسي ود ق رتاا أ وييق  لقده  لاا دنتهل شا ةياان  كمةا ةاتأنفا رتياية يا دجةاهبهل 

صاارتة الةا  ايقة رتيايةة احملةاوو ي وهةق كةمم   يقتضةي مقايةا ةةا ناةبقه إىل دقةي دقةاوهلي دق  ه يقسف  الةاه ادامم  
دنةةتهل دشةة  شةةاا ق رتةةادتيهل هةةذه أل  سةةالتيهل ةنيةةاه   ودةةةا سةةالة دقةةي دقةةايهل رلجةةا   الةةقىي ور ةةو  لةةاا  ياجةةع هةةذا 

 ادقجهأ 
هل شةا ةيةاان أ وهبةذا راةا ادزجةام وادزلنيةاقي وجيقز د  ييق  هللالا ادغابة ق  رأساها  إىل ةا    ه وهةق لقدةه  لةاا دنةت 

دق لةةاا ق نفاةةهي وهةةق ينيةةبه هللاةةلا ادنيةةأ  وادققةةةي ديةةن أتنا(ةةه  تأويةةو ايققدةةة دو اديةلةةةي وميةةق  مجةةةة  لةةاا دنةةتهل شةةا 
 ةياان  مفاا دةضلا ق  دساها أ 
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 أ واسسااوي الةا هذا ادقجهي ةات لو ق رتقاقتهي وهق إقفاال اديمم الن د  يال ه ساةع 
ومجةة  ومل يب ها ىهل   لاو هي مقكا   لةة  رأساها يقسف أ وشأ  ادتقكا  د    ي  فأ ووجةه ال فوةا ةةا راوةا ةةن   

ايغايا  دةح لبةوةا  ةزاي   لاة  ىةهل اينية ا  نةه د ة ى ألقاةه ارةهل كةاذ ق أ وجيةقز د  ييةق  ايةاا  مل يبة  ىةهل  ضةبا و  القةام  
 رايق  ق اديمم مق يا ةضاف ةناسهي دق مل يب  دثاهاأ كلا مق م ةبادغة ق كظهل  اظهي 

 و شا  اسهل مفضاوي ودصةه دشاي و ةياان   ااز دنابة األشاأ  
ود ةق اييا  الةا احلادة الةا وجه ا ست او ي واحلادة هي اداالةي وإ مو اييا  واييانة الةا احلادة شةائعأ ولة  مقة م  

ةةةا ةيةانتيهل  ق آقةا سةقو  األن ةةامي وهةق منيةباه ا مقةةاف  قصةف ةةا محلةةةقا ق النة  لقدةه م ةاىل  لةةو اي لةقم االلةةقا ال
ةيا أ واي ىن درهل يا الةةقا سالة دقاوهل    دقاه ةن لبو ل  سةاو رةإذا كانة  سةالة سةا قة ةةن دخ دالة ت دقةاه اآلقةا 

واديةمم لا ةو دةحلةو الةةا  دةاالةي روهل ول  سبقوهل دققا  مداالة دج و    ييقنقا ساولني ةن ادذق سبقه دخ وارت أ
ة ةةىن دنةةتهل شةةا رتادةةة ةةةن دقةةايهل هةةذا وادةةذق لبةةةه ألرلةةا  ايئةةا  ممةةا وةاتلقهةةا  ةةه ودنةةتهل جماةةةق  الةاوةةا إذ لةةذرتهل دوىلةةا ق 

 ا هي ودي مت هلة ةناولا مداالةأ 
 يذ يهلأ واياا : دنه ي ةهل   مث ذيةه علةة  و  دالةهل مبا مقفق   وهق كمم جاةعي دق   دالةهل  ق ليهل رالا وصفتهل دو 

 كذهبهلي راياا : دالةهل حباا ةا مقفق أ 
 لادقا اي ديوا اد زيز إ  ده دم شاخا رخذ درت ان ةيانه إان نااك ةن احملانني لاا ة اذ   د  أنقذ إ  ةن وجة ان ةتاالنةا  

 [   79الن ه إان إذا دظايق ]
 

 2206صفحة : 
 
ا  و ية ةولة ي الا مبا ياا ف اد زيةز رايةق  يقسةف  الةاةه اداةمم  الزيةزاي كلةا د  ان وا  قصف اد زيز إةا أل  كو وئ  

وئا  ادنيا ة ي الا اد زيز كلا مق م ق لقده م اىل  اةاد  اد زيز ي وإةا أل  يقسةف هللاةل  إداةه و يةة اد زيةز ادةذق اشةلاه 
 رجلع ادتقارات وواج قه ق دقذ دقاوهلأ 

للاق الةاهي وهي: رتنا  األ ق ي وصةفة ادنيةاخققةي واسةتحقاله جةرب قةا ا  ألنةه  ووصفقا دمههل  (مث صفات مقتضي اد 
كبةةا لقةةةه دو ألنةةه انتوةةا ق اديةةرب إىل دلقةةاهي راألوصةةاف ةاةةقلة دةحةةث الةةةا سةةااح ا  ةةن   ألصةةو ادفائةة   ألرةةهل لةة   

 كانقا دقربوا يقسف  الةاه ادامم  ارب د اوهلأ 
االمه ماةةقالههل مجا ةةا وةةةن الةةا   ادةةق   اسةةتجمأ ادقبائةةوي وإةةةا د  ييةةق   كبةةاا  وايةةاا  مديبةةا: إةةةا كبةةا النيةةامه رإسةة 

أتكاةة ا ا شةةاخا  دق  ةةةم ادغايةةة ق اديةةرب ق اداةةني ودةةذدك راالةةقا الةةةا ذدةةك  رخةةذ درتةة ان ةيانةةه  إذ كةةا  هةةق دصةةغا 
 اسقق ي واألصغا دلاأ إىل ولة األأ الةاهأ 

اي ةقأ   دة ةهأ وادتق يا: رةم مةا  سة ادنا ألان نةااك ةةن احملاةنني رل(ةةك ومجةة  إان نااك ةن احملانني  م ةاو سجا ة  
   يق و ةنه ةا ياقال دم شاخا كبااأ 
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واييةةا : دصةةةه حمةةو اديةةق ي دق ةةةا ياةةتقا راةةه ا اةةهلي وهةةق هنةةا جمةةاز ق اد ةةقض أل  اد ةةقض يضةة ه آقةةذه ق ةيةةا   
 ادنييال اي قض النه كلا ق احل يث  هذه ةيا  رتجتك  أ 

و  ة اذ  ةق و ةالي اسهل دة قذي وهق ادةجأ إىل ةيا  دةتحقنأ ومق م لايبا الن  لقدةه  لةاا ة ةاذ   إنةه ويب درتاةن  
 ة(قاق أ 

وانتقه هذا ايق و الةا ايف قداة اي ةقة انئبا الن ر ةة احملذوفأ وادتق يا: دالقذ مت ة اذاي رةلا رتذف ادف و ج ةو  
تقم ميق و   ايق اسهللاارة رقاو: ة اذ  ي كلا لةادقا: سةبحا   ي القهللاةا الةن دسةب   أ ا سهل اةاوو  باال ادت  ية ة

وايات اذ ةنه هق ايق و اينابك ةن  د  أنقذ إ  ةةن وجة ان ةتاالنةا النة ه أ واي ةىن: ا ةتنةاع ةةن ذدةكي دق نةجةأ إىل 
دظةةةهل أل  دقةةذ ةةن وجةة  ايتةةاع النةة ه صةةاو رتقةةا   د  ي قةلنا ةةةن دقةةذ ةةةن   رتةةق دنةا ق دقةةذهي دق د  ي قةةلنا ةةةن ا

الةاةه حبيلةةه الةةةا نفاةهي أل  ادتحيةةاهل دةةه لةق  ادنيةةاي ةأ ودةةةا دقةذ  ةةاه رةةم ياةق  إذ دةةا  ألرتةة  د  ياةلو نفاةةه  غةةا 
 رتيهلي ودذدك الةو ا ةتناع ةن ذدك  نه دق ر ةه ديا  ذدك ظةلاأ 

ا  حبةةةاف ا ةةةزاال هةةةق  إذ    وهللاةةةلائا  أنقةةةذ  و وجةةة ان  و داةةةو ادت ةاةةةو شةةةائا : ولةةةقع  إ   ق صةةة و ا لةةةةةي واسماةةة 
و ةتاالنا  و إان  و ادظايق   ةاا  هبا ايتيةهل ورت ه  و  ةنياوكي راجقز د  ييق  ةن است لاا هللالا ا لع ق ادت ظةاهل 

وك مقاهللاة ا ةنةه رتياية د باومه ق ادةغة ادح ميةهل هبا رإنه كا  الظاهل اي ينةأ وجيةقز د  ييةق  اسةت لو هللاةلا ايةتيةهل اينيةا
منيباوا دنفاه مبن ده ةنياوك ق ادف و وهق است لاا ةقجق  ق اديممأ وةنه لقده م اىل رتياية الن اقضا  الةاه ادامم  

  رخنيانا د  ياهقولا  غااان وكفاا رأو ان د  يب ىلا وهبلا  اآلية ةن سقو  اديوفأ 
د اوهل يقةئذ: إةا ألنه قنيي إ  هةق مةاكوهل إىل اقتاةاوههل د   وإمنا مل يياشفوهل يقسف  الةاه ادامم  حباده واةاههل عةه 

ييا وا دبنااةني رازاللقا درهل ياج ق  مجا ا إىل د اوهل رإذا انفا وا  بنااةني دهةيقه ق اد ايقي وإةا ألنه ل  كةا   ةني ادقةبط 
دةةاوهل ظنةةق  اداةةقال ةةةن و ةةني ادين ةةاناني ق مةةةك ايةة   الةة اوات رخةةاف إ  هةةق جةةةه النيةةامه إىل ةقةةا د  مت ةةاو إداةةه وإ

ةةةك ةقةةا رليةةث إىل د  جيةة  راصةةة دةةذدكي وكةةا  ايةةةك لةة  درتاةن إداةةه رةةةهل ييةةن ةةةن ادقرةةاال دةةه د  يف ةةو ةةةا يياهةةه دو 
يايال ظنهي رللةه ورةا  ايةةك دو اداة ي ق إوهللاةائه  ةذدكي دو دوا  د  ياةت ةهل ةةن دقاةه ق ةة   ا نفةاا   ةه درتةقاا د اةه 

  ب ضوهلي وسنذكاه الن  لقده  لاا هو الةلتهل ةا ر ةتهل  اقسف أ  ودهةوهل دانظا كاف ا  هبهل دو
 رةلةةا استائاةةقا ةنةةه قةقةةقا ااةةا لةةاا كبةةاههل دمل م ةلةةقا د  دمكةةهل لةة  دقةةذ الةةةايهل ةقثقةةا ةةةن   وةةةن لبةةو ةةةا رةةا تهل ق  

رققدةقا اي دمان إ   [ اوج ةقا إىل د ةايهل80يقسف رةن د اح األوض رتىت اذ    ديب دو حييةهل     وهةق قةا احلةاكلني]
[ وسةئو ادقايةة ادةح كنةا راوةا واد ةا ادةح دلبةنةا راوةا وإان 81ا نك ساو وةا شو ان إ  مبا الةلنا وةا كنا دةغاه رتةارظني]

 [   82دقا لق ]
 

 2207صفحة : 
 
  استاأسقا  مب ىن يئاقا راداني وادتاال دةتأكا ي وة(ةوا  راستجاأ ده و ه  و است قهل أ   
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 ه: اداأس ةن إ ملة دقاههلي روق ةن م ةاق احليهل مدذاتأ واياا      درتقاىا  قاينة ايقام دةلبادغةأ واداأس ةن 
ولاد ا لوقو  استاأسقا   تحتاة     ادفقلاة ومهز      ادتحتاة الةا دصو ادتقايفأ ولاده ادبزق الن ا ةن ك(ةا اةةف النةه  

 اييا  مث إ  اا اىلز أ  دف     ادفقلاة مث كتاة الةا االتباو ادقةه ةن 
و قةققا  مب ىن االتزدقا وانفا واأ واصةه ةن ااةقص وهق ادقفاال ةن األقمطأ وةنه لقا البة  ادا ةا   ةن الةقف د لةا  

 ن اا اأ  وهللاةي   النةه  ق آقةا رتجةة رتجوةا رتاةث الةزم اللةا  وهللاةي   النةه  الةةا د    ةه ق ادنةاس راحةذوههل 
مرة  غا رتقي لاا الب  ادا ا   ن القف  وهللاةي   النةه   اي دةةا اية ةنني إ  ايقسةهل جيلةع ةن لقم ياي و  ايزارتة ق اا

 والاع ادناس رأةوو رتىت مق م اي ينة رتخةص  هو ادفقهأأأاخلأ 
وادنجةةي: اسةةهل ةةةن ايناجةةا ي وانتقةةا ه الةةةا احلةةااأ كةةا  ادقصةةف ميقةة و يةةمزم اسرةةاا  وادتةةذكا كققدةةه م ةةاىل  وإذ هةةهل  

 أ واي ىن: انفا وا مناجااأ اقى 
 وادتناجي: احملا ثة سااي دق ةتناجنيأ  
ومجةة  لاا كباههل    ا مجةة  قةققا ااا  وهق   ا اشتلااي أل  ايناجا  منيتلو الةةا دلةقاا ك(ةا  ةنوةا لةقا كبةاههل  

 هذاي وكباههل هق دكربههل سنا وهق  وو ني   يا ي ققأ  الةاه ادامم  أ 
  دمل م ةلقا  مقاياق ةات لو ق ادتذكا    م ا لئنا  د اوهل حبفظوهل   نهأ وا ستفوام ق  
ومجةة  وةن لبو ةا را تهل  مجةة ة لهللاةي و ةا  ةق ويةي دق مفاي يهل ق يقسةف  الةاةه اداةمم  كةا  ةةن لبةو ايقثةقي  

هل دنه يبقا ق ةقا دايق   قاؤه دق روق  ا ةق ليهل رالا ختربو   ه ةن اقذ  نااةني ق سالة ادققاعأ وراع الةاه كباه
المةةةة النةة  ي قةةقأ  الةاةةه اداةةمم  ي ةةاف هبةةا صةة لوهل ق سةةبه ختةةةف  ناةةاةنيي إذ   ياهللاةةا دنفاةةه د  يبقةةا  ايبةةا دةةق  

 ققره ةن د اهي و  ياهللاا  قاة دشقائه د  ييا وا ده كلا ييا و  دغا ادنيقاقأ 
و ني ةا الاا د  ييق    لة وه دةه ممةا   لبةو دةه   ر ةهي رحةذف  ولقده  دو حييهل      ما ي   ني ةا واله هق دنفاه 

 ةت ةق  حييهل  اةاوو مدباال دتنزيو ر و  حييهل  ةنزدة ةا   ي ةه ةت ةقاأ 
 وادمم د،جوي دق حييهل   مبا راه نف يأ واياا  محليهل ادتق ياأ  
الةةةا ادت لةةاهل روةق ادةةذق رتيلةةه   جةةقو راةةه دو ادةةذق ومجةةة  وهةةق قةةا احلةةاكلني  مةةذياوأ و قةا احلةةاكلني  إ  كةةا    

رتيله   يات اع درت  نقضهي وإ  كا  الةا إوا   وهق قا احلاكلني   راارب ةات لو ق اد(ناال دةت ةاي  مداة اا د  
 يق و ده ةا راه ودرة ق و   ا تهأ 

قت ألنةه ة اد ةا الةةا ةةاا  يقسةف  وال م ادت اض دققا ص و ةةن  ناةاةني ية ارع  ةه الةن نفاةه ية ا الةةا دنةه  زم اداةي 
 الةاه ادامم  ةن استبقائه الن هي كلا مق م ق لقده  آوى إداه دقاه لاا إين دان دققك أ 

مث دقةةنوهل كبةةاههل ةةةا يققدةةق  أل ةةاوهلأ وة ةةىن  وةةةا كنةةا دةغاةةه رتةةارظني  ارتةةلاس ةةةن كقةةق كقنةةه سةةاوي وهةةق إةةةا دققةة   
 إةا ألرهل الةلقا ةن دةانة دقاوهل ةا قةجوهل  ه ادنيك ق ولقع اداالة ةنهأ ادتة ف ةع د اوهل ق نابة ا نه إىل اداالة و 

 وادغاه: األرتقاا ادغائبة الن اياالأ واحلفظ: مب ىن اد ةهلأ  
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وسةة اا ادقايةةة جمةةاز الةةن سةة اا دهةوةةاأ وايةةاا  هبةةا ة ينةةة ةقةةاأ واي ينةةة وادقايةةة ةلا رتةةا أ ولةة  ققةة  اي ينةةة ق اد ةةاف  
 مدقاية اديبا أ 

ايةاا  مد ةةا ادةةح كةةانقا راوةا ورةةالوهل ق الةةاههل ادقةةا ةني إىل ةقةا ةةةن دوض كن ةةا ي رأةةةا سة اا اد ةةا راةةوو ودةةةا سةة اا و  
 ادقاية رايق  مسوساا دو ايااسةة دو ادذهاأ  نفاه إ  دوا  ا ست(باتأ 

 
[  ج ةة  مجةةة 83اد ةاهل احلياهل]  لاا  و سقد  ديهل دنفايهل دةاا رقرب مجاو الاا   د  اماف هبهل مجا ا إنه هق  

 لاا  و سقد   ق صقو  ا قاأ الن اديةمم ادةذق دقنةه دقةقههل الةةا  ايقةة اسجيةازأ وادتقة يا: راج ةقا إىل د ةاوهل رقةادقا 
 ذدك اديمم ادذق دقنه إايههل  وو ني  لاا د قههل:  و سقد أأأ اخلأ 

   
 

 2208صفحة : 
 
الةاه ادامم  دكةه ادةذئهي روةق هلةة ىةهل مدتغايةا  قةاوهلأ لةاا ا ةن ال اةة    ولقده هنا كققده ىهل رتني زاللقا د  يقسف  

ظن هبهل سقالا رق و ظنه ق زاللوهل ق يقسف  الةاه اداةمم  ومل يتحقةق ةةا ظنةه ق دةةا  ناةاةنيي دق دق ةأ ق ظنةه هبةهل 
الة ةيا  أ رظنه صةا و الةةا ق لضاة   نااةني  ي وةاتن ه ق هذا ادظن الةله د  ا نه   يااوي ر ةهل د  ق  القى ادا

ا لةة   الةا ادتفقاوأ ودةا هلته د نااله    ييقنقا  اد وا الةا دقاوهل  نااةني روق ظن ةاتن  إىل ادقااس الةا ةا سبق 
ةن دةاههل ق لضاة يقسف  الةاه ادامم  رإنه كا  لاا ىهل  هو آةنيهل الةاه إ  كلا دةنتيهل الةا دقاه ةن لبةو أ وجيةقز 

 ا أ ق ادظن ق دةقو اد ا ات كلا جاال ق رت يث ماك إمو ادنخوأ الةا ادنيب ا
ود ةه دههل وو ني د  ييق  ل  اقتفا دلويج  القى إققمهأ وهللالا  هبهل  داقسف  الةاه اداةمم  و ناةاةني ووو ةنيأ وهةذا   

 كنيف ةنه إذ مل ياأس ةن رتاا  يقسف  الةاه ادامم  أ 
اجائه ةن        الةاهل رةم ختفةا الةاةه ةةقال وهل ايتفالةةأ رتيةاهل روةق لةا و الةةا ومجةة  إنه هق اد ةاهل احلياهل  م ةاو د 

 إجيا  دسباأ مج وهل     ادتفاوأ 
[ لةادقا اتت مفتة ا مةذكا يقسةف رتةىت 84  ومقىل النوهل ولاا اي دسفا الةا يقسف وا اض  الاناه ةن احلز  روةق كظةاهل] 

[ اي  ةف 86شةيقا  (ةي ورتةزين إىل   ودالةةهل ةةن   ةةا   م ةلةق ][ لةاا إمنةا د85ميق  رتاهللاا دو ميق  ةةن اىةاديني]
[  انتقاا إىل 87اذهبقا رتحااقا ةن يقسف ودقاه و  مائاقا ةن ووح   إنه   يائ  ةن ووح   إ  ادققم ادياراو ]
احملةةةاوو أ و مةةةقىل : رتيايةةةة رتةةةاا ي قةةةقأ  الةاةةةه اداةةةمم  ق انفةةةاا ه الةةةن د نائةةةه وةناجامةةةه نفاةةةهي رةةةادتق  رتاصةةةو القةةةه 

 انقافي وهق انقااف  ضهأ 
ويةا كةا  ادتةةق  يقتضةي ا قةتمال  نفاةةه ذكةا ةةن درتقادةةه جتة   دسةفه الةةةا يقسةف  الةاةه اداةةمم  رقةاا  اي دسةفا الةةةا  

 يقسف أ واألسف: دش  احلز ي دسف كحز أ 
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ي ودهللاةةاف األسةةف إىل هللاةةلا ونةة اال األسةةف جمةةازأ نةةزا األسةةف ةنزدةةة ةةةن ي قةةو راقةةقا دةةه: ارتضةةا روةةذا دوا  رتضةةقوك 
 نفاه أل  هذا األسف جزئي لتص  ه ةن  ني جزئاات جن  األسفأ 

 واألدف القض الن ايال ايتيةهل رإرا ق ادن اال مب ا ددفاأ  
وإمنةةا ذكةةا ادقةةاآ  كاةةاه الةةةا يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  ومل يةةذكا كاةةاه الةةةا ا ناةةه اآلقةةاين أل  ذدةةك ادتحاةةا هةةق ادةةذق  

رم يقتضي ذكاه د  ي ققأ  الةاه ادامم  مل يتحاا لط إ  الةا يقسفي ةع د  ادقاو   مفاة  ماماةه يت ةق هبذه ادققة 
 ا لو اي  قرة هباأ 

وكذدك ال ف مجةة  وا اض  الاناه ةن احلز   إذ مل يين ا اضاض الاناه إ  ق ة    قيةةةأ ريةو ةةن ادتةق  وادتحاةا   
 األزةا أ  وا اضاض اد انني ةن درتقاده إ  درا لتةفة

وا اضاض اد انني: هللا ف ادبقاأ وظاها  دنه مب ا دق  سقا مها ةن اىزااأ ودذدك الرب أ ا اضة  الانةاه   و  اللاة   
 الاناهأ 

و  ةن  ق لقده  ةن احلز   سبباةأ واحلز  سبه ادبياال ادي(ا ادذق هةق سةبه ا اضةاض اد انةنيأ والنة ق د  ا اضةاض  
 لاا احلاوث  ن رتةز أ  اد انني كناية الن ال م اس قاو كلا

           
لبةو ةةةا اداةةقم  اضةة    اةق  ادنةةاس راوةةا مغةةا  وإمال ود  احلةةز  هةق اداةةبه د ةة م اس قةةاو كلةا هةةق ادظةةاهاي رةةإ  مةةقا    

إرتااس احلز  الةا اد ةا  ل  درضا إىل م  او اللو القه اس قاو  الةا د  ادبياال ةن احلز  دةا جبةي رم ياتغاأ 
د  ادتقرب الن  ايقائه مل يين ةن سنة ادنياي ة اسسةاائاةاة  ةو كةا  ةةن سةننوهل إظوةاو احلةز  وا ةزع ص ووه ةن نيبي دو 

الن  ايقائهأ ول  رتي  ادتقوا   ياال  ف إساائاو الةا ةقسا  الةاه ادامم  دو  ني يقةةاي ورتية   زيةق   ة  األنباةاال 
 اي ة اسسمةاةأ ثااهبهل ةن ا زعأ وإمنا ادتقرب ق ايقابة كلاا  ةغ  إداه ادني

واديظاهل: ةبادغة دةياظهلأ واديظهل: اسةااك ادنفاايني دق كاظهل دةحز    يظواه  ني ادناسي ويبيةي ق قةقمةهي دو هةق  
 ر او مب ىن ةف قاي دق حمزو  كققده  وهق ةيظقم أ 

  قةقمه رال قهاأ ومجةة  لادقا اتت  حماوو   ناه إايه الن ةا ال قا لقده  اي دسفا الةا يقسف  ول  لاىا ق 
   
 

 2209صفحة : 
 
وادتةةةاال رتةةةاف لاةةةهلي وهةةةي الةةةقض الةةةن ادةةةقاو ادقاةةةهلأ لةةةاا ق ادينيةةةاف ق سةةةقو  األنباةةةاال: ادتةةةاال راوةةةا زاي   ة ةةةىن وهةةةق   

ادت جهأ وسةله ق ةغةىن ادةباةهي وراةاه اد اةيب م  ايقاةهل الةاةه مدتةاال ييةق  ان و ادقلةقع أل  ادنيةيال ايت جةه ةنةه   
 ن مث لو است لاا ادتاال إ  ةع اسهل ا مدة أل  ادقاهل مسهل ا مدة دلقى ادقاهلأ يي(ا ولقاله وة
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وجقاأ ادقاهل هق مفتأ مذكا يقسف  مالتباو ةا    ه ةن ادغايةي أل  ايققق  ةن هذا ادالني اسشفاو الةاه  نةه صةائا  
دنةةه   ينق ةةع الةةن مةةذكا يقسةةفأ إىل اىةةمك  اةةبه الةة م مناسةةاه ةقةةابة يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  ودةةا  ايققةةق  كقاةةق 

وجةةقاأ ادقاةةهل هنةةا راةةه رتةةاف ادنفةةي ةقةة و  قاينةةة الةة م لانةةه  نةةق  ادتقكاةة  ألنةةه دةةق كةةا  ة(بتةةا دقجةةه لانةةه  نةةق  ادتقكاةة  
 رحذف رتاف ادنفي هناأ 

مزةةة وة ىن  مفتأ  مفلأ يقاا: رت  ةن مأ الةهلأ إذا رل الن ادنييالأ واي ىن:   مفل ق رتاا كقنك مذكا يقسفأ وي 
 ادنفي ىذا ادف و ودزوم رتاا ي قه راالةه صاو شباوا مألر اا ادنالقةأ 

و رتاهللاا  ةق و هق ش   اياض اينيفي الةا اىمكي وهق وصف ميق وي دق رتىت ميق  رتاهللاةاي دق مداةا   شة قو  
مدةاةا  يفضةي إىل دكأ وةققق ههل اسنياو الةاه ص ا ده الن ة اوةة ذكا يقسف  الةاه ادامم  الةا داةانه أل  ذكةاه 

  وام رتضقوه ق ذهنهأ 
وق ج ةوهل ادغاية احلاض دو اىمك م ةاي   نةه يةذكا دةةاا    لةع ق م اوكةهي رأجةاهبهل م  ذكةاه يقسةف  الةاةه اداةمم   

ةقجةةه إىل    الةةاال م  يةةا ه الةاةةهأ رققدةةةه  اي دسةةفا الةةةا يقسةةف  م ةةاي   ةةة الاال   د  يزيةةو دسةةفه  ةةا  يقسةةف  الةاةةةه 
م  إداةةه ألنةةه كةةا  ي ةةةهل د  يقسةةف مل يوةةةك ودينةةه  وض  ا ةةة جموقدةةةي والةةةهل ذدةةك  ةةقرتي دو  فااسةةة صةةا لة وهةةي اداةةم

 ايالا  مسىام الن  ادققراةأ 
رجلةة  إمنا دشيق  (ي ورتزين إىل    ةفا   لقا شيقاه الةا ادت ةق مسهل  ي دق ينييق إىل     إىل نفاةه داجة    

ى هبةةذا ادققةة  هللاةااالة وهةةي البةةا   أل  ادة الاال البةةا  أ وصةاو ا اضةةاض الاناةةه ادناشة  الةةن ادتةةذكا احلةز ي رقةةاوت ادنيةيق 
 ادناش  الن ادنييقى دثاا جا اي انشئا الن البا   ة(و مف ا دل ام ادنيب صةا   الةاه وسةهل ةن لاام ادةاوأ 

بةني اىةهل واحلةز  اد لةقم وااقةقص وادبث: اىهل ادني ي ي وهق ادتفيا ق ادنييال ايايالأ واحلز : األسةف الةةا رائة أ ر 
ادقجويي ول  اجتل ا دا ققأ  الةاه ادامم  ألنةه كةا  ةوتلةا مدتفيةا ق ةقةا يقسةف  الةاةه اداةمم  وةةا ي لهللاةه ةةن 

 ادياأ ق  ا ته وكا  آسفا الةا راالهأ 
ايقاصة  اد اداةة دا ةلةقا درةهل  ول  دالقه كمةه  ققده  ودالةهل ةن   ةا   م ةلق   دانةبووهل إىل لقةقو القةقىهل الةن إ واك 

 و  ةامبة د  ي ةلقه دو يةقةقهي دق دان دالةهل ةن الن    الةلناه   م ةلقنه وهق الةةهل ادنبةق أ ولة  مقة م نظةا هةذه ا لةةة 
ق لقة نقح  الةاه ادامم  ةن سقو  األالااف روةي ةةن كةمم ادنبةق  األوىلأ ورتيةا ة(ةوةا الةن شة اه  الةاةه اداةمم  ق 

  ااالأ سقو  ادني
 وق هذا م اي   ا  م ايضوهل  نه ي لع ق احملاا م  ةا حيابقنه حما  ساقعأ   
مث صاح ىهل  نييال مما ي ةله وكاشفوهل مبا حيقق كذهبهل ا الاال ائتياا ادةذئه يقسةف  الةاةه اداةمم  رتةني دذنةه    ةذدك  

 أ الن  مق يا انتواال ادبةقى رقاا  اي  ف اذهبقا رتحااقا ةن يقسف ودقاه 
رجلةةةة  اي  ةةف اذهبةةقا  ةاةةتأنفة اسةةتئنارا  ااناةةاي أل  ق لقدةةه  ودالةةةهل ةةةن   ةةةا   م ةلةةق   ةةةا ي(ةةا ق دنفاةةوهل مالةةه  

 ةياشفته الةا كذهبهل رإ  صارته اديا  ك(ا ادظنق   حيابق  كو صاحة الةاوهل أ 
 اهل  روق ادت ةه ةع اقتفاال ومالأ وادتحا   محلاال ايولةة  : ش   ادت ةه وادت افي وهق دالهل ةن ادتجا   م  
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وادةاوح   فةةت  ادةةااال  : ادةةنف    فةةت  ادفةةاال  اسةةت ا دينيةةف اديةةاأ أل  اديةةاأ واىةةهل ي ةةةق الةاولةةا ادغةةهل وهللاةةاق ادةةنف   
 وهللااق ادق وي  يذدك ي ةق ادتنف  وادلوح الةا هللا  ذدكي وةنه است او  لقىهل: منف  ادقب  إذا زاد  ظةلة ادةاوأ 

 ادبنق  ةنه مالاق ىهل ومة ف دايق  د  ث الةا ا ةت(ااأ  وق ق اهبهل  قصف 
   
 

 2210صفحة : 
 
ومجةة  إنه   ياأس ةن ووح   إ  ادققم ادياراو   م ةاو دةنوي الن اداأسي رلقلع  إ   ادت ةاوأ واي ىن:   ماأسقا ةن   

ال الةا  أ رةإ    إذا شةاال مفةايج كا ةة هاةأ ىةا ادظفا  اقسف  الةاه اداةمم  ة تةةني   ةقا ةة   ادب ة  ادةح يب ة  ة وةا ادةقةا
دسباهباي وةن كا  ي ةن      واسع ادق و    حياو ة(و ذدك رحقه د  اقذ ق سببه وي تل  الةةا   ق مااةاهي ودةةا 

 ادققم ادياراو  مت روهل يقتقاو  الةا األةقو ادغادبة ق اد ا   وينياو   اهاأ 
 و  أتياقا  وإنه    اي    تق مي اىلز  الةا ادااال اد(اناةي ومق م ق لقده  رةلا استاأسقا ةنه أ ولاد ادبزق اةف النه   
  رةلةةا  قةةةقا الةاةةه لةةادقا اي ديوةةا اد زيةةز ةاةةنا ودهةنةةا ادضةةا وجئنةةا  بضةةاالة ةزجةةا  رةةأوف دنةةا ادياةةو ومقةة و الةانةةا إ     

الةاه ايقامي دق راوكةقا إىل ةقا  قق  است مو  نااةني ةةن [  ادفاال الا فة الةا كمم ةق و  ا 88جيزق ايتق لني]
الزيز ةقا مث مدت اض إىل ادتحا  ةن يقسف  الةاه ادامم  ي رقصةةقا ةقةاي رة قةقا الةةا يقسةفي رةلةا  قةةقا الةاةه 

 اخلأأأ 
 ول  مق م آنفا وجه  الائوهل يقسف  الةاه ادامم   قصف اد زيزأ  
 م إ مو ة  ادضا الةةا اسصةا ة النة  لقدةه م ةاىل  وإ  ميااةك    ضةا  ق سةقو  ودوا وا مب  ادضا إصا تهأ ول  مق 

 األن امأ 
وادبضاالة مق ة  آنفاأ وايزجا : ادقةاةة ادح   يا ةه راوةا ريةأ  صةارتبوا يزجاوةاي دق ية ر وا  يةفةة داقبةوةا اي رقالةة  

ادياو أ و ةبةقا ادتقة و ةنةه م ايضةا إب ةمو دقةاوهل أل  إداهأ واياا  هبا ةاا لةاو دمةتااوي ودذدك راع الةاه  رأوف دنا 
 ذدك رضو ةنه إذ صاو ممةقكا ده كلا مق مأ 

 ومجةة  إ    جيزق ايتق لني  م ةاو  ست الائوهل ادتق و الةاوهلأ  
[ لادقا دإنك ألن  يقسف لاا دان يقسف وهذا دقي لة  89  لاا هو الةلتهل ةا ر ةتهل  اقسف ودقاه إذ دنتهل جاهةق ] 

[ لةةةةادقا اتت دقةةةة  آثةةةةاك   الةانةةةةا وإ  كنةةةةةا 90ةةةةةن   الةانةةةةا إنةةةةه ةةةةةن يتةةةةق ويقةةةةرب رةةةةإ      يضةةةةاع دجةةةةا احملاةةةةنني]
[ اذهبقا  قلاقي هةذا رةأدققه الةةا وجةه 92[ لاا   م(ايه الةايهل اداقم يغفا   ديهل وهق دورتهل اداا ني]91اا ئني]

 فوام ةات لو ق ادتق اخأ [  ا ست93ديب ات  قاا ودمقين  هةيهل دمج ني]
و  هةةو  ةفاةة   دةتحقاةةق ألرةةا مب ةةىن  لةة   ق ا سةةتفوامي روةةق مةةق اخ الةةةا ةةةا ي ةلقنةةه حمققةةا ةةةع يقسةةف  الةاةةه اداةةمم   

ودقاهي دق در اىهل ادذةالة  قاينة ادتق اخي وهي مدنابة داقسف  الةاه ادامم  واهللاحةي ودةا مدناةبة إىل  ناةاةني روةي ةةا  
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نه  ه ةع دقاه يقسف  الةاه ادامم  ةن اسهانة ادح مناراوا األقق ي ودذدك ج و ذدك ادزةن زةةن جوةادتوهل كانقا ي اةةق 
  ققده  إذ دنتهل جاهةق  أ 

 
وراه م اي   رهل ل  صة  رتاىهل ةن    ي وذدك إةا  قرتي ةن   إ  كا  صاو نباا دو مدفااسة ألنه يا وآههل رتايقني  

ر اال   نااةني  رتني دقذ ق رتيهل هلة اداالة وق  ةه ساارته ق هذا ايقلةف ةةع اسحلةاح الةا و بات د اوهل ق  ةه 
 ق ذدك وكا  ي اف ةنوهل ة اكاة د اوهل ق شأ   نااةني الةهل درهل ة قا إىل صمحأ 

  ةتقلفةا وإمنا كاشفوهل حباده اآل  أل  ا  مع رتاده يقتضي استجمأ د اه ودهةه إىل ادايىن  وض و يتهي وذدةك كةا  
الةا دشةااال د ةوةا مل متواةأ إ  رتانئةذأ ولة  دشةاان إىل ذدةك النة  لقدةه م ةاىل  لةاا ة ةاذ   د  أنقةذ إ  ةةن وجة ان ةتاالنةا 

 الن ه  رق  صاو يقسف  الةاه ادامم  ج  ةيني الن  راالق أ 
  ل  ج ةف دم دفاالق  ةن سفا ادتيقين د  يقسف  الةاه ادامم  لاا سققمه رتانئذ  وهق  دق   45وق اسصحاح  

وسةةا ا ديةةو  اتةةه وةتاةةة ا الةةةا كةةو دوض ةقةةا  أ رادظةةاها د  ايةةةك ادةةذق د ةةةق يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  ةةةن اداةةجن 
وج ةه الزيز ةقا ل  مقق وقةفه ا ن ده رحجبه يقسف  الةاه ادامم  وصاو دةلةك ادنياأ مبنزدةة األأي وصةاو ةتقةارا 

 نيامه إىل دوض ةقاأ مبا ياي ي رادى احلاا ةااال ا  ةه ال
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و  م اف دالاال ةةقك ةقا ق هذا ادزةن ادذق كا  راةه يقسةف  الةاةه اداةمم  أل  ايلةيةة دايةئةذ كانة  ةنقاةلة إىل   

ممةيتني: إرت امها ةةقكوا ةن ادقبط وههل ايةقك ادذين يقالوهل اي وقق  اسرانج إىل اد ائمت اااةاةة النيةا ي واداا سةة 
  ي واداا  ة النيا ي و    اد(اةنة النيا أ النيا 

 وايلةية اد(اناة ةةقكوا ةن اىياقسأ ويقاا ىهل: اد لادقة دو اداالا  وههل الاأأ  
 لبو اياا أ  1703لبو اياا  إىل سنة  2214و ام هذا ا نقاام أالائة سنة وإرت ى النيا  سنة  
ةه مث ةن ةمحمه مث ةن مفوهل لقا د اوهل ىهل  ودالةهل ةن   ولقىهل  دئنك ألن  يقسف  ي ا الةا درهل استني اوا ةن كم 

 ةا   م ةلق   إذ ل  امض  ىهل اي ىن ادت ايضي ةن كمةه ر ارقا دنه يتيةهل ةاي ا نفاهأ 
 وأتكا  ا لةة أ إ   و م ا  ت اال وهللالا ادفقو دني   كققوهل دنه يقسف  الةاه ادامم  أ  
  لةة اي ك   ألرهل م ةبقا أتيا ه د ةلوهل  هأ ود قو ا ستفوام ادتقاياق الةا ا 
ولاد ا ن ك(ا  إنك   غا استفوام الةةا ااربيةةي وايةاا   زم رائة   ااةربي دق الارنةاكأ د  مةاى د  جقا ةه أ دان يقسةف   

 جما  الن ادتأكا  ألرهل كانقا ةتحققني ذدك رةهل يبق إ  أتيا ه دذدكأ 
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ادت جاةةه ةةةن مجةةع    انولةةا   ةة   ةةقا ادفالةةةي رجلةةةة  لةة  ةةةن   الةانةةا   اةةا   ولقدةةه  وهةةذا دقةةي  قةةرب ةاةةت لو ق 
 دةلققق  ةن مجةة  وهذا دقي أ 

ومجةة  إنه ةن يتق ويقرب  م ةاو  لةة  ةن   الةانا أ راقسف  الةاه ادامم  امقا   وصرب و اناةاةني صةرب ومل ي ةص  
 ةةةالوهل وسةةةائو ادت ةةاض إىل ن ةةهل   م ةةةاىلي ورتةة(وهل الةةةةا ادتقةةقى وادتخةةةةق   ريةةا  مقاةةاأ دوا  يقسةةةف  الةاةةه اداةةةمم  م

 مدقرب م ايضا  رهل مل يتققا   راه وق دقاه ومل يقربوا الةا إي(او د اوهل إايمها الةاوهلأ 
ه  صة و وهذا ةن درانني اا ا ة د  يغتنهل ادقاالظ ادفاصة سدقاال ايقالظةي وهي راصة أتثا ادااةع وانف ادةه وظوةقو شةقا 

 ادقاالظ ق ةقالظتهأ 
وذكةةةا احملاةةةنني وهللاةةةع دةظةةةاها ةقهللاةةةع ايضةةةلا إذ ةقتضةةةا ادظةةةاها د  يقةةةاا: رةةةإ      يضةةةاع دجةةةاههلأ ر ةةة ا النةةةه إىل  

 احملانني دة  دة الةا د  ذدك ةن اسرتاا ي ودةت لاهل ق احليهل دايق  كادتذياوي وي قو ق اللقةه هق ودققهأ 
 لة وإظواو ايقالظة سائم د،نبااال ألنه ةن ادتبةام كققا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل  إين مث إ  هذا ق ةقام ادتح ث مدن 

 ألمقاكهل ت ودالةليهل  ه  أ 
واسي(او: ادتفضاو مد  االأ وصاغة ادالني ةات لةة ق  زم ادفائ  ي وهي الةلوهل ويقانوهل    ةا انده هق مفضاو ةن    

إرا   كقاو ذدك أل  يقسف  الةاه ادامم  ي ةلهأ واياا : اسي(او ق اد ناا مبا دال ةاه  ودرهل الارقا ةامبتهي ودا  ايققق 
   ةن ادن هلأ 

 
 وااللرقا  ذنبوهل إذ لادقا  وإ  كنا اا ئني أ وااا  : راالو اا ائةي دق ا اميةي رنف   راوهل ايقالظةأ  
 م(ايه الةايهل أ  ودذدك دالةلوهل    ادذنه ل   فا رارع النوهل ادذم رقاا    
وادت(ايه: ادتق اخ وادتقايعأ وادظاها د  ةنتوا ا لةة هق لقده  الةايهل ي أل  ة(و هذا ادق وا مما جياق جماى اي(ةو رابةىن  

 الةا ا قتقاو رايتفي أ   م(ايه  ة(و لقىهل:   مسي ولقده م اىل    وزو أ 
الاا  ي رم ييق  لقده  اداةقم  ةةن  ةام ا لةةة ودينةه ةت ةةق  ف ةو وزاي    الةايهل  دةتأكا  ة(و زاي    دك       سقاا وو  

  يغفا   ديهل أ 
ودالقةةه ذدةةك    دالةلوةةهل      يغفةةا ىةةهل ق مةةةك اداةةاالة ألرةةا سةةاالة مق ةةةي رادةةذنه ةغفةةقو سقبةةاو   ق شةةاائ ه  

 اداادفة  و  ارتتاام إىل ورتي سقى د  ادقرتي ي ارة إقمص مق توهلأ 
 داقم  الةا ادزةني ول  ةضا الن  لقده م اىل  اداقم يئ  ادذين كفاوا ةن  ينيهل  ق دوا سقو  اد قق أ ود ةق  ا 
ولقده  اذهبقا  قلاقي هذا  ية ا الةةا دنةه دال ةاههل للاقةاي رة ةةه ج ةو للاقةه المةةة أل اةه الةةا رتاامةهي ود ةو ذدةك    

ت يقة ةحق  الةاوةةا وحيتفظةةق  هبةا دتيةةق  وسةةائو كةا  ةقةة ةحا الةاةةه  انولةاأ وكةةا  دة ةةائمت ق ادنظةام ادقةة مي المةةةا
دةت ةةاوف  اةةنوهل النةة  ادفةةنت وا  ةةلاأي إذ كانةة  م ةةليوهل رتةةقا ث ادفقةة  وادفةةااو مدغةةزو وادغةةاوات ول ةةع اد ايةةقي ومةةةك 

 اد مةات ةن دباس وةن كةلات يت اورق  هبا وهي ادني اوي وةن المةات ق ادب   وشاةاتأ 
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ص د  ي(ق د قه حباامه ووجق ه ق ةقاي رم يظن اد الق  إىل ل وةه ةيا   ةةن ةةةك ةقةاأ ورائ   إوساده إىل د اه ادقلا 
 ودقق  م جاو اياا  دهأ 
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واألظوا دنه ج و إوساا للاقه المةة الةا ص و إققمةه رالةا يبةغقنةه إىل د ةاوهل ةةن دةةا يقسةف  الةاةه اداةمم  عةبةه   

إداوهل ققاقا و  مقج  دة(اىا الن  ادناس وكا  ايةقك  ة قرا الةا قاصةتوهلي رج ةو رإ  للقا  ايةقك واديرباال مناج 
يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  إوسةةاا للاقةةه المةةةة أل اةةه الةةةا صةة و إققمةةه درةةهل جةةاالوا ةةةن النةة  يقسةةف  الةاةةه اداةةمم  اةةرب 

 ص وأ 
سةف لة  جةاال  ةه إققمةه إىل د ةاوهل وةن ادب ا  ةةا لاةو: إ  ادقلةاص كةا  للةاص إ ةااهاهل  الةاةه اداةمم  ةةع د  للةاص يق  

 رتني جاالوا الةاه   م كذأأ 
ودةا إدقاال ادقلاص الةا وجه د اه رةقق  ايفاجأ  مدبنياى ألنةه كةا    يبقةا ةةن   اة  رةم يتبةني ور ةة ادقلةاص إ  ةةن  

 لاأأ 
الةاةه اداةمم    ودةا كقنه يقا  قةاا رحقةو داقسةف  الةاةه اداةمم  مدةقرتي ربنيةاههل  ةه ةةن ذدةك احلةنيأ ود ةو يقسةف 

 نب  ساالتئذأ 
ود ةج األةا مسماا    اةه ق هللاةلن مبنيةاه  قجةق ه إ ةاجةا  ةاغةا إذ لةاا  ات  قةاا  مث لةاا  وامةقين  هةيةهل دمج ةني   

 دقق  صةة دورتام النيامهأ لاا ايفااو : وكان  النيا  ي ققأ  الةاه ادامم  ستا وسب ني نفاا  ني وجاا ونااالأ 
[ 95[ لةادقا اتت إنةك دفةي هللاةمدك ادقة مي]94 ا لاا د قههل إين ألجة  وية  يقسةف دةق  د  مفنة و ]  ويا رقة  اد 

 رةلا د  جاال ادبنيا ددقااه الةا وجوه راوم   قاا  ادتق يا: رخاجقا واوكةقا ق الاأ 
   ادبقا أ وة ىن  رقة   ا ت  ت الن اييا ي كلا مق م ق لقده م اىل  رةلا رقو  ادقت م نق   ق سقو  
 واد ا مق م آنفاي وهي اد ا ادح دلبةقا راوا ةن رةا نيأ  
ووج ا  ي ققأ وي  يقسف  الةاه ادامم  إىام قةاوو دة ةا   ج ةةه    نيةاو  دةه إذ ذكةاه  نيةلة ادةاي  ادةذق هللاةلخ  ةه  

قةو ق لقدةه م ةاىل يقسف  الةاه ادامم  رتني قاوجه ةع إققمه وهذا ةن صنف ادقرتي   و  كمم ةةك ةاسوي وهق  ا
  وةا كا  دبنيا د  ييةله   إ  ورتاا أ 

 واداي : اداائحةي وهي ةا ي بق ةن  اه م وكه رتاسة ادنيهلأ  
 ودك  هذا اارب أ د   وادمم ألنه ةظنة اسنياو ودذدك دالقبه أ دق  د  مفن و  أ  
 دكأ وجقاأ  دق   حمذوف  ا الةاه ادتأكا ي دق دق  د  مفن وين دتحققتهل ذ 
 وادتفنا : ادنابة دةفن   فتحتنيي وهق اقتما اد قو ةن ااقفأ  
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 ورتذر  ايال ايتيةهل ختفافا     نق  ادقلاية و قا  ادياا أ  
وادذين لةادقا  اتت إنةك دفةي هللاةمدك ادقة مي  هةهل احلاهللاةاو  ةةن دهةةه ومل ياةبق ذكةاههل دظوةقو ايةاا  ةةنوهل ودااةقا د نةااله  

 ايقوهل إداهأ ألرهل كانقا سائاين ق  
وادضةةما: ادب ةة  الةةن اد ايةةق ايقصةةةةأ وادظاراةةة جمةةاز ق لةةق  ا مقةةاف وادتةةةب  وانةةه ايظةةاوف مدظةةافأ واي ةةىن: دنةةك  

ةاتلا ق ادتةب   ت ةه شيال ةن  ا  ايقةأ دوا وا  ل ه ق دقةاال يقسةف  الةاةه اداةمم  ووصةفقا ذدةك مدقة مي د ةقا 
الةاولا ادامم  اثنني والنياين سنةأ وكا  ق اهبهل إايه هبذا ةنيتلم الةا شيال  ة مهي وكان  ة    ابه يقسف الن د اه 

 ةن اانيقنة إذ مل يين د أ النيامه ةناراا دذدك ق الاروهلأ 
 و  د   ق لقده  رةلا جاال ادبنيا  ةزي   دةتأكا أ وولقع  د        يا  ادتقلاتاة ك(ا ةن اديمم كلا ق ةغف ادةباهأ  
  ق هةةذه اآليةةة كقاةةق هةةذه اديااةةةة احلاصةةةة دا قةةقأ  الةاةةه اداةةمم  ألرةةا قةةاوو الةةا  ي ودةةذدك مل يةة ت ورائةة   ادتأكاةة 

 أ د   ق نظائا هذه اآلية مما مل يين راه  اع دةتأكا أ 
 وادبنيا: ر او مب ىن ةف وي دق ايبنياي ة(و ادالاع ق لقا اللاو  ن ة   يياأ:           
وادتبنيا: ايبا و  إب ةم  ااةرب اياةا  ققة  إ قةاا اداةقوأ ومقة م النة  لقدةه م ةاىل  يبنيةاههل  دةن وحيانة اد االي ادالاع  

وهبهل  ا ة ةنه  ق سقو   ااال أ وهذا ادبنيا هق يوقذا  ن ي ققأ  الةاه ادامم  مق م  ني ي ق اد ا دايق  دوا ةن  ةرب 
و هي دق و    إداةةةه لةةةق   قةةةاه كااةةةةة دةةةه وداقسةةةف   دمه اةةةرب يقسةةةف  الةاةةةه اداةةةمم   واومةةة : وجةةةعي وهةةةق ارت ةةةاا ة ةةةاوع

 الةاولا ادامم  وقاولة دة ا  أ ول  دشات إىل ذدك الن  لقده م اىل  وا اض  الاناه ةن احلز  أ 
[ لةاا سةقف 97[ لادقا اي دمان استغفا دنا ذنق نا إان كنا قةا ئني]96 لاا دمل دلو ديهل إين دالةهل ةن   ةا   م ةلق ] 

 [   98يهل ويب إنه هق ادغفقو ادارتاهل]دستغفا د
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جقاأ دةبنياو  ألرا مضلن  ادققاأ ودةذدك جةاال ر ةو  لةاا  ةفقةق   ةا ة  ةقف ألنةه الةةا  ايقةة احملةاوواتي وكةا    

جةاهبهل  ةه  قاة د نائه ل   قةقا رخا بوهل  ققده  دمل دلو ديهل إين دالةهل ةن   ةا   م ةلةق   ربةني ىةهل جملةو كمةةه ادةذق د
 رتني لادقا  اتت مفتأ مذكا يقسف  اخلأ 

ولقىهل  استغفا دنا ذنق نا  مق ة وااللاف مدذنهي راأدقا دمههل د  ي ةه ىهل ايغفا  ةن  أ وإمنا وال ههل م ستغفاو ق  
وي ةةهل ةنةه دنةه اسةتغفا  اياتقبو إذ لاا  سقف دستغفا ديهل ويب  دة  دة الةا دنه يمزم ا ستغفاو ىهل ق دزةنة اياةتقبوأ

ىهل ق احلاا    دة ادفحقىي ودينه دوا  د  ينبووهل إىل الظهل ادذنه والظلة   م اىل ودنه ساياو ا ستغفاو ىهل ق دزةنة 
ةاتقبةةأ ولاو: دقا ا ستغفاو ىهل إىل ساالة هي ةظنةة اسجا ةةأ والةن ا ةن البةاس ةارقالةا دنةه دقةا إىل داةةة ا ل ةةي وواه 

 ا ا ن ك(ا: ق ور ة نظاأ اد ربقأ ولا
 ومجةة  إنه هق ادغفقو ادارتاهل  ق ةقهللاع ادت ةاو  لةة  دستغفا ديهل ويب أ ودك   ضلا ادفقو دتققية ااربأ  
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[ وورةع د قيةه الةةا اد ةاي وقةاوا دةه 99  رةلا  قةقا الةا يقسف آوى إداه د قيه ولاا ا قةقا ةقةا إ  شةآال   آةنةني] 
ويو وؤايق ةن لبو ل  ج ةوا ويب رتقا ول  درتان يب إذ دقاجف ةن اداةجن وجةاال  يةهل ةةن سج ا ولاا اي د   هذا أت

[   ةةقى ذكةةا 100ادبةة و ةةةن   ةة  د  نةةز  ادنيةةا ا   اةةف و ةةني إقةةق  إ  ويب د اةةف يةةا ينيةةاال إنةةه هةةق اد ةةةاهل احليةةاهل]
 سفاههل ةن  م ههل إىل  ققىهل الةا يقسف  الةاه ادامم  إذ دا  راه ةن اد رب شيالأ 

د قاه درت مها ي ققأ  الةاه ادامم  ودةا اآلقا رادقحا  د  دم يقسف  الةاه ادامم  وهةي  وارتاةو  مقراة  لبةو ذدةك و  
رتني ود ت  نااةنيي ودذدك لاا مجوقو ايفاةاين: د ةةق األ ةقا  الةةا األأ وزوم األأ وهةي  دائةة  قادةة يقسةف  الةاةه 

 تنزيوأ وإالا   اسهل يقسف  الةاه ادامم  ألجو     اي ا أ ادامم  وهي ادح مقد  ما اته الةا  ايقة ادتغةاه واد
ولقده  ا قةقا ةقا إ  شاال   آةنني  مجةة  الائاة  قاينة لقده  إ  شةاال    ديةقرهل لة   قةةقا ةقةا رتانئةذأ رةاألةا ق  

  ا قةقا  دة الاال كادذق ق لقده م اىل  ا قةقا ا نة   ققف الةايهل أ 
 ا أ آةنني  وهق ةناط اد الاالأ وايققق : مقاا  اد قق  
واألةةةن: رتادةةة ا لئنةةا  ادةةنف  ووارتةةة ادبةةاا وانتفةةاال ااةةقف ةةةن كةةو ةةةا  ةةاف ةنةةهي وهةةق جيلةةع مجاةةع األرتةةقاا ادقةةاحلة  

د ناا  ةن ادقحة وادازو وحنق ذدكي ودذدك لادقا ق  الق  إ ااهاهل  الةاه ادامم   وأ اج و هذا ادبة  آةنةا  إنةه مجةع 
 اع ةا ي ةه اا ادبة أ ق هذه ا لةة مج

ومجةةة  إ  شةاال    أت أ ةةع   كةا رتلاس ق ادة الاال ادةقاو   قةاغة األةةا وهةق ةةا  ادتةالني رقلقالةه ق ادقالة  واد ةزم  
واد الاال مبنزدة ولقع ادتالاة ق دوا اديمم ودا  هق ةن ا ست(ناال ادقاو  ادنوي النه ق احل يث: د    يقةقا ا فةا   إ  

رإنةه   ةيةةاه دةه أل  ذدةك ق ادةة الاال ايخا ةه  ةه   صةةاارتةأ ومجةةة  إ  شةاال    ة لهللاةةة  ةني مجةةة  ا قةةةقا   شةئ ي
 واحلاا ةن هللالاهاأ 

واد ةاي: سةةايا دةق ةةق  رايةةق  ةامف ةةا الةةةا سةةقوي وراةةه سة ة  يةةن ا ةةاد  ةةةن ا ميةةاالأ واداةةجق : وهللاةةع ا بوةةة الةةةا  
 ذكاهاي لاا األالنيا:          األوض م ظالا دةذات او دققوها دو د

رةلةةا داتان   اةة  ادةيةةةاى                      سةةج ان دةةه وور نةةا اد لةةاوا ور ةةةه لاصةةا را ةة ى إىل ةف قدةةه مدةةمم كلةةا ق   
 اآليةأ 

 واااوو: اىقق واداققط ةن الةق إىل األوضأ  
ايق  وههل درت  النيا وههل:ودو نيي وال ق ي و وقي وادذين قاوا سج ا ههل د قاه وإققمه كلا ي ا ده لقده  هذا أتويو وؤ  

ويوقذاي ويااكاي وو قدق ي وجا ي ودشاي و ا ي ونفتا ي و نااةنيي وادنيل ي وادقلاي م بامها د قاه ي ققأ  الةاه ادامم  
 ووارتاوأ 

ا   كقاقةا ي ةىن ةاةاوا  وكا  اداجق  كاة ايةةقك ودهللاةااهبهلي ومل ييةن يقةئةذ ممنقالةا ق ادنيةاائع وإمنةا ةن ةه اسسةمم دغة  
 ادناس ق اد بق ية وايخةقلاةأ ودذدك رم ي   لبقده اداجق  ةن د اه الققلا ألنه    ضاهللاة الةاولا ةنه إذ هق الا ههلأ 

 واألرتان د  ميق  مجةة  وقاوا  رتاداة أل  ادتحاة كان  لبو د  يارع د قيه الةا اد ايي الةا د  ادقاو   مفا  ماماباأ  
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 2214حة : صف
 
 و سج ا  رتاا ةبانة أل  اااوو يقع  يافاات ك(ا أ   
واسشاو  ق لقدةه  هةذا أتويةو وؤايق  إشةاو  إىل سةجق  د قيةه وإققمةه دةه هةق ةقة او وؤايه ادنيةل  وادقلةا ودرتة  النيةا   

 كقكبا سج ا دهأ 
 وأتويو اداؤاي مق م الن  لقده  نبئنا  تأويةه أ  
رةا كانة  ةةن األقبةاو اداةزيةة ادةح يياشةف هبةا اد قةو احلةقا ث ايغابةة الةن احلة ي دق ومل وة ىن  ل  ج ةوا ويب رتقا  د 

 جي ةوا م م ةن دهللا اث األرتمم ادناشئة الن  ةبة األقمط ادغذائاة دو ا حناارات اد ةا اةأ 
ق  تضةةلني وة ةىن  درتاةةن يب  درتاةةن إ أ يقةةاا: درتاةةن  ةه ودرتاةةن إداةةهي ةةةن  ةةا مضةةلني ة ةىن ر ةةو آقةةاأ ولاةةو: هةة 

درتان ة ىن د فأ ومال  يب  دةلم اةة دق ج ةو إرتاةانه ةم اةا  ي وقةص ةةن إرتاةا    إداةه  و  ة ةةق احلضةقو 
 دمةتااز دو ادزاي   إرتاانني مها يقم دقاجه ةن اداجن وجميال النيامه ةن ادبا يةأ 

ا   ا ة  و ي رإ  ذدك ادقل   رإ   إذ  ظاف زةا  دف و  درتان  روي إبهللاارتوا إىل ذدك ادف و التض  ولقع إرتا 
كةةا  زةةةن ثبةةقت  ااالمةةه ةةةن اسمث ادةةذق وةتةةه  ةةه اةةةاد  اد زيةةز ومةةةك ةنةةةي وزةةةن قمصةةه ةةةن اداةةجن رةةإ  اداةةجن الةةذاأ 
ادنف  م نفقاا الن األص لاال واألرتبةي واة ه ةن   ينياكةقنهي و نيغةه الن قةق  نفاه  تةقي اآل اأ اسىاةةي وكةا  

الةاهأ ودةا جميال دهةه رةزواا دمل نفاةاين  قرتنيةته ق ا نفةاا  الةن لاا تةه وشةقله إىل دقةائوهلي رأرقة  ديضا زةن إلباا ايةك 
  ذكا قاوجه ةن اداجني وجميال دهةه ةن ادب و إىل رتاث هق ةيني لققأ 

 ةةني ودشةاو إىل ةقةائبه اداةا قة ةةن اس قةةاال ق ا ةهي وةنيةاه   ةيةا إققمةةه  ةه  ققدةه  ةةن   ةة  د  نةز  ادنيةا ا   اةف و  
إقةةق  ي ريةلةةة    ةة   التضةة  د  ذدةةك شةةيال انقضةةا دثةةاهأ ولةة  دمل  ةةه إمجةةا  التقةةاوا الةةةا شةةيا ادن لةةة وإالااهللاةةا الةةن 
ادتةذكا  تةةةك احلةةقا ث اييةة و  دةقةةة  انةةه و ةةني إققمةةه رلةةا هبةا ةةةا اديةةاام ومالةة ها الةنوهل  قةة و اسةيةةا  إذ ان وةةا  نةةز  

 ادنيا ا أ 
 ب و  ن لةي رأسن ه إىل   م اىل وهق جمائوهل  قق  ا ستا ا  رتاث هقأ واةيال ق لقده  وجاال  يهل ةن اد 
وادبةةة و: هللاةةة  احلضةةةاي الةةةي  ةةة وا أل  سةةةيانه م و ي دق ظةةةاهاو  ديةةةو واو ي إذ   كجةةةبوهل جةةة وا  و  مغةةةةق الةةةةاوهل  

 حلضاو أ د قاأأ وذكا  ةن ادب و  إظواو دتلام ادن لةي أل  انتقاا دهو ادبا ية إىل اي ينة اومقاال ق ا
وادنز : جماز ق إ قاا ادفاا  ق ادنف أ شبه  نز  ادااكه اد ا ة وهق خناواأ ومق م الن  لقده م اىل  وإةا ينز نةك ةةن  

 ادنيا ا  نز   ق سقو  األالاافأ 
 ومجةة  إ  ويب د اف يا ينياال  ةاتأنفة استئنارا ا ت ائاا دقق  ا هتلام هبا وم ةاهل ةضلقراأ  
ايمئهلأ وهق يت  ى مدمم الةا مق يا د اف ألجو ةةا ينيةاال ادة ةف  ةهي ويت ة ى مدبةاال لةاا م ةاىل     وادة ف: م  ا 

 د اف   با ه أ ول  مق م كقاق ة ىن ادة ف الن  لقده م اىل  وهق ادة اف اابا  ق سقو  األن امأ 
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اةةةف يةةا ينيةةةاال أ ورتةةاف ادتقكاةةة  دمهتلةةةامأ ومجةةةة  إنةةةه هةةق اد ةةةةاهل احليةةةاهل  ةاةةتأنفة ديضةةةا دو م ةاةةو  لةةةةة  إ  ويب د  
 ومقساط هللالا ادفقو دةتققيةأ 

ومفاا  اد ةاهل  مق م الن  لقده م اىل  إنك دن  اد ةاهل احلياهل  ق سقو  ادبقا أ و احلياهل  مقة م النة  لقدةه  رةاالةلقا د   
   الزيز رتياهل  دواسط سقو  ادبقا أ 

األرتا يةةث رةةا ا اداةةلاوات واألوض دنةة  و  ق ادةة ناا واآلقةةا  مةةقرف   وأ لةة  آماتةةف ةةةن ايةةةك والةلتةةف ةةةن أتويةةو  
[  دالقةةه ذكةةا ن لةةة   الةاةةه  تقجوةةه إىل ةناجةةا  و ةةه م الةةلاف  الظةةهل ن ةةهل ادةة ناا 101ةاةةةلا ودحلقةةف مدقةةاحلني]

اد ةةهلي واد(اد(ةة دقاويةة  وادن لة اد ظلا ق اآلقا ي رذكا ثمث ن هل: اثنتا   ناقيتا  ومها: ن لة ادق ية الةا األوض ون لة
 وهي ن لة اد ين احلق اي رب النه مسسممأ 

وج و ادذق دوماه   ضا ةن ايةك وةن ادتأويو أل  ةا دوماه     ةن جن  ايةك و    ةن ادتأويو إش اوا    ذدةك   
نيةباه  تقةاف ايةةك إذ  ق جانه ةةك   وق جانه الةله شيال لةاوأ والةا هذا ييق  اياا  ميةك ادتقاف اد ظاهل اد

كا  يقسف  الةاه ادامم  هق ادذق ياا ايةك  اديهأ وجيقز د  ياا  ميةك رتقاقته وييق  ادتب ةا  رتقاقاةاي دق آماتةف 
    ايةك أل  ايةك جملقع مقارات ق دةا اداالاةي وكا  داقسف  الةاه ادامم  ةن ذدك احلظ األوراي وكذدك أتويةو 

 ويو األرتا يث الن  لقده م اىل  وي ةلك ةن أتويو األرتا يث  ق هذه اداقو أ األرتا يثأ ومق م ة ىن أت
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و را ا ادالاوات واألوض  ن اال حمذوف رتاف ن ائهأ وادفا ا: ااادقأ ومق م الن  لقده م اىل  لةو د ةا ت دختةذ وداةا   

 را ا ادالاوات واألوض  ق سقو  األن امأ 
 مق م الن  لقده م اىل  لو د ا   دختذ وداا  ق سقو  األن امأ وادق : ادناصاي و  
ومجةة  دن  وداي ق اد ناا واآلقا   ةن لباو اارب ق إننياال اد الاال وإ  دةين  ةه الةا اسقبةاو مدناةبة دق يةة ادة نااي  

 لاو سثبامه ذدك ادنييال دق ية اآلقا أ راي ىن: كن وداي ق اد ناا واآلقا أ 
او  ققدةه  مةقرف ةاةةلا  إىل ادن لةة اد ظلةا وهةي ن لةة ادةة ين احلةقي رةإ   ةةه مقراةه الةةا ادة ين احلةق يقتضةي دنةةه ودشة 

 ةتقف مد ين احلق اي رب النه مسسمم ةن اآل ي روق ياأا اد وام الةاه إىل ادقرا أ 
ال واداسةو  الةةاوهل اداةمم  أ ولة  مقة م واياةهل: ادذق امقف مسسممي وهق اد ين ادياةةوي وهةق ةةا م بة     ةه األنباةا 

 الن  لقده م اىل  رم  قمن إ  ودنتهل ةاةلق   ق سقو  ادبقا أ 
 واسحلاو: رتقاقته ج و ادنييال  رتقاي دق ة وكا ةن سبقه ق ادااأ ود ةق هنا جمازا الةا ايزي  ق ال ا  لقمأ  
هل األنبااالأ رإ  كا  يقسف  الةاه ادامم  يقةئذ نباا ر الاؤه وادقاحلق : ايتقفق  مدقمحي وهق ادتزام اد االةأ ودوا  هب 

 د ةه اد وام الةا ذدكي وإ  كا  نب  رالا     روق  الاال حبققدهي ول  صاو نباا     ووسق أ 
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 [  مذياو دةققة الن  انتوائواأ 102  ذدك ةن دنباال ادغاه نقرتاه إداك وةا كن  د يوهل إذ دمج قا دةاههل وههل ميياو ] 
 و  إىل ةا ذكا ةن احلقا ثي دق ذدك ايذكقوأ واسشا 
 واسهل اسشاو  دتلااز األنباال دكلو  ااز دتتلين ةن الققا ادااة ني يا راوا ةن ايقاالظأ  
وادغاه: ةا  اأ الن الةهل ادناسي ودصةه ةق و  اأ رالي  ه ادنييال ادذق   ينياه أ ومذكا هللالا  نقرتاه  ألجو  

 ةااالا  اسهل اسشاو أ 
 دةة يوهل إذ دمج ةقا دةةةاههل وهةةهل مييةاو   الائةة   إىل كةةو ةةن صةة و ةنةةه ذدةك ق هةةذه ادققةةة ةةن اداجةةاا وادناةةاال  وهللاةلائا 

 الةا  ايقة ادتغةاهي ينيلو إقق  يقسف  الةاه ادامم  واداااو ي واةاد  اد زيزي وناقهاأ 
 و دمج قا دةاههل  مفااه ة(و لقده  ودمج قا د  جي ةقه ق  اامت ا ه أ  
مقةة مي وهةةذه ا لةةةة اسةةتخمص يقاهللاةةع اد ةةرب  ةةةن ادققةةأ وراوةةا ةنةةة الةةةا ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهلي وم ةةاي  واييةا  

دةلنياكني  تنباووهل سالجاز ادقاآ  ةن ا انه اد ةليي رإ  ص وو ذدك ةةن ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل األةةي آيةة كةربى 
 ادناس ودق رتاص  مب ةنني أ الةا دنه ورتي ةن   م اىلأ ودذدك القه  ققده  وةا دك(ا 

 وكا  ق لقده  وةا كن  د يوهل  مقوكا الةا اينياكنيأ  
 ومجةة  وةا كن  د يوهل  ق ةقهللاع احلاا إذ هي  ام ادت جاهأ  
 ومجةة  وههل ميياو   رتاا ةن هللالا  دمج قا ي ود   ميياو    قاغة ايضاوع  ستحضاو احلادة اد جابةأ  
[  انتقاا ةن 104[ وةا مائةوهل الةاه ةن دجا إ  هق إ  ذكا دة ايني]103  مب ةنني]  وةا دك(ا ادناس ودق رتاص 

سقو هذه ادققة إىل اد رب   تقلاهل اينياكني الةا ادتيذيه     هذه اد  ئو ادبانةي رادقاو دة  ف الةا مجةة  ذدك ةةن 
قاق    ييق   االاا ساة اه إىل اسميا  مدنيب دنباال ادغاه نقرتاه إداك  مالتباو إرا ها د  هذا ادقاآ  ورتي ةن   ودنه رت

صةا   الةاةه وسةةهلأ ويةا كةا  ذدةك ةةن شةأنه د  ييةق  ة  لةا ق إميةارهل القةه إبالةمم ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل    
 دك(اههل   ي ةنق أ 

اههل ادنةيب صةةا   الةاةه و ادناس  جيقز  ةه الةا مجاع جن  ادناسي وجيقز د  ياا   ه انس ة انق  وههل ادققم ادذين  ال 
 وسةهل مبية وةا رتقىاي رايق  اللقةا الارااأ 

 ومجةة  ودق رتاص   ق ةقهللاع احلاا ة لهللاة  ني اسهل  ةا  وقربهاأ  
 ودق  هذه وصةاةي وهي ادح مفا  د  شا وا هق دلقا األسةباأ  قاهبةاأ ولة  مقة م  اارةا النة  لقدةه م ةاىل  رةةن يقبةو   

 ا ودق ارت ى  ه  ق سقو  آا اللاا أ ةن درت ههل ةوال األوض ذهب
 وجقاأ  دق  هق وةا اك(ا ادناس  ةق م الةاوا دو  داو ا اوأأ  
 واحلاص: ش   اد ةه دتحقاو شيال وة او مهأ ومق م ق لقده م اىل  رتايص الةايهل  ق آقا سقو   ااال أ  
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ا دك(ةا ادنةاس  إىل آقاهةا مالتبةاو ةةا درا مةه ةةن ادتةأيا  ةةن ومجةة  وةا ماأىهل الةاةه ةةن دجةا  ة  قرةة الةةا مجةةة  وةة  

إميا  دك(اههلي دق   ياقالك ال م إميارهل رةا  مبتغي د  ييق  إميارهل جزاال الةا ادتبةام  و إميةارهل دفائة ههلي كققدةه  لةو 
    نقا الةي إسمةيهل أ 

 إداوهل ادنيب صةا   الةاه وسةهلأ  وهللالا ا لع ق لقده  وةا ماأىهل  الائ  إىل ادناسي دق ادذين دوسو 
ومجةةة  إ  هةق إ  ذكةا دة ةايني  مبنزدةة ادت ةاةو  لةةة  وةةا ماةأىهل الةاةه ةةن دجةا أ وادققةا إهللاةاقي دق ةةا هةق إ  ذكةا  

 دة ايني   دتحقاو دجا ةبةغهأ 
 وهللالا  الةاه  الائ  إىل ادقاآ  اي ةقم ةن لقده  ذدك ةن دنباال ادغاه نقرتاه إداك أ  
[ وةةةةا يةةة ةن دك(ةةةاههل مت إ  وهةةةهل 105  وكةةةأين ةةةةن آيةةةة ق اداةةةلاوات واألوض ميةةةاو  الةاوةةةا وهةةةهل النوةةةا ة اهللاةةةق ] 

[  ال ف الةا مجةة  وةا دك(ةا ادنةاس ودةق رتاصة  مبة ةنني ي دق دةا  إالااهللاةوهل الةن آيةة رتقةقا اد ةةهل 106ةنياكق ]
 لاوات واألوضأ د،ةي مبا ق اديته اداادفة رحاه  و ههل ة اهللاق  الن آايت ك(ا  ق ادا

و كأين  اسهل ي ا الةا ك(ا  اد    ايبوهل يبانه  ااز جماوو أ ةن أ ول  مق م الن  لقدةه م ةاىل  وكةأين ةةن نةيب لتةو ة ةه  
 و اق  ك(ا  ق سقو  آا اللاا أ 

 واآلية: اد مةةأ واياا  هنا اد ادة الةا ورت اناة   م اىل  قاينة ذكا اسشااك    هاأ  
الةاوةةا  ياورةةاي وايةةاوو جمةةاز ةيةةىن  ةةه الةةن ادتحقةةق واينيةةاه   إذ   يقةة   ةةو ايةةاوو الةةةا اي ةةىن احلقاقةةي  وة ةةىن  ميةةاو  

 مدنابة آلايت ادالاواتي راياوو هنا كادذق ق لقده م اىل  وإذا ةاوا مدةغق ةاوا كااةا أ 
  ةنني أ وهللالا  مياو   الائ  إىل ادناس ةن لقده م اىل  وةا دك(ا ادناس ودق رتاص  مب 
ومجةة  وةا ية ةن دك(ةاههل مت  ق ةقهللاةع احلةاا ةةن هللاةلا  ميةاو   دق وةةا ية ةن دك(ةا ادنةاس إ  وهةهل ةنيةاكق أ وايةاا   

أ دك(ا ادناس  دهو ادنياك ةن اد اأأ وهذا إ  اا يا يزاللقنه ةن ا الةلاف      قةادقوهل كلةا ق لقدةه م ةاىل  ودةئن 
داقةقدن   ي و   إميةةارهل مت كاد ة م ألرةهل   ي ةنةةق   قجةق    إ  ق منيةةاييوهل سةأدتوهل ةةن قةةةق اداةلاوات واألوض 

 ة ه  اه ق اسىاةأ 
وا ست(ناال ةن اللقم األرتقااي رجلةة  وههل ةنياكق   رتاا ةن  دك(اههل أ وايققق  ةن هذا منيناع رتاىهلأ واألظوا د   

جةةه ادةةتويهلأ وإسةةنا  هةةذا احليةةهل إىل  دك(ةةاههل  مالتبةةاو دك(ةةا ييةةق  هةةذا ةةةن لباةةو أتكاةة  ادنيةةيال مبةةا ينيةةبه هللاةة ه الةةةا و 
درتقاىهل ودلقاىهل ألرةهل لة  مقة و الةنوهل دلةقاا قةاةة الةن ذكةا ادنيةايكأ ودةا  ايةاا  د    ضةا ةةنوهل ية ةن مت  ةا ةنيةاك 

 ة ه إىا آقاأ 
  االةةلاض مدتفايةةع الةةةا ةةةا [107  درةةأةنقا د  أتمةةاوهل  اشةةاة ةةةن الةةذاأ   دو أتمةةاوهل اداةةاالة  غتةةة وهةةهل   ينيةة او ] 

 د  الةاه ا لةتا  لبةه ةن مفظاع رتاىهل وجادههل الةا قادقوهل وا سةتلااو الةةا ذدةك  و  إلةمعأ ريةأرهل ق إالااهللاةوهل 
الن مقلع رتققا  ضةه   هبةهل آةنةق  د  أتمةاوهل  اشةاة ةةن الذا ةه ق ادة ناا دو أتمةاوهل اداةاالة  غتةة رتحةقا  اةنوهل و ةني 

 د ذاأ اااد أ ادتق ة ويقاو  إىل ا
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 وا ستفوام ةات لو ق ادتق اخأ  
وادغنيي وادغنياا : اسرتا ة ةن كو جانه  وإذا  نياوهل ةقم كادظةةو أ ومقة م ق لقدةه م ةاىل  يغنيةي ادةاةو ادنوةاو  ق  

 سقو  األالاافأ 
ة وايقةةابة وادياوثةةة وادغاشةةاة: احلا ثةةة ادةةح كةةاط مدنةةاسأ واد ةةاأ ي ن(ةةق  هةةذه احلةةقا ث ة(ةةو اد اةةةة وادقةةاقة واد اهاةة 

 واحلا ثة وادقال ة واحلالةأ 
 وادبغتة: ادفجأ أ ومق ة  الن  لقده م اىل  رتىت إذا جاالههل ادااالة  غتة  ق آقا سقو  األن امأ  
[   استئناف ا تة ائي 108  لو هذه سباةي د الق إىل   الةا  قا  دان وةن امب ف وسبحا    وةا دان ةن اينياكني] 

ا ةن ا التباو    دة نزوا هذه ادققة دةنيب صةةا   الةاةه وسةةهل األةةي الةةا صة و نبقالمةه وصة له رالةا جةاال  ةه دمنتقا
ةن ادتقرتا  إىل ا التباو علاع ةا جةاال  ةه ةةن هةذه ادنيةاي ة الةن   م ةاىلي وهةق اي ةرب النةه مداةباو الةةا وجةه ا سةت او  

اد ايةق إىل اييةا  ايققةق  دةاةائاأ وهةي اسةت او  ةتيةاو  ق ادقةاآ  وق  س م وا إىل اي ةقأ وهةق ادفةقز ااادة  كةإ م  
 كمم اد اأأ 
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واداباو ي نث كلا ق هذه اآليةي ويذكا ديضةا كلةا مقة م النة  لقدةه م ةاىل  وإ  يةاوا سةباو اداشة    يتخةذوه سةبام  ق   

 سقو  األالاافأ 
 ا لو ايت ا فةأ  وا لةة استئناف ا ت ائي ة لهللاة  ني 
 واسشاو  إىل ادنياي ة  تنزيو اي ققا ةنزدة احملاقس دبةق ه ةن ادقهللاقح دة ققا رت ا    فا راه إ  اللن   ي   ة وكاأ  
 وةا ق مجةة  هذه سباةي  ةن اسهبام ل  راامه مجةة  د الق إىل   الةا  قا  أ  
حةي واي ةىن: د الةق إىل    بقةا  ةتلينةا ةنوةاأ ووصةف احلجةة  بقةا  وادبقا : ر ةاة مب ةىن راالةةةي وهةي احلجةة ادقاهللاة 

جماز القةيأ وادبقا: صارته احلجة ألنه هبا صاو  قاا محلقاقةأ وة(ةه وصف اآلية مببقا  ق لقده  رةلا جاالههل آايمنا 
 ةبقا  أ و  ياه يقسف اافاال مد لا كققده  وآاتين و ة ةن الن ه ر لا  الةايهل أ 

ا  دان  أتكاةة  دةضةةلا اياةةتل ق  د الةةق أ د   ةةه دتحاةةني اد  ةةف  ققدةةه  وةةةن امب ةةف أ وهةةق كاةةني واجةةه ق وهللاةةل 
 ادةغةأ 

وق اآلية   دة الةا د  دصحاأ ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل واية ةنني ادةذين آةنةقا  ةه ةةأةقوو     ية القا إىل اسميةا  مبةا  
ادقاآ  ودوكا  اسسمم وا وا  ق سباو  أ ول  كانة  ادة الق  إىل اسسةمم ق يات ا ق أ ول  لاةقا  ذدك  قسائو  ث 

ص و زةا  ادب (ة احملل ية واجبا الةا األالاا  دققا ادنيب صةا   الةاه وسةهل   ةغةقا الةف ودةق آيةة  دق  قة و ا سةت االةأ 
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فايةة كلةا  ا الةاةه لقدةه م ةاىل  ودةتين ةةنيهل مث يا ظوا اسسمم و ةغ   القمه األالاع صاوت اد الق  إداه واجبا الةا ادي
 دةة ي الق  إىل ااا  اآلية ق سقو  آا اللاا أ 

 وال ف  مجةة  وسبحا     الةا مجةة  د الق إىل   ي دق د الق إىل   ودنزههأ  
إىل مقرتاةة ه  وسةةبحا : ةقةة و ادتاةةبا  جةةاال  ةة   الةةن ادف ةةو دةلبادغةةةأ وادتقةة يا: ودسةةب    سةةبحااني دق د الةةق ادنةةاس 

 و االته ودنزهه الن ادنقائص ادح ينياك هبا اينياكق  ةن ا الاال ادنياكاالي وادقد ي وادقارتبةأ 
 ومجةة  وةا دان ةن اينياكني  مبنزدة ادتذياو يا لبةوا ألرا م هل ةا مضلنتهأ  
ا كاةف كةا  الالبةة ادةذين ةةن   وةا دوسةنا ةن لبةك إ  وجا  يقرتا إداوهل ةن دهو ادقةاى درةةهل ياةاوا ق األوض رانظةاو  

[ رتةةىت إذا اسةتائ  اداسةةو وظنةةقا درةهل لةة  كةذ قا جةةاالههل نقةةاان 109لةبةوهل ودةة او اآلقةا  قةةا دةةذين امقةةقا درةةم م قةةق ]
[  ال ف الةا مجةة  وةا دك(ا ادناس  اخلأ هاات  اآليتا  ةتقو 110رننجي ةن ننياال و  يا   سنا الن ادققم اةاةني]

دةةه م ةةاىل  ذدةةك ةةةن دنبةةاال ادغاةةه نقرتاةةه إداةةك  إىل لقدةةه  إ  هةةق إ  ذكةةا دة ةةايني  ولقدةةه  لةةو هةةذه ة نامهةةا مبةةا مضةةلنه لق 
سةباةي  اآليةةةي رةةإ  مةةةك اآلق مضةلن  احلجةةة الةةةا صةة و اداسةقا صةةةا   الةاةةه وسةةةهل رالةا جةةاالههل  ةةهي وهللاةةلن  د  

اداسةو  الةةاوهل اداةمم  سةنة إىاةة ل ميةة  ادذين دشاكقا  ا ةق لانه النةا ا وإالااهللاةا الةن آايت ادقة وأ رةاي ىن د  إوسةاا
رةلةاذا جي ةو اينيةاكق  نبقالمةك دةةاا ةاةتحام رةم يقة لق  هبةا ةةع ةةا لاورةا ةةن آايت ادقة و راققدةق   د  ةث    نيةاا 
وسق  أ وهو كا  اداسو  الةاوهل ادامم  اداا قق  إ  وجا  ةن دهو ادقاى دورتا   إداوهل ربلاذا اةتازوا الةاةكأ راةةهل 

 اينياكق   ب (توهل وك ثقا  قققوهل ودنياوا نبقالمكأ 
وواال هذا ة ىن آقا ةةن ادتةذكا مسةتقاال درتةقاا اداسةو  الةةاوهل اداةمم  وةةا دقةقه ةةن دلةقاةوهل روةق والاة  مسةتقاال اد البةة  

 دةفايقنيأ 
ق ةةةن دوا دزةنةةة و ةةةن لبةةةك  يت ةةةق أ دوسةةةنا  ف ةةةن    تةة اال األزةنةةة رقةةاو ةةةا صةة و ادقبةةو األزةنةةة اداةةا قةأ د 

 اسوسااأ ودق  وجق   ةن  ديا   لبةك  ق ة ىن ادقفة دةلاسةني اي دقا الةاوهل  ف و اسوسااأ 
واداجاا: اسهل جن  جاة    ةفوقم دةهأ ود ةةق هنةا ةةاا ا  ةه دانسةا كققدةه صةةا   الةاةه وسةةهل  ووجةو ذكةا   قاداةا   

ا رتةلاز الةن ايةاد أ واقتةا هنةا  و   ةاه ي ا قتةه ادقالةع رةإ    مل رفاهللا  الاناه  أ دق إناا  دو شخصأ رةةا  ايةاا  
ياسو وسم ةن ادنااال حليلةة لبةقا لاةا ههل ق نفةقس األلةقام إذ ايةاد  ةاتضة فة النة  اداجةاا  و  اد ية ي د  مةاى إىل 

 لقا لا   ن الاصهل رتني منبأت سجاح:          
 ودصبح  دنبااال ادناس ذكااان             دهللاح  نبائتنا دن(ا ن اف هبا             
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ودا  ختقاص اداجاا ودرهل ةن دهو ادقةاى دققة  ا رتةلاز الةن ادناةاال وةةن دهةو ادبا يةة ودينةه دباةا  ايلاثةةة  ةني ةةن   
ق  دو  ة(ةو ةةا دو  سةلقا  اسادتوهل و ني حمل  صةا   الةاه وسةهل رتني لادقا  رةاأمنا  ية كلا دوسو األودق    ولةادقا دة

 ةقسا أ دق رلا كا  حمل  صةا   الةاه وسةهل   الا ةن اداسو رتىت مبا ووا إبنياو وسادته وم اهللاقا الن ادنظا ق آايمهأ 
رادققةا إهللاةةاقي دق مل ييةن اداسةةو  الةةاوهل اداةةمم  لبةةك ةمئيةةة دو ةةقكةةا ةةن ةةةةقك اية   اديبةةا  رةم   دةةة ق اآليةةة  

ا ةن دهو ادبا ية ة(و قاد   ن سنا  اد باةيي وي قةقأ  الةاةه اداةمم  رتةني كةا  سةاكنا ق ادبة و  الةا نفي إوساا وسق 
 كلا مق مأ 

 ولاد ا لوقو  يقرتا    تحاة و فت  احلاال  ةبناا دةنائهأ ولاده رتفص  نق  الةا دنه ةبف دةفاالو وادنق  نق  اد ظلةأ  
اه مجةة  وةا دوسةنا ةن لبةك إ  وجةا   ةةن األسةق ي دق ريةذهبهل ومفايع لقده  درةهل يااوا ق األوض  الةا ةا  د  الة 

دلقاةوهل ةن لبةو لقةةك ة(ةو ةةا كةذ ك لقةةك وكانة  الةالبتوهل اد قةاأي درةةهل ياةاوا ق األوض رانظةاوا كاةف ةةا  الالبةة 
الالبةةة ادةةذين   األلةةقام اداةةا قنيي دق رانظةةاوا آةو آقةةا درتةةقاىهل ةةةن اىةةمك واد ةةذاأ رةةا ةهل لقةةةك د  الةةالبتوهل الةةةا لاةةاس

 كذ قا اداسو لبةوهلي رضلا  يااوا  الائ  الةا ة ةقم ةن ايقام اد اا الةاه  وةا دان ةن اينياكني أ 
 وا ستفوام إنياوقي رإ  جملقع ايتح ث النوهل ساووا ق األوض رادوا الالبة اييذ ني ة(و الا  و ق أ  
 وهذا ادتفايع االلاض مدقالا  وادتو ي أ  
 م ة ةق دف و ادنظا الن ةف قدهأ و كاف  استفوا 
ومجةة  ود او اآلقا   قةربي ة  قرةة الةةا ا الةلاض رةوةا رتيلةهي وهةق االةلاض مدتبنيةا ورتاةن اد البةة دةاسةو  الةةاوهل  

ادامم  وةن آةن هبهل وههل ادذين امققاي وهق م اي   امةة الالبةة ايتقةني ق ادة نااي وم ةاي  ديضةا     او اآلقةا  دشة  
 ين ةن لبةوهل ةن اد البة ادح كان  ق اد ناا رحقو إجياز حبذف مجةتنيأ ديضا الةا ادذ

 وإهللاارة   او  إىل  آقا   ةن إهللاارة ايقصقف إىل ادقفة ة(و  اي نااال اياةلات  ق احل يثأ  
اتي ولاد انرعي وا ن ك(اي ود ق اللاي ورتفص الن الاصهلي ود ق ج فاي وي ققأ  درم م قةق    تاال اا ةاأ الةةا ا دتفة 

أل  اي ان ين يا جةاى ذكةاههل وميةاو صةاووا كاحلاهللاةاين رادتفة  إدةاوهل ما ةاأأ ولةاده ادبةالق   اةاال ادغابةة الةةا ناةق ةةا 
 لبةهأ 

و رتىت  ةن لقده  رتىت إذا استائ  اداسو  ا ت ائاةي وهي الا فة مجةة  إذا اسةتائ  اداسةو  الةةا مجةةة  وةةا دوسةةنا ةةن  
التباو درا رتجة الةا اييذ نيي رتق يا اي ىن: وةا دوسةنا ةن لبةك إ  وجا  يقرتا إدةاوهل لبةك إ  وجا  يقرتا إداوهل  م

ريذهبهل اياسو إداوهل واستلاوا الةا ادتيذيه رتىت إذا استائ  اداسو إىل آقاهي رإ   إذا  اسهل زةا  ةضلن ة ىن ادنياط 
 إذا ي ومجةةة  جةاالههل نقةاان  جةقاأ  إذا  أل  روةق يةةزم اسهللاةارة إىل مجةةة مبةني ادزةةا ي ومجةةة  اسةتائ   ةضةاف إداوةا 

هةةةذا ادلماةةةه ق اي ةةةىن هةةةق ايققةةةق  ةةةةن جةةةةه  إذا  ق ة(ةةةو هةةةذا ادلكاةةةهأ وايةةةاا  مداسةةةو  الةةةةاوهل اداةةةمم   ةةةا ايةةةاا  
أ وجا  ي رادت ايف ق اداسو  الةاوهل ادامم  م ايف اد و  ادذكاق وهق ةن اسظواو ق ةقام اسهللالاو سال اال اديمم 

 استقم  مد  دة اهتلاةا م لةةأ 
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وآذ  رتةاف ادغايةة مب ةةىن حمةذوف  ا الةاةه مجةةةة  وةةا دوسةةنا ةةةن لبةةك إ  وجةا   مبةةا لقة  هبةا ةةةن ة ةىن لقة  اسسةةق   
 اةةةفه ةةةن اداسةةو  الةةةاوهل اداةةمم  أ واي ةةىن: رةة ام ميةةذيبوهل وإالااهللاةةوهل وأتقةةا كقاةةق ةةةا دنةةذووههل  ةةه ةةةن اد ةةذاأ رتةةىت 

 ةة وسخاوا مداسو ودي  اداسو  الةاوهل ادامم  ةن إميا  لقةوهلأ ا لأنقا مدام
 و استائ   ةبادغة ق يئ ي كلا مق م آنفا ق لقده  و  ماأسقا ةن ووح   أ  
ومق م ديضا لااال  ادبزق امف النه  تق مي اىلز  الةا ادااالأ روذه دو ع كةلةات ق هةذه اداةقو  قةادف راوةا ادبةزق ووايةة  

 النهأ 
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وق صحا  ادبخاوق الن الاو  دنه سأا الائنية  وهللاي   النوةا  :  دكةذ قا دم كةذ قا  دق مافاةف دم مدنية  ي لادة :    

كذ قا  دق مدني   لاا: رق  استاقنقا د  لقةوهل كذ قههل رلا هق مدظن روي  ل  كةذ قا   دق مدتخفاةف  ي لادة : ة ةاذ 
م  مظن ذدك  اهبا وإمنا ههل دمباع ادذين آةنقا وص لقا ر ةاا الةةاوهل ادةبمال واسةتأقا ادنقةا   مل يين اداسو  الةاوهل ادام

رتةةىت إذا اسةةتاأس اداسةةو  الةةةاوهل اداةةمم  ةةةن إميةةا  ةةةن كةةذهبهل ةةةن لةةقةوهلي وظنةة  اداسةةو  الةةةاوهل اداةةمم  د  دمبةةاالوهل 
ياوهةةا د  ميةةق   كةةذ قا  لففةةة إنيةةاو ةيةةذ قههل  اهأ وهةةذا اديةةمم ةةةن الائنيةةة  وهللاةةي   النوةةا  ودق ىةةا ق ادتفاةةا وإن

ياةةتن  مبةةا يبةة و ةةةن الةةق  ادضةةلائا إىل دلةةاأ ةةةذكقو وهةةق اداسةةوي وذدةةك دةةا  مبت ةةنيي ومل ميةةن الائنيةةة لةة   ةغتوةةا ووايةةة 
  كذ قا  مدتخفافأ 

 ومفايةع  رننجةةي ةةن ننيةةاال  الةةا  جةةاالههل نقةاان  أل  نقةةا اداسةو  الةةةاوهل اداةمم  هةةق أتياة ههل   قةةاأ ادةذين كةةذ قههل 
  نزوا اد ذاأ وهق ادبأسي رانجي   ادذين آةنقا و  يا  ادبأس الن ادققم اةاةنيأ 

 وادبأس: هق الذاأ اةاةني ادذق هق نقا اداسو  الةاوهل ادامم  أ وادققم اةاةق : ادذين كذ قا اداسوأ  
ةف ةقا  ننجةي أ ولةاده ا ةن الةاةا  ولاد ا لوقو  رننجي   نقنني وختفاف ا اهل وسيق  ادااال ةضاوع دااأ و ةن ننيةاال  

والاصةةهل  رنجةةي    نةةق  وارتةة   ةضةةلقةة ومنيةة ي  ا ةةاهل ةياةةقو  ورةةت  ادتحتاةةة  الةةةا دنةةه ةاهللاةةي  اةةا  ايضةةاالف  ةةف 
دةنائهي والةاه ف ةن ننياال  هق انئه ادفاالوي وا لع  ني اياهللاي ق  اي  وايضاوع ق  ننياال  ارتتبةاك مقة ياه رنجةي 

 و  اداادفة وننجي ةن ننياال ق اياتقبو ةن اييذ نيأ ةن شئنا ممن اا ق ادقا 
  دقةة  كةةا  ق لققةةوهل الةةرب  ألو  األدبةةاأ ةةةا كةةا  رتةة ي(ا يفةةلى وديةةن مقةة يق ادةةذق  ةةني ي يةةه ومفقةةاو كةةو شةةيال  

[  هةذا ةةةن و  اد جةز الةةةا ادقة و روةةي ةامب ةة علةةةة  ذدةك ةةةن دنبةاال ادغاةةه نقرتاةةه 111وهة ى وو ةةة دقةقم ي ةنةةق ]
متنزا ةنوةا ةنزدةة ادباةا  يةا مضةلنه ة ةىن اسشةاو  ق لقدةه  ذدةك ةةن دنبةاال ادغاةه  ةةن ادت جاةهي وةةا مضةلنه إداك  وهي 

 ة ىن  وةا كن  د يوهل  ةن ا ست  ا الةا دنه ورتي ةن   ةع   دة األةاةأ 
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وةا دك(ةا ادنةاس ودةق رتاصة  وهي ديضا متنزا ةنزدة ادتذياو دةجلو ايات ا  هبا دقق  ا التباو مدققة ا ت اال ةن لقده   
 مب ةنني أ 

 رةوا ةقالع ثمثة الجابة ةن ادنظهل اي جزأ  
 وأتكا  ا لةة أ ل   وادمم دةتحقاقأ  
 ودودق األدباأ: دصحاأ اد ققاأ ومق م ق لقده  وامقق  اي دو  األدباأ  ق دواسط سقو  ادبقا أ  
نيةةاه  اي ةةقم إىل ة ارةةة ادغائةةهأ وم ةةق اد ةةرب  الةةةا ةةا حيقةةو  ةةه واد ةرب : اسةةهل ةقة و دمالتبةةاوي وهةةق ادتقصةو مب ارةةة اي 

ا التباو ايذكقو ةن إ مو ايق و الةا ايف قا كلةا هنةاأ وة ةىن كةق  اد ةرب  ق لققةوهل درةا ةظاورةة راةه ظاراةة جمازيةةي 
 رب ىا     ادناسأ وهي ظاراة اي دقا ق اد داو روي لاو  ق لققوهل سقاال االترب هبا ةن ورق دمالتباو دم مل ي ت

ومجةة  ةا كا  رت ي(ا يفلى  إىل آقاها م ةاو  لةة  دقة  كةا  ق لققةوهل الةرب  ي دق أل  ذدةك ادققةص قةرب صة و  
ة ةا ق دةقالةع وةةةا هةق  ققةة للالةةةأ ووجةه ادت ةاةةو د  ا التبةاو مدققةة   حيقةةو إ  إذا كانة  قةربا الةةن دةةا ولةةعي أل  

 با ي رلن شارا د  ملمه دة(اىا الةةا دة(اىةا كةلةا رتقةة  ق ادقالةعي وأل  رتقةقىا مامه اآلةو الةا ادقال ات مامه 
ممين إذ اااوم   يقع راه احملاا و  ادنا و وذدك امف ادققص ايقهللاقالة ماااا وادتياذيه رإرا   حيقو هبا االتباو 

ودرتا يةةث ا ةةن وادغةةقا النةة  اد ةةاأ ولقةةة وسةةتهل  سةتب ا  اداةةاةع ولقالوةةا أل  دة(اىةةا   ي وةة ي ة(ةةو ةبادغةةات اااارةات 
ودسفن ايو الن  اد جهلي رادااةع يتةقاها مةقي ادفياهات واابا ت ادةذيذ  و  يتواأ دمالتباو هبةا إ  الةةا سةباو ادفةاص 

 وا رتتلاا وذدك   كتفظ  ه ادنفقسأ 
قةص  ريلةا الةاه   درتاةن ادققةص ق وهذه اآلية انظا  إىل لقده م اىل ق دوا اداقو   حنةن نقةص الةاةك درتاةن ادق 

 دوا اداقو  نفا النه ا رلاال ق هذه اآلية م ايضا مدنضا ا ن احلاوث ودهللااا هأ 
 وا رلاال مق م ق لقده  ودين ادذين كفاوا يفلو  الةا   اديذأ  ق سقو  اد قق أ  
 ىل ادقاآ  ادذق ةن مجةته هذه ادققصأ و ادذق  ني ي يه : اديته اسىاة اداا قةأ وهللالا  ني  ي يه  الائ  إ 
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 وادتفقاو: ادتبانيأ واياا  أ كو شيال  األشااال ادي(ا  مما ياجع إىل ا التباو مدققصأ   
 وإ مو اديو الةا ادي(ا  ةضا الن  لقده م اىل  وإ  ياوا كو آية   ي ةنقا هبا  ق سقو  األن امأ   
اد ةةرب ادباال(ةةة الةةةا اسميةةا  وادتقةةقى مبنيةةاه   ةةةا جةةاال ةةةن األ دةةة ق دثنةةاال ادققةةص الةةةا د  واىةة ى ادةةذق ق ادققةةص:  

ايتقاف هق   م اىلي والةا د  ادتققى هي دسةاس ااةا ق ادة ناا واآلقةا ي وكةذدك ادا ةة رةإ  ق لقةص دهةو ادفضةو 
هل هبا امق  ويذوو ي رتقة  درتقاىهل وييقنةق  ق   دة الةا و ة   ىهل والنايته هبهلي وذدك و ة دةل ةنني ألرهل مالتباوه
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ا لئنا  ماي وذدك و ة ةن   هبهل ق رتااههل وسبه دا ته إايههل ق اآلقا  كلا لاا م اىل  ةن اللو صةاحلا ةةن ذكةا 
 دو دن(ا وهق ة ةن رةنحاانه رتاا   ابة ودنجزينوهل دجاههل  رتان ةا كانقا ي لةق  أ 

  اهل   ادا ن ادارتاهل  
 سقو  اداال   
هيذا الا  ةن الو  اداةفأ وذدك ي ا الةا درا ةالا   ذدك ةةن الوة  ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل إذ مل  تةفةقا ق  

 االواأ 
وإمنةةا الاةة  إبهللاةةارتوا إىل اداالةة  دةةقوو  ذكةةا اداالةة  راوةةا  ققدةةه م ةةاىل  وياةةب  اداالةة  حبلةة ه وايمئيةةة ةةةن قافتةةه وياسةةو  

  اداال  مل يذكا ق سقو  ة(و هذه اداقو ي رإ  هةذه اداةقو  ةياةة كةوةا دو ة ظلوةاأ وإمنةا ادققاالق أ رالا  مداال  أل
ذكةةا اداالةة  ق سةةقو  ادبقةةا  وهةةي نزدةة  مي ينةةة وإذا كانةة  آايت  هةةق ادةةذق يةةاييهل ادةةربو ققرةةا و ل ةةا  إىل لقدةةه  وهةةق 

   ادبقا أ ش ي  احملاا  مما نزا مي ينةي كلا ساأ  م ني د  ذدك نزا لبو نزوا سقو 
وهذه اداقو  ةياة ق لقا جماه  وووايته الن ا ن الباس ووواية الةي  ن ديب  ةحة وس ا   ن جبا النه وهةق لةقا لتةا  أ  

والن ديب  نيا لاا: سأد  س ا  ا ن جبا الن لقده م اىل  وةن الن ه الةهل اديتةاأ   دق ق آقةا سةقو  اداالة   دهةق البة  
ياةي والن ا ن جايج ولتا   ق وواية النه والن ا ن الباس ديضا: درا ة ناةي وهق    ن سمم? رقاا: كاف وهذه سقو  ة

الن الياةة واحلان ادبقاقي والن ال اال الةن ا ةن البةاسأ ومجةع اداةاق ي و ةاه  ةني ادةاواايت  رةا ةياةة إ  آايت ةنوةا 
ولقدةه  لةو كفةا مت شةوا ا  اةف نزد  مي ينة ي ف لقدةه  هةق ادةذق يةاييهل ادةربو ققرةا و ل ةا  إىل لقدةه  شة ي  احملةاا  

و اةنيهل وةةن النة ه الةةهل اديتةاأ أ لةاا ا ةن ال اةه: وادظةاها د  اية ين راوةا ك(ةاي وكةو ةةا نةزا ق شةأ  الةاةا  ةن اد فاةو 
 ودو    ن و ا ة روق ة ينأ 

هي ولقدةةةه م ةةةاىل ودلةةةقا دشةةةبه آايهةةةا    ييةةةق  ةةةة ناا لقدةةةه  دو مل يةةةاوا إان أن  األوض منققةةةوا ةةةةن د ااروةةةا  كلةةةا سةةةت ةل 
 كةةذدك دوسةةةناك ق دةةةةة  إىل  وإداةةه ةتةةاأ ي رقةةة  لةةاا ةقامةةةو وا ةةن جةةايج: نزدةةة  ق صةةة  احل يباةةة كلةةةا سةةاأ  النةةة  

 مفااهاأ 
وة اناوا جاوية الةا دسةقأ ة ةاين ادقةاآ  اييةي ةةن ا سةت  ا الةةا ادقرت اناةة ومفايةع اينيةاكني وه ية ههلأ واألسةباأ  

 ناةة دقبةاو واهاةةي وسةنذكاها ق ةقاهللاة وا ةةن هةذا ادتفاةا و  ةةانع ةةن د  ميةق  ةياةةأ وةةن ادح دةوت ادقةقا  رةا ة
آايها نزد  مي ينةة ودحلقة  هبةاي رةإ  ذدةك ق   ة  سةقو ادقةاآ ي رادةذين لةادقا: هةي ةياةة مل يةذكاوا ةقل وةا ةةن ماماةه 

 ايياات سقى درهل ذكاوها     سقو  يقسف وذكاوا    ها سقو  إ ااهاهلأ 
وادذين ج ةقها ة ناة ال وها ق ادنزوا     سقو  ادقتاا ولبو سقو  ادا ا  وال وها سا  ة وما ني ق ال ا  ادنزواأ وإذ  

 ل  كان  سقو  ادقتاا نزد  الام احل يباة دو الام ادفت  ميق  سقو  اداال     هاأ 
 وأاا ودو  ني الن  ادنيامأ  وال ت آايها ثمة ودو  ني ةن اديقراني ودو  ا ودو  ني ق ال   اي ناني 
  
 ةقاص ها  
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دلال  هذه اداقو  الةا دساس إثبات ص و اداسقا صةا   الةاه وسةهل رالةا دورتةي إداةه ةةن إرةاا    مسىاةة وادب ةث  
 وإ  اا دلقاا اييذ ني رةذدك مياوت رتياية دلقاىهل أ  ةاات ةقزالة الةا اداقو    الا ورايةأ 

دقةةاآ  ودنةةه ةنةةزا ةةةن  ي وا سةةت  ا الةةا مفةةا ه م ةةاىل مسىاةةة  ةة  ئو قةةةق اد ةةايني ونظاةولةةا وةوة  دةةذدك مدتنقيةةه م 
 اد اا الةا انفاا ه  تلام اد ةهل وادق و  وإ ةام ا ةتنا  يا ق ذدك ةن ادن هل الةا ادناسأ 

 مث انتقو إىل دلقاا دهو ادنياك وةزااللوهل ق إنياو ادب ثأ  
 رتو  ة(اىهلأ  وه ي ههل د  حيو هبهل ةا 
 وادتذكا  ن هل   الةا ادناسأ  
 وإثبات د    هق اياتحق دة با    و  آىتوهلأ  
 ود    اد امل مافااي ود  األصنام   م ةهل شائا و  من هل  ن لةأ  
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 وادتو ي  محلقا ث ا قية د  ييق  ةنوا الذاأ دةليذ ني كلا رتو مألةهل لبةوهلأ   
 وادتخقيف ةن يقم ا زاالأ  
 وادتذكا    اد ناا داا   او لااوأ  
 و اا  ةيا ا  اينياكني ق اللارتوهل جميال اآلايت الةا حنق ةقلرتاههلأ   
 وةقا ةة ذدك  اقني اي ةننيأ وةا دال    ىهل ةن اااأ  
 وهل ادامم  ةن لبةهأ ود  اداسقا صةا   الةاه وسةهل ةا دقي ةن لقةه إ  كلا دقي اداسو  الةا 
 واد(ناال الةا رايق ةن دهو اديته ي ةنق     ادقاآ  ةنزا ةن الن   أ  
 واسشاو  إىل رتقاقة ادق و وةظاها احملق واسثباتأ  
 وةا ختةو ذدك ةن ايقاالظ واد رب واألة(ااأ  
ايق  ة  مةك آايت اديتاأ وادذق دنزا  ديا  مق م اديمم الةا نظائا  ديا  مما ولع ق دوائو     اداقو ةن احلاوف  

[  ادققا ق  مةك آايت اديتاأ  كادققا ق نظةاه ةةن  اد ةة سةقو  1إداك ةن و ك احلق ودين دك(ا ادناس   ي ةنق ]
 يقن أ 

واينياو إداةه أ مةةك  هةق ةةا سةبق نزودةه ةةن ادقةاآ  لبةو هةذه اآليةة دقةرب النوةا  رةا آايتي دق   ئةو إالجةازي ودةذدك  
 إداه مسهل إشاو  اي نث ةااالا  دتأناث ااربأ  دشا

ولقده  وادذق دنزا إداك ةن و ك احلق  جيقز د  ييق  ال فا الةا مجةة  مةك آايت اديتاأ  رايق  لقده  وادذق دنزا  
إداك  إظواوا ق ةقام اسهللالاوأ ومل ييتف    ةف قةرب الةةا قةرب اسةهل اسشةاو   ةو جةيال علةةة كاةةةة ةبت ئةة ميقصةقا 
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ت ايف    آايت اديتاأ ةنزدة ةن الن    ألرا يا مقاو درا آايت استةزم ذدك درا ةنزدة ةن الن    ودق  درةا كةذدك دة
 يا كان  آايتأ 

ودقةةرب الةةن ادةةذق دنةةزا  نةةه احلةةق  قةةاغة ادققةةاي دق هةةق احلةةق    ةةاه ةةةن اديتةةهي رادققةةا إهللاةةاق مدناةةبة إىل كتةةه  
هل وإسةفن ايو ادةتةني الارولةا ادنضةا ا ةن احلةاوثأ رايققةق  ادةا  الةةا اينيةاكني ادةذين زاللةقه  ة ةقةة الن ههل ة(و لقةة وسةت

كأسا ا األودنيي دو ادققا رتقاقي ا الائي ةبادغة د  م ا الت ا   غةاه ةةن اديتةه اداةا قةي دق هةق احلةق ادياةةوي أل  
ةة إىل اد وجةة اد ةاةاي رةةذدك ةةا جةاال ةنوةا   اه ةن اديته مل ياتيلو ةنتوا ةاا    ةن ادناس إذ كان   وجةات ةقصة
 كتاأ إ  وناخ اد لو  ه دو الني ألةة قاصة  إ  اد ين الن    اسسمم أ 

 وجيقز د  ييق  ال ف ةفا  الةا لقده  اديتاأ  ةفا ي ةن مأ ال ف ادقفة الةا ا سهلي ة(و ةا دنني  ادفااال:           
ام وداةث اديتابةة ميةز رتهل واسماةا  أ و ةك   و  اسةهل ا مدةة دةتة ةفأ          إىل ايةك ادقةام وا ةن اىةهل               

وا ست واك  ققدةه  وديةن دك(ةا ادنةاس   ي ةنةق   واجةع إىل ةةا درةا ه ادققةا ةةن إ  ةاا ةاةاوا   ةاه دةه ق احلقاةة إ  ةا  
دةة الةةا اسميةا   ةهي رلةن دجةو هةذا ااةةق يقتضي اومفاع ادنزاع ق درتقاتهي دق ودين دك(ةا ادنةاس   ي ةنةق  مبةا  دة  األ 

 ادذةاهل راوهل ياتلا ادنزاع ةنوهل ق كقنه رتقاأ 
وا تة اال اداةةقو  هبةةذا منقيةةه مبةةا ق ادقةةاآ  ادةةذق هةةذه اداةةقو  جةةزال ةنةه ةققةةق   ةةه هائةةة اداةةاةع دةتأةةةو ممةةا سةةا  الةاةةه ةةةن  

 اديممأ 
د ةةاي وسةةخا ادنيةةل  وادقلةةا كةةو جيةةاق ألجةةو ةاةةلا     ادةةذق ورةةع اداةةلاوات  غةةا اللةة  ماورةةا مث اسةةتقى الةةةا ا 

استئناف ا ت ائي هق ا ت اال ايققق  ةن اداقو  وةا لبةه مبنزدةة اد يباجةة ةةن اا بةةي ودةذا جتة  اديةمم ق هةذا ادغةاض لة  
  اا وا ا أ 

يوهل مديفةا والةن وةناسبة هذا ا ستئناف دققده  ودين دك(ا ادناس   ي ةنق   أل  دصو كفاههل مدقاآ  انش  الةن  اة 
 م ب وهل م ستيباو واسالااض الن  الق  احلقأ 

وا رتتاح مسهل ا مدة  و  ادضلا ادذق ي ق  إىل  و ك  ألنه ة ةني  ةه   ينيةتبه  ةاه ةةن آىةتوهل دايةق  ااةرب ايققةق   
 جاواي الةا ة ني   حيتلو  اه إ م ا ق ل ع شائبة اسشااكأ 

اسهل ةقصقا ديق  ادقةة ة ةقةة اد  دة الةا د  ةن م(ب  ده هق ايتقرت  مدا ق اة إذ   و ادذق ورع  هق ااربأ وج و  
 يات اع ة(و مةك ادقةة  ا ايتقرت  وألنه ةاةهل ده ذدك  ودئن سأدتهل ةن قةق ادالاوات واألوض داققدن   أ 

 وادالاوات مق ة  ةااواي وهي اديقاكه اداااو  و بقات ا ق ادح ماب  راواأ  
وور وا: قةقوا ةامف ةي كلةا يقةاا: وسةع  ةقو ا بةة وهللاةاق كلوةاي   ماية  وسة ه   ة  د  كةا  هللاةاقا و  هللاةاقة   ة  د    

 كا  واس ا وإمنا ياا  اج ةه واس ا واج ةه هللااقاي رةا  اياا  دنه ور وا و    د  كان  ةنخفضةأ 
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مقةةام الةاةةه ادقبةةة وادباةة أ ومجةةةة  ماورةةا  ق ةقهللاةةع احلةةاا ةةةن واد لةة : مجةةع اللةةا ي ة(ةةو إهةةاأ ودهةةهي واد اةةة : ةةةا   

  ادالاوات ي دق   شبوة ق كقرا  غا الل أ 
 وادققا ق ة ىن  مث استقى الةا اد اي  مق م ق سقو  األالااف وق سقو  يقن أ  
ةةةةاه  ق سةةةقو  وكةةذدك اديةةةمم الةةةا  سةةةخا ادنيةةةل  وادقلةةا  ق لقدةةةه م ةةةاىل  وادنيةةل  وادقلةةةا وادنجةةةقم ةاةةخاات    

 األالاافأ 
وا اق: اداا اداايعأ وسا ادنيل  وادقلا وادنجقم ق ةاارات شاس ةي روق دساع ادتنقمت ق مهبا وذدك ساها ق  

 ة اواهاأ 
وادةمم دة ةةةأ واألجةةو: هةق اية   ادةةح مقة وها   دة وام سةةاهاي وهةي ةة    قةةاال ادنظةام ادنيلاةي ادةةذق إذا اقتةو انت(ةةات  

 امل ولاة  ادقااةةأ اد ق 
 وايالا: دصةه اي اوف مالهي وهق هنا كناية الن اي ني احمل   إذ ادتالاة ماتةزم ادت اني وادتلااز الن ا قتمطأ  
[  مجةةة  ية  ا األةةا  ق ةقهللاةع احلةاا ةةن اسةهل ا مدةةأ ومجةةة 2 ي  ا األةا يفقو اآلايت د ةيهل  ةقاال و يهل مقلنةق ] 

ناة ماك ال فوا الةا ادح لبةوا دتيةق  الةةا دسةةقأ ادت ة ا  وادتقلاةف وذدةك اهتلةام مسةتقمىاأ  يفقو اآلايت  رتاا ة
 ومق م ادققا الةا  ي  ا األةا  الن  لقده  وةن ي  ا األةا  ق سقو  يقن أ 

 ومفقاو اآلايت مق م الن  لقده  درتيل  آايمه مث رقة   ق  اد ة سقو  هق أ  
 ا األةةةا ينيةةلو مقةةة يا ااةةةق األوا واد(ةةاين روةةق إشةةاو  إىل ادتقةةاف مدتيةةقين دة قةةةقا ووجةةه ا لةةع  انولةةا هنةةا د  مةة  

واد ةةقاملي ومفقةةاو اآلايت ةنيةةا إىل ادتقةةاف مسلاةةةة األ دةةة وادرباهةةنيي وشةةأ  جملةةقع ايةةاين د  يفاةة  اهتةة اال ادنةةاس إىل 
مةة  اها يوةة ق إىل ذدةةكي ومفقةةاو اآلايت اداقةةني      ةة  هةةذه احلاةةا  رتاةةا  دقةةاىي أل  ادنظةةا مد قةةو ق ايقةةنقالات و 

واأل دة ينبه اد ققا وي انوا الةا ذدك ا هت اال ويقا هأ وهذا لايه ةن لقده ق سقو  يقن   ية  ا األةةا ةةا ةةن شةفاع إ  
ةةن ةن     إذنه ذديهل   و يهل راالب وه درم مةذكاو  إداةه ةةاج يهل مجا ةا والة    رتقةا إنةه يبة د ااةةق مث ي اة ه أ وهةذا 
 إ ةام  اض ق دثناال  اض آقا أل  اديمم جاو الةا إثبات ادقرت اناةأ وق د دة ادقرت اناة   دة الةا ادب ث ديضاأ 

وصام  ي  ا  و يفقو  ميضاوع الية  لقدةه    ادةذق ورةع اداةلاوات  أل  ادتة  ا وادتفقةاو ةتجة   ةتيةاو  تجة    
 خا ادنيل  وادقلا رق  مت واستقا  ر ة وارت  أ م ةق ادق و  ميق وواتأ ودةا ورع ادالاوات وما

 وهةةق ادةةذق ةةة  األوض وج ةةو راوةةا وواسةةي ودرةةاوا وةةةن كةةو اد(لةةاات ج ةةو راوةةا زوجاةةني اثنةةني  ال ةةف الةةةا مجةةةة     
ادذق ورع ادالاوات  ربني ا لةتني شبه ادتضا  اشتلة  األوىل الةا ذكا اد ةامل اد ةقيةة ودرتقاىةاي واشةتلة  اد(اناةة الةةا 

 ذكا اد قامل ادافةاةأ واي ىن: دنه قادق مجاع اد قامل ودالااهللاواأ 
وايةة : ادباةةط واداةة ةي وةنةةه: ظةةو ة يةة أ وةنةةه ةةة  ادبحةةا وجةةزوهي وةةة  يةة ه إذا  اةة واأ واي ةةىن: قةةةق األوض ممةة و    

الةاوةا ا نتفةاع هبةا  ةتا ة دةاا وادزوع ألنه دق قةقوا دسنلة ةن رتجا دو جبا  شةاهقة ةتمصةقة يةا مااةا د،رتاةاال ادةح
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واداا ةن ةيا  إىل آقا ق  ةه ادازو و اهأ ودا  اياا  درا كان   ا مم و   رلة ها  ةو هةق كققدةه    ادةذق ورةع 
 ادالاوات أ روذه قةقة  ادة الةا ادق و  والةا ادة ف   با ه روي آية وةنةأ 

لة  رتةذف ةقصةقره دظوةقوه روةق كققدةه  ودةه ا ةقاوق ي واداواسي: مجع واسأ وهق اد(ا ة  اياةتقاي دق جبةا  وواسةيأ و  
 دق ادافن ا اويةأ وساأ  ق لقده  وددقا ق األوض وواسي  ق سقو  ادنحو   اط مما هناأ 

وجةةيال ق مجةةع واس  ةةقز  رقاالةةو أل  ايقصةةقف  ةةه  ةةا الالةةوي ووز  رقاالةةو ي ةةا  رالةةا ةفةةا ه صةةفة دغةةا الالةةو ة(ةةو :  
 صاهو ومزاأ 

اةق ا باا الو الظاهل ادق و  يا ق قةقوا ةن اد ظلة اينياه   امف قةقةة اي ةا   وادةلاأ روةي قفاةةي   وا ست  ا 
 كلا لاا م اىل  وإىل ا باا كاف نقب  أ 

 واألراو: مجع راي وهق ادقا ق اد ظاهلأ ومق م ق سقو  ادبقا   إ    ةبتةايهل  نوا أ  
اوا  روق ة لقا ا ج و راوا وواسي أ و ققا  ةن  الةا  كو  جاى الةا ولقده  وةن كو اد(لاات  ال ف الةا  در 

ا سةةت لاا اد ةةايب ق ذكةةا دجنةةاس  ةةا اد الةةو كققدةةه  و ةةث راوةةا ةةةن كةةو  ا ةةة أ و ةةةن  هةةذه كلةةو الةةةا ادتب ةةا  أل  
ا جزئاةةات رتقةائق األجنةةاس   منحقةةا وايقجةةق  ةنوةةا ةةةا هةةق إ    ةة  جزئاةةات اياهاةةة أل  ةنوةةا جزئاةةات انقضةة  وةنوةة

 ستقج أ 
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وايةةاا  أ اد(لةةاات  هةةي ودشةةجاوهاأ وإمنةةا ذكةةات  اد(لةةاات  ألرةةا ةقلةةع ةنةةة ةةةع اد ةةرب  كققدةةه  رأقاجنةةا  ةةه ةةةن كةةو    

اد(لةةاات أ رانبغةةةي ادقلةةف الةةةةا  وةةةن كةةةو اد(لةةاات ي و ةةةذدك انتوةةا م ةةة ا  ايخةقلةةات ايتقةةةةة مألوضأ وهةةذا درتاةةةن 
ه ق لقده م اىل  ينب  ديهل  ه ادزوع وادزيتةق  وادنخاةو واألالنةاأ وةةن كةو اد(لةاات إ  ق ذدةك آليةة مفاااأ وي ض ه نظا 

 دققم يتفياو   ق سقو  ادنحوأ 
 ولاو إ  لقده  وةن كو اد(لاات  ا ت اال كممأ  
يتةة ق مقة مي ا ةاو ومت ةق  ةن كو اد(لاات  أ ج ةو راوةا زوجةني اثنةني أ وهبةذا راةا دك(ةا ايفاةاينأ ويب ة ه دنةه   ن 

واةةةاوو الةةةا الاةةةةه الةةةا ذدةةك ادتقةة ياأ أل  مجاةةع ايةةذكقو حمةةو اهتلةةام رةةم قققصةةاة دة(لةةاات هنةةاي وأل  اد(لةةاات   
يتحقةةق راوةةا وجةةق  دزوام و  كةةق  ادةةزوجني اثنةةنيأ وديضةةا راةةه رةةقات اينةةة  ةةةق احلاةةقا  ومناسةةةه ةةةع د  ةنةةه ة ظةةهل نف وةةهل 

دةةه م ةةةاىل ق حنةةق هةةةذا اي ةةىن  دمل ا ةةةو األوض ةوةةا ا وا بةةةاا دوات ا وقةقنةةاكهل دزواجةةةا أ وة اشةةوهلأ وممةةةا يقةةاأ ذدةةةك لق 
 واي اوف د  ادزوجني مها ادذكا واألن(ا لاا م اىل  رج و ةنه ادزوجني ادذكا واألن(ا أ 

ايخةةقو صةنفني وادظاها د  مجةة  ج و راوا زوجني  ةاتأنفة دمهتلام هبذا ا ن  ةن ايخةقلات وهةق جةن  احلاةقا   
ذكاا ودن(ا درت مها زوم ةع اآلقاي وشاع إ مو ادزوم الةا ادذكا واألن(ا ةةن احلاةقا  كلةا مقة م ق لقدةه م ةاىل  ولةنةا اي 
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آ م اسين دن  وزوجك ا نة  ق سقو  ادبقا ي ولقدةه  وقةةق ةنوةا زوجوةا  ق دوا سةقو  ادناةاالي ولقدةه  لةنةا ا ةو راوةا 
ا لقده م اىل  ودنبتنا راوا ةن كو زوم هباج  رذدك إ مو ادزوم الةا ادقنف  نةاال الةةا شةاقع ةن كو زوجني اثنني أ ودة

إ ملةةه الةةةا صةةنف ادةةذكا وصةةنف األن(ةةا رةةأ ةق جمةةازا الةةةا ة ةةةق صةةنف ةةةن  ةةا ةةةا يتقةةف مدةةذكقو  واألنقثةةة   ملةةة 
 ه دزواجا ةن نبات شىت  ق سقو   هأ اس موي وادقاينة لقده  دنبتنا  ةع ال م ادت(ناةي كذدك لقده م اىل  رأقاجنا  

ومنيا  زوجني  دةتنقيعي دق ج و زوجني ةةن كةو نةقعأ وة ةىن ادت(ناةة ق زوجةني د  كةو رةا  ةةن ادةزوم ي ةةق الةاةه زوم   
 كلا مق م ق لقده م اىل   اناة دزوام ةن ادضأ  اثنني وةن اي ز اثنني  اآلية ق سقو  األن امأ 

 ةتأك  كقاقا دمةتنا أ وادقصف  ققده  اثنني  د 
[  مجةة  يغنيا  رتاا ةن هللالا  ج و أ وجيال راه ميضةاوع 3 يغنيي ادةاو ادنواو إ  ق ذدك آلايت دققم يتفياو ] 

يا ي ا الةاه ةن ادتج   أل  ج و األشااال ايتق م ذكاها ج و ة   ةاتلاي ودةا إ نياال ادةاو وادنواو روةق دةةا ةتجة    
  ا  الةةااض درتةقاا األوضأ وذكةةاه ةةع آايت اد ةةامل اداةفةي ق  ايةةة اد لةة اد ةلاةةة أل  ادةاةةو كةو يةةقم وداةةةأ وهةةذا اسةت

وادنوةةاو ةةةن دالةةااض اديةةا  األوهللاةةاة حباةةه اجتاهوةةا إىل ادنيةةل  ودااةةا ةةةن درتةةقاا اداةةلاوات إذ ادنيةةل  واديقاكةةه   
 يتغا رتاىا  ضااال وظةلةأ 

   ق دوائو سقو  األالاافأ ومق م اديمم الةا نظا لقده  يغنيي ادةاو ادنواو 
ولةاد ا لوةقو   اةيق  ادغةني وختفاةف ادنيةةني  ةضةاوع د نيةاأ ولةاده  ةز  وادياةةائيي ود ةق  يةا الةن الاصةهلي وي قةةقأي  

 وقةف   تني ي  ادنيني  ةضاوع  نياأ 
 ولقده  إ  ق ذدك آلايت  اسشاو  إىل ةا مق م    ادذق ورع ادالاوات  إىل هنا  تأويو ايذكقوأ  
 ةةةو األشةةةااال ايةةةذكقوات ظاورةةةا ا آايت  أل  كةةةو وارتةةة   ةةةةن األةةةةقو ايةةةذكقو  متضةةةلن آايت الظالةةةة جيةقهةةةا ادنظةةةا وج 

ادقحا  وادتفيا اةا  الن األوهامأ ودذدك دجاى صفة ادتفيا الةا دفظ لقم إشاو  إىل د  ادتفيا ايتياو ايتج   هةق 
ةةتوهل كلةا  انةاه ق   دةة دفةظ  لةقم  الةةا ذدةك النة  لقدةه صفة واسخة راوهل حباث ج ة  ةن ةققةةات لةقةاتوهلي دق جب

 م اىل  آلايت دققم ي قةق   ق سقو  ادبقا أ 
وق هةذا إميةاال إىل د  ادةةذين ناةبقا دنفاةةوهل إىل ادتفيةا ةةن اد بةةائ اني ر ةةةقا صةة وو ايقجةق ات الةن ايةةا   ونفةقا ادفاالةةو  

دةا  ةةا مقتضةاه جبةةة اد قةو إذ اشةتبو  الةةاوهل اد ةةو وايقاداة   صةو ايختاو ةا رياوا إ  مفياا لاصاا لةق ةا مألوهةام 
 ااةق واسجيا أ 

 وجيال ق ادتفيا مدقاغة اد ادة الةا ادتيةف و قاغة ايضاوع د شاو  إىل مفيا ش ي  وةياوأ  
 وادتفيا مق م الن  لقده م اىل  درم متفياو   ق سقو  األن امأ  
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ألوض ل ع ةتجاووات وجنات ةن دالناأ وزوع وخناو صنقا  و ا صنقا  ماقا مباال وارت  ونفضو   ضوا الةا  وق ا  
[   ت  م ةة ادقةاآ  ق مغاةا األسةةقأ النة  ا نتقةاا إىل ذكةا ادةن هل 4    ق األكو إ  ق ذدةك آلايت دقةقم ي قةةق ]

وض  فةحوةةا وزوالوةةا و اسةةوا وادقاةةام الةاوةةاي رجةةاال ذدةةك اد ادةةة الةةةا لةة و    م ةةاىل رالةةا دىةةهل ادنةةاس ةةةن اد لةةو ق األ
ة  قرةةا الةةةا األشةةااال ادةةح دسةةن  ج ةوةةا إىل   م ةةاىلي ودينةةه مل ياةةن  إىل   رتةةىت  ةةةم إىل لقدةةه  ونفضةةو   ضةةوا الةةةا 

مما انفا      ق األكو ي أل  ذدك  سااو دو الوا   م اىل راوا هي ةقجه مفاهللاةواأ ودة(اا هذه اد ربي ودف  ادنظا 
  ه ادقاآ  ةن  ني سائا اديتهأ 

ودالا  اسهل  األوض  ادظاها  و  هللالاها ادذق هةق ايقتضةا دااةتقو اديةمم ويتجة   األسةةقأي ودصةو انتظةام اديةمم  
 د  يقاا: ج و راوا زوجني اثننيي وراوا ل ع ةتجاوزاتي ر  ا إىل هذا مقهللااحا وإجيازاأ 

ا زال ةن ادنييال منيباوا ىا مبا يقت عأ ودا  وصف ادق ع ةتجاووات ةققق ا  وادق ع: مجع ل  ة  ياا ادقافي وهي 
مدةةذات ق هةةذا ايقةةام إذ دةةا  هةةق حمةةو اد ةةرب  مآلايتي  ةةو ايققةةق  وصةةف حمةةذوف  ا الةاةةه اداةةااو مقةة ياه: لتةفةةات 

 األدقا  واينا  ي كلا  ا الةاه لقده م اىل  ونفقو   ضوا الةا     ق األكو أ 
  ةتجاووات أل  اقتمف األدةقا  واينا ة  ةةع ادتجةاوز دشة    دةة الةةا ادقة و  اد ظالةةي وهةذا كققدةه م ةاىل وإمنا وصف 

  وةن ا باا ج    ا  و ا لتةف ددقارا و اا اه سق  أ 
 رل ىن  ل ع ةتجاووات   قاع لتةفة ةع كقرا ةتجاوو  ةتمصقةأ  
مف رتاصةةو راوةةةا الةةةن  ةةا صةةةنع ادنةةةاس وذدةةك اقةةةتمف ايااالةةةي وا لتقةةاو الةةةةا ذكةةةا األوض ول  وةةا ينيةةةا إىل اقةةةت 

واديةة،أ وجمةةا  ذكةةا ادق ةةع كةةاف ق ذدةةك رأرتةةاىهل الةةةا اينيةةاه   اي اورةةة ةةةن اقةةتمف ةنا ةة  ل ةةع األوض ةةةن األأ 
وادي، وهي ةااالي دن ةاةوهل و واهبةهلي ودةذدك مل يقةع ادت ةاض هنةا  قةتمف دكةةه إذ   ةةذاو دآل ةةي راةه ودينةه  تةةف 

 اه     احلاقاانت الةا   ضه  و     أ ش
 ومق م اديمم الةا  جنات ةن دالناأ  الن  لقده م اىل  وةن ادنخو ةن  ة وا لنقا   اناة وجنات ةن دالناأ أ  
 وادزوع مق م ق لقده  وادنخو وادزوع لتةفا دكةه أ  
  امأ وادنخاو: اسهل خنةة ة(و ادنخوي ومق م ق ذدك اآليةي وكممها ق سقو  األن 
 وادزوع ييق  ق ا نات يزوع  ني دشجاوهاأ  
ولاد ا لوقو  وزوع ادنخاو  م ا ال فا الةا  دالناأ ي ولاد ا ن ك(اي ود ق اللاوي ورتفصي وي ققأ مدارع ال فا الةا  

ا  جنةات أ واي ةىن وارتة  أل  ادةزوع ادةذق ق ا نةات ةاةاو دةةةذق ق  اهةا رةاكتفا  ةه لضةاال حلةق اسجيةازأ وكةذدك الةةة
 لااال  ادارع هق يغف الن ذكا ادزوع ادذق ق ا ناتي وادنخو   ييق  إ  ق جناتأ 

وصنقا : مجع صنق  ياا ادقا  ق األرق  راولا وهي دغة احلجازي و ضلوا راوا ديضا وهي دغة  اهل ولا أ وادقنق:  
نقا    و  منقيني وا لةع صةنقا  مدتنةقين ادنخةة اةتل ة ةع خنةة دقاى ان تتني ق دصو وارت  دو خنمتأ صنق واي(ىن ص

مجع ميااأ وهذه ادزنة ان و  ق صام دو ا لقع ق اد ا اة مل حيفةظ ةنوةا إ  أاةة مجةقع: صةنق وصةنقا ي ولنةق ولنةقا ي 
 وزي  مب ىن ة(و وزي ا ي وشق    ذاا ة جلة اسهل احلامال  وشقذا ي ورت   مب ىن  اتا   ورتنيا أ 
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 نقا  أل  اد رب  هبا دلقىأ ووجه زاي    و رب صنقا   جت ي  اد رب  مقتمف األرتقااأ وقص ادنخو  ذكا صفة ص 
ولاد ا لوقو  صنقا  و ا صنقا   عا  صنقا   وجا   ا  ال فا الةا  زوع  ولادمهةا ا ةن ك(ةاي ود ةق اللةاوي ورتفةصي  

 وي ققأ  مدارع  ال فا الةا  وجنات أ 
 اال هنا ةاال اي ا وةاال األراو وهق وارت  مدنابة دةلاقي  ب ضهأ واداقي: إال اال اينياوأأ واياا  مي 
 وادتفضاو: ةنه األرضو والرب   ه و ض ه وكناية الن ا قتمفأ  
ولةةاد ا لوةةقو  ماةةقا   فقلاةةة االتبةةاوا علةةع  جنةةات ي ولةةاده ا ةةن الةةاةاي والاصةةهلي وي قةةقأ  ياةةقا   تحتاةةة الةةةا أتويةةو  

 ايذكقوأ 
 نق  اد ظلةي ولاده  ز ي وادياائيي وقةف  ويفضو   تحتاةةأ وادضةلا الائة  إىل اسةهل ا مدةة ولاد ا لوقو  ونفضو   

ق لقده    ادذق ورع ادالاوات  غا اللة  أ وأتناةث    ضةوا  النة  ةةن لةاد  ياةقي   تحتاةة  و  د  يقةقا   ضةه ألنةه 
 دوي  يفضو     ا نات الةا     اد(لا أ 

 ياف وهق ايأكقاأ وجيقز ق ادةغة هللاهل اديافأ واألكو:  ضهل اىلز  وسيق  اد 
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وظاراة ادتفضاو ق  األكو  ظاراة ق ة ىن ايم اة أل  ادتفاهللاو يظوا ميأكقاي دق نفضو     ا نات الةا       

ع كةق  األصةو دو     األالناأ وادزوع وادنخاو الةا     ةن جناه مبا ي(لاهأ واي ىن د  اقةتمف   قةةه ومفاهللاةةوا ةة
 وارت  وادغذاال مياال وارت  ةا هق إ  دققى قفاة دو الوا   راوا رجاالت آةوها لتةفةأ 

 وةن مث جاالت مجةة  إ  ق ذدك آلايت دققم ي قةق   جميال ادتذياوأ   
ف دةآلايتأ وإشاو  لقده  ذدك  إىل مجاع ايذكقو ةن لقدةه  وهةق ادةذق ةة  األوض  ولة  ج ةو مجاةع ايةذكقو مبنزدةة ادظةا  

 وج ة    دته الةا انفاا ه م اىل مسىاة    ت ك(ا  إذ ق كو شيال ةنوا آية م ا الةا ذدكأ 
ووصةف  اآلايت  رةةا ةةةن اقتقةةاص ادةةذين ي قةةةق  م ايضةةا    ةةن مل مقةةن وهل مةةةك اآلايت ةنزدةةق  ةنزدةةة ةةةن   ي قةةوأ  

آلايت إبجااال وصف اد قو الةا كةلة  لقم  إمياال إىل د  اد قو وزي  ق اد  دة الةا د  اد قو سجاة دةذين انتف قا  تةك ا
 ةن ةققةات لقةاتوهل كلا  اناه ق اآلية لبةواأ 

 وإ  م جةةه ر جةةه لةةقىهل دإذا كنةةا مةةاام إان دفةةي قةةةق ج يةة  دودئةةك ادةةذين كفةةاوا  ةةاهبهل ودودئةةك األ ةةما ق دالنةةالوهل  
   ورةةةع اداةةةلاوات  غةةةا اللةةة   رةلةةةا لضةةةي رتةةةق  [  ال ةةةف الةةةةا مجةةةةة5ودودئةةةك دصةةةحاأ ادنةةةاو هةةةهل راوةةةا قادةةة و ]

ا سةت  ا الةةةا ادقرت اناةةة نقةو اديةةمم إىل ادةةا  الةةا ةنيةةاق ادب ةةث وهةةق  ةاض ةاةةتقو ةققةةق  ةةن هةةذه اداةةقو أ ولةة  
ا ةةةج ا تةة اال قةةما ا سةةت  ا الةةةا ادقرت اناةةة  ققدةةه  د ةيةةهل  ةقةةاال و يةةهل مقلنةةق    واةة ا يةةا هنةةاي مث نقةةو اديةةمم إداةةه 

ده مبناسبة ادت داو الةا الظاهل ادق و  ةاتخاجا ةن األ دة اداةا قة الةاةه ديضةا كققدةه  در اانةا ماةةق األوا  ةو هةهل مستقم
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ق دةةب  ةةةن قةةةق ج يةة   ولقدةةه  إنةةه الةةةا وج ةةه دقةةا و  رقةةام  قةةاغة ادت جاةةه ةةةن إنيةةاو ةنيةةاق ادب ةةث أل  األ دةةة 
 ه ايت جهأ اداادفة مل مبق الذوا ىهل ق ذدك رقاو ق إنياوههل حمو الج

رةةةا  ايققةةق  ةةةن ادنيةةاط ق ة(ةةو هةةذا م ةاةةق رتقةةقا ةضةةلق  جةةقاأ ادنيةةاط الةةةا رتقةةقا ر ةةو ادنيةةاط كلةةا شةةأ   
ادنياوط أل  لةقىهل  دإذا كنةا مةاام  الجبةا دةةا ة ة  سةقاال الجةه ةةن ايت جةه دم مل ي جةهي وديةن ايققةق  دنةه إ  كةا  

ودذدك راا ةاأ جيةقز د  ييةق  ةقجوةا إىل ادنةيب  امقاف  ت جه رققىهل ذدك هق دسبق ةن كو الجه ديو ةت جهي
صةةةا   الةاةةه وسةةةهل وهةةق ايناسةةه مبةةا ولةةع   ةة ه ةةةن لقدةةه  وياةةت جةقنك مداةةائة لبةةو احلاةةنة  وةةةا   ةة ه ةةةن اا ةةاأ 
ا ادذق   يقة  دغا ادنيب صةا   الةاه وسةهلأ وجيقز د  ييق  اا اأ هنا دغا ة ني ة(و  ودق ماى إذ اةاةق  انكاق 

 وؤوسوهل أ 
وادف و ادقالع ق سااو ادنياط   يقق  م ةقه مب لقا ة ني رم يق و: إ  م جه ةن لقا دو إ  م جه ةن إنياوي  و  

 ينزا ادف و ةنزدة ادمزم و  يق و ده ةف قاأ وادتق يا: إ  يين ةنك م جه راالجه ةن لقىهل اخلأأأ 
ااو ادنفةةي رايةةق  د لةةقم ايفاالاةةو ق ايقةةام اا ةةايبي دق إ  الةةةا د  ولةةقع ادف ةةو ق سةةااو ادنيةةاط ينيةةبه ولقالةةه ق سةة 

م جه ةن شيال ر جه لقىهلأ وجيقز د  ميق  مجةة  وإ  م جه  اخل ال فا الةا مجةة  ودين دك(ا ادناس   ي ةنق  أ 
 رادتق يا: إ  م جه ةن ال م إميارهل    ادقاآ  ةنزا ةن  ي ر جه إنياوههل ادب ثأ 

يق ي ارة ايت جه ةنه هقيم ده دو حنقهي ودذدك رادتنيا ق لقده  ر جه  دةتنقع أل  ايققق  د  ورائ   هذا هق ادتنيق  
 لقىهل ذدك صاحل دةت جاه ةنهي مث هق يفا  ة ىن ادت ظاهل ق م ه مب ا يا درا ه ادت ةاق مدنياط ةن ادتنيقيقأ 

 ييقنق  ق قةق ج ي      د  ييقنقا ماامأ وادققا احمليي وا ستفوام ق  دإذا كنا ماام  إنياوقي ألرهل ةقلنق   رهل   
الةةنوهل هةةق ق ة ةةىن ا سةةتفوام الةةن جملةةقع دةةةاين ومهةةا كةةقرهل : مةةاامي وجت يةة  قةقوةةهل ةناةةةأ وايققةةق  ةةةن ذدةةك اد جةةه 

 واسرتادةأ 
   ا ستفوامأ ولاد ا لوقو  دإذا كنا  هبلز  استفوام ق دوده لبو مهز   إذا أ ولاده ا ن الاةا حبذف مهز  
 
ولةةةاد ا لوةةةقو  دإان دفةةةي قةةةةق ج يةةة   هبلةةةز  اسةةةتفوام لبةةةو مهةةةز   إان  ولةةةاده انرةةةع وا ةةةن الةةةاةا ود ةةةق ج فةةةا حبةةةذف مهةةةز   

 ا ستفوامأ 
ولةةاد ا لوةةةقو  دإان دفةةي قةةةةق ج يةة    هبلةةةز  اسةةتفوام لبةةةو مهةةز   إان  ولةةةاده انرةةع وا ةةةن الةةاةا ود ةةةق ج فةةا حبةةةذف مهةةةز   

 ا ستفوامأ 
لوةةةقو  دإان دفةةةي قةةةةق ج يةةة   هبلةةةز  اسةةةتفوام لبةةةو مهةةةز   إان  ولةةةاده انرةةةع وا ةةةن الةةةاةا ود ةةةق ج فةةةا حبةةةذف مهةةةز  ولةةةاد ا  

 ا ستفوامأ 
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واسشاو   ققده  دودئك ادذين كفاوا  ةاهبهل  دةتنباةه الةةا درةهل درتةاايال مبةا سةا    ة  اسةهل اسشةاو  ةةن ااةرب ألجةو ةةا سةبق   

ىهل  دإذا كنةةا مةةاام إان دفةةي قةةةق ج يةة     ةة  د  ودوا   ئةةو ااةةةق األوا رحةةق الةةةاوهل  قةةقىهل ذدةةك اسةةهل اسشةةاو  ةةةن لةةق 
رتيلا : درت مها درهل كفاوا  اهبهل أل  لقىهل  دإذا كنا ماام إان دفي قةق ج ي     يققده إ  كارا متأ دق  قفات اىائة 

 وهل اد ذاأأ إذا ج ةقه  ا لا و الةا إالا   قةقهي وةناولا استحقال
وال ف الةا هذه ا لةة مجةة  ودودئك األ ما ق دالنالوهل  ةفتتحة مسهل اسشاو  ي(و ادغاض ادذق ارتتح   ه ا لةة  

لبةوا رإ  ةضلق  ا لةتني ادةتني لبةوا حيقق درهل درتاايال  قهللاع األ ما ق دالنالوهل وذدك جزاال اسهانةأ وكذدك ال ف 
 اوا قاد و  أ مجةة  ودودئك دصحاأ ادناو ههل ر

ولقده  األ ما ق دالنالوهل  والاة   اةقلوهل إىل احلاةاأ سةقو ايذدةة وادقوةاي وكةانقا يضة ق  األ ةما د،سةاى اي(قةةنيي  
 لاا ادنا غة:          

 دو رتا  كلوا  اداةو ل  كبةة                       رقو اي اصهل ةنوا واد االاه   
ال  اد(قاف الةا صهل األان اه واأل ما: مجع  و  ضةهل ادغةنيي                      م القا ل انا ول  ال  احل ي  هبا   

وهق ادقا  ادذق يقهللاع ق اد نقي وهق دشة  ادتقاة أ لةاا م ةاىل  إذ األ ةما ق دالنةالوهل وادامسةو  وإالةا   اسةهل اسشةاو  
 ثمة دةتوقيوأ 

  ومجةة ههل راوا قاد و    اا   لةة دصحاأ ادناوأ  
ةقنك مداةائة لبةةو احلاةنة ولة  قةةة  ةةن لةةبةوهل اية(مت وإ  و ةك دةةذو ةغفةا  الةةا ظةلوةةهل وإ  و ةك دنيةة ي   وياةت ج 

[  مجةة  ويات جةقنك  ال ف الةا مجةة  وإ  م جه  أل  كةتا ا لةتني رتياية دغايه درتةقاىهل ق اييةا ا  6اد قاأ]
نياوههل ادب ثي مث ال ف الةاه ميذيبوهل  قالا  اد ناا واد نا  وا ستخفاف مدقالا أ را ت د  ذكا ميذيبوهل  قالا  اآلقا  س

دتيةةةذيبوهل اداسةةةقا صةةةةا   الةاةةةه وسةةةةهلأ وق ا سةةةتخفاف  قالاةةة  نةةةزوا اد ةةةذاأ والةةة ههل إايه ةاةةةتحام ق رتةةةاا درةةةهل 
وةا شاه وا آةو اد ذاأ ادنازا مألةهل لبةوهلي وةا ذدك إ  دذهقىهل الن ل و    م اىل ادح سبق  اديمم دمسةت  ا الةا

وادتفايةةع النوةةاي روةةهل ياةةت جةق   نزودةةه هبةةهل اسةةتخفارا واسةةتوزاال كقةةقىهل  رةةأة ا الةانةةا رتجةةاو  ةةةن اداةةلاال دو آمنةةا   ةةذاأ 
 دداهل ي ولقىهل  دو ماقط ادالاال كلا زالل  الةانا كافا أ 

ماةةت جةق   ةةه  ق وادبةةاال ق  مداةةائة  دت  يةةة ادف ةةو إىل ةةةا مل ييةةن يت ةة ى إداةةهأ ومقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل  ةةةا النةة ق ةةةا  
 سقو  األن امأ 

واداائة: احلادة اداائةأ وهي هنا ايقابة ادح ماقال ةن كو  هأ واحلانة هللا هاي دق درهل سأدقا ةن اآلايت ةا راه الذاأ  
  اقالي كققىهل  إ  هذا هق احلق ةن الن ك رأة ا الةانا رتجاو  ةن ادالاال   و  د  ياأدقا آية ةن احلاناتأ 

 رتياية دب   درتقاا س اىهل ادظانني دنه م جازي واد ادني  ه الةا ادتويهل مد ذاأأ  روذه اآلية نزد  
ولبةاةة اداةائة لبةاةة االتباويةةي دق لتةاوين اداةائة  و  احلاةنةأ وسةاأ  كقاقةه النة  لقدةه م ةاىل  لةاا اي لةقم مل ماةت جةق   

 مداائة لبو احلانة  ق سقو  ادنلو رانظاهأ 
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وهل اية(مت  ق ةقهللاةع احلةااأ وهةق حمةو زاي   ادت جاةه أل  ذدةك لة  ي ةذوو  راةه دةق كةانقا مل ومجةة  ول  قة  ةن لةبة 
 ياوا دةو األةهل اي ذ ة ة(و الا  و ق أ 

واي(مت   فت  اياهل وهللاهل اي(ة(ةة  : مجع ة(ةةة   فةت  ايةاهل وهللاةهل اد(ةاال  كاةلا ي  و ضةهل ايةاهل وسةيق  اد(ةاال  ك ارةة: وهةي  
 ميق  ة(ا   (و  ه اد ققمتأ  اد قق ة ادني ي   ادح

ومجةة  وإ  و ك دذو ةغفا  دةناس الةا ظةلوهل  ال ف الةا مجةة  ول  قة  ةن لبةوهل اي(مت أ وهذا كنيف دغاووههل  
 تأقا اد ذاأ النوهل ألرهل يا استوزدوا مدنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل وم اهللاةقا داة اا رتةةقا اد ةذاأ هبةهل وودوا دنةه مل ي جةو 

لههل هللاةةااو  مدتيةةذيه ورتاةةبقا أتقةةا اد ةةذاأ الجةةزا ةةةن ايتقالةة  وكةةذ قا ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل وهةةهل ىةةهل رتةقدةةه االةة
جيوةةةةق  د    رتةةةةاهل ميوةةةو البةةةا ه د ةوةةةهل ياج ةةةق ي رةةةايغفا  هنةةةا ةاةةةت لةة ق ايغفةةةا  ايقلتةةةةي وهةةةي ادتجةةةاوز الةةةن هللاةةةااو  

الةنوهل اد ةذاأ إىل دةةة ة ة و   داقةقدن ةةا حياةبه د  يةقم  ميذيبوهل وأتقا اد ذاأ إىل دجوي كلا لةاا م ةاىل  ودةئن دقةاان
 اماوهل دا  ةقاورا النوهل ورتاو هبهل ةا كانقا  ه ياتوزئق  أ 
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ولاينة ذدك د  اديمم جاو الةا الذاأ اد ناا وهق ادذق يقبو ادتةأقا كلةا لةاا م ةاىل  إان كاشةفقا اد ةذاأ لةةام إنيةهل   

ااي وهق اداجقع ادذق دصاه  ه لاي    ة  د  كةا  ي  لوةهل ةةن جةقع و الةةا  ق لقدةه  الةةا الائ و  ي دق الذاأ اد ن
 ظةلوهل   مب ىن  ةع  أ 

وسااو اآلية الةا د  اياا  ميغفةا  هنةا ادتجةاوز الةن اينيةاكني ق ادة ناا  تةأقا اد قةاأ ىةهل إىل اجةو دوا ه   دو إىل يةقم  
  و ةةك دنيةة ي  اد قةةاأ  هللاةة  مةةةك ايغفةةا  وهةةق اد قةةاأ اي جةةو ق ادةة ناا دو احلاةةاأي ود  ايةةاا  مد قةةاأ ق لقدةةه  وإ

 القاأ يقم احلااأي رلحلو ادظةهل الةا ةا هق اينيوقو ق اص مح ادقاآ  ةن إ مله الةا ادنياكأ 
 وجيةةقز د  حيلةةو ادظةةةهل الةةةا اوميةةاأ ادةةذنقأ  قاينةةة اداةةااو كإ ملةةه ق لقدةةه م ةةاىل  رةةبظةلوهل ةةةن ادةةذين هةةا وا رتاةنةةا 

الةاوهل  ابات درتة  ىهل  رم م اوض دصم  ني هذا احمللو و ني لقدةه  إ      يغفةا د  ينيةاك  ةه ويغفةا ةةا  و  ذدةك 
 ين ينياال  كلا هق ظاهاأ 

ورائ   هذه اد مو  إظواو ش   و ة     با ه ق اد ناا كلةا لةاا  ودةق ي اقةذ   ادنةاس مبةا كاةبقا ةةا مةاك الةةا ظواهةا  
 ين ي قاههل إىل دجو ةالا أ ةن  ا ة ود

ومجةة  وإ  و ك دني ي  اد قاأ  ارتلاس دئم حيابقا د  ايغفا  ايذكقو  ةغفةا   ائلةة م ايضةا م  اد قةاأ رتةاا هبةهل ةةن  
    أ 
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[  ال ةف الةةا مجةةة  وياةةت جةقنك 7 ويقةقا ادةذين كفةاوا دةق  دنةزا الةاةه آيةة ةةن و ةه إمنةا دنة  ةنةذو وديةو لةقم هةا ] 
يةأ وهذه رتادة ةن دالجقمههل وهي ال م االت ا ههل مآلايت ادح أتي  هبا حمل  صةا   الةاه وسةةهل ودالظلوةا مداائة  اآل

 آايت ادقاآ ي رم يزادق  ياأدق  آية كلا يقلرتقراي رةه امقاا علةة  ودين دك(ا ادناس   ي ةنق  أ 
فةة يةا مقة م ق لقدةه  وياةت جةقنك مداةائة لبةو وةاا ههل مآلية ق هذا قاوو الا   الةا رتااأ ةا يقلرتق ي روي لاد 

 احلانة  أل  مةك ق م جاو ةا مقال ههل  هأ وةا هنا ق جميال آية م ي ه كققىهل  دق  دنزا الةاك ةةك أ 
وديق  اللارتوهل آية ينيف الن إرتادتوهل رتققىا  وةوةهل   ظةاهل لة و    م ةاىل سةاق هةذا ق الة ا  نتةائج الظةاهل ادقة و ي   

لقده م اىل ق سقو  األن ام  ولادقا دق  نزا الةاه آية ةن و ه لو إ    لا و الةا د  ينزا آية ودين دك(اههل  كلا  ا الةاه
   ي ةلق  أ 

ربذدك انتظهل مفاع ا لو   ضوا الةا     ومفاع مجا وا الةا ادغاض األصةيأ وادذين كفاوا ههل الني دصحاأ هللاةلا  
هل ايقصقا دزاي   ماجاو اديفا الةاوهلي ويا يةقة  إداةه ايقصةقا ةةن م ةاةو  يات جةقنك  وإمنا ال ا الن هللالاههل إىل اس

 ص وو لقىهل ذدكأ 
 وصاغة ايضاوع م ا الةا جت   ذدك ومياوهأ  
و  دةق   رتةاف كضةا أ ميقهةق  مدتخضةةا  درةهل رتايقةق  ووا بةق  ق نةزوا آيةةة  ةا ادقةاآ  دا ةنةقاي وهةهل كةةاذ ق  ق  

 رتق  ديفاوا هباي كلا لاا م اىل  وةا ةن نا د  ناسو مآلايت إ  د  كذأ هبا األودق  أ ذدك إذ دق دومقا آية كلا يقل 
ول  و    اللارتوهل ةةن دصةةه  ققدةه  إمنةا دنة  ةنةذو ي رققةا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل الةةا صةفة اسنةذاو وهةق لقةا  

نذاو  و  ادبنياو  ألنه لقا إهللاةاق مدناةبة إهللااقي دق دن  ةنذو   ةقج  ققاوو الا  أ وهبذا يظوا وجه لقاه الةا اس
 ألرتقاده حنق اينياكنيأ 

ومجةةةة  وديةةو لةةقم هةةا   مةةذياو مألالةةهلأ دق إمنةةا دنةة  ةنةةذو ىةة  ال ىةة ايتوهلأ وديةةو لةةقم هةةا  دوسةةةه   ينةةذوههل د ةوةةهل  
هةهل حباةه ةةا دوا  يوت و أ رلا كن    الا ةن اداسو وةا كا  دةاسو ةن لبةك آايت الةا ةقلح دلةقاةوهل  ةو كانة  آاي
   د  يظواه الةا دي يوهلأ الةا د  ة جزات اداسو أت  الةا رتاه ةا يمئهل رتاا اياسو إداوهلأ 

ويا كا  ادذين ظوات  انوهل  الق  حمل  صةا   الةاه وسةهل الام دهو رقارتة و م ة ج و   ة جزمه اد ظلا ادقةاآ   
دنيب صةا   الةاه وسةهل ق احلة يث ادقةحا  ةةا ةةن األنباةاال نةيب إ  دو   ةاا  الايب ةبنيأ وإىل هذا اي ىن ينيا لقا ا

 ةن اآلايت ةا ة(ةه آةن الةاه ادبنيا وإمنا كا  ادذق دوما  ورتاا دورتاه   إ  راوجقا د  دكق  دك(اههل ات  ا يقم ادقااةةأ 
 ةىن إمنةا دنة  ةنةذو دققةةك هةا  إايهةهل إىل وهبذا اد لقم احلاصو مدتذياو وادنيةاةو دةاسةقا صةةا   الةاةه وسةةهل صةاو اي 

احلقأ رإ  اسنذاو واى ق ةتمزةا  رلا ةن إنذاو إ  وهق ه اية وةا ةن ه اية إ  وراوا إنذاوي واى اية دالهل ةن اسنذاوأ 
 رفي هذا ارتتباك   يعأ 
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ةةةةا ق ادقصةةةو رمدتقةةةاال اداةةةاكنني سةةةيق  اداةةةاال ولةةةاد ا لوةةةقو  هةةةا    ةةة و  ايال ق آقةةةاه ق رتةةةادح ادقصةةةو وادقلةةةفأ د  

وسةيق  ادتنةقين ادةذق جيةه ادن ةق  ةه ق رتادةة ادقصةوي ودةةا ق رتادةة ادقلةف رتب ةا حلادةة ادقصةوي وهةق دغةة رقةاحة وراةه 
 ةتا  ة وسهل ايقحفأ 

 دغة صحاحةأ ولاده ا ن ك(ا ق ادقصو ة(و ا لوقوأ ولااه إبثبات ادااال ق ادقلف دزواا ةقجه رتذف ادااال وهق  
[ الةةامل ادغاةةه وادنيةةوا   اديبةةا 8   ي ةةةهل ةةةا كلةةو كةةو دن(ةةا وةةةا مغةةا  األورتةةام وةةةا مةةز ا  وكةةو شةةيال النةة ه مبقةة او] 

 [  انتقاا إىل ا ست  ا الةا مفا    م اىل مسىاةي روق ةتقو علةة    ادذق ورع ادالاوات  اخلأ 9ايت اا]
رةلةةا لاةةة  ادرباهةةني اد  يةة   مآلايت اداةةا قة الةةةا ورت اناةةة   م ةةاىل ماةةةق وادتةة  ا وهةةذه ا لةةةة اسةةتئناف ا تةة ائيأ  

والةةا الظةةاهل ل ومةةه ادةح دو ع هبةةا ق ايخةقلةةات  لةائق ااةقةةة انتقةةو اديةةمم إىل إثبةات اد ةةةهل دةةه م ةاىل الةلةةا الاةةةا  ةة لائق 
دغةةاض اداةةا ق    ا تةة ا مسةةهل ا مدةةة كلةةا األشةةااال والظائلوةةاي ودةةذدك جةةاال ارتتارتةةه الةةةا األسةةةقأ ادةةذق ارتةةت   ةةه ا

 ا ت ا  ه هنادك ق لقده    ادذق ورع ادالاوات  غا الل  ماورا أ 
وج ة  هةذه ا لةةة ق هةذا ايقلةع أل  ىةا ةناسةبة  قةقىهل  دةق  دنةزا الةاةه آيةة ةةن و ةه ي رةإ  ةةا ذكةا راوةا ةةن الةةهل    

 ي جةزه اسماةا  مبةا اللرتةقا ةةن د ايت  وديةن   (ةة اداسةقا دةا  ايققة  والظاهل صن ه صاحل أل  ييق   دام الةةا دنةه  
 ةنوا اينازالات  و هي  الق  دةنظا ق األ دةأ 

وإذ ل  كا  قةق   اد قامل و اها ة ةقةا د ى اينياكني ودين اسلباا الةا البا   األصنام يذهةوهل الن مذكاه كانقا  ةا  
دتنباه إىل ةا ل   فا ةن  لائق ادتيقين كققدةه آنفةا   غةا اللة   ولقدةه  وق األوض حمتاجني ألك(ا ةن ادتذكا  ذدك وم

ل ةةع ةتجةةةاوزات  اخل  صةةةام اسقبةةةاو الةةةن ااةةةةق ق آيةةةة    ادةةذق ورةةةع اداةةةلاوات  اخل   ايقةةةة ايقصةةةقا دة ةةةةهل  (بةةةقت 
 ةضلق  ادقةة دةلخرب النهأ 

اداةلاوات  كلةا دشةاان إداةه آنفةاأ رأةةا هنةا رقةام ااةرب  قةاغة  وجيال ق مةك ادقةةة  ف ةو ايضةي رقةاا    ادةذق ورةع 
ايضاوع ايفاة  دةتجة   وادتيايةا سرةا   د  ذدةك اد ةةهل ةتيةاو ةتجة   ادت ةةق مبقتضةا درتةقاا اي ةقةةات ايتنقالةة وايتيةاثا  

 الةا حنق ةا لاو ق لقده  ي  ا األةا يفقو اآلايت أ 
دنه   ي ةله درت  ةن ااةق يقةئذ و  ماتنياو راةه آىةتوهل الةةا وجةه اي(ةاا إبثبةات  وذكا ةن ة ةقةات   ةا   نزاع ق 

ا زئي سثبات اديةيي رلا كلو كو دن(ا هي دجنة اسناا  واحلاقا أ ودذدك جيال  ف و احللةو  و  احلبةو  قتقةاص 
 احلبو حبلو اياد أ 

ةةن ذكةةقو  ودنقثةةي و ةةام ونقةصي ورتاةةن ولةب ي و ةةقا  و ةةا  ةقصةةقدةي واللقةوةا يقتضةةي الةةهل   حبةةاا احللةو ايقجةةق  
 ولقاي ودق أ 

ومغةةا : مةةنقصأ وادظةةاها دنةةه كنايةةة الةةن اد ةةةقو أل   ةةا  ادةةارتهل احنبةةاس  م احلةةا  النوةةاي واز اي هةةا: راضةةا  احلةةا   
 ةنواأ وجيقز د  ييق  ادغا  ةات اوا د  م ادت   أ 

 وارت  دو ال   دجنة وذدك ق اسناا  واحلاقا أ  وا ز اي : ادت    دق ةا ييق  ق األورتام ةن جنني 
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ومجةةة  وكةو شةيال النة ه مبقةة او  ة  قرةة الةةا مجةةة  ي ةةةهل ةةا كلةو كةو دن(ةا أ رةةاياا  مدنيةيال ادنيةيال ةةن اي ةقةةةاتي  
و الن ه  جيقز د  ييق  قربا الن  كو شيال  و مبق او  ق ةقهللاةع احلةاا ةةن  كةو شةيال أ وجيةقز د  ييةق   النة ه  ق 

 اا ةن  ةق او  وييق   مبق او  قربا  الن كو شيال أ ةقهللاع احل
وايق او: ةق و ةالةي  قاينةة ادبةاالي دق  تقة ياي وة نةاه: ادتح ية  وادضةبطأ واي ةىن دنةه ي ةةهل كةو شةيال الةلةا ةفقةم    

ةةهل ا زئاةات شاقع راه و  إهبامأ وق هذا و  الةا ادفمسفة  ا اياةلني ادقائةني د  واجه ادقجق  ي ةهل اديةاةات و  ي 
رااوا ةن م ةق اد ةهل محلقا ثأ ول  د  و ةذهبوهل الةلاال اديمم مبا دا  رقله ةاامأ وهذه لضةاة كةاةة دثبتة  اللةقم الةلةه 
م اىل     د  ولع إثبةات اد لةقم   ايقةة ادتل(اةو   ةلةه م زئاةات اافاةة ق لقدةه    ي ةةهل ةةا كلةو كةو دن(ةا وةةا مغةا  

 األورتام وةا مز ا  أ 
مجةةة  الةةامل ادغاةةه وادنيةةوا    مةةذياو ورذديةةة دت لةةاهل اد ةةةهل مافاةات وادظةةقاها ومهةةا لاةةلا ايقجةةق اتأ ولةة  مقةة م ذكةةا و  

  ادغاه  ق ص و سقو  ادبقا أ 
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ةةةن ودةةةا  ادنيةةوا    روةةي هنةةا ةقةة و مب ةةىن ايف ةةقاي دق األشةةااال اينيةةوق  ي وهةةي ادظةةاها  احملاقسةةةي ايائاةةات و اهةةا   

 احملاقساتي رايققق  ةن  ادغاه وادنيوا    م لاهل ايقجق ات كققده  رم دلاهل مبا مبقاو  وةا   مبقاو  أ 
واديبا: جماز ق اد ظلةي إذ ل  شاع اسةت لاا دالةاال ادي(ةا  وددفةاظ اديةرب ق اد ظلةة منيةباوا دةل قةقا محملاةقس وشةاع  

اغ  ادقةفة  قةاغة ادتفاالةو دة  دةة الةةا د  اد ةةق صةفة ذاماةة دةه   ةةن ذدك رتىت صاو كاحلقاقةأ وايت ا : ايلرةعأ وصة
 اهي دق اداراع ور ة واجبة ده القمأ واياا  مدار ة هنا اةاز الن اد ز  ادتاةة حباث   يات اع ةقجق  د  يغةبه دو يياههي 

 دو اينزه الن ادنقائص كققده الز وجو  م اىل اللا ينياكق  أ 
ت ةةاا  يااالةةا  ادفقاصةةو اداةةاكنة أل  األرقةة  ق اينقةةقص  ةةا اينةةق  إثبةةات اداةةاال ق ادقلةةف إ  إذا ورتةذف اداةةاال ةةةن  اي 

 ول   ق ادقاراة دو ق ادفقاصو كلا ق هذه اآلية يااالا   ةن و ااأ واآلصاا أ 
ات دلةةا  واحلةةذف الةةايب  ولة  ذكةةا سةةابقيه د  ةةةا  تةاو إثبامةةه ةةةن اداةةاالات وادةقاوات حيةةذف ق ادفقاصةةو وادقةةقاقي واسثبة 

 ك(اأ 
[  ةقلةع هةذه ا لةةة اسةتئناف 10 سقاال ةنيهل ةن دسا ادققا وةن جوا  ه وةن هق ةاتخف مدةاو وساوأ مدنواو] 

 ااين أل  ةضلقرا مبنزدة ادنتاجة د لقم الةهل   م اىل مافاات وادظقاهاأ وال ا الن ادغابة ايتب ة ق ادضةلائا رالةا مقة م 
 ا ق لقده  سقاال ةنيهل  ألنه م ةاهل يقة  دةل ةنني وادياراينأ إىل اا اأ هن

 وراوا م اي  مدتو ي  دةلنياكني ايتآةاين الةا ادنيب صةا   الةاه وسةهلأ  
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و سقاال  اسهل مب ىن ةاتقأ وإمنا يقةع ة نةاه  ةني شةائني رقةاال اأ واسةت لو سةقاال ق اديةمم ةمزةةا رتادةة وارتة   راقةاا:  
لاا م اىل  رأنتهل راه سقاال أ وةقلع سقاال هنا ةقلع ايبت دأ و ةن دسا ادققا  راالو س  ةا  ااربي  مها سقاال وههل سقاالي

 وجيقز ج و  سقاال  قربا ةق ةا و ةن دسا  ةبت د ة قاا و ةنيهل  رتاا  ةن دسا أ 
 وا ستخفاال: هنا اافاالأ راداني وادتاال دةلبادغة ق ادف و ة(و استجاأأ  
ن ساأ إذا ذهه ق ادااأ   فت  اداني وسيق  ادااال  وهق اد ايقأ وهذا ةن األر اا اينيتقة وادااوأ: اسهل راالو ة 

ةن األالاال ا اة  أ وذكا ا ستخفاال ةع ادةاو ديقنه دش  قفاالأ وذكا ادااوأ ةع ادنوةاو ديقنةه دشة  ظوةقواأ واي ةىن: 
 د  هذين ادقنفني سقاال د ى الةهل   م اىلأ 

 ال ايقصقا الةا ايقصقا األوا دةتقااهل روي مب ىن  دو  أ وادقاو ادح ال ف  دالا 
 دةةه ة قبةةات ةةةن  ةةني ي يةةه وةةةن قةفةةه حيفظقنةةه ةةةن دةةةا    مجةةةة  دةةه ة قبةةات  إىل آقاهةةاي جيةةقز د  ميةةق  ةتقةةةة  

 أ ةن  ايقصقدة ةن لقده  ةن دسا ادققا وةن جوا  ه وةن هق ةاتخف مدةاو وساوأ مدنواو أ الةا د  ا لةة قرب
ة  الةن  ةةن دسةا ادقةقا  وةةا ال ةف الةاةهأ وادضةةلا ق  دةه  وادضةلا اينقةقأ ق  حيفظقنةه أ وهللاةلاا  ةةن  ةني ي يةةه 
وةةن قةفةه  جةاالت ةفةةا   أل  كةم ةنوةا الائةة  إىل درتة  دصةحاأ مةةك ادقةةم  رتاةث إ  ذكةاههل ذكةةا دلاةام ةةن ادةةذين 

 ةه وةةن هةق ةاةتخف مدةاةو وسةاوأ مدنوةاو ة قبةات  ج ةقا سقاال ق الةهل   م اىلي دق ديو ةن دسا ادققا وةن جوا
 حيفظقنه ةن  قائو مةك األولاتأ 

وجيةةقز د  متقةةو ا لةةةة أ ةةةن ياةةتخف مدةاةةو وسةةاوأ مدنوةةاو ي وإرةةاا  ادضةةلا يااالةةا  ال ةةف صةةةة الةةةا صةةةة  و   
 إالا   ايقصقاأ واي ىن كادقجه األواأ 

قاف ةياقو   اسهل راالو القبه إذا مب هأ وصاغة ادتف اةو راةه دةلبادغةة ق و اي قبات  مجع ة قبة   فت  اد ني ومني ي  اد 
اد قةةهأ يقةةاا: القبةةه إذا امب ةةه واشةةتقاله ةةةن اد قةةه   فةةت  رياةةا  وهةةق اسةةهل يةة قا اداجةةو روةةق ر ةةو ةنيةةتق ةةةن ا سةةهل 

 ا اة  أل  ادذق يتبع  اه كأنه ي أ الةا القبهي واياا : ةمئية ة قباتأ وادقارت  ة قهأ 
 مجع ة نث  تأويو ا لاالاتأ  وإمنا 
واحلفظ: اياالبةي وةنه الي ادالاه رتفاظاي واي ىن: ياالبق  كو درت  ق درتقادةه ةةن إسةااو وإالةم ي وسةيق  ورتاكةةي دق  

 ق درتقاا ذدكي لاا م اىل  وإ  الةايهل حلارظني أ 
دةةا    صةفة  ة قبةةات ي دق  و ةةن  ةني ي يةه وةةن قةفةه  ةاةةت لو ق ة ةىن اسرتا ةة ةةن ا وةات كةوةةاأ ولقدةه  ةةن 

مجاالةةات ةةةن جنةة    ودةةةاهي كققدةةه م ةةاىل  لةةو ادةةاوح ةةةن دةةةا ويب  ولقدةةه  وكةةذدك دورتانةةا إداةةك وورتةةا ةةةن دةةةاان  ي ةةف 
 ادقاآ أ 

    
 

 2230صفحة : 
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دنوةاوي دق وجيقز د  ييق  احلفظ الةا ادقجه اياا   ه ادقلاية وادقاانةي دق حيفظق  ةن هةق ةاةتخف مدةاةو وسةاوأ م  
يققنةه دهللاةااو ادةاةو ةةن ادةقةقص وذوات اداةلقمي ودهللاةااو ادنوةاو حنةق ادزرتةام وادقتةااي رايةق   ةةن دةةا    جةاوا وجمةاووا 
دغقا ةت ةقا أ حيفظقنه ي دق يققنةه ةةن لةقلةات  أ وهةذا ةنةة اد بةا    ة ةف   هبةهل وإ  ديةا  د ي شةيال يضةا هبةهلأ 

  أ لاا م اىل    د اف   با ه
[  مجةةةة 11 إ      يغةا ةةةا  قةقم رتةةىت يغةاوا ةةةا  نفاةوهل وإذا دوا    سةةقالا رةم ةةةا  دةه وةةةا ىةهل ةةةن  ونةه ةةةن واا] 

ة لهللاة  ني ا لو ايتق ةة اياقلة دمست  ا الةا الظاهل ل و    م اىل والةله مبقنقالامه و ني ادتذكا  قق  ل ومةه و ةني 
ققرا و ل ا أ وايققق  كذياههل ةن اسصااو الةا ادنياك  تحذياههل ةن رتةةقا اد قةاأ ق  مجةة  وهق ادذق ياييهل ادربو

اد ناا ق ةقا ةة است جاىهل مداائة لبةو احلاةنةي ذدةك درةهل كةانقا ق ن لةة ةةن اد ةا  رب ةاوا ادن لةة ولةا ةقا  الةق  اداسةقا 
نةزا هةذا ادقةاآ  الةةا وجةو ةةن ادقةايتني الظةاهل ي  وذوين صةا   الةاه وسةةهل مىةزال والةاةةقا اية ةنني مدتحقةا  لةادقا دةق  

 واييذ ني دوىل ادن لة وةوةوهل لةام أ 
 رذكاههل    ن لته الةاوهل ونبووهل إىل د  زواىا   ييق  إ   ابه داللاىهل اداائة     ةا دنذوههل و الاههلأ  
كني  رهل ل  م اهللاقا دتغاهاأ رلا ص و  ةا  ايقصةقدة وادتغا: ادتب يو ميغاياي رم جام دنه ه ي  ألوىل ادن لة ةن اينيا  

رتادةي وادباال دةلم اةي دق رتادة ةم اة دققمي دق رتادة ن لة ألرا حمو ادتحذيا ةن ادتغاي ودةا  اها رتغاةاه ة ةةقأأ 
 ود ةق ادتغاا ق لقده  رتىت يغاوا  الةا ادتابه راه الةا  ايقة اةاز اد قةيأ 

   ققم سقال رم ةا  ده  مقاي  مبفوقم ادغاية اياتفا  ةن  رتىت يغاوا ةةا  نفاةوهل  أتكاة ا دةتحةذياي  ومجةة  وإذا دوا  
أل  ايقةةام ديقنةةه ةقةةام قةةقف ووجةةو يقتضةةي ادتقةةاي   و  ادت ةةاي  و  ةةةا يقةةاأ ةنةةهي دق إذا دوا    د  يغةةا ةةةا  قةةقم 

ا ةةةن ادغةاوو د  يققدةقا: سنالسةو الةةا ةةةا حنةن راةه رةإذا ودينةةا رتةني يغةاو  ةةا  نفاةوهل   يةةا  إوا مةه شةيالأ وذدةك كةذي
 اد ذاأ آةناأ وهذا كققده  رةق  كان  لاية آةن  رنف وا إميارا إ  لقم يقن   اآليةأ 

 ومجةة  وةا ىهل ةن  ونه ةن واا  زاي   ق ادتحذيا ةن ادغاوو دئم حيابقا د  دصناةوهل شف اؤههل الن   أ  
يةةي دةةةا درتةة ي دق ينيةتغو  ةةةاه اشةةتغاا  ةةاه اشةةتغاا مةة  ا ونفةعي ةنيةةتق ةةةن و  إذا لةاأي وهةةق لةةاأ وادةقا : ادةةذق  

 ةم اة وة ا ةأ 
ولاد ا لوقو ةن  واا  منقين  واا   و  ايال ق ادقصو وادقلفأ ولاده ا ن ك(ا   ااال ادمم  ولفا رقةط  و  ادقصةو كلةا  

 ده ةن ها   ق هذه اداقو أ الةلته ق لقده م اىل  وةن يضةو   رلا 
[ وياب  حبل ه وايمئية ةن قافته وياسو ادقةقاالق 12 هق ادذق ياييهل ادربو ققرا و ل ا وينني  اداحاأ اد(قاا] 

[  استئناف ا ت ائي الةا دسةقأ م  ا  احلجج ادقارت   13راقاه هبا ةن ينياال وههل جيا دق  ق   وهق ش ي  احملاا]
 قأ ادت  ا  إذ كا  كادتيايا مل ي  ف الةا مجةة  سقاال ةنيهل ةن دسا ادققا أ مةقى األقاىي ر،جو دسة

ول  دالاأ هذا الن ةظوا ةن ةظاها ل و    والجاه صن هأ وراه ةن ايناسبة د نذاو  ققده  إ      يغةا ةةا  قةقم   
ادح ههل راواأ وكو ذدةك ةناسةه يقاصة  اخل دنه ة(اا دتقاف   مسن ام وا نتقام ق مقاف وارت  ةع مذكاها مدن لة 
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اآلايت اياهللاةةاة ق لقدةةةه    ي ةةةةهل ةةةةا كلةةةو كةةةو دن(ةةةا  ولقدةةةه  وكةةو شةةةيال النةةة ه مبقةةة او ي ريانةةة  هةةةذه ا لةةةةة جةةة يا  
 م ستقما ود  جياال هبا ةاتأنفة دتيق  ةاتقةة ق ال ا  ا لو اياتقةة ادقاو   ق  اض اداقو أ 

دسةةةقأ لقدةةه  سةةقاال ةةةنيهل ةةةن دسةةا ادقةةقا  أل  ااةةقف واد لةةع يقةة وا  ةةةن ايةة ةنني  وجةةاال هنةةا   ايةةق اا ةةاأ الةةةا 
 ويو   هبلا اديفا أ 

    
 

 2231صفحة : 
 
وارتتح  ا لةة  ضلا ا مدة  و  اسهل ا مدة ايفتت   ه ق ا لو اداا قةي رجاالت الةا دسةقأ لتةفأ ودرتاةه   

د ةةااض ا لةةو اداةةا قة رةةإ  مجةةو رةةقام  األ ةةااض ارتتحةة  م سةةهل اد ةةةهل  د  ذدةةك ةااالةةا  ديةةق  هامةةه ا لةةةة ةفاالةةة الةةن 
كققده    ادذق ورع اداةلاوات  غةا اللة   ولقدةه    ي ةةهل ةةا كلةو كةو دن(ةا  ولقدةه  إ      يغةا ةةا  قةقم ي ومجةو 

 اوا زوجني أ ادتفاويع ارتتح  مدضلائا كققده  ي  ا األةا  ولقده  وهق ادذق ة  األوض  ولقده  ج و ر
 و ققرا و ل ا  ةق وا  مب ىن ادتخقيف واس اعي رولا ق حمو ايف قا ألجةه دظوقو اياا أ  
 وج و ادربو آية نذاو  و نياو  ة ا ألرهل كانقا يالق  ادربو راتقالق  ادغاث وكانقا  نيق  صقاالقهأ  
 وإننياال اداحاأ: ميقينه ةن ال م إبةو  األاا  ادح متجلع سحامأ  
واداحاأ: اسهل مجع داحا ةأ واد(قاا: مجةع ثقاةةةأ واد(قةو كةق  ا اةهل دك(ةا كلاةة دجةزاال ةةن دة(ادةهي راد(قةو دةةا ناةيب  

 تةف مقتمف دنقاع األجاامي راأ شيال ي   ثقام ق نقاله وهةق قفاةف مدناةبة دنةقع آقةاأ واداةحاأ ييةق  ثقاةو 
 األوض و طال منقةه مداايحأ واافاف ةنه يالا جواةاأ  مبق او ةا ق قمده ةن ادبخاوأ والمةة ثقةه لا ه ةن

 وال ف اداال  الةا ذكا ادربو واداحاأ ألنه ةقاورلا ق ك(ا ةن األرتقااأ  
ويا كا  اداال  صقات الظالا ج ةو ذكةاه الةرب  دةاةاة ني د  دةة اداالة   ةةقازم القةاةة الةةا د    ةنةزه اللةا يققدةه اينيةاكق   

شةا  مةةك اد  دةة د  مب ةةث ادنةاظا راوةا الةةةا منزيةه   الةن ادنيةايك ج ةةو صةقت اداالة   دةةام ةةن ا الةاال ادنيةاكاالي وكةةا  
الةا منزيه   م اىلي رإسنا  ادتابا  إىل اداال  جماز القةيأ ودك د  جت ةه است او  ةيناة    شبه اداال    ةي ياةب    

    أ م اىلي ودثب  شيال ةن المئق اينيبه  ه وهق ادتابا ي دق لقا سبحا
وادبةاال ق  حبلة ه  دةلم اةةي دق ينةزه   منزيوةا ةم اةا حللة ه ةةن رتاةث إنةه  اا الةةا الةلاأ نةزوا ادغاةث وهةق ن لةة  

ماتقجه احلل أ رادققا ق ةم اةة اداالة  دةحلة  ةاةاو دةقةقا ق إسةنا  ادتاةبا  إىل اداالة أ رايم اةة جمازيةة القةاةة دو 
 است او  ةيناةأ 

 ف الةا اداال ي دق وماب  ايمئية ةن قافتهي دق ةن ققف  أ و ايمئية  ال  
 و ةن  دةت ةاوي دق ينزهق    ألجو ااقف ةنهي دق ااقف مما   ياهللاي  ه وهق ادتققا ق منزيوهأ  
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ايمئيةةي  وهذا االلاض  ني م  ا  ايقاالظ يناسبة ادت اي  مينياكنيي دق د  ادتنزيه ادذق  د  الةاه آايت ا ق يقةقم  ةه 
رات  ف الةن منةزيويهل إايهي كققدةه  إ  ميفةاوا رةإ     ةف الةنيهل ي ولقدةه  ولةاا ةقسةا إ  ميفةاوا دنةتهل وةةن ق األوض 

 مجا ا رإ    دغف  ا  أ 
ت والتقا ق اد رب  مدققاالق الةا اسنذاو هبا ألرا   ن لة راوا أل  ادن لة رتاصةةة مداةحاأ ودةةا اداالة  رآدةه ةةن آ  

ادتخقيةةف واسنةةذاوي كلةةا لةةاا ق آيةةة سةةقو  ادبقةةا   دو كقةةاه ةةةن اداةةلاال راةةه ظةلةةات ووالةة  و ةةاو جي ةةةق  دصةةا  وهل ق 
آذارةةهل ةةةن ادقةةقاالق رتةةذو ايةةقت أ وكةةا  اد ةةاأ  ةةارق  ادقةةقاالقأ ودقبةةقا ققيةةة   ةةن نفاةةو ادقةة ق ألنةةه دصةةا ته صةةاالقة 

 درتالتهأ 
وسةةةهل  د  ادنيةةل  وادقلةةا آيتةا  ةةةن آايت    ةةقف   هبلةةا البةةا ه  ي دق وةةن هةةذا ادقباةةو لةةقا ادنةةيب صةةا   الةاةةه  

  ياقرولا رالتقا ق آيتولا الةا اسنذاو إذ   يلله ادناس ةن كاقرولا نف اأ 
ومجةة  وههل جيا دق  ق    ق ةقهللاع احلاا ألنه ةن ةتللات ادت جه ادذق ق لقده  وإ  م جه ر جةه لةقىهل  اخلأ  

غابةةة كةوةةا الائةة   إىل اديفةةاو ادةةذين مقةة م ذكةةاههل ق صةة و اداةةقو   ققدةةه  وديةةن دك(ةةا ادنةةاس   ي ةنةةق   ولقدةةه رضةةلائا اد
 دودئك ادذين كفةاوا  ةاهبهل  ولقدةه  ويقةقا ادةذين كفةاوا دةق  دنةزا الةاةه آيةة ةةن و ةه أ ولة  دالاة  األسةةقأ هنةا إىل هللاةلائا 

  وادياراين رتلح  ختقيف ادياراينأ ادغابة  نقضاال اديمم الةا ةا يقة  يقالظة اي ةنني
 واةا دة: ايخاصلة وايااج ة مدققاأ ومق م ق لقده م اىل  و  جتا ا الن ادذين  تانق  دنفاوهل  ق سقو  ادنااالأ  
ولةة  روةةهل د  ةف ةةقا  جيةةا دق   هةةق ادنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل واياةةةلق أ رادتقةة يا: جيا دقنةةك دو جيةةا دقنيهلي كققدةةه  

 ا دقنك ق احلق     ةا مبني  ق سقو  األنفااأ  جي
واةا دة إمنا ميق  ق ادني و  واألرتقااي رت ةاق اسهل ا مدة اةاوو  ف و  جيا دق   يت ني د  ييق  الةا مقة يا ةضةاف  

 م ا الةاه ادقاينةي دق ق مقرتا    دو ق ل ومه الةا ادب ثأ 
    
 

 2232صفحة : 
 
قده  دو مل يا اسناةا  دان قةقنةاه ةةن ن فةة رةإذا هةق ققةاهل ةبةني وهللاةاأ دنةا ةة(م وناةي قةقةه وةن ج ىهل ةا رتياه ل  

 لاا ةن حياي اد ظام وهي وةاهل أ ق سقو  ي أ 
واحملاا:  ياا اياهل حيتلو هنا ة نانيي ألنه إ  كان  اياهل راه دصةاة روق ر اا مب ىن اديا  ور ةه حموي وةنه لقىهل  حو  

جة اىهل ق   جة اا كاة  ألرةهل يربزونةه ق صةقو  ا سةتفوام ق حنةق لةقىهل  ةةن حياةي اد ظةام وهةي وةةاهل  إذا كاوأ ج و 
رقق ةةو أ شةة ي  احملةةاا  الةةةا  ايقةةة اينيةةاكةةي دق وهةةق شةة ي  احملةةاا   يغةبقنةةهي ونظةةاه  وةيةةاوا وةيةةا   و  قةةا 

 اياكاين أ 
 واي ىن: وهق ش ي  اةا دةي دق لقق احلجةأ  ولاا نف قيه: هق ةن ةارتو الن دةاهي دق جا اأ 
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وإ  كانةة  ايةةاهل زائةة   روةةق ةف ةةو ةةةن احلةةقا مب ةةىن ادقةةق ي والةةةا هةةذا رإ ةة اا ادةةقاو ددفةةا الةةةا  ةةا لاةةاس ألنةةه   ةقجةةه  
  دةقةه أل  ةا لبو ادقاو ساكن سيقان رتااي رة ةوهل لةبقها ددفا دةتفالة  انه و ني حمقا مب ىن صيب ذق رتقاي دق سنةأ

وذكا ادقارت ق واد ربق دقبةاوا الةن دنة  وا ةن البةاس  وهللاةي   النولةا  د  هةذه اآليةة نزدة  ق لضةاة الةاةا  ةن اد فاةو  
ودو    ن و ا ة رتني وو ا اي ينةة ينيةل ا  دة ققىلا ق اسسةمم شةاو ا مل يقبةوةا ةنولةا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهلي روةهل 

ره  ي رخةةام هةق والةةاةا  ةن اد فاةو لاصةة ين لقةولةا ومقاالةة ا ادنةيب صةةةا   دو ة   قتةو ادنةةيب صةةا   الةاةةه وسةةهل رقةا 
الةاه وسةهل م  جيةبةا الةاةه قاةو  ةف الةاةاأ رأهةةك   دو ة   قةاالقة دصةا ته ودهةةك الةاةاا  غة   نبتة  ق جاةله رلةات 

االق  وق الةةاةا  وهةةةهل ةنوةةا وهةةق ق  اةة  اةةةاد  ةةةةن  ةةف سةةةقا ق  ايقةةه إىل دوض لقةةةهي رنزدةةة  ق دو ةة   وياسةةو ادقةةق 
 جيا دق  ق   أ 

وذكا اد ةربق الةن صةحاو اد بة ق: درةا نزدة  ق جبةاو آقةاأ والةن جماهة : درةا نزدة  ق يوةق ق جةا ا ق   رأصةا ته  
 صاالقةأ 

 ويا كا  الاةا  ةن اد فاةو إمنةا جةاال اي ينةة   ة  اىجةا  وكةا  جة اا اداوةق    ييةق  إ    ة  اىجةا  دلة م دصةحاأ هةذه 
األقباو الةا ادققا م  اداقو  ة ناةة دو د  هةذه اآلايت ةنوةا ة ناةةي وهةي دقبةاو ماجةع إىل لةقا   ة  ادنةاس مدةادق ق 
دسباأ ادنزواأ ومل ي(ب  ق ذدك قرب صحا  صاي  رم االت ا  مبةا لةادقه راوةا و   ةام اداةقو  الةن الة ا  اداةقو ايياةةأ 

د    كغ   ادب ا وةةقت ق  اة  سةةقداة  ةة(مأ ووثةا دباة  ا ةن و ا ةة دقةاه  وق هذه ادققة دوسو الاةا ا ن اد فاو لقده 
 دو     اات ةنوا:          

 دقنيا الةا دو   احلتةقف و                       دوهه نقال ادالةاك واألسة    
حلةق وادةذين ية الق  ةةن  ونةه   رج ف اداال  وادققاالق مدف                      اوس يقم اديايوة ادةنةجةة   دةه  الةق  ا  

[  استئناف 14ياتجابق  ىهل  نييال إ  كباسط كفاه إىل اياال دابةم راه وةا هق  بادغه وةا  الاال ادياراين إ  ق هللاما]
و  ا ت ائي مبنزدة ادنتاجة ورقض اي دو الةاه مآلايت اداادفة ادح هي  ااهني ا نفاا  ماةق األواي مث ااةق اد(ايني ومدق 

ادتاةةة ادةح   مة اناوا لة و  لة ياي ومد ةةهل اد ةامي رةم جةام د  ييةق  صةارته مةةك ادقةفات هةق اي بةق  محلةق ود  البةا   
  اه هللاماأ 

واد الق :  ةه اسلبااي وك(ا إ ملوا الةا  ةه اسلباا دةنج   دو دةبذا وذدك ةت ةني راوةا إذا د ةقة  ق جانةه    
 راياا   ةه اس اثة دو ادن لةأ  ستحادة اسلباا احلقاقيي 

وسهللاةةةارة ادةةة الق  إىل احلةةةق إةةةةا ةةةةن إهللاةةةارة ايقصةةةقف إىل ادقةةةفة إ  كةةةا  احلةةةق مب ةةةىن ةقةةةا رة ادقالةةةعي دق ادةةة الق  ادةةةح  
مقا ف ادقالعي دق استحقاله إايهاي وإةا ةن إهللاارة ادنييال إىل ةننيئه كققىهل:  او  ادالني دق اد الق  ادقا و  الن رتق 

ي رإ   الاال   يقة و الةن االتقةا  ادقرت اناةة وهةق احلةقي والبةا   األصةنام مقة و الةن االتقةا  ادنيةاك وهةق وهق هللا  ادبا و
 ادبا وأ 

وادةمم دةلةةةك اةةةازق وهةةق ا سةةتحقاوأ ومقةة مي ا ةةاو واةةةاوو الةةةا ايبتةة د سرةةا   ادتخقةةاصي دق  الةةق  احلةةق ةةيةةه    
 ةةك  اهي وهق لقا إهللااقأ 
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صةةاح مبفوةةقم مجةةةة ادققةةا علةةةة  وادةةذين يةة الق  ةةةن  ونةةه   ياةةتجابق  ىةةهل  نيةةيال ي ريانةة   اةةاان ىةةاأ وكةةا   ولةة   

ةقتضةةا ادظةةاها د  مفقةةو و  م  ةةف وإمنةةا ال فةة  يةةا راوةةا ةةةن ادتفضةةاو وادتل(اةةوي ريانةة  زائةة   الةةةا ةقةة او ادباةةا أ 
يقصةةقا صةةا و الةةةا األصةةنامأ وهللاةةلا  يةة الق   وايققةةق   اةةا  الةة م اسةةتحقاو األصةةنام د  يةة القها ادةة االق أ واسةةهل ا

 دةلنياكنيأ ووا ط ادقةة هللالا نقه حمذوفأ وادتق يا: وادذين ي القرهل ةن  ونه   ياتجابق  ىهلأ 
ودجةاق الةةةا األصةةنام هللاةلا اد قةةمال ق لقدةةه    ياةةتجابق   جمةاوا  دمسةةت لاا ادنيةةائع ق كةمم اد ةةاأ ألرةةهل ي ةةاةةق    

 أ األصنام ة اةةة الالةني
 وا ستجا ة: إجا ة ن اال اينا ق و الق  اد االيي راداني وادتاال دقق  ادف وأ  
وادبةاال ق   نيةةيال  دت  يةةة  ياةةتجابق   أل  ر ةةو اسجا ةةة يت ةة ى إىل ادنيةةيال اةةةاأ  ةةه مدبةةاالأ وإذا دويةة  ةةةن ا سةةتجا ة  

 كقاق ايأةقا التقا الةا ادف وي كققده  راستجاأ ده و ه رقاف النه كا هن أ 
رةلةةا دويةة  هنةةا نفةةي إجةة اال  الةةائوهل األصةةنام ج ةةو نفةةي اسجا ةةة ةت ةة اي مدبةةاال إىل انتفةةاال دلةةو ةةةا جياةةه  ةةه اياةة وا وهةةق  

 ادقاال  مد  اال دو ا التذاو النهي روهل الاجزو  الن ذدك وههل دالجز اللا رقلهأ 
 ومنيا  شيال  دةتحقاأ واياا  دلو ةا جياأ  ه ةن اديممأ  
كباسط كفاه  ةن اللقم درتقاا اد االني واياتجابني واد الق  وا ستجا ةي ألنه منيباه هائة روق يااق وا ست(ناال ق  إ    

إىل مجاع دجزائوا رةك د  مق و اديمم إ  ك اع مسط دو إ  كحاا مسطأ واي ةىن:   ياةتجابقرهل ق رتةاا ةةن درتةقاا 
ىل اياالأ وهةذا ا سةت(ناال ةةن أتكاة  ادنيةيال مبةا ينيةبه اد الاال وا ستجا ة إ  ق رتاا د اع وةاتجاه كحاا مسط كفاه إ

 هللا ه را وا إىل نفي ا ستجا ة ق سائا األرتقاا   ايق ادتلةا  وادينايةأ 
واياا  أ مسط كفاه  ةن يغلف ةاال  يفني ةباق تني  ةا ةقبقهللاةتني إذ ايةاال   ياةتقا راولةاأ وهةذا كلةا يقةاا: هةق   

 ة اي ةقأأ ودنني  د ق البا  أ كادقا   الةا اياالي ق  (او إهللااال
           

رأصبح  رالا كا   اف و انولا                      ةن ادةق  ة(ةو ادقةا   ايةاال مداة  و إىل  دمنتوةاال د  دةة  مسةط    
 الةا دنه ة  إىل اياالأ وكذدك هللالا  هق  وادضلا ايضاف إداه ق  مدغه  دةفهلأ 

ينياكني ق  الائوهل األصنام وجةةه نف وةهل والة م اسةتجا ة األصةنام ىةهل  نيةيال حبةاا ادظلةآ  واديمم  (اةاةأ شبه رتاا ا 
يباط كفاةه يبتغةي د  يامفةع ايةاال ق كفاةه ايباةق تني إىل رلةه داويةه وةةا هةق  بةادم إىل رلةه  ةذدك اد ةةه راةذهه سة اه 

 وم به م م ةع ةا راه ةن كناية و ةا  كلا ذكاانهأ 
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ديةةاراين إ  ق هللاةما  ال ةةف الةةا مجةةةة  وادةةذين ية الق  ةةةن  ونةه   سةةتا اأ رتةاا ايةة الق ورتةةاا ومجةةة  وةةةا  الةاال ا 
ادة االيأ ربانةة  ا لةةةة اداةةا قة رتةاا الجةةز ايةة القم الةةن اسجا ةة ودالقبةة  مدتل(اةةو اينيةةتلو الةةا كنايةةة و ةةةا أ واشةةتلو 

 ذدك ديضا مديناية الةا قابة اد االيأ 
ة ادةةة االي مدتقةةاي  القةةةه مباانةةةه مدينايةةةةأ رةةةاقتمف ادغةةةاض واألسةةةةقأ رتاةةةن و انةة  هةةةذه ا لةةةةة اد(اناةةةة رتةةةاا قابةةة 

 اد  في وميآا رتقو مقكا  ا لةة األوىل ومقاياها وكان  اد(اناة كادفذدية دتفقاو ا لةة األوىلأ 
 ش ي اأ وادضما: ادتةف وادضااعأ و  ق  دةظاراة اةازية دة  دة الةا ادتلين ق ادقصفي دق إ  هللاائع هللاااالا  
[  ال ف الةا مجةة  ده  الق  احلةق  15 وت ياج  ةن ق ادالاوات واألوض  قالا وكاها وظمىهل مدغ و واآلصاا] 

دق ده  الق  احلق وده ياج  ةةن ق اداةلاوات واألوض وذدةك شة او اسىاةةي رأةةا ادة الق  رقة  اقةتص محلقةة ةنوةا  و  
  ااضةةقع رقةة  اقةةتص    ةةه الةةةا إ ةةموي أل  ايقجةةق ات اد ةاةةا ادبا ةةةةي ودةةةا اداةةجق  وهةةق اىةةقق إىل األوض  ققةة

 واي ةنني مت ياج و  دهي واينياكني   ياج و  د،صنام و  ت م اىلي ود ةوهل ياج و  ت ق     األرتقااأ 
 وال ا الن هللالا ا مدة إىل االه م اىل اد ةهل مب ا د،سةقأ اداا ق ق ارتتاح األ ااض األصةاةأ  
 اد لقم اياتفا  ةن  ةن  ايقصقدة اللقم الاق ياا   ه ادي(ا  ادياثا أ و  
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وايققق  ةن   قالا وكاهةا  مقاةاهل درتةقاا اداةاج ينأ وايةاا  مد ةقع ا ناةااو ةةن ادةنف  مقةام وزدفةا حملة  ادت ظةاهل   

 مث إذا ةايهل ادضا رإداه جتأوو  أ وةنه لقىهل: ةياه  وحمبة  أ ومدياه ا هللا ااو الن  ادني   واحلاجة كلا ق لقده م اىل
دققك     وي دق ةض ا إىل ايقامةةأ ودا  اياا  ةن ادياه ادضغط واس اال كلا راا  ه   ضوهل روق   اة  الةن ادغةاض  

 كلا ساأ أ 
 وادظما: مجع هللاوي وهق صقو  ا اهل اين ي  إداه نقوأ  
األوض  لققص مدقاحل دةه ةةن األجاةام ادي(افةة ذات ادظةو ختقاقةا مد قةو وادضلا واجع إىل  ةن ق ادالاوات و  

 واد ا  أ وهق ال ف الةا  ةن  دق ياج  ةن ق ادالاوات وماج  ظمىهلأ 
وادغ و: ادزةا  ادذق يغ و راه ادناسي دق  اجق  إىل رتقائجوهل: إةا ةق وا الةا مق يا ةضافأ دق ول  ادغ وي وإةا  

 وا الةا   وي ومق م آقا سقو  األالاافأ مجع   و أ رق  رتيي مج 
 واآلصاا: مجع دصاوي وهق ول  ادنيل  ق آقا ايااالأ وايققق  ةن ذكامها استا اأ دجزاال دزةنة ادظوأ   
وة ةةىن سةةجق  ادظةةما د    قةقوةةا ةةةن دالةةااض األجاةةام األوهللاةةاةي روةةي ةامب ةةة  نظةةام ان يةةاس دشةة ة ادنيةةل  الةاوةةا  

ة وجه األوض رتىت ميق  ادظما وال ة الةا األوض ولقع ادااج ي رإذا كا  ةن ادناس ةن اا وانتواال األش ة إىل صم 
اداجق  ت دو يلكه اشتغا  النه مداجق  د،صةنام رقة  ج ةو   ة(ادةه شةاه ا الةةا اسةتحقاو   اداةجق  إداةه شةوا   
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اي ودةةق ج ةةو وجةةه األوض شةةفارا دو  ة ةةا  وةزيةةة ودةةق ج ةةو   ادنيةةل  مشاةةني ةتقةةا ةتني الةةةا اداةةقاال  ن ةة ة  ادظةةم
كايةةاال مل يظوةةا ادظةةو  انةةاي روةةذا ةةةن وةةةقز ادقةةن ة ادةةح دوجةة ها   ود لوةةا  لةةة   ي ةةةأ وج ةةو نظةةام ايقجةةق ات األوهللاةةاة 
ةوائةة ىةةا ق ااةقةةة حليةةهل جمتل ةةةي ةنوةةا: د  ميةةق  وةةةقزا  ادةةة الةةةا انفةةاا  م ةةاىل مسىاةةةي والةةةا رتاجةةة ايخةقلةةات إداةةهي 

 وج و دك(اها ةن نقع اسناا  أل  نقاله لتص مديفاا   و  احلاقا أ 
وادغاض ةن هذا ا ست  ا اداةزق ادتنباه د لات ادقنع اسىي كاف جاال الةا نظام ة ا   اا   ضه الةةا   ة ي كلةا  

 لاو:          
ةةع ذدةك الةةا د  األشةااال ماةج  ت أل   وق كو شيال ده آية مة ا                      الةةةا دنةةه ادةقارتةة  وا سةت  ا  

ظمىا وال ة الةا األوض ق كو ةيا  وةا هي ةااج  د،صنام ود  األصنام ىا دةينة ة انةة هةي  اهةا ورتاميوةا ودك(ةا 
 األصنام ي ق ادباقت ة(و: اد زى وذق ااةقة وذق ادي بات رتاث من  م ادظما ق ادباقتأ 

دقةةاآ ي وهةةي اداةج   اد(اناةةة ق ماماةةه ايقةةحف ممفةةاو ادفقوةةاالأ وةةةن رتيلةةة وهةذه اآليةةة ةقهللاةةع سةةجق  ةةةن سةةجق  ا 
اداجق  الن  لااالها د  يضع اياةهل نفاه ق ال ا  ةا ياج  ت  قالا إبيقااله اداجق أ وهذا االلاف ر ةي مد بق ية ت 

 م اىلأ 
ألنفاوهل نف ا و  هللااا  يا رض  األ دةة   لو ةن وأ ادالاوات واألوض لو   لو دراختذمت ةن  ونه دودااال   ميةيق  

ادقاحية مبظاها ايقجق ات ايتنقالة الةا انفاا ه مسىاة ةن لقده    ادذق ورع اداةلاوات  غةا اللة  ماورةا  ولقدةه  وهةق 
ة وةزيةة ادذق ة  األوض  ولقده    ي ةةهل ةةا كلةو كةو دن(ةا  ولقدةه  هةق ادةذق يةاييهل ادةربو  اآلايتي ومبةا راوةا ةةن   دة

 لاقة ةن لقده  ده  الق  احلق  ولقده  وت ياج  ةن ق ادالاوات  إىل آقاها   جام هاأ ايقام دتقايا اينياكني مقاياا   
جي و  ة ه الن اسلااو ةن ورتةي مث دتقاي وا الةا اسشااك مقاي ا   يا وهل إ  جتاع ةااومهي دذدك است نف اديمم وارتةت  

 ا  قهللاقح احلجةأ مألةا مدققا منقيو
وديةق  ا سةتفوام  ةا رتقاقةي جةاال جقا ةه ةةن لبةو اياةتفوهلأ وهةذا ك(ةا ق ادقةاآ  وهةق ةةن  ة يع دسةادابهي كققدةه  الةةهل  

يتااالدق  الن ادنبأ اد ظاهل  ومق م الن  لقده م ةاىل  لةو يةن ةةا ق اداةلاوات واألوض لةو ت كتةه الةةا نفاةه ادا ةة  ق 
 سقو  األن امأ 

األةا مدققا ق  لو دراختذمت ةن  ونه دودااال  ادذق هةق مفايةع الةةا اسلةااو      وأ اداةلاوات واألوض وإالا   ر و  
 دقق  ا هتلام  ذدك ادتفايع يا راه ةن احلجة ادقاهللاحةأ 

د ىاةة را ستفوام مقايا ومةق اخ وماةفاه دةاديوهل  نةاال الةةا اسلةااو اياةةهلأ وراةه اسةت  ا آقةا الةةا الة م دهةاةة دصةناةوهل  
 رأ  اختاذههل دودااال ةن  ونه ة ةقم   حيتام إىل ا ستفوام النهأ 
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ومجةة    ميةيق   صفة ا دودااال أ وايققق  ةنوا منباه ادااة ني دةنظا ق مةك ادقفة رإرهل إ  م  اوا الةلقها والةلةقا   
 د  ةن كان  مةك صفته رةا   هو أل  ي ب أ 

ا ادق و  كلا ق لقده م اىل  لو دم ب و  ةن  و    ةا   ميةك ديهل هللااا و  نف ا  ق سقو  اد قق أ وق وة ىن ايةك هن 
 احل يث  دو دةةك دك د  نزع   ةن لةبك ادا ة  أ 

 وال ف ادضا الةا ادنفع استققاال ق الجزههل أل  شأ  ادضا دنه دلاأ دمست االة ودسووأ  
دم هو ماتقق ادظةلات وادنقو  إالا   األةا مدققا دمهتلةام ااةاص هبةذا اديةمم أل    لو هو ياتقق األاللا وادبقا 

ةةا لبةةه إ  ةاا  سةتحقاو آىةةتوهل اد بةا  أ وهةذا إظوةاو يزيةةة اية ةنني مت الةةا دهةو ادنيةةاكي ذدةك د  لقدةه  لةو ةةةن وأ 
ا    مدا ق اة ود  ايخةا بني دثبتةقا ادا ق اةة ادالاوات واألوض لو ت  مضلن د  اداسقا صةا   الةاه وسةهل  الا إىل إرا 
 د،صنام ريا  رتاىهل ورتاده كحاا األاللا وادبقا ورتاا ادظةلات وادنقوأ 

 ونفي ادتاقية  ني احلادني يتضلن منيباوا محلادني وهذا ةن صام ادتنيباه ادبةامأ  
 ق لقا دبا :           و دم  د هللاااأ ا نتقا  ق ادتنيباهي روي دتنيباه آقا مبنزدة  دو   
 دو وجع وامشة دسف ن ووها ولقده م اىل  دو كقاه ةن ادالاال أ   
ودظوا رتاف  هو       دم  أل  راه إرا   كقاق ا ستفوامأ وذدك دا  مما مغف راه   دةة  دم  الةةا دصةو ا سةتفوام  

 مأ ودذدك   مظوا اىلز       دم  اكتفاال    دة  دم  الةا مق يا استفوا
 ومجع ادظةلات وإراا  ادنقو مق م الن  لقده م اىل  وج و ادظةلات وادنقو  ق دوا سقو  األن امأ  
واقتا ادتنيباه ق ايتقةا مت اد لةا وادبقةاي وادظةلةة وادنةقوي دتلةام ايناسةبة أل  رتةاا اينيةاكني دصةحاأ اد لةا كحةاا  

 ادبقا ق اد ةهل وكحاا ادنقو ق اسراهللاة واسوشا أ ادظةلة ق ان  ام إ واك ايبقااتي ورتاا اي ةنني كحاا 
ولاد ا لوقو  ماتقق ادظةلات   فقلاة ق دوده ةااالا  دتأناث ادظةلةاتأ ولةاد  ةز ي وادياةائيي ود ةق  يةا الةن الاصةهلي  

 وقةف   تحاة ق دوده وذدك وجه ق ا لع  ا ايذكا ادااملأ 
[   دم  16ةةةةق الةةةةاوهل لةةةو   قةةةادق كةةةو شةةةيال وهةةةق ادقارتةةة  ادقوةةةةاو] دم ج ةةةةقا ت شةةةاكاال قةقةةةقا كخةقةةةه رتنيةةةا ه اا 

د هللاااأ ا نتقا  ق ا ستفوام ةقا ةة لقده  درأختذمت ةةن  ونةه دوداةاال   ميةيةق  ألنفاةوهل نف ةا و  هللاةاا أ رةاديمم   ة   
 اأ إىل ادغابة إالااهللاا الةنوهل دم  استفوام رتذر  د امه د  دة  دم  الةاواأ وادتق يا: دم ج ةقا ت شاكاالأ وادتف  الن اا

 يا ةضا ةن ذكا هللامىهلأ 
وا ستفوام ةات لو ق ادتويهل وادتغةاطأ راي ىن: دق ج ةقا ت شاكاال  ةقق  كلا  ةق   ديان  ىهل شبوة ق ا  لاو  

 واختاذههل آىةي دق رم الذو ىهل ق البا ههلي رجلةة  قةققا  صفة ا شاكاال أ 
 ق ة ىن ايف قا اي ةقي دق قةققا قةقا ة(و ةا قةق  أ وااةق ق ايقهللا ني ةق وأ  وشبه مجةة  كخةقه  
ومجةة رتنيا ه  ال ف الةا مجةة  قةققا كخةقه  روي صفة ةناة ا شاكاال ي واداا ط ادةمم ق لقدةه  ااةةق  ألرةا الةقض  

 ه ادتويهل وادتغةاظأ الن ادضلا ايضاف إداهأ وادتق يا: رتنيا ه قةقوهل الةاوهلأ وادقصفا  مها ةق
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ومجةةةة  لةةو   قةةادق كةةو شةةيال  رذديةةة يةةا مقةة م ونتاجةةة دةةهي رإنةةه يةةا جةةاال ا سةةتفوام ادتةةق اخي ق  دراختةةذمت ةةةن  ونةةه  
دودااال  وق  دم ج ةقا ت شاكاال قةققا كخةقه  كا  حباث ينتج د  دودئك ادذين اختذوههل شاكاال وادذين مبني لققوههل الن 

نف ا دوهللاةااي ودرةهل    ةقةق  كخةةق   إ  هةهل إ  لةقلةات ت م ةاىلي ود    قةادق كةو شةيالي وةةا د  ميةيقا ألنفاوهل 
دودئةةك األصةةنام إ  دشةةااال  اقةةةة ق اللةةقم  كةةو شةةيال  ود    هةةق ايتقرتةة  ماةةةقي ادقوةةاو ديةةو شةةيال  ونةةهأ ودت ةةني 

 ةق ادقواو دةلقجق اتأ ةقهللاقع ادقرت   وةت ةق ادقوا رتذف ةت ةقواأ وادتق يا: ادقارت  ما
 وادقوا: ادغةبةأ الن  لقده م اىل  وهق ادقاها رقو البا ه  ق سقو  ادن امأ  
   
 

 2236صفحة : 
 
 دنزا ةن ادالاال ةاال رااد  دو ية  ق وها رارتتلو ادااو ز  ا وا اا ومما مقل و  الةاه ق ادناو ا تغاال رتةاة دو ةتاع ز     

 و رأةا ادز   راةذهه جفةاال ودةةا ةةا ينفةع ادنةاس راليةث ق األوض كةذدك يضةاأ   ة(ةه كذدك يضاأ   احلق وادبا
[  مجةة  دنزا ةن ادالاال ةاال  استئناف ا ت ائي درا  ماجاو رتاةا  اينياكني ةن ا نتفاع    ئو ا هتة اال 17األة(اا]

 ادح ةين شأرا د  ه ق ةن مل ي بع   الةا لةبه راهت ى هبا اي ةنق أ 
يال ق هذا ادتاجاو   ايقة هللااأ اي(و حبا  رايقني ق مةقي شيال وارت  انتفع رايق مبا راه ةن ةنارع وم ةق رايق مبا وج 

راةه ةةن ةضةاوأ وجةيال ق ذدةك ادتل(اةو حبادةة راوةا   دةة الةةا  ة يع مقةاف   م ةاىل داحقةو ادةتخةص ةةن ذكةا   ئةو 
 دتنيباه ادتل(اةي  قاينة لقده  كذدك يضاأ   احلق  اخلأ ادق و  إىل ذكا الرب ايقالظةي راياكه ةات لو ق ا

شةبه إنةةزاا ادقةةاآ  ادةذق  ةةه اىةة ى ةةن اداةةلاال إبنةةزاا ايةاال ادةةذق  ةةه ادنفةع واحلاةةا  ةةةن اداةلاالأ وشةةبه ووو  ادقةةاآ  الةةةا   
ضي إىل األو ية وادقها  دالاع ادناس مدااو ميا الةا لتةف ا وات روق ميا الةا ادتما وا باا رم ياتقا راوا ودينه مي

راأقةذ ةنةه كةو  قةة و سة تهأ ومةةك اداةةاقا ق رتةاا نزوىةا كلةةو ق دالاداوةا ز ة اي وهةةق و ةق  ايةاال ادةةح ما ةق وم فةق الةةةا 
 س   اياالي راذهه ادز    ا ةنتفع  ه ويبقا اياال ااادص ادقاق ينتفع  ه ادناس دةنيااأ واداقيأ 

قق الةاةه ةةن إيقةاظ ادنظةا راوةا رانتفةع  ةه ةةن  قةو اسميةا  لةةقهبهل الةةا ةقةا يا لةق  مث شبو  هائة نزوا اآلايت وةا كت 
إميارهل واللةوهلي وميا الةا لةقأ لقم   يني او   ه وههل اينياو  اي اهللاق ي و ادط لةقأ لقم راتأةةقنه راأقذو  ةنه ةةا 

زو إنيةهل دفةي قةةق ج ية  أ وةنةه األقةذ ي(ا ىهل شبوات وإحلا اي كققىهل  هو ن ديهل الةا وجو ينبئيهل إذا ةةزلتهل كةو ممة
 ميتنيا ه لاا م اىل  رأةا ادذين ق لةقهبهل زيم راتب ق  ةا منيا ه ةنه ا تغاال ادفتنة وا تغاال أتويةه أ 

شبه ذدك كةه هبائة نزوا اياال راحن اوه الةا ا باا وادتما وسامنه ق األو يةة الةةا اقةتمف ةقا ياهةاي مث ةةا ية رع ةةن  
   ينتفع  ه مث مل يةبث ادز   د  ذهه ورف واياال  قي ق األوض دةنفعأ نفاه ز  ا 

ويا كا  ايققق  ادتنيباه مىائة كةوا جيال ق رتياية ةا مامةه الةةا إنةزاا ايةاال مد  ةف  فةاال ادتفايةع ق لقدةه  راةأد    
 تل(اوأ ولقده  رارتتلو أ روذا  (او صاحل دتجزئة ادتنيباوات ادح ماكه ةنوا وهق د ةم اد
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والةا حنق هذا ادتل(او ومفااه جاال ةا يبانه ةةن ادتل(اةو ادةذق ق لةقا ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل  ة(ةو ةةا   (ةف    ةه  
ةةن اىة ى واد ةةهل كل(ةةو ادغاةث ادي(ةا دصةاأ دوهللاةةا ريةا  ةنوةا نقاةةة لبةة  ايةاال رأنبتة  اديةة، واد نيةه ادي(ةاي وكانةة  

 هبا ادناس رنيا قا وسققا وزوالقاي ودصاأ ةنوا  ائفة دقاى إمنةا هةي لا ةا     اةك ةنوا دجا أ دةاي  اياال رنفع  
ةةاال و  منبة  كة،ي رةذدك ة(ةةو ةةن رقةه ق  يةن   ونف ةه ةةةا   (ةف    ةه ر ةةهل والةةهلي وة(ةةو ةةن مل يارةع  ةذدك ودسةةا ومل 

 يقبو ه ى   ادذق دوسة   ه  أ 
تاع ايلت  ةن األوض ادذق جياق راه ادااوأ ومق م ق سقو   ااال  الن  لقده م ةاىل واألو ية: مجع ادقا قي وهق احلفا اي 

  و  يق  ق  وا اي إ  كته ىهل أ 
وادق و   فتحتني  : ادتق ياي رققده   ق وها  ق ةقهللاع احلاا ةن  دو ية ي وذكاه ألنه ةن ةقاهللاع اد رب ي وهةق د  كانة   

دااقا حباث   مفا  الةاوا وهق  اده درتقاا األو يةأ وهذا احلاا ةققةق  ق دقا ي  األو ية الةا ل و ةا كتلةه ةن ا
 ادتل(او ألنه رتاا انقااف اياال دنفع   هللاا ة هي أل  ةن ادااقا جقارتف جتاف ادزوع وادباقت واألن امأ 

ا ةاةة ا نتفةاع مبةا وديضا هق  اا الةا مفاوت األو ية ق ةقا يا ايااهأ ودذدك رتظ ةن ادتنيباه وهةق اقةتمف ادنةاس ق ل 
 نزا ةن الن    كاقتمف األو ية ق لبقا اياال الةا رتاه ةا يااو إداوا ةن ةقاأ ادااقاي ول  مت ادتل(او هناأ 

 ومجةة  ومما مقل و  الةاه ق ادناو ا تغاال رتةاة دو ةتاع ز   ة(ةه  ة لهللاة  ني مجةة  رارتتلو  اخل ومجةة  رأةا ادز    اخلأ  
   
 

 2237صفحة : 
 
وهذا  (او آقا وو  اسةت اا ا القةه ذكةا نظةاه يفاة  مقايةه ادتل(اةو دقةقم مل ينيةاه وا سةاقا األو يةة ةةن سةيا  ادقةاى   

ة(ةةو دهةةو ةيةةة وهةةهل ايققةةق ي رقةة  كةةا  ىةةهل ق ةيةةة صةةقاالق  كلةةا  ا الةاةةه رتةة يث اسذقةةاي رقةةاأ إدةةاوهل  (اةةو الةة م 
وادفضة ق ادبقامق رإنه يقذف ز  ا ينتفي النه وهق اابث وهق  ا انتفاالوهل مبا انتفع  ه  اههل مب(و ةا يقوا ةن ادذهه 

صاحل دنييال ق رتني صمح ة  نه  ختاذه رتةاة دو ةت االاأ وق احل يث  كلا ينفي اديا قبث احل ية   أ رةاديمم ةةن 
 لاال أ لباو م    ادتنيباه ادقايهي كققده م اىل  ة(ةوهل كل(و ادذق استقل  انوا  مث لقده  دو كقاه ةن ادا

 ودلاأ إىل ةا هنا لقا دبا :           
 رتنازالا سب ا ي ا ظمدةه                      ك قا  ةني ةة ينيه هللاااةوا   
 ةنيلقدة  ة(   نا   الارةج                      ك قا  انو سا ع إسناةوةا ودرا  ذدك ق هذه اآلية لقده  ز   ة(ةه أ   
داه ق هذه ا لةةة دمهتلةام مياةن  ألنةه ةقهللاةع االتبةاو ديضةا  بة يع صةنع   م ةاىل إذ ج ةو ومق مي ايان  الةا ايان  إ 

ادز   ي فق الةا دوو األجاام وهق اياال والةا د ةظوا وهق اي    روق انةقس ةن نقاةا  ااةقةي ربادتقة مي يقةع منيةقيق 
 ادااةع إىل ماله ايان  إداهأ 
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هتلةةةام م سةةةتفوام ق لةةةقا ادنةةيب صةةةةا   الةاةةةه وسةةةةهل ق وصةةف جوةةةنهل  رةةةإذا راوةةةا  وهةةذا ا هتلةةةام مدتنيةةةباه ينيةةبه ا   
 كمداه ة(و رتاك ادا  ا  هو وديتهل رتاك ادا  ا   أ 

والةة ا الةةن ماةةلاة ادةةذهه وادفضةةة إىل ايقصةةقداة  ققدةةه م ةةاىل  وممةةا مقلةة و  الةاةةه ق ادنةةاو  ألرةةا دققةةا ودمجةةعي وأل   
ةأ رةق ذكات  يافاة  ا صةة كادقصفاة ةة(م ديانة  مبنزدةة ادفضةةة ق اديةمم ود ةاا ادغاض ق ذكا ا لةة اة قدة صة

اديمم  ذكا اسهل اي  نني ةع ذكا ادقةة إذ   حما  الن ذكا ادقلق  ألنه سبه ادز  ي ريا  اسماا  ميقصقا لضاال حلةق 
 ذكا ا لةة ةع ا قتقاو ادب يعأ 

ضة إالااهللاا ي ذ   قةةة ا كةلاث هبلةا مار ةا الةن ودةع ادنةاس هبلةا رةإ  االاولةا وأل  ق اد  وا الن ذكا اسهل ادذهه وادف 
 ل  اللان مدت ظاهل ق الاف ادناسأ 

 و ةن  ق لقده  ومما مقل و   ا ت ائاةأ  
و ا تغاال رتةاة دو ةتاع  ةف قا ألجةه ةت ةق أ مقل و  أ ذكا سيضاح اياا  ةن ادقةة وس ةام ةا راه ةن ةنة ماخا  

 دةناسأ دني   و بتوهل راولاأ ذدك 
 واحلةاة: ةا يتحةا  هي دق يتزين وهق ايقق أ  
 وايتاع: ةا يتلتع  ه وينتفعي وذدك ايايقك ادذق يت اةو  ه ادناس ةن ادذهه وادفضةأ  
ولةةاا ا لوةةقو  مقلةة و     فقلاةةة ق دودةةه  الةةةا اا ةةاأأ ولةةااه  ةةز ي وادياةةائيي ورتفةةص الةةن الاصةةهلي وقةةةف   تحتاةةة   

 الةا ادغابةأ 
ومجةةةة  كةةذدك يضةةاأ   احلةةق وادبا ةةو  ة لهللاةةةأ هةةي رذديةةة ادتل(اةةو  باةةا  ادغةةاض ةنةةهي دق ة(ةةو هةةذه احلادةةة ييةةق   

هللااأ ة(ةو دةحةق وادبا ةوأ رل ةىن  يضةاأ  يبةني ومي(ةوأ ولة  مقة م ة ةىن يضةاأ النة  لقدةه م ةاىل  إ      ياةتحي د  
 يضاأ ة(م  ق سقو  ادبقا أ 

ق لقده  يضاأ   احلق ي وادتق يا: يضاأ   ة(و احلق وادبا ةوي د  دةة ر ةو  يضةاأ  الةةا مقة يا رحذف ةضاف  
 هذا ايضافأ 

 ورتذف ا او ةن  احلق  دتنزيو ايضاف إداه ةنزدة ايضاف احملذوفأ  
ح ادبقةاال وادةزواا داتقصةو ول  الةهل د  ادز   ة(و دةبا و ود  اياال ة(و دةحقي راومقا الن  ذدك إىل ةةا ق اي(ةةني ةةن صةف 

 ذدك إىل ادبنياو  وادنذاو  ألهو احلق ودهو ادبا و    ادفايق األوا هق ادبالي اد ائهلي ود  ادفايق اد(اين زائو مئة ي كققدةه 
 ودق  كتبنةا ق ادز ةقو ةةن   ة  ادةذكا د  األوض ياثوةا البةا ق ادقةاحلق  إ  ق هةذا دبم ةا دقةقم الا ة ين ي رقةاو ادتنيةباه 

ضا وكناية الن ادبنياو  وادنذاو ي كلا  ا الةاه لقده القه ذدك  دةذين اسةتجا قا دةاهبهل احلاةىن وادةذين مل ياةتجابقا دةه  م اي
 اخل كلا ساأ  لايباأ 

رجلةةةة  رأةةةا ادز ةة   ة  قرةةة الةةةا مجةةةة  رارتتلةةو اداةةاو ز ةة ا وا اةةا  ةفاالةةة الةةةا ادتل(اةةوأ وارتتحةة  أ دةةةا  دةتقكاةة   
يةةمم يةةا راةةه ةةةن قفةةي ادبنيةةاو  وادنةةذاو ي وألنةةه  ةةام ادتل(اةةوأ وادتقةة يا: رةةذهه ادز ةة  جفةةاال وصةةاف ذهةةن اداةةاةع إىل اد

 وةيث ةا ينفع ادناس ق األوضأ 
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 وا فاال: اد اي  اياةيأ وهذا والا  دةلنياكني  رهل سابا و  مدقتو ويبقا اي ةنق أ  
   
 

 2238صفحة : 
 
وجةةه  نةةاال ااةةرب وهةةق ادبقةةاال ق األوض م ايضةةا دةلنيةةاكني    ي اهللاةةقا درتةةقاىهل والةرب الةةن ايةةاال مبةةا ينفةةع ادنةةاس د ميةةاال إىل   

الةا ةضلق  هذه ادقةة دا ةلقا درهل دااقا مما ينفع ادناسي وهةذه ادقةةة ةقازنةة دةقصةف ق لقدةه م ةاىل  د  األوض ياثوةا 
 البا ق ادقاحلق  أ 

ا وجةه شةبه ادنةارع مدةذهه دو ادفضةة و ةا ادنةارع  ز ة مها واكتفا  ذكا وجه شبه ادنارع مياال و ةا ادنةارع مدز ة  الةن ذكة 
 استغناال النهأ 

ومجةة  كذدك يضاأ   األة(اا  ةاتأنفة مذياةاة يا ق دفظ  األة(اا  ةن اد لقمأ روق دالهل ةن مجةة  كذدك يضاأ  
ق رأةةا ادز ة  راةذهه جفةاال    احلق وادبا و  د  دتوا الةا صنف ةن اي(و  و  مجاع دصناره رةلا دالقه مب(ةو آقةا وه

جيال مدتنباه إىل ادفائ   اد اةة ةن هللااأ األة(ااأ ورتقو ديضا مقكا  مجةة  كذدك يضاأ   احلق وادبا و  أل  اد ام 
 ين وم راه اااصأ 

ي رإشاو   كذدك  إىل ادتل(او اداا ق ق مجةة  دنةزا ةةن اداةلاال ةةاال  دق ة(ةو ذدةك ادضةاأ ادبة يع  ضةاأ   األة(ةاا 
 وهق ايققق  هبذا ادتذياوأ 

واسشةةاو  دةتنقيةةه  ةةذدك اي(ةةو ومنباةةه األروةةام إىل رتيلتةةه ورتيلةةة ادتل(اةةوي وةةةا راةةه ةةةن ايةةقاالظ واد ةةربي وةةةا مج ةةه ةةةن   
ادتل(اةو وادينايةةة ادت ايضةةاةي وإىل  م ةةة ادقةاآ  وإالجةةازهي وذدةةك مبوةةاج دةلةة ةنني وكة  دةلنيةةاكنيي ودةةا ةهل د  مجةةةة  رأةةةا 

اةةذهه جفةةاال  مل يةة ت هبةةا ةةةا  منيةةخاص  لةةائق ادقةة و  اسىاةةة وادقةةنع ادبةة يع  ةةو ودضةةاأ اي(ةةوي رةةا ةهل ايل(ةةو دةةه ادز ة  ر
   ايق ادت اي  مينياكني واي ةننيي رايق  اديمم ل  مت الن  لقده  كذدك يضاأ   األة(اا  كلا هق شأ  ادتذياوأ 

قا ده دق د  ىهل ةا ق األوض مجا ا وة(ةه ة ه و رت وا  ه دودئك ىهل سقال  دةذين استجا قا داهبهل احلاىن وادذين مل ياتجاب 
[  استئناف  ااين  لةة  كذدك يضاأ   األة(ةاا ي دق رائة   هةذه األة(ةاا 18احلااأ وةأواههل جونهل و ئ  ايوا ]

 د  دةذين استجا قا داهبهل رتني يضاهبا ىهل احلاىن إىل آقاهأ 
ل(اةةني درلةا الائة ا  إىل درتةقاا اياةةلني واينيةاكنيأ رفةي ذكةا هةذه ا لةةة زاي   منباةه دةتل(اةو رلناسبته يا مقة م ةةن ادت 

ودةغاض ةنه ةع ةا ق ذدك ةن جزاال ادفايقني أل  اي ةنني استجا قا ت مبا القةقا األة(اا رجقزوا محلاىني ودةا اينيةاكق  
 اد ةايق  ي ريةا  جةزاؤههل الةذام الظالةا وهةق سةقال احلاةاأ ادةذق راالاهللاقا ومل ي قةقا األة(ااي لاا م ةاىل  وةةا ي قةوةا إ 

 الالبته ايقا إىل جونهلأ رل ىن  استجا قا داهبهل  استجا قا د القمه مبا مضلنه اي(و اداا ق و اهأ 
ادةذين مل ولقده  احلاىن  ةبت د و دةذين استجا قا  قربهأ وق اد  وا إىل ايقصقدني وصةتاولا ق لقده  دةذين استجا قا و  

 ياتجابقا ده  إمياال إىل د  ادقةتني سببا  يا رتقو دةفايقنيأ 
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ومقةة مي اياةةن  ق لقدةةه  دةةةذين اسةةتجا قا دةةاهبهل احلاةةىن  ألنةةه األهةةهل أل  ادغةةاض ادتنقيةةه  نيةةا  ادةةذين اسةةتجا قا ةةةع ج ةةو  
 احلاىن ق ةامبة ايان  إداهي وق ذدك منقيه هبا ديضاأ 

مل ياتجابقا رق  دجاق الةا دصو نظهل اديمم ق ادتق مي وادتةأقا دقةةة ا كةلاث هبةهلأ ومقة م  ودةا اارب الن والا  ادذين 
 نظا لقده  دق د  ىهل ةا ق األوض مجا ا  ق سقو  اد قق أ 

ود  مسهل اسشاو  ق  دودئك ىهل سقال احلااأ  دةتنباةه الةةا درةهل درتةاايال مبةا   ة  اسةهل اسشةاو  ةةن ااةرب  اةبه ةةا لبةو  
 اسشاو  ةن ادقةةأ  اسهل
 و سقال احلااأ  ةا حيف محلااأ ةن إ مظ وإهانة دةلحاسهي ودةا دصو احلااأ روق رتان ألنه ال اأ  
[  مفايةةع الةةةا مجةةةة  دةةةذين 19 درلةةن ي ةةةهل دمنةةا دنةةزا إداةةك ةةةن و ةةك احلةةق كلةةن هةةق داللةةا إمنةةا يتةةذكا دودةةقا األدبةةاأ] 

استقاال اي ةن واديارا ق صقو  ا ستفوام منباوا الةا  فةة ادضادني الن ال م استجا قا داهبهل احلاىن  اآليةأ راديمم دنفي 
 ا ستقاالي كققده  درلن كا  ة ةنا كلن كا  راسقا   ياتقو  أ 

واسةت ا يةةن   ي ةةةهل د  ادقةةاآ  رتةةق اسةةهل األاللةةا ألنةةه انتفةا الةلةةه  نيةةيال ظةةاها  ةةني رأشةةبه األاللةةاأ راديةةاف دةتنيةةا ه  
ستقاال اياا   ه ادتلاثو ق ادفضو  قاينة ذكا اد لاأ وىذه ا لةة ق اي ةىن امقةاا  ققدةه ق دوا ةات لو ق ادتلاثوأ وا 

 اداقو   وادذق دنزا إداك ةن و ك احلق  إىل    ي ةنق  أ 
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محلةق درةهل دااةقا دهةم ومجةة  إمنا يتذكا دودقا األدباأ  م ةاو د نيةاو ادةذق هةق مب ةىن ا نتفةاال م  سةبه الة م الةلوةهل   

 دةتذكا أل  ادتذكا ةن ش او دو  األدباأأ دق اد ققاأ 
وادققةةا أ إمنةةا  إهللاةةاقي دق    ةةا دو  األدبةةاأأ روةةق م ةةاي  مينيةةاكني  رةةهل   القةةقا ىةةهل إذ انتفةة  الةةنوهل رائةة    

 الققىهلأ 
 واألدباأ: اد ققاأ ومق م ق آقا سقو  آا اللاا أ  
 و  ينقضق  ايا(او وادذين يقةق  ةا دةا    ةه د  يقصةو و نيةق  وهبةهل و ةارق  سةقال احلاةاأ  ادذين يقرق    و    

وادذين صربوا ا تغآال وجةه وهبةهل ودلةاةقا ادقةم  ودنفقةقا ممةا وزلنةاههل سةاا والمناةة وية والو  محلاةنة اداةائة دودئةك ىةهل القةىب 
اسةتئناف ا تة ائي جةاال يناسةةبة ةةا درةا ت ا لةةة ادةح لبةوةا ةةةن ادة او   جيةقز د  ييةق   ادةذين ي ةنةق   ا تةة اال كةمم روةق 

إنياو ا ستقاال  ني رايقنيي ودذدك ذكا ق هذه ا لو رتاا رايقني ق احملاة  وايااوق داظوا د  نفي ادتاقية  انولا ق 
ذدك يقةا ةقلةع هةةذه ا لةةة اداةا قة ذدةك ادنفةي ايةةاا   ةه مفضةاو درتة  ادفةايقني الةةةا اآلقةا هةق نفةي ة ية  محلجةةةي و ة

ا لةةةة ةفاةة ا م ةةةام دنفةةي ادتاةةقية ايققةةق  ةنةةه مفضةةاو ايةة ةنني الةةةا اينيةةاكنيي رايةةق  لقدةةه  ادةةذين يقرةةق   ةاةةن ا إداةةه 
 وكذدك ةا ال ف الةاهأ ومجةة  دودئك ىهل القىب اد او  ةان اأ 
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جةة ياو  مبةةا   ةة  اسةةهل اسشةةاو  ةةةن دجةةو واجةةتمأ اسةةهل اسشةةاو   دودئةةك ىةةهل القةةىب ادةة او  دةتنباةةه الةةةا د  اينيةةاو إدةةاوهل  
 األوصاف ادح لبو اسهل اسشاو ي كققده م اىل  دودئك الةا ه ى ةن وهبهل  ق دوا سقو  ادبقا أ 

ونظةا هةذه ا لةةةة لقدةه م ةةاىل  ادةذين حينيةةاو  الةةا وجةةقهوهل إىل جوةنهل دودئةةك شةا ةيةةاان ودهللاةو سةةبام  ةةن لقدةةه  و   
 ن مفااا أ امقنك مب(و إ  جئناك محلق ودرتا

ول  ظوا هبذه ا لةة كةوا ومبقل وا مفضاو ادذين ي ةلق  د  ةا دنزا رتق مبا ىهل ةن صفات اديلاا ايقجبة دةفضو ق  
ادةة ناا ورتاةةن ايقةةا ق اآلقةةا  ومبةةا ألهللاةة ا ههل ةةةن هللاةة  ذدةةك ق لقدةةه  وادةةذين ينقضةةق  الوةة     إىل لقدةةه  وىةةهل سةةقال 

 اد او أ 
قق اياال ةا الاه  الةا د  ي لةهأ وة ىن اد و : ادقال  ايقثق إبظواو اد زم الةةا كقاقةه ةةن ميةني دو وادقراال مد و : د  حي 

 أتكا أ 
وجيةةقز د  ييةةق   ادةةذين يقرةةق    وةة     ن تةةا دققدةةه  دودةةقا األدبةةاأ  وميةةق  مجةةةة  دودئةةك ىةةهل القةةىب ادةة او  ن تةةا ةناةةاأ  

 واسماا  مسهل اسشاو  دةغاض ايذكقو آنفاأ 
والوة    ةقةة و ةضةةاف يف قدةهأ دق ةةةا الاهةة وا   الةةةا ر ةةهي دو ةةةن إهللاةةارة ايقةة و إىل راالةةهي دق ةةةا الوةة     ةةه  

إداوهلأ والةا كم ادقجوني راياا   ه اسميا  ادذق دقذه   الةا ااةق اينيةاو إداةه  ققدةه  وإذ دقةذ و ةك ةةن  ةف آ م ةةن 
 ا يهل لادقا  ةا أ ومق م ق سةقو  األالةاافي رةذدك الوة ههل وهبةهلأ وديضةا  ظوقوههل ذوايههل ودشو ههل الةا دنفاوهل ددا 

 ققده  دمل دالو  إدايهل اي  ف آ م د    م ب وا ادنيا ا  إنه ديهل ال و ةبني ود  االب وين ي وذدك الو    ىةهل    ي بة وه 
 و  ي ب وا  اهأ رحقو اد و  مالتباو إهللاارته إىل ةف قده وإىل راالةهأ 

دو اله   ق ر ا  ادبنيا رننيأ الةاه دصةةوهل ومقةة ه ذويتةهي واسةتلا االةلاروهل ت  نةه قةادقوهلأ وذدةك ةةن آةو وذدك دةا  
الوةة   أ و ةةةاد الةةةاوهل   ةةة  ذدةةةك كايةةف الوةةة ههل رأقةةةذوا يتناسةةق  ومنيةةةتبه األةةةقو الةةةةا   ضةةةوهل ر ةةاد الةةةةاوهل اسشةةةااك 

ع   ق ر ةةا  اد قةةقا اداةةةالة   ئةةو ادقرت اناةةة يةةن أتةةةو دتفةةاي وهل ادنظةةا ق   ئةةو ادتقرتاةة ي وألنةةه  ةةذدك اد وةة  لةة  دو  
ودسةةةهل دةةة داوي وديةةن اينيةةاكني دالاهللاةةقا وكةةا اوا ذدةةك اد وةة  ادقةةائهل ق ادف ةةا ي رةةم جةةام د  كةةا  اسشةةااك إ  ةةا  دة وةة  

 ونقضا دهي ودذدك ال ف  مجةة  و  ينقضق  ايا(او  الةا مجةة  يقرق    و    أ 
(او  حيلو الةا م ايف ا ن  رااةتغاو مجاةع ايقاثاةق و ةذدك ييةق  دالةهل ةةن الوة    رانيةلو ايقاثاةق وادت ايف ق  ايا 

 احلاصةة  ني ادناس ةن الوق  ودميا أ 
ومالتباو هذا اد لقم رتقة  ةغايا  ةا  انه و ني الو   أ ومةك هي ةاق ة ال ف  و  ينقضق  ايا(او  الةا  يقرق   

  ي ىن األوىل  نفي هللا هاي وم ايضا مينياكني  مقاروهل  ض  ذدك اديلاا ر  ف ادتأكا    و     ةع رتققا ادتأكا
 مالتباو ايغايا  مد لقم وااققصأ 
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وايا(او واد و  ةلا را أ واسيفاال ونفي ادنق  ةتح ا اي ىنأ وا ت ا ةن ادقفات هبذه ااقةةة ألرةا منبة  الةن اسميةا    

 ت و ايقواي ودذدك ال ف الةا  يقرق    و     لقده  و  ينقضق  ايا(او  كذياا ةن كو ةا راه رقضهأ دصو اااا
وهةةةةذه ادقةةةةمت صةةةةفات ألو  األدبةةةةاأ ر  فوةةةةا ةةةةةن مأ ال ةةةةف ادقةةةةفات دةلقصةةةةقف ا رتةةةة ي ودةةةةا  ةةةةةن ال ةةةةف  

       األصنافأ وذدك ة(و اد  ف ق لقا ادنياالا ادذق دنني ه ادفااال ق ة اين ادقاآ :    
إىل ايةك ادقام وا ن اىلام                      وداث اديتابة ق ايز رتهل راي ىن: ادةذين يتقةفق  مبضةلق  كةو صةةة ةةن   

هةةذه ادقةةمت كةلةةا الةةاض ةقةةت   مقةةاروهل هبةةا حباةةث إذا وجةة  ايقتضةةي ومل يتقةةفقا مبقتضةةاه كةةانقا  ةةا ةتقةةفني  تةةةك 
 دض ي وةنوا ةا   ياتةزم إ  ادتفايط ق ادفضوأ ادفضائوي رلنوا ةا ياتةزم ا مقاف م

ودالاةة  اسةةةهل ايقصةةةقا هةةةذا وةةةا ال ةةةف الةاةةةه ةةةةن األالةةاال ايقصةةةقدةي دة  دةةةة الةةةةا د  صةةمها ققةةةاا الظالةةةة مقتضةةةي   
 ا هتلام  ذكا ةن امقف هباي ود رع مقههل د  القىب اد او   متحقق ىهل إ  إذا مج قا كو هذه ادقفاتأ 

 يقةق  ةا دةا    ه د  يقصو  ةا يق و الةا ادفايق ادذين يقرق    و   أ راياا  أ ادذين  
وةناسةبة ال فةه د  وصةو ةةا دةةا    ةةه د  يقصةو دثةا ةةن آةو ادقرةاال   وةة    وهةق الوة  اد االةة ادة اقو ق لقدةةه  ود   

 االب وين هذا صااط ةاتقاهل  ق سقو  ي أ 
ةةةق جمةةازا الةةةا ادقةةاأ وهللاةة ه اىجةةاأ واشةةتوا جمةةازا ديضةةا ق اسرتاةةا  وادقصةةو: هللاةةهل شةةيال دنيةةيالي وهللاةة ه ادق ةةعأ وي  

واسكةةاام وةنةةه لةةقىهلي صةةةة ادةةارتهلي دق اسرتاةةا  ألجةةو ادةةارتهلي دق ألجةةو ادقاا ةةة اآلماةةة ةةةن األورتةةام ةباشةةا  دو  قاسةة ةي 
دبةا ةةن اشةلاك ق وذدك ادناه ا ائي ةن األةواتأ ود ةق  الةا لاا ة ادناه ةن جانه اآلمال ديضا ألرا   ختةق  ا

 األةوات ودق     أ 
و ةةةا دةةةا    ةةةه د  يقصةةو  الةةةام ق مجاةةع األواصةةا واد مئةةةق ادةةح دةةةةا   ميةةق   واسرتاةةا  ألصةةةحاهباي رلنوةةا آصةةةا   

 اسميا ي وةنوا آصا  ادقاا ة وهي صةة ادارتهلأ ول  امفةق ايفاةاو  الةةا درةا ةةاا    هنةاي ولة  مقة م ة(ةةه النة  لقدةه م ةاىل
  وةا يضو  ه إ  ادفاسقني ادذين ينقضق  الو    ةن     ةا(اله ويق  ق  ةا دةا    ه د  يقصو  ق سقو  ادبقا أ 

وإمنا د نه ق ادت با النوا   ايقة اسهل ايقصقا  ةا دةا    ه د  يقصو  يا ق ادقةة ةن ادت اي  م  واصةوا آت مبةا  
ت ةاي  مينيةاكني ادةذين ل  ةقا دواصةا ادقاا ةة  اةنوهل و ةني وسةقا   صةةا   الةاةه وسةةهل ياهللاي   دانتقو ةن ذدك إىل اد

 وةن ة ه ةن اي ةنني ودساالوا إداوهل ق كو رتاا وكتبقا صحافة ادق  اة ةع  ف هاشهلأ 
 ههل وانووههلأ وراوا اد(ناال الةا اي ةنني  رهل يقةق  األورتام ومل يق  قا دورتام لقةوهل اينياكني إ  الن  ةا رتاو ق  
ولقده  د  يقصو    ا ةن هللالا   ه ي دق ةا دةا   يقصةهأ وجيال هبذا ادنظهل دزاي   مقايا ايققةق  وهةق األورتةام   ة   

 مقاياه ميقصقداةأ 
واانياة: ققف  ت ظاهل ايخقف ةنهأ ومق ة  ق لقدةه م ةاىل  وإرةا ديبةا  إ  الةةا اااشة ني  ق سةقو  ادبقةا أ وم ةةق  

  ةق ااقفأ الةا ة
 وااقف: ظن ولقع ايضا  ةن شيالأ ومق م ق لقده م اىل  إ  د   ارا د  يقالا رت و     ق سقو  ادبقا أ  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 و سقال احلااأ  ةا حيف  ه مما ياقال احملاسهي ول  مق م آنفا دق  ارق  ولقاله الةاوهل رالكق  اد لو ادايالأ  
ق   وةةا ال ةف الةاولةا  قةاغة ايضةاوع ق مةةك األر ةاا االاةة سرةا   وجاالت ادقمت  ادذين يقرةق    وادةذين يقةة 

 ادتج   كناية الن ا ستلااوأ 
وجاالت صةة  وادذين صربوا ا تغاال وجه وهبهل  وةا ال ف الةاوةا وهق دلةاةقا ادقةم  ودنفقةقا   قةاغة ايضةي سرةا   كقةق  

 دصقا دفضائو األاللااأ هذه األر اا اد(مثة ىهل و ينوا ةن دنفاوهل منقيوا هبا ألرا 
رأةةةا ادقةةرب ر،نةةه ةةةمك اسةةتقاةة األاللةةاا وةقةة وها رةةإذا ختةةةق  ةةه ايةة ةن صةة وت النةةه احلاةةنات وادفضةةائو  اةةوقدةي  

 ودذدك را  م اىل  إ  اسناا  دفي قاا إ  ادذين آةنقا واللةقا ادقاحلات ومقاصقا محلق ومقاصقا مدقرب أ 
اوا ةا ق ادقرب ةن اااصاة دققده م اىل  إ  ادقم  منوا الن ادفحنياال واينيا  ولقده ودةا ادقم  ر،را اللا  اد ين ور 

 م اىل  واست انقا مدقرب وادقم  أ 
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ودةةا اسنفةاو رأصةةةه ادزكةا ي وهةي ةقاونةةة دةقةم  كةلةا ذكةةاتي وىةا احلةظ األوىف ةةةن االتنةاال ادة ين هبةةاي وةنوةا ادنفقةةات   

 ي وهي دههل األاللااي أل   ذا اياا ينيق الةا ادنفقس ريا  ده ةن األمهاة ةا ج ةه ةناا دةقم أ واد  ااي كةوا
مث دالاةة  دسةةةقأ ادت بةةا ميضةةاوع ق اي  ةةقف الةةةا ادقةةةة وهةةق لقدةةه  ويةة والو  محلاةةنة اداةةائة   لتضةةاال ايقةةام إرةةا    

الاهللاة دةاةائات الةةا مفةاوتي رقصةف ىةهل  واال ذدةك     ادتج   إمياال إىل د  جت   هذا اد وال مما حياص الةاه أل  ادناس
 ي ر قا اداائات محلاناتأ 

 وادققا ق ال ف  وادذين صربوا  وق إالا   اسهل ايقصقا كادققا ق  وادذين يقةق  ةا دةا    ه د  يقصو أ  
ا  ادقرب الةا ةنياو در اا اارب ونقا وادقرب: ةن احملاة أ ومق م ق لقده م اىل  واست انقا مدقرب  ق سقو  ادبقا أ وايا  

 اد ينأ 
و ا تغاال وجه وهبهل  ةف قا ألجةه ا صربوا أ وا  تغاال: اد ةهأ وة ىن ا تغاال وجه   ا تغاال وهللااه كأنه ر و ر م ي ةه  

  ه إلباده الن  دقائهأ ومق م ق لقده م اىل  وةا منفقق  إ  ا تغاال وجه    ق آقا سقو  ادبقا أ 
 ىن درهل صربوا ألجو د  ادقرب ةأةقو  ه ةن     دغاض آقةا كةاداايال داقةاا ةةا دصةربه الةةا ادنية ائ  و مقةاال مشامةة واي  

 األال االأ 
 واداا واد مناة مق م وجه ذكامها ق لقده م اىل  ادذين ينفقق  دةقاىهل مدةاو وادنواو ساا والمناة  دواقا سقو  ادبقا أ  
أ وهةةق هنةةا ةاةةت او سزادةةة دثةةا ادنيةةيال رايةةق    ةة  رتقةةقا ايةة رقع ولبةةو رتقةةقده    ي ةة  ةةةا مينةةع وادة وال: ادةة رع واد ةةا  

رتققدهأ راق و ذدك    يتبع اداائة إذا ص وت ةنه  ف و احلانات رإ  ذدك ك ا  اداائةأ لةاا ادنةيب صةةا   الةاةه 
 لا  انه و ني و هأ وسةهل  اي ة اذ امق   رتاث كن  ودمبع اداائة احلانة  حوا  أ وقاصة را
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ويق و م    يقا و ةن ر و ة ه سائة مب(ةوا  و يقا و ذدك مسرتاا ي لاا م اىل  ا رع مدح هي درتاةن رةإذا ادةذق  
 انةةك و انةةه الةة او  كأنةةه و   ةةاهل     يقةةو ةةةن ل  ةةه وي  ةةي ةةةن رتاةةةه وي فةةق اللةةن ظةلةةهأ وذدةةك رالةةا  ةةني األرةةاا  

 ىل استلااو ادضاأ لاا م اىل ق ذدك  إمنا اي ةنق  إقق  رأصةحقا  ني دققييهل أ وكذدك  ني ا لاالات إذا مل يف  إ
ويقة و مد ة وا الةةن ر ةو اداةةائة   ة  اد ةزم رةةإ  ذدةك اد ةة وا رتاةنة  ودت اداةائة اي ةةزوم الةاوةاأ لةةاا ادنةيب صةةةا    

 الةاه وسةهل:  ةن ههل  اائة رةهل ي لةوا كتبوا   ده رتانة  أ 
مجاع هذه اي اين وىذا مل ي قه مبا يقتضي د  اياا  ة اةةة ايايال مسرتاا  كلةا دمبةع ق لقدةه  و   رق  مجع  ي ودو   

ماتقق احلانة و  اداائة ا رع مدح هي درتان  ق سقو  رقة أ وكلا ق لقده  ا رع مدح هي درتان اداائة حنن دالةهل 
 مبا يقفق   ق سقو  اي ةنق أ 

ادةة او  قةةرب الةةن  ادةةذين يقرةةق    وةة    أ و ا اسةةهل اسشةةاو  الةةةا د  اينيةةاو إدةةاوهل جةة ياو   ومجةةةة  دودئةةك ىةةهل القةةىب 
محليهل ادقاو      اسهل اسشاو  ألجو ةا وصف  ه اينياو إداوهل ةن األوصافأ كلا ق لقده  دودئك الةا ه ى ةن وهبهل  

 ق دوا سقو  ادبقا أ 
و أ ول م اةاوو الةا ايبت د دة  دة الةا ادققاي دق ىهل القىب ادة او و ىهل القىب اد او  مجةة ج ة  قربا الن اسهل اسشا 

   دةلتقفني  هللا ا  صفاههلأ روق لقا إهللااقأ 
واد قىب: اد البةأ وهي ادنييال ادذق ي قهي دق يقع القه شيال آقاأ ول  اشةتوا اسةت لاىا ق آقةا  ااةاي لةاا م ةاىل  

 ةة هللا ها ق لقده  وىهل سقال اد او أ  واد البة دةلتقني أ ودذدك ول   هنا ق ةقا 
ودةا لقده  والقىب ادياراين ادنةاو  روةق ةنيةاكةة كلةا سةاأ  ق آقةا اداةقو  النة  لقدةه  وسةا ةهل اديةارا يةن القةىب ادة او أ  

 وانظا ةا ذكامه ق مفاا لقده م اىل  وةن ميق  ده الالبة اد او  ق سقو  ادققص رق  ز مه  ااانأ 
 و  ةن إهللاارة ادقفة إىل ايقصقفأ واي ىن: ىهل اد او اد البةأ دق احلانةأ وإهللاارتوا إىل  اد ا 
[ سةمم 23  جنات ال   ي قةقرا وةن صةة  ةةن آمئوةهل ودزواجوةهل وذوايهةهل وايمئيةة ية قةق  الةةاوهل ةةن كةو مأ] 

أ ومقةة م ق لقدةةه [   جنةةات الةة     ةة ا ةةةن  القةةىب ادةة او أ واد ةة  : ا سةةتقااو24الةةةايهل مبةةا صةةربمت رةةن هل القةةىب ادةةذاو]
  وةااكن  ابة ق جنات ال    ق سقو   ااال أ 

   
 

 2242صفحة : 
 
وذكةا  يةة قةقرا   ستحضةةاو احلادةةة ادبواجةةةأ وا لةةة رتةةاا ةةةن  جنةةات  دو ةةةن هللاةلا  ىةةهل القةةىب ادةة او أ وادةةقاو ق   

اجوةةهل ايتةةةأهةني دةة ققا ا نةةةة  وةةةن صةةة  ةةةةن آمئوةةهل  واو اي اةةةة وذدةةك زاي   اسكةةةاام    ج ةةو دصةةقىهل ورةةةاوالوهل ودزو 
دقمرتوهل ق اد وجة ادح ههل راوا  رلن كان  ةامبته  و  ةاامبوهل حلق هبهلي وةن كان  ةامبته رقو ةاامبوهل حلققا ههل  ةهي 
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رةوهل ادفضو ق احلادنيأ وهذا ك ياه ق لقده م اىل  ارتنياوا ادذين ظةلقا ودزواجوهل  اآلية أل  ةنياه   الذاأ األلاوأ 
  الذاأ ةضاالفأ

وق هذه اآلية  نياى ين كا  ده سةف صاحل دو قةف صاحل دو زوم صاحل ممن كقق  راوهل هذه ادقمت دنه إذا صاو  
إىل ا نة حلق  قاحل دصقده دو راواله دو زوجهأ وةا ذكا   هذا إ  ىذه ادبنيا  كلا لاا   م اىل  وادذين آةنقا وامةب وهل 

 ةا ددتناههل ةن اللةوهل ةن شيال أ ذويتوهل إبميا  دحلقنا هبهل ذوايههل و 
 واآلمال ينيلو األةوات الةا  ايقة ادتغةاه كلا لادقا: األ قينأ  
ومجةة  وايمئية ي قةق  الةاوهل ةن كو مأ  ال ف الةا  ي قةقرا  روةي ق ةقلةع احلةااأ وهةذا ةةن كةااةتوهل وادتنقيةه  

 هبهلي رإ  ما   وسو   الةاوهل ةظوا ةن ةظاها إكااةهأ 
ةن كو مأ  كناية الن ك(ا   نياا  ايمئية إايههل حباث    ةق مأ ةن د قاأ  اقههل   مة قو ةنةه ةمئيةةأ وذكا    

ذدك د  هذا اد ققا يا كا  جمةبة ةاا  كا  ك(اا ق األةينةأ ويفوهل ةنه د  ذدك ك(ةا ق األزةنةة روةق ةتيةاو ألرةهل ةةا 
 وهلي ريأنه لاو ةن كو مأ ق كو آ أ  قةقا ةن كو مأ إ  أل  كو مأ ةنيغقا   ائفة ةن

ومجةة  سمم الةايهل  ةققا لقا حمذوف أل  هذا   ييق  إ  كمةا ةن اد اقةنيأ وهذا كاةة يققة  ةنوةا أتنةا  دهةو  
 ا نةأ 

 وادبةةاال ق  مبةةا صةةربمت  دةاةةبباةي وهةةي ةت ةقةةة مديةةق  اياةةتفا  ةةةن اةةةاوو وهةةق الةايهل أ وادتقةة يا: انديةةهل هةةذا ادتيةةامي 
 مدامم  ابه صربكهلأ وجيقز د  ييق  ةت ةقا مبحذوف ةاتفا  ةن ايقامي دق هذا ادن اهل اينياه  مبا صربمتأ 

 واياا : ادقرب الةا ةنياو ادتياداف والةا ةا جاه وا  ةقاىهل ودنفاوهلأ  
ة ةقةام اا ةاأ وراع الةا ذدةك  رةن هل القةىب ادة او  مفايةع ثنةاال الةةا رتاةن الةالبتوهلي وايخقةقص مية ح حمةذوف د  دة 

 الةاهأ وادتق يا: رن هل القىب اد او  او القباكهلأ ومق م ة ىن  القىب اد او  آنفاأ 
  وادذين ينقضق  الو    ةن     ةا(اله ويق  ق  ةا دةا    ه د  يقصو ويفاة و  ق األوض دودئةك ىةهل ادة نةة وىةهل  

هةةق ينظةةا إىل شةةاح جملةو لقدةةه  كلةةن هةةق داللةةا أ [  هةةذا شةةاح رتةاا دهللاةة ا  ادةةذين يقرةةق    وة   ي و 25سةقال ادةة او]
 وا لةة ة  قرة الةا مجةة  ادذين يقرق  أ 

 ونق  اد و : إ  اده وال م ادقراال  هأ  
 وزاي    ةن     ةا(اله  زاي   ق منيناع ادنق ي دق ةن     مقثاق اد و  وأتكا هأ  
ذين ينقضق  الو    ةن     ةا(اله ويق  ق  ةا دةا   ومق م نظا هذه اآلية لقده م اىل  وةا يضو  ه إ  ادفاسقني اد 

  ه د  يقصو ويفا و  ق األوض  ق دوائو سقو  ادبقا أ 
 ومجةة  دودئك ىهل ادة نة  قرب الن  وادذين ينقضق  ي وهي ةقا و مجةة  دودئك ىهل القىب اد او أ  
 واداقال هللا  اد قىب كلا مق مأ  وادب   الن ادا ة واازق وإهللاارة سقال اد او كإهللاارة القىب اد اوأ 
[  هةذه ا لةةة ةاةتأنفة 26   يباط ادازو ين ينياال ويق و ورارتقا محلاا  اد ناا وةا احلاا  اد ناا ق اآلقا  إ  ةتاع] 

استئنارا  ااناا جةقام اللةا يوجة  ق نفةقس اداةاة ني ةةن اية ةنني واديةاراين ةةن الةاع لقدةه  دودئةك ىةهل ادة نةة وىةهل سةقال 
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دة او  ايفاةة  درةةهل ةغضةةقأ الةةاوهلي رأةةةا اي ةنةةق  راققدةةق : كاةف  اةةط   ادةةازو ىةةهل ق ادة ناا رةةاز ا وا  ةةه  غاةةاان وكفةةاا ا
وهةم الةذهبهل ق ادة ناا ماقاصةة كلةا لة و م ةذيبوهل ق اآلقةا ي وذدةك ة(ةو لةقا ةقسةا  الةاةه اداةمم   و نةا إنةك آماة  

ا و نا داضةقا الن سباةك ي ودةا ادياراو  رااخاو  ةن ادقالا  ةز هني مبا ىهل ةن راالق  وة،ه زينة ودةقا  ق احلاا  اد نا
ن لةةةأ رأجاةةه ادفايقةةا       ينيةةاال  اةةط ادةةازو دةةب   البةةا ه ونققةةه دةةب   آقةةا حليلةةة ةتقةةةة  سةةباأ اد ةةا  ق 

اال ي وةنيةائته م ةاىل ودسةباهبا   اد نااي ودذدك امقاا حباا اديااةة الن ه ق اآلقا أ ودذدك جاال ادت لاهل ق لقده  ين يني
 ي ةع الةاوا درت أ 

   
 

 2242صفحة : 
 
وذكةا  يةة قةقرا   ستحضةةاو احلادةةة ادبواجةةةأ وا لةةة رتةةاا ةةةن  جنةةات  دو ةةةن هللاةلا  ىةةهل القةةىب ادةة او أ وادةةقاو ق   

هةني دةة ققا ا نةةةة  وةةةن صةةة  ةةةةن آمئوةةهل  واو اي اةةةة وذدةةك زاي   اسكةةةاام    ج ةةو دصةةقىهل ورةةةاوالوهل ودزواجوةةهل ايتةةةأ
دقمرتوهل ق اد وجة ادح ههل راوا  رلن كان  ةامبته  و  ةاامبوهل حلق هبهلي وةن كان  ةامبته رقو ةاامبوهل حلققا ههل  ةهي 
رةوهل ادفضو ق احلادنيأ وهذا ك ياه ق لقده م اىل  ارتنياوا ادذين ظةلقا ودزواجوهل  اآلية أل  ةنياه   الذاأ األلاوأ 

 الذاأ ةضاالفأ 
اآلية  نياى ين كا  ده سةف صاحل دو قةف صاحل دو زوم صاحل ممن كقق  راوهل هذه ادقمت دنه إذا صاو  وق هذه 

إىل ا نة حلق  قاحل دصقده دو راواله دو زوجهأ وةا ذكا   هذا إ  ىذه ادبنيا  كلا لاا   م اىل  وادذين آةنقا وامةب وهل 
 ةن اللةوهل ةن شيال أ  ذويتوهل إبميا  دحلقنا هبهل ذوايههل وةا ددتناههل

 واآلمال ينيلو األةوات الةا  ايقة ادتغةاه كلا لادقا: األ قينأ  
ومجةة  وايمئية ي قةق  الةاوهل ةن كو مأ  ال ف الةا  ي قةقرا  روةي ق ةقلةع احلةااأ وهةذا ةةن كةااةتوهل وادتنقيةه  

 هبهلي رإ  ما   وسو   الةاوهل ةظوا ةن ةظاها إكااةهأ 
كناية الن ك(ا   نياا  ايمئية إايههل حباث    ةق مأ ةن د قاأ  اقههل   مة قو ةنةه ةمئيةةأ   وذكا  ةن كو مأ   

ذدك د  هذا اد ققا يا كا  جمةبة ةاا  كا  ك(اا ق األةينةأ ويفوهل ةنه د  ذدك ك(ةا ق األزةنةة روةق ةتيةاو ألرةهل ةةا 
 لاو ةن كو مأ ق كو آ أ  قةقا ةن كو مأ إ  أل  كو مأ ةنيغقا   ائفة ةنوهلي ريأنه 

ومجةة  سمم الةايهل  ةققا لقا حمذوف أل  هذا   ييق  إ  كمةا ةن اد اقةنيأ وهذا كاةة يققة  ةنوةا أتنةا  دهةو  
 ا نةأ 

وادبةةاال ق  مبةةا صةةربمت  دةاةةبباةي وهةةي ةت ةقةةة مديةةق  اياةةتفا  ةةةن اةةةاوو وهةةق الةايهل أ وادتقةة يا: انديةةهل هةةذا ادتيةةامي  
 ابه صربكهلأ وجيقز د  ييق  ةت ةقا مبحذوف ةاتفا  ةن ايقامي دق هذا ادن اهل اينياه  مبا صربمتأ مدامم  

 واياا : ادقرب الةا ةنياو ادتياداف والةا ةا جاه وا  ةقاىهل ودنفاوهلأ  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ةاأ وراع الةا ذدةك  رةن هل القةىب ادة او  مفايةع ثنةاال الةةا رتاةن الةالبتوهلي وايخقةقص مية ح حمةذوف د  دةة ةقةام اا 
 الةاهأ وادتق يا: رن هل القىب اد او  او القباكهلأ ومق م ة ىن  القىب اد او  آنفاأ 

  وادذين ينقضق  الو    ةن     ةا(اله ويق  ق  ةا دةا    ه د  يقصو ويفاة و  ق األوض دودئةك ىةهل ادة نةة وىةهل  
 شةةاح جملةو لقدةةه  كلةةن هةةق داللةةا أ [  هةةذا شةةاح رتةاا دهللاةة ا  ادةةذين يقرةةق    وة   ي وهةةق ينظةةا إىل25سةقال ادةة او]

 وا لةة ة  قرة الةا مجةة  ادذين يقرق  أ 
 ونق  اد و : إ  اده وال م ادقراال  هأ  
 وزاي    ةن     ةا(اله  زاي   ق منيناع ادنق ي دق ةن     مقثاق اد و  وأتكا هأ  
الو    ةن     ةا(اله ويق  ق  ةا دةا    ومق م نظا هذه اآلية لقده م اىل  وةا يضو  ه إ  ادفاسقني ادذين ينقضق  

  ه د  يقصو ويفا و  ق األوض  ق دوائو سقو  ادبقا أ 
 ومجةة  دودئك ىهل ادة نة  قرب الن  وادذين ينقضق  ي وهي ةقا و مجةة  دودئك ىهل القىب اد او أ  
 اد قىب كلا مق مأ  وادب   الن ادا ة واازق وإهللاارة سقال اد او كإهللاارة القىب اد اوأ واداقال هللا  
[  هةذه ا لةةة ةاةتأنفة 26   يباط ادازو ين ينياال ويق و ورارتقا محلاا  اد ناا وةا احلاا  اد ناا ق اآلقا  إ  ةتاع] 

استئنارا  ااناا جةقام اللةا يوجة  ق نفةقس اداةاة ني ةةن اية ةنني واديةاراين ةةن الةاع لقدةه  دودئةك ىةهل ادة نةة وىةهل سةقال 
اةة  درةةهل ةغضةةقأ الةةاوهلي رأةةةا اي ةنةةق  راققدةةق : كاةف  اةةط   ادةةازو ىةةهل ق ادة ناا رةةاز ا وا  ةةه  غاةةاان وكفةةاا ادة او  ايف

وهةم الةذهبهل ق ادة ناا ماقاصةة كلةا لة و م ةذيبوهل ق اآلقةا ي وذدةك ة(ةو لةقا ةقسةا  الةاةه اداةمم   و نةا إنةك آماة  
ةقا الن سباةك ي ودةا ادياراو  رااخاو  ةن ادقالا  ةز هني مبا ىهل ةن راالق  وة،ه زينة ودةقا  ق احلاا  اد ناا و نا داض

ن لةةةأ رأجاةةه ادفايقةةا       ينيةةاال  اةةط ادةةازو دةةب   البةةا ه ونققةةه دةةب   آقةةا حليلةةة ةتقةةةة  سةةباأ اد ةةا  ق 
ته م ةاىل ودسةباهبا   اد نااي ودذدك امقاا حباا اديااةة الن ه ق اآلقا أ ودذدك جاال ادت لاهل ق لقده  ين ينياال ي وةنيةائ

 ي ةع الةاوا درت أ 
   
 

 2243صفحة : 
 
ودرةةا  مقةة مي اياةةن  إداةةه الةةةا ااةةرب ادف ةةةي ق لقدةةه    يباةةط  مققيةةة دةحيةةهل وأتكاةة اي أل  ايققةةق  د  ي ةلةةه ادنةةاس   

اف إذ دةا   ةة ةةن ودف  اد ققا إداه الةا ودق اداياكي ق دة(ادهأ ودا  ايقام ةقام إرا   احلقا كلا  وم الةاه اديني
 يزالهل ادنياكة ت ق ذدكي دو ةن يزالهل د      يف و ذدك راقق  ادا  الةاه   ايق ادققاأ 

 وادباط: ةات او دةي(ا  ودة وامأ وادق و: كناية الن ادقةةأ  
 ويا كا  ايققق  األوا ةن هذا اديمم م ةاهل اياةلني كا  اديمم ةقجوا إداوهلأ  
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اين  ضلا ادغابة إشاو  إىل درهل دلو ةن د  يفولقا هةذه ادة لائق د نجواةة نفقسةوهل روةهل رارتةقا مبةا وجيال ق جانه اديار 
ىهل ق احلاا  اد ناا و فةقا الن اآلقا ي رادفاح ايذكقو راح   ا و غاا  كلا ق لقده م اىل ق شأ  لاوو   إذ لاا ده لقةه 

اا  اد ناا  و  اهتلام مآلقا أ وهةذا اي ةىن درةا ه ا لتقةاو الةةا ذكةا   مفاح إ      حيه ادفارتني ي راي ىن رارتقا محل
 اد ناا ق رتني ذكا اآلقا  ديضا  ققده  وةا احلاا  اد ناا ق اآلقا  إ  ةتاع أ 

 واياا  محلاا  اد ناا ومآلقا  ن الولا  قاينة اداااوي راديمم ةن إهللاارة احليهل إىل ادذات واياا  درتقاىاأ  
  ظةاف ةاةتقا رتةاا ةةن  احلاةا  ادة ناا أ وة ةةىن  ق  ادظاراةة اةازيةة مب ةىن ايقاياةةي دق إذا ناةب  درتةقاا احلاةةا  و ق  

ادة ناا  رتةقاا اآلقةا  ظوةا د  درتةقاا ادةة ناا ةتةاع لةاةوي ومقة م النة  لقدةه  رلةةا ةتةاع احلاةا  ادة ناا ق اآلقةا  إ  لةاةةو  ق 
 سقو   ااال أ 

 ينقضيأ ومنياه دةتقةاو كققده    يغانك مقةه ادذين كفاوا ق ادبم  ةتاع لةاو أ وايتاع: ةا يتلتع  ه و  
[  ال ةف  ةاض 27 ويققا ادذين كفاوا دق  دنزا الةاةه آيةة ةةن و ةه لةو إ    يضةو ةةن ينيةاال ويوة ق إداةه ةةن دانأ] 

ةاه ةن ادازو راأدقا م جاو ادضا ق الةا  اض ولقة الةا لقةأ وايناسبة ذكا رارتوهل حبااههل اد ناا ول  ا لوا مبا ههل ال
لقىهل  ادةوهل إ  كا  هذا هق احلق ةن الن ك رأة ا الةانا رتجاو  ةةن اداةلاال دو ائتنةا   ةذاأ ددةاهل أ وهةذه ا لةةة ميايةا 
دنظاهةا اداةا قة  ويقةقا ادةذين كفةاوا دةق  دنةةزا الةاةه آيةة ةةن و ةه إمنةا دنةة  ةنةذو أ رأالاة ت مةةك ا لةةة إالةا   اا اةةه  

ةن ق بته داأ  مبا  قي الةاه ق ذدك ادغاض   ة  د  يفقةو مبةا التضةا ايقةام ادفقةو  ةه مث يتفةا  إىل ةةا ماكةه ةةن كةلة 
لبةةوي رإنةةه   ةة  د   انةة  اآلايت اداةةا قة د    لةةا و الةةةا د  ي جةةو ىةةهل اد ةةذاأ وديةةن رتيلتةةه التضةة  الةة م ادتنةةازا 

رتةق  ققدةةه  وإ  م جةةه ر جةه لةةقىهل دإذا كنةا مةةاام إان دفةةي داتحة ى الباةة ه رتبةني ذدةةك كةةه كلةةاا ادتباةةنيأ وكةو ذدةةك  
قةق ج ي  ي والق  إىل ايوهل ةن  اض ادتنقيه  ية ادقاآ  و  دته الةا ص و اداسقا صةةا   الةاةه وسةةهلي وىةذا د اةو 

 اديمم الةا ه ق ادقاآ  القه هذه ا لةةأ 
ةةةن دانأ  ةقلةةع ااةةرب اياةةت لو ق م جاةةه اداسةةقا ودةةذدك م ةةني د  ةقلةةع مجةةةة  إ    يضةةو ةةةن ينيةةاال ويوةة ق إداةةه  

صةا   الةاه وسةهل ةن ش   هللاةمىهل حباةث يةقلن ةةن شةاه  رتةاىهل د  ادضةما وا هتة اال  اة    ودرةهل دةق  درةهل جبةةقا 
 ةن قةقة الققىهل الةا امباع ادضما ديانقا ةوت ين أل  دسباأ اى اية واهللاحةأ 

 وك  هذا ادت جاه ة ا  دقاىأ  
 درت مها: د  آايت ص و ادنيب صةا   الةاه وسةهل واهللاحة دق  د  الققىهل مل م وكوا دفاا  إ واكوهلأ  
اد(اين: د  اآلايت ادقاهللاحة احلااة ل  جاالت ألةهل دقاى رادوها ومل ي ةنقاأ كلا لاا م اىل  وةا ةن نا د  ناسةو مآلايت  

 قا هبا أ إ  د  كذأ هبا األودق  وآمانا  ق  ادنالة ةبقا  رظةل
اد(ادث: د  د  م إميارهل دسبام قفاة ي ةلوا   ل  دهبل  مدت ةاق الةا اينيائة ق لقده  يضو ةن ينياال  ةنوا ةا يةقة   

إداه لقده ق ةقا ةة  ويو ق إداةه ةةن دانأ  وذدةك درةهل ميةربوا ودالاهللاةقا رتةني ال ةقا ادة الق  إىل ادتقرتاة  رةةهل يتةأةةقاي ولة  
دقا  ة رأالاهللاقا النوةا ودةق دان ةقا ودذالنةقا ىة اههل   وديةنوهل نفةاواأ وهبةذا يظوةا ةقلةع ةةا دةةا اداسةقا  ددقا  إداوهل األ دة ا
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الةاه ادقم  وادامم  د  جياه  ه الن لقىهل  دق  دنزا الةاه آية ةن و ةه     يقةقا  إ    يضةو ةةن ينيةاال ويوة ق إداةه 
 ا هللاادني و   رتاىهل ةنياو م جهأ ةن دانأ  ود  ذدك م اي   رهل ممن شاال   د  ييقنق 

   
 

 2244صفحة : 
 
واسان ةة: رتقاقتوةةا اداجةةقعأ ود ةقةة  هنةةا الةةةا ا الةةلاف محلةةق النةة  ظوةةقو   ئةةةه أل  ادةةنف  منفةةا ةةةن احلةةق ا تةة اال مث   

 ماجع إداهي راسان ة هنا هللا  ادنفقوأ 
[ ادةةذين آةنةةقا واللةةةقا ادقةةاحلات  ةةقا ىةةةهل 28 ادةةذين آةنةةقا وم لةةئن لةةةقهبهل  ةةذكا   د   ةةذكا   م لةةةئن ادقةةةقأ] 

[  استئناف االلاهللاةي ةناسةبته ايضةا   حلةاا ادةذين دهللاةةوهل  ي وادباةا  حلةاا ادةذين هة اههل ةةع ادتنباةه 29ورتان ةآأ]
الةةةا د  ة(ةةاا ادةةذين هللاةةةقا وهةةق الةة م ا لئنةةا  لةةةقهبهل دةةذكا  ي وهةةق ادقةةاآ ي أل  لةةقىهل  دةةق  دنةةزا الةاةةه آيةةة ةةةن و ةةه  

لن درةةهل مل ي ة وا ادقةةاآ  آيةة ةةةن  ي مث ادتقةاي  عةةن  الالبةةة هة  الي وادت ةةاي   ضة  ذدةةك ألودئةكي رةةذكاها القةةه يتضة
ا لةة اداا قة يفا  ادغاهللاني وينيا إىل اداببنيأ ودذدك مل جي و  ادذين آةنقا      ةن  ةن دانأ  ألنه دةق كةا  كةذدك 

 ف  واللةةقا ادقةاحلات  الةةا ادقةةة اد(اناةةي ف ادةذين آةنةقا  األوا مل م  ف الةا ادقةة مجةة  وم لئن لةقهبهل  و  ال
ةبت دي ومجةة  د   ذكا   م لئن ادقةقأ  ة لهللاةي و ادةذين دةنةقا  اد(ةاين  ة ا ة ةا ق ةةن  ادةذين آةنةقا  األواي ومجةةة 

   قا ىهل  قرب ايبت دأ 
ك ياةةت او دةةه ا هللاةة ااأأ ومقةة م النةة  لقدةةه م ةةاىل وا  لئنةةا : اداةةيق ي واسةةت ا هنةةا دةاقةةني والةة م ادنيةةكي أل  ادنيةة 

  ودين دا لئن لةيب  ق سقو  ادبقا أ 
و ذكا    جيقز د  ياا   ه قنياة   وةاالبتةه مدقلةقف النة  دةةاه وراةهأ وجيةقز د  يةاا   ةه ادقةاآ  لةاا  وإنةه دةذكا دةك   

 ييتفةقا مدقةاآ  آيةة الةةا صة و اداسةقا رقةادقا  دةق  ودققةك ي وهق ايناسه لقىهل  دق  دنزا الةاةه آيةة ةةن و ةه  ألرةهل مل
دنزا الةاه آية ةن و ه أ والةةا هةذا اي ةىن جةاال لقدةه م ةاىل ق سةقو  ادزةةا  رقيةو دةقاسةاة لةةقهبهل ةةن ذكةا   ي دق دةةذين  

 كا  ل  زا ههل لاق  لةقأي ولقده ق آقاها  مث مةني جةق ههل ولةقهبهل إىل ذكا   أ 
 ادقاآ أ وجيقز د  ياا  ذكا   مدةاا  رإ  إجاااله الةا ادةاا  ينبه ادقةقأ إىل ةاالبتهأ  وادذكا ةن دالاال 
وهةذا وصةف حلاةن رتةةاا اية ةنني وةقاياةته  اةةقال رتادةة اديةاراين ادةذين  لةةا ادنيةك لةةقهبهلي لةةاا م ةاىل   ةو لةةةقهبهل ق  

  لا  ةن هذا أ 
 ا  لئنا  واستلااوه ودنه   يتخةةه شك و  ما  أ واقتا ايضاوع ق  م لئن  ةامني د  دته الةا جت    
وارتتح  مجةة  د   ذكا    حباف ادتنباه اهتلاةةا مبضةلقرا وإ ةااال  قالاةهأ وهةي مبنزدةة ادتةذياو يةا ق م ايةف  ادقةةقأ   

 لئن لةقهبهلي كأنه يققا: ةن ادت لاهلأ وراه إةو  ادبالني الةا اديفا الةا د  يتالقا  الة اي ةنني ةن ادت  ا ق ادقاآ  دت
 إذا الةلتهل وارتة ما اي ةنني رلاذا مين يهل    ميقنقا ة(ةوهل رإ  مةك ق ةتناوديهل أل  ذكا   مبااة يهلأ 
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و ةةقا: ةقةة و ةةةن  ةةاأ  ابةةا إذا رتاةةنأ وهةةي  ةةقز  ادبنيةةاى وادزدفةةاي لةبةة  ايؤهةةا واوا يناسةةبة ادضةةلةي دق ىةةهل ااةةا  
مدةةذكاأ روةهل ق  اةه رتةاا: ق ادة ناا م  لئنةةا ي وق اآلقةا  مدن ةاهل ادة ائهل وهةق رتاةةن ادياةةو ألرةهل ا لأنة  لةةقهبهل 

 ايئاأ وهق ةاج وهل ق آقا دةاههلأ 
وإ مو ايآأ الةاه مالتباو دنه آقا دةاههل ولااوههل كلا د  لااو ايةاال  اتةه ياجةع إداةه   ة  ا نتنيةاو ةنةهأ الةةا دنةه يناسةه  

ي دق ةةن الةامل ايةيةقت وهةق الةامل ااةة  رلقةاها إىل ااةة  وجةقع إىل الايوةا األواأ وهةذا ةا مقاو د  األوواح ةن دةا  
 ةقا و لقده ق اينياكني  وىهل سقال اد او أ 

 وادمم ق لقده  ىهل  دةلةكأ  
  إدةه    كذدك دوسةناك ق دةة ل  قة  ةن لبةوا دةهل دتتةقا الةاوهل ادذق دورتانا إداك وههل ييفاو  مدا ن لةو هةق ويب 

[  هةذا ا ةقاأ الةن لةقىهل  دةق  دنةزا الةاةه آيةة ةةن و ةه  أل  ا ةقاأ اداةا ق  ققدةه 30إ  هق الةاه مقكةة  وإداةه ةتةاأ]
 لةةو إ    يضةةو ةةةن ينيةةاال  جةةقاأ مسالةةااض الةةن جوةةادتوهل وادت جةةه ةةةن هللاةةمىهل وةةةا هنةةا هةةق ا ةةقاأ ادةةاا  دقةةقىهلأ 

ج ةوا ةق قالة الن مجةة  لو إ    يضو ةن ينياال أ ودايةا كا  روي راجقز ج و هذه ا لةة ةن ةققا ادققاأ وجيقز 
 مبنزدة ادباا   لةة ادققا كةواي دو ادباا   لةة ايققا وهق ادت جهأ 

وق ارتتارتوةا  ققدةةه  كةةذدك  ادةةذق هةةق اسةةهل إشةةاو  أتكاةة  دةلنيةةاو إداةةه وهةةق ادت جةةه ةةةن هللاةةمدتوهل إذ اللةةقا الةةن صةةفة  
 اداسادةأ 

   
 

 2245صفحة : 
 
واينياو إداه: اسوساا ايأققذ ةن ر و  دوسةةناك ي دق ة(ةو اسوسةاا ادبةني دوسةةناكي راينيةبه  ةه الةني اينيةبهي إشةاو  إىل   

 دنه دقهللاقرته   يبني ةا وهللا  ةن نفاهأ ول  مق م نظاه ق لقده م اىل  وكذدك ج ةناكهل دةة وس ا  ق سقو  ادبقا أ 
ةة ل  قة  ةةن لبةوةا دةةهل دتتةةق الةةاوهل ادةذق دورتانةا إداةك  صةاوت اسشةاو  ديضةا ويا كا  اسوساا ل  الةق  ققده  ق د 

ةتحلةةة ي ةةىن إوسةةاا اداسةةو ةةةن لبةةةه إىل دةةةهل يقتضةةي ةاسةةنيي دق ةةةا كانةة  وسةةادتك إ  ة(ةةو وسةةادة اداسةةو ةةةن لبةةةكي  
اد  ام ومينيةق  ق األسةقاو   كققده  لو ةا كن    الا ةن اداسو  ولقده  وةا دوسةنا لبةك ةن اياسةني إ  إرهل داأكةق 

س  ةاا مةةقههل اينيةاكني د  ادنةةيب صةةا   الةاةةه وسةةهل يةةا مل اهةهل مبةةا سةأدقه روةةق  ةا ةاسةةو ةةن  أ وق هةةذا ا سةةت  ا 
  وا  دققده  ودق د  لاآان سات  ه ا باا  اآلايتأ ودذدك دو ر  ا لةة  ققده  دتتةق الةاوهل ادذق دورتانا إداك أ 

 هي دةة اد الق   رلنوهل ةن آةن وةنوهل ةن كفا أ واألةة:  
ومق م ة ةىن  لة  قةة  ةةن لبةوةا دةةهل  ق سةقو  آا اللةاا  النة  لقدةه  لة  قةة  ةةن لةبةيهل سةنن أ ويتضةلن لقدةه  لة   

 قة  ةن لبةوا دةهل  ادت اي  مدقالا  مب(و ةقا األةهل ااادة ادح كذ   وسةواأ 
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هل  د  اسوسةةاا ألجةةو اسوشةةا  واى ايةةة مبةةا دةةةا     ألجةةو ا نتقةةاأ اةةقاوو ومضةلن  م ادت ةاةةو ق لقدةةه  دتتةةةق الةةةاو 
 اد ا اتأ 

 وادتمو : ادقااال أ رايققق  دتقاد الةاوهل ادقاآ ي كققده  ود  دمةق ادقاآ  رلن اهت ى رإمنا يوت ق دنفاه  اآليةأ  
داسةو األودةني وةقا ةةة لقدةه  ويقةقا ادةذين كفةاوا دةةق  وراةه إميةاال إىل د  ادقةاآ  هةق ة جزمةه ألنةه ذكةاه ق ةقا ةةة إوسةاا ا  

دنةزا الةاةه آيةة ةةةن و ةه أ ولة  جةاال ذدةةك صةاحيا ق لقدةه  دو مل ييفوةةهل دان دنزدنةا الةاةك اديتةاأ يتةةةا الةةاوهل أ ولةاا ادنةةيب 
دوما  ورتاةا دورتةاه صةا   الةاه وسةهل  ةا ةن األنبااال نيب إ  دو  ةن اآلايت ةا ة(ةه آةن الةاه ادبنياي وإمنا كا  ادذق 

  إ   ومجةة  وههل ييفاو  مدا ن  ال ف الةةا مجةةة  وكةذدك دوسةةناك ي دق دوسةةناك  وهللاة  اى ايةة وهةهل ةاةتلاو  
 الةا اديفا مل م قو اى اية لةقهبهلي رادضلا الائ  إىل اينياكني ايفوقةني ةن ايقام   إىل  دةة  أل  األةة ةنوا ة ةنق أ 

ق  ييفاو   دة  دة الةا جتة   ذدةك واسةتلااوه وة ةىن كفةاههل مت إشةااكوهل ة ةه  ةاه ق اسىاةةي رقة   وادت با ميضاوع 
 د  ةقا رتقاقة اسىاة ريفاوا  هأ 

واقتاةةاو اسةةهل  ادةةا ن  ةةةن  ةةني دالائةةه م ةةاىل أل  كفةةاههل هبةةذا ا سةةهل دشةة  ألرةةهل دنيةةاوا د  ييةةق    و ةةا ي لةةاا م ةةاىل  
وا دةا ن لادقا وةا ادا ا   ق سقو  ادفالا ي رأشاوت اآلية إىل كفاين ةن كفاههل: جحة  ادقرت اناةةي  وإذا لاو ىهل اسج 

وجحةة  اسةةهل ادةةا ني وأل  ىةةذه ادقةةفة ةزيةة  اقتقةةاص  تيةةذيبوهل اداسةةقا  الةاةةه ادقةةم  واداةةمم  وأتياةة ه مدقةةاآ  أل  
 مياه ه اي  ذاها ودينوا  ادة الةا ص و ةن جاال هباأ ادقاآ  ه ى وو ة دةناسي ول  دوا وا م قيضه ماقاوو ادح   

لاا ةقامو وا ن جايج: نزد  هذه اآلية ق صة  احل يباة رتني دوا وا د  ييتبقا كتاأ ادقةة  رقةاا ادنةيب صةةا   الةاةه  
 ةةةف وسةةةهل دةيامةةه  اكتةةه  اةةهل   ادةةا ن ادةةةارتاهل  رقةةاا سةةواو  ةةن اللةةاو: ةةةةا ن ةةاف ادا ةةا  إ  صةةارته ادالاةةةةي ي

 ةااةلةي رقاا ادنيب صةا   الةاه وسةهل  اكته مالك ادةوهل  أ ويب  ه د  اداقو  ةياة كلا مق مأ 
 والن ا ن الباس نزد  ق كفاو لاي  رتني لاا ىهل ادنيب صةا   الةاه وسةهل  اسج وا دةا ن لادقا وةا ادا ا   رنزد أ  
يةي إ  ةةا  جاة ةا    يقةةقا  هةق ويب ي رضةةلا  هةق  الائةة  إىل ولة  دقةن ادنةةيب صةةا   الةاةةه وسةةهل إب  ةةاا كفةاههل احمل 

  ادا ن  مالتباو ايالا هبذا ا سهلي دق ايالا هق ويب ود  ادا ن االهأ 
ولقده    إده إ  هق  إ  اا سشااكوهل ة ه ق اسىاةة  ةاهأ وهةذا ممةا دةةا   نباةه د  يقةقاي روةق ارتةلاس دةا  لةقىهل: إ   

 الةاه وسةهل ي القا إىل وأ وارت  وهق يققا: إ  و ه   وإ  و ه ادا ني ريا  لقده    إده د  هةق  إقبةاو حمل ا صةا  
 ةن جانه   الةا  ايقة ا اللاضأ 

ومجةة  الةاه مقكة  وإداه ةتاأ  هي نتاجة ديق  وم وارت أ وديقرا كادنتاجة دذدك رقة  الن ادح لبةوا يا  انوةا ةةن  
 ا مقااأ 
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ومقة مي اةةةاووين ومهةةا  الةاةةه  و إداةةه  سرةةا   اقتقةةاص ادتقكةةو وايتةاأ مديةةق  الةاةةهأ دق   الةةةا  ةةاهي ألنةةه يةةا مقرتةة    
 مدا ق اة كا  ادتقكو الةاهي ويا امقف مدا اناة كا  ايتاأ إداهي أل  و اناته ةظنة دقبقده مق ة الب هأ 

ةف ةوي دق ادتق ةةي يفاة  ايبادغةة أل  األصةو ق ايقةا و ايالاةة درةا دالةاال زةةا  ج ةة   وايتاأ: ةق و ةالةي الةةا وز   
 كناية الن ايق وي مث شاع است لاىا رتىت صاوت كادقاي أ 

 ويا كا  ايتاأ ةتضلنا ة ىن اداجقع إىل ةا اةا    ه ال ق ايتاأ حباف  إىل أ  
رحذر  ادااال ختفافا ود قاة  ادياةا   دةام الةةا احملةذوف كلةا رتةذف ق   ودصو  ةتاأ  ةتايب  إبهللاارة إىل ايال ايتيةهل 

 اينا ق ايضاف إىل ادااالأ 
 ودق د  لاآان سةات  ةه ا بةاا دو ل  ة   ةه األوض دو كةةهل  ةه ايةقما  ةو ت األةةا مجا ةا درةةهل ياةئ  ادةذين آةنةقا د  دةق  

 كذدك دوسةناك ق دةة  أل  ايققق  ةن ا لةة اي  ةقف  ينياال   ى ى ادناس مجا ا  جيقز د  ميق  ال فا الةا مجةة
الةاوةا د  وسةةادته مل ميةةن إ  ة(ةو وسةةادة  ةةاه ةةةن اداسةو  الةةةاوهل اداةةمم  كلةةا دشةاو إداةةه صةةفة  دةةةة لة  قةةة  ةةةن لبةوةةا 

 دةهل ي رتيق  مجةة  ودق د  لاآان  متلة دةجقاأ الن لقىهل  دق  دنزا الةاه آية ةن و ه أ 
ة لهللاة  ني مجةة  لو هق ويب  و ني مجةة  درلن هق لائهل الةا كو نف   كلا ساأ  هنادكأ وجيةقز د  وجيقز د  ميق   

 ميق  حمياة مدققا ال فا الةا مجةة  هق ويب   إده إ  هق أ 
واي ىن: دق د  كتام ةن اديته اداادفة اشتلو الةا دك(ا ةن اى اية ريان  ةقا و سجيا  اد جائه ديا  هذا ادقاآ     

 كذدك ودين مل يين لاآ  كذدكي روذا ادقاآ    يت ةه ةنه ا شتلاا إذ دا  ذدك ةن سنن اديته اسىاةأ 
وجقاأ  دق  حمذوف د  دة ايقام الةاهأ ورتذف جقاأ  دق  ك(ا ق ادقاآ  كققده  ودق ماى إذ ولفقا الةا ادنةاو  ولقدةه  

  ودق ماى إذ اةاةق  انكاقا وؤوسوهل أ 
ىن م ايضاا مدن اال الةاوهل  نواية هللامدتوهلي إذ مل يوت وا هب ق ادقاآ  و  ئةه واحلاا دق د  لاآان دةا ا باا ويفا  ذدك ة  

د  ماةا واألوض د  متق ةةع وايةةقما د  مةةتيةهل ديةا  هةةذا ادقةةاآ  مدغةةا ذدةك وديةةن ذدةةك دةةا  ةةن شةةأ  اديتةةهي رايةةق  
 الةا رت  لقا ديب  ن سةلا ةن احللاسة:          

او ذو رتارا لبةوا                      د اوت ودينه مل ي ا ووجه ختقاص هذه األشااال اد(مثة ةةن  ةني ااةقاوو ودق    
ايفاوهللاة ةا وواه ادقارت ق واد ربق الن ا ن الباس: إ  كفاو لاي  دم جوو وا ن ديب دةاة جةاقا قةف ادي بةة مث دوسةةقا 

دنا جباا ةيةة راةاها رتةىت متاةع دوهللاةنا رنحلثوةا رإرةا هللاةاقةي دو لةاأ  إىل ادنيب صةا   الةاه وسةهل رقادقا: دق وس  
 إدانا ادنيام رإان نتجا إداواي دو دقام لقاا نيةلهأ 

ول  ي ي  هذه اداواية دنه مياو ورة  ميةةاهل ايةقما  ققدةه ق سةقو  األن ةام  ودةق دننةا نزدنةا إدةاوهل ايمئيةة وكةلوةهل ايةقما ي  
إشةاو  إىل هيلوةهلأ والةةا هةذا ييةق   ل  ة   ةه األوض  ل  ة  ةاةارات األسةفاو كققدةه ريا  ق ذكةا هةذه األشةااال 
 م اىل  دق  مق ع  انيهل أ 

ومجةة   و ت األةا مجا ا  ال ف الةا  ودق د  لاآان  حباف اسهللاااأأ دق دا  ذدك ةن شأ  اديته  ةو   دةةا كةو  
الي ودةا  ذدةك إىل ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل و  النة  حم ث روق ادذق دنةزا اديتةاأ وهةق ادةذق  ةةق اد جائةه إ  شةا
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س اديهلأ رأةا   نباه    يققا هذا اديمم إجااال ديمةوهل الةا قمف ةاا ههل الةا  ايقة األسةقأ احلياهلأ ألرةهل ةةا 
ق اديتةه دوا وا مبا لادقه إ  ادتويهلي رحلو كمةوةهل الةةا قةمف ةةاا ههل منباوةا الةةا د  األوىل هبةهل د  ينظةاوا هةو كةا  

 اداا قة لاآ  يتأما  ه ة(و ةا سأدقهأ 
 وة(و ذدك لقا احلجام دةقب (اق: أل ةنك الةا األ ههل  ياي  ادقا   أ  
 رأجا ه ادقب (اق    لاا: ة(و األةا حيلو الةا األ ههل واألشوهي رقاره إىل دق  راسأ  
 ا مما سأدتهل  و   ادذق ييق  األشااالأ واألةا هنا: ادتقاف ادتيقيفي دق دا  ادقاآ  و   اه مبيق  شائ 
ولةة  درةةا ت ا لةتةةا  اي  قرةةة واي  ةةقف الةاوةةا ة ةةىن ادققةةا أل  اد  ةةف أ   ةةو  ةةةن  ةةاو ادققةةاي رةةادمم ق لقدةةه  

  األةا  دمستغااوي و مجا ا  أتكا  دهأ ومق مي اةاوو الةا ايبت د ةا  ا هتلام أل  ادققا درا  أ   و  اد ا فةأ 
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ورةاع الةةا ا لةتةني  درةةهل ياةأس ادةةذين آةنةقا د  دةق ينيةاال   ىة ى ادنةةاس مجا ةا  اسةتفواةا إنيةاواي إنيةاوا  نتفةةاال اس   

 ادذين آةنقاي دق روهل رتقاقاق   زواا اسوهل ود  ي ةلقا د  دق ينياال   ى ى ادناس مجا اأ 
 إ    يضو ةن ينياال ويو ق إداه ةن دانأ أ  وق هذا اديمم زاي   مقايا يضلق  مجةة  لو 
و ياأس  مب ىن يقلن وي ةهلي و  يات لو هذا ادف و إ  ةع  د   ايق ويةي ودصةه ةنيتق ةن ادااس ادذق هق مةاقن الة م  

 رتققا اي ةقأ     ادبحثي راست لو ق ة ةق اداقني الةا  ايقة اةاز اياسو   ملة ادةزوم دتضلن ة ىن اداةأس ة ةىن
 اد ةهل وشاع ذدك رتىت صاو رتقاقةي وةنه سحاوهل  ن وثاو اداحياينأ 

           
 دلقا ىهل مدني ه إذ ياااونف                      دمل أتياقا دين ا ن راوس زه م وشقاه  دقاىأ   
دةا  هنادةك ةةا ول  لاو: إ  است لاا يئ  مب ىن الةهل دغة هقاز  دو دغةة  ةف وهباةو  رخةذ ةةن ادنخةع الةي مسةهل جة   و  

يةج  إىل هذاأ هذا إذا ج و  د  دق ينياال    ةف ق  ا ياأس أ وجيقز د  ييق  ةت ةق  ياأس  حمذورا  ا الةاه ايقامأ 
مق ياه: ةن إميا  هة  الي وييةق   د  دةق ينيةاال    جمةاووا  ةمم م ةاةو حمذورةةأ وادتقة يا: ألنةه دةق ينيةاال   ىة ى ادنةاسي 

 ال م اسوهل الةا مق يا رتققدهأ  رايق  م ةام سنياو
[   ة  قرةة 31 و  يزاا ادةذين كفةاوا مقةابوهل مبةا صةن قا لاوالةة دو كةو ةةن  اوهةهل رتةىت ا  والة       ةةف ايا ةا ] 

الةا مجةة  ودق د  لاآان سات  ه ا باا  الةا     ادقجقه ق مةك ا لةةأ وهي ه ي  مدقالاة  الةةا م نةتوهل وإصةااوههل 
الةةلاف مب جةز  ادقةةاآ ي وهيلوةهل مسةةت جاا اد ةذاأ ادةةذق مقالة وا  ةةهي روة  وا مبةةا سةاحو هبةةهل ةةن ااةةقف الةةا الة م ا 

 حبةقا اديتائه وادااااي هبهل مناا ادذين رتة  راوهل وختااف ةن رتقىهل رتىت ا  وال     اقم   و دو رت  ةيةأ 
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رإذا كان  هذه اآلية ةياة م ةني د  ميةق  نزدة   واست لاا    يزاا  ق دصةوا م ا الةا اسقباو مستلااو شيال والعي 
الن  ولقع     احلقا ث اي يةة  قةاي  ةةن جةقع دو ةةاضأ رتيةق  هةذه اآليةة منباوةا ىةهل    ذدةك القةاأ ةةن   م ةاىل 
 ووالاة     ذدةةك  ائةةهل رةةاوهل رتةةىت ا  والة    أ ود ةوةةا نزدةة  ق ةةة   إصةةا توهل مداةنني اداةةبع اينيةةاو إداوةةا  ققدةةه م ةةاىل

  ودنبةقنيهل  نييال ةن ااقف وا قع ونقص ةن األةقاا واألنف  واد(لاات أ 
وةن ج ةقا هذه اداةقو  ة ناةة رتأويةو اآليةة النة ههل د  ادقاوالةة اداةاية ةةن سةاااي اياةةلني ادةح ختةام دتو ية  لةاي  وةةن  

 رتقىهلأ وهق   ةةج  إداهأ 
آقةاأ يقةاا: لةاع ادبةاأ إذا هللاةا ه  اة ه حبةقةةأ ويةا كةا  وادقاوالة: ق األصو وصف ةن ادقاعأ وهق هللااأ جاةهل عاةهل  

ادقاع حي ث صقات ةبا تا ييق  ةزالجا ألجو مةك ادبغتة صاو ادقاع جمازا دةلبا تة وايفاجأ ي وة(ةةه اد ةاوي وصةا قا ةةن 
و اديائنةة هذا ادقصف صاغة أتناث إشاو  إىل ةقصقف ةةتزم احلذف اقتقاوا دي(ا  ا ست لااي وهق ةا ية وا محلا ثةة د

دو ادنازدةي كلا لادقا:  اهاة وكاوثةي دق انزدةة ةقصةقرة مسزالةام رةإ   غة  ايقةائه دشة  ول ةا الةةا ادةنف أ وةنةه ماةلاة 
 ساالة ادب ث مدقاوالةأ 

وايةةاا  هنةةا احلا ثةةة ايفج ةةة  قاينةةة إسةةنا  اسصةةا ة إداوةةاأ وهةةي ة(ةةو ادغةةاو  وايياوثةةة كةةو رةةاوهل رتقةةابوهل الةةذامي دو مقةةع  
دقاأ ةنوهل راقابوهل ااقف ةن جتاوزها إدةاوهلي رةةا  ايةاا  مدقاوالةة ادغةزو وادقتةاا ألنةه مل يت ةاوف إ ةمو اسةهل ادقاوالةة م

 الةا ةقل ة ادقتااأ ودذدك مل يين ق اآلية ةا ي ا الةا درا مما نزا مي ينةأ 
 دك ميقصقا ألنه دمشو ألاللاىهلأ وة ىن  مبا صن قا   ابه ر ةوهل وهق كفاههل وسقال ة اةةتوهل نباوهل ي ودما ق ذ 
وهللالا  كو  الائ  إىل  لاوالة  رايق  ما ي ا حلاىهل  ني إصا ة ادققاوع إايهةهل و ةني رتةةقا ادقةقاوع لايبةا ةةن دوهللاةوهل روةهل  

ق والةةه ةنوةةا ورةةزعأ وجيةةقز د  ييةةق   كةةو  ق ةةام دةنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل دق دو كةةو دنةة  ةةةع ا ةةا  لايبةةا ةةةن 
 ةقا: ادنزواأ  اوههلأ واحل

وكو:  ضهل احلاال ةضاوع رتو ادمزمأ ول  ادتزم راه ادضهلي وهذا ادف و مما است وكه حباو ادالف الةةا ا ةن ةادةك ق شةاح  
 األر ااي وهق وجاهأ 
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ه  لةو دةةذين  و وال     ةن إ مو ايق و الةا ايف قاي دق ةقالق   ي وهق ةا مقال ههل  ه ةن اد ذاأي كلا ق لقد  

كفاوا ستغةبق  وكنياو  إىل جونهل و ئ  ايوا  ي رأشاوت اآلية إىل استئقاىهل ألرا ذكات ادغةه و ققا جونهلي ريا  
 اي ىن دنه  ةه ادقتو  ااقف اياةلني وهق ادب نية اديربىأ وةن ذدك يقم   و ويقم رتنني ويقم ادفت أ 

 وإماا  ادقال : جماز ق ولقاله ورتةقدهأ  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 إ       ةف ايا ا   مذياو  لةة  رتىت ا  وال     إيذاان    إماا  ادقال  ايغاا  ه حمقق ود  ادغاية  ه  ايةة  ومجةة 
  ةا لايه ادقلقعأ وادتأكا  ةااالا  سنياو اينياكنيأ 

 ودةق د  [  ال ةف الةةا مجةةة 32 ودق  استوزا  اسو ةن لبةك رأةةاة  دةةذين كفةاوا مث دقةذههل رياةف كةا  القةاأ] 
لاالاان سات  ه ا باا  اخلي أل  مةك اي(ةو اد(مثةة ادةح راهللاة  دوية  هبةا دةةقو سةأىا اينيةاكق  ادنةيب صةةا   الةاةه وسةةهل 

 استوزاال وم جازا   دتقاأ رتققىاأ 
 اناةأ وجاالت القه ا لةتني يا راوا ةن ايناسبة ىلا ةن جوة اي(و ادح ق األوىل وةن جوة ادغاية ادح ق اد( 
ول  استوزد لةقم نةقح  ةه  الةاةه اداةمم   وكةلةا ةةا الةاةه ةة، ةةن لقةةه سةخاوا ةنةه ي واسةتوزدت الةا  هبةق   الةاةه اداةمم   

 رأسقط الةانا كافا ةن ادالاال إ  كن  ةةن ادقةا لني ي واسةتوزدت  ةق   قةاحل  الةاةه اداةمم   لةاا اية، ادةذين كفةاوا 
دوا  ني اه  الةاه ادامم   لادقا اي شة اه دصةةقامك أتةةاك د  نةلك ةةا ي بة  آمؤان ةن لقةه إان دنااك ق سفاهة ي واستوز 

دو د  نف ةةو ق دةقادنةةا ةةةا ننيةةاال إنةةك ألنةة  احلةةةاهل اداشةةا  ي واسةةتوزد راالةةق  مبقسةةا  الةاةةه اداةةمم   دم دان قةةا ةةةن هةةذا 
 ادذق هق ةوني و  ييا  يبني أ 

 ق اداخايةأ وا ستوزاال: ةبادغة ق اىزال ة(و ا ساخاو  
واسةةمال: اسةوةاا وادةلك ةةة  أ وةنةه  واهجةاين ةةاةةا  ولة  مقة م ق لقدةةه م ةاىل  وادةذين كةةذ قا  ايمنةا سناةت وجوهل ةةةن   

 رتاث   ي ةلق  ودةةي ىهل  ق سقو  األالاافأ 
 وا ستفوام ق  رياف كا  القاأ  دةت جاهأ  
اةةه ةتةةاأ  واديةةمم ماةةاة دةنةةيب صةةةا   الةاةةه وسةةةهل وايةة ةننيي و القةاأ  دصةةةه القةةايب ة(ةةو ةةةا مقة م آنفةةا ق لقدةةه  وإد 

 ووالا  دةلنياكنيأ 
 درلن هق لائهل الةا كو نف  مبا كاب  وج ةقا ت شاكاال لو القههل دم منبئقنه مبا   ي ةهل ق األوض دم  ظوا ةن ادققا  

[  ادفةاال ادقال ةة   ة  مهةز  ا سةتفوام 33 و زين دةذين كفاوا ةياههل وص وا الن اداباو وةن يضةو   رلا دةه ةةن هةا ]
ةة قا  ةةةن مقةة مي أل  مهةةز  ا سةةتفوام ىةةا ادقةة او أ رتقةة يا دصةةو ادةةنظهل: رةةأةن هةةق لةةائهلأ رادفةةاال دتفايةةع ا سةةتفوام ودةةا  
اسةةةتفواةا الةةةةا ادتفايةةةعي وذدةةةك هةةةق ادقجةةةه ق ولةةةقع رتةةةاوف اد  ةةةف اد(مثةةةة ادةةةقاو وادفةةةاال ومث   ةةة  ا سةةةتفوام وهةةةق ودق 

 قمرا ين جي ةق  ا ستفوام واو  الةا رتاف اد  ف وةا ال فهأ  احملققنيي
رادفاال مفايع الةا مجةة  لو هق ويب   إده إ  هق الةاه مقكة   اةاأ  ه رتياية كفاههل ايضةلن ق مجةةة  وهةهل ييفةاو   

 أ مدا ن ي رادتفايع ق اي ىن الةا جملقع األةاين: كفاههل وإميا  ادنيب صةا   الةاه وسةهل مت
وجيةةقز د  ميةةق  مفاي ةةا الةةةا مجةةةة  ودةةق د  لةةاالاان سةةات  ةةه ا بةةاا ي رايةةق  مالاةةا ق إنيةةاو سةة اىهل إماةةا  ة جةةز   ةةا  

ادقةةاآ ي دق إ  م جةةه ةةةن إنيةةاوههل آايت ادقةةاآ  رةةإ  دالجةةه ةنةةه ج ةوةةهل ادقةةائهل الةةةا كةةو نفةة  مبةةا كاةةب  ممةةاثم يةةن 
 ج ةقه ت شاكاالأ 

د  ماا ا باا دو مق ع األوض دو ميةهل ايقماي ومذكاههل مبا رتو مييذ ني ةن لبةوهل ةع وااللض دثا ذدك  ا  س اىهل  
 إ ةام ماةاة اداسقا  الةاه ادقم  وادامم  ي مل راع الةا ذدك ا ستفوام اسنياوقأ 
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ذرا ي ا الةاةه ةةا هةق ودةلفااين ق مققيا اآلية حماةو لتةفة وك(ا ةنوا ةتقاو ةي وةاجع ايتجه ةنوا إىل د  ق ادنظهل رت 
ةذكقو راهي دو ي ا الةاه اداااوأ وادقجه ق  اا  ادنظهل د  ادتفايع الةا جملقع لقده  وههل ييفاو  مدا ن لو هق ويب   
إده إ  هق  دق د  كفاههل مدا ن وإميانك  نه و ةك ايققةقو  الةاةه ادا ق اةة يتفةاع الةةا جملةقع ذدةك اسةتفواةوهل اسةتفوام 

توهل ةن هق لائهل الةا كو نف  مبن دا  ة(ةه ةن ج ةقه ده شاكاالي دق كاف ينيةاكقرهل وهةهل دااةقا ةةع إنياو الةاوهل ماقي
  أ 
   
 

 2249صفحة : 
 
 وةا ص و  ةن هق لائهل الةا كو نف   هق   اسده ادق ااادق اي  اأ   
ئهل الةا كو نف  وةن ج ةقههل  ه وقرب  ةن هق لائهل  حمذوف  د  الةاه مجةة  وج ةقا ت شاكاال  وادتق يا: دةن هق لا 

شاكاال سقاال ق استحقاو اد با  أ  ا الةا مق ياه ةا مقتضاه ادنياكة ق اد با   ةن ادتاقية ق اسىاة واستحقاو اد با  أ 
وا ستفوام إنياو دتةك ادتاقية ةن دفظ  شاكاال ي وهبذا احملذوف استغىن الن مق يا ة ا ا دةولز  كلا نبه الةاه صارته 

باهي أل  ايق و اي دقا الةاةه  ة داو قةاص دلةقى رائة   ةةن مقة يا اي ةا ا ادةذق رتاصةةه د  يقة و: دم ةةن دةا   ةغىن ادة
كذدكأ وساأ  لايبا  اا  ةقلع  وج ةقا ت شاكاال أواد  وا الن اسهل ا مدة إىل ايقصةقا ق لقدةه  درلةن هةق لةائهل  أل  

دنياك ق منيايك آىتوهل ت م اىل ق اسىاةي ون اال الةا  باوههل إذ ههل ق ادقةة  دام الةا انتفاال ايااوا ي وخت ئة ألهو ا
ة لرةةق       هةةةق ااةةةادقأ وايقةةة و مالتقةةا ههل ذدةةةك هةةةق دصةةةو إلاةةةة ادةةة داو الةةةةاوهل إبلةةةااوههل ويةةا ق هةةةذه ادقةةةةة ةةةةن 

 ادت اي  يا ساأ  لايباأ 
ي ودتضةةةلنه ة ةةةىن ادالاةةةه الةةة ق حبةةةاف  الةةةةا  ايفاةةة  وادقةةةائهل الةةةةا ادنيةةةيال: ادالاةةةهي رانيةةةلو احلفةةةظ واس قةةةاال واسةةةة ا  

دمست مال اةازقأ ودصةه ةن ادقاام وهق ايمزةة كققده  إ  ةا  ة  الةاه لائلا أ وجييال ةن ة ىن ادقائهل دنه اد ةاهل حباا  
 كو شيال أل   ام ادقاقةاة يتقلف الةا إرتا ة اد ةهلأ 

ع ش ورا ق ااةةق واألجةو وادةازوي واد ةامل  رتقاىةا وداللاىةاي ريةا  رل ىن  لائهل الةا كو نف   ةتقداوا وة  اها ق مجا 
إ ةةمو وصةةف  لةةائهل  هنةةا ةةةن إ ةةمو اينيةةلك الةةةا ة نااةةهأ واينيةةاكق    ينةةازالق  ق انفةةاا    هبةةذا ادقاةةام وديةةنوهل   

 ققدةه  الةةا كةو نفة   دةا هل يااالق  ذدك ق البا ههل  اهي رلةن دجةو ذدةك دةزةتوهل احلجةة ويااالةا  هةذا اي ةىن م ةةق لةائهل 
 ادقاام سائا ش وراأ 

وادبةةاال ق لقدةةه  مبةةا كاةةب   دةلم اةةةأ وهةةي ق ةقلةةع احلةةاا ةةةن  نفةة   دو ةةةن  لةةائهل  مالتبةةاو ةةةا يقتضةةاه ادقاةةام ةةةن   
اهللاةا اد ةهلي دق لااةا ةم اا يا اللةته كو نف ي دق لااةا ورالا ألاللاىا ةن اللو قا يقتضي ادقاام الةاوا مدة ةف واد

رتظوةا آةو ذدةك ق ادة ناا واآلقةا  دققدةه  ةةن اللةو صةاحلا ةةن ذكةا دو دن(ةا وهةق ةة ةن رةنحاانةه رتاةا   ابةة ودنجةةزينوهل 
دجةةاههل  رتاةةن ةةةا كةةانقا ي لةةةق  ي ولةةاا  والةة    ادةةذين آةنةةقا ةةةنيهل واللةةةقا ادقةةاحلات دااةةتخةفنوهل ق األوض كلةةا 
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اومضا ىهل وداب دنوهل ةن     ققروهل دةنا ي دو ةن اللو شا يقتضي  استخةف ادذين ةن لبةوهل ودالينن ىهل  ينوهل ادذق
لااةه الةا ادنف  مدغضه وادبمايأ رفي هذه ادقةة   لقةوا مبنيا وه ي  ين أتةو ةن ادفايقنيأ روذا م اي  مألةاين 

 درا مه صةة ايقصقاأ 
 أ ومجةة  وج ةقا ت شاكاال  ق ةقهللاع احلااي دق واحلاا ج ةقا ده شاكاال 
وإظواو اسهل ا مدة إظواو ق ةقام اسماا   ضلا  ةن هةق لةائهل أ ورائة   هةذا اسظوةاو ادت بةا الةن اياةلا مالةه اد ةةهل  

ادةةذق هةةق األصةةو إذ كةةا  لةة  ولةةع اسيفةةاال حبةةق اد ةة وا النةةه إىل ايقصةةقا ق ا لةةةة اداةةا قة رتواةةأ ايقةةام دمسةةهل اد ةةةهلي 
 ا اداا ق زاي   ق ادتقاي  محلجةأ ودايق  مقاحيا  نه اياا  ةن ايقصق 

ومجةةةة  لةةو الةةقههل  اسةةتئناف دالاةة  األةةةا مدقةةقا  سةةلالاال األروةةام دةةقالي ةةةا سةةاذكاأ وهةةذه كةلةةة جاة ةةةي دالةةف مجةةةة  
 القههل ي ول  مضلن  و ا الةاوهلأ راي ىن: القههل شاكاال رةا  ىةهل رتةظ ن  ادتاةلاةي دق  و  ةاةلا ادنيةايكي رةاألةا 

اسمرتة كناية الن لةة ايبا     الائوهل درهل شاكاالي ة(و  لو كقنقا رتجاو  ي وكلا مققا دةذق     ق  ةات لو ق ة ىن 
كمةه: لو ةا شئ أ واي ىن: إ  هي إ  دالاال الاتلقها   ةالاات ىا  قصةف اسىاةة ألرةا رتجةاو    صةفات ىةا ةةن 

اال الاتلقهةا دنةتهل وآمؤكةهل ةةا دنةزا   هبةا ةةن سةة ا   صةفات ادتقةافأ وهةذا كققدةه م ةاىل  ةةا م بة و  ةةن  ونةه إ  دالة
ولقده  إ  هي إ  دالاال الاتلقها أ وهذا إرحام ىهل ومافاه ألرتمةوهل  رهل دىقا ةا   رتقائق ىا رم شبوة ىهل ق ذدكي  

يةو  لةو الةقههل  مبةا   كققده م اىل  دم ج ةقا ت شاكاال قةققا كخةقه رتنيا ه ااةق الةاوهل ي ول  ميحو ايفااو  ق أتو 
 حمقو ده ةن اي ىنأ 
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