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 المبحث الثالث 
 جواب القول 

غلتئمميشغللولمم ش ممتشش شلمميشر ممبشغلون رمم تشسيمماشستئممريشغلئممس يوابشغلمملشغتش مم غ شغلتمم  ش ممش
غقئو هبشغلشغتشغل للةشغلسيشذكب  وشسا شسللشذلكبش قاشغسس ا غشفيشذلكشسللش وشوذلممهشغل ممر ش

 غل ص (ش  تشذلممكشسمو لممهشش سواشغلتو بشغل ب وييش تش ه اشطروةشسياشوحلهش  ض عش)غلفص
 مماشغلفممم ش)قممو (شحري مموشرمموسيش فصمم لشس مموشقولممهشحسمملشغييمموشي مماهشرضمماششقوسمما شلممذلكشوت لممهش ش
)) غسلمميشغتشغلممذاشسممبغهشفمميشغلسيفرمم ش ممتشلفمميشقممو ش فصمم لوش رممبش مطمم ابش ممذغش مم شغلستمماربشفرممهش

ش.شش(1) غهللشغسلي((
أاشرتممابشئممبغ شوممماشغلتمم  شغي  بشلمميشر ممب شذلممكشقممو نش ش))فل مموشكمموتشفمميشغلمممباش غلممموا ش
فر وشورتشغل خل قرتشغذغشقر شلهيش شاخ شق يشسلمملشفممنتشفتممول غش شكممذغبشغتشرت لمم غش شف مموشقممو ش مم ش
؟ش رتمم  شغل  رمم ش شقممو شكممذغشلشغخممبكشغلكممنيشذلممكشغل خممبكشلتشغليمموفشخ طومم غشو مموشرسموبف يممهبش

.شلمميشرمموسيشوممما شغ للممةش ممتشغلتممبعتشغلكممبريشلسمفرممفش ممذهش(2)فيشغل ئمملكشغلممذاشرئمملك يه( ئمملكشوممولل
غلتوسا .ش قاشسوومهشفيشذلكش تش وءشوماهبشفي مماشغتشغوممتشغلف لكمموييشرسوومممهشفمميشذلممكشك مموشسوومممهش
ذغشفمميش ميمميشكسووممهش)غلسورمموت(شفرتمم  ش ش)غذغشبغرممصشلفمميشقممو ش فصمم لوش رممبش مطمم اشفمموسليشغتش ممش

ِ  ستاربهش ل شق لهشسمولل ش وا َ ََيََْ َْ َدَ َََُ ِميَذ  بِ َِ اِهيَل اْلُممََْ َِ ْيِ  بِبََْ )َهلْ أََتاَك َحِديُث ضَََ

  ُ بَََ ُِ ِميذس  َفَق لس سَََ اَغ بِلَى أَْهَِِ  َفَجاَء بِِعجََْ َِ وَذ  َف ُِ َفَقالُوا َسالماً َقالَ َسالٌل َقْوٌل ُمْنَم
 َََ وُْمَُوَذ  ف َََ الَ أَأ ت َََ ْيِمْل ق َََ اللس بِل ََُ و ُ بِ  ُِ ََُ ْ  َوَبب َََ الُوا أ َت  َََ  ق

ًَ َََ ْنُمْل ِ ية ََِ وَْوَجَس م

) َ َِيلس
ش.ششش(4()3)

ك مموشسووممممهشغصمممحو ش مممب  شغلسلخمممراشفممميشذلمممكش  ملممم غش مممتش مممذهشغلتوسممما شغلتئممميشغللولممم ش
 غ ممموشغتشركممم تشذلمممكش)شصممموح ش)  غ ممم شغلفسمممو (شرتممم  ش غلخرمممبش مممتشغيممم غعشغلئمممس يواشفي ممماش

غلئبغ شستش رب  وشأاشستش ربشغلئو شغل طلقش ستش ربشغلئو شغلخواشو شستشحكيشغخممبش
.ش و وشغتشغلتبعتشغلكممبريشقمماش(5)("شقول غشئن و"رتسضيشغل تويشغلئبغ شسيهش ذلكشيح شق لهشسموللش

 
 .ش244ال  شغلس وفش ش(ش1)

 .ش244 ششيش.شت(ش2)

 .143غلسوروتشفيشسليشغلوروت ش(ش3)

 (.28-24ئ ب شغلذغبروصشغآلروصش تش)(ش4)

 .3 60 ب  شغلسلخراش/  غ  شغلفسو بش(ش5)
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يت شغلماراش تشغلح غا ش غلتصاش غي غسوش خسلفةش تشغل ا ش غلح مموكبشفتمماشكمموتشلومماش ممتشغتش
ش ش ذغشغلكسو شغلكبريشوك رةشكورب ش تشغلق غ .ششحفرش

ْذ :   ممتشذلممكشغتشرممفسيشغلفممم ش)قممو (ش سو سمموشوولفممم شغل وضمميشك مموشفمميشق لممهشسممموللش )َومَََ

َِ بِ  َغُب َ ْذ ِمَُ ِْ ي َي ُ  فََِ ي الََِدْنَيا َوبِنََُ َنَةْيَنا ُ فََِ ِد افََْ ُ  َولَقَََ اِهيَل بُِأ َمْذ َسةَِ  َنْةسَََ َِ ْب

بِّ اْلَعالَِميَذ( َِ ِبُ  أَْسَِْل َقالَ أَْسََْمُت لِ َِ َْ َقالَ لَُ   ِة لَِمَذ الُفالِِحيَذ  بِ َِ اْْلِ 
ش.ش(1)

َت )َقالَ أَلَْل نُ  ق لهشسممموللش ش نِيَذ  َوَفَعَََْ َك سََِ ِِ َك فِيَنا َولِيداً َولَبِْثَت فِيَنا ِمْذ ُ ُم بِّ َِ

ُت  ِْ َِ الِّيَذ  َفةَََ َذ الضََُ ا مََِ ُتَما بَِاً َوأَنَََ َْ يَذ  َقالَ َفَع ِِ ََْت َوأَْنَت ِمَذ اْلَمافِ َفْعَََتَك الُتِي َفَع

ي ُحْممََاً َوَجعَ  بََِّ َِ َِيَذ(ِمْنُمْل لَُما ِ ْةُتُمْل َفَوَهَب لِي  سَََ ِْ َذ اْلُم ي مََِ  غل مم غ ش يمموشلمميشش(2)ََنََِ
ركتش  غووشستشغئسفهويشصبرحبشو ش  شباشسلمملشكممنيشغل سحمما ش لممذلكشفمموتشغل مم غ ش يمموشرممفسيش
 فصمم لشكويممهش مم غ شغئممسفهويشلييمموشيتممابشغلئممبغ شغآلسممي ش  مموذغشقممو شغوممبغ ريشلبوممه؟ش فمميشغل لممو ش

غشقممو ش  ئمملشلفبسمم ت؟ش ل مموشكمموتشكممنيشفبسمم تشقمماشغفسممسحشووئممسفهويشتممابشغلئممبغ  ش  مموذيشغللمموييش
غيكوباشفمموتشكممنيش  ئمملشسلرممهشغلئممنيشكمموتش  غومموشلممهش ممتش هسممرتشغل لممل شك يممهشباغشسلمملشذلممكش
غلئسفهويشغليكوباش غللويرة شك يهشغئس يوفوشورويروشفرك تش  غووشغرضوبش لذلكشغفسممسحش  ئمملشسلرممهش

لممص ش)غذغو(ش مم غ ش  ممفغءش مممووش غلكممنيش قمماش  غوممووشلفبسمم تشفكرمماشغلئممنيشكن ممهشومممش)غذغو(ش)فممفتشق
ش قاش فغء؟شش

قلمممص شقممم  شفبسممم تش فملمممصشفملسمممكشفرمممهش ميممملشغيمممكش وفرمممصشيم سممميشو ممموشفملمممصبشفتمممو شلمممهش
ويح شذلممكششى  ئلشيميشفملسهوش  وفرووشلكشسئلر ووشلت لهشلتشيم سهشكويصشسياهش ارب شوفتشس وفش

ش.ش(3)غل فغء(
الَ  قاشرفسيشغلفم ش ضوبسووشليهشرسحا شس وشئرتاش ذلكشك وشفيشق لهشسممموللش ش َْ قَََ )َوبِ

ا  ُد فِيمَََ ْذ ُيْةسََِ ا مَََ لُ فِيمَََ الُوا أََتْجعَََ ًَ قَََ َِ َ َِيةَََ ِْ َ ْْ ي ا لٌ فََِ َِ بِنِّي َجا ََِ ََْمالئَِم ِبَك لِ َِ

ُس  ُح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُذ ُنَسبِّ ششش(4)لََك َقالَ بِنِّي أَْ ََُل َما أ َتْعََُموَذ(َوَيْسةُِك الدِّ
 قاش وءشغلئممس يواشغلورمموييشباغشسلمملشقمم  شغلومموباشسممفش  مم ش ممتشغل ن كممةش صممابغشوه ممف ش
غلئممسفهويش) فصممم شغل ممم غ ش لممميشرمطممماشوولفممموءشغ شغلمم غ ش برممموشسلممملشطبرتمممةش سوممممةشفممميشغلتمممبعتش

 
 (.131-130غلوتب  ش)(ش1)

 (.21-18غل مبغء ش)(ش2)

 .3 109غلك وابش(ش3)

 (.30غلوتب  ش)(ش4)
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 غي ممموشحمممذف غشغلمممموطاشفممميشغ لولمممهشكبغ رمممةشمششبرتمممةشسبورمممةغلكمممبريشفممميشحكورمممةشغل حمممو بغصش  ممميشط
سكبربشغلموطاشوسكبربشغفمو شغلت  بشفوتشغل حو ب شستسضيشغلسمموا شفمميشغل ولمم شفطممبا غشغلوممو بش

ش.شش(1)فحذف غشغلموطاشفيشغل  راش   شكلربشفيشغلسيفر (
وشللتوسمما شغلسمميش ضمممهوشسومماشغلتممو بشغل ب مموييش قمماشحش  ممذغشغلكممنيشلشرممما شأتشركمم تش ممبش
 تشغل وب شغللشذلممكشفمميشسمما ش  غضمماش ممتششي(1973)صغكلبشغل ر ش ح اشغلطو بشوتشسو  ب

ششش(2)سفئربه.
ي  قمماش مموءشغلئممس يواشغلورمموييش فسسحمموشوولفممم شغل ضمموبعشفمميشق لممهشسمممولل ش بِّ بِنََِّ َِ الَ  )قَََ

  َُْ سََِ ِْ وُذ ُهَو أَْفَفُح ِمنِّي لَِساناً َفوَ ُِ َُْت ِمْنُمْل َنْةساً َفوََ اُ  أَْذ َيْقُتَُوِذ  َوأَِ ي َها َقَت
ُبوِذ  َقالَ َسَنُبِد َ ُضَدَك بِوَِ يَك َوَنْجَعلُ لَُمَما  َِّ قُنِي بِنِّي أََ اُ  أَْذ ُيَم ْدءاً ُيَفدِّ ِِ َمِعَي 

َْنَ  اناً َفال َيِفَُوَذ بِلَْيُمَما بِآياتَِنا أَْنُتَما َوَمِذ اُتَبَعُمَما اْلَ الُِبوَذ(ُس
ش.ش(3)

َِ  ق لهش لممصشقابسممهش ش ِْ َ ْ ا َولََِ الَ لَمَََ اٌذ َفقَََ َي ُد َََ َماِء َوهََِ )ُثُل اْسَتَوى بِلَى السََُ

هاً َقالََتا أََتْيَنا  ِْ ش.(4)َنائِِعيَذ(اْئتَِيا َنْو اً أَْو َم
 وممماشغتشيئممسوماشغلفممم ش)قممو (شليممهشحكورممةشل مموشاغبش ممتشغلكممنيشوممرتشطممبفرتشغ شغكلممبشي مماش
غتشغلفمممم شغل ضممموبعشغلمممذاشرسصمممابشغل ممم غ شكممموتشف يمممهشرممما شسلممملشغلحمممو ش غلئمممستوو شفممميش مممذهش

اش قمماش ممتشغلو ممبشغلروصش  رموشففيشغآلرةشغل لمملشي مماشغتشغلفئممواشغلممذاشغ مموبشغلرممهشغل ن كممةشقممش
فيشغل وضيش  وشفغ شحسلشغلتبشو شغتشسااشغل فئارتشفمميشغلباشغكلممبش ممتشسممااشغلصممولحرتش

شحسلشرفذتشغهللشوف به.ش
 فمميشغل لممو شغللمموييشي مماشغتشغهللشسممموللشقمماشغ مموبشغلمملشغيممهشئر مماشسضمماش  ئمملشوهمموب تش

وممماش ممنكشسلره مموشغلئممنيش لمميشسكممتشسلممكشغل ئممويا شفمميشف ممتشفبسمم تشفتممطشومم شغئممس بصشغلمملش مموش
شفبس تش  ي اه.شش

 
 .1 401غلسحبربش غلسي رببش(ش1)

.ش رييمب شغل ييم بشغلون ميشفمميش29 25بش16 332بش15 152بش12 129بش12 126بش1 716بش1 704رييمب شي.ت (ش2)
 .86-85ربشغلسحبربش غلسي رب شسفئ

 (.35-33غلتصا ش)(ش3)

 (.11فصلص ش)(ش4)
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غ ممموشغل لمممو شغللولممم شفمممفتشغسرممموتشغلئممم وءش غلباشلبغا شغهللشسمممموللشلممميشسكمممتش يحصمممب شفممميش
غلف تشغل وضيشفتطشأاشغللحيةشغلسمميش قمماشفرهمموشفممم شغلسرمموتشومم شرئممس بشذلممكشغلخضمم عشلممنبغا ش

شغللهرةشغللش وشر وءشغلمفرفشغلحكري.شش
آلرممةشغل لمملشقمماش مموءشوصممر ةشغلئممسفهويشوئممبغ ش س ابشغل وب شغللشغتشق  شغل ن كةشفيشغ

شصبرح.شش
وُذ   وءشغلفم شغل ضوبعش ئو قوشومش)لت(شك وشفيشق لهشسممموللش ش ُِ ا ْل هَََ الَ لَمََُ ْد قَََ )َولَقَََ

الُوا  َ  قَََ ِِ وا أَمََْ ْحَمُذ َفاُتبُِعونِي َوأَِنيعََُ ُِ ُبُمُل ال َِ ِمْذ َقْبلُ َيا َقْوِل بُِنَما فُتِْنُتْل بِِ  َوبُِذ 

ِجَع بِلَْيَنا ُموَسى( ِْ َح َ ََْيِ  َ اِمةِيَذ َحُتى َي َِ ش.ش(1)لَْذ َنْب
ا  ق لهش لممصشقابسممهش ش ونَََ ُِ ََ وَها  َُ ا اْنَنََْقُتْل بِلَى َمَ انَِل لَِتوْ ََُ ََ )َسَيقُولُ اْلُمَ َُةُوَذ بِ

لُ  ََْ ْذ َقب ََِ الَ ُ ُ م َََ لُِمْل ق ََ َََ ا م َََ ْذ َتُتبُِعون َََ لْ ل ََُ الَل ُ ِ ق َََ لُوا م دِّ َََ ََُدوَذ أَْذ ُيب ي ِِ بِْعُمْل ُي ََُ َنت

ششش(2)َيْةَقُموَذ بُِأ َقَِيالً(َفَسَيقُولُوَذ َبلْ َتْحُسُدوَنَنا َبلْ َماُنوا أ 
غتش  مم اشإلمملش  ممذهشغآلرمموصشلشس ممك شغئممل ووشفمميشغل مم غ شغلتبعيمميشلتلسهممو.ش س ممابشغل مموب ش

سااش تشغآلروصشغلسيشسفسسحشوولفم شغل ضوبعشقاشلشرتوولهمموشسممااش تمموب ش ممتشغآلرمموصشغلسمميشسفسممسحش
غل ئممفلةشسممااشغآلرمموصشحري مموشس ممك شغئممل ووشلممهشوولفممم شغل وضمميشغ شوممولمكفشغذشغل حممااشفمميش ممذهش

شخصو اش مرية.شش
ئس يواشغلوروييش   شقلر شغرضوشك وشفمميشقمم  شغلومموباشسممفشغلك وش وءشفم شغل بش  ضاش

ََْك أََمانِِيُمْل قُلْ َهاُتوا   مم ش ش ى تِ َِ ََ بُِأ َمْذ َماَذ ُهوداً أَْو َنَفا )َوَقالُوا لَْذ َيْدُ لَ اْلَجُن

َهاَنمُ  ِْ ش.ش(3)ْل بِْذ ُمْنُتْل َفاِدقِيَذ(ُب
الُوا  ق لممهش مم ش سممنش ى قَََ الُوا َبََََ اِت قَََ نَََ َُُمْل بِاْلَبيِّ سََُ ُِ وْتِيُمْل  ُك تَََ ْل تَََ الُوا أََولَََ : )قَََ

) يَذ بُِأ فِي َضاللس ِِ َفاْدُ وا َوَما ُدَ اُء اْلَمافِ
ش.ش(4)

ْذ )َقالَ لِ  ق  ش  ش ممفيهش ش َجُمْل مََِ ِِ يُد أَْذ ُيْ  ِِ ٌِ َ َِيٌل  ُي ا لََساِح ََ ََْمِ  َحْولَُ  بُِذ َه

يَذ( ِِ ِجْ  َوأََ ا ُ َواْبَعْث فِي اْلَمَدائِِذ َحاِب ِْ وَذ  َقالُوا أَ ُِ ا َتوُْم ََ ِ  َفَما ِِ ِضُمْل بِِسْح ِْ أَ
شش(5)

 
 (.91-90طه ش)(ش1)

 (.15غلفسح ش)(ش2)

 (.111غلوتب  ش)(ش3)

 (.50 وفب ش)(ش4)

 (.36-34غل مبغء ش)(ش5)
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غيممهشكمموتش   هممووشللرهمم اش غلكمموفبرتشففمميش  مموشر رممفشغئممسخاغيشفممم شغل ممبشفمميش ممذهشغآلرمموصش
غآلرةشغل للشكوتشغلخطو ش   هووش تشغهللشسموللشسللشلئوتشيورهشسلرممهشغلصممن ش غلئممنيشللرهمم اش

يبش فمميشفيشغآلرةشغللويرةشكوتشغلخطو ش   هووش تشغل ن كةشللكفوبشغلذرتشغاخل غشغللشيمموبش همميشب ش
شفبس تشلفبس ت.شششغللوللةشكوتش   هووش تش أل

لكنيش   هووشفيشغآلرسرتشغل لمملش غللويرممةشل    سممةش ممتشغل خمموطورتشوري مموشكمموتشفمميش كوتشغ
شغللوللةش   هووشلفباش غحاشفتط.شش

  لل وشغئسخايشغلفممم شغل وضمميش غل ضمموبعش غل ممبشفتمماشغفسممسحشغلئممس يواشغلورمموييشوممولحباش
ئممسخا صشغلذاشرئسخايشللسفكرمماش كويممصش)إت(شصمموحوةشغليصممر شغل فممبش يمموبش و مموشغتش)غت(شقمماشغ

فممميشغليممم عشغللممموييش مممتشغيممم غعشغلئمممس يواشحري مممموشركممم تشغلئمممبغ شسمممتشئمممو شخممموابشففيهممموشقمممماش
غئسخا صش يوشغئسخاغ ووشقبروووش تشذلكشسيا وشرك تشغل خوط شوهوش و مموشوممما وش ممتشغل  لممةشغ مموش

شبغوشغ شريف ش يفلةشغل يكبش غلذاشرحااشذلكشغلئروقش غل خوط شيفئهش قبغ تشغخبى.ششك يش
غتشغلسموربشغلتبعيمميشحري مموشرممباش بكمماغوشلومماشغتشركمم تش يولممكش   مم شلممذلكشغلسفكرمماش غلش باش
ذلممكشغلسمورممبشخولرممووش ممتشغلسفكرمماشغذغشلمميشركممتش يولممكشحو ممةشغلرممه.شلتمماشغئممسخا صش)إت(ش  غوممووش باغوش

سفمميتشغلتممبعتشلتمم  شسومموب شسممتشئممبغ شصممبرحبشومم شغتشسللشق  شئممووقبش لممرفش ممبطووبشغتشركمم تشغ
شغلكبريشفيشذلكشغلئسخاغيشراس شللا  ةشوئو شاقةشغلسموربش حئتشغلئسخاغي.شش

لتاشكوتشغلكنيشغل فسسحشومش)غت(ش   هوشفيشغلكلبش يوشللكفوبش غلره اشك وشفيشق لممهشسممموللش
ى أَ  ََََ َ ٌِ اِد لْ بُِذ ُ َ قَََ ِ  قََُ بََِّ َِ ٌَ ِمْذ  لَ َ ََْيِ  آَي ُذ : )َوَقالُوا لَْوأ ُنزِّ ًَ َولَمََِ لَ آيَََ زِّ ْذ ُينَََ

وَذ( ُهْل أ َيْعََمََُ َِ ا .ش ق لممهش مم ش ممفيهش ش(1)أَْمَث ْدَنا َ ََْيمَََ الُوا َوجَََ ًَ قَََ وا َفاِحبَََ ا َفَعَََُ ََ )َوبِ

ى ُ ِ  َََ وَذ َ َ ََُ اِء أََتقُول ُِ بِاْلَةْحبَََ وُْم َََ لْ بُِذ ُ َ أ ي ََُ ا ق َََ ا بِم َََ ن َِ ا َوُ ُ أََم َََ ا أ آَباَءن َََ  م

ششش(2)َتْعََُموَذ(
لْ بُِذ  ق لهش لممصشقابسممهش ِ  قََُ بََِّ َِ ْذ  ٌَ مََِ وا لَْوأ أُْنِزلَ َ ََْيِ  آيَََ ُِ يَذ َمَة َِ : )َوَيقُولُ الُ

ُ َ ُيِضلِ َمْذ َيَباُء َوَيْمِدَ بِلَْيِ  َمْذ أََناَب(
ش.ش(3)

 
 (.37غليموي ش)(ش1)

 (.28غلسبغا ش)(ش2)

 (.27غلبسا ش)(ش3)
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سبكشفرممهش ممذهشغآلرمموصش  رمممووش مم شغل مما شوممرتشغلحممقش س مملنوشومموليويشغتشغل  ضمم عشغلممذاشس ممش
)شغلكممبيشسلرممهشغلصمممن ش غلئممنيبش غلووطممم شو وهوسممهشغل سمممماا ش ممتشغلكممموفبرتش غلرهمم اش غل يممموفترتش

 شستش  راشغلسئوبلصشغلسيشر كتشغتشس مم  شرش ذغشغل ا شغلتبعييشرفراشغل سفكبشغفوا شسو ةش ر ش ش
ش.شش(1)ر باشغل ووةشغل وفرةشسيهو(غليئوتشفيشك شف وتش  كوتش ش

 كمموتشغل مما ش غحمماغش ممتشغ مميشغلئممولر شلليصممبشسلمملشغل  مموالرتشوولووطمم ش)فممول مب اشغتش
حوشغ شغ ممنءشللحتممو قبشغ شسلورسمموشلقمماغيشغل ممب يرتشغ شيصممشوش شرممشيسغل مما شغلتبعيمميشغ مموشغتشركمم تش ش

بشغ شغلووطمم شومموسنءشكل ممةشغلحممقشاحا غل ممتش غلط فيريممةشفمميشقلمم وهيبشغ شلممشش(2)غيممفغلشلل ئممكية
لف مممبشغصمممحو شغلهممم ىشسمممتشغلخممم اشفر ممموشلمممرفشلهممميشومممهشسلممميش لش ممماىبش  ممموشغلممملشذلمممكش مممتش

ش.شش(3)(غل بغاشغلبفرمةش غل توصاشغلئو رة
شلتمممممممماشأكمممممممماشغلئممممممممس يواش يمممممممموشومممممممممش)غت(شلتشغل خمممممممموطورتشفمممممممميشغآلرممممممممةشغل لمممممممملش غللويرممممممممة

ش
كمموبش لكممتشغلكممنيش مهمميشيشسيممهبشومم ش مميشغقممب شغلمملشغل سممباارتشفمميشغل خوممبشش غ غللوللممةشكممويش
شغكاشومش)غت(شفتط.شش

 يوتمملش مماشغآلرمموصشغلسمميشسومماغشومممش)غت(ش ئممو قةشوفممم شغل ممبش)قمم (شك مموشفمميشق لممهشسممموللش ش
 ِِ ا َ  الُنمَََ وا َوجََْ يَذ آَمنََُ َِ ى الََُ َ أُْنِزلَ َ ََََ َِ ٌَ ِمْذ أَْهِل اْلِمَتاِب آِمُنوا بِالُ )َوَقالَْت َنائَِة

َدى َوا َدى هََُ ِجُعوَذ  َوأ ُتْؤِمُنوا بُِأ لَِمْذ َتبَِع ِديَنُمْل قُلْ بُِذ اْلمََُ ِْ َِ ُ لََعَُُمْل َي وا آِ  ُِ ْمةُ
ِد ُ ِ  لَ بِيَََ لْ بُِذ اْلَةضََْ ْل قََُ مََُ بِّ َِ َد  اِجوُمْل ِ نََْ ا أُوتِيََُتْل أَْو ُيحَََ ُ ِ أَْذ ُيْؤَتى أََحٌد ِمْثلَ مَََ

ش.ش(4)اُء َوُ ُ َواِسٌع َ َِيٌل(ُيْؤتِيِ  َمْذ َيبَ 
لْ  ق لهشسووبكش سممموللش ش بِيَذ  قََُ َُ ُِ أَْمَواأً َوأَْوأداً َوَما َنْحُذ بُِمَع )َوَقالُوا َنْحُذ أَْمَث

َِ الُناِس أ َيعْ  ُِ َولَِمُذ أَْمَث ْزَق لَِمْذ َيَباُء َوَيْقِد ِِّ بِّي َيْبُسُن ال َِ ش.ش(5)ََُموَذ(بُِذ 
 لشيخمممبكش يممموشسمممتشاغ مممب شغل ممما شومممرتشغليوممميشسلرمممهشغلصمممن ش غلئمممنيش ممماشغلرهممم اشغ ش ممماش
غل  بكرتش  ذغشغل ا شكوتش وا وش تشطباشغليويشغلكممبيش ورممةشغلهمما ءشسلمملشغلممب يش ممتش ئممو  ش

 
 ش14غل ا شفيشغلتبعت شا.حئتشغل بقو ا ش(ش1)

 .14شي.ت (ش2)

 كذغ ش كوتشغل للشغتشرت   شللئكرية.(ش3)

 (.73-72ع شس بغت ش)(ش4)

 (.36-35ئوف ش)(ش5)
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لش)ل ممفشغلواغ ممةبشغلئممسففغفشغلمارمما شغلسمميشغئممسخا صشضمماهشغذشغتشغلتممبعتشغلكممبريشرم مماشاغ  مموشغلممش
ش.شش(1) غرتويشغلحئوفبشلريفذش يه وش وو ب شغللشغلوصرب بش رسخطو  وشغللشغل  اغت(

ال تشوولووطمممم شسلمممملشسممممواسهيشفمممميش)غلسلكممممبش غلسممممبااش فمممميشغل لممممو شغل  شي مممماشغلرهمممم اشر ممممو
يشغل مما شغلخطمموويشغلممذاشلش ميمملشلممهش لشئممياشلممهش ممتشغلحترتممةش لشرح مم شأاشغ غلل مموكبش غئممسخا

لتاشكويصشواغرةشغلخطو شفيشغآلرسرتشس  رهشفم شغ بش ممتشغ مم شيمموبش هممييش كمموتشش(2)ح ةش لوسة(
فممميشغللويرمممةشل ولمممكشخممموفتشيممموبش همممييش و ممموشغتش مممتش  مممهشغلمممرهيشفممميشغل لممملشلصمممحو شغل يمممةش ش

فتمماشكمموتشغلخطممو شاسمموءغش ممتش ممبلء.ش قمماشغكمماشغلممباشسلممرهيشومممش)أت(شغسلمملششغلخطممو شسلمملش بسوممة
 ليهمميشرمل مم تشغتشخلمم ا يشفمميش هممييشستممو شلهمميش ممتششبلرتشليهيشقاشغيفل غش يفلةشغل يممكفيشغلحو

شفيشذلكششششب شغلمول رتش لشريولهي
شغل  ضاش يءش تشبح سه.شش

غ وشغلفبقشوممرتش مموسرتشغآلرسممرتش غآلرمموصشغلسمميشكمموتشغلممباشفرهمموش فسسحمموشومممش)غت(ش ئممو قةشوفممم ش
غل بش)ق (شففتشغلخطممو ش يمموش   ممهشل مم شغل يممةش لخمموفتشيمموبش هممييش غل تصمم اشوولخطممو ش مم ش

وتشغهللشسممموللش لكممتشغل مم غ شكمموتشحوضممبغشسيمماشغ مم شغل يممةش  ولممكشغ مموش يمموكشفمموتشغلخطممو شكممش
   هوشغلمملشغليومميشسلرممهشغلصممن ش غلئممنيش  مموءشغل مم غ ش   همموش ممتشغهللشسممموللشسلمملشلئمموتشيورممهش

شغلكبريش كوتشذلكشفيش مباشغل ا شورتشغلحقش غلووط .شش
  لل وشغئسخا صش)غت(شفيش  غ شغلت  شفتمماشغئممسخا صش)غي ممو(شغل بكوممةش ممتش)غت(ش ضمموفوش

شغلرهوش) و(.شش
غئوئوشفيشك يهوش)س يءشلخوبشلشر هلممهشغل خوطمم ششغ وشغئسخاغ هوشفيشغلكنيشففيهشرسحاا
غلسمميشركمم تشلل خوطمم ش).ش  مميشسخسلمماشسممتش)غت(ش(3) لشرافاشصحسهبشغ شل وشريف ش ذهشغل يفلممة(
شش(4)(وهوشيتشسللشخناش وشرئ مهش تشغل سكلي

 
 .185غلسص ربشغلفييشفيشغلتبعتبشئراشقط  ش(ش1)

 .47غل ا شفيشغلتبعت ش(ش2)

 .شش516بش رييب ش فسو شغلمل ي ش182 شيهورةشغلر وفشبش 135ال  شغلس وف ش(ش3)

 .312ي.ت ش(ش4)
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)غتشكل ممةش)غت(شل مموش ش ش)غي و(شسئسخايشفيشغلس كراشغرضوش  ممذغش مموشربكمماهشغلئممكوكيشوت لممهش
كويصشلسوكراشغلووصشغل ئممياشلل ئممياشغلرممهشلمميشغسصمملصشوهمموش) ممو(شغل بكمما شلشغليوفرممةشسلمملش مموشرييممهش

ش.شش(1) تشل ق اشلهشومليشغليح شضوسفصشسفكرا و(
غتش)غي و(شسئسم  شفيشحكيشرك تش مل  وشلل خوط ش لذلكشفويهوش)سئممسم  شفمميشلتاشسبفيوش

لشكنيشلشرك تشغل باش يهشغلحكيشللمليشوهش غي وشرك تشغلهااشغلسل رحشوهشغلمملش ميمملشغخممبشسلممش
ش.شش(2)ي و(ئور شغلسمبرابش   شغحئتش  غقاشغ

اشغلتممو بشغل ب مموييشوت لممه ش)لمميشغسلمميشغيممكشغذغشغئممستبرصش  مماسهوش  ممذغشغل ممبش  مموشقممببهشسوممش
غق ىش وسك تش غسلقش وسبىشوولتل شغذغشكوتشلربغاشوولكنيشوما وشيففش ميو مموبش لكممتشغلسمممبراش

ش.شش(3)وو بش  ش تسضوه(
هشغلئممروقشغ وشفيشغلتبعتشغلكبريشفر ل شسلرهوش)غتشسكمم تشو لووممةشغل مم غ شسممتشئممبغ شرتسضممرش

ششش(4)قولهوشصبرحوشغ شض يو(
بشوممش سللشغئوفشغلتبغ تشغل مي رةش غللفيرةشرسحااشس لهوشفيشك تشغل خوطمم شلشر همم شغلخش

شغ شغتشريف ش يفلسه.شش
لتممماش باصش)غي مممو(ش ئمممو قةشوفمممم شغل مممبش)قممم (ش   همممووشغلممملشغليوممميشغلسيممميشصمممل غصشغهللش

ُد ) سموللشك وشفيشق لهش مم ش ممويهش شش تشغهللشسووبك ئن هشسلرهش ا اْلَو ََْ ََ َوَيقُولُوَذ َمَتى هَََ

يٌذ( ٌِ ُمبََِ ي َِ َُْل ِ ْنَد ُ ِ َوبُِنَما أََنا نَََ بِْذ ُمْنُتْل َفاِدقِيَذ  قُلْ بُِنَما اْلِع
.ش ق لممهش مم ش سممن ش(5)

 ٌِ ي َِ ا نَََ ا أَنَََ َد ُ ِ َوبُِنمَََ ا اْْليََاُت ِ نََْ لْ بُِنمَََ ِ  قََُ بََِّ َِ ْذ  )َوَقالُوا لَْوأ أُْنِزلَ َ ََْيِ  آَياٌت مََِ

ُمبِيٌذ(
ش.ش(6)

ٌِ َوِمْذ )َوقَ  ق  شسموللش ممويه انَِنا َوْق ََ َس ِمُما َتْدُ وَنا بِلَْيِ  َوفِي آ الُوا قَُُوُبَنا فِي أَِمُن

ا  ُي أَُنمَََ وَحى بِلَََ ْثَُُمْل يََُ ٌِ مََِ َبْينَِنا َوَبْينَِك ِحَجاٌب َفاْ َملْ بُِنَنا َ اِمَُوَذ  قُلْ بُِنَما أََنا َببَََ
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َتقِيُموا بِلَيََْ  ٌد َفاسََْ ٌ  َواحََِ ْل بِلَََ ِميَذ(بِلَُممََُ ِِ َُْمبََْ لٌ لِ و ُ َوَويََْ ُِ َتْ ةِ ِ  َواسََْ
 ق لممهشستائممصشش(1)

ْذ غئمم وبهش ش ُي مََِ وَحى بِلَََ ا يََُ ُع مَََ َس َقالُوا لَْوأ اْجَتَبْيَتَما قُلْ بُِنَما أَُتبََِ ا لَْل َتوْتِِمْل بِآَي ََ )َوبِ

 ٌَ ْحمَََ َِ ُمْل َوُهدًى َو بِّ َِ ُِ ِمْذ  ا َبَفائِ ََ بِّي َه وَذ(َِ ْولس ُيْؤِمنََُ  لِقَََ
.ش يممم اشفمميش ممذهشغآلرمموصش(2)

غل ووبكةشغللشاغ ب شغل ا شوممرتشغلحممقش غلووطمم شوممرتشغلر مموتشومموهللشغل غحمماشغلحمماش غل ممبغكش غلكفممبش
ومممهشغذش)لممميشستسصمممبشحمممب شغلتبر مممررتشللبئممم  شصمممللشغهللشسلرمممهش ئمممليشسلممملشغئمممسخاغيشغيئممملحةش

ش.شش(3) وكش غل ا شغل وط (حشخا  غشغئل  شغلحب شغليفئرةش غلل وكش غلوفي غسهوبشو شغرضوشغئسش
لتاش وءشغل مم غ شفمميشغآلرممةشغي لمملشسممتشئممبغ شصممبرحبشوري مموشفمميشغآلرمموصشغلمملن شغلخممبىش

يشستاربهشوماشئ وعشق  شغل  بكرتشومش ش  وذغشقو شلهيشغليويشصممل غصش يش وءشباغوشسللشئبغ شض
 هشسلرهش؟شفرك تشغل  غ ش مم شغلئممس يواشغلورمموييشغلممذاشرفسممسحشومممش)غي ممو(ش ئممو قةشوفممم شش ئنغهلل

غل بش)ق (شغذشغلت  ش يوشقمم  شغهللشسومموبكش سممموللش   ممهشغلمملشغل  ممبكرتشسلمملشلئمموتشيورممهشغلكممبريش
يش غلح مماشغلسمميشاممم اش ممب شغخممبىشغلمملشاغ ممب شغل مما ش غليتممو شغل حسممشيش فمميش ممذهشغآلرمموصشغل ووبكممةش

سكمم تشغل ورممةش ممتش بغ همموش اغرممةش ممبلءشغل  ممبكرتبش  ممتشغلنفممصشللييممبشغتشغل مم غ شحري مموشركمم تش
باغوشسلمملشئممبغ شصممبرحشغ ش تمماببش ركمم تش فسسحممووشوفممم شغل ممبش)قمم (شحئمم شغلمميييشغلتبعيمميش ومممش

 ممووش مماش)غي و(شحئ شغلئروقشغلحترتيشغلذاشاغبشفرهشغل ا شقو شغتشريتلهشغلتبعتشغلكممبريشركمم تشاغ ش
شغل خوطورتشغلذرتش قف غش  قاشغل موبضةش غلبفاشلبئولةشغلئ وء.ش
بشفي مماشغيهمموشسكمم تش)غلووسممووش(4) و وشغتش)غي و(ش تشغلا غصشغلسيشسئسخايشفيشغئل  شغلتصب

ش.ش(5)ل وشرذكبشوما وش يفرووشل وشئ غه(
ل(شيهرشلشغلتصممبش مم شسضمم )غفمموا شش)غي ممو(ش ميممش ئممو ش  س ممابشغا مموب شإلمملشش(6) ميمملش مموش غ 

ش-أتش)إي و(شفيشغآلروصشغل ستا ةشقاشسضمم يصش ميمملش) ممو(ش ش)إل (شففمميشغآلرممةشغي لمملشستممابشومممش ش
 وشغلملمميشغلشسيمماشغهللش  مموشغيمموشغلشيممذربش وممرتش  كممذغ.شك مموشغتش)غي ممو(شفمميش ممذهشغآلرمموصشقمماشغفممواصش

غلممذاشغ ممبشغلبئمم  شصممللشغهللشسلرممهش ئممليشومموتش)شي مماشأتشغل مم غ غآلرممةشغلبغومممةشغلسمممبراشففمميش
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ر ر شوهش   شق لهش)ق شغي وشغسواش وشر حلشإليش ممتشبوممي(شصممولحشلل ميرممرتبشفولسومموعش ئممسم  ش
ششش.(1)فيش ميلشغلقسصوبش غل ق اشسياشغلحابشأاشلشغطل شعرةوش ربش وشأ حلشغهللشلي(

َذ غ وشق لهشسموللش ش َت مََِ ُدَنا بِْذ ُمنََْ ا َتعََِ ا بِمَََ )َقالُوا أَِجْئَتَنا لَِتوْفَِمَنا َ ْذ آلَِمتَِنا َفوْتِنَََ

ْل َقْومََاً  امََُ َِ ي أَ ِ  َولَِمنََِّ َُْت بََِ سََِ ِْ ا أُ ْل مَََ َد ُ ِ َوأَُبَُِّ مََُ ُل ِ نََْ ا اْلِعَََْ الَ بُِنمَََ الُفاِدقِيَذ  قَََ

ش.ش(2)َتْجَمَُوَذ(
سممووشومممش ش وماشغتشكوتشغل  غ شرفسممسحشوفممم شغل ممبش)قمم (شي مماهش يمموش فسسحممووشوولفممم ش)قممو (ش سوش

)غي ممو(شلتشغل سحمما ش يمموشلممرفشغليومميش ح مماشصممللشغهللشسلرممهش ئممليش غي مموش مم شيومميشغهللش) مم ا(ش
حك ممةششسلرهشغلئممنيش   هممووشخطووممهشغلمملشق  ممهش)لشسلمميشسيممااشوول قممصشغلممذاشركمم تشفرممهشسمممذروكي

 صمم غوووشغي مموشسلمميشذلممكشسيمماشغهللبشفكرمماشغاسمم هشومموتشرممفسركيشومذغوممهشفمميش قممصشسو مم شستسبح يممهش
ششش(3)غيسي(

 كويممصش)غي ممو(ش ممتشش–غرضممووشش–  مموشرمما بشفمميش ممذهشغآلرممةشغل ووبكممةشرمماخ شضمم تشغل مما ش
شغفض شغيا غصشغلسيشرفسسحشوهوشغلباشسللشغل  والرت.شش

 قاشسخبكش)غي و(شقلممرنوشس مموشغسسممايوشسلرممهشفركمم تشغلخطممو شفرهمموش   هممووشلل ممب يرتشك مموشفمميش
وَذ َماَذ ِمْذ َقْوِل ُموَسى َفَبَ ى َ ََْيِمْل َوآَتْيَنا ُ ِمَذ اْلُمُنوِز ق لهشسومموبكش سمممولل ش ُِ )بُِذ َقا

ِب مَ  ْح بُِذ ُ َ أ ُيحََِ َِ َْ َقالَ لَُ  َقْوُمُ  أ َتْة َِ أُولِي اْلقُُوِة بِ ا بُِذ َمَةاتَِحُ  لََتُنوُء بِاْلُعْفَب
ْذ  َذ الََِدْنَيا َوأَْحسََِ يَبَك مََِ َة َوأ َتْنَس َنفََِ َِ َِ اْْلِ  ِحيَذ  َواْبَتِغ فِيَما آَتاَك ُ ُ الُدا ِِ اْلَة

الَ َمَما أَْحَسَذ ُ ُ  ِديَذ  قَََ ِب اْلُمْةسََِ َِ بُِذ ُ َ أ ُيحََِ ِْ َ ْْ ي ا اَد فََِ ِغ اْلَةسَََ  بِلَْيَك َوأ َتبََْ
ْذ  وِذ مَََ ُِ َذ اْلقََُ ِ  مََِ ْذ َقْبَََِ َْلس ِ ْنِدَ أََولَْل َيْعََْل أَُذ ُ َ َقْد أَْهَََك مََِ بُِنَما أُوتِيُتُ  َ ََى ِ 

ُموَذ(ُهَو أََبِد ِمْنُ  قُُوًة َوأَْمثَ  ِِ ُنوبِِمُل اْلُمْج َُ ُِ َجْمعاً َوأ ُيْسوَلُ َ ْذ 
غتشغلذرتشيصح غشش(4)

.ش لممذغش(5)وهممذغشغلكممنيشلومماش ممتشغتشرك يمم غش ممتشغل ممب يرتش) قرمم شغتشغلتو مم ش  ئمملشسلرممهشغلئممني(
بشسلمملشطبرممقشغلووطمم ش  ممذغش مم شفمموتش)غي ممو(ش يمموشلمميشرخوطمم شوهمموشغل  ممبك تشغ شغحمماش  ممتشئممو

ا قِيََلَ غلفبقشوريهوش ورتش)غي و(شفيشغآلروصشغلسيشئوتسهو.ش  ممتشذلممكشغرضمموشق لممهش مم ش ممويهش ََ )َوبِ
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َُِحوَذ( ُذ ُمفََْ ا َنحََْ الُوا بُِنمَََ َِ قَََ ِْ َ ْْ ي ا ُدوا فََِ فمموليهيش يمموش   ممهشللرهمم اشش(1)لَُمْل أ ُتْةسََِ
 فسسحممووشومممش)غي ممو(ش قمماش)اخلممصشغي مموشلسمما شسلمملشغيهمميشحممرتشغاسمم غشف مموءشبا مميشسلمملش ممذغشغليهمميش

تشذلكشأ بغوشيو بغوش مل  ووش لذلكشأكمماشغي ممبشفمميشغيهيش صلح تشغيهب غشغيهيشراس تش ييفئهيش
سكممذروهيش غلممباشسلممرهيشف  مماشوممرتش)غل(شغلممذاش مم شللسيورممهش وممرتش)غت(شغلممذاش مم شللسفكرمماشفترمم ش ش

شش.ششش(2)ر مب ت((ش))غلشغيهيش يشغل فئا تش لكتشل
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بش غل مموييشفميشضم ءشغئمولر شغلتمبعتش ش517بش  فسمو شغلملم يش ش182 ش رييبش شيهورةشغلر وفش شش336ال  شغلس وفش ش(ش2)
 .ش296

This file was downloaded from QuranicThought.com


