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 قطونمحـ ومخسي فؾش  إديون ِشت ي: واحد فؾر  

ـَ  إِن  ▬ ِذي ـَ وَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِئِغَ وَ  َهوُدوا اف  ـَ وَ  اْدَُجقَس وَ  افـ َصوَرىوَ  افص  ِذي قا  اف  ـُ َ  إِن   َأْذَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل 

َ  إِن   اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  ؾ   َظَذ  اّلل    ـُ
ٍ
ء  [11:  احلٍ] ♂َصِفقدٌ  َرْ

َذفَِؽ ▬ ـَ َ  َوَأن   َبق ـَوٍت  آَيوٍت  َأنَزْفـَوهُ  َو ـَ  إِن   * ُيِريدُ  َمـ ََيِْدي اّلل  ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َهوُدوا َواف  ـَ  َواْدَُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي  َواف 

قا  ـُ َ  إِن   َأْذَ َ  إِن   اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل  ؾ   َظَذ  اّلل    ـُ
ٍ
ء َ  َأن   َترَ  َأَخؿْ *  َصِفقدٌ  َرْ ََمَواِت  يِف  َمـ َففُ  َيْسُجدُ  اّلل  َْرضِ  يِف  َوَمـ افس  ْٕ  ا

ْؿُس  َبوُل  َوافـُُّجقمُ  َواْفَؼَؿرُ  َوافش  َجرُ َواف َواْْلِ َوابُّ  ش  ثِرٌ  َوافد  ـَ ـَ  َو ثِرٌ  افـ وسِ  م  ـَ ـِ  َوَمـ اْفَعَذاُب  َظَؾْقفِ  َحؼ   َو ُ  َُيِ ْؽِرمٍ  ِمـ َففُ  َؾََم  اّلل  َ  إِن   مُّ  اّلل 

 [11-11:  احلٍ] ♂َيَشوءُ  َمو َيْػَعُؾ 

ـَ  إِن  ▬ ِذي ـَ وَ  آَمـُقاْ  اف  ِذي وبِئِغَ وَ  افـ َصوَرىوَ  َهوُدواْ  اف  ـْ  افص  ـَ  َم   آَم
ِ
 َؾَؾُفؿْ  َصوحِلوً  َوَظِؿَؾ  أِخرِ  َواْفَقْقمِ  بِوّلل 

ِؿْ  ِظـدَ  َأْجُرُهؿْ  َزُكقنَ  ُهؿْ  َوَٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َوَٓ  َرِّب   [16:  افبؼرة♂ ]ََيْ

ًُ  ِِم و َفـَو ُُيِْرْج  َرب َؽ  َفـَو َؾوْدعُ  َواِحدٍ  َضَعومٍ  َظَذَ  ك ْصِزَ  َفـ ُمقَشك َيو ُؿْؾُتؿْ  َوإِذْ ▬  َوَبَصؾَِفو َوَظَدِشَفو َوُؾقِمَفو َوِؿث آِئَفو َبْؼؾَِفو ِمـ إَْرُض  ُتـبِ

ِذي َأتَْسَتْبِدُفقنَ  َؿوَل  ِذي َأْدَكك ُهقَ  اف  و َفُؽؿ َؾِنن   ِمْكاً  اْهبُِطقاْ  َخْرٌ  ُهقَ  بِوف  ًْ  َشَلْخُتؿْ  م  َب يُ  َظَؾقِْفؿُ  َوُُضِ ف  ـَ  بَِغَضٍى  َوَبآُؤْواْ  َواْدَْسَؽـَيُ  افذ    م 
ِ
 اّلل 

ُؿْ  َذفَِؽ  وُكقاْ  بَِلَّن    بِآجَوِت  َيْؽُػُرونَ  ـَ
ِ
وُكقاْ  َظَصقاْ  بََِم  َذفَِؽ  احْلَؼ   بَِغْرِ  افـ بِق غَ  َوَيْؼُتُؾقنَ  اّلل  ـَ ـَ  إِن   * َيْعَتُدونَ  و  ِذي ـَ  آَمـُقاْ  اف  ِذي  َهوُدواْ  َواف 

وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِؿْ  ِظـدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلوً  َوَظِؿَؾ  أِخرِ  َواْفَقْقمِ  بِوّلل   َوإِذْ *  ََيَْزُكقنَ  ُهؿْ  َوَٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َوَٓ  َرِّب 

ؿآَتْقـَو َمو ُخُذواْ  افطُّقرَ  َؾْقَؿُؽؿُ  َوَرَؾْعـَو ِمقَثوَؿُؽؿْ  َأَخْذَكو ةٍ  ـُ ُرواْ  بُِؼق  ـُ  [16-11:  افبؼرة] ♂َتت ُؼقنَ  َفَعؾ ُؽؿْ  ِؾقفِ  َمو َواْذ

ـَ آَمـُقاْ إِن  ▬ ِذي ـَ َهوُدواْ وَ  اف  ِذي وبُِمونَ وَ  اف   َواْفَقْقِم أِخِر وَظِؿَؾ َصوحِلًو َؾاَل  افـ َصوَرىوَ  افص 
ِ
ـَ بِوّلّل ـْ آَم َم

َزُكقنَ   [16]احوئدة : ♂ َخْقٌف َظَؾْقِفْؿ َوَٓ ُهْؿ ََيْ

َؼْقاْ  آَمـُقاْ  اْفِؽَتوِب  َأْهَؾ  َأن   َوَفقْ ▬ ْرَكو َوات  ُؿْ  قْ َوفَ *  افـ ِعقؿِ  َجـ وِت  َوْٕدَخْؾـَوُهؿْ  َشق َئوِِتِؿْ  َظـُْفؿْ  َفَؽػ   ُأنِزَل  َوَمو َواإِلكِجقَؾ  افت ْقَراةَ  َأَؿوُمقاْ  َأَّن 

ـ إَِفقِفؿ ِؿْ  م  ِّب  ُؾقاْ  ر  ـَ ًِ  َوِمـ َؾْقؿِِفؿْ  ِمـ ٕ ـُْفؿْ  َأْرُجؾِِفؿ ََتْ يٌ  م  ْؼَتِصَدةٌ  ُأم  ثِرٌ  مُّ ـَ ـُْفؿْ  َو ُشقُل َبؾ ْغ َمو ُأنِزَل *  َيْعَؿُؾقنَ  َمو َشوء م  َو افر  َيو َأَيُّ

ـَ افـ وِس إِن  اّلّلَ َٓ ََيْ  ًَ ِرَشوَفَتُف َواّلّلُ َيْعِصُؿَؽ ِم ْغ ْ َتْػَعْؾ َؾََم َبؾ 
ب َؽ َوإِن َّل  ـَ إَِفْقَؽ ِمـ ر  ُؿْؾ َيو َأْهَؾ اْفِؽَتوِب َفْسُتْؿ * ِدي اْفَؼْقَم اْفَؽوِؾِري

 َحت َك 
ٍ
ء و ُأنِزَل إِ  َظَذ َرْ ـُْفؿ م  ثِراً م  ـَ ُؽْؿ َوَفقَِزيَدن   ب  ـ ر  ْ افت ْقَراَة َواإِلكِجقَؾ َوَمو ُأنِزَل إَِفقُْؽؿ م  ً َؾاَل َتْلَس ُتِؼقُؿقا ْػرا ـُ ب َؽ ُضْغَقوكًو َو َفقَْؽ ِمـ ر 

ـَ  ـَ َهوُدواْ * َظَذ اْفَؼْقِم اْفَؽوِؾِري ِذي ْ َواف  ـَ آَمـُقا ِذي  َواْفقَْقِم أِخِر وَظِؿَؾ َصوحِلًو َؾاَل َخْقٌف  إِن  اف 
ِ
ـَ بِوّلّل ـْ آَم وبُِموَن َوافـ َصوَرى َم َوافص 

ؾ ََم َجوءُهْؿ َرُشقٌل بََِم َٓ َِتْ * َظَؾْقِفْؿ َوَٓ ُهْؿ ََيَْزُكقَن  ـُ ِئقَؾ َوَأْرَشْؾـَو إَِفْقِفْؿ ُرُشاًل  ا ْ َفَؼْد َأَخْذَكو ِمقَثوَق َبـِل إِْْسَ ُبقا ذ  ـَ َقى َأنُْػُسُفْؿ َؾِريؼًو 

 [17-15]احوئدة : ♂ َوَؾِريؼًو َيْؼُتُؾقنَ 
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 إديون ِشت ي: ◄

 افرزاق، ظبد أخزكو: ؿول َيقك، بـ احلسـ حدثـو مو ذفؽ يف يؼقل َؿتودة وـون](: 515-515/ 11) افبقون جومع=  افطزي تػسر

ـَ  إِن  ▬: ؿقفف يف َؿتودة، ظـ معؿر، أخزكو: ؿول ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َهوُدوا َواف  ـَ  َواْدَُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي قا  َواف  ـُ : ؿول ♂َأْذَ

بقر ويؼرأون ،فؾِؼْبَؾي وُيصؾُّقن ،ادالئؽي يعبدون ؿقمٌ : افصوبئقن : أذـقا  وافذيـ. وافـ ران وافؼؿر ؿسافش   يعبدون: ادجقس. افز 

محـ وواحد فؾشقطون، مخسي: شتي وإديون. إوثون يعبدون  [.فؾر 

ـَ ▬، افـ ران َظَبَدة: يعـل ،♂َواْدَُجقَس ▬](: 556/ 6) افعؾقم بحر=  افسؿرؿـدي تػسر ِذي قا  َواف  ـُ  ،إوثون َظَبَدة: يعـل ♂َأْذَ

قطون واخلؿسي تعوػ، هلل ؾقاحد: شتي وإديون َ  إِن  ▬. فؾش   هذه بغ ،♂اْفِؼقوَميِ  َيْقمَ ▬ بقـفؿ وَيؽؿ يؼيض: يعـل ،♂َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل 

 [.افستي إديون

ـَ  إِن  ▬: َتَعوَػ  َؿْقُففُ ](: 66-66/ 16) افؼرضبل تػسر ِذي   َأْي  ♂آَمـُقا  اف 
ِ
دٍ  بِوّلل  ُ  َصذ   َوبُِؿَحؿ  ـَ ▬. َوَشؾ ؿَ  َظَؾقْفِ  اّلل  ِذي  ♂هوُدوا َواف 

اَلمُ  َظَؾقْفِ  ُمقَشك ِمؾ يِ  إَِػ  اْدُـَْتِسُبقنَ  َوُهؿُ  ،اْفقَُفقدُ  وبِِئغَ ▬. افس   ِمؾ يِ  إَِػ  اْدُـَْتِسُبقنَ  ُهؿُ  ♂َوافـ صورى▬. افـُُّجقمَ  َيْعُبُدونَ  َؿْقمٌ  ُهؿْ  ♂َوافص 

َْصؾِ  يِف  اْدَُجقُس : َوِؿقَؾ )...(  َوُطْؾَؿيٌ  ُكقرٌ : َأْصَؾْغِ  فِْؾَعوََّلِ  َأن   اْفَؼوئِؾِغَ  افـ َرانِ  ة ظبد هؿ ♂َواْدَُجقَس ▬. ِظقَسك ْٕ ـِِفؿْ  افـُُّجقُس  ا  فَِتَديُّ

قؿُ  ،افـ َجوَشوِت  بِوْشتِْعََملِ 
ِ
ـَ ▬)...(  َيَتَعوَؿَبونِ  َوافـُّقنُ  َواْد ِذي قا  َواف  ـُ َْوَثونِ  َظَبَدةُ  اْفَعَرُب  ُهؿُ  ♂َأْذَ ْٕ َ  إِن  ▬. ا  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل 

ـَ  ،َوََيُْؽؿُ  َيْؼيِض  َأْي  ♂اْفِؼقوَميِ   [.اْْلَـ يُ  َوفِْؾُؿْمِمـِغَ  ،افـ ورُ  َؾؾِْؾَؽوؾِِري

ـَ  إِن  ▬: َؿْقُففُ ](: 566/ 6) فؾشقـوين افؼدير ؾتح ِذي ـَ  ُذـِرَ  بََِم  َأوْ  ،وبرشقفف بوهلل: أي ♂آَمـُقا  اف  َيوِت  ِم ْٔ َوِت  ا ـَ ▬ ،اْفَبقـ  ِذي  ♂هوُدوا َواف 

وبِِئغَ ▬ ،ُمقَشك ِمؾ يِ  إَِػ  اْدُـَْتِسُبقنَ  اْفقَُفقدُ  ُهؿُ  ـْ  ُهؿْ : َوِؿقَؾ  ،افـُُّجقمَ  َيْعُبُدونَ  َؿْقمٌ  ♂َوافص   َبْؾ  ،بَِصِحقٍح  َذفَِؽ  َوَفقَْس  ،افـ َصوَرى ِجـْسِ  ِم

ـِ  ِمؾ يٍ  إَِػ  َتْرِجعُ  َٓ  َمْعُروَؾيٌ  ؾِْرَؿيٌ  ُهؿْ  َؾؾِ  ِم
ِ
  إَِػ  اْدُـَْتِسَبيِ  اْد

ِ
َنْبِقَوء ْٕ ـَ  ُهؿُ  ♂َواْدَُجقَس ▬ ،ِظقَسك ِمؾ يِ  إَِػ  اْدُـَْتِسُبقنَ  ُهؿُ  ♂َوافـ صورى▬ ،ا ِذي  اف 

 [.وافظُّؾؿي افـُّقر أصؾغ فؾعوَّل إن: ويؼقفقن ،افـور َيْعُبُدونَ 

ـَ ▬: مـفؿ افذيـ ،هودوا افذيـ ديـ ؾفق: افثوين يـافد   ووأمّ ](: 166صـ) ادراـق احلرايل احلسـ أيب تراث ِذي  ََّلْ  ُثؿ   افت ْقَراةَ  مُح ُؾقا  اف 

ِؿُؾقَهو َْدَكك َهَذا َظَرَض  َيْلُخُذونَ  اْفِؽَتوَب  َوِرُثقا ▬: وافذيـ ،♂ََيْ ْٕ : وافذيـ، ♂َيْلُخُذوهُ  ِمْثُؾفُ  َظَرٌض  َيْلِِتِؿْ  َوإِنْ  َفـَو َشُقْغَػرُ  َوَيُؼقُفقنَ  ا

ـْ  َهَذا َيُؼقُفقنَ  ُثؿ   بَِلجِْدَيِؿْ  اْفِؽَتوَب  َيْؽُتُبقنَ ▬   ِظـْدِ  ِم
ِ
ُ  آَتوُهؿُ  َمو َظَذ  افـ وَس  ََيُْسُدونَ ▬: وافذيـ ،♂اّلل  ـْ  اّلل   ـؾقنلي وافذيـ ،♂َؾْضؾِفِ  ِم

َُذوا▬: وافذيـ ،♂َظـْفُ  َُّنُقا  َوَؿدْ ▬: بوافر   ـْ  َأْرَبوًبو َوُرْهَبوََّنُؿْ  َأْحَبوَرُهؿْ  اَّت    ُدونِ  ِم
ِ
 [.افثوين يـافد   أهؾ ؾفمٓء ،♂اّلل 

ـَ ▬ ؾديـ: افثوفٌ يـافد   ووأمّ ](: 166صـ) ادراـق احلرايل احلسـ أيب تراث ِذي  ظـ ضؾقا  افذيـ مـفؿ افذيـ ،♂َكَصوَرى إِك و َؿوُفقا  اف 

ء   َظَذ ▬: وؿوفقا  ديـفؿ، يف ؽؾقا  افذيـ ،بقؾافس   شقا
ِ
ـْ  َأْرَبوًبو▬ رهبوَّنؿ واَّتذوا ،♂احْلَؼ   َؽْرَ  اّلل    ُدونِ  ِم

ِ
ـَ  َواْدَِسقَح  اّلل   [.♂َمْرَيؿَ  اْب
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 ؿسافش   ودبّ ظُ  ،افـُُّجقم ُمتلخ فق مـفؿ افذيـ افّصوبئي ؾديـ: افرابع يـافد   ووأمّ ](: 167-166صـ) ادراـق احلرايل احلسـ أيب تراث

تقى ُهؿ وهؿ،غر  ومُ  وافؽقاـى وافؼؿر،  جعؾقا  افذيـ ،افث ـقيي ادجقس ؾديـ: اخلومس يـافد   ووأم   .شَمويوً  حمسقشوً  ظبد مـ أول بوفس 

 ؽر ،أرضقوً  حمسقشوً  ظبدوا افذيـ وهؿ ،أذـقا  افذيـ ؾديـ: افسودس يـافد   وأمو .ؾوؿقوً آ حمسقشوً  وظبدوا وطؾؿي، كقراً : إهلغ

ر راً  أو ،افقثـقي وُهؿ ،ُمصق  ـؿقي وُهؿ ،ُمصق   خراً  ف،فست   جومعوً  أبداً  افسوبع جعؾ شبحوكف، اهلل، أن ؾوظؾؿ: افسوبع يـافد   ووأمّ  .افص 

يـ ،ذاً  أو ـوكً ، افذيـ مع طوهرهؿ افذيـ ،ادـوؾؼغ ديـ هق افسوبع ؾوفد   إػ ادذـقرة، اخلؿسي إديون شوئر أحد مع وبوضـفؿ آمـقا

ـَ  َفُؼقا  َوإَِذا▬ يـافد   ذـفو ديـ أدكك ِذي  [.♂َمَعُؽؿْ  إِك و َؿوُفقا  َصَقوضِقـِِفؿْ  إَِػ  َخَؾْقا  َوإَِذا آَمـ و َؿوُفقا  آَمـُقا  اف 

َ  َوإِن  ](: 661-665/ 1) وافـصورى افقفقد أجقبي يف احلقورى هدايي ٌَ  َوَتَعوَػ  ُشْبَحوَكفُ  اّلل  ًدا َبْع ًٓ  ☺ حُمَؿ  َْرضِ  َأْهؾِ  إَِػ  َرُشق ْٕ  ،ا

َْرَض  َضَبُؼقا  َؿدْ  َأْصـَوٍف  مَخَْسيُ  َوُهؿْ  ْٕ قنَ  ،َوَصوبِئُقنَ  ،َوََمُقٌس  ،َوَكَصوَرى ،ََيُقدُ : ا ـُ َْصـَوُف  َوَهِذهِ . َوُمْؼِ ْٕ تِل ِهَل  ا ًْ  اف  وَك ًْ  َؿدِ  ـَ  اْشَتْقَف

ْكَقو َظَذ  ـْ  افدُّ و. َمَغوِرِِّبَو إَِػ  َمَشوِرِؿَفو ِم َثرُ  اْفَقُفقدُ  َؾَلم  ـْ ـِ  وُكقا ـَ  َمو َؾَل وُكقا  َحْقََلَو، َوَمو َواْدَِديـَيِ  َوَخقَْزَ  بِوْفَقَؿ ـَ ِف  َو ومِ  بَِلْضَرا  َمعَ  ُمْسَتَذف غَ  افش 

ونَ  افـ َصوَرى، ـَ يٌ  َؾوِرَس  بَِلْرضِ  ِمـُْفؿْ  َو ونَ  اْدَُجقِس، َمعَ  ُمْسَتَذف  ـَ وُكقا  َمو َوَأَظزُّ  ِؾْرَؿٌي، اْدَْغِرِب  بَِلْرضِ  ِمـُْفؿْ  َو  َحْقََلَو، َوَمو َوَخْقَزَ  بِوْدَِديـَيِ  ـَ

ونَ  ـَ ُ  َو َْرضِ  يِف  َؿط َعُفؿْ  َؿدْ  َوَتَعوَػ  ُشْبَحوَكفُ  اّلل  ْٕ و. َواْفِعز   اْدُْؾَؽ  َوَشَؾَبُفؿُ  ُأَِمًو ا َْرضِ  َضَبَؼ  َؾَؽوُكقا  افـ َصوَرى َوَأم  ْٕ ًِ : ا ومُ  َؾَؽوَك َفو افش  ؾُّ  ـُ

ونَ  اْدَْغِرِب  َوَأْرُض  َكَصوَرى، َذفَِؽ  افـ َصوَرى، َظَؾقِْفؿُ  اْفَغوفُِى  ـَ ـَ  َكْجَرانَ  َوَأْرُض  َواْدَْقِصؾِ  َواْْلَِزيَرةِ  َوافـُّقَبيِ  َواحْلََبَشيِ  ِمْكَ  َأْرُض  َو

َهو ـَ  َوَؽْرُ و. اْفباَِلدِ  ِم و. ِِّبَو ات َصَؾ  َوَمو َؾوِرَس  َِمَْؾَؽيِ  َأْهُؾ  َؾُفؿْ  اْدَُجقُس  َوَأم  وبِئَيُ  َوَأم  انَ  َؾلَْهُؾ  افص  ثِرٌ  َحر  ـَ ـْ  َو ومِ  باَِلدِ  ِم و. افرُّ قنَ  َوَأم  ـُ  اْدُْؼِ

كِ  َوباَِلدُ  اَْلِـْدِ  َوباَِلدُ  ََجِقُعَفو اْفَعَرِب  َؾَجِزيَرةُ  ْ َْرضِ  َأْهؾِ  َوَأْدَيونُ  ،َجوَوَرَهو َوَمو افسُّ ْٕ ـْ  ََّتُْرُج  َٓ  ا َْدَيونِ  َهِذهِ  َظ ْٕ ـُ  ،اخْلَْؿَسيِ  ا   َوِدي
ِ
 َٓ  احْلُـََػوء

َْدَيونُ  َوَهِذهِ . اْفَبت يَ  ؾِقِفؿْ  ُيْعَرُف  ْٕ ؾَُّفو اخْلَْؿَسيُ  ا قَْطونِ  ـُ ََم  فِؾش  ـُ  َؿوَل  ـَ ُ  َرِضَ  َظب وسٍ  اْب هُ  َظـُْفََم  اّلل  َْدَيونُ »: َوَؽْرُ ْٕ ـِ  َواِحدٌ : ِشت يٌ  ا مْحَ  َومَخَْسيٌ  ،فِؾر 

قَْطونِ  َْدَيونُ  َوَهِذهِ  ،شفِؾش  ْٕ ت يُ  ا قَرةٌ  افس  ـُ ـَ  إِن  ▬: َتَعوَػ  َؿْقفِفِ  يِف  اْفَػْصِؾ، آَييِ  يِف  َمْذ ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َهوُدوا َواف   َوافـ َصوَرى َوافص 

ـَ  َواْدَُجقَس  ِذي قا  َواف  ـُ َ  إِن   َأْذَ َ  إِن   اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبقْـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل  ؾ   َظَذ  اّلل    ـُ
ٍ
ء ٌَ  َؾَؾَم  . [11]احلٍ :  ♂َصِفقدٌ  َرْ ُ  َبَع  ،☺ َرُشقَففُ  اّلل 

َثرُ  َبْعَدهُ  َوخِلَُؾَػوئِفِ  َففُ  اْشَتَجوَب  ـْ َْدَيونِ  َأْهؾِ  َأ ْٕ ـِ  َظَذ  َؿطُّ  َأَحًدا ُيْؽِرهْ  َوََّلْ  ،َواْختِقَوًرا َضْقًظو ا ي ََم  ،افد  ونَ  َوإِك  ـْ  ُيَؼوتُِؾ  ـَ و َوُيَؼوتُِؾُف، َُيَوِرُبفُ  َم ـْ  َوَأم   َم

ُخقلِ  َظَذ  ُيْؽِرْهفُ  َوََّلْ  ُيَؼوتِْؾفُ  َؾَؾؿْ  َوَهوَدَكفُ  َشوَدَفُ  ًٓ  ،ِديـِفِ  يِف  افدُّ َْمرِ  اْمتَِثو فِ  ِٕ ٌُ  َوَتَعوَػ  ُشْبَحوَكفُ  َرب  هَ  َٓ ▬: َيُؼقُل  َحْق َرا ـْ ـِ  يِف  إِ ي َ  َؿدْ  افد   َتَبغ 

ْصدُ  ـَ  افرُّ ، َظَذ  َأَحًدا ُتْؽِرُهقا  َٓ  َأْي  افـ ْفِل، َمْعـَك يِف  َكْػٌل  َوَهَذا ،[651:  افبؼرة] ♂اْفَغل   ِم ـِ ي ًْ  افد  َييُ  َهِذهِ  َكَزَف ْٔ ـَ  ِرَجولٍ  يِف  ا َحوَبيِ  ِم  افص 

ونَ  ٌد، ََلُؿْ  ـَ َٓ ُدوا َؿدْ  َأْو وا َِتَق  ُ ْشاَلِم، َؿْبَؾ  َوَتـَك  ْشاَلمُ  َجوءَ  َؾَؾَم   اإْلِ َبوءُ  َأْشَؾؿَ  اإْلِ ْٔ هَ  َوَأَراُدوا ا َرا ـْ دِ  إِ َٓ َْو ْٕ ـِ  َظَذ  ا ي ُ  َؾـََفوُهؿُ  ،افد   ُشْبَحوَكفُ  اّلل 

ـْ  َوَتَعوَػ  ـَ  ُهؿُ  َيُؽقُكقا  َحت ك َذفَِؽ  َظ ِذي ُخقَل  َُيَْتوُرونَ  اف  ْشاَلمِ  يِف  افدُّ ِحقُح . اإْلِ َييُ : َوافص  ْٔ ؾ   َحؼ   يِف  ُظُؿقِمَفو َظَذ  ا وِؾٍر، ـُ  َظَذ  َطوِهرٌ  َوَهَذا ـَ

ـْ  َؿْقلِ  زُ  َم ْزَييِ  َأْخذَ  ُُيَق  ـْ  اْْلِ وِر، ََجِقعِ  ِم ُخقلِ  َظَذ  ُيْؽَرُهقنَ  َؾاَل  اْفُؽػ  ، يِف  افدُّ ـِ ي و َبْؾ  افد  ، يِف  َيْدُخُؾقا  َأنْ  إِم  ـِ ي و افد  ْزَيَي، ُيْعُطقا  َأنْ  َوإِم  ََم  اْْلِ  ـَ

ِق، َأْهُؾ  َتُؼقُففُ    اْشَتْثـَك َوإِنِ  اْدَِديـَِي، َوَأْهُؾ  اْفِعَرا
ِ
ء َٓ َْوَثونِ  َظْبَدةِ  َبْعَض  َهُم ْٕ ـْ . ا َؾ  َوَم َ ☺  افـ بِل   ِشَرةَ  َتَلم  ْ  َأن فُ  َففُ  َتَبغ   َظَذ  َأَحًدا ُيْؽِرهْ  ََّل

ََم  َوَأن فُ  ،َؿطُّ  ِديـِفِ  ـْ  َؿوَتَؾ  إِك  و َؿوَتَؾُف، َم ـْ  َوَأم  ُ  َأَمَرهُ  َبْؾ  َظْفَدُه، َيـُْؼْض  ََّلْ  ُهْدَكتِِف، َظَذ  ُمِؼقًَم  َدامَ  َمو ُيَؼوتِْؾفُ  َؾَؾؿْ  َهوَدَكفُ  َم  ََلُؿْ  َيِػَل  َأنْ  َتَعوَػ  اّلل 

ََم  َفُف، اْشَتَؼوُمقا  َمو بَِعْفِدِهؿْ   [.ََلُؿْ  َؾوْشَتِؼقُؿقا  َفُؽؿْ  اْشَتَؼوُمقا  َؾََم : َتَعوَػ  َؿوَل  ـَ



محـ واحد: ِشت ي إديون [5] فغوتػوشر إو  رآن افؽريؿ أهؾ افؽتوب يف افؼُ  قطون ومخسي فؾر   فؾش 

 

www.alta3b.wordpress.com  

عودة ادُقِجَبي هل ،افصوفح وافعؿؾ ،أخر وبوفققم ،بوهلل اإليَمن وهل ،الثيافث   قلُص إُ  وهذه](: 56صـ) ادحبي يف ؿوظدة  ـّؾ  يف فؾس 

ـَ  إِن  ▬: تعوػ ؿول ـَم ،ِمؾ ي ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف  ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِخرِ  َواْفقَْقمِ  بِوّلل  ْٔ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلوً  َوَظِؿَؾ  ا

ِؿْ  َزُكقنَ  ُهؿْ  َوٓ َظَؾقِْفؿْ  َخْقٌف  َوٓ َرِّب   [.ابعافرّ  إصؾ وهق ،ؾُش افرُّ  بف جوءت مو عوافؼ   ،♂ََيْ

 ظوبدٌ  احلؼقؼي يف وهق اهلل، فغر ظوبداً  ؼـوً مُ  يؽقن أن د  ؾالبُ  يـ،افد   فف ؾصوً ُم  اهللَ  يعبد َّل مـ ّؾ ؾؽُ ](: 51-51صـ) ئيق  وافس   احلسـي

قطون رِ  َظـ َيْعُش  َوَمـ▬: تعوػ ؿول قطون،فؾش   ظوبدٌ  ووإمّ  محـ،فؾر   ظوبدٌ  وإمّ  آدم بـك مـ واحد ّؾ ؾؽُ . فؾش  ـْ ـِ  ِذ مْحَ  َصْقَطوًكو َففُ  ُكَؼق ْض  افر 

ـٌ  َففُ  َؾُفقَ  ُؿْ  *َؿِري وََّنُؿْ  َوإَِّن  ـِ  َفقَُصدُّ بِقؾِ  َظ ُؿ َوََيَْسُبقنَ  افس  ْفَتُدوَن  َأَّن  ًَ  َيو َؿوَل  َجوءَكو إَِذا َحت ك *مُّ َؿْغِ  ُبْعدَ  َوَبْقـََؽ  َبْقـِل َفْق  َؾبِْئَس  اْدَْؼِ

ـُ  َؾْؿُتؿْ  إِذ اْفقَْقمَ  َيـَػَعُؽؿُ  َوَفـ *اْفَؼِري قنَ  اْفَعَذاِب  يِف  َأن ُؽؿْ  ط  ـُ ـَ  إِن  ▬: تعوػ وؿول ،[ 66-61: افزخرف] ♂ُمْشَسِ ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي  َواف 

وبِِئغَ  َهوُدوا ـَ  َواْدَُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي قا  َواف  ـُ َ  إِن   َأْذَ َ  إِن   اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل  ؾ   َظَذ  اّلل    ـُ
ٍ
ء [ . 11: احلٍ] ♂َصِفقدٌ  َرْ

ت ي إصـوف يف ُمـحكون آدم ؾبـق  [.آخر مقضع فف هذا وبسط ،افس 

ـْ ُهؿ افذيـ آمـقا ؟ ◄  َم

 ▬  ـَ  إِن ِذي  [16]افبؼرة :  ♂آَمـُقاْ  اف 

o ؿبؾ بعثي حمؿد  ♠أتبوع مقشك☺ 

o ؿبؾ بعثي حمؿد  ♠أتبوع ظقسك☺ 

o  ؿبؾ بعثي حمؿد  ♠إبراهقؿأهؾ احلـقػقي أتبوع☺ 

o  بعد بعثتف ☺ـؾ مـ آمـ بؿحؿد 

ـَ  إِن  ▬: تعوػ ؿقفف تلويؾ يف افؼقل](: 156/ 6)افبقون  جومع=  افطزي تػسر ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي  افذيـ» أّمو: جعػر أبق ؿول، ♂َهوُدوا َواف 

ؿقن ؾفؿ ،شآمـقا   [.بف تصديؼفؿ ،بذفؽ وإيَمَّنؿ ،اهلل ظـد مـ احلؼ مـ بف أتوهؿ ؾقَم اهلل رشقل ادُصد 

ـَ  إِن  ▬: تعوػ ؿقفف](: 166-161/ 1) وافعققن افـؽً=  احووردي تػسر ِذي ؿقا : يعـل ♂آَمـُقا  اف   [.☺ بؿحؿدٍ  صد 

ـَ  إِن  ▬: تعوػ ؿقفف](: 16/ 1) افتػسر ظؾؿ يف ادسر زاد ِذي ؿ: أحدهو: أؿقال مخسي ؾقفؿ ،♂آَمـُقا  اف   ؿبؾ بعقسك مممـغ ـوكقا  ؿقمٌ  أَّن 

ؿ: وافثوين. ظبوس ابـ ؿوفف ،☺ حمؿد ُيبعٌ أن  وظؿؾقا  بف ؾآمـقا  ظقسك، جوء أن إػ بؼيعتف وظؿؾقا  ،بؿقشك آمـقا  افذيـ أَّن 

ؿ: وافثوفٌ. أصقوخف ظـ ّي د  افسُّ  ؿقل وهذا. حمؿد جوء أن إػ بؼيعتف ؿ: وافرابع. افثقري شػقون ؿوفف ،ادُـوؾؼقن أَّن   ـوكقا  افذيـ أَّن 

ؿ: واخلومس. وشؾَمن كقؾؾ، بـ وورؿي وبحرا، شوظدة، بـ ـؼس ،اإلشالم يطؾبقن ي هذه مـ ادممـقن أَّن   [.إُم 
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ـِ  َؿْقُل  َوُهقَ : َأَحُدَهو](: 561/ 6) افؽبر افتػسر أو افغقى مػوتقح=  افرازي تػسر دُ َظب وٍس:  اْب ـَ  اْدَُرا ِذي ٌِ  َؿْبَؾ  آَمـُقا  اف  دٍ  َمْبَع  حُمَؿ 

اَلمُ  َظَؾقِْفََم  بِِعقَسك ـْ  اْفَزَاَءةِ  َمعَ  ،افس  ـِ  ُؿس   ِمْثَؾ  ،َوافـ َصوَرى اْفقَُفقدِ  َأبَوضِقؾِ  َظ ِهِى  َوَبِحَرى َشوِظَدَة، ْب ا ورِ  َوَحبِقٍى  ،افر  ـِ  َوَزْيدِ  ،افـ ج   ْب

ـِ  َظْؿِرو ـِ  َوَوَرَؿيَ  ،ُكَػقْؾٍ  ْب ـَ  إِن  ▬: َؿوَل  َتَعوَػ  َؾَؽَلن فُ  ،افـ َجوِر   َوَوْؾدِ  ،اْفِغَػوِري   َذر   َوَأيِب  ،اْفَػوِرِد   َوَشْؾََمنَ  ،َكْقَؾؾٍ  ْب ِذي  َؿبَْؾ  ♂آَمـُقا  اف 

 ٌِ دٍ  َمْبَع ـَ  ،حُمَؿ  ِذي وُكقا  َواف  ـِ  َظَذ  ـَ ي ـَ  ،فِْؾقَُفقدِ  اف ِذي اْفَبوضِؾِ  افد  ِذي وُكقا  َواف  ـِ  َظَذ  ـَ ي ؾُّ  ،فِؾـ َصوَرى اف ِذي اْفَبوضِؾِ  افد  ـْ  ـُ ـَ  َم  َبْعدَ  ِمـُْفؿْ  آَم

 ٌِ دٍ  َمْبَع اَلمُ  َظَؾقْفِ  حُمَؿ    افس 
ِ
ِخرِ  َواْفقَْقمِ  بِوّلل  ْٔ دٍ  ا ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َوبُِؿَحؿ   [.َرِّب 

رَ  َتَعوَػ  َأن فُ : َوَثوكِقَفو](: 561/ 6) افؽبر افتػسر أو افغقى مػوتقح=  افرازي تػسر ـَ لِ  يِف  َذ قَرةِ  َهِذهِ  َأو   َضِريَؼيَ  ُثؿ   ،اْدُـَوِؾِؼغَ  َضِريَؼيَ  افسُّ

دُ  اْفَقُفقِد، ـْ  َؾوْدَُرا ـَ  إِن  ▬: َتَعوَػ  َؿْقفِفِ  ِم ِذي ـَ  ُهؿُ  ♂آَمـُقا  اف  ِذي رَ  ،اْدُـَوؾُِؼقنَ  َوُهؿُ  ،اْفَؼْؾِى  ُدونَ  بِوفؾ َسونِ  ُيْمِمـُقنَ  اف  ـَ  ،اْفقَُفقدَ  ُثؿ   ،اْدُـَوِؾِؼغَ  َؾَذ

وبِِئغَ  ،َوافـ َصوَرى  : َؿوَل  َتَعوَػ  َؾَؽَلن فُ  ،َوافص 
ِ
ء َٓ ؾُّ  ،اْدُْبطُِؾقنَ  َهُم ـْ  ـُ يََمنِ  ِمـُْفؿْ  َأتَك َم ـَ  َصورَ  احْلَِؼقِؼل   بِوإْلِ   ِظـْدَ  اْدُْمِمـِغَ  ِم

ِ
 َؿْقُل  َوُهقَ  ،اّلل 

 [.افث ْقِري   ُشْػَقونَ 

َد بِـ ](: 117/ 1) ؾتح افؼدير فؾشقـوين ـَ آَمـُقا ▬ِؿقَؾ: إِن  اْدَُرا ِذي كَِغ بِوْفقَُفقِد َوافـ َصوَرى اْدُـَوِؾُؼقَن، ♂: اف  َفِي َجْعؾِِفْؿ ُمْؼَسِ َٓ بَِد

وبِئِغَ  َْوَػ َأْن . َأْي آَمـُقا يِف افظ وِهرِ ، َوافص  ْٕ ُؿقا افـ بِل  : ُيَؼوَل َوا ـَ َصد  َد اف ِذي ـْ َُجَْؾِي َأتَْبوِظفِ ☺ إِن  اْدَُرا َلن ُف ُشْبَحوَكُف َأَراَد َأْن َوَصوُروا ِم ـَ ، َو

َؾِؾ َيْرِجُع إَِػ َرْ 
ِ
ـْ َشوِئِر اْد ـْ َؿْبَؾَفو ِم ْشاَلِمق ِي َوَحوَل َم ِي اإْلِ ؾ 

ِ
َ َأن  َحوَل َهِذِه اْد  َواِحٍد، ُيَبغ 

ٍ
ِخِر ء ْٔ  َواْفقَْقِم ا

ِ
ـَ ِمـُْفْؿ بِوّلل  ـْ آَم َوُهَق َأن  َم

َْجرِ  ْٕ ـَ ا ُ ِم َرُه اّلل  ـَ َْجُر ِدؿُُّف َوِجؾُّفُ ، َوَظِؿَؾ َصوحِلًو اْشَتَحؼ  َمو َذ ْٕ ؾُُّف َوا ـُ ـْ َؾوَتُف َذفَِؽ َؾوَتُف اخْلَْرُ  يََمِن َهوُهـَوَوَم ُد بِوإْلِ ُهَق َمو َبق ـَُف َرُشقِل  . َواْدَُرا

 
ِ
يََمِن َؾَؼوَل: ☺ اّلل  ـِ اإْلِ يُؾ َظ ـْ َؿْقفِِف َح و َشَلَخُف ِجْزِ  »ِم

ِ
ـَ بِوّلل  ُتبِفِ ، َوَماَلئَِؽتِفِ ، َأْن ُتْمِم ـُ هِ ، َواْفَؼَدرِ ، َوُرُشؾِفِ ، َو ِه َوَذ  َٓ َيت ِصُػ ش، َخْرِ َو

ـْ َدَخ  ٓ  َم يََمِن إِ ْشاَلِمق يِ ِِّبََذا اإْلِ ؾ ِي اإْلِ
ِ
ـْ ََّلْ يممـ بؿحؿد ، َؾ يِف اْد َٓ بِوْفُؼْرآنِ ، ☺َؾَؿ ـٍ ، َو ـَ ِِّبََِم َصوَر ُمْسؾًَِم ُمْمِمـًو ، َؾَؾقَْس بُِؿْمِم ـْ آَم َوَم

َٓ ََمُقِشقًّو كِقًّو َو ا َٓ َكْكَ و َو  [.َوََّلْ َيْبَؼ ََيُقِديًّ

ـَ آَمـُقا ▬َتَعوَػ: َؾَؼْقُفُف ](: 611/ 1) تػسر ادـور ِذي ًدا ♂ إِن  اف  َبُعقا حُمَؿ  ـَ ات  ِذي ٌد بِِف اْدُْسؾُِؿقَن اف  ـَ َشقَت بُِعقَكُف إَِػ َيْقِم ، ☺ُمَرا ِذي َواف 

.اْفِؼقَوَميِ  ـَ آَمـُقا ِذي ْقَن اْدُْمِمـَِغ َواف  وُكقا ُيَسؿ  ـَ  [، َو

عدي = تقسر افؽريؿ افرمحـ فؿ، وذـر معوصقفؿ وؿبوئحفؿ، ](: 55)صـ تػسر افس  ئقؾ وذم  وذفؽ واهلل أظؾؿ، أن ف ّحو ذـر بـل إْسا

م ّؾفؿ يشؿؾفؿ افذ  ـُ ؿ  م مـفؿ بقصػف، ُرب َم َوَؿَع يف بعض افـُُّػقس أَّن  ـْ َّل يؾحؼف افذ  ، وّحو ـون أجضًو ذـر بـل ؾلراد افبوري تعوػ أن ُيبغ  َم

ي ُيقهؿ آختصو ئقؾ خوص  و يشؿؾ افط قائػ ـّؾفوص ِّبؿ. إْسا ؿ واإلصؽول، فقت ِضح احلؼ، ذـر تعوػ ُحؽَمً ظومًّ ، ؾُسبحون ويزول افت قهُّ

 [مـ أودع يف ـتوبف مو ُيبفر ُظُؼقل افعودغ.

 َواْفقَْقِم ▬واإليَمن ادُشور إفقف يف ؿقفف تعوػ: ](: 151/ 1) افتػسر افقشقط فطـطووي
ِ
ـَ بِوّلل  ـْ آَم ِخرِ َم ْٔ ه بعض إفخ، ♂ ... ا ُيػِّس 

يـ احلؼ: افُعؾَمء بوفـ سبي فؾقفقد وافـ صورى بؿعـك ره افد  ، ؾؿـ َّل تبؾغف مـفؿ دظقة اإلشالم، ُصُدور اإليَمن مـفؿ ظذ افـ حق افذي ؿر 

م افعؿؾ افّصوفح ظذ اوـون يـتؿك إػ ديـ صحقح يف أصؾف ؾؾف فقجف افذي يرصده إفقف ديـف، ، بحقٌ يممـ بوهلل وافققم أخر وُيؼد 
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ؿ ٓ يؽقكقن كوجغ مـ ظذاب اهلل ، وفؽـ فؿ َّل يؼبؾقهو، أّمو افذيـ بؾغتفؿ دظقة اإلشالم مـ تؾؽ افِػَرق. أجره ظذ ذفؽ ظـد ربف ؾنَّن 

ؿ يممـقن بغرهو يعي اإلشالمقي ؿد َكَسَخً مو ؿبؾفو، وافرشقل مفَم اد ظقا بلَّن  ّٓ ، فق ـون مقشك حقًّو» يؼقل:☺ ، ٕن  افؼ  مو وشعف إ

وكف ش. ات بوظل ـَ آَمـُقا ▬بوفـ سبي فؾؿممـغ ادُشور إفقفؿ بؼقفف تعوػ:  -أي اإليَمن  -وُيػِّس  ِذي وام ♂، إِن  اف  ظذ أن ف بؿعـك افث بوت وافد 

ـَ ▬ظذ ؿقفف ♂ َوَظِؿَؾ صوحِلوً ▬، وبذفؽ يـتظؿ ظطػ ؿقفف تعوػ: واإلذظون ع ُمشورـي همٓء ادممـغ فتؾؽ افِػَرق افثالث م♂، آَم

 [ؾقَم يست ى ظذ اإليَمن وافعؿؾ افّصوفح مـ ثقاب جزيؾ، وظوؿبي محقدة.

َُمِؿ، َدَظْقَهو إَِػ ](: 111/ 1) تػسر ادـور ْٕ ٌَ اهلُل َتَعوَػ ُرُشاًل إَِػ ََجِقِع ا ـِ افث اَلَثِي َوَؿْد َبَع ي َيِ ُأُصقِل افد  ـَ ▬يِف َؿْقفِِف َتَعوَػ:  اْدَُبقـ  ِذي إِن  اف 

ِخِر َوَظِؿَؾ َصوحِلًو َؾَؾُفْؿ  ْٔ  َواْفقَْقِم ا
ِ
ـَ بِوّلل ـْ آَم وبِِئَغ َم ـَ َهوُدوا َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي َٓ ُهْؿ آَمـُقا َواف  َٓ َخْقٌف َظَؾْقِفْؿ َو ِْؿ َو َأْجُرُهْؿ ِظـَْد َرِّب 

َزُكقنَ  ُشُؾ [. 16]افبؼرة : ♂ ََيْ اَلُم  -َؾوفرُّ وفِِح  -َظَؾقِْفُؿ افس  ِخِر َواْفَعَؿِؾ افص  ْٔ  َواْفقَْقِم ا
ِ
يََمِن بِوّلل ْظَقِة إَِػ اإْلِ وُكقا ُمت ِػِؼَغ يِف افد  ََم ـَ ، َوإِك 

ِئِع اْدُْص  ا َ وحِلَِي، َوافؼ  َْظََمِل افص  ْٕ ُػقَن يِف َتْػِصقِؾ ا
َتؾِ وُكقا َُيْ ـْ َبْعِدِهْؿ ؾَِحِي، بَِحْسِى اْختاَِلِف اْشتِْعَداِد ُأَِمِِفْؿ، ـَ َوَؿْد َضَرأَْت َظَذ َأتَْبوِظِفْؿ ِم

ؾِق يٌ  َُمِؿ اْفَؼِديَؿيِ ، بَِدٌع َوَثـِق ٌي َوُخَرا ْٕ ـَ ا َثُر َتَعوفِقِؿِفْؿ ِم ـْ ًْ َأ ًْ َبِؼق ٌي َصوحِلٌَي ِمـَْفو ِظـْ . َوَضوَظ ـَ اْفقَُفقِد َوافـ َصوَرى ؾِقَفو َوإِك ََم َبِؼقَ ـَ ِم ِري َد اْدَُتَلخ 

َكو إَِفقِْف آكًِػو ئِِى َمو َأَذْ َقا ـَ افش   َتَعوَػ . ِم
ِ
َْدَيوِن اْفَؼِديَؿِي آَثوٌر َتوِرُيِق ٌي َتُدلُّ َظَذ َتْقِحقِد اهلل ْٕ ًْ يِف ََجِقِع ا َذفَِؽ َبِؼقَ ـَ ُه يِف َتوِريِخ ُؿدَ َو ََم َكَرا ـَ  ، 

ِ
َموء

ِغ. َغ، َواْفُػْرِس، َواْفُققَكوِن، َوَوَثـِق ل اَْلِـِْد َواْفَقوَبوِن َوافص  ي  ْكِ
ِ
 [اْد

ـِ ](: 151/ 6) تػسر ابـ ـثر ي ُء َيْقُم افد  ِخِر، َوُهَق اْدََعوُد َواْْلََزا ْٔ  َوبِوْفَقْقِم ا
ِ
ًْ بِوّلل  ؾ  ِؾْرَؿٍي آَمـَ ـُ ًْ َظَؿاًل ، وَ َواْدَْؼُصقُد: َأن   َظِؿَؾ

ِي َبْعَد إِْرَشوِل َصوِحبَِفو اْدَْبعُ َصوحِلًو،  ِدي  يَعِي اْدَُحؿ  ِ ؾًِؼو فِؾؼ  َذفَِؽ َحت ك َيُؽقَن ُمَقا ـَ َٓ َيُؽقُن َذفَِؽ  ـِ ات َصَػ قِث إَِػ ََجِقِع افث َؼَؾْغِ َو ، َؾَؿ

قا َوَراَء ُطُفقِرِهْؿ، ؾِقََم ♂ َؾال َخْقٌف َظَؾْقِفؿْ ▬بَِذفَِؽ،  ـُ َٓ َظَذ َمو َتَر  [♂.َوٓ ُهْؿ ََيَْزُكقنَ ▬َيْسَتْؼبُِؾقَكُف، َو

ـَ آَمـُقا ▬](: 571/ 6) تػسر افثعوفبل = اْلقاهر احلسون يف تػسر افؼرآن ِذي ـٍ مـ ِمؾ ِي كبّقـو حمّؿد ♂: اف  ـْ ☺ فػٌظ ظومٌّ فؽؾ  ممم وِم

َؾؾِ 
ِ
ًِ افطقائُػ ظذ اختالؾفو، وهذا هق تلويُؾ اْلؿفقر.ػوظ أيي ُحِكَ ِّبو افـوُس ـؾُّفؿؾؽلن  أخ، َؽْرهو مـ اد  [، وُبق ـَ

ِخِر َوَظِؿَؾ َص ▬](: 665-665/ 1) تػسر ادـور ْٔ  َواْفَقْقِم ا
ِ
ـَ بِوّلل ـْ آَم وبُِئقَن َوافـ َصوَرى َم ـَ َهوُدوا َوافص  ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي َؾاَل وحِلًو إِن  اف 

َزُكقنَ  َٓ ُهْؿ ََيْ و َؿْبَؾَفو َوَمو َبْعَدَهو ♂ َخْقٌف َظَؾقِْفْؿ َو َ
ِ
َيِي ُهـَو ح ْٔ  ُمـَوَشَبُي َوْضِع َهِذِه ا

ِ
ـَ اهلل َػُفُؿ اهلُل َبقَوُن َأن  َأْهَؾ اْفِؽَتوِب ََّلْ ُيِؼقُؿقا ِدي ؾ  ـَ ، َوَمو 

َٓ َمَؼوِصَدُه،  َٓ َوَشوِئَؾُف َو وُه،  ؾ َفوَؾاَل إِي  ـُ ِهِرَهو، ُهْؿ َحِػُظقا ُكُصقَص اْفُؽُتِى  قا َمو ِظـَْدُهْؿ ِمـَْفو َظَذ َطَقا ـُ َٓ ُهْؿ َتَر  ، َو
ِ
َٓ ُهْؿ آَمـُقا بِوّلل َو

وفُِح  وَن َظَؾقِْف َشَؾُػُفِؿ افص  ـَ ِخِر َظَذ اْفَقْجِف اف ِذي  ْٔ ََم َواْفقَْقِم ا ـَ وحِلَوِت،  َٓ ُهْؿ َظِؿُؾقا افص  وَن ، َو ـَ ٓ  َؿؾِقاًل ِمـُْفْؿ  وُكقا َيْعَؿُؾقَن، افؾُفؿ  إِ ـَ

 
ِ
ُبقَن َظَذ َتْقِحقِد اهلل وُكقا ُيَعذ  ـَ َبوِل َوَزَواَيو اْفُبْؾَداِن،  َموِن، َأْو ِصَعوِف اْْلِ ُبقًء يِف َضق وِت افز  ْكَدَؿِي َأِو اَْلَْرَضَؼِي َمْ قَد فَِرْؾِضِفْؿ َتَؼوفِ ، َوُيْرَمْقَن بِوفز 

 [.اْفَؽـَوئِسِ 
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ـْ ُهؿ ◄  افذيـ هودوا ؟ َم

 ▬ َـ  [16]افبؼرة :  ♂َهوُدواْ  َواف ِذي

o افذيـ اكحرؾقا ظـ اتبوع مقشك♠ 

o :آشؿ ملخقذ مـ 

 َيقذا 

 إّكو ُهْدكو إفقؽ 

 َيقدون افؼقم هود»: مـف يؼول. توبقا  ،شهودوا»: ومعـك ،افقفقد ؾفؿ ،شهودوا افذيـ» وأّمو](: 156/ 6)افبقون  جومع=  افطزي تػسر

 [[.151: إظراف شقرة] ♂إَِفقَْؽ  ُهْدَكو إِك و▬: ؿقَلؿ أجؾ مـ ،شَيقد» افقفقد ًقَ ؿ  ُش  َمإك  : وؿقؾ. شوهودة هقدا

قا  مقشك ديـ ترـقا  افذيـ :وافقفقد](: 56/ 1) افعؾقم بحر=  افسؿرؿـدي تػسر  [.بوفقفقديي وتسؿ 

ـَ ▬](: 166-161/ 1) وافعققن افـؽً=  احووردي تػسر ِذي : أحدهو: أؿوويؾ ثالثي،  بذفؽ تسؿقتفؿ ويف،  افقفقد هؿ ♂َهوُدوا َواف 

بَ  إذا إظجؿقي ٕن  ، دآً  افذال افعرُب  ًبَ ؾَ ؾؼَ ، يعؼقب وفد أـز َيقذا إػ ُكِسُبقا   مـ ملخقذٌ  فأن  : وافثوين. فػظفو مـ ؽرت،  ًُظر 

قا )...(  توبقا  إذا، وِهَقودةً  َهْقَدةً  ََيُقُدون افؼقمُ  َهودَ : ؿقَلؿ قا  ؿأَّن  : وافثوفٌ. افعجؾ ظبودة مـ فتقبتفؿ َيقداً  ؾُسؿُّ  أجؾ مـ،  َيقداً  ُشؿُّ

 [.ُجَريٍ ابـ ؿقل وهذا، ♂إَِفقَْؽ  ُهْدَكو إِك و▬: ؿقَلؿ

و](: 561/ 6) افؽبر افتػسر أو افغقى مػوتقح=  افرازي تػسر ـَ ▬: َتَعوَػ  َؿْقُففُ  َأم  ِذي . ُوُجقهٍ  َظَذ  اْصتَِؼوِؿفِ  يِف  اْخَتَؾُػقا  َؾَؼدِ  ♂هوُدوا َواف 

قا  إِك ََم : َأَحُدَهو ـْ  َتوُبقا  ِحغَ  بِفِ  ُشؿُّ َْظَراِف ] ♂إَِفْقَؽ  ُهْدكو إِك و▬: َوَؿوُفقا  ،اْفِعْجؾِ  ِظَبوَدةِ  ِم ْٕ ـِ  َوُهقَ  َوَرَجْعـَو، ُتْبـَو َأْي [ 151: ا ـِ  َظ . َظب وسٍ  اْب

قا : َوَثوكِقَفو ُؿْ  بِفِ  ُشؿُّ ََّن 
َزِ  ،ََيُقَذا إَِػ  ُكِسُبقا  ِٕ ـْ ًِ  َوإِك ََم  ،َيْعُؼقَب  َوَفدِ  َأ الِ  اْفَعَرُب  َؿوَف ـَ  َأْشََمءً  َكَؼُؾقا  إَِذا اْفَعَرَب  َؾِنن   فِؾت ْعِريِى، بِوفد   اْفَعَجِؿق يِ  ِم

وا ُفَغتِِفؿْ  إَِػ  ُ ـُ  َظْؿِرو َأبُق َؿوَل : َوَثوفُِثَفو. ُحُروِؾَفو َبْعَض  َؽر    ْب
ِ
قا : اْفَعاَلء ُؿْ  بَِذفَِؽ  ُشؿُّ ََّن 

ُدونَ  ِٕ قنَ  َأْي  ،َيَتَفق  ـُ َءةِ  ِظـْدَ  َيَتَحر   [.افت ْقَراةِ  ؿَِرا

ُؿقَن إَِػ ، ♠َؾوْفقَُفقُد َأتَْبوُع ُمقَشك](: 615/ 1) تػسر ابـ ـثر ت شالمي ـَ وُكقا َيَتَحو ـَ ـَ  ِذي ـَ افت ْقَراِة يِف َزَموَِّنِؿْ اف  . َواْفَقُفقُد ِم

َؼْقِل ُمقَشك ـَ ْقَبُي؛  ُد َوِهَل افت  ُة، َأِو افت َفقُّ َدِة َوِهَل اْدََقد  َْظَراِف: ♂ إِك و ُهْدَكو إَِفقَْؽ ♠: ▬اَْلََقا ْٕ قا [ َأْي: ُتْبـَو، 151]ا ُْؿ ُشؿُّ َؾَؽَلَّن 

َْصِؾ فَِتْقَبتِفِ  ْٕ ِِتِْؿ يِف َبْعِضِفْؿ فَِبْعضٍ بَِذفَِؽ يِف ا  [.ْؿ َوَمَقد 

 

 

 



محـ واحد: ِشت ي إديون [1] فغوتػوشر إو  رآن افؽريؿ أهؾ افؽتوب يف افؼُ  قطون ومخسي فؾر   فؾش 

 

www.alta3b.wordpress.com  

س:ف وؾؼوً  شافقفقد»اشؿ  ◄  ؾؽتوب ادُؼد 

ُجقع بعد. َيقذا ٕرض امتداد هل افتل ،افقفقدّيي يف ؼقؿيُ  صخٌص ]: َيقدّي ، اْلومع ادُحقط  إّٓ  شَيقذا بؼقي» تعد َّل ادـػك مـ افرُّ

 إرض أي شيقدايو» افققكوكّقي يف ادُؼوضعي ُشّؿقً. برَ وافعَ  وافعؿقكّقغ ـوٕدومقّغ َُموورة ُأَمؿ حقَلو يسؽـ ،(َيقدا) ؼوضعيمُ 

غرة افقفقدّيي مـطؼي وفؽـ(. 66: 17 أع) افقفقد أرض أجضوً  وشّؿقً. افقفقدّيي  بدايي يف. ادؽوبّقغ وبرُ ُح  بػعؾ تّتسع أخذت افص 

 ظرؿقًّو معـك شَيقدّي » ـؾؿي اَّّتذت َلذا. توتافش   كسؿ  يُ  مو يف ؾؾسطغ خورج بؾ افقفقدّيي، خورج يعقشقن افقفقد ـون ادسقحّقي،

 طوتؾُ افسُّ  افقفقد يعـل يقحـو إكجقؾ يف. افققكوكّقي ؾقتؽّؾؿقن توتافش   َيقد وأمّ . رامّقيأ افؾغي أي ،افقفقدّيي غيافؾُّ  افقفقد يتؽّؾؿ. ووضـقًّو

 [.فقسقع عودييادُ  افقفقدّيي

 إشبوط ظـ َلؿ متققزاً ( 65: 65 و 1: 11 مؾ 6) َيقذا ِمؾؽي أو شبط ظذ أوًٓ  افؽؾؿي هذه أضؾؼً]: َيقد، ادؼدس افؽتوب ؿومقس

ئقؾ قا ؿُّ ُش  افذيـ افعؼة  مـ رجعقا  مـ َجقع تشؿؾ ؾصورت ،معـوهو عتقش   ثؿ   ،بلافس   إػ َيقذا ذَ ِخ وأُ  إشبوط ًتشت   أن إػ ،إْسا

 ؾُش وافرُّ  ادسقح أجوم ويف. افعزاكقي افقفقد غيفُ  وكًـو ،افعوَّل يف تغشت  ادُ  افقفقد َجقع ظذ طؾؼتُ  صورت ثؿ  . افعزاين سؾافـ   مـ إْْس 

 ؿبلَّن   افقفقد نبئأُ  وؿد ،خالءوافدُّ  غإصؾق افعزاكقغ تشؿؾ وَّٕن   ،ظزاكقغ مـ أظؿّ  َيقد وفػظي. ؿمَ وأُ  َيقد مـ كوً ؽق  مُ  افعوَّل ـون

 -15 و 61 و 61 و ،65: 61 و ،61: 5 تٌ و ،66 و 66: 61 ٓ) ذيعتف وظصقا  اهللَ  ترـقا  إذا ادعؿقرة أنحوء ـّؾ  يف تقنشت  شقُ 

 [.ةق  بُ افـُّ  ؾقفؿ ًومت   .(16 و ،11: 11 و ،16: 1 شإ و ،11

بعافرّ  آبـ ،شَيقذا» مـ شتؼيمُ  شَيقد» ـؾؿي]: َيقد، افؽتوبقي ادعورف دائرة  وؿد. (65-61:  66 تؽ) فقئي زوجتف مـ فقعؼقب ا

 ظك ويف(. 1:  11 مؾ 6) افعؼبي خؾقٍ ظذ شأجؾي» مـ أرام مؾؽ شرصغ» ضردهؿ افذيـ َيقذا بـك ظذ أوًٓ  شَيقد» ؾؿيـ أضؾؼً

ئقؾ لبـ فؽّؾ  وظومًّ  اشَم أصبحً ءإرمقو  ؿمَ إُ  مـ ؽرهؿ ظـ فؾقفقد متققزاً ( ادقالد ؿبؾ ودسافّس  افؼرن أواخر ىف) بلافس   ؿبؾ ؾقَم إْسا

 ـّؾ  فقشؿؾ افؽؾؿي مرمل سعات   افبوبع، بلافس   يف عىافش   ـون وظـدمو)...(  شظزاكقغ» فؽؾؿــي رادؾوً مُ  افؽؾؿي ستخدموتُ  ِّبؿ، حقطيادُ 

 افعوَّل اكؼسؿ وهؽذا احلؼقؼل، احلل اهلل يعبدون ـوكقا  إذ ِّبؿ، ادحقطي قبعُ افشُّ  ظـ ُيتؾػقن افقفقد ـون ؾؼد ،افقفقديي يوكيافد   أتبوع

 ديوكتفؿ فؾقفقد ـون ؾؼد وديـ، ـشعى بؿدفقَلو اْلديد افعفد أشػور ىف شافقفقد» ـؾؿي تػظَتو)...(  شؿمَ أُ » و شَيقد»: إػ

ئدهؿ، ئد هذه بعض تػسر وريافّض   مـ رأوا ؿ،مَ فلُ  ـتبقا  افذيـ اْلديد افعفد ـتبي إن   حتك وظقا  ؿمَ وإُ  افقفقد ـوكؾفُ  ؿ،مَ فلُ  افعقا

 يف ظؾقفؿ طؾؼيُ  ـون ادسقحقي، اظتـؼقا  افذيـ وافقفقد(. 17:  6 أع) خالءوافدُّ  ،(66 و 6:  5 يق) ومريقنوافّس  ،(16:  11 أع)

ـ   ،افقؿً وررُ بؿُ  وفؽـ ،(16:  6 ؽؾ) شقدافقف» افبدايي  يف ةمر   17 كحق شَيقد» ـؾؿي وترد)...( . وادسقحقغ افقفقد بغ ؾْص افػَ  دتل

 [.يسقع بفؾر   وظدائفو أورصؾقؿ يف يـقيافد   طوتؾُ افسُّ  إػ اإلصورة يف ترد احلوٓت، ؽوفبقتف ويف يقحـو، إكجقؾ
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 افؼديؿ افعفد يف ًقَ ؿ  وُش . بوبؾ شبل مـ افعوئدون شؽـف افذي ؾؾسطغ مـ اْلـقيب ؿْس افؼِ  اشؿ]: افقفقديي، سؼد  ادُ  افؽتوب ؿومقس

 بعض وظذ حتك ؾؾسطغ، ـّؾ  ظذ افقفقديي طؾؼتُ  ؿد اْلديد افعفد ويف(. 16: 5 دا و ،6: 11 كح) َيقذا أو(. 1: 5 ظز) َيقذا ببالد

راً مِ  افقفقديي ترَ ـِ ذُ  وؿد)...(  (.1: 17 مر و ،1: 16 مً) إردن ذؿل أراض  و ،6: 5 يق و ،1 -5: 66 فق) اْلديد افعفد يف را

 [(.1: 1 عأ و ،6: 1

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [H3063 (יהּודה), yehu da h, yeh-hoo-daw, From 

H3034; celebrated; Jehudah (or Judah), the name of five Israelites; also of the tribe descended 

from the first, and of its territory: - Judah.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [H3064 (יהּודי), yehu d  y, yeh-hoo-dee, Patronymic 

from H3063; a Jehudite (that is, Judaite or Jew), or descendant of Jehudah (that is, Judah): - 

Jew.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G2455  ος   ρ Ioudas ee-oo-das, Of Hebrew origin 

[H3063]; Judas (that is, Jehudah), the name of ten Israelites; also of the posterity of one of them 

and its region: - Juda (-h, -s); Jude.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G2448  ος    Iouda ee-oo-dah, Of Hebrew origin 

[H3063] or perhaps [H3194]; Judah (that is, Jehudah or Juttah), a part of (or place in) Palestine: 

- Judah.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G2453  ος   ορ Ioudaios ee-oo-dah-yos, From 

G2448 (in the sense of G2455 as a country); udaean, that is, belonging to Jehudah: - Jew (-ess), 

of Juda.] 

ـْ ُهؿ ◄  افصوبمون ؟ َم

 ▬ َوبِئِغ  [16]افبؼرة :  ♂َوافص 

o افذيـ ؾورؿقا أديوَّنؿ إصؾقي وترـقا اإليَمن بوٕنبقوء 

o :آشؿ ملخقذ مـ 

 ديـوً  ديـف شقى ثدِ حْ ستَ ادُ  وهق ،شصوبئ» َجع 
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وبِِئغَ ▬: تعوػ ؿقفف تلويؾ يف افؼقل](: 151-155/ 6)افبقون  جومع=  افطزي تػسر َجع  شافصوبئقن» و: جعػر أبق ؿول، ♂َوافص 

قف ،ؽره آخر إػ ظؾقف ـون ديـ مـ خورج وـّؾ . ديـف ظـ اإلشالم أهؾ مـ ـودُرتدّ  ،ديـوً  ديـف ِشَقى ادُْسَتْحِدث وهق ،شصوبئ»  ُتسؿ 

 ديـ مـ خرج مـ ـّؾ  ذفؽ يؾزم: بعضفؿ ؾؼول ،ادؾؾ أهؾ مـ آشؿ هذا يؾزمف ؾقؿـ افتلويؾ أهؾ واختؾػ)...(  شصوبئوً » :افعرُب 

 [.َلؿ ديـ ٓ ؿقم ،آشؿ ِّبذا اهلل ظـك افذيـ: وؿوفقا  ،ديـ ؽر إػ

. )...( شَلؿ ديـ وٓ ،كصورى وٓ بقفقد فقسقا  افّصوبئقن»: ؿول َموهد ظـ)...( ](: 151-151/ 6)افبقون  جومع=  افطزي تػسر

 بغ افصوبئغ»: كجقح أيب ابـ ظـ. )...( شكسوؤهؿ ُتـؽح وٓ ،ذبوئحفؿ تمـؾ ٓ وافقفقد، ادجقس بغ وبئقنافّص »: ؿول َموهد ظـ

 :ؿقفف يف زيد ابـ ؿول. )...( شَلؿ ديـ ٓ وافقفقد، ادجقس بغ افصوبئغ» :َموهد ؿول. )...( شَلؿ ديـ ٓ ،وادجقس افقفقد

وبِئغَ ▬  وٓ ـتوب وٓ ظؿؾ َلؿ وفقس ،اهلل إٓ إهل ٓ: يؼقفقن، ادقصؾ بجزيرة ـوكقا  إديون مـ ديـ أهؾ وبئقن،افّص »: ؿول ♂َواْفص 

 همٓء" :وأصحوبف ☺ فؾـبل يؼقفقن ادؼـقن ـون ذفؽ أجؾ ؾؿـ ،اهلل برشقل يممـقا  وَّل»: ؿول. شاهلل إٓ إهل ٓ ؿقل إٓ ،كبل

 [.شِّبؿ يشبفقَّنؿ ،"افصوبئقن

: ؿقفف ؿتودة ظـ)...(  .شؾيبْ افؼِ  إػ قنصؾُّ ويُ  ادالئؽي يعقدون ؿقمٌ  ؿهُ »: آخرون وؿول](: 151/ 6)افبقون  جومع=  افطزي تػسر

وبِئغَ ▬ بقر ويؼرأون بؾي،افؼِ  إػ قنصؾُّ يُ  ادالئؽي، يعبدون ؿقمٌ  وبئقنافّص »: ؿول ♂َواْفص   افّصوبئقن»: ؿول افعوفقي أيب ظـ. )...( شافز 

بقر يؼرأون افؽتوب أهؾ مـ ؾِرؿيٌ  : ؾؼول وبئغ،افّص  ظـ يد  افسُّ  ئَؾ ُش )...(  .شافؽتوب أهؾ مـ ضوئػيٌ  ُهؿ بؾ»: آخرون وؿول. )...( شافز 

 [.شافؽتوب أهؾِ  مـ ضوئػيٌ  ُهؿ»

و](: 561/ 6) افؽبر افتػسر أو افغقى مػوتقح=  افرازي تػسر وبِِئغَ ▬: َتَعوَػ  َؿْقُففُ  َأم  ـْ  َؾُفقَ  ♂َوافص  ـْ  َخَرَج  إَِذا َصَبلَ  ِم ـٍ  إَِػ  دِيـِفِ  ِم  ِدي

َذفَِؽ  ،آَخرَ  ـَ ًِ  َو وَك قنَ  اْفَعَرُب  ـَ َن فُ  ؛َصوبِئًو ☺افـ بِل   ُيَسؿُّ ًْ  إَِذا افـُُّجقمُ  َوَصَبَلِت  ،َأْدَيوَِّنِؿْ  بِِخاَلِف  ِديـًو َأْطَفرَ  ِٕ ـْ  ُأْخِرَج . َمْطَؾِعَفو ِم

 [.بِفِ  َخَرْجـَو إَِذا بِفِ  َوَصَبْلنَو

ـِ ُمـَب ٍف: ](: 611/ 1) تػسر ابـ ـثر ت شالمي وِهٍد َوُمَتوبِِعقِف، َوَوْهِى ْب ُ َأْظَؾُؿ، َؿْقُل َُمَ ِل، َواّلل  َْؿَقا ْٕ ُْؿ ]أي افّصوبئغ[ َؿْقٌم َوَأْطَفُر ا َأَّن 

ـِ اْفقَُفقِد وَ  ـِغَ َفقُْسقا َظَذ ِدي َٓ اْدُْؼِ َٓ اْدَُجقِس َو ٌر ََلُْؿ َيْتَبُعقَكُف َوَيْؼَتُػقَكفُ ، َٓ افـ َصوَرى َو ـٌ ُمَؼر  َٓ ِدي ؛ َوإِك ََم ُهْؿ َؿْقٌم َبوُؿقَن َظَذ ؾِْطَرِِتِْؿ َو

، َأْي:  وبِِئل  ـْ َأْشَؾَؿ بِوفص  قَن َيـْبُِزوَن َم ـُ وَن اْدُْؼِ ـَ َْرِض إِْذ َذاكَ َأن ُف ؿَ َوَِلََذا  ْٕ ـْ َشوئِِر َأْدَيوِن َأْهِؾ ا وبُِئقَن ْد َخَرَج َظ : افص 
ِ
. َوَؿوَل َبْعُض اْفُعَؾََمء

ُ َأْظَؾُؿ. ، َواّلل  ـَ ََّلْ َتْبُؾْغُفْؿ َدْظَقُة َكبِل  ِذي  [اف 

وا بعده، كقحؿول بعضفؿ هؿ أتبوع أّمو افّصوبئي ؾؼد اختؾػ افُعؾَمء ؾقفؿ، ](: 616/ 1) تػسر افشعراوي وظبدوا مـ ، وفؽـ فؿ ؽر 

ؿس وافؼؿر وافؽقاـى يـ . دون اهلل افقشوئط يف افؽقن ـوفش  يـ افذي ـون ُيعوسهؿ إػ افد  أو افّصوبئي ُهؿ افذيـ اكتؼؾقا مـ افد 

ؾومتـعقا ظـ صـعفو وُكصؾحفو ؟ . أو ُهؿ َجوظي مـ افُعؼالء ؿوفقا مو ظؾقف ؿقمـو ٓ يؼـع افعؼؾ، ـقػ كعبد هذه إصـوم وكحـ كاْلديد
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د بوفّصوبئغ، ظبودة أصـوم افعرب يـ اْلديد. وأجًّو ـون ادُرا ؿ صبئقا ظـ ديـ آبوئفؿ، أي ترـقه وآمـقا بوفد  ؾفؿ ـّؾ مـ ، ؾؼوفقا ظـفؿ إَّن 

 [.مول ظـ ديـف إػ ديـ آخر

وبئي ؾنن  ](: 616-611صـ) ادـطؼقغ ظذ دافر   ُدون ُحـػوء صوبئيٌ  ،كقظون افص   اهللُ  ثـكأ افذيـ ؿهُ  فقنؾوٕو   ،ُمؼـقن وصوبئيٌ  ،ُمقح 

ـَ  إِن  ▬: تعوػ بؼقفف ظؾقفؿ ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف  ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
 ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلوً  َوَظِؿَؾ  أِخرِ  َواْفقَْقمِ  بِوّلل 

ِؿْ  ـْ  ظذ ؾلثـك [،16]افبؼرة :  ♂ََيَْزُكقنَ  ُهؿْ  َوٓ َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َوٓ َرِّب  َؾؾ هذه مـ صوحلوً  وَظِؿَؾ  أخر وافققم بوهلل آمـ َم
ِ
 إربع اد

وبئغ وافـ صورى وافقفقد ادممـغ  سخافـ   ؿبؾ بوإلكجقؾ داكقا  افذيـ وـذفؽ ،بديؾوافت   سخافـ   ؿبؾ قراةبوفت   يديـقن ـوكقا  ؾفمٓء. وافص 

ؾ ي ـودُت بعغ ،همٓء ؿبؾ ـوكقا  افذيـ وبئقنوافص   ،بديؾوافت  
ِ
 آلِ  َذ ظَ وَ  ،حمؿد َذ ظَ  اهللُ  ذ  َص وَ  ،قفِ ؾَ ظَ  اهللُ  ذ  َص  ،احلُـػوء إموم إبراهقؿ د

 فؾلن   ،وادؼـغ ادجقس بخالف وهذا. واإلكجقؾ افت قراة ُكُزول ؿبؾ ،َمقدٌ  محقدٌ  فك  إ ،إبراهقؿ آلِ  َذ وظَ  ،إبراهقؿ َذ ظَ  ذ  َص  ـَم ،حمؿد

ـٌ  ؾقفؿ فقس ـَ  إِن  ▬: تعوػ اهللُ  ؿول ؾؾفذا ،ممم ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َهوُدوا َواف  ـَ  َواْدَُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي قا  َواف  ـُ َ  إِن   َأْذَ  اّلل 

َ  إِن   اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  ؾ   َظَذ  اّلل    ـُ
ٍ
ء   رَ ـَ ؾذَ  [،11]احلٍ :  ♂َصِفقدٌ  َرْ

ِ
 َّل ،ميوافؼق يقم بقـفؿ يػصؾ فأن   وأخز ،همٓء ًافس   ؾؾَ اد

وبئغ أن   ثؿ   ،ؾؼط إربعي يف ذفؽ رَ ـَ ذَ  َمإك   ،مممـوً  ـون مـ ًافس   يف ذـريُ  ك ابتدظقا  افص   ادؼـقن وافػالشػي ،ُمؼـغ ؾصوروا ،افؼ 

 ،افعوَّل َلذا حُمِْدٌث  اهللَ  بلن   ويممـقن ،صقئوً  بف ُيؼـقن ٓ ،وحده اهللَ  يعبدون ـوكقا  افذيـ افػالشػي ُؿدموء أّمو ،ادؼـغ همٓء مـ

ون وبئي مـ ؾلوئلؽ ،إبدان بؿعود وُيؼرُّ  ،افعوَّل هذا وثدُ بحُ  ونؼرُّ يُ  ـوكقا  وبئيافص   مـ ؼـقنادُ  ثؿ  . ظؾقفؿ اهللُ  أثـك افذيـ احلُـػوء افص 

 مـ فِ مِ دَ ؼِ بِ  افؼقل ظـف رَ فَ طَ  مـ لأو   أن   ادؼوٓت أهؾ ذـر وؿد ،ـداَلِ  مـ ادؼـقن وـذفؽ ،بحدوثف رُّ ؼِ تُ  افعرب مـ ادؼـقن ـون ـَم

 [.أرشطق قه ؼـغادُ  افػالشػي همٓء

ونَ ](: 61/ 5) افػتووى َمؿقع ـَ ـُ  اْْلَْعدُ  َو ـْ  - ِؿقَؾ  ِؾقََم  - َهَذا ِدْرَهؿٍ  ْب انَ  َأْهؾِ  ِم ونَ  ،َحر  ـَ ثِرٌ  َخْؾٌؼ  ؾِقِفؿْ  َو ـْ  ـَ وبِئَيِ  ِم  ،َواْفَػاَلِشَػيِ  افص 

ـِ  َأْهؾِ  َبَؼوَيو ـَ  وافؽـعوكقغ كؿرود ِدي ِذي ـَ  َبْعُض  َصـ َػ  اف  ِري وبَِئيِ  َمؾُِؽ  ُهقَ  وكؿرود، ِشْحِرِهؿْ  يِف  اْدَُتَلخ  ـِغَ  اْفَؽْؾَداكِق غَ  افص  ََم  ،اْدُْؼِ  َأن   ـَ

ى ومِ  َمؾُِؽ  َوَؿْقَكَ  ،اْفقُقَكونِ  َمؾُِؽ  َوَبْطَؾقُْؿقَس  ،احْلََبَشيِ  َمؾُِؽ  َوافـ َجوِر   ،ِمْكَ  َمؾُِؽ  َوِؾْرَظْقنَ  ،َواْدَُجقسِ  اْفُػْرسِ  َمؾُِؽ  ـِِّْسَ  َؾُفقَ . افرُّ

ًْ . َظَؾؿٍ  اْشؿَ  َٓ  ِجـْسٍ  اْشؿُ  وبَِئيُ  َؾَؽوَك ٓ   - افص  كِ  َظَذ  َذاكَ  إذْ  - ِمـُْفؿْ  َؿؾِقاًل  إ ْ ونَ  َوإِنْ  ،اْفَػاَلِشَػيُ  ُهؿْ  َوُظَؾََمُؤُهؿْ  ،افؼ  وبُِئ  ـَ  َٓ  َؿدْ  افص 

و َيُؽقنُ  ـً   ُمْمِمـًو َبْؾ  ؛ُمْؼِ
ِ
ِخرِ  َواْفقَْقمِ  بَِوّلل  ْٔ ََم  ،ا ُ  َؿوَل  ـَ ـَ  إن  ▬: َتَعوَػ  اّلل  ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف  ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم

ِ
 بِوّلل 

ِخرِ  َواْفَقْقمِ  ْٔ ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا َٓ  َرِّب  َٓ  َظَؾقِْفؿْ  َخْقٌف  َو ـَ  إن  ▬: َوَؿوَل ، ♂ََيَْزُكقنَ  ُهؿْ  َو ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي  َهوُدوا َواف 

وبُِئقنَ  ـْ  َوافـ َصوَرى َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِخرِ  َواْفَقْقمِ  بِوّلل  ْٔ َٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َؾاَل  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا َزُكقنَ  ُهؿْ  َو ـ  ، ♂ََيْ ثًِرا  َفِؽ َثَرُهؿْ  َأوْ  ِمـُْفؿْ  ـَ ـْ  َأ

وُكقا  وًرا ـَ ػ  ـَِغ؛ َأوْ  ـُ ََم  ُمْؼِ ثًِرا  َأن   ـَ ـْ  ـَ ُفقا  َوافـ َصوَرى اْفقَُفقدِ  ِم ُؾقا  َبد  وًرا َوَصوُروا َوَحر  ػ  ـِغَ  َأوْ  ـُ وبُِئقنَ  َؾُلوئَلَِؽ  ،ُمْؼِ ـَ  - افص  ِذي وُكقا  اف   ـَ

وُكقا  - َذاكَ  إذْ  وًرا ـَ ػ  ـِغَ  َأوْ  ـُ وُكقا  ،ُمْؼِ ـَ  [.اَْلَقَوـَِؾ  ََلَو َوَيْبـُقنَ  اْفَؽَقاـَِى  َيْعُبُدونَ  َو
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ًُ ](: 651-661/ 1) ميافذ   أهؾ أحؽوم وبِئَيُ : ُؿْؾ يٌ  افص  بَِرةٌ  ُأم  ِعقدُ  ؾِقِفؿُ  ـَ ِؼلُّ  افس  َُمؿِ  إِْحَدى َوِهَل  ،َوافش  ْٕ ـٍ  إَِػ  اْدُـَْؼِسَؿيِ  ا وؾِرٍ  ُمْمِم ـَ  ،َو

َُمؿَ  َؾِنن   ْٕ ٌِ  َؿْبَؾ  ا ورٌ  َكْقعٌ : َكْقَظونِ ☺  افـ بِل   َمْبَع ػ  ؾُُّفؿْ  َأْصِؼقَوءُ  ـُ َعَبَدةِ  ،َشِعقدٌ  ؾِقِفؿْ  َفقَْس  ،ـُ َْوَثونِ  ـَ ْٕ  إَِػ  ُمـَْؼِسُؿقنَ  َوَكْقعٌ . َواْدَُجقسِ  ا

وبِئَيُ  َوافـ َصوَرى اْفقَُفقدُ  َوُهؿُ  ،َوَصِؼل   َشِعقدٍ  رَ  َوَؿدْ . َوافص  ـَ ُ  َذ ـَ  إِن  ▬: َؾَؼوَل  ـَِتوبِفِ  يِف  افـ ْقَظْغِ  ُشْبَحوَكفُ  اّلل  ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي  َهوُدوا َواف 

وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِخرِ  َواْفَقْقمِ  بِوّلل  ْٔ ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا َٓ  َرِّب  َٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َو : افبؼرة] ♂ََيَْزُكقنَ  ُهؿْ  َو

َذفَِؽ . [16 ـَ وِئَدةِ  يِف  َؿوَل  َو ٍ   ُشقَرةِ  يِف  َوَؿوَل . اْحَ ـَ  إِن  ▬: احْلَ ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َهوُدوا َواف  ـَ  َواْدَُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي قا  َواف  ـُ  َأْذَ

َ  إِن   َ  إِن   اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل  ؾ   َظَذ  اّلل    ـُ
ٍ
ء ـْ : َهوُهـَو َيُؼْؾ  َؾَؾؿْ  ،[11: احلٍ] ♂َصِفقدٌ  َرْ ـَ  َم   ِمـُْفؿْ  آَم

ِ
ِخرِ  َواْفقَْقمِ  بِوّلل  ْٔ َن فُ ؛ ا ِٕ 

رَ  ـَ ـَ  اْدَُجقَس  َمَعُفؿُ  َذ ِذي قا  َواف  ـُ رَ  ،َأْذَ ـَ ً   َؾَذ ٌُ  ،َوَشِعقدٍ  َصِؼل   إَِػ  ُمـَْؼِسَؿيٌ  ِمـُْفؿْ  َوَأْرَبعٌ  ،َصِؼق َتونِ  اْثـََتونِ  ِمـُْفؿُ  ،ُأَمؿٍ  ِش  َأْهَؾ  َوَظدَ  َوَحقْ

يََمنِ  وفِِح  َواْفَعَؿؾِ  اإْلِ َْجرِ  ِمـُْفؿْ  افص  ْٕ َرُهؿْ  بِو ـَ ٓ   َفقَْس  ُأَمؿٍ  َأْرَبعَ  َذ َُمؿِ  َبْغَ  اْفَػْصؾِ  آَييِ  َؾِػل. إِ ْٕ ، َمَعُفؿُ  َأْدَخَؾ  ا َتْغِ ُم  ْٕ  اْفَقْظدِ  آَييِ  َويِف  ا

 
ِ
ء وبِئِغَ  َأن   َؾُعؾِؿَ  َمَعُفْؿ، ُيْدِخْؾَفو ََّلْ  بِوْْلََزا ـُ  ؾِقِفؿُ  افص  ِؼلُّ  ،َواْفَؽوؾِرُ  اْدُْمِم ِعقدُ  َوافش  يٌ  َوَهِذهِ  ،َوافس   َوُهؿْ  ،َوافـ َصوَرى اْفقَُفقدِ  َؿْبَؾ  َؿِديَؿيٌ  ُأم 

قنَ  َوَصوبِئَيٌ  ،ُحـََػوءُ  َصوبِئَيٌ : َأنَْقاعٌ  ـُ ًْ . ُمْؼِ وَك ـَ انُ  َو   َِمَْؾَؽيِ  َدارَ  َحر 
ِ
ء َٓ تٌُى  َوََلُؿْ  ،اْدَِسقِح  َؿْبَؾ  َهُم ونَ  ،َوُظُؾقمٌ  َوَتآخِقُػ  ـُ ـَ  ِمـُْفؿْ  َبْغَدادَ  يِف  َو

بَِرةٌ  َضوئَِػيٌ  ِهقؿُ  ِمـُْفؿْ  ،ـَ ـُ  إِْبَرا وبِئُّ  ِهاَللٍ  ْب َشوِئؾِ » َصوِحُى  افص  ونَ  ،شافر  ـَ َثُرُهؿْ  اْدُْسؾِِؿَغ، َمعَ  َرَمَضونَ  َوَيُصقمُ  ِديـِِفؿْ  َظَذ  َو ـْ  َؾاَلِشَػيٌ  َوَأ

ٌت  َوََلُؿْ  َٓ َرَهو َمْشُفقَرةٌ  َمَؼو ـَ ِت  َأْصَحوُب  َذ َٓ ُؿْ  َأْمِرِهؿْ  َوَُجَْؾيُ . اْدََؼو ُبقنَ  َٓ  َأَّن  َنْبِقَوءَ  ُيَؽذ  ْٕ َٓ  ا َبوَظُفؿْ  ُيقِجُبقنَ  َو ـِ  َأن   َوِظـَْدُهؿْ  ،ات  َبَعُفؿْ  َم  ات 

ـْ  َوَأن   ،َكوٍج  َشِعقدٌ  َؾُفقَ  َؾَؼُفؿْ  ،إَِفقْفِ  َدَظْقا  َمو بَِعْؼؾِفِ  َأْدَركَ  َم  َدْظَقةُ : َؾِعـَْدُهؿْ . ِِّبِؿْ  َيَتَؼق دْ  ََّلْ  َوإِنْ  َشِعقدٌ  َؾُفقَ  ،بَِقَصوَيوُهؿْ  َوَظِؿَؾ  ،ِؾقفِ  َؾَقا

 
ِ
َنْبَِقوء ْٕ َٓ  ،َحؼٌّ  ا ُ  َو ونَ  َوُهؿْ  ،فِؾـ َجوةِ  َضِريًؼو َتَتَعغ  ًرا  َصوكًِعو فِْؾَعوََّلِ  َأن   ُيِؼرُّ ًهو َحِؽقًَم  ُمَدب  ـْ  ُمـَز  ـ   ،اْدَْصـُقَظوِت  ُِمَوَثَؾيِ  َظ ثًِرا  َوَفِؽ  َأوْ  ِمـُْفؿْ  ـَ

َثَرُهؿْ  ـْ ـُ : َؿوُفقا  َأ ـِ  َظوِجُزونَ  َكْح ُب  َواْفَقاِجُى  اْفَقَشوِئِط، بُِدونِ  َجاَلفِفِ  إَِػ  اْفُقُصقلِ  َظ طِ  إَِفقْفِ  افت َؼرُّ وَحوكِق غَ  بَِتَقشُّ ِشغَ  افرُّ ـَ  اْدَُؼد  ِري  اْدَُطف 

ـِ  د   َظ ِئغَ  اْْلُْسََمكِق ِي، اْدََقا ـِ  اْدَُز  يِ  اْفُؼَقى َظ ِهغَ  ،اْْلََسِدي  ـِ  اْدُـَز  وِت  َظ ـَ َموكِق يِ  َوافت ْغِقَراِت  اْدََؽوكِق يِ  احْلََر َفوَرةِ  َظَذ  ُجبُِؾقا  َؿدْ  َبْؾ  ،افز   ،افط 

ُل  ُمَعؾ ُؿـَو إَِفقِْفؿْ  َأْرَصَدَكو َوإِك ََم  :َؿوُفقا . افت ْؼِديسِ  َظَذ  َوُؾطُِروا َو  ْٕ ـُ  ،شِهْرِمُس » ا ُب  َؾـَْح  َرب   ِظـْدَ  َوُصَػَعوُؤَكو آخَِفُتـَو َوُهؿْ  ،َوِِّبِؿْ  إَِفقِْفؿْ  َكَتَؼر 

َْرَبوِب  ْٕ َِلَِي، َوإهَِلِ  ا ْٔ رَ  َأنْ  َظَؾْقـَو َؾوْفَقاِجُى  ا ـِ  ُكُػقَشـَو ُكَطف  ُبَفوِت  َظ بِقِعق يِ  افشُّ َب  ،افط  ـْ  َأْخاَلَؿـَو َوَُّنَذ  ةِ  َظاَلِئِؼ  َظ  ََتُْصَؾ  َحت ك ،اْفَعَصبِق يِ  اْفُؼق 

وَحوكِق وِت، َوَبْغَ  َبْقـَـَو اْدُـَوَشَبيُ  َفـَو َوَكْعِرُض  ِمـُْفْؿ، َحوَجوتِـَو َكْسَلُل  َؾِحقـَئِذٍ  افرُّ  إَِػ  َفـَو َؾَقْشَػُعقنَ  إَِفقِْفْؿ، ُأُمقِرَكو ََجِقعِ  يِف  َوَكْصُبقا  َظَؾْقِفْؿ، َأْحَقا

ٓ   ََيُْصُؾ  َٓ  َوافت ْفِذيُى  افت ْطِفرُ  َوَهَذا َوَراِزِؿِفْؿ، َوَراِزِؿـَو َوَخوفِِؼِفؿْ  َخوفِِؼـَو ـْ  َأنُْػِسـَو َوؾَِطومِ  بِِرَيوَضتِـَو إِ َفَقاِت  َدكِق وِت  َظ ََم  َوَذفَِؽ  ،افش   َيتِؿُّ  إِك 

ْشتِْؿَدادِ  ِٓ ـْ  بِو وَحوكِق وِت، ِجَفيِ  ِم ْشتِْؿَدادُ  افرُّ ِٓ عُ  ُهقَ  َوا ْبتَِفوُل  افت َّضُّ ِٓ ِت، َوا َظَقا ِت  َوإَِؿوَميِ  بِوفد  َؾَقا   ،افص 
ِ
َقاِت، َوإِيَتوء ـَ َقومِ  افز  ـِ  َوافص   َظ

وَبوِت  اْدَْطُعقَموِت  بِغِ  َوَتْؼِريِى  ،َواْدَْؼُ َبوِئِح  اْفَؼَرا ئِؿِ  َمعَ  اْفَبُخقَراِت  َوَتْبِخرِ  ،َوافذ  ْشتِْؿَدادِ  إَِػ  اْشتِْعَدادٌ  فِـُُػقِشـَو فِقَْحُصَؾ  اْفَعَزا ِٓ  اْفَعويِل  ا

ـْ    َوُحْؽؿُ  ُحْؽُؿـَو َؾقَُؽقنَ  َواِشَطٍي، َؽْرِ  ِم
ِ
َنْبَِقوء ْٕ َنْبَِقوءُ : َؿوُفقا . َواِحًدا َذفَِؽ  يِف  ا ْٕ َْخاَلِق  َوَتْطِفرِ  ،َوَِتِْذيبَِفو افـُُّػقسِ  بَِتْزـَِقيِ  َأتَْقا  َوا ْٕ ـَ  ا  ِم

َذاِئِؾ، ـْ  افر  وَحوكِق وُت : َؿوُفقا . َشِعقدٌ  َؾُفقَ  َأَضوَظُفؿْ  َؾَؿ َْشَبوُب  ِهَل  َوافرُّ ْٕ َطيُ  ا اعِ  يِف  اْدَُتَقش  ْخِسَ
ِٓ َُيودِ  ا يِػ  ،َواإْلِ ُُمقرِ  َوَتْكِ ْٕ ـْ  ا  إَِػ  َحولٍ  ِم

ةَ  َتْسَتِؿدُّ  َوِهَل  ،َحولٍ  ـَ  اْفُؼق  ةِ  ِم ق ِي، اْدَْقُجقَداِت  َظَذ  اْفَػقَْض  َوَتِػقُض  ،اْفُؼْدِشق يِ  احْلَّْضَ
ْػؾِ ُت  َؾِؿـَْفو افسُّ َرا ـِِى  ُمَدب  ْبَعيِ  اْفَؽَقا ق وَرةِ  افس   يِف  افس 

وَحويِن   َوكِْسَبيُ  َؾَؾٌؽ، َوُهقَ  ،َهْقَؽٌؾ  ُروَحويِن   َؾؾُِؽؾ   ،َهَقوـُِؾَفو َوِهَل  َأْؾاَلـَِفو، ِذي اَْلَقَْؽؾِ  َذفَِؽ  إَِػ  افرُّ وِح  كِْسَبيُ  بِفِ  اْخَتص   اف   اْْلََسِد، إَِػ  افرُّ

فُ  َؾُفقَ  ُرهُ  َربُّ َفوٌت، اْفَعـَوِسُ وَ  آَبوٌء، اَْلََقوـُِؾ : َوَيُؼقُفقنَ . َوُمَدب  وَحوكِق وُت  َؾَتْػَعُؾ  ُأم  ـْ  فَِقْحُصَؾ  َمُْصقصٍ  َؿْدرٍ  َظَذ  ََتِْريَؽَفو افرُّ تَِفو ِم ـَ  َحَر
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ٌت  َٓ َبوِئعِ  يِف  اْكِػَعو ، افط  ـْ  َؾَقْحُصُؾ  َواْفَعـَوِسِ َجوٌت  َتْرـِقَبوٌت  َذفَِؽ  ِم َبوِت، يِف  َواْمتَِزا ـ  ُى  اْدَُر ـ  عِ  ِمْثُؾ  ُروَحوكِق يٌ  ُكُػقٌس  َظَؾْقَفو ُتَر  افـ َبوِت  َأنَْقا

عِ  َكوِت، َوَأنَْقا ق يً  افت ْلثَِراُت  َتُؽقنُ  َؿدْ  ُثؿ   احْلَقََقا ؾ  ـْ  َصوِدَرةً  ـُ ، ُروَحويِن   َظ ع   ـْ  َصوِدَرةً  ُجْزِئق يً  َتُؽقنُ  َوَؿدْ  ـُ َراُت  َوِمـَْفو ،ُجْزِئل   ُروَحويِن   َظ  ُمَدب 

َثورِ  ْٔ يِ  ا وْدََطرِ  ،اْْلَق   يِف  افظ وِهَرةِ  اْفُعْؾِقي  دِ  َوافثُُّؾقِج  ـَ َيوِح  َواْفَزَ ِظِؼ  َوافر  َقا ُفِى  َوافص  ْظدِ  َوافشُّ ِق  َوافر  َحوِب، َواْفَزْ َثورِ  َوافس  ْٔ ْػؾِق يِ  َوا  ،افسُّ

ِزلِ  َٓ وفز  َقوهِ  ـَ
ِ
َهو َواْد ٌت : َؿوُفقا . َوَؽْرِ َرا ـْ  َخولٍ  بُِقُجقِدَهو ُيَرى َٓ  َحت ك ،اْفَؽوِئـَوِت  ََجِقعِ  يِف  َشوِرَييٌ  َهوِدَييٌ  َوُمَدب  ةٍ  َظ  َؿُبقفِفِ  بَِحَسِى  َوِهَداَييٍ  ُؿق 

و. َواْشتِْعَداِدهِ  ُل  َوَأم  وَحوكِق وِت  َأْحَقا ـَ  افرُّ ْوِح  ِم َْيَونِ  افر  ةِ  َوافـ ْعَؿيِ  َوافر  َحيِ  َوافؾ ذ  ا ورِ  َواْفَػَرِح  َواْفَبْفَجيِ  َوافر  ُ رِ  يِف  َوافِّسُّ َْرَبوِب  َرب   ِجَقا ْٕ  ا

، َؿْؾِى  َظَذ  َُيُْطرُ  َٓ  َؾِؿَم   ُِّبُؿُ  َضَعوُمُفؿْ  َبَؼٍ ا رِ  َوُأنُْسُفؿْ  َوافت ْؿِجقُد، َوافت ْفؾِقُؾ  َوافت ْؼِديُس  افت ْسبِقُح  َوَذَ ـْ   بِِذ
ِ
 َبْغَ  َؾُفؿْ  تِِف،َوَضوظَ  َتَعوَػ  اّلل 

تِل َحوَفتِفِ  َتْبِديَؾ  ُيِريدُ  َٓ  َوَؿوِظدٍ  َوَشوِجدٍ  َوَراـِعٍ  َؿوِئؿٍ  َهو، ِؾقَفو ُهقَ  اف  ُتفُ  إِذْ  بَِغْرِ وُرهُ  َوَِّبَْجُتفُ  َفذ  وَحوكِق وُت : َؿوُفقا . ِؾقفِ  ُهقَ  ِؾقََم  َوُْسُ  َوافرُّ

دُّ  اْدَْقُجقَداِت  َمَبوِدُئ  َْرَواِح، َوَمَقا ْٕ َبوِدُئ  ا ُف  َواْدَ ـْ  ُرْتَبيً  َوَأْظَذ  ،ُوُجقًدا َوَأْشَبُؼ  ،َذاًتو َأْذَ تِل اْدَْقُجقَداِت  َشوِئرِ  ِم ًْ  اف  طَِفو، َحَصَؾ  بَِتَقشُّ

ْبَدأُ  اْفَؽََمِل، َظوََّلُ  َؾَعوَدَُفو َْرَواُح  ،إَِفْقَفو َواْدَْرِجعُ  َظـَْفو َواْدَْصَدرُ  ،إَِفْقَفو َواْدََعودُ  ِمـَْفو َواْدَ ْٕ ًْ  ََلَو َوا ـْ  َكَزَف َفو ِم
ِ
ًْ  َحت ك َظوَد َصَؾ َبَْدانِ  ات  ْٕ  ،بِو

 ًْ َخ َْجَسومِ  بَِلْوَضورِ  َوَتَقش  ْٕ َرْت  ُثؿ   ،ا َْخاَلِق  َظـَْفو َتَطف  ْٕ ق يِ  بِو
ـِ َْظََملِ  افز  ْٕ ًْ  َحت ك اْدََرِضق يِ  َوا َفو إَِػ  َؾَصِعَدْت  ،َظـَْفو اْكَػَصَؾ

ِ
ِل، َظوَد َو  ْٕ  ا

ُوَػ  افـ ْشَلةُ  ُهقَ  َؾوفـُُّزوُل  ْٕ ُعقدُ  ،ا ُْخَرى افـ ْشَلةُ  ُهقَ  َوافصُّ ْٕ ؾِ  يِف  َوَضِريُؼـَو: َؿوُفقا . ا ةِ  إَِػ  افت َقشُّ ُظـَو ،َطوِهرٌ  اْفُؼُدسِ  َحّْضَ  َؾِنن   َمْعُؼقٌل، َوَذْ

ـَ  ُؿَداَموَكو َمونِ  ِم لِ  افز  َو  ْٕ يِ  اَْلََقوـِؾِ  ُمَؼوَبَؾيِ  يِف  َأْصَخوًصو َظِؿُؾقا  اْفَقِشقَؾيَ  َأَراُدوا َح و ا لٍ  َوإَِضوَؾوٍت  كَِسٍى  َظَذ  اْفُعْؾِقي   َوَأْوَؿوٍت  َوَأْحَقا

ـْ  َظَذ  َوَأْوَجُبقا  َمُْصقَصٍي، ُب  َم ـَ  ُيَؼوبُِؾَفو َمو إَِػ  ِِّبَو َيَتَؼر  وِت  ِم ئِؿَ  َمُْصقَصًي، َوَأْدِظَقيً  َوَبُخقًرا فَِبوًشو اْفُعْؾِقي  ُبقََّنَو َوَظَزا  َرب   إَِػ  ُيَؼر 

َْرَبوِب  ْٕ َْشَبوِب  َوُمَسب ِى  ا ْٕ ْقـَو ،ا ـْ  َذفَِؽ  َوَتَؾؼ  ِت  َأْرَبوُب  َكَؼَؾفُ  َمو َبْعُض  َؾَفَذا. شِهْرِمَس » وَ  شَمْرَظوِديُؿقَت » َظ َٓ َؼو ـْ  اْدَ ـِ  َظ وبَِئِي، ِدي  َوُهقَ  افص 

ٓ   إَِفقِْفْؿ، َوَصَؾ  َمو بَِحَسِى  يُ  َؾَفِذهِ  َوإِ ُم  ْٕ ـُ  ؾِقِفؿُ  ا   اْدُْمِم
ِ
ِخرِ  َواْفقَْقمِ  َوُرُشؾِفِ  َوَماَلئَِؽتِفِ  َوِصَػوتِفِ  َوَأْشََمئِفِ  بِوّلل  ْٔ  َوؾِقِفؿُ  ،اْفَؽوؾِرُ  َوؾِقِفؿُ  ،ا

ِخذُ  ْٔ ـْ  ا ـِ  ِم ُشؾِ  ِدي َنُْػِسِفؿْ  َوَرُضقهُ  بِفِ  َؾَداُكقا  ،َواْشَتْحَسـُقهُ  ُظُؼقََلُؿْ  َواَؾَؼ  بََِم  افرُّ ِٕ.] 

يُ  ظؾقف ؿومً ؾؿـ](: 55-56/ 5)تقؿقي  ٓبـ ادسوئؾ جومع يعي اإليَمن يف احلُج   اتبوعُ  ظؾقف وجَى ☺  افرشقُل  ِّبو جوء افتل وافؼ 

ًْ  وَمـ ،ذفؽ ئعُ  ظـف َدَرَش  ظؾقف تقاضلْت  مو ُضفرْ ػَ ؾَ  ،رشؾغادُ  بغ شسكادُ  رُ دْ افؼَ  ىقَ ِش  بؼيعي جوء رشقُفف ـيؽُ  َّل أو ،ُشؾِ افرُّ  ذا

 ؿهُ  - أظؾؿ واهللُ  - وهمٓء. ذيعي ظـ ذيعيٌ  بف متق َزت مو دونَ  افصوفح، وافعؿؾ ،أخر وبوفققم ،بوهلل اإليَمن مـ ادرشؾغ، دظقة

ـَ  إِن  ▬: وتعوػ بحوكفُش  ؿقفف يف ادحؿقدون وبئقنافّص  ِذي ـَ  َآَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف  ـْ  َوافص  ـَ  َم  أخر َواْفَقْقمِ  بوهلل َآَم

ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  َٓ  َرِّب  َٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َو َزُكقنَ  ُهؿْ  َو  إربعي إصـوف هذه مـ بحوَكفُش  ؾحِؿدَ [، 16]افبؼرة :  ♂ََيْ

ـْ   محقًدا أخرة يف شعقًدا يؽقن مـ وبئغافّص  يف أنّ  ُيبغ   وهذا ادعود، يف عداءافسُّ  مـ وجعَؾفؿ صوحلًو، وظؿَؾ  أخر وافققم بوهلل آمـ َم

ـَ  إِن  ▬: احوئدة شقرة يف ؿول وـذفؽ. اهلل ظـد ِذي ـَ  َآَمـُقا  اف  ِذي وبُِئقنَ  َهوُدوا َواف  ـْ  َوافـ َصوَرى َوافص  ـَ  َم   َآَم
ِ
مقنمُ  صورىوافـ   ،♂بِوّلل   ؼد 

مقا  ؿأَّن   - أظؾؿ واهللُ  - وُيشبف افبؼرة، شقرة يف ـَم وبئغافّص  ظذ م فػًظو ـوهُ  ُؿد   مرتبتفؿ أن بّغ فقُ  ؾعافر   َبصقغي ِّبؿ لءَ وجِ  زمـِفؿ، فتؼدُّ

قن ـوكقا  وَلذا ،اخلورج هق ئوبوافّص )...(  لخرافتّ  ـْ  ُيسؿُّ  ،وبئغافّص  يف اختؾػقا  ؿد ـوكقا  وإن ،ؾَمءوافعُ . افّصوبئ ديـفؿ مـ َخرج َم

َر  ظؾقف دف ً ومو ،وافعربقي رآنِ افؼُ  بظوهر ؾوٕصبفُ   ديـ قلُص بلُ  ستؿسؽقنادُ  فتدونادُ  ؿهُ  وبئغافّص  أن  : يعيافؼ   قلُص أُ  تؼتضقف ومو ،افس 
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 مـ خورجقن ؿأَّن   ظؾقفؿ َيْصُدق بذفؽ يؽقكقن ؿَّٕن   ـي،عق  مُ  ذيعي دون وفحافّص  وافعؿؾ اإليَمن مـ ظؾقف ُؼ ػت  ادُ  وهق ،إنبقوء

ـُ  ٓ صوبئًو ـون مـ وؾلمّ . صوحلًو وظؿؾقا  أخر وافققم بوهلل آمـقا  ؿأَّن   ظؾقفؿ وَيصُدق ذيعي، ـّؾ  قصِ ُص ُخ   أخر وافققم بوهلل ُيمِم

 رظقنؾِ  وـذفؽ ،صوبئي ـوكقا  إبراهقؿ إفقفؿ ُبِعٌ افذيـ وافؼقم ،وكحقهؿ افؽقاـى ـُعب ود ،مـفؿ ّػورافؽُ  ؾفمٓء ،صوحلًو يعؿؾ وٓ

 بوهلل مممـًو افػالشػي أوئلؽ مـ ـون ؾؿـ افػالشػُي، هؿ افصوبئغ وظؾَمءُ  ،ؼـغمُ  ؽوفُبفؿ وـون ،إرض أهؾ أـثر وـذفؽ ،وؿقُمف

 اهللَ  ؾننّ  ،أذـقا  وافذيـ ادجقس بخالف وهذا. ؾال ٓ وَمـ ظؾقفؿ، اهللُ  أثـك افذيـ وبئغافّص  مـ ؾفق ،صوحلًو ظومالً  ،إخر وافققم

  ؽؿُح  فبقون ذـَرُهؿ َموإك   مـفؿ، أحًدا ََيَْؿد َّل
ِ
ـَ  إِن  ▬: تعوػ ؿقفف يف افؼقومي يقمَ  ؽِرهؿ وبغَ  بقـفؿ اهلل ِذي ـَ  َآَمـُقا  اف  ِذي  َهوُدوا َواف 

وبِِئغَ  ـَ  َواْدَُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي قا  َواف  ـُ َ  إِن   َأْذَ  أخر افققم أن   معؾقًمو ـون ووحّ . [11]احلٍ :  ♂اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل 

ـْ  إذ ،إنبقوء أتبوعُ  إّٓ  افؼقومي بققم يممـ وٓ افؼقومي، يقم هق  إرواح بؿعود ادعود مـ يممـ َمإك   وؽِرهؿ وبئغافّص  مـ إنبقوءَ  بعيت   َّل َم

 بوعبوت   اهتدى َمؾنك   وبئغافّص  مـ اهتدى مـ أن   ُعؾِؿَ ؾ ،أخر افققم هق فقس وذفؽ ،ادؼـغ وبعض ادجقس بف يممـ ـَم ؾؼط،

 ظَمّ  بوإلظراض ؾفق أخرة ارافدّ  يف اْشُتِحؼ   ظذاب ـّؾ  وأن   ،إنبقوء بوعبوت   ؾفق أخرة ودةُ عَ َش  بف ؾَص َح  هًدى ؾ  ـُ  أن   ؾتبغ  . إنبقوء

ـْ  ،بف جوءوا ر ؽرُضـو وفقس أخرة، ارافدّ  يف ُيؽؾ ػ أن ف ورد ؾؼد دظقُِتؿ تبُؾْغف َّل وَم ـْ  [.ذفؽ ِذ

 افـوس اختؾػ وؿد. بورافؽِ  مؿإُ  مـ ـبرة يمّ أُ  هذه: وبئيبوفّص  تالظبف ذـر](: 656-656/ 6) قطونافش   مصويد مـ فػونافؾ   إؽوثي

ـٍ  إػ ـؼسؿقنمُ  ؿوهُ . ديـفؿ معرؾي مـ إفقفؿ وصؾ مو بحسى ،ـثراً  اختالؾوً  ؾقفؿ ـَ  إِن  ▬: تعوػ اهلل ؿول. وـوؾرٍ  ممم ِذي  آَمـُقا  اف 

ـَ  ِذي وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف  ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلوً  َوَظِؿَؾ  أِخرِ  َواْفَقْقمِ  بِوّلل  ُهؿْ  َوَٓ  َظَؾقِْفؿْ  َخْقٌف  َوَٓ  َرِّب 

َزُكقنَ  تي إَُمؿ يف أجضوً  وذـرهؿ. وهوفٍؽ  كوٍج  إػ مـفؿ ُأّمي ـّؾ  تـؼسؿ افذيـ إربعي إَُمؿ ىف ؾذـرهؿ[ . 16: افبؼرة] ♂ََيْ  افذيـ افس 

ـَ  إِن  ▬: ؿقفف ىف ـَم ،وهوفٍؽ  كوٍج  إػ َُجؾتفؿ اكؼسؿً ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  وبِئغَ  َهوُدوا َواّفِذي ـَ  َواَدُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص  قا  َواّفِذي ـُ  إِن   َأْذَ

تغ ؾذـر. [11: احلٍ] ♂اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اهللَ   ادجقس: ووُه  ،وشعقد صؼّل  إػ يـؼسؿقن وٓ ،َلؿ ـتوب ٓ افؾ تغ إُم 

وبئغ وذـر. يبوْلـ   افقظد آيي ىف يذـرهو وَّل ،افػصؾ آيي ىف ،وادؼـقن ؼّل  ؾقفؿ أن   ؾُعؾِؿَ  ،ؾقفَم افص  عقد افش   ؿقم ـوكقا  وهمٓء. وافس 

وبئي دار ؾفل ،بحّران وـوكقا  ،دظقتف أهؾ وهؿ ،اخلؾقؾ إبراهقؿ  مـفؿ وادؼـقن ،ُمؼـغ وصوبئي ،ُحـػوء صوبئي :ؿسؿغ وـوكقا . افص 

 وهك مصقصي، هقوـؾ ظـدهؿ افؽقاـى وفتؾؽ. هقوـؾفؿ ىف روَّنوصق  ويُ  ظؼ، لآثـ وجوافُزُ  بعي،افس   افؽقاـى ؿقنعظ  يُ 

 وهقؽؾ هرة،فؾزُّ  وهقؽؾ فؾؼؿر، وهقؽؾ ؿس،فؾش   ـبر هقؽؾ ؾؾفؿ. فؾقفقد عقَ وافبِ  ،صورىفؾـ   ـوفؽـوئس بور،افؽِ  داتتعب  ادُ 

 ودظقات بوداتظِ  ظـدهؿ افؽقاـى وَلذه. إوػ يفؾعؾ   وهقؽؾ ،ؾَح فزُ  وهقؽؾ ،ردفعطو وهقؽؾ يخ،فؾؿر   وهقؽؾ شسى،فؾؿُ 

 كحق وافؾقؾي، افققم ىف مخس صؾقات وَلو. افؼرابغ َلو بقنؼر  ويُ  فو،ّص َّتُ  أصـوموً  َلو خذونويت  . اَلقوـؾ ؾؽتِ  ىف روَّنوصق  ويُ . مصقصي

 إفقفو، احلٍ ويرون مؽي، ؿقنعظ  ويُ  افؽعبي، صؾقاِتؿ ىف ويستؼبؾقن رمضون، صفر يصقمقن مـفؿ وضقائػ. ادسؾؿغ صؾقات

 أظقون مـ َجوظي ـون ادذهى هذا وظذ. ادسؾؿقن مفر  َُي  مو ؽوحافـ   ىف افؼرابوت مـ مقنر  وَُي  اخلـزير، وحلؿ موافد   ادقتي مقنر  وَُي 

 ادسؾؿغ، مع يصقم وـون ،ادشفقرة شوئؾافر   وصوحى ،اإلكشوئّل  يقانافد   صوحى وبئ،افص   ادحسـ بـ هالل مـفؿ ،ببغداد افد  ِوفي
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ل معفؿ، دعق  ويُ  ـ   ؾقَم، همٓء ديـ وأصؾ. ديـفؿ ظذ وفقس سؾؿغ،فؾؿُ  مقاؾؼتف مـ يعجبقن افـوس وـون. موتحر  ادُ  مر  وَُي  وُيز

ؿ، زظؿقا  قا  وَلذا ،وظؿالً  ؿقًٓ  ظؾقف ُهؿ مو ؿبقح مـ وُيرجقن ،ومذاهبفؿ افعوَّل ديوكوت بؿحوشـ يلخذون أَّن   أي ،صوبئي ُشؿُّ

ّٓ  وتػصقؾف، ديـ ـّؾ  ؿؾيبجُ  دهؿتؼقُّ  ظـ خرجقا  ؾؼد. خورجغ ّػور وـوكً. احلؼ مـ ؾقف رأوه مو إ ل ؿريش ـُ  ،افّصوبئ☺  افـ بل ُتسؿ 

بلة وأصحوبف ْف  َوإِّٓ ▬: ؿقفف ومـف مول، إذا يصبق وصبو ،رء إػ رء مـ خرج إذا بوَلؿز، ؾ،ُج افر   صبل: ؼوليُ  ،افص   َظـ ك َتْكِ

ـ   ْقَدُه ـ   َأْصُى  ـَ  مـفؿ ؾوحلُـػوء ،وؾورؿتفؿ إَُمؿ َجقع صورـً ؿد إُّمي هذه أن  : وادؼصقد)...(  ؾمِ أَ  يأ ،[66: يقشػ] ♂إَِفْقِف

ؿ ورأوا ،إصـوم ُظّبود صورـقا  مـفؿ وادُؼـقن ،احلـقػقي ىف اإلشالم أهؾ صورـقا   ،ؾالشػي يمّ إُ  هذه وأـثر. صقاب ظذ أَّن 

ئعفؿ إنبقوء بوعات   قجبقنيُ  ؼالؤهؿوظُ . قلؼُ افعُ  ظؾقف ًدف   مو حموشـ - بزظؿفؿ - ديـ ـّؾ  مـ يلخذون وافػالشػي  وبعضفؿ. وذا

 همٓء يُؽـ َّل وَلذا. هذا بعد ِّبؿ قطونافش   تالظى رـْ ذِ  شقليت ـَم. ذفؽ يؿـعقن تفؿؾَ ػَ وَش  ػفوؤهؿوُش  ،مفر  َُي  وٓ ذفؽ قجىيُ  ٓ

ّٓ  يمّ أُ  مـ ؾَم. ؾُش افرُّ  دظقة أهؾ مـ ـوكقا  وإن ،وكبل ـتوب َلو افتل ادُستؼؾ ي إَُمؿ مـ افّصوبئي وٓ افػالشػي  بحوكفُش  اهللُ  أؿوم وؿد إ

  َظَذ  فِؾـ وسِ  يُؽقنَ  فئاَلّ ▬، تفوجّ ُح  ظـفو عَ طَ وؿَ  ،تفج  ُح  ظؾقفو
ِ
ي اهلل ُشؾِ  َبْعدَ  ُحج  . ظؾقفؿ تفج  ُح  وتؽقن ،[115: افـسوء] ♂افر 

وبئي أن  : وادؼصقد َؾؾ أهؾ ظؾقف مو بؿحوشـ يلخذون وصوبئي ،ؾالشػي وصوبئي ،ُمؼـقن وصوبئي ،ُحـػوء صوبئي :ؾَِرق افص 
ِ
 وافـ َحؾ اد

 ُيـؽرهو مـ ومـفؿ ،وتػضقالً  َُجؾيً  ِّبو ُيؼرّ  مـ ومـفؿ ،افت ػصقؾ ىف ويتقؿ ػ َُجؾيً  بوفـُُّبّقات ُيؼرّ  مـ مـفؿ ثؿ  . كِْحَؾي وٓ بِؿؾ ي تؼقُّد ؽر مـ

ون وُهؿ ،وتػصقالً  َجؾيً  شوً  ،حؽقَمً  ؾوضراً  صوكعوً  فؾعوَّل أن   ُيؼرُّ  إػ فـو شبقؾ ٓ: مـفؿ ؼـقنادُ  ؿول ثؿ  . وافـ ؼوئص افُعقُقب ظـ ُمؼد 

 بقنؼر  ادُ  قنوحوكقُّ افرُّ  ؿوهُ  ،مـف افؼريبي وحوكقوتافرُّ  وتطَ بتقشُّ  إفقف بكتؼر   أن ظؾقـو ؾوفقاجى ،بوفقشوئط إٓ جالفف إػ افقصقل

 أربوبـو ؿؾفُ  إفقف، ؿِِّبِ  بوكتؼر   إفقفؿ، بكتؼر   ؾـحـ فورة،افط   ظذ قا ؾُ بِ ُج  ؿد بؾ اْلسداكقي، ىقَ افؼُ  وظـ اْلسَمكقي، ادقاد ظـ شقنؼد  ادُ 

ّٓ  كعبدهؿ ؾَم ،أَلي وإهل إربوب رّب  ظـد وصػعوؤكو وآخفتـو  فقاتافش   ظـ قشـوػُ كُ  رطف  كُ  أن ظؾقـو ؾوفقاجى ،فػكزُ  اهلل إػ بقكوؼر  فقُ  إ

 كسلل ؾحقـئذ ِّبؿ، أرواحـو صؾوتت   وحوكقوت،افرُّ  وبغ بقــو ادـوشبي َتصؾ حتك افغضبقي ىقَ افؼُ  ظالئؼ ظـ أخالؿـو بذ  وَُّن  بقعقي،افط  

فـو وكعرض مـفؿ، حوجتـو  ٓ فذيىوافت   طفرافت   وهذا ،وإهلفؿ إهلـو إػ فـو ؾقشػعقن إفقفؿ، أمقركو َجقع ىف وكصبقا  ظؾقفؿ، أحقا

 افؼرابغ، وذبح ،ـقاتوافز   ،ؾقاتافص   مـ: ظقاتبوفد   وآبتفول عّضُّ بوفت   وذفؽ ،وحوكقوتافرُّ  جفي مـ بوشتؿداد إٓ َيصؾ

 مـف أخذت افذى ادعدن مـ كلخذ بؾ ؾ،ُش افرُّ  واشطي ؽر مـ واشتؿداد اشتعداد فـػقشـو َيصؾ ؾحقـئذٍ  وافعزائؿ، قرات،خُ وافبُ 

 ة،احود   ىف وذـوؤكو قعافـُّ  ىف أمثوفـو وإنبقوء: ؿوفقا . واحدة بؿـزفي وهؿوإيّ  وكحـ: واحداً  وحؽؿفؿ حؽؿـو ؾقؽقن ،ؾُش افرُّ 

ّٓ  ؿهُ  ومو كؼب، وِمّ  ويؼبقن ،كلـؾ وِمّ  يلـؾقن قرة،افصُّ  ىف وأصؽوفـو  أن  : وادؼصقد)...(  ظؾقـو ؾقا يتػض   أن يريدون مثؾـو بؼ إ

 ،فف ذيؽ ٓ وحده اهلل ظبودة: أحدهو. آخرهؿ إػ َلؿأو   مـ وإنبقوء، ؾُش افرُّ  َجقع ِّبَم جوءت ذيـافؾ   بوٕصؾغ ـػروا همٓء

رًا، ،تصديؼوً  اهلل، ظـد مـ بف جوءوا ومو ؾف،ُش برُ  اإليَمن: وافثوين. إهل مـ دوكف مـ عبديُ  بَم ػروافؽُ   هذا وفقس. وامتثوًٓ  ،واكؼقوداً  وإؿرا

ـ   ،إمؿ شوئر مـ ؼـغادُ  مذهى هذا بؾ ادؼوٓت، أربوب مـ ـثر ؾقف ؽؾط ـَم وبئي،افّص  ؼـلبؿُ  وتصًّ ُم  ك فؽ  مـ ـون افّصوبئي ِذْ

 شقرة ىف ُشبحوكف اهللُ  حؽوه بَم إهلقتفو ُبطالن ىف ظؾقف اهلُل وشالمف صؾقات احلُـػوء إموم كوطرهؿ وفذفؽ ،وافُعؾقيوت افؽقاـى ِجفي

 [.تفؿج  ُح  ودحضً تفج  ُح  ؾقفو رتفَ طَ  ،وأبقـفو مـوطرة إنعوم أحسـ
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ـْ ُهؿ ◄  افـ صورى ؟ َم

 َوافـ َصوَرى 

o افذيـ اكحرؾقا ظـ اتبوع ظقسك♠ 

o  مـ:آشؿ ملخقذ 

 )افـّوِسة )يسقع افـ وسي 

 )كحـ أنصور اهلل )احلقاريقن 

ْقا  ظقسك ديـ ترـقا  افذيـ: صورىوافـ  ](: 56/ 1) افعؾقم بحر=  افسؿرؿـدي تػسر كقي َوتَسؿ   [.بوفـ كا

 َجع، شصورىافـ  » و: جعػر أبق ؿول، ♂َوافـ َصوَرى▬: وجؾ ظز ؿقفف تلويؾ يف افؼقل](: 156/ 6) افبقون جومع=  افطزي تػسر

ن، واحدهؿ  َجعف ؾنن   شؾعالن»ظذ  واحده ـون كعً ـؾ َجع وـذفؽ. كشقان شووىافـ   وواحد شؽران، ؽورىافسُّ  واحد ـَم ككا

 [.شككاين» :شافـصورى»واحد  يف افعرب ـالم مـ ادستػقض أن إٓ. شؾعوػ»ظذ 

 ،بعضوً  بعضفؿ كةفـُ  شكصورى»قا ؿُّ ُش  ؿأَّن   ظذ تدل ذـرِتو، افتل إبقوت وهذه](: 155-155/ 6)افبقون  جومع=  افطزي تػسر

ـْ ▬: فؼقفف: آخرون ويؼقل)...(  شكوسة» َلو ؼوليُ  أرضوً  كزفقا  ؿأَّن   أجؾ مـ ،شكصورى»قا ؿُّ ُش  ؿإَّن   ؿقؾ وؿد. بقـفؿ وتـوسهؿ  َم

  إَِػ  َأنَْصوِري
ِ
 [.[15: افصػ شقرة] ♂اّلل 

ـْ ▬ ♠ظقسك بؼقل كصورى أنػسفؿ قا ؿُّ َش : بعضفؿ ؿول صورىافـ   ووأمّ ](: 56/ 1) افعؾقم بحر=  افسؿرؿـدي تػسر  َم

  إَِػ  َأنْصوِري
ِ
ؿ: ؼولويُ [ 156: ظؿران آل] ♂اّلل  ثؼقا  ،كوسة َلو وُيؼول ؿرييٍ  إػ كزفقا  َّٕن   [.كصورى قا ؿُّ ؾُس  ديـفؿ ظذ ؾتقا

يِنٌّ ْكَ كَ » وواحده ،َجعٌ ، ♂َواْفـ َصوَرى▬ و](: 166-161/ 1) وافعققن افـؽً=  احووردي تػسر ن»: وؿقؾ، شا  افقوء بنشؼوط شككا

قا  ؿأَّن  : أحدهو: أؿوويؾ ثالثي، بذفؽ تسؿقتفؿ ويف)...(  ك فؼرييٍ ،  بذفؽ ُشؿُّ ، إفقفو َؾـُِسَى ، ♠ظقسك يـزَلو ـون، شكوسة» ُتَسؿ 

قا  ؿأَّن  : وافثوين. وؿتودة، ظبوس ابـ ؿقل وهذا، افـ صورى: ؾؼقؾ إفقف أصحوبف ُكِسَى  ثؿ، افـّوسي ظقسك: ؾؼقؾ  كةفـُ ، بذفؽ ُشؿُّ

قا  أَّنؿ: وافثوفٌ)...(  فبعضٍ  بعضفؿ ـْ ▬: فؼقفف،  بذفؽ ُشؿُّ   إػ َأنَْصوِري َم
ِ
 [.♂اهلل

ٌَ ِظقَسك ](: 615/ 1) تػسر ابـ ـثر ت شالمي ْكِؼَقوُد َفُف، ☺، َؾَؾَم  ُبِع ِٓ َبوُظُف َوا ئِقَؾ ات  ا َؾَلْصَحوُبُف َوَأْهُؾ ِديـِِف ُهُؿ َوَجَى َظَذ َبـِل إِْْسَ

ََم َؿوَل افـ َصوَرى ـَ ِهْؿ ِؾقََم َبْقـَُفْؿ، َوَؿْد ُيَؼوُل ََلُْؿ: َأنَْصوٌر َأجًْضو،  قا بَِذفَِؽ فَِتـَوُسِ  َؿوَل ♠: ▬ِظقَسك، َوُشؿُّ
ِ
ـْ َأنَْصوِري إَِػ اّلل  َم

 
ِ
ـُ َأنَْصوُر اّلل  ِريُّقَن َكْح َن: ♂ احْلََقا  [[.56]آِل ِظْؿَرا
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س:ف وؾؼوً  شافـ صورى»اشؿ  ◄  ؾؽتوب ادُؼد 

ُشؾ أظَمل ـَو 5/  65 افرُّ ُجَؾ  َهَذا َوَجْدَكو إِذْ  َؾِنك  ٍَ  ُمْػِسداً  افر  ـَ  اْفقَُفقدِ  ََجِقعِ  َبْغَ  ِؾْتـَيٍ  َوُمَفق  ِذي ي غَ  ِصقَعيِ  َوِمْؼَدامَ  اْدَْسُؽقَكيِ  يِف  اف    افـ وِسِ

Act 24:5                  ἄ δ α                α         α                  ᾿   δα       

    α                 ,                         α   α    α        

 

 افـ صورى مذهى يتزظؿ وهق ـؾفو، افبالد يف افقفقد َجقع بغ افػتـي يثر مربو، ادتفؿ هذا وجدكو (احلقوة)

 افـ صورى صقعي ظذ وزظقَم ـؾف، افعوَّل يف افقفقد بغ افػتـ يثر مػسدا افرجؾ هذا وجدكو (ادُشسـي)

 افـ صورى صقعي أئؿي وأحد أَجع، افعوَّل يف ـوؾي افقفقد بغ افػتـ يثر أؾوت، مـ آؾي افرجؾ هذا وجدكو (افقسقظقي)

يػ)  افـ صورى ضوئػي زظقؿ وهق. افعوَّل أنحوء َجقع يف افقفقد بغ آضطراب ويثر ادشوـؾ يسبى افرجؾ هذا وجدكو كحـ (افؼ 

 ظوموً  الثغافث   ضقال يسقع بافر   مقضـ ـوكً وافتل إشػؾ، اْلؾقؾ يف وسةافـ   مـ مقاضـ ي:أ]: كوسي، افؽتويب ادعورف دائرة

 إذ ،شيسقع» ؿاش ظؾقفؿ طؾؼيُ  ـون ـِم   ؽره ظـ فف متققزاً  ـون ذفؽ وفعؾ   ،شيوسافـ   يسقع» تسؿقتف جوءت ثؿ   ومـ ،حقوتف مـ إوػ

 جسيافـ   إرواح ؼىافؾ   هذا ًمَ دَ خْ تَ اْش  وؿد(. افعزيي يف شيشقع» ٓشؿ افققكوين افؾػظ ؾفق ،11:  5 ـق مثالً  اكظر) صوئعوً  اشَمً  ـون

 جقاري وإحدى ،(61:  11 فق ،51:  17 مرؿس) أرَيو خورج حقفف يؾتػ  مُ  ـوكً افتل قعؿُ واْلُ  ،(65:  5 فق ،65:  1 مرؿس)

 ظؿقاس إػ ريؼافط   ىف ؾؿقذانوافت   ،(16:  16 يق) افبـطل وبقالضس ،(1 و 5:  11 يق) قدـُ واْلُ  ،(11:  15 مرؿس) افؽفـي رئقس

 يقم يف ظظتف يف بطرس ؾقذـره ،افقصػ هذا ؾُش افرُّ  اشتخدم ـَم(. 1:  11 مرؿس) افػورغ افؼز ظـد وادالك ،(16:  65 فق)

 بقفس افرشقل اشتخدمف ـَم(. 17:  5 ،1:  6 أع) أمف بطـ مـ إظرج ؾُج افر   صػك ظـدمو اَلقؽؾ بوب وظـد ،(66:  6 أع) اخلؿسغ

 يؼقل شؿعـوه ـوٕن  »: ؿوئؾغ شتػوكقسا دّ ِض  فقشفدوا يبَ تَ وافؽَ  قخقُ افشُّ  أؿومفؿ افذيـ افؽذبي قدفُ افشُّ  واشتخدمف(. 6:  61 أع) أجضوً 

 هذا اخلطقى سترتؾُّ  يطؾؼ ـَم. (15:  1 أع) شمقشك وهوإيّ  ـوؿَ شؾ   افتل افعقائد غر  ويُ  ادقضع، هذا شقـؼض هذا، يوسافـّ  يسقع إن  

 بغ تـيؾِ  ٍفق  ومُ  ػسداً مُ  جؾافر   هذا وجدكو»:  ؾقؼــقل ،افقايل ؾقؾؽس أموم بقفس افرشقل دّ ِض  راؾعتفمُ  يف ادسقح أتبوع ظذ افقصػ

 فؽل ة،وِسَ افـّ  َلو ؼوليُ  مديـي يف ـَ ؽَ وَش  وأتك»: كمت   افبشر ويؼقل. (5:  65 أع) شوسيغافـّ  صقعي ومؼدام ، ادسؽقكي يف افقفقد َجقع

 كمت   أن   ؾَمءافعُ  بعض ويرى. صافـ   ِّبذا ةق  بُ كُ  افؼديؿ افعفد اتقّ بُ كُ  بغ وفقس. (66:  6 مً) شكوسيوً  دظكشقُ  فإك   بوٕنبقوء ؿقؾ مو يتؿّ 
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 يف شصـؽُ » ؾؽؾؿي ،(1:  11 إش) شأصقفف مـ صـؽُ  ويـبً ك،يس   جذع مـ ؿضقى وُيرج»: إصعقوء ةق  بُ كُ  إػ بذفؽ شريُ  ـون افبشر

 شقؽقن فأن   إػ شرتُ  افتل اتقّ بُ افـُّ  مـ افعديد مرمك إػ بؾ ،بعقـفو ةق  بُ كُ  إػ شريُ  ٓ كمت   أن   أخر افبعض ويرى .شيـك» هل افعزيي

 ؾؼد ،ادقت إػ ؼىافؾ   هذا ٓزمف وؿد. (51:  1 يق) وازدراء وراحتؼ مقضع وسةافـّ  أهؾ ـون ؾؼد ،(6-1:  56 إش) ومذوًٓ  تؼراً حُم 

كف افبـطل بقالضس ـتى  ،(67 و ،16:  16 يق) شوافالتقـقي وافققكوكقي بوفعزاكقي...  افقفقد مؾؽ يوسافـّ  يسقع»: ؾقىافص   ظذ ظـقا

 [.(5:  65 أع) أجضوً  تالمقذه ؼىافؾ   هذا ٓزم بؾ

ب ظذ ُيطؾؼ ـون: كوسيقن]: شمسقحققن - مسقح» ـؾؿي، ادقؿ حرف، افؽتوبقي ادعورف دائرة  أو شافـّوسي يسقع»: يسقع افر 

 أموم شسترتؾُّ » اخلطقى اشتخدمف افذي شافـّوسيغ» اشؿ أتبوظف ظذ ُيطؾؼ أن افطبقعل مـ ؾؽون ،شافـّوسة مـ افذي يسقع»

 بؾ ،ادديح بوب مـ يستخدمف يُؽـ َّل أن ف ،صّؽ  وبال(. 5: 65 أع) شوسيغافـّ  قعيِص  ؼداممِ » فبلن   فبقفس ومفاِت   يف افقايل، شؾقؾؽس»

 أنػسفؿ ظذ أضؾؼقا  وافُغـُقصقغ افقفقد مـ ادسقحقغ بعض ـون وإن ،آشؿ َلذا ادسقحقغ ُؿُبقل مدى كعؾؿ وٓ ،فؾت حؼر بوحلِرّي 

 [.شوسيغافـّ  إكجقؾ» إبقـريػقي إنوجقؾ أحد كسؿ  ويُ  ،افـّوسيغ اشؿ

ك]: افـوسي، ادؼدس افؽتوب ؿومقس  كػسف ويسقع ،(6 :61 عأ) وبقفس ،(66: 6 عأ) بطرس دظوه هؽذا. شافـّوسي» يسقع ُيسؿ 

تِ  وهؽذا ،(51: 17 مر) ظـف بريتَموس شؿع وهؽذا ،(1: 66 عأ) . وسةافـّ  مديـي ػإ تعقد سبيوافـ  (. 16: 16 يق) ؾقىافص   ظذ َى ـُ

 بوفعزي ،شؿضقى» ادسقح ؾقفو كُيسؿ   افتل ةقّ بُ افـُّ  ػإ شريُ  (66: 6 مً) يف ادسقح بف ىُفؼ   افذي ؼىافؾ   هذا ن  أ ـافظ   ويغؾى

 [(.1: 11 شإ) شكقك»

ُشؾ:أظؿو وفقؿس ومر لُيسؿ  ]: كوسي، اْلومع ادحقط َمل أظحـو ويقؿو وفقك ومت   قفسؿ  ويُ  ،(كوسي) شكزاريـقس يسقع» َمل افرُّ

ُشؾ:  ُشؾ يف. شكزورايقس»افرُّ  حمؾ فو وحؾ   بعد، ؾقَم افؽؾؿي هذه ستعؿؾتُ  تعد َّل. افـّوسيغ صقعي رئقس بقفُس  ُيعتز ،5 : 65 أظَمل افرُّ

 مـ شجؾقع» شتّؼ يُ  ـَم ،شوسةافـّ » ـؾؿي مـ ونشتؼّ يُ  ووُه  ،ظقـف ءافق   يعـقون شكوسي» ـؾؿي صؽعّ  إن  . مسقحل أي شـرشتقوكقس»

 َّتتؾػ ـوهُ . شكوسيوً  دظكيُ : نبقوءإ ؿوفف مو فقتؿ»: (66: 6 مً) يف صعى كّص  ـوكهُ  َمإك  (. 1: 6 عأ ؛16: 61 مً) شاْلؾقؾ» ـؾؿي

ّ  ُيد وٓ ،أراء  [.ادقضقع هذا يف نبقوءإ ـالم ؾقف ُيدون افذي ادؽون احافؼُّ

ْهؾِقزِ  إَِػ  َخَرَج  إِذْ  ُثؿ   11/  61مت ك  ًْ  ُأْخَرى َرَأتْفُ  افد  ـَ  َؾَؼوَف ونَ  َوَهَذا: »ُهـَوكَ  فِؾ ِذي ي   َيُسقعَ  َمعَ  ـَ  !ش افـ وِسِ

Mat 26:71          α δ  α                  α  ἶδ   α     ἄ     α                 ,  α   ὗ 

   ἦ       ᾿           α   α    

ُشؾ  َو» 66/  6أظَمل افرُّ َجوُل  َأَيُّ قُّقنَ  افر 
ئِقؾِ ا َل  َهِذهِ  اْشَؿُعقا  اإِلْْسَ يُّ  َيُسقعُ : إَْؿَقا ـَ  َؿدْ  َرُجٌؾ  افـ وِسِ َه ـْ  َفُؽؿْ  َتَزْ   ِؿَبؾِ  ِم

ِ
اٍت  اهلل  بُِؼق 

ََم  َوَشطُِؽؿْ  يِف  بِقَِدهِ  اهللُ  َصـََعَفو َوآَيوٍت  َوَظَجوِئَى   َتْعَؾُؿقنَ  َأجْضوً  َأنُْتؿْ  ـَ
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Act 2:22  ῎Α δ    ᾿   α    α ,      α                      · ᾿            α   α   , ἄ δ

 α                 δ δ                  δ         α     α    α            ἷ          δ 

᾿ α                        ,  α     α  α      ἴδα   , 

ُش  ـْ  17/  5ؾ أظَمل افرُّ ئِقَؾ  َصْعِى  َوََجِقعِ  ََجِقِعُؽؿْ  ِظـْدَ  َمْعُؾقموً  َؾْؾَقُؽ ا ي   اْدَِسقِح  َيُسقعَ  بِوْشؿِ  َأن فُ  إِْْسَ ِذي افـ وِسِ ِذي َأنُْتؿُ  َصَؾْبُتُؿقهُ  اف   اف 

ـَ  اهللُ  َأَؿوَمفُ  ِت  ِم  َصِحقحوً  َأَموَمُؽؿْ  َهَذا َوَؿَػ  بَِذاكَ  إَْمَقا

Act 4:10          ἔ                α   α        α  ᾿   α   ὅ             α   ᾿           

        α   α   , ὃ           α    α  , ὃ         ἤ                ,           ὗ     α

                            . 

ُشؾ  ًُ  1/  66أظَمل افرُّ ـْ : َؾَلَجْب ًَ  َم يُّ  َيُسقعُ  َأنَو: يِل  َؾَؼوَل  َشق ُد؟ َيو َأنْ ِذي افـ وِسِ ًَ  اف   َتْضَطِفُدهُ  َأنْ

Act 22:8      δ           ·      ἶ,      ;  ἶ             ·          ᾿          α   α    ὃ  

   δ      . 

 وـوكً. يسقع بوافر   افعذراء ومريؿ يقشػ مقضـ وـوكً اْلؾقؾ، وٓيي يف ؿريي وسةافـّ : ادقؿع]: افـّوِسة، افؽتوبقي ادعورف دائرة

 ـتوبوت يف وٓ ،إبقـريػقي إشػور ىف وٓ ،ؾؿقدافت   يف وٓ ،افؼديؿ افعفد يف طؾؼوً مُ  ذـرتُ  ؾال ـعزفي،مُ  صغرة ؿريي وامافد   ظذ

 احلقوة ظـ ـعزفيمُ  تؽقن تؽود ػذ،افسُّ  اْلؾقؾ مـطؼي وـّؾ  وسةافـّ  ـوكً يسقع، بافر   ظفد ويف)...(  .يافقفقد خادمر   يقشقػقس

 ةمر   لٕو   - وسةافـّ  ذـرتُ : سؼد  ادُ  افؽتوب ىف ذـرهو ...() ياخلوص   َلجتفؿ وَلؿ وافقفقد، ؿمَ إُ  مـ خؾقطوً  وَّنوؽّ ُش  ـون ـَم افقفقديي،

 إكجقؾ مـ وكعؾؿ. مك مـ ظقدِتؿ بعد ،يسقع ػؾافط   ومعفَم افعذراء ومريؿ يقشػ ؾقفو ـَ ؽَ َش  افتل ادديـي وبلَّن   - اْلديد افعفد ىف

ّٓ  كوسيًو، دظكيُ  ـون يسقع بافر   أن   ومع)...(  ؿبؾ مـ ؾقفو ؼقَمنيُ  ـوكو ويقشػ افعذراء مريؿ أن   فقؿو  أنّ  بعد وسةفؾـّ  يذهى َّل فأن   إ

ّٓ  كوحقم، ـػر إػ ؽودرهو  ةق  بُ افـُ  ؼوضب   ،(16 – 1:  11 إش) إصعقوء ةق  بُ كُ  مـ وؿرأ  شبً يقم ىف ادجؿع إػ َؾ َخ دَ  حغ واحدة ةمر   إ

 [.كػسف ظذ

كتُ ]: كوسة، اْلومع ادحقط ّٓ  يفؿ  مُ  تصبح َّل. اْلؾقؾ عقَ ِض  مـ صغرة عيقْ َض  افقاؿع يف فووفؽـ   ،(بقفقس) مديـي سؿ   أحداث بعد إ

 مً ؛56-51 ،66: 6 فق) اخلػقّي حقوتف يسقع ؿه وسةافـّ  يف(. 61-61: 1 فق) ادالك بشورة مريؿ ؿبؾً وسةافـّ  يف. اْلديد افعفد

لُش  بحقٌ( 6: 1 مر ؛16: 5 مً) افعؾـقي حقوتف بدأ وؾقفو ،(66: 6  قا ؿُّ وُش )..(  (.61: 17 أع ؛11: 61 مً) وسةافـّ  كبّل  ؿ 

 [.(51: 1 يق) ش؟ صالح ؾقف رء وسةافـّ  مـ ُيرج هؾ» ، وسةافـّ  اشؿ مـ اكطالؿوً  احتؼوراً  ىورَ َص وكَ  كوسيغ ادسقحقغ
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 ترَ ـِ ذُ . شادحبقشي» وأ شادحروشي» وأ شاحلورشي» وأ شافؼضقى» معـوه ـون َمبّ رُ  ظزي اشؿ]: افـوسة، ادؼدس افؽتوب ؿومقس

 وسةافـّ  ـتؽُ  وَّل)...(  ؾؾسطغ مـ َميلافش   زءاْلُ  يف أي ،(6: 1 مر) اْلؾقؾ يف مديـي وهل ،(61: 1 فق) و (66: 6 مً) يف وسةافـّ 

 واحلثقي وآصقريي ادكيي افقثوئؼ وٓ ،يقشقػقس ىتُ ـُ  وٓ ،افؼديؿ افعفد يف ذـر أي َلو يرد َّل فذفؽ ،افؼديؿي زمـيإ يف هقيأ ذات

 ذُ  مو لو  أو. فؾؿقالد وبؼيافّس  وافػقـقؼقي رامقيوأ
 افعفد ذـرهو وؿد(. 51: 1 يق) تؼرةحُم  احلغ ذفؽ حتك وـوكً. كجقؾاإل يف ترَ ـِ

 ادسقح مّ أُ  شتؽقن وبلَّن   هوبؼ  فقُ  دريؿ ادالك طفر وؾقفو(. 66: 6 فق) ومريؿ يقشػ رأس مسؼط ـون ؾؼد. مرة وظؼيـ تسعوً  اْلديد

 ـزإ ؿْس افؼِ  فوَسَ  ،(11: 5 فق) وترظرع ادسقح كشل وؾقفو(. 66: 6 مً) مك مـ خطقبفو مع مريؿ ظودت فقفوإو(. 61: 1 فق)

 ،(65: 1 ومر ،11: 61 مً) فقفوإ كسبيً  ،افـوسي يسقع ىؼ  فُ  وفذفؽ(. 6: 1 ومر 66: 6 فق) حقوتف مـ وػإ شـي افثالثغ مـ

 [(.56: 6 )فق وافـوس اهلل ظـد عؿيوافـ   وافؼومي بوحلؽؿي ؾقفو يـؿق سقعي وـون. غوسيبوفـّ  تالمقذه ىؼ  فُ  جضوً أ ذفؽفو

ص  ـؾؿي]: 66/  6 مت ك تػسر، رويس إنبو مطبعي، (اْلديد افعفد) إوفغ أبوء وتلمالت تػسر: مؾطل يعؼقب تودرس افُؼؿُّ

 شّؿَل  وؿد ،شكوُض» افعربّقي افؽؾؿي ومـفو صـ،ؽُ  وتعـل ،Natzar بوفعزّيي وهل ؛ادسقحقّغ ىؼَ فَ  شكصورى» ًؼ  اصتُ  مـفو ،شكوسة»

 [.بوفغصـ افؼديؿ افعفد يف كبّقة مـ أـثر يف ادسقح افسّقد

بعي 167مقخوئقؾ مؽز إشؽـدر:  ر افؽـقسي افس  بًو ظـ أْسا وهق كػس ادعـل ]. 11صـ -، اْلزء افثوين، مؽتبي ادحب ي شمآً وجقا

 ﴿ :حقٌ كؼرأ يف صقرة افبؼرة مو كّصفش[، صبغي»وافتل تعـل ش معؿقديي»]يؼصد معـك ـؾؿي  افذي ورد يف افؼران افؽريؿ
ِ
ِصْبَغَي اّلّل

ـُ َفُف َظوبِدونَ   ِصْبَغًي َوَكْح
ِ
ـَ اّلّل ـُ ِم ـْ َأْحَس هو اإلموم افبقضووي بؼقفف: 161﴾ ]افبؼرة : َوَم أو  - إن  اهلل تعويل ؿد صبغـو»[، وؿد ؾِّس 

بغ ظع افث قبوطفر أث - هداكو )بف ؿطرات  يغؿسقن أوٓدهؿ يف موء أصػر)ادسقحغ(  إن  افـ صورى»وُيضقػ بؼقفف: ش، ره ُطُفقر افص 

س(،  يً ادُؼد  كقتفؿ، ويؼقفقن هق تطفر َلؿمـ افز  ؼ ككا ي يف مك يؼقل ظـ افِعَمد أن ف افت ـصر، ش وبف تتحؼ  )وَلذا ٓ يزال افعوم 

 [(.واحد افت ـوصر

س: شمسقحل»اشؿ  ◄  وؾؼًو فؾؽتوب ادُؼد 

َظك مـ ـؾ، شِديوَكي» أو شحقوة ُأْشُؾقب» أو شَمـَْفٍ» أو شُمعَتَؼد»، ظذ ُأْضؾِؼ اشؿٌ  - ببسوضي - شادسقحقي»  شادسقح» أتبوع مـ أنف اد 

 ... ! حقوتف أشؾقب أو مـفجف أو ُمعتؼده ـون أجًّو، وافسالم افصالة ظؾقفَم مريؿ ابـ ظقسك

س افؽتوب يف ُمطؾؼوً ( خريستقوكقسؿقس: ُتـطؼ) Χπιστι νισμο ρ شمسقحقي» ـؾؿي ُتذـر َّل  اشتخدامفو تؿ وفؽـ!  بوفؽومؾ افـُؿؼد 

 شادسقحقي» - افؽؾؿي هذه أن أي(، Ignatius) إؽـوضققس و( Polycarp) بقفقؽوربقس: أمثول...  إوائؾ افؽـقسي آبوء بقاشطي

 ! افسالم ظؾقف ادسقح أجوم يف مقجقدة تؽـ َّل -
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ك هذا أن   كجد ـووفؽـ  ...  اْلديد افعفد يف شمسقحقغ» و شمسقحل» ـؾؿي ذـر تؿ  أنػسفؿ افسالم ظؾقف ادسقح أتبوع مـ يلِت  َّل افـُؿسؿ 

ة ٕول آشؿ هذا ُأضؾِؼ بؾ!  ، شمسقحقغ» أو شمسقحل» ظبورة وـوكً، ادسقحقغ ؽر ِؿَبؾ مـ افسالم ظؾقف ادسقح أتبوع ظذ مر 

ب ي بؿثوبي تقؿي افسُّ ء وافش  خريي وآشتفزا  ! وافسُّ

ُشؾ أظَمل: يف(، خريستقوكقس: ُتـطؼ) Χπιστι νο ρ شمسقحل» ـؾؿي ذـر تؿ  وتؿ، 11/  5 إوػ بطُرس ورشوفي 61/  61 افرُّ

ُشؾ أظَمل: يف( خريستقوكقوس: ُتـطؼ) Χπιστι νος ρ شمسقحقغ» ـؾؿي ذـر  .61/  11 افرُّ

ُشؾ أظَمل كؼرأ  دظقكو، افبدايي يف  :61/  11 افرُّ

Act 11:26  َأنَْطوـَِقيَ  يِف  شَمِسقِحق غَ » افت اَلِمقذُ  َوُدِظَل  ًٓ  َأو 

Act 11:26 σπημ τι σ ι τε ππω τον  ν ᾿Αντιοσει   τος ρ μ θητ  ρ Χριστιανοσ ς. 

 مسقحّل  اشؿ إن   61: 11 أع يؼقل]: شمسقحل» ـؾؿي، ادقؿ حرف، افؼديؿ وافؼق ادؼدس افؽتوب يف اْلومع ادحقط: افػغويل بقفس

ة ُأظطل  م) ادسقَح  ،يسقع يف يروا أن رؾضقا  افذيـ افقفقد مـ آشؿ هذا يلِت  َّل. 56 شـي حقاػ ،أنطوـقي يف يسقع فتالمقذ إوػ فؾؿر 

ؿ ظذ ؾدّفقا  آشؿ، ِّبذا المقذافت   شّؿقا  ؿمَ إُ  ؿهُ  بؾ. (ح ي ش  َمؿقظي ؾقفؿ رأوا. افقفقديي اْلَمظي ظـ َّتتؾػ صقعي ؾقفؿ رأوا أَّن 

 [.ادسقح شـرشتقس» بوشؿ ترتبط جديدة ديـّقي

 اْلديد افعفد يف اتمرّ  ثالث شمسقحقغ» أو شمسقحل» ـؾؿي ترد]: شمسقحققن - مسقح» ـؾؿي، ادقؿ حرف، افؽتوبقي ادعورف دائرة

: كؼرأ  حقٌ فؾؽؾؿي اشتعَمل أول كجد ،ؾُش افرُّ  أظَمل شػر مـ ظؼ احلودي صحوحاإل ؾػل(. 11: 5 بط1 ،61: 61 ،61: 11 أع)

 ظـ أشوشوً  يصدر َّل آشؿ هذا أن   وواضح ،ادسقح أتبوع أو فؾؿسقح ادُـتؿغ أي ،شأوًٓ  أنطوـقي يف مسقحقغ المقذافت   وُدظل»

 ادممـغ ظذ طؾؼقنيُ  ـوكقا  بؾ ،اتبوظف ويضطفدون يؽرهقكف ـوكقا  افذي ادسقح أتبوع ظؾ افقفقد ُيطؾؼف َّل ـَم ،أنػسفؿ ادسقحقغ

فو افؽؾؿي أن   ؾالبد ،(5: 65 أع) شوسيغافـّ  صقعي» ببوفر    ادجؿع ظـ افؽـقسي اكػصؾً ظـدمو ،أنطوـقي ُشّؽون مـ افقثـققن شؽ 

 [.بودسقح آمـقا  افذيـ إَُمؿ مـ ؽوفبقتفو ـوكً َجوظي ادجؿع حمّؾ  وحؾ ً افقفقدي،

ُشؾ أظَمل كؼرأ  دظقكو، أن  :61/  61 افرُّ

Act 26:28  شَمِسقِحقّوً  َأِصرَ  َأنْ  ُتْؼـُِعـِل بَِؼؾِقؾٍ : »فُِبقُفَس  َأْؽِريَبوُس  َؾَؼوَل. 

Act 26:28    ε  ᾿Αγπι ππ ρ ππο ρ το ν     ον ἔυη·  ν   ι    με πει θεις Χριστιανο ν  ενε σθαι 

، جداً  ؿؾقؾ ادسقحل ؿدر أن   بؿعـك!  مسقحقوً  ويصبح يت ِضع ُيعؾف فـ بقفس يؼقفف مو أن  " أؽريبوس" تعبر مـ واضحوً  كجد ُهـو

 :11/  5 إوػ بطُرس رشوفي يف وأجضوً  ! مسقحقوً  أصر جتعؾـل حتك أـز َمفقد إػ وَتتوج
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ـْ  11/  5بطرس  1 ونَ  إِنْ  َوَفِؽ َؿِسقِحل   ـَ دُ  َبْؾ  َُيَْجْؾ، َؾالَ  ـَ ـْ  اهللَ  ُيَؿج   .اْفَؼبِقؾِ  َهَذا ِم

1Pe 4:16 ε   ε   ρ Χριστιανο ς, μη    σσςνε σθω,  οξ ζε τω  ε  το ν Θεο ν  ν τ  με πει τος τ  

ل مسقحقغ ادممـقن ُدِظَل ]: شمسقحل» ـؾؿي، ادقؿ حرف، ادؼدس افؽتوب ؿومقس ة أو   أو 56 شـي كحق( 61: 11 أع) أنطوـقي يف مر 

ح. م56  ـوكقا  ادسقح توبعل أن  ( م55 كحق ادقفقد) توشقتس خادمر   ؿول(. 11: 5 بط 1) صتقؿي إول يف ـون افؾ ؼى ذفؽ أن   وُيرج 

قغ َشَػَؾي ُأنوشوً   رهوكؽبُ  ـْس ُح  أن   أراد فأن   حاجِ ؾوفرّ (، 61: 61 أع) شمسقحقوً  أصر أن تؼـعـل بؼؾقؾ»، فبقفس أؽريبوس ؿول وحو، ظوم 

 [.آشؿ ِّبذا ظوبأُ  بلن أرىض ُيعؾـل فـ

 تعـل وٓ، ظوم   بشؽؾٍ  افسالم ظؾقف ادسقح أتبوع ومعـوهو، ادسقحقغ ؽر ِؿَبؾ مـ ادسقحغ ظذ إضالؿفو تؿ   شمسقحل» ـؾؿي، إذن

خ تعبر بحسى - ٕن   ـشتقؿي ُتستخدم وـوكً، بعقـفو ضوئػي قغ َشَػَؾي أنوشوً  ـوكقا  ادسقح توبعل...  توشقتس ادمر   ! ظوم 

ـْ ُهؿ ◄  ادجقس ؟ َم

م وؿد](: 655-655/ 1) ادؽـقن افؽتوب ظؾقم يف ادصقن افدر  أهُؾ  اختؾػ ؿقمٌ  ؿوهُ . قَس جُ ادَ  إٓ   أيِي، هذه أخػوظِ  تػسرُ  تؼد 

ؿَس : وؿقؾ. افـورَ  يعبدون ؿقمٌ : ؾؼقؾ ،ؾقفؿ افعؾؿِ   ديـ مـ َأَخذوا: وؿقؾ. ادُُسْقح وَفبِسقا  صورىافـ   اظتزفقا : وؿقؾ. وافؼؿرَ  افش 

ـِ  ومـ صقئًو، صورىافـ   : وإصؾ ،افـ جوشوِت  يستعؿؾقن ؿقمٌ  ُهؿ: وؿقؾ. وطؾؿيٌ  كقرٌ : أصؾغ فؾعوَّل بلن   افؼوئؾقنَ  وهؿ صقئًو، افقفقدِ  دي

ًْ  قنِ بوفـُّ  َكجقس  [.مقَمً  ؾُلبِْدَف

و](: 665-666/ 11) وافتـقير افتحرير ـٍ  َأْهُؾ  َؾُفؿْ  ،اْدَُجقُس  َؾَلم  ًُ  ِدي ْغِ  َيْثبِ ً : إهَِلَ ً  ،فِْؾَخْرِ  لِِإَ  ِهَل  ُثؿ  . َؾوِرَس  َأْهُؾ  َوُهؿْ  ،فِؾؼ    َولِِإَ

ُى  ـِ  إَِػ  َتْلِوي ُصَعًبو َتَتَشع  َْصَؾْغِ  َهَذْي ْٕ َسَفو اْدَُجقِشق يِ  افـ َحؾِ  َوَأْؿَدمُ . ا ُل  ُهقَ  اف ِذي ،شـِقُقَمْرث» َأش  ُـّ  َؿِديَؿيٍ  َأْزِمـَيٍ  يِف  بَِػوِرَس  َمؾٍِؽ  َأو   ُيَظ

َو ـِ  َؿْبَؾ  َأَّن  ِهقؿَ  َزَم اَلُم، َظَؾقْفِ  إِْبَرا ُى  َوفَِذفَِؽ  افس  َْرضِ  َمؾُِؽ : َتْػِسُرهُ ، شَصوهْ  َجؾ» بَِؾَؼِى  َأجًْضو ُيَؾؼ  ْٕ  بَِقْجفٍ  َمْضُبقًضو َفقَْس  َذفَِؽ  َأن   َؽْرَ  ،ا

ونَ  ،ِظْؾِؿل   ـَ ُى  شـِقُقَمْرث» َظْكُ  َو ََزَل، َأِي  ،شُزْرَوان» ُيَؾؼ  ْٕ َيوَكيِ  َأْهُؾ  ُهؿْ  اْدَُجقِشق يِ  َأْصُؾ  َؾَؽونَ  ا ةِ  افد  ْرَواكِق يُ : اْدَُسَم  ًُ  َوِهَل  ،افزُّ  ُتْثبِ

ْغِ  و ،إهَِلَ ونَ : َؿوُفقا . شَأْهُرُمـ» وَ  شَيْزَدان» ُهَ ، بِوْفُقُجقدِ  ُمـَْػِرًدا شيزذان» ـَ ََزيِل  ْٕ ونَ  َوَأن فُ  ا َذفَِؽ  َبِؼَل  َوَأن فُ  ُكقَراكِقًّو، ـَ ٍف  تِْسَعيَ  ـَ َٓ  َوتِْسِعغَ  آ

ْقَػ  ،ُمـَوِزعٌ  َففُ  َحَدَث  َفقْ  َأن فُ : َكْػِسفِ  يِف  َخوضِرٌ  َففُ  َحَدَث  ُثؿ   ،َشـَيً  َْمرُ  َيُؽقنُ  ـَ ْٕ ـْ  َؾـََشلَ  ؟ ا َل  ُطْؾََميِنٌّ  َجِديدٌ  َمْقُجقدٌ  اخْلَوضِرِ  َهَذا ِم  ُشؿ 

  َأبُق َأَصورَ  َهَذا َوإَِػ . َوافّضُّ   افؼ    َظَذ  َمْطُبقًظو ،افظُّْؾَؿيِ  إهَِلُ  َوُهقَ  ،شَأْهُرُمـ»
ِ
يُّ  اْفَعاَلء  :ُفُزوِمق وتِفِ  يِف  بَِؼْقفِفِ  اْدََعر 

ِؿُبقا ...  َزْظُؿُفؿْ  َبوضٌِؾ  ُأنَوٌس  َؿوَل  َ  َؾَرا َٓ  اّلل  ـْ  َو  َتْزُظُؿ

رَ  ةٍ  َظَذ  َيْزَدانُ  َؾؽ  ـْ  َؾِصقغَ ...  ِؽر  ـْ  َتْػِؽِرهِ  ِم  َأْهُرُم
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وَرَبيٌ  ِخاَلٌف  شَيْزَدان» َوَبْغَ  شَأْهُرُمـ» َبْغَ  َؾَحَدَث  َبَدِ  إَِػ  َوحُمَ ْٕ ـِ  َهَذا َظَذ  َكَشَلْت  ُثؿ  . ا ي ًْ  كَِحٌؾ  افد   ،افت َعوفِقؿِ  ُمَتَؼوِرَبيُ  َوِهَل  ،بَِلْخَؼوٍب  ُخص 

ودِسِ  اْفَؼْرنِ  يِف  َطَفرَ  اف ِذي شَزَراَدْصً» كِْحَؾيُ  َأْصَفُرَهو ك َوَؿدْ . اْدَُجقِشق يُ  اْصُتِفَرِت  َوبِفِ  ،اْدَِسقِح  ِمقاَلدِ  َؿْبَؾ  افس   شُمْزَدا َأُهقَرا» اخْلَْرِ  إهَِلَ  َشؿ 

ك ،شُهْرُمزَ » َأوْ  شَأْرُمْزد» َأوْ  َو َظَذ  افـ ورِ  ِظَبوَدةِ  إَِػ  افـ وَس  َدَظو ُثؿ  . ُطْؾَؿيً  افؼ    َوإهَِلَ  ُكقًرا، اخْلَْرِ  إهَِلَ  َوَجَعَؾ  ،شَأْهُرُمـ» افؼ    إهَِلَ  َوَشؿ   َمْظَفرُ  َأَّن 

عَ . افـُّقرُ  َوُهقَ  اخْلَْرِ  إهَِلِ  يَعيَ  َوَوش  هُ  ـَِتوًبو ََلَو َوَوَضعَ  اْدَُجقِشق ِي، َذِ ـْ . شَزْكَداِؾْسَتو» َشَم  يَعتِفِ  ُأُصقلِ  َوِم  َطَفَرْت  ُثؿ  . افت ََمثِقؾِ  ِظَبوَدةِ  جَتَـُُّى  َذِ

وَكِقي يِ » كِْحَؾيُ  اْدَُجقسِ  يِف  ـِ  يِف  َطَفرَ  اف ِذي شَمويِن » إَِػ  اْدَـُْسقَبيُ  َوِهَل  ،شاْحَ ـِ  َشوُبقر َزَم . م611 َوَشـَيِ  661 َشـَيِ  َبْغَ  ،اْفُػْرسِ  َمؾِِؽ  َأْردِِصر ْب

ق يِ » كِْحَؾيُ  اْدَُجقسِ  يِف  َوَطَفَرْت 
ِذي شَمْزَدك» إَِػ  َمـُْسقَبيٌ  َوِهَل  ،شاْدَْزَدـِ ـِ  يِف  َطَفرَ  اف   كِْحَؾيٌ  َوِهَل . م566 َوَشـَيِ  511 َشـَيِ  َبْغَ  ُؿَبوذ َزَم

ـَ  َؿِريَبيٌ  يِ » ِم وَكِقي  رِ  يِف  َطَفَرْت  كِْحَؾيٍ  آِخرُ  َوِهَل  ،شاْحَ ْشاَلِمل   اْفَػْتِح  َؿْبَؾ  اْدَُجقِشق يِ  َتَطقُّ َْصؾِ  يِف  ِصْبفٌ  َوفِْؾَؿُجقِشق يِ . اْفُػْرسِ  فِباَِلدِ  اإْلِ ْٕ  ا

كِ  ا ْذَ
ٓ   ،بِوإْلِ َو إِ َْحَجورِ  ِظَبوَدةِ  بَِؿـْعِ  َُّتَوفُِػفُ  َأَّن  ْٕ  ِِّبِؿْ  ُشـُّقا : »ِؾقِفؿْ  ☺افـ بِلُّ  َؿوَل  َوفَِذفَِؽ . اْفِؽَتوِب  َأْهَؾ  بَِذفَِؽ  َؾَلْصَبُفقا  ،ـَِتوًبو ََلَو َوَبَلن   ،ا

  يِف  :َأْي  ،شاْفِؽَتوِب  َأْهؾِ  ُشـ يَ 
ِ
تَِػوء ـْ ِٓ ْزَييِ  بَِلْخذِ  ا هِ  ُدونَ  ِمـُْفؿْ  اْْلِ َرا ـْ ْشاَلمِ  َظَذ  اإْلِ ََم  ،اإْلِ قنَ  ُيْؽَرهُ  ـَ ـُ ُخقلِ  َظَذ  اْدُْؼِ ْشاَلمِ  يِف  افدُّ  [.اإْلِ

ـ و َظـ ِدَراَشتِِفْؿ َفَغوِؾؾِغَ ▬ ـُ ََم ُأنِزَل اْفِؽَتوُب َظَذ َضآِئَػَتْغِ ِمـ َؿْبؾِـَو َوإِن  ْ إِك   [151]إنعوم : ♂ َأن َتُؼقُفقا

ََم ُأنِزَل افؽتوب ظذ َضوِئَػَتْغِ ِمـ ؿبؾـو▬](: 557/ 1)ـزيؾ وحؼوئؼ افتلويؾ مدارك افت  سػل = تػسر افـ   ة وأهؾ اقرأهؾ افت   ي:أ♂ إِك 

 [.ادجقس فقسقا بلهؾ ـتوب ظذ أن   وهذا دفقٌؾ  ،اإلكجقؾ

هؿ افقفقد ♂ وـَ ؾِ بْ ؿَ  ـْ مِ  غِ تَ  ضوئػَ َذ ظَ ▬ ،واإلكجقؾقراة أي افت  ♂ وُب تَ ؽِ افْ  َل زِ نْ َم أُ ك  إِ ▬](: 611/ 5)ؾتح افبقون يف مؼوصد افؼرآن 

، َمويي بوٓصتَمل ظذ إحؽومى افس  تُ را مـ بغ افؽُ فِ تُ ذان اْص َم افؾ  وَّتصقص اإلكزال بؽتوبقفَم َّٕن  وَّل يـزل ظؾقـو ـتوب،  ،صورىوافـ  

 [إذ فق ـوكقا مـفؿ فؽوكقا ثالث ضقائػ. ،ادجقس فقسقا بلهؾ ـتوب ظذ أن   وؾقف دفقٌؾ 

َُمؿِ ](: 655-655/ 17)تػسر ادـور  ْٕ ََيِي َأن  اهلَل َتَعوَػ: َأْرَشَؾ ُرُشاًل يِف ََجِقِع ا ِ َيْلُمُروََّنُْؿ بِِعَبوَدتِِف َتَعوَػ  ،َويِف ُكُصقِص اْفُؼْرآِن افك 

 َواْدُْرَشؾَِغ يِف ـَِتوبِِف، َوِمـُْفؿْ َوْحَدُه، َوبِوْجتِـَوِب افط وُؽقِت، َوُيـِْذُروََّنُ 
ِ
َنْبَِقوء ْٕ ُف َظَذ َخوَتِؿ ا ـْ َؿص  ، َوَأن  ِمـُْفْؿ َم

ِ
ء ـْ ََّلْ َيْؼُصْص  ْؿ َيْقَم اْْلََزا َم

ـَ اْدَْعُؼقِل َأْن َيُؽقَن ُأوُفق احْلََضوَرِة ِمـُْفؿْ َظَؾْقِف،  قـِق َغ َواَْلُـُقِد َواْفػُ  ،َوِم وفص  ي َغ َواْفقُقَكونِ ـَ ْكِ
ِ
ؾُُّفْؿ َأْو َبْعُضُفْؿ َمو ُأوِحَل  ،ْرِس َواْد ـُ َتُبقا  ـَ َؿْد 

ََمدِ  ،إَِػ ُرُشؾِِفؿْ  ْٕ ِه َوََّلْ َيُعْد َأْصُؾُف َمْعُروًؾو ،َؾَضوَع بُِطقِل ا
ـْ ُأم  ، َأْو ُخؾَِط بَِغْرِ وَن ِم ـَ وَن اْفقَُفقُد َوافـ َصوَرى َؿْد  ـَ ـْ َوإَِذا  ُتبِِفْؿ َمو َظؾِْؿـَو ِم ـُ

ـَ اْفُؽُتِى َأْضقَعَ ، َواْفَعْفُد َؿِريٌى ، َضقَوِع َبْعِضَفو َواْكِؼَطوِع َشـَِد َمو َبِؼَل ِمـَْفو َر َواْفَعْفُد َبِعقٌد َأيُّ بِِعقدٍ  ،َؾاَل َؽْرَو َأْن َيُؽقَن َمو َشَبَؼَفو ِم ـَ . َوَؿْد َذ

وبِِئَغ َوادَْ  ت َصوِل باَِلِدِهْؿ بِباَِلِد اْفَعَرِب، اهلُل َتَعوَػ افص  ِٓ ـِغَ ُجقَس ِمـُْفْؿ يِف ـَِتوبِِف  َٓ َكَظَؿُفْؿ يِف ِشْؾِؽ َأْهِؾ  ،َؾَؾْؿ ُيْدِخْؾُفْؿ يِف ُظُؿقِم اْدُْؼِ َو

َن ُف َجَعَؾ َفَؼَى اْفِؽَتوِب  ِٕ ـِغَ »؛  و بَِقَثـِل  اْفَعَرِب  شاْدُْؼِ و بِوْفقَُفقِد َوافـ َصوَرى شْهِؾ اْفِؽَتوِب أَ »، َوَفَؼَى َخوصًّ وَن َؿْد َدَخَؾ َظَؾْقِفُؿ َخوصًّ ـَ ، َوإِْن 

ُك،  ْ وَكو َأْهَؾ ـَِتوٍب افؼ  ـَ وبُِئقَن َؾَؼْد ُذـُِروا َمَع اْدُْمِمـَِغ َواْفقَُفقِد َوافـ َصوَرى َوافت وِريُخ َيُدلُّ َظَذ َأن  اْفَػِريَؼْغِ  و افص  يِف آَيِي ُشقَرِة اْفَبَؼَرِة ، َأم 
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وِئَدِة ) ،(16: 6) ٍ   ،(16: 5َوآَيِي ُشقَرِة اْحَ  احْلَ
ؾ ِفْؿ يِف َؿْقفِِف َتَعوَػ يِف ُشقَرةِ ـُ و اْدَُجقُس َؾَؼْد ُذـُِروا َمَع ُأوئَلَِؽ  ـَ آَمـُقا إِن  ▬: َوَأم  ِذي  اف 

ـَ َهوُدواوَ  ِذي وبِئِغَ وَ  اف  قا وَ  اْدَُجقَس وَ  افـ َصوَرىوَ  افص  ـُ ـَ َأْذَ ِذي  َصِفقدٌ  اف 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ : 66) ♂إِن  اهلَل َيْػِصُؾ َبْقـَُفْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي إِن  اهلَل َظَذ 

11)،  ، َلْهِؾ اْفِؽَتوِب يِف اْكتِفَ َؾَؼْد َجَعَؾ اْدَُجقَس ؿِْسًَم ُمْسَتِؼالًّ ـَ ـ ُي بُِؿَعوَمَؾتِِفْؿ  ْزَييِ َوَجوَءِت افسُّ  ؿَِتوَِلِْؿ بِوْْلِ
ِ
وُكقا وء ـَ ُْؿ  ، َؾَدل  َذفَِؽ َظَذ َأَّن 

ُح إِْضاَلَق افؾ َؼِى َظَؾقِْفؿْ َأْهَؾ ـَِتوٍب،  ، َوإِْن ََّلْ َُيَْػْظ ِمـُْف َمو ُيَصح  ُم  ْٕ وِؾِعلُّ يِف ا َم اهلُل َوْجَفُف، َوَجَزَم بِِف افش  ر  ـَ ـْ َظِع   ، َوُرِوَي َذفَِؽ َظ

وئَِدِة اْدَُشوِر إَِفْقِفََم آكًِػووَ  ـْ آَيَتِل اْفَبَؼَرِة َواْحَ ََم ُيْمَخُذ ِم ـَ وبُِئقَن َأْوَػ بَِذفَِؽ ِمـُْفْؿ،   [.افص 

 ](: 656/ 6) آشتذـور
ِ
ُؿْ  ،شُشـُّقا ِِّبِْؿ ُشـ َي َأْهِؾ اْفِؽَتوِب » :☺َويِف َؿْقِل َرُشقِل اّلل  ، َفقُْسقا َأْهَؾ ـَِتوٍب  ]أي: ادجقس[ َدفِقٌؾ َظَذ َأَّن 

 
ِ
 َتَعوَػ َوَظَذ َذفَِؽ َُجُْفقُر اْفُعَؾََمء

ِ
قا بِِف َؿْقُل اّلل  ـْ َؿْبؾِـَو▬ :، َوِِم و اْحَتجُّ ََم ُأنِْزَل اْفِؽَتوُب َظَذ َضوِئَػَتْغِ ِم َنَْعوِم ] ♂إِك  ْٕ َيْعـِل اْفقَُفقَد  [،151ا

ْكِجقَؾ  َؾ هْ و أَ يَ ▬ُف َظز  وجؾ َوَؿْقفُ  ،َوافـ َصوَرى  َحت ك ُتِؼقُؿقا افت ْقَراَة َواإْلِ
ٍ
ء وِئَدِة ] ♂اْفِؽَتوِب َفْسُتْؿ َظَذ َرْ َؾاَل َأْهَؾ ـَِتوٍب » :، َؿوُفقا [11اْحَ

ْكِجقؾِ  ٓ  َأْهَؾ افت ْقَراِة َواإْلِ ُؿْ شإِ وِؾِعل  َأَّن  ـِ افش  ُفقُه. ]أي: ادجقس[ ، َوَؿْد ُرِوَي َظ وُكقا َأْهَؾ ـَِتوٍب َؾَبد   [ـَ

و اْدَُجقِشق يُ ](: 176-171/ 6)زى ٓبـ تقؿقي افػتووى افؽُ  َٓ َوَأم  و: َأن  اْدَُجقَس  : َأَحُدُهَ ْرَكو َأن  اْفَؽاَلَم ِؾقَفو َمْبـِلٌّ َظَذ َأْصَؾْغِ ـَ ، َؾَؼْد َذ

َٓ ُتـَْؽُح كَِسوُؤهُ  فِقُؾ َظَذ َهَذا ُوُجقٌه: َأَحُدَهو: َأْن ُيَؼوَل: ََتِؾُّ َذَبوِئُحُفْؿ، َو ـْ َأْهِؾ اْفِؽَتوِب ْؿ، َوافد  ـْ َأْهِؾ اْفِؽَتوِب ََّلْ ، َفقُْسقا ِم ـْ ِم ـْ ََّلْ َيُؽ َوَم

َٓ كَِسوُؤهُ  فِقُؾ َظَؾْقفَ ََيِؾ  َضَعوُمُف َو ، َؾوفد  ٌع َصوذٌّ ُوَػ َؾِػقَفو كَِزا ْٕ َمُي ا و اْدَُؼد  بُِعقُه َوات ُؼقا ▬و َأن ُف ُشْبَحوَكُف َؿوَل: ، َأم  َوَهَذا ـَِتوٌب َأنَْزْفـَوُه ُمَبوَرٌك َؾوت 

ـْ ِدَراَشتِِفْؿ َفَغوِؾؾِغَ  *َفَعؾ ُؽْؿ ُتْرمَحُقَن  ـ و َظ ـُ ـَو َوإِْن 
ـْ َؿْبؾِ َ [151 - 155]إنعوم: ♂ َأْن َتُؼقُفقا إِك ََم ُأنِْزَل اْفِؽَتوُب َظَذ َضوِئَػَتْغِ ِم . َؾَتَبغ 

َْن َيُؼقُفقا ذَ  َٕ َْن َيُؼقُفقا َذفَِؽ، َوَدْؾًعو  َٕ َهَي َأْن َيُؼقُفقا َذفَِؽ، َوَمـًْعو  َرا ـَ َن  ـْ َضوئَِػَتْغِ َفَؽوَن فَِؽ، َأن ُف َأنَْزَل اْفُؼْرآ َثَر ِم ـْ وَن َؿْد ُأنِْزَل َظَذ َأ ـَ َؾَؾْق 

ِذبً  ـَ ـْ َؿْقفِِف.وَهَذا اْفَؼْقُل  َتوُج إَػ َموكٍِع ِم ُف َؿوَل:  ، َؾاَل ََيْ وبِِئَغ َوافـ َصوَرى َواْدَُجقَس ▬َوَأجًْضو َؾِنك  ـَ َهوُدوا َوافص  ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي إِن  اف 

َ َيْػِصُؾ َبْقـَُفْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَميِ  قا إِن  اّلل  ـُ ـَ َأْذَ ِذي ـَ [ 11]احلٍ:  ♂َواف  ً  َؾَذ َؾَؾ افس 
ِ
َؾَؾ  ،َر اْد

ِ
َر اْد ـَ َر َأن ُف َيْػِصُؾ َبْقـَُفْؿ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي. َوَح و َذ ـَ َوَذ

تِل ِؾقَفو َشِعقٌد َؿوَل:   َواْفقَْقِم أِخِر وَ ▬اف 
ِ
ـَ بِوّلل  ـْ آَم وبِِئَغ َم ـَ َهوُدوا َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي [ 16]افبؼرة:  ♂َظِؿَؾ َصوحِلًوإِن  اف 

 ، ـِغَ يِف َمْقِضَعْغِ َٓ اْدُْؼِ ْر اْدَُجقَس َو ـُ وبِِئَغ َواْفَقُفقِد َوافـ َصوَرى َؾَؾْؿ َيْذ ََم يِف افص  ـَ ِخَرِة،  ْٔ َتْغِ َشِعقٌد يِف ا ؾ 
ِ
وَن يِف َهوَتْغِ اْد ـَ ، َؾَؾْق 

َرُهْؿ،  ـَ وَن ََلُْؿ ـَِتوٌب َفَذ ـَ يَعتِِفْؿ، َفَؽوُكقا َؿْبَؾ افـ ْسِخ َوافت ْبِديِؾ َظَذ ُهًدىَؾَؾْق  وُكقا َيْدُخُؾقَن اْْلَـ َي إَذا َظِؿُؾقا بَِؼِ ـَ وَن اْفقَُفقُد ، َو ـَ ََم  ـَ

 ، َوافـ َصوَرى َؿْبَؾ افـ ْسِخ َوافت ْبِديؾِ 
ِ
ء َٓ ْر اْدَُجقَس يِف َهُم ـُ وبِِئَغ َفقَْس ََلُْؿ ـَِتوٌب ُظؾَِؿ َأن ُف ، َؾَؾَم  ََّلْ َيْذ وبِِئَغ ُدوََّنُْؿ، َمَع َأن  افص  َر افص  ـَ ، َبْؾ َذ

 ، ـْ َأْهِؾ اْفِؽَتوَبْغِ ـِ َأَحٍد ِم ٓ  َأْن َيْدُخُؾقا يِف ِدي َتوٌب إ
ـْ اْفِؽَتوِب ِمـُْفؿْ َفْقَس ََلُْؿ ـِ  [.َوُهَق َدفِقٌؾ َظَذ َأن  اْدَُجقَس َأبَْعُد َظ
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ـَ اْدَُجقسِ ](: 16-16/ 1)ؾ افذمي أحؽوم أه ـْ َأْهِؾ اْفِؽَتوِب َوِم ْزَيَي ُتْمَخُذ ِم ـُ اخْلَط وِب َرِضَ َؾَلَْجََع اْفُػَؼَفوُء َظَذ َأن  اْْلِ وَن ُظَؿُر ْب ـَ . َو

مْحَ  ـَ اْدَُجقِس َحت ك َصِفَد َظْبُد افر  ْزَيِي ِم ُ َظـُْف َؿْد َتَقؿ َػ يِف َأْخِذ اْْلِ  اّلل 
ِ
ـُ َظْقٍف َأن  َرُشقَل اّلل  ـْ ََمُقِس َهَجرَ  ☺ـِ ْب َرُه  ،َأَخَذَهو ِم ـَ َذ

َر اْدَُجقَس َؾَؼوَل:  ـَ ـَ اخْلَط وِب َذ وِؾِعلُّ َأن  ُظَؿَر ْب َر افش  ـَ . َوَذ قَْػ َأْصـَُع يِف َأْمِرِهؿْ »اْفُبَخوِريُّ ـَ ـِ بْ شَمو َأْدِري  مْحَ ـُ َظْقٍف: ، َؾَؼوَل َفُف َظْبُد افر 

« 
ِ
ًُ َرُشقَل اّلل  ـْ َأْهِؾ اْفِؽَتوِب ، ش"ُشـُّقا ِِّبِْؿ ُشـ َي َأْهِؾ اْفِؽَتوِب َيُؼقُل: " ☺َأْصَفُد َفَسِؿْع ُْؿ َفقُْسقا ِم يٌح يِف َأَّن  ، َوَيُدلُّ َظَؾقِْف َؿْقُفُف َوَهَذا َسِ

ََم ُأنِْزَل اْفِؽَتوُب َظَذ ▬َتَعوَػ:  ـْ ِدَراَشتِِفْؿ َفَغوِؾؾِغَ َأْن َتُؼقُفقا إِك  ـ و َظ ـُ ـَو َوإِْن 
ـْ َؿْبؾِ ُ ُشْبَحوَكُف َحَؽك َهَذا [ ، 151]إنعوم:  ♂َضوِئَػَتْغِ ِم َؾوّلل 

ِّْبُْؿ ؾِقفِ ، َظـُْفؿْ   [.َوََّلْ ُيـِْؽْرُه َظَؾقِْفْؿ َوََّلْ ُيَؽذ 

س:وؾؼًو ف شادجقس» اشؿ ◄  ؾؽتوب ادُؼد 

 ديوكي يف ـفـقتقي وطوئػ َمرشقنيُ  مـفؿ قرـُ افذُّ  وـون(. هرودوتس) مودايقي ؿبقؾي صؾإ يف ادجقس ـون]: َمقس، اْلومع ادحقط

 افققكوكقي شَمقس» ـؾؿي اظُتزت ،غخػق   ؾطوكوً وُش  ؾَمً ظِ  يؿؾؽقن ؿأَّن   قنـُّ ويظُ  قمجُ افـُّ  بعؾؿ قنَيتؿُّ  ـوكقا  ؾورس ـفـي ن  أ بَم. ؾورس

 مـ أتقن ؽَمءاحلُ  لؿ  وُش . (1 ،1: 16 ؛11 ،6: 1 أع) يف افؽؾؿي اشُتعؿؾً ادعـك هذا يف. شسوكقمقيإ ىتُ افؽُ  يف وحرافّس  رادفمُ 

 [(.1: 6 مً) شادجقس» يسقع فقعبدوا ادؼق

 ديـ يمَ دَ َخ  وـوكقا . وؾورس موري بالد يف عىوافش   احلوـؿ بغ تبتفؿرُ  ،شـفـي» تعـل ؾورشقي ـؾؿي]: َمقس، ادؼدس افؽتوب ؿومقس

 شرمزدأ» مذبح ظذ افـور بؼقا أ ؿَّن  أ وطوئػفؿ ؾيَُج  ومـ. افـوس بؼقي ظـ ادـػرد ؽـوهؿوُش  اخلوّص  بؾبوشفؿ معروؾغ وـوكقا  ،ًْص ادِ رَ زَ 

 مـ وـون .ورافـّ  يف اكحكت ظبودِتؿ ّؾ ُج  وفؽـ. واَلقاء ،ابوافسُّ  ،واحوء ،افـور: إربعي افعـوس ظبدوا وؿد. شهريَمنأ» َذّ  وؿوومقا 

 وجقارح افغربون ؾتليت ،ادـوزل قحطُ ُش  ظذ يضعقَّنو ـوكقا  بؾ ،ابافسُّ  يف يدؾـقَّنو وٓ ،ادقتك جسودأ َيرؿقا  ٓ أن ظوداِتؿ ؾيَُج 

 كعؾؿ وٓ)...(  حقـئذٍ  ادعروؾي قمؾُ افعُ  مـ وؽرهو ،اَلقئي ؿؾْ وظِ  ،افػؾسػي ؿقنعؾ  يُ  ،افػورشقي يمّ إُ  ؾَمءظُ  وـوكقا . حلقمفو وتلـؾ رافط  

ي إكجقؾ مت ك[ :يأ] ادجقس تكأ افبالد أي مـ  افقفقد مـ ادسقح تقونإ ظـ ظرؾقا  ؿَّن  أ حج  ريُ  فن  أ إٓ ،فؾؿسقح ظـد وٓدتف حسى ؿص 

 [..ادسقحقي افؽـقسي إػ اخؾغافدّ  افقثـغ بوـقرة ؿهُ  وـوكقا  ،نتلتشت  ادُ 

 ترد: افؼديؿ افعفد يف .بوفػؾؽ ظوحوً  أو ،ـوهـوً  تعـل وافتل ،افػورشقي شموجق» ـؾؿي ظـ ملخقذة ـؾؿي]: َمقس، افؽتوبقي ادعورف دائرة

 مؾؽ كبقخذكك   ؾتحفو أن بعد أورصؾقؿ دخؾقا  افذيـ بوبؾ رؤشوء ؾؿـ. وداكقول ءإرمقو يتّ ق  بُ كُ  يف افؼديؿ افعفد يف شَمقس» ـؾؿي

َسُ  َوَكْرَجَؾ » إوشط افبوب يف وجؾسقا  بوبؾ، ا  افؽوديي افؽؾؿي أن   افبعض ويري(. 16 و 6: 66 إر) شاْدَُجقسِ  َرِئقُس  ،َذَ

 فؾدٓفي شَمقس» ـؾؿي يستخدمقن ،وافبوبؾققن ،واحوديقن ،رسافػُ  وـون. شظظقؿ أمر» معـوهو شمقجل-رب» وهل ،ـوهُ  ستخدميادُ 

ر، معرؾي يف موهرون ؽَمءُح  رجول ؿأَّن   ادػروض وـون. ؽَمءواحلُ  افؽفـي ظع  يف ؿديؿي ظصقر مـذ كشلت افتل ادعرؾي تؾؽ إْسا

 وػِّس  مُ  أي ،(Hartummim) شاَلورتقمقؿ»: ؾئوت مخس إيل يـؼسؿقن ادجقس وـون. وبوبؾ ـؾديو إػ واكتؼؾً افػرظقكقي، مك
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 شادقؽوصػقؿ» و. إرواح ستحّضومُ  أو إؾؽور ؿورئق ؿوهُ  ،(Ashaphim) شإصوؾقؿ» و. افعالؿوت وؿورئق شيؼد  ادُ  افؽتوبوت

(Mekashephim)،  ُشاْلقزريؿ» و حرة،وافس   يرةافؼ   إرواح ضوردوا ؿوه (Gozerim)،  ُو افػؾؽ، ؾَمءوظُ  قمجُ افـُّ  ؿورئق ؿوه 

 ؼراءةبِ  إحداث ظـ ونميتـب   افذيـ أي ،ادـجؿغ بغ سبقنَُي  ادجقس وـون(. افؽؾؿي معوين أضقؼ يف) افؽؾداكققن ؿوهُ  ،شافؽوديؿ»

 هزمقه ؿد ،ظدوّ  صعى وبديوكي ،راؾيفؾعِ  أجـبل بـظوم ترتبط افققكوكقغ ظـد شَمقس» ـؾؿي ـوكً: افققكوكقغ ظـد ادجقس)...(  قمجُ افـُّ 

 ـوكً افعك ذفؽ يف رسافػُ  يوكيدِ  أن   وحقٌ ،رسافػُ  أو احوديغ مـ ـفـقتقي ئيؾِ  ؿأَّن   ظذ( magi) شادجقس» هرودت ويذـر)...( 

 و ،هرودت، افققكوكققن ادمرخقن ويؼقل. صتقغزراد ـوكقا  هرودت ذـرهؿ افذيـ ادجقس أن   ؾوٕرجح ،شيق  تِ ْص ادِ رْ افز  » هل

 فؾبالط ستشوريـمُ  يعؿؾقن ـوكقا  ـَم ،يـقيافد   قسؼُ بوفطُّ  قوموافؼِ  بوئحافذ   تؼديؿ ظـ مسئقفغ ـوكقا  شادجقس» إن  ، شسابق و ،بؾقتورك

. إخرى افػؾؽقي قاهرافظ   وبعض قمجُ افـُّ  حرـي ظع تـعؽس افتوريخ أحداث بلن   يممـقن قافؼ   ومؽّ ُح  ـون ؾؼد ق،افؼ   يف ادؾؽل

 نصمو إدارة يف ِّبو فالشسصود ،إحالم وتػسر ـجقؿبوفت   ادجقس معرؾي يستخدمقن ظودة ـوكقا  ؿقغافؼ   ومؽّ احلُ  إن   هرودت ويؼقل

: 6 مً) شؽَمءُح » إػ اإلكجؾقزيي يف سجؿتُ  وإَّن   حتك ى،ق  افط   بؿعـوهو شَمقس» ـؾؿي كمت   يستخدم: كمت   إكجقؾ يف ادجقس .افبالد

 ظبورة وهل ،(6 و 1: 6) شادؼق» مـ جوءوا ؿأَّن   إٓ ادجقس، أوئلؽ ظـ ـثرة بتػوصقؾ كوؿدُّ يُ  ٓ كمت   وفؽـ(. 11 و 1 و1

ّٓ  برأي، اْلزم ؿؽـيُ  ٓ فأن   ومع)..(  خؿغفؾت   واشعوً  ادجول تسك وهؽذا ـًو،عق  مُ  بؾداً  دد  َُت  ٓ ؽومضي  مـ جوءوا ؿأَّن   إرجح أن   إ

 [.ـفـتفؿ ظع طؾؼيُ  آشؿ هذا ـون حقٌ ،ؾورس

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [H2449 חכם cha kam khaw-kam, A primitive root, to 

be wise (in mind, word or act): -  X exceeding, teach wisdom, be (make self, shew self) wise, 

deal (never so) wisely, make wiser.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [H2445 חּכים chakk  ym khak-keem, (Chaldee); from a 

root corresponding to H2449; wise, that is, a Magian: - wise.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [H3779 ּכׂשּדי kas day kas-dah-ee, (Chaldee); 

corresponding to H3778; a Chaldaean or inhabitant of Chaldaea; by implication a Magian or 

professional astrologer: - Chaldean.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [H7248 רב־מג rab-ma g rab-mawg, From H7227 and a 

foreign word for a Magian; chief Magian; Rab-Mag, a Babylonian official: - Rab-mag.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G3097 μ  γορ magos mag-os, Of foreign origin 

[H7248]; a Magian, that is, Oriental scientist; by implication a magician: - sorcerer, wise man.] 
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 ـقػ يؽقن افػصؾ بقـفؿ يقم افؼقومي ؟ ◄

ًَ ](: 616/ 66) افؽبر افتػسر أو افغقى مػوتقح=  افرازي تػسر َْدَيونَ  َأن   َؾَثَب ْٕ ْختاَِلَؾوِت  بَِسَبِى  احْلَوِصَؾيَ  ا ِٓ   يِف  ا
ِ
َنْبِقَوء ْٕ  َظَؾقِْفؿُ  ا

اَلمُ  ت يُ  َهِذهِ  ِهَل  افس  تِل افس  َرَهو اف  ـَ َييِ  َهِذهِ  يِف  َتَعوَػ  اّلل   َذ ْٔ َْدَيونُ » :َوُمَؼوتٌِؾ  َؿَتوَدةُ  َؿوَل  ،ا ْٕ  َومَخَْسيٌ  ،اإْلِْشاَلمُ  َوُهقَ  ،َتَعوَػ  ّلل   َواِحَدةٌ  ،ِشت يٌ  ا

قَْطونِ   [.شفِؾش 

 وافذيـ حرف، ظذ اهلل يعبدون افذيـ ـوؾؼغادُ  همٓء بغ افػصؾ إن  : ذـره تعوػ يؼقل](: 515/ 11) افبقون جومع=  افطزي تػسر

 رانافـ   ؿقا ظظ   افذي وادجقس ،صورىوافـ   ،وبئغوافص   ،افقفقد وهؿ هودوا، وافذيـ وإصـوم، إوثون ؾعبدوا بوهلل أذـقا 

 إحزاب افـّور إدخوفف بقـفؿ وَؾْصؾف ،افَؼَضوء مـ بَِعْدلٍ  افؼقومي يقم بقـفؿ وشقػصؾ اهلل، إػ ورشؾف بوهلل آمـقا  افذيـ وبغ وخدمقهو،

 [.بقـفؿ اهلل مـ افػصؾ هق ؾذفؽ ،وبرشؾف بف ادممـغ واْلـ ي ،ـؾفؿ

ْؿسِ  َظَبَدةُ  َوُهؿْ  ♂َواْدَُجقس▬](: 115/ 6) زمـغ أيب ٓبـ افعزيز افؼرآن تػسر  َوُهؿْ  ♂أذـقا  َواف ذيـ▬ ،َوافـ َرانِ  َواْفَؼَؿرِ  افش 

َْوَثونِ  َظَبَدةُ  ْٕ َ  إِن  ▬ ،ا ْكَقو يِف  ♂ِؾقفِ  اْخَتَؾُػقا  ِؾقََم  اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل    َوُيْدِخُؾ ََجِقعَ  ،اْْلَـ يَ  اْدُْمِمـِغَ  َؾقُْدِخُؾ  ،افدُّ
ِ
 َمو َظَذ  افـ ورَ  ُهَمٓء

 [.ؿقم فُِؽؾ   َأَظد  

 ،اْلـ ي ادممـغ ؾقُدخؾ افؼقومي، يقم اهللُ  بقـفؿ يػصؾ ،أديوَّنؿ اختالف ظذ همٓء إن  : أي](: 5156/ 1) افـ فويي ُبُؾقغ إػ اَلدايي

 [.افػصؾ هق ؾفذا ،افـّور ؽرهؿ وُيدخؾ

 همٓء مـ وؽرهؿ ،اْلـ ي ادممـغ يدخؾ بلن ويؼيض َيؽؿ: َأْي  ♂اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اهللَ  إن  ▬](: 167صـ) فؾقاحدي افقجقز

 [.افـ ور افِػَرق

َ  إِن  ▬: تعوػ ؿقفف](: 661/ 6) افتػسر ظؾؿ يف ادسر زاد  ،اْلـ ي ادممـغ بندخول بقـفؿ ♂اْفِؼقوَميِ  َيْقمَ ▬ يؼيض: أي ♂َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل 

َ  إِن  ▬ ،افـور وأخريـ ؾ   َظذ اّلل    ـُ
ٍ
ء  [.♂َصِفقدٌ ▬ أظَمَلؿ مـ ♂َرْ

ـَ  إِن  ▬](: 66/ 11) ادراؽل تػسر ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  هوُدوا َواف  ـَ  َواْدَُجقَس  َوافـ صورى َوافص  ِذي قا إِن   َواف  ـُ َ  َأْذَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل 

َ  إِن   اْفِؼقوَميِ  َيْقمَ  ؾ   َظذ اّلل    ـُ
ٍ
ء  إذ بف، افالئؼ ادقضع ىف ويضعف يػعؾ، بَم ـاّل  وُيوزى افػرق، هذه بغ يؼه اهلل إن أي ♂َصِفقدٌ  َرْ

 آمـ مـ ؾقُدخؾ ،بوفعدل َيؽؿ تعوػ إك ف ،ذفؽ الصيوُخ . ٕؾعوَلؿ راؿٌى مُ  ،بلؿقاَلؿ ظؾقؿٌ  هق بؾ ظـف، بغوئى أحقاَلؿ مـ ءر فقس

ئرهؿ، افعؾقؿ ٕؾعوَلؿ، احلػقظ أظَمَلؿ، ظذ فقدافش   وهق ،افؼرار جفـ ؿ وبئس ىف بف ـػر مـ وُيؾؼك ،اْلـي بف  [.ضَمئرهؿ تؽـّف ومو بِّسا

َ  إِن  ▬: َوَجؾ   َظز   وؿقفف](: 577-666/ 1) افسـي أهؾ تلويالت=  احوتريدي تػسر : ؿقفف ُؾ ؿِ تَ ََيْ  ،♂اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل 

  بغ َيؽؿ: أي ،♂َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ ▬
ِ
ء َٓ ًِ ▬: ـؼقفف ،افدكقو يف ٓختالؾفؿ ؛افؼقومي يقم َهُم ًِ  اْفَقُفقدُ  َوَؿوَف   َظَذ  افـ َصوَرى َفقَْس

ٍ
ء ًِ  َرْ  َوَؿوَف

ًِ  افـ َصوَرى   َظَذ  اْفقَُفقدُ  َفقَْس
ٍ
ء ُ ▬: ؿول ثؿ ،♂َرْ   بغ َيؽؿ: أي ،♂َبْقـَُفؿْ  ََيُْؽؿُ  َؾوّلل 

ِ
ء َٓ  هق افؼقومي يقم بقـفؿ ؾوفػصؾ ،افؼقومي يقم َهُم
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  يبعٌ: ادؼوم يف ♂اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ ▬: ؿقفف وَيتؿؾ. أيي هذه يف ذـر افذي احلؽؿ
ِ
ء َٓ   اْلـي إػ َهُم

ِ
ء َٓ  ؾذفؽ ؛افـور إػ وَهُم

وا حتك ؛افبوضؾ مـ احلؼ َلؿ ُيبغ  : أي ♂َيْػِصُؾ ▬: ؿقفف يؽقن أن وجوئز. بقـفؿ افػصؾ  يـػعفؿ ٓ فؽـ ،بف ويممـقا  بوحلؼ َجقعوً  ُيؼرُّ

َ  إِن  ▬: َوَجؾ   َظز   وؿقفف. يقمئذ ذفؽ ؾ   َظَذ  اّلل    ـُ
ٍ
ء  [.مـفؿ ـون مو وَجقع وأؿقاَلؿ، وإؿرارهؿ، وأؾعوَلؿ، أظَمَلؿ، مـ ♂َصِفقدٌ  َرْ

ـَ ▬مو ادؼصقد بـ  ◄ ـْ آَم  ـقػ يممـ افذيـ آمـقا ؟ ♂َم

  ْـ ـَ  َم   آَم
ِ
 َصوحِلوً  َوَظِؿَؾ  أِخرِ  َواْفقَْقمِ  بِوّلل 

o مـ اشتؿر وثبً ظذ إيَمكف افصحقح 

o مـ ترك مو ـون ظؾقف وأصبح مـ ادممـغ وثبً ظذ ذفؽ 

ـْ ▬: بؼقفف يعـل: جعػر أبق ؿول](: 156-151/ 6)افبقون  جومع=  افطزي تػسر ـَ  َم   آَم
ِ
 وأؿر   قصد   مـ ،♂أِخرِ  َواْفَققمِ  بوهلل

ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ ▬: بؼقفف يعـل. رِّبؿ ظـد أجرهؿ ؾؾفؿ اهلل، ؾلضوع صوحلوً  وظؿؾ افؼقومي، يقم ادَمت بعد بوفبعٌ  ؾؾفؿ ،♂َرِّب 

ُب   مـ اكتؼول مـ طــتف، افذي ادعـك ادممـ يف ادعـك فقس: ؿقؾ ادممـ ؟ يممـ وـقػ: ؿول ؾنن)...( . رِّبؿ ظـد وفحافّص  ؿفِ ؾِ ؿَ ظَ  ثقا

 إيَمكف ظذ افؽتوب أهؾ مـ ـون مـ ،بذفؽ ظـقا  افذيـ إن   ؿقؾ ؿد ـون وإن، اإليَمن إػ كاينوافـ   افقفقدي ـوكتؼول ديـ، إػ ديـ

ؿف بف ؾآمـ، ☺ حمؿداً  أدرك حتك ،بف جوء وبَم بعقسك  حمؿداً  أدرـقا  إذ ،بف جوء وبَم بعقسك مممـغ ـوكقا  افذيـ ٕوئلؽ ؾؼقؾ ،وصد 

 صورىوافـ   افقفقد إيَمن ووأمّ . تبديؾف وترـف إيَمكف ظذ ثبوتف ادقضع، هذا يف ادممـ إيَمن معـك وفؽـ، بف جوء وبَم بؿحؿدٍ  آمـقا : ☺

ل ؾؾؿ ،صوحلوً  ويعؿؾ ،أخر وافققم بف جوء وبَم ،بؿحؿدٍ  مـفؿ يممـ ؾؿـ بف، جوء وبَم ☺ بؿحؿدٍ  صديؼؾوفت   وافصوبئغ،  وَّل ُيبد 

 [.ثـوؤه جؾ   وصػ ـَم ،ربف ظـد وأجره ظؿؾف ثقاب ؾؾف ،ذفؽ ظذ تقيف   حتك ُيغر  

يَعتِفِ  َوظؿؾ☺  بُِؿَحؿد آمـ مـ: َيْعـِل ♂َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ ▬](: 151/ 1) غـِ مَ زَ  أيب ٓبـ افعزيز افؼرآن تػسر  [.بَِؼِ

دُ : َوَثوفُِثَفو](: 561/ 6) افؽبر افتػسر أو افغقى مػوتقح=  افرازي تػسر ـْ  اْدَُرا ـَ  إِن  ▬: َؿْقفِفِ  ِم ِذي ٍد  اْدُْمِمـُقنَ  ُهؿُ  ♂آَمـُقا  اف   ☺بُِؿَحؿ 

وِض، إَِػ  َظوِئدٌ  َوُهقَ  ،احْلَِؼقَؼيِ  يِف  ـْ ▬: َتَعوَػ  َؿْقُففُ  ُثؿ   اْحَ ـَ  َم   آَم
ِ
دُ  ،اْدُْسَتْؼَبَؾ  َيْؼَتيِض  ♂بِوّلل  ـَ  َؾوْدَُرا ِذي وِض  يِف  آَمـُقا  اف   َذفَِؽ  َظَذ  َوَثَبُتقا  ،اْحَ

وا  [.اْدَُتَؽؾ ِؿغَ  َؿْقُل  َوُهقَ  ،اْدُْسَتْؼَبؾِ  يِف  َظَؾقْفِ  َواْشَتَؿرُّ

فُ  ُثؿ  ](: 561-561/ 6) افؽبر افتػسر أو افغقى مػوتقح=  افرازي تػسر َ  ُشْبَحوَكفُ  إِك  َْرَبَعيِ  اْفِػَرِق  َهِذهِ  يِف  َبغ  ْٕ ُؿْ  ا   آَمـُقا  إَِذا َأَّن 
ِ
 بِوّلل 

ُب  َؾَؾُفؿُ  ِخَرةِ  يِف  افث َقا ْٔ اَللِ  َأْرَبوِب  ََجِقعَ  َأن   فِقَْعِرَف  ،ا ـْ  َرَجُعقا  إَِذا ،افض  ـِ  َوآَمـُقا  َضاَلَِلِؿْ  َظ ي َ  َؾِنن   ،احْلَؼ   بِوفد   َيْؼَبُؾ  َوَتَعوَػ  ُشْبَحوَكفُ  اّلل 

َٓ  َوَضوَظَتُفؿْ  إِيََمََّنُؿْ  ُهؿْ  َو ـْ  َيُردُّ تِفِ  َظ يََمنِ  يِف  َدَخَؾ  َؿدْ  َأن فُ  َواْظَؾؿْ  ،اْفَبت يَ  َحّْضَ   اإْلِ
ِ
يََمنُ  بِوّلل  يََمنَ  َأْظـِل ،َأْوَجَبفُ  بََِم  اإْلِ  يِف  َوَدَخَؾ  ،بُِرُشؾِفِ  اإْلِ

يََمنِ  ِخرِ  بِوْفقَْقمِ  اإْلِ ْٔ ِخَرةِ  َأْحَؽومِ  ََجِقعُ  ا ْٔ نِ  َؾَفَذانِ  ،ا َٓ ؾ   ََجََعو َؿدْ  اْفَؼْق َْدَيونِ  َيت ِصُؾ  َمو ـُ ْٕ ِخَرةِ  َحولِ  َويِف  ،افت ْؽؾِقِػ  َحولِ  يِف  بِو ْٔ ـْ  ا  َثَقاٍب  ِم

 [.َوِظَؼوٍب 
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َٓ إِْذَن ](: 615/ 1) تػسر ابـ ـثر ى يِف ِؾْعِؾ َمو  ـْ َخوَفَػ َأَواِمَرُه َواْرَتَؽَى َزَواِجَرُه، َوَتَعد  ُ َتَعوَػ َحوَل َم َ اّلل  ؾِقِف َواْكَتَفَؽ َح و َبغ 

ـَ افـ َؽوِل،  َُمِؿ اْدََحوِرَم، َوَمو َأَحؾ  ِِّبِْؿ ِم ْٕ ـَ ا ـَ ِم ـْ َأْحَس وفَِػِي َوَأَضوعَ َكب َف َتَعوَػ َظَذ َأن  َم َْمُر إَِػ ِؿَقوِم افس  ْٕ َذفَِؽ ا ـَ َء احْلُْسـَك، َو ، َؾِنن  َفُف َجَزا

وَظِي؛  َبَِدي يُ افس  ْٕ َعوَدُة ا ل  َؾَؾُف افس  ُم  ْٕ ُشقَل افـ بِل  ا َبَع افر  ـِ ات  ّؾ َم َٓ َخْقٌف َظَؾقِْفْؿ ؾِقََم َيْسَتْؼبُِؾقَكفُ ، ـُ َٓ ُهْؿ ََيْ ، َو قَكُف َو ـُ َزُكقَن َظَذ َمو َيْسُ

ََم َؿوَل َتَعوَػ: َوُُيَؾ ُػقَكفُ  ـَ َزُكقنَ ▬،  َٓ َخْقٌف َظَؾقِْفْؿ َوٓ ُهْؿ ََيْ  
ِ
ََم َتُؼقُل اْدَاَلِئَؽُي فِْؾُؿْمِمـَِغ ِظـَْد 16]ُيقُكَس: ♂ َأٓ إِن  َأْوفَِقوَء اّلل  ـَ [، َو

ْحتَِضوِر يِف َؿْقفِِف:  ِٓ ُ ُثؿ  اْشَتَؼوُمقا َتَتـزُل َظَؾقِْفُؿ اْدَالِئَؽُي َأٓ ََّتَوُؾقا َوٓ ََتَْزُكقا َوَأبِْؼُ إِن  ا▬ا ـَو اّلل  ـَ َؿوُفقا َربُّ ِذي ـُْتْؿ ف  ـُ تِل  وا بِوْْلَـ ِي اف 

: ♂ ُتقَظُدونَ  ًْ َؾ  [[.67]ُؾص 

ًَ ظذ إيَمواخلالصي، ](: 165/ 1) تػسر ادراؽل ففإن  ادممـ إذا َثُب إذا آمـقا بؿحؿٍد ، وافقفقدي، وافـ كاين، وافّصوبئّل، كف وَّل ُيبد 

وا حتك موتقا ظذ ذفؽ، وظؿؾقا صوحلوً ، وبوفققم أخر، وبَم جوء بف☺  ، ؾؾفؿ ثقاب ظؿؾفؿ ظـد رِّبؿ، وٓ خقٌف ظؾقفؿ، وَّل ُيغر 

حقح افذي فف ُشؾطون وٓ يعسَيؿ ُحزن،  ، وافعؿؾ افصوفح افذي بف تتّؿ شعودِتو، ويؽتى َلو ظذ افـُُّػقسؾؿدار افػالح هق اإليَمن افص 

 [بف افػقز يف افدكقو وأخرة.

 ؟ شافّصوبئقن»ديؿ وافت لخر بُخُصقص ؼمو ؾوئدة افت   ◄

 افبؼرة

16 

إِن  

ـَ  ِذي اف 

 آَمـُقاْ 

ـَ  ِذي َواف 

 َهوُدواْ 

وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى     َوافص 
ِ
ـَ بِوّلل  ـْ آَم َم

َواْفَقْقِم أِخِر 

 َوَظِؿَؾ َصوحِلوً 

َؾَؾُفْؿ َأْجُرُهْؿ 

ِؿْ   ِظـَد َرِّب 

َوَٓ َخْقٌف 

َظَؾْقِفْؿ َوَٓ 

 ُهْؿ ََيَْزُكقنَ 

 احوئدة

16 

إِن  

ـَ  ِذي اف 

 آَمـُقاْ 

ـَ  ِذي َواف 

 َهوُدواْ 

وبُِمونَ      َوافـ َصوَرى َوافص 
ِ
ـَ بِوّلّل ـْ آَم َم

َواْفَقْقِم أِخِر 

 وَظِؿَؾ َصوحِلوً 

َؾاَل َخْقٌف  

َظَؾْقِفْؿ َوَٓ 

 ُهْؿ ََيَْزُكقنَ 

 احلٍ

11 

إِن  

ـَ  ِذي اف 

 آَمـُقا 

ـَ  ِذي َواف 

 َهوُدوا

وبِِئغَ  ـَ  َواْدَُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص  ِذي َواف 

قا  ـُ  َأْذَ

َ َيْػِصُؾ  إِن  اّلل 

َبْقـَُفْؿ َيْقَم 

 اْفِؼَقوَميِ 

 َ َظَذ إِن  اّلل 

 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ

 َصِفقدٌ 

 

 (55-56/ 1) عطقؾوافت   اإلحلود بذوي عافؼوضِ  لويؾافتّ  مالكُ  :راجع

 (أيوت شقوق) افدكقو يف أظَمَلؿ بحسى افستقى=  افبؼرة شقرة يف 

 (أيوت شقوق) إخراويي افغويي يف ترتقٌى  ٓ=  احوئدة شقرة يف 

 ر كجد حوذا ـْ ؿ ؟ دائَمً  آمـقا  افذيـ بعد افقفقد ِذ بوع افـّوس أوػ ـوكقا  َّٕن   فعؾؿفؿ بوٓت 

 ▬ َوبِئقن وبئغ فقسقا أهؾ ـتوب= تلـقدًا ظذ ادُسوواة يف احلُؽؿ إخراوي مرؾقظي يف شقرة احوئدة ♂اْفص   ، وبقوكًو أن  افص 

  ِؿْ ▬حوذا ُذـَِر  ِشقوق شقرة احوئدةأتك ذـرهو يف  يف افبؼرة وَّل ُتذـر يف احوئدة ؟ ♂َؾَؾُفْؿ َأْجُرُهْؿ ِظـَد َرِّب 
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وِئَدِة َهَؽَذا: ](: 561/ 6) تػسر افرازي = مػوتقح افغقى أو افتػسر افؽبر َر َهِذِه أيَي يِف ُشقَرِة اْحَ ـَ إِن  ▬َؾِنْن َؿوَل َؿوِئٌؾ: أن  اهلَل َتَعوَػ َذ

ـَ  ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي ِخِر َوَظِؿَؾ صوحِلًو َؾال َخْقٌف َظَؾْقِفْؿ َوٓ ُهؿْ  اف  ْٔ  َواْفَقْقِم ا
ِ
ـَ بِوّلل  ـْ آَم وبُِئقَن َوافـ صورى َم َزُكقنَ هوُدوا َوافص  ♂  ََيْ

وِئَدِة:  : 16]اْحَ  ٍ وبِِئَغ َوافـ صورى▬[، َويِف ُشقَرِة احْلَ ـَ هوُدوا َوافص  ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي َ َيْػِصُؾ  إِن  اف  قا إِن  اّلل  ـُ ـَ َأْذَ ِذي َواْدَُجقَس َواف 

 َصِفقدٌ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ َ َظذ  : ♂ َبْقـَُفْؿ َيْقَم اْفِؼقوَمِي إِن  اّلل   ٍ ـُقِف َوَتْلِخِرَهو، َوَرْؾِع 11]احْلَ َيوِت بَِتْؼِديِؿ افصُّ ْٔ [، َؾَفْؾ يِف اْختاَِلِف َهِذِه ا

وبِِئغَ » وَن اْدَُتَؽؾ ُؿ َأْحَؽَؿ احْلَوـِِؿغَ ٍي، َوَكْصبَِفو يِف ُأْخَرى، َؾوِئَدٌة َتْؼَتيِض َذفَِؽ؟ َواْْلََقاُب: يِف آيَ ش افص  ـَ ـْ ِحَؽٍؿ ، َح و  َؾاَل ُبد  َِلَِذِه افت ْغقَِراِت ِم

ئِدَ  َؽَؿ َؾَؼْد ُؾْزَكو بِوْفَؽََملِ ، َوَؾَقا ـَو تِْؾَؽ احْلِ ـْ اَلِم احْلَِؽقؿِ  َوإِنْ ، َؾِنْن َأْدَر ـَ َٓ َظَذ   [، واهلُل َأْظَؾُؿ.َظَجْزَكو َأَحْؾـَو اْفُؼُصقَر َظَذ ُظُؼقفِـَو 

مَ  ُشْبَحوَكفُ  َوَفِؽـ فُ ](: 565-566/ 6) فؾشقـوين افؼدير ؾتح وبِئَِغ، َظَذ  افـ َصوَرى ُهـَوفَِؽ  َؿد  َرُهؿْ  افص   َتْؼِديؿِ  َوْجفُ : َؾِؼقَؾ  ،ُهـَو َظـُْفؿْ  َوَأخ 

ُؿْ  ُهـَوفَِؽ  افـ َصوَرى وبِئِغَ  ُدونَ  ـَِتوٍب  َأْهُؾ  َأَّن  وبِئِغَ  َتْؼِديؿِ  َوَوْجفُ  ،افص  مٌ  َزَمـَُفؿْ  َأن   ُهـَو افص  ـِ  َظَذ  ُمَتَؼد   [.افـ َصوَرى َزَم

ؾَم ؾوئدة هذا ؾنن ؿؾً: مو افت ؼديؿ وافّتلخر إٓ فػوئدة، ](: 111/ 1) تػسر افزمؼي = افؽشوف ظـ حؼوئؼ ؽقامض افتـزيؾ

وذفؽ أن  ، ؾَم افظ ـ بغرهؿ. ؾوئدتف افت ـبقف ظذ أن  افّصوبئغ ُيتوب ظؾقفؿ إن َصح  مـفؿ اإليَمن وافعؿؾ افصوفحؿؾً:  افت ؼديؿ ؟

قا ، افّصوبئغ أبَْغ همٓء ادعدوديـ ضالًٓ وأصّدهؿ ؽقًّو ؿ َصبِئقا ظـ إديون ـّؾفوومو ُشؿُّ ّٓ َّٕن   [، أي خرجقا.صوبئغ إ

 ؟ يف أيي يف شقرة احوئدة شافّصوبئغ»حوذا تّؿ رؾع  ◄

َذفَِؽ َكَزَل َوَبْعُد، ](: 611-617/ 1) افت حرير وافت ـقير ـَ ـَ بِِف َأن  َهَذا افؾ ْػَظ  َذفَِؽ َكَطَؼ بِِف ، َؾِؿَم  َُيُِى َأْن ُيقَؿ ـَ َذفَِؽ ، ☺افـ بِلُّ َو ـَ َو

وُه اْدُسؾُؿقَن ِمـُْف وؿرأوه تَِى يِف اْدََصوِحَػ ، َتَؾؼ  ـُ ـْ َأَشوفِقِى اْشتِْعََمِل اْفَعَرِب َو ُف ِمـُْف ُأْشُؾقًبو ِم ، َوُهْؿ َظَرٌب ُخؾ ٌص، َؾَؽوَن َفـَو َأْصاًل َكَتَعر 

ًٓ َؽْرَ َص  وَن اْشتِْعََم ـَ وئِِع يِف اْفَؽاَلِم َأن ُف إَِذا ُأيِت يِف اْفَعْطِػ، َوإِْن  ـَ افش  َُيوِز بَِؿَؽوٍن، َوَذفَِؽ َأن  ِم ـَ اْفَػَصوَحِي َواإْلِ د  وِئٍع، َفِؽـ ُف ِم ـ  بَِؽاَلٍم ُمم

َهو،  (، َوُأيِتَ بِوْشِؿ إِن  َوَخَزِ ِجلَء بِوْدَْعُطقِف اْفَغِريِى ؛ ِريٌى يِف َذفَِؽ احْلُْؽؿِ َوُأِريَد َأْن َيْعطُِػقا َظَذ اْشِؿَفو َمْعُطقًؾو ُهَق ؽَ بَِحْرِف )إِن 

ُْؿ َأَراُدوا َظْطَػ اْْلَُؿؾِ ، َمْرُؾقًظو ـْ َذفَِؽ فِقَُدفُّقا بَِذفَِؽ َظَذ َأَّن  ُرُه بَِحَسِى ِشَقوِق اْفَؽاَلِم. َوِم ا ُيَؼد  وِمُع َخَزً َر افس  َٓ َظْطَػ اْدُْػَرَداِت، َؾُقَؼد   ،

ـَِغ َوَرُشقُففُ ▬ُف َتَعوَػ: َؿْقفُ  ـَ اْدُْؼِ َ َبِريٌء ِم َذفَِؽ.6]افت ْقَبي: ♂ َأن  اّلل  ـَ  [[ ، َأْي َوَرُشقُفُف 

وبُِئقَن َوافـ َصوَرى▬وافـ ص افؽريؿ ـَم تؾقكو هق هؽذا: ](: 6665/ 5) زهرة افتػوشر ـَ َهوُدوا َوافص  ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي وكرى ♂، إِن  اف 

وبِئقنَ ▬أن   قوق أن تؽقن بوفـ صى، ؾتؽقن ♂ اْفص  وبِئغَ ▬مرؾقظٌي، وطوهُر افس  ءة أخريـ ♂، َواْفص  ءة ابـ ـثر، وؿرا وهذه ؿرا

ءة افتل يؼرأ ِّبو إـثرون. وؿد خوضقا يف ذفؽ ٕجؾ افت خريٍ افـ حقي، وفقس ٕحدٍ  ون يف هذه افؼرا ؾع، وفذفؽ تؽؾ ؿ ادُػِّس   بوفر 

ءة مـ افـّوحقي افؾُّغقيي،  ّٓ أن يؽقن ـَجَفؾي بعض ادُستؼؿغ افذيـ َيسبقن أن  ؿقاظد افـ حق حوـؿي ظذ افُؼرآنأْن ُُيَط ئ افِؼرا ، وذفؽ إ

ره افـ حقيقن، إذ افـ حق ُيستؼك مـف، ٕن  افُؼرآن ؾقق افـ حقمـ ؾسود افـ ظر؛  ، وأن  ُيضعقن ففبؾ ُهؿ افذيـ ، وهق ٓ ُيضع حو ُيؼر 

ً، ش إن  »افُؼرآن ؿد ورد بذفؽ، ؾفق ؿد دل  ظذ أن  افعطػ ظذ اشؿ  را هبوفرؾع جوئز، وفق ـون اخلز ُمتلخ  وأن ف ، وٓ َيتوج إػ صوهد شقا
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ع ادعطقف ظذ بُقُجقب َرؾْ  ومع ذفؽ ؿد جوءت صقاهد مـ ـالم افَعَرب، هق افّشوهد إول ظذ شالمي افت عبر مـ افقجفي افعربقي

 [ؿبؾ ُوُجقد اخلز.ش إن  »اشؿ 

ُل: ](: 576/ 16) تػسر افرازي = مػوتقح افغقى أو افتػسر افؽبر َو  ْٕ َءِة اْدَْشُفقَرِة ُوُجقٌه: ا ِي اْفِؼَرا َوُهَق َمْذَهُى َوفِؾـ ْحِقي َغ يِف ِظؾ 

وبِئُقنَ » اْرَتَػعَ ، اخْلَؾِقِؾ َوِشقَبَقْيفِ   َظَذ كِق ِي افت ْلِخرِ ش افص 
ِ
ْبتَِداء ِٓ َلن ُف ِؿقَؾ: بِو ـَ ـَ بوّلل  َواْفقَْقِم ،  ـْ آَم ـَ َهوُدوا َوافـ َصوَرى َم ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي إِن  اف 

َٓ ُهْؿ ََيَْزُكقنَ  ِخِر َوَظِؿَؾ َصوحِلًو َؾاَل َخْقٌف َظَؾقِْفْؿ َو ْٔ َذفَِؽ ، ا ـَ وبِئُقَن  ـْ َؿْبَؾُفْؿ ، َؾُحذِ َوافص  ُه، َواْفَػوِئَدُة يِف َظَدِم َظْطِػِفْؿ َظَذ َم ُهَق َف َخَزُ

 ًٓ َيِي َضاَل ْٔ ـَ يِف َهِذِه ا قِري ـُ وبِئَِغ َأَصدُّ اْفِػَرِق اْدَْذ ُ َأن  افص  وفِِح َؿبَِؾ اّلل   اْفِػَرِق إِْن آَمـُقا بِوْفَعَؿِؾ اْفص 
ِ
ء َٓ ؾُّ َهُم ـُ  َتْقَبَتُفْؿ َوَأَزاَل ، َؾَؽَلن ُف ِؿقَؾ: 

َذفَِؽ َذْكَبُفْؿ،  ـَ وُكقا َأجًْضو  ـَ ُْؿ إِْن آَمـُقا  وبِئُقَن َؾِنَّن   [.َحت ك افص 

وبِئقنَ ▬اْخَتَؾَػ اْفَؼْقُل يِف َرْؾِع ](: 66-61/ 6) تػسر افؼرآن افعزيز ٓبـ أيب َزَمـِغ َْجَقُد َأن ُف حَمُْؿقٌل َظَذ افت ْلِخ ♂، اْفص  ْٕ َوَمْرُؾقٌع ، رِ َوا

 
ِ
ْبتَِداء ِٓ  َواْفقَْقِم أِخِر َوَظِؿَؾ َصوحِلًو َؾاَل خقبِو

ِ
ـَ بِوّلل  ـْ آَم ـَ َهوُدوا َم ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي ف َظَؾْقِفؿ، وافصوبئقن َوافـ َصوَرى ، اْدَْعـَك: إِن  اف 

َذفِؽ َأجْضًو.  [ـَ

وبِئقنَ ▬ وارتػع](: 617/ 6) افتػسر افقشقط فؾقاحدي ، ظذ تؼدير: إن يف هذه أيي بوٓبتداء ظذ افت ؼديؿ يف افؽالم وافتلخر♂ اْفص 

إن  ظبد اهلل وحمؿٌد : ـَم تؼقلافذيـ آمـقا وافذيـ هودوا مـ آمـ مـفؿ بوهلل. . . إػ آخر أيي، وافّصوبئقن وافـ صورى ـذفؽ أجضًو، 

 [.وشقبقيف، هذا مذهى اخلؾقؾ، فؽإن  ظبد اهلل ؿوئٌؿ وحمؿٌد ـذ: ُتريد. ؿوئؿ

ـْ ؾِقِف َتْؼِديٌؿ َوَتلِخرٌ َوَؿوَل ِشقَبَقْيِف: ](: 17/ 6) إحقوء افساث -تػسر افبغقي  ـَ َهوُدوا َوافـ َصوَرى، َم ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي ، َوَتْؼِديُرُه: إِن  اف 

َيِي،  ْٔ  إَِػ آِخِر ا
ِ
ـَ بِوّلل  وبِئقُن آَم َذفَِؽ َواْفص   [.ـَ

وبُِئقنَ ▬](: 117/ 1) تػسر افزمؼي = افؽشوف ظـ حؼوئؼ ؽقامض افتـزيؾ ، وخزه حمذوف، وافـ ق ي بف ُرؾَِع ظذ آبتداء♂ َوافص 

 [.ـذفؽوافّصوبئقن افّتلخر ظَّم يف َحق ز إن  مـ اشؿفو وخزهو، ـلن ف ؿقؾ: إن افذيـ آمـقا وافذيـ هودوا وافـ صورى حؽؿفؿ ـذا، 

ءة اْلؿفقر ](: 616/ 6) تػسر ابـ ظطقي = ادحرر افقجقز يف تػسر افؽتوب افعزيز ؾؿذهى شقبقيف ♂، َواْفّصوبِئقنَ ▬وأّمو ؿرا

م افذي معـوه افّتلخر ة أن ف مـ ادُؼد  د بف ـلن ف ؿول: إن افذيـ آمـقا وافذيـ هودوا مـ آمـ بوهلل واخلؾقؾ وُكحوة افبَْكَ وافققم ، وهق ادرا

 [أخر وظؿؾ صوحلو ؾال خقف ظؾقفؿ وٓ هؿ َيزكقن، وافّصوبئقن وافـ صورى ـذفؽ.

وبِئقنَ ▬رَؾَع ](: 566-561/ 1) بوهر افزهون ىف معوكك مشؽالت افؼرآن ، ـلن ف: وٓ ُهؿ َيزكقن، ظذ تؼدير افّتلخر♂ اْفص 

 [وافّصوبئقن ـذفؽ.
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جوج ظـ افبكيغ، مـفؿ اخلؾقؾ، وشقبقيف، أن  ♂، اْفّصوبِئغَ ▬ؾلّمو َرْؾع ](: 517-516/ 1) زاد ادسر يف ظؾؿ افتػسر ؾذـر افز 

وبِئقنَ ▬ؿقفف:  . وادعـك: إِن افذيـ آمـقا وافذيـ هودوا مـ آَمـ بوهلل وافققم أخر ومرؾقع بوٓبتداء، حمؿقٌل ظذ افّتلخر♂ َواْفص 

هؿ َيزكقن، وافّصوبئقن وافـ صورى ـذفؽ أجضًو، وأنشدوا: وإِٓ  ؾوظؾؿقا أن و وأنتؿ ... ُبغوٌة مو وظؿؾ صوحلًو ؾال خقف ظؾقفؿ وٓ 

 [بؼقـو يف صؼوق. ادعـك: ؾوظؾؿقا أنو ُبغوة مو بؼقـو يف صؼوق، وأنتؿ أجضو ـذفؽ.

ر افتلويؾ وبِئقنَ ▬](: 161-161/ 6) تػسر افبقضووي = أنقار افتـزيؾ وأْسا ٌع ظذ آبتداء، وخزه حمذوٌف، وافـ ق ي بف َرؾْ ♂ َواْفص 

 ، وهق ـوظساض دّل بف )...(  وافصوبئقن ـذفؽ، إن افذيـ آمـقا وافذيـ هودوا وافـصورى حؽؿفؿ ـذا: وافت ؼديرافّتلخر ظَّم يف حقز إن 

ـون ؽرهؿ ، إن َصح  مـفؿ اإِليَمن وافعؿؾ افصوفحُيتوب ظؾقفؿ ، مع ُطُفقر ضالَلؿ ومقؾفؿ ظـ إديون ـّؾفو، ظذ أن ف ّحو ـون افّصوبئقن

 [.أوػ بذفؽ

وخزه ، ارتػع افّصوبئقن بوٓبتداءؿول شقبقيف وَجقع افبكيغ: ](: 516/ 1) تػسر افـسػل = مدارك افتـزيؾ وحؼوئؼ افتلويؾ

 وافققِم وافـ ق ي بف افّتلخر ظَّم يف َحق ز إن  مـ اشؿفو وخزهو، حمذوف
ِ
، ـلن ف ؿقؾ: إن  افذيـ آمـقا وافذيـ هودوا وافـصورى، مـ آمـ بوهلل

م وافّصوبئقن ـذفؽأخر وظؿؾ صوحلًو، ؾال خقٌف ظؾقفؿ وٓ هؿ َيزكقن،  . أي مـ آمـ بوهلل وافققم أخر ؾال خقف ظؾقفؿ، ؾؼد 

 [وَحَذف اخلز.

وبِئقنَ ▬فف تعوػ ؿق](: 656/ 5) افدر ادصقن يف ظؾقم افؽتوب ادؽـقن اْلؿفقر ظذ ؿراءتف بوفقاو، وـذفؽ هق يف ♂، َواْفص 

، أن ف مرؾقٌع بوٓبتداء، اخلؾقؾ وشقبقيف وأتبوِظفَم، وهق ؿقل َجفقِر أهِؾ افبكةمصوحػ إمصور، ويف رؾعِي تسعي أوجف، أحدهو: 

ـَ ِّبؿ إػ آخره وافصوبئقن ، وافـقُي بف افتلخرُ ، وخُزه حمذوٌف فدٓفِي خز إول ظؾقف ـْ آم وافت ؼدير: إن  افذيـ آمـقا وافذيـ هوُدوا َم

 [.إن  زيدًا ؿوئٌؿ وظؿرٌو ؿوئؿٌ أي: ش، إن زيدًا وظؿرٌو ؿوئؿٌ »ـذفؽ، وكحقه: 

ؾوئدُتف هل ؟ ؿؾً: ؾنن ؿؾً: ؾوفت ؼديُؿ وافّتلخر ٓ يؽقن إٓ فػوئدًة، ؾَم ](: 655-655/ 5) افدر ادصقن يف ظؾقم افؽتوب ادؽـقن

ُـّ بغرهؿ ؟، افت ـبقف ظذ أن  افّصوبئغ ُيتوب ظؾقفؿ إْن َصح  مـفؿ اإِليَمن وافعؿُؾ افصوفُح  وذفؽ أن  افّصوبئغ أبُغ همٓء  ؾَم افظ

ؿ َصَبئقا ظذ إديون ـّؾفو أي: َخَرجقا. ّٓ أَّن  قا صوبئغ إ هؿ ظتقًّو، ومو ُشؿُّ  [ادعدوديـ ضالًٓ وأصدُّ

وبُئقنَ : ▬ؿرأ اْلؿفقر](: 556/ 1) افؾبوب يف ظؾقم افؽتوب ، ويف رؾعف تسعي وـذفؽ هق يف مصوِحِػ إْمَصور، بوفقاو♂ َواْفص 

؛ فدٓفِي خز إول ظؾقف، وخُزه حمذوٌف ، أن ف مرؾقٌع بوٓبتداء، اخلؾقؾ وشقبقيف وأتبوظفَم، وهق ؿقل َجفقِر أهِؾ افبكةأوجف: أحدهو: 

وبُِئقَن ـذفؽ، وكحقه: وافـقُي  ـَ مـفؿ إػ آخره وافص  ـْ آَم ـَ َهوُدوا َم ـَ آَمـُقا وافذي ، شإن  َزْيدًا وظؿٌرو ؿوئؿٌ »بف افتلخُر، وافت ؼديُر: إن  افذي

 [.إن  َزْيدًا ؿوئِؿ وظؿٌرو ؿوئؿٌ أي: 
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وبُِئقنَ ▬](: 111/ 6) تػسر افـقسوبقري = ؽرائى افؼرآن ورؽوئى افػرؿون ، ـلن ف ؿقؾ: إن مرؾقٌع بوٓبتداء ظذ كقي افّتلخر ♂اْفص 

ـَ آَمـُقا ▬، ؾتؽقن هذه َجؾي معطقؾي ظذ َجؾُي َؿْقفِِف: وافّصوبئقن ـذفؽافذيـ آمـقا وافذيـ هودوا وافـ صورى حؽؿفؿ ـذا،  ِذي ♂ إِن  اف 

ؿ صبئقا افبت يافت ـبقف ظذ أن  افت قبي مؼبقفي إػ آخره )...( وؾوئدة هذا افت ؼديؿ:  ، وذفؽ أن  افّصوبئغ بغ همٓء ادعدوديـ ضالل َّٕن 

، ؾؽلن ف ؿول: ـّؾ همٓء افِػَرق، إذا أتقا بوإليَمن وافعؿؾ افّصوفح، ُؿبَِؾً تقبتفؿ، حتك افّصوبئقن.  [ظـ إديون ـّؾفو، أي خرجقا

وبُِئقنَ َوافذِ ▬](: 515-515/ 1) تػسر اإلُيل جومع افبقون يف تػسر افؼرآن ـَ َهوُدوا َوافص   أي، وخزه حمذوف، مرؾقٌع بوٓبتداء♂ ي

وبُِئقنَ ▬ ؿ مع ـَمل ضالَلؿ. ـذفؽ♂ َوافص  ، وهؿ ضوئػي مـ ؾغرهؿ مـ بوب إوػ، إْن آمـقا ُيتوب ظؾقفؿ، وهق اظساٌض ُمشعٌر بلَّن 

 [ذيعي، وؿقؾ: ؽر ذفؽ.افـ صورى، أو مـ ظبدة ادالئؽي، أو ؿقٌم يعرؾقن اهلل وحده وفقسً َلؿ 

وبِئقنَ ▬ؾنن ؿقؾ: بؿ ُرِؾَع ](: 611/ 1) افِّساج ادـر يف اإلظوكي ظذ معرؾي بعض معوين ـالم ربـو احلؽقؿ اخلبر وـون حؼف ♂ اْفص 

وبئغ ؟ أجقى:  إن  افذيـ ، وافـ ق ي بف افّتلخر ظَّم يف خز إّن مع اشؿفو وخزهو، ـلن ف ؿقؾ: وخزه حمذوف، بلن ف رؾٌع ظذ آبتداءوافص 

بلّن افّصوبئغ )...( ؾنن ؿقؾ: مو ؾوئدة هذا افت ؼديؿ وافّتلخر ؟ أجقى:  وافّصوبئقن ـذفؽ، آمـقا وافذيـ هودوا وافـ صورى حؽؿفؿ ـذا

ؿ صبلوا ظـ إديون ـؾفوومو ُش ، أصّد افعرب ادذـقريـ يف هذه أيي ضالًٓ  ّٓ َّٕن  قا صوبئغ إ ، ؾؽلن ف ؿول: همٓء ؿُّ ، أي: خرجقا

ؿ إْن آمـقا ـوكقا أجضًو ـذفؽ. ، وأتقا بوفعؿؾ افّصوفح، َؿبَِؾ اهلُل تقبتفؿ، حتك افّصوبئقن، ؾنَّن   [افِػَرق افذيـ آمـقا

يو افؽتوب  وبِئقنَ ▬وؿقفف تعوػ: ](: 16/ 6) افؽريؿتػسر أيب افسعقد = إرصود افعؼؾ افسؾقؿ إػ مزا وخُزه ، رؾٌع ظذ آبتداء♂ اْفص 

ًَ ، وافت ؼدير: وافـقُي بف افتلخُر ظَم يف حقّز إنّ ، حمذوف ًَ وـق  وافّصوبئقن ـذفؽ، إن  افذيـ آمـقا وافذيـ هودوا وافـ صورى حؽُؿفؿ ـق

فؿ ظـ إديون ـؾ فو، حقٌ ُؿبَِؾً تقبُتفؿ إْن صح  مـفؿ اإليَمُن وافعؿُؾ )...( دٓفًي ظذ أن  افّصوبئغ مع ُطُفقر ضالَلؿ وزيغ

 [افصوفح، ؾغُرهؿ أوػ بذفؽ.

وبُِئقنَ ▬](: 11/ 6) ؾتح افؼدير فؾشقـوين  ♂ َوافص 
ِ
ْبتَِداء ِٓ ُه حَمُْذوٌف ، ُمْرَتِػٌع َظَذ ا َذفَِؽ. َؿوَل َوَخَزُ ـَ وبُِئقَن َوافـ َصوَرى  ، َوافت ْؼِديُر: َوافص 

ْؾُع حَمُْؿقٌل َظَذ افت ْؼِديِؿ َوافت ْلِخرِ اخْلَؾِقُؾ َوِشقَبَقْيِف:  ِخِر َوَظِؿَؾ افر  ْٔ  َواْفقَْقِم ا
ِ
ـَ بِوّلل  ـْ آَم ـَ َهوُدوا َم ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي ، َوافت ْؼِديُر: إِن  اف 

َذفَِؽ. ـَ وبُِئقَن َوافـ َصوَرى  َٓ ُهْؿ ََيَْزُكقَن، َوافص   [َصوحِلًو َؾاَل َخْقٌف َظَؾقِْفْؿ َو

ُبد  أن يؽقن ؾنن  افُؼرآن أبؾغ ـالم يف افُقُجقدومفَم يُؽـ مـ َّترُيوت أـثر افـ حقيغ وجتقيز ؽرهو، ](: 6661/ 5) زهرة افتػوشر َٓ  ،

: يف ُظُدوفِِف ظـ افـ صى اف ؾع معـك ؿوئؿ بذاتف. ؾَم هق ذفؽ ادعـك ؟ ؿوفقا قوق إػ افر  وبئغ أصد  إيغوٓ يف افُؽػر ذي هق طوهر افس  إن  افص 

ُبد  مـ تـبقٍف خوص  ِّبؿ، مـ افقفقد وافـ صورى َٓ ؿ إذا ـوكقا ُيغػر َلؿ وُهؿ ؾؽون  ؛ فقؽقن ذفؽ تلـقدًا دعـك ُؿُبقل افت قبي وافُغػران؛ َّٕن 

َـ دوَّنؿ مـ ذفؽ اْلُحُ 
ِ
توب، وـتَمَّنؿ اظتؼوداِتؿ، ؾلوػ ُثؿ  أوػ أن ُيغػر د

قد، ظذ هذه احلول مـ ِظبودة افؽقاـى، وَظَدم ُوُجقد ـِ

وبئغ ُيشر بقون افُغػران َلؿ إػ ُؿُبقل تقبي ادُؼـغ إذا آمـقا بعد ِذك، ـَم ؿول تعوػ ـَ ▬ :وُهؿ افقفقد وافـ صورى، وٕن  افص  ِذي ُؿؾ ّفؾ 

فِغَ  ًُ إَو  ًْ ُشـ  و َؿْد َشَؾَػ َوإِن َيُعقُدوا َؾَؼْد َمَض  [♂.ـَػُروا إِن َيـَتُفقا ُيْغَػْر ََلُؿ م 
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ـَ هوُدوا▬](: 561/ 6) إظراب افؼرآن وبقوكف ِذي ـَ آَمـُقا َواف  ِذي ظؿالً ـالٌم ُمستلنػ َمُسقٌق فبقون ادممـغ بوهلل وافعومؾغ ♂ إِن  اف 

 ▬صوحلًو. وإن  واشؿفو، وَجؾي آمـقا ِصَؾي ادقصقل، وافذيـ هودوا ظطػ ظذ افذيـ آمـقا 
ِ
ـَ بِوّلل  ـْ آَم وبُِئقَن َوافـ صورى َم َوافص 

ِخِر َوَظِؿَؾ صوحِلوً  ْٔ وبِئقنَ ▬افقاو اشتئـوؾقي، ♂ َواْفَقْقِم ا مـ ش إنّ »بف افّتلخر ظَّم يف  َرْؾٌع ظذ آبتداء، وخزه حمذوف، وافـ ق ي♂ َواْفص 

 [.وافّصوبئقن ـذفؽ، إن افذيـ آمـقا وافذيـ هودوا وافـ صورى حؽؿفؿ ـذااشؿفو وخزهو، ـلن ف ؿقؾ: 

ؾع افتل ؿرأهو إـثرون، ](: 667-666/ 5) افتػسر افقشقط فطـطووي ءة افر  َر افـ حقيُّقن ُوُجقهًو مـ اإلظراب فتخريٍ ؿرا ـَ وؿد َذ

قخ اْلََؿؾ يف ؿقفف: وؿقفف: وفعؾ  خ َره افش  ـَ ـَ آَمـُقا ▬ر هذه افُقُجقه مو َذ ِذي و ٓ كَِػوؿًو، وخُز إن  حمذوٌف تؼديره: ♂ إِن  اف  أي: إيَمكًو حؼًّ

ـَ هوُدوا▬ؾال خقٌف ظؾقفؿ وٓ ُهؿ َيزكقن، دل  ظؾقف ادذـقر، وؿقفف:  ِذي ئـوف، وؿقفف ُمبتدأ، ؾوفقاو فعطػ اْلَُؿؾ أو فالشت♂ َواف 

وبُِئقَن َوافـ صورى▬ ـَ ▬خز ظـ هذه ادُبتدءات افثالثي، وؿقفف: ♂، َؾال َخْقٌف َظَؾْقِفؿْ ▬ظطٌػ ظذ هذا ادبتدأ، وؿقفف ♂ َوافص  ـْ آَم َم

ِخرِ  ْٔ  َواْفَقْقِم ا
ِ
وافـ صورى ومـ افصوبئغ بدل مـ ـؾ مـفو بدل بعض مـ ـؾ ؾفق مصص. ؾؽلن ف ؿول: افذيـ آمـقا مـ افقفقد ♂ بِوّلل 

ـْ بعدهؿ بَم ُذـَِر مؼوٌط بوإليَمن، ٓ ُمطؾؼًو.  [ٓ خقف ظؾقفؿ وٓ هؿ َيزكقن، ؾوإلخبور ظـ افقفقد وَم

 اإلشالم ابـ تقؿقي: هوم فشقخ  ـالم ◄

ـَ  إِن  ▬](: 616-616/ 6) ادسقح ديـ لبد   دـ حقحافص   اْلقاب ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف  ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
 بِوّلل 

ِخرِ  َواْفَقْقمِ  ْٔ ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا َٓ  َرِّب  َٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َو َزُكقنَ  ُهؿْ  َو ًْ  ،[16: افبؼرة] ♂ََيْ َييُ  َهِذهِ  َؾَتـَوَوَف ْٔ ـْ  ا ونَ  َم ـْ  ـَ  ِم

َؾؾِ  َهِذهِ  َأْهؾِ 
ِ
َْرَبعِ  اْد ْٕ ًؽو ا َذفَِؽ ، َتْبِديؾٍ  بَِغْرِ  افـ ْسِخ  َؿْبَؾ  ِِّبَو ُمَتَؿس  وُكقا  بََِم  اْفِؽَتوِب  َأْهُؾ  ُوِصَػ  َح و ،ِظْؿَرانَ  آلِ  آَييُ  ـَ َثُرُهؿْ  بِفِ  ُمت ِصًػو ـَ ـْ  َأ

دٍ  َؿْبَؾ  ؿ  ـَ  ☺ حُمَ ءً  َفقُْسقا ▬ :َؿوَل  اْفُؽْػرِ  ِم ـْ  َشَقا يٌ  اْفِؽَتوِب  َأْهؾِ  ِم   آَيوِت  َيْتُؾقنَ  َؿوِئَؿيٌ  ُأم 
ِ
ْقؾِ  آَكوءَ  اّلل    ُيْمِمـُقنَ  * َيْسُجُدونَ  َوُهؿْ  افؾ 

ِ
 بِوّلل 

ِخرِ  َواْفَقْقمِ  ْٔ ـِ  َوَيـَْفْقنَ  بِوْدَْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  ا اِت  يِف  َوُيَسوِرُظقنَ  اْدُـَْؽرِ  َظ ـَ  َوُأوئَلَِؽ  اخْلَْرَ غَ  ِم وحِلِ [ . 115-116: ظؿران آل] ♂افص 

ـْ  َيَتـَوَوُل  َوَهَذا ونَ  َم ُؿْ  ،افـ ْسِخ  َؿْبَؾ  ِِّبََذا ِمـُْفؿْ  ُمت ِصًػو ـَ وُكقا  َؾِنَّن  ـِ  َظَذ  ـَ ي ْل  ََّلْ  اف ِذي احْلَؼ   افد  ََم  ،ُيـَْسْخ  َوََّلْ  ُيَبد  ِف  يِف  َؿوَل  ـَ َْظَرا ْٕ ـْ ▬ :ا  َوِم

يٌ  ُمقَشك َؿْقمِ  ْعـَوُهؿْ ▬: َوَؿْقُففُ  ،[156: إظراف] ♂َيْعِدُفقنَ  َوبِفِ  بِوحْلَؼ   ََيُْدونَ  ُأم  َْرضِ  يِف  َوَؿط  ْٕ وحِلُقنَ  ِمـُْفؿُ  ُأَِمًو ا  ُدونَ  َوِمـُْفؿْ  افص 

ق َئوِت  بِوحْلََسـَوِت  َوَبَؾْقَكوُهؿْ  َذفَِؽ  ـْ  َؾَخَؾَػ *  َيْرِجُعقنَ  َفَعؾ ُفؿْ  َوافس  َْدَكك َهَذا َظَرَض  َيْلُخُذونَ  اْفِؽَتوَب  َوِرُثقا  َخْؾٌػ  َبْعِدِهؿْ  ِم ْٕ  ا

  َظَذ  َيُؼقُفقا  َٓ  َأنْ  اْفِؽَتوِب  ِمقَثوُق  َظَؾْقِفؿْ  ُيْمَخذْ  َأَخؿْ  َيْلُخُذوهُ  ِمْثُؾفُ  َظَرٌض  َيْلِِتِؿْ  َوإِنْ  َفـَو َشُقْغَػرُ  َوَيُؼقُفقنَ 
ِ
ٓ   اّلل   ِؾقفِ  َمو َوَدَرُشقا  احْلَؼ   إِ

ارُ  ِخَرةُ  َوافد  ْٔ ـَ  َخْرٌ  ا ِذي ـَ *  َتْعِؼُؾقنَ  َأَؾاَل  َيت ُؼقنَ  فِؾ  ِذي ُؽقنَ  َواف  اَلةَ  َوَأَؿوُمقا  بِوْفِؽَتوِب  ُيَؿس  : إظراف] ♂اْدُْصؾِِحغَ  َأْجرَ  ُكِضقعُ  َٓ  إِك و افص 

ـْ ▬: َتَعوَػ  َؿوَل  َوَؿدْ  .[111-117 يٌ  َخَؾْؼـَو َوِِم  ـَ  َخَزٌ  َؾَفَذا ،[111: إظراف] ♂َيْعِدُفقنَ  َوبِفِ  بِوحْلَؼ   ََيُْدونَ  ُأم    ِم
ِ
ـْ  اّلل  ونَ  َظؿ   ُمت ِصًػو ـَ

ٌِ  َؿْبَؾ  اْفَقْصِػ  ِِّبََذا دٍ  َمْبَع ـْ  ،☺ حُمَؿ  ـْ  َأْدَركَ  َوَم   ِم
ِ
ء َٓ ًدا َهُم ـَ  ☺ حُمَؿ  ونَ  بِفِ  َؾآَم َتْغِ  َأْجُرهُ  َففُ  ـَ  [.َمر 
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ـَ  إِن  ▬: اْفَبَؼَرةِ  ُشقَرةِ  يِف  َوَؿوَل  ]أي: افـ صورى[: َؿوُفقا ](: 165-161/ 6) ادسقح ديـ لبد   دـ حقحافص   اْلقاب ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي  َواف 

وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِخرِ  َواْفَقْقمِ  بِوّلل  ْٔ ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا َٓ  َرِّب  َٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َو َزُكقنَ  ُهؿْ  َو  ♂ََيْ

ِهؿْ  َواْدُْسؾِِؿغَ  اْفقَُفقدِ : افـ وسِ  َشوئِرِ  َبْغَ  اْفَؼْقلِ  ِِّبََذا َؾَسوَوى ،[16: افبؼرة] ُب . َوَؽْرِ ًٓ : ُيَؼوَل  َأنْ  َواْْلََقا يَ  َٓ : َأو  َييِ  َهِذهِ  يِف  َفُؽؿْ  ُحج  ْٔ  ا

ي َؾِنك فُ  َمْطُؾقبُِؽْؿ، َظَذ  وبِئِغَ  اْفقَُفقدِ  َوَبْغَ  َبقْـَُؽؿْ  ُيَسق  ورٌ  اْفقَُفقدَ  َأن   َظَذ  ُمت ِػُؼقنَ  اْدُْسؾِِؿغَ  َمعَ  َوَأنُْتؿْ  ،َوافص  ػ  ـْ  ـُ ٌَ  ِحغِ  ِم  إَِفقِْفؿْ  اْدَِسقُح  ُبِع

ُبقهُ  َذفَِؽ . َؾَؽذ  ـَ وبُِئقنَ  َو ـْ  افص  ٌَ  ِحغِ  ِم ُبقُه، َرُشقٌل  إَِفْقِفؿْ  ُبِع ورٌ  َؾُفؿْ  َؾَؽذ  ػ  ونَ  َؾِننْ . ـُ َييِ  يِف  ـَ ْٔ ٌِ  َبْعدَ  َظَؾقْفِ  َأنُْتؿْ  اف ِذي فِِديـُِؽؿُ  َمْدٌح  ا  َمْبَع

دٍ  ـِ  َمْدُح  َؾِػقَفو حُمَؿ  ؿْ  َبوضٌِؾ  َوَهَذا ،َأجًْضو اْفقَُفقدِ  ِدي ـُ ـْ  ََّلْ  َوإِنْ . اْدُْسؾِِؿغَ  َوِظـْدَ  ِظـَْد  ؾِقَفو َؾَؾقَْس  ،َوافت ْبِديؾِ  افـ ْسِخ  َبْعدَ  اْفقَُفقدِ  َمْدُح  ؾِقَفو َيُؽ

ـِ  َمْدٌح  َذفَِؽ . َوافت ْبِديؾِ  افـ ْسِخ  َبْعدَ  افـ َصوَرى فِِدي ـَ ، ُيَؼوُل  َو ٍ   إِنِ  فِْؾقَُفقِدي  يِ  َظَذ  ِِّبَو اْحَت ُرونَ  افـ َصوَرى َؾِنن   َوَأجًْضو،. ِديـِفِ  ِصح   ُيَؽػ 

ونَ  َؾِننْ  ،اْفقَُفقدَ  و ِديـُُفؿْ  ـَ ْػرُ  َفِزمَ  َحؼًّ ونَ  َوإِنْ  اْفَقُفقِد، ـُ ـْ  َؾاَلُبد   ِديـِِفؿْ  ُبْطاَلنُ  َفِزمَ  َبوضاًِل  ـَ يـَْغِ  َأَحدِ  ُبْطاَلنِ  ِم َييُ  َتُؽقنَ  َأنْ  َؾَقْؿَتـِعُ  افد  ْٔ  ا

ْت  َوَؿدْ  َمَدَحْتُفََم، َو َؾُعؾِؿَ . َبْقـَُفََم  َشق  َييِ  َمْعـَك َوإِك ََم  ،َوافت ْبِديؾِ  افـ ْسِخ  َبْعدَ  ِمـُْفََم  َواِحًدا مَتَْدْح  ََّلْ  َأَّن  ْٔ دٍ  اْدُْمِمـِغَ  َأن   ا ـَ ▬ ،☺ بُِؿَحؿ  ِذي  َواف 

ـَ  ♂َهوُدوا ِذي َبُعقا  اف  ـَ  َوُهؿُ  ،♠ُمقَشك ات  ِذي وُكقا  اف  ِظفِ  َظَذ  ـَ ـَ  ♂َوافـ َصوَرى▬ ،َوافت ْبِديؾِ  افـ ْسِخ  َؿْبَؾ  َذْ ِذي َبُعقا  اف   ات 

ـَ  َوُهؿُ  ،♠اْدَِسقَح  ِذي وُكقا  اف  يَعتِفِ  َظَذ  ـَ وبِِئغَ ▬. َوافت ْبِديؾِ  افـ ْسِخ  َؿْبَؾ  َذِ وبُِئقنَ  َوُهؿُ  ♂َوافص  ـَ  احْلُـََػوُء، افص  ِذي وف  وُكقا  ـَ ـَ  ـَ  اْفَعَرِب  ِم

ِهؿْ  ـِ  َظَذ  َوَؽْرِ ِهقؿَ  ِدي ـْ  اْفَعَرَب  َؾِنن  . َوافـ ْسِخ  افت ْبِديؾِ  َؿْبَؾ  َوإِْشَحوَق  َوإِْشََمِظقَؾ  إِْبَرا هِ  إِْشََمِظقَؾ، َوَفدِ  ِم ـَ  َوَؽْرِ ِذي وُكقا  اف  ًِ  ِجَرانَ  ـَ  اْفَبْق

ِذي اْفَعتِقِؼ  ِهقؿُ  َبـَوهُ  اف  وُكقا  َوإِْشََمِظقُؾ  إِْبَرا ِهقؿَ  ِمؾ يِ  َظَذ  ُحـََػوءَ  ـَ َ  َأنْ  إَِػ  ،إِْبَرا ةِ  َبْعُض  ِديـَفُ  َؽر  َٓ َظيَ  ُو ـُ  َظْؿُرو َوُهقَ  ،ُخَزا ُل  َوُهقَ  ،حُلَل   ْب  َأو 

ـْ  َ  َم ـَ  َؽر  ِهقؿَ  ِدي كِ  إِْبَرا ْ ْ  َمو َوََتِْريؿِ  ،بِوفؼ  ْمفُ  ََّل ُ  َُيَر  ًُ : »☺ افـ بِلُّ  َؿوَل  َوَِلََذا ،اّلل  ـَ  َظْؿَرو َرَأجْ  افـ ورِ  يِف  - َأْمَعوَءهُ  َأْي  - َؿَصَبفُ  َُيُرُّ  حُلَل   ْب

ُل  َوُهقَ  ـْ  َأو  رَ  َم ئَِى  َوَشق َى  ،اْفَبِحَرةَ  َبح  َقا َ  ،افس  ـَ  َوَؽر  ِهقؿَ  ِدي َذفَِؽ . شإِْبَرا ـَ ـَ  إِْشَحوَق  َبـُق َو ِذي وُكقا  اف  ٌِ  َؿْبَؾ  ـَ ِؽغَ  ُمقَشك َمْبَع ـِ  ُمَتَؿس   بِِدي

ِهقؿَ  وُكقا  إِْبَرا ـَ  ـَ   ِم
ِ
َعَداء ـَ  افسُّ   ،اْدَْحُؿقِدي

ِ
ء َٓ ـَ  َؾَفُم ِذي وُكقا  اف  ـِ  َظَذ  ـَ ِهقؿَ  َواْدَِسقِح  ُمقَشك ِدي ـَ  ُهؿُ  َوَكْحُقُهؿْ  ،َوإِْبَرا ِذي ُ  َمَدَحُفؿُ  اف  : َتَعوَػ  اّلل 

ـَ  إِن  ▬ ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف  ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِخرِ  َواْفَقْقمِ  بِوّلل  ْٔ ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا َٓ  َرِّب   َخْقٌف  َو

َٓ  َظَؾْقِفؿْ  ـْ  َفقُْسقا  َوافت ْبِديؾِ  افـ ْسِخ  َبْعدَ  اْفِؽَتوِب  َؾَلْهُؾ . [16: افبؼرة] ♂ََيَْزُكقنَ  ُهؿْ  َو ـَ  ِِم    آَم
ِ
َٓ  ،بِوّلل  ِخرِ  بِوْفقَْقمِ  َو ْٔ ََم  ،َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا  ـَ

ـَ  َؿوتُِؾقا ▬: َتَعوَػ  َؿوَل  ِذي   ُيْمِمـُقنَ  َٓ  اف 
ِ
َٓ  بِوّلل  ِخرِ  بِوْفَقْقمِ  َو ْٔ َٓ  ا ُمقنَ  َو مَ  َمو َُيَر  ُ  َحر  َٓ  َوَرُشقُففُ  اّلل  ـَ  َيِديـُقنَ  َو ـَ  احْلَؼ   ِدي ـَ  ِم ِذي  ُأوُتقا  اف 

ْزَييَ  ُيْعُطقا  َحت ك اْفِؽَتوَب  ـْ  اْْلِ مَ  َوَؿدْ . [66: افتقبي] ♂َصوِؽُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  َظ رَ  َأن فُ  َتَؼد  ػ  ـَ  اْفِؽَتوِب  َأْهَؾ  ـَ ِذي ُفقا  اف  ـَ  َبد   ،َواْدَِسقِح  ُمقَشك ِدي

ُبقا  ذ  ـَ دٍ  َأوْ  بِوْدَِسقِح  َو ََييٌ  آَيوٌت  َوتِْؾَؽ  ،َمْقِضعٍ  َؽْرِ  يِف  ☺ بُِؿَحؿ  ثَِرةٌ  َوُكُصقٌص  ،َسِ تِرٌ  َوَهَذا ،ـَ رِ  َمْعُؾقمٌ  ُمَتَقا ْضطَِرا ِٓ ـْ  بِو ـِ  ِم دٍ  ِدي  حُمَؿ 

ـ  . ☺   َوَفِؽ
ِ
ء َٓ ْكِجقِؾ، افت ْقَراةِ  يِف  َشَؾُؽقهُ  َمو اْفُؼْرآنِ  يِف  َشَؾُؽقا  افـ َصوَرى َهُم ََييَ  اْدُْحَؽَؿيَ  افـُُّصقَص  َيَدُظقنَ  َواإْلِ ِ َيَ  افك   اْفَقاِضَحيَ  اْفَبقـ 

تِل ٓ   ََتَْتِؿُؾ  َٓ  اف  ُؽقنَ  ،َواِحًدا َمْعـًك إِ ونَ  َوإِنْ  ،اْدُْحَتَؿؾِ  بِوْدَُتَشوبِفِ  َوَيَتَؿس  ِدِهْؿ، ِخاَلِف  َظَذ  َيُدلُّ  َمو ِؾقفِ  ـَ ََم  ُمَرا  َويِف  ِؾقِفؿْ  َتَعوَػ  َؿوَل  ـَ

ِذي ُهقَ ▬: َأْمَثوَِلِؿْ  َؽََمٌت  آَيوٌت  ِمـْفُ  اْفِؽَتوَب  َظَؾقَْؽ  َأنَْزَل  اف  ـ   حُمْ و ُمَتَشوِِّبَوٌت  َوُأَخرُ  اْفِؽَتوِب  ُأمُّ  ُه ـَ  َؾَلم  ِذي  َمو َؾَقت بُِعقنَ  َزْيغٌ  ُؿُؾقِِّبِؿْ  يِف  اف 

ٓ   َتْلِويَؾفُ  َيْعَؾؿُ  َوَمو َتْلِويؾِفِ  َواْبتَِغوءَ  اْفِػْتـَيِ  اْبتَِغوءَ  ِمـْفُ  َتَشوَبفَ  ُ  إِ اِشُخقنَ  اّلل  ؾٌّ  بِفِ  آَمـ و َيُؼقُفقنَ  اْفِعْؾؿِ  يِف  َوافر  ـْ  ـُ ـَو ِظـْدِ  ِم رُ  َوَمو َرب  ـ  ٓ   َيذ   ُأوُفق إِ

َْفَبوِب  ْٕ  [[.1: ظؿران آل] ♂ا
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و](: 566-561/ 6) ادسقح ديـ لبد   دـ حقحافص   اْلقاب ـ يُ : ]أي: افـ صورى[ َؿْقُفُؽؿُ  َوَأم  ـ يُ  ِهَل  اْدُْخَتوَرةُ  اْْلَِديَدةُ  افسُّ تِل افسُّ  اف 

ـْ  َتَسؾ ْؿـَوَهو ُشؾِ  َيَدِي  ِم َْضَفوِر، افرُّ ْٕ ـَ  ُهؿْ  َتَسؾ ُؿقَهو َمو َظَذ  ا ـُْتؿْ  َفقْ : َؾُقَؼوُل . ♠اْدَِسقِح  ِم ـ يِ  تِْؾَؽ  َظَذ  ـُ وَهو ََّلْ  افسُّ ُ  َيـَْػْعُؽؿُ  ََّلْ  ،ُتَغر 

ْبُتؿُ  إَِذا َظَؾقَْفو اْدَُؼومُ  ذ  ُشقَل  ـَ ل   افـ بِل   افر  ُم  ْٕ ٌَ  اف ِذي ا َؿَؾ  ُأْخَرى بُِسـ يٍ  اخْلَْؾِؼ  َشوئِرِ  َوإَِػ  إَِفقُْؽؿْ  ُبِع ـْ ـَ  َأ ـِ  ِم ـَ تِل افسُّ ًْ  اف  وَك ََم  ،َؿْبَؾفُ  ـَ  َيـَْػعِ  ََّلْ  ـَ

ُؽقا  َوَفقْ  اْفَقُفقَد، ـْ  َبْؾ  ،إَِفقِْفؿ ُأْرِشَؾ  اف ِذي اْدَِسقِح  ُشـ يَ  َيت بُِعقا  َوََّلْ  افت ْقَراِة، بُِسـ يِ  مَتَس  َب  َم ذ  وؾِرٌ  َؾُفقَ  َواِحدٍ  بَِرُشقلٍ  ـَ ََم . ـَ  إِن  ▬: َتَعوَػ  َؿوَل  ـَ

ـَ  ِذي   َيْؽُػُرونَ  اف 
ِ
ُؿقا  َأنْ  َوُيِريُدونَ  َوُرُشؾِفِ  بِوّلل    َبْغَ  ُيَػر 

ِ
ـُ  َوَيُؼقُفقنَ  َوُرُشؾِفِ  اّلل   َذفَِؽ  َبْغَ  َيت ِخُذوا َأنْ  َوُيِريُدونَ  بَِبْعضٍ  َوَكْؽُػرُ  بَِبْعضٍ  ُكْمِم

ُف،. [157: افـسوء] ♂َشبِقاًل  ًِ  َوإِنْ  َؾِنك  وَك ـ يُ  ـَ تِل افسُّ اَلمُ  َظَؾْقفِ  اْدَِسقُح  ِِّبَو َجوءَ  اف  و، افس  ؾُّ  َحؼًّ ـُ ـْ  َو ونَ  َم ـٌ  َؾُفقَ  َففُ  ُمت بًِعو ـَ ـْ  ُمْسؾِؿٌ  ُمْمِم  ِم

 
ِ
  َأْوفِقَوء

ِ
ـْ  ،اّلل  ـَ  اْْلَـ يِ  َأْهؾِ  ِم ِذي َٓ  َظَؾقِْفؿْ  َخْقٌف  َٓ  اف  ََم  ََيَْزُكقَن، ُهؿْ  َو ـَ  إِن  ▬: َتَعوَػ  َؿوَل  ـَ ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف 

وبِِئغَ  ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِخرِ  َواْفقَْقمِ  بِوّلل  ْٔ ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا َٓ  َرِّب  َٓ  َظَؾقِْفؿْ  َخْقٌف  َو َزُكقنَ  ُهؿْ  َو  َوَؿوَل  ،[16: افبؼرة] ♂ََيْ

ََم ▬: َتَعوَػ  ـُ  ِظقَسك َؿوَل  ـَ ِري غَ  َمْرَيؿَ  اْب ـْ  فِْؾَحَقا   إَِػ  َأنَْصوِري َم
ِ
ِريُّقنَ  َؿوَل  اّلل  ـُ  احْلََقا   َأنَْصورُ  َكْح

ِ
ًْ  اّلل  ـْ  َضوِئَػيٌ  َؾآَمـَ ِئقَؾ  َبـِل ِم ا  إِْْسَ

َػَرْت  ـَ ـَ  َؾَلج ْدَكو َضوِئَػيٌ  َو ِذي ِهؿْ  َظَذ  آَمـُقا  اف  ـَ  َؾَلْصَبُحقا  َظُدو  ـِ  ،[15: افصػ] ♂َطوِهِري ونَ  اْدَِسقَح  ات َبعَ  َؾَؿ ـْ  ،ُمْمِمـًو ـَ َػرَ  َوَم ونَ  بِفِ  ـَ  ـَ

وؾًِرا  ُركَ  إيَِل   َوَراِؾُعَؽ  ُمَتَقؾ قَؽ  إيِن   ِظقَسك َيو▬: َتَعوَػ  َوَؿوَل . ـَ ـَ  َوُمَطف  ـَ  ِم ِذي َػُروا اف  ـَ  َوَجوِظُؾ  ـَ ِذي َبُعقكَ  اف  ـَ  َؾْقَق  ات  ِذي َػُروا اف   َيْقمِ  إَِػ  ـَ

ـُْتؿْ  ِؾقََم  َبْقـَُؽؿْ  َؾَلْحُؽؿُ  َمْرِجُعُؽؿْ  إيَِل   ُثؿ   اْفِؼَقوَميِ  َتؾُِػقنَ  ِؾقفِ  ـُ و*  ََّتْ ـَ  َؾَلم  ِذي َػُروا اف  ُِّبُؿْ  ـَ ْكَقو يِف  َصِديًدا َظَذاًبو َؾُلَظذ  ِخَرةِ  افدُّ ْٔ ـْ  ََلُؿْ  َوَمو َوا  ِم

ـَ  ي و*  َكوِسِ ـَ  َوَأم  ِذي وحِلَوِت  َوَظِؿُؾقا  آَمـُقا  اف  ُ  ُأُجقَرُهؿْ  َؾقَُقؾ قِفؿْ  افص  غَ  َُيِىُّ  َٓ  َواّلل 
ِ ِ
ـْ . [51-55: ظؿران آل] ♂افظ ود مُتُقَهو َفِؽ ْ  َؽر 

ْفُتُؿقَهو ٌِ  َؿْبَؾ  َوَبد  دٍ  َمْبَع ُتؿْ  ،☺ حُمَؿ  وًرا َؾِكْ ػ  يَعيِ  بَِتْبِديؾِ  ـُ يَعيِ  َوَتْؽِذيِى  ،اْدَِسقِح  َذِ دٍ  َذِ ََم  ،☺ حُمَؿ  َػَرِت  ـَ يَعيِ  بَِتْبِديؾِ  اْفقَُفقدُ  ـَ  َذِ

يَعيِ  َوَتْؽِذيِى  ،افت ْقَراةِ  ْكِجقؾِ  َذِ َػُروا ُثؿ   ،اإْلِ يَعيِ  بَِتْؽِذيِى  ـَ دٍ  َذِ   ُرُشؾِ  َشوئِرِ  َوَظَذ  ☺ حُمَؿ 
ِ
ـ   ََّلْ  اْدَِسقَح  َؾِنن  . َأَْجَِعغَ  اّلل  ٌَ  َفُؽؿُ  َيُس ْثؾِق  افت 

ََؿوكِقِؿ، َواْفَؼْقَل  ْٕ َٓ  بِو َغ، َربُّ  بَِلن فُ  اْفَؼْقَل  َو
ِ
َٓ  اْفَعوَد ـ   َو ـِْزيرِ  اْشتِْحاَلَل  َفُؽؿُ  َش هِ  اخْلِ ـَ  َوَؽْرِ َموِت، ِم َٓ  اْدَُحر  َتوِن، َتْركَ  َو َٓ  اخْلِ اَلةَ  َو  إَِػ  افص 

ِق، َٓ  اْدَْؼِ َوذَ  َو ـْ  َأْرَبوًبو َوُرْهَبوَِّنِؿْ  َأْحَبوِرِهؿْ  اَّت  ، ُدونِ  ِم
ِ
َٓ  اّلل  كَ  َو َ َوذَ  افؼ  ؾِقِى، افت ََمثِقؾِ  َواَّت  ـَ  َواْفَغوِئبِغَ  اْدَْقَتك َوُدَظوءَ  َوافص    ِم

ِ
َنْبَِقوء ْٕ  ا

غَ  وحِلِ ِهؿ، َوافص  ، َوُشَماََلُؿُ  َوَؽْرِ ٍَ ِئ َٓ  احْلََقا ْهَبوكِق َي، َو ـَ  َذفَِؽ  َوَؽْرَ  افر  ِت  ِم تِل اْدُـَْؽَرا َٓ  اْدَِسقُح، َفُؽؿُ  وَيُسـ فَ  َوََّلْ  َأْحَدْثُتُؿقَهو، اف   َأنُْتؿْ  َمو َو

ـ يُ  ِهَل  َظَؾْقفِ  تِل افسُّ ـْ  َتَسؾ ْؿُتُؿقَهو اف  يُ  َبْؾ . اْدَِسقِح  ُرُشؾِ  ِم ـَ  َظَؾقْفِ  َأنُْتؿْ  َمو َظوم  ـِ  ِم ـَ ِري غَ  َبْعدَ  ُمْبَتَدَظيٌ  حُمَْدَثيٌ  ُأُمقرٌ  افسُّ َصْقِمُؽؿْ  ،احْلََقا  ـَ

ـَ  َيْقًمو مَخِْسغَ  بِقِع، َزَم ؿْ  افر  ـُ َوِذ ، َواْْلُْؿَعيِ  اخْلَِؿقسِ  َيْقمَ  ِظقًدا َواَّت  ًِ ْب َٓ  اْدَِسقُح  َيُسـ فُ  ََّلْ  َهَذا َؾِنن   َوافس  ـَ  َأَحدٌ  َو ِري َغ، ِم َذفَِؽ  احْلََقا ـَ  ِظقدُ  َو

قاَلدِ 
ِ
ـْ  َذفَِؽ  َوَؽْرُ  َواْفِغَطوِس، اْد ؿ ِم ـُ ؾِقِى  ِظقدُ  َبْؾ . َأْظَقوِد ََم  افص  كِق يُ  شِهقاَلَكيُ » اْبَتَدَظْتفُ  إِك  ا َو: َتُؼقُفقنَ  َؾَلنُْتؿْ  ُؿْسَطـْطَِغ، ُأمُّ  اْفُؼـَْدَؿوكِق يُ  احْلَر   إَِّن 

تِل ِهَل  ؾِقَى  َأْطَفَرِت  اف  ًْ  افص  ًِ  َوَصـََع ِري غَ  اْدَِسقِح  َبْعدَ  َوَذفَِؽ  ِظقًدا، ُطُفقِرهِ  فَِقْؿ ةٍ  َواحْلََقا ـَ  َضِقيَؾيٍ  بُِؿد   اْدَِسقِح  َبْعدَ  ُؿْسَطـْطِغَ  اْدَؾِِؽ  َزَم

َثرَ  ـْ ـْ  بَِل َمونِ  َذفَِؽ  َويِف . َشـَيٍ  َثاَلثَِِمَئيِ  ِم ََموَكيَ  َأْحَدْثُتؿُ  افز  ْٕ   فِـُُصقصِ  ا
ِ
َنْبِقَوء ْٕ ـِْزيرِ  اْشتِْحاَلَل  َوَأْطَفْرُتؿُ  ،َمْقِضعٍ  َؽْرِ  يِف  ا ـْ  َوُظُؼقَبيَ  اخْلِ ْ  َم  ََّل

ْؾُف، ـُ َمونِ  َذفَِؽ  يِف  َواْبَتَدْظُتؿْ  َيْل ؾِقِى، َتْعظِقؿَ  افز  ـْ  َذفَِؽ  َوَؽْرَ  افص  َذفَِؽ  بَِدِظُؽؿ، ِم ـَ ُتُى  َو كِغِ  ـُ تِل اْفَؼَقا ؿْ  اف  ـُ يَعيً  ُشـ يً  َجَعْؾُتُؿقَهو ِظـَْد  َوَذِ

ءٌ  ؾِقَفو ـِ  َرْ   َظ
ِ
َنْبِقَوء ْٕ ِري غَ  ا ثِرٌ  ،َواحْلََقا ـَ ـْ  اْبَتَدَظفُ  ؾِقَفو ِِم و َو ـِ  َٓ  َيـُْؼُؾقَكفُ  َٓ  َبْعَدُهؿْ  َم َٓ  اْدَِسقِح  َظ ـِ  َو ِري غَ  َظ ُظقنَ  َؾَؽقَْػ  ،احْلََقا  َظَذ  َأن ُؽؿْ  َتد 

ـ يِ  يَعيِ  افسُّ ِ تِل َوافؼ  ونَ  اف  رِ  ُيْعَؾؿُ  ِِم و َوَهَذا ،♠اْدَِسقُح  َظَؾقَْفو ـَ ْضطَِرا ِٓ ُترِ  بِو ِذٌب  َأن فُ  َوافت َقا ٌ  ـَ  [.َبغ 
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 مـ ـوكقا  افذيـ افؽبور افػالشػي أئؿي مؼوٓت قجدتُ  وَلذا](: 161-161صـ) ريؼافط   آداب يف ػفصـ   ومو حزبقف يف وذيلافّش  ظذ دافر  

 يف أن   اهللُ  رَ ـَ ذَ  وَلذا ،صورىوافـ   افقفقد ـوكً ـَم ،دىهُ  ظذ ـوكقا  إصؾ يف وبئيافّص  ؾنن   ،إنبقوء أؿقال ظـ َّترج ٓ ـػوءاحلُ  وبئيافّص 

ـَ  إِن  ▬ :تعوػ ؿقفف يف ُشعداء قائػافط   هذه ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى َهوُدوا َواف  ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِخرِ  َواْفقَْقمِ  بِوّلل  ْٔ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا

ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َٓ  َرِّب  َٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َو   هذه أن   ظذ هذا ؾدل   ،[16 : افبؼرة] ♂ََيَْزُكقنَ  ُهؿْ  َو
ِ
 يممـ مـ ؾقفو ـون إربعي ؾؾَ اد

 صؼقًّو ،ؽرهؿ ومـ مـفؿ ،بف رَ ػَ ـَ  مـ ـون ،☺ حمؿًدا اهلل بعٌ ح و ثؿ   ،أخرة يف عداءُش  ؿوأَّن   ،صوحلًو ويعؿؾ أخر وافققم بوهلل

ًبومُ  ـَ  إِن  ▬ :ؿقفف يف ذـرهؿ اهللَ  ؾنن   ،وادؼـغ ادجقس بخالف. عذ  ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي وبِِئغَ  َهوُدوا َواف   َواْدَُجقَس  َوافـ َصوَرى َوافص 

ـَ  ِذي قا  َواف  ـُ َ  إِن   َأْذَ َ  إِن   اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َبْقـَُفؿْ  َيْػِصُؾ  اّلل  ؾ   َظَذ  اّلل    ـُ
ٍ
ء   رَ ـِ ذُ  ـوؾفُ [ 11 : احلٍ] ♂َصِفقدٌ  َرْ

ِ
 ُؾ ِص ػْ يَ  فأن   بغ  فقُ  ،ًافس   ؾؾَ اد

 ،صورىوافـ   وافقفقد وبئغافّص  بعض ظذ أثـك ـَم وادؼـغ ادجقس مـ أحدٍ  ظذ بحوكفُش  ـِ ثْ يُ  ؿؾَ ؾَ  ،ظؾقفؿ ـِ ثْ يُ  وَّل ،افؼقومي يقم بقـفؿ

 فؽون ـتوٍب  أهؾ ـوكقا  فق إذ ،كسوئفؿ كؽوح وٓ ،ذبوئحفؿ ُتبوح ؾال ،ـتوب أهؾ فقسقا  ادجقس أن   ظذ ؾَمءافعُ  فقرَُج  بف اشتدل   وِمّ  وهذا

 مـ ؾودحؿقد ،ُيَذم مـ وؾقفؿ َُيَْؿد مـ ؾقفؿ وبئغافّص  أن   ـوهُ  وادؼصقد. صورىوافـ   افقفقد يف ـون ـَم ،ظؾقف اهللُ  ُيثـل مـ ؾقفؿ

 [.وبئغافص   همٓء مـ ؿهُ  وادسؾؿغ صورىوافـ   افقفقد مـ يؽقكقا  َّل إذا ادحؿقدون وافػالشػي ،إنبقوء وفػقا ُُي  َّل وبئغافص  

و](: 676-671/ 5) افػتووى َمؿقع ََم  ،َحؼٌّ  ِديـِِفؿْ  َؾَلْصُؾ : َوافـ َصوَرى اْفقَُفقدُ  َوَأم  ـَ  إن  ▬: َتَعوَػ  َؿوَل  ـَ ِذي ـَ  آَمـُقا  اف  ِذي  َهوُدوا َواف 

وبِِئغَ  َوافـ َصوَرى ـْ  َوافص  ـَ  َم   آَم
ِ
ِخرِ  َواْفَقْقمِ  بِوّلل  ْٔ ِؿْ  ِظـْدَ  َأْجُرُهؿْ  َؾَؾُفؿْ  َصوحِلًو َوَظِؿَؾ  ا َٓ  َرِّب  َٓ  َظَؾقِْفؿْ  َخْقٌف  َو َزُكقنَ  ُهؿْ  َو ـْ  ♂ََيْ ؾٌّ  َفِؽ  ـُ

ـْ  يـَْغِ  ِم ٌل  افد  ُفقا  اْفقَُفقدَ  َؾِنن   ؛َمـُْسقٌخ  ُمَبد  ُؾقا  َبد  يَعتِِفؿْ  َبِؼق يُ  ُكِسَخ  ُثؿ   ،َوَحر  تِل اْفُؽُتِى  َوَكْػُس . ☺ بِوْدَِسقِح  َذِ  اْفَقُفقدِ  بَِلجِْدي اف 

ةِ  ِمْثُؾ  - َوافـ َصوَرى   ُكُبق 
ِ
َنْبَِقوء ْٕ َثرُ  َوِهَل  ا ـْ ـْ  َأ ـَ  ِم ي ةً  ِظْؼِ َهو ُكُبق  ُ  - َوَؽْرُ ُؿْ  ُتَبغ  ُفقا  َأَّن  يَعَتُفؿْ  َوَأن   ،َبد  ُ  َتـَْسُخ  َذِ يَ  َوُتَبغ  دٍ  ِرَشوَفيِ  ِصح   حُمَؿ 

ـْ  ؾِقَفو َؾِنن   ،☺ ْظاَلمِ  ِم ئِؾِ  اإْلِ َٓ ةِ  َظَذ  َوافد  ـْ  َأجًْضو َوِؾقَفو ،ُمَصـ َػوٍت  اْفُعَؾََمءُ  ؾِقفِ  َصـ َػ  َؿدْ  َمو: اْدُْرَشؾِغَ  َخوَتؿِ  ُكُبق  ْختاَِلِف  افت ـَوُؿضِ  ِم ِٓ  َوا

ُ  َمو ـْ  َوِؾقَفو ،افت ْبِديؾِ  ُوُؿقعَ  َأجًْضو ُيَبغ  َْخَبورِ  ِم ْٕ ـْ  ا ُ  َمو َبْعَدَهو َكْحقٍ  ِم َو ُيَبغ   َكوَطْرَكو َوَؿدْ . اْدََطوفِِى  َهِذهِ  َظَذ  َيُدلُّ  َمو َؾِعـَْدُهؿْ  َمـُْسقَخٌي؛ َأَّن 

ـْ   َواِحدٍ  َؽْرَ  ـْ  َوَأْشَؾؿَ  ،َذفَِؽ  ََلُؿْ  َوَبق ـ و ،اْفِؽَتوِب  َأْهؾِ  ِم ِئُػ  َوِخَقوِرِهؿْ  ُظَؾََمِئِفؿْ  ِم  َمو َوُيَبق ـُقنَ  ،ِديـِِفؿْ  َأْهَؾ  ُيـَوطُِرونَ  َوَصوُروا ،َضَقا

ـْ  ِظـَْدُهؿْ  ِئؾِ  ِم َٓ ةِ  َظَذ  افد  دٍ  ُكُبق  ؿ  ـ   ،☺ حُمَ ـْ  َوَهَذا. َذفَِؽ  َؽْرَ  ََتَْتِؿُؾ  َٓ  اْفُػْتَقو َهِذهِ  َوَفِؽ ْؽَؿيِ  ِم   يِف  احْلِ
ِ
ْزَييِ  اْفِؽَتوِب  َأْهؾِ  إْبَؼوء  إذْ  ؛بِوْْلِ

ـْ  ِظـَْدُهؿْ  ِهدِ  ِم َقا ئِؾِ  افش  َٓ ةِ  َظَذ  َوافد  دٍ  ُكُبق  ـْ  َوِظـَْدُهؿْ  ،☺ حُمَؿ  ِهدِ  ِم َقا ـْ  بِفِ  َأْخَزَ  َمو َظَذ  افش  يََمنِ  ِم   اإْلِ
ِ
ِخرِ  َواْفقَْقمِ  بَِوّلل  ْٔ ُ  َمو: ا  َأن   ُيَبغ 

ًدا ـِ  َجوءَ  ☺ حُمَؿ  ي ًْ  اف ِذي بِوفد  ُشُؾ  بِفِ  ُبِعَث ـْ  َوَأْخَزَ  ،َؿْبَؾفُ  افرُّ   َتْقِحقدِ  ِم
ِ
ْت  َمو بِِؿْثؾِ  َوِصَػوتِفِ  اّلل  َنْبِقَوءُ  بِفِ  َأْخَزَ ْٕ  [.َؿْبَؾفُ  ا
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