
 
1 

محقؿرريـماظربلؿمآماظ

مـاغقةحؾةماظرجاععةمدؼاديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادل

مآغقةراظؼمطؾقةماظعؾقمماالدالعقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادلادةم:ماظؾالشة

مدضقؼةمم05اظزعـم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممآنمممممممممممممممممممرضلؿمسؾقمماظؼ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼؿمأ.د.

 اظؿؼدؼؿمواظؿلخريميفماظؼرآنماظؽرؼؿةماالوديم:ممراحملاض

مبدأغامبؽؾؿةمدابؼةم ادلػفقمماظػعؾلمعـمحقثماظدالظةماظؾغقؼةمظؾؿؼدؼؿمواظؿلخريمأغفمإذا

مشريػامصؼدمضدعـاػاميفماظؽالم.مواظؿؼدؼؿمغقسانمأومثالثة:سؾكم

متعادي مضقظف مسبق مساعؾف مسؾك ماظؾػظ مغلؿعني( تؼدؼؿ موإؼاك مغعؾد وضقظفم )إؼاك

موضقظـام:مزؼدًامأطؾمأومزؼدًامأطرعت.وممبقؿدماضؿدؼت. )وربؽمصؽٓؾر( تعادي

متعادي مضقظف موذظؽمسبق مسؾكمبعضميفمشريماظعاعؾ مبعضفا ماِّظػاز مٔبٔفم)َو تؼدؼؿ مُأٔػٖؾ َعا

م)َوَعامُأٔػٖؾمٔظَغِقِرماظؾَّٔفمٔبٔف(مادلائدة وضقظف ٔظَغِقِرماظؾَّٔف(ماظؾؼرة

مأواًل:متؼدؼؿماظؾػظمسؾكمساعؾف:

ماظظرفم ماحلالمسؾكمصعؾفموتؼدؼؿ مادلػعقلمبفمسؾكمصعؾفموتؼدؼؿ ماظؾابمتؼدؼؿ وعـمػذا

موتؼدؼؿماخلربمسؾكمادلؾؿدأموسبقم ماظؿؼدؼؿميفمواجلارمواجملرورمسؾكمصعؾفؿا ذظؽ.موػذا

اظغاظبمؼػقدماإلخؿصاصمصؼقظؽم)أندتمخاظدًا(مؼػقدمأغؽمأندتمخاظدًاموالمؼػقدمأغؽم

خصصتمخاظدًامباظـفاةمبؾمجيقزمأغؽمأندتمشريهمأومٕمتـفدمأحدًامععف.مصنذامضؾت:م

مخاظدًامأندتمأصادمذظؽمأغؽمخصصتمخاظدًامباظـفدةموأغؽمٕمتـفدمأحدًامآخر.

يفم )إؼاكمغعؾدموإؼاكمغلؿعني( دؼؿميفماظؼرآنمطـري:مصؿـمذظؽمضقظفمتعاديوعـؾمػذاماظؿؼ

دقرةماظػاهة،مصؼدمضٓدممادلػعقلمبفمإؼاكمسؾكمصعؾماظعؾادةموسؾكمصعؾماإلدؿعاغةمدونم

صعؾماهلداؼةمضؾؿمؼؼؾمإؼاغاماػدمطؿامضالميفماِّوظقني،مودؾبمذظؽمأنماظعؾادةمواإلدؿعاغةم

موػذمغظريمضقظفمتعاديزبؿصؿانمبآمتعاديمصالمؼعؾدم موالمؼلؿعانمبف. )َبِؾم أحدمشريه
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ـَم) ـَماظٖشأطِرؼ ـِمٔع ـُِؿِؿمِإٖؼاُهمَتِعُؾُدوَنم وضقظف (ماظزعرم(66اظؾََّفمَصاِسُؾِدمَوُط )َواِذُؽُروامٔظؾَّٔفمِإِنمُط

ماظؾؼرة(271) ماظعؾادةم ( مِّن موذظؽ مادلقضعني ميف ماظعؾادة مصعؾ مسؾك مبف مادلػعقل صؼدم

متعادي.زبؿصةمبآم

(م21)َوَسَؾكماظؾَّٔفمَصْؾَقَؿَقطَِّؾماْظُؿَؿَقطخملُؾقَنم) **موعـؾماظؿؼدؼؿمسؾكمصعؾماإلدؿعاغةمضقظفمتعادي

ماِّسراف(وضقظف وضقظف ابراػقؿ( مربـا، متقطؾـا مآ مسؾك مُأٔغقُبم ) مَوِإَظِقٔف مَتَقطَّْؾُت )َسَؾِقٔف

ؽمِّنماظؿقّطؾمالمؼؽقنمصؼدمماجلارمواجملرورمظؾدالظةمسؾكماإلخؿصاصموذظ (مػقد(88)

مإالمسؾكمآموحدهمواإلغابةمظقلتمإالمإظقفموحده.

وٕمؼؼدممعػعقلماهلداؼةمسؾكمصعؾفمضؾؿمؼؼؾم:مإؼاغاماػدمطؿامضالمإؼاكمغعؾدموذظؽمِّنم

رؾبماهلداؼةمالمؼصّّمصقفماإلخؿصاصمإذمالمؼصّّمأنمتؼقلماظؾفؿماػدغلموحديموالمتفدم

مشرييمأومُخصينمباهلداؼةمعـمد ونماظـاسموػقمطؿامتؼقلماظؾفؿمارزضينمواذػينمأحدًا

وساصين.مصلغتمتلللمظـػلؽمذظؽمزٕمتللظفمأنمخيصؽموحدكمباظرزقمواظشػاءمواظعاصقةم

مصالمؼرزقماحدًامشريكموالمؼشػقفموالمؼعاصقف.

متعادي مضقظف ماظؿؼدؼؿ معـ ماظـقع مػذا موعـ ـَ ** مَتَقطَّْؾ مَوَسَؾِقٔف مٔبٔف ـٖا مَآَع ـُ ماظٖرِحَؿ مُػَق ام)ُضِؾ

مُعٔؾنٍيم) مٔصلمَضَؾاٍل مُػَق ـِ مَع صؼدمماظػعؾمآعـامسؾكماجلارمواجملرورم (مادلؾؽ(19َصَلَؿِعَؾُؿقَن

)بف(موأٓخرمتقطؾـامسـماجلارمواجملرورم)سؾقف(موذظؽمِّنماإلميانمدلامٕمؼؽـمعـقصرًاميفم

ماإلميانمبآمبؾمالمبدمععفمعـمردؾفموعالئؽؿفموطؿؾفمواظققمماِّخرموشريهمممامؼؿقضػ

مباظؼدرةم صقةماإلميانمسؾقف،مخبالفماظؿقطؾمصنغفمالمجيقزمإالمسؾكمآموحدهمظؿػرده

واظعؾؿماظؼدمينيماظؾاضقنيمضٓدمماجلارمواجملرورمصقفمظقمذنمباخؿصاصماظؿقطؾمعـماظعؾدم

مسؾكمآمدونمشريهمِّنمشريهمالمميؾؽمضرًاموالمغػعًامصقؿقطؾمسؾقف.

ِّنمادلعـكمػقم (ماظشقرى(05)َأَظامِإَظكماظؾَّٔفمَتٔصرُيماْظُلُعقُرم) **موعـمذظؽمأؼضًامضقظفمتعادي

متعادي مضقظف موسبق مشريه. مدون مإظقف ماِّعقر مآمزبؿصمبصريورة مِإَؼاَبُفِؿم أن ـَا مِإَظِق )ِإٖن

ـَامٔحَلاَبُفِؿم)10) إالمإديمآموػقمغظريمم.مصننماإلؼابمالمؼؽقن (ماظغاذقة(16(مُثٖؿمِإٖنمَسَؾِق

متعادي م) ضقظف مَعَكٔب مَوِإَظِقٔف مَأِدُسق م)56)ِإَظِقٔف مَوَتَقظَّك مَطٖذَب ـِ م)َوَظٔؽ موضقظف ماظرسد( (م51(
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صادللاقمإديمآموحدهمالمإديمذاتمأخرىموػذامظقسمعـماظؿؼدؼؿمعـمأجؾمعراساةم اظؼقاعة(

ماإلخؿصاص مظؼصد مػق مبؾ مبعضفؿ مذػب مطؿا ماآلي مظرؤوس مضقظفممادلشاطؾة غظري

م) تعادي مَجٔؿقّعا مَعِرٔجُعُؽِؿ م)4)ِإَظِقٔف مُطؾُُّف ماْظَلِعُر مُؼِرَجُع م)َوِإَظِقٔف موضقظف مؼقغس( (م215(

م) وضقظف ػقد( مَرأجُعقَن ـَا مِإَظِق مُطٙؾ مَبِقـَُفِؿ مَأِعَرُػِؿ ماِّغؾقاء(95)َوَتَؼطَُّعقا وشريمذظؽمعـم (

ماآلؼات.

متعادي مضقظف ماظؾاب مػذا موعـ م)م)ِإَظِقٔف ** ماظٖلاَسٔة مٔسْؾُؿ مصصؾت(47ُؼَرٗد ماظلاسةم ( صعؾؿ

ماظٖلاَسٔةم مٔسْؾُؿ ـَِدُه مٔس ماظؾََّف متعادي)ِإٖن مضقظف موسبقه مشريه مأحد مؼعؾؿف مال زبؿصمبآموحده

مصؼدمماظظرفماظذيمػقماخلربمسؾكمادلؾؿدأموػقمغظريماآلؼةماظلابؼة. (مظؼؿان(54)

مضقظف موسبق ماْظَغ ** مَعَػأتُّّ ـَِدُه م))َؤس مُػَق مِإظَّا مَؼِعَؾُؿَفا مَظا ماِّغعام(09ِقٔب ماظظرفم ( صؼدم

اظذيمػقماخلربمسؾكمادلؾؿدأم)عػاتّّماظغقب(موذظؽمالخؿصاصفمدؾقاغفمبعؾؿماظغقبمأالم

مإالم ترىمطقػمأطدمذظؽماإلخؿصاصمبلدؾقبمآخرمػقمأدؾقبماظؼصرمصؼال:مالمؼعؾؿفا

مػق؟

واظــاءمواظؿعظقؿمواظؿقؼريموشريمظغرضمآخرمطادلدحمم وضدمؼؽقنماظؿؼدؼؿمعـمػذاماظـقع

ذظؽمعـماِّشراض،مإالمأنماِّطـرمصقفمأغفمؼػقدماإلخؿصاص.موعـماظؿؼدؼؿماظذيمالمؼػقدم

مَضِؾُؾم اإلخؿصاصمضقظفمتعادي: ـِ مٔع ـَا مَػَدِؼ مَوُغقّحا ـَا مَػَدِؼ مَوَؼِعُؼقَبمُطٛؾا مِإِدَقاَق مَظُف ـَا )َوَوَػِؾ

ماِّغعام(84) مظقسمعـمبابماظؿكصقصم ( مإالمغقحًامصفذا مػدؼـا معا مأغـا مظقسمععـاه إذ

(مَوَأٖعاماظٖلأئَؾمَصَؾام9)َصَلٖعاماْظَقٔؿقَؿمَصَؾامَتْؼَفِرم) وإمنامػقمعـمبابمادلدحمواظــاء.موسبقمضقظف

ـَِفِرم) إذمظقسمادلؼصقدمبفمجقازمضفرمشريماظقؿقؿموغفرمشريماظلائؾموإمنام (ماظضقك(25َت

مضع ماظقؿقؿ مصنن ماظؿقجقف مباب معـ مصؼدعفؿامػق ماظؼفر معظـة موػؿا ماظلائؾ قػموطذظؽ

مظالػؿؿاممبشلغفؿامواظؿقجقفمإديمسدممادؿضعاصفؿا.

م

محقؿرريـماظربلؿمآماظ

محؾةماظـاغقةرجاععةمدؼاديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادل
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مآغقةرادلادةم:ماظؾالشةماظؼممممممممطؾقةماظعؾقمماالدالعقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدضقؼةمم05آنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعـم:مرضلؿمسؾقمماظؼ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼؿمأ.د.

م

مةماظـاغقةم:ممراحملاض

مثاغقًا:متؼدؼؿماظؾػظموتلخريهمسؾكمشريماظعاعؾ:

متؼدؼؿ ماظؼقل،ممإن مودقاق مادلؼام مؼؼؿضقفا مأدؾابمسدؼدة مبعضمظف مسؾك مبعضفا اِّظػاز

مطاغتمبفمسـاؼؿؽمأطربم مؼؽقنمظؾعـاؼةمواإلػؿؿام.مصؿا مضقهلؿ:مإنماظؿؼدؼؿمإمنا جيؿعفا

متؽقنم مظػظةمععقـةمبؾمضد مواظعـاؼةمباظؾػظةمالمتؽقنمعـمحقثمأغفا ضدعؿفميفماظؽالم.

ؾققؽمأنمتؼدممطؾؿةميفمعقضعمثؿمتمخرػاميفماظعـاؼةمحبلبمعؼؿضكماحلال.موظذامطانمس

عقضعمآخرمِّنمعراساةمعؼؿضكماحلالمتؼؿضلمذاك.مواظؼرآنمأسؾكمعـؾميفمذظؽمصنغامغراهم

مسؾكم ماظلؿاء مؼؼدم معـاًل مصـراه مأخرىمسؾكمحلبمادلؼام. معرة موؼمخرػا معرة مظػظة ؼؼدم

مؼؼ مؼؼدمماإلغسمسؾكماجلـموعرة مؼؼدمماِّرضمسؾكماظلؿاءموعرة دمماجلـماِّرضموعرة

سؾكماإلغسموعرةمؼؼدمماظضرمسؾكماظـػعموعرةمؼؼدمماظـػعمسؾكماظضرمطؾمذظؽمحبلبمعام

مؼؼؿضقفماظؼقلمودقاقماظؿعؾري.

ماظؿؼدؼؿمأومذاكمصنغفمالمؼصّّماإلطؿػاءمباظؼقلمإغفمضدمم مأردتمأنمتؾنيمأدؾابمػذا صنذا

مذاماظؿؼدؼؿ.ػذهماظؽؾؿمظؾعـاؼةمبفامواإلػؿؿاممدونمتؾقنيمعقارـمػذهماظعـاؼةمودؾبمػ

صنذامضقؾمظؽمعـاًل:مدلاذامضدمماظلؿاءمسؾكماِّرضمػـا؟مضؾتمِّنماإلػؿؿاممباظلؿاءمأطربمثؿم

إذامضقؾمظؽمودلاذامضدمماِّرضمسؾكماظلؿاءميفمػذهماآلؼةمضؾتمِّنماإلػؿؿاممباِّرضمػـام

مباِّرضمػـام ماإلػؿؿام مأطربموطان مػـاك مباظلؿاء ماإلػؿؿام مطان مودلاذا مضقؾ مصنذا أطرب،

مرب؟أط
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وجبمسؾقؽمأنمتؾنيمدؾبمذظؽموبقانماإلخؿالفمبنيمادلقرـنيمحبقثمتؾنيمأغفمالمؼصّّم

مسؾكم ماظلؿاء متؼدؼؿ مأو ماظلؿاء مضدعتمصقف مصقؿا ماِّرضمسؾكماظلؿاء مالمحيلـمتؼدؼؿ أو

اِّرضمصقؿامضدعتمصقفماِّرضمبقاغًامذاصقًا.موطذظؽمبؼقةمادلقارـماِّخرى.مأعامأنمتؽؿػلم

مض ماظؾػظة مػذه مأن ماإلبفام.مبعؾارة موجقه معـ موجف مصفذا مبفا مواإلػؿؿام مظؾعـاؼة دعت

مؼضقعمععرصةماظؿؿاؼزمبنيماِّداظقبمصالمتعرفماِّدؾقبماظعاظلماظرصقعم واإلطؿػاءمبفا

عـماِّدؾقبمادلفؾفؾماظلكقػمإذمطامواحدمؼؼقلمظؽ:مإنمسـاؼيتمبفذهماظؾػظةمػـامأطربم

مدونماظؾصرممبامؼلؿقؼفمادلؼامموعامؼؼؿضقفماظلقاق.

م معـمإن محظًا مأوتقا مباظؿعؾريمواظذؼـ ماظؾصر مأػؾ مؼعرصف مرصقع مواظؿلخريمصـ ماظؿؼدؼؿ صـ

مععرصةمعقاضعماظؽؾؿموظقسمادساءمؼدسكماومطؾؿةمتؼال.

ماظذروةميفموضعماظؽؾؿاتماظقضعماظذيم ميفمشريه ماظػـمطؿا وضدمبؾغماظؼرآنماظؽرؼؿميفمػذا

ػماظؼرآنماظؽرؼؿماظذيمتلؿقؼفميفماظؿعؾريمحبقثمتلؿؼرميفمعؽاغفامادلـادب.موٕمؼؽؿ

وضعماظؾػظةممبراساةماظلقاقماظذيموردتمصقفمبؾمراسكمذيقعمادلقاضعماظيتموردتمصقفام

ماظؿعؾريمعؿلؼًام مصـرى مطؾف. ماظؽرؼؿ ماظؼرآن ميف مذاعؾة مواحدة مغظرة مإظقفا موغظر اظؾػظة

معؿـادؼًامععمشريهمعـماظعؾرياتمطلغفمظقحةمصـقةمواحدةمعؽؿؿؾةمعؿؽاعؾة.

دضقؼميفموضعماِّظػازمورصػفامجبـبمبعضمدضةمسفقؾةمصؼدمتؽقنمظفممإنماظؼرآنماظؽرؼؿ

خطقطمساعةميفماظؿؼدؼؿمواظؿلخريموضدمتؽقنمػـاكمعقارـمتؼؿضلمتؼدؼؿمػذهماظؾػطقمأوم

تؾؽمطامذظؽمعرتعكمصقفمدقاقماظؽالممواإلتلاقماظعامميفماظؿعؾريمسؾكمأطؿؾموجفموأبفكم

مصقرة.مودـقضّّمػذاماظؼقلماجملؿؾمبؾقانمذاف.

مادلؼاممإن مؼؼؿضقف محلؾؿا موؼمخرػا ماِّظػاز مؼؼدم مذطرت مطؿا مدقاقم اظؼرآن مؼؽقن صؼد

مػذام مسؾك ماظؽؾؿات مصريتب ماظقجقد، ميف مواِّوظقة ماظؼدم محلب معؿدرجًا معـاًل اظؽالم

متعادي مضقظف موذظؽمسبق ماظذيمؼؾقفموػؽذا مثؿ مباِّضدم ـٖم اِّداسمصقؾدأ ماْظٔف مَخَؾْؼُت )َوَعا

مٔظَقِعُؾ مِإظَّا م)َواْظِنِغَس ماظذارؼات(06ُدوِن مضقظفم ( مبدظقؾ ماإلغس مخؾؼ مضؾؾ ماجلـ صكؾؼ
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ماظٖلُؿقِمم) تعادي مَغاِر ـِ مٔع مَضِؾُؾ ـِ مٔع ـَاُه مَخَؾْؼ صذطرماجلـمأواًلمثؿمذطرم (ماحلفر(17)َواْظَفاٖن

ماإلغسمبعدػؿ.

مَغِقْمم) **موسبقمضقظفمتعادي مَوَظا مٔدـٌَة مَتْلُخُذُه ظـعاسمِّنماظٚلـةموػلما (ماظؾؼرة(100)َظا

متلؾؼماظـقممضؾدأمباظلـةمثؿماظـقم.

ـِٔفِؿم **موعـمذظؽمتؼدؼؿمسادمسؾكمٔقدمضالمتعادي ـِمَعَلأط ـَمَظُؽِؿمٔع )َوَساّدامَوَثُؿقَدمَوَضِدمَتَؾٖق

مصننمسادًامأدؾؼمعـمٔقد. (ماظعـؽؾقت(58)

اظَّٔذيمم)َوُػَق **موحعؾقامعـمذظؽمتؼدؼؿماظؾقؾمسؾكماظـفارمواظظؾؿاتمسؾكماظـقرمضالمتعادي

م) مَؼِلَؾُققَن مٔصلمَصَؾٕؽ مُطٙؾ مَواْظَؼَؿَر مَواظٖشِؿَس مَواظـَٖفاَر ماظؾَِّقَؾ ماِّغؾقاء(55َخَؾَؼ ماظؾقؾم ( صؼدم

ماظشؿسمسؾكم موضدم مطاغتماظظؾؿة مضؾؾمخؾؼماِّجرام موذظؽمِّغف ماظـفار مأدؾؼمعـ ِّغف

مضؾؾفميفماظقجقد.موضال مَو اظؼؿرمِّغفا ماظؾَِّقَؾ مٔظُلؤظلم)ُؼَؼؾخملُبماظؾَُّف مٔصلمَذٔظَؽمَظٔعِؾَرًة مِإٖن اظـَٖفاَر

م) إديمشريمذظؽمعـماآلؼاتماظؽـرية.موعـؾمتؼدؼؿماظؾقؾمسؾكماظـفارم (ماظـقر(44اْظَلِبَصاِر

متعادي مضال مذطرت. مطؿا ماظـقر مسؾك ماظظؾؿات م) تؼدؼؿ مَواظـٗقَر ماظظُُّؾَؿأت (م2)َوَجَعَؾ

ميفماظؾقؾ.وذظؽمِّنماظظؾؿةمضؾؾماظـقرمدلامعرم اِّغعام(

ماْظَعِزؼُزم ضاظقا:موعـمذظؽمتؼدؼؿماظعزؼزمسؾكماحلؽقؿمحقثموردميفماظؼرآنماظؽرؼؿ )َوُػَق

مضاظقامِّغفمسٓزمصقؽؿ. (ماحلشر(2اْظَقٔؽقُؿم)

مضالم مأول مصاظؼقة مباظؼقة مشؾب مأي مصعٓز مضقي مِّغف ماظعزة مسؾك ماظؼقة متؼدؼؿ موعـف **

م) تعادي مَسِزؼْز مَظَؼِقٙي ماظؾََّف م)45)ِإٖن مو ماحلج(75( م) وضال ( مَسِزؼّزا مَضِق٘ؼا ماظؾَُّف (م10)َوَطاَن

ماِّحزاب(.

عـفمتؼدؼؿمآمدؾقاغفميفماظذطرمطؼقظفم وضدمؼؽقنماظؿؼدؼؿمحبلبماظػضؾمواظشرف **

ـَماظـٖٔؾٚقنَيم تعادي ـَمَأِغَعَؿماظؾَُّفمَسَؾِقِفِؿمٔع ـِمُؼٔطِعماظؾََّفمَواظٖرُدقَلمَصُلوَظٔؽَؽمَعَعماظَّٔذؼ َواظٚصٚدؼٔؼنَيم)َوَع

ـَمُأوَظٔؽَؽمَرٔصقًؼام) صؼدممآمسؾكماظردقلمثؿمضدمم (ماظـلاء(.69َواظٗشَفَدأءمَواظٖصأظٔقنَيمَوَحُل

مؼعدػؿم معـ مذطر مثؿ ماظـؾققن مباِّصضؾنيموػؿ مصؾدأ ماخلؾؼمحبلبمتػاضؾفؿ معـ اظلعداء

وػقمأضؾماخلؾؼمحبلبمتػاضؾفؿ.مطؿامتدرجمعـماظػؽةماظؼؾقؾةمإديماظؽـرةمصؾدأمباظـؾقنيم
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ثؿماظصٓدؼؼنيموػؿمأطـرمثؿماظشفداءمثؿماظصاحلنيمصؽؾمصـػمأطـرمعـماظذيمضؾؾفمصفقم

مأضؾم مػؿ ماخلؾؼ مأصضؾ مأن مذؽ موال ماظػاضؾ مإدي ماِّصضؾ موعـ ماظؽـرة مإدي ماظؼؾة معـ تدرج

ماخلؾؼمإذمطؾؿامترضكماظـاسميفماظػضؾمضٓؾمصـػفؿ.

متعادي مضقظف مذظؽ موعـ ماظ ** ـَ مٔع مَأَخِذَغا مَوِإِبَرأػقَؿم)َوِإِذ مُغقٍح ـِ مَؤع ـَِؽ مَؤع مٔعقـَاَضُفِؿ ـٖٔؾٚقنَي

م) مَشٔؾقًظا مٔعقـَاًضا ـُِفِؿ مٔع مَوَأَخِذَغا مَعِرَؼَؿ ـِ ماِب مَؤسقَلك ماِّحزاب(7َوُعقَدك مباظردقلم ( صؾدأ

مِّغفمأصضؾفؿ.

مضالمتعادي ماظلؿعمسؾكماظؾصر معـمذظؽمتؼدؼؿ م) **موجعؾقا ماْظَؾٔصرُي ماظٖلٔؿقُع (م22)َوُػَق

مو م) اظشقرى* ماْظَؾٔصرُي ماظٖلٔؿقُع مُػَق ماظؾََّف مشاصر(وضال15)ِإٖن ماْظَؾٔصرُيم ( ماظٖلٔؿقُع مُػَق )ِإٖغف

م) و (2) ماْظَؾٔصرُي ماظٖلٔؿقُع ماإلدراء(06)ُػَق مشاصر( ـِم وضالمتعادي ( مٔع ماْظِنِغَلاَن ـَا مَخَؾْؼ )ِإٖغا

مَدٔؿقّع ـَاُه مَصَفَعْؾ مَغِؾَؿٔؾقٔف مَأِعَشاٍج م)ُغْطَػٕة مَبٔصرّيا ماإلغلان(1ا ماظؾصر.م ( مسؾك ماظلؿع صؼدم

ـَمِإَذامُذطخملُروامٔبَكَؼأتمَرٚبِفِؿمَظِؿمَؼٔكٗروامَسَؾِقَفامُص٘ؿامَوُسِؿَقاّغام) وضال (ماظػرضان(صؼٓدمم75)َواظَّٔذؼ

مِّنماظلؿعمأصضؾ.مضاوالم مضاظقا مصاضدوماظؾصر. مصاضدوماظلؿعمسؾكماظعؿقانموػؿ اظصؿموػؿ

مذ مسؾك مأسؿكمواظدظقؾ ماظـيب مؼؽقن مضد موظؽـ مأصؿ مغقًا مؼؾعث مٕ متعادي مآ مأن ظؽ

مصنغفمسؿلمظػؼدموظده. u طقعؼقب

واظظاػرمأنماظلؿعمباظـلؾةمإديمتؾؼلماظرداظةمأصضؾمعـماظؾصرمصػاضدماظؾصرمؼلؿطقعمأنم

متؾؾقغفم مواِّسؿكمميؽـ ماظؿؾؾقغمسـمآ. ماظردؾ مصننمعفؿة ماظرداظة موؼعلمعؼاصد ؼػفؿ

مادؿق موتقلري مبلفقظةزمبفا متؾؾقغف مميؽـ مال ماظلؿع مصاضد مأن مطاظؾصريمشري مهلا عابف

مطانماظعؿقانمسؾؿاءمطؾارمخبالفماظصؿ.مصؾؽقنم صاِّصؿمأغلىمسـماظػفؿمعـماِّسؿكموظذا

معؿعؾؼمذظؽماظؿؾؾقغمطانمتؼدؼؿماظلؿعمأودي.

وميؽـمأنمؼؽقنمتؼدؼؿماظلؿعمسؾكماظؾصرمظلؾبمآخرمسداماِّصضؾقةموػقمأنمعدىماظلؿعم

أضؾمعـمعدىماظرؤؼةمصؼدممذامادلدىماِّضؾمعؿدرجًامعـماظؼصرمإديماظطقلميفمادلدىموظذامحنيم

ـَامَأِومَأِنمَؼْطَغكم) ضالمعقدكميفمصرسقن ـَامَغَكاُفمَأِنمَؼْػُرَطمَسَؾِق ـَامِإٖغ ضالم رف(م(40)َضاَظامَرٖب

م) مَوَأَرى مَأِدَؿُع مَعَعُؽَؿا ـٔل مِإٖغ مَتَكاَصا مَظا متعادي)َضاَل مرف(46آ مؼقحلم ( مِّغف ماظلؿع صؼدم
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باظؼربمإذماظذيمؼلؿعؽمؼؽقنميفماظعادةمضرؼؾًامعـؽمخبالفماظذيمؼراكمصنغفمضدمؼؽقنم

مبعقدًاموإنمطانمآمالمؼـدمسـممسعفمذلء.
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محقؿرريـماظربلؿمآماظ
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محؾةماظـاغقةرجاععةمدؼاديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادل

مآغقةرطؾقةماظعؾقمماالدالعقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادلادةم:ماظؾالشةماظؼ

مدضقؼةمم05عـم:مآنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزرضلؿمسؾقمماظؼ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼؿمأ.د.

م

موادؾابفمةماظـاظـةم:مماغقاعماظؿؼدؼؿمواظؿلخريراحملاض

ماْظُؿَؽٚذٔبنَيم) وذظؽمطؼقظفمتعادي وضدمؼؽقنماظؿؼدؼؿمحبلبماظرتؾة مُتٔطِع مَظِقم8)َصَؾا مَوٗدوا )

م) مَصُقِدٔػـُقَن ـُ م9ُتِدٔػ مَوَظا م)( مَعِفنٍي مَحؾَّإف مُطٖؾ م)25ُتٔطِع ـَٔؿقٍؿ مٔب مَعٖشإء مَػٖؿاٍز ـٖاٍعم22( مَع )

صننماهلٓؿازمػقماظعٓقابموذظؽمالمؼػؿؼرمإديمعشلمخبالفم (ماظؼؾؿ(21ٔظْؾَكِقِرمُعِعَؿٕدمَأٔثقٍؿم)

مباهلؿازم مصؾدأ مغؼؾمظؾقدؼثمعـمعؽانمإديمعؽانمسـمذكصمإديمذكص. مصنغفا اظـؿقؿة

اسموػذامالمؼػؿؼرمإديمعشلموالمحرطة،مثؿماغؿؼؾمإديمعرتؾةمأبعدميفموػقماظذيمؼعقبماظـ

اإلؼذاءموػقمادلشلمباظـؿقؿةمثؿماغؿؼؾمإديمعرتؾةمأبعدميفماإلؼذاءموػقمأغفمميـعماخلريمسـم

اآلخرؼـ.موػذهمعرتؾةمبعدميفماإلؼذاءمممامتؼدعفا.مثؿماغؿؼؾمإديمعرتؾةمأخرىمأبعدمممام

ريمضدمالمؼصقؾفماسؿداءمأعاماظعدوانمصفقمعرتؾةمأذدميفمضؾؾفاموػقماإلسؿداءمصننمعـعماخل

اإلؼذاء.مثؿمخؿؿفامبؼقظفمأثقؿموػقموصػمجاععمِّغقاعماظشرورمصفلمعرتؾةمأخرىمأذدم

مادلشلم مِّن مصاظرتؾة مبـؿقؿ معٓشاء مسؾك مػٓؿاز متؼدم موأعا م: ماظػقائد مبدائع ميف مجاء إؼذاّء.

ؽمالمؼػؿؼرمإديمحرطةمواغؿؼالمعـمعرتبمسؾكماظؼعقدميفمادلؽان.مواهلؿازمػقماظعٓقابموذظ

عقضعفمخبالفماظـؿقؿ.موأعامتؼدممعـاعمظؾكريمسؾكمععؿدمصؾاظرتؾةمأؼضًامِّنمادلـاعمميـعم

معـمغػلفموادلعؿديمؼعؿديمسؾكمشريهموغػلفمضؾؾمشريه.

)َوُػَقم **موجعؾقامعـمتؼدمماظلؿعمسؾكماظعؾؿمحقثموضعميفماظؼرآنماظؽرؼؿمطؼقظفمتعادي

وذظؽمأغفم (ماِّغػال(62)ِإٖغُفمُػَقماظٖلٔؿقُعماْظَعٔؾقُؿم) وضقظف (ماظؾؼرة(257قُؿم)اظٖلٔؿقُعماْظَعٔؾ

خربمؼؿضؿـماظؿكقؼػمواظؿفدؼد.مصؾدأمباظلؿعمظؿعؾؼفمطاِّصقاتموػؿسماحلرطاتمصننم

عـممسعمحلؽموخػلمصقتؽمأضربمإظقؽميفماظعادةمممـمؼؼالمظؽ:مإغفمؼعؾؿموإنمطانم
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بطـموواضعًامسؾكمعامضربموذطـ.موظؽـمذطرماظلؿقعمأوضعمسؾؿفمتعاديمعؿعؾؼًاممبامزفرمو

ميفمبابماظؿكقؼػمعـمذطرماظعؾقؿمصفقمأوديمباظؿؼدؼؿ.

موميؽـمأنمؼؼال:مإنماظلؿعمعـمودائؾماظعؾؿمصفقمؼلؾؼف.

مضقظف مسبق ماظررية مسؾك مادلغػرة متؼدؼؿ مأؼضًا معـف موجعؾقا مَرٔحقْؿم ** مَشُػقْر ماظؾََّف )ِإٖن

مَرٔحقّؿام) ـريةموضقظفيفمآؼاتمط (ماظؾؼرة(275) مَشُػقّرا ماظؾَُّف ضاظقا:م (ماظـلاء(255)َوَطاَن

ودؾبمتؼدؼؿماظغػقرمسؾكماظرحقؿمأنمادلغػرةمدالعةمواظرريةمشـقؿةمواظلالعةمعطؾقبةم

ميفمضقظف متلخرتميفمدقرةمدؾل مَؼِكُرُجم ضؾؾماظغـقؿةموإمنا مٔصلماْظَلِرِضمَوَعا مَؼٔؾُج مَعا )َؼِعَؾُؿ

ـِِز ـَِفامَوَعامَؼ ـَماظٖلَؿأءمَوَعامَؼِعُرُجمٔصقَفامَوُػَقماظٖرٔحقُؿماْظَغُػقُرم)ٔع صاظرريةممشؾؿفؿم (م(1ُلمٔع

ذيقعًاموادلغػرةمدبصمبعضًا.مواظعؿقممضؾؾماخلصقصمباظرتؾة.موإلؼضاحمذظؽمأنمذيقعم

اخلالئؼمعـماإلغسمواجلـمواحلققانموشريػؿمربؿاجقنمإديمرريؿفمصفلمبرريؿفمهقام

ماحؿموأعامادلغػرةمصؿكصمادلؽؾػنيمصاظرريةمأسٓؿ.وتعقشموبرريؿفمترت

مواظػضة ماظذػب مؼؽـز معـ ميف متعادي مضقظف مأؼضًا مباظرتؾة ماظؿؼدؼؿ موعـ مُؼِقَؿكم ** )َؼِقَم

مٔظَلِغُػٔلُؽِؿم مَػَذامَعامَطـَِزُتِؿ مَوُزُفقُرُػِؿ مَوُجـُقُبُفِؿ مَصُؿْؽَقىمٔبَفامٔجَؾاُػُفِؿ َسَؾِقَفامٔصلمَغاِرمَجَفـَٖؿ

ـُٔزوَنم)َصُذوُضق ـُِؿِؿمَتْؽ صؾدأمباجلؾاهمثؿماجلـقبمثؿماظظفقرمضقؾ:مِّغفؿم (ماظؿقبة(50امَعامُط

مبلرطاغفؿم مسـفموتقظقا موإذامضؿفؿموإؼاهمذبؾسمازوروا ماظػؼريمسؾلقا مأبصروا مإذا طاغقا

مووظقهمزفقرػؿمصؿدرجمحلبماظرتؾة.

مواظؼؾة محبلبماظؽـرة ماظؿؼدؼؿ مؼؽقن م وضد مؼرتبمادلذطقراتمعؿدرجًا مإديمصؼد ماظؼؾة عـ

مضقظف مسبق موذظؽ مادلؼام مؼؼؿضقف محلؾؿا مَواْظَعأطٔػنَيم اظؽـرة مٔظؾطَّأئٔػنَي مَبِقٔؿَل مَرٚفَرا )َأِن

صؽؾمرائػةمػلمأضؾمعـماظيتمبعدػامصؿدرجمعـماظؼؾةمإديم (ماظؾؼرة(210َواظٗرطَِّعماظٗلُفقٔدم)

لماظؽعؾة.مواظعؽقفماظؽـرة.مصاظطائػقنمأضؾمعـماظعاطػنيمِّنماظطقافمالمؼؽقنمإالمحق

ؼؽقنميفمادللاجدمسؿقعًامواظعاطػقنمأضؾمعـماظراطعنيمِّنماظرطقعمأيماظصالةمتؽقنميفمطؾم

أرضمراػرةمأعاماظعؽقفمصالمؼؽقنمإالميفمادللاجدم.مواظراطعقنمأضؾمعـماظلاجدؼـموذظؽم

مإنمطؾمراطعمالمبدمأنمؼلفدموضدمؼؽقنمدفقدمظقسمصقفم ِّنمظؽؾمرطعةمدفدتنيمثؿ
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دماظؿالوةمودفدوماظشؽرمصفقمػـامتدرجمعـماظؼؾةمإديماظؽـرة.موهلذاماظؿدرجمرطقعمطلفق

مضالمتعادي مسؾكمبقتمآماحلرام. مصننماظؽالم مادلؼام مِإَظكمِإِبَرأػقَؿم دؾبماضؿضاه )َوَسِفِدَغا

م) ماظٗلُفقٔد مَواظٗرطَِّع مَواْظَعأطٔػنَي مٔظؾطَّأئٔػنَي مَبِقٔؿَل مَرٚفَرا مَأِن (م210َوِإِدَؿأسقَؾ

صاظطائػقنمػؿمأظصؼمادلذطقرؼـمباظؾقتمِّغفؿمؼطقصقنمحقظف،مصؾدأمبفؿمثؿمتدرجم اظؾؼرة(

إديماظعاطػنيميفمػذاماظؾقتمأوميفمبققتمآمسؿقعًامثؿماظرطعماظلفقدماظذؼـمؼؿقجفقنمإديم

مػذاماظؾقتميفمرطقسفؿمودفقدػؿميفمطؾماِّرض.

مَآَعـُقا وسبقهمضقظفمتعادي ـَ ماظَّٔذؼ مَأٗؼَفا ماْظَكِقَرمم)َؼا مَواْصَعُؾقا مَرٖبُؽِؿ مَواِسُؾُدوا مَواِدُفُدوا اِرَطُعقا

م مُتْػٔؾُققَن ماحلج(77){س}َظَعؾَُّؽِؿ موػقم ( ماظلفقد مادلذطقراتمثؿ مأضؾ موػق مباظرطقع صؾدأ

مأطـرمثؿمسؾادةماظربموػلمأسٓؿمثؿمصعؾماخلري.

)َؼامَعِرَؼُؿم تعاديوذظؽمسبقمضقظفم وضدمؼؽقنماظؽالممباظعؽسمصقؿدرجمعـماظؽـرةمإديماظؼؾة

ـُٔؿلمٔظَرٚبٔؽمَواِدُفٔديمَواِرَطٔعلمَعَعماظٖرأطٔعنَيم) صؾدأمباظؼـقتموػقمسؿقمم (مآلمسؿران(45اْض

ماظعؾادةمثؿماظلفقدموػقمأخصموأضؾمثؿماظرطقعموػقمأضؾموأخص.

ـْمَواظؾَّ وعـفمضقهمتعادي ـُِؽِؿمُعِمٔع ـُِؽِؿمَطأصْرمَؤع (م1ُفمٔبَؿامَتِعَؿُؾقَنمَبٔصرْيم))ُػَقماظَّٔذيمَخَؾَؼُؽِؿمَصٔؿ

متعادي اظؿغابـ( مضال مأطـر مِّغفؿ مباظؽػار ـٔنَيم صؾدأ مٔبُؿِمٔع مَحَرِصَت مَوَظِق ماظـٖاِس مَأْطـَُر )َوَعا

م(مؼقدػ(.255)

متعادي مضقظف ـَْػ وسبقه مٔظ مَزأظْؿ ـُِفِؿ مَصٔؿ مٔسَؾأدَغا ـِ مٔع ـَا ماِصَطَػِق ـَ ماظَّٔذؼ ماْظٔؽَؿاَب ـَا مَأِوَرِث ٔلٔفم)ُثٖؿ

م) ماْظَؽٔؾرُي ماْظَػِضُؾ مُػَق مَذٔظَؽ ماظؾَّٔف مٔبِنِذِن مٔباْظَكِقَرأت مَدأبْؼ ـُِفِؿ مَؤع مُعْؼَؿٔصْد ـُِفِؿ (م51َؤع

صؼدمماظظإمظؽـرتفمثؿمادلؼؿصدموػقمأضؾمممـمضؾؾفمثؿماظلابؼنيموػؿمأضؾ.مجاءميفم صارر(

م مثؿ مادلؼؿصد ماظظإمثؿ مصننمضؾتم:مٕمضدم ماآلؼة مضؾتمظإلؼذانماظؽشافميفمػذه اظلابؼ؟

معـم مأضؾ مواظلابؼقن مإظقفؿ مباإلضاصة مضؾقؾ مادلؼؿصدؼـ موإن موشؾؾؿفؿ ماظػادؼني بؽـر

ماظلابؼني ميف متعادي مآ مضال مطقػ مرى م) اظؼؾقؾ.أال ماْظَلٖؤظنَي ـَ مٔع ـَم25)ُثؾٌَّة مٔع مَوَضٔؾقْؾ )

ـَم) مإذارةمإديمغدرةموضؾةموجقدػؿ؟ (ماظقاضعة(24اْظَكٔخِرؼ
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(م58)َواظٖلاِرُقمَواظٖلاِرَضُةمَصاْضَطُعقامَأِؼٔدَؼُفَؿام) اظـقعمعـماظؼدؼؿمضقظفمتعاديضاظقا:موعـمػذام

ضدمماظلارقمسؾكماظلارضةمِّنماظلرضةميفماظذطقرمأطـر.موضدماظزاغقةمسؾكماظزاغلم ادلائدة(

متعادي مضقظف مَجْؾ يف مٔعَؽَة مٔعـُِفَؿا مَوأحٕد مُطٖؾ مَصاِجٔؾُدوا مَواظٖزأغل م))اظٖزأغَقُة ماظـقر(1َدٕة ِّنم (

اظزغكمصقفـمأطـر.مأالمترىمأنمضلؿًامعـماظـلاءمحيرتصـمػذهماظػعؾةماظػاحشة؟موجاءميفم

حاذقةمابـمادلـريمسؾكماظؽشافمضقظف:موضدمماظزاغقةمسؾكماظزاغلمواظلؾبمصقفمأنماظؽالمم

معـماإلمياضمواإلرؿاعمواظؽالم،موِّ مؼؾدو مدلا مادلرأة ماظزغكمواِّصؾمصقف نماِّولميفمحؽؿ

م”.عػلدتفمتؿقؼؼمباإلضاصةمإظقفا

ماظلقاق معع متؿـادب مأخرى مدلالحظ ماظؿؼدؼؿ مؼؽقن معقضعم وضد ميف مظػظة مؼؼدم صـراه

موؼمخرػاميفمعقضعمآخرمحبلبمعامؼؼؿضلماظلقاق.

مظـػعمسؾكم مظػظماظضررمسؾكماظـػعموباظعؽسمضاوال:مإغفمحقثمتؼدم **صؿـمذظؽمتؼدؼؿ

مَعامَذاَءم) اظضرمصؾؿؼدممعامؼؿضؿـماظـػع.مضالمتعادي مِإظَّا مَض٘را مَوَظا ـَْػٔللمَغْػّعا مَأِعٔؾُؽمٔظ مَظا ُضِؾ

ـِمَؼِفٔدماظؾَُّفم صؼدمماظـػعمسؾكماظضررموذظؽمِّغفمتؼدعفميفمضقظف (ماِّسراف(288اظؾَُّفم) )َع

م) ماْظَكأدُروَن مُػُؿ مَصُلوَظٔؽَؽ مُؼِضٔؾِؾ ـِ ماْظُؿِفَؿٔديمَوَع ماِّسراف(278َصُفَق ماهلداؼةمسؾكم ( صؼدم

ـَٔلماظٗلقُءمِإِنم ضاللموبعدمذظؽمضالاظ ـَماْظَكِقِرمَوَعامَعٖل ـُِتمَأِسَؾُؿماْظَغِقَبمَظاِدَؿْؽـَِرُتمٔع )َوَظِقمُط

صؼدمماخلريمسؾكماظلقءموظذامضدمماظـػعمسؾكم (م(288َأَغامِإظَّامَغٔذؼْرمَوَبٔشرْيمٔظَؼِقٍممُؼِمٔعـُقَنم)

ماظضررمإذمػقمادلـادبمظؾلقاق.

ـَْػٔللمَض٘رامَوَظامَغْػّعامِإظَّامَعامَذاَءماظؾَُّفم)م)ُضِؾمَظا وضال: صؼٓدمماظضررمسؾكم (مؼقغس(49َأِعٔؾُؽمٔظ

مٔباْظَكِقِرمَظُؼٔضَلم اظـػعموضدمضالمضؾؾمػذهماآلؼة ماِدٔؿِعَفاَظُفِؿ مٔظؾـٖاِسماظٖشٖر مُؼَعٚفُؾماظؾَُّف )َوَظِق

مَؼِرُجق مَظا ـَ ماظَّٔذؼ ـََذُر مَص مَأَجُؾُفِؿ م)ِإَظِقِفِؿ مَؼِعَؿُفقَن مُرِغَقأغِفِؿ مٔصل مٔظَؼاَءَغا (م22َن

مَسـُِفم وضال ؼقغس( ـَا مَطَشْػ مَصَؾٖؿا مَضأئّؿا مَأِو مَضأسّدا مَأِو مٔظَفـِٔؾٔف مَدَساَغا ماظٗضٗر مَعٖسماْظِنِغَلاَن )َوِإَذا

مٔظْؾُؿِلِرٔص ـَ مُزٚؼ مَطَذٔظَؽ مَعٖلُف مُضردمل مِإَظك مَؼِدُسـَا مَظِؿ مَطَلِن مَعٖر م)ُضٖرُه مَؼِعَؿُؾقَن مَطاُغقا مَعا (م21نَي

)ُضِؾمَأَرَأِؼُؿِؿمِإِنم ؼقغس(.مصؼدمماظضرمسؾكماظـػعميفماآلؼؿنيم.موؼلتلمبعدمػذهماآلؼةمضقظف:
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ـُِفماْظُؿِفِرُعقَنم) مَغَفاّرامَعاَذامَؼِلَؿِعٔفُؾمٔع مَسَذاُبُفمَبَقاّتامَأِو (مصؽانمادلـادبمتؼدؼؿم (05َأَتاُطِؿ

ماظضررمسؾكماظـػعمػفـا.

م) وضال: مَض٘را مَوَظا مَغْػّعا مٔظَلِغُػٔلِفِؿ مَؼِؿٔؾُؽقَن مَظا مَأِؤظَقاَء مُدؤغٔف ـِ مٔع مَأَصاٖتَكِذُتِؿ (م26)ُضِؾ

مٔصلم اظرسد( ـِ مَع مَؼِلُفُد متعادي)َؤظؾَّٔف مضقظف مظؿؼدم موذظؽ مضاظقا: ماظضرر، مسؾك ماظـػع صؼٓدم

صؼدمماظطقعم (ماظرسد(20){س}ٔباْظُغُدٚومَواْظَكَصاِلماظٖلَؿاَوأتمَواْظَلِرِضمَرِقّسامَوَطِرّػامَؤزَؾاُظُفِؿم

صؼدمماظـػعم (مدؾل(41)َصاْظَقِقَممَظامَؼِؿٔؾُؽمَبِعُضُؽِؿمٔظَؾِعٍضمَغْػّعامَوَظامَض٘رام) سؾكماظؽره.موضال:

ـِمٔسَؾأدٔه سؾكماظضرمضاظقا:موذظؽمظؿؼدممضقظف ـِمَؼَشاُءمٔع َوَؼْؼٔدُرمم)ُضِؾمِإٖنمَرٚبلمَؼِؾُلُطماظٚرِزَقمٔظَؿ

ماظٖراِزٔضنَيم) مَخِقُر مَوُػَق مُؼِكٔؾُػُف مَصُفَق مَذِلٕء ـِ مٔع مَأِغَػْؼُؿِؿ مَوَعا صؼدماظؾلط.موشريم (مدؾل(59َظُف

مذظؽمعـمعقاضعمػاتنيماظؾػظؿني.

**وعـمذظؽمتؼدؼؿماظرريةمواظعذابمصؼدمضقؾمإغفمحقثمذطرماظرريةمواظعذابمبدأمبذطرم

مٔظَؿ اظرريةمطؼقظفمتعادي م))َؼِغٔػُر مَؼَشاُء ـِ مَع مَوُؼَعٚذُب مَؼَشاُء مَرٖبَؽم وضقظف (مادلائدة(28ـِ )ِإٖن

م) مَأٔظقٍؿ مٔسَؼإب مَوُذو مَعِغٔػَرٕة مصصؾت(45َظُذو مَذٔدؼٔدم وضقظف ( ماظٖؿِقٔب مَوَضأبِؾ ماظٖذِغٔب )َشأصِر

م(مشاصر(5اْظٔعَؼأبمٔذيماظطَِّقِلمَظامِإَظَفمِإظَّامُػَقمِإَظِقٔفماْظَؿٔصرُيم)

م”إنمررييتمدؾؼتمشضيب:”محؽاؼةمسـمآمتعاديم r كمػذامجاءمضقلماظـيبوسؾ

ماظعذابمترػقؾًام مذطر متؼدؼؿ مصقفا ماضؿضتماحلؽؿة معقاضع ماظؼاسدة مػذه مسـ مخرج وضد

)َأَظِؿمَتِعَؾِؿمَأٖنماظؾََّفمَظُفمُعْؾُؽماظٖلَؿاَوأتمَواْظَلِرِضم وزجرًا.معـمذظؽمضقظفمتعاديميفمدقرةمادلائدة

م)مُؼَعٚذُب مَضٔدؼْر مَذِلٕء مُطٚؾ مَسَؾك مَواظؾَُّف مَؼَشاُء ـِ مٔظَؿ مَوَؼِغٔػُر مَؼَشاُء ـِ م(45َع موردتميفم ( ِّغفا

دقاقمذطرمضطاعماظطرقمواحملاربنيمواظلٓراقمطانمادلـادبمتؼدؼؿمذطرماظعذابموذظؽمأغفام

ـٔلمِإِدَرأئقَؾمَأٖغ وردتمبعدمضقظفمتعادي ـَامَسَؾكمَب مَأِجِؾمَذٔظَؽمَطَؿِؾ ـِ مَضَؿَؾمَغْػّلامٔبَغِقِرم)ٔع ـِ ُفمَع

ماظـٖاَسم مَأِحَقا مَصَؽَلٖغَؿا مَأِحَقاَػا ـِ مَوَع مَجٔؿقّعا ماظـٖاَس مَضَؿَؾ مَصَؽَلٖغَؿا ماْظَلِرِض مٔصل مَصَلإد مَأِو َغْػٍس

ـُِفِؿمَبِعَدمَذٔظَؽمٔص ـٔرّيامٔع ـَامٔباْظَؾٚقـَأتمُثٖؿمِإٖنمَط لماْظَلِرِضمَظُؿِلِرُصقَنمَجٔؿقّعامَوَظَؼِدمَجاَءِتُفِؿمُرُدُؾ

مُؼَقاِرُبقَنماظؾََّفم صؼدمماظؼؿؾمسؾكماإلحقاءمثؿمضالمبعدػا (مادلائدة(51) ـَ ماظَّٔذؼ مَجَزاُء )ِإٖغَؿا

مٔع مَوَأِرُجُؾُفِؿ مَأِؼٔدؼِفِؿ مُتَؼطََّع مَأِو مُؼَصؾَُّؾقا مَأِو مُؼَؼٖؿُؾقا مَأِن مٔصلماْظَلِرِضمَصَلاّدا مَوَؼِلَعِقَن ـِمَوَرُدقَظُف
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ـَماْظَلِرِضمَذٔظَؽمَظُفِؿمٔخِزْيمٔصلماظٗدِغَقامَوَظُفِؿمٔصلماْظَكٔخَرٔةمَسَذاْبمَسٔظقْؿم)ٔخ ـَِػِقامٔع (م55َؾإفمَأِومُؼ

مبعدػا ( مجاء ماظؾَّٔفم ثؿ ـَ مٔع مَغَؽاًظا مَطَلَؾا مٔبَؿا مَجَزاّء مَأِؼٔدَؼُفَؿا مَصاْضَطُعقا مَواظٖلاِرَضُة )َواظٖلاِرُق

)َأَظِؿمَتِعَؾِؿمَأٖنماظؾََّفمَظُفمُعْؾُؽماظٖلَؿاَوأتم ثؿمجاءمبعدػامضقظفمتعادي ((58)مَواظؾَُّفمَسِزؼْزمَحٔؽقْؿ

مَؼَشاُءمَواظؾَُّفمَسَؾكمُطٚؾمَذِلٕءمَضٔدؼْرم) ـِ مَؼَشاُءمَوَؼِغٔػُرمٔظَؿ ـِ (م(صلغتمترىم45َواْظَلِرِضمُؼَعٚذُبمَع

)َواظٖلاِرُقم اف(ميفمضقظفمتعاديأنمادلـادبمػفـامتؼدؼؿماظعذابمسؾكمادلغػرة.مجاءميفم)اظؽش

ـِمَؼَشاُءمُ  )إديمضقظف َواظٖلاِرَضُةمَصاْضَطُعقامَأِؼٔدَؼُفَؿام( ـِمَؼَشاُءمَوَؼِغٔػُرمٔظَؿ صننمضؾتمٕم“ (َسٚذُبمَع

م”.ضدمماظؿعذؼبمسؾكمادلػغرة؟مضؾتمِّغفمضقبؾمبذظؽمتؼدؼؿماظلرضةمسؾكماظؿقبة

ماظعـؽؾقت مدقرة ميف متعادي مضقظف مذظؽ مَوِإَظِقٔفم)ُؼَع وعـ مَؼَشاُء ـِ مَع مَوَؼِرَحُؿ مَؼَشاُء ـِ مَع ٚذُب

م) م(12ُتْؼَؾُؾقَن مظؼقعفموزبارؾةممنرودموأصقابفم ( ميفمدقاقمإغذارمابراػقؿ وذظؽمِّغفا

مُدوِنم وأنماظعذابموضعمبفؿميفماظدغقا.مصؼدمأغذرمابراػقؿمضقعفمضائاًل: ـِ مٔع مَتِعُؾُدوَن )ِإٖغَؿا

مَوَتِكُؾُؼ مَأِوَثاّغا مَصاِبَؿُغقاماظؾَّٔف مِرِزًضا مَظُؽِؿ مَؼِؿٔؾُؽقَن مَظا ماظؾَّٔف مُدوِن ـِ مٔع مَتِعُؾُدوَن ـَ ماظَّٔذؼ مِإٖن مِإْصًؽا قَن

م) مُتِرَجُعقَن مِإَظِقٔف مَظُف مَواِذُؽُروا مَواِسُؾُدوُه ماظٚرِزَق ماظؾَّٔف ـَِد ماظعـؽؾقت(27ٔس مضال: ( )َوِإِنم ثؿ

ـِمَضِؾٔؾُؽ وػددػؿمبعدم (م(28ِؿمَوَعامَسَؾكماظٖرُدقِلمِإظَّاماْظَؾَؾاُغماْظُؿٔؾنُيم)ُتَؽٚذُبقامَصَؼِدمَطٖذَبمُأَعْؿمٔع

مَسَذاْبم بؼقظف مَظُفِؿ مَوُأوَظٔؽَؽ مَرِحَؿٔؿل ـِ مٔع مَؼٔؽُلقا مُأوَظٔؽَؽ مَؤظَؼأئٔف ماظؾَّٔف مٔبَكَؼأت مَطَػُروا ـَ )َواظَّٔذؼ

مصلغتمترىمأنماظلقاقمؼؼؿضلمتؼدؼؿماظعذابمػـا. (م(15َأٔظقْؿم)

م

م

م

م

م

م

محقؿرريـماظربلؿمآماظ



 
15 

محؾةماظـاغقةرجاععةمدؼاديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادل

مآغقةرطؾقةماظعؾقمماالدالعقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادلادةم:ماظؾالشةماظؼ

مدضقؼةمم05آنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعـم:مرضلؿمسؾقمماظؼ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼؿمأ.د.

م

موادؾابف:مابعةم:مماغقاعماظؿؼدؼؿمواظؿلخريرةماظراحملاض

مواظـػ ماظضرر متؼدؼؿ معـ مذطرت ماظذي مشري ممنط مسؾك مواظؿلخري ماظؿؼدؼؿ مؼؽقن عموضد

ميفم موؼمخرػا معؽان ميف مظػظة مؼؼدم مصؼد ماظعاعة. ماخلطقط معـ موشريػا واظعذابموادلغػرة

معؽانمآخرمحلؾؿامؼؼؿضقفماظلقاق.

ـَامٔصقَفامٔصَفاّجام **صؿـمذظؽمضقظفمتعادي ـَامٔصلماْظَلِرِضمَرَوأدَلمَأِنمَتٔؿقَدمٔبِفِؿمَوَجَعْؾ )َوَجَعْؾ

م) مَؼِفَؿُدوَن مَظَعؾَُّفِؿ ماِّغؾق52ُدُؾًؾا م) وضقظف اء(( مٔبَلاًرا ماْظَلِرَض مَظُؽُؿ مَجَعَؾ (م29)َواظؾَُّف

ـَِفامُدُؾًؾامٔصَفاّجام) صؼدمماظػفاجمسؾكماظلؾؾميفماآلؼةماِّوديموأخرػام (مغقح(15ٔظَؿِلُؾُؽقامٔع

سـفاميفمآؼةمغقحموذظؽمأنماظػٓجميفماِّصؾمػقماظطرؼؼميفماجلؾؾمأومبنيماجلؾؾني،مصؾؿام

اظروادلموػلماجلؾالمضدمماظػفاجمظذظؽمخبالفمآؼةمغقحمصنغفمتؼدمميفمآؼةماِّغؾقاءمذطرم

مٕمؼردمصقفامذطرمظؾفؾالمصلخرػا.مصقضعمطؾمظػظةميفمادلقضعماظذيمتؼؿضقف.

متعادي مَوَرِحَؿٌةم **وعـؾمذظؽمضقظف ماظؾَّٔف ـَ مٔع مَظَؿِغٔػَرٌة مُعٗؿِؿ مَأِو ماظؾَّٔف مٔصلمَدٔؾقِؾ مُضٔؿْؾُؿِؿ ـِ )َوَظٔؽ

مَؼِفَؿُع مٔعٖؿا م)َخِقْر م)207قَن مُتِقَشُروَن ماظؾَّٔف مَظِنَظك مُضٔؿْؾُؿِؿ مَأِو مُعٗؿِؿ ـِ مَوَظٔؽ مآلم208( )

مودؾبم سؿران( مادلقتميفماآلؼةماظيتمتؾقفا ماظؼؿؾمسؾكمادلقتميفماآلؼةماِّوديموضدم صؼدم

ذظؽموآمأسؾؿمأغفمدلامذطرميفماآلؼةماِّوديم)يفمدؾقؾمآ(موػقماجلفادمضدمماظؼؿؾمإذمػقم

اجلفادمعظـٓةماظؼؿؾ،مثؿمػقماِّصضؾمأؼضًاموظذامخؿؿفامبؼقظفم)دلغػرةمعـمآممادلـادبمِّن

مٕمؼؼؾميفماظـاغقةم)يفمدؾقؾم وررية(مصفذامجزاءماظشفقدموعـمعاتميفمدؾقؾمآ.مودلا

آ(مضدممادلقتمسؾكماظؼؿؾمِّغفماحلاظةماظطؾقعقةميفمشريماجلفادمثؿمخؿؿفامبؼقظفم)إلديم
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وادلؼؿقلمطالػؿامحيشرهمآمإظقف.مصشؿانمعامبنيماخلامتؿني.مصؾؿمآمهشرون(مإذامادلقتم

ؼزدميفمشريماظشفقدموعـمعاتميفمدؾقؾمآمسؾكمأنمؼؼقلم)إلديمآمهشرون(موضالميفم

خامتةماظشفقدم)دلغػرةمعـمآمورريةمخريمممامجيؿعقن(مصقضعمطؾمظػظةمادلقضعماظذيم

مؼؼؿضقفماظلقاق.

ـُِفم)َأَوَظِؿمَؼ **موضالمتعادي ـُِكِرُجمٔبٔفمَزِرّسامَتْلُطُؾمٔع َرِوامَأٖغامَغُلقُقماْظَؿاَءمِإَظكماْظَلِرِضماْظُفُرِزمَص

صؼدمماِّغعاممسؾكماظـاس.موضالميفمعؽانم (ماظلفدة(17َأِغَعاُعُفِؿمَوَأِغُػُلُفِؿمَأَصَؾامُؼِؾٔصُروَنم)

م) آخر مَوَأ٘با مَؤظَلِغَعأعُؽ52)َوَصأطَفًة مَظُؽِؿ مَعَؿاّسا م)( ماظـاسمسؾكماِّغعامم (مسؾس(51ِؿ صؼدم

متؼدممذطرماظزرعميفمآؼةماظلفدةمغادبمتؼدؼؿماِّغعاممخبالفمآؼةمسؾسم وذظؽمِّغفمدلا

ـُِظِرماْظِنِغَلاُنمِإَظكمَرَعأعٔفم) صنغفاميفمرعامماإلغلانمضالمتعادي ـَاماْظَؿاَءمَص٘ؾام14)َصْؾَق (مَأٖغامَصَؾِؾ

ـَاماْظَلِرَض10) ـَامٔصقَفامَح٘ؾام)16َذٛؼام)م(مُثٖؿمَذَؼْؼ (مَوَزِؼُؿقّغام18(مَؤسـَّؾامَوَضِضّؾام)17(مَصَلِغَؾِؿ

م) م)19َوَغِكًؾا مُشْؾّؾا مَوَحَدأئَؼ م)55( مَوَأ٘با مَوَصأطَفًة م)52( مَؤظَلِغَعأعُؽِؿ مَظُؽِؿ مَعَؿاّسا (م51(

مماِّغعاممأالمترىمطقػمذطرمرعامماإلغلانمعـماحلبمواظػقاطفمأواًلمثؿمذطرمرعا سؾس(

بعدهموػقمآِّبمأيماظؿنب،مصـادبمتؼدؼؿماإلغلانمسؾكماِّغعاممػفـامطؿامغادبمتؼدؼؿم

ماِّغعاممسؾكماظـاسمثٓؿ.مصلؾقانمآمربماظعادلني.

متعادي مضقظف مذظؽ موعـ م) ** مَوِإٖؼاُػِؿ مَغِرُزُضُؽِؿ ـُ مَغِق مِإِعَؾاٍق ـِ مٔع مَأِوَظاَدُطِؿ مَتْؼُؿُؾقا (م202)َوَظا

مَطاَنم فوضقظ اِّغعام( مَضِؿَؾُفِؿ مِإٖن مَوِإٖؼاُطِؿ مَغِرُزُضُفِؿ ـُ مَغِق مِإِعَؾاٍق مَخِشَقَة مَأِوَظاَدُطِؿ مَتْؼُؿُؾقا )َوَظا

م) مَطٔؾرّيا صؼدممرزقماآلباءميفماآلؼةماِّوديمسؾكماِّبـاء،مويفماظـاغقةم (ماإلدراء(52ٔخْطّؽا

م ماِّودي ماآلؼة ميف ماظؽالم موذظؽمِّن ماآلباء مسؾك ماِّبـاء مرزق مدونمضدم ماظػؼراء مإدي عقجف

اِّشـقاءمصفؿمؼؼؿؾقنمأوالدػؿمعـماظػؼرماظقاضعمبفؿمالمأغفؿمخيشقغفمصلوجؾتماظؾالشةم

مظغريم ماخلطاب ماظـاغقة ماآلؼة مويف ماِّوالد. مبرزق ماظعدة متؽؿقؾ مباظرزق مٔسدتفؿ تؼدؼؿ

اظػؼراءموػؿماظذؼـمؼؼؿؾقنمأوالدػؿمخشقةماظػؼرمالمأغفؿمعػؿؼرونميفماحلالموذظؽمأغفؿم

مبرزقمخي ماظعدة متؼدؼؿ مصقجب ماظغـك معـ مبلؼدؼفؿ معا ماِّوالد مطؾػ متلؾؾفؿ مأن اصقن

مآم مأيمأن موإؼاطؿ مغرزضفؿ مصنغا متؼؿؾقػؿ مال مصؼؾ: ماظػؼر. معـ مخاصقا معا مصقلعـقا اِّوالد

مجعؾمععفؿمرزضفؿمصفؿمالمؼشارطقغؽؿميفمرزضؽؿمصالمدبشقاماظػؼر.
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مَسَؾكمُضُؾ **موعـمذظؽمضقظفمتعادي ماظؾَُّف مٔشَشاَوٌةم)َخَؿَؿ مَوَسَؾكمَأِبَصاِرٔػِؿ مَوَسَؾكمَدِؿٔعِفِؿ قٔبِفِؿ

م) مَسٔظقْؿ مَسَذاْب ماظؾؼرة(7َوَظُفِؿ مَبَصِرٔهم وضقظف ( مَسَؾك مَوَجَعَؾ مَوَضْؾٔؾٔف مَدِؿٔعٔف مَسَؾك )َوَخَؿَؿ

م) ماجلاثقة(15ٔشَشاَوًة ماظلؿعمسؾكماظؼؾبميفم ( موضدم ماظؼؾقبمسؾكماظلؿعميفماظؾؼرة صؼدم

)ٔصلمُضُؾقٔبِفِؿمَعَرْضمَصَزاَدُػُؿماظؾَُّفم غفميفماظؾؼرةمذطرماظؼؾقبمادلرؼضةمصؼالاجلاثقةموذظؽمِّ

م) م(25َعَرّضا مصؼال ( مادلعطؾة ماِّمساع مذطر مويفماجلاثقة ماظؼؾقبمظذظؽ. مٔظُؽٚؾم صؼدم )َوِؼْؾ

م) مَأٔثقٍؿ مُعِلَؿْؽٔؾّر7َأصَّإك مُؼٔصٗر مُثٖؿ مُتِؿَؾكمَسَؾِقٔف ماظؾَّٔف مَآَؼأت مَؼِلَؿُع مَصَؾٚشِرُهم( مَؼِلَؿِعَفا مَظِؿ مَطَلِن ا

مصؼدمماظلؿع.مصقضعمطؾمظػظةميفمادلؽانماظذيمؼـادؾفا. (ماجلاثقة(8ٔبَعَذإبمَأٔظقٍؿم)

مممـم موطػرًا مضالاًل مأذد مػؿ معـ مأصـافماظؽاصرؼـ مذطرتمصـػنيمعـ ماظؾؼرة مآؼة مإن ثؿ

ـَمَطَػ ذطرتفؿمآؼةماجلاثقةمصؼدمجاءمصقفامضقظفمتعادي ُروامَدَقاْءمَسَؾِقِفِؿمَأَأِغَذِرَتُفِؿم)ِإٖنماظَّٔذؼ

ـِٔذِرُػِؿمَظامُؼِمٔعـُقَنم) (مَخَؿَؿماظؾَُّفمَسَؾكمُضُؾقٔبِفِؿمَوَسَؾكمَدِؿٔعِفِؿمَوَسَؾكمَأِبَصاِرٔػِؿمٔشَشاَوٌةم6َأِممَظِؿمُت

م) مَسٔظقْؿ مَسَذاْب ماظؾؼرة(7َوَظُفِؿ مضقظف ( ماجلاثقة ميف مِإ وجاء ماٖتَكَذ ـِ مَع مَػَقاُهم)َأَصَرَأِؼَت َظَفُف

ـِم مَؼِفٔدؼٔفمٔع ـِ مَصَؿ مٔشَشاَوًة مَسَؾكمَدِؿٔعٔفمَوَضْؾٔؾٔفمَوَجَعَؾمَسَؾكمَبَصِرٔه مَوَخَؿَؿ َوَأَضؾَُّفماظؾَُّفمَسَؾكمٔسْؾٍؿ

صؼدمذطرميفماظؾؼرةمأنماإلغذارموسدعفمسؾقفؿمدقاءموأغفؿم (م(15َبِعٔدماظؾَّٔفمَأَصَؾامَتَذطَُّروَنم)

مؼؼؾمعـؾمذظؽميفماجلاثقة.عقموسمعـمإمياغفؿموٕم

ثؿمطررمحرفماجلرم)سؾك(مععماظؼؾقبمواِّمساعميفمآؼةماظؾؼرةمممامؼػقدمتقطقدماخلؿؿم

م( صؼال مَدِؿٔعِفِؿ مَوَسَؾك مُضُؾقٔبِفِؿ ماِّمساعم )َسَؾك ماغؿظؿ مبؾ مذظؽميفماجلاثقة معـؾ وٕمؼؼؾ

م)وخؿؿمسؾكممسعفموضؾؾف(. واظؼقظبمحبرفمجرمواحدمصؼال

مٔشَشاَوٌة() ثؿمضالميفماظؾؼرة مػقم َوَسَؾكمَأِبَصاِرٔػِؿ باجلؿؾةماإلمسقةمواجلؿؾةماإلمسقةمطؿا

مػذام موإمنا مأنمأبصروا مواظـؾاتموععـكمذظؽمأنمػمالءمٕمؼلؾؼمهلؿ متػقدماظدوام ععؾقم

)َوَجَعَؾم ذلغفؿموخؾؼؿفؿمصالمأعؾميفمإبصارػؿميفمؼقممعـماِّؼام.ميفمحنيمضالميفماجلاثقة

باجلؿؾةماظػعؾقةماظيتمتػقدماحلدوثموععؾقممأنم)جعؾ(مصعؾمعاضم (مَسَؾكمَبَصِرٔهمٔشَشاَوًة

)َوَأَضؾَُّفماظؾَُّفمَسَؾكم وععـكمذظؽمأنماظغشاوةمٕمتؽـمضؾؾماجلعؾمؼدظؽمسؾكمذظؽمضقظفمتعادي

مضؾؾمتردؼف.مثؿمخؿؿمآؼةماظؾؼرةمبؼقظف ٔسْؾٍؿم( )وظفمسذابم ممامؼدلمسؾكمأغفمطانمعؾصرًا
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ؼةماجلاثقة.مصدلمسؾكمأنمصػاتماظؽػرميفماظؾؼرةمأذدممتؽـًاموٕمؼؼؾمعـؾمذظؽميفمآ سظقؿ(

ماظؼؾبمػقمربؾماهلدىم مصنن ماِّػؿ مػق مِّغف مدقاه ماظؼؾبمسؾكمعا مخؿؿ مضدم موظذا صقفؿ.

متعادي مضال مبصر موال ممسع مؼـػع مصال مسؾقف مخؿؿ موإذا ماْظَلِبَصاُرم واظضالل مَتِعَؿك مَظا )َصِنٖغَفا

ـِمَتِعَؿكماْظُؼُؾقُبماظَّٔؿلمٔص م(ماحلج(.46لماظٗصُدوِرم)َوَظٔؽ

مr وضال م” مصلدتمصلدم: موإذا مطؾف ماجللد مصؾقتمصؾّّ مإذا معضغة ماجللد ميف موإن أال

م؟”اجللدمطؾفمأالموػلماظؼؾب

مصؽانمتؼدؼؿماظؼؾبميفماظؾؼرةمأوديموأغلبمطؿامأنمتؼدؼؿماظلؿعميفماجلاثقةمأغلب.

م **موعـفمضقظفمتعادي ـُ مَغِق مَػَذا مُؤسِدَغا مَأَدأررُيماْظَلٖؤظنَيم)َظَؼِد مِإظَّا مَػَذا مِإِن مَضِؾُؾ ـِ مٔع َوَآَباُؤَغا

ماظـؿؾ(68) ماْظَلٖؤظنَيم وضقظف ( مَأَدأررُي مِإظَّا مَػَذا مِإِن مَضِؾُؾ ـِ مٔع مَػَذا مَوَآَباُؤَغا ـُ مَغِق مُؤسِدَغا )َظَؼِد

مادلمعـقن(85) مادلمعـقنموذظؽمأ ( ميفمآؼة ماِّوديموأخرػا ميفماآلؼة م)ػذا( مضؾؾمصؼدم معا ن

ـٖامَظُؿِكَرُجقَنم) اِّودي ـٖامُتَراّبامَوَآَباُؤَغامَأٔئ )َضاُظقامَأٔئَذام وعامضؾؾماظـاغقة (ماظـؿؾ(67)َأٔئَذامُط

م) مَظَؿِؾُعقُثقَن ـٖا مَأٔئ مَؤسَظاّعا مُتَراّبا ـٖا مَوُط ـَا مػـاكم81ٔعِؿ مصقفا مادلـظقر مصاجلفة مادلمعـقن( )

مواجل مترابًا. موآباؤػؿ مأغػلفؿ موالمطقغفؿ موسظاعًا. مترابًا مطقغفؿ مػـا مصقفا مادلـظقر فة

ذؾفةمأنماِّوديمأدخؾمسـدػؿميفمتؾعقدماظؾعثمذظؽمأنماظؾؾكميفماحلاظةماِّوديمأطـرموأذدم

وذظؽمأغفؿمأصؾققامترابًامععمأبائفؿ.موأعاميفماآلؼةماظـاغقةمصاظؾؾكمأضؾموذظؽمأغفؿمترابم

موظذا ماظؾؾك، مأصابماِّوظنيمعـ معا مؼصؾفؿ مصؾؿ ماِّوديمِّغفمموسظام ماآلؼة ميف م)ػذا( ضٓدم

مأدسكمإديماظعفبمواظؿؾعقد.

مَوُػَقم **موعـمذظؽمضقظفمتعادي مَصاِسُؾُدوُه مَذِلٕء مُطٚؾ مَخأظُؼ مُػَق مِإظَّا مِإَظَف مَظا مَرٗبُؽِؿ ماظؾَُّف )َذٔظُؽُؿ

مَؤطقْؾم) مَخأظُؼم وضقظف (ماِّغعام(251َسَؾكمُطٚؾمَذِلٕء مَرٗبُؽِؿ ماظؾَُّف مِإظَّام)َذٔظُؽُؿ مِإَظَف مَظا ُطٚؾمَذِلٕء

م(مشاصر(61ُػَقمَصَلٖغكمُتِمَصُؽقَنم)

ويفمشاصرمجاءم )َخأظُؼمُطٚؾمَذِلٕء( وأٓخر )َظامِإَظَفمِإظَّامُػق( صلغتمترىمأغفمضدمميفمآؼةماِّغعام

مإديماظؿقحقدماخلاظصموغػكم موذظؽمأغفميفمدقاقماإلغؽارمسؾكماظشركمواظدسقة باظعؽس.

ـٔنَيمَوَبـَإتمٔبَغِقِرم ضال:اظصاحؾةمواظقظدم ـٖمَوَخَؾَؼُفِؿمَوَخَرُضقامَظُفمَب )َوَجَعُؾقامٔظؾَّٔفمُذَرَطاَءماْظٔف
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(مَبٔدؼُعماظٖلَؿاَوأتمَواْظَلِرِضمَأٖغكمَؼُؽقُنمَظُفمَوَظْدمَوَظِؿم255ٔسْؾٍؿمُدِؾَقاَغُفمَوَتَعاَظكمَسٖؿامَؼٔصُػقَنم)

مَظُفمَصأحَؾٌةمَوَخَؾَؼمُطٖؾ ـِ مَسٔؾقْؿم)مَتُؽ مٔبُؽٚؾمَذِلٕء مَوُػَق مَظامِإَظَفمِإظَّام252َذِلٕء ماظؾَُّفمَرٗبُؽِؿ (مَذٔظُؽُؿ

مَؤطقْؾم) مَذِلٕء مَسَؾكمُطٚؾ مَوُػَق مَصاِسُؾُدوُه مَذِلٕء مُطٚؾ مَخأظُؼ صلغتمترىمأنم (ماِّغعام(.251ُػَق

م مضٓدم موظذا مواظقظد مواظصاحؾة مواظشرطاء ماظشرك موغػل ماظؿقحقد مسؾك طؾؿةماظؽالم

موػقمادلـادبمظؾؿؼام. )َخأظُؼمُطٚؾمَذِلٕء( سؾك )َظامِإَظَفمِإظَّامُػَقم( اظؿقحقد

مَظُفمَصأحَؾٌةم بعدمضقظف )َوَخَؾَؼمُطٖؾمَذِلٕء( ثؿماغظرمطقػمضال ـِ )َأٖغكمَؼُؽقُنمَظُفمَوَظْدمَوَظِؿمَتُؽ

مِإَظَفم صؼال ِإظَّامُػَقم(صلٓخرماخلؾؼمبعدماظؿقحقدموػقمغظريمتلخريهمبعدمضقظف)َظامِإَظَفم ( )َظا

موػقمتـازرمذيقؾ. ِإظَّامُػَقمَخأظُؼمُطٚؾمَذِلٕءم(

)َظَكْؾُؼم أعاميفمشاصرمصؾقسماظلقاقمطذظؽموإمنامػقميفمدقاقماخلؾؼموتعدادماظـعؿمضالمتعادي

مَؼ مَظا ماظـٖاِس مَأْطـََر ـٖ مَوَظٔؽ ماظـٖاِس مَخْؾِؼ ـِ مٔع مَأْطَؾُر مَواْظَلِرِض م)اظٖلَؿاَوأت مأنم ((07ِعَؾُؿقَن إدي

مَدَقِدُخُؾقَنم ؼؼقل مٔسَؾاَدٔتل ـِ مَس مَؼِلَؿْؽٔؾُروَن ـَ ماظَّٔذؼ مِإٖن مَظُؽِؿ مَأِدَؿٔفِب ماِدُسقٔغل مَرٗبُؽُؿ )َوَضاَل

م) ـَ مَدأخِرؼ ماظؾ65ََّجَفـَٖؿ مِإٖن مُعِؾٔصّرا مَواظـَٖفاَر مٔصقٔف مٔظَؿِلُؽـُقا ماظؾَِّقَؾ مَظُؽُؿ ماظَّٔذيمَجَعَؾ ماظؾَُّف َفم(

م) مَؼِشُؽُروَن مَظا ماظـٖاِس مَأْطـََر ـٖ مَوَظٔؽ ماظـٖاِس مَسَؾك مَصِضٍؾ مُطٚؾم62َظُذو مَخأظُؼ مَرٗبُؽِؿ ماظؾَُّف مَذٔظُؽُؿ )

م) مُتِمَصُؽقَن مَصَلٖغك مُػَق مِإظَّا مِإَظَف مَظا م(61َذِلٕء مآم ( مترىمسؾماخلؾؼموسؾكمغعؿ مطؿا صاظؽالم

خلؾؼمظذظؽمصقضعمطؾمتعؾريميفمعقرـفماظالئؼموصضؾفمسؾكماظـاسمالمسؾكماظؿقحقدمصؼدمما

محلبماظلقاق.

مِإظَّامُػَقمَخأظُؼمُطٚؾمَذِلٕءم(يفمػذام جاءميفماظربػانمظؾؽرعاغلمضقظف مَظامِإَظَف )َذٔظُؽُؿماظؾَُّفمَرٗبُؽِؿ

ـنيمِّنمصقفامضؾؾفمذطرماظشرطاءمواظؾ )َخأظُؼمُطٚؾمَذِلٕءمَظامِإَظَفمِإظَّامُػَقم( اظلقرةمويفمادلمعـ

)َخأظُؼمُطٚؾمَذِلٕءم(.مويفمادلمعـم ثؿمضال )َظامِإَظَفمِإظَّامُػقم( واظؾـاتمصدعغمضقلمضائؾفمبؼقظف

ماظـٖاِسم( ضؾؾفمذطرماخلؾؼموػق مَخْؾِؼ ـِ مٔع مَواْظَلِرِضمَأْطَؾُر ماظٖلَؿاَوأت صكرجماظؽالمم )َظَكْؾُؼ

معا مدقرة ميفمطؾ ماظشرؼؽمصؼدم مغػل مسؾك ماظـاسمال مإثؾاتمخؾؼ معـممسؾك مضؾؾف ؼؼؿضقف

ماآلؼات.
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متعادي مضقظف مذظؽ موعـ مٔصلم ** مَوَأِغُػٔلِفِؿ مٔبَلِعَقأظِفِؿ مَوَجاَػُدوا مَوَػاَجُروا مَآَعـُقا ـَ ماظَّٔذؼ )ِإٖن

م) ماظؾَّٔف ماِّغػال(71َدٔؾقِؾ ماظؾَّٔفم وضقظف ( مَدٔؾقِؾ مٔصل مَوَجاَػُدوا مَوَػاَجُروا مَآَعـُقا ـَ )اظَّٔذؼ

ـَِدماظؾَّٔفمَوُأوَظٔؽَؽمُػُؿماْظَػأئُزوَنم)ٔبَلِعَقأظِفِؿمَوَأِغُػٔل م(ماظؿقبة(15ِفِؿمَأِسَظُؿمَدَرَجًةمٔس

صؼدمماِّعقالمواِّغػسمسؾكم)يفمدؾقؾمآ(ميفمدقرةماِّغػالموضدمم)يفمدؾقؾمآ(مسؾكم

اِّعقالمواِّغػسميفمدقرةماظؿقبة،موذظؽمِّغفميفمدقرةماِّغػالمتؼدممذطرمادلالمواظػداءم

وػقمادلالماظذىمصدىم (ماِّغػال(67)ُتِرؼُدوَنمَسَرَضماظٗدِغَقام) عـؾمضقظفمتعاديواظغـقؿةمعـم

موضقظف ماِّدرىمأغػلفؿ مَسٔظقْؿم بف مَسَذاْب مَأَخِذُتِؿ مٔصقَؿا مَظَؿٖلُؽِؿ مَدَؾَؼ ماظؾَّٔف ـَ مٔع مٔطَؿاْب )َظِقَظا

ـِٔؿُؿِؿمَحَؾاًظامَر أيمعـماظػداءموضقظف (ماِّغػال(68) وشريم (ماِّغػال(69ٚقّؾام))َصُؽُؾقامٔعٖؿامَش

مآميفمذظؽمصطؾبمأنم مساتؾفؿ محؿك مهلؿ معطؾقبًا مطان مادلال مِّن مادلالمػفـا، ذظؽمصؼدم

مؼؾدأوامباظؿضققةمبف.

)َضأتُؾقُػِؿم وأعاميفمدقرةماظؿقبةمصؼدمتؼدممذطرماجلفادميفمدؾقؾمآمعـمعـؾمضقظفمتعادي

مَوُؼِكِزٔػِؿ مٔبَلِؼٔدؼُؽِؿ ماظؾَُّف م)مُؼَعٚذِبُفُؿ ـٔنَي مُعِمٔع مَضِقٍم مُصُدوَر مَوَؼِشٔػ مَسَؾِقِفِؿ ـُِصِرُطِؿ (م24َوَؼ

ـِمُدوِنم مَؼٖؿٔكُذوامٔع مَوَظِؿ ـُِؽِؿ مَجاَػُدوامٔع ـَ مَأِنمُتِؿَرُطقامَوَظٖؿامَؼِعَؾِؿماظؾَُّفماظَّٔذؼ (وضقظفم)َأِممَحٔلِؾُؿِؿ

مَواظؾَّ مَؤظقَفًة ـٔنَي ماْظُؿِمٔع مَوَظا مَرُدقٔظٔف مَوَظا م)اظؾَّٔف مَتِعَؿُؾقَن مٔبَؿا مَخٔؾرْي م(26ُف )َأَجَعْؾُؿِؿم وضقظف (

ـَمٔباظؾَّٔفمَواْظَقِقِمماْظَكٔخِرمَوَجاَػَدمٔصلمَدٔؾقِؾماظ ـِمَآَع ؾَّٔفمٔدَؼاَؼَةماْظَقاٚجمَؤسَؿاَرَةماْظَؿِلٔفٔدماْظَقَراِممَطَؿ

ماظظَّا مَؼِفٔديماْظَؼِقَم مَظا مَواظؾَُّف ماظؾَّٔف ـَِد مٔس مَؼِلَؿُقوَن م)َظا م(29ٔظٔؿنَي مذطرم)يفمدؾقؾمآ(م ( صؼدم

سؾكماِّعقالمواِّغػسموػقمادلـادبمػفـامظؾففادمطؿامضدمماِّعقالمواِّغػسمػـاكمِّغفم

مادلـادبمظألعقال.

م

م

م

محقؿرريـماظربلؿمآماظ

محؾةماظـاغقةرجاععةمدؼاديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادل
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مآغقةرمماالدالعقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادلادةم:ماظؾالشةماظؼطؾقةماظعؾق

مدضقؼةمم05آنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظزعـم:مرضلؿمسؾقمماظؼ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرسدمراظبمطرؼؿمأ.د.

م

موادؾابفماغقاعماظؿؼدؼؿمواظؿلخريمم:ماعلةةماخلراحملاض

م) **وعـفمضقظفمتعادي مٔصقٔف مَعَقأخَر مٔصقٔفم24)َوَتَرىماْظُػْؾَؽ (ماظـقؾ(موضقظفم)َوَتَرىماْظُػْؾَؽ

م(مصارر(:21َعَقأخَرم)

ّضدممادلقاخرمسؾكماجلارمواجملرورميفماظـقؾموضدمم)صقف(مسؾكمعقاخرميفمصارر.موذظؽمأغفم

ودائطماظـؼؾمصذطرماِّغعامموأغفامهؿؾماِّثؼالموذطرماخلقؾمتؼدمماظؽالمميفماظـقؾمسؾكم

)َوُػَقماظَّٔذيم واظؾغالمواحلؿريمغرطؾفاموزؼـةمثؿمذطرماظػؾؽموػلموادطةمغؼؾمأؼضًامصؼال

ماْظُػْؾ مَوَتَرى مَتْؾَؾُلقَغَفا مٔحْؾَقًة ـُِف مٔع مَوَتِلَؿِكِرُجقا مَرِر٘ؼا مَظِقّؿا ـُِف مٔع مٔظَؿْلُطُؾقا ماْظَؾِقَر َؽمَدٖكَر

م) مَتِشُؽُروَن مَوَظَعؾَُّؽِؿ مَصِضٔؾٔف ـِ مٔع مَؤظَؿِؾَؿُغقا مٔصقٔف ماظـقؾ(24َعَقأخَر معـم ( مِّغف مادلقاخر ضٓدم

صػاتماظػؾؽموػذاماظؿؼدؼؿمعـادبميفمدقاقمودائطماظـؼؾ.موظقسماظلقاقمطذظؽميفمدقرةم

مضالمآمتعادي مُغ صاررموإمنا ـِ مٔع مُثٖؿ مُتَرإب ـِ مٔع مَخَؾَؼُؽِؿ مَوَعام)َواظؾَُّف مَأِزَواّجا مَجَعَؾُؽِؿ مُثٖؿ ْطَػٕة

ـِمُسُؿِرٔهمِإظَّامٔصلمٔط ـَِؼُصمٔع ـِمُعَعٖؿٍرمَوَظامُؼ ـِمُأِغـَكمَوَظامَتَضُعمِإظَّامٔبٔعْؾٔؿٔفمَوَعامُؼَعٖؿُرمٔع َؿإبمَتِقٔؿُؾمٔع

م) مَؼٔلرْي ماظؾَّٔف مَسَؾك مَذٔظَؽ مصارر(22ِإٖن مضال ( ماْظَؾِقَراِن ثؿ مَؼِلَؿِقي مُصَراْتمم)َوَعا مَسِذْب َػَذا

ـِمُطؾدملمَتْلُطُؾقَنمَظِقّؿامَرِر٘ؼامَوَتِلَؿِكِرُجقَنمٔحْؾَقًةمَتْؾَؾُلقَغَفام َدأئْغمَذَراُبُفمَوَػَذامٔعْؾّّْمُأَجاْجمَؤع

م) مَتِشُؽُروَن مَوَظَعؾَُّؽِؿ مَصِضٔؾٔف ـِ مٔع مٔظَؿِؾَؿُغقا مَعَقأخَر مٔصقٔف مسؾك (م(21َوَتَرىماْظُػْؾَؽ مصاظؽالممػـا

اظؾقرموأغقاسفموعامأودعمآمصقفمعـمغعؿ.مصؾؿامطانماظؽالممسؾكماظؾقرمضدممضؿريماظؾقرم

سؾكمادلكرمصؼالم)وترىماظػؾؽمصقفمعقاخر(.مصاغظرمطقػمأغفمدلامطانماظؽالممسؾكمودائطم

ماظـؼؾمواظػؾؽمضدممحاظةماظػؾؽمودلامطانماظؽالممسؾكماحبرمذطرمعامؼؿعؾؼمبف.
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متعادي مَأْطـَُرم)َوَظ **موعـمذظؽمضقظف مَصَلَبك مَعـٍَؾ مُطٚؾ ـِ مٔع ماْظُؼِرَآِن مٔصلمَػَذا مٔظؾـٖاِس ـَا مَصٖرْص َؼِد

ـِمُطٚؾمَعـٍَؾم وضقظف (ماإلدراء(89اظـٖاِسمِإظَّامُطُػقّرام) ـَامٔصلمَػَذاماْظُؼِرَآِنمٔظؾـٖاِسمٔع )َوَظَؼِدمَصٖرْص

م(ماظؽفػ(04َوَطاَنماْظِنِغَلاُنمَأْطـََرمَذِلٕءمَجَدًظام)

متؼدمم مِّغف ماظؽفػموذظؽ ميف موأٓخرػا ماإلدراء ميف ماظؼرآن( مػذا م)يف مسؾك م)ظؾـاس( ضدم

مصؼال مبف مورريؿف مسؾقف مآ موغعؿ ماإلغلان مسؾك ماإلدراء ميف مَسَؾكم اظؽالم مَأِغَعِؿـَا )َوِإَذا

م) مَؼُؽقّدا مَطاَن ماظٖشٗر مَعٖلُف مَوِإَذا مَوَغَلىمٔبَفأغٔؾٔف مَأِسَرَض م(85اْظِنِغَلاِن مؼؼقلإديم ( ـِم أن )َوَظٔؽ

ـَامَؤطقًؾام) ـَامِإَظِقَؽمُثٖؿمَظامَتٔفُدمَظَؽمٔبٔفمَسَؾِق ـٖمٔباظَّٔذيمَأِوَحِق ـَِذَػَؾ ـَامَظ ـِمَرٚبَؽم86ٔذِؽ (مِإظَّامَرِحَؿًةمٔع

ـٗمَسَؾكمَأِنمَؼْلُت87ِإٖنمَصِضَؾُفمَطاَنمَسَؾِقَؽمَطٔؾرّيام) ـِماِجَؿَؿَعٔتماْظِنِغُسمَواْظٔف ـِِؾمَػَذام(مُضِؾمَظٔؽ قامٔبٔؿ

مٔظَؾِعٍضمَزِفرّيام) مَبِعُضُفِؿ مَطاَن مَوَظِق ـِٔؾٔف مٔبٔؿ مَؼْلُتقَن مَظا صـادبمتؼدؼؿماظـاسميفم (م(88اْظُؼِرَآِن

مدقرةماإلدراء.

وٕمؼؿؼدممعـؾمذظؽميفمدقرةماظؽفػ.مثؿماغظرميفماصؿؿاحمطؾمعـماظلقرتنيمصؼدمبدأمدقرةم

(مَضٚقّؿام2يمَأِغَزَلمَسَؾكمَسِؾٔدٔهماْظٔؽَؿاَبمَوَظِؿمَؼِفَعِؾمَظُفمٔسَقّجام))اْظَقِؿُدمٔظؾَّٔفماظَّٔذ اظؽفػمبؼقظف

مَأِجّرا مَظُفِؿ مَأٖن ماظٖصأظَقأت مَؼِعَؿُؾقَن ـَ ماظَّٔذؼ ـٔنَي ماْظُؿِمٔع مَوُؼَؾٚشَر مَظُدِغُف ـِ مٔع مَذٔدؼّدا مَبْلّدا ـِٔذَر مٔظُق

م) م(1َحَلـّا مسؾكماظؽؿابموػق ( مباظؽالم ماظلقرة مبدأ مأصقابممصؼد مبعده مذطر مثؿ اظؼرآن

ماظؼرغنيموشريػؿمعـماظـاس،مصؾدأمبذطرم اظؽفػموذطرمعقدكمواظرجؾماظصاحلموذطرمذا

اظؼرآنمثؿمذطرماظـاسمصؽانمادلـادبمأنمؼؿؼدممذطرماظؼرآنمسؾكماظـاسميفمػذهماآلؼةمطؿام

ميفماظؾدء.

م مبدأت مصؼد ماظؼرآن مثؿ ماظـاس مسؾك مباظؽالم مبدأت مصؼد ماإلدراء مدقرة ميف بؼقظفموأعا

ماْظَلْضَصكماظَّٔذيم تعادي مِإَظكماْظَؿِلٔفٔد ماْظَقَراِم ماْظَؿِلٔفٔد ـَ مٔع مَظِقًؾا ماظَّٔذيمَأِدَرىمٔبَعِؾٔدٔه )ُدِؾَقاَن

)ِإٖنمَػَذاماْظُؼِرَآَنمَؼِفٔديم (م(ثؿمتؽؾؿمسؾكمبينمإدرائقؾمثؿمضالمبعدمذظؽ:2َباَرْطـَامَحِقَظُفم)

م مَوُؼَؾٚشُر مَأْضَقُم مٔػَل م)ٔظؾَّٔؿل مَطٔؾرّيا مَأِجّرا مَظُفِؿ مَأٖن ماظٖصأظَقأت مَؼِعَؿُؾقَن ـَ ماظَّٔذؼ ـٔنَي (م (9اْظُؿِمٔع

متـادبم ماآلؼةموػذا ماظؼرآنميفمػذه مسؾكمذطر ماظـاسمصقفا مذطر صؽانمادلـادبمأنمؼؿؼدم

مسفقبمبنيماآلؼةموعػؿؿّّماظلقرةميفمادلقضعني.
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(م89)َصَلَبكمَأْطـَُرماظـٖاِسمِإظَّامُطُػقّرام) بؼقظفثؿماغظرمخامتةماآلؼؿنيمصؼدمخؿؿمآؼةماإلدراءم

مترىم ( مأال مواظػضؾ مواظررية ماظـعؿة مذطر متؼدم مصـادبمذظؽ ماظـعؿ محفد مػق واظؽػقر

مَذأطّرام عؼابؾماظشؽرماظؽػرانموعؼابؾماظشاطرماظؽػقرمضالمتعادي مِإٖعا ماظٖلٔؾقَؾ ـَاُه مَػَدِؼ )ِإٖغا

انمخؿامماآلؼةمعـادبمدلامتؼدممعـماظلقاق.مأعامآؼةماظؽفػم(ماإلغلان(صؽ5َوِإٖعامَطُػقّرام)

مبؼقظف مخؿؿفا م) صؼد مَجَدًظا مَذِلٕء مَأْطـََر ماْظِنِغَلاُن م(04)َوَطاَن معـم ( موبعدػا مضؾؾفا مذطر دلا

متعادي مضقظف معـؾ معـ موادلراء مواجلدل م) احملاورات مُؼَقاِوُرُه مَوُػَق مٔظَصأحٔؾٔف (م54)َصَؼاَل

مَص وضقظف ( مَظُف م))َضاَل مُؼَقاِوُرُه مَوُػَق مٔباْظَؾأرِؾم (م(وبعدػا57أحُؾُف مَطَػُروا ـَ ماظَّٔذؼ )َوُؼَفأدُل

م) ماْظَقٖؼ مٔبٔف م(06ٔظُقِدٔحُضقا مطانم ( مصقؿا ماظصاحلموذبادظؿف ماظرجؾ معقدك وذطرمرباورة

مِإظَّامٔعَراّءمَزأػّرام) ؼػعؾ.موضال حملاورةموٕمؼردمظػظماجلدلموالما (م(11)َصَؾامُتَؿاِرمٔصقِفِؿ

ميفمدقرةماإلدراءمطؾفا.مصؿامأظطػمػذاماظؿـادؼموعامأذيؾمػذاماظؽالم!.

مَواْظَلَذىمَطاظَّٔذيم **موعـمذظؽمضقظفمتعادي ـٚ مٔباْظَؿ مَآَعـُقامَظامُتِؾٔطُؾقامَصَدَضأتُؽِؿ ـَ )َؼامَأٗؼَفاماظَّٔذؼ

م مٔباظؾَّٔف ـُ مُؼِمٔع مَوَظا ماظـٖاِس مِرَئاَء مَعاَظُف ـِٔػُؼ مُتَراْبمُؼ مَسَؾِقٔف مَصْػَقاٍن مَطَؿـَِؾ مَصَؿـَُؾُف ماْظَكٔخِر َواْظَقِقِم

ـَمَصَلَصاَبُفمَوأبْؾمَصَؿَرَطُفمَصْؾّدامَظامَؼْؼٔدُروَنمَسَؾكمَذِلٕءمٔعٖؿامَطَلُؾقامَواظؾَُّفمَظامَؼِفٔديماْظَؼِقَمماْظَؽأصِر ؼ

ماظؾؼرة(164) مٔبَرٚبِفِؿ وضقظف ( مَطَػُروا ـَ ماظَّٔذؼ مٔصلمم)َعـَُؾ ماظٚرؼُّّ مٔبٔف ماِذَؿٖدِت مَطَرَعإد َأِسَؿاُظُفِؿ

م(مابراػقؿ(28َؼِقٍممَسأصٕػمَظامَؼْؼٔدُروَنمٔعٖؿامَطَلُؾقامَسَؾكمَذِلٕءمَذٔظَؽمُػَقماظٖضَؾاُلماْظَؾٔعقُدم)

المصؼدمماظشلءموأٓخرماظؽلب.موض )َظامَؼْؼٔدُروَنمَسَؾكمَذِلٕءمٔعٖؿامَطَلُؾقام( صؼالميفمآؼةماظؾؼرة

مَسَؾكمَذِلٕءم( يفمدقرةمابراػقؿ مٔعٖؿامَطَلُؾقا مَؼْؼٔدُروَن صؼدمماظؽلبموأخرماظشلءموذظؽم )َظا

مأٓخرم موظذظؽ مطادؾًا موظقس مععٕط موادلـػؼ مواظصدضة ماإلغػاق مدقاق مضل ماظؾؼرة مآؼة أن

قماظعؿؾموأعاماآلؼةماظـاغقةمصفلميفمدقا صؼال)َظامَؼْؼٔدُروَنمَسَؾكمَذِلٕءمٔعٖؿامَطَلُؾقام(م اظؽلب

مواظعاعؾمطادبمصؼٓدمماظؽلب.

ـٖمُضُؾقُبُؽِؿمٔبٔفمَوَعاماظـِٖصُرم **موعـمذظؽمضقظفمتعادي )َوَعامَجَعَؾُفماظؾَُّفمِإظَّامُبِشَرىمَظُؽِؿمَؤظَؿْطَؿٔؽ

ـِٔدماظؾَّٔفماْظَعِزؼِزماْظَقٔؽقِؿم) ـِمٔس ـَ (مآلمسؿران(وضقظف216ِإظَّامٔع ـُِفم)ِإِذمُؼَغٚشقُؽُؿماظـَٗعاَسمَأَع ًةمٔع
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مَسَؾكم مَؤظَقِرٔبَط ماظٖشِقَطاِن مِرِجَز مَسـُِؽِؿ مَوُؼِذٔػَب مٔبٔف مٔظُقَطٚفَرُطِؿ مَعاّء ماظٖلَؿأء ـَ مٔع مَسَؾِقُؽِؿ َوُؼـَٚزُل

ـَٚؾَتمٔبٔفماْظَلْضَداَمم) م(ماِّغػال(22ُضُؾقٔبُؽِؿمَوُؼ

بف(موأٓخرػاممصؼٓدمماظؼؾبمسؾكماجلارمواجملرورميفمآلمسؿرانمصؼال:م)وظؿطؿؽـمضؾقبؽؿ

سـفميفماِّغػالمصؼالم)وظؿطؿؽـمبفمضؾقبؽؿ(مسؾؿًامبلنماظؽالممسؾكمععرطةمبدرميفمادلقرـنيم

مشريمأنمادلقضػمزبؿؾػ.

معـمضرحم مصقفا مأصابفؿ موعا معقضعةمأحد مظذطر مبدرممتفقدًا صػلمآلمسؿرانمذطرمععرطة

مَوَظام)َو وحزنموادلؼاممعؼاممعلّّمسؾكماظؼؾقبمورؿلغةمهلامعـمعـؾمضقظفمتعادي: مَتِفـُقا َظا

م) ـٔنَي مُعِمٔع ـُِؿِؿ مُط مِإِن ماْظَلِسَؾِقَن مَوَأِغُؿُؿ مَضِرْحم259َتِقَزُغقا ماْظَؼِقَم مَعٖس مَصَؼِد مَضِرْح مَؼِؿَلِلُؽِؿ مِإِن )

ـِ ـَمَآَعـُقامَوَؼٖؿٔكَذمٔع ـَماظـٖاِسمَؤظَقِعَؾَؿماظؾَُّفماظَّٔذؼ ـُِؾُفمَؤتْؾَؽماْظَلٖؼاُممُغَداِوُظَفامَبِق ُؽِؿمُذَفَداَءمَواظؾَُّفمٔع

إديمشريمذظؽمعـمآؼاتمادلقاداةمواظؿصؾريمصؼالميفم (مآلمسؿران(245َظامُؼٔقٗبماظظَّأظٔؿنَيم)

مادلقرـ م( ػذا مٔبٔف مُضُؾقُبُؽِؿ ـٖ مَؤظَؿْطَؿٔؽ مَظُؽِؿ مُبِشَرى مِإظَّا ماظؾَُّف مَجَعَؾُف ماظؾشرىم )َوَعا مأن صذطر

مٔبٔفم الئؽةمصؼال)هلؿ(موضدمم)ضؾقبفؿ(مسؾكماإلعدادمبادل مُضُؾقُبُؽِؿ ـٖ مَؤظَؿْطَؿٔؽ )ِإظَّامُبِشَرىمَظُؽِؿ

مطؾمذظؽمعـمضؾقؾمادلقاداةمواظؿؾشريمواظطؿلغة. (

مودورم مادلؼاممذطرمعقضعةمبدرمواغؿصارػؿمصقفا مٕمؼؽـمادلؼامميفماِّغػالمطذظؽموإمنا ودلا

)ِإِذم لمسؿرانمصؼالاإلعدادماظلؿاويميفمػذاماظـصرموضدمصصؾميفمذظؽمأطـرمممامذطرميفمآ

مُعِرٔدٔصنَيم) ماْظَؿَؾأئَؽٔة ـَ مٔبَلْظٕػمٔع مَأٚغلمُعٔؿٗدُطِؿ مَصاِدَؿَفاَبمَظُؽِؿ مَرٖبُؽِؿ (مَوَعامَجَعَؾُفم9َتِلَؿٔغقـُقَن

ـِمٔسـِٔدماظؾَّٔفمِإٖنماظؾََّفم ـٖمٔبٔفمُضُؾقُبُؽِؿمَوَعاماظـِٖصُرمِإظَّامٔع (م25َسِزؼْزمَحٔؽقْؿم)اظؾَُّفمِإظَّامُبِشَرىمَؤظَؿْطَؿٔؽ

مٔبٔفمَوُؼِذٔػَبمَسـِ مٔظُقَطٚفَرُطِؿ ماظٖلَؿأءمَعاّء ـَ مٔع ـُِفمَوُؼـَٚزُلمَسَؾِقُؽِؿ ماظـَٗعاَسمَأَعـًَةمٔع ُؽِؿمِإِذمُؼَغٚشقُؽُؿ

ـَٚؾَتمٔبٔفماْظَلْضَداَمم) ِإَظكماْظَؿَؾأئَؽٔةمم(مِإِذمُؼقٔحلمَرٗبَؽ22ِرِجَزماظٖشِقَطاِنمَؤظَقِرٔبَطمَسَؾكمُضُؾقٔبُؽِؿمَوُؼ

ـَمَطَػُرواماظٗرِسَبمَصاِضِرُبقامَصِقَقماْظَلِسـَ ـَمَآَعـُقامَدُلْظٔؼلمٔصلمُضُؾقٔبماظَّٔذؼ ـَٚؾُؿقاماظَّٔذؼ اِقمَأٚغلمَعَعُؽِؿمَص

ـَاٍنم) ـُِفِؿمُطٖؾمَب أضقلمدلامطانمادلؼاممزبؿؾػًامخاظػميفماظؿعؾري.مأغفمدلامطانم (م(21َواِضِرُبقامٔع

ماظؼؾقبمادلؼ مسؾك م)بف( مضدم ماظرباغل ماإلعداد مدور موإبراز ماإلغؿصار معؼام ماِّغػال ميف ام

واظضؿريمؼعقدمسؾكماإلعداد.مودلامطانمادلؼامميفمآلمسؿرانمػقماظطؿلغقـةموتلؽنيماظؼؾقبم
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ـٖمُضُؾقُبُؽِؿمٔبٔفم( ضدعفامسؾكماإلعدادمصؼال ُفم)َوَعامَجَعَؾُفماظؾَّ وزادمطؾؿةم)ظؽؿ(مصؼال )َؤظَؿْطَؿٔؽ

مزؼادةميفمادلقادةموادللّّمسؾكماظؼؾقبمصفعؾمطاًلميفمعؼاعف. ِإظَّامُبِشَرىمَظُؽِؿم(

متعادي مٔبٔفم **موعـمذظؽمضقظف مُأٔػٖؾ مَوَعا ماْظٔكـِِزؼِر مَوَظِقَؿ مَواظٖدَم ماْظَؿِقَؿَة مَسَؾِقُؽُؿ مَحٖرَم )ِإٖغَؿا

مَص مَسإد مَوَظا مَباٍغ مَشِقَر ماِضُطٖر ـِ مَصَؿ ماظؾَّٔف م)ٔظَغِقِر مَرٔحقْؿ مَشُػقْر ماظؾََّف مِإٖن مَسَؾِقٔف مِإِثَؿ (م275َؾا

مٔبٔفم وضقظف اظؾؼرة( ماظؾَّٔف مٔظَغِقِر مُأٔػٖؾ مَوَعا ماْظٔكـِِزؼِر مَوَظِقُؿ مَواظٖدُم ماْظَؿِقَؿُة مَسَؾِقُؽُؿ )ُحٚرَعِت

ما مَأَطَؾ مَوَعا مَواظـٖٔطقَقُة مَواْظُؿَؿَرٚدَؼُة مَواْظَؿِقُضقَذُة ـَٔؼُة ـَِك مَسَؾكمَواْظُؿ مُذٔبَّّ مَوَعا مَذطَِّقُؿِؿ مَعا مِإظَّا ظٖلُؾُع

)ُضِؾمَظامَأٔجُدمٔصلمَعامُأؤحَلمِإَظٖلمُعَقٖرّعامَسَؾكمَرأسٍؿمَؼْطَعُؿُفمِإظَّامَأِنم وضقظف (مادلائدة(5اظـُٗصٔبم)

ـِمَؼُؽقَنمَعِقَؿًةمَأِومَدّعامَعِلُػقّحامَأِومَظِقَؿمٔخـِِزؼٍرمَصِنٖغُفمِرِجْسمَأِومٔصِل ًؼامُأٔػٖؾمٔظَغِقِرماظؾَّٔفمٔبٔفمَصَؿ

م(ماِّغعام(240اِضُطٖرمَشِقَرمَباٍغمَوَظامَسإدمَصِنٖنمَرٖبَؽمَشُػقْرمَرٔحقْؿم)

صؼدمم)بف(مسؾكم)ظغريمآ(موععـكم)عام )َوَعامُأٔػٖؾمٔبٔفمٔظَغِقِرماظؾَّٔفم( صؼدمضالميفمآؼةماظؾؼرة:

)َوَعام ؾفقؿة.موضالميفمآؼيتمادلائدةمواِّغعام:ُأػؾمبف(م:معامرصعماظصقتمبذحبفموػقماظ

م( مٔبٔف ماظؾَّٔف مٔظَغِقِر ميفم ُأٔػٖؾ مػق ماإلغعام ميفمآؼة مادلؼام موذظؽمأن مسؾكم)بف( م)ظغريمآ( صؼٓدم

مسؾقفم مؼػرتون مآموػؿ مظؾـاسمبندؿ مؼشرسقن مطاغقا مآمممـ مسؾك مادلػرتؼـ مسؾك اظؽالم

مَذَرَأ صؼال مٔعٖؿا مٔظؾَّٔف مَوَػَذامم)َوَجَعُؾقا مٔبَزِسٔؿِفِؿ مٔظؾَّٔف مَػَذا مَصَؼاُظقا مَغٔصقّؾا مَواْظَلِغَعاِم ماْظَقِرٔث ـَ ٔع

ـَامَصَؿامَطاَنمٔظُشَرَطأئِفِؿمَصَؾامَؼٔصُؾمِإَظكماظؾَّٔفمَوَعامَطاَنمٔظؾَّٔفمَصُفَقمَؼٔصُؾمِإَظكمُذَرَطأئِفِؿمَد اَءمٔظُشَرَطأئ

م) مَؼِقُؽُؿقَن م256َعا ـَ مَزٖؼ مٔظُقِرُدوُػِؿم(مَوَطَذٔظَؽ مُذَرَطاُؤُػِؿ مَأِوَظأدٔػِؿ ماْظُؿِشِرٔطنَيمَضِؿَؾ ـَ ـٔرٍيمٔع ٔظَؽ

م) مَؼْػَؿُروَن مَوَعا مَصَذِرُػِؿ مَصَعُؾقُه مَعا ماظؾَُّف مَذاَء مَوَظِق مٔدؼـَُفِؿ مَسَؾِقِفِؿ مَػٔذٔهم257َؤظَقْؾٔؾُلقا مَوَضاُظقا )

م ـِ مَع مِإظَّا مَؼْطَعُؿَفا مَظا مَوَحِرْثمٔحِفْر مَظامَأِغَعاْم مَوَأِغَعاْم مُحٚرَعِتمُزُفقُرَػا مَوَأِغَعاْم مٔبَزِسٔؿِفِؿ َغَشاُء

م) مَؼْػَؿُروَن مَطاُغقا مٔبَؿا مَدَقِفِزؼِفِؿ مَسَؾِقٔف ماْصٔؿَراّء مَسَؾِقَفا ماظؾَّٔف ماِدَؿ إديم (ماِّغعام(258َؼِذُطُروَن

آ،مشريمذظؽمعـماآلؼاتماظيتمتؾنيمأنمٔةمذواتمشريمآمهؾؾموهرممعػرتؼةمسؾكم

وذواتمؼزسؿقنمأغفامذرطاءمٓمتعؾدمععفموغصقؾفامأطربمعـمغصقبمآميفماظعؾادة،موظذام

مادلعؾقداتمعـمشريمآمسؾكم)ربف(مصؼال: مإبطالمػذه مٔبٔفم ضدم ماظؾَّٔف مٔظَغِقِر مُأٔػٖؾ مٔصِلًؼا )َأِو

م(ِّغفمػقمعدارماإلػؿؿاممواظؽالم.
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رؼؿموعـمبقدهمذظؽ،مورصضمأؼةمجفةمهؾؾمواظؽالمميفمادلائدةمأؼضًامسؾكماظؿقؾقؾمواظؿف

مٔباْظُعُؼقٔدم مَأِوُصقا مَآَعـُقا ـَ ماظَّٔذؼ مضال)َؼاَأٗؼَفا مؼرؼد. وهرممعـمشريمآمصننمآمػقمحيؽؿمعا

اظؾََّفمَؼِقُؽُؿممُأٔحؾَِّتمَظُؽِؿمَبِفقَؿُةماْظَلِغَعاِممِإظَّامَعامُؼِؿَؾكمَسَؾِقُؽِؿمَشِقَرمُعٔقؾخمللماظٖصِقٔدمَوَأِغُؿِؿمُحُرْممِإٖن

ـَمَآَعـُقامَظامُتٔقؾُّقامَذَعأئَرماظؾَّٔفمَوَظاماظٖشِفَرماْظَقَراَممَوَظاماْظَفِدَيمَوَظام2َعامُؼِرؼُدم) (مَؼامَأٗؼَفاماظَّٔذؼ

ـِمَرٚبِفِؿمَوِرِضَقاّغامَوِإَذامَحَؾ ْؾُؿِؿمَصاِصَطاُدوامَوَظاماْظَؼَؾأئَدمَوَظامَآٚعنَيماْظَؾِقَتماْظَقَراَممَؼِؾَؿُغقَنمَصِضًؾامٔع

ماْظٔؾٚرم مَسَؾك مَوَتَعاَوُغقا مَتِعَؿُدوا مَأِن ماْظَقَراِم ماْظَؿِلٔفٔد ـِ مَس مَصٗدوُطِؿ مَأِن مَضِقٍم مَذـََكُن َؼِفِرَعـُٖؽِؿ

(مُحٚرَعِتم1أبم)َواظٖؿْؼَقىمَوَظامَتَعاَوُغقامَسَؾكماْظِنِثِؿمَواْظُعِدَواِنمَواٖتُؼقاماظؾََّفمِإٖنماظؾََّفمَذٔدؼُدماْظٔعَؼ

مَواْظَؿِقُضقَذُة ـَٔؼُة ـَِك مَواْظُؿ مٔبٔف ماظؾَّٔف مٔظَغِقِر مُأٔػٖؾ مَوَعا ماْظٔكـِِزؼِر مَوَظِقُؿ مَواظٖدُم ماْظَؿِقَؿُة مَسَؾِقُؽُؿ

مَوَعامُذٔبَّّمَسَؾكماظـُٗصٔبمَو َأِنمَتِلَؿْؼٔلُؿقامَواْظُؿَؿَرٚدَؼُةمَواظـٖٔطقَقُةمَوَعامَأَطَؾماظٖلُؾُعمِإظَّامَعامَذطَِّقُؿِؿ

ماْظَقِقَمم مَواِخَشِقِن مَتِكَشِقُػِؿ مَصَؾا ـُٔؽِؿ مٔدؼ ـِ مٔع مَطَػُروا ـَ ماظَّٔذؼ مَؼٔؽَس ماْظَقِقَم مٔصِلْؼ مَذٔظُؽِؿ ٔباْظَلِزَظاِم

ماِضُطٖر ـِ مَصَؿ مٔدؼـّا ماْظِنِدَؾاَم مَظُؽُؿ مَوَرٔضقُت مٔغِعَؿٔؿل مَسَؾِقُؽِؿ مَوَأِتَؿِؿُت مٔدؼـَُؽِؿ مَظُؽِؿ ٔصلممَأْطَؿْؾُت

(مَؼِلَلُظقَغَؽمَعاَذامُأٔحٖؾمَظُفِؿمُضِؾمُأٔحٖؾم5َعِكَؿَصٕةمَشِقَرمُعَؿَفأغٕػمٔظِنِثٍؿمَصِنٖنماظؾََّفمَشُػقْرمَرٔحقْؿم)

مٔع مَصُؽُؾقا ماظؾَُّف مَسؾََّؿُؽُؿ مٔعٖؿا ـٖ مُتَعؾخملُؿقَغُف مُعَؽؾخملٔؾنَي ماْظَفَقاِرِح ـَ مٔع مَسؾَِّؿُؿِؿ مَوَعا ماظطَّٚقَؾاُت ٖؿامَظُؽُؿ

م) ماْظٔقَلأب مَدِرؼُع ماظؾََّف مِإٖن ماظؾََّف مَواٖتُؼقا مَسَؾِقٔف ماظؾَّٔف ماِدَؿ مَواِذُطُروا مَسَؾِقُؽِؿ ـَ (م4َأِعَلْؽ

صفقمجيعؾماظؿقؾقؾمواظؿقرؼؿمبقدهموؼرصضمأؼةمجفةمأخرىمتؼقممبذظؽ،مِّنم ادلائدة(

ُأٔػٖؾمٔظَغِقِرماظؾَّٔفمٔبٔفمم)َوَعا ذظؽمعـماظشركماظذيمأبطؾفماإلدالمموظذامضدعفميفماظؾطالنمصؼال

(.مثؿمإغفمجاءميفمادلقرـنيمبذطرمادؿمآمسؾكماظذبائّّمصذطرميفمآؼةماِّغعاممأنمادلشرطنيمالم

مصؼال: ماظؾَّٔفمَسَؾِقَفام ؼذطرونمادؿمآمسؾكمبعضمذبائقفؿمتعؿدًا مَؼِذُطُروَنماِدَؿ مَظا )َوَأِغَعاْم

صـادبمذظؽمتؼدؼؿم )َواِذُطُرواماِدَؿماظؾَّٔفمَسَؾِقٔفم( ل:(.موأعرميفمآؼةمادلائدةمبذطرمادؿمآمصؼا

مبطالنمذطرمشريمآ.

مواظؿقرؼؿم مباظؿقؾقؾ مأخرىمتؼقم مأنمجفة مؼذطر مطذظؽمصؾؿ مصؾقسمادلؼام ميفماظؾؼرة وأعا

مٔصلم مٔعٖؿا مُطُؾقا ماظـٖاُس مَأٗؼَفا ماظطقؾاتمصؼال:)َؼا معـ مآمسؾاده مرزق مسؾكمعا ماظؽالم وإمنا

مَرٚقَؾأتم وضالمبعدػا: (ماظؾؼرة(.268َؾاًظامَرٚقّؾام)اْظَلِرِضمَح ـِ مَآَعـُقامُطُؾقامٔع ـَ )َؼامَأٗؼَفاماظَّٔذؼ

م) مَتِعُؾُدوَن مِإٖؼاُه ـُِؿِؿ مُط مِإِن مٔظؾَّٔف مَواِذُؽُروا ـَاُطِؿ مَرَزْض مَواظٖدَمم271َعا ماْظَؿِقَؿَة مَسَؾِقُؽُؿ مَحٖرَم مِإٖغَؿا )
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ماْظٔكـِِزؼِرمَوَعا مَسَؾِقٔفمِإٖنماظؾََّفممَوَظِقَؿ مَصَؾامِإِثَؿ مَوَظامَسإد ماِضُطٖرمَشِقَرمَباٍغ ـِ ُأٔػٖؾمٔبٔفمٔظَغِقِرماظؾَّٔفمَصَؿ

صؾؿامطانمادلؼاممعؼامماظرزقمواظطعاممبلطؾماظطقؾاتمضدمم)بف(م (ماظؾؼرة(275َشُػقْرمَرٔحقْؿم)

مواظضؿريمؼعقدمسؾكمعامؼذبّّموػقمرعاممعـادؾةمظؾؿؼامموآمأسؾؿ.

مَصَلَؿِعَؾُؿقَنم *وعـمذظؽمضقظفمتعادي:* مَحأصّؾا مَسَؾِقُؽِؿ مُؼِرٔدَؾ مَأِن مٔصلماظٖلَؿأء ـِ مَع ـُِؿِؿ مَأٔع )َأِم

ـِمَصِقٔضُؽِؿمَأِوم وضقظف (مادلؾؽ(27َطِقَػمَغٔذؼِرم) )ُضِؾمُػَقماْظَؼأدُرمَسَؾكمَأِنمَؼِؾَعَثمَسَؾِقُؽِؿمَسَذاّبامٔع

ـِمَتِقٔتمَأِرُجٔؾُؽِؿمَأِومَؼ ْؾٔؾَلُؽِؿمٔذَقّعامَوُؼٔذؼَؼمَبِعَضُؽِؿمَبْلَسمَبِعٍضماِغُظِرمَطِقَػمُغَصٚرُفماْظَكَؼأتمٔع

م) مَؼْػَؼُفقَن ماِّغعام(60َظَعؾَُّفِؿ مادلؾؽم ( مخلػماِّرضمسؾكمإردالماحلاصبميفمآؼة صؼٓدم

مضقظفم متؼٓدعفا مادلؾؽ مآؼة مأن موذظؽ ماِّغعام. مآؼة ميف ماظلؿاء معـ مؼلتل مسؿا ماظعذاب وأٓخر

مَوِإَظِقٔفم ديتعا مِرِزٔضٔف ـِ مٔع مَوُطُؾقا مَعـَأطٔؾَفا مٔصل مَصاِعُشقا مَذُظقًظا ماْظَلِرَض مَظُؽُؿ مَجَعَؾ ماظَّٔذي )ُػَق

صؽلنمأغلبمذلءميفمادلقسظةمتذطريهمخبلػفامعـمهؿفؿ.مأعامآؼةم (مادلؾؽ(20اظـُٗشقُرم)

ُؼِرٔدُؾمَسَؾِقُؽِؿمَحَػَظًةمَحٖؿكمِإَذامَجاَءم)َوُػَقماْظَؼأػُرمَصِقَقمٔسَؾأدٔهمَو اِّغعاممصؿؼدعفامضقظفمتعادي

مُؼَػٚرُرقَنم) مَظا مَوُػِؿ ـَا مُرُدُؾ ماْظَؿِقُتمَتَقصَِّؿُف صصرفمػذاماخلطابمتػؽرم (ماِّغعام(62َأَحَدُطُؿ

اظـػسميفمسنيماجلفةماظيتمذطرمعـفاماظؼفر،موطانمأغلبمذلءمذطرمعـفاماظؼفرموطانم

مةمخبالفمآؼةمادلؾؽ.أغلبمذلءمذطرماظؿكقؼػمعـمتؾؽماجلف

مادلالئؽة،موادلالئؽةم مضقظفمتعاديم)وؼردؾمسؾقؽؿمحػظة(مواحلػظة:مػؿ مزادمحلـًا ومما

معلؽـفؿميفماظلؿاء،موربـامؼردؾفؿمعـمصققمصـادبمتؼدؼؿمػذهماجلفةمسؾكمشريػا.

مأحلبمصفلمتدلمدالظةمواضقةم مطػاؼةمصقؿا ماظؼدرمعـماِّعـؾةمصننمصقفا وغؽؿػلمبفذا

موأغفمٕمسؾكمأنماظؿعؾريم معؼصقدًا مصـقًا اظؼرآغلمتعؾريمعؼصقدمطؾمظػظمصقفموضعموضعًا

ؼؼدممظػظةمسؾكمظػظةمإالمظغرضمؼؼؿضقفماظلقاق.موضدمروسلميفمذظؽماظؿعؾريماظؼرآغلمطؾفم

مصكاعةم معـ مذقؽًا مترؼؽ ماِّعـؾة معـ معر معا مأن موأزـ مذاعؾة. مواحدة مغظرة مإظقف وغظر

مميؽـمأنمؼؽقنميفمرققمبشرمصلؾقانمآماظؿعؾريماظؼرآغلموسؾقهموأنمعـؾمػذاماظـظؿمال

مربماظعادلني.

م(74م–م49)عـمطؿابماظؿعؾريماظؼرآغلمظؾدطؿقرمصاضؾماظلاعرائل.معـمصػقةم
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مأدؽؾةم مسؾك مصاضؾ ماظدطؿقر مإجابات ميف مورد مواظؿلخريممما ماظؿؼدؼؿ مسؾك مأخرى أعـؾة

مادلشاػدؼـ:

متؼدؼؿموتلخريماظؾفقمسؾكماظؾعبميفمآؼةمدقرةماظعـؽؾقت 

ما مدقرةمطؾ معـ ماآلؼة مػذه ميف مإال ماظؾفق مسؾك معؼٓدعًا ماظؾعب مجاء ماظؼرآن ميف آلؼات

مَوَظٔعْب اظعـؽؾقت مَظِفْق مِإظَّا ماظٗدِغَقا ماْظَقَقاُة مَػٔذٔه مَظِقم )َوَعا ماْظَقَقَقاُن مَظِفَل ماْظكٔخَرَة ماظٖداَر َوِإٖن

م مَؼِعَؾُؿقَن )اظؾَُّفم غػسماظلقرةم(.موظقمالحظـاماآلؼةماظيتمدؾؼتمػذهماآلؼةميف{64}َطاُغقا

ـِمٔسَؾأدٔهمَوَؼْؼٔدُرمَظُفمِإٖنماظؾََّفمٔبُؽٚؾمَذِلٕءمَسٔؾقْؿم واظرزقمظقسم ({61}َؼِؾُلُطماظٚرِزَقمٔظَؿـمَؼَشاُءمٔع

ـَمآَعـُقام عـمعدساةماظؾعبموإمناماظؾفقمطؿاميفمضقظفمتعاديميفمدقرةمادلـاصؼقن )َؼامَأٗؼَفاماظَّٔذؼ

م(.{9}ُظُؽِؿمَوَظامَأِوَظاُدُطِؿمَسـمٔذْطِرماظؾَّٔفمَوَعـمَؼْػَعِؾمَذٔظَؽمَصُلِوَظٔؽَؽمُػُؿماْظَكأدُروَنمَأِعَقا ُتْؾِفُؽِؿ َظا

م 

 


