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ومخص الزسالة 

شمّمقير هالك اعمٙمذسملم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ زُمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم إمم سمداي٦م : قمٜمقان اًمرؾم٤مًم٦م 

. قمٝمد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم دراؾم٦م ذم أهار اًمتٜمقع 

دراؾم٦م إؾم٤مًمٞم٥م اعمتٜمققم٦م ذم ىمّمص إُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م دراؾم٦م سمالهمٞم٦م هتتؿ : ومٙمرة اعمقوقع 

. سمتحٚمٞمؾ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ ذم قمرض صقر اإلهالك ًمألُمؿ اعمٙمذسم٦م 

اًمٙمِمػ قمـ أوضمف اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ذم شمّمقير هالك اعمٙمذسملم قمـ ـمريؼ : هدف اًمدراؾم٦م 

. حتٚمٞمؾ إؾم٤مًمٞم٥م ودراؾم٦م اًمّمقر ذم إجي٤مزه٤م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م وشمٜمققمٝم٤م ذم اًمٕمرض وإؾمٚمقب 

أهار اصٗم٤مء اعمٗمردات وشمٜمققمٝم٤م ذم شمّمقير هالك اعمٙمذسملم : اًم٤ٌمب إول : أسمقاب اًمرؾم٤مًم٦م 

ويِمٛمؾ مخ٦ًم ومّمقل يمؾ ومّمؾ خيتص سمدراؾم٦م أهار اصٓمٗم٤مء اعمٗمردات وشمٜمققمٝم٤م ذم شمّمقير هالك 

يمؾ ىمقم ُمـ إىمقام اعمٙمذسم٦م وخيتتؿ سم٤مًمٗمّمؾ اخل٤مُمس اًمذي ي٘م٤مرب سملم رضوب اًمتٜمقع ذم يمؾ ومّمؾ 

. وأهاره٤م 

أهار شمٜمقع سمٜم٤مء اًمّمقرة ووضمف دًٓمتٝم٤م ذم هالك إىمقام اعمٙمذسم٦م ويِمٛمؾ ؾمت٦م : اًم٤ٌمب اًمث٤مين 

ومّمقل يمؾ ومّمؾ خيتص سمدراؾم٦م سمٜم٤مء اًمّمقرة ووضمف دًٓمتٝم٤م ذم هالك يمؾ ىمقم ُمـ إىمقام اعمٙمذسم٦م ، 

ىمقم ٟمقح وهقد وص٤مًمح وًمقط وؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، وخيتتؿ سم٤مًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس اًمذي ي٘م٤مرن سملم 

. رضوب اًمتٜمقع ذم يمؾ ومّمؾ ُمـ اًمٗمّمقل ويٌلم أهاره٤م 

أهار شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ويِمٛمؾ ؾمت٦م ومّمقل يمؾ : اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م 

 ومّمؾ خيتص سمدراؾم٦م أهار اًمتٜمقع ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم هالك يمؾ ىمقم ُمـ إىمقام

 اعمٙمذسم٦م ، وخيتتؿ سم٤مًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس اًمذي اظمتص سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم رضوب اًمتٜمقع ذم يمؾ ومّمؾ ُمـ 

اًمٗمّمقل ويٌلم أهاره٤م ، صمؿ ذيٚم٧م اًمدراؾم٦م سمخ٤ممت٦م ، وىم٤مئٛم٦م ُمٗمّمٚم٦م سم٤معمّم٤مدر واعمراضمع وومٝمرؾم٦م 

. ٕسمقاب اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤ٌمطمثٝم٤م 

واحلٛمد هلل أوًٓ وآظمرًا  

 اًم٤ٌمطم٨م       اعمنمف 

حمٛمقد شمقومٞمؼ حمٛمد ؾمٕمد . د.حمٛمد ص٤مًمح حمٛمد اًمٕمٚمٞم٤مين    أ
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The summary of the research 

The title: the image of the liers' perish in the Holly Q'uran from the 

age of Nouh to Mousa (PBUT). This is a study in the secrets of 

difference.  

The idea: to study the different techniques in the perish states stories. 

This is a rhetoric study which cares the analysis of the wise order 

techniques at the show of the lier states perish.  

The aim: the discover of the statement miracle' images at the destroy 

of the liers. That is by the study analysis and the study of the images 

especially in its details, techniques and its unique difference show.  

The units of the study: unit 1: the secrets of the meanings and 

their differences in the liers' destroy image. It consists of five lessons. 

Each one studies the secrets of the meanings choice and their difference 

in the liers' destroy of each people. It ends with the near difference in 

each one and its secrets. 

Unit 2: the different style of the image building and its evidence. It 

contains six lessons, each one contains that image in Nouh, Houd, Saleh 

and Shoaib's people – peace be upon them all. It ends with the 

compression between the kinds of difference in each one and their 

secrets. 

Unit three (3): the secrets of the relations' difference at the scene. It 

contains six lessons . each one studies the secrets of difference in the 

scene from its style. That is in the destroy of each people who are liers. It 

ends with the sixth one which studies the compression of the kinds of 

differences in each class and their secrets. Then, it ends with the 

conclusion and a list of the sources and searches. In addition to, the 

contents of the study and its researches. 

Thanks to God at first and at the end 
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املكدوة 

د  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم اعم١ّميَّ

: سمٜم٤مصع احلج٦م ورومٞمع اًمٌٞم٤من وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم وسمٕمد 

وم٘مد يم٤من ُمـ شمقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم وومْمٚمف ، أن يٙمقن اعمقوقع اعمتخػم يتّمؾ 

سم٠مقمٔمؿ هم٤مي٦م ، أٓ وهل ظمدُم٦م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ، سم٤مًمت٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مٟمٞمف واًمٙمِمػ قمـ 

سمٕمض أهار حم٤مؾمٜمف ، وٓؿمؽ أن قمٚمؿ اًمٌالهم٦م هق اًمٓمريؼ اًمذي سمف يٕمرف إقمج٤مز 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ويٌٍم سمف اعمت٠مُمؾ قمٚمق ىمدره ، ورومٕم٦م ُمٜمزًمتف طمٞم٨م ٓ ي٘م٤مرن سمٞم٤مٟمف 

سمٞم٤من ، وىمد يم٤مٟم٧م اًمقضمٝم٦م وآظمتٞم٤مر عمقوقع اًمٌح٨م شمتجف إمم صقرة اإلهالك 

واًمٕم٘مقسم٤مت ًمألُمؿ اًمٖم٤مسمرة ، ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ زُمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم إمم سمداي٦م 

قمٝمد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم دراؾم٦م ذم أهار اًمتٜمقع ، وىمد يم٤من هلذا آظمتٞم٤مر أؾم٤ٌمب 

: ُمٜمٝم٤م 

أن هذا اعمقوقع مل حيط سمدراؾم٦م ُمًتٗمٞمْم٦م ، وخمتّم٦م سمف ُمـ ىمٌؾ ، إٓ ُم٤م  - 1

وضمد ُمـ دراؾم٤مت ُمتٜم٤مصمرة ًمٌٕمض ضمزئٞم٤مشمف قمٜمد قمٚمامء اًمتٗمًػم ، وأهؾ اًمٌالهم٦م ، 

وممـ يمت٥م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ، وُمتِم٤مسمف أي٤مت ، وٓؿمؽ أن هل٤م اًمٗمْمؾ إول ذم 

. ومتح أسمقاب اعمٕمروم٦م ، واًمقًمقج إمم ظمْمؿ هذا اعمقوقع 

أن احل٤مضم٦م ُم٤مزاًم٧م شمدقمق إمم ُمزيد دراؾم٦م ٕؾم٤مًمٞم٥م اًمتٜمقع ذم قمرض  - 2

صقر اإلهالك ذم إجي٤مزه٤م وسمًٓمٝم٤م ، وُم٤م أسمرزشمف اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ُمـ سمٞم٤من وإقمج٤مز 

ذم ضمالئٝم٤م ًمٚمّمقرة سمام يقاومؼ أضمقاء اًمًقر ، وُم٤م اٟمتٝمجتف ذم إسمراز ُمقاوٞمٕمٝم٤م اًمتل 
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اظمتّم٧م هب٤م ، وسمام يقوح ًمٚمٛمت٠مُمؾ ٟمٗمل ؿمٌٝم٦م اًمتٙمرار ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ ذم 

قمروف ًمٚمٛمِم٤مهد ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م سملم إجي٤مز وسمًط يم٤من هلام إصمر ذم إسمراز ُمِم٤مهد 

اإلهالك ذم صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م ، شمتقزع قمغم اًمًقر ذم ٟمٔم٤مم سمديع حيت٤مج إمم أن يقىمػ 

. قمٚمٞمف ويٜمٔمر ذم أهاره 

أن دراؾم٦م أهار اًمٜمٔمؿ ، واًمٜمٔمر ذم ظمّم٤مئّمف اًمٌالهمٞم٦م ، وأهاره  - 3

اًمتٕمٌػمي٦م ، وشمدسمر شمٚمقيٜمف اًمٌديع ذم اًمتٕمٌػم قمـ اعمٕمٜمك اًمقاطمد ، سم٠مٟمامط خمتٚمٗم٦م ـمٌ٘م٤ًم 

عمالسم٤ًمت اعمِم٤مهد ذم يمؾ طمٚم٘م٦م ُمٕمروو٦م ، يٌلم قمـ وضمف ُمـ أوضمف إقمج٤مز اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ ، ويمذًمؽ ُم٤م وضمد ًمٚمٕمٚمامء ُمـ حتٚمٞمؾ سمديع هلذه إهار ، وُم٤م اٟمتٝمجقه ُمـ 

ـمرائؼ ذم اًمتحٚمٞمؾ ، ٟمراه يّم٥م ذم ضمقهر اًمٌالهم٦م ويْمٞمػ إًمٞمٝم٤م ، ويمؾ هذا أوضمد 

ذم ٟمٗمز اًمٕمزيٛم٦م ، وطم٥م اؾمتٔمٝم٤مر ُم٤م ذم هذا اعمقوقع ُمـ أهار وسمدائع ، سمام 

يقومؼ اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف ويٗمتح سمف ، وًم٘مد يم٤من اعمراد سمٛمّمٓمٚمح اًمّمقرة ذم قمٜمقان 

اًمٌٕمد : اًمّمقرة ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اًمقاؾمع ، أي صقرة اعمٕمٜمك سم٠مسمٕم٤مده٤م اًمثالصم٦م : اًمٌح٨م 

واًمٌٕمد  (اًمتِمٌٞمف ، وآؾمتٕم٤مرة ، واعمج٤مز  )، واًمٌٕمد اًمتّمقيري  (اًمٜمٔمؿ  )اًمؽميمٞمٌل 

ويمؾ ذًمؽ ُمٙمقن ًمٚمّمقرة ، واًمٌالهمٞمقن ٓ يٕمرومقن طمٍم  (اًمٌديع  )اًمتحًٞمٜمل 

اًمّمقرة ذم اًمتِمٌٞمف واعمج٤مز ، واًمدراؾم٦م عم٤م يم٤مٟم٧م ؿم٤مُمٚم٦م ًم٘مّمص إُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م ذم 

إجي٤مزه٤م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ، يم٤من آهتامم يٜمٍمف إمم دراؾم٦م اًمتٜمقع ذم إؾم٤مًمٞم٥م ، سمام 

ئمٝمر سمالهم٦م اًمٜمٔمؿ ويٙمِمػ قمـ أهاره ، وىمد يم٤من ُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م ذم ذًمؽ ُمٜمٝمج٤ًم 

حتٚمٞمٚمٞم٤ًم وصٗمٞم٤ًم يتٜم٤مول حتٚمٞمؾ أي٤مت حتٚمٞماًل سمالهمٞم٤ًم يًتٙمِمػ أهار اًمتٜمقع وي٘م٤مرن 

. سملم إؾم٤مًمٞم٥م سمام جيٕمؾ اًم٘مقاقمد اًمٌالهمٞم٦م ظم٤مدُم٦م ًمٚمٛم٘م٤مصد اًم٘مرآٟمٞم٦م 
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 وىمد اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م أن يٙمقن ذم ُم٘مدُم٦م ، صمؿ ذم صمالصم٦م أسمقاب 

وظم٤ممت٦م ، هذا وىمد يم٤من اًم٤ٌمب إول خيتصُّ سمدراؾم٦م أهار اًمتٜمقع ذم اعمٗمردة 

اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم شمّمقير هالك إىمقام ، ًمٙمؾ ىمقم ومّمؾ ظم٤مص هبؿ ، وىمد اؿمتٛمؾ يمؾ 

: ومّمٍؾ قمغم ُمٌحثلم اصمٜملم 

اهتؿ سمدراؾم٦م أهار شمٜمقع اعمٗمردة ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ، وأُم٤م : اعمٌح٨م إول 

وم٘مد اظمتص سمدراؾم٦م اصٓمٗم٤مء اعمٗمردة وسمٞم٤من أهار وروده٤م ذم : اعمٌح٨م اًمث٤مين 

ؾمٞم٤مىمٝم٤م ذم همػم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ، ودرس ُمٕمٝم٤م ُم٤م ورد ذم اعمٗمردة ُمـ ىمراءات 

شمٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ أهار اًمتٜمقع اًمذي يٜمٌئ قمـ شمٙم٤مُمؾ اًم٘مراءات ذم أدائٝم٤م ًمٚمٛمٕمٜمك 

وشمقوٞمح اًمّمقرة ، وىمد اىمتٍم ذم دراؾم٦م اًم٘مراءات قمغم اًم٘مراءات اًمٕمنم اعمتقاشمرة، صمؿ 

اظمتتؿ اًم٤ٌمب سمٗمّمؾ هيتؿ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم رضوب اًمتٜمقع ذم يمؾ ومّمؾ وسمٞم٤من أهاره٤م ، وىمد 

يم٤مٟم٧م اًمدراؾم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب ، يتٌلم ُمـ ظمالهل٤م إفمٝم٤مر ُمٞمزة اعمٗمردة ذم إؾمٚمقب اًم٘مرآين 

وُم٤م شمٗمردت سمف ، وُم٤م يم٤من هل٤م ُمـ وىمع صقيت يتالءم ُمع اعمٕمٜمك، صمؿ ُم٤م أطمدصمتف اًمٙمٚمٛم٦م ذم 

ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ ائتالف ُمع دٓٓت اعمٕم٤مين اعمّم٤مطم٦ٌم هل٤م، سمحٞم٨م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٜمتزقمٝم٤م ُمـ 

ُمقىمٕمٝم٤م ، أو ٟم٠ميت سمٛمرادف هل٤م ، إن اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م ىمد ضم٤مءت شمقطمل ًمٜم٤م سم٤معمٕمٜمك اعمراد ذم 

شمّمقير اعمِمٝمد دون زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من، ًم٘مد ضم٤مءت ُمتامؾمٙم٦م ُمع أظمقاهت٤م وُمتالص٘م٦م ُمع 

.رصٗم٤مئٝم٤م ، ُمتٛمِمٞم٦م ُمع اعمٕمٜمك واًمٖمرض   

وم٘مد اظمتص سمدراؾم٦م ُمِم٤مهد اإلهالك ًمألُمؿ ، وىمد سملمَّ ُمـ : وأُم٤م اًم٤ٌمب اًمث٤مين 

ظمالهل٤م وضمف سمٜم٤مء اًمّمقرة ُمـ طمٞم٨م اإلجي٤مز واًمتٗمّمٞمؾ ذم ذيمر اعمٝمٚمؽ وسملم وضمف 
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دًٓمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٖمرض واًمًٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف طمٞم٨م ضم٤مءت ًمإلٟمذار 

واًمتحذير واًمتٝمقيؾ واًمزضمر ًمٚمٛمٙمذسملم ، ويم٤مٟم٧م هذه اًمّمقر ختتٚمػ ذم شم٠مصمػمه٤م 

ُمـ ؾمقرة إمم أظمرى ، طمٞم٨م ٟمجد سمٕمض اًمًقر شمٕمٚمق ومٞمٝم٤م ٟمؼمة اًمتٝمقيؾ واإلٟمذار ، 

ومت٠ميت اًمّمقر ومٞمٝم٤م ُمٗمّمٚم٦م ًمّمقرة اعمٝمٚمؽ شمٗمّمٞماًل يدظمؾ اهلقل واًمرقم٥م ، وطملم 

دمٛمع اًمًقرة سملم اًمتحذير واًمتٝمقيؾ ٟمجد طمدة اًمتٝمقيؾ ذم اًمّمقرة ٓ شمٌٚمغ ُم٤م 

. سمٚمٖمتف ذم اًمًقر اًمتل يم٤مٟم٧م هتتؿ سمزضمر اعمٙمذسملم وشمرهٞمٌٝمؿ 

إن اًمّمقرة ختتٚمػ ذم شم٠مصمػمه٤م ُمـ ؾمقرة إمم أظمرى طم٥ًم ؾمٞم٤مق اًمًقر 

 ذم ُمٙم٦م ، واًمدراؾم٦م ىمد اهتٛم٧م سمٌٞم٤من ذًمؽ ُمع ملسو هيلع هللا ىلصووىم٧م ٟمزوهل٤م قمغم اعمّمٓمٗمك 

حتٚمٞمؾ اعمِم٤مهد حتٚمٞماًل سمالهمٞم٤ًم يٙمِمػ قمـ أهار سمٞم٤مهن٤م ، وأصمره٤م اًمٜمٗمز قمغم اعمتٚم٘مل، 

وُم٤م رُم٧م إًمٞمف هذه اًمّمقر ُمـ أهداف سم٤مرزة شمٜمذر يمٗم٤مر ُمٙم٦م ، وشمزضمرهؿ وحتذرهؿ 

ُمـ ُمٖم٦ٌم اًمتٙمذي٥م واإلقمراض ، وىمد سمٜمل هذا اًم٤ٌمب قمغم ؾمت٦م ومّمقل درس ذم يمؾ 

ومّمؾ صقرة ُمٝمٚمؽ يمؾ ىمقم ، ويم٤من ظمت٤مُمف سم٤مًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس اًمذي ي٘م٤مرن سملم 

. رضوب اًمتٜمقع ذم صقر اإلهالك ًمألُمؿ ذم يمؾ ومّمؾ ويٌلم أهاره٤م 

وم٘مد اظمتص سمدراؾم٦م ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف طمٞم٨م سُملم : وأُم٤م اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م 

ومٞمف ُمالءُم٦م اعمِمٝمد اًمقارد ًمًٞم٤مىمف ، وعمقوقع اًمًقرة اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ، ومػمى اعمت٠مُمؾ 

ورود طمٚم٘م٤مت ُمِم٤مهد اإلهالك ًمألُمؿ شمتقزع قمغم اًمًقر ، يذيمر ذم يمؾ طمٚم٘م٦م ُمـ 

اًم٘مّم٦م ُم٤م يتالءم ُمع يمؾ ؾمقرة ذم إجي٤مزه٤م أو سمًٓمٝم٤م ذم هم٤مي٦م ُمـ اإلطمٙم٤مم 

وآًمتح٤مم ، ويمؾ ذًمؽ يٙمِمػ قمـ وضمف ُمـ أوضمف إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وىمد 
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شمؿَّ ذم هذا اًم٤ٌمب دراؾم٦م ارشم٤ٌمط اعمِمٝمد سمام ىمٌٚمف ُمـ طمقار دائر سملم إٟمٌٞم٤مء 

ورؾمٚمٝمؿ، وُم٤م فمٝمر ُمـ ظمالل اًمدراؾم٦م ُمـ سمٞم٤من أن دقمقة إٟمٌٞم٤مء ٕىمقاُمٝمؿ يم٤مٟم٧م 

متثؾ ُم٘م٤مُم٤مت خمتٚمٗم٦م سمام يقوح أن ٓ شمٙمرار ذم قمرض اعمقىمػ ، وىمد سملم ُمـ ظمالل 

ذًمؽ أيْم٤ًم صقرة ٟمامء اعمٕم٤مين سملم اًمًقر قمغم طم٥ًم شمرشمٞمٌٝم٤م ذم اًمٜمزول ، وىمد 

ًمقطمظ شمًٚمًٚمٝم٤م ُمـ ظمالل هذا اًمؽمشمٞم٥م شمًٚمًاًل سمديٕم٤ًم ، يٌلم ًمٚمٛمت٠مُمؾ ٟمٛمق اعمٕم٤مين 

ُمـ اًمًقر اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اًمٜمزول طمتك ٟمّمؾ إمم آظمر اًمًقر ٟمزوًٓ ، وهذا اًم٤ٌمب ىمد 

ىمًؿ إمم ؾمت٦م ومّمقل ، اؿمتٛمؾ يمؾ ومّمؾ قمغم ذيمر قمالىم٦م ُمِم٤مهد اإلهالك ًمٙمؾ ىمقم 

ُمـ إىمقام اخلٛم٦ًم اعمٝمٚمٙملم ، وظمتؿ سم٤مًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس اًمذي يم٤من يريمز قمغم قم٘مد 

اعم٘م٤مرٟم٦م ذم أصمر اًمًٞم٤مق ذم إيراد ُمِم٤مهد اإلهالك ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م سمام يتٛمِمك ُمع 

وأُم٤م اخل٤ممت٦م وم٘مد ضم٤مءت شمؼمز .  ُمقاوٞمٕمٝم٤م وؾمٞم٤مىمٝم٤م وأضمقائٝم٤م ذم اإلٟمذار واًمؽمهٞم٥م 

. أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م 

وٓ يًٕمٜمل ذم ظمت٤مم هذه اعم٘مدُم٦م إٓ أن أشم٘مدم سم٤مًمِمٙمر واًمٕمروم٤من ًمًٕم٤مدة 

حمٛمقد شمقومٞمؼ ؾمٕمد قمغم ُم٤م سمذًمف ُمٕمل / اعمنمف قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر 

ُمـ ضمٝمقد ُمقوم٘م٦م يم٤مٟم٧م شمًدد وشمّمقب ُم٤م اقمقج ، وشمدقمق إمم ُم٤م هق أيمؼم مم٤م 

وصٚم٧م إًمٞمف ، وًمق يم٤مٟم٧م زم ىمدرة واؾمتٓم٤مقم٦م عم٤م ـمٚم٥م ًمقصؾ اًمٌح٨م إمم آوم٤مق 

سمٕمٞمدة ورطمٞم٦ٌم ومجزاه اهلل ظمػمًا ، وأضمزل ًمف اًمٕمٓم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ، وأشمقضمف 

سم٤مًمِمٙمر اًمٕمٔمٞمؿ إمم يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى قمغم ُم٤م جيده يمؾ سم٤مطم٨م ُمـ 

رقم٤مي٦م واهتامم ، يمام ُأىمدم قمٔمٞمؿ اًمِمٙمر وآُمتٜم٤من عمـ ؾمٞم٘مرأ هذا اًمٕمٛمؾ ويٜم٤مىمِمف 

. وي٘مقُمف ًمٞمّمؾ إمم اًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م 



 

 

 

 

6 

وسمٕمد ، وم٢مين ٓ أزقمؿ سم٠من هذا اًمٕمٛمؾ ىمد ورمَّ هذا اعمقوقع اًمٙمٌػم طم٘مف مت٤مم 

اًمقوم٤مء ، وم٠مهار اًم٘مرآن ٓ حت٤مط ، وقمج٤مئٌف ٓ شمٜمتٝمل ، وًمٙمـ طمًٌل أين ىمد ىمٛم٧م 

سمام اؾمتٓمٕم٧م ، وهذه اًمدراؾم٦م إن طم٤مًمٗمٝم٤م اًمتقومٞمؼ ذم يمؾ اًمٗمّمقل أو ذم سمٕمْمٝم٤م ومام 

. هق إٓ ومْمؾ اهلل وشم٠ميٞمده ، وإن يم٤مٟم٧م إظمرى ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من 

وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أٓ حيرُمٜمل أضمر اعمجتٝمديـ ، وأن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ذم رو٤مه 

واسمتٖم٤مء وضمٝمف ، وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م 

. حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمف إمم يقم اًمديـ 

الباحث  

حممد صالح حممد العلواين 

42470006 

  هـ1429/ 12/ 15

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

الباب األول 
 

المفزدات واصطفائها  أسزار تنىع

في تصىيز هالك المكذبين 
 

:  ومّمقل مخ٦ًمُمؾ شوي 

 .ر هالك ىمقم ٟمقحي ذم شمّمقواصٓمٗم٤مئٝم٤م اعمٗمردات شمٜمقعأهار  :الفصل األول 

  ذم شمّمقير هالك ىمقم واصٓمٗم٤مئٝم٤م اعمٗمردات شمٜمقعأهار  :الفصل الثاين 

.                                  هقد قمٚمٞمف اًمًالم 

  ذم شمّمقير هالك ىمقم واصٓمٗم٤مئٝم٤م اعمٗمردات شمٜمقعأهار  :الفصل الثالث 

.                                    ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم 

  ذم شمّمقير هالك ىمقم ًمقط واصٓمٗم٤مئٝم٤م اعمٗمردات شمٜمقعأهار  :الفصل الرابع 

.                                  وؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمٝمام اًمًالم 

.  ُم٘م٤مرٟم٦م سملم رضوب اًمتٜمقع ذم يمؾ ومّمؾ وأهاره٤م:الفصل اخلامس 



 

 
 

 

 

 

 

 

الفصن األٔه   

أسزار تٍٕع املفزدات ٔاصطفائّا يف تصٕر ِالك قًٕ ٌٕح 

 

 : ويِمٛمؾ ُمٌحثلم  

.  أهار شمٜمقع اعمٗمردات ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت :املبحث األول 

.  ذم همػم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت واصٓمٗم٤مئٝم٤م اعمٗمردات شمٜمقعأهار  :املبحث الثاين 
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املبحح األٔه 

أسزار تٍٕع املفزدات يف املتظابْ وَ اآلٖات 

: أرسار تنوع املفردات يف تصوير النجاة لنوح علوه السالم ومن معه  (أ

إن أول ُم٤م يٚمحظ ُمـ شمٜمقع ًمٚمٛمٗمردات ذم شمّمقير ٟمج٤مة ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ 

آُمـ ُمٕمف ُم٤م أوردشمف أي٤مت اًمٙمريامت ُمـ شمٜمقع سمديع ذم اؾمتخداُمٝم٤م ًمٚمٗمٕمٚملم 

ٞمٜم٤م  )و (أٟمجٞمٜم٤م  )اعمزيديـ  وىمد وردا ذم ؾمقر ُمتٕمددة طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم  . (ٟمجَّ

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﴿ : ؾمقرة إقمراف 

 [ . 64: أي٦م  ]﴾    ﮲﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة يقٟمس 

﴾  ڑ  ک   ک  ک  ک   گگ  گ  گ   ڳڳ  ڳ

 [ . 73: أي٦م  ]

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ  ڑ  ک  ﴿ وذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 

 [ . 120 - 119: أي٦م  ]﴾    ک

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ﴿ : وذم ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء 

 [ . 76: أي٦م  ]﴾       ڌ  ڎ  ڎ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ﴿ : وذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن 

 [ . 28: أي٦م  ]﴾    ڀ   ڀ  ٺ      ٺ
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ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  ﴿ : وذم ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت 

 [ . 76 - 75: أي٦م  ]﴾        مئ  ىئ  يئ

وذم هذا اًمتٜمقع اًمٌديع ٟمجد أن أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤معمتِم٤مسمف ختتٚمػ شمقضمٞمٝم٤مهتؿ ذم ذيمر 

. أهاره 

ك  )يرى أٟمف ٓ ومرق سملم اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ - رمحف اهلل - وم٤مإلؾمٙم٤مذم  قمغم  (ٟمجَّ

ؾ  )صٞمٖم٦م  سم٤مهلٛمز وم٘مد ضم٤مءا قمغم ُمٕمٜمك واطمد (أٟمجك  )وسملم اًمٗمٕمؾ  (ومٕمَّ
()

وًمٞم٧ًم  

(ٟمّجٞمٜم٤م ًمٚمٙمثرة ، وإٟمام هل اعمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٝمٛمزة  )اجلٞمؿ اعمزيدة ذم 
()

.   

ٞمٜم٤مه  )ومػمى أن اًمتِمديد ذم - رمحف اهلل - وأُم٤م اًمٙمرُم٤مين  يدل قمغم اًمٙمثرة  (ٟمجَّ

واعم٤ٌمًمٖم٦م
()

 . 

                                                           

ذه٥م إمم اًم٘مقل سم٠مهنام سمٛمٕمٜمك واطمد ُمـ همػم قمٚمامء اعمتِم٤مسمف ، إزهري ، واسمـ أيب زرقم٦م واًمٕمٙمؼمي ، ( )

يمت٤مب ُمٕم٤مين اًم٘مراءات ٕيب ُمٜمّمقر  حمٛمد سمـ أمحد إزهري ، حت٘مٞمؼ أمحد ومريد اعمزيدي ، : يٜمٔمر 

 طمج٦م اًم٘مراءات ٕيب زرقم٦م  . 156 م ، ص 1999-  هـ 1420ًمٌٜم٤من ، - ، سمػموت  (1)ط

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، : ، سمػموت  (5)قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ زٟمجٚم٦م ، حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين ، ط

اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ٕيب اًمٌ٘م٤مء قمٌد اهلل سمـ احلًلم  . 377 م ، ص 2001-  هـ 1422قم٤مم 

  . 148اًمٕمٙمؼمي ، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ، دار اًمِم٤مم ًمٚمؽماث ، سمػموت ، ص 

 درة اًمتٜمزيؾ وهمرة اًمت٠مويؾ ذم سمٞم٤من أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت ذم يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ( )

- هـ 1422دار اعمٕمروم٦م ، قم٤مم : ، سمػموت  (1)قمٌد اهلل اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ، اقمتٜمك سمف ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ، ط

 . 112 م ، ص 2002

 اًمؼمه٤من ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ًمإلُم٤مم حمٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم اًمٙمرُم٤مين ، حت٘مٞمؼ أمحد قمز اًمديـ : يٜمٔمر ( )

 . 190 م ، ص 1996-  هـ 1417دار ص٤مدر ، قم٤مم : ، سمػموت  (1)قمٌد اهلل ، ط
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واعمت٠مُمؾ ذم ورود هذيـ اًمٗمٕمٚملم ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م يٚمحظ أن اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين 

يًتخدم يمؾ ومٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق ظم٤مص سمف سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ اؾمتٕمامل أطمدمه٤م ُمٙم٤من 

أظمر ، وهذا ي١ميمد اًمٗم٤مرق يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ وُمـ ذه٥م إمم اًمتٗمرىم٦م سملم 

اًمّمٞمٖمتلم وم٘مد ـم٤مسمؼ اًمّمقاب وأُم٤م اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم وم٢مٟمف يؼمر طمجتف ذم قمدم 

أصؾ ذم هذا اًم٤ٌمب ، وهق أيمثر ُمـ  (أومٕمؾ  )وزن : اًمتٗمريؼ سملم اًمّمٞمٖمتلم ومٞم٘مقل 

ؾ ، وأنَّ أي٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾    ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴿ : وزن ومٕمَّ

ضم٤مءت قمغم إصؾ إيمثر : وهلذا أيمثر ُم٤م ضم٤مء ذم  .  ( 64 )ؾمقرة إقمراف أي٦م 

﴾      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ﴿ : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  (أٟمجٞمٜم٤م  )اًم٘مرآن ضم٤مء قمغم 

 [ . 72: ؾمقرة إقمراف ، أي٦م  ]

 ؾمقرة اًمِمٕمراء ،  ]﴾    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴿ : ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

: ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ، أي٦م  ]﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴿ : وىمقًمف  . [ 65: أي٦م 

24 . ] 

ٞمٜم٤م  )واًمدًمٞمؾ قمغم أنَّ اجلٞمؿ اعمٞمزدة ذم  ًمٞم٧ًم ًمٚمٙمثرة ، وإٟمام هل اعمٕم٤مىم٦ٌم  (ٟمجَّ

ؾمقرة  ]﴾  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ﴿ : ًمٚمٝمٛمزة ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ذي اًمٜمقن 

. وٓ يمثرة هٜم٤مك  [ 88: إٟمٌٞم٤مء ، أي٦م 

                                                          

ؾ  ) وهق ُم٤م ذيمره أهؾ اًمٚمٖم٦م ذم صٞمٖم٦م  طمٞم٨م سمٞمَّٜمقا أهن٤م شم٠ميت ًمٚمتٙمثػم هم٤مًم٤ًٌم ، يٜمٔمر ذح ؿم٤مومٞم٦م اسمـ  (ومٕمَّ

 (ط)احل٤مضم٥م ًمٚمِمٞمخ ريض اًمديـ حمٛمد سمـ احلًلم آؾمؽماسم٤مذي ، حت٘مٞمؼ حمٛمد ٟمقر احلًـ وآظمريـ ، 

 ( . 92 / 1 )سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 



 

 
 

 

12 

 اًمذي ضم٤مء قمغم إصؾ إيمثر ي٠ميت ُمٕمف اؾمؿ اعمقصقل  (أٟمجٞمٜم٤م  )ويٌلمَّ أن 

﴾    ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴿: قمغم إصؾ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم (اًمذيـ)

 جيلء سمٛمٕمٜمك ( ُمـ ) وأْن آؾمؿ اعمقصقل  [ 64: ؾمقرة إقمراف ، أي٦م  ]

وأهنام يِمؽميم٤من ذم اعمٕم٤مين ، وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اؾمتٕمٛمؾ  (اًمذيـ  )

ر هذا  اًمذيمر ذم أي٦م إظمرى قمدل  (أٟمجٞمٜم٤م واًمذيـ  )إصؾ ذم اًمٚمٗمٔمتلم  وعم٤َّم يمرَّ

ٞمٜم٤م  )إمم اًمٚمٗمٔملم أظمريـ اًمٚمذيـ مه٤م سمٛمٕمٜم٤ممه٤م ومه٤م  ـْ  )و (ٟمجَّ أؿمٌف سمٓمري٘م٦م  (َُم

اًمٗمّمح٤مء وقم٤مدة اًمٌٚمٖم٤مء
()

وٓ خيٗمك ُم٤م ذم هذا اًمٙمالم ُمـ اًمٌٕمد قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ .  

. وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ 

يٛمٞمؾ إمم يمالم اإلؾمٙم٤مذم اًم٤ًمسمؼ  (ُمالك اًمت٠مويؾ  )وٟمجد اسمـ اًمزسمػم ذم يمت٤مسمف 

 ومٞمف إـم٤مًم٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م ومٜم٤مؾمٌٝم٤م اعمقصقل  (أٟمجٞمٜم٤مه  )طمٞم٨م ي٘مقل إن زي٤مدة اهلٛمزة ذم 

ـْ  )سمزي٤مدة طمروومف قمغم طمروف  (اًمذيـ  ) ٞمٜم٤مه  ): وعم٤َّم ىمٞمؾ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م  (َُم ،  (ومٜمجَّ

ـْ  )ضملء سمام هق أظمٍم ذم اخلط ، ٟم٤مؾمٌف ُمـ اعمقصقٓت   اعمٗمرد ذم ُمٕمٜمك  (َُم

وهق أظمٍم (اًمذي  )
()

 . 

يٓمرد سمدًمٞمؾ ُم٤م وهذا اًمٙمالم وإن يم٤من ومٞمف ُمالطمٔم٦م اًمتٜم٤مؾمؼ سملم اًمٜمٔمؿ إٓ أٟمف ٓ 

سم٤مهلٛمزة آؾمؿ  ( أٟمجٞمٜم٤مه )ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُمـ آي٤مت خم٤مًمٗم٦م ، وم٘مد ورد ُمع 

                                                           

. 112يٜمٔمر درة اًمتٜمزيؾ وهمرة اًمت٠مويؾ ذم سمٞم٤من أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت ًمٚمخٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ص ( )

( 1)يٜمٔمر ُمالك اًمت٠مويؾ اًم٘م٤مـمع سمذوي اإلحل٤مد واًمتٕمٓمٞمؾ ذم شمقضمٞمف اعمتِم٤مسمف اًمٚمٗمظ ُمـ آي اًمتٜمزيؾ ، ط( )

 ( . 531 / 1 ) هـ 1403 م  1983دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل قم٤مم : سمػموت 
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ـْ  )اعمقصقل   ﴾          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (َُم

 [ . 119: اًمِمٕمراء  ]

٤م ىمقل اإلؾمٙم٤مذم اًم٤ًمسمؼ سم٠من  ىمد ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثر  (أٟمجٞمٜم٤م  )وأُمَّ

ٞمٜم٤م  )ُمـ اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ  ومػُمد قمٚمٞمف سمام وضمد ُمـ إطمّم٤مء ًممي٤مت ذم اًم٘مرآن  (ٟمجَّ

ٞمٜم٤م  )ًمٚمٗمٕمؾ   (أٟمجك  )وم٘مد ورد ذم ؾمٌٕم٦م وصمالصملم ُمقوٕم٤ًم ، ذم طملم ورد اًمٗمٕمؾ  (ٟمجَّ

ك  )ذم صمالصم٦م وقمنميـ ُمقوٕم٤ًم وهذا يٕمٜمل زي٤مدة اـمراد اًمٗمٕمؾ  ذم اًم٘مرآن  (ٟمجَّ

سم٠مرسمٕم٦م قمنم ُمقوٕم٤مً  (أٟمجك  )اًمٙمريؿ قمـ اًمٗمٕمؾ 
()

  . 

وًمٙمٜم٤ّم ٟمجد شمقضمٞمٝم٤ًم آظمر ًمٚمٙمرُم٤مين ومٞمف ـمراوم٦م وًمٙمٜمف همػم ُمٓمرد أيْم٤ًم طمٞم٨م 

ٞمٜم٤م  )ي٘مقل وىمد ضم٤مء اًمٗمٕمؾ  ڎ  ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (ُمـ  )ذم آي٦م يقٟمس ُمع  (ٟمجَّ

ـْ ) ٕٟمف أٟم٥ًم وأًمٞمؼ إذ إن ًمٗمظ  [ 73: أي٦م  ]﴾   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ( َُم

اؾمؿ ُمقصقل يّمٚمح ًمٚمقاطمد  (ُمـ  )ٕن  (اًمذيـ  )ي٘مع قمغم أيمثر مم٤م ي٘مع قمٚمٞمف ًمٗمظ 

واعمثٜمك واجلٛمع واعمذيمر واعم١مٟم٨م
()

ومٝمق جلٛمع اعمذيمر وم٘مط،  (اًمذيـ  )، سمخالف  

وُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مؾم٦ٌم سملم اًمٗمٕمؾ واؾمؿ اعمقصقل ذم يمؾ آي٦م ضم٤مء اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين 

وضم٤مء ذم يقٟمس﴾    ھ  ھ  ھ﴿ ذم إقمراف 
()

.  ﴾    ڈ  ڈ  ژ ﴿ 

                                                           

 حمٛمد وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل ، / يٜمٔمر دراؾم٦م اعمتِم٤مسمف اًمٚمٗمٔمل ُمـ آي اًمتٜمزيؾ ذم يمت٤مب ُمالك اًمت٠مويؾ ، د( )

 . 102 م ، ص 2006-  هـ 1426دار قمامر ، قم٤مم : ، قمامن  (1)ط

ٞمٜم٤م  )ومٜم٤مؾم٥م إيراده ُمع ( ) . اًمدال قمغم اًمٙمثرة واعم٤ٌمًمٖم٦م  (ٟمجَّ

 ( . 190ص  )يٜمٔمر اًمؼمه٤من ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ( )
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اًمدال  (ٟمّجك  )واًمدًمٞمؾ قمغم قمدم اـمراد يمالم اًمٙمرُم٤مين ذم رسمٓمف سملم اًمٗمٕمؾ 

ـْ  )قمغم اًمٙمثرة واعم٤ٌمًمٖم٦م وسملم  ڌ  ڎ  ﴿ : ُم٤م يٚمحٔمف اعمت٠مُمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (َُم

ـْ ) وم٘مد وردت  [ 119: ؾمقرة اًمِمٕمراء ، أي٦م  ]﴾          ڎ  ڈ  ڈ  ژ ( َُم

 . (أٟمجك  )ُمع اًمٗمٕمؾ 

. واخلالص٦م سمٕمد هذا يمٚمف أن اًمتٗمريؼ سملم اًمٗمٕمٚملم هق إومم 

وأومْمؾ وأضمقد ُم٤م وضمدشمف ُمـ يمالم ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمٗمٕمٚملم ُم٤م ُوضمد ذم شمٗمًػم 

اًمٌ٘م٤مقمل ُمـ ىمقل ًمإلُم٤مم احلرازم
()

أٟمجٞمٜم٤م ُمـ اإلٟمج٤مء وهق اإلهاع » طمٞم٨م ي٘مقل  

.  ش ذم اًمرومٕم٦م قمـ اهلالك إمم ٟمجقة اًمٗمقز

اعمْمٕمػ أن ومٞمف شمٜمجٞم٦م قمغم شمدري٩م طمٞمٜمام حتدث قمـ آي٤مت  (ٟمّجك  )ويرى ذم 

ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم ٟمج٤مة سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ سمالء ومرقمقن عم٤م ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٤من اًمٗمٕمؾ 

اعمْمٕمػ أٟم٥ًم ًمف
()

، وضمٕمؾ اًمٜمج٤مة ًمٌٜمل إهائٞمؾ ُمـ اًمٌحر إٟمج٤مًء عم٤م يم٤من وطمٞم٤ًم  

ذم هقم٦م وىم٧م
()

 . 

                                                           

هق اإلُم٤مم اعمٗمن أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ احلًـ اًمتجٞمٌل اعم٤مًمٙمل احلرازم يم٤من قم٤مروم٤ًم ُمت٘مٜم٤ًم ًمٚمٜمحق ( )

شمقذم  (ُمٗمت٤مح اًم٤ٌمب اعم٘مٗمؾ قمغم ومٝمؿ اًم٘مرآن اعمٜمزل  )واًمٙمالم واعمٜمٓمؼ ؾمٙمـ مح٤مة وًمف شمٗمًػم قمجٞم٥م 

 أيمثر اًمٌ٘م٤مقمل ُمـ اًمٜم٘مؾ قمٜمف ، يٜمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ، ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد 637ؾمٜم٦م 

 ( . 47 / 23 ) هـ ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 1413، سمػموت ،  (9)اًمذهٌل ، ط

وم٘مد دلَّ هٜم٤م ذم هذا اًمًٞم٤مق قمغم اعمٙم٨م واًمتٛمٝمؾ وأن اًمٜمج٤مة مل شم٠مت إٓ سمٕمد ـمقل سمالء ومرقمقن قمغم سمٜمل ( )

. إهائٞمؾ ومٙم٤مٟم٧م ٟمج٤مة قمٔمٞمٛم٦م 

قمٛمر اًمٌ٘م٤مقمل ، يٜمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ أيب احلًـ إسمراهٞمؿ سمـ ( )

  ( .130 / 1 ) هـ ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1424-  م 2003، سمػموت  (2)ط
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وىمد ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل اًمديمتقر وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمٗمٕمٚملم 

وم٘م٤مل ذم اًمٗمٕمؾ اعمْمّٕمػ إن ومٞمف متٝماًل وُمٙمث٤ًم وومٞمف ُمٕمٜمك اًمٌطء
()

  .

وٓؿمؽ ذم إوم٤مدشمف ُمـ اًم٘مقل اًم٤ًمسمؼ وإن مل ينم إًمٞمف ، وقمٜمد اًمرضمقع إمم 

اًمنقم٦م واخلالص ُمـ اًمٌمء ،  (أٟمجٞمٜم٤م  )ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م ٟمجد ُم٤م ي١ميمد أن ُمـ ُمٕم٤مين 

ٟم٤مىم٦م ٟم٤مضمٞم٦م وٟمج٤مة هيٕم٦م ، واًمٜمج٤مة واًمٜمجقة ُمـ إرض وهل اًمتل ٓ يٕمٚمقه٤م ؾمٞمؾ، : ي٘م٤مل

وىمقهلؿ سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ ٟمج٤مة ُمـ إرض أي ؾمٕم٦م ُمـ اًم٤ٌمب ٕٟمف ُمٙم٤من ينع ومٞمف ويٜمجك 

 شإذا ؾم٤مومرشمؿ ذم اجلدب وم٤مؾمتٜمجقا» : وذم احلدي٨م 
()

يريد ٓ شمٌٓمئقا ذم اًمًػم وًمٙمـ  

وا ، وُمـ اًم٤ٌمب اًمٜمجق  اًمًح٤مب واجلٛمع اًمٜمج٤مء وهق ُمـ اٟمٙمِم٤مومف ٕٟمف ٓ : اٟمٙمِمٗمقا وُمرُّ

وًم٧َّم: اٟمج٧م اًمًح٤مسم٦م : يٚم٨ٌم ىم٤مل اسمـ اًمًٙمٞم٧م 
()

.  

ذم اًمًقر اًمتل شمتحدث قمـ ٟمج٤مة ٟمقح وُمـ ُمٕمف  (أٟمجٞمٜم٤م  )وُمـ هٜم٤م يٚمحظ أن 

ُمـ اعم١مُمٜملم شمدل قمغم ُمٕمٜمك اًمنقم٦م ، وومٞمٝم٤م شمّمقير ًمنقم٦م ختٚمٞمص اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف 

. واؾمتج٤مسم٦م دقم٤مئف 

                                                           

 طمٞم٨م يرى أن ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمتٙمثػم واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم احلدث ، اؾمتٖمراق وىم٧م أـمقل وأٟمف يٗمٞمد شمٚمٌث٤ًم ( )

، قمامن  (1)وم٤موؾ ص٤مًمح اًم٤ًمُمرائل ، ط/ ُمـ سمالهم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين د: يٜمٔمر . وُمٙمث٤ًم 

 . 70 م ، دار قمامر ، ص 1999-  هـ 1420

. ، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم ، اًم٘م٤مهرة  ( 381 / 3) ،  ( 15132 )رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده سمرىمؿ ( )

 اٟمٔمر ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٕيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م ، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ، ( )

اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ٕيب ( . ٟمجك ) ُم٤مدة  ( 398 - 397 / 5 )ط دار اجلٞمؾ ، سمػموت ، 

 ًم٤ًمن اًمٕمرب ٕيب اًمٗمْمؾ  . 483سمػموت ، ص - دار اعمٕمروم٦م  (ط)اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد ، 

  م ، 1994/  هـ 1414دار ص٤مدر ، قم٤مم : ، سمػموت  (3)مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ، ط

سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز عمجد اًمديـ حمٛمد سمـ ( . ٟمجك ) ُم٤مدة  ( 306 / 15) 

( . ٟمجك ) ُم٤مدة  ( 20 / 5 )سمػموت - اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م  (ط)يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي ، 
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شمٗمٞمد ُمٕمٜمك اًمنقم٦م ، وٓ  (أٟمجك  )ىم٤مل إن : واًمديمتقر وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل 

ك  )ظمالف هٜم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ، وأن  اعمْمٕمػ يدل قمغم ُمٕمٜمك اعمٙم٨م واًمتٛمٝمؾ ،  (ٟمجَّ

وهذا ٟمجده صحٞمح٤ًم ٓ ُمري٦م ومٞمف ذم اعمقىمٗملم اعمختٚمٗملم ذم ىمّم٦م إٟمج٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

عّم٤م يم٤من آل ومرقمقن يذسمِّحقن أسمٜم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ . ًمٌٜمل إهائٞمؾ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة 

ويًتحٞمقن ٟم٤ًمءهؿ ويم٤من هذا اًمٕمذاب واًمٌالء اًمٕمٔمٞمؿ ىمد ُمٙمثقا ومٞمف وىمت٤ًم ـمقياًل ، 

:  ومٜمج٤مهؿ اهلل ُمٜمف ، سمٕمد هذه اعمدة ومٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م هٜم٤م اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ﴿ 

وعم٤م ومرق اهلل اًمٌحر أهمرق آل ومرقمقن وأٟمجك سمٜمل  [49: اًمٌ٘مرة  ] ﴾ ڀ

إهائٞمؾ وهٜم٤م يم٤من اإلٟمج٤مء ذم ُمدة ىمٚمٞمٚم٦م وهيٕم٦م طمٞم٨م أٟمجك اهلل وأهمرق ، ومٜم٤مؾم٥م 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (أٟمجك  )اًمٗمٕمؾ 

 [ . 50: ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، أي٦م  ]﴾    ڤ

وًمٙمٜم٤م هٜم٤م ذم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم ُمقىمػ واطمد واًمزُمـ واطمد ومٙمٞمػ 

 ٟم٘مقل إن هٜم٤م هقم٦م ذم إٟمج٤مء اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ، وأن هٜم٤مك ذم 

ُمٙمث٤ًم ومتٝماًل ذم ُمٕمٜمك اًمٜمج٤مة ، وحيت٩م اًم٤ًمُمرائل ًمّمح٦م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف  (ٟمّجٞمٜم٤م  )

إن اعمرضمع ذم ذًمؽ إمم اًمًٞم٤مق ، وم٘مد يتٓمٚم٥م اعم٘م٤مم ذيمر اإلهاع ذم اًمٜمج٤مة  ): سم٘مقًمف 

ويمؾ ذًمؽ صحٞمح،  (ٟمّجك  )وىمد ٓ يتٓمٚم٥م ذًمؽ ، ومٞمًتٕمٛمؾ  (أٟمجك  )ومٞمًتٕمٛمؾ 

 (اًمدٟمٞم٤م ـمقيٚم٦م  ): سمح٥ًم اعم٘م٤مم ، وم٘مد شم٘مقل ذم ُم٘م٤مم وم٘مد ٟمًتٓمٞمؾ أُمرًا وٟمًت٘مٍمه 
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(وًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل  (اًمدٟمٞم٤م ىمّمػمة  ): وىمد شم٘مقل ذم ُم٘م٤مم آظمر 
()

 . 

وهذا اًمٙمالم ٓ أضمد ُم٤م يًقهمف
()

ُمٕم٤من ُأظمر  (ٟمّجك  ) إذا يم٤من ُمـ ُمٕم٤مين 

يتٓمٚمٌٝم٤م اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين ويتًع هل٤م ، وًمٖمػمه٤م ُمـ اًمدٓٓت إظمرى اًمتل ٓ 

. شمتٕم٤مرض 

ٞمٜم٤م  )واًمذي ئمٝمر أنَّ اًمٗمٕمؾ  ذم ىمّم٦م هالك (ٟمجَّ
()

 ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

ر ًمٜم٤م طم٤مل اًمًٗمٞمٜم٦م وهل شمٕم٤مس أهقال اًمٓمقوم٤من وخت٤مًمط اعمقج وشمٕم٤مجلف ومٝمل  ذم يّمقِّ

 (ٟمّجٞمٜم٤م  )وؾمط أُمقاج ه٤مئج٦م شمٕمٚمق يم٤مجل٤ٌمل ذم ارشمٗم٤مقمٝم٤م ووخ٤مُمتٝم٤م ومج٤مء اًمٗمٕمؾ 

ر ًمٜم٤م ؿمدة إُمر ، وأن اهلل سم٘مدرشمف ُمع يمؾ ُم٤م يم٤من حيٞمط سمتٚمؽ  سم٤مًمتْمٕمٞمػ ًمٞمّمقِّ

٤مه٤م سمٛمـ ومٞمٝم٤م  )اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت وإهقال ىمد  وم٘مد اٟمتزع اهلل شمٚمؽ  (ٟمجَّ

اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ وؾمط هذا اًمٕمذاب اًمذي ُٓمًٝم٤م ، وٟمجد هذا اعمٕمٜمك يتْمح سمٙمثرة ذم 

ل ُمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (ٟمّجك  )ُمٕمٜمك   : اًمذي يدل قمغم إطم٤مـم٦م اًمٕمذاب سمٛمـ ُٟمجِّ

ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ﴿ 

 [ . 72 – 71: ؾمقرة ُمريؿ ، أي٦م  ]﴾    ڻ     ڻ   ڻ

 سم٤مًمتْمٕمٞمػ ، ومل يٙمـ ذم اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ  ﴾   ڱ ﴿: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 

سم٤مًمتخٗمٞمػ : ًمٞمتقاومؼ ُمع اًمّمقرة واعمِمٝمد اًمذي يرون ومٞمف اًمٜم٤مر ويٛمرون  (ُٟمٜمْجل  )

 قمٚمٞمٝم٤م ، ويٕم٤مسون اًمِمدة ذم اعمقىمػ ، ويِمٕمرون هبقل إُمر طمتك يتقؾمٓمقه٤م 

                                                           

 دار قمامر ، قمامن ) ،  (1)وم٤موؾ ص٤مًمح اًم٤ًمُمرائل ، ط. ُمـ سمالهم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين ، د( )

 . 73ص  ( م 1999-  هـ 1420

. ذم حتديد اًمدًٓم٦م ( )

. ذم اًمًٞم٤مق اًمذي يٌلم ؿمدة إُمر ذم ىمّم٦م هالك ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ( )
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ل  ) سم٤مًمتْمٕمٞمػ شمدل قمغم هذا اعمِمٝمد وشمّمقره ذم أدق شمٗم٤مصٞمٚمف ، ويمذًمؽ  (ومٜمجِّ

اُمرأة ومرقمقن عّم٤م يم٤مٟم٧م ذم وؾمط اًمٙمرب واًمِمدة حم٤مـم٦م سمٗمرقمقن وىمقُمف يم٤من ىمقًمف 

 [ . 11: ؾمقرة ُمريؿ أي٦م  ]﴾   ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ﴿ شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م 

 وهق ُمتقيمئ ملسو هيلع هللا ىلصظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل » : وذم احلدي٨م قمـ أيب ُأُم٤مُم٦م ىم٤مل 

ٓ شم٘مقُمقا يمام شم٘مقم إقم٤مضمؿ يٕمٔمؿ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ، : قمغم قمّم٤م ، وم٘مٛمٜم٤م إًمٞمف ، وم٘م٤مل 

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وارمحٜم٤م ، وارض قمٜم٤ّم ، : ومٙم٠مٟم٤م اؿمتٝمٞمٜم٤م أن يدقمق اهلل ًمٜم٤م وم٘م٤مل : ىم٤مل 

ٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مر ، وأصٚمح ًمٜم٤م ؿم٠مٟمٜم٤م يمٚمف ، ومٙم٠مٟم٤م اؿمتٝمٞمٜم٤م  وشم٘مٌؾ ُمٜم٤ّم ، وأدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦ّم ، وٟمجِّ

 شىمد مجٕم٧م ًمٙمؿ إُمر: أن يزيدٟم٤م وم٘م٤مل 
()

  .

سم٤مًمتْمٕمٞمػ قمغم اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرشمف ؾم٤مسم٘م٤ًم ٕٟمف ٓسمد ُمـ اعمرور  (ٟمّجٜم٤م  )وم٘م٤مل 

ٜم٤م  )قمغم اًمٍماط وم٘م٤مل  ذم ؾمقرة إقمراف  (أٟمجٞمٜم٤م  )، وُمـ هٜم٤م ٟمتٌلّم أن  (ٟمجِّ

ر ًمٜم٤م هقم٦م إٟمج٤مء اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمقح وُمـ ُمٕمف وهقم٦م ختٚمٞمّمف ُمـ  واًمِمٕمراء يّمقِّ

اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، وهذا اًمذي حيدده اًمًٞم٤مق ُمـ ظمالل شمتٌع أي٤مت طمتك ٟمّمؾ إمم 

رت ًمٜم٤م هذا اعمِمٝمد ، وم٤معمح٤مضم٦م ذم ؾمقرة  (أٟمجٞمٜم٤م  )يمٚمٛم٦م    (إقمراف  )اًمتل صقَّ

اًمتل ورد ومٞمٝم٤م  (يقٟمس  )سملم ٟمقح وىمقُمف أووح ُمٜمٝم٤م ذم ؾمقرة  (اًمِمٕمراء  )و

اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ طمٞم٨م مل يذيمر ومٞمٝم٤م ُمـ اعمح٤مضم٦م إٓ أهنؿ يمذسمقه ، أُم٤م ذم إقمراف 

وم٢مهنؿ ىمد رُمقه سم٤مًمْمالل سمٕمد أن دقم٤مهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم وطمذرهؿ ُمـ قمذاسمف ، 

وُمع ذًمؽ ٟمجده قمٚمٞمف اًمًالم ي٘م٤مسمؾ ؿمٜم٤مقمتٝمؿ سم٤مًمٚمٓمػ ومٌلم هلؿ أٟمف رؾمقل ُمـ اهلل، 

                                                           

حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد  ( 1261 / 2) ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  . ( 3836رىمؿ  )يٜمٔمر احلدي٨م ذم يمت٤مب اًمدقم٤مء ( )

سم٤مب  ( 35 )دار اًمري٤من ًمٚمؽماث ، واحلدي٨م رواه أسمق دواد ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب إدب  (ط  )قمٌد اًم٤ٌمىمل 

 ( . 779 / 2) ،  ( 5230) سمرىمؿ  ( 165 )ذم ىمٞم٤مم اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ 
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وًمٞمس سمف والًم٦م ، وُم٤م هق إٓ ُمٌٚمغ وٟم٤مصح هلؿ ، يٕمٚمؿ ُمـ اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن، وًمٙمـ اًم٘مقم 

اعمنوملم مل ي٘م٤مسمٚمقا شمٚمٓمٗمف هبؿ إٓ سم٤مجلٗم٤مء واًمٖمٚمٔم٦م واًمتٙمذي٥م ، وم٤مىمت٣م اًمًٞم٤مق اًمتٕمجٞمؾ 

دآً قمغم ُمٕمٜمك اًمنقم٦م ذم  (أٟمجك  )سمذيمر اًمٜمج٤مة ًمٚمٜمٌل اًمٙمريؿ وُمـ ُمٕمف ، ومج٤مء اًمٗمٕمؾ 

اإلٟمج٤مء وهق ُم٤م يالئؿ هذا اًمًٞم٤مق
()

. واهلل أقمٚمؿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ 

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

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

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

 [ . 64 - 59: ؾمقرة إقمراف ، أي٤مت  ]﴾   ﮷

سمٛمٕمٜمك اًمنقم٦م ذم اًمتخٚمٞمص واًمٜمج٤مة ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ي٘مقل  (أٟمجٞمٜم٤م  )وي٠ميت 

ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ی   ی  ﴿ : شمٕم٤ممم 

جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  

ٱ  ٻ  ٻ  مث  ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس   

ٻ  ٻ        پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  

                                                           

 (أٟمجٞمٜم٤م  )إن اًمًٞم٤مق ذم ؾمقرة إقمراف يمٚمٝم٤م ىمد اىمت٣م اًمتٕمجٞمؾ سمذيمر قم٘مقسم٤مت إىمقام ومج٤مء اًمٗمٕمؾ ( )

ك  )قمغم أطمًـ ُمقىمع يدل قمغم ذًمؽ ومل يرد ذم اًمًقرة اًمٗمٕمؾ  . سم٤مًمتْمٕمٞمػ  (ٟمجَّ
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   

ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 - 105: اًمِمٕمراء ، أي٤مت  ]﴾    ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

120 . ] 

هٜم٤م يٚمحظ أن اعمِمٝمد ىمد ـم٤مًم٧م ومٞمف اعمح٤مضم٦م سملم ٟمقح وىمقُمف ، ويم٤من هتديدهؿ 

ؿمديدًا وص٤مرُم٤ًم ، ًم٘مد ازداد قمتقهؿ طمٞم٨م وصٗمقا ُمـ آُمـ سمٜمقح واشمٌٕمف ُمـ 

اًمْمٕمٗم٤مء سم٤مٕراذل ، وـمٚمٌقا ُمـ ٟمقح ـمردهؿ ، وعّم٤م مل يًتج٥م هلؿ هددوه سم٤مًمرضمؿ 

وعّم٤م سمٚمغ سمف ﴾    ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴿ إن مل يٜمتف قمـ دقمقهتؿ 

ومدقم٤م ًمٜمٗمًف سم٤مًمٜمج٤مة وعمـ ﴾            ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ﴿ اًمٙمرب ُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ إقمراوٝمؿ 

وم٤مؾمتدقمك ﴾    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ﴿ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم 

هذا اًمًٞم٤مق وـمقل اعمح٤مضم٦م اإلهاع ذم اًمٜمج٤مة ًمف وعمـ ُمٕمف وم٘مد سمٚمغ إُمر هم٤ميتف ، 

ر ًمٜم٤م هقم٦م إضم٤مسم٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف ، وهقم٦م إٟمج٤مئف وُمـ ُمٕمف  (أٟمجٞمٜم٤م  )وم٤مًمٗمٕمؾ  يّمقِّ

. ُمـ اًم٘مقم اًمٔم٤معملم 

وذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت مل يٙمـ ومٞمٝم٤م حم٤مضم٦م ـمقيٚم٦م سملم ٟمقح وىمقُمف وىمد ضم٤مء 

ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (أٟمجٞمٜم٤م  )اًمٗمٕمؾ 

ٱ  ٻ  ٻ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

 [ . 15 - 14: أي٤مت  ]﴾         ٻ  ٻ  پ

 



 

 
 

 

21 

ومٝمٜم٤م ٟمجد أن اهلل شمٕم٤ممم يٌلّم ُمدى صؼم قمٌده ٟمقح ذم دقمقة ىمقُمف يمؾَّ هذه اعمدة 

اًمٓمقيٚم٦م أًمػ ؾمٜم٦ٍم إٓ مخًلم قم٤مُم٤ًم ، ومٚمام سملم شمٕم٤ممم ـمقل صؼمه واصٓم٤ٌمره قمغم ىمقُمف يم٤من 

اًمدال قمغم اًمنقم٦م ذم اإلٟمج٤مء: ٕٟمف عم٤م و٤مق هبؿ ذرقم٤ًم وٟمٗمد  (أٟمجٞمٜم٤م  )إٟم٥ًم هٜم٤م 

.صؼمه دقم٤م رسمف، ومٙم٤مٟم٧م اإلضم٤مسم٦م هيٕم٦م سمٕمد هذه اعمدة اًمٓمقيٚم٦م واهلل أقمٚمؿ   

ٱ  ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (اعم١مُمٜمقن  )ذم ؾمقرة  (ٟمّجك  )وأُم٤م ورود اًمٗمٕمؾ 

  [28: أي٦م ]﴾   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ

وم٘مد ضم٤مء ُمتالئاًم ُمع ؾمٞم٤مىمف اًمذي سملّم ًمٜم٤م ُمراطمؾ اًمٜمج٤مة ُمٗمّمٚم٦م ومٙم٤مٟم٧م اعمٜم٦م واًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ 

                    ﴿ يتت٤مسمع ُمٜمذ أن أُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ 

. وم٤مًمٗمٚمؽ وؾمٞمٚم٦م اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٖمرق ﴾    

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  ۆ  ۆ    ۈ     ۈ  ٴۇ  ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٝمٜم٤م يٌلم اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف وىم٧م طمدوث اًمٓمقوم٤من  [27: أي٦م  ]﴾  ۋ  جئ

ًمٞمًتٕمد ًمٚمٜمج٤مة سمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم واعمخٚمقىم٤مت ، وهٙمذا ٟمجد اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ يتٜم٤مؾم٥م 

ُمع دًٓم٦م اًمًٞم٤مق قمغم ُمراطمؾ اًمٜمج٤مة اعمتدرضم٦م اسمتداًء ُمـ صٜمع اًمٗمٚمؽ طمتك آؾمتقاء قمغم 

ك  )فمٝمر اًمًٗمٞمٜم٦م ومٜم٤مؾم٥م جملء اًمٗمٕمؾ  . اعمْمٕمػ هٜم٤م واهلل أقمٚمؿ  (ٟمجَّ

ك  )إذن اًمٗمٕمؾ  اعمْمٕمػ مل يٌؼ قمغم ُمٕمٜمك واطمد أو دًٓم٦م واطمدة ومٛمرة  (ٟمجَّ

ر ًمٜم٤م إطم٤مـم٦م اهلقل واًمِمدة حيٙمل  ر ًمٜم٤م ُمراطمؾ اًمٜمج٤مة، وُمرة يّمقِّ  . (سم٤معُمٜمجك  )ًمٜم٤م ويّمقِّ

ويمذًمؽ ي٠ميت . ويمؾ ذًمؽ قمغم طم٥ًم ُم٘متْمٞم٤مت اًمًٞم٤مق وإطمقال ذم اًم٘مّم٦م 

اعمْمٕمػ ويٕم٘مٌف ذيمر ًمٚمٙمرب يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء  (ٟمّجك  )اًمٗمٕمؾ 
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﴾       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴿ 

وم٤مًمتْمٕمٞمػ ذم اًمٗمٕمؾ يتٜم٤مؾم٥م ذم دًٓمتف قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ُمٕمٜمك اًمٜمج٤مة  [ 76: أي٦م  ]

. ُمـ اًمٙمرب اًمٕمٔمٞمؿ 

وعم٤م مل ي٠مت شمٗمّمٞمؾ هٜم٤م قمـ ـمري٘م٦م اًمٜمج٤مة يمٞمػ يم٤مٟم٧م، ضم٤مء اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ 

.  ًمٞمدل ويِمػم إمم أن شمٚمؽ اًمٜمج٤مة يم٤مٟم٧م قمٔمٞمٛم٦م، وأن يمٞمٗمٞمتٝم٤م قمٔمٞمٛم٦م 

ىئ  ىئ  ی  ﴿  :ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  (اًمّم٤موم٤مت)وُمثؾ هذا اعمقوع ُم٤م ذم ؾمقرة 

 [ .76 - 75: أي٦م  ]﴾        ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

( املؤمنون ) و( هود ) أرسار تنوع املفردات يف املتشابه من سوريت  (ب

ڦ  ﴿  (هقد  )وأول ُم٤م يٚمحظ ومٞمٝمام ُم٤م جيده اعمت٠مُمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

 [ . 40: أي٦م  ]﴾    ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ  ۆ  ﴿  : (اعم١مُمٜمقن  )وىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة 

ۆ    ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  

 [ . 27:  أي٦م  ]﴾     جت   حتخت  مت  ىت  يت

. وم٤مًمٗمروق يمثػمة سملم اعمٗمردات ذم أيتلم اًمٙمريٛمتلم 

 ومذيمر  ﴾ ڭ  ڭ﴿ وذم اعم١مُمٜمقن  ﴾ ڦ  ڄ  ڄ﴿ : ومٗمل ؾمقرة هقد 

هٜم٤م اًمتل شمدظمؾ قمغم اجلٛمؾ آؾمٛمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ، وهٜم٤م دظمٚم٧م قمغم مجٚم٦م  (طمتك  )
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(إذا  )ومٕمٚمٞم٦م وضم٤مء سمٕمده٤م 
( )

 اًمتل هل فمرف ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ًمتدل قمغم أن جملء إُمر 

. ُمـ اًمٖم٤مي٦م  (طمتك  )ذم اعمًت٘مٌؾ ، وإمم ُم٤م دًّم٧م قمٚمٞمف 

وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمد أوطمك إمم قمٌده ورؾمقًمف أٟمف ًمـ ي١مُمـ ُمـ ىمقُمف إٓ ُمـ ىمد آُمـ 

وأن إُمر ىمد ىميض ، وم٠مَُمره اهلل شمٕم٤ممم سمّمٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م اؾمتٕمدادًا حلٚمقل هذا اًمققمد 

اعم٘ميض ، وسمٞمٜمام هق يّمٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م يٛمرُّ قمٚمٞمف اعمأل ُمـ ىمقُمف ومٞمًخرون ُمـ ومٕمٚمف 

ر شمٚمؽ اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م ومٝمل هم٤مي٦م ًمـ (طمتك  )ويٙمذسمقٟمف ومٞمام ي٘مقل ، و يّمٜمع  )هٜم٤م شمّمقِّ

أي يّمٜمٕمف إمم زُمـ جملء اًمٕمذاب ، وهل ذم دًٓمتٝم٤م قمغم شمٚمؽ اعمدة  (اًمٗمٚمؽ 

 (هقد  )اًمزُمٜمٞم٦م ُمدة صٜمع اًمٗمٚمؽ إمم جملء زُمـ اًمٕمذاب شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م ذم ؾمقرة 

ُمـ شمٗمّمٞمؾ واؾمع ًم٘مّم٦م اهلالك ذم صمالٍث وقمنميـ آي٦م ، سمٞمٜمام مل ٟمجد هذا آشم٤ًمع 

طمٞم٨م يٚمحظ أنَّ اًمًقرة  (سم٢مذا  )اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمتٕمٌػم  (اعم١مُمٜمقن  )ذم ؾمقرة 

اًمٙمريٛم٦م ذيمرت دقم٤مء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وـمٚمٌف ًمٚمٜمٍم سمٕمد شمٙمذيٌٝمؿ ًمف ، ومٙم٤من 

» ومـ. هٜم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم  (إذا  )اًمقطمل إًمٞمف سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ سمٕمد ـمٚمٌف اًمٜمٍم ، ومج٤مءت 

ٟم٤مؾم٥م اًمتٕمٌػم اعمؽماظمل اًم٘مصَّ اعمؽماظمل سم٥ًٌم يمثرة قمدد أي٤مت ، ذم ؾمقرة هقد ، 

 شاًم٘مّص اًمنيع (اعم١مُمٜمقن  )وٟم٤مؾم٥م اًمتٕمٌػم اًمنيع ذم ؾمقرة 
()

  .

اًمتل شمٗمٞمد حت٘مؼ وىمقع هذا اًمٕمذاب  (سم٢مذا  )ويم٤من اًمتٕمٌػم ذم أيتلم اًمٙمريٛمتلم 

. وأٟمف ٓ ُمري٦م ذم طمٚمقًمف 

ذم سمٞم٤من شمٚمؽ  (اعم١مُمٜمقن  )قمٚمٞمف اًمًالم ىمد زادت قمـ ؾمقرة  (هقد  )وؾمقرة 

 . (طمتك  )اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م سملم صٜمع اًمٗمٚمؽ وجملء اًمٕمذاب سمـ

                                                           

. شم٠ميت ذم اًمٖم٤مًم٥م فمروم٤ًم ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ُمْمٛمٜم٦م ُمٕمٜمك اًمنمط ، وختتص سم٤مًمدظمقل قمغم اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ( )

 قمقدة اهلل ُمٜمٞمع اًم٘مٞمز ، / اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ذم ىمّمص ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د( )

 . 105 م ، ص 2002-  هـ 1422دار قمامر ، قم٤مم : ، إردن  (1)ط
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ىمٚمٜم٤م  )وإذا فمرف ُمْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ، وًمذًمؽ ضملء ًمف سمجقاب وهق مجٚم٦م » 

وضمٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف هم٤مي٦م سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ذم طمرف اًمنمط ُمـ ُمٕمٜمك اًمزُم٤من  (امحؾ 

وإو٤مومتف إمم مجٚم٦م اًمنمط ، ومحّمؾ ُمٕمٜمك اًمٖم٤مي٦م قمٜمد طمّمقل ُمْمٛمقن مجٚم٦م اجلزاء 

 شوهق ٟمٔمؿ سمديع سم٢مجي٤مزه
()

  .

 وذم  ﴾   ڃ  ڃ  ڃ﴿وُمـ اعمتِم٤مسمف سملم أيتلم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة هقد 

.  ﴾ ۆ  ۆ﴿  (اعم١مُمٜمقن  )

أوؾمع ُمقاىمع ذم اًمٚمٖم٦م وأيمثر شمٍموم٤ًم  (احلٛمؾ  )وىمد سملمَّ اسمـ اًمزسمػم هٜم٤م أن ًمٗمظ 

 ومحٚم٧م اًمٕمٚمؿ قمـ محٚم٧م اًمٌمء إمم ومالن ، ومحٚمتف قمغم يم٤مهكم ، : ذم اًمٙمالم ، شم٘مقل 

 ومحٚم٧م اعمرأة اًمِمجرة وٓ ومالن ، ومحؾ ومالن إُم٤مٟم٦م ، ومحؾ اًمٗم٤مرس قمغم ص٤مطمٌف ،

إّٓ أن يٙمقن اعمحٛمقل ومٞمف ضمًاًم ومٞمتٕم٤مىم٥م ؾمٚمؽ .  شم٘مقل ذم رء ُمـ هذا ؾمٚمؽ 

. ومحؾ إن مل يٕمرض ُمـ اعمٕمٜمك ُم٤م يٛمٜمع 

ؾمٚمٙم٧م اًمٌمء ذم اًمٌمء وأؾمٚمٙمتف أي : وم٢من اًمٕمرب شم٘مقل  (ؾمٚمؽ  )وأُم٤م 

٤م  ، ومقضمف وروده٤م ذم ؾمقرة  (ؾمٚمؽ  )ومٗمٞمٝم٤م اشم٤ًمع ٓ يٙمقن ذم  (محؾ  )أدظمٚمتف وأُمَّ

هقد ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك وُمـ طمٞم٨م ُم٤م اىمؽمن هب٤م ُمـ ًمٗمظ ىمٚمٜم٤م ، ومٓم٤مل 

ذم ؾمقرة هقد اًمٙمالم ًمٗمٔم٤ًم ًمًٕم٦م اعمح٤مُمؾ وىمد ٟم٤مؾم٥م جمٛمقع هذه اًمٕم٤ٌمرة ُم٤م ورد 

 (اعم١مُمٜمقن  ) وأُّم٤م آي٦م وـمقل اًمٙمالم سمذًمؽ ،- قمٚمٞمف اًمًالم - ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء ىمّم٦م ٟمقح 

اؾمٚمؽ : ًمٗمظ  (اعم١مُمٜمقن  )ومٗمل ىمّم٦م ٟمقح ومٞمٝم٤م إجي٤مز وإمج٤مل ، ًمذًمؽ ورد ُمـ ؾمقرة 

                                                           

( . 12/7 )،  (اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم  )شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير ، ًمإلُم٤مم حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ، ط ( )
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وهمػمه مم٤م حيرز اًمٓمقل ،  (ىمٚمٜم٤م  )إلجي٤مزه ُمـ طمٞم٨م ُمٕمٜم٤مه وقمروه ُمـ اىمؽمان ًمٗمظ 

د هذا اعم٘مّمد ويِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة  سمخالف ُم٤م ذم ؾمقرة هقد ، ومم٤م يٕمْمِّ

 ﴾ ڭ  ڭ  ڭ﴿  : (اعم١مُمٜمقن  )وذم ؾمقرة ﴾ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿  : (هقد  )

 (اعم١مُمٜمقن  )وهل قمغم أرسمٕم٦م أطمرف سمٗم٤مء اًمتٕم٘مٞم٥م ذم ؾمقرة  (طمتك  )ومت٠مُمؾ شمٜمٔمػم 

وإٟمام اًمٗم٤مء قمغم طمرف واطمد ، ومٜمقؾم٥م سم٤مًمٗم٤مء ُمقوٕمٝم٤م اعمٌٜمل قمغم  ﴾ ڭ﴿ ذم ىمقًمف 

ُمقوٕمٝم٤م اعمٌٜمل قمغم آؾمتٞمٗم٤مء واًمٓمقل (سمحتك  )اإلجي٤مز و
()

  .

أن ؾمقرة هقد طمٙم٧م ُم٤م ظم٤مـمٌف اهلل سمف قمٜمد طمدوث : ويرى اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر 

اًمٓمقوم٤من ، وذًمؽ وىم٧م وٞمؼ ، وم٠مُمر سم٠من حيٛمؾ ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ أراد اهلل إسم٘م٤مءهؿ ، 

وم٠مؾمٜمد احلٛمؾ إمم ٟمقح متثٞماًل ًمإلهاع سم٢مريم٤مب ُم٤م قُملمِّ ًمف ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ، طمتك يم٠من 

 (اعم١مُمٜمقن  )طم٤مًمف ذم إدظم٤مًمف طم٤مل ُمـ حيٛمؾ ؿمٞمئ٤ًم ًمٞمْمٕمف ذم ُمقوع ، وآي٦م ؾمقرة 

طمٙم٧م ُم٤م ظم٤مـمٌف اهلل سمف ُمـ ىمٌؾ طمدوث اًمٓمقوم٤من إٟم٤ٌمًء سمام يٗمٕمٚمف قمٜمد طمدوث 

اًمٓمقوم٤من ، وم٠مُمره سم٠مّٟمف طمٞمٜمئذ يدظمؾ ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ قملمَّ اهلل إدظم٤مهلؿ ُمع ُم٤م ذم ذًمؽ 

ُمـ شمٗمٜمـ ذم طمٙم٤مي٦م اًم٘مّم٦م
()

  .

أنَّ ُم٤م  (امحؾ ، واؾمٚمؽ  )وُمـ اًمٚمٓم٤مئػ اًمٌديٕم٦م ذم شمٗمريؼ اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين سملم 

أظمذه ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمٕمف ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ خمٚمقىم٤مت اهلل ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من حيٛمؾ محاًل 

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُيدظمؾ إدظم٤مًٓ ، وُمـ اعمٕمٚمقم أن شمٚمؽ اعمحٛمقٓت ُمـ احلٞمقاٟم٤مت 

                                                           

 ( . 656 - 655 / 2 )يٜمٔمر ُمالك اًمت٠مويؾ ( )

 ( . 46 / 8 )اٟمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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خمتٚمٗم٦م إطمج٤مم ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م حيٛمؾ ومٞمدظمؾ وُمٜمٝم٤م ُم٤م ُيدومع ومٞمًٚمؽ
()

  .

 ومٛمٕمٜمك .وإذا رضمٕمٜم٤م إمم إصؾ اًمٚمٖمقي ًمٚمٙمٚمٛمتلم وم٢مٟم٤م ؾمٜمجد اظمتالوم٤ًم ذم اعمٕمٜمك 

ُم٤م يم٤من قمغم فمٝمر : واحِلْٛمؾ . إىمالل اًمٌمء ، ي٘م٤مل محٚم٧م اًمٌمء أمحٚمف محاًل : احلٛمؾ 

أو رأس
()

 . 

ووع اًمٌمء ذم ُمقوٕمف قمٜم٤مي٦م : ذم أي٦م  (امحؾ  )أّن ُمٕمٜمك  (اًمٌّم٤مئر  )وذم 

سمف
()

اًمًٚمقك اًمٜمٗم٤مذ ذم اًمٓمريؼ ، ي٘م٤مل ؾمٚمٙم٧ُم اًمٓمريؼ : ومٛمٕمٜم٤مه٤م : وأُم٤م ؾمٚمؽ .  

ٟمقح ، : ؾمقرة  ]﴾    ک  ک     ک  ک﴿ : ىم٤مل شمٕم٤ممم . وؾمٚمٙم٧ُم يمذا ذم ـمري٘مف 

 [ . 69: ؾمقرة اًمٜمحؾ ، أي٦م  ] ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿ ،  [ 20: أي٦م 

 مج  جح    مح ﴿ ، ﴾   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿ : وذيمر ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اإلدظم٤مل 

 [32: ؾمقرة اًم٘مّمص ، أي٦م  ]﴾          جخ
()

 . 

اًمٜمٗم٤مذ ذم اًمٓمريؼ ، وىمد يًتِمػ ُمـ هذا  (ؾمٚمؽ  )واًمذي يٚمحظ هٜم٤م ذم ُمٕمٜمك 

اعمٕمٜمك أيْم٤ًم سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمٕمٜمك اإلدظم٤مل أن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أُمر ٟمٌٞمف سم٠من ي٠مظمذ ُمٕمف ُمـ 

                                                           

وم١ماد / ُمـ ًمٓم٤مئػ اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين طمقل ؾمػم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم آدم وٟمقح وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، د( )

 . 81 م ، ص 2002-  هـ 1424، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ، قم٤مم  (1)حمٛمقد ؾمٜمدي ، ط 

 . 131 (محؾ  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، ُم٤مدة  . 106 / 2 (محؾ  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ُم٤مدة ( )

 وقمغم هذا ٟمجد ومرىم٤ًم ومًقرة هقد ٟم٤مزًم٦م ىمٌؾ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ومٙم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م إومم محؾ احلٞمقاٟم٤مت قمغم 

اًمًٗمٞمٜم٦م ، واعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م دومٕمٝم٤م وإدظم٤مهل٤م إمم اعمقوع اعمٜم٤مؾم٥م هل٤م ذم اًمًٗمٞمٜم٦م سمام يٗمٝمؿ ُمـ دًٓم٦م 

. اًمًٚمؽ واهلل أقمٚمؿ 

  . 501 / 2 (محؾ  )سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ، ُم٤مدة ( )

 . 249 / 3 ، اًمٌّم٤مئر 239اعمٗمردات ( )
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يمؾٍّ زوضملم ُمـ يمؾ صٜمػ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ، وم٢مّن اًمٌٝم٤مئؿ واحلٞمقاٟم٤مت اًمتل ٓ شمٕم٘مؾ 

 حتت٤مج إمم ُمـ يًقىمٝم٤م وي٘مقده٤م إمم اًمٓمريؼ اًمذي يقصٚمٝم٤م إمم اًمًٗمٞمٜم٦م ومٙم٤من 

ذم أصؾ ُمٕمٜم٤مه يدلُّ قمغم هذا ، طمتك إذا ُم٤م وصٚم٧م احلٞمقاٟم٤مت إمم  (اؾمٚمؽ  )

اًمًٗمٞمٜم٦م سمٕمد ؾمقىمٝم٤م ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ضم٤مء سمٕمد ذًمؽ دور احلٛمؾ إمم 

اًمًٗمٞمٜم٦م ، ومٝمل ٓ شمًتٓمٞمع أيْم٤ًم اًمّمٕمقد إمم اًمًٗمٞمٜم٦م طمتك حتٛمؾ ، وًمٕمؾ اًم٘مقل 

ي١ميمد قمغم أن  (اعم١مُمٜمقن  )ىمٌؾ ؾمقرة  (هقد  )إن ٟمزول ؾمقرة : اعمحٙمؿ أن ي٘م٤مل 

ر ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم ُمٕمٜمك  وهل اعمرطمٚم٦م إومم اًمتل يتؿ  (اًمًٚمؽ  )احلٛمؾ يّمقِّ

 ومٞمٝم٤م محؾ احلٞمقاٟم٤مت وووٕمٝم٤م قمغم اًمًٗمٞمٜم٦م ، واعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٙمقن ذم يمٚمٛم٦م 

وهق دومع هذه احلٞمقاٟم٤مت وإدظم٤مهل٤م إمم اعمقوع اعمٜم٤مؾم٥م هل٤م ذم اًمًٗمٞمٜم٦م  (اًمًٚمؽ  )

اظمتّم٧م سم٢مىمالل  (احلٛمؾ  )سمام يٗمٝمؿ ُمـ دًٓم٦م اًمًٚمؽ قمغم اإلدظم٤مل ، ومتٙمقن يمٚمٛم٦م 

اًمٌمء ورومٕمف واحِلْٛمؾ ُم٤م يم٤من قمغم فمٝمر أو رأس ، وهبذا ٟمجد أن يمؾ يمٚمٛم٦م أدت 

شمقاوم٘م٧م ُمع ؾمٞم٤مىمٝم٤م سمام يٌلم ًمٜم٤م دىم٦م اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل ُمٕمٜمك ٓ ئمٝمر ذم إظمرى ، وىمد 

ٓ حتٛمؾ ُمٕمٜمك ُمٙمرراً 
()

.  

مل شمرد سمٕمد ىمقًمف شمٕم٤ممم   (ُمٜمٝمؿ  )أن يمٚمٛم٦م  وُمـ اًمٚمٓم٤مئػ ذم أيتلم

سمٕمده٤م ذم آي٦م  (ُمٜمٝمؿ  )ذم ؾمقرة هقد ، وضم٤مءت ﴾     ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿ 

 (هقد  )واًمنُّ ذم ذًمؽ أٟمَّف عم٤م ذيمر إهمراق آسمـ اًمٙم٤مومر ذم ؾمقرة  (اعم١مُمٜمقن  )ؾمقرة 

                                                           

وقمغم هذا شمٙمقن اعمرطمٚم٦م إومم أؿمؼ ٕن ذم احلٛمؾ إىمالًٓ ًمٚمٌمء ورومٕم٤ًم وأُم٤م اًمًٚمؽ ومٝمق أؾمٝمؾ ُمٜمف ( )

طمٞم٨م أصٌح٧م احلٞمقاٟم٤مت يمٚمٝم٤م قمغم فمٝمر اًمًٗمٞمٜم٦م ومل يٌؼ إٓ إدظم٤مهل٤م ودومٕمٝم٤م إمم اعمقوع اعمٜم٤مؾم٥م هل٤م 

. ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م واهلل أقمٚمؿ 
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حئ  ﴿ طمتك يٙمقن آؾمتثٜم٤مء ذم  (سم٠مهٚمؽ  )ُمتٕمٚم٘م٦م  (ُمٜمٝمؿ  )أهمٜمك قمـ جملء يمٚمٛم٦م 

خمتّم٤ًم سم٠مهؾ ٟمقح وم٘مط دون همػمهؿ ُمـ اًمٙم٤مومريـ  ﴾ مئ  ىئ  يئ  جب    حب

.  ومٝمؿ ُمٖمرىمقن يمٚمٝمؿ

 ٕن (اعم١مُمٜمقن  )ومل يرد ذم ؾمقرة  ﴾ ڌ  ڌ﴿ ىمقًمف  (هقد  )وورد ذم ؾمقرة 

ٱ  ٻ   ٻ  ﴿ سمٕمد آي٦م قمالُم٦م اًمٓمقوم٤من ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم  (اعم١مُمٜمقن  )ذم ؾمقرة 

. ومِمٛمٚم٧م أهؾ ٟمقح وُمـ آُمـ ُمٕمف﴾      ٻ  ٻ    پ  پ

: أي  ﴾ ڌ  ڌ﴿ : مل يرد ُمثؾ هذه أي٦م ًمذا ىم٤مل ومٞمٝم٤م  (هقد  )وذم ؾمقرة 

 (هقد  )ويٚمحظ أن ؾمقرة . وامحؾ ي٤م ٟمقُح ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ُمع أهٚمؽ ُمـ آُمـ ُمٕمؽ 

﴾    ۇ﴿ : ٕن ىمٌٚمٝم٤م ىم٤مل ﴾    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ﴿ : ظمتٛم٧م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ومٜم٤مؾم٥م أن يِمػم إمم قمدد اعم١مُمٜملم ُمٕمف ومٕمددهؿ ىمٚمٞمؾ
()

  .

                                                           

  . 83 - 82ص / يٜمٔمر ُمـ ًمٓم٤مئػ اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين ( )
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املبحح الجاٌ٘ 

أسزار تٍٕع املفزدات ٔاصطفائّا يف غري املتظابْ وَ اآلٖات 

: ما ورد يف سورة األعراف  - 1

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﴿ :  ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 64: أي٦م  ]﴾    ﮲﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷

 ذم اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض  (اًمتٙمذي٥م  )يٚمحظ أن اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ هٜم٤م يًتٕمٛمؾ ُمٗمردة 

:  (وم٠مقمروقا قمٜمف  )ُمثاًل ومٚمؿ ي٘مؾ  (اإلقمراض   )دون اؾمتٕمامل ُمٗمردة  (يمذسمقه  )

ٕن يمٚمٛم٦م اًمتٙمذي٥م ضم٤مءت هٜم٤م ًمتختٍم يمؾَّ ُمٔم٤مهر اإلقمراض اًمتل ؾمٌؼ احلدي٨م 

قمٜمٝم٤م
()

 وشمٚمخص اعمقىمػ وهل أدل ذم هذا اعمقىمع : ٕن ُمٜمِم٠م اإلقمراض يم٤من 

سم٥ًٌم شمٙمذيٌٝمؿ اًمذي أوصٚمٝمؿ إمم اًمٌٕمد واإلهالك ، واعمٙمذب سمٕمٞمد قمـ شمٚمٛمس 

 دون  (اًمٗمٚمؽ  )احل٘م٤مئؼ أو اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م واؾمتخدام اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ هٜم٤م عمٗمردة 

 ومٞمف شمالؤم صقيت سمديع ، وخلٗم٦م هذه اعمٗمردة ويمقهن٤م أظمٍم ُمـ ُمٗمردة  (اًمًٗمٞمٜم٦م  )

- يمام ُمرَّ شم٘مرير ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  - (أٟمجك  )شمالَءُم٧م ُمع اًمًٞم٤مق ُمـ طمٞم٨م أن  (اًمًٗمٞمٜم٦م  )

ذم ظمٗمتٝم٤م أٟم٥ًم  (اًمٗمٚمؽ  )شمدل قمغم ُمٕمٜمك اًمنقم٦م ذم اًمتخٚمٞمص ومٙم٤مٟم٧م ُمٗمردة 

ًمٚمٛم٘م٤مم ، واًمًٗمٞمٜم٦م شم٘متٍم قمغم اعمٗمرد ، ومجٕمٝم٤م
()

ومٞمف صم٘مؾ ، وُمـ هٜم٤م ٟمدرك ؾم٤ًٌٌم  

طمٞم٨م ورد ذم  (اًمًٗمٞمٜم٦م  )ُمـ أؾم٤ٌمب يمثرة اؾمتخدام اًمٗمٚمؽ ذم اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ دون 

                                                           

. ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هلذه أي٦م ُمـ ؾمقرة إقمراف ( )

. ًمث٘مٚمف سمت٘م٤مرب خم٤مرج طمروومف وصم٘مؾ شمت٤مسمع اًمْمٛم٦م  (ؾُمٗمـ  )مل يًتٕمٛمؾ اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ اجلٛمع ( )
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صمالصم٦م وقمنميـ ُمقوٕم٤ًم ، ومل يرد ذيمر اًمًٗمٞمٜم٦م إٓ ذم صمالصم٦م ُمقاوع ُمرة ذم آي٦م 

اًمٕمٜمٙمٌقت
()

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ﴿ وُمرشملم ذم آيتل اًمٙمٝمػ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ﴿ وىمقًمف  ﴾ ې  ې

﴾   ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ
()

 [ . 79 ، 71: أي٦م  ] 

 ،(قم٤مُملم  )ذم اًمٗم٤مصٚم٦م دون  (قمٛملم  )صمؿ ٟمجد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م اؾمتخدام يمٚمٛم٦م 

. قم٤مُملم : قمٛملم ، قمٛمك اًم٘مٚمقب همػم ُمًتٌٍميـ ، وىمريء » : ي٘مقل اًمزخمنمي 

واًمٗمرق سملم اًمٕمٛمّل واًمٕم٤مُمّل أن اًمٕمٛمك يدلُّ قمغم قمٛمك صم٤مسم٧م ، واًمٕم٤مُمّل يدلُّ قمغم 

 شقمٛمك طم٤مدث
()

 وإول أسمٚمغ ٕٟمف صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م شمدلُّ قمغم اًمثٌقت
()

، وٕن اؾمؿ  

. اًمٗم٤مقمؾ دوهن٤م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمثٌقت 

                                                           

ُمـ اًمٚمٓم٤مئػ أن يمٚمٛم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م ىمد اؾمتخدُم٧م ذم اًمًٞم٤مق اًمذي ي٘مٚمؾ ُمـ ؿم٠مهن٤م وم٤مًمٜمج٤مة ذم ىمّم٦م ( )

اًمٓمقوم٤من يم٤مٟم٧م سمٗمْمؾ اهلل وقمٜم٤ميتف واًمًٗمٞمٜم٦م مل شمٙمـ إٓ ُمـ أًمقاح وده ٓ شمًتٓمٞمع ُمقاضمٝم٦م اًمٕمٜمػ 

ويمذًمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ مل شمٙمـ إٓ عم٤ًميملم يٕمٛمٚمقن ذم اًمٌحر وهذه . ًمقٓ ومْمؾ اهلل وًمٓمٗمف 

. ُمـ سمدائع اًمٚمٓم٤مئػ اعمالطمٔم٦م 

ومٝمؾ » شمٚمحظ اًمديمتقرة قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ ُمٚمٛمح٤ًم دىمٞم٘م٤ًم سملم ُمٗمرديت اًمٗمٚمؽ واًمًٗمٞمٜم٦م طمٞم٨م شم٘مقل ( )

يٙمقن ذم اًمٗمٚمؽ ُم٤م يرسمٓمٝم٤م سم٤مًمَٗمَٚمِؽ ذم آي٤مت اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م واًمٜمٔم٤مم اًمٙمقين ، وشمٙمقن اًمًٗمٞمٜم٦م عمجرد 

، اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ًمٚم٘مرآن وُم٤ًمئؾ اسمـ إزرق دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م  ش اعمريم٥م اعم٤مئل ؟ ذًمؽ ُم٤م أعمحف ُمـ سمٕمٞمد

 . 396دار اعمٕم٤مرف ، ص : اًم٘م٤مهرة  (2)ًمٖمقي٦م وسمٞم٤مٟمٞم٦م ، ط 

شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ضم٤مر اهلل ( )

دار : سمػموت  (1)ؿم٤مهلم ، ط حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمزخمنمي ، وٌط وشمرشمٞم٥م ، حمٛمد قمٌد اًمًالم 

  اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمإلُم٤مم اًمٗمخر اًمرازي ،  ( .111 / 2 ) م ، 1995-  هـ 1415اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، قم٤مم 

 ( . 299 / 5) ،  ( م 2001-  هـ 1422) دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، قم٤مم : ، سمػموت  (4)ط 

 يٜمٔمر روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ًمٚمٕمالُم٦م أيب اًمٗمْمؾ ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد ( )

 ( . 392 / 4 ) هـ ، 1426-  م 2005دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، : ، سمػموت  (2)إًمقد ، ط 
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: ما ورد يف سورة هود  - 2

٤م ذم ؾمقرة هقد وم٠مول ُمقوع يٚم٘م٤مٟم٤م ومٞمٝم٤م قمـ ىمّم٦م هالك ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف  وأُمَّ

ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  ﴿ : اًمًالم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 36: أي٦م  ]﴾    حئ  مئ  ىئ            يئ

ىمد ضم٤مء ُمٌٜمٞم٤ًم ًمٚمٛمٗمٕمقل سمٛمٕمٜمك أّٟمف ٓ ُمقطمل  (ُأوطمل  )ويالطمظ هٜم٤م أن اًمٗمٕمؾ 

إٓ هق وهق ُمٚمؽ اعمٚمقك
()

  .

  (ىمٞمؾ  )ويٚمحظ هٜم٤م أن يمالم اعمٗمنيـ قمـ اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ذم اًمٗمٕمؾ 

  (ُأوطمل  )ومٞمام ؾمٞم٠ميت ذيمره ُمـ آي٤مت يٜمٓمٌؼ أيْم٤ًم قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ذم 

 ومٌٜم٤مؤه ًمٚمٛمٗمٕمقل ومٞمف اظمتّم٤مر ًمٔمٝمقر وم٤مقمؾ اًم٘مقل ، وٕن ُمثٚمف ٓ يّمدر إٓ 

ُمـ اهلل
()

  .

واًمقطمل ًمٜمقح سم٠مٟمف ًمـ ي١مُمـ ُمـ ىمقُمف إٓ ُمـ ىمد آُمـ ومٞمف إظم٤ٌمر سم٠مُمر همٞمٌل ٓ 

. يٙمقن إٓ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وطمده 

ذم سمٜم٤مئف ًمٚمٛمٗمٕمقل يتالءم ُمع هقل إُمر وومٞمف متٝمٞمد  (ُأوطمل  )وهذا اًمٗمٕمؾ 

ومٚمام يم٤من إُمر ُمٝماًم وقمٔمٞماًم ضم٤مء اًمٌٜم٤مء . ًمذيمر ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ اإلظم٤ٌمر سم٢مٟمزال اًمٕمذاب 

ًمٚمٛمٗمٕمقل ، وومٞمف ضمذب ًمالٟمت٤ٌمه إمم ُمٕمروم٦م ُم٤م ؾمٞمٙمقن ُمـ يمالم سمٕمده ، ومْمٛمػم 

اًمِم٠من سمٕمد اًمٗمٕمؾ يدل قمغم أن ُم٤م سمٕمده أُمر ظمٓمػم ٕٟمف شمٞمئٞمس ًمف ُمـ إيامن سم٘مٞم٦م ىمقُمف 

                                                           

 ( . 529 / 3 )يٜمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

 ( . 78 / 12 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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اعمٗمٞمد شم٠مسمٞمد اًمٜمٗمل ذم اعمًت٘مٌؾ وذًمؽ ؿمديد قمٚمٞمف (ًمـ  )يمام دّل طمرف 
()

  .

واًمنُّ ذم ذًمؽ  (ومال حتزن  ): ومل ي٘مؾ  ﴾   جئ  حئ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أي٦م 

راضمع إمم اعمٕم٤مين واًمدٓٓت اًمتل شمتقاومؼ ُمع اًمًٞم٤مق، وقمٜمد اًمرضمقع إمم ُمٕم٤مين يمؾٍّ 

 ومال : اًم٠ٌمس اًمذي هق اًمِمدة ي٘مقل اًمراهم٥م  (شمٌتئس  )ُمـ اًمٙمٚمٛمتلم ٟمجد ُمـ ُمٕم٤مين 

واًم١ٌمس واًم٠ٌمؾم٤مء اًمِمدة واعمٙمروه إٓ أّن . ٓ شمٚمتزم اًم١ٌمس وٓ حتزن : شمٌتئس 

اًم١ٌمس ذم اًمٗم٘مر واحلرب أيمثر ، واًم٠ٌمس واًم٠ٌمؾم٤مء ذم اًمٜمٙم٤مي٦م
()

  .

أن ُمٌتئ٤ًًم ُمٗمتٕمؾ ُمـ : قمـ اسمـ سمري : وي٘مقل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب 

ومال أي ﴾      جئ  حئ  مئ  ىئ            يئ﴿: اًم٠ٌمس اًمذي هق اًمِمدة وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يِمتد قمٚمٞمؽ أُمرهؿ ، ومٝمذا أصٚمف : ٕٟمف ٓ ي٘م٤مل اسمت٠مس سمٛمٕمٜمك يمره ، وإٟمام اًمٙمراه٦م شمٗمًػم 

ُمٕمٜمقي ٕن اإلٟم٤ًمن إذا اؿمتد سمف أُمر يمرهف وًمٞمس اؿمتد سمٛمٕمٜمك يمره
()

 . 

ومٛمٕمٜم٤مه ُم٤م هق ٟم٘مٞمض اًمٗمرح وهق ظمالف : وأُّم٤م ُمٕمٜمك احلزن واحلزن ذم اًمٚمٖم٦م 

اًمنور
()

 . 

وُمـ هٜم٤م يتْمح اًمٗمرق ذم اعمٕم٤مين وم٤محلزيـ ىمد حيزٟمف أيُّ رء وًمٙمٜمف ٓ يٙمقن ذم 

. ؿمدة وسم٠مس ذم يمؾ أطمزاٟمف 

                                                           

 . 65 / 12اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )

 . 66: اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ( )

 . 21 / 6ًم٤ًمن اًمٕمرب ( )

 . (طمزن  ) ُم٤مدة 111 / 13اعمرضمع ٟمٗمًف ( )
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ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي هٜم٤م ذم . وأُم٤م اًم٤ٌمئس وم٢من ذم طم٤مًمتف طمزٟم٤ًم وؿمدًة ووٞم٘م٤ًم 

.  ﴾   جئ  حئ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومال شمًتٙمـ وٓ حتزن سمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن وم٢مين ُمٝمٚمٙمٝمؿ وُمٜم٘مذك ُمٜمٝمؿ وُمـ 

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ﴿ اشمٌٕمؽ وأوطمك اهلل ذًمؽ إًمٞمف سمٕمد ُم٤م دقم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٟمقح سم٤مهلالك 

اسمت٠مس ومالن سم٤مُٕمر : وهق شمٗمتٕمؾ ُمـ اًم١ٌمس ، ي٘م٤مل ﴾    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ

يٌتئس اسمتئ٤مؾم٤مً 
()

 . 

واًم١ٌمس أؿمد إيالُم٤ًم ًمٚمٜمٗمس » ي٘مقل ص٤مطم٥م اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ذم ىمّمص ٟمقح 

ُمـ احلزن ، وٟمقح ُمرؿمح ًمٚم١ٌمس اًمذي هق أىمًك ُمـ احلزن ، ٕن ه١مٓء اًمذيـ 

ًمـ ي١مُمـ ُمٜمٝمؿ إٓ ُمـ ىمد آُمـ هؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ىمقُمف ، واهلل شمٕم٤ممم حمٞمط قمٚمٛمف سم٠من 

ٟمقطم٤ًم ؾمٞمحزن عمّمٞم٦ٌم ىمقُمف ، واًمٖمرق أم اعمّم٤مئ٥م ، واهلل يرؿمده أّٓ يّمؾ إمم هذه اًمدرضم٦م 

 ٕٟمف ي١مُمـ أن طمدوث إؿمٞم٤مء أو قمدم طمدوصمٝم٤م إٟمام هق سم٢مرادة اهلل شمٕم٤ممم وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 شومل ي٘مؾ طمزيـ أو حمزن﴾    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿ 
()

  .

﴾   مئ  ىئ            يئ﴿ هٜم٤م حمدد ذم أي٦م  (اًم١ٌمس  )ويمالُمف مجٞمؾ هٜم٤م إٓ أن 

وشمٗمًػم اًمٓمؼمي اًم٤ًمسمؼ مل يدظمؾ ومٞمٝم٤م أن سم١مؾمف ُمـ أضمؾ همرق ىمقُمف ومٝمق مل خيرج 

. قمـ دًٓم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

                                                           

يٜمٔمر ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ًمإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ، وٌط وشمٕمٚمٞمؼ ( )

 ( . 41 / 12) ، ( ًمٌٜم٤من - دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت ) ،  (1)حمٛمقد ؿم٤ميمر ، ط

 . 87اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ص ( )
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وم٤محلزن وإؾمك ُمٜمٍمف ذم أي٦م إمم ُم٤م يم٤من حيدث ُمـ ىمقُمف ُمـ إقمراض قمٜمف 

وقمـ دقمقشمف : وًمذا ضم٤مء اًمٜمٝمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف سم٠من ٓ يّمؾ إمم درضم٦م اًم١ٌمس 

سم٥ًٌم أومٕم٤مهلؿ ، وهذا ُمـ اًمتًٚمٞم٦م ًمف قمٚمٞمف اًمًالم واًمرومٕم٦م ، وم٘مد ًم٨ٌم ذم ىمقُمف 

أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤ًم مل يزدد ُمٜمٝمؿ ذم يمؾِّ يقم إٓ قمٜم٤مدًا وسم١مؾم٤ًم ، ومج٤مءت هذه 

ر ًمٜم٤م طم٤مل ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُم٤م وصؾ إًمٞمف ،  اًمٙمٚمٛم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ُمقىمٕمٝم٤م ، شمّمقِّ

وهتلء ٟمٗمًف عم٤م ؾمٞم١مول إًمٞمف طم٤مل ىمقُمف ُمـ اهلالك ، ومٜمٍم اهلل ىم٤مدم ، واًمٕمزة هلذا 

ومل ي٘مؾ ﴾   مئ  ىئ            يئ﴿ اًمديـ وإن ىمؾَّ ومتٌٕمقه ويالطمظ أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل 

ر ًمٜم٤م اؾمتٛمرار ه١مٓء اًم٘مقم ومٞمام هؿ ومٞمف ُمـ  ﴾ سمام ومٕمٚمقا﴿  ٕن اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع يّمقِّ

همل وؾمخري٦م وقمٜم٤مد يتجدد ويزداد ذم يمؾ يقم ُمـ أي٤مُمٝمؿ ، ومٚمؿ شمزدهؿ دقمقة ٟمقح 

ر ًمٜم٤م يمؾَّ ُم٤م يٛمٙمـ أن خيٓمر ذم اخلٞم٤مل ُمـ  (ُم٤م  )إٓ ٟمٗمقرًا وسمٕمدًا وضم٤مءت  هٜم٤م شمّمقِّ

. أٟمقاع اًمٕمٜم٤مد وآؾمتٙم٤ٌمر وآؾمتٝمزاء واإليذاء 

حب  خب  مب       ىب  يب   جت  حت  خت  متىت  ﴿ : صمؿ ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 [ . 37: أي٦م  ]﴾    يت     جث

واًمٗمرق سملم اًمٙمٚمٛمتلم يتْمح قمٜمد  (اقمٛمؾ  )ومل ي٘مؾ  (اصٜمع  )ىم٤مل شمٕم٤ممم هٜم٤م 

. ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝمام 

إضم٤مدة اًمٗمٕمؾ ، وهق أظمص ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمٕمٛمؾ  (اًمّمٜمع  ): ي٘مقل اًمراهم٥م 

ومٙمؾُّ صٜمع ومٕمؾ ، وًمٞمس يمؾ ومٕمؾ صٜمٕم٤ًم ، وٓ يٜم٥ًم إمم احلٞمقاٟم٤مت واجلامدات يمام 

. يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م اًمٗمٕمؾ 
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.  ﴾ ىب  يب  جت     حت  خت          مت﴿ : ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وم٤مًمٕمٛمؾ أظمص ُمـ اًمٗمٕمؾ : وهٙمذا شمتدرج هذه إًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م ذم اعمٕمٜمك 

واًمّمٜمع ُمٜمٝمام ُمٕم٤ًم واًمّمٜمع إضم٤مدة اًمٗمٕمؾ
()

 . 

 هٜم٤م أٟم٥ًم ذم ُمقىمٕمف : ٕن اًمٗمٚمؽ ؾمتٙمقن سم٠مُمر اهلل  (اصٜمع  )وومٕمؾ إُمر 

 اإلضم٤مدة وإطمٙم٤مم  (اصٜمع  )شمٕم٤ممم وؾمٞمٚم٦م اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٖمرق وم٤مىمت٣م اًمٗمٕمؾ 

اًمّمٜمٕم٦م سمدىم٦م ، وم٤مخلٓم٥م قمٔمٞمؿ ، واهلل شمٕم٤ممم أىمدر قمغم ٟمج٤مهتؿ ُمـ دون اًمٗمٚمؽ ، 

وًمٙمـ طمٙمٛمتف اىمتْم٧م أن جيٕمؾ ًمٙمؾ رء ؾم٤ًٌٌم ، وُم٤م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م إٓ دار قمٛمؾ 

. ويمدح واسمتالء 

سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك اًمٕمٜم٤مي٦م واحلٗمظ ُمـ اهلل ﴾   مب   ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم 

. شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف ذم ُمقاضمٝم٦م يمٞمد ىمقُمف وسمالئٝمؿ 

يٓمرد ذم احلدي٨م قمام همٛمر اهلل سمف ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ومْمؾ » وهذا اجلٛمع 

قمٜم٤ميتف ، وهق ي٠مُمره سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ اؾمتٕمدادًا ًمٞمقم شمتٗمتح ومٞمف أسمقاب اًمًامء ، وشمتٗمجر 

يٜم٤مسمٞمع إرض قمـ ـمقوم٤من ُمدُمر ، مل شمِمٝمد اًمٌنمي٦م ًمف ُمثٞماًل ، اٟمت٘م٤مُم٤ًم ُمـ ىمقم ـم٤مل 

يمٗمرهؿ وقمّمٞم٤مهنؿ ، ومٙم٤من إىمدام ٟمقح قمغم صٜمع ؾمٗمٞمٜم٦م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمّمػم قمّم٤مسم٦م 

احلؼ ، قمغم أقملم ىمقم ؾم٤مهريـ قمغم إوم٤ًمد يمؾ ُم٤م يتخذ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مة ، سمح٤مضم٦م 

إمم اعمزيد ُمـ شمثٌٞم٧م ىمٚمٌف واًمٜمٗم٨م ذم روقمف أن اهلل شمٕم٤ممم حيٞمٓمف سم٤ٌمًمغ رقم٤ميتف ًمذا 

                                                           

 . 286ص  (صٜمع  )ُم٤مدة : اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ( )
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ضم٤مءت إقملم مجٕم٤ًم ذم يمؾ ُمقـمـ ُأُمر ومٞمف ٟمقح سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ ، يمام ضم٤مءت مجٕم٤ًم 

 ششمٕمٌػمًا قمـ رقم٤مي٦م اهلل هل٤م وهل دمري هبؿ ذم أُمقاج يم٤مجل٤ٌمل
()

  .

ي٘مقل اًمٓمؼمي ذم  (وٓ شم٠ًمًمٜمل  )ومل ي٘مؾ ﴾    يب   جت﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٓ شم٠ًمًمٜمل ذم اًمٕمٗمق قمـ ه١مٓء اًمذيـ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ : شمٗمًػم هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

ىمقُمؽ وٓ شمراضمٕمٜمل سمٛمٕمٜمك شمِمٗمع هلؿ
()

 . 

وأُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م  ش أي سمٜمقع خم٤مـم٦ٌم وإن ىمٚم٧م» : وي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل هٜم٤م وٓ خت٤مـمٌٜمل 

وم٤مخلٓم٤مب واعمخ٤مـم٦ٌم واًمتخ٤مـم٥م اعمراضمٕم٦م ذم اًمٙمالم ، واخلٓم٥م إُمر : ذم اًمٚمٖم٦م 

. ﴾    ھ  ھ  ھ﴿ : اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يٙمثر ومٞمف اًمتخ٤مـم٥م ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وومّمؾ اخلٓم٤مب ﴾   ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن إسمراهٞمؿ 

ُم٤م يٜمٗمّمؾ سمف إُمر ُمـ اخلٓم٤مب
()

  .

وهق إُمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يٙمثر ومٞمف  (اخلَْٓم٥م  )وم٤معمخ٤مـم٦ٌم هٜم٤م آشمٞم٦م ُمـ 

 وٓ  )اًمتخ٤مـم٥م ، وهلذا يم٤مٟم٧م قمٔمٛم٦م اهلل وظمٓمقرة اًمِم٠من شمًتدقمل قم٤ٌمرة 

دون همػمه٤م (خت٤مـمٌٜمل 
()

 . 

                                                           

 حمٛمد / اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ذم صٞمغ إًمٗم٤مظ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ًمإلومراد واجلٛمع ذم اًم٘مرآن ، د( )

  م ، 1993-  هـ 1413، اًم٘م٤مهرة ، ُمٓمٌٕم٦م احلًلم اإلؾمالُمٞم٦م ،  (1)إُملم اخليي ، ط 

 . 108 - 107ص 

 ( . 42 / 12 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 361 / 1 (ظمٓم٥م  )ًم٤ًمن اًمٕمرب ، ُم٤مدة  . 150ص  (ظمٓم٥م  )ُمٗمردات اًمراهم٥م ، ُم٤مدة ( )

. اٟمٔمر ُمثؾ اًمِم٠من وإُمر ومٝمل ٓ شمدل قمغم قمٔمٛم٦م اعمقىمػ وظمٓمقرشمف يمام دًم٧م يمٚمٛم٦م اخلٓم٥م ( )
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وذم اعمخ٤مـم٦ٌم يمام ُمرَّ ُمٕم٤مودة وُمراضمٕم٦م وم٤مًمٜمٝمل ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ ؿمٗم٤مقم٦م أو يمالم ذم 

. ؿم٠من اًمٕمذاب اًمٜم٤مزل سم٘مقم ٟمقح 

اعمراد سم٤معمخ٤مـم٦ٌم اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م اعمخ٤مـم٦ٌم اًمتل شمرومع » ي٘مقل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر 

قم٘م٤مهبؿ ومتٙمقن ًمٜمٗمٕمٝمؿ يم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ، وـمٚم٥م ختٗمٞمػ اًمٕم٘م٤مب ٓ ُمٓمٚمؼ اعمخ٤مـم٦ٌم 

وًمٕمؾ هذا شمقـمئ٦م ًمٜمٝمٞمف قمـ خم٤مـمٌتف ذم ؿم٠من اسمٜمف اًمٙم٤مومر ىمٌؾ أن خيٓمر سم٤ٌمل ٟمقح قمٚمٞمف 

 شاًمًالم ؾم١مال ٟمج٤مشمف طمتك يٙمقن اًمرد قمٚمٞمف طملم اًم١ًمال أًمٓمػ
()

  .

 ُمع أٟمف ورد ذم أي٦م  (ذم اًمٔم٤معملم  )ومل ي٘مؾ  ﴾ حت  خت  مت﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

واًم٥ًٌم واهلل  [ 44: هقد  ]﴾      ېئ     ىئ  ىئ  ىئ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ( 44) 

شمّمٚمح ُمع إطمٞم٤مء اًمذيـ ُم٤م ُمرَّ ُمـ قمٛمرهؿ يم٤من  (اًمذيـ فمٚمٛمقا  )أنَّ : أقمٚمؿ 

٤م اًمٔم٤معمقن ومتٕمٜمل اًمذيـ اٟمتٝم٧م طمٞم٤مهتؿ وهؿ فم٤معمقن ، و. ُمٙمرؾم٤ًم ًمٚمٔمٚمؿ  اًمذيـ  )أُمَّ

طمٙمؿ يدل قمغم زُمـ ، أُم٤م اًمٔم٤معمقن ومحٙمؿ ىم٤مـمع ُمًت٘مر صم٤مسم٧م ٓ خيرضمقن  (فمٚمٛمقا 

.  ُمٜمف ٓ ذم احل٤مرض وٓ ذم اعمًت٘مٌؾ ، ٕٟمف ٓ يٙم٤مد يٚمحظ ومٞمف اًمزُمـ 

ٕهن٤م شمٕمٜمل  (ذم اًمذيـ ئمٚمٛمقن  ): وًمٞمس  ﴾ حت  خت  مت﴿ : وضم٤مءت أيْم٤ًم 

مخًلم قم٤مُم٤ًم وهل ُمدة أنَّ ُم٤م ُم٤مرؾمقه ُمـ اًمٔمٚمؿ ذم اعم٤ميض قمغم ُمدى أًمػ ؾمٜم٦م إٓ 

ُمٙم٨م ٟمقح ومٞمٝمؿ ، يم٤مف ًمٕم٘م٤مب اهلل شمٕم٤ممم هلؿ سم٢مهمراىمٝمؿ ، يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمتٕمٌػم 

يِمٕمر ويم٠من ُم٤موٞمٝمؿ يمٚمف ىم٤مئؿ قمغم اًمٔمٚمؿ ومٚمٞمس ذم  (فمٚمٛمقا  )سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٤ميض 

يمام  (قمٛمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ  )ُم٤موٞمٝمؿ مم٤مرؾم٦م ٕي ؾمٚمقك يقصػ سم٤مًمٕمدل ٕن دقمقة احلؼ 

                                                           

 . 67 / 12اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم .   (28 )ورد ذم أي٦م وم٢مهن٤م أدل ذم ُمٙم٤مهن٤م ﴾    يت     جث﴿ : وأُمَّ

شمقطمل أهنؿ همرىمقا ٕهنؿ ٓ  (هم٤مرىمقن  )ٕن  (هم٤مرىمقن  )وأىمقى ُمـ ًمق ىمٞمؾ 

٤م  ومتدل قمغم أن اهلل ضمّؾ ضمالًمف هق إُمر  (ُُمٖمرىمقن  )يٕمرومقن اًم٤ًٌمطم٦م ، أُمَّ

ُأهمرىمقا ، واإلهمراق قم٘مقسم٦م : سم٢مهمراىمٝمؿ ، وذًمؽ يٕمٜمل أهنؿ همرىمقا رهمؿ ُأٟمقومٝمؿ أي 

قمغم أظمٓم٤مء
()

 .

وسمٕمد أن أُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ وأٟمف ذم قمٛمٚمف هذا حت٧م شمقضمٞمف وقمٜم٤مي٦م 

ر ًمٜم٤م دأب ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم واؾمتٛمراره ذم حت٘مٞمؼ  ُمـ رسمف ي٠ميت اعمِمٝمد اًمت٤مزم يّمقِّ

    پ  ٻ  پ  ٻ    ٻ  ٻٱ ﴿: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم . إُمر اًمذي ُأويمؾ إًمٞمف 

 ٹ    ٿ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٺ  ڀ  ٺپ  پ   ڀڀ  ڀ  

 [ . 39: أي٦م  ]﴾   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ  ڤ ڤ  ٹ   ٹ ٹ

احلٙمٞمؿ هٜم٤م وقمٜمد اًمٜمٔمر إمم اعمٗمردات اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم هذا اعمِمٝمد ٟمجد أن اًمٜمٔمؿ 

 اًمذي يتالءم ُمع (صٜمع  )دون اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض  (يّمٜمع  )اؾمتخدم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع 

ٕن ذم صٞمٖم٦م اعمْم٤مرع اؾمتحْم٤مرًا ًمتٚمؽ اًمّمقرة اعم٤موٞم٦م . طمٙم٤مي٦م ىمّم٦م ُم٤موٞم٦م 

وومٞمف ُمالءُم٦م ًمالؾمتٛمرار اعمٗمٝمقم ُمـ اجلٛمٚم٦م اًمقاىمٕم٦م طم٤مًٓ ُمـ وٛمػمه أقمٜمل ىمقًمف 

 ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ﴿ : شمٕم٤ممم 
()

  .

                                                           

 ( . 98 - 96 )اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ص : يٜمٔمر ( )

 دار اًمٗمٙمر ،  (ط)شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ، : يٜمٔمر ( )

 (3 / 30 . ) 
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اعمأل : وأي٦م هٜم٤م ذيمرت اعمأل ظم٤مص٦م وهؿ قمٚمٞم٦م اًم٘مقم وأقمٞم٤مهنؿ ي٘مقل اًمراهم٥م 

 .اجلامقم٦م اًمتل دمتٛمع قمغم رأي ومٞمٛمألون اًمٕمٞمقن رواًء وٟمٔمرًا واًمٜمٗمقس هب٤مًء وضمالًٓ 

 (يمٚمام)وي٘م٤مل ومالن ُمأل اًمٕمٞمقن أي ُمٕمٔمؿ قمٜمد ُمـ رآه يم٠مٟمف ُمأل قمٞمٜمف ُمـ رؤيتف و

شمدل قمغم شمٙمرر اعمرور قمغم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سمام يٌلم أهنؿ يت٤مسمٕمقن صٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م 

. ًمٚمًخري٦م سمف وشمًٗمٞمف أومٕم٤مًمف ، وإلدظم٤مل آطمت٘م٤مر عم٤م ي٘مقم سمف ذم أقملم اًمٜم٤مس 

 (اًمًخري٦م  )ٕن يمٚمٛم٦م  (اؾمتٝمزءوا سمف  )ومل ي٘مؾ  ﴾ پ   ڀ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أٟم٥ًم ذم هذا اعم٘م٤مم : ًمٙمقن اعمًتٝمزئ ىمد خيٗمل اؾمتٝمزاءه وٓ ئمٝمره ي٘مقل 

 شاهلزء ُمزح ذم ظمٗمٞم٦م» اًمٗمػموزآسم٤مدي 
()

واًمًخري٦م شمٕمٜمل آطمت٘م٤مر .   

وآؾمتذٓل
()

 . 

وآؾمتٝمزاء ٓ يٚمحظ ومٞمف آؾمتذٓل ُمثؾ ُم٤م يٚمحظ ذم اًمًخري٦م ، واًم٤ًمظمر ٓ 

» ُمٜمف ، سمؾ يٕمٚمـ اًمًخري٦م وئمٝمره٤م ًمالؾمتخٗم٤مف وآطمت٘م٤مر  يٕم٠ٌم سم٤معمًخقر

 شوُمِمٝمد اًم٤ًمظمر ٓ يٙم٤مد خيٚمق مم٤م يتٚمٝمك ويْمحؽ قمغم ىمقًمف
()

  .

وإذا رضمٕمٜم٤م إمم شمٚمٛمس هذه اًمٙمٚمٛم٦م وطمًـ دًٓمتٝم٤م ذم اًمًٞم٤مق اشمْمح ًمٜم٤م ه 

اؾمتٕمامهل٤م طمٞم٨م يم٤من ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم يّمٜمع اًمٗمٚمؽ ذم سمري٦م هبامء ذم أسمٕمد ُمقوع 

ُمـ اعم٤مء ، وذم وىم٧م قمزشمف قمزة ؿمديدة ، ويم٤مٟمقا يتْم٤مطمٙمقن وي٘مقًمقن ي٤م ٟمقح 

                                                           

 ( . 325 / 5 )اًمٌّم٤مئر ( )

 ( . 144 / 3 )،  (ؾمخر  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ، ُم٤مدة ( )

 ( . 565 / 2 )اًمٙمِم٤مف ( )
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ست ٟمج٤مرًا سمٕمدُم٤م يمٜم٧م ٟمٌٞم٤ًم ، أو أن اًم٘مقم ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمرومقن اًمًٗمـ وٓ يمٞمٗمٞم٦م 

اؾمتٕمامهل٤م وآٟمتٗم٤مع هب٤م ومتٕمجٌقا ُمـ ذًمؽ ، وؾمخروا ُمٜمف ، وىمٞمؾ إٟمف قمٚمٞمف اًمًالم 

يم٤من يٜمذرهؿ اًمٖمرق ومٚمام ـم٤مل ُمٙمثف ومٞمٝمؿ ومل يِم٤مهدوا ُمٜمف قمٞمٜم٤ًم وٓ أصمرًا قمدوه ُمـ 

اؿمتٖم٤مًمف سم٠مؾم٤ٌمب اخلالص ومٕمٚمقا ُم٤م ومٕمٚمقا ُمـ اًمًخري٦م سم٤مب اعمح٤مل صمؿ عم٤م رأوا 

وآؾمتجٝم٤مل ًمف
()

 . 

ل ٟمقح قمٚمٞمف  ومحًٜم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م ٕهن٤م شمٌلم ؿمدة اؾمتٖمراهبؿ ُمـ حتقُّ

اًمًالم ذم ٟمٔمرهؿ ُمـ رؾمقل ُمٝمتؿ سم٤مًمدقمقة إمم ٟمج٤مر يٌٜمل ؾمٗمٞمٜم٦م ذم ُمٙم٤من سمٕمٞمد 

قمـ اعم٤مء قمغم أرض ىم٤مطمٚم٦م مم٤م جيٕمؾ ٟمزول ُمٓمر ُمـ اًمًامء حيٛمؾ ؾمٗمٞمٜم٦م وخٛم٦م 

يمٝمذه أو إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٟم٘مٚمٝم٤م إمم ُمٙم٤من شمًٌح ومٞمف أُمرًا ٓ يتؿ إٓ قمـ ـمريؼ اعمٕمجزات 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ﴿ : وهؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤معمٕمجزات ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يدل قمغم أن ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ىمد ىم٤مل  (ىم٤مل  )ٟمجد اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ﴾   ٿ        ٿ

هذا اًم٘مقل هلؿ ُمرة واطمدة ، وًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ذم آظمر قم٤ٌمرات ؾمخري٦م وضمٝمٝم٤م ُمأل 

                                                           

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ًمإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ، وٌط وشمٕمٚمٞمؼ : يٜمٔمر ( )

اعمحرر اًمقضمٞمز ذم  . ( 45 / 12) ًمٌٜم٤من ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب - ، سمػموت  (1)حمٛمقد ؿم٤ميمر ، ط

 شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ٕيب حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز ، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم 

 ( . 3/170 ) م ، 1993-  هـ 1413ًمٌٜم٤من ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، - سمػموت  (1)قمٌد اًمِم٤مذم ، ط 

شمٗمًػم اًمٕمالُم٦م أيب اًمًٕمقد إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م  . ( 6/345 )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمٗمخر اًمرازي 

اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م سمتقوٞمح اجلالًملم ًمٚمدىم٤مئؼ اخلٗمٞم٦م ،  . ( 31 / 3 )دار اًمٗمٙمر  (ط)اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ، 

 ( . 395 / 2 )دار اًمٗمٙمر  (ط)شم٠مًمٞمػ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر اًمٕمجٞمكم اًمِم٤مومٕمل اًمِمٝمػم سم٤مجلٛمؾ ، 
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ىمقُمف ًمف سمٕمد أن ٟمٗمد صؼمه ، وىم٤مرب صٜمع اًمٗمٚمؽ هن٤ميتف ، سمدًمٞمؾ أن اًمٜمٔمؿ اؾمتٕمٛمؾ 

ر هذا اًم٘مقل ، ًمٙم٤من اًمٌٞم٤من ي٘متيض  (ىم٤مل  ): ومٕمؾ هٜم٤م  وًمق أّٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ىمد يم٤من يٙمرِّ

 (وي٘مقل إن شمًخروا ُمٜم٤م ): أن ي١مشمك سمٕم٤ٌمرة شمدلُّ قمغم ذًمؽ ، ُمثؾ 
()

  .

ٕن ذًمؽ يِمػم إمم أهنؿ يًخرون ُمٜمف ذم قمٛمؾ  (ُمٜمل  )ومل ي٘مؾ  (ُمٜم٤ّم  )وىم٤مل 

اًمًٗمٞمٜم٦م وُمـ اًمذيـ آُمٜمقا سمف إْذ يم٤مٟمقا طمقًمف واصم٘ملم سم٠مٟمف يٕمٛمؾ قمٛماًل قمٔمٞمامً 
()

 . 

وؾمخريتٝمؿ ُمـ اًمذيـ اشمٌٕمقه ُمـ اعم١مُمٜملم اعمًتْمٕمٗملم ؾمتٙمقن أؿمد ُمـ 

ؾمخريتٝمؿ سمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م ٓ يروهنؿ إٓ ُمـ إراذل وهل ٟمٔمرة اعمأل ُمـ 

 ًمٞمدل قمغم ُمقاضمٝمتؿ ﴾    ٿ        ٿ﴿ ىمقم ٟمقح وىمد شمٕم٤مًمقا واؾمتٙمؼموا ، وىم٤مل 

سمٛمثؾ ُم٤م يقاضمٝمقٟمف وُمـ ُمٕمف سمال زي٤مدة ، واًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع يدل قمغم اؾمتٛمرار اًم٘مقم 

ذم ؾمخريتٝمؿ يمٚمام ُمّروا قمٚمٞمف ، وأهؾ اًمتٗمًػم يرون أن اًمًخري٦م مم٤م ٓ شمٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم 

اًمٜمٌقة وأن إـمالق اًمًخري٦م قمٚمٞمف ًمٚمٛمِم٤ميمٚم٦م
()

 . 

ومًخري٦م ٟمقح واعم١مُمٜمقن هل ؾمخري٦م احل٤مل ُمـ ضمٝمؾ اًم٘مقم واٟمٍماومٝمؿ قمـ 

احلؼ واٟمٖمامؾمٝمؿ ذم اًم٤ٌمـمؾ ، وهل ؾمخري٦م اًمزُمـ اًم٘م٤مدم اًمذي شمتٗمتح ومٞمف أسمقاب 

 ُمٜمٝمٛمر وشمٜمٗمجر إرض قمٞمقٟم٤ًم ، وأُم٤م ؾمخري٦م اًم٘مقم وهل اًمًخري٦م إومم
ٍ
 اًمًامء سمامء

                                                           

: ، دُمِمؼ دار اًم٘مٚمؿ  ( 1 )ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وىمقُمف ذم اًم٘مرآن اعمجٞمد ، قمٌد اًمرمحـ طمٌٜمٙم٦م ، ط : يٜمٔمر ( )

 . 114 م ، ص 1990-  هـ 1410

 ( . 68 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 . 30 / 3 ، شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد 346 / 6اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمٗمخر اًمرازي ( )
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وم٢مهن٤م يمام ذيمره٤م اعمٗمنون ؾمخري٦م آؾمتجٝم٤مل وآؾمتخٗم٤مف وآؾمتحامق
()

 ، إهن٤م 

ؾمخري٦م اًمٖم٤مومٚملم اًمٌٚمٝم٤مء ، واًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء ٓ ي٘مٕم٤من هم٤مًم٤ًٌم ُمـ طمٙمٞمؿ أو 

قم٤مىمؾ وإٟمام مه٤م ؾمٛم٦م اعمًتخػ اًمٓم٤مئش ، وقمٚمٞمف وم٤مًمًخري٦م اًمقاىمٕم٦م ُمـ اًم٘مقم هل 

إدظمؾ ذم حت٘مٞمؼ اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمٙمٚمٛم٦م ، أُم٤م ُم٤م وىمع ُمـ ٟمقح ٟمٌلَّ اًم٘مقم 

وطمٙمٞمٛمٝمؿ واعمجتٝمد ذم هدايتٝمؿ واًمٙمدود ذم دقمقهتؿ إمم اإليامن ومٚمٞمس قمغم 

ؿم٤ميمٚم٦م ُم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ ، وإٟمام هق اإلؿمٗم٤مق واحلنة وإمل قمغم ُم٤م يّمٞمٌٝمؿ سم٥ًٌم 

اؾمتٝمزائٝمؿ وشمٙمذيٌٝمؿ ، إٟمف رصم٤مء ُمـ ٟمقح حل٤مل ىمقُمف وًمٞمس ؾمخري٦م واؾمتٝمزاء اخلٗم٦م 

وؾمخري٦م واًمٓمٞمش واًمٜمزق : ًمذا وم٘مد أوىمع ؾمخري٦م ٟمقح ُمِمٌٝم٤ًم ًمٜم٘مّم٤مهن٤م ذم هذا اًم٤ٌمب 

اًم٘مقم ُمِمٌٝم٤ًم سمف ًمتامُمٝم٤م ومٞمف وم٤مًمٙمالم ضمرى قمغم ؾمٌٞمؾ اعمِم٤ميمٚم٦م
()

 . 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ : وذم مت٤مم أي٦م ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

. ﴾    ڤ  ڦ   ڦ

ٕن ؾمقف أسمٕمد ذم  (ومًتٕمٚمٛمقن  )ومل ي٘مؾ  ﴾ ٹ  ٹ﴿ : ىم٤مل شمٕم٤ممم 

اًمزُمـ ُمـ اًمًلم ، وؾمقف طمرف يٜم٘مؾ اًمٗمٕمؾ ُمـ احل٤مل إمم آؾمت٘م٤ٌمل ، واًمٗمرق 

                                                           

شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ، ٕصمػم اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ  . ( 170 / 3 )اعمحرر اًمقضمٞمز : يٜمٔمر ( )

٤ٌّمن اًمِمٝمػم سم٠ميب طم٤ٌمن إٟمدًمز اًمٖمرٟم٤مـمل حت٘مٞمؼ د ،  (1)قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ، ط/ يقؾمػ اسمـ طم

.  م 2002-  هـ 1423ًمٌٜم٤من ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، - سمػموت 

. اًمٚمٗمٔمٞم٦م طمٞم٨م ؾمٛمل اجلزاء هٜم٤م ؾمخري٦م ًمٞمٙمقن أوىمع ذم ٟمٗمس اًم٤ًمظمر ًمٞم٘مٚمع قمام هق ومٞمف ( )

، اًم٘م٤مهرة ، دار اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمحٛمدي٦م ، قم٤مم  (1)ه٤مؿمؿ اًمدي٥م ، ط/ اًمتِمٌٞمف اًمٌٞم٤مين ذم ٟمٔمؿ اًم٘مرآن د:  يٜمٔمر 

 . 75 م ، ص 1989-  هـ 1410
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سمٞمٜمف وسملم اًمًلم أن ذم ؾمقف ُمٕمٜمك اًمتًقيػ ، وهق شمٕمٚمٞمؼ اًمٜمٗمس سمام يٙمقن ُمـ 

. إُمقر اًمتل يٛمٙمـ أن حتدث 

وأيمثر ُم٤م شمًتٕمٛمؾ ؾمقف ذم اًمتٝمديد واًمققمٞمد وشمًتٕمٛمؾ اًمًلم ذم اًمققمد 

واًمققمٞمد
()

 . 

هٜم٤م شمدل قمغم اًمتٝمديد واًمققمٞمد ، وشمدل قمغم أن اًمٕمذاب ي٠ميت سمٕمد  (ومًقف  )

ُمدة ُمـ اًمزُمـ ، أي سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ صٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م ، وإرادة اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمزول اًمٕمذاب ، 

إمم وٛمػم اعمخ٤مـمٌلم دون اًمْمٛمػم اعمِم٤مرك  (اًمٕمٚمؿ  )وٟمجد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أٟمف ىمد أؾمٜمد 

إيامًء إمم أنَّ اعمخ٤مـمٌلم هؿ إطمؼ سمٕمٚمؿ ذًمؽ ، وهذا يٗمٞمد أدسم٤ًم » ومًقف ٟمٕمٚمؿ : سم٠من ي٘م٤مل 

ذيٗم٤ًم سم٠من اًمقاصمؼ سم٠مٟمف قمغم احلؼ ٓ يزقمزع صم٘متف ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمًٗمٝم٤مء أقمامًمف اًمٜم٤مومٕم٦م سم٤مًمًخري٦م 

 شوأن قمٚمٞمف وقمغم أشم٤ٌمقمف أن يًخروا ُمـ اًم٤ًمظمريـ
()

 . 

(اعمجلء  )ًمٚمٕمذاب دون  (اإلشمٞم٤من  )وذم اصٓمٗم٤مء يمٚمٛم٦م 
()

ٕن اإلشمٞم٤من يمام  

                                                           

اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمإلُم٤مم سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم ، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٗمْمؾ : يٜمٔمر ( )

اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  . ( 383 / 4 ) م 1980-  هـ 1400، دار اًمٗمٙمر ،  (3)إسمراهٞمؿ ، ط 

ًمٌٜم٤من ، اعمٙمت٦ٌم - سمػموت  (ط  )ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ، 

 ( . 197 / 2 ) م 1988-  هـ 1408اًمٕمٍمي٦م ، 

دار اًمٙمت٥م  ) (1) ويٜمٔمر ُمٕمؽمك إىمران ًمٚمًٞمقـمل ، وٌٓمف وصححف ، أمحد ؿمٛمس اًمديـ ، ط

 ( . 224 / 3 ) ( م 1988/  هـ 1408ًمٌٜم٤من ، - اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

 . 68 / 12اًمتحرير واًمتٜمقير ًمٚمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ( )

ذم اًمٖم٤مًم٥م يٚمحظ أن اًمٕمذاب يرشمٌط سمٙمٚمٛم٦م اعمجلء عم٤م ومٞمف ُمـ ؿمدة وصٕمقسم٦م يمام ؾمٞم٠ميت ُمالطمٔم٦م ذًمؽ ( )

ًمٌٞم٤من ؾمٝمقًم٦م جملء اًمٕمذاب  (اإلشمٞم٤من  )ذم صقر إهالك إُمؿ وًمٙمـ اًمًٞم٤مق هٜم٤م اىمت٣م يمٚمٛم٦م 

. وطمّمقًمف ٕن اًم٘مقم يٜمٙمروٟمف ويًتٌٕمدون طمدوصمف 
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جملء سمًٝمقًم٦م ، وهق أظمص ُمـ ُمٓمٚمؼ اعمجلء وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمًٞمؾ اعم٤مر قمغم : ي٘مقل اًمراهم٥م 

وضمٝمف ، أيتٌّ وأشم٤مويٌّ وسمف ؿمٌف اًمٖمري٥م وم٘مٞمؾ أشم٤موي ، واإلشمٞم٤من ي٘م٤مل ًمٚمٛمجلء سم٤مًمذات 

وسم٤مُٕمر وسم٤مًمتدسمر وي٘م٤مل ذم اخلػم وذم اًمنم وذم إقمٞم٤من وإقمراض
()

 . 

ًمنقم٦م وُمـ هٜم٤م ٟمدرك اًمٗمرق سملم اًمٙمٚمٛمتلم ، ومٙمٚمٛم٦م اإلشمٞم٤من هٜم٤م ومٞمٝم٤م شمّمقير 

.جملء اًمٕمذاب سمًٝمقًم٦م طمتك ًمٙم٠مٟمف يًٕمك ٟمحقهؿ سم٤مظمتٞم٤مره وإرادشمف   

ويمٚمٛم٦م اإلشمٞم٤من أدق هٜم٤م ٕهن٤م شمٕمٜمل جملء اًمٕمذاب ُمـ ُمٙم٤من ىمري٥م أيْم٤ًم وم٤معم٤مء 

ر ـمٖمٞم٤من  هذا اعم٤مء وُم٤ًمرقمتف ىمد ظمرج ُمـ إرض وشمٗمجرت سمف قمٞمقٟم٤ًم ، وهذا يّمقِّ

 ُمـ  )دون  ﴾ ٹ  ٹ﴿  :ذم آٟمتِم٤مر وآظمتالط سمامء اًمًامء اًمٜم٤مزل وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . (ي٠مشمٞمٝمؿ 

وهذا يٕمٜمل أن اهلل ؾمٚمط اًمٕمذاب قمغم اعمٗمرد ٓ قمغم اجلامقم٦م ، ُمع أهنؿ يُمٚمَّٝمؿ  )

ُمٕمذسمقن ، ٕهنؿ ٓ يٕمدون أْن يٙمقٟمقا آطم٤مدًا ، ُمٝمام يم٤من قمددهؿ ، واًمٕمذاب ي٘مع 

قمغم اجلامقم٦م مجٚم٦م واطمدة أظمػ ُمـ اًمٕمذاب اًمذي خيص يمؾ ومرد سمٕمٞمٜمف سمٛمٕمزل قمـ 

(مج٤مقمتف 
()

  .

 واخلزي يٕمٜمل اهلقان واًمذًم٦م  ﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

. واهلالك 

وهق ُمّمدر ظمزي خيزى سمٛمٕمٜمك ذل وه٤من سمٛمرأى ُمـ اًمٜم٤مس وأظمزاه أذًمف قمغم 

                                                           

 . 8، ص  (أشمك  )اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ، ُم٤مدة ( )

 . 103 - 102ص / اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ذم ىمّمص ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ( )
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رؤوس إؿمٝم٤مد ، وذم اخلزي ىمٝمر ًمٚمٛمٕمذب وإه٤مٟم٦م قمٚمٜمٞم٦م ، وذًمؽ ُمٕمٜمك ُمًت٘مر ذم 

ٟمٗمقس اًمٜم٤مس ، واخلزي ٓ شمٓمٞم٘مف إٟمٗمس
()

  .

وًم٘مد أطمًـ أسمق اًمًٕمقد طمٞمٜمام سملّم مج٤مل ُمقىمع هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمع يمٚمٛم٦م اًمًخري٦م 

وًم٘مد أص٤مب اًمٕمٚمؿ » ، طمٞم٨م ىم٤مل  (اإلشمٞم٤من واحلٚمقل  )ُمـ ىمٌؾ وشمالؤُمٝم٤م ُمع يمٚمٛم٦م 

سمٕمد اؾمتجٝم٤مهلؿ حمزه ووصػ اًمٕمذاب سم٤مإلظمزاء عم٤م ذم آؾمتٝمزاء واًمًخري٦م ُمـ 

حلقق اخلزي واًمٕم٤مر قم٤مدة واًمتٕمرض حلٚمقل اًمٕمذاب اعم٘مٞمؿ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٝمديد 

 شوختّمٞمّمف سم٤معم١مضمؾ وإيراد إول سم٤مإلشمٞم٤من ذم هم٤مي٦م اجلزاًم٦م
()

  .

وم٤مخلزي وُم٤م حيٛمٚمف ُمـ ُمٕمٜمك اهلقان واًمذل هل١مٓء اًم٘مقم شمٜم٤مؾم٥م ُمع ُمقىمػ اًم٘مقم 

 ضمٜمس اًم٤ًمظمر اعمًتٝمزئ سمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم ، ومٙم٤من اجلزاء ُمـ

 : وطمؾَّ ذم اًمٚمٖم٦م يمام ي٘مقل اسمـ وم٤مرس.﴾   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴿ اًمٕمٛمؾ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٟمزل ، وهق ُمـ هذا اًم٤ٌمب ٕن اعم٤ًمومر يِمد ويٕم٘مد وم٢مذا ٟمزل طمؾَّ 
()

وي٘م٤مل طمؾَّ  

اًمديـ وضم٥م أداؤه ، واحلٚم٦م اًم٘مقم اًمٜم٤مزًمقن واعمحٚم٦م ُمٙم٤من اًمٜمزول
()

  .

وطمؾَّ ذم أي٦م ُمًتٕمٛمؾ ذم اعمج٤مز طمّؾ هبؿ اًمٕمذاب أي ٟمزل هبؿ وص٤مر 

اؾمتٕمامل احلٚمقل واًمٜمزول ُم٘مروٟم٤ًم سم٢مٟمزال اًمٕمذاب واًمٕم٘م٤مب واًمٜمٙم٤مل ذم يمت٤مب اهلل 

. شمٕم٤ممم 

                                                           

 ( . 198 / 4 )اًمتحرير واًمتٜمقير  . 288 / 5اًمٌحر اعمحٞمط  . 47 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي : يٜمٔمر ( )

 . 147، ص  (ظمزى  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، يمت٤مب اخل٤مء ، ُم٤مدة 

  .31 / 3شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 ( . 20 / 2 )،  (طمؾ  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة ( )

  . 128، ص  (طمؾ  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، ُم٤مدة ( )
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 وذم اؾمتٕمامل اإلشمٞم٤من واحلٚمقل ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م دٓٓت سمٞم٤مٟمٞم٦م دىمٞم٘م٦م 

وم٤مًمٕمذاب اًمذي ي٠مشمٞمٝمؿ هق قمذاب اهلالك سم٤مًمٖمرق ذم اًمدٟمٞم٤م ، وقمؼمَّ قمـ اًمٕمذاب اًمدائؿ 

سم٤محلٚمقل واإلىم٤مُم٦م يم٤مًمٜم٤مزل اًمذي يريد أن حيؾ سمٛمٙم٤من ويًت٘مر ومٞمف ويتخذه ُم٘مرًا ومٙم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م 

شمِمػم إمم اًمٕمذاب اعمًتٛمر اًمذي ٓ يتحقل ، وذم هذا إؿم٤مرة إمم  (ُم٘مٞمؿ  )ويمٚمٛم٦م  (احلٚمقل  )

قمذاب أظمرة وهق اًمٕم٘م٤مب اعم١مضمؾ يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ أهؾ اًمت٠مويؾ
()

  .

وعم٤َّم يم٤من اًمٕمذاب ذم إومم هق قمذاب اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٓمقوم٤من اعمٖمرق ٟم٤مؾمٌف أن 

. ﴾    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿ يقصػ سم٤مًمٗمٕمؾ ذم ىمقًمف 

ٕن اًمٗمٕمؾ يدل قمغم طمدث وزُمـ ، ويمؾ رء يتٚمٌس سم٤محلدث واًمزُمـ وم٤مٍن 

. وقمذاهبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٜمتٍف ومٜم٤مؾم٥م اًمٗم٤مين اًمٗم٤مين 

ڤ  ڤ  ڦ   ﴿ : أُم٤م اًمٕمذاب ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ومّمٗمتف اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وصػ ظم٤مٍل ُمـ اًمزُمـ اعم١مىم٧م ، ومالَءم قمذاب أظمرة ﴾   ڦ

وؾمٌؼ يمٚمٛم٦م اًمٕمذاب اًمث٤مٟمٞم٦م  (ي٠ميت  )اًمدائؿ ، ومًٌؼ يمٚمٛم٦م اًمٕمذاب إومم اًمٗمٕمؾ 

 (حيؾ  )هيع اًمزوال يمنقم٦م زوال قمذاب اًمدٟمٞم٤م أُم٤م  (ي٠ميت  )ٕن  (حيؾ  )اًمٗمٕمؾ 

ومٞمدل قمغم اًمتٚم٨ٌم
()

  .

                                                           

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  . 170 / 3اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م  . 47 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي : يٜمٔمر ( )

ًمإلُم٤مم احل٤مومظ قمامد اًمديـ أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل ، حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمًٞمد حمٛمد 

 ( . 436 / 7 ) م ، 2004/  هـ 1425اًمري٤مض ، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،  (1)وآظمرون ، ط

 . 104اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ذم ىمّمص ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سمتٍمف ، ص : يٜمٔمر ( )
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 ڦ  ڄ  ڄ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 
() 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  

﴾     چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ

 [ . 40 - 39ؾمقرة هقد ، أي٤مت  ]

 ﴾ڄ  ڃ﴿ : ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم 
()

اًمٗمقران اٟمٌٕم٤مث سمِمدة وضمٞمِم٤من أدى إمم  

شمٗمجر إرض وشمِم٘م٘مٝم٤م ُمـ ؿمدة اًمْمٖمط اعمٜمدومع طمتك أصٌح٧م يمٚمٝم٤م قمٞمقٟم٤ًم شمٗمقر 

إٟمف يٕمٜمل ومٚمؼ اًمّمٌح وىمٞمؾ إٟمف : وهذا ُم٤م شمّمقره يمٚمٛم٦م اًمٗمقران واًمتٜمقر ىمٞمؾ ومٞمف 

. شمٜمقر اخلٌز اًمذي يقىمد ومٞمف : أقمغم إرض وأذومٝم٤م وىمٞمؾ 

: ىمقل ُمـ ىم٤مل  (اًمتٜمقر  ): وأومم هذه إىمقال قمٜمدٟم٤م سمت٠مويؾ  ): ي٘مقل اًمٓمؼمي 

(هق اًمتٜمقر اًمذي خيٌز ومٞمف ٕن ذًمؽ هق اعمٕمروف ُمـ يمالم اًمٕمرب 
()

 .

واًمتٜمقر أُم٤مرة ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمٜمقح قمٜمد ومقراٟمف سم٤معم٤مء أن يريم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م هق وُمـ 

آُمـ ُمٕمف ، ويِمٌف أن يٙمقن وضمف إُم٤مرة أن ُمًتقىمد اًمٜم٤مر إذا وم٤مر سم٤معم٤مء ومٖمػمه أؿمد 

ومقراٟم٤ًم وأطمرى سمذًمؽ
()

 . 

                                                           

. ُمّر اًمتٓمرق هلذه اًمٙمٚمامت ذم ُمٌح٨م اًمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )

شم٘مقل وم٤مر اًمٌمء ومقرًا وومقراٟم٤ًم ضم٤مش ووم٤مرت اًم٘مدر شمٗمقر ومقرًا وومقراٟم٤ًم إذا همٚم٧م وضم٤مؿم٧م ، وذم ( )

 
ٍ
ًم٤ًمن . أوًمف : احلدي٨م ومجٕمؾ اعم٤مء يٗمقر ُمـ سملم أص٤مسمٕمف أي يٖمكم وئمٝمر ُمتدوم٘م٤ًم وومقر يمؾ رء

 ( . 67 ، 66 / 5 )،  (ومقر  )اًمٕمرب ، ُم٤مدة 

 . 49 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 170 / 3اعمحرر اًمقضمٞمز : يٜمٔمر ( )
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 ىمرأ ﴾   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 سم٤مًمتٜمقيـ ، واًمتٜمقيـ قمقض قمـ اعمْم٤مف إًمٞمف ، أي ُمـ يمؾ  (يمؾٍّ  ) (طمٗمص  )

(اؾمٚمؽ  )و (امحؾ  ): ُمٗمٕمقل  (زوضملم  )ذيمر وأٟمثك ، و
()

 ٟمٕم٧م  (اصمٜملم  )و 

 ﴾ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ﴿ : وومٞمف ُمٕمٜمك اًمت٠ميمٞمد، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم (ًمزوضملم)

 [ . 51: اًمٜمحؾ  ]

 امحؾ ومٞمٝم٤م زوضملم اصمٜملم ُمـ يمؾ رء ، صمؿ طمذف ُم٤م أوٞمػ إًمٞمف : واًمت٘مدير 

 . (يمٍؾ  )ومٜمقن  (يمؾ  )

 ذم اعمقوٕملم سمؽمك اًمتٜمقيـ ، وذًمؽ قمغم إو٤موم٦م  (يمؾ  )وىمرأ اًم٤ٌمىمقن 

ي إمم  (زوضملم  )إمم  (يمؾ  ) إلو٤موم٦م  (زوضملم  )وظمٗمض  (اصمٜملم  ): واًمٗمٕمؾ قمدِّ

امحؾ ومٞمٝم٤م اصمٜملم ُمـ يمؾ زوضملم ، أي ُمـ يمؾ صٜمٗملم: يمؾ إًمٞمٝمام ، واًمت٘مدير 
()

 . 

أي ٓ شمزد قمغم اصمٜملم ومٞمٙمقن  (زوضملم  )ومٕمغم ىمراءة طمٗمص يٙمقن اصمٜملم صٗم٦م ًمـ

                                                           

 ( . 27 )ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ، أي٦م رىمؿ ( )

حمٛمد ؾم٤ممل / اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ، عمحٛمد سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ اجلزري ، حت٘مٞمؼ د: يٜمٔمر ( )

اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمًٌع وقمٚمٚمٝم٤م  . ( 114 / 3 )حمٞمًـ ، ٟمنم ، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة ، 

 قم٤مم  (ط  )حمل اًمديـ رُمْم٤من ، / وطمججٝم٤م ٕيب حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز حت٘مٞمؼ ، د

 ( .  251 / 6) روح اعمٕم٤مين  . ( 29 / 5) اًمٌحر اعمحٞمط  . ( 528 / 1 ) م 1974-  هـ 1394

إيْم٤مح اًمرُمقز وُمٗمت٤مح اًمٙمٜمقز ذم اًم٘مراءات إرسمع  . 201اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٕمٙمؼمي ، ص 

دار  ) (1)أمحد ظم٤مًمد ؿمٙمري ، ط. قمنمة ، شم٠مًمٞمػ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ اًم٘م٤ٌمين ، حت٘مٞمؼ ، د

  . 443ص  ( م 2003-  هـ 1424قمامر ، قمامن ، 
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هٜم٤م ُمٕمٜمك اًمت٠ميمٞمد ، ٕن اعمقصقف شم٘مقم شمثٜمٞمتف ُم٘م٤مم وصٗمف وم٠ميمد هٜم٤م ًمرومع اإلهب٤مم ، 

ٕن طم٤مصؾ اعمٕمٜمك هٜم٤م امحؾ ذيمرًا وأٟمثك ُمـ يمؾ ٟمقع ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ، وم٤مًمزوج هٜم٤م  

اًمقاطمد اعمزدوج سمآظمر ُمـ ضمٜمًف ٓ جمٛمقع اًمذيمر وإٟمثك ، وإٓ ًمزم أن حيٛمؾ ُمـ 

يمؾ صٜمٍػ أرسمٕم٦م أصٜم٤مف
()

 مم٤م يٚمتٌس ُمٕمٜم٤مه٤م  (اًمزوج  )، وعم٤َّم يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م  

قمغم اًمٕم٤مُم٦م ومٞمٓمٚم٘مقهن٤م قمغم اعمثٜمك ُمع أن اعمراد هب٤م اًمّمٜمػ اعمٗمرد مم٤م يقهؿ سم٠من 

اًمزوضملم أرسمٕم٦م ، ومل يٙمـ هذا ُمٕمٜمك اًمتٜمزيؾ وم٠ميمد سم٤مصمٜملم ًمزي٤مدة اًمٌٞم٤من ورومع ُم٤م يرد 

قمغم إذه٤من ُمـ هذا اإلهب٤مم ، وىمراءة اإلو٤موم٦م وهل ىمراءة اجلٛمٝمقر أدت ُم٤م أدشمف 

ىمراءة اًمتٜمقيـ ُمـ أصؾ اعمٕمٜمك وًمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمحس ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمٌالهمٞم٦م اعمحْم٦م 

سم٠من اًمتٍميح سمٚمٗمظ اًمّمٗم٦م قمغم ىمراءة اًمتٜمقيـ يم٤من أؿمد شمقيمٞمدًا وسمٞم٤مٟم٤ًم ُمـ 

اإلو٤موم٦م
()

  .

وم٤معمٕمٜمك ومٞمٝمام اصمٜم٤من . وقمغم يمؾٍّ وم٤مًم٘مراءشم٤من ىمد شمٙم٤مُمٚمت٤م ذم إداء اًمٌٞم٤مين ًمٚمٛمٕمٜمك 

ُمـ يمؾ ٟمقع ومرد ذيمر وومرد أٟمثك ، وطمتك ٓ حيٛمؾ أيمثر ُمـ زوضملم اصمٜملم ذم اًمٜمقع 

. اًمقاطمد ومال حيٛمؾ ُمثاًل أيمثر ُمـ سم٘مرة ُمٕمٝم٤م صمقر واطمد 

                                                           

طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب اعمًامة قمٜم٤مي٦م اًم٘م٤ميض ويمٗم٤مي٦م  . 164 / 5اًمٌحر اعمحٞمط  . 179 / 3اًمٙمِم٤مف : يٜمٔمر ( )

،  (1)اًمرايض ًمٚم٘م٤ميض ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اخلٗم٤مضمل ، قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ، ط 

 روح اعمٕم٤مين  . ( 162 / 5 ) م 1997-  هـ 1417ًمٌٜم٤من ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قم٤مم - سمػموت 

 . 201اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٕمٙمؼمي ص  . 251 / 6

 ، اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم أداب ،  (2)أمحد ؾمٕمد حمٛمد ، ط / اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م د( )

 . 318 م ، ص 2000-  هـ 1421
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 - زوضملم قمغم إول » : وىمد عمح اًمِمٝم٤مب اًمٗمرق سملم اًم٘مراءشملم طمٞم٨م ي٘مقل 

 شسمٛمٕمٜمك ومرديـ ، وقمغم اًمث٤مين سمٛمٕمٜمك صٜمٗملم (يٕمٜمل ىمراءة طمٗمص  )
()

  .

. ومٝمٜم٤م ٟمجد اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمٗمرديـ ذم إومم ، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اًمّمٜمػ واًمٜمقع 

سمٛمٕمٜمك صٜمػ واطمد ذيمر وصٜمػ واطمد أٟمثك ُمـ ٟمقع واطمد ، صمؿ يٜمت٘مؾ إمم ٟمقع 

. آظمر ُمـ أٟمقاع احلٞمقاٟم٤مت وهٙمذا 

ومتٙم٤مُمٚم٧م اًم٘مراءشم٤من قمغم هذا اعمٕمٜمك ووضمد ذم يمؾ ىمراءة ُم٤م يٙمٛمؾ اعمٕمٜمك ذم 

إظمرى واًمت٠ميمٞمد سم٤مصمٜملم ومٞمف رومع ًمإلهب٤مم يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ ، واعمقىمػ ظمٓمػم 

واًمتٕمٚمٞمامت حمددة ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم ، وم٤مًمًٗمٞمٜم٦م هل٤م ؾمٕم٦م حمددة ، وم٤معمراد ُمـ محؾ 

. هذه إصٜم٤مف ُمـ احلٞمقاٟم٤مت طمٗمظ اًمٜمًؾ وسم٘م٤مء احلٞم٤مة 

وًمٕمؾ ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ىمد محؾ أضمقد ُم٤م وضمد ُمـ اًمزوضملم وأصٚمح وهذا 

اصمٜملم ص٤محللم : : ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ إـمالق اصمٜملم دون شم٘مٞمٞمده سمّمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٠من ي٘مقل 

ًمٞمِمٛمؾ يمؾ اًمّمٗم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م ذم اجلقدة ، ومٝمق ًمـ حيٛمؾ ذيمرًا ومٞمف قمٞم٥م أو ُمرض 

. ي١مصمر قمغم ؾمالُم٦م اًمٜمًؾ ومٞمام سمٕمد 

م محؾ احلٞمقاٟم٤مت قمغم إهؾ وؾم٤مئر اعم١مُمٜملم ًمٙمقٟمف قمري٘م٤ًم سم٤محلٛمؾ اعم٠مُمقر  وىمدَّ

سمف ٕٟمف حيت٤مج إمم ُمزاوًم٦م إقمامل ُمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم ذم متٞمٞمز سمٕمض ُمـ سمٕمض وشمٕمٞملم 

إزواج ، وأُم٤م اًمٌنم وم٢مٟمام يدظمؾ اًمٗمٚمؽ سم٤مظمتٞم٤مره ومٞمخػ ومٞمف ُمٕمٜمك احلٛمؾ
()

 . 

                                                           

 . 164 / 5طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب : يٜمٔمر ( )

 . 235 / 6روح اعمٕم٤مين : يٜمٔمر ( )
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وومٞمف دًٓم٦م قمغم أن ُمٕمٔمؿ محقًم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت وأومرد إهؾ 

عمزيد اًمٕمٜم٤مي٦م هبؿ
()

،  ﴾ ک  ک     ک  ک       گ  گ  گ﴿ : ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 سمٗمتح اعمٞمؿ قمغم أٟمف ُمّمدر  (جَمرهي٤م  )طمٗمص ، ومحزة ، واًمٙم٤ًمئل ، وظمٚمػ » ىمرأ 

 (أضمرى  )سمْمؿ اعمٞمؿ ، قمغم أٟمف ُمّمدر  (جُمرهي٤م  )اًمثالصمل وىمرأ اًم٤ٌمىمقن  (ضمرى  )

 شاًمرسم٤مقمل
()

  .

 ومٜمجد أن اًم٘مراءشملم ىمد شمٙم٤مُمٚمت٤م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اجلري واإلضمراء 

سمْمؿ اعمٞمٛملم ذم ىمراءة اجلٛمٝمقر مه٤م ُمّمدرا أضمرى اًمًٗمٞمٜم٦م  (ومٛمجراه٤م وُُمرؾم٤مه٤م  )

إذا ضمٕمٚمٝم٤م ضم٤مري٦م أي ؾمػّمه٤م سمنقم٦م وأرؾم٤مه٤م إذا ضمٕمٚمٝم٤م راؾمٞم٦م أي واىمٗم٦م قمغم اًمِم٤مـمئ ، 

أرؾمك إذا صم٧ٌم ذم اعمٙم٤من: ي٘م٤مل 
()

 (جَمراه٤م  )، وأُم٤م قمغم ىمراءة طمٗمص ومحزة واًمٙم٤ًمئل  

سمٗمتح اعمٞمؿ قمغم أٟمف َُمٗمٕمؾ ًمٚمٛمّمدر أو اًمزُم٤من أو اعمٙم٤من
()

.  

ومٞمٙمقن اعمجرى واعمرؾمك فمروم٤م ُمٙم٤مٍن أي ُمًٛملم ُمقوع ضمري٤مهن٤م وسمًؿ اهلل 

                                                           

  (2 )ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين ، ط ( )

 ( . 499 / 2 ) م ، 1924-  هـ 1383ُمٍم ، ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل ، 

اعمٝمذب ذم اًم٘مراءات  . 528 / 1اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات  . 114 / 3اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ( )

،  (1)حمٛمد ؾم٤ممل حمٞمًـ ، ط. اًمٕمنم وشمقضمٞمٝمٝم٤م ُمـ ـمريؼ ـمٞم٦ٌم اًمٜمنم ًمإلُم٤مم اسمـ اجلزري ، شم٠مًمٞمػ د

اعمٖمٜمل ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًمٕمنم  . ( 367 / 1 ) م ، 2002اًم٘م٤مهرة ، اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث 

-  هـ 1413، اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م قم٤مم  (3)حمٛمد ؾم٤ممل حمٞمًـ ، ط. اعمتقاشمرة ، د

 ( . 245 / 2 ) م ، 1993

 . 73 / 12اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )

 . 74 / 12اعمّمدر ٟمٗمًف : يٜمٔمر ( )
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وجيقز أن يٙمقن زُم٤مٟم٤ًم أي وىم٧م ضمري٤مهن٤م (اريمٌقا  )طم٤مل ُمـ اًمقاو ذم 
()

أي  . 

اريمٌقا ومٞمٝم٤م ُمًٛملم اهلل ، أو ىم٤مئٚملم سم٤مؾمؿ اهلل وىم٧م إضمرائٝم٤م وإرؾم٤مئٝم٤م أو ُمٙم٤مهنام 

قمغم أن اعمجرى واعمرؾمك ًمٚمقىم٧م أو اعمٙم٤من أو اعمّمدر
()

 . 

وم٘مراءة اًمْمؿ دًم٧م قمغم طمريم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م وهقمتٝم٤م وإضمراء اهلل شمٕم٤ممم هل٤م سمحٗمٔمف 

ومُٛمجراه٤م ُمـ أضمرى اًمًٗمٞمٜم٦م إذا ضمٕمٚمٝم٤م ضم٤مري٦م أي ؾمػمه٤م سمنقم٦م وىمراءة اًمٗمتح 

. اعمجرى دًم٧م قمغم اعمٙم٤من واًمزُم٤من 

وهٜم٤م شمٔمٝمر اًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلٞم٦م هبذه اًمًٗمٞمٜم٦م ذم طمريمتٝم٤م وذم اعمٙم٤من اًمذي دمري ومٞمف 

وُمٜمذ أول حلٔم٦م حتريم٧م إمم أن وىمٗم٧م واؾمتقت قمغم اجلقدي وهل ذم طمٗمظ اهلل 

وسم٤مؾمٛمف ، وُمٕمٜمك اًم٘مراءشملم ي١ميمد طمٗمظ هذه اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يمؾ أطمقاهل٤م واعمقىمػ هٜم٤م 

ُمقىمػ ظمقف وهٚمع يتٓمٚم٥م ُمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم أن خيؼمهؿ سم٠من ضمرَي هذه 

.اًمًٗمٞمٜم٦م ورؾمقه٤م سم٤مؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم وحت٧م طمٗمٔمف ورقم٤ميتف وهق أُمر ُمتح٘مؼ   

أظمؼمهؿ سم٠من إضمراءه٤م وإرؾم٤مءه٤م سم٤مؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم أو : ي٘مقل إًمقد رمحف اهلل 

. سم٠من إضمراَءه٤م وإرؾم٤مَءه٤م سم٤مؾمٛمف شمٕم٤ممم ُمتح٘م٘م٤من ٓ يِمؽ ومٞمٝمام 

وذم ذًمؽ طم٨م قمغم اًمريمقب وإزاًم٦م عم٤م قمًك أن خيتٚم٩م ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ ظمقف  )

(اًمٖمرق وٟمحقه 
()

 . 

                                                           

 . 201اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٕمٙمؼمي ص : يٜمٔمر ( )

شمٗمًػم أيب  . 165 / 5طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب  . 293 / 5اًمٌحر اعمحٞمط  . 54 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي : يٜمٔمر ( )

 . 255 / 6روح اعمٕم٤مين  . 33 / 3اًمًٕمقد 

 . 255 / 6روح اعمٕم٤مين ( )
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ومٛمقىمػ اخلقف ذم اًمٜمٗمقس واهلؿ اعمحٞمط هبؿ ذم يمٞمٗمٞم٦م ؾمقق هذه اًمًٗمٞمٜم٦م 

وشمقضمٞمٝمٝم٤م وًمٞمس ًمدهيؿ ُمٕمروم٦م هب٤م أو إمم أيـ ؾمتتجف وشم٘مػ هبؿ يم٤من اجلقاب قمغم 

حتدد هلؿ  (اريمٌقا ومٞمٝم٤م سم٤مؾمؿ اهلل جمرهي٤م وُمرؾم٤مه٤م  )هذه اًمت٤ًمؤٓت ذم ىمقل ٟمقح 

 أن اعُمجرى هل٤م واعمقضمف هق اهلل وسم٠مُمره دمرى وسم٠مُمره شمرؾمق ، ذم اًم٘مراءة سم٤مًمْمؿ 

شمدل قمغم احلٗمظ ذم اعمٙم٤من اًمذي دمري ومٞمف  (جَمرهي٤م  )وىمراءة اًمٗمتح  (اعُمجرى  )

وطمٗمظ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ُمٙم٤من ضمري٤مهن٤م يدل قمغم ؾمٝمقًم٦م قمٌقره٤م سمدون اوٓمراب ؿمديد 

ر اهلل ًمٜم٤م ظمٓمقرة  ذم  (اعمجرى  )أو اردم٤مج خيٞمٗمٝمؿ ومٝمل حمٗمقفم٦م سمٛمـ ومٞمٝم٤م ، وعم٤َّم صقَّ

سم٤مؾمؿ  )أدريمٜم٤م ُم٤م شمٕمٜمٞمف مجٚم٦م ﴾         ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

سم٤مًمٗمتح ُمـ ىمٌؾ طمٞم٨م سمٞمٜم٧م ىمراءة اًمٗمتح أُمـ هذه اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اعمٙم٤من  (اهلل جَمرهي٤م 

اًمذي دمري ومٞمف واًمزُمـ ومٝمل شمًػم سمرظم٤مء وؾمالم ُمدة ووىم٧م ضمري٤مهن٤م طمتك 

. اؾمتقت قمغم اجلقدي 

 ٟمجد أهن٤م مجٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م وىمقًمف ﴾   ک     ک﴿ : وقمٜمد اًمٜمٔمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

مجٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م ُمـ ُمٌتدأ ُمت٠مظمر وظمؼم ُم٘مدم وشم٘مديؿ  ﴾ ک       گ  گ  گ﴿ 

ر ﴾    ک     ک﴿ واًمًٙمقن قمٜمد اجلٛمٚم٦م إومم . اخلؼم ومٞمف شمٕمجٞمؾ ًمٚمٛمنة  يّمقِّ

ًمٜم٤م شمرددهؿ وظمقومٝمؿ ٕهنؿ ُم٘مٌٚمقن قمغم رء مل يٕمٝمدوه ُمـ ىمٌؾ وأُمر ومٞمف ظمٓمقرة 

 ويم٠مهنؿ ظم٤مومقا اًمُريمقب طمتك ىم٤مل هلؿ سم٤مؾمؿ اهلل جمرهي٤م وُمرؾم٤مه٤م وم٤مـمٛم٠مٟمقا 

. واهلل أقمٚمؿ - وريمٌقا 

: وأُم٤م اعُمرؾمك وم٢مٟمف مل جير ُمرؾمٞمٝم٤م سم٤مًمٗمتح وإن ىمريء جمرهي٤م سم٤مًمٗمتح ٕٟمف ي٘م٤مل » 
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ضمَرْت اًمًٗمٞمٜم٦م جمرى وأرؾم٤مه٤م اعمالح ُُمرؾمك ، ٕهن٤م إذا أظمذت ذم اجلري ٓ شمرؾمق 

 شسمٜمٗمًٝم٤م
()

  .

وذم ذًمؽ دومع ًمٚمٌس ًمئال يٚمتٌس سم٤مؾمؿ اعَمرؾمك اًمذي هق اعمٙم٤من اعمٕمد ًمرؾمقِّ 

اًمًٗمـ
()

  .

واإلُم٤مًم٦م ذم   (اعمرؾمك  )دون  (جمراه٤م  )يمذًمؽ شمالطمظ اإلُم٤مًم٦م ذم 

ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم جلقه٤م اًمًٞم٤مىمل وم٤مُٕمر سمريمقب اًمًٗمٞمٜم٦م هٜم٤م ُمتجف إمم ه١مٓء  (جمراه٤م  )

وىمد ُأُمروا سمريمقب شمٚمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م اًمٖمري٦ٌم - اعم١مُمٜملم ُمـ أشم٤ٌمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

اًمٕمجٞم٦ٌم اًمتل ٓ قمٝمد هلؿ هب٤م ُمـ ىمٌؾ ، ومٓمٛم٠مهنؿ اهلل شمٕم٤ممم إمم أن هذه اًمًٗمٞمٜم٦م 

وأن ضمرهي٤م ؾمقف يٙمقن ؾمٝماًل رظم٤مء سمال  (سمًؿ اهلل  )ؾمقف دمري سمٛمِمٞمئتف وسمريمتف 

ُمٕم٤مٟم٤مة وٓ ُمِم٘م٦م ، وُمـ صمؿ ضم٤مءت اإلُم٤مًم٦م ذم جمراه٤م ًمتٕمؼم قمـ طمريم٦م شمٚمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م 

.  طمٞم٨م شمِمؼ قم٤ٌمب اًمٓمقوم٤من ذم ين وؾمٝمقًم٦م ورظم٤مء 

سمال إُم٤مًم٦م  (ُمرؾم٤مه٤م  )وطمٞمٜمام أراد اهلل شمٕم٤ممم أن يٓمٛمئٜمٝمؿ ًمرؾمقه٤م ، ضم٤مء سمٚمٗمظ 

ًمٞمٕمؼم قمـ طم٤مل رؾمق اًمًٗمٞمٜم٦م وُم٤م يٜم٤مؾمٌف ُمـ اًمث٤ٌمت وآؾمت٘مرار مم٤م ٓ يتالءم ُمع 

صٗم٦م اإلُم٤مًم٦م اًمقاردة ذم جمراه٤م
()

 . 

                                                           

 ووح اًمؼمه٤من ذم ُمِمٙمالت اًم٘مرآن ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمقد سمـ أيب احلًـ سمـ احلًلم اًمٜمٞم٤ًمسمقري ( )

  م ، 1990-  هـ 1410، دُمِمؼ ، دار اًم٘مٚمؿ ،  (1)اًمٖمزٟمقي ، حت٘مٞمؼ صٗمقان قمدٟم٤من ، ط 

 (1 / 435 . ) 

 ( . 74 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ذم ُم٘مدُم٦م / ضمٝمقد اسمـ ضمٜمل ذم اًمٙمِمػ قمـ اًمدًٓم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ًمألصقات د: يٜمٔمر ( )

  م 2003-  هـ 1424سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ( 2 )حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مب اخلّم٤مئص ٓسمـ ضمٜمل ، ط 

 (1 / 49 . ) 
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قمزيز ، أو  )ومل ي٘مؾ ذم اخلت٤مم ﴾    ڳ       ڳ  ڳ     ڳ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ظمت٤مم أي٦م 

 ، أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًم٘مقة واًمٖمْم٥م اإلهلل قمغم اًم٘مقم  (ىمدير 

اًمٔم٤معملم
()

 ، واعمٜم٤مؾم٦ٌم هٜم٤م دىمٞم٘م٦م : وذًمؽ ٕن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أراهؿ ؾمٓمقشمف وقمذاسمف 

إًمٞمؿ ذم إهمراق اعمٙمذسملم يم٠من اًمٗمزع واخلقف اؿمتد قمٚمٞمٝمؿ عم٤م رأوا اًمٕمذاب 

ومج٤مءت اًمٗم٤مصٚم٦م شم١ميمد أنَّ اهلل ُمع ؾمٓمقشمف ومٝمق همٗمقر رطمٞمؿ سمٕم٤ٌمده ، وأن ه١مٓء 

اًم٘مقم اًمذيـ اؾمتٛمروا قمغم همٞمٝمؿ أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤ًم ًمق قم٤مدوا إمم رهبؿ ًمٖمٗمر 

هلؿ ورمحٝمؿ ومٛمـ هٜم٤م ٟمجد أن أي٦م شمٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمقس آـمٛمئٜم٤من واًمتٕمٚمؼ سمرمح٦م اهلل 

.  وطمًـ اًمٔمـ سمف ُم٤م دام اًمٕمٌد ذم رضمقع وإٟم٤مسم٦م إًمٞمف 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 [ . 42هقد ، أي٦م  ]﴾   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

وُمِمت٘م٤مهت٤م ُمع  (دمري  )هق اعمرُّ اًمنيع وىمد اؾمتٕمٛمؾ اًم٘مرآن يمٚمٛم٦م : واجلري 

ًمألهن٤مر يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم  (دمري  )اًمًٗمٞمٜم٦م إطمدى قمنمة ُمرة ، واؾمتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م 

 [ . 43: أي٦م  ] ﴾ ى  ائ  ائ  ەئ﴿ ؾمقرة إقمراف 

                                                           

ومٞمف شمٜمٌٞمف هلؿ قمغم ىمدر ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ورمحتف هلؿ وؾمؽمه قمٚمٞمٝمؿ وهمٗمراٟمف ذٟمقهبؿ » : ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م ( )

 ( . 173 / 3 )اعمحرر اًمقضمٞمز  ش سمتقسمتٝمؿ وإٟم٤مسمتٝمؿ

 (إنَّ  )وذم اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م رُمز أن اهلل وقمده سمٜمج٤مهتؿ وذًمؽ ُمـ همٗمراٟمف ورمحتف وأيمد سمـ»  

 ( . 74 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير  ش وٓم آسمتداء حت٘مٞم٘م٤ًم ٕشم٤ٌمقمف سم٠من اهلل رمحٝمؿ سم٤مإلٟمج٤مء ُمـ اًمٖمرق

ُمٜم٤مؾم٥م قمٜمد ذيمر آٟمت٘م٤مم ُمـ  (إنَّ ريب ًمٖمٗمقر رطمٞمؿ  )وهذا اخلت٤مم ذم أي٦م » :  وي٘مقل اسمـ يمثػم 

 ( . 439 / 7 )شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ش اًمٙم٤مومريـ سم٢مهمراىمٝمؿ أمجٕملم ومذيمر أٟمف همٗمقر رطمٞمؿ
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وُمِمت٘م٤مهت٤م أٟم٥ًم اًمّمٞمغ اعمٛمٙمٜم٦م ًمٚمتٕمٌػم قمـ طمريم٦م  (ضمرى  )وهلذا يم٤مٟم٧م ُم٤مدة 

اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمٌحر ٕهن٤م شمالءُم٧م ُمع اؾمتخدام هذه اعم٤مدة ُمع إهن٤مر ومٜم٤مؾم٧ٌم اًمٙمٚمٛم٦م 

اًمتل اؾمتخدُم٧م ُمع طمريم٦م اعم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل اؾمتخدُم٧م ُمع أًم٦م اًمتل شمتحرك ذم 

.  شمتحرك أو شمًػم أو متٌم: اعم٤مء ، ومٝمل أيمثر اًمتّم٤مىم٤ًم سمٛمج٤مهل٤م ُمـ 

ٕن اعمقج  . (ذم أُمقاج  ): ومل ي٘مؾ ﴾         ں  ں  ڻ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

إن هذا اعمقىمػ اًمرهٞم٥م يٜم٤مؾمٌف وخ٤مُم٦م اجلرس  (أُمقاج  )أوخؿ ُمـ ضمرس يمٚمٛم٦م 

اعمْمٖمقط ومل ي٘مؾ ُمقضم٤مت ٕن مجع اعم١مٟم٨م اًم٤ًممل يٕمٜمل اًم٘مٚم٦م هم٤مًم٤ٌمً 
()

 .

ن ُمقضم٤ًم  واًمذي اؾمتٔمٝمره هٜم٤م أنَّ احت٤مد ُم٤مء اًمًامء سمامء إرض واًمتح٤مُمف سمف يمقَّ

واطمدًا ُمٜمدومٕم٤ًم ذم قمتق ؿمديد ذم ـمريؼ واطمد ًمٞمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح قمٚم٧م ُمٜمف إُمقاج 

وهذا أدقمك ًمٚم٘مقة وأقمٔمؿ ذم آٟمدوم٤مع ، وم٤مُٕمقاج ُمٜمدومٕم٦م ذم ادم٤مه واطمد ، وًمٕمؾ 

هذا هق اًمن ذم إومراد اعمقج هٜم٤م ومٙم٤من سمٕمٙمس شمٚمؽ إُمقاج اًمتل شمتٗمرع يٛمٜم٦م 

. وينة ومٛمٜمٝم٤م اًم٘مقي وُمٜمٝم٤م اًمْمٕمٞمػ ىمد اٟمٌث٧م ذم ادم٤مه٤مت خمتٚمٗم٦م 

 (اعمٕمزل  )يمٚمٛم٦م ﴾    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

قمزل اإلٟم٤ًمن اًمٌمء يٕمزًمف إذا ٟمّح٤مه ذم : اًمتٜمحٞم٦م واإلُم٤مًم٦م شم٘مقل : ذم اًمٚمٖم٦م شمٕمٜمل 

: ضم٤مٟم٥م وهق سمٛمٕمزل وذم ُمٕمزٍل قمـ أصح٤مسمف ، أي ذم ٟم٤مطمٞم٦م قمٜمٝمؿ واًمٕمزًم٦م 

آقمتزال
()

 . 

                                                           

 ( . 122 - 120 )ص : يٜمٔمر سمتٍمف اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ( )

 . 307 / 4  (قمزل  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة ( )
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ُمٗمٕمؾ ، ُمـ قمزًمف قمٜمف إذا ٟمح٤مه وأسمٕمده يٕمٜمل ويم٤من : اعمٕمزل : ي٘مقل اًمزخمنمي 

يم٤من ذم ُمٕمزل قمـ : ذم ُمٙم٤من قمزل ومٞمف ٟمٗمًف قمـ أسمٞمف وقمـ ُمريم٥م اعم١مُمٜملم ، وىمٞمؾ 

ديـ أسمٞمف
()

  .

أي ذم ٟم٤مطمٞم٦م ، ومٞمٛمٙمـ أن يريد ذم ُمٕمزل ذم  (ذم ُمٕمزل  ): ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م 

اًمديـ ، ويٛمٙمـ أن يريد ذم ُمٕمزل ذم سمٕمده قمـ اًمًٗمٞمٜم٦م ، واًمٚمٗمظ يٕمٛمٝمام
()

 . 

ومٝمق ذم ُمٕمزل ُمـ طمٞم٨م اعمٙم٤من ومرسمام أنَّ اًمٓمقوم٤من ىمد قمزًمف ذم ُمٙم٤من ٓ يٌٕمد 

يمثػمًا قمـ اًمًٗمٞمٜم٦م وقمزًمف قمـ ىمقُمف اعمٕمرولم ، ومٜم٤مداه ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم فمٜم٤ًم ُمٜمف أٟمف 

ىمد اقمتزل اًم٘مقم وضم٤مء إًمٞمف وم٠مسمك ٕٟمف ىمد قمزل ٟمٗمًف قمـ اهلدى وأفمٝمر ُم٤م يم٤من يٌٓمٜمف 

. سم٢مقمراوف قمـ ريمقب اًمًٗمٞمٜم٦م ُمع اعم١مُمٜملم 

واعمٜمٕمزل وٕمٞمػ ٟٓمٗمراده ٕنَّ يد اهلل ُمع اجلامقم٦م ، وآٟمٕمزال ُمرض يدل قمغم » 

 شظمقر اًمِمخّمٞم٦م وؿمذوذه٤م ، وًمق مل يٙمـ هذا اًمِم٤مب يمذًمؽ ُٔمـ ٕسمٞمف
()

  .

واؾمتٕمٛمٚم٧م ي٤مء اًمٜمداء اًمتل ًمٚمٌٕمٞمد عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ًمٚمٛمقىمػ اخلٓمػم اًمذي حيت٤مج إمم 

ُمزيد شمٜمٌٞمف وًمٙمقن آسمـ ىمد اسمتٕمد قمـ أسمٞمف ومٝمق ذم ُمٕمزل ذم ٟم٤مطمٞم٦م قمٜمف وىمد ازداد 

ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        ﴿ سمٕمدًا عم٤م أسَّ ذم ٟمٗمًف قمغم اًمٙمٗمر وًمذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمقح 

وٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم مل يٙمـ يٕمٚمؿ سمٙمٗمر اسمٜمف ٕن اسمٜمف يم٤من يٌٓمـ  ﴾ پ  ڀ  ڀ

                                                           

 . 381 / 2اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ( )

 . 174 / 3اعمحرر اًمقضمٞمز ( )

 . 124اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ، ص ( )
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اًمٙمٗمر وٓ ئمٝمره عم٤م عم٘م٤مم إسمقة ُمـ ُمٜمزًم٦م ذم ٟمٗمًف ، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م يتْمح 

 وٓ شمٙمـ ُمـ : ومل ي٘مؾ ًمف ﴾   ھ  ھ  ھ  ھ﴿ ذم ىمقل ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

ومدل قمغم أن ٟمقطم٤ًم مل يٙمـ يٕمٚمؿ أن اسمٜمف ىمد يم٤من يم٤مومرًا ، ٕٟمف ًمق يم٤من يٕمٚمؿ . اًمٙم٤مومريـ 

( وٓ شمٙمـ ُمـ اًمٙم٤مومريـ )ذًمؽ ًمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م أن ي٘مقل ًمف 
()

  .

وىمرأ اًم٤ٌمىمقن . ي٤م سمٜملَّ سمٗمتح اًمٞم٤مء وؿمٕم٦ٌم  (طمٗمص  )ىمرأ  (ي٤م سمٜملَّ  )وذم ىمقًمف 

سمٙمن اًمٞم٤مء
()

 . 

٤م شمقضمٞمف ىمراءة اًمٙمن ومٙمٚمٛم٦م   صٞمٖم٦م اًمتّمٖمػم ، ويمٚمٛم٦م  (سمٜمّل  )وم٠مُمَّ

صٞمٖم٦م اًمتٙمٌػم (سَمٜمٌَق  )
()

 . 

                                                           

 . 121ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وىمقُمف ذم اًم٘مرآن اعمجٞمد ص ( )

 اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمٕمنم  . ( 115 / 3 )اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم : اٟمٔمر ( )

 (1 / 529 . ) 

ُمـ اًمقاوح أن ٓم اًمٙمٚمٛم٦م ذم اعمٙمؼم حمذووم٦م ، وًمٙمٜمٝم٤م شُمرد قمٜمد اًمتّمٖمػم ، ٕن اًمتّمٖمػم يرد إؿمٞم٤مء ( )

: إمم أصقهل٤م ، ويٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمتّمقر ُمراطمؾ سمٜم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م اؾمتٜم٤مدًا إمم اًم٘مقاٟملم اًمٍمومٞم٦م قمغم هذا اًمٜمحق 

 أوٞمٗم٧م سمٕمد اًمتّمٖمػم إمم ي٤مء اعمتٙمٚمؿ ومّم٤مرت  - 2.  وُمَٕمٞمؾ  = (سَمٜمٌَق  )صٖمرت يمٚمٛم٦م  - 1 

    (سُمٜمَْٞمٞمك  )اضمتٛمٕم٧م اًمٞم٤مء واًمقاو واًم٤ًمسمؼ ُمٜمٝمام ؾم٤ميمـ وم٘مٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مء  - 3     (سُمٜمَْٞمقي  )

ل اًم٘مرآن  - 5ي٤مء اإلو٤موم٦م    + ٓم اًمٙمٚمٛم٦م + ي٤مء اًمتّمٖمػم : أصٌحٜم٤م أُم٤مم صمالث ي٤مءات  - 4  طمقَّ

اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمن ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م إمم ين طمتك يّمػم شم٠مًمٞمٗمٝم٤م ُمتالئاًم ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕمٚمٞم٤م ، وم٠مدهمٛم٧م اًمٞم٤مء 

طمذوم٧م اًمٞم٤مء اًمث٤مًمث٦م وهل ي٤مء اإلو٤موم٦م ، ًمدًٓم٦م اًمٙمنة قمٚمٞمٝم٤م وىمرأ  - 6إومم ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ي٤م سمٜملِّ    

ويمؾ ُم٤م ىمٞمؾ هٜم٤مًمؽ ، ي٘م٤مل هٜم٤م ُمع وم٤مرق أؾم٤مس ، وهق اإلسمدال ، وم٘مد أسمدًم٧م اًمٙمنة  (سُمٜمَّل  )طمٗمص 

اًمٓمقيٚم٦م ومتح٦م ـمقيٚم٦م ختٗمٞمٗم٤ًم ، صمؿ اؾمتٖمٜمل قمـ اًمٙمؾ سم٤مًمٌٕمض ، وهق اًمٗمتح٦م اًم٘مّمػمة ، ومحذوم٧م إًمػ 

صؼمي اعمتقزم ، / اًمتقضمٞمف اًمٚمٖمقي واًمٌالهمل ًم٘مراءة اإلُم٤مم قم٤مصؿ ، د: ًمدًٓم٦م اًمٗمتح٦م قمٚمٞمٝم٤م ، يٜمٔمر 

 . 253 م ، ص 1998-  هـ 1418اًم٘م٤مهرة ، دار همري٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ،  (ط)
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وشمّمٖمػم اسمـ هٜم٤م شمّمٖمػم ؿمٗم٘م٦م سمحٞم٨م جيٕمؾ يم٤مًمّمٖمػم ذم يمقٟمف حمؾ اًمرمح٦م 

واًمِمٗم٘م٦م ، واـمرد اًمتّمٖمػم ذم ٟمداء إب ٓسمٜمف ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمِمٗم٘م٦م واًمتح٥ٌم وم٘مد 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم ذم ؾمقرة يقؾمػ 

 ، وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ إسمراهٞمؿ  [ 5: أي٦م  ] ﴾ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  ﴿ قمٚمٞمف اًمًالم 

 [ . 102: اًمّم٤موم٤مت] ﴾ حب  خب

وم٠مـمٚمؼ اًمريمقب دون ذيمر اًمٗمٚمؽ ًمتٕمٞمٜمٝم٤م وًمإليذان  (اريم٥م ُمٕمٜم٤م  )وىم٤مل 

سمْمٞمؼ اعم٘م٤مم
()

ُم٤م  ﴾ ۓ  ۓ    ﮲   ﮳  ﮴  ﮵﴿ وذم رد آسمـ سم٘مقًمف  . 

يِمػم إمم قمدم شمّمدي٘مف سمخٓمر اًمٓمقوم٤من فمٜم٤ًم ُمٜمف أٟمف يم٤مًمًٞمقل اعمٕمت٤مدة اًمتل حُيتٛمك 

 . (سم٤معم٤مء  )ُمـ ُم٤مئٝم٤م سم٤مُٕم٤ميمـ اعمرشمٗمٕم٦م سمدًمٞمؾ شمًٛمٞمتف ًمٚمٓمقوم٤من 

ُمٜم٤مؾم٦ٌم عم٤م جيقل ذم ٟمٗمًف واعم٠موى ُمّمدر أوى ي٠موي  (ؾمآوي  )ويم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م 

ُأوّي٤ًم وُم٠موًى ، شم٘مقل أوى إمم يمذا اٟمْمؿَّ إًمٞمف وآواه همػمه ُي١ْمويف إيقاءً 
()

ومٝمق يريد  . 

أن حيتٛمل ويٛمتٜمع سم٤مجلٌؾ ُمـ اًمٖمرق ، وذم اؾمتخدام اًمًلم
()

 واعمد ذم يمٚمٛم٦م  

                                                           

 . 35 / 3شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 . 34، ص  (أوى  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، يمت٤مب إًمػ ، ُم٤مدة ( )

اًمًلم ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمت٠ميمٞمد ومٝمق ُمت٠ميمد سم٠مٟمف ؾمٞمتٛمٙمـ ُمـ اعم٠موى يٜمٔمر ذم دًٓم٦م اًمًلم قمغم اًمت٠ميمٞمد أطمقال ( )

 اإلؾمٜم٤مد اخلؼمي ذم ُمٌح٨م اًمت٠ميمٞمد ، قمروس إومراح ذم ذح شمٚمخٞمص اعمٗمت٤مح ًمٚمِمٞمخ 

-  هـ 1423ًمٌٜم٤من ، - ، سمػموت  (1)قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ، ط / هب٤مء اًمديـ اًمًٌٙمل ، حت٘مٞمؼ د

 ( . 130 / 1 ) م ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 2003
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سمٞم٤من ًمٚمؽماظمل ذم ٟمٗمًف وإُمؾ اًمذي ىمد همٛمره سم٠مٟمف ُم٤م زال ذم اًمقىم٧م  (ؾمآوي  )

ومًح٦م شمٙمٗمل ًمٚمقصقل إمم اجلٌؾ فمٜم٤ًم ُمٜمف أن هذا اعم٤مء يم٤ًمئر اعمٞم٤مه اًمتل شم٠ميت هب٤م 

ٕن ومٞمف  (يٕمّمٛمٜمل  )اًمًٞمقل اعمٕمت٤مدة ومٞمتٗمَّم ُمٜمٝم٤م سم٤مهلرب إمم اجل٤ٌمل ، وىم٤مل 

شمقيمٞمدًا ًمٚمًالُم٦م اًمتل يتقمهٝم٤م ويتقهؿ سم٠مٟمف ًمـ جيد ُمـ اًمٕم٘م٤ٌمت ؿمٞمئ٤ًم يٕمٞم٘مف وًمذًمؽ 

ًمِمدة شم٠ميمده ُمـ ؾمٝمقًم٦م ، إُمر ويمؾ هذا يٜمٌلء سمام اُمتأل ذم ىمٚمٌف  (يٜمجٞمٜمل  )مل ي٘مؾ 

ُمـ قمتق اًمٜمٗمس اًمٙم٤مومرة اعمٙمذسم٦م ُمع ُم٤م يم٤من حيٞمط سم٤معمقىمػ ُمـ ُمقج يرشمٗمع إمم 

اجل٤ٌمل، ومل يٙمـ سمٞمٜمف وسملم اإلهمراق إٓ يًػم ُمـ اًمقىم٧م ، وومرص٦م اًمٜمج٤مة شمًتحٞمؾ 

ذم اًمقاىمع وم٤مُٕمقاج حتٞمط سمف ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ، وم٠ميـ اعمٝمرب واعمٜمجك ؟ ومٚمذًمؽ ضم٤مء 

رد ٟمقح قمغم اسمٜمف يٜمٗمل ُم٤م ذم ٟمٗمًف ُمـ اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وأهن٤م ٓ شمٜمٗمع وٓ 

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ﴿ شمٖمٜمل ُمـ أُمر اهلل وم٘م٤مل 
() 

ي٘مقل أسمق  ﴾ ۋ  ۅ  ۅ

ؾمٚمؽ ـمري٘م٦م ٟمٗمل اجلٜمس اعمٜمتٔمؿ ًمٜمٗمل مجٞمع أومراد اًمٕم٤مصؿ ذاشم٤ًم وصٗم٦م يمام ذم » اًمًٕمقد 

ىمقهلؿ ًمٞمس ومٞمف داع وٓ جمٞم٥م أي أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم ٟمٗمل يمقن اجلٌؾ قم٤مصاًم 

ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم أٟمف ًمٞمس يم٤ًمئر إي٤مم اًمتل شم٘مع ومٞمٝم٤م  (اًمٞمقم  )سم٤مًمقضمٝملم اعمذيمقريـ ، وزاد 

اًمقىم٤مئع وشمٚمؿ ومٞمٝم٤م اعمٚمامت اعمٕمت٤مدة اًمتل رسمام يتخٚمص ُمـ ذًمؽ سم٤مًٓمتج٤مء إمم سمٕمض 

إؾم٤ٌمب اًمٕم٤مدي٦م ، وقمؼمَّ قمـ اعم٤مء ذم حمؾ إوامره سم٠مُمر اهلل أي قمذاسمف شمٗمخٞماًم ًمِم٠مٟمف وهتقياًل 

ُٕمره وشمٜمٌٞمٝم٤ًم ٓسمٜمف قمغم ظمٓمئف ذم شمًٛمٞمتف ُم٤مء ، وشمٕمٚمٞماًل ًمٚمٜمٗمل ، وم٢من أُمر اهلل ٓ يٖم٤مًم٥م 

 شوقمذاسمف ٓ يرد ومتٝمٞمدًا حلٍم اًمٕمّمٛم٦م ذم ضمٜم٤مب اهلل
()

.  

                                                           

. ؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم إسمقاب اًم٘م٤مدُم٦م طمقل آؾمتثٜم٤مء ذم أي٦م وُم٤م ورد ومٞمف ُمـ أىمقال ( )

 ( . 35 / 3 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )
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(طم٤مل  )يمٚمٛم٦م ﴾   ۉ  ې  ې﴿ 
()

أسمٚمغ ُمـ ًمق ىمٞمؾ ومحجز سمٞمٜمٝمام اعمقج  

شمّمقر هقم٦م اعمقج اخل٤مـمػ اعمداهؿ اعم٤مٟمع احل٤مئؾ ُمـ سمٚمقغ ُم٤م يم٤من : ٕن طم٤مل 

 ي١مُمؾ ومٞمف ويٌتٖمك ومٙم٠من هذا اعمقج يم٤من يٜمتٔمر اٟمتٝم٤مء اعمح٤مورة ًمٞمٗمّمؾ سملم ٟمقح 

ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم  (ص٤مر  )دون أن ي٘مقل ﴾   ې    ې  ى﴿ : واسمٜمف ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 : يمقٟمف ُمـ اعمٖمرىملم اًمٙم٤مومريـ ، وأٟمف ىمد ىميض أُمره وأُمرهؿ ، ي٘مقل أسمق اًمًٕمقد 

(ومٞمف دًٓم٦م قمغم هالك ؾم٤مئر اًمٙمٗمرة قمغم أسمٚمغ وضمف  )
()

 ومٝمق مل يٖمرق وطمده سمؾ يم٤من 

 ائ  ائ  ەئ ﴿ أطمد إقمداد اهل٤مئٚم٦م اعمٖمرىم٦م ُمـ ىمقُمف اًمٙم٤مومريـ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  

 [ . 44: ؾمقرة هقد ، أي٦م  ]﴾      ىئ

وأول ُم٤م يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٜم٤مء إومٕم٤مل ًمٚمٛمٗمٕمقل اعمتٜم٤مؾم٥م 

ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ﴿ ُمع اًمٌٜم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ىمٌؾ 

وجملء أظم٤ٌمره قمغم اًمٗمٕمؾ اعمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل » : ي٘مقل اًمزخمنمي . ﴾      ی  ی

ًمٚمدًٓم٦م قمغم اجلالل واًمٙمؼمي٤مء وأن شمٚمؽ إُمقر اًمٕمٔم٤مم ٓ شمٙمقن إٓ سمٗمٕمؾ وم٤مقمؾ 

 شىم٤مدر ، وشمٙمقيـ ُمٙمقن ىم٤مهر ، وأّن وم٤مقمٚمٝم٤م واطمد ٓ يِم٤مرك ذم أومٕم٤مًمف
()

  .

                                                           

طم٤مل اًمٌمء حيقل طم١موًٓ واؾمتح٤مل هتٞم٠م ٕن حيقل ، وسم٤مقمت٤ٌمر آٟمٗمّم٤مل ىمٞمؾ طم٤مل سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ يمذا ، ( )

 ( . 137 )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، يمت٤مب احل٤مء ص 

 . 36 / 3شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 . 383 / 2اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ( )
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سمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل أسمٚمغ ذم اًمتٕمٔمٞمؿ واجلؼموت ، ويمذًمؽ » وي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م 

: سمٜم٤مء إومٕم٤مل سمٕمد ذًمؽ ذم ؾم٤مئر أي٦م ، وروي أن أقمراسمٞم٤ًم ؾمٛمع هذه أي٦م وم٘م٤مل 

 شهذا يمالم اًم٘م٤مدريـ
()

  .

إن هذا ضم٤مء قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمٕمٝمقدة ذم اًم٘مرآن ، وهل أن » : وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

أومٕم٤مل اإلطم٤ًمن واًمرمح٦م واجلقد شمْم٤مف إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، ومٞمذيمر وم٤مقمٚمٝم٤م 

ُمٜمًقسم٦م إًمٞمف ، وٓ يٌٜمك اًمٗمٕمؾ ُمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل ، وم٢مذا ضملء سم٠مومٕم٤مل اًمٕمدل واجلزاء 

 شواًمٕم٘مقسم٦م طمذف اًمٗم٤مقمؾ وسمٜمَل اًمٗمٕمؾ ُمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل
()

وإومْمؾ أن ي٘م٤مل ي٠ميت  

هذا هم٤مًم٤ًٌم ذم اًم٘مرآن دون شمٕمٛمٞمؿ
()

 أن سمٜم٤مء ومٕمؾ : ، ويرى اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  

ًمٚمٛمٗمٕمقل اظمتّم٤مر ًمٔمٝمقر وم٤مقمؾ اًم٘مقل ، ٕن ُمثٚمف ٓ يّمدر إٓ ُمـ اهلل ،  (ىمٞمؾ  )

واًم٘مقل هٜم٤م أُمر شمٙمقيـ
()

 ومل يذيمر سم٠من دًٓم٦م احلذف ذم هذا اعمقوع شمدل قمغم 

اجلالل واًمٙمؼمي٤مء ، وىمد ي٘م٤مل قمدم ذيمره هلذا أصقب ، ٕن ذيمر ًمٗمظ اجلالًم٦م يٙمقن 

أيمثر سمٞم٤مٟم٤ًم وإوم٤مدة ًمتٚمؽ اعمٕم٤مين اعمٗمٝمقُم٦م ُمٜمف يم٤مجلالل واًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م واًمٕمز 

                                                           

 . 175 / 3اعمحرر اًمقضمٞمز ( )

 سمدائع اًمٗمقائد ًمِمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م حت٘مٞمؼ سمِمػم حمٛمد قمٞمقن ، ( )

 ( . 259 / 1 ) م ، 1994-  هـ 1415، دُمِمؼ ، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من ،  (1)ط 

ٕن هذه اًم٘م٤مقمدة ٓ شمٜمٓمٌؼ قمغم آي٤مت يمثػمة وردت خم٤مًمٗم٦م هل٤م ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ( )

 ؾمقرة اًمزُمر ، ]﴾    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے   ۓۓ ﮲      ﮳      ﮴ ﴿ اًمٕم٘مقسم٤مت 

ومٝمٜم٤م مل ي٠مت اًمٗمٕمؾ ُمٌٜمٞم٤ًم ًمٚمٛمٗمٕمقل سمؾ يم٤من إفمٝم٤مر اًمٗم٤مقمؾ وًمٗمظ اجلالًم٦م ذم هذا اًمًٞم٤مق  [ 26 أي٦م 

. أومم عم٤م ئمٝمر ُمـ ره٦ٌم وهقل قمٔمٞمؿ 

 ( . 78 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )
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واعمٜمٕم٦م واًم٘مقة واجلؼموت وإًمقهٞم٦م ُمـ سمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل
()

 وًمٙمـ اًمذي ئمٝمر 

ومٞمف صقاب يمٌػم : ٕن اًمًٞم٤مق ذم أي٤مت هٜم٤م - رمحف اهلل - زم أن ىمقل اًمزخمنمي 

يٌلم ؾمٝمقًم٦م هذه إُمقر وطم٘م٤مرهت٤م ذم ىمدرة اهلل : وًمذًمؽ مل يذيمر ًمٗمظ اجلالًم٦م 

. ُٓمداد اًمتٝم٤مون هب٤م واهلل أقمٚمؿ 

وم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل هٜم٤م يٌلم ؾمٝمقًم٦م اٟم٘مٞم٤مد هذه اعمخٚمقىم٤مت خل٤مًم٘مٝم٤م ، وومٞمف إجي٤مز 

. وسف ًمٚمذهـ إمم احلدث ٟمٗمًف 

 وومٞمف شمقاومؼ ُمع اعمِمٝمد اًمنيع اعمتالطمؼ ويم٠مٟمف شمؿَّ ذم حلٔم٦م واطمدة إّٟمف 

شمّمقير عمٕمٜمك اإلرادة اإلهلٞم٦م وؾمٚمٓم٤مهن٤م اًمرهٞم٥م اعمٜمًٌط قمغم اًمٙمقن يمٚمف سمؾ » 

اًم٘م٤مسمض قمٚمٞمف يمٚمف ، شمتٍمف سمف يمام شمِم٤مء وًمٞمس ذم طم٤ًمهب٤م أي ُمٕمٜمك ًمٙمٌػم وصٖمػم 

أو ًمٕمٔمٞمؿ وطم٘مػم : أٓ شمرى يمٞمػ قمٚم٘م٧م أي٦م رضمقع يمؾ رء إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف سمٕمد 

 أن اًمت٘م٧م ُمٞم٤مه اًمًامء وإرض قمغم ـمقوم٤من ه٤مئؾ خمٞمػ قمغم يمٚمٛم٦م صٖمػمة هل 

ر ًمؽ ؾمٝمقًم٦م إُمر ، وأٟمف ٓ حيت٤مج إٓ هلذا إُمر اإلهلل اًمذي سمف  (وىمٞمؾ  ) ًمتّمقِّ

 شىمٞم٤مم اًمدٟمٞم٤م وزواهل٤م
()

، وعم٤َّم يم٤من هذا إُمر ىمد صدر إمم اًمٙمقن ُمـ همػم أن يًٛمٕمف  

ُمـ ذم اًمٙمقن ، أو يروا ىم٤مئٚمف ، سمٜمل اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل
()

  .

                                                           

إسمراهٞمؿ اجلٕمٞمد ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ، : ظمّم٤مئص سمٜم٤مء اجلٛمٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم يمت٤مب اًمتحرير واًمتٜمقير إقمداد ( )

 . 296ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ، يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، ص 

.  ؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم سم٤مب اًمّمقرة 

 1425: ، دُمِمؼ ، ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٤مرايب  (1)حمٛمد ؾمٕمٞمد رُمْم٤من اًمٌقـمل ، ط / ُمـ روائع اًم٘مرآن د: يٜمٔمر ( )

 . 309 م ، ص 2004- هـ 

 أمحد أمحد سمدوي ، ط ، اًم٘م٤مهرة ، ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمٌٞم٤من اًمٕمريب ، / ُمـ سمالهم٦م اًم٘مرآن ، د: يٜمٔمر ( )

 . 55 م ، ص 1950-  هـ 1370
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 . (ضمٗمٗمل ُم٤مءك  ): ومل ي٘مؾ ﴾    ەئ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٕن اًمتجٗمٞمػ ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد أن يٜمتٝمل اعم٤مء ُمـ قمغم وضمف إرض ، وأُم٤م ُم٤م 

. دام اعم٤مء ُمقضمقدًا وم٤مًمٌٚمع هق إومم 

سمٚمٕم٧ُم اًمٌمء أسمٚمُٕمف واًم٤ٌمًمقع ُمـ : واًمٌٚمع ذم اًمٚمٖم٦م يٕمٜمل ازدراد اًمٌمء شم٘مقل 

هذا ٕٟمف يٌٚمع اعم٤مء
()

  .

مل يٛمْمٖمف ورضمؾ سُمَٚمٌع وُمٌٚمٌع وسمٚمٕمف : اًمنماب وسمٚمع اًمٓمٕم٤مم واسمتٚمٕمف : واًمٌٚمقع 

.  إذا يم٤من يمثػم إيمؾ

وم٤مًمٌٚمع طم٘مٞم٘متف اضمتٞم٤مز اًمٓمٕم٤مم واًمنماب إمم احلٚمؼ سمدون اؾمت٘مرار ذم اًمٗمؿ ، 

سمٚمع إرض : وهق هٜم٤م اؾمتٕم٤مرة إلدظم٤مل اًمٌمء ذم سم٤مـمـ رء سمنقم٦م ، وُمٕمٜمك 

ُم٤مَءه٤م دظمقًمف ذم سم٤مـمٜمٝم٤م سمنقم٦م يمنقم٦م ازدراد اًم٤ٌمًمع
()

  .

ٕن آُمتّم٤مص ٓ يدل قمغم اإلهاع ذم  (اُمتيص  )دون  (اسمٚمٕمل  )وىم٤مل 

اًمتنمب وذم إو٤موم٦م اعم٤مء إًمٞمٝم٤م ُم٤م يقطمل سم٠مهن٤م ضمديرة سم٠من متتص ُم٤مء هق ُم٤مؤه٤م ، 

ومٙم٠مهن٤م مل شمٙمٚمػ ؿمٓمٓم٤ًم ُمـ إُمر
()

  .

 : هٜم٤م شمّمقر قمٔمٛم٦م آىمتدار ذم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م صقره ىمقًمف شمٕم٤ممم  (اًمٌٚمع  )إّن يمٚمٛم٦م 

طمٞم٨م اٟم٘مٚم٧ٌم ُم٤ًمم إرض ﴾    چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿ 

                                                           

( )سمٚمع ) ًم٤ًمن اًمٕمرب ، ُم٤مدة  . ( 301 / 1 (سمٚمع  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة ( ) 8 / 20. ) 

  . 75 / 12اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 . 55ص / أمحد أمحد سمدوي / ُمـ سمالهم٦م اًم٘مرآن ، د( )
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وؿم٘مقىمٝم٤م إمم أومقاه ذه٦م شمٌتٚمع اعمٞم٤مه اسمتالقم٤ًم شمٜمٗمذ أُمر ظم٤مًم٘مٝم٤م وُمقضمده٤م ذم هقم٦م 

. ه٤مئٚم٦م 

سم٤مإلومراد دون اجلٛمع ، عّم٤م يم٤من ذم اجلٛمع ُمـ صقرة آؾمتٙمث٤مر  (ُم٤مَءك  )وىم٤مل 

اعمت٠مسمك قمٜمٝم٤م ُم٘م٤مم إفمٝم٤مر اًمٙمؼمي٤مء واجلؼموت وهق اًمقضمف ذم إومراد إرض واًمًامء 

اسمٚمٕمل ، سمدون اعمٗمٕمقل ، أن ٓ يًتٚمزم شمريمف ُم٤م ًمٞمس سمٛمراد ُمـ شمٕمٛمٞمؿ : وإٟمام مل ي٘مؾ 

آسمتالع ًمٚمج٤ٌمل واًمتالل ، واًمٌح٤مر وؾم٤ميمٜم٤مت اعم٤مء سم٠مههـ ، ٟمٔمرًا إمم ُم٘م٤مم ورود 

إُمر ، اًمذي هق ُم٘م٤مم قمٔمٛم٦م ويمؼمي٤مء
()

وقمؼمَّ قمـ اعم٤مء سم٤معم٤مء هٜم٤م سمٕمدُم٤م قمؼّم قمٜمف ومٞمام  

ؾمٚمػ سم٠مُمر
()

اهلل شمٕم٤ممم ٕن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم اًمٜم٘مص واًمت٘مٚمٞمؾ ٓ ُم٘م٤مم اًمتٗمخٞمؿ  

واًمتٝمقيؾ
()

  .

واعمٕمٜمك أىمٚمٕمل قمـ : اإلىمالع قمـ اًمٌمء شمريمف ﴾    وئ   وئ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اإلُمٓم٤مر
()

 أو  (أُمًٙمل  )اًمٙمػ واعمًؽ وهٜم٤م مل ي٘مؾ : وُمـ ُمٕم٤مين اإلىمالع  

ٕن اإلىمالع ومٞمف شمقىمػ سمنقم٦م قمـ اإلُمٓم٤مر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وطمج٥م ٕي ىمٓمرة  (يمٗمل  )

                                                           

ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم ًمإلُم٤مم أيب يٕم٘مقب يقؾمػ سمـ أيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمكم اًمًٙم٤ميمل ، قمٚمؼ قمٚمٞمف ٟمٕمٞمؿ : يٜمٔمر ( )

 ( . 419ص   ) م 1987-  هـ 1407ًمٌٜم٤من ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، - ، سمػموت  (2)زرزور، ط

 . 263 / 6روح اعمٕم٤مين ًمألًمقد : ويٜمٔمر 

 [ . 40: أي٦م  ]﴾     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )

 ( . 175 / 3) اعمحرر اًمقضمٞمز  . ( 36 / 3 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد : يٜمٔمر ( )

شمٗمًػم  ( . 440 / 7) شمٗمًػم اسمـ يمثػم  . ( 175 / 3) اعمحرر اًمقضمٞمز  . ( 382 / 2 )اًمٙمِم٤مف : يٜمٔمر ( )

( ) همٞمض ) ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة  . ( 36 / 3 )أيب اًمًٕمقد  4 / 405 . ) 
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ومٞمف ُمٜمع وًمٙمٜمف ىمد يٙمقن ومٞمف  (اًمٙمػ  )ُمـ أن شمً٘مط قمغم إرض واإلُم٤ًمك ، و

رؿم٤مت ُمـ اعمٓمر ظمٗمٞمٗم٦م سمٕمد أن متًؽ اًمًامء ُمٓمره٤م اًمٖمزير أو شمٙمٗمف ومٝمٜم٤م ٟمجد أن يمٚمٛم٦م 

. اإلىمالع ٓ ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م ُم٤م ي٘م٤مرب ُمٕمٜم٤مه٤م ُمثؾ اًمٙمػ واعمٜمع واعمًؽ 

ٕٟمؽ ًمـ دمده٤م شمدل قمغم اٟم٘مِم٤مع
()

اًمٖمٞمقم واٟمجالء اًمًامء ُمثؾ دًٓم٦م أىمٚمٕمل  

ُمٕمٜم٤مه  (همٞمض  )ي٘مقل أهؾ اًمت٠مويؾ ﴾    ۇئ  ۇئ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم . قمغم ذًمؽ 

ٟم٘مص ويمذًمؽ قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م
()

وهذا اعمٕمٜمك همػم يم٤مُمؾ ذم دًٓم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ومٝمل شمدل  

وهم٤مو٧م سمحػمة : أيْم٤ًم قمغم ُمٕم٤مٍن ُأظمر ُمٜمٝم٤م أٟمف هم٤مر ومذه٥م وذم طمدي٨م ؾَمٓمٞمح 

اعمٙم٤من اًمذي يٖمٞمض ومٞمف اعم٤مء وهِمٞمَض اعم٤مُء : ؾم٤مَوَة أي هم٤مَر ُم٤مؤه٤م وذَه٥م واعمٖمٞمض 

وُمِٕمَؾ سمف ذًمؽ
()

  .

شمٕمٜمل ذه٤مب اعم٤مء ذم سم٤مـمـ إرض  (همٞمض  )أن : ومٛمـ اعمٕم٤مين اًمتل ُأهمٗمٚم٧م 

 ذم اعمٕمٜمك : ٕٟمف  (اًمٌٚمع  )وذم أهمقاره٤م اًمٌٕمٞمدة وهبذا ٓ ٟمجد شمٙمرارًا سمٞمٜمٝم٤م وسملم يمٚمٛم٦م 

ًمقٓ أن اعم٤مء هم٤مض وهم٤مر ذم سم٤مـمـ إرض اًمٌٕمٞمد عم٤م اؾمتققم٧ٌم إرض ذًمؽ اعم٤مء يمٚمف 

 واًمذي ضم٤مء قمـ ـمريؼ اًمٌٚمع ، ومٌٚمع وهم٤مض شمدٓن قمغم أن إرض ُمتًٕم٦م 

هلذا اعم٤مء اشم٤ًمقم٤ًم يًتققم٥م يمؾ اعمٞم٤مه اًمتل ٟمزًم٧م ُمـ اًمًامء ووم٤مرت ُمـ إرض وم٤مٓسمتالع 

. ُمًتٛمر واعم٤مء سمٕمد اًمٌٚمع يٖمٞمض ويتنب إمم سم٤مـمـ إرض واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ 

                                                           

ر ؿمدة إُمر وم٤مإلىمالع يقاضمف ىمقة اعم٤مء اعمٜمٝمٛمر اعمٜمدومع واًم٘مقة شمقاضمف اًم٘مقة ( ) . صمؿ إهن٤م شمّمقِّ

شمٗمًػم  ( . 440 / 7) شمٗمًػم اسمـ يمثػم  . ( 175 / 3) اعمحرر اًمقضمٞمز  . ( 382 / 2 )اًمٙمِم٤مف : يٜمٔمر ( )

( ) همٞمض ) ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة  . ( 36 / 3 )أيب اًمًٕمقد  4 / 405. )  

 ( . 201 / 7 ) (همٞمض  )ًم٤ًمن اًمٕمرب ، ُم٤مدة : يٜمٔمر ( )
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أن  . (همٞمض  )و - (اسمٚمٕمل  )واًمذي يدل قمغم قمدم اًمتٙمرار ذم اعمٕمٜمك سملم 

همٞمقض اعم٤مء يم٤من يم٤مًمٜمتٞمج٦م ًمإلىمالع وآسمتالع أو اعمحّمٚم٦م ومٌٕمد أن أىمٚمٕم٧م اًمًامء 

وسمٚمٕم٧م إرض ُم٤مَءه٤م هم٤مض اعم٤مء أي ذه٥م وهم٤مر ذم سم٤مـمـ إرض ي٘مقل اسمـ أيب 

 وم٢من همٞمض اعم٤مء يّمػم إمم اٟم٘مٓم٤مع ُم٤مدة اعم٤مء ُمـ ٟمٌع إرض وُمٓمر » اإلصٌع 

 شاًمًامء ، وًمقٓ ذًمؽ عم٤م هم٤مض اعم٤مء
()

  .

سمٛمٕمٜمك ٟم٘مص قمٜمد أهؾ اًمتٗمًػم وأهؾ اًمٚمٖم٦م  (همٞمض  )وٟمجد ذم شمٗمًػم يمٚمٛم٦م 

ُم٤م ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمٕم٤مين اًمٕمٔمٛم٦م وآىمتدار ذم إذه٤مب اعم٤مء سمنقم٦م قم٤مضمٚم٦م إمم سم٤مـمـ 

إرض ٕن يمٚمٛم٦م اًمٜم٘مص شمدل قمغم ُمٕمٜمك اًمٌطء وم٤معم٤مء يٜم٘مص ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ، وؾمٞم٤مق 

ر قمٔمٛم٦م آىمتدار وهقم٦م آؾمتج٤مسم٦م ومٙم٤من ُم٤م يٜم٤مؾم٥م   أي٤مت اًمٙمريٛم٦م يّمقِّ

هٜم٤م أن همٞمض شمدل قمغم هقم٦م همٞمقض اعم٤مء وذه٤مسمف إمم سم٤مـمـ إرض واهلل شمٕم٤ممم 

. أقمٚمؿ 

يٕمٜمل اًمٗمٚمؽ ، اؾمتقت قمغم اجلقدي ،  ﴾ ۈئ  ۈئ  ېئ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وهق ضمٌؾ ومٞمام ذيمر سمٜم٤مطمٞم٦م اعمقصؾ أو اجلزيرة ، واؾمتقت متٙمٜم٧م واؾمت٘مرت
()

 . 

ورؾم٧م قمغم ): ومل ي٘مؾ شمٕم٤ممم 
()

؟  ( اجلقدي 

                                                           

 سمديع اًم٘مرآن ٓسمـ أيب اإلصٌع اعمٍمي ، حت٘مٞمؼ طمٗمٜمل حمٛمد ذف ، هنْم٦م ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، ( )

 . 82ص 

 ( . 106 / 2) اًمٌّم٤مئر  . ( 176 / 3) اعمحرر اًمقضمٞمز  . ( 57 / 12 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي : يٜمٔمر ( )

. عم٤م ذم يمٚمٛم٦م آؾمتقاء ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم اًمث٤ٌمت اعمًت٘مر ( )
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ُمًتخدُم٦م يمثػمًا ُمع اًمًٗمـ قمٜمدُم٤م شمتقىمػ إمم  (شمرؾمق  )أو  (رؾم٧م  )وًمٗمٔم٦م 

وُمِمت٘م٤مهت٤م إٟمام شمًتٕمٛمؾ ُمع شمقىمػ  (رؾم٤م  )ضم٤مٟم٥م اعمٞمٜم٤مء اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أن يمٚمٛم٦م 

اًمًٗمٞمٜم٦م قمغم اعم٤مء قمغم ضم٤مٟم٥م اعمٞمٜم٤مء : ٕن اعم٤مء وحؾ ذم حم٤مذاة اعمٞمٜم٤مء ، سمحٞم٨م 

٤م وُم٤مُء اًمٓمقوم٤من ىمد اٟمحن قمـ  يًٝمؾ أن شُمٚم٘مل ُمراؾمٞمٝم٤م قمغم أرض اًمٌحر ، أُمَّ

ومٚمؿ يٕمد وىمقف اًمًٗمٞمٜم٦م قمغم . يٕمٜمل َأٟمف اٟمحن قمـ اجل٤ٌمل ُمـ سم٤مب أومم اًم٘مٞمٕم٤من ومذًمؽ 

صمؿ ذم آؾمتقاء ُمٕمٜمك آظمر ، وهق آقمتدال  (اؾمتقاًء  )ىمٜم٦م اجلٌؾ وٓ ُم٤مء رؾمقًا ، وإٟمام أصٌح 

اًمت٤مم ومٚمٞمس أطمد ضم٤مٟمٌٞمٝم٤م ُم٤مئاًل ، وًمٞم٧ًم ُم٘مدُمتٝم٤م أو ُم١مظمرهت٤م ُم٤مئٚم٦م
()

 . 

ٕن آؾمتقاء ومٞمف  (اؾمت٘مرت  )سمدًٓ ُمـ  (اؾمتقت  )واؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين 

ُمٕمٜمك اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمث٤ٌمت وقمدم احلريم٦م ، وآؾمت٘مرار ىمد يٙمقن قمغم رء همػم ىم٤مدر قمغم 

محؾ اًمًٗمٞمٜم٦م وىمت٤ًم ـمقياًل ويقؿمؽ أن هيقي هب٤م سمٕمد وىم٧م ىمّمػم ، وم٤مٓؾمتقاء يٕمٜمل أن 

.اًمًٗمٞمٜم٦م سمٙمؾ صم٘مٚمٝم٤م ومحقًمتٝم٤م اؾمت٘مرت قمغم ضمٌؾ ُمتلم ىم٤مدر قمغم محٚمٝم٤م   

وىمٞمؾ سمٕمدًا ًم٘مقم  ): ومل ي٘مؾ شمٕم٤ممم ﴾      ېئ     ىئ  ىئ  ىئ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ًم٘مد شمرك اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ هٜم٤م إو٤مومتٝمؿ إمم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ٕٟمف مل يٕمد ًمف  (ٟمقح 

قمالىم٦م هبؿ وٓ يًتح٘مقن أن يٜمًٌقا إًمٞمف سمٕمد أن يمذسمقا وطم٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ يمٚمٛم٦م 

اًمٕمذاب وطمؾ قمٚمٞمٝمؿ همْم٥م اهلل وىمد يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ يْم٤مومقن إًمٞمف ذم سمداي٦م دقمقشمف 

هقد ،  ]﴾    ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿ : إًمٞمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ٕٟمف يم٤من يرضمك ُمٜمٝمؿ اًمتّمديؼ واإليامن  [ 25: أي٦م 

                                                           

 . 142اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ص ( )
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واًمٌٕمد يمٜم٤مي٦م قمـ اًمتح٘مػم سمالزم يمراهٞم٦م اًمٌمء ومٚمذًمؽ ي٘م٤مل سمٕمد أو ٟمحقه عمـ 

وم٘مد إذا يم٤من ُمٙمروه٤مً 
()

 . 

. وهق دقم٤مء سم٤مهلالك همػم ُم٘مٞمد سمزُمـ وٓ سمٗم٤مقمؾ 

وًم٘مد عمس إصمر اًمٜمٗمز ذم دًٓم٦م هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمديمتقر أمحد سمدوي وؾمٞم٠ميت 

ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ًمذًمؽ ذم احلدي٨م قمـ وضمف سمٜم٤مء اًمّمقرة
()

  .

ىم٤مل وٟم٤مدى ٟمقح ﴾    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ومل ي٘مؾ وٟم٤مداٟم٤م ٟمقح ًمٞمِمٕمرك ُمـ سم٤مدئ إُمر إمم أن ُم٤م دقم٤م سمف ٟمقح مم٤م ٓ جي٤مب إًمٞمف 

 ُمٝمام أومرط ذم دقم٤مئف وسم٤مًمغ ذم ؿمٙمقاه وُمـ صمؿ طمٙمك اهلل اًمٜمداء سمٕمٜمقان اًمرسمقسمٞم٦م 

 ﴾ی  ی  ی﴿ 
()

. ومٜمداؤه رسمف هق ٟمداء شمقؾمؾ ورضاقم٦م  

وم٤مخلؼم هٜم٤م  (اسمٜمل ُمـ أهكم  )سم٤مًمت٠ميمٞمد ومل ي٘مؾ ﴾   مئ        ىئ  يئ  جب﴿ وىم٤مل ٟمقح 

ُمًتٕمٛمؾ ذم آقمتذار واًمتٛمٝمٞمد : ٕٟمف يريد أن ي٠ًمل ؾم١مآً ٓ يدري ىمٌقًمف وًمٙمٜمف 

 (إنَّ  )أىمحٛمف ٕن اعم١ًمول ًمف ُمـ أهٚمف ومٚمف قمذر اًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمف وشم٠ميمٞمد اخلؼم سمـ

ًمالهتامم سمف
()

  .

                                                           

 ( . 79 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

. ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ أسمقاب اًمرؾم٤مًم٦م ( )

 حمٛمد إُملم اخليي ، / ، د (اًمٗم٤مء ، صمؿ  )يٜمٔمر ُمـ أهار طمروف اًمٕمٓمػ ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ ( )

 ( . 46ص  ) م ، 1993-  هـ 1414، اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم ،  (1)ط

 ( . 84 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )
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اًمّم٤مسمر ـمٚم٥م اًمٕمٌد ﴾   مئ        ىئ  يئ  جب﴿ وـمٚم٥م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم هٜم٤م ذم ىمقًمف 

مئ        ىئ  يئ  ﴿ ومٝمق مل يت٘مدم سم١ًمال ي٠ًمل ومٞمف رسمف وإٟمام شمقؾمؾ إمم رسمف سمّمٞمٖم٦م اخلؼم وم٘م٤مل 

. ومٙم٤من اسمتٕم٤مده قمـ إفمٝم٤مر اًم١ًمال ظمِمٞم٦م اجلرأة واًمتنع ﴾    جب

﴾    ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ﴿  وعم٤م وقمده اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف

حئ  مئ  ﴿ : شمذيمر هذا اًمققمد وشمذيمر سم٠مّن اسمٜمف ُمـ أهٚمف ومٙم٠مٟمف ٟمز ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

 ومحٜم٤من إسمقة وفمٜمف أن اسمٜمف مل يٙمـ سمٕمد ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر  ﴾ىئ  يئ  جب    حب

ضمٕمٚمف ي١ميمد اخلؼم ذم ٟمٗمًف هق قمٚمٞمف اًمًالم طمتك يرومٕمف إمم رسمف وًمديف رء يٓمٛمئـ 

. سمف قمٜمد اًمٓمٚم٥م 

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

ؾمقرة هقد ، أي٦م  ]﴾    ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ

46 - 47 . ] 

 (ي٤م ٟمقح إٟمف ًمٞمس ُمـ أهٚمؽ  )ويم٤من سم٤مإلُمٙم٤من أن ي٘م٤مل  (ىم٤مل  )ذيمر شمٕم٤ممم هٜم٤م 

 ٕهن٤م ضم٤مءت سمٕمد أن هم٤مض اعم٤مء واٟمتٝمك اًمٓمقوم٤من ومّمح أن شمرد  (ىم٤مل  )سمدون 

ذم هذا اًمقىم٧م اعمتًع ، وذم ذًمؽ اًمتٗم٤مت ُمـ اعمقمم اًمرطمٞمؿ ًمٜمٌٞمف خي٤مـمٌف ذم  (ىم٤مل  )

ؿم٠من اسمٜمف ًمتّمحٞمح ُم٤م ظم٤مًم٩م ٟمٗمًف ذم هذا اًمِم٠من وٓ خيٗمك ُم٤م ذم هذا آًمتٗم٤مت ُمـ 

. اهتامم سمف قمٚمٞمف اًمًالم 

  (اًمٙم٤ًمئل ، ويٕم٘مقب  )ىمرأ  ﴾ پ  پ        پ  ڀ  ڀڀ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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سمٙمن اعمٞمؿ وومتح اًمالم (قَمِٛمَؾ  )
()

سمٗمتح اعمٞمؿ ورومع اًمالم  (قَمَٛمٌؾ  )، وىمرأ اًم٤ٌمىمقن  

إٟمف ذو قمٛمؾ همػم ص٤مًمح ، أو : سم٤مًمرومع صٗم٦م قمغم ُمٕمٜمك  (همػُم  )و (إنَّ  )ُمٜمقٟم٦م ، ظمؼم 

: ضمٕمؾ ذاشمف ذات اًمٕمٛمؾ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمذم ، قمغم طمد ىمقهلؿ   شرضمؾ ٍذ » 
()

  .

ومٕمغم هذه اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ىمراءة ومتح اعمٞمؿ ورومع اًمالم ُمٜمقٟم٦م أصٚمف إٟمف ذو قمٛمؾ 

همػم ص٤مًمح ، ومحذف اعمْم٤مف ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ، وضمٕمؾ ٟمٗمًف ذات اًمٕمٛمؾ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمذم 

: يمام ىم٤مًم٧م اخلٜم٤ًمء شمّمػ ٟم٤مىم٦م ذه٥م قمٜمٝم٤م وًمده٤م 

شمرشمع ُم٤م همٗمٚم٧م طمتك إذا اديمرت        وم٢مٟمام هــل إىمٌــ٤مل وإدسمـــ٤مر 

أي ذات
()

 إىم٤ٌمل وإدسم٤مر
()

 . 

: قمغم أن اًمْمٛمػم ذم إٟمف قم٤مئد قمغم اسمـ ٟمقح ٓ قمغم اًمٜمداء اعمٗمٝمقم ُمـ ىمقًمف 

. وٟم٤مدى اعمتْمٛمـ ؾم١مال رسمف 

ومحذف اعمْم٤مف قمغم هذه اًم٘مراءة ومٞمف ٟمٙمت٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م اعمٗمٝمقُم٦م ُمـ ضمٕمؾ اسمـ ٟمقح هق 

اًمٕمٛمؾ اًمٗم٤مؾمد ٟمٗمًف، وٓ ي٘مدر اعمْم٤مف ٕٟمف يٗمقت اعم٤ٌمًمٖم٦م اعم٘مّمقد ُمٜمف
()

 . 

                                                           

سم٤مًمٜمّم٥م  (همػَم  )و (اسمـ ٟمقح  )يٕمقد قمغم  (هق  )ومٕمؾ ُم٤مٍض واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره  (قَمِٛمَؾ  )( )

 إّن اسمٜمؽ قمٛمؾ قمٛماًل همػم ص٤مًمح ، ومجٚم٦م : أو صٗم٦م عمّمدر حمذوف واًمت٘مدير  (ًمٕمٛمؾ  )ُمٗمٕمقل سمف 

ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمألظمٗمش : يٜمٔمر . وسمف ىمرأ إظمٗمش  . (إنَّ  )ذم حمؾ رومع ظمؼم  (قمٛمؾ همػم ص٤مًمح  )

 ( 1)ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٕمدة اًمٌٚمخل اعمج٤مؿمٕمل ، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ اًمديمتقر قمٌد إُمػم حمٛمد أُملم اًمقرد ، ط

 ( . 487ص  ) ( م 2003-  هـ 1424ًمٌٜم٤من ، - قم٤ممل اًمٙمت٥م ، سمػموت  )

 . 530 / 1اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات  . 115 / 3اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم : اٟمٔمر ( )

واًمِمٞمخ أؾمٜمدهت٤م إمم اعمّمدر إىم٤ٌمل وإدسم٤مر وإٟمام أرادت أهن٤م ُم٘مٌٚم٦م ُمدسمرة ومٝمق جم٤مز قم٘مكم قمالىمتف اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ( )

  .302دٓئؾ اإلقمج٤مز ، ص : يٜمٔمر .  قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين يرى أن شم٘مدير اعمحذوف يٗمًد اعمٕمٜمك 

 . 177 / 3اعمحرر اًمقضمٞمز  . 373 / 2يٜمٔمر اًمٙمِم٤مف ( )

 ( . 174 / 5) طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب  . ( 299 / 5 )اًمٌحر اعمحٞمط ( )
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وم٢مهن٤م شمتٕمٚمؼ سم٠مومم ُمراطمؾ  ﴾ إٟمَّف قَمِٛمَؾ همػم ص٤مًمح﴿ وأُّم٤م قمغم ىمراءة اًمٙم٤ًمئل 

احلدث ، وشمِمػم إمم سمداي٦م اًمٕمّمٞم٤من واًمٕمٛمؾ همػم ص٤مًمح وشمِمٕمر سم٠مٟمف يم٤مٟم٧م هٜم٤مك 

ومرص٦م ًمٚمٕمقدة واًمتقسم٦م ، ومٚمام مت٤مدى وازداد ذم قمّمٞم٤مٟمف أؿم٤مرت اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م إمم 

هذا اًمتامدي ذم اًمٕمّمٞم٤من سم٤مًمتٕمٌػم قمٜمف سم٠مٟمف همػم ص٤مًمح أي ص٤مر يمٚمف قمٛماًل همػم 

ص٤مًمح ومال وم٤مئدة شُمرضمك ُمٜمف
()

 . 

ي٘مقل أسمق طمٞم٤من ذم ىمراءة طمٗمص ويمقن اًمْمٛمػم ذم أٟمف قم٤مئٌد قمغم همػم اسمـ ٟمقح 

قمٚمٞمف اًمًالم شمٙمٚمػ وشمٕمًػ ٓ يٚمٞمؼ سم٤مًم٘مرآن
()

هذا وىمد صم٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن  

قم٤مئد قمغم اًم١ًمال وأن اعمراد ؾم١ماًمؽ  ﴾ پ  پ        پ  ڀ  ڀڀ﴿ اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. قمام ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ 

َك اسمٜمؽ قمٛمؾ همػم ص٤مًمح ومٞمٙمقن قمقد اًمْمٛمػم إمم  أي ؾم١ماًمؽ إي٤مي أن أٟمجَّ

ؾم١مال ٟمقح
()

  .

 ومٞمف وذم قمقد اًمْمٛمػم قمغم اًم١ًمال ٟٓمٕمدم أن ٟمجد وضمٝم٤ًم سمٞم٤مٟمٞم٤ًم ، وهق أن هذا اًمتٕمٌػم

وأن  ( إن قمٛمٚمؽ وم٤مؾمد ): قمدم ُمقاضمٝم٦م سم٤مًمًقء ، ومٗمرق سملم أن شم٘مقل إلٟم٤ًمن 

وي١ميد هذا أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل إٟمَّف قَمَٛمٌؾ ، ومل ي٘مؾ  (إن قمٛمٚمؽ همػم ص٤مًمح  ): شم٘مقل 

 إٟمف قمٛمؾ وم٤مؾمد ، : إٟمؽ قمٛمٚم٧م ، وذم هذا اًمقضمف ًمٓمػ ذم اخلٓم٤مب ومل ي٘مؾ شمٕم٤ممم 

                                                           

 . 414أمحد ؾمٕمد حمٛمد ، ص / اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م د (سمتٍمف يًػم  )يٜمٔمر ( )

 ( . 299 / 5 )اًمٌحر اعمحٞمط ( )

 ( . 64 / 12 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )



 

 
 

 

73 

وىم٤مل إٟمف قمٛمؾ همػم ص٤مًمح ٕن ذم ذًمؽ إيذاٟم٤ًم سم٠مٟمف إٟمام أٟمجك ُمـ أٟمجك ُمـ أهٚمف  )

(ًمّمالطمٝمؿ ، ٓ ٕهنؿ أهٚمف وأىم٤مرسمف 
()

 . 

 ويمٚمٛم٦م وم٤مؾمد مل شمرد ذم اًم٘مرآن يمٚمف وًمٙمـ وردت ومٞمف صٞمغ أظمرى ُمـ اًمٗمٕمؾ 

َد  ) ًَ د ، وأومًد ، وًمتٗمًدن ، وٓ شمٗمًدوا ، اًمٗم٤ًمد ، إوم٤ًمد ،  )ُمثؾ  (وم ًَ  وَم

 . (اعمٗمًد ، اعمٗمًدون 

أظمػ وىمٕم٤ًم ُمـ يمٚمٛم٦م وم٤مؾمد : (همػم ص٤مًمح  )وقم٤ٌمرة 
()

 . 

: اًم٘مراء ومٞمٝم٤م قمغم ؾمٌٕم٦م أوضمف ﴾      ڀ   ٺ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ِـّ  )ًم٘م٤مًمقن ، وإصٌٝم٤مين ، واسمـ ذيمقان : إومم  سمٙمن اًمٜمقن ُمِمددة  (شم٠ًمًَم

. وطمذف اًمٞم٤مء ذم احل٤مًملم ، وومتح اًمالم 

سمٙمن اًمٜمقن ُمِمددة وإصم٤ٌمت اًمٞم٤مء  (شم٠ًَمًَمٜمِّك  )ًمألزرق وأيب ضمٕمٗمر : اًمث٤مٟمٞم٦م 

. وصالً َ ، ٓ وىمٗم٤ًم ، ُمع ومتح اًمالم 

َـّ  )ٓسمـ يمثػم : اًمث٤مًمث٦م  سمٗمتح اًمٜمقن ُمِمددة ، وطمذف اًمٞم٤مء ذم احل٤مًملم ُمع  (شم٠ًمًم

. ومتح اًمالم 

ـِ  )ٕيب قمٛمرو : اًمراسمٕم٦م  سمٙمن اًمٜمقن خمٗمٗم٦م ، وإصم٤ٌمت اًمٞم٤مء وصاًل ، ٓ  (شم٠ًمًْم

. وىمٗم٤ًم ُمع إؾمٙم٤من اًمالم 

                                                           

 ( . 384 / 2 )اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ( )

 . 153اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ص : يٜمٔمر ( )
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٠َمًْمٜمل  )ًمٞمٕم٘مقب : اخل٤مُم٦ًم  ًْ سمٙمن اًمٜمقن خمٗمٗم٦م ، وإصم٤ٌمت اًمٞم٤مء ذم احل٤مًملم ،  (شم

. ُمع إؾمٙم٤من اًمالم 

ِـّ  )هلِم٤مم : اًم٤ًمدؾم٦م  َـّ ، شم٠ًَمًَم سمٗمتح اًمالم ، وشمِمديد اًمٜمقن ُمع ومتحٝم٤م  (شم٠ًمًَم

. ويمنه٤م 

ـْ  )ًمٚم٤ٌمىملم : اًم٤ًمسمٕم٦م  سمٙمن اًمٜمقن خمٗمٗم٦م ، وطمذف اًمٞم٤مء ذم احل٤مًملم ُمع  (شم٠ًمًْم

إؾمٙم٤من اًمالم
()

  .

ووضمف ُمـ ىمرأ سمتِمديد اًمٜمقن ، وومتحٝم٤م ، وومتح اًمالم ، أن اًمٜمقن هل ٟمقن 

اًمتقيمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م اًمتل شمٚمحؼ ومٕمؾ إُمر ًمٚمت٠ميمٞمد ، وومتح٧م اًمالم اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ًمئال 

يٚمت٘مل ؾم٤ميمٜم٤من وٕن اًمٗمٕمؾ اعمًٜمد إمم اًمقاطمد ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح دائاًم ُمع اًمٜمقن 

ويمذًمؽ اًمٕمٚم٦م عمـ  (ُم٤م  )اًمث٘مٞمٚم٦م واخلٗمٞمٗم٦م ، وقمدي اًمٗمٕمؾ إمم ُمٗمٕمقل واطمد وهق 

: ىمرأ سمتِمديد اًمٜمقن ، ويمنه٤م ُمع ومتح اًمالم همػم أٟمف قمّدى اًمٗمٕمؾ إمم ُمٗمٕمقًملم ومه٤م 

. ومحذوم٧م اًمٞم٤مء ًمدًٓم٦م اًمٙمنة قمٚمٞمٝم٤م  (ُم٤م  )و (اًمٞم٤مء  )

ٟمقن اًمتقيمٞمد اعمِمددة سمٜمقٟملم ، وٟمقن اًمقىم٤مي٦م ، صمؿ : ويم٤من أصٚمف صمالث ٟمقٟم٤مت 

. طمذوم٧م ٟمقن اًمقىم٤مي٦م ٓضمتامع إُمث٤مل ختٗمٞمٗم٤ًم 

ووضمف ُمـ أؾمٙمـ اًمالم وظمٗمػ اًمٜمقن ، أن اًمٗمٕمؾ مل شمدظمٚمف ٟمقن اًمتقيمٞمد 

اعمٗمٕمقل اًمث٤مين ،  (ُم٤م  )ووصؾ اًمٗمٕمؾ سمْمٛمػم اعمتٙمٚمؿ ، وهق اعمٗمٕمقل إول ، و

                                                           

اًمٌحر اعمحٞمط  . 532 / 1اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات  . 116 / 3اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم : اٟمٔمر ( )

5 / 299 . 
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وأؾمٙمـ اًمالم ًمٚمٜمٝمل ، وطمذوم٧م اًمٞم٤مء ًمدًٓم٦م اًمٙمنة قمٚمٞمٝم٤م ، واًمٗمٕمؾ قمغم هذه 

ووضمف إصم٤ٌمهت٤م  (هذيؾ  )ووضمف طمذف اًمٞم٤مء أهن٤م ًمٖم٦م . اًم٘مراءة ُمٕمرب ، وضمزم ًمٚمٜمٝمل 

أهن٤م ًمٖم٦م احلج٤مزيلم
()

 . 

ـِ  )وًمتقضمٞمف ىمراءة احلذف ًمٚمٞم٤مء وإؾمٙم٤من اًمالم  ذم ىمراءة اجلٛمٝمقر  (ومال شم٠ًمًم

اًمتحذير ُمـ اًم١ًمال هٜم٤م ؿمديد واحلذف يِمػم إمم اًمٜمٝمل قمـ أصؾ احلدث ، وًمٕمؾ 

اعمٕمٜمك ذم هذه اًم٘مراءة ىمراءة احلذف ًمٚمٞم٤مء اًمٜمٝمل قمـ اًم١ًمال ذم اسمٜمف وم٘مط ، وىمد 

. قمدي اًمٗمٕمؾ ُمع احلذف إمم ُمٗمٕمقل واطمد 

وُمـ ىمرأ سمتِمديد اًمٜمقن وإصم٤ٌمت اًمٞم٤مء ومٗمل اًمتِمديد شم٠ميمٞمد وىمٓمع ًمٚمؽمدد وهنل 

قمـ اإلحل٤مح أو اًمٕمقدة إمم اًم١ًمال ُمرة أظمرى ، واًمٜمٝمل هٜم٤م قمـ أن ي٠ًمل ٟمقح ذم 

ي اًمٗمٕمؾ إمم ُمٗمٕمقًملم   آظمر مم٤م ٓ قمٚمؿ ًمف سمف ذم اعمًت٘مٌؾ ، وهٜم٤م قُمدِّ
ٍ
اسمٜمف أو أي رء

. واهلل أقمٚمؿ - 

إين أقِمٔمؽ أْن » واًمٜمٝمل هٜم٤م هنل ُمققمٔم٦م وإرؿم٤مد ٓ هنل شم٠مٟمٞم٥م وشمقسمٞمخ وقم٤ٌمرة 

إين  ): ومٞمٝم٤م شمقضمٞمف ًمٜمقح ، همػم أهن٤م أظمػُّ وىمٕم٤ًم ُمـ قم٤ٌمرة  ) ش شمٙمقن ُمـ اجل٤مهٚملم

ٕن اجلٝمؾ ذم هذه اًمٕم٤ٌمرة يؽميمز قمغم ؿمخص اعمققمقظ ،  (أقمٔمؽ أن شمٙمقن ضم٤مهاًل 

 وٓؿمؽ أن اًمت٠مٟمٞم٥م اًمٗمردي أىمًك قمغم اًمٜمٗمس ُمـ اًمت٠مٟمٞم٥م اًمذي يقضمف 

(ًمٚمجامقم٦م 
()

 . 

                                                           

 ( . 250 - 249 / 2 )اعمٖمٜمل ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًمٕمنم اعمتقاشمرة : يٜمٔمر ( )

 . 155ص / اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ( )
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شمتٜم٤مؾم٥م ُمع طم٤مل اًم٤ًمئؾ : ٕن اًم٤ًمئؾ ٓ ي٠ًمل هم٤مًم٤ًٌم إٓ  (اجل٤مهٚملم  )ويمٚمٛم٦م 

. قمـ رء جيٝمٚمف 

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم هن٤مي٦م ىمّم٦م اًمٓمقوم٤من 

. ﴾    ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ

ىم٤مل ي٤م ٟمقح اهٌط ، وًمٙمٜمف قمدل قمٜمف إمم سمٜم٤مء : يم٤من ُم٘مت٣م اًمٔم٤مهر أن ي٘مقل 

وىمٞمؾ ي٤م  )اًمٗمٕمؾ ًمٚمٜم٤مئ٥م ًمٞمجلء قمغم وشمػمة طمٙم٤مي٦م أضمزاء اًم٘مّم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمـ ىمقًمف 

ومحّمؾ سمذًمؽ ىمْم٤مء طمؼ اإلؿم٤مرة  (وىمٞمؾ سمٕمدًا ًمٚم٘مقم اًمٔم٤معملم  ) (اسمٚمٕمل  )أرض 

إمم ضمزء اًم٘مّم٦م ، يمام طمّمؾ سمٗمّمؾ هذه اجلٛمٚم٦م ىمْم٤مء طمؼ اإلؿم٤مرة إمم أن ذًمؽ 

اًم٘مقل ضمزء اعمح٤مورة
()

  .

ذم اًمٚمٖم٦م شمدل قمغم اٟمحدار وهٌط  (اهلٌقط  )ويمٚمٛم٦م  ﴾    ڍ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم 

هٌقـم٤ًم واهلٌقط احلدور
()

  .

وهذا يدل قمغم ارشمٗم٤مع ُمٙم٤من اًمًٗمٞمٜم٦م قمـ إرض وم٘مد اؾمتقت قمغم ضمٌؾ 

اجلقدي واؾمت٘مرت سمف طمتك هم٤مض اعم٤مء ذاه٤ًٌم ذم سم٤مـمـ إرض وم٠مصٌح٧م إرض 

. ص٤محل٦م ًمٚمٝمٌقط قمٚمٞمٝم٤م 

اًمتٕمٌػم » ٕن  (اٟمزل  )أو  (اظمرج  )دون  (اهٌط  )واؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين 

ر ًمٜم٤م أن اخلروج ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م ىمد يم٤من ـمري٘مف ُمـ أقماله٤م ، وأن  سم٤مهلٌقط يّمقِّ

                                                           

 ( . 88 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )

 ( . 30 / 6 ) (هٌط  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة ( )
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اهل٤مسمط قمـ اًمقصقل إمم اًمٞم٤مسم٦ًم ىمد يم٤من قمغم ؾمالمل أو أًمقاح ظمِمٌٞم٦م ُم٤مئٚم٦م ، هيٌط 

ـمري٘مٝم٤م إمم إرض وًمق يم٤من ؾمٓمح اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ُمٙم٤من اؾمتقائٝم٤م ُم٤ًموي٤ًم ًمٓمرف ُمـ 

 شاظمرج: أرض اجلٌؾ ًمٙم٤من اًمتٕمٌػم اعمٜم٤مؾم٥م أن ي٘م٤مل 
()

  .

ويمذًمؽ مل ُيًتٕمٛمؾ ذم  (اٟمزل  )ومل يًتٕمٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هٜم٤م ومٕمؾ إُمر 

وُمِمت٘م٤مهت٤م وم٘مد وردت ىمراسم٦م  (َٟمَزل  )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمف قمغم يمثرة ُم٤م وردت ُم٤مدة 

. ومٚمؿ شمرد إٓ صمامين ُمرات ( هٌط ) أُم٤م ُم٤مدة  ( 298 )ُمئتلم وصمامٍن وشمًٕملم ُمرة 

 ٕن ومٕمؾ (اهٌط  )وأرى أن اًم٘مرآن اظمت٤مر » وي٘مقل اًمديمتقر قمقدة اهلل اًم٘مٞمز هٜم٤م 

إُمر إذا ضم٤مء سمّمٞمٖم٦م شمتٙمرر يمثػمًا يم٤من أىمًك وىمٕم٤ًم قمغم اًمٜمٗمس ، أُم٤م إذا ضم٤مء سمّمٞمٖم٦م 

 شىمٚمٞمٚم٦م اًمدوران وم٢من ذًمؽ يٙمقن أروح قمغم اًمٜمٗمس
()

  .

وهذا ٓ أضمده ُمًت٤ًمهم٤ًم ٕن اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ٓ يًتخدم يمؾ يمٚمٛم٦م إٓ ًمقضمقد 

. ًمٗمت٤مت سمٞم٤مٟمٞم٦م دىمٞم٘م٦م دمكمِّ اعمٕمٜمك اعمراد 

يدل قمغم هٌقط رء ووىمققمف وٟمزل قمـ داسمتف ٟمزوًٓ ،  ): وم٤مًمٜمزول ذم اًمٚمٖم٦م 

(وٟمزل اعمٓمر ُمـ اًمًامء ٟمزوًٓ 
()

 . 

وهٜم٤م ٟمجد أن اهلٌقط يزيد قمغم اًمٜمزول سم٠من ذم اهلٌقط اٟمحدارًا واهلٌقط ٓ 

يٙمقن إٓ ُمـ رء ُمرشمٗمع ، وأُم٤م اًمٜمزول وم٢مٟمف ىمد يٙمقن ٟمزوًٓ ُمـ رء ىمري٥م 

                                                           

 . 134ٟمقح وىمقُمف ذم اًم٘مرآن ص ( )

 . 160اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ذم ىمّمص ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ص ( )

 ( . 417 / 5 ) (ٟمزل  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ، ُم٤مدة ( )
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يم٤مًمٜمزول ُمـ قمغم فمٝمر اًمداسم٦م أُم٤م اهلٌقط ومال يٙمقن إٓ ُمـ رء ُمرشمٗمع ومٞمف اٟمحدار 

. وهذا ُم٤م سمٞمَّٜمف اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٙمٚمٛم٦م 

 ىمدم شمٕم٤ممم اًمًالم قمغم اًمؼميم٤مت ٕن  ﴾  ڌ    ڌ  ڎ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 

هب٤م إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُم٘مؽمٟم٦م سم٤مُٕمـ ، وقمٔمؿ ؿم٠من هذا إُمـ عم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم  اإلٟم٤ًمن ٓ يتٛمتع

ومٝمق ٟم٤مؿمئ ُمـ قمٜمد ُمـ يٛمٚمؽ إُمـ وهق اًمًالم وُمٜمف اًمًالم ومٝمق أُمـ قمٔمٞمؿ  (ُمٜم٤م  )

.حي٘مؼ آؾمتٛمت٤مع سم٤مًمؼميم٤مت واًمٓمٞم٤ٌمت اًمتل ؾمتحؾ ُمع ٟمقح وُمـ ُمٕمف   

وقمغم ُمـ ُمٕمؽ ٕن : ومل ي٘مؾ  ﴾   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 

احلدي٨م مل ي٘متٍم قمغم اًمذيـ ُمع ٟمقح ُمـ اعم١مُمٜملم وطمدهؿ وإٟمام يم٤من قمٜمٝمؿ وقمـ 

اًمذيـ ؾمٞمٙمقٟمقن ُمـ ذري٤مهتؿ وومٞمٝمؿ اعم١مُمـ واعمٕمرض اًمٙم٤مومر ومٙم٤من اًمًالم 

. واًمؼميم٤مت ظم٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم دون همػمهؿ 

ٕٟمف  (وأُمؿ ممـ ُمٕمؽ ؾمٜمٛمتٕمٝمؿ  )ومل ي٘مؾ »  ﴾   ڑ  ک﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ف إُمؿ اًمْم٤مًم٦م اًمذيـ ي٠مشمقن سمٕمد ٟمقح سم٠من يقصٗمقا سم٠مهنؿ ذم  شمٕم٤ممم مل يرَض أن ينمِّ

 شُمٕمٞمتف
()

  .

: ما ورد يف سورة القمر  - 3

ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴿ : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   

                                                           

 . 162اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ص ( )
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چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک      ک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ          ڱ  ڱ   ڱ  

. ﴾   ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ            ھ  ھ

يٚمحظ هٜم٤م يمثرة دوران يمٚمٛم٦م اًمتٙمذي٥م ذم اًمًقر اًمتل أًم٘م٧م اًمْمقء قمغم ىمّم٦م 

ٟمقح وىمقُمف ويمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ أّن ذم اًمتٙمذي٥م دًٓم٦م قمغم اعم٤ٌمدرة سمف دون اًمؽمي٨م أو 

اًمت٠مُمؾ ومٞمام ُيدقمقن إًمٞمف طمتك يتٕمرومقا قمغم وضمف احلؼ ومٞمف ، وشمقطمل هذه اًمٙمٚمٛم٦م سم٠من 

ٟمٗمقؾمٝمؿ وصمٌت٧م قمغم ُمرِّ اًمزُمـ اًمٓمقيؾ اًمتٙمذي٥م أصٌح ـمٌٕم٤ًم هلؿ وقم٤مدة شم٠مصٚم٧م ذم 

 . اًمذي دقم٤مهؿ ومٞمف ٟمقح إمم اهلل شمٕم٤ممم

ُمـ اًمزضمر وهق اعمٜمع واًمٜمٝمل وآٟمتٝم٤مر ﴾   ڤ﴿وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
()

  .

وٟمٙمت٦م سمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمجٝمقل . وصٞمٖم٦م آومتٕم٤مل هٜم٤م ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ُمثؾ اومت٘مر واوٓمر 

 هٜم٤م ًمٚمتقصؾ إمم طمذف ُم٤م يًٜمد إًمٞمف ومٕمؾ آزدضم٤مر اعمٌٜمل ًمٚمٗم٤مقمؾ وهق وٛمػم 

وازدضمروه إمم ىمقًمف وازُدضِمر حم٤مؿم٤مة ًمٚمدال قمغم : ومٕمدل قمـ أن ي٘م٤مل  (ىمقم ٟمقح  )

ذات ٟمقح وهق وٛمػم ُمـ أن ي٘مع ُمٗمٕمقًٓ ًمْمٛمػمهؿ وُمرادهؿ أهنؿ ازدضمروه ، أي 

هنقه قمـ ادقم٤مء اًمرؾم٤مًم٦م سمٖمٚمٔم٦م
()

 . 

ًمٞمٙمقن اًمٜمٍم قم٤مُم٤ًم ؿم٤مُماًل ًمف وًمديٜمف وعمـ  (اٟمٍمين  )ومل ي٘مؾ  (اٟمٍم  )وىم٤مل 

ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم وآٟمت٘م٤مم ُمـ ىمقُمف اًمٔم٤معملم ، وذم ذًمؽ ُمالءُم٦م ًمٗمقاصؾ اًمًقرة 

. ومٝمٜم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمٕمٜمقي٦م وًمٗمٔمٞم٦م  (اًمراء  )اًمتل شمٜمتٝمل قمغم طمرف 

                                                           

 ( . 47 / 3 ) (زضمر  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة ( )

 ( . 181 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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وـمٚم٥م هٜم٤م اًمٜمٍم ومل يٓمٚم٥م اًمٜمج٤مة ٕٟمف عم٤َّم ذيمر أٟمف ُمٖمٚمقب دقم٤م سم٤مًمٜمٍم
()

 . 

ىمرئ٧م سم٤مًمتِمديد وهل ىمراءة اسمـ قم٤مُمر ، واسمـ  ﴾ ڄ﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. وردان 

سمتخٗمٞمػ اًمت٤مء (ومتحٜم٤م  )وىمرأ اجلٛمٝمقر 
()

 . 

وم٘مراءة اسمـ قم٤مُمر سم٤مًمتِمديد ًمٙمثرة إسمقاب ، واًمٔم٤مهر أن مجع اًم٘مٚم٦م هٜم٤م ًمٚمٙمثرة
()

 

ويرى اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر أن ىمراءة اًمٗمتح شمٕمٜمل ؿمدة هٓمقل اعمٓمر
()

  .

 ومتٙم٤مُمٚم٧م اًم٘مراءشم٤من ذم اًمدًٓم٦م قمغم يمثرة إسمقاب وهٓمقل إُمٓم٤مر ُمٜمٝم٤م سمِمدة 

. ويمثرة 

                                                           

يم٤من اعمٕمٜمك أٟمؽ ظمٚمّمتف ومل شمذيمر أٟمؽ  (ٟمجٞمتف ُمٜمٝمؿ  )ٕن اًمتٜمجٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٤مضمل وم٘مط ومٕمٜمدُم٤م شم٘مقل ( )

ٕن اًمٖمرق  (ٟمٍمشمف ُمـ اًمٖمرق  )وٓ شم٘مقل  (أٟمجٞمتف ُمـ اًمٖمرق  )شمٕمرو٧م ًممظمريـ سمٌمء يمام شم٘مقل 

 ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم يٜمتّمػ ُمٜمف وأُم٤م اًمٜمٍم ومٗمٞمف ضم٤مٟم٥م اًمٜم٤مضمل وضم٤مٟم٥م اًمذيـ ٟمجك ُمٜمٝمؿ ومٕمٜمدُم٤م شم٘مقل 

يم٤من اعمٕمٜمك أٟمؽ ٟمجٞمتف وقم٤مىم٧ٌم أوًمئؽ أو أظمذت ًمف طم٘مف ُمٜمٝمؿ وهذه وم٤مئدة اًمتْمٛملم  (ٟمٍمشمف ُمٜمٝمؿ  )

 ومٗمٞمف يم٥ًم ُمٕمٜمٞملم ذم شمٕمٌػم واطمد ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ اعمذيمقر واًمٗمٕمؾ اعمحذوف اًمذي ذيمر رء ُمـ 

إردن ، دار اًمٗمٙمر ، - ، قمامن  (2)وم٤موؾ ص٤مًمح اًم٤ًمُمرائل ، ط/ يٜمٔمر ُمٕم٤مين اًمٜمحق د. ُمتٕمٚم٘م٤مشمف 

وهذه اًم٘م٤مقمدة أضمده٤م شمتٛمِمك ُمع أي٤مت اًمقاردة ذم  . ( 13 - 12 / 3 ) م 2003-  هـ 1423

إهالك إُمؿ طمٞم٨م إن احلؼ ؾمٌح٤مٟمف إذا ذيمر اًمٜمج٤مة أقم٘مٌٝم٤م سمذيمر إهمراق اعمٝمٚمٙملم أو ىمٓمع داسمرهؿ 

. وم٤مًمٜمج٤مة مل شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك آٟمتّم٤مف ُمـ اًمٔم٤معملم ومٞم٠ميت سمٕمده٤م ذيمر طم٤مل ُمـ أهٚمؽ واهلل أقمٚمؿ 

 . 432 / 1اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات  . 50 / 3اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم : اٟمٔمر ( )

 ( . 81 / 14 )روح اعمٕم٤مين : اٟمٔمر ( )

 ( . 182 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير : اٟمٔمر ( )
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يٕمٜمل إزاًم٦م اإلهمالق وم٤معم٤مء هق اعمٗمت٤مح ًمتٚمؽ إسمقاب وقمؼمَّ هٜم٤م سمجٛمع : واًمٗمتح 

قمـ اًمٙمثرة ٕن قم٤مدة اًمٕمرب أن شمًتٕمػمه هل٤م وهق أرؿمؼ وأؿمٝمر  (أسمقاب  )اًم٘مٚم٦م 

. وؾمٞم٤مق اًمٕمٔمٛم٦م ي٠مسمك يمقٟمف ًمٖمػمه٤م  (سمٞم٤ٌمن  )ُمـ 

ٕن اعم٤مء ُمٜمّم٥م سم٠مسمٚمغ ُم٤م يٙمقن ُمـ  (سمٛمٓمر  )ومل ي٘مؾ ﴾   ڃ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم 

سمٛمٓمر ٕٟمف ظم٤مرج قمـ شمٚمؽ : اًمًٞمالن واًمّم٥م قمٔماًم ويمثرة ، وًمذًمؽ مل ي٘مؾ 

اًمٕم٤مدة
()

  .

ًمٌٞم٤من اؾمتٛمرار هذا اعم٤مء ذم اًمّم٥م وآٟمدوم٤مع سم٘مقة  ﴾   ڃ    ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ويمثرة مل ختتٚمػ
()

 ُمٜمّم٥م  )ومل ي٘مؾ  
ٍ
ٕن اًمّم٥م ي٠ميت ًمٚمامء اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم  (سمامء

. وأُم٤م اعمٜمٝمٛمر وم٢مٟمف ٓ يٙمقن إٓ ًمٚمٙمثػم اعمًتٛمر 

.  ﴾ چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿ 

ؾ  )ضم٤مءت صٞمٖم٦م  : وومّجرٟم٤م . هٜم٤م ًمتتالىمك ُمع فمالل اًمتٙمثػم ذم هذه أي٦م  (ومٕمَّ

صدقمٜم٤م سمام ًمٜم٤م ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م وؿم٘م٘مٜم٤م وسمٕمثٜم٤م: سمٛمٕمٜمك 
()

 . 

 وم٤مًمتٗمجػم يدل قمغم اًمتّمديع واًمِمؼ ، وأوىمع اًمتٗمجػم قمغم إرض 

                                                           

 ( . 350 / 7 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

ر اعم٤مء واًمدُمع واهلٛمرة اًمدومٕم٦م ُمـ اعمٓمر : اًمّم٥م ص٥م اًمدُمع واعم٤مء واعمٓمر وُمٜمٝمٛمر : واهلْٛمر ( ) ؾم٤مل ومَهَ

ر اًمٙمالم هيٛمره  ر اًمًح٤مب اًمًٞم٤مل ومَهَ ر ُم٤م ذم اًميع طمٚمٌف : واهلامَّ أيمثر ومٞمف ، واهلْٛمر ؿمدة اًمٕمدو ومَهَ

 ( . 266 / 5 ) (مهر  )ًم٤ًمن اًمٕمرب ، ُم٤مدة . يمٚمف 

 . 350 / 7ٟمٔمؿ اًمدرر : اٟمٔمر ( )
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ًمٞمدل قمغم اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل وإرادة أن  (ومّجرٟم٤م قمٞمقن إرض  )دون أن ي٘مقل 

وضمف إرض يمٚمف ص٤مر قمٞمقٟم٤ًم ، وهذا ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ إومراد إرض إؿم٤مرة إمم ؿمٛمقل 

. هذا اعم٤مء اًمٙمؾ 

ر ًمٜم٤م اًمت٘م٤مء  (اظمتٚمط  )ومل ي٘مؾ  ﴾ ڇ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ٕن يمٚمٛم٦م آًمت٘م٤مء شمّمقِّ

ُم٤مءيـ ُم٤مء إرض وُم٤مء اًمًامء وًمق ىمٞمؾ اظمتٚمط ُم٤م دل إٓ قمغم ُم٤مء واطمد اظمتٚمط 

سمٕمْمف سمٌٕمض وذم ذًمؽ شمّمقير ًمٚمامء ويم٠مٟمف يٕمل ُم٤م ُأرؾمؾ ًمف ومٝمق قمغم ُمققمد ُمع ُم٤مء 

. إرض ًمٞمٚمت٘مل ُمٕمف وًمٞمٜمٗمذ أُمر احلٙمٞمؿ اًمٕمزيز ذم ىمقم ٟمقح 

ًمتح٘مٞمؼ أن اًمت٘م٤مء اعم٤مءيـ مل يٙمـ سمٓمريؼ : سم٤مإلومراد ﴾ ڇ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اعمج٤مورة واًمت٘م٤مرب سمؾ سمٓمريؼ آظمتالط وآحت٤مد
()

 . 

ىمرأ اجلٛمٝمقر قمغم اؾمؿ اجلٜمس اًمذي يٕمؿ ُم٤مء ﴾   ڇ  ڇ  ﴿وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وم٤مًمت٘مك  )اًمًامء وُم٤مء اًمٕمٞمقن ، وىمرأ احلًـ وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقم٤مصؿ اجلحدري 

(وم٤مًمت٘مك اعم٤موان ) ويروى قمـ احلًـ  (اعم٤مءان 
()

 . 

واإلومراد . واعمٕمٜمك اًمت٘مك ُم٤مء اًمًامء وُم٤مء إرض وم٘مراءة اًمتثٜمٞم٦م شمِمػم إمم ذًمؽ 

ًمتح٘مٞمؼ أن اًمت٘م٤مء اعم٤مءيـ مل يٙمـ سمٓمريؼ اعمج٤مورة سمؾ سمٓمريؼ آظمتالط وآحت٤مد 

: وذم اًمتثٜمٞم٦م سمٞم٤من اظمتالف اًمٜمققملم وإٓ وم٤معم٤مء ؿم٤مُمؾ عم٤مء اًمًامء وُم٤مء إرض وىمٞمؾ 

ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم أن ُم٤مء إرض وم٤مر سم٘مقة وارشمٗمع طمتك ٓىمك ُم٤مء اًمًامء وذم ذًمؽ 

                                                           

 ( . 81 / 14) روح اعمٕم٤مين  . ( 655 / 5 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 ( . 252 / 8) اًمٌحر اعمحٞمط  . ( 214 / 5 )اعمحرر اًمقضمٞمز ( )



 

 
 

 

83 

ُم٤ٌمًمٖم٦م ٓ شمٗمٝمؿ ُمـ اإلومراد
()

 . 

. هٜم٤م إؿم٤مرة إمم ؾمٝمقًم٦م طمّمقل ذًمؽ  ﴾    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿

 : سم٠مداة آؾمتٕمالء وم٘م٤مل  (أي اعم٤مء  )زاد ذم شمٕمٔمٞمٛمف » : ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل 

وعّم٤م شم٘مررت هذه اًمٕمٔمٛم٦م هلذه اًمقاىمٕم٦م ، ومٙم٤من فمـ أٟمف ص٤مر ضمزاوم٤ًم وزاد  (قمغم أُمٍر  )

ىمد  ): قمغم احلد اعم٠مُمقر سمف ، أؿم٤مر إمم أٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٔمٛمتف ذم هم٤مي٦م احل٘م٤مرة وم٘م٤مل 

أي ُمع يمقٟمف ُم٘مدورًا قمٚمٞمف ذم يمؾ وىم٧م سمٖم٤مي٦م اًمًٝمقًم٦م ىمد وىمع شم٘مديره ذم  (ىمدر 

إزل ، ومٚمؿ يًتٓمع أن يزيد قمغم ذًمؽ ىمٓمرة ومام ومقىمٝم٤م وٓ أن هيٚمؽ إٓ ُمـ أُمرٟم٤م 

 شسم٢مهاليمف
()

ومٙم٤من ذم ذًمؽ اطمؽماس طمتك ٓ يتقهؿ أن هذا اعم٤مء اًمٓم٤مهمل ضم٤موز  

ره اعم٘مدر ُمـ ىمٌؾ ضمؾَّ ؿم٠مٟمف وىم٤مل شمٕم٤ممم  ه سمؾ يم٤من قمغم احلدِّ اًمذي ىمدَّ    ڌ  ﴿طمدَّ

إمم وٛمػم ٟمقح دون ُمـ ُمٕمف ُمـ ىمقُمف ٕن هذا  (محٚمٜم٤م  )قمدي ومٕمؾ  ﴾ ڎ  ڎ  ڈ

احلٛمؾ يم٤من إضم٤مسم٦م ًمدقمقشمف وًمٜمٍمه ومٝمق اعم٘مّمقد إول ُمـ هذا احلٛمؾ
()

 . 

ذيمر وصػ اًمًٗمٞمٜم٦م دون ذيمره٤م ﴾  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 
()

 ومٞمف 

إؿم٤مرة إمم أن اًمًٗمٞمٜم٦م وإن يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم فم٤مهرًا ًمٚمٜمج٤مة ، وم٢من اًمٗم٤مقمؾ احل٘مٞم٘مل هق اهلل 

                                                           

 ( . 83 / 14 )روح اعمٕم٤مين ( )

 ( . 350 / 7 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

 ( . 184 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ُم٤م ىم٤مًمف اًمٓم٤مهر هٜم٤م يٌلم اعمٜمزًم٦م واًمتنميػ ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم وأُم٤م اعمٜم٦م واًمٗمْمؾ ذم اإلٟمج٤مء وم٘مد 

. ؿمٛمٚم٧م ُمـ آُمـ ُمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

. يمٜم٤مي٦م قمـ ُمقصقف ( )
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شمٕم٤ممم ، وإٓ وم٤مًمًٗمٞمٜم٦م ُم٤مذا شمٗمٕمؾ وؾمط ـمقوم٤من ه٤مدر يٓمقىمٝم٤م ُمـ إرض واًمًامء ، 

وًمئـ يم٤مٟم٧م ىم٤مدرة قمغم محٚمف ومقق ُم٤مء يتٗمجر ُمـ إرض ، وم٠مٟمك هل٤م أن حتٛمٞمف ُمـ 

ؾمامء شمٜمٝمٛمر ُمٞم٤مهٝم٤م دون اٟم٘مٓم٤مع أو ومتقر ؟ أٓ شمرى يمٞمػ ىمٚمؾ اهلل ُمـ ؿم٠من اًمًٗمٞمٜم٦م 

ن ُمـ ىمدره٤م ، ومٚمؿ  طمتك ٓ يٕمٚمؼ أطمد أؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مة قمٚمٞمٝم٤م ، ومٙمٜمك قمٜمٝم٤م سمام هيقِّ

ومٞمٝم٤م إمم أهن٤م  ﴾ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿ ي٘مؾ محٚمٜم٤مه ذم ضم٤مري٦م ، أو ذم ؾمٗمٞمٜم٦م وإٟمام ىم٤مل 

حمٛمقًم٦م سمٞمد اهلل ، ومام هل إٓ أًمقاح وُم٤ًمُمػم ، وم٢مذا يم٤من احل٤مُمؾ وٕمٞمٗم٤ًم واهٞم٤ًم ، واعم٤مء 

  قمٔمٞماًم ُمدُمرًا وم٤مًمٜمج٤مة طمٞمٜمئٍذ هل ومْمؾ اهلل ورمحتف ، اٟمٔمر يمٞمػ قم٘م٥م اهلل ذًمؽ سم٘مقًمف

إدًٓٓ سمٙمامل اًم٘مدرة وسم٤مًمغ احلٗمظ واًمٙمالءة ﴾   ژ  ڑ﴿
()

  .

دهُت اعمًامر أدهه دْهًا وهق أن شمدظمٚمف : اًمدومع اًمِمديد ، شم٘مقل : واًمدْه 

ُه : واًمدؾم٤مر . ذم اًمٌمء سم٘مقة  ظمٞمقط : اعمًامر ، واجلٛمع ُدُهُ وُدْهٌ وىمٞمؾ اًمدُّ

 ﴾   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿شمَِمدُّ هب٤م أًمقاح اًمًٗمٞمٜم٦م وسمٙمٚمٞمٝم٤م وُمنِّ ىمقًمف شمٕم٤ممم 
()

 

ويمؾ هذه اعمٕم٤مين صحٞمح٦م وهذا ُم٤م يدل قمغم ؿمٛمقل اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م واشم٤ًمقمٝم٤م ًمٙمؾ هذه 

ر يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمًٗمٞمٜم٦م ذم شمريمٞمٌٝم٤م أو ذم ُمقاضمٝمتٝم٤م ًمٚمٛمقج  . اعمٕم٤مين اًمتل شمّمقِّ

اًمدومع سم٘مقة يٜمٓمٌؼ ُمع يمقن اعمراد ُم٘م٤مديؿ اًمًٗمٞمٜم٦م وصدره٤م اًمذي : واًمده 

. شميب سمف اعمقج وشمدومٕمف 

                                                           

، اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم  (1)حمٛمد إُملم اخليي ، ط/ ُمـ أهار طمروف اجلر ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ د: اٟمٔمر ( )

 ( . 64 - 63ص  ) م ، 1989-  هـ 1409وه٦ٌم ، 

 ( . 599 / 2 )سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ( )



 

 
 

 

85 

واجلرى هق اعمرُّ اًمنيع ﴾   ژ  ڑ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 
()

واًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمٕمؾ  

وذم  اعمْم٤مرع ومٞمف شمّمقير ًمٚمحريم٦م واجلري اعمًتٛمر اًمذي هق سمحٗمظ اهلل ورقم٤ميتف

دمري اًمًٗمٞمٜم٦م اًمتل محٚمٜم٤م ٟمقطم٤ًم ومٞمٝم٤م سمٛمرأى» شمٗمًػم ذًمؽ ي٘مقل اًمٓمؼمي رمحف اهلل 
()

 

 شُمٜم٤م وُمٜمٔمر
()

  .

وسمٛمثؾ ذًمؽ ىم٤مل اسمـ يمثػم إٓ أٟمف سملمَّ ُم٤م شمْمٛمٜم٧م ذًمؽ ُمـ طمٗمظ وقمٜم٤مي٦م طمٞم٨م 

(أي سم٠مُمرٟم٤م سمٛمرأى ُمٜم٤م وحت٧م طمٗمٔمٜم٤م ويمالءشمٜم٤م  )ي٘مقل 
()

 واعمٝمؿ هٜم٤م أن اًمًٞم٤مق ىمد 

شمٓمٚم٥م اجلٛمع ًمٌٞم٤من قمٜم٤مي٦م اعمقمم وُمٜمتف ويمرُمف سمٕمٌده وُمـ ُمٕمف ذم هذا اعمقىمػ 

اًمٕمّمٞم٥م ، وهذا احلٗمظ اًمٕمٔمٞمؿ واًمرقم٤مي٦م ًمرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم وهؿ أومْمؾ اخلٚمؼ 

ٟمجده٤م شمتٛمثؾ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ُمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم صمالصم٦م 

سم٤مًمٌٜم٤مء ﴾   ڑ  ک  ک      ک  ﴿ ذم ُمقوع واطمد وىم٤مل شمٕم٤ممم ملسو هيلع هللا ىلصُمقاوع ، وُمع اًمٜمٌل 

سم٤مًمٗمتح وهذا ومٞمف هُّ آهتامم سمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمٜمذ  (يَمَٗمر  )ًمٚمٛمٗمٕمقل دون يمٚمٛم٦م 

دون ُمـ ُمٕمف ٕن هذا احلٛمؾ يم٤من ﴾    ڌ﴿ أن أومرده شمٕم٤ممم سم٤مًمذيمر ذم ىمقًمف 

أي يُمٗمر سمف وم٢من  (يُمٗمر  ): إص٤مسم٦م ًمدقمقشمف ومٝمق اعم٘مّمقد إول ، وم٘م٤مل ذم هن٤مي٦م أي٦م 

اًمذي يم٤من يمٗمر سمف هق ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ، أي مل ي١مُمٜمقا سم٠مٟمف رؾمقل ، ويم٤من يمٗمرهؿ 

                                                           

 ( . 378 / 2 )اًمٌّم٤مئر ( )

أي ُمٕم٤ميٜم٦م طمٗمظ ورقم٤مي٦م ، وُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م شم٘مرير صٗم٦م اًمٌٍم هلل شمٕم٤ممم قم٘ماًل وٟم٘ماًل ( )

. يمّمٗم٦م اًمًٛمع 

 ( . 111 / 27 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 ( . 297 / 13 )شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( )
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سمف ُمٜمذ أن ضم٤مءهؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ومٚمذًمؽ أىمحؿ
()

أي عمـ يُمِٗمر ُمٜمذ  (يم٤من  )هٜم٤م ومٕمؾ  

﴾    ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿ زُم٤من ُم٣م وذًمؽ ُم٤م طمٙمل ذم ؾمقرة ٟمقح سم٘مقًمف 

﴾     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ﴿ إمم ىمقًمف 
()

  .

أهن٤م شمٕمٜمل اًمٙمٗمر سم٤مهلل ويرى أٟمف : وٟم٘مؾ اًمٓمؼمي ىمقل جم٤مهد ذم ُمٕمٜمك يُمٗمر 

اًمّمقاب
()

شمٕمٜمل يمؾ هذه اعمٕم٤مين ومدًٓمتٝم٤م ُمتًٕم٦م ٕن  (يُمٗمر  )واحل٘مٞم٘م٦م أن صٞمٖم٦م  

 اًمذي يمٗمر سمٜمقح وم٘مد يمٗمر سمام ضم٤مَء سمف وهق اإليامن سم٤مهلل وإومراده سم٤مًمٕم٤ٌمدة وطمده ، ي٘مقل

وجيقز أن يٙمقن اعمراد سمف ىمقُمف يٌلم أٟمف وىمع اًمٙمٗمر ُمٜمٝمؿ وىمققم٤ًم يم٠مهنؿ جمٌقًمقن : اًمٌ٘م٤مقمل 

قمٚمٞمف طمتك يم٠مٟمف وىمع قمٚمٞمٝمؿ ًمتقاومؼ ىمراءة جم٤مهد سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ
()

  .

ز اعمٗمنون أن شمٙمقن اهل٤مء ذم  قم٤مئدة قمغم اًمًٗمٞمٜم٦م أو شمٙمقن  (شمريمٜم٤مه٤م  )ًم٘مد ضمقَّ

ٟمٗمًٝم٤م ، وهل اإلهمراق سم٤مًمٓمقوم٤من ، واًمذي شمٓمٛمئـ إًمٞمف اًمٜمٗمس  (اًمٗمٕمٚم٦م  )قم٤مئدة قمغم 

وًم٘مد شمريمٜم٤م » هق قمقد اًمْمٛمػم قمغم اًمًٗمٞمٜم٦م وهق ُم٤م ذيمره اًمٓمؼمي طمٞم٨م ي٘مقل 

اًمًٗمٞمٜم٦م اًمتل محٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م ٟمقطم٤ًم وُمـ يم٤من ُمٕمف آي٦م قمؼمة وقمٔم٦م عمـ سمٕمد ىمقم ٟمقح ُمـ 

 شإُمؿ ًمٞمٕمتؼموا ويتٕمٔمقا
()

  .

                                                           

هٜم٤م ضم٤مَءت ٕن اعم٘م٤مم ىمد شمٓمٚمٌٝم٤م وىمد وىمٕم٧م أطمًـ ُمقىمع  (ومٙم٤من  )هذا اًمتٕمٌػم ٓ يٚمٞمؼ سم٤مًم٘مرآن ( )

واًمٓم٤مهر أراد أن يٌلم طمًـ وروده٤م ذم هذا اعمقىمع وًمٙمٜمف اختذ شمٕمٌػمًا ٓ يٚمٞمؼ أن يذيمر ذم احلدي٨م قمـ 

. ٟمٔمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 ( . 185 / 27 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 111 / 27 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 ( . 351 / 7 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

 ( . 112 / 27 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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أي أسم٘مٞمٜم٤م ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح حمٗمقفم٦م ُمـ اًمٌغم ًمتٙمقن آي٦م شمِمٝمده٤م إُمؿ اًمذيـ 

ُأرؾمٚم٧م إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ وختقيٗم٤ًم سم٠مول قمذاب قمذسم٧م سمف إُمؿ ومٙم٤مٟم٧م طمج٦م دائٛم٦م 

ُمثؾ دي٤مر صمٛمقد صمؿ أظمذت شمتٜم٤مىمص طمتك سم٘مل ُمٜمٝم٤م أظمِم٤مب ؿمٝمده٤م صدر إُم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م ومٚمؿ شمْمٛمحؾ طمتك رآه٤م ٟم٤مس ُمـ مجٞمع إُمؿ سمٕمد ٟمقح ومتقاشمر ظمؼمه٤م 

سم٤معمِم٤مهدة شم٠ميٞمدًا ًمتقاشمر اًمٓمقوم٤من سم٤مٕظم٤ٌمر اعمتقاشمرة
()

ومٙمٚمٛم٦م اًمؽمك صقرت ًمٜم٤م سم٘م٤مء  

هذه اًمًٗمٞمٜم٦م قمغم طم٤مهل٤م مل يٖمػمه شمت٤مسمع اًمًٜملم وإُمؿ ويم٤مٟم٧م آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل طمتك 

. سم٘مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿمٝمده صدر هذه إُم٦م اعمحٛمدي٦م وهذا يٙمٗمل 

أومرد اًمٕمذاب هٜم٤م ٕٟمف قمذاب واطمد ﴾     ڳ  ڱ          ڱ  ڱ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

طمؾَّ قمغم اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ومجع اًمٜمذر ٕهن٤م ىمد شمٙمررت قمغم اًم٘مقم ويمثرت طمٞم٨م 

دقم٤مهؿ ٟمٌٞمٝمؿ زُمٜم٤ًم ـمقياًل وأٟمذرهؿ وطمذرهؿ وضم٤مءهؿ ُمـ سملم أيدهيؿ وُمـ 

ظمٚمٗمٝمؿ ومٚمؿ شمٖمـ أي٤مت واًمٜمذر قمـ ىمقم يمذسمقا واؾمتٙمؼموا
()

  .

                                                           

 ( . 186 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

.ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط عم٤م ذم أي٦م ذم إسمقاب اًم٘م٤مدُم٦م ( )  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

الفصن الجاٌ٘  

أسزار تٍٕع املفزدات ٔاصطفائّا يف تصٕٖز ِالك قًٕ ِٕد عمْٗ الشالً 

 

 :ويِمٛمؾ ُمٌحثلم  

.  أهار شمٜمقع اعمٗمردات ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت :املبحث األول 

. أهار شمٜمقع اعمٗمردات واصٓمٗم٤مئٝم٤م ذم همػم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت  :املبحث الثاين 
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املبحح األٔه 

أسزار تٍٕع املفزدات يف املتظابْ وَ اآلٖات 

أول ُم٤م يٚم٘م٤مٟم٤م ُمـ ذًمؽ ُم٤م وضمد ذم ؾمقريت إقمراف وهقد ومٗمل ؾمقرة 

. إقمراف 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف هقد 

 [ . 72: أي٦م  ]﴾     ے  ےۓ  ۓ  ﮲     ﮳

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ﴿ : وذم ؾمقرة هقد ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

 [ . 58: أي٦م  ]﴾    ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

 (ٟمّجك  )وذم هقد اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ  (أٟمجك  )ومًقرة إقمراف ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمٗمٕمؾ 

وىمد ُمر شمٗمّمٞمؾ ُمثؾ ذًمؽ ذم ىمّم٦م ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم واًمًٞم٤مق ذم ؾمقرة إقمراف 

. خيتٚمػ قمـ اًمًٞم٤مق ذم ؾمقرة هقد ًمذًمؽ ٟمجد اًمتٜمقع اًمذي يالئؿ اعم٘م٤مم 

ومًقرة إقمراف ـم٤مًم٧م ومٞمٝم٤م اعمح٤مضم٦م سملم هقد وىمقُمف وئمٝمر هذا ُمـ ظمالل 

: أي٤مت اًمٙمريٛم٦م أشمٞم٦م 

 [ . 65: أي٦م  ]﴾     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ  ائ﴿  - 1

ەئ  وئ   وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ﴿  - 2

 [ . 66: أي٦م  ]﴾    ىئ  ىئ

  ٱی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب    ﴿ - 3
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 [ . 69: أي٦م  ] ﴾ ٿ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ﴿  - 4

. ﴾       ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ

  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ﴿ - 5

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   

. ﴾     ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

اًمدال قمغم اًمنقم٦م ذم اإلٟمج٤مء سمٕمد هذه اعمح٤مضم٦م  (أٟمجٞمٜم٤م  )وم٤مىمت٣م اعمٕمٜمك 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿ اًمٓمقيٚم٦م سملم هقد وىمقُمف صمؿ إهنؿ اؾمتٕمجٚمقا اًمٕمذاب وم٘م٤مًمقا 

 [ . 70: إقمراف  ]﴾       ڎ        ڎ  ڈ

ومٜم٤مؾم٥م ﴾     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ﴿ ومرد قمٚمٞمٝمؿ هقد سم٘مقًمف 

سم٤مهلٛمز دون اًمتْمٕمٞمػ ًمدًٓمتف قمغم  (أٟمجٞمٜم٤م  )هٜم٤م ذم ؾمقرة إقمراف اًمٗمٕمؾ 

اًمنقم٦م ذم اإلٟمج٤مء واإلضم٤مسم٦م هلقد قمٚمٞمف اًمًالم ، وأُم٤م ذم ؾمقرة هقد ومٚمؿ شمٓمؾ 

اعمح٤مضم٦م هبذا اًمٓمقل اًمذي سمٚمٖمتف ذم إقمراف ، ويرى اًمديمتقر وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل ذم 

ُمثؾ هذه اعمقاوع أن اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمَّػ يدل قمغم اعمٝمٚم٦م واًمتٚم٨ٌم وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمجد هذه 

اًم٘م٤مقمدة شمٓمرد هٜم٤م ، وم٤معم٘م٤مم ذم ؾمقرة هقد ُم٘م٤مم اُمتٜم٤من ٟم٤مؾمٌف اًمتْمٕمٞمػ ذم اًمدًٓم٦م 

قمغم قمٔمٞمؿ اعمٜم٦م ويم٠مهن٤م ٟمج٤مة سمٕمد ٟمج٤مة ، واًمٜمٔمؿ هٜم٤م يمّرر اًمٜمج٤مة وقمٓمػ اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم 

إومم سمحرف اًمقاو اًمذي يدل قمغم اعمٖم٤ميرة سملم اًمٜمج٤مشملم وُم٤م هل سمٛمٖم٤ميرة وًمٙمـ 
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اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين قمٜمدُم٤م يٌلم أمهٞم٦م رء يدل قمٚمٞمف سمٛمثؾ هذا ومٝمٜم٤م ٟمجد ذم اًمٕمٓمػ إهي٤مم 

 ومٙم٠مهن٤م ٟمج٤مة ُمٖم٤ميرة ًمٚمٜمج٤مة إومم . اعمٖم٤ميرة وُم٤م هق إٓ ًمٌٞم٤من أمهٞم٦م هذه اًمٜمج٤مة 

وذًمؽ ٕٟمف عم٤م ذيمر ُم٤م ٟمج٤مهؿ ُمٜمف يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مة اًمث٤مٟمٞم٦م يم٠مهن٤م ٟمج٤مة خمتٚمٗم٦م قمـ » 

 شإومم ومٕمٓمٗمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م متٞمٞمزًا هل٤م وشمٗمخٞماًم ًمِم٠مهن٤م
()

  .

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 [ . 58: أي٦م  ]﴾    ۀ  ہ

أيمثر اعمٗمنيـ وسمٕمض أهؾ اًمٌالهم٦م ي٘مقًمقن سم٠من اًمٜمج٤مة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ قمذاب 

أظمرة وأن إومم ُمـ قمذاب اًمدٟمٞم٤م وأن اًمٕمٓمػ قمغم هذا ي٘متيض اعمٖم٤ميرة
()

  .

وهذا ُم٤م ٓ يٚمحظ ومٞمف اؾمت٘م٤مُم٦م ُمع اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين ٕٟمف يّمقر ُمِمٝمد اًمٕمذاب 

 ٓ ي١مُمٜمقن ملسو هيلع هللا ىلصاًمٖمٚمٞمظ ًم٘مقم قم٤مد ذم اًمدٟمٞم٤م ، ظمّمقص٤ًم وأن اعمخ٤مـمٌلم ذم زُمـ اًمٜمٌل 

إٓ سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ومٙم٤من شمٙمثٞمػ احلدي٨م قمـ اًمٕمذاب اًمدٟمٞمقي ُمـ سمديع ٟمٔمؿ اًم٘مرآن 

. هٜم٤م وهق اًمذي يتالءم ُمع اعم٘م٤مم واهلل أقمٚمؿ 

ويٌلم اًمِمٝم٤مب أٟمف ٓ شمٙمرير ًمٌٞم٤من ُم٤م ٟمج٤مهؿ ُمٜمف ، طمٞم٨م ي٘مقل  

طم٤مصٚمف أٟمف ٓ شمٙمرير ومٞمف ٕن إول إظم٤ٌمر سم٠من ٟمج٤مهتؿ سمرمح٦م اهلل وومْمٚمف ، واًمث٤مين » 

                                                           

،  (2)حمٛمد حمٛمد أسمق ُمقؾمك ، ط /  ُمـ أهار اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ًمًقرة إطمزاب ، د()

 . 86 م ، ص 1996-  هـ 1416اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم 

ويٜمٔمر شمٚمخٞمص اًمٌٞم٤من ذم  . 104 / 12اًمتحرير واًمتٜمقير  . 388 / 2اًمٙمِم٤مف  . 75 / 12اًمٓمؼمي : يٜمٔمر ( )

)جم٤مزات اًم٘مرآن ًمٚمنميػ اًمريض ، ط    .90 م ، ص 1986-  هـ 1406سمػموت ، قم٤ممل اًمٙمت٥م  (1
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سمٞم٤من عم٤م ٟمجقا ُمٜمف وأٟمف أُمر ؿمديد قمٔمٞمؿ ٓ ؾمٝمؾ ومٝمق ًمالُمتٜم٤من قمٚمٞمٝمؿ وحتريض هلؿ 

 شقمغم اإليامن
()

  .

ومتْمٕمٞمػ اًمٗمٕمؾ ذم ُم٘م٤مم آُمتٜم٤من يتقاومؼ ُمع شمٕمديد اًمٜمٕمؿ وشمّمقير هقل 

ڈ  ﴿ اًمٕمذاب ، وًمٓمػ اخلالص ُمٜمف ، وىمد سملم اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م هقل إُمر سم٘مقًمف 

إمم وٛمػمه ضمؾ ضمالًمف ، واؾمتخدام  (إُمر  )وذًمؽ عم٤م ذم إو٤موم٦م ﴾    ڈ    ژ

يمٚمٛم٦م اعمجلء ًمٚمدًٓم٦م قمغم ٟمزول هذا إُمر ُم٤م ٓ خيٗمك ُمـ اًمتٗمخٞمؿ واًمتٝمقيؾ ، 

اًمًالم ىمد يم٤من ىمري٤ًٌم ُمٜمٝمؿ قمٜمد وم٤مًمٜمج٤مة يم٤مٟم٧م قمٔمٞمٛم٦م إذا شمّمقرٟم٤م أن هقدًا قمٚمٞمف 

ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ﴿  ومرد قمٚمٞمٝمؿ ٟمزول اًمٕمذاب عم٤م ىم٤مًمقا هذا قم٤مرض ممٓمرٟم٤م ،

. ﴾    ڳ  ڳ  ڱ

﴾               ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ﴿  وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت

 [ . 42آي٦م  ]

ومٙمقهن٤م ىمد شمريم٧م هقدًا وُمـ ُمٕمف سمٕمد ذًمؽ ُمع قمتقه٤م اًمِمديد ومٝمذا يٌلم ًمٜم٤م 

وُمـ اعمتِم٤مسمف ذم هالك ىمقم هقد ُم٤م يٚمحظ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم . قمٔمٛم٦م هذه اًمٜمج٤مة 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ﴿ ؾمقرة ومّمٚم٧م 

 [ . 16: أي٦م  ] ﴾ ۓ  ﮲

 ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﴿ : وذم ؾمقرة اًم٘مٛمر ىمقًمف شمٕم٤ممم 

                                                           

 . 184 / 5طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب ( )
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 [ . 20: أي٦م  ]﴾    ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹     ﮺   ﮻  ﮼

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ﴿ : وذم ؾمقرة احل٤مىم٦م 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 [ . 8: أي٦م  ]﴾    ىئ  ی  ی  ی  ی

. وأول ُم٤م يٚمحظ هٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقريت ومّمٚم٧م واًم٘مٛمر 

. ﴾    ھ  ے  ے   ۓ  ۓ﴿ ، ﴾    ہ  ہ  ہ  ہ﴿ 

ٕن أرؾمؾ شمدل ُم٤مدشمف قمغم اًمتت٤مسمع ًمٞمدل  (سمٕمثٜم٤م  )، دون  (أرؾمؾ  )ضم٤مء سمٚمٗمظ 

 (سمٕمغم  )قمغم شمت٤مسمع اًمٕمذاب اًمذي ٓ ومتقر ومٞمف وهق سمٛمٕمٜمك اًمتًٚمٞمط وًمذًمؽ قمدى 

. إؿم٤مرة إمم متٙمـ هذه اًمريح ُمٜمٝمؿ وُم٤ٌمهمتتٝمؿ 

سمجٛمع اًمٙمثرة واًمريح اؾمؿ  (ري٤مطم٤ًم  )صمؿ إٟمف شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمريح واطمدة ومل ي٘مؾ 

ُمٗمردة ُمع  (اًمريح  )ضمٜمس يدل قمغم اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة ، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد اؾمتٕمٛمؾ 

اًمٕمذاب هم٤مًم٤ًٌم وهذا ُم٤م يتْمح ذم اًمًقر اًمثالث اًمتل شمّمقر ًمٜم٤م هالك ىمقم قم٤مد 

وٟمجد هذه اًم٘م٤مقمدة شمٓمرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٓ
()

ڤ  ڤ  ﴿  ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 [ . 22: يقٟمس  ]﴾     چ  ڇ

وذم  (سمريح ـمٞم٦ٌم  )وم٘مد ذيمر ذم أي٦م اًمريح سم٤مإلومراد قمغم قمٙمس اًم٘م٤مقمدة وم٘م٤مل 

 مت٤مم اًمرمح٦م » : ذًمؽ ٟمجد اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل يٌلّم اًمٕمٚم٦م سمٙمالم ؾمديد طمٞم٨م ي٘مقل 

                                                           

 ﴾ ومًخرٟم٤م ًمف اًمريح دمري سم٠مُمره رظم٤مًء طمٞم٨م أص٤مب﴿ يمذًمؽ اًمريح اعمًخرة ًمًٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ( )

 ( . 36 )ؾمقرة ص ، أي٦م 
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ي٘مّمد ذم اًمٌحر إٟمام حتتٛمؾ سمقطمدة اًمريح ٓ سم٤مظمتالومٝم٤م ، وم٢من اًمًٗمٞمٜم٦م ٓ شمًػم إٓ - 

سمريح واطمدة ، ُمـ وضمف واطمد ؾمػمه٤م ، وم٢مذا اظمتٚمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمري٤مح ، وشمّم٤مدُم٧م 

وأيمد هذا - وشم٘م٤مسمٚم٧م ، ومٝمق ؾم٥ٌم اهلالك ، وم٤معمٓمٚمقب هٜم٤م ريح واطمدة ٓ ري٤مح 

اعمٕمٜمك سمقصٗمٝم٤م سم٤مًمٓمٞم٥م دومٕم٤ًم ًمتقهؿ أن شمٙمقن رحي٤ًم قم٤مصٗم٦م ، سمؾ هل مم٤م يٗمرح 

ومح٤مم ومألهن٤م ذم اًمٕمذاب شم٠ميت ُمـ وضمف واطمد » سمٓمٞمٌٝم٤م وأُم٤م إومراد اًمريح ُمع اًمٕمذاب 

واطمد ٓ ي٘مقم هل٤م رء وٓ يٕم٤مروٝم٤م همػمه٤م طمتك شمٜمتٝمل إمم طمٞم٨م أُمرت ٓ يرد ؾمقرهت٤م 

 شوٓ يٙمن ذهت٤م ومتٛمتثؾ ُم٤م أُمرت سمف وشمّمٞم٥م ُم٤م أرؾمٚم٧م إًمٞمف
()

  .

وم٤مًمريح اًمقاطمدة شمٙمقن ذم ىمقهت٤م واٟمدوم٤مقمٝم٤م أقمتك ُمـ اًمري٤مح اًمتل شمتٗمرع ومٛمٜمٝم٤م 

اًم٘مقي واعمتقؾمط واًمْمٕمٞمػ ٕهن٤م ُمٜمٌث٦م شمتٗمرق ذم أص٘م٤مع يمثػمة أُم٤م هٜم٤م ومٝمل ريح 

واطمدة ُمتجٝم٦م إمم ُمٙم٤من واطمد سم٘مقة ه٤مئٚم٦م و٤مهمٓم٦م ُمـ أضمؾ اًمتدُمػم وآضمتث٤مث 

. وآؾمتئّم٤مل 

وم٢مهن٤م ًمٗمٔم٦م ُمـ اًمٍم ، وذًمؽ يرضمع إمم اًمِمد عم٤م ذم اًمؼمودة  (اًمٍمس  )وأُم٤م 

ُمـ اًمتٕم٘مٞمد
()

 . 

وم٘م٤مل ىمت٤مدة واًمًدي  (اًمٍمس  )واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم » ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م 

. هق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٍم ، وهق اًمؼمد ، واعمٕمٜمك رحي٤ًم سم٤مردة هل٤م صقت : واًمْمح٤مك 

هق : وىم٤مل اًمٓمؼمي ومج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ . ؿمديدة اًمًٛمقم : سس : وىم٤مل جم٤مهد 

                                                           

 . 130 / 1سمدائع اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ( )

 . 279اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، يمت٤مب اًمّم٤مد ، ص ( )
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يٍم إذا صقت صقشم٤ًم يِمٌف اًمّم٤مد واًمراء ويمذًمؽ جيلء  صقت اًمريح ذم . ُمـ سَّ

 شيمثػم ُمـ إوىم٤مت سمح٥ًم ُم٤م شمٚم٘مك
()

  .

شمتًع هلذه اعمٕم٤مين وحتتٛمٚمٝم٤م وهل سمجرؾمٝم٤م شمقطمل سمّمقت  (اًمٍمس  )ويمٚمٛم٦م 

ُمع أن اًمريح ُم١مٟمث٦م ؟  (سسة  )ومل ي٘مؾ  ( اًمٍمس )اًمريح اخل٤مرق وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وصػ خمتص سم٤مًمريح ، وم٠مؿمٌف سم٤مب طم٤مئض وـم٤مُم٨م  (اًمٍمس  )ىمٞمؾ ذم ذًمؽ إن 

، وم٢من همػم اًمريح ُمـ إؾمامء اعم١مٟمث٦م يقصػ سمف (قم٤مشمٞم٦م  )وطم٤مُمؾ ، سمخالف 
()

 ، 

وًمٙمـ اًمن اًمٌٞم٤مين ٓ ئمٝمر ُمـ ظمالل هذا اًم٘مقل ، واًمذي ئمٝمر أن اًمتذيمػم ذم 

: يقٟمس  ]﴾      چ  ڇ﴿ ُم٘م٤مم اًم٘مقة وآٟمت٘م٤مم هق إٟم٥ًم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

( . قم٤مصٗم٦م ) ومل ي٘مؾ  [ 22

: واًمٍمس : واًمتْمٕمٞمػ ذم اًمٚمٗمظ يٗمٞمد ُمْم٤مقمٗم٦م اعمٕمٜمك ي٘مقل اسمـ ٟم٤مىمٞم٤م 

 : ُمتٙمرر ذم اًمؼمد يمام شم٘مقل  (اًمٍمس  )، و (سَّ  )اًمِمديد اًمؼمد ضمدًا وإصؾ 

اًمٌمء ، وصؾَّ إذا ؾمٛمٕم٧م صقشمف همػم ُمٙمرر ، وم٢مذا رأي٧م اًمّمقت شمٙمرر  (سَّ  )

(صٚمّمؾ  )و (سس  ): ىمٚم٧م 
()

 . 

                                                           

 . 9 / 5اعمحرر اًمقضمٞمز ( )

 ُمـ همرائ٥م آي اًمتٜمزيؾ ، زيـ اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمرازي ، حت٘مٞمؼ ، : يٜمٔمر ( )

 . 526 م ، ص 1991-  هـ 1412، اًمري٤مض ، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م  (1)قمٌد اًمرمحـ اعمٓمرودي ، ط . د

 ومتح اًمرمحـ سمٙمِمػ ُم٤م يٚمتٌس ذم اًم٘مرآن ، ؿمٞمخ اإلؾمالم ، أسمق حيٞمك زيمري٤م إٟمّم٤مري ، حت٘مٞمؼ 

 . 596، اًمري٤مض ، ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م ، ص  (1)قمٌد اًمًٛمٞمع حمٛمد أمحد طمًلم ، ط 

حمٛمد روقان / اجلامن ذم شمِمٌٞمٝم٤مت اًم٘مرآن ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مىمٞم٤م اًمٌٖمدادي ، طم٘م٘مف د( )

 . 28 م ، ص 2002-  هـ 1423، دُمِمؼ ، دار اًمٗمٙمر ،  (1)اًمداي٦م ، ط 
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صمؿ إن اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ ىمد قمؼم قمـ أي٤مم اًمٕمذاب ًم٘مقم هقد ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر سم٤مًمٞمقم 

ھ  ھ    ﴿ وذم ومّمٚم٧م سم٤مٕي٤مم ﴾   ﮲  ﮳    ﮴ ﮵ ﴿ : اًمقاطمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 . ﴾    ھ

وذم ذًمؽ يرى ﴾   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴿ وذم احل٤مىم٦م 

يقم احلرة ، : يم٘مقهلؿ  . [إي٤مم  ]اسمـ مج٤مقم٦م أن اًمٞمقم ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر يٕمؼم سمف قمـ 

ويقم سمٕم٤مث وىمد يراد سمف اًمٞمقم اًمذي سمدأ سمف اًمريح
()

أو أن ؾمقريت ومّمٚم٧م واحل٤مىم٦م  

وم٤مإلهالك واطمد وهق  [اًم٘مٛمر  ]ذم  (إهالك قم٤مد  )ومٞمام يٌدو ُمتٛمٛمت٤من ًمّمقرة - 

شمريمز قمغم سمداي٦م  [اًم٘مٛمر  ]اإلهالك سم٤مًمريح اًمٍمس وًمٙمٜم٤م ٟمجد أن ؾمقرة 

ٟمجده٤م شمريمز قمغم دوام  (ومّمٚم٧م واحل٤مىم٦م  )آؾمتئّم٤مل واإلهالك وذم ؾمقريت 

اًمٕمذاب وؾمقء اعمّمػم
()

  .

وًمٕمؾ اًمٜمٔمر إمم شمرشمٞم٥م ٟمزول اًمًقر اًمثالث هيديٜم٤م إمم شمٚمٛمس إهار وم٘مد 

(ومّمٚم٧م واحل٤مىم٦م  )ىمٌؾ ؾمقريت  (اًم٘مٛمر  )ضم٤مء ٟمزول ؾمقرة 
()

  .

- واهلل أقمٚمؿ - واًمذي ئمٝمر ُمـ ظمالل شمتٌع اًمؽمشمٞم٥م اًمٜمزوزم ًمٚمًقر اًمٙمريٛم٦م 

أن ؾمقرة اًم٘مٛمر اهتٛم٧م سم٤مًمٞمقم إول ومذيمرشمف دون سم٘مٞم٦م إي٤مم ٕٟمف اًمٞمقم اًمٗم٤مصؾ 

                                                           

قمٌد اجلقاد / يمِمػ اعمٕم٤مين ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ اعمث٤مين ، ًمِمٞمخ اإلؾمالم سمدر اًمديـ سمـ مج٤مقم٦م ، حت٘مٞمؼ د( )

 . 327 - 326 م ، ص 1990-  هـ 1410دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، - ، اًم٘م٤مهرة  (1)ظمٚمػ ، ط 

 . 158إسمراهٞمؿ ـمف أمحد اجلٕمكم ، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اعمتٜمٌل ، ص / ُمـ سمالهم٦م اًم٘مرآن د: يٜمٔمر ( )

 . 193 / 1اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم : يٜمٔمر ( )
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سملم احلٞم٤مة أُمٜم٦م اعمًت٘مرة واحلٞم٤مة اعمدُمرة اجل٤مئح٦م وم٘مد يم٤مٟم٧م ومجٕمتٝمؿ سم٤مًمٞمقم إول 

أؿمد وهؿ ذم همٗمٚمتٝمؿ ؾم٤مدرون ، ومٚمؿ يٙمـ ذم خمٞمٚمتٝمؿ أو طم٤ًٌمهنؿ ُمدامه٦م هذا 

اًمٞمقم وُمٗم٤مضم٠مشمف ومذيمر اًمٞمقم إول هٜم٤م دون سم٘مٞم٦م إي٤مم ، ًمٌٞم٤من ومٔم٤مقمتف وؿمدشمف 

ًمٙمـ اعمٗم٤مضم٠مة ذم اًمٞمقم إول . قمٚمٞمٝمؿ وإن يم٤مٟم٧م إي٤مم يمٚمٝم٤م ؿمديدة وقمٔمٞمٛم٦م 

يم٤مٟم٧م أصٕم٥م ٕٟمف اٟمت٘م٤مل ُمـ طمٞم٤مة إُمـ واًمدقم٦م إمم طمٞم٤مة اًمِم٘م٤مء واًمٕمذاب ، صمؿ 

سمٞم٤من عم٤م أمجؾ  (ومّمٚم٧م واحل٤مىم٦م  )ًمألي٤مم ذم ؾمقريت  (اًم٘مٛمر  )ضم٤مء اًمٌٞم٤من سمٕمد ؾمقرة 

ذم اًم٘مٛمر ذم هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من واًمروقم٦م واًمقوم٤مء سم٤معمٕم٤مين يمؾ قمغم طم٥ًم ؾمٞم٤مىمف وزاد 

. اًمتٗمّمٞمؾ ذم احل٤مىم٦م ًمٌٞم٤من هقل وـمقل ُمٙم٨م اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ 

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ﴾   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ

 [ . 7 - 6: أي٦م  ]

شمٙمثػمًا ًمٚمٕمذاب  (ًمٞم٤مل  )وهق ُمـ ىمٚمٞمؾ اًمٕمدد سمجٛمع اًمٙمثرة  (اًمًٌع  )ُمٞمز » 

وشمٓمقياًل عمدشمف ، مم٤م يقطمل سمِمدة همْم٥م اهلل وقمٔمٞمؿ اٟمت٘م٤مُمف وًمذا وم٢مٟمف مل يٙمتػ 

سمذيمر اًمٚمٞم٤مزم وطمده٤م ، وٓ سمٕمدد إي٤مم وطمده٤م ، سمؾ مجع سملم قمدد اًمٚمٞم٤مزم وقمدد 

 شإي٤مم
()

  .

﴾     ﮷     ﮸  ﮹     ﮺   ﮻  ﮼﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اًمريح ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر 

 [ . 20: أي٦م  ]

                                                           

حمٛمد إُملم اخليي، / اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ذم صٞمغ إًمٗم٤مظ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ًمإلومراد واجلٛمع ذم اًم٘مرآن د( )

 . 165 م ، ص 1993-  هـ 1413، اًم٘م٤مهرة ، ُمٓمٌٕم٦م احلًلم اإلؾمالُمٞم٦م  (1)ط 



 

 
 

 

98 

 ﴾    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ﴿ وىم٤مل ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م 

 [ . 7: أي٦م  ]

ًم٘مد ضم٤مءت يمؾ يمٚمٛم٦م حتٛمؾ ُمٕمٜمك يتقاومؼ ُمع ؾمٞم٤مىمٝم٤م وحتٛمؾ دًٓم٦م ٓ ٟمجده٤م 

. ذم إظمرى 

أي ﴾    ﮹     ﮺   ﮻  ﮼﴿ ىمٕمر اًمٌمء هن٤مي٦م أؾمٗمٚمف وىمقًمف : ي٘مقل اًمراهم٥م 

اٟم٘مٕمرت اًمِمجرة اٟم٘مٚمٕم٧م ُمـ ىمٕمره٤م وىمٞمؾ : ذاه٥م ذم ىمٕمر إرض وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ 

ُمٕمٜمك اٟم٘مٕمرت ذه٧ٌم ذم ُم٘مر إرض ، وإٟمام أراد شمٕم٤ممم أن ه١مٓء اضمتثقا يمام 

اضمتث٧م اًمٜمخؾ اًمذاه٥م ذم ىمٕمر إرض ومٚمؿ يٌؼ هلؿ رؾمؿ وٓ أصمر
()

 . 

 إذن اًم٘مٕمر حيٛمؾ ُمٕمٜمك اًم٘مٚمع وآؾمتئّم٤مل اًمذي شمتٜم٤مؾم٥م ُمٕمف يمٚمٛم٦م 

وٟمزع اًمٌمء ضمذسمف ُمـ ُم٘مره يمٜمزع اًم٘مقس قمـ يمٌده وذم هذا شمّمقير  (اًمٜمزع  )

ًمتِم٨ٌم اًم٘مقم سم٤مٕرض واطمتامئٝمؿ سم٤محلٗمر وُمٕم٤مٟم٤مهتؿ وحم٤موٓهتؿ اًم٤ٌمئ٦ًم ذم ُم٘م٤موُم٦م 

اًمريح
()

  .

ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م ومٛمٕمٜم٤مه اخلرسم٦م اًم٤ًمىمٓم٦م اًمتل ىمد  ﴾   ىئ﴿وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ظمٚم٧م أقمج٤مزه٤م سمغم ووم٤ًمداً 
()

  .

                                                           

 . 409، ص  (ىمٕمر  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، يمت٤مب اًم٘م٤مف ، ُم٤مدة ( )

  . 322ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط ًمذًمؽ ذم سم٤مب اًمّمقرة إن ؿم٤مء اهلل ، ص ( )

 . 112 / 14شمٗمًػم اسمـ يمثػم  . 357 / 5اعمحرر اًمقضمٞمز : اٟمٔمر ( )

 



 

 
 

 

99 

اخلاََل ، ي٘م٤مل ظمقى سمٓمٜمف ُمـ اًمٓمٕم٤مم خيقي ظمقى وظمقت : وأصؾ اخلقاء 

اًمدار ختقي ظمقاءً 
()

  .

ومٛمـ هٜم٤م ٟمجد ُمـ ُمٕم٤مين ظم٤مويف اًمً٘مقط واًمٗمراغ ُمـ اًمداظمؾ واخلراب ، ومٝمذه 

اًمٙمٚمٛم٦م شمّمقر اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م عم٤م آل إًمٞمف اًم٘مقم ُمـ اًمٞمٌس واجلٗم٤مف وومراغ اًمٌٓمقن 

ُمـ إُمٕم٤مء وٟمزداد شمّمقرًا ًمٚمٛمِمٝمديـ إذا أدريمٜم٤م أن ؾمقرة اًم٘مٛمر ُمـ طمٞم٨م اًمٜمزول 

شمّمقر اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ شم٠مصمػم  (ُمٜم٘مٕمر  )أؾمٌؼ ُمـ ؾمقرة احل٤مىم٦م ومٙم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م 

شمّمقر ُم٤م آًمقا إًمٞمف ُمـ  (ظم٤موي٦م  )اًمٕمذاب وهق آؾمتئّم٤مل وآضمتث٤مث ويمٚمٛم٦م 

. اهلالك واًمٌغم وشم٘م٤مدم اًمزُمـ 

. ًمإلؿم٤مرة إمم ىمقة اًمِمٌف  (يم٠من  )واًمٜمٔمؿ هٜم٤م ىمد اؾمتخدم ُمـ أدوات اًمتِمٌٞمف 

طمٞم٨م ؿمٌٝمقا سم٠مقمج٤مز اًمٜمخؾ اعمٜم٘مٕمر إْذ شم٤ًمىمٓمقا قمغم إرض أُمقاشم٤ًم ، وهؿ ضمث٨م 

قمٔم٤مم ـمقال وإقمج٤مز إصقل سمال ومروع ىمد اٟم٘مٚمٕم٧م ُمـ ُمٖم٤مرؾمٝم٤م
()

  .

واًمت٠مٟمٞم٨م ذم ﴾    ﮺   ﮻  ﮼﴿ صمؿ إٟمف يٚمحظ اًمتذيمػم ًمٚمٜمخؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ﴾    ېئ  ېئ  ىئ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وذم ذًمؽ ي٘مقل أهؾ اًمت٠مويؾ أن اًمٜمخؾ مم٤م يذيمر وي١مٟم٨م وم٢مذا محٚم٧م قمغم اًمٚمٗمظ 

وذم ذًمؽ﴾    ېئ  ېئ  ىئ﴿ شمذيمر وإذا محٚم٧م قمغم اعمٕمٜمك شم١مٟم٨م يمام ذم 
()

 

                                                           

 . 163، ص  (ظمقى  )، ُم٤مدة  (يمت٤مب اخل٤مء  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ( )

 ( . 255 / 8 )اًمٌحر اعمحٞمط ( )

 ( . 216 / 5) اعمحرر اًمقضمٞمز  . ( 426 / 4 )يٜمٔمر اًمٙمِم٤مف ( )
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ُمراقم٤مة ًمٚمٗم٤مصٚم٦م
()

  .

سملم اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م إٟمام هق  (اًمٜمخؾ  )ويرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أن شمردد ًمٗمظ 

صدى ًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرب ، ومروقمٞم٧م هلج٤مت اًمٕمرب ُمع ُمراقم٤مة ومقاصؾ أي٤مت 

وهذا ُمـ روقم٦م إؾمٚمقب اًم٘مرآين أٟمف يّمقر ًمٜم٤م هلج٤مت اًم٘م٤ٌمئؾ ومٞمذيمر اًمٚمٗمظ 

اًمقاطمد ُمرة وي١مٟمثف أظمرى
()

  .

وًمٙمـ اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ٓ ي٘مػ قمٜمد هذا احلد اًمٔم٤مهر ُمـ اًمت٠مٟمٞم٨م واًمتذيمػم 

. وذًمؽ أن اًمٕمرب ىمد شم١مٟم٨م ًمٚمٙمثرة ، وشمذيمر ًمٚم٘مٚم٦م 

واًمٜمخؾ ذم آي٦م احل٤مىم٦م أيمثر ُمٜمف ذم آي٦م اًم٘مٛمر : ي٘مقل اًمديمتقر وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل 

وىم٤مل ذم احل٤مىم٦م ﴾    ﮲  ﮳    ﮴ ﮵ ﴿ : يدل قمغم ذًمؽ اًمًٞم٤مق طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًم٘مٛمر 

أٟمف أرؾمٚمٝم٤م  (اًم٘مٛمر  )ومذيمر ذم ﴾    ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴿ 

أٟمف ؾمخره٤م قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌع ًمٞم٤مل وصمامٟمٞم٦م أي٤مم ، ومزاد  (احل٤مىم٦م  )قمٚمٞمٝمؿ ذم يقم ، وذيمر ذم 

. وٓؿمؽ أن ـمقل اعمدة ي٘متيض شمدُمػمًا أيمثر وأسمٚمغ . ذم وىم٧م اًمتدُمػم واًمٕمذاب 

وم٤مًمريح شم٘متٚمع وشمدُمر ذم ؾمٌع ًمٞم٤مل وصمامٟمٞم٦م أي٤مم أيمثر مم٤م شمٗمٕمٚمف ذم يقم ومزاد ذم اًمٜمخؾ 

. اعم٘متٚمع ذم احل٤مىم٦م 

                                                           

ؾمٞم٠ميت اًمرد قمغم ذًمؽ وىمقهلؿ ُمـ أضمؾ ُمراقم٤مة اًمٗم٤مصٚم٦م ٓ يًت٤ًمغ ٕن اًمٗم٤مصٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م هتتؿ سم٤معمٕمٜمك ( )

. واًمٚمٗمظ 

إًمٗم٤مظ اعمذيمرة واعم١مٟمث٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سملم اعمِم٤ميمٚم٦م ًمٚمٗمظ واًمٜمٔمر إمم اعمٕمٜمك دراؾم٦م ًمٖمقي٦م : يٜمٔمر ( )

 . 170حمٛمد طمًلم أسمق اًمٗمتقح ص / حتٚمٞمٚمٞم٦م ، د
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وعم٤م زادت اًمريح قمتقًا وأُمدًا ذم احل٤مىم٦م ، ذيمر أهن٤م اؾمت٠مصٚمتٝمؿ يمٚمٝمؿ ومٚمؿ شمٌؼ 

ومل ي٘مؾ ُمثؾ ذًمؽ ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر ﴾   ىئ  ی  ی  ی  ی﴿ ُمٜمٝمؿ أطمدًا وم٘م٤مل 

واًمٜمخؾ اخل٤موي٦م شمِمٛمؾ اًمٜمخؾ اعمٜم٘مٕمر وزي٤مدة ومٙمؾ ٟمخؾ ُمٜم٘مٕمر ، هق ظم٤مو وًمٞمس 

. يمؾ ظم٤مٍو ُمٜم٘مٕمرًا 

وم٠مٟم٨م اخل٤موي٦م ٕٟمف أيمثُر ُمـ اعمٜم٘مٕمر ، وأن دُم٤مره أسمٚمغ وضمٕمٚمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق اًمدُم٤مر 

اًمِم٤مُمؾ
()

 (احل٤مىم٦م  )وهذا اًمٙمالم مجٞمؾ وًمٙمـ ًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل إن اًمٜمخؾ ذم .  

 ُمـ دون ذيمر ًمٚمن احل٘مٞم٘مل ُمـ وراء ذًمؽ طمٞم٨م إن ؾمقرة  (اًم٘مٛمر  )أيمثر ُمٜمف ذم 

شمّمقر ًمٜم٤م اًمٞمقم  (اًم٘مٛمر  )وؾمقرة  (احل٤مىم٦م  )يمام ُمر ٟمزًم٧م ىمٌؾ ؾمقرة  (اًم٘مٛمر  )

إول ُمـ أي٤مم اًمٕمذاب
()

وٓؿمؽ أن قمدد اعمٍموقملم ذم ذًمؽ اًمٞمقم أىمؾ ُمـ قمدد  

اعمٍموقملم ذم صمامٟمٞم٦م أي٤مم ، ومٚمٞمس ُمرادًا سمذاشمف وم٘مط شمٙمثػم قمدد اًمٜمخؾ ذم ؾمقرة 

احل٤مىم٦م ًمٚمتٝمقيؾ عم٤م يم٤من اًمًٞم٤مق دآً قمغم اًمتٙمثػم وشم٘مٚمٞمؾ قمدد اًمٜمخؾ ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر 

عم٤م دل اًمًٞم٤مق قمغم اًمت٘مٚمٞمؾ ومٕمدد ىمقم قم٤مد وُم٤م ؿمٌٝمقا سمف واطمد ٓ يٕمٚمؿ قمدهتؿ إٓ 

اهلل واعمراد قمغم احل٘مٞم٘م٦م أن اهلالك ذم أول يقم مل ي٠مت قمغم اًمٙمؾ ُمـ ىمقم قم٤مد 

ومٜم٤مؾم٥م اًمتذيمػم اًمدال قمغم اًم٘مٚم٦م ُم٤م ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر اًمتل دًم٧م سمًٞم٤مىمٝم٤م قمغم ذًمؽ ، 

وعم٤م أراد ومٜم٤مءهؿ يمٚمٝمؿ وأهنؿ مل يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد ٟم٤مؾم٥م شم٠مٟمٞم٨م اًمٜمخؾ اًمدًٓم٦م قمغم 

:  ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  (احل٤مىم٦م  )اًمتٙمثػم ذم ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل ٓ اعمج٤مزي ذم ؾمقرة 

                                                           

 . 95 - 94يٜمٔمر ُمـ سمالهم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ص ( )

. وهذا هق ُمراده هٜم٤م وًمٙمٜمف مل يٗمّمؾ ( )
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. أي مل يٌؼ ُمٜمٝمؿ ومرد واطمد وم٘مد هٚمٙمقا مجٞمٕم٤ًم ﴾    ىئ  ی  ی  ی  ی﴿ 

ذم ؾمقريت اًم٘مٛمر واحل٤مىم٦م ذم دًٓمتف  (اًمٜمخؾ  )واؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ يمٚمٛم٦م 

وذم . اًمتل شمٗمٞمد اًمٙمثرة ذم اًمٕمدد  (اًمٜمخٞمؾ  )قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ومل يًتخدم يمٚمٛم٦م 

إذا ىمٚم٧م قمٌٞمد وٟمخٞمؾ ، » : ذًمؽ ٟم٘مؾ اًمزريمٌم ذم يمت٤مسمف اًمؼمه٤من قمـ اًمًٝمٞمكم ىمقًمف 

  ﴾ ۀ ہ﴿  :ىم٤مل شمٕم٤ممم . ومٝمق اؾمؿ يتٜم٤مول اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ُمـ ذًمؽ اجلٜمس 

 [ 46: ؾمقرة ومّمٚم٧م  ]﴾   جح  مح  جخ  حخ﴿ : وىم٤مل   [4: ؾمقرة اًمرقمد  ]

، وًمذًمؽ ىم٤مل طملم ذيمر اًمتٛمر ُمـ  ﴾ اًمٕم٤ٌمد﴿ : وطملم ذيمر اعمخ٤مـمٌلم ُمٜمٝمؿ ، ىم٤مل 

ؾمقرة  ]﴾    ﮺   ﮻  ﮼﴿ و [ 10: ؾمقرة ق  ]﴾    ھ  ھ﴿ : اًمٜمخٞمؾ 

 ومت٠مُمؾ اًمٗمرق سملم اجلٛمٕملم ذم طمٙمؿ اًمٌالهم٦م ، واظمتٞم٤مر  [ 20: اًم٘مٛمر 

 ش!اًمٙمالم 
()

  .

اًمٜمخؾ أيمثر ُمـ اًمٜمخٞمؾ وذًمؽ أن » : ويرى اًم٤ًمُمرائل اًمٕمٙمس طمٞم٨م ي٘مقل 

اًمٜمخؾ اؾمؿ ضمٜمس مجٕمل ، واًمٜمخٞمؾ مجع ، واؾمؿ اجلٜمس أؿمٛمؾ وأقمؿ ُمـ اجلٛمع 

ره قمٚمامء اًمٚمٖم٦م ويمام هق آؾمتٕمامل اًم٘مرآين ذًمؽ أن اؾمؿ اجلٜمس يِمٛمؾ اعمٗمرد  يمام ىمرَّ

ومٞمّمحُّ أن ي٘مقل ُمـ ؿم٤مهد ٟمخٚم٦م واعمثٜمك واجلٛمع ، وي٘مع قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ، 

ؿم٤مهدت اًمٜمخٞمؾ وٓ  ):  وٓ ي٘مقل (ًم٘مد ؿم٤مهدت اًمٜمخؾ  )واطمدة أو ٟمخٚمتلم 

 ش(اًمٜمخالت 
()

. واهلل أقمٚمؿ .. وهذا ُم٤م أُمٞمؾ إًمٞمف .  

                                                           

 . 21 / 4اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم ( )

 . 106ُمـ سمالهم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين ص ( )
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املبحح الجاٌ٘ 

أسزار تٍٕع املفزدات ٔاصطفائّا يف غري املتظابْ وَ اآلٖات 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة هقد 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

﮲             ﮳   ﮴  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ      ۉې  ې     

 [ . 59 - 58: أي٤مت  ]﴾    ې  ې      ى  ى

واًم٘مرآن  (أشمك  )دون  (ضم٤مء  )اؾمتٕمٛمؾ ﴾    ڳ  ڱ  ڱ﴿ : ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمٙمريؿ يًتٕمٛمؾ اعمجلء عم٤م ومٞمف صٕمقسم٦م وُمِم٘م٦م أو عم٤م هق أصٕم٥م وأؿمؼ مم٤م شمًتٕمٛمؾ 

ومٝمٜم٤م جملء سم٤مًمٕمذاب اًمِمديد اعمٝمٚمؽ وُم٤م حيٛمؾ ُمـ ره٦ٌم ورقم٥م  (أشمك  )ًمف 

وصٕمقسم٦م وٟمجد ذًمؽ يٓمرد ذم يمؾ ُمِم٤مهد اإلهالك ًمألُمؿ يمام ؾمٞم٠ميت
()

  .

ٕن اإلٟمج٤مء يم٤من ىمٌؾ طمٚمقل . واؾمتٕمامل اعم٤ميض هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اىمؽماب اعمجلء 

اًمٕمذاب
()

 . 

                                                           

يتٛمٞمز اًمٗمٕمؾ ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمدًٓمتف قمغم اًمّمٕمقسم٦م ، وشمٙمقن راضمٕم٦م إمم ُم٤م ذم طمريمتف ُمـ ُمِم٘م٦م ( )

ويمٚمٗم٦م ، أو إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ ؿمدة وره٦ٌم وىمٝمر أو اؾمتٗمٔم٤مع دمٕمٚمف صم٘مٞماًل صٕم٤ًٌم أو ًمٙمقن اجل٤مئل ذا سم٤مل 

.  وؿم٠من إمم همػم ذًمؽ مم٤م يِمػم إمم أن اًمٗمٕمؾ ًمف ظمٓمره 

 حمٛمقد ُمقؾمك محدان ، / اإلشمٞم٤من واعمجلء وم٘مف دًٓمتٝمام واؾمتٕمامهلام ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د:  يٜمٔمر 

 . 22 م ، ص 1998 هـ ، 1418، اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم  (1)ط 

 ( . 103 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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وآهتامم سم٠مُمر اًمٜمج٤مة
()

هٜم٤م عم٤م ومٞمف ُمـ قمٔمٞمؿ ومْمؾ اهلل وىمدرشمف ذم ٟمج٤مة هقد  

قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ُمـ سملم قم٤مد مل هيٚمؽ ُمٜمٝمؿ أطمد ، ومدل ذًمؽ دًٓم٦م واوح٦م 

قمغم أن ًمف شمٕم٤ممم مت٤مم اًمٕمٚمؿ سم٤مجلزئٞم٤مت يمام أن ًمف يمامل اإلطم٤مـم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت
()

  .

ذم ُمٕمٜمك اعمًت٘مٌؾ ًمتح٘مؼ اًمققمد  (وٟمجٞمٜم٤مهؿ  )واؾمتٕمٛمؾ اعم٤ميض ذم 

سمقىمققمف
()

.   قمغم ُمٕمٜمك ًمق أن اإلٟمج٤مء اًمث٤مين ُمـ قمذاب أظمرة

وًمٕمؾ اًمذي يقاومؼ اًمًٞم٤مق أن اعمراد اًمٜمج٤مة ُمـ قمذاب اًمدٟمٞم٤م
()

اًمذي طمؾ  

سم٘مقم قم٤مد اعمٙمذسملم ومال يٙمقن هٜم٤م اؾمتٕمامل ًمٚماميض ذم ُمٕمٜمك اعمًت٘مٌؾ سمؾ هق 

 اؾمتٕمامل ًمٚماميض ذم ُمٕمٜمك اًمزُمـ اعم٤ميض ًمٚمدًٓم٦م قمغم شم٘مرر هذه اًمٜمج٤مة وصمٌقهت٤م 

- . واهلل أقمٚمؿ - 

ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٓمٞمٗم٦م ُمع طم٤مل اًم٘مقم  (أًمٞمؿ  )دون  (همٚمٞمظ  )وذم وصػ اًمٕمذاب سمـ

. ود اخلٗم٦م واًمرىم٦م : واًمٖمٚمٔم٦م - إؿمداء اًمٖمالظ 

ًمٞمِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مؾمؿ  (وهذه قم٤مد  )دون أن ي٘م٤مل  ﴾ ہ  ہ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اإلؿم٤مرة اعمقوقع ًمٚمٌٕمٞمد ًمتح٘مػمهؿ أو ًمتٜمزيٚمٝمؿ ُمٜمزًم٦م اًمٌٕمٞمد ًمٕمدُمٝمؿ أو اإلؿم٤مرة 

إمم ىمٌقرهؿ وُمّم٤مرقمٝمؿ ، وطمٞمٜمئذ اإلؿم٤مرة ًمٚمٌٕمٞمد اعمحًقس
()

واإلؿم٤مرة سمتٚمؽ .  

                                                           

. ىمد ُمر شمٗمّمٞمؾ احلدي٨م قمـ اًمٗمٕمؾ أٟمجك ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )

 . 123 / 8ٟمٔمؿ اًمدرر : يٜمٔمر ( )

 ( . 106 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

. ىمد ُمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم احلدي٨م قمـ اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )

 ( . 284 / 6 )يٜمٔمر روح اعمٕم٤مين ( )
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شمِمػم إمم طم٤مرض ذم اًمذهـ سم٥ًٌم ُم٤م أضمري قمٚمٞمف ُمـ احلدي٨م طمتك ص٤مر يم٠مٟمف 

. طم٤مرض ذم احلس واعمِم٤مهدة 

 ٕن اجلحد ومٞمف إٟمٙم٤مر ؿمديد ُمثؾ  (يمذسمقا  )دون  (ضمحدوا  )وىم٤مل 

إٟمٙم٤مر اًمقاىمٕم٤مت واعمِم٤مهدات ، وهذا يدل قمغم أن هقدًا أشم٤مهؿ سمآي٤مت وم٠مٟمٙمروا 

دًٓمتٝم٤م
()

  .

 (يتٌٕمقن  )دون اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ﴾    ۓ  ۓ  ﮲             ﮳   ﮴﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

.إلوم٤مدة شم٘مرر ذًمؽ ُمٜمٝمؿ وصمٌقهتؿ قمٚمٞمف وقمدم طمٞمدهتؿ وومٙم٤ميمٝمؿ ُمٜمف   

دون ومٕمؾ يمؾ ضم٤ٌمر إلوم٤مدة اخلْمقع ﴾      ۓ  ﮲      ﮳   ﮴﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وقمٜمٞمد يمام ي٘مقل » واًمروقخ واًمتًٚمٞمؿ سمٙمؾ رء دون إرادة اعمح٤ميم٤مة وم٘مط ، 

اًمزضم٤مج هق اًمذي جيؼم اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م يريد ، وومنه اًمراهم٥م سم٤معمٕمج٥م سمام قمٜمده 

 شسمٛمـ ظم٤مًمػ احلؼ ورده وهق يٕمرومف. واجلقهري 
()

   .

واًمٕمٜمٞمد اًمٕمٜمقد ظمص سم٤مًمٕم٤مدل قمـ اًمٓمريؼ اعمحًقس ، : وىم٤مل اًمراهم٥م 

سم٤مًمٕم٤مدل قمـ اًمٓمريؼ ذم احلٙمؿ
()

ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم  (ومٕمٞمؾ  )قمغم صٞمٖم٦م  (قمٜمٞمد  )وضم٤مء .  

. شمّمقر يمؾ اعمٕم٤مين اًم٤ًمسم٘م٦م وشم١ميمده٤م  (قمٜمٞمد  )اًمقصػ ويمٚمٛم٦م 

                                                           

 ( . 105 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 285 / 6 )روح اعمٕم٤مين ( )

 . 350، ص  (قمٜمد  )ُم٤مدة  (يمت٤مب اًمٖملم  )اعمٗمردات ( )
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اشم٤ٌمع إُمر هٜم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم  ﴾ ۓ  ۓ  ﮲    ﮳   ﮴﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. إؾم٤مومؾ وخيتص هبؿ دون اًمرؤؾم٤مء وإشم٤ٌمع 

سم٤مًمٌٜم٤مء  (أشمٌٕمقا  )ىم٤مل  ﴾ ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

يًٜمد اًمٗمٕمؾ إمم اًمٚمٕمٜم٦م ُمع ًمٚمٛمٗمٕمقل دون اًمٗم٤مقمؾ إذ ٓ همرض ذم سمٞم٤من اًمٗم٤مقمؾ ، ومل 

اؾمتٞمٗم٤مئف ذًمؽ قمغم وضمف اعمج٤مز ًمٞمدل قمغم أن إشم٤ٌمقمٝم٤م هلؿ يم٤من سم٠مُمر وم٤مقمؾ ًمإلؿمٕم٤مر سم٠مهن٤م 

 ُمّم٤مدوم٦مشمٌٕمتٝمؿ قم٘م٤مسم٤ًم ُمـ اهلل ٓ جمرد
()

 . 

 (ًمٕمٜم٦م  )اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ًمٚمتح٘مػم وىم٤مل  ﴾   ۇ  ۆ  ۆ﴿: وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. سم٤مًمتٜمٙمػم ًمتٝمقيؾ ؿم٠من هذه اًمٚمٕمٜم٦م اعمٜمٌئ٦م قمـ ؿمدة اًمٖمْم٥م اإلهلل 

ومل ي٘مؾ ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٕمٜم٦ًم ًمإلؿم٤مرة إمم » ًمٚمتٝمقيؾ  ﴾ ۈ  ٴۇ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

خم٤مًمٗم٦م ًمٕمٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ ًمٕمٜم٦م اًمدٟمٞم٤م وأهن٤م ُمٖم٤ميرة هل٤م ومحذوم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمدًٓم٦م 

دمٛمٕم٤م ذم ىمرن واطمد سم٠من ي٘م٤مل إومم قمٚمٞمٝم٤م سمٙمقن يمؾ ُمـ اًمٚمٕمٜمتلم ٟمققم٤ًم سمرأؾمف مل 

 شوأشمٌٕمقا ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٕمٜم٦م
()

 . 

. ﴾    ۋ  ۅ    ۅ  ۉ      ۉې  ې     ې  ې      ى  ى﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أداة: وأٓ 
()

اومتتح هب٤م ًمإلظم٤ٌمر قمٜمٝمؿ وهل ٓ شمذيمر إٓ سملم يدي يمالم يٕمٔمؿ  

                                                           

 ( . 106 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 45 / 3 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد : يٜمٔمر ( )

 (ٓ  )وهل أًمػ آؾمتٗمٝم٤مم دظمٚم٧م قمغم » : وُمٕمٜم٤مه٤م اًمتٜمٌٞمف ، ي٘مقل اًمرُم٤مين  (أٓ  )اؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٔمؿ ( )

شمٜمٗمل ُمٕمٜمك وم٤مىمت٣م اًمٙمالم هبام ُمٕمٜمك اًمتٜمٌٞمف ُمع ٟمٗمل اًمٖمٗمٚم٦م ، ويم٤من  (ٓ  )وم٤مًٕمػ شم٘متيض ُمٕمٜمك ، و
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 : وىم٤مل شمٕم٤ممم . ُمقىمٕمف وجيؾ ظمٓمٌف ، واًمت٠ميمٞمد ذم اإلظم٤ٌمر سمٙمٗمرهؿ حت٘مٞمؼ حل٤مهلؿ 

 ش يمٗمروا سمرهبؿ» ومٕمدي اًمٗمٕمؾ إمم اًمذات اإلهلٞم٦م دون أن ي٘مقل  ﴾ ۉ      ۉ﴿ 

مل ي٘مٍم اًمٗمٕمؾ سمؾ قمداه إقمٔم٤مُم٤ًم » : ًمإلؿم٤مرة إمم ومٔم٤مقم٦م يمٗمرهؿ ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل 

أي همٓمقا مجٞمع أٟمقار اًمٔم٤مهر اًمذي ٓ يّمح أصاًل ظمٗم٤مؤه  (رهبؿ  )ًمٓمٖمٞم٤مهنؿ وم٘م٤مل 

 شٕٟمف ٓ ٟمٕمٛم٦م قمغم خمٚمقق إٓ ُمٜمف ، ومٙم٤من يمٗمرهؿ أهمٚمظ اًمٙمٗمر
()

  .

إّن اًمٌ٘م٤مقمل هٜم٤م يْمع ومرىم٤ًم سملم يمٗمروا سمرهبؿ ، ويمٗمروا رهبؿ ، ويمٗمروا سم٤مهلل 

طمٞم٨م شمٙمقن اًمتٕمدي٦م إمم اًمذات اإلهلٞم٦م
()

 ومٞمٝم٤م زي٤مدة شمِمٜمٞمع قمٚمٞمٝمؿ وإقمٔم٤مم 

ًمٓمٖمٞم٤مهنؿ ظمّمقص٤ًم وأهن٤م ىمد ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق يٕمدد ضمرائٛمٝمؿ طمٞم٨م ضمحدوا 

سم٤مٔي٤مت وقمّمقا اًمرؾمؾ واشمٌٕمقا أُمر يمؾ ضم٤ٌمر قمٜمٞمد وم٠مشمٌٕمقا سم٤مًمٚمٕمٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م 

. وأظمرة واهلل أقمٚمؿ 

وضمٕمؾ يمٗمرهؿ سم٤مًمرؾمؾ ُمع أٟمف مل يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ همػم هقد قمٚمٞمف اًمًالم ًمتٗمٔمٞمع 

طم٤مهلؿ وإفمٝم٤مر يمامل يمٗمرهؿ وإقمراوٝمؿ ، ومٙم٠مهنؿ ذم قمّمٞم٤مهنؿ هلقد قمٚمٞمف اًمًالم 

ىمد قمّمقا ويمٗمروا سمجٛمٞمع اًمرؾمؾ ، وذم هذا إؿم٤مرة إمم وطمدة اًمرؾم٤مًم٦م واًمديـ 

                                                          

دظمٚم٧م قمغم ُم٤م سمٕمده٤م ومٜمٗمتف صمؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م مهزة اإلٟمٙم٤مر ومٜمٗمتٝم٤م ، وُمـ  (ٓ  )طم٘مٞم٘متف واهلل أقمٚمؿ أن 

 ٟمٔمؿ اًمدرر : يٜمٔمر  ش اعمٕمٚمقم أن ٟمٗمل اًمٜمٗمل إصم٤ٌمت ومرضمع اعمٕمٜمك يمام يم٤من قمغم أشمؿ وضمقه اًمتٜمٌٞمف واًمت٠ميمٞمد

 (3 / 552 . ) 

 ( . 546 / 3 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

ٟمزع اخل٤مومض جيًد شم٠مصؾ اًمٙمٗمر واإلطمرام ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ طمٞم٨م سم٤مًمٖمقا ذم يمٗمرهؿ وأوهمٚمقا ومٞمف إيٖم٤مًٓ ( )

. وم٤مطمِم٤ًم دم٤موز يمؾ طمد ومٙمٗمروا رهبؿ 
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وعم٤م يم٤من إُمر قمٔمٞماًم واخلٓم٥م ضمٚمٞماًل ، يمرر إداة » ومٙمٚمٝمؿ يدقمقن إمم إًمف واطمد ، 

ُمٔمٝمرًا ﴾    ى  ى﴿ وىم٤مل ﴾       ې     ې  ې﴿ اًمتل شم٘م٤مل قمٜمد إُمقر اجلٚمٞمٚم٦م وم٘م٤مل 

ٓؾمؿ اًمٜمٌل هقد إيامًء إمم أن اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمإلسمٕم٤مد سمام ضمرى هلقد قمٚمٞمف اًمًالم ُمٕمٝمؿ 

 شُمـ اإلٟمٙم٤مر واًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
()

  .

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ                ﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف  (اعم١مُمٜمقن  )وذم ؾمقرة 

ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی   ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  

 [ . 41 - 39: أي٤مت  ]﴾    خب      مب

ًمإلؿم٤مرة إمم أن إُمر ىمد سمٚمغ هم٤ميتف ُمـ شمٙمذي٥م ىمقُمف ، ومٝمق  (اٟمٍمين  )ىم٤مل 

يريد آىمتّم٤مص ُمٜمٝمؿ ، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمٜمٍم هٜم٤م قم٘م٤مب ىمقُمف وٟمج٤مشمف هق وُمـ 

ًمٞمِمٛمؾ مجٞمع ُم٤م يٛمٙمـ أن يتّمقر ُمـ أٟمقاع اًمتٙمذي٥م  (سمام  )آُمـ ُمٕمف وىم٤مل 

: واعمٕمٜمك  (ُم٤م  ) طمذف ًمٚمٛمقصقف وزي٤مدة ًمـ ﴾ىئ  ی﴿ واإلقمراض وذم ىمقًمف 

قمـ زُمـ ىمٚمٞمؾ ًمٞمّمٌحـ ٟم٤مدُملم ، واحلذف واًمزي٤مدة يدٓن قمغم شم٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اًم٘مٚم٦م ، 

. واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ىمٍم اًمزُمـ 

واًمٓمريػ ذم اؾمتٕمامل » أي ذم وىم٧م اًمّم٤ٌمح  ﴾    ی   ی﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اًم٘مرآن ٕصٌح أهن٤م وردت ومٞمف ذم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ ُمقوٕم٤ًم ، يمٚمٝم٤م ذم اًمٕم٘مقسم٤مت 

: آل قمٛمران ]﴾  ڍ  ڍ  ڌ﴿واًمنم إٓ ذم صمالث ُمقاـمـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وىمقًمف  [ 14: اًمّمػ  ]﴾    مخ  جس  حس   خس  مس     حص  مص﴿  [ 103

                                                           

 ( . 547 / 3 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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  ﴾ ۈ        ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ې﴿ : شمٕم٤ممم 

 ش [63: احل٩م  ]
()

  .

واًمن ذم ذًمؽ أن اعمّمٞم٦ٌم قمٜمد اإلص٤ٌمح أقمٔمؿ وذًمؽ أن اًمٜم٤مس إذا ٟم٤مُمقا 

ًمٞمٚمٝمؿ وٟمِمٓمقا ُمـ أشمٕم٤مهبؿ سمدؤوا ذم ص٤ٌمطمٝمؿ يًتٗمٞم٘مقن هلذا اًمٞمقم اعمنمق اجلديد 

اؾمؿ  (ٟم٤مدُملم  )وه١مٓء ؾمٞم٘مقُمقن ُمذقمقريـ إمم قمذاب ٓ يٌ٘مك وٓ يذر ، وقمؼم سمـ

. اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم صمٌقت هذه اًمٜمداُم٦م وحت٘م٘مٝم٤م ًمتح٘مؼ اًمٕمذاب ومٞمٝمؿ 

ومٕمؾ إظمذ هٜم٤م يدل قمغم اشم٤ًمع وم٤مقمٚمٞمتف ﴾   ٺ  ٺ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ومٝمق يدل قمغم هم٤مي٦م اًمٕمٜمػ ، يمام يدل قمغم ىمقة اًم٤ٌمـمش وؾمٝمقًم٦م اًمٌٓمش وم٤مٕظمذ 

. هم٤مي٦م اًمٕمٜمػ واإلطم٤مـم٦م 

وشمٕمٜمل اًمّمٞمح٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمّمقت اعمرشمٗمع ، وعم٤م ﴾   ٺ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

. يم٤مٟم٧م اًمّمٞمح٦م شمٗمزع قمؼم هب٤م قمـ اًمٗمزع 

وًم٘مد اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم ضمٕمؾ هذه أي٤مت ذم ىمقم قم٤مد ًمقرود اًمّمٞمح٦م 

وىمقم ص٤مًمح ىمد أهٚمٙمقا سم٤مًمّمٞمح٦م وىمد ضم٤مءت هذه اًمٙمٚمٛم٦م سمٕمد ىمّم٦م ىمقم - هٜم٤م 

: ؾمقرة اعم١مُمٜمقن  ]﴾    ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴿ ٟمقح وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم سمٕمده٤م 

 [ . 31أي٦م 

ورضمح اًمٓمؼمي أن يٙمقن هذا اًم٘مرن هؿ ىمقم ص٤مًمح
()

  .

                                                           

 ( . 217 / 1 )ُمٕم٤مين اًمٜمحق ( )

 ( . 26 / 18 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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ئمٝمر أن ه١مٓء هؿ ىمقم هقد واًمرؾمقل هق هقد قمٚمٞمف » ي٘مقل أسمق طمٞم٤من 

 شاًمًالم وهق ىمقل إيمثريـ
()

  .

يتٗمؼ ُمع ُم٤م آل إًمٞمف ىمقم  (سم٤مًمٖمث٤مء  )وًمٕمؾ ورود وصػ ُم٤م آًمق إًمٞمف ُمـ اهلالك 

ڻ  ڻ   ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اًمريح اًمتل ضم٤مءت قمٚمٞمٝمؿ  (يم٤مًمرُمٞمؿ  )قم٤مد ُمـ ضمٕمٚمٝمؿ 

ووصٗمٝمؿ سم٤مخلقاء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  [:   أي٦م  ]﴾               ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ

. ﴾    ېئ       ېئ  ېئ  ىئ﴿ 

واًمٔم٤مهر أٟمف اضمتٛمع قمٚمٞمٝمؿ صٞمح٦م ُمع اًمريح اًمٍمس » ي٘مقل اسمـ يمثػم 

أي سقمك هٚمٙمك يمٖمث٤مء ﴾  ىئ  يئ﴿ اًمٕم٤مصػ اًم٘مقي اًم٤ٌمرد ، وىمقًمف 

 شوهق اًمٌمء احل٘مػم اًمت٤مومف اهل٤مًمؽ اًمذي ٓ يٜمتٗمع سمٌمء ُمٜمف. اًمًٞمؾ 
()

  .

هٜم٤م قمغم ُمٕمٜمك اًمتحقيؾ واًمتّمٞمػم ًمألؿمٞم٤مء  (ضمٕمٚمٜم٤مهؿ  )وىمد اؾمتخدم اًمٗمٕمؾ 

ُمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م إمم صقر وهٞمآت أظمرى ، وعم٤م يم٤من ُمًٜمدًا إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد وىمٕم٧م 

اًمتّمٞمػمات ومٞمام يؼمز اًم٘مدرة وجيكم اإلسمداع واًمٕمٔمٛم٦م ويٗمحؿ سم٤مًمدًمٞمؾ ويٕمغم 

سم٤مًمؼمه٤من وم٤معمجٕمقٓت أؿمٞم٤مء ومقق ُمتٜم٤مول اًمٌنم ظمٚم٘م٤ًم وإجي٤مدًا ، واعمجٕمقل إًمٞمف 

 شمٖمٞمػم ًمٞمس ذم قمرف إٟمامط اًمٙمقٟمٞم٦م واًمتٖمٞمػمات اًمٕم٤مدي٦م اًمتل ومٓمرت قمٚمٞمٝم٤م 

اًمٜمقاُمٞمس
()

  .

                                                           

 ( . 491 / 6 )اًمٌحر اعمحٞمط ( )

 ( . 123 / 10 )شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( )

 . 189ه٤مؿمؿ اًمدي٥م ص /اًمتِمٌٞمف اًمٌٞم٤مين ذم ٟمٔمؿ اًم٘مرآن د ( )
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت قمـ ىمقم هقد 

 [ . 42: أي٦م  ]﴾               ں    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ

وصػ اًمريح سم٤مًمٕم٘مؿ ًمٚمدًٓم٦م قمغم أهن٤م ُمـ أول أُمره٤م ُمًػمة ًمٚمنم ، واًمٕم٘مٞمؿ 

اًمتل ٓ ظمػم ُمٜمٝم٤م ُمـ إٟمِم٤مء ُمٓمر أو إًم٘م٤مح ؿمجر وهل ريح اهلالك
()

 ويمٚمٛم٦م .  

(قم٘مٞمؿ  )
()

هل٤م دٓٓت أيمؼم ُمـ هذه اًمدٓٓت وهل دًٓم٦م اهلالك اًمذي يًت٠مصؾ  

وٓ يٌ٘مك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ٟمًؾ ه١مٓء اًم٘مقم ذم إرض ، وم٘مد ضم٤مءت هذه اًمريح ًمإلسم٤مدة 

وآؾمتئّم٤مل اًمذي يتٜم٤مُمك ُمٕمف ُمٕمٜمك اًمٕم٘مؿ واإلقم٘م٤مم ومٝمل سم٤مًمٗمٕمؾ ريح ُمـ 

صٗم٤مهت٤م أهن٤م قم٘مٞمؿ طمٞم٨م إهن٤م ؾمتٕم٘مؿ وشمًت٠مصؾ وخترب احلرث وشم٘مٓمع اًمٜمًؾ وىمد 

ؾمامه٤م قم٘مٞماًم ٕهن٤م أهٚمٙمتٝمؿ » عمح هذا اعمٕمٜمك اًمٌٞمْم٤موي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف 

ش وىمٓمٕم٧م داسمرهؿ
()

  .

 . (ُم٤م شمؽمك  )ومل ي٘مؾ  ﴾     ڻ  ڻ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أدل قمغم آهتامم سمٙمؾ رء دىمٞمؼ أو يمٌػم وم٤مًمّمٖمػم واًمٙمٌػم  (شمذر  )ٕن اًمٗمٕمؾ 

ؾمقاء ومٝمل ٓ متر قمغم رء ُمٝمام يم٤من صٖمػمًا وئٞماًل إٓ أطم٤مًمتف وهمػمت ُمـ ـمٌٞمٕمتف 

. سمّمٞمٖم٦م اعمْم٤مرع ٓؾمتحْم٤مر هذه اًمّمقرة اًمٕمجٞم٦ٌم  (شمذر  )وىم٤مل 

يتقاومؼ ُمع طم٤مل اًمريح اًمتل هل ُمـ أدق إؿمٞم٤مء  (شمذر  )وهذا اًمٗمٕمؾ 

. وأهقمٝم٤م ذم آٟمتِم٤مر 

                                                           

 . 180 / 5اعمحرر اًمقضمٞمز  . 394 / 4اًمٙمِم٤مف ( )

. ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اؾمتٕم٤مرة ودًٓم٦م ذم سم٤مب اًمّمقرة ( )

 ( . 599 / 8 )طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ( )
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وعم٤م يم٤من إهاليمٝم٤م إٟمام هق سم٤مًمٗم٤مقمؾ ﴾    ڻ     ۀ﴿ : وأقمرق ذم اًمٜمٗمل وم٘م٤مل » 

أي إشمٞم٤من إرادة ُمرؾمٚمٝم٤م ﴾    ۀ  ہ﴿ اعمخت٤مر ٟمٌف قمغم ذًمؽ سم٠مداة آؾمتٕمالء وم٘م٤مل 

وأُم٤م ُمـ أريدت رمحتف يمٝمقد قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٙم٤من هلؿ 

 شروطم٤ًم وراطم٦م ٓ قمٚمٞمٝمؿ
()

  .

ٟمص ذم ٟمٗمل اجلٜمس  (ُمـ  )ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل واًمٜمٙمرة اعمجرورة سمـ (ُمـ  )وضم٤مءت 

وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦م إٓ أن هذا اًمٕمٛمقم خمّمص سمدًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ ٕن اًمريح إٟمام شمٌكم 

إؿمٞم٤مء اًمتل متر قمٚمٞمٝم٤م إذا يم٤من ؿم٠مهن٤م أن يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمٌغم ، وم٢من اًمريح ٓ شمٌكم 

اجل٤ٌمل وٓ اًمٌح٤مر وٓ إودي٦م وإٟمام شمٌكم اًمدي٤مر وإؿمج٤مر واًمٜم٤مس واًمٌٝم٤مئؿ ، 

﴾   ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ﴿ : وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 
()

  .

أهن٤م ىمد طمدد هل٤م ُمـ اهلل اًمٌمء ﴾   ۀ  ہ﴿ وًمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمذي شم٠ميت قمٚمٞمف وهذا يٗمٝمؿ ُمٜمف أن هٜم٤مًمؽ أؿمٞم٤مء مل شم٠مت قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اجلامد اجل٤ٌمل 

ومل ي٘مؾ ﴾    ۀ  ہ﴿ واًمٌح٤مر وإودي٦م وُمـ اًمٌنم هقد وُمـ آُمـ ُمٕمف وىم٤مل 

. ضم٤مءت ٕن اإلشمٞم٤من ومٞمف جملء سمًٝمقًم٦م يدل قمغم ؾمٝمقًم٦م جمٞمئٝم٤م وهقمتف 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم شمًٚمٓمٝم٤م ومتٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمٌمء اًمذي ُمرت قمٚمٞمف وىم٤مل  (قمٚمٞمف  )وىم٤مل 

. ﴾          ہ        ہ  ہ﴿شمٕم٤ممم 

                                                           

 ( . 283 / 7 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

 ( . 11 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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واجلٕمؾ حتقيؾ وشمّمٞمػم سم٘مقة ىم٤مهرة ٓ يٕمٚمؿ يمٜمٝمٝم٤م ، وىمد ُمر سمٞم٤من ذًمؽ وذم 

قم٘مقسم٤مت إُمؿ هٜم٤م يمثػمًا ُم٤م يًتخدم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هذا اًمٗمٕمؾ ذم هذه اعم٘م٤مُم٤مت 

. اًمتل حتٛمؾ اًمتدُمػم واهلالك اًمذي يًٚمط قمغم اعمٕمذسملم 

ُم٦م ختتص سم٤مًمٕمٔمؿ اًم٤ٌمزم  (يم٤مًمرُمٞمؿ  )وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم شمِمٌٞمف ُم٤م هتٚمٙمف اًمريح  واًمرِّ

م اًمُٗمت٤مُت ُمـ اخلِم٥م واًمتٌـ وأرُم٧َّم قمٔم٤مُُمف إذا ؾُمح٘م٧م طمتك إذا  واحلٌؾ اًم٤ٌمزم اًمرِّ

ٟمٗمخ ومٞمٝم٤م مل يًٛمع هل٤م دويُّ 
()

  .

ُم٤م يٌس ُمـ ٟم٤ٌمت إرض وديس: اًمرُمٞمؿ ذم يمالم اًمٕمرب : ي٘مقل اًمٓمؼمي 
()

 

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ذم إحي٤مءاهت٤م شمٌلم ًمٜم٤م أن أىمقى رء ذم أضم٤ًمد ىمقم قم٤مد اًمٕمٔم٤مم 

 .واًمٕمٔمؿ هق آظمر ُم٤م يٌ٘مك ُمـ اعمٞم٧م ، وًمٙمـ هذه اًمريح ىمد ومت٧م قمٔم٤مُمٝمؿ وؾمح٘متٝم٤م 

وهذا يٌلم ًمٜم٤م دىم٦م اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمٕمؼمة قمـ اعمٕم٤مين اًمٙمثػمة اًمتل شمٕمٓمل يمؾ ُم٘م٤مم 

. وؾمٞم٤مق طم٘مف ُمـ اًمٌٞم٤من دون زي٤مدة أو ٟم٘مص 

. وذم ؾمقرة إطم٘م٤مف ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ىمقم هقد عم٤م رأوا اًمٕمذاب 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ﴿ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ           

 [ . 25 - 24: أي٤مت  ]﴾    ہ   ہ  ھ

                                                           

 . 203، ص  (رم  )، ُم٤مدة  (اًمراء  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م يمت٤مب ( )

 ( . 9 / 27 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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اًمًح٤مب اًمذي يٕمؽمض ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل اًمًامء ، واًمٕمرب : واًمٕم٤مرض 

شمًٛمل اًمًح٤مب اًمذي يرى ذم سمٕمض أىمٓم٤مر اًمًامء قمِمٞم٤ًم ، صمؿ يّمٌح ُمـ اًمٖمد ىمد 

اؾمتقى وطم٤ٌم سمٕمْمف إمم سمٕمض قم٤مرو٤ًم ، وذًمؽ ًمٕمروف ذم سمٕمض أرضم٤مء اًمًامء 

طمٞم٨م ٟمِم٠م
()

  .

:  يمام ىم٤مل إقمِمك 

ي٤م ُمـ يرى قم٤مرو٤ًم ىمد سم٧م أرُم٘مف       يم٠مٟمام اًمؼمق ذم طم٤موم٤مشمف اًمِمٕمؾ
()

 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم احل٤مل ومٝمؿ يِم٤مهدون  (يًت٘مٌؾ  )دون  ﴾   ژ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم 

. ذم هذه اًمٚمحٔم٤مت هذا اًمٕم٤مرض 

شمِمػم إمم أهنؿ يم٤مٟمقا ذم طم٤مضم٦م إمم اعمٓمر سمدًمٞمؾ ُم٤م  (هذا قم٤مرض ممٓمرٟم٤م  )ومجٚم٦م 

      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ ورد ذم ؾمقرة هقد ُمـ ىمقل هقد هلؿ 

 [ . 52: أي٦م  ]﴾    ۇ      ۇ  ۆ

وذيمر اًمٓمؼمي ومٞمام روى قمـ أهؾ اًمت٠مويؾ أهنؿ طمٌس قمٜمٝمؿ اعمٓمر زُم٤مٟم٤ًم ، ومٚمام 

يمذب هقد ومٚمام : وذيمر أهنؿ ىم٤مًمقا  ﴾ ڑ  ڑ  ک  ک﴿ رأوا اًمٕمذاب ُم٘مٌاًل 

﴾   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿ : ظمرج إًمٞمٝمؿ ومِم٤مُمف ، ىم٤مل 
()

  .

                                                           

 ( . 32 / 26 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 146 م ، ص 1994-  هـ 1414دار ص٤مدر ، سمػموت ،  (ط  )ديقان إقمِمك ، ( )

 ( . 32 / 26 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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وأـمٚمؼ قمغم اعمرئل وٛمػم اًمٕمذاب ٕن اعمرئل ؾم٥ٌم اًمٕمذاب وهق ُم٤م محٚمتف 

. اًمريح 

اًمتقضمف ىم٤ٌمًم٦م اًمٌمء ، أي ؾم٤مئرًا ٟمحق أوديتٝمؿ وأودي٦م مجع واِد : وآؾمت٘م٤ٌمل 

اًمًٝمقل ويٓمٚمؼ اًمقادي قمغم حمٚم٦م اًم٘مقم وٟمزهلؿ إـمالىم٤ًم أهمٚمٌٞم٤ًم ٕن هم٤مًم٥م ُمٜم٤مزهلؿ ذم 

وُم٘م٤مر اعمٞم٤مه ، ومجع إودي٦م سم٤مقمت٤ٌمر يمثرة ُمٜم٤مزهلؿ واٟمتِم٤مره٤م
()

  .

ًمٚمدًٓم٦م قمغم ؿمٛمقًمف وقمٛمقُمف  (إودي٦م  )وإو٤مومتف إمم  (ُمًت٘مٌؾ  )وذم شمٜمٙمػم 

ًمتٚمؽ إودي٦م واعم٤ًميمـ ومٝمق ُمتقضمف سمنقم٦م ٟمحقه٤م ، وذم اؾمؿ اإلؿم٤مرة اًمتل 

ًمٚم٘مري٥م ُم٤م ي١ميمد مح٘مٝمؿ ذم ي٘مٞمٜمٝمؿ سم٠من هذا اًمٕم٤مرض ُم٤م هق إٓ ُمٓمر ٟم٤مزل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلػم 

.واًمرمح٦م إٟمف اجلٝمؾ واًمتٙمذي٥م اًمذي اؾمتٛمرَّ هبؿ طمتك آظمر حلٔم٤مهتؿ   

وي٘م٤مل إن هذا اًمٕم٤مرض ظمرج قمٚمٞمٝمؿ ُمـ واد هلؿ ي٘م٤مل ًمف اعمٖمٞم٨م ، ومٚمام رأوه 

اؾمتٌنموا ظمػماً 
()

دون  (هذا  )وهذا ُم٤م يٌلم ًمٜم٤م اًمن ذم اؾمتخدام اؾمؿ اإلؿم٤مرة  . 

همػمه ومٝمؿ يِمػمون إمم رء ىمد قمٝمدوه ُمـ ىمٌؾ وشمٕمقدوا قمٚمٞمف وذم اؾمؿ اإلؿم٤مرة 

شمّمقير عم٤م ظم٤مًم٩م اًمٜمٗمقس ُمـ اًمٌِم٤مؿم٦م واًمٗمرح اًمذي هقم٤من ُم٤م حيلم اٟمٙمِم٤مومف وم٘مد 

. اٟمٕم٘مد همامم اًمٕمذاب 

 ٕٟمف أسمٓم٠م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ، ويمٚمٛم٦م  (ؾمٞمٛمٓمرٟم٤م  )دون  (ممٓمرٟم٤م  )وىم٤مًمقا 

. شمٌلم ُمدى شم٠ميمدهؿ وي٘مٞمٜمٝمؿ سم٠مٟمف ُمٓمر وًمٞمس سمٕمذاب  (ممٓمرٟم٤م  )

                                                           

 ( . 49 / 26 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 32 / 26 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ﴿ ومج٤مء اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ هقد قمٚمٞمف اًمًالم سم٘مقًمف 

وسمؾ طمرف إرضاب يدظمؾ قمغم اعمٗمردات واجلٛمؾ وم٢من دظمؾ قمغم مجٚم٦م ﴾    ڳ  ڱ

يم٤من ُمٕمٜمك اإلرضاب إُم٤م إسمٓم٤مًمٞم٤ًم ، وإُم٤م اٟمت٘م٤مًمٞم٤مً 
()

  .

وهٜم٤م دظمٚم٧م قمغم مجٚم٦م وىمد ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م اًمتل دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٌٓمؾ ُمٕمٜمك 

اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وُمـ اًمقضمٝم٦م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ضم٤مءت سمؾ ذم ُمقىمٕمٝم٤م ًمٚمرد ىم٤مـمٕم٦م هيٕم٦م 

حتٛمؾ شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمٛمٞم٘م٤ًم جيٕمؾ ُمـ ؾمٙمر سمام اقمت٘مده صقاسم٤ًم يتٜمٌف إمم هذا اًمرد وًمٙمـ ىمد 

. وم٤مت أوان وىميض إُمر 

وهذا اًمرد يٌلم احلنة واًمٙمٛمد اًمذي أص٤مب هقدًا ذم ٟمٗمًف قمغم ىمقُمف 

. اعمٝمٚمٙملم وهؿ ذم آظمر حلٔم٤مهتؿ ُم٤م زاًمقا ذم همٞمٝمؿ ُم٤مولم 

. ﴾    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿ وىم٤مل 

وىمد ُمر شمٗمّمٞمؾ احلدي٨م ذم يمٚمٛم٦م اًمريح
()

وهل هٜم٤م ٟمٙمرة وُمٗمردة وهذا يدل .  

. قمغم هقهل٤م وىمقهت٤م 

وضمٕمؾ اًمٕمذاب ُمٔمرووم٤ًم ذم اًمريح ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمت٥ًٌم ٕن اًمٔمرومٞم٦م أؿمد » 

ش ُمالسم٦ًم سملم اًمٔمرف واعمٔمروف ُمـ ُمالسم٦ًم اًم٥ًٌم واعم٥ًٌم
()

  .

                                                           

 ( . 223 / 3 )ُمٕم٤مين اًمٜمحق ( )

. ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )

 ( . 50 / 26 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )



 

 
 

 

117 

ًمٞمدل قمغم آهتامم سمٕمذاب اًم٘مقم وم٘مد ضم٤مءت اًمريح ُمـ ﴾     ڱ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم 

. أضمٚمٝمؿ 

ومٚمـ حيّمؾ إمل ًمتدُمػم اجلامدات وإٟمام إمل عمـ يِمٕمر سمف ويتجرع همّمّمف 

. وهؿ ه١مٓء اًمٓمٖم٤مة ُمـ ىمقم هقد 

سمّمٞمٖم٦م اعمْم٤مرع ًمتّمقير احلدث واؾمتحْم٤مره وهل  ﴾ ڱ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

. ذم شمدُمػمه٤م ُمًتٛمرة دائ٦ٌم ٓ شمٌ٘مك وٓ شمذر 

واًمتدُمػم إدظم٤مل اهلالك قمغم اًمٌمء
()

  .

أي خترب يمؾ رء وشمرُمل سمٕمْمف قمغم سمٕمض ومتٝمٚمٙمف ، وشمٚم٘مك سمٕمْمٝمؿ قمغم 

مم٤م أرؾمٚم٧م . ﴾    ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ﴿ سمٕمض سقمك هٚمٙمك وإٟمام قمٜمك سم٘مقًمف 

هباليمف ، ٕهن٤م مل شمدُمر هقدًا وُمـ يم٤من آُمـ سمف
()

  .

. ىمد شم٘مدُم٧م وهل شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم  (يمؾ  )وهٜم٤م ٟمجد أن 

إذا شم٘مدُم٧م (يماًل  )إن » : ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ 
()

 شم٘متيض اإلطم٤مـم٦م سم٤مجلٜمس ، وإذا 

شم٠مظمرت ويم٤مٟم٧م شمقيمٞمدًا اىمتْم٧م اإلطم٤مـم٦م سم٤معم١ميمد ظم٤مص٦م ، ضمٜم٤ًًم ؿم٤مئٕم٤ًم يم٤من أو 

 شُمٕمٝمقداً 
()

  .

                                                           

 . 172ص  (يمت٤مب اًمدال  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ( )

 ( . 33 / 26 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 ( . 213 - 212 / 1 )سمدائع اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ( )

. يمؾ ُمع اًمٜمٙمرة شمٙمقن ُم١مؾم٦ًم ًمٚمٕمٛمقم ( )
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وهل هٜم٤م أوم٤مدت اًمٕمٛمقم اسمتداًء ، ومل شمدع اطمتامًٓ ًمٖمػم اإلطم٤مـم٦م ، وإذا شم٠مظمرت 

ويم٤مٟم٧م ُم١ميمدة اطمتٛمؾ اًمٙمالم اًمٕمٛمقم وهمػمه ، صمؿ ضمئ٧م سمام يرومع اطمتامل قمدم 

اًمٕمٛمقم صمؿ إهن٤م ُمع اًمت٘مدم يٛمٙمـ اًمتٕمٌػم هب٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اإلطم٤مـم٦م واًمِمٛمقل 

سمّمقرة أوؾمع مم٤م شم٘مع ُم١ميمدة وم٢مهن٤م إذا وىمٕم٧م ُم١ميمدة أوم٤مدت اًمٕمٛمقم ذم اعمٕم٤مرف 

وم٘مط ، أُم٤م إذا شم٘مدُم٧م ، وم٢مهن٤م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم ذم اًمٜمٙمرات واعمٕم٤مرف ُمٗمردًا أو همػمه مم٤م 

. ﴾    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴿ : ٓ يّمح أن ي٘مع ُم١ميمدًا وذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. وهل أقمؿ يمٚمٛم٦م ذم اإلطم٤مـم٦م  (رء  )وضم٤مءت سمٕمده٤م يمٚمٛم٦م 

أي مم٤م أرؾمٚم٧م هباليمف وهذه اجلٛمٚم٦م طم٤مل ُمـ وٛمػم ﴾    ں  ڻ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أي شمدُمػمًا قمجٞم٤ًٌم ووم٤مئدة هذه احل٤مل شم٘مري٥م يمٞمٗمٞم٦م شمدُمػمه٤م يمؾ رء ،  (شمدُمر  )

سم٥ًٌم أُمر رهب٤م أي شمًخػمه إؿمٞم٤مء هل٤م وم٤مًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م
()

  .

وإو٤موم٦م اًمريح ًمٚمرب ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن اًمريح وشمٍميػ أقمٜمتٝم٤م مم٤م يِمٝمد ًمٕمٔمؿ 

ىمدرشمف ، ٕهن٤م ُمـ أقم٤مضم٥م ظمٚم٘مف وأيم٤مسمر ضمٜمقده ، وذيمر إُمر ويمقهن٤م ُم٠مُمقرة ُمـ 

ضمٝمتف قمز وضمؾ يٕمْمد ذًمؽ وي٘مقيف
()

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم .  

وًمٞمس . أي ص٤مروا ، وأصٌح هٜم٤م ُمـ أظمقات ص٤مر  (وم٠مصٌحقا  ).  ﴾ ۀ

أن شمدُمػمهؿ يم٤من ًمٞماًل وم٢مهنؿ دُمروا أي٤مُم٤ًم وًمٞم٤مزم ، ومٌٕمْمٝمؿ هٚمؽ ذم اًمّم٤ٌمح : اعمراد 

وسمٕمْمٝمؿ هٚمؽ ُم٤ًمًء وًمٞمالً 
()

  .

                                                           

 ( . 50 / 26 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 300 / 4 )يٜمٔمر اًمٙمِم٤مف ( )

 ( . 51 / 26 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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.  ﴾   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ﴿: وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ىمرأ قم٤مصؿ ، ومحزة ، ويٕم٘مقب ، وظمٚمػ ٓ ُيرى سمْمؿ اًمٞم٤مء قمغم اًمٌٜم٤مء 

ٓ يرى رء إٓ  ): سم٤مًمرومع ، ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ، واًمت٘مدير  (وُم٤ًميمٜمٝمؿ  )ًمٚمٛمٗمٕمقل 

اعم٘مدر واعم٤ًميمـ ٟم٤مئ٥م ( رء ) وًمذًمؽ ذيمر اًمٗمٕمؾ ، ٕٟمف حمٛمقل قمغم  (ُم٤ًميمٜمٝمؿ 

. وم٤مقمؾ 

سمت٤مء ومقىمٞم٦م ُمٗمتقطم٦م ، قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ، وهق  (ٓ شَمرى  )وىمرأ اًم٤ٌمىمقن 

﴾    ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ﴿ :  ، يٗمٝمؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ملسو هيلع هللا ىلصظمٓم٤مب ًمٚمٜمٌل 

واعمراد سمف اًمٜمٌل ( أٟم٧م ) وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٤مًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمًتؽم شم٘مديره  [ 21: أي٦م  ]

 (ُم٤ًميمٜمٝمؿ  ) وجيقز أن يٙمقن اخلٓم٤مب قم٤مُم٤ًم ًمٙمؾ ُمـ يّمٚمح ًمف اخلٓم٤مب وملسو هيلع هللا ىلص

سم٤مًمٜمّم٥م ، ُمٗمٕمقل سمف
()

  .

وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اًم٘مراءة سم٤مًمت٤مء ، ُمٗمتقطم٦م جيقز أن شمٙمقن ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٙمؾ أطمد 

ي٠ميت ُمٜمف اًمرؤي٦م شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم أن طم٤مهلؿ سمحٞم٨م ًمق طمي يمؾ أطمد سمالدهؿ ٓ يرى ومٞمٝم٤م 

إٓ ُم٤ًميمٜمٝمؿ
()

  .

 . ملسو هيلع هللا ىلصوومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم سم٘م٤مء آصم٤مر شمٚمؽ اعمٜم٤مزل واعم٤ًميمـ ًم٘مقم قم٤مد إمم قمٝمد اًمٜمٌل 

سم٤مًمْمؿ اًمت٘مدير ٓ يرى  (ٓ ُيرى  )وقمغم ىمراءة قم٤مصؿ ومحزة ، ويٕم٘مقب ، 

رء ُمٜمٝمؿ
()

، وذم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل شمّمقير هلقل همٞم٤مهبؿ قمـ احلٞم٤مة واظمتٗم٤مئٝمؿ وأن  

                                                           

 . 305 / 3اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم : اٟمٔمر ( )

 . 578 / 5يٜمٔمر شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 ( . 102 / 5 )اعمحرر اًمقضمٞمز ( )



 

 
 

 

120 

شمٚمؽ اًمدي٤مر اظمتٗم٧م ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة ُمٜمٝم٤م ًمٙمؾ ذي روح ُمـ اًمٜم٤مس واًمدواب 

. وإٟمٕم٤مم واحلنمات إٟمف همٞم٤مب مج٤مقمل وومٜم٤مء أسمدي ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م 

وًمٕمؾ هذه اًم٘مراءة شمّمقر همٞم٤مهبؿ حت٧م اًمرُم٤مل سمٕمد أن سقمتٝمؿ اًمريح يدل 

 قمغم ذًمؽ ـمٌٞمٕم٦م أروٝمؿ ومٝمل أرض ذات رُم٤مل وهذا ُم٤م شمدل قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م 

 . (إطم٘م٤مف  )

 إطم٘م٤مف مجع طم٘مػ وهق ُمـ اًمرُمؾ ُم٤م اؾمتٓم٤مل ومل يٌٚمغ أن يٙمقن » و

 شضمٌالً 
()

:  وإي٤مه قمٜمك إقمِمك .  

ُف       ظمريُػ ؿَمامِل يؽمُك اًمقضمَف أىمتام يٚمقذ إمم أرـم٤مة طم٘مِػ شمُٚمٗمُّ
()

 

وم٤مًم٘مراءة إومم هتتؿ سم٤معمخ٤مـم٥م واًمث٤مٟمٞم٦م شمريمز قمغم ُمِمٝمد اًمٖمٞم٤مب واًمٗمٜم٤مء اًمذي 

يتالءم ُمٕمف اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل وم٘مد ذهٌقا ُمـ همػم رضمٕم٦م وأصٌح٧م دي٤مرهؿ ٟم٤مـم٘م٦م قمـ 

. طم٤مهلؿ وطم٤مل ىمّمتٝمؿ 

ۆ    ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ىمقم هقد ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م 

ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې   ې  ې  ې
() 

ى  ى  ائ  ائ  

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  

 [ . 8 - 4: أي٤مت  ]﴾    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

                                                           

 ( . 28 / 26 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 187ص  ( هـ 1414دار ص٤مدر ، سمػموت ،  )ديقان إقمِمك ، ط ( )

. ُمر احلدي٨م قمـ هذه اًمٙمٚمامت ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )
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سمٞم٤من هلقل ُم٤م أطمدق سم٤مًم٘مقم ُمـ  (هٚمٙمقا  )دون  ( أهٚمٙمقا )وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومقصػ اًمريح سم٤مؾمؿ  ﴾   ى﴿اًمٜم٘مٛم٦م واًمٖمْم٥م واًم٠ٌمس اًمِمديد وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اًمٗم٤مقمؾ أي ذات قمتق ًمٚمدًٓم٦م قمغم ٟم٦ًٌم هذا اًمقصػ هل٤م ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م طمتك 

أهٚمٙم٧م اًم٘مقم واؾمت٠مصٚمتٝمؿ ، ومّمٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ سمٞمٜم٧م اؾمتٛمرار قمتقه٤م ـمٞمٚم٦م أي٤مم 

واًمٕمتق اًمٜمٌق قمـ اًمٓم٤مقم٦م. اًمٕمذاب يمٚمٝم٤م يمام شمدل أي٤مت قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم 
()

  .

أي قمت٧م قمغم ظمزاهن٤م ذم اهلٌقب ومتج٤موزت ذم اًمِمدة واًمٕمّمقف ُم٘مداره٤م 

اعمٕمروف ذم اهلٌقب واًمؼمد
()

  .

 واعمٕمٜمك اعمراد أهن٤م قمت٧م قمغم ىمقم قم٤مد سمِمدهت٤م ومٝمل ىم٤مهرة ٓ يًتٓمٞمع 

أطمد أن يٛمتٜمع سمٌمء ُمٜمٝم٤م ومال ُمًٙمـ وٓ ضمٌؾ و ٓ ُمٙم٤مٟم٤ًم ُمٜمخٗمْم٤ًم أو حمٗمقرًا ذم 

إرض حيج٥م قمٜمٝمؿ قمتقه٤م وهذا يٌلم أهن٤م ريح همػم ُمٕمٝمقدة ُمـ ىمٌؾ ٕهن٤م ضم٤مءت 

واهلل ﴾   ې﴿: ُمـ قمكم ىمدير ، وًمذًمؽ طمًـ اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أقمٚمؿ
()

  .

ٕٟمف عم٤م سملم شمٕم٤ممم قمتقه٤م  (أرؾمٚمٝم٤م  )دون ىمقًمف  ﴾ ائ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ًمتٌلم أن هذا اًمٕمتق سمتدسمػم رهب٤م هل٤م وشمٓمقيٕمف هل٤م  (ؾمخره٤م  )اًمِمديد ضم٤مءت يمٚمٛم٦م 

هلذا اًمٖمرض وطمتك ٓ يتٓمرق إمم اًمذهـ يمقن هذه اًمريح ىمد قمت٧م سمٜمٗمًٝم٤م وإٟمام 

. سمتٍميػ ُمٍمف وشمدسمػم ُمدسمر ًمف ُم٘م٤مًمٞمد يمؾ رء 

                                                           

 . 321، ص  (قمت٤م  )، ُم٤مدة  (يمت٤مب اًمٕملم  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ( )

 ( . 60 / 29 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

. طمٞم٨م إن هذا اإلهالك اًمٖمػم ُمٕمٝمقد ٓ يٙمقن إٓ ُمـ إًمف ُمٝمٞمٛمـ قمٔمٞمؿ ( )
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واًمتًخػم ؾمٞم٤مىم٦م إمم اًمٖمرض اعمختص ىمٝمراً 
()

  .

وًمٙمـ اًم٘مقل سم٠من هذه اًمريح ىُمٝمرت طمتك شم١مدي اًمٖمرض يمالم همػم دىمٞمؼ وم٤مهلل 

شمٕم٤ممم ي٘مقل ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن ويمؾ رء ًمف ـم٤مئع ُمٜم٘م٤مد واًمريح ُمـ ضمٜمقده وإٟمام 

اًمتًخػم اؾمتٕمامل اًمٌمء سم٤مٓىمتدار. إطمًـ أن ي٘م٤مل يمام ىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل 
()

  .

ًمٞمدل قمغم أٟمف شمًخػم شمٕمذي٥م ٓ  (هلؿ  )دون  ﴾ ائ  ەئ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .  (قمٚمٞمٝمؿ  )رمح٦م ومٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م ذيمر أداة آؾمتٕمالء 

إن اهلل يمٚمػ اًمريح وذًمٚمٝم٤م ًمٚمٕمذاب ومٚمؿ يٛمٙمٜمٝم٤م ُمع قمتقه٤م إٓ » ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل 

أن يم٤مٟم٧م ـمقع أُمره وصٜمٞمٕم٦م قمٔمٛمتف وىمٝمره ، وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمًقرة ًمتح٘مٞمؼ 

إُمقر ويمِمػ اعمِمٙمؾ وإيْم٤مح اخلٗمل ، طم٘مؼ ومٞمٝم٤م قمذاهبؿ حت٘مٞم٘م٤ًم مل يت٘مدم ُمثٚمف 

ومذيمر إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم ، وىمدم اًمٚمٞم٤مزم ٕن اعمّم٤مي٥م ومٞمٝم٤م أومٔمع وأىمٌح وأؿمؼ ًم٘مٚم٦م 

اعمٖمٞم٨م واجلٝمؾ سم٤معم٠مظمذ واخلٗم٤مء ذم اعم٘م٤مصد واعمٜم٤مومذ ، وٕن قمدده٤م ُمذيمر ذم اًمٚمٗمظ 

وشمذيمػم اًمٚمٗمظ أدل قمغم ىمقة اعمٕمٜمك وًمذًمؽ ضمٕمؾ اعمٛمٞمز مجع يمثرة ، وٕهن٤م ؾمٌع ، 

 شواًمًٌع ُم٤ٌمًمغ ومٞمف وهق أمجع اًمٕمدد
()

  .

.  ﴾   وئ  ۇئ  ۇئ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 

. سمتٖمٚمٞم٥م إي٤مم قمغم اًمٚمٞم٤مزم - وم٘م٤مل طمًقُم٤ًم 

                                                           

 . 227، ص  (ؾمخر  )، ُم٤مدة  (يمت٤مب اًمًلم  )اعمٗمردات ، ( )

 ( . 122 / 8 )يٜمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

 ( . 122 / 8 )يٜمٔمر اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( )
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جيقز أن يٙمقن مجع طم٤مؾمؿ ُمثؾ ىمٕمقد مجع ىم٤مقمد وؿمٝمقد مجع ؿم٤مهد ، همٚم٥م » و

: ومٞمف إي٤مم قمغم اًمٚمٞم٤مزم ٕهن٤م أيمثر قمددًا إذ هل صمامٟمٞم٦م أي٤مم وهذا ًمف ُمٕم٤من ُمٜمٝم٤م 

أن يٙمقن اعمٕمٜمك يت٤مسمع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ، أي ٓ ومّمؾ سمٞمٜمٝمام واحلًقم ُمِمتؼ  - 1

ُمـ طمًؿ اًمداء سم٤معمٙمقاة إذ يٙمقى ويت٤مسمع اًمٙمل أي٤مُم٤ًم ومٞمٙمقن إـمالىمف اؾمتٕم٤مره 

. وًمٕمٚمٝم٤م ُمـ ُمٌتٙمرات اًم٘مرآن 

أن يٙمقن ُمـ احلًؿ وهق اًم٘مٓمع أي طم٤مؾمٛم٦م ُمًت٠مصٚم٦م وُمٜمف ؾمٛمل  - 2

اًمًٞمػ طم٤ًمُم٤ًم ٕٟمف ي٘مٓمع ، أي طمًٛمتٝمؿ ومٚمؿ شمٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمدًا وقمغم هذيـ اعمٕمٜمٞملم 

. أو طم٤مل ُمٜمٝم٤م  ﴾    ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿ومٝمق صٗم٦م ًمـ

ُمّمدرًا يم٤مًمِمٙمقر واًمدظمقل ومٞمٜمتّم٥م قمغم اعمٗمٕمقل  (طمًقُم٤ًم  )أن يٙمقن  - 3

أي ؾمخره٤م قمٚمٞمٝمؿ ٓؾمتئّم٤مهلؿ وىمٓمع داسمرهؿ ويمؾ  (ؾمخره٤م  )ٕضمٚمف وقم٤مُمٚمف 

هذه اعمٕم٤مين ص٤مًمح ٕن يذيمر ُمع هذه إي٤مم ، وم٢ميث٤مر هذا اًمٚمٗمظ ُمـ مت٤مم سمالهم٦م 

اًم٘مرآن
()

  .

ُمتت٤مسمٕم٦م إلمج٤مع احلج٦م ُمـ أهؾ اًمت٠مويؾ  (طمًقُم٤ًم  )ويرضمح اًمٓمؼمي أن ُمٕمٜمك 

إذا شمت٤مسمع اًمٌمء ومٚمؿ  (اًمت٤ٌمع  )احلًقم : قمغم ذًمؽ ، ويم٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ي٘مقل 

يٜم٘مٓمع أوًمف قمـ آظمره ىمٞمؾ ومٞمف طمًقم
()

 . 

                                                           

 ( . 117 / 29 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 63 / 29 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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ىمد دًم٧م هذه اًمدٓٓت ويم٤من شم٠ميمٞمده٤م قمغم  (طمًقم  )ومٝمٜم٤م ٟمجد أن يمٚمٛم٦م 

 اًمتت٤مسمع أدق ٕن اًمًٞم٤مق عم٤م سملم ـمقل اًمٕمذاب وُمٙمثف ضم٤مءت يمٚمٛم٦م 

هٜم٤م شمٌلم شمت٤مسمٕمف وشمقاصٚمف ُمـ همػم ومتقر أو شمراخ ، وم٤مًمٞمقم إول وأظمر  (طمًقم  )

ؾمقاء ومام أؿمده ُمـ قمذاب يم٤من ىمد ُم٣م ذم ىمقم هقد ؟؟ واعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ 

شمدل قمغم اعمٕم٤مين اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ اًم٘مٓمع وآؾمتئّم٤مل وطمًؿ إُمر وىمْم٤مئف وُم٤م حيٛمٚمف 

. اعمٕمٜمك ُمـ اًمتّمقير وهمٜمك اًمدًٓم٦م 

ظمٓم٤مب ًمٖمػم ُمٕملم ، أي ومػمى  (ومؽمى اًم٘مقم ومٞمٝم٤م سقمك  )واخلٓم٤مب ذم ىمقًمف 

اًمرائل ًمق يم٤من رائٞم٤ًم وهذا أؾمٚمقب ذم طمٙم٤مي٦م إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٖم٤مئ٦ٌم شمًتحي ومٞمف 

شمٚمؽ احل٤مًم٦م يم٠مهن٤م طم٤مرضة
()

(سقمك  )و . 
()

مجع سيع وهق اعمٚم٘مك قمغم إرض  

. ُمٞمت٤ًم 

.  ﴾ ىئ  ی  ی  ی  ی﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أي ظمّمقص٤ًم  (هلؿ  )أي أهي٤م اعمخ٤مـم٥م اخلٌػم سم٤مًمٜم٤مس ذم مجٞمع إُمّم٤مر 

أي سم٘م٤مء أو  (ُمـ سم٤مىمٞم٦م  )وأقمرق ذم اًمٜمٗمل وقمؼم سم٤معمّمدر اعمٚمحؼ سم٤مهل٤مء ُم٤ٌمًمٖم٦م وم٘م٤مل 

ٟمٗمس ُمقصقوم٦م سم٤مًمٌ٘م٤مء
()

  .

                                                           

 ( . 118 / 29 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

. سم٘مٞم٦م اًمٙمٚمامت ُمرَّ قمٚمٞمٝم٤م احلدي٨م ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )

 ( . 123 / 8 )يٜمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ( )



 

 
 

 

 

 

 

 

الفصن الجالح  

أسزار تٍٕع املفزدات يف تصٕٖز ِالك قًٕ صاحل 

 

:  ويِمٛمؾ ُمٌحثلم 

.  أهار شمٜمقع اعمٗمردات ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت :املبحث األول 

.  أهار شمٜمقع اعمٗمردات واصٓمٗم٤مئٝم٤م ذم همػم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت  :املبحث الثاين 

 



 

 
 

 

126 

املبحح األٔه 

أسزار تٍٕع املفزدات يف املتظابْ وَ اآلٖات 

أول ُم٤م يٚمحظ ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ُمـ شمٜمقع اًمٙمٚمامت ذم ذيمر اًمّم٤مقم٘م٦م اًمتل طمٚم٧م 

سم٘مقم ص٤مًمح وُم٤م ورد ُمـ مجع اًمدار وإومراده٤م ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م أشمٞم٦م ُمـ ىمقًمف 

ؾمقرة إقمراف ، آي٦م  ]﴾    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴿ : شمٕم٤ممم 

78 . ] 

﴾      ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 67ؾمقرة هقد ، أي٦م  ]

 [ . 83ؾمقرة احلجر ، أي٦م  ]﴾    ڱ   ڱ   ڱ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁  ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 45ؾمقرة اًمذاري٤مت ، أي٦م  ]﴾             

ؾمقرة  ]﴾    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 31اًم٘مٛمر ، أي٦م 

وىمٌؾ اًمٌدء ذم سمٞم٤من أهار اًمتٜمقع ذم اًمٙمٚمامت اًمقاردة ذم أي٤مت يٚمحظ احت٤مد أي٤مت 

اًمٙمريامت ذم إيراد يمٚمٛم٦م إظمذ ًمٚمٔم٤معملم عم٤م ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم هم٤مي٦م اًمٕمٜمػ وىمقة 

اًمٌٓمش وؾمٝمقًم٦م إيراده ، وىمد ورد ذم أي٤مت قمغم صٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ًمٚمدًٓم٦م قمغم حت٘م٘مف 

وهقم٦م ُمْم٤مئف ، وهق يّمقر أطمداصم٤ًم ُم٤موٞم٦م ، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًتٕمٛمؾ هذا اًمٗمٕمؾ ذم اهلالك 

 واإلطم٤مـم٦م ومتٙمـ أظمذ ُمـ وقم٘مقسم٤مت إُمؿ اًمٖم٤مسمرة ٕٟمف أدل قمغم ُمٕمٜمك آؾمتئّم٤مل
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ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ﴿ اعم٠مظمقذ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر 

هٜم٤م ٕن أي٦م هٜم٤م هتقن ُمـ ؿم٠مهنؿ ومٝمؿ ٓ  (أظمذ  )ومل يٙمـ اًمٗمٕمؾ ﴾   ڤ

. حيتٛمٚمقن إٓ صٞمح٦م واطمدة ومٙم٤من أرؾمٚمٜم٤م هٜم٤م دون إظمذ واهلل أقمٚمؿ 

:  وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴾   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وهذه ﴾   ڱ   ڱ   ڱ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴾    ڻ  ڻ  ڻ﴿ 

﴾   ڱ﴿ أي٤مت شمدل قمغم وىمقع اًمٕمذاب ذم وىم٧م اًمّم٤ٌمح سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إذن ومال ُمٙم٤من ًم٘مقل اًمٓم٤مهر ذم ؾمقرة إقمراف ُمـ - أي داظمٚملم ذم وىم٧م اًمّم٤ٌمح 

سمٛمٕمٜمك ص٤مروا سمؾ هل سمٛمٕمٜمك أصٌحقا أيْم٤ًم ومٝمؿ ىمد دظمٚمقا وىم٧م  (أصٌحقا  )أن 

اًمّم٤ٌمح واًمٕمذاب طمؾ قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اًمقىم٧م وصػمهؿ إمم هذا احل٤مل
()

  .

طمٞم٨م  (أصٌحقا  )وىمد أطمًـ اًمٌ٘م٤مقمل ذم شمٚمٛمس إهار اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ذم يمٚمٛم٦م 

ومٞمٝم٤م زي٤مدة ذم اًمتخقيػ واًمت٠مؾمٞمػ سمام وىمع هلؿ ُمـ اًمتحن ًمق أدريمف أطمد » ي٘مقل 

ُمٜمٝمؿ ، ٕن اإلٟم٤ًمن يٗمرح إذا أصٌح سم٘مٞم٤مُمف ُمـ ٟمقُمف ُمًؽمحي٤ًم ىم٤مدرًا قمغم ُم٤م يريد 

سمٕمد هذه - ُمـ احلريم٤مت ًمالؾمتٛمت٤مع سمام يِمتٝمل ُمـ اًمتٍموم٤مت ، وم٠مصٌح ه١مٓء 

ظمٗمقشم٤ًم أمجٕملم يمٜمٗمس واطمدة رضم٤مًٓ وٟم٤ًمًء صٖم٤مرًا - اًمّمٗم٦م قمغم ُم٤م ىمص اهلل 

 شويم٤ٌمرًا يم٠مهنؿ مل يٙمقٟمقا أصالً 
()

  .

                                                           

 ( . 227 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )

 . 551 / 3ٟمٔمؿ اًمدرر ًمٚمٌ٘م٤مقمل ( )



 

 
 

 

128 

ذم ؾمقرة إقمراف وىم٤مل ذم ؾمقرة هقد ﴾    ں  ں﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 [ . 67: أي٦م  ]﴾    ڱ   ڱ  ں  ں﴿ 

وذم ؾمقرة  [ 83: أي٦م  ]﴾    ڱ   ڱ   ڱ﴿ وذم ؾمقرة احلجر 

﮸  ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم  [ 17أي٦م  ]﴾    ې  ې  ې  ې﴿ ومّمٚم٧م 

ٿ  ٹ  ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم  [ 44: ؾمقرة اًمذاري٤مت ، أي٦م  ]﴾   ﮹  ﮺  ﮻

 [ . 31: ؾمقرة اًم٘مٛمر ، أي٦م  ]﴾    ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ

ومٛمرة ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمرضمٗم٦م وُمرة اًمّمٞمح٦م وىمد أظمؼمت أي٤مت إظمرى أن 

قمذاب ىمقم ص٤مًمح ىمد يم٤من سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م ومامذا ي٘مّمد إذن سم٤مًمرضمٗم٦م واًمّمٞمح٦م ؟ 

رضمػ سمٗمالن يمذا : اًمرضمٗم٦م هل اًمّمٞمح٦م واًمرضمٗم٦م اًمٗمٕمٚم٦م ، ُمـ ىمقل اًم٘م٤مئؾ 

يرضمػ وذًمؽ إذا طمريمف وزقمزقمف
()

: يمام ىم٤مل إظمٓمؾ  

أُم٤م شمريٜمل طمٜم٤مين اًمِمٞم٥م ُمـ يمؼم          يم٤مًمٜمن أرضمػ واإلٟم٤ًمن ُمٝمدود
()

 

واًمرضمٗم٦م يمام ي٘مقل اًمٗمراء واًمزضم٤مج اًمزًمزًم٦م اًمِمديدة
()

  .

                                                           

 ( . 273 / 8 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 ( . 146 )ديقان إظمٓمؾ ص ( )

 ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ زي٤مد اًمٗمراء ، حت٘مٞمؼ أمحد يقؾمػ ٟمج٤ميت ، وحمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر ، ( )

، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن  ( 384 / 1 ) م ، 2001-  هـ 1422، اًم٘م٤مهرة ، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،  (3)ط 

ي ، حت٘مٞمؼ د ، سمػموت  (1)قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌده ؿمٚمٌل ، ط / وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ اًمنَّ

 ( . 351 / 2 ) م 1988-  هـ 1408ًمٌٜم٤من ، قم٤ممل اًمٙمت٥م ، - 
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واًمّمٞمح٦م ارشمٗم٤مع اًمّمقت
()

اًمرضمٗم٦م اوٓمراب » ي٘مقل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر .  

إرض واردم٤مضمٝم٤م ومتٙمقن طمقادث ؾماموي٦م يم٤مًمري٤مح اًمٕم٤مصٗم٦م واًمّمقاقمؼ ، 

وشمٙمقن ُمـ أؾم٤ٌمب أروٞم٦م يم٤مًمزٓزل ، ومٕمٚمٛمٜم٤م أن اًمذي أص٤مب صمٛمقد هق ص٤مقم٘م٦م 

أو صقاقمؼ ُمتقاًمٞم٦م رضمٗم٧م أروٝمؿ وأهٚمٙمتٝمؿ صٕم٘ملم ، وحيتٛمؾ أن شم٘م٤مرهن٤م 

 شزٓزل أروٞم٦م
()

  .

أن اًمّم٤مقم٘م٦م اًمتل ذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة - واهلل أقمٚمؿ - واًمذي ئمٝمر 

ومّمٚم٧م واًمذاري٤مت ص٤مقم٘م٦م ـم٤مهمٞم٦م ُمتج٤موزة ًمٚمحدود وهل ُمـ ؿمدة آصم٤مره٤م ىمد 

أطمدصم٧م ُمٕمٝم٤م صقشم٤ًم قمٔمٞماًم ومٚمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م سم٤مًمّمٞمح٦م ذم ؾمقرة هقد واحلجر 

واًمذاري٤مت وهذا اًمّمقت اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ىمقشمف وؿمدشمف أطمدث ًمألرض رضم٦م وزًمزًم٦م 

قمٔمٞمٛم٦م ضمٕمٚمٝم٤م شمردمػ سمٛمـ ومٞمٝم٤م ، وًمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م سم٤مًمرضمٗم٦م ذم ؾمقرة إقمراف 

ومٛمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ ُمدى اًمدىم٦م ذم أداء اعمٕمٜمك اًمٌٞم٤مين قمؼم شمٚمؽ اعمٗمردات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل 

شمّمػ ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا ومتٚمؽ اعمٕم٤مين يمٚمٝم٤م شمٕمٌػم قمـ آصم٤مر وُمٔم٤مهر شمٚمؽ اًمّم٤مقم٘م٦م اًمتل 

أص٤مسم٧م ىمقم ص٤مًمح ، وٓ أرى سمٕمد ذًمؽ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًم٘مقل ُمـ ذه٥م إمم أن إرض 

زًمزًم٧م ىمقم ص٤مًمح حم٤موًٓ اجلٛمع سملم
()

اًمرضمٗم٦م واًمّم٤مقم٘م٦م ومه٤م رء واطمد ،  

ويرى اسمـ مج٤مقم٦م أن اسمتداء قمذاهبؿ يم٤مٟم٧م زًمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م صمؿ صٞمح٦م قمٔمٞمٛم٦م ىمٓمٕم٧م 

ٕن اًمزًمزًم٦م ٓ ختٚمق قمـ صٞمح٦م. أيم٤ٌمدهؿ ومامشمقا مجٞمٕم٤ًم وىمٞمؾ 
()

  .

                                                           

  . 289، ص  (ص٤مح  )، ُم٤مدة  (اًمّم٤مد  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، يمت٤مب : يٜمٔمر ( )

 ( . 226 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 403 / 4 )يٜمٔمر روح اعمٕم٤مين . ممـ ذه٥م إمم ذًمؽ إًمقد ( )

 . 182يمِمػ اعمٕم٤مين ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ اعمٕم٤مين ص ( )
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. وذم هذا سمٕمد وًمٕمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ ختري٩م يٙمقن إىمرب 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف 

ڱ   ﴿ ومقطمد اًمدار هٜم٤م وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة هقد   [78: أي٦م  ] ﴾      ڻ

ومجٛمع اًمدار  [ 67: أي٦م  ]﴾     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

أن شمقطمٞمد اًمدار يذيمر ذم يمؾ ُمٙم٤من ذيمر ذم اسمتدائف: وذم شم٠مويؾ هذا وضمقه ، ُمٜمٝم٤م 
()

  

ومل يذيمر إظمراج اًمٜمٌل  ش وإمم ُمديـ أظم٤مهؿ ؿمٕمٞم٤ٌمً »  ﴾ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿ 

وُمـ آُمـ ُمٕمف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ، ومجٕمٚمٝمؿ سمٜمل أب واطمد ، وضمٕمٚمٝمؿ يمذًمؽ أهؾ دار 

واطمدة ، ورضم٤م أيْم٤ًم أن يّمػموا سم٤مإليامن ومرىم٦م واطمدة ويمؾ ُمقوع أظمؼم قمـ 

شمٗمري٘مف سمٞمٜمٝمؿ ، وإظمراج اًمٜمٌل وُمـ آُمـ ُمٜمٝمؿ ُمٕمف ، أظمؼم قمٜمٝمؿ اإلظم٤ٌمر اًمدال قمغم 

شمٗمرق ؿمٛمٚمٝمؿ وشمِمت٧م أُمرهؿ ، وذه٤مب اعمٕمٜمك اًمذي يم٤من جيٛمٕمٝمؿ ٕب واطمد 

ۓ  ۓ    ﮲  ﴿ : ودار واطمدة ، وأن يّمػموا ُمع اعم١مُمٜملم ومرىم٦م واطمدة ، وم٘م٤مل 

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

﴾   ﯀  ﯁
()

 [ . 94: ؾمقرة هقد ، أي٦م  ] 

 

                                                           

وإمم صمٛمقد أظم٤مهؿ ﴿ : مل شمٓمرد هذه اًم٘م٤مقمدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مد ورد مجع اًمدار ُمع اسمتداء ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )

 ( . 67 )ؾمقرة هقد أي٦م  ﴾ ص٤محل٤مً 

 . 115درة اًمتٜمزيؾ ص : يٜمٔمر ( )
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وُمـ إوضمف أن مجع اًمدي٤مر يٜم٤مؾمٌف قمٛمقم اًمّمٞمح٦م ٕن اًمّمقت يٌٚمغ أُم٤ميمـ 

يمثػمة ويٜمتنم سمنقم٦م وأُم٤م اًمرضمٗم٦م ومٚمٙمقهن٤م ختتص سم٤معمٙم٤من اًمذي طمّمٚم٧م ومٞمف وم٢مٟمف ىمد 

ٟم٤مؾمٌٝم٤م وشمٜم٤مؾم٥م ُمٕمٝم٤م إومراد اًمدار ًم٘مد اشمّمؾ يمؾ واطمد سمام هق أًمٞمؼ
()

  .

وىمد ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م ي١ميد هذا اًمتقضمٞمف طمٞم٨م قمؼم سم٤مًمرضمٗم٦م ذم ؾمقرة 

. وقمؼم سم٤مًمّمٞمح٦م ُمع اجلٛمع ذم ؾمقرة هقد  (اًمدار  )إقمراف اًمتل أومردت 

هذا ومل شم٘مػ إهار قمٜمد هذه اًمٚمٛم٤ًمت ، سمؾ شمتًع أيْم٤ًم ًمتِمٛمؾ وضمٝم٤ًم آظمر 

سمديٕم٤ًم وذًمؽ ذم اًمٜمٔمر إمم ٟمقع اخلٓم٤مب وهق خمتٚمػ ذم اًمًقرشملم إذ يم٤من ظمٓم٤مب 

اًمٜمٌٞملم ذم ؾمقرة إقمراف ظم٤مص٤ًم ، ُمقضمٝم٤ًم إمم اعمأل اعمًتٙمؼميـ ُمـ ىمقُمٝمام ، أهمٗمؾ 

:  ومٞمف أشم٤ٌمقمٝمام ُمـ اعمًتْمٕمٗملم واًمرقم٤مع ممـ ٓ رأي هلؿ ، وم٘م٤مل ذم ىمّم٦م ص٤مًمح 

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ  ں  

 [ . 78 - 75: إقمراف  ]﴾    ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ

ومٚمام يم٤من اعمأل اًمذيـ اؾمتٙمؼموا هؿ اًمذيـ اؾمتٌدوا سم٤مًمرأي دون قم٤مُم٦م ىمقُمٝمؿ ، 

وهمٚمٌقا اًمْمٕمٗم٤مء قمغم أُمرهؿ ، ومٚمؿ ي٘مٞمٛمقا هلؿ وزٟم٤ًم ، وطم٤مدوا اهلل سمٕم٘مر ٟم٤مىمتف ، يم٤من 

اًمٕمذاب ُمقضمٝم٤ًم إًمٞمٝمؿ أص٤مًم٦م ، وإن مل يٜم٩م ُمٜمف همػمهؿ ُمـ اًمذيـ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ 

                                                           

 . 191اًمؼمه٤من ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ص  . ( 534 / 1 )يٜمٔمر ُمالك اًمت٠مويؾ ( )
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سم٤مخلٜمقع وآؾمتًالم ًمرأي ـمٖم٤مهتؿ ، ومج٤مء شمقطمٞمد اًمدار ُمتٜم٤مؾم٤ًٌم ُمع هذا اخلٓم٤مب 

اًمذي وضمف ومٞمف احلقار إمم اعمأل ُمـ اعمًتٙمؼميـ ويم٤من اًمٕمذاب ُمقضمٝم٤ًم إًمٞمٝمؿ ظم٤مص٦م 

وهق ٟمٗمس اًمًٞم٤مق ذم ىمّم٦م ؿمٕمٞم٥م ُمـ هذه ﴾    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴿ 

واًم٘مرآن ىمد ىم٤مسمؾ ىمٚم٦م اعمخ٤مـمٌلم ُمـ اعمأل سم٤مإلومراد إيامًء إمم أهنؿ هؿ اًمذيـ . اًمًقرة 

همٚمٌقا وٕمٗم٤مءهؿ قمغم أُمرهؿ واؾمتٌدوا سم٤مًمرأي دوهنؿ ، ومٙم٤مٟمقا أطمؼ سم٤مًمٕمذاب 

وأهٚمف أُم٤م ذم ؾمقرة هقد وم٘مد يم٤من اخلٓم٤مب قم٤مُم٤ًم ، واحلقار سملم اًمٜمٌٞملم وأىمقاُمٝمام ، 

وًمٞمس سمٞمٜمٝمام وسملم اعمأل ُمـ ىمقُمٝمام ، وم٤مىمت٣م ذًمؽ جملء اًمدي٤مر سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع 

ًمتٜم٤مؾم٥م صٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم ذم اخلٓم٤مب ، ومٝمذا ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم يقضمف ظمٓم٤مسمف إمم 

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ﴿ : ىمقُمف قم٤مُم٦م دون أن خيص اعمأل ُمٜمٝمؿ 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    

جت  ﴿ : وضم٤مء اجلقاب قمغم ًم٤ًمن ىمقُمف قم٤مُم٦م  [ 61: أي٦م  ]﴾      خب  مب  ىب

حت  خت  مت           ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  

 [ . 62: هقد  ]﴾    خس   مس       حص

هباليمٝمؿ ومٚمام يم٤من هذا هق رأي اًم٘مقم اًمذي شمقاـم٠م قمٚمٞمف قم٤مُمتٝمؿ ضم٤مء اإلظم٤ٌمر 

سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم وهل اجلٛمع
()

. ﴾     ڻ﯀ڻ  ڻ ﴿  

وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمدى اشم٤ًمع وصمراء اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين ذم اؾمتٕمامل اًمّمٞمغ وشمٜمققمٝم٤م 

ُمـ إومراد إمم مجع قمغم طم٥ًم ُم٘متْمٞم٤مت اًمًٞم٤مق ويمؾ اًمذي ُمر ٓ شمداومع سمٞمٜمف ومٙمؾ 
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وضمف يٙمٛمؾ ُم٤م ذم همػمه وًمٕمؾ شمقطمٞمد اًمدار ُمع اًمرضمٗم٦م ًمٌٞم٤من ؿمٛمقهل٤م وقمٛمقُمٝم٤م 

ٕهن٤م ختتص سمٛمٙم٤من ُمٕملم ذم اًمٕمرف ، وم٤مإلومراد هٜم٤م يٌلم ؾمٝمقًم٦م سمٚمقغ اًمرضمٗم٦م ًمٙمؾ 

أراوٞمٝمؿ وأٟمف أُمر هلم ومقطمد اًمدار ومل جيٛمٕمٝم٤م ًمٌٞم٤من اًمِمٛمقل وأن شمٚمؽ اًمدي٤مر أصٌح٧م 

. يم٤مًمدار اًمقاطمدة ذم قمرف هذه اًمرضمٗم٦م ًمتٛمٙمٜمٝم٤م ُمٜمٝمؿ وُمـ دي٤مرهؿ 

 ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ﴿ : وُمـ اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم  [ 72: ؾمقرة إقمراف  ]﴾      ی

  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ﴿ وذم اًمِمٕمراء  [ 64: ؾمقرة هقد ، أي٦م  ]﴾    ڃ

 [ . 156: أي٦م  ]﴾   ېئ  ېئ    ېئ

يم٤مٟم٧م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم : ي٘مقل اًمٙمرُم٤مين هٜم٤م عم٤م سمقًمغ ذم اًمققمظ ذم ؾمقرة إقمراف 

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ﴿ وذم هقد عم٤م اشمّمؾ سم٘مقًمف ﴾   ىئ  ی﴿ اًمققمٞمد وم٘م٤مل 

. ﴾   ڃ  ڃ﴿ وصٗمف سم٤مًم٘مرب وم٘م٤مل  ﴾ ڇ

. ﴾                ﴿ ذيمر اًمٞمقم ٕن ىمٌٚمف  (اًمِمٕمراء  )وزاد ذم 

ومختؿ أي٦م سمذيمر  . (هل٤م ذب يقم ُمٕمٚمقم ، وًمٙمؿ ذب يقم ُمٕمٚمقم  )واًمت٘مدير 

 ﴾ېئ  ېئ    ېئ﴿ اًمٞمقم وم٘م٤مل 
()

  .
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املبحح الجاٌ٘ 

أسزار تٍٕع املفزدات ٔاصطفائّا يف غري املتظابْ وَ اآلٖات  

ک  ک  ک  ک   گ   ﴿ : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف  - 1

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ  ں  ں  

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

أؾمٜمد ومٕمؾ اًمٕم٘مر هٜم٤م إًمٞمٝمؿ  (أي٤مت  ) ﴾    ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲

: أي٦م  ]﴾    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴿ مجٞمٕم٤ًم وهق ًمٌٕمْمٝمؿ يمام ضم٤مء ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر 

29 . ] 

إؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم اجلٛمٞمع وهق ًمٚمٌٕمض يٜمٌلء سم٠مٟمف ىمد شمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ ووىمع 

ومٕم٘مر اًمٜم٤مىم٦م يم٤من قمغم مت٤مًم١م ُمٜمٝمؿ وإصٗم٤مق ، ويمذًمؽ روي أن ىمدارًا مل » سمرو٤مهؿ 

 يٕم٘مره٤م طمتك يم٤من يًتِمػم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من ، ومٚمام أمجٕمقا شمٕم٤مـمك 

ومٕم٘مر
()

واؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٔمؿ اًمٕم٘مر دون اًمٜمحر وإن رأى سمٕمض اعمٗمنيـ أٟمف يمٜم٤مي٦م .  

 شقمـ اًمٜمحر
()

  .

قم٘مرت اًمٌٕمػم ٟمحرشمف وقم٘مرت فمٝمر اًمٌٕمػم وم٤مٟمٕم٘مر: ي٘مقل اًمراهم٥م 
()

واحل٘مٞم٘م٦م .  

أصالن ُمت٤ٌمقمد ُم٤م : اًمٕملم واًم٘م٤مف واًمراء » أن اًمٕم٘مر خيتٚمػ قمـ اًمٜمحر ي٘مقل اسمـ وم٤مرس 

. سمٞمٜمٝمام ، ويمؾ واطمد ُمٓمرد ذم ُمٕمٜم٤مه ، ضم٤مُمع عمٕم٤مين ومروقمف 

                                                           

 ( . 423 / 2 )اعمحرر اًمقضمٞمز ( )

 (. 267 / 2) شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد  . ( 225 / 9 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ًمٚمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ( )

. اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ، يمت٤مب اًمٕملم ( )
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واًمث٤مين دال قمغم صم٤ٌمت . اجلرح أو ُم٤م يِمٌف اجلرح ُمـ اهلزم ذم اًمٌمء : وم٤مٕول 

قم٘مرت اًمٗمرس ، أي يمًٕم٧م : اًمٕم٘مر يم٤مجلرح ، ي٘م٤مل : ودوام وم٤مٕول ىمقل اخلٚمٞمؾ 

 شىمقائٛمف سم٤مًمًٞمػ ، وومرس قم٘مػم وُمٕم٘مقر وظمٞمؾ قم٘مرى
()

  .

وُمـ هٜم٤م يٕمٚمؿ أن ُمٕمٜمك اًمٕم٘مر اجلرح يدل قمغم ذًمؽ ُمـ اًمِمٕمر ىمقل اُمرئ 

: اًم٘مٞمس 

شم٘مقل وىمد ُم٤مل اًمٖمٌٞمط سمٜم٤م ُمٕم٤ًم       قم٘مرت سمٕمػمي ي٤م اُمرأ اًم٘مٞمس وم٤مٟمزل
()

 

. ومٝمق يٕمٜمل اجلرح سم٤مطمتٙم٤مك اًمٖمٌٞمط ذم فمٝمره ُمـ ُمٞمٚمف إمم ضمٝم٦م 

ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك أٟمف ىمٌؾ اًمٜمحر يم٤من هٜم٤مًمؽ قم٘مر سمجرح اًمٜم٤مىم٦م إُم٤م سمًٝمؿ أو رء 

أو ىمٓمع ًم٘مقائٛمٝم٤م طمتك يتٛمٙمـ ُمـ ٟمحره٤م سمٕمد ذًمؽ ، وُم٤م رواه اًمٓمؼمي ُمـ آصم٤مر 

شمِمػم إمم ذًمؽ طمٞم٨م ي٘مقل أن ىمدارًا ىم٤مشمؾ اًمٜم٤مىم٦م ىمد يمٛمـ هل٤م ذم أصؾ صخرة قمغم 

ـمري٘مٝم٤م ويمٛمـ هل٤م آظمر اؾمٛمف ُمّمدع ذم أصؾ أظمرى ومٛمرت قمغم ُمّمدع ومرُم٤مه٤م 

سمًٝمؿ وم٤مٟمتٔمؿ سمف قمْمٚم٦م ؾم٤مىمٝم٤م وأُم٤م ىمدار ومِمد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمًٞمػ ومٙمِمػ 

قمرىمقهب٤م ومخرت
()

  .

ويمٚمٛم٦م اًمٕم٘مر حتٛمؾ دٓٓت سمٞم٤مٟمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م ومٚمذًمؽ يم٤مٟم٧م أٟم٥ًم هٜم٤م ُمـ يمٚمٛم٦م 

. اًمٜمحر وم٤مًمٕم٘مر ومٞمف سمٞم٤من ًمٚمقطمِمٞم٦م ذم اًم٘متؾ وقمدم اًمرومؼ واًمؽمصد ذم ظمٗمٞم٦م 

                                                           

 ( . 90 / 4 ) (قم٘مر  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة ( )

 . 34دار ص٤مدر ، سمػموت ، ص  (ط)ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس ، ( )

 ( . 268 / 8 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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أُم٤م اًمٜم٤مطمر وم٢مٟمف يٜمحر هبدوء واـمٛمئٜم٤من ًمتٛمٙمٜمف ُمـ اًمٌمء ، واًمٕم٘مر يقطمل أيْم٤ًم 

يمام ُمر ذم اًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م - سم٠من اعمٕم٘مقر يتًؿ سم٤مًم٘مقة واًمْمخ٤مُم٦م ، وم٘مدار 

وم٘مد هتٞم٩م قمٚمٞمف . مل يٜمؾ ُمٜمٝم٤م وضمٝم٤ًم ًمقضمف سمؾ يم٤من سمٕمد أن رُمٞم٧م سمًٝمؿ - اًمٓمؼمي 

. اًمٜم٤مىم٦م ومال يتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م ًمق مل يٙمـ هٜم٤مًمؽ متٝمٞمد ًمٚمٛمقاضمٝم٦م 

ُم٤م رأي٧م قم٘مػمة يمٗمالن ، وم٢مٟمف يراد اًمرضمؾ : أُم٤م ىمقهلؿ » وذم اًمٚمٖم٦م ي٘مقل اسمـ وم٤مرس 

 شاًمنميػ ، وم٤مٕصؾ ذم ذًمؽ أن ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ اًم٘متٞمؾ اًمٙمٌػم اخلٓمػم
()

  .

وٓؿمؽ أن يمٚمٛم٦م اًمٕم٘مر شمِمػم ُمـ سمٕمٞمد إمم هذه اًمدٓٓت ، وم٤مًمٜم٤مىم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

ًمٙمقهن٤م آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل  (ٟم٤مىم٦م اهلل  )ٕهن٤م ُمـ قمٜمد اهلل ومٝمل شمْم٤مف إمم اؾمؿ اجلالًم٦م 

. اًمداًم٦م قمغم صدق رؾم٤مًم٦م ٟمٌٞمف 

. وىمد أطمًـ اًمٌ٘م٤مقمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٚمٛمس اًمٗمرق سملم اًمٜمحر واًمٕم٘مر 

قمؼم سم٤مًمٕم٘مر دون اًمٜمحر ًمِمٛمقًمف يمؾ ؾم٥ٌم ًم٘متٚمٝم٤م واًمٕم٘مر : طمٞم٨م ي٘مقل 

يًتٕمٛمؾ ذم اًمٗم٤ًمد وأُم٤م اًمٜمحر ومٞمًتٕمٛمؾ هم٤مًم٤ًٌم ذم آٟمتٗم٤مع سم٤معمٜمحقر حلاًم وضمٚمدًا 

وهمػممه٤م ، ومٚمٕمؾ اًمتٕمٌػم سمف دون اًمٜمحر إؿم٤مرة إمم أهنؿ مل ي٘مّمدوا سمٜمحره٤م إٓ إهاليمٝم٤م قمتقًا 

قمغم اهلل وقمٜم٤مدًا وومٕماًل ًمٚمًقء خم٤مًمٗم٦م ًمٜمٝمل ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم
()

  .

ومل يرد ذم ىمّم٦م ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؿم٠من إهالك اًمٜم٤مىم٦م 

وم٘مد ورد ذم ؾمقرة هقد ىمقًمف : همػم يمٚمٛم٦م اًمٕم٘مر يمام يتْمح ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م أشمٞم٦م 

                                                           

 ( . 93 / 4 ) (قم٘مر  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ، ُم٤مدة ( )

 ( . 59 / 3 )يٜمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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 [ . 65: أي٦م  ] ﴾ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴿ : شمٕم٤ممم 

:وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء   [. 157: أي٦م]﴾   ىئ  ىئ   ی﴿  

 [ . 29: ؾمقرة اًم٘مٛمر ، أي٦م  ]﴾   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 14: ؾمقرة اًمِمٛمس ، أي٦م  ]﴾    ک

 وهٙمذا ىمد اٟمتٔمؿ اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ قمغم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ومل شمرد يمٚمٛم٦م 

عم٤م ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ دٓٓت سمٞم٤مٟمٞم٦م شمتقاومؼ ُمع اًمًٞم٤مق يمام ُمر سمٞم٤من ذًمؽ  (اًمٜمحر  )

. واهلل أقمٚمؿ 

واًمٕمتق يمام ُمر سمٞم٤مٟمف هق دم٤موز احلد ذم ﴾    ک  ک   گ   گ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 (سمٕمـ  )يمؾ رء وهٜم٤م سمٞم٤من ًمتج٤موز احلد ذم اًمٙمؼم واإلقمراض وقمدي هذا اًمٗمٕمؾ 

 اًمتل شمٕمٜمل اعمج٤موزة وآسمتٕم٤مد ومٝمؿ ىمد دم٤موزوا ؿمٞمئ٤ًم فم٤مهرًا ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل هلؿ 

. سمٕمد أن رضب اهلل هلؿ آي٦م سمٞمٜم٦م . ذًمؽ 

ًمتْمٛمٞمٜمف ُمٕمٜمك اإلقمراض ، وأُمر رسمف هق ُم٤م أُمرهؿ سمف  (سمٕمـ  )وشمٕمدي٦م اًمٗمٕمؾ » 

وم٤مًمتٕمٌػم سم٤مًمٜمٝمل قمـ ﴾      ېئ    ېئ  ىئ﴿ قمغم ًم٤ًمن ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ىمقًمف 

 شاًمٌمء ُم٘مّمقد ُمٜمف إُمر سمٗمٕمؾ وده
()

وًمٙمـ إُمر يتج٤موز هذا إمم ُمٕم٤من .  

أيمؼم ُمـ أضمٚمٝم٤م ضم٤مءت اًمٜم٤مىم٦م ًمتٙمقن آي٦م داًم٦م قمٚمٞمٝم٤م وهل قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ 

                                                           

 ( . 226 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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ًمف وشمّمديؼ ٟمٌٞمف اعمرؾمؾ ، ًمذًمؽ ضم٤مء اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو دون همػمه ُمـ طمروف 

وأي٦م هٜم٤م شمٕمدد ﴾    ک  ک  ک  ک   گ   گ﴿ : اًمٕمٓمػ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 

ضمرائؿ ىمقم ص٤مًمح ، ويم٤من اؾمتخدام طمروف اًمٕمٓمػ ذم شمٕمداد اجلرائؿ واعم٘م٤مرسم٦م 

سملم اعمتٕم٤مـمٗملم هق إٟم٥ًم ذم هذا اعم٘م٤مم ومٙم٠من قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م ضمريٛم٦م ُمًت٘مٚم٦م ، واًمٕمتق 

قمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم ضمريٛم٦م أظمرى ُمًت٘مٚم٦م ، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أٟمف قمٓمػ سمحرف 

وًمٙمـ اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ أراد سمٞم٤من أن ىمتؾ  (ىمتؾ اًمٜم٤مىم٦م  )اًمقاو وإن يم٤من اًمٕمتق ؾمٌٌف 

اًمٜم٤مىم٦م مل يٙمـ إٓ سم٥ًٌم اًمٕمتق قمـ أُمر رهبؿ ، أي أن اًم٥ًٌم إيمؼم ذم هذا اًمٗمٕمؾ 

هق حم٦ٌم خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل واًمٕمتق قمٚمٞمف وقمغم رؾمقًمف ، وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم أن اًمٕمتق 

قمغم اهلل أيمؼم ُمـ ىمتؾ اًمٜم٤مىم٦م ومٙم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو إذ ٓ يٕم٘مؾ إومٜم٤مء أُم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م ُمـ 

أضمؾ ىمتؾ ٟم٤مىم٦م سمؾ يم٤من اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ جم٤موزة طمدهؿ ُمع رهبؿ ُمع ووقح أي٤مت 

. واهلل أقمٚمؿ .. واًمؼماهلم 

وُم٤م زال اًمٕمٓمػ يتقامم ذم سمٞم٤من ازدي٤مد اًم٘مقم ذم اًمٕمتق واعمج٤موزة ومٙم٠مهن٤م 

. اجلريٛم٦م اًمث٤مًمث٦م 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ﴿ طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ 

وذم هذا وصقل إمم اًمٖم٤مي٦م اعمًدودة ُمع ٟمذر رهبؿ ، ومٚمؿ يٙمتٗمقا سم٘متؾ ﴾    ڱ

اًمٜم٤مىم٦م واًمٕمتق قمغم أُمر اهلل سمؾ زادوا آؾمتٕمج٤مل سمٜمزول اًمٕمذاب ، وم٘م٤مًمقا ائتٜم٤م سمام 

شمٕمدٟم٤م وذم صٞمٖم٦م إُمر ُمٕم٤مين اًمتحدي وآؾمتٝمزاء وقمدم اًمتّمديؼ سمام وقمدهؿ سمؾ 

ٕن اًمٗمٕمؾ أشمك يدل قمغم  (ضمئٜم٤م  )دون  (ائتٜم٤م  )اؾمتخٗمقا سمٙمؾ ُم٤م ىم٤مل هلؿ وىم٤مًمقا 

. اإلهاع سم٤مًمٌمء 
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. ويم٠مهنؿ ي٘مقًمقن ًمق يم٤من هذا ؾمٞمحّمؾ ومٚمٞمٙمـ ُمـ أن 

اًمٕمذاب اًمذي شمققمدهؿ سمف جمٛماًل ، وضملء سم٤معمقصقل ﴾      ڄ  ڄ﴿ وأرادوا » 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم أهنؿ ٓ خيِمقن ؿمٞمئ٤ًم مم٤م يريده ُمـ اًمققمٞمد اعمجٛمؾ، وم٤معمراد سمام شمتققمدٟم٤م 

 شسمف وصٞمٖم٧م صٚم٦م اعمقصقل ُمـ ُم٤مدة اًمققمد ٕٟمف أظمػ ُمـ ُم٤مدة اًمققمٞمد
()

صمؿ .  

. ﴾     ڳ   ڱ           ڱ     ڱ﴿ ظمتٛمقا قم٤ٌمرهتؿ ُمع ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم سم٘مقهلؿ 

 أي إن . اًمدال قمغم اًمِمؽ ذم طمّمقل اًمنمط  (إن  )سم٤مؾمتخدام طمرف 

يمٜم٧م ُمـ اًمرؾمؾ قمـ اهلل ، وم٤معمراد سم٤معمرؾمٚملم ُمـ صدق قمٚمٞمٝمؿ هذا اًمٚم٘م٥م وه١مٓء 

جلٝمٚمٝمؿ سمح٘مٞم٘م٦م شمٍمف اهلل شمٕم٤ممم وطمٙمٛمتف ، حيًٌقن أن شمٍموم٤مت اهلل يمتٍموم٤مت 

. اخلٚمؼ 

وم٢مذا أرؾمؾ رؾمقًٓ ومل يّمدىمف اعمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ همْم٥م اهلل واٟمدومع إمم إٟمزال 

وىم٤مل . اًمٕم٘م٤مب إًمٞمٝمؿ ، وٓ يٕمٚمٛمقن أن اهلل يٛمٝمؾ اًمٔم٤معملم صمؿ ي٠مظمذهؿ ُمتك ؿم٤مء 

 ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿ : شمٕم٤ممم 
() 

 وهٜم٤م ٟمجد مجٚم٦م ﴾    ڻ

 وسملم مجٚم٦م  (ومٕم٘مروا اًمٜم٤مىم٦م  )ىمد ضم٤مءت ُمٕمؽمو٦م سملم مجٚم٦م  (وم٠مظمذهتؿ اًمرضمٗم٦م  )

أريد سم٤مقمؽماوٝم٤م اًمتٕمجٞمؾ سم٤مخلؼم قمـ ٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد ومٞمٝمؿ سمٕم٘م٥م  (ومتقمم قمٜمٝمؿ  )

قمتقهؿ وهذا يدل قمغم أٟمف مل يٙمـ سملم اًمٕم٘مر وسملم اًمرضمٗم٦م زُمـ ـمقيؾ
()

  .

                                                           

 ( . 226 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

. ؾمٌؼ احلدي٨م قمـ هذه اًمٙمٚمامت ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )

 ( . 226 / 8 )يٜمٔمر اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( )
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ؾم٘مقـم٤ًم سقمك ٓ يتحريمقن ٕهنؿ ٓ أرواح : يٕمٜمل ﴾    ڻ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

(ضم٤مصمؿ  )ومٞمٝمؿ ىمد هٚمٙمقا ، واًمٕمرب شم٘مقل ًمٚم٤ٌمرك قمغم اًمريم٦ٌم 
()

  .

:  وومٞمف ىمقل ضمرير 

قمروم٧م اعمٜمت٠مى وقمروم٧م ُمٜمٝم٤م       ُمٓم٤مي٤م اًم٘مدر يم٤محلدإ اجلثقم
()

 

ضمثؿ اًمٓم٤مئر أي شمٚمٌد سم٤مٕرض ، وجيثُؿ ضمثقُم٤ًم ، ويمذًمؽ اإلٟم٤ًمن ، : ي٘م٤مل 

واعمجثٛم٦م اعمّمٌقرة إٓ أهن٤م ذم اًمٓمػم ظم٤مص٦م وإراٟم٥م وأؿم٤ٌمه ذًمؽ دمثؿ صمؿ شمرُمك 

طمتك شم٘متؾ ، وىمد هنل قمـ ذًمؽ
()

وم٤مجلثقم يٕمٜمل اًمٚمّمقق سم٤مٕرض قمغم اًمريم٥م .  

واًمقضمقه يمام جيثؿ اًمٓم٤مئر وأصؾ اجلثقم ًمألرٟم٥م وؿمٌٝمٝم٤م
()

  .

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شمقطمل ًمٜم٤م وشمّمقر ومٔم٤مقم٦م اهلٞمئ٦م اًمتل آًمقا إًمٞمٝم٤م سمٕمد أن ضم٤مءهتؿ 

اًمّم٤مقم٘م٦م وم٘مد وىمٕمقا قمغم وضمقهٝمؿ وًمّم٘م٧م ريمٌٝمؿ سم٤مٕرض ُمع وضمقهٝمؿ طمٞم٨م 

أصٌحقا ضمثث٤ًم ه٤مُمدة ُمٞمت٦م قمغم أسمِمع ُمٜمٔمر عمٞم٧م ، وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شمّمػ طم٘م٤مرة 

. ُمٞمتتٝمؿ ومٝمل ُمٞمت٦م اًمذل واهلقان 

ٕن يمٚمٛم٦م  (آٟمٍماف  )ومل شمٙمـ هٜم٤م يمٚمٛم٦م ﴾    ۀ  ہ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

                                                           

 ( . 273 / 8 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 411دار ص٤مدر ، سمدون شم٤مريخ ، سمػموت ، ص  (ط)ديقان ضمرير ، ( )

أسمق قمٛمرو ، شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ٕيب ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري ، حت٘مٞمؼ ؿمٝم٤مب اًمديـ ( )

   ( .1396 - 1395 / 2 ) م 1998-  هـ 1418سمػموت ، دار اًمٗمٙمر ،  (1)ط 

 . (ضمثؿ  )يٜمٔمر اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط واًمٚم٤ًمن ، ُم٤مدة ( )
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اًمتقزم شم٘متيض اًمٞم٠مس ُمٜمٝمؿ وأهنؿ ُمٝمٚمٙمقن هذا إذا يم٤من اعمٕمٜمك ىمٌؾ أن يٜمزل هبؿ 

اًمٕمذاب ، وأُم٤م إذا يم٤من سمٕمد هاليمٝمؿ ومٝمؿ ىمد هٚمٙمقا وىمْمقا ، واًمتقزم قمـ رء 

 يم٤مجلامد ٓ وم٤مئدة ُمٜمف ُمع إوم٤مدة احلنة واًمٜمدم قمغم ُم٤م أص٤مهبؿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﴿ 

فم٤مهر اًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء هٜم٤م يدل قمغم أن اًمتقزم يم٤من سمٕمد هاليمٝمؿ ﴾    ﮲

وُمِم٤مهدة ُم٤م ضمرى قمٚمٞمٝمؿ
()

ويٙمقن اخلٓم٤مب ًمٚم٘مقم هٜم٤م ُمثؾ خم٤مـم٦ٌم اًمٜمٌل حمٛمد .  

 ي٤م أسم٤م ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم ، وي٤م قمت٦ٌم سمـ » :  ٕهؾ ىمٚمٞم٥م سمدر طمٞم٨م ٟم٤مدى ىم٤مئاًل ملسو هيلع هللا ىلص

رسمٞمٕم٦م ، وي٤م ؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م ، هؾ وضمدشمؿ ُم٤م وقمد رسمٙمؿ طم٘م٤ًم ؟ وم٢مين وضمدت ُم٤م 

:  وم٘م٤مل ! ي٤م رؾمقل اهلل ، خت٤مـم٥م ىمقُم٤ًم ىمد ضمٞمٗمقا : وىم٤مل قمٛمر  ش وقمدين ريب طم٘م٤مً 

 شواًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م أٟمتؿ سم٠مؾمٛمع عم٤م أىمقل ُمٜمٝمؿ» 
()

  .

ًمٚمٛمقشمك ُمٗم٘مقد ذم هذه  (ىمقُمل  )وُمـ هٜم٤م يٚمحظ أن جملء اًمٜمداء وذيمر يمٚمٛم٦م 

 اًمٙمٚمٛم٦م ٕهن٤م يمام ي٘مقل اًمرازي ُمـ آؾمت٘مالل سم٤مًم٘مٞم٤مم وذًمؽ ذم طمؼ اعمٞم٧م 

ُمٗم٘مقد
()

  .

وإذا يم٤من اًم٘مقم ىمد أدريمقا يمٚمٛم٦م ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد شمقًمٞمف قمٜمٝمؿ وأن اهلل 

ىمد أؾمٛمٕمٝمؿ ُم٤م ىم٤مل أدريمٜم٤م ه جملء اًمٜمداء وذيمر اًم٘مقم وخم٤مـمٌتٝمؿ سمٕمد هاليمٝمؿ 

                                                           

 ( . 425 / 4اًمٌحر اعمحٞمط ( )

  ( 78) ، ويمذا ُمًٚمؿ  ( 2976طمدي٨م رىمؿ  )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ، ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي ( )

. ُمـ طمدي٨م أيب ـمٚمح٦م  ( 2875) 

 . 309 / 5يٜمٔمر شمٗمًػم اًمرازي ( )
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ٕٟمف مل ي٘مع ذم ىمّم٦م ص٤مًمح  (رؾم٤مٓت  )ومل ي٘مؾ ﴾    ھ  ھ﴿ واهلل أقمٚمؿ ، وىم٤مل 

همػم شمٕمريٗمٝمؿ سم٠مُمر اًمٜم٤مىم٦م وأُمرهؿ سمرقمٞمٝم٤م
()

   .

وهذه اًمٕم٤ٌمرة ومٞمٝم٤م ىمٍم ًمٚمٗمٕمؾ ُمع شمٕمديتف سم٤مًمالم ﴾    ھ  ے﴿ وىم٤مل 

. ًمٚمدًٓم٦م قمغم أٟمف ظم٤مص هبؿ 

قمؼم سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع هٜم٤م حلٙم٤مي٦م احل٤مل ﴾     ے  ۓ    ۓ  ﮲﴿ 

ويدل اؾمتٕمامل اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع قمغم أهنؿ يًتٛمرون قمغم هذا اًمٗمٕمؾ وهذه . اعم٤موٞم٦م 

. اًمٓمٌٞمٕم٦م ، وأن هذا هق ديدهنؿ ذم يمؾ زُم٤من وطم٤مل 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم دأسمف ذم ٟمّمحٝمؿ  (اًمٜم٤مصحلم  )واؾمتٕمٛمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

واؾمتٛمراره قمغم ذًمؽ ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف أسمدًا ، ومٝمق مل يٞم٠مس ُمـ دقمقهتؿ طمتك آظمر 

. حلٔم٤مهتؿ ومحًـ هٜم٤م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ دون همػمه 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ص٤مًمح ذم ؾمقرة هقد 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  

ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  

 [ . 68: أي٦م  ]﴾   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ﮲

                                                           

 . 538 / 1ُمالك اًمت٠مويؾ ( )
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ذم اًمٜمداء هلؿ هٜم٤م ًمٗم٧م إلىم٤ٌمل أذه٤مهنؿ ًمققمل يمالُمف  ﴾ ٹ﴿ وذم ىمقًمف 

 وأو٤مومٝمؿ إًمٞمف ًمؽمىمٞمؼ ىمٚمقهبؿ واؾمتٜمزال ـم٤مئر ٟمٗمقرهؿ ومٝمق ٓ يريد هلؿ إٓ اخلػم 

. واهلدى 

ُمِمػمًا إمم اًمٜم٤مىم٦م سمٕمد شمٙمقيٜمٝم٤م حت٘مٞم٘م٤ًم هل٤م وشمٕمٔمٞماًم ًمِم٠مهن٤م  ﴾   ڤ﴿وىم٤مل 

. وؿم٠مٟمف ذم قمٔمٞمؿ ظمٚم٘مٝم٤م وهقم٦م شمٙمقيٜمٝم٤م ٕضمٚمٝم٤م 

ذومٝم٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم آؾمؿ إقمٔمؿ  ﴾   ڤ  ڤ﴿وعم٤م أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ؾمامه٤م وم٘م٤مل 

أي عمـ  ﴾ ڦ﴿ طم٤مل يمقهن٤م  ﴾ ڤ﴿ ودل قمغم ختّمٞمّمٝم٤م هبؿ سم٘مقًمف 

. ؿم٤مهده٤م وعمـ ؾمٛمع هب٤م وصح قمٜمده أُمره٤م 

. أي اشمريمقه٤م وًمق قمغم أدٟمك وضمقه اًمؽمك  ﴾ ڦ﴿ وىم٤مل 

أي مم٤م أٟم٧ٌم اهلل اًمذي ًمف يمؾ رء ، وهل ٟم٤مىمتف  ﴾   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴿وىم٤مل 

يمام أن إرض يمٚمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم أروف واًمٜم٤ٌمت رزىمف ، وًمذًمؽ أفمٝمر ًمئال خيتص أيمٚمٝم٤م 

 سم٠مرض دون أظمرى ، وعم٤م أُمرهؿ سمؽميمٝم٤م ًمذًمؽ ، أيمد إُمر سمٜمٝمٞمٝمؿ قمـ أذاه٤م وم٘م٤مل 

ومْماًل قمام سمٕمد اعمس ﴾ ڄ  ڄ  ڃ﴿ 
()

  .

   ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 
()

  چ  چ  ڇ  ڇ   

واؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٔمؿ   [65 - 64: أي٦م  ]  ﴾ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

                                                           

 ( . 57 / 3 )ٟمٔمؿ اًمدرر : يٜمٔمر ( )

. ىمد ُمر احلدي٨م قمـ هذه اًمٙمٚمامت ومٞمام ؾمٌؼ ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )
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ٕن اعمت٤مع ُم٤م يٜمتٗمع سمف إمم أضمؾ حمدود صمؿ ي٠ميت - ومل ي٘مؾ شمٜمٕمٛمقا  (متتٕمقا  )يمٚمٛم٦م 

قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء وأُم٤م اًمٜمٕمٞمؿ وم٢مٟمف ٓ يٙمقن إٓ ًمٌمء ومٞمف ًمذة وؾمٕم٤مدة أسمدي٦م يمٜمٕمٞمؿ اجلٜم٦م 

وه١مٓء ُمت٤مقمٝمؿ أصٌح ُمٕمدودًا سمثالصم٦م أي٤مم ومام أىمٚمف ُمـ وىم٧م وُم٤م أقمٔمؿ طمنهتؿ 

! سمٕمد ذًمؽ 

 ومل ي٘مؾ دي٤مريمؿ ٕن ذم اإلومراد هٜم٤م حت٘مػمًا ُمـ ﴾ ڇ  ڇ  ﴿ وىم٤مل متتٕمقا 

ؿم٠مهن٤م وؿم٠مهنؿ وًمٌٞم٤من اؾمتقائٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ذم اًمٔمٚمؿ وآؾمتٙم٤ٌمر ومٝمؿ أهؾ دار واطمدة 

. ىمد مجٕمتٝمؿ قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان 

 إؿم٤مرة إمم ُم٤م يدل »  ﴾   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴿: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

قمٚمٞمف إُمر سم٤مًمتٛمتع صمالصم٦م أي٤مم ُمـ ٟمزول اًمٕمذاب قم٘مٞمٌٝم٤م وُم٤م ومٞمف ُمـ ُمٕمٜمك اًمٌٕمد 

 شًمٚمتٗمخٞمؿ
()

  .

: اًمذي خيؼم سمف اًمٙم٤مذب ي٘م٤مل : واعمٙمذوب  ﴾ ڌ  ڎ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

يمذب اخلؼم إذا اظمتٚم٘مف
()

، وصٞمٖم٦م اعمٗمٕمقل هٜم٤م شمدل قمغم اًمٗم٤مقمؾ ، وم٤معمٙمذوب  

اًمذي خيؼم سمف اًمٙم٤مذب ومٝمذا اًمققمد وقمد ُمثٌقت ًمٞمس هٜم٤مك اظمتالق هلذا اًمققمد أو 

خمتٚمؼ ًمف قمغم هٞمئ٦م اًمٙمذب واًمتّمٜمع ، وشمدل هذه اًمّمٞمٖم٦م قمغم اؾمتٛمرار صمٌقت 

اًمٙمذب ومٞمف ًمق يم٤من خمتٚم٘م٤ًم ٕٟمف ًمق يم٤من يمذسم٤ًم ُم٤م طمّمؾ هذا اًمققمد ومٞمٌ٘مك ُمقؾمقُم٤ًم 

. سم٤مًمٙمذب ـمٞمٚم٦م اًمدهر 

                                                           

 ( . 298 / 6 )روح اعمٕم٤مين ( )

 ( . 113 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمج٤مة ٟمٌٞمف وُمـ ُمٕمف 

 .  ﴾ک  ک  ک   ک   گ  گ  گ

دون أٟمجٞمٜم٤م ٕٟمف هٜم٤م يمام ُمر سمٞم٤من ذًمؽ ُمرارًا  (ٟمّجٞمٜم٤م  )ضم٤مء اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ هٜم٤م 

ُمع ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ومٞمف سمٞم٤من ًمٕمٔمٛم٦م شمٚمؽ اًمٜمج٤مة وم٘مد ٟمجك اهلل ٟمٌٞمف وُمـ ُمٕمف 

ذم أرض صمٛمقد سمٕمدُم٤م ٟمزل اًمٕمذاب وأطم٤مط سم٘مقم ص٤مًمح وأهٚمٙمٝمؿ ، سمدًمٞمؾ ذيمر 

ظمزي اًمٕمذاب وإو٤مومتف إمم ذًمؽ اًمٞمقم واًمقىم٧م ومٜمج٤مة ص٤مًمح وُمـ ُمٕمف اطمت٤مضم٧م 

إمم ىمدرة ىم٤مدر قمٔمٞمؿ وقمزة قمزيز جمػم ، وًمذًمؽ اُمتـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ هبذه اًمٜمج٤مة وم٘م٤مل  

. ٕن هذا ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اًم٘م٤مدر اعمت٘مدر  ﴾   ک   ک﴿

هلذه اًمدٓٓت  (أٟمجٞمٜم٤م  )هٜم٤م دون اًمٗمٕمؾ  (اعمْمٕمَّػ  )ومٜم٤مؾم٥م إيراد اًمٗمٕمؾ 

. دًٓم٦م إطم٤مـم٦م اًمٕمذاب وٟمج٤مة اعمٜمجك ُمـ هذا اًمٕمذاب اعمحٞمط 

وٟمزول اًمرمح٦م قمغم ُمـ أٟمج٤مهؿ اهلل سم٤مخلالص ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر واًمٗم٤ًمد وشمٕمدد 

. واهلل أقمٚمؿ . اًمٗمْم٤مئؾ واًمٜمٕمؿ شمتقاومؼ ُمٕمٝم٤م صٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعمْمّٕمػ 

. ﴾     ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ﴿ : وظمتٛم٧م أي٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

أي اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ ﴾      ڳ   ڳ  ڱ﴿ وىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلصواخلٓم٤مب هٜم٤م ًمٚمرؾمقل 

رء واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف ذم يمؾ وىم٧م ويٜمدرج ذم ذًمؽ اإلٟمج٤مء واإلهالك ذم ذًمؽ 

اًمٞمقم
()

وظَمتْؿ أي٦م سمّمٗمتل اًم٘مقة واًمٕمزة ُمٜم٤مؾم٥م عمٕم٤مين اإلهالك وآٟمت٘م٤مم ُمـ  

                                                           

 . 289 / 6روح اعمٕم٤مين ( )
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.  اعمٕمرولم وذم ذًمؽ شمٕمريض سمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م وهتديد هلؿ 

وهٜم٤م ٟمجد أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ؿمٌف صمٛمقدًا سمٕمد  ﴾ ے    ۓ  ۓ  ﮲﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

هاليمٝم٤م سمح٤مًم٦م قمدم همٜم٤مئٝم٤م ذم دي٤مره٤م وسمالده٤م ، وذًمؽ ُمـ ؿمدة اهلالك اًمذي 

. أص٤مهبؿ ويم٠من هٜم٤م خمٗمٗم٦م 

هٜم٤م دون همػمه٤م ُمـ أدوات اًمتِمٌٞمف ٕن ومٞمٝم٤م سمٞم٤مٟم٤ًم ًم٘مقة اًمِمٌف سمحٞم٨م  (يم٠من  )واؾمتٕمٛمٚم٧م 

. أن ُمـ جيٝمؾ وضمقدهؿ اًم٤ًمسمؼ يِمؽ ذم أصؾ وضمقدهؿ سمٕمد هاليمٝمؿ 

سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ًمٞمدل قمغم اؾمتحْم٤مر احلٞم٤مة اًمتل يم٤مٟم٧م متقج  ﴾ ۓ﴿ وىم٤مل 

سم٤محلريم٦م واًمٕمٓم٤مء واًمٜمٛمق وآزده٤مر ذم فمؾ شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ واخلػمات اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م 

ٕن اعم٘مٞمؿ ىمد ي٘مٞمؿ قمغم وم٘مر وىمٚم٦م  (ي٘مٞمٛمقا  )دون يمٚمٛم٦م  ﴾ ۓ﴿ وًمذًمؽ ىم٤مل 

وؿم٘م٤مء أُم٤م ه١مٓء وم٘مد يم٤مٟمقا يٜمحتقن ُمـ اجل٤ٌمل سمٞمقشم٤ًم وم٤مرهلم ، يمام أظمؼم قمٜمٝمؿ 

. ُمـ اًمٖمٜم٤مء وأصٚمف آيمتٗم٤مء  (يٖمٜمقا  )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويمٚمٛم٦م 

ًمٞمدل قمغم متٙمٜمٝمؿ ُمـ يمؾ اخلػمات ذم دارهؿ  (ُمٜمٝم٤م  )ومل ي٘مؾ  ﴾ ﮲﴿ وىم٤مل 

. واٟمٖمامؾمٝمؿ ومٞمٝم٤م وهلقهؿ 

اؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٔمؿ . ﴾   ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ﮲﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وُمٕمٜم٤مه٤م اًمتٜمٌٞمف (أٓ  )
()

 . 

ىمرأ طمٗمص ، ومحزة ، ويٕم٘مقب سمٖمػم شمٜمقيـ قمغم أٟمف  ﴾ صمٛمقد﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٠مٟمٞم٨م ، قمغم إرادة اًم٘مٌٞمٚم٦م ، وي٘مٗمقن قمغم اًمدال سمال 

                                                           

. ُمرَّ شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ومٞمام ؾمٌؼ ( )
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سم٤مًمتٜمقيـ ، ُمٍمووم٤ًم قمغم إرادة احلل واًمقىمػ  (صمٛمقد  )أًمػ وىمرأ ؿمٕم٦ٌم واًم٤ٌمىمقن 

سم٤مًٕمػ (صمٛمقد  )قمغم 
()

  .

وشمقضمٞمف اًمٍمف قمغم إرادة احلل واعمٜمع قمغم إرادة اًم٘مٌٞمٚم٦م ٓ يٕمٜمل ؿمٞمئ٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ًمٚمتقضمٞمف اًمٌٞم٤مين ًمٚم٘مراءشملم وأضمد شمقضمٞمف اًمٌ٘م٤مقمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًمٚم٘مراءشملم هٜم٤م 

أٟم٥ًم طمٞم٨م ي٘مقل ىمراءة اًمٍمف داًم٦م قمغم آؾمتخٗم٤مف هبؿ ًمٓمٞمِمٝمؿ ذم اعمٕمّمٞم٦م 

وشمرك سومٝمؿ ومٞمف إيذان سمدوام ًمٌثٝمؿ ذم اًمٓمرد واًمٌٕمد
()

  .

وقمـ قمذاب وهالك ىمقم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ذم ؾمقرة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ           جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   ﴿ : اًم٘مٛمر 

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

. ﴾    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ

إرؾم٤مل اًمٜم٤مىم٦م هٜم٤م إؿم٤مرة إمم ىمّم٦م ُمٕمجزة ص٤مًمح طمٞم٨م أظمرج اهلل هلؿ ٟم٤مىم٦م ُمـ 

صخرة ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمٕمجزة ُم٘مدُم٦م إؾم٤ٌمب اًمتل قُمجؾ هلؿ اًمٕمذاب سمًٌٌٝم٤م 

. ومذيمر هذه اًم٘مّم٦م ذم مجٚم٦م اًمٌٞم٤من شمقـمئ٦م ومتٝمٞمدًا 

واإلرؾم٤مل ُمًتٕم٤مر
()

 جلٕمٚمٝم٤م آي٦م ًمّم٤مًمح ، وىمد قُمرف ظَمْٚمؼ ظمقارق اًمٕم٤مدات ًمت٠ميٞمد اًمرؾمؾ 

:سم٤مؾمؿ اإلرؾم٤مل ذم اًم٘مرآن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  . ﴾    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ﴿  

                                                           

اعمٕمٜمك ذم  . 533 / 1اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات  . 117 / 3اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم : اٟمٔمر ( )

 . 252 / 2شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًمٕمنم 

 . 551 / 3ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

. ذم ضمٕمؾ آؾمتٕم٤مرة ذم اإلرؾم٤مل هٜم٤م شمٙمٚمػ وهق ُمـ يمالم اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ( )
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وهذا ُم١مذن سم٠من ذم هذه اًمٜم٤مىم٦م . ومِمٌٝم٧م اًمٜم٤مىم٦م سمِم٤مهد أرؾمٚمف اهلل ًمت٠ميٞمد رؾمقًمف 

ُمٕمجزة وىمد ؾمامه٤م اهلل آي٦م
()

  .

وضم٤مءت اجلٛمٚم٦م ُم١ميمدة ويم٤مٟم٧م مجٚم٦م اؾمٛمٞم٦م ًمزي٤مدة اًمتقيمٞمد واًمت٘مرير ، وم٤مًم٘مقم 

:  يم٤مٟمقا يرُمقن ص٤محل٤ًم سم٤مًمٙمذب ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم هذه أي٦م ذم ىمقهلؿ 

:  وىمقًمف شمٕم٤ممم  [ 25: أي٦م  ]﴾   ىئ  ی    ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ﴿ 

 [ . 26: أي٦م  ]﴾         جب  حب  خب  مب    ىب﴿ 

ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م سمٕمد هذا ُم١ميمدة وداًم٦م قمغم ُمٕمٜمك آؾمت٘م٤ٌمل وم٤مًم٘مقم عم٤م أصٌحقا 

ذم ري٥م وشمردد وؿمؽ ُمـ أُمره ـمٚمٌقا ُمٜمف آي٦م شمٌلم صدىمف ومحًـ جملء اًمت٠ميمٞمد ذم 

 (ال  )صمؿ إٟمف ضم٤مء شمٕمريػ اًمٜم٤مىم٦م سمـ ﴾ جت  حت  خت﴿ : اجلٛمٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمٕمٝمدي٦م ًمإلؿم٤مرة إمم ذوـمٝمؿ اًمتل اؿمؽمـمقه٤م ذم شمٚمؽ اًمٜم٤مىم٦م طمٞمٜمام ـمٚمٌقا حتديده٤م 

. وحتديد أوص٤مومٝم٤م وُمٙم٤من ظمروضمٝم٤م ُمـ صخرة حمددة قمٞمٜمقه٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ 

وم٢من واجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م  ﴾ جت  حت  خت﴿ ومج٤مء اًمت٠ميمٞمد هٜم٤م قمغم أسمٚمغ وضمف 

ؾمٞمٕمٚمٛمقن همدًا ُمـ  )ضم٤مءت عمٕم٤مين اًمت٘مرير واًمتقيمٞمد هلذا إُمر وأن ىمقًمف شمٕم٤ممم ىمٌؾ 

وومتٜم٦م ًم٘مقُمف وأهنؿ هؿ اًمذيـ يِمػم إمم جملء اًمٜم٤مىم٦م شمّمدي٘م٤ًم ًمّم٤مًمح  (اًمٙمذاب إذ 

 .ؾمٞمٙمذسمقن وجيحدون احلؼ وأي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت 

ومٞمف حت٘مٞمؼ إُمر وشم٘مديره ، يم٠مٟمف وىمع ويم٤من سمخالف »  ﴾ حت  خت﴿ وىمقًمف 

                                                           

 ( . 198 / 27 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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 ش(إٟم٤م ٟمرؾمؾ اًمٜم٤مىم٦م  )ُم٤م ًمق ىمٞمؾ 
()

  .

شم٘مري٥م ًمزُمـ آؾمت٘م٤ٌمل ُمـ زُمـ  ﴾ حت  خت﴿ وذم صٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

طم٤مل ُم٘مدرة ، أي شمٗمتٜمٝمؿ ومتٜم٦م هل ُمٙم٤مسمرهتؿ ذم دًٓمتٝم٤م قمغم  (وومتٜم٦م هلؿ  )احل٤مل 

. إٟم٤م ُمرؾمٚمقا اًمٜم٤مىم٦م آي٦م ًمؽ وومتٜم٦م هلؿ : صدق رؾمقهلؿ وشم٘مدير ُمٕمٜمك اًمٙمالم 

 (رىم٥م  )ٕٟمف أسمٚمغ دًٓم٦م ُمـ  (ارىمٌٝمؿ  )ومل ي٘مؾ  ﴾ ارشم٘م٥م﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

آٟمتٔم٤مر ، وقمدي إمم وٛمػمهؿ قمغم شم٘مدير ُمْم٤مف : ًمزي٤مدة اعمٌٜمك ومٞمف وآرشم٘م٤مب 

وهذه . ي٘متْمٞمف اًمٙمالم : ٕٟمف ٓ يرشم٘م٥م ذواهتؿ وإٟمام يرشم٘م٥م أطمقآً حتّمؾ هلؿ 

ـمري٘م٦م إؾمٜم٤مد أو شمٕمٚمٞمؼ اعمِمت٘م٤مت اًمتل ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ٓ شمًٜمد إمم اًمذوات ، ومتٙمقن قمغم شم٘مدير 

ُمْم٤مف اظمتّم٤مرًا ذم اًمٙمالم واقمتامدًا قمغم فمٝمقر اعمٕمٜمك ، وذًمؽ ُمثؾ إو٤موم٦م اًمتحريؿ 

،  [ 3: اعم٤مئدة  ]﴾    ٱ  ٻ  ٻ﴿  :واًمتحٚمٞمؾ إمم اًمذوات ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 شوم٤مرشم٘م٥م ُم٤م حيّمؾ هلؿ ُمـ اًمٗمتٜم٦م قمٜمد فمٝمقر اًمٜم٤مىم٦م» : واعمٕمٜمك 
()

  .

وومٞمف ُمٕمٜمك ُمـ يٜمتٔمرهؿ اٟمتٔم٤مر ُمـ حيرؾمٝمؿ وهق قم٤ممل قمٚمٞمؿ وم٢مهنؿ واصٚمقن 

. سم٠مقمامهلؿ إمم اًمداهٞم٦م 

. ٕٟمف أىمقى ُمٜمف دًٓم٦م  (اصؼم  )دون ﴾    جث﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أي اصؼم صؼمًا ٓ يٕمؽميف ُمٚمؾ وٓ وجر ، أي اصؼم قمغم شمٙمذيٌٝمؿ وٓ شمٞم٠مس ُمـ 

. ًمٞمٕمؿ يمؾ طم٤مل شمًتدقمل اًمْمجر  (اصٓمؼم  )اًمٜمٍم قمٚمٞمٝمؿ ، وطمذف ُمتٕمٚمؼ 

                                                           

 ( . 309 / 28 )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمٗمخر اًمرازي ( )

 ( . 200 - 199 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )
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واصٓمؼم قمغم أذاهؿ وقمغم ُم٤م دمده ذم ٟمٗمًؽ ُمـ اٟمتٔم٤مر اًمٜمٍم: واًمت٘مدير 
()

 . 

ويمٚمٛم٦م آصٓم٤ٌمر شمِمػم إمم أٟمف ؾمٞمقاضمف ُمع ه١مٓء اًم٘مقم اًمٕمٜم٧م وإذى ، ومٝمؿ 

. ىمقم ىمد سمٚمغ هبؿ اًمٙمؼم واًمٌٓمر ُمٌٚمٖم٤ًم قمٔمٞماًم 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن هذا اًمٜم٠ٌم أُمر  (أظمؼمهؿ  )ومل ي٘مؾ ﴾     ٱ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ًمٚمٕمٝمد ، أي ُم٤مء سمئرهؿ  (اعم٤مء  )ومٕمرف  ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ قمٔمٞمؿ وظمٓمػم وىم٤مل 

ُم٤مء اًم٘مري٦م اًمذي يًت٘مقن ُمٜمف ، وذم هذا إؿم٤مرة إمم أٟمف أومْمؾ ُم٤مء ينمسمقن ُمٜمف 

. وشمنمب ُمٜمف أٟمٕم٤مُمٝمؿ ، وًمق يم٤من هق اًمقطمٞمد ًمٙم٤مٟم٧م ومتٜمتٝمؿ أيمؼم 

واعمراد ُم٘مًقم ومٝمق ُمـ اإلظم٤ٌمر سم٤معمّمدر  (ىمًٛم٦م  )وأظمؼم قمـ اعم٤مء سم٠مٟمف » 

 شًمٚمت٠ميمٞمد واعم٤ٌمًمٖم٦م
()

وعم٤م ذيمرت اًمٜم٤مىم٦م قُمٚمؿ أهن٤م ٓ شمًتٖمٜمل قمـ اًمنمب ومٖمٚم٥م  

وٛمػم اًمٕم٘مالء قمغم وٛمػم اًمٜم٤مىم٦م اًمقاطمدة ، وإْذ مل يٙمـ ًمٚمٜم٤مىم٦م ُم٤مًمؽ ظم٤مص أُمر اهلل 

              ﴿ : هل٤م سمٜمقسم٦م ذم اعم٤مء ، وىمد ضم٤مء ذم آي٦م ؾمقرة اًمِمٕمراء 

.   [155: أي٦م  ] ﴾         

وهذا ُمٌدأ اًمٗمتٜم٦م وم٘مد روي أن اًمٜم٤مىم٦م يم٤مٟم٧م ذم يقم ذهب٤م شمنمب ُم٤مء اًمٌئر يمٚمف 

ومِمحقا سمذًمؽ وأوٛمروا طمٚمده٤م قمـ اعم٤مء وم٠مسمٚمٖمٝمؿ ص٤مًمح أن اهلل يٜمٝم٤مهؿ قمـ أن 

. يٛمًقه٤م سمًقء 

                                                           

 ( . 200 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 200 / 27 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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سمٗمتح اًمْم٤مد اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ احلْمقر وهق ود اًمٖمٞم٦ٌم واعمٕمٜمك  (اعمحتَي  )و

حمتي قمٜمده ومحذف اعمتٕمٚمؼ ًمٔمٝمقره ، أي ٓ حيي اًم٘مقم ذم يقم ذب اًمٜم٤مىم٦م ، 

وهل سم٢مهل٤مم اهلل ٓ حتي ذم أي٤مم ذب اًم٘مقم
()

  .

 اؾمؿ اعمٗمٕمقل هٜم٤م يدل قمغم أن هذا إُمر صم٤مسم٧م  (حمتي  )ويٚمحظ أن 

ٓ يتٖمػم ومٚمٞمس عمدة ُمٕمٞمٜم٦م يمِمٝمر أو ؿمٝمريـ وًمق يم٤من اعمراد ذًمؽ ًمٙم٤من اًمتٕمٌػم سمٖمػم 

سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ ، ٕٟمف ىمد يٙمقن هٜم٤مًمؽ شمٖمٞمػم  (حيتي  )اؾمؿ اعمٗمٕمقل سم٠من ي٘مقل ُمثاًل 

ًمألُمر ومٞمام سمٕمد ، وًمٙمٜمف أُمر صم٤مسم٧م ُمًتٛمر ، وذم هذا ومتٜم٦م هلؿ ٕهنؿ ًمـ يّمؼموا قمغم 

. هذا احل٤مل 

اًمتٕمٌػم سم٤مًمّم٤مطم٥م ومٞمف إؿم٤مرة إمم رو٤مهؿ سمام ؾمٞم٘مُدم ﴾     ڀ  ڀ﴿ وىم٤مل 

قمٚمٞمف ، ويم٤من ٟمداؤهؿ ومٞمف طم٨م ًمف وشمِمجٞمع ويدل ذًمؽ قمغم أٟمف يم٤من أضمرأهؿ قمغم هذه 

. اًمٗمٕمٚم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م همػم ُم٤ٌمٍل سمام طمذرهؿ وشمققمدهؿ سمف ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم 

شمٜم٤مول ُم٤م ٓ حيؼ وٓ : واًمتٕم٤مـمل ذم اًمٚمٖم٦م اًمتٜم٤مول ﴾    ڀ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

شمٕم٤مـمك ومالن فمٚمٛمؽ وشمٕم٤مـمك أُمرًا ىمٌٞمح٤ًم ، واعمٕمٜمك ذم أي٦م : جيقز شمٜم٤موًمف ي٘م٤مل 

شمٕم٤مـمٞمف ضمرأشمف ، وىمٞمؾ ىم٤مم قمغم : ومتٕم٤مـمك اًمِم٘مل قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م ومٌٚمغ ُم٤م أراد ، وىمٞمؾ 

أـمراف أص٤مسمع رضمٚمٞمف صمؿ رومع يديف وميهب٤م
()

 . 

                                                           

 ( . 201 / 27 )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( )

 ( . 70 / 15 ) (قمٓم٤م  )يٜمٔمر اًمٚم٤ًمن ُم٤مدة ( )
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.  واحل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م وصٞمٖمتٝم٤م شمٗم٤مقمؾ

شمّمقر ًمٜم٤م ختقف اًم٘مقم ُمـ ىمتؾ اًمٜم٤مىم٦م عم٤م أٟمذرهؿ ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ أن 

يٛمًٝم٤م أطمد سمًقء ومٞم٠مشمٞمٝمؿ قمذاب اهلل ، ومٝمذا اًمٗمٕمؾ يقطمل سمؽمدد همػم اًم٘م٤مشمؾ ومٙمؾ 

واطمد ُمـ أصح٤مسمف اًمذيـ ىمرروا ىمتٚمٝم٤م حيجؿ قمـ ُم٤ٌمذة اًمٗمٕمؾ ويِمػم إمم همػمه 

يم٠مٟمف يٕمٓمل ُم٤م سمٞمده إمم يد همػمه طمتك أظمذه ىمدار ومتٜم٤مول ومٕم٘مر
()

  .

وهذا اًمٗمٕمؾ يّمقر ًمٜم٤م ُمٌم ىمدار قمغم رؤوس أص٤مسمع رضمٚمٞمف ورومع يديف 

 سم٤مًمًالح طمتك يٚمحؼ اعم٘متؾ ذم اًمٜم٤مىم٦م ًمٞميهب٤م وهذا اًمٗمٕمؾ يٕمٜمل اعم٤ٌمذة 

. وآضمؽماء 

صمؿ يٌلم اهلل شمٕم٤ممم أن ه١مٓء اًم٘مقم مل حيت٤مضمقا ذم اًمٕم٘م٤مب إٓ إمم صٞمح٦م واطمدة 

وهذا يدل قمغم قمٔمٛمتٝم٤م ومٝمل ظم٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة إذ أهٚمٙم٧م اًم٘مٌٞمٚم٦م يمٚمٝم٤م ويم٤مٟمقا سمٛمٕمٜمك 

طمٞم٨م يراد هب٤م يمقن ُمتجدد مل يٙمـ ُمـ  (ص٤مر  )سمٛمٕمٜمك  (يم٤من  )ص٤مروا ، ودملء 

. ىمٌؾ 

. ﴾    ڤ      ڤ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 حت  خت  مت﴿ : واهلِمٞمؿ يمن اًمٌمء اًمرظمق يم٤مًمٜم٤ٌمت ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وي٘م٤مل هِمؿ قمٔمٛمف وُمٜمف هِمٛم٧م اخلٌز ﴾   ىت
()

  .

                                                           

 ( . 202 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر سمتٍمف ( )

 . 543، ص  (هِمؿ  )، ُم٤مدة  (يمت٤مب اهل٤مء  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ( )
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مجع اًمٌمء ذم طمٔمػمة واعمحٔمقر اعمٛمٜمقع واعُمْحَتٔمُِر : واحلٔمر : وىم٤مل اعمحتٔمر 

اًمذي يٕمٛمؾ احلٔمػَِمة
()

  .

ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م شمّمقر ُم٤م آًمقا إًمٞمف وم٘مد أصٌحقا ُمثؾ ُم٤م يتخذ ذم احلٔم٤مئر ومٞمتٙمن 

. ًمٓمقل اًمزُم٤من وشمٓم١مه اًمٌٝم٤مئؿ ومٞمتحٓمؿ ويتٝمِمؿ ومٚمق ؾمٗمتف اًمريح ًمٓم٤مر ُمٕمٝم٤م 

                                                           

 . 123ص  (يمت٤مب احل٤مء  )اعمٗمردات ( )



 

 
 

 

 

 

 

الفصن الزابع  

 أسزار تٍٕع املفزدات ٔاصطفائّا يف تصٕٖز ِالك قًٕ لٕط 

ٔقًٕ طعٗب عمّٗىا الشالً 

 

: صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م ويِمٛمؾ  

  ذم شمّمقير  أهار شمٜمقع اعمٗمردات ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت:املبحث األول 

.                             هالك ىمقم ًمقط 

 ذم همػم اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت  شمٜمقع اعمٗمردات واصٓمٗم٤مئٝم٤مأهار  :املبحث الثاين 

.                              ذم شمّمقير هالك ىمقم ًمقط 

.  أهار شمٜمقع اعمٗمردات ذم شمّمقير هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥م :املبحث الثالث 
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املبحح األٔه 

أسزار تٍٕع املفزدات يف املتظابْ وَ اآلٖات 

ڭ  ڭ  ۇ  ﴿ : أول ُم٤م يٚمحظ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف 

ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ې     ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  

 . ﴾   ڦ           ڦ  ڦ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ﴿ : وذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ۇئ  ۆئ   

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  

 وذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ﴾   ٹ    ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ

ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ﴿ : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁                                   

                             ڭ  ڭ   

. ﴾    ڭ
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وذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ﴾    ائ  ەئ  ەئ   وئ﴿ : وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف 

. وىمد اشمٗم٘م٧م اًمًقرشم٤من ذم ُمٓمٚمع أي ﴾    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ﴿ 

اعمنف جيٝمؾ سم٢مهاومف واجل٤مهؾ  : (اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم  )وذم هذا اًمتٜمقع ي٘مقل 

ُمنف ذم أومٕم٤مًمف ، إذ اإلهاف جم٤موزة احلد اًمقاضم٥م إمم اًمٗم٤ًمد ، ومٞمجقز أن يٙمقن 

ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م يم٤مٟم٧م ًمف ُمع ىمقُمف ُم٘م٤مُم٤مت ىم٤مل ذم سمٕمْمٝم٤م هذا اًمٚمٗمظ ، وىم٤مل 

 (ُمنوملم  )صمؿ اظمتّم٤مص . ذم اعم٘م٤مم أظمر اًمٚمٗمظ اًمث٤مين ومل يٜم٤مف أطمدمه٤م ص٤مطمٌف 

سمًقرة إقمراف ومألن أي٤مت اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ومقاصٚمٝم٤م أؾمامء ومٙم٤من آؾمؿ أطمؼ 

سم٤مًمقوع ذم هذا اعمٙم٤من ًمتت٤ًموى اًمٗمقاصؾ ، وذم اًمٜمٛمؾ يم٤مٟم٧م اًمٗمقاصؾ اًمتل ىمٌٚمٝم٤م 

أومٕم٤مًٓ ومٚمام شمٜم٤مؾم٧ٌم هذه إومٕم٤مل ذم هذه اًمٗمقاصؾ اًمتل ىمٌؾ هذه اًمٗم٤مصٚم٦م يم٤من 

 ذم هذا اعمقوع  (دمٝمٚمقن  )سمٜم٤مؤه٤م قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م قمغم ًمٗمظ اًمٗمٕمؾ أومم هب٤م ، ومج٤مء 

ذم إول هلذا اًم٘مّمد واهلل أقمٚمؿ (ُمنومقن  )و
()

  .

وهذا اًمتقضمٞمف ٓ أضمده يّمؾ إمم اًمٖم٤مي٦م ُمـ ومٝمؿ أهار اًمتٜمقع ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مًمؽ 

دراؾم٦م ًمٚمًٞم٤مق ذم يمال اًمًقرشملم وهذا ُم٤م أضمده قمٜمد اسمـ اًمزسمػم اًمث٘مٗمل طمٞم٨م ي٘مقل 

ىمّمد ذم ؾمقرة إقمراف اإلؿم٤مرة إمم اًمتٕمريػ سم٤مهناميمٝمؿ ذم اجلرائؿ وىمٌٞمح » 

اعمرشمٙم٤ٌمت، ومٜمص قمغم أومحِمٝم٤م وطمّمؾ اإليامء إمم ُم٤م وراء ذًمؽ سمام ذيمر ُمـ 

.  ﴾ ائ  ەئ  ەئ   وئ﴿ : إهاومٝمؿ 

                                                           

ويٜمٔمر اًمؼمه٤من ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  . 119 - 108يٜمٔمر درة اًمتٜمزيؾ وهمرة اًمت٠مويؾ ص ( )
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أهؿ يم٤من ﴾    ۅ  ۉ  ۉ   ې﴿ وعم٤م ىمٞمؾ ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ 

وئ  وئ  ۇئ   ﴿  :رء أن شمٜمٗمل قمٜمٝمؿ وم٤مئدة اإلسمّم٤مر إذ مل شمٖمـ قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم وم٠مقم٘م٥م سم٘مقًمف 

 أي أن ُمرشمٙمٌٙمؿ ُمع قمٚمٛمٙمؿ سمِمٜمٞمع ُم٤م ومٞمف ُمـ أىمٌح ُم٤م يرشمٙمٌف  ﴾ ۇئ

اجلٝم٤مل ، ومل يذيمر هٜم٤م إهاومٝمؿ إذ ىمد طمّمؾ ومٞمام ذيمر ذم إقمراف
()

  .

ويٌ٘مك يمالم اخلٓمٞم٥م قملم اًمّمقاب ذم ىمقًمف سم٠من ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م ُمقىمٗم٤ًم وُم٘م٤مُم٤ًم 

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ًمٚمٜمٌل ُمع ىمقُمف ُم٘م٤مُم٤مت ىم٤مل ذم سمٕمْمٝم٤م هذا اًمٚمٗمظ وىم٤مل ذم اعم٘م٤مم 

أظمر اًمٚمٗمظ اًمث٤مين
()

  .

وهٜم٤مك وضمف آظمر يٛمٙمـ أن يْم٤مف هٜم٤م وهق أن قمدم اًمتٍميح سم٤مؾمٛمف ذم ىمقًمف 

ذم ؾمقرة إقمراف وهل أؾمٌؼ ٟمزوًٓ ُمـ ؾمقرة هقد ﴾    پ﴿ شمٕم٤ممم 

واًمِمٕمراء يٜمٌئ قمـ أول ُمقاىمػ ًمقط ُمع ىمقُمف وىمد يم٤من همري٤ًٌم سمٞمٜمٝمؿ ومٚمؿ يٍمطمقا 

. سم٤مؾمٛمف ذم أول ُمرة واهلل أقمٚمؿ 

وعم٤م قمدد ُمـ ىم٤ٌمئح ُمرشمٙم٤ٌمهتؿ ذم اًمٕمٜمٙمٌقت ُم٤م » ي٘مقل اسمـ اًمزسمػم رمحف اهلل 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﴿ قمدد سم٘مقًمف 

.  ش  [29: أي٦م  ]  ﴾﮿

 يم٤من ومٙم٤من شمٕمداد ُمرشمٙم٤ٌمهتؿ أؿمد شمقسمٞمخ٤ًم ذم شم٘مريٕمٝمؿ وأٟمٙم٠م ًمتٛمٞمٞمز أومئدهتؿ ،

                                                           

 . 548 / 1ُمالك اًمت٠مويؾ ( )

. ؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم هذا اًمِم٠من ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ( )
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ُمٔمٜم٦م هتٞم٩م واؿمتٕم٤مل ًمزء أظمالىمٝمؿ وىمٌٞمح ضمقاهبؿ ، ومج٤موسمقا ضمقاب ُمـ 

حتٙمٞماًم وحت٘مٞم٘م٤ًم ﴾       ﴿ اؾمتحٙمؿ طمٜم٘مف وـمٌع قمغم ىمٚمٌف وم٘م٤مًمقا 

. ًمتٙمذيٌٝمؿ وؿم٤مهدًا سمتّمٛمٞمٛمٝمؿ قمغم اعمٕم٤مٟمدة واًمٙمٗمر 

قمغم ؿمٜم٤مقم٦م  ﴾ پ  پ   ڀ﴿ : ٕن ىمقهلؿ ذم اعمقوٕملم ىمٌؾ 

پ  پ   ﴿ ٕن ىمقهلؿ ﴾       ﴿ : ُمرشمٙمٌٝمؿ ومٞمف ًمٞمس يم٘مقًمف 

يٗمٝمؿ سمٗمحقاه ُم٤م يًتٚمزم إظمراضمٝمؿ ُمـ جم٤مزاهتؿ قمغم ذًمؽ ، ويم٠من  ﴾ ڀ

أظمرضمقهؿ وم٢من يم٤من قمذاب ومٚمٞم٠مت سمف ، ومٚمام اؿمتد طمٜم٘مٝمؿ هٜم٤م ـمٚمٌقا : ىمد ىم٤مًمقا 

اًمٕمذاب وقمدًمقا قمـ ذًمؽ اًم٥ًٌم اؾمتٕمج٤مًٓ ًمٚمٛم٥ًٌم ، ومج٤مء يمؾ ُمـ هذا قمغم ُم٤م 

 شجي٥م واهلل أقمٚمؿ
()

 . 

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف 

[ 57: أي٦م] ﴾     ٹ  ٹ  ٹ﴿ وذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ  [83: أي٦م ] ﴾   ٹ

 [ . 60: أي٦م  ]﴾    ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ﴿ وذم ؾمقرة احلجر 

إن هذه اًم٘مّم٦م ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ٟم٤مزًم٦م ىمٌؾ اًم٘مّم٦م » : ي٘مقل اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم 

ٿ  ﴿ ذم ؾمقرة إقمراف ، سمدًمٞمؾ اإلوامر واإلفمٝم٤مر وإذا سمٜمٞمٜم٤م قمغم هذا وم٢من ىمقًمف 

أي يمتٌٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٙمقن ُمـ اًم٤ٌمىملم ذم اًم٘مري٦م ﴾      ٹ    ٹ  ٹ  ٹ

.اهل٤مًمٙملم ُمع أهٚمٝم٤م ، ومٚمام ذيمر ذم أي٦م اعمٜمزًم٦م أوًٓ أطم٤مل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم إومم ذم اًمٌٞم٤من   

                                                           

 . 550 / 1ُمالك اًمت٠مويؾ ( )
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ذم شم٘مدير اهلل اًمذي ىمدره هل٤م وأظمؼم ومٞمام : أي  ﴾   ٿ  ٿ  ٹ﴿: وم٘م٤مل 

ىمٌؾ قمـ طمٙمٛمف قمٚمٞمٝم٤م
()

 . 

ويمالم اإلؾمٙم٤مذم هٜم٤م يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ذم أن ٟمزول ؾمقرة إقمراف 

ىمد يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ
()

، وي١ميد ىمقهلؿ هذا شمدرج اعمٕم٤مين وم٘مقم ًمقط ذم اعم٘م٤مم  

إول ذم ؾمقرة إقمراف مل يٍمطمقا سم٤مؾمٛمف وسطمقا ذم اعمقاىمػ اًمت٤مًمٞم٦م عم٤َّم ظمٚمٕمقا 

قا قمغم  طمٞم٤مءهؿ واٟمتٝمقا ُمـ يمؾ يمٜم٤مي٦م وازدادوا ؿمٜم٤مقم٦م وومٔم٤مقم٦م ذم سمٖمٞمٝمؿ ، ومٜمّمُّ

اؾمٛمف ساطم٦م ًمٌٞم٤من إرادهتؿ اًمنقم٦م ذم اخلالص ُمٜمف سم٤مإلظمراج واإلسمٕم٤مد طمٞم٨م ٓ 

. يقضمد ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ أو يريد إسمٕم٤مدهؿ قماّم هؿ ومٞمف همػمه ، واهلل أقمٚمؿ 

سمآي٦م إقمراف يٜم٤مؾم٥م إجي٤مزًا ىمقًمف  (يم٤مٟم٧م  )وأُم٤م ىمقل اسمـ اًمزسمػم إن اظمتّم٤مص 

وىمقًمف ﴾    پ  ڀ   ڀ﴿ يٜم٤مؾم٥م  ﴾     ٹ﴿ وىمقًمف ذم اًمٜمٛمؾ ﴾    پ﴿ 

ًمٞمجري ُمع ُم٤م ويمد ىمٌؾ سم٢من ويٜم٤مؾمٌف ﴾ گگ  گ﴿ ذم احلجر 
()

، وم٢مٟمف شم٠مُمؾ  

طمٞم٨م . يالطمظ اًمتٜم٤مؾمؼ سملم أضمزاء اًمٜمٔمؿ دون ٟمٔمر إمم إهار اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م اًمقاردة ومٞمف 

ذم ؾمقرة إقمراف ًمف دٓٓت يٌلم قمٜمٝم٤م ذم هذا اًمًٞم٤مق ُمـ  (سمٙم٤مٟم٧م  )إن اًمتٕمٌػم 

اًمًقرة طمٞم٨م شمِمػم إمم أن هذه اعمرأة يم٤مٟم٧م هل اًم٥ًٌم إقمٔمؿ ذم ٟمزول اًم٘مْم٤مء 

قمٚمٞمٝم٤م سم٤مإلهالك ، وم٘مد اظمت٤مرت ـمريؼ اًمْمالل وًمذًمؽ ُأؾمٜمد اًمٗمٕمؾ إًمٞمٝم٤م ، وأُم٤م 

                                                           

  .194/ ويٜمٔمر اًمؼمه٤من ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمٙمرُم٤مين  . 120 - 119درة اًمتٜمزيؾ ص ( )
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رٟم٤مه٤م  )يمٚمٛم٦م  وم٢مهن٤م شمٕمٜمل أٟمف ىمد طمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مْم٤مء سمٕمد أن  (ىمدَّ

اظمت٤مرت ـمريؼ اًمْمالل ، وعم٤َّم طمؼ قمٚمٞمٝم٤م اهلالك مل يٙمـ هل٤م شمٍمف أو اظمتٞم٤مر ذم 

أُمر اًمٜمج٤مة أو اهلالك ، وٓ يًتٓمٞمع ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم اًمِمٗم٤مقم٦م هل٤م أو اًمٜمٔمر ذم 

أُمره٤م ، وم٘مد طمؼ قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد ، وهذا ي١ميمد ًمٜم٤م ُمرة 

أظمرى أن اعمٕم٤مين شمٜمٛمق ُمتدرضم٦م ُمـ اًمٌداي٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م وم٤معمقىمػ إول يٌلم ذم ؾمقرة 

إقمراف اظمتٞم٤مر اُمرأة ًمقط ًمٓمريؼ ىمقُمٝم٤م ـمريؼ اًمْمالل
()

وذم اعمقاىمػ إظمرى  

. يٌلم طمتٛمٞم٦م اًم٘مْم٤مء ومٞمٝم٤م وٟمزول اًم٘مدر قمٚمٞمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ 

ڤ  ﴿ سم٘مقًمف  ﴾ ہ  ہ   ھ﴿ : وأُم٤م وضمف شمٕم٘مٞم٥م ىمقًمف ذم إقمراف 

. ﴾    ڤ  ڦ           ڦ  ڦ

. ﴾    ھ  ھ  ے﴿ : وذم اًمٜمٛمؾ سم٘مقًمف 

﴾    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ﴿ : ومذًمؽ أٟمف عم٤م شم٘مدم ذم إقمراف ىمقًمف 

طمّمؾ ُمٜمف أن ارشمٙم٤مهبؿ ُم٤م مل يًٌؼ إًمٞمف همػمهؿ ىمد مجع إمم ىمٌٞمح اًمٗمحش آضمؽمام ُمـ 

. طمٞم٨م مل يٗمٕمؾ شمٚمؽ اًمٗمٕمٚم٦م اًمِمٜمٕم٤مء ُمـ شم٘مدُمٝمؿ وم٠ممجع إمم اًمٗمحش آضمؽمام 

وعم٤م شم٘مدم ذم ﴾    ڤ  ڤ  ڦ           ڦ  ڦ﴿ : وم٠مقم٘م٥م سم٘مقًمف 

 طمّمؾ ُمٜمف شمٕمٜمٞمػ وإٟمذار ﴾    ۅ  ۉ  ۉ   ې﴿ اًمٜمٛمؾ ىمقًمف 

                                                           

هذا ٓ يٕمٜمل أهن٤م يم٤مٟم٧م شمرشمٙم٥م وم٤مطمِم٦م أو شمٕمٛمد إمم ؾمقء ومٜم٤ًمء إٟمٌٞم٤مء ُمٓمٝمرات ُمـ هذا ُمؼمءات ( )

. وإٟمام هل اظمت٤مرت ـمريؼ اإلقمراض واًمّمد ًمٙمٗمره٤م سمرؾم٤مًم٦م ًمقط 
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 ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ﴿ : مل ي٘مع ُمثٚمف ذم إقمراف إذ ًمٞمس ُمقىمع ىمقًمف 

ذم اإلٟمذار واًمتٕمٜمٞمػ يمٛمقىمع شمٕمريٗمٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ هب٤م وؿمٜمٕم٦م ُمٕم٤ميٜم٦م ﴾      ۅ

ھ  ﴿ : ومٜم٤مؾم٥م إٟمذارهؿ هبذا ُم٤م أقم٘م٥م سمف ُمـ ىمقًمف . سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ُمـ ارشمٙم٤مهب٤م 

وًمق أقم٘م٧ٌم آي٦م إقمراف هبذا أو آي٦م اًمٜمٛمؾ سمام أقم٘م٧ٌم سمف آي٦م ﴾   ھ  ے

إقمراف مل يٙمـ ُمتٜم٤مؾم٤ًٌم ومج٤مء يمؾ قمغم ُم٤م جي٥م واهلل أقمٚمؿ
()

  .

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ﴿ : وي٘مقل اًمٙمرُم٤مين ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ، وهق اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مريع  [ 80: ؾمقرة إقمراف ، أي٦م  ]﴾    ۉ

ومزاد ُمع  [ 81: أي٦م  ] ﴾ ﮷  ﮸﴿ وشمقسمٞمخ وإٟمٙم٤مر ، وىمقًمف سمٕمده٤م 

 ٕن اًمتقسمٞمخ واًمت٘مريع واإلٟمٙم٤مر ذم اًمث٤مين أسمٚمغ وُمثٚمف ذم اًمٜمٛمؾ  (إن  )آؾمتٗمٝم٤مم 

 [55: أي٦م  ] ﴾ ﮷  ﮸﴿ : وسمٕمده  [ 54: أي٦م  ] ﴾     ۅ﴿
 

 .

،  [ 28: أي٦م  ]﴾          ھ   ھ  ے﴿ وظم٤مًمػ ذم اًمٕمٜمٙمٌقت وم٘م٤مل 

وذًمؽ ( أئـ ) و( إن ) ومجٛمع سملم  . [ 29: أي٦م  ]﴾       ۉ  ې  ې﴿ 

ک  ﴿  [ 33: أي٦م  ]﴾    ڌ  ڎ﴿ وم٢من ذم أظمر : عمقاوم٘م٦م آظمر اًم٘مّم٦م 

وأضمد ذم هذا اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ اؿمت٤ٌمه٤ًم ذم يمالُمف قمـ  [ 34: أي٦م  ]﴾    ک

: أي٦م  ]﴾    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة إقمراف 

﮷  ﴿  :وردت هٜم٤م سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ويمذًمؽ ىم٤مل إٟمف ىمد ورد سمٕمده٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  [ 80
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سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ومل يرد ذًمؽ ذم ؾمقرة إقمراف إٓ أن يٙمقن ﴾    ۆ﮸

اًمٙمرُم٤مين رمحف اهلل ىمد أراد ىمراءة همػم ٟم٤مومع وطمٗمص وأيب ضمٕمٗمر وم٢من همػمهؿ ىمرأ 

(أإٟمٙمؿ  )سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم 
()

  .

واًمذي ئمٝمر واوح٤ًم ضمٚمٞم٤ًم ذم ذيمر آؾمتٗمٝم٤مم ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ُم٤م ورد ىمٌٚمٝم٤م ُمـ 

وم٢من ومٕمٚمٝمؿ هلذا اًمٕمٛمؾ اعمِملم ﴾    ۅ  ۉ  ۉ   ې﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 حت٧م رؤيتٝمؿ وأسمّم٤مرهؿ دون طمٞم٤مء ُم٤مٟمع يدل قمغم هم٤مي٦م ُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ُمـ 

  ې  ﮷﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (إن  )اًمرذيٚم٦م ومحًـ سمٕمد هذا ذيمر آؾمتٗمٝم٤مم ُمع 

ًمت٘مريٕمٝمؿ واإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ وشم٘مريرهؿ سمذًمؽ وومٞمف زي٤مدة شمِمٜمٞمع ًمزي٤مدهتؿ ﴾       ې

- . واهلل أقمٚمؿ - ذم اًمٌٖمل واًمٗمحش 

 وأُم٤م ذم اًمٕمٜمٙمٌقت وم٢مٟمف عم٤م سم٤مًمغ ذم شم٘مريٕمٝمؿ يم٤من اعمٜم٤مؾم٥م ورود آؾمتٗمٝم٤مم 

    ﴿ ُمع إن ،وًمذًمؽ يم٤من ردهؿ أسمٚمغ ذم اًمتٙمذي٥م وآؾمتٝمزاء عم٤م ىم٤مًمقا 

.  ﴾ 

ۆ   ۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئمئ  ﴿ وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة هقد 

ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ختمت  ىت  يت    جث  

ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﴿ : وىم٤مل ذم ؾمقرة احلجر  [ 81: أي٦م  ]﴾ مث

 [ . 60: أي٦م  ]﴾    ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾
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  حت   ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ ۓ   ﮲  ﮳﴿ : وم٘مد يم٤من آؾمتثٜم٤مء ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٓ ٟمجده ذم ﴾ ﮶  ﮷﴿ : ومل يًتثـ ذًمؽ ذم ؾمقرة احلجر وىمقًمف  ﴾ ختمت

ڍ  ﴿ : وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم : ؾمقرة هقد وقمدم آؾمتثٜم٤مء ذم احلجر ًماليمتٗم٤مء سمام ىمٌٚمف 

ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  

 [ . 60 - 58: أي٤مت  ]﴾   گ  گگ  گ  ڳ   ڳ

ومٚمام ورد هٜم٤م اؾمتثٜم٤مء اعمرأة وذيمر طم٤مهل٤م وىمع سمذًمؽ آيمتٗم٤مء ومٚمؿ يذيمر ذم أي٦م 

سمٕمد ، إذ ذًمؽ يمٚمف يمالم ُمتّمؾ سمٕمْمف سمٌٕمض ، ومل يت٘مدم ُٓمرأة ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم 

ذم ؾمقرة هقد ذيمر وم٤مطمتٞم٩م إمم اؾمتثٜم٤مئٝم٤م
()

  .

ڑ  ﴿ ذم ؾمقرة احلجر : ومألٟمف عم٤م ىم٤مل ىمٌٚمٝم٤م  ﴾ ﮶  ﮷﴿ وأُم٤م زي٤مدة 

إظم٤ٌمرًا قمـ اًمرؾمؾ أهنؿ ظم٤مـمٌقا إسمراهٞمؿ  ﴾ ک  ک  ک  ک  گ

قمٚمٞمف اًمًالم سمف ، صمؿ أظمؼم قمـ خم٤مـمٌتٝمؿ ًمقـم٤ًم ذم هذه اًمًقرة سمام يْم٤مهل ىمقهلؿ 

ٕٟمف إذا  ﴾ ﮶  ﮷﴿ سم٘مقهلؿ  ﴾ ۓ   ﮲﴿ إلسمراهٞمؿ أردومقا ىمقهلؿ ًمف 

﮶  ﴿ ؾم٤مىمٝمؿ ويم٤من ُمـ ورائٝمؿ يم٤من حت٘مٞم٘م٤ًم خلؼمهؿ أهنؿ ُمٜمجقهؿ أمجٕملم ومزيد 

ًمتج٤موب خم٤مـمٌتٝمؿ إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم سمًٌٌف﴾ ﮷
()

 . 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿ : وُمـ اعمتِم٤مسمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 82: ؾمقرة هقد ، أي٦م  ]﴾    پ   پ  ڀ  ڀ
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﴾    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿ : وذم ؾمقرة احلجر 

واًمْمٛمػم ًمٚم٘مري٦م  ﴾   پ  پ﴿: ومٗمل أي٦م ُمـ ؾمقرة هقد  [ 74: أي٦م  ]

واًمْمٛمػم ًم٘مقم ًمقط ومٚمٚم٤ًمئؾ أن  ﴾   ٿ  ٹ﴿: واعمراد أهٚمٝم٤م وذم اًمث٤مٟمٞم٦م 

ي٠ًمل قمـ وضمف اظمتالف اًمْمٛمػم ُمع احت٤مد اعم٘مّمقد ؟ واجلقاب قمـ ذًمؽ أن يماًل 

ڌ       ﴿ : وعم٤م شم٘مدم آي٦م احلجر ىمقًمف شمٕم٤ممم . ُمـ اعمقوٕملم ُمراقمك ومٞمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م شم٘مدُمف 

ومذيمر ىمقم ًمقط ُمقصقوملم سم٤مإلضمرام  [ 58: أي٦م  ] ﴾ ڌ  ڎ    ڎ  ڈ

، وٟمٔمػم هذا ىمقًمف  ﴾   ٿ  ٹ﴿: اعمقضم٥م هلاليمٝمؿ ومروقمل هذا اعمت٘مدم وم٘مٞمؾ 

پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿ : شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت 

 .  ﴾   ڎ    ڎ  ڈ﴿عم٤م شم٘مدم ىمقًمف ( قمٚمٞمٝمؿ : ) وم٘مٞمؾ  [ 32: آي٦م  ]﴾    ٿ

  پ  ﴿: وأُم٤م آي٦م هقد ومٚمؿ يت٘مدم ومٞمٝم٤م ُمثؾ هذا ، وم٤ميمتٗمل سمْمٛمػم اًم٘مري٦م وم٘مٞمؾ 

وأهمٜمك ذًمؽ قمـ ذيمر اعمٝمٚمٙملم إذ هؿ اعم٘مّمقدون سم٤مًمٕمذاب  [ 82: آي٦م  ]﴾  پ

ومقرد يمؾ قمغم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ، واهلل أقمٚمؿ
()

  .

وًمٕمؾ اهتامم ؾمقرة هقد سم٢مسمراز صقر اًمتدُمػم اًمرهٞم٦ٌم ًمألُمؿ ٟم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مىمٝم٤م 

إسمراز صقرة اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ ًمٚم٘مري٦م وهقل اعمٜمٔمر واًم٘مري٦م متٓمر سمٖمْم٥م اهلل ومٙمؾ 

. ؾمقرة شمريمز قمغم اجل٤مٟم٥م اعمٝمؿ اًمذي يتالءم ُمع اًمًٞم٤مق وىمد اؾمتدقم٤مه 
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املبحح الجاٌ٘ 

أسزار تٍٕع املفزدات ٔاصطفائّا يف غري املتظابْ وَ اآلٖات 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف قمـ ىمقم ًمقط 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   

پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ           

 . ﴾  ڦ  ڦ

هٜم٤م يٚمحظ أن ُم٘مدُم٦م ىمّم٦م ًمقط ىمد اظمتٚمٗم٧م قمـ ُمٓم٤مًمع اًم٘مّمص اًم٤ًمسم٘م٦م 

 دون ىمقًمف ﴾ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ﴿ قمٚمٞمٝم٤م إذ اسمتدأت اًم٘مّم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

قمؼم ذم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف » وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل  (وأرؾمٚمٜم٤م ًمقـم٤ًم إمم ىمقُمف  )

صمؿ ٟمًؼ ُمـ سمٕمده قمٚمٞمف  [ 59: إقمراف  ]﴾   ٹ  ٹ  ٹ     ٹ﴿ اًمًالم سمـ

 ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿  [ 65: إقمراف  ] ﴾ ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ﴿ وم٘مٞمؾ 

 [ . 85: إقمراف  ]

وإمم أهؾ ؾمدوم أظم٤مهؿ : وقمدل قمـ هذا إؾمٚمقب ذم ىمّم٦م ًمقط ومٚمؿ ي٘مؾ 

ًمقـم٤ًم أو وأرؾمٚمٜم٤م ًمقـم٤ًم إمم ىمقُمف ، ٕن ُمـ أقمٔمؿ اعم٘م٤مصد سمًٞم٤مق هذه اًم٘مّمص 

 ذم خم٤مًمٗم٦م ىمقُمف ًمف وقمدم اؾمتج٤مسمتٝمؿ وؿمدة أذاهؿ وإٟمذار ىمقُمف أن ملسو هيلع هللا ىلصشمًٚمٞم٦م اًمٜمٌل 

حيؾ هبؿ ُم٤م طمؾ هبذه إُمؿ ُمـ اًمٕمذاب ، وىمّمص ُمـ قمدا ىمقم ًمقط ُمِم٤مهب٦م 
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ًم٘مّم٦م ىمريش ذم اًمنمك سم٤مهلل وإذى ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ، وأُم٤م ىمّم٦م ًمقط ومزائدة قمـ 

ذًمؽ سم٠مُمر ومٔمٞمع قمٔمٞمؿ اًمِمٜم٤مقم٦م ؿمديد اًمٕم٤مر واًمٗمحش ومٕمدل قمـ ذًمؽ اًمٜمًؼ 

شمٌِمٞمٕم٤ًم ًمف ، ًمٞمٙمقن ذم اًمتًٚمٞم٦م أؿمد وذم اؾمتدقم٤مء احلٛمد واًمِمٙمر أشمؿ وطمٞمٜمئذ 

(أرؾمٚمٜم٤م  )، ٓ  (اذيمر  )يؽمضمح أن يٙمقن اًمٕم٤مُمؾ 
()

  .

(أرؾمٚمٜم٤م  )هذا وأيمثر اعمٗمنيـ قمغم شم٘مدير اًمٕم٤مُمؾ سمـ
()

  .

أومم : ٕن ًمقـم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم  (اذيمر  )وًمٕمؾ يمالم اًمٌ٘م٤مقمل ذم شم٘مدير اًمٕم٤مُمؾ 

ضم٤مء ًمٞمّمحح ُم٤م اظمتٚمػ ُمـ ـمٌٞمٕم٦م ىمقُمف وُم٤م اٟمتٙمس ُمـ ومٓمرهؿ سمدًٓ ُمـ أن 

 أومم ُمـ  (اذيمر  )يٜمٍمف يمٚمف إمم اًمدقمقة إمم اهلل وشمقطمٞمده ومٙم٤من اًمٕم٤مُمؾ اعم٘مدر 

ٕن اإلرؾم٤مل ومٞمف شمٌٚمٞمغ ًمرؾم٤مًم٦م اًمتقطمٞمد وه١مٓء ىمقم ًمٞمًقا سمٛمتٝمٞمئلم هل٤م  (أرؾمٚمٜم٤م  )

. ُم٤م داُمقا قمغم أُمرهؿ هذا 

 ومل يقصػ ًمقط سم٤مٕظمقة ًم٘مقُمف ٕن ًمقـم٤ًم مل يٙمـ ُمـ أهؾ ىمري٦م 

. وُمثٚمف ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ، وهذا ُمـ سمديع ًمٖم٦م اًمتٜمزيؾ  (ؾمدوم  )

 يمام (ًمقـم٤ًم  )وشمٖمٞمػم إؾمٚمقب ذم اسمتداء ىمّم٦م ًمقط وىمقُمف إذ اسمتدئ٧م سمذيمر » 

اسمتدئ٧م ىمّم٦م ٟمقح سمف ٕٟمف مل يٙمـ ًم٘مقم ًمقط اؾمؿ يٕمرومقن سمف يمام مل يٙمـ ًم٘مقم ٟمقح 

 شاؾمؿ يٕمرومقن سمف
()

 وإذ فمرف ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٘مدر ؾمقاء يم٤من أرؾمٚمٜم٤م أو .  

                                                           

 ( . 62 / 3 )ٟمٔمؿ اًمدر ( )
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أي أرؾمٚمٜم٤مه وىم٧م ىم٤مل ًم٘مقُمف ، وضمٕمؾ وىم٧م اًم٘مقل فمروم٤ًم ًمإلرؾم٤مل إلوم٤مدة  (اذيمر  )

اؾمتٗمٝم٤مم ﴾   ۆ﴿ ُم٤ٌمدرشمف سمدقمقة ىمقُمف إمم ُم٤م أرؾمٚمف اهلل سمف وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إٟمٙم٤مري شمقسمٞمخل
()

هيز إقمامق ويٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه ، واإلشمٞم٤من اعمًتٗمٝمؿ قمٜمف جم٤مز ذم اًمتٚمٌس  

. واًمٕمٛمؾ ، أي أشمٕمٛمٚمقن اًمٗم٤مطمِم٦م ، ويمٜمك سم٤مإلشمٞم٤من قمـ اًمٕمٛمؾ اعمخّمقص 

وىمد ًمٓمٗم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمتٕمٌػم قمـ اًمٗمٕمؾ اًمدينء  (اًمٗم٤مطمِم٦م  )وىم٤مل 

اًمذُمٞمؿ اًمذي ظمرج قمـ اًمٗمٓمرة ويم٤من ومٞمف اًمتج٤موز واإلهاف واًمتٕمدي ، ي٘مقل 

اًمٗمحش واًمٗمحِم٤مء ُم٤م قمٔمؿ ىمٌحف ُمـ إومٕم٤مل وإىمقال: اًمراهم٥م 
()

  .

واًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م ضم٤مءت ُمٕمروم٦م ويرى ذم ذًمؽ أسمق طمٞم٤من أٟمف عم٤م يم٤من هذا اًمٗمٕمؾ 

ُمٕمٝمقدًا ىمٌحف وُمريمقزًا ذم اًمٕم٘مقل ومحِمف أيت ُمٕمروم٤ًم سم٤مًٕمػ واًمالم ، أو شمٙمقن أل ومٞمف 

ًمٚمجٜمس قمغم ؾمٌٞمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م يم٠مٟمف ًمِمدة ىمٌحف ضمٕمؾ مجٞمع اًمٗمقاطمش
()

  .

ضم٤مءت ومٞمف اجلٛمٚم٦م ﴾    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

: صمؿ وسمخٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل ﴾    ۆ  ۆ﴿ ُمًت٠مٟمٗم٦م ، أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أوًٓ سم٘مقًمف 

أٟمتؿ أول ُمـ قمٛمٚمٝم٤م ، أو قمغم أٟمف ضمقاب ًم١ًمال ُم٘مدر ، يم٠مهنؿ ىم٤مًمقا مل ٓ ٟم٠مشمٞمٝم٤م ؟ 

ُم٤م ؾمٌ٘مٙمؿ هب٤م أطمد ومال شمٗمٕمٚمقا ُم٤م مل شمًٌ٘مقا إًمٞمف: وم٘م٤مل 
()

وهؿ سمٗمٕمٚمتٝمؿ هذه .  
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 اومتتحقا سم٤مسم٤ًم ًمٚمنم مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم ُمـ ىمٌؾ ، وؾمٜمقه ٕهؾ اًمنم ذم يمؾ زُم٤من 

وُمٙم٤من يمام أن أهؾ اخلػم يًٜمقن اًمٗمٕمؾ احلًـ ويت٤ًمسم٘مقن إمم اخلػمات وومْم٤مئؾ 

. إقمامل 

واًمًٌؼ طم٘مٞم٘متف وصقل اعم٤مر إمم ُمٙم٤من ُمٓمٚمقب ًمف وًمٖمػمه ىمٌؾ وصقل همػمه 

ويًتٕمٛمؾ جم٤مزًا ذم اًمت٘مدم ذم اًمزُم٤من أي إوًمٞم٦م وآسمتداء ، وهق اعمراد هٜم٤م 

إذ ٓ ي٘مّمد سمٛمثؾ هذا اًمؽميمٞم٥م أهنؿ . واعم٘مّمقد أهنؿ ؾمٌ٘مقا اًمٜم٤مس هبذه اًمٗم٤مطمِم٦م 

. اسمتدأوا ُمع همػمهؿ ذم وىم٧م واطمد 

قمغم أطمد  (ُمـ  )دظمٚم٧م ﴾    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ﴿ : وىم٤مل 

وُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ﴾     ۅ  ۅ﴿إلوم٤مدة اؾمتٖمراق اًمٜمٗمل ، صمؿ أقمرق ذم اًمٜمٗمل سم٘مقًمف 

. ًمٚمتٌٕمٞمض 

، مجع قم٤ممل سمٗمتح  (اًمٕم٤معملم  )ومل ي٘مؾ اًمٜم٤مس ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م و﴾   ۅ﴿ وىم٤مل 

اًمالم ، وه وروده مجٕم٤ًم هٜم٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن وم٤مطمِم٦م ىمقم ًمقط مل يٗمٕمٚمٝم٤م ىمٌٚمٝمؿ 

وم٤مقمؾ ذم مجٞمع اًمٕمقامل اإلٟمس واجلـ ومجٞمع احلٞمقاٟم٤مت واًمدواب واحلنمات ومٝمؿ 

أوطمديقن ومٞمٝم٤م ُمٌتدقمقن إي٤مه٤م ًمذًمؽ أـم٤مح اهلل هبؿ ذ إـم٤مطم٦م
()

  .

ًمٞمحّمؾ اًمتِمقف إمم ُمٕمرومتٝم٤م ، ومٕمٞمٜمٝم٤م ومٞمام  (اًمٗم٤مطمِم٦م  )صمؿ إن اًمٜمٔمؿ هٜم٤م أهبؿ 

ًمٞمٙمقن أدل قمغم شمٜم٤مهل اًمزضمر قمٜمٝم٤م ، صمؿ ﴾       ۉ  ې  ې﴿ سمٕمد ذم ىمقًمف 
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ڄ  ﴿ ، ذم ؾمقرة إقمراف وىم٤مل ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء  (اًمرضم٤مل  )إٟمف ىم٤مل هٜم٤م 

   ې  ې    ى﴿ وىم٤مل ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ .  [165:أي٦م ] ﴾   ڄ  ڃ  ڃ

: أي٦م  ]﴾    ې  ې    ى﴿ وىم٤مل ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت يمذًمؽ  [55:أي٦م]﴾ 

29 . ]

واًمن ذم ذًمؽ أن ه١مٓء اًمذيـ شم٠مشمقهنؿ رضم٤مل ُمثٚمٙمؿ يم٤مُمٚمق اًمرضمقًم٦م واًمٗمحقًم٦م وهذا 

 (اًمذيمران)ومٞمف زي٤مدة شمِمٜمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ذم دم٤موز احلد واًمٓمٖمٞم٤من ، صمؿ إن اًمٜمٔمؿ آصمر اؾمتخدام يمٚمٛم٦م 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم يم٤مُمؾ اًمذيمقري٦م ومٙمٞمػ حيقل ه١مٓء اًمرضم٤مل ُمـ صٗم٤مت اًم٘مقة  (اًمذيمقر  )دون 

واعمت٤مٟم٦م إمم صٗم٦م اًمٚمٞمقٟم٦م واًمرىم٦م وآٟمٙم٤ًمر ًمرضمقًمتٝمؿ ؟ 

 صمؿ إن اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ ذم أي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م ُمـ ؾمقرة إقمراف عم٤م 

أي ُمِمتٝملم أو ٕضمؾ اًمِمٝمقة ٓ  (ؿمٝمقة  )قملم سم٘مقًمف - أسم٘مك ًمٚمتِمقف جم٤مًٓ 

يم٤مًمٌٝم٤مئؿ اًمتل ٓ داقمل هل٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ ، » طم٤مُمؾ ًمٙمؿ قمغم ذًمؽ إٓ اًمِمٝمقة 

ومٚمام مل يدع ًم٤ًًٌم ويم٤من هذا رسمام أوهؿ إىم٤مُم٦م قمذر  (ُمـ دون اًمٜم٤ًمء  )وسح سم٘مقًمف 

ائ  ەئ  ەئ   ﴿ هلؿ ذم قمدم وضمدان اًمٜم٤ًمء أو قمدم يمٗم٤ميتٝمـ هلؿ أرضب قمٜمف سم٘مقًمف 

ش﴾    وئ
()

  .

ومٙم٤من هذا اإلرضاب اٟمت٘م٤مًٓ ُمـ اإلٟمٙم٤مر إمم اًمذم واًمتِمٜمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمرشمٌٙمٝمؿ 

طمٞم٨م مل يٙمـ طم٤مُماًل هلؿ قمغم ذًمؽ إٓ اإلهاف اًمذي دم٤موزوا سمف احلدود ومدظمٚمقا 

. أهمٚمظ سم٤مب ًمٚمرذيٚم٦م واهلقان 
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ورود إنَّ ًمت٠ميمٞمد اإلٟمٙم٤مر اًم٤ًمسمؼ وشمِمديد  ﴾ ۉ﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم » 

اًمتقسمٞمخ وذم اإلشمٞم٤من هب٤م وسم٤مًمالم ُمزيد شم٘مٌٞمح وشم٘مريع ، يم٠من ذًمؽ أُمر ٓ يتح٘مؼ 

دون اًمٖمٚمامن  (اًمرضم٤مل  )صدوره قمـ أطمد ومٞم١ميمد شم٠ميمٞمدًا ىمقي٤ًم وذم إيراد ًمٗمظ 

 شواعمردان وٟمحقه٤م ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتقسمٞمخ يم٠مٟمف ىم٤مل ًمت٠مشمقن أُمث٤مًمٙمؿ
()

  .

وذم اًمتٕمريػ سم٠مل ًمٚمدًٓم٦م قمغم ايمتامل اًمرضمقًم٦م وايمتامل ُم٘مقُم٤مت اًمٗمحقًم٦م ذم 

. ضمٜمس اًمرضم٤مل يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ 

واإلهاف جم٤موزة احلد ذم ﴾   ائ  ەئ  ەئ   وئ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ 

اًم٤ٌمـمؾ واجلرم ، وضم٤مء وصٗمٝمؿ هٜم٤م سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم صمٌقت هذه اًمّمٗم٦م 

. ومٞمٝمؿ ومتٙمٜمٝم٤م ُمٜمٝمؿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 [ . 82: ؾمقرة إقمراف ، أي٦م  ]﴾    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ

شم٘مريرًا ، أو ردًا ، أو ضمزاء : واجلقاب ، اًمٙمالم اًمذي ي٘م٤مسمؾ سمف يمالم آظمر 

واعمٕمٜمك ذم هذه اجلٛمٚم٦م أهنؿ أومحٛمقا قمـ شمروي٩م ؿمٜمٕمتٝمؿ واعمج٤مدًم٦م ذم ؿم٠مهن٤م 

وأهٚمف ُمـ اًم٘مري٦م ٕن ًمقـم٤ًم - قمٚمٞمف اًمًالم - واسمتدروا سم٤مًمتآُمر قمغم إظمراج ًمقط 

قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من همري٤ًٌم سمٞمٜمٝمؿ وىمد أرادوا آؾمؽماطم٦م ُمـ إٟمٙم٤مره قمٚمٞمٝمؿ ؿم٠من ُمـ 

يِمٕمرون سمٗم٤ًمد طم٤مهلؿ اعمٛمٜمققملم قمـ اإلىمالع قمـ ؾمٞمئ٤مهتؿ اعمّمٛمٛملم قمغم ُمداوُم٦م 
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ذٟمقهبؿ ، وم٢من صدورهؿ شمْمٞمؼ قمـ حتٛمؾ اعمققمٔم٦م
()

 . 

وهؿ هٜم٤م ُم٤م ضم٤مءوا سمام يٙمقن ضمقاسم٤ًم قمـ يمالُمف واًم٘مّمد ُمـ ذًمؽ ٟمٗمل اجلقاب 

. قمغم أسمٚمغ وضمف 

وهذا اًمرد يدل قمغم أٟمف ىمد سمٚمغ هبؿ اًمْمٞمؼ ُمـ ًمقط وُمـ ُمٕمف ُمٌٚمٖم٤ًم ، ومٚمؿ يٕمد 

 سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف يمالم أو أظمذ ورد ، ومٝمؿ ُمّمٛمٛمقن قمغم همٞمٝمؿ وم٤مظمتٍموا اجلقاب 

. سم٢مقمالن احلرب قمغم ًمقط ويم٠مٟمف هق اعمذُمقم . أظمػمًا 

. وذم هذه اجلٛمٚم٦م اعم١ميمدة ﴾   ڀ  ڀ  ٺ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شمٕمٜمل آطمت٘م٤مر وآؾمتٝمزاء ومٝمؿ ذم ٟمٔمرهؿ  (أٟم٤مس  )ىم٤مًمقا 

إذا ضم٤مءت ذم  (إن  )وذًمؽ ؿم٠من » وٕمٗم٤مء ىمٚم٦م واجلٛمٚم٦م ضم٤مءت ًمٌٞم٤من قمٚم٦م اإلظمراج 

ُم٘م٤مم ٓؿمؽ ومٞمف وٓ إٟمٙم٤مر ، سمؾ يم٤مٟم٧م عمجرد آهتامم وم٢مهن٤م شمٗمٞمد ُمٗم٤مد وم٤مء اًمتٗمريع 

 شوشمدل قمغم اًمرسمط واًمتٕمٚمٞمؾ
()

  .

اًمٓمٝمر وًمٙمـ شمقيمٞمد اجلٛمٚم٦م هٜم٤م ومٞمف دًٓم٦م قمغم اؾمتٖمراب ىمقم ًمقط ُمـ سم٘م٤مئف قمغم 

.خم٤مًمٗم٤ًم ُم٤م ؾم٤مد وُم٤م قمؿ وذم ذًمؽ شم٘مرير ، وشمقيمٞمد ومٞمف ؾمخري٦م وهتٙمؿ   

شمٜمٌئ قمـ ؿمٝم٤مدة ىمقم ًمقط ًمف وٕهٚمف  (يتٓمٝمرون  )وصٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع 

سم٤مًمٓمٝمر يداوُمقن قمٚمٞمف يًتٛمرون يزدادون سمف متًٙم٤ًم ، وهذا أدقمك ًمٚمٜمٗمقر ُمٜمٝمؿ 

وُمٕم٤مداهتؿ أو إسمٕم٤مدهؿ ُمـ اًم٘مري٦م ، ويمٚمٛم٦م ىمقم ًمقط هذه ٟمجده٤م ذم أهؾ اًمٗم٤ًمد ذم 
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. يمؾ قمٍم وُمٙم٤من طمٞمٜمام حي٤مرسمقن اًمٗمْمٞمٚم٦م أو اًمديـ وأهٚمف 

 ي٘مقًمقن ُمثؾ هذه إىمقال سمٛمثؾ هذه إؾم٤مًمٞم٥م ؾمخري٦م واؾمتٝمزاء ويمراهٞم٦م 

وىمد ئمٝمر ذم هذا اًمؽميمٞم٥م أهنؿ ىمّمدوا سم٤مًمتٗمٕمؾ ٟمًٌتٝمؿ إمم حم٦ٌم هذا اًمٗمٕمؾ » 

اًم٘مٌٞمح وأن شمريمٝمؿ ًمف إٟمام هق شمّمٜمع وشمٙمٚمٞمػ ًمٜمٗمقؾمٝمؿ سمرده٤م قمام هل ُم٤مئٚم٦م إًمٞمف ، 

وإىم٤ٌمل قمغم اًمٓمٝمر ُمـ همػم وضمف وإفمٝم٤مر ًمف ري٤مًء سمام أؿم٤مر إًمٞمف إفمٝم٤مر شم٤مء اًمتٗمٕمؾ ، 

 شوومٞمف ُمع ذًمؽ طمرف ُمـ اًمًخري٦م
()

  .

 سم٤مًمتْمٕمٞمػ هٜم٤م ٕن  (ومٜمّجٞمٜم٤مه  )ومل ي٘مؾ ﴾     ٺ  ٺ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أدل قمغم ُمٕمٜمك اًمنقم٦م ذم اإلٟمج٤مء وهق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق ، هٜم٤م وم٤مًم٘مقم ىمد  (أٟمجٞمٜم٤م  )

و٤مىم٧م صدورهؿ سمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ، ومل يٕمد هٜم٤مًمؽ ُمزيد صؼم قمٚمٞمٝمؿ 

ًم٘مد ازداودا  ﴾ پ  پ   ڀ﴿ وم٘مد ضم٤مءوا سمآظمر أضمقسمتٝمؿ ذم ىمقهلؿ 

. طمٜم٘م٤ًم ُمٜمف ووٞم٘م٤ًم ؾمٞمدومع إمم شمٜمٗمٞمذ ذًمؽ إُمر 

وم٤مؾمتدقمك اعم٘م٤مم هٜم٤م اإلهاع ذم إٟمج٤مء ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ُمـ اًم٘مقم 

 ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ قم٘م٥م مجٚم٦م  (وم٠مٟمجٞمٜم٤مه  )اًمٔم٤معملم ، وضم٤مءت مجٚم٦م 

وذم هذا إيذان سم٠مهنؿ عم٤م صٛمٛمقا قمغم ُمقىمٗمٝمؿ وازدضمروا ٟمٌٞمٝمؿ مل  (سم٤مًمٗم٤مء  )ويم٤مٟم٧م 

. يٙمـ سملم ُمقىمٗمٝمؿ هذا وٟمزول اًمٕمذاب إٓ زُمـ ىمٚمٞمؾ 

وم٠مُمٓمرٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمٓمرًا وأٟمجٞمٜم٤مه وأهٚمف : وأٟمجٞمٜم٤م ُم٘مدم ُمـ شم٠مظمػم واًمت٘مدير » 
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وم٘مدم اخلؼم سم٢مٟمج٤مء ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم قمغم اخلؼم سم٢مُمٓم٤مرهؿ ُمٓمر اًمٕمذاب ًم٘مّمد 

إفمٝم٤مر آهتامم سم٠مُمر إٟمج٤مء ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وًمتٕمجٞمؾ اعمنة ًمٚم٤ًمُمٕملم ُمـ 

اعم١مُمٜملم ومتٓمٛمئـ ىمٚمقهبؿ حلًـ قمقاىم٥م أؾمالومٝمؿ ُمـ ُم١مُمٜمل إُمؿ اعم٤موٞم٦م 

 شومٞمٕمٚمٛمقا أن شمٚمؽ ؾمٜم٦م اهلل ذم قم٤ٌمده
()

  .

. اؾمتثٜم٤مء ُمـ أهٚمف وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م شمن اًمٙمٗمر ﴾    ٿ  ٿ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وهذا آؾمتثٜم٤مء ومٞمف إصم٤مرة ًمالٟمت٤ٌمه وشمِمقيؼ عمٕمروم٦م ُمّمػمه٤م اًمذي مل يٕمرف سمٕمد 

وومٞمف دًٓم٦م قمغم أهن٤م ىمد اظمت٤مرت  (يم٤مٟم٧م  )واًمٌدء ذم سمٞم٤من ُمّمػمه٤م سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٤ميض 

. ـمريؼ اهلالك ُمـ ىمٌؾ وم٤مؾمتح٘م٧م سمذًمؽ اًمٗمٜم٤مء 

وشمٖمٚمٞم٥م اًمتذيمػم ومٞمف ًمٌٞم٤من اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م عم٤م  (اًمٖم٤مسمريـ  )واإلشمٞم٤من سمٚمٗمظ » 

يًتح٘مف اعم٤ٌمذون ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ، واجلٛمٚم٦م اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مين وىمع ضمقاسم٤ًم قمـ ؾم١مال ٟمِم٠م 

 ومامذا يم٤من ؟ طم٤مهل٤م وم٘مٞمؾ يم٤مٟم٧م ُمـ : قمـ اؾمتثٜم٤مئٝم٤م ُمـ طمٙمؿ اإلٟمج٤مء يم٠مٟمف ىمٞمؾ 

 شاًمٖم٤مسمريـ
()

  .

 ومتٖمٚمٞم٥م اًمتذيمػم ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًمٌٞم٤من أٟمف ىمد أص٤مهب٤م ُم٤م أص٤مب اًمرضم٤مل 

 ؾمقاء مل شمٜم٘مص قمٜمٝمؿ ، وضم٤مءت قمغم صٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمدال قمغم اًمثٌقت 

إؿمٕم٤مر سم٠من اًمٖم٤مسمريـ ُمٕمٝمقدون وُمٕمروومقن هبذا اًمقصػ  (سم٠مل  )وذم اًمتٕمريػ 

. اعمٓمٚمؼ 

                                                           

 . 236 / 8اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 . 270 / 2شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )
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ُمـ اًمٖم٤مسمر وهق اعم٤ميم٨م : وأُم٤م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ومٛمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م يمام ي٘مقل اًمراهم٥م 

يٕمٜمل ومٞمٛمـ ـم٤مل أقمامرهؿ ﴾    ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿ : سمٕمد ُم٣م ُم٤م هق ُمٕمف يم٘مقًمف 

وىمٞمؾ ومٞمٛمـ سم٘مك ومل ين ُمع ًمقط ، وىمٞمؾ ومٞمٛمـ سم٘مك سمٕمُد ذم اًمٕمذاب وُمٜمف اًمٖمؼمة 

اًمٌ٘مٞم٦م ذم اًميع ُمـ اًمٚمٌـ ومجٕمف أهم٤ٌمر وهُمؼم احلٞمض وهمؼم اًمٚمٞمؾ واًمٖم٤ٌمر ُم٤م يٌ٘مك 

. ُمـ اًمؽماب اعمث٤مر وىمٞمؾ ي٘م٤مل ًمٚماميض هم٤مسمر وًمٚم٤ٌمىمل هم٤مسمر 

وم٢من يؽ ذًمؽ صحٞمح٤ًم وم٢مٟمام ىمٞمؾ ًمٚماميض هم٤مسمر شمّمقرًا سمٛميض اًمٖم٤ٌمر قمـ 

إرض ، وىمٞمؾ ًمٚم٤ٌمىمل هم٤مسمر شمّمقرًا سمتخٚمػ اًمٖم٤ٌمر قمـ اًمذي يٕمدو ومٞمخٚمٗمف وُمـ 

اًمٖم٤ٌمر اؿمتؼ اًمٖمؼمة
()

  .

أي اًم٤ٌمىملم﴾    ٿ  ٹ﴿ : وي٘مقل اًمٓمؼمي 
()

  .

واحل٘مٞم٘م٦م أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م دٓٓهت٤م ُمتًٕم٦م ومٝمل شمِمٛمؾ ُمٕمٜمك سم٘م٤مء هذه اعمرأة 

ں  ڻ  ڻ  ﴿ : زُمٜم٤ًم ـمقياًل طمتك هرُم٧م ومٝمل يمٌػمة ذم ؾمٜمٝم٤م سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ويِمٛمؾ اعمٕمٜمك سم٘م٤مءه٤م ُمع اهل٤مًمٙملم اًمذيـ هٚمٙمقا ﴾    ڻ

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم إؿم٤مرهت٤م إمم ُمٕمٜمك اًمٌ٘م٤مء ، ىمد شمقطمل ًمٜم٤م أن ضمًده٤م وأضم٤ًمد 

ه١مٓء اًمٖم٤مسمريـ ىمد سم٘مٞم٧م حت٧م إرض يمام هل مل شم٠ميمٚمٝم٤م إرض ىمد يٙمقن ذًمؽ 

ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ           ڦ  ﴿ : واهلل أقمٚمؿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 [ . 84: إقمراف  ]﴾    ڦ

                                                           

 . 357ص  (يمت٤مب اًمٖمٞم٨م  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ( )

 . 277 / 8شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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أي أُمٓمرٟم٤م قمغم ىمقم ًمقط اًمذيـ يمذسمقا ًمقـم٤ًم ومل ي١مُمٜمقا سمف ُمٓمرًا ُمـ طمج٤مرة » 

 شُمـ ؾمجٞمؾ أهٚمٙمٜم٤مهؿ سمف
()

  .

إٓ ذم ُم٘م٤مم اًمٕمذاب وآٟمت٘م٤مم ُمـ  (اعمٓمر  )واًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يًتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م 

وذم ُم٘م٤مم إذى وآسمتالء إذا ورد ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ . اعمٕمرولم قمـ رؾم٤مٓت اهلل 

.  [102: اًمٜم٤ًمء ]﴾    چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ﴿  :اعم١مُمٜملم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ويرى أسمق قمٌٞمدة اًمتٗمرىم٦م سملم ُمٓمر وأُمٓمر ومٛمٓمر ًمٚمرمح٦م وأُمٓمر
()

ًمٚمٕمذاب  

ي٘م٤مل ُمٓمرهتؿ : أيُّ ومرق سملم ُمٓمر وأُمٓمر ؟ ىمٚم٧م : وم٢من ىمٚم٧م » : وي٘مقل اًمزخمنمي 

أص٤مسمتٝمؿ سم٤معمٓمر ، يم٘مقًمف هم٤مصمتٝمؿ ووسمٚمتٝمؿ : اًمًامء وواد ممٓمقر وُمٕمٜمك ُمٓمرهتؿ 

. وضم٤مدهتؿ 

 شأُمٓمرت قمٚمٞمٝمؿ يمذا ، سمٛمٕمٜمك أرؾمٚمتف قمٚمٞمٝمؿ إرؾم٤مل اعمٓمر: وي٘م٤مل 
()

 . 

ًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م سم٤مًمنم  (أُمٓمرت  )وم٤مًمزخمنمي يرى أن هذه اًمّمٞمٖم٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م 

وم٘مد شمٙمقن ًمٚمخػم ، وأن اعمراد هٜم٤م أن اًمًامء عم٤م أرؾمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ احلج٤مرة يم٤مٟم٧م 

احلج٤مرة ذم يمثرهت٤م يم٢مرؾم٤مل اعمٓمر ومٝمل يمثػمة وًمٙمٜمل أقمقد وم٠مىمقل إن
()

اًم٘مرآن  

اًمٙمريؿ اؾمتخدم يمٚمٛم٦م اعمٓمر ذم اًمٕمذاب واًمٜم٘مٛم٦م ًمألُمؿ اعمٙمذسم٦م ، وأن صٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ 

                                                           

 . 277 / 8اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( )

 . 97قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ إسمراهٞمؿ اعمٓمٕمٜمل ، ص / دراؾم٤مت ضمديدة ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن ، د( )

 . 122 / 2اًمٙمِم٤مف ( )

ومدًٓم٦م اعمٓمر ختتٚمػ قمـ دًٓم٦م . اًمٕمرب ختٚمط سملم هذه اًمٙمٚمامت وٓ شمٗمرق واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٗمرق سمٞمٜمٝم٤م ( )

. اًمٖمٞم٨م 
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مل شم٠مت إٓ ذم سم٤مب اًمٕم٘مقسم٦م واًمنم ذم هالك إُمؿ يمام يتْمح ُمـ  (أُمٓمر  )اًمرسم٤مقمل 

: ظمالل هذه أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م 

 [ . 84: إقمراف  ]﴾ ٹ  ٹ   ڤ﴿  - 1

 [ 82: هقد  ]﴾      پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ﴿  - 2

 [ 74: احلجر  ]﴾   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿  - 3

: اًمٜمٛمؾ  ] [ 173: اًمِمٕمراء  ]﴾    ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے﴿  - 4

58 ] 

 [ 40: اًمٗمرىم٤من  ] ﴾ ڱ  ڱ   ڱ  ں            ں    ڻ  ڻ  ڻ﴿  - 5

وهٙمذا واًمتٗمريؼ سملم ُمٓمر وأُمٓمر ذم اًم٘مرآن ًمٌٞم٤من أن أُمٓمر ٟمقٌع آظمر ًمٞمس ُمـ 

. ضمٜمس اعمٓمر 

وهٙمذا ٟمجد أن اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ٓ ي١ميد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمزخمنمي ذم أن أُمٓمر ٓ 

ختتص سم٤مًمنم وٓ إمم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أسمق قمٌٞمدة ذم اًمتٗمريؼ سملم يمٚمٛم٦م ُمٓمر وأُمٓمر 

 (أُمٓمر  )، و (ُمٓمر  )طمٞم٨م يٚمحظ ُمـ اإلطمّم٤مء اًمقارد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن يمٚمٛم٦م 

ٓ شمرد إٓ ذم سم٤مب اًمٕم٘مقسم٤مت واًمنم وإذى ، وأُم٤م ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ىمقم 

. هقد 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يرى أهن٤م ضم٤مءت أيْم٤ًم ذم ؾمٞم٤مق اًمٕمذاب  ﴾ ڑ  ک  ک﴿ 

وًمٙمـ إدق أن ي٘م٤مل إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هٜم٤م يٜم٘مؾ ًمٜم٤م شمٕمٌػم اًم٘مقم قمٜمدُم٤م شمٗم٤مءًمقا 
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وأُم٤م ذم ًمٖم٦م اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين ٓ ٟمجد هذه اًمٙمٚمٛم٦م شمرد  (ممٓمرٟم٤م  )سم٤مًمرمح٦م واخلػم وم٘م٤مًمقا 

إٓ ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمنم واًمٕم٘مقسم٦م وإذى وهل يمٚمٛم٦م حتٛمؾ ُمـ ظمالل طمروومٝم٤م اًم٘مقة 

. واًم٘مًقة واًمّمٕمقسم٦م 

وإُمٓم٤مر واًمٖمٞم٨م وهل  (اعمٓمر  )وهبذا ٟمجد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٗمرق سملم يمٚمٛم٦م 

. ًمٗمت٤مت سمٞم٤مٟمٞم٦م شمٕمد ُمـ سمدائع وظمّم٤مئص هذا اًمٜمٔمؿ اًمٕمٔمٞمؿ 

أي  ﴾ ٹ  ٹ   ڤ﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م 

. أرؾمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٟمققم٤ًم ُمـ اعمٓمر قمجٞم٤ًٌم يم٤من طمج٤مرة 

وذم ذيمر اعمٓمر ًمٗمت٦م سمٞم٤مٟمٞم٦م شمدل قمغم جملء اًمٕمذاب ُمـ اًمًامء ُمـ ومقىمٝمؿ ، ي٘مقل 

أووحف سم٘مٍم اًمٗمٕمؾ وشمٕمديتف سمحرف آؾمتٕمالء ﴾ ٹ  ٹ ﴿ اًمٌ٘م٤مقمل 

(ُمٓمرًا  )وأيمد يمقٟمف ُمـ اًمًامء ٓ ُمـ ؾمٓمح أو ضمٌؾ أو ٟمحقه سم٘مقًمف 
( )

  .

شمدل قمغم اًمٕمٚمق واًم٘مٝمر واًمتٛمٙمـ وم٤محلج٤مرة شمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ  ﴾ ٹ﴿ و

أقمغم يم٤معمٓمر اًمِمديد ًمتٕمٛمٝمؿ وشمٕمؿ ىمراهؿ سم٤مهلالك دون أن شمؽمك قم٤مًمٞم٤ًم أو ُمٜمخٗمْم٤ًم 

ُمٓمرًا قمجٞم٤ًٌم ُمـ ؿم٠مٟمف : ًمٚمتٕمٔمٞمؿ واًمتٕمجٞم٥م ، أي  (ُمٓمرًا  )ُمـ إرض ، وشمٜمٙمػم 

 أن هيٚمؽ اًم٘مرى ، وشمٗمرع قمـ هذه اًم٘مّم٦م اًمٕمجٞم٦ٌم إُمر سم٤مًمٜمٔمر ذم قم٤مىمٌتٝمؿ سم٘مقًمف 

وم٤مُٕمر ًمإلرؿم٤مد وآقمت٤ٌمر واخلٓم٤مب ، وجيقز أن يٙمقن ًمٖمػم ُمٕملم سمؾ  (وم٤مٟمٔمر  )

. ًمٙمؾ ُمـ يت٠مشمك ُمٜمف آقمت٤ٌمر يمام هق إيراد اًمتذيٞمؾ سم٤مٓقمت٤ٌمر قم٘م٥م اعمققمٔم٦م 

                                                           

 . 64 / 3ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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 شمًٚمٞم٦م ًمف قمغم ُم٤م يالىمٞمف ُمـ ىمقُمفملسو هيلع هللا ىلصوجيقز أن يٙمقن اخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل 
()

  .

وصٗمٝمؿ ﴾   ڤ  ڤ  ڦ           ڦ  ڦ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمٞمِمٕمر سمٕمراىمتٝمؿ ذم اإلضمرام وأص٤مًمتٝمؿ ومٞمف وأهنؿ  (اعمجرُملم  )سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

. ُمٕمروومقن هبذا اًمقصػ ُمِمٝمقرون سمف 

. وذم هذا ُمزيد ذم هلؿ وسمٞم٤من جلٜم٤ميتٝمؿ اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م أرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب 

وأفمٝمر ُمقوع اإلوامر شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ًمٚمحٙمؿ سمقصػ » - رمحف اهلل - ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل 

اًم٘مٓمع عم٤م طم٘مف اًمقصؾ سمقصؾ ُم٤م طم٘مف اًم٘مٓمع ُمـ وم٤مطمش اعمٕمّمٞم٦م دًمٞماًل قمغم أن 

 شاًمرضمؿ ضمزاء ُمـ ومٕمؾ هذا اًمٗمٕمؾ ٕن احلٙمؿ يدور ُمع اًمٕمٚم٦م
()

  .

وذم ؾمقرة هقد قمٚمٞمف اًمًالم ٟمجد شمٗم٤مصٞمؾ أيمثر مم٤م ؾمٌؼ ذم ؾمقرة إقمراف مم٤م 

يزيد ُمـ اًمتٜمقع اًمٌٞم٤مين ذم اعمٗمردات اًمقاردة ذم ىمّم٦م هالك ىمقم ًمقط سمام يتقاومؼ ُمع 

أضمقاء اًمًقر وُمقوققم٤مهت٤م اًمقاردة
()

  .

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ هالك ىمقم ًمقط 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 

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

﮸﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   

                                                           

 . 238 / 8اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 . 64 / 3ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

 . (إن ؿم٤مء اهلل  )ؾمٞم٤ميت ُمزيد ذم ذًمؽ ذم إسمقاب اًم٘م٤مدُم٦م ( )
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                      ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ  

ۋ  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ختمت  

ٱ  ٻ  ٻ  ىت  يت    جث  مثىث  يث  حج  مججح  مح  جخ  حخ  مخ   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

. ﴾    ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ٕن اعمجلء يرد ذم  (وعم٤م أشم٧م  ) دون  ﴾گ   گ  گ﴿ : ىم٤مل شمٕم٤ممم 

اًم٘مرآن يمثػمًا ذم إُمقر اعمٝمٛم٦م واًمٕمٔمٞمٛم٦م وُمٜمٝم٤م جملء اًمٕمذاب واًمٜمٙم٤مل وعم٤م هق 

(أشمك  )أصٕم٥م وأؿمؼ مم٤م شمًتٕمٛمؾ ًمف 
()

وًمذًمؽ مل ي٠مت ذم ُمٝمٚمؽ ىمقم ًمقط همػم  

 يمام ورد ذم ؾمقرة هقد هٜم٤م وورد ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ىمقًمف (ضم٤مء  )اًمٗمٕمؾ 

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ :  شمٕم٤ممم 

: اًمٕمٜمٙمٌقت  ]﴾    ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ

33 . ] 

أي وعم٤َّم ضم٤مءت ُمالئٙمتٜم٤م ًمقـم٤ًم ؾم٤مءه جمٞمئٝمؿ وهق  ﴾ چ  چ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ُمـ اًمًقء (ومٕمؾ  )
()

وأصٚمف ؾُمقئ هبؿ ُمـ اًمًقء إٓ أن اًمقاو أؾمٙمٜم٧م وٟم٘مٚم٧م  

دء هبؿ: يمنهت٤م إمم اًمًلم وُمـ ظمٗمػ اهلٛمزة ىم٤مل 
()

  .

                                                           

. ىمد ُمر حترير اًم٘مقل ذم ذًمؽ ذم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ( )

 ( . 97 / 12 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 65 / 3ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج ( )
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وورود اًمٗمٕمؾ سم٤معمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل ومٞمف إجي٤مز واظمتّم٤مر وظمٗم٦م شمتالَءم ُمع هذا اعم٘م٤مم 

اًمذي و٤مق ذم يمؾ أطمقاًمف سمٚمقط ، وم٘مد و٤مق سمف اعمٙم٤من واًمزُم٤من إذ ضم٤مءه اعمالئٙم٦م 

. ومخ٤مف قمٚمٞمٝمؿ ظم٨ٌم ىمقُمف ًمٔمٜمف أهنؿ ُمـ اإلٟمس 

ًمٞمدل قمغم أٟمف مل يًت٤مء ُمـ  ﴾ چ  چ﴿ وإٟمام ىم٤مل  (دء ُمٜمٝمؿ  )ومل ي٘مؾ 

وٞمقومف وإٟمام ؾم٤مءه اخلقف قمغم وٞمقومف ُمـ أذى ىمقُمف ومٝمق قم٤مضمز قمـ شمقومػم احلامي٦م 

هلؿ ، وذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمدٓٓت اعمٕمٜمقي٦م اًمٖمٜمٞم٦م ُم٤م ٓ ي٘مقم سمف همػمه٤م ٕهن٤م 

شمتْمٛمـ أيْم٤ًم ؾمقء اًمٔمـ سم٘مقُمف : ٕٟمف أقمٚمؿ هبؿ وسمدٟم٤مءة ٟمٗمقؾمٝمؿ ، وىم٤مل زي٤مدة 

ي٘م٤مل و٤مق زيد سم٠مُمره ذرقم٤ًم إذا مل جيد ُمـ اعمٙمروه ﴾   چ  چ  ڇ   ﴿قمغم ذًمؽ 

ذم ذًمؽ إُمر خمٚمّم٤مً 
()

  .

. واًمذرع ُمـ اًمذراع شم٘مقل ذرقم٧م سمٛمٕمٜمك ُمددت اًمذراع 

وُمٜمف ذرع اًمٌٕمػم ذم ؾمػمه أي ُمدَّ ذراقمف وومرس ذريع
()

  .

صمؿ اؾمتخدم ُمٕمٜمك قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م ذم ُمد اًمذراع سمح٤مل ُمـ مل جيد طمٞمٚم٦م ذم 

ؿم٠من يريد اخلالص ُمٜمف أو يريد اًمتٍمف ومٞمف
()

  .

أؿم٤مر إمم يقم سم٤مؾمؿ اإلؿم٤مرة ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٔمؿ هذا  ﴾ ڱ  ڱ   ں  ں﴿ 

وهق اًمِمديد ي٘مقل اسمـ  (قمّمٞم٥م  )اًمٞمقم وؿمدة يمرسمف ، وزاد سمقصٗمف سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

                                                           

 . 66 / 3اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

 . 178ص  (يمت٤مب اًمذال  )اعمٗمردات ًمٚمراهم٥م ( )

. ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ ذم سم٤مب اًمّمقرة ( )
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اًمٕمّمٞم٥م هق اًمذي يٕمّم٥م اًمٜم٤مس سم٤مًمنم يمام يٕمّم٥م اخل٤مسمط اًمًٚمٛم٦م إذا » قمٓمٞم٦م 

وٕقمّمٌٙمؿ قمّم٥م : أراد ظمٌٓمٝم٤م وٟمٗمض ورىمٝم٤م ، وُمٜمف ىمقل احلج٤مج ذم ظمٓمٌتف 

 شاًمًٚمٛم٦م ومٝمق ُمـ اًمٕمّم٤مسم٦م صمؿ يمثر وصٗمٝمؿ اًمٞمقم سمٕمّمٞم٥م
()

  .

وُمـ سمديع شمرشمٞم٥م هذه اجلٛمؾ أهن٤م ضم٤مءت قمغم شمرشمٞم٥م طمّمقهل٤م ذم اًمقضمقد وم٢من 

أول ُم٤م يًٌؼ إمم ٟمٗمس اًمٙم٤مره ًمألُمر أن ُي٤ًمء سمف ويتٓمٚم٥م اعمخٚمص ُمٜمف ، وم٢مذا قمٚمؿ 

أٟمف ٓ خمٚمص ُمٜمف و٤مق سمف ذرقم٤ًم ، صمؿ يّمدر شمٕمٌػمًا قمـ اعمٕم٤مين وشمرشمٞم٤ًٌم قمٜمف يمالُم٤ًم 

يريح سمف ٟمٗمًف
()

  .

طمّدث سمذًمؽ ٟمٗمًف  ﴾   ڱ   ں  ں ﴿ومٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم طمٞمٜمام ىم٤مل 

. وٟم٤مضم٤مه٤م عم٤م اؿمتد قمٚمٞمف اًمٙمرب 

.  ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أي ضم٤مء ًمقـم٤ًم ىمقُمف يًتحثقن إًمٞمف يرقمدون ُمع هقم٦م اعمٌم مم٤م هبؿ ُمـ ـمٚم٥م 

اًمٗم٤مطمِم٦م ، ي٘م٤مل أهرع اًمرضمؾ ُمـ سمرد أو همْم٥م أو محك إذا ُأرقمد وهق ُمٝمرع إذا 

يم٤من ُمٕمجاًل طمريّم٤مً 
()

  .

إذن هذا اًمٗمٕمؾ ٟمجده يتًع عمدًمقٓت ُمِمٝمد ىمقم ًمقط وهؿ ي٠مشمقن إًمٞمف وم٘مد 

صقر ًمٜم٤م إهاع اًم٘مقم وهؿ حيثقن سمٕمْمٝمؿ ذم اعمٌم طمرص٤ًم ُمٜمٝمؿ وظمقوم٤ًم ُمـ ومقات 

                                                           

 . 193 / 3اعمحرر اًمقضمٞمز ( )

 . 125 / 12اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 . 67 / 3ويٜمٔمر ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج  . 99 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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ُم٤م يًٕمقن إًمٞمف ، وأُم٤م اوٓمراهبؿ ومٝمق ُمـ ـمٛمٕمٝمؿ وظمقومٝمؿ أن ٓ يٜم٤مًمقا ُم٤م يٌتٖمقن 

 ومٙم٤مٟمقا يمٝمٞمئ٦م ُمـ ينع ُمـ رضب اعمٓمر ُمع ؿمدة اًمؼمد إمم ُمٙم٤من يت٘مك سمف 

ر اًم٘مقم وهؿ ُمدومققمقن ُمًتًٚمٛمقن  وورود هذا اًمٗمٕمؾ هٜم٤م أٟم٥ًم ٕٟمف يّمقِّ

ًمِمٝمقاهتؿ ومٝمل شم٘مٝمرهؿ وشمًقىمٝمؿ ، ومحًٜم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م دون همػمه٤م ُمـ 

ينقمقن أو يٛمِمقن أو  )ٟمٔم٤مئره٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ أن حتؾ حمٚمٝم٤م ُمـ ُمثؾ 

 . (يذهٌقن 

.  ﴾ ۀ  ہ  ہ   ہ  ہھ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمؽمو٦م ًمٚمتِمٜمٞمع سم٘مقم ًمقط وسمٞم٤من طم٤مهلؿ ُمـ ىمٌؾ ومٝمؿ ُمـ 

. ىمٌؾ ذم همٞمٝمؿ اًمٗم٤مطمش وه٤مهؿ اًمٞمقم يت٤ًمسم٘مقن قمغم ُمقاصٚم٦م ضمريٛمتٝمؿ 

.  ﴾   ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲﴿ ويم٤من رده قمٚمٞمٝمؿ طمٞمٜمام وصٚمقا إًمٞمف

ومٞمف اؾمتٕمٓم٤مف هلؿ  (ىمقُمل  )سم٠مداة اًمٜمداء ًمٚمٗم٧م اٟمت٤ٌمهؿ وىمقًمف ﴾ ھ  ھ  ﴿ 

.  وشمرىمٞمؼ ًمٜمٗمقؾمٝمؿ قمٚمٝمؿ يٜمثٜمقن قمام ضم٤مءوا إًمٞمف 

. ًمٚمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ  (ه١مٓء  )واؾمتخدم اؾمؿ اإلؿم٤مرة 

أي ٟم٤ًمء أُمتف ﴾     ھ  ے﴿ي٘مقل اًمٓمؼمي رمحف اهلل ذم شمٗمًػم ُمٕمٜمك ىمقًمف 

يدقمقهؿ ًمٚمزواج هبـ
()

  .

أي هـ  ﴾ ے  ۓ﴿ شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمٕمرض وُمٕمٜمك  ﴾   ے  ۓ  ۓ﮲﴿ومجٚم٦م 

                                                           

 . 101 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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طمالل ًمٙمؿ حيٚمـ سمٞمٜمٙمؿ وسملم اًمٗم٤مطمِم٦م وم٤مؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ُمًٚمقب اعمٗم٤موٚم٦م ىمّمد سمف 

ىمقة اًمٓمٝم٤مرة
()

  .

﮹﴿وىم٤مل  .  ﴾  ﮳   ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ ﮸ 

واخلزي ُمٕمٜم٤مه اًمذل واًمٕم٤مر واهلقان ، وهذه اًمٙمٚمٛم٦م هبذا  ﴾ ﮶﴿ ىم٤مل 

. اعمٕمٜمك أوىمع ٕن اًمٕمٛمؾ اًمذي يٌتٖمٞمف ىمقُمف ومٞمف اًمذل واًمٕم٤مر واهلقان 

﴾﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﴿ وىم٤مل 
()

اؾمتٜمٗم٤مر سم٠مؾمٚمقب آؾمتٗمٝم٤مم عمٕم٤مين  

اًمرضمقًم٦م واًمِمٝم٤مُم٦م قمٚمٝم٤م أن شمٗمٞمؼ ذم أطمد ُمٜمٝمؿ ، وىم٤مل رؿمٞمد ومل ي٘مؾ راؿمد ٕن 

اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م يٚمحظ ومٞمٝم٤م متٙمـ اًمّمٗم٦م ُمـ اعمقصقف ودواُمٝم٤م ومٞمف ، وسمٕمد أن 

﮿  ﯀  ﯁        ﴿ اؾمتٕمٓمٗمٝمؿ ردوا قمٚمٞمف راومْملم يريدون ُم٤م يٌٖمقن 
() 

  

.  ﴾            

      ﴿ ي٤م ًمقط  ﴾   ﯀  ﯁﴿: ىم٤مل ىمقم ًمقط ًمٚمقط : ي٘مقل اًمٓمؼمي 
 

  

ٕهنـ ًمًـ ًمٜم٤م أزواضم٤مً  ﴾    
()

  .

  ﴾              ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف 

.  [80:أي٦م]

                                                           

 . 127 / 2اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

. ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من عم٤م ذم أي٦م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م سمٞم٤مٟمف ذم همػم هذا اًم٤ٌمب ( )

.ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ًمألؾم٤مًمٞم٥م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ذم أي٦م ذم إسمقاب اًم٘م٤مدُم٦م وأوصمر هٜم٤م اًمٜمٔمر ذم اعمٕم٤مين اًمتل حتت٤مج إمم دراؾم٦م ( )  

 . 103 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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واًمريمـ ُمٕمتٛمد اًمٌٜم٤مء سمٕمد إؾم٤مس ووصػ اًمريمـ  ﴾   ڭ  ۇ ﴿ىم٤مل 

سم٤مًمِمدة وهق يتْمٛمٜمٝم٤م وهذا شم٠ميمٞمد يدل قمغم أن ىمقُمف يم٤مٟمقا ذم هم٤مي٦م اًم٘مقة واجلالدة 

وأٟمف يم٤من يقد ُمٕم٤مجلتٝمؿ ًمق ىمدر
()

  .

ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  ﴿  :وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ رد ُمالئٙمتف 

ؾمقرة هقد ، ]﴾جت  حت   ختمت  ىت  يت    جث  مثىث  يث  حج  مججح  مح  جخ 

 [ . 81: أي٦م 

 ىمرأ ٟم٤مومع واسمـ يمثػم وأسمق ضمٕمٗمر  ﴾ ىئ  يئ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

هبٛمزة وصؾ شمً٘مط ذم اًمدرج وطمٞمٜمئذ يّمػم اًمٜمٓمؼ سمًلم ؾم٤ميمٜم٦م وهق  (وم٤مه  )

اًمثالصمل ، وىمرأ اًم٤ٌمىمقن هبٛمزة ىمٓمع ُمٗمتقطم٦م ، وهق ومٕمؾ أُمر  (هى  )ومٕمؾ أُمر ُمـ 

اًمثالصمل اعمزيد هبٛمزة (أهى  )ُمـ 
()

  .

وه٤مشم٤من اًم٘مراءشم٤من يرى ومٞمٝمام ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م أهنام ًمٖمت٤من ُمِمٝمقرشم٤من
()

ٟمزل  

هبام اًم٘مرآن ، وهذا اًمتقضمٞمف ٓ يقضمد ومٞمف ُم٤م يٖمٜمل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م وٓؿمؽ أن 

اظمتالف اًم٘مراءشملم هبٛمزة اًم٘مٓمع واًمقصؾ ًمف ُمدًمقٓت سمٞم٤مٟمٞم٦م شمزيد ُمـ ووقح 

. اعمٕمٜمك وضمالئف 

                                                           

 . 559 / 3ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

 . 254 / 2اعمٖمٜمل ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًمٕمنم  . 118 / 3يٜمٔمر اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ( )

 واٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي  . 535 / 1اًمٙمِمػ قمـ وضمقد اًم٘مراءات اًمًٌع عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ( )

12 / 107 . 
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اًمني ؾمػم اًمٚمٞمؾ ، ي٘م٤مل هى وأهى وىمٞمؾ أن أهى » : ي٘مقل اًمراهم٥م 

ًمٞم٧ًم ُمـ ًمٗمٔم٦م هى يني وإٟمام هل ُمـ اًمناة وهل أرض واؾمٕم٦م وأصٚمف ُمـ 

أي ﴾    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ : اًمقاو وم٠مهى ٟمحق أضمٌؾ واهتؿ وىمقًمف شمٕم٤ممم 

ذه٥م سمف ذم هاة ُمـ إرض وهاة يمؾ رء ، أقماله وُمٜمف هاة اًمٜمٝم٤مر أي 

 شارشمٗم٤مقمف
()

  .

واؾمتجالء ُمـ اعمٕمٜمك اًمذي ذيمره اًمراهم٥م ٟمجد ومرىم٤ًم سملم اًم٘مراءشملم وم٘مراءة 

. اهلٛمز أهى ُمـ اًمناة وهل إرض اًمقاؾمٕم٦م وهاة يمؾ رء أقماله 

 . واهى هبٛمزة اًمقصؾ قمغم ُمدًمقهل٤م ُمـ ُمٕمٜمك اًمني وهق ؾمػم اًمٚمٞمؾ

ومتٙم٤مُمٚم٧م اًم٘مراءشم٤من ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمني واإلهاء أي يني ًمقط سمٛمـ ُمٕمف 

. ُمـ أهٚمف وُمـ آُمـ إمم ُمٙم٤من قم٤مل أو أرض واؾمٕم٦م 

واًم٘مٓمع ُمـ اًمٚمٞمؾ اجلزء ، وىمٞمؾ سمٔمٚمٛم٦م ُمٜمف  ﴾   جب        حب  خب﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 

إٟمف : وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس سمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ ، وىم٤مل اًمْمح٤مك سمٌ٘مٞم٦م ُمـ آظمره ، وىمٞمؾ 

. ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ 

﴾      ڍ  ڌ ﴿: اًمًحر ، ًم٘مقًمف : وىمٞمؾ 
()

  .

: ؾمػم اًمٚمٞمؾ يمٚمف أو قم٤مُمتف وي٘م٤مل ذم اعمثؾ : هذا واعمدًمقل اًمٚمٖمقي عمٕمٜمك اًمُنى 

ذهٌقا إهاء ىمٜمٗمذة ، وذًمؽ أن اًم٘مٜمٗمذ يني ًمٞمٚمف يمٚمف ٓ يٜم٤مم
()

  .

                                                           

 . 231ص  (يمت٤مب اًمًلم  )اعمٗمردات ( )

 . 325 / 5اًمٌحر اعمحٞمط : يٜمٔمر ( )

 . 381 / 14ًم٤ًمن اًمٕمرب ( )
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وحيتٛمؾ » : واسمـ قمٓمٞم٦م حي٤مول اجلٛمع سملم هى أول اًمٚمٞمؾ وآظمره طمٞم٨م ي٘مقل 

أن ًمقـم٤ًم أهى سم٠مهٚمف ُمـ أول اًمٚمٞمؾ طمتك ضم٤موز اًمٌٚمد اعم٘متٚمع ووىمٕم٧م ٟمج٤مشمف سمًحر 

ومتجتٛمع هذه أي٦م
()

ش﴾     ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ﴿ ُمع ىمقًمف  
()

  .

وًمٙمـ هذا اًم٘مقل يالطمظ قمٚمٞمف أٟمف ٓ يتٗمؼ ُمع ُمٕمٜمك آًمتٗم٤مت
()

اًمذي ي٘متيض  

. اًم٘مرب ُمـ أرض اًمٕمذاب وإٓ ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٜمٝمل قمـ اإلًمتٗم٤مت 

أن ًمقـم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم أُمر سم٤مًمتحرك ذم أول - واهلل أقمٚمؿ - وًمٕمؾ اًمذي ئمٝمر 

اًمٚمٞمؾ إمم ُمٙم٤من قم٤مل أو واؾمع ىمري٥م ُمـ اًم٘مري٦م طمتك ضم٤مء أُمر اهلل شمٕم٤ممم ووىمع 

اًمٕمذاب سم٤مًم٘مري٦م وم٠مُمر سم٠من يٙمٛمؾ ؾمػمه ُمع اًمًحر وأن ٓ يٚمتٗم٧م أطمد ُمٜمٝمؿ طمتك ٓ 

. يّم٤مسمقا سم٤مًمٕمذاب 

ومٝمق ذم هى وؾمػم ًمٞمٚمف يمٚمف ٕٟمف ذم اٟمتٔم٤مر وشمقضمس وؾمٝمر وعم٤م هى سم٠مهٚمف 

آظمر اًمٚمٞمؾ ُمع اًمًحر وم٘مد واصؾ هبذا اًمني ُم٤م يم٤من ذم أول اًمٚمٞمؾ ُمـ حترك إمم 

. ُمٙم٤من ىمري٥م ُمـ اًم٘مري٦م سمٕمد ُميض ضمزء ُمـ اًمٚمٞمؾ واهلل أقمٚمؿ 

                                                           

طمٞم٨م يرى أن ُمٕمٜمك سم٘مٓمع ُمـ ﴾    ىئ  يئ  جب        حب  خب ﴿ي٘مّمد أي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م ( )

. اًمٚمٞمؾ أوًمف 

 . 196 / 3اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م ( )

ٕٟمف ًمق وٛمف إمم يمالم اسمـ قمٓمٞم٦م ًمّم٤مر اعمٕمٜمك أن ًمقـم٤ًم وُمـ ُمٕمف ىمد اسمتٕمدوا قمـ اًم٘مري٦م ويمٞمػ يتالءم ( )

هذا ُمع ُمٕمٜمك ٟمزول اًمٕمذاب ذم اًم٘مري٦م ذم اًمًحر وأُمر ًمقط وُمـ ُمٕمف سمٕمدم آًمتٗم٤مت ًمٚمٕمذاب وهؿ 

. سمٕمٞمدون قمـ اعمِمٝمد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ُمـ اًمٓملم وسمذًمؽ : واًمًجٞمؾ ذم أي٦م يمام ي٘مقل اًمٓمؼمي ﴾   ڀ  ڀ  ڀ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴿ : وصٗمٝم٤م اهلل ذم يمت٤مسمف ذم ُمقوع ، وذًمؽ ىمقًمف 

﴾    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ
()

  .

سمٕمْمٝمؿ وي٘م٤مل اًمًجٞمؾ ُمـ أؾمجٚمتف أي أرؾمٚمتف ومٙم٠مهن٤م ُمرؾمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ ، وىم٤مل 

 . ُمـ ؾمجٞمؾ ُمـ أؾمجٚم٧م إذا أقمٓمٞم٧م أو مم٤م ؾمجؾ أي مم٤م يمت٥م هلؿ

ي٘مقل اًمزضم٤مج وهذا اًم٘مقل إذا ومن ومٝمق أصمٌتٝم٤م ٕن ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم دًمٞماًل 

ؾمقرة  ]﴾     ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ﴿ قمٚمٞمف 

ومًجٞمؾ ذم ُمٕمٜمك ؾمجلم وم٤معمٕمٜمك أهن٤م طمج٤مرة مم٤م يمت٥م اهلل ضمؾ  [ 9 - 7اعمٓمٗمٗملم 

صمٜم٤مؤه أن يٕمذهبؿ هب٤م وهذا أطمًـ ُم٤م ُمر ومٞمٝم٤م قمٜمدي
()

  .

واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م شمدل قمغم ُمٕمٜمك واطمد يمام ومنه٤م اًمٓمؼمي وهق اًمٓملم 

وهل أيْم٤ًم شمتًع ًمٚمٛمٕم٤مين اًمث٤مٟمقي٦م إظمرى ًمدًٓم٦م اًمًٞم٤مق أيْم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل طمج٤مرة 

. وًمٙمـ هٜم٤م ىمد ٟمت٤ًمءل يمٞمػ يٙمقن اًمٓملم طمج٤مرة . ُمرؾمٚم٦م وُمًقُم٦م 

(إرطم٤مء  )اًمًجٞمؾ ي٘م٤مل إٟمف ُمـ ـملم ـمٌخ طمتك ص٤مر سمٛمٜمزًم٦م : ي٘مقل اًمٗمراء 
()

  .

                                                           

. ؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٗمّمٞمؾ خلّم٤مئص اًمؽمايمٞم٥م واًمّمقر ومٞمام ؾمٞم٠ميت ُمـ أسمقاب ( )

 . 72 - 71 / 3ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج ( )

 . 25 - 24 / 2ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ( )
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ومٝمق ـملم ـمٌخ يمام يٓمٌخ أضمر ومّم٤مر يم٤محلج٤مرة
()

  .

وذم شم٘مٞمٞمد يمقهن٤م ُمـ ـملم رومع شمقهؿ يمقهن٤م سمردًا وم٢من سمٕمض : ي٘مقل إًمقد 

اًمٜم٤مس يًٛمل اًمؼمد طمج٤مرة
()

  .

وهذا ًمٞمس سمقضمف ، وًمٕمؾ اًمقضمف ذم ذًمؽ هق سمٞم٤من أهن٤م ًمٞم٧ًم طمج٤مرة صخري٦م 

وإٟمام ُمـ ٟمقع أضمر اًمذي يٙمقن ـمٞمٜم٤ًم ويٓمٌخ ومٞمٙمقن أؿمد شم٠مصمػمًا ُمـ احلج٤مرة 

اعمٚم٤ًمء وومٞمف إؿم٤مرة إمم أٟمف يمام حتقل سم٢مطمراىمف إمم طمج٤مرة ومًٞمٝمٚمٙمٝمؿ ويٛمزق 

ٕن أضمر  ﴾ ٺ  ٿ   ٿ﴿ أضم٤ًمدهؿ وىمد قمؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ أضمر سم٘مقًمف 

ًمٞمس ومٞمف ُمـ ظمٗم٦م اًمؽميمٞم٥م إٓ اهلٛمزة وؾم٤مئره٤م ٟم٤مومر ُمت٘مٚم٘مؾ ٓ يّمٚمح ُمع هذا اعمد 

صقت وٓ شمريمٞم٥م قمغم ىم٤مقمدة ٟمٔمؿ اًم٘مرآن ، وًمٙمـ قمؼم قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م سم٠مًمٓمػ قم٤ٌمرة 

وأرىمٝم٤م وأقمذهب٤م
()

  .

وًمٕمؾ اعمراد ُمـ يمقن هذه احلج٤مرة ُمـ اًمٓملم أهن٤م ىمد محٚم٧م ُمٕمٝم٤م إؿمٕم٤مقم٤ًم 

واهلل - وؾمٛمقُم٤ًم ٓ خيرج ُمٜمٝم٤م إٓ قمٜمد ؾم٘مقـمٝم٤م قمغم اهلدف اعمراد اًمقصقل إًمٞمف 

- . أقمٚمؿ 

ٓ  (ؾمجٞمؾ  )وُمٜمْمقد هٜم٤م ُمـ ٟمٕم٧م  ﴾ ڀ  ڀ  ڀ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

                                                           

 . 326 / 5اًمٌحر اعمحٞمط ( )

 . 309 / 6روح اعمٕم٤مين ( )

، اًم٘م٤مهرة ، ُمٓمٌٕم٦م  (1)اًمِمح٤مت حمٛمد أسمق ؾمتٞم٧م ، ط. ظمّم٤مئص اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ د( )

  . 314ص  ( م 1991-  هـ 1412 )إُم٤مٟم٦م 
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ُمـ ٟمٕم٧م احلج٤مرة وم٤مًم٘مقم أُمٓمروا سمحج٤مرة ُمـ ـملم ، صٗم٦م ذًمؽ اًمٓملم أٟمف ٟمْمد 

سمٕمْمف إمم سمٕمض ومٞمّمػم طمج٤مرة ، ومل يٛمٓمروا اًمٓملم ومٞمٙمقن ُمقصقوم٤ًم سم٠مٟمف شمت٤مسمع قمغم اًم٘مقم 

سمٛمجٞمئف
()

. إن اعمٜمْمقد ُم٤م يتٚمق سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ ومذًمؽ ٟمْمده : ، وىمٞمؾ  

اًمًح٤مب اعمؽمايمؿ وم٘مٞمؾ : ُمٕمٜم٤مه سمٕمْمف ومقق سمٕمض ، أي شمت٤مسمع وسمف ؿمٌف : وىمٞمؾ 

ًمف اًمٜمْمد ، وأٟمْم٤مد اًم٘مقم مج٤مقم٤مهتؿ
()

، وم٤معمراد ُمـ يمٚمٛم٦م اًمٜمْمد هٜم٤م أهن٤م طمج٤مرة ىمد  

ووع سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض وهل يمثػمة ىمد أرؾمٚم٧م قمغم ىمقم ًمقط يم٤معمٓمر ُمـ يمثرهت٤م 

. واهلل أقمٚمؿ 

واعمًقُم٦م اعمٕمٚمٛم٦م ، أقمٚمٛمٝم٤م اهلل ، واعمًقُم٦م ُمـ ٟمٕم٧م ﴾ ٿ  ٹ  ٹ  ﴿ وىم٤مل 

احلج٤مرة وًمذًمؽ ٟمّم٧ٌم وٟمٕم٧م هب٤م
()

إهن٤م يم٤مٟم٧م خمٓمٓم٦م سمحٛمرة وؾمقاد ذم : ، وىمٞمؾ  

ذم سمٞم٤مض ومذًمؽ شمًقيٛمٝم٤م أي قمالُمتٝم٤م
()

  .

واعمت٠مُمؾ ذم قمالىم٦م اًمٙمٚمامت سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض جيد أن يمٚمٛم٦م اًمًجٞمؾ وُم٤م شمقطمل سمف 

ُمـ ُمٕمٜمك
()

وُم٤م شمٕمٜمٞمف شمدٓن قمغم أن شمٚمؽ احلج٤مرة ىمد  (ُمًقُم٦م  )اًمٙمت٤مسم٦م ويمٚمٛم٦م  

يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ يمؾ واطمد ُمـ ىمقم ًمقط ، ومٙمؾ طمجر ُمٜمٝم٤م ىمد ظمّمص ًمِمخص 

. ُمٕمٚمقم ومٚمٕمؾ اعمراد ُمـ شمًقيٛمٝم٤م هق هذا اعمٕمٜمك ، واهلل أقمٚمؿ 

                                                           

 . 114 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 24 / 2ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء : يٜمٔمر ( )

 . 114 / 12شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 25 / 2ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( )

 اعمٗمردات . ذيمر اًمراهم٥م أن اًمًجؾ ىمٞمؾ طمجر يم٤من يٙمت٥م ومٞمف صمؿ ؾمٛمل يمؾ ُم٤م يٙمت٥م ومٞمف ؾمجاًل ( )

 . 225ص  (يمت٤مب اًمًلم  )
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املبحح الجالح 

أسزار تٍٕع املفزدات يف تصٕٖز ِالك قًٕ طعٗب 

ورد ذيمر هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥م ُمٗمّماًل ذم ؾمقرة إقمراف وؾمقرة هقد واًمِمٕمراء 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿ : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ هاليمٝمؿ ذم ؾمقرة إقمراف 

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

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁      

. ﴾                    

ىمد شم٘مدم  ﴾ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 

. اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟمٔمػمه٤م ُمـ ىمّم٦م صمٛمقد سمام يٖمٜمل قمـ اإلقم٤مدة هٜم٤م 

ُمٕمٜم٤مه ي٘مٞمٛمقا ويًٙمٜمقا  ﴾   ے    ۓ  ۓ  ﮲﮳ ﴿: ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وي٘مقل سم٠مٟمف ىمد اؾمت٘مرى أؿمٕم٤مر اًمٕمرب ومقضمد أن همٜمل ُمٕمٜم٤مه أىم٤مم إىم٤مُم٦م ُم٘مؽمٟم٦م سمتٜمٕمؿ 

قمٞمش ويِمٌف أن شمٙمقن اًمٚمٗمٔم٦م ُمـ آؾمتٖمٜم٤مء
()

  .

واًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر يرضمح هٜم٤م أن يٙمقن ىمد أص٤مهبؿ زًمزال ُمع اًمّمقاقمؼ 

سمحٞم٨م اطمؽمىم٧م أضم٤ًمدهؿ وظمًػ هلؿ ذم إرض واٟم٘مٚم٧ٌم دي٤مرهؿ ذم سم٤مـمـ 

إرض ومل يٌؼ رء ، أو سم٘مك رء ىمٚمٞمؾ ومٝمذا وضمف اًمِمٌف ، وًمٞمس وضمف اًمتِمٌٞمف 

طم٤مًم٦م ُمقهتؿ ٕن ذًمؽ طم٤مصؾ ذم يمؾ ُمٞم٧م وٓ خيتص سم٠مُمث٤مل ُمديـ
()

  .

                                                           

 . 430 / 2اعمحرر اًمقضمٞمز ( )
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ُمٙمررة وذم ذًمؽ سمٞم٤من ًمٚم٥ًٌم اًمذي  ﴾    ھ  ھ      ے ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أطمؾ قمغم ه١مٓء اًم٘مقم اًمٕمذاب وهق اًمتٙمذي٥م ، وومٞمف شمٕمريض سمٛمنميمل ُمٙم٦م 

. قمٚمٝمؿ أن يت٘مقا قم٤مىم٦ٌم أُمث٤مهلؿ 

ويمرر وصٗمٝمؿ سم٤مًمتٙمذي٥م سم٤مٓؾمؿ اعمقصقل ًمٌٞم٤من ؿمٜم٤مقم٦م وؾمقء هذا اًمتٙمذي٥م 

ًمِمٕمٞم٥م اًمٜمٌل اعمرؾمؾ سم٤محلؼ واًمّمدق ، ومتٙمذي٥م احلؼ اًمقاوح اًم٤ًمـمع ومٞمف 

. ؿمٜم٤مقم٦م ودم٤موز 

ىمٍم اخل٤ًمرة  ﴾   ﮴  ﮵           ﮶   ﮷     ﮸  ﮹﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم 

قمٚمٞمٝمؿ قمـ ـمريؼ وٛمػم اًمٗمّمؾ ، وهق ُمـ ىمٌٞمؾ ىمٍم اًمّمٗم٦م قمغم اعمقصقف أي 

. يم٤مٟمقا هؿ اخل٤مهيـ ٓ همػمهؿ 

ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ﴿ وذم هذا رد قمغم يمالم اعمأل ُمـ ىمٌؾ ًمٚمْمٕمٗم٤مء 

 [ . 90: أي٦م  ]﴾     ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ

وومٞمف حتذير ُٕمث٤مهلؿ ُمـ اًمقىمقع ذم اًمْمالل اعم١مدي إمم اخل٤ًمرة ذم اًمدٟمٞم٤م 

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁    ﴿ : وأظمرة وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 93: أي٦م  ]﴾                      

شم٘مدم احلدي٨م قمـ ٟمٔمػم هذه أي٦م ذم ىمّم٦م صمٛمقد  ﴾ ﮻  ﮼﴿ : وذم ىمقًمف 

سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ذم ٟمٔمػمه٤م ُمـ ىمّم٦م ىمقم ٟمقح  (رؾم٤مٓت  )وشم٘مدم وضمف اًمتٕمٌػم سمـ

. قمٚمٞمف اًمًالم 
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وهٜم٤م يم٤من اخلت٤مم ًمٚم٘مّم٦م هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل يٜم٤مدي ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ىمقُمف 

ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ وطمنة ًمٕمدم إذقم٤مهنؿ ًمدقمقة احلؼ ، ويمام ُمر ذم آي٦م ىمقم ص٤مًمح يم٤من 

 ًمٍمقمك ىمريش سمٕمد ُمقهتؿ ذم وىمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف هذا سمٕمد هاليمٝمؿ ُمـ ُمثؾ ىمقل اًمٜمٌل 

. سمدر ، واهلل أقمٚمؿ 

ظم٤مـم٥م ٟمٗمًف قمغم ـمري٘م٦م » ﴾                   ﴿ : وىمقًمف 

اًمتجريد ، إْذ ظمٓمر ًمف ظم٤مـمر احلزن قمٚمٞمٝمؿ ومدومٕمف قمـ ٟمٗمًف سم٠مهنؿ ٓ يًتح٘مقن أن 

ي١مؾمػ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري ، طمٞم٨م أٟمف عم٤م أسمٚمٖمٝمؿ وٟمّمح هلؿ وأقمروقا قمٜمف ، 

 شوم٘مد اؾمتح٘مقا همْم٥م ُمـ يٖمْم٥م هلل
()

  .

ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥م ذم ؾمقرة هقد 

﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿  ﯀  

  - 94: أي٦م  ]﴾    ﯁                                         

95 . ] 

إمم آظمر أي٦م ، ذم ٟمٔمػمه٤م ُمـ  ﴾  ..  ۓ    ﮲﴿: شم٘مدم اًمٙمالم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ىمّم٦م صمٛمقد مم٤م يٖمٜمل قمـ إقم٤مدشمف هٜم٤م ، ويٌ٘مك ذم هذه أي٦م ورود اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ 

ٞمٜم٤م  ) وىمد ورد هذا يمثػمًا ومٞمام ؾمٌؼ ُمـ ذيمر هلالك  (أٟمجٞمٜم٤م  )دون اًمٗمٕمؾ  (ٟمجَّ

إىمقام اًم٤ًمسم٘م٦م وٟمج٤مة اًمرؾمقل وُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم ، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًتخدم 
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يمؾ ومٕمؾ ذم اعمقىمع اًمذي يالئٛمف ويًتدقمٞمف اًمًٞم٤مق ، واًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ ُمٕم٤مٟمٞمف 

أٟمف ي٠ميت ًمٌٞم٤من ٟمج٤مة ُمـ ُٟمجل وىمد أطم٤مط اًمٕمذاب هبؿ يمٜمج٤مة اًمًٗمٞمٜم٦م : ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م 

ُمـ اًمٓمقوم٤من ، وي٠ميت ذم ُم٘م٤مم آُمتٜم٤من سم٤مًمٜمج٤مة وهل ذم هذا اعمقوع ذم ُم٘م٤مم 

ومٙم٠مهن٤م ٟمج٤مة  ﴾   ﮸  ﮹ ﴿: آُمتٜم٤من وأهن٤م يم٤مٟم٧م ٟمج٤مة قمٔمٞمٛم٦م ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

سمٕمد ٟمج٤مة ومٝمل ٟمج٤مة ُمـ اًمٕمذاب اًمذي أطم٤مط سم٘مقم ؿمٕمٞم٥م ، وٟمج٤مة ُمـ ذ ه١مٓء 

﮺   ﮻  ﴿ اًم٘مقم هباليمٝمؿ واؾمتئّم٤مهلؿ سمدًمٞمؾ ذيمر اهلالك سمٕمده٤م ذم ىمقًمف 

.  ﴾ ﮼  ﮽

هلذه اعمٕم٤مين واًمدٓٓت  (أٟمجٞمٜم٤م  )دون اًمٗمٕمؾ  (اعمْمٕمػ  )ومحًـ هٜم٤م اًمٗمٕمؾ 

- . واهلل أقمٚمؿ - 

ڃ   ڃ  ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 

ڃ  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇ  ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ       ژ   

 [ . 190: أي٦م  ]﴾    ژ

 ؾمح٤مسم٦م : يٕمٜمل سم٤مًمٔمٚم٦م  ﴾ ڃ  ڃ  چ  چ﴿ : ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم 

قا حتتٝم٤م اًمتٝم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مرًا وأطمرىمتٝمؿ فمٚمٚمتٝمؿ ، ومٚمام شمت٤مُمُّ
()

  .

 وهٜم٤م يرد شم٤ًمؤل ًمٓمٞمػ وهق أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد سملم ًمٜم٤م قمذاب

 ىمقم هقد وأٟمف يم٤من سم٤مًمريح اعمدُمرة ، وأن قمذاب ىمقم ص٤مًمح يم٤من سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م ، وأُم٤م 
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 ىمقم ؿمٕمٞم٥م وم٘مد ذيمر شمٕم٤ممم أٟمف يم٤من سم٤مًمرضمٗم٦م وهل اًمزًمزًم٦م وسم٤مًمّمٞمح٦م وسمٕمذاب 

يقم اًمٔمٚم٦م ، وُم٤م ورد ذم ىمقم صمٛمقد وقمذاهبؿ سم٤مًمّمٞمح٦م واًمرضمٗم٦م يتِم٤مسمف ُمع ىمقم 

وذم هذا سمٞم٤من ًمتِم٤مسمف  ﴾                         ﴿: ؿمٕمٞم٥م وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 اًمٕمذاب سملم اًم٘مقُملم وم٤مًمذي أسمٕمد ىمقم ؿمٕمٞم٥م هق ذًمؽ اًمٕمذاب اًمذي أهٚمؽ 

. ىمقم صمٛمقد 

سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م اًمتل أرضمٗم٧م إرض - واهلل أقمٚمؿ شمٕم٤ممم - ومٞمٙمقن قمذاهبؿ 

وا إًمٞمٝم٤م  وزًمزًمتٝم٤م سمّمقهت٤م وأطمرىمتٝمؿ ، ومٝمل صقاقمؼ ظمرضم٧م ُمـ اًمًح٤مسم٦م اًمتل ومرُّ

رمحف - وفمٜمقه٤م رمح٦م هلؿ ، وًمٕمؾ هذا هق اًمقضمف اًمّمحٞمح ، ومل أضمد قمٜمد اًمٓمؼمي 

ُم٤م يٌلم هذا إُمر- اهلل شمٕم٤ممم 
()

إٓ ُم٤م يتٚمٛمس ُمـ سمٞم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُم٤م يتقصؾ  

                      ﴿: إًمٞمف ُمـ اًمًٞم٤مق ودًٓم٦م اعمِم٤مهب٦م اًمتل وردت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. وُم٤م أوطم٧م سمف  ﴾   

. وسم٘مل شم٤ًمؤل آظمر وهق ُم٤م اًمذي ضمٕمٚمٝمؿ يٜمدومٕمقن إمم هذه اًمًح٤مسم٦م اعمٔمٚم٦م 

ذيمر اًمٓمؼمي ُمـ أصم٤مر أن اهلل ومتح قمٚمٞمٝمؿ سم٤مسم٤ًم ُمـ أسمقاب ضمٝمٜمؿ وم٠مهٚمٙمٝمؿ احلر 

ومٚمؿ يٜمٗمٕمٝمؿ فمؾ وٓ ُم٤مء ، صمؿ إٟمف سمٕم٨م ؾمح٤مسم٦م ومٞمٝم٤م ريح ـمٞم٦ٌم ، ومقضمدوا سمرد اًمريح 

وـمٞمٌٝم٤م ، ومتٜم٤مدوا اًمٔمٚم٦م قمٚمٞمٙمؿ هب٤م ومٚمام اضمتٛمٕمقا حت٧م اًمًح٤مسم٦م رضم٤مهلؿ وٟم٤ًمؤهؿ 

وصٌٞم٤مهنؿ اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ وم٠مهٚمٙمتٝمؿ
()

 .
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 . ملسو هيلع هللا ىلصوأصم٤مر ٓ يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م مل شمرد سمًٜمد صحٞمح قمـ اًمٜمٌل 

واعمراد هٜم٤م أن اًم٘مقم ىمد أص٤مهبؿ احلر اًمِمديد ومٚمام رأوا اًمًح٤مسم٦م ومروا إًمٞمٝم٤م 

ومٗمروا إمم هاليمٝمؿ ، وم٘مد ظمرج هلؿ ُمـ اًمًح٤مسم٦م شمٚمؽ اًمّم٤مقم٘م٦م اًمتل أرضمٗم٧م هبؿ 

- . واهلل أقمٚمؿ - إرض وأهٚمٙمتٝمؿ 

ويٌ٘مك ُمـ اًمدىم٤مئؼ وإهار اخلٗمٞم٦م ذم ىمّم٦م هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم 

ُم٤م يرد ُمـ شم٤ًمؤل طمقل ورود اًمت٠مٟمٞم٨م ذم ذيمر اًمٕمذاب دون اًمتذيمػم اًمذي ورد ذم 

ىمّم٦م هالك ىمقم ص٤مًمح ؟ 

. ﴾    ں  ں﴿ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف 

 وذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ﴾    ﮺   ﮻  ﮼  ﮽﴿ وذم ؾمقرة هقد 

. ﴾    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ﮹  ﮺﴿ 

ڱ   ڱ  ں  ﴿ : وىمد ورد ذم ىمّم٦م ص٤مًمح سم٤مًمتذيمػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 67: ؾمقرة هقد ، أي٦م  ]﴾    ں

إن اظمتالف إُمر ذم اشمّم٤مل قمالُم٦م » ي٘مقل اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ذم ذًمؽ 

 ، واحل٤مضمز واطمد وهق  (اًمّمٞمح٦م  )اًمت٠مٟمٞم٨م وؾم٘مقـمٝم٤م ُمع أن اًمٗم٤مقمؾ واطمد وهق 

.  ش (اًمذيـ فمٚمٛمقا  )

وهذا إذا ضم٤مء ذم يمالم اًمٕمرب ؾمٝمؾ اًمٙمالم ومٞمف ٕٟمف ي٘م٤مل محؾ قمغم اعمٕمٜمك 

واًمّمٞمح٦م سمٛمٕمٜمك اًمّمٞم٤مح
()

  .
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ويرى ذم هذه اعمقاوع ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أن اًمرضمٗم٦م سمدأت سم٤مًم٘مقم وم٤مٟمزقمجقا 

هل٤م قمـ اًمٙمـ إمم اًمؼماح ، ومٚمام أصحروا ٟم٤مل ُمٜمٝمؿ طمر اًمِمٛمس وفمٝمرت هلؿ فمٚم٦م 

شم٤ٌمدروا إًمٞمٝم٤م وهل ؾمح٤مسم٦م ؾمٙمٜمقا إمم روح حت٧م فمٚمٝم٤م ، ومج٤مءهتؿ اًمّمٞمح٦م ومٝمٛمدوا 

هل٤م ، ومٚمام اضمتٛمٕم٧م صمالث أؿمٞم٤مء ُم١مٟمث٦م إًمٗم٤مظ ذم اًمٕم٤ٌمرة قمـ اًمٕمذاب اًمذي 

 أهٚمٙمقا سمف همٚم٥م اًمت٠مٟمٞم٨م ذم هذا اعمٙم٤من قمغم اعمٙم٤من اًمذي مل شمتقال ومٞمف هذه 

 ﴾﮺   ﮻  ﮼  ﮽﴿ اعم١مٟمث٤مت ، ومٚمذًمؽ ضم٤مء ذم ىمّم٦م ؿمٕمٞم٥م 
()

  .

. وهذا اعمٚمحظ اًمذي حلٔمف اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ُمٚمحظ ذم اًمٚمٗمظ دون اعمٕمٜمك 

. وٓؿمؽ أن اًمت٠مٟمٞم٨م هٜم٤م ًمف ه آظمر وم٤مًمت٠مٟمٞم٨م خيتٚمػ قمـ اًمتذيمػم 

واًمتذيمػم أىمقى ذم اعمٕمٜمك ُمـ اًمت٠مٟمٞم٨م يمام ُمر سمٞم٤من هذا إُمر ُمرارًا ذم ورود 

اًمت٠مٟمٞم٨م واًمتذيمػم ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ومٝمؾ يٙمقن قمذاب ىمقم ص٤مًمح أؿمد ُمـ قمذاب 

. ىمقم ؿمٕمٞم٥م ٕن ىمقم ص٤مًمح يم٤مٟمقا أقمتك وأؿمد ويم٤من اؾمتٙم٤ٌمرهؿ وقمتقهؿ أقمٔمؿ 

. ىمد يٙمقن ذًمؽ 

وإن يم٤من ٟمقع اًمٕمذاب واطمدًا يمام ُمر سمٞم٤من ذًمؽ طمٞم٨م يم٤من سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م اًمتل 

. أهٚمٙم٧م ودُمرت يمال اًم٘مقُملم 

أظمذهتؿ  .  ﴾﮺   ﮻  ﮼  ﮽﴿ : ي٘مقل اًمٌ٘م٤مقمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمّمٞمح٦م ويم٠مهن٤م دون صٞمح٦م صمٛمقد ٕهنؿ يم٤مٟمقا أوٕمػ ُمٜمٝمؿ ومٚمذًمؽ أسمرز قمالُم٦م 

اًمت٠مٟمٞم٨م ذم هذه دون شمٚمؽ
()

  .

                                                           

 . 161اعمّمدر ٟمٗمًف ص ( )

 . 572 / 3ٟمٔمؿ اًمدرر ( )



 

 
 

 

 

 

 

 

الفصن اخلاوص 

وكارٌة بني ضزٔب التٍٕع يف نن فصن ٔأسزارِا 

 

: ويِمٛمؾ ُمٌحثلم  

ٞمٜم٤م  ) ُم٘م٤مرٟم٦م سملم أهار اًمتٜمقع احل٤مصؾ سملم يمٚمٛمتل :املبحث األول    (ٟمجَّ

: ذم ىمّمص هالك إُمؿ  (أٟمجٞمٜم٤م  )و                         

.  اعمٗمردات ذم هالك إُمؿ شمٜمقع  ُم٘م٤مرٟم٤مت سملم أهار :املبحث الثاين 
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املبحح األٔه   

  (جنٍَّٗا  )وكارٌة بني أسزار التٍٕع احلاصن بني نمىيت 

يف قصص ِالك األوي   (أجنٍٗا  )ٔ

ك  )إن اعمتتٌع ٓؾمتٕمامل اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ ًمٚمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ   (أٟمجك  )وًمٚمٗمٕمؾ  (ٟمجَّ

يٚمحظ اًمتٜمقع ذم اؾمتخدام اًمٗمٕمٚملم قمٜمد اًمتٕمرض ًمٚم٘مّم٦م اًمقاطمدة ومٛمرة يرد اًمٗمٕمؾ 

ذم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وذم ىمّم٦م  (أٟمجك  )اعمْمٕمػ وُمرة يرد اًمٗمٕمؾ  (ٟمّجك  )

هقد قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف ويمذًمؽ ذم ىمّمص ص٤مًمح وًمقط وؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ 

اًمًالم ، وذم ورود هذيـ اًمٗمٕمٚملم ذم مجٞمع اًم٘مّمص مل يٙمـ عمجرد اًمتٜمقيع 

اًمٚمٗمٔمل، وإٟمام يم٤من عمٕم٤مين وُم٘م٤مصد شمتٗمؼ ُمع إؿم٤مرات دىمٞم٘م٦م ذم ذيمر اًمٜمج٤مة ، ومٚمؿ 

. يٙمقٟم٤م سمدًٓم٦م واطمدة وإن اشمٗم٘م٤م ذم ُمٕمٜمك اخلالص واًمٜمج٤مة 

وهذا ُم٤م يالطمظ ُمـ ظمالل اًمت٠مُمؾ ذم ورود يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم اًمًٞم٤مق اًمذي 

ذم يمؾ اًم٘مّمص اًمقاردة قمغم ُمٕمٜمك اًمنقم٦م  (أٟمجٞمٜم٤م  )ضم٤مء ُمٕمف ، وم٘مد ورد اًمٗمٕمؾ 

ذم اإلٟمج٤مء واًمتخٚمٞمص ُمـ اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م ي٠ميت ذم اعمقاـمـ اًمتل حيتدم 

ومٞمٝم٤م اًمٜم٘م٤مش ، وشمٓمقل ومٞمٝم٤م اعمح٤مورة سملم إٟمٌٞم٤مء وأىمقاُمٝمؿ ، أو يًتٕمجؾ إىمقام 

ٟمزول اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ سمٓمٚمٌف ُمـ إٟمٌٞم٤مء حتدي٤ًم واؾمتٝمزاء هبؿ ، أو يٕم٤مضمٚمقن سم٢ميذاء 

إٟمٌٞم٤مء وهتديدهؿ ، ومٞمدقمق اًمٜمٌل رسمف قمغم ىمقُمف وي٠ًمل اهلل اًمٜمٍم واخلالص 

ُمٜمٝمؿ، ومٞم٠ميت هذا اًمٗمٕمؾ سمدًٓمتف قمغم ُمٕمٜمك اًمنقم٦م ذم اإلٟمج٤مء واًمتخٚمٞمص ذم 

أطمًـ ُمقىمع ًمتٓمٚم٥م اعم٘م٤مم ًمف ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من ، وهذا اًمٗمٕمؾ ورد ذم 

. ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم صمالصم٦م ُمقاوع ذم ؾمقر خمتٚمٗم٦م 
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ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ : وم٘مد ورد ذم ؾمقرة إقمراف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 64: أي٦م  ]﴾    ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷

[ . 119: أي٦م]﴾        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿ :وذم ؾمقرة اًمِمٕمراء

:وذم ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت  ﴾         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿  

 [ . 15: أي٦م  ]

وىمد ُمر شمٗمّمٞمؾ اًمًٞم٤مق ودراؾمتف ذم ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء واًمّم٤موم٤مت سمام 

. يٖمٜمل قمـ اًمتٙمرار هٜم٤م 

وأُم٤م ذم ىمّم٦م هقد قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مد ورد هذا اًمٗمٕمؾ ُمرة واطمدة هبذا اعمٕمٜمك ذم 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ﴿ : ؾمقرة إقمراف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 72: أي٦م  ]﴾     ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲     ﮳

سمٕمد أن ـم٤مًم٧م اعمح٤مضم٦م واحلقار سملم هقد  (أٟمجٞمٜم٤م  )وهٜم٤م اىمت٣م اعم٘م٤مم اًمٗمٕمؾ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ﴿ وىمقُمف وسمٕمد أن اؾمتٕمجٚمقا اًمٕمذاب سم٘مقهلؿ 

ومٜمزل اًمٕمذاب وٟمجك اهلل ٟمٌٞمف وُمـ ُمٕمف ومحًـ ذم هذا اعم٘م٤مم اًمٗمٕمؾ ﴾       ڈ

. اًمدال قمغم ُمٕمٜمك اًمنقم٦م ذم اإلٟمج٤مء واًمتخٚمٞمص 

وورد هذا اًمٗمٕمؾ ذم ىمّم٦م هالك ىمقم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ُمرة واطمدة ذم ؾمقرة 

. ﴾    ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ﴿ : اًمٜمٛمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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طمٞم٨م ـم٤مل احلقار سملم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم وىمقُمف ذم هذه اًمًقرة ويم٤من اعمقىمػ 

. ؿمديدًا، وهذا ُم٤م ٟمجده ُمـ ظمالل شمتٌع اًمًٞم٤مق ُمٜمذ اسمتداء اعمح٤مورة 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

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

﴾   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
()

  .

وم٘مد سملم اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٤مت أهنؿ يم٤مٟمقا ومري٘ملم خيتّمٛمقن ، وأن اًمٙمٗمرة 

  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿اؾمتٕمجٚمقا اًمًٞمئ٦م ىمٌؾ احلًٜم٦م ، وأهنؿ ىم٤مًمقا ًمّم٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم 

وأهنؿ قمزُمقا قمغم ىمتٚمف وىمتؾ أهٚمف وشم٘م٤مؾمٛمقا قمغم ذًمؽ وظمٓمٓمقا  ﴾ ڦڄ

اًمذي  (أٟمجٞمٜم٤م  )واؾمتٕمدوا هلذا اًمٗمٕمؾ اعمِملم ، وهٜم٤م طمًـ وًمٓمػ إيراد اًمٗمٕمؾ 

. اؾمتدقمك اإلهاع ذم ٟمج٤مة اًمٜمٌل اًمٙمريؿ وُمـ ُمٕمف ، وشمؿ إهالك اًمٔم٤معملم 

. يمذًمؽ ذم ىمّم٦م هالك ىمقم ًمقط ذم ُمقوٕملم  (أٟمجٞمٜم٤م  )وورد اًمٗمٕمؾ 

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ﴿ : وم٘مد ورد ذم ؾمقرة إقمراف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

﴾   ٿ  ٿ  ٹ
()

 [ . 83: إقمراف  ] 

                                                           

. وىمد ُمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ قمٜمد اًمتٕمرض ًمدراؾم٦م ىمقم هقد ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين  ( 71 إمم أي٦م 65 )ُمـ أي٦م ( )

ُمـ ظمالل  (اإلهاع ذم اًمٜمج٤مة  )ىمد ورد ومٞمام ؾمٌؼ شمٗمّمٞمؾ هلذا اعمقوع وسمٞم٤من ًمدًٓم٦م أٟمجٞمٜم٤م قمغم ُمٕمٜمك ( )

اًمًٞم٤مق ويٜمٓمٌؼ هذا أيْم٤ًم قمغم اعمث٤مل اعمقضمقد ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ وم٘مد يم٤من ضمقاهبؿ ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم ذم 
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 ﴾      ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ﴿ وذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ 

 [ . 57: اًمٜمٛمؾ  ]

وُمـ اإلطمّم٤مئٞم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمجد أن هذا اًمٗمٕمؾ ىمد ورد ذم ىمّمص هالك 

. إىمقام اخلٛم٦ًم اعمٙمذسملم ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع 

ٞمٜم٤م  ) (اعمْمٕمػ  )وأُم٤م اًمٗمٕمؾ  وم٢مٟمف مل يٌؼ قمغم دًٓم٦م واطمدة ذم وروده ذم يمؾ  (ٟمجَّ

اًمًٞم٤مىم٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم هالك إىمقام ، وم٘مد ورد ُمتالئاًم ُمع ُمٕمٜمك إطم٤مـم٦م اًمٕمذاب 

ك ، سمٛمٕمٜمك أن ذًمؽ اًمذي ٟمجل ُمـ اًمٕمذاب ىمد قم٤مس أهقال اًمٕمذاب  وأهقاًمف سم٤معُمٜمجَّ

وأن اهلل ىمد ٟمج٤مه ُمـ اًمٕمذاب سمٕمد أن أطم٤مـمف دون أن يٛمس سمًقء أو أذى يمام هق طم٤مل 

. اًمًٗمٞمٜم٦م وأهٚمٝم٤م ُمع اًمٓمقوم٤من عم٤م قم٤مجل٧م وظم٤مًمٓم٧م أهقاًمف وخم٤مـمره 

. وم٘مد يم٤من اًمٓمقوم٤من يمرسم٤ًم قمٔمٞماًم مل يٜم٩م ُمٜمف أطمد ُمـ ىمقم ٟمقح 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿ : وهذا ُم٤م ٟمجده ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       کک  

 . [ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء  ]﴾    ک  ک  گ  گ  گ   گ

 . (أٟمجك  )وُمـ اإلطمّم٤مء يتٌلم أٟمف مل يرد ذيمر اًمٙمرب اًمٕمٔمٞمؿ سمٕمد اًمٗمٕمؾ 

                                                          

﴾    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿: ىمقًمف 

اًمدال قمغم اًمنقم٦م ذم اإلٟمج٤مء ًمْمٞمؼ ىمقُمف سمف وشمّمٛمٞمٛمٝمؿ قمغم  (أٟمجك  )وم٤مؾمتدقمك اعم٘م٤مم ذيمر اًمٗمٕمؾ 

. إيذائف وإظمراضمف 
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. وأٟمف مل يرد إٓ سمٕمد اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ يمام ورد ذم ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت أيْم٤ًم 

ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

﴾   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پ  پ  پىئ  يئ      جب   
()

  .

وأيمثر اعمقاوع ورودًا ًمٚمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ ذم ىمّمص هالك اعمٙمذسملم ذم ُم٘م٤مم 

آُمتٜم٤من ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده هبذه اًمٜمج٤مة ، ومٙم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م ٟمج٤مة سمٕمد ٟمج٤مة ، وهذا 

ُم٤م يتالءم ُمع ُمٕم٤مين اًمتْمٕمٞمػ ذم اًمٗمٕمؾ ، ومٝمل ٟمج٤مة ُمـ اًمٕمذاب وٟمج٤مة ُمـ اًم٘مقم 

. اًمٔم٤معملم ، وومْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم سم٘م٤مئٝمؿ ذم إرض ًمٞمٕمٛمروه٤م سم٤مًمديـ واخلػم 

  ﴾   ڻ       ڻ﴿: واًمدًمٞمؾ قمغم إرادة ُمٕمٜمك آُمتٜم٤من ورود ىمقًمف شمٕم٤ممم 

سمٕمد اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ يمثػمًا ، وإو٤موم٦م هذه اًمرمح٦م إمم وٛمػم اجلالًم٦م ًمتٗمخٞمٛمٝم٤م ، 

وأهن٤م يم٤مٟم٧م ٟمج٤مة قمٔمٞمٛم٦م سمرمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ، وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴿ : هقد 

 [ . 58: أي٦م  ]﴾    ہ

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ﴿ : وذم ىمّم٦م هالك ىمقم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم 

  ﴾    ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

 [ . 66: أي٦م  ]

                                                           

ک  گ  گ  گ   ﴿ : ورد ذًمؽ ذم اًم٘مرآن يمثػمًا اٟمٔمر إمم ُمثؾ ذًمؽ ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )

 . [ ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت 116 - 115] ﴾       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
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ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﴿: وذم ىمّم٦م ىمقم ؿمٕمٞم٥م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

: أي٦م  ]﴾    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿  ﯀  ﯁

94 . ] 

هذا ومم٤م ًمقطمظ ُمـ اعم٘م٤مرٟم٤مت سملم صقر اهلالك ًمألىمقام اعمٙمذسملم أن اًمٗمٕمؾ 

(ٟمّجك  )اعمْمٕمػ 
()

 ىمد ورد ذم ىمّم٦م ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم أيمثر ُمـ ورود اًمٗمٕمؾ  

 . (أٟمجك  )

واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن هذه اًمدٓٓت اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٘مّم٦م ًمقط قمٚمٞمف 

اًمذيـ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ،  (ؾمدوم  )اًمًالم ُمع ىمقُمف ، ومٚمقط مل يٙمـ ُمـ أهؾ ىمري٦م 

يْم٤مف إمم ذًمؽ أن ه١مٓء اًم٘مقم يم٤مٟمقا قمغم اًمرذيٚم٦م واًمٗم٤ًمد مجٞمٕم٤ًم ومٚمؿ يٌؼ إٓ ًمقط 

وآل سمٞمتف قمغم اخلػم واًمٓمٝمر ، ومل يٙمـ ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم رهط يتٛمٜمع سمف أو شمٙمقن 

            ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ﴿ ًمف هٞم٦ٌم قمٜمد أهؾ هذه اًم٘مري٦م هبؿ وم٘مد ىم٤مل ًمقط 

هٜم٤م أدل قمغم ُمٕم٤مين اًمٜمج٤مة ُمـ سملم ىمقم أؿمداء  (اعمْمٕمػ  )ومج٤مء اًمٗمٕمؾ ﴾    ۇ

ىمد اؿمتد وسم٤مهلؿ قمغم ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ، ومهقا سم٢مظمراضمف وإيذائف ومٙم٤مٟم٧م ُمٜم٦ّم اهلل 

. وومْمٚمف قمغم ٟمٌٞمف واهلل أقمٚمؿ 

وقمٜمد اإلطمّم٤مء اًمٕم٤مم ًمقرود اًمٗمٕمٚملم ذم ىمّمص هالك اعمٙمذسملم شمٌلم أن اًمٗمٕمؾ 

ك  ) ذم  (أٟمجك  )وم٘مد ورد اًمٗمٕمؾ  (أٟمجك  )ىمد يم٤من أيمثر ورودًا ُمـ اًمٗمٕمؾ  (ٟمجَّ

                                                           

ذم ُمقوٕملم  (أٟمجك  )ذم طملم ورود اًمٗمٕمؾ  (ؾمت٦م ُمقاوع  )وم٘مد ورد هذا اًمٗمٕمؾ وُم٤م يتٍمف ومٞمف ُمـ ( )

. وم٘مط 
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ؾمٌٕم٦م ُمقاوع
()

. وم٘مد ورد ذم أرسمٕم٦م قمنم ُمقوٕم٤ًم  (ٟمجك  )وأُم٤م اًمٗمٕمؾ  

وًمٕمؾ ذًمؽ يِمػم إمم سمٞم٤من قمٔمٛم٦م هذه اًمٜمج٤مة وآهتامم سم٠مُمره٤م وسمٞم٤من قمٔمٞمؿ 

اُمتٜم٤من اهلل قمغم قم٤ٌمده أن ٟمج٤مهؿ ُمـ اًمٕمذاب وأهقاًمف إذ ؾمٚمؿ اهلل إٟمٌٞم٤مء وُمـ آُمـ 

ُمٕمٝمؿ سمٕمد أن اؾمت٠مصؾ أىمقاُمٝمؿ وىمٓمع داسمرهؿ ُمـ إرض ، وهذا أقمٔمؿ ومْمؾ 

- . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ - وأقمٔمؿ رمح٦م 

ومم٤م ًمقطمظ ُمـ ظمالل اعم٘م٤مرٟم٤مت سملم أي٤مت اًمقاردة ذم هالك إىمقام 

. اعمٙمذسملم 

 ُمع اًمٗمٕمؾ اعمٝمٛمقز  (اًمذي  )إن أي٤مت مل شمٚمتزم آؾمؿ اعمقصقل 

يمام ىمرر ذًمؽ اسمـ اًمزسمػم  (ٟمّجٞمٜم٤م  )ُمع اًمٗمٕمؾ  (ُمـ  )وٓ آؾمؿ اعمقصقل  (أٟمجٞمٜم٤م  )

اًمث٘مٗمل ، وهبذا يٚمحظ قمغم هذا اًمت٘مرير اًمٌٕمد وأي٤مت ظمػم ُمـ يرد قمغم ذًمؽ ، وم٘مد 

. ﴾          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿ : ورد ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ىمقًمف شمٕم٤ممم 

قمغم ظمالف ىم٤مقمدة اسمـ  (أٟمجك  )سم٤مًمٗمٕمؾ  (ُمـ  )وم٘مد اىمؽمن آؾمؿ اعمقصقل 

اًمزسمػم واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن اًمًٞم٤مق هق اًمذي حيدد ورود هذا آؾمؿ 

ـْ  )أو  (اًمذي  )اعمقصقل   (اًمذي  )وم٤مٔي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م آؾمؿ اعمقصقل  (َُم

يم٤من اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م آهتامم سمذيمر اعم١مُمٜملم واًمتٕمريػ هبؿ قمـ ـمريؼ آؾمؿ 

ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمـ أهٚمٙمقا وذم ذًمؽ شمنميػ هلؿ وإفمٝم٤مر ًمٗمْمؾ اهلل  (اًمذيـ  )اعمقصقل 

. قمٚمٞمٝمؿ 

                                                           

. يمام ُمر سمٞم٤من ذًمؽ ( )
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ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴿ : يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ٟمقح 

 [ . 64: إقمراف  ] ﴾ ے  ۓ  ۓ   ﮲

وم٘مد يم٤من ًمالهتامم سمذيمر  (ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم  )وأُم٤م جملء هذا آؾمؿ ذم ىمّم٦م 

اعم١مُمٜملم ظم٤مص٦م دون اًمتٓمرق ًمٖمػمهؿ ُمـ ُمثؾ ذيمر همػم اًمٕم٤مىمٚملم ممـ ُٟمجك ُمع ٟمقح 

.  ُمـ دواب إرض ، وم٘مد اظمتّم٧م اًمذيـ ذم ىمّم٦م ٟمقح سم٤مًمٕم٤مىمؾ 

وعم٤م أريد اًمتٓمرق إمم ذيمر قمٛمقم ُمـ يم٤من ذم اًمًٗمٞمٜم٦م اؾمتخدم اًمٜمٔمؿ آؾمؿ 

ـْ  )اعمقصقل  وإن يم٤من اؾمتٕمامًمف ًمٚمٕم٘مالء إٓ أٟمف اضمتٛمع اًمٕم٤مىمؾ ُمع همػم اًمٕم٤مىمؾ ذم  (َُم

ـْ  )قمٛمقم احلٛمؾ ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ، ومذيمر اعمقصقل  ًمذيمر قمٛمقم ُمـ يم٤من ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ  (َُم

 (ُمـ  )اًمٌنم واحلٞمقاٟم٤مت اعمحٛمقًم٦م سمدًمٞمؾ ذيمر اًمٗمٚمؽ ُمرشملم سمٕمد آؾمؿ اعمقصقل 

(وم٠مٟمجٞمٜم٤مه وُمـ ُمٕمف ذم اًمٗمٚمؽ اعمِمحقن  )ووصٗمف سم٤معمِمحقن 
()

 . 

ـْ  )ُمع  (أٟمجك  )ومذيمر اًمٗمٚمؽ اعمِمحقن واؾمتخدم  اًمتل ؿمٛمٚم٧م اًمٕم٤مىمؾ  (َُم

. وهمػم اًمٕم٤مىمؾ وٕهنؿ هؿ اًمذيـ اُمتأل اًمٗمٚمؽ هبؿ 

قمغم أطمًـ ُمقىمع ، وهبذا ٟمجد أن اؾمتخدام آؾمؿ اعمقصقل  (ُمـ  )ومقردت 

سمح٥ًم اعمٕمٜمك واًمًٞم٤مق اًمذي يتٓمٚم٥م ذيمر أطمدمه٤م دون أظمر ذم دىم٦م ُمتٜم٤مهٞم٦م ًمٞمس يمام 

أؿم٤مر إًمٞمف قمٚمامء اعمتِم٤مسمف ُمـ أُمقر ًمٗمٔمٞم٦م مل شمٓمرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
()

  .

                                                           

ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (اًمذيـ  )ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمرة واطمدة ذيمر سمٕمد اؾمؿ اعمقصقل ( )

. ؾمقرة إقمراف ﴾    ے

 . 531 / 1ُمالك اًمت٠مويؾ : يٜمٔمر ( )
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 ذيمر اًمٗمٚمؽ ُمرة واطمدة ذم ىمقًمف  (اًمذيـ  )وىمد ورد سمٕمد آؾمؿ اعمقصقل 

 [ . 64: ؾمقرة إقمراف ، أي٦م  ]﴾    ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴿ : شمٕم٤ممم 

وًمٕمؾ ذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم ُمٙم٤من ٟمقح ذم اًمًٗمٞمٜم٦م وُمـ ُمٕمف وأٟمف يم٤من ُمٖم٤ميرًا 

. عمٙم٤من احلٞمقاٟم٤مت ، وم٤محلٞمقاٟم٤مت ىمد يم٤مٟم٧م ذم أؾمٗمؾ اًمًٗمٞمٜم٦م 

هٜم٤م  (اًمذيـ  )وٟمقح وُمـ ُمٕمف ذم أقمغم اًمًٗمٞمٜم٦م وذم ذيمر آؾمؿ اعمقصقل 

. اقمتٜم٤مء وشمنميػ واهتامم سمذيمر ُمـ آُمـ ُمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 
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املبحح الجاٌ٘ 

وكارٌات بني أسزار املفزدات يف ِالك األوي 

ُم٤م ورد ُمـ صٞمغ اجلٛمع واإلومراد أو اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م ًمٚمٙمٚمامت ُمـ - أ 

اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌديٕم٦م ُم٤م يالطمظ ذم اؾمتٕمامل اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ ًمٚمجٛمع واإلومراد ًمٚمٙمٚمامت 

. ُمـ أضمؾ اعمٕم٤مين واًمدٓٓت 

ومجٕمٝم٤م ذم ىمّمتل ص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمٝمام  (اًمدار  )وم٘مد ضم٤مء إومراد يمٚمٛم٦م 

اًمًالم وىمد اٟمتٔمؿ اإلومراد ومٞمٝمام ُمع ذيمر اًمرضمٗم٦م ، طمٞم٨م وردت ُمٗمردة ذم ىمّم٦م ىمقم 

. ص٤مًمح 

: إقمراف ]﴾   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

78 . ] 

 ﴾    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴿ : وذم ىمّم٦م ىمقم ؿمٕمٞم٥م 

 [ . 91: إقمراف  ]

واًمن ذم ذًمؽ يمام ذيمر قمٚمامء اعمتِم٤مسمف أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطّمد اًمدار ُمع 

اًمرضمٗم٦م خلّمقص اًمرضمٗم٦م
()

  .

ومجٕمٝم٤م ُمع اًمّمٞمح٦م ًمٕمٛمقم اًمّمقت وهقم٦م اٟمتِم٤مره ذم أُم٤ميمـ يمثػمة وىمد ورد 

                                                           

ُمّر شمٗمّمٞمؾ أوضمف أظمرى ٓ شمتٕم٤مرض ُمع هذا اًمقضمف شمٌلم دىم٦م ُمٕم٤مين اإلومراد واجلٛمع ذم هذه أي٤مت ( )

. اًمٙمريٛم٦م 
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 اًمتزام مجع اًمدار ُمع اًمّمٞمح٦م ذم ىمّم٦م هالك ىمقم ص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م ذم 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ص٤مًمح 

 [ . 67: هقد  ]﴾     ڻ

 ﮺   ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿  ﯀ ﴿ : وذم ىمقم ؿمٕمٞم٥م 

 [ . 94: هقد  ]﴾     ﯁

ومٚمؿ يٙمـ اجلٛمع واإلومراد ذم اًم٘مّم٦م اًمقاطمدة إٓ ٕوضمف سمٞم٤مٟمٞم٦م ودٓٓت 

  (اعمقج  )قمٛمٞم٘م٦م ، وي٠ميت اإلومراد ًمٌٞم٤من اًم٘مقة وؿمدة آٟمدوم٤مع ُمثؾ اإلومراد ذم يمٚمٛم٦م 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ﴿ : ذم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وىمقُمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ومل ي٘مؾ أُمقاج ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمتامؾمؽ وؿمدة آٟمدوم٤مع ﴾          ڻ

ويمذًمؽ ضم٤مءت اًمريح ذم دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٕمذاب ُمٗمردة ومل شم٠مت جمٛمققم٦م ىمط ذم 

ہ  ﴿ : ؿم٠من اًمٕمذاب واإلهالك وهذا ُم٤م يتْمح ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ىمقم هقد 

ؾمقرة  ]﴾  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲

 [ . 16: ومّمٚم٧م ، أي٦م 

وهٙمذا سم٘مٞم٦م إُمثٚم٦م وم٤مإلومراد ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف اًم٘مقة واًمِمدة
()

 . 

واًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ يًتٕمٛمؾ مجٕم٤ًم دون مجع ويالطمظ هذا ذم ىمّم٦م هالك ىمقم هقد 

وذًمؽ ٕن اًمٜمخؾ اؾمؿ ضمٜمس  (اًمٜمخٞمؾ  )سمدًٓ ُمـ  (اًمٜمخؾ  )وم٘مد اؾمتٕمٛمؾ اجلٛمع 

                                                           

 . (اًمريح ، وه إومراده٤م ذم اًمٕمذاب  )ىمد ُمرَّ شمٗمّمٞمؾ أوؾمع ًمذًمؽ قمٜمد اًمتٓمرق ًمذيمر ( )
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مجٕمل وهق أؿمٛمؾ وأقمؿ ي٘مع قمغم اًمٙمثػم واًم٘مٚمٞمؾ وىمد قمؼم هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم ؾمٞم٤مق 

. ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمت٘مٚمٞمؾ واًمتٙمثػم  (هقد  )قمذاب ىمقم 

﴾    ﮷       ﮸  ﮹     ﮺   ﮻  ﮼﴿  ُمث٤مًمف قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر

طمٞم٨م إن اًمًٞم٤مق يتحدث قمـ اعمٝمٚمٙملم ذم إي٤مم إومم ُمـ اًمٕمذاب وقمدد 

اعمٝمٚمٙملم مل يٙمـ يمٕمددهؿ ذم إي٤مم إظمػمة ُمـ اًمٕمذاب وًمذًمؽ يم٤من شمذيمػم اًمٜمخؾ 

. هٜم٤م يدل قمغم اًم٘مٚم٦م 

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﴿ وأي٤مت ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر شمتحدث قمـ يقم واطمد 

وعم٤م حتدصم٧م ؾمقرة احل٤مىم٦م قمـ إي٤مم يمٚمٝم٤م يم٤من  . [ 19: أي٦م  ]﴾    ﮲  ﮳    ﮴ ﮵ 

اًمٍمقمك واهلٚمٙمك أيمثر ومٚمؿ يٌؼ ُمـ ىمقم قم٤مد سم٤مىمٞم٦م ومٙم٤من اًمت٠مٟمٞم٨م ًمٚمٜمخؾ ًمٚمدًٓم٦م 

ومقىمع اجلٛمع ﴾    ېئ       ېئ  ېئ  ىئ﴿ : قمغم ُمٕمٜمك اًمتٙمثػم أٟم٥ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

(اًمٜمخٞمؾ  )هٜم٤م قمغم اًمٙمثػم واًمٜمخؾ يّمح أن ي٘مع مجٕمف قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم سمٕمٙمس 
()

وذم  

 . (ذيمران  ) (ذيمر  )ىمّم٦م ًمقط اؾمتخدم اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ذم مجع يمٚمٛم٦م 

وذًمؽ ٕهن٤م ىمد ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق إٟمٙم٤مر ؿمذوذ ىمقم ًمقط  (اًمذيمقر  )دون يمٚمٛم٦م 

وقمدواهنؿ قمغم اًمذيمقر ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م سمقروده٤م قمغم هذه اًمّمٞمٖم٦م ُمتالئٛم٦م ذم 

اًمدًٓم٦م قمغم ايمتامل اًمذيمقري٦م ذم ه١مٓء اًمرضم٤مل وىمد زيد ذم دًٓمتٝم٤م قمغم ذًمؽ سم٠مهن٤م 

ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم هذا اعمٕمٜمك واًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف واًمتِمٜمٞمع ذم ذم ومٕمؾ  (سم٠مل  )ضم٤مءت ُمٕمروم٦م 

                                                           

. ىمد ُمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ومٞمام ؾمٌؼ ( )
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ىمقم ًمقط وأٟمف مل يٙمـ إٓ ُمـ اًمٕمدوان واًمتج٤موز ًمٚمحدود وُمٕم٤ميم٦ًم اًمٗمٓمرة اًمًقي٦م 

. اًمتل ومٓمر اهلل اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م 

ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم ُمقىمٕمٝم٤م هٜم٤م أسمٚمغ وأٟم٥ًم ُمـ يمٚمٛم٦م اًمذيمقر اًمتل ضم٤مءت 

ذم اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ذم ؾمٞم٤مق اًمت٘مًٞمؿ اجلٜمز ًمٚمٜم٤مس إمم ذيمقر وإٟم٤مث وهذا ُم٤م يتْمح 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 49: اًمِمقرى  ]﴾    ې  ې    ې  ى

:  اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م  - 2

ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم شمذيمػم اًمٗمٕمؾ أو شم٠مٟمٞمثف ُمع ذيمر اًمّمٞمح٦م ذم قمذاب ىمقم 

ڱ   ڱ  ں  ں  ﴿ : ص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ص٤مًمح 

ر اًمٗمٕمؾ هٜم٤م  [ 67: هقد  ]﴾     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ . ومذيمَّ

﮺   ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿  ﯀  ﴿ : وىم٤مل ذم ىمّم٦م ىمقم ؿمٕمٞم٥م 

. وأٟم٨م هٜم٤م ومل يٙمـ ذًمؽ إٓ ُمـ أضمؾ اعمٕمٜمك  . [ 91: هقد  ]﴾    ﯁

وًمٕمؾ اًمتذيمػم يدل قمغم ىمقة اًمّمٞمح٦م واًمٕمذاب واًمت٠مٟمٞم٨م ذم ىمّم٦م ؿمٕمٞم٥م يدل 

قمغم أن درضم٦م قمذاهبؿ وىمقشمف يم٤من دون قمذاب ىمقم ص٤مًمح ٕن ىمقم ص٤مًمح يم٤مٟمقا 

أضمؼم وأـمٖمك
()

  .

 

                                                           

. ىمد ُمر سمٞم٤من يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ هٜم٤م وُم٤م ورد ذم ذًمؽ ( )
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وه١مٓء اًم٘مقم ىمقم ؿمٕمٞم٥م مل حيت٤مضمقا ُمـ اًمٕمذاب اعمٝمٚمؽ إٓ ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع 

طم٤مهلؿ ومٝمؿ أوٕمػ ُمـ ىمقم ص٤مًمح ومٚمذًمؽ أٟم٨م ومل يذيمر وُمـ اًمٓمريػ أٟمف مل يرد 

. شمذيمػم ذم قمذاب ىمقم ؿمٕمٞم٥م 

.  ﴾ ں  ں﴿ : وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف 

. ﴾    ﮺   ﮻  ﮼  ﮽﴿ : وذم ؾمقرة هقد 

.  ﴾   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴿ : وذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت 

. وًمٕمؾ ذًمؽ يِمػم إمم هذا اعمٕمٜمك 

طمٞم٨م ضم٤مء  (اًمٕم٤مىم٦ٌم  )ومم٤م ورد ُمـ ًمٓم٤مئػ اًمتذيمػم ُم٤م ورد ذم شمذيمػم يمٚمٛم٦م 

شمذيمػمه٤م ذم آي٤مت اإلهالك ٕهن٤م سمٛمٕمٜمك اًمٕمذاب ، وًمذًمؽ ُذيّمرت ، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿ : شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

 ﴾     ڑ  ک   ک  ک  ک گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ

 [ . 84: إقمراف  ]

ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ           ڦ  ﴿ : وذم هالك ىمقم ًمقط 

. ﴾    ڦ

: الكلامت األكثر ورودًا يف قصص األقوام اهلالكني  (ب  )

إن اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ ىمد أورد يمٚمامت ُمٕمٞمٜم٦م ذم إيراد ىمّمص هالك اعمٙمذسملم طمتك 

متٞمزت هذه اًمٙمٚمامت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ُمثؾ إيراد يمٚمامت اظمتّم٧م سمذيمر اهلالك 
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واًمتدُمػم وآؾمتئّم٤مل أو سمٞم٤من طم٤مل اعمٕم٤مٟمديـ وإقمراوٝمؿ وقمٜمد إطمّم٤مء شمٚمؽ 

اًمٙمٚمامت ذم وروده٤م ذم ىمّمص اهل٤مًمٙملم شمٌلم اـمراده٤م ذم مجٞمع اًم٘مّمص 

واصٓمٗم٤مئٝم٤م قمـ همػمه٤م ، وىمد أوٗمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين ُمـ اًمٚمٛم٤ًمت واعمٕم٤مين ُم٤م 

ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ طمٞمزه٤م اًمٚمٖمقي اعمحدود إمم طمٞمز شمِمع ومٞمف سمٔمالل أوؾمع وىمدرة سمٞم٤مٟمٞم٦م قمغم 

. ٟم٘مؾ اًمّمقرة وأدائٝم٤م سمدىم٦م يمام شمٓمٚم٥م اعم٘م٤مم واًمًٞم٤مق 

ُمـ شمٚمؽ اًمٙمٚمامت إومٕم٤مل اعم٤موٞم٦م اًمتل وردت ذم اإلهالك وسمٞم٤من اإلقمراض 

ضم٤مء ، وضمٕمؾ ، وأهٚمؽ ،  )واًمٗمٕمؾ  (أظمذ ، وأظمذت ، وُم٤م شمٍمف ُمٜمٝم٤م  )ُمـ ُمثؾ 

: وأي٤مت اًم٘م٤مدُم٦م شمٌلم ُمدى ؿمٞمقع هذه اًمٙمٚمامت وؾم٥ٌم اصٓمٗم٤مئٝم٤م  (ويمذب 

:  ما ورد يف قصص هالك قوم ىوح علوه السالم  - 1

 . [ ؾمقرة إقمراف 64] ﴾       ھ  ھ  ھ  ھ  ےہ﴿ 

 . [ ؾمقرة يقٟمس 73] ﴾      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڎ﴿ 

 . [ ؾمقرة هقد 40] ﴾       ڄ  ڄ  ڃڄڦ  ڄ  ﴿ 

 ﴾   ڭ  ڭ   ۇڭ  ڭ                      ﴿ 

 . [ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن 27] 

 . [ ؾمقرة اًم٘مٛمر 9] ﴾            ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ ﴿

: ما ورد يف قصة قوم هود  - 2

  ےۓ  ۓ  ﮲     ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ﴿ 

 . [ ؾمقرة إقمراف 72] ﴾     ﮳
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 . [ ؾمقرة هقد 58] ﴾      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڱ  ڱڳ ﴿ 

 41] ﴾      يئجب  حب  خب      مبىئ  حئ  مئ  جئ﴿ 

 . [ؾمقرة اعم١مُمٜمقن 

 ؾمقرة 139] ﴾    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ           ٿ    ٹ  ڀ ڀ﴿ 

 . [اًمِمٕمراء 

 . [ ؾمقرة اًم٘مٛمر 18] ﴾       ہ  ہ  ہ   ھ  ھہ﴿ 

 . [ ؾمقرة احل٤مىم٦م 6] ﴾      ې  ى  ى ېې   ې ﴿ 

: ما ورد يف قصة قوم صالح  - 3

  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  ڈ  ڈ    ژ  ژ﴿ 

 . [ ؾمقرة هقد 66] ﴾     گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

 ؾمقرة 67] ﴾       ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻڱ   ڱ  ں﴿ 

 . [هقد 

 . [ ؾمقرة احلجر 80] ﴾       ژ  ژ  ڈ ڈڎ﴿ 

 . [ ؾمقرة احلجر 83] ﴾       ڱ   ڱڱ﴿ 

  .[ ؾمقرة اًمذاري٤مت 44]  ﴾    ﮹  ﮺  ﮻ ﮸﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﴿ 

 . [ ؾمقرة اًمِمٕمراء 158]  ﴾   یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئی﴿ 
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: ما ورد يف قصة قوم لوط  - 4

  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ 

 . [ ؾمقرة هقد 82] ﴾    ڀ

 ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ 

 . [ ؾمقرة احلجر 74 - 73] ﴾    ٹ

: ما ورد يف هالك قوم شعوب  - 5

 . [ ؾمقرة إقمراف 91] ﴾      ہ  ہ  ہ  ہ  ھۀ﴿ 

   ﮻  ﮼  ﮺  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳﴿ 

 . [ ؾمقرة هقد 94] ﴾    ﮽

 ؾمقرة 189] ﴾     ڃ  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇڃ   ڃ ﴿ 

 . [اًمِمٕمراء 

وُمـ ظمالل هذه اإلطمّم٤مءات ًمٚمٙمٚمامت إيمثر ؿمٞمققم٤ًم ذم ىمّمص إُمؿ 

ذم مجٞمع اًم٘مّمص اًمقاردة ُم٤م قمدا ىمّم٦م  (اًمتٙمذي٥م  )اعمٝمٚمٙم٦م يتْمح ورود يمٚمٛم٦م 

. ًمقط 

وهذا يدل قمغم ُمٕم٤مضمٚم٦م هذه إُمؿ وهقم٦م ُم٤ٌمدرهت٤م إمم اإلقمراض واًمتٙمذي٥م 

دون أدٟمك ٟمٔمر ومٞمام ضم٤مء سمف اعمرؾمٚمقن ، ومٝمؿ ىمد أقمٛمقا أسمّم٤مرهؿ وأومئدهتؿ قمـ احلؼ 

. وـمريؼ اهلدى وم٤مؾمتح٘مقا اًمٕمذاب اعمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ 
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وًمذا مل يٙمـ ُمـ اًمٙمٚمامت ُم٤م ي٘م٤مرن هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم أدائٝم٤م هلذا اعمٕمٜمك ، صمؿ ضم٤مءت يمٚمٛم٦م 

 ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك إظمذ ذم يمؾ اًم٘مّمص اًمقاردة وىمد حتقًم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اؾمتٕمامهل٤م

اًمتٜم٤مول ًمٚمٌمء إمم ُمٕم٤مين ودٓٓت أوؾمع ذم اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين طمٞم٨م إن إظمذ هٜم٤م 

هم٤ميتف اًم٘مقة اًمتل يٜمتٝمل قمٜمده٤م اعم٠مظمقذ وهل أدل قمغم ُمٕم٤مين آؾمتئّم٤مل 

. وآضمتث٤مث واًمتٛمٙمـ ُمـ اعم٠مظمقذ ذم ىمقة ٓ شم٘م٤مس ًمٕمٔمٛمٝم٤م 

ويمٚمٛم٦م أظمذهتؿ ٟمجد صقهت٤م يقطمل سم٤مًمنقم٦م واًم٘مقة إذ شمت٤مسمٕم٧م ذم أوهل٤م » 

اًمٗمتح٤مت صمؿ ضم٤مء اًمْمؿ ذم اهل٤مء واعمٞمؿ ًمٞمٌلم اًمتح٤مق اًمٔم٤معملم سم٤مًمّمٞمح٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

واًمّمقرة ُمثػمة ًمٚمخٞم٤مل ًمٙمقهن٤م راسمٓم٦م سملم اعمٕم٤ممل اًمّمقشمٞم٦م واعمٕم٤ممل اجلًامٟمٞم٦م ومٙم٠من 

 شاًمّمقت اًمٕمٜمٞمػ محٚمٝمؿ ُمٜمتزقم٤ًم إي٤مهؿ ويم٠مهنؿ ىمٓمع صٖمػمة
()

  .

وُمـ اًمٙمٚمامت اعمًتٕمٛمٚم٦م يمثػمًا ذم أُمر ٟمزول اًمٕمذاب وإشمٞم٤مٟمف اؾمتخدام اًمٗمٕمؾ 

وهق يمام ُمر سمٞم٤مٟمف ي٠ميت ذم ُمقاوع اًمٕمذاب واًمِمدة وهق يمذًمؽ ذم  (ضم٤مء  )اعم٤ميض 

يمؾ ىمّمص إىمقام اهل٤مًمٙملم
()

  .

يٌلم جملء إُمر اخل٤مرق اًمذي ًمٞمس ًمف ُمثٞمؾ ذم ُم٘م٤ميٞمس  (ضم٤مء  )وٕن اًمٗمٕمؾ 

اًمٌنم ، ومٝمل ىمدرة اعم٘متدر وقمذاسمف اًمذي ٓ يرد ، ومٙمؾ قمقاُمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م شمتٗم٤مقمؾ ُمع 

ورود هذا اًمٕمذاب ٕن يمؾ رء ُمٚمؽ اًم٘م٤مهر اًم٘م٤مدر وحت٧م ـمققمف وٟمٗم٤مذ أُمره 

: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (سم٤مُٕمر  )ُم٘مؽمٟم٤ًم ذم يمؾ أطمقاًمف  (ضم٤مء  )وًمذًمؽ ضم٤مء اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض 

                                                           

 . 180أمحد ي٤مؾمقف ، ص / دراؾم٤مت ومٜمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د( )

. ُمر شمٗمّمٞمؾ ُمقؾمع ًمذًمؽ قمٜمد اًمتٓمرق ًمقرود هذا اًمٗمٕمؾ ذم دراؾم٦م يمؾ ىمقم ( )
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سم٤مإلو٤موم٦م إمم وٛمػم اجلالًم٦م ًمتٝمقيٚمف سم٠مٟمف ومقق ُم٤م يٕمرف اًمٜم٤مس ﴾    ڄ  ڄ﴿ 

. ويدريمقن ، وجملء إُمر سمٛمٕمٜمك طمّمقًمف وٟمزوًمف 

وهل سمٛمٕمٜمك  (اجلٕمؾ  )وُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل شمٙمرر وروده٤م ذم اًمٕمذاب يمٚمٛم٦م 

اًمتّمٞمػم واًمتحقيؾ ، ومل شمرد هذه اًمٙمٚمٛم٦م إٓ ُمًٜمدة إمم اهلل شمٕم٤ممم ، وهبذا شمٙمقن 

اًمٙمٚمٛم٦م ىمد ايمت٧ًٌم دًٓم٦م أظمرى طمٞم٨م إن اًمتّمٞمػم واًمتحقيؾ اًمذي شمٕمٜمٞمف ًمٞمس 

حتقياًل ُمٕمٝمقدًا يدريمف اًمٌنم أو ي٘مٞمًقٟمف : ٕٟمف ُمـ ىمٌؾ اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م يٌلم اًمٕمٔمٛم٦م 

. واجلؼموت 

طمٞم٨م حتقًم٧م إؿمٞم٤مء ُمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م إمم صقر وهٞمآت أظمرى شمٌلم آصم٤مر اًمٕمذاب 

 .اعمٝمٚمؽ اعمدُمر ًمٙمؾ رء اعمٖمػم ًمٙمؾ ُمٕمٚمؿ قمـ طم٘مٞم٘متف وأصٚمف 

 



 

 
 

 

 

 

 

 الباب الثاني 

 
أسزار تنىع بناء الصىرة ووجه 

 داللتها في هالك األقىام المكذبة

 

:  ومّمقل ؾمت٦مُمؾ شوي      

.شمٜمقع سمٜم٤مء اًمّمقرة ووضمف دًٓمتٝم٤م ذم هالك ىمقم ٟمقح أهار  :الفصل األول   

. أهار شمٜمقع سمٜم٤مء اًمّمقرة ووضمف دًٓمتٝم٤م ذم هالك ىمقم هقد  :الفصل الثاين 

.  أهار شمٜمقع سمٜم٤مء اًمّمقرة ووضمف دًٓمتٝم٤م ذم هالك ىمقم ص٤مًمح :الفصل الثالث 

.  أهار شمٜمقع سمٜم٤مء اًمّمقرة ووضمف دًٓمتٝم٤م ذم هالك ىمقم ًمقط :الفصل الرابع 

.  أهار شمٜمقع سمٜم٤مء اًمّمقرة ووضمف دًٓمتٝم٤م ذم هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥م :الفصل اخلامس 

.   ُم٘م٤مرٟم٦م سملم رضوب اًمتٜمقع ذم يمؾ ومّمؾ وأهاره٤م :الفصل السادس 



 

 
 

 

 

 

 

 

الفصن األٔه   

أسزار تٍٕع بٍاء الصٕرة ٔٔجْ داللتّا يف ِالك قًٕ ٌٕح 

 

  : صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨مويِمٛمؾ  

 . (اعمٗمّمٚم٦م  ) اًمّمقرة اعمٛمتدة :املبحث األول 

.  اًمّمقرة اعمقضمزة :املبحث الثاين 

.  اًمّمقرة ومٞمام أؿم٤مر إمم ىمّم٦م اإلهالك :املبحث الثالث 
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املبحح األٔه 

()الصٕرة املىتدة يف سٕرة ِٕد
 

شمٗمردت ؾمقرة هقد ُمـ سملم اًمًقر ذم شمٗمّمٞمؾ طم٤مدصم٦م اًمٓمقوم٤من وذيمرت ُم٤م دار 

سملم ٟمقح ووًمده ُمـ طمقار ، وصقرت هن٤مي٦م اًمٓمقوم٤من سمام ٓ ٟمجده ذم همػمه٤م ُمـ 

اًمًقر وؾمقرة هقد ُمـ اًمًقر اًمتل ٟمزًم٧م ذم ُمرطمٚم٦م ؿمديدة ُمـ ُمراطمؾ اًمدقمقة إمم 

 يقاضمف اًمٕمت٤مة ُمـ يمٗمرة ىمريش وصٜم٤مديده٤م اعمٕمرولم ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل شمٕم٤ممم ، ورؾمقل اهلل 

ومج٤مَء اًمًٌط ذم شمّمقير هالك ىمقم ٟمقح إٟمذارًا ًمٚمٛمٕمرولم ، وشمثٌٞمت٤ًم ًمٚمٛم١مُمٜملم ، وهتقيٜم٤ًم 

ُمـ ؿم٠من اًمٙم٤مومريـ ، وشمًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل اًمٙمريؿ ، وذم قمرض ُم٤م وضمف سمف ٟمٌل اهلل ٟمقح قمٚمٞمف 

اًمًالم ُمـ إقمراض واؾمتٝمزاء ُمدة دقمقشمف اًمٓمقيٚم٦م سملم ىمقُمف ، صمؿ مل يٙمـ ُمٜمٝمؿ سمٕمد شمٚمؽ 

 ﴾  ڈ ڈ ژ ژڎ﴿ : اًمدقمقة واًمّمؼم واجلٝم٤مد إٓ إيامن اًم٘مٚمٞمؾ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم هذه ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ ذًمؽ شم٠ميمٞمد عمٕم٤مين اًمتًٚمٞم٦م واًمتثٌٞم٧م ًمٚمٜمٌل 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م 

 [ . 120: أي٦م  ] ﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ

وأول اعمِم٤مهد اًمتل ٟم٘مػ قمٜمده٤م شمٚمؽ اعم٘مدُم٦م اًمتل ضم٤مءت متٝمٞمدًا ًم٘مّم٦م اًمٜمٝم٤مي٦م 

اعمٝمٚمٙم٦م ًم٘مقم ٟمقح ، طمٞم٨م ضم٤مء اًمتٛمٝمٞمد سمت٠ميٞمس ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم إيامن ُمـ 

يمذب ُمـ ىمقُمف ، وشمًٚمٞمتف ومٞمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ُمـ إقمراض وؾمخري٦م وصّد قمـ 

                                                           

اًمًٌط واًمتٗمّمٞمؾ هٜم٤م اىمتْم٤مه اعم٘م٤مم وشمٓمٚمٌف ومال يٕمد ُمـ ىمٌٞمؾ اإلـمٜم٤مب سمؾ هق ُمـ اإلجي٤مز ٕٟمف ضم٤مَء ( )

. قمغم صح٦م اعم٘مدار 
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ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘مد طم٤من أواهنؿ وطمّٚم٧م ؾم٤مقم٦م اًمٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ ، وُم٤م قمٚمٞمف إٓ أن 

يٜمٍمف قمٜمٝمؿ وقمـ دقمقهتؿ سمٕمد هذا اإلقمالم إمم ُم٤م ُأُمر سمف ُمـ صٜمع اًمٗمٚمؽ 

. ًمٞمًتٕمد ُٕمر اهلل ، وُم٤م صٜمع اًمٗمٚمؽ إٓ ُم٘مدُم٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ًم٘مقُمف 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿ : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

 [ . 36: أي٦م  ]﴾ حئ مئ ىئ يئ

ڳ ڳ ڱ ﴿ ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ٟمقح 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 [ . 33 - 32: ؾمقرة هقد  ] ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

إٟمف حتدٍّ ص٤مرخ ودمؼم حيٛمؾ ذم ـمٞم٤مشمف اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء ، ومج٤مءت اجلٛمٚم٦م 

اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمٚمٞمٝم٤م ، ُمٌتدئ٦م سمٗمٕمؾ ُمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل شمٕمؼم قمـ اًمٍماُم٦م 

واًمٖمْم٥م اإلهلل اًمذي اٟمٕم٘مدت إؿم٤مراشمف ُمٜمذ أول يمٚمٛم٦م ، صمؿ اؾمتٛمرت اجلٛمٚم٦م سمٕمد 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم طمدة ُمتٜم٤مُمٞم٦م 

. ﴾ ىئ يئ

وًمٚمٛمت٠مُمؾ أن يٜمٔمر إمم أؾمٚمقب اًمتقيمٞمد ًمٚمخؼم ، وجملء وٛمػم اًمِم٠من اًمذي 

يِمػم إمم أن ُم٤م سمٕمده ُمـ ظمؼم ؾمٞمٙمقن ؿمديدًا وظمٓمػمًا طمٞم٨م ضم٤مء اإلقمالم إمم ٟمقح 

اعمٗمٞمدة شم٠ميمٞمد  ( ًمـ )سم٠مٟمف ًمـ ي١مُمـ ُمـ ىمقُمف إٓ ُمـ ىمد آُمـ قمـ ـمريؼ اًمٜمٗمل سمـ

ًمت٘مرير ذًمؽ اخلؼم  (سم٠مّن  )اًمٜمٗمل ذم اعمًت٘مٌؾ ، وآؾمتثٜم٤مء سمٕمد اًمتقيمٞمد ًمٚمخؼم 

وشمثٌٞمتف ذم ٟمٗمس ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ، طمتك ٓ يٌ٘مك ذم ٟمٗمًف جم٤مل ًمٚمتٗمٙمػم ذم أُمرهؿ 
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أو اًمٕمقدة إمم دقمقهتؿ وىمد ضم٤مء هذا اًمقطمل ُمتزاُمٜم٤ًم ُمع ي٠مس ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

ُمٜمٝمؿ ودقم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ
()

 . 

أي ُمـ اؾمتٛمر قمغم اإليامن : ٕن ًمٚمدوام طمٙمؿ اًمثٌقت  (ُمـ ىمد آُمـ  )وُمٕمٜمك 

أي إٓ ُمـ ىمد وضمد ُمٜمف ُم٤م  ﴾ ی ی ی ی﴿ : ي٘مقل اًمزخمنمي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يم٤من يتقىمع ُمـ إيامٟمف ، وىمد ًمٚمتقىمع ، وىمد أص٤مسم٧م حمزه٤م
()

 . 

ويرى اًمِمٝم٤مب أن ذًمؽ ي٘متيض أن ُمـ اًم٘مقم ُمـ آُمـ سمٕمد ذًمؽ ، وهذا يٜم٤مذم 

شم٘مٜمٞمٓمف ُمـ إيامهنؿ
()

، وآؾمتثٜم٤مء ذم أي٦م ُمتّمؾ ُمٗمٞمد ًمٚم٘مٍم دال قمغم إصم٤ٌمت اإليامن  

ُمًت٘مٌاًل ودواُمف عمـ اشمّمػ سمف ىمٌؾ ، وٟمٗمٞمف قمـ همػمهؿ ، ومال أُمؾ ومٞمٝمؿ ، وٓ وم٤مئدة ذم 

ۓ ﴿  يم٘مقًمف دقمقهتؿ ، وضم٤مز أن يٙمقن ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم، ٓ ي١مُمـ أطمد ُمـ ىمقُمؽ سمٕمد ذًمؽ ،

وهذا اًمث٤مين ىمري٥م ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
()

  .

واًم٘مٍم هٜم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ ىمٍم اًمّمٗم٦م قمغم اعمقصقف ، وأي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم محٚمٝم٤م 

هلذا اخلؼم اعم١ميمد شم٘مٓمع إُمؾ ذم ٟمٗمس ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم ؿم٠من إيامن ىمقُمف وهق 

احلريص اًمٓم٤مُمع اًم٤ًمقمل إمم هدايتٝمؿ سمٙمؾ ُم٤م يًتٓمٞمع ، وهذا اخلؼم اعمٛمٝمد 

                                                           

.   [10: أي٦م  ]  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ يمام يتْمح ذًمؽ ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر ( )

 ( . 377 / 2 )اًمٙمِم٤مف ( )

 ( . 162 / 5 )طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب ( )

، اًم٘م٤مهرة ،  (1)ص٤ٌمح قمٌٞمد دراز ، ط. أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مٍم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأهاره٤م اًمٌالهمٞم٦م ، د( )

 . 28 م ، ص 1986-  هـ 1406ُمٓمٌٕم٦م إُم٤مٟم٦م ، 
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ًمالٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ عم٤م يم٤من ؿمديدًا قمٚمٞمف ضم٤مء اًمٕمٓمػ سمٕمد هذه اجلٛمٚم٦م سم٤مًمٗم٤مء اًمتل ضم٤مءت 

جئ ﴿ : ًمٚمتٕم٘مٞم٥م سمتًٚمٞمتف قمٚمٞمف اًمًالم ، واعم٤ٌمدرة إمم ذًمؽ يمام يتْمح ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٝمق هنل ًمٜمقح أن يتٓمرق إمم ٟمٗمًف احلزن واًمٙمدر قمغم ﴾ حئ مئ ىئ يئ

ُم٤م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ، وم٘مد ضم٤مء اًمٗمرج واًمٜمٍم ، وأن اًمٕمزة ًمٚمديـ وإن ىمؾ ُمتٌٕمقه ، 

وأن قمٚمٞمف أٓ حيزن قمغم ُمّمػمهؿ ، وم٘مد يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن اعمٗم٤مقمؾ ـمقال ُمدة دقمقشمف مم٤م 

ٓ يًتح٘مقن ُمٕمف أن حيزن حل٤مهلؿ أو يتٗمٙمر ومٞمام ؾمٞمحؾ هبؿ ، وطمتك ٓ يت٤ٌمدر إمم 

ٟمٗمًف اًم١ٌمس ضملء سم٤مًمٗم٤مء اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمداًم٦م قمغم اعم٤ٌمدرة ُمتّمٚم٦م سمال اًمٜم٤مهٞم٦م اًمتل اُمتد 

اًمّمقت هب٤م ُٓمتداد اعمٕمٜمك ، ويم٤من ذًمؽ ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمتالؤم ُمع ُمٕم٤مين اًمتًٚمٞم٦م 

: ًمٚمٜمٌل اًمٙمريؿ ذم هنٞمف قمـ آسمتئ٤مس ، وهتٞمئ٦م ٟمٗمًف ًمالؾمتٕمداد ُٕمر اهلل ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

آؾمؿ اعمقصقل اعمٌٝمؿ هٜم٤م ُمّمقرة ذم إجي٤مز  (ُم٤م  )ضم٤مءت ﴾ مئ ىئ يئ﴿ 

سمٚمٞمغ يمؾ ُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف ىمقم ٟمقح ُمـ اؾمتٝمزاء وإقمراض وؾمخري٦م ، صمؿ ضم٤مءت 

شمّمقر اؾمتٛمرار اًم٘مقم ودمدد أومٕم٤مهلؿ ذم  (يٗمٕمٚمقن  )اًمٗم٤مصٚم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع 

اإلقمراض وآؾمتٝمزاء ذم يمؾ يقم ُمـ أي٤مُمٝمؿ ، إمم أن وصؾ إُمر إمم هم٤ميتف ، 

وا هب٤م قمـ  وطمذف اعمٗمٕمقل هٜم٤م ًمٞمِمٛمؾ يمؾ أومٕم٤مهلؿ اًمتل ضم٤مهبقا هب٤م اًمدقمقة وصدُّ

وهٜم٤م ُم٤م زاًم٧م اجلٛمؾ  ﴾ حب خب مب ىب﴿ : اًمًٌٞمؾ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اعمٕمٓمقوم٦م سم٤مًمقاو واًمٗم٤مء شمتت٤مسمع حتدد ُمٝمٛم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم هذه اًمٗمؽمة اًمٕمّمٞم٦ٌم، 

ومال  )وهذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  (واصٜمع اًمٗمٚمؽ  )وم٘مد ُأُمر هٜم٤م سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ 

ٕهن٤م داظمٚم٦م ذم اعمقطمك سمف ، ومٌٕمد أن هتٞم٠مت ٟمٗمًف سمٕمد هنٞمف قمـ آسمتئ٤مس  (شمٌتئس 

وشمًٚمٞمتف اؾمتٞم٘مـ ُٕمر رسمف ومج٤مء إُمر سمّمٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م ، وذم هذا هم٤مي٦م ُمـ اًمٙمرم 
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واًمرمح٦م ُمـ اعمقمم اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ٟمٌٞمف
()

، وطمًـ اًمقصؾ سم٤مًمقاو هٜم٤م ٕن سمالهم٦م  

اًمٕمٓمػ شمٌلم اًمتدرج ذم خم٤مـم٦ٌم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ، وإًم٘م٤مء إواُمر قمٚمٞمف سمٕمد هتٞمئ٦م 

أي حت٧م طمٗمٔمٜم٤م ورقم٤ميتٜم٤م ، وضم٤مء  ﴾ مب ىب﴿ : ٟمٗمًف وشمًٚمٞمتف وىم٤مل شمٕم٤ممم 

مجع إقملم هٜم٤م ُمٜم٤مؾم٤ًٌم عمٕم٤مين اًمتثٌٞم٧م ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم وهق ي٘مقم هبذا اًمٕمٛمؾ سملم 

ىمقم ازداد إيذاؤهؿ وسمالؤهؿ قمٚمٞمف ، وهؿ طمريّمقن قمغم إوم٤ًمد يمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ ، 

ومٙم٤من اعمقىمػ سمح٤مضم٦م إمم ُمزيد ُمـ اًمتثٌٞم٧م ًم٘مٚمٌف واًمٜمٗم٨م ذم روقمف سم٠من اهلل شمٕم٤ممم 

أي ٟمقطمل إًمٞمؽ  ﴾ ىب﴿ حيٞمٓمف سم٤ٌمًمغ رقم٤ميتف ، صمؿ قمٓمػ قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

وٟمٚمٝمٛمؽ يمٞمػ شمّمٜمع اًمٗمٚمؽ ، وىمدم احلٗمظ قمغم اًمقطمل ٕن إُمـ ُمٓمٚمقب ذم 

حت٘مٞمؼ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ووامن ؾمالُم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمتخري٥م ، أو أن حيقل سمٞمٜمف وسملم قمٛمٚمف 

أطمد ، واًمقطمل إًمٞمف سم٤مًمّمٜمع يٌلم ًمٜم٤م طم٤مضمتف قمٚمٞمف اًمًالم إمم ُمٕمروم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل 

يتؿ ُمـ ظمالهل٤م صٜمع اًمٗمٚمؽ ، وعم٤م يم٤من ذم طم٤مضم٦م إُمـ واًمٕمٚمؿ يم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو 

 اًمذي ىمدم ومٞمف احلٗمظ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمقطمل ٕٟمف ٓ وم٤مئدة ُمـ اًمٕمٚمؿ سمدون أُمـ 

قمٓمٗم٧م هذه ﴾ يب جت حت خت مت ىت يت جث﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم . وطمٗمظ 

ومال شمٌتئس ،  )وىمد شمت٤مسمٕم٧م اجلٛمؾ اعمٕمٓمقوم٦م ﴾ حب خب﴿ اجلٛمٚم٦م قمغم مجٚم٦م 

(واصٜمع اًمٗمٚمؽ ، وٓ خت٤مـمٌٜمل 
()

  .

شمدرج ذم خم٤مـم٦ٌم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم - يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ - وهُّ سمالهم٦م اًمقصؾ 

                                                           

. طمًـ اًمقصؾ سملم اجلٛمؾ هٜم٤م عم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ اشمٗم٤مق ذم اإلٟمِم٤مئٞم٦م واعمًٜمد إًمٞمف واطمد ( )

. طمًـ اًمٕمٓمػ عم٤م سملم هذه اجلٛمؾ ُمـ اشمٗم٤مق ذم اإلٟمِم٤مئٞم٦م ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك واعمًٜمد إًمٞمف واطمد ( )
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وهتٞملء ًمٜمٗمًف ، ومٌٕمد أن ُأًم٘مل اخلؼم اًمِمديد قمٚمٞمف ذم ؿم٠من ىمقُمف ضم٤مء اًمتٕم٘مٞم٥م قمغم هذا 

اخلؼم سم٤مًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء ًمتًٚمٞمتف ، صمؿ إُمر سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ سمٕمد اًمٜمٝمل واًمتًٚمٞم٦م ، ويم٤من 

اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو اًمتل اىمتْم٧م
()

.اًمؽمشمٞم٥م واًمتدرج ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمٌٞم٤من    

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ﴾ يب جت حت خت مت ىت﴿ : وضم٤مءت اجلٛمٚم٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اجلٛمٚم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م ، ومٚمام أُمر قمٚمٞمف اًمًالم سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ ىمد يؽمدد ذم ٟمٗمًف آٟمِمٖم٤مل 

سمٛمّمػم ه١مٓء اًم٘مقم أو اًمِمٗم٤مقم٦م هلؿ ، ومج٤مء اًمٜمٝمل هٜم٤م ًمٞمٍمومف قمـ يمؾ ُم٤م يِمٖمٚمف 

أو يداظمؾ ٟمٗمًف دم٤مهٝمؿ ، وأن قمٚمٞمف أن هيتؿ سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ همػم ٟم٤مفمر إمم أي رء 

 ﴾ يت جث﴿ : يتٕمٚمؼ سم٠مُمرهؿ ، صمؿ ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م هل٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

مجٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين اعمٌٜمل قمغم ؾم١مال ُم٘مدر أصم٤مرشمف اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

واجلٛمٚم٦م ﴾ يت جث﴿ ومٙم٤من اجلقاب  (ملَ اًمٜمٝمل قمـ اعمخ٤مـم٦ٌم ؟  ): ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ 

هٜم٤م ُمرشمٌٓم٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م ًمٌٞم٤من قمٚم٦م اًمٜمٝمل قمـ اعمخ٤مـم٦ٌم يمام أهن٤م سمٞم٤من ًم٥ًٌم إُمر سمّمٜمع 

. اًمٗمٚمؽ 

وآرشم٤ٌمط سملم اجلٛمٚمتلم يم٤مرشم٤ٌمط اجلقاب سم٤مًم١ًمال ، وهلذا يؽمك اًمٕمٓمػ ، 

ٕن اجلقاب ٓ يٕمٓمػ قمغم اًم١ًمال ، وواوح أن اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم قملم 

إومم، وإٟمام أسم٤مٟم٧م قمـ ُمٕمٜمك أصم٤مرشمف إومم
()

وهذا اًمٗمّمؾ ًمف اقمت٤ٌمرات سمٞم٤مٟمٞم٦م .  

ًمٓمٞمٗم٦م طمٞم٨م يٖمٜمل اًم٤ًمُمع قمـ اًم١ًمال ، ويؽميمف ذم حلٔم٦م زُمٜمٞم٦م شم٠مُمٚمٞم٦م ُم٤م سملم شم٘مدير 

                                                           

. اىمتْم٧م سمًٞم٤مىمٝم٤م اًمؽمشمٞم٥م وي٘م٤مل هذا ذم يمؾ ُمقوع ؾمٞم٠ميت ( )

 . (سمِمٌف يمامل آشمّم٤مل  )ومٙم٤من اًمٗمّمؾ هٜم٤م عم٤م يًٛمك قمٜمد أهؾ اًمٌالهم٦م ( )
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اًم١ًمال ذم ٟمٗمًف وورود اإلضم٤مسم٦م ذم اجلٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وم٤مجلٛمٚم٦م إومم أصم٤مرت يمثػمًا ُمـ 

اخلقاـمر ذم اًمٜمٗمس ، واجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أضم٤مسم٧م قمٜمٝم٤م ، وذم ـمل هذه اخلقاـمر وشمرك 

اإلومّم٤مح قمٜمٝم٤م رضب ُمـ اإلجي٤مز سمديع ، ي٘مقل اإلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مهر رمحف اهلل ذم 

وهؾ رء أسملم ذم اًمٗم٤مئدة » قمغم اجلٛمٚم٦م ذم هذا اعمقوع وُم٤م يِمٌٝمف  (إن  )دظمقل 

وأدلُّ قمغم أن ًمٞمس ؾمقاًء دظمقهل٤م وأن ٓ شمدظمؾ ، أٟمؽ شمرى اجلٛمٚم٦م إذا هل دظمٚم٧م 

شمرشمٌط سمام ىمٌٚمٝم٤م وشم٠مشمٚمػ ُمٕمف وشمتحد سمف ، طمتك يم٠من اًمٙمالُملم ىمد ُأومرهم٤م إومراهم٤ًم 

وم٠مؾم٘مٓمتٝم٤م  (إنَّ  )واطمدًا ، ويم٠من أطمدمه٤م ىمد ؾُمٌِؽ ذم أظمر ؟ طمتك إذا ضمئ٧م إمم 

رأي٧م اًمث٤مين ُمٜمٝمام ىمد ٟم٤ٌم قمـ إول ودم٤مرم ُمٕمٜم٤مه قمـ ُمٕمٜم٤مه ، ورأيتف ٓ يتّمؾ وٓ 

يٙمقن ُمٜمف سمًٌٞمؾ طمتك دملء سم٤مًمٗم٤مء ، صمؿ ٓ شمرى اًمٗم٤مء شمٕمٞمد اجلٛمٚمتلم إمم ُم٤م يم٤مٟمت٤م 

ُمقوع اًمٗم٤مء إذا يم٤مٟم٧م مجٚمتٝم٤م شمقوح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  (إن  )قمٚمٞمف ُمـ إًمٗم٦م ، وإٟمام شم٘مع 

وشمٌلم وضمف اًمٗم٤مئدة ومٞمف
()

شمٜمزيؾ همػم اًم٤ًمئؾ ُمٜمزًم٦م اًم٤ًمئؾ  (سم٢من  )وذم شم٠ميمٞمد اخلؼم  

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿  إْذ ىمدم إًمٞمف ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُم٤م يٚمقح ويِمػم إمم ٟمقع احلٙمؿ

وم٘مد  ﴾ حب خب مب ىب ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

يب جت حت خت ﴿ : أؿم٤مر إمم أهنؿ ًمـ ي١مُمٜمقا صمؿ أُمره سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ ، صمؿ ىم٤مل 

وهذا يمٚمف ُمـ ؿم٠مٟمف أن جيٕمؾ ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم يت٤ًمءل هؾ ؾمٞمٖمرق اهلل  ﴾ مت

ىمقُمف ؟ وم٘مٞمؾ ًمف إهنؿ ُمٖمرىمقن سم٤مًمت٠ميمٞمد ، ًمٚمرد قمغم هذا اًمؽمدد آومؽمايض طمتك ٓ 

                                                           

ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل ،  (ط  )دٓئؾ اإلقمج٤مز ًمٕمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ، ىمرأه وقمٚمؼ قمٚمٞمف حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر ، ( )

 . 316اًم٘م٤مهرة ، ص 
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ووع  ﴾ حت خت مت﴿ : يٜمِمٖمؾ هبؿ وم٘مد ىميض أُمرهؿ ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمٚمٛمٔمٝمر ذم ُمقوع اعمْمٛمر ًمٚمتًجٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ وأهنؿ ىمد اؾمتح٘مقا اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ أضمؾ 

إؿم٤مرة إمم أهنؿ ىمد ُم٤مرؾمقا ُمـ  (ئمٚمٛمقن  )دون  (فمٚمٛمقا  )فمٚمٛمٝمؿ ، وذم ىمقًمف 

إهنؿ  )اًمٔمٚمؿ ذم اعم٤ميض ُم٤م يٙمٗمل إلٟمزال اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ ، واًمتٕمٌػم سم٤مجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م 

 أو ( إهنؿ ؾمٞمٖمرىمقن ) ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمثٌقت واًمقىمقع ، ومل ي٘مؾ  (ُمٖمرىمقن 

سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمإلؿم٤مرة إمم أن إُمر واىمع وصم٤مسم٧م ٓ حم٤مًم٦م ، ومال  (ؾم٠مهمرىمٝمؿ  )

.  جم٤مل ًمٚمِمؽ ومٞمف أو اعمٜم٤مىمِم٦م

ر اًمٜمٝم٤مي٦م احلتٛمٞم٦م اعمرشم٘م٦ٌم  ﴾ يت جث﴿ إن اإلي٘م٤مع ذم هن٤مي٦م أي٦م  يّمقِّ

طمٞم٨م أطمدصم٧م إّن اعمْمٕمٗم٦م شم٠ميمٞمدًا ًمٚمٕم٤ٌمرة يتقهمؾ ذم اًمٜمٗمس قمؼم ىمقة اًمت٠ميمٞمد 

ًمٚمٛمٕمٜمك ، يزاد قمغم ذًمؽ شمقاومؼ إنَّ اعمْمٕمٗم٦م ذم إي٘م٤مقمٝم٤م ُمع إي٘م٤مع اًمٗم٤مصٚم٦م اًمٜمقن 

اًمتل اُمتد اإلي٘م٤مع هب٤م ُمع طمرف اعمد اًمقاو ًمتحٙمل ًمٜم٤م هن٤مي٦م إُمر وهق اًمٖمرق  

 شوم٤مًمقاو خمرضمف ُمـ أقمغم اًمِمٗمتلم دون اٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م» 
()

 . 

وقمٜمد هذا احلد اٟمٓمقى هذا اعمِمٝمد ًمٞمٔمٝمر ُمـ ورائف ُمِمٝمد آظمر
()

، ٟمٌٍم ومٞمف  

ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم وهق ُمٜمِمٖمؾ سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ واعمأل ُمـ ىمقُمف يٛمرون قمٚمٞمف 

. ؾم٤مظمريـ 

.  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ 

                                                           

 . 98ُمذيمرة ذم اًمتجقيد ، حمٛمد ٟمٌٝم٤من ، ص ( )

. ُمِمٝمد اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء واٟمٍماف ٟمقح إمم صٜمع اًمٗمٚمؽ ( )
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واًمٜمٔمؿ هٜم٤م ذم هذا اعمِمٝمد يًتخدم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع دون اعم٤ميض : إلطمٞم٤مء 

اعمِمٝمد واؾمتحْم٤مره ، ومٜمحـ هٜم٤م أُم٤مم ُمِمٝمد طمل وطمريم٦م ُمتت٤مسمٕم٦م ذم دأب ٟمقح 

قمٚمٞمف اًمًالم وهق يّمٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م ٓ يٜمٗمؽ قمـ ذًمؽ ، وطمريم٦م ٟمقح ذم صٜمٕمف ًمٚمٗمٚمؽ 

ٻ ٻ ٻ ﴿ شم٘م٤مسمؾ طمريم٦م اعمأل ُمـ اًم٘مقم وهؿ يتت٤مسمٕمقن ًمٞمِم٤مهدوا ُم٤م يٗمٕمؾ 

يمٚمام هٜم٤م شمٗمٞمد اًمتٙمرار وم٤معمأل يٙمررون اعمرور قمٚمٞمف ، وهذا اعمِمٝمد  ﴾ پ پ پ

يٕمد ُمـ ُمتٛمامت اؾمتحْم٤مر اًمّمقرة ُمٜمذ أن سمدأ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم صٜمع اًمٗمٚمؽ ، 

إمم وىم٧م اٟمتٝم٤مئف ُمـ اًمّمٜمع واًم٘مقم دائٛمقن قمغم اعمرور سمف واًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء 

وذم اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م . وطمرف آؾمتٕمالء يّمقر ٟمٔمرة اًمتٕم٤مزم وآزدراء وآؾمتٝم٤مٟم٦م 

اًمتٗم٤مت إمم اًمٖمٞم٦ٌم سمٕمد أن ضمرى اًمٙمالم قمغم ـمريؼ اخلٓم٤مب ذم  (ويّمٜمع اًمٗمٚمؽ  )

وهذا  ﴾ حب خب مب ىب يب جت حت خت مت﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

آًمتٗم٤مت يٌلمِّ ًمٜم٤م ُمدى طمرص ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُم٤ٌمدرشمف إمم آُمتث٤مل سمٕمد ظمٓم٤مسمف 

وأُمره سم٤مًمّمٜمع ، ومٝمق ىمد اسمتدأ ذم آُمتث٤مل ُم٤ٌمذة هبٛم٦م وقمزم وإيامن وصم٘م٦م 

وآًمتٗم٤مت هٜم٤م يٜم٘مٚمٜم٤م ُمـ شمٚم٘مل إواُمر قمـ ـمريؼ اخلٓم٤مب إمم صقرة آُمتث٤مل هلذه 

اًمذي أطمٞم٤م ًمٜم٤م  (ويّمٜمع  )إواُمر وآٟمٍماف إًمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمٖمٞم٦ٌم ذم اًمٗمٕمؾ 

. اعمِمٝمد وضمٕمٚمٜم٤م أُم٤مم صقرة يم٠من أطمداصمٝم٤م ًمٚمتق شمِم٤مهد 

ومٞمف ُمالءُم٦م  (يّمٜمع  )واؾمتحْم٤مر اًمّمقرة اعم٤موٞم٦م قمؼم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع 

ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ : ًمالؾمتٛمرار اعمٗمٝمقم ُمـ اجلٛمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٜمقح دائ٥م ذم صٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م وأومقاج اًم٘مقم ُمـ اعمأل وهؿ  ﴾ پ پ ڀ
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قمٚمٞم٦م اًم٘مقم دائٌقن ذم اعمرور قمٚمٞمف واًمًخري٦م ُمٜمف ، وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمقح قمٚمٞمف 

طمٙم٤مي٦م »  هذه اجلٛمٚم٦م  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ : اًمًالم 

عم٤م جيٞم٥م سمف ؾمخريتٝمؿ أضمري٧م قمغم ـمري٘م٦م ومٕمؾ اًم٘مقل إذا وىمع ذم ؾمٞم٤مق اعمح٤مورة ، 

شمتْمٛمـ أىمقآً شمٜمٌئ قمـ ؾمخريتٝمؿ أو شمٌلم قمـ يمالم ذم  (ؾمخروا  )ٕن مجٚم٦م 

 شٟمٗمقؾمٝمؿ
()

  .

وهل مجٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م قمام ؾمٌ٘مٝم٤م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين قمغم شم٘مدير ؾم١مال ، سمٛمٕمٜمك 

وا قمٚمٞمف ومامذا يم٤من طم٤مل ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم أو سمامذا رد  أٟمف عم٤م ؾمخر ىمقُمف ُمٜمف يمٚمام ُمرَّ

وىمد ضم٤مء هذا اجلقاب ُمّمدرًا  ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ قمٚمٞمٝمؿ ؟؟ ومٙم٤من اجلقاب 

دمٝمٞماًل ًمٚم٘مقم قمغم ؾمخريتٝمؿ ، وإفمٝم٤مرًا سم٠مٟمف يم٤من يٜمٌٖمل ُمٜمٝمؿ » سمحرف اًمِمؽ 

 شاإليامن وأن يٙمقن اًمٕمٜم٤مد واًمًخري٦م ُمـ إُمقر اًمتل يًتٌٕمد وىمققمٝم٤م ُمٜمٝمؿ
()

 

ًمإلؿم٤مرة إمم أن اًمًخري٦م يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مقم قمغم ٟمقح وُمـ ُمٕمف ُمـ  (ُمٜم٤ّم  )وىم٤مل 

اعم١مُمٜملم وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم ُم١مازرة اعم١مُمٜملم ًمف وصم٘متٝمؿ سمام ي٘مقم سمف ، وعم٤م يم٤من صٜمع 

اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ُمٙم٤من سمٕمٞمد قمـ اًمٌح٤مر وإهن٤مر يم٤مٟم٧م ؾمخريتٝمؿ ُمـ هذا اًمٕمٛمؾ أؿمد ، 

وعّم٤م يم٤مٟم٧م ؾمخري٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ًمٞم٧ًم ُمـ ىمٌٞمؾ ؾمخري٦م اًم٘مقم اًمتل شم٘مقم قمغم 

ُمِمٌٝم٤ًم ًمٜم٘مّم٤مهن٤م ذم هذا اًم٤ٌمب » آؾمتجٝم٤مل وآؾمتخٗم٤مف ضمٕمٚم٧م ؾمخريتف هٜم٤م 

                                                           

 . 68 / 12اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

ديمتقراه ، وُمقاىمٕمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، رؾم٤مًم٦م  ش إن وإذا وًمق» أهار شم٘مٞمٞمد اعمًٜمد سم٠مدوات اًمنمط ( )

 . 293 ص  هـ ، ضم٤مُمٕم٦م إزهر ،1409حمٛمد أسمق ُمقؾمك ، / حمٛمقد ُمقؾمك محدان ، إذاف د
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وضمٕمٚم٧م ؾمخري٦م اًم٘مقم ُمِمٌٝم٤ًم سمف ًمتامُمٝم٤م ، وم٤مًمٙمالم ضمرى قمغم ؾمٌٞمؾ اعمِم٤ميمٚم٦م ، 

ووضمف اًمِمٌف إسمداء قمدم اًمرو٤م واؾمتٜمٙم٤مر اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمٕمؾ واًمتٕمج٥م ُمـ ؿم٠مٟمف ذم 

 شيمؾ واًمٖمرض ُمـ اًمتِمٌٞمف اإلٟمذار واًمققمٞمد ًمٚمٛمًتٝمزئلم ُمـ ىمقُمف
()

واعمِم٤ميمٚم٦م  

هٜم٤م ًمٗمٔمٞم٦م واعمٗمنون ىمد سمٞمٜمقا أن اًمًخري٦م ٓ شمٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم اًمٜمٌقة ، وًمذًمؽ ىم٤مًمقا إهن٤م 

ضم٤مءت قمغم ؾمٌٞمؾ اعمِم٤ميمٚم٦م
()

  .

إن ؾمخري٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ؾمتٙمقن ؾمخري٦م اًمٕمذاب اًمذي قم٘مد وؾمٞمحؾ 

هب١مٓء اًم٘مقم قمٜمدُم٤م ي٠مذن اهلل سمٜمزوًمف ، وي٤مهل٤م ُمـ ؾمخري٦م صم٘مٞمٚم٦م ًمٞم٧ًم يمًخري٦م آؾمتحامق 

وآؾمتٝمزاء واًمْمحؽ إهن٤م ؾمخري٦م اًمزُمـ اًم٘م٤مدم اًمذي شمتٗمتح ومٞمف أسمقاب اًمًامء سمامء ُمٜمٝمٛمر 

وشمٜمٗمجر إرض قمٞمقٟم٤ًم ويٚمت٘مل اعم٤مء قمغم أُمر ىمد ىمدر ، وأٟمك ًمٕم٘مقل ه١مٓء اعمٙمذسملم أن 

شمّمدق أو شمتّمّقر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذا : وٕن هذه إُمقر ٓ شمٙمقن إٓ ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٕمجزات 

وجيقز أن دمٕمؾ يم٤مف اًمتِمٌٞمف ُمٗمٞمدة ُمٕمٜمك» وه١مٓء اًم٘مقم ٓ ي١مُمٜمقن سم٤معمٕمجزات 
()

 

ومٞمٗمٞمد اًمتٗم٤موت سملم  ﴾ ڎ ڎ ڈ﴿ اًمتٕمٚمٞمؾ يم٤مًمتل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمًخريتلم : ٕن اًمًخري٦م اعمٕمٚمٚم٦م أطمؼ ُمـ إظمرى ، وم٤مًمٙمٗم٤مر ؾمخروا ُمـ ٟمقح 

قمٚمٞمف اًمًالم ، ًمٕمٛمؾ جيٝمٚمقن هم٤ميتف ، وٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وأشم٤ٌمقمف ؾمخروا ُمـ 

اًمٙمٗم٤مر ًمٕمٛمٚمٝمؿ سم٠مهنؿ ضم٤مهٚمقن ذم همرور
()

  .

                                                           

 . 75اًمتِمٌٞمف اًمٌٞم٤مين ذم ٟمٔمؿ اًم٘مرآن ، ص ( )

 . 30 / 3 ، شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد 346 / 6يٜمٔمر شمٗمًػم اًمرازي ( )

. ًمٞمس هذا قمغم إـمالىمف ( )

 ( . 69 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ : صمؿ ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهق ىمقل ًمٜمقح قمٚمٞمف  ﴾ ٺ ٺ ٿ﴿ هذه اجلٛمٚم٦م شمٗمريع قمغم مجٚم٦م  ﴾ ڦ

اًمًالم ي١ميمد هذا اعمٕمٜمك ، واًمٗم٤مء هٜم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك اًمتٕم٘مٞم٥م وُم٤م شمِمػم إًمٞمف 

د هذه اعمٕم٤مين ويزيد ُمـ هتقيٚمٝم٤م ،  واًمقصؾ » اجلٛمٚم٦م ُمـ اًمتٝمديد واإلٟمذار يّمٕمِّ

 شسم٤مًمٗم٤مء أىمقى ذم ُم٘م٤مم اًمتٝمديد عم٤م ومٞمف ُمـ ؿم٤مئ٦ٌم اًمت٠ميمٞمد
()

  .

وعّم٤م يم٤مٟم٧م اًمًلم ذم ؾمقف حتٛمؾ اًمتقيمٞمد وم٢من دظمقل اًمٗم٤مء قمٚمٞمٝم٤م يزيد اجلٛمٚم٦م 

شم٠ميمٞمدًا ودًٓم٦م قمغم ىمرب اًمٕمذاب اًمذي جي٤مزون ومٞمف قمغم فمٚمٛمٝمؿ ، وم٤مًمٗم٤مء هٜم٤م ذم هذا 

اعم٘م٤مم أطمؼ وأومم
()

  .

وذم أي٦م شمّمقير سمٚمٞمغ ًمٙمٞمٗمٞم٦م جملء اًمٕمذاب وهقًمف ، طمٞم٨م ضمٕمؾ اًمٕمذاب هق 

اعمتٍمف اًمذي ي٠ميت وخيزي ، واًمٕمذاب واخلزي وم٤مقمٚمٝمام احل٘مٞم٘مل هق اهلل ، ورضمح 

. اإلؾمٜم٤مد اعمج٤مزي عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ شمٗمٔمٞمع ًمٙمٞمٗمٞم٦م وروده وؿمدة هقًمف 

                                                           

 حمٛمد إُملم اخليي ، / ُمـ أهار طمروف اًمٕمٓمػ ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ اًمٗم٤مء ، صمؿ ، د( )

 . 120، ص  ( م 1993-  هـ 1414) ، اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم  (1)ط 

ويرى اًمزخمنمي أن اًمقصؾ سم٤مًمٗم٤مء ذم ؾمقف وصؾ فم٤مهر سمحرف ُمقوقع ًمٚمقصؾ وٟمزقمٝم٤م وصؾ ( )

ظمٗمل شم٘مديري سم٤مٓؾمتئٜم٤مف اًمذي هق ضمقاب ًم١ًمال ُم٘مدر ويرى أن أىمقى اًمقصٚملم وأسمٚمٖمٝمام اًمقصؾ 

يٜمٔمر اًمٙمِم٤مف . سم٤مٓؾمتئٜم٤مف ، ويرى اًمرازي أن طمذف اًمٗم٤مء أيمٛمؾ ذم سم٤مب اًمٗمٔم٤مقم٦م واًمتٝمقيؾ 

، واحل٘مٞم٘م٦م أن اعم٘م٤مم هق اًمذي ي٘مرر  ( 392 / 6) ، اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازي  ( 408 / 2 )ًمٚمزخمنمي 

احلذف أو اًمذيمر واعم٘م٤مم ذم أي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م ذم اًمتٝمديد واًمتٝمقيؾ ، وىمد ذيمرت اًمٗم٤مء ومٞمٝم٤م عم٤م 

. يٚمٛمح ذم ذيمره٤م ُمـ اًمت٠ميمٞمد وشم٘مرير اعمٕمٜمك ًمزي٤مدة اًمؽمهٞم٥م وعمقاوم٘م٦م اًمًٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف 
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اؾمتٕم٤مرة ُمٙمٜمٞم٦م ؿمٌف ومٞمٝم٤م اًمٕمذاب اعم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ ُمـ  ﴾ ڤ ڤ﴿ وذم ىمقًمف 

اهلل سم٤مًمديـ اعم١مضمؾ اًمقاضم٥م احلٚمقل صمؿ طمذف اعمِمٌف سمف ورُمز إًمٞمف سمٌمء ُمـ ًمقازُمف 

وهق احلٚمقل
()

 . 

وهٜم٤م ٟمٚمٛمس شمّمقيرًا ًمألطمقال اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل شمٜمت٤مب اًمٖمريؿ اعمث٘مؾ وىمد شمٕمنت 

قمٚمٞمف اًمٓمرق ٓ يٛمٚمؽ ىمْم٤مء ديقٟمف ومٝمق ذم اوٓمراب دائؿ ذم يمؾ أوىم٤مشمف وأطمقاًمف 

وم٤مًمتِمٌٞمف ومٞمف هتقيؾ ًمقىمقع اًمٕمذاب وشمٗمٔمٞمع وىم٤مل وحيؾ قمٚمٞمف سمحرف آؾمتٕمالء 

ًمتّمقير متٙمـ اًمٕمذاب وىمٝمره وشمًٚمٓمف قمٚمٞمٝمؿ ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ ، وأهؾ اًمت٠مويؾ 

ي٘مقًمقن إن اًمٕمذاب اًمذي ي٠مشمٞمٝمؿ هق قمذاب اًمدٟمٞم٤م وأن اًمٕمذاب اًمذي حيؾ وي٘مٞمؿ 

قمٚمٞمٝمؿ يِمػم إمم قمذاب أظمرة اًمدائؿ
()

ًمذًمؽ ٟمجد اًمتٕمٌػم قمـ اًمٕمذاب اًمدٟمٞمقي  

سم٤مجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمدًٓمتٝم٤م قمغم احلدث واًمزُمـ اًمذي يٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء اًمٕمذاب 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمديٛمقُم٦م وآؾمتٛمرار اًمذي  (ُم٘مٞمؿ  )واٟم٘مْم٤مئف ، وقمؼمَّ سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

يالئؿ ُمٕمٜمك اًمٕمذاب اًمدائؿ ذم أظمرة ، وذم شمٜمٙمػم يمٚمٛم٦م اًمٕمذاب وإؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ 

ي٠ميت وحيؾ إمم اًمٕمذاب هتقيؾ وشمٗمٔمٞمع ودمًٞمؿ يزيد ُمـ طمًٞم٦م اًمّمقرة ودًٓمتٝم٤م 

ومجٚم٦م وحيؾ قمٚمٞمف ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ي٠مشمٞمف ومه٤م ظمؼميت٤من ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك ، واعمًٜمد إًمٞمف 

واطمد وسملم اجلٛمٚمتلم ذم اعمٕمٜمك شمْم٤مد ، وم٤مإلشمٞم٤من قُمؼمِّ سمف قمـ قمذاب اًمدٟمٞم٤م وومٞمف 

اٟم٘مْم٤مء وومٜم٤مء واحلٚمقل عم٤م ومٞمف ُمـ ُمٕمٜمك اإلىم٤مُم٦م وآؾمتٛمرار ضمٕمؾ شمٕمٌػمًا قمـ 

                                                           

 ( . 163 / 5 )يٜمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب ( )

 . 170 / 3 ، اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م 47 / 12يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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قمذاب أظمرة اعمًتٛمر واًمدائؿ ، واًمقصؾ هٜم٤م ًمٚمتقؾمط سملم اًمٙمامًملم ، ويٓمقى 

هذا اعمِمٝمد اًمذي اقمتؼم يم٤معم٘مدُم٦م ًمألطمداث اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ؾمت٠ميت ، وهٜم٤م أيْم٤ًم ٟمجد 

رة ، وًمٙمقهن٤م ًمٞم٧ًم  أطمداصم٤ًم ضم٤مٟمٌٞم٦م ىمد ـمقي٧م مل شمٕمرج قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مّم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمّمقِّ

سم٤معمٝمٛم٦م آصمر اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين شمريمٝم٤م اقمتامدًا قمغم ومٝمؿ اعمتٚم٘مل ًمٚمًٞم٤مق واًم٘مرائـ ، وًمتتجف 

اًمٚم٘مٓم٤مت اًمتّمقيري٦م إمم إطمداث اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل هتدف إًمٞمٝم٤م اًمّمقرة ، ومٜمحـ ٓ 

ٟمجد هٜم٤م طمديث٤ًم قمـ اٟمتٝم٤مء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وومراهمف ُمـ صٜمع اًمٗمٚمؽ وُم٤م يم٤من سملم 

ر ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة أومقاج اًمٔم٤معملم  ومراهمف ُمـ اًمّمٜمع واٟمتٔم٤مره ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم ، وًمٜم٤م أن ٟمتّمقَّ

ُمـ ىمقُمف ُم٤م شمزال شمٕم٩م أصقاهتؿ سم٤مًمًخري٦م ُمـ ٟمقح وُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم طمتك ضم٤مء أُمر 

.اهلل وهذا ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ ظمالل شمٚمٛمس اًمًٞم٤مق ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م   

وي٠ميت اعمِمٝمد اًمت٤مزم سمٕمد هذا اعمِمٝمد وجيٛمؾ سمٜم٤م أن ٟمًٛمٞمف ُمِمٝمد اًمتٕمٌئ٦م يمام ؾمامه 

ؾمٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل
()

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ : واعمِمٝمد يٌدأ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ

، وطمتك هٜم٤م شمِمػم إمم شمٚمؽ إطمداث اعمٓمقي٦م ومحتك  [ 41 - 40: أي٤مت  ] ﴾ڳ 

أي يّمٜمٕمف إمم زُمـ جملء أُمرٟم٤م ( ًمٞمّمٜمع اًمٗمٚمؽ )هم٤مي٦م 
()

  .

وقمؼمِّ سم٢مذا إلوم٤مدة حت٘مؼ اعمجلء واًم٘مٓمع سمقىمققمف ، واًمنمط هٜم٤م ىمد وىمع وًمٙمٜمف 

                                                           

 ( . 1877 / 4 )ذم فمالل اًم٘مرآن ( )

 ( . 69 / 12 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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ضم٤مء قمغم احلٙم٤مي٦م عم٤م ُم٣م ، ًمتّمقير اعمِمٝمد واؾمتحْم٤مره ، واًمتٜمقر يمام ُمرَّ سمٞم٤مٟمف 

ؾم٤مسم٘م٤ًم هق شمٜمقر اخلٌز اًمذي يقىمد ومٞمف ، وىمد رضمح ذًمؽ اًمٓمؼمي رمحف اهلل
()

واًمتٜمقر  

أُم٤مرة ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم قمٜمد ومقراٟمف سم٤معم٤مء أن يريم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م هق وُمـ 

آُمـ ُمٕمف وومقران اًمتٜمقر قمالُم٦م قمغم أن همػمه ُمـ إرض يم٤من أؿمد ُمٜمف ومقراٟم٤ًم ، 

ره٤م وؿم٘م٘مٝم٤م  (وم٤مر  )ويمٚمٛم٦م  ر ًمٜم٤م ؿمدة اعم٤مء واٟمدوم٤مقمف ُمـ إرض طمتك ومجَّ شمّمقِّ

. وم٠مصٌح٧م قمٞمقٟم٤ًم شمٗمقر ُمـ يمؾ ُمٙم٤من 

ٟمجد أن  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إواُمر هٜم٤م حمددة ، ومٕمغم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم أٓ يزيد ومقق آصمٜملم ُمـ اًمزوضملم ُمـ 

يمؾ صٜمػ ُمـ أصٜم٤مف احلٞمقاٟم٤مت ، طمتك ٓ شمْمٞمؼ اًمًٗمٞمٜم٦م وشمزدطمؿ ، واعمراد هق 

سم٘م٤مء ٟمًؾ شمٚمؽ احلٞمقاٟم٤مت ، وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم قمٛمقم اًمٓمقوم٤من ًمألرض يمٚمٝم٤م ، 

وضم٤مء اًمت٠ميمٞمد سمٕمدم اًمزي٤مدة ذم ىمقًمف اصمٜملم سمٕمد زوضملم ٕن يمٚمٛم٦م اًمزوج ىمد يٚمتٌس 

ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم اًمٕم٤مُم٦م ومٞمٓمٚم٘مقهن٤م قمغم اعمثٜمك ُمع أن اعمراد هب٤م اًمّمٜمػ اعمٗمرد مم٤م يقهؿ سم٠من 

اًمزوضملم أرسمٕم٦م وم٠ميمد سم٤مصمٜملم ًمزي٤مدة اًمٌٞم٤من ورومع ُم٤م يرد قمغم إذه٤من ُمـ هذا 

اإلهب٤مم
()

  .

وضم٤مء شم٘مديؿ إدظم٤مل إزواج قمغم إهؾ ٕن إدظم٤مل إزواج حيت٤مج إمم 

                                                           

 ( . 49 / 12 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 ُمرَّ شمٗمّمٞمؾ هذه اعم٠ًمًم٦م قمٜمد اًمتٓمرق ًمتقضمٞمف ىمراءة اجلٛمٝمقر وىمراءة طمٗمص قمـ قم٤مصؿ ذم ( )

. سم٤مًمٜمقن ذم اًم٤ٌمب إول  (يمؾٍّ  )
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ُمزاوًم٦م إقمامل ُمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم وإمم ُمٕم٤موٟم٦م إهؾ أُم٤م هؿ ومٞمدظمٚمقن 

سم٤مظمتٞم٤مرهؿ
()

  .

وذم شم٠مظمػم إهؾ رضب ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ سمذيمر آؾمتثٜم٤مء وهمػمه وًمق ىمدم ٕظمؾ 

طمٞم٨م مل ي٘مؾ ُمـ  (وأهٚمؽ  )سمتج٤موب اًمٜمٔمؿ ، وًمٜم٤م أن ٟمتٚمٛمس مج٤مل ورود يمٚمٛم٦م 

ىمٌؾ وامحؾ أهٚمؽ سمؾ ضم٤مءت ىمٌؾ آؾمتثٜم٤مء ممـ ؾمٌؼ قمٚمٞمف اًم٘مقل ، ومٚمٞمس يمؾ أهٚمف 

ٕن اًمْم٤مًملم ٓ شمقضمف هلؿ اًمدقمقة وإٟمام هل دقمقة ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ أهٚمف ، وذم إومراد 

إهؾ ُمزيد قمٜم٤مي٦م هبؿ وإًم٘م٤مء ًمٔمالل اًمرمح٦م واًمٌنمى قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ، 

 واًمٌٞم٤من اًم٘مرآين ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمد طمدد ُمـ اجلٜمس اًمٌنمي ُمـ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ص٤محل٤ًم،

ؾمقاًء يم٤مٟم٤م زوضملم أم ٓ وُمـ احلٞمقاٟم٤مت ُمـ يمؾ صٜمػ زوضملم اصمٜملم وم٘مط ، إهن٤م 

شمٕمٚمٞمامت ص٤مرُم٦م وحمددة ُأًم٘مٞم٧م إمم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ًمٞمٛمتثؾ هب٤م ذم هذا اًمقىم٧م اًمْمٞمؼ 

وأوصمر  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ واحلرج ، وي٠ميت آؾمتثٜم٤مء ُمـ إهؾ طم٤مدًا وص٤مرُم٤ًم 

 : ًمٙمقن اًم٤ًمسمؼ و٤مرًا ، يمام ضملء سم٤مًمالم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (سمٕمغم  )اًمتٕمٌػم ومٞمف 

، ًمٙمقن  [ 101: ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء أي٦م  ] ﴾ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ : اًم٤ًمسمؼ ٟم٤مومٕم٤ًم ، وىمد اضمتٛمٕم٧م اًمالم وقمغم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ﴾ۉ
()

 [ . 286: ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ] 

ر ًمٜم٤م هذه إواُمر اعمٚم٘م٤مة قمغم ٟمقح قمٚمٞمف  صمؿ ٟمجد اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين هٜم٤م عم٤م صقَّ

                                                           

 ( . 32 / 3 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 ( . 180 / 3 )اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ( )
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ اًمًالم ذم صقرة اخلٓم٤مب اعمتقاوم٘م٦م ُمع اًمٓمٚم٥م 

ضم٤مء آًمتٗم٤مت سمٕمد ذًمؽ إمم أؾمٚمقب اًمٖمٞم٦ٌم  ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ُم١مصمرة ًمٞمٙمقن ًمٗمت٤ًم وشمٜمٌٞمٝم٤ًم حيٛمؾ ُمٕمف دًٓم٦م  ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ ذم ىمقًمف 

وومٞمٝم٤م اًمتٗم٤مشم٦م إمم أن ه١مٓء هؿ اعم١مُمٜمقن اًمذيـ اؾمؽمذًمقا » يِمٕمر هب٤م احلس وشمت٠ممل هل٤م اًمٜمٗمس 

 شواطمت٘مروا ىمد أصٌحقا اًمٞمقم سم٢ميامهنؿ ذم ُمٕمٞم٦م اهلل ويمٜمٗمف
()

  .

 ضم٤مءت مجٚم٦م  ﴾ ک ک ک ک گ گ گ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وطمًـ اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو  ﴾ ڃ ڃ ڃ﴿ ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  ﴾ ک ک ک﴿ 

ٕٟمف عّم٤م يم٤من دظمقل ُمـ ٓ يٕم٘مؾ إمم اًمًٗمٞمٜم٦م قمـ ـمريؼ احلٛمؾ ىمٌؾ دظمقل ُمـ آُمـ 

ُمٕمف يم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو هٜم٤م يدل قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م ، وأي٦م شمِمػم إمم اعمِمٝمد اًمذي 

يٕم٩م سمحريم٦م اعمٞم٤مه اعمتدوم٘م٦م ُمـ إرض واًمٜم٤مزًم٦م ُمـ اًمًامء واًمًٗمٞمٜم٦م قمغم وؿمؽ أن 

حتريمٝم٤م اعمٞم٤مه وذم هذه اًمٚمحٔم٤مت ي٠مُمر ٟمٌل اهلل ٟمقح ُمـ آُمـ ُمٕمف سم٤مًمريمقب 

وم٤مًمٓمقوم٤من جيت٤مح يمؾ رء ويدُمر ، واهلقل حيٞمط سم٤مًمٙمقن ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ، وعم٤م يم٤من 

اعمقىمػ ومٞمف ره٦ٌم وومزع يم٠مٟمف ىمد شمردد ذم اًمٜمٗمقس يمٞمػ ؾمتًػم هذه اًمًٗمٞمٜم٦م ذم 

ظمْمؿ هذه اعمٞم٤مه اعمتدوم٘م٦م واًمًامء اعمٜمٝمٛمرة ، وأيـ ؾمتتجف ؟ وإمم أيـ ؾمتٜمتٝمل ؟ 

ذم مجٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م حت٨م اعم١مُمٜملم قمغم  (اريمٌقا ومٞمٝم٤م  )ومج٤مء ىمقل ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

اًمريمقب ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ، وهذه اجلٛمٚم٦م اعمًت٘مٚم٦م جي٥م أن ٟم٘مػ قمٜمده٤م ٟمت٠مُمؾ ىمٚمٞماًل ٕهن٤م 

                                                           

 -  هـ 1409) ، اًم٘م٤مهرة ، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم  (1)ُمـ أهار طمروف اجلر ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ ، ط ( )
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شمقطمل ًمٜم٤م ُمـ سمٕمٞمد ذًمؽ اًمؽمدد واًمتخقف واًمت٤ًمؤل اًم٤ًمسمؼ ، ومٚمام ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م 

ک گ گ ﴿ اًمث٤مٟمٞم٦م وهل مجٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ ُمٌتدأ ُم١مظمر وظمؼم ُم٘مدم 

أزاًم٧م اخلقف ُمـ أٟمٗمًٝمؿ واًمؽمدد ، ومريمٌقا سم٤مؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم وازدادوا  ﴾ گ

ي٘مٞمٜم٤ًم ، ورسمٓم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمغم ىمٚمقهبؿ ، وهؿ هٜم٤م مل يِمٙمقا ذم اًمٜمج٤مة وذم ىمدرة 

اهلل ، وًمٙمـ هقل اًمٓمقوم٤من واوٓمراب إطمقال ضمٕمٚمٝمؿ ذم ظمقف وشم٤ًمؤل اطمت٤مج 

إمم زي٤مدة اـمٛمئٜم٤من سم٠من اهلل شمٕم٤ممم هق اعمًػم ًمتٚمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م وهق اعمرد هل٤م ، ومٝمل 

سمحٗمٔمف شمًػم ، وسمحٗمٔمف ؾمؽمؾمق ، وُم٤م قمغم اعم١مُمٜملم إٓ أن يٓمٛمئٜمقا ويٗمرطمقا سمٜمٍم 

ويٚمح  (ذم  )ٕن هذا اعمقـمـ يًتدقمل طمرف اًمٔمرومٞم٦م  (ومٞمٝم٤م  )اهلل وىم٤مل اريمٌقا 

قمٚمٞمف ، وم٤مُٕمقاج ه٤مدرة حتٞمط هبؿ ُمـ يمؾ ُمٙم٤من وإُمٓم٤مر ُمٜمٝمٛمرة ُمـ ومقىمٝمؿ ،  

وُمـ صمؿ يم٤من إدل قمغم هذه اعمٜم٦م أن يٕمؼم سمام يدل قمغم متٙمٜمٝمؿ واؾمت٘مرارهؿ ومٞمام » 

ؾمخر اهلل شمٕم٤ممم هلؿ طمٞم٨م يًت٘مرون ذم اًمٗمٚمؽ آُمٜملم ، ويم٠مهن٤م ىمد حتقًم٧م إمم ُم٤ًميمـ 

 شقمغم أرض ي٤مسم٦ًم حتٛمٞمٝمؿ ُمـ أُمقاج شمت٘م٤مذومٝم٤م وأُمقاج حتٞمط هب٤م
()

 . 

ًمرقم٤مي٦م ضم٤مٟم٥م اعمحٚمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م ذم  (ذم  )وذم شمٕمدي٦م اًمٗمٕمؾ اريمٌقا سمحرف اجلر 

اًمٗمٚمؽ وٕن ذم إـمالق اًمريمقب قمغم اًمٗمٚمؽ جم٤مزًا وإٟمام اعمراد اجلٚمقس وآؾمت٘مرار 

إن ُمٕمٜمك : وٟمجد هٜم٤م أن أسم٤م اًمًٕمقد رمحف اهلل ىمد سملم اًمنَّ ذم ذًمؽ طمٞم٨م ي٘مقل 

اًمريمقب اًمٕمٚمق قمغم رء ًمف طمريم٦م إُم٤م إرادي٦م يم٤محلٞمقان أو ىمني٦م يم٤مًمًٗمٞمٜم٦م واًمٕمجٚم٦م 

 وٟمحقمه٤م ، وم٢مذا اؾمتٕمٛمؾ ذم ذات احلريم٦م اإلرادي٦م روقمل إصؾ ، ومٞم٘م٤مل ُمثاًل 

                                                           

 ( . 61 - 60 )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( )
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 ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ : وٟمٔمػمه ىمقًمف شمٕم٤ممم  (ريم٧ٌم اًمٗمرس  )

وأن اؾمتٕمٛمؾ ذم ذات احلريم٦م اًم٘مني٦م ًمقح سمٛمحٚمٞم٦م اعمٗمٕمقل  [ 8ؾمقرة اًمٜمحؾ ، أي٦م  ]

وقمٚمٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م (ريم٧ٌم ذم اًمًٗمٞمٜم٦م  )ومٞم٘م٤مل ُمثاًل  (ذم  )سمحرف 
()

  .

وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمدى اإلطمٙم٤مم اًمٌٞم٤مين ذم اؾمتخدام اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمحروف 

وم٤مًمريمقب طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمداسم٦م وجم٤مز ذم همػمه٤م وطمرف اجلر ذم ضم٤مء ًمٌٞم٤من اًمٗمرق ومٞمام 

. سملم اًمريمقسملم 

 (سمًؿ اهلل  )ضم٤مء شم٘مديؿ اخلؼم  ﴾ ک گ گ گ﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

قمغم اعمٌتدأ إلوم٤مدة آظمتّم٤مص أي ضمرهي٤م ورؾمقه٤م سم٤مؾمؿ اهلل ٓ هبٌقب اًمري٤مح 

. وإًم٘م٤مء اعمرؾم٤مة 

 شمٕمٌػم (جمرهي٤م  )وم٤مًم٤ًمئؼ واعمقضمف هق اهلل وطمده سم٠مُمره دمري وسم٠مُمره شمرؾمق ، وذم يمٚمٛم٦م 

وشمّمقير حلريم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م وهل شمِمؼ قم٤ٌمب اًمٓمقوم٤من ذم ين وؾمٝمقًم٦م وُم٤م حيدث هل٤م 

ره اإلُم٤مًم٦م  ُمـ ُمٞمؾ ضمٝم٦م اًمٞمٛملم أو اًمٞم٤ًمر سمٗمٕمؾ طمريم٦م اعمقج وؿمدة اوٓمراسمف شمّمقِّ

ر ًمٜم٤م طم٤مل اًمًٗمٞمٜم٦م وُم٤م يٜم٤مؾمٌف ُمـ  ذم احلرف ، ومل يرد ذم ُمرؾم٤مه٤م إُم٤مًم٦م ٕهن٤م شمّمقِّ

. اًمث٤ٌمت وآؾمت٘مرار اًمذي ٓ يتالءم ُمع صٗم٦م اإلُم٤مًم٦م 

وٟمجد أن اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين هٜم٤م ٓ يٚمتٗم٧م إمم شمّمقير ووصػ يمٞمٗمٞم٦م اًمريمقب أو 

يمٞمٗمٞم٦م شمالىمل احلٞمقاٟم٤مت اعمختٚمٗم٦م وأيـ ووٕم٧م ؟ هؾ يم٤مٟم٧م ذم أؾمٗمؾ اًمًٗمٞمٜم٦م أم ذم 

إقمغم ُمٜمٝم٤م ؟ ويؽمك ذًمؽ ًمٕمدم أمهٞم٦م ذيمره ًمٞمتجف اًمذهـ إمم إطمداث اعمري٦ٌم 
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وٕن ذم ذيمر هذه إُمقر ىمٓمٕم٤ًم ًمٚمتت٤مسمع اعمتالطمؼ هلذه إطمداث اعمحدىم٦م واًمتل ريمز 

قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين ذم إجي٤مز وشمالطمؼ سمديع ًمٞمّمؾ إمم اًمٖم٤مي٦م ، واهلدف ُمـ إيراد 

هذه اًمّمقر واعمِم٤مهد اًمتل شمٜمٛمل صقر اًمؽمهٞم٥م ُمـ اًمٕمذاب ًمتٝمقيٚمف ذم ٟمٗمقس 

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م قمام  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ : اًمٙم٤مومريـ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ىمٌٚمٝم٤م ٕهن٤م شمٕمٚمٞمؾ ًمألُمر سم٤مًمريمقب ، ودًٓم٦م قمغم أن ٟمج٤مهتؿ يم٤مٟم٧م سمرمح٦م اهلل وومْمٚمف 

وعّم٤م يم٤من اعم٤مء ُمٝمٞمئ٤ًم ًمإلهمراق ويم٤من اًمًػم قمغم فمٝمره ُمـ اخلقارق وُمٔمٜم٦م اًمٖمرق 

طمٞم٨م ؾمػميمؿ ذم  ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ اًمذي يٗمزع وخيٞمػ ضم٤مء اًمت٠ميمٞمد ذم اجلٛمٚم٦م 

هذه إطمقال اًمتل ٓ شمًت٘مٞمؿ ذم أرض اًمقاىمع إٓ سمرمحتف وهذا اًمتقيمٞمد سم٢منَّ واًمالم 

واؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م يٜمزع ُم٤م ىمد يّمؾ إمم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اخلقف واًمٗمزع ذم هذه إطمقال 

وذم ذًمؽ إيامء إمم أن اهلل وقمده سمٜمج٤مهتؿ وذًمؽ سم٠من هٞم٠م هلؿ » ٕن اهلل ىمد شمٙمٗمؾ هبؿ 

هذه اًمًٗمٞمٜم٦م ًمٞمٌ٘مك ٟمًٚمٝمؿ وذًمؽ ُمـ همٗمراٟمف ورمحتف ، وإّن هٜم٤م شمٗمٞمد شمقيمٞمد اًمتذيٞمؾ 

ڱ ڱ ﴿ : وومٞمٝم٤م حت٘مٞمؼ سم٠من اهلل رمحٝمؿ سم٠من ٟمج٤مهؿ ُمـ اًمٖمرق وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

مجٚم٦م اقمؽماوٞم٦م دقم٤م إمم اقمؽماوٝم٤م هٜم٤م ذيمر جمراه٤م إمت٤مُم٤ًم ﴾ ڱ ں ں ڻ

 شًمٚمٗم٤مئدة ووصٗم٤ًم ًمٕمٔمؿ اًمٞمقم وقمجٞم٥م صٜمع اهلل ذم شمٞمًػم ٟمج٤مهتؿ
()

  .

وُمـ هٜم٤م وُمٜمذ أن سمدأ اًمريمقب وسمدأت اًمًٗمٞمٜم٦م ذم حتريمٝم٤م وإُمقاج ذم قمتقه٤م 

شمٓمٖمك قمغم إرض ٟمّمؾ إمم ىمٛم٦م إطمداث اًمتل شمتقايم٥م وشمت٤مسمع ذم يمؾ مجٚم٦م 

ه٤مهل اًمًٗمٞمٜم٦م حتريمٝم٤م إُمقاج ذم هقم٦م ه٤مئٚم٦م واًمٔم٤معمقن ُمـ ىمقم . ُمِمٝمد وىمّم٦م 
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ٟمقح ي٘مٕمقن ذم دواُم٤مت هذه إُمقاج حي٤موًمقن ُمّم٤مرقم٦م اعمقج ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٖمرق 

وًمٙمـ اعمقت حي٤مسهؿ ُمـ يمؾ ُمٙم٤من وم٤مًمٓمقوم٤من ىمد أطم٤مط سم٤مٕرض يمٚمٝم٤م وم٠ميـ 

اعمٝمرب واعمٜمجك ؟ وذيمر أطمقال اًمٔم٤معملم وُم٤م ضمرى هلؿ ُمع اًمٓمقوم٤من ُمـ إطمداث 

اعمٓمقي٦م ذم اًم٘مّم٦م واًمتل شمٗمٝمؿ ُمـ ظمالل اًمًٞم٤مق : ٕن ضمري اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ُمقج 

يم٤مجل٤ٌمل يدل قمغم همرق يمؾ ُمـ مل يريم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م : ٕن إرض يمٚمٝم٤م أصٌح٧م 

يم٤مًمٌحر اًمقاطمد وعم٤َّم يم٤مٟم٧م إُمقاج قم٤مشمٞم٦م وه٤مئٚم٦م ويم٤من اًمًػم قمغم فمٝمره٤م ُمٕمجزًا 

أؾمٜمد اًمٜمٔمؿ اجلري إمم اًمًٗمٞمٜم٦م ًمٞمٌلّم متٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمًػم ذم ُمقاضمٝم٦م إُمقاج سم٘مدرة 

طمتك ٓ يتقهؿ أن اًمًٗمٞمٜم٦م ُمع قمتق هذه إُمقاج مل  (هبؿ  )اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل دمري 

ں ﴿ : شمٙمـ حمتٗمٔم٦م سمحٛمقًمتٝم٤م اًمتل اُمتألت هب٤م ُمـ اًمٌنم واحلٞمقاٟم٤مت وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ضم٤مء اإلومراد ذم يمٚمٛم٦م اعمقج ًمٌٞم٤من ىمقة هذا اعمقج اعمٜمدومع ذم ادم٤مه ﴾ ں ڻ

واطمد وىمد يم٤مٟم٧م يمؾ ُمقضم٦م ُمٜمف سمٛمث٤مسم٦م اجلٌؾ ذم قمٔمٛمٝم٤م ووخ٤مُمتٝم٤م سمٕمٙمس إُمقاج 

. اًمتل شمتٜم٤مصمر ذم ادم٤مه٤مت خمتٚمٗم٦م ٓ شمدومٕمٝم٤م ريح واطمدة ذم ادم٤مه واطمد 

اجل٤ٌمل ، ووضمف اًمِمٌف اًمٕمٔمؿ : واعمِمٌف ذم أي٦م ُمقج اًمٓمقوم٤من واعمِمٌف سمف 

واًمْمخ٤مُم٦م وآرشمٗم٤مع ، واًمٖمرض ُمـ اًمتِمٌٞمف شمّمقير اعمِمٝمد وسمٞم٤من احل٤مل ، 

واًمتِمٌٞمف ذم » واًمًٞم٤مق اًمذي ورد ومٞمف اًمتِمٌٞمف هٜم٤م ي٘متيض هذه اًمّمقرة دون همػمه٤م 

اًمّمقرة اعمِم٤مهدة ُمراقمك ومٞمف ُم٤م سملم اعمِمٌف واعمِمٌف سمف ُمـ شم٘م٤مرب ذم اًم٘مدر 

ٕن  (ؿمٌف  )وًمٞم٧ًم سمٛمٕمٜمك  (ؿمٙمؾ  )واعم٤ًمطم٦م، وقمٜمدئٍذ شمٙمقن اًمٙم٤مف سمٛمٕمٜمك 

 (يم٤مجل٤ٌمل  )اًمِمٙمؾ يراقمك ومٞمف اعم٘مدار وإسمٕم٤مد ، واًمِمٌف ٓ يراقمك ومٞمف ذًمؽ وىم٤مل 

ٕن يمؾ ُمقضم٦م أصٌح٧م يم٤مجلٌؾ ذم شمرايمٛمٝم٤م وارشمٗم٤مقمٝم٤م ومِمٙمٚمٝم٤م ذم اعم٘مدار واًمٕمٔمؿ 
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سمزي٤مدة اًمٜمٔمر إمم  (ؿمٌف  )اًمذي ومٞمف ُمٕمٜمك  (ؿمٙمؾ  )يمِمٙمؾ اجل٤ٌمل وم٤مًمٙم٤مف دًم٧م قمغم ُمٕمٜمك 

 شاجلرم واعم٘مدار ، وم٤معمقضم٦م ُمٜمٔمقر إمم هٞمئتٝم٤م وُم٘مداره٤م ُمٕم٤مً 
()

  .

ًم٘مد رُم٧م اًمّمقرة ذم هذا اعمِمٝمد إمم شمّمقير اعمقج قم٤مًمٞم٤ًم وخاًم قم٤مشمٞم٤ًم طمتك أشمك 

اًمٖمرق قمغم يمؾ رء ، وىمد َأُِمٜم٧َْم اًمًٗمٞمٜم٦م اعمٓمٛمئٜم٦م سم٠مُمر رهب٤م ، وم٤مٔي٦م شمٌلم ُمٕم٤مين 

اًمٕمؼمة وآُمتٜم٤من ذم سمديع ًمٓمػ اهلل ذم ٟمج٤مة اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٖمرق وؿمديد ٟم٘مٛمتف ذم 

إهالك اًمٓمٖم٤مة ، واجلٌؾ يرُمز إمم اًمْمخ٤مُم٦م وآرشمٗم٤مع واًمتامؾمؽ واًم٘مقة واًمّمقرة 

ر ًمٜم٤م احل٘م٤مئؼ اعمذهٚم٦م ًمقاىمٕم٦م اًمٓمقوم٤من يمام هل ،  طمًٞم٦م ٓ ُم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمٝم٤م : ٕهن٤م شمّمقِّ

ومٙمؾ ُمقضم٦م أصٌح٧م يم٤مجلٌؾ ذم ارشمٗم٤مقمٝم٤م ووخ٤مُمتٝم٤م ومت٤مؾمٙمٝم٤م وًمٜم٤م أن ٟمتّمقر 

اًمدٓٓت إظمرى اًمتل يرُمز إًمٞمٝم٤م اجلٌؾ ُمـ اًمث٘مؾ واجلرم وُم٤م ؾمتح٘م٘مف اعمقضم٦م 

ُمـ ؿمدة اًمْمٖمط واًمٕمٜمػ ، إٟمٜم٤م أُم٤مم ُمِمٝمد يٛمقر سم٤محلريم٦م واًم٘مقة وإهقال ومٝمل 

أُمقاج يم٤مجل٤ٌمل واًمتِمٌٞمف اعمٌٜمل قمغم احلًٞم٦م ذم اعمِمٌف واعمِمٌف سمف يٜم٘مؾ ًمٚمٛمخٞمٚم٦م 

اًمّمقرة ًمتٚمت٘مط أسمٕم٤مد اهلقل اعمرئل يمام يم٤من قمغم طم٘مٞم٘متف وقمٜمد هذا اعمِمٝمد اًمذي 

ٟم٘مٚمتف ًمٜم٤م أي٦م ٟم٘ماًل طمّٞم٤ًم ُمـ ظمالل طمريم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م وضمرهي٤م سمنقم٦م وُمـ ظمالل طمريم٦م 

إُمقاج اعمتالـمٛم٦م اًمتل أصٌح٧م يم٤مجل٤ٌمل ذم ارشمٗم٤مقمٝم٤م ووخ٤مُمتٝم٤م وهقل وٖمٓمٝم٤م 

وقمٜمٗمٝم٤م ي٠ميت ُمقىمػ شمتجغمَّ ومٞمف ُمٕم٤مين إسمقة احلٞم٦م اًمتل اٟمٌٕمث٧م ىمقي٦م ذم ٟمٗمس ٟمقح 

قمٚمٞمف اًمًالم يم٘مقة هذه إُمقاج ذم ؿمدة اوٓمراهب٤م واٟمدوم٤مقمٝم٤م عم٤َّم أسمٍم وًمده وهق 

                                                           

، اًم٘م٤مهرة ، ُمٓمٌٕم٦م  (1)حمٛمقد محدان ، ط/ أدوات اًمتِمٌٞمف دٓٓهت٤م واؾمتٕمامٓهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د( )
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ : ذم ُمٕمزل قمـ اًمٙمٗمرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم أقمٚمؼ اجلٛمؾ هب٤م ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

ٕن ٟمداءه اسمٜمف يم٤من ىمٌؾ ضمري٤من اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ُمقج  ﴾ ک ک ک﴿ اشمّم٤مًٓ وهل 

يم٤مجل٤ٌمل إذ يتٕمذر إي٘م٤مومٝم٤م سمٕمد ضمرهي٤م ٕن اًمرايمٌلم يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمًت٘مريـ ذم ضمقف 

اًمًٗمٞمٜم٦م
()

  .

إذن هذه اًمقاو ًمٞم٧ًم ًمؽمشمٞم٥م إطمداث ، وم٤مًمٜمداء يم٤من ىمٌؾ أن يٕمؿ اعم٤مء اجل٤ٌمل 

ويم٤من ىمٌؾ ضمري٤من اًمًٗمٞمٜم٦م ، وضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م هٜم٤م طمتك ٓ شم٘مٓمع آشمّم٤مل اعمراد 

وذيمر ظمٓمقرة اعمجرى ذم ىمقًمف  ﴾ ک گ گ گ﴿ : ُم٤م سملم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

طمٞم٨م شمٜم٤مؾم٥م إيراده ذم هذه اجلٛمٚم٦م سمٕمد ذيمر ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ 

اعمجرى ًمٌٞم٤من ومْمؾ اهلل وىمدرشمف ذم شمًٞمػم اًمًٗمٞمٜم٦م رهمؿ ُم٤م يم٤من حيٞمط هب٤م ُمـ أظمٓم٤مر 

وقمدل قمـ اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض إمم اعمْم٤مرع ٓؾمتحْم٤مر اًمّمقرة ًمٚمًٗمٞمٜم٦م وهل دمري 

مجٚم٦م ُمٕمؽمو٦م ضملء هب٤م ًمٌٞم٤من ُمٙم٤من اسمـ ٟمقح ﴾ ۀ ۀ ہ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

قمٜمدُم٤م ٟم٤مداه وهق ذم ُمٙم٤من ُمٜمٕمزل ُمٜمٗمرد مل يٙمـ سمّمح٦ٌم أطمد ُمـ اًمٙم٤مومريـ مم٤م ضمٕمؾ 

ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم يًتٌنم ومٞمف ظمػمًا ويٜم٤مديف ٟمداء إب اعمتٚمٝمػ قمغم ٟمج٤مشمف ، وًمٜم٤م 

أن ٟمت٠مُمؾ هذا اعمقىمػ وم٤مٕب ذم داظمؾ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ُم٠مُمـ وآسمـ ذم سمٕمد قمـ اًمًٗمٞمٜم٦م 

حتٞمط سمف إظمٓم٤مر وىمد ه٤مُم٧م ذم ىمٚم٥م اًمقاًمد طمٜم٤من إسمقة ذم هذا اعمقىمػ اًمٕمّمٞم٥م 

وهق يٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن ٓ رء يٜمجل ُمـ قمذاب اهلل ، وم٘مد اؾمتقى قمجز اًمٓمٌٞمٕم٦م 
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 ﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ واًمٌنم ومج٤مء ٟمداؤه ص٤مرظم٤ًم ذم طمرىم٦م 

واًمٗمّمؾ  ﴾ ڻ ڻ ڻ﴿ وهذه اجلٛمٚم٦م ضم٤مءت ُمٗمّمقًم٦م : ٕهن٤م سمٞم٤من جلٛمٚم٦م 

سم٤مجلٛمٚم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م :  (وٓ شمٙمـ ُمع اًمٙم٤مومريـ  )ًمٙمامل آشمّم٤مل ، ووصٚم٧م مجٚم٦م 

إقمالم سم٠من اسمـ ٟمقح ذم إقمراوف قمـ  )وهُّ اًمقصؾ سم٤مًمقاو سملم اجلٛمٚمتلم : عم٤م ومٞمف ُمـ 

اًمريمقب جيٕمٚمف ذم صػ اًمٙمٗم٤مر : إذ ٓ يٙمقن إقمراوف قمـ اًمريمقب إٓ أصمرًا 

( ًمتٙمذيٌف سمقىمقع اًمٓمقوم٤من
()

وعم٤م شمِمٕمر سمف اًمقاو ُمـ اعمٖم٤ميرة سملم ُمٕمٞم٦م اعم١مُمٜملم  

وُمٕمٞم٦م اًمٙم٤مومريـ ، ويم٤من ُم٘مت٣م اًمٔم٤مهر اًمٗمّمؾ : ٕن اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُمٜمزًم٦م 

اًمتقيمٞمد ًمٚمجٛمٚم٦م إومم ، وًمٙمـ عّم٤م يم٤من اًمٕمٓمػ شمٚمٛمس ومٞمف هذه اعمٕم٤مين اىمت٣م 

اًمًٞم٤مق اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو ًمٞمٙمقن ًمٗمت٤ًم وشمٜمٌٞمٝم٤ًم ومٞمف حتذير ُمـ اهلالك ، وإرؿم٤مد إمم ؾمٌٞمؾ 

اًمٜمج٤مة إن ورود اًمٜمداء ذم صدر اجلٛمٚم٦م حيٛمؾ يمؾ ُمٕم٤مين احلرص واًمِمٖمػ قمغم 

ُمـ ُمٕم٤مين اًمتحٜمـ وآؾمتٕمٓم٤مف سمٕمد اًمٜمداء اًمذي  (اسمـ  )آسمـ ، وُم٤م ذم شمّمٖمػم 

محؾ إؿم٤مرات ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمٔمٞمٛم٦م يمٕمٔمؿ ذًمؽ اعمقىمػ ، وُم٤م يٚمحظ ُمـ دم٤مور ًمألُمر 

واًمٜمٝمل ، يمؾ ذًمؽ يّمّقر ًمٜم٤م طمرص اًمٜمٌل اًمٙمريؿ وشم٠ميمٞمده ٓسمٜمف قمّٚم٦م أن يٜمٗمذ ُم٤م 

ـمٚم٥م ُمٜمف ، واًمٜمداء ًمقن ُمـ اخلٓم٤مب وٓ يٙمقن إٓ ذم أُمر ه٤مم وطملم يٕمٔمؿ هذا 

إُمر ، يّمح٥م اًمٜمداء أؾم٤مًمٞم٥م أظمرى هل٤م شم٠مصمػم ىمقي يم٤مُٕمر واًمٜمٝمل ، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م 

وذم » يت٘مدم اًمٜمداء ًمْمامن اهتامم اعمخ٤مـم٥م واصٓمٗم٤مئف واًمتٗم٤مشمف وشمتٌٕمف عم٤م يٚم٘مك قمٚمٞمف 

ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أمهٞم٦م ُم٤م ورد سم٤مًمٜمٔمر إمم ٟمٗمًٞم٦م ٟمقح اًمتل قم٤مؿمٝم٤م وهق يرى اسمٜمف خيرج 
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قمٜمف إمم اهلالك يٗمن ًمٜم٤م دم٤مور إُمر واًمٜمٝمل وُم٤م ي٘مدُم٤مٟمف ُمـ ُم٘م٤مرٟم٦م سملم أُمريـ 

اسمٜمف اعمِمٗمؼ قمٚمٞمف احلريص قمغم ٟمج٤مشمف ، سمٞمٜمٝمام هم٤مي٦م اًمتٜم٤مومر ، ُمٕمٞم٦م إب احلٜمقن قمغم 

 شوُمٕمٞم٦م اًمٙم٤مومريـ اعمقردة ًمٚمٝمالك
()

 . 

وأؾم٤مًمٞم٥م اًمتٜمٌٞمف حتتِمد ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، طمٞم٨م اضمتٛمع ومٞمٝم٤م اًمٜمداء 

وإُمر واًمٜمٝمل صمؿ آًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اخلٓم٤مب إْذ ضم٤مء اًمٙمالم قمغم ـمريؼ اًمٖمٞم٦ٌم 

 صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اخلٓم٤مب ذم ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وذم ذًمؽ إطمداث ًمإلي٘م٤مظ وًمٗم٧م وشمٜمٌٞمف ، ﴾ ہ ہ ہ﴿ :  ىمقًمف 

وم٤معمقىمػ ُمقىمػ أهقال وأظمٓم٤مر ٓ شمٜمتٔمر ُمزيدًا ُمـ اًمقىم٧م ، وُم٤م هل إٓ حلٔم٤مت 

ويٜمتٝمل يمؾ رء ، ومج٤مء هذا آًمتٗم٤مت إمم اخلٓم٤مب ًمٞمحدث إي٘م٤مفم٤ًم وًمٗمت٤ًم ُمـ ٟمقح 

قمٚمٞمف اًمًالم ٓسمٜمف ًمٕمٚمف يدرك ُم٤م هق ومٞمف ُمـ ظمٓمر ، وضم٤مء طمذف اعمٗمٕمقل ذم اجلٛمٚم٦م 

يٌلم قمـ وٞمؼ اعم٘م٤مم ودٟمق اخلٓمر اًمزاطمػ اهل٤مئ٩م سمٕمد حلٔم٤مت يًػمة واًمت٘مدير  

اريم٥م» 
()

وٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من مهف ُمٜمٍموم٤ًم إمم اعمٕمٞم٦م وهل أهؿ  ش ُمٕمٜم٤م اًمًٗمٞمٜم٦م 

ُمـ ذيمر اًمًٗمٞمٜم٦م طمٞم٨م أًمح قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمـ سمٕمد هذا يمٚمف ُم٤م يم٤من ضمقاب اسمٜمف إٓ أن  

وهذه اجلٛمٚم٦م ومّمٚم٧م ًمالؾمتئٜم٤مف ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ 
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اًمٌٞم٤مين قمغم شم٘مدير ؾم١مال أصم٤مرشمف اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ، ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ ومامذا يم٤من رد آسمـ سمٕمد 

هذا اًمٜمداء وإمل اًمذي يم٤من يٕمتٍم ىمٚم٥م اًمقاًمد ظمقوم٤ًم قمغم ُمّمػم اسمٜمف ؟ ومٙم٤من 

إٟمف ردُّ ومٞمف قمدم ايمؽماث . ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ اجلقاب 

وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ طمرف اًمًلم اًمذي يٛمد اًمزُمـ  (ؾمآوي  )وُم٤ٌمٓة شمّمقره ًمٜم٤م يمٚمٛم٦م 

وُم٤م ذم إًمػ يمؾ ذًمؽ يّمقر اًمؽماظمل اًمذي اٟمٓمٌع ذم ٟمٗمس اسمـ ٟمقح ، إٟمف همػم 

ُمًتٞم٘مـ سم٤مخلٓمر اعمحدق همػم آسمف سمام حيّمؾ ، يدل قمغم ذًمؽ شمًٛمٞمتف ًمٚمٓمقوم٤من سم٤معم٤مء 

ًمٔمٜمف سم٠مٟمف ؾمٞمؾ ُمـ اًمًٞمقل ؾمٞمحتٛمل ُمٜمف سم٤مجل٤ٌمل ، ومج٤مء رد ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سم٠مسمٚمغ 

وهذه اجلٛمٚم٦م ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ قم٤ٌمرة وأوضمزه٤م 

ضم٤مءت ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين وهذا اًمرد اًمٌٚمٞمغ يم٤من سم٠مؾمٚمقب اًم٘مٍم اًمذي رد 

ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ومٞمف اقمت٘م٤مد اسمٜمف ، وٟمٌٝمف سم٠من اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م ـمٌٞمٕم٦م حيتٛمك هب٤م 

ُمـ اًمًٞمقل ، وإٟمام هق أُمر اهلل اًمذي شمٕمجز أُم٤مُمف اًمٓمٌٞمٕم٦م سمٛمـ ومٞمٝم٤م واًمٌنم سم٤مئًقن 

ٓ ُمٜمجك وٓ ُمٝمرب ٕطمد ُمٜمٝمؿ إٓ ُمـ يمت٥م اهلل ًمف اًمٜمج٤مة واًمرمح٦م ، واًم٘مٍم ذم 

أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ ىمٍم اًمّمٗم٦م قمغم اعمقصقف ًمٚمرد قمغم اسمٜمف وىمٚم٥م ُم٤م ختٞمٚمف ذم 

. ٟمٗمًف ُمـ أُمر اًمٜمج٤مة 

وقمؼّم سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ٟمٗمل يمقن اجلٌؾ قم٤مصاًم ، وأو٤مومف ًمٚمٞمقم ًمٚمتٜمٌٞمف » 

قمغم أٟمف ًمٞمس يم٤ًمئر إي٤مم اًمتل حتّمؾ ومٞمٝم٤م اًمقىم٤مئع وحتدث ومٞمٝم٤م اعمٚمامت ، وقمؼمَّ 

 ششمْمخٞماًم ًمِم٠مٟمف وهتقياًل ُٕمره (أُمر اهلل  )قمـ اعم٤مء سمـ
()

  .
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وًمٚمٕمٚمامء ذم هذا آؾمتثٜم٤مء أىمقال ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف اؾمتثٜم٤مًء ُمتّماًل قمغم هذه 

. اهلل شمٕم٤ممم ، أي اًمراطمؿ : اعمراد سمٛمـ رطمؿ  - 1: اًمت٘مديرات أشمٞم٦م 

. قمغم طمذف ُمْم٤مف أي ُمٙم٤من ُمـ رطمؿ  - 2

قم٤مصؿ سمٛمٕمٜمك ُمٕمّمقم ، أو ذي قمّمٛم٦م صٞمٖم٦م ٟم٥ًم - 3
()

  .

قمغم أصؾ ُمٕمٜم٤مه ،  (قم٤مصؿ  )وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ آؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم ٕٟمف أسم٘مك 

ويٙمقن اعمراد سمٛمـ رطمؿ اعمٕمّمقم
()

 . 

. سمٛمٕمٜمك اعمٕمّمقم  (قم٤مصؿ  )وأُم٤م أهؾ اًمٌالهم٦م وم٘مد ضمٕمٚمقا 

وم٤معمٕمٜمك قمٜمدهؿ ٓ ُمٕمّمقم اًمٞمقم ُمـ أُمر اهلل ، وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ شمؿ إؾمٜم٤مده إمم 

.  ﴾ ہ ہ ھ ھ﴿ اعمٗمٕمقل ، ومٝمق جم٤مز قم٘مكم قمالىمتف اعمٗمٕمقًمٞم٦م وُمثٚمف 

وم٢من راوٞم٦م ُمًٜمدة إمم وٛمػم اًمٕمٞمِم٦م وم٘مد ضمٕمٚم٧م اًمٕمٞمِم٦م وم٤مقماًل وإٟمام هل 

ُمٗمٕمقل ذم اعمٕمٜمك ٕهن٤م ُمرى هب٤م
()

  .

قمغم ُمٕمٜم٤مه همػم ُم١مول سم٤معمٕمّمقم هق إؾمٚمؿ اًمذي  (قم٤مصؿ  )وًمٕمؾ ضمٕمؾ 

- رمحف اهلل - يتقاومؼ ُمع ٟمٔمؿ اًم٘مرآن ، وم٤مًمٙمالم قمغم أصٚمف ُمًت٘مٞمؿ ، ويرى اًمٓمؼمي 
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أن يمالم اهلل شمٕم٤ممم يقضمف إمم إومّمح ُمـ يمالم ُمـ ٟمزل سمٚم٤ًمٟمف ُم٤م وضمد إمم ذًمؽ 

، واسمـ اًم٘مٞمؿ  (ُمٕمّمقم  )ذم ُمٕمٜمك  (قم٤مصاًم  )ؾمٌٞمؾ ومل يْمٓمرٟم٤م رء إمم أن ٟمجٕمؾ 

يمذًمؽ يرى وم٤ًمد هذا اًمت٠مويؾ ٕن يمؾ واطمد ُمـ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمقل 

ُمقوقع عمٕمٜم٤مه اخل٤مص سمف ومال يِم٤مريمف ومٞمف أظمر ، وًمٞمس اعم٤مء اًمداومؼ سمٛمٕمٜمك 

اعمدومقق ، سمؾ هق وم٤مقمؾ قمغم سم٤مسمف يمام ي٘م٤مل ُم٤مء ضم٤مر ومداومؼ يمج٤مرٍ 
()

  .

قمغم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ جيد اًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من ، ٕن  (قم٤مصؿ  )واعمت٠مُمؾ ذم ورود 

اًمٕم٤مصؿ يٜمٗمل يمؾ قم٤مصؿ ؾمقى اهلل ، ويدل قمغم ٟمٗمل يمؾ ُمٕمّمقم ؾمقى ُمـ رمحف 

اهلل وٕن ذيمر اًمٕم٤مصؿ يًتدقمل اعمٕمّمقم اعمٗمٝمقم ُمـ اًمًٞم٤مق وًمق ضمٕمؾ قم٤مصؿ 

ٓ ُمٕمّمقم اًمٞمقم إٓ ُمـ رمحف  )سمٛمٕمٜمك ُمٕمّمقم عم٤م اشمًع هلذا اعمٕمٜمك ويم٤من اعمٕمٜمك 

وقمغم هذا ٓ ٟمجد اعمٕمٜمك هٜم٤م يٜمص قمغم ٟمٗمل يمؾ قم٤مصؿ ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم ،  (اهلل 

ويمذًمؽ اًمٕمٞمِم٦م إذا ضمٕمٚم٧م راوٞم٦م وم٢مٟمف يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ اًمدًٓم٦م قمغم آهتامم سمٛمـ 

اًمٕمٞمِم٦م ، ومٙم٠مهن٤م هل اًمتل هتتؿ سمٛمـ يٕمٞمش ومٞمٝم٤م ، وًمٞمس اًمٕم٤مئش هق اًمذي هيتؿ ذم شمٚمؽ 

سمٕمٞمِمتف وًمذًمؽ يم٤من اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ هٜم٤م يدل قمغم احلٞم٤مة واًمٜمٕمٞمؿ اًمذي ٓ يقضمد إٓ ذم ضمٜم٤مت 

. اخلٚمد قمٜمد ُمٚمٞمؽ ُم٘متدر ، وًمـ ٟمجد ذم اؾمؿ اعمٗمٕمقل هذه اعمٕم٤مين ، واهلل أقمٚمؿ 

وطم٤مل هٜم٤م شمٕمٜمل ﴾ ۉ ې ې ې ې ى﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

احلجز واعمٜمع واًم٘مٓمع ، إن هذه اًمٙمٚمٛم٦م شمّمقر ًمٜم٤م قمٜمػ اعمقج اًمذي ادمف ذم هقم٦م 

وىمقة ٟمحق آسمـ ًمٞمٓمٞمح سمف ذم دواُم٤مشمف اعمْمٓمرسم٦م اًمّم٤مظم٦ٌم ، ًم٘مد ىمٓمع هذا اعمقج ُم٤م 
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يم٤من سملم اًمقاًمد ووًمده ُمـ طمقاٍر ، وطمًؿ ُم٤م سملم اًمٜمداء احل٤مر ُمـ اًمقاًمد اعمتحن ، 

واإلسم٤مء اعمتٛمٜمع احل٤مد ُمـ آسمـ اعمٖمرور ، مل ي٠مسمف اعمقج سمٕمقاـمػ إسمقة ، ًم٘مد ضم٤مء 

ًمٞمٜمٗمذ أُمر احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ ، ومٝمق هٜم٤م ذم اًمتّمقير اًم٘مرآين ذم صقرة اًمٕم٤مىمؾ اًمقاقمل ، 

وهذا مم٤م يزيد ذم طمًٞم٦م اًمّمقرة وذم شمِمخٞمّمٝم٤م طمتك يٕمٞمِمٝم٤م اعمت٠مُمؾ ويِمٕمر هبقل 

. اعمِمٝمد 

وذم هذه اًمنقم٦م اهل٤مئٚم٦م يٓمقى ُمِمٝمد اًمٜمداء اًمّم٤مظم٥م ُمـ ٟمقح ، ويٖمٛمر اعمقج 

اسمٜمف ًمٞمٙمقن ذم قمداد اهل٤مًمٙملم اعم٤مولم ، وًمٞمٙمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمتقاري٤ًم ذم اًمزُمـ اعم٤ميض اًمٌٕمٞمد 

وم٤مًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م هٜم٤م ٓ حتٌذ إٓ أن دمٕمٚمف ُمٖمٛمقرًا ومٞمٛمـ ُم٣م ُمع ُمـ ىم٣م ُمـ 

﴾ ې ې ى﴿ : قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (يم٤من  )اًمٙمٗمرة ، سمدًٓم٦م 

دًٓم٦م قمغم ؾمٌؼ همرق اسمـ ٟمقح ُمع  (يم٤من  )ودًٓم٦م اًمٗم٤مء قمغم هقم٦م اإلهمراق وذم 

اعمٖمرىملم ىمٌؾ اؾمتقاء اًمًٗمٞمٜم٦م وٟمج٤مة ُمـ ومٞمٝم٤م ، وضمٕمُؾ اًمّمقرة هٜم٤م اسمـ ٟمقح ُمتقاري٤ًم 

ذم اًمزُمـ اعم٤ميض ومٞمف شمٕمٌػم قمـ ارشمٞم٤مح اًمٙمقن وُمـ ومٞمف ُمـ اًمٔم٤معملم ، وم٤مًمٓمقوم٤من ىمد 

ضم٤مء ًمٞمٓمٝمر إرض ُمـ رضمز يمؾ يم٤مومر فم٤ممل ، ومل يٕمد ذم اعمِمٝمد هٜم٤م همػم صقت 

إُمقاج اهل٤مدرة اعمْمٓمرسم٦م ، وصقرة شمٚمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م اجل٤مري٦م ومقق فمٝمر هذه إُمقاج 

اًمٕم٤مشمٞم٦م شمًػم سم٠مُم٤من اهلل ورمحتف ، واًمٗمقاصؾ ذم اعمِم٤مهد اًم٤ًمسم٘م٦م إمم هذا اعمِمٝمد 

شمًتٛمر قمغم وم٤مصٚم٦م اًمٜمقن إصمػمة ذم اًم٘مرآن ، وقمغم اعمٞمؿ ذم وم٤مصٚمتلم ، وهق ُم٤م يتٗمؼ 

ُمع اعمِم٤مهد اعمتت٤مسمٕم٦م واعمتالطم٘م٦م ذم ٟمًؼ سمديع يتالئؿ ُمع اعمٕم٤مين اًم٘مقي٦م وإطمداث 

اعمري٦ٌم ومتّمقر ًمٜم٤م ومقاضمع اًمٖمرق وهن٤مي٦م إُمر وىمد ضم٤مءت اًمٗمقاصؾ وىمٌٚمٝم٤م طمرف 

 ىمٞمٛم٦م ؾمٛمٕمٞم٦م يمؼمى شمٙم٥ًم إي٘م٤مقمٝم٤م » اعمد اًمقاو ، واًمٞم٤مء ، طمٞم٨م وه٧ٌم اًمٗمقاصؾ 
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ووقطم٤ًم ٓؾمٞمام قمٜمدُم٤م دم٤مٟمًٝم٤م طمريم٦م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ومتتٛمخض ، ٟٓمٓمالق اًمّمقت 

 شُم٤ًموم٦م أـمقل
()

ويمؾ ذًمؽ يتقاومؼ ُمقاوم٘م٦م سمديٕم٦م ُمع اعمٕم٤مين اعمثػمة ذم اعمِم٤مهد .  

يٗمٕمٚمقن ، ُمٖمرىمقن ،  )اعمٚمتٝم٦ٌم وًمٜمٜمٔمر إمم اًمٗمقاصؾ طمٞم٨م ضم٤مءت قمغم هذه اًمقشمػمة 

واعمٞمؿ واًمٜمقن طمروم٤من ُمت٘م٤مرسم٤من  (شمًخرون ، ُم٘مٞمؿ ، رطمٞمؿ ، اًمٙم٤مومريـ ، اعمٖمرىملم 

مم٤م جيٕمؾ اإلي٘م٤مع هبام ومٞمف شمالؤم وشمٜم٤مؾمؼ سمديع
()

  .

وقمٜمد هذا اعمِمٝمد يًدل اًمًت٤مر قمغم أقمغم ُم٤م وصؾ إًمٞمف اًمٓمقوم٤من ُمـ هٞمج٤من 

وُم٤م حلؼ إرض ُمـ طمريم٦م واوٓمراب ، ًمتٕمقد سمٕمد ذًمؽ إمم هدوئٝم٤م واـمٛمئٜم٤مهن٤م 

سمٕمد أن ىم٣م اهلل أُمره ذم اًمٔم٤معملم اجل٤مطمديـ ويٕمقد اًمٜمٖمؿ واإلي٘م٤مع إمم اهلدوء اًمذي 

يتالءم ُمع اًمًٙمقن وآؾمت٘مرار اًمذي قم٤مد إمم اًمٙمقن ًمٜمدظمؾ قمغم ُمِمٝمد ؾمٙمقن 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ : اًمٖمْم٥م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 44: أي٦م  ] ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

وهٜم٤م ٟمّمؾ إمم هن٤مي٦م اًمٓمقوم٤من قمٜمد ؾمٙمقن اًمٖمْم٥م واظمتٗم٤مء اعم٤مء وهدوء 

إرض وقمقدة يمؾ رء إمم ـمٌٞمٕمتف ، إن هذه اجلٛمؾ اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتت٤مسمٕم٦م ذم ٟمًؼ 

ر ًمٜم٤م ُمٕم٤مين اإلرادة اإلهلٞم٦م اعمتٍموم٦م ذم اًمٙمقن يمٚمف ، ومام هل إٓ حلٔم٤مت  ُمٕمجز شمّمقِّ

                                                           

 ، اًم٘م٤مهرة ، دار طمراء ،  (1)قمٞمد حمٛمد ؿم٤ٌميؽ ، ط/ اًمٗم٤مصٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م سملم اعمٌٜمك واعمٕمٜمك ، د( )

 . 102، ص  ( م 1993-  هـ 1413) 

ُمٕمٜم٤مه ىمقة  ، واعمجٝمقر 434 / 4واًمٜمقن واعمٞمؿ ُمـ إصقات اعمجٝمقرة يمام قمّده٤م ؾمٞمٌقيف ، اًمٙمت٤مب ( )

. اًمتّمقي٧م وم٤مإلي٘م٤مع يم٤من قم٤مًمٞم٤ًم ص٤مظم٤ًٌم يتقاومؼ ُمع اعمٕم٤مين واعمِم٤مهد اًمٕمٜمٞمٗم٦م اهل٤مئج٦م 
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ُمٌٜمٞم٦م  (ىمٞمؾ  )يًػمة وشمرضمع إُمقر إمم هدوئٝم٤م واؾمت٘مراره٤م ، واسمتدأ اعمِمٝمد سمٙمٚمٛم٦م 

ًمٚمٛمٗمٕمقل ًمتّمقر ًمٜم٤م ؾمٝمقًم٦م اٟم٘مٞم٤مد اًمٙمقن خل٤مًم٘مف ، وأٟمف مل حيت٩م إمم ُمزيد ؿم٠من ، 

وم٘مدرة اهلل ٓ ُمٕمٜمك ًمٙمٌػم أو صٖمػم أو قمٔمٞمؿ ذم طم٤ًمهب٤م إٟمام أُمره إذا أراد ؿمٞمئ٤ًم أن 

ي٘مقل ًمف يمـ ومٞمٙمقن وعم٤م يم٤من اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم قمٔمٛم٦م واىمتدار
()

وضمالل وهٞم٦ٌم ضم٤مءت  

صٞمٖم٦م اعمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل ًمتدل قمغم هذه اعمٕم٤مين ، وأن هذا اًم٘مقل وإُمر ٓ يٛمٙمـ أن 

يّمدر إٓ ُمـ اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير ، وُمـ هٜم٤م ضم٤مء إُمر اإلهلل إمم إرض واًمًامء 

 (اسمٚمٕمل ، واىمٚمٕمل  )طم٤مؾماًم وهيٕم٤ًم قمؼم أداة اًمٜمداء ُم٘مؽمٟم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٓمٚمٌل 

واؾمتٕمامل ي٤مء اًمٜمداء دون همػمه٤م ُمـ أدوات اًمٜمداء ًمٚمدًٓم٦م قمغم سمٕمد اعمٜم٤مدى اًمذي 

يًتدقمٞمف ُم٘م٤مم إفمٝم٤مر اًمٕمٔمٛم٦م واظمتّم٤مص اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٚمق ، وضم٤مء شمٜمٙمػم 

إرض ًمتّمٖمػم أُمره٤م ، وم٤معمِمٝمد هٜم٤م شمتٜم٤مُمك ومٞمف ُمٕم٤مين اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء ، ومل ي٘مؾ 

ي٤م أيتٝم٤م إرض ٕن ذًمؽ ٓ يتقاومؼ ُمع اعمِمٝمد اعمتٜم٤مُمل ذم اًمنقم٦م واحلًؿ ومال 

طم٤مضم٦م إمم اإلـمٜم٤مب ذم اًمٚمٗمظ ، وم٤معم٘م٤مم يًتدقمل اإلهاع ذم شمٚمٌٞم٦م إُمر ، وذًمؽ ٓ 

يٙمقن ُمع اًمتٕمريػ اعم٘متيض إلـم٤مًم٦م اًمٙمالم ، وٕن ذم هذا يمام ي٘مقل اًمًٙم٤ميمل 

شمٙمٚمٗم٤ًم ذم اًمتٜمٌٞمف همػم ُمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛم٘م٤مم
()

أي أن هذا اخلٓم٤مب ًمألرض ومٞمف ُمزيد .  

                                                           

مجٞمع أئٛم٦م اًمٌٞم٤من ىم٤مًمقا إن طمذف اًمٗم٤مقمؾ هٜم٤م ومٞمف إوم٤مدة عمٕم٤مين اجلالل واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء ُمـ أُمث٤مل ( )

اًمزخمنمي ، وشمٌٕمف يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ ، وىمد ي٘م٤مل إن ذيمر ًمٗمظ اجلالًم٦م يٙمقن أيمثر سمٞم٤مٟم٤ًم وإوم٤مدة ًمتٚمؽ 

اعمٕم٤مين وًمٙمٜمل أضمد أن اعمقىمػ هٜم٤م ومٞمف سمٞم٤من ًمًٝمقًم٦م هذه إُمقر وطم٘م٤مرهت٤م ذم ىمدرة اهلل ، وًمذًمؽ مل 

،  ( 383 / 3 )يٜمٔمر اًمٙمِم٤مف . يذيمر ًمٗمظ اجلالًم٦م ُٓمداد اًمتٝم٤مون هب٤م ويمالم إئٛم٦م ومٞمف صقاب يمٌػم 

 ( . 36 / 3) ، شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد  ( 175 / 3 )اعمحرر اًمقضمٞمز 

 . 419 ص ، ( م 1987-  هـ 1407) ، سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  (2)اعمٗمت٤مح ًمٚمًٙم٤ميمل ، ط : يٜمٔمر ( )
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. اهتامم سمِم٠مهن٤م واعم٘م٤مم ُم٘م٤مم قمٔمٛم٦م ويمؼمي٤مء واىمتدار يًتدقمل اًمتٝمقيـ ُمـ ؿم٠مهن٤م 

وًمٜم٤م أن ٟمٜمٔمر إمم شمٜم٤مُمل هذه اعمٕم٤مين ُمٜمذ أن اسمتدأ اعمِمٝمد سم٠مول يمٚمٛم٦م ىمد سمٜمٞم٧م 

 (أريض  )ومل ي٘مؾ ي٤م  (ًمألرض  )صمؿ اًمتٜمٙمػم  (ي٤م  )صمؿ أداة اًمٜمداء  (ىمٞمؾ  )ًمٚمٛمٗمٕمقل 

إيث٤مرًا ًمتح٘مػمه٤م ، وٕن ذم اإلو٤موم٦م ايمت٤ًمسم٤ًم ًمٚمتنميػ ممـ ُأوٞمٗم٧م إًمٞمف ، وذم ٟمداء 

إرض واًمًامء شمِمٌٞمف ًمألرض واًمًامء سم٤مًمٕم٘مالء اًمذيـ يٜم٤مدون ، صمؿ طمذف اعمِمٌف 

سمف وضمٕمؾ اًمٜمداء ىمريٜمتف وذم ضمٕمؾ اًمٜمداء ًمألرض واًمًامء ُمـ ىمٌٞمؾ آؾمتٕم٤مرة 

شمقضمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمت٠مويؾ واًمٌالهم٦م
()

، وٓ أرى طم٤مئاًل يٛمٜمع ُمـ يمقن اًمٜمداء  

ًمألرض واًمًامء قمغم احل٘مٞم٘م٦م وم٤مٕرض واًمًامء شمٕمل أُمر رهبام
()

  .

جم٤مز ُمرؾمؾ قمالىمتف اًمًٌٌٞم٦م : ٕن اعم٤مء ؾم٥ٌم  ﴾ وئ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اعمٓمر ، أو اعمحٚمٞم٦م : ٕن اًمًامء حمؾ إُمٓم٤مر سمام جيتٛمع ومٞمٝم٤م ُمـ ؾمح٥م وطم٘مٞم٘متف ي٤م 

. ُمٓمر اًمًامء 

 وعم٤م يم٤من اعمقىمػ ذم إرض ؿمديدًا وقمٔمٞماًم طمٞم٨م ـمٖمك اعم٤مء ومٞمٝم٤م ودم٤موز 

احلد ، واًمًامء ُم٤م شمزال ُمًتٛمرة ذم ص٥مِّ ُم٤مئٝم٤م وإرض ىمد أظمرضم٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ 

اعمٞم٤مه واًمت٘مك اعم٤مء قمغم أُمر ىمد ىمدر ضم٤مَء اًمٜمداء وإُمر ًمألرض أوًٓ ىمٌؾ ٟمداء 

اًمًامء
()

وأُمره٤م ٕن احلدث ىمد شمؿ قمغم إرض واًمٕمذاب واًمٖمْم٥م ىمد اٟمٕم٘مد  

                                                           

 اًمٓمراز ًمإلُم٤مم حيٞمك سمـ محزة سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، ُمراضمٕم٦م ووٌط حمٛمد قمٌد اًمًالم ؿم٤مهلم ،( )

 . 508، ص  ( م 1995-  هـ 1415) ، سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  (1) ط 

. ىمد ُمرَّ اًمتٗمّمٞمؾ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ومٞمام ؾمٌؼ ( )

ذيمر اًمٕمٚمقي ذم اًمٓمراز أوضمٝم٤ًم ذم أهار شم٘مديؿ إرض قمغم اًمًامء ُمٜمٝم٤م يمقن إرض عم٤م يم٤مٟم٧م ُم٘مرًا ( )
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قمٚمٞمٝم٤م واعمراد سمٕمد ذًمؽ طمٗمظ ُمـ يم٤من ذم وؾمط هذا اًمٕمذاب يت٘مٚم٥م ذم رمح٦م ُمـ اهلل 

وطمرز وٓ يتؿ ذًمؽ إٓ سمذه٤مب اعم٤مء اًمذي ـمٖمك قمغم إرض ومٖمٞم٥َّم ضم٤ٌمهل٤م وهمػم 

دون اُمتيص أو اٟمِمٗمل : عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ سمطء  ﴾ ەئ﴿ ؾمٙمقهن٤م وهدوءه٤م وم٘م٤مل شمٕم٤ممم 

 ٓ حيتٛمٚمف اعمقىمػ وٕن آُمتّم٤مص واًمٜمِمػ ي٠ميت قمغم شمدرج إذن ومٙمٚمٛم٦م 

ومل ي٘مؾ اسمتٚمٕمل عم٤م ذم يمٚمٛم٦م اًمٌٚمع ُمـ » شمٕمٜمل ضمذب اعمٞم٤مه ذم هقم٦م قم٤مضمٚم٦م  (اًمٌٚمع  )

اخلٗم٦م واًمًٝمقًم٦م قمغم اًمٚم٤ًمن ، وٕن يمٚمٛم٦م آسمتالع ومٞمٝم٤م ٟمقع اقمتامل ذم اًمٗمٕمؾ 

ف ومٞمف ي١مذن سم٤معمِم٘م٦م ، سمخالف  وم٢مٟمف دال قمغم اًمًٝمقًم٦م ، ومٞمٙمقن ومٞمف  (اسمٚمٕمل  )وشمٍمَّ

دًٓم٦م قمغم سم٤مهر اًم٘مدرة طمٞم٨م أُمرت سم٤مًمٌٚمع هلذا إُمر اهل٤مئؾ ُمـ اعم٤مء سمحٞم٨م ٓ 

 شيٛمٙمـ شمّمّقره قمغم أؾمٝمؾ طم٤مًم٦م
()

  .

وضم٤مء اًمتّمقير قمؼم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمتًع اًمدٓٓت ، وم٘مد ؿمٌٝم٧م إرض ذم 

ضمذهب٤م ًمٚمامء ذم هقم٦م سمٙم٤مئـ يزدرد اًمٓمٕم٤مم سمال ُمْمغ ًمِمدة ضمققمف ، وطمذف اعمِمٌف 

سمف ورُمز إًمٞمف سمٌمء ُمـ ًمقازُمف وهق اًمٌٚمع قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕم٤مرة اعمٙمٜمٞم٦م ، وهه٤م 

اًمٌالهمل ي٠ميت ذم شمّمقير إرض وىمد أصٌح٧م ذه٦م دمذب اعمٞم٤مه ذم سم٤مـمٜمٝم٤م ضمذسم٤ًم 

ُمتٚمٝمٗم٦م يمتٚمٝمػ اجل٤مئع ًمٚمٓمٕم٤مم ويم٠مهن٤م أصٌح٧م يمٚمٝم٤م أومقاه٤ًم وم٤مهمرة شمتٚم٘مك اعمٞم٤مه ُمـ 

                                                          

ًمٚمًٗمٞمٜم٦م اًمتل شمٙمقن هب٤م اًمٜمج٤مة عمـ ريمٌٝم٤م ويمقن إرض ُم٘مرًا عم٤مئٝم٤م وُم٤مء اًمًامء وطمٞم٨م يٙمقن اضمتامقمٝم٤م 

يم٤مٟم٧م أطمؼ سم٤مًمت٘مديؿ ٕن اًمٖمرض هاليمٝمؿ ذم إرض ٕضمؾ ُم٤م طمّمؾ ُمـ اًمٕمّمٞم٤من واعمخ٤مًمٗم٦م ويمقن 

 ( . 508اًمٓمراز ًمٚمٕمٚمقي ، ص  )اًمٌداي٦م سم٤مًمٖمرق يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٝم٦م إرض 

 ( . 511 )اًمٓمراز ًمٚمٕمٚمقي ص ( )
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اؾمتٕم٤مرة طمٞم٨م ؿمٌف اعم٤مء سم٤مًمٖمذاء وأصم٧ٌم  ﴾ ەئ ەئ﴿ : يمؾ ُمٙم٤من وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٓزم اعمِمٌف سمف وهق اًمٌٚمع ًمٚمٛمِمٌف ، وم٤مٕرض شمت٘مقى سم٤معم٤مء ذم اإلٟم٤ٌمت ًمٚمزرع 

ر قمٔمٛم٦م آىمتدار  وإؿمج٤مر واًمثامر شم٘مقي أيمؾ سم٤مًمٓمٕم٤مم ، ويمٚمٛم٦م اًمٌٚمع هٜم٤م شمّمقِّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ : ذم إذه٤مب اعم٤مء ذم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م صقره ًمٜم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

: ؾمقرة اًم٘مٛمر ، أي٦م  ]  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڃ چ

وُمـ اًمدىم٤مئؼ اًمتل ٓطمٔمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٤من قمغم يمالم اًمًٙم٤ميمل ذم  [ 12 - 11

اؾمتٕم٤مرة اًمٌٚمع ًمٖمقر اعم٤مء ىمقهلؿ إن اًمٜمِمػ أومم ُمـ ضمٕمٚمف اًمٌٚمع ُمًتٕم٤مرًا ًمٖمقر اعم٤مء 

ذم إرض ًمدًٓمتف قمغم ضمذب إرض ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ، يم٤مًمٌٚمع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم احلٞمقان وٕن 

اًمٜمِمػ ومٕمؾ إرض ، واًمٖمقر ومٕمؾ اعم٤مء
()

وهذه اعمالطمٔم٦م دىمٞم٘م٦م إذا ٓطمٔمٜم٤م أٟمف ٓ  

ُي٘مّمد اًمٜمِمػ اعمٕمت٤مد اًمذي يٙمقن قمغم شمدرج وسمطء ، وإٟمام هق ٟمِمػ ُمـ ٟمقع آظمر 

قمغم وضمف اًمنقم٦م اهل٤مئٚم٦م وهبذا يٙمقن هذا اًمٙمالم ذم حمٚمف ، واهلل أقمٚمؿ ، وذم إو٤موم٦م 

اعم٤مء إمم إرض جم٤مز ، ؿمٌف ومٞمف اشمّم٤مل اعم٤مء سم٤مٕرض سم٤مشمّم٤مل اعمٚمؽ سم٤معم٤مًمؽ ومٝمل 

. ُمتٍموم٦م ومٞمف سم٤مٓسمتالع وآٟمتٗم٤مع 

وىم٤مل ُم٤مءك سم٤مإلومراد دون اجلٛمع ٕن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم قمٔمٛم٦م واىمتدار وم٤معمٞم٤مه اًمتل 

ٟمزًم٧م ُمـ اًمًامء ووم٤مرت ُمـ إرض مل شمٙمـ ذم طم٤ًٌمن اًم٘مدرة ؿمٞمئ٤ًم ومام هل إٓ ُم٤مء 

ؾمٞمختٗمل ، واجلٛمع ومٞمف شمٙمثػم ٓ يٚمٞمؼ ذيمره سمٛم٘م٤مم اًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م : وعم٤م ذم 

اإلومراد ُمـ ُمٕم٤مين اًمتٝمقيـ واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠من اعم٤مء اًمٓم٤مهمل قمغم إرض ، وذم 
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اإلومراد واإلو٤موم٦م إمم إرض سمٞم٤من سم٠من إرض مل شمٙمٚمػ ؿمٞمئ٤ًم ومقق ـم٤مىمتٝم٤م ومٝمل 

ؾمتًتققم٥م ُم٤مًء هق ُم٤مؤه٤م ، وىمد شمقاومؼ هذا اإلومراد ُمع شمٜمٙمػم إرض ذم اُمتداد 

. هذه اعمٕم٤مين وشمت٤مسمٕمٝم٤م ذم إسمراز اًمٕمٔمٛم٦م وآىمتدار 

هٜم٤م طمتك ٓ يدظمؾ ذم اًمٌٚمع ُم٤م ًمٞمس ُمرادًا ُمـ سمٚمع  (اسمٚمٕمل  )وَذيَمر ُمٗمٕمقل » 

اجل٤ٌمل واًمٌح٤مر وأٟمقاع إؿمج٤مر واًمًٗمٞمٜم٦م وُمـ ومٞمٝم٤م ، ٟمٔمرًا إمم قمٛمقم إُمر اًمذي 

 شٓ خي٤مًمػ وٓ ُيرد قمـ جمراه
()

  .

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م اًمتل  ﴾ وئ وئ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ىمٌٚمٝم٤م ويم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو ًمؽمشمٞم٥م إواُمر ، طمٞم٨م شم٘مدم أُمر إرض قمغم اًمًامء 

ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم إرض .  وهق إهؿ هٜم٤م ، واىمؽمن ُمع سمالهم٦م اًمٕمٓمػ حمًـ اًمٓم٤ٌمق 

واًمًامء وسمالهم٦م اًمٓم٤ٌمق شمّمقر ىمدرة اهلل ذم أقمٔمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وؾمٚمٓم٤مٟمف اعمٝمٞم٥م ذم 

اٟم٘مٞم٤مد اًمٙمقن يمٚمف ًمف ومجٛمٕم٧م سملم اًمْمديـ وطمٙمٛم٧م سم٠مٟمف شمٕم٤ممم هق اعمتٍمف ذم 

إرض واًمًامء ، وسم٤مضمتامع إرض واًمًامء ودًٓم٦م اًمٕمٓمػ قمغم اجلٛمع 

واًمتنميؽ شمٙمتٛمؾ اًمّمقرة ويًٛمق اعمٕمٜمك ، ويٕمٔمؿ اًمًٚمٓم٤من وضم٤مء اجلٜم٤مس سملم 

اىمٚمٕمل واسمٚمٕمل ذم شمٜم٤مؾمؼ وإي٘م٤مع سمديع طمٞم٨م شمٚمحظ اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٚمٗمٔمٞم٦م اًمت٤مُم٦م سملم 

اًمٙمٚمٛمتلم ذم اشمٗم٤مىمٝمام ذم اًمقزن واًمت٘مٗمٞم٦م ، واعمت٠مُمؾ ذم ٟمداء إرض واًمًامء ُمـ ىمٌؾ 

احلؼ شمٕم٤ممم هٜم٤م يدرك صقرة اًمٗمداطم٦م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٙمقن ُمـ همْم٥م اًمرب 

ضمؾ وقمال ، وم٤مًمًامء اؾمؽمؾمٚم٧م ذم ص٥مِّ ضم٤مم همْمٌٝم٤م قمغم إرض سمام ذيمره اهلل 
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ومٝمل  [ 11: أي٦م  ] ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ شمٕم٤ممم ًمٜم٤م ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر 

ُمًتٛمرة ذم اإلُمٓم٤مر سمال شمقىمػ ، وإرض ُم٤م شمزال خترج ُم٤مءه٤م ، وقمٔمؿ اخلٓم٥م 

طمتك وصؾ إمم هم٤ميتف ، وىم٣م اهلل أُمره ذم اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، ومج٤مء اًمٜمداء هٜم٤م ومٞمف شمٜمٌٞمف 

وًمٗم٧م إمم إرض واًمًامء ويم٠مهنام عم٤م اؾمتٛمرا ذم شمٜمٗمٞمذ أُمر رهبام ٓ يٙم٤مدان ي٘مٗم٤من 

طمتك ٟمقدي٤م ، وم٤مًمتزُم٤م سم٤مُٕمر اًمذي ضم٤مء سمٕمد اًمٜمداء ، واؾمتٕمػم ًمٙمػ ٟمزول اعمٓمر 

يمٚمٛم٦م اإلىمالع ًمٚمًامء وذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م دٓٓت سمٞم٤مٟمٞم٦م يمثػمة ، وم٤مإلىمالع هق شمرك 

اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٗمٕمؾ سمٕمد أن اؾمتٛمر قمٚمٞمف واقمت٤مد ، وذم ذًمؽ شمِمٌٞمف ًمٚمًامء سم٤مًمٗم٤مقمؾ اًمذي 

شمرك ُم٤م يم٤من يٗمٕمؾ ًمٚمِمٌف سمٞمٜمٝمام ذم قمدم ُم٤م يم٤من ، ومٝمذا اًمٗمٕمؾ يّمقر اًمًامء إْذ 

اُمتثٚم٧م ُٕمر رهب٤م وم٠مىمٚمٕم٧م قمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ويم٠مٟمف ُم٤م ٟمزل ُمٜمٝم٤م رء ىمط ًمنقم٦م 

شمّمقر وشمِمػم إمم  (اإلىمالع  )آؾمتج٤مسم٦م وهقم٦م اٟمٙمٗم٤مف اًم٘مٓمر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ويمٚمٛم٦م 

قمٔمٛم٦م هذا اًمٙمػ واًمؽمك : ٕٟمف يمػ وُمٜمع عم٤مء شمٗمتح٧م ًمف أسمقاب اًمًامء ٟٓمدوم٤مقمف 

ر ؿمدة إُمر وُم٤م يم٤من ُمـ آُمتث٤مل اًمنيع سمام ٓ  واٟمّم٤ٌمسمف سمِمدة ، وم٤مإلىمالع يّمقِّ

ر ًمٜم٤م ُم٤م ؾمٞمٙمقن  ٟمجده ذم همػمه٤م ُمـ اًمٙمٚمامت وطمروف اًمٙمٚمٛم٦م وإي٘م٤مع ًمٗمٔمٝم٤م يّمقِّ

قمٜمد آُمتث٤مل ُمـ اٟمجالء اًمًامء واٟم٘مِم٤مع
()

. همٞمقُمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ  

ي٤م أرض اسمٚمٕمل ومٌٚمٕم٧م ، وي٤م  )ومل ئمٝمر هٜم٤م ذيمر اعم٥ًٌم قمٜمد ذيمر ؾمٌٌف ومٞم٘مقل 

طمتك ٓ يتقهؿ ُمتقهؿ إُمٙم٤من اعمخ٤مًمٗم٦م أو قمدم آُمتث٤مل  ( ؾمامء أىمٚمٕمل وم٠مىمٚمٕم٧م

                                                           

وىمد ٓ يٙمقن صمٛم٦م همٞمقم ومٝمذا اعم٤مء ٟمزل ُمـ اًمًامء سم٠مُمر اهلل وًمٞمس يم٤مُٕمٓم٤مر اًمتل حتدث قمـ ـمريؼ ( )

. اًمًح٥م اًمتل شمٌخرت ُمـ إرض واهلل أقمٚمؿ 
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ومٚمذًمؽ ىم٤مل اسمٚمٕمل وأىمٚمٕمل ٕن إُمر اإلهلل ٓ يرد ، واًمٙمقن يمٚمف ظم٤موع ًمًٚمٓم٤من 

 وم٤مؾمتٖمٜمل قمـ ذيمر ذًمؽ هلذا اعمراد وًمإلجي٤مز  (يمـ ومٞمٙمقن  )رسمف ، وًمٞمس ًمف إٓ يمٚمٛم٦م 

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م وىمد أهمٜم٧م قمـ ذيمر اعم٥ًٌم اًم٤ًمسمؼ  (وهمٞمض اعم٤مء  )

ذم مجٚمتل ي٤م أرض اسمٚمٕمل ُم٤مءك ومٌٚمٕم٧م وي٤م ؾمامء أىمٚمٕمل وم٠مىمٚمٕم٧م : ٕهن٤م ضم٤مءت شمٌلم 

اًمٜمتٞمج٦م سمٕمد أُمر إرض واًمًامء طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ذم ذه٤مب اعم٤مء وهمقره ذم سم٤مـمـ 

. إرض 

سمتِمديد اًمٞم٤مء ُمٌٜمٞم٤ًم  (همٞمَّض  )ُمٌٜمٞم٤ًم ًمٚمٛمٗمٕمقل قمغم  (همٞمض  )واظمتػم سمٜم٤مء » 

ومٛمـ أضمؾ اإلجي٤مز ، ًمٓمرح اًمٗم٤مقمؾ وآظمتّم٤مر ومٞمف ، : ًمٚمٗم٤مقمؾ ُٕمريـ ، أُم٤م أوًٓ 

وأُم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم ومٛمـ أضمؾ آؾمتح٘م٤مر قمـ شمٕمريض ذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم أطم٘مر اعم٘مدورات 

ومل  (اعم٤مء  )سم٤مإلو٤موم٦م إمم ضمالًمف ، واعم٘م٤مم ُم٘م٤مم اًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م وإٟمام اظمتػم ًمٗمظ 

ي٘مؾ اًمٓمقوم٤من ، وٓ اعمٓمر إيث٤مرًا ًمالظمتّم٤مر
()

، وعم٤م ومٞمف ُمـ اإلؿم٤مرة سم٤مًمالم اًمتل  

وهمٞمض اعم٤مء اًمذي أُمرٟم٤م إرض واًمًامء سم٢مي٘م٤مقمف ، سمٞم٤مٟم٤ًم حل٤مًمف : ًمٚمٕمٝمد يم٠مٟمف ىم٤مل 

وإيْم٤مطم٤ًم ُٕمره وأٟمف اًمذي وىمع اإلهالك سمف ًم٘مقم ٟمقح ، ومٞمٕمٔمؿ آُمتٜم٤من قمغم ُمـ 

 شسم٘مل ذم اًمًٗمٞمٜم٦م سم٢مزاًمتف
()

  .

ومٞمف شمّمقير إلطم٤ًمس ُمـ ؿم٤مهد ورأى اعم٤مء  (همٞمض  )واًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ذم 

. يٖمٞمض ، وإُمر يتؿ ذم هقم٦م ه٤مئٚم٦م ويم٠من هذا احلدث حيّمؾ ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف 

                                                           

. وُٓمداد اًمتٝم٤مون سمف واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف ( )

 ( . 511ص  )اًمٓمراز ًمٚمٕمٚمقي ( )
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ر ًمٜم٤م ُمٔم٤مهر آؾمتج٤مسم٦م اًمنيٕم٦م  وشمقاًم٧م سمٕمد هذه اجلٛمٚم٦م اجلٛمؾ شمٌلّم وشمّمقِّ

إومٕم٤مل يمٚمٝم٤م  ( وهمٞمض اعم٤مء ، وىميض إُمر ، واؾمتقت قمغم اجلقدي )ُٕمر اهلل 

ُم٤موٞم٦م شم٘مرر وشم١ميمد وىمقع هذه إطمداث وصمٌقهت٤م ، وطمًـ اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو هٜم٤م 

ًمدًٓمتٝم٤م قمغم اًمؽمشمٞم٥م ًمألطمداث قمغم اًمقضمف اًمذي شم٘متْمٞمف اًمٌالهم٦م ومٛمٜمذ أن سمدأ 

يم٤من اًمٕمٓمػ  ﴾ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ : اعمِمٝمد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

سم٤مًمقاو ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف سمدأ سم٤مٕهؿ إذ يم٤من اعمراد إـمالق أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م وظمروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م 

سمًالم سمٕمد أن هٞم٠م هلؿ أؾم٤ٌمب اًمًالُم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٖمرق ، وٓ يتؿ ذًمؽ إٓ 

سم٤مٟمح٤ًمر اعم٤مء قمـ إرض ، ومٚمذًمؽ سمدأ سم٤مٕرض ، وم٠مُمره٤م سم٤مٓسمتالع وعم٤م يم٤من 

آسمتالع وطمده ٓ يٙمٗمل ًمٙمقن اًمًامء ذم إٟمزاهل٤م ًمٚمامء ختٚمػ ُم٤م شمٌتٚمٕمف إرض ومال 

حيّمؾ آٟمح٤ًمر ًمٚمامء ضم٤مء إُمر ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمًامء سم٤مإلىمالع سمٕمد إُمر ًمألرض 

سم٤مٓسمتالع ، وذم إُمر سم٤مإلىمالع ًمٚمًامء ُمراقم٤مة حل٤مل أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م قمٜمد ظمروضمٝمؿ 

طمتك ٓ ي١مذهيؿ اعمٓمر إن يم٤من ىمقي٤ًم أو يٌٚمٚمٝمؿ إن يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم ويًػمًا ، صمؿ ضم٤مءت 

سمٕمد أُمر إرض واًمًامء شمٌلم ذه٤مب ُم٤م قمغم إرض ،  (وهمٞمض اعم٤مء  )مجٚم٦م 

واٟم٘مٓم٤مع ُم٤مدة اًمًامء وهذا ي٘متيض أن شمٙمقن صم٤مًم٨م اجلٛمٚمتلم اعمت٘مدُمتلم صمؿ ىم٤مل 

ر اهلل هاليمف وٟمج٤م ُمـ ىُمدرت ٟمج٤مشمف ،  ﴾ ۆئ ۆئ﴿ : شمٕم٤ممم أي هٚمؽ ُمـ ىمدَّ

وهذا يمٜمف أي٦م ، وطم٘مٞم٘م٦م اعمٕمجزة ، وٓسمد أن شمٙمقن ُمٕمٚمقُم٦م ٕهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م وٓ 

يٛمٙمـ قمٚمٛمٝمؿ هب٤م إٓ سمٕمد ظمروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ، وظمروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُمقىمقف قمغم ُم٤م شم٘مدم، 

اؾمتقت قمغم  )ومٚمذًمؽ اىمتْم٧م اًمٌالهم٦م جملء هذه اجلٛمٚم٦م راسمٕم٦م اجلٛمؾ ويمذًمؽ 

أي اؾمت٘مرت قمغم اجلٌؾ اؾمت٘مرارًا ٓ طمريم٦م ُمٕمف ، ًمتٌ٘مك آصم٤مره٤م آي٦م عمـ  (اجلقدي 
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:  ي٠ميت سمٕمد أهٚمٝم٤م وذًمؽ ي٘متيض أن شمٙمقن سمٕمد يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م ، ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهذا دقم٤مء أوضمٌف آطمؽماس ممـ ئمـ أن اهلالك  ﴾ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ 

رسمام ؿمٛمؾ ُمـ ٓ يًتحؼ اهلالك وم٘مٞمؾ سمٕمدًا ًمٚمٔم٤معملم ، ومج٤مء وصٗمٝمؿ سم٤مًمٔمٚمؿ ًمٞمٕمٚمؿ 

أن اهلالك إٟمام ؿمٛمؾ ُمـ يًتحؼ اًمٕمذاب اطمؽماؾم٤ًم ُمـ هذا آطمتامل وذًمؽ ي٘متيض 

أن شمٙمقن سمٕمد يمؾ ُم٤م شم٘مدم ، وهبذا ٟمرى ذم أي٦م طمًـ اًمٜمًؼ وصح٦م اًمؽمشمٞم٥م ذم 

اجلٛمؾ اعمٕمٓمقف سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ، وُأيت سمالم اجلر ومل ي٘مؾ ومٌٕمدًا ُمـ اًم٘مقم عم٤م 

ومٞمٝم٤م ُمـ آظمتّم٤مص اعمِمٕمرة سمف اًمالم دون ُمـ ، وَأـمٚمؼ صٗم٦م اًمٔمٚمؿ ومل ي٘مؾ 

اًمٔم٤معملم ٕٟمٗمًٝمؿ شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم ؿمٛمقل فمٚمٛمٝمؿ ُمـ مجٞمع اًمقضمقه ، وومٞمف شمٜمٌٞمف قمغم 

ومٔم٤مقم٦م ؿم٠مهنؿ وؾمقء اظمتٞم٤مرهؿ ٕٟمٗمًٝمؿ ومٞمام يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ شمٙمذي٥م اًمرؾمؾ ، وومٞمف 

ذح ًمّمدر اًمرؾمقل سم٤مٟٓمتّم٤مر ًمف قمغم يمؾ ُمـ يمذسمف واًمت٠مد سم٤مًمّمؼم ووقمٞمد عمـ 

يمذسمف سم٤مًمٜمّمٗم٦م وآٟمت٘م٤مم
()

 . 

وجي٥م قمغم اعمت٠مُمؾ أن ي٘مػ قمٜمد يمؾ مجٚم٦م ُمـ هذه اجلٛمؾ ىمٚمٞماًل ًمٞمت٠مُمؾ روقم٦م 

اإلي٘م٤مع وُم٤م ذم اجلٛمؾ ُمـ ىمٍم يقطمل سمنقم٦م أطمداث اعمِمٝمد وهقم٦م اٟم٘مْم٤مء قمٝمد 

اًمٔم٤معملم ، وىمد شمٜم٤مؾم٥م ُمع ذًمؽ يمٚمف سمٜم٤مء إومٕم٤مل ًمٚمٛمٗمٕمقل ُمٜمذ أول يمٚمٛم٦م ذم أي٦م 

ويم٤من ًمتت٤مسمع ذًمؽ شمٜم٤مؾمؼ وشمالؤم صقيت سمديع يتٗمؼ ُمع اعمٕم٤مين اًمتل ضم٤مءت ُمـ 

وىمد ٟمٔمر اإلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين  (ىمٞمؾ ، وهمٞمض ، وىميض ، وىمٞمؾ  )أضمٚمٝم٤م 

                                                           

 هنْم٦م ُمٍم ،  (ط)يٜمٔمر سمديع اًم٘مرآن ٓسمـ أيب اإلصٌع اعمٍمي ، حت٘مٞمؼ طمٗمٜمل حمٛمد ذف ، ( )

 . 512، ويٜمٔمر اًمٓمراز ًمٚمٕمٚمقي ، ص  ( 165 - 164 )ص 
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ذم اًمٌداي٦م وهذا يِمٕمر سم٠من ًمٚمٙمالم  (ىمٞمؾ  )ذم اخل٤ممت٦م سمـ (ىمٞمؾ  )رمحف اهلل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م 

ذم هن٤ميتٝم٤م  (ىمٞمؾ  )ذم سمداي٦م أي٦م و (ىمٞمؾ  )سمداي٦م وهن٤مي٦م وأن إُمر ىمد اٟمحٍم سملم 

وهذا جيٕمٚمٜم٤م ٟمدرك وٟمِمٕمر سم٠من ُم٤م سمٕمد إومم ُم٘مدُم٦م أدت إمم اًمٜمتٞمج٦م اًمنيٕم٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اخل٤ممت٦م ، وأن يمؾ رء ىمد شمؿ سم٢مذن اهلل  (ىمٞمؾ  )واحل٤مؾمٛم٦م اًمتل أوصٚمتٜم٤م هل٤م 

وىمدرشمف
()

  .

أن هُيٚمٙمقا واحلدي٨م ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد قمـ ىمقم فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ وم٤مؾمتح٘مقا ًمذًمؽ 

 طمتك ٓ ُيتقهؿ أن (اًم٘مقم  )وًمذًمؽ ضملء سم٤مًمتٕمريػ سم٤مًٕمػ واًمالم ًمٚمٕمٝمد ذم يمٚمٛم٦م 

احلدي٨م هٜم٤م قمـ آظمريـ ، سمؾ هؿ اًمذيـ ؾمٌؼ ذيمرهؿ ووصٗمٝمؿ سم٤مًمٔمٚمؿ ذم أول 

اًمٙمالم ، وم٤مٔي٦م هٜم٤م ىمد صقرت ُم٤م طمدث سمٕمد اًمٓمقوم٤من ذم أدق شمّمقير وأظمٍم 

قم٤ٌمرة ، ًمٗمت٧م اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل إمم قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ واىمتداره ذم اٟم٘مٞم٤مد اًمٙمقن يمٚمف ًمف 

وـم٤مقمتف وسمث٧م اًمٜمذر واًمرقم٥م ذم ىمٚمقب اعمٕمرولم واعمنميملم ، ويم٤مٟم٧م شمًٚمٞم٦م 

 وشمثٌٞمت٤ًم ًمٚمٛم١مُمٜملم ، وهذا إؾمٚمقب اًمتّمقيري ٟم٘مؾ ًمٜم٤م احلدث واخلؼم ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمرؾمقل 

 يم٤مُماًل ومحؾ ًمٜم٤م اإلطم٤ًمس اعمّم٤مطم٥م ًمف وهذا ُم٤م شمرُمل إًمٞمف اًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م

  طمٞم٨م هتدف إمم اًمت٠مصمػم اًمقضمداين اًمذي يٛمٜمح اًمٜمٗمس شمٙم٤مُماًل ؿمٕمقري٤ًم ومٞم٤مو٤ًم ، 

ر ًمٜم٤م   إن اؾمتحْم٤مر وم٤مقمؾ اًم٘مقل ذم يمؾ اعمٓمقي ذيمره سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل يّمقِّ

قمٔمٞمؿ هقل اًمٌٕمد اعم٘ميض سمف قمغم اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، وذم هذا ُمـ اإلرقم٤مب ًمٙمؾ فم٤ممل 

ُم٤م ومٞمف ، وم٤مًمذي أُمر سم٤مًمٓمقوم٤من سمدءًا وُمٜمتٝمك هق اًم٘م٤ميض سم٤مًمٌٕمد ًمٚم٘مقم اًمٔم٤معملم ومٙم٠مٟمف 

                                                           

 . 45يٜمٔمر دٓئؾ اإلقمج٤مز ص ( )



 

 
 

 

259 

سمٕمد ُمـ ضمٜمس ذًمؽ اًمٓمقوم٤من إسم٤مدة ُمٝمٚمٙم٦م وهذا وضمف ُمـ وضمقه رد اًمٕمجز قمغم 

. اًمّمدر 

وىمد ذيمر اسمـ أيب اإلصٌع وضمقه٤ًم يمثػمة ُمـ اًمٌديع ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وىمد 

ۇئ ﴿ : أطمًـ ذم شمٚمٛمس أهار اًمٙمٚمامت سمام مل يًٌؼ إًمٞمف ، ومػمى أن ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُمـ سم٤مب اإلؿم٤مرة وم٘مد قمؼّم هب٤مشملم اًمٚمٗمٔمتلم﴾ ۇئ
()

قمـ ُمٕم٤مٍن يمثػمة ومٖمٞمض اعم٤مء يِمػم إمم  

.اٟم٘مٓم٤مع ُم٤مدة اعم٤مء ُمـ ٟمٌع إرض وُمٓمر اًمًامء وًمقٓ ذًمؽ عم٤م هم٤مض اعم٤مء   

يرى أٟمف ُمـ اإلرداف وهق اًمتٕمٌػم قمـ ﴾ ۆئ ۆئ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أي هٚمؽ ُمـ ىميض هاليمف ، وٟمج٤م : اعمٕمٜمك سمٚمٗمظ ىمري٥م ُمـ ًمٗمظ اعمٕمٜمك اعمقوقع ًمف 

رت ٟمج٤مشمف ، وإٟمام قمدل قمـ اًمٚمٗمظ اخل٤مص إمم ًمٗمظ اإلرداف ُٕمريـ  : ُمـ ىمدِّ

أطمدمه٤م اظمتّم٤مر أُمر اًمٚمٗمظ ، واًمث٤مين يمقن اهلالك واًمٜمج٤مة يم٤من سم٠مُمر ُمٓم٤مع ، إذ 

 إُمر يًتدقمل آُمرًا ، وىمْم٤مؤه يدل قمغم ىمدرة أُمر ، وـم٤مقم٦م اعم٠مُمقر ، وٓ 

 : حيّمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٚمٗمظ اخل٤مص ، وهق ذم يمت٤مسمف اًمتحرير جيٕمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أن يريد اعمتٙمٚمؿ » ُمـ ىمٌؾ اًمتٛمثٞمؾ وىمد ىم٤مل ذم شمٕمريػ اًمتٛمثٞمؾ ﴾ ۆئ ۆئ﴿ 

ُمٕمٜمك ومال يدل قمٚمٞمف سمٚمٗمٔمف اعمقوقع ًمف وٓ سمٚمٗمظ ىمري٥م ُمـ ًمٗمٔمف وإٟمام ي٠ميت سمٚمٗمظ 

                                                           

وهق شمْمٛملم إًمٗم٤مظ اًم٘مٚمٞمٚم٦م » : وهذا اعمّمٓمٚمح يٕم٤مدًمف ُمّمٓمٚمح اإلجي٤مز وهق ُم٤م يًٛمك سم٢مجي٤مز اًم٘مٍم ( )

وهٜم٤مك إجي٤مز سم٤محلذف وهق ومـ قمٔمٞمؿ ُمـ ومٜمقن اًم٘مقل وُمًٚمؽ دىمٞمؼ ،  ش ُمٕم٤مين يمثػمة ُمـ همػم طمذف

ودمدك أٟمٓمؼ ُم٤م » وم٢مٟمؽ شمرى سمف شمرك اًمذيمر أومّمح ُمـ اًمذيمر ، واًمّمٛم٧م قمـ اإلوم٤مدة أزيد ًمإلوم٤مدة 

 . 146دٓئؾ اإلقمج٤مز ص  ش شمٙمقن إذا مل شمٜمٓمؼ ، وأشمؿ ُم٤م شمٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم إذا مل شمٌـ
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 شأسمٕمد ُمـ ًمٗمظ اإلرداف
()

  .

وهذا اًمٙمالم ومٞمف شمٜم٤مىمض ُمع ُم٤م ىمرره ُمـ يمقن اًمٚمٗمٔمتلم ذم سم٤مب اإلرداف 

اًمذي خيتٚمػ قمـ اًمتٛمثٞمؾ
()

 ﴾  ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  

جيٕمٚمف ُمـ اإلرداف
()

  وم٤مٓؾمتقاء شمٕمٌػم قمـ اؾمت٘مرار اًمًٗمٞمٜم٦م هبذا اعمٙم٤من 

 وضمٚمقؾمٝم٤م ضمٚمقؾم٤ًم ُمتٛمٙمٜم٤ًم ٓ زيغ ومٞمف وٓ ُمٞمؾ وٓ طمريم٦م ُمٕمف وٓ اوٓمراب 

 سمٚمٗمظ ىمري٥م ُمـ ًمٗمظ اعمٕمٜمك ، ويرى ذم أي٦م اًمتٕمٚمٞمؾ ٕن همٞمض اعم٤مء قمٚم٦م 

 آؾمتقاء ، وصح٦م اًمت٘مًٞمؿ إذ اؾمتققم٥م ؾمٌح٤مٟمف أىم٤ًمم أطمقال اعم٤مء طم٤مًم٦م 

ٟم٘مّمف ، إذ ًمٞمس إٓ اطمت٤ٌمس ُم٤مء اًمًامء واطمت٘م٤من اعم٤مء اًمذي يٜمٌع ُمـ إرض 

وهمٞمض اعم٤مء احل٤مصؾ قمغم فمٝمره٤م
()

  .

وسم٘مل أن ٟمٌلم ُم٤م محٚمتف يمٚمٛم٦م آؾمتقاء ُمـ ُمٕم٤مين اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ًمٚم٘مٚمقب واهلدوء 

واًمًٙمٞمٜم٦م وإُمـ اًمت٤مم اًمذي ؾمٞمِمٕمر سمف يمؾ ُمـ يم٤من ذم اًمًٗمٞمٜم٦م سمٕمد شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم فمٝمر إُمقاج اعمتالـمٛم٦م ، اهل٤مئج٦م ه٤مهؿ أن يًت٘مرون وشمًت٘مراًمًٗمٞمٜم٦م ومال 

 . شمتحرك وٓ هتتز وهؿ ؾمٞمتٛمٙمٜمقن ُمـ اخلروج ذم ين وؾمٝمقًم٦م

                                                           

جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث  )حترير اًمتحٌػم ، ٓسمـ أيب اإلصٌع اعمٍمي ، حت٘مٞمؼ طمٗمٜمل حمٛمد ذف ، ط ( )

 . 214 هـ ، ص 1383، اًم٘م٤مهرة ، قم٤مم  (اإلؾمالُمل 

اًمتٛمثٞمؾ هٜم٤م ًمٞمس هق اًمذي ذم اًمتِمٌٞمف سمؾ هق اًمٙمٜم٤مي٦م اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م وًمٞمس اعم٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم دراؾم٦م ًمتٚمؽ ( )

. اعمّمٓمٚمح٤مت ومٚمذًمؽ أوصمر اإلجي٤مز 

 ( . 85 )يٜمٔمر سمديع اًم٘مرآن ص . وىمد ضمٕمٚمف ذم سمديع اًم٘مرآن ُمـ اًمتٛمثٞمؾ ( )

 . 611حترير اًمتحٌػم ص ( )
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(ىمٞمؾ وسمٕمدًا  )وُم٤م محٚمتف ًمٜم٤م ذم آظمر اعمِمٝمد يمٚمٛم٦م 
()

ُمـ ًمٕمٜم٦م ودقم٤مء قمغم  

اًمٔم٤معملم ويم٠من أرضم٤مء اًمٙمقن يمٚمف يردد هذه اًمٚمٕمٜم٦م واًمدقم٤مء ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وذم يمؾ 

وم٤معم٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم طمدي٨م قمـ ىمقم فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ وم٤مؾمتح٘مقا ًمذًمؽ أن » زُم٤من 

يتخٚمص ُمٜمٝمؿ ، وأطمس ذم يمٚمٛم٦م سمٕمدًا ، دًٓم٦م قمغم اًمراطم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل ؿمٕمر هب٤م 

ُمـ ذم اًمٙمقن ، سمٕمد أن ختٚمّمقا ُمـ ه١مٓء اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، وًمٕمؾ ٓؾمتخدام 

 شاعمّمدر اًمذي ي١ميمد أن اًمٗمٕمؾ ىمد شمؿ ، أصمرًا ذم ذًمؽ
()

  .

. وسمٕمد أن شمؿ إُمر وىُم٣م اظمتتؿ اعمِمٝمد سم٤مًمدقم٤مء واًمٚمٕمٜم٦م قمغم اًمٔم٤معملم 

وسمذًمؽ يٓمقى اعمِمٝمد هٜم٤م ًمٜمدظمؾ قمغم ُمِمٝمد ُمٜم٤مضم٤مة ٟمقح ًمرسمف سمِم٠من اسمٜمف ذم ىمقًمف 

. ﴾ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿ : شمٕم٤ممم 

                                                           

ٕن ذم اعمّمدر ٟمقع شم٠ميمٞمد ٓ ي٘مقم سمف اًمٗمٕمؾ وٕن اًمٗمٕمؾ ُم٘مٞمد سم٤مًمزُم٤من ، وأُم٤م  (سمٕمدًا  )وىمد ُأوصمر ( )

. اعمّمدر ومٕم٤مر قمـ هذا اًمت٘مٞمٞمد وُمـ صمؿ يم٤من أسمٚمغ ُمـ ذيمر اًمٗمٕمؾ 

 . 56أمحد سمدوي ص / ُمـ سمالهم٦م اًم٘مرآن د( )



 

 
 

 

262 

.  ﴾ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴿ 

واًمقاو ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م يرى سمٕمض اعمٗمنيـ أهن٤م ٓ شمٗمٞمد اًمؽمشمٞم٥م طمٞم٨م 

يرون أهن٤م ُمرشمٌٓم٦م سم٤معمِمٝمد اًمذي ٟم٤مدى ومٞمف ٟمقح اسمٜمف ىمٌؾ ضمري٤من اًمًٗمٞمٜم٦م وىمٌؾ همرق 

آسمـ
()

  .

ويرى ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٜم٤مر أن شم٠مظمػم هذه أي٦م إمم هذا اعمقىمع اىمتْمتف اًمٌالهم٦م 

اًمٕمٚمٞم٤م ، طمٞم٨م ؾمٌ٘م٧م سم٤مٔي٦م اًمث٤مًمث٦م وإرسمٕملم اًمتل شمّمقر ًم٘م٤مرئٝم٤م وؾم٤مُمٕمٝم٤م ٟمٙم٦ٌم 

اًمٓمقوم٤من سم٠مقمٔمؿ اًمّمقر هقًٓ ورقم٤ًٌم شمٓمٞمش هل٤م إًم٤ٌمب وضم٤مءت سمٕمده٤م أي٦م 

ر ًمٜم٤م يمِمػ ذًمؽ اًمٙمرب اًمٕمٔمٞمؿ سمٙمٚمٛمتلم وضمٞمزشملم ُمـ  اًمراسمٕم٦م وإرسمٕمقن شمّمقِّ

يمٚمامت اًمتٙمقيـ اإلهلل ىميض هبام إُمر سمٜمج٤مة اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم وهالك اعمنميملم 

اًمٔم٤معملم ، وًمق ومّمؾ سمٞمٜمٝم٤م هبذه أي٤مت اًمثالث اًمٚمقايت ووٕمـ سمٕمدمه٤م ًمْم٤مع شمًٕم٦م 

أقمِم٤مر سمالهمتٝمام وشم٠مصمػممه٤م ذم اًمٕمؼمة واعمققمٔم٦م اعم٘مّمقدة ُمـ اًم٘مّم٦م يمٚمٝم٤م ، ويرى أن 

ُم٤م دار سملم ٟمقح واسمٜمف ُم٠ًمًم٦م ومرقمٞم٦م ُمـ ىمّم٦م ٟمقح وًمٞم٧ًم ُمـ صٚم٥م اًم٘مّم٦م طمٞم٨م 

شمدظمؾ ذم اًمٕم٘م٤مئد وأصقل اًمديـ
()

  .

واًمذي ئمٝمر ًمٙمؾ ُمت٠مُمؾ أن ُم٤م دار سملم ٟمقح واسمٜمف ُمـ طمقار وُم٤م يم٤من سملم ٟمقح 

                                                           

 ، شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ اًمِمٝمػم سمتٗمًػم اعمٜم٤مر ، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ، 298 / 5اًمٌحر اعمحٞمط : يٜمٔمر ( )

 ( . 83 / 12 )ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر 

 ( . 83 / 12 )شمٗمًػم اعمٜم٤مر : يٜمٔمر ( )
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ورسمف يم٤من ُمـ صٚم٥م اًم٘مّم٦م وُم٤م طمّمؾ ُمـ همرق ٓسمٜمف يم٤من ُمـ أقمٔمؿ أهداف 

اعمِمٝمد ذم سم٨م اًمرقم٥م واًمٜمذر ، وأٟمف ٓ حم٤مسم٤مة ٕطمد قمٜمد اهلل وٓ يمراُم٦م ًمف ُم٤م دام ىمد 

ارشم٣م همػم ديٜمف يًتقي ذم ذًمؽ أسمٜم٤مء إٟمٌٞم٤مء وهمػمهؿ ، واًمٕمالىم٦م واًمٜم٥ًم ٓ جم٤مل 

هل٤م ُم٤م مل شمٙمـ ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمديـ ، وأي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمد ضم٤مءت ذم ُمقىمٕمٝم٤م اعمٜم٤مؾم٥م ومل 

يٙمـ هٜم٤مًمؽ شم٘مديؿ وٓ شم٠مظمػم وم٤مًمقاو هٜم٤م ًمٚمؽمشمٞم٥م وهذا ُم٤م ئمٝمر ُمـ يمالم اًمٓمؼمي 

رمحف اهلل
()

  .

وم٤مٔي٦م ضم٤مءت ذم ُمٙم٤مهن٤م قمغم أطمًـ ُمقىمع ، وسمٞم٤من ذًمؽ أن ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم 

عم٤م اؿمتد إُمر وه٤مضم٧م إُمقاج وحتريم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م وطم٤مل اعمقج سمٞمٜمف وسملم اسمٜمف 

وأظمذت إُمقاج متٞمؾ سم٤مًمًٗمٞمٜم٦م يٛمٜم٦م وينة وؾم٤مد اهلقل واًمره٦ٌم ، يمؾُّ ذًمؽ 

اىمت٣م ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م أن ُيِمٖمَؾ ٟمٗمس اًمٜمٌل اًمٙمريؿ سمام هق ومٞمف ُمـ احل٤مل واعمقىمػ 

اعمٝمٞم٥م وأن ي٘مٓمع ُم٤م يم٤من ذم ٟمٗمًف وومٙمره ُمـ ؿم٠من اسمٜمف ومل شمرضمع إمم ٟمٗمًف قم٤مصٗم٦م 

اًمٕم٤مـمٗم٦م إٓ سمٕمد أن اؾمتقت اًمًٗمٞمٜم٦م وهدأت اًمٜمٗمقس ومتذيمر اسمٜمف ومتحٗمز ذم ٟمٗمًف 

. ٟمداء رسمف وهق ٟمداء دقم٤مء 

ُمقىمع أي٦م ي٘متيض أن ٟمداء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم » ي٘مقل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر هٜم٤م 

هذا يم٤من سمٕمد اؾمتقاء اًمًٗمٞمٜم٦م قمغم اجلقدي ٟمداًء دقم٤مه إًمٞمف داقمل اًمِمٗم٘م٦م وم٠مراد سمف ٟمٗمع 

اسمٜمف ذم أظمرة سمٕمد اًمٞم٠مس ُمـ ٟمج٤مشمف ذم اًمدٟمٞم٤م ، ٕن اهلل أقمٚمٛمف أٟمف ٓ ٟمج٤مة إٓ 

ًمٚمذيـ يريمٌقن اًمًٗمٞمٜم٦م ، وٕن ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م دقم٤م اسمٜمف إمم ريمقب اًمًٗمٞمٜم٦م 

                                                           

 ( . 60 / 12 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي : يٜمٔمر ( )
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وم٠مسمك وضمرت اًمًٗمٞمٜم٦م ىمد قمٚمؿ أٟمف ٓ وؾمٞمٚم٦م إمم ٟمج٤مشمف ومٙمٞمػ ي٠ًمهل٤م ُمـ اهلل ومتٕملم 

ؾمقرة  ]  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ : أٟمف ؾم٠مل ًمف اعمٖمٗمرة ويدل ًمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ش [46: هقد ، أي٦م 
()

  .

وًمٕمؾ هذا اًمتقضمٞمف هق اًمذي يتقاومؼ ُمع شمرشمٞم٥م اجلٛمؾ ويٌتٕمد قمـ اًمتٙمٚمػ ذم 

اًمت٠مويؾ وهق إُمر اًمٓمٌٞمٕمل ذم شمًٚمًؾ إطمداث ومٙم٤مٟم٧م اًمقاو سمًٞم٤مىمٝم٤م داًم٦م قمغم 

اًمؽمشمٞم٥م ، وم٤مًمٖمرق ىمد شمؿَّ وؾم١مال ٟمقح يم٤من دقم٤مًء ٓسمٜمف سم٤معمٖمٗمرة سم٠من ٓ يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م 

. اًمٙمٗم٤مر ، واهلل أقمٚمؿ 

ضم٤مءت  ﴾ جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

اجلٛمٚم٦م هٜم٤م سم٤مًمقصؾ ويم٤من ُم٘مت٣م اًمٔم٤مهر أن شمٗمّمؾ وٓ شمٕمٓمػ سمٗم٤مء اًمتٗمريع وهل 

ويرى اًمزخمنمي أن اًمٕمٚم٦م ذم جملء  ﴾ ی ی ی﴿ : سمٞم٤من ًمٚمٜمداء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمٗم٤مء يم٤مٟم٧م شمٜمٌئ قمـ ُمٕمٜمك إرادة اًمٜمداء ٓ اًمٜمداء ٟمٗمًف ، وًمق يم٤من اًمٜمداء ُم٘مّمقدًا 

جل٤مءت قمغم ُمثؾ
()

ٺ ٺ ٺ ٿ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم  

أي أراد ٟمداء رسمف وم٠مقم٘م٥م إرادشمف  [ 4 - 3: ؾمقرة ُمريؿ ، أي٦م  ] ﴾ ٿ ٿ

 سم٢مصدار اًمٜمداء إؿم٤مرة إمم اًمؽمدد ذم اإلىمدام قمغم اًمدقم٤مء واًمٜمداء ًمٓمٚم٥م اعمٖمٗمرة

 ًمقًمده ، وًمق ىمٞمؾ سم٠من اًمٗم٤مء
()

هٜم٤م ضم٤مءت ُمـ أضمؾ قمٓمػ اعمٗمّمؾ قمغم اعمجٛمؾ ُمثؾ  

                                                           

 ( . 84 ، 83 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 383 / 2 )اًمٙمِم٤مف : يٜمٔمر ( )

. وم٤مء اًمتٗمًػم أو اًمتٗمّمٞمؾ ( )
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يمام سملم ذًمؽ اًمٌ٘م٤مقمل رمحف اهلل ًمٙم٤من أومم مم٤م ذه٥م  (شمقو٠م ومٖمًؾ  )ُم٤م ذم ىمقًمؽ 

إًمٞمف اًمزخمنمي ُمـ شم٠مويؾ اًمٜمداء سم٢مرادة اًمٜمداء ٕن قمٓمػ اعمٗمّمؾ قمغم اعمجٛمؾ ذم 

ُمقىمػ آؾمتٕمٓم٤مف أسمٚمغ ذم سمًط اًمِمٙمقى واؾمتٜمج٤مز اهلل وقمده سم٢مٟمج٤مء أهٚمف 

واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ، وٕن شمٕم٘مٞم٥م اخلؼم اعمجٛمؾ سمخؼم ُمٗمّمؾ ومٞمف شمدرج وارشم٘م٤مء وإسمراز 

ًمٗمْمؾ اًمزي٤مدة ذم اعمٕمٓمقف
()

  .

وذم أي٦م سمٕمد ذًمؽ اًمتٗم٤مت ُمـ أؾمٚمقب اًمٖمٞم٦ٌم إمم أؾمٚمقب اخلٓم٤مب وأؾمٚمقب 

وذم هذا إؿم٤مرة وشمٚمقيح ُمـ أول  ﴾ ی ی ی﴿ : اًمٖمٞم٦ٌم يم٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إُمر إمم قمدم إضم٤مسم٦م اهلل ًمٜمقح ُمٝمام أومرط ذم دقم٤مئف وسم٤مًمغ ذم قمرض ؿمٙمقاه ، صمؿ 

وذم  ﴾ جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴿ : ضم٤مء اًمٙمالم قمغم اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

آًمتٗم٤مت إمم أؾمٚمقب اخلٓم٤مب إؿم٤مرة إمم ؿمدة ُم٤م ذم ٟمٗمًف طمٞم٨م يتقضمف إمم اهلل 

سم٤مًمدقم٤مء سمٙمؾ ُم٤م ذم ٟمٗمًف ُمـ شمٓمٚمع إمم اإلضم٤مسم٦م واؾمتنماف هل٤م ، وضم٤مء طمذف اًمٞم٤مء 

ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمّمقير ىمرب اعمٜم٤مدى ومٝمق ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٙمقن ىمري٤ًٌم طم٤مرضًا  (رب  )ُمع 

ٓ حيت٤مج ذم ٟمدائف إمم وؾم٤مئط ، وهذا يمٚمف يدل قمغم ُم٤م يم٤من يٛمأل ٟمٗمس ٟمقح قمٚمٞمف 

اًمًالم ُمـ أُمؾ يمٌػم ذم إضم٤مسم٦م هذه اًمدقمقة ، وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ مل جيرؤ قمغم اًمدقم٤مء 

وهق متٝمٞمد ًمالقمتذار  ﴾ حئ مئ ىئ يئ جب﴿ ٓسمٜمف اًمٕم٤ميص ساطم٦م سمؾ يمٜمك وم٘م٤مل 

وُم٤م يم٤من ُمـ اسمٜمف ُمـ  ﴾ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿ : ٕٟمف عم٤م أي٘مـ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

إقمراض وصد وقمدم اؾمتج٤مسم٦م ضمٕمؾ ذًمؽ يمٚمف ذم ٟمٗمًف عم٤م أىمدم قمغم هذا اًمدقم٤مء 

                                                           

 ( . 535 / 3 )ٟمٔمؿ اًمدرر : يٜمٔمر ( )
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واًمٕم٤مـمٗم٦م قمغم اسمٜمف أىمدم وهق ٓ يدري هؾ واًمٓمٚم٥م شمرددًا ، وًمٙمـ عم٤م همٚمٌتف اًمِمٗم٘م٦م 

 ومٚمذًمؽ يمٜمك ذم اًمدقم٤مء ومل يٍمح ، وُمٝمد ًمالقمتذار يم٤من هذا اإلىمدام ذم حمٚمف أم ٓ ؟

مل يٙمـ اًمت٠ميمٞمد ًمٚمخؼم  ﴾ مئ ىئ يئ جب﴿ إن مل ي٘مٌؾ ُمٜمف اًمدقم٤مء وعم٤م أيمد ذم ىمقًمف 

عمجرد آهتامم واًمتامس قمذر اًمِمٗم٘م٦م وم٘مط ، وإٟمام يم٤من يريد هبذا اًمت٠ميمٞمد أن يدظمٚمف 

قمغم ٟمٗمًف ًمٞمٓمرد اًمؽمدد ذم اإلىمدام وهق يًتٖمٞم٨م ٓسمٜمف وأشمٌع اًمت٠ميمٞمد إول سمت٠ميمٞمد 

أي أٟم٤م قمغم قمٚمٛمل سمققمدك ذم أهكم سم٤مًمٜمج٤مة إٓ ﴾ حب خب مب﴿ صم٤من ذم ىمقًمف 

ٓسمٜمل ومٝمق ُمـ أهكم ، ُمـ ؾمٌؼ قمٚمٞمف اًم٘مقل ، وًمٙمٜمل هٜم٤م أـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م وأـمٛمع ومٞمٝم٤م 

وذم هذا أظمذ ٕىمَم دواقمل اًمرمح٦م وهذه اجلٛمؾ حتٛمؾ ًمٜم٤م ُمٕم٤مين إدب ذم ظمٚمؼ 

ض ذم هذه اجلٛمؾ سم٤معمٓمٚمقب ومل  إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمع رهبؿ ، ومٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم قمرَّ

. يذيمره شم٠مدسم٤ًم ُمع اهلل وايمتٗم٤مًء سمٕمٚمٛمف شمٕم٤ممم سم٤محل٤مل 

ر ًمٜم٤م قم٤مـمٗم٦م ٟمقح  ومٛمجلء اًمٜمداء وإقم٘م٤مسمف سم٤مًمتقيمٞمد ذم اجلٛمٚمتلم اًمقاردشملم يّمقِّ

. قمٚمٞمف اًمًالم وؿمٖمٗمف قمغم اسمٜمف وشمٚمٝمٗمف ذم إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء 

ؾمقرة هقد ،  ] ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ىمٞمؾ ي٤م ) ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين ، ومل ي٘مؾ  [ 46: أي٦م 

( ىم٤مل ) ٕن ذم اخلؼم اًمتٗم٤مشم٤ًم إمم ٟمقح سم٤معمخ٤مـم٦ٌم ذم أُمر قمٔمٞمؿ ، ومٜم٤مؾم٥م ذًمؽ  (ٟمقح 

  (ي٤م ٟمقح  )وضم٤مء اًمٜمداء ًمألمهٞم٦م ويم٤من اخلٓم٤مب هٜم٤م سم٤مٓؾمؿ اعمٕملم  (ىمٞمؾ  )دون 

شمٕمٔمٞماًم ًمف وشمنميٗم٤ًم ومل ي٘مع ذم اًم٘مرآن ظمٓم٤مب ُم٤ٌمذ سمٞم٤م حمٛمد سمؾ ي٤م أهي٤م اًمرؾمقل » 



 

 
 

 

267 

 شوختّمٞمّم٤ًم سمذًمؽ قمام ؾمقاه ويًٛمك ظمٓم٤مب اًمٙمراُم٦م
()

  .

واًمٜمداء ًمقن ُمـ اخلٓم٤مب وٓ يٙمقن إٓ ذم أُمر ه٤مم وطملم يٕمٔمؿ هذا إُمر 

ويٙمقن ؿمديدًا يّمح٥م اًمٜمداء أؾم٤مًمٞم٥م أظمرى هل٤م شم٠مصمػم ىمقي ، وهٜم٤م ذم هذه أي٦م 

اًمٙمريٛم٦م إُمر ظمٓمػم وقمٔمٞمؿ طمٞم٨م ضم٤مء اًمتقيمٞمد شم٤مًمٞم٤ًم ًمٚمٜمداء يٌلم قمـ أمهٞم٦م اخلؼم 

ٟمداء ومٞمف ًمٗم٧م وشمٜمٌٞمف ﴾ ٻ﴿ وقمٔمٛمف قمغم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ، ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم 

قمٔمؿ ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ اخلؼم سمٕمد طمٞم٨م ضم٤مء اًمرد ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم سم٠من اسمٜمف ًمٞمس ُمـ أهٚمف إذ إمم 

 ش إٟمف ًمٞمس ُمـ أهٚمؽ إٟمف قمٛمؾ همػم ص٤مًمح» اًم٘مراسم٦م اعمٕمتؼمة هل ىمراسم٦م اًمديـ ٓ ىمراسم٦م اًمٜم٥ًم 

ضم٤مء اًمت٠ميمٞمد سم٢من ًمٚمخؼم ذم اجلٛمٚم٦م إومم ًمتثٌٞمتف وشم٘مريره ذم اًمٜمٗمس عم٤م حيٛمؾ ُمـ اًمٖمراسم٦م 

ُمٗمّمقًم٦م قمام ؾمٌ٘مٝم٤م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين  (إٟمف قمٛمؾ همػم ص٤مًمح  )واًمٍماُم٦م ، وضم٤مءت مجٚم٦م 

. طمٞم٨م ضم٤مءت شمٕمٚمٞماًل عمْمٛمقن اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

وهٙمذا يم٤من شم٠ميمٞمد اخلؼم ُمـ أضمؾ حت٘مٞم٘مف وشمثٌٞمتف ذم اًمٜمٗمس ًمٖمراسمتف  

وًمإليذان سم٠من ىمراسم٦م اًمديـ هم٤مُمرة ًم٘مراسم٦م اًمٜم٥ًم ، وأن ٟمًٌؽ ذم ديٜمؽ وُمٕمت٘مدك » 

ُمـ إسم٤مقمد وإن يم٤من طمٌِمٞم٤ًم ويمٜم٧م ىمرؿمٞم٤ًم ًمّمٞم٘مؽ وظمّمٞمّمؽ ، وُمـ مل يٙمـ قمغم 

ديٜمؽ وإن يم٤من أُمس أىم٤مرسمؽ رمح٤ًم ومٝمق أسمٕمد سمٕمٞمد ُمٜمؽ ، وضمٕمٚم٧م ذاشمف قمٛماًل همػم 

 شص٤مًمح ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ذُمف
()

  .

                                                           

، ُمٍم ، ُمٓمٌٕم٦م  ( 1 )ص٤ٌمح دراز ط/ إؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمِم٤مئٞم٦م وأهاره٤م اًمٌالهمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د( )

 . 280ص  ( م 1986-  هـ 1406 )إُم٤مٟم٦م 

 ( . 384 / 2 )اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ( )
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وًمٚمٛمت٠مُمؾ أن يٜمٔمر ذم قمقد اًمْمٛمػم ُمرشملم قمغم اسمـ ٟمقح وىمد اىمؽمن سم٢من اعم١ميمدة 

طمٞم٨م يتجف اًمْمٛمػم إًمٞمف ًمٞم١ميمد اًمت٘مرير  ش إٟمف ًمٞمس ُمـ أهٚمؽ إٟمف قمٛمؾ همػم ص٤مًمح» 

اًمذي ؾمٞمّمدر ذم طم٘مف ُمـ ظمؼم ٟمٗمل إهٚمٞم٦م قمٜمف ٟٓمتٗم٤مء اًمديـ وشمٗمرع قمـ ىمقًمف 

اًمٜمٝمل قمـ اًم١ًمال ومٞمام ًمٞمس ًمٜمقح  ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ : شمٕم٤ممم 

 ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ قمٚمٞمف اًمًالم سمف قمٚمؿ 

وهٜم٤م ٟمجد أن يمٚمٛم٦م اجلٝمؾ ضم٤مءت يمٜم٤مي٦م قمـ اًمذٟم٥م، وذم ذًمؽ ًمٓمػ سم٤مًمٜمٌل اًمٙمريؿ 

وضمٕمؾ اجلٝمؾ يمٜم٤مي٦م قمـ » ذم قمدم ُمقاضمٝمتف سمذٟمٌف ساطم٦م ومٙم٤من اًمٕمت٤مب ًمٓمٞمٗم٤ًم 

 اًمذٟم٥م ُمِمٝمقر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف 

 ش [67: اًمٌ٘مرة  ]﴾ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﴿ : اًمًالم 
()

  .

ُمققمٔم٦م ذم شمرك اًمتث٧ٌم  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وًمذًمؽ ٟمجد أن ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ىمد سم٤مدر ذم ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة . ىمٌؾ اإلىمدام 

وآؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ُمـ أن ي٠ًمًمف ذم رء ًمٞمس ًمف سمف قمٚمؿ وي٘ملم ىم٤مـمع
()

وهذه اجلٛمٚم٦م  

ضم٤مءت ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين ومل شمٕمٓمػ ٕن أي٤مت ُم٤م زاًم٧م شمّمقر ًمٜم٤م 

احلقار اًمدائر سملم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ورسمف ضمؾ وقمال وهٜم٤م شمتِمقف اًمٜمٗمس عمٕمروم٦م رد 

ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد هذا اًمٕمت٤مب اًمٚمٓمٞمػ ُمـ رسمف يمٞمػ يم٤من ؟ ومج٤مء اجلقاب  

                                                           

 ( . 358 / 6 )شمٗمًػم اًمرازي ( )

ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ اجلٝمؾ ٕٟمف مل يٙمـ ىمد شم٘مرر ذم ذقمف اًمٕمٚمؿ سمٕمدم اعمٖمٗمرة ًمٚمٙم٤مومريـ ومٙم٤من طم٤مًمف ( )

.  ش ٕؾمتٖمٗمرن ًمؽ»  طمٞم٨م ىم٤مل ٕيب ـم٤مًم٥م ملسو هيلع هللا ىلصيمح٤مل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ 

 [ . 47: ؾمقرة هقد ، أي٦م  ] ﴾ ڇ ڇ

وذم هذا اًمرد ُم٤ٌمدرة وُم٤ًمرقم٦م إمم ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة واًمٚمجقء إمم رمح٦م اهلل وقمٗمقه 

وطمذف طمرف اًمٜمداء ًمٚمدًٓم٦م قمغم ىمرب اعمٜم٤مدى ، وإُمؾ اًمٙمٌػم ذم إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٔمٞمؿ اًمرهم٦ٌم واًمتذًمؾ  ﴾ ڦ ڦ ڦ﴿ وأيمد قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف 

واًمتقضمف إمم اهلل ذم ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة ، واعمت٠مُمؾ ذم هذا اًمرد وُم٤م ايمتٜمٗمف ُمـ يمثرة 

ًمٚمْمامئر وطمروف اجلر يدرك صقرة اًمقضمؾ واخلقف واًمره٦ٌم ُمـ ٟمقح قمٚمٞمف 

اًمًالم وهق يٚمقذ سمرسمف ـم٤مًم٤ًٌم ُمٜمف اًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة ، وهٜم٤م يٓمقى هذا اعمِمٝمد وهذا 

احلقار سمٓمٚم٥م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم اعمٖمٗمرة ُمـ رسمف وي٠ميت سمٕمد ذًمؽ اعمِمٝمد اخلت٤مُمل 

اًمذي يٌلم اهلل ومٞمف ُمٜمتف قمغم قمٌده وقمغم اعم١مُمٜملم وىمد ومٝمؿ ُمـ ذًمؽ ىمٌقل اهلل شمٕم٤ممم 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ : ُم٤ٌمدرشمف سمٓمٚم٥م اعمٖمٗمرة طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم ًمٓمٚم٥م ٟمٌٞمف ذم 

 ﴾  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 [ . 48: ؾمقرة هقد ، أي٦م  ]

وهٜم٤م ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م قمام ؾمٌ٘مٝم٤م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين ومٙم٤مٟم٧م ُمٌتدئ٦م 

سم٘مٞمؾ ، وذم اًمٜمداء ًمٜمقح وإُمر سم٤مهلٌقط ُمتٌققم٤ًم سم٤مًمًالم ومٞمف شمْمٛملم خلؼم إضم٤مسم٦م 

دقمقشمف واًمرو٤م قمٜمف وًمذًمؽ ُأومرد ذيمره ظم٤مص٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم ىمٌقل ـمٚمٌف وسمٞم٤من ُمٜمزًمتف 

وذف ُم٘م٤مُمف قمٜمد رسمف ، صمؿ اشمٌع ذيمر ُمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم ُمٕمٓمقوم٤ًم قمٚمٞمف ًمٌٞم٤من 

شمًٙملم ًمٜمٗمًف ويم٤من ُم٘مت٣م » ذف ُمٕمٞمتف ، وهذه اجلٛمٚم٦م اعمٌتدئ٦م سم٘مٞمؾ ومٞمٝم٤م 
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اًمٔم٤مهر أن ي٘مقل ىم٤مل ي٤م ٟمقح اهٌط وًمٙمٜمف قمدل قمٜمف إمم سمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٜم٤مئ٥م ًمٞمجلء 

 ﴾ ائ ائ ەئ ەئ﴿ قمغم وشمػمة طمٙم٤مي٦م أضمزاء اًم٘مّم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمـ ىمقًمف 

ومحّمؾ سمذًمؽ اًمٌٜم٤مء ىمْم٤مء طمؼ اإلؿم٤مرة إمم ضمزء اًم٘مّم٦م ، يمام طمّمؾ سم٤مًمٗمّمؾ 

 شىمْم٤مء طمؼ اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ اًم٘مقل ضمزء اعمح٤مورة
()

  .

إُمر سم٤مهلٌقط شمّمقير ًمٚمٜمزول ُمـ ُمٙم٤من  ﴾ ڍ ڌ ڌ﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًم٤ٌمء هٜم٤م  (سمًالم  )ُمرشمٗمع وهق اجلٌؾ اًمذي اؾمت٘مرت قمٚمٞمف اًمًٗمٞمٜم٦م وذم ىمقًمف 

ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم أي اهٌط ُمّمحقسم٤ًم سمًالم ُمٜم٤م ، وذم ذًمؽ شمّمقير ًمٚمًالم وىمد أصٌح 

ؿمٞمئ٤ًم ُمٚمٛمقؾم٤ًم حمًقؾم٤ًم شمراه اًمٕمٞمقن وشمٚمٛمًف إيدي ، ومٝمق ُمالصؼ ًمٜمقح قمٚمٞمف 

اًمًالم وُمالسمس ًمف ، ومٚمؿ يٕمد اًمًالم هٜم٤م جمرد ؾمالم حيٛمؾ ُمٕم٤مين إُمـ 

واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وإٟمام هق ؾمالم طمل جمًد شمراه اًمٕمٞمقن وشمٚمٛمًف إيدي ، وهذه اًمّمقرة 

اًم٤ٌمرزة ًمٚمًالم شمقطمل سمٛمٕم٤مين اًمرو٤م واًمٙمرم ُمـ اعمقمم اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ٟمٌٞمف سمٕمد عم٦ًم 

اًمتٜمٌٞمف واإلرؿم٤مد اعمِمقب سم٤مًمٕمت٤مب اًمٚمٓمٞمػ ، ومٝمق قمٚمٞمف اًمًالم مل هيٌط إمم إرض 

وطمٞمدًا سمؾ هٌط وذم صحٌتف اًمًالم حيؾ ُمٕمف أيٜمام طمؾ وؾم٤مر ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  

أي أٟمف ٟم٤مؿمئ ُمـ قمٜمده شمٕم٤ممم ، وذم ذًمؽ سمٞم٤من عمزيد اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم وهق  ﴾ ڌ﴿ 

وشمٜمٙمػم اًمًالم واًمٕمٓمػ قمٚمٞمف سم٤مًمؼميم٤مت  (ُمـ  )أؿمد ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمذي ٓ شمذيمر ُمٕمف 

مجٕم٤ًم يٌلم قمٔمٛم٦م هذا اًمًالم واًمؼميم٤مت واًمٗمْمؾ ، وىمدم اًمًالم قمغم اًمؼميم٤مت ٕٟمف 

وم٠مومرده  (قمٚمٞمؽ  )ٓ ومْمؾ ًمٚمخػمات دون أن يٙمقن هٜم٤مًمؽ أُمـ واـمٛمئٜم٤من وىم٤مل 

                                                           

 ( . 88 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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ومِمٛمٚمتٝمؿ اًمٙمراُم٦م  ﴾ ڈ ڈ ژ ژ﴿ شمنميٗم٤ًم ًمف وقمٓمػ قمٚمٞمف ىمقًمف 

ڑ ڑ ﴿ : واًمنمف ومٝمؿ ذم ُمٕمٞمتف طمٞم٨م آُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمقًمف ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٞمف هتديد وشمٕمريض سمٛمنميمل ُمٙم٦م ومٝمؿ ُمـ ذري٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ، ﴾ ک

ومل ي٘مؾ وأُمؿ ممـ ُمٕمؽ ؾمٜمٛمتٕمٝمؿ ٕن احلدي٨م قمٜمٝمؿ وقمـ اًمذيـ ؾمٞمتٙم٤مصمرون ُمـ 

ذري٤مهتؿ وومٞمٝمؿ اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ، واخلؼم هٜم٤م حمذوف شم٘مديره وُمٜمٝمؿ أُمؿ ؾمٜمٛمتٕمٝمؿ ًمدًٓم٦م 

ُم٤م ؾمٌؼ قمٚمٞمف طمٞم٨م إن هذه إُمؿ اًمتل ؾمٞمٛمتٕمٝم٤م اهلل صمؿ يٛمًٝم٤م ُمٜمف قمذاب أًمٞمؿ ًمٞمًقا ُمـ 

مجٚم٦م اًمذيـ شمتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ سمريم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، واعم٘مّمقد هبؿ إُمؿ اعمتٜم٤مؾمٚم٦م واعمتِمٕم٦ٌم 

.ُمٜمٝمؿ واحلذف هٜم٤م يِمٕمر سمٛمدى آٟم٘مٓم٤مع سملم إُمؿ إومم واعمتِمٕم٦ٌم ُمٜمٝم٤م   

وىمد ضم٤مءت هذه أي٤مت قمغم إي٘م٤مع ُمتت٤مسمع ًمف رٟملم ودُمدُم٦م وزجمرة شمقطمل هب٤م 

يمثرة اعمٞمامت اعمتت٤مسمٕم٦م اًمتل مل ٟمِمٕمر ُمع شمت٤مسمٕمٝم٤م وشمقاًمٞمٝم٤م سمث٘مؾ قمغم اًمٚم٤ًمن وٓ سمٜمٌق ذم 

اًمًٛمع وهذه ُمـ ظمقاص ٟمٔمؿ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وم٤معمٞمؿ طمرف صم٘مٞمؾ ُمْمٖمقط يِمد 

قمْمالت اًمٗمؿ يمٚمٝم٤م طمتك ي١مدى ، ومٙمٞمػ سمف إذا شمٙمرر وهق هٜم٤م ىمد شمٙمرر ؾم٧م 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ قمنمة ُمرة يمام يتْمح ذم أي٦م 

.  ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

وهٜم٤م ضم٤مء اإلدهم٤مم سملم اعمٞمٛملم ًمتامصمٚمٝمام واشمٗم٤مىمٝمام ذم اعمخ٤مرج واًمّمٗم٤مت ويٜمٌٖمل 

ًمٚم٘م٤مرئ قمٜمد اضمتامع صمالث ُمٞمامت ُمِمددات ُمتقاًمٞم٤مت أن يٕمٓمل يمؾ طمرف طم٘مف 

ڈ ڈ ﴿ ُمـ اًمتِمديد طمًٌام ومٞمف وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ ُمـ يمٚمٛمتلم أو أيمثر يم٘مقًمف 

 ﴾ژ ژ
()

  .
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وهذا اإلدهم٤مم اجل٤مري سملم اعمٞمامت ومٞمف شمًٝمٞمؾ ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜمٓمؼ وهق فم٤مهرة ُمـ 

اىمتّم٤مد ذم اجلٝمد اًمٕمْمكم » ُمٔم٤مهر آٟمًج٤مم اًمّمقيت واًمتالؤم يؽمشم٥م قمٚمٞمف دوُم٤ًم 

 شووصقل سم٤مًمٜمٓمؼ إمم ُمرُم٤مه ُمـ أىمٍم اًمٓمرق
()

  .

ومٜمحـ ذم طم٤مًم٦م اإلدهم٤مم ٟمحت٤مج إمم ووع واطمد ًمٚم٤ًمن وهق ُم٤م خيٗمػ قمغم 

 اًمٜم٤مـمؼ ويًٝمؾ قمٚمٞمف ، واإلدهم٤مم هٜم٤م يم٤من ُمـ ُمتٛمامت اًمتالؤم وآٟمًج٤مم 

 اًمذي ؾمٝمؾ اًمٜمٓمؼ هبذا احلرف ُمتت٤مسمٕم٤ًم ُمع ُم٤م ذم اًمؽميمٞم٥م اًمٜمٔمٛمل واًمتقزيع 

اًمٌديع ًمٚمٙمٚمامت وسمٜم٤مئٝم٤م قمغم هذا اًمٜمًؼ ُمـ أصمر ذم إطمداث هذا اًمتالؤم اًمٕمجٞم٥م 

ر هذه اعمٞمامت ىمٌؾ اإلدهم٤مم طمٞم٨م يم٤مٟم٧م هٙمذا  ـْ  )وًمٜم٤م أن ٟمتّمقَّ  أُمؿ ُِم

ـْ ُمٕمؽ   . (َُم

ـْ إومم ُمٞماًم ويمذًمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م  (أُمؿ  )وًمٙمـ اإلدهم٤مم ىمٚم٥م شمٜمقيـ  ُمٞماًم وٟمقن ُِم

وىمٚم٥م اًمٜمقن ُمٞماًم واإلدهم٤مم احل٤مصؾ سملم اعمٞمامت يم٤من ًمف إصمر ذم آٟمًج٤مم 

 وآىمتّم٤مد واًمًٝمقًم٦م ذم اًمٜمٓمؼ واًمتٜم٘مؾ ُمـ ُمٞمؿ شمتٌٕمٝم٤م ُمٞمؿ ، ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٓمٞمٌل 

 وعم٤م ذم يمال خمرضمل اعمٞمؿ واًمٜمقن ، ومه٤م ـمرف اًمٚم٤ًمن واًمِمٗم٦م وُم٤م ذم صٗمتٞمٝمام » 

ُمـ اًمذٓىم٦م واًمٖمٜم٦م وشمقؾمٓمٝمام سملم اًمْمٕمػ واًم٘مقة ُم٤م جيؼُم مم٤م طمّمؾ ُمـ صم٘مؾ 

 شاًمتٙمرار
()

  .
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وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م يم٤من ٓضمتامع هذه اعمٞمامت إحي٤مء سمٛمٕم٤مين اعمِمٝمد اًم٘مقي٦م 

وم٤معمقىمػ قمٔمٞمؿ واإلٟمذار ومٞمف ًمٚمٔم٤معملم ؿمديد وُم٤م يم٤من يٙمتٜمػ اعمِم٤مهد ىمٌٚمف ُمـ 

همْم٥م قمؿَّ اًمٙمقن وؾمخط طمؾَّ قمغم اًم٘مقم اًمٔم٤معملم يمؾ ذًمؽ يتقاومؼ ُمع ظمت٤مم 

اعمِم٤مهد هبذا اعمِمٝمد اًمذي شمت٤مسمٕم٧م ومٞمف اعمٞمامت ًمتقطمل ًمٜم٤م سم٤مًمزجمرة واًم٘مقة اًمتل 

. يم٤مٟم٧م حتٞمط هبذه اعمقاىمػ ، واهلل أقمٚمؿ 

ًم٘مد ضم٤مءت اًمّمقرة ذم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م هٜم٤م ُمتالئٛم٦م ُمع هدف اًمًقرة ذم إسمراز قمٜمٍم 

 ، وًمذًمؽ ٟمرى اًم٘مّم٦م شمٕمرض يم٤مُمٚم٦م وٟمرى صقرة اإلهالك ملسو هيلع هللا ىلصاًمتًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

ومٞمٝم٤م شمٌٕم٨م اًمٜمذر واهلقل اًمٕمٔمٞمؿ وشمٌلم قمٔمٛم٦م اعم٘متدر ؾمٌح٤مٟمف ذم هٞمٛمٜمتف قمغم اًمٙمقن 

ت ٟمرى ومٞمٝم٤م اًمتًٚمًؾ اًمٌديع اًمذي يٗميض إمم  يمٚمف ، واعمِم٤مهد اخلٛم٦ًم اًمتل ُمرَّ

اًمقطمدة اعمقوققمٞم٦م وإمم اًمتالطمؿ اًمٌديع اًمذي يِمد مجٞمع أضمزاء اًم٘مّم٦م ويْمٕمٝم٤م ذم 

ادم٤مه واطمد ، إن اًمتّمقير هٜم٤م هيتؿ سمند ضمقهر احلدث ًمٞمتقاصؾ ُمع إطمداث 

إظمرى ذم ٟم٘مالت هيٕم٦م ُم١مصمرة ٓ ٟمجد سمٞمٜمٝم٤م ومجقات إن إطمداث ذم اعمِم٤مهد 

اخلٛم٦ًم شمتالطمؼ وشمتالطمؿ وشمتآزر ُمٜمذ أن سمدأ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم دقمقشمف وىمد أٟمذر 

ىمقُمف وطمذرهؿ ويمرر اًمتحذير هلؿ وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يزاًمقن ذم همٞمٝمؿ ذاهٌقن طمتك ضم٤مء 

اإلقمالم ُمـ رسمف ذم اًمت٠ميٞمس ُمـ ؿم٠مهنؿ ومٙم٤من اقمتزاًمف هلؿ واٟمٍماومف إمم صٜمع اًمٗمٚمؽ 

وهذه يم٤مٟم٧م ُم٘مدُم٦م شمًٌؼ إطمداث اًمٕم٤مصٗم٦م ومتٝمد هل٤م ، وهذه اعم٘مدُم٦م ٟمٚمحظ ومٞمٝم٤م 

آهتامم سمتٝمٞملء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم هلذه إطمداث ًمٞمًتٕمد هل٤م سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ وىمد 

ر  يمثرت ذم هذه اعم٘مدُم٦م اجلٛمؾ اًمٓمٚمٌٞم٦م واعم١ميمدة وىمد شمت٤مسمع اًمت٠ميمٞمد ويمؾ ذًمؽ يّمقِّ

ًمٜم٤م ًمٓمػ اعمقمم ضمّؾ وقمال سمٜمٌٞمف واهتامُمف سمف وشمّمقر ًمٜم٤م ُم٤م يم٤من حيت٤مضمف قمٚمٞمف اًمًالم 
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ذم هذه اًمٗمؽمة ُمـ ـمٛم٠مٟم٦م واهتامم وًمٜم٤م أن ٟمت٠مُمؾ هذا اًمتت٤مسمع واحلِمد ُمـ اعم١ميمدات 

أيمد اخلؼم هٜم٤م سم٢من وأؾمٚمقب اًم٘مٍم سمام  ﴾ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿ 

يٜمٌئ قمـ وضمقب سف ٟمٗمًف قمـ ه١مٓء اًم٘مقم ودقمقهتؿ ، صمؿ ضم٤مء سمٕمد ذًمؽ 

سم٢من واجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م إن هذه ﴾ يت جث﴿ اًمت٠ميمٞمد ذم ؿم٠من إهاليمٝمؿ 

اًمت٠ميمٞمدات اعمتت٤مسمٕم٦م وإؾم٤مًمٞم٥م اخلؼمي٦م اعم١ميمدة اىمتْمتٝم٤م هذه اعم٘مدُم٦م ويمٚمٝم٤م شمٕمٚمـ 

ًمٚمٛمتٚم٘مل ُم٤م يم٤من حيّمؾ ىمٌؾ جملء إطمداث اعمرقم٦ٌم ، وإن اهلقل واًمرقم٥م ًمٞمجده 

اعمت٠مُمؾ يٜمحدر ُمـ هٜم٤م ذم ُمرطمٚم٦م آؾمتٕمداد ىمٌؾ طمٚمقل اًمتدُمػم ، إهن٤م ُمرطمٚم٦م يٜمتٌم 

ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمـمؾ ذم حلٔم٤مشمف إظمػمة ، ويٜمتٔمر أهؾ احلؼ وقمد رهبؿ ، ويمّٚمٝم٤م عم٤ًمت 

شمٌٕم٨م ذم ٟمٗمقس اعمت٠مُمٚملم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ أطمداث شمّمدق ٟمٌل اهلل وشمدومع سمف هق وُمـ 

. آُمـ إمم ًمٓمػ اهلل ورمحتف 

صمؿ ٟمجد هذه اعم٘مدُم٦م شم٘مذف سمٜم٤م هيٕم٤ًم إمم اعمِمٝمد أظمر اًمذي ٟمٌٍم ومٞمف ٟمقطم٤ًم 

قمٚمٞمف اًمًالم ُمٜمٝمٙماًم ذم صٜمع اًمٗمٚمؽ وىمد ُأسمرز هذا اعمِمٝمد ذم صقرة طمٞم٦م 

وأسمرز اعمِمٝمد طم٤مل ىمقُمف وهؿ  (ويّمٜمع اًمٗمٚمؽ  )ُمًتحية قمؼم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع 

يًخرون ُمـ أومٕم٤مًمف ، وهذا اعمِمٝمد اًمذي اًمت٘مط ًمٜم٤م هذه اًمّمقرة إٟمام يم٤من يرُمز إمم 

إسمراز صقرة اًمٌٖمل ُمـ اًم٘مقم واًمٕمتق ىمٌؾ أن حيؾ قمٚمٞمٝمؿ همْم٥م اهلل ًمت١ميمد ًمٜم٤م 

اًمّمقرة سم٘م٤مء اًم٘مقم قمغم همٞمٝمؿ ويمؼمي٤مئٝمؿ إمم آظمر حلٔم٤مهتؿ إن هذا اعمِمٝمد يًٚمٛمٜم٤م 

هيٕم٤ًم إمم ُمِمٝمد اًمتٕمٌئ٦م وُمِمٝمد اًمٖمْم٥م ، وًمٙمـ ىمٌؾ أن يٕمؿ اًمٓمقوم٤من وشمٖمرق 

إرض شمقىمٗمٜم٤م اًمّمقرة قمغم أؿمد وأقمٔمؿ ُمقىمػ حيّمؾ ذم اًم٘مّم٦م يمٚمٝم٤م أٓ وهق 

طمقار ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمع اسمٜمف اًمذي فمٜمف ذم اٟمٕمزاًمف قمـ اًمٙمٗمرة ىمد أراد اًمٕمقدة 
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إًمٞمف إن هذا اعمِمٝمد ىمد اختذ ُمـ احلقار ُم٤مدشمف ، وم٤محلقار هٜم٤م هق اعمحرك ًمألطمداث 

ر ًمٚمِمخّمٞمتلم اًم٤ٌمرزشملم وىمد أفمٝمر ًمٜم٤م طمٜم٤من إسمقة وقمٔمٛم٦م اًمِمٗم٘م٦م وأفمٝمر  واعمّمقِّ

ذم اعم٘م٤مسمؾ ىمًقة اًم٘مٚم٥م اًمٙم٤مومر وقمٜمجٝمٞم٦م اًمٙمٗمر ذم ٟمٗمس اًمقًمد ، طمٞم٨م مل يٕم٠ٌم سمتٚمؽ 

اًمٜمداءات ومل يٕم٠ٌم سمتٚمؽ اًمِمٗم٘م٦م وٓ سمذًمؽ اإلطم٤ًمس اعمتدومؼ ُمـ ىمٚم٥م إسمقة 

احل٤مين ، ًم٘مد يم٤مٟم٧م آي٤مت احلقار طمٚم٘م٦م شمرسمط سملم احلدث وُم١مصمراشمف سمذًمؽ اخلٞمط 

اًمٜمٗمز اًمذي وؿ ؿمت٤مت اخلقاـمر وضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م وطمدة ُمٕمٜمقي٦م وؿمٕمقري٦م ، ًم٘مد أسمرز 

ًمٜم٤م احلقار هٜم٤م احل٤مٓت اًمٜمٗمًٞم٦م ذم صقرة طمًٞم٦م طمٞم٨م أسمرز طم٤مًم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

اًمٜمٗمًٞم٦م وؿمدة ُم٤م وصؾ إًمٞمف ُمـ يمرب قمٔمٞمؿ وهق يرى وًمده حتدق سمف إظمٓم٤مر صمؿ 

ٓ ي٠مسمف ذًمؽ اًمقًمد وٓ يٓمٞمع طمتك أشم٤مه اعمقج اخل٤مـمػ ، صمؿ شمتحرك اًمًٗمٞمٜم٦م وىمد 

ر اعمقج قم٤مًمٞم٤ًم وهٜم٤م وصٚم٧م احلريم٦م  قمرو٧م طمريمتٝم٤م قمؼم اًمّمقرة اعمًتحية وصقِّ

إمم ذروهت٤م وم٤مٕرض متقج يمٚمٝم٤م وشمٕم٩م سم٤مًمٖمْم٥م اإلهلل واحلريم٦م شمٕمؿ يمؾ رء 

اًمًٗمٞمٜم٦م شمتحرك ودمري سمرقم٤مي٦م اهلل ، وٓؿمؽ أن إسمرازه٤م ذم هذه اًمّمقرة هق هدف 

ًمٚمّمقرة ذم إفمٝم٤مر ُم٤م وصؾ إًمٞمف احل٤مل ُمـ ره٦ٌم ، وهل أيْم٤ًم شمٜم٘مؾ ذًمؽ 

اإلطم٤ًمس اًمذي يم٤من يِمٕمر سمف ُمـ يم٤من قمغم ُمتـ شمٚمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م طمتك أُمٜمٝمؿ رهبؿ ُمـ 

يمؾ ظمٓمر حمدق ، إن اعمقج ذم اًمّمقرة إـم٤مر قمٔمٞمؿ ًمٚمٝمقل اًمٜمٗمز اًمذي أهمرق 

. آسمـ وومرق سملم اًمقاًمد ووًمده 

وأوصؾ احلريم٦م ذم إرض إمم ذروهت٤م طمتك شمؿ أُمر اهلل ذم إهالك اًمٔم٤معملم ، 

وهٜم٤م يًٚمٛمٜم٤م اعمِمٝمد إمم ُمِمٝمد ؾمٙمقن اًمٖمْم٥م وقمقدة اهلدوء واًم٘مرار إمم إرض 

وًمٙمٜمف يؼمز ًمٜم٤م اًمٕمٔمٛم٦م وآىمتدار ذم اًمتٍمف ذم اًمٙمقن يمٚمف واهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمف إن 
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اًمّمقرة ذم هذا اعمِمٝمد شمؼمز ًمٜم٤م قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ طمٞم٨م أُمر اًمٙمقن وم٠مـم٤مقمف ، ومٝم٤مهل 

اًمًامء شمٓمٞمع وإرض شمٜم٘م٤مد خل٤مًم٘مٝم٤م ، ومتٔمٝمر ىمدرة اًم٤ٌمري ذم يمقٟمف ، وهذا يرشمٌط 

. سم٤مهتامم اًمًقرة سم٢مسمراز ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة واًمدقمقة إمم اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر 

صمؿ إن اعمِمٝمد هٜم٤م ىمد أسمرز ًمٜم٤م هذا اًمتٕم٤مىم٥م اًمزُمٜمل اًمنيع سمال ُمٝمٚم٦م وٓ اٟم٘مٓم٤مع 

قمؼم اجلٛمؾ اعمقصقًم٦م اعمتت٤مسمٕم٦م وقمؼم إومٕم٤مل اًمتل صٞمٖم٧م ًمٚمٛمٗمٕمقل ًمٌٞم٤من قمٔمٛم٦م 

. آىمتدار وم٤مهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي ي٘مقل ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن 

إن هذا اًمؽماسمط اعمتت٤مسمع ىمد أدى إمم وطمدة ذم إصمر ًمدى اعمتٚم٘مل سمّمقرة » 

ُمريمزة ، وٓؿمؽ أن شمدرج شمٓمقر إطمداث يٛمثؾ ُمٔمٝمرًا قمٔمٞماًم ًمؽماسمط سمٜم٤مئٞم٦م 

احلدث ُمـ اًمداظمؾ ، وٓؿمؽ أن اًمًٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف هذه أي٤مت اًمٙمريٛم٦م 

ؾمٞم٤مق هدي ذم ضمقهر اًمًقرة يمٙمؾ ، وهل اًمًقرة اًمتل أظمٚمّم٧م حلريم٦م إٟمٌٞم٤مء 

ذم دقمقهتؿ إمم اًمتقطمٞمد طمٞم٨م قمرو٧م ُمقاىمػ اًمرؾمؾ وهؿ ي٘مقُمقن سم٤مًمدقمقة وُم٤م 

ووضمٝمقا سمف ُمـ إقمراض وشمٙمذي٥م وؾمخري٦م واؾمتٝمزاء وحتد وهمرور وصؼم ُمـ 

 شإٟمٌٞم٤مء وصم٘م٦م سمرهبؿ وذم ٟمٍم اهلل هلؿ
()

  .

                                                           

 . 344ُمـ مج٤مًمٞم٤مت اًمتّمقير ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، حمٛمد ىمٓم٥م قمٌد اًمٕم٤مل ، ص ( )
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املبحح الجاٌ٘ 

 ٔالكىز -الصٕرة املٕجزة يف سٕرت٘ املؤوٍُٕ 

( املؤمنون ) الصورة املوجزة يف سورة  (أ

أوضمزت صقرة اإلهالك ًم٘مقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م سمام 

يتقاومؼ ُمع ُمقوققمٝم٤م وأهمراوٝم٤م ، طمٞم٨م ذيمَرت اًمًقرة شمًٗمٞمف ىمقم ٟمقح ًمٜمٌٞمٝمؿ 

واؾمتخٗم٤مومٝمؿ سمِمخّمف سمّمقرة أيمثر ساطم٦م وساُم٦م مم٤م ورد ذم همػمه٤م ُمـ اًمًقر 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿ : وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

ومٝمؿ هٜم٤م ىمد  . [ 25 - 24: أي٤مت  ]﴾    ﮼  ﮽    ﮾  ﮿  ﯀   ﯁       

اهتٛمقه سم٤مجلٜمقن ، وأيمدوا ذًمؽ قمـ ـمريؼ أؾمٚمقب اًم٘مٍم ، دومٕم٤ًم ًمإلٟمٙم٤مر : ٕن 

اعم٘م٤مم ي٘متْمٞمف إذ وصٗمقا أقم٘مؾ اًمٜم٤مس سم٤مجلٜمقن ، وىمٍموه قمغم هذه اًمّمٗم٦م ىمٍمًا 

إو٤مومٞم٤ًم ومٞمف ىمٚم٥م ، أي هق جمٜمقن وًمٞمس سمرؾمقل ُمـ اهلل وم٠مقم٘م٥م هذه اجلٛمؾ ُم٤ٌمذة 

دقم٤مء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وـمٚمٌف ًمٚمٜمٍم ُمـ رسمف ، ومج٤مء اًمرد طم٤مؾماًم وهيٕم٤ًم ، ويم٤مٟم٧م 

اًمٕم٤ٌمرات هٜم٤م أظمٍم ، واًمقصؾ سملم اجلٛمؾ ُمتت٤مسمٕم٤ًم ، ومل ٟمجد يمثرة ًمٚمٗمّمؾ سملم 

يمام يم٤من ذم ؾمقرة هقد اًمتل شمقؾمٕم٧م ذم اًمتٗمّمٞمؾ ، ومقرد ومٞمٝم٤م احلقار ، وشمٕمددت اجلٛمؾ 

اعمِم٤مهد ، وإذا ًمقطمظ أن ؾمقرة هقد ٟمزًم٧م ىمٌؾ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن يم٤من ُمٜم٤مؾم٤ًٌم أن شمٙمقن 

إومم أيمثر شمٗمّمٞماًل قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ، وسمام أن اًمٕم٤ٌمرات ىمد شم٘م٤مرسم٧م وشمِم٤مهب٧م ذم يمال اًمًقرشملم 

. وم٢من اًمؽميمٞمز ؾمٞمٙمقن قمغم أوضمف اًمتٕمٌػم اعمختٚمٗم٦م ذم اًمّمقرة هٜم٤م وهٜم٤مك 
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     ﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمقح وىمقُمف ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن 

        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   حت خت مت ىت يت

 [ . 29 - 26: أي٤مت  ]﴾  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ

وهٜم٤م ٟمجد دقم٤مء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم رسمف ضم٤مَء قم٘م٥م احلدي٨م قمـ إقمراض ىمقُمف 

واؾمتٝمزائٝمؿ سمف ، وهذا اًمٓمٚم٥م ٓ ٟمجده ذم ؾمقرة هقد طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف 

ومج٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف  ﴾     ﴿ هٜم٤م 

اًمًالم سمٕمد أن اؾمتٝمزيء سمف ؟ ومج٤مء اجلقاب اًمٌٞم٤مين ويم٠من ؾم٤مئاًل ؾم٠مل ومامذا ىم٤مل قمٚمٞمف 

ودقم٤مؤه قمٚمٞمف اًمًالم سمٓمٚم٥م اًمٜمٍم ي٘متيض ﴾      ﴿

اًمتٕمجٞمؾ ذم اًمٜم٘مٛم٦م هبؿ ، وإٟمزال اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ ، واؾمتئّم٤مهلؿ ، ومج٤مء اًمتٕم٘مٞم٥م ذم 

واًمتٕم٘مٞم٥م سم٤مًمٗم٤مء هٜم٤م يدل قمغم ﴾     ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وم٠موطمٞمٜم٤م  )اعم٤ٌمدرة وهق شمٕم٘مٞم٥م سمت٘مدير مجؾ حمذووم٦م ًمإلجي٤مز ذم طمٙم٤مي٦م اًم٘مّم٦م أي 

وهذا اإلجي٤مز يتٗمؼ ُمع ُمٕم٤مين اًمنقم٦م واحلًؿ ذم  (إًمٞمف أن اصٜمع اًمٗمٚمؽ ومّمٜمع 

أُمرهؿ ، وإُمر سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ ىمد شمْمٛمـ آؾمتج٤مسم٦م واًمنموع ذم اًمٕمٛمؾ ، وهذا ُم٤م 

ٟمجده ُمٗمّماًل ذم ؾمقرة هقد سمام يتٗمؼ ُمع اًمتقؾمع واًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م وم٘مد ورد ىمقًمف 

ٱ ٻ ٻ ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴾     ﴿ : شمٕم٤ممم 

.  ﴾ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
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وُمٜمٝم٤م اؾمتج٤مسم٦م ٟمقح ُٕمر  (اعم١مُمٜمقن  )وهٜم٤م ٟمجد اجلٛمؾ اًمتل ـمقي٧م ذم ؾمقرة 

رسمف وذوقمف ذم صٜمع اًمٗمٚمؽ ، واًمٕمٚمٞم٦م ُمـ ىمقُمف يٛمرون قمٚمٞمف يًخرون ُمـ قمٛمٚمف 

وىمد ـمقي٧م هذه اعمِم٤مهد سمام يتٗمؼ ُمع اإلجي٤مز ، واًمًٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف اًم٘مّم٦م ذم 

 اًم٤ٌمء ؾمٌٌٞم٦م وُم٤م »  ﴾  ﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (اعم١مُمٜمقن  )ؾمقرة 

أي سم٥ًٌم شمٙمذيٌٝمؿ إي٤مي ، ومجٕمؾ طمظ ٟمٗمًف ومٞمام اقمتدوا قمٚمٞمف ُمٚمٖمك  (ُمّمدري٦م  )

واهتؿ سمحظ اًمرؾم٤مًم٦م قمـ اهلل : ٕن آقمتداء قمغم اًمرؾمقل اؾمتخٗم٤مف سمٛمـ أرؾمٚمف 

اٟمٍمين سم٤مًمذي يمذسمقين سمف وهق : وىمد شمٙمقن اًم٤ٌمء آًمٞم٦م وُم٤م ُمقصقًم٦م واعمٕمٜمك 

 شاًمٕمذاب اًمذي طمذرهتؿ ُمٜمف
()

  .

ڭ ڭ ڭ ﴿ : وىمقًمف  ﴾ حب خب مب ىب﴿ : وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ىمد شم٘مدم ﴾ خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت﴿ وىمقًمف  ﴾ ڭ ۇ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ : احلدي٨م قمٜمٝم٤م ذم ؾمقرة هقد وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم هٜم٤م 

.  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ

ضم٤مء اًمٚمٗمظ هٜم٤م ُمقضمزًا سمام يتٗمؼ ُمع اإلجي٤مز ًمٚم٘مّم٦م ، وم٤مٔي٦م ضم٤مءت سمٕمد دقم٤مء 

ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وـمٚمٌف ًمٚمٜمٍم سمٕمد شمٙمذيٌٝمؿ واؾمتٝمزائٝمؿ ، واعم٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم ٟمٍمة 

ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم واؾمتج٤مسم٦م ًمف ، ومٙم٤من اًمتٕم٘مٞم٥م سم٤مًمٗم٤مء اًمداًم٦م قمغم اعم٤ٌمدرة ذم 

اًمقطمل إمم ٟمقح سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ سمٕمد ـمٚمٌف اًمٜمٍم ُم٤ٌمذة ، ومٜم٤مؾم٥م اًمتٕمٌػم اعمقضمز 

ُمٕم٤مين اًمنقم٦م واحلًؿ ذم إُمر ، وأُم٤م ذم ؾمقرة هقد اًمتل ومّمٚم٧م ذم صقرة 

                                                           

 ( . 45 / 18 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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اإلهالك وم٢مٟمف يٚمحظ ومٞمٝم٤م اًمتٓمقيؾ ذم اًمٙمالم سمام يتقاومؼ ُمع اًمتٗمّمٞمؾ اًمقارد 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: ًمٚمٛمِم٤مهد ومٞم٠ميت ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُمقازي٤ًم عم٤م ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن إٓ أٟمف خيتٚمػ سمام ومٞمف ُمـ ُمالءُم٦م ﴾ چ چ

اًمتٗمّمٞمؾ ، ومج٤مءت طمتك اًمتل ًمٚمٖم٤مي٦م شمِمػم إمم شمٚمؽ إطمداث اعمٗمّمٚم٦م ُمٜمذ أن سمدأ 

ٟمقح سمّمٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م ، طمتك اٟمتٝمك ُمٜمٝم٤م وضم٤مء زُمـ اًمٕمذاب واًم٘مقم ذم همٞمٝمؿ 

وؾمخريتٝمؿ ، ومٜم٤مؾم٥م جملء طمتك ُمقوققمٝم٤م اعمٌٜمل قمغم آؾمتٞمٗم٤مء واًمٓمقل ، وهذه 

اًمتل ًمٚمٖم٤مي٦م ٟمجده٤م ىمد ـمقي٧م ذم ؾمقرة  (طمتك  )اعمِم٤مهد اًمتل ذيمرت وشمْمٛمٜمتٝم٤م 

 ﴾ ۆ ۆ﴿ : اعم١مُمٜمقن وٟم٤مؾم٥م جملء إذا ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمـ إجي٤مز ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 (اعم١مُمٜمقن)وإُمر ذم ؾمقرة  ﴾ ڃ ڃ ڃ﴿  ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ، وذم ؾمقرة هقد

ضم٤مء ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمٗم٤مء اًمراسمٓم٦م سمام يتقاومؼ ُمع اإلجي٤مز ، واًمًٚمؽ سمٛمٕمٜمك اإلدظم٤مل ، وأُم٤م 

وهذا اًمتٓمقيؾ  (ىمٚمٜم٤م  )ُمًٌقىم٤ًم سمٙمٚمٛم٦م  (امحؾ  )ذم ؾمقرة هقد وم٘مد يم٤من ومٕمؾ إُمر 

. يتٗمؼ ُمع طم٤مل اًمًٌط واًمتٗمّمٞمؾ وُمقاوم٘م٦م اعم٘م٤مم 

واعمت٠مُمؾ جيد أن يمٚمٛم٦م احلٛمؾ ذم ؾمقرة هقد شمّمقر ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ 

اإلدظم٤مل طمٞم٨م شمٙمقن اًمدواب ىمري٦ٌم ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م ، وُم٤م قمٚمٞمف إٓ أن حيٛمٚمٝم٤م إمم 

اًمًٗمٞمٜم٦م هق وُمـ آُمـ ُمٕمف وم٘مد يٙمقن هٜم٤م طمٙم٤مي٦م عم٤م ظم٤مـمٌف اهلل سمف قمٜمد طمدوث 

اًمٓمقوم٤من وأن قمٚمٞمف أن حيٛمؾ هذه اًمدواب إمم اًمًٗمٞمٜم٦م سمنقم٦م ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م وم٘مد 

ُمٝمدت أي٤مت ُمـ ىمٌؾ يمٞمػ يًتٕمد ُٕمر اهلل ، وعم٤م ايمتٛمؾ يمؾ رء وضم٤مء اًمٕمذاب 

 هٜم٤م شمّمقر ًمٜم٤م هذه اعمرطمٚم٦م احلرضم٦م واًمنيٕم٦م ، وأُم٤م يمٚمٛم٦م  (امحؾ  )ضم٤مءت يمٚمٛم٦م 
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وم٢مهن٤م ضم٤مءت شمّمقر اعمرطمٚم٦م اًمتل يم٤من اخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م ًمٜمقح ىمٌؾ طمدوث  (اؾمٚمؽ  )

اًمٓمقوم٤من وُم٤م جي٥م قمٚمٞمف أن يٗمٕمٚمف قمٜمد طمدوصمف
()

 ، وأصؾ دًٓم٦م اًمٗمٕمؾ ذم اًمٚمٖم٦م 

شمِمػم إمم ُمٕمٜمك اًمٜمٗم٤مذ ذم اًمٓمريؼ ، واًمًٚمقك سمٛمٕمٜمك ؾمٚمقك اًمٓمريؼ ، وهبذا اعمٕمٜمك 

ٟمٗمٝمؿ ُم٤م يتقضم٥م قمغم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ومٕمٚمف ىمٌؾ طمدوث اًمٓمقوم٤من ، وهق ؾمقق 

هذه احلٞمقاٟم٤مت وشمقضمٞمٝمٝم٤م إمم ُمٙم٤من اًمًٗمٞمٜم٦م طمتك شمًٚمؽ اًمٓمريؼ وشمدظمؾ اًمًٗمٞمٜم٦م، 

 وذم هذا ُم٤م يِمػم إمم دىم٦م ُم٤م ذم اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين اًمٙمريؿ ُمـ دٓٓت ، وىمد سملّم اًمٓم٤مهر سمـ

قم٤مؿمقر أن اًمٙمٚمٛمتلم شمّمقران ُمرطمٚمتلم خمتٚمٗمتلم ، وم٤مُٕمر سم٤محلٛمؾ يم٤من قمٜمد 

طمدوث اًمٓمقوم٤من ، وإُمر سم٤مًمًٚمؽ يم٤من ىمٌؾ طمدوث اًمٓمقوم٤من
()

  .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ : ويٜمتٝمل اعمِمٝمد ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وم٤مًمّمقرة هٜم٤م ٓ ٟمرى ومٞمٝم٤م طمديث٤ًم ﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

قمـ اًمٕمذاب وٓ قمـ اًمٜمٝم٤مي٦م اًمتل آل إًمٞمٝم٤م اًمٔم٤معمقن إٓ سمام يٗمٝمؿ ُمـ إُمر سم٤محلٛمد 

قمغم اًمٜمج٤مة ُمـ اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، وم٢من ذًمؽ ي٘متيض أن اهلل ىمد أهٚمؽ اًمٔم٤معملم وطم٘مؼ 

. اًمٜمج٤مة واًمٜمٍم ًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم ومٙم٤مٟم٧م اًمٙمراُم٦م وآُمتٜم٤من واًمٗمْمؾ 

وهذا ُم٤م يقاومؼ اإلجي٤مز وهمرض اًمّمقرة هٜم٤م طمٞم٨م هتدف إمم إسمراز طمدث 

اإلٟمج٤مء واًمٜمٍمة ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم ، وحت٘مٞمؼ اًمٕمزة هلؿ سمٕمد 

                                                           

هذا اًمتخري٩م وآؾمتٜم٤ٌمط يتامؿمك ُمع يمالم اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر وإٓ وم٢مٟمف ىمد ُمرَّ سمٞم٤من أن إومم ذم ذًمؽ ( )

أن احلٛمؾ يٛمثؾ ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم ُمرطمٚم٦م اًمًٚمؽ وهل ُمرطمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م سمام سُملمِّ ؾم٤مسم٘م٤ًم واهلل أقمٚمؿ شمٕم٤ممم 

. سمٛمراده 
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أن ـمٚم٥م اًمٜمٍم ُمـ رسمف وم٤معم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمٙمريؿ واُمتٜم٤من يتقاومؼ ُمع يمؾ ُم٤م ذيمر ذم آي 

ٟمٕمؿ ُمتٜم٤مؾم٦ٌم وآٓء ُمتقاًمٞم٦م ، وهلذا مل يذيمر اًمٕمذاب إٓ سم٤مإليامء » اًمًقرة ُمـ 

ومل يٙمـ ًمٞمالئؿ ذيمر اًمٕمذاب  ﴾ ڎ ڎ ﴿اًمقضمٞمز قم٘م٥م إُمر سم٤مًمٕم٤ٌمدة وذم ىمقًمف 

واإلومّم٤مح سمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمتذيمػم سم٢مطم٤ًمٟمف ؾمٌح٤مٟمف وإٟمٕم٤مُمف ُمـ أول اًمًقرة إمم 

 شهٜم٤م
()

  .

 وشمثٌٞم٧م ىمٚمٌف طمٞم٨م شم٘مرر أن اًمٕمزة هلل ملسو هيلع هللا ىلصواًمّمقرة هٜم٤م هتدف إمم شمًٚمٞم٦م اًمٜمٌل 

وًمرؾمٚمف وهلذا اًمديـ وإن ىمؾ ُمتٌٕمقه ، وأن اًمٕم٤مىم٦ٌم احلًٜم٦م واعمآل احلًـ ٓسمد أن 

يٙمقن ٕوًمٞم٤مء اهلل ، وذم ذًمؽ شمٕمريض سم٤معمنميملم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م ، وحتذير هلؿ سم٠من 

:  طم٤مهلؿ ؾمٞمٙمقن يمح٤مل ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ إُمؿ اعمٙمذسم٦م ، واًمتٕمٌػم سم٢مذا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يٗمٞمد حت٘مؼ آؾمتقاء واًم٘مٓمع سمف  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ 

ي١ميمد ذًمؽ جملء اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض سمٕمد إذا طمٞم٨م ي٘مرر وي١ميمد صمٌقت ذًمؽ ، وأٟمف أُمر 

حم٘مؼ : ٕٟمف سم٠مُمره شمٕم٤ممم وىمدرشمف ، وىمد ضم٤مء إومراده قمٚمٞمف اًمًالم ذم أي٦م سم٤مًمْمٛمػم 

ُمع اؿمؽماك اًمٙمؾ ذم آؾمتقاء عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ  (ىمؾ  )وسم٤مُٕمر ذم  (أٟم٧م  )اعمٜمٗمّمؾ 

إفمٝم٤مٍر ًمٗمْمٚمف وقمٚمق ُمٜمزًمتف قمٜمد رسمف وًمٙمقٟمف أقمٚمؿ سمرسمف وأقمرف ُمـ همػمه ، ومٞمٙمقن 

احلٛمد ُمٜمف أشمؿ وأيمٛمؾ ، ُمع ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اإليامء إمم يمؼمي٤مء اهلل شمٕم٤ممم وأٟمف قمز 

ذم ىمقًمف  (قمغم  )وضمؾ ٓ خي٤مـم٥م يمؾ أطمد ُمـ قم٤ٌمده ، وشمقاومؼ إيراد طمرف اجلر 

ُمع ُم٤م شمْمٛمٜمتف أي٤مت ُمـ اإليمرام  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ شمٕم٤ممم 
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وآؾمتقاء هٜم٤م يٕمٜمل » واحلٗم٤موة وآُمتٜم٤من وم٘مد متٙمٜمقا سمرمح٦م اهلل ُمـ اًمٗمٚمؽ 

آقمتالء وإظمذ سمزُم٤مم اعمٕمتغم قمٚمٞمف ، ويم٠من اًمٗمٚمؽ ىمد داٟم٧م سم٠مُمر اهلل هلؿ وشمذًمٚم٧م 

 شًمريمقهبؿ ومّم٤مرت ـمقع سمٜم٤مهنؿ
()

  .

 (ذم  )ذم ُم٘م٤مم اعمٜم٦م واًمتنميػ أدل ُمـ ذيمر طمرف اجلر  (قمغم  )ومحرف اجلر 

 وذم شمٙمرر ومٕمؾ (هقد  )اًمذي ذيمر ذم ُمِمٝمد يّمقر خم٤مـمر إُمقاج وهقهل٤م ذم ؾمقرة 

ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٞم٤من ًمتٕمدد اًمدقم٤مء واًمٜمٕمؿ ، وم٤مٕول شمْمٛمـ دومع  (ىمؾ  )إُمر 

واًمث٤مين شمْمٛمـ ضمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م واًمٗم٤مئدة ذم ىمقًمف  ﴾ پ ڀ ڀ ڀ﴿ اعمية ذم ىمقًمف 

وًمذا يم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو ذم هم٤مي٦م احلًـ  ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ : شمٕم٤ممم 

واًمٌٞم٤من وأن ىمدم دومع اعمية قمغم اإلٟمزال ذم اعمٜمزل اعم٤ٌمرك ، وم٤مًمقاو داًم٦م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م 

ووع ًمٚمٛمٔمٝمر ُمقوع اعمْمٛمر ﴾ ڀ ٺ ٺ﴿ : قمغم اًمؽمشمٞم٥م وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمذُمٝمؿ سم٤مًمٔمٚمؿ اًمذي اؾمتح٘مقا ُمـ أضمٚمف اإلهالك ، وذم اًمتٕمريػ سم٠مل دًٓم٦م قمغم 

أهنؿ ىمقم ٟمقح وًمٞمس همػمهؿ ، وأهنؿ ُمٕمٝمقدون سم٤مًمٔمٚمؿ ُمٕمروومقن سمف ، وذم ذيمر 

. ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ : اًمٜمج٤مة دون ذيمر اإلهالك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إؿم٤مرة إمم أٟمف ٓ يٜمٌٖمل اعمنة سمٛمّمٞم٦ٌم أطمد وًمق قمدوًا ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م ُمّمٞم٦ٌم ًمف  » 

 سمؾ عم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ اًمًالُم٦م ُمـ رضره وشمٓمٝمػم إرض ُمـ وؾمخ ذيمف 

 شوإوالًمف
()

  .
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مل ُيذيمر هٜم٤م  ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إُمر سم٤مهلٌقط ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م ، طمٞم٨م ضم٤مء إُمر سم٤مهلٌقط ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ؾمقرة هقد 

. سمٕمد أن اؾمت٘مرت قمغم اجلقدي وأهٚمؽ اهلل اًمٔم٤معملم 

وهٜم٤م يم٤من احلدي٨م يمٚمف قمـ اًمتٙمريؿ واحلٗم٤موة سمٜمقح وُمـ ُمٕمف ، وذيمر اًمٗمْمؾ 

 اًمذي آًمقا إًمٞمف ، وًمذا ضم٤مء إُمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف سم٠من حيٛمده قمغم 

ُم٤م ؾمٝمؾ ًمف ُمـ ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة ، وأن قمٚمٞمف أن ي٠ًمًمف ٟمزوًٓ ذم ُمٜمزل ُم٤ٌمرك قم٘م٥م شمٚمؽ 

اًمرطمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ، وم٤معم٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم اُمتٜم٤من طمٞم٨م مل ي٘مػ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمغم أُمر 

اًمٜمج٤مة واخلالص ُمـ اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، ورؾمق اًمًٗمٞمٜم٦م ، وٟمزوهلؿ ُمٜمٝم٤م ، سمؾ ضمٕمؾ 

ُمٜمزًٓ سمْمؿ » اهلل هلؿ إرض ُمٜمزًٓ ُم٤ٌمريم٤ًم وشمٙمٗمؾ هلؿ صالح أُمرهؿ ومٞمٝم٤م وىمرئ 

َُمٜمِزًٓ سمٗمتح اعمٞمؿ ويمن : اعمٞمؿ وومتح اًمزاي قمغم أٟمف ُمّمدر أي إٟمزآً ُم٤ٌمريم٤ًم وىمرئ 

 شاًمزاي قمغم أٟمف اؾمؿ ُمٙم٤من أي ُمقوع اًمٜمزول
()

  .

وهٜم٤م ٟمجد أن اًم٘مراءشملم ىمد دًمت٤م قمغم اإلٟمزال ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م اًمذي أؿم٤مرت إًمٞمف 

وأٟمف يم٤من ٟمزوًٓ ومٞمف ين وؾمٝمقًم٦م  ﴾ ڍ ڌ﴿ : ؾمقرة هقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وأُمـ ، ودًم٧م قمغم اعمٙم٤من اًمذي ؾمٞمحؾ ومٞمف ويتخذه ُمًٙمٜم٤ًم ، وأن هذا اًمٜمزل 

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ : واعمقوع يًتتٌع ظمػمًا يمثػمًا، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ضمٜم٤مس اؿمت٘م٤مق شمٓمٚمٌف اعمٕمٜمك واؾمتدقم٤مه اعم٘م٤مم 
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وـمٚم٥م اخلػم ُمـ اعمٜم٤مزل ممـ هق ظمػم ُمٜمزل ي٘متيض أٟمف يٜمزًمف وإن مل يٓمٚم٥م » 

 طمتك يم٠مٟمف حم٘مؼ ىمٌؾ اًمٓمٚم٥م ، وأُم٤م اًمتقؾمؾ ومألن اًمثٜم٤مء قمغم اعمحًـ يٙمقن ُمًتدقمٞم٤مً 

 شإلطم٤ًمٟمف ، وىمد ىم٤مًمقا إن اًمثٜم٤مء قمغم اًمٙمريؿ يٖمٜمل قمـ ؾم١ماًمف
()

  .

وأُم٤م اًمٌٜم٤مء اًمّمقيت ًمٚمّمقرة وم٘مد ضم٤مءت أي٤مت قمغم وم٤مصٚم٦م اًمٜمقن ، وطمرف 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٜمقن ًمف ٟمؼمة ىمقي٦م ذم اًمًٛمع يتالءم ُمع اعمٕم٤مين اًم٘مقي٦م وإطمداث 

 ( اعمٜمزًملم يمذسمقن ، ُمٖمرىمقن ، اًمٔم٤معملم ، )واًمٗمقاصؾ ضم٤مءت ُمتت٤مسمٕم٦م يم٤مًمت٤مزم 

شمّمقر ًمٜم٤م اًمتٙمذي٥م واإلقمراض اًمذي مت٤مدوا ومٞمف  (يمذسمقن  )واًمٗم٤مصٚم٦م ذم يمٚمٛم٦م 

واؾمتٛمروا قمٚمٞمف قمؼم اُمتداد اإلي٘م٤مع سم٤معمد اًمٕم٤مرض ًمٚمًٙمقن ويمذًمؽ يٚمحظ اُمتداد 

وُم٤م أطمدصمتف اًمٜمقن ﴾ مت ىت﴿ : اإلي٘م٤مع ذم اًمٗم٤مصٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُمـ رٟملم ضمٝمػم حيٙمل اًمٗم٤مضمٕم٦م اعم١معم٦م واعمّمػم اعمرشم٘م٥م اعمتحتؿ قمؼم اؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م 

اعم١ميمدة ، ورٟملم اًمّمقت اعمٛمتد ذم اًمٗم٤مصٚم٦م قمؼم اعمد اًمٕم٤مرض ًمٚمًٙمقن ، وهٙمذا 

يتقاومؼ اإلي٘م٤مع ُمع اعمٕم٤مين ويتالزم ، وسمٕمد هذا اًمٕمرض طمقل اًمّمقرة وسمٜم٤مئٝم٤م ذم 

ؾمقريت هقد واعم١مُمٜمقن وُم٤م اشمْمح ُمـ ومروىم٤مت ذم سمٜم٤مء اًمّمقرشملم ُمـ إجي٤مز وشمٗمّمٞمؾ يٕمقد 

. إمم اهلدف اًمذي رُم٧م إًمٞمف يمؾ صقرة ذم يمال اًمًقرشملم 

ومًقرة هقد رُم٧م إمم سم٨م اًمٜمذر واًمرقم٥م ومتقؾمٕم٧م ذم إسمراز ُمِم٤مهد اإلهالك 

وم٘مد أوضمزت ٕهن٤م هتتؿ  (اعم١مُمٜمقن  )وسمًط صقره وأطمداصمف ، وأُم٤م ذم ؾمقرة 

سمج٤مٟم٥م اًمٜمٍمة واًمتٙمريؿ ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم ، وم٠مسمرزت 
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ضم٤مٟم٥م اًمٜمج٤مة وآٟمتّم٤مر واًمٗمْمؾ وُمـ هٜم٤م ٓ ٟمجد ذم اًمّمقرة فمٝمقرًا ٕطمداث 

اإلهالك إٓ سمام أؿم٤مرت إًمٞمف ذم أوهل٤م ُمـ اإلظم٤ٌمر سم٠من ىمقُمف ؾمٞمٖمرىمقن ، وسمام شمْمٛمٜمف 

. احلدي٨م قمـ اًمٜمج٤مة وم٢مٟمف ي٘متيض أن ىمقُمف ىمد أهٚمٙمٝمؿ اهلل 

إنَّ اًمّمقرة هٜم٤م ىمد ضم٤مءت ذم مجؾ ُمقصقًم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ آؾمتٕم٤مرة واًمتِمٌٞمف 

رت ًمٜم٤م اًمٕمذاب وهقًمف ،  اًمذي يم٤من يالطمظ ذم اًمّمقرة ذم ؾمقرة هقد اًمتل صقَّ

وىمد سمرز ذم اعمِمٝمد هٜم٤م شمت٤مسمع إؾم٤مًمٞم٥م اًمٓمٚمٌٞم٦م اًمتل اؾمتدقم٤مه٤م اعم٘م٤مم ًمألُمر سم٤مًمِمٙمر 

وآُمتٜم٤من ًمٚمخ٤مًمؼ وُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم سمداي٦م اعمِمٝمد سمّمٜمع اًمٗمٚمؽ 

. واخت٤مذه وؾمٞمٚم٦م اًمٜمج٤مة سمٕمد ـمٚمٌف ًمٚمٜمٍم ُمـ رسمف 

ويم٤من آهتامم سم٠مُمر اًمٜمج٤مة واإلضم٤مسم٦م ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم هق إسمرز وًمذًمؽ 

ظمٚم٧م اًمّمقرة ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل اطمتِمدت ويمثرت ذم ؾمقرة هقد قمٜمدُم٤م 

. صقرت ًمٜم٤م هقل اًمٕمذاب وومجٕم٦م إُمر 

: الصورة املوجزة يف سورة القمر ووجه داللتها  (ب

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ هالك ىمقم ٟمقح 

  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
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 (اعم١مُمٜمقن)وهٜم٤م يٚمحظ أن اعمِمٝمد ىمد شمٗمرد سمٌمء مل يقضمد ذم ؾمقريت هقد و

طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف شمّمقير ًمٙمٞمٗمٞم٦م طمدوث اًمٓمقوم٤من وأٟمف ىمد يم٤من سم٤معم٤مء اًمٜم٤مزل ُمـ اًمًامء 

وىمد ُم٣م ذم ؾمقرة هقد شمّمقير ُم٤م أطمدصمف اًمٓمقوم٤من ُمـ . واعم٤مء اعمتٗمجر ُمـ إرض 

إهالك اًمٔم٤معملم ، وُم٤م يم٤من ُمـ هن٤مي٦م ُٕمره ، دون سمٞم٤من ًمٙمٞمٗمٞم٦م طمدوصمف إٓ سمام أؿم٤مرت 

 هقد ،  )إًمٞمف ُمـ اًمت٘م٤مء اعم٤مء ، وهٜم٤م ٟمجد اًمتٙم٤مُمؾ اًمٌديع سملم اًمًقر اًمثالث 

ذم إيْم٤مح صقرة اإلهالك ًم٘مقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سمام يتالءم  (واعم١مُمٜمقن ، واًم٘مٛمر 

ُمع يمؾ ؾمقرة ، وإهمراض وإهداف اًمتل شمرُمل إًمٞمٝم٤م وؾمقرة اًم٘مٛمر شمريمز قمغم 

 ىمْمٞم٦م اإلقمراض واًمتٙمذي٥م ومتٌدأ سمف ُمـ أول اعمِمٝمد ذم يمٚمٛم٦م واطمدة وهل يمٚمٛم٦م 

وهٜم٤م يٚمحظ أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م اظمتٍمت ذيمر ُم٤م دار سملم ٟمقح وىمقُمف ُمـ  (يمذسم٧م  )

. طمقار وجم٤مدٓت اٟمتٝم٧م إمم اًمتٙمذي٥م واإلقمراض 

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شمّمدم اعمتٚم٘مل ُمٜمذ أول اعمِمٝمد ًمتدل قمغم أن اًم٘مقم سم٤مدروا 

 ذم إقمراض وشمٙمذي٥م ىمقُمف ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمتٙمذي٥م ُمٜمذ أول ُمرة ، وذم هذا شمًٚمٞم٦م ًمٚمٜمٌل 

واعمِمٝمد هٜم٤م يريمز قمغم صقرة اًمٕمذاب اًمذي طمؾَّ سم٘مقم ٟمقح ويمٞمػ يم٤من حت٘مٞم٘م٤ًم 

هلدف اًمّمقرة ذم سم٨م اًمرقم٥م وإؿم٤مقمتف وىمذومف ذم ىمٚمقب اًمٓمٖم٤مة ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م ، 

وًمذا وم٘مد ريمزت قمغم شمّمقير اًمٜمٝم٤مي٦م إًمٞمٛم٦م ذم وم٘مرات ىمّمػمة وإي٘م٤مع هيع ُمتت٤مسمع 

يتْمح ُمـ ظمالل اًمقصؾ سملم اجلٛمؾ سم٤مًمقاو واًمٗم٤مء قمغم وضمف خيدم اإلجي٤مز واًمنقم٦م 

اًمذي ي٠ميت ًمٚمؽماظمل واعمٝمٚم٦م  (صمؿ  )واًمتالطمؼ ، ومٚمؿ يٙمـ هٜم٤م ُمٙم٤من حلرف اًمٕمٓمػ 

وىمد شمقاوم٘م٧م رؤوس أي٤مت قمغم طمرف اًمراء ذم . وم٤مًمٕمرض هٜم٤م ُمقضمز وهيع 

إي٘م٤مع يؽمك ذم اًمٜمٗمس اًمت٠مصمػم اًمٕمٛمٞمؼ ، وهق طمرف ضم٤مء ًمٞمالئؿ اعمٕم٤مين واعمِم٤مهد اًمتل 
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ضم٤مءت ذم وم٘مرات ىمّمػمة ، يمؾ وم٘مرة شمّمقر ُمِمٝمدًا ، ويم٠من هذه اًمٗم٘مرات ىمذائػ 

ؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف يتٙمرر » يتٚمق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ، وطمرف اًمراء ُمـ احلروف اعمٙمررة 

قمغم اًمٚم٤ًمن ويمقن هذا احلرف قمٜمد اًمٜمٓمؼ سمف يم٠من ـمرف اًمٚم٤ًمن يرشمٕمد سمف وأفمٝمر ُم٤م 

 شيٙمقن إذا اؿمتدت
()

  .

وًمٜم٤م أن ٟمت٠مُمؾ ذم هذا احلرف وذم خمرضمف وذم ارشمٕم٤مد اًمٚم٤ًمن سمف سمام يقطمل 

ويّمقر ًمٜم٤م اهلقل واًمرقم٥م اًمذي أطم٤مط سم٤مًمٙمقن يمٚمف قمؼم إي٘م٤مقمف اعمتت٤مسمع ذم رؤوس 

أي٤مت ، إن هذا اإلي٘م٤مع اعمتت٤مسمع واًمٕمرض اًمنيع يؽمك ذم اًمٜمٗمس أقمٛمؼ إصمر ، 

وم٤مًمٗم٤مء واًمقاو اًمٕم٤مـمٗمت٤من ىمد واًمت٤م سملم إطمداث ، وضمٕمٚمتٝم٤م شمتٕم٤مىم٥م قمغم وضمف خيدم 

هقم٦م اًم٘مص ، ويرسمط سملم إؾم٤ٌمب وُم٤ًٌٌمهت٤م ، وهذه أي٤مت ضم٤مءت إصمر احلدي٨م 

طمٞم٨م  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ : قمـ شمٙمذي٥م أهؾ ُمٙم٦م وم٤مسمتدأت اعمِمٝمد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

يٕمقد اًمْمٛمػم إًمٞمٝمؿ ، وذم ذًمؽ شمٕمريض هبؿ وأهنؿ ُمثؾ ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ذم اإلقمراض 

ٌَؾ ملسو هيلع هللا ىلصواًمتٙمذي٥م ، وذم هذا شمًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل   ذم يمقٟمف ًمٞمس سم٠مول ُمـ يُمذب ُمـ ىِم

ىمقُمف ، واًمّمقرة هٜم٤م حتقل ُمنميمل ُمٙم٦م ُمـ ُمًتٛمٕملم حل٤مهلؿ إمم صقرة يًتٛمٕمقن 

ومٞمٝم٤م إمم طم٤مل ُمـ يم٤من ىمٌٚمٝمؿ ُمـ اعمٙمذسملم ، وإمم ُم٤م حل٘مٝمؿ ُمـ قمذاب قمؼم اًمْمٛمػم 

ومٞمف ًمٗم٧م  (يمذب  )وضمٕمؾ ىمقم ٟمقح ، وم٤مقماًل ًمٚمٗمٕمؾ  (ىمٌٚمٝمؿ  )اًمٕم٤مئد قمٚمٞمٝمؿ ذم ىمقًمف 

ًمٚمحدي٨م قمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م اعمٙمذسملم إمم اعمٙمذسملم ُمـ ىمقم ٟمقح وُأؾمٜمد اًمتٙمذي٥م إمم 

ُمع أٟمف ىمد آُمـ  سمٜمقح قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ : اًمٙمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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ٕن  ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ : ىمقُمف يمام سمٞمٜم٧م ؾمقرة هقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ومٙم٤من إؾمٜم٤مد ملسو هيلع هللا ىلصاًمٖمرض ذم اًمًقرة هٜم٤م يريمز قمغم قمٜمٍم اًمتًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

ؾ ُمـ هذا اًمٕمٜمٍم ويزيد ُمٜمف ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن هذا يِمػم  اًمتٙمذي٥م إمم اًمٙمؾ ُيٗمٕمِّ

إمم يم٠مٟمف مل يٙمـ ىمد آُمـ سمٜمقح أطمد إذا ىمقرن سمام ىم٤مم سمف ُمـ دقمقة وضمٝمد وصؼم 

اؾمتٛمر قمٚمٞمف أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤ًم ، وذم شمٙمرار ومٕمؾ اًمتٙمذي٥م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

. واًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء أهار سمٞم٤مٟمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م 

ُمٕمٜم٤مه أهنؿ يمذسمقه شمٙمذي٤ًٌم قمغم قم٘م٥م شمٙمذي٥م ، يمٚمام » ي٘مقل ذم ذًمؽ اًمزخمنمي 

ُم٣م ُمٜمٝمؿ ىمرن ُمٙمذب شمٌٕمف ىمرن ُمٙمذب ، أو يمذسم٧م ىمقم ٟمقح اًمرؾمؾ ومٙمذسمقا 

يمذسمقا ٟمقطم٤ًم ، ٕٟمف ُمـ : عم٤م يم٤مٟمقا ُمٙمذسملم سم٤مًمرؾمؾ ضم٤مطمديـ ًمٚمٜمٌقة رأؾم٤ًم : قمٌدٟم٤م أي 

 شمجٚم٦م اًمرؾمؾ
()

وأُم٤م اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ومػمى أٟمف شم٠ميمٞمد ًمٚمتٙمذي٥م إول وهذا  

يدل قمغم ىمقة هذا اًمتٙمذي٥م وأُم٤م اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل وم٢مٟمف يتٚمٛمس اًمن ويقوحف 

ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر طمٞم٨م يرى أن إول يدل قمغم أهنؿ ىمّمدوا اًمتٙمذي٥م واسمتدءوه 

وأُم٤م اًمث٤مين ومٞمدل قمغم أهنؿ أمتقا هذا اًمتٙمذي٥م وسمٚمٖمقا هم٤ميتف
()

  .

 ويمالم اخلٗم٤مضمل أووح وأسملم ذم سمٞم٤من أهار إقم٤مدة اًمٗمٕمؾ وقمٓمٗمف سم٤مًمٗم٤مء 

وإسارًا قمغم اًمٙمٗمر وم٤مًمتٙمذي٥م إول دون ُم٤م قمٓمػ قمٚمٞمف ، طمٞم٨م ازدادوا قمٜم٤مدًا » 

 ، وم٤مًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء ومٞمف شمرق ُمـ طمتك وصؾ ُمٕمف إُمر إمم اهت٤مم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ سم٤مجلٜمقن
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شمٙمذي٥م إمم شمٙمذي٥م أشمؿ وأسمٚمغ ، أٓ شمرى يمٞمػ طمذف اعمٗمٕمقل ذم إول شمريمٞمزًا قمغم 

ومٕمؾ اًمتٙمذي٥م ، وذيمر ذم اعمٕمٓمقف سمٚمٗمظ اًمٕمٌقدي٦م اعمنموم٦م ًمٚمٛمقصقف هب٤م ، 

وأوٞمػ إمم اعمٕمٌقد وم٠موٗمك قمغم اعمٕمٓمقف درضم٦م ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ ، ضمٕمٚم٧م اًمتٙمذي٥م 

 شومٞمف أؿمد وأسمٚمغ ومدظمٚم٧م اًمٗم٤مء داًم٦م قمغم اًمتٗم٤موت سملم اعمتٕم٤مـمٗملم
()

  .

وىمد يٙمقن ذم اًمتٙمرار واًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء شمٗمّمٞمؾ سمٕمد اإلمج٤مل احل٤مصؾ ذم اًمٗمٕمؾ 

وم٤مًمتٙمذي٥م هٜم٤م ذيمر سمّمٗم٦م ُمٌٝمٛم٦م ، صمؿ ضم٤مء شمقوٞمحف سمٕمد  ﴾ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ إول 

وذم اًمتٗمّمٞمؾ واًمتقوٞمح سمٕمد اإلهب٤مم ضمذب  ﴾ ٹ ڤ﴿ ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمالهتامم ، وم٤مًمٜمٗمس طمٞمٜمام يٚم٘مك إًمٞمٝم٤م اخلؼم ُمٌٝماًم شمتِمقف وشمتٓمٚمع إمم اعمٕمروم٦م 

واإليْم٤مح ، طمٞم٨م ضم٤مء يٌلم أن اًمتٙمذي٥م ىمد وىمع قمغم ٟمقح قمٌد اهلل ورؾمقًمف ، وذم 

شمنميػ ًمف ورومٕم٦م وومٞمف زي٤مدة شمِمٜمٞمع عمٙمذسمٞمف  (قمٌدٟم٤م  )إو٤مومتف إمم ٟمقن اًمٕمٔمٛم٦م 

ودًٓم٦م قمغم ضمحدهؿ ًمٚمٜمٌقة وقمدم شم٘مٌٚمٝم٤م ُمـ ٟمقح ٕٟمف ُمـ اًمٌنم ، وذم ذًمؽ 

﴾ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ شمٙمذي٥م جلٛمٞمع اًمرؾمؾ يمام أؿم٤مر إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ىمٌؾ 

، وذم شمٕم٘مٞم٥م اخلؼم اعمجٛمؾ سمخؼم ُمٗمّمؾ شمدرج  [ 105: ؾمقرة اًمِمٕمراء ، أي٦م  ]

وارشم٘م٤مء وإسمراز ًمٚمزي٤مدة ذم اعمٕمٓمقف ، واجلٛمؾ ُمقصقًم٦م هٜم٤م سم٤مًمقاو واًمٗم٤مء ، 

(يمذسم٧م ، ومٙمذسمقا ، وىم٤مًمقا  )وإومٕم٤مل يمٚمٝم٤م ُم٤موٞم٦م 
()

شمّمقر أطمداصم٤ًم ُم٤موٞم٦م  

شم٘مرره٤م وشم١ميمده٤م ، ويم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء يٗمٞمد اًمؽمىمل ُمـ شمٙمذي٥م يتٌٕمف شمٙمذي٥م 
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وصٚمقا ومٞمف إمم اًمٖم٤مي٦م ، وضم٤مء اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو ًمٌٞم٤من زي٤مدة ُم٤م شمقصٚمقا إًمٞمف سمٕمد 

شمٙمذيٌٝمؿ طمٞم٨م اهتٛمقا اًمٜمٌل سم٤مجلٜمقن وازدضمروه ، أي أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ىمٌقل رء 

وٟمٙمت٦م سمٜم٤مئف ًمٚمٛمٗمٕمقل » ضم٤مء قمغم صٞمٖم٦م آومتٕم٤مل ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م  (ازدضمر  )ُمٜمف ، واًمٗمٕمؾ 

 هٜم٤م ًمٚمتقصؾ إمم طمذف ُم٤م يًٜمد إًمٞمف ومٕمؾ آزدضم٤مر اعمٌٜمل ًمٚمٗم٤مقمؾ وهق وٛمػم 

حم٤مؿم٤مة ًمٚمدال  (وازدضمر  )وازدضمروه إمم ىمقًمف : ومٕمدل قمـ أن ي٘م٤مل  (ىمقم ٟمقح  )

 شقمغم ذات ٟمقح وهق وٛمػم ُمـ أن ي٘مع ُمٗمٕمقًٓ ًمْمٛمػمهؿ
()

  .

 هذه اجلٛمٚم٦م شمٗمريع قمغم مجٚم٦م  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

واًمٗم٤مء شمدل قمغم إهاع ٟمقح وُم٤ٌمدرشمف إمم اًمدقم٤مء  (يمذسم٧م ىمٌٚمٝمؿ ىمقم ٟمقح  )

يًتٜمجد رسمف سمٕمد أن ازدضمره اًم٘مقم وسمٚمٖمقا اًمٖم٤مي٦م ذم إقمراوٝمؿ وهتديدهؿ ًمف ، ومٚمؿ 

إلفمٝم٤مر احل٤مضم٦م  (سم٠منَّ  )يٕمد هٜم٤مك ُمزيد صؼم قمٚمٞمٝمؿ ، وأيمد ـمٚمٌف ذم دقم٤مء رسمف 

قمغم اؾمؿ اعمٗمٕمقل ًمٌٞم٤من  (ُمٖمٚمقب  )واًمتذًمؾ واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم إفمٝم٤مر اًمِمٙم٤مي٦م ، وىم٤مل 

ؿمدة ُم٤م هق ومٞمف سمٕمد أن ُم٣م أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤ًم وهق جي٤مهد ومٞمٝمؿ طمؼ 

ر ًمٜم٤م إطم٤ًمس اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ودمًده طمٞم٨م ؿمٌف  اجلٝم٤مد ومج٤مءت هذه اًمٙمٚمٛم٦م شمّمقِّ

ٟمٗمًف ذم دقمقشمف ًم٘مقُمف ُمرارًا وشمٙمرارًا سمح٤مل اًمذي يم٤من يّم٤مرع وي٘م٤مشمؾ طمتك همٚمٌف 

ُم٘م٤مشمٚمف سمج٤مُمع اعمح٤موًم٦م اعمتٙمررة اًمتل آًم٧م إمم اًمٕمجز واًمٞم٠مس ُمٜمٝمؿ ، وم٤مٓؾمتٕم٤مرة ذم 

شمّمقر ُمدى ُم٤م وصؾ إًمٞمف قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ يمرب وي٠مس  (ُمٖمٚمقب  )اؾمؿ اعمٗمٕمقل 

ـمٚم٥م ًمٚمتٕمجٞمؾ سم٤مإلضم٤مسم٦م وًمذًمؽ ضم٤مءت اًمٗم٤مء  (وم٤مٟمتٍم  )دم٤مه ىمقُمف ، وذم ىمقًمف 
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اًمداًم٦م قمغم اًمتٕم٘مٞم٥م شمٌلم ذًمؽ ، وىمد طمذف اعمتٕمٚمؼ ًمإلجي٤مز وُمقاوم٘م٦م رؤوس أي 

 وآهتامم سم٤معمٕمٜمك اعمراد ، ويرى اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر أن اعمتٕمٚمؼ اعمحذوف شم٘مديره 

أي اٟمٍمين (وم٤مٟمتٍم زم  )
()

  .

وًمٙمـ هذا اًمت٘مدير جيٕمؾ اًمٜمٍم ُمـ أضمؾ ٟمٗمًف ، واًمذي ئمٝمر ُمـ سمدائع 

احلذف أن اًمٜمٌل اًمٙمريؿ يريد اًمٜمٍم ُمـ أضمؾ ديٜمف وًمٞمس ُمـ أضمؾ ٟمٗمًف ، وهلذا يم٤من 

 ُمٜمٝمٛمر  )احلذف دآً قمغم هذا اعمٕمٜمك ، واهلل أقمٚمؿ ، وشم٠ميت مجٚم٦م 
ٍ
 (ومٗمتحٜم٤م أسمقاب اًمًامء سمامء

.وهل ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م حمذووم٦م شم٘مديره٤م  (ومدقم٤م رسمف  )ُمٗمرقم٦م قمغم مجٚم٦م   

وسمالهم٦م اًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء سملم هذه اجلٛمؾ شمدل  (وم٤مؾمتجٌٜم٤م ًمٜمقح دقم٤مءه ومٗمتحٜم٤م  )

قمغم شمقازم إطمداث وهقمتٝم٤م وهقم٦م اإلضم٤مسم٦م ، ومٚمؿ يٙمـ سملم دقم٤مء ٟمقح قمٚمٞمف 

.  اًمًالم واؾمتج٤مسم٦م رسمف زُمـ ـمقيؾ

وىمد أوٞمٗم٧م هذه إومٕم٤مل إمم وٛمػم اجلالًم٦م : ًمٌٞم٤من هقل هذه إطمداث 

وىمقهت٤م وذم اشمّم٤مل اًمْمٛمػم هبذه إومٕم٤مل ذم شمت٤مسمع واُمتداد اًمّمقت هب٤م جيٕمؾ 

اإلي٘م٤مع ذم شمٜم٤مؾمؼ سمديع يِمػم إمم ٟم٦ًٌم هذه إومٕم٤مل إمم اهلل شمٕم٤ممم قمؼم ٟمٖمٛم٦م اًمٜمقن 

رٟم٤م  )اًمتل اُمتد اًمّمقت هب٤م ُمع إًمػ  ويمذًمؽ يتالىمك اجلٛمع ذم  (ومٗمتحٜم٤م ، وومجَّ

اًمتل ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم ومّجرٟم٤م  (ومّٕمؾ  )أسمقاب ُمع ومتحٜم٤م ُمْم٤موم٦م إمم وٛمػم اجلالًم٦م وصٞمٖم٦م 

 ًمتتٜم٤مُمك ُمع ُم٘م٤مم آٟمت٘م٤مم واًمٕمٔمٛم٦م واًمدًٓم٦م قمغم اًمتٙمثػم ، وضم٤مء اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ذم 

ر اًمًٞمالن وآٟمّم٤ٌمب اًمٕمٔمٞمؿ ذم يمثرة ُمتت٤مسمٕم٦م ُمًتٛمرة ومل يٙمـ  (ُمٜمٝمٛمر  ) يّمقِّ
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هٜم٤م ُمٙم٤من : ٕن هذا اعم٤مء ىمد ظمرج قمـ اًمٕم٤مدة اعمٕمٝمقدة ، واًمّمقرة  (اعمٓمر  )ًمٙمٚمٛم٦م 

ومٞمٝم٤م اطمتامٓن اصمٜم٤من إُم٤م أن شمٙمقن  ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

قمغم آؾمتٕم٤مرة اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م طمٞم٨م ؿمٌف ومٞمٝم٤م شمدومؼ اعمٓمر ُمـ اًمًح٤مب سم٤مٟمّم٤ٌمب أهن٤مر 

اٟمٗمتح٧م هب٤م أسمقاب اًمًامء ، وإُم٤م أن شمٙمقن اًمّمقرة قمغم احل٘مٞم٘م٦م طمٞم٨م ٟمزل هذا 

اعم٤مء ُمـ اًمًامء وشمٗمتح٧م ًمف أسمقاب اًمًامء ومٚمؿ يٙمـ هذا اعم٤مء قمـ ـمريؼ اًمًح٤مب 

وٓ قمغم ـمري٘م٦م اعمٓمر اعمٕمٝمقد ، وم٘مد ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ضمري٩م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

يمثػم مل متٓمر اًمًامء طمٞم٨م ي٘مقل إٟمف  ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ىمٌؾ ذًمؽ اًمٞمقم وٓ سمٕمده ، وٓ ُمـ اًمًح٤مب ، ومتح٧م أسمقاب اًمًامء سم٤معم٤مء ُمـ همػم 

ؾمح٤مب ذًمؽ اًمٞمقم ، وم٤مًمت٘مك اعم٤مءان قمغم أُمر ىمد ىمدر
()

  .

واًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م يٌلم قمٔمٛم٦م وهقل هذا اعمِمٝمد طمٞم٨م 

اٟمٗمتح٧م أسمقاب اًمًامء هبذا اعم٤مء اعمٜمدومع ويم٤من ُمـ اًمًامء ومل يٙمـ ُمـ اعم٤مء اًمذي 

ن ؾمح٤مسم٤ًم ٟمزل ُمـ ظمالًمف اعمٓمر واهلل أقمٚمؿ  . شمٌخر ُمـ إرض ومتٙمقَّ

 ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ﴾ چ چ چ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وومٕمؾ اًمتٗمجػم ىمد ُأوٞمػ إمم وٛمػم اجلالًم٦م ًمٌٞم٤من قمٔمٛم٦م هذا اًمتٗمجػم  (ومٗمتحٜم٤م  )

وؿمدة أصمره وأوىمع اًمتٗمجػم قمغم إرض واًمتٗمجػم ًمٚمٕمٞمقن ذم اعمٕمٜمك ًمٞمحّمؾ سمذًمؽ 

ُمٕمٜمك اًمِمٛمقل ، وذًمؽ أٟمف ىمد أوم٤مد أن إرض ىمد يم٤مٟم٧م ص٤مرت قمٞمقٟم٤ًم يمٚمٝم٤م وأن 
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رٟم٤م  اعم٤مء ىمد يم٤من يٗمقر ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ُمٜمٝم٤م ، وًمق ُأضمري اًمٚمٗمظ قمغم فم٤مهره وم٘مٞمؾ وومجَّ

قمٞمقن إرض أو اًمٕمٞمقن ذم إرض مل يٗمد ذًمؽ ومل يدل قمٚمٞمف وًمٙم٤من اعمٗمٝمقم ُمٜمف 

أن اعم٤مء ىمد يم٤من وم٤مر ُمـ قمٞمقن ُمتٗمرىم٦م ذم إرض وشمٌجس ُمـ أُم٤ميمـ ُمٜمٝم٤م
()

 

وم٤معمِمٝمد هٜم٤م يّمّقر ًمٜم٤م إرض وىمد أصٌح٧م يمٚمٝم٤م قمٞمقٟم٤ًم ُمتٗمجرة يٜمٌٕم٨م ُمٜمٝم٤م اعم٤مء 

 وم٤مًمٗم٤مء هبٛمًٝم٤م شمٕمؼم قمـ أول طمدث  (ومّجرٟم٤م  )ُمٜمدومٕم٤ًم سمِمدة يمام شمّمقره يمٚمٛم٦م 

ر شمت٤مسمع  اًمِمؼ ، واجلٞمؿ اجلٝمػمة شمٕمؼم قمـ صقرة اًمتٗمجػم ، وطمرف اًمراء يّمقِّ

وهذه اًمّمقرة شم٘م٤مسمٚمٝم٤م صقرة . اًمتٗمجػم ُمـ ظمالل شمٙمرره قمغم اًمٚم٤ًمن قمٜمد اًمٜمٓمؼ سمف 

اعم٤مء اعمٜمٝمٛمر ُمـ اًمًامء ، وهذا اًمت٘م٤مسمؾ يزيد اًمّمقرة هقًٓ ، وم٤مٕرض واًمًامء متثؾ 

هذا اًمٙمقن اًمْمخؿ اًمذي أطم٤مط سم٤مًمٌنم ُمـ ومقىمٝمؿ وُمـ حتتٝمؿ ، وم٠ميـ يٙمقن 

اعمٝمرب واعمٜمجك ؟ إن اًمّمقرة هٜم٤م شمٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمقس قمٔمٛم٦م اًمرب ضمّؾ وقمال ، 

! وم٤مًمٙمقن يمٚمف ُمٚمٙمف ظم٤موع ُٕمره ، ومام أهقن طم٤مل ُمـ شمٙمؼم وقم٤مٟمد 

 وهذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

رٟم٤م إرض  ) أي ومٜمت٩م قمـ ذًمؽ أن اًمت٘مك ُم٤مء إرض سمامء اًمًامء ، وذم  (وومجَّ

اؾمتٕم٤مرة ٓضمتامع ُم٤مء اًمًامء ُمع ُم٤مء إرض ، طمٞم٨م ؿمٌف اعم٤مء  (اًمت٘مك  )يمٚمٛم٦م 

اًمٜم٤مزل ُمـ اًمًامء واعم٤مء اخل٤مرج ُمـ إرض سمٓم٤مئٗمتلم ضم٤مءت يمؾ واطمدة ُمـ ُمٙم٤من 

وم٤مًمت٘مت٤م ذم ُمٙم٤من واطمد يمام يٚمت٘مل اجلٞمِم٤من
()

 .
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وم٤مًمّمقرة دمٕمؾ اعمِمٝمد طمٞم٤ًم ُم٤مصماًل ًمٚم٘مٚم٥م واخلٞم٤مل حيرك ُمِم٤مقمر اخلقف 

يمٜم٤مي٦م قمـ اإلهالك اًمذي اؾمتح٘مف ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم . واًمره٦ٌم 

اًمٔم٤معمقن وإُمر احل٤مل واًمِم٠من ، وىمد ضم٤مء ُمٜمٙمرًا ًمٚمتٝمقيؾ وضم٤مءت سمٕمده ىمد ًمٚمت٠ميمٞمد 

ومٝمق أُمر ٟم٤مومذ ٓ حمٞمد قمٜمف ، وهذا إُمر أصٌح ؿمٞمئ٤ًم حمًقؾم٤ًم يمام أن اعم٤مء ذم اًمت٘م٤مئف 

يم٠مٟمف يم٤مجلٞمش يالىمل سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ، ويم٠مٟمف حيت٤مج إمم ُمـ ي٘مقده ويديره ، وهق إُمر 

ر ًمف ، وم٤مًمّمقرة هٜم٤م يمٚمٝم٤م حمًقؾم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم  اًمذي جيٕمٚمف ُمٓم٤مسم٘م٤ًم عم٤م ىمدَّ

ووصػ إُمر سم٠مٟمف ىمد ىمدر . أن شمٞمًػم إُمقر يمٚمٝم٤م وومؼ شم٘مدير ٓ يزيد وٓ حيٞمد 

جيقز أن » أي أشم٘مـ وأطمٙمؿ سمٛم٘مدار ، ومٚمؿ هيٚمؽ همػم ُم٤م أُمر اهلل سم٢مهاليمف ، وقمغم هٜم٤م 

شمٙمقن ًمالؾمتٕمالء اعمج٤مزي ، أي ُمالسم٤ًًم ُٕمر ىمد ىمدر وُمتٛمٙمٜم٤ًم ُمٜمف وُمٕمٜمك اًمتٛمٙمـ 

ر وأٟمف مل حيد قمٜمف ىمٞمد ؿمٕمرة  شؿمدة اعمٓم٤مسم٘م٦م عم٤م ىُمدِّ
()

  .

ايمتٗمل سمف قمـ إوم٤مدة ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ : واخلؼم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڄ ﴿ : ـمٖمٞم٤من اًمٓمقوم٤من قمغم ىمقم ٟمقح وسمام أوم٤مده شمٗمريع اجلٛمٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 يمام شم٘مدم واٟمت٘م٤مًٓ إمم وصػ إٟمج٤مء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ هذا ﴾ ڃ ڃ

وهل مجٚم٦م  ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ : اًمٙمرب اًمٕمٔمٞمؿ طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

وىمد شمْمٛمٜم٧م هذه اجلٛمٚم٦م إٟمج٤مء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم  (اًمت٘مك اعم٤مء  )ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م 

وإهالك اًمٔم٤معملم ُمـ ىمقُمف ، وهل ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اًمتٗمريع قمٓمػ
()

اطمؽماس ، واعمٕمٜمك  
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. طمتك ٓ ئمـ أن اعم٤مء ىمد ؿمٛمؾ ٟمقطم٤ًم وُمـ ُمٕمف ( )
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إمم وٛمػم ٟمقح دون ُمـ ُمٕمف ُمـ ىمقُمف ٕن هذا  (محٚمٜم٤مه  )وم٠مهمرىمٜم٤مهؿ وٟمّجٞمٜم٤مه، وقمدى ومٕمؾ 

احلٛمؾ يم٤من إضم٤مسم٦م ًمدقمقشمف وًمٜمٍمه ومٝمق اعم٘مّمقد إول ُمـ هذا احلٛمؾ
()

 .

ُذيمرت اًمّمٗم٦م وُأىمٞمٛم٧م ُم٘م٤مم اعمقصقف  ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ومحٚمٜم٤مه قمغم اًمٗمٚمؽ ، ٕن ذم هذه اًمّمٗم٦م سمٞم٤مٟم٤ًم يدل قمغم : ومٝمل قمقض قمـ أن ي٘م٤مل 

أن اًمًٗمٞمٜم٦م سمذاهت٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م وصٜم٤مقمتٝم٤م ٓ شمّمٚمح ًمٜمج٤مة رء إزاء هذا اهلقل ، وأهن٤م مل 

شمٙمـ اًم٥ًٌم اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٜمج٤مة ، وأن قمغم اعمرء أن يتخذ ُمـ إؾم٤ٌمب ُم٤م يًتٓمٞمع ويٕمتٛمد 

سمٕمد ذًمؽ قمغم ظم٤مًم٘مف وُمقٓه ، إن اًمٜمج٤مة هٜم٤م يم٤مٟم٧م سمٗمْمؾ اهلل ورمحتف وُمٜمتف ومٝمل اًمتل 

.ضمٕمٚم٧م ُمـ هذه اًمًٗمٞمٜم٦م اًمقاهٞم٦م ىمدرة ظم٤مرىم٦م ًمٚمٜمج٤مة ُمـ اًمٖمرق   

ومٝمل  ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ ومٚمؿ ي٘مؾ محٚمٜم٤مه ذم ضم٤مري٦م أو ذم ؾمٗمٞمٜم٦م وإٟمام ىم٤مل » 

حمٛمقًم٦م سمٞمد اهلل وُم٤م هل إٓ أًمقاح وُم٤ًمُمػم ، وم٢مذا يم٤من احل٤مُمؾ وٕمٞمٗم٤ًم واهٞم٤ًم ، واعم٤مء قمٔمٞماًم 

ُمدُمرًا وم٤مًمٜمج٤مة هل ومْمؾ اهلل ورمحتف ، سمدًمٞمؾ ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قم٘م٥م ذًمؽ  

 شإدًٓٓ سمٙمامل اًم٘مدرة وسم٤مًمغ احلٗمظ واًمٙمالءة ﴾ ژ ڑ﴿ 
()

  .

 ﴾ژ ڑ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
()

ر طمريم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م   ضم٤مء اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع يّمقِّ

                                                           

 ( . 184 / 27 )يٜمٔمر اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

 يٚمحظ ذم هذا اًم٘مقل أٟمف مم٤م يْمٕمِّػ ُمٕم٤مين آُمتٜم٤من هٜم٤م واعمراد واهلل أقمٚمؿ ذم ىمٍم اًمْمٛمػم قمٚمٞمف أٟمف يم٤من 

. ًمٚمتنميػ وسمٞم٤من اعمٜمزًم٦م واحلٗم٤موة سمف وإن يم٤من اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م قم٤مُم٦م قمٚمٞمف وقمغم اعم١مُمٜملم 

 . 64 - 63ُمـ أهار طمروف اجلر ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ ص ( )

ُمرَّ احلدي٨م طمقهل٤م واًم٤ٌمء ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم وىمد اىمت٣م اعم٘م٤مم اجلٛمع ذم ُمقىمػ شمٗمتح٧م ومٞمف أسمقاب اًمًامء ( )

وشمٗمجرت إرض قمٞمقٟم٤ًم وم٤مًمت٘مك اعم٤مء قمغم أُمر ىمد ىمدر ومٙم٤من اجلٛمع دآً قمغم ُمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م واحلٗمظ 

. واًمٙمالءة 
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وهل ُمنقم٦م ، وإؾمٜم٤مد اجلري إمم اًمًٗمٞمٜم٦م ومٞمف سمٞم٤من ًمتٛمٙملم اهلل هل٤م ُمـ اعمرِّ اًمنيع 

ومقق شمٚمؽ إُمقاج اهل٤مئج٦م ، واعمِمٝمد هٜم٤م خُيتتؿ سم٤مٓهتامم سمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م 

ُأومرد سم٤مًمذيمر شمنميٗم٤ًم ًمف وشمٙمرياًم ُمٜمذ أن اسمتدأ سمٓمٚمٌف اًمٜمٍم ُمـ رسمف ، ومج٤مءت اإلضم٤مسم٦م 

ڑ ک ﴿ : وضم٤مء اًمتٙمريؿ وهذا ُم٤م يٚمٛمس أيْم٤ًم ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وم٘مد سمٜمك اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل ، واعمراد يُمٗمر سمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم وهق ٟمٕمٛم٦م  ﴾ ک ک

:  ُمـ اهلل ضم٤مءهتؿ ومٙمٗمروا هب٤م ، وهذا ُم٤م يتالءم ُمع إومراده سم٤مًمذيمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

طمٞم٨م يم٤من يمؾ ذًمؽ إضم٤مسم٦م ًمف وشمٙمرياًم ًمف ذم اعم٘م٤مم إول ، صمؿ ُمـ شمٌٕمف  ﴾ ڌ﴿ 

ًمتّمقر ًمٜم٤م ـمقل زُمـ  (يمٗمر  )سملم ُمـ واًمٗمٕمؾ  (سمٙم٤من  )ومٝمؿ ذم ُمٕمٞمتف ، وضملء 

اًمٙمٗمر سمف اًمذي اُمتد ُمٜمذ أن سمدأ يدقمق إمم اهلل طمتك ضم٤مء أُمر اهلل شمٕم٤ممم وهؿ ذم همٞمٝمؿ، 

وذم أي٦م شمٕمريض سم٤معمنميملم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م طمٞم٨م ؾمٞمٙمقن ُمّمػمهؿ ُمّمػم ُمـ 

.  وُمـ آُمـ سمف ملسو هيلع هللا ىلصؾمٌ٘مٝمؿ وأن اًمٕم٤مىم٦ٌم احلًٜم٦م ؾمتٙمقن ًمٚمٜمٌل 

گ گ ﴿ : وُم٤م زًمٜم٤م ٟمت٤مسمع ظمت٤مم اعمِمٝمد هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وأي٦م شمٕمٚمق ومٞمٝم٤م ٟمؼمة اًمت٠ميمٞمد  [ ؾمقرة اًم٘مٛمر 15: أي٦م  ] ﴾ گ گ ڳ ڳ

طمٞم٨م ضم٤مءت سمالم اًم٘مًؿ وىمد ، وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ اعمْمٛمقن ًمدى اعمخ٤مـمٌلم ، 

وشم٘مريره ذم أذه٤مهنؿ ، طمٞم٨م إٟمف ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م اًمتل جي٥م أن يتٗمٙمروا ومٞمٝم٤م 

ويٕمٚمٛمقه٤م قمـ ي٘ملم ، وهق أُمر اًمًٗمٞمٜم٦م اًمتل أٟمجك اهلل ومٞمٝم٤م ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ 

ُمٕمف ىمد شُمريم٧م أي سم٘مٞم٧م ، واًمؽمك ومٞمف اؾمتٕم٤مرة شمٌٕمٞم٦م شمٍمحيٞم٦م ًمٚمٌ٘م٤مء وم٤مًمّمقرة شمٌلم 

سم٘م٤مء اًمًٗمٞمٜم٦م مل يٜمؾ ُمٜمٝم٤م شمٕم٤مىم٥م إزُم٤من وإضمٞم٤مل طمتك ؿمٝمده٤م صدر هذه إُم٦م 
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اعمحٛمدي٦م وسمذًمؽ سم٘مٞم٧م ىمّم٦م اًمٓمقوم٤من ظم٤مًمدة سملم إُمؿ ًمتخٚمد اًمٕمٔم٦م وآقمت٤ٌمر سمام 

سمٞم٤من ًمٕمٔمٛم٦م هذه أي٦م اًمتل سم٘مٞم٧م ٟمذيرًا  (آي٦م  )طمّؾ سم٤مًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، وذم شمٜمٙمػم 

. اًمٗم٤مء شمٗمريع قمغم ومٕمؾ اًمؽمك  ﴾ گ ڳ ڳ﴿ : وقمٔم٦م وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

آشمٕم٤مظ وآؾمتٗمٝم٤مم اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مرير وطم٨م قمغم حتّمٞمؾ آديم٤مر وهق » 

 قمغم أدوات (هؾ  )وآقمت٤ٌمر سمام ذيمر ذم شمدُمػم ىمقم ٟمقح ، وإيث٤مر أداة آؾمتٗمٝم٤مم 

آؾمتٗمٝم٤مم إظمرى ، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلؿمٕم٤مر سمتح٘مؼ اعمًتٗمٝمؿ قمٜمف وهق آديم٤مر 

سملم أداة آؾمتٗمٝم٤مم واعمًتٗمٝمؿ قمٜمف ًمزي٤مدة  (ُمـ  )وآقمت٤ٌمر ، وشمقؾمط طمرف اجلر 

احل٨م واًمؽمهمٞم٥م ذم آشمٕم٤مظ ، وًمتٗمخٞمؿ اًمؽميمٞم٥م وإي٘م٤مقمف ذم اًمًٛمع ، وومٞمف دًٓم٦م 

 شقمغم قمٛمقم اجلٜمس
()

  .

ڳ ڱ ﴿ ويتٙمرر آؾمتٗمٝم٤مم ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد ًمٞمؽمك ذم اًمٜمٗمس أسمٚمغ إصمر 

وهق اؾمتٗمٝم٤مم ُمٗمرع سم٤مًمٗم٤مء قمغم ىمّم٦م اإلهالك وصقره ًمٞمٌٕم٨م ذم  ﴾ ڱ ڱ

اًمٜمٗمس اًمٞم٘مٔم٦م وهيز اًمقضمدان ، وهق اؾمتٗمٝم٤مم ومٞمف شمٕمجٞم٥م ُمـ ؿمدة هقل اًمٕمذاب 

وؿمٜم٤مقمتف ، وم٤مًمٙمقن يمٚمف يم٤من يٕم٤مس طمدث اإلهالك ًم٘مقم ٟمقح ، إن اعمِمٝمد يٛمتكمء 

سم٤مًمره٦ٌم ُمٜمذ اسمتدائف إمم ظمت٤مُمف هبذيـ آؾمتٗمٝم٤مُملم وىمد أوٞمػ اًمٕمذاب واًمٜمذر إمم وٛمػم 

اًمتذيٞمؾ وهق شمٕمريض سمتٝمديد اعمنميملم أن » اجلالًم٦م ًمٌٞم٤من ومٔم٤مقمتف ، واجلٛمٚم٦م ذم أي٦م ُمـ 

 ش وإقمراوٝمؿملسو هيلع هللا ىلصيّمٞمٌٝمؿ قمذاب ضمزاء شمٙمذيٌٝمؿ اًمرؾمقل 
()

  .

                                                           

 . 193 ، 192 / 4اًمتٗمًػم اًمٌالهمل ًمالؾمتٗمٝم٤مم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ( )

 ( . 187 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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 وضم٤مء مجع اًمٜمذر عمٜم٤مؾم٦ٌم شمٕمدد اًمٜمذر ُمـ اًمرؾمقل ًم٘مقُمف وشمٙمرره٤م 

وىمدم اًمٕمذاب وأومرد ٕٟمف قمذاب واطمد طمؾ سم٘مقم ٟمقح وهق أقمٔمؿ ٕهنؿ ذاىمقه 

. وأطمًقه 

وهٙمذا ضم٤مءت اًمّمقرة ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر حتٛمؾ ًمٜم٤م هذه إطمداث اًمٕمٜمٞمٗم٦م ذم 

أًمٗم٤مظ ىمقي٦م ضمزًم٦م وإي٘م٤مع ؿمديد ُمتت٤مسمع ذم وم٘مرات ىمّمػمة ، ًمت٘مذف اًمرقم٥م ذم 

 وُمـ آُمـ ملسو هيلع هللا ىلصىمٚمقب اعمٕمرولم ُمـ ـمٖم٤مة ىمريش ، وحت٘مؼ اًمث٤ٌمت واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ًمٚمٜمٌل 

سمف وٓؿمؽ أن ٟمزول اًمًقرة ذم أواؾمط اًمٕمٝمد اعمٙمل وىمد اؿمتدت ومٞمف ُم٘م٤موُم٦م 

 وقمغم اعم١مُمٜملم يم٤من ذم هم٤مي٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلصاعمٕمرولم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م قمغم رؾمقل اهلل 

وىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ أول إُمؿ اعمٙمذسم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م هن٤ميتٝمؿ سم٤مًمٓمقوم٤من ، وذم 

ذًمؽ إٟمذار طم٤مؾمؿ عمنميمل ُمٙم٦م سمام طمّمؾ ٕول اعمٙمذسملم ُمـ إُمؿ ، وىمد شمِم٤مهب٧م 

أومٕم٤مهلؿ ُمع أومٕم٤مل اعمٕمرولم ُمـ ىمريش ، وًمذًمؽ ريمزت اًمّمقرة قمغم اًمٜمٝم٤مي٦م 

اعمٝمٚمٙم٦م وىمد اؾمتخدُم٧م اًمّمقرة ذم رؾمؿ هذه إطمداث إومٕم٤مل اعم٤موٞم٦م ٕهن٤م 

شمّمقر وىم٤مئع ىمد ُمْم٧م ذم ذًمؽ اًمزُمـ اًمٖم٤مسمر ، وىمد أؾمٜمدت إمم وٛمػم اجلالًم٦م 

ًمٌٞم٤من قمٔمٛمتٝم٤م وهقهل٤م وًمٜم٤م أن ٟمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م ُمتت٤مسمٕم٦م وىمد ضم٤مءت شمث٧ٌم وشم١ميمد وىمقع 

يمذسم٧م ، يمذسمقا ، ىم٤مًمقا ، ومدقم٤م ، ومٗمتحٜم٤م ، ومجرٟم٤م ،  )هذه إطمداث ذم ذًمؽ اًمزُمـ 

 . (وم٤مًمت٘مك ، محٚمٜم٤مه ، شمريمٜم٤مه٤م 

اًمّمقرة وًمٙمـ اعمِمٝمد ٓ خيٚمق ُمـ اًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ًمٞمحٞمك ًمٜم٤م شمٚمؽ 

 ﴾ ژ ڑ﴿  : اعم٤موٞم٦م ويًتحيه٤م قمٜمدُم٤م ٟمّمؾ إمم ذيمر اًمًٗمٞمٜم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

وم٘مد رؾمؿ ًمٜم٤م هذا اًمٗمٕمؾ طمريم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م وؾمط اًمٓمقوم٤من وىمد أطمٞمٓم٧م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلٞم٦م 
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وهل شمٖم٤مُمر أهقال إُمقاج اعمْمٓمرسم٦م وهٙمذا طم٘م٘م٧م اًمّمقرة هٜم٤م اًمٖمرض اًمديٜمل 

.  ذم إٟمذار اعمٙمذسملم وشمثٌٞم٧م اعم١مُمٜملم وشمٌِمػمهؿ سم٠من اًمٕم٤مىم٦ٌم احلًٜم٦م ؾمتٙمقن هلؿ 

ًم٘مد َرَُم٧ِم اًمّمقرة ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر إمم سم٨م اًمرقم٥م واهلٚمع ذم ىمٚمقب اعمنميملم 

ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م وًمذًمؽ ادمٝم٧م ُم٤ٌمذة إمم ذيمر صقرة اإلهالك ًمؽميمز قمٚمٞمٝم٤م 

وأسمرزت ًمٜم٤م اًم٘مقة اعمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم اًمٙمقن يمٚمف ، طمٞم٨م أرؾمٚم٧م اًمًامء سم٠مُمر رهب٤م ُم٤مءه٤م 

وشمٗمجرت إرض ـمققم٤ًم ًمرهب٤م وأظمرضم٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م ، وهٜم٤م قمٔمؿ اهلقل طمٞم٨م اًمت٘مك 

اعم٤مء اًمٓم٤مهمل واًمٖمْم٥م اعم٤مطمؼ قمغم إرض ًمٞمٝمٚمؽ اًمٓم٤مهملم ، ًم٘مد اطمتِمدت ذم 

اعمِمٝمد صقر اًمره٦ٌم صمؿ ٟمراه خيتتؿ سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم اعمرقم٥م وىمد محؾ ًمٜم٤م إؿم٤مرات ه٤مئٚم٦م 

شمٌٕم٨م اًمٜمذر واهلقل وشمٜمٌئ قمـ ىمٛم٦م اًمٖمْم٥م اإلهلل ويمؾ ذًمؽ ضم٤مء ذم مجؾ 

ُمقصقًم٦م وإي٘م٤مع هيع يتالءم ُمع هذه اعمٕم٤مين ، واعمِمٝمد ضم٤مء ُمٜمحدرًا هبقًمف يتقاومؼ 

ُمع أهمراض هذه اًمًقرة وُم٤م سمٜمٞم٧م قمٚمٞمف ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م ومٙم٤مٟم٧م اًمّمقرة هٜم٤م 

وهل ذم ؿمدهت٤م وومٔم٤مقمتٝم٤م شم٘م٤مرن ُم٤م  (اعم١مُمٜمقن  )أؿمد وأومٔمع مم٤م قمرض ذم ؾمقرة 

ر ذم ؾمقرة هقد وًمٙمـ ذم إجي٤مز وإي٘م٤مع هيع يّمدم اًمٜمٗمقس اعمٕمرو٦م ويرؾمؾ  ُصقِّ

. ـمرىم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م ذم ذًمؽ احلس اًمٖم٤مومؾ واهلل أقمٚمؿ 
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املبحح الجالح 

الصٕرة فٗىا أطار إىل قصة اإلِالك 

 ورد ذيمر ُمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح ذم إؿم٤مرات هيٕم٦م ذم يمؾ ُمـ ؾمقرة 

 . (إقمراف ، ويقٟمس ، واًمِمٕمراء ، واًمٕمٜمٙمٌقت ، واًمّم٤موم٤مت  )

ہ ھ ھ ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ُمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح ذم ؾمقرة إقمراف 

ؾمقرة  ]  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷

 [ . 64: إقمراف ، أي٦م 

اًمّمقرة هٜم٤م ضم٤مءت ُمِمػمة ذم إجي٤مز هيع إمم ىمّم٦م هالك ىمقم ٟمقح اًمتل 

وردت ذم ؾمقرة هقد ُمٗمّمٚم٦مذم أرسمٕملم ؾمٓمرًا ًمتٙمقن ذم ؾمٓمريـ وهل هٜم٤م ىمد 

شمْمٛمٜم٧م سمداي٦م اًمرؾم٤مًم٦م وهن٤ميتٝم٤م سم٤مًمٕم٘م٤مب واجلزاء اًمذي ضم٤مء ٟمتٞمج٦م اإلقمراض 

واًمتٙمذي٥م ، واًمّمقرة شمؼمز اًمٜمتٞمج٦م وشمٌثٝم٤م هيٕم٦م ظم٤مـمٗم٦م شمدل قمغم هقم٦م اًمٕم٘م٤مب 

. سمٕمد اًمتٙمذي٥م اًمذي وصؾ إمم هم٤ميتف 

وؾمٞم٤مق اًمّمقرة هٜم٤م ضمٕمؾ اعمِمٝمد يٛمٞمؾ إمم اإلؿم٤مرة واإلجي٤مز : ٕٟمف يم٤من يريمز 

قمغم ُمقىمػ اًم٘مقم ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ورومْمٝمؿ ًمدقمقة ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف 

ُمـ صؼم وإحل٤مح ذم قمرض رؾم٤مًمتف ، إن هذا اإلجي٤مز اًمنيع ذم قمرض صقرة 

اإلهالك يرؾمؾ ُمـ اإلحي٤مءات واإلؿم٤مرات اًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل اظمتٗم٧م أًمٗم٤مفمٝم٤م 

وفمٝمر ُمدًمقهل٤م اًمٜمٗمز ذم ضمذب اًمٜمٗمقس وإصم٤مرة اًمقضمدان ، وم٤معمٗم٤مضم٠مة سمٔمٝمقر ٟمتٞمج٦م 

اإلقمراض واًمتٙمذي٥م ذم هقم٦م ظم٤مـمٗم٦م سمٕمد اجلدال اًمٓمقيؾ واعمح٤مضم٦م اًمتل دارت 
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 واعم١مُمٜملم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصسملم ٟمقح وىمقُمف ذم هذا اًمًٞم٤مق ي٨ٌم ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل 

واًمث٤ٌمت واًمّمؼم ، وذم اعم٘م٤مسمؾ هيز ٟمٗمقس اعمٕمرولم ذم أن ُمّمػمهؿ وإن ـم٤مل 

إقمراوٝمؿ ؾمٞمٙمقن طم٤مؾماًم وهيٕم٤ًم ُمثؾ ُمّمػم ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ إُمؿ اعم٤موٞم٦م ، وذم 

. ﴾ ہ ھ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٟمجد وم٤مء اًمٕمٓمػ شم٠ميت سمٕمد ذيمر ُم٤م دار سملم ٟمقح وىمقُمف شمّمقر ًمٜم٤م ُم٤م سملم ومٕمؾ 

اًمتٙمذي٥م واإلٟمج٤مء وشمٌلم ُم٤ٌمدرة اًم٘مقم إمم اًمتٙمذي٥م وأٟمف ىمد وىمع ُمـ مجٞمع ومئ٤مت 

اًم٘مقم ُم٤م قمدا اًمٗمئ٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل آُمٜم٧م سمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم وضم٤مء ظمؼمه٤م ذم ؾمقرة 

هقد وأُم٤م اًمٗم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مهن٤م ضم٤مءت متد زُمـ اًمتٙمذي٥م ودمٕمٚمف يّمؾ إمم وىم٧م جملء 

اًمٕمذاب وإٟمج٤مء ٟمقح وُمـ ُمٕمف ُمقطمٞم٦م سم٠مهنؿ ىمد اقمت٤مدوا اًمتٙمذي٥م واؾمتٖمرىمقا ومٞمف 

واؾمتٛمروا قمٚمٞمف طمتك وم٤مضم٠مهؿ اًمٕمذاب ومٙم٤مٟمقا ُمـ اعمٝمٚمٙملم اخل٤مهيـ ، واًمّمقرة 

هٜم٤م هتتؿ سمخؼم اإلٟمج٤مء ، وًمذًمؽ قمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء اًمتل ضم٤مءت ًمٚمتٕم٘مٞم٥م : ٕن 

اًمتٙمذي٥م طمّمؾ سمٕمده اًمقطمل إمم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سمّمٜمع اًمًٗمٞمٜم٦م وآؾمتٕمداد 

: ُٕمر اهلل ي٘مقل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر 

 ، ُمع أن وًمالهتامم سم٠مُمر اًمٜمج٤مة ىمدم اإلظم٤ٌمر سم٤مٟٓمج٤مء قمغم اإلظم٤ٌمر سم٤مإلهمراق» 

ُم٘مت٣م ُم٘م٤مم اًمٕمؼمة شم٘مديؿ اإلظم٤ٌمر سم٢مهمراق اعمٜمٙمريـ ، وم٘مدم اإلٟمج٤مء ًمالهتامم 

سم٢مٟمج٤مء اعم١مُمٜملم وشمٕمجٞماًل عمنة اًم٤ًمُمٕملم ُمـ اعم١مُمٜملم سم٠من قم٤مدة اهلل إذا أهٚمؽ 

اعمنميملم أن يٜمجل اًمرؾمقل واعم١مُمٜملم ، وذًمؽ اًمت٘مديؿ يٗمٞمد اًمتٕمريض سم٤مًمٜمذارة ، 

وإٓ وم٢من اإلهمراق وىمع ىمٌؾ اإلٟمج٤مء إذ ٓ ئمٝمر حت٘مؼ إٟمج٤مء ٟمقح وُمـ ُمٕمف إٓ سمٕمد 

طمّمقل اًمٕمذاب عمـ مل ي١مُمٜمقا سمف ، وًمٞمت٠مشمك هذا اًمت٘مديؿ قمٓمػ ومٕمؾ اإلٟمج٤مء سم٤مًمقاو 
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 شاعمٗمٞمدة عمٓمٚمؼ اجلٛمع ، دون اًمٗم٤مء
()

 . 

وهذا اًمٙمالم ؾمٞم٠ميت ُم٤م يرده قمٜمد اًمتٕمرض عم٤م ورد ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م إظمرى 

وهذه اجلٛمٚم٦م  ﴾ ے ۓ ۓ ﮲﴿ : وُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م أٟمجٞمٜم٤مه ، وإومٕم٤مل ُم٤موٞم٦م ضم٤مءت شم١ميمد وشم٘مرر هذه إطمداث 

وضم٤مء اًمتٕمٌػم سم٤مٓؾمؿ اعمقصقل عم٤م ومٞمف ُمـ ُمٕمٜمك اًمتح٘مػم ًمِم٠مهنؿ واًمتٕمريػ سمٕمٛمٚمٝمؿ 

اًمِم٤مئـ وضمزائف اعمٝملم ، وهذا يم٤مٍف ذم اعمققمٔم٦م وأظمذ اًمٕمؼمة ، وعم٤م شم١مذن سمف اًمّمٚم٦م 

ضم٤مءت  ﴾ ﮴﮵  ﮶ ﮷﴿ : ُمـ سمٞم٤من اًمٕمٚم٦م ذم إهمراىمٝمؿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

هذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م قمام ؾمٌ٘مٝم٤م ، وفم٤مهر اًمٗمّمؾ أهن٤م ىمد ضم٤مءت ًمالؾمتئٜم٤مف 

اًمٌٞم٤مين، ومٝمل ضمقاب قمـ ؾم١مال أصم٤مرشمف اجلٛمٚم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م شم٘مديره ومام ؾم٥ٌم إهمراىمٝمؿ 

ًمالهتامم سم٤مخلؼم  (سم٢من  )وإهاليمٝمؿ ؟ ومج٤مءت اجلٛمٚم٦م ضمقاسم٤ًم ُمّمدرًا سم٤مًمتقيمٞمد 

. وشم٘مريره وطمٚم٧م حمؾ اًمٗم٤مء ذم اًمرسمط سملم اجلٛمٚمتلم 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم صمٌقهت٤م وًمزوُمٝم٤م هلؿ  (قمٛملم  )وضم٤مء وصػ اًم٘مقم سم٤مًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م 

ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ وعمقاوم٘م٦م اًمًٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف ، وم٘مد يم٤من اًم٘مقم عم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ 

ومٝمؿ عم٤م يم٤مٟمقا ذم ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ اًمٕمٛمك ي٘مقًمقن ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

فمالم اًم٤ٌمـمؾ طمجٌقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ رؤي٦م احلؼ ، ومرأوا احلؼ واًمٜمقر والًٓ ُمٌٞمٜم٤ًم 

ومٜم٤مؾم٥م إيراد هذه اًمٙمٚمٛم٦م هلذا اًمًٞم٤مق ، وهٙمذا ٟمجد اًمّمقرة هٜم٤م ذم إجي٤مزه٤م شم٨ٌم 

ٟمذر اهلالك واًمققمٞمد ذم ٟمٗمقس اعمٙمذسملم ُمـ اعمنميملم واًمتٕمريض سم٠مٟمف يٜمتٔمرهؿ ُمـ 
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اًمٕمذاب ُمثٚمام وىمع سم٠مؾمالومٝمؿ ُمـ إُمؿ اًمٙم٤مومرة ، وىمد قمرض ذًمؽ ذم مجؾ ىمّمػمة 

ُمقصقًم٦م شمقطمل سمٛمٕم٤مين اًم٘مقة واحلًؿ اًمنيع ذم إهن٤مء أُمر اًمٔم٤معملم وإٟمج٤مء 

اعم١مُمٜملم ، وهذا ُم٤م يٚمحظ ذم سم٘مٞم٦م اًمًقر اًمٙمريٛم٦م اًمتل شمٕمرو٧م ًمإلؿم٤مرة دون 

اًمتٗمّمٞمؾ ، وذًمؽ ٕهن٤م ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق اعمح٤مورة اًمتل دارت سملم ٟمقح وىمقُمف وُم٤م 

يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ رومض وإقمراض ومج٤مء اعمِمٝمد ُمقضمزًا سمٕمد ذًمؽ ذم هقم٦م قم٤مىم٦ٌم 

اإلقمراض واًمتٙمذي٥م يمام ورد ذم ؾمقرة
()

إقمراف وذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ذم ىمقًمف  

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ : شمٕم٤ممم 

ؾمقرة  ]﴾ ڑ ڑ ک ک   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 [120 - 117اًمِمٕمراء ، أي٤مت 
()

  .

وي٠ميت إسمراز اًمٜمت٤مئ٩م اًمنيٕم٦م أيْم٤ًم سمٕمد دقم٤مء ٟمقح قمغم ىمقُمف وـمٚمٌف ًمٚمٜمٍم يمام 

ىئ ﴿ : ُمّر ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ويمذًمؽ ذم ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ٱ ٻ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

  [ .78 - 75: أي٤مت  ] ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

                                                           

ومه٤م ؾمقرشم٤من ىمد ريمزشم٤م قمغم ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة ومج٤مء قمرض دقمقة ٟمقح ًم٘مقُمف ومٞمٝمام ـمقياًل واظمتٍم ذم ( )

قمرض اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة ًمإلؿم٤مرة إمم هقم٦م إظمذ واإلهالك سمٕمد ـمقل اًمدقمقة واًمّمؼم واعمج٤مدًم٦م 

. وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط ًمذًمؽ ذم سم٤مب قمالىم٤مت اعمِمٝمد 

اًمنقم٦م ذم اإلٟمج٤مء يمام ُمر شم٘مرير ذًمؽ ذم اًم٤ٌمب  (أٟمجك  )وهٜم٤م جي٥م أن ٟمالطمظ أن ُمـ ُمٕم٤مين اًمٗمٕمؾ( )

إول وهق ُم٤م يتٗمؼ ُمع إي٘م٤مع أي٤مت وشمت٤مسمٕمف ذم وم٘مرات هيٕم٦م وُمع وصؾ اجلٛمؾ سمٕمد اعمح٤مضم٦م 

. اًمٓمقيٚم٦م اًمتل دارت سملم ٟمقح وىمقُمف 
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وي٠ميت إسمراز اًمٜمت٤مئ٩م ذم إجي٤مز هيع سمٕمد سمٞم٤من اعمدة اًمتل ىمْم٤مه٤م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

وهق يدقمق ىمقُمف ، وهل ُمدة ـمقيٚم٦م ضم٤مء ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم سمٕمده٤م ُم٤ٌمذة ، ًمٞمقطمل ذًمؽ 

سم٠من قم٤مىم٦ٌم اإلقمراض وإن ـم٤مًم٧م وم٢مهن٤م ؾمتٙمقن هيٕم٦م قم٤مضمٚم٦م وطم٤مؾمٛم٦م ، وذم ذًمؽ 

شمٕمريض سمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م اعمٕمرولم يمام يٚمحظ ذًمؽ ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت طمٞم٨م ي٘مقل 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ : شمٕم٤ممم 

 ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پۈئ ېئ ېئ ېئ

 [ . 15 - 14: أي٤مت  ]

ومم٤م يالطمظ وروده ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م اًمتل أؿم٤مرت إمم ُمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف 

اًمًالم أن ذيمر اًمٜمج٤مة ي٠ميت ُمت٘مدُم٤ًم ويٕمٓمػ قمٚمٞمف ظمؼم اإلهمراق سم٤مًمقاو وهذا ُم٤م 

ڎ ڈ ڈ ﴿ : ًمقطمظ ذم ؾمقريت إقمراف ويقٟمس ، طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ؾمقرة يقٟمس ،  ]﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 [ . 73: أي٦م 

واًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر يرى هٜم٤م أن اإلهمراق أؾمٌؼ ُمـ اإلٟمج٤مء ، وىمدم ظمؼم 

اإلٟمج٤مء ًمٚمتٕمجٞمؾ سمذيمر اعمنة ًمٚم٤ًمُمٕملم ُمـ اعم١مُمٜملم ، وًمٞمت٠مشمك هذا اًمت٘مديؿ قمٓمػ 

ومٕمؾ اإلٟمج٤مء سم٤مًمقاو اعمٗمٞمدة عمٓمٚمؼ اجلٛمع ، دون اًمٗم٤مء
()

  .

ڌ ڎ ﴿ : وًمٙمـ هذا اًم٘مقل يّمٓمدم سمام ورد ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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 [ . 120 - 119: أي٦م  ] ﴾ ڑ ڑ ک ک   ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ويرى أن صمؿ ذم هذا اعمقوع ًمٚمؽماظمل اًمرشمٌل ذم اإلظم٤ٌمر ٕن إهمراق أُم٦م يم٤مُمٚم٦م 

أقمٔمؿ دًٓم٦م قمغم قمٔمٞمؿ اًم٘مدرة ذم إٟمج٤مء ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس
()

  .

وقمغم هذا اًمٜمحق ُم٤مل اًمديمتقر حمٛمد إُملم اخليي طمٞم٨م يٌلم أن اعمٗمٝمقم 

ُمـ أي٤مت أن اإلهمراق أؾمٌؼ ُمـ إٟمج٤مء ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ آُمـ سمف ، ٕن مت٤مم 

اًمٜمج٤مة شمٙمقن سم٤مؾمتقاء اًمًٗمٞمٜم٦م قمغم اجلقدي ، سمٕمد اسمتالع إرض ُم٤مءه٤م وإىمالع 

اًمًامء يمام صقرشمف ؾمقرة هقد وم٢من مل شمٙمـ اًمٜمج٤مة ُمت٠مظمرة قمـ اإلهمراق ، ومال أىمؾ 

 ُمـ أن شمٙمقن ُم٘م٤مرٟم٦م ًمف ، وهق ُمقوع اًمقاو ، ويرى أن ذم ذيمر طمرف اًمؽماظمل 

ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ًمٌٞم٤من اًمتٗم٤موت اًمرشمٌل اًمذي يقوح أن إهمراق ىمقم  (صمؿ  )

وهذا ُم٤م حي٘مؼ اًمٖمرض اًمذي ؾمٞم٘م٧م ُمـ . سم٠ميمٛمٚمٝمؿ أقمٔمؿ ُمـ إٟمج٤مء ٟمقح وُمـ ُمٕمف 

أضمٚمف اًم٘مّم٦م ، وهق سم٨م ٟمذر اهلالك واًمققمٞمد ، صمؿ إن إهالك أُم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م دون أن 

يٜمجق ُمٜمٝم٤م أطمد همػم ُمـ وقمد اهلل سمٜمج٤مشمف ، أدل قمغم ؾمقط اًم٘مدرة وأىمقى أصمرًا ذم 

اًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مدة ُمـ إٟمج٤مء ومئ٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس
()

  .

واًمذي ئمٝمر قمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم اجلٛمع سملم ورود اًمقاو ذم ؾمقريت إقمراف 

ويقٟمس وورود صمؿ ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ، أن ذًمؽ يٌلم أن ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ 

                                                           

 ( . 163 / 19 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

 ( . 122 - 121 )ُمـ أهار طمروف اًمٕمٓمػ ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ : يٜمٔمر ( )
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آُمـ ُمٕمف عم٤م ريمٌقا ذم اًمًٗمٞمٜم٦م وسمٛمجرد ريمقهبؿ هل٤م وم٘مد مت٧م هلؿ
()

اًمٜمج٤مة ُمـ  

اًمٖمرق، وعّم٤م قمؿَّ اًمٓمقوم٤من وحتريم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م همرق ُمـ سم٘مل ُمـ اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، 

ضم٤مء قمغم ُمٕمٜم٤مه وم٤مًمٜمج٤مة اعم٘مّمقدة ذم أي٤مت هل ريمقب ٟمقح  (صمؿ  )ومحرف اعمٝمٚم٦م 

وُمـ آُمـ سمف اًمًٗمٞمٜم٦م وأن اًمٖمرق ٓ يٛمٙمـ أن حيدث إٓ سمٕمد ريمقهبؿ وسمٕمد أن حترك 

إُمقاج اًمًٗمٞمٜم٦م ويٕمؿ اًمٓمقوم٤من
()

، وقمغم هذا ومال يٙمقن هٜم٤مًمؽ شم٘مديؿ وٓ شم٠مظمػم،  

شم٠مظمػم، وم٤مًمقاو ًمٚمؽمشمٞم٥م ذم ؾمقرة إقمراف ويقٟمس وصمؿ دًم٧م قمغم اًمؽماظمل 

. واًمؽمشمٞم٥م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ُمع دًٓمتٝم٤م قمغم قمٔمٛم٦م هذا اإلهمراق 

ويم٤من اؾمتقاء اًمًٗمٞمٜم٦م قمغم اجلقدي ُمـ ُمتٛمامت اًمٜمج٤مة واًمًالُم٦م ، وهق 

حتّمٞمؾ طم٤مصؾ ، طمتك شمتٛمٙمـ اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ آؾمت٘مرار وخيرج ُمٜمٝم٤م ٟمقح وُمـ آُمـ 

ُمٕمف سمًالم وىمد وضمدوا اعمٙم٤من اًمذي يّمٚمح ًمٜمزوهلؿ سمٕمد أن أذه٥م اهلل ُم٤مء إرض 

وأىمٚمع قمٜمٝمؿ ُم٤مء اًمًامء ، إن إجي٤مز صقرة اعمٝمٚمؽ ًم٘مقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم هذه 

اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ىمد ؾم٤مر قمغم هن٩م واطمد ، وذًمؽ ٓشمٗم٤مق هذه اًمًقر ذم آهتامم 

سمٛمقوقع اًمٕم٘مٞمدة وإسمرازه ، ومٙم٤من احلقار يٓمقل سملم اًمٜمٌل وىمقُمف ، ومل يٙمـ اهلدف 

                                                           

 ٓ ي٘مّمد سمتٗمًػم اًمٜمج٤مة سم٤مًمريمقب سف اًمٙمالم قمـ طم٘مٞم٘متف إمم جم٤مزه ومٞمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اعمج٤مز ( )

اعمرؾمؾ ، طمٞم٨م قُمؼمِّ قمـ اًم٥ًٌم سم٤معم٥ًٌم سمؾ اعمراد إن ريمقب اًمًٗمٞمٜم٦م طم٤مل سملم ٟمقح وُمـ ُمٕمف ُمـ 

. اًمٖمرق سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم وهذا جيٕمؾ اًمٜمج٤مة أؾمٌؼ ُمـ همرق ىمقُمٝمؿ ، واهلل أقمٚمؿ 

ہ  ﴿يدل قمغم ذًمؽ أن همرق اسمـ ٟمقح يم٤من سمٕمد أن ريم٥م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ آُمـ ُمٕمف اًمًٗمٞمٜم٦م ( )

وم٤مًمٖمرق ُم٤م شمؿ إٓ سمٕمد أن شمؿ ريمقب اًمًٗمٞمٜم٦م صمؿ سمدأ هٞمج٤من إُمقاج  ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

. اًمتل طمريمتٝم٤م وأهمرىم٧م سمٕمد ذًمؽ اًمٔم٤معملم ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مة أؾمٌؼ ُمـ اًمٖمرق واهلل أقمٚمؿ 
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ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ ُمِم٤مهد اإلهالك سمؾ يم٤من اهلدف يٜمٍمف إمم إسمراز هقم٦م اإلهالك 

وإظمذ ذم إجي٤مز هيع يٜمٌلء قمـ هقم٦م اٟم٘مْم٤مء قمٝمد اًمٔم٤معملم سمٕمد ـمقًمف ، إن هذه 

اًمًقر ىمد اشمٗم٘م٧م ذم اإلجي٤مز واإلمج٤مل ًمٚمٕم٤مىم٦ٌم ًمؽمؾمؾ إحي٤مًء قمٔمٞماًم وىمٚم٘م٤ًم يمٌػمًا ذم 

ت قمـ ُمٕم٤مٍن يمثػمة ئمٝمر ُمدًمقهل٤م اًمٜمٗمز ذم ضمذب  ٟمٗمقس اعمٕمرولم ، وىمد قمؼمَّ

آٟمت٤ٌمه وإصم٤مرة اًمقضمدان طمٞم٨م ي٠ميت اًمٗمرج واحلؾ اعمٗمرح واًمٜمٝم٤مي٦م اًمًٕمٞمدة ذم هقم٦م 

سمٕمد ـمقل اعمح٤مضم٦م وـمقل اعمٙم٤مسمدة ًمٙمؾ ٟمٌل ُمع ىمقُمف ، وهذا ُم٤م ًمقطمظ ذم ؾمٞم٤مق 

إجي٤مز اًمٕم٤مىم٦ٌم طمٞم٨م شمٙمقن ىمٛم٦م احلدث ذم ضمدال اًمٜمٌل ُمع ىمقُمف وهتديدهؿ ًمف ورده 

قمٚمٞمٝمؿ ردًا قمٔمٞماًم يٌٙمتٝمؿ سمف ، وسمذًمؽ ٟمحـ ٟمٕمٞمش ُمٕمريم٦م طمقاري٦م سملم احلؼ 

واًم٤ٌمـمؾ دمٕمؾ اعمتٚم٘مل يؽمىم٥م اًمٜمتٞمج٦م سمٕمد ذًمؽ ذم ؿمٖمػ ، ومت٠ميت اًمٜمٝم٤مي٦م دمٞم٥م 

هيٕم٤ًم سم٤مٟمتّم٤مر اًمٜمٌل اًمّم٤مسمر اًمداقمل ، وٟمج٤مشمف هق وُمـ آُمـ ُمٕمف ًمتٌٕم٨م اًمّمقرة 

. أقمٔمؿ إصمر ذم اًمٜمٗمقس ومتث٧ٌم اعمتٚم٘مل وشمٚم٘مل ذم ٟمٗمًف اًمٕمزيٛم٦م واًمّمؼم 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

انفصم انثاني 
أسزار تنىع تناء انصىرة ووجه دالنتها يف هالك قىو هىد 

 

  : ُمٌحثلمويِمٛمؾ      

 . (إقمراف ، وهقد ، واًمِمٕمراء  ) اًمّمقرة اعمقضمزة ذم ؾمقرة :املبحث األول 

 . (اًمذاري٤مت ، واًم٘مٛمر ، واحل٤مىم٦م  ) اًمّمقرة اعمٗمّمٚم٦م ذم ؾمقرة :املبحث الثاين 
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املبحح األٔه 

 (األعزاف ، ِٕٔد ، ٔالظعزاء  )الصٕرة املٕجزة يف سٕرة 

: ما ورد يف سورة األعراف - أ 

ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف هقد وهق يرد قمغم ىمقُمف سمٕمد إٟمٙم٤مرهؿ ًمدقمقشمف وـمٚمٌٝمؿ 

. سم٠من ي٠مشمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب حتدي٤ًم ُمٜمٝمؿ وشمٙمذي٤ًٌم 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿  

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    ۀ ۀ

 [ . 72 - 71: أي٤مت  ] ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

يٚمحظ ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م هٜم٤م أهن٤م ىمد أوضمزت ذم إيراد اًمٕم٤مىم٦ٌم واجلزاء ًمٚم٘مقم 

اًمٔم٤معملم سمٕمد أن ذيمرت ُم٤م دار سملم هقد وىمقُمف ُمـ حم٤مضم٦م وضمدال
()

ـمقيؾ ظمتؿ  

سم٢مسار اًم٘مقم قمغم شمٙمذيٌٝمؿ وحتدهيؿ هلقد قمٚمٞمف اًمًالم ذم أن ي٠مشمٞمٝمؿ سمٌمء مم٤م 

وقمدهؿ سمف إُمٕم٤مٟم٤ًم ُمٜمٝمؿ ذم اإلقمراض وآؾمتٝمزاء ومج٤مء ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم إجي٤مز 

هيع
()

ـمقي٧م ُمٕمف شمٗم٤مصٞمؾ طم٤مدصم٦م اإلهالك وسمذًمؽ جيد اعمت٠مُمؾ ٟمٗمًف يٜمٗمذ  

                                                           

 ( . 71 - 65 )ُمـ أي٦م ( )

ًم٘مد ُمرَّ سمٞم٤من وضمف اإلجي٤مز ومٞمام ُم٣م قمٜمد اًمتٕمرض ًم٘مّم٦م هالك ىمقم ٟمقح وٕن ؾمٞم٤مىمٝم٤م هق ؾمٞم٤مق ىمّم٦م ( )

ىمقم هقد وىمد ُأوضمز ذم ُمٝمٚمؽ ىمقم هقد يمام ُأوضمز هٜم٤مك ًمذًمؽ ُم٤م ىمٞمؾ هٜم٤مك ي٘م٤مل هٜم٤م وؾمٞم٠ميت ُمزيد 

. سمًط ًمٚم٘مقل ذم اًمًٞم٤مق ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م وًمذًمؽ أوصمر اإلجي٤مز ًمالقمتامد قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وُم٤م ؾمٞم٠ميت 
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هيٕم٤ًم إمم ذيمر اًمٜمتٞمج٦م احل٤مؾمٛم٦م سمٕمد اعمح٤مضم٦م واجلدال طمٞم٨م قمّجؾ اًمًٞم٤مق سمذيمر 

ٟمج٤مة اًمٜمٌل وُمـ ُمٕمف وإهالك اًمٔم٤معملم وهق ُمقـمـ اًمٕمؼمة ذم اعمِمٝمد وُمريمز 

 وُمـ آُمـ سمف واجلق هٜم٤م هق ضمق إظمذ احل٤مؾمؿ ملسو هيلع هللا ىلصآهتامم وومٞمف شمًٚمٞم٦م ًمٚمٜمٌل 

يٗمٞمد ُمٕمٜمك اإلهاع  (أٟمجٞمٜم٤م  )اًمنيع سمٕمد اإلُمٝم٤مل اًمٓمقيؾ ويمذًمؽ ٟمجد اًمٗمٕمؾ 

ذم شمٜمجٞم٦م اًمٜمٌل وُمـ ُمٕمف يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ ُمراراً 
()

وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م ي٠ميت ذم ؾمٞم٤مق  

اعمح٤مورة اًمتل شمٓمقل سملم اًمٜمٌل وىمقُمف ويًتٕمجؾ اًم٘مقم ومٞمٝم٤م سمٓمٚم٥م إٟمزال اًمٕمذاب 

قمٚمٞمٝمؿ شمٙمذي٤ًٌم ُمٜمٝمؿ واؾمتٝمزاًء ومت٤مدي٤ًم ذم اإلقمراض ومٞم٠ميت ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم إجي٤مز 

وإي٘م٤مع هيع يتقاومؼ ُمع ُمٕم٤مين احلًؿ واًمنقم٦م ذم وم٘مرات ىمّمػمة ومجؾ ُمقصقًم٦م 

سم٤مًمٗم٤مء واًمقاو شمدل قمغم شمٕم٤مىم٥م إطمداث وشمت٤مسمٕمٝم٤م ذم هقم٦م ويمؾ ذًمؽ يٜمٌئ قمـ 

ًم٘مد سمدأ . اًمٖمْم٥م اعمحتدم واخلٓم٥م اجلٚمٞمؾ وهق أوىمع ذم اًمٜمٗمس وأره٥م ًمٚمحس 

ردُّ هقد قمٚمٞمف اًمًالم قمغم ىمقُمف سمٕمد اعمح٤مضم٦م اًمتل دارت واٟمتٝم٧م سمٓمٚم٥م اًم٘مقم 

ىمد وىمع قمٚمٞمٙمؿ ُمـ رسمٙمؿ رضمس » ًمٚمٕمذاب ذم حتٍد وؾمخري٦م وهت٤مون وم٘م٤مل هلؿ 

ں ں ڻ ﴿ ضم٤مء هذا اًم٘مقل حيٛمؾ هتديدًا ُمري٤ًٌم وردًا رادقم٤ًم ًم٘مقهلؿ  ش وهمْم٥م

 وىمد صّدر رده سم٤مًمتقيمٞمد سم٘مد وضم٤مء اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض  ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ

ي١ميمد حت٘مؼ اًمقىمقع وطمّمقًمف ٓ حم٤مًم٦م وومٞمف اؾمتٕم٤مرة ذم زُمـ اًمٗمٕمؾ طمٞم٨م  (وىمع  )

ؿمٌف اًمقىمقع ذم اعمًت٘مٌؾ سم٤مًمقىمقع ذم اعم٤ميض ذم حت٘مؼ اًمقىمقع ذم يمؾ ُمٜمٝمام وإذا يم٤من 

 ذم أي٦م يِمػم إمم ُمٕمٜمك اًمقضمقب أي وضمقب اًمٕمذاب  (وىمع  )ُمٕمٜمك 

                                                           

. ُمرَّ شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اًم٤ٌمب إول ذم ُمقوقع اعمتِم٤مسمف ُمـ أي٤مت ( )
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قمٚمٞمٝمؿ
()

 وهق إفمٝمر ، وم٢مٟمف ٓ اؾمتٕم٤مرة ذم اًمٗمٕمؾ ، وذم شم٘مديؿ اجل٤مر واعمجرور  

قمغم وم٤مقمؾ اًمٗمٕمؾ ومٞمف إوم٤مدة ٓظمتّم٤مصٝمؿ هبذا اًمٕمذاب واًمٖمْم٥م  (قمٚمٞمٙمؿ  )

ل أٟمٗمًٝمؿ وي٘مرع أؾمامقمٝمؿ   (وم٤مٟمتٔمروا  )واًمٗم٤مء ذم ىمقًمف » وًمتٕمجٞمؾ اعم٤ًمءة سمام هيقِّ

ًمتٗمريع هذا اإلٟمذار واًمتٝمديد اًم٤ًمسمؼ : ٕن وىمقع اًمٖمْم٥م واًمرضمس قمٚمٞمٝمؿ ، 

 وُمٙم٤مسمرهتؿ واطمتج٤مضمٝمؿ عم٤م ٓ طمج٦م ًمف يٜمِم٠م قمـ ذًمؽ اًمتٝمديد سم٤مٟمتٔم٤مر 

 شاًمٕمذاب
()

  .

وإُمر ذم اٟمتٔمروا ًمٚمتٝمديد واًمققمٞمد ، وومٞمف اؾمتٕم٤مرة هتٙمٛمٞم٦م ٕن إصؾ ذم 

 ُمرهمقب حمٌقب شمًٕمد اًمٜمٗمس ذم اٟمتٔم٤مره 
ٍ
آٟمتٔم٤مر واًمؽمىم٥م أن يٙمقن ًمٌمء

وشمتِمقق حلّمقًمف ، وًمٙمٜمف هٜم٤م اؾمتٕمٛمؾ ًمٚمٛمٙمروه ، وزاد ُمـ طمدة اًمتٝمديد ذم 

اًمٗمٕمؾ طمذف ُمٗمٕمقًمف ًمتذه٥م اًمٜمٗمس ذم ختٞمٚمف يمؾ ُمذه٥م يقىمع اًمرقم٥م ذم ىمٚمقهبؿ 

وًمٞمٙمقن شمرىمٌٝمؿ وحتًٌٝمؿ ًمف وظمقومٝمؿ ُمٜمف قمذاسم٤ًم طمتك ي٘مع هبؿ اًمٕمذاب ، وذم 

إؿم٤مرة إمم حت٘مؼ وىمقع  ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ : شمقيمٞمد اخلؼم ذم ىمقًمف 

اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مين : ٕن هتديده إي٤مهؿ يثػم ؾم١مآً ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ أن » اعمتققمد وذم ذًمؽ 

إذا يمٜم٤م ٟمٜمتٔمر اًمٕمذاب ومامذا يٙمقن طم٤مًمؽ ؟ ومٌلمَّ أٟمف يٜمتٔمر ُمٕمٝمؿ ، وهذا : ي٘مقًمقا 

وُم٤م أدري ُم٤م يٗمٕمؾ  ) ملسو هيلع هللا ىلصُم٘م٤مم أدب ُمع اهلل شمٕم٤ممم ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم شمٚم٘مٞمٜم٤ًم ًمرؾمقًمف حمٛمد 

ومٝمقد خي٤مف أن يِمٛمٚمف اًمٕمذاب اًمٜم٤مزل سم٘مقُمف ، وجيقز أن يٜمزل هبؿ  (يب وٓ سمٙمؿ 

                                                           

 ( . 331 / 6 )شمٗمًػم اسمـ يمثػم : يٜمٔمر ( )
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 شاًمٕمذاب ويراه هقد وًمٙمٜمف ٓ يّمٞمٌف
()

  .

ومٙم٤من اٟمتٔم٤مرهؿ اٟمتٔم٤مر قمذاب واٟمتٔم٤مر هقد قمٚمٞمف اًمًالم اٟمتٔم٤مر شمرىم٥م وظمقف 

ہ ﴿ : ُمـ أُمر اهلل ومج٤مء سمٕمد ذًمؽ ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم هيٕم٦م ُمقضمزة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  ﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 [ . 72: ؾمقرة إقمراف ، أي٦م  ]

ك ٟمٌٞمَّف واًمذيـ آُمٜمقا  ضم٤مَءت اًمٗم٤مء هٜم٤م ًمٚمتٕم٘مٞم٥م ، أي ومٕمجؾ اهلل قم٘مقسمتٝمؿ وٟمجَّ

دآً قمغم ُمٕمٜمك اإلهاع ذم اإلٟمج٤مء يمام ُمرَّ شم٘مرير  (أٟمجك  )ُمٕمف ، وىمد ضم٤مء اًمٗمٕمؾ 

ذًمؽ ، وذم ـمل أطمداث اإلهالك إهاع ذم اًمتقصؾ إمم ذيمر ٟمتٞمج٦م إُمر وهق أن 

اهلل شمٕم٤ممم ىمد أهٚمؽ اًمٔم٤معملم وأٟمجك رؾمقًمف وُمـ آُمـ سمف ًمٞمٙمقن ذم ذًمؽ شمٕمجٞمٌؾ 

ي٨ٌم ظمؼم اًمٜمج٤مة ًمٚمتثٌٞم٧م واًمتًٚمٞم٦م ، وي٨ٌم ظمؼم اإلهالك ًمٚمتحذير واإلٟمذار ، وذم 

ضم٤مء ذيمر اعم١مُمٜملم قمـ ـمريؼ اًمتٕمريػ  ﴾ ہ ہ ہ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

سم٤معمقصقًمٞم٦م ًمإلؿمٕم٤مر سمٛمٙم٤مٟمتٝمؿ وُمدطمٝمؿ ُمـ ظمالل اًمّمٚم٦م اًمتل شمٗمٞمد ُمٕمٞمتٝمؿ هلقد 

  ش اًم٤ٌمء»  ﴾ ہ ھ﴿ : قمٚمٞمف اًمًالم وهذا أسمٚمغ ذم اًمتٕمريػ هبؿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 (وُمـ  )ًمٚمًٌٌٞم٦م ، وشمٜمٙمػم رمح٦م ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ووصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ُمـ اهلل ًمٚمدًٓم٦م قمغم يمامهل٤م ، 

ًمالسمتداء ، وجيقز أن شمٙمقن اًم٤ٌمء ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم أي وم٠مٟمجٞمٜم٤مه ورمحٜم٤مه ومٙم٤مٟم٧م اًمرمح٦م 

ُمّم٤مطم٦ٌم هلؿ إذ يم٤مٟمقا سمٛمحؾ اًمٕمٓمػ واًمرومؼ طمٞمثام طمٚمَّقا إمم اٟم٘مْم٤مء آضم٤مهلؿ 
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ُمقىمع رؿمٞمؼ ضمدًا ي١مذن سم٠من اًمرمح٦م همػم ُمٜمٗمٙم٦م - قمغم هذا اًمقضمف  (ُمٜم٤م  )وُمقىمع 

 شقمٜمٝمؿ
()

  .

هذه اجلٛمٚم٦م ضم٤مءت  ﴾ ھ ھ ھ ے ے﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م أٟمجٞمٜم٤مه واجلٛمٚمت٤من ظمؼميت٤من ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك ، واًمقصؾ سمٞمٜمٝمام 

يمٜم٤مي٦م قمـ اؾمتئّم٤مهلؿ وومٜم٤مئٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ، وىمٓمع : ًمٚمتقؾمط سملم اًمٙمامًملم ، وىمٓمع اًمداسمر 

ٟمًٚمٝمؿ ُمـ إرض ، وجملء هذه اجلٛمٚم٦م هٜم٤م يم٤من ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اإلسم٤مدة واإلومٜم٤مء ، 

طمتك ٓ يٌ٘مك ذم اًمٜمٗمس جم٤مل ًمتّمقر أن يٙمقن ىمد سم٘مل ُمٜمٝمؿ أطمٌد سمٕمد أن ضم٤مءهؿ 

اًمٕمذاب ، وذم شمٕمريٗمٝمؿ سم٤مٓؾمؿ اعمقصقل ذم هلؿ سمام ذم طمٞمز اًمّمٚم٦م وهق اًمتٙمذي٥م 

:ومٞمف إيامء إمم وضمف سمٜم٤مء اخلؼم، وضم٤مء قمٓمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم واؾمؿ اعمقصقل وصٚمتف  ۓ ﴿  

وهق ُمـ اًمّمٚم٦م ًمٌٞم٤من أن اًمتٙمذي٥م وقمدم  (يمذسمقا  )قمغم اًمٗمٕمؾ  ﴾ ﮲ ﮳

اإليامن يمالمه٤م ُمقضم٥م ًم٘مٓمع اًمداسمر ، وهٙمذا ٟمجد أن اجلٛمؾ ذم ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ضم٤مءت 

ُمتالطم٘م٦م ُمقصقًم٦م ذم مجؾ ىمّمػمة شمقطمل سمٛمٕم٤مين اًمنقم٦م واحلًؿ ذم إهن٤مء أُمر اًمٔم٤معملم ، 

وإٟمج٤مء اعم١مُمٜملم ، وُم٤م ًمقطمظ ذم ؾمقرة إقمراف ٟمجد ُمثٞمٚمف ئمٝمر ذم ؾمقرة هقد
()

طمٞم٨م  

 ( 57 - 50 )أي٦م  ـمقيؾ ُمـ ذيمرت اًمًقرة ُم٤م دار سملم هقد وىمقُمف ُمـ حم٤مضم٦م وضمدال

                                                           

 ( . 214 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

اشمٗم٘م٧م اًمًقرشم٤من ذم اهتامُمٝمام سمٛمقوقع اًمٕم٘مٞمدة واًمتقطمٞمد ومٚمذًمؽ ريمزشم٤م قمغم قمرض ُم٤م دار سملم هقد ( )

وىمقُمف وضم٤مءت اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة حتٛمؾ ُمـ اًمدٓٓت اًمٙمثػمة واعمٕم٤مين اعم٘مٚم٘م٦م ًمٚمٛمٕمرولم اعمٙمذسملم وىمد 

. ُمرَّ شمقضمٞمف اإلجي٤مز ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم يمام ُمرَّ ذم صقرة هالك ىمقم ٟمقح ٕن ؾمٞم٤مق اًم٘مّمص واطمد 
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:ضم٤مء سمٕمده٤م ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿  

 [58: أي٦م  ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
 

 .

ويمذًمؽ وردت اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة هيٕم٦م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء
()

سمٕمد ذيمر اعمح٤مضم٦م  

: طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ  ( 138 - 123 )اًمٓمقيٚم٦م سملم هقد وىمقُمف ُمـ أي٦م 

وهٜم٤م   [139: أي٦م  ]  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ 

ختتٍم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ قمرض عمٔم٤مهر اإلقمراض ، وطمذف  (ومٙمذسمقه  )ضم٤مءت يمٚمٛم٦م 

اعمتٕمٚمؼ هٜم٤م يٗمًح اًمتّمقر ًمٚمتٙمذي٥م اخل٤مص سم٤مإلٟمذار واًمتٙمذي٥م ًمٚمرؾم٤مًم٦م واًمدقمقة 

إمم اهلل وطمده ، صمؿ يم٤من ذًمؽ شمقـمئ٦م عم٤م آل إًمٞمف أُمرهؿ ، وٓ يٕمٜمل ورود اًمٕمٓمػ 

سم٤مًمٗم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م أن اإلهالك طمؾ قمٚمٞمٝمؿ سمٛمجرد اًمتٙمذي٥م قمغم اًمٗمقر سمؾ يٚمحظ أن 

شمدل قمغم ُم٤ٌمدرة اًم٘مقم سم٤مًمتٙمذي٥م ، واٟمتٝم٤مء أُمرهؿ  (يمذسمقه  )اًمٗم٤مء إومم ذم اًمٗمٕمؾ 

قمٚمٞمف وضم٤مءت اًمٗم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م متط زُمـ اًمتٙمذي٥م وشمقصٚمف سمقىم٧م جملء اًمٕمذاب 

ًمتقطمل ًمٜم٤م سم٠من اًم٘مقم اؾمتٖمرىمقا ذم شمٙمذيٌٝمؿ واقمت٤مدوا قمٚمٞمف طمتك سم٤مدرهؿ اًمٕمذاب 

ذم هقم٦م قم٤مضمٚم٦م وهؿ ذم همٞمٝمؿ ُم٤موقن ، واًمٗم٤مء هٜم٤م شمِمٕمر سم٘مٛم٦م اًمٖمْم٥م اإلهلل 

طمٞم٨م داهؿ اًمٕمذاب اًم٘مقم ، وهٙمذا ٟمجد أن ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ىمد ضم٤مءشم٤م ًمتختٍما 

أُمر اًم٘مقم وشمٓمقي٤م قمٝمدهؿ ذم هقم٦م سمٕمد أن يم٤مٟمقا ذم ٟمٕمٞمؿ ُم٘مٞمؿ يٕمتدون سم٘مقهتؿ 

حتذير  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ : ويٗمخرون هب٤م ُمتجؼميـ ذم إرض ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

                                                           

اشمٗم٘م٧م ؾمقرة اًمِمٕمراء ذم ُمقوققمٝم٤م واهتامُمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مٞمدة ُمع ؾمقرة إقمراف وهقد وُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝمام ي٘م٤مل ( )

. ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 
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وشمٜمٌٞمف وًمٗم٧م وشمٕمريض سمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م ، واؾمؿ اإلؿم٤مرة يٕمقد إمم قم٤مىم٦ٌم اعمٙمذسملم ، وذم 

 ًمتًٚمٞمتف سم٠من ملسو هيلع هللا ىلصاًمتٗم٤مت إمم اًمرؾمقل حمٛمد ﴾  ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ىمٚم٦م اعم١مُمٜملم ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقرة قمغم ىمقُمف ، وم٘مد يمذسم٧م إُمؿ رؾمٚمٝم٤م ومل ي١مُمـ ُمـ 

. يمؾ أُم٦م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ 

ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد حيٛمؾ ٟمؼمة  ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ : وضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمت٠ميمٞمد ًمٚمتًٚمٞم٦م واإلٟمذار ، وهق اهلدف اًمذي يريمز قمٚمٞمف اعمِمٝمد ذم إجي٤مزه اًمنيع 

 ومّمٗم٦م اًمٕمزيز حتٛمؾ ُمٕم٤مين اإلٟمذار واًمتحذير ، وصٗم٦م اًمرطمٞمؿ ذم ظمت٤مم اًمٗم٤مصٚم٦م 

 وًمٚمٛم١مُمٜملم ، وشمٌلم ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم ملسو هيلع هللا ىلصشم١ميمد ُمٕم٤مين اًمتًٚمٞم٦م واًمتثٌٞم٧م ًمٚمرؾمقل 

سمٕم٤ٌمده أمجٕملم ، وهٙمذا ٟمجد اعمِمٝمد اعمقضمز يتٌلم ومٞمف اًمٖمرض واوح٤ًم وهق أن اهلل 

يٜمٍم أٟمٌٞم٤مءه ورؾمٚمف ذم هن٤مي٦م اًمٍماع واًمتحدي وهيٚمؽ اعمٙمذسملم واًمٕمّم٤مة 

اًمٙم٤مومريـ
()

  .

                                                           

ُم٤م ىمٞمؾ ذم وضمف دًٓم٦م اًمّمقرة ذم إجي٤مزه٤م ذم ُمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح ي٘م٤مل هٜم٤م ٕن اًمًٞم٤مق واطمد واإلجي٤مز ذم ( )

اًمٕم٤مىم٦ٌم ٟمٛمط واطمد وًمذًمؽ يٙمتٗمك سمام ؾمٌؼ ٕن اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ىمد اشمٗم٘م٧م ذم اًمؽميمٞمز قمغم ُمقوقع 

 وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط ًمذًمؽ ذم اًم٤ٌمب ملسو هيلع هللا ىلصاًمٕم٘مٞمدة وقمرض ُم٤م دار سملم اًمرؾمؾ وأىمقاُمٝمؿ ًمتًٚمٞم٦م اًمرؾمقل 

. اًمث٤مًم٨م 
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املبحح الجاٌ٘ 

 (الذارٖات ، ٔالكىز ، ٔاحلاقة  )الصٕرة املفصمة يف سٕرة 

ما ورد يف سورة القمر (أ
()

  

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

   ﴾﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

.   [21 - 18: أي٤مت  ]

إن اًمتٗمّمٞمالت اًمتل وردت ذم اًمًقر اًمٓمقال قمـ ضمدال هقد ًم٘مقُمف وطمقاره 

ُمٕمٝمؿ ذم دقمقشمف هلؿ إمم اهلل ٓ وضمقد هل٤م هٜم٤م ، طمٞم٨م شمتجف اًمًقرة إمم اًمؽميمٞمز قمغم 

صقر اًمٕمذاب وصٗم٤مشمف ، وهذا ُم٤م يالئؿ شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ُمـ قمٝمد اًمدقمقة 

وم٤مًم٘مقم ىمد قمٛمٞم٧م أسمّم٤مرهؿ قمـ احلؼ واهلدى ، ومل يٕمد جيدي ُمٕمٝمؿ . اعمحٛمدي٦م 

أؾمٚمقب اإلىمٜم٤مع واعمج٤مدًم٦م ، وم٤مٟمت٘مٚم٧م اًمًقر اعمٙمٞم٦م إمم أؾمٚمقب اًمؽمهٞم٥م واًمتٝمقيؾ 

 اًمذي يٌٕم٨م ذم ٟمٗمقس اعمٕمرولم اخلقف واًمقضمؾ ، وىمد سمدأ اعمِمٝمد هٜم٤م سمٙمٚمٛم٦م 

دون شمٗمّمٞمؾ وذم ذًمؽ إجي٤مز سمديع يِمػم إمم ُم٤م ورد ُمـ صقر  (اًمتٙمذي٥م  )

اإلقمراض اًمتل ومّمٚم٧م ذم اًمًقر اًم٤ًمسم٘م٦م ، واعمراد هٜم٤م هق اإلهاع إمم ذيمر قم٤مىم٦ٌم 

اًمتٙمذي٥م واًمتٗمّمٞمؾ ذم ؿم٠مهن٤م وهق اهلدف اًمذي شمريمز قمٚمٞمف اًمّمقرة وشمًٕمك إمم 

                                                           

أوصمر آسمتداء سمًقرة اًم٘مٛمر قمغم ظمالف شمرشمٞمٌٝم٤م ذم اعمّمحػ وذًمؽ ُمـ أضمؾ دراؾم٦م صقرة اًمٕمذاب ( )

اًمٜم٤مزل سم٤مًم٘مقم ُمٜمذ اسمتدائف قمٚمٞمٝمؿ طمتك أهٚمٙمٝمؿ وأومٜم٤مهؿ وىمد أيَد ذًمؽ ٟمزول ؾمقرة اًم٘مٛمر ىمٌؾ ؾمقرة 

. اًمذاري٤مت واحل٤مىم٦م 
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 : إسمرازه ُمـ أضمؾ اًمردع واًمزضمر ، واعمِمٝمد هٜم٤م يٌدأ سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمٚمتٕمجٞم٥م ُمـ ؿم٠من اًمٕمذاب وهقًمف ، وذم ذًمؽ إًم٘م٤مء  ﴾ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﴿ 

ًمٔمالل اًمره٦ٌم ذم اًمٜمٗمقس سمام حيدصمف ُمـ شمرىم٥م وشم٤ًمؤل قمـ يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمذاب ، ومٙم٤من 

جمٞمئف ذم ُم٘مدُم٦م اعمِمٝمد ىمٌؾ ورود ظمؼم اًمٕمذاب وصقره متٝمٞمدًا يٌٕم٨م اإلصم٤مرة واًمتٜمٌف 

وجيٕمؾ اًمٜمٗمقس شمذه٥م ذم شمّمقره يمؾ ُمذه٥م ، طمتك إذا ومن وسُملمِّ يم٤من اًمرقم٥م 

واهلقل ، وضم٤مء إومراد اًمٕمذاب ومجع اًمٜمذر ذم أي٦م ٕن اًمٕمذاب اًمذي وىمع قمغم 

اًم٘مقم وأهٚمٙمٝمؿ يم٤من قمذاسم٤ًم واطمدًا ، وأُم٤م اًمٜمذر وم٘مد شمٕمددت وشمت٤مسمٕم٧م طمٞم٨م يم٤من 

هقد قمٚمٞمف اًمًالم يٜمذر ىمقُمف ويدقمقهؿ إمم اهلل ذم يمؾ يقم ُمـ أي٤مُمٝمؿ ، وضم٤مَءهؿ 

اًمٜمذير احلز ُمـ اهلل سمٙمػ اًم٘مٓمر قمٜمٝمؿ ومٚمؿ يٜمتٝمقا طمتك ضم٤مءهؿ اًمٕمذاب ، وطمٚم٧َّم 

ومجع اًمٜمذر أن  (اًمٕمذاب  )ذم شمٕمٚمٞمؾ إومراد - رمحف اهلل - هبؿ اًمٜم٘مٛم٦م ويرى اًمرازي 

: إمم همٚم٦ٌم اًمرمح٦م اًمٖمْم٥م ، وذًمؽ ٕن اإلٟمذار إؿمٗم٤مق ورمح٦م ، وم٘م٤مل » ذًمؽ يِمػم 

اإلٟمذارات اًمتل هل ٟمٕمؿ ورمح٦م شمقاشمرت ، ومٚمام مل شمٜمٗمع وىمع اًمٕمذاب دومٕم٦م واطمدة 

 شومٙم٤مٟم٧م اًمٜمٕمؿ يمثػمة ، واًمٜم٘مٛم٦م واطمدة
()

  .

 ضم٤مءت  ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

﮾ ﮿ ﯀ ﴿ : هذه اجلٛمٚم٦م سمٞم٤مٟم٤ًم عم٤م ُأمجؾ وُأهبؿ ذم اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وعّم٤م يم٤مٟم٧م سمٞم٤مٟم٤ًم مل شمٕمٓمػ ﴾ ﯁
()

  .

                                                           

 ( . 305 / 29 )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( )

. ويمذًمؽ ٓظمتالف اجلٛمٚمتلم وم٤مٕومم إٟمِم٤مئٞم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ظمؼمي٦م ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ( )
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وىمد اسمتدأت اجلٛمٚم٦م سم٤مًمت٠ميمٞمد ًمالهتامم وًمٌٞم٤من قمٔمٛم٦م إُمر ، وضم٤مء إؾمٜم٤مد 

اإلرؾم٤مل إمم وٛمػم اًمٕمٔمٛم٦م ًمٞمدل قمغم ومٔم٤مقمتف وؿمدشمف سمام يتالىمك ُمع شمٜمٙمػم اًمريح 

اًمدال قمغم اًم٘مقة ، وم٤مًمريح هٜم٤م ه٤مئج٦م همػم ُمٕمٝمقدة وٓ ُمثٞمؾ هل٤م ُمـ ىمٌؾ إهن٤م ريح 

قمغم اعمٗمٕمقل ًمٚمتٕمجٞمؾ  (قمٚمٞمٝمؿ  )اًمتدُمػم واإلهالك ، وضم٤مء شم٘مديؿ اجل٤مر واعمجرور 

سمام يًقء ، وًمٚمدًٓم٦م قمغم اظمتّم٤مصٝمؿ هبذا اًمٕمذاب دون همػمهؿ ، ومٝمق ؿم٤مُمؾ 

ُمتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ شمًٚمط اًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم ٓ يٜمٗمٙمقن ُمٜمف ، وهذا ُم٤م يٗمٞمده طمرف 

آؾمتٕمالء وذم وصػ اًمريح سم٤مًمٍمس شمّمقير ًمٕمّمٗمٝم٤م اًمِمديد قمغم اًم٘مقم ، 

واًمٙمٚمٛم٦م ذم شمريمٞمٌٝم٤م وًمٗمٔمٝم٤م إحي٤مء سمحريم٦م اًمريح ذم شمت٤مسمٕمٝم٤م وذم صقهت٤م سمام أطمدصمتف 

اًمٙمٚمٛم٦م ذم خم٤مرج طمروومٝم٤م وشمٙمراره٤م ُمـ دًٓم٦م قمغم ذًمؽ ، ومحرف اًمّم٤مد ُمـ 

ُمـ سملم ـمرف اًمٚم٤ًمن وُمـ سملم اًمثٜم٤مي٤م اًمٕمٚمٞم٤م » صٗم٤مشمف اًمّمٗمػم اًمذي يٜمٌٕم٨م 

 شواًمًٗمغم
()

ويمذًمؽ طمرف اًمراء ُمـ صٗم٤مشمف اًمتٙمرير طمٞم٨م يتٙمرر قمغم اًمٚم٤ًمن  

قمٜمد اًمٜمٓمؼ سمف ، يم٠من ـمرف اًمٚم٤ًمن يرشمٕمد سمف
()

  .

وهق طمرف ضمٝمػم يالئؿ ىمقة اًمّمقت اًمٜم٤مومذ ُمـ اًمريح اًمٕم٤مصٗم٦م ووصػ 

اًمريح سم٤مًمٍمس يدل قمغم ىمقهت٤م وؿمدهت٤م ومٙمٚمام يم٤مٟم٧م اًمريح ىمقي٦م يمٚمام فمٝمر صقهت٤م 

وقمال ، ومٝمق صقت ي٘مٓمع ٟمٞم٤مط اًم٘مٚمقب ، ويٍمُّ أذان وًمذًمؽ ضم٤مءت اًمٙمٚمٛم٦م 

ضم٤مء وصػ اًمٞمقم  ﴾ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ : ُمٜمٙمرة شمدل قمغم ذًمؽ ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

                                                           

 . 100اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمؿ اًمتجقيد ص ( )

 ( . 106ص  )يٜمٔمر اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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سم٤مًمٜمحس ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٔمؿ ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمذاب ، ويم٠من اًمٞمقم واًمزُمـ ىمد اٟم٘مٚم٥م 

قمٚمٞمٝمؿ ، وأي٦م هٜم٤م شمّمقر اسمتداء اًمٕمذاب قمغم ىمقم قم٤مد ، ومتذيمر ًمٜم٤م اًمٞمقم إول 

ؾمٕمد سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ يٜمٕمؿ ومٞمف » وشمريمز قمٚمٞمف واًمٜمحس سمٛمٕمٜمك اًمِم١مم ، واًمٞمقم ي٘م٤مل ًمف 

 شٟمحس سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمـ يٕمذب ومٞمف: وي٘م٤مل ًمف 
()

وىمد ذيمر إًمقد رمحف اهلل  

اعم٘مّمقد سم٤مًمٞمقم طمٞم٨م يرى أن اعمراد سم٤مًمٞمقم هٜم٤م ُمٓمٚمؼ اًمزُم٤من
()

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم   

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم  [ 16: ومّمٚم٧م  ] ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ 

أن ؾمقرة اًم٘مٛمر مل شمذيمر أن اًم٘مقم ىمد أهٚمٙمقا مجٞمٕم٤ًم ، يمام سمٞمَّٜم٧م ؾمقرة احل٤مىم٦م ، 

واًمذاري٤مت مم٤م يٕمٜمل أهن٤م شمتحدث قمـ سمداي٦م اًمٕمذاب ، وقمـ اًمٞمقم إول ُمـ أي٤مم 

اًمٕمذاب ، وٓ يٛمٜمع هذا اعمٕمٜمك وصػ اًمٞمقم سم٠مٟمف ُمًتٛمر ، ومٝمق يقم ُمتت٤مسمع اًمٕمذاب 

مل يٜم٘مٓمع ومٞمف اًمٕمذاب حلٔم٦م واطمدة طمتك اٟم٘م٣م ، وضم٤مءت سم٘مٞم٦م إي٤مم يتقاصؾ ومٞمٝم٤م 

﮷ ﮸ ﮹ ﴿ : اًمٕمذاب قمغم اًم٘مقم طمتك أهٚمٙمٝمؿ وىمٓمع داسمرهؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

يًتحي اًمّمقرة اعم٤موٞم٦م  (شمٜمزع  )ضم٤مء اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع  ﴾ ﮺ ﮻ ﮼

ر ومٕمؾ اًمريح اًم٘م٤مهر سم٤مًم٘مقم وهؿ  وجيٕمٚمٝم٤م طم٤مرضة طمٞم٦م ُم٤مصمٚم٦م واًمٜمزع هٜم٤م يّمقِّ

ي٘م٤موُمقن يتِمٌثقن سم٤مٕرض وحيتٛمقن سم٤محلٗمر واًمّمخقر وًمٙمـ ىمقة اًمريح وـمٖمٞم٤مهن٤م 

أظمرضمٝمؿ ُمـ أيمٜم٤مهنؿ وسمٞمقهتؿ واىمتٚمٕمٝمؿ ُمـ طمٗمرهؿ ، صمؿ رومٕمٝمؿ سم٘مقة وأًم٘مك هبؿ 

قمغم إرض ضمثث٤ًم ه٤مُمدة وىمد ذيمر أهؾ اًمتٗمًػم ، أن اًمريح يم٤مٟم٧م شم٘متٚمع اًمٜم٤مس صمؿ 

                                                           

 ( . 84 / 14 )روح اعمٕم٤مين ( )

 ( . 84 / 14 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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شمرُمل هبؿ قمغم رؤوؾمٝمؿ ومتدق رىم٤مهبؿ ، وشمٌلم ُمـ أضم٤ًمُمٝمؿ
()

:  وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  

ووع ًمٚمٔم٤مهر ُمقوع اعمْمٛمر ، إلوم٤مدة اًمِمٛمقل ، وًمإلؿم٤مرة إمم قمٚم٦م  ﴾ ﮸﴿ 

. اجلزاء ، ومٝمؿ أهؾ ٟمقس واوٓمراب وشمذسمذب 

ًم٘مد وردت اًمريح ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ؾمٞم٤مق شمِمٌٞمٝمل يٕم٘مد اًمٕمالىم٦م سملم 

شم٤ًمىمط ىمقم قم٤مد سم٤مًمريح اًم٘م٤مشمٚم٦م : اعمٕم٘مقل اعمٕمٜمقي وسملم احلز اعمِم٤مهد ، وم٤معمِمٌف 

أقمج٤مز اًمٜمخؾ اًمتل ىمٚمٕم٧م ُمـ : قمغم إرض ُمٓمروطملم سقمك ، واعمِمٌف سمف 

 ضمذوره٤م ، وأداة اًمتِمٌٞمف يم٠من وم٤مًمتِمٌٞمف ُمرؾمؾ جمٛمؾ سمحذف وضمف اًمِمٌف ، واًمتِمٌٞمف 

يدل قمغم ىمقة اًمِمٌف سملم اًمّمقرشملم ، وهل ُمـ أىمقى أدوات اًمتِمٌٞمف  (سمٙم٠من  )

وآيمده٤م ذم اًمدًٓم٦م قمغم إحل٤مق اعمِمٌف سم٤معمِمٌف سمف ، وًمذًمؽ ومٝمل شمًتٕمٛمؾ طمٞم٨م ي٘مقى 

وطمذف وضمف اًمِمٌف هٜم٤م . اًمِمٌف طمتك يٙم٤مد اًمرائل يِمؽ ذم أن اعمِمٌف هق اعمِمٌف سمف 

يدقمق اعمرء إمم اًمتٗمٙمػم ذم اًمّمٗم٦م أو اًمّمٗم٤مت اعمِمؽميم٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م اعمِمٌف مم٤مصماًل 

ًمٚمٛمِمٌف سمف ، مم٤م يٗمًح اعمج٤مل ًمٚمتخٞمؾ واًمتّمقر ، وم٤مًمّمقرة هل٤م إحي٤مءات ُمتٕمددة 

ظمّمقص٤ًم وأن اعمِمٌف سمف ًمف صٗم٤مت ُمتٕمددة شم٘متيض ايمتِم٤مف اعمِمؽمك ُمٜمٝم٤م ُمع اعمِمٌف 

واًمتِمٌٞمف يٜمٍمف إمم أقمج٤مز اًمٜمخؾ ٓ اًمٜمخؾ ٟمٗمًف ، واًمٕمجز قمريض ُمًتدير 

يقطمل سمٕمراو٦م أضم٤ًمم اًم٘مقم ووخ٤مُمتٝم٤م ، وقمجز اًمٜمخؾ ىمٌؾ ىمٚمٕمف ؿمديد اًمتِم٨ٌم 

واًمثٌقت ذم إرض طمتك إذا ىمٚمع ُمـ ُمٖم٤مرؾمف شمرك طمٗمرًة قمٛمٞم٘م٦م ، وهذا يّمقر 

ؿمدة اًم٘مقم وىمقة شمِمٌثٝمؿ سم٤مٕرض ، وىمد ذيمر اًمٓمؼمي ُمـ أصم٤مر أن اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ 

                                                           

 ( . 115 / 27 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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يم٤من يٖمٛمز ىمدُمف ذم إرض ومتدظمؾ ذم إرض ًم٘مقشمف
()

  .

وًمٕمؾ اًم٘مقم يم٤مٟمقا حيٗمرون ذم إرض صمؿ جيٕمٚمقن أٟمٗمًٝمؿ ذم شمٚمؽ احلٗمر 

حيتٛمقن هب٤م ُمـ اًمريح ومت٘متٚمٕمٝمؿ ُمـ شمٚمؽ احلٗمر ومٞمٌٞمٜمقن ُمٜمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م سم٤مٟم٧م اًمٜمخٚم٦م 

قمـ اًمٜمخٞمؾ سمٕمد أن شم٘متٚمع ُمـ أصقهل٤م ، صمؿ إن اًمٜمخٚم٦م إذا ىمٚمٕم٧م وـمرطم٧م ُمٜم٘مٕمرة 

شمّمٌح ُمٙمِمقوم٦م سمٕمد أن سم٤مٟم٧م قمـ أصٚمٝم٤م ، وهذا يِمػم إمم أن اًم٘مقم ىمد اٟمدىم٧م 

أقمٜم٤مىمٝمؿ وىمٓمٕم٧م ُمع إيدي وم٠مصٌحقا جمرديـ يم٠مقمج٤مز اًمٜمخٞمؾ اعمٜمٓمرطم٦م ، وىمد 

ظمٚم٧م احلٞم٤مة ُمـ أضم٤ًمدهؿ يمام ظمٚم٧م احلٞم٤مة ُمـ اًمٜمخؾ اعمٜم٘مٚمع ُمـ أصقًمف ، صمؿ هؿ 

عم٤م ـمرطمقا قمغم إرض سم٘مٞم٧م أضم٤ًمدهؿ ُمتٜم٤مصمرة قمغم إرض يمام ـمرطم٧م أقمج٤مز 

اًمٜمخؾ ذم أرض اًمًٌت٤من ُمتٗمرىم٦م ، واًمّمقرة شمقطمل سم٠من اًمٜمخؾ ٓ ي٘متٚمع ُمـ ضمذوره 

إٓ إذا يم٤من وضمقده ُميًا أو ٓ وم٤مئدة ُمـ سم٘م٤مئف ، ومٞمتخٚمص ُمٜمف ويمذًمؽ ه١مٓء 

اًم٘مقم ىمد سمٚمٖمقا هم٤ميتٝمؿ ذم اإلقمراض ، ومال وم٤مئدة ُمـ سم٘م٤مئٝمؿ قمغم إرض ، وم٤مضمتثقا 

وُأهٚمٙمقا وم٤مًمّمقرة شمقطمل سم٤مخل٨ٌم اًمذي ذه٥م وشمٓمٝمرت ُمٜمف إرض ، صمؿ إهن٤م 

شمٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس طم٘م٤مرة ُم٤م آًمقا إًمٞمف ، واًمّمقرة هٜم٤م ٓ شمدل قمغم اإلومٜم٤مء اًمٙم٤مُمؾ 

ًم٘مقم قم٤مد ، ٕن اًمًٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف مل يتحدث إٓ قمـ اًمٞمقم إول ومل يذيمر 

هٜم٤م أهنؿ ىمد ُأهٚمٙمقا مجٞمٕم٤ًم ، واًمتدُمػم ذم يقم واطمد ٓ يٌٚمغ ُم٤م حيدصمف اًمتدُمػم 

واإلهالك ذم ؾمٌع ًمٞم٤مل وصمامٟمٞم٦م أي٤مم يمام ذيمر ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م وىمد ذيمرت أن اًم٘مقم 

يمذًمؽ يٚمحظ هٜم٤م أن أقمج٤مز اًمٜمخؾ اعمٜم٘مٕمر  ﴾ ىئ ی ی ی ی﴿ ىمد ُأهٚمٙمقا مجٞمٕم٤ًم 
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شمّمقر ًمٜم٤م احلدث حلٔم٦م وىمققمف ومتّمقر حلٔم٦م اًمٜمزع واًم٘مٚمع ، صمؿ ُم٤م أطمدصمتف اًمريح ُمـ رومٕمٝم٤م 

.هلؿ سمِمدة ، وُم٤م طمّمؾ هلؿ ُمـ ارشمٓم٤مم أضم٤ًمدهؿ واصٓمداُمٝم٤م سم٤مٕرض   

وم٤مًمّمقرة هٜم٤م شمتحدث قمـ سمداي٦م اإلهالك ، ودمٕمؾ اعمت٠مُمؾ يِم٤مهد اعم٠مؾم٤مة طم٤مل 

وىمققمٝم٤م ، ويرى إطمداث شمٜمٌٕم٨م ومٞمٝم٤م احلٞم٤مة شمدوي وم٤مضمٕمتٝم٤م يم٘مقة اًمريح قمٜمدُم٤م 

قمت٧م قمغم اًم٘مقم ، إن اًمريح هٜم٤م شمٜمٙمؾ هبؿ سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع قمتقهؿ ودمؼمهؿ صمؿ 

 ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ : خيتتؿ اعمِمٝمد سمٕمد ذًمؽ سمام سمدأ سمف ُمـ ىمٌؾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

وهذا آؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر
()

يٌٕم٨م اًمتٝمقيؾ واًمتٝمديد ويدقمق إمم اًمتٗمٙمر وآقمت٤ٌمر ،  

وومٞمف شمٕمجٞم٥م ُمـ طم٤مل اًم٘مقم وُم٤م أص٤مهبؿ ، ومام طمّمؾ هلؿ شمٕمج٥م ُمٜمف اًمٕم٘مقل 

وهتتز ًمف اًم٘مٚمقب ، وآؾمتٗمٝم٤مم سمتٙمرره يٌٕم٨م اإلٟمذار واًمتٝمديد اًمذي يتٗمؼ ُمع 

همرض اًمًقرة ذم زضمر اعمٕمرولم ُمـ ُمنميمل اًمٕمرب اعمٜمٙمريـ ًمٚمرؾم٤مًم٦م واًمٌٕم٨م ، 

وهٙمذا وضمدٟم٤م اًمّمقرة شمريمز قمغم صقرة اإلهالك ، وشمقضمز ذم اًمٕم٤ٌمرات ، ويتت٤مسمع 

اإلي٘م٤مع سمتت٤مسمع اًمٗم٘مرات اًم٘مّمػمة ُمـ اجلٛمؾ ، واإلجي٤مز يتْمح ُمٜمذ أن طمذف 

وطمذف ًمٕمدم شمٕمٚمؼ اًمٖمرض  (هقدًا  )أي  ﴾ ہ ہ﴿ : اعمٗمٕمقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

سمذيمره
()

وٕن اعم٘مّمقد هٜم٤م هق إسمراز اًمتٙمذي٥م اًمذي وىمع ُمٜمٝمؿ ذم إجي٤مز يقصؾ  

إمم ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم هيٕم٤ًم ذم مجؾ ىمّمػمة ُمتت٤مسمٕم٦م شمِمٌف اًمٓمرىم٤مت اعمتقاًمٞم٦م واًم٘مذائػ 

                                                           

يذيمر اسمـ اًمزسمػم رمحف اهلل ذم شمٙمرار هذه اجلٛمٚم٦م ُمرشملم ذم سمداي٦م اعمِمٝمد وظمت٤مُمف أن ذًمؽ يِمػم إمم شمٙمرار ( )

وهق : اًمث٤مين . اًمٕمذاب ُمرشملم ، ُمرة سمٛمٜمع اعمٓمر وؿمدة اًمًٜملم قمٚمٞمٝمؿ ومٚمام مل يرشمدقمقا ضم٤مءهؿ اًمٕمذاب 

 (  153 / 2ُمالك اًمت٠مويؾ : يٜمٔمر  )اًمذي اؾمت٠مصٚمٝمؿ سم٤مًمريح اًمٕم٘مٞمؿ 

. ًمإلجي٤مز وايمتٗم٤مًء سمذيمره ومٞمام ؾمٌؼ ُمـ ُمقاىمػ ومّمٚم٧م ذم اًمًقر إظمرى ( )
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ُمـ إي٘م٤مع ُمتالئؿ ُمع ضمق احلدث  (اًمراء  )اعمرؾمٚم٦م ُمع ُم٤م أطمدصمف طمرف اًمٗم٤مصٚم٦م 

وىمد اشمٗم٘م٧م رؤوس أي٤مت قمغم هذا احلرف اجلٝمػم ًمٞمٜم٤مؾم٥م اعمٕم٤مين اًم٘مقي٦م 

واًمّمقر اًمرهٞم٦ٌم ومٜمؼمة صقشمف قم٤مًمٞم٦م هل٤م ـمرىم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م ُمتدوم٘م٦م وُم٤م ومٞمف ُمـ صٗم٦م 

اًمتٙمرير اًمذي جيٕمؾ اًمٚم٤ًمن قمٜمد اًمٜمٓمؼ سمف ذم رقمدة شمقطمل سم٤مهلقل واًمٗمزع اعمحٞمط 

هبذا اعمِمٝمد وصقره وصقرة آهتزاز اًمذي حتدصمف اًمريح ويتٙمرر سم٤مؾمتٛمراره٤م وشمت٤مسمٕمٝم٤م 

، إنَّ هذا اإلي٘م٤مع اًمنيع يالئؿ اًمتّمقير حلريم٦م اًمريح اًمنيٕم٦م اًمٜم٤مومذة اًمتل ٓ شمٌ٘مل وٓ 

ٟمدرك صقرة  (ُمٜم٘مٕمْر، وٟمذرْ ): شمذر ، وقمٜمد اًمقىمقف قمغم اًمٗم٤مصٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

اًمًٙمقن سمٕمد احلريم٦م ، وصقرة اعمقت سمٕمد احلٞم٤مة وم٤مًمقىمػ سم٤مًمًٙمقن قمغم آظمر اًمٗم٤مصٚم٦م 

يٌلم ويقطمل هبذه اعمٕم٤مين وهٙمذا يتالزم اإلي٘م٤مع ُمع اعمٕم٤مين واًمّمقر يًػم ُم٘م٤مرٟم٤ًم هل٤م 

يتدومؼ سمتدوم٘مٝم٤م ويًٙمـ سمًٙمقهن٤م ، وهٙمذا يٜمتٝمل اعمِمٝمد ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر اًمتل ٟمزًم٧م ىمٌؾ 

ؾمقرة احل٤مىم٦م
()

ًمٜمت٤مسمع سم٘مٞم٦م أطمداث اعمِمٝمد ومت٤مُمف ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م اًمتل شمّمقر ًمٜم٤م اًمٜمٝم٤مي٦م  

. واًمٗمٜم٤مء اًمٙم٤مُمؾ اًمذي ىمٓمع داسمر اًم٘مقم واؾمت٠مصٚمٝمؿ 

: ما ورد يف سورة احلاقة  (ب

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

: أي٤مت ]﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

6 - 7 . ] 

إنَّ اًمّمقرة هٜم٤م شمرشمٌط سم٤مًمّمقرة إومم ًم٘مقم قم٤مٍد ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر وشمٚمتحؿ هب٤م 

                                                           

 ( . 193 / 1 )يٜمٔمر اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم ( )
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وم٤مًمٜمخؾ اعمٜم٘مٕمر شمّمقير ًمٌداي٦م حلٔم٤مت اإلهالك وآؾمتئّم٤مل ، واًمٜمخؾ اخل٤موي٦م 

شمّمقير عم٤م آل إًمٞمف اًم٘مقم ُمـ اًمٞمٌس واًمٌغم واجلٗم٤مف ، إٟمف شمّمقير عمِمٝمد اًمٗمٜم٤مء اًمت٤مم 

ر هن٤مي٦م اًم٘مقم وُمٜمتٝمك أُمرهؿ  . طمٞم٨م وردت اًمّمقرة ذم ؾمٞم٤مق يّمقِّ

ه٤م ُمـ احلٞم٤مة واعم٤مدة ًمتجقيػ اًمريح هل٤م : واعمِمٌف هٜم٤م  مهقد أضم٤ًمد اًم٘مقم وظمٚمقِّ

. طمتك ص٤مرت وم٤مرهم٦م 

ظمٚمق اًمٜمخٚم٦م ُمـ احلٞم٤مة وومراهمٝم٤م مم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م طمٞم٨م ٟمخر ومٞمٝم٤م اًمٌغم : واعمِمٌف سمف 

. وومرغ ضمقومٝم٤م ُمٜمذ أُمد سمٕمٞمد 

 صمؿ وم٤مًمريح هٜم٤م مل شم٘مػ قمٜمد طمدِّ رُمٞمٝمؿ سم٤مٕرض وـمرطمٝمؿ، وقمٜمد اًم٘مٚمع وآرشمٗم٤مع

سمؾ إن  ﴾ ﮺ ﮻ ﮼﴿ آرشمٓم٤مم يمام شمٜم٘مٚمف ًمٜم٤م اًمّمقرة إومم ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر 

اًمريح هٜم٤م اٟمت٘مٚم٧م إمم أضم٤ًمدهؿ اًمتل ـمرطم٧م قمغم إرض وم٠َمطمدصم٧م ومٞمٝم٤م اًمٞمٌس 

واهلٛمقد واًمٗمراغ واخلقاء ُمـ داظمٚمٝم٤م ، إن اًمٜمخؾ اخل٤موي٦م شمّمقر اعمِمٝمد سمٕمد وىمققمف 

ودمٕمٚمٜم٤م ٟمرى اًمٗمٜم٤مء اًمذي وىمع ، واخلقاء اًمذي طمؾَّ ، إٟمف اًمًٙمقن اعمخٞمؿ واجلث٨م 

. ُمؽماُمٞم٦م ُمتٗمرىم٦م ُمٓمروطم٦م يمام ـمرطم٧م أقمج٤مز اًمٜمخٞمؾ 

إنَّ اًمّمقرة شمِمٞمع ؾمٝمقًم٦م اًمٗمٜم٤مء اعم٤مطمؼ ًمٚم٘مقم اًمٔم٤معملم سمام ذم ذًمؽ طم٘م٤مرة ُمآهلؿ 

وم٠مقمج٤مز اًمٜمخؾ اعمٜم٘مٕمر واخل٤موي٦م مم٤م ٓ شمرهم٥م اًمٜمٗمقس ذم ُمِم٤مهدشمف وهل أؿمٞم٤مء 

 سم٤مًمٞم٦م ٓ ٟمٗمع ومٞمٝم٤م شمٌلم طم٘م٤مرة هن٤مي٦م اعمتجؼميـ ، ويمٞمػ حتقًمقا إمم هذه اًمّمقر 

اعمِم٤مهب٦م ، واعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمّمقرشملم ُم٘م٤مرٟم٦م سمديٕم٦م شمٌلم روقم٦م اًمتّمقير اًم٘مرآين ذم 

شم٘مري٥م اعمِمٝمد اًمذي مل يٕمٝمد وي١مًمػ سمام يٕمٝمد ويٕمرف ًمٞمٙمقن ىمري٤ًٌم ُمـ اًمذهـ 
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وًم٘مد ٟمٔمر اًمرُم٤مين إمم . واًمٜمٗمس ًمتٚمت٘مط صقرة اًمٕمذاب ويم٠مهن٤م شمراه يمام يم٤من 

هذا سمٞم٤من ىمد أظمرج ُم٤م مل دمر » اًمّمقرشملم ُمـ هذه اًمزاوي٦م طمٞم٨م ي٘مقل ذم آي٦م اًم٘مٛمر 

سمف قم٤مدة إمم ُم٤م ىمد ضمرت سمف ، وىمد اضمتٛمٕم٤م ذم ىمٚمع اًمريح هلام وإهاليمٝمام إي٤ممه٤م وذم 

 شذًمؽ أي٦م اًمداًم٦م قمغم قمٔمٞمؿ اًم٘مدرة واًمتخقيػ ُمـ شمٕمجٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦م
()

  .

وم٘مٚمع اًمريح ًم٘مقم قم٤مد وٟمزقمٝم٤م واضمتث٤مصمٝم٤م هلؿ أُمر همػم ُم٠مًمقف وهمػم ُمٕمت٤مد قمٜمد 

اًمٜم٤مس ، وم٤مًمتِمٌٞمف ذم أي٦م ُمـ سم٤مب شمِمٌٞمف همػم اعمٕمت٤مد سم٤معم٠مًمقف واعمٕمت٤مد وذم هذا 

ېئ ﴿ شم٘مري٥م ًمٚمّمقرة وشمٌٞملم جيٕمٚمٝم٤م ُمٚمٛمقؾم٦م ُمِم٤مهدة ، وىم٤مل قمـ آي٦م احل٤مىم٦م 

وهذا شمِمٌٞمف ىمد أظمرج ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ سم٤مًمٌدهي٦م إمم ُم٤م يٕمٚمؿ وىمد »  ﴾ ېئ ېئ ىئ

اضمتٛمٕم٤م ذم ظمٚمق إضم٤ًمد ُمـ إرواح وذم ذًمؽ آطمت٘م٤مر ًمٙمؾ رء ي١مول سمف 

 شإُمر إمم ذًمؽ اعمآل
()

  .

ومٝمٜم٤م يم٤من اًمتِمٌٞمف ومٞمف شم٘مري٥م ًمٖمػم اعمٕمٚمقم سم٤مًمٌدهي٦م ، وهق ظمقاء اجلًد ، إمم 

اعمٕمٚمقم سم٤مًمٌدهي٦م ، وهق ظمقاء اًمٜمخؾ ، وهٙمذا ٟمجد اًمتٙم٤مُمؾ سملم اًمّمقرشملم سمام يٌلم 

قمـ اًمقاىمع يمام يم٤من ، ومٚمق ٟمٔمرٟم٤م إمم هٞمئ٦م اًمٜمخٞمؾ اعمٜم٘مٕمر واخل٤موي ًمِم٤مهدٟم٤م مت٤مُم٤ًم 

يمٞمػ يم٤من ُمٍمع اًم٘مقم ، ويمٞمػ يم٤مٟم٧م سمداي٦م اإلهالك ، ويمٞمػ يم٤مٟم٧م هن٤ميتف ، 

واإلي٘م٤مع ذم اعمِمٝمد ُمـ ؾمقرة احل٤مىم٦م ٟمجده يت٤مسمع طمريم٦م اعمِمٝمد وقمٜمٗمف ، وم٤مًمٗم٤مصٚم٦م 

حتٛمؾ اًمٜمؼمة اعمدوي٦م ذم  ﴾ ې ې ې ې ى ى﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ر  اًمٞم٤مء واهل٤مء اًم٤ًميمٜم٦م سمٕمده٤م ، ومٚمٗمظ اًمٗم٤مصٚم٦م هٜم٤م دمده حيٛمؾ دٓٓت اعمٕمٜمك اعمّمقِّ

                                                           

 ( . 83ص  )اًمٜمٙم٧م ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن ( )

 ( . 83ص  )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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يتٗم٤مقمؾ ُمع ُمٕمٜمك اًمٕمتق ذم اًمريح ، وىمد ؿمٌٝم٧م اًمريح سم٢مٟم٤ًمن ضم٤موز احلد ذم 

اًمٓمٖمٞم٤من ، صمؿ طمذف وأصم٧ٌم ٓزُمف ًمٚمٛمِمٌف ، ومٝمل ريح ىمد ضم٤موزت احلد ذم قمّمٗمٝم٤م 

وىمٝمره٤م مل يٗمٚم٧م ُمٜمٝم٤م أطمد وم٤مًمريح سم٤مرزة هٜم٤م وىمد ُأقمٓمٞم٧م اًمتٍمف واإلرادة 

ًمف أصمره ذم ُمت٤مسمٕم٦م طمريم٦م  (قم٤مشمٞمف  )واحلٞم٤مة واعمد واًمًٙم٧م قمغم اهل٤مء ذم اًمٗم٤مصٚم٦م 

اًمريح وومٕمٚمٝم٤م سم٤مًم٘مقم قمٜمد اضمتث٤مصمٝم٤م هلؿ ُمـ إرض صمؿ رومٕمٝم٤م هلؿ صمؿ رُمٞمٝمؿ قمغم 

إرض ُمٍموقملم ، واًمًٙمقن يِمػم إمم هن٤مي٦م إُمر ، واعمد يّمقر اؾمتٛمرار اًمريح 

ُمع ُم٤م  (ظم٤موي٦م  )ذم طمريمتٝم٤م وإهاليمٝم٤م ًمٚم٘مقم ، وه٤مهل اًمٗم٤مصٚم٦م ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد 

ومٞمٝم٤م ُمـ اُمتداد اًمّمقت سم٤مًٕمػ شمٚمخص ٟمت٤مئ٩م اًمٕمذاب وهقًمف ، وىمد وردت ذم 

صقرة شمِمٌٞمٝمٞم٦م شم١ميمد اعمقت واًمٗمٜم٤مء ، وشمِمٞمع صقرشمف اًمتل آًم٧م إمم اهلٛمقد واًمتآيمؾ 

سمٕمد شمٚمؽ اًمريح اعمٝمٞمٛمٜم٦م اًمٕم٤مصٗم٦م ، وقمٜمد اًمقىمقف قمغم اًمٗم٤مصٚم٦م هب٤مء اًمًٙم٧م ٟمجد 

ر ًمٜم٤م اًمًٙمقن سمٕمد احلريم٦م ، واعمقت سمٕمد احلٞم٤مة ، وؾمٙمقن  اإلي٘م٤مع سم٤مًمٙمٚمٛم٦م يّمقِّ

رة يزيده٤م  طمريم٦م اًمٕمذاب سمٕمد هٞمج٤مٟمف ، وم٤معمِم٤مهد ُم٤مصمٚم٦م واإلي٘م٤مع يت٤مسمع اعمٕم٤مين اعمّمقِّ

ووقطم٤ًم وإذاىم٤ًم ، ومٜمرى اًمّمقرة شمٜمٌٕم٨م ُمـ ظمالل اًمٙمٚمٛم٦م ذم طمروومٝم٤م وذم 

ؾمٞم٤مىمٝم٤م وذم شمت٤مسمع اًمٙمٚمامت وشمدومؼ اإلي٘م٤مع هب٤م طمٞم٨م هيٞم٩م ُمع هٞمج٤من اًمٕمذاب 

. ويًٙمـ سمًٙمقٟمف واٟمتٝم٤مئف 

ىئ ی ی ﴿ وه٤مهق اعمِمٝمد ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م خيتتؿ هبذا آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري 

 ملسو هيلع هللا ىلصًمٞم١ميمد ومٜم٤مء اًم٘مقم واٟمتٝم٤مء أُمرهؿ ، واعمخ٤مـم٥م هٜم٤م هق اًمرؾمقل  ﴾ ی ی

وهق مل يرهؿ وإٟمام هق اؾمتدقم٤مء ًمٚمحس اعمتخٞمؾ واعمت٠مُمؾ ًمٞمًتحي اًمّمقرة ويت٤مسمع 

إطمداث ويم٠مهن٤م ُم٤مصمٚم٦م ًمٚمٕملم ومٞمحدث سمذًمؽ اًمت٠مصمػم اًمٌٚمٞمغ ويتالىمك اإلي٘م٤مع 
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ذم اٟمتٝم٤مئف سم٤مًمٞم٤مء اعمدوي٦م وه٤مء اًمًٙم٧م اًمتل  (سم٤مىمٞم٦م  )ويتٜم٤مؾمؼ ُمع اًمٗم٤مصٚم٦م ذم يمٚمٛم٦م 

شم٨ٌم وشمِمٞمع ُمٕم٤مين اًمٗمٜم٤مء واًمًٙمقن ، ومٙم٤من ظمت٤مُم٤ًم ي٘مرع اًمٜمٗمس وي١مصمر ذم اًمقضمدان 

. وذم ذًمؽ شمٕمريض سمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م ٕظمذ اًمٕمؼمة واًمٕمٔم٦م 

ما ورد يف سورة الذاريات  (جـ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 [ . 42 - 41: أي٤مت  ] ﴾ ہ ہ ہ

ُأؾمٜمد اإلرؾم٤مل إمم وٛمػم اجلالًم٦م ًمتٕمٔمٞمؿ هذا اإلرؾم٤مل وشمْمخٞمٛمف وهق 

وم٤مًمريح ُمتٛمٙمٜم٦م  (قمغم  )سمٛمٕمٜمك اًمتًٚمٞمط ، يدل قمغم ذًمؽ شمٕمدي٦م اًمٗمٕمؾ سمحرف اجلر 

ُمٜمٝمؿ متٙمـ اعمًتٕمكم قمغم اعمًتٕمغم قمٚمٞمف ، وضم٤مء اإلرؾم٤مل ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٢مذ ًمٞمٗمٞمد حت٘مؼ هذا 

اإلرؾم٤مل وًمٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه إمم ُم٤م ؾمػمد ، وىمد ضم٤مء ُمٜمتٔماًم ُمع ُم٤م ؾمٌ٘م٧م سمف أي٦م ذم 

وُم٤م ضم٤مء  [ 38: أي٦م  ] ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 43: أي٦م  ] ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﴿ سمٕمده٤م 

ًمٌٞم٤من اظمتّم٤مصٝمؿ هبذا  (اًمريح  )وىمد ىمدم اجل٤مر واعمجرور قمغم اعمٗمٕمقل 

اًمٕمذاب ، ومٝمقهلؿ ٓ ًمٖمػمهؿ ، وهؿ خمتّمقن سمف ، وذم ذًمؽ حتذير وإٟمذار 

ًمٚمٛمٕمرولم وىمد قُمروم٧م اًمريح اًمٕم٘مٞمؿ هٜم٤م قمغم ظمالف ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر 

. وومّمٚم٧م واحل٤مىم٦م طمٞم٨م وردت اًمريح ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمرة 

ٕن اًمٕم٘مؿ ذم اًمريح أفمٝمر ُمـ اًمؼمد اًمذي يي اًمٜم٤ٌمت أو اًمِمدة اًمتل » 

شمٕمّمػ إؿمج٤مر : ٕن اًمريح اًمٕم٘مٞمؿ هل اًمتل ٓ شمٜمٌمء ؾمح٤مسم٤ًم وٓ شمٚم٘مح ؿمجرًا 
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اًمريح اًمٕم٘مٞمؿ : وهل يمثػمة اًمقىمقع ، وأُم٤م اًمريح اعمٝمٚمٙم٦م اًم٤ٌمردة وم٘مٚمام شمقضمد وم٘م٤مل 

 شأي اجلٜمس اعمٕمروف
()

  .

وذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م اؾمتٕم٤مرة ي٘مقل اًمًٙم٤ميمل رمحف اهلل ذم إضمرائٝم٤م  

اعمرأة: اًمريح ، واعمًتٕم٤مر ُمٜمف : اعمًتٕم٤مر ًمف » 
()

اعمٜمع ُمـ فمٝمقر اًمٜمتٞمج٦م : ، واجل٤مُمع  

 شوإصمر
()

  .

وًمٙمـ اخلٓمٞم٥م اًم٘مزويٜمل يرى أن آؾمتٕم٤مرة ذم اًمّمٗم٦م ٓ ذم آؾمؿ طمٞم٨م 

واحلؼ أن اعمًتٕم٤مر ُمٜمف ُم٤م ذم اعمرأة ُمـ اًمّمٗم٦م اًمتل متٜمع ُمـ احلٛمؾ ، » ي٘مقل 

واعمًتٕم٤مر ًمف ُم٤م ذم اًمريح ُمـ اًمّمٗم٦م اًمتل متٜمع ُمـ إٟمِم٤مء
()

ُمٓمر وإًم٘م٤مح ؿمجر  

 شواجل٤مُمع هلام ُم٤م ذيمر
()

  .

ويمالم اخلٓمٞم٥م أىمرب ، واعمت٠مُمؾ ذم ورود هذه اًمٙمٚمٛم٦م يٚمحظ أهن٤م ىمد ارشمٌٓم٧م 

ذم ؾمٞم٤مق اًمّمقرة سم٘مٓمع اًمٜمًؾ واؾمتئّم٤مل اًم٘مقم ، سمدًمٞمؾ أن اجلٛمٚم٦م اًمتل ضم٤مءت 

                                                           

 ( . 303 / 29 )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( )

 ( . 389ص  )اعمٗمت٤مح ًمٚمًٙم٤ميمل ( )

ومٞمٙمقن اعمراد شمِمٌٞمف اًمريح اًمتل ضم٤مءت ًمإلهالك ومل شم٠مِت سم٤مخلػم واعمٓمر سم٤معمرأة اًمٕم٘مٞمؿ صمؿ طمذف اعمِمٌف ( )

ورُمز إًمٞمف سمٌمء ُمـ ًمقازُمف وهق اًمٕم٘مؿ قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕم٤مرة اعمٙمٜمٞم٦م سمج٤مُمع اعمٜمع ُمـ  (اعمرأة  )سمف وهق 

. فمٝمقر اًمٜمتٞمج٦م وإصمر 

 ( . 277ص  )اإليْم٤مح ( )

وهٜم٤م شمٙمقن آؾمتٕم٤مرة قمغم يمالم اخلٓمٞم٥م ُمـ ىمٌٞمؾ آؾمتٕم٤مرة اًمتٌٕمٞم٦م اًمتٍمحيٞم٦م طمٞم٨م ؿمٌف اًمّمٗم٦م ( )

اًمتل متٜمع ُمـ إٟمِم٤مء اعمٓمر وإًم٘م٤مح اًمِمجر وهل ذم اًمريح سم٤مًمّمٗم٦م اًمتل متٜمع احلٛمؾ ذم اعمرأة صمؿ طمذف 

. اعمِمٌف وأسم٘مل اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم اعمِمٌف سمف ًمٚمٛمِمٌف 
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سمٕمده٤م ضم٤مءت شمٌلم أن اًمريح مل شمٌؼ ومل شمذر ؿمٞمئ٤ًم إٓ ضمٕمٚمتف يم٤مًمرُمٞمؿ ، ُم١ميمدة 

اؾمتئّم٤مل اًم٘مقم ، وًمٕمؾ إىمرب أن ي٘م٤مل إن اًمريح عم٤م أهٚمٙم٧م اًم٘مقم وىمٓمٕم٧م 

داسمرهؿ ؿمٌف هذا اإلهالك ًمٚمريح ذم ىمٓمٕمف ًمٚمٜمًؾ طمٞم٨م أسمٞمد اًم٘مقم ومل يٌؼ ُمٜمٝمؿ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ : أطمد سم٤مًمٕم٘مؿ اعم٤مٟمع ًمٚمحٛمؾ ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

مل شمٕمٓمػ هذه اجلٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م : ٕهن٤م ضم٤مءت شمقيمٞمدًا وسمٞم٤مٟم٤ًم ٕصمر  ﴾ ہ

اًمريح وىمد أشم٧م قمغم يمؾ رء ومدُمرشمف وطمٚمٚمتف ، واًم٘مٍم ذم أي٦م ُمـ ىمٍم 

اعمقصقف قمغم اًمّمٗم٦م ، وم٤مًمريح هٜم٤م ىمد اظمتّم٧م سم٤مًمتدُمػم ، طمٞم٨م ٓ متر قمغم رء 

 ﴾ ڻ ۀ﴿ : إٓ ضمٕمٚمتف رُمٞماًم ىمد شمٗمت٧م ومٝمق شمدُمػم ؿم٤مُمؾ يٗمٞمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڻ ڻ ﴿ إٓ أن هذا اًمٕمٛمقم ي٘مٞمد سمام ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إطم٘م٤مف 

طمٞم٨م شمٗمٞمد أي٦م سم٘م٤مء ُم٤ًميمٜمٝمؿ قمؼمة ًمٚمٛمٕمتؼميـ،  [ 25: أي٦م ] ﴾ ڻ ۀ ۀ

يًتحي اًمّمقرة ذات  (شمذر  )واًمّمقرة ذم أي٦م طمٞم٦م طم٤مرضة ، وم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع 

ر سمحريم٤مشمف اعمتقاًمٞم٦م وطمروومف اعمذًم٘م٦م  اهلقل واًمنقم٦م اخل٤مرىم٦م ذم إظمذ ، طمٞم٨م يّمقِّ

اخلٗمٞمٗم٦م اًمريح ذم طمريمتٝم٤م اًمنيٕم٦م ، وذم أظمذه٤م اخل٤مـمػ اًمٜم٤مومذ ، وهذا اًمٗمٕمؾ 

يمثػمًا ُم٤م ي٠ميت ذم ؾمٞم٤مق اًمٜم٘مٛم٦م واًمٖمْم٥م ، وضم٤مء اًمتِمٌٞمف ذم آظمر أي٦م ي٨ٌم صقرة 

اعمرطمٚم٦م إظمػمة اًمتل آل إًمٞمٝم٤م طم٤مل اًم٘مقم سمٕمد ُمقهتؿ ، طمٞم٨م ومتت٧م اًمريح ، 

أضم٤ًمدهؿ وٟمخرت قمٔم٤مُمٝمؿ واعمِمٌف هق اهلٞمئ٦م واًمّمقرة اًمتل آل إًمٞمٝم٤م يمؾ ُمـ 

اًمٌمء اًم٤ٌمزم اعمٗمت٧م وإداة اًمٙم٤مف وهل هٜم٤م : شمًٚمٓم٧م قمٚمٞمف اًمريح واعمِمٌف سمف 

وهذه اًمّمقرة شمٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمقس هقل ُم٤م وصؾ إًمٞمف اًم٘مقم طمٞم٨م  (ؿمٌف  )سمٛمٕمٜمك 

حتٚمٚم٧م أضم٤ًمدهؿ حتٚماًل هيٕم٤ًم سمٗمٕمؾ اًمريح اعمًتٛمرة ذم شمت٤مسمع وؿمدة وهٙمذا وضمدٟم٤م 



 

 
 

 

331 

اًمٕمرض ذم هذا اعمِمٝمد ي٠ميت ذم آي٤مت ىمّمػمة ، ؿمديدة اإلي٘م٤مع ، قمٜمٞمٗم٦م اًمقىمع ذم 

احلس ، شمتًؿ سم٤معمٕم٤مين اعمِمٕم٦م ، ًمتّمقر آٟمت٘م٤مم واًمٖمْم٥م وُم٤م يٜمت٩م قمٜمف ُمـ ُمٕم٤مين 

اهلقل واًمره٦ٌم اًمتل يم٤مٟم٧م حتٞمط سم٤معمقىمػ ، وهٙمذا ٟمجد اًمّمقرة حت٘مؼ اًمزضمر 

واًمردع ٕوًمئؽ اعمٙمذسملم اعمٕمرولم إن صقرة إهالك ىمقم قم٤مد ىمد ضم٤مءت ُمتدرضم٦م قمغم 

طم٥ًم اًمؽمشمٞم٥م اًمٜمزوزم ذم اًمًقر ومٙم٤مٟم٧م ؾمقرة اًم٘مٛمر شمّمقر حلٔم٦م آؾمتئّم٤مل وسمداي٦م 

اإلهالك وضم٤مءت ؾمقرة احل٤مىم٦م ًمتّمقر ُم٤م آل إًمٞمف طم٤مل اجلث٨م ُمـ اًمٞمٌس واجلٗم٤مف 

واخلقاء طمتك وصؾ طم٤مهل٤م ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت إمم ُمرطمٚم٦م اًمتٗمت٧م واًمتحٚمؾ ، وًم٘مد شمًّٞمد 

اعمقاىمػ اًمثالصم٦م وسمرز ومٞمٝم٤م ومٕمؾ اًمريح سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم ، واًمريح ىمد أقمٓم٧م اًمّمقرة هقم٦م 

احلريم٦م اًمداًم٦م قمغم هقم٦م اًمزوال واًمٗمٜم٤مء ، وًم٘مد زاد ُمـ سم٠مؾمٝم٤م أهن٤م ىمد اؾمتٛمرت قمغم 

وشمػمة واطمدة ذم ؿمدهت٤م مل هتدأ ومل شمدع أطمدًا هيدأ ، ومٝمل ُمًتٛمرة ذم اًمٕمّمػ واًمِمدة 

. وهق ُمّمدر اًمٕمٜمػ واًمٗمٔم٤مقم٦م 

إن هذه اعمِم٤مهد شم١مصمر قمغم اًمٜمٗمقس هبزة قمٛمٞم٘م٦م ومٞمٝم٤م اهلقل اًمذي يٗمزع اًم٘مٚمقب 

اًمّمقرة حي٤مس احلس وحيتقيف ، وضم٤مءت » سمٛمِم٤مهده اعمتقاًمٞم٦م ، إنَّ أؾمٚمقب 

إًمٗم٤مظ ُمقطمٞم٦م سمٙمؾ هذا اًمرقم٥م ، وسمدت اًمّمقرة أيمثر دمًٞماًم وإسم٤مٟم٦م ، اًمريح 

قم٤مصٗم٦م ذات صقت ُمدوي وًم٘مد دم٤موزت ذم قمتقه٤م احلد ذم اهلٌقب واًمؼمودة 

واؾمتٛمرت هذه اًمريح ُمتت٤مسمٕم٦م طمتك أطم٤مًم٧م اًم٘مقم ضمٞمٗم٤ًم ُمتآيمٚم٦م يم٠مهنؿ أصقل ٟمخؾ 

ظم٤موي٦م ، إن ُمٍمع قم٤مد ُمِمٝمد طم٤مرض ؿم٤مظمص يّم٤مطمٌف هقل ُمروع يًٞمٓمر قمغم 

ضمٜم٤ٌمشمف ، ويم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مدة ذم اعمِمٝمد ًمٚمريح اًمٕم٤مصٗم٦م اعمزجمرة اًمتل أشم٧م قمغم يمؾ 

رء، وُمـ صمؿ شم٠ميمد ُمٕمٜمك اًمتخقيػ واًمٕمذاب واًمٜم٘مٛم٦م اًمتل شمٌم هب٤م يمٚمٛم٦م اًمريح ، 
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 شوم٠مقمٓم٧م ًمٚمٛمِمٝمد طمٞمقيتف وهقًمف ُمٕم٤مً 
()

  .

إن ُمِم٤مهد اإلهالك اًمتل وردت ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ىمد أقمٓم٧م ًمٜم٤م صقرة 

ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ ُمٝمٚمؽ اًم٘مقم ومٙم٤مٟم٧م صقرة طمٞم٦م ُم٤مصمٚم٦م ًمٚم٘مٚم٥م واًمٕملم واخلٞم٤مل ، إن 

صقرة ُمٝمٚمؽ ىمقم هقد ىمد ضم٤مءت ذم إجي٤مز ذم ؾمقرة إقمراف، وهقد واًمِمٕمراء 

وٟمجد شمقوٞمح هذه اًمّمقرة يؼمز ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر واًمذاري٤مت واحل٤مىم٦م طمٞم٨م 

فمٝمرت ُمـ ظمالل اًمتِمٌٞمف وآؾمتٕم٤مرة وإًمٗم٤مظ اعمقضمزة اعمِمٕم٦م سم٤معمٕم٤مين وىمد 

أفمٝمرت قمٜمػ اًمٕمذاب وهقًمف وىمد شمقزقم٧م اًمّمقرة قمغم اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم 

 ُمع ىمقُمف ذم ملسو هيلع هللا ىلصطم٥ًم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمٜمزوزم ، ويم٤مٟم٧م شمتالءم ُمع ُم٤م يم٤من حيّمؾ ًمٚمٜمٌل 

سمداي٦م اًمدقمقة وذم أواؾمٓمٝم٤م وهن٤ميتٝم٤م ، وىمد اؿمتد إقمراض ىمقُمف طمٞم٨م ضم٤مءت 

اًمّمقر اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم سمداي٤مت اًمدقمقة ذم ُمثؾ ؾمقرة إقمراف وُم٤م ؾم٤مر 

قمغم هنجٝم٤م شمٕمرض ًمٜم٤م دقمقة اًمرؾمؾ وُم٤م ووضمٝمقا سمف ، وعم٤م اؿمتد أذى ىمقُمف 

وإقمراوٝمؿ ٟمرى اًمّمقرة شمِمتد ذم إٟمذاره٤م وإسمرازه٤م ًمّمقر اًمٕمذاب وهقًمف ًمزضمر 

اعمٕمرولم واعمٙمذسملم يمام ًمقطمظ ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر واًمذاري٤مت واحل٤مىم٦م صمؿ إٟمف ًمقطمظ 

أن ؾمقرة اًم٘مٛمر وهل أؾمٌؼ مل شمتحدث إٓ قمـ اًمٞمقم إول ُمـ اًمٕمذاب صمؿ ٟمرى 

ٟمٛمق صقرة اًمٕمذاب وهقًمف شمِمتد وشمتقوح وشمٗمّمؾ ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م يزداد هقهل٤م 

طمٞم٨م ذيمرت يمؾ أي٤مم اًمٕمذاب وًمٞم٤مًمٞمف ، ويمٞمػ شمت٤مسمٕم٧م قمغم ىمقم قم٤مٍد واؾمتٛمرت 

قمٚمٞمٝمؿ طمتك أومٜمتٝمؿ ، إن ٟمٛمق اًمّمقرة وهقهل٤م يزداد طمتك ٟمّمؾ إمم اًمّمقرة ذم 

                                                           

 . 201ُمـ مج٤مًمٞم٤مت اًمتّمقير ذم اًم٘مرآن ، حمٛمد ىمٓم٥م ، ص ( )
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ؾمقرة اًمذاري٤مت وىمد ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م هن٤مي٦م ُم٤م وصؾ إًمٞمف طم٤مل اًم٘مقم طمٞم٨م أصٌحقا 

يم٤مًمرُمٞمؿ وهق اًمٗمت٤مت  ًم٘مد ريمزت اًمّمقرة قمغم اهلقل اعمحدق ذم شمت٤مسمع يتٛمِمك ُمع 

ُمراطمؾ اًمٜمزول ذم صقر ووح٧م ًمٜم٤م يمٞمػ يم٤مٟم٧م صقرة اًمٕمذاب اًمتل ُأوضمزت ذم 

. ؾمقرة إقمراف ، وهقد ، واًمِمٕمراء 
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أسزار تنىع تناء انصىرة ووجه دالنتها يف هالك قىو صاحل 

 
  : ُمٌحثلمويِمٛمؾ  

.  ُم٤م ورد ذم ؾمقرة إقمراف ، وهقد :املبحث األول 

.  صقرة اإلهالك ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت واًم٘مٛمر :املبحث الثاين 
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املبحح األٔه 

وا ٔرد يف سٕرة األعزاف ، ِٕٔد 

: ما ورد يف سورة األعراف - أ 

وردت صقرة إهالك ىمقم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ذم ؾمقرة إقمراف ُمقضمزة سمٕمد 

أن حتدصم٧م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م قمـ إرؾم٤مل ٟمٌل اهلل ص٤مًمح إمم صمٛمقد يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة 

م هلؿ اًمٜم٤مىم٦م آي٦م وُمٕمجزة شمدهلؿ قمغم صدق رؾم٤مًمتف ، حيذرهؿ ُمـ  اهلل وطمده ، وي٘مدِّ

إيذائٝم٤م ، ويذيمرهؿ سمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، وًمٙمـ اعمأل ُمـ ىمقُمف يمذسمقه وطم٤موًمقا 

شمِمٙمٞمؽ اعمًتْمٕمٗملم ممـ آُمـ سمّم٤مًمح ذم ديٜمٝمؿ ، ومٚمام مل يٗمٚمحقا أّسوا قمغم 

إقمراوٝمؿ وأىمدُمقا قمغم ىمتؾ اًمٜم٤مىم٦م ، وـمٚمٌقا ُمـ ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم أن ي٠مشمٞمٝمؿ 

. سم٤مًمٕمذاب حتدي٤ًم واؾمتٝمزاءًا وم٠مهٚمٙمٝمؿ اهلل سم٤مًمرضمٗم٦م ومٙم٤مٟمقا ُمـ اخل٤مهيـ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ں   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [ . 79 - 75: إقمراف  ]﴾  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

يتٌلُم ذم هذا اعمِمٝمد صٜمٞمع اعمًتٙمؼميـ ُمـ اعمأل ذم اإلقمراض قمـ دقمقة احلؼ 

وهؿ هٜم٤م يريدون اًمتًٚمؾ إمم ىمٚمقب اعمًتْمٕمٗملم ممـ آُمـ ًمٞمٚم٘مقا ذم أٟمٗمًٝمؿ اًمِمؽ 

سمٕمد أن رأوا دقمقة ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم شمٜمتنم وآيتف اًمٌٞمٜم٦م شمزيد ُمـ إيامن اعم١مُمٜملم 
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 وشمدقمق اًمٜم٤مس وشمثػم ذم أٟمٗمًٝمؿ اًمتّمديؼ واإليامن ، وىمد سمدأت اجلٛمٚم٦م 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ سم٘م٤مل ُمٗمّمقًم٦م قمام ؾمٌ٘مٝم٤م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين 

وضم٤مء شمٕمريػ اعمأل سم٤مٓؾمؿ اعمقصقل ًمٌٞم٤من أن ُمـ اًم٤ًمدة وذوم٤مء اًم٘مقم  ﴾ ڦ

ُمـ آُمـ سمّم٤مًمح عّم٤م ضم٤مءهؿ هبذه أي٦م اًمٌٞمٜم٦م ، ومٙم٤من ذم ذًمؽ اطمؽماؾم٤ًم يدومع شمقهؿ أن 

يٙمقن اعمأل ويمؼماء اًم٘مقم يمٚمٝمؿ ىمد اؾمتٙمؼموا قمغم اًمدقمقة ومل ي١مُمٜمقا ، واظمتٞم٤مر 

عم٤م شمقُمئ إًمٞمف اًمّمٚم٦م ُمـ وضمف صدور هذا اًمٙمالم » ـمريؼ اعمقصقًمٞم٦م ذم وصٗمٝمؿ 

ُمٜمٝمؿ أي أن اؾمتٙم٤ٌمرهؿ هق ص٤مرومٝمؿ قمـ ـم٤مقم٦م ٟمٌٞمٝمؿ ، وأن اطمت٘م٤مرهؿ اعم١مُمٜملم 

 شهق اًمذي مل يًغ قمٜمدهؿ ؾمٌ٘مٝمؿ إي٤مهؿ إمم اخلػم واهلدى
()

  .

إن اًمٙمٗمر واإلقمراض ىمد ىم٤مم سمزقم٤مُمتف اعمًتٙمؼمون وه٤مهؿ يقاصٚمقن 

اؾمتٙم٤ٌمرهؿ ذم خم٤مـمٌتٝمؿ ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم اًمذيـ آُمٜمقا سمّم٤مًمح وارشمْمقا اًمديـ اًمذي 

ىمدُمقا  ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ ضم٤مء سمف طمٞم٨م ي٘مقًمقن هلؿ 

ظمٓم٤مهبؿ سم٤مؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري ومٞمف ؾمخري٦م وشمِمٙمٞمؽ واؾمتخٗم٤مف ، وضم٤مء شم٠ميمٞمد اخلؼم 

ًمٌٞم٤من إٟمٙم٤مر اعمأل قمغم اًمذيـ اؾمتْمٕمٗمقا أن ي١مُمٜمقا سمّم٤مًمح  (سم٠من  )ذم اجلٛمٚم٦م 

 وسمدقمقشمف طم٘م٤ًم : ٕن دقمقشمف ٓ يروهن٤م إٓ يمذسم٤ًم واومؽماًء يمام يٕمت٘مدون ، وذم يمٚمٛم٦م 

إحي٤مء وشمّمقير عم٤م حيٛمٚمقن ذم أٟمٗمًٝمؿ ُمـ ؿمدة اًمٌٖمض واًمت٠مومػ ُمـ  (ُمرؾمؾ  )

ڇ ڇ ڇ ﴿ إقمالن اًمرؾم٤مًم٦م وإصم٤ٌمهت٤م ًمّم٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ومج٤مء رد اعم١مُمٜملم 
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ذم مجٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين﴾ ڇ ڍ ڍ
()

، ًم٘مد ضم٤مء ضمقاسم٤ًم  

ُم١ميمدًا سم٢من واجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ًمٌٞم٤من صم٤ٌمهتؿ ودواُمٝمؿ قمغم اإليامن ، وهذا ي١ميمد أهنؿ 

ٓ ؿمٌٝم٦م ًمدهيؿ ذم ىمْمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ًمقوقطمٝم٤م ، ومال جي٥م احلدي٨م طمقهل٤م ومٙم٤من ردًا 

حيٛمؾ اإلجي٤مز
()

ويٌلم اًمث٤ٌمت قمغم ُم٤م أىمدُمقا قمٚمٞمف ، وضم٤مء اإلهب٤مم ذم اعمقصقل يدل  

قمغم قمٛمقم اإليامن سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ، ومٚمام رأى اعمًتٙمؼمون صم٤ٌمت 

ُمـ آُمـ سمّم٤مًمح ردوا ردًا يدل قمغم همْمٌٝمؿ ومتًٙمٝمؿ سمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ اإلقمراض 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ وآؾمتٙم٤ٌمر وقمدم اًمتّمديؼ 

ضم٤مء اًمرد هٜم٤م ُم٘م٤مسماًل ًمرد اعم١مُمٜملم ذم مجٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين ﴾ ڑ

حيٛمؾ اًمتّمٛمٞمؿ واعمْم٤مء قمغم اًم٤ٌمـمؾ ، وىمد ُأيمد ذًمؽ سم٢من وُم٤م يٚمٛمح ذم اؾمتخدام 

ُمـ دًٓم٦م قمغم اًمثٌقت وآؾمتٛمرار ذم اًمٙمٗمر ، إن شم٘م٤مسمؾ  (يم٤مومرون  )اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

ر شم٤ٌمقمد اعم٘م٤مُملم واظمتالف  إىمقال وشمقطمد إًمٗم٤مظ يزيد اعمٕمٜمك ووقطم٤ًم يّمقِّ

اعمًٚمٙملم ، ورد اعمًتٙمؼميـ قمغم اعم١مُمٜملم سم٤معمثؾ يٌلم ؿمدة اًمتٛمًؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ 

واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف صم٤ٌمشم٤ًم أدى إمم فمٝمقر اًمٕمداء ًمدقمقة ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم وعم٤م ضم٤مء سمف 

ک ک ک ک گ ﴿ : وم٘مد أىمدُمقا قمغم قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

.  ﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ڈ ڈ ژ ژ ﴿ ًمٚمتٕم٘مٞم٥م حلٙم٤مي٦م ىمقل اًمذيـ اؾمتٙمؼموا » واًمٗم٤مء هٜم٤م 

                                                           

. اًمٗمّمؾ هٜم٤م ًمِمٌف يمامل آشمّم٤مل طمٞم٨م ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م ضمقاسم٤ًم جلٛمٚم٦م آؾمتٗمٝم٤مم ( )

. ُم٤م يٕمرض ُمـ أىمقال وطمقار إٟمام ضم٤مء سمّمٞم٤مهم٦م سمالهم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ( )
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 شأي ىم٤مًمقا ذًمؽ ومٕم٘مروا ﴾ ڑ
()

  .

قم٤مئد إمم اًمذيـ اؾمتٙمؼموا، وىمد أؾمٜمد اًمٕم٘مر إًمٞمٝمؿ  (ومٕم٘مروا  )وم٤مًمْمٛمػم ذم ىمقًمف 

 ﴾  ڀ ٺ﴿ : وإن يم٤من وم٤مقمٚمف واطمدًا يمام سمٞمٜم٧م ؾمقرة اًم٘مٛمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن هذا اًمٗمٕمؾ يم٤من سم٥ًٌم حتريْمٝمؿ وأٟمف ُم٤م شمؿ إٓ سمٜم٤مًء  [ 29: أي٦م  ]

قمغم ـمٚمٌٝمؿ وم٢مؾمٜم٤مده ًمٚمجٛمٞمع واًمٕم٤مىمر واطمد جم٤مز ُمرؾمؾ قمالىمتف اًمٕمٛمقم ، واًمٗم٤مء 

وا قمغم  شمدل قمغم اعم٤ٌمدرة ُمـ همػم ايمؽماث أو حت٥ًم ًمٚمٕمقاىم٥م : ٕهنؿ ىمد أسُّ

اًمتٙمذي٥م واًمٙمٗمر وقمجزوا قمـ اعمح٤مضم٦م وآؾمتدٓل ، وم٤مٟمت٘مٚمقا إمم ـمريؼ اًمٜمٙم٤مي٦م 

واًمٕمتق ، واًمٌٞم٤من اًم٘مرآين هٜم٤م اؾمتخدم اًمقاو ًمٞمٕمدد ضمرائؿ اًم٘مقم ويٌلم شمدرضمٝمؿ 

وشمرىمٞمٝمؿ ذم اإلقمراض وسمالهم٦م اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو عم٤َّم ىم٤مرسم٧م سملم اعمتٕم٤مـمٗم٤مت أسمرزت ًمٜم٤م 

هذا اًمؽمىمل ومٝمؿ ىمتٚمقا اًمٜم٤مىم٦م وقمتق قمـ أُمر رهبؿ ، واًمٕمتق أوصٚمٝمؿ إًمٞمف ىمتؾ اًمٜم٤مىم٦م 

ومل يٙمتٗمقا سمؾ ازدادوا طمدة وحتدي٤ًم عم٤َّم ـمٚمٌقا اًمٕمذاب ، ومٙم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو يٌلم ًمٜم٤م 

إُمر هٜم٤م ظمرج إمم ُمٕمٜمك  ﴾ ڳ ڳ ڳ﴿ هذه اعم٘م٤مصد ويقوحٝم٤م وذم ىمقهلؿ 

إُمٕم٤من ُمٜمٝمؿ ذم  ﴾ ڳ ڳ﴿ اًمتحدي وآضمؽماء وقمدم اعم٤ٌمٓة وذم ىمقهلؿ 

اًمتحدي واًمتٙمذي٥م واًمًخري٦م وأهنؿ ٓ خيِمقن ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ىم٤مًمف هلؿ ُمـ اًمققمٞمد يؼمز 

وذم شمًٛمٞمتٝمؿ ًمٚمققمٞمد وقمدًا صمؿ زادوا قمغم  (ُم٤م  )ذًمؽ ذم اؾمتخدام اعمقصقل اعمٌٝمؿ 

وهذا يٌلم ويّمقر ًمٜم٤م اؿمتداد  (إن  )ذًمؽ اًمتِمٙمٞمؽ ذم أصؾ رؾم٤مًمتف سم٠مداة اًمِمؽ 
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اًم٘مقم ذم اعمقاضمٝم٦م واإلقمراض ظمّمقص٤ًم وأن اًمٕمذاب مل ي٠مهتؿ ومقر وىمقع ضمريٛمتٝمؿ 

ذم ىمتٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مىم٦م وم٤مزداد ي٘مٞمٜمٝمؿ سم٠من ُم٤م شمققمدهؿ سمف ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ٓ صح٦م ًمف 

ں ں ﴿ : وم٠مقم٘م٥م هذا اًمتحدي ٟمزول اًمٕمذاب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

.  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ

قمٓمٗم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م سم٤مًمٗم٤مء اًمًٌٌٞم٦م ، ٕن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ؾم٥ٌم هل٤م وهل 

هٜم٤م شمدل قمغم هقم٦م إظمذ واإلهالك ، وإظمذ هق شمٜم٤مول اًمٌمء سم٤مًمٞمد وهق 

ُمًتٕم٤مر ًمإلهالك اًمذي أطم٤مط سم٤مًم٘مقم إطم٤مـم٦م أظمذ ، واًمّمقرة هٜم٤م دمًد اًمرضمٗم٦م 

ودمٕمٚمٝم٤م ُمٚمٛمقؾم٦م شمٚم٘مل فمالل اًمرقم٥م واهلٚمع ، ويم٠مهن٤م قمدو اضمت٤مح دي٤مر اًم٘مقم ، ويمٚمٛم٦م 

اًمرضمٗم٦م ذم شمريمٞمٌٝم٤م ووطمل طمروومٝم٤م شمّمقر ًمٜم٤م احلدث اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمدُم٤م ٟمت٠مُمؾ ذم صٗم٤مت 

طمروومٝم٤م ، وم٤مًمراء وٟمحـ ٟمًتٛمع إمم شمٙمرار صقهت٤م قمٜمدُم٤م يٓمرق اًمٚم٤ًمن قمغم اًمٚمث٦م ذم هقم٦م 

يّمقر أسمدع شمّمقير اًمرقمِم٦م اًمتل شمٜمت٤مب إرض ي٤ًمقمده ذم ذًمؽ صقت اًمٗم٤مء وصقت 

اجلٞمؿ وهق صقت ص٤مُم٧م جمٝمقر ًمثقي طمٜمٙمل اٟمٗمج٤مري ُمريم٥م
()

  .

قمٓمٗم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

سمٗم٤مء اًمتٕم٘مٞم٥م واًمؽمشمٞم٥م وذم ذًمؽ شمّمقير ًمنقم٦م اإلهالك اًمذي طمقلَّ اًم٘مقم ذم 

حلٔم٤مت أضم٤ًمدًا ظم٤مُمدة طمؾَّ هب٤م اعمقت واًمٌغم طمٞم٨م وىمٕمقا قمغم إرض سقمك 

قمغم وضمقهٝمؿ ىمد صٕم٘مقا وأص٤مسمتٝمؿ اًمرضمٗم٦م ًم٘مد وىمٕمقا ضم٤مصمٛملم قمغم إرض 

                                                           

 . 198ص  (ط دار اًمٜمٝمْم٦م ، سمػموت  )حمٛمقد اًمًٕمران ، . يٜمٔمر قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕمريب د( )
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واجل٤مصمؿ هق اعمتٚمٌد اًمالصؼ هب٤م قمغم اًمريم٥م واًمقضمف يمام جيثؿ اًمٓم٤مئر وأصؾ اجلثقم 

ًمألرٟم٥م وؿمٌٝمٝم٤م
()

  .

وذم ذًمؽ شمّمقير ًمٗمٔم٤مقم٦م ُم٤م أص٤مهبؿ ، وسمٞم٤من حل٘م٤مرة ُم٤م آًمقا إًمٞمف ُمـ ظمالل شمّمقير اهلٞمئ٦م 

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿  :اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ، وي٠ميت ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

.  ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

إنَّ أي٦م هٜم٤م شمّمقر ًمٜم٤م حتن اًمٜمٌل
()

اًمٙمريؿ قمغم ُمٍمع ىمقُمف سمٕمد أن أظمٚمص  

هلؿ اًمٜمّمح ، وًمٕمؾ ىمقًمف هذا سمٕمد أن هٚمٙمقا يٙمقن ُمثؾ ىمقل اًمٜمٌّل حمٛمد
()

  ملسو هيلع هللا ىلص

وظمٓم٤مسمف ًم٘متغم ىمريش ، ومتٙمقن اًمٗم٤مء هٜم٤م ًمٚمتٕم٘مٞم٥م واًمؽمشمٞم٥م ، وىمد اسمتدأ اخلٓم٤مب 

 سم٤مًمٜمداء وٓم اًم٘مًؿ ذم ىمد ًمٌٞم٤من اًمؼماءة ُمـ اًمت٘مّمػم ذم دقمقهتؿ وذم ىمقًمف 

ىمٍم ومٞمف اًمٗمٕمؾ وقمداه سم٤مًمالم ًمٌٞم٤من أٟمف ٟمّمح ظم٤مص هبؿ وذم  ﴾ ھ ے﴿ 

                                                           

ىمد ي٘م٤مل أنَّ ذم أي٦م شمِمٌٞمٝم٤ًم ، وم٤معمِمٌف اؾمؿ أصٌح اًمْمٛمػم  . (ُم٤مدة ضمثؿ  )يٜمٔمر اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ( )

ويم٤من ذم ووع اعمِمٌف سمف ظمؼمًا قمـ اعمِمٌف  (ضم٤مصمٛملم  )اعمتّمؾ واًمٕم٤مئد قمغم اًم٘مقم واعمِمٌف سمف ظمؼم أصٌح 

وشمٜمزيؾ اعمِمٌف ُمٜمزًم٦م اعمِمٌف سمف ٟمٗمًف إسمراز ًمٚمّمقرة اًمتل آل إًمٞمٝم٤م اًم٘مقم واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ٓ يقضمد ُم٤م يٛمٜمع 

. ُمـ محؾ اًمٙمالم قمغم شمّمقير اًمقاىمع دون شمِمٌٞمف وهذا هق إومم وإدل واهلل أقمٚمؿ 

ذيمر اًمٓمؼمي أن ٟمٌلَّ اهلل ص٤محل٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ظمرج ُمـ سملم أفمٝمرهؿ طملم أراد اهلل إطمالل قم٘مقسمتٝمؿ ( )

 ( . 274 / 8 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي . وىم٤مل ًم٘مقُمف ُم٤م ىم٤مل 

ىم٤مل هلؿ ص٤مًمح ذًمؽ سمٕمد هاليمٝمؿ شم٘مريٕم٤ًم وشمقسمٞمخ٤ًم وهؿ  »: ذيمر هذا اًم٘مقل اسمـ يمثػم طمٞم٨م ي٘مقل ( )

يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  ش  ظم٤مـم٥م ىمتغم سمدرملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل : يًٛمٕمقن ، يمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم 

 (6 / 344 . ) 
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اعمْم٤مرع هٜم٤م حلٙم٤مي٦م واؾمتحْم٤مر احل٤مًم٦م  ﴾ ے ۓ ۓ ﮲﴿ ىمقًمف 

اعم٤موٞم٦م اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م يًتٛمرون ذم رومض اًمٜمّمح يمٚمام ضم٤مءهؿ سمف ، إن اعمِمٝمد 

هٜم٤م ىمد ضم٤مء ذم مجؾ ُمقصقًم٦م سم٤مًمٗم٤مء واًمقاو ذم شمت٤مسمع وإجي٤مز يّمقر ًمٜم٤م اًمنقم٦م ذم 

شمٕم٤مىم٥م إطمداث واحلًؿ اًم٘م٤مهر ذم أُمر ه١مٓء اًم٘مقم سمٕمد أن أقمٚمٜمقا اًمتحدي 

وآؾمتٙم٤ٌمر وأىمدُمقا قمغم ىمتؾ اًمٜم٤مىم٦م وـمٚمٌقا إٟمزال اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ قم٤مضماًل ، ومٙم٤مٟم٧م 

اًمٗم٤مء شمّمقر ًمٜم٤م شمٕم٤مىم٥م إطمداث سمٕمد ذًمؽ طمٞم٨م ٓ ٟمجد ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ اعمٝمٚم٦م سملم 

اًمٕم٘مر ًمٚمٜم٤مىم٦م واإلهالك ًمٚم٘مقم إٓ سمام أظمؼمت سمف أي٤مت ذم ؾمقرة هقد ُمـ أٟمف مل 

يٙمـ سملم قم٘مرهؿ ًمٚمٜم٤مىم٦م وإٟمزال اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ همػم صمالصم٦م أي٤مم أظمؼمهؿ هب٤م ٟمٌٞمٝمؿ ، 

وم٤مًمّمقرة شم٨ٌم صقرة اًمٗمٜم٤مء واإلهالك وشمٌلم ًمٜم٤م يمٞمٗمٞم٦م اهلٞمئ٦م اًمتل وىمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم 

إرض سقمك مم٤م يزيد ُمـ هقل ُم٤م أص٤مهبؿ ، وًمٞمٙمقن ذًمؽ ُمالئاًم ًمًٞم٤مق 

اًمّمقرة طمٞم٨م ضم٤مءت ذم ضمقِّ اًمتحدي وآؾمتٝمزاء ُمـ ىمٌؾ اعمًتٙمؼميـ ، ومٌٞمٜم٧م 

اًمّمقرة إه٤مٟمتٝمؿ وطم٘م٤مرة ُم٤م آًمقا إًمٞمف سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٕمٚمق وآؾمتٙم٤ٌمر واًمّمٚمػ 

. اًمذي ىم٤مدهؿ إمم احلتػ 

وم٤مًمّمقرة مل شمؼمز اهلالك دون أن شمٚمحؼ سمف صقرة اإله٤مٟم٦م واحل٘م٤مرة اًمتل وصؾ 

إًمٞمٝم٤م اًم٘مقم اعمتجؼمون ، إهن٤م هن٤مي٦م ُم١معم٦م ضمٕمٚم٧م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ يتحن قمغم ُمآهلؿ 

ويؼمأ إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمت٘مّمػم ذم دقمقهتؿ ، وذم هذا إٟمذار وهتقيؾ ًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م 

اعمٕمرولم وسم٨م عمٕم٤مين اًمث٤ٌمت واًمتًٚمٞم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم وأن اًمٕم٤مىم٦ٌم واعمآل احلًـ ًمٚمٜمٌل 

. وُمـ اشمٌٕمف 
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: ما ورد يف سورة هود - ب 

أظمؼمت أي٤مت ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م قمـ إرؾم٤مل ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم إمم 

 ىمقُمف ودقمقشمف هلؿ إمم اًمتقطمٞمد وشمذيمػمهؿ سمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ، ومام يم٤من ُمٜمٝمؿ إٓ أن ردوا

قمٚمٞمف ؾم٤مظمريـ سمف ، ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن طمذرهؿ ُمـ إيذاء اًمٜم٤مىم٦م ، وًمٙمٜمٝمؿ مل يٚمتزُمقا 

سمذًمؽ وأىمدُمقا قمغم قم٘مره٤م ومحؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ُمـ ضمريٛمتٝمؿ 

ٹ ﴿ طمٞم٨م أهٚمٙمٝمؿ اهلل سم٤مًمّمٞمح٦م وأومٜم٤مهؿ أمجٕملم ، ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڃ ڃ چ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ ڎ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

  ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ڻ ڻ ۀ

 [ . 68 - 64: أي٤مت  ]

ضم٤مء اعمِمٝمد هٜم٤م ومٞمف شمٗمّمٞمؾ يتقاومؼ ُمع شمٗمّمٞمؾ ُمِم٤مهد اإلهالك ذم اًمًقرة 

. ًمألُمؿ اًم٤ٌمئدة 

وهق ُم٤م يالئؿ ؾمٞم٤مق اًمًقرة وشمٗمّمٞمالهت٤م اًمتل يٕمٚمق ومٞمٝم٤م اإلٟمذار واًمتٝمقيؾ 

وهٜم٤م يٚمٗم٧م ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ىمقُمف إمم هذه اًمٌٞمٜم٦م طمٞم٨م ٟم٤مداهؿ وىم٤مل ي٤م ىمقم 

قمرومٝم٤م  (هذه ٟم٤مىم٦م اهلل  )سم٤مإلو٤موم٦م إمم وٛمػمه ًمؽمىمٞمؼ ىمٚمقهبؿ واؾمتامًمتٝمؿ ، وىم٤مل 

سم٤مؾمؿ اإلؿم٤مرة ًمٚمتٕمٔمٞمؿ وًمٙمقهن٤م طم٤مرضة سملم أيدهيؿ ؿم٤مهدة قمغم احلؼ اعمٌلم 
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 (ًمٙمؿ  )وأوٞمٗم٧م إمم اؾمؿ اجلالًم٦م ًمٚمتنميػ ومٝمل آي٦م قمٔمٞمٛم٦م ظم٤مرىم٦م ، وذم شم٘مديؿ 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمتخّمٞمص أي هل ًمٙمؿ ظم٤مص٦م ُم٘مٜمٕم٦م ضمٕمٚم٧م ُمـ  (آي٦م  )قمغم ىمقًمف 

وهذه  (ومذروه٤م شم٠ميمؾ ذم أرض اهلل  )أضمٚمٙمؿ ، وهل يم٤مومٞم٦م هلؿ ذم سمٞم٤من احلؼ وىم٤مل 

قمغم يمقهن٤م ٟم٤مىم٦م ًمف ؾمٌح٤مٟمف وم٢من : شمٗمريع قمغم يمقهن٤م آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل ، وىمٞمؾ » اجلٛمٚم٦م 

 شذًمؽ يقضم٥م قمدم اًمتٕمرض هل٤م وم٤مشمريمقه٤م
()

ڄ ڄ ڃ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم  

ىمدم إُمر سمؽميمٝم٤م شم٠ميمؾ ذم أرض اهلل قمغم اًمٜمٝمل قمـ ُمًٝم٤م ﴾ ڃ ڃ ڃ

سمًقء ٕن ُمٌدأ اومتٕم٤مل أذيتٝم٤م يٜمِم٠م ُمـ ـمردهؿ هل٤م ُمـ أن شمّمٞم٥م ُمراقمٞمٝمؿ واعمٕمروف أن 

ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ ُمٙم٤مٟم٤ًم ومحك حيتٛمٞمف ، وم٘م٤مل ذروه٤م شم٠ميمؾ ذم أرض اهلل ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن اًمٜم٤مىم٦م ٓ 

» شمّمٞم٥م ُمراقمٞمٝمؿ وإٟمام شم٠ميمؾ ُمـ أرض اهلل اًمقاؾمٕم٦م ، وذم هذا إسمٓم٤مل ًمٕمٚم٦م اًمتٕمرض هل٤م 

 شومٚمٞمس قمٚمٞمٝمؿ رزىمٝم٤م وٓ ُم١مٟمتٝم٤م
()

 . 

سمٕمد إُمر سمؽميمٝم٤م ، طمٞم٨م قمٓمٗم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم  (وٓ متًقه٤م  )وضم٤مء اًمٜمٝمل 

ًمٚمت٠ميمٞمد ، ومٌالهم٦م اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو شمؼمز ذًمؽ طمٞم٨م قمٓمػ اًمٜمٝمل  (ومذروه٤م  )مجٚم٦م 

قمغم إُمر ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمرك اًمٜم٤مىم٦م وقمدم اًمتٕمرض هل٤م سم٤معمس سم٠مدٟمك رء ، عم٤م ذم اًمقاو 

ُمـ إؿمٕم٤مر اعمٖم٤ميرة سملم إُمر واًمٜمٝمل ، وذم ذًمؽ شم٠ميمٞمد وُم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمٙمرار اًمٓمٚم٥م 

اًمٗم٤مء هٜم٤م شمٗمٞمد اًمؽمشمٞم٥م طمٞم٨م إن قمدم ﴾ ڃ ڃ ڃ﴿ : سم٤مًمٗمٕمؾ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اٟمتٝم٤مئٝمؿ قمـ أذاه٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟمزول اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ ، وذم يمٚمٛم٦م إظمذ شمّمقير 

                                                           

 ( . 163 / 8 )روح اعمٕم٤مين ( )

 ( . 77 / 12 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )



 

 
 

 

344 

ودمًٞمؿ ٕصمر اًمٕمذاب ًمتٝمقيؾ أُمره وسمٞم٤من إطم٤مـمتف ، وٟمٙمرت يمٚمٛم٦م اًمٕمذاب ًمٌٞم٤من 

اًمٗم٤مء هٜم٤م ًمٚمتٕم٘مٞم٥م وىمد دًم٧م قمغم ُم٘مدر ﴾ چ﴿ ومٔم٤مقمتف ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ومٕم٘مروه٤م، وم٤مًمٗم٤مء ومّمٞمح٦م وومٞمٝم٤م دًٓم٦م  (ومخ٤مًمٗمقا أُمر ص٤مًمح  )حمذوف ىمٌٚمٝم٤م شم٘مديره 

چ ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم آٟمدوم٤مع واًمتحٗمز واعم٤ٌمدرة إمم هذه اًمٗمٕمٚم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م ، وذم 

هذه اجلٛمٚم٦م ضم٤مءت  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

حتدد ُمٙم٤من اًمتٛمتع وحتدد زُم٤مٟمف ، وهٜم٤م ٟم٤مؾم٥م اًمتٗمّمٞمؾ ذم إيراد اعمدة وهق أدقمك 

ًمٚمتٝمديد واًمققمٞمد ويم٤من ذم حتديد زُمـ  (متتٕمقا  )ًمٚمؽمهٞم٥م واإلٟمذار ، وإُمر ذم 

آٟمتٔم٤مر ًمٚمٕمذاب ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًم٘مرب اًمٕمذاب اًمذي ٟمصَّ قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ذم ىمقًمف حمذرًا 

ذم اؾمؿ  ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ : وذم ىمقًمف ﴾ ڃ ڃ ڃ﴿ هلؿ 

إؿم٤مرة إمم ُم٤م يدل قمٚمٞمف إُمر سم٤مًمتٛمتع صمالصم٦م أي٤مم ُمـ ٟمزول اًمٕمذاب » اإلؿم٤مرة ذًمؽ 

 شقم٘مٞمٌٝم٤م ، وُم٤م ومٞمف ُمـ ُمٕمٜمك اًمٌٕمد ًمٚمتٗمخٞمؿ
()

أي همػم ﴾ ڌ ڎ﴿ وىمقًمف  

ُمٙمذوب ومٞمف ، وم٤مشمًع ذم اًمٔمرف سمحذف احلرف وإضمرائف جمرى اعمٗمٕمقل سمف ، أو 

قمغم اعمج٤مز ، يم٠مٟمف ىمٞمؾ ًمٚمققمد ، ٟمٗمل سمؽ ، وم٢مذا ورم سمف وم٘مد صدق ومل يٙمذب
()

 

ومٞمٙمقن ومٞمف اؾمتٕم٤مرة ُمٙمٜمٞم٦م ختٞمٞمٚمٞم٦م
()

 . 

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م  ﴾ ڈ ڈ ژ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

                                                           

 ( . 289 / 6 )روح اعمٕم٤مين ( )

 ( . 392 / 2 )اًمٙمِم٤مف ( )

 ( . 289 / 6 )روح اعمٕم٤مين ( )
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سمٗم٤مء اًمتٕم٘مٞم٥م أي ومٚمام اٟم٘مْم٧م اعمدة أقم٘م٥م ذًمؽ جملء إُمر سم٤مًمٕمذاب وٟمزوًمف 

ومٙم٤مٟم٧م اًمٗم٤مء هٜم٤م أٟم٥ًم ذم اًمدًٓم٦م قمغم شمٕم٤مىم٥م إطمداث وهقمتٝم٤م وعّم٤م هٜم٤م ضم٤مءت 

ًمٌٞم٤من أمهٞم٦م ُم٤م سمٕمده٤م ُمع ُم٤م أطمدصمتف ذم اًمٜمٗمس ُمـ حتٗمز وشمٜمٌف وشمِمقف عم٤م ؾمٞمذيمر ُمـ 

ي٠ميت يمام ُمّر سمٞم٤من ذًمؽ ُمرارًا ذم  (ضم٤مء  )أُمر قمٔمٞمؿ وظمٓمػم ، واًمٗمٕمؾ اعم٤ميض 

اًمِمديدة وذم ُم٘م٤مُم٤مت اإلهالك واًمتدُمػم يٙمثر وروده ذم اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين وجملء اعمقاوع 

إُمر طمّمقًمف وحت٘م٘مف واعمجلء هٜم٤م ُمًتٕم٤مر ًمٚمحدوث واحلّمقل سمٕمد أن مل يٙمـ شمِمٌٞمٝم٤ًم 

حلدوث اًمٌمء سمقصقل اًم٘م٤مدم ُمـ ُمٙم٤من آظمر سمتٜم٘مؾ اخلٓمقات
()

  .

وإومم قمد اعمجلء قمغم طم٘مٞم٘متف
()

وذم اًمتٕمٌػم سم٤مُٕمر إؿم٤مرة إمم حت٘م٘مف وٟمٗم٤مذه  

ژ ڑ ﴿ : وىمد أوٞمػ إمم وٛمػم اجلالًم٦م ، ومال راد ًمف ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ضم٤مء اًمتٕمريػ سم٤معمقصقًمٞم٦م عمـ آُمـ ًمٚمتنميػ وسمٞم٤من قمٚم٦م  ﴾ ڑ ک ک

اجلزاء إهمراء سم٠من ٟمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝمؿ ًمٜمٚم٘مك ضمزاءهؿ ، واعمِمٝمد هٜم٤م يٕم٘مد اعم٘م٤مرٟم٦م سملم 

صقرة اًمٜمج٤مة واإلهالك وي٘م٤مسمؾ سمٞمٜمٝمام ، طمٞم٨م قمٓمٗم٧م صقرة اإلهالك قمغم صقرة 

وذم اًمت٘م٤مسمؾ إسمراز ﴾ ڱ ڱ ں ں﴿ : اإلٟمج٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمٚمّمقرشملم شمٌٕم٨م إومم ذم ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم اإليٜم٤مس واًمث٤ٌمت وشمٌٕم٨م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم 

ٟمٗمقس اعمٕمرولم اًمره٦ٌم واإليالم وشمٌلم ُم٤م سملم احل٤مًملم ُمـ سمٕمد ًمف أصمره اًمٕمٛمٞمؼ ذم 

                                                           

 ( . 228 / 7 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )

ضم٤مء قمغم طم٘مٞم٘متف ومٚمٚمريح جملء خيتٚمػ قمـ جملء اإلٟم٤ًمن ويمذًمؽ ًمألُمر جملء وهٙمذا  (ضم٤مء  )اًمٗمٕمؾ ( )

اعمٕمٜمك ؾمقاء واًمٙمٞمٗمٞم٦م ُمتٜمققم٦م وُم٤م ذيمره اًمٓم٤مهر يمالم ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م وهذا ُمدومقع هٜم٤م وإقمغم قمدم اًم٘مقل 

. سم٤معمج٤مز هٜم٤م 
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شمًجٞماًل قمٚمٞمٝمؿ  (اًمذيـ فمٚمٛمقا  )اًمٜمٗمس وىمد قمدل قمـ اعمْمٛمر إمم اعمٔمٝمر ذم ىمقًمف 

سم٤مًمٔمٚمؿ وذم ذًمؽ ذم هلؿ وسمٞم٤من ًم٥ًٌم قمذاهبؿ ، وومٞمف شمٕمريض سمٛمنميمل ُمٙم٦م 

 (ٟمجٞمٜم٤م  )قمغم ُمتٕمٚمؼ  » .  ﴾ گ گ گ﴿ : وحتذير هلؿ وقمٓمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اعمحذوف ، أي ٟمجٞمٜم٤م ص٤محل٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ُمـ قمذاب آؾمتئّم٤مل وُمـ 

اخلزي اعمٙمٞمػ سمف اًمٕمذاب ، وم٢من اًمٕمذاب يٙمقن قمغم يمٞمٗمٞم٤مت سمٕمْمٝم٤م أظمزى ُمـ 

سمٕمض ، وم٤معم٘مّمقد ُمـ اًمٕمٓمػ قمٓمػ ُمٜم٦م قمغم ُمٜم٦م ٓ قمٓمػ إٟمج٤مء قمغم إٟمج٤مء ، 

 شوًمذًمؽ قمٓمػ اعمتٕمٚمؼ ومل يٕمٓمػ اًمٗمٕمؾ
()

  .

وذم إو٤موم٦م اخلزي إمم اًمٞمقم وهق اًمذل وآؾمتٙم٤مٟم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م شمث٧ٌم أن اًمٞمقم 

سمٜمٗمًف أصٌح هق اخلزي ٟمٗمًف ، ومٙم٠من اًمزُمـ هق أظمر ىمد اٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ ًمِمدة ُم٤م 

. ومٞمف 

ذم هذه أي٦م ؿمٌف ىمقم صمٛمقد سمٕمد إهاليمٝمؿ  ﴾ ۀ ہ ہ ہ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

سمح٤مًم٦م ُمـ مل يقضمد ومل ي٘مؿ ذم ُم٘م٤مم ىمط ، وذًمؽ ُمـ ؿمدة اهلالك اًمذي أص٤مهبؿ 

وأومٜم٤مهؿ وأومٜمك يمؾ ُمٔمٝمر ًمٚمحٞم٤مة ، طمتك إن اًمذي يٛمر سمدي٤مرهؿ سمٕمد هاليمٝمؿ يِمؽ 

ذم أصؾ وضمقدهؿ ُمـ ىمٌؾ ، وم٘مد اٟمٕمدم أصمرهؿ إٓ ُم٤م أسم٘م٤مه اهلل ُمـ ُم٤ًميمٜمٝمؿ ًمتٙمقن 

وهذا اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع يًتحي ًمٜم٤م صقرة  ﴾ ہ﴿ : آي٦م ًمٚمٛمٕمتؼميـ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

اًمٜمامء واحلٞم٤مة واحلْم٤مرة واحلريم٦م يمؾ ذًمؽ ىمد ومٜمك واظمتٗم٧م ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة 

واٟمدرؾم٧م ، إن اًمّمقرة هٜم٤م شمٜم٘مؾ ًمٜم٤م اًمّمٛم٧م اًمذي أقم٘م٥م اًمّمٞمح٦م واًمًٙمقن 

                                                           

 ( . 114 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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اًمذي ظمٞمؿ قمغم اًمدي٤مر ، إٟمف اعمقت اجلامقمل اعمٓمٌؼ وم٤مًمّمقرة هٜم٤م شمٌٕم٨م اإلٟمذار 

واًمققمٞمد ًمٙمؾ ُمٙمذب ، وضم٤مء ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد اخلت٤مم سم٠مداة اًمتٜمٌٞمف اًمتل حتٛمؾ 

ھ ھ ھ ﴿ : إؿم٤مرات قمٔمٞمٛم٦م شمٚمٗم٧م اًمٗمٙمر وهتز اًمقضمدان ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

شمٙمررت هذه إداة ُمرشملم ًمٌٞم٤من قمٔمٛم٦م ُم٤م اىمؽمومقه ، ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

ويم٤من هق اًم٥ًٌم إيمؼم ذم هاليمٝمؿ ، إٟمف اًمٙمٗمر اًمذي ضمٕمٚمٝمؿ أهاًل هلذا اإلهالك ، 

وم٤مًمٕمذاب يم٤من سم٥ًٌم اًمٙمٗمر وًمٞمس ًم٥ًٌم آظمر ، واًمتقيمٞمد هٜم٤م ذم ضمٕمؾ اًمٙمٗمر ؾم٤ًٌٌم 

يمام ًمق يم٤من ُمِمٙمقيم٤ًم ذم طمّمقًمف واقمت٤ٌمره ؾم٤ًٌٌم ًمٜمزول اًمٕمذاب واؾمتح٘م٤مق اًمٚمٕمٜم٦م 

ومٙم٤من شمٜمزيؾ همػم اعمِمٙمقك ومٞمف ُمٜمزًم٦م ُم٤م ومٞمف ؿمؽ ًمٙمؾ ُمت٤ًمئؾ ي٠ًمل يمٞمػ أن 

ه١مٓء اًم٘مقم أهٚمٙمقا هذا اإلهالك اًمٕمٔمٞمؿ اجل٤مئح ، ومٌلم ًمف اًم٥ًٌم وأيمد ُمـ أضمؾ 

. ذًمؽ 

وم٠مٓ هٜم٤م ذم أي٦م ومٞمٝم٤م شمٜمٌٞمف قمغم ُم٤م اؾمتح٘مقا سمف اًمٕمذاب وهل ٓ شم٘م٤مل إٓ قمٜمد 

. إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م واهل٤مئٚم٦م 

وإيّم٤مل اًمٗمٕمؾ دون ىمٍمه يمام ذم أرضاسمف ًمٌٞم٤من همٚمٔم٦م يمٗمرهؿ صمؿ يمرر ذًمؽ » 

 ششم٠ميمٞمدًا ًمف وإقمالُم٤ًم سمت٠مسمٞمد هاليمٝمؿ أٓ سمٕمدًا ًمثٛمقد
()

  .

وم٤مًمّمقرة يمام ًمقطمظ ُمـ أول اعمِمٝمد إمم آظمره ىمد ضم٤مءت إطمداث ومٞمٝم٤م 

ُمتٕم٤مىم٦ٌم ُمتقاًمٞم٦م هيٕم٦م يمام دًم٧م اًمٗم٤مء قمغم ذًمؽ ، وىمد ىم٤مسمٚم٧م اًمّمقرة سملم طم٤مًملم 

طم٤مل ُمـ أٟمجك وطم٤مل ُمـ قمذب ، واإلٟمج٤مء ىمد أؾمٜمد إمم وٛمػم اجلالًم٦م ًمٌٞم٤من 

                                                           

 ( . 551 / 3 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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قمٔمٛم٦م آُمتٜم٤من واًمرمح٦م ، وقمٓمٗم٧م مجٚم٦م اًمٕمذاب وصقرشمف قمغم مجٚم٦م اإلٟمج٤مء ًمٌٞم٤من 

شم٘مدم اًمٜمج٤مة وهقم٦م اإلهالك ، وىمد ىم٤مرسم٧م اًمقاو سملم اجلٛمؾ اعمتٕم٤مـمٗم٦م وًمدًٓمتٝم٤م 

قمغم اًمتٖم٤مير وقم٘مد اعم٘م٤مرٟم٦م وإضمالء صقرة اًمت٤ٌمقمد وآظمتالف ُم٤م سملم احل٤مًملم طم٤مًم٦م 

اًمٜمج٤مة وطم٤مًم٦م اإلهالك ذم صقرة ُمقضمزة هيٕم٦م شم٨ٌم اهلٚمع واحلذر ، وم٤مًمٗمٕمؾ 

وىمد ؾم٘مٓم٧م ُمٜمف قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨م يٌلم ًمٜم٤م قمٔمٛم٦م هذه اًمّمٞمح٦م  (أظمذ  )اعم٤ميض 

وؿمدهت٤م اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٔم٤معملم ، وم٤مًمتذيمػم ومٞمف دًٓم٦م قمغم هذا اعمٚمٛمح ، وىمد ضم٤مءت 

اًمّمقرة هٜم٤م ذم ؾمٞم٤مق ؾمقرة هقد وىمد اشمّمٗم٧م سمٕمٚمق ٟمؼمة اًمؽمهٞم٥م واًمتٗمّمٞمؾ ذم 

صقر اإلهالك صمؿ ٟمجد أن اًمٜمٔمؿ يًتخدم اعمقصقل وصٚمتف ذم اًمتٕمريػ سمٛمـ ٟمجك 

وُمـ أهٚمؽ ومٞمٙمقن إول ومٞمف شمنميػ وشمٙمريؿ ورومٕم٦م ، وذم اًمث٤مين إه٤مٟم٦م وقمذاب 

ُمٝمٚمؽ وم٤مًمّمقرة ىمد رؾمٛم٧م اخلٓمقط اًمرومٞمٕم٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م وهل ٟمج٤مة اًمٜمٌل وُمـ 

آُمـ سمف وهالك ُمـ أقمرض ويمذب ، وٓؿمؽ أن هذا إؾمٚمقب اًمتّمقيري اًمذي 

يٕم٘مد اعم٘م٤مرٟم٦م واعم٘م٤مسمٚم٦م سملم صقرة اًمٜمج٤مة واإلهالك ًمف ؿم٠من قمٔمٞمؿ ذم شمْمٕمٞمػ 

اًمتًٚمٞم٦م واًمتثٌٞم٧م ، وذم اعم٘م٤مسمؾ يْم٤مقمػ ُمـ اًمتٝمقيؾ واإلٟمذار ًمٙمؾ ُمـ قم٤مٟمد 

. وأقمرض 
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املبحح الجاٌ٘ 

صٕرة اإلِالك يف سٕرة الذارٖات ٔالكىز 

: ما ورد يف سورة الذاريات  (أ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 - 43: أي٤مت  ] ﴾ ﮹﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

45 . ] 

يٚمحظ أن قمرض صقرة اإلهالك هٜم٤م يًتٛمر ذم اًمًقر اًم٘مّم٤مر ًمإلٟمذار 

واًمتحذير ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك واطمدًا ، وًمٙمٜمف يٕمرض هٜم٤م سم٢مجي٤مز يتٜم٤مؾم٥م ُمع إجي٤مز 

اًمًقرة وإي٘م٤مقمٝم٤م اًمنيع ، وإُمر سم٤مًمتٛمتع هٜم٤م اعمراد ُمٜمف متتٕمٝمؿ سمحٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞم٤م 

وًمٙمـ إمم طملم وأضمؾ ، واعمِمٝمد هٜم٤م قمغم إجي٤مزه يِمػم إمم اًمٕمٞمِم٦م اهلٜمٞمئ٦م اًمتل يم٤مٟمقا 

ومٞمٝم٤م
()

واًمٗم٤مء اًمٕم٤مـمٗم٦م شمٌلم  (وىمٞمؾ هلؿ متتٕمقا  )ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م  (ومٕمتقا  )ومجٚم٦م  

ُم٤ٌمدرة اًم٘مقم إمم اًمٕمتق اًمذي يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم ىمٓمٕمٝمؿ قمـ اعمتٕم٦م واًمٜمٕمٛم٦م ، طمٞم٨م 

ُمْم٤موم٤ًم إمم وٛمػمهؿ ًمتقسمٞمخٝمؿ وم٘مد  (رهبؿ  )أوصٚمٝمؿ إمم اهلالك هيٕم٤ًم وىم٤مل 

اؾمتٙمؼموا قمغم ُمـ رسم٤مهؿ وظمٚم٘مٝمؿ وأٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ ، واًمٗم٤مء اًمٕم٤مـمٗم٦م ًمٚمتٕم٘مٞم٥م شمّمقر 

هقم٦م أظمذهؿ قم٘م٥م قمتقهؿ طمٞم٨م مل يٙمـ سملم قمتقهؿ وٟمزول اًمٕمذاب إٓ ُم٘مدار 

                                                           

ذيمر اسمـ يمثػم ٟم٘ماًل قمـ اسمـ ضمرير أن ذًمؽ يٕمٜمل إمم وىم٧م ومٜم٤مء آضم٤مهلؿ ويرى أن اًمٔم٤مهر اٟمتٔم٤مرهؿ ( )

وإفمٝمر اًمذي يقاومؼ اًمًٞم٤مق ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ضمرير  ( 221 / 13شمٗمًػم اسمـ يمثػم  )ًمٚمٕمذاب صمالصم٦م أي٤مم 

. أي أهنؿ يم٤مٟمقا ذم ُمتٕم٦م وٟمٕمٞمؿ طمتك ضم٤مءهؿ اًمٕمذاب وم٠مومٜم٤مهؿ  (ومٕمتقا  )ٕٟمف ضم٤مء قم٘مٌف ىمقًمف 
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وأظمذ اًمّم٤مقم٘م٦م إي٤مهؿ إص٤مسمتٝم٤م هلؿ إص٤مسم٦م » صمالصم٦م أي٤مم يمام سمٞمٜم٧م ؾمقرة هقد ُمـ ىمٌؾ 

شمِمٌف أظمذ اًمٕمدو قمدوه ، ومجٚم٦م وهؿ يٜمٔمرون طم٤مل ُمـ وٛمػم اًمٜمّم٥م ذم أظمذهتؿ 

أي أظمذهتؿ ذم طم٤مل ٟمٔمرهؿ إمم ٟمزوهل٤م ، ٕهنؿ عم٤م رأوا سمقارىمٝم٤م اًمِمديدة قمٚمٛمقا أهن٤م 

همػم ُمٕمت٤مدة وم٤مؾمتنمومقا يٜمٔمرون إمم اًمًح٤مب ومٜمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّم٤مقم٘م٦م وهؿ 

يٜمٔمرون ، وذًمؽ هقل قمٔمٞمؿ زي٤مدة ذم اًمٕمذاب ، وم٢من اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٘مٛم٦م يزيد 

 شص٤مطمٌٝم٤م أعم٤ًم يمام أن اًمٜمٔمر إمم اًمٜمٕمٛم٦م يزيد اعمٜمٕمؿ ُمنة
()

﮽ ﮾ ﴿ وىمقًمف .  

أي ومام اؾمتٓم٤مقمقا أن  (وهؿ يٜمٔمرون  )شمٗمريع قمغم  ﴾ ﮿ ﯀ ﯁  

يدومٕمقا ذًمؽ طملم رؤيتٝمؿ سمقادره ، وم٤مًم٘مٞم٤مم جم٤مز ًمٚمدوم٤مع يمام ي٘م٤مل هذا أُمر ٓ ي٘مقم ًمف 

أطمد ، أي ٓ يدومٕمف أطمد أي ومام اؾمتٓم٤مقمقا أّي دوم٤مع ًمذًمؽ
()

، ويم٠من ذم ذًمؽ ردًا  

ًمٚمٕمجز قمغم اًمّمدر أي أن ومٕمؾ اإلقمراض وقم٘مرهؿ ًمٚمٜم٤مىم٦م مل يٙمـ ٟمٍمًا هلؿ ، سمؾ 

. يم٤من هاليم٤ًم وظم٤ًمرة هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 

إن ؾمقرة اًمذاري٤مت شمّمقر حلٔم٦م إص٤مسم٦م اًم٘مقم سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م وهؿ يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م إّن 

ذم اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع واجلٛمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م اؾمتحْم٤مرًا ًمٚمّمقرة جيٚمٞمٝم٤م ًمٚمٛمخٞمٚم٦م ًمتٚمت٘مط 

ر هقم٦م اإلومٜم٤مء  أسمٕم٤مد اهلقل اعمٓمٌؼ ، ويم٤من ًمتٕم٤مىم٥م اجلٛمؾ سم٤مًمٗم٤مء ووصٚمٝم٤م يّمقِّ

واإلهالك ، ومٝمل شمٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس صقرة اهلقل ُمتت٤مسمٕم٦م شمريمز قمغم حلٔم٦م ومجٕم٦م 

اًم٘مقم وهؿ يٜمٔمرون ، وم٤مًمِمخص اًمذي يرى سمٕمٞمٜمٞمف طمتٗمف وأصمر اًمٕمذاب واىمع قمٚمٞمف 

                                                           

 ( . 14 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 14 / 27 )يٜمٔمر اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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أؿمد ممـ يٕمذب وىمد وىمع اًمٕمذاب ُمـ وراء فمٝمره أو سمٕمٞمدًا قمـ ٟمٔمره ، وًمذًمؽ 

شمٕمٛمك قملم اعم٤مصمؾ ًمٕم٘مقسم٦م اإلقمدام ختٗمٞمٗم٤ًم قمٜمف ، إن طم٤مًمتٝمؿ قمٜمدُم٤م طمٚم٧َّم قمٚمٞمٝمؿ 

اًمّم٤مقم٘م٦م شمٌٕم٨م اًمره٦ٌم ذم يمؾ ٟمٗمس طمٞم٨م اًمتّم٘مقا سم٠مُم٤ميمٜمٝمؿ ذم إرض مل ي٘مدروا 

 قمغم احلريم٦م واًم٘مٞم٤مم ، إهن٤م ص٤مقم٘م٦م ُمٗم٤مضمئ٦م هيٕم٦م اًمقىمع وإصمر ، وضم٤مء شمٜمٙمػم 

ًمٞمٕمؿ اًمٜمٗمل أي ٟمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم وًمٞمِمٛمؾ يمؾ طمريم٦م ، دًٓم٦م قمغم ؿمدة  (اًم٘مٞم٤مم  )

. وٕمٗمٝمؿ وهقم٦م هاليمٝمؿ 

: ما ورد يف سورة القمر  (ب

 ٱ ٻ ٻ يت جث مث()جت حت خت مت ىت﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 [ . 31 - 27: أي٤مت  ] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ضم٤مء اعمِمٝمد هٜم٤م ُمٗمّماًل إذا ىمقرن سمام ورد ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت وهق ُم٤م يٜم٤مؾم٥م 

شم٘مدم ؾمقرة اًم٘مٛمر ذم اًمؽمشمٞم٥م اًمٜمزوزم ، وهٜم٤م ٟمجد أن اجلٛمؾ شمتٕم٤مىم٥م ُمقصقًم٦م 

:  سم٤مًمٗم٤مء شمّمقر ًمٜم٤م ُم٤ًمرقم٦م اًم٘مقم وُم٤ٌمدرهتؿ إمم اًمٗمتٜم٦م اسمتداًء ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 (ومتامدوا ذم همٞمٝمؿ ومٜم٤مدوا  )وهل مجٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُم٘مدر أي  ﴾ ڀ ڀ﴿ 

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م ٟم٤مدوا وقمٓمٗمٝم٤م سم٤مًمٗم٤مء يدل قمغم ُم٤ًمرقم٦م اًم٘م٤مشمؾ  (ومتٕم٤مـمك  )ومجٚم٦م 

 واؾمتج٤مسمتف ًمٚمٜمداء دون متٝمؾ ، واًمتٕم٤مـمل جم٤مز قمـ آضمؽماء وآٟمدوم٤مع ، وىمقًمف 

                                                           

. ُمّرت دراؾم٦م هذه أي٦م ذم أهار اعمٗمردات ( )
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ُمٕمٓمقوم٦م سم٤مًمٗم٤مء اًمتل شمٗمٞمد اًمتٕم٘مٞم٥م ، وم٤مًم٘م٤مشمؾ ُم٘مٌؾ قمغم ضمريٛمتف همػم  (ومٕم٘مر  )

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ : سم٤مًمٕمقاىم٥م ، وأقم٘م٧ٌم هذه اجلٛمٚم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ُمٙمؽمث 
()

 

وهق اؾمتٗمٝم٤مم يٛمٝمد ًمّمقرة ُمٝمٚمؽ اًم٘مقم هيز اًمٜمٗمقس ويٚمٗمتٝم٤م إمم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ ظمؼم 

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م قمام  ﴾ ٿ ٹ﴿ : ومٔمٞمع وُمٝمقل ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

رت  ؾمٌ٘مٝم٤م ٕهن٤م ضم٤مءت سمٞم٤مٟم٤ًم عم٤م ُأمجؾ ذم مجٚم٦م آؾمتٗمٝم٤مم قمـ اًمٕمذاب ، وىمد ُصدِّ

سم٢من ًمٚمت٠ميمٞمد عم٤م حتٛمؾ ُمـ ظمؼم قمٔمٞمؿ يّمقر هالك اًم٘مقم قمغم هٞمئ٦م ٓ شمتّمقره٤م 

اًمٕم٘مقل إٓ سمام رضسمف اهلل هلؿ ُمـ شمِمٌٞمف حمًقس ي٘مرب اًمّمقرة ويقوحٝم٤م ، وىمد 

ُأؾمٜمد اإلرؾم٤مل إمم وٛمػم اًمٕمٔمٛم٦م ًمتٗمخٞمٛم٦م وهتقيؾ أُمر اًمٕمذاب وؿمدشمف ، وىمدم 

 ًمٌٞم٤من اظمتّم٤مصٝمؿ هبذا اًمٕمذاب  (صٞمح٦م  )قمغم اعمٗمٕمقل  (قمٚمٞمٝمؿ  )اجل٤مر واعمجرور 

يٗمٞمد اؾمتٕمالء اًمٕمذاب وشمًٚمٓمف قمٚمٞمٝمؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمٗمٙم٤مك ُمٜمف ،  (قمٚمٞمٝمؿ  )و

وضم٤مء شمٜمٙمػم اًمّمٞمح٦م ًمٌٞم٤من هقهل٤م وومٔم٤مقمتٝم٤م ، وىم٤مل واطمدة ًمٚمت٠ميمٞمد وًمٌٞم٤من وٕمٗمٝمؿ 

ومٝمؿ مل حيت٤مضمقا إٓ إمم صٞمح٦م واطمدة يم٤مٟم٧م يم٤مومٞم٦م ذم إهاليمٝمؿ وإسم٤مدهتؿ قمـ سمٙمرة 

واًمٗم٤مء هٜم٤م شمّمقر هقم٦م اًمتحقل إمم اعمقت واًمٗمٜم٤مء ﴾ ڤ﴿ أسمٞمٝمؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ًم٧م اًم٘مقم إطمٞم٤مء إمم صقرة ومٜم٤مء مج٤مقمل ُم٤مطمؼ ، واعمِمٌف  واًمٌغم إهن٤م حلٔم٤مت طمقَّ

هٜم٤م هق طم٤مل اًم٘مقم سمٕمد إهاليمٝمؿ سم٤مًمّمٞمح٦م ، واعمِمٌف سمف اهلِمٞمؿ اعمحتٔمر وهل 

إقمقاد اًمٞم٤مسم٦ًم واعمت٤ًمىمٓم٦م ذم احلٔم٤مئر سمٕمد أن داؾمتٝم٤م اًمٌٝم٤مئؿ ووـمئتٝم٤م ، واجل٤مُمع 

سملم اعمِمٌف واعمِمٌف سمف ، هق اًمتٙمن واًمتٗمت٧م وهقم٦م اًمتحٚمؾ إن اًمّمقرة هٜم٤م طمًٞم٦م 

                                                           

. ىمد ُمر شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم هذه أي٦م ومٞمام ؾمٌؼ ( )
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شمٌٕم٨م اًمققمٞمد واإلٟمذار ًمٚمٛمٕمرولم وهل مل شمٜم٘مؾ صقرة اإلهالك جمردة ، سمؾ 

ريمزت قمغم ُم٤م أوم٤مدشمف ُمـ حت٘مػم واؾمؽمذال عم٤م آل إًمٞمف اًمٔم٤معمقن سمام يٗمٝمؿ ُمـ هِمٞمؿ 

اعمحتٔمر ، واعمت٠مُمؾ ذم اعمِمٝمد ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر يتٌلم ًمف هذا اًمتت٤مسمع اًمنيع ذم 

إطمداث سمام أٟم٠ٌم سمف شمت٤مسمع اجلٛمؾ ُمقصقًم٦م سم٤مًمٗم٤مء وُم٤م ٓءم ُمـ ىمٍم أي٤مت سمام 

يقاومؼ إجي٤مز اًمًقرة وإي٘م٤مقمٝم٤م اًمنيع ، إن صقرة اًمتدُمػم اًمنيع واإلهالك يتٗمؼ 

ُمع صقر اإلهالك اًمتل ٟم٘مٚمتٝم٤م اًمًقرة ًمألُمؿ اًمٖم٤مسمرة ، واًمّمقرة ىمد رؾمٛم٧م 

سم٤مٕومٕم٤مل اعم٤موٞم٦م اًمتل ىمررت هذه إطمداث وأصمٌتتٝم٤م ُمِمٝمد اإلهالك إٓ أن اًمٚمٗم٧م 

وآؾمتحْم٤مر ًمٚمّمقرة اعم٤موٞم٦م ٓ يٕمدم ذم اعمِمٝمد طمٞم٨م يٚمحظ اًمٚمٗم٧م إمم 

يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  . إطمداث اًمتل ؾمتٙمقن ، ويم٠مٟمٜم٤م أُم٤مم صقرة طم٤مرضة 

وإطمٞم٤مء اًمّمقر اعم٤موٞم٦م هبذه إؾم٤مًمٞم٥م  ﴾ جب حب خب مب ىب﴿ 

اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞمف ًمٗم٧م ًمألطمداث ، وضمذب ًمالٟمت٤ٌمه ، إٟمٜم٤م أُم٤مم ُمِمٝمد قمٜمٞمػ ضم٤مءت ومٞمف 

صقرة اإلهالك هيٕم٦م قم٤مصٗم٦م شمٌٕم٨م اًمٗمزع وشم٘مٓمع إٟمٗم٤مس ودمٕمؾ اعمتٚم٘مل 

اعمٕمرض يِم٤مهد ٟمٗمًف ذم هذه إطمداث ويم٠مٟمف ي٘مػ ُمقىمػ ىمقم ص٤مًمح طمٞمٜمام 

وىمد شمٕم٤مود ذم قمرض هذا اعمِمٝمد . دامهتٝمؿ اًمّم٤مقم٘م٦م واؾمتٚم٧ٌم ُمٜمٝمؿ احلٞم٤مة 

أؾمٚمقب اًمتّمقير اًمٌٞم٤مين ُمع أؾم٤مًمٞم٥م اًمٜمٔمؿ إظمرى ًمٞمٙمتٛمؾ اعمِمٝمد ذم ٟم٘مؾ صقرة 

طمًٞم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م ريمزت قمغم وصػ اهلالك ًمتح٘مٞمؼ اًمزضمر واإلٟمذار ، وم٤مًمّم٤مقم٘م٦م 

هٜم٤م ىمد ُوه٧ٌم هل٤م احلٞم٤مة واإلرادة واًمتٍمف ذم اًم٘مقم ويم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م شمٕمل ُم٤م ُأرؾمٚم٧م 

ًمف ، وهبذا ٟمجد أن اًمّمقرة ىمد محٚم٧م ؿمحٜم٦م قمٜمٞمٗم٦م ُمٗمزقم٦م هّزت ىمٚمقب اعمٙمذسملم 

. اعمٕمرولم ، ومحٚم٧م ذم اعم٘م٤مسمؾ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمٛمٞم٘م٦م ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم 
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ًم٘مد يم٤مٟم٧م صقرة ُمٝمٚمؽ ىمقم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم هيٕم٦م ُمقضمزة ذم اًمًقر 

ر هقم٦م هالك اًم٘مقم سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م ، وهذا اإلجي٤مز يقطمل سمذًمؽ ويٚمحظ أن  يمٚمٝم٤م شمّمقِّ

صقرة اإلهالك ىمد مت٤مؿم٧م ُمع اًمًقر ُمـ ظمالل شمرشمٞمٌٝم٤م اًمٜمزوزم ، ومٜمرى اًمّمقرة ذم 

ؾمقرة إقمراف عم٤م مجٕم٧م سملم اإلٟمذار واًمتحذير ًمٞم٧ًم يم٤مًمّمقرة ذم ؾمقرة هقد 

اًمتل ـُمٌٕم٧م سم٤مًمتٝمقيؾ واًمؽمهٞم٥م ، وقمٚم٧م طمدة اإلٟمذار ومٞمٝم٤م ، وًمذًمؽ ٟمجد صقرة 

. اًمٕمذاب ومٞمٝم٤م أؿمد وأره٥م طمٞم٨م ٟمجد ذيمر اًمّمٞمح٦م ومجع اًمدي٤مر 

وذم ؾمقرة إقمراف ذيمرت اًمرضمٗم٦م ووطمدت اًمدار وٟمجد ذم ؾمقرة هقد 

اًمتذيمػم ذم اًمٗمٕمؾ ُمع اًمّمٞمح٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٔمٛم٦م وهقل هذه اًمّمٞمح٦م اعم٤مطم٘م٦م ومٝمٜم٤م 

ٟمجد ٟمٛمق اًمره٦ٌم ذم اًمّمقرة ُمـ ظمالل شمتٌع ؾمٞم٤مىم٤مت اًمًقر ، وسم٤مًمٜمٔمر ذم شمرشمٞم٥م 

ٟمزوهل٤م وٟمرى اًمّمقرة شمزداد ذم طمدة شمرهٞمٌٝم٤م ًمٚمٔم٤معملم ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر واًمذاري٤مت 

طمٞم٨م ضم٤مءت ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر شمٔمٝمر وٕمػ ه١مٓء اًم٘مقم أُم٤مم هذا اًمٕمذاب ، طمٞم٨م 

أظمذهتؿ صٞمح٦م واطمدة أومٜمتٝمؿ ، صمؿ شمزيد اًمّمقرة إسمراز وطمِم٦م ُم٤م آًمقا إًمٞمف 

وطم٘م٤مرشمف طمٞم٨م أصٌحقا يمٝمِمٞمؿ اعمحتٔمر سمام ٓ ٟمجده ىمد ذيمر ُمـ ىمٌؾ ، طمٞم٨م ذيمر 

ر ًمٜم٤م أول ُمِمٝمد حيدث هلؿ قمٜمد  ذم ؾمقرة إقمراف ضمثقُمٝمؿ قمغم إرض سمام يّمقِّ

إص٤مسمتٝمؿ طمٞم٨م وىمٕمقا قمغم إرض ضم٤مصمٛملم ، وذم ؾمقرة اًم٘مٛمر ٟمجد شمّمقير ُم٤م آًمقا 

إًمٞمف سمٕمد اًمقىمقع ، إهنؿ أصٌحقا يمٝمِمٞمؿ اعمحتٔمر ، وريمزت اًمّمقرة قمغم ذيمر 

اعمحتٔمر ًمتح٘مػم ؿم٠مهنؿ وسمٞم٤من هقاهنؿ ، وهذا يٜمٌئ قمـ ؿمدة اًمٖمْم٥م واًمًخط 

اإلهلل وٓؾمٞمام أن هذه اًمًقرة يم٤من شمرهٞمٌٝم٤م وزضمره٤م ؿمديدًا ًمٚمٛمخ٤مـمٌلم ُمـ 

اعمٕمرولم ذم ُمٙم٦م صمؿ ٟمّمؾ إمم درضم٦م ُمـ اهلقل قمٔمٞمٛم٦م ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت طمٞم٨م 
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ر حلٔم٦م أظمذ اًمّم٤مقم٘م٦م هلؿ وهؿ يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م ، ومام أقمٔمٛمف ُمـ هقل يٜمٌٕم٨م ذم  شمّمقِّ

. اًمٜمٗمقس وهل شمِم٤مهد اًمٕمذاب اًمٜم٤مزل اعمٌٞمد 

هٙمذا ٟمرى ٟمامء اًمّمقرة وشمًٚمًٚمٝم٤م ويمؾ اعمِم٤مهد يم٤مٟم٧م ُمتالئٛم٦م ُمع ؾمٞم٤مىم٤مت 

اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ُمت٤مسمٕم٦م هل٤م ذم دىم٦م سم٤مًمٖم٦م ، وهذه اًمًٞم٤مىم٤مت اىمتْم٧م شمٚمؽ اعمِم٤مهد 

وشمٚمؽ اجلقاٟم٥م دون همػمه٤م
()

  .

 

                                                           

. ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ًمدراؾم٦م اًمًٞم٤مق ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ( )



 

 
 

 

 
 
 
 

انفصم انزاتع 
أسزار تنىع تناء انصىرة ووجه دالنتها يف هالك قىو نىط 

 
 : ويِمٛمؾ ُمٌحثلم  

.  شمّمقير هالك ىمقم ًمقط  ذم اًمًقر اًمٓمقال :     املبحث األول 

  شمّمقير هالك ىمقم ًمقط ذم ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت ، واًمذاري٤مت ، :     املبحث الثاين 

 .                               واًم٘مٛمر 

 

 



 

 
 

 

357 

املبحح األٔه 

تصٕٖز ِالك قًٕ لٕط يف الشٕر الطٕاه 

الصورة املوجزة يف سورة األعراف والشعراء والنمل - أ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إقمراف 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 [ . 84 - 82: أي٤مت  ]﴾ ڦ

ضم٤مءت صقرة اإلهالك هٜم٤م ُمقضمزة دون شمٗمّمؾ ذم مجؾ ُمقصقًم٦م شمٜمٌئ قمـ 

احلًؿ اًمنيع ذم إهالك اًمٔم٤معملم ، وإٟمج٤مء ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف ، وهق ُم٤م 

ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًم٘مقم يالئؿ اًمًٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف ، طمٞم٨م ضم٤مءت سمٕمد اجلٛمٚم٦م اًمتل 

وىمد ضم٤مء هذا اًم٘مقل  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ ًمٌٕمْمٝمؿ 

سمٕمد أن اؾمتٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم إشمٞم٤مهنؿ ًمٚمٗم٤مطمِم٦م وأهنؿ هؿ أول ُمـ اسمتدع 

هذا اًمٗمًؼ ذم اًمٕم٤معملم ، ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمٝمؿ إٓ أن ردوا قمٚمٞمف سم٤مًمتٝمديد سم٢مظمراضمف وُمـ 

وىمد أسمرز هذا اًم٘مقل واجلقاب ذم أؾمٚمقب اًم٘مٍم قمـ ـمريؼ .  ُمٕمف ُمـ ىمريتٝمؿ 

اًمٜمٗمل وآؾمتثٜم٤مء وهق ُمـ أدل ـمرق اًم٘مٍم قمغم إوم٤مدة احلٍم واًمت٠ميمٞمد ، وهق 

أؾمٚمقب يّمقر وجرهؿ سمف وأهنؿ مل يٕمد سمقؾمٕمٝمؿ ظمٞم٤مر آظمر واًم٘مٍم هٜم٤م ُمـ ىمٍم 

اًمّمٗم٦م قمغم اعمقصقف يدل قمغم اًمتّمٛمٞمؿ واًمت٠ميمٞمد وًمذًمؽ ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ذم 

﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ شمٕم٘مٞم٤ًٌم جلٛمٚم٦م  ﴾ ٺ ٺ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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واًمٗم٤مء واًمٗمٕمؾ أٟمجك يدٓن قمغم هقم٦م اإلٟمج٤مء قم٘م٥م هذا اًمتآُمر ، واًمٗم٤مء ضم٤مءت قم٤مـمٗم٦م 

)قمغم مجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م ُم٘مدرة أي  .  ( أرادوا إظمراضمف أو مهقا سمذًمؽ وم٠مٟمجٞمٜم٤مه 

 وضمقاب اًم٘مقم ومٞمف شمٕمريض سمام يقهؿ اًمذم وهق ُمدح ، وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 شقم٤مسمقهؿ سمام يٛمدح سمف» 
()

وىمد أيمدوا ذًمؽ سم٢من واؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م 
()

 .

﴾ٹ ٹ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 
()

اًمقاو هٜم٤م شمدل قمغم اًمؽمشمٞم٥م أي أن  

ٟمزول اًمٕمذاب يم٤من سمٕمد ٟمج٤مة ًمقط وُمـ ُمٕمف طمٞم٨م ظمرضمقا ُمـ اًم٘مري٦م ىمٌؾ طمٚمقل 

اًمٕمذاب ، وأي٦م هٜم٤م أوضمزت ومل شمٌلم ٟمققمٞم٦م ُم٤م ُأرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمذاب وهق ُم٤م 

. يٜم٤مؾم٥م اإلجي٤مز اعمٜمٌئ قمـ احلًؿ اًمٕم٤مضمؾ ذم اإلٟمج٤مء واإلهالك 

يدل ذًمؽ قمغم اًمٕمٚمق ، وم٤محلج٤مرة وهل اًمٕمذاب ﴾ ٹ﴿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُأرؾمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمًامء يم٤معمٓمر اًمِمديد ًمتٕمٛمٝمؿ وشمٕمؿ دي٤مرهؿ دون أن شمؽمك 

ًمٌٞم٤من  (ُمٓمرًا  )أطمدًا ُمٜمٝمؿ أيٜمام يم٤مٟمقا ، وىمدم اجل٤مر واعمجرور قمغم اعمٗمٕمقل 

 اظمتّم٤مصٝمؿ هبذا اًمٕمذاب اًمذي شمًٚمط قمٚمٞمٝمؿ وىمٝمرهؿ طمتك هٚمٙمقا هذا 

                                                           

 ( . 428 / 4 )اًمٌحر اعمحٞمط : يٜمٔمر ( )

وهذا يدل قمغم أن اًم٘مقم عم٤م ص٤مر هذا اًمٗمٕمؾ اعمِملم هلؿ ـمٌٕم٤ًم ُمـ ؿمدة إيٖم٤مهلؿ ومٞمف وذم ومجقرهؿ ( )

اؾمتح٤مل اعمٕمروف قمٜمدهؿ ُمٜمٙمرًا وهذا ُمًخ ًمٚمٗمٓمرة واٟمتٙم٤مس طمّؾ هبؿ ومٙم٤من ضمزاؤهؿ ُمـ أقمٔمؿ 

اجلزاءات اًمتل طمٚم٧م سم٤معمٝمٚمٙملم وذم هذا شمرهٞم٥م هلذه إُم٦م ُمـ أن شمًػم ُمًػمهؿ ومتٚم٘مك ضمزاءهؿ 

ومتٛمًخ ومٓمرهؿ ومٞمٜمٙمرون اعمٕمروف ومٞمحؾ قمٚمٞمٝمؿ همْم٥م اهلل وهذا اًمزُم٤من يٌم سمٕمقامل ظمٓمػمة هتدد 

. إُم٦م إذا اٟمدومٕم٧م واٟمٖمٛم٧ًم ذم شمٞم٤مر اًمِمٝمقة وآٟمحراف وهذا ُم٤م شمٚمحظ سمقادره ذم هذه إي٤مم 

. ُمرَّ شمٗمّمٞمؾ ؾم٤مسمؼ طمقل يمٚمٛم٦م اإلُمٓم٤مر وأهن٤م ٓ شمًتخدم إٓ ذم ُم٘م٤مم اًمٕمذاب واإلهالك ( )
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أٟمجٞمٜم٤مه هٜم٤م » واًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر يرى أن آٟمج٤مء ىمّدم قمغم اإلهالك طمٞم٨م ي٘مقل 

وم٠مُمٓمرٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمٓمرًا وأٟمجٞمٜم٤مه وأهٚمف ، وم٘مدم اخلؼم : ُم٘مدم ُمـ شم٠مظمػم واًمت٘مدير 

سم٢مٟمج٤مء ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ، ًمتٕمجٞمؾ اعمنة ًمٚم٤ًمُمٕملم ُمـ اعم١مُمٜملم ومتٓمٛمئـ ىمٚمقهبؿ 

 شحلًـ قمقاىم٥م أؾمالومٝمؿ ُمـ ُم١مُمٜمل إُمؿ اعم٤موٞم٦م
()

  .

 وًمٙمـ فم٤مهر أي٤مت يدل قمغم أٟمف ٓ شم٘مديؿ يدل قمغم ذًمؽ ، وي١ميمده 

ُم٤م ورد ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م إظمرى ُمـ أن اهلل ىمد أُمر ٟمٌٞمف سم٠من يِن 
()

سم٠مهٚمف سم٘مٓمع  

ُمـ اًمٚمٞمؾ ىمٌؾ ٟمزول اًمٕمذاب ، وهذا يقوح أن اًمٜمج٤مة يم٤مٟم٧م أؾمٌؼ ُمـ طمٚمقل 

. اًمٕمذاب ، وهق اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ضم٤مءت قمٚمٞمف أي٤مت اًمٙمريٛم٦م 

ضم٤مء هٜم٤م اؾمتثٜم٤مء اعمرأة ُمـ  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أهٚمف اًمٜم٤مضملم ، وأؾمٚمقب آؾمتثٜم٤مء يؼمز ظمروضمٝم٤م وي١ميمده ويقوح ظمّمقصٞم٦م 

أي ﴾ ٿ ٿ ٹ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم . اًمٜمج٤مة ًمٚمقط وُمـ آُمـ ُمـ أهٚمف 

اًم٤ٌمىملم ذم دي٤مرهؿ اهل٤مًمٙملم ، واًمتذيمػم ًمٚمتٖمٚمٞم٥م ، وًمٌٞم٤من اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م عم٤م يًتح٘مف 

اعم٤ٌمذون ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ، وىمد ومّمٚم٧م هذه اجلٛمٚم٦م ًمٙمقهن٤م ضم٤مءت اؾمتئٜم٤موم٤ًم وىمع ضمقاسم٤ًم 

                                                           

 ( . 236 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

يث حج مج جح ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴾ ىئ يئ جب حب خب﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة هقد ( )

 [ . 81: أي٦م  ] ﴾ مح جخ حخ

﴾   ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :  وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 

. سمحرف اعمٝمٚم٦م  [ 172 - 170: أي٤مت  ]
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: ًم١ًمال ٟمِم٠م قمـ اؾمتثٜم٤مئٝم٤م ُمـ طمٙمؿ اإلٟمج٤مء ، يم٠مٟمف ىمٞمؾ ومامذا يم٤من طم٤مهل٤م ؟ وم٘مٞمؾ 

يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٖم٤مسمريـ
()

، ومٙم٤من اؾمتثٜم٤مء اُمرأشمف ُمـ اًمٜم٤مضملم ُمثػمًا ًمالٟمت٤ٌمه وُمِمقىم٤ًم إمم  

قمغم صٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم  (اًمٖم٤مسمريـ  )ُمٕمروم٦م ُمّمػمه٤م وذم جملء 

صمؿ اظمتتؿ . اًمثٌقت وذم شمٕمريٗمف إؿمٕم٤مر سم٠مهنؿ ُمٕمروومقن هبذا اًمقصػ ُمٕمٝمقدون سمف 

. ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ : اعمِمٝمد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ومٙم٤من شمٗمريٕم٤ًم قمـ هذه اًم٘مّم٦م اًمٕمجٞم٦ٌم ، وإُمر سم٤مًمٜمٔمر ذم قم٤مىمٌتٝمؿ ًمإلرؿم٤مد 

وآقمت٤ٌمر ، واخلٓم٤مب جيقز أن يٙمقن ًمٖمػم ُمٕملم ، سمؾ ًمٙمؾ ُمـ يت٠مشمك ُمٜمف آقمت٤ٌمر 

يمام هق إيراد اًمتذيٞمؾ سم٤مٓقمت٤ٌمر قم٘م٥م اعمققمٔم٦م
()

  .

وذم إُمر سم٤مًمٜمٔمر ىمد ي٘م٤مل سم٠من ذم ذًمؽ اؾمتٕم٤مرة ، طمٞم٨م اؾمتٕم٤مر اًمٜمٔمر سم٤مًمٕملم 

اًم٤ٌمسة وهق طمز ًمٚمتٗمٙمر اًمذهٜمل ًمإلؿم٤مرة إمم أن اعمٓمٚمقب هق اًمتٗمٙمر اًمٕمٛمٞمؼ 

اًمذي هيدي إمم اإليامن ، طمتك ًمٙم٠من اعمرء يٌٍم سمٕمٞمٜمف اعمِمٝمد قمغم طم٘مٞم٘متف يمٞمػ 

يم٤من
()

إن اخلت٤مم هٜم٤م يٚمتٗم٧م إمم اعمخ٤مـم٥م حي٤موره ًمٞمٌٕم٨م ذم ٟمٗمًف اًمت٠مُمؾ ذم قم٤مىم٦ٌم  

                                                           

 ( . 270 / 2 )يٜمٔمر شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 ( . 238 / 8 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

ُمٌٜملٌّ قمغم أن دًٓم٦م اًمٗمٕمؾ اًمقوٕمٞم٦م دًٓم٦م طمًٞم٦م واًمدًٓم٦م اعمٕمٜمقي٦م  (اٟمٔمر  )واًم٘مقل سم٤مٓؾمتٕم٤مرة ذم ( )

ٓطم٘م٦م ، وم٤مٟٓمت٘م٤مل إًمٞمٝم٤م جم٤مز ، وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يذه٥م إمم أن دًٓم٦م اًمٗمٕمؾ همػم ُم٘مّمقرة ووٕم٤ًم 

سمؾ هل قم٤مُم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ إًمٗم٤مظ اعمتقاـمئ٦م اًمتل شمدل قمغم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ووٕم٤ًم . قمغم اعمحًقس 

واًمًٞم٤مق حيدد اعمراد واًم٘مقل سمحٍم دًٓم٦م إًمٗم٤مظ ذم اعمحًقس وٕمٞمػ ًمذا ًمٞمس إقمغم هٜم٤م اًم٘مقل 

سم٤معمج٤مز ُمع ُمالطمٔم٦م أٟمف أُمر سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م وًمٞمس ذم اًمٗمٕمؾ ٟمٗمًف ، سمؾ يمٞمٗمٞمتف وهذا يٜمٔمر إًمٞمف 

. سم٤مًم٘مٚم٥م ٓ سم٤مًمٕملم 
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ه١مٓء اًم٘مقم اعمجرُملم وم٤مًمٖمرض ُمـ اًمّمقرة ىمد ُأسمرز ذم هذا اًمتذيٞمؾ اًمذي اظمتتؿ 

سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمتٕمجٞم٥م ُمـ همراسم٦م ُم٤م طمؾ هبؿ ُمـ اًمِمٜم٤مقم٦م ، وومٞمف شمٕمريض سم٤معمٕمرولم ُمـ 

يمٗم٤مر ُمٙم٦م ، إن اعمِمٝمد ذم ظمت٤مُمف وىمد ادمف إمم اعمخ٤مـم٥م ىمد ضمٕمؾ اًمّمقرة أؿمد واىمٕمٞم٦م وهق 

. قمٜمٍم يٌٕم٨م احلٞمقي٦م قمـ ـمريؼ احلقار اًمذي يدقمق إمم اًمت٠مُمؾ ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم 

وُم٤م ورد ذم ؾمقرة إقمراف ٟمجد ُم٤م يامصمٚمف ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء طمٞم٨م ضم٤مء اعمِمٝمد 

 ذم ؾمٞم٤مق ُمِم٤مسمف ، ومٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم هٜم٤م يدقمق ىمقُمف ويٜمٝم٤مهؿ ويٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ 

أومٕم٤مهلؿ اعمِمٞمٜم٦م ، وسملم هلؿ أهنؿ ىمد اقمتدوا ودم٤موزوا احلدود ومٞمام هؿ ومٞمف ُمـ اخلزي 

ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمٝمؿ إٓ أن واضمٝمقه سم٤مًمتٝمديد سم٢مظمراضمف وإسمٕم٤مده ُمـ ىمريتٝمؿ إن مل يٜمتف قمـ 

شم٘مٌٞمح أومٕم٤مهلؿ ، ومدقم٤م رسمف اًمٜمج٤مة ًمٜمٗمًف وأهٚمف ُمـ ؾمقء ُم٤م يٕمٛمٚمقن ، ومج٤مءت 

ڱ ﴿ : اًمٜمتٞمج٦م هيٕم٦م طم٤مؾمٛم٦م يمام وردت ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ہ ہ ھ ھ ھ   ۀ ۀ ہ ہ ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ڱ ڱ ں

وآظمتّم٤مر ذم إيراد اًمٕم٤مىم٦ٌم هٜم٤م  [ 173 - 170: أي٤مت  ]  ﴾ھ ے

ُمٜم٤مؾم٥م عم٘م٤مم اإلضم٤مسم٦م ، وآٟمتّم٤مر ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ُمٕمف سمٕمد أن هدده ىمقُمف 

. سم٤مإلظمراج 

ٻ ٻ ﴿ : وهذا ُم٤م يٚمحظ أيْم٤ًم ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 [ . 58 - 56: أي٤مت  ] ﴾ ڦ ڦ
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وهٙمذا يٚمحظ أن شمّمقير إطمداث هٜم٤م ي٠ميت ذم إجي٤مز وذم قم٤ٌمرات ىمّمػمة 

ُمتت٤مسمٕم٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمقصؾ ، ويٖمٚم٥م قمغم اجلٛمؾ اعمتت٤مسمٕم٦م اًمتٕم٤مىم٥م سمحرف 

اًمٕمٓمػ اًمٗم٤مء اًمداًم٦م قمغم اًمؽمشمٞم٥م واًمتٕم٘مٞم٥م واًمًٌٌٞم٦م ، وومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمنقم٦م قمٜمدُم٤م 

وذم هذه اًمّمقر اعمقضمزة إسمراز ُٕمر  (أٟمجٞمٜم٤م  )يالطمظ ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٤ميض 

اًمٜمج٤مة واًمتخٚمٞمص ًمٚمقط وُمـ ُمٕمف ، وأن اهلل شمٕم٤ممم يًتجٞم٥م ٕوًمٞم٤مئف وخيذل 

 ملسو هيلع هللا ىلصأقمداءه ، ويمؾ ذًمؽ يٌٕم٨م ُمـ اإلحي٤مءات اًمٕمٔمٞمٛم٦م واعمتدوم٘م٦م ذم ٟمٗمس حمٛمد 

. وذم ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم ُم٤م يزيدهؿ صم٤ٌمشم٤ًم وي٘مٞمٜم٤ًم وشمًٚمٞم٦م 

هود) الصورة املفصلة يف سورة  (ب
()

 (، واحلجر ، والعنكبوت  

: ما ورد يف سورة هود  - 1

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁                  ڭ 

                                                           

ضم٤مء ذم ؾمقرة هقد شمٗمّمٞمؾ ىمّم٦م ُمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح وىمقم ًمقط ٕن اًمًقرة أسمرز هدف ومٞمٝم٤م اًمتًٚمٞم٦م ( )

 وميب ًمف صقرة ُمٝمٚمؽ أول أُم٦م يمذسم٧م ُمٗمّمٚم٦م وذيمرت ىمّم٦م ُمٝمٚمؽ ىمقم ًمقط ُمٗمّمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمرؾمقل 

طمٞم٨م أوردت طم٤مًم٦م ًمقط وؿمدة ُم٤م أص٤مسمف ُمـ يمرب ُمع ىمقُمف صمؿ إن إيراد ىمّم٦م ه١مٓء اًم٘مقم وىمد 

 ذم ىمقُمف اعمٕمرولم صمؿ إن ره٦ٌم صقرة ملسو هيلع هللا ىلصمجٕمقا سملم اًمٙمٗمر واٟمتٙم٤مس اًمٗمٓمر هلل أقمٔمؿ شمًٚمٞم٦م ًمف 

اًمٕمذاب سم٤مًمٓمقوم٤من وره٦ٌم قمذاب ىمقم ًمقط ٓءُم٧م ضمق اًمًقرة اًمذي شمٕمٚمق ومٞمف ٟمؼمة اًمتٝمديد واإلٟمذار 

. واًمتٝمقيؾ وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط ًمذًمؽ 
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ مج جح مح جخ حخ مخ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 [ . 83 - 77: أي٤مت  ] ﴾ ٹ

اًمّمقرة هٜم٤م ضم٤مءت ذم شمٗمّمٞمؾ وسمًط يتقاومؼ ُمع صقر اإلهالك اًمتل وردت 

اًمٙمريٛم٦م ذم إسمراز ُمًٌقـم٦م ذم اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ، ويمؾ ذًمؽ يتٗمؼ ُمع أهداف اًمًقرة 

 (عم٤َّم  ) وىمد اسمتدأ اعمِمٝمد سمـقمٜمٍم اًمؽمهٞم٥م واًمتٝمقيؾ واإلٟمذار ًمٚمٛمنميملم اعمٕمرولم ،

احلٞمٜمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت شمٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس اًمؽمىم٥م واًمتِمقف إمم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٕمده٤م ُمـ أُمر 

قمٔمٞمؿ وضمٚمٞمؾ واجلٛمؾ هٜم٤م شمّمقر طم٤مل ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ذم هذا اًمقىم٧م وىمد اؿمتد 

قمٚمٞمف اًمٙمرب عم٤م ضم٤مءه اًمرؾمؾ اًمٙمرام وىمد فمٜمٝمؿ وٞمقوم٤ًم ىمد طمٚمقا قمٚمٞمف وهق يٕمٚمؿ 

ؾمقء ىمقُمف وؾمٗم٤مهتٝمؿ إذا قمٚمٛمقا سمقضمقدهؿ قمٜمده ، ومج٤مءت اجلٛمٚم٦م إومم شمٌلم 

اؾمتٞم٤مءه ُمـ جملء اًمْمٞمقف ، وضم٤مءت اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمٚمٞمٝم٤م شمٌلم زي٤مدة ُم٤م وصؾ 

طمتك سم٤مح سمام ذم صدره ذم  ﴾ ڳ ڱ ڱ﴿ : إًمٞمف ُمـ اًمْمٞمؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهٜم٤م شمؼمز ًمٜم٤م سمالهم٦م اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو ﴾ ڱ ں ں﴿ اجلٛمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم ىمقًمف 

:  شمدرج اًمْمٞمؼ ذم ٟمٗمًف طمتك وصؾ إمم ُمرطمٚم٦م اًمٌقح واإلقمالم ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اؾمتٕم٤مرة متثٞمٚمٞم٦م حل٤مل ُمـ مل جيد طمٞمٚم٦م ذم ؿم٠من يريد اخلالص  ﴾ ڳ ڱ ڱ﴿ 

ُمٜمف أو اًمتٍمف ومٞمف سمح٤مل ُمـ مل يًتٓمع ُمدَّ ذراقمف ، وذم ذًمؽ شمّمقير يٌلم قمـ 
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ؿمدة طمػمشمف واوٓمراب ٟمٗمًف قمٚمٞمف اًمًالم ذم هذا اًمقىم٧م اًمٕمّمٞم٥م ، إٟمف شمّمقير 

دىمٞمؼ يتتٌع طمريم٦م إطمقال اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمقط وهق يٕم٤مين ؿمدة إُمر ُمٜمذ أن ضم٤مءه 

اًمرؾمؾ اًمٙمرام صمؿ يزداد اًمًقء واًمِمدة قمٜمدُم٤م قمٚمؿ ىمقُمف سمْمٞمقومف ، ومج٤مءوا إًمٞمف 

وهذه اجلٛمٚم٦م ضم٤مءت ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ : ينقمقن طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ُمٕمٓمقوم٦م سم٤مًمقاو قمغم اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م شمٌلم أهنؿ ضم٤مءوا قم٘م٥م جملء اعمالئٙم٦م وسمٕمد أن 

واًمقاو هٜم٤م ضم٤مءت  (هيرقمقن  )ؾمٛمٕمقا سمخؼمهؿ اضمتٛمٕمقا قمغم اعمجلء إمم سمٞمتف 

ًمؽمشمٞم٥م إطمداث قمغم ـمٌٞمٕمتٝم٤م ذم شمت٤مسمع دون شم٘مديؿ أو شم٠مظمػم ، ويمؾ ذًمؽ يؼمز ًمٜم٤م 

طمرج اعمقىمػ ذم ُمراطمٚمف ُمٗمّماًل وهق ُمراد اًمًقرة ذم إسمراز ُمقىمػ اًمٜمٌل اًمٙمريؿ 

وُم٤م يم٤من يٕم٤مجلف ُمـ يمرب
()

  .

إهاع اًم٘مقم ذم هلػ ُمتٕمجٚملم إمم سمٞم٧م ًمقط  (هيرقمقن  )وىمد صقرت يمٚمٛم٦م 

ُمٜمدومٕملم ، شمدومٕمٝمؿ ؿمٝمقاهتؿ ، إن اًمّمقرة اعمًتحية شمٜمٌض سمحريم٦م اًم٘مقم وُم٤م 

ارشمًؿ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًمنم همػم ُم٤ٌمًملم وهذا اًمٗمٕمؾ يقطمل سمٗم٘مدهؿ اًمًٞمٓمرة قمغم 

وهذا اًمٌٜم٤مء ي٘متيض أن اهلرع هق دومع » أٟمٗمًٝمؿ طمٞم٨م وىمٕمقا أهى ًمِمٝمقاهتؿ 

اعم٤مر طمٞم٨م ُمِمٞمف ، إٓ أن ذًمؽ شمٜمقد وسم٘مل أهرع سمٛمٕمٜمك ؾم٤مر ؾمػمًا يمًػم 

اعمدومقع ، وًمذًمؽ ىم٤مل مجع ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م إٟمف ُمـ إومٕم٤مل اًمتل اًمتزُمقا ومٞمٝم٤م صٞمٖم٦م 

 شاعمٗمٕمقل ٕهن٤م ذم إصؾ ُمًٜمدة إمم وم٤مقمؾ همػم ُمٕمٚمقم
()

  .

                                                           

. ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط ًمذًمؽ ذم قمالىم٤مت اعمِمٝمد سمًٞم٤مىمف ذم اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ( )

 ( . 126 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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إن اًمٗمٕمؾ هٜم٤م يّمقر اعم٤ًمرقم٦م إمم اًمٌمء يمٛم٤ًمرقم٦م اعمرشمٕمد ُمـ ظمقف أو 

همْم٥م ُمع ُم٤م يقطمل سمف ُمـ ـمٛمع اًم٤ًمقمل وطمرصف وؿمٖمٗمف همػم آسمف سم٤مًمٜمت٤مئ٩م ُمع ُم٤م 

ومٞمف ُمـ شمريمٞمز قمغم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم اًم٤ٌمقم٨م اخلٗمل اًمذي دومٕمٝمؿ وهق سم٤مقم٨م 

اًمِمٝمقة اًمتل أوم٘مدهتؿ قم٘مقهلؿ وإدرايمٝمؿ ًمِمٜم٤مقم٦م ُم٤م ي٘مدُمقن قمٚمٞمف ، ويمؾ ذًمؽ يم٤من 

:  ٟمتٞمج٦م ٟٓمٖمامؾمٝمؿ ذم اًمِمٝمقات ُمـ ىمٌؾ يمام سمٞمٜم٧م اجلٛمٚم٦م أشمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمقاو هٜم٤م طم٤مًمٞم٦م ، واجلٛمٚم٦م واىمٕم٦م ذم حمؾ  ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ 

ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ ىمقم ، وهذه اجلٛمٚم٦م ضم٤مءت ًمٌٞم٤من قمراىمتٝمؿ ذم هذا اًمٖمل ُمـ ىمٌؾ 

اعمجلء طمتك اؾمتًٝمٚمقا أن يٗمٕمٚمقا ُمثٚمف ذم احل٤مرض وذم ذًمؽ شمِمٜمٞمع قمٚمٞمٝمؿ وسمٞم٤من 

سم٠مهنؿ ُمٜمٖمٛمًقن ذم اًم٤ٌمـمؾ ذم يمؾ أطمقاهلؿ وأوىم٤مهتؿ ، وأٟمف ىمد أصٌح ؿمٖمٚمٝمؿ 

وىمد ـمقي ذيمر . اًمِم٤مهمؾ ، هذا ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ دًٓم٦م اًمقاو قمغم احل٤مل ودًٓم٦م اجلٛمٚم٦م 

اًمٖمرض اًمذي ضم٤مءوا ُمـ أضمٚمف ، طمٞم٨م يٗمٝمؿ ُمـ اًمًٞم٤مق ويٗمٝمؿ ُمـ دًٓم٦م اجلٛمٚم٦م 

وهٜم٤م قمٜمد هذه اًمٚمحٔم٤مت احلرضم٦م يٌدأ احلقار سمٞمٜمٝمؿ وسملم ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وهق 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿ حي٤مول إصمٜم٤مءهؿ 

.  ﴾ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

أؾم٤مًمٞم٥م ومّمٚم٧م هذه اجلٛمٚم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين واًمٗمّمؾ سملم اجلٛمؾ ي٠ميت ذم 

طمٞم٨م إن اعمتٚم٘مل  (وضم٤مءه ىمقُمف  ) احلقار ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهق هٜم٤م ٟم٤مرء قمـ مجٚم٦م

ىمد شمنب إمم ٟمٗمًف ُمٕمروم٦م اًمٖمرض ُمـ جمٞمئٝمؿ ، وهق هٜم٤م يت٤ًمءل قمام شمٚم٘م٤مهؿ سمف 

ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ، ًم٘مد سمدأ حي٤مورهؿ ُمٗمتتح٤ًم يمالُمف سمٜمدائٝمؿ طمتك يٚمٗمتٝمؿ طمٞم٨م 

يٌلم هلؿ أهنؿ ىمقُمف وهق واطمد ُمٜمٝمؿ ًمؽمىمٞمؼ ٟمٗمقؾمٝمؿ قمٚمٞمف ، صمؿ  (ي٤م ىمقم  )ىم٤مل 
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يٕمرض قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م هق أـمٝمر وأزيمك هلؿ ُمـ اًمٌدائؾ اًمتل أطمٚمٝم٤م اهلل هلؿ طمٞم٨م ي٘مقل 

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿ 
()

  .

وىمد ومّمٚم٧م سملم اعمٌتدأ واخلؼم  (سمٜم٤ميت  )وعم٤م يم٤من اًمٕمرض ومٞمف حتْمٞمض ىمدم يمٚمٛم٦م 

 . (هـ أـمٝمر ًمٙمؿ  )ًمٚمتٕمجٞمؾ سمذيمر ُم٤م يريد قمروف سمدياًل ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ، ومجٚم٦م 

وسملم شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمٕمرض وُمٕمٜمك هـ أـمٝمر أي هـ طمالل ًمٙمؿ حيٚمـ سمٞمٜمٙمؿ » 

اًمٗم٤مطمِم٦م ، وم٤مؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ُمًٚمقب
()

 شاعمٗم٤موٚم٦م ىمّمد سمف ىمقة اًمٓمٝم٤مرة 
()

صمؿ ومرع قمغم  

اًمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ أُمرهؿ سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم واًمٜمٝمل قمـ اىمؽماف اًمًقء ، وذم قمٓمػ 

مجٚم٦م اًمٜمٝمل قمغم إُمر شمٜمٌٞمف قمٔمٞمؿ وحتذير ؿمديد حيذرهؿ ُمـ همٞمٝمؿ وم٤مًم٘مقم ؾمٙم٤مرى 

اًمِمٝمقة سمٕمٞمدون قمـ حتٙمٞمؿ قم٘مقهلؿ ، وعم٤م أطمس سمِمدة ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمٕمٛمك هزهؿ 

أًمٞمس ُمٜمٙمؿ  )واؾمتٜمٗمرهؿ سم٤مجلٛمٚم٦م آؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م سمٕمد مجٚم٦م إُمر واًمٜمٝمل ذم ىمقًمف 

إٟمٙم٤مر وشمقسمٞمخ ٕن » وذم هذا آؾمتٗمٝم٤مم يمام ي٘مقل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  (رضمؾ رؿمٞمد 

 شإه٤مٟم٦م اًمْمٞمػ ُم٦ًٌم ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م إٓ أهؾ اًمًٗم٤مه٦م
()

واًمذي ئمٝمر أن آؾمتٗمٝم٤مم  

هٜم٤م اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مرير وإصم٤ٌمت وًمٞمس ًمإلٟمٙم٤مر واًمٜمٗمل ، طمٞم٨م إن ًمقـم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم 

                                                           

 ( . 101 / 12 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي . أي سمٜم٤مت أُمتف يدقمقهؿ إمم اًمزواج هبـ ( )

ُمًٚمقب اعمٗم٤موٚم٦م ٕٟمف ٓ ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٓمٝم٤مرة وسملم ومٕمؾ ىمقم ًمقط وذم دمريده دًٓم٦م قمغم أوطمدي٦م ( )

. اًمٓمٝم٤مرة ومٞمام قمروف قمٚمٞمٝمؿ وومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٦م ودًٓم٦م قمغم ىمقهت٤م 

 ( . 127 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 129 / 12 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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أراد هبذا آؾمتٗمٝم٤مم اًمٖم٤مو٥م أن يًتٜمٗمر ُمٜمٝمؿ ُمـ يّمدهؿ قمـ همٞمٝمؿ ويٙمقن قمقٟم٤ًم 

ًمف قمغم يمػ ذورهؿ
()

  .

أي ذم  (ُمٜمٙمؿ  )وومٞمف اؾمتٜمٝم٤مض عمٕم٤مين اًمِمٝم٤مُم٦م واًمرضمقًم٦م ذم اًم٘مقم وىم٤مل 

سمٕمْمٙمؿ ٕهنؿ ىمد اضمتٛمٕمقا قمغم اًم٤ٌمـمؾ ، وذم هذا إهمراء هلؿ قمغم اًمتٕم٘مؾ واًمٜمٔمر 

وًمٙمـ هٞمٝم٤مت هلذا اًمٜمداء وآؾمتٜمٗم٤مر وآؾمتٜمٝم٤مض اًمذي صقرشمف ًمٜم٤م هذه 

اًمٕم٤ٌمرات اعمتت٤مسمٕم٦م ُمـ يمالم ًمقط أن دمد صداه٤م ومٞمٝمؿ ، إٟمف يٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ ردًا ومامذا يم٤من 

.  ﴾ ﮿ ﯀ ﯁          ﴿ ردهؿ 

شم٠ميمٞمد ًمٙمقٟمف  (وًم٘مد قمٚمٛم٧م  )ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م هٜم٤م ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين ، 

يٕمٚمؿ وم٠ميمد سمتٜمزيٚمف ُمٜمزًم٦م ُمـ يٜمٙمر أٟمف يٕمٚمؿ ٕن طم٤مًمف ذم قمروف سمٜم٤مشمف قمٚمٞمٝمؿ يمح٤مل 

 ويمال اخلؼميـ  ﴾    ﴿ ُمـ ٓ يٕمٚمؿ ظمٚم٘مٝمؿ ، ويمذًمؽ اًمتقيمٞمد ذم 

ُمًتٕمٛمؾ ذم ٓزم وم٤مئدة اخلؼم ، أي ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمؽ ىمد قمٚمٛم٧م ُم٤مًمٜم٤م رهم٦ٌم ذم سمٜم٤مشمؽ 

وإٟمؽ شمٕمٚمؿ ُمرادٟم٤م
()

  .

 ﴾     ﴾ ﴿ ﯀ ﯁﴿ وقمٜمد هذا اًمت٠ميمٞمد اعمتت٤مسمع ُمٜمٝمؿ ذم 

أدظمؾ يمؾ ذًمؽ اًمٞم٠مس واحلنة واًمٙمٛمد ذم ٟمٗمس ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ومٌدأ يتٚمٛمس 

اعمٕملم ويًتنمف ًمف وهق قمٚمٞمف اًمًالم ٓ يدري أن رسمف ىمد أرؾمؾ ًمف اعمٕملم اًمذي 

إٟمف  ﴾      ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ وجر سمقضمقده واؾمت٤مء طمٞم٨م ىم٤مل 

                                                           

 ( . 114 / 2 )يٜمٔمر اًمتٗمًػم اًمٌالهمل ًمالؾمتٗمٝم٤مم ( )

 ( . 129 / 12 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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يتٛمٜمك أن شمٙمقن ًمف ىمقة سمٞمٜمٝمؿ ومٚمق ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًمتٛمٜمل وضم٤مء ضمقاب ًمق حمذووم٤ًم 

واًمت٘مدير ًمق أن زم سمٙمؿ ىمقة ًمدومٕمتٙمؿ هب٤م وذم طمذف اجلقاب يتًع اًمت٘مدير ًمٞمِمٛمؾ 

يمؾ ُم٤م يم٤من جيٞمش ذم ٟمٗمس ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م طمٞم٨م يتٛمٜمك إٟمّم٤مر 

وهق همري٥م سملم اًم٘مقم ًمٞمس ًمف ٟمّمػم ُمٜمٝمؿ ، وذم احلذف اظمتّم٤مر يٜمٌئ قمـ وٞم٘مف 

 (أو آوي إمم ريمـ ؿمديد  )وؿمدة ُم٤م يٕم٤مجلف ، وم٘مد و٤مق سمف اعمٙم٤من واًمقىم٧م صمؿ ىم٤مل 

إهن٤م قم٤ٌمرات شمّمقر هلٗمف إمم اعم٠موى ، وم٤مًم٘مقم ُمّمٛمٛمقن قمغم ومٕمٚمٝمؿ وقمددهؿ يمثػم 

قمغم  (مم  )وٓ ـم٤مىم٦م ًمف ذم ردهؿ ، وًمٚمٛمت٠مُمؾ أن يٜمٔمر ذم شم٘مديؿ اجل٤مر واعمجرور 

طمٞم٨م قمجؾ سمذيمر ُم٤م خيّمف ذم اإلهم٤مصم٦م واإلؾمٜم٤مد اًمذي يدومع سمف قمـ  (ىمقة  )اعمٗمٕمقل 

ٟمٗمًف ووٞمٗمف ُم٤م أملَّ سمف وومٞمف إحي٤مء ُمِمع سمِمدة وٞم٘مف وهق يٕمٚمؿ وطمدشمف سملم ه١مٓء 

يٜمٌئ هذا اًم٘مقل سمّمالسم٦م ىمقُمف وؿمدهتؿ ومٝمق  ﴾ ڭ ڭ ۇ﴿ اًم٘مقم وذم ىمقًمف 

سمح٤مضم٦م إمم ريمـ ؿمديد يًتٕملم سمف ذم رد هم٤مئٚمتٝمؿ ، وذم ذًمؽ شمِمٌٞمف ًمٚمٛمٕملم اًمِمديد 

سم٤مًمريمـ ذم اًم٘مقة صمؿ اؾمتٕمػم ًمٗمظ اعمِمٌف سمف ًمٚمٛمِمٌف قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕم٤مرة اًمتٍمحيٞم٦م 

إصٚمٞم٦م وٓؿمؽ أن آؾمتٕم٤مرة هٜم٤م أسمٚمغ ، وم٤مًمريمـ رء حمًقس واعمٕملم اًمذي 

يٛمثؾ اًم٘مقة ٓ حيس ، وقمٜمدُم٤م وصؾ إُمر سمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم ُمٌٚمٖم٤ًم قمٔمٞماًم واضمت٤مًمف 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ اًمٙمرب واؿمتد قمٚمٞمف اعمقىمػ ضم٤مء رد رؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

ضم٤مء رد اعمالئٙم٦م ذم اًمقىم٧م اًمذي شمقىمع ﴾ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ومٞمف ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم أذي٦م ىمقُمف وم٢مذا هق ُيٕمٚمؿ ويٗم٤مضم٠م سم٠مٟمف يًتٜمد إمم ريمـ ؿمديد سمؾ 

أؿمد ُمـ اًمريمـ إٟمف قمقن رسمف ورؾمٚمف ىمد ضم٤مءوا سم٤مًمٗمرج ، وهذا اخلؼم ضم٤مء ذم مجٚم٦م 

ر سم٤مًمٜمداء ًمٚمٗمتف قمام اٟمِمٖمؾ سمف ُمـ يمرب صمؿ  ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين وىمد ُصدِّ
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قم٤مضمٚمقه سم٤مًمتٕمريػ سم٠مٟمٗمًٝمؿ طمتك يٌثقا ذم ىمٚمٌف آـمٛمئٜم٤من وإُم٤من ، وىمد ُأيمد ذًمؽ 

ًمت٠ميمٞمد أُمٜمف وؾمالُمتف  (ًمـ يّمٚمقا إًمٞمؽ  )واؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م ، صمؿ أقم٘مٌقا ذًمؽ سم٘مقهلؿ  (إنَّ  )سمـ

 (إٟم٤م رؾمؾ رسمؽ  )ُمٌٞمٜم٦م إلمج٤مل مجٚم٦م » وىمد ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م قمام ىمٌٚمٝم٤م ٕهن٤م 

 شومٚمذًمؽ ومّمٚم٧م ومٚمؿ شمٕمٓمػ ٕهن٤م سمٛمٜمزًم٦م قمٓمػ اًمٌٞم٤من
()

 . 

 عم٤م ومٞمف ُمـ ىمقة اًمت٠ميمٞمد ًمٚمٜمٗمل سمام  (ًمـ  )وىمد اؾمتخدم طمرف اًمٜمٗمل 

ٓ يدع ذم اًمٜمٗمس جم٤مًٓ ًمٚمخقف واًمٗمزع ، وهذا اًمٜمٗمل اًم٘م٤مـمع اىمتْم٤مه اعم٘م٤مم ، 

 وم٤مًم٘مقم ُم٘مٌٚمقن إمم ًمقط سمٙمؾ ىمقة وؿمدة وقمددهؿ يمثػم ، وذم ىمقل اعمالئٙم٦م 

إؿمٕم٤مر سمٕمٜم٤مي٦م رسمف سمف وطمٗمٔمف ًمف ، ومٚمـ يٛمًف وٓ اًمذيـ ُمٕمف رء ُمـ  (رسمؽ  )

اًمًقء أو إذى ، وىمد ـمقي ذم هذه اجلٛمٚم٦م ُمٕمروم٦م ُم٤م ضمرى ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت سملم 

ًمقط وىمقُمف طمٞم٨م أظمؼمت ؾمقرة اًم٘مٛمر أن اعمالئٙم٦م ىمد ـمٛم٧ًم أقملم اعمٜمدومٕملم إًمٞمف 

واجلٛمٚم٦م هٜم٤م ذم ؾمقرة هقد ايمتٗم٧م سمٌٞم٤من شمْمٛمـ ؾمالُمتف وهق إهؿ ذم هذا اًمًٞم٤مق 

ر ًمٜم٤م سمدىم٦م ُم٤م يم٤من يٕم٤مجلف ُمـ يمرب قمٔمٞمؿ ، وعم٤م قمٚمؿ قمٚمٞمف اًمًالم  اًمذي يّمقِّ

ؾمالُمتف ومٞمام هق ومٞمف ُمـ هذه اًمٚمحٔم٤مت احلرضم٦م اًمتل يٕم٤مسه٤م شمٓمٚمٕم٧م ٟمٗمًف إمم 

ُمٗمرقم٦م سم٤مًمٗم٤مء  ﴾ ىئ يئ جب حب خب﴿ ُمٕمروم٦م طم٤مًمف ومٞمام سمٕمد ومج٤مءت مجٚم٦م 

واًمٗم٤مء ًمؽمشمٞم٥م إُمر سم٤مإلهاء قمغم اإلظم٤ٌمر سمرؾم٤مًمتٝمؿ اعم١مذٟم٦م سمقرود » قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م 

 شإُمر واًمٜمٝمل ُمـ ضمٜم٤مسمف قمز وضمؾ إًمٞمف قمٚمٞمف اًمًالم
()

واًمٗم٤مء ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اعم٤ٌمدرة  

                                                           

 ( . 132 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 55 / 3 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )
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واعم٤ًمرقم٦م ومٕمٚمٞمف أن ي٤ٌمدر سمام ُأُمر سمف ، وىم٤مل سم٘مٓمع ُمـ اًمٚمٞمؾ وهق اجلزء ُمـ اًمٚمٞمؾ 

قمٓمٗم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم مجٚم٦م إُمر ﴾ مب ىب يب جت﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ًمٚمتقؾمط سملم اًمٙمامًملم ، وسمالهم٦م اًمٕمٓمػ شمٌلم أمهٞم٦م اًمِم٠من طمٞم٨م دم٤مورت مجٚم٦م 

إُمر واًمٜمٝمل وذم ذًمؽ شم٠ميمٞمد يًتدقمل حت٘مٞمؼ اإلهاء وقمدم آٟمِمٖم٤مل سمٌمء همػمه 

ُمٕمؽمو٦م سملم اعمًتثٜمك واعمًتثٜمك ُمٜمف وآًمتٗم٤مت اعمٜمٝمل قمٜمف » ومجٚم٦م اًمٜمٝمل ضم٤مءت 

 شهق آًمتٗم٤مت إمم اعمٙم٤من اعم٠مُمقر سمٛمٖم٤مدرشمف يمام دًم٧م قمٚمٞمف اًم٘مريٜم٦م
()

  .

ومٙم٤من ذم هذا آقمؽماض سمٞم٤من ًمألمهٞم٦م وًمتح٘مٞمؼ أُمر اعمٖم٤مدرة واحلرص قمٚمٞمٝم٤م 

هيٕم٤ًم وم٠مُمر اهلل ؾمٞمحؾ سمدي٤مر اًم٘مقم وىمد اىمؽمسم٧م هن٤ميتٝمؿ وٕن ذم آًمتٗم٤مت رضرًا 

قمٚمٞمٝمؿ وشمٕمٓمٞماًل ُٕمر ؾمػمهؿ ، وىمد يٙمقن ذم آًمتٗم٤مت ًمٚم٘مري٦م اعمٝمٚمٙم٦م شمرويع هلؿ 

اؾمتثٜم٤مء ُٓمرأة ًمقط خيرضمٝم٤م ُمـ ﴾ حت خت﴿ : ي١مصمر قمٚمٞمٝمؿ ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اًمٜمج٤مة وذم ذًمؽ شم٠ميمٞمد وإسمراز هلذا اعمٕمٜمك وهق أؾمٚمقب شمقاومؼ ُمع اعم٘م٤مم احل٤مؾمؿ 

اًمِمديد اًمذي اؾمتدقمك ُمزيدًا ُمـ اًمتقيمٞمد واًمؽميمٞمز ، وذم هذا آؾمتثٜم٤مء ىمرأ اسمـ 

وٓ  )قمغم ُمٕمٜمك  (أطمد  )قمغم أهن٤م سمدل ُمـ  (اُمرأشُمؽ  )يمثػم وأسمق قمٛمر سمرومع اًمت٤مء ذم 

( .  يٚمتٗم٧م ُمٜمٙمؿ أطمد إٓ اُمرأشمؽ وم٢مهن٤م ؾمتٚمتٗم٧م

ويم٤من أسمق قمٛمرو يت٠مول أن ًمقـم٤ًم يم٤من ؾم٤مر هب٤م ذم أهٚمف وطمجتف ُم٤م روي قمـ اسمـ 

 إهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًمقضم٦ٌم وم٤مًمتٗمت٧م وم٠مص٤مهب٤م اًمٕمذاب وىمرأ اًم٤ٌمىمقن : قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل 

 قمغم أٟمف ُمًتثٜمك ُمـ إهؾ اًمذيـ ُأُمر سم٤مإلهاء هبؿ ٓ ُمـ  (اُمرأشَمؽ سم٤مًمٜمّم٥م  )

                                                           

 ( . 132 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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واعمٕمٜمك ذم هذه اًم٘مراءة أٟمف مل خيرج اُمرأشمف ُمع أهٚمف ، وذم اًم٘مراءة إظمرى  (أطمد  )

أٟمف ظمرج هب٤م وم٤مًمتٗمت٧م وم٠مص٤مسمتٝم٤م احلج٤مرة
()

  .

وقمغم هذا ىمد يٗمٝمؿ أن سملم اًم٘مراءشملم شمٜم٤مىمْم٤ًم ، وًمٙمـ اعمت٠مُمؾ يٚمحظ أن اًمذي 

أوىمع ذم ذًمؽ هق قمدهؿ ًمالؾمتثٜم٤مء ُمـ اعمتّمؾ ، وضمٕمؾ آؾمتثٜم٤مء ذم ىمراءة اًمرومع 

وًمذًمؽ  (أطمد  )قمغم اًمٌدل ُمـ ﴾ مب ىب يب جت﴿ : ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وضمدت اًمت٠مويالت اًمتل يٚمحظ ومٞمٝم٤م اًمتٙمٚمػ واًمٌٕمد
()

، واًمزخمنمي يرى أن  

اظمتالف اًم٘مراءشملم ٓظمتالف اًمروايتلم ، وىمد شمٕم٘مٌف
()

ذم ذًمؽ أسمق طمٞم٤من طمٞم٨م  

وهذا وهؿ وم٤مطمش إذ سمٜمك اًم٘مراءشملم قمغم اظمتالف اًمروايتلم ُمـ أٟمف ُهي » ي٘مقل 

هب٤م أو أٟمف مل ين هب٤م وهذا شمٙم٤مذب ذم إظم٤ٌمر يًتحٞمؾ أن شمٙمقن اًم٘مراءاشم٤من ومه٤م 

ُمـ يمالم اهلل شمؽمشم٤ٌمن قمغم اًمتٙم٤مذب
()

وًمٕمؾ اًمذي ئمٝمر ومٞمف اًمّمقاب هق ىمقل ُمـ  

ذه٥م إمم أن آؾمتثٜم٤مء ذم أي٦م قمغم اًم٘مراءشملم ُمٜم٘مٓمع ، مل ي٘مّمد سمف إظمراضمٝم٤م ُمـ 

اعم٠مُمقر سم٤مإلهاء هبؿ ، وٓ ُمـ اعمٜمٝمٞملم قمـ آًمتٗم٤مت وًمٙمـ اؾمت١مٟمػ اإلظم٤ٌمر قمٜمٝم٤م 

سمٛمٕمٜمك ًمٙمـ اُمرأشمؽ جيري هل٤م يمٞم٧م ويمٞم٧م ، واًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م هذا اعمٕمٜمك أن 

                                                           

 ( . 348 - 347ص  )طمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚم٦م ( )

  روح اعمٕم٤مين ، ( 55 / 3) ، شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد  ( 196 / 3 ) ، اعمحرر اًمقضمٞمز 400 / 2اًمٙمِم٤مف : يٜمٔمر ( )

 ( . 133 / 12) ، اًمتحرير واًمتٜمقير  ( 306 / 6) 

وشمٕم٘مٌف اسمـ احل٤مضم٥م ذم ذح يم٤مومٞمتف واًمرى واًمٕمٙمؼمي ، يٜمٔمر دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ( )

 ( . 223 / 1 )قمٌد اخل٤مًمؼ قمٔمٞمٛم٦م 

 ( . 324 / 5 )اًمٌحر اعمحٞمط ( )
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ۓ ﮲ ﴿ ُمثؾ هذه أي٦م ضم٤مءت ذم ؾمقرة احلجر وًمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء أصاًل 

ومٚمؿ شمٙمـ ﴾ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

اًمٕمٜم٤مي٦م إٓ سمذيمر ُمـ أٟمج٤مهؿ اهلل ، ومج٤مء ذح طم٤مل اُمرأشمف ذم ؾمقرة هقد شمٌٕم٤ًم ٓ 

ُم٘مّمقدًا سم٤مإلظمراج مم٤م شم٘مدم
()

 (اُمرأشُمؽ  )وقمغم هذا يٙمقن اإلقمراب سم٤مًمرومع ذم  

قمغم آسمتداء وظمؼمه اجلٛمٚم٦م سمٕمده ، ويٙمقن آؾمتثٜم٤مء قمغم يمال اًم٘مراءشملم سم٤مًمرومع 

وهذا اًمتقضمٞمف أومم ٕن » ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ  (وم٠مه سم٠مهٚمؽ  )واًمٜمّم٥م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اعمٕمٜمك قمٚمٞمف ، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أُمره أن يني سم٠مهٚمف إٓ اُمرأشمف ، وًمق يم٤من آؾمتثٜم٤مء ُمـ 

آًمتٗم٤مت ًمٙم٤من ىمد هنك اعمني هبؿ قمـ اإلًمتٗم٤مت وأذن ومٞمف ُٓمرأشمف ، وهذا ممتٜمع 

أطمدمه٤م أٟمف مل ي٠مُمره أن يني سم٤مُمرأشمف وٓ دظمٚم٧م ذم أهٚمف اًمذيـ وقمد سمٜمج٤مهتؿ، : ًمقضمٝملم

 شواًمث٤مين أٟمف مل يٙمٗمٝمؿ سمٕمدم آًمتٗم٤مت وي٠مذن ومٞمف ًمٚمٛمرأة
()

 . 

وٕن اعمرأة مل شمٕمد ُمـ أهٚمف ، ٕن أهٚمف هؿ ُمـ آُمـ ُمٕمف ، ويمقهن٤م ىمد سم٘مٞم٧م ُمع 

ىمقُمٝم٤م ذم اًمٙمٗمر واًمْمالل ومٝمل ظم٤مرضم٦م ُمـ أهٚمف يمام ُمرَّ ذم طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اسمـ 

هذا  [ 46: أي٦م  ] ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ : ٟمقح ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ويٚمحظ ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ذم إقمراب اًمٜمح٤مة ًمٚم٘مراءشملم يمالم طمًـ طمٞم٨م 

وىمع زم ذم شمّمحٞمح ُم٤م أقمرسمف اًمٜمح٤مة ، ُمٕمٜمك طمًـ ، وذًمؽ أن يٙمقن ذم » : ي٘مقل 

                                                           

إسمراز اعمٕم٤مين ُمـ طمرز إُم٤مين ذم اًم٘مراءات اًمًٌع ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل شم٠مًمٞمػ اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ : يٜمٔمر ( )

اسمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٠ميب ؿم٤مُم٦م حت٘مٞمؼ ، حمٛمقد قمٌد اخل٤مًمؼ حمٛمد ضم٤مدو ، ُمـ ُمٓمٌققم٤مت 

 ( . 244 - 243 / 3 ) هـ 1413اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة قم٤مم 

 ( . 68 / 2 )سمدائع اًمٗمقائد ( )
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وم٠مه سم٠مهٚمؽ إٓ اُمرأشمؽ : اًمٙمالم اظمتّم٤مر ٟمٌف قمٚمٞمف اظمتالف اًم٘مراءشملم ومٙم٠مٟمف ىم٤مل 

ويمذا روى أسمق قمٌٞمدة وهمػمه أهن٤م ذم ىمراءة اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف هٙمذا ، وًمٞمس 

ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم اؾمتثٜم٤مئٝم٤م ُمـ اعمني هبؿ ، صمؿ يم٠مٟمف ﴾ مب ىب يب جت﴿ ومٞمٝم٤م 

 وم٢من ظمرضم٧م ُمٕمٙمؿ وشمٌٕمتٙمؿ ُمـ همػم أن شمٙمقن أٟم٧م هي٧م هب٤م وم٤مٟمف أهٚمؽ :ىم٤مل 

قمـ آًمتٗم٤مت همػمه٤م ، وم٢مهن٤م ؾمتٚمتٗم٧م ويّمٞمٌٝم٤م ُم٤م أص٤مب ىمقُمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م ىمراءة 

اًمٜمّم٥م داًم٦م قمغم ذًمؽ اعمٕمٜمك اعمت٘مدم ، وىمراءة اًمرومع داًم٦م قمغم هذا اعمٕمٜمك اعمت٠مظمر 

 شوجمٛمققمٝم٤م دال قمغم مجٚم٦م اعمٕمٜمك اعمنموح
()

  .

ُمٗمّمقًم٦م قمام ؾمٌ٘مٝم٤م ًمالؾمتئٜم٤مف ﴾ ىت يت جث مث﴿ وضم٤مءت مجٚم٦م 

اًمٌٞم٤مين اًمتٕمٚمٞمكم ٓؾمتثٜم٤مء اُمرأة ًمقط ُمـ اًمٜم٤مضملم وىمد أيمدت اجلٛمٚم٦م سم٢من واؾمٛمٞم٦م 

اؾمتٕمامل  (ُم٤م أص٤مهبؿ  )اجلٛمٚم٦م ًمٌٞم٤من شم٘مرر اًمقىمقع وحت٘م٘مف ومال ُمٜم٤مص قمٜمف وذم ىمقًمف 

ُم٤م يّمٞمٌٝمؿ ، وم٤مؾمتٕمامل ومٕمؾ : ومٕمؾ اعميض ذم ُمٕمٜمك احل٤مل وُم٘مت٣م اًمٔم٤مهر أن ي٘م٤مل 

ٻ ٻ پ پ ﴿ : اعميض ًمت٘مري٥م زُمـ اعم٤ميض ُمـ احل٤مل ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، أو ذم ُمٕمٜمك آؾمت٘م٤ٌمل شمٜمٌٞمٝم٤ًم  [ 6: ؾمقرة اعم٤مئدة ، أي٦م  ] ﴾ پ پ

﴾ڈ ڈ ژ﴿ قمغم حت٘مؼ وىمققمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 
()

  .

                                                           

 ( . 245  /3 )إسمراز اعمٕم٤مين ُمـ طمرز إُم٤مين ( )

 ( . 133 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ذم ذًمؽ اؾمتٕم٤مرة ذم زُمـ اًمٗمٕمؾ ، طمٞم٨م ؿمٌٝم٧م اإلص٤مسم٦م ومٞمام ؾمٞم٠ميت ُمـ اًمٕمذاب ذم اعمًت٘مٌؾ سم٤مإلص٤مسم٦م 

. ذم اعم٤ميض سمج٤مُمع حت٘مؼ اًمقىمقع ، ٕن أُمر اهلل ٓ يتخٚمػ 
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وشمٗمٔمٞمع ًمف هتقيؾ ُٕمر هذا اًمٕمذاب  (ُم٤م  )وذم ذيمر آؾمؿ اعمقصقل اعمٌٝمؿ 

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م  ﴾يث حج مج جح مح جخ حخ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُمٗمّمقًم٦م قمام ىمٌٚمٝم٤م ًمٙمقهن٤م ضم٤مءت شمٕمٚمٞماًل ًمألُمر سم٤مإلهاء واًمٜمٝمل قمـ آًمتٗم٤مت ، 

وذم إو٤موم٦م اًمققمد إمم وٛمػمهؿ هتقيؾ عم٤م يققمدون سمف وهق اًمٕمذاب واهلالك اًمذي 

ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين  (أًمٞمس اًمّمٌح سم٘مري٥م  )خيتص هبؿ ، وضم٤مءت مجٚم٦م 

طمٞم٨م ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م ضمقاسم٤ًم صدر ُمـ اعمالئٙم٦م قمـ ؾم١مال يم٤من جيٞمش ذم ٟمٗمس ًمقط 

أو أٟمف سح سمف ًمٚمٛمالئٙم٦م يمام سملم اًمٓمؼمي أن ٟمٌل اهلل اؾمتٌٓم٠م ٟمزول اًمٕمذاب وىم٤مل 

أي قمٜمد اًمّمٌح  ﴾ مح جخ حخ﴿ ًمٚمٛمالئٙم٦م سمؾ قمجٚمقا هلؿ اهلالك وم٘م٤مًمقا 

ٟمزول اًمٕمذاب
()

وهذا ٓ يرد ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمٗمس ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وهق يٕمٚمؿ سم٠من  

ٟمٍم رسمف ُمتح٘مؼ ُمٜمذ أن يمِمػ اعمالئٙم٦م قمـ هقيتٝمؿ وـمٛمًقا أقملم ُمـ ضم٤مء إمم 

سم٤مسمف ُمـ ىمقُمف ، وإٟمام هذه اجلٛمٚم٦م وردت شمثٌٞمت٤ًم ًمف وشمٌِمػمًا وم٤مًمتقيمٞمد ذم اجلٛمٚم٦م إومم 

شمثٌٞم٧م وهٜم٤م ضم٤مءت اجلٛمٚم٦م ًمٚمتٌِمػم سم٠من ه١مٓء اًم٘مقم ؾمٞمٙمقن ومٜم٤مؤهؿ وىمٓمع 

يمقهن٤م ضم٤مءت شم٠ميمٞمدًا » ؿم٠مومتٝمؿ ذم وىم٧م اًمّم٤ٌمح ، وىمد يٙمقن اًمٗمّمؾ هلذه اجلٛمٚم٦م 

 ًمٚمتٕمٚمٞمؾ وم٢من ىمرب اًمّمٌح داع إمم اإلهاع ذم اإلهاء ًمٚمت٤ٌمقمد قمـ ُمقاىمع

 ش اًمٕمذاب
()

  .

                                                           

 ( . 107 / 12 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 ( . 56 / 3 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )
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وآؾمتٗمٝم٤مم هٜم٤م ضم٤مء ًمٚمت٘مرير
()

  .

ًمٚمتٝمقيؾ وًمت٠ميمٞمد طمٚمقل  (اًمّمٌح  )وىمد أفمٝمر ذم ُمقوع اإلوامر يمٚمٛم٦م 

وإٟمام ضمٕمؾ ُمٞم٘م٤مت هاليمٝمؿ اًمّمٌح ٕٟمف وىم٧م اًمدقم٦م واًمراطم٦م ومٞمٙمقن طمٚمقل » اًمٕمذاب ومٞمف 

 شاًمٕمذاب طمٞمٜمئٍذ أومٔمع وٕٟمف أٟم٥ًم سمٙمقن ذًمؽ قمؼمة ًمٚمٜم٤مفمريـ
()

  .

ورد اًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء هٜم٤م وىمد ورد ذم ؾمقرة  ﴾ ٱ ٻ ٻ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

إقمراف سم٤مًمقاو وًمٕمؾ ذًمؽ ٕٟمف مل يقىم٧م هلؿ اًمٕمذاب ومل يتققمدهؿ سمنقمتف 

يث ﴿ : ومٚمذًمؽ ضم٤مءت اًمقاو ٕٟمف همػم ُمٜمتٔمر ، وعم٤َّم وىم٧م هلام اًمٕمذاب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ضم٤مءت اًمٗم٤مء اعم١مذٟم٦م سم٤مًم٥ًٌم﴾ حج مج
()

واًمٗم٤مء هٜم٤م ىمد دًم٧م قمغم  

اًمتٕمجٞمؾ واًمتٕم٘مٞم٥م وعّم٤م هٜم٤م ضم٤مءت راسمٓم٦م ًمألطمداث مل شمؽمك سمٞمٜمٝم٤م ومجقة سمؾ إن 

اعمت٠مُمؾ يٚمحظ اًمند اعمتت٤مسمع اًمذي ي١مصمر قمغم اًمٜمٗمس وٓ يدقمٝم٤م شمٜمٗمؽ قمـ ُمت٤مسمٕم٦م 

وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ سم٨م ًمٕمٜمٍم اًمتِمقيؼ وسم٨م اًمتِمقف  (عم٤َّم  )احلدث طمتك هن٤ميتف وعم٤م ذم 

واًمؽمىم٥م ذم اًمٜمٗمس إمم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٕمده٤م ُمـ أُمر قمٔمٞمؿ وطمدث ُمري٥م وهل شمِمػم 

إمم أن ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ أهؿ ُم٤م ورد ذم اعمِمٝمد ، إهن٤م اًمٕم٤مىم٦ٌم واًمٚمحٔم٤مت إظمػمة ًمٚم٘مقم 

:  اًمٔم٤معملم ، وذم اًمتٕمٌػم سم٤مُٕمر إؿم٤مرة إمم أٟمف واضم٥م اًمٜمٗم٤مذ وٓ راد ًمف وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أي ىمٚمٌٜم٤مه٤م قمغم  (ؾم٤مومٚمٝم٤م  )أي قم٤مزم ىمرى ىمقم ًمقط ﴾ ٻ ٻ پ﴿ 

                                                           

 ( . 134 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )

 ( . 56 / 3 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 ( . 214يمِمػ اعمٕم٤مين ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ اعمث٤مين ٓسمـ مج٤مقم٦م ص  )يٜمٔمر سمتٍمف ( )



 

 
 

 

376 

شمٚمؽ اهلٞمئ٦م ، وضمٕمؾ قم٤مًمٞمٝم٤م ُمٗمٕمقًٓ أوًٓ ًمٚمجٕمؾ وؾم٤مومٚمٝم٤م ُمٗمٕمقًٓ صم٤مٟمٞم٤ًم ًمف ، وإن 

حت٘مؼ اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٕمٙمس أيْم٤ًم ًمتٝمقيؾ إُمر وشمٗمٔمٞمع اخلٓم٥م : ٕن ضمٕمؾ قم٤مًمٞمٝم٤م 

اًمذي هق ُم٘م٤مرهؿ وُم٤ًميمٜمٝمؿ ؾم٤مومٚمٝم٤م أؿمد قمٚمٞمٝمؿ وأؿمؼ ُمـ ضمٕمؾ ؾم٤مومٚمٝم٤م قم٤مًمٞمٝم٤م 

وإن يم٤من ُمًتٚمزُم٤ًم ًمف
()

وإؾمٜم٤مد اجلٕمؾ واإلُمٓم٤مر إمم وٛمػمه ؾمٌح٤مٟمف سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف  

اعم٥ًٌم وًمتٗمخٞمؿ إُمر وهتقيؾ اخلٓم٥م وذم آىمتّم٤مر قمغم ذيمر ضمٕمؾ اًمٕم٤مزم ؾم٤موماًل 

ٕٟمف أدظمؾ ذم اإله٤مٟم٦م ًم٘مقم ىمد ىمٚمٌقا اًمٗمٓمرة واٟمتٙمًقا ، إن اجلٕمؾ وىمد أؾمٜمد إمم 

ر ًمٜم٤م ذًمؽ قمٔمٛم٦م اًم٘مدرة ذم ىمٚم٥م اًم٘مري٦م وحتقيٚمٝم٤م إمم هٞمئ٦م  وٛمػم اجلالًم٦م يّمقِّ

وصقرة خمتٚمٗم٦م طمٞم٨م أصٌح اًمٕم٤مزم ومٞمٝم٤م ؾم٤موماًل واًم٤ًمومؾ قم٤مًمٞم٤ًم ، إهن٤م اًم٘مدرة 

واًمٕمٔمٛم٦م اًمتل طمقًم٧م إُمقر ذم هقم٦م ه٤مئٚم٦م شمٌٕم٨م اًمرقم٥م واًمره٦ٌم ، إهن٤م ظمقارق 

قمٔمٞمٛم٦م شمّمقر قمٔمٛم٦م ىمدرة اجل٤مقمؾ ُمـ ظمالل اهلٞمئ٦م اًمتل آل إًمٞمٝم٤م اعمجٕمقل وذم 

إرؾم٤مل احلج٤مرة سمٕمد اًم٘مٚم٥م زي٤مدة ذم شمٕمذيٌٝمؿ وىمٓمٌع ًمِم٠مومتٝمؿ واؾمتئّم٤مٌل هلؿ ، 

وىمٚم٥م اًم٘مري٦م ذم فم٤مهر أي٦م أؾمٌؼ ُمـ إُمٓم٤مرهؿ سم٤محلج٤مرة وُم٤م ذيمره اًمٓمؼمي ُمـ
()

 

آصم٤مر شمٌلم ذًمؽ وم٤مًمقاو ذم أي٦م شمٙمقن ًمؽمشمٞم٥م إطمداث ، وىمد ذيمر اسمـ يمثػم ُم٤م ٟم٘مٚمف 

عم٤م أصٌح ىمقم ًمقط ٟمزل ضمؼميؾ وم٤مىمتٚمع إرض ُمـ ؾمٌع : ُمـ أٟمف ىم٤مل : اًمًدي 

أرولم ومحٛمٚمٝم٤م طمتك سمٚمغ هب٤م اًمًامء ، طمتك ؾمٛمع أهؾ اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ٟم٤ٌمح يمالهبؿ 

وُمـ مل  ﴾ ڇ ڇ﴿ : وأصقات ديقيمٝمؿ صمؿ ىمٚمٌٝم٤م وم٘متٚمٝمؿ ومذًمؽ ىمقًمف 

يٛم٧م طملم ؾم٘مط ًمألرض أُمٓمر اهلل قمٚمٞمف وهق حت٧م إرض احلج٤مرة وُمـ يم٤من 

                                                           

 ( . 56 / 3 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمًٕمقد ( )

 ( . 110 - 107 / 12 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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ُمٜمٝمؿ ؿم٤مذًا ذم إرض يتٌٕمٝمؿ ذم اًم٘مرى ومٙم٤من اًمرضمؾ يتحدث ومٞم٠مشمٞمف احلجر ومٞم٘متٚمف، 

ذم اًم٘مرى طمج٤مرة ُمـ ؾمجٞمؾ : أي  ﴾ ٹ ٹ﴿ ومذًمؽ ىمقًمف قمز وضمؾ 

هٙمذا ىم٤مل اًمًدى
()

  .

وأُمٓمرٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ أي ىمٌؾ اًم٘مٚم٥م أو ذم أصمٜم٤مئف وطمٙمٛمتف » وي٘مقل ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر 

 شأن يّمٞم٥م اًمِمذاذ اعمتٗمرىملم ُمـ أهٚمٝم٤م
()

  .

م ذم أي٦م ًمٚمتٕمجٞمؾ سمذيمر ُم٤م يٜم٤مؾم٥م  وقمغم هذا اًم٘مقل يٙمقن اًم٘مٚم٥م ىُمدِّ

ضمزاءهؿ ، وم٤مجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ ومٝمؿ ىمقم ىمد ىمٚمٌقا اًمٗمٓمرة وم٘مٚم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

دي٤مرهؿ ، وًمٙمقن اًم٘مٚم٥م أومٔمع ُمـ رُمٞمٝمؿ سم٤محلج٤مرة ىمدم ًمٚمؽمهٞم٥م وسمٞم٤من قمٔمٛم٦م ُم٤م 

طمؾ هبؿ وإذا يم٤من اًم٘مٚم٥م واإلُمٓم٤مر مت٤م ذم وىم٧م واطمد وم٤مًمقاو هٜم٤م طم٤مًمٞم٦م وًمٕمؾ ذًمؽ 

أؾمٜمد اإلُمٓم٤مر إمم وٛمػم  ﴾ ٹ ٹ﴿ يٙمقن واهلل أقمٚمؿ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

شمدل قمغم اًمٕمٚمق وم٤محلج٤مرة شمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أقمغم  (قمٚمٞمٝمؿ  )اًمٕمٔمٛم٦م ًمٌٞم٤من ومٔم٤مقمتف و

يم٤معمٓمر اًمِمديد اًمٙمثٞمػ ًمتٕمٛمٝمؿ وشمٕمؿ دي٤مرهؿ سم٤مهلالك ومال شمؽمك ُمٜمٝمؿ أطمدًا ، وىم٤مل 

أي ُمـ ـملم ُمتحجر يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ﴾ پ ڀ ڀ ڀ﴿ : شمٕم٤ممم 
()

 

وصٗمتف أٟمف ٟمْمد أي شمرايمؿ سمٕمْمف ومقق سمٕمض وهق يمثػم ىمد ُأرؾمؾ قمغم اًم٘مقم يم٤معمٓمر 

                                                           

وقمغم يمالم اًمًدي هٜم٤م ٟمرى شمرشمٞم٥م إطمداث يًػم قمٚمٞمف طمٞم٨م يم٤من  . 459 / 7 )شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( )

اًم٘مٚم٥م أوًٓ صمؿ اإلُمٓم٤مر ي٠ميت سمٕمد ذًمؽ قمغم ُمـ مل يٛم٧م ُمٜمٝمؿ ذم اًم٘مٚم٥م وعمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ؿم٤مذًا ذم 

. إرض واهلل أقمٚمؿ شمٕم٤ممم 

 ( . 137 / 12 )شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( )

 . (أهار اًمتٜمقع ذم اعمٗمردات  ) ذم اًم٤ٌمب إول ()
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أي ُمٕمٚمٛم٦م ، وًمٕمؾ ذًمؽ يِمػم  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ : ذم يمثرشمف وىم٤مل شمٕم٤ممم 

إمم أن يمؾ طمجر ُمٜمٝم٤م ىمد ُأقمٚمؿ وؾمقم واظمتص سمّم٤مطمٌف ، وأٟمف ىمد يمت٥م قمغم يمؾ 

واطمد ُمٜمٝم٤م اؾمؿ اًمِمخص اًمذي ؾمٞمتجف إًمٞمف ، ويٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ هذه اًمدٓٓت ُمـ 

قمالىم٦م اًمتًقيؿ سمٙمٚمٛم٦م ؾمجٞمؾ يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ ومٞمام ؾمٌؼ ، ويرى اًمنميػ اًمريض 

أن يمٚمٛم٦م اًمتًقيؿ هل٤م صقرة سمٞم٤مٟمٞم٦م سمديٕم٦م طمٞم٨م ي٘مقل طم٘مٞم٘م٦م اًمتًقيؿ هل 

اًمٕمالُم٤مت اًمتل يٕمٚمؿ هب٤م اًمٗمرؾم٤من وإومراس ذم احلرب ، واعمٕمٜمك أٟمف ؾمٌح٤مٟمف عم٤م 

ضمٕمؾ شمٚمؽ احلج٤مرة طمرسم٤ًم هلؿ وأقمقاٟم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ وصٗمٝم٤م سمقصػ رضم٤مل احلرب 

وظمٞمقهلؿ ومٙم٠مهن٤م ُمرؾمٚم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ، أي ُمـ قمٜمد ُمالئٙمتف اًمذيـ شمقًمقا اًمرُمل هب٤م 

يم٢مرؾم٤مل اخلٞمقل اعمًقُم٦م قمغم أقمدائٝم٤م ، وإن مل يٙمـ هٜم٤مك شمًقيؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م
()

، 

وٟمٔمرة اًمنميػ هٜم٤م ًمٚمّمقرة شم٘مٞمد ُمـ إحي٤مئٞمتٝم٤م وهل ُمِمٕم٦م اًمدًٓم٦م ُمتًٕم٦م إومؼ 

وهق شمّمقير قمجٞم٥م يٚم٘مل فمٚمف ذم احلس » وىمد أطمًـ ؾمٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل عم٤م ىم٤مل 

وٓ يٗمّمح قمٜمف اًمتٗمًػم يمام يٗمّمح قمٜمف هذا اًمٔمؾ اًمذي يٚم٘مٞمف ، ويرى أن اًمتًقيؿ 

هٜم٤م يمام شمًقم اعم٤مؿمٞم٦م أي شمرسمك وشمٓمٚمؼ سمٙمثرة ومٙم٠مٟمام هذه احلج٤مرة ُمرسم٤مة ، وُمٓمٚم٘م٦م 

 شًمتٜمٛمق وشمتٙم٤مصمر ًمقىم٧م احل٤مضم٦م
()

  .

إؿم٤مرة إمم ؾمٌؼ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وصمٌقت قمالُمتٝم٤م  (ُمًقُم٦م  )وذم اًمتٕمٌػم سم٤مؾمؿ اعمٗمٕمقل 

ومٞمف إؿمٕم٤مر هبقل شم٠مصمػمه٤م طمٞم٨م إن اعمقمم قمز وضمؾ ىمد أقمده٤م  (قمٜمد رسمؽ  )وىمقًمف 

                                                           

 . 91شمٚمخٞمص اًمٌٞم٤من ذم جم٤مزات اًم٘مرآن ًمٚمنميػ اًمريض ، ص : يٜمٔمر ( )

 ( . 1915 / 12 )ذم فمالل اًم٘مرآن ًمًٞمد ىمٓم٥م ( )
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شمنميػ ًمف وإؿمٕم٤مر سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم وضم٤مء  (رسمؽ  )هلؿ وظمّمٝمؿ هب٤م ، وذم ىمقًمف 

أي احلج٤مرة ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ : ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اعمقصقوم٦م سمٌٕمٞمد ، أن يٛمٓمر هب٤م ُمنميمق ىمقُمؽ ي٤م حمٛمد إن مل يتقسمقا ُمـ ذيمٝمؿ
()

 

وىمٞمؾ اًمْمٛمػم يٕمقد إمم اًم٘مري٦م ، أي ُم٤م هذه اًم٘مري٦م سمٌٕمٞمدة قمـ ىمقُمؽ ومٝمؿ يٛمرون 

قمٚمٞمٝم٤م ذم أؾمٗم٤مرهؿ إمم اًمِم٤مم ، وشمذيمػم اًمٌٕمٞمد قمغم شم٠مويؾ احلج٤مرة سم٤محلجر أو 

ر أي سمٌمء سمٕمٞمد أو سمٛمٙم٤من سمٕمٞمد إضمرائف قمغم ُمقصقف ومُذيمِّ
()

  .

إن اعمِمٝمد ذم ؾمقرة هقد ىمد اهتؿ سمتّمقير ُم٤م يم٤من يٕم٤مٟمٞمف ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم 

قمٜمدُم٤م ضم٤مءه اًمرؾمؾ ، ومٔمٝمرت صقرة اعمٕم٤مٟم٤مة ُمٗمّمٚم٦م ، وُأسمرزت وضمًدت ًمٜم٤م 

طم٤مًمتف اًمٜمٗمًٞم٦م وىمد اؿمتد سمف اًم٘مٚمؼ واحلػمة سمٕمد أن أطمس سمت٘مٓمع اًمًٌؾ وهق همري٥م 

 سملم ىمقم ذؾملم ، ىمد شمنمسم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٤مًمٔمٚمؿ واإلهاف ، ًم٘مد ضم٤مءهؿ وطمٞمدًا ٓ 

     ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ ُم١ميد ًمف سمٞمٜمٝمؿ ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م 

ٟمراه٤م شمّمقر طمزٟمف وؿمدة أعمف ويمٛمده ، إنَّ اعمتٚم٘مل هٜم٤م حيس سم٤مًمِمٗم٘م٦م قمغم  ﴾ ۇ

ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وهق يت٤مسمع أطمداث اعمِمٝمد ، ويٜمت٘مؾ إمم ٟمٗمًف ذًمؽ اإلطم٤ًمس 

اًمِمديد اًمذي يم٤من حيٞمط سمف ، ومٕمرض ُم٤م دار سملم ًمقط وىمقُمف وُم٤م طم٤موًمف ذم ؾمٌٞمؾ 

ر قمـ ـمريؼ احلقار اًمذي أطمٞم٤م ًمٜم٤م  إسمٕم٤مدهؿ قمام ضم٤مءوا إًمٞمف ، يمؾ ذًمؽ ىمد ُصقِّ

اعمِمٝمد ويم٠مٟمٜم٤م ٟمٕم٤مس أطمداصمف وٟمٕمٞمش سملم ؿمخّمٞم٤مشمف ، وىمد ضم٤مء ذًمؽ ذم مجؾ 

                                                           

 ( . 115 / 12 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 ( . 56 / 3 )يٜمٔمر شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )
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ُمٗمّمقًم٦م أسمرزت ًمٜم٤م اًمّمقرة وأوصٚم٧م ذم أٟمٗمًٜم٤م ىمٛم٦م ُم٤م وصؾ إًمٞمف اًم٘مقم ُمـ 

اًمًخػ وىمٛم٦م ُم٤م وصؾ إًمٞمف اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ُمـ يمرب قمٔمٞمؿ ، وأؾمٚمقب احلقار 

يًقد اعمِمٝمد وجيٕمٚمٜم٤م ٟمت٤مسمع إطمداث ُمٗمّمٚم٦م طمتك ٟمّمؾ إمم ىمٛم٦م احلدث وؿمدشمف ، 

وقمٜمد هذه اًمٚمحٔم٤مت يٜمجكم اعمقىمػ سمنقم٦م سم٤محلؾ اعمٗمرح واعمٌنم ، قمٜمدُم٤م يمِمػ 

اًمرؾمؾ قمـ هقيتٝمؿ وم٤مـمٛم٠مٟم٧م ٟمٗمس ًمقط وقمٚمؿ أٟمف حم٤مط سمٙمٜمػ اهلل ورقم٤ميتف ، 

ويمؾ ذًمؽ ًمف آصم٤مره اًمتل شمِمع ذم ٟمٗمقس اعمتٚم٘ملم وُم٤م هتدف إًمٞمف اًمّمقرة ُمـ إسمراز 

ُمٕم٤مٟم٤مة اًمٜمٌل اًمٙمريؿ صمؿ ُم٤م ًم٘مٞمف ُمـ رقم٤مي٦م وطمٗمظ ُمـ ُمقٓه قمٜمد اؿمتداد اًمٙمرب 

قمٚمٞمف وإؾم٤مًمٞم٥م ىمد شمٜمققم٧م ذم قمرض اًمّمقرة ُم٤م سملم ظمؼمي٦م وإٟمِم٤مئٞم٦م ويٚمحظ 

إؾمٚمقب اإلٟمِم٤مئل ذم آؾمتٗمٝم٤مم اعمًتخدم ذم ضمدال ًمقط ًم٘مقُمف يًتٜمٗمر وحيٗمز ذم 

وشمٙمرر آؾمتٗمٝم٤مم ُمرة أظمرى ذم ىمقًمف  ﴾ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﴿ أٟمٗمًٝمؿ اخلػم 

وذم ذًمؽ هتقيؾ وشم٠ميمٞمد ًمقرود اًمٕمذاب ذم وىم٧م ﴾ مح جخ حخ﴿  :شمٕم٤ممم 

اًمّم٤ٌمح ، وذم ذًمؽ اهتامم دىمٞمؼ سم٤محلريم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م وُم٤م يم٤من يّم٤مطمٌٝم٤م ُمـ شم٤ًمؤٓت 

وحتٗمزات شمّم٥م ذم شمٗمٕمٞمؾ هدف اًمّمقرة ُمـ شمرهٞم٥م اعمنميملم وإٟمذارهؿ 

وآؾمتٗمٝم٤مم هٜم٤م ىمد صٕمد ُمـ ٟمؼمة اًمؽمهٞم٥م واًمتٝمقيؾ ذم إـم٤مر اًمّمقرة ، صمؿ إن 

اًمتّمقير اعمج٤مزي إهن٤م صقرة طمٞم٦م صقرة شمدُمػم اًم٘مري٦م ىمد ظمٚم٧م أًمٗم٤مفمٝم٤م ُمـ قمٜم٤مس 

 وصٗم٤ًم ﴾ٻ ٻ پ﴿  :شمٜم٘مؾ احل٘مٞم٘م٦م يمام يم٤مٟم٧م ، إن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمّمقرة اًمٕمذاب يمام يم٤مٟم٧م ، طمٞم٨م إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ قم٤مزم ىمريتٝمؿ ؾم٤موماًل وهق 

ع ، وإن  اًمذي ضمرى قمغم اًمقاىمع ذم قمذاب اًم٘مقم ، إهن٤م صقرة اًمتدُمػم اًمٙم٤مُمؾ اعمروِّ

يم٤من ذم اًمٙمالم شم٘مديؿ وشم٠مظمػم ذم ُمثؾ شم٘مديؿ اًم٘مٚم٥م قمغم اإلُمٓم٤مر ، وم٢من ذًمؽ يِمػم 
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إمم شمرشمٞم٥م احلدث قمغم اًمقضمف اًمذي يٙمقن أسمٚمغ ذم اًمتذيمػم وأدقمك إمم اًمت٠مصمػم ، 

:  واًمّمقرة ىمد ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م يمثرة احلج٤مرة واٟمدوم٤مقمٝم٤م وشمت٤مسمٕمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وىمدم اجل٤مر واعمجرور قمغم اعمٗمٕمقل ًمٌٞم٤من اظمتّم٤مص ﴾ پ پ پ﴿ 

. هذه اًم٘مري٦م هبذا اًمٕمذاب وشمًٚمٓمف وىمٝمره 

ٿ ﴿ : صمؿ ٟمرى اًمّمقرة ختتتؿ سم٤مًمتحذير واإلٟمذار ًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٙم٤من ذًمؽ سمٛمث٤مسم٦م اًمتذيٞمؾ ًمٚمّمقرة يٌلم هدومٝم٤م وهق ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ

اإلٟمذار واًمتحذير ، ًمٞمٙمقن ُمٗمتقطم٤ًم ُمِمٕم٤ًم يٛمأل اًمٜمٗمقس ي٘مٔم٦م وقمؼمة ، وهذا اخلت٤مم 

يرشمٌط سم٤مًمْمامئر اًمتل ٟمراه٤م ذم اعمِمٝمد شمريمز قمغم اًمٕمقدة إمم اًم٘مري٦م ٕن اًمؽمهٞم٥م 

واإلٟمذار يتجف إمم ُم٤م طمؾ هب٤م ُمـ دُم٤مر سمٕمد أن أهٚمؽ اهلل أهٚمٝم٤م وأسم٘مك ُمٜمٝم٤م آي٦م داًم٦م 

. قمغم أًمٞمؿ ؾمٓمقشمف واهلل أقمٚمؿ 

: ما ورد يف سورة احلجر  (2

إن اعمِمٝمد ذم ؾمقرة احلجر ضم٤مء ذم إجي٤مز إذا ىمقرن سمام ورد ذم ؾمقرة هقد وهق 

ُم٤م يقاومؼ ضمّق اًمًقرة اًمتل اشمًٛم٧م سم٤مإلجي٤مز وهقم٦م اإلي٘م٤مع ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ىمقم 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ًمقط 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 [ . 77 - 73: أي٤مت  ] ﴾ ڃ

ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمٗم٤مء وىمد أوم٤مدت هقم٦م إظمذ وضمٕمٚمتف  (أظمذ  )ورد اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض 

ُمؽمشم٤ًٌم قمغم ـمٖمٞم٤من اًم٘مقم وومً٘مٝمؿ ، وم٤مٕظمذ ُم٥ًٌم قمام ذيمر ىمٌٚمف ُمـ ـمٖمٞم٤من اًم٘مقم 
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ودم٤موزهؿ حلدود اهلل ، وىمد ُأؾمٜمد إظمذ إمم اًمّمٞمح٦م وهق إؾمٜم٤مد جم٤مزي قمالىمتف 

اًمًٌٌٞم٦م : ٕن أظمذ هلؿ سم٤مًمٕمذاب هق اهلل شمٕم٤ممم واًمٖمرض ُمـ هذا اإلؾمٜم٤مد سمٞم٤من 

وشمّمقير اًمٕمذاب ذم صقرة جمًٛم٦م حمًقؾم٦م شمٌٕم٨م اًمرقم٥م واهلقل ، وأصؾ ُم٤مدة 

إظمذ شمٜم٤مول اًمٌمء اعم٠مظمقذ سم٤مًمٞمد واؾمتٕمػم هٜم٤م ًمإلهالك ًمٌٞم٤من اًمتٛمٙمـ واًمتًٚمط 

قمغم اعم٠مظمقذ اًمذي ٓ ىمدرة ًمف ذم اعمامٟمٕم٦م أو اًمٗمٙم٤مك ، وإظمذ يم٤من وىمتف ُمع اًمنموق 

قمغم احل٤مل واًمّمقرة هٜم٤م شمؼمز اًمقىم٧م واًمزُمـ  (ُمنمىملم  )وًمذًمؽ اٟمتّم٧ٌم يمٚمٛم٦م 

اًمذي ُأظمذ ومٞمف اًمٔم٤معمقن عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ شم٠مصمػم يٜمٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس وهل شمتّمقر وىم٧م 

اًمنموق وُم٤م طمّمؾ ومٞمف ُمـ ؿمدة اًمٌالء واًمٕمذاب طمتك أصٌح اًمقىم٧م ذم ذاشمف 

ومٔمٞمٕم٤ًم ، ويمٚمٛم٦م إظمذ وُم٤م أوٗمتف ُمـ دًٓم٦م قمغم اًمٕمٜمػ اًمذي يتالءم ُمع ذيمر 

. اًمّمحٞم٦م 

وذم أظمذ اًمّمٞمح٦م
()

اؾمتٕم٤مرة ُمٙمٜمٞم٦م طمٞم٨م ؿمٌٝم٧م اًمّمٞمح٦م سم٤محلل اًمٙم٤مئـ  

اًمذي ي٘مقم سم٤مًمٗمٕمؾ سمج٤مُمع اعم٤ٌمذة واًمت٠مصمػم ، صمؿ طمذف اعمِمٌف سمف ورُمز إًمٞمف سمٌمء ُمـ 

:  شمٕم٤ممم ًمقازُمف وهق إظمذ ، وم٤مًمٕمذاب هٜم٤م ضم٤مء ُمِمخّم٤ًم ذم صقرة وهٞمئ٦م ُمٚمٛمقؾم٦م وىم٤مل

.  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ 

واجلٛمؾ هٜم٤مىمد شمت٤مسمٕم٧م ُمقصقًم٦م شمقطمل سم٤مًمنقم٦م واحلًؿ اًمٕم٤مضمؾ ذم أُمر اًم٘مقم 

. قمغم اخلؼم إلوم٤مدة اًمتخّمٞمص  (قمٚمٞمٝمؿ  )اًمٔم٤معملم وىمد ىمدم اجل٤مر واعمجرور 

                                                           

ذم إؾمٜم٤مد إظمذ إمم اًمّمٞمح٦م هتقيؾ عم٤م ُأٟمزل سم٤مًم٘مقم ًمٌٞم٤من ومٔم٤مقم٦م اًمٕمذاب قمٜمدُم٤م طمؾَّ هبؿ وذم إظمذ ( )

. اؾمتٕم٤مرة شمٌٕمٞم٦م طمٞم٨م اؾمتٕمػم إظمذ ًمإلهالك ًمٌٞم٤من قمٜمٗمف وؿمٜم٤مقمتف واؾمتئّم٤مًمف 
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وظمتؿ اعمِمٝمد سمجٛمٚم٦م ُم١ميمدة ومٞمٝم٤مشمذيٞمؾ عمٕم٤مين اًمّمقرة وسمٞم٤من ًمٚمٝمدف ُمـ 

. ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ : إيراده٤م طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

اًمتٗم٤مت إمم  (ذًمؽ  )ضم٤مء شم٠ميمٞمد اجلٛمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمْمٛمقهن٤م ، وذم اؾمؿ اإلؿم٤مرة 

ُم٤م ذيمر ُمـ أطمداث ، واإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٌٕمٞمد ًمتٗمخٞمؿ ؿم٠مهن٤م وسمٞم٤من قمٔمٛم٦م أصمره٤م ، إن 

اًمتقيمٞمد ًمٚمجٛمٚم٦م سم٢من واًمالم يم٤من حل٤مضم٦م اعم٘م٤مم إمم ُمزيد شم٠ميمٞمد ًمٙمقن اإلهالك 

واًمتدُمػم احل٤مصؾ ُمـ إُمقر اًمٕمجٞم٦ٌم وإومٕم٤مل اخل٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدة ، ويم٤من شم٘مديؿ 

قمغم اؾمؿ إنَّ عم٤م ومٞمف ُمـ اهتامم سمٌٞم٤من ُمقـمـ اًمٕمؼمة وحمٚمٝم٤م وهل  (ذم ذًمؽ  )اخلؼم 

هذه إطمداث اعمري٦ٌم ، ويم٤من ذم ذًمؽ آي٤مت ومل ي٘مؾ آي٦م ًمٙمقن هذه اعمِم٤مهد حتتقي 

قمغم دٓئؾ ىمدرة اهلل وضمؼموشمف ذم اًمٔم٤معملم ، وُم٤م شمْمٛمـ ذًمؽ ُمـ ٟمٍم اهلل ًمٕمٌده 

وظمذٓن قمدوه وسم٘م٤مء آصم٤مر هذا اًمٕمذاب ؿم٤مهدة قمغم ُم٤م طمّمؾ هل١مٓء اًم٘مقم ، 

. وشم٘مٞمٞمد أي٤مت سمٙمقهن٤م ًمٚمٛمتقؾمٛملم ٕهنؿ هؿ اعمٕمتؼمون سمام ومٞمٝم٤م 

واًمتقؾمؿ هق اًمت٠مُمؾ ذم اًمًٛم٦م أي اًمٕمالُم٦م اًمداًم٦م قمغم اعمٕمٚمؿ واعمراد اعمت٠مُمٚملم » 

ذم إؾم٤ٌمب وقمقاىمٌٝم٤م وهؿ اعم١مُمٜمقن ، وهق شمٕمريض سم٤مًمذيـ مل شمردقمٝمؿ اًمٕمؼم سم٠مهنؿ 

دون ُمرشم٦ٌم اًمٜمٔمر شمٕمريْم٤ًم سم٤معمنميملم اًمذيـ مل يتٕمٔمقا سم٠من حيؾ هبؿ ُم٤م طمؾَّ سم٤مُٕمؿ 

 شُمـ ىمٌٚمٝمؿ
()

  .

أي هذه اًم٘مري٦م  ﴾ ڦ ڄ ڄ﴿ : وىمد ُأقم٘م٧ٌم هذه اجلٛمٚم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

وا قمٚمٞمٝم٤م ذم ـمريؼ دم٤مرهتؿ  ذم ـمريؼ ه١مٓء اًم٘مقم سم٤مىمٞم٦م آصم٤مره٤م ُم٤مصمٚم٦م يروهن٤م يمٚمام ُمرَّ

                                                           

 ( . 70 / 13 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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واعم٘مٞمؿ أصٚمف اًمِمخص اعمًت٘مر ذم ُمٙم٤مٟمف همػم ُمرحتؾ وهق هٜم٤م ُمًتٕم٤مر » إمم اًمِم٤مم 

 شٔصم٤مر اعمديٜم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم اعمٙم٤من سمتِمٌٞمٝمف سم٤مًمِمخص اعم٘مٞمؿ
()

  .

وهق شمذيٞمؾ يِمػم إمم ُم٤م ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ : صمؿ ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم 

شم٘مدم ُمـ اًم٘مّم٦م ، وذم اًمتٕمٌػم هٜم٤م سم٤معم١مُمٜملم شمٜمٌٞمف وشمقيمٞمد قمغم أن اعمتقؾمٛملم هؿ 

اعم١مُمٜمقن وًمٞمس همػمهؿ ، ٕهنؿ هؿ اًمذيـ اؾمتٗم٤مدوا واقمتؼموا وشمدسمروا ومٙم٤من 

وذم اًمتٕمٌػم سم٤مٔي٦م هٜم٤م ذم اًمتذيٞمؾ وسم٤مٔي٤مت ومٞمام ؾمٌؼ . شمقؾمٛمٝمؿ ٟم٤مومٕم٤ًم هلؿ 

ًمٚمٛمتقؾمٛملم ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن ُم٤م ىمص ُمـ طمدي٨م ًمقط ووٞمػ إسمراهٞمؿ وُم٤م يم٤من 

ُمـ قم٤مىم٦ٌم أُمرهؿ يمؾ ضمزء ذم ذًمؽ ذم ٟمٗمًف آي٦م ، ومٞمٙمقن اعمِم٤مر إًمٞمف سمذًمؽ قمدة 

آي٤مت وأُم٤م يمقن ىمري٦م ًمقط سمًٌٞمؾ ُم٘مٞمؿ ومٝمق ذم مجٚمتف آي٦م واطمدة
()

  .

ًم٘مد أفمٝمرت ؾمقرة احلجر اًمٕمٜمٍم اًمزُمٜمل اًمذي ىمٓمع ومٞمف داسمر اًم٘مقم اًمٔم٤معملم 

طمٞم٨م أذهٚمٝمؿ صقت اًمٗم٤مضمٕم٦م قمٜمد ذوق اًمِمٛمس وم٠مهٚمٙمقا ، واعمِمٝمد يريمز قمغم 

ض هبؿ يدقمقهؿ إمم اًمٜمٔمر وآقمت٤ٌمر  . اًمتذيمػم واًمتحذير عمنميمل ُمٙم٦م يٕمرِّ

( الشعراء ، والنمل ، والعنكبوت ) ما ورد يف سورة  (3

ضم٤مء اًمًٞم٤مق ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء خمتٚمٗم٤ًم طمٞم٨م ٟمجد اًمًقرة شمٕمرض ُمقىمٗم٤ًم ُمـ 

اعمقاىمػ إظمػمة سملم ًمقط وىمقُمف ، طمٞم٨م هددوه سم٤مإلظمراج ُمـ ىمريتٝمؿ واإلسمٕم٤مد 

إن مل يٜمتف ويٌتٕمد قمـ شم٘مٌٞمح أقمامهلؿ وًمٙمٜمف فمؾ ُمًتٛمرًا ذم دقمقشمف ُمتؼمئ٤ًم مم٤م ي٘مقُمقن 

                                                           

 ( . 70 / 13 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

 ( . 180ص  )يٜمٔمر درة اًمتٜمزيؾ ( )
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سمف وعم٤م زاد إهاومٝمؿ وشمٌجحٝمؿ قمٚمٞمف دقم٤م رسمف اًمٜمج٤مة ًمٜمٗمًف وأهٚمف ، وًمذًمؽ ٟمجد 

ذيمر اًمٜمج٤مة ًمٚمقط يؼمز هٜم٤م وخيتٍم ذم ذيمر ُم٤م طمؾَّ سم٤مًم٘مقم ُمـ اًمٕمذاب : ٕن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم 

:اٟمتّم٤مر وإٟمج٤مء واؾمتج٤مسم٦م ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م ورد ذم أي٤مت ىمقًمف شمٕم٤ممم  ڎ ﴿  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ۀ ۀ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 إن اًمٜمتٞمج٦م شمؼمز هٜم٤م هيٕم٦م ظم٤مـمٗم٦م شم٨ٌم  [ 172 - 167: أي٤مت  ] ﴾ ہ

ظمؼم اًمٜمج٤مة وشمؼمزه ، وشمٌلم هالك اًمٔم٤معملم ، واعمراد هق إفمٝم٤مر ومْمؾ اهلل قمغم رؾمقًمف 

وقمغم اعم١مُمٜملم ، وأن اهلل يٜمتٍم ٕوًمٞم٤مئف وخيذل أقمداءهؿ ، وذم ذًمؽ شمثٌٞم٧م 

 وذم ُمثؾ ذًمؽ ورد ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ طمٞم٨م ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٛم١مُمٜملم وشمًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ : شمٕم٤ممم 

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٺ ٿ

 [ . 58 - 56: أي٤مت  ] ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

وأُم٤م ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت وهل ُمـ اًمًقر اًمتل ٟمزًم٧م ُمت٠مظمرة وم٘مد اُمتأل 

ُمقىمػ اًم٘مقم ومٞمٝم٤م ُمـ ًمقط حتدي٤ًم واؾمتخٗم٤موم٤ًم وقمٜم٤مدًا طمٞم٨م اؾمتٕمجٚمقه سم٢مٟمزال 

﯁  ﴿ : اًمٕمذاب شمٙمذي٤ًٌم ًمف وشمٕمٜمت٤ًم وم٤مؾمتٜمٍم رسمف ومٜمٍمه طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

              

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   ڭ ڭ ڭ ڭ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
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  ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 [ . 32 - 29: أي٤مت  ]

اسمتدأ اعمِمٝمد سمتحدي اًم٘مقم طمٞم٨م ىمٍموا ضمقاهبؿ قمغم ًمقط وهق يدقمقهؿ قمغم 

ىمقهلؿ هذا ومٚمؿ يٕمد ًمدهيؿ ضمقاب يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل همػمه ، وهق ُمـ ىمٍم اعمقصقف 

قمغم اًمّمٗم٦م ومٞمف شم٠ميمٞمد ًمٜمؼمة اًمتحدي واًمتٙمذي٥م طمٞم٨م ُأفمٝمرت قمؼم أؾمٚمقب اًم٘مٍم 

سم٤مًمٜمٗمل وآؾمتثٜم٤مء ، ومٝمق ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل شمًتخدم ذم اعمقاىمػ اعمحتدُم٦م ، ومج٤مء 

  ڭ ﴿ : رده قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مًمتيع إمم رسمف يٓمٚمٌف اًمٜمٍم طمٞم٨م ىم٤مل 

واعمِمٝمد شمداظمٚم٧م ومٞمف ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمّم٦م ﴾ ڭ ڭ

ًمقط وًمٙمـ احلدي٨م قمـ ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ىمد ضم٤مء ُمقضمزًا وـمقي٧م 

اعمِم٤مهد اًمتل شمتٕمٚمؼ سمف وسم٤مُمرأشمف ، ًمقرود هذا اًمتٗمّمٞمؾ ذم ؾمقر ؾم٤مسم٘م٦م ، وٕن اعم٘م٤مم 

هٜم٤م ي٘متيض إيراد ُم٤م خيتص هبالك ىمقم ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ، ومٙم٤مٟم٧م ُمٝمٛم٦م اعمالئٙم٦م 

ُمٝمٛمتلم ُمٝمٛم٦م اًمتٌِمػم إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم واعمرور قمٚمٞمف ، وُمٝمٛم٦م اإلهالك ًم٘مقم 

احلٞمٜمٞم٦م وُم٤م أصم٤مرشمف ذم اًمٜمٗمس ُمـ اًمؽمىم٥م واًمتٓمٚمع عم٤م  (عّم٤م  )ًمقط ، واعمت٠مُمؾ ذم ورود 

ؾمٞم٠ميت سمٕمده٤م وُم٤م أطمدصمتف ُمـ رسمط جملء اًمرؾمؾ هبالك اًم٘مري٦م يًتِمٕمر سم٠من ذًمؽ هق 

اهلدف إهؿ ُمـ جملء اًمرؾمؾ وإشمٞم٤مهنؿ ، وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ىمد أدرك أن 

ٻ ٻ ٻ ﴿ اًمرؾمؾ ٓ ي٠مشمقن إٓ ُٕمر قمٔمٞمؿ ، وًمذًمؽ ىم٤مل هلؿ ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر 

وُمـ هٜم٤م اٟمحدر اًمؽمهٞم٥م ذم اعمِمٝمد ُمٜمذ أن أقمٚمـ اعمالئٙم٦م قمـ  ﴾ ٻ پ

ُمٝمٛمتٝمؿ اًمٕمٔمٛمك ، وىمد أيمدوا إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم هالك ىمقم ًمقط وهن٤مي٦م 
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أُمرهؿ ويم٤من اًمت٠ميمٞمد سم٢من واؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م ًمت٘مقي٦م إُمر ذم ٟمٗمًف وهق يِمٗمؼ قمغم 

 ًمقط وُمـ ُمٕمف وعم٤م حيٛمؾ اخلؼم ُمـ ومٔم٤مقم٦م وهمراسم٦م ، وذم اًمتٕمٌػم سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

إؿم٤مرة إمم حت٘مؼ اإلهالك وصمٌقشمف طمٞم٨م ٓ رضمقع قمٜمف ، وىمد أوىمع  (ُمٝمٚمٙمقا  )

اإلهالك قمغم أهؾ اًم٘مري٦م ًمٌٞم٤من أهنؿ هؿ اعم٘مّمقدون ، ومٝمؿ اعمجرُمقن اعمٗمًدون ، 

وُمـ أضمٚمٝمؿ ضم٤مء اًمٕمذاب ، وُأؿمػم إمم اًم٘مري٦م سم٤مؾمؿ اإلؿم٤مرة اًمتل ًمٚم٘مري٥م ًمإلؿمٕم٤مر 

  ًمدٟم٤مءة وظم٦ًم أهٚمٝم٤م ، وىم٤مًمقا ُمٕمٚمٚملم ُٕمر اإلهالكسمح٘م٤مرة هذه اًم٘مري٦م ودٟمق ُمٜمزًمتٝم٤م 

وًمذًمؽ ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م  ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ 

ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين : ٕن اإلظم٤ٌمر سم٢مهاليمٝمؿ ُمثػم ًمٚم١ًمال قمـ ؾم٥ٌم إهاليمٝمؿ ، 

وىمد صدرت اجلٛمٚم٦م سم٤مًمت٠ميمٞمد سم٢من ًمتح٘مٞمؼ اخلؼم وإصم٤ٌمشمف وذم ذًمؽ إيٜم٤مس إلسمراهٞمؿ 

قمٚمٞمف اًمًالم طمتك ٓ حيزن ويٗم٤مضم٠م هبذا اخلؼم اعم١ممل ، وذم ذًمؽ سمٞم٤من ًمٕمدل اهلل شمٕم٤ممم، 

ذم ُمقوع  (إهؾ  )وىمد أفمٝمر يمٚمٛم٦م . ومٝمق ٓ جي٤مزي اًمٕمٌٞمد إٓ سمام يم٧ًٌم أيدهيؿ 

سمٕمد اًمت٠ميمٞمد  (يم٤مٟمقا  )اإلوامر إلسمرازهؿ وذُمٝمؿ سم٤مًمٔمٚمؿ وىمد قمؼمَّ اًمٜمٔمؿ اًمٙمريؿ سمـ

ي١ميمد  (فم٤معملم  )ًمٌٞم٤من قمراىمتٝمؿ ورؾمقظمٝمؿ ذم اًمٔمٚمؿ ، وضم٤مء اًمتٕمٌػم سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ 

صم٤ٌمهتؿ قمغم اًمٔمٚمؿ واؾمتٛمرارهؿ قمٚمٞمف مل يٜمٗمٙمقا قمٜمف ، وعم٤م يم٤من ظمؼم اإلهالك اًمذي 

أًم٘متف اعمالئٙم٦م وسمٞمٜمتف إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم يٗمٞمد اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل سمٕم٨م ذًمؽ ذم 

ٟمٗمس إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم اخلقف قمغم اسمـ أظمٞمف ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم يمٞمػ ؾمٞمٙمقن 

وذم  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ طم٤مًمف ؟ ويمٞمػ ؾمتٙمقن ٟمج٤مشمف ؟ ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن 

ذًمؽ شمٜمٌٞمف ُأيمد سم٢منَّ إلرادشمف قمٚمٞمف اًمًالم آـمٛمئٜم٤من قمغم ًمقط وُمـ ُمٕمف ، إٟمف شمٜمٌٞمف 

يٌٕم٨م سمف إمم اعمالئٙم٦م وهق يٕمٚمؿ أن ؾمٜم٦م اهلل ٓ ختتٚمػ ذم إٟمج٤مء رؾمٚمف ، وإٟمام أراد 
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ومل ي٘مؾ ُمٜمٝمؿ أو ُمـ أهٚمٝم٤م  (ومٞمٝم٤م  )ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م اًمٜمج٤مة واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أٟمف ىم٤مل 

وذم ذًمؽ إؿمٕم٤مر سمٕمٚمٛمف سم٠من ًمقـم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم همػم ه٤مًمؽ ُمع أهٚمٝم٤م ، وإٟمام أراد 

آـمٛمئٜم٤من قمغم يمٞمٗمٞم٦م ؾمالُمتف ُمـ اًم٘مري٦م اعمٝمٚمٙم٦م سمٛمـ ومٞمٝم٤م وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم يٕمتؼم 

ر ًمٜم٤م ؿمٗم٘متف واهتامُمف سم٠مُمر ًمقط وُمـ  ُمـ سمٚمٞمغ اإلؿم٤مرة وظمٗمٞمٝم٤م ، وضمداًمف هٜم٤م يّمقِّ

وهذا اًمرد ضم٤مء ذم مجٚم٦م  ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ ُمٕمف ، ومج٤مء رد اعمالئٙم٦م 

ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين وهق ضمقاب قمـ شمذيمػم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم سم٢مٟمج٤مء 

أي ٟمحـ أقمٚمؿ ُمٜمؽ سم٤مؾمتح٘م٤مق ًمقط اًمٜمج٤مة قمٜمد اهلل واؾمتح٘م٤مق همػمه » ًمقط 

 شاًمٕمذاب ، وم٢من اعمالئٙم٦م ٓ يًٌ٘مقن اهلل سم٤مًم٘مقل وهؿ سم٠مُمره يٕمٛمٚمقن
()

  .

وهذا اًم٘مقل ُمـ اعمالئٙم٦م يتٌلم ُمٜمف أهنؿ ىمد ؾمٚمٛمقا إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ذم 

ىمقًمف وإٟمام أرادوا إقمالُمف سم٠مهنؿ همػم هم٤مومٚملم قمـ ُمٙم٤من ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ، وذم هذا 

اًم٘مقل يمٜم٤مي٦م قمـ ٟمج٤مشمف ُمـ اهلالك وسم٨م ًمٚمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم ٟمٗمس إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم 

ومل ي٘مقًمقا ٟمحـ أقمٚمؿ سمٚمقط  ﴾  ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿قمـ ؿم٠من ًمقط ، وعم٤م ىم٤مًمقا 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمزيد قمٚمٛمٝمؿ سمٚمقط وسمٖمػمه ومٝمؿ يٕمٚمٛمقن سمٛمـ ُمٕمف ُمـ أهٚمف ، 

ويٕمٚمٛمقن سم٤معمٗمًديـ وسم٤مُمرأشمف اًمتل وٚم٧م ُمع ىمقُمٝم٤م ، ومٙم٤من ذم اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ وذم 

 طمذف اعمٗمْمؾ قمٚمٞمف دًٓم٦م قمغم ذًمؽ ، وسمٞم٤من سم٠مهنؿ ىمد ُأرؾمٚمقا ُمـ ًمدن طمٙمٞمؿ 

وىمد طمِمدت هذه اًمت٠ميمٞمدات ًمٚمتٍميح سمٜمج٤مشمف واًمتٗمّمٞمؾ ذم ذيمر ُمّمػمه . قمٚمٞمؿ 

.  ٕن اعم٘م٤مم ي٘متيض ذًمؽ 

                                                           

 ( . 243 / 21 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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.  ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ومٚمذًمؽ مل شمٕمٓمػ  (ٟمحـ أقمٚمؿ سمٛمـ ومٞمٝم٤م  )ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م سمٞم٤مٟم٤ًم جلٛمٚم٦م » 

 شقمٚمٞمٝم٤م وومّمٚم٧م
()

  .

وًمٜمٜمٔمر إمم ُم٤م وضمد ذم هذه اجلٛمٚم٦م ُمـ شم٠ميمٞمدات ، طمٞم٨م يم٤من اًمت٠ميمٞمد سم٤مًمالم 

اًمقاىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ ، واًمت٘مدير واهلل ًمٜمٜمجٞمٜمف وأهٚمف ، ويمذًمؽ ٟمقن اًمتقيمٞمد 

اًمث٘مٞمٚم٦م ويمؾ ذًمؽ إؿم٤مرة إمم حت٘مؼ أُمر اًمٜمج٤مة وصمٌقهت٤م ُمع سمٞم٤من أهنؿ ُمٕمتٜمقن سمٜمج٤مة 

سمٞم٤من  (ٟمّجك  )ًمقط وُمـ ُمٕمف ُمـ أهٚمف قمغم أشمؿ وضمف وأيمٛمٚمف وذم شمْمٕمٞمػ اًمٗمٕمؾ 

:  ًمٕمٔمٛم٦م هذه اًمٜمج٤مة طمٞم٨م يم٤مٟم٧م سمٕمٜم٤مي٦م ُمـ اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم ، وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وم٘مد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ٟمٔمػمه ذم ؾمقرة  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ 

إقمراف وآؾمتثٜم٤مء ومٞمف شم٠ميمٞمد خلروج اعمرأة ُمـ أهٚمف اًمٜم٤مضملم ودظمقهل٤م ُمع اًم٘مقم 

ڄ ڃ ﴿ : اعمٝمٚمٙملم وهق اؾمتثٜم٤مء ومٞمف إسمراز خلروضمٝم٤م وشم٠ميمٞمد ًمف ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ضم٤مءت عم٤م هٜم٤م شمرسمط سملم ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

اعمِمٝمد اًمذي دار ومٞمف احلقار سملم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم واعمالئٙم٦م ، وهذا اعمِمٝمد هق 

رسمط ومٞمف شمًٚمًؾ سمديع ٓ جيٕمؾ سملم اعمِمٝمديـ ومجقة ُمـ اًمٗمجقات اًمٗم٤مصٚم٦م ، وذم 

هذا شمّمقير ًمنقم٦م اٟمت٘م٤مل اعمالئٙم٦م وجمٞمئٝمؿ إمم ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وىمد اىمؽمٟم٧م عّم٤م 

                                                           

 ( . 243 / 21 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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ومل شمرشمٌط هب٤م  (أن  )ظمالوم٤ًم عم٤م ورد ذم ؾمقرة هقد طمٞم٨م دمردت ُمـ  (أن  )هٜم٤م سمـ

ضم٤مءت صٚم٦م أيمدت وضمقد » هٜم٤م  (أن  )وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمزخمنمي رمحف اهلل إن 

ُمتج٤موريـ ٓ وم٤مصؾ سمٞمٜمٝمام ، يم٠مهنام وضمدا ذم ومٕمٚملم ُمؽمشم٤ًٌم أطمدمه٤م قمغم أظمر ذم وىمتلم 

 شضمزء واطمد ُمـ اًمزُم٤من
()

  .

سمٕمد عم٤م هٜم٤م ذم ؾمقرة  (أن  )وهق يمالم مجٞمؾ حيت٤مج إمم شمقوٞمح وذًمؽ أن وضمقد 

اًمٕمٜمٙمٌقت يٜمٌئ قمـ اًمٜمٝم٤مي٦م اًم٘مري٦ٌم واعمقضمزة طمٞم٨م ذيمر ومٞمٝم٤م سمٕمد وٞمؼ ًمقط قمٚمٞمف 

اًمًالم ـمٛم٠مٟم٦م اًمرؾمؾ ُم٤ٌمذة دون شمٗمّمٞمؾ حل٤مل اًمٙمرب اًمذي ٓىم٤مه ، واحلقار 

اًمذي دار سمٞمٜمف وسملم اعمالئٙم٦م وىمقُمف وأُم٤م ؾمقرة هقد وم٘مد سَمُٕمد ضمقاب اعمالئٙم٦م 

. وسمٞم٤مهنؿ ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم سم٠مهنؿ رؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم 

اعم١ميمدة ومٞمٝم٤م ٕن ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞماًل ًم٥ًٌم إؾم٤مءشمف ووٞمؼ ذرقمف  (أن  )ومٚمؿ شم٘مع » 

ومٙم٤من ذًمؽ ُمٖمٜمٞم٤ًم قمـ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف ذم هذه أي٦م ومٙم٤من اًمت٠ميمٞمد هٜم٤م رضسم٤ًم ُمـ 

 شاإلـمٜم٤مب
()

  .

ڄ ﴿ : وًمٚمٛمت٠مُمؾ أن يالطمظ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ؾمقرة هقد اسمتداًء ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وقمٜمد اؿمتداد اعمح٤مورة سملم ًمقط وىمقُمف طمٞم٨م ىم٤مل هلؿ  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ

صمؿ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ إٓ اإلسار قمغم ُم٤م يريدون طمٞم٨م  ﴾ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﴿ 

صمؿ شم٠ميت اًمٜمٝم٤مي٦م واًمٜمتٞمج٦م سمٕمد هذا اًمتٗمّمٞمؾ ذم ىمقل  ﴾    ﴿ ي٘مقًمقن 

                                                           

 ( . 438 / 3 )اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ( )

 ( . 244 / 20 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )



 

 
 

 

391 

ومٙم٤مٟم٧م أن ُمع اإلجي٤مز شمٙمٛمٚم٦م وذم  ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ﴿ اعمالئٙم٦م 

ظمٚمقه٤م ُمـ ُمقاىمع اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد قمـ آـمٜم٤مب ويمؾ ذًمؽ سمديع ذم ؾمٞم٤مىمف
()

  .

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُم٤ٌمذة سمٕمد ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٕن اًمًٞم٤مق هٜم٤م هيتؿ سم٤مًمتٕمجٞمؾ  ﴾ چ چ چ چ ڇ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

سمٓمٛم٠مٟم٦م ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ىمٌؾ إقمالُمف سم٢مٟمزال اًمٕمذاب ، وىمد ـمقي٧م مجؾ يمثػمة 

ذيمرت ذم ؾمقرة هقد ُمـ ُمثؾ جملء اًم٘مقم إمم ًمقط هيرقمقن إًمٞمف ، وشمٕمريػ 

اعمالئٙم٦م سم٠مٟمٗمًٝمؿ ًمف سمٕمد اجلدال اًمذي دار سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف وسمٕمد أن ي٠مس ُمـ أُمرهؿ 

يمؾ ذًمؽ اظمتٍم هٜم٤م ومٞمام  ﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ﴿ طمٞم٨م ىم٤مل ًمف اعمالئٙم٦م 

وقمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم هذه اجلٛمؾ اًمتل ضم٤مء ﴾ ڌ ڎ ڎ﴿ : شمْمٛمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٞمٝم٤م وُأقم٘م٥م سم٤مًمت٠ميمٞمد سم٠من واؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م يٚمحظ احلِمد اعمتت٤مسمع ُمـ أدوات اًمتقيمٞمد 

اًمتل شمٌٕم٨م ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل اًمٙمريؿ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وآؾمت٘مرار ذم اظمتّم٤مر سمديع يٜمقب 

قمام ـمقي ذيمره ذم ؾمقرة هقد واًمت٠ميمٞمد سم٢من واؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م يدل قمغم صمٌقت هذه 

 وذم ذًمؽ  (وٓ ختػ  )قمغم مجٚم٦م  (وٓ حتزن  )اًمٜمج٤مة وحت٘م٘مٝم٤م ، وىمد قمٓمٗم٧م مجٚم٦م 

مجع سملم شم٠مُمٞمٜمف ُمـ رضِّ اًمٕمذاب وسملم إقمالُمف سم٠من اًمذيـ ؾمٞمٝمٚمٙمقن ًمٞمًقا أهاًل ٕن حيزن » 

                                                           

ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت شمٙمٛمٚم٦م عمٕمٜم٤مه٤م ذم ٟمٗمًٝم٤م ًمٞمدل سمذًمؽ  (أن  )إن اىمؽمان  »ي٘مقل آؾمٙم٤مذم رمحف اهلل ( )

قمغم أٟمف ىمد ىم٤مرن ضمقاهب٤م ُمتّماًل سمف ُم٤م يٙمٛمٚمف ، وخيٚمّمف ًمتح٘مٞمؼ أو سمٓمالن ، وذم هقد مل يتّمؾ سمجقاهب٤م 

 ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ﴿ ُم٤م خيٚمّمف ًمتح٘مٞمؼ أو سمٓمالن إٓ ذم أي٦م اخل٤مُم٦ًم قمٜمد ىمقًمف 

 ( . 249ص  )درة اًمتٜمزيؾ : يٜمٔمر  ش ومٌٕمد هذا اجلقاب ومل يتّمؾ سمف ُم٤م يٙمقن ُمـ مت٤مُمف



 

 
 

 

392 

 شقمٚمٞمٝمؿ ، وُمـ أوًمئؽ اُمرأشمف ٕٟمف ٓ حيزن قمغم ُمـ ًمٞمس سمٛم١مُمـ سمف
()

  .

ضم٤مءت سمٕمد مجٚم٦م اًمٜمٝمل وإُمر ُمٗمّمقًم٦م ٕهن٤م  (إٟم٤م ُمٜمجقك وأهٚمؽ  )ومجٚم٦م 

ک ک ک ک ﴿ : شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمٜمٝمل اًمقارد ذم اجلٛمٚمتلم اًم٤ًمسم٘متلم وىم٤مل شمٕم٤ممم 

واجلٛمٚم٦م هٜم٤م ُمًت٠مٟمٗم٦م وهل  ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ُمـ اإليذان  (ٓ ختػ وٓ حتزن  )ُمٗمّمقًم٦م قمام ىمٌٚمٝم٤م ٕهن٤م وىمٕم٧م سمٞم٤مٟم٤ًم عم٤م ذم مجٚم٦م 

سم٠من صمٛم٦م طم٤مدصم٤ًم خي٤مف ُمٜمف وحيزن ًمف
()

، وىمد يٙمقن اًمٌٞم٤من عم٤م ُأؿمػم ُمـ أُمر اًمتٜمجٞم٦م ذم  

طمٞم٨م ؾمٞمٜمزل اهلل قمغم ه١مٓء اًم٘مقم اًمٕمذاب ويٜمجل ﴾ ڌ ڎ ڎ﴿ ىمقًمف 

ًمٌٞم٤من شمًٚمط اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ ﴾ ک ک گ گ﴿ : ٟمٌٞمف وُمـ ُمٕمف وىم٤مل شمٕم٤ممم 

شمٕمٞملم ًمٚم٘مري٦م ومتٞمٞمز هل٤م سمقاؾمٓم٦م اؾمؿ اإلؿم٤مرة  (هذه  )وىمٝمره هلؿ وإذًٓمف وذم 

اعمحًقؾم٦م ًمإلؿمٕم٤مر سمح٘م٤مرهت٤م ودٟمق ُمٜمزًمتٝم٤م وهٜم٤م ذم هذا اعمِمٝمد ٓ ٟمجد شمّمقيرًا 

ًمٚمٕمذاب ذم ٟمزوًمف قمٚمٞمٝمؿ يم٤معمٓمر ذم يمثرشمف ، وإٟمام قمؼم قمٜمف سم٤مًمرضمز ًمتّمقير ُم٤م أص٤مب 

اًم٘مقم ُمـ أمل ؿمديد واوٓمراب وىمٚمؼ وطمػمة قمٜمدُم٤م طمؾ هبؿ اًمٕمذاب ، ومٝمل شمريمز 

قمذاب ي٘مٚمؼ » قمغم أطمقاهلؿ اًمٜمٗمًٞم٦م وُم٤م داظمٚمٝم٤م قمٜمدُم٤م ٟمزل اًمٕمذاب وم٤مًمرضمز 

 شاعمٕمذب أي يزقمجف ُمـ ىمقهلؿ اردمز إذا اردمس واوٓمرب
()

  .

وذم شمٜمٙمػمه إؿم٤مرة إمم ؿمدشمف طمٞم٨م يم٤من قمذاسم٤ًم ُمـ ٟمقع ظم٤مص مل يٕمٝمدوه 

                                                           

 ( . 245 / 20 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 245 / 20 )يٜمٔمر اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( )

 ( . 259 / 4 )شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )
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ڱ ڱ ڱ ں ﴿ : واظمتتؿ اعمِمٝمد ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

وٟمؼمة اًمت٠ميمٞمد شمٕمٚمق ذم هذا اخلت٤مم طمٞم٨م أيمد سم٤مًمالم وىمد ،  ﴾ ں ڻ ڻ

واًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ، وهق شم٠ميمٞمد يٌلم وي٘مرر صمٌقت اًمؽمك وحت٘م٘مف وُمع ذًمؽ وم٤مًم٘مقم ُمـ 

ؿمدة قمدم اقمت٤ٌمرهؿ واًمتٗم٤مهتؿ يم٠من هذه أي٦م اعمؽمويم٦م مل شمٙمـ ُمقضمقدة ذم إصؾ 

وًمذًمؽ طمِمدت هذه اًمت٠ميمٞمدات ذم اخلت٤مم ًمتح٘مٞمؼ ُمْمٛمقن اخلؼم وشم٘مريره وىمد 

. ٟمزًمقا ُمٜمزًم٦م ُمـ يٜمٙمر أو يِمؽ ذم وضمقد ذًمؽ 

وًم٘مد سملم شمٕم٤ممم هٜم٤م أٟمف شمرك ُمٜمٝم٤م آي٦م وُمـ اؾمؿ سمٛمٕمٜمك سمٕمض أي أٟمف ىمد شمرك 

ُمـ اًم٘مري٦م آصم٤مرًا داًم٦م شمدل قمٚمٞمٝم٤م ٕصح٤مب اًمٕم٘مقل وأوصمر اًمٕم٘مؾ هٜم٤م قمغم اًمذيمر 

واًمتٗمٙمر ًمإلقمالم سم٠من هٜم٤مك آي٤مٍت يمثػمة يدريمٝم٤م اًمٕم٘مالء سمٌدهي٦م اًمٜمٔمر ، وذم هذا 

 شمٕمريض سم٤معمخ٤مـمٌلم ووصػ هلؿ سم٤مًمٖمٗمٚم٦م ، ومجٚم٦م اخلت٤مم ضم٤مءت ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م 

قمٓمػ آي٦م قمغم آي٦م ٕن ىمّم٦م ًمقط آي٦م سمام شمْمٛمٜمتف ُمـ . إًمخ  (وًمقـم٤ًم إذ ىم٤مل ًم٘مقُمف  )

اخلؼم ، وآصم٤مر ىمري٦م ىمقُمف آي٦م أظمرى سمام يٛمٙمـ ُمِم٤مهدشمف ٕهؾ اًمٌٍم ، وهل آي٦م 

 واوح٦م دائٛم٦م قمغم ـمقل اًمزُم٤من وًمذًمؽ وصٗم٧م سمٌٞمٜم٦م ومل شمقصػ آي٦م اًمًٗمٞمٜم٦م 

ٕن اًمًٗمٞمٜم٦م ىمد سمٚمٞم٧م أًمقاطمٝم٤م  ﴾ ٻ ٻ پ﴿ ذم ىمقًمف  (سمٌٞمٜم٦م  )سمـ

وطمديده٤م أو سم٘مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ ئمٝمر إٓ سمٕمد شمٗمتٞمش إن يم٤من
()

إنَّ اعمِمٝمد ذم ؾمقرة  

اًمٕمٜمٙمٌقت ىمد قمرض سم٢مجي٤مز ُمرور اعمالئٙم٦م قمغم إسمراهٞمؿ شمٌنمه وشمٕمٚمٛمف هبالك ىمقم 

ًمقط ومام يم٤من ُمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم إٓ أن ضم٤مدهلؿ ذم ؿم٠من ًمقط وم٠مظمؼمشمف اعمالئٙم٦م 

                                                           

 ( . 246 / 20 )يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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سمٕمٚمٛمٝمؿ سمف وُمـ ُمٕمف وأيمدوا ظمؼم ٟمج٤مشمف واجلديد ذم اعمِمٝمد أن اعمالئٙم٦م ىمد سطمقا 

: سمٛمٝمٛمتٝمؿ اًمتل ضم٤مءوا ُمـ أضمٚمٝم٤م سمٞمٜمام ومٝمؿ ذًمؽ وٛمٜم٤ًم ذم ؾمقرة هقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ىمد شمٚمٝمػ عمٕمروم٦م ُم٤م ؾمٞمحؾ  ﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ﴿ 

. سم٘مقُمف ذم ؾمقرة هقد 

ک ﴿ : وهٜم٤م ٟمجد أن ُم٤م يريد ُمٕمرومتف ىمد سملم ًمف هيٕم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

واعمِمٝمد ىمد اٟمحدرت ُمٜمف ﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ

اًمره٦ٌم ُمٜمذ ًم٘م٤مء اعمالئٙم٦م سم٢مسمراهٞمؿ وطمقاره ُمٕمٝمؿ ذم ؿم٠من ًمقط قمٜمدُم٤م حيؾ اًمٕمذاب 

قمغم اًم٘مري٦م وقمٜمد شم٠مُمؾ ذًمؽ ٟمجد إحي٤مءاشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م واعمٝمقًم٦م شمٜمٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس 

ًمتؽمىم٥م ُم٤م ؾمٞمتٚمق ُمـ أطمداث وعم٤م ـمٛم٠مٟمتف اعمالئٙم٦م ذم ؿم٠من ًمقط وُمـ ُمٕمف سمٕم٨م 

ذًمؽ ذم اًمٜمٗمس اًمث٤ٌمت واًمٞم٘ملم ًمٙمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م ، سم٠من ؾمٜم٦م اهلل ٓ ختتٚمػ ذم 

ٟمٍمة ٟمٌٞمف وُمـ آُمـ سمف ، وأٟمف هيٚمؽ اًمٔم٤معملم ذم يمؾ وىم٧م وزُم٤من ُمٝمام ـم٤مل وىم٧م 

اًمٔمٚمؿ ، وعم٤َّم طمٚم٧م اعمالئٙم٦م سمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم اظمتٍم اعمِمٝمد هٜم٤م ُم٤م دار سملم ًمقط 

واعمالئٙم٦م وُم٤م دار سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف ُمـ طمقار طمٞم٨م ُأًم٘مل إًمٞمف ظمؼم اًمٜمج٤مة 

وآـمٛمئٜم٤من هيٕم٤ًم وظمتؿ اعمِمٝمد سم٤مًمت٠ميمٞمد قمغم طمٚمقل اًمٕمذاب اًمذي ي١مذي ه١مٓء 

اًم٘مقم ويٕمذهبؿ قمذاسم٤ًم أًمٞماًم شمْمٓمرب ومٞمف ٟمٗمقؾمٝمؿ ، إن اعمِمٝمد يريمز قمغم إسمراز 

إطمقال اًمٜمٗمًٞم٦م اعمّم٤مطم٦ٌم حل٤مل اعمٕمذب قمٜمد ٟمزول اًمٕمذاب ُمـ ظمالل يمٚمٛم٦م 

اًمرضمز وُم٤م محٚمتف ُمـ دٓٓت وىمد ؾم٤مد اعمِمٝمد قمٜمٍم احلقار اًمذي أطمٞم٤م ًمٜم٤م صقره 

وٟم٘مؾ ًمٜم٤م أطمداصمف وضمٕمٚمٜم٤م ٟمٕمٞمش سملم ضمٜم٤ٌمشمف وهٙمذا ٟمجد اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين شمتٙم٤مُمؾ 

ُمِم٤مهده ذم إسمراز طم٤مدصم٦م اإلهالك سمام يقاومؼ ؾمٞم٤مق يمؾ ؾمقرة وأطمقاهل٤م وسمام حي٘مؼ 

. اًمتٙم٤مُمؾ اًمٌديع ٕضمزاء اًم٘مّم٦م يمٚمٝم٤م 
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املبحح الجاٌ٘ 

تصٕٖز ِالك قًٕ لٕط يف سٕرة الصافات ، ٔالذارٖات ٔالكىز 

: ما ورد يف سورة الصافات  (أ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [ . 138 - 133: أي٤مت  ]﴾ ڈ ڈ

اعمِمٝمد هٜم٤م ي٠ميت ذم إجي٤مز وإي٘م٤مع هيع يتٗمؼ ُمع إجي٤مز اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م وعم٤ًمهت٤م 

اعمتدوم٘م٦م ذم مجؾ ُمقصقًم٦م ووم٘مرات ىمّمػمة ، واعمِمٝمد ىمد اسمتدأ سمٌٞم٤من اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمقط 

وضم٤مء ذًمؽ ذم ظمؼم ُم١ميمد ًمٌٞم٤من ىمٞم٤مُمف سمٛمٝمٛم٦م اًمرؾم٤مًم٦م قمغم أيمٛمؾ وضمف وأمتف وذم 

 ذًمؽ ُمدح ًمف وشمنميػ ، واًمت٠ميمٞمد يم٤من سم٢من واًمالم واؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م ، وذم ىمقًمف 

ُمتٕمٚمؼ سم٤معمرؾمٚملم واعمٕمٜمك أٟمف ذم طملم إٟمج٤مء اهلل إي٤مه وإهالك اهلل »  (إذ ٟمجٞمٜم٤مه  )

ًم٘مقُمف يم٤من ىم٤مئاًم سم٤مًمرؾم٤مًم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم ٟم٤مـم٘م٤ًم سمام أُمره اهلل ، وإٟمام ظمص طملم إٟمج٤مئف 

سمجٕمٚمف فمروم٤ًم ًمٚمٙمقن ُمـ اعمرؾمٚملم : ٕن ذًمؽ اًمقىم٧م فمرف ًمألطمقال اًمداًم٦م قمغم 

 شرؾم٤مًمتف إذ هل مم٤مصمٚم٦م ٕطمقال اًمرؾمؾ ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد
()

  .

﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 
()

  .

                                                           

 ( . 171 / 23 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

ومٞمام ؾمٌؼ ُمـ ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ : ُمّر شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )

. ٟمٔم٤مئره 
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 .

اعمِمٝمد خيتتؿ سمٌٞم٤من همٗمٚم٦م اعمنميملم قمـ هذه أي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ، وم٤مهلل شمٕم٤ممم 

خي٤مـم٥م ُمنميمل ىمريش ذم قمدم اقمت٤ٌمرهؿ ُمع ُمرورهؿ قمغم ىمري٦م ىمقم ًمقط اعمدُمرة 

قمٜمد إص٤ٌمطمٝمؿ هن٤مرًا وسم٤مًمٚمٞمؾ
()

  .

وىمد ُأيمد اخلؼم ًمٌٞم٤من حت٘مؼ اعمرور قمٚمٞمٝم٤م وىمد قمدي سمحرف اجلر قمغم إلوم٤مدة 

متٙمـ ُمرورهؿ ، صمؿ ٟمجد أي٦م ختتتؿ سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري طمٞم٨م يًتٜمٗمر اعمخ٤مـم٥م 

وم٤مًمذي يٕمتؼم هق يمؾ قم٤مىمؾ ﴾ ڈ ڈ﴿ : ُمـ همٗمٚمتف وهمٞمف ، ي٘مقل شمٕم٤ممم 

حيرص قمغم صالح أُمره ، وىمد أوصمر اعمْم٤مرع ذم وم٤مصٚم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م عم٤م ومٞمف سمٕمد 

اإلٟمٙم٤مر ُم٤م يٚمحظ ُمـ طم٨م وشمرهمٞم٥م ذم اًمٌٕمد قمام ُأٟمٙمر ، واًمّمقرة هٜم٤م ىمد سمٕمث٧م ذم 

هذه اًمٗم٘مرات اًم٘مّمػمة واإلي٘م٤مع اًمنيع سمٞم٤من اًمٜمج٤مة وُم٤م أقم٘مٌٝم٤م ُمـ إهالك اًم٘مقم ، 

وهق ُم٤م حي٘مؼ وي١ميمد ؾمٌؼ اًمٜمج٤مة ًمٚمقط وُمـ ُمٕمف  (صمؿ  )وىمد قمٓمػ سمحرف اعمٝمٚم٦م 

ىمٌؾ ٟمزول اًمٕمذاب ، وأن اإلهالك يم٤من قم٘م٥م ذًمؽ ، وأن اًمؽمشمٞم٥م اًمذي طمّمؾ ذم 

ؾمقرة إقمراف وسم٘مٞم٦م اًمًقر يم٤من قمغم أصٚمف ، وم٤مًمقاو أوم٤مدت سمًٞم٤مىمٝم٤م شمرشمٞم٥م إطمداث ، 

واهلل أقمٚمؿ ، إن اعمراد هٜم٤م ذم هذا اإلجي٤مز اًمالوم٧م واًمدوم٘م٤مت اًمنيٕم٦م هق اإلؿم٤مرة إمم 

اًمٜمج٤مة وسمٞم٤من قمٔمٛمتٝم٤م ، ومٝمل ُمًٜمدة إمم وٛمػم اجلالًم٦م ، وم٤مهلل ىمد اُمتـ قمغم قمٌده وُمـ آُمـ 

سمف هبذا اًمٗمْمؾ طمٞم٨م أهٚمؽ اًمٔم٤معملم ، وىمد ضم٤مء ذًمؽ ذم صقرة هيٕم٦م شمٌلم احلًؿ ذم 

أُمرهؿ ، وهبذا وم٤مًمّمقرة شم٨ٌم اًمث٤ٌمت واًمتًٚمٞم٦م ، وومٞمٝم٤م إحي٤مء سم٤مإلٟمذار واًمتحذير ًمٙمٗم٤مر 

                                                           

 ( . 116 / 23 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )
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إي٘م٤مع هيع يتالءم ُمع إجي٤مز اعمٕمٜمك ويزيده  ُمٙم٦م ، إهن٤م صقرة هيٕم٦م ُمتدوم٘م٦م ُمقضمزة ذات

ووقطم٤ًم ذم ٟمؼماشمف اعمتت٤مًمٞم٦م اًمتل شمٌٕم٨م صقشم٤ًم إي٘م٤مقمٞم٤ًم يتقهمؾ ُمع اعمٕم٤مين إمم اًمٜمٗمس ومتِمع 

اًمدٓٓت ًمتتًع وشمِمػم إمم ُم٤م ـمقي ُمـ أطمداث ىمد شمْمٛمٜمتٝم٤م إًمٗم٤مظ ذم إجي٤مزه٤م 

اًمٌديع، واًمّمقرة واعمِمٝمد هٜم٤م ومٞمف شمّمقير ًمٗمْمؾ اهلل قمغم ٟمٌٞمف ذم إٟمج٤مئف وشمٙمريٛمف ، 

. وسمذًمؽ مل يٙمـ ومٞمٝم٤م سمروز ًمّمقر اًمٕمذاب وهقًمف 

: ما ورد يف سورة الذاريات  (ب

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڃ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

.   [ 37 - 31: أي٤مت  ]  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ

اسمتدأ اعمِمٝمد هٜم٤م سمخٓم٤مب إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمٛمالئٙم٦م وردهؿ قمٚمٞمف طمٞم٨م 

ظم٤مـمٌٝمؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ومل ٟمجد هذا اخلٓم٤مب سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ، ومٞمام ُم٣م ُمـ اًمًقر اًمٙمريٛم٦م 

ر يمالُمف سم٤مًمٗم٤مء وذم ذًمؽ إؿم٤مرة أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ىمد ومٝمؿ أن اًمرؾمؾ اًمٙمرام  وىمد ُصدِّ

مل ي٠مشمقا ُمـ أضمؾ اًمٌِم٤مرة وم٘مط ، سمؾ يم٤من هلؿ أُمر آظمر أهؿ ، ومحًـ ىمقًمف هلؿ ُم٤م 

ؼ هذا وم٠مظمؼموين ُم٤م ومّمٞمح٦م قمغم » واًمٗم٤مء هٜم٤م . ظمٓمٌٙمؿ ذم إجي٤مز سمديع  ُمٕمٜمك إذا حت٘مَّ

 شأُمريمؿ اًمذي ضمئتؿ ًمف ؾمقى اًمٌِم٤مرة
()

 . 

                                                           

 ( . 15 / 14 )روح اعمٕم٤مين ًمألًمقد ( )
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إُمر اًمٕمٔمٞمؿ واًمِمديد وًم٘مد شمٜم٤مؾم٧ٌم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمع ُم٘م٤مم اخلقف : واخلٓم٥م 

وآوٓمراب ذم ؿم٠من جملء اًمرؾمؾ اًمٖمري٥م اًمذي يٜمٌئ قمـ أُمر ظمٓمػم ي٘مقل 

وم٢من ىمٚم٧م هؾ ذم اخلٓم٥م وم٤مئدة ٓ شمقضمد ذم همػمه ُمـ إًمٗم٤مظ ؟ » : اًمرازي رمحف اهلل 

 : ٟم٘مقل ٟمٕمؿ ، وذًمؽ ُمـ طمٞم٨م إن إًمٗم٤مظ اعمٗمردة اًمتل شم٘مرب ُمٜمٝم٤م وهل 

وأُمث٤مهل٤م ٓ شمدل قمغم قمٔمؿ إُمر ، وأُم٤م اخلٓم٥م ومٝمق  (اًمِمٖمؾ ، وإُمر ، واًمٗمٕمؾ  )

 ُم٤م  )إُمر اًمٕمٔمٞمؿ ، وقمٔمؿ اًمِم٠من يدل قمغم قمٔمؿ ُمـ قمغم يده يٜم٘ميض ، وم٘م٤مل 

أي ًمٕمٔمٛمتٙمؿ ٓ شمرؾمٚمقن إٓ ذم قمٔمٞمؿ ، وًمق ىم٤مل سمٚمٗمظ ُمريم٥م سم٠من ي٘مقل  (ظمٓمٌٙمؿ 

 ُم٤م ؿمٖمٚمٙمؿ اخلٓمػم ؟ وأُمريمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ؟ ًمٚمزم اًمتٓمقيؾ ، وم٤مخلٓم٥م أوم٤مد اًمتٕمٔمٞمؿ ُمع 

 شاإلجي٤مز
()

وهق ُم٤م يالئؿ إجي٤مز اعمِمٝمد وسمٜم٤مء اًمًقرة قمغم اإلجي٤مز وذم إو٤موم٦م  

اخلٓم٥م إمم وٛمػم اعمالئٙم٦م ٕهنؿ هؿ ُمـ ؾمٞم٘مقم سم٤معمٝمٛم٦م سم٠مُمر احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ وذم 

طمذف طمرف اًمٜمداء سمٞم٤من ًم٘مرب اعمالئٙم٦م ُمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ىمرسم٤ًم طمًٞم٤ًم 

وُمٕمٜمقي٤ًم ، وهق مل ي٘مؾ هذا اًم٘مقل إٓ سمٕمد أن ذه٥م قمٜمف اًمروع واؾمت٘مرت ٟمٗمًف 

وقمٚمؿ سم٠مهنؿ رؾمؾ اهلل ، وم٠ًمهلؿ قمـ ُمٝمٛمتٝمؿ ، ومج٤مء ضمقاب اًمرؾمؾ قمغم ؾم١ماًمف 

واجلٛمٚم٦م  ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ ًمٞمٌٞمٜمقا ًمف اعمٝمٛم٦م اًمتل أرؾمٚمقا ُمـ أضمٚمٝم٤م 

ضم٤مءت ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين وىمد صدرت سم٤مًمت٠ميمٞمد ًمٚمخؼم ًمتح٘مٞم٘مف وسمٞم٤من 

صمٌقشمف وًمقىمققمف ذم ضمقاب ؾم١مال ُم٘مدر ، وذم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل إؿم٤مرة إمم قمٚمؿ 

ًمٚمتح٘مػم  (ىمقم  )إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم سمٛمرؾمٚمٝمؿ وهق اهلل قمز وضمؾ ، وضم٤مء شمٜمٙمػم 

                                                           

 ( . 645 / 7 )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازي ( )
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قمدل قمـ وٛمػمهؿ إمم » واًمذم ، وزيد قمغم ذًمؽ وصٗمٝمؿ سم٤معمجرُملم طمٞم٨م 

 شاًمقصػ اًمٔم٤مهر ، ًمتًجٞمؾ إومراـمٝمؿ ذم اإلضمرام
()

  .

إّن وصػ اًم٘مقم . وهق إُمر اًمذي ُمـ أضمٚمف ُأرؾمؾ اًمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب 

سم٤مإلضمرام ومٞمف ُم٤ًمرقم٦م إمم إيْم٤مح ُمرشمٙمٌٝمؿ ووم٤ًمدهؿ ىمٌؾ أن يت٤ٌمدر إمم اًمٜمٗمس 

احلزن وإؾمك قمٚمٞمٝمؿ ، وًمٚمتخٗمٞمػ قمغم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم وهق جي٤مدل ذم ىمقم 

ًمقط وم٠مُمر اهلل ٓ حيؾ إٓ قمغم يمؾ يم٤مومر ُمتجؼم ُمنف ، إنَّ وصػ اًم٘مقم سم٤مإلضمرام 

ومٞمف شمٕمٚمٞمؾ ُمٜمذ اًمٌداي٦م سمام ؾمٞم٠مشمٞمٝمؿ وحيؾ هبؿ ُمـ ضمزاء ُم٘م٤مسمؾ ، وىمد اظمتٍمت هذه 

اًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م ذح وومّمؾ ُمـ سمٞم٤من قمـ أومٕم٤مهلؿ ومٞمام ُم٣م ُمـ اًمًقر اًمتل ومّمٚم٧م ذم 

ؿم٠مهنؿ واًمّمقرة هٜم٤م هتتؿ سم٢مسمراز اًمٗمٔم٤مقم٦م واًمره٦ٌم ُمٜمذ ًم٘م٤مء اعمالئٙم٦م سم٢مسمراهٞمؿ طمتك 

شمؿ اًمٕمذاب وطمؾَّ سم٤مًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، وم٤مإلجي٤مز وـمّل إطمداث اجل٤مٟمٌٞم٦م فم٤مهر ذم 

ىمدم اجل٤مر واعمجرور  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ اعمِمٝمد هٜم٤م وىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ 

قمغم اعمٗمٕمقل سمف ًمٌٞم٤من اظمتّم٤مصٝمؿ هبذا اًمٕمذاب ، وومٞمف شمٕمجٞمؾ ًمٓمٛم٠مٟم٦م  (قمٚمٞمٝمؿ  )هٜم٤م 

إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م إن هذا اًمٕمذاب ظم٤مص هب١مٓء اعمجرُملم ٓ يتٕمداهؿ إمم 

همػمهؿ ، ومٚمقط وُمـ آُمـ سمف ذم ُم٠مُمـ ُمٜمف سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم وىمدرشمف ، وضم٤مء شمٜمٙمػم احلج٤مرة 

:ًمٌٞم٤من ومٔم٤مقمتٝم٤م ويمثرهت٤م ، وىم٤مل شمٕم٤ممم  .  ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿  

هذه أي٦م وىمٕم٧م ُمقىمع اًمتذيٞمؾ ًم٘مّم٦م اعمح٤مورة اًمتل دارت سملم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف 

. اًمًالم واعمالئٙم٦م 

                                                           

 ( . 7 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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ومّمٞمح٦م ٕهن٤م شمٗمّمح قمـ يمالم ُم٘مدر هق ُم٤م ذيمر ذم  (وم٠مظمرضمٜم٤م  )واًمٗم٤مء ذم 

ؾمقرة هقد ُمـ جملء اعمالئٙم٦م إمم ًمقط وُم٤م طمدث ًمف ُمع ىمقُمف ، وم٤مًمت٘مدير ومحٚمقا 

سم٘مري٦م ًمقط وم٠مُمرٟم٤مهؿ سم٢مظمراج ُمـ يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ اعم١مُمٜملم وم٠مظمرضمقهؿ
()

وُمـ يم٤من  ) 

يقطمل سمقضمقد ًمقط وُمـ ُمٕمف ذم وؾمط اًم٘مري٦م وًمٞمًقا ( ذم ) طمرف اًمٔمرومٞم٦م  (ومٞمٝم٤م 

ًمٞمِمػم إمم ؾم٥ٌم ٟمج٤مهتؿ وهق اإليامن اًمذي  (اعم١مُمٜملم  )ذم ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م ، وىم٤مل ُمـ 

رومع ُمٜمزًمتٝمؿ وأظّمر اهلل قمٜمٝمؿ سم٘مدرشمف ٟمزول احلج٤مرة طمتك ظمرضمقا ُمـ اًم٘مري٦م آُمٜملم 

   ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ : ؾم٤معملم وىمد همٜمٛمقا اًمرمح٦م واًمٗمقز ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 شومام وضمدٟم٤م شمٗمريع ظمؼم قمغم ظمؼم وُمـ ُمزيدة ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل» 
()

  .

إٟمف ظمت٤مم يٌٕم٨م احلنة واًمتًٚمٞم٦م ، وهٙمذا ٟمجد أن أي٤مت ريمزت قمغم صقرة 

اإلهالك ، وأفمٝمرت ؿمخّمٞم٤مت إطمداث وأسمرزهتؿ قمـ ـمريؼ احلقار اعمِمخص 

اًمذي أطمٞم٤م ًمٜم٤م اًمّمقرة وضمٕمٚمٝم٤م ُمًتحية شم٨ٌم ٟمذر اًمره٦ٌم واخلقف ، وشمؼمز 

إٟمج٤مء اهلل ًمرؾمقًمف وُمـ ُمٕمف ، وشمٌلم أمهٞم٦م اإليامن ذم اًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمذاب إن 

اإلجي٤مز ؾمٛمتف سم٤مرزة ذم اعمِمٝمد طمٞم٨م اظمُتٍم احلقار اًمذي دار سملم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف 

اًمًالم واعمالئٙم٦م وُم٤م يم٤من ُمـ اهتامُمف سمِم٠من ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم يمام ورد ذم ؾمقرة 

اًمٕمٜمٙمٌقت وـمقي هٜم٤مُم٤م دار سملم ًمقط وىمقُمف ىمٌؾ ٟمزول اًمٕمذاب : ٕن اعمِمٝمد 

ُمٌٜمل ُمـ أوًمف قمغم اإلجي٤مز اًمذي يتٗمؼ ُمع ُمقوقع اًمًقرة وسمٜم٤مئٝم٤م وؾمٞم٤مىمٝم٤م اعمٌٜمل 

                                                           

 ( . 7 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )

 ( . 7 / 27 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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قمغم اًمتٝمديد واًمتخقيػ ُمـ قمذاب اهلل ، وىمد اسمتدأ اعمِمٝمد سم١ًمال إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف 

اًمًالم قمـ ُمٝمٛم٦م اًمرؾمؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومج٤مء اجلقاب ذم إجي٤مز يٜمٗمذ هيٕم٤ًم إمم ذيمر 

واىمٕم٦م اإلهالك وطمّمقل اًمٜمج٤مة ذم مجؾ ىمّمػمة شمريمز قمغم ذيمر أمهٞم٦م اإليامن ، وأٟمف 

اًم٥ًٌم إقمٔمؿ ذم طمّمقل اًمٜمج٤مة وحت٘م٘مٝم٤م وسمدوٟمف يٙمقن اهلالك واًمدُم٤مر عمـ 

يتقارى ظمٚمػ ٟمذر » يمذب وأقمرض ويم٤من احلدي٨م قمـ إٟمج٤مء ًمقط وُمـ ُمٕمف 

اًمٕمذاب ، ووـم٠مة آٟمت٘م٤مم طمتك إن ًمقـم٤ًم مل ُيذيمر سحي٤ًم ذم هذا اعمقوع ، مم٤م يدل 

 شقمغم أن اًم٘مّم٦م ُمًقىم٦م ًمٚمتخقيػ واًمتٝمديد
()

  .

وذم اخلت٤مم يٌلم اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ىمد شمرك ُمـ أصم٤مر اًمِم٤مهدة واًمقاوح٦م ُم٤م يدل 

قمغم هالك أهؾ هذه اًم٘مري٦م عمـ سمٕمدهؿ ، وُمٜمٝمؿ يمٗم٤مر ُمٙم٦م اعمٕمرولم اًمذيـ يٛمرون 

قمغم هذه أصم٤مر ُمّمٌحلم وسم٤مًمٚمٞمؾ ٓ يٕمتؼمون ، وذم هذا اخلت٤مم حتذير ُمِمع وإٟمذار 

هلؿ إن مل ي١مُمٜمقا وم٢من ُمّمػمهؿ ؾمٞمٙمقن يمٛمّمػم ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ إُمؿ ، وضم٤مء 

چ چ ڇ ﴿ اًمتٕمٌػم سم٤مخلقف ذم صٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم دمدد اخلقف واؾمتٛمراره ٓؾمتٛمرار أي٤مت اعمققمٔم٦م ذم اًمٌٞم٤من  ﴾ ڇ

واًمقوقح ، وأن طم٤مل اعم١مُمـ ذم شمرىم٥م وظمقف ُمًتٛمر طمتك يٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم 

ومٞمدظمؾ ذم أُمٜمف ورمحتف ، إن اخلت٤مم هٜم٤م يٙمِمػ قمـ اًمٖمرض ُمـ إيراد اعمِمٝمد وهق 

. اًمتخقيػ ُمـ قمذاب اهلل وٟم٘مٛمتف 

                                                           

 . 67حمٛمد إُملم اخليي ص / ُمـ أهار طمروف اًمٕمٓمػ ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ د( )
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: ما ورد يف سورة القمر  (جـ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

[. 39-33: أي٤مت ]﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

اسمتدأ اعمِمٝمد هٜم٤م سمذيمر اًمتٙمذي٥م ُمٜمذ اًمٌداي٦م ، وذم ذًمؽ إجي٤مز سمديع ايمتٗمل سمف 

قمـ شمٗمّمٞمؾ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٙمذي٥م ، وهق ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مق اًمًقرة ذم اإلجي٤مز وايمتٗم٤مًء سمام 

ذيمر ذم ُمِم٤مهد ؾم٤مسم٘م٦م ُمرَّ ومٞمٝم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمًقر اًمتل ٟمزًم٧م ىمٌؾ ؾمقرة اًم٘مٛمر 

واعمِمٝمد هٜم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م سمام ورد ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت يٚمحظ ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ ، وهق ُم٤م 

يٜم٤مؾم٥م شم٘مدم اًمًقرة ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمٜمزوزم قمغم ؾمقرة اًمذاري٤مت وشمٗمّمٞمؾ صقرة 

اإلهالك يتالءم ُمع ُم٘م٤مم اًمؽمهٞم٥م واًمتٝمقيؾ واًمتحذير اًمذي ؾم٤مرت قمٚمٞمف اًمًقرة 

وسمٜمٞم٧م قمٚمٞمف وهل هتدد اعمنميملم ذم إقمراوٝمؿ ، وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمدظمقل ُم٤ٌمذة 

 : قمغم صقرة اإلهالك دون اًمتٓمرق ٕىمقال اعمٕمرولم وضمداهلؿ ، ومج٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ذم مجٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين اًمٜم٤مؿمئ قمـ اإلظم٤ٌمر ﴾ چ چ چ ڇ﴿ 

قمـ ىمقم ًمقط سم٠مهنؿ يمذسمقا سم٤مًمٜمذر ، وىمد ُأيمد اخلؼم ٕن ُمْمٛمقٟمف طم٘مٞم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م 

وسمالهم٦م اًمٜمٔمؿ احلٙمٞمؿ شمّمقغ هذه احل٘م٤مئؼ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم أؾم٤مًمٞم٥م ومخٛم٦م ُمثؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

ًمٚمتٕمٔمٞمؿ واًمتٗمخٞمؿ وىمد ُأؾمٜمد اإلرؾم٤مل إمم وٛمػم اًمٕمٔمٛم٦م  (طم٤مص٤ًٌم  )وضم٤مء شمٜمٙمػم 

ًمتٗمخٞمٛمف وىمدم اجل٤مر واعمجرور قمغم اعمٗمٕمقل ًمٌٞم٤من اظمتّم٤مص اًم٘مقم هبذا اًمٕمذاب وذم 
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. طمرف آؾمتٕمالء سمٞم٤من ًمتٛمٙمـ اًمٕمذاب وشمًٚمٓمف قمٚمٞمٝمؿ وىمٝمره وإه٤مٟمتف هلؿ 

واحل٤مص٥م احلج٤مرة اعمرؾمٚم٦م
()

ويمٚمٛم٦م احل٤مص٥م ذم إي٘م٤مقمٝم٤م وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ  

ُمٕمٜمك شمّمقر اًمِمدة واًمٕمٜمػ ، وشمٔمٝمر ًمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم ضمديدًا ُمـ ضمقاٟم٥م اًمّمقرة مل 

ٟمٚمحٔمف ومٞمام ُم٣م ُمـ ىمٌؾ إهن٤م شمّمقر ًمٜم٤م وىمع احلج٤مرة قمغم اًم٘مقم ومٜمحـ هٜم٤م ٟمِم٤مهد 

اًمتٕمذي٥م اًمٜم٤مزل وُم٤م أعمح٧م إًمٞمف يمٚمٛم٦م احل٤مص٥م ُمـ إؿم٤مرة إمم ُمّم٤مطم٦ٌم اًمريح 

 شريح شمرُمل سمحج٤مرة» ًمٚمحج٤مرة ومٝمل 
()

  .

ر ؿمدة اًمقىمع وم٤محلج٤مرة أرؾمٚم٧م ُمـ قمٚمق ، صمؿ هل هتٌط قمٚمٞمٝمؿ ذم  وهذا يّمقِّ

هقم٦م ضم٤مذسم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمريح اًمتل شمقضمٝمٝم٤م ًمٚمٝمدف ، ومتحّمٌٝمؿ هب٤م ، وىمد ىمدم 

اإلظم٤ٌمر سمٕمذاهبؿ ذم صدر اعمِمٝمد ًمٚمدًٓم٦م قمغم شمٜم٤مهل اًمٗمٔم٤مقم٦م ومٞمام ارشمٙمٌقه ُمـ ضمرم 

. قمّجؾ هلؿ اهلل سمًٌٌف اًمٕمذاب 

آؾمتثٜم٤مء هٜم٤م ىمد يٙمقن ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمغم  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

أٟمف اؾمتثٜم٤مء ُمـ اًم٘مقم ، وىمد وصػ اًم٘مقم هٜم٤م سم٤مًمتٙمذي٥م واًمْمالل وقمغم هذا 

يٚمحظ اظمتالف اجلٜمًلم ومٞمٙمقن آل ًمقط همػم داظمٚملم ذم طمٙمؿ إرؾم٤مل اًمٕمذاب ، 

 وإٟمام هق ظم٤مص سم٤مًم٘مقم اًمٔم٤معملم وقمغم ذًمؽ شمٙمقن إٓ هٜم٤م سمٛمٕمٜمك ًمٙمـ أي ًمٙمـ 

ُمـ اًمْمٛمػم ذم » آل ًمقط ٟمجٞمٜم٤مهؿ سمًحر ، وجيقز أن يٙمقن آؾمتثٜم٤مء ُمتّماًل 

جمرُملم ، أي إمم ىمقم أضمرُمقا مجٞمٕم٤ًم إٓ آل ًمقط ، وم٤مًم٘مقم واإلرؾم٤مل ؿم٤مُمالن 

                                                           

 ( . 122 / 27 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 ( . 361 / 7 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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ًمٚمٛمجرُملم وهمػمهؿ ، واعمٕمٜمك أٟم٤م أرؾمٚمٜم٤م إمم ىمقم أضمرُمقا يمٚمٝمؿ إٓ آل ًمقط ًمٜمٝمٚمؽ 

 شإوًملم وٟمٜمجل أظمريـ
()

  .

ومتٙمقن ُمٝمٛم٦م اًمرؾمؾ ُمٝمٛمتلم ، ُمٝمٛم٦م ذم اإلهالك ، وُمٝمٛم٦م ذم اًمتٜمجٞم٦م ، ومٙم٤من 

. اإلرؾم٤مل هٜم٤م ًمٚمٕمذاب ًم٘مقم ًمقط وًمٚمتٜمجٞم٦م ًمٚمقط وُمـ آُمـ ُمٕمف 

ُمٗمّمقًم٦م قمام ىمٌٚمٝم٤م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين وهق  (ٟمجٞمٜم٤مهؿ سمًحر  )وضم٤مءت مجٚم٦م 

ٟمّجٞمٜم٤مهؿ أي شمٜمجٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م سم٤مًمتدري٩م : ُم٤م طم٤مهلؿ ؟ وم٘مٞمؾ : ضمقاب عمـ يم٠مٟمف ىم٤مل 

واًمًحر اًمًدس إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ  (سمًحر  )وذيمر أول اًمنموع إلٟمج٤مئٝمؿ وم٘م٤مل 

وهق اًمقىم٧م اًمذي يٙمقن ومٞمف اإلٟم٤ًمن ٓؾمٞمام اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل ذم هم٤مي٦م اًمٖمٗمٚم٦م 

سم٤مٓؾمتٖمراق ذم اًمٜمقم وًمذًمؽ ٟمجد أن اهلل شمٕم٤ممم يذيمر اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٚمٜمج٤مة سم٘مقًمف  

هؾ هذا خمتص هبؿ : أي قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا ًمِمٙمرهؿ وعم٤م يم٤من يم٠مٟمف ىمٞمؾ  ﴾ ڎ ڎ ڈ﴿ 

اإلٟمج٤مء ُمـ سملم اًمٔم٤معملم ، أضم٤مب سم٘مقًمف يمذًمؽ ٟمجزي ُمـ ؿمٙمر أي ُمثؾ هذا اإلٟمج٤مء 

اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ضمزاًء هلؿ ٟمجزي سم٘مدرشمٜم٤م وقمٔمٛمتٜم٤م ُمـ ؿمٙمر
()

  .

شم٘مدم اؾمؿ اإلؿم٤مرة اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ﴾ ژ ژ ڑ ڑ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمالهتامم سمٛمدًمقل اؾمؿ اإلؿم٤مرة ، وذم ذًمؽ إجي٤مز أهمٜمك قمـ  (ٟمجزي  )قمغم قم٤مُمٚمف 

اًمتٓمقيؾ ، وم٤مجلزاء عّم٤م يم٤من قمٔمٞماًم ٓ ي٘م٤مس ىمدره ؿمٌف سمٛمِم٤مر إًمٞمف سم٤مؾمؿ اإلؿم٤مرة اًمتل 

ًمٚمٌٕمٞمد ًمإلؿمٕم٤مر سمٕمٚمق ىمدره وسمٕمد ُمرشمٌتف ذم اًمٙمامل واًمٗمْمؾ ، أي ُمثؾ ذًمؽ اجلزاء 

                                                           

 ( . 232 / 3 )يٜمٔمر شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 ( . 362 / 7 )يٜمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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اًمٙم٤مُمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ٟمجزي اًمٙم٤مُمٚملم ذم اًمِمٙمر واإليامن وذم ضمٕمؾ اعمًٜمد إًمٞمف ٟمقن 

اًمٕمٔمٛم٦م ومٞمف ُمزيد حت٘مٞمؼ عمْمٛمقن اجلزاء وشمٕمٔمٞمؿ ًمف وضم٤مءت اجلٛمٚم٦م قم٤مُم٦م ذم 

اإلوم٤مدة ًمتِمٛمؾ آل ًمقط ، ويمؾ ُمـ ؿمٙمر ُمـ اًمٕم٤معملم ًمٌٞم٤من أن ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمع 

 اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مين قمـ مجٚم٦م » قم٤ٌمده أمجٕملم ذم جم٤مزاهتؿ ٓ ختتٚمػ ، وهذه اجلٛمٚم٦م 

سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ُمٕمٝم٤م ُمـ احل٤مل ، أي إٟمٕم٤مُم٤ًم ٕضمؾ أٟمف ؿمٙمر ، ومٗمٞمف  (ٟمجٞمٜم٤مهؿ سمًحر  )

إيامء سم٠من إهالك همػمهؿ ٕهنؿ يمٗمروا ، وهذا شمٕمريض سم٢مٟمذار اعمنميملم وسمِم٤مرة 

 شًمٚمٛم١مُمٜملم
()

  .

. ﴾ ک ک ک گ گ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ُم١ميمدة دومٕم٤ًم ًمتقهؿ اؾمتنماف اًم٤ًمُمع أن ٓ يٙمقن ًمقط قمٚمٞمف 

اًمًالم ىمد أٟمذرهؿ وظمقومٝمؿ سمقىمقع اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ إن مل يتٌٕمقه ، ومج٤مء اًمت٠ميمٞمد هٜم٤م سمالم 

:  أذه٤مهنؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم اًم٘مًؿ وىمد ًمتح٘مٞمؼ ُمْمٛمقن اخلؼم ًمدى اعمخ٤مـمٌلم وشم٘مريره ذم

. ُمْم٤موم٦م إمم وٛمػم اجلالًم٦م ًمٌٞم٤من ؿمديد قمذاسمف ﴾ ک﴿ 

ووطمد إؿم٤مرة إمم أٟمف ٓيًتٝم٤من سمٌمء ُمـ قمذاسمف ، سمؾ إظمذة اًمقاطمدة يم٤مومٞم٦م » 

عم٤م ًمٜم٤م ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م ومٝمل همػم حمت٤مضم٦م إمم اًمتثٜمٞم٦م ، ودل قمغم أن إٟمذاره يم٤من ضمديرًا 

 شسم٤مًم٘مٌقل ًمٙمقٟمف واوح احل٘مٞم٘م٦م
()

  .

وذم اًمٙمٚمٛم٦م وشمريمٞمٌٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم سمديٕم٦م جلق اًمًقرة وُم٘م٤مُمٝم٤م اعمٜمذر اًمذي يٜمحدر 

                                                           

 ( . 205 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 363 / 7 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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ذم هقم٦م إي٘م٤مع يم٠مٟمف ىمذائػ ُمتت٤مسمٕم٦م ، واًمٙمٚمامت ذم اعمِمٝمد شمتالىمك وشمتٜم٤مؾمؼ ذم 

دًٓمتٝم٤م ، وم٤محل٤مص٥م ، واًمٌٓمش شمتآزر ذم إسمراز صقرة اًمؽمهٞم٥م واًمتخقيػ ُمـ 

أي يمذسمقا وشمٙمٚمٗمقا اًمِمؽ اًمقاهل وضم٤مء ﴾ گ گ﴿ : اًمٕمذاب ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 

مجع اًمٜمذر ًمٌٞم٤من شمٙمرر دقمقة ًمقط هلؿ وإٟمذاراشمف ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمٝمؿ ذم يمؾ ُمرة إٓ أن 

. يمذسمقا وأقمروقا 

وم٤مٟمتٝمٙمقا طمرُم٦م اًمٜمذير وم٘م٤مل ُم٘مًاًم ٕن » صمؿ إهنؿ دم٤موزوا يمؾ ذًمؽ اإلقمراض 

 شُمثؾ ذًمؽ ٓ يٙم٤مد ي٘مع ومال يّمدق
()

  .

وهٜم٤م أوضمز ُم٤م ذيمر ومٞمام ُم٣م ُمـ ﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ 

اًمًقر اًمتل ومّمٚم٧م ذم هذا اًمِم٠من ، ومٚمؿ ُيذيمر هٜم٤م ٟمزول اًمْمٞمقف قمٜمده وُم٤م أص٤مسمف 

ُمـ سم٠مس عم٤م قمٚمؿ ىمقُمف هبؿ ومج٤مءوا إًمٞمف هيرقمقن واىمتحٛمقا سمٞمتف ، ايمُتٗمل هٜم٤م هبذا 

اإلجي٤مز اعمقطمل سم٠مًمٗم٤مفمف عم٤م ـُمِقَي ُمـ أطمداث ؾم٤مسم٘م٦م ، واعم٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم إجي٤مز وهٜم٤م 

ٟمجد أن اًمًقرة شم٠ميت سمٌمء ضمديد مل يٚمحظ ذم اًمًقر اًم٤ًمسم٘م٦م ، وهق ـمٛمس اعمالئٙم٦م 

ٕقملم اًم٘مقم اًمذيـ ضم٤مءوا إمم ًمقط ، وهبذا ٟمجد اًمتٙم٤مُمؾ اًمٌديع ذم سمٜم٤مء صقرة 

اًمٕمذاب وىمّمتف ُيذيمر ذم يمؾ ؾمقرة ُمٜمٝم٤م ُم٤م يالئؿ هدف اًمّمقرة وٟمً٘مٝم٤م ذم 

حم٤موًم٦م رى اًمٙم٤مره ؿمٞمئ٤ًم سم٘مٌقل ُم٤م يمرهف وهل ُمٗم٤مقمٚم٦م ُمـ : واعمراودة » اًمًٞم٤مق 

راد يرود رودًا إذا ذه٥م ورضمع ذم أُمر ، ُمثٚم٧م هٞمئ٦م ُمـ يٙمرر اعمراضمٕم٦م واعمج٤مدًم٦م 

 ُمٕمٜمك دومٕمقه وسومقه ومٕمدي  (راوده  )هبٞمئ٦م اعمتٍمف صمؿ اًمراضمع ووٛمـ 

                                                           

 ( . 363 / 7 )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( )
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وأؾمٜمد اعمراودة إمم وٛمػم ىمقم ًمقط وإن يم٤من اعمراودون ٟمٗمرًا ُمٜمٝمؿ ٕن ُم٤م  (قمـ  )سمـ

 شراودوا قمٚمٞمف هق ُمراد مجٞمع اًم٘مقم سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ شمٕمٞملم ُمـ يٗمٕمٚمف
()

  .

أي ؾمقيٜم٤مه٤م ُمع ؾم٤مئر اًمقضمقه ، ومّم٤مرت سمحٞم٨م ٓ يرى هل٤م : وـمٛمًٜم٤م أقمٞمٜمٝمؿ 

ؿمؼ ، وهذا ىمقل أيمثر اعمٗمنيـ
()

  .

وهل صقرة شمؼمز ًمٜم٤م ذم ُمْمٛمقهن٤م اٟمٓمالىمٝمؿ سمٕمد اًمٓمٛمس هرسم٤ًم ُمنقملم إمم 

اًم٤ٌمب ٓ هيتدون إًمٞمف يّم٤مدُمقن اجلدران ظمقوم٤ًم مم٤م هق أقمٔمؿ ، ًم٘مد يم٤من اًمقىم٧م ًمٞماًل 

ويم٤من اًمٓمٖم٤مة ىمد اىمتحٛمقا داره ًمٞمّمٚمقا إمم وٞمقومف ، وم٠مص٤مهبؿ قمذاب اًمٓمٛمس 

ٕقمٞمٜمٝمؿ وُم٤م أؿمده٤م ُمـ ُم٤ٌمدرة حل٘متٝمؿ ىمٌؾ أن حيؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب وأصؾ 

اًمٓمٛمس إزاًم٦م إصمر سم٤معمحق
()

  .

إن يمٚمٛم٦م اًمٓمٛمس هٜم٤م شمّمقر ُمًخ اهلل ًمٚم٘مقم اعمٜمدومٕملم إمم سم٤مب ًمقط طمٞم٨م 

ؾمقت اعمالئٙم٦م أقمٞمٜمٝمؿ سمقضمقهٝمؿ ومزاًم٧م صقرهت٤م واٟمٛمحك أصمره٤م وذه٥م وقُءه٤م 

ومٙم٤من ذًمؽ ٟمٙم٤مًٓ ُمـ اهلل قمٔمٞماًم طمٞم٨م ذه٧ٌم قمٜمٝمؿ ٟمٕمٛم٦م اًمٌٍم وذًمؽ ُمـ أؿمد 

إرضار إن اًمّمقرة هٜم٤م أؿمد وأره٥م ُمـ اًمٓمٛمس قمغم إقملم طمٞم٨م أصٌح ُمٙم٤من 

اًمٕملم يم٠من مل يٙمـ ُمـ ىمٌؾ
()

  .

                                                           

 ( . 206 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ( . 302 / 13) ، شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( 122 / 27 )يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

 . 307ص  (اًمٓم٤مء  )اعمٗمردات يمت٤مب ( )

وهٜم٤م اؾمتٕم٤مرة  [ 65: ؾمقرة يس  ]﴾ ھ ھ ے ے ۓ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم أي٦م اعمامصمٚم٦م هل٤م ( )

طمٞم٨م ؿمٌف قمٛمك اًمٌٍم ووم٘مده سم٤مًمٓمٛمس وهق اًمتٖمٓمٞم٦م احلًٞم٦م ًمتٛمقيؾ ُم٤م يّمٞمٌٝمؿ ُمـ اٟمت٘م٤مم اهلل هلؿ 
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وهق ُم٘مقل ىمقل حمذوف دل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق  ﴾ ڱ ڱ ڱ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

وهق اًمٕمٛمك ، أي أًم٘مك اهلل ذم  ﴾ ڱ ڱ﴿ اًمٙمالم ًمٚمٜمٗمر اًمذيـ ـمٛمًٜم٤م أقمٞمٜمٝمؿ 

ٟمٗمقؾمٝمؿ أن ذًمؽ قم٘م٤مب هلؿ
()

  .

اؾمتٕم٤مرة شمٍمحيٞم٦م شمٌٕمٞم٦م ، واعمًتٕم٤مر ًمف ؿمدة  ﴾ ڱ﴿ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اإلطم٤ًمس سم٤مٕمل ، وضم٤مء قمٓمػ اًمٜمذر قمغم اًمٕمذاب سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمٕمذاب شمّمديؼ 

ُأيمدت اجلٛمٚم٦م هٜم٤م ًمت٠ميمٞمد ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ : ًمٚمٜمذر وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . ملسو هيلع هللا ىلصهمرض اًمتحذير واإلٟمذار ًمٙمٗم٤مر ىمريش اعمٕمرولم قمـ دقمقة حمٛمد 

ضم٤مءهؿ اًمٕمذاب وىم٧م اًمّم٤ٌمح ، واًمٌٙمرة هل أول اًمٜمٝم٤مر وومٞمٝم٤م : وصٌحٝمؿ 

ُمٕمٜمك اًمتٕمجٞمؾ ًمت٘مدُمٝم٤م قمغم ؾم٤مئر أوىم٤مت اًمٜمٝم٤مر وًمذًمؽ ي٘م٤مل ًمٙمؾ ُمتٕمجؾ ذم أُمر 

سمٙمر
()

  .

وإسمراز اًمقىم٧م هٜم٤م يزيد ُمـ طمدة اًمؽمهٞم٥م ذم إـم٤مر اًمّمقرة واعمِمٝمد ، وضم٤مء 

يِمػم إمم قمٔمؿ اًمٌالء وقمٔمؿ اًمٜم٘مٛم٦م طمتك ص٤مر اًمٕمذاب  (صٌح  )اًمٗمٕمؾ اعمْمٕمػ 

                                                          

واًمًٞم٤مق ذم ؾمقرة يس يتٛمِمك ُمع أي٦م وشمٕمديتٝم٤م سمحرف اجلر قمغم ومٝمل شمٕمٜمك أن اًمٓمٛمس قمغم اًمٌمء 

هق طمجٌف وإظمٗم٤مؤه يمام يقطمل سمف طمرف آؾمتٕمالء دون حمق إقملم وأُم٤م ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر وم٘مد أزال اهلل 

  ، 117ُمـ أهار طمروف اجلر ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ ص  )يٜمٔمر سمتٍمف . أسمّم٤مرهؿ وحم٤م أقمٞمٜمٝمؿ 

 . 118ص 

 ( . 206 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 . 57ص  (سمٙمر  )يٜمٔمر اعمٗمردات ُم٤مدة ( )
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ٌِّح ، ويم٠مٟمف يٖمػم قمٚمٞمٝمؿ يم٢مهم٤مرة اًمٕمدو اًمذي ي٤ٌمهم٧م  جمًاًم حمًقؾم٤ًم يتحرك ويّم

ظمّمٛمف وهق ذم دقم٦م وراطم٦م وهمٗمٚم٦م ُمـ أُمره ، إهن٤م صقرة طمًٞم٦م ُمِمٕم٦م شمٌٕم٨م ذم 

اًمٜمٗمس هقل اًمٕمذاب وصقرشمف ذم اخلٞم٤مل وضم٤مء شمٜمٙمػم اًمٕمذاب ًمتٗمخٞمٛمف وسمٞم٤من 

أي قمذاب صم٤مسم٧م ُمتٛمٙمـ ُمٜمٝمؿ ُمتقاصؾ ذم ؿمدشمف  (ُمًت٘مر  )قمٔمٛمتف وهقًمف ، وىم٤مل 

وىمقشمف همػم ُمٜم٘مٓمع طمتك أومٜم٤مهؿ ، واًمّمقرة هٜم٤م شمٜم٘مؾ ًمٜم٤م ُمٕم٤مسة اًم٘مقم ًمٚمٕمذاب 

وٓ ٟمجد ذم هذه ﴾ ۀ ہ ہ﴿ : ورؤيتٝمؿ ًمف طمٞم٨م خي٤مـمٌقن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أي٦م شمٙمرارًا طمٞم٨م يٚمحظ أهن٤م ومٞمام ؾمٌؼ خت٤مـم٥م ُمـ ـمٛم٧ًم أقمٞمٜمٝمؿ ، وهٜم٤م 

خت٤مـمٌٝمؿ مجٞمٕم٤ًم قمٜمد ٟمزول اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ ، وم٤مًم٘مقم يم٤مٟمقا يذوىمقن اًمٕمذاب طمتك شمؿ 

اؾمتئّم٤مهلؿ قمٜمد ذوق اًمِمٛمس ، وم٤مًمٕمذاب اًمذي ٟمزل هبؿ سمدأ قمٜمد ـمٚمقع اًمّمٌح 

ذم أول اًمٜمٝم٤مر واؾمتٛمرَّ ُمًت٘مرًا قمٚمٞمٝمؿ يذوىمقٟمف وهؿ أطمٞم٤مء طمتك ضم٤مء وىم٧م 

اًمنموق وم٠مظمذهتؿ اًمّمٞمح٦م ، وم٤معمٕمذب قمٜمدُم٤م ي٠مشمٞمف اًمٕمذاب ويرى هقًمف ويٕم٤مس 

أطمداصمف أؿمد قمذاسم٤ًم وهقًٓ ممـ ٓ يرى ُم٤م جيري طمقًمف أو ُي٘م٣م قمٚمٞمف هيٕم٤ًم ىمٌؾ أن 

يرى أهقال اًمٕمذاب وؿمديد ٟم٘مٛمتف ، إن اًمّمقرة هٜم٤م شمٌٕم٨م اإلحي٤مءات اعمتت٤مًمٞم٦م 

﴾ ۀ ہ ہ﴿ : واإلٟمذارات اعمِمٕم٦م ًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م قمٜمدُم٤م ٟمتدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم 

طمٞم٨م صدق اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف سمٛمجلء اًمٕمذاب ، ومتح٘مؼ صدق ٟمذره ، وُم٤م ذًمؽ سمٌٕمٞمد 

قمـ يمؾ ىمقٍم أقمروقا واسمتٕمدوا ويمذسمقا ، ًم٘مد قُمرو٧م صقرة اإلهالك ذم وم٘مرات 

ىمّمػمة وإي٘م٤مع هيع ذم ؾمقرة سمٜمٞم٧م يمٚمٝم٤م قمغم اإلجي٤مز ، ويم٤من أقمٔمؿ أهداومٝم٤م 

اًمزضمر واًمردع عمنميمل ُمٙم٦م ومٚمذًمؽ اسمتدأت اًمّمقرة ذم شمٗمّمٞمؾ أطمداث اإلهالك 

دون ٟمٔمر إمم ُم٤م شمؿ ُمـ جم٤مدًم٦م وطمقار سملم ًمقط وىمقُمف أو سملم ًمقط واعمالئٙم٦م ىمٌؾ 



 

 
 

 

410 

ٟمزول اًمٕمذاب ، إن اًمًقرة شمٕمرض ًمٜم٤م صقر اإلهالك ًمألُمؿ اًمٖم٤مسمرة ُمتت٤مسمٕم٦م طمتك 

إن اعمت٤مسمع هل٤م ٓ يٙم٤مد يًؽمد أٟمٗم٤مؾمف وم٤مٕطمداث متيض ُمٜمحدرة ذم إجي٤مز وهقم٦م 

إي٘م٤مع يتالءم ُمع ضمق اًمًقرة وؾمٞم٤مىمٝم٤م اعمٜمذر اعمرقم٥م ، وىمّم٦م ًمقط ىمد اشمًٛم٧م هبذه 

. اًمًٛم٦م اًمتل اشمًٛم٧م هب٤م اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م 

وهٙمذا ٟمجد صقرة اًمٕمذاب ًم٘مقم ًمقط شمقضمز وشمٗمّمؾ وذم اعمقضمزة ٟمرى 

آهتامم سم٢مسمراز ظمؼم اًمٜمج٤مة ويِم٤مر إمم إهالك اًمٔم٤معملم يمام ًمقطمظ ذم ؾمقرة إقمراف 

طمٞم٨م ذيمرت أن اًم٘مقم أُمٓمروا وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٌلم ٟمقع اًمٕمذاب اًمذي ُأرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ 

وىمد شمٜم٤مؾم٥م هذا اإلجي٤مز ُمع ؾمٞم٤مق اًمًقرة ويمقهن٤م ىمد ٟمزًم٧م ذم ُمرطمٚم٦م ُمت٘مدُم٦م ُمـ 

ُمراطمؾ اًمدقمقة
()

صمؿ ٟمرى هذا اإلجي٤مز يتقؾمع ذم ؾمقرة هقد ويٗمّمؾ ذم ىمّم٦م  

اًم٘مقم وُم٤م ًم٘مٞمف اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ُمـ قمٜم٧م ُمٕمٝمؿ ىمٌؾ أن حيؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب ، وذم هذا 

اًمتٗمْمٞمؾ ٟمرى صقرة اهلقل وومٔم٤مقم٦م اًمٕمذاب سمام يقاومؼ ؾمٞم٤مق اًمًقرة وُم٘م٤مُم٤مهت٤م 

اًمتل قمٚم٧م ومٞمٝم٤م طمدة اإلٟمذار واًمتٝمقيؾ ، ويم٤من ًمٕمرض ىمّم٦م ىمقم ًمقط أيمؼم وأقمٔمؿ 

 ويتٌع ؾمقرة هقد ذم هذا اًمتٗمّمٞمؾ ُم٤م ورد ذم ؾمقرة ملسو هيلع هللا ىلصأصمر ذم اًمتًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

احلجر إٓ أهن٤م ىمد يمِمٗم٧م ًمٜم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم آظمر وهق جملء أهؾ اعمديٜم٦م إمم سمٞم٧م ًمقط وىمد 

ر ًمٜم٤م جملء قمٚمٞم٦َّم اًم٘مقم  يم٤مٟم٧م ؾمقرة هقد ُمـ ىمٌؾ وهل أؾمٌؼ ذم اًمٜمزول شمّمقِّ

واًم٤ًمدة وهق أومٔمع ُمـ جملء أهؾ اعمديٜم٦م ، وىمد ًم٘مل ٟمٌل اهلل ًمقط ُمٕمٝمؿ اًمٙمرب 

واًمِمدة طمتك أقمٚمٛمتف اعمالئٙم٦م سم٠مهنؿ رؾمؾ اهلل وـمٛم٧ًم قمغم أقمٞمٜمٝمؿ ، ويم٤من جملء 

                                                           

. طمٞم٨م ريمزت قمغم ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة ( )
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أهؾ اعمديٜم٦م أظمػ قمغم ًمقط طمٞم٨م إٟمف ىمد قمٚمؿ أٟمف ذم ُمٕمٞم٦م رسمف وطمٗمٔمف وىمد أقمٚمٛمتف 

اعمالئٙم٦م ىمٌؾ جمٞمئٝمؿ سم٠مهنؿ رؾمؾ اهلل وهٙمذا دمري إطمداث يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ومٞمام 

سمٕمد ، صمؿ ٟمٚمحظ اًمّمقرة شم٠ميت ذم أًمٗم٤مظ ُمقضمزة ُمِمٕم٦م ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت شمريمز قمغم 

ُمِمٝمد اإلهالك دون ٟمٔمر إمم احلقار اًمذي دار ُمٗمّماًل سملم ًمقط وىمقُمف سمؾ إهن٤م 

شمذيمر طمقار إسمراهٞمؿ ُمع اعمالئٙم٦م ذم إجي٤مز هيع يدظمٚمٜم٤م إمم ره٦ٌم اعمِمٝمد صمؿ إمم 

صقرة اًمٕمذاب ويم٤من هذا ُم٤م ـمٌع سمف اعمِمٝمد ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت سمام يتٗمؼ ُمع ضمقه٤م 

احل٤مزم اعمٜمذر طمتك إذا وصٚمٜم٤م إمم ؾمقرة اًم٘مٛمر وضمدٟم٤مه٤م شمدظمؾ ُم٤ٌمذة قمغم ذيمر 

صقرة اًمٕمذاب وهقًمف ذم وم٘مرات ُمقضمزة وإي٘م٤مع هيع شمذيمر ضم٤مٟم٤ًٌم ذم اًمّمقرة مل 

يٚمحظ ُمـ ىمٌؾ ذم اًمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م ، أٓ وهق ـمٛمس إقملم عمـ أهرع ُمنقم٤ًم إمم 

سمٞم٧م ًمقط يريدون سمْمٞمٗمف اًمًقء ، صمؿ ٟمٚمحظ اًمره٦ٌم ذم اعمِمٝمد وىمد ذيمرت ومٞمف يمٚمٛم٦م 

اًمٌٓمش وذيمر ومٞمف شمّمٌٞمح اًمٕمذاب ًمٚم٘مقم مم٤م جيٕمؾ اعمِمٝمد ذم طمدة يالئؿ ضمقَّ 

. اًمًقرة اعمٜمحدر ذم ره٦ٌم وهق ضمق إٟمذار وزضمر ًمٚمٛمٙمذسملم 

وه٤م هل صقرة قمذاب ىمقم ًمقط شمتقزع قمغم اًمذيمر احلٙمٞمؿ سمام يقاومؼ أضمقاء 

اًمًقر وؾمٞم٤مىم٤مهت٤م وُم٘م٤مُم٤مهت٤م ، ٟمرى اًمّمقرة شمتدرج ذم طمدهت٤م طمتك شمّمؾ إمم اًمذروة 

ذم اًمًقر اًمتل ٟمزًم٧م ذم ُمرطمٚم٦م ؿمديدة ُمـ ُمراطمؾ اًمدقمقة اعمحٛمدي٦م ًمتٙمقن إٟمذارًا 

. ؿمديدًا وشمرهٞم٤ًٌم ًمٚمٛمٙمذسملم واهلل أقمٚمؿ 
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.  ُم٤م ورد ذم ؾمقرة إقمراف وهقد :املبحث األول 

.  ُم٤م ورد ذم ؾمقريت اًمِمٕمراء واًمٕمٜمٙمٌقت :املبحث الثاين 
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املبحح األٔه 

وا ٔرد يف سٕرة األعزاف ِٕٔد 

: ما ورد يف سورة األعراف  (1

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥م 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 [ . 93 - 91: أي٤مت  ]﴾       

ضم٤مء ذيمر قم٤مىم٦ٌم ىمقم ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد أن قمرو٧م اًمًقرة ًمدقمقة 

ؿمٕمٞم٥م ىمقُمف إمم اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م اىمؽمن ُمٕمٝم٤م ُمـ دقمقة إمم شمّمحٞمح ُم٤م ومًد ُمـ 

ُمٕم٤مُمالهتؿ اعم٤مًمٞم٦م طمٞم٨م سمخًقا اًمٜم٤مس أؿمٞم٤مءهؿ ومل يٗمقا سم٤مًمٙمٞمؾ ، وهٙمذا ٟمجد 

طمٞم٨م اٟمتٝم٧م  ( 90 - 85 )احلقار واجلدال يًتٛمر سملم ؿمٕمٞم٥م وىمقُمف ُمـ أي٦م 

اعمج٤مدًم٦م سمتٝمديد اعمأل ُمـ ىمقُمف ًمف سم٤مإلظمراج ُمـ ىمريتٝمؿ ، ومل يٙمتٗمقا سمذًمؽ سمؾ 

ؾ اًمًٞم٤مق هب٤م ذم  طمذروا اًمٜم٤مس ُمـ اشم٤ٌمقمف ، ومج٤مء ذيمر اًمٕم٘مقسم٦م ًم٘مقُمف طمٞم٨م قمجَّ

ضم٤مءت اًمٗم٤مء هٜم٤م ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمٚمتٕم٘مٞم٥م واًمًٌٌٞم٦م طمٞم٨م شمرشم٥م قمغم يمٗمرهؿ وإقمراوٝمؿ ٟمزول اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ ، 

وم٤مٕظمذ ُمت٥ًٌم قمـ شمٙمذيٌٝمؿ ويمٗمرهؿ ، واًمٗم٤مء ذم اىمؽماهن٤م سم٤مًمٗمٕمؾ أظمذ شمدل قمغم 

اًمنقم٦م ذم إظمذ ، وذم إؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم اًمرضمٗم٦م ووم٤مقمؾ اًمٕمذاب هق اهلل شمٕم٤ممم 

ًمتّمقير ودمًٞمؿ اًمٕمذاب ذم صقرة وهٞمئ٦م ُمٚمٛمقؾم٦م ويم٠من اًمٕمذاب أىمٌؾ سمٜمٗمًف 
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إًمٞمٝمؿ ًمٞم٠مظمذهؿ وذم ذًمؽ هتقيؾ وشمٗمٔمٞمع ُٕمر اًمرضمٗم٦م ، وإظمذ يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ 

هق شمٜم٤مول اًمٌمء سم٤مًمٞمد وهق هٜم٤م ُمًتٕم٤مر ًمإلهالك اًمذي أطم٤مط سم٤مًم٘مقم إطم٤مـم٦م أظمذ ، ُمع 

ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ دًٓم٦م قمغم آضمتث٤مث وآؾمتئّم٤مل واًمتٛمٙمـ ، ومٚمٞمس ًمٚمٛم٠مظمقذ ىمدرة وٓ 

ومٙم٤مك ، إّن اًمرضمٗم٦م هٜم٤م ضم٤مءت ذم صقرة حمًقؾم٦م شمٚم٘مل ذم اًمٜمٗمس فمالل اًمرقم٥م واهلٚمع ، 

وذم شمريمٞم٥م طمروومٝم٤م شمّمقير سمديع ًمٚمحدث قمٜمدُم٤م ٟمت٠مُمؾ ذم صٗم٤مت شمٚمؽ احلروف وم٤مًمراء 

ذم شمٙمرر صقشمف اعمتت٤مسمع قمٜمدُم٤م يٓمرق اًمٚم٤ًمن قمغم اًمٚمث٦م ذم هقم٦م يقطمل أسمدع إحي٤مء سمتٚمؽ 

اًمرقمِم٦م اًمتل شمٜمت٤مب إرض ، ي٤ًمقمده ذم ذًمؽ صقت اًمٗم٤مء وصقت اجلٞمؿ وهق صقت 

ص٤مُم٧م جمٝمقر ًمثقي طمٜمٙمل اٟمٗمج٤مري ُمريم٥م
()

 . 

قمٓمٗم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ﴾ ہ ہ ہ ھ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

ؾمٌ٘مٝم٤م سمٗم٤مء اًمتٕم٘مٞم٥م ، وذم ذًمؽ شمّمقير ًمنقم٦م اإلهالك اًمذي طمّقل اًم٘مقم ذم 

حلٔم٤مت أضم٤ًمدًا ظم٤مُمدة ٓ طمراك هب٤م ىمد طمؾ هب٤م اعمقت واًمٌغم ، طمٞم٨م وىمٕمقا قمغم 

إرض سقمك قمغم وضمقهٝمؿ ىمد صٕم٘مقا وأص٤مسمتٝمؿ اًمرضمٗم٦م ، ًم٘مد وىمٕمقا ضم٤مصمٛملم 

قمغم إرض ، واجل٤مصمؿ هق اعمتٚمٌد اًمالصؼ هب٤م قمغم اًمريم٥م واًمقضمف يمام جيثؿ اًمٓم٤مئر 

وأصؾ اجلثقم ًمألرٟم٥م وؿمٌٝمٝم٤م
()

  .

وذم ذًمؽ شمّمقير ًمٗمٔم٤مقم٦م ُم٤م أص٤مهبؿ ، وسمٞم٤من حل٘م٤مرهتؿ وطم٘م٤مرة ُمآهلؿ ُمـ 

ظمالل شمّمقير اهلٞمئ٦م اًمتل أصٌحقا قمٚمٞمٝم٤م ، وىمد شمٜم٤مؾم٥م إيراد اًمرضمٗم٦م هٜم٤م ذم هذا 

                                                           

 . 198حمٛمقد ؾمٕمران ص / قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م د: يٜمٔمر ( )

 . (ُم٤مدة ضمثؿ  )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ( )
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پ پ ڀ ﴿ اًمًٞم٤مق اًمذي هّدد ومٞمف اعمأل سم٢مظمراج ؿمٕمٞم٥م ُمـ ىمريتٝمؿ 

وم٠مرضمٗمقا سمٜمٌل اهلل وُمـ  [ 88: أي٦م  ]﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

اشمٌٕمف وم٠مظمذهتؿ اًمرضمٗم٦م
()

  .

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم 

 [ . 92: أي٦م  ]﴾ ﮹

اؾمت٠مٟمٗم٧م أي٦م هٜم٤م احلدي٨م قمـ صقرهتؿ سمٕمد أن هٚمٙمقا ، وذم ذًمؽ سمٞم٤من 

وشم٠ميمٞمد ًمّمقرة اًمٗمٜم٤مء اًمذي يِمػم إمم ؿمدة أصمر اًمٕمذاب اعمًت٠مصؾ طمٞم٨م ؿمٌٝمقا سمٕمد 

إهاليمٝمؿ سمح٤مل ُمـ مل يقضمد ومل يٙمـ ًمف ُم٘م٤مم ذم اًمدٟمٞم٤م طمتك إن اًمذي يٛمر سمدي٤مرهؿ 

. يِمؽ ذم أصؾ وضمقدهؿ ُمـ ىمٌؾ 

ويرضمح أن يٙمقن أص٤مهبؿ زًمزال ُمع اًمّمقاقمؼ » ي٘مقل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر 

سمحٞم٨م اطمؽمىم٧م أضم٤ًمدهؿ ، وظمًػ هلؿ ذم إرض واٟم٘مٚم٧ٌم دي٤مرهؿ ذم سم٤مـمـ 

إرض ومل يٌؼ رء أو سم٘مل رء ىمٚمٞمؾ ، ومٝمذا هق وضمف اًمِمٌف وًمٞمس وضمف اًمِمٌف 

 شطم٤مًم٦م ُمقهتؿ : ٕن ذًمؽ طم٤مصؾ ذم يمؾ ُمٞم٧م وٓ خيتص سم٠مُمث٤مل ُمديـ
()

واًمٗمٕمؾ  

يًتحي طم٤مهلؿ طمٞمٜمام يم٤مٟمقا ذم ُمٖمٜمك وٟمٕمٞمؿ وطمْم٤مرة وطمريم٦م  (يٖمٜمقا  )اعمْم٤مرع 

                                                           

 ( . 369 / 10 )يٜمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( )

 ( . 14 / 9 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

 ىمد ُمرَّ ؾم٤مسم٘م٤ًم شم٘مرير أن اًمذي أص٤مب اًم٘مقم ص٤مقم٘م٦م أو صقاقمؼ ظمرضم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚم٦م وم٠مسم٤مدهتؿ 

. واًمّمقاقمؼ هل اًمتل زًمزًم٧م إرض ُمـ ؿمدة وىمٕمٝم٤م وىمقة صقهت٤م واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ 
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وٟمامء يمؾ ذًمؽ ىمد ومٜمل واظمتٗم٧م ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة ويم٠مهن٤م مل شمٙمـ ، إهن٤م صقرة اًمٗمٜم٤مء 

. اجلامقمل اًمذي ي٨ٌم اًمٜمذر واًمره٦ٌم ذم اًم٘مٚمقب احلٞم٦م واًمٕم٘مقل اعمتقؾمٛم٦م 

إذا ﴾ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴿ شم٘مديؿ اعمًٜمد إًمٞمف ذم ىمقًمف » و

ومٕماًل واقمتؼم اعمًٜمد ومٕمٚمٞم٤ًم ومٝمق شم٘مديؿ إلوم٤مدة شم٘مقي احلٙمؿ وإن  (يم٤مٟمقا  )اقمتؼمت 

سمٛمٜمزًم٦م اًمراسمٓم٦م ، وهق اًمٔم٤مهر وم٤مًمت٘مقي طم٤مصؾ ُمـ ُمٕمٜمك اًمثٌقت  (يم٤من  )اقمتؼمت 

 شاًمذي شمٗمٞمده اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م
()

  .

وذم شمٙمرار وصٗمٝمؿ سم٤مًمتٙمذي٥م قمـ ـمريؼ اعمقصقل وصٚمتف ومٞمف إسمراز ًمِمٜم٤مقم٦م 

ُمرشمٙمٌٝمؿ طمٞم٨م يمذسمقا احلؼ اًمٔم٤مهر واؾمتحٌقا قمٚمٞمف اًمْمالل واًمٕمٛمك ، وُأسمرز اؾمؿ 

اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ًمٙمقٟمف يم٤من طمج٦م وُمٌٞمٜم٤ًم ًمٚمحؼ سمٚمٞمٖم٤ًم ، واعم٘مّمقد هق شمٕمٔمٞمؿ ؿم٠من 

اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ٕن شمٙمذيٌف أدى إمم ظم٤ًمرة اعمٙمذسملم ، وىمد ورد ذم اًمٙمالم ىمٌؾ اخلؼم 

. ذم صٚم٦م اعمقصقل ٕن اخلؼم ومٞمف ذم وحت٘مػم 

ًمٞمٙمقن ردًا سمديٕم٤ًم قمغم ﴾ ﮷ ﮸ ﮹﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ظمت٤مم أي٦م 

ومج٤مء ىمٍمهؿ هٜم٤م قمغم  ﴾ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ىمقل اعمأل ُمـ ىمٌؾ 

وشمٕمريػ اعمًٜمد سم٤مًمالم أوم٤مد ىمٍمه قمغم  (هؿ  )اخل٤ًمرة وأيمد ذًمؽ سمْمٛمػم اًمٗمّمؾ 

اعمًٜمد إًمٞمف ىمٍمًا إو٤مومٞم٤ًم سمٛمٕمٜمك أن اخل٤ًمرة ٓ شمتٕمداهؿ إمم همػمهؿ ، ومٝمؿ 

اخل٤مهون وًمٞمس سمِمٕمٞم٥م وُمـ آُمـ سمف يمام يم٤من ي٘مرره اعمأل حمذريـ ُمـ اشم٤ٌمقمف ، 

وأـمٚم٘م٧م اخل٤ًمرة هٜم٤م ًمتِمٛمؾ يمؾ ظم٤ًمرة ، وم٤مًم٘مقم ظمنوا دٟمٞم٤مهؿ وأٟمٗمًٝمؿ 

                                                           

 ( . 14 / 9 )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( )
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وظمنوا آظمرهتؿ صمؿ هؿ ذم قمذاب رهبؿ ؾمٞمخٚمدون ، وم٤مخل٤ًمرة واحلنة دائٛم٦م 

ض سم٤معمخ٤مـمٌلم ُمـ  قمٚمٞمٝمؿ ، ويمؾ ذًمؽ حيٛمؾ ُمـ اإلؿم٤مرات واًمتٜمٌٞمٝم٤مت ُم٤م يٕمرِّ

 وصدَّ اعمأل ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤مَس قمـ دقمقشمف ، وضم٤مَء ذم ظمت٤مم ملسو هيلع هللا ىلصيمٗم٤مر ُمٙم٦م وم٘مد يمذسمقا حمٛمدًا 

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﴿ : اعمِمٝمد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ﴾        

واًمٗم٤مء هٜم٤م ًمٚمؽمشمٞم٥م واًمتٕم٘مٞم٥م ، طمٞم٨م يم٤من شمقًمٞمف قمٜمٝمؿ سمٕمد أن ُأهٚمٙمقا ، وًمٕمؾ 

ظم٤مـم٥م ٟمٗمًف  ًم٘متغم سمدر ، صمؿ إٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ملسو هيلع هللا ىلصظمٓم٤مسمف هلؿ يمخٓم٤مب اًمٜمٌل 

ًمٞمٓمرد ُمـ ٟمٗمًف  ﴾    ﴿ سم٤مؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري ذم ىمقًمف 

احلزن ومٝمؿ ٓ يًتح٘مقن أن ي٠مؾمػ قمٚمٞمٝمؿ ، وم٘مد اظمت٤مروا ـمريؼ اًمتٙمذي٥م واًمٙمٗمر 

﮿ ﴿ ومل ي٘مٍمِّ ذم دقمقهتؿ وٟمّمحٝمؿ ، واًمٗم٤مء ذم ومٙمٞمػ ًمٚمتٗمريع قمغم ىمقًمف 

ومّرع آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري قمغم ذًمؽ ٕٟمف عم٤َّم أسمٚمٖمٝمؿ » ﴾ ﯀ ﯁ 

 شوٟمّمح هلؿ وأقمروقا قمٜمف وم٘مد اؾمتح٘مقا همْم٥م ُمـ يٖمْم٥م هلل
()

  .

قمّرومٝمؿ سمجريٛمتٝمؿ طمٞم٨م أفمٝمر ذم ُم٘م٤مم اإلوامر  (قمغم ىمقم يم٤مومريـ  )وىم٤مل 

طمتك يٓمرد ُمـ ىمٚمٌف أي داع ًمٚمحزن قمٚمٞمٝمؿ ، وم٘مد اؾمتح٘مقا ُم٤م طمؾَّ هبؿ ، وهذا 

اخلت٤مم يٓمٌع ذم ٟمٗمس اعمتٚم٘مل رمح٦م وقمٓمػ رؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمغم أىمقاُمٝمؿ وىمد هٚمٙمقا 

ويم٤مٟمقا يتٛمٜمقن طمّمقل اعم٘مّمقد ُمـ هدايتٝمؿ ، إنَّ هذا اخلت٤مم يِمع ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل 
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 وىمد طمزن قمغم إقمراض ىمقُمف سم٠من ٓ حيزن قمغم ُمـ يمٗمر وأقمرض وارشم٣م هذا ملسو هيلع هللا ىلص

.  احلريص واًمٓم٤مُمع ذم هداي٦م اًمٜم٤مس أمجٕملم ملسو هيلع هللا ىلصاًمٓمريؼ ، وهق 

: ما ورد يف سورة هود  (2

﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ()ۓ ۓ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

               ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 [ . 95 - 94: أي٤مت  ] ﴾    

اعمِمٝمد هٜم٤م ضم٤مء سمٕمد أن قمرو٧م ؾمقرة هقد ًمدقمقة ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ىمقُمف 

 إمم اهلل شمٕم٤ممم ، خيقومٝمؿ ُمـ قمذاسمف ، ويذيمرهؿ سمٛمـ هٚمؽ ُمـ إُمؿ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ أي٦م 

طمٞم٨م اٟمتٝم٧م اعمج٤مدًم٦م واحلقار سمتٝمديد اًم٘مقم ًمٜمٌٞمٝمؿ وإقمراوٝمؿ قمٜمف  ( 93 - 84) 

ومٕمّجؾ اًمًٞم٤مق سمذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم هيٕم٤ًم ُمقضمزة ذم مجؾ ُمقصقًم٦م سم٤مًمقاو واًمٗم٤مء شمدل قمغم 

شمٕم٤مىم٥م إطمداث ، وهقم٦م اإلهالك واإلٟمج٤مء سمام يٜمٌئ قمـ اًمنقم٦م ذم احلًؿ 

اًمنيع سمٕمد اإلُمٝم٤مل اًمٓمقيؾ ، وىمد ُأفمٝمرت اًمٜمج٤مة ًمٚمٜمٌل وُمـ آُمـ سمف هٜم٤م زي٤مدة 

قمغم ُم٤م ورد ذم ؾمقرة إقمراف ٕن اعم٘م٤مم واًمًٞم٤مق اىمت٣م ذًمؽ ، وم٘مد هددوا ؿمٕمٞم٤ًٌم 

هٜم٤م هتديدًا سحي٤ًم وازدادوا ذم قمتقهؿ وم٠مفمٝمرت اًمٜمج٤مة اًمتل اىمؽمٟم٧م سمرمح٦م ُمـ اهلل 

                                                           

اعمِمٝمد هٜم٤م ضم٤مء ُمٕمٓمقوم٤ًم سم٤مًمقاو قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف ومل يٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء ٕٟمف مل يت٘مدم وقمٞمد سمقىم٧م ُمٕملم يمام ذم ( )

ويم٤من  . ( 572 / 3ٟمٔمؿ اًمدرر  ). ىمّمتل ص٤مًمح وًمقط قمٚمٞمٝمام اًمًالم يت٥ًٌم قمٜمف اعمجلء ويتٕم٘مٌف 

اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو يدل قمغم اًمؽمشمٞم٥م أي شمرشم٥م قمغم قمدم إيامهنؿ وشمٙمذيٌٝمؿ جملء اًمٕمذاب ويم٤من ىمد 

هددهؿ سم٤مًمٕمذاب جمٛماًل وم٘م٤مل هلؿ سم٠من يرشم٘مٌقا اًمٕمذاب طمتك يّمدىمقا حتذيره وٟمذيره عم٤م يمذسمقا ومحًـ 

.  اًمٕمٓمػ هٜم٤م سم٤مًمقاو دون اًمٗم٤مء 
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وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم قمٔمٞمؿ اعمٜم٦م ، وم٤مًمرمح٦م ُمالزُم٦م هلؿ ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ ، واًمّمقرة ىمد 

ىم٤مرٟم٧م سملم صقرة اإلهالك وظمؼم اًمٜمج٤مة ًمتؼمز ًمٚمٛمت٠مُمؾ ُم٤م سملم اًمّمقرشملم ُمـ 

اظمتالف يتٕمٛمؼ أصمره ذم اًمٜمٗمس ، ومػمهمٌٝم٤م ذم ـمريؼ اًمٜمج٤مة ، ويرهٌٝم٤م ُمـ ـمريؼ 

اهلالك ، واًمّمقرة هٜم٤م ذيمرت أن اًم٘مقم أهٚمٙمقا سم٤مًمّمٞمح٦م وهق صقت اًمّم٤مقم٘م٦م 

اعمٝمٚمٙم٦م ، وىمد شمٜم٤مؾم٥م ذيمر اًمّمٞمح٦م ُمع ؾمٞم٤مق اًمًقرة اًمتل شمٕمٚمق ومٞمٝم٤م ٟمؼمة اإلٟمذار 

آؾمتٝمزاء سمٜمٌل اهلل ؿمٕمٞم٥م » واًمؽمهٞم٥م وشمٜم٤مؾم٥م ذيمره٤م ُمع اًمًٞم٤مق اًمذي يٌدو ومٞمف 

ىم٤مًمقا ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ ذم ىمقهلؿ 

 شاًمتٝمٙمؿ وآزدراء ومٜم٤مؾم٥م أن شم٠مشمٞمٝمؿ صٞمح٦م شمًٙمتٝمؿ
()

  .

وهٜم٤م ٟمجد شمٓم٤مسم٘م٤ًم سملم صقرة اًمٕمذاب ًم٘مقم ؿمٕمٞم٥م وصقرة اًمٕمذاب ًم٘مقم 

ذم . ص٤مًمح ، طمٞم٨م احتدا ذم اإلهالك سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م ، وًمٕمؾ ظمت٤مم اعمِمٝمد يِمػم إمم ذًمؽ 

ومٞمف  (يمام سمٕمدت صمٛمقد  )ومٗمل ىمقًمف ﴾      ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

شمِمٌٞمف ًمٚمٌٕمد اًمذي هق اٟم٘مراض ُمديـ سم٤مٟم٘مراض صمٛمقد ، ووضمف اًمِمٌف اًمتامصمؾ ذم 

اًمٕم٘م٤مب وم٘مد ورد ذيمر اًمرضمٗم٦م واًمّمٞمح٦م ذم قمذاب اًم٘مقُملم ، وًمٕمؾ هذا يِمػم إمم 

 احت٤مد قمذاهبام سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م ، وُم٤م اًمرضمٗم٦م واًمّمٞمح٦م إٓ آصم٤مر ًمتٚمؽ اًمّم٤مقم٘م٦م اعمدوي٦م

وجيقز أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ اًمتِمٌٞمف آؾمتٓمراد سمذم صمٛمقد ٕهنؿ يم٤مٟمقا أؿمد »  

ضمرأة ذم ُمٜم٤مواة رؾمؾ اهلل ، ومٚمام هتٞم٠م اعم٘م٤مم ٓظمتت٤مم اًمٙمالم ذم ىمّمص إُمؿ اًم٤ٌمئدة ٟم٤مؾم٥م 
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 شأن يٕم٤مد ذيمر أؿمدمه٤م يمٗمرًا وقمٜم٤مدًا ومِمٌف هٚمؽ ُمديـ هبٚمٙمٝمؿ
()

  .

ًم٘مد شمٓم٤مسمؼ اعمِمٝمد ذم طمدشمف وهقًمف ُمع ضمقِّ اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ، وأوصمر اعمّمدر 

ٕن ومٞمف ٟمقع شم٠ميمٞمد ٓ ي٘مقم سمف اًمٗمٕمؾ ًمٙمقن اًمٗمٕمؾ  ﴾   ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ُمت٘مٞمد سم٤مًمزُمـ واعمّمدر قم٤مٍر ُمـ اًمت٘مٞمٞمد ، وُمـ صمؿ يم٤من أسمٚمغ ُمـ ذيمر اًمٗمٕمؾ ، 

ف اًم٘مقم سم٤مؾمٛمٝمؿ ًمذُمٝمؿ ، وأويت سمالم اجلر عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك آظمتّم٤مص  . وقُمرِّ
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املبحح الجاٌ٘ 

وا ٔرد يف سٕرت٘ الظعزاء ٔالعٍهبٕت 

: ما ورد يف سورة الشعراء  (1

  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

: أي٤مت  ]﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

189 - 191 . ] 

ضم٤مء إيراد صقرة اإلهالك ًم٘مقم ؿمٕمٞم٥م هٜم٤م ُمقضمزة يمام ُمّر ذم اًمًقر اًم٤ًمسم٘م٦م 

وىمد وردت قم٘م٥م اعمح٤مورةاًمتل مت٧م سملم ؿمٕمٞم٥م وىمقُمف وهق يدقمقهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم 

ومل يٙمـ ُمـ ىمقُمف إٓ أن أقمروقا قمـ دقمقشمف واهتٛمقه سم٤مًمًحر واًمٙمذب ، وحتدوه 

ڃ ڃ ﴿ : أن يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب ، ومج٤مء ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 قمٓمٗم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ طمقار شمٌلم اٟمتٝم٤مء اًم٘مقم  ﴾ ڃ چ چ

إمم اإلقمراض واًمتٙمذي٥م ، وهل يمٚمٛم٦م شمٚمخص ُمقىمػ اًم٘مقم وشمؼمزه ُم٘مروٟم٤ًم 

 إٟمام  )ومّمٞمح٦م أي ومتٌلم ُمـ ىمقهلؿ » سم٤مًمٕمذاب اًمذي ضم٤مء سمًٌٌف ، وم٤مًمٗم٤مء هٜم٤م 

أهنؿ يمذسمقه ، أي شمٌلم اًمتٙمذي٥م واًمث٤ٌمت قمٚمٞمف سمام دل قمٚمٞمف ُم٤م  (أٟم٧م ُمـ اعمًحريـ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ ىمّمدوه ُمـ شمٕمجٞمزه إذ ىم٤مًمقا 

ش ﴾ ڦ
()

  .

                                                           

 ( . 187 / 19 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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وذم اىمؽمان اًمٗم٤مء سمٗمٕمؾ اًمتٙمذي٥م وومٕمؾ إظمذ إحي٤مء سمديع سم٤مُمتداد زُمـ 

اًمتٙمذي٥م وآؾمتٛمرار قمٚمٞمف طمتك ضم٤مءهؿ اًمٕمذاب ، واًمّمقرة هٜم٤م شمقوح ضم٤مٟم٤ًٌم 

ڃ ﴿ : ضمديدًا يٙمِمػ قمـ ـمري٘م٦م اًمٕمذاب اًمذي طمّمؾ ًمٚم٘مقم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ؾمح٤مسم٦م فمٚمٚمتٝمؿ ومٚمام شمت٤مُمقا » وقمذاب اًمٔمٚم٦م يمام ي٘مقل اًمٓمؼمي  ﴾ ڃ چ چ

 شحتتٝم٤م اًمتٝم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مرًا وأطمرىمتٝمؿ
()

  .

وًمٕمؾ اًم٘مقم عم٤َّم شمت٤مُمقا حت٧م هذه اًمًح٤مسم٦م سمٕمد أن أشم٤مهؿ احلرُّ اًمِمديد يريدون 

اًمٔمٚم٦م واًمؼماد ظمرضم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّم٤مقم٘م٦م ُمـ اًمٔمٚم٦م وم٘مٓمٕم٧م ٟمٞم٤مط ىمٚمقهبؿ سمّمقهت٤م 

وأهٚمٙمتٝمؿ وأرضمٗم٧م هبؿ إرض
()

، وىمد شمقاوم٘م٧م صقرة اًمٕمذاب هٜم٤م ُمع اًمًٞم٤مق  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ اًمذي ورد ومٞمف ىمقل اًم٘مقم ًمٜمٌٞمٝمؿ 

طمٞم٨م ىم٤مًمقا ذًمؽ قمغم وضمف اًمتٕمٜم٧م واًمٕمٜم٤مد ، ومٜم٤مؾم٥م أن حيؼ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ﴾ ڦ

اؾمتٌٕمدوا
()

 . ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ()ڃ﴿ وىمققمف  

                                                           

 ( . 126 / 19 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( )

هق يقم قمذاهبؿ وصقرشمف ومٞمام روي أن اهلل اُمتحٜمٝمؿ سمحر ؿمديد ، ومٚمام  (يقم اًمٔمٚم٦م  ): ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م ( )

يم٤من ذم ذًمؽ اًمٞمقم همٌم سمٕمض ىمٓمرهؿ ؾمح٤مب ومج٤مء سمٕمْمٝمؿ إمم فمٚمف وم٠مطمس ومٞمف سمردًا وروطم٤ًم ومتداقمقا 

إًمٞمف ، طمتك شمٙم٤مُمٚمقا ومٞمف وم٤موٓمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ شمٚمؽ اًمًح٤مسم٦م ٟم٤مرًا وم٠مطمرىمتٝمؿ ُمـ قمٜمد آظمرهؿ ، وًمٚمٜم٤مس 

شمٓمقيالت ٓ شمث٧ٌم ، واحلؼ أٟمف قمذاب ضمٕمٚمف اهلل فمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ ، وذيمر اًمٓمؼمي  (يقم اًمٔمٚم٦م  )ذم طمدي٨م 

 اعمحرر اًمقضمٞمز . قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل ُمـ طمدصمؽ ُم٤م قمذاب يقم اًمٔمٚم٦م وم٘مد يمذب 

 (4 / 242 . ) 

 ( . 369 / 10 )شمٗمًػم اسمـ يمثػم : يٜمٔمر ( )

ذم إؾمٜم٤مد إظمذ إمم اًمٕمذاب شمّمقير جيًد اًمٕمذاب وجيٕمٚمف ذم صقرة ُمٚمٛمقؾم٦م طمٞم٨م أصٌح اًمٕمذاب ( )

. هق اًمذي ي٠ميت سمٜمٗمًف وي٠مظمذ ويم٠مٟمف قمدو أهم٤مر قمغم اًم٘مقم ذم دي٤مرهؿ 
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  :وذم اىمؽمان اًمٗم٤مء سمٗمٕمؾ إظمذ شمّمقير ًمنقم٦م إظمذ ، وضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ذم مجٚم٦م ُمٗمّمقًم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف اًمٌٞم٤مين ُم١ميمدة سم٢من طمٞم٨م ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ 

ًٓ ُٕمره وُمٕمٔماًم »  يم٤من احل٤مل ُمقضم٤ًٌم ًمٚم١ًمال قمـ يقم اًمٔمٚم٦م ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ُمٝمقِّ

 ش(يم٤من  )وم٠ميمد سم٠من وقمٔمؿ سمـ (إٟمف يم٤من  ): ًم٘مدره 
()

  .

وذم إؾمٜم٤مد اًمٕمٔمٞمؿ وهق صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ إمم وٛمػم اًمٞمقم ُم٤ٌمًمٖم٦م ، وهق 

إؾمٜم٤مد جم٤مزي يٚمٗم٧م إمم هقل ذًمؽ اًمٞمقم وم٢مذا يم٤من اًمٞمقم ، ذم ذاشمف قمٔمٞماًم ومٙمٞمػ 

ؾمٞمٙمقن اًمٕمذاب اًمذي ؾمٞم٘مع ومٞمف ؟ وذم ذًمؽ إؿم٤مرة سمديٕم٦م إمم أن اًمزُمـ يم٠مٟمف ىمد 

اٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ وص٤مر قمذاسم٤ًم ، واًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م حترص قمغم إسمراز قمٜمٍم اًمزُمـ عم٤م 

ًمف ُمـ إحي٤مءات قمٛمٞم٘م٦م ذم إيّم٤مل ٟمذر اًمره٦ٌم ذم اًمٜمٗمس وهل شمت٠مُمؾ زُمـ إطمداث 

. وشمتّمقره 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد 

.  ﴾ ک ک ک ک

ضم٤مء هذا اخلت٤مم حيٛمؾ ٟمؼمة قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمت٠ميمٞمد قمغم يمقن ُم٤م طمّمؾ هل١مٓء اًم٘مقم 

آي٦م وُمققمٔم٦م ًمٚمٜم٤مس ، وىمد ُأيمد سم٢من واًمالم حل٤مضم٦م اعم٘م٤مم إمم ُمزيد ُمـ اًمت٠ميمٞمد ، ومام 

 طمّمؾ ُمـ اًمٕمذاب يم٤من ومٕماًل ظم٤مرضم٤ًم قمـ اًمٕم٤مدة ذم قمرف اًمٌنمي٦م ، واؾمؿ اإلؿم٤مرة 

وهل ًمٚمٌٕمٞمد شمٌلم قمٔمٛم٦م هذا اًمٕمذاب اًمذي يٙمٗمل ذم اعمققمٔم٦م واًمتحذير  (ذًمؽ  )

قمغم اؾمؿ إنَّ عم٤م ومٞمف ُمـ اهتامم سمٌٞم٤من ُمقـمـ أي٦م وحمٚمٝم٤م  (ذم ذًمؽ  )وىمد ىمدم اخلؼم 

                                                           

 ( . 389 / 5 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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﴾ ڈ ڈ ژ ژ﴿ : وهق اًمٕمؼمة وضم٤مء شمٜمٙمػم آي٦م ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ًمتًٚمٞمتف وإيٜم٤مؾمف ذم إقمراض ىمقُمف ، طمٞم٨م إهنؿ مل يٙمقٟمقا سمدقم٤ًم ملسو هيلع هللا ىلصاًمتٗم٤مت إمم اًمٜمٌل 

ڑ ک ک ﴿ : ُمـ إُمؿ وم٘مد يمذب أيمثر ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ وأقمرض وىم٤مل شمٕم٤ممم 

.  ﴾ ک ک

قمٓمٗم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م سم٤مًمقاو ، وذم ذًمؽ شم٠ميمٞمد واهتامم سمِم٠من 

شمنميػ ، ومرسمؽ اعمحًـ إًمٞمؽ  (رسمؽ  ) ، وذم اإلو٤موم٦م ذم يمٚمٛم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

ؾمٞمٕمكم ؿم٠مٟمؽ ويقوح طمجتؽ وسمره٤مٟمؽ ، وىمد ُأيمد ذًمؽ سم٠من ووٛمػم اًمٗمّمؾ 

وشمٕمريػ اعمًٜمد سم٤مًمالم ، ومه٤م يٗمٞمدان اًم٘مٍم ومّم٤مر اعمٕمٜمك إّن رسمؽ هلق اًمٕمزيز 

اًمرطمٞمؿ ٓ همػمه واشم٤ٌمع اًمٕمزيز سم٤مًمرطمٞمؿ ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن قمزشمف وضمؼموشمف ُم٘مروٟم٦م 

سم٤مًمرمح٦م وأن رمحتف شمًٌؼ همْمٌف ، وم٤مهلل مل يٕمذب ىمقُم٤ًم إٓ سمٕمد أن أٟمذرهؿ قم٤مىم٦ٌم ُم٤م 

هؿ ومٞمف ، وأن اهلل يرطمؿ قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ويٜمجٞمٝمؿ ُمـ قمذاسمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ، 

ومتٜم٤مؾم٥م إيراد صٗمتل اًمٕمزيز واًمرطمٞمؿ ذم ظمت٤مم اعمِمٝمد ، وم٤مًمّمقرة محٚم٧م اًمره٦ٌم ذم 

شمّمقير اًمٕمذاب وهق ُم٤م يقاومؼ صٗم٦م اًم٘مقة واًمٕمزة ، وُذيمرت صٗم٦م اًمرمح٦م وهق ُم٤م 

يقاومؼ سمٞم٤من اًمٚمٓمػ ُمع وضمقد اًمٕمٔمٛم٦م واجلؼموت ، وم٤مهلل ًمٓمٞمػ سمٕم٤ٌمده أمجٕملم ، 

. وًمقٓ فمٚمؿ اًمٜم٤مس ٕٟمٗمًٝمؿ عم٤م قمذهبؿ اهلل وأهٚمٙمٝمؿ وأظمرج أوٖم٤مهنؿ 
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: ما ورد يف سورة العنكبوت  (2

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 ()﮴ ﮵ ﮶ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 [ . 37 - 36: أي٤مت  ] ﴾ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

إن اًمّمقرة هٜم٤م ضم٤مءت ُمقضمزة شمؼمز ًمٜم٤م صقرة اًمٕمذاب ودمٕمٚمف ُمٚمٛمقؾم٤ًم ، 

وشمريمز قمغم صقرة اًم٘مقم وىمد هٚمٙمقا ذم هقم٦م طمؾ هبؿ اًمٌغم واًمٗمٜم٤مء ، وأسمرزت 

هٞمئتٝمؿ قمغم إرض سقمك ضم٤مصمٛملم ذم صقرة شمٌٕم٨م طم٘م٤مرة ُمآهلؿ ووٕمٗمٝمؿ ، 

وهت٤موم٧م ىمدرهتؿ طمٞم٨م ؾمٚمٌتٝمؿ اًمرضمٗم٦م ، واؾمتٚم٧م ُمٜمٝمؿ احلٞم٤مة ، وىمد ُأسمرز ذًمؽ ذم 

مجؾ ُمقصقًم٦م سم٤مًمٗم٤مء شمّمقر هقم٦م إظمذ وهقم٦م اًمٗمٜم٤مء ، ومٙم٤من طمًاًم هيٕم٤ًم 

٥م ذم اًمًٞم٤مق اًمذي هيتؿ  وأظمذًا ظم٤مـمٗم٤ًم يٛمثؾ اًم٘مدرة واًم٘مقة اًم٘م٤مهرة وهق ُم٤م يرهِّ

سم٤مًمٞمقم أظمر ، وهٙمذا ٟمجد أن اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ىمد أوضمزت ذم صقرة إهالك ىمقم 

ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ، ودًم٧م قمغم مم٤مصمٚم٦م قمذاهبؿ ًمٕمذاب ىمقم ص٤مًمح ، وىمد يم٤من هذا 

ر أظمذ اًمّم٤مقم٘م٦م اًمنيع ذم حلٔم٤مت ، سمخالف ُم٤م ورد ذم قمذاب  اإلجي٤مز اًمٌديع يّمقِّ

ج وهق أؿمد ُمـ  ىمقم قم٤مد اًمذي اؾمتٛمر قمٚمٞمٝمؿ ًمٞم٤مزم وأي٤مُم٤ًم ًمٞمذوىمقا اًمٕمذاب ذم شمدرُّ

اإلهالك اعم٤مطمؼ اًمنيع ، ويمؾ أُم٦م يم٤مٟم٧م شمٕم٤مىم٥م قمغم ىمدر فمٚمٛمٝم٤م ، وم٤مًمٕمدل اإلهلل 

ي٘ميض سملم اًمٙمٗمرة سمام يالئؿ ضمرائٛمٝمؿ ويٓم٤مسم٘مٝم٤م ، وم٤مجلريٛم٦م ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ واهلل 

. أقمٚمؿ 

                                                           

. ُمرَّ دراؾم٦م ٟمٔمػم هذه أي٦م ُمرارًا ( )



 

 
 

 

 
 
 

انفصم انسادس 
يقارنة تني ضزوب انتنىع يف كم فصم وأسزارها 

 

 : ويِمٛمؾ ُمٌحثلم      

.  ُم٘م٤مرٟم٦م سملم رضوب اًمتٜمقع ذم اًمتّمقير اعمقضمز ًمإلهالك :املبحث األول 

.  ُم٘م٤مرٟم٦م سملم رضوب اًمتٜمقع ذم اًمًقر اًم٘مّم٤مر واًمٓمقال :املبحث الثاين 
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املبحح األٔه 

وكارٌة بني ضزٔب التٍٕع يف التصٕٖز املٕجز لإلِالك 

ورد ذيمر ُمٝمٚمؽ إىمقام ذم إؿم٤مرات وعمح٤مت هيٕم٦م ذم اًمًقر اًمٓمقال وهم٤مًم٤ًٌم 

ُم٤م ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد احلقار اًمذي يتؿ سملم اًمٜمٌل وىمقُمف يدقمقهؿ ومٞمف إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ، 

ومٞمٕمرض إىمقام ويٙمذسمقن أٟمٌٞم٤مءهؿ ، ويٍمون قمغم ُمقاىمػ اًمرومض ًمٚمدقمقة 

وآؾمتٙم٤ٌمر ، ومٞم٠ميت ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم سمٕمد ذًمؽ ُمقضمزة وهذا ُم٤م ٟمٚمحٔمف سم٤مرزًا ذم ؾمقرة 

إقمراف واًمِمٕمراء وهقد
()

وًمٜمٜمٔمر إمم ُم٤م ورد ذم ؾمقرة إقمراف طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم  

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿  :قمـ ُمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح 

 [ . 64: أي٦م  ] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷

ر أطمداصم٤ًم  ًم٘مد وردت اًمّمقرة هٜم٤م ذم أؾمٚمقب ظمؼمي قمؼم إومٕم٤مل اعم٤موٞم٦م ًمتّمقِّ

ُم٤موٞم٦م وىمٕم٧م وحت٘مؼ صمٌقهت٤م
()

، وذم شمقازم هذه إومٕم٤مل ُمٕمٓمقوم٦م سم٤مًمٗم٤مء واًمقاو  

شمّمقير ًمتٕم٤مىم٥م إطمداث يٜمٌئ قمـ هقم٦م اإلهالك واإلٟمج٤مء سمٕمد اعمح٤مضم٦م اًمٓمقيٚم٦م 

واإلُمٝم٤مل اًمٓمقيؾ ، إن قمرض إطمداث ذم إجي٤مز وعمح٦م ظم٤مـمٗم٦م يًتثػم اعمخٞمٚم٦م 

ًمتًتحي شمٗم٤مصٞمؾ
()

ر اًمقاىمع مم٤م   احلدث وجيٕمٚمٝم٤م شمذه٥م ُمذاه٥م ؿمتك ذم شمّمقِّ

                                                           

. سم٤مؾمتثٜم٤مء ىمّم٦م اًمٓمقوم٤من وم٘مد ذيمرت ُمٗمّمٚم٦م ذم ؾمقرة هقد ويمذًمؽ ىمّم٦م ىمقم ًمقط ( )

  .(يمذسمقه ، أٟمجٞمٜم٤مه ، أهمرىمٜم٤م ، يمذسمقا  )وىمقع اعمًٜمد هٜم٤م ذم هذه أي٦م ومٕماًل ُم٤موٞم٤ًم أوم٤مد اًمتح٘مؼ واًمثٌقت ( )

اًمتّمقير اعمقضمز ًمألطمداث شمرك ًمٚمخٞم٤مل هٜم٤م أن يًتحي سم٘مٞم٦م إطمداث ُمـ ظمالل اإليامء ، ومٙمٚمٛم٦م ( )

اًمتٙمذي٥م شمقطمل سم٤معمقىمػ اًمراومض واجلدال اًم٤ًمظمـ اًمذي يم٤من ىمد دار سملم اًم٘مقم وٟمٌٞمٝمؿ ، ويمٚمٛم٦م 

اإلهمراق شمِمػم إمم طم٤مدصم٦م اًمٓمقوم٤من اًمذي قمؿَّ إرض وأهٚمؽ اًم٘مقم وأٟمجك اهلل ُمٜمف ٟمٌٞمف واعم١مُمٜملم يمام 

. ضم٤مء ذًمؽ ُمّمقرًا ذم آي٤مت أظمرى 
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يٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس اعمٕمرو٦م اًم٘مٚمؼ واإلهي٤مم ، وهذا اإلجي٤مز ضم٤مء ُمتالئاًم ُمع هن٩م 

اًمًقرة وؾمػم ُمقوققمٝم٤م طمٞم٨م شمريمز قمغم ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة وهتتؿ سم٤مًمتني٦م قمـ 

 سمام قمرض ًمف ُمـ صقر اإلقمراض ًمألُمؿ قمـ اًمدقمقة إمم اهلل ، وُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

ايمتٜمػ هذا اًمٓمريؼ ُمـ ُمّم٤مقم٥م ، ومج٤مءت صقرة اإلهالك ُمقضمزة شم٨ٌم ذم ىمٚمٌف 

 وذم ىمٚمقب اجلامقم٦م اعم١مُمٜم٦م سمف سم٠من اهلل يٜمٍم رؾمٚمف وُمـ آُمـ هبؿ ذم هن٤مي٦م إُمر ، ملسو هيلع هللا ىلص

وأن اًمٕم٤مىم٦ٌم احلًٜم٦م هلؿ ، ُمع ُم٤م شمٌثف ُمـ إٟمذار وحتذير ًمٚمٛمٕمرولم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م سمام 

ر هلؿ ُمـ طمقار إىمقام ُمع أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ، وأهنؿ عّم٤م أقمروقا يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتٝمؿ  صقِّ

اإلهالك ومٙم٤من هذا هق اعم٘مّمقد واهلدف ُمـ قمرض اًمّمقرة هٜم٤م ، ويم٤من ذم قمرض 

اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة ذم صقرة هيٕم٦م حي٘مؼ اًمت٠مصمػم اًم٘مقي ذم اًمٜمٗمس وي١مدي اًمٖمرض ُمـ 

أىمرب ـمريؼ ، وجيٕمٚمٜم٤م ٟمٜمٗمذ هيٕم٤ًم إمم ُم٤م ي٨ٌم اًمٗمرح واًمنور ًمٚمٜمٌل واعم١مُمٜملم ، 

وإمم ُم٤م ي٨ٌم اًمٜمذر واًمتخقيػ عمنميمل ُمٙم٦م واًمٕم٤مىم٦ٌم هٜم٤م يم٤مٟم٧م ذم صقرهت٤م شمٔمٝمر 

احلًؿ اًمنيع وي٤م ًمف ُمـ وىمع ي١مصمر ذم اًمٜمٗمس ، ويره٥م احلس سمٕمد أن قُمرو٧م 

شمٚمؽ اعم٘مدُم٤مت واحلقار اًمذي يّمقر ؾمٕمل اًمرؾمؾ اًمٙمرام إمم هداي٦م أىمقاُمٝمؿ ، 

وهٙمذا ٟمجد . وًمٙمٜمٝمؿ مل ئمٗمروا سمٌمء ُمـ ذًمؽ ، وم٘مد يمذب أىمقاُمٝمؿ وأقمروقا 

قمرض صقرة اإلهالك ًمٌ٘مٞم٦م إُمؿ سمٕمد ىمقم ٟمقح شمًػم قمغم هذا اًمٜمٝم٩م وهذا اًمٜمٔم٤مم 

طمٞم٨م ورد ذم ذيمر ُمٝمٚمؽ ىمقم
()

ہ ہ ہ ﴿ : هقد ىمقًمف شمٕم٤ممم  

 [ 72: أي٦م  ] ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

                                                           

. سمٕمد أن ُذيمرت صقرة اإلقمراض ًم٘مقُمف ( )
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  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ : وذم ىمقم ص٤مًمح ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ : وذم ىمقم ًمقط ي٘مقل شمٕم٤ممم  [ 78: أي٦م  ] 

﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 [ . 84 - 83: أي٤مت  ]

﴾ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: وذم ىمقم ؿمٕمٞم٥م ي٘مقل شمٕم٤ممم

واعمالطمظ هٜم٤م أيْم٤ًم أن اهلل شمٕم٤ممم ذيمر اًمٜمج٤مة ذم ؾمقرة إقمراف  [ 91: أي٦م  ]

وأسمرزه٤م ذم ذيمر ُمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح وهقد وًمقط : ٕن اًمًٞم٤مق ىمد ذيمر حتدي اًم٘مقم 

واهت٤مُمٝمؿ ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ سم٤مًمًٗم٤مه٦م واًمْمالل ، وهتديدهؿ سم٤مإلظمراج واإلسمٕم٤مد ، ومحًـ 

هٜم٤م ذيمر اإلٟمج٤مء ُم٘م٤مسمؾ اإلهالك ، ويمؾ ي٠ميت ُمت٤مسمٕم٤ًم ًمًٞم٤مىمف ذم دىم٦م سم٤مًمٖم٦م ٓ ختتٚمػ 

ويمذًمؽ ٟمجد اإلجي٤مز ذم صقرة اًمٕم٤مىم٦ٌم يتٙمرر ذم اًمًقر اًمتل ؾم٤مرت قمغم ُمٜمٝم٩م 

ؾمقرة إقمراف وهل شمريمز قمغم ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة ، ومتٕمرض ًمدقمقة إٟمٌٞم٤مء وـمٌٞمٕم٦م 

اؾمت٘م٤ٌمل إىمقام هلذه اًمدقمقة ، ومػمد سمٕمد ذًمؽ ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة وُم٤م ُم٣م ُمـ 

متثٞمؾ قمغم اعم٘م٤مرٟم٤مت ذم ؾمقرة إقمراف يٙمٗمل وُمـ اًمًقر اًمتل ؾم٤مرت قمغم ُمٜمقاهل٤م 

ؾمقرة اًمِمٕمراء وُم٤م ىمٞمؾ ُمـ حتٚمٞمالت ؾم٤مسم٘م٦م يٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمع اطمتٗم٤مظ 

يمؾ ؾمقرة سمجقه٤م وـم٤مسمٕمٝم٤م اخل٤مص اًمذي يٛمٞمزه٤م قمـ همػمه٤م ، وأُم٤م ؾمقرة هقد وم٘مد 

اشمٗم٘م٧م ُمع ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء إٓ أهن٤م ىمد ومّمٚم٧م ذم ذيمر ُمٝمٚمؽ ىمقم ٟمقح 

سم٤مًمٓمقوم٤من ، وهل صقرة رهٞم٦ٌم وقمٔمٞمٛم٦م شمتقاومؼ ُمع ضمق اإلٟمذار واًمؽمهٞم٥م ذم 

اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ، وُمـ اعمالطمٔم٤مت اًمتل اـمردت قمٜمد اًمٜمٔمر ذم اعم٘م٤مرٟم٤مت سملم 

هالك إُمؿ أن اًمٜمٔمؿ اًمٙمريؿ ي٘م٤مرن سملم صقرة اإلٟمج٤مء واإلهالك ، ويًتخدم ذم 
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اعمدح واًمذم ذم يمال اًمّمقرشملم اًمتٕمريػ سم٤مًمٗمري٘ملم اًمٜم٤مضمل واعمٝمٚمؽ قمؼم آؾمؿ 

وصٚمتف ، وىمد اـمرد ذًمؽ ذم مجٞمع اًمًقر اًمتل أوضمزت ذم ذيمر  (اًمذيـ  )اعمقصقل 

وصٚمتف ذم ؿم٠من ُمـ آُمـ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء ،  (اًمذيـ  )اعمٝمٚمؽ ومٙم٤من ذيمر آؾمؿ اعمقصقل 

وٟمج٤م ُمٕمٝمؿ شمٕمٔمٞمؿ هلؿ وصمٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٓشم٤ٌمع واإليامن، طمٞم٨م قمرومقا سمذًمؽ 

ک ﴿ : وؿمٝمدوا سمف ، وذم اعم٘م٤مسمؾ ي٠ميت اًمتٕمريػ سم٤مًمٓمرف أظمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ومٙم٤من ذم اؾمؿ اعمقصقل وصٚمتف ﴾ ھ ھ ھ ے ﴾ ﴿ ک ک

إسمراز هلؿ هبذا اًمقصػ اعمِملم اًمذي أدى إمم هاليمٝمؿ وومٜم٤مئٝمؿ ، وهق وصػ 

يٕمٞمٜمٝمؿ أيمثر ُمـ شمٕمريٗمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمٛمٞم٦م وومٞمف ذم هلؿ سمام ذم طمٞمز اًمّمٚم٦م وقمٜمدُم٤م ي٘مؽمن 

ُمّمػم يمال اًمٗمري٘ملم يزداد اًمت٠مصمػم ويتٕمٛمؼ ذم ٟمٗمس اعمتٚم٘مل ًمٞمٜمٔمر أيـ ُمقىمٕمف ويمٞمػ 

ؾمٞمٙمقن ُمّمػمه وُمـ هٜم٤م يتح٘مؼ هدف اًمّمقرة ذم سمثٝم٤م ًمٚمتثٌٞم٧م واإلٟمذار ، وُمـ 

اعمالطمٔم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م ذم هد صقر دقمقة إٟمٌٞم٤مء ٕىمقاُمٝمؿ وشمٙمذي٥م إىمقام هلؿ ، 

صمؿ ورود اخل٤ممت٦م اًمتل شمٌلم اإلهالك ًمٚمٛمٕمرولم ذم إجي٤مز هيع أن ذًمؽ يم٤من هيدف 

إمم سمٞم٤من أن اًمديـ يمٚمف ُمقطمد إؾم٤مس ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد ، وُم٤م 

 سمٛمختٚمٗم٦م قمام ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ دقمقات اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ومٙمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصدقمقة حمٛمد 

شمدقمق إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده وىمد ضم٤مء اًمٜمًؼ ذم اًمدقمقة إمم اهلل واطمدًا ذم يمالم 

ک ﴿ : إٟمٌٞم٤مء مل يتٖمػم اًمٚمٗمظ ذم قم٤ٌمراهتؿ ًمتّمقير هذه اًمقطمدة ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

وهٙمذا ذم سم٘مٞم٦م ﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

. دقمقات إٟمٌٞم٤مء 
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ڭ ۇ ﴾ ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ 

ومٝمذا اًمتقطمٞمد »  ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

جمتٛمٕم٦م ذم هذا اًمًٞم٤مق يِمؽمك ومٞمف مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ذم مجٞمع إدي٤من ، وشمرد ىمّمّمٝمؿ 

ًمت٠ميمٞمد ذًمؽ اًمٖمرض اخل٤مص ، ويم٤من ُمـ أهمراض اًم٘مّم٦م سمٞم٤من أن وؾم٤مئؾ إٟمٌٞم٤مء ذم 

ُمتِم٤مسمف ، ومْماًل قمغم أن اًمديـ ُمـ قمٜمد إًمف  اًمدقمقة ُمقطمدة ، وأن اؾمت٘م٤ٌمل ىمقُمٝمؿ هلؿ

 شواطمد وأٟمف ىم٤مئؿ قمغم أؾم٤مس واطمد
()

 . 

وُمـ اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمٌديٕم٦م ذم إجي٤مز ذيمر اعمٝمٚمؽ ًمألىمقام أن صقرة اإلهالك ًم٘مقم 

ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم وىمقم ؿمٕمٞم٥م شمتِم٤مسمف ، وًمٕمؾ ذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم أن اًمٕمذاب 

اًمذي أص٤مب ىمقم ص٤مًمح هق اًمٕمذاب ٟمٗمًف اًمذي أص٤مب ىمقم ؿمٕمٞم٥م ، ويم٤من ذم 

إجي٤مز شمّمقير هاليمٝمام إؿم٤مرة إمم هقم٦م أظمذهؿ ، وم٘مد أظمذوا سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م طمٞم٨م 

أسم٤مدهتؿ ذم حلٔم٤مت هيٕم٦م ، وذم ُمالطمٔم٦م اىمؽمان ومٕمؾ إظمذ ُمع ذيمر قمذاب 

اًم٘مقُملم سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م واًمّمٞمح٦م واًمرضمٗم٦م دٓٓت سمٞم٤مٟمٞم٦م سمديٕم٦م ، وم٤مٕظمذ ومٞمف ؿمدة 

وقمٜمػ يؼمز ؿمدة اًمّم٤مقم٘م٦م وقمٜمٗمٝم٤م ، وًمذًمؽ ٟمراه يرشمٌط ذم هالك إىمقام 

سم٤مًمّم٤مقم٘م٦م واًمرضمٗم٦م واًمّمٞمح٦م وىمد ُأؾمٜمد هذا اًمٗمٕمؾ إًمٞمٝم٤م ، وأظمذ هق اهلل شمٕم٤ممم ، 

وذم ذًمؽ شمّمقير جيًد ويِمخص ًمٜم٤م شمٚمؽ اًمّم٤مقم٘م٦م واًمرضمٗم٦م واًمّمٞمح٦م ذم صقرة 

حمًقؾم٦م شُمٚم٘مل اًمت٠مصمػم ذم ىمرار اًمٜمٗمقس ، وهل شمّمقر ُمرطمٚم٦م اًمره٦ٌم قمٜمد ٟمزول 

. اًمٕمذاب ويم٠مٟمف أشمك سمٜمٗمًف ًمٞم٠مظمذ اًم٘مقم ويًتٚم٥م ُمٜمٝمؿ احلٞم٤مة 

                                                           

 ( . 150 - 149 )اًمتّمقير اًمٗمٜمل ذم اًم٘مرآن ، ؾمٞمد ىمٓم٥م ( )
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إن ومٕمؾ إظمذ ىمد اىمؽمن ذم إيمثر إهمٚم٥م ذم إهالك اعمٙمذسملم سم٤مًمّمٞمح٦م 

واًمرضمٗم٦م عم٤م حتٛمٚمف اًمّمٞمح٦م واًمرضمٗم٦م ُمـ اًمٕمٜمػ واًمنقم٦م ، وهل آصم٤مر ًمٚمّم٤مقم٘م٦م 

اعمٝمٚمٙم٦م وإظمذ ومٞمف قمٜمػ وؿمدة ، وًمذًمؽ طمًـ اىمؽماٟمف سم٤مًمّمٞمح٦م واًمرضمٗم٦م ُمع 

دًٓمتف قمغم اإلطم٤مـم٦م وآضمتث٤مث وم٤مٔظمذ يتٜم٤مول اًمٌمء ٕٟمف ىمد أطم٤مط سمف وٓ ومٙم٤مك 

ًمٚمٛم٠مظمقذ ُمٜمف ، واًمّمقرة شم١ميمد دائاًم قمغم أن اًم٘مقم ىمد ىمٓمع داسمرهؿ ، وإظمذ ومٞمف 

شمالؤم سمديع ُمع ُمٕم٤مين آؾمتئّم٤مل ، وومٞمف دًٓم٦م قمغم اًمنقم٦م سمام يقاومؼ هقم٦م 

قمٜمدُم٤م ﴾ ٺ ٺ﴿ : اإلهالك ًمٚمّم٤مقم٘م٦م واًمرضمٗم٦م واًمّمٞمح٦م ، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ٟمجد صقهت٤م يقطمل سم٤مًمنقم٦م واًم٘مقة ، إذ شمت٤مسمٕم٧م ذم أوهل٤م اًمٗمتح٤مت ، » ٟمٜمٔمر إمم اًمٙمٚمٛم٦م 

 واًمّمقر صمؿ ضم٤مء اًمْمؿ ذم اهل٤مء واعمٞمؿ ًمٞمٌلم اًمتح٤مق ه١مٓء سمتٚمؽ اًمّمٞمح٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ُمثػمة ًمٚمخٞم٤مل ، ًمٙمقهن٤م راسمٓم٦م سملم اعمٕم٤ممل اًمّمقشمٞم٦م واعمٕم٤ممل اجلًامٟمٞم٦م ومٙم٠من اًمّمقت 

 شاًمٕمٜمٞمػ محٚمٝمؿ ُمٜمتزقم٤ًم إي٤مهؿ ويم٠مهنؿ ىمٓمع صٖمػمة
()

  .

وم٤مٕظمذ عم٤م حيٛمؾ ُمـ دٓٓت اًمٕمٜمػ واًمنقم٦م وؿمدة اًم٘مقة ٟمجده يٙمثر اىمؽماٟمف 

سم٤مًمّمٞمح٦م واًمرضمٗم٦م واًمّم٤مقم٘م٦م ُمع دًٓمتف قمغم آضمتث٤مث وآؾمتئّم٤مل اًمنيع 

اًمذي ٓ يٌ٘مل وٓ يذر ، وومٞمف شمّمقير ًم٘مدرة أظمذ ووٕمػ اعم٠مظمقذ وهقاٟمف 

وهقم٦م شمالؿمٞمف وومٜم٤مئف ، ومل يرد ذيمر اإلرؾم٤مل ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمّمٞمح٦م إٓ ُمرة واطمدة ذم 

ٕن اًمّمقرة هٜم٤م ىمد ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ : ؾمقرة اًم٘مٛمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ارشمٌٓم٧م سم٤مًمًقرة وسمًٞم٤مق أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م وشمالءُم٧م ُمع ُم٤م ورد سمٕمده٤م ُمـ 
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آي٤مت وم٘مد ذيمر اإلرؾم٤مل ىمٌؾ هذه أي٦م وضم٤مء ذيمر اإلرؾم٤مل سمٕمده٤م ، وم٤مًمّمقرة شمريمز 

قمغم شمّمقير شمًٚمط اًمٕمذاب قمغم اعمٕمذسملم ، وضمق اًمًقرة وسمٜم٤مؤه٤م حيٙمؿ ُم٤ًمر 

اًمّمقرة وومٕمؾ اإلرؾم٤مل ىمد شمٜم٤مؾم٥م اىمؽماٟمف ُمع ذيمر اًمريح اعمدُمرة ًم٘مقم قم٤مد : ٕن 

ؾْمُؾ اًمٚمٌـ  أرؾمؾ شمدل ُم٤مدشمف قمغم اًمتت٤مسمع ، ي٘م٤مل ضم٤مءوا أرؾم٤مًٓ أي ُمتت٤مسمٕملم واًمرِّ

اًمٙمثػم اعمتت٤مسمع اًمدرِّ 
()

، واًمريح اعمٝمٚمٙم٦م يم٤مٟم٧م ُمتت٤مسمٕم٦م مل شمٜم٘مٓمع قمـ اًم٘مقم صمامٟمٞم٦م أي٤مم طمتك  

أسم٤مدهتؿ مجٞمٕم٤ًم ، وهٙمذا ٟمجد أن اًمتٜمقع يم٤من ًمدىم٦م سم٤مًمٖم٦م يّمػ ًمٜم٤م صقرة اًمٕمذاب وهقًمف 

يمام يم٤مٟم٧م وًمذا مل ٟمجد ذم صقرة إهالك ىمقم قم٤مد ومٕمؾ إظمذ ٕٟمف يدل قمغم آؾمتئّم٤مل 

اًمنيع ، وه١مٓء اًم٘مقم مل هيٚمٙمقا مجٞمٕم٤ًم إٓ سمٕمد أن شمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب أي٤مُم٤ًم وًمٞم٤مزم ومٛمٜمٝمؿ 

ُمـ ومٜمل ذم أول يقم ، وُمٜمٝمؿ ُمـ سم٘مل إمم آظمر يقم ًمٞمذوق وسم٤مل أُمره ، وُمـ ظمالل 

وىمد شم٘مدم  (قمٚمٞمٝمؿ  )اعم٘م٤مرٟم٤مت ًمقطمظ اىمؽمان ومٕمؾ اإلرؾم٤مل واإلُمٓم٤مر سم٤مجل٤مر واعمجرور 

. قمغم اعمٗمٕمقل مل خيتٚمػ ذًمؽ ومٞمام ورد ُمـ صقر إهالك اعمٙمذسملم 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ : وم٘مد ضم٤مء ذم قمذاب ىمقم هقد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ھ ﴿ : ، وىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴾ ھ

. ﴾ ے ے ۓ ۓ

: وقمـ ىمقم ًمقط ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ : وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ص٤مًمح 

وىم٤مل  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ : ، وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴾ چ چ چ ڇ﴿ 
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.  ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ 

ي ومٞمف اإلرؾم٤مل واإلُمٓم٤مر سمحرف اجلر   وذم هذا اًمؽميمٞم٥م اعمتت٤مسمع اًمذي قُمدِّ

متٙمـ اعمًتٕمكم . ٟمجد اًمؽميمٞمز قمغم إسمراز صقرة متٙمـ اًمٕمذاب ُمـ اعمٕمذب  (قمغم  )

قمغم اعمًتٕمغم قمٚمٞمف ذم شمًٚمط ىم٤مهر وُمذل ، طمٞم٨م ؿُمّٚم٧م ىمقاهؿ ومام اؾمتٓم٤مقمقا ُمـ 

ىمٞم٤مم وُم٤م يم٤مٟمقا ُمٜمتٍميـ ًم٘مد هٚمٙمقا مجٞمٕم٤ًم ، وذم اًمت٘مديؿ سمٞم٤من ٓظمتّم٤مص هذا 

٥م ُمع إوم٤مدشمف عمجلء اًمٕمذاب  اًمٕمذاب سم٤معمٕمذسملم ، وومٞمف شمٕمجٞمؾ سمذيمر ُم٤م يزء ويرهِّ

ُمـ ومقىمٝمؿ ًم٘مد ُأرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب ُمـ اًمًامء ومتٛمٙمـ ُمٜمٝمؿ واؾمت٠مصٚمٝمؿ 

واًمّمقرة اعمقضمزة ذم اهتامُمٝم٤م سم٢مسمراز قمٜمٍماًمؽمهٞم٥م واًمتٝمقيؾ ٟمراه٤م شمؼمز وشمِمٞمع 

صقرة احلريم٦م واحلٞم٤مة ىمٌؾ اإلهالك
()

، صمؿ شمٕم٘مٌٝم٤م سمّمقرة اخلٗمقت واعمقت  

واًمٗمٜم٤مء اًمنيع ، ويمؾ ذًمؽ ًمف أسمٕم٤مده اًمت٠مصمػمي٦م ذم ٟمٗمس اعمتٚم٘مل سمام يٌٕم٨م هقل 

:اًمٗم٤مضمٕم٦م سمٕمد صقرة احلٞم٤مة واحلريم٦م واًمٜمامء يمام يٚمحٔمف اعمت٠مُمؾ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ڱ ﴿  

ويمؾ . ﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ُمِم٤مهد اإلهالك ًمألُمؿ اعمٙمذسم٦م ًمقطمظ ومٞمٝم٤م احلْمقر اإلهلل اًم٤ٌمرز ، طمٞم٨م ُأؾمٜمدت 

إومٕم٤مل إمم وٛمػم اجلالًم٦م ُم٤ٌمذة شمٗمٔمٞمٕم٤ًم هلقل اًمٕمذاب ، وسمٞم٤مٟم٤ًم ًمِمدة اًمٖمْم٥م 

واًمٜم٘مٛم٦م ويمذًمؽ ٟمجد هذا اإلؾمٜم٤مد ي٠ميت ذم ُم٘م٤مم آُمتٜم٤من سم٤مًمرمح٦م واًمٜمج٤مة أو ذم 

ُم٘م٤مم اًمتحذير ُمـ اًمٕمذاب واًمٖمْم٥م ، وهذه اعمالطمٔم٤مت ٟمجده٤م شمت٤مسمع ذم صقر 

                                                           

وىمد قمرو٧م قمٜم٤مد إىمقام وصقر شمٙمؼمهؿ قمغم احلؼ وُمداومٕمتٝمؿ ًمف ويمٞمػ أهنؿ أصٌحقا سمٕمد ذًمؽ ذم ( )

. ذًم٦م ُمرهتٜملم ىمد ومٜمقا ووًمقا ذم حلٔم٤مت يًػمة 
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اإلهالك ًم٘مقم ٟمقح وهقد وص٤مًمح وًمقط وؿمٕمٞم٥م ذم ٟمًؼ جيٕمؾ اًمّمقرة شمٕمٙمس 

ًمٚمٛمتٚم٘مل قمٔمٛم٦م اإلًمف اعمتٍمف ذم اًمٙمقن يمٚمف ، ومٙمٞمػ سمٛمـ أقمرض قمٜمف وقمـ 

هدي أٟمٌٞم٤مئف وهؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يدومٕمقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ اًميَّ وجيٚمٌقا هل٤م اخلػم ، 

. إهن٤م رؾم٤مئؾ قمٔمٞمٛم٦م شم٨ٌم اًمتحذير واإلٟمذار ًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م 

وهٙمذا ٟمجد اًمتّمقير اعمقضمز حل٤مدصم٦م اإلهالك ًمألىمقام ي٠ميت ذم اًمٖم٤مًم٥م ذم 

اًمًقر اًمٓمقال سمٕمد ذيمر دقمقة إٟمٌٞم٤مء ًمرؾمٚمٝمؿ وطمقارهؿ وضمداهلؿ ، وُم٤م أؾمٗمر 

قمـ ذًمؽ ُمـ إقمراض وشمٙمذي٥م ًمألىمقام ضم٤مءت سمٕمده اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة شمّمقر إظمذ 

احل٤مؾمؿ سمٕمد اإلُمٝم٤مل اًمٓمقيؾ واإلٟمذار واإلىمٜم٤مع ، ومال ُمٙم٤من إذن ًمٚمتٗمّمٞمؾ ذم 

صقرة اإلهالك ، وم٤محلًؿ اًمنيع ذم هذا اعمقوع سمذيمر طمٚمقل اًمٕمذاب هيٕم٤ًم يم٤من 

 طمٞم٨م قمجؾ ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ هق إوىمع ذم هذا اًمًٞم٤مق ، وإقمٔمؿ ذم جم٤مل اًمتًٚمٞم٦م ًمٚمٜمٌل 

اًمًٞم٤مق سمذيمر اًمٗمرج واحلؾ اعمٗمرح واًمٜمٝم٤مي٦م اًمًٕمٞمدة ذم هقم٦م سمٕمد ـمقل اعمح٤مضم٦م 

وـمقل اعمٙم٤مسمدة ًمٙمؾ ٟمٌل ُمع ىمقُمف وم٘مٛم٦م احلدث يم٤مٟم٧م ذم ضمدال اًمٜمٌل ُمع ىمقُمف 

وهتديد اًم٘مقم ًمف ورده قمٚمٞمٝمؿ ردًا ُمٗمحاًم ، إهن٤م ُمٕمريم٦م طمقاري٦م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ، 

ومٛمـ ؾمٞمٙمقن اعمٜمتٍم سمٕمد ذًمؽ ؟ ، ومت٠ميت اإلضم٤مسم٦م هيٕم٦م سم٤مٟمتّم٤مر اًمٜمٌل اًمداقمل إمم 

. احلؼ وٟمج٤مشمف هق وُمـ آُمـ وهالك اًمٔم٤معملم واعمٕم٤مٟمديـ 
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املبحح الجاٌ٘ 

وكارٌة بني ضزٔب التٍٕع يف الشٕر الكصار ٔالطٕاه 

إذا اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم صقرة اإلهالك ذم اًمًقر اًم٘مّم٤مر وضمدٟم٤م ٟمؼمة اًمٖمْم٥م ومٞمٝم٤م قم٤مًمٞم٦م ، 

وًمذًمؽ ضم٤مءت اًمٕم٤ٌمرات ىمّمػمة واإلي٘م٤مع ؿمديد وإًمٗم٤مظ وخٛم٦م ، ًمتح٘مٞمؼ اًمتخقيػ 

واًمت٠مصمػم اًمديٜمل ، وشمريم٧م اًمتٗمّمٞمالت اًمتل ذيمرت ذم اًمًقر اًمٓمقال ذم ؿم٠من شمٙمذي٥م 

إىمقام ًمرؾمٚمٝمؿ وإقمراوٝمؿ ، طمٞم٨م اهتٛم٧م اًمّمقرة سم٤مًمدظمقل ُم٤ٌمذة إمم وصػ 

اًمٕمذاب وسمٞم٤من يمٞمٗمٞمتف ، وىمد ضم٤مء ذًمؽ ذم أؾمٚمقب شمّمقيري ٓ خيٚمق ُمـ شمِمٌٞمف أو 

اجلٛمؾ اًم٘مّمػمة اعمقضمزة  ضم٤مء ذًمؽ قمؼم اؾمتٕم٤مرة أو جم٤مز ًمتقوٞمح احلدث وإسمرازه ، وىمد

واإلي٘م٤مع اًمنيع اًمذي شمٔمٝمر ومٞمف ٟمؼمة اًمٖمْم٥م، وم٤مًمّمقرة هٜم٤م خت٤مـم٥م اعمٕمرولم 

. وشمزضمرهؿ ، إهن٤م دوم٘م٤مت ُمتت٤مًمٞم٦م شمِمٌف اًم٘مذائػ اعمتت٤مسمٕم٦م 

إٟمٜم٤م هٜم٤م ىمد اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ ُمرطمٚم٦م اإلىمٜم٤مع واحلقار اًمذي ًمقطمظ ذم اًمًقر اًمٓمقال 

إمم ُمرطمٚم٦م خت٤مـم٥م اعمٕم٤مٟمديـ وشمزضمرهؿ ، طمٞم٨م مل يٗمٚمح ُمٕمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اإلىمٜم٤مع ، 

ومٙم٤من اًمؽمهٞم٥م هٜم٤م أقمٔمؿ واإلي٘م٤مع اًمِمديد وإًمٗم٤مظ اًمْمخٛم٦م حت٘مؼ اًمت٠مصمػم اًم٤ٌمًمغ 

ذم اًمٜمٗمقس ، وعّم٤م يم٤مٟم٧م اًمًقر اًمٓمقال دمٛمع سملم اًمؽمهٞم٥م واًمتٌِمػم ٟمجده٤م شم٘م٤مرن 

سملم صقرة اعمٝمٚمٙملم واًمٜم٤مضملم ، وحتذر ُمـ ُمٖم٦ٌم اإلقمراض واًمتٙمذي٥م ، وهذا 

إُمر ٓ ٟمراه ذم اًمًقر اًم٘مّم٤مر : ٕن اًمّمقرة شمتجف إمم ُمِمٝمد اًمٕمذاب ومت٘متٍم 

قمٚمٞمف ًمتٙمقن ظمٓم٤مسم٤ًم ص٤مرُم٤ًم ًمٚمٙمٗمرة ، ومٞمف زضمر ؿمديد وإٟمذار قمٔمٞمؿ يِمػم إمم ؿمدة 

ت . اًمٖمْم٥م ويقطمل سم٘مرب هن٤مي٦م اًمٔمٚمؿ وأهٚمف  وم٤مًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ ُمٙم٦م اؿمتدَّ

 واؿمتد أذاهؿ وإقمراوٝمؿ وىمد همٚم٥م قمغم هذه اعمِم٤مهد ملسو هيلع هللا ىلصُمقاضمٝمتٝمؿ ًمدقمقة حمٛمد 
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ذم اًمًقر اًم٘مّم٤مر اؾمتخداُمٝم٤م ًمٚمتّمقير اًمٌٞم٤مين ، ومال شمٙم٤مد ختٚمق اعمِم٤مهد ُمـ شمِمٌٞمف 

أو اؾمتٕم٤مرة أو يمٜم٤مي٦م أو جم٤مز يٜم٘مؾ ًمٜم٤م شمٚمؽ اًمّمقر احلًٞم٦م ، وىمد اهتٛم٧م 

. سم٤مؾمتحْم٤مر احلدث اعم٤ميض ودمًٞمده ، يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ ُمٗمّماًل ذم سم٤مب اًمّمقرة 

وىمد ًمقطمظ أن ُمِمٝمد إهالك ىمقم قم٤مد ىمد ضم٤مء ذم شمٗمّمٞمؾ يّمقر ًمٜم٤م سمداي٦م اًمٕمذاب 

وهن٤ميتف ، سمٞمٜمام ٟمجد قمذاب ىمقم ص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م يٛمرُّ هيٕم٤ًم : ٕٟمف شمّمقير يّمقر 

هقم٦م أظمذ اًمّم٤مقم٘م٦م هلؿ وىمد ُأسمٞمدوا مجٞمٕم٤ًم ذم حلٔم٤مت وضمٞمزة ، ومٙم٤من اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين 

. يٕمٓمل ًمٙمؾ صقرة ُم٤م يٓم٤مسمؼ أطمداصمٝم٤م ذم اًمنقم٦م أو اًمٓمقل 

يمام أن اعمت٠مُمؾ يٚمحظ آشم٤ًمق اًمٌديع سملم إطمداث وصقره٤م اًمتٕمٌػمي٦م ذم يمؾ 

ُمِم٤مهد اإلهالك ، وهل يمذًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمف ، وقمٜمد اًمٜمٔمر ذم ظمّم٤مئص 

اًمتّمقير اًم٘مرآين ًمإلهالك ذم اًمًقر اًمٓمقال واًم٘مّم٤مر ٟمٚمحظ أٟمف ىمد اهتؿ سم٤مجل٤مٟم٥م 

احلز واعمحًقس ًمف أصمره اًم٤ٌمًمغ ذم اًمٜمٗمس واًم٘مرآن طمٞم٨م يِمٌف حمًقؾم٤ًم 

سمٛمحًقس ، وم٢مٟمام يرُمل إمم رؾمؿ اًمّمقرة يمام حتًٝم٤م اًمٜمٗمس ، وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ئمٝمر 

ذم شمِمٌٞمف إُمقاج سم٤مجل٤ٌمل ذم صقرة إهالك ىمقم ٟمقح ، وم٤مجل٤ٌمل شُمّمقره٤م ًمٚمٕملم هذه 

إُمقاج اًمْمخٛم٦م يمام شمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ذًمؽ اإلطم٤ًمس اًمذي يم٤من يِمٕمر سمف ريم٤مب 

اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ ظمقف وره٦ٌم ص٤مطم٧ٌم ُمقىمػ اًمٓمقوم٤من اهل٤مئ٩م ، ويالطمظ أن اًمّمقرة 

شمٌتٕمد قمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمِمتت٦م ًمٚمذهـ واعمِمٖمٚم٦م قمـ احلدث ، واًمتل ىمد حتقل قمـ 

اعم٘مّمقد واًمٖم٤مي٦م ُمـ إيراد اعمِمٝمد ، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ًمقطمظ ذم ىمّم٦م اًمٓمقوم٤من طمٞم٨م مل 

شمٚمؼ اًمّمقرة اهتامُم٤ًم سمذيمر قمدد ُمـ يم٤من قمغم فمٝمر اًمًٗمٞمٜم٦م ممـ ٟمج٤م ُمع ٟمقح ُمـ 

اعم١مُمٜملم ، ومل شمذيمر ًمٜم٤م هؾ يم٤من اًمٓمقوم٤من قم٤مُم٤ًم ًمألرض يمٚمٝم٤م أم يم٤من ُم٘متٍمًا قمغم 
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اًم٘مقم اعمٝمٚمٙملم ؟ وأروٝمؿ ومل شمٌلم ًمٜم٤م يمام ُمٙم٨م ٟمقح وُمـ ُمٕمف ُمـ اًمقىم٧م قمغم 

يمؾ هذه اًمتٗم٤مصٞمؾ شمريم٧م ، وم٤مًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ٓ هتتؿ سم٤مًمت٤مريخ وإٟمام . فمٝمر اًمًٗمٞمٜم٦م 

هل صقرة شمٜم٘مؾ ًمٜم٤م ُمـ احلدث ُم٤م يٙمقن قمٔم٦ًم وقمؼمة ، وهذا هق اعم٘مّمقد ، صمؿ إن 

هدف اًمّمقرة يم٤من يٜمٍمف إمم ٟم٘مؾ احلدث اعمٗمجع ذم شمت٤مسمع طمثٞم٨م جيٕمؾ اًمٜمٗمس 

ُمرشمٌٓم٦م ُمِمدودة إمم صقرشمف ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف ، ويم٠مٟمف ـمرىم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م شمٓمرق قمغم احلس 

شمًتثػمه وشمٜمٌٝمف إمم اًمٕم٤مىم٦ٌم اًمقظمٞمٛم٦م واًمٜمٝم٤مي٦م اعم١معم٦م ، يمام أٟمف يٚمحظ أن اًمتّمقير عمِم٤مهد 

ل شمٚمؽ  اإلهالك جيٕمؾ اعمتٚم٘مل يٕمٞمش احلدث طمّٞم٤ًم يتٛمثؾ ذم ؿمٕمقره ، صمؿ إٟمف حيقِّ

آٟمٗمٕم٤مٓت اًمٕم٤مسمرة إمم قمقاـمػ صم٤مسمت٦م سمقاؾمٓم٦م اًمتٙمرار واإلحي٤مء يمام يٚمحظ ذًمؽ ذم 

 .  ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿  آؾمتٗمٝم٤مم اعمٙمرر ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر

واًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م ختتؿ سم٤مًمت٠ميمٞمد قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد أسم٘مك ُمـ أي٤مت 

وأصم٤مر ُم٤م يدل قمغم شمٚمؽ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمِم٤مهدة قمغم ىمدرشمف وؾمٓمقشمف ، وُمع ذًمؽ مل 

ي٘مقل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًٌم يمٗم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص يٕمتؼم اعمٕمروقن وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ ُمـ ُأُم٦م حمٛمد 

. ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ ُمٙم٦م 

إن هذا اخلٓم٤مب اإلهلل يِمٕمر اعم١مُمـ سم٠من اهلل سمجالًمف وقمٔمٛمتف هق اًمذي ي٘مص 

هذه إٟم٤ٌمء ، ويٙمِمػ ًمٜم٤م قمام ظمٗمل ُمـ أهاره٤م ، ومم٤م ًمقطمظ ُمـ اعم٘م٤مرٟم٤مت 

اًمٌديٕم٦م أن اًمٕم٘مقسم٤مت واجلزاء يم٤مٟم٧م ُمٓم٤مسم٘م٦م جلرائؿ إىمقام وإُمؿ واجلزاء ُمـ 

ضمٜمس اًمٕمٛمؾ واًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ىمد أفمٝمرت ًمٜم٤م هذه اًمٕم٘مقسم٤مت ذم أؾمٚمقب سمٞم٤مين 

يٓم٤مسمؼ اًمقاىمع اًمذي ضمرى دون ختٞمٞمؾ يٌٕمد قمـ احل٘مٞم٘م٦م ُمـ أضمؾ زي٤مدة اًمؽمهٞم٥م يمام 

يٗمٕمؾ اًمِمٕمراء وصٜم٤مع اًمٌٞم٤من ، سمؾ ٟم٘مٚم٧م ًمٜم٤م اًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاىمع يمام يم٤من دون 
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زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من وصقرت ًمٜم٤م اؾمتٙم٤ٌمر إىمقام وقمتقهؿ طمٞم٨م أهٚمؽ اهلل شمٕم٤ممم 

قم٤مدًا سم٤مًمريح وىمد اقمتدوا سم٘مقهتؿ ومجٕمؾ اهلل اًمريح اًمٚمٓمٞمٗم٦م اخلٗمٞمٗم٦م هل اًمتل 

شمٍمقمٝمؿ وشمِمؾ أريم٤مهنؿ سمٕمد أن حتقًم٧م ذم ىمدرة رهب٤م إمم ريح ُمدُمرة ٓ شمذر ؿمٞمئ٤ًم 

أشم٧م قمٚمٞمف إٓ ضمٕمٚمتف يم٤مًمرُمٞمؿ صمؿ إن اًمّمقرة شمريمز قمغم إسمراز اإله٤مٟم٦م واإلذٓل 

ًمٚمٛمٝمٚمٙملم ضمزاء اؾمتٙم٤ٌمرهؿ وإه٤مٟمتٝمؿ ومتّمقر ًمٜم٤م ُمآهلؿ اعمٝملم ، طمٞم٨م ؿمٌٝمقا 

سم٤مًمٖمث٤مء وسم٤مًمرُمٞمؿ وسم٤مهلِمٞمؿ اعمحتٔمر وسم٠مقمج٤مز اًمٜمخؾ اخل٤موي٦م ، ويمذًمؽ صقرهتؿ سقمك 

ضم٤مصمٛملم قمغم إرض واجلثقم ًمألرٟم٥م وؿمٌٝمف ، يمؾ هذه اًمّمقر شمؼمز صقرة اإلذٓل 

واإله٤مٟم٦م واحل٘م٤مرة مم٤م يٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس وٕمػ وهت٤موم٧م اعمًتٙمؼميـ اعمٕم٤مٟمديـ ، وُم٤م يمٗم٤مر 

ىمريش وصٜم٤مديده٤م سم٠مؿمد ُمٜمٝمؿ ىمقة ، إن هذه اًمّمقر شمٌٕم٨م اإلٟمذار واًمؽمهٞم٥م هلؿ وأن 

اهلل ٓ يٕمجزه رء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء ، وًمٙمـ اًمٙم٤مومريـ ٓ يٕمٚمٛمقن ، إن اًمّمقرة 

اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم شمّمقيره٤م ًمألطمداث اعم٤موٞم٦م مل دمٕمٚمٝم٤م ذم أؾمٚمقب يروي أطمداصم٤ًم ىمد ُمْم٧م 

واٟمتٝمك أُمره٤م ذم هم٤مسمر اًمزُمـ سمؾ إن اًمّمقرة شمٕمؼم قمـ احلدث سمام جيٕمٚمف طم٤مرضًا ُمِم٤مهدًا 

. ًمؽميٜم٤م صقرة اعمٝمٚمٙملم ويم٠مٟمٜم٤م ٟمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وٟمٌٍمه٤م ومتزرع ذم اًمٜمٗمقس اًمره٦ٌم واحلذر 

وئمٝمر هذا ذم اؾمتخدام اًمّمقرة ًمٚمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ذم أيمثر ُمـ ُمِمٝمد يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم 

إهن٤م شمّمقر اًمٜمزع  ﴾ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴿  سم٤مًمريح صقرة هالك ىمقم قم٤مد

﴿ وشمًتحيه ًمٜم٤م ويم٠مٟمٜم٤م ٟمٜم٤مفمره ُم٤ٌمذة وٟمالطمٔمف ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح 

إن اًمّمقرة شمًتدقمل احلس اًمرائل ٓؾمتحْم٤مر ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ

ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ : اًمّمقرة وُمت٤مسمٕم٦م إطمداث وُمثؾ ذًمؽ ٟمراه ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ﴾ ىئ ی ی ی ی ﴾ ﴿ ۈئ
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يمذًمؽ ٟمجد اًمّمقرة هتتؿ سمتّمقير اًمٕمقاـمػ وآٟمٗمٕم٤مٓت ، وأسمرز ُم٤م ئمٝمر 

ذم هذا اجل٤مٟم٥م احلقار اًمذي دار سملم ٟمقح ووًمده ، وي٤مهل٤م ُمـ صقرة شمٌٕم٨م اًمره٦ٌم 

واًمقضمؾ واًمٕمٔم٦م ، وشمّمقر ًمٜم٤م قم٤مـمٗم٦م إسمقة ذم ُمقىمػ حمدق سم٤مًمره٦ٌم واخلٓمر 

قمٜمد احلدود » واًمّمقرة ذم قمٛمقُمٝم٤م وهل شمّمقر أطمداث اإلهالك ٓ ٟمراه٤م شم٘مػ 

اًمٌالهمٞم٦م اعمٕمرووم٦م ُمـ شمِمٌٞمف وجم٤مز واؾمتٕم٤مرة ، وإٟمام هل ىمد شمٕمدت ذًمؽ يمٚمف إمم 

يمٚمٞم٦م اًمّمقرة اًمتل يرومده٤م اإلي٘م٤مع واًمتآًمػ اًمّمقيت ومْماًل قمـ إصم٤مرة جم٤مٓت احلس 

واًمذهـ قمؼم فمالل ُمـ ُمتٛمامت اًمّمقرة يم٤مًمتٚمقيـ سمتامصمٚمف وشمْم٤مده واحلريم٦م ذم 

قمٚمقه٤م واٟمخٗم٤مفمٝم٤م ووجتٝم٤م وؾمٙمقهن٤م ، واًمّمقت اعمٜمٌٕم٨م ُمـ احلروف اًمٚمٗمٔمٞم٦م ، 

أو ُمـ طمقار اًمِمخٞم٤مت ، أو ُمـ هدوء اًمٜمٖمؿ وارشمٗم٤مقمف إٟمف اًمتّمقير احلل اعمٜمتزع 

 شُمـ قم٤ممل إطمٞم٤مء
()

ويالطمظ أن قمرض صقرة اإلهالك ُمقضمزة ذم ؾمقر وُمٗمّمٚم٦م  

ذم ُأظمرى يم٤من ذًمؽ شمٌٕم٤ًم عم٤م يتٓمٚمٌف ؾمٞم٤مق اًمًقرة وُمقوققمٝم٤م ووىم٧م ٟمزوهل٤م يمٚمٝم٤م 

دت احلٚم٘م٦م اعمٓمروطم٦م ُمـ صقرة احلدث ، صمؿ إن ُمت٤مسمٕم٦م هذه  اقمت٤ٌمرات طمدَّ

احلٚم٘م٤مت يقصٚمٜم٤م إمم صقرة يمٚمٞم٦م ًمٚمحدث ، وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ًمقطمظ ُمـ شمّمقير 

هالك ىمقم قم٤مد طمٞم٨م ُصقرت ًمٜم٤م سمداي٦م اًمٕمذاب وهن٤ميتف وىمد ضم٤مءت اًمٌداي٦م 

واًمٜمٝم٤مي٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمؽمشمٞم٥م اًمٜمزوزم ، وم٘مد قمرض ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر وهل أؾمٌؼ ذم 

اًمٜمزول سمداي٦م ومٕمؾ اًمريح سم٤مًم٘مقم وأهن٤م ه٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ذم يقم ٟمحس ُمًتٛمر واًمٜم٤مس 

ي٘م٤موُمقن ومٕمؾ هذه اًمريح اًمٕمٜمٞمٗم٦م سمتِمٌثٝمؿ سم٤مًمٌ٘م٤مء دون وم٤مئدة طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شم٘متٚمٕمٝمؿ 

                                                           

 . 56ُمـ مج٤مًمٞم٤مت اًمتّمقير ذم اًم٘مرآن ، حمٛمد ىمٓم٥م قمٌد اًمٕم٤مل ص ( )
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اًمريح ُمـ أُم٤ميمٜمٝمؿ وشمدومٕمٝمؿ ، وٟمجد ؾمقرة احل٤مىم٦م يٕمرض ومٞمٝم٤م ُم٤م يٙمٛمؾ اًمّمقرة 

طمٞم٨م فمٚم٧م اًمريح شمدومٕمٝمؿ وشمٍمقمٝمؿ طمتك أسم٤مدهتؿ مجٞمٕم٤ًم ، وم٠مصٌحقا سقمك 

اًمتّمقير ُمٓمروطملم ُمٜمتنميـ يم٠مهنؿ أقمج٤مز ٟمخؾ ظم٤موي٦م وذم ؾمقرة اًمذاري٤مت يٜمت٘مؾ 

إمم ُمآل شمٚمؽ اجلث٨م اعمٓمروطم٦م ُمـ اًمٌغم واًمتٗمت٧م ، وسمذًمؽ ٟمجد اًمتٙم٤مُمؾ اًمٌديع سمام يقاومؼ 

شمرشمٞم٥م اًمًقر ذم ٟمزوهل٤م وؾمٞم٤مىم٤مهت٤م طمٞم٨م ٟمخرج ُمـ ذًمؽ سمّمقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ هالك ىمقم 

قم٤مد وأٟمف ىمد ُمرَّ سمٛمراطمؾ ُمتٕمددة ًمٚمتٜمٙمٞمؾ هبؿ سمام يٜم٤مؾم٥م قمتقهؿ واؾمتٙم٤ٌمرهؿ ، وهٙمذا 

ٟمجد أن اًمّمقر اعمٕمروو٦م ذم اًمًقر اًم٘مّم٤مر يم٤مٟم٧م شمتٛمٞمز سم٤مإلي٘م٤مع اًمنيع واًمٗم٘مرات 

اًم٘مّمػمة اًمتل سمث٧م أؿمد اًمٜمذر واًمتققمد واًمؽمهٞم٥م ظمّمقص٤ًم وأن ُمقوققم٤مت اًمًقر 

طمٞم٨م هتتؿ سمزضمر اعمٙمذسملم  (احل٤مىم٦م واًم٘مٛمر واًمذاري٤مت  )وُم٘م٤مُم٤مهت٤م ُمت٘م٤مرسم٦م ذم ؾمقرة 

  .ملسو هيلع هللا ىلصواعمٕم٤مٟمديـ ُمـ ُأُم٦م حمٛمد 

وصقر إطمداث ٟمجده٤م شمتجغم ومٞمٝم٤م وطمدة اعمقوقع ووطمدة إصمر اًمٜمٗمز 

ووطمدة اإلي٘م٤مع اعمٜمًجؿ ُمع شمّمقير احلدث وهذا ُمـ أضمؾ ظمّم٤مئص اًمّمقرة 

. اًم٘مرآٟمٞم٦م 



 

 
 

 

 
 
 

 الباب الثالث 
 

أسزار تنىع العالقات في مىقع 

المشهد من سياقه 
 

:  ومّمقل ؾمت٦مُمؾ شوي 

.شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم هالك ىمقم ٟمقحأهار  :الفصل األول  

.شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم هالك ىمقم هقدأهار  :الفصل الثاين   

.شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم هالك ىمقم ص٤مًمحأهار  :الفصل الثالث   

.شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم هالك ىمقم ًمقطأهار  :الفصل الرابع   

. شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم هالك ىمقم ؿمٕمٞم٥مأهار  :الفصل اخلامس 

.   ُم٘م٤مرٟم٦م سملم رضوب اًمتٜمقع ذم يمؾ ومّمؾ وأهاره٤م :الفصل السادس 



 

 
 

 

 
 

انفصم األول 
  ()أسزار تنىع انعالقات يف يىقع املشهد ين سياقه

يف هالك قىو نىح 
 : ُمٌحثلمُمؾ شوي 

 إقمراف ،  )اًمتٜمقع ذم قمالىم٤مت اعمِمٝمد اعمقضمز ذم ؾمقرة أهار   :ول األبحثامل  

  .(                                   ويقٟمس ، واًمِمٕمراء ، وإٟمٌٞم٤مء 

 شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد اعمٗمّمؾ ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم ؾمقريت أهار   :ثاين ال  املبحث

  .(هقد ، واعم١مُمٜمقن  )                                  

                                                           

إن دراؾم٦م شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف يٌلم ًمٚمٛمت٠مُمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم اعمِمٝمد ًمًٞم٤مىمف وعم٤م يتٌٕمف ( )

ُمـ ُمِم٤مهد وىمد ؾمٞم٘م٧م يمٚمٝم٤م وٟمٔمٛم٧م ذم ؾمٞم٤مق واطمد وٓؿمؽ أن اًمٜمٔمر ذم هذه اًمٕمالىم٤مت واعمٜم٤مؾم٤ٌمت 

ًمف ىمٞمٛم٦م شمٙمِمػ وشمقوح ًمٜم٤م سمجالء قمٔمٞمؿ سمٞم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمت٤مٟم٦م شمرايمٞمٌف إن اًمٜمٔمر ذم قمالىم٤مت 

اعمِم٤مهد سمٌٕمْمٝم٤م ًمف ىمٞمٛمتف اًمٌالهمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وم٤مًمٌالهم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٙمالم عم٘مت٣م احل٤مل وُمـ احل٤مل طم٤مل 

صمؿ  (اًمٚمح٤مق  )اًمًٞم٤مق ، واًمٜمٔمرة اًمٙمٚمٞم٦م حتتؿ اًمٜمٔمر إمم قمالىم٦م اعمِمٝمد سمام ىمٌٚمف اًمًٞم٤مق وُم٤م سمٕمده 

سم٤مًمًٞم٤مق اًمٙمكم ًمٚمًقرة طمتك ٟمّمؾ إمم ُمٕمروم٦م دىمٞم٘م٦م ًمإلجي٤مز ذم اعمِم٤مهد أو ذم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م يمام اىمتْمتف 

. ؾمٞم٤مىم٤مت اًمًقر اًمٙمريٛم٦م وأضمقاؤه٤م وُمٜم٤مؾم٤ٌمهت٤م 

 

 

 

 



 

 
 

 

444 

املبحح األٔه 

 ، ٌٖٕٔص ، ٔالظعزاء ، األعزاف )أسزار التٍٕع يف عالقات املظّد املٕجز يف سٕرة 

. (ٔاألٌبٗاء   

: ما ورد يف سورة األعراف  (1

ضم٤مء اعمِمٝمد ذم هذه اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ذم إجي٤مز هيع يِمػم إمم طم٤مدصم٦م اإلهالك 

ًم٘مقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم دون شمٗمّمٞمؾ أو إيْم٤مح ًم٘مّم٦م اإلهالك يمام وردت ذم 

، وذًمؽ ٕن هذه اًمًقر اًمٙمريٛم٦م هل٤م ُم٘م٤مصد وأهداف  (هقد ، واعم١مُمٜمقن  )ؾمقريت 

ضمٕمٚمتٝم٤م دمٜمح إمم اإلجي٤مز واإلؿم٤مرة ، ومٙمؾ ؾمقرة شمذيمر ُمـ اعمِمٝمد اجل٤مٟم٥م اًمذي 

يتالءم ُمع ُمقوققمٝم٤م وؾمٞم٤مىمٝم٤م ، وهذا ُم٤م يتْمح ًمٚمٛمت٠مُمؾ ذم ؾمقرة إقمراف وهل 

ُمـ أـمقل اًمًقر اعمٙمٞم٦م وأول اًمًقر اًمتل قمرو٧م ًمٚمتٗمّمٞمؾ ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 

قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وهل ذم ُمقوققمٝم٤م شمتٗمؼ ُمع ؾم٤مئر اًمًقر اعمٙمٞم٦م ذم شم٘مرير أصقل 

اًمدقمقة ، ُمـ شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ ، وآقمت٘م٤مد سم٤مًمٌٕم٨م واجلزاء وشم٘مرير اًمقطمل 

واًمٜمٌقة ، وىمد اختذت اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ذم قمرض هذا اعمقوقع ـمريؼ اإلٟمذار 

واًمتذيمػم ومٙم٤مٟم٧م سمحؼ ؾمقرة اإلٟمذار ذم ُم٘م٤مُمٝم٤م وؾمٞم٤مىمٝم٤م وشمٗمّمٞمالهت٤م ، وهل ُمع 

 ومؽميمز قمغم ضم٤مٟم٥م اًمتًٚمٞم٦م واًمتثٌٞم٧م وقمٜمد اًمٜمٔمر إمم اجل٤مٟم٥م ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ هتتؿ سم٤مًمٜمٌل 

اعمٕمروض ُمـ ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم يٚمحظ أهن٤م ضم٤مءت شمٕم٘مٞم٤ًٌم عم٤م شم٘مدم ذم اًمًقرة 

ُمـ اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد واًمٜمٝمل قمـ اًمنمك سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف واًمتٙمذي٥م سمآي٤مشمف وم٤مهلدف 

هق شمّمقير اًمٕم٘مٞمدة وـمري٘م٦م اًمتٌٚمٞمغ وـمٌٞمٕم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مقم هل٤م سمام ذم ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م » 
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 شُمِم٤مقمر اًمرؾمقل وحت٘مؼ اًمٜمذير
()

  .

وًمذًمؽ ُأـمٞمؾ ذم قمرض ُم٤م دار سملم ٟمقح وىمقُمف وأوضمز احلدي٨م قمـ ُمٝمٚمؽ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ : اًم٘مقم يمام يتْمح ُمـ ظمالل أي٤مت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 [ . 64 - 59: أي٤مت  ] ﴾ ﮴﮵  ﮶ ﮷

إن اجلدل ذم اعمِمٝمد هٜم٤م يٕمد ُمـ أهؿ اًمٕمٜم٤مس اًمتل ؾم٤مدت ومٞمف وىمد صّدر سم٘م٤مل 

ُمـ ضمٝم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ، وذًمؽ يٛمثؾ أٟمٛمقذج اًمداقمٞم٦م اًمّم٤مسمر اعمتٚمٓمػ سم٘مقُمف 

رهمؿ ُم٤م يرد ُمٜمٝمؿ ُمـ رد يتجغم ومٞمف مجقد اًمٕم٘مؾ وآهمؽمار ومػمُمقٟمف سم٤مًمْمالل 

واًمًٗم٤مه٦م ، وهذه اعمقاىمػ اعمٕمروو٦م وإـم٤مًمتٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م قمرض ُمـ إجي٤مز ذم ىمّم٦م 

 وُمقىمػ يمٗم٤مر ىمريش ُمٜمف سمدقمقة ٟمقح قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلصاإلهالك يم٤من ًمٚمرسمط سملم دقمقة حمٛمد 

 شمثٌٞمت٤ًم وشمًٚمٞم٦م وهق يقاضمف قمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلصاًمًالم وإقمراض ىمقُمف قمٜمف ، وهذا مم٤م يزيده 

ىمقُمف وإقمراوٝمؿ سمام قمرض ًمف ُمـ صؼم ٟمقح وشمٚمٓمٗمف ُمع ىمقُمف رهمؿ إحل٤مطمٝمؿ قمغم 

اإلقمراض واًمٌٕمد ، وهذا اعمِمٝمد ٟمراه يرشمٌط ارشم٤ٌمـم٤ًم سمديٕم٤ًم سمام ورد ذم أول اًمًقرة 

                                                           

 ( . 1308ص / اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م  )ذم فمالل اًم٘مرآن ًمًٞمد ىمٓم٥م ( )
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 : ُمـ أن يْمٞمؼ صدره ُمـ إقمراض ىمقُمف قمـ رؾم٤مًمتف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ملسو هيلع هللا ىلصُمـ هنٞمف 

إن ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿  

 ومٞمام أمل سمف ُمـ وٞمؼ ملسو هيلع هللا ىلصقمرض ُم٤م دار سملم ٟمقح وىمقُمف يم٤من ختٗمٞمٗم٤ًم وشمًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

دم٤مه ىمقُمف ومٙم٤من اًمتٓمقيؾ هٜم٤م وآظمتّم٤مر ذم ظم٤ممت٦م اعمِمٝمد ذم إؿم٤مرة ُمقضمزة حل٤مدصم٦م 

 وذم ىمٚمقب ملسو هيلع هللا ىلصاإلهالك ذم هقم٦م ظم٤مـمٗم٦م وٟمتٞمج٦م طم٤مؾمٛم٦م شم٨ٌم ذم ىمٚم٥م اًمٜمٌل 

اعم١مُمٜملم أن اًمٕمزة واًمٜمٍم واًمٕم٤مىم٦ٌم احلًٜم٦م ًمٚمرؾمقل وُمـ آُمـ ُمٕمف ُمٝمام ـم٤مل زُمـ 

اإلقمراض واؿمتدت وـم٠مة اًمٔم٤معملم ، وذم ذًمؽ شمٕمريض سم٤معمنميملم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م 

سم٠من قم٤مىمٌتٝمؿ ؾمتٙمقن ُمثؾ قم٤مىم٦ٌم ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ، ومٚمؿ يٙمـ اًمٖمرض ُمـ اعمِمٝمد إذن 

. اًمتٗمّمٞمؾ ذم قمرض صقرة اإلهالك واًمؽمهٞم٥م 

سمؾ يم٤من اًمٖمرض يٜمٍمف إمم قمرض اًمدقمقة وُم٤م ايمتٜمٗمٝم٤م ُمـ ُمّم٤مقم٥م 

وقم٘م٤ٌمت وُم٤م يم٤من يقاضمف سمف اًمٜمٌل ُمـ ىمٌؾ ىمقُمف ، وهذا ُم٤م يالئؿ ُمٕم٤مين اًمتًٚمٞم٦م 

واًمتثٌٞم٧م ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م ؾمقرة إقمراف ، وم٘مد ٟمزًم٧م ذم 

ُمرطمٚم٦م
()

ُمت٘مدُم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمدقمقة طمٞم٨م يم٤من اجلدال وقمرض اًمدقمقة يدور سملم  

.  وىمقُمف ذم ُمٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

هذا وىمد ضم٤مءت ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم ؾمقرة إقمراف ذم شمرشمٞمٌٝم٤م 

                                                           

وًمذًمؽ يم٤من هذا اعمقىمػ اعمٕمروض ذم هذه اًمًقرة ُمـ أوائؾ اعمقاىمػ اًمتل دارت سملم ٟمقح وىمقُمف ( )

سمدًمٞمؾ إومّم٤مطمف قمـ ُمقوقع رؾم٤مًمتف وهق اًمتٌٚمٞمغ واًمٜمّمح وحتذيرهؿ ُمـ اًمٕمذاب ذم اعمًت٘مٌؾ وٟمزول 

اًمًقرة ىمٌؾ ؾمقرة هقد واعم١مُمٜمقن اًمتل ضم٤مء احلقار ومٞمٝمام ذم آظمر اعمراطمؾ اًمتل ٟمزل سمٕمده٤م اًمٕمذاب 

. وطمّٚم٧م اًمٜم٘مٛم٦م 
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شمٕمرض ؾمػم اًمريم٥م اًمٌنمي ُمٜمذ اًمٜمِم٠مة إومم ، » اًمت٤مرخيل واًمزُمٜمل ٕن اًمًقرة 

وشمٕمرض ُمقيم٥م اإليامن وهق حي٤مول هداي٦م هذا اًمريم٥م واؾمتٜم٘م٤مذه يمٚمام وؾ مت٤مُم٤ًم 

 شقمـ ُمٕم٤ممل اًمٓمريؼ ، وىم٤مده اًمِمٞمٓم٤من يمٚمٞم٦م إمم اعمٝمٚمٙم٦م
()

واعمِمٝمد اعمٕمروض ُمـ  

ُمـ إٟمذار اعمنميملم إمج٤مًٓ سمام اًم٘مّم٦م يرشمٌط سمام أؿم٤مرت إًمٞمف اًمًقرة ذم ُم٘مدُمتٝم٤م 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿  :طمّمؾ ًمألُمؿ اعمٙمذسم٦م ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  [ .4: أي٦م  ] ﴾ ڃ ڃ ڃ چ

ومج٤مء اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ ذم ذيمر ُم٤م طمؾ هبذه إُمؿ ُمٜمذ أول أُم٦م أهٚمٙم٧م وهؿ 

ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمع هذا اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ضم٤مء ًمٌٞم٤من اإلمج٤مل ذم أول اًمًقرة 

إٓ أن اعمِمٝمد هٜم٤م مل يٕمٓمػ قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف يمام قمٓمػ اعمِمٝمد سم٤مًمقاو ذم ؾمقرة هقد 

إن آي٦م إقمراف مل يت٘مدُمٝم٤م ذيمر إرؾم٤مل » : وذم هذا اًمِم٠من ي٘مقل اسمـ اًمزسمػم رمحف اهلل 

وٓ أُمر سمدقم٤مء اخلٚمؼ وٓ مجٚم٦م يٜم٤مؾمٌٝم٤م قمٓمػ إرؾم٤مل اًمرؾمؾ إمم إُمؿ ودقم٤مء 

:  اخلٚمؼ إمم اإليامن ، إٟمام شم٘مدم ىمٌٚمٝم٤م ذيمر أصح٤مب إقمراف صمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٿ ﴿ إمم ىمقًمف  [ 54: أي٦م  ]﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ 

ٿ ﴿ : اًمرؾمؾ ُمع أممٝمؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم صمؿ اسمتدأت ىمّمص  [ 58: أي٦م  ] ﴾ ٿ

وشمت٤مسمع ىمّمٝمؿ ، أُم٤م آي٦م هقد وم٘مد شم٘مدم ىمٌٚمٝم٤م ذيمر  [ 59: أي٦م  ] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ﴿:  وسمذًمؽ اومتتح٧م اًمًقرة ىم٤مل شمٕم٤ممم ملسو هيلع هللا ىلصرؾم٤مًم٦م حمٛمد 

 [ . 2 - 1: أي٤مت  ]  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

                                                           

 ( . 1304 / 3 )ذم فمالل اًم٘مرآن ًمًٞمد ىمٓم٥م ( )
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ومل يٕمدل سم٤مٔي قمـ هذا اًمٖمرض وُم٤م يرضمع إًمٞمف إمم ذيمر إرؾم٤مل ٟمقح قمٚمٞمف 

 اًمًالم ، ومقردت أي سمذًمؽ ُمٜمًقىم٦م قمغم ُم٤م شم٘مدُمٝم٤م سمقاو اًمٕمٓمػ قمغم أشمؿ 

 شُمٜم٤مؾم٦ٌم
()

  .

وًمٙمـ اًمذي ئمٝمر ُمـ اًمًقرشملم أن اعم٘مدُمتلم ومٞمٝمام ُمت٤ًمويت٤من ، ومًقرة 

 :  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ملسو هيلع هللا ىلصإقمراف يٚمحظ ومٞمٝم٤م أهن٤م ىمد اسمتدأت سمذيمر رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

: أي٦م]﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

2 . ] 

 وؿم٠مٟمف طمتك ملسو هيلع هللا ىلصإٓ أن ؾمقرة هقد شمًٚمًؾ ومٞمٝم٤م احلدي٨م قمـ رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

وصؾ إمم ىمّم٦م ٟمقح ومٕمٓمٗم٧م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م قمغم أشمؿ وضمف وأيمٛمٚمف ، وهٜم٤م حمؾ 

اًمتٗم٤موت سملم اًمًقرشملم طمٞم٨م ضم٤مء اعمِمٝمد ذم ؾمقرة إقمراف ذم ؾمٞم٤مق خمتٚمػ قمـ 

 طمٞم٨م ورد ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ ـمٌٞمٕم٦م أصح٤مب اجلٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصذيمر رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

 ذم وأصح٤مب اًمٜم٤مر ، وُمِم٤مهب٦م ه١مٓء وأوًمئؽ ًمألرض اًمٓمٞم٦ٌم وإرض اخلٌٞمث٦م يمام ورد

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ جئ حئ مئ ىئ

 [ . 58-57: أي٤مت]﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

                                                           

 ( . 512 - 511 / 1 )ُمالك اًمت٠مويؾ ٓسمـ اًمزسمػم ( )
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وُمـ هٜم٤م مل يٕمٓمػ اعمِمٝمد اعمٕمروض ُمـ ىمّم٦م ٟمقح قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف سمؾ ضم٤مء 

ُمتالئاًم ُمع هذا اًمًٞم٤مق اًمذي ورد ومٞمف وًمذًمؽ مل ٟمجد ذم اعمِمٝمد شمٗمّمٞماًل عم٤م طمّمؾ 

ًمٚم٘مقم ُمـ اًمٕمذاب سمؾ اىمتٍم اعمِمٝمد قمغم سمٞم٤من رومْمٝمؿ ًمٚمخػم اًمذي ضم٤مء سمف ٟمقح 

قمٚمٞمف اًمًالم ، ومٝمق ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل ضمحدوا هب٤م رهمؿ ُم٤م يم٤من حي٤مول ذم هدايتٝمؿ 

وه٤مهل اخل٤ممت٦م ذم اعمِمٝمد شمٌلم اٟمتٝم٤مء اًم٘مقم إمم اًمرومض واًمتٙمذي٥م ، ومٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم 

هيٕم٦م طم٤مؾمٛم٦م ، ومتالءم اعمِمٝمد ُمع ُم٤م ورد ومٞمف ، ومٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم ٟمٕمٛم٦م وظمػم 

أرؾمٚمف اهلل إًمٞمٝمؿ ومٚمؿ يت٘مٌٚمقا هذا اخلػم ومٙم٤مٟمقا يمٛمثؾ هذه إرض اخلٌٞمث٦م اًمتل مل 

 شمت٘مٌؾ اخلػم ومل شمًتٗمد ُمٜمف ، وهٙمذا ٟمجد اًمتالزم واًمتٜم٤مؾم٥م ُمـ أول اًمًقرة إمم 

آظمره٤م وُمـ أوهل٤م إمم أن ٟمّمؾ إمم اعمِمٝمد اعمٕمروض ُمـ ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمٝم٤مًمًالم وىمد 

 يم٤من عمقوقع اًمًقرة وؾمٞم٤مىمٝم٤م إصمر واًمٓم٤مسمع اًمذي رؾمؿ ُمٕم٤ممل اعمِمٝمد 

. وطمدد وىم٤مئٕمف 

ر أول اعمقاىمػ اًمتل دارت سملم ٟمقح وىمقُمف  وهٙمذا ٟمجد ؾمقرة إقمراف شمّمقِّ

وىمد شمٜم٤مؾم٥م ومٞمٝم٤م إقمالن ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم قمـ وفمٞمٗمتف وُمقوقع رؾم٤مًمتف وهق 

اًمتٌٚمٞمغ سمام ٓ ٟمجده ذم اًمًقر اًم٘م٤مدُم٦م وهق هٜم٤م يدقمقهؿ ويٜم٤مدهيؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل 

وطمده وخيقومٝمؿ سم٤مًمٕمذاب إن هؿ اؾمتٛمروا قمغم إقمراوٝمؿ ويمٗمرهؿ وعم٤م أقمٚمـ هلؿ 

قمـ ُمٝمٛمتف ورؾم٤مًمتف ٟمراه يًتٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ذم شمٕمجٌٝمؿ ُمـ أن ظمّمف اهلل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م صمؿ 

شمٜمتٝمل اعمح٤مورة هيٕم٤ًم سم٘مقل اًم٘مقم إٟم٤م ًمٜمراك ذم والل ُمٌلم وٟمّمؾ إمم ذيمر اًمٜمتٞمج٦م 

هيٕم٤ًم ذم شمٙمذي٥م اًم٘مقم وورود اًمٜمج٤مة وإهمراق اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، هٙمذا شمت٤مسمٕم٧م 

اعمٕم٤مين ذم اعمِمٝمد ذم هذا اًمًٞم٤مق ُمـ ؾمقرة إقمراف وعّم٤م يم٤مٟم٧م اعمح٤مورة خمتٍمة 
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سملم ٟمقح وىمقُمف مل ٟمٚمحظ هٜم٤م هتديدًا ًمٚم٘مقم إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ اهت٤مُمف سم٤مًمْمالل 

وًمذًمؽ ٓ ٟمٚمحظ إيٖم٤مًٓ ذم اعمِمٝمد أو شمٗمّمٞماًل ذم صقر اًمٕمذاب ، وم٤مًمًٞم٤مق وسمٜمٞم٦م 

اعمِمٝمد شمٜم٤مؾم٥م ُمٕمٝم٤م إيراد هذه اخل٤ممت٦م اعمقضمزة اًمنيٕم٦م ، وؾمٜمالطمظ طمريم٦م اعمٕمٜمك 

وٟمامئف ذم اًمًقر اًم٘م٤مدُم٦م سمام يتالءم ُمع شمرشمٞم٥م اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ذم ٟمزوهل٤م واهلل أقمٚمؿ 

. سمٛمراده 

 :وأُم٤م اعمِمٝمد اعمٕمروض ُمـ اًم٘مّم٦م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ومٞمٌتدأ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ی   ی  جئ   ﴿  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس   

ٻ        پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  

ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ   ڳ   

 [ . 122 - 105: أي٤مت  ]﴾    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں

. إّن أي٤مت هٜم٤م شمٌلم ًمٚمٛمت٠مُمؾ قمٜمد اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُم٤م يِمػم إمم وىم٧م ٟمزوهل٤م 

وم٘مد ٟمزًم٧م ذم أواؾمط اًمٕمٝمد اعمٙمل وًمذا شمرك اًمٜمص ذم ُمقىمٕمٝم٤م قمغم إُمر 

سم٤مًمٕم٤ٌمدة هلل وطمده اقمتامدًا قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ذم ؾمقرة إقمراف اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اًمٜمزول ىم٤مل 

واًمًقرة ٟمزًم٧م ﴾ ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴿ : شمٕم٤ممم 
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ذم وىم٧م اؿمتدت ومٞمف ُمٕمريم٦م اعمٕمجزات اًمتل أصم٤مره٤م ُمنميمق ُمٙم٦م ، ويم٤من هل٤م شم٠مصمػم 

 وذم أٟمٗمس اعم١مُمٜملم ، وىمد ىمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمثػمًا ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصيمٌػم ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل 

اعمٕمجزات احلًٞم٦م وظمقارق اًمٕم٤مدات اًمتل أيد اهلل هب٤م اًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم وم٠مراد 

ُمنميمق ُمٙم٦م أن ي١ميد اهلل رؾمقًمف سمٛمٕمجزة طمًٞم٦م يمام ُأيد ُمـ ؾمٌ٘مف ومٞمّمدىمقا سمف 

پ ﴿ وي١مُمٜمقا ومٞمخ٤مـم٥م اعمقمم قمز وضمؾ ٟمٌٞمف ظمٓم٤مسم٤ًم ومٞمف إيٜم٤مس وقمت٤مب رىمٞمؼ 

 وسملّم ًمٜمٌٞمف أٟمف ًمق ؿم٤مء ٕضمؼمهؿ قمغم اهلداي٦م ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

وًمٙمـ ه١مٓء اًم٘مقم جمٌقًمقن ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  

قمغم اإلقمراض طمتك وًمق طم٘مؼ هلؿ ُم٤م ـمٚمٌقا ُمـ أي٤مت ، وم٤مٔي٦م حتٛمؾ اًمققمد 

واًمققمٞمد ًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م وضم٤مءت أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م هل٤م شمٌلم ُمدى ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اؾمتٙم٤ٌمر 

  ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ : وإسار ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ وُمع ذًمؽ ومًٞمٜم٤مهلؿ اجلزاء  [ 5: أي٦م  ]

وهذا يقوح ًمٜم٤م ُمقوقع اًمًقرة اًمذي يدور طمقل اعمٕمجزات واًمتٙمذي٥م وإصم٤ٌمت 

اهلدف اًمذي ضم٤مء ُمـ أضمٚمف اعمرؾمٚمقن وهق ـم٤مقم٦م اهلل وشم٘مقاه ، وًمذًمؽ شم٘مدُم٧م 

ىمّم٦م ُمقؾمك قمغم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ذيمر ًمٚمٛمٕمجزات احلًٞم٦م اًمتل 

أيد اهلل شمٕم٤ممم هب٤م ٟمٌٞمف ُمقؾمك ذم ُمقاضمٝمتف ًمٗمرقمقن ، ومٙم٤مٟم٧م ُمٕمجزة اًمٕمّم٤م واًمٞمد 

وُمٕمجزة اٟمِم٘م٤مق اًمٌحر وٟمج٤مة ُمقؾمك وسمٜمل إهائٞمؾ وهمرق ومرقمقن وضمٜمقده 

 وهل ذم ؾمٞم٤مق اًمتًٚمٞم٦م أن هذه اعمٕمجزات احلًٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلصواًم٘مّم٦م شمٌلم ًمٚمرؾمقل 

اخل٤مرىم٦م واًمقاوح٦م مل شم١مصمر قمغم ومرقمقن وىمقُمف ، سمؾ زادهتؿ ـمٖمٞم٤مٟم٤ًم ويمٗمرًا وفمٚمقا 

قمغم قمٜم٤مدهؿ ويمؼمي٤مئٝمؿ طمتك أهٚمٙمٝمؿ اهلل سم٤مًمٖمرق ، وذم هذا سمٞم٤من ًمٚم٥ًٌم اًمذي ُمـ 
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. أضمٚمف مل يٚمتٗم٧م إمم اعمٕمجزات احلًٞم٦م ًمتٙمقن سمره٤مٟم٤ًم قمغم صدق اًمرؾم٤مًم٦م 

ومٙم٤من ُمـ رمح٦م اهلل وًمٓمٗمف أن سف هذه إُم٦م إمم ُمٕمجزة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُم٤م 

أودقمف شمٕم٤ممم ُمـ آي٤مت سمٞمٜم٤مت ذم يمقٟمف ًمٙمؾ ُمتٗمٙمر شمدل قمغم أًمقهٞمتف وصدق رؾم٤مًم٦م 

قمٌده ، وم٤مٟمت٘مٚم٧م اًمٌنمي٦م ُمـ اعمٕمجزات احلًٞم٦م اعمدريم٦م ذم اسمتداء قمٝمقده٤م إمم 

اعمٕمجزات اعمٕمٜمقي٦م اًمتل خت٤مـم٥م اًمٕم٘مؾ واًمقضمدان وشمٜم٘مٚمٝمام إمم ىمقة اإليامن وصم٤ٌمشمف 

 ملسو هيلع هللا ىلصًمتٙمقن أوىمع ذم اًمتًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل  (اًمتٙمذي٥م  )وشم٠ميت ىمّم٦م ٟمقح ًمتٌدأ سمٙمٚمٛم٦م 

وهق يقاضمف شمٙمذي٥م ىمقُمف وـمٚمٌٝمؿ ًمٚمٛمٕمجزات واخلقارق احلًٞم٦م ، وًمتٌلم ًمف أن 

ىمقُمف ًمٞمًقا سمدقم٤ًم ذم شمٙمذيٌٝمؿ وصدهؿ ، وأن طم٤مًمف يمح٤مل همػمه ُمـ اًمرؾمؾ اًمٙمرام 

ىمد أدى ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٌالغ ، وًمٙمـ ـمٌٞمٕم٦م ه١مٓء وأوًمئؽ اًمتٙمذي٥م واإلقمراض 

اًمذي شمًٚمًؾ قمؼم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م ُمٜمذ أن سمٕم٨م اهلل رؾمٚمف إمم أن وصؾ اًمٕمٝمد 

 يمذسم٧م ) ، واًمتٙمذي٥م ذم أي٦م ، ىمد أوىمع قمغم اعمرؾمٚملم يمٚمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلصسمٛمحٛمد 

ذم طملم أن ىمقم ٟمقح يمذسمقا رؾمقهلؿ وم٘مط وهذا اًمتٕمٌػم ي١ميمد وطمدة  ( اعمرؾمٚملم 

اًمرؾمؾ ووطمدة اًمدقمقة ووطمدة ُمّمػم اعمٙمذسملم ، صمؿ إن اعمِمٝمد يريمز قمغم قمٜم٤مس 

اًمدقمقة وُم٤م دار سملم ٟمقح وىمقُمف صمؿ ي٠ميت اًمتٕمجٞمؾ سم٤مًمٜمتٞمج٦م احل٤مصٚم٦م ًمٚمتٙمذي٥م ، ذم 

إجي٤مز هيع ي٨ٌم اًمرقم٥م وي٘مذومف ذم اًم٘مٚمقب ويٌلم ًمٜم٤م هقم٦م اٟم٘مْم٤مء قمٝمد اًمٔم٤معملم 

وهقم٦م اٟمتّم٤مر اهلل ًمٜمٌٞمف واعم١مُمٜملم ، واعمِمٝمد ذم إـم٤مًمتف عم٤م دار سملم ٟمقح وىمقُمف 

وسمٞم٤مٟمف عمقىمػ ىمقم ٟمقح ُمـ اإليامن وىمد رومْمقه سم٥ًٌم أشم٤ٌمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وهؿ 

ُمـ ـمٌ٘م٦م دٟمٞم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ وُم٤م يم٤من ُمـ رده قمٚمٞمٝمؿ سم٠مٟمف مل يٙمٚمػ اًمٕمٚمؿ سم٠مقمامهلؿ وٓ 

سمٌقاـمٜمٝمؿ وٓ ؾمٌٞمؾ ًمف إمم ذًمؽ ٕن طم٤ًمهبؿ ُم٘مّمقر قمغم اهلل ٓ يتج٤موزه إمم همػمه 
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.  ُمع ىمقُمف ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ ذًمؽ حيٛمؾ اعمِم٤مهب٦م واعمٓم٤مسم٘م٦م عم٤م يم٤من حيدث عمحٛمد 

وًمذًمؽ أـمٞمؾ ذم هذا اعمِمٝمد هلذا وعمقاوم٘م٦م دقمقة اًمًقرة إمم شم٘مقى اهلل قمز 

وضمؾ ذم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م وؾمٞم٤مىمٝم٤م ، وهق اهلدف اًمذي ُأرؾمؾ ُمـ أضمٚمف اعمرؾمٚمقن ، وًمذا 

 ٟمجد اًمًقرة شمٕمرض ذم يمؾ أىمقال اعمرؾمٚملم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وومٞمام دار سمٞمٜمٝمؿ 

أٓ شمت٘مقن ، إين ًمٙمؿ رؾمقل أُملم ، وم٤مشم٘مقا اهلل  )وسملم أىمقاُمٝمؿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

 . (وأـمٞمٕمقن 

وُمـ هٜم٤م وسمٕمد قمرض يمؾ ُم٤م ُم٣م يتٌلّم أن اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ىمد اظمتٍمت 

وأوضمزت ذم إيراد ُمِمٝمد اإلهالك واًمتدُمػم وومّمٚم٧م وريمزت قمغم اعمح٤مضم٦م سملم 

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل وىمقُمف وقمٜم٤مد إىمقام ومتردهؿ ُمـ أضمؾ اًمتني٦م واًمتًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

وهق يقاضمف قمٜم٧م اإلقمراض واًمتٙمذي٥م ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م اًمًقرة 

. اًمٙمريٛم٦م 

 وقمدم ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ضمٕمٚم٧م شمٙمذي٥م اعمٙمذسملم سمام ُأٟمزل قمغم حمٛمد 

 شمّمدي٘مٝمؿ سمرؾم٤مًمتف هق اعمحقر اًمذي يدور ُمـ طمقًمف يمؾ ُم٤م شمْمٛمٜمتف اًمًقرة 

وًم٘مد هٞم٠م ُمٓمٚمع اًمًقرة وهٞم٠م ؾمٞم٤مىمٝم٤م ًمًقق أظم٤ٌمر اعمٙمذسملم وُم٤م طمؾَّ هبؿ ًمٞمٙمقن 

 آقمت٤ٌمر وآشمٕم٤مظ وًمٚمٛمت٠مُمؾ أن يٜمٔمر إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ُمٓمٚمع اًمًقرة ًمرؾمقًمف 

،  [ 3: أي٦م ] ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿  وهق طمزيـ ًمتٙمذي٥م ىمقُمف ملسو هيلع هللا ىلص

 [ . 6: أي٦م  ] ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم 
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 وهذه ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من هذا هتديدًا ٕهؾ ُمٙم٦م وًمٙمؾ ُمـ قم٤مرض دقمقة رؾمقل اهلل 

أي٦م سمٞمٜم٧م شمّمٛمٞمؿ اًم٘مقم قمغم اًمتٙمذي٥م ويم٤من اإلشمٞم٤من سم٠مٟم٤ٌمء ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ إُمؿ 

ومٞمف شمقوٞمح هلذه أي٦م اًمتل ذم  ( 100إمم  - 59 )وأٟم٤ٌمء رؾمٚمٝمؿ ُمـ أي٤مت 

. اعم٘مدُم٦م وشمٗمّمٞمؾ إلجي٤مزه٤م 

وهبذا ٟمجد اعم٘مدُم٦م هٞم٠مت ًمًقق أٟم٤ٌمء اعمٙمذسملم ذم ؾمٞم٤مق واطمد يقضمف 

اعمٕمرولم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م إمم اًمتٗمٙمر ، ويقىمٗمٝمؿ قمغم ُمّم٤مئر اعمٙمذسملم ُمـ أُمث٤مهلؿ ُمـ 

. إُمؿ 

وهٙمذا يٚمحظ أن ؾمقرة اًمِمٕمراء ىمد ضم٤مءت اُمتدادًا عم٤م ذيمر ىمٌٚمٝم٤م ذم ؾمقرة 

إقمراف وًمذًمؽ ٟمجد أن ٟمٌل اهلل ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم مل ي٠مُمرهؿ سم٤مًمٕم٤ٌمدة هٜم٤م وم٘مد 

أُمرهؿ هب٤م ومٞمام ؾمٌؼ ذم ؾمقرة إقمراف ومٝمق قمٚمٞمف اًمًالم عم٤َّم مل يٗمٚمح ُمٕمٝمؿ ذم أُمرهؿ 

سم٤مًمٕم٤ٌمدة ، وسمخٝمؿ هٜم٤م وأٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ قمدم اًمت٘مقى وسف اًمٕم٤ٌمدة ًمف وطمده إٟمف هٜم٤م 

ك مجقدهؿ ، وهٜم٤م شمٌلم ًمٜم٤م ؾمقرة اًمِمٕمراء أؾم٤ٌمب رومض اًم٘مقم ًمرؾم٤مًم٦م ٟمقح   حيرِّ

مح جخ حخ مخ ﴿ سمام مل ٟمٚمحٔمف ذم ؾمقرة إقمراف وهق اشم٤ٌمع إراذل 

ومػمد قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ُمداومٕم٤ًم قمـ ٟمٗمًف وقمـ أشم٤ٌمقمف ُم١ميمدًا متًٙمف  ﴾ جس

سم٠مشم٤ٌمقمف وأٟمف ًمـ يٓمردهؿ ُمٌٞمٜم٤ًم هلؿ أٟمف مل يٙمـ إٓ ٟمذيرًا ُمٌٞمٜم٤ًم هلؿ ومٚمام رأوا ُمٜمف 

اإلسار هددوه سم٤مًمرضمؿ ، إنَّ اعمقىمػ هٜم٤م يِمتد وحيتدم احلقار سمام مل ٟمٚمحٔمف ذم 

ؾمقرة إقمراف وًمذًمؽ ٟمجد ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم يدقمق قمغم ىمقُمف ويٓمٚم٥م ُمـ رسمف 

اًمٜمٍم واًمٜمج٤مة ًمف وعمـ ُمٕمف ومج٤مءت اخل٤ممت٦م ُمقضمزة هيٕم٦م شمؼمز ومٞمٝم٤م اًمٜمج٤مة ًمٜمقح 

. وُمـ ُمٕمف طمٞم٨م اؾمتج٤مب ًمف رسمف وأهمرق اًمٔم٤معملم 
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وهبذا ٟمجد اعمقىمػ حيتدم ويِمتد ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء طمٞم٨م هدد اًم٘مقم ٟمٌٞمٝمؿ 

ومٓمٚم٥م اًمٜمٍم ُمـ رسمف ومج٤مء اًمٜمٍم واإلضم٤مسم٦م ذم هقم٦م وهٜم٤م ٟمجد شمالؤم اخل٤ممت٦م ُمع 

ؾمٞم٤مىمٝم٤م وىمد واوم٘م٧م اخل٤ممت٦م ذم ؾمقرة إقمراف ذم إجي٤مزه٤م ٓشمٗم٤مق اًمًقرشملم ذم 

اعمقوقع وهٙمذا ٟمجد طمريم٦م اعمٕمٜمك وٟمٛمقه ُمـ ؾمقرة إقمراف إمم ؾمقرة اًمِمٕمراء 

. سمام يقاومؼ ـم٤مسمع اًمًقرشملم وظمّم٤مئّمٝمام اًمتل شمتٗمرد يمؾ واطمدة هب٤م قمـ همػمه٤م 

. وي٠ميت اعمقىمػ ذم ؾمقرة يقٟمس حمتدُم٤ًم يمام ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 - 71: أي٤مت  ]﴾  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

73 . ] 

إن اعمت٠مُمؾ ذم جملء هذه احلٚم٘م٦م اعمخت٤مرة ُمـ اًم٘مّم٦م جيد اًمتالؤم اًمٌديع ُمع 

ُمقوع اًمًقرة وضمقه٤م اًمذي يؼمز ومٞمف شمٕمٜم٧م اًمٙم٤مومريـ وشمٙمذيٌٝمؿ ًمٚمقطمل 

وقمجٌٝمؿ ُمـ أن يرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ سمنمًا رؾمقًٓ ، واًمًقرة ذم مجٚمتٝم٤م شمِمؽمك ُمع 

اًمًقر اعمٙمٞم٦م ذم ُمقوقع شم٘مرير اًمٕم٘مٞمدة وهذا اعمقىمػ اًمذي ضمرى سملم ٟمقح وىمقُمف 

ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ يٕمد ُمـ اعمقاىمػ إظمػمة اًمتل ضمرت وهذا ُم٤م يقوحف ىمقًمف 

طمٞم٨م يدل هذا قمغم أٟمف ىمد ؾمٌؼ سمٚم٘م٤مءات وطمقارات  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ
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دقم٤مهؿ ومٞمٝم٤م إمم اهلل وهؿ ٓ يًتجٞمٌقن طمتك وصٚمقا إمم ُمرطمٚم٦م مل يٕمد يروىمٝمؿ ومٞمٝم٤م 

 ُمـ دقمقشمف ، ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم إٓ أن أقمٚمـ هلؿ اًمتحدي 
ٍ
ؾمامع رء

واإلسار قمغم ُمٜمٝمجف ودقمقشمف همػم آسمف سمْمجرهؿ وهتديدهؿ ، إن اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م 

طمٚم٘م٦م اًمتحدي إظمػم سمٕمد اإلٟمذار اًمٓمقيؾ واًمتذيمػم » ىمد أظمذت ُمـ اًم٘مّم٦م 

اًمٓمقيؾ واًمتٙمذي٥م اًمٓمقيؾ وٓ يذيمر ذم هذه احلٚم٘م٦م ُمقوقع اًمًٗمٞمٜم٦م وٓ ُمـ 

ريم٥م ومٞمٝم٤م ، وٓ اًمٓمقوم٤من ، وٓ اًمتٗمّمٞمالت ذم شمٚمؽ احلٚم٘م٦م ، ٕن اهلدف هق إسمراز 

اًمتحدي وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل وطمده وٟمج٤مة اًمرؾمقل وُمـ ُمٕمف وهؿ ىمٚم٦م ، وهالك 

اعمٙمذسملم ًمف وهؿ يمثرة وىمقة ، ًمذًمؽ خيتٍم اًمًٞم٤مق هٜم٤م شمٗمّمٞمالت احلٚم٘م٦م اًمقاطمدة 

 شإمم ٟمت٤مئجٝم٤م إظمػمة
()

إن هذا اًمتحدي اًمٍميح واعمثػم ُمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم  

يٜمٌئ قمـ شمٚمؽ اًمٗمؽمات إظمػمة اًمتل واضمف ومٞمٝم٤م ٟمقح ىمقُمف وهق ذم قمزة ُمـ رسمف 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ وصم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م طمتك إٟمف ًمٞمٖمري ظمّمقُمف ذم ٟمٗمًف 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

وشمٔمٝمر اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمدىمٞم٘م٦م ذم  [ 71: أي٦م  ]﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

إفمٝم٤مر طمٚم٘م٦م اًمتحدي ُمـ ٟمقح ًم٘مقُمف سمام يالئؿ شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م ؾمقرة 

يقٟمس وم٘مد ٟمزًم٧م سمٕمد ؾمقرة اإلهاء ويم٤من اإلهاء ىمٌؾ اهلجرة سمًٜم٦م وذم شمٚمؽ 

اًمٗمؽمة اؿمتد إقمراض اعمٕمرولم وأذاهؿ وارشمد وٕمٗم٤مء اإليامن ممـ دظمٚمقا اإلؾمالم 

سمٕمد طم٤مدصم٦م اإلهاء واعمٕمراج يقوح ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمًقرة قم٘م٥م اًم٘مّمص 

                                                           

 . 1810/ ص   (اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م  )ذم فمالل اًم٘مرآن ًمًٞمد ىمٓم٥م ( )
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يٜمٌئ  ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ اعمٕمروو٦م ومٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف 

 ذم إقمراض اعمٕمرولم وارشمداد اعمرشمديـ ، ومٙم٤من قمرض طمٚم٘م٦م ملسو هيلع هللا ىلصقمـ طمزٟمف 

 وأن قمٚمٞمف أن ملسو هيلع هللا ىلصاًمتحدي واًمث٤ٌمت واًمٕمزيٛم٦م ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم ومٞمف شمًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

يّمؼم ويتقيمؾ قمغم رسمف وم٤مهلل ُمٕمف وًمـ خيذًمف وًمٕمؾ ذم إيراد ُمثؾ هذه احلٚم٘م٦م يم٤من 

ًمٚمتٜمٌٞمف واإلؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مرسم٦م اٟمتٝم٤مء قمٝمد اًمّمٛم٧م واًمّمؼم قمغم إذى ودٟمق ُمرطمٚم٦م 

اًمّمدع سم٤مًمدقمقة واىمؽماب اًمٗمرج سم٤مُٕمر سم٤مهلجرة ُمـ ُمٙم٦م وًمتٌدأ ُمرطمٚم٦م احلؼ 

 وىمقُمف إمم ملسو هيلع هللا ىلصاجلديدة وشمٜمتٝمل ومؽمة اعمقاضمٝم٤مت واعمقاىمػ اًمتل شمدور سملم اًمرؾمقل 

ُمقاىمػ ص٤مرُم٦م وحمتدُم٦م يٕمٚمـ ومٞمٝم٤م اًمتحدي واعم٘م٤موُم٦م وًمٞمٜمتٍم احلؼ ضمٝمرًا قمغم 

. اًم٤ٌمـمؾ ويٛمٙمـ اهلل ًمديٜمف وٟمٌٞمف وُمـ آُمـ ُمٕمف 

وأُم٤م قمـ قمالىم٦م اعمِمٝمد سمًٞم٤مق اًمًقرة وم٘مد ضم٤مء ُمٕمٓمقوم٤ًم سمحرف اًمقاو قمغم ُم٤م 

طمٞم٨م ضم٤مء اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد اًمٕمٓمػ عم٤م ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ : ؾمٌ٘مف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ : ُأمجؾ ُمـ ىمٌؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

: أي٦م  ] ﴾ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

وُمـ ُمًقهم٤مت اًمٕمٓمػ قمغم ُم٤م ؾمٌؼ أن احلدي٨م يمٚمف يم٤من ُمتت٤مسمٕم٤ًم ذم اًمًقرة  [ 13

قمـ اعمنميملم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م وقمـ جم٤مدًمتٝمؿ سم٤محلج٩م اًمٔم٤مهرة قمغم سمٓمالن ُم٤م هؿ ومٞمف 

وُم٤م ختٚمؾ ذًمؽ ُمـ اعمقاقمظ واًمققمٞمد سم٤مًمٕمذاب اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ طمتك وصؾ 

احلدي٨م إمم ذيمر ىمّم٦م ٟمقح ُمع ىمقُمف ، وذيمر أطمقال إُمؿ اعمامصمٚم٦م أطمقاهلؿ ٕطمقال 

ه١مٓء اًم٘مقم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م ذم اسمتداء اإلقمراض وشمٓمقره وم٤مًمٕمٓمػ وقمقد اًمْمٛمػم 



 

 
 

 

458 

يرضمع إمم يمٗم٤مر ُمٙم٦م وهٙمذا ٟمجد اًمتالطمؿ واًمؽماسمط ويمٞمػ يم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو قمغم 

إْذ ىم٤مل  )ذم ىمقًمف  (إْذ  )وهبذا ئمٝمر طمًـ ُمقىمع » ُم٤م ؾمٌؼ ذم أطمًـ ُمقوع وأمتف 

إيامء إمم أن حم٤مورشمف ىمقُمف وإسارهؿ ( ًم٘مقُمف ) وم٢من شم٘مٞمٞمد اًمٜم٠ٌم سمزُمـ ىمقًمف  (ًم٘مقُمف 

قمغم اإلقمراض هق حمؾ اًمٕمؼمة ٕن وضمف اًمِمٌف سملم اعمنميملم وسملم ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف 

اًمًالم ذم صؿ آذاهنؿ قمـ دقمقة رؾمقهلؿ وىمقًمف ذًمؽ هلؿ إٟمام يم٤من سمٕمد أن يمرر 

 شدقم٤مءهؿ زُمٜم٤ًم ـمقيالً 
()

  .

وًمذا اسمتدئ سم٘مّم٦م ٟمقح ذم اًمًقرة قمغم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمت٤مرخيل ومٚمؿ يت٘مدُمٝم٤م ىمّم٦م أطمد 

ُمـ إُمؿ هلذه اعمِم٤مهب٦م وهلذا اعمراد ، وُمـ هٜم٤م ٟمّمؾ إمم ُمٕمروم٦م اإلجي٤مز ذم قمرض 

. ىمّم٦م اإلهالك هلذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت واًمٕمالىم٤مت واهلل أقمٚمؿ 

إن اطمتدام اعمقىمػ هٜم٤م يتقاصؾ ُمع اطمتدام اعمقىمػ ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء سملم ٟمقح 

وىمقُمف طمٞم٨م يٚمحظ هٜم٤م أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم يؼمز هلؿ اًمتحدي واًمث٤ٌمت واًمٕمزيٛم٦م قمغم 

اعمْم٤مء قمغم ـمري٘مف رهمؿ ُم٤م يقاضمٝمف ُمـ ىمقُمف ُمـ إقمراض وصدِّ واصم٘م٤ًم سمت٠ميٞمد رسمف ًمف 

وُمتقيماًل قمٚمٞمف واًمًقرة شمتٗمؼ ذم ُمقاوٞمٕمٝم٤م ُمع ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء وهبذا 

. ٟمجده٤م شمقضمز ذم اخل٤ممت٦م ذم شمًٚمًؾ سمديع واهلل أقمٚمؿ 

چ چ ڇ ڇ ﴿ : وشم٠ميت ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ومٞمٕمرض ومٞمٝم٤م ُمـ اعمِمٝمد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 - 76: أي٤مت  ] ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

77 . ] 

                                                           

 ( . 235 / 11 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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وىمد اظمتٍمت ىمّم٦م ٟمقح ُمع ىمقُمف إمم هذه احلٚم٘م٦م اعمٕمروو٦م ُمـ اعمِمٝمد ومٚمٞمس 

هٜم٤م ذيمر ًمٚمٛمح٤مورات اًمتل دارت ، وٓ اعم٘مدُم٤مت اًمتل طمّمٚم٧م ىمٌؾ ٟمزول اًمٕمذاب 

سمؾ ٓ ٟمجد إٓ ٟمداء ٟمقح ودقمقشمف ًمرسمف صمؿ ورود آؾمتج٤مسم٦م وُم٤م طمؾ سم٤مًم٘مقم ذم إجي٤مز 

هيع ُمتالطمؼ : ٕن قمالىم٦م اعمِمٝمد هٜم٤م حتتؿ هذه احلٚم٘م٦م اعمٕمروو٦م وم٘مد وردت ذم 

ؾمٞم٤مق رمح٦م اهلل سم٠مٟمٌٞم٤مئف وطمٗمٔمف هلؿ ذم آسمتالء وقمٜمد ؿمدشمف قمٚمٞمٝمؿ ؾمقاًء يم٤من 

آسمتالء سمتٙمذي٥م أىمقاُمٝمؿ هلؿ أو إيذائٝمؿ يمام يتْمح ذًمؽ ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ 

وًمقط
()

وٟمقح أو يم٤من آسمتالء سم٤مًمٜمٕمٛم٦م يمام ذم ىمّم٦م داود وؾمٚمٞمامن أو سم٤مًمي يمام ذم  

ىمّم٦م أيقب قمٚمٞمف اًمًالم صمؿ شمٕمّرو٧م اًمًقرة ًم٘مّم٦م يقٟمس قمٚمٞمف اًمًالم وىمد و٤مق 

صدره ومل يتحٛمؾ شمٙم٤مًمٞمػ اًمدقمقة وم٠مًم٘م٤مه اهلل ذم ُم٠مزق قمٔمٞمؿ طمٞمٜمام اًمت٘مٛمف احلقت 

ج قمٜمف إذن وم٤مًمًقرة  واؿمتد قمٚمٞمف اًمٙمرب وًمقٓ أن رأى سمره٤من رسمف وأٟم٤مب إًمٞمف عم٤م وُمرِّ

شمٕمرض ًمٗمْمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم أٟمٌٞم٤مئف وشمٌلم ُم٤م وىمٕمقا ومٞمف ُمـ ؿمدة أقم٘مٌٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم 

 ومٞمام يٜم٤مًمف ُمـ صٕمقسم٤مت وشم٘مقي٦م ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمٗمرج واًمٜمٍم ويمؾ ذًمؽ ومٞمف شمًٚمٞم٦م ًمٚمٜمٌل 

. ًم٘مٚمٌف قمغم أداء اًمرؾم٤مًم٦م 

وم٤مٕطمداث ىمد قمرو٧م ُمـ اًمٜمٝم٤مي٦م ، سمٕمد ي٠مس ٟمقح ُمـ ىمقُمف ودقمقشمف قمٚمٞمٝمؿ 

ومج٤مء اإلهالك واإلهمراق واًمٜمٍم وقمٜمد هذا يًدل اًمًت٤مر قمغم إطمداث 

سم٤مإلهمراق دون شمٗمّمٞمؾ ومٙم٤من هذا اًمتّمقير اًمنيع ًمألطمداث ي٘مّمد ُمٜمف شمٓمٛملم 

 واعم١مُمٜملم ُمٕمف سم٠من اهلل يًتجٞم٥م ًمرؾمٚمف وحيٗمٔمٝمؿ ذم اًمقىم٧م واًمٚمحٔم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

                                                           

. وىمد شم٘مدُم٧م قمغم ىمّم٦م ٟمقح ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ( )
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اعمٜم٤مؾم٦ٌم وأن اًم٘مقة اًمٗم٤مقمٚم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م ذم اًمٙمقن يمٚمف هل ىمقة اهلل ومتٙمريؿ اهلل واوح ذم 

هذا اعمِمٝمد وذم اعمِم٤مهد اعمٕمروو٦م ذم اًمًقرة واًمتّمقير ًمألطمداث قمغم إجي٤مزه 

يؽمك ًمٚمٜمٗمس واخلٞم٤مل أن يًتحي سم٘مٞم٦م إطمداث وم٤مًمدقم٤مء واًمٜمداء ًمٜمقح قمٚمٞمف 

اًمًالم يقطمل سمام ىمٌٚمف ُمـ أطمداث ودقمقة وشمٙمذي٥م وقمٜم٤مد ، واإلهمراق يقطمل 

. سم٤مًمًٗمٞمٜم٦م يمام ضم٤مء ذًمؽ ُمّمقرًا ذم ؾمقرة هقد 

وذم اًمًقرة ُمـ اًمٚمٗمت٤مت اًمٌديٕم٦م ُم٤م يٚمحٔمف اعمت٠مُمؾ هل٤م طمٞم٨م ذيمرت اًمًقرة 

أؾمامء إٟمٌٞم٤مء واؾمتٕمرو٧م اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ وذم ذيمرهؿ سم٠مؾمامئٝمؿ إؿم٤مرة إمم ُم٤م طمدصم٧م 

سمف اًمًقرة ُمـ اقمؽماض اعمنميملم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م أن يرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ سمنمًا رؾمقًٓ 

 واطمد ُمٜمٝمؿ وهق سمنم ملسو هيلع هللا ىلصومٙم٤من ذيمر إٟمٌٞم٤مء وإسمراز أؾمامئٝمؿ إؿم٤مرة إمم أن حمٛمدًا 

ُمثٚمٝمؿ ويٚمحظ ذم اًمًقرة أهن٤م ىمد ذيمرت أُم٦م اًمرؾمؾ وىمد شمٕم٤مىمٌقا قمغم رؾم٤مًم٦م 

ُمْمٛمقهن٤م واطمد قمغم ُمرِّ إُمؿ وهل رؾم٤مًم٦م اًمتقطمٞمد وهذا يرضمع إمم صٚم٥م 

اعمقوقع اًمذي اهتٛم٧م سمف اًمًقرة وريمزت قمٚمٞمف ، وقمٜمد اًمٜمٔمر إمم شمرشمٞم٥م ىمّم٦م 

ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم سملم اًم٘مّمص اعمٕمروو٦م ذم اًمًقرة يٚمحظ أهن٤م مل شم٠مت ذم شمرشمٞمٌٝم٤م 

اًمزُمٜمل طمٞم٨م اسمتدأت اًم٘مّمص سم٢مؿم٤مرة ُمقضمزة إمم إٟمزال اًمٗمرىم٤من قمغم ُمقؾمك 

  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌداي٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم سمديٕم٦م يقوحٝم٤م اخلٓم٤مب اعمقضمف إمم اًمٜمٌلوه٤مرون وذم هذه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهذا اخلٓم٤مب يقوح هَّ جملء ذيمر رؾم٤مًم٦م ُمقؾمك  [ 45: أي٦م  ] ﴾ ڀ

 وم٤مًمٙمٗم٤مر ُمـ ُمٙم٦م ىمد ملسو هيلع هللا ىلصهٜم٤م وذًمؽ ًمٚم٘مرب اًمزُم٤مين سملم رؾم٤مًمتل ُمقؾمك وحمٛمد 

 يقوح أن اإلٟمذار ملسو هيلع هللا ىلصأٟمٙمروا ُم٤م ُأٟمزل قمغم حمٛمد وأقمروقا قمٜمف واخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل 
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هلؿ هبذا اًمقطمل اًمذي يّمدىمف وي٘مرره طم٘مٞم٘م٦م ظمؼم رؾم٤مًم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مد 

يم٤مٟم٧م سم٤مًمقطمل وًمٙمقن ظمؼمه٤م صم٤مسمت٤ًم قمٜمد اًمٞمٝمقد ، واًمٕمرب ًمدهيؿ قمٚمؿ سمذًمؽ قمـ 

. ـمريؼ خم٤مًمٓمتٝمؿ 

 وىمدُم٧م ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمغم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمٝمام اًمًالم ًمّمٚمتف اًمقصمٞم٘م٦م » 

سم٤مًمٕمرب ، ومٝمق أسمقهؿ اًمذي ي٘مدروٟمف ويٗمخرون سم٤مٟٓمت٤ًمب إًمٞمف وىمّمتف ُمع ىمقُمف 

 وم٘مقُمف يم٤مٟمقا يٕمٌدون إصٜم٤مم واًمٕمرب يم٤مٟمقا ملسو هيلع هللا ىلصؿمديدة اًمِمٌف سم٘مّم٦م اًمرؾمقل 

يمذًمؽ وىمد ظم٤مض ذم ؾمٌٞمؾ إسمٓم٤مل قم٤ٌمدهت٤م ضمٝم٤مدًا ُمريرًا وٟم٤مل يمثػمًا ُمـ إذى 

 ذم حم٤مرسمتف قم٤ٌمدة إصٜم٤مم ، وًمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلصواًمير وطم٤مًمف ذم هذا يِمٌف طم٤مل اًمرؾمقل 

هذا ُمـ أهار اًمًٌط واًمتٗمّمٞمؾ ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم واإلجي٤مز ذم همػمه٤م 

 شُمـ اًم٘مّمص
()

وىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ومجٞمع اًم٘مّمص ضم٤مءت ُمٕمٓمقوم٦م .  

 ُمع ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمقاو قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ًمتٜمٔمػم أطمقال ه١مٓء اًمرؾمؾ وأىمقاُمٝمؿ سم٠مطمقال اًمٜمٌل 

ىمقُمف ويمٞمػ أن اهلل ىمد ٟمٍم رؾمٚمف قمغم اعمٕمرولم واعمٙمذسملم واؾمتج٤مب ًمدقمقاهتؿ 

. أمجٕملم 

                                                           

 ( . 116 - 115ص  )ظمّم٤مئص اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ ( )

 وًمٙمقن إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم أسمق اًمٕمرب وم٤معمِمٝمد يْمع ىمّمتف أُم٤مُمٝمؿ وهق يدقمق إمم اًمتقطمٞمد وٟمٌذ 

. قم٤ٌمدة إصٜم٤مم ًمٞمٙمقن داومٕم٤ًم هلؿ إمم آىمتداء سمف 



 

 
 

 

462 

املبحح الجاٌ٘ 

 (ِٕد ، ٔاملؤوٍُٕ  )أسزار التٍٕع يف وٕقع املظّد املفصن وَ سٗاقْ يف سٕرت٘ 

( : هود ) عالقة املشهد يف سورة  (أ

ورد اعمِمٝمد ُمتٙم٤مُماًل وُمٗمّماًل ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م سمام ٓ يقضمد ذم همػمه٤م ُمـ اًمًقر 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿  اًمٙمريٛم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ اًمًقر

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     

 - 25: أي٤مت  ] ﴾          

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ واؾمتٛمر اجلدال إمم أن ىم٤مًمقا   [27

ويًتٛمر اجلدال طمتك ٟمّمؾ إمم  [ 32: أي٦م  ] ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ( . 39 إمم 32 )صقر اإلهالك واإلهمراق ُمـ أي٦م 

ر ُم٤م يم٤من يدور سملم ٟمقح وىمقُمف ُمـ  اهتؿ اعمِمٝمد هٜم٤م سمج٤مٟم٥م اًمدقمقة ومّمقَّ

ضمدال وحم٤مضم٦م ومٙم٤من ذًمؽ أهؿ قمٜمٍم يًقد اعمِمٝمد وىمد فمٝمر ومٞمف ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم 

ص٤مسمرًا ًمٓمٞمٗم٤ًم ُمع ىمقُمف ذم طمقاره وضمداًمف يرد قمغم ؿمٌٝم٤مهتؿ وطمججٝمؿ ويم٤من مهف 

ُمٜمٍموم٤ًم إمم هدايتٝمؿ مل يٕم٠ٌم سم٢مه٤مٟمتٝمؿ ودمرحيٝمؿ ًمف وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ قمٜم٤مد وـمٌٞمٕم٦م 

راومْم٦م مل شمتٖمػم أو شمتٌدل ، ويٌدو أن هذا اعمقىمػ ُمـ اعمقاىمػ إظمػمة اًمتل دارت 

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ : سملم ٟمقح وىمقُمف يقوحف ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ 

وهذا ئمٝمر أن هذا ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
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اعمقىمػ يم٤من ىمد ؾمٌؼ سمٛمقاىمػ يمثػمة وهٜم٤م يٓمٚمٌقن ُمـ ٟمقح أن ي٠مشمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم أهنؿ ىمد سمٚمٖمقا اًمٖم٤مي٦م ذم شمٙمذيٌٝمؿ طمٞم٨م جيزُمقن سمٙمذسمف ومج٤مء ىمقًمف 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم  ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿ : شمٕم٤ممم 

اٟمتٝم٤مء أُمرهؿ وهذا اًمقطمل مل يّمدر إٓ سمٕمد أن اؾمتٜمٗمد ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُم٤م سمقؾمٕمف 

وسمٕمد أن سمذل يمؾ اعم٤ًمقمل ودقم٤مهؿ ذم ًمٞمٚمٝمؿ وهن٤مرهؿ ومٚمؿ شمزدهؿ دقمقشمف إٓ ٟمٗمقرًا 

واؾمتٙم٤ٌمرًا ، وًمٕمؾ هذا اعمقىمػ ىمد شمقاومؼ ُمع آظمر اعمقاىمػ اًمتل دارت سملم اًمٜمٌل 

:   وىمقُمف ذم ُمٙم٦م وىمد ضم٤مء هذا اعمِمٝمد ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ملسو هيلع هللا ىلص

ٕٟمف ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ إٟمذار اعمنميملم ﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ 

 ُمـ إقمراض وطمج٤مج ؿمديد ملسو هيلع هللا ىلصووصػ أطمقاهلؿ وُم٤م يم٤مٟمقا يقاضمٝمقن سمف اًمٜمٌل 

ومٙم٤من اٟمت٘م٤مًٓ ُمـ إٟمذار اعمنميملم ووصػ أطمقاهلؿ إمم ُمققمٔمتٝمؿ سمام طمؾ سم٤معمٙمذسملم 

ُمـ ىمٌٚمٝمؿ وًمذا اسمتدأ سم٤مًمت٠ميمٞمد سمالم اًم٘مًؿ وىمد وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ ُمْمٛمقن اًم٘مّم٦م 

ًمدى اعمخ٤مـمٌلم وشم٘مريره ذم أذه٤مهنؿ طمتك شمتؿ اًمٕمؼمة وآًمتٗم٤مت إمم اعم٘م٤مرٟم٦م واًمتدسمر 

ٕن اعمخ٤مـمٌلم عم٤م همٗمٚمقا قمـ احلذر مم٤م سم٘مقم ٟمقح ُمع مم٤مصمٚم٦م طم٤مهلؿ ٟمزًمقا ُمٜمزًم٦م » أو 

 شاعمٜمٙمر ًمقىمقع رؾم٤مًمتف
()

  .

ومٙم٤من اًمٕمٓمػ هٜم٤م ُمـ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م
()

واعمت٠مُمؾ ذم اًمًٞم٤مق يدرك  

                                                           

 ( . 43 / 12 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

وًمٞمس ُمـ قمٓمػ اجلٛمٚم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م ٓظمتالف اجلٛمٚمتلم ظمؼمًا وإٟمِم٤مء ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك ومه٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )

 ومٙم٤من اًمٕمٓمػ ُمـ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم  ﴾ ڦ ڦ ڄ﴿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴾ پ پ﴿ 

يمام ؾمٞمتْمح ُمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم احل٤مصٚم٦م سمٞمٜمٝمام واًمقاو هٜم٤م شمًٛمك سمقاو آؾمتئٜم٤مف أو آسمتداء . اًم٘مّم٦م 
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گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿  ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ طمٞم٨م اسمتدأت اًمًقرة سمذيمر رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

 ؾمقرة  ] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 [ . 2: هقد 

 وإقمراوٝمؿ قمام ضم٤مءهؿ سمف ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ أشمٌٕم٧م سمذيمر طم٤مل اعمنميملم وقمٜمتٝمؿ ُمع رؾمقل اهلل 

 [ . 5: ؾمقرة هقد  ] ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ : وُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 [ . 8 - 7: ؾمقرة هقد  ] ﴾ ڱ ڱ

 ُمـ وٞمؼ هبؿ وسمام يٓمٚمٌقن ُمـ طمج٩م وُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ سمٞمٜم٧م أي٤مت ُم٤م يٛمر سمف 

ې ې ې ې ى ﴿ : يًٕمقن إًمٞمف ُمـ ؿمٌف سم٤مـمٚم٦م يٌلم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ی ی ی ی جئ حئ

                                                          

وم٤معمٜمٔمقر إًمٞمف هٜم٤م إٟمام هق ذم اًمتٜم٤مؾم٥م سملم اًمٖمرولم دون آطم٤مد اجلٛمؾ اًمقاىمٕم٦م ومٞمٝمام وسمذًمؽ يًٛمك هذا 

اًمٕمٓمػ سمٕمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م ، ومٝمق قمٓمػ ُمٕمٜمك اًمٙمالم وُمٗمٝمقُمف وُمْمٛمقٟمف اًمٙمكم اعمٜمٌثؼ ُمـ 

. ضمزئٞم٤مت ُمتٕمددة قمغم ُمْمٛمقن يمكم ُمثٚمف 

 



 

 
 

 

465 

ٿ ٹ ٹ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

  -12: هقد  ]﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

14 . ] 

صمؿ إن ارشم٤ٌمط اًمًٞم٤مق سم٤معمِمٝمد ُمـ ىمّم٦م ٟمقح يتْمح أيمثر قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر إمم 

 واًمقطمل اًمذي ملسو هيلع هللا ىلصاإلًمتٗم٤مت احل٤مصؾ ذم ىمّم٦م ٟمقح إمم ُمقىمػ يمٗم٤مر ُمٙم٦م ُمـ حمٛمد 

  ﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ ضم٤مءه 

 [ . 35: هقد  ]

وهذا يِمػم إمم ُمِم٤مهب٦م اعمٕم٤مٟمديـ ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م ًمٚمٛمٕم٤مٟمديـ اعمٕمرولم ُمـ ىمقم 

ٟمقح وم٤مشمْمح هٜم٤م ؾم٥ٌم اإلـم٤مًم٦م ذم قمرض اعمح٤مضم٦م واجلدال اًمذي دار سملم ٟمقح 

 ُمع ىمقُمف ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ُمـ اًمدقمقة ويمقن ملسو هيلع هللا ىلصوىمقُمف عمِم٤مهبتف سمام يم٤من يدور ًمٚمٜمٌل 

شمٚمؽ اًمٗمؽمة شمٕمد ُمـ اًمٗمؽمات اًمتل اؿمتدت ومٞمٝم٤م اعمقاضمٝم٤مت سملم اًمٜمٌل وىمقُمف ذم 

 وىمد ُأسملم قمـ هذا اعم٘مّمد سمام ورد ملسو هيلع هللا ىلصُمٙم٦م ويمؾ ذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمتثٌٞم٧م واًمتًٚمٞم٦م ًمف 

 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ : ذم اًمًقرة ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

[ . 120: هقد  ]

وضم٤مء اًمتٗمّمٞمؾ ذم صقر اإلهالك ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ٕن ؾمٞم٤مىمٝم٤م وضمقه٤م 

يٕمٚمق ومٞمف اًمققمٞمد واًمتٝمديد وهق ُم٤م يٜم٤مؾم٥م همرض اًمًقرة ذم إؿم٤مقم٦م اًمرقم٥م واًمٗمزع 

ذم ىمٚمقب اًمٓمٖم٤مة ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م وىمد اؿمتدت ُم٘م٤موُمتٝمؿ ًمٚمدقمقة ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة إن 

اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م حتذرهؿ ُمـ اعمّمػم اًمذي ًم٘مٞمف ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ إُمؿ ، وُمـ 
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اإلؿم٤مرات اًمٌديٕم٦م أن ىمّم٦م ٟمقح ىمد اسمتدأت سم٤مًمت٠ميمٞمد سم٤مًم٘مًؿ وىمد ًمٚمٗم٧م وًمإلؿم٤مرة 

إمم قمٔمٞمؿ ُم٤م ورد ُمـ قمذاب ؿمديد طمؾ سم٘مقم ٟمقح وهق أقمٔمؿ ُمققمٔم٦م وأقمٔمؿ ظمؼم 

. ي٨ٌم اًمٜمذر واحلذر 

ًم٘مد أو٤موم٧م ؾمقرة هقد ُم٤م مل ٟمجده ُمـ ىمٌؾ ذم ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء ، 

ومٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم هٜم٤م يقاصؾ دقمقشمف ًم٘مقُمف مل يٞم٠مس سمٕمدُم٤م طمّمؾ ًمف ُمٜمٝمؿ اًمّمد 

واإلقمراض واًمتٝمديد إٟمف يٕمٞمد قمٚمٞمٝمؿ هٜم٤م اًمدقمقة ويٜمٝم٤مهؿ قمـ قم٤ٌمدة همػم اهلل وهق 

ذم ؾمقرة إقمراف أُمرهؿ سمٕم٤ٌمدة اهلل وذم اًمِمٕمراء أُمرهؿ سمت٘مقى اهلل وهٜم٤م يٜمٝم٤مهؿ 

قمـ قم٤ٌمدة همػم اهلل وعم٤َّم رُمقه ذم أول ُمقىمػ سم٤مًمْمالل ٟمجدهؿ هٜم٤م يتٝمٛمقن أشم٤ٌمقمف 

سم٤مًمٙمذب وذم هذا إو٤موم٦م ٓ ٟمجده٤م ذم اًمًقر اًم٤ًمسم٘م٦م ، ويٚمحظ أن ؾمقرة اًمِمٕمراء 

ُمـ ىمٌؾ سمٞمٜم٧م ُمقىمػ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ أشم٤ٌمقمف اًمذيـ ؾمٛمقهؿ أراذل طمٞم٨م سملم 

ًم٘مقُمف أٟمف ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف ـمردهؿ وأٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مع ذًمؽ ُمٜمف وذم ؾمقرة هقد 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ ٟمرى شم٠ميمٞمد ذًمؽ واؾمتح٤مًم٦م أن يٗمٕمؾ ذًمؽ 

، وهٜم٤م ٟمجد ردًا ىمقي٤ًم قمغم ىمقُمف يم٤من أىمقى  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ٕن  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ ُمـ اًمرد ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء طمٞم٨م ىم٤مل هلؿ 

اًم٘مقم هٜم٤م ىمد ٟمّّمقا قمغم شمِمقيف ُمـ آُمـ سمٜمقح وظمّمقهؿ سمٍميح اًمٕم٤ٌمرة سم٤مٕراذل 

سمٞمٜمام يم٤من ﴾ ﮿ ﯀ ﯁      ﴿ طمٞم٨م ىم٤مًمقا 

صمؿ إن ﴾ مح جخ حخ مخ جس﴿ ذًمؽ أظمػ طمدًة ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 

ٟمقطم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم سملم هلؿ ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء أٟمف ٓ يريد ُمـ دقمقهتؿ إمم اهلدى 
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أضمرًا وضم٤مء ذم ؾمقرة هقد ُمثؾ ذًمؽ إٓ أهن٤م ىمد طمددت هذا إضمر وسمٞمٜمتف سم٤معم٤مل ذم 

ڃ ڃ ڃ ﴿ وىم٤مل سمٕمد ذًمؽ  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ : ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وٟمرى اعمح٤مورة متتد ذم ؾمقرة هقد سمٕمد أن رد قمٚمٞمٝمؿ ؿمٌٝمٝمؿ ﴾ ڃ چ چ

ٟمراهؿ سمٕمد ذًمؽ يردون قمٚمٞمف يريدون ىمٓمع اعمح٤مورة وإهن٤مء اعمج٤مدًم٦م ذم هذا إُمر 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿طمٞم٨م ي٘مقًمقن 

إن اًم٘مقم هٜم٤م يٓمٚمٌقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ إٟمزال اًمٕمذاب اًمذي شمققمدهؿ سمف ويم٤من ﴾ ۀ

طم٤مهلؿ ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء خيتٚمػ طمٞم٨م هددوا ٟمٌٞمٝمؿ سم٤مًمرضمؿ أُم٤م هٜم٤م وم٢مهنؿ ىمد 

ازدادوا حتدي٤ًم ودمؼمًا طمٞم٨م ـمٚمٌقا اًمٕمذاب إُمٕم٤مٟم٤ًم ُمٜمٝمؿ ذم اًمتٙمذي٥م ومٙم٤من ُمقىمٗمٝمؿ 

ت ذم ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء ، ويقٟمس ، ومرّد  هٜم٤م أؿمد ُمـ اعمقاىمػ اًمتل ُمرَّ

قمٚمٞمٝمؿ سم٠من اهلل هق اًمذي ي٠ميت سمذًمؽ ومٜم٤مؾم٥م هٜم٤م اًمتقؾمع ذم إيراد صقرة اًمٕمذاب 

. ُمٗمّمٚم٦م شمٌلمِّ قم٤مىم٦ٌم اًم٘مقم اًمذيـ حتدوا ٟمٌٞمٝمؿ واؾمتٙمؼموا قمغم رهبؿ 

( املؤمنون ) عالقة املشهد يف سورة  (ب

ک ک ک ک گ ﴿ : ورد اعمِمٝمد ذم هذه اًمًقرة ُمٌتدئ٤ًم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

       ڭ ڭ ڭ ڭ     

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت

 [ . 28 - 23: أي٤مت  ] ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ضم٤مء اعمِمٝمد ذم هذه أي٤مت اًمٙمريٛم٦م ُمرشمٌٓم٤ًم سمٛمقوقع اًمًقرة وُم٘م٤مصده٤م 

وؾمٞم٤مىمٝم٤م واًمًقرة يتْمح ُمقوققمٝم٤م ُمـ ظمالل اؾمٛمٝم٤م طمٞم٨م اسمتدأت سمذيمر 

اعم١مُمٜملم واُمتدطمتٝمؿ سمتٕمديد صٗم٤مهتؿ اًمتل متٞمزهؿ قمـ همػمهؿ صمؿ قمرو٧م ًمدٓئؾ 

اإليامن ذم إٟمٗمس وأوم٤مق واهتٛم٧م سمٕمرض طم٘مٞم٘م٦م اإليامن يمام قمروٝم٤م رؾمؾ اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اسمتداًء ُمـ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم طمٞم٨م ذيمر ُمـ ىمّمتف ُم٤م ضم٤مء ُمتٜم٤مؾم٤ًٌم ُمع 

هذه اًم٘مْمٞم٦م ، ومٕمَرض اعمِمٝمد ؿمٌٝم٤مت اعمٙمذسملم واقمؽماو٤مهتؿ طمقل طم٘مٞم٘م٦م اإليامن 

وُم٤م يم٤من ُمـ والهلؿ ذم اهت٤مُمٝمؿ ًمٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مًمًٗمف واجلٜم٦م طمتك ـمٚم٥م 

اًمٜمٍم ُمـ رسمف وم٠مهٚمؽ اهلل اعمٙمذسملم وٟمجك ٟمٌٞمف وُمـ ُمٕمف صمؿ سمٞمٜم٧م اًمًقرة اظمتالف 

اًمٜم٤مس سمٕمد اًمرؾمؾ ذم هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٓ ختتٚمػ وُمـ هٜم٤م يٙمقن طمدي٨م اًمًقرة 

 ومٞمًتٜمٙمر ُمقىمٗمٝمؿ وقمٜمده٤م شمٜمتٝمل اًمًقرة ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ُمقىمػ اعمنميملم ُمـ حمٛمد 

. وختتتؿ سمذيمر قمذاهبؿ وُم٤م ؾمٞمٚم٘مقٟمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

وىمّم٦م ٟمقح ذم هذه اًمًقرة ضم٤مءت شمتحدث قمام حيقل سملم اإلٟم٤ًمن وسملم 

اإليامن وهق آشم٤ٌمع واًمرو٤م ٕوًمئؽ اعمأل وقمٚمٞم٦م اًم٘مقم اًمذيـ اؾمتْمٕمٗمقا اًمٜم٤مس 

وم٠مـم٤مقمقهؿ وأًم٘مقا قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٌٝم٤مت ومّمدىمقهؿ واٟمٍمومقا إًمٞمٝمؿ يمام ووح٧م 

. أي٤مت دور اعمأل ذم اًمٍمف قمـ اإليامن واهلدى 
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وًم٘مد ضم٤مء اعمِمٝمد ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف ٕٟمف ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق يٜم٤مؾم٥م قمٓمٗمف قمغم 

ُم٤م ىمٌٚمف
()

  .

:وهق ؾمٞم٤مق اًمٜمٕمٛم٦م واًمٗمْمؾ طمٞم٨م ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿  

: أي٤مت]﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 ﴾  ى ى ائ ائ ەئ﴿ : وسمٕمده٤م ي٠ميت ىمقًمف شمٕم٤ممم  [ 14 - 12

[ . 17: أي٦م  ]

ومذيمرهؿ سم٢مجي٤مدهؿ واٟمت٘م٤مهلؿ ُمت٘مٚمٌلم ذم أـمقار ُمٙمتٜمٗملم سمتقازم إٟمٕم٤مُمف ُمٜمًقىم٤ًم 

سمٕمض ذًمؽ قمغم سمٕمض ُمٗمتتح٦م اعمٓم٤مًمع سمام يت٠مشمك سمف اًم٘مًؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم حتٙمٞماًم 

وإفمٝم٤مرًا ًمٚمٔم٤مهر ُمـ ايمتٜم٤مف إٟمٕم٤مُمف وإطم٤ًمٟمف ، صمؿ قمٓمػ قمغم ذًمؽ ُم٤م أٟمٕمؿ سمف ُمـ 

إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ومذيمر أوهلؿ إرؾم٤مًٓ إمم اخلٚمؼ ًمٞمٜم٤مؾم٥م ُم٤م سمدأوا سمف ُمـ اًمٜمٕمؿ إوًمٞم٦م 

ويمؾ ُم٤م ذيمر ذم هذه أي ٟمٕمؿ ُمتٜم٤مؾم٦ٌم وآٓء  ﴾ ک ک ک ک گ﴿ : وم٘م٤مل 

. ُمتقاًمٞم٦م ، وهلذا مل يذيمر ذم هذه أي٦م ذيمر قمذاب إٓ سم٤مإليامء اًمقضمٞمز 

ومذيمرهؿ سم٤مًمت٘مقى اعمجردة  (أومال شمت٘مقن  )وظمّم٧م سم٘مقًمف قم٘م٥م إُمر سم٤مًمٕم٤ٌمدة 

ًمٜمج٤مهتؿ وخمٚمّمٝمؿ ُمـ اًمٕمذاب ، ومل يٙمـ ًمٞمالئؿ ذيمر اًمٕمذاب واإلومّم٤مح سمف ُم٤م 

شم٘مدم ُمـ اًمتذيمػم سم٢مطم٤ًمٟمف ؾمٌح٤مٟمف وإٟمٕم٤مُمف ُمـ أول اًمًقرة إمم هٜم٤م
()

  .

                                                           

وومٞمف شمْمٛملم ًمذيمر ٟمقح قمٚمٞمف  ﴾ ڈ ژ ژ ڑ﴿ : ويمذًمؽ ُم٤م ؾمٌ٘م٧م سمف ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )

. اًمًالم ومٝمق أول ُمـ صٜمع اًمٗمٚمؽ وٟمجك اهلل قمٚمٞمٝم٤م ٟمًؾ اًمٌنمي٦م 

 ( . 513 - 512 / 1 )يٜمٔمر ُمالك اًمت٠مويؾ ٓسمـ اًمزسمػم ( )
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إذن ٟمجد اعمِمٝمد يتقاومؼ ُمع ُمقوقع اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ويتقاومؼ ُمع ؾمٞم٤مىمف 

ُمقاوم٘م٦م سمديٕم٦م ومٜمقح قمٚمٞمف اًمًالم ويمؾ اًمرؾمؾ ُم٤م هؿ إٓ ٟمٕمؿ أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم 

. اًمٌنمي٦م 

وؾمٞم٤مق اًمٜمٕمٛم٦م واًمٗمْمؾ ُمـ حمٗمزات اإليامن وسمقاقمثف ًمٙمؾ ٟمٗمس شمتٓمٚمع إمم 

 .احلؼ واًمٜمقر 



 

 
 

 

 

 

 

ٌ٘ الفصن الجا

 (أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد وَ سٗاقْ يف ِاله قًٕ عاد  )

 

 : ُمٌحثلمُمؾ شوي         

 شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد اعمقضمز ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم ؾمقرة أهار  : األول     املبحث

  .(إقمراف ، وهقد ، واًمِمٕمراء  )                                     

 اًم٘مٛمر ،  )شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم ؾمقرة أهار  : الثاين ملبحثا    

  .(                                    واحل٤مىم٦م ، واًمذاري٤مت 
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 املبحح األٔه

األعزاف ، ِٕٔد ،  )أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد املٕجز وَ سٗاقْ يف سٕرة  )

 (ٔالظعزاء 

. ما ورد يف سورة األعراف  - (أ  )

ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  حب   

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

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ     ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

 . [ 72 - 65 : أي٤مت ]  ﴾    ےۓ  ۓ  ﮲     ﮳

. ضم٤مء اعمِمٝمد ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف 

قمٚمٞمف ، ُمع دًٓم٦م  (إمم  )ًمدًٓم٦م طمرف ش أرؾمٚمٜم٤م » سم٠من ي٘مدر سمٕمد واو اًمٕمٓمػ 

واًمت٘مدير وأرؾمٚمٜم٤م إمم قم٤مٍد ، ومتٙمقن اًمقاو ، ؾمٌؼ ٟمٔمػمه ذم اجلٛمٚم٦م اعمٕمٓمقف قمٚمٞمٝم٤م 

 عمجرد اجلٛمع اًمٚمٗمٔمل ُمـ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م وًمٞمس ُمـ قمٓمػ 
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اعمٗمردات
()

 وؾم٤مغ هذا اًمٕمٓمػ اًمٌديع ٕن اعمْمٛمقن واطمد واًمرؾم٤مًم٦م واطمدة 

واًمتٕمٜم٧م ُمـ ىمٌؾ إىمقام واطمد وؾمٜم٦م واطمدة ٓ ختتٚمػ وه١مٓء اًم٘مقم ُمـ ذري٦م 

اًمذيـ ٟمجقا ُمع ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًمًٗمٞمٜم٦م وطم٤مدصم٦م اًمٓمقوم٤من ًمٞم٧ًم سمٌٕمٞمدة قمٜمٝمؿ 

  ۅ  ۉ  ۉ  ه ﴿مواًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف هقد ذم دقمقشمف ىمد ىم٤مًمف ٟمقح ُمـ ىمٌؾ ُمع ىمق

 ﴾ واعمِمٝمد ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق يٕمرض ىمّمص إُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م ې  ې  ې  ې     ى

واًمًقرة هتتؿ سمٕمرض ؾمػم اًمريم٥م اًمٌنمي ُمٜمذ قمٝمد آدم إمم أن وصؾ احلدي٨م إمم 

 سم٘مّم٦م هقد شمفذيمر إىمقام اعمٝمٚمٙملم اسمتداًء سم٘مقم ٟمقح أول اعمرؾمٚملم صمؿ ُأشمٌٕم٧م ىمص

قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف وىمد قمرو٧م اًم٘مّم٦م هٜم٤م ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمزُمٜمل ًمتٜمتٔمؿ ُمع ُمراد 

سمط سمٛمقوقع اًمًقرة طمٞم٨م هتتؿ سمٛمقوقع تاًمًقرة ُمـ ىمٌؾ واعمِمٝمد هٜم٤م ير

اًمٕم٘مٞمدة وشمريمز قمٚمٞمف وًمذًمؽ همٚم٧ٌم قمغم اعمِمٝمد ىمْمٞم٦م اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وُم٤م 

 ومج٤مء يؾايمتٜمٗمٝم٤م ُمـ صٕمقسم٤مت يم٤مٟم٧م شمتٛمثؾ ذم إقمراض اًم٘مقم وصدهؿ قمـ اًم٥ًم

ل ذم قمرض ُم٤م دار سملم هقد وىمقُمف ، طمٞم٨م سمدأ هقد قمٚمٞمف اًمًالم سمدقمقة ياًمتٗمص

 ىمقُمف إمم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل هلؿ شمٚمؽ اعم٘مقًم٦م اًمتل ىم٤مهل٤م ٟمقح ُمـ ىمٌؾ ًم٘مقُمف 

 ﴾ ، ومٙم٤من اهلدف هٜم٤م يمام يم٤من ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ  ائ﴿ 

اهلدف ذم اعمِمٝمد اعمٕمروض ُمـ ىمٌؾ ذم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم هيتؿ سمتّمقير ـمٌٞمٕم٦م 

اًمٕم٘مٞمدة وـمري٘م٦م اًمتٌٚمٞمغ وـمٌٞمٕم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مقم هل٤م ويمؾ ذًمؽ ي١ميمد ُمٕم٤مين اًمتني٦م 

ذم قمرض ُم٤م ووضمف سمف أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إقمراض وصدٍّ ملسو هيلع هللا ىلص واًمتثٌٞم٧م ًمٚمرؾمقل 

                                                           

 ( . 200 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير : يٜمٔمر ( )
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واعمِمٝمد هٜم٤م ئمٝمر ومٞمف شمٚمٓمػ هقد قمٚمٞمف اًمًالم سم٘مقُمف وًمٕمؾ هذا اعمقىمػ اعمٕمروض 

يٙمقن ُمـ أول اعمقاىمػ اًمتل دارت
()

 سملم هقد وىمقُمف طمٞم٨م ئمٝمر ومٞمف اًمٜمّمح 

  حئ  مئ  ىئ  يئ  واًمتقضمٞمف وإقمالن هقد قمٚمٞمف اًمًالم قمـ وفمٞمٗمتف ورؾم٤مًمتف ﴿

 ﴾ واعمقىمػ يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    جب حب

ُمـ ظمالل ٟمداء اًمٜمّمح واعماليٜم٦م وإو٤موم٦م اًم٘مقم إمم هذا اهلدوء واعماليٜم٦م ئمٝمر 

 سم٠مٟمف ُمٜمٝمؿ وهق ُمِمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمريد اخلػم هلؿ وذم ذًمؽ حتٌٞم٥م شمذيمػمهؿوٛمػمه ل

ويمذًمؽ ٟمجد إواُمر شم٠ميت ذم اعمِمٝمد ،  واؾمتٜمزال ًمٓم٤مئر اًمٜمٗمقر ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ قوشمرىمل

ًمٚمٜمّمح واًمتقضمٞمف وًمٞمس ومٞمٝم٤م ًمٚمتٝمديد إٓ أُمر واطمد ضم٤مء سمٕمد إقمالهنؿ ًمإلقمراض 

 ﴾ وهٙمذا ٟمجد اعمِمٝمد ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀواًمتحدي ذم ىمقًمف ﴿ 

يٗمّمؾ ذم قمرض دقمقة هقد قمٚمٞمف اًمًالم يتٌلم ُمـ ظمالًمف ُمٕم٤مٟم٤مشمف قمٚمٞمف اًمًالم ُمع 

ىمقُمف وذًمؽ ئمٝمر ذم يمثرة ُم٤م ورد ُمـ ىمقل ًمف وىمٚم٦م ُم٤م ورد ُمـ اًم٘مقم ُمـ ردود شمٌلم 

وسمٕمد هذا اًمٕمرض ، م ُمـ اعمج٤مدًم٦م ًمٕمدم رهمٌتٝمؿ ذم دقمقشمف هقمـ شمؼمُمٝمؿ وأٟمٗم٧م

اق يٕمجؾ سم٢مسمراز اًمٜمتٞمج٦م ذم قم٤ٌمرات ىمّمػمة ُمتت٤مسمٕم٦م وإي٘م٤مع ياعمٗمّمؾ ٟمرى أن اًمس

 وىمد شمٜم٤مؾم٥م ُمع اٟمتٝم٤مء اًم٘مقم إمم ك وهقم٦م اإلهالءهيع يّمقر هقم٦م اإلٟمج٤م

اًمتٙمذي٥م واؾمتٕمج٤مهلؿ ًمٚمٕمذاب ؾمخري٦م وحتدي٤ًم ومٚمؿ يٙمـ اًمٖمرض هٜم٤م إفمٝم٤مر 

سمؾ يم٤من اهلدف يٜمٍمف إمم شمّمقير ـمٌٞمٕم٦م ، صقرة اإلهالك واًمتدُمػم ُمٗمّمٚم٦م 

اًمٙمٗمر واإلقمراض ذم ٟمٗمقس اعمٕمرولم ويمٞمػ يم٤مٟم٧م حم٤موًم٦م اًمرؾمؾ اًمٙمرام سمت٠ميٞمد 

                                                           

. ي١ميد هذا شمرشمٞم٥م ٟمزول اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م طمٞم٨م ٟمزًم٧م ىمٌؾ ؾمقرة هقد واًمِمٕمراء ( )
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وهذا هق اعم٘مّمد ُمـ ، واي٦م غُمـ اهلل ووطمل إٟم٘م٤مذ اًمٌنمي٦م ُمـ ه٤موي٦م اًمْمالًم٦م وال

اعمِمٝمد اعمٕمروض ومٙم٤من اًمتٗمّمٞمؾ ذم قمرض دقمقة اًمرؾمقل وُم٤م ووضمف سمف ُمـ 

وهبذا ـمقي٧م شمٗم٤مصٞمؾ أطمداث اًمٜمح٤مة واإلهالك وذم ـمٞمٝم٤م يتؿ ، إقمراض وصد 

اًمقصقل إمم ذيمر اًمٜمتٞمج٦م احل٤مؾمٛم٦م هيٕم٤ًم وذم هذه اًمٜمتٞمج٦م يٙمقن ُمقـمـ اًمٕمؼمة ُمـ 

وُمـ ُمٕمف أن اهلل ُمٕمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘مّم٦م ويٙمقن ُمريمز آهتامم اًمذي ي٨ٌم ذم ىمٚم٥م اًمٜمٌل 

وًمـ خيذهلؿ وإن ـم٤مل ًمٞمؾ اًمٔم٤معملم وإقمراوٝمؿ وهذا اعمِمٝمد يرشمٌط سمام أؿم٤مرت إًمٞمف 

اًمًقرة ذم ُم٘مدُمتٝم٤م ُمـ إٟمذار اعمنميملم إمج٤مًٓ سمام طمّمؾ ًمألُمؿ اعمٙمذسم٦م ُمـ ىمٌٚمٝمؿ 

 ﴾ ومج٤مء ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ 

اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ ذم ذيمر ُم٤م طمؾ سم٤مُٕمؿ ُمٜمذ أول أُم٦م أهٚمٙم٧م وهؿ ىمقم ٟمقح وُمـ 

ومم٤م يالطمظ ذم اسمتداء ىمّم٦م هقد ُمع ىمقُمف ، شمٌٕمٝمؿ ُمـ إُمؿ ُمٜمٝمؿ ىمقم هقد قمٚمٞمف اًمًالم 

 ﴾ سمدون قمٓمػ ًمٚم٘مقل يمام ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ أٟمف ىمد ورد ومٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

ورد ذم ىمّم٦م ٟمقح ُمـ ىمٌؾ
()

 وذًمؽ ٕن احل٤مل اىمت٣م هٜم٤م أن شمٙمقن ُمًت٠مٟمٗم٦م 

ٕن ىمّم٦م هقد عم٤م وردت قم٘م٥م ىمّم٦م ٟمقح اعمذيمقر ومٞمٝم٤م دقمقشمف ىمقُمف ص٤مر اؾمتئٜم٤موم٤ًم سمٞم٤مٟمٞم٤ًم 

اًم٤ًمُمع ُمؽمىم٤ًٌم ُمٕمروم٦م ُم٤م ظم٤مـم٥م سمف هقد ىمقُمف طمٞم٨م سمٕمثف اهلل إًمٞمٝمؿ ومٙم٤من ذًمؽ ُمث٤مر ؾم١مال 

ي٤م : ومامذا دقم٤م هقد ىمقُمف وسمامذا أضم٤مسمقا ؟ ومٞم٘مع اجلقاب سم٠مٟمف ىم٤مل : ذم ٟمٗمس اًم٤ًمُمع أن ي٘مقل 

( ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٙمالم شمٗمٜمـىمقم اقمٌدوا اهلل ُمع ُم٤م ذم هذا آظمتالف ُمـ ال  
()

 . 

                                                           

  .﴾ ک ک ک ک گ گ گ ﴿: يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )

 ( . 201 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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ُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ أن ٟمالطمظ أن هذا اعمِمٝمد يٛمثؾ اًمٚم٘م٤مء إول هلقد قمٚمٞمف اًمًالم 

ُمع ىمقُمف طمٞم٨م أُمرهؿ هٜم٤م ودقم٤مهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ويم٤من ٟمداؤه هلؿ ٟمداء 

طمتك إٟمف مل يٍمح ذم دقمقشمف ذم هذا اعمقىمػ ، اؾمتامًم٦م وحتٌٞم٥م إمم ُم٤م يدقمقهؿ إًمٞمف 

واًم٘مقم هٜم٤م اهتٛمقه سم٤مًمًٗم٤مه٦م ذم هذه اًمدقمقة ، سم٤معمخقف ُمٜمف أو يذيمر ُم٤م يره٥م سمف 

وٟمراهؿ ئمٜمقن أٟمف يٙمذب قمٚمٞمٝمؿ أي أن اًم٘مقم مل ي٘مرروا سمٕمد ىمذومف سم٤مًمٙمذب وي٠ميت 

ًا ًم٘مٚمقهبؿ يٜمٗمل قمـ قيقرده قمٚمٞمٝمؿ ًمٓمٞمٗم٤ًم طمٞم٨م يٜم٤مدهيؿ ويْمٞمٗمٝمؿ إمم وٛمػمه شمر

ن هلؿ قمـ وفمٞمٗمتف وهل اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤م هقهلؿ إٓ ٟم٤مصح أُملم لٟمٗمًف اًمًٗم٤مه٦م ويع

ويم٤من مم٤م يالئؿ اعم٘م٤مم إول أن يذيمرهؿ سمٜمٕمٛم٦م آؾمتخالف سمٕمد ىمقم ٟمقح وهؿ ٓ 

خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م طمدث ًم٘مقم ٟمقح ُمـ هالك وإومٜم٤مء ومٙم٤من حتذيره هٜم٤م همػم سيح 

 هؿ اؾمتٛمروا قمغم همٞمٝمؿ إٟمف هٜم٤م حي٤مول إن ُمـ قمذاب مطمٞم٨م مل يؼمز هلؿ ُم٤م يٜمتٔمره

اؾمتامًمتٝمؿ إمم اخلػم وٟمٗمًف ُمتٓمٚمٕم٦م إمم اؾمتح٤ٌمهبؿ وقمدم ٟمٗمقرهؿ وًمٙمـ اًم٘مقم عم٤م 

ڃ ڃ چ چ ومقضمئقا هبذه اًمدقمقة ذم أول ًم٘م٤مءاهتؿ واؾمتٖمرسمقا ىم٤مًمقا ﴿ 

٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ع﴾ إهنؿ ٓ يريدون أن يتٖمػموا چ چ ڇ ڇ ڇ ُمَّ

ذك ووالل ويم٠مهنؿ يرون ذم هذا اًمتٖمٞمػم اًمٙمذب وآومؽماء وم٠مُمٕمٜمقا وأىمروا أن ُم٤م 

 طمٞم٨م ـمٚمٌقا ُمٜمف هيٕم٤ًم أن ي٠مشمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب إن يم٤من ءهؿ سمف هقد يمذب واومؽماءضم٤م

 وحتدي٤ًم وهؿ ٓ يرون ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ًمدقمقشمف ُمـ اً ُمـ اًمّم٤مدىملم هت٤موٟم٤م ُمٜمٝمؿ وشمٙمذي٥م

ؿم٠من أو ىمٌقل ًمدهيؿ وؾمٜمرى ذم اعمقاىمػ اًم٘م٤مدُم٦م يمٞمػ يتدرج اإلقمراض ويمٞمػ 

  .هلؿيتدرج قمٚمٞمف اًمًالم ذم دقمقشمف 
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: ما ورد يف سورة الشعراء  (ب  )

ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

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

﯁                            

          ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   مث  ىث  يث   حج   

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ           ٿ    ٹ  ٹ  

﴾   ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ
()

.  [ 140 - 123: أي٤مت  ] 

سمدأ اعمِمٝمد هٜم٤م ُمـ هن٤مي٦م اًم٘مّم٦م ًمٞمؼمزه٤م فم٤مهرة ُمٜمذ اًمٌداي٦م وًمتٙمقن أيمثر إصم٤مرة 

صمؿ يٚمحظ سمٕمد ذًمؽ اًمتٗمّمٞمؾ ذم قمرض دقمقة ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمتًٚمٞم٦م واًمتني٦م قمـ اًمرؾمقل 

هقد ًم٘مقُمف وهق ُم٤م يقاومؼ اًمًقرة ذم اهتامُمٝم٤م سمٛمقوقع اًمٕم٘مٞمدة وىمد يم٤من ذًمؽ 

يقاضمف قمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص ُمتالئاًم ُمع شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م ؾمقرة اًمِمٕمراء واًمرؾمقل 

ىمقُمف وشمٙمذيٌٝمؿ وـمٚمٌٝمؿ ًمٚمٛمٕمجزات احلًٞم٦م طمتك يّمدىمقه وي١مُمٜمقا سمدقمقشمف 

وًمٕمؾ ُمقىمػ هقد هٜم٤م ُمع ىمقُمف يٛمثؾ اعمقىمػ اًمث٤مين ًمف سمٕمد اعمقىمػ اًمذي قمرض ذم 

ؾمقرة إقمراف وهل أؾمٌؼ ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمٜمزوزم ُمـ ؾمقرة اًمِمٕمراء ، وهق هٜم٤م 

ًا هلؿ قمغم ذًمؽ سمخيدقمقهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمًتٜمٙمرًا وُمًتٌٕمدًا قمدم اشم٘م٤مئٝمؿ وُمق

                                                           

 ( . 201 / 8 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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طمٞم٨م مل يت٘مقا قمذاب اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد أن قمٚمٛمقا ُم٤م طمؾ سم٘مقم ٟمقح وم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ذم ىمقًمف 

 ﴾ ًمإلٟمٙم٤مر  ھ  ھ ﴿
()

 وئمٝمر ومٞمف يمام ذيمر أسمق طمٞم٤من آؾمتٕمٓم٤مف واًمتحْمٞمض 

قمغم طمّمقل اًمت٘مقى
()

   ويتٙمرر آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري ذم اعمِمٝمد ذم ىمقًمف ﴿ 

﴾ طمٞم٨م أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ آًمتٝم٤مء سم٤مًمدٟمٞم٤م واخت٤مذه٤م وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٝمق        

واًمٌٕمد قمـ احلؼ ويذيمرهؿ سمٜمٕمؿ اهلل اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد أن أٟم٠ٌمهؿ سم٠مٟمف رؾمقل 

أُملم ذم أؾمٚمقب شمقيمٞمدي ي٘مرر هلؿ أٟمف خمٚمص ص٤مدق يريد اخلػم هلؿ واشمٌع ذًمؽ 

سمٌٞم٤من أٟمف ٓ يٌتٖمل إضمر ُمٜمٝمؿ وم٠مضمره إٟمام هق قمغم رسمف وهق ذم اعمقىمػ إول ذم 

حئ مئ ىئ يئ جب ﴿  ؾمقرة إقمراف ومٞمام ي٘مقل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمٜمف

 -  67:ؾمقرة إقمراف ، أي٦م  ] ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  حب

سملم أٟمف مل ي٠مت سمٌمء ُمـ قمٜمده طمتك شمٙمقن ًمف ومٞمف ُمّمٚمح٦م ، وًمٙمٜمف ُمٌٚمغ  ) [ 68

ذم  - رؾم٤مًم٦م رسمف ومٝمق ذم ذًمؽ ٟم٤مصح أُملم ويٚمخص ذًمؽ ذم اعمقىمػ اًمث٤مين هٜم٤م

  ﴾ اقمتامدًا قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمٌٞم٤من ذم اعمقىمػی ی ی جئ﴿ - اًمِمٕمراء 

 ( إول 
()

 . 

وهق ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م يٙمِمػ قمـ اًمتحذير ىمٚمٞماًل سمٕمد أن يم٤من همػم 

سيح ذم اعمقىمػ إول ُمـ ؾمقرة إقمراف طمٞم٨م ي٘مقل هلؿ هٜم٤م سمٕمد أن ذيمرهؿ 

                                                           

 ( . 173 / 4 )يٜمٔمر شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )

 ( . 39 / 7 )يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( )

 ( . 312ص  )احلقار ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ( )
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 ﴾ وهٙمذا ٟمجد يمؾ ُمِمٝمد يرشمٌط جب حب خب مب ىب يبسمٜمٕمؿ اهلل ﴿ 

وم٤مًم٘مرآن يقاضمف واىمع اًمدقمقة ) سمٛمقىمػ ُمٕملم ُمـ ُمقاىمػ اًمرؾمقل ُمع ىمقُمف 

 ًمٚمٛمقىمػ وهٙمذا ٟمجد اًم٘مّمص ذم ءواحلريم٦م ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م سم٤مًمتقضمٞمف اعمٙم٤مذم

اًم٘مرآن يقاضمف ُم٘متْمٞم٤مت احلريم٦م واعمٕمريم٦م ُمع اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ُمراطمٚمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م 

ُمقاضمٝم٦م طمٞم٦م وم٤مقمٚم٦م ، وٟمجده ذم اًمقىم٧م ذاشمف ُمتٜم٤مؾم٘م٤ًم ُمع ؾمٞم٤مق اًمًقرة وضمقه٤م 

 (وُمقوققمٝم٤م 
()

ل جًم٦م هقد ُمع ىمقُمف أن اًمًٞم٤مق يعد وهٙمذا ٟمجد سمٕمد ذيمر جم٤م

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ سمذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم إجي٤مز هيع ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ 

ملسو هيلع هللا ىلص  ﴾ وهذا اإلجي٤مز اًمنيع ومٞمف إحي٤مء ُمتدومؼ يٌٕم٨م ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل ٿ ٿ ٹ

قمٛمؼ اإليٜم٤مس ويٌٕم٨م ذم ٟمٗمقس اعمٕمرولم قمٛمؼ اًمت٠مصمػم واًمتحذير وهٙمذا ٟمجد ذم 

ؾمقرة اًمِمٕمراء ُم٤م مل ٟمجده ذم ؾمقرة إقمراف وم٤معمِمٝمد ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء يؼمز 

ى إمم شمٙمذيٌٝمؿ هشمٙمذي٥م اًم٘مقم ُمٜمذ اًمٌداي٦م ىمٌؾ اًمٌدء ذم سمٞم٤من احلقار اًمذي دار واٟم٧م

يمام ًمقطمظ  ذم ؾمقرة إقمراف شمؿ سمٞمٜم٧م اًمًقرة هٜم٤م وطمدة اًمرؾمؾ وأن ُمـ يمذب 

رؾمقًٓ واطمدًا وم٘مد يمذب اعمرؾمٚملم مجٞمٕم٤ًم وهق قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد أن دقم٤مهؿ ذم 

ؾمقرة إقمراف إمم اًمتقطمٞمد وإمم قم٤ٌمدة اهلل ٟمجده هٜم٤م يقسمخٝمؿ ذم قمدم شم٘مقاهؿ 

ك هذا اجلٛمقد ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء  ًمرهبؿ سمٕمد أن دقم٤مهؿ وهؿ ضم٤مُمدون مل يتٖمػموا طمرَّ

 ﴾ ويم٤من ذم ھ  ھسم٤مًمتقسمٞمخ وآؾمتٗمٝم٤مم اًمذي هيز اًمٜمٗمقس واًمٕم٘مقل ذم ىمقًمف ﴿ 

ؾمقرة إقمراف ٓ يٍمح هلؿ سم٤مًمذي خيقومٝمؿ سمف وذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ٟمجده يٍمح 

                                                           

 ( . 1843 / 4 )ذم فمالل اًم٘مرآن ًمًٞمد ىمٓم٥م ( )
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 ﴾ وٟمجد اًمتخقيػ جب حب خب مب ىب يبسمذًمؽ طمٞم٨م ي٘مقل هلؿ ﴿ 

يتقاصؾ ذم أُمره هلؿ سمت٘مقى اهلل صمالث ُمرات وٟمجد ؾمقرة اًمِمٕمراء شمْمٞمػ سمٕمد 

ؾمقرة إقمراف أن هقدًا قمٚمٞمف اًمًالم ٓ يٓمٚم٥م ُمـ ىمقُمف إضمر وإٟمام أضمره قمغم اهلل 

 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻواًم٘مقم هٜم٤م ي١ميمدون يمذب هقد قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٨م ي٘مقًمقن ﴿ 

پ  إوًملم ُمـ اًمٙمذسم٦م ىمٌٚمف وىم٤مًمقا ﴿ قهؿ سم٤مظمتالءن هقدًا قمٚمٞمف اًمًالم ضم٤مإأي 

ون وي١ميمدون يمذسمف ومٞمام شمققمدهؿ سمف ُمـ اًمٕمذاب إن اًم٘مقم ذم ف﴾ يـپ پ

ؾمقرة إقمراف يتٝمٛمقن هقدًا سم٤مًمًٗمف وهٜم٤م يتٝمٛمقٟمف سم٤مًمٙمذب وٟمجد ردهؿ قمغم 

خت مت ىت يت جث مث ىث ٟمٞمط ًمف ذم ىمقهلؿ ﴿ قيس وتيٟمٌٞمٝمؿ هٜم٤م ومٞمف شم٠م

﴾ سمٕمد أن يم٤من ردهؿ ذم ؾمقرة إقمراف ومٞمف إٟمٙم٤مر همػم سيح وومٞمف يث

إهنؿ يريدون ذم ُمقىمٗمٝمؿ ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ىمٓمع هذه اًمدقمقة قمٜمٝمؿ همػم ، شمٕمج٥م 

إن اًم٘مقم هٜم٤م يزداد إقمراوٝمؿ ، ُم٤ٌمًملم أو ُمٝمتٛملم ؾمقاًء دقم٤مهؿ أم مل يدقمٝمؿ 

وصدودهؿ ُمع ٟمٌٞمٝمؿ وهبذا ٟمٌٍم ٟمامء اعمٕم٤مين ذم إو٤مومتٝم٤م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م أو شمقيمٞمده٤م 

 . عم٤م ُم٣م

: ما ورد يف سورة هود  - (جـ  )

ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸       ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم 

﮹﮺  ﮻      ﮼  ﮽      ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                              

                  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ
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ٱ    جب  حب  خب         مب  ىب    يب        جت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث  مث   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   

 ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  گ         ڳ

  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

﴾   ہ
()

 [ . 58 - 50: أي٤مت  ] 

شمتٗمؼ ؾمقرة هقد ذم ُمقوققمٝم٤م ُمع ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء ذم آهتامم 

سم٤مًمٕم٘مٞمدة وًمذًمؽ ضم٤مء اًمًٌط هٜم٤م ذم قمرض دقمقة هقد ًم٘مقُمف وىمد ضم٤مء اعمِمٝمد 

 ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ىمّم٦م ىمقم ٟمقح ُمـ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م قمغم شم٘مدير اًمٗمٕمؾ 

قمٚمٞمف ، ُمع دًٓم٦م ؾمٌؼ ٟمٔمػمه ذم  (إمم  )سمٕمد واو اًمٕمٓمػ سمدًٓم٦م طمرف  (أرؾمٚمٜم٤م  )

اجلٛمٚم٦م اعمٕمٓمقف قمٚمٞمٝم٤م واًمت٘مدير وأرؾمٚمٜم٤م إمم قم٤مد يمام ُمر شم٘مرير ُمثؾ ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ 

وُمقىمػ هقد قمٚمٞمف اًمًالم هٜم٤م يٕمؼم قمـ اعمقىمػ اًمّم٤مرم واعمقىمػ إظمػم سمٕمد 

اعمقاىمػ اًمتل ُمرت ذم ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء وىمد يم٤مٟمت٤م ىمٌؾ ؾمقرة هقد ذم 

اًمٜمزول ودقمقة هقد قمٚمٞمف اًمًالم يتْمح ُمـ ظمالهل٤م اًمتدرج ذم اًمدقمقة سملم اعماليٜم٦م 

واًمتحذير واًمتٚمٛمٞمح سم٤مًمٕمذاب دون اًمتٍميح سمف أُم٤م هٜم٤م ومٛمقىمٗمف ص٤مرم وسيح 

 ﴾   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸       ﮹﮺  ﮻      ﮼  ﮽      ﮾﴿طمٞم٨م ي٘مقل 
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طمٞم٨م مل شمٜمٗمع ُمٕمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٜمّمح واًمٚمٓمػ واًمتحذير ومقاضمٝمٝمؿ هٜم٤م 

سمٕمٞمٌٝمؿ وىمررهؿ سمف ومٝمؿ ُمٗمؽمون قمغم اهلل ذم اخت٤مذهؿ إصٜم٤مم ذيم٤مء وىمد ىمرر ذًمؽ 

قمـ ـمريؼ اًم٘مٍم صمؿ يٚمحظ أٟمف حيذر حتذيرًا يِمقسمف اًمًخط واًمْمجر ُمٜمٝمؿ سمٕمد أن 

طم٤مول اؾمتامًمتٝمؿ سم٠مهنؿ إن قم٤مدوا إمم رهبؿ واؾمتٖمٗمروا أُمدهؿ سم٤مًمٜمٕمؿ واخلػم ذم ىمقًمف 

 صمؿ إن اًم٘مقم هٜم٤م إزداد إقمراوٝمؿ طمتك وصٚمقا إمم ﴾   ۋ   جئ    حئ ﴿شمٕم٤ممم 

اًمِمدة ذم اًمرومض واهتٛمقا ٟمٌٞمٝمؿ سم٤مجلٜمقن وأن هذا اجلٜمقن يم٤من سمٗمٕمؾ آهلتٝمؿ ومٝمؿ 

ىئ يئ جب  ﴿هٜم٤م يتٛمًٙمقن أؿمد اًمتٛمًؽ سمٕم٘مٞمدهتؿ وئمٝمر هذا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٱ ٻ   حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث

 .  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ

ومج٤مء رد هقد قمٚمٞمف اًمًالم قمغم اًم٘مقم ذم حتٍد وإيامن قمٔمٞمؿ سمرسمف سمٕمد أن صٛمؿ 

اًم٘مقم قمغم ُمقىمٗمٝمؿ اعمخزي ، وطمٞمٜمام أقمٚمـ هلؿ اًمتحدي أقمٚمـ هلؿ اًمتقيمؾ قمغم اهلل 

ومٝمق رسمف وٟمّمػمه ، وفمالل هذا اعمِمٝمد يتآزر ُمع ُم٤م قمرض ُمـ ُمقاىمػ أظمػمة ًمٜمقح 

 ذم هذه اًمٗمؽمة ُمـ حتدي٤مت وصٕمقسم٤مت أُمٚمتٝم٤م قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ىمٌؾ ُمع ىمقُمف وعم٤م يٛمرُّ سمف 

فمروف اًمدقمقة ًم٘مقُمف طمٞم٨م اؿمتد قمٜم٧م يمٗم٤مر ُمٙم٦م وحتدهيؿ إمم احلد اًمذي و٤مق 

شمٚم٧م ووم٤مة  ) وم٤مطمت٤مج إمم اًمتني٦م واًمتثٌٞم٧م وهل وم٘مرة صٕمٞم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلصسمف صدر اًمرؾمقل 

أيب ـم٤مًم٥م وظمدجي٦م وطم٤مدث اإلهاء وضمرأة اعمنميملم قمغم رؾمقل اهلل وشمقىمػ 

ت هب٤م اًمدقمقة  (طمريم٦م اًمدقمقة شم٘مري٤ًٌم وهل ُمـ أىمًك اًمٗمؽمات اًمتل ُمرَّ
( )

 . 
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وهلذا رأيٜم٤م اعمقاىمػ اًمتل اشمًٛم٧م سم٤محلدة
()

 ُمـ إٟمٌٞم٤مء وأىمقاُمٝمؿ ذم هذه 

اًمًقرة ًمتٙمقن شمًٚمٞم٦م وداومٕم٤ًم إمم ُمزيد ُمـ اًمّمؼم واًمث٤ٌمت ذم وضمف اًمٔمٚمؿ 

واًمٔمٚمامت ، ومٜمٍم اهلل ىمد اىمؽمب وُمرطمٚم٦م اًمتحدي ىمد آن أواهن٤م ًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م ، وم٤مهلل 

قمز وضمؾ ؾمٞمٜمٍم ٟمٌٞمف وخيذل اعمٕمرولم وهٜم٤م ٟمجد اًمًٞم٤مق يٕمجؾ سم٤مًمٜمتٞمج٦م سمٕمد هذه 

اعمٗم٤مصٚم٦م واًمتحدي اًمدائر سملم هقد وىمقُمف ًمٞمٙمقن شمٕمجٞماًل سمام يٌنم اعم١مُمٜملم 

وشمٕمجٞماًل سمام يزء إمم ٟمٗمقس اعمٕمرولم وهٙمذا ٟمجد اًمتالؤم ذم قمرض يمؾ ُمِمٝمد 

ًمٚمحٚم٘م٦م اعمٓمروطم٦م وىمد ضم٤مءت ُمالئٛم٦م ًمقىم٧م ٟمزول اًمًقرة وُمالئٛم٦م ًمألطمداث 

 ذم ُمٙم٦م وُمالئٛم٦م جلق اًمًقرة وؾمٞم٤مىمٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم ٓ خيتٚمػ ملسو هيلع هللا ىلصاًمتل مترُّ سم٤معمّمٓمٗمك 

وٓ يتٌدل ُمـ ؾمقرة إمم ُأظمرى واهلل أقمٚمؿ وهٙمذا ٟمجد اًمتدرج ذم ُمقاىمػ اًمٜمٌل 

اًمٙمريؿ ُمع ىمقُمف ذم اًمًقر اًمثالث وهق يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم وهق هٜم٤م عم٤م 

 ﴾ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﴿سَمَٚمغ إقمراوٝمؿ ُمداه ٟمجده يقسمخٝمؿ وي٘مررهؿ سمٕمٞمٌٝمؿ 

إٟمف يّمٗمٝمؿ ويذُمٝمؿ سم٤مًمٙمذب وىمد يم٤من ذم أول ًم٘م٤مئف ذم ؾمقرة إقمراف يًتٚمٓمٗمٝمؿ 

وُمع ذًمؽ يرُمقٟمف سم٤مًمًٗم٤مه٦م ومػمد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٚملم ٟم٤مومٞم٤ًم قمـ ٟمٗمًف اًمًٗم٤مه٦م ، صمؿ ٟمجد 

ؾمقرة اًمِمٕمراء دمٛمع سملم اًمٚملم واًمتحذير اًمذي يِمقسمف اًمتٝمديد سمٕمد أن زاد اًم٘مقم ذم 

قمتقهؿ وٟمرى هقدًا قمٚمٞمف اًمًالم يٌلم هلؿ أٟمف خيٚمص هلؿ اًمٜمّمح ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 

  اًمٕم٤معملم وًمٙمٜمف ذم ؾمقرة هقد ي٘مقل ﴿ وي١ميمد هلؿ أن أضمره قمغم اهلل رب 

                                                           

ٟمزًم٧م ؾمقرة هقد سمٕمد يقٟمس وٟمزًم٧م يقٟمس سمٕمد اإلهاء وهذا حيدد ُمٕم٤ممل اًمٗمؽمة اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م ( )

. وهل ُمـ أطمرج اًمٗمؽمات وأؿم٘مٝم٤م ذم شم٤مريخ اًمدقمقة سمٛمٙم٦م 
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زي٤مدة وإو٤موم٦م يٌٕم٨م هب٤م ذم  (ومٓمرين  )وذم ىمقًمف اًمذي  ﴾    

ٟمٗمقؾمٝمؿ ًمٞمٜمٌٝمٝمؿ إمم أن أصٜم٤مُمٝمؿ اًمتل يتخذوهن٤م آهل٦م ُمـ دون اهلل ٓ ىمدرة هل٤م وٓ 

طمٞمٚم٦م وٓ شمًتٓمٞمع أن شم٘مدم هلؿ ؿمٞمئ٤ًم ، وأُم٤م إهلف وهق اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق اًمذي ومٓمره 

وسمٞمده يمؾ رء وهق ذم سمٞم٤مٟمف هلؿ أن أضمره قمغم اهلل ي١ميمد هلؿ أٟمف ٓ يٌتٖمل ُمـ وراء 

دقمقشمف ُمٜمٝمؿ ُمّمٚمح٦م همػم إرادة اهلداي٦م هلؿ إمم احلؼ ، إن اًم٘مقم عم٤م ردوا قمغم ٟمٌٞمٝمؿ 

هٜم٤م ٟمجدهؿ يرومْمقن دقمقشمف رومْم٤ًم ُم١ميمدًا ويزدادون شم٠ميمدًا ُمـ ىمدرة آهلتٝمؿ وأن 

ٌَؾ آهلتٝمؿ وُمـ هٜم٤م  هقدًا قمٚمٞمف اًمًالم يٙمذب قمٚمٞمٝمؿ ىمد أص٤مسمف اجلٜمقن واعمس ُمـ ىِم

ٟمجد ُمقىمػ هقد قمٚمٞمف اًمًالم ئمٝمر ومٞمف اًمتحدي هلؿ ؤهلتٝمؿ ويٕمٚمـ هلؿ اًمتقيمؾ 

ژ  ﴿قمغم رسمف طمتك إٟمف يٜمٝمل طمقاره ُمٕمٝمؿ سم٤مًمتٝمديد سم٢مهاليمٝمؿ طمٞم٨م ي٘مقل 

 وذم هذا إو٤موم٦م مل ٟمٚمحٔمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ إن اعمقاضمٝم٦م هٜم٤م ـمقيٚم٦م وحمتدُم٦م ﴾ژ ڑ ڑ

طمٞم٨م وصٗمٝمؿ سم٤مًمٙمذب وفمٝمر شمْمجره ُمٜمٝمؿ وًمذًمؽ ٟمجد اخل٤ممت٦م ذم ؾمقرة هقد 

شم٠ميت ومٞمٝم٤م زي٤مدة مل شمٚمحظ ذم ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء طمٞم٨م ذيمرت اًمٜمج٤مة ُمرشملم 

ًمٌٞم٤من قمٔمٛمتٝم٤م وًمٙمقن اًمذي ٟمزل سم٘مقُمف ُمـ اًمٕمذاب أُمر ومٔمٞمع وضم٤مءت اإلؿم٤مرة إمم 

قم٤مد سم٤مؾمؿ اإلؿم٤مرة اًمتل ًمٚمٌٕمٞمد ًمذُمٝمؿ وسمٞم٤من سمٕمد ُمٜمزًمتٝمؿ ذم اًمٔمٚمؿ واًمٕمتق صمؿ سملم 

شمٕم٤ممم أهنؿ ُأشمٌٕمقا سم٤مًمٚمٕمٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اخلت٤مم أٓ إن قم٤مدًا 

يمٗمروا رهبؿ أٓ سمٕمدًا ًمٕم٤مد ىمقم هقد وهذا مل ٟمٚمحٔمف ُمـ ىمٌؾ ذم اًمًقر اعم٤موٞم٦م طمٞم٨م 

أوضمزت ويمؾ ذًمؽ يٕمقد إمم طمدة ُمقىمٗمٝمؿ إظمػم هٜم٤م وُم٤م أسمرزوه ُمـ شمّمٛمٞمؿ 

واقمتزاز سمآهلتٝمؿ وُم٤م أسمدوه ُمـ شمٙمذي٥م واؾمتخٗم٤مف ؿمٜمٞمع وهبذا ٟمرى طمدة اعمقاىمػ 

. شمتدرج واًمدقمقة ُمٕمٝم٤م شمتدرج واهلل أقمٚمؿ 
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املبحح الجاٌ٘ 

الكىز ، ٔاحلاقة ،  )أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد وَ سٗاقْ يف سٕرة  )

 (ٔالذارٖات 

: ما ورد يف سورة القمر  - (أ  )

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

  ﴾﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 [ . 21 - 18: أي٤مت  ]

اًمًقرة هٜم٤م هتتؿ ذم ُمقوققمٝم٤م سمٛمٙم٤مسمرة اعمنميملم ذم أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت وهل 

إٟمذار هلؿ سم٤مىمؽماب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذي يٜمٙمروٟمف وومٞمٝم٤م حتذير عم٤م ؾمٞمٚم٘مقٟمف طملم اًمٌٕم٨م 

 أن يرهيؿ آي٦م شمٌلم ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اًمِمدائد واًمٕمذاب واعمنميمقن ىمد ـمٚمٌقا ُمـ اًمرؾمقل 

صدىمف وم٠مراهؿ اهلل اًم٘مٛمر ؿم٘ملم طمتك رأوا طمراء سمٞمٜمٝمام
()

 ومٙم٤من ُم٘مّمقد اًمًقرة 

 ملسو هيلع هللا ىلصهيتؿ سمزضمر ُمٜمٙمري اًمٌٕم٨م وأي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت اًمتل شمدل قمغم صدق رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

 ومج٤مء ذم ُم٘مدُم٦م اًمًقرة سمٞم٤من إقمراض اعمٕمرولم سمٕمد أن ضم٤مءهتؿ اًمٌٞمٜم٦م ذم ىمقًمف 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿ : شمٕم٤ممم 

 [. 2 - 1: أي٤مت  ] ﴾ ﮷

واًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ٟمزًم٧م ذم أواؾمط اًمٕمٝمد اعمٙمل واعمنميمقن ىمد اؿمتد 

                                                           

ذم يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر ، سم٤مب اٟمِم٘م٤مق  ( 3868 )ذيمر ذًمؽ اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ذم احلدي٨م رىمؿ ( )

. اًم٘مٛمر 
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سمقا وأظمذوا يمؾ ُم٠مظمذ وٟمّمحقا  إقمراوٝمؿ ويمٗمرهؿ وعم٤م ضم٤مءهتؿ اًمٌٞمٜم٦م اعمِم٤مهدة يمذَّ

ۉ ۉ ې  ﴿: وسملمَّ هلؿ احلؼ ومٚمؿ هيتدوا طمٞم٨م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ 

 [5- 4:أي٤مت ] ﴾ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿وعم٤م يم٤من هذا طم٤مهلؿ ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف 

أي أقمرض قمـ جم٤مدًمتٝمؿ ٕهنؿ ىمقم مل شمٜمٗمٕمٝمؿ أي٤مت  [ 6: أي٦م  ] ﴾ىئ

واًمٜمذر أي إٟمؽ ىمد سمٚمَّٖم٧م ومام أٟم٧م سمٛم١ًمول قمـ اؾمتج٤مسمتٝمؿ وذم هذا شمًٚمٞم٦م 

 وشمٓمٛملم ًمف سم٠مٟمف ىمد أدى رؾم٤مًمتف وسمٕمد أن أٟم٠ٌمشمٜم٤م اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمرؾمقل 

سمتّمٛمٞمؿ اًم٘مقم واؾمتٛمرارهؿ قمغم اإلقمراض ضم٤مءت أي٤مت سمٕمد ذًمؽ شمند وىم٤مئع 

اإلهالك واًمتدُمػم ًمٚمٛمٕمرولم ُمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٞمٙمقن ذًمؽ زضمرًا وشمرهٞم٤ًٌم 

ًم٘مٚمقب ه١مٓء اعمٕمرولم ، وهذا هق اًمًٞم٤مق اًمذي شمالءم ُمٕمف اعمِمٝمد اًمقارد ذم 

ؾ ذم ُمِمٝمد اإلهالك ًمٞمتقاومؼ ُمع ضمق  اًمًقرة ُمـ ىمّم٦م ىمقم قم٤مد وًمذًمؽ وُمّمِّ

اًمًقرة وُمقوققمٝم٤م اًمذي يريمز قمغم اًمزضمر واإلٟمذار ًمٙمٗم٤مر ىمريش اعمٕمرولم 

واًمًقرة ُمـ ُمٓمٚمٕمٝم٤م إمم ظمت٤مُمٝم٤م محٚم٦م رهٞم٦ٌم قمغم ىمٚمقب اعمٕمرولم سمام قمرض ُمٜمٝم٤م 

ُمـ ُمٔم٤مهر اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ذم قمذاب إىمقام ودُم٤مرهؿ وُم٤م ؾمٞمجري ُمـ قمذاب ؿمديد ذم 

يقم احل٤ًمب صمؿ إن اًمًقرة شمٚمتٗم٧م سمٕمد ذًمؽ إمم اعمٕمرولم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م سمٕمد أن ذيمرت 

  ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ىمّمص إُمؿ اعمٙمذسم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 إمم شمقضمٞمٝمف ًمٚمٛمنميملم ًمٞمٜمت٘مؾ ملسو هيلع هللا ىلص وىمد همػم أؾمٚمقب اًمٙمالم ُمـ يمقٟمف ُمقضمٝم٤ًم ًمٚمرؾمقل )
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( واإلسمالغ قمـ اًمتٕمريض إمم اًمتٍميح اقمتٜم٤مًء سمٛم٘م٤مم اإلٟمذار
()

 . 

إذن ضم٤مء اعمِمٝمد ُمـ ىمّم٦م ىمقم قم٤مد ذم ؾمٞم٤مق اإلٟمذار واًمتٝمديد وىمد قمرو٧م 

ُمٜمف طمٚم٘م٦م صقرة اإلهالك واًمتدُمػم وهق إوومؼ عم٘مّمقد اًمًقرة وضمقه٤م اًمذي 

اشمًؿ سم٤محلًؿ واهلقل اعمٜمذر ًم٘مقم يم٤مومريـ وهٜم٤م مل ٟمجد قمرو٤ًم ًمدقمقة هقد ومل 

يٕمرض ُم٤م يٌلم ًمٜم٤م يمٞمػ يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م إقمراوٝمؿ إٓ سمام شمقوحف يمٚمٛم٦م اًمتٙمذي٥م اًمتل 

اسمتدئ هب٤م ذم ُم٘مدُم٦م اعمِمٝمد ًمتٙمقن اظمتّم٤مرًا يٌلم ًمٜم٤م اٟمتامء اًم٘مقم إمم اإلقمراض 

واًمٙمٗمر وًمٞمتقاومؼ ذًمؽ ُمع اعمِمٝمد اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يتت٤مسمع ذم وم٘مراشمف يٜم٘مٚمٜم٤م ُمـ يمٚمٛم٦م 

اًمتٙمذي٥م إمم صقرة اإلهالك واًمتدُمػم هيٕم٤ًم وهذا هق اهلدف ُمـ اعمِمٝمد هٜم٤م 

وهدف اًمًقرة ذم سمثٝم٤م ًمٚمرقم٥م وإؿم٤مقمتف ذم ىمٚمقب وٟمٗمقس اعمٕمرولم وًمتٝمتؿ 

 طملم قمرو٧م يمٚمٛم٦م اًمتٙمذي٥م ذم أول اعمِم٤مهد قمـ ملسو هيلع هللا ىلصاًمًقرة سم٤مًمتًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

يمؾ أُم٦م ُمـ إُمؿ اعمٙمذسم٦م ًمتٌٕم٨م ذم ٟمٗمًف أن إقمراض ىمقُمف مل يٙمـ سمدقم٤ًم سملم إُمؿ 

واًمّمقرة هٜم٤م ىمد اقمتٛمدت قمغم اًمتّمقير اًمٌٞم٤مين ًمٚمٛمِمٝمد ًمتجٕمٚمف طمٞم٤ًم ُم٤مصماًل يٕمٞمِمف 

اعمتٚم٘مل اعمٕمرض ويّمٓمكم سمٕمج٤مئٌف وًمٞمٙمقن أدقمك ًمٚمزضمر واعمققمٔم٦م وم٘مد اٟمت٘مؾ 

إؾمٚمقب ذم قمرض اًمدقمقة ُمـ أؾمٚمقب اإلىمٜم٤مع واعمٜم٤مصح٦م ذم اعمِم٤مهد اعمٕمروو٦م 

ًمألٟمٌٞم٤مء ُمع أىمقاُمٝمؿ
()

 إمم أؾمٚمقب اًمزضمر واًمردع ذم ومؽمة مل يٕمد جيدي ومٞمٝم٤م اًمٚملم 

واإلىمٜم٤مع ، واعمِمٝمد اعمٕمروض هٜم٤م مل يٕمٓمػ قمغم اعمِمٝمد اًمذي صقر هالك ىمقم 

ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ىمٌؾ ويم٤من ُم٘مت٣م اًمٔم٤مهر أن يٕمٓمػ قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف وًمٙمٜمف 

                                                           

 ( . 209 /27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

. ذم ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء وهقد ( )
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 ًمٞمٙمقن ذم اًمٙمالم شمريمٞمز اًمتقسمٞمخ واًمتٝمديد واًمٜمٕمل قمٚمٞمٝمؿ قم٘م٥م ىمقًمف  )أوصمر اًمٗمّمؾ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿

( وُم٘م٤مم اًمتقسمٞمخ واًمٜمٕمل ي٘متيض اًمتٙمرير  ﴾وئ
( )

 . 

وهٙمذا ٟمجد أن ؾمقرة اًم٘مٛمر ضم٤مءت خم٤مًمٗم٦م عم٤م يم٤من قمٚمٞمف إُمر ذم ؾمقرة 

إقمراف واًمِمٕمراء وهقد طمٞم٨م ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ذًمؽ احلقار اعمٓمقل سملم اًمٜمٌل 

وىمقُمف ًم٘مد شمريم٧م احلقار يمٚمف واظمتٍمشمف ذم يمٚمٛم٦م واطمدة وهل يمٚمٛم٦م اًمتٙمذي٥م 

شمٌلم أن اًم٘مقم يمذسمقا صمؿ ٟمراه٤م شمدظمؾ ُم٤ٌمذة قمغم صقرة اإلهالك شمٌلم يمٞمػ يم٤من 

وًمذًمؽ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل هٜم٤م إن صقرة اإلهالك ومٞمٝم٤م شمقوٞمح وشمٗمّمٞمؾ إذا ىمقرٟم٧م 

سمام ورد ذم ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء وهقد ٕهن٤م هٜم٤م شمقوح ًمٜم٤م ٟمققمٞم٦م اًمٕمذاب 

اًمذي أٟمزل قمغم ىمقم هقد وهل اًمريح اًمٍمس اًمتل اٟمتزقم٧م اًم٘مقم وأهٚمٙمتٝمؿ 

وهق ُم٤م يقاومؼ همرض اًمًقرة وهل شمريمز قمغم زضمر اعمٙمذسملم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م وم٤ميمتٗم٧م 

. هٜم٤م سمام حي٘مؼ اًمؽمهٞم٥م 

وهبذه اعم٘م٤مرٟم٤مت ٟمالطمظ يمٞمػ ووح٧م صقرة اًمٕمذاب اعمجٛمٚم٦م ذم شمٚمؽ 

اًمًقر اًمٙمريٛم٦م وؾمٞمٚمحظ يمٞمػ شمتقؾمع صقرة اًمٕمذاب وشمتقوح أيمثر وم٠ميمثر ذم 

اًمًقر اًمتل ٟمزًم٧م سمٕمد ؾمقرة
()

.  اًم٘مٛمر 

                                                           

 ( . 191 / 27 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )

. ؾمقرة اًم٘مٛمر ٟم٤مزًم٦م ىمٌؾ ؾمقرة إقمراف وهقد واًمِمٕمراء وًمذًمؽ ٟمجد اإليْم٤مح يًٌؼ اإلمج٤مل ( )
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: ما ورد يف سورة الذاريات  - (ب  )

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

 [ . 42 - 41: أي٤مت  ] ﴾ ہ

اهتٛم٧م اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م سم٤مصم٤ٌمت وىمقع اًمٌٕم٨م واجلزاء ، وُم٤م ومٞمف ُمـ أطمقال 

وأهقال وسمٞمٜم٧م سمٓمالن ُمزاقمؿ اعمٙمذسملم سمف ، وُمـ صمؿ سمدأت سم٤مإلىم٤ًمم سمآي٤مت اهلل 

اًمٙمقٟمٞم٦م قمغم صدق وىمققمف وضم٤مء ذيمر ىمّم٦م ىمقم قم٤مٍد ذم اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ 

اإلجي٤مز وٛمـ جمٛمققم٦م ُمـ ىمّمص إُمؿ ًمتٙمقن قمؼمة وُمققمٔم٦م عمنميمل ىمريش 

اًمذيـ يٙمذسمقن سمٞمقم اًمديـ واًمًقرة اًمٙمريٛم٦م شمٜمٓمٌع سمجق احلزم واإلٟمذار ُمٜمذ 

 شمِمػم إمم شمٌديد اًم٤ٌمـمؾ ُمٝمام سمدا ُمٜمتٗمخ٤ًم ، وفمٝمر ُمٜمتٗمِم٤ًم ، وـمٖمك )اومتت٤مطمٝم٤م وهل 

ۇئ  ۇئ  زسمده وـم٤مل أُمده ، وذم ُمقوقع اًمًقرة وُم٘م٤مـمٕمٝم٤م ُم٤م يِمػم إمم ذًمؽ ﴿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   

 [ . 11 - 5: أي٤مت  ]﴾   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ

وُم٤م ضم٤مء ُمـ ظمؼم قم٤مد يتٜم٤مؾم٥م ُمع هذا اعمقوقع ، ُمقوقع اًمذاري٤مت طمٞم٨م 

(شمٌديد اًم٤ٌمـمؾ 
( )

رت ًمٜم٤م شمٌديد اًمريح ًم٘مقم قم٤مد مل  .   واحلٚم٘م٦م اعمٕمروو٦م هٜم٤م صقَّ

. شمذر ُمٜمٝمؿ أطمدًا 

واعمٜم٤مؾم٦ٌم شمٚمحظ ُمـ هٜم٤م وُم٤م وصٗم٧م سمف اًمريح ُمـ أهن٤م ٓ شمذر ؿمٞمئ٤ًم أشم٧م قمٚمٞمف 

                                                           

 ( . 101 )ومْمؾ طمًـ قم٤ٌمس ص / اًم٘مّمص اًم٘مرآين إحي٤مؤه وٟمٗمح٤مشمف د( )
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إٓ ضمٕمٚمتف يم٤مًمرُمٞمؿ اظمتّم٧م سمف هذه اًمًقرة دون همػمه٤م وىمد شمٜم٤مؾم٥م ُمع اومتت٤مح 

 طمٞم٨م شمؿ اإلىم٤ًمم سم٤مًمذاري٤مت وٓ ي٘مًؿ اهلل ﴾ې ې ﴿اًمًقرة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

إٓ سمٕمٔمٞمؿ خمٚمقىم٤مشمف ، وه٤م هل اًمريح اًمٕمٔمٞمٛم٦م شم٘ميض قمغم ىمقم هقد مل شمٌؼ ُمٜمٝمؿ ومل 

شمذر وهٙمذا ٟمجد اًم٘مّمص ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق اإلٟمذار واعمققمٔم٦م وآؾمتدٓل ًمتٙمقن 

ذم حمؾ آقمت٤ٌمر سم٠مطمقال إُمؿ اعم٤موٞم٦م اعمامصمٚم٦م أطمقاهلؿ ٕطمقال اًمٙمٗمرة اعمٙمذسملم 

 سمذيمر ُمـ ىمريش وهذه اًم٘مّمص يم٤مٟم٧م أدل قمغم إفمٝم٤مر اًم٘مدرة واًمٕمٔمٛم٦م واًمًٓمقة وسُمدىء

ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ىمٌؾ ىمّم٦م ٟمقح وهقد ًمّمٚمتف اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مًمٕمرب طمٞم٨م 

ضمرى احلدي٨م قمـ اعمنميملم ُمـ اًمٕمرب ذم ُم٘مدُم٦م اًمًقرة وظمقـمٌقا سمِمٜم٤مئٕمٝمؿ 

ومٙم٤من ذم قمرض ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ذم ُم٘مدُم٦م اًم٘مّمص شمِمٜمٞمع هب١مٓء 

اعمنميملم وشمٕمريض هبؿ طمٞم٨م ظم٤مًمٗمقا ُمٚم٦م أسمٞمٝمؿ إسمراهٞمؿ وهنجف ذم شمقطمٞمد اهلل 

ويم٤من ذم آسمتداء سمذيمر ىمقم ًمقط قمغم ظمالف اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ضمرى قمٚمٞمف  )وقم٤ٌمدشمف 

اصٓمالح اًم٘مرآن ذم شمرشمٞم٥م ىمّمص إُمؿ اعمٙمذسم٦م سم٤مسمتدائٝم٤م سم٘مقم ٟمقح صمؿ قم٤مد صمؿ 

صمٛمقد صمؿ ىمقم ًمقط أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمالٟمت٘م٤مل ُمـ وقمٞمد اعمنميملم إمم اًمٕمؼمة سم٤مُٕمؿ 

اعم٤موٞم٦م وأن اعمنميملم وصٗمقا آٟمٗم٤ًم سم٠مهنؿ ذم همٛمرة ؾم٤مهقن ومٙم٤مٟمقا ذم شمٚمؽ اًمٖمٛمرة 

(أؿمٌف سم٘مقم ًمقط 
( )

 وىمّم٦م ًمقط شم٘مدم ُمع ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ًمٕمالىم٦م ًمقط 

سم٢مسمراهٞمؿ واعمالئٙم٦م ضم٤مءت سم٤مًمٌنمى إلسمراهٞمؿ وضم٤مءت إلهالك ىمقم ًمقط وىمد 

ضم٤مدهلؿ إسمراهٞمؿ ذم ؿم٠من ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وًمذًمؽ شمِمؽمك ىمّم٦م ىمقم ًمقط ُمع ىمّم٦م 

                                                           

 ( . 357 / 26 )اًمتحرير واًمتٜمقير ( )
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. إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ويت٘مدم ذيمره٤م هلذه اًمٕمالىم٤مت 

إن ؾمقرة اًمذاري٤مت شمْمٞمػ قمغم ُم٤م ذم ؾمقرة اًم٘مٛمر أن هذه اًمريح ىمد دُمرت 

. ىمقم قم٤مد وأومٜمتٝمؿ 

ومٙم٤مٟم٧م ؾمقرة اًم٘مٛمر شمّمقر ًمٜم٤م سمداي٦م اإلهالك وؾمقرة اًمذاري٤مت ٟمراه٤م شمٜم٘مؾ ًمٜم٤م 

. صقرة هن٤مي٦م اًمٕمذاب 

وىمد شمٜم٤مؾم٥م هذا ُمع شمرشمٞم٥م اًمٜمزول ًمٚمًقرشملم ومًقرة اًم٘مٛمر ؾم٤مسم٘م٦م ذم ٟمزوهل٤م 

 .قمغم ؾمقرة اًمذاري٤مت 

: ما ورد يف سورة احلاقة  - (د  )

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 [ . 8 - 6: أي٤مت  ] ﴾ ی ی ی ی

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  (احل٤مىم٦م  )يتْمح ُمقوقع اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ُمٜمذ اومتت٤مطمٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م 

طمٞم٨م يِمٖمؾ هذا اعمقوقع ُمٕمٔمؿ اًمًقرة ومتذيمر ُمِم٤مهد ذًمؽ اًمٞمقم وأطمداصمف 

ه٤م ضمق طمزم وهقل وروع واًمًقرة  وأهقاًمف ًمتٝمديد اعمٙمذسملم سمقىمققمف وضمقُّ

اًمٙمريٛم٦م ىمد ذيمرت أظم٤ٌمر ىمقم قم٤مٍد سمٕمد شمٚمؽ اعم٘مدُم٦م اعمروقم٦م اعمٜمذرة ًمٞمٙمقن شمذيمػمًا 

م ذيمر صمٛمقد ىمٌؾ ىمقم قم٤مد  ًمٚمٛمٙمذسملم سمام طمؾ سم٤مُٕمؿ اًمتل يمذسم٧م ُمـ ىمٌؾ وىُمدِّ

سمالدهؿ أىمرب إمم ىمريش وواقمظ اًم٘مرب  )وظمقًمػ ذم اًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمل هٜم٤م ًمٙمقن 
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(أيمؼم 
( )

  وذم اًمت٘مديؿ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٙمقن وىمٕم٦م قمذاهبؿ صٞمح٦م واطمدة ظم٤مـمٗم٦م واًمًقرة 

اسمتدأت سم٤مجلٛمؾ اًم٘مّمػمة واًمٗم٘مرات اًم٘مّمػمة ومتٜم٤مؾم٥م ذيمر ذًمؽ ُمع ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ 

اجلٛمؾ وضم٤مء ذيمر ىمقم قم٤مد ُمت٠مظمرًا عمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتٗمّمٞمؾ اًمقارد ذم ىمّم٦م ُمٝمٚمٙمٝمؿ 

وهٙمذا ٟمجد اًمًقر اًمثالث ؾمقرة اًم٘مٛمر واًمذاري٤مت واحل٤مىم٦م شمٗمّمؾ ذم يمٞمٗمٞم٦م 

إهالك اًم٘مقم وىمد اختذت ذم ٟم٘مؾ صقر اًمٕمذاب إؾمٚمقب اًمتّمقيري اًمٌٞم٤مين وىمد 

اشمٗم٘م٧م اًمًقر ذم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م وأهمراوٝم٤م ذم زضمر اعمٕم٤مٟمديـ واعمٙمذسملم ُمـ أُم٦م حمٛمد 

 ويم٤من أوومؼ ُم٘م٤مم ًمذًمؽ اخت٤مذ اًمتٗمّمٞمؾ ذم يمٞمٗمٞم٦م ُمٝمٚمؽ ىمقم قم٤مد ذم وم٘مرات ملسو هيلع هللا ىلص

ُمقضمزة هيٕم٦م شمٜمذر اًم٘مقم وشمزضمرهؿ إٓ أن صقرة اًمره٦ٌم واًمٕمذاب يم٤مٟم٧م ُمٗمّمٚم٦م 

أيمثر ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م ومٝمل شمٗمّمؾ ًمٜم٤م ؿمدة اًمٕمذاب اًمذي شمت٤مسمع قمغم اًم٘مقم ؾمٌع ًمٞم٤مل 

وصمامٟمٞم٦م أي٤مم طمًقُم٤ًم طمتك أومٜم٤مهؿ وهل ُمـ اًمًقر اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ٟمزوهل٤م سمٕمد ؾمقرة 

اًم٘مٛمر وؾم٤مسم٘م٦م ًمًقرة اًمذاري٤مت اًمتل صقرت اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚمٕمذاب وُمـ هٜم٤م ٟمجد 

اًمتٙم٤مُمؾ يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم سم٤مب اًمّمقرة وًمٕمؾ ٟمامء صقرة اًمٕمذاب 

وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم ؾمقرة احل٤مىم٦م يت٤مسمع ؿمدة قمتق اًمٓمٖم٤مة ُمـ ُمٕمريض ُمٙم٦م طمٞم٨م شم٠مشمٞمٝمؿ 

. اًمًقر احل٤مزُم٦م اًمِمديدة سمام يتالءم ُمع أطمقاهلؿ ُمـ اإلقمراض واًمٕمتق واهلل أقمٚمؿ 
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الفصن الجالح 

 (أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد وَ سٗاقْ يف ِالك قًٕ صاحل  )

 

 : ُمٌحثلمُمؾ شوي         

 شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم ؾمقرة أهار  : األول     املبحث

  .(إقمراف ، واًمِمٕمراء ، وهقد  )                                     

 شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم ؾمقرة أهار  : الثاين ملبحثا    

  .(اًمذاري٤مت ، واًم٘مٛمر  )                                    
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املبحح األٔه 

 (أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد وَ سٗاقْ يف سٕرة األعزاف ٔالظعزاء ِٕٔد  )

: ما ورد يف سورة األعراف  (أ  )

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى    ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  

ٱ  ٻ   ٻ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی   

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

ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

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

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ  ں  ں  

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

 [ . 79 - 73: أي٤مت  ] ﴾    ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲

عم٤َّم اٟم٘مْم٧م ىمّم٦م قم٤مٍد قمغم ُم٤م أراد ؾمٌح٤مٟمف ، أشمٌٕمٝم٤م ىمّم٦م ُمـ يم٤مٟمقا قم٘مٌٝمؿ ذم  )

اًمزُمـ وُمثٚمٝمؿ ذم ؾمٙمٜمك أرض اًمٕمرب وقم٤ٌمدة إوصم٤من واعمٜم٤مؾم٦ٌم ذم إُمر اعمٕمذب 

(سمف 
( )

 . 
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وًمذًمؽ قمٓمٗم٧م هذه اًم٘مّم٦م قمغم ىمّم٦م قم٤مد سم٤مًمقاو هلذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وهلذا 

آؿمؽماك وًمٙمقهن٤م ىمد ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق واطمد يمام ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ ذم ىمّم٦م ٟمقح وهقد 

 (إمم  )سمدًٓم٦م طمرف  (أرؾمٚمٜم٤م  )قمٚمٞمٝمام اًمًالم ، واًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو قمغم شم٘مدير اًمٗمٕمؾ 

. قمٚمٞمف ُمع ؾمٌؼ ٟمٔمػمه ذم ىمّم٦م ٟمقح 

واعمِمٝمد هٜم٤م يرشمٌط سمٛمقوقع اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م وهق ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة ، 

وًمذًمؽ ٟمجد َأنَّ دقمقة ص٤مًمح ًم٘مقُمف شمًٞمَّدت اعمقىمػ ، وذم هذا ُمقاوم٘م٦م عمقوقع 

اًمًقرة وهمروٝم٤م ذم قمرض ضمقاٟم٥م دقمقة اًمرؾمؾ اًمٙمرام ٕىمقاُمٝمؿ وشمّمقير ُم٤م 

يم٤من يٕمؽموٝمؿ ُمـ صٕمقسم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ ، ومل يٙمـ اعمراد هٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ذم 

قمرض صقرة اإلهالك إٓ سم٤مًم٘مدر اًمذي يؼمز اًمٜمتٞمج٦م هيٕم٦م شمقاومؼ ُم٘م٤مصد 

اًمًقرة ذم مجٕمٝم٤م سملم اًمتذيمػم
()

 واإلٟمذار سمخالف ُم٤م ورد ذم ؾمقرة هقد ُمـ إجي٤مز 

اًمتذيمػم سم٤مًمٜمٕمؿ طمٞم٨م يٖمٚم٥م قمغم ضمقه٤م اإلٟمذار واًمتٝمقيؾ وهق هٜم٤م ذم ؾمقرة 

إقمراف حيذرهؿ ُمـ اًمٕمذاب دون أن هيددهؿ ، وًمٕمؾ هذا يِمػم إمم اعمقىمػ 

إول ذم اًمدقمقة ًمّم٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم واعمِمٝمد يؼمز دور اعمًتٙمؼميـ ُمـ قمٚمٞم٦َّم 

اًم٘مقم وهؿ يريدون إًم٘م٤مء اًمِمؽ ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم اعمًتْمٕمٗملم قمٚمٝمؿ َأن يرشمدوا 

قمـ ديٜمٝمؿ ويٌتٕمدوا قمـ ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ، وًمٙمٜمٝمؿ عم٤َّم رأوا إسارهؿ قمغم 

ديٜمٝمؿ أقمٚمٜمقا اًمتحدي ًمٚمدقمقة واإلسار قمغم اًمٙمٗمر طمتك أىمدُمقا قمغم قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م 

وقمتقا قمـ َأُمر رهبؿ ، ومٙم٤من اعم٘مّمقد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم قمرض اًمدقمقة وُم٤م ووضمٝم٧م 

                                                           

ُم٤م ُمرَّ ُمـ شمٗمّمٞمؾ ذم قمالىم٤مت اعمِم٤مهد ذم ىمقم ٟمقح وقم٤مد ذم ؾمقرة إقمراف يٜمٓمٌؼ قمغم اعمِمٝمد هٜم٤م ( )

. وًمذًمؽ أوصمر اإلجي٤مز ظمِمٞم٦م اًمتٙمرار 
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سمف يٜمٍمف إمم شمّمقير ـمٌٕمٞم٦م اًمٙمٗمر واإلقمراض ذم ٟمٗمقس اعمًتٙمؼميـ ُمـ قمٚمٞم٦َّم 

اًم٘مقم ، ويمٞمػ يم٤مٟم٧م حم٤موًم٦م اًمرؾمقل اًمٙمريؿ سمت٠ميٞمد ُمـ اهلل إٟم٘م٤مذ ىمقُمف ُمـ ه٤موي٦م 

وا قمغم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اإلقمراض وآؾمتٙم٤ٌمر ضم٤مءت  اًمْمالل واًمٖمقاي٦م ومٚمام أسُّ

اًمٕم٤مىم٦ٌم وقمجؾ اًمًٞم٤مق سمذيمره٤م ُمقضمزة هيٕم٦م شمّمقر هقم٦م اإلهالك ًمٚمٔم٤معملم سمٕمد 

ـمقل وىم٧م اًمدقمقة وصؼم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ، وهٙمذا يٚمحظ ذم أول اعمقاىمػ أن ٟمٌل 

اهلل يدقمق ىمقُمف إمم اًمتقطمٞمد ويؼمز هلؿ آي٦م صدىمف وهل اًمٜم٤مىم٦م اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل هلؿ 

طم٤مرضة سملم أيدهيؿ وىمد أسمرز هذه أي٦م ذم اعم٘مدُم٦م سمٕمد ٟمدائف هلؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل ، 

وٟمراه حيذرهؿ ُمـ ُمًٝم٤م سم٤مًمًقء ويٜمذرهؿ سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ إن ومٕمٚمقا ذًمؽ ، ويم٤من 

ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ذم أول ًم٘م٤مء أن يٌلم هلؿ ٟمٕمٛم٦م آؾمتخالف سمٕمد ىمقم قم٤مد اعمٝمٚمٙملم 

ويذيمرهؿ سمٗمْمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ وهٜم٤م يٗمّمؾ ذم شمذيمػمهؿ سم٤مًمٜمٕمؿ طمٞم٨م قمٛمروا إرض 

واختذوا ُمـ ؾمٝمقهل٤م ىمّمقرًا وٟمحتقا اجل٤ٌمل سمٞمقشم٤ًم ، وًمٙمـ ٓ يٓمقل احلقار طمٞم٨م 

ي٠ميت اًمرد ذم هذا اعمقىمػ ذم هقم٦م ُمـ اعمأل واًم٤ًمدة ٓ يردون قمغم ٟمٌٞمٝمؿ وإٟمام 

خي٤مـمٌقن ُمـ اشمٌع ص٤محل٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم يريدون إصمٜم٤مءهؿ قمـ احلؼ ظمقوم٤ًم ُمـ أن 

شمٜمتنم دقمقة ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ذم سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس وعم٤َّم سمٞمٜم٧م اًمًقرة ُمقىمػ ه١مٓء 

اعمأل سمٞمٜم٧م مح٤مىمتٝمؿ ذم ارشمٙم٤مهبؿ قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م واًمٕمتق قمغم اهلل ، ومج٤مءت اخل٤ممت٦م هيٕم٦م 

ُمقضمزة شمٌلم هن٤مي٦م اًم٘مقم اًمٔم٤معملم وؾمٞمٚمحظ ذم اعمقاىمػ اًم٘م٤مدُم٦م ضمقاٟم٥م أظمرى ذم 

احلقار اًمدائر سملم ص٤مًمح وىمقُمف شمٙمِمػ ًمٜم٤م قمام طمّمؾ ذم ًم٘م٤مءاشمف ُمع اًم٘مقم ُمـ 

. إقمراض وصدَّ وهق يٙمرر دقمقشمف قمٚمٞمٝمؿ 
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: عالقة املشهد يف سورة الشعراء بسواقه  (ب  )

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ    ژ      

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   

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

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                  

                          ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب  حب  خب               

 [ . 159 - 141: أي٤مت  ] ﴾   مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت     ىت

ضم٤مءت ىمّم٦م ىمقم ص٤مًمح هٜم٤م شم٤مًمٞم٦م ًم٘مّم٦م ىمقم قم٤مٍد ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمزُمٜمل ، ويم٤من 

ُم٘مت٣م اًمٔم٤مهر اًمٕمٓمػ وًمٙمٜمف قمدل قمـ ذًمؽ وأوصمر اًمٗمّمؾ ًمٞمٙمقن ذم اًمٙمالم 

شمريمٞمز قمغم اًمتقسمٞمخ واًمتٝمديد واًمتِمٜمٞمع سمٙمٚمٛم٦م اًمتٙمذي٥م ذم سمداي٦م يمؾ ُمِمٝمد ، وهذا 

اًمٗمّمؾ يقطمل سم٤مٟم٘مٓم٤مع يمؾ أُم٦م قمام ىمٌٚمٝم٤م ٕهن٤م مل شمتٕمظ هب٤م وشمٕمتؼم سمام طمؾَّ هب٤م ُمـ 

قمذاب وقم٘م٤مب ضُمٕمٚم٧م آصم٤مره واوح٦م وسمٞم٤مٟم٤مشمف ؾم٤مـمٕم٦م
()

 ، وُمقىمػ ص٤مًمح قمٚمٞمف 

اًمًالم هٜم٤م خيتٚمػ قمـ اعمقىمػ ذم ؾمقرة إقمراف ومخٓم٤مسمف ًم٘مقُمف مل يٙمـ قمغم وشمػمة 

                                                           

اعمِمٝمد هٜم٤م يريمز قمغم دقمقة ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم عمقاوم٘م٦م ذًمؽ عمقوقع اًمًقرة اًمتل هتتؿ سم٤مًمٕم٘مٞمدة ( )

. وشمريمز قمغم قمرض ضمقاٟمٌٝم٤م وىمد ُمر سمٞم٤من اًمًٞم٤مق ذم احلدي٨م قمـ ىمقم ٟمقح وقم٤مد ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 
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واطمدة طمٞم٨م اٟمت٘مؾ ُمـ أؾمٚمقب اًمٜمّمح واعماليٜم٦م ذم ؾمقرة إقمراف إمم أؾمٚمقب 

. اخلٓم٤مب اًمذي يٙمثر ومٞمف آؾمتٗمٝم٤مم واًمٜمداء ًمٞمٚمٗمتٝمؿ ويٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ وي٘مررهؿ 

إٟمف يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ومجقرهؿ وحيثٝمؿ قمغم  (أٓ شمت٘مقن  )سمذٟمٌٝمؿ طمٞم٨م ي٘مقل هلؿ 

ٴۇ ۋ  ﴿اًمت٘مقى وشمرك قم٤ٌمدة همػم اهلل ويتٌع آؾمتٗمٝم٤مم سم٤مُٕمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وٟمجد آؾمتٗمٝم٤مم يتٙمرر ُمرة أظمرى ذم شمذيمػمهؿ سمٜمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم ، إٟمف ﴾ۋ

يريد ذم هذا اعمقىمػ أن هيزهؿ ُمـ همٗمٚمتٝمؿ طمٞم٨م ٟم٤مداهؿ ذم اعمقىمػ إول ومٚمؿ دمد 

ٟمداءاشمف ، وم٠مظمذ ذم هذا اعمقىمػ يًتٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ إقمراوٝمؿ وهمٗمٚمتٝمؿ وحيثٝمؿ قمغم 

شم٘مقى اهلل وي٠مُمرهؿ سمٕم٤ٌمدشمف ، ومٚمذًمؽ ورد آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري ويمثر وروود 

أٓ  )إواُمر واًمٜمقاهل ًمٚمٗم٧م اًم٘مقم وحتريٙمٝمؿ ُمـ همٗمٚمتٝمؿ ومجقدهؿ طمٞم٨م ىم٤مل 

وذم ( وٓ شمٓمٞمٕمقا أُمر اعمنوملم ) صمؿ هن٤مهؿ وم٘م٤مل  (شمت٘مقن ، وم٤مشم٘مقا اهلل ، وأـمٞمٕمقن 

هذا اًمٜمٝمل إؿم٤مرة إمم ُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف اعمًتٙمؼمون ُمـ اعمأل ذم اعمقىمػ إول ذم 

ؾمٕمٞمٝمؿ إلهمقاء اًمٜم٤مس قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم ، وُم٤م يم٤من هلؿ ُمـ أصمر ، ويمؾ ذًمؽ يِمػم 

إمم أن هذا اعمقىمػ يٕمؼم قمـ اعمقاىمػ اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمقىمػ اًمذي دار سملم ص٤مًمح وىمقُمف 

ذم ؾمقرة إقمراف ي١ميد ذًمؽ ؾمٌؼ ؾمقرة إقمراف ًمًقرة اًمِمٕمراء ذم اًمٜمزول ، 

وهٙمذا ٟمجد اعمِمٝمد يتالءم ُمع اًمًقرة اًمتل ريمزت قمغم ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة ومٗمّمؾ 

ذم دقمقة ص٤مًمح ًم٘مقُمف وقمجؾ اًمًٞم٤مق سم٢مسمراز اًمٕم٤مىم٦ٌم هيٕم٤ًم ُمقضمزة شمِمع دٓٓت 

ؾم٤مـمٕم٦م شمٌلم هقم٦م هن٤مي٦م أُمر اًم٘مقم ، ومل يذيمر ذم هذا اًمٜمٝم٤مي٦م أُمر ٟمج٤مة ص٤مًمح وُمـ 

ُمٕمف ًمإلجي٤مز اعمٜمٌلء قمـ ؿمدة اًمٜم٘مٛم٦م ، واعمِمٝمد ضم٤مء ُمع اًم٘مّمص اًمقارد ذم ؾمٞم٤مق 

 عم٤م ـمٚمٌقا ُمٜمف أي٤مت واعمٕمجزات احلًٞم٦م ًمتدهلؿ ملسو هيلع هللا ىلصيٜمذر اعمٙمذسملم ُمـ ىمقم حمٛمد 

 ُمـ قمٜم٧م ىمقُمف وشمٙمذيٌٝمؿ ، وًمذًمؽ اسمتدأت ملسو هيلع هللا ىلصقمغم صدق رؾم٤مًمتف وُم٤م ًم٘مل اًمٜمٌل 
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 ذم أُمر إقمراوٝمؿ وأن قمٚمٞمف أٓ هيتؿ سمذًمؽ وم٘مد يمذسم٧م ملسو هيلع هللا ىلصاًمًقرة سم٤مًمتخٗمٞمػ قمٜمف 

إىمقام ُمـ ىمٌٚمٝمؿ سمٕمد أن ضم٤مءهتؿ أي٤مت واعمٕمجزات ومٚمؿ شمٖمـ أي٤مت واًمٜمذر ، 

وهٙمذا ٟمجد اعمقىمػ هٜم٤م يٕمتؼم ُمـ اعمقاىمػ اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمقىمػ ذم ؾمقرة إقمراف إٓ 

أٟمف يْمٞمػ إمم ذًمؽ اعمقىمػ أن ص٤محل٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم حيرك مجقد ىمقُمف هٜم٤م ويٌلم هلؿ 

أٟمف  ٓ يريد ُمٜمٝمؿ أضمرًا ًمٞم١ميمد هلؿ إرادشمف اخلػم واهلداي٦م إمم احلؼ ٓ ُمٓمٛمع ًمف ذم همػم 

ذًمؽ ، وٟمرى شمذيمػمه هلؿ سم٤مًمٜمٕمؿ هٜم٤م ي٠ميت حمٗمقوم٤ًم سم٤مًمتخقيػ طمٞم٨م يٌلم هلؿ أن هذه 

اًمٜمٕمؿ ٓ شمٌ٘مك آُمٜم٦م ُمًت٘مرة إٓ سمٓم٤مقمتف ومٞمام ضم٤مءهؿ سمف ، وٟمرى اعمقىمػ هٜم٤م ذم طمقاره 

يرشمٌط سم٤معمقىمػ إول ، طمٞم٨م يٚمحظ أن ٟمٌل اهلل هٜم٤م خي٤مـم٥م ىمقُمف ويٜمّمحٝمؿ ُمـ 

اشم٤ٌمع أُمر اعمنوملم إؿم٤مرة إمم اعمأل ويمؼماء اًم٘مقم ُمـ إذاف اًمذيـ صدوا قمـ 

دقمقشمف وـمٚمٌقا ذم اعمقىمػ إول ُمـ اعم١مُمٜملم أن يٌتٕمدوا قمٜمف وأُم٤م ُمقىمٗمٝمؿ هٜم٤م 

يتٝمٛمقٟمف هٜم٤م سم٤مًمًحر ، ويم٠مهنؿ  (إٟمام أٟم٧م ُمـ اعمًحريـ  )وردهؿ ومٙم٤من ىمقهلؿ ًمف 

يرون ومٞمام ضم٤مءهؿ سمف ُمـ أي٦م اًمٌٞمٜم٦م ؾمحر يمام رأى اعمنومقن ُمـ ىمقُمٝمؿ ذًمؽ ، 

طمٞم٨م يرون أن ُم٤م ضم٤مءهؿ سمف ُمـ اًمٌٞمٜم٦م ؾمحر ويم٠مهنؿ ذم هذا اعمقىمػ يريدون سمٞمٜم٦م 

أظمرى ، ومرد قمٚمٞمٝمؿ سم٠من هذه ٟم٤مىم٦م طم٤مرضة شمروهن٤م ويم٠من ذم ىمقًمف هٜم٤م شمٜمٌٞمٝم٤ًم هلؿ قمغم 

طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمٌٞمٜم٦م ، ٕهن٤م سم٤مىمٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ وم٠مرؿمدهؿ سمٕمد ذًمؽ إمم قمدم اًمتٕمرض هل٤م ، 

وسملم هلؿ أن هل٤م ذب يقم ُمٕمٚمقم وهلؿ ذب يقم يمذًمؽ وهذا ٓ ٟمجده ذم ؾمقرة 

إقمراف ويم٤من ذيمر اًمٜم٤مىم٦م هٜم٤م ضم٤مء سمٕمد رد اًم٘مقم وطمقارهؿ سمٕمٙمس ُم٤م ورد ذم 

ؾمقرة إقمراف طمٞم٨م أسمرز ذيمره٤م ذم اعم٘مدُم٦م وهق يدقمقهؿ إمم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ، 

وهٙمذا ٟمجد ٟمامء اعمٕم٤مين وٟمجد اخل٤ممت٦م شم٠ميت هيٕم٦م ُمقضمزة شمتٗمؼ ُمع ُم٤م ورد ذم ؾمقرة 

. إقمراف ُمـ إجي٤مز 
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: ما ورد يف سورة هود  (جـ  ) 

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ﴿: وُم٤م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  

جت  حت  خت  مت     ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  خس   مس       حص  مص   

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

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  

ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  

[. 68- 61:أي٤مت ] ﴾   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ﮲

ٟمجد اعمِمٝمد هٜم٤م يتالءم ُمع ُمقوقع اًمًقرة وهق ُمقوقع اًمٕم٘مٞمدة ًمذًمؽ ٟمجد 

أن اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ىمد شمًٞمدت اعمقىمػ وىمد ضم٤مء اعمِمٝمد ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ 

إٟمذار اعمنميملم سمام طمؾَّ سم٤معمٙمذسملم ُمـ إُمؿ ُمٜمٝمؿ ىمقم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ، وضم٤مء 

قمٓمػ اعمِمٝمد سم٤مًمقاو قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ ىمٌٞمؾ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م
()

 . 

  ۇئ    ﴿وىمد ضم٤مءت اًم٘مّم٦م ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمزُمٜمل واسمتدأت سمدقمقة ص٤مًمح ًم٘مقُمف 

 صمؿ سمدَأ يذيمرهؿ سمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٨م ﴾ ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

                                                           

. وىمد ُمرَّ سمٞم٤من ذًمؽ ذم ىمّم٦م ىمقم هقد ( )
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اؾمتٕمٛمرهؿ ذم إرض ، وًمٙمـ هذا اًمتذيمػم خيتٍم هٜم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م سمام ورد ذم ؾمقرة 

إقمراف ًمٞمتقاومؼ هذا اإلجي٤مز ُمع ضمق اإلٟمذار واًمتٝمقيؾ اًمذي يًقد اًمًقرة ذم يمؾ 

ُم٘م٤مُم٤مهت٤م ، واعمقىمػ هٜم٤م يزداد طمدة سملم اًم٘مقم وٟمٌٞمٝمؿ ، ومٝمؿ يٍمون قمغم متًٙمٝمؿ 

سمٕم٘مٞمدهتؿ وديـ آسم٤مئٝمؿ ويِمٙمقن ومٞمام ضم٤مءهؿ سمف ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم أيمدوا ذًمؽ 

سم٤مًمٜمقن واًمالم وسم٤مإلؿم٤مرة سم٤مًمٔمرف إمم إطم٤مـم٦م اًمِمؽ هبؿ إطم٤مـم٦م اًمٔمرف سم٤معمٔمروف 

وهق ؿمؽ ُمٗمض إمم ىمٚمؼ اًمٜمٗمس واٟمتٗم٤مء اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سم٤مًمٞم٘ملم
()

حخ مخ جس حس  ﴿ 

 . ﴾ خس مس حص

وي٘م٤مسمٚمٝمؿ اًمٜمٌل سمٛمثؾ جيٕمؾ ومٞمف رؾم٤مًمتف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمرض أهن٤م صحٞمح٦م ُمـ 

قمٜمد اهلل اؾمتث٤مرة ًمٌقاقم٨م اًمتٗمٙمػم واًمت٠مُمؾ ومٞمٝمؿ واؾمتٜمزآً ًمٓم٤مئر اإلٟمٙم٤مر ذم 

ٟمٗمقؾمٝمؿ ، ومٚمام مل جيد ُمٕمٝمؿ ذًمؽ قم٤مد إمم ًمٗمتٝمؿ إمم أي٦م اًمتل ـمٚمٌقه٤م ، ومٚمام حت٘م٘م٧م 

ضمحدوا هب٤م ، إن هذا اعمقىمػ ُمـ اعمقاىمػ اًمتل قم٘م٧ٌم اعمقىمٗملم اًمدائريـ ذم ؾمقريت 

دهؿ ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم  إقمراف واًمِمٕمراء وًمٕمٚمف ُمـ اعمقاىمػ إظمػمة طمٞم٨م هدَّ

سم٤مًمٕمذاب اًم٘مري٥م
()

 إذا شمٕمروقا ًمٚمٜم٤مىم٦م ، ومل يٙمـ هذا اًمتٝمديد إٓ سمٕمد أن قمٚمؿ 

ويئس ُمـ صالح أُمرهؿ ، وم٘مد أقمٚمٜمقا اًمتٛمًؽ سمديـ آسم٤مئٝمؿ وأقمٚمٜمقا اًمري٥م 

واًمِمؽ اعم١ميمد ومٞمام ضم٤مء سمف ، صمؿ هؿ هٜم٤م مل يٚم٘مقا سم٤مًٓ ًمتحذيره قمٚمٞمف اًمًالم وم٠مىمدُمقا 

قمغم ىمتؾ اًمٜم٤مىم٦م وم٠مظمؼمهؿ سم٠من اًمٕمذاب ؾمٞم٠مشمٞمٝمؿ سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ُمـ ضمريٛمتٝمؿ ، وذم 

                                                           

 ( . 320 / 9 )يٜمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ( )

 . (ومٞم٠مظمذيمؿ قمذاب يقم قمٔمٞمؿ  )وذم ؾمقرة اًمِمٕمراء هددهؿ سم٤مًمٕمذاب دون حتديد طمٞم٨م ىم٤مل ( )
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إسمراز اًمتحذير هٜم٤م واًمؽمهٞم٥م ذم اٟمتٔم٤مر اًمٕمذاب سمام طمدد ُمـ وىم٧م وزُم٤من جيٕمؾ 

اًمٜمٗمس شمؽمىم٥م هقل اًمٗم٤مضمٕم٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اعمدة ، طمٞم٨م قمجؾ اًمًٞم٤مق سمذيمر قم٤مىمٌتٝمؿ 

وىمد قمٓمٗم٧م سم٤مًمٗم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ًمٌٞم٤من هقم٦م اإلهالك اعمٜمٌلء قمـ ؿمدة اًمٖمْم٥م 

واًمٜم٘مٛم٦م ، ويمؾ ذًمؽ يتقاومؼ ذم ٟمٔم٤مم سمديع ُمع ُم٤م ادمٝم٧م إًمٞمف اًمًقرة ُمـ إسمراز 

صقر اإلهالك واًمتدُمػم ، وُم٤م سمثتف ُمـ إٟمذار ؿمديد ًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م وىمد اؿمتد 

إقمراوٝمؿ وأذاهؿ ، إن شمذيمػم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ًم٘مقُمف ذم ؾمقرة هقد سمٜمٕمٛم٦م 

اخلٚمؼ واحلٞم٤مة ضم٤مءت خمتٍمة سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م قمرض ذم ؾمقريت إقمراف واًمِمٕمراء 

وٟمجد ؾمقرة هقد شمؼمز ضم٤مٟم٤ًٌم مل يٚمحظ ُمـ ىمٌؾ ، طمٞم٨م ٟمرى ىمقُمف يٌٞمٜمقن ُمٜمزًمتف 

وُمٙم٤مٟمتف سمٞمٜمٝمؿ ، وأهنؿ يم٤مٟمقا يًٛمٕمقن ًمف طمتك دقم٤مهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده طمٞم٨م 

 وٟمجد ٟمٌل اهلل قمٚمٞمف اًمًالم يرد ﴾ جت حت خت مت ىت يت جث مث ﴿ي٘مقًمقن 

قمٚمٞمٝمؿ هٜم٤م ردًا حي٤مسهؿ ذم أومٙم٤مرهؿ ويدومع والًمتٝمؿ ذم دقمقشمف هلؿ إمم اًمتٗمٙمػم ذم 

صدق ُم٤م ضم٤مء سمف ، واًمذي ئمٝمر ذم ؾمقرة هقد ُمـ إو٤موم٦م ورود اعمدة اًمتل أُمٝمٚمٝم٤م اًم٘مقم 

قم٘م٥م قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م ، وهذا مل يٚمحظ ُمـ ىمٌؾ ذم اًمًقر اًم٤ًمسم٘م٦م وٓ ذم اًمًقر اًمالطم٘م٦م ، 

ومٙم٤مٟم٧م ؾمقرة هقد شمٌلم احل٤مل سمٕمد قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م ذم اإلُمٝم٤مل صمالصم٦م أي٤مم وؾمقرة اًمِمٕمراء شمٌلم 

طم٤مهلؿ وىمد ٟمدُمقا قمغم ومٕمٚمتٝمؿ ، وًمٕمؾ ذًمؽ سمٕمد أن طمٚم٧م سمقادر اًمٕمذاب هبؿ ، ويم٤مٟم٧م 

ؾمقرة إقمراف ُمـ ىمٌؾ شمٌلم طم٤مهلؿ ؾم٤مقم٦م ارشمٙم٤مهبؿ هلذه اجلريٛم٦م اًمٜمٙمراء وهؿ ُمٕمتدون 

ذم ؿمدة ، وذاؾم٦م وهبذا ٟمتٌلم اًمتدرج طمٞم٨م ضم٤مء ٟمدُمٝمؿ سمٕمد ومٕمٚمتٝمؿ وذاؾمتٝمؿ عم٤َّم 

طمٚم٧م هبؿ سمقادر اًمٕمذاب وطمددت هلؿ اعمدة اًمتل يٛمٝمٚمقن ومٞمٝم٤م سملم قم٘مرهؿ ًمٚمٜم٤مىم٦م وٟمزول 

 .اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ ذم ؾمقرة هقد 
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املبحح الجاٌ٘ 

 (أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد وَ سٗاقْ يف سٕرة الذرٖات ٔالكىز  )

: ما ورد يف سورة الذاريات  (أ  )

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

أي٤مت  ] ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

43 - 45 . ] 

 ُمـ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م ﴾ ڳ ڱ ﴿وذم صمٛمقد قمٓمٗم٧م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٱ  ﴿ًمٙمقن ىمقم صمٛمقد شم٤مًملم ًم٘مقم قم٤مد ذم اًمزُمـ وظم٤مًمٗملم هلؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 . ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

وىمد همٚم٥م ذم اًم٘مرآن جملء ىمّم٦م صمٛمقد سمٕمد قم٤مد ويمام ُمرَّ ُمٕمٜم٤م ُمـ ُمِم٤مهد ؾم٤مسم٘م٦م 

واعمِمٝمد هٜم٤م ورد خمتٍمًا سمذيمر هن٤مي٦م ىمقم ص٤مًمح وهاليمٝمؿ دون َأن يتٓمرق إمم 

اعم٘مدُم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م شمتحدث قمٜمٝم٤م اًمًقر اًمٓمقال ُمـ دقمقة اًمرؾمقل ًم٘مقُمف 

وحم٤موٓشمف اعمتٙمررة ذم سومٝمؿ قمـ اًمٖمل واإلقمراض ، ًم٘مد ـمقي ذًمؽ يمٚمف وأوضمز 

ذم سمٞم٤من ئمٝمر أن اًم٘مقم ىمد قمتقا وأقمروقا ومج٤مءهؿ اًمٕمذاب ، إن اًمًقرة شمريمز قمغم 

هن٤مي٤مت إُمؿ وشمّمقر هاليمٝمؿ قمغم يمٞمٗمٞم٦م حت٘مؼ اًمردع واًمزضمر ، وم٤معمٝمؿ هٜم٤م هق 

قمرض ٟمتٞمج٦م اًمتٙمذي٥م سمام يتقاومؼ ُمع إجي٤مز اًمًقرة وإي٘م٤مقمٝم٤م اًمنيع وهق ُم٤م يالئؿ 

ؾمٞم٤مق اعمِمٝمد اًمذي يٜمذر اعمٙمذسملم سمٞمقم اًمديـ وسمام طمؾَّ سم٤مُٕمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٙمذسم٦م ، 

ُمٜمٝمؿ ىمقم ص٤مًمح وقمٜمد اًمٜمٔمر إمم شمت٤مسمع هن٤مي٤مت إُمؿ طمتك ٟمّمؾ إمم ىمقم ص٤مًمح 
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قمٚمٞمف اًمًالم ٟمجد ذًمؽ اًمت٠مصمػم اعمتدومؼ اعمتت٤مزم اًمذي ي٘مٓمع إٟمٗم٤مس ويًتقزم قمغم 

اًم٘مٚمقب سمام ومٞمٝم٤م ُمـ أطمداث ُمذهٚم٦م وُم٤م قمرض ذم اعمِمٝمد يم٤من ُمقاوم٘م٤ًم ًمٖمرض 

اًمًقرة وُمقوققمٝم٤م وضمقه٤م احل٤مزم اعمرقم٥م طمٞم٨م أسمرزت احلٚم٘م٦م اعمخت٤مرة ُمـ 

اًم٘مّم٦م ُمٔم٤مهر ؾمٓمقة اًمرب ضمؾَّ وقمال قمغم اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، وأفمٝمرت شمٌديد اًم٤ٌمـمؾ 

ُمٝمام يم٤من ـمٖمٞم٤مٟمف ودمؼمه ، ًم٘مد أهٚمٙم٧م اًمّم٤مقم٘م٦م اًم٘مقم وأفمٝمرت ًمٜم٤م ُمدى وٕمٗمٝمؿ 

وهت٤مومتٝمؿ ومٝمؿ مل يًتٓمٞمٕمقا اًم٘مٞم٤مم أو احلريم٦م طمٞم٨م ؿمٚم٧م ىمدراهتؿ واؾمتٚم٧ٌم 

. أرواطمٝمؿ ذم هقم٦م قم٤مضمٚم٦م 

: ما ورد يف سورة القمر  (ب  )

ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئ  جب  حب  خب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  مب    ىب       يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   

ٻپ  پ           پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  

 [ . 31 - 23: أي٤مت  ] ﴾   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ

ضم٤مء اعمِمٝمد هٜم٤م ذم ؾمٞم٤مق اإلٟمذار واًمتٝمديد ًمٚمٛمٕمرولم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م وًم٘مد 

اسمتدأ سمٙمٚمٛم٦م اًمتٙمذي٥م ومل يٕمٓمػ قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف طمتك يتؿ اًمؽميمٞمز قمغم اًمتقسمٞمخ 

. واًمتٝمديد واًمتِمٜمٞمع هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم سمداي٦م يمؾ ُمِمٝمد ذم اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م 

وهل يمٚمٛم٦م ضم٤مءت ُمقضمزة وجمٛمٚم٦م ، وىمد ضم٤مء اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمده٤م يقوح هذا 

اإلمج٤مل ومٙم٤من ذم ذًمؽ شمِمقيٌؼ وإصم٤مرة ًمٚمٜمٗمقس جيذب آٟمت٤ٌمه عمت٤مسمٕم٦م ُم٤م ؾمػمد ُمـ 
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شمٗمّمٞمؾ طمتك إذا ورد اؾمت٘مر اعمٕمٜمك ذم اًمٜمٗمس وشمٌلم ، ويم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م اًمتٙمذي٥م ذم 

سمداي٦م اعمِمٝمد شمٌلم أن هذا اًمتٙمذي٥م يم٤من هق اًم٥ًٌم إيمؼم ذم قمتقهؿ وهن٤مي٦م أُمرهؿ 

واعمِمٝمد هٜم٤م ٟمجده يتٗمؼ ُمع اعمِمٝمد ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت ذم إجي٤مزه وـمٞمف ًمٚمحقار 

اًمذي دار سملم ص٤مًمح وىمقُمف وهق يٕمرض قمٚمٞمٝمؿ دقمقشمف : ٕن اهلدف هٜم٤م هق اًمزضمر 

واًمردع اًمذي ضم٤مء ذم صقر هيٕم٦م ُمتت٤مسمٕم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ؾمٞم٤مق اإلٟمذار واًمتٝمديد 

واحلزم اًمذي شمٜمٓمٌع سمف اًمًقرة وضمقه٤م ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م ، وًمٙمـ اعمِمٝمد هٜم٤م 

ئمٝمر ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ إذا ىمقرن سم٤معمِمٝمد ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت ًمٙمقن ؾمقرة اًم٘مٛمر ٟمزًم٧م 

. ىمٌٚمٝم٤م وًمذًمؽ ٟم٤مؾم٥م اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ 



 

 
 

 

 

 

 

الفصن الزابع 

 (أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد وَ سٗاقْ يف قصة ِالك قًٕ لٕط  )

 

 : صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨مُمؾ شوي         

 شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد اعمقضمز ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم اًمًقر أهار  : األول     املبحث

.                                      اًمٓمقال   

 شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد اعمٗمّمؾ ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم ؾمقريت أهار  : الثاين ملبحثا    

 . (هقد ، واحلجر  )                                    

  أهار شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف ذم ؾمقرة :املبحث الثالث     

  .(اًمذاري٤مت ، واًم٘مٛمر  )                                   
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املبحح األٔه 

 (أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد املٕجز وَ سٗاقْ يف الشٕر الطٕاه  )

ما ورد يف سورة األعراف (أ  ) 
()

 : 

 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ وئ وئ

 [ . 82 - 80: أي٤مت  ] ﴾ڀ ڀ ٺ

قمٓمٗم٧م ىمّم٦م ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وىمقُمف هٜم٤م قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م
()

وًمقـم٤ًم إذ  ) ذم ىمقًمف 

 . (ىم٤مل ًم٘مقُمف 

 . (وإمم ُمديـ  )وُم٤م شماله٤م  (وإمم صمٛمقد  )،  (وإمم قم٤مد  )ومل ي٘مؾ يمام ؾمٌؼ 

طمٞم٨م يم٤من  (َأرؾمٚمٜم٤م  )وًمٞمس سمـ  (واذيمر  )وًمٕمؾ ذًمؽ يٜمٌلء قمـ أن اًمٕم٤مُمؾ 

ضمٝمد ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم يٜمٍمف ذم دقمقشمف إمم شمّمحٞمح ُم٤م اٟمتٙمس ُمـ ومٓمر اًم٘مقم 

وأظمالىمٝمؿ ىمٌؾ َأن يدقمقهؿ إمم اًمتقطمٞمد يمام دقم٤م إمم ذًمؽ ٟمقح وُمـ أشمك سمٕمده ُمـ 

                                                           

ضم٤مء اعمِمٝمد هٜم٤م ذم إجي٤مز هيع يِمػم إمم طم٤مدصم٦م اإلهالل وذًمؽ ومٞمف شمٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م ورد ذم اًمًقرة ( )

اًمٙمريٛم٦م ُمـ ىمٌؾ ذم ؿم٠من ىمقم ٟمقح وهقد وص٤مًمح واًمًقرة ذم ُمقوققمٝم٤م هتتؿ سمٕمرض ىمْم٤مي٤م اًمدقمقة 

واًمٕم٘مٞمدة وًمذًمؽ ٟمجد اعمِمٝمد هٜم٤م يريمز قمغم قمرض ُم٤م دار سملم ًمقط وىمقُمف وخيتٍم ذم إيراد اًمٕم٤مىم٦ٌم ومل 

ختتٚمػ ؾمقرة إقمراف ذم هذا اًمؽمشمٞم٥م واًمٜمٛمط وُم٤م ىمٞمؾ ذم ؾمٞم٤مق اعمِمٝمد ذم ؿم٠من ىمقم ٟمقح وقم٤مد 

. وصمٛمقد ي٘م٤مل هٜم٤م ٕٟمف ؾمٞم٤مق واطمد 

. ُمـ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م ( )
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اًمرؾمؾ اًمٙمرام ويمام قمرو٧م ًمٜم٤م ؾمقرة إقمراف وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم قمدم أهٚمٞمتٝمؿ 

هلذه اًمدقمقة اًمنميٗم٦م ُم٤م داُمقا قمغم رذائٚمٝمؿ ىمد اٟمًٚمخقا ُمـ اًمٓمٝم٤مرة واٟمجرومقا إمم 

اًمدٟم٤مءة واخل٤ًمؾم٦م ، وًمٙمـ هذا اًم٘مقل يرده قمٛمقم إدًم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتل 

ختؼم سم٠من اهلل شمٕم٤ممم مل يرؾمؾ رؾمقًٓ إٓ وىمد دقم٤م ىمقُمف إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٤مًم٘مقم هٜم٤م ىمد 

قمدل اًمٜمًؼ قمـ أؾمٚمقب اًم٘مّمص  )مجٕمقا سملم اًمنمك واٟمتٙم٤مس اًمٗمٓمرة وًمذًمؽ 

ومٚمؿ ي٘مؾ وأرؾمٚمٜم٤م ًمقـم٤ًم إمم ىمقُمف وٟمحقه ، ًمٞمٙمقن ُمـ أقمٔمؿ اعم٘م٤مصد ذم ذًمؽ شمًٚمٞم٦م 

 ذم خم٤مًمٗم٦م ىمقُمف ًمف وقمدم اؾمتج٤مسمتٝمؿ وؿمدة أذاهؿ وإٟمذار ىمقُمف أن حيؾ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

هبؿ ُم٤م طمؾ هبذه إُمؿ ُمـ اًمٕمذاب ، وىمّمص ُمـ قمدا ىمقم ًمقط ُمِم٤مهب٦م ًم٘مّم٦م 

ىمريش ذم اًمنمك سم٤مهلل وإذى ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ، وأُم٤م ىمّم٦م ىمقم ًمقط ومزائدة قمـ 

ذًمؽ سم٠مُمر ومٔمٞمع قمٔمٞمؿ اًمِمٜم٤مقم٦م ؿمديد اًمٕم٤مر واًمٗمحش ، ومٕمدل قمـ ذًمؽ اًمٜمًؼ 

شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمٚمٞمف وهتقياًل ًمألُمر وشمٌِمٞمٕم٤ًم ًمف ًمٞمٙمقن ذم اًمتًٚمٞم٦م أؿمد وذم اؾمتدقم٤مء احلٛمد 

(واًمِمٙمر أشمؿ 
( )

 . 

واعمِمٝمد هٜم٤م ىمد اسمتدأ سمٕمرض دقمقة ًمقط ًم٘مقُمف يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ 

اخلزي واًمْمالل وىمد وسمخٝمؿ وىمرقمٝمؿ قمؼم آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري وسملم هلؿ جمٛماًل 

ُم٤م ىمد اىمؽمومقه ، صمؿ ومّمؾ هلؿ سمٕمد ذًمؽ ًمٞم٘مررهؿ سمام هؿ قمٚمٞمف ويزيدهؿ اؾمتٜمٙم٤مرًا 

واؾمتٝمج٤مٟم٤ًم سم٤مًمٌٞم٤من سمٕمد اإلمج٤مل وىمد أـمٚمٕمٝمؿ قمغم أهنؿ هؿ أول ُمـ اسمتدع هذه 

اًمٗمٕمٚم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م ذم اًمٕم٤معملم ، وأول ُمـ ؾمـ هذا اًم٤ٌمب ُمـ اًمنم ، وٟم٤مؾم٥م هذا 

اًم٘مقل هٜم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ُمـ قمرض ٕطمقال إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م وىمد شمٗمرد 

                                                           

 ( . 62 / 3 )ٟمٔمؿ اًمدرر ( )
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ىمقم ًمقط ُمـ سمٞمٜمٝمؿ هبذه اجلريٛم٦م ، وُمقىمػ ًمقط هٜم٤م ُمع ىمقُمف ىمد يٙمقن ُمـ 

اعمقاىمػ إومم
()

 واًم٘مقم ىمد سم٤مدروا سم٤مإلقمراض ومل يًتًٞمٖمقا اإلضم٤مسم٦م قمغم ٟمٌٞمٝمؿ سمؾ 

ردوا سم٤مًمتٝمديد ًمف سم٤مإلظمراج ، ويٚمحظ أن جم٤مدًم٦م ًمقط هٜم٤م خمتٍمة وردهؿ وضمٞمز ويمؾ 

ر أن ه١مٓء اًم٘مقم ذم أول ًم٘م٤مءاهتؿ ُمع ًمقط يم٤مٟمقا ؿمديدي اًمٜمٗمقر شمٜمزقم٩م  ذًمؽ يّمقِّ

ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ أدٟمك ُمققمٔم٦م أو شمذيمػم ، سمؾ شمْمٞمؼ هبؿ إرض سمخالف ُم٤م ًمقطمظ ذم 

ًم٘م٤مءات ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اعمح٤مضم٦م واجلدال يٓمقل ، أُم٤م ه١مٓء 

اًم٘مقم عم٤َّم مجٕمقا سملم اًمنمك واًمٗمحش يم٤مٟم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم اإلقمراض أؿمد ومٙم٤من ضمدال 

ًمقط هلؿ ذم أول ًم٘م٤مءاشمف ُمقضمزًا ، ويم٤من ردهؿ أوضمز ويمؾ ذًمؽ ًمف دٓٓشمف وإؿم٤مراشمف 

اعمٜمٌئ٦م قمـ صقرة شمٚم٘مل اًم٘مقم ًمٚمدقمقة ورومْمٝم٤م وسمٖمض ُمـ يًٕمك هب٤م إهنؿ ٓ حيٌذون 

اجلدال وٓ يريدون أن يًٛمٕمقا صقشم٤ًم خم٤مًمٗم٤ًم عم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمرذيٚم٦م ، وعم٤َّم يم٤من اًمرد ومٞمف 

هتديد ٟم٤مؾم٥م هذا اًمًٞم٤مق إيراد اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة هيٕم٦م شمٜمٌئ قمـ احلًؿ اًمٕم٤مضمؾ ذم أُمر 

ه١مٓء اًم٘مقم ، وئمٝمر ومٞمٝم٤م إسمراز اًمٜمج٤مة ًمٚمٜمٌل وُمـ ُمٕمف ٕن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم ٟمٍمة ًمٚمٜمٌل وُمـ 

. ُمٕمف واعمقىمػ هٜم٤م ومٞمف هتديد 

ما ورد يف سورة الشعراء (ب  )
()

 : 

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ   ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ        

                                                           

. ؾمٞم٠ميت يزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ وشمقوٞمح قمٜمدُم٤م شمتؿ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمقاىمػ ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف ( )

ُم٤م ىمٞمؾ قمـ ؾمٞم٤مق اعمِم٤مهد ذم هالك ىمقم ٟمقح وهقد وص٤مًمح يٜمٓمٌؼ قمغم اعمِمٝمد هٜم٤م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ( )

واًمًقرة هتتؿ سمٛمقوقع اًمدقمقة إمم اهلل وشم٘مقاه وًمذًمؽ يم٤من اعمِمٝمد يٗمّمؾ ذم قمرض ُم٤م دار سملم ًمقط 

. وىمقُمف ويقضمز ذم إيراد اًمٕم٤مىم٦ٌم 
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ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

  ﴾    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے

 [ . 173 - 160: أي٤مت  ]

إن ُمقىمػ ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم هٜم٤م ُمع ىمقُمف يٛمثؾ اعمقىمػ اًمت٤مزم عمقىمٗمف ذم ؾمقرة 

إقمراف وهق هٜم٤م جيٛمع ذم دقمقشمف هلؿ سملم اعماليٜم٦م واإلٟمذار ويٌلم هلؿ أٟمف ٓ يريد 

ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم وًمٞمس سمٛمًتٗمٞمد ُمٜمٝمؿ أضمرًا ، وإٟمام أضمره قمغم اهلل ًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ أٟمف ٓ يريد 

 ومزاد ذم ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿هلؿ إٓ اخلػم وًمٞمس ًمف همػم ذًمؽ ، وىم٤مل 

. اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمققمظ 

طمٞم٨م ريمز هلؿ قمغم اجلٜمًٞم٦م ومٙم٤من ذم اعمقىمػ إول يققمٔمٝمؿ سمٌٞم٤من ايمتامل 

اًمرضمقًم٦م ، وهٜم٤م يٌلم ايمتامهلؿ ذم اًم٘مقة واًمٗمحقًم٦م ، ومٙمٞمػ حيقًمقا إمم اًمٚمٞمقٟم٦م 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ   ﴿: وآٟمٙم٤ًمر ، وهلذا ضم٤مء سمٕمده٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وم٤مًمذي يقاوم٘مٙمؿ إٟمام هق اجلٜمس أظمر واًمٜمقع أظمر ، وهٜم٤م ﴾ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ٟمجد أن هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شم٘مٞمد اإلـمالق اًمذي وضمد ذم ؾمقرة إقمراف ذم ىمقًمف 

 طمٞم٨م ىم٤مل ُمـ دون ﴾ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى ﴿شمٕم٤ممم 

اًمٜم٤ًمء سمدون حتديد ومج٤مءت آي٦م اًمِمٕمراء حمددة هلؿ ُم٤م ُأسمٞمح هلؿ ُمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ أزواضمٝمؿ 

  صمؿ إن اعمت٠مُمؾ ًمٞمٚمحظ اعماليٜم٦م هٜم٤م ذم سمداي٦م دقمقشمف هلؿ طمتك ٟمجد اإلرضاب ذم ىمقًمف
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 جيٛمع ُمع اعماليٜم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمِمدة واًمٍماُم٦م طمٞم٨م واضمٝمٝمؿ ﴾ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ﴿

سمذٟمٌٝمؿ ، ومٝمؿ ىمقم ىمد ضم٤موزوا احلدود ، وذم ذًمؽ إهاف يمام ورد ذم ؾمقرة 

ْد اًم٘مقُم سم٢مظمراج ٟمٌٞمٝمؿ إن مل يٜمتف قمـ دقمقهتؿ  إقمراف ُمـ ىمٌؾ وسمٕمد أن هدَّ

وٟمّمحٝمؿ ، وسمٕمد أن دقم٤م رسمف ذم اًمٜمج٤مة ُمٜمٝمؿ ضم٤مء ذيمر اإلضم٤مسم٦م وُأسمرزت اًمٜمج٤مة 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ﴿: طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 وُمـ هٜم٤م ٟمٚمٛمس يمٞمػ شمقؾمٕم٧م ﴾   ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے

رت ًمٜم٤م  اعمٕم٤مين وشمٜم٤مُم٧م ُمـ ؾمقرة إقمراف إمم ؾمقرة اًمِمٕمراء ومًقرة إقمراف عّم٤م صقَّ

اعمقىمػ إول ٟم٤مؾم٥م ومٞمٝم٤م شمذيمػم ًمقط ًم٘مقُمف سم٠مهنؿ مل يًٌ٘مقا ذم هذا اًمٗمٕمؾ اًمِمٜمٞمع سم٠مطمد 

ُمـ اًمٕم٤معملم ، ويٚمحظ ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٗم٤مطمِم٦م ُمٌٝمٛم٦م ذم اإلٟمٙم٤مر إول صمؿ شمقوح وحيدد 

ٟمققمٝم٤م ذم اإلٟمٙم٤مر اًمث٤مين ، أُم٤م ؾمقرة اًمِمٕمراء وم٘مد ضم٤مء احلدي٨م قمـ اًمٗم٤مطمِم٦م حمددًا 

وسحي٤ًم دون إهب٤مم ومل يتٙمرر ومٞمٝم٤م اإلٟمٙم٤مر ًمٚمٗم٤مطمِم٦م طمٞم٨م إن اًم٘مقم عم٤َّم مل يرشمدقمقا ذم 

.اعم٘م٤مم إول أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ هٜم٤م ووسمخٝمؿ قمغم قمدم شم٘مقاهؿ وخم٤مومتٝمؿ   

وأُم٤م ُم٤م أو٤مومتف ؾمقرة اًمِمٕمراء قمغم ؾمقرة إقمراف وم٢مٟمف يٚمحظ ذم إٟمٙم٤مره قمغم 

ىمقُمف قمدم اًمت٘مقى واخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م سمٞمٜمف هلؿ ُمـ أٟمف رؾمقل أُملم ، وأٟمف ٓ 

يٌتٖمل إضمر قمغم دقمقشمف ، وهٜم٤م ٟمٚمحظ احلقار يٛمتد إذا ىمقرن سم٤محلقار اعمقضمز ذم 

 ؾمقرة إقمراف وأو٤موم٧م اًمًقرة أن اًم٘مقم يم٤مٟم٧م هلؿ أزواج وًمٙمٜمٝمؿ شمريمقهؿ 

 ويم٤من ضمقاب اًم٘مقم ذم ؾمقرة إقمراف ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ ﴿

 ي٠مٟمٗمقن ُمـ اًمرد قمغم ٟمٌٞمٝمؿ ومٞمتح٤مورون ومٞمام ﴾پ پ ڀ ﴿ىمقهلؿ 
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سمٞمٜمٝمؿ وي٘مقًمقن هذا اًم٘مقل ، وذم ؾمقرة اًمِمٕمراء عم٤م يمرر قمٚمٞمٝمؿ اًمدقمقة ظم٤مـمٌقا 

قا قمغم اؾمٛمف طمٞم٨م اؿمتٝمر سمٓمٝمره ودقمقشمف إمم اًمتٜمزه ُمـ هذه إومٕم٤مل  ٟمٌٞمٝمؿ وٟمّمَّ

اعمِمٞمٜم٦م وًمٞم٧ًم سمٞمٜمٝمؿ ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ أو يدقمق إًمٞمف همػمه ، وشمتٗمؼ اًمًقرشم٤من ذم إسمراز 

ضمقاب اًم٘مقم وهتديدهؿ ًمٜمٌٞمٝمؿ سم٤مإلظمراج ُمـ اًم٘مري٦م ، إٓ أن اخلٓم٤مب ُم٤ٌمذ 

ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء وٟمجد أن ؾمقريت إقمراف واًمِمٕمراء مل حتددا 

وم٤ًمء  )ٟمققمٞم٦م اًمٕمذاب سمؾ ايمتٗمل سم٠مٟمف ُمٓمر ، وزادت ؾمقرة اًمِمٕمراء سم٠مٟمف ُمٓمر ؾمقء 

وقمٜمد اًمٜمٔمر ذم اًمًقر اًمت٤مًمٞم٦م ًمًقرة اًمِمٕمراء ذم اًمٜمزول ؾمٞمٚمحظ  (ُمٓمر اعمٜمذريـ 

أهن٤م شمٗمن وشمقوح ًمٜم٤م ٟمققمٞم٦م هذا اًمٕمذاب سمام يٗمن ًمٚمٛمت٠مُمؾ صقرة هذا اًمتدرج 

. واًمتٙم٤مُمؾ اًمٌديع سملم ُمِم٤مهد اًمًقر اًمٙمريٛم٦م واهلل أقمٚمؿ 

: ما ورد يف سورة النمل  (جـ  )

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ    ﴿: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

ٱ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ   

 [ . 58 - 54: أي٤مت  ] ﴾   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ

 قمٓمػ اعمِمٝمد هٜم٤م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف سم٤مًمقاو وهق ُمـ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم

  اًم٘مّم٦م ، وىمد ضم٤مء سمٕمد ُمِمٝمد قمذاب ىمقم ص٤مًمح طمٞم٨م اظمتتٛم٧م اًم٘مّمص 

ذم اًمًقرة سم٘مّم٦م ًمقط ُمع ىمقُمف ويمؾ ُم٤م ؾمٌؼ قمروف ىمٌؾ ىمّم٦م ًمقط ٟمجده٤م شمتالءم 



 

 
 

 

513 

ُمع ُمقوقع اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م
()

 . 

وُمـ ظمالل اعم٘م٤مرٟم٤مت سملم اعمقاىمػ ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم شمٌلمَّ أن اعمقىمػ هٜم٤م 

يٕمؼم قمـ اعمقىمػ اًمت٤مزم ًمٚمٛمقىمٗملم اًمقارديـ ذم ؾمقريت إقمراف واًمِمٕمراء وؾمقرة 

 اًمٜمٛمؾ ٟمزًم٧م سمٕمد اًمِمٕمراء وإٟمٙم٤مر ًمقط ومٞمٝم٤م قمغم ىمقُمف يزيد طمدة طمٞم٨م ىم٤مل 

 سم٢مدظم٤مل مهزة آؾمتٗمٝم٤مم اًمداًم٦م قمغم اإلٟمٙم٤مر واًمتقسمٞمخ ، ﴾ ې  ې    ى﴿

ويم٤من اإلٟمٙم٤مر ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ذم ؾمقرة إقمراف واًمِمٕمراء ُمـ ىمٌؾ قمغم اًمٕمٛمقم ، وهق 

إٟمٙم٤مر عم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ واىمع ؿمٜمٞمع ، وًمٙمٜمف عم٤م زاد ذم إٟمٙم٤مره هلؿ وشمقسمٞمخف زيدت 

اهلٛمزة ًمٌٞم٤من ذًمؽ ، وضم٤مء هذا آؾمتٗمٝم٤مم سمٕمد أن أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ وىمقع اًمٗم٤مطمِم٦م قمغم 

 وهق اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري ، وضم٤مء آؾمتٗمٝم٤مم ﴾ۅ ۉ ﴿اًمٕمٛمقم ذم ىمقًمف 

 اًمث٤مين ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ شمقيمٞمدًا ًمألول وشمٌٞمٞمٜم٤ًم عم٤م ومٞمف ُمـ إهب٤مم اًمٗم٤مطمِم٦م ، وىمد أيمد 

سمـ إنَّ واؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م صمؿ ازدادت طمدة إٟمٙم٤مره قمٚمٞمٝمؿ ذم إشمٞم٤مهنؿ اًمٗم٤مطمِم٦م ، قمالٟمٞم٦م 

وهؿ يٌٍمون وم٤مإلٟمٙم٤مر واًمتقسمٞمخ واًمت٘مريع ازدادت طمدشمف ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ مم٤م 

ي١ميمده يمقن هذا اعمقىمػ شم٤مًمٞم٤ًم ًمٚمٛمقىمٗملم ذم ؾمقريت إقمراف واًمِمٕمراء طمٞم٨م ازداد 

اًم٘مقم ذم ؿمٜم٤مقمتٝمؿ وم٤مزداد ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ذم إٟمٙم٤مره قمٚمٞمٝمؿ وشمقسمٞمخٝمؿ وشمٌٞملم ُم٤م 

                                                           

: هذه اًمًقرة ُمٙمٞم٦م ٟمزًم٧م سمٕمد اًمِمٕمراء ، وهل متيض قمغم ٟمً٘مٝم٤م ذم إداء وُمقوققمٝم٤م هق اًمٕم٘مٞمدة ( )

اإليامن سم٤مهلل وقم٤ٌمدشمف وطمده ، واإليامن سم٤مٔظمرة ، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ صمقاب وقم٘م٤مب واإليامن سم٤مًمقطمل وأن 

اًمٖمٞم٥م يمٚمف هلل وأن احلقل واًم٘مقة يمٚمٝم٤م هلل وي٠ميت اًم٘مّمص ًمتثٌٞم٧م هذه اعمٕم٤مين وشمّمقير قم٤مىم٦ٌم اعمٙمذسملم 

وًمذًمؽ ٟمجد اعمِمٝمد هٜم٤م يريمز قمغم  ( 2625 / 19 )ذم فمالل اًم٘مرآن  )يٜمٔمر . هب٤م وقم٤مىم٦ٌم اعم١مُمٜملم 

. قمرض دقمقة ًمقط ًم٘مقُمف وخيتٍم ذم ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم 
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طمٞم٨م أرضب  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿هؿ قمٚمٞمف ُمـ ؾمخط وؾمذاضم٦م صمؿ ىم٤مل هٜم٤م 

ًمٌٞم٤من أهنؿ  (دمٝمٚمقن  )قمـ إٟمٙم٤مرهؿ إمم اًمٜمٕمل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مجلٝمؾ واحلٛمؼ ، وىم٤مل 

ُمًتٛمرون ذم اجلٝمؾ ، ووْصُٗمٝمؿ سم٤مجلٝمؾ هٜم٤م أومٔمع وأؿمد قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ 

وصٗمٝمؿ سم٤مإلهاف ذم اعمقىمػ إول ذم ؾمقرة إقمراف وًمذًمؽ ٟمجد اًم٘مقم هٜم٤م 

سم٤مدروا سم٤مًمرد قمغم ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم دون شمري٨م ، وم٘مد سمٚمغ هبؿ اًمْمٞمؼ ُمٌٚمٖم٤ًم قمٔمٞماًم ، 

 إهنؿ يريدون إظمراج ًمقط وآل سمٞمتف ُمـ ىمريتٝمؿ هيٕم٤ًم يدل قمغم ذًمؽ اىمؽمان اًمٗم٤مء 

 . ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  (ُم٤م  )سمـ

 پ ڀ ڀ ڀ ﴿صمؿ إهنؿ هٜم٤م ٟمّمقا قمغم اؾمٛمف ساطم٦م طمٞم٨م ىم٤مًمقا 

 سمٞمٜمام مل يٍمطمقا سمذًمؽ ذم إقمراف ومج٤مءوا سم٤مًمْمٛمػم وم٘م٤مًمقا  ﴾  ڀ

وذًمؽ أٟمف عم٤م زيد ذم شمٕمٜمٞمٗمٝمؿ هٜم٤م وشم٘مريٕمٝمؿ سم٢مشمٞم٤مهنؿ اًمٗم٤مطمِم٦م قمغم  ) (أظمرضمقهؿ  )

قمٚمؿ هب٤م أو ُمع ُمِم٤مهدة سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وقمدم اؾمتخٗم٤مئٝمؿ هب٤م وذًمؽ أىمٌح ذم 

اعمرشمٙم٥م ، ومٚمام زيد ذم شمٕمريٗمٝمؿ زيد ذم شمٕمٚمٞمؾ اإلظمراج اًمتٜمّمٞمص قمغم أل ٕن 

أٟمص ذم إظمراج ُمـ ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ذويف وأهٚمف ُمـ ىمقًمف  (آل ًمقط  )ىمقًمف 

( (أظمرضمقهؿ  )
( )

 . 

وعم٤م سمدر ُمٜمٝمؿ هذا اًمتٝمديد ضم٤مء إيراد اًمٕم٤مىم٦ٌم هيٕم٤ًم طمٞم٨م قمجؾ هب٤م اًمًٞم٤مق 

يمام وردت ذم ؾمقريت إقمراف واًمِمٕمراء وم٤معم٘م٤مم ُم٘م٤مم هتديد ووقمٞمد ُمـ اًم٘مقم 

                                                           

 . 550 / 1ُمالك اًمت٠مويؾ ( )



 

 
 

 

515 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 . ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

: ما ورد يف سورة العنكبوت  (د  )

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

   ڭ ڭ         

 [ . 30 - 28: أي٤مت  ]  ﴾ڭ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿إمم أن ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ُمٝمٚمٙمؿ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

قمٓمٗم٧م اًم٘مّم٦م هٜم٤م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ  [ 34 - 33: أي٤مت  ] ﴾ ڳ ڳ

اًم٘مّمص ، وىمد ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق اًمًقرة اًمذي هيتؿ سمٕمرض ىمْمٞم٦م اإليامن واًمٗمتـ 

اًمتل شمتٕمرض ـمريؼ يمؾ ُمـ اؾمتٛمًؽ سم٤محلؼ واهلدى ومٚمٞمس ـمري٘م٤ًم ؾمٝماًل ُمٕمٌدًا ، 

سمؾ ًمف شمٙم٤مًمٞمػ ٓ يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م إٓ ذوو اًمٜمٗمقس اعم١مُمٜم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمرهب٤م اًمّم٤مسمرة قمغم 

 ٟمجد اًمًقرة شمًتٕمرض ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ُمع أىمقاُمٝمؿ اعمٙم٤مره واعمحـ ، وهٙمذا

ر ًمٜم٤م ُم٤م حلؼ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  اؾمتٕمراو٤ًم هيٕم٤ًم يتٛمِمك ُمع هذا اًمًٞم٤مق شمّمقِّ

ُمـ ومتـ ذم ـمريؼ اًمدقمقة إمم اإليامن وُم٤م حلؼ إُمؿ اعمٕمرو٦م قمـ احلؼ ُمـ 
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قم٘مقسم٤مت وىمد قمٓمٗم٧م ىمّم٦م ًمقط قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ اًم٘مّمص ذم هذا اإلـم٤مر 

واًمًٞم٤مق وًمذًمؽ ريمز اعمِمٝمد قمغم قمرض دقمقة ًمقط ًم٘مقُمف واظمتٍم ذم ذيمر 

اًمٕم٤مىم٦ٌم واإلهالك طمٞم٨م ضم٤مء ذيمره٤م هيٕم٤ًم يتٛمِمك ُمع ؾمٞم٤مق اًمتٝمديد واًمتحدي 

اًمذي ضم٤مسمف سمف اًم٘مقم ٟمٌٞمٝمؿ طمتك ـمٚم٥م اًمٜمٍم ُمـ رسمف ومج٤مء اًمٜمٍم واإلٟمج٤مء 

هيٕم٤ًم، واعمقىمػ يتٌلم ُمـ ظمالًمف أٟمف ُمـ اعمقاىمػ إظمػمة وؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ُمـ 

اًمًقر اًمتل ٟمزًم٧م ذم ُمرطمٚم٦م ُمت٠مظمرة قمـ اًمًقر اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل شمٕمرو٧م ًم٘مّم٦م ىمقم 

ًمقط وهق هٜم٤م قمٚمٞمف اًمًالم ىمد أيمثر ُمـ آؾمتٜمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ واًمٜمّمح ، ٟٓمٖمامس 

اًم٘مقم ذم ومً٘مٝمؿ وازدي٤مد أومٕم٤مهلؿ ذم ٟمقادهيؿ وىمٓمٕمٝمؿ ًمٚمًٌٞمؾ ، وم٠مصٌح اًم٘مقم هٜم٤م 

ٓسمرازه٤م يٛمثٚمقن ضمرائؿ صمالصم٦م ىمد ُأفمٝمرت وضمٕمٚم٧م حمّمقرة ذم طمٞمز آؾمتٗمٝم٤مم 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽   ﴿طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ًم٘مد شمٕمددت ضمرائٛمٝمؿ وقمٓمػ سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض سمحرف  ﴾ ﮾  ﮿

اًمٕمٓمػ اًمقاو وسمالهم٦م اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو طمٞم٨م ىم٤مرسم٧م سملم اعمٕمٓمقف واعمٕمٓمقف قمٚمٞمف 

 ﴾﮺  ﮻ ﴿شمؼمز ًمٜم٤م اجلرائؿ وىمد شمٕم٤مىم٧ٌم وشمٕمددت ، وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

صقرة ُمًتحية حل٤مهلؿ وهؿ ي٘مٕمٓمقن اًمٓمريؼ قمغم اعم٤ًمومريـ واعم٤مريـ سمٌٚمدهتؿ 

ًمٞمٕمتدوا قمغم أُمقاهلؿ وأضم٤ًمدهؿ ، ًم٘مد سمٚمغ هبؿ اًمًخػ هم٤ميتف طمتك زاد ُمـ 

ؾمخٗمٝمؿ أهنؿ ٓ يتقرقمقن ُمـ إشمٞم٤من اعمٜمٙمرات ذم ٟمقادهيؿ قمالٟمٞم٦م ، وذم ىمقًمف شم٠مشمقن 

شمّمقير يٜمٌئ قمـ اٟمٖمامؾمٝمؿ ذم ذًمؽ واؾمتٛمرارهؿ قمٚمٞمف طمتك أصٌح قم٤مدة هلؿ ٓ 

يرون ومٞمٝم٤م قمٞم٤ًٌم وٓ رذاًم٦م وعم٤م أهمٚمظ قمٚمٞمف اًمًالم ذم هذا اعمقىمػ وأيمثر قمٚمٞمٝمؿ ذم 

شمٕمداد ضمرائٛمٝمؿ وىم٤مذوراهتؿ مل يٕمد ًمف ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًمّمؼم ُمـ ؾمٌٞمؾ طمٞم٨م ردوا 

. قمٚمٞمف ذم هقم٦م مل يؽميثقا وم٤مًمٖمْم٥م ىمد أطم٤مط هبؿ 
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  ﴾          ﯁﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ

إهنؿ يٓمٚمٌقن ٟمزول اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ ، وذم هذا حتدِّ ُمٜمٝمؿ ص٤مرخ ، ي٘مقل اسمـ اًمزسمػم 

ومٙم٤من شمٕمداد ُمرشمٙم٤ٌمهتؿ أؿمد شمقسمٞمخ٤ًم وأٟمٙم٠م ًمتٛمٞمٞمز أومئدهتؿ ، ويم٤من ُمٔمٜم٦م  )رمحف اهلل 

هتٞمٞم٩م واؿمتٕم٤مل ًمزء أظمالىمٝمؿ وىمٌٞمح ضمقاهبؿ ، ومج٤موسمقا ضمقاب ُمـ اؾمتحٙمؿ 

حتٙمٞماًم وحت٘مٞم٘م٤ًم ًمتٙمذيٌٝمؿ وؿم٤مهدًا  (ائتٜم٤م سمٕمذاب اهلل  )طمٜم٘مف وـمٌع قمغم ىمٚمٌف وم٘م٤مًمقا 

أظمرضمقهؿ ُمـ  )سمتّمٛمٞمٛمٝمؿ قمغم اعمٕم٤مٟمدة واًمٙمٗمر ، ٕن ىمقهلؿ ذم اعمقوٕملم ىمٌؾ 

(ائتٜم٤م سمٕمذاب اهلل ) قمغم ؿمٜم٤مقم٦م ُمرشمٙمٌٝمؿ ومٞمف ًمٞمس يم٘مقهلؿ  (ىمريتٙمؿ 
( )

 .  

وهٙمذا وضمدٟم٤م اًمتدرج ذم اعمقاىمػ وآظمتالف ويمؾ ذًمؽ يّمقر ًمٜم٤م شمٙمرر 

اًمدقمقة واظمتالف اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل أٟمذرهؿ ومٞمٝم٤م ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ، وم٘مد ضم٤مءهؿ ُمـ 

. سملم أيدهيؿ وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ وًمٙمـ مل شمٖمـ أي٤مت واًمٜمذر قمـ ىمقم يم٤مومريـ 

: ما ورد يف سورة األىبواء  (هـ  )

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 [ . 75 - 74: أي٤مت  ]  ﴾چ

اعمِمٝمد هٜم٤م يؼمز ومْمؾ اهلل قمغم ٟمٌٞمف وومٞمف اُمتداح ًمف وسمٞم٤من عمٜمزًمتف قمٜمد رسمف وىمد 

اظمتٍمت ىمّمتف ُمع ىمقُمف هٜم٤م ومٚمؿ يذيمر ُم٤م دار سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف ومل شمذيمر شمٚمؽ 

                                                           

 . 550 / 1ُمالك اًمت٠مويؾ ( )
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اعم٘مدُم٤مت اًمتل طمّمٚم٧م ىمٌؾ ٟمزول اًمٕمذاب يمؾ ذًمؽ يٓمقى هٜم٤م ويؼمز ضم٤مٟم٥م 

اإلٟمج٤مء وآطمتٗم٤مء سم٤مًمٜمٌل ُمـ ىمٌؾ رسمف ، وم٘مد ضمٕمؾ اهلل ًمف احلٙمؿ واًمٕمٚمؿ وأدظمٚمف ذم 

رمحتف واُمتدطمف شمٕم٤ممم سم٠من يم٤من ُمـ قم٤ٌمده اًمّم٤محللم ، وهذا اإلجي٤مز وسمٞم٤من اعمٜمزًم٦م 

وآُمتداح واحلٗمظ ًمف سم٤مًمٜمج٤مة ُمـ اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ، يمؾ ذًمؽ ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق اًمًقرة 

اًمتل هتتؿ سم٢مسمراز رمح٦م اهلل سم٠مٟمٌٞم٤مئف وطمٗمٔمف هلؿ ذم آسمتالء وقمٜمد ؿمدشمف قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٨م 

اسمتغم ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم سمِمدة إقمراض ىمقُمف وؿمدة ومحِمٝمؿ طمتك إهنؿ هددوه 

وشمآُمروا قمٚمٞمف ، ومٙم٤من ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم ذم إٟمج٤مء ٟمٌٞمف وٟمٍمشمف وشمٙمريٛمف ، وهٙمذا 

ٟمجد اعمِمٝمد يتالءم ُمع ؾمٞم٤مىمف ذم اًمًقرة ، ومٚمؿ يذيمر ُمٜمف إٓ ُم٤م ٟم٤مؾم٥م اًمًٞم٤مق 

وأضمقاء اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م اًمتل هتتؿ سم٢مسمراز ومْمؾ اهلل قمغم أٟمٌٞم٤مئف وشمٙمريٛمف هلؿ وُم٤م 

. يم٤من هلؿ ُمـ ُمٜمزًم٦م ودرضم٦م قمٜمد رهبؿ 
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املبحح الجاٌ٘ 

 (ِٕد ، ٔاحلجز  )أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد املفصن وَ سٗاقْ يف سٕرت٘ 

: ما ورد يف سورة هود  - 1

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

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

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

﮾  ﮿  ﯀  ﯁                                         ڭ  

ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  

جب    حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ختمت  ىت  يت    جث  مثىث  يث  حج  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  مججح  مح  جخ  حخ  مخ   

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 [ . 83 - 77: أي٤مت  ] ﴾   ٹ

ورد اعمِمٝمد ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ُمتٙم٤مُماًل ُمٗمّماًل وىمد قمرو٧م ُمِم٤مهد 

إىمقام اعمٝمٚمٙم٦م ذم اًمًقرة ذم شمٗمّمٞمؾ ُمـ ىمٌؾ وم٤مًمًقرة قمغم وشمػمة واطمدة شمٕمٚمق ومٞمٝم٤م 

ٟمؼمة اًمتٝمديد واًمتٝمقيؾ حتٛمؾ ؿمحٜم٦م ُمـ اإلٟمذار واًمققمٞمد ًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م ، وىمد ضم٤مء 

اعمِمٝمد هٜم٤م ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ إٟمذارهؿ ووصػ أطمقاهلؿ وُم٤م يم٤مٟمقا يقاضمٝمقن 

 ُمـ إقمراض وطمج٤مج ، ومٙم٤من اعمِمٝمد هٜم٤م واعمِم٤مهد ىمٌٚمف ومٞمٝم٤م اٟمت٘م٤مل ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصسمف اًمٜمٌل 

. إٟمذار اعمنميملم إمم ُمققمٔمتٝمؿ سمام طمؾ سم٤معمٙمذسملم ُمـ ىمٌٚمٝمؿ 
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 وُم٤م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلصويم٤من اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعمِمٝمد يٜم٤مؾم٥م اًمتًٚمٞم٦م واًمتني٦م قمـ اًمرؾمقل 

ومٞمف ُمـ وٞمؼ سمام يٕمرض قمٚمٞمف ُمـ صقرة إطمداث اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل واضمٝم٧م ًمقـم٤ًم 

قمٚمٞمف اًمًالم سملم ىمقم ُمنميملم ىمد اٟمتٙم٧ًم ومٓمرهؿ واؿمتد ومً٘مٝمؿ وقمتقهؿ ، وًم٘مد 

ضم٤مءت إطمداث هٜم٤م ُمؽمشم٦ٌم قمغم طم٥ًم طمدوصمٝم٤م ذم اًمقاىمع ، ومال شم٘مديؿ ومٞمٝم٤م وٓ 

شم٠مظمػم ، إهن٤م شمرؾمؿ ًمٜم٤م ودمًد ُمقىمػ ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وىمد اٟمت٤مسمف اًمْمٞمؼ واضمت٤مًمف 

اًمٙمرب واٟم٘مٓمٕم٧م سمف اًمًٌؾ وهل شمذيمر ًمٜم٤م يمؾ رء سمدىم٦م وشمٗمّمٞمؾ ، ويم٠من قمرض 

 وهق يٛمرُّ سم٤مًمْمٞمؼ وإزُم٦م دم٤مه ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م طمّمؾ ًمٚمقط ُمـ وٞمؼ يت٤مسمع طم٤مًم٦م اعمخ٤مـم٥م 

ىمقُمف ، وذم هذا اًمٕمرض شمًٚمٞم٦م واهتامم سمف ومٚمٞمس إوطمد ذم هذا اًمٓمريؼ ، 

واًمًقرة شمٌدأ سمٕمرض ىمّم٦م ًمقط ُمٜمذ أن ضم٤مءه اًمرؾمؾ طملم سم٤مح هلؿ سمام اقمؽماه ُمـ 

صمؿ سمٞمٜم٧م اًمًقرة ؿمدة اعم٠مزق ذم شمّمقيره٤م  (هذا يقم قمّمٞم٥م  )وٞمؼ ، وم٘م٤مل 

ًمنقم٦م شمقضمف اًم٘مقم إمم داره يًٕمقن ًمٖم٤مي٦م ٟمٙمراء ، وم٤مسمتدأ احلقار سملم ًمقط وىمقُمف 

 حي٤مول ُمداومٕمتٝمؿ قمام ضم٤مءوا ٕضمٚمف ، وهٜم٤م شمؼمز ىمٛم٦م اعمٕم٤مٟم٤مة طمتك ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم 

 . (ًمق أن زم سمٙمؿ ىمقة أو آوي إمم ريمـ ؿمديد  )

ومل شم٠مت ـمٛم٠مٟم٦م اعمالئٙم٦م ًمٚمقط قمٚمٞمف اًمًالم وشمٌِمػمهؿ ًمف إٓ سمٕمد أن سمٚمغ سمف 

ۆ  ﴿اًمٙمرب ُمٌٚمٖم٤ًم قمٔمٞماًم ، وقمٜمده٤م ضم٤مء اًمٗمرج واحلؾ اعمٗمرح ذم ىمقل اعمالئٙم٦م ًمف 

 وإمم هٜم٤م ُم٤م زال اًمتًٚمًؾ ًمألطمداث يتت٤مسمع ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ

قمغم شمرشمٞمٌف ذم اًمقاىمع ، وسمٕمد أن اـمٛم٠من ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم وقمٚمؿ أٟمف ذم ُمٜمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

ُمـ رسمف ضم٤مءت شمٕمٚمٞمامت اعمالئٙم٦م ًمف سم٠من ين سم٠مهٚمف سم٘مٓمع ُمـ اًمٚمٞمؾ ، ومٛمققمد إهالك 

ىمقُمف ؾمٞمٙمقن ذم وىم٧م اًمّم٤ٌمح صمؿ ضم٤مء سمٕمد ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ ُمٝمٚمؽ اًم٘مقم ذم صقرة 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿شمٌٕم٨م اًمٗمزع واًمرقم٥م 

 وهٙمذا ٟمجد اعمِمٝمد حي٘مؼ ًمٜم٤م هدف اًمًقرة ذم ﴾پ ڀ ڀ ڀ

إسمراز قمٜمٍم اًمؽمهٞم٥م واًمتٝمقيؾ ًمٞمٙمقن ذًمؽ أقمٔمؿ أصمرًا ذم إٟمذار اعمنميملم 

وشمرهٞمٌٝمؿ ، وَأُْم٤م ذم ؾمقرة احلجر وم٘مد وردت ىمّم٦م ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ذم سمٜم٤مء 

ڳ  ڱ   ﴿: خيتٚمػ ذم شمًٚمًؾ أطمداصمف قمام وضمد ذم ؾمقرة هقد طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           

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

﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    

                            

         ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ              پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  جئ  حئ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

 [ . 77 - 61: أي٤مت  ] ﴾   ڃ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿ضم٤مء هذا اعمِمٝمد ذم ؾمٞم٤مق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [ . 49: أي٦م  ] ﴾ ىئ ی ی ی ی

. ومج٤مء ذيمر ُمٝمٚمؽ إىمقام ذم اًمًقرة ُمّمداىم٤ًم ًمٜم٠ٌم اًمٕمذاب 
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واًمًقرة اًمٙمريٛم٦م سمدأت سمقصػ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ وشم٘مرير أُمر اًمٜمٌقة ، صمؿ اٟمت٘مؾ 

احلدي٨م ومٞمٝم٤م إمم ذيمر دٓئؾ اًم٘مدرة ذم اًمٙمقن يمٚمف ؾمامئف وأروف ، صمؿ شمٓمرىم٧م إمم 

ذيمر ظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمًالم ، وومّمٚم٧م ُم٤م ضمرى سمِم٠مٟمف ، صمؿ ذيمرت أطمقال اًم٘مٞم٤مُم٦م 

وُمّمػم إؿم٘مٞم٤مء واًمًٕمداء ، وذيمرت ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ذم اًمًقرة ًمٌٞم٤من ُمّمػم 

اعمٕمرولم ًمتٜمٌٞمف اًمٕمرب وحتذيرهؿ سمٛمّمػم ُمـ يمذب اًمرؾمؾ ممـ ؾمٌ٘مٝمؿ وُم٤م طمؾ 

هبؿ ُمـ اًمٕمذاب ًمٞمٙمقن ؾمامقمٝم٤م ُمرهم٤ًٌم ذم اًمٓم٤مقم٦م اعمقضم٦ٌم ًمٚمٗمقز سمدرضم٤مت إٟمٌٞم٤مء 

وحمذرًا ُمـ اعمٕمّمٞم٦م اًمتل هتٌط سم٠مصح٤مهب٤م إمم دريم٤مت إؿم٘مٞم٤مء
()

 . 

وًمذًمؽ وضمدٟم٤م اعمِمٝمد يٗمّمؾ ذم قم٤مىم٦ٌم اًم٘مقم ويٗمّمؾ ذم سمٞم٤من والهلؿ وُم٤م 

 يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ إسار قمغم اًمٖمل طمتك هٚمٙمقا وومٜمقا ضمزاًء ًمذٟمقهبؿ وإقمراوٝمؿ 

وىمد ىمدم ذم اعمِمٝمد هٜم٤م يمِمػ اعمالئٙم٦م قمـ ـمٌٞمٕمتٝمؿ ُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م إومم ًمٜمٌل اهلل 

ٕن اعم٘مّمقد هٜم٤م ًمٞمس هق اًم٘مّم٦م سمؽمشمٞمٌٝم٤م اًمذي وىمٕم٧م سمف ، وًمٙمـ شمّمديؼ  )ًمقط 

اًمٜمذير ، وَأن اعمالئٙم٦م طملم يٜمزًمقن وم٢مٟمام يٜمزًمقن ًمٚمٕمذاب ومال يٜمتٔمر اًم٘مقم وٓ 

(يٛمٝمٚمقن 
( )

 . 

إذن اًمًٞم٤مق هٜم٤م يالئٛمف ؾمػم اًم٘مّم٦م وشمرشمٞمٌٝم٤م قمغم هذا اًمٜمٛمط اعمخ٤مًمػ عم٤م ضمرت 

قمٚمٞمف ذم ؾمقرة هقد وًمٕمؾ ذًمؽ أيْم٤ًم يم٤من يرشمٌط سمح٤مل اعمخ٤مـم٥م ذم يمال اًمًقرشملم 

طمٞم٨م قمرو٧م اًم٘مّم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم ؾمقرة هقد ًمٞمٝمتؿ سم٢مسمراز ُم٤م ًم٘مٞمف ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم 

                                                           

 ( . 150 / 7 )يٜمٔمر اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازي ( )

 ( . 2147 )ذم فمالل اًم٘مرآن ًمًٞمد ىمٓم٥م ، اعمجٚمد اًمراسمع ( )
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ُمـ يمرب ىمٌؾ ٟمزول اًمرمح٦م وجملء اًمٗمرج ، وذم ذًمؽ شمًٚمٞم٦م عم٤م أص٤مب ٟمٗمس 

يم٤من اًمزُمـ هق اعمحقر  ) ُمـ وٞمؼ إزاء ىمقُمف اعمٕمرولم ، وًمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصاعمخ٤مـم٥م 

(اًمذي يرسمط إطمداث ذم شمًٚمًؾ وشمت٤مسمع يٗمْمٞم٤من إمم ٟمت٤مئ٩م ُمٕمٜمٞم٦م 
( )

 شمقصؾ إمم 

اًمٖمرض ُمـ اًم٘مّم٦م ذم اًمًٞم٤مق اًمذي قمرو٧م ومٞمف وعم٤م يم٤مٟم٧م ؾمقرة هقد أؾمٌؼ ذم 

اًمٜمزول ُمـ ؾمقرة احلجر ٟم٤مؾم٥م ذًمؽ إيراد اًمتٗمّمٞمؾ واًمتقوٞمح سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع 

ُمقوقع اًمًقرة وؾمٞم٤مىمٝم٤م وؾمقرة احلجر هتتؿ سم٢مفمٝم٤مر قم٤مىم٦ٌم اًم٘مقم وُمّمػمهؿ 

هيٕم٤ًم ومٙم٤من يمِمػ اًمرؾمؾ قمـ ُمٝمٛمتٝمؿ ىمٌؾ جملء اًم٘مقم وجم٤مدًمتٝمؿ ُمع ٟمٌٞمٝمؿ 

يٜمٌلء قمـ هقم٦م احلًؿ وهقم٦م إٟمزال اًمٕم٘م٤مب قمغم اًم٘مقم اعمجرُملم ، وًمٕمؾ 

آهتامم سم٢مسمراز اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ُمٜمذ سمداي٦م اعمِمٝمد وسمٞم٤من اًمٜمٍمة ومٞمف اهتامم سمتًٚمٞم٦م 

 وسم٨م اًمٌنمى  ذم ىمٚمٌف ، وهٜم٤م ٟمجد أن اًم٘مّم٦م ضمرت قمغم ظمالف ملسو هيلع هللا ىلصاعمخ٤مـم٥م 

اًمؽمشمٞم٥م اًمتًٚمًكم ًمألطمداث ذم ؾمقرة هقد وًمذًمؽ مل يٙمـ اًمؽمشمٞم٥م ذم ؾمقرة 

احلجر ىم٤مئاًم قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمل ، وٕن اًم٘مرآن ي٘مدم ذم أطمداث اًم٘مّم٦م وي١مظمر 

قمغم طم٥ًم ؾمٞم٤مىمٝم٤م وأهداومٝم٤م وُم٤م يتٛمِمك ُمع أطمقال اعمخ٤مـم٥م ذم ٟمًؼ وٟمٔمؿ قم٤مٍل 

ُمـ اًمٌالهم٦م يٌلم قمـ وضمف ُمـ أوضمف إقمج٤مزه ، وٓ يٙمقن هٜم٤مًمؽ رء ُمـ اًمتٜم٤مىمض 

أو اًمتخ٤مًمػ وهذا اًمتحٚمٞمؾ يتٛمِمك ُمع أىمقال إئٛم٦م ذم أن اًمقاو ذم ؾمقرة احلجر 

ٓ شمٗمٞمد اًمؽمشمٞم٥م طمٞم٨م إن جملء أهؾ اعمديٜم٦م وحم٤مورة ًمقط ُمع ىمقُمف يم٤من ذًمؽ يمٚمف 

                                                           

  ( م 1974اًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ، شمقٟمس ،  )ؾمٙمٚمقضمٞم٦م اًم٘مّم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، اًمتٝم٤مُمل ٟم٘مرة ، ط ( )

  . 95ص 
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ىمٌؾ إقمالُمف هبالك ىمقُمف وقمٚمٛمف سم٠مهنؿ رؾمؾ اهلل يمام ورد ذم شمرشمٞم٥م إطمداث ذم 

ؾمقرة هقد
()

 . 

وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمجلء واعمح٤مورة سمٕمد قمٚمٛمف  )أُم٤م اسمـ قمٓمٞم٦م وم٢مٟمف ي٘مقل 

هباليمٝمؿ ، وطم٤مور شمٚمؽ اعمح٤مورة قمغم ضمٝم٦م اًمتٙمتؿ قمٜمٝمؿ ، واإلُمالء هلؿ ، 

(واًمؽمسمص هبؿ 
( )

 . 

وٓ خيٗمك أن يمقن اعم٤ًمءة  )وىمد وٕمػ هذا آطمتامل إًمقد طمٞم٨م ي٘مقل 

(ووٞمؼ اًمذرع ُمـ سم٤مب اًمتٙمتؿ واإلُمالء أيْم٤ًم مم٤م ي٠مسمك قمٜمف اًمٓمٌع اًمًٚمٞمؿ 
( )

 وىمد 

أطمًـ اًمديمتقر ومْمؾ طمًـ قم٤ٌمس ذم ذه٤مسمف إمم أن اًمقاو هٜم٤م ذم ؾمقرة احلجر شمٗمٞمد 

اًمؽمشمٞم٥م ، وأٟمف ٓ شم٘مديؿ وٓ شم٠مظمػم ، وأن ىمقل اسمـ قمٓمٞم٦م يم٤من هق إومم سم٤مًم٘مٌقل 

ر  ٕن اعمجلء ذم ؾمقرة هقد خيتٚمػ قمـ اعمجلء ذم ؾمقرة احلجر ومًقرة هقد شمّمقِّ

جملء ىمقُمف
()

 طمٞم٨م و٤مق هبؿ ذرقم٤ًم وـمٛم٠مٟمتف اعمالئٙم٦م سمٕمد ذًمؽ ، أُم٤م اعمجلء ذم 

ؾمقرة احلجر ومٝمق جملء أهؾ اعمديٜم٦م سمٕمد أن وصؾ إًمٞمٝمؿ اًمٜم٠ٌم ويم٤من ًمقط ىمد اـمٚمع 

قمغم إُمر ُمـ اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وم٘م٤مل هلؿ ُم٤م ىم٤مل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌٙمٞم٧م وشمٕمٛمٞم٦م 

اخلؼم قمٜمٝمؿ ، واًمذي يرضمح ذًمؽ أن آي٤مت ؾمقرة احلجر مل حتدصمٜم٤م سمٌمء قمـ ذًمؽ 

إمل اًمذي يم٤من يٙمتٜمػ ٟمٗمس اًمٜمٌل اًمٙمريؿ وىم٤مل وُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف أومم سمٜمٔمؿ اًمٙمت٤مب 

                                                           

 ( . 66 / 14) اًمتحرير واًمتٜمقير  ( 314 / 7) ، روح اعمٕم٤مين  ( 513 / 5 )يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( )

 ( . 368 / 3 )اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م ( )

 ( . 314 /7 )روح اعمٕم٤مين ( )

. وىمد يٙمقن هذا اعمجلء اظمتص سمٕمٚمٞم٦م اًم٘مقم واًم٤ًمدة ومٝمؿ وهؿ ومئ٦ٌم ضم٤مءت ُمنقم٦م ًمتٔمٗمر سم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م ( )
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اًمٕمزيز وٟمً٘مف
()

 ، وسمٕمد هذا يمٚمف يتْمح أن اًمتدرج ذم اعمٕم٤مين يم٤من يًػم قمغم ُمٜمٝم٤مج 

واوح قمغم طم٥ًم شمرشمٞم٥م اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ذم ٟمزوهل٤م ، وم٘مد رأيٜم٤م ذم ؾمقر إقمراف 

واًمِمٕمراء واًمٜمٛمؾ أهن٤م ىمد أمجٚم٧م ومل شمقوح ًمٜم٤م ٟمققمٞم٦م اًمٕمذاب اًمذي أٟمزل قمغم ىمقم 

ًمقط ، ورأيٜم٤م اإلومّم٤مح واإلفمٝم٤مر ًمٜمققمٞم٦م اًمٕمذاب شمتجغم ذم ؾمقرة هقد اًمتل 

ضم٤مءت ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمٜمزوزم سمٕمد هذه اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ، وهق ُم٤م يقاومؼ ضمقه٤م اعمٜمذر 

اعمرقم٥م ويمذًمؽ ذم ؾمقرة احلجر ٟمرى هذا اإليْم٤مح ويٚمحظ أن اًمًقرشملم ىمد 

أو٤مومت٤م إمم اًم٘مّمص ُمـ ىمٌؾ جملء اعمالئٙم٦م وجملء اًم٘مقم وطمقار ًمقط ُمع ىمقُمف 

وطمقار اعمالئٙم٦م ُمٕمف ، صمؿ ٟمجد أن ؾمقرة هقد شمتٗمرد سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم طم٤مًم٦م ًمقط قمٚمٞمف 

اًمًالم وُم٤م اٟمت٤مسمف ُمـ وٞمؼ ويمرب سمام ٓ ٟمجده ذم همػمه٤م ُمـ اًمًقر ، وىمد سمٞمَّٜم٧ْم َأْن 

اًم٘مقم عم٤َّم ضم٤مءوا إمم سمٞم٧م ًمقط يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ جمٞمئٝمؿ يٕمٛمٚمقن اًمًٞمئ٤مت ، وهذا ُم٤م مل 

أًمٞمس ُمٜمٙمؿ رضمؾ  )يٚمحظ ذم ؾمقرة احلجر وٟمجد ومٞمٝم٤م هذا اًمتقسمٞمخ واإلٟمٙم٤مر 

أو مل ٟمٜمٝمؽ قمـ ) وأُم٤م ذم ؾمقرة احلجر وم٢مهن٤م شمٜم٘مؾ ًمٜم٤م شمقسمٞمخ ىمقُمف ًمف  (رؿمٞمد 

وٟمجده٤م شمْمٞمػ ؿمٞمئ٤ًم آظمر همػم جملء اًم٘مقم واًم٤ًمدة وهق جملء أهؾ  (اًمٕم٤معملم 

اعمديٜم٦م يًتٌنمون ومرطملم ، وشمْمٞمػ شمٙمرار اًمٜمٝمل قمـ اًمٗمْمٞمح٦م واإلظمزاء ، وىمد 

ورد ذًمؽ ذم ؾمقرة هقد ُمرة واطمدة ، وأُم٤م ؾمقرة هقد وم٘مد سمٞمٜم٧م أن اًم٘مقم يٕمٚمٜمقن 

قمـ قمدم طم٤مضمتٝمؿ ورهمٌتٝمؿ ذم اًمٜم٤ًمء سمام ٓ يٚمحظ ذم همػمه٤م ُمـ اًمًقر ، واًمًقرة 

سمٞمٜم٧م أىمَم ُم٤م هؿ ومٞمف وٟم٘مٚم٧م صقرة اًمٕمذاب قمغم وضمف أؿمد وأره٥م مم٤م ُم٣م 

                                                           

 . 199 - 198ومْمؾ طمًـ قم٤ٌمس ص / يٜمٔمر اًم٘مّمص اًم٘مرآين إحي٤مؤه وٟمٗمح٤مشمف د( )
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ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اًمًقر وٟمجد أن ؾمقرة احلجر وهل ٟم٤مزًم٦م سمٕمد ؾمقرة هقد ويقؾمػ 

واشمٌع أدسم٤مرهؿ وٓ يٚمتٗم٧م ُمٜمٙمؿ أطمد واُمْمقا طمٞم٨م  )شمْمٞمػ ىمقل اعمالئٙم٦م ًمٚمقط 

ومٞمٝم٤م إو٤موم٦م وذم حتديد اعمٙم٤من إو٤موم٦م ذم ( واشمٌع أدسم٤مرهؿ ) هٜم٤م ٟمجد  (شم١مُمرون 

وٟمجد احلدي٨م قمـ ُمققمد اًمٕمذاب ووىمتف ومٞمف  (واُمْمقا طمٞم٨م شم١مُمرون  )ىمقهلؿ 

شمالؤم ذم اًمتدرج طمٞم٨م سمٞمٜم٧م ؾمقريت هقد أن وىم٧م اًمٕمذاب حيؾ قمٚمٞمٝمؿ ص٤ٌمطم٤ًم 

وؾمقرة احلجر سمٞمٜم٧م أن اًمٕمذاب ي٠مشمٞمٝمؿ قمٜمد ذوق اًمِمٛمس ومٙم٤من اسمتداء اًمٕمذاب 

قمٚمٞمٝمؿ ُمع سمزوغ اًمٗمجر ويم٤مٟم٧م هن٤ميتف ُمع ذوق اًمِمٛمس ، وهبذا ٟمجد يمٞمػ 

شمٙم٤مُمٚم٧م اعمٕم٤مين ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ويمٞمػ شمٜم٤مُم٧م ُمتًٚمًٚم٦م قمغم طم٥ًم شمرشمٞم٥م 

اًمًقر ذم ٟمزوهل٤م ، ويمٞمػ أن يمؾ ؾمقرة أو٤موم٧م إمم اًمًقرة اًم٤ًمسم٘م٦م ُم٤م يقوح 

إمج٤مهل٤م أو ي١ميمد ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم سمديع يٗمّمح قمـ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز ذم 

. اًمذيمر احلٙمٞمؿ واهلل أقمٚمؿ 
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املبحح الجالح 

أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد وَ سٗاقْ يف سٕرة الذارٖات ، ٔالكىز 

: ما ورد يف سورة الذاريات  - 1

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ   ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  

ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ  چ   

 [ . 37 - 31: أي٤مت  ] ﴾   ڇ  ڇ

ضم٤مء اعمِمٝمد هٜم٤م ذم ؾمٞم٤مق ؾمقرة اًمذاري٤مت وهل هتتؿ سم٢مصم٤ٌمت وىمقع اًمٌٕم٨م 

واجلزاء وُم٤م ومٞمف ُمـ أطمقال وأهقال وشمٌلم سمٓمالن ُمزاقمؿ اعمٙمذسملم
()

 وُمـ صمؿ 

سمدأت سم٤مإلىم٤ًمم سمآي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م قمغم صدق وىمققمف ، وضم٤مء ذيمر ىمّم٦م ىمقم ًمقط 

قمغم ؾمٌٞمؾ اإلجي٤مز وٛمـ جمٛمققم٦م ىمّمص إُمؿ اعمٙمذسم٦م ًمتٙمقن قمؼمة وُمققمٔم٦م 

 ، وىمد ملسو هيلع هللا ىلصعمنميمل اًمٕمرب اًمذيـ يٕمروقن ويٙمذسمقن سمٞمقم اًمديـ وسمرؾم٤مًم٦م حمٛمد 

يم٤من اعمِمٝمد هٜم٤م ُمرشمٌٓم٤ًم سم٘مّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ٕٟمف ضم٤مء ذم صمٜم٤مي٤م طمدي٨م 

قمٜمدُم٤م ضم٤مءه اًمرؾمؾ ُمـ اعمالئٙم٦م ُمٌنميـ  ، وسمٕمد أن هدأت ٟمٗمًف وذه٥م قمٜمف إسمراهٞمؿ 

. اًمروع ؾم٠مل اعمالئٙم٦م ومٞمام ضم٤مءوا ُمـ أضمٚمف ومٝمؿ ٓ ي٠مشمقن إٓ ُٕمر ظمٓمػم وقمٔمٞمؿ 

                                                           

اًمًقرة ذم قمٛمقُمٝم٤م شمٕم٤مًم٩م أصقل اًمٕم٘مٞمدة يمام هل قم٤مدة اًمًقر اعمٙمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م ومٜمجده٤م هتتؿ ( )

سم٤مًمقاطمداٟمٞم٦م واإليامن سم٤مًمقطمل واًمرؾم٤مًم٦م واحل٤ًمب واجلزاء وًمٙمـ اإلهتامم سم٤مًمٞمقم أظمر وإصم٤ٌمت 

. اجلزاء واًمٕم٘م٤مب يم٤من سم٤مرزًا ذم اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ويٙم٤مد يٙمقن حمقره٤م اًمرئٞمس واهلل أقمٚمؿ 
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وم٠مضم٤مسمقه ، وُمـ هٜم٤م شم٘مدُم٧م ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم وىمد اىمؽمٟم٧م هب٤م ىمّم٦م 

سمذيمر ىمّم٦م  )ىمقم ًمقط وظمقًمػ ذم اًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمل ًمٚم٘مّمص هٜم٤م ومٙم٤من اًمٌدء 

إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ًمّمٚمتف اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مًمٕمرب طمٞم٨م يٕمتؼموٟمف أسم٤مهؿ إقمغم ، وىمد 

ضمرى احلدي٨م قمـ ُمنميمٞمٝمؿ ذم صدر اًمًقرة ، وظمقـمٌقا سمجرائٛمٝمؿ وؿمٜم٤مئٕمٝمؿ ، 

وذم ذيمر ىمّمتف ُمزيد شمٕمريض هبؿ ، ٕهنؿ مل يتٌٕمقا أسم٤مهؿ ومل يًػموا قمغم هنجف ذم 

(شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وقم٤ٌمدشمف 
( )

 . 

واًمًقرة ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م شمٜمٓمٌع سمجق احلزم واإلٟمذار ، شمِمػم إمم شمٌديد 

اًم٤ٌمـمؾ ، وىمد ضم٤مء اعمِمٝمد اعمٕمروض يريمز قمغم ذًمؽ طمٞم٨م أهٚمؽ اهلل ىمقم ًمقط وىمد 

د اهلل ذًمؽ اًم٤ٌمـمؾ سم٢مهاليمٝمؿ وضمٕمؾ اهلل سمٕمد ذًمؽ اًمدٓئؾ  اؾمتٗمحؾ سم٤مـمٚمٝمؿ ، ومٌدَّ

. قمغم قم٘مقسمتٝمؿ ُم٤مصمٚم٦م ٕوًمئؽ اعمٕمرولم ُمـ ُمنميمل اًمٕمرب 

: ما ورد يف سورة القمر - 2

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ﴿

ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 [ . 39 - 33: أي٤مت  ] ﴾   ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

ضم٤مء اعمِمٝمد هٜم٤م ذم ؾمٞم٤مق اإلٟمذار واًمتٝمديد يريمز قمغم صقرة وىمع اًمٕمذاب قمغم 

اًم٘مقم اعمٝمٚمٙملم وىمد محؾ ُمـ اإلٟمذار واًمتٝمقيؾ ُم٤م شمٜم٤مؾم٥م ُمع ؾمٞم٤مىمف وُمع ضمقِّ 

                                                           

 . 305ص / إسمراهٞمؿ اًمِمح٤مت حمٛمد / ظمّم٤مئص اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم د( )
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اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ذم اٟمٓم٤ٌمقمٝم٤م ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م قمغم ذًمؽ ذم إي٘م٤مع هيع ووم٘مرات 

ىمّمػمة قمرو٧م ًمٜم٤م صقر اإلهالك ُمتالطم٘م٦م شمٓمٌع ذم اًمٜمٗمقس هقهل٤م ، إن اعمِمٝمد 

هٜم٤م ذم طمٚم٘متف اعمٕمروو٦م ىمد شمٜم٤مؾم٥م ُمع ُمقوقع اًمًقرة وؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمذي هيتؿ سمٌٞم٤من 

ُمٙم٤مسمرة اعمنميملم ذم أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت وُم٤م اهتٛم٧م سمف ُمـ إٟمذارهؿ وزضمرهؿ سم٤مىمؽماب 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذي يٜمٙمروٟمف ، ومٙم٤من اعم٘مّمقد زضمر اعمٙمذسملم ُمـ ُمنميمل اًمٕمرب ذم 

 ملسو هيلع هللا ىلصذيمٝمؿ وإٟمٙم٤مرهؿ ًمٚمٌٕم٨م وأي٤مت اًمٌٞمٜم٤من اًمتل شمدل قمغم صدق رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

وعم٤َّم أسمرزت اًمًقرة شمّمٛمٞمؿ اعمٕمرولم ُمـ يمٗم٤مر ىمريش واؾمتٛمرارهؿ قمغم اًمتٙمذي٥م 

واإلقمراض اهتٛم٧م اًمًقرة سمٕمد ذًمؽ سمند وىم٤مئع اإلهالك واًمتدُمػم ًمٚمٛمٕمرولم 

اًم٤ًمسم٘ملم ًمٞمٙمقن ذًمؽ زضمرًا وشمرهٞم٤ًٌم ًم٘مٚمقهبؿ ، ويم٤من ًمٕمرض هذه احلٚم٘م٦م ُمـ ىمّم٦م 

ىمقم ًمقط وىمقُمف ُمقاوم٘م٦م سمديٕم٦م هلذا اًمًٞم٤مق وُمـ أضمؾ ذًمؽ ايمتٗمك سم٢ميراد يمٚمٛم٦م 

اًمتٙمذي٥م ذم أول اعمِمٝمد ، وىمد أهمٜم٧م قمـ ذيمر شمٗم٤مصٞمؾ ُم٤م دار سملم اًم٘مقم وٟمٌٞمٝمؿ 

ُمـ دقمقة وُمـ ضمدال اٟمتٝمك إمم اإلقمراض واًمتٙمذي٥م : ٕن اهلدف هٜم٤م هق اًمزضمر 

. واًمؽمهٞم٥م 

ومخٚمص اعمِمٝمد إمم ذيمر صقرة اًمٕمذاب واإلهالك هيٕم٤ًم ذم وم٘مرات ىمّمػمة 

وإي٘م٤مع هيع وذم شمت٤مسمع ُصقر اإلهالك ذم اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م وشمالطم٘مٝم٤م وىمد مجٕمٝم٤م 

ؾمٞم٤مق واطمد مم٤م ضمٕمؾ ذم اًمٜمٗمس ـمرىم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م ًمٚمٝمقل واًمره٦ٌم شمٙم٤مد أن هتقي 

سم٤مًم٘مٚمقب وشم٘مٓمع إٟمٗم٤مس ، وهٙمذا هق أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمؽميمٞمز قمغم ُم٤م 

يٜم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مق اًمًقرة وضمقه٤م وُمقوققم٤ًم ذم شمًٚمًؾ واًمتح٤مم سمديع يِمد اعمتٚم٘مل ٓ 

. يٗمٚمتف طمتك ي٘مػ قمٜمد اًمٕمؼمة واًمٕمٔم٦م 
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هذا ويٚمحظ أن ؾمقريت اًمذاري٤مت واًم٘مٛمر ومٞمٝم٤م شم٠ميمٞمد عم٤م ُم٣م ذم اًمًقر 

اًمٙمريٛم٦م أو إو٤موم٦م مل شمٚمحظ ذم شمٚمؽ اًمًقر وؾمقرة اًمذاري٤مت شم١ميمد أٟمف مل ي١مُمـ 

سمٚمقط أطمد ُمـ ىمقُمف ؾمقى أهؾ سمٞمتف ُم٤م قمدا اُمرأشمف وؾمقرة اًم٘مٛمر شمٌلم يمٞمٗمٞم٦م ٟمزول 

احلج٤مرة قمغم ىمقم ًمقط ، وأهن٤م أٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمًامء ، سمٞمٜمام ومٝمؿ هذا وٛمٜم٤ًم ومٞمام 

ؾمٌؼ ُمـ اًمًقر ، وشمْمٞمػ ؾمقرة اًم٘مٛمر وشمقوح ًمٜم٤م أن ٟمج٤مة ًمقط وجم٤موزشمف عمقاىمع 

اًمٕمذاب يم٤مٟم٧م ذم وىم٧م اًمًحر
()

 . 

وٟمراه٤م شمْمٞمػ إو٤موم٦م أظمرى مل شمٚمحظ ذم همػمه٤م ُمـ اًمًقر وهل ـمٛمس 

اعمالئٙم٦م ٕقملم ُمـ ذه٥م ُمنقم٤ًم إمم سمٞم٧م ًمقط يداومٕمقٟمف ذم ؿم٠من وٞمٗمف وهل ُمـ 

اًمًقر اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مسم٘م٦م ذم ٟمزوهل٤م قمغم ؾمقر إقمراف واًمِمٕمراء واًمٜمٛمؾ وهقد 

. واحلجر ومٙم٤من اًمٌٞم٤من ًمٚمٕمذاب وأُمره أؾمٌؼ ُمـ اإلهب٤مم واإلمج٤مل واهلل أقمٚمؿ 

                                                           

ُم٣م شمٌٞملم ًمٙمٞمٗمٞم٦م اعمج٤موزة وىمد هنق قمـ آًمتٗم٤مت ، واًمٜمٝمل قمـ آًمتٗم٤مت ٓ يٙمقن إٓ وهؿ ىمريٌقن ( )

ُمـ أرض اًمٕمذاب وًمٕمؾ جم٤موزهتؿ يم٤مٟم٧م ُمًتٛمرة ُمـ اًمًحر طمتك ـمٚمع قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٌح وهؿ ذم 

ؾمػمهؿ مل يٌتٕمدوا يمثػمًا قمـ أرض اًمٕمذاب أو ٕن هذا اًمٕمذاب اًمذي يم٤من ومٞمف رُمل سم٤محلج٤مرة وظمًػ 

ًمألرض يم٤مٟم٧م آصم٤مره سمٕمٞمدة شمّمؾ إمم اعمٙم٤من اًمذي اضمت٤مزوا إًمٞمف وم٠مُمروا سمٕمدم آًمتٗم٤مت وأن قمٚمٞمٝمؿ 

 .اعمقاصٚم٦م ذم اًمًػم واهلل أقمٚمؿ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

الفصن اخلاوص 

أسزار تٍٕع العالقات يف وٕقع املظّد وَ سٗاقْ يف قصة ِالك قًٕ طعٗب 

 

 : ُمٌحثلمُمؾ شوي         

  .(إقمراف واًمِمٕمراء  )ُم٤م ورد ذم ؾمقريت  : األول     املبحث

  .(هقد ، واًمٕمٜمٙمٌقت  )ُم٤م ورد ذم ؾمقريت  : الثاين ملبحثا    
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املبحح األٔه 

وا ٔرد يف سٕرت٘ األعزاف ٔالظعزاء 

: ما ورد يف سورة األعراف  (أ  )

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   ﴿: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم 

چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   

گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳ ﮴  

 [ . 86 - 85: أي٤مت  ] ﴾   ﮵

ں  ﴿ويًتٛمر احلقار واجلدال إمم أن ىم٤مل اعمأل ُمـ ىمقُمف ذم هن٤مي٦م اعمقىمػ 

 :  وم٠مقم٘مٌٝم٤م ذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ُمقضمزة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 . ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿

 ( 90 - 85 )واعمت٠مُمؾ يٚمحظ ـمقل اعمح٤مورة سملم ؿمٕمٞم٥م وىمقُمف ُمـ أي٦م 

واعمِمٝمد ضم٤مء هٜم٤م ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ ىمّم٦م ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف 

وم٤مًمٕمٓمػ ُمـ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م ، وىمد رضمع اًمٜمًؼ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ذم 

ىمّم٦م ىمقم ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ىمٌؾ ًمٞمٙمقن ذم ذًمؽ شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم اظمتالف ٟمًؼ 

ىمّم٦م ىمقم ًمقط ٓظمتالف ؿم٠مهنؿ طمٞم٨م مجٕمقا سملم اًمنمك واًمرذيٚم٦م ذم شمٗمرد مل 
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يًٌ٘مٝمؿ سمف أطمد ُمـ اًمٕم٤معملم ، ومل ي٠مت أطمد ُمـ سمٕمدهؿ سمٛمثؾ ُم٤م أشمقا سمف يم٘مقم 

قمٚمٞمف ُمع  (إمم  )ًمدًٓم٦م طمرف  (أرؾمٚمٜم٤م  )ؿمٕمٞم٥م ومٙم٤من اًمٕم٤مُمؾ ُم٘مدرًا سمٕمد اًمقاو سمـ 

دًٓم٦م ؾمٌؼ ٟمٔمػمه ذم ىمّم٦م ٟمقح أول اًم٘مّمص اعمًتٕمرو٦م ذم ؾمقرة إقمراف 

 . (وأرؾمٚمٜم٤م إمم ُمديـ  )واًمت٘مدير يٙمقن 

وىمد ضم٤مء اعمِمٝمد وٛمـ اًم٘مّمص اعمٕمروو٦م ًمألُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م 

قمـ ـمٌٞمٕم٦م أصح٤مب اجلٜم٦م وأصح٤مب اًمٜم٤مر وُمِم٤مهب٦م ه١مٓء وأوًمئؽ ًمألرض اًمٓمٞم٦ٌم 

وإرض اخلٌٞمث٦م ، ومٕمرض ُمـ اعمِمٝمد رومض اًم٘مقم ًمٚمخػم اًمذي ضم٤مء سمف ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف 

اًمًالم ومٝمق ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل ضمحدوا هب٤م رهمؿ ُم٤م يم٤من حي٤مول ذم هدايتٝمؿ وه٤مهل اخل٤ممت٦م ذم 

اعمِمٝمد شمٌلم اٟمتٝم٤مء اًم٘مقم إمم اًمرومض واًمتٙمذي٥م ومٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم هيٕم٦م ُمقضمزة شمّمقر 

احلًؿ اًمنيع سمٕمد اإلُمٝم٤مل اًمٓمقيؾ ، إن قمدم شم٘مٌٚمٝمؿ ًمٚمخػم ضمٕمٚمٝمؿ يمٛمثؾ إرض 

.اخلٌٞمث٦م اًمٜمٙمدة اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اخلػم وٓ شمًتٗمٞمد ُمٜمف   

يمام أن اعمِمٝمد ضم٤مء ُمقاوم٘م٤ًم عمقوقع اًمًقرة ذم اهتامُمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مٞمدة طمٞم٨م همٚم٥م 

قمٚمٞمف قمرض دقمقة ؿمٕمٞم٥م إمم اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م ىمقسمٚم٧م سمف ُمـ صدَّ وإقمراض ومٙم٤من 

. ذًمؽ ُمالئاًم ًمًٞم٤مق اًمًقرة وُمقوققمٝم٤م 

وًمٕمؾ ُمقىمػ ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف هٜم٤م يٕمد ُمـ اعمقاىمػ اعمت٘مدُم٦م ذم 

دقمقشمف طمٞم٨م سمدأ يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ، وهل شمٚمؽ اعم٘مقًم٦م اًمتل ىم٤مهل٤م 

ومٙم٤من اهلدف هٜم٤م يمام  (ىم٤مل ي٤م ىمقم اقمٌدوا اهلل ُم٤م ًمٙمؿ ُمـ إًمف همػمه  )اًمرؾمؾ ُمـ ىمٌٚمف 

يم٤من اهلدف ذم اعمِم٤مهد اعمٕمروو٦م ُمـ ىمٌؾ هيتؿ سمتّمقير ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مٞمدة وـمري٘م٦م 

اًمتٌٚمٞمغ وـمٌٞمٕم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مقم هل٤م ، واعمالطمظ هٜم٤م أن اعمِمٝمد ومٞمف إـم٤مًم٦م ذم قمرض ُم٤م 
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دار سملم ؿمٕمٞم٥م وىمقُمف إذا ىمقرن سمام ؾمٌ٘مف ذم اًمًقرة ُمـ قمرض دقمقة اًمرؾمؾ 

ٕىمقاُمٝمؿ ٕن دقمقة ؿمٕمٞم٥م شمْمٛمٜم٧م ؿمٞمئ٤ًم آظمر همػم ىمْمٞم٦م اًمتقطمٞمد وهل ىمْمٞم٦م 

اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اًمتل اٟمحرف ومٞمٝم٤م اًم٘مقم قمـ احلؼ إمم اًم٤ٌمـمؾ وديـ اهلل شمٕم٤ممم هق 

ديـ اًمتٙم٤مُمؾ وًمٞمس سمٛمٕمزل قمـ طمٞم٤مة اًمٌنم وقمـ ُمٕم٤مُمالهتؿ ، وؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف 

ضم٤مء يدقمق ىمقُمف إمم اًمتقطمٞمد وإمم إطم٘م٤مق احلؼ ذم اإليٗم٤مء سم٤مًمٙمٞمؾ واعمٞمزان واًمٌٕمد اًمًالم 

قمـ اإلوم٤ًمد ذم إرض ، وُمقىمٗمف هٜم٤م يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٜمّمح واإلرؿم٤مد وٓ يٚمٛمح ذم دقمقشمف هٜم٤م 

اًمتٝمديد ، سمؾ اًمتحذير اًمٚمٓمٞمػ دون اًمتٍميح سم٤مًمٕمذاب ، وهذا يتْمح ُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م 

 . (اقمٌدوا اهلل  )إواُمر اًمتل صدرت ُمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مد ىم٤مل هلؿ 

 وٓ شمٌخًقا اًمٜم٤مس  )وأقم٘م٥م ذًمؽ سم٤مًمٜمٝمل  (وأوومقا اًمٙمٞمؾ واعمٞمزان  )

 وذيمرهؿ سمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ( وٓ شمٗمًدوا ذم إرض سمٕمد إصالطمٝم٤م  ) (أؿمٞم٤مءهؿ 

واٟمٔمروا يمٞمػ  )صمؿ يم٤من إُمر إظمػم ذم ىمقًمف  (واذيمروا إذ يمٜمتؿ ىمٚمٞماًل ومٙمثريمؿ  )

ًمٚمح٨م وآقمت٤ٌمر ومل يٙمـ ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمتٝمديد ، وهذا ُم٤م  (يم٤من قم٤مىم٦ٌم اعمٗمًديـ 

ي١ميمد يمقن هذا اعمقىمػ ُمـ اعمقاىمػ إومم ، وظمّمقص٤ًم قمٜمدُم٤م ٟمت٠مُمؾ ذم شمرشمٞم٥م 

. ٟمزول ؾمقرة إقمراف وهل ُمـ اًمًقر اعمت٘مدُم٦م ذم شمرشمٞم٥م اًمٜمزول 

ويؼمز ذم اعمِمٝمد هٜم٤م إقمراض اعمأل وهؿ اًم٤ًمدة وإذاف ُمـ ىمقُمف وذم هذه 

 ذم اسمتداء دقمقشمف ًم٘مقُمف ، وم٤مًم٤ًمدة ُمـ ىمقُمف ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمقرة ُم٤م يِم٤مهبٝم٤م ذم ووع حمٛمد 

يم٤مٟمقا هؿ ُمـ يّمد اًمٜم٤مس قمـ دقمقشمف ويٕمٚمٜمقن اًمتحذير واًمتٝمديد ًمٙمؾ ُمـ يتٌع 

دقمقشمف يمام ومٕمؾ ىمقم ؿمٕمٞم٥م ذم صدِّ اًمٜم٤مس قمـ دقمقشمف وإؿم٤مقم٦م اًمتٝمديد واًمتحذير 

وؿمٕمٞم٥م هٜم٤م ذم ُمقىمٗمف إول مل يٜم٤مد ىمقُمف إٓ ُمرة واطمدة وهق ُم٤م يقوح ًمٚمٛمت٠مُمؾ 
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يمقن هذا اعمقىمػ ُمـ اعمقاىمػ إومم ، إٟمف هٜم٤م يًتٛمٞمؾ ىمقُمف ويٜمّمحٝمؿ وٟم٤مؾم٥م 

ذم هذا اعمقىمػ أن يٕمدد أظمٓم٤مء اًم٘مقم واٟمحراوم٤مهتؿ سمام ٓ ٟمجده ذم اًمًقر اًمت٤مًمٞم٦م 

واًمتل شمٕمؼم قمـ اعمقاىمػ اًمت٤مًمٞم٦م ، وم٘مد ذيمر هٜم٤م ُمـ قمٞمقهبؿ ووالٓهتؿ ُمع ُم٤م هؿ 

قمٚمٞمف ُمـ اًمنمك ، قمدم اإليٗم٤مء سم٤مًمٙمٞمؾ واعمٞمزان ، سمخس اًمٜم٤مس ذم طم٘مقىمٝمؿ ، 

ؾمٕمٞمٝمؿ ذم اإلوم٤ًمد ذم إرض وصد اًمٜم٤مس قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ، واعمِمٝمد وىمد قُمرض 

ومٞمف ُمقىمػ اعمأل ُمـ ىمقم ؿمٕمٞم٥م يٚمحظ ومٞمف أن اعمأل واًم٤ًمدة مل حيتٛمٚمقا دقمقة ؿمٕمٞم٥م 

وم٤ًمرقمقا وسم٤مدروا ُمـ أول ُمرة وذم أول ُمقىمػ هلؿ ُمع ؿمٕمٞم٥م سمتٝمديده سم٤مإلظمراج 

أو اًمٕمقدة
()

 ذم ُمٚمتٝمؿ وهذه هل قم٤مدة ؾم٤مدة اًم٘مقم اعمتٙمؼميـ ، إهنؿ ٓ يريدون 

اًمٜمزول إمم احلؼ ذم إشم٤ٌمع ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم : ٕن ذًمؽ يٌٕمدهؿ قمـ قمٚمقهؿ 

وإوم٤ًمدهؿ وؾمٞمٓمرهتؿ ، وهٙمذا هل صقرة اعمأل اعمًتٙمؼميـ ذم يمؾ قمٍم وزُمـ 

ًم٘مد شمقاومؼ قمرض اعمِمٝمد هٜم٤م ُمع ؾمٞم٤مىمف وضمقِّ اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م اجل٤مُمع ُم٤م سملم 

 ًمتٙمقن شمثٌٞمت٤ًم ًمف ملسو هيلع هللا ىلصاعماليٜم٦م واإلٟمذار وشمقاومؼ ُمع شمرشمٞم٥م اًمًقرة ذم ٟمزوهل٤م قمغم حمٛمد 

وشمًٚمٞم٦م شمت٤مسمع شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ُمـ دقمقشمف وُم٤م يٚم٘م٤مه ُمـ قمٜم٧م ذم ُمقاضمٝم٦م يمٗم٤مر ُمٙم٦م 

اعمٚمحديـ ، هذا ويٚمحظ مم٤م ؾمٌؼ ذم ؾمقرة إقمراف ذم ذيمره٤م ًم٘مّمص إُمؿ 

اعمٝمٚمٙم٦م طمتك ٟمّمؾ إمم ىمّم٦م ىمقم ؿمٕمٞم٥م ٟمجد وطمدة اًمًٞم٤مق اعمتّمؾ اًمذي شمراسمٓم٧م 

ُمِم٤مهده ذم ؾمقق أٟم٤ٌمء ىمقم ٟمقح وهقد وص٤مًمح وًمقط وؿمٕمٞم٥م ، وٟمرى اًمًقرة 

                                                           

ظمٓم٤مب ضم٤مء قمغم ـمريؼ اًمتٖمٚمٞم٥م ، ويٗمٞمد ذًمؽ أن ُمـ آُمـ  (أو ًمتٕمقدن ذم ُمٚمتٜم٤م  )ىمقل اعمًتٙمؼميـ ( )

سمِمٕمٞم٥م يم٤مٟمقا ىمٌؾ إيامهنؿ ذم ُمٚم٦م ىمقُمٝمؿ وأُم٤م ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم وم٘مد يم٤من ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ اًمنمك 

. سمٗمْمٚمف شمٕم٤ممم 
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ڳ  ﴿شمِمػم إمم هذه اًمقطمدة واًمؽماسمط سمام ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد ذيمر هذه اعمِم٤مهد 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 [ - 109 ] أي٦م ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 ٟمراه٤م شمِمػم إمم هذا اًمؽماسمط ﴾ ڳ ڱ ﴿إقمراف ، إن اإلؿم٤مرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وآحت٤مد ذم اعمْمٛمقن واًمًٞم٤مق اًمقاطمد ، وٟمراه٤م شمٚمخص اهلدف ُمـ إيراد هذا 

 ﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿اًم٘مّمص وشمٚمتٗم٧م أي٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إمم اًمتٕمريض سمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م أي أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٞمٓمٌع قمغم ىمٚمقهبؿ ُمثؾ ُم٤م ـمٌع قمغم ىمٚمقب 

اعمٙمذسملم ُمـ ىمقم ٟمقح وهقد وص٤مًمح ، وًمقط ، وىمقم ؿمٕمٞم٥م ، وؾمٞمٓمٌع اهلل قمغم يمؾ ىمٚم٥م 

يم٤مومر ُمٚمحد ٓ يرشميض دقمقة احلؼ ويٕمرض قمٜمٝم٤م ، إن اًمًقرة شمتالطمؿ وشمؽماسمط ذم إرؾم٤مهل٤م 

.ًمٚمتحذير واإلٟمذار عمـ أٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ هذه أي٤مت   

ما ورد يف سورة الشعراء (ب  )
()

 : 

ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ﴿: ي٘مقل اهلل شمٕم٤مل 

ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ  ىئىئ  ی  ی  

ی      ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  

ٱ  ٻ  خت   مت   ىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح   

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

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  

                                                           

. ؾمٌؼ شمٗمّمٞمؾ واؾمع قمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت واًمدىم٤مئؼ ًمٚمٛمِم٤مهد اعمٕمروو٦م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ومٞمام ؾمٌؼ ( )
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ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  

 [ . 189 - 176: أي٤مت  ] ﴾   ڇ      ڇ

ضم٤مء اعمِمٝمد وٛمـ ُمِم٤مهد اإلهالك ًمألُمؿ اًمٖم٤مسمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمًقرة وهل هتتؿ 

سمٕمرض ُمقىمػ اعمنميملم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وـمٚمٌٝمؿ ًمٚمٛمٕمجزات احلًٞم٦م همػمه 

ومج٤مءت اًم٘مّمص وهل شمٕمرض ُمٕم٤مٟمدة إىمقام وُمٕم٤مروتٝمؿ ًمدقمقة رؾمٚمٝمؿ شمًٚمٞم٦م 

 ذم إقمراض ىمقُمف وُمٙم٤مسمرهتؿ ، وًمذا قمرض ممـ اعمِمٝمد هٜم٤م ُم٤م يقاومؼ ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمرؾمقل 

هذا اًمًٞم٤مق ومٗمّمؾ ذم قمرض ُم٤م دار سملم ؿمٕمٞم٥م وىمقُمف ، وُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ 

إقمراض ويٌ٘مك هٜم٤م ُمٕمروم٦م ُم٤م متٞمز سمف هذا اعمقىمػ ُمـ ظمّمقصٞم٦م قمـ همػمه ُمـ 

اعمقاىمػ اًم٤ًمسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م ، وم٤معمقىمػ هٜم٤م يٛمثؾ اعمقىمػ اًمث٤مين سمٕمد اعمقىمػ اًمذي 

ىئ ىئ ی ی  ﴿ؾمٌؼ ذم ؾمقرة إقمراف يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م يٚمحظ ذم ىمقًمف ًم٘مقُمف 

 شمرك إُمر سم٤مًمٕم٤ٌمدة هلل وطمده ومل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م ﴾مئ ىئ يئ   ی ی جئ حئ

اقمتامدًا قمغم ُم٤م ضم٤مء ىمٌؾ هذه اًمًقرة ذم اعمقىمػ اًم٤ًمسمؼ ذم ؾمقرة إقمراف وهل 

 ٟم٤مزًم٦م ىمٌؾ ؾمقرة اًمِمٕمراء وهق ذم دقمقشمف هلؿ ذم ؾمقرة إقمراف ىم٤مل 

 ومٚمام مل يًتجٞمٌقا ًمف ىم٤مل هلؿ ذم اعمقىمػ اًمث٤مين ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿

وذم ذًمؽ شمقسمٞمخ وإٟمٙم٤مر ًمٕمدم اشم٘م٤مئٝمؿ وحتريؽ وطم٨م قمغم حت٘مٞمؼ  (أٓ شمت٘مقن  )هٜم٤م 

وىمد ظمال  (إين ًمٙمؿ رؾمقل أُملم  )ذًمؽ ، صمؿ ٟمراه هٜم٤م يٚمخص هلؿ ُمقىمٗمف ذم ىمقًمف 

ذًمؽ ُمـ ؾمقرة إقمراف ٕٟمف هٜم٤م يزيد ُمـ احل٨م واحلض قمغم حت٘مٞمؼ اًمت٘مقى 

وهق هٜم٤م ٓ  (وم٤مشم٘مقا اهلل وأـمٞمٕمقن  )واًمٌٕمد قمـ اإلقمراض ، وىمد اشمٌع ذًمؽ سم٘مقًمف 

يٜم٤مدهيؿ طمٞم٨م ٟم٤مداهؿ ذم اعمقىمػ إول وىمد هٞم٠م ذًمؽ ًمٚمٛمقىمػ اًمث٤مين ويٚمحظ أٟمف 
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جيٛمع سملم آؾمتامًم٦م واًمتحذير وأن اًمتخقيػ هلؿ ي٠ميت ذم فمؾ اًمتقضمٞمف واًمتذيمػم يمام 

 . (واشم٘مقا اًمذي ظمٚم٘مٙمؿ واجلٌٚم٦م إوًملم  )يٌدو ُمـ ظمالل إُمر سم٤مًمت٘مقى 

وي٠ميت سمٕمد ذًمؽ ُمقىمػ اًم٘مقم وًمٙمٜمف هٜم٤م يزداد ؾمقءًا واومؽماًء طمٞم٨م اهتٛمقا 

ٟمٌٞمٝمؿ سم٤مًمًحر واًمٙمذب ، وأيمدوا ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًم٘مٍم سم٢مٟمام يِمػمون سمذًمؽ إمم 

أن اًمًحر واًمٙمذب ومٞمف فم٤مهر سملم ٓ جيٝمٚمف أطمد ، وهذا يِمػم إمم ؿمدة ؾمخٗمٝمؿ 

وم٠مؾم٘مط قمٚمٞمٜم٤م يمًٗم٤ًم  )وُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ُمـ إقمراض وصد وازداد واحتدي٤ًم ذم ىمقهلؿ 

 . (ُمـ اًمًامء إن يمٜم٧م ُمـ اًمّم٤مدىملم 

ومٝمٜم٤م ٟمٚمحظ أن اًم٘مقم ىمد ازدادوا ذم ؾمخريتٝمؿ وإقمراوٝمؿ قمـ ُمقىمٗمٝمؿ ذم 

ؾمقرة إقمراف وازدادت ؿمٜم٤مقمتٝمؿ وحتدهيؿ ًمٜمٌٞمٝمؿ واٟمٍماومٝمؿ قمٜمف ، ومج٤مء إيراد 

اًمٕم٤مىم٦ٌم واًمٜمتٞمج٦م ُمقضمزة هيٕم٦م ، ويمؾ ذًمؽ يتقاومؼ ُمع ُمقوقع اًمًقرة وؾمٞم٤مىمٝم٤م 

وضمقه٤م ويتالءم ُمع اًمؽمشمٞم٥م اًمٜمزوزم ًمٚمًقرة وهل ؾمقرة شمتًؿ سم٤مإلي٘م٤مع اًمنيع 

اعمريح ذم وم٘مرات ىمّمػمة يتت٤مسمع ومٞمٝم٤م قمرض أطمقال إُمؿ ُمع رؾمٚمٝمؿ وىمد أقمروقا 

 اًمتًٚمٞم٦م واًمتني٦م ، وقمٜمد ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمالئؼ سملم ملسو هيلع هللا ىلصويمذسمقا ًمتث٧ٌم ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل 

اًمًقر ذم ُمِم٤مهده٤م ٟمجد أن ؾمقرة إقمراف يم٤من احلقار ومٞمٝم٤م يدور سملم ؿمٕمٞم٥م 

قمٚمٞمف اًمًالم واعمأل ُمـ ىمقُمف وهؿ ؾم٤مدة اًم٘مقم وأذاومٝمؿ ، وهؿ ُمـ شمٙمؼم قمغم 

اًمدقمقة وأقمٚمٜمقا احلرب قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمذ أول ٟمداء يٜم٤مديف ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم يدقمق ومٞمف 

إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ، ًم٘مد أقمٚمٜمقا اإلقمراض واًمتحدي وآؾمتٙم٤ٌمر طمتك إهنؿ 

هددوا ؿمٕمٞم٤ًٌم وُمـ آُمـ ُمٕمف سم٤مإلظمراج واإلسمٕم٤مد ُمـ ىمريتٝمؿ إن مل يٕمقدوا إمم 

ُمٚمتٝمؿ، وهذا يدل قمغم اؾمتٌدادهؿ وؾمٞمٓمرهتؿ قمغم اًم٘مري٦م ، وًمذًمؽ ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م 
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وُم٤م يٙمقن ًمٜم٤م أن ٟمٕمقد ومٞمٝم٤م إٓ أن يِم٤مء اهلل رسمٜم٤م وؾمع  )قمٚمٞمف اًمًالم رادًا قمٚمٞمٝمؿ 

وخيتؿ اعمِمٝمد سمآظمر ىمقل ًمٚمٛمأل حيذرون ومٞمف ىمقُمٝمؿ ُمـ اشم٤ٌمع  (رسمٜم٤م يمؾ رء قمٚماًم 

ؿمٕمٞم٥م ، وهلذا مل خيؾ اعمقىمػ هٜم٤م ُمـ اًمتحذير واًمتٝمديد ُمـ ىمٌؾ ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف 

وًمٙمٜمف قمٚمٞمف  (وم٤مصؼموا طمتك حيٙمؿ اهلل سمٞمٜمٜم٤م وهق ظمػم احل٤ميمٛملم  )اًمًالم ذم ىمقًمف 

اًمًالم ُمع ذًمؽ مل يٞم٠مس ذم أول ًم٘م٤مءاشمف سمؾ ىم٤مل ُم٤م يٌلم أُمٚمف ذم هدايتٝمؿ طمٞم٨م ىم٤مل 

وأُم٤م ؾمقرة  (قمغم اهلل شمقيمٚمٜم٤م رسمٜم٤م اومتح سمٞمٜمٜم٤م وسملم ىمقُمٜم٤م سم٤محلؼ وأٟم٧م ظمػم اًمٗم٤محتلم  )

اًمِمٕمراء وم٢مهن٤م ىمد أو٤موم٧م إمم ؾمقرة إقمراف إُمر سم٤مًمت٘مقى وأو٤موم٧م سمٞم٤مٟمف قمٚمٞمف 

اًمًالم ًمقفمٞمٗمتف ، ومام هق إٓ رؾمقل أُملم ُمـ اهلل يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ـم٤مقمتف ٓ يٌتٖمل ُمٜمٝمؿ 

أضمرًا أو ؿمٞمئ٤ًم يدقمقه إمم هذه اًمدقمقة همػم اسمتٖم٤مء هدايتٝمؿ إمم احلؼ ، إٟمف يريمز ذم 

ظمٓم٤مسمف هٜم٤م قمغم قم٤مُم٦م ىمقُمف ويم٤من ظمٓم٤مسمف ذم ؾمقرة إقمراف يريمز قمغم اعمأل يدل قمغم 

وٓ شم٘مٕمدوا سمٙمؾ ساط شمققمدون وشمّمدون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ آُمـ  )ذًمؽ ىمقًمف 

وهذا هق قمٛمؾ اعمأل ُمـ اًم٘مقم اًمذيـ سمٞمدهؿ اًمًٞمٓمرة وهؿ ُمـ  (وشمٌٖمقهن٤م قمقضم٤ًم 

يًٕمك إمم صد اًمٜم٤مس قمـ اًمدقمقة ، وسمذًمؽ ٟمراهؿ ذم طمقارهؿ ُمع ٟمٌٞمٝمؿ ذم ؾمقرة 

إقمراف حيذرون ىمقُمٝمؿ ُمـ اشم٤ٌمع ؿمٕمٞم٥م وأُم٤م ؾمقرة اًمِمٕمراء وم٢مهن٤م شمْمٞمػ  أيْم٤ًم 

 وسمتت٤مسمع اًم٘مقل ﴾ جت حت خت ﴿ ﴾ حب خب مب ىب ﴿ىمقًمف 

ٱ ٻ ٻ  ﴿ومٞمٝم٤م ي١ميمد ومٞمف هنٞمف اًم٤ًمسمؼ ذم ؾمقرة إقمراف وزاد هٜم٤م ىمقًمف 

وًمٙمـ اًم٘مقم أمجٕمقا هٜم٤م قمغم يمذسمف واومؽمائف قمٚمٞمٝمؿ ، واهتٛمقه  ﴾ ٻ ٻ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿سم٤مًمًحر وازدادوا حتدي٤ًم وشمٙمذي٤ًٌم عم٤م ىم٤مًمقا 

 ويٚمحظ أن اًمًقرشملم ختتتامن سمٌٞم٤من اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم إجي٤مز يتٜم٤مؾم٥م يمؾ ﴾ ڦ ڦ
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واطمد ُمٜمٝمام ُمع اعمِمٝمد شمٜم٤مؾم٤ًٌم حمٙماًم وسمديٕم٤ًم وعم٤م يم٤من اًم٘مقم ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء 

يتحدون سمٞمٜم٧م اخل٤ممت٦م سم٠مهنؿ ُأظمذوا سمٕمذاب يقم اًمٔمٚم٦م وسمٞمٜم٧م سم٠مٟمف يم٤من قمذاب يقم 

قمٔمٞمؿ ذم إجي٤مز يٜمٌئ قمـ هقم٦م زواهلؿ ، واًمًقرة هٜم٤م سمٞمٜم٧م ضم٤مٟم٤ًٌم ضمديدًا وووحتف 

وهق أن قمذاب اًم٘مقم سم٤مًمٔمٚم٦م وهق قمذاب ضم٤مءهؿ ُمـ ومقىمٝمؿ وهل اًمّم٤مقم٘م٦م اًمتل 

أهٚمٙمتٝمؿ وأرضمٗم٧م هبؿ إرض ، وُمـ هٜم٤م ٟمدرك يمٞمػ شمتٜم٤مُمك اعمِم٤مهد وصقر 

اإلهالك ُمع اعمقاىمػ وُم٤م اطمتِمد ومٞمٝم٤م ُمـ طمقارات وًم٘م٤مءات حمتدُم٦م سملم اًمٜمٌل 

. وىمقُمف واهلل أقمٚمؿ 
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املبحح الجاٌ٘ 

 (ِٕد ، ٔالعٍهبٕت  )وا ٔرد يف سٕرت٘ 

: ما ورد يف سورة هود  (أ  )

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  

ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

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

﮸  ﮹ ﮺   ﮻  ﮼  ﮽     ﮾  ﮿  ﯀  ﯁              

         وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

: أي٤مت  ] ﴾   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ

84 - 89 . ] 

ضم٤مء اعمِمٝمد ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف سم٤مًمقاو ُمـ ىمٌٞمؾ قمٓمػ اًم٘مّم٦م قمغم اًم٘مّم٦م 

وىمد ضم٤مءت اًم٘مّم٦م ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمزُمٜمل اعمتًٚمًؾ سمٕمد ىمّم٦م ىمقم ًمقط ، وهل ذم 

 وُم٤م يٛمر سمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلصؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ يمٗم٤مر ىمريش وقمٜمتٝمؿ وُم٤م يقاضمٝمقن سمف اًمٜمٌل 

ؾ ذم قمرض دقمقة ؿمٕمٞم٥م ًم٘مقُمف وُم٤م  وٞمؼ ُم٘م٤مسمؾ ضمداهلؿ وشمٙمذيٌٝمؿ ، وًمذًمؽ وُمّمِّ

يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ إقمراٍض وصد ويمؾ ذًمؽ ضم٤مء ُمالئاًم ًمٚمًٞم٤مق وُمقوقع اًمًقرة ذم 
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اهتامُمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مٞمدة واظمتٍم ذم إيراد اًمٕم٤مىم٦ٌم هيٕم٦م ُمقضمزة شمٚم٘مل فمالل اًمتحذير 

.  وُمـ آُمـ سمف ملسو هيلع هللا ىلصواًمره٦ٌم وشم٨ٌم شم٤ٌمؿمػم اًمٜمٍم واًمٗمرج ًمٚمرؾمقل 

وًم٘مد ُمرَّ شمٗمّمٞمؾ ُمالَءُم٦م اًم٘مّمص ًمألُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م ًمًٞم٤مق اًمًقرة ، ويٌ٘مك هٜم٤م 

ُمٕمروم٦م ُم٤م ذم هذا اعمِمٝمد ُمـ شمدرج وشمالؤم ُمع ُم٤م ورد ُمـ ىمٌٚمف ُمـ ُمقاىمػ ، 

وم٤معمقىمػ هٜم٤م يٛمثؾ اعمقىمػ اًمث٤مين ًمٚمٛمقىمٗملم اًم٤ًمسم٘ملم ذم ؾمقريت إقمراف واًمِمٕمراء 

طمٞم٨م ٟمجد ٟمداء ؿمٕمٞم٥م ًم٘مقُمف هٜم٤م يٙمثر وحتذيره هلؿ سم٤مًمٕمذاب ي٠ميت ومٞمف اًمتٍميح ذم 

 . ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ىمقًمف 

صمؿ هق حيذرهؿ مم٤م طمؾ سم٤مُٕمؿ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ىمقم ٟمقح وهقد وص٤مًمح ويذيمرهؿ 

ٿ ٿ ٿ  ﴿سمٛمـ اضمت٤مًمتٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م وهؿ ىمريٌقا قمٝمد هبؿ ، أٓ وهؿ ىمقط ًمقط 

 إن اعمقىمػ هٜم٤م ومٞمف شمٓمقيؾ حيتدم ومٞمف احلقار ويٙمثر ومٞمف ٟمداء ﴾ ٹ ٹ

ؿمٕمٞم٥م ًم٘مقُمف سمام مل ٟمٚمحٔمف ُمـ ىمٌؾ ومٞمام ؾمٌؼ ُمـ ُمقاىمػ ، وم٘مد ٟم٤مداهؿ يمام ٟم٤مداهؿ ذم 

 . ﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ؾمقرة إقمراف إمم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم 

 وذم ىمقًمف ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿صمؿ يتت٤مسمع اًمٜمداء ذم ىمقًمف 

  وذم ىمقًمف ﴾ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﴿

  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 وىم٤مل ذم هن٤مي٦م ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿وىم٤مل ردًا قمٚمٞمٝمؿ 

ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿احلقار ممٝمدًا هلؿ سمٕمد أن صٛمٛمقا قمغم إقمراوٝمؿ 
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ر ًمٜم٤م ُمٕم٤مٟم٤مة اًمٜمٌل اًمٙمريؿ وهق حي٤مول اؾمتٜم٘م٤مذ ىمقُمف ﴾ ں ں  ويمؾ ذًمؽ يّمقِّ

وهدايتٝمؿ ىمٌؾ أن حيؾ هبؿ اًمٕمذاب وهق مل يٜم٤مدهؿ قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م إٓ ٕن اًم٘مقم 

ىمد اٟمٍمومقا قمٜمف ومل ي٤ٌمًمقا سمٙمالُمف ، وىمد رأيٜم٤م ُمـ ىمٌؾ يمٞمػ شمدرج ذم دقمقشمف طمٞم٨م 

مل ٟمٚمحظ ذم اعمقىمػ إول إٓ ٟمداًء واطمدًا سمٞمٜمام خيٚمق اعمقىمػ اًمث٤مين ُمـ اًمٜمداء ، ومٚمام 

رآهؿ ازدادوا سمٕمدًا وإقمراو٤ًم ذم هذا اعم٘م٤مم ضمدد اًمٜمداء وأيمثر ُمٜمف طمرص٤ًم ُمٜمف قمغم 

ًمٗمتٝمؿ إًمٞمف ، وذم ذًمؽ شمّمقير عمٕم٤مٟم٤مشمف قمٚمٞمف اًمًالم وقمزيٛمتف ذم إصالح ىمقُمف ، صمؿ 

إن اًم٘مقم هٜم٤م ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ دقمقة ؿمٕمٞم٥م ٟمراهؿ يزدادون هتٙماًم واؾمتٝمزاًء 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿وؾمخري٦م طمٞم٨م ي٘مقًمقن 

﮴  ﴿ وشمٔمٝمر اًمًخري٦م ضمٚمٞم٦م ذم ىمقهلؿ ﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 صمؿ أيمدوا قمدم ضمدوى دقمقشمف سمتٞمئٞمًف ُمٜمٝمؿ همػم  ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿ُم٤ٌمًملم ذم ؾمخري٦م وحتٍد وهتديد 

 إهنؿ هٜم٤م ىمد سطمقا سمام مل يٍمطمقا سمف ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ُمـ ىمٌؾ وأقمٚمٜمقا ًمف هتديدهؿ وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ دقمقشمف سمام ٓ يدع جم٤مًٓ ًمٚمٜمٔمر ذم اًمٕمقدة 

إمم دقمقهتؿ ُمرة أظمرى ، وهق هٜم٤م ىمد أيمثر ُمـ ٟمدائٝمؿ ودقمقهتؿ وم٤مؿمتد اجلدل 

وشمّم٤مقمد اإلٟمذار وهٙمذا ٟمجد اًمتدرج ذم اعمقاىمػ سمام يالئؿ ضمقَّ اًمًقرة 

وُمقوققمٝم٤م وؾمٞم٤مىمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م ذم اًمٜمزول ، وٟمرى ؾمقرة هقد شمٕمجؾ سمذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم 

واًمٜمتٞمج٦م سمٕمد احلقار اًمٓمقيؾ واجلدال اًم٤ًمظمـ ومتؼمز ًمٜم٤م ٟمج٤مة ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم 

وُمـ آُمـ سمف وطمًـ إسمراز اًمٜمج٤مة هٜم٤م سمٕمد اًمتٝمديد واًمتققمد ُمـ ىمقُمف ًم٘مد أٟمجك اهلل 
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ٟمٌٞمف وأظمذ اًمٔم٤معملم ذم هقم٦م يم٠من مل يٙمـ هلؿ طمٞم٤مة ُمـ ىمٌؾ ، ويمؾ هذه اًمٚمٛم٤ًمت اًمٌديٕم٦م 

- . واهلل أقمٚمؿ  - ملسو هيلع هللا ىلصشمتقاومؼ وشمتالءم ُمع ُمٕم٤مين اًمتًٚمٞم٦م واًمتثٌٞم٧م ًمٚمٜمٌل 

: ما ورد يف سورة العنكبوت  (ب  )

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿: ي٘مقل شمٕم٤ممم 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

 [ . 37 - 36: أي٤مت  ] ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ضم٤مءت اًم٘مّم٦م هٜم٤م ُمقضمزة ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م وهق ُمـ ىمٌٞمؾ قمٓمػ اًم٘مّم٦م 

قمغم اًم٘مّم٦م وىمد ضم٤مءت ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمزُمٜمل سمٕمد ىمّم٦م ىمقم ًمقط وىمد ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق 

اًمًقرة اًمذي هيتؿ سم٤مًمدقمقة إمم اإليامن سم٤مهلل وسم٤مًمٞمقم أظمر ، وأن اعم١مُمـ واًمداقمٞم٦م 

ٓ ختٚمق طمٞم٤مهتام ُمـ آسمتالء واًمٗمتـ ، وًمٙمـ شمٚمؽ اًمٗمتـ واًمٕم٘م٤ٌمت هتقن إذا اقمتّمؿ 

اًمٕمٌد سمرسمف وم٤مهلل يٜمٍم قم٤ٌمده وأوًمٞم٤مءه ويٛمٙمـ هلؿ ديٜمٝمؿ ، إن احلٚم٘م٦م اعمٕمروو٦م هٜم٤م 

ضم٤مءت ُمتالئٛم٦م ُمع هذا اًمًٞم٤مق اًمذي يّمقر اًمٕم٘م٤ٌمت واًمٗمتـ ذم ـمريؼ اًمدقمقة إمم 

اإليامن قمغم اُمتداد إضمٞم٤مل ، وأن هذه هل ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومام قمغم اعم١مُمٜملم إٓ 

اًمّمؼم طمتك ي٠مشمٞمٝمؿ ٟمٍم اهلل وومْمٚمف ، وؿمٕمٞم٥م هٜم٤م دقم٤م ىمقُمف وذيمرهؿ سم٤مًمٞمقم 

أظمر ومام يم٤من ُمٜمٝمؿ إٓ أن يمذسمقا وم٠مظمذهؿ اهلل سم٤مًمرضمٗم٦م ، إن احلٚم٘م٦م هٜم٤م شمّمقر ٟمٍم 

اهلل اًمٕم٤مضمؾ ذم أُمر اعمٙمذسملم وىمد شمٜم٤مؾم٧ٌم هذه احلٚم٘م٦م ُمع طمٚم٘م٤مت اًم٘مّمص 

. اعمٕمروو٦م ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وىمد ضم٤مءت ذم هذا اًمًٞم٤مق 
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شمٌلم أن اهلل شمٕم٤ممم يٜمٍم رؾمٚمف ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من وىمد شمت٤مسمٕم٧م اًم٘مّمص شمٌلم 

ومّمؾ اهلل وشم٠ميٞمده ، ويٚمحظ أن ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت أو٤موم٧م إمم اًمًقر اعم٤موٞم٦م 

. واًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م شمذيمػم ؿمٕمٞم٥م ًم٘مقُمف سم٤مًمٞمقم أظمر 

. وُمـ هٜم٤م ٟمٚمحظ يمٞمػ شمّم٤مقمد اإلٟمذار واًمتحذير ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م 

ومًقرة هقد عم٤م سح اًم٘مقم سمتٝمديدهؿ ًمِمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم شمٍمحي٤ًم قمٜمٞمٗم٤ًم مل 

يٚمحظ ُمثٚمف ُمـ ىمٌؾ اطمتدم احلقار ومٞمٝم٤م ويٚمحظ أن احلقار ذم ؾمقرة هقد طمقار ممتد 

ويمذًمؽ ٟمجد اًمٕم٤مىم٦ٌم ومٞمٝم٤م شمذيمر اًمّمٞمح٦م اًمٕمٜمٞمٗم٦م اًمتل أظمذهتؿ وُمع اًمّمحٞم٦م دمٛمع 

اًمدي٤مر واًمّمقرة ومٞمٝم٤م شمتالءم ُمع ؿمدة اعمقىمػ وٓ يٕمٜمل هذا أن صقرة اًمٕم٤مىم٦ٌم 

خمتٚمٗم٦م سمؾ اًمٕم٤مىم٦ٌم واطمدة ، وًمٙمـ اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين خيت٤مر ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م ُم٤م هق أره٥م 

. وأقمٜمػ وُم٤م هق أٟم٥ًم ًمًٞم٤مق اًمًقرة واهلل أقمٚمؿ 
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املبحح األٔه 

أثز الشٗام يف حتدٖد احلمكة املعزٔضة وَ املظاِد 

اىمت٣م اًمًٞم٤مق اإلجي٤مز ذم قمرض ُمِم٤مهد اإلهالك ًمألُمؿ اعمٙمذسم٦م ذم اًمًقر 

اًمتل اهتٛم٧م سمٕمرض ىمْمٞم٦م اًمتقطمٞمد وُمـ هٜم٤م ٟم٤مؾم٥م اًمتٗمّمٞمؾ ذم قمرض دقمقة 

اًمرؾمؾ ٕىمقاُمٝمؿ ، وُم٤م يم٤من ُمـ إىمقام ُمـ رومض وشمٙمذي٥م وإقمراض وُم٤م ًم٘مٞمف 

اًمرؾمؾ ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مة ذم دقمقهتؿ ، وىمد قمرض ذًمؽ قمؼم احلقار اعمّمقر واعمِمخص 

ومج٤مء اًمتٕمجٞمؾ سمذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمألىمقام ُمقضمزة هيٕم٦م سمٕمد ـمقل إقمراوٝمؿ 

وشمٙمذيٌٝمؿ ًمإلؿم٤مرة إمم هقم٦م اٟم٘مْم٤مء قمٝمدهؿ وزواهلؿ وهذا ُم٤م اىمتْم٤مه اًمًٞم٤مق ذم 

هذه اعمقاوع قمغم أطمًـ شمرشمٞم٥م يتقاومؼ ُمع همرض اًمتًٚمٞم٦م ، ويتزاُمـ ُمع ُمراطمؾ 

اًمدقمقة اعمحٛمدي٦م ، وىمد فمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤ًم ذم ؾمقر إقمراف وهقد واًمِمٕمراء ، 

ويالطمظ أن اًمتٗمّمٞمؾ ذم صقر اإلهالك هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م ي٠ميت ذم اًمًقر اًمتل اىمت٣م ؾمٞم٤مىمٝم٤م 

زضمر اعمٙمذسملم وشم٘مريٕمٝمؿ ومٞم٠ميت اًمؽميمٞمز قمغم اجل٤مٟم٥م اًمذي حي٘مؼ اًمؽمهٞم٥م ، وهذا ُم٤م 

يٚمحظ ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت واًم٘مٛمر واحل٤مىم٦م وًمذًمؽ ٟمجد هذه اًمًقر اًمٙمريٛم٦م ختٚمق 

ؾ ذم هذا اًمِم٠من يمام ذم ؾمقرة إقمراف  ُمـ ذيمر دقمقة اًمرؾمؾ ٕىمقاُمٝمؿ ، وُم٤م ومّمِّ

واًمِمٕمراء وهقد ٕن اًمًٞم٤مق هٜم٤م وُم٘م٤مم اًمًقر يم٤من ًمف إصمر إيمؼم ذم حتديد 

اًمقضمٝم٦م ٟمحق صقر اإلهالك واًمتدُمػم ، ومج٤مء ذيمر ُمٝمٚمؽ إُمؿ ومٞمٝم٤م ُمتت٤مسمٕم٤ًم ذم 

إي٘م٤مع هيع ُمدوي يقطمل سمدوي شمٚمؽ اًمّمقاقمؼ يتقامم ذم شمت٤مسمع يم٤مًم٘مذائػ ًمتٚم٘مل 

اًمّمقرة اًمرقم٥م واهلٚمع ذم ٟمٗمقس اعمٕمرولم ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م ، وشم٠ميت سمٕمض اًمًقر هل٤م 

ُمقاوٞمع وٟمًؼ وؾمٞم٤مق حيتؿ قمرض اًم٘مّم٦م واعمِمٝمد ُمـ آظمره يمًقرة إٟمٌٞم٤مء 
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طمٞم٨م ضم٤مءت اًم٘مّمص واعمِم٤مهد ومٞمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق رمح٦م اهلل سم٠مٟمٌٞم٤مئف وٟمٍمشمف هلؿ ، وىمد 

اقمتّمٛمقا سمف ُمـ ىمٌؾ اًمٙمرب وقمٜمد طمدوصمف وؿمدشمف وم٤مؾمتج٤مب هلؿ وٟمج٤مهؿ 

واُمتدح صؼمهؿ وضمٝم٤مدهؿ ، وم٤مىمت٣م اًمًٞم٤مق ومٞمٝم٤م أن شمٕمرض اعمِم٤مهد واًم٘مّمص 

قمغم ٟمًؼ يقاومؼ اًمٖمرض ، وُمث٤مًمف ُم٤م قمرض ُمـ ىمّم٦م ٟمقح طمٞم٨م قمرو٧م ُمـ 

اًمٜمٝم٤مي٦م
()

 سمٕمد ي٠مس ٟمقح ُمـ ىمقُمف ودقمقشمف قمٚمٞمٝمؿ ، ومج٤مء اإلهالك واإلهمراق 

واًمٜمٍم وقمٜمد هذا احلد يًدل اًمًت٤مر قمغم إطمداث سم٤مإلهمراق دون شمٗمّمٞمؾ ، 

 واعم١مُمٜملم ملسو هيلع هللا ىلصومٙم٤من هذا اًمتّمقير اًمنيع ًمألطمداث ي٘مّمد ُمٜمف شمٓمٛملم اًمرؾمقل 

سم٠من اهلل يًتجٞم٥م ًمرؾمٚمف وحيٗمٔمٝمؿ ذم اًمقىم٧م واًمٚمحٔم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ، وهٜم٤م ئمٝمر ذم 

هذه احلٚم٘م٦م اجل٤مٟم٥م اًمذي ٓءم اًمًٞم٤مق ، وهق ؾمٞم٤مق اًمرمح٦م سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمٜمٍم هلؿ 

واًمٌٞم٤من سم٠من اًم٘مقة اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم اًمٙمقن يمٚمف واعمٝمٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمف هل ىمقة اهلل وىمدرشمف ، 

د  ويمذًمؽ ٟمجد اًمًٞم٤مق يٕمجؾ سم٢مسمراز اًمٜمج٤مة وذيمر اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم اعمِم٤مهد اًمتل هدَّ

إىمقام ومٞمٝم٤م أٟمٌٞم٤مءهؿ سم٤مإلظمراج إن مل يٜمتٝمقا قمـ دقمقهتؿ أو قمٜمد حتدي إىمقام 

ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ سم٢مٟمزال اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ قم٤مضماًل ؾمخري٦م ُمٜمٝمؿ وشمٙمذي٤ًٌم وهذه اعمالطمٔم٦م 

ٟمجده٤م شمتٙمرر يمثػمًا وُمـ أُمثٚمتٝم٤م ُم٤م ورد ذم صقرة هالك ىمقم ًمقط سمٕمد أن ضم٤مدهلؿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿: ٟمٌٞمٝمؿ ودقم٤مهؿ طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ 

 ومج٤مء اًمتٕمجٞمؾ سمذيمر ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿: اًمٜمج٤مة وإسمرازه٤م قم٘م٥م هذا اًم٘مقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

                                                           

. وهذا ُم٤م يٚمحظ ذم سم٘مٞم٦م اًم٘مّمص ًمألُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م ذم ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ( )
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 ( . 84 - 83 ) ؾمقرة إقمراف ﴾ ڦ

وُمث٤مل حتدي اًم٘مقم سم٢مٟمزال اًمٕمذاب قم٤مضماًل ىمقل ىمقم هقد ذم ؾمقرة إقمراف 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿

 . ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ

 واىمت٣م ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ومج٤مء هتديده هلؿ ذم ىمقًمف 

اًمًٞم٤مق اًمتٕمجٞمؾ سمٕم٘مقسمتٝمؿ واإلهاع ذم شمٜمجٞم٦م اًمٜمٌل وُمـ ُمٕمف ، ًم٘مد أسمرز ذيمر 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿: اًمٜمج٤مة هٜم٤م طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم 

 ( . 73 ) أي٦م ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ويٚمحظ أن ُم٤م قمرض ُمـ ُمقاىمػ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ىمد يم٤من ُمالئاًم 

ًمًٞم٤مىم٤مت اًمًقر ، وىمد قمؼم قمـ ُمقاىمػ ُمتٕمددة وًمٞم٧ًم شمٚمؽ اعمقاىمػ ُمٙمررة قمـ 

ُمقىمػ واطمد ومٛمقاىمػ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم دقمقهتؿ ٕىمقاُمٝمؿ ذم ؾمقرة 

إقمراف ختتٚمػ قمـ ُمقاىمٗمٝمؿ ذم ؾمقرة هقد طمٞم٨م يٚمحظ أن اعمقاىمػ شمتدرج طمتك 

شمّمؾ إمم ُمراطمؾ حمتدُم٦م سملم إىمقام وأٟمٌٞم٤مئٝمؿ شمّمقر ًمٜم٤م اعمراطمؾ إظمػمة ذم 

اًمدقمقة ، وىمد حلظ أسمق اًمًٕمقد رمحف اهلل أن ُمقاىمػ إٟمٌٞم٤مء ذم اًمًقر اًمٙمريٛم٦م 

يم٤مٟم٧م ُمقاىمػ ُمتٕمددة قمٜمدُم٤م ٟمٔمر إمم ىمقل ٟمٌل اهلل هقد ذم ؾمقرة إقمراف ذم ىمقًمف 

وًمٕمٚمف قمٚمٞمف  ) طمٞم٨م ي٘مقل ﴾    ﴿ وذم ؾمقرة هقد ىم٤مل ﴾ۈئ ېئ ﴿

اًمًالم ظم٤مـمٌٝمؿ سمٙمؾ ُمٜمٝمام ، وىمد ايمتٗمك سمحٙم٤مي٦م يمؾ ُمٜمٝمام ذم ُمقـمـ قمـ طمٙم٤ميتف 
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وىمس قمغم ذًمؽ طم٤مل سم٘مٞم٦م ُم٤م ذيمر وُم٤م مل يذيمر ُمـ أضمزاء اًم٘مّم٦م ) وىم٤مل  (ذم ُمقـمـ 

سمؾ طم٤مل ٟمٔم٤مئره ذم ؾم٤مئر اًم٘مّمص ٓؾمٞمام ذم اعمح٤مورات اجل٤مري٦م ذم إوىم٤مت 

(اعمتٕمددة واهلل أقمٚمؿ 
( )

 . 

هذا ويالطمظ أن هذه اعمقاىمػ يم٤مٟم٧م شمتٜم٤مؾم٥م ذم قمروٝم٤م ُمع ُمراطمؾ اًمدقمقة 

 ُمـ قمٜم٧م وإقمراض ومٙم٤من يٕمرض قمٚمٞمف ذم ملسو هيلع هللا ىلصاعمحٛمدي٦م وُم٤م يم٤من يٕم٤مٟمٞمف اعمّمٓمٗمك 

سمداي٤مت دقمقشمف ُم٤م يم٤من حيدث إلظمقاٟمف اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم أول ُمقاىمٗمٝمؿ ، صمؿ 

يٕمرض ًمف ُم٤م اؿمتد ُمـ اعمقاىمػ سملم إٟمٌٞم٤مء وأىمقاُمٝمؿ سمام يقاومؼ ؿمدة اعمقىمػ ُمع 

اًمدقمقة ذم ُمٙم٦م ذم ٟمٔم٤مم سمديع ُئمٝمر ًمٚمٛمت٠مُمؾ قمٜم٤مي٦م اعمقمم اًمٕمٔمٞمؿ سمٜمٌٞمف وسمٛمـ آُمـ 

 شمٚمٛمس ذم يمؾ ؾمقرة وم٢من ذًمؽ ي١ميمد ًمٙمؾ ُم١مُمـ ملسو هيلع هللا ىلصُمٕمف وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م سمٛمحٛمد 

 قمٜمد رسمف ومٝمق ظمػم ملسو هيلع هللا ىلصوُم١مُمٜم٦م قمٔمٞمؿ اعمٜمزًم٦م وذف اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل طمٔمل هب٤م اًمٜمٌل 

اًمرؾمؾ وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ، هذا ويٚمحظ أن جم٤مدٓت إىمقام ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ يم٤مٟم٧م ختتٚمػ 

ُمـ ىمقم إمم آظمريـ وإن اشمًٛم٧م ذم قمٛمقُمٝم٤م سم٤مٓظمتّم٤مر اعمٜمٌلء قمـ وٞم٘مٝمؿ ُمـ 

اعمج٤مدًم٦م واحلقار ، وشمؼمُمٝمؿ ُمـ ىمٌقل وؾمامع احلؼ ، وىمد ًمقطمظ أن جم٤مدًم٦م ىمقم 

ًمقط ُمـ أىمؾ اعمج٤مدٓت وأظمٍمه٤م وأن ه١مٓء اًم٘مقم ىمد سم٤مدروا ٟمٌٞمٝمؿ ذم أول 

ًم٘م٤مءاهتؿ سمتٝمديده سم٤مإلظمراج ُمـ ىمريتٝمؿ وذًمؽ ًمِمدة سمٖمْمٝمؿ ًمًامع احلؼ وم٘مد 

اذأسم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر وارشمٙم٤مب اًمٗمقاطمش سمام مل يًٌ٘مقا سمف ُمـ ىمٌؾ ومٙم٤مٟم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ 

قمـ احلؼ وؾمامقمف أسمٕمد وأهمٚمظ ، وه٤مهل طمْم٤مرة اًمٖمرب ىمد اٟمتٝمج٧م هنجٝمؿ ذم مجٕمٝم٤م 

                                                           

 ( . 161 ، 260 / 2 )/ شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( )
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سملم اًمٙمٗمر وارشمٙم٤مب اًمٗمقاطمش وإسم٤مطمتٝم٤م ، سمام ي١مذن سم٠من ؾمٜم٦م اهلل ومٞمٝمؿ ؾمتتح٘مؼ يمام 

. حت٘م٘م٧م ذم همػمهؿ ُمـ إُمؿ اًم٤ٌمئدة وُم٤م ذًمؽ قمغم اهلل سمٕمزيز 

ومم٤م ًمقطمظ أن ضمدال ىمقم ؿمٕمٞم٥م ىمد ـم٤مل وأن احلقار ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسملم ٟمٌٞمٝمؿ 

خيتٚمػ قمـ احلقارات اًمتل يم٤مٟم٧م شمدور سملم اًمٜمٌل وىمقُمف ومٞمٛمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ إُمؿ 

واًمتل يم٤مٟم٧م شمتًؿ سم٤مإلجي٤مز ، وذًمؽ يٜمٌلء قمـ شمٖمٞمػم ـمٌٞمٕم٦م إُمؿ ذم ىمٌقل احل٘م٤مئؼ 

وم٘مقم ؿمٕمٞم٥م يم٤مٟمقا ذم إٟمٙم٤مرهؿ ًمٚمرؾم٤مًم٦م أىمؾ قمٜمٗم٤ًم وذًمؽ ٕهنؿ ىمد ؾمٌ٘مقا سمدقمقات 

. ورؾم٤مٓت ضمٕمٚم٧م ُمـ رؾم٤مًم٦م ؿمٕمٞم٥م أُمرًا ًمٞمس سم٤معمًتٖمرب قمٚمٞمٝمؿ واهلل أقمٚمؿ 
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املبحح الجاٌ٘ 

أثز الشٗام يف تزتٗب الكصص 

وردت اًم٘مّمص ذم شمرشمٞمٌٝم٤م اًمزُمٜمل واًمت٤مرخيل ُمتت٤مسمٕم٦م ذم ؾمقريت إقمراف 

وهقد وذًمؽ ٕن ُمقوقع اًمًقرشملم وؾمٞم٤مىمٝمام يريمز قمغم ىمْمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة واًمدقمقة 

إمم اهلل ، ومج٤مء قمرض ؾمػم اًمدقمقة وشم٤مرخيٝم٤م ُمٜمذ أول أُم٦م ، ومتت٤مسمع اًم٘مّمص قمغم 

طم٥ًم شمًٚمًٚمف اًمزُمٜمل يٕمرض ًمٜم٤م طم٤مًم٦م اًمٜمٗمقر واًمتٙمذي٥م واإلقمراض ُمتت٤مسمٕم٤ًم 

 وىمد اهتٛم٧م اًمًقرشم٤من هبذا اًمِم٠من ملسو هيلع هللا ىلصوهق أدظمؾ ذم سم٤مب اًمتًٚمٞم٦م ًمٚمرؾمقل 

ر يمؾ ُأُم٦م ويمؾ ضمٞمؾ مل ي٠مظمذ اًمٕمٔم٦م واًمٕمؼمة  واًمٖمرض ، ويم٤من هذا اًمتت٤مسمع يّمقِّ

ومٞمٛمـ ظمال ُمـ ىمٌٚمف وؾمٌؼ ويم٤من اًمٕمٝمد سمح٤مهلؿ ىمري٤ًٌم واًم٘مرآن هٜم٤م ذم ضمٕمٚمف 

ًمٚم٘مّمص ُمتت٤مسمٕم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمزُمٜمٞم٦م هيتؿ سمٛمقاوٞمع اًمًقر وؾمٞم٤مىم٤مهت٤م 

اعمٜمذرة واعمحذرة ُمـ قمقاىم٥م اًمتٙمذي٥م واإلقمراض ، ومل يٙمـ اهلدف آهتامم 

سم٤مًمت٤مريخ ٕزُمٜم٦م اإلهالك سمدًمٞمؾ اظمتالف هذا اًمؽمشمٞم٥م قمغم طم٥ًم ؾمٞم٤مىم٤مت اًمًقر 

وُمقاوٞمٕمٝم٤م وُمٜم٤م ؾم٤ٌمهت٤م اًمتل شمٓمٚم٧ٌم اًمت٘مديؿ أو اًمت٠مظمػم وُم٤م يم٤من اًمؽمشمٞم٥م إٓ 

ًمٕمرض ىمْمٞم٦م اًمتٙمذي٥م اعمتت٤مسمع ًمٌٞم٤من شمٙمرر اإلقمراض دون متٜمع ُمـ شمٙمرره وقمٚم٦م 

ذًمؽ شمٙمٛمـ ذم آؾمتٙم٤ٌمر واًمٕمتق اًمذي اشمًٛم٧م سمف يمؾ أُم٦م ، وُمـ أُمثٚم٦م اًمت٘مديؿ 

شم٘مدم ىمّم٦م ُمقؾمك وذيمر رؾم٤مًمتف ذم ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ٕن اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م ذيمرت ذم 

 وسمٞمٜم٧م أهن٤م ضم٤مءت قمـ ـمريؼ اًمقطمل ُمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصُم٘مدُمتٝم٤م رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

 ملسو هيلع هللا ىلصومذيمرت رؾم٤مًم٦م ُمقؾمك وىمدُم٧م ىمّمتف ًم٘مرهب٤م اًمزُمٜمل ُمـ رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

وأقمروقا قمٜمف ومٙم٤من ذم ذيمر رؾم٤مًم٦م ُمقؾمك وشم٘مديٛمٝم٤م هٜم٤م ًمٙمقن ظمؼمه٤م صم٤مسمت٤ًم قمٜمد 
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اًمٞمٝمقد ، واًمٕمرب قمغم قمٚمؿ هب٤م قمـ ـمري٘مٝمؿ ، وذم هذا إؿم٤مرة شم١ميمد صدق رؾم٤مًم٦م 

 واًمتل ضم٤مءت قمـ ـمريؼ اًمقطمل يمام ضم٤مءت رؾم٤مًم٦م ُمقؾمك ، وًمذًمؽ ىمدم ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد 

ذيمر ُمقؾمك ورؾم٤مًمتف قمغم ىمّمص إُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م ، صمؿ ٟمرى أن ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف 

اًمًالم ىمدُم٧م قمغم ىمّم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم وُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ إُمؿ ٕن اًمٖمرض 

هيتؿ سم٢مسمراز إؿم٤مراٍت ًمٚمٕمرب اعمخ٤مـمٌلم وهؿ قمغم صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سم٢مسمراهٞمؿ ومٝمق أسمقهؿ 

اًمذي ي٘مدروٟمف ويٗمخرون سم٤مٟٓمت٤ًمب إًمٞمف ، وًمِمٌف ىمّمتف ُمع ىمقُمف سم٘مّم٦م اًمرؾمقل 

 ُمع ىمقُمف ذم قم٤ٌمدهتؿ ًمألصٜم٤مم وىمد ضم٤مهد ضمٝم٤مدًا قمٔمٞماًم ذم إسمٓم٤مهل٤م واًمًٞم٤مق ذم ملسو هيلع هللا ىلص

هذه اًمًقرة هيتؿ ذم مجٞمع أضمزائٝم٤م سم٢مصم٤ٌمت اًمرؾم٤مًم٦م ، وىمد ُذيمر إٟمٌٞم٤مء سم٠مؾمامئٝمؿ 

َ ومْمٚمٝمؿ ًمتٌلمِّ اًمًقرة أن حمٛمدًا   ُم٤م هق إٓ واطمد ُمـ ه١مٓء اًمرؾمؾ ملسو هيلع هللا ىلصوسُملمِّ

ويمٚمٝمؿ ُمـ اًمٌنم ومٚمؿ يرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمٌنم أطمدًا ُمـ ُمالئٙمتف ومٞمٔمٝمر هٜم٤م أصمر 

اًمًٞم٤مق واًمٖمرض ذم شم٘مديؿ اًم٘مّم٦م وٟمرى ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء وىمد ٟمزًم٧م ذم وىم٧م 

اؿمتدت ومٞمف ُمٕمريم٦م اعمٕمجزات اًمتل أصم٤مره٤م ُمنميمق ُمٙم٦م ويم٤من هل٤م أصمر يمٌػم ذم ٟمٗمس 

 ومٞمالطمظ أن اًمًقرة ىمدُم٧م ىمّم٦م ُمقؾمك ًمٕمالىمتٝم٤م سمٛمقوقع ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

اعمٕمجزات اًمتل ضم٤مء هب٤م ُمقؾمك ًمٗمرقمقن وُمٚمئف ، ومٚمؿ ي١مُمٜمقا هب٤م ، وهٙمذا يالطمظ 

اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ذم اًم٘مّمص اًم٘مرآين ُمـ أضمؾ أهمراض اًمًقر وؾمٞم٤مىم٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م 

. وُم٘م٤مُم٤مهت٤م واهلل أقمٚمؿ 
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اخلامتة 

سمٕمد هذه اًمرطمٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًمتل قمِمتٝم٤م ذم رطم٤مب آي٤مت اهلل شمٕم٤ممم ُمع صقر 

إهالك اعمٙمذسملم ُمـ إُمؿ أصؾ هٜم٤م إمم سمٞم٤من أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل اؾمتخٚمّمتٝم٤م هذه 

أن اعمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م إذا درضم٧م قمغم ُمٕمٜمك : اًمدراؾم٦م طمٞم٨م يٚمحظ ذم اًم٤ٌمب إول 

واطمد ىمد ئمـ سم٠مهن٤م ُمٙمررة وهل ًمٞم٧ًم قمغم ذًمؽ وم٘مد محٚم٧م ذم يمؾ ؾمٞم٤مق ُم٤م 

جيٕمٚمٝم٤م شمٕمٓمل ُمـ اًمدٓٓت واًمٌٞم٤من ُم٤مٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ذم ؾمٞم٤مىم٤مت أظمرى 

ك  )ُمثؾ يمٚمٛم٦م  اعمْمٕمٗم٦م طمٞم٨م وردت ذم ؾمٞم٤مىم٤مت شمٌلم قمٔمٞمؿ اعمٜم٦م ذم هذه  (ٟمجَّ

ة وردت سمٛمٕمٜمك اعمٙم٨م واًمتٛمٝمؾ ُمع دًٓمتٝم٤م  اًمٜمج٤مة وأهن٤م يم٤مٟم٧م ٟمج٤مة قمٔمٞمٛم٦م ، وُمرَّ

ك ىمد ُأطمٞمط سم٤مًمٕمذاب وًمٙمـ ىمدرة اهلل  ذم مجٞمع اعمقاوع قمغم قمٔمٞمؿ إُمر وأن اعُمٜمجَّ

شمٕم٤ممم يم٤مٟم٧م أقمٔمؿ ذم اإلٟمج٤مء واًمتخٚمٞمص وهبذا شمٙمقن اًمدراؾم٦م ىمد ٟمٗم٧م ُم٤م شمقصؾ 

ك ٓ ومرق سمٞمٜمٝمام ومٝمام سمٛمٕمٜمك واطمد ٓ  إًمٞمف سمٕمض قمٚمامء اعمتِم٤مسمف ُمـ أن أٟمجك وٟمجَّ

يزيد أطمدمه٤م قمغم أظمر ذم اًمدًٓم٦م ، ومم٤م اؾمتٔمٝمرشمف اًمدراؾم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب أن 

 (أُمٓمر  )ُمٗمردة أُمٓمر وُمٓمر ٓ شمرد إٓ ذم سم٤مب اًمٕم٘مقسم٤مت واًمنم وأن صٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ 

يٚمٛمح ُمٜمٝم٤م أن هذا اعمٓمر ُمـ ضمٜمس آظمر ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اعمٓمر اعمٕمٝمقد وإٟمام هق ذًمؽ 

اًمٕمذاب اًمذي أرؾمٚمف اهلل قمغم اًمٔم٤معملم ومم٤م ًمقطمظ أيْم٤ًم ذم هذا اًم٤ٌمب أن شمٕمدد 

اًم٘مراءات ذم اعمٗمردة ي٠ميت ًمٌٞم٤من وشمقوٞمح اًمّمقرة ، طمٞم٨م شمتٙم٤مُمؾ اًم٘مراءات ذم أداء 

اعمٕمٜمك أو اًمتقوٞمح أو إسمراز ضم٤مٟم٥م ظمٗمل مل يٙمـ ىمد سمرز إٓ قمـ ـمري٘مٝم٤م ، وىمد 

سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م  أمهٞم٦م اًمٕمقدة إمم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٙمٚمٛم٦م ودراؾم٦م إهار قمـ ـمريؼ 

شمٚمٛمس اؾمتٕمامهل٤م دون همػمه٤م ُمـ اًمٙمٚمامت اعمرادوم٦م هل٤م يمام ورد ذم يمٚمٛمتل احلٛمؾ 
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واًمًٚمؽ ، وىمد سملمَّ أهؾ اًمت٠مويؾ أهنام سمٛمٕمٜمك واطمد وهق اإلدظم٤مل ، وًمٙمٜمٜم٤م قمٜمدُم٤م 

ٟمتٚمٛمس اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ٟمدرك ُم٤م ىمد أطمدصمتف يمؾ يمٚمٛم٦م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م ُمـ 

ًمٓمػ ومتٞمز ودىم٦م ٓ شمٗمن سم٤مًمتٙمرار وإٟمام سم٤مإلو٤موم٦م واإلسم٤مٟم٦م اًمتل يتٙم٤مُمؾ هب٤م اعمٕمٜمك 

وشمتْمح اًمّمقرة ومم٤م اؾمتٔمٝمرشمف اًمدراؾم٦م أن اًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م ذم اعمٗمردة ذم شمّمقير 

اإلهالك يم٤من ًمف أصمره ذم إسمراز درضم٦م اًمٕمذاب اعمٜمزل وأن اإلومراد ي٠ميت ًمٌٞم٤من اًم٘مقة 

وقمٔمٛم٦م اًمٕمذاب يمام ذم إومراد اًمريح وإومراد اعمقج اًمٓم٤مهمل قمغم ىمقم ٟمقح وىمد يم٤من 

إلومراد يمٚمٛم٦م اًمدار ُمع اًمرضمٗم٦م ومجٕمٝم٤م ُمع اًمّم٤مقم٘م٦م ُمٕم٤من ودٓٓت يمثػمة دمتٛمع 

وٓ شمتٕم٤مرض سمؾ شمدًمٜم٤م قمغم قمٔمٛم٦م إقمج٤مز ُمٗمردات اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمقصقل إمم اعمٕم٤مين 

.ُمـ أىمٍم اًمٓمرق وأىمرهب٤م وأسمٞمٜمٝم٤م ُمع إجي٤مزه٤م اجل٤مُمع هلذه اًمدٓٓت اعمتًٕم٦م   

٤م ُم٤م اؾمتٜمتجتف اًمدراؾم٦م واؾمتخٚمّمتف ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين أن ورود اإلجي٤مز ذم  وأُمَّ

صقر اإلهالك أو اًمًٌط ومٞمٝم٤م ىمد يم٤من يت٤مسمع ؾمٞم٤مىم٤مت اًمًقر وأضمقائٝم٤م ويالئؿ 

ُمقاوٞمٕمٝم٤م ومت٠ميت اًمّمقر اعمقضمزة ذم ؾمقر إقمراف واًمِمٕمراء وهقد ُم٤م قمدا ىمّم٦م 

اًمٓمقوم٤من شمِمػم إمم ُم٤م طمؾ سم٤مُٕمؿ اعمٝمٚمٙم٦م ٕهن٤م يم٤مٟم٧م شمٕمرض ُم٤م دار سملم إٟمٌٞم٤مء 

وأىمقاُمٝمؿ وؿمدة ُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ُمـ إقمراض ًمدقمقة أٟمٌٞم٤مئٝمؿ طمتك هددوهؿ 

سم٤مإلظمراج ورُمقهؿ سم٤مًمْمالًم٦م واًمًٗم٤مه٦م ومٓم٤مًم٧م اعمح٤مضم٦م ومٜم٤مؾم٥م ذًمؽ إسمراز 

 وُمـ ُمٕمف وإيراد ظمؼم اإلهالك ذم إجي٤مز ي٨ٌم اًمتًٚمٞم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمج٤مة هيٕم٦م ًمٚمٜمٌل 

 وهق يقاضمف قمٜم٧م ىمقُمف يمام واضمف ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء اًمٙمرام قمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلصٟمٗمس اًمٜمٌل 

أىمقاُمٝمؿ ، وٟمرى ظمؼم اإلهالك يٕمٓمػ ُمقضمزًا قمغم ظمؼم اإلٟمج٤مء ي٨ٌم اهلٚمع ذم 

ىمٚمقب اعمٕمرولم وىمد يم٤من هذا هق ؾمٞم٤مق اًمّمقرة اعمقضمزة ذم يمؾ صقر اإلهالك 
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ًمألُمؿ اعمٙمذسم٦م وُمع ذًمؽ وم٢من اعمت٠مُمؾ يٚمحظ أن ـمرائؼ قمرض اًمّمقرة وأؾم٤مًمٞم٥م 

إفمٝم٤مره٤م عم٤م وردت ذم قمدة ُمقاوع يم٤مٟم٧م شمٌدو ضمديدة ذم يمؾ ُمقوع ، وىمد ئمـ 

قمٜمد اًمٜمٔمرة اًمنيٕم٦م أن ذًمؽ شمٙمراٌر ىمّمد سمف شمرؾمٞمخ اعمٕم٤مين واًمّمقر ذم إذه٤من ، 

ومم٤م اؾمتٔمٝمرشمف اًمدراؾم٦م أن صقر اإلهالك ذم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م شم٠ميت ذم اًمًقر اًمتل 

يم٤مٟم٧م هتتؿ سمزضمر اعمٙمذسملم وشمرهٞمٌٝمؿ يمام ذم ؾمقر اًم٘مٛمر واًمذاري٤مت واحل٤مىم٦م ، وأُم٤م 

اًمًقر اًمتل قمرو٧م ومٞمٝم٤م اًمدقمقة واعمح٤مضم٦م سملم إٟمٌٞم٤مء وأىمقاُمٝمؿ ومٙم٤مٟم٧م شمِمػم إمم 

طم٤مدصم٦م اإلهالك ذم إجي٤مز هيع ُمثؾ ؾمقر إقمراف واًمِمٕمراء وهقد ُم٤م قمدا صقرة 

إهالك ىمقم ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم ؾمقرة هقد وذم ذًمؽ شمٕمٚمؼ سمؽمشمٞم٥م اًمًقر ذم 

ٟمزوهل٤م ومًقرة إقمراف واًمِمٕمراء وهقد ٟمزًم٧م ىمٌؾ ؾمقرة احل٤مىم٦م واًمذاري٤مت 

واجل٤مصمٞم٦م وىمد يم٤مٟم٧م هتتؿ سم٢مسمراز ضم٤مٟم٥م اإلقمراض واعمح٤مضم٦م ذم وىم٧م ٟمزًم٧م ومٞمف قمغم 

 وهق ذم أؿمد احل٤مضم٦م إمم اًمتًٚمٞم٦م واًمتثٌٞم٧م طمٞم٨م يقاضمف إقمراض ىمقُمف ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

وقمٜمتٝمؿ ، وعم٤م سمٚمغ إُمر ؿمدشمف ٟمزًم٧م اًمًقر اًمتل ومّمٚم٧م ذم صقرة اإلهالك شمزداد 

ومٞمٝم٤م اًمره٦ٌم وشمدظمؾ ُم٤ٌمذة إمم صقر اإلهالك ُمتت٤مسمٕم٦م ًمٞمٙمقن شمرهٞمٌٝم٤م أؿمد 

ووىمٕمٝم٤م أقمٔمؿ ، ويم٤من شمٗمّمٞمؾ صقر اإلهالك ي٠ميت ذم اًمًقر اًمتل شمٕمٚمق ومٞمٝم٤م ٟمؼمة 

. اًمتٝمقيؾ واًمؽمهٞم٥م يمًقرة هقد ، واًم٘مٛمر ، واحل٤مىم٦م ، واًمذاري٤مت ، واهلل أقمٚمؿ 

ومم٤م اؾمتٔمٝمرشمف اًمدراؾم٦م اهتامم اًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٢مسمراز وشمّمقير احل٤مٓت 

اًمٜمٗمًٞم٦م وآصم٤مره٤م قمؼم احلقار اعمّمقر اًمذي وصؾ إمم اًم٘مٛم٦م ذم طمقار ٟمقح قمٚمٞمف 

اًمًالم ُمع اسمٜمف وُم٤م يم٤من ذم ٟمٗمًف ُمـ ره٦ٌم وظمقف قمٚمٞمف حيذره ُمـ اخلٓمر صمؿ هق مل 

. يًٛمع ًمتحذيره ، ومٞمٖمرق أُم٤مم قمٞمٜمٞمف وإٟمف ًمٌالء قمٔمٞمؿ 
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وم٘مد اؾمتٔمٝمرت اًمدراؾم٦م ومٞمف قمدة ٟمت٤مئ٩م ُمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ، أن : وأُم٤م اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م 

احلٚم٘م٦م اعمٕمروو٦م ُمـ ُمِم٤مهد اإلهالك ًمٙمؾ ىمقم ٟمجده٤م شمرشمٌط سمروح اًمًقرة ذم 

ُمقوققمٝم٤م وؾمٞم٤مىمٝم٤م وشمتالءم ُمع سم٘مٞم٦م أطمداصمٝم٤م اعمٕمروو٦م ذم شمٜم٤مؾمؼ سمديع ومت٤مؾمؽ 

ىمقي ي١ميمد أن شمرشمٞم٥م أي٤مت واًمًقر شمقىمٞمٗمل ، إنَّ هذا اًم٤ٌمب يقوح شمٜم٤مؾمؼ اًمٌٜم٤مء 

ذم يمؾ ؾمقرة ُمع ُمِم٤مهد اإلهالك اًمقاردة ، وىمد سمٜمٞم٧م أي٤مت سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض ذم 

شمالطمؿ وشمًٚمًؾ سمديع ، طمٞم٨م يٚمحظ ًمٙمؾ ؾمقرة ؿمخّمٞمتٝم٤م اًمتل ختتص هب٤م 

ويٚمحظ أن اعمِم٤مهد اعمٕمروو٦م ذم اًمًقر شم٠ميت ُمٗمّمقًم٦م ُمرة وُمقصقًم٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م ، 

ويمؾ ُمـ اًمٗمّمؾ واًمقصؾ ضم٤مء دىمٞم٘م٤ًم ذم ؾمٞم٤مىمف وُمقوٕمف ، ويم٤من أؿمد سمٞم٤مٟم٤ًم قمـ 

اعم٘مّمد ، وسمذًمؽ شمتح٘مؼ اًمٕمالىم٦م اًم٘مقي٦م سملم أي٤مت ذم ُمٗمرداهت٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم أي٦م 

ُمع ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م ، ذم شمراسمط ىمقي وسمٜم٤مء ُمتامؾمؽ ًم٘مد يم٤من اًمتٜمقيع ذم إجي٤مز 

اعمِم٤مهد وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م يرضمع إمم اًمًٞم٤مق وإمم ؾمقاسمؼ أي٤مت ويتالءم ُمع ًمقاطم٘مٝم٤م ، 

وُمـ هٜم٤م وضمد اًمتٜمقع اًمٚمٓمٞمػ ذم إؾم٤مًمٞم٥م وهق وضمف وُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر إقمج٤مز 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وه ُمـ أهار سمٞم٤مٟمف ، ًم٘مد يم٤من عمقوقع اًمًقرة وؾمٞم٤مىمٝم٤م إصمر ذم 

حتديد احلٚم٘م٦م اعمخت٤مرة ُمـ ُمِم٤مهد اإلهالك ًمألُمؿ اًمٖم٤مسمرة ذم يمؾ ؾمقرة ُمع شم٘مديؿ 

اإلو٤موم٦م واجلديد اًمذي يٙمٛمؾ ضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ ضمقاٟم٥م اًم٘مّم٦م طمتك ٟمّمؾ صقرة 

 اعمِم٤مهد ُمتٙم٤مُمٚم٦م ذم ٟمٔم٤مم سمديع يٜمٗمل قمـ شمٚمؽ اًم٘مّمص واعمِم٤مهد صٗم٦م 

.   اًمتٙمرار 
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 وأظمػمًا أضمد أين ذم هذه اخل٤ممت٦م مل اؾمت٘مص يمؾ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م ، وإٓ ًمٓم٤مل 

اعم٘م٤مم ، طمٞم٨م يم٤من ًمٙمؾ ومّمؾ ُمـ ومّمقل اًمرؾم٤مًم٦م وهل ؾمٌٕم٦م قمنم ومّماًل ٟمت٤مئ٩م 

وًمٙمٜمل اىمتٍمت قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م ًمٚمٌح٨م ، وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم 

. واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم 
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قائىة املصادر ٔاملزاجع 

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ   - 1

إسمراز اعمٕم٤مين ُمـ طمرز إُم٤مين ذم اًم٘مراءات اًمًٌع ، ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ، شم٠مًمٞمػ   - 2

اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٠ميب ؿم٤مُم٦م ، حت٘مٞمؼ 

حمٛمقد قمٌد اخل٤مًمؼ حمٛمد ضم٤مدو ، ُمـ ُمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمديٜم٦م 

 . هـ 1413اعمٜمقرة ، قم٤مم 

 اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ، ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ، حت٘مٞمؼ حمٛمد   - 3

  .( م 1988/  هـ 1408اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ، سمػموت  )أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ، 

حمٛمقد . اإلشمٞم٤من واعمجلء وم٘مف دًٓمتٝمام واؾمتٕمامهلام ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د  - 4

  .( م  1998/  هـ 1418اًم٘م٤مهرة - ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم ) ،  (1)ُمقؾمك محدان ، ط

حمٛمقد محدان ، . أدوات اًمتِمٌٞمف دًٓٓمتٝم٤م واؾمتٕمامٓهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د  - 5

  .( م 1992/  هـ 1413- اًم٘م٤مهرة - ُمٓمٌٕم٦م اإلُم٤مٟم٦م ) ،  (1)ط

 ( هـ 951ت  )إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ٕيب اًمًٕمقد   - 6

  .( م 1990/  هـ 1411: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت ) ،  (2)ط

ص٤ٌمح دراز ، . إؾم٤مًمٞم٥م اإلٟمِم٤مئٞم٦م وأهاره٤م اًمٌالهمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د  - 7

  .( م 1986/  هـ 1406اًم٘م٤مهرة - ُمٓمٌٕم٦م إُم٤مٟم٦م  ) (1)ط

ص٤ٌمح قمٌٞمد دراز . أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مٍم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأهاره٤م اًمٌالهمٞم٦م ، د  - 8

  .( م 1986/  هـ 1406ُمٓمٌٕم٦م إُم٤مٟم٦م ، اًم٘م٤مهرة  ) (1)ط
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وُمقاىمٕمف ذم اًم٘مرآن  ش إن وإذا وًمق» أهار شم٘مٞمٞمد اعمًٜمد سم٠مدوات اًمنمط   - 9

حمٛمد أسمق ُمقؾمك . اًمٙمريؿ ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ، حمٛمقد ُمقؾمك محدان ، إذاف د

 .ضم٤مُمٕم٦م إزهر -  هـ 1409

إسمراهٞمؿ أٟمٞمس ، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍمي٦م ، قم٤مم . إصقات اًمٚمٖمقي٦م ، د  - 10

 . م  1992

اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ذم صٞمغ إًمٗم٤مظ ، دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ًمإلومراد واجلٛمع ذم اًم٘مرآن   - 11

- ُمٓمٌٕم٦م احلًلم اإلؾمالُمٞم٦م  ) (1)حمٛمد إُملم اخليي ، ط. اًمٙمريؿ ، د

  .( م 1993/  هـ 1413اًم٘م٤مهرة 

اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ًمٚم٘مرآن وُم٤ًمئؾ اسمـ إزرق دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ًمٖمقي٦م وسمٞم٤مٟمٞم٦م ،   - 12

 ( .اًم٘م٤مهرة - دار اعمٕم٤مرف  ) (2)ط

 اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي ذم ىمّمص ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،   - 13

-  هـ 1422إردن ، قم٤مم - دار قمامن  ) (1)قمقدة اهلل ُمٜمٞمع اًم٘مٞمز ، ط. د

  .( م 2002

إيْم٤مح اًمرُمقز وُمٗمت٤مح اًمٙمٜمقز ذم اًم٘مراءات إرسمع قمنمة شم٠مًمٞمػ ، ؿمٛمس   - 14

أمحد ظم٤مًمد ؿمٙمري ، . اًمديـ حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ اًم٘م٤ٌمين ، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د

  .( م 2003/  هـ 1424قمامن - دار قمامر  ) (1)ط

اإليْم٤مح ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م ، اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واًمٌديع خمتٍم شمٚمخٞمص اعمٗمت٤مح،   - 15

ًمٌٜم٤من - ٟمنم دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم ، سمػموت  )شم٠مًمٞمػ اًمٕمالُم٦م اخلٓمٞم٥م اًم٘مزويٜمل 

  .( م 1993/  هـ 1412
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 سمدائع اًمٗمقائد ، ًمِمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،   - 16

/  هـ 1415ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من ، دُمِمؼ  ) (1)حت٘مٞمؼ سمنم حمٛمد قمٞمقن ، ط

  .( م 1994

سمديع اًم٘مرآن ، ٓسمـ أيب اإلصٌع ، شم٘مديؿ وحت٘مٞمؼ طمٗمٜمل حمٛمد ذف ، هنْم٦م   - 17

  .(سمدون شم٤مريخ  )ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، 

اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ، ًمإلُم٤مم سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم ،   - 18

/  هـ 1408اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ،  ) (ط)حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ، 

  .( م 1988

اًمؼمه٤من ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ًمإلُم٤مم حمٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم   - 19

دار ص٤مدر ، سمػموت  ) (1)اًمٙمرُم٤مين، حت٘مٞمؼ أمحد قمز اًمديـ قمٌد اهلل ، ط

  .( م 1996/  هـ 1417

سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ، شم٠مًمٞمػ جمد اًمديـ حمٛمد سمـ   - 20

  .(سمػموت - اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م  )يٕم٘مقب اًمٗمػموزأسم٤مدي ، ط

شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ، ٕيب ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري ، حت٘مٞمؼ   - 21

/  هـ 1418سمػموت - دار اًمٗمٙمر  ) (1)ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق قمٛمرو ، ط

  .( م 1998

اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ، ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي،   - 22

 .سمػموت - دار اًمِم٤مم ًمٚمؽماث 
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اًمتٌٞم٤من ذم قمٚمقم اعمٕم٤مين واًمٌديع واًمٌٞم٤من ، ًمٚمٕمالُم٦م ذف اًمديـ طمًلم سمـ   - 23

، قم٤ممل اًمٙمت٥م ،  (1)ه٤مدي قمٓمٞم٦م اهلالزم ، ط/ حمٛمد اًمٓمٞمٌل ، حت٘مٞمؼ د

 . هـ 1407

حترير اًمتحٌػم ذم صٜم٤مقم٦م اًمِمٕمر واًمٜمثر وسمٞم٤من إقمج٤مز اًم٘مرآن ، ٓسمـ أيب   - 24

اإلصٌع اعمٍمي ، شم٘مديؿ وحت٘مٞمؼ طمٗمٜمل حمٛمد ذف جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث 

 . هـ 1383اإلؾمالُمل ، اًم٘م٤مهرة ، 

دار اًمٓم٤ٌمقم٦م  ) (1)ه٤مؿمؿ اًمدي٥م ، ط. اًمتِمٌٞمف اًمٌٞم٤مين ذم ٟمٔمؿ اًم٘مرآن ، د  - 25

  .( م 1989/  هـ 1410اعمحٛمدي٦م ، اًم٘م٤مهرة 

شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ، ٕصمػم اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ   - 26

سمػموت  ) (1)قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ، ط. طمٞم٤من إٟمدًمز اًمٖمرٟم٤مـمل ، حت٘مٞمؼ د

  .(ًمٌٜم٤من ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب - 

قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ إسمراهٞمؿ . اًمتٗمًػم اًمٌالهمل ًمالؾمتٗمٝم٤مم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د  - 27

  .( م 1999/  هـ 1420ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم ، اًم٘م٤مهرة  ) (1)اعمٓمٕمٜمل ، ط

اًمدار  )شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير ، ًمإلُم٤مم حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ، ط  - 28

 ( .سمدون شم٤مريخ ) ،  (اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم 

شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ ، اًمِمٝمػم سمتٗمًػم اعمٜم٤مر عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م ، ـمٌٕم٦م دار   - 29

  . (سمدون شم٤مريخ  )اًمٗمٙمر  ، 
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شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ، ًمإلُم٤مم احل٤مومظ قمامد اًمديـ أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ   - 30

اًمري٤مض ،  ) (1)يمثػم اًمدُمِم٘مل ، حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمًٞمد حمٛمد وآظمرون ، ط

  .( م 2004/  هـ 1425دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ، 

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،  ) (4)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ، ًمإلُم٤مم اًمٗمخر اًمرازي ، ط  - 31

  .( م 2001/  هـ 1422سمػموت ، 

- قم٤ممل اًمٙمت٥م  ) (1)شمٚمخٞمص اًمٌٞم٤من ذم جم٤مزات اًم٘مرآن ًمٚمنميػ اًمريض ، ط  - 32

  .( م 1986/  هـ 1406سمػموت ، 

اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمؿ اًمتجقيد ، ًمِمٛمس اًمديـ أيب اخلػم حمٛمد سمـ اجلزري ،   - 33

/ هـ 1418سمػموت، - ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ) ، (4)حت٘مٞمؼ هم٤مٟمؿ ىمدوري محد ط

  .( م 1997

، ُمٙمت٦ٌم  (2)أمحد ؾمٕمد حمٛمد ، ط. اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ، د  - 34

  .( م 2000/  هـ 1421أداب ، اًم٘م٤مهرة ، 

 صؼمي اعمتقزم ، . اًمتقضمٞمف اًمٚمٖمقي واًمٌالهمل ًم٘مراءة اإلُم٤مم قم٤مصؿ ، د  - 35

  .(دار همري٥م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، اًم٘م٤مهرة  )ط

صمالث رؾم٤مئؾ ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن ، ًمٚمرُم٤مين واخلٓم٤ميب وقمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ،   - 36

حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمد ظمٚمػ اهلل أمحد ، وحمٛمد زهمٚمقل ؾمالم ، دار اعمٕم٤مرف ، 

 .اًم٘م٤مهرة 
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ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ، ًمإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير   - 37

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،  ) (1)اًمٓمؼمي ، وٌط وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمقد ؿم٤ميمر ، ط

  .(ًمٌٜم٤من - سمػموت 

اجلامن ذم شمِمٌٞمٝم٤مت اًم٘مرآن ، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مىمٞم٤م   - 38

دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ ،  ) (1)حمٛمد روقان اًمداي٦م ، ط. اًمٌٖمدادي ، طم٘م٘مف د

  .( م 2002/  هـ 1423

 ، ًمٚم٘م٤ميض  (قمٜم٤مي٦م اًم٘م٤ميض ويمٗم٤مي٦م اًمرايض  )طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب اعمًامة   - 39

ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اخلٗم٤مضمل ، قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ، 

  .( م 1997/  هـ 1417ًمٌٜم٤من ، - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت  ) (1)ط

طمج٦م اًم٘مراءات ، ٕيب زرقم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ زٟمجٚم٦م ، حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد   - 40

  .( م 2001/  هـ 1422ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت  ) (5)إومٖم٤مين ، ط

احلقار ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظمّم٤مئّمف اًمؽميمٞمٌٞم٦م وصقره اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ، رؾم٤مًم٦م   - 41

ضم٤مُمٕمٞم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراه ، إقمداد اًم٤ٌمطم٨م حمٛمد إسمراهٞمؿ ؿم٤مدي 

  .( م 1984/  هـ 1404 )حمٛمد قمٌد اًمرمحـ اًمٙمردي . إذاف د

قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ، . اخلّم٤مئص ، ٕيب اًمٗمتح قمثامن سمـ ضمٜمل ، حت٘مٞمؼ د  - 42

  .( م 2003/  هـ 1424سمػموت ، - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ) (2)ط

ظمّم٤مئص سمٜم٤مء اجلٛمٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم يمت٤مب اًمتحرير واًمتٜمقير ، إقمداد إسمراهٞمؿ   - 43

اجلٕمٞمد ، رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراه ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ، يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م 

 .اًمٕمرسمٞم٦م 
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اًمِمح٤مت حمٛمد أسمق ؾمتٞم٧م ، . ظمّم٤مئص اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآين ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ ، د  - 44

  .( م 1991/  هـ 1412ُمٓمٌٕم٦م إُم٤مٟم٦م ، اًم٘م٤مهرة ،  ) (1)ط

دار  )دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمْمٞمٛمف ، ط  - 45

  .( م 2004/  هـ 1425احلدي٨م ، اًم٘م٤مهرة ، 

،  ش شمقفمٞمػ اًمٚمٖم٦م» دراؾم٤مت ضمديدة ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن ، ُمٜم٤مه٩م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم   - 46

اًم٘م٤مهرة - ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم  ) (1)قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ إسمراهٞمؿ حمٛمد اعمٓمٕمٜمل ، ط. د

  .( م 1996/  هـ 1417

دار اًمٙمتٌل ،  ) (1)أمحد ي٤مؾمقف ، ط. دراؾم٤مت ومٜمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، د  - 47

  .( م 2006/  هـ 1417دُمِمؼ ، 

حمٛمد . دراؾم٦م اعمتِم٤مسمف اًمٚمٗمٔمل ُمـ آي اًمتٜمزيؾ ذم يمت٤مب ُمالك اًمت٠مويؾ ، د  - 48

  .( م 2006/  هـ 1426دار قمامر ، قمامن ،  ) (1)وم٤موؾ اًم٤ًمُمرائل ، ط

درة اًمتٜمزيؾ وهمرة اًمت٠مويؾ ذم سمٞم٤من أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت ذم يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز ،   - 49

ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ، اقمتٜمك سمف ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ، 

  .( م 2002/  هـ 1422سمػموت ، قم٤مم - دار اعمٕمروم٦م  ) (1)ط

دٓئؾ اإلقمج٤مز ، ًمإلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ، ىمرأه وقمٚمؼ قمٚمٞمف حمٛمقد   - 50

  .(ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل ، اًم٘م٤مهرة  )ؿم٤ميمر ، ط

  .( هـ 1414دار ص٤مدر ، سمػموت  )ديقان إقمِمك ، ط  - 51

  .(دار ص٤مدر ، سمػموت  )ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس ، ط  - 52
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  .(سمػموت - دار ص٤مدر  )ديقان ضمرير ، ط  - 53

روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ، ًمٚمٕمالُم٦م أيب اًمٗمْمؾ   - 54

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ،  ) (2)ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد إًمقد ، ط

  .( م 2005/  هـ 1426

دار اًمري٤من ًمٚمؽماث ،  )ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ، حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل ، ط  - 55

  .(اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م 

اًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ،  )ؾمٞمٙمٚمقضمٞم٦م اًم٘مّمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، اًمتٝم٤مُمل ٟم٘مرة ، ط  - 56

  .( م 1974شمقٟمس ، 

ذح ؿم٤مومٞم٦م اسمـ احل٤مضم٥م ، ًمٚمِمٞمخ ريض اًمديـ حمٛمد سمـ احلًلم   - 57

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  )آؾمؽماسم٤مذي ، حت٘مٞمؼ حمٛمد ٟمقر احلًلم وآظمرون ، ط

  .(سمػموت - 

اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ،  ) (1)قمروس إومراح ذم ذح شمٚمخٞمص هٜمداوي ، ط  - 58

  .( م 2003/  هـ 1423ًمٌٜم٤من ، - سمػموت 

دار  ) (1)قمٞمد حمٛمد ؿم٤ٌميؽ ، ط. اًمٗم٤مصٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م سملم اعمٌٜمك واعمٕمٜمك ، د  - 59

  .( م 1993/  هـ 1413طمراء ، اًم٘م٤مهرة ، 

ومتح اًم٤ٌمري ، سمنمح صحٞمح اإلُم٤مم قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،   - 60

دار  )ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر ، طم٘م٘مف حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ، ط

  .( هـ 1407اًمري٤من ًمٚمؽماث ، اًم٘م٤مهرة ، 
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ومتح اًمرمحـ سمٙمِمػ ُم٤م يٚمتٌس ذم اًم٘مرآن ، ًمِمٞمخ اإلؾمالم أسمق حيٞمك زيمري٤م   - 61

ُمٙمت٦ٌم  ) (1)إٟمّم٤مري ، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًٛمٞمع حمٛمد أمحد طمًلم ، ط

  .(اًمري٤مض - اًمري٤مض 

ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ، عمحٛمد سمـ   - 62

ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل ، ُمٍم ، ) ،  (2)قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين ، ط

  .( م 1924/  هـ 1383

اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م سمتقوٞمح شمٗمًػم اجلالًملم ًمٚمدىم٤مئؼ اخلٗمٞم٦م ، شم٠مًمٞمػ ؾمٚمٞمامن   - 63

 قمٛمر اًمٕمجٞمكم اًمِم٤مومٕمل اًمِمٝمػم سم٤مجلٛمؾ ، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، 

  .(سمدون شم٤مريخ  )

ُمٍم ، - دار اًمنموق  )ذم فمالل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ًمًٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل ،   - 64

  .( م 1924/  هـ 1414

- ُمٙمت٦ٌم ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل  ) (2)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، ًمٚمٗمػموزأسم٤مدي ، ط  - 65

  .( هـ 1371ُمٍم ، 

اًم٘مّمص اًم٘مرآين إحي٤مؤه وٟمٗمح٤مشمف ، ومْمؾ طمًـ قم٤ٌمس ، دار اًمٗمرىم٤من   - 66

 . م  1992/  هـ 1413( 2)ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع قمامن إردن ، ط

ُمٙمت٦ٌم  ) (2)اًمٙمت٤مب ًمًٞمٌقيف ، حت٘مٞمؼ ، قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ، ط  - 67

  .( م 1982/  هـ 1402اخل٤مٟمجل ، اًم٘م٤مهرة ، 
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يمت٤مب اًمٓمراز اعمتْمٛمـ ٕهار اًمٌالهم٦م وقمٚمقم طم٘م٤مئؼ اإلقمج٤مز ، شم٠مًمٞمػ   - 68

دار اًمٙمت٥م  )حيٞمك سمـ محزة ، ُمراضمٕم٦م ووٌط ، حمٛمد قمٌد اًمًالم ؿم٤مهلم ، 

  .( م 1995/  هـ 1415اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، 

يمِمػ اعمٕم٤مين ُمـ اعمتِم٤مسمف ُمـ اعمث٤مين ، ًمِمٞمخ اإلؾمالم سمدر اًمديـ سمـ مج٤مقم٦م ،   - 69

/  هـ 1410اًم٘م٤مهرة ، - دار اًمقوم٤مء  ) (1)قمٌد اجلقاد ظمٚمػ ، ط. حت٘مٞمؼ د

  .( م 1990

اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمًٌع وقمٚمٚمٝم٤م وطمجٛمٝم٤م ، ٕيب حمٛمد ُمٙمل سمـ   - 70

جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  )حمل اًمديـ رُمْم٤من ، ط. أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز ، حت٘مٞمؼ د

  .( م 1974/  هـ 1394سمدُمِمؼ ، 

( 3)ًم٤ًمن اًمٕمرب ، ٕيب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ، ط  - 71

  .( م 1994/  هـ 1414سمػموت ، قم٤مم - دار ص٤مدر  )

اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ، ٕيب حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ   - 72

دار اًمٙمت٥م  ) (1)قمٓمٞم٦م إٟمدًمز ، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم ، ط

  .( م 1993/  هـ 1413ًمٌٜم٤من ، - اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م  ) (14)ُمذيمرة ذم اًمتقطمٞمد ، عمحٛمد ٟمٌٝم٤من اعمٍمي ، ط  - 73

  .( م 1998/  هـ 1418اإلؾمالُمٞم٦م ، ضمدة ، 

ُمٕم٤مين اًم٘مراءات ، ٕيب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري ، حت٘مٞمؼ أمحد ومريد   - 74

  .( م 1999/  هـ 1420ًمٌٜم٤من ، - سمػموت  ) (1)اعمزيدي ، ط
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 ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ، ٕيب زيمري٤م ، حيٞمك سمـ زي٤مد اًمٗمراء ، حت٘مٞمؼ أمحد يقؾمػ   - 75

اًم٘م٤مهرة ، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،  ) (3)ٟمج٤ميت ، وحمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر ، ط

  .( م 2001/  هـ 1422
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 506 ...........................                             يف قصة هالك قوً لوط

 أهار شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد اعمقضمز ُمـ ؾمٞم٤مىمف :   املبحث األول 

 507 ....................................                                ذم اًمًقر اًمٓمقال

 أهار شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد اعمٗمّمؾ ُمـ ؾمٞم٤مىمف :   املبحث الثاين 

 519 .......................... (هقد ، واحلجر  )                              ذم ؾمقريت 

 أهار شمٜمقع اًمٕمالىم٤مت ذم ُمقىمع اعمِمٝمد ُمـ ؾمٞم٤مىمف :   املبحث الثالث 

 527 ...................... (اًمذاري٤مت ، واًم٘مٛمر  )                               ذم ؾمقرة 



 

 
 

 

577 

الصفحة املٕضٕع 

أسرار تٍوع العالقات يف ووقع املصهد وَ سياقه  : الفصن اخلاوس 

 531 .......................                                يف قصة هالك قوً شعيب

 532 .................  ُم٤م ورد ذم ؾمقريت إقمراف واًمِمٕمراء:   املبحث األول 

 541 ....................  ُم٤م ورد ذم ؾمقريت هقد واًمٕمٜمٙمٌقت :   املبحث الثاين 

 546 ....... وكارٌة بني ضروب التٍوع يف كن فصن وأسرارها: الفصن السادس 

 547 .....  أصمر اًمًٞم٤مق ذم حتديد احلٚم٘م٦م اعمٕمروو٦م ُمـ اعمِم٤مهد:   املبحث األول 

 552 .........................  أصمر اًمًٞم٤مق ذم شمرشمٞم٥م اًم٘مّمص:   املبحث الثاين 

 554 ................................................................ اخل٤ممت٦م 

 559 ................................................ ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر واعمراضمع

 573 ................................................... ومٝمرس اعمقوققم٤مت

 

 


