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 مقدمــة                             
زهورا  الرور ن ىلوى ب نور سوور  البرور   اعتبر النبي صلى هللا عليه وسلم بأن هذه السوور  هوي 

ا"ووراوا الزهووراوين  البروور  وسووور     عنووران  فان نوو  تأتيوو ن يوووم الري نوو   فرووص صووه عنووه "ولووه   
 1كأن ن  غن نت ن  او كأن ن  غي يت ن  او كأن ن  فر" ن نن طير صواف  تح بو ن عون اصوح ب ن  

. 
نوون "وورا سووور      عنووران يوووم البن وو    وننوو  يرولووه عليووه الصووم  والسوومم فووي هووذه السووور   

 صلّى هللا عليه ونمئكته حتى تبّر الشنس 
  نن "را سور     عنران اعطي بكّ   ي  نن   ان ن ً على بسر ب نم 

ّرنون    ع نوران وعفل. ّ ب ونّم. وىن كفتبون بزن ور. نن "را هوذه السوور  اعطو ه هللا بكوّ  حورف ان نو ً نون حن
لن  ن.    حنن "وه  على انرا  لم تنح  ه او ورن ورن ر ينرنوي َنن و  او شوبن  ْ ن  باذن هللا ت  لى  وىن عفلّرن علوى نن
 انسنك باذن هللا ت  لى  .

 
سوف نلج بشوي  نون التوصّرا والتحليو  ىلوى روائيو  هوذه البووا  النشوّو"  ل وذه ال  ئلو  لنت وّرف 

تكو ص ترّكوز علوى على الصروس والحكم التي ينكنن  ان نستنتب   نن ْوم  نبريو ن الحوصال التوي 
بوهر اإلين ن  ون  ينكن ان ينت ز به اإلنس ن النؤنن عون غيوره  وهوي تبويّن نزايو  اإلينو ن  ىلوى 
ب نر ن  ينت ز به اإلنسو ن الكو فر  وهوي تبويّن نزايو  الك ور  َوم تفم ور صونيم ال م"و  بوين النوؤنن 

 والك فر.
ي ي يشوو   النوو س لحموو  بلحموو   نووآ  يوو ن هووذه السووور   نوورا تلللوو  ت  صووي  الحيوو   اليونيوو  التوو

ونرا كيف ان هللا نتتبآ لك  صلير  وكبير   نرا عن يو  هللا عوز وبو  ب إلنسو ن الوذش ي وي  فوي 
 الرض. 

ىن هللا ب  َن ؤه هن  يتحّصل لرسوله حصيَ ً ع ن ً ينت ز ب ل نوني   ىلى ب نر حصيل ْو   ينتو ز 
نحن نرا كيف ان هذا الحصيل الذش يرولوه هللا   وي  ىَر  ي  نتشّوق لن رف  النزيصب لْصوصي   و 

يفلني اللل  ال ربي   وي بور في و   فو ق الن و ني البصيوص   حيول لوم ت وص الكلنو  ترتصور علوى الن نوى 
النألوف ل    ب  يض ي الحصيل اإلل ي ىلى الرر ن ن  ن بصيص  نوآ نورور السونوان  وهوذا يي نوي 

سوورون تفللووى  بوو  تبرووى نضوو ف ً ىلي وو  هووذه النكتشوو  ن ان الن وو ني السوو بر  التووي ابت ووص في وو  الن 
والنشوتر ن الللويو  الحصيَو   وب ووذا ونو  ينتو ز بووه الْطو ر اإلل وي الرر نووي  يبروى الرور ن نتبووصصاً  
ويبرى الر رئ  يرتروي فوي صربو ن تلروي ن  نيوه  و"وص بيّنونف ذلوك بشوي  نون الت صوي  فوي كتو بي   
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لذلك ارا ان الن س يحت بون ىلى ت سوير بصيوص للرور ن    2 في صرب ن تلري ن  ني الرر ن ايرتر  
الكريم على راس ك  "رن  وىن ك ن الرورن نحّنومً بو لكَير نون النكتشو  ن  والننبوزان البشوري   
وكووذلك ب لحووصال النت  "نوو   فووان النوو س يحتوو بون ىلووى ت سوويرين  او اكَوور للروور ن الكووريم  لن 

تشو  ن تحتو ا ىلوى نرب يت و  الرر نيو   كوي يتبنّور اإلنسو ن السنوان  والررون  والحوصال  والنك
هذه النرب ي  التي تب لنو  ننضوبطين فوي اسوتْصان    وب لتو لي  تحوي  ن ن  النكتش  ن  ىلى نرن  

ننت  ووين ب وو   ونرووّصنين نوون ْمل وو  صووور و يوو ن الروور ن النشوور"  ىلووى ال وو لم  نرووصم ىلووى ال وو لم 
روح اإلنسو ني   والتسو نه  والنحبو  التوي ارسو ه  الرور ن الكوريم النسلنبن بك  ن  يتنت ون به نون 

 في م. 
ىننوو  نووآ هووذه السووور  نكووون نووآ بوووهر ال م"وو ن اإلنسوو ني  اإلنسوو ني   سوووا  فووي السوولم  او فووي 

و"وص نوز   الحرر  يضو ن  هوذا الحوصيل الوذش يرويوه هللا ت و لى لرسووله ىزا  نمو م الرويم اإلنسو ني  
ص  نن ْم  لر   بين راس اإلين ن رسو  هللا  نحنص بن عبص هللا صلى هللا صصر هذه السور  ب ل

عليه وسلم  وبين رؤوس الك ور والشورك فوي وفوص نبوران الوذش "وصم ىليوه  واستضو فه فوي نسوبصه   
هذا اللر   الذش يرسي صع ئم التح ور بين اإلنس ن واإلنسو ن ن نو  بللون الْمفو ن بين نو  نون حوّص  

ستين راكب  وفي م ارب   عشر ربوم نون اشوراف م  وفوي لف الوفص كن  يفروا نن وتص يص   و"ص تأ
الرب وو  عشوور  َمَوو  ن وور ىلووي م يووؤو  انوورهم  ف ل  "وور انيوور الروووم وصوو حر نشووورت م الووذش ي 
يصصرون ىي عن رايه واسنه عبوص النسويه  والسويص ىنو ن م وصو حر رحل وم واسونه الي وم  وابوو 

بن وائ  اسر  م وع لن م؛ فصْلوا علوى رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  ح رَ  بن علرن  اْو بكر
صي  فر   اصح ر النبي صلى هللا عليه وسلم بنر وار  بنران بف ن    اَر صم  ال صر  علي م َي ر الح.

وح نون صومت م فرو نوا فصولوا فوي نسوبص النبوي صولى هللا عليوه  .راين  وفوصا نوَل م بنو ي وبملو 
َم ا" نوا ب   اي ن  ين مرون رسوو   . صعوهم   فر   النبي صلى هللا عليه وسلم .نشرقوسلم ىلى ال

هللا صوولى هللا عليووه وسوولم فووي عيسووى ويزعنووون انووه ابوون هللا   ورسووو  صوولى هللا عليووه وسوولم يوورص 
 علي م ب لبراهين الس ط   وهم ي يبصرون 
 فكلم رسو  هللا السيص وال  "ر اسلن .   

   "ص اسلنن  "بلك. فر ي 
 "     كذبتن  نن كن  نن اإلسمم صع ؤكن  هلل ولصا وعب صتكن  الصلير واكلكن  الْنزير.  

 " ي   ىن لم يكن عيسى ولص هللا فنن ابوه؟! 
 فر   ل ن  النبي   الستم ت لنون انه ي يكون ولص ىي ويشبه اب ه ؟  

على ك  شي  يح مه ويرز"ه؟  " لوا   بلى "و     ف و  " لوا   بلى "     الستم ت لنون ان ربن  "يم 
 ينلك عيسى نن ذلك شيئ  " لوا   ي.

رن عيسى في الرحم كيف ش    وربن  ي يأك  وي يشرر وي يحصل.   وَّ  "     فان ربن  صن
 " لوا   بلى. 

ولوصه   َوم "     الستم ت لنون ان عيسى حنلته انه كن  تحن  النرا   َم وض ته كن  تضوآ النورا  
 غذا كن  يلذا الصبي  َم ك ن يط م ويشرر ويحصل ؟

 " لوا   بلى .
"     فكيف يكون هذا كنو  زعنوتم؟! فسوكتوا  فوأنز  هللا عوز وبو  فوي م سوور      عنوران  ىلوى  

 بض   وَن نين  ي  نن  .                  
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 ونن حيَي ن حوارهن  ايض ً 
وفوص نبوران نون النصو را "و ي لرسوو  هللا صولى هللا  ان  اب  رافوآ الررموي نون الي ووص ورئويس

عليه وسلم  اتريص ان ن بصك ونتْذك رب ً  فر   عليه الصم  والسمم  ن و ذ هللا ان ن بوص غيور هللا او 
 ان نأنر بلير عب ص  هللا فن  بذلك ب َني  وي بذلك انرني.

نو  اورص الوصيئ  علوى نصو را ونن  يفروا في هذا الحصل كذلك ان النبي صلى هللا عليه وسولم ل
ىن هللا انرنووي ىن لووم تربلوووا »نبووران  َووم ىن ووم اصووروا علووى ب ل ووم  فروو   صوولى هللا عليووه وسوولم   

«.                                                                                              الحبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ان ابووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هلكم
ننمر في انرن  َم نأتيك  فلن  رب وا " لوا لل  "ر  وك ن ذا راي وم  فر لوا  ي  اب  الر سم  ب  نربآ ف

نرسوو   ولرووص  نبويفتم يو  ن شوور النصو را ان نحنووصاً يو  عبووص النسويه نوو  تورا؟ فروو    وهللا لروص عوور
ب  كم ب لكمم الحق في انر ص حبكم  وهللا ن  ب ه  "وم نبي ً "ط ف و   كبيورهم وي نبون صوليرهم 

ستئصوو    فووان ابيووتم ىي اإلصوورار علووى صيوونكم واإل" نوو  علووى نوو  انووتم عليووه  ولووئن ف لووتم لكوو ن اي
فواصعوا الرب  وانصرفوا ىلى بمصكم . وك ن رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ْورا وعليوه نورط 
نن ش ر اسوص  وك ن "ص احتضن الحسين واْذ بيص الحسن  وف طن  تنشي ْل ه  وعلي رضوي هللا 

ا صعووون فووأننوا  فروو   اسوورف نبووران  يوو  ن شوور النصوو را  ىنووي لرا عنووه ْل  وو   وهووو يرووو   ىذ
وبوه ً لو سألوا هللا ان يزي  ببمً نن نك نوه لزالوه ب و   فوم تبو هلوا فت لكووا وي يبروى علوى وبوه 
الرض نصراني ىلى يوم الري ن   َم " لوا  ي  اب  الر سم  راين  ان ي نب هلك وان نررك علوى صينوك.  

فوواذا ابيووتم الب هلوو  فأسوولنوا  يكوون لكووم نوو  للنسوولنين وعليكم نوو  علووى »هللا عليووه  فروو   صوولوان 
  فروو لوا  نوو  لنوو  بحوورر ال وورر ط "وو   ولكوون «فوواني انوو بزكم الرتوو  »  فووأبوا  فروو    «النسوولنين

نص لحك على ان ي تلزون  وي ترصن  عن صينن   على ان نؤصش ىليك في ك  ع م ال ي حل   ال   فوي 
والوذش ن سوي    في ربر  وَمَين صرع ً ع صي  نن حصيص  فص لح م علوى ذلوك  و"و    ص ر  وال 

بيصه  ىن ال مك "ص تصلى على اه  نبران  ولو يعنوا لنسوْوا "ورص  وْنو زير  ويضوطرم علوي م 
الواصش ن راً  ويستئصو   هللا نبوران واهلوه  حتوى الطيور علوى رؤوس الشوبر  ولنو  حو   الحوو  

 .   م حتى ي لكوا على النص را كل
ويفروا ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم لن  ْرا فوي النورط السووص  فبو   الحسون رضوي   

هللا عنه فأصْله  َم ب   الحسين رضي هللا عنه فأصْله  َم ف طن   َم علي رضي هللا عنه  َم "و    

 . 33الحزار [ّهَرُكْم تَْطِهيراإِنََّما يُِريُد هللا ِليُْذِهَب َعنُكُم الرجس أَْهَل البيت َويُطَ ]

وكذلك نن  يفروا عّن  صار في هذا اللر   ان م " لوا  ي  نحنص  لن  سلنن انه ي ار لوه نون البشور 
وبر ان يكون ابووه هوو هللا ت و لى  فرو    ىن  صم نو  كو ن لوه ار وي ام ولوم يلوزم ان يكوون ابنو ً هلل 

 ت  لى.
نن هن   فان سور     عنران هي سور  الصل  الصانل   وسور  اإلب ب ن البيّنو  عون كو  سوؤا  
ينكن ان يْتلج النسلم وغير النسلم  ف ي تؤصش ىلى اإلين ن ب لنسب  للير النؤننين  وكوذلك ترسو  

كَر "ربو ً ننوه  اإلين ن بشك  اكَر َب ت ً ب لنسب  للنؤننين وب لت لي تب   " رئ   اكَر ن رف  ب هلل  وا
َووم اكَوور اسووتي  ب ً لل م"وو ن اإلنسوو ني  اإلنسوو ني   ىن وو  ترسوو  ىلووى " رئ وو  ىشوو ران النضووج الكبوورا 

 لينتلئ ب لحكن   ويسرش فيه ن  و  النش عر اإلنس ني . 
 

ىن هللا يوبه رسوله وهو يحن  رس ل  هللا ىلوى ال و لم  ونو  ينكنوه ان يوابوه نون نْتلوف شورائه 
يل هن  نرّكز بوين هللا عوز وبو   وبوين رسووله صولى هللا يتنكن نن ى"ن ع م ب    ف لحصحتى الن س 

عليه وسلم كن  لو ان ن  في ْلوو   فنورا كيوف ان  هللا يروّصم لوه الصلو   ويوروش لوه تو ري  واسورار 
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 اإلنس ن والكون  وكيف ان وعي النبي ين ته  ويتشّك  نضبه نآ تلريه ت و ليم هللا  يو  ىَور  يو  وفوق
 بمغ  للوي  ب لل  التشويق  ونكتنز  بلنى الن  ني والصيين. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب األول
 معرفـة اللـــه
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 [الم]
تبصا هذه السور  الَ لَ  نن النصحف الكريم فوي الترتيور الرر نوي ال َنو ني  والتوي نزلون ك نلو  

وهوي نون السوور الطووا  كنو  [الـم]الن    بن  بصان به سور  البرر  في النصين  الننّور  ب ص سور  
النر ب لنسب  لزهرا  النصحف الَ ني   البرر   وهي كلنو  توصعو للتو"وف عنوصه  كون و  تشوّك   يو  
ك نل  نن هذه السور   ىن   ف تح  الصْو  ىلى ع لم هوذه السوور   وهوي بنَ بو  الت يئو  للولووا ىلوى 

الطويوو  الووذش يتوبووه بووه هللا تبوو رك وت وو لى  ىلووى ْوو تم انبي ئووه ورسووله  وفووق رحوو ر هووذا الحووصيل 
  فتتك نو   الن نوى نوآ النبنوى  ْط ر تك نلي  يلتني  ويتصاْ   ويتن سك  ب ضه بب ض  ليت  ضوص

 رواي  سور     عنران نآ  اآلي  الْ تن .

يحوو صل رسوووله   يوو   نت ووّرف علووى هللا اكَوور   ف ووو 411نوون ْووم  هووذه اآليوو ن التووي بللوون 

بأس سي ن ن  تروم عليه عن ر  الحي    وعن ر  اإلنس ن  ونت رف على شْصوي  النبوي ايضو ً الوذش 
يصلي ىلى هذا الحصيل اإلل ي الطويو  النرّكوز عليوه  َوم نت ورف علوى طبي و  اإلنسو ن نون ْوم  

 شرح هللا عنه. 
صّرا  يرو  لوه او  نو  يروو   لننمر كيف ان هللا ي ّرف ذاته تب رك وت  لى على رسوله بشك  نت

  
هُ ] في السونوان [هَ إِلَـ]ن ي " طآ [ََل ]بل م البمل  الذش   - [الم ]ب ص  -ي  نحّنص  ب.ص ف الحصيل [اللَـّ

ال  ئص ىلوى هللا  ولوذلك بوصان اآليو  بل وم البملو  [ُهوَ ]تأكيص الن ي بنستَنى [إَِلَّ ]والرض ون  بين ن 
هووو نصووصر هووذه السوون   الحسوونى التووي تووص  علووى "صراتووه   [هللا]صون احووص اسوون ئه الحسوونى  لن

وييبوز نآ ذلك ايستن ص على اسم نن اسن ئه الحسنى  لن كو  اسوم يشوير ىلوى صو   نون صو  ته 
ونن ووو  تت وووّر  صووو  ن اْووورا  وب لتووو لي فوووان بنيوووآ هوووذه السووون   تروووّصم صووو  ن هللا  ونووو  صنووون 

بووره بوحصانيتووه   ف ووذا ي نووي بأنووه الصوو  الووذش انب[هللا]"لوون  َروون  ننووه اسوون ؤه الحسوونى. ب ووص ان يْف
يصف ب  َن ؤه ذاته ب سونين  حسونيين ورصا فوي نوضو  ن   ويينوور عن نو  اسوم  ْور  اول نو    

وهذا ىَب ن البصي  النطلر   ف علم ي نحنوص بوأنني حوي   [اْلَحي  ]اعلم ي  نحنص ان  هللا الذش ي ىله ىيّش 
ذش ييْضووآ للنووون بووأش شووك  نوون الشووك    بوو  ان النووون بكوو  اشووك له هووو البوو "ي الوو [الحييي]فوو  

يْضآ له  لن يشي  " صر عليه  وهو " صر علوى كو  شوي   ىنوه صو نآ الحيو    وصو نآ النوون  
وهووو صون غيووره ينلووك ان يحيووي  وينلووك ان ينيوون  ييضوو ف لشووي   وكوو  شووي  يضوو ف لووه  

وىلوى ب نور  [الحيي] ً  او كره ً   ذلك انوهوييْضآ لشي  البت   وك  شي  يْضآ له سوا  طوع

وهذا ىعمم نون هللا ت و لى  لرسووله بأنوه "و ئم علوى شوؤون ْلروه  لن الحوي لويس   4[اْلقَي ومُ ]ذلك  
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لوق  ف وذا بيو ن  ْن ب لضرور  ان يكون "يون ً  فينكن ان يكون حي ً  لكن يرووم غيوره بواصار  شوؤون ال
"و ئم علوى ىصار  شوؤون ْلروه. ىنّوه يت وّرص ب لنروصر  النطلرو   بذاتوه اإلل يو [هيو]نن هللا عز وب  بأنه

 على ك  شي   وهو صون غيره ينتلك ان يريم الري ن  على الصني .
وإلهكم إله ]روش عن  النبي صلى هللا عليه وسلم انه "   بأن اسم هللا العمم في ه تين اآليتين  

هللا َل إلييه إَل هييو ]  وف تحوو  سووور     عنووران  063البروور   [واحييد َل إلييه إَل هييو الييرحمن الييرحيم

 3[الحي القيوم
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 النس ئي ىيّ  السنن  اصح ر رواه3



 

 آل عمران                                                                  التحليل الروائـــي  لســـورة 
 

11 
 

 
 
 
 
 

 
 

 الباب الثانــــــي
 رســالة القرآن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اش اتو ك بتوصّرا علوى نكول  و"وص نوّر الرور ن الكوريم بنورحلتين  [نّزل]في اآلي  الَ ني   يرو  له  
 "ب  ان يبلغ "لر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   نرحل  وض ه في اللوح النح وم  بصلي  "وله 

ْحفُوظٍ ] ِجيٌد فِي لَْوحٍ مَّ َم نرحلو  وضو ه فوي السون   الوصني   كنو   04303البروا  [بَْل ُهَو قُْرآٌن مَّ

بَاَرَكييةٍ ]فووي "ولووه تبوو رك وت وو لى    إِنَّييا أَنَزْلنَيياُِ فِييي لَْيلَييِة ]و"ولووه  3الووصْ ن [إِنَّييا أَنَزْلنَيياُِ فِييي لَْيلَييٍة م 

سون   43على "لر رسو  هللا صلى هللا عليه وسولم نسوتلر" ً  –على نكل  –وتنزيله  0الرصر[اْلقَْدر

ونوزو   ْور  يو   0ال لوق[اْقيَرأْ بِاْسيِم َربِّيَا الَّيِذي َقلَي َ ]نن عنر النبي بين نزو  او   يو  نتواصل  

ا َكَسبَْت َوُهْم َلَ يُْظلَُمونَ ]  .  480البرر  [َواتَّقُواْ يَْوماً تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى ّللّاِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكل  نَْفٍس مَّ

تبلله للن س  كونه للن س نن ْملك  لكن عليوك ان توؤنن بوه عليك  وليس لك  ف ليك ان [َعلَْياَ ]
اويً كنووو   ننووون بوحوووصانيتي   لنوووك عنوووصن  توووؤنن بوووه  ترووووم بابمغوووه للنووو س بروووو  ىين نوووك بوووه  

فيوه [ُمَصيِدّقًا]ك  ن  يحتويه هذا الكت ر ىنن  هو حوق  وينوضوآ للب طو  فيوه[بِاْلَح ِّ ]الرر ن[اْلِكتَابَ ]
عّن  يْتلف الن س فيه ب لنسب  ل.ن  "بله  فرص انزله هللا عليك تبي نو ً للحوق. [بَْيَن يََدْيهِ ِلَّما ]ْبر الصصق 

نوون ب وو  اْوورا  فووان "وو رئ الروور ن وهووو يروورا حووصيل هللا هووذا النوبووه ىلووى رسوووله  يصووبه اكَوور 
طنأنين   واكَر َر  بن  يحتويه كت ر هللا نن الحق  وهذا ن  يحض الر رئ كي يسوتْرا الحوق نون 
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كت ر الحق تب رك وت و لى  فيكوون هوذا الكتو ر هوو نصوصر الحوق  ويكوون نصوصر شوري   النو س  
ييْن َحِكيييٍم ]وهووو يروورا نوون عنوووم الروور ن    ََل يَأْتِيييِه اْلبَاِطييُل ِميين بَييْيِن يََدْيييِه َوََل ِمييْن َقْلِفييِه تَنِزيييٌل ّمِ

ِِنَّيهُ ] 24فصلن[َحِميدٍ  قاً لَِّميا بَيْيَن يََدْييِه  قُْل َمن َكاَن َعُدّواً لِِّجْبِرييَل فَ ِِْذِن ّللّاِ ُمَصيّدِ لَيهُ َعلَيى قَْلبِيَا بِي نَزَّ

قاً لَِّما بَيْيَن يََدْييِه ِميَن اْلِكتَياِب ]  79البرر [َوُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمنِينَ  َوأَنَزْلنَا إِلَْيَا اْلِكتَاَب بِاْلَحّ ِ ُمَصّدِ

ُق الَِّذي بَيْيَن ] 28الن ئص   [بَِما أَنَزَل ّللّاُ  َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه فَاْحُكم بَْينَُهم َصّدِ َوَهـَذا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاُِ ُمبَاَرٌا م 

َوَما َكياَن َهيـَذا اْلقُيْرآُن أَن يُْفتَيَرى ِمين ُدوِن ّللّاِ َولَيـِكن تَْصيِديَ  الَّيِذي بَيْيَن يََدْييِه ] 74[الن  م  [يََدْيهِ 

ّبِ اْلعَيالَِميَن َوتَْفِصيَل اْلِكتَاِب َلَ رَ  َوالَّيِذي أَْوَحْينَيا إِلَْييَا ِميَن اْلِكتَياِب ُهيَو ] 39يوونس  [ْييَب فِييِه ِمين رَّ

ِِ لََقبِيٌر بَِصيٌر  َ بِِعبَاِد قاً لَِّما بَْيَن يََدْيِه إِنَّ ّللاَّ   30ف طر[اْلَح   ُمَصّدِ

انووز  كووذلك بنلوو  و[ ][ةَ التَّييْوَرا]بنلوو  واحووص   فووي و"وون واحووص  ولوويس علووى نكوول [َوأَنييَزلَ ]

نِجيل]واحص في و"ن واحص    3[اْْلِ

ي توصش ب وو  [ُهيًدى ِلّلنَّياِس ]:نوزو  الرور ن الووذش هوو تصوصيق ل نو  وهوذه الرسوو ين هوي[قَْبيلُ  ِمين]
ينكن ان ن  م هن  ، [وأَنَزَل اْلفُْرقَانَ ]الن س ىلى الصوار  َم لننمر ىلى الرو  الت لي في "وله ت  لى 

بأن ال ر" ن ب   تكراراً للرر ن  لن هذا الرر ن يحن  ت رير ً بين الحوق الوذش اتوى بوه هللا  والب طو  
  وفص نبوران نون ْوم  تحو ورهم نوآ رسوو  وااه  الكت ر  كن  راين  في ب ض ا"الذش اّصعى به 

ن الكتيياب بييالح  مصييّدقا لمييا بييينييّزل عليييا ]هللا صوولى هللا عليووه وسوولم  وبووذلك ينكننوو  ان نروورا 
ح نمً الصصق ب لحق  ون ر" ً بين هذا الحوق  وبوين ذاك الب طو   ونموراً لن الرور ن فيوه هوذا [يهيدَ 

فوووتم ذكوووره صون اسووونه بوصووو ين  [الفرقيييان]الت ريوووق بوووين الحوووق والب طووو   فروووص وصووو ه هللا بووو  
فيوذكر الحوق  ويوذكر نريضوه  َوم الذش يبنآ بين الرولين النتن "ضين بين صو ح ته  [الكتاب]الو  

فوذفكر ب وذا الوصويف. [الفرقيان ]ي ّرق بين ن  بن  على ص ح ته نن تصصيق هللا لن  بين يصيه في هذا
إِنَّ الَِّذيَن َكفَيُروا ]بينه وبين الب ط   تستأنف اآلي   [الفرقان]وفي صعو  لل وص  ىلى الحق الذش فّرق 

لَُهيْم ]ن نون هللا ت و لى  بيوص ان وم لبَووا علوى بو طل م  بوزا  ذلوك ان و"وص بو  ت م البيّنو [بِآيَاِت اللَّيـهِ 
بزا  ل ذا النكران  لن هوذا النكوران تترتور عليوه نن رسو ن تر وص علوى " عوص  ىنكو ر [َعَذاٌب َشِديد

الحووق هووذا  والتشووبل ب لب طوو  ذاك  ف لووذش ينكوور الحووق  ييكت ووي بووذلك  بوو  ينوو رس نوو  هووو نروويض 
ن فووي فكوور  اإلنكوو ر  بوو  فووي نن رسوو  هووذه ال كوور   وايضوو ً ييكت ووي بووذلك الحووق  ف إلنكوو ر ييكووو

وي تز  الن س في بر   ن بور  نن الرض  ب  ين رس ذلوك نون ْوم  ن سوه  ويسو ى ىلوى نشور 
الب ط  في الن س  حتى تتسآ صائر  الب ط   ويتْذ نن ذلك نن  ب ً ل نووم نرونو ن الحيو    ويسو ى 

 ط   فوأن يكوون الحوق فوي الصوصق  يسو ى ىلوى المحوق فوي الريو    وان ىلى ىفس ص الن س بوب   الب
يكون الحق فوي الحوم   يسو ى ىلوى المحوق فوي الحورام  وان يكوون الحوق فوي ال وص   يسو ى ىلوى 
المحق في الملم  وان يكون الحق في الْير  يس ى ىلى المحق في الشور  واإلنسو ن لويس بوسو ه 

نوه ييحنو  "لبوين  وييحنو  عرلوين. ب لنر بو  يكوون هوذا ب لنسوب  ان يبنآ بين النريضين في ذلوك ل
للنؤنن ايض ً  ف و ييكت ي ب كر  اإلين ن ب لحق  ب  تتحّو  ال كر  ب لنسب  ىليه ىلى ف و  ونن رسو  
ونن ج ينت به في و" ئآ حي ته اليوني   ف لرو  يبروى "وويً ىن لوم يصوص"ه ال نو   والْيو   يبروى فوي 

وهللا ]ن لوم ي روس نون الوراس ويصوبه حريرو  نلنوسو  نت  علو  علوى ارض الوا"وآ  صائر  الْيو    ى
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ىن هللا ب ّزتووه وبملووه ينووترم ل بوو صه النووؤننين ننوو  يلحرووه ب ووم بنوووص الب طوو  يوووم  2[عزيييز ذو انتقييام

 تحص  عنصه الحص ئ .
هَ ] َشيْيءٌ  َعلَْييه ََل يَْقفَيى]ك  شي  يحصل تحن سنآ وبصور هللا الوذش  [إِنَّ اللَـّ  َوَلَ  اأْلَْرِض  فِيي ِِ

  وهنو  نلنوس نوصا تورابط هوذه [حيي قييوم] -ب ل وص  ىلوى اآليو  الَ نيو   -ذلك ان هللا  5[السََّماءِ  فِي

اآلي ن وتصاْل   نآ ب ض   الب ض ضنن نس ر نسيج تك نلي  ف وو عوز وبو  "و ئم علوى نبريو ن 
واحص   ل  ته شوي  فوي تلوك اللحمو   النور  صليره  وكبيره   سره   وعمنيت    فلو غ   لحم  

بيص انه يبرى " ئن ً على شؤون عي له الذين ْلر م وي ول م وي ين م  ويسون  م  ويبصورهم  فمكلنو  
تفروو   صون ان يسوون     يهنسوو  تف نووس صون ان يفووصرك    ينموور  تفنموور صون ان يبصووره   يفكوور  

ان يْ ووى عليووه  وكوو  شووي  يْضووآ تْطوور علووى بوو    صون ان ي لن وو   فووم شووي  ينتلووك نرووّوم 
 لمستبم  له سبح نه. 

نآ هذه اآلي ن يت ّرف النبي صلى هللا عليه وسلم على هللا في نست   الحصيل  َم ينترو  الحوصيل 
لق اإلنس ن.  ْن  ىلى نحور  ْر  وهو  كي ي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 فِصال اْلنسان
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في الب ر الو   كن  نآ ت ريف هللا  َم فوي البو ر الَو ني  كنو  نوآ ت ريوف للرور ن  واآلن نكوون 
نآ اإلنسو ن الوذش انوز  هللا لوه هوذا الرور ن  حتوى ي وي بووهر ال م"و  التوي بينوه وبوين هللا نسوت ين ً 

لق اإلنس ن وفص له لرسوله   ْن  ب لرر ن فلننمر كيف يشرح هللا ت  لى 

ُرُكمْ  ]هللا [ُهوَ ] ىشو ر  بأنوه هوو نصوصر الْلوق بني و ً  [ُهيوَ ] ي ّصلكم  ويشّك  تكووينكم[الَِّذي يَُصِوّ

التي هي نوضآ تصويرش لكم  رحم النرا   ونن هذا النوضآ تبوصا رحلو  رحنو  [فِي اأْلَْرَحامِ ]ف   
أنوه نبون الم بوليصه   ىن   تربّيه في رحن    وهو يصغصغ رحن و   وكلنو  تنمور ىليوه نمور   توذكر ب

في رحن    وهذا يزيصه  رحن  وش ر  به ن ن  بلغ نن الْشون  فين  ب ص  ولوذلك فان و  تكوون اكَور 
رحن  به نن ابيه الذش يرذف ذلك "ذف ً  فتستربله النرا  ليتم"ه ال نصوران فوي الورحم بنو  يشو   هللا 

النووص  بوين الربو  نن تصووير. ولوذلك فوان البنو   الوذش احلّوه هللا  نون عوانو  ترسوي  ال شور  و
والنرا   يبصا الرب  فوي تربيو  انراتوه  وتبوصا النورا  فوي تربيو  ربل و   ول ل نو  يي  ومن ذلوك فوي 
او" ن اْرا بك  تلك الحنيني   ول   البن   يف ّص نن اعمم عوان  الصوله بوين النورا  وزوب و   

  "ور زوبتوه علوى ْطيئو  فيتسبر بصلح ن  ىذا نشر بين ن  ْمف  ب  ان الرب  الذش يريوص ان يف 
بحره  فانه ي بر فراش    فتش ر الزوب  بأن   ننبوذ  نن زوب    فتتووصص ىليوه  وتلنوس ننوه ال وذر 

 حتى ت يصه ىلى فراش    َ ني .
انوو  الوورحنن  والوورحم  نوون نشووتر ن الرحنوو   وهللا رحنوون رحوويم  يرووو  فووي الحووصيل الرصسووي    

 4  فنن وصل   وصلته  ونن "ط    "ط ته ْلرنف الرحم  وشررنف ل   اسن ً نن اسني
ىن تكوين اإلنس ن في الرحم  يب له ن ئمً ىلى التراحم  وكوذلك ىلوى صول  الورحم  وصول  الورحم 

وون بنوآ بيوونكم الوورحم الواحووص  والووذش تت وّر  ننووه فوورو   وهووم   [ال"وو رر ]ت نوي ان تتواصوو  نووآ نن
 فيحضك اإلسمم ان تكون على صل  بأ"رب ئك. 

ىن هللا ت  لى يْلق عم م البنين وغض ري ه نن ننوي الربو  يرو  النبي صلى هللا عليه وسلم    
  . وشحنه ولحنه نن نني النرا 

  ان الي وووصش "وو   للنبووي صوولى هللا عليووه وسوولم) وننوو  ورص نوون حووصيل َوبوو ن فووي صووحيه نسوولم 
ين  ك ىن    "   .او ربمن وبئن اسألك عن شي  ي ي لنه احص نن اه  الرض ىي نبي او رب 

 نو     فرو   النبوي صولى هللا عليوه وسولم .بئتك اسألك عون الولوص  اسنآ بأذني  "    "   . ؟حصَتك
الرب  ابيض ون   النرا  اص ر فاذا ابتن    ف م نني الرب  نني النرا   اذ كنرا بواذن هللا ت و لى  

   . نَ  باذن هللا وىذا عم نني النرا  نني الرب  
وَنوو  اح صيوول عصيووص  تبوويّن كي يوو  تأسوويس اإلنسوو ن فووي الوورحم  وكووذلك تبوويّن النسوو ر الووذش سوووف 

 ينت به هذا البنين في حي ته  نن  يبيّن علم هللا ب للير. 

                                                           
 اْربه الترنذش  وصححه  عن عبص الرحنن بن عوف . 4
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ىن ْلوق احوصكم يبنوآ فوي بطون انوه ارب وين يونو  نط و   َوم   يرو  النبي صولى هللا عليوه وسولم 
يب ل ىليوه النلوك   او "    يكون علر  نَ  ذلك  َم يكون نضل  نَ  ذلك  َم يب ل هللا ىليه النلك 

وىن احوصكم لي نو  ب نو  اهو     "و     بأربآ كلنو ن فيكتور رز"وه وعنلوه وابلوه وشوري او سو يص 
ر ذرا  فيسبق عليه الكت ر في ن  ب ن  اه  الن ر فيصْل    وىن البن  حتى ن  يكون بين   وبينه غي

احصكم لي ن  ب ن  اه  الن ر حتى ن  يكون بين   وبينه غير ذرا  فيسبق عليه الكت ر في نو  ب نو  
 5 اه  البن  فيصْل   

 

 

 

 

 
يووصْ  النلووك علووى النط وو  ب ووصن  تسووترر فووي الوورحم بووأرب ين او ْنسوو  وارب ووين ليلوو  »   ويرووو 

فيروو   يوو  رر اشووري او سوو يص؟ فيكتور ذلووك فيرووو   يوو  رر اذكور ام انَووى؟ فيكتبوو ن  ويكتوور عنلووه 
 6 «وابله ورز"ه َم تطوا الصحف فم يزاص في   وي ينر  

تبيّن هذه الح صيل بأن تكووين اإلنسو ن الولوي يكوون فوي رحوم النورا   واإلنسو ن يأْوذ نون انوه 
 وصاً بوه اكَور ننو  يبوذ  ابووه  ولوذلك ييكوون للربو  ان يحورم اكَر نن  يأْذ نن ابيه  وتبذ  انه ب

البن   نن ان وم  او يحورم الم نون ابن ئ و  وهوو يرورر اين صو   عن و   او طم" و   وهوذه النسوأل  
علي وو  ان تو" ووه كَيووراً "بوو  ان يتْووذ "ووراراً نصوويري ً ك ووذا  وايّ يوورّبه كووف ان نيتووه  او نصوولحته 

لى اس س هذا الحرن ن الوذش هوو ملوم كبيور بو لويص  وبو لم ايضو ً  ىيّ الشْصي   او راح  ب له ع
فووي حوو ين اسووتَن ئي   وهووي ان الم ينكوون ل وو  ان ت سووص البنوو    وهووذا نوو  ييحووصل ىي فووي حوو ين 
شصيص  ايستَن ئي   لكن على الغلر فان الر يررر هذا الحرن ن كي يحرق لن سه راح  نن النرا  

غير س يص ن    ب ص ان انبر نن    او انه يريوص ان يتوزّوا بوأْرا  ولوذلك تورا  التي اكتشف بأنه
بأن الطمق هو ليس بليض ً فحسر عنص هللا  ب  هو ابلض حمله عنصه  وكوذلك ف وو ابلوض حوم  
 هللا عنص الن س بسبر ن تترتر على هذا الطمق نن سلبي ن بحق البن    وعوا"ر الت كك السرش. 

ى عنليوو  ضوورر البنوو    نوورا بووأن ايبوون ييشوو ر بووأن انووه ضووربته وهووي تضووربه ىذا نمرنوو  ىلوو
ب ل    لن التي تضربه  ىنن  هي التي نبن في رحن    وهي تضربه برحن  نو  نبون فوي رحن و   
بيص ان ايبن يش ر بأنه ّضرر ب ل    عنصن  يضربه ابوه  وحتى فوي النصرسو   فوان الط و  ي ّضو  

الن لم. نن هن   فان النرا  سوا  في البين  او في النبتنآ  تفشك  الرو   عر ر الن لن  على عر ر
الن عنوو  التووي يبووّص نن وو   حتووى تتوووازن الروتوو ن  وي تووربه ك وو  ىحووصاه  علووى الْوورا فووي تربيوو  
الويص في البين  او في عنوم النبتنوآ  فواذا ربحون الروو  الْشون   ك نون اإلنت  كو ن الن زعو   

   الن عن   ك ن ايسترْ    فلذلك يبص نن توازش الروتين. وىذا ربحن الرو

                                                           
ت سيره     اْبرن  عبص الواحص بن احنص النليحي  اْبرن  ابو نحنص عبص الرحيم بن احنص بن نحنص  في الحصيل هذا البلوش يروش 5 

النص رش  ان  ابو الر سم عبص هللا بن نحنص بن عبص ال زيز البلوش  ان  علي بن الب ص  ان  ابو ْيَن  زهير بن ن  وي   عن 
  العن   عن زيص بن وهر  "    سن ن عبص هللا بن نس وص يرو   حصَن  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الص صق النصصوق.

 

 ابو ان  البلوصش  عيسى بن احنص ابو ان  ال  رسي  نحنص بن الل فر عبص ان  البرب ني  الر هر بصع بن ىسن عي  اْبرن   كذلك6 
 بن عنرو عن   عيين  بن س ي ن حصَن  ننير  بن هللا عبص بن نحنص ان  الحب ا  بن نسلم ان  س ي ن  بن نحنص بن ىبراهيم ىسح ق
 .وسلم عليه هللا صلى النبي به يبلغ اسيص بن حذي   عن الط ي   ابي عن صين ر 
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نن هن   فان اينتك س ن الولي  تتشّك  في بني  الط   على "وصر نو  يتلروى الضورر  او اإله نو   
او التوبي   نن ابيه  وليس نن انه  وهوو نون شوأنه ان ينّنوي لوصا الط و  شو ور الونر   او عروص  

 الصوني .
لمبن يأتي بنت ئج سلبي  في نراح  تربيته  فان ضوربه لمبنو  يكوون اكَور وىذا ك ن ضرر الر 

سلبي   ذلك ان   تنتلك رحن ً ْرا نن رحم  وهذا ن  يب ل و  اكَور ر"و  وشو  في  نون اْي و   لن و  
تّ ّص لتكون اّن ً  في حين يف ّص اْوه  ليكون اب ً  وهي عنصن  تكبر تبرى نح فم  على نس ح  الرحنو  

   كوي تورحم بووه بنين و   وهوو فوي رحن وو   َوم كوي ترحنوه بوه وهووو يكبور يونو ً بيووم علووى فوي "لب و
صصره   في حين ان ايبن الذش يلصو ربمً ينلك ان ينز  الرحن  نون "لبوه  وان يرسوو  بو  حتوى 
ين رس الرت  بأ"سى الوانه  لكن النرا  وهي تش بر انرا   "وص يبلوآ ب و  النور ان تشوّص شو ره   او 

وينت ي النر عنص هذا الحّص  لن ذلك ب  ن  يسنه به رحم النرا  ل    وب  نو  تسونه بوه  ت ض   
"وت   الن عن    لكن الرب  عنصن  ينرض على رب   "ص ي تك به  ويبلغ به نرحل  الرت   ل وذا نورا 
 بووأن او  برينوو  فووي التوو ري  اإلنسوو ني لووم ترتكب وو  النوورا   بوو  ارتكب وو  الربوو  بحووق الربوو   وىذا
بور ان و   او اْت و   او حتوى ْ لت و   او عنت و   وهوي  صصف واْطأن ايبن  ْطأً ف صحو ً  فان و  تْف
تأنن رحن    ويتْبر الر  او الخ  او اش ربو  فوي ال  ئلو   لن و  يتوأنن رعونتوه  ورّص ف لوه  

توه التوي وحتى في برائم الشرف  فان الرب  يروم ب    حتى لو ك ن صليراً  في تصش على حي   اْ
نبتن ن ه فوي ذان الورحم   ويتروصم علي و  النورا  ن نو  كو ن عنرهو   رغوم ان النورا  هوي الكَور 
ضرراً نتيب  ْطيئ  ايبن   والرب  هو ال"  ضرراً نتيب  ذلك  فأو  ن  يفصير الذا  ان و   َوم 

ن وي وير ن اْوات    َم نن هّن على صمن رحم ب   نن ب   الم  حيول "وص يطو   الذا نسوتربل 
في الزواا  لكن ذلك ييط   نسترب  الرب   وي ىع "ته في الزواا ن ن  كو ن نرّربو ً نن و   ولوذلك 
فووان البوورائم الكبوورا والصوولرا  علووى الغلوور يرتكب وو  الربوو    ونوو  يلحرووه الربوو   نوون اهوووا  

رررون الحرور نن  ت    النس    والرب   ع ص  هم الذين يوكوارل ب إلنس ن والطبي    ل و اكَر 
 الكبرا  في حين ان النس   يبكين فلذ  اكب صهن التي توصش تلك الحرور ب  .

 َم عرر ذلك "   هللا ت  لى 
ن نووى ذلوك ان لوه النشوويئ  فوي ْلوق هووذا اإلنسو ن  سووا  اب لووه ابيضو ً  او اسوووصاً  [َكْييَف يََشياءُ ]

صص يرووو    ىذا و" وون النط وو  فووي "صوويراً  ام طووويمً  ذكووراً  ام انَووى. َنوو  حووصيل نبوووش ب ووذا الصوو
ل  ارب ين يوًنو    الرح م ط رن في البسص ارب ين يوًن   َم تكون عنلر ً ارب ين يوًن   َم تكون نفض 
ول    ره . فيأتي النلك بترار بين ىصوب يه  فيْلطوه فوي النض  لق  ب ل هللا نلًك  يصّو. فاذا بلغ ان يْف

  اذكوور او انَووى؟ اشووري او سوو يص  ونوو  رز"ووه؟ ونوو  َووم ي بنووه ب وو   َووم يصووّوره  كنوو  يووؤنر  فيرووو 
عنره؟ ون  اَره؟ ون  نص ئبه؟ فيرو  هللا  ويكتر النلك. فاذا ن ن ذلك البسصف  صففن حيل اْذ ذلك 

 7الترار 
هللا الواحووص الحووص الووذش يشووريك لووه  النت ووّرص بأنووه ىلووه [ُهييوَ ]صون [إَِلَّ ]رر [إِلَييـهَ ]ن ووي نطلووق [َلَ ]

ون يشو    [اْلعَِزيزُ ]و"ص ورص في هذا النر م اسم هللا الحسنالْلق بني  ً   ون يشو    ويفوذ  نن الذش ي ّز نن
ون يشو     وهو على ك  شي  "صير  وهذا تذكير للن س بأنه " صر ان ي ّز نن يش    و" صر ان يوذ  نن

وفوق حكنو   7[اْلَحِكييمُ ]َم ب   اسم هللا ت و لى الحسون [َكْيَف يََشاءُ ]و"ص "   "ب  ذلك في ذان اآلي   

ىل يو  ْ لصوو  فووي الْلوق يي لن وو  ىيّ هللا  وهووي  يو ن لولووي اللبوو ر ليت ّكوروا ب وو   ويأْووذوا نن وو  
                                                           

اورص الطبرش هذا الحصيل في ت سيره   حصَن  به نوسى بن ه رون "    حصَن  عنرو بن حن ص "    حصَن  اسب ط  عن السصش  7

عن ابي ن لك  وعن ابي ص له  عن ابن عب س وعن نر  ال نصاني  عن ابن نس وص  وعن ن س نن اصح ر النبي صلى هللا عليه 
 . وسلم
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ال بر  كون   تبيّن للن س بأن نشيئته بّ  وعم يتأتي عبَ ً  ب  هي لحكن  ىل ي  ْ لص  تسرش فوي 
لره  وهم وفق هذه الحكن  يْربون نون ملنو  الورحم وسوكو نه  ىلوى ضوو  الحيو   وضوضو ئ    ْن

 والس ي في نن كر الرض. 
كم هللا ت  لى  وي شي  يلزوم له فوي الحيو    فوان  يبيّن ذلك بأن ك  نْلوق ىنن  هو حكن  نن ح.
ن ن بنين في رحم انه  ف ي حكن  نرّصر  نن هللا تحن  رس ل  لولي اللب ر فوي زن ن و  ونك ن و  

بوو  ن شوو   هللا  ف ووي حكنوو  نرووّصر  نوون هللا تحنوو  رسوو ل  لولووي واشْ صوو    وىن عّنوور هووذا الر
 اللب ر في زن ن   ونك ن   واشْ ص  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع
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 ُمحكم القرآن وُمتشابهه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
آيَياٌت ]نون الرور ن[ِمْنيهُ ]تنزيمً   ي  فآيو تنزيمً [أَنَزَل َعلَْيَا اْلِكتَابَ ]بذاته اإلل ي  "ص[الَِّذي]هللا [ُهوَ ]

ْحَكَمييياتٌ  ُهييينَّ أُم  ]َ بتووو ن احكووو ن ن بليووو  فوووي ن  ويتروووبلن التشوووبيه  اواْوووتمف الت  سوووير   و [م 
هذه اآلي ن النحكن ن هّن اص  الكت ر ونصصره  وييصوه تحريوك هوذا النحكوم تحون اش [اْلِكتَابِ 

نّنوووو  يتضوووونن هووووذا [َوأَُقييييرُ ]  ي اسووووتَن   في وووو   َووووميّنوووو  و" ط وووو  ذري وووو   كووووون الحكوووو م في وووو  ب
النتشو به  هوو نرويض النحكوم الوذش يحتنو  ت وّصص الحكو م  واسوتْراا ايسوتَن   [ُمتََشابَِهاتٌ ]الكت ر

الذش  يتوافق نآ شر  هللا وفق تبّص  الزن ن  او النك ن  او الح ين التوي يكوون في و  النو س  ف وذا 
   ينكون ال نو  بوه فوي ح لو  نو   ويبووز المعنو  بوه فوي ح لو  اْورا الحكم في هذه اآلي  النتشو ب

حتى ب لنسب  لوذان الشوْ   ىن و  احكو م نتحّركو  بحسور النو"وف الوذش يكوون فيوه اإلنسو ن  ف وي 
تبوويه لووك النن ووي عنووه فووي نو"ووف  ويتبيحووه لووك فووي نو"ووف  ْوور تكووون فيووه  وفووي ذلووك يفروو     

ه النحموران ي يفرتر عليك ىَن ً فوي ذاك النو"وف    وارتك ر هذ الضروران تبحن النحموران
َم َعلَيْيُكُم اْلَمْيتَيةَ َواليدََّم َولَْحيَم  ]:الذش اضطررن فيه ىلى النحمور. ونن  يبيّن هللا في ذلك  إِنََّما َحرَّ

ْيييَر بَيياإٍ َوَلَ َعيياٍد فَيي  إِثْيي ََ ِحيييٌم اْلِقنِزيييِر َوَمييا أُِهييلَّ بِييِه ِلهَْيييِر ّللّاِ فََمييِن اْضييُطرَّ  ََفُييوٌر رَّ َم َعلَْيييِه إِنَّ ّللّاَ 

 093البرر [
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َم َعلَييْيُكْم إَِلَّ َمييا ا ] ييا َحييرَّ ييَل لَُكييم مَّ ييا ذُِكييَر اْسييُم ّللّاِ َعلَْيييِه َوقَييْد فَصَّ ْضييُطِرْرتُْم َوَمييا لَُكييْم أََلَّ تَييأُْكلُواْ ِممَّ

 لنتش به  وهذا ن  يضو ي ىليوه طو بآ وبذلك  فان الرر ن يلتني ب لنحكم  ويلتني ب 007الن  م [إِلَْيهِ 

 التبّصص  فيتبصص الرر ن بنحكنه في ك  زن ن ونك ن  ويتبّصص بنتش ب ه في ك  نك ن واوان. 
الَير ِكتَياٌب ]بوأن الرور ن كلوه نحكوم    [هووص]بنر ب  ذلوك ورص فوي اآليو  الولوى نون سوور  سوور  

لَْت ِمن لَّيُدْن َحِكيي   كنو  ورص فوي سوور  الزنور بوأن الرور ن كلوه 0هووص[ٍم َقبِييٍر أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

 نتش به  كن  في "وله عز وب   
ثَيانَِي تَْقَشيِعر  ِمْنيهُ ُجلُيوُد الَّيِذيَن يَْقَشيْوَن َربَُّهي] تََشيابِهاً مَّ َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَاباً م  ُ نَزَّ ْم ثُيمَّ تَِلييُن ّللاَّ

  ف لرر ن هن  حق ْو ل  بنحكنوه  ونتشو ب ه  كنو  انوه  43الزنر  [إِلَى ِذْكِر ّللاَِّ ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم 

حق ْ ل  بنتش ب ه ونحكنه  فنَمً الحكم بنوبر هذه اآلي  النتش ب   في ح   ن  يب له نتس وي ً 
نآ اآليو  النحكنو   َوم فوي حو   اْورا  نوآ تبوّص  النو"وف  وتبوّص  الحكوم نون ْوم  تشوريآ اآليو  

شوو ب    يأْووذ الحكووم كووذلك ذان حكووم اآليوو  النحكنوو   فيتحووّو  النتشوو به ىلووى نحكووم فووي الرضوو   النت
وال تيوو   وحووق هللا فووي كووم اآليوو ن النحكنوو  والنتشوو ب   يتشوو به نووآ ب ضووه ب ضوو ً  كووون ارتكوو ر 
الحرام في ب ض النوا"ف نب ز برْص  نن هللا كن  بيّن  في اآليتين الس برتين نن سوورتني البرور   

 والن  م.
النتش به حروف الت بي في اوائ  السوور  وذلوك ان رهطو  نون الي ووص نون م ) يرو  ابن عب س  

حيي بن اْطر وك ر بون الشورف ونمراؤهنو   اتووا النبوي صولى هللا عليوه وسولم فرو   لوه حيوي  
حرو  فواني  "و    فوان كو ن ذلوك  ن وم    فننشصك هللا ان زلن عليك؟ "    [ الم ]بللن  انه ان ز  عليك 

"و    ف وذه   .ن وم النو    اعلم نص  نلك انتك  هي ىحصا وسب ون سون  ف و  انو ز  غيرهو ؟ "و   
. "    هذه اكَر هوي ن ئتو ن   الر ن م   اكَر هي ىحصا وستون ون ئ  سن   "    ف   غيره ؟ "   

 يوؤنن ب وذا وىحصا وسب ون سن  ولرص ْلطن علين  فم نصرش ابكَيره نأْذ ام برليلوه ونحون ننون ي
ُهييَو الَّييِذي أَْنييـَزَل َعلَْيييَا اْلِكتَيياَب ِمْنييه آيَيياٌت ُمْحَكَميياٌت ُهيينَّ أُّم اْلِكتَيياِب َوأَُقيير  ]فأنوو ز  هللا ت وو لى  

 [ ُمتََشابَِهاتٌ 
و"ص اغتنى ذلك بوب  ن نمر نْتل    يرو  "ت ص  والضح ك والسصش  النحكم الن س  الذش ي نو  

ذش يوؤنن بوه وي ي نو  بوه. وروا علوي بون ابوي طلحو  عون ابون عبو س به  والنشت به الننسووخ الو
رضي هللا عن ن  "    نحكنو ن الرور ن ن سوْه وحملوه وحرانوه وحوصوصه وفرائضوه ونو  يوؤنن بوه 
وي ن  به  والنتشو ب  ن ننسووْه ونرصنوه ونوؤْره وانَ لوه وا"سو نه ونو  يوؤنن بوه وي ي نو  بوه  

على ن ن ه والنتش به ن  استأَر هللا ت  لى ب لنه ي سوبي  لحوص و"ي   النحكن ن ن  او"ف هللا الْلق 
ىلى علنه  نحو الْبر عن اشراط الس ع  نن ْروا الصب    ون زو  عيسى عليه السمم  وطلوو  

 الشنس نن نلرب    و"ي م الس ع  وفن   الصني .
حوص والنتشو به نو  و"   نحنص بن ب  ر بن الزبير  النحكم ن  ي يحتن  نن التأويو  غيور وبوه وا

 احتن  اوب  .
و"ص ذكر الطبرش في ت سيره حصيَ ً للنبي يرو  فيه  حصَن  ابن وكيآ "    حصَن  يزيص بون هو رون  
عن حن ص بن سلن   عن ابن ابي نليك   عن الر سوم  عون ع ئشو   عون النبوي صولى هللا عليوه وسولم 

ىلوى  ْور اآليو    اْلِكتَياَب ِمْنيهُ آيَياٌت ُمْحَكَمياٌت ُهينَّ أُم  اْلِكتَياِب[ُهَو الَِّذي أَْنيـَزَل َعلَْييَا ]في هذه اآلي   
 "    هم الذين سنّن هم هللا  فاذا اريتنوهم ف حذروهم.
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ول   ذلك يب   الب ض يني  ىلى غير الحق  فيرو  بأنه نن الرر ن  ولوذلك يتوبور ال ووص  ىلوى 
لووه نربووآ  وهووو النحكووم  بيووص ان هووؤي   يووأبون  النحكووم الَ بوون للتأكووص نوون الحووق  وبووذا ف لنتشوو به

 الربو  ىلى النحكم لل ي ن في ن وس م. تستأنف السور   
ا الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َزْيغٌ ] الوذين فسوصن "لووب م ب لشوكوك  ونزعو  النيو  عون الحوق  والبنووح [فَأَمَّ

ربوي  "رشوي  نّكوي  اّنوي  ىلى الن ران  ويي بوب م ان النبوو  تنترو  نون بنوي ىسورائي  ىلوى نبوي ع
َّبِعُوَن َميا تََشيابَهَ ]يْتتم النبو  في السلسل  اإلنس ني   وهو نبي ىلى بنيآ الَرلين نن انس وبن    فَيَت

ن بوه  لكون ييف نو  بوه  وهوم يكت وون ب وذا [ِمْنهُ  الذش يحتن  اكَر نن تأوي   او الننسووخ الوذش يوؤنن
هذا الرسم نن الرر ن نتش ب  ً  ولوي النحكوم  لنو  كو ن التش به صون الربو  ىلى النحكم الذش ب   

التشوو به  لن نووزو  النحكووم هووو الووذش اح لووه ىلووى تشوو به  ف ووم هنوو  يؤّولووون النصووف  ويتبوو هلون 
لني  ىحوصال شوروخ فوي الوصين  وزر  شوكوك فوي ن ووس النوؤننين   [اْبتِهَاَء اْلِفتْنَةِ ]النصف اآلْر 

 . وت  ي  ال تن   ونشره  في الن س
َن  ت ريف لبي نسلم الصو   ني عون الزائوغ يروو  فيوه   الزائوغ الط لور لل تنو  هوو نون يت لوق 

  88طوه  [َوأََضيلَُّهُم السيامرى]بآي ن الضم   وي يتأوله علوى النحكوم الوذش بيّنوه هللا ت و لى برولوه  

وفسوروا ايضو ً  46البرور     [الفاسيقين َوَميا يُِضيل  بِيِه إَِلَّ ] 97طه [َوأََضلَّ فِْرَعْوُن قَْوَمهُ َوَما هدى]

على انه ت  لى اهلك وم   06  اإلسرا  [َوإَِذا أََرْدنَا أَن ن ْهِلَا قَْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُواْ فِيَها]"وله  

اليسر يُِريُد هللا بُِكُم ]واراص فسر م  وان هللا ت  لى يطلر ال ل  على ْلره لي لك م نآ انه ت  لى "    

وتوأولوا "ولوه ت و لى   46النسو   [َويُِرييُد هللا ِليُبَييَّن لَُكيْم َويَْهيِديَُكمْ ] 088البرر   [َوَلَ يُِريُد بُِكُم العسر

علوى انوه ت و لى زيون ل وم الن نو  ونرضووا بوذلك نو  فوي  2الننو   [َزيَّنَّا لَُهْم أعمالهم فَُهيْم يَْعَمُهيونَ ]

َ ]الروور ن كرولووه ت وو لى   َوَمييا ُكنَّييا ] 00الرعووص   [ َلَ يُهَيّييُر َمييا بِقَييْوٍم حتييى يُهَيّييُرواْ َمييا بِأَنفُِسييِهمْ إِنَّ ّللاَّ

ا ثَُموُد فهديناهم فاستحبوا العمى َعلَى ]و"     87الرص   [ُمْهِلِكى القرى إَِلَّ َوأَْهلَُها ظالمون َوأَمَّ

ِِنََّميا يَْهتَيِدى ِلنَفْ ]و"و     09فصلن  [الهدى ولكين هللا َحبَّيَب ]و"و     018يوونس [ِسيهِ فََميُن اهتيدى فَ

   انت ى "و  ابي نسلم.9الحبران  [إِلَْيُكُم اْليمان َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكمْ 

 شرحه  وهو شرح نبني على الزيغ الذش في "لوب م. [َواْبتِهَاَء تَأِْويِلهِ ]
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يبيّن هللا لرسوله في هذا الحوصيل ننزلو  الراسوْين فوي ال لوم  لن نسوؤولي  تكنلو  نشور الرسو ل  
ترآ على عو تر م  َوم تبلوو هنو  ننزلو  اهو  ال لوم  وْصوصويت م فوي النو س  بحيول يتحولوون ىلوى 

وكوم  هللا فوي  نرابآ ل  ن  الن س  ويؤهلّ م هللا ت  لى كي يو" وا عنوه علوى الحكو م اإلل يو   ف وم
شورح النتشو به  وت سويره  [َوَميا يَْعلَيُم تَأِْويلَيهُ  ]ارضه ويحنلون وك لو  نون هللا  فيْبور هللا رسووله 

ْن ِعنِد َربِّنَيا ]والنراص ننه  والحكن  ننه  اِسُقوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمّ هُ َوالرَّ الوذش [إَِلَّ اللَـّ
ن  وب   النتش به حكن  فيه  وفينو  ارا ان الوواو غيور ن طوفو  ب نتيو ز علوى هللا  انز  هذا الرر 

اِسُقونَ ]َم البص  ب   [هللا ]فأعترص بوبور التو"ف ان م   ]       فان ك نن الوواو ن طوفو  علوى [َوالرَّ
يْن ِعنيِد َربِّنَيا ]لعطن اآلي  ن نى بأن هللا نوآ الراسوْين    [هللا ، [فِيي اْلِعْليِم يَقُولُيوَن آَمنَّيا بِيِه ُكيلٌّ ِمّ

اِسيُقوَن فِيي اْلِعْليمِ ]والبوص  نون  [هللا ]وهذا يي ني بوأن التو"وف عنوص ان وم يي لنوون شويئ ً نون  [َوالرَّ
علوى تأوي  النتش به  ب  ي لنون شيئ ً نن هذا التأوي   ولكنه علم ييتس وا نوآ علوم هللا بوه  وبنو   

ْن ِعنِد َربِّنَا]نحكنه ونتش ب ه  [ُكلٌّ ]ب لرر ن[يَقُولُوَن آَمنَّا بِهِ ]" عص  هذا ال لم   وهوذا يشوير ىلوى ، [ِمّ
صون   -ننزلوو  الراسووْين فووي ال لووم  وصربوو ت م النترصنوو   فووي الروورر نوون هللا عووز وبوو   وّْصوو م 

َ ِمنْ ]نن  ي لم فرص "   هللا   -غيرهم ِِ اْلعُلََماء إنََّما يَْقَشى ّللاَّ وهوي ْشوي  بنو   تو هم  48فو طر [ِعبَاِد

لق هللا  ف ؤي  الذين يبتلون ال تن  ويبتلوون تأويو   ْن هللا نن ال لم في  ي ته سوا  في الرر ن  او في 
النتش به نن  ش هللا  ليسوا نن اه  ال لم  وىنن  يبلون   فتنو  اسوتن صاً ىلوى نو  يضونرون فوي "لووب م 

        نن زيغ.        
ال لنوو   هووم ْ صوو  هللا فووي ارضووه وفووي عبوو صه  ولووذلك ت ووّرصوا بْشووي  هللا  وحبوو هم هللا بن نوو  
ْشيته  لرص بواهم هللا ب ض  ننزل  النرب ي  البشري  برنت     فطلر نن الن س الذين يي لنون ان 

هللا نو  اآليو  نكورر  فوي يسألوهم علم هللا كي ي لّنوهم نن   ت هم هللا ت  لى نون ال لوم   و"وص اورص 
ْكِر إِن ُكنتُْم َلَ تَْعلَُميوَن ]سورتين بروله   َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَا إَِلَّ ِرَجاَلً ن وِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُواْ أَْهَل الذِّ

ْكِر إِن ُكنييتُْم َلَ َوَمييا أَْرَسييْلنَا قَْبلَييَا إَِلَّ ِرَجيياَلً ن ييوِحي إِلَييْيِهْم فَاْسييأَلُواْ ]  وكووذلك   23النحوو [ أَْهييَل الييذِّ

 .  9النبي  [تَْعلَُمونَ 
كلن  علم اه  ال لم نن علم هللا   بذلوا ك  ن  ب ستط عت م وهم يسألون هللا ان يزيصهم علنو    بو  

ان   -فوي السوور  التوي تحنو  اسونه   -حتى النبي صلى هللا عليه وسولم   انوره هللا تبو رك وت و لى 

ً ] لم بروله   يسأله النزيص نن ال ّبِ ِزْدنِي ِعْلميا . هنو  يوذكر هللا  الرسووخ  والرسووخ 002طوه[َوقُل رَّ

صربوو  نترصنوو  نوون صربوو ن ال لووم  فلوويس كوو  عوو لم براسوو  فووي علنووه  وال لووم صربوو ن حوون تبلووغ 
 بص حب   ننزل  الرسوخ.

  علوم عنصن  سئ  ن لك بون انوس رضوي هللا عنوه عون الراسوْين فوي ال لوم "و    ال و لم ال  نو  بنو
 النتبآ له. 

ونن  يفوصف الراس  في ال لم انه ال  لم الذش وبص في علنه ارب   اشي    التروا بينه وبوين هللا  
 والتواضآ بينه وبين الْلق والزهص بينه وبين الصني   والنب هص  بينه وبين ن سه.

 يرو  النبي صلى هللا عليه وسلم بأن الراس  في ال لم هو  
ن ينينه   8وصصق لس نه  واستر م به "لبه  وعّف بطنه وفربه  فذلك الراس  في ال لم   نن برَّ

                                                           
وسلم  حصَني النَنى واحنص بن الحسن الترنذش "    حصَن  ن يم  عليه هللا صلى النبي عن الحصيل هذا ت سيره في الطبرش يروش 8 

بن حن ص "    حصَن  في ض الر"ي "    حصَن  عبص هللا بن يزيص الوصش "    وك ن اصرك اصح ر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
ن "    حصَن  انس بن ن لك واب و ان ن  وابو الصرصا   ان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سفئ  عن الراسْين في ال لم فر     نن برَّ

 ينينه  وصصق لس نه  واستر م به "لبه  وعّف بطنه وفربه  فذلك الراس  في ال لم .
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فأن يرسو  ال و لم فوي ال لوم  ي نوي ان يتبّحور فيوه حتوى يرسو  ال لوم فيوه  ويرسو  هوو فوي ال لوم  
وال لم فوي هوذا النرو م ن تووح  ولويس نرتصوراً علوى علوم الرور ن  ف لطبي و  برنت و  تتحوّو  ب لنسوب  

ال لم ىلى "ر ن ننموور  ولوذلك يسو ى الراسو  فوي ال لوم ان يكوون نلنو ً بشوتى ال لووم للنترس  في 
والن  رف  فترو  بأنه نتبّحر في ال لم  ن ن  سألته نون اسوئل  نْتل و   وبصتوه نلّنو ً ب و   ف لراسو  
 ً في ال لم ىن  وبص كت ب ً عن النب ن  ييرو   هوذا ييلزننوي. بو  يربو  علوى "را توه  ىن  وبوص كت بو

عن الحيوان  ييرو   هذا ييلزنني. ب  يرب  على "را ته  ىن  وبص كت بو ً عون ال لوك  ييروو   هوذا 
ييلزنني. ب  يرب  علوى "را توه  ىن  وبوص كت بو ً عون الطور  ييرو  هوذا ييلزننوي. بو  يربو  علوى 

يو  اْورا  "را ته وىلى ن هن لك نن علوم ون  رف ينكن له ان يزصاص ب   س   فوي علنوه  نون ن ح
 فان هذه ال لوم النتنوع  نن شأن   ان تب   "را ته للرر ن اكَر غنى  واكَر تصبّراً.

اصووح ر الرلووور النؤننوو  التريوو  الصوو لح  التووي لوويس في وو  زيووغ   9[َوَمييا يَييذَّكَُّر إَِلَّ أُولُييو اأْلَْلبَييابِ ]

 م الحورنين عون نب هوص يحضرني هن  "و  يبن عب س يرو  فيه   ان  ننن ي لم تأويله   وحكوى ىنو
 [َربَّنَيا ََل تُيِزْإ قُلُوبَنَيا ]"وله   ان  ننن ي لم تأويله . لذلك يسألون رب م ان يصيم علي م ن ن  ال صاي   

الل ووم نسووألك ان تَبوون ال صايوو  فووي "لوبنوو   ويتحرننوو  نوون صووراطك النسووتريم  لن هووصايتك لنوو  هووي 
بَْعيَد إِْذ َهيَدْيتَنَا َوَهيْب لَنَيا ِمين لَّيُدنَا َرْحَميةً إِنَّيَا ]الحصن الحصين ضص الزيغ الذش يتورب  برلوبنو   

الذش تنلك ان ت ر الرحن   وتنلك ان تحبب    نصرك هن  بأن الرحن  هي هب  نون  8[أَنَت اْلَوهَّابُ 

الوهوو ر لسنسوو ن  ف ووو ي وور الرحنوو  هبوو   والرحنوو  هووي هبوو  هللا لووك  و"ووص ذكوور هللا كووذلك ال بوو  

َوَوَهْبنَييا لَييهُ إِْسييَحاَق ]27الشووورا[َهييُب ِلَمييْن يََشيياُء إِنَاثيياً َويََهييُب ِلَميين يََشيياُء الييذ ُكوَر يَ ] لبنوو   في

 .94النبي  [َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب نَافِلَةً َوُكّ ً َجعَْلنَا َصاِلِحينَ ]82الن  م [َويَْعقُوبَ 

يووم الري نو  حتوى  [َربَّنَا إِنََّا َجاِمُع النَّاِس ِليَْوٍم َلَّ َرْيَب فِيهِ ]سؤال م هلل   [أُولُو اأْلَْلبَابِ ]َم يستأنف 

هَ ََل يُْقِلُف اْلِميعَادَ ]ترا ك  ن س ن  كسبن   هذا ني  صك الوذش وعوصتن  بوه  ونحون نوؤنن   7[إِنَّ اللَـّ

 بأنك يتْلف ن ن  ني  صك.
إِنَّ الَّييِذيَن ]سووؤال م  لننموور نوو ذا يرووو  هللا [ولُييو اأْلَْلبَييابِ أُ ]َووم ي وووص الرووو  هلل ت وو لى ب ووص ان يسووأ  

 [َكفَُروا
بحصوا وانكروا ك  تلك البيّن ن  فأن يك ر النر  بشي   ي نوي انوه يسوتكبر عون اإلينو ن واليروين 
به  رغم علنه ويرينه انه الحق  وييكت ي بذلك  ب  يب   هلل شرك    والشرك نن اعمم الك ر  َوم 

ر هذا على ن سه  ب  يسو ى نو  بب وصه كوي يسوّرر ك وره ىلوى ن ووس النوؤننين حتوى يحيوصهم ييرص
 عن ىين ن م ويب ل م ك  راً على ش كلته  ويفصْل م ىلى نن رب ن سب  نلتوي . 

في "لوب م  وهم ينطلرون نن " عوص  هوذا الزيوغ  ىن وم  [زيغ ]و"ص بيّنن لك السور  ان ذلك نب َه 
يبحَون عن اش نأْذ ينكن ل م ان يأْوذوا بوه  ولوذلك ينبشوون ويبحَوون ويوص"رون فوي الرور ن بحَو ً 
عّن  ينكن ل م ان يتْذوه حب  لتأويل م الْ طئ النبني اس سوه علوى الزيوغ  فميبسورون الوصنو نون 

ىلووى ذلووك  صون ان يوورّصوا بوابووه ىلووى النحكووم  ف ووم يللووون  النحكووم  فيتْووذون نوون النتشوو به سووبيمً 
النحكوم فوي توأويل م هوذا  ولوذلك يروو  هللا بو ن م يي لنوون تأويلوه  ف ل و لم الوذش يبت وص وييصووير  
يكوون لووه ابوور ايبت و ص  لنووه ير ووص علووى " عوص  اإلينوو ن  وىن اصوو ر  يوؤبره هللا بنوو  يشوو    وفووي 

التي تصصر نن اه  ال لم  تكون ن يص   وبوصير  بو يطم  علي و    بنيآ الحوا   فان ايبت  صان
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سوا  ااص بن  او لم تصر  ف ي نح وين للصوار  َوم ان بنيوآ ت  سوير ائنو  وا"طو ر الت سوير 
رغم ن  تستنص ىليه نن الرر ن  والسن   ونن  ا "ويم في نْتلوف ال لووم الشورعي  واإلنسو ني   ف وي 

نراصه غيور هللا  بيوص ان و  "وص تصوير ابوزاً  نون النوراص  و"وص يتصوير  ليسن ب زن   لنه يي لم ب
ول ووذا اغتنووى الروور ن بَووور  الت  سووير النْتل وو   ولوويس نوون ت سووير يللووي ت سوويراًغيره  وحتووى تلووك 
الت  سير التي تس ر كَيراً في الشرح والتأوي   والحب   والتحلي  الللوش  وتكرار الح صيل وفوق 

ن "ورا   هوذه الت  سوير كنو  هوي  ونحو وين اْتصو ره   وتصولير حبن و   ب  نراب ه  فمبص نو
يتلني عن اصول    وي ت ني بأش ح   نن الحوا  ىلل   الصو  واسوتبصال   ب لنْتصور  وتبروى 
الولوي  لألصو   لن   كفتبن  لتفررا كن  كفتبن  وفق ك  ذاك اإلس  ر في الشورح لن الن ّسور لوم 

ْتصو ر عنوصن  شور  فوي ت سويره  بو  انوه وبوص اإلسو  ر ضورور  لنزيوص نون يكن عو بزاً عون اي
الحب  وايَب ن  حتى ان ب ض هذه الت  سير تب لوك نلنو ً ببحور نون ال لووم والن و رف  وهوي فوي 
وا"آ النر علوم وحبج وللوي ن واصبي ن تصور في فلك الت سير  وهي تروم ب نلي  الت سير  وهوي 

نبوزان كو  عصور نون ىض  ان في علم الت سير  ف  لت  سير في نبنل   تكتن  بب ض   الب ض  ونف
ال صور في نْتلف الني صين البشري   تحض على ت  سير بصيص   بو  هوي بوذات   صعوو  ىلوى "ورا   
الرر ن وفق ن  تم ىنب زه  وب لت لي  صعو  لترصيم ت  سير بصيص  نتضنن  ك  هوذا الننبوز الن  صور  

  الت  سوير ال ووص  ىلوى الن  صور هوذا  واعو صوا كت بو  ت  سويرهم تلوك  وعلى هذا فانه لوو"يض لئنو
لض فوا ىلي   نستبّصان ه ن   وهم "ص تركوا ذلك لألبي   التي ست ي  تلك النستبصان ويرآ على 

اِسيُقوَن فِيي اْلِعْليمِ ]ع تر م انر ىبم  ذلك في شوروح ن وتآويو  بصيوص  لن  لوم ترتصور علوى  [َوالرَّ
ال لووم كأشووْ   ب يوون م  صون غيوورهم  فووي زنوون ب ينووه صون غيووره   بوو  شوون   الراسووْين فووي 

الراسْين في  ال لم في ك  زن ن ونك ن  ورس  في الشي   اش ت ّنق فيوه اكَور نون غيوره  فبوم 
له ن  لم يب  لليره  ولذلك  فان الن سر البصيص عليه ان يطلآ على غ لبي  الت  سير التوي سوبرته فوي 

تى يتنكن نن ايستن ر  بتلك ال رو  الن بل   وكوذلك حتوى ييفكورر "وو  انور "وص نْتلف البي    ح
"ي   لنه "ص "ي  وك ى واحسن  َم ىَر ذلك يورا النوصاْ  البصيوص  التوي ينكنوه ان يوصْ  نن و  ىلوى 
الرر ن ليستنبط الشرح البصيص الوذش بوم وفوق نو  اسوتبّص فوي اإلنبو ز البشورش  ونسوير  الحضو ر  

وهذا بذاته يب   نن الرر ن رس ل  " بل  للررا   في ك  زن ن ونك ن  لكونوه يكتنوز بكو  اإلنس ني   
نوو  تووم  ونوو  سوويتم اكتشوو فه  وعووصم نرب يوو  هووذه النكتشوو  ن ىلووى الروور ن  "ووص يرلّوور النوووازين حووين 

 استْصان    فيتأذا ب   النستْصم  اكَر نن  ينت آ.
ييَن اللَّييـِه َشييْيئًاتُهْ  ]ببووزم[لَيين]اّنوو  الووذين ك ووروا  يرووو  هللا  فووان [نِييَي َعييْنُهْم أَْمييَوالُُهْم َوََل أَْوََلُدُهييم ِمّ

اعترصوا بأن م يستروون بأنوال م  واويصهوم  ف وم علوى وهوم  ولويس بوسوآ النو   ب للو ً نو  بلوغ  وي 
يَن اللَّيـِه َشيْيئًا]الويص ب لل ً نو  بللووا  ان يلنووا  ينَ ]  و"وص "و    [ِمّ ولوم يرو  عون  فوذلك ي نوي  ان  [ِمّ

ن الرض ب لولص  لن  بسور ذلوك ان يحوو  بينوه وبوين عوذار  ألن احصهم لو نلك ن   الرض ذهب ً  ونن
 هللا. 

نن ن حي  اْرا  ت لم نن هذه اآلي  بأن الن   والولص زين  " بلو  للوزوا   وىن كو ن النو   والولوص 
نو هو اعموم نون ذلوك  ونو  هوو اعموم نون الزينو  نن اعمم ن  فوي الحيو   نون زينو   فوان لوصا هللا 

ييا يََشيياُؤوَن فِيَهييا َولَييَدْينَا ]برنت وو   لصيووه نوو  هووو غيوور " بوو  للووزوا   يرووو  تبوو رك وت وو لى  لَُهييم مَّ

وعن ذلك يرو  ش رح الرر ن الو   ون لّم الشّراح رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فوي 38ق[َمِزيدٌ 

نف ل بو صش الصو لحين نو  ي عوينت ران  وي اذن سون ن  وي ْطور   اعوصصالحصيل الرصسي عن هللا   
 «  على "لر بشر 
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و"وص بو   الوواو بو ل ته  وهوذا ي نوي بوأن م هوم يتحولوون ىلوى  01[ُهْم َوقُوُد النَّارِ ]الك  ر[ئِاَ َوأُولَـ]

نوص و"وص للن ر  اش ىلى نص صر تشت   نن و  النو ر  يان وم يفحر"وون بنو ر نو"وص  ب لصو   وكلنو  تْ
"وص نص لن الّو"وص نتوافر ونتبوصص  وبوذلك فان و  توزصاص  -بضم الواو -تفض ف ىلي   الوف فاذن هي يتْف

ل ب ً. ىن هللا يبيّن لك ك  هذا حتى تتريه  حتى تنتنآ عن ملم ن سك  وملم الن س  حتوى ترتوص  عون 
ش هللا  حتى تسأله النل ر  ىن كنون   بين يصن اإلعتصا  على حروق الن س  حتى يتستكبر عن الْشو

في ف حش  نن انورك  او ملنون ن سوك  فوان هوذه النو ر هوي للوذش يصوّر علوى اذا ن سوه  وىلحو ق 
الويمن ب لن س  ويصر على التكبر ليس على الن س فرط  ب  يرا بأنه اكبر نن ان يؤنن ب هلل  او 

 يستبير ل ب صته  واوانره.  
فَياتَّقُواْ النَّياَر الَّتِيي َوقُوُدَهيا النَّياُس َواْلِحَجياَرةُ  ]:روو  عوز نون " ئو وبي ن ذلك في سور  البرر  ب 

يَيا أَي َهيا الَّيِذيَن آَمنُيوا قُيوا أَنفَُسيُكْم َوأَْهِلييُكْم نَياراً ]كذلك في سور  التحوريم 42البرر [أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرينَ 

 6التحريم [َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ 

زصاص اشوت  يً كلنو  تكو َر في و  اهو  الك ور  والنو ر يتكت وي عون سو يره  واشوتصاصه  ن نو  وهي تو
ِزيييٍد ]نوون الكوو فرين [يَييْوَم نَقُييوُل ِلَجَهيينََّم َهييِل اْمييتََ ْتِ  ]سوو رن  ون نوو  اشووتّص ل ب وو   َوتَقُييوُل َهييْل ِميين مَّ

  ف وو بكو  شوي  علويم  وهوو نن م  وهذا يي ني بوأن هللا يي لوم بأن و  انوتألن  او لوم تنتلوئ 31ق[

بوو  هووو بيوو ن للنوو س بووأن ب وونم صونوو ً تتسووآ للنزيووص نوون  -ب تح وو  -وي يف لنووم  -بكسوور الوومم -يف ل.ووم 
 الك فرين  بللن اعصاصهم ن  بللن  .

بر  وييكون يبن الك فر النبنون  ىن ذلك يكون للك فر الراشص الب لغ النصنم على ك ره ب ن ص وك.
كذلك ييكون يبن الك فر الط و   فوان هللا بوّ  َنو ؤه  ييأْوذ الط و   بوذنور  ن ن  ترصم في ال نر 

الكب ر سوا  اك نوا ابوي م  ام ك نوا غير ذلك  وييأْوذ النبو نين بوذنور ال روم  ن نو  ك نون صول  
الرربووى بيوون م  ولووذلك يتبووص فووي النوو ر اط وو يً  وينبوو نين  يتبووص صوورْ ن الط وو    او نووصا ان 

ن لن هؤي  ابري   نن  ف    ب ؤهم  واإلنس ن ن ن  بللن ذنوبوه  ف وو عنوصن  يكوون كبيوراً  النب ني
يكون بو ر التوبو  ن توحو ً ان نوه  واإلنسو ن ن نو  بللون ذنوبوه  ون نو  اسورف علوى ن سوه  ون نو  
ه ارتكر نن ال واح   فان التوب  ب ئز  له  ب  ان الرنوط نن رحن  هللا ييبووز لوه  والرنووط بذاتو

هو نزيص نن اإلسوراف علوى الون س  فوي حوين ان التوبو  هوي رحنو  بو لن س  وهوؤي  افتروصوا هوذه 
 ال رص  لن م لم يكونوا كب راً  ولم يكونوا على رشص نن انرهم. 

في اللل  ال ربي   يصار النر  في عنلوه  اش يبوص ويبت وص  وفومن صؤور  ، [َكَدأِْب آِل فِْرَعْونَ ] 

اش نبّص  وهوذا الن نوى ييتن سور فوي هوذا النوضوآ  كوون الك ور لويس نحنووصاً  ف نو  يكوون الوصار 
ِمثْيَل َدأِْب قَيْوِم  ]يروو  هللا فوي سوور  غو فر .بنَ ب  الطبآ الذش ينت به الك و ر عون ب ضو م الوب ض 

ي نوي    [ِمن بَْعيِدِهْم ]ؤصش ىلى  يتن   ف ت وهذه اآلي  30َافر[َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمن بَْعِدِهْم  نُوحٍ َوَعادٍ 

و"وص اسوتنوا ب وذه السون   وصابووا علوى هوذا الوصار   [مين قيبلهم]فرعون الوذين سويتحولون اآلن ىلوى 
ن فوي النور صا بًو  صابو»  نون  «الوصار »  وتحّو  ب لنسب  ىلي م ىلى نن ج. يرو  ابوو ب  ور  واصو 

  ىذا اصننن ال ن  والت ر فيه. َم ىن ال رر نرلن ن ن ه ىلى  الشأن  والنر  وال و ص   كنو  "و    «
 انرؤ الريس بن حبر 

ا"ن    فن ن  رن ىنَّ ش.    ن ئ.ي عن  ب رن ت نف ن ٍس ن. ن  نف نوَّ .   ون س  ٍم صنار. ن  صن رن     ع.
فّم.  ا ب.كن ن.  ن  ا أ سن   . كن  صن بن   ر. ب.نن فّم. الرَّ ت. ن     ا بن رن لن ن   ون ل "نب  ي ر.  ال حف ون
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. ي ني بوه  «هذا صنابي وصابك ابًصا »    كشأنك وانرك وف لك. ير   ننه  «كصابك »  ي ني بروله 
وبً  وصا بً  »  ف لي وف لك  وانرش وانرك  وشأني وشأنك  ير   ننه  اب نف صفؤف  انت ى.« صن

وهوم  اسوو  ل وم  فبو توا يكنلوون ب ضو م ب ضو ً فوي تسلسول م ب لتنسوك ب وذه [َن ِمن قَيْبِلِهْم َوالَِّذي]
السن  والصار علي    وهؤي  نن    ش ير  ونووح  ولووط وغيورهم ننون سوبروهم  واْبور هللا بوأن 
   فرعون سيأتون نن ب صهم  ف لك  ر ينتسبون ىلوى ب ضو م الوب ض  ويلتروون بني و ً نون نْتلوف 

هُ  ]ر على هوي  الك رو"ص ات روا على ان م ال صو ركم ب ض م ىلوى ب وض [َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأََقَذُهُم اللَـّ
للووصائبين  [َواللَّييـهُ َشييِديُد اْلِعقَييابِ  ]التووي اشووتركوا وتسلسوولوا في وو  [بِييذُنُوبِِهْم  ]نوون نْتلووف ال صووور  

 على صار الك ر.
 َجَهينَّمَ  َستُْهلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى]"  ل م وانبئ م بأنكم  [َكفَُرواِلّلَِّذيَن ]ي نحنص  وانن رسولي  [قُل]

رص بو زم نب شور علووى ت و لي م واسوتكب رهم  ذلوك ان الكوو فر بوه عنو ص شوصيص فووي  04[َوبِيئَْس اْلِمَهيادُ 

الوصار علوى ن وج الك ور  وهوو عنوصن  يفوذنر  ييتووور لنوه يورا ن سوه اكبور نون التوبو   ويورا فووي 

استصل راً له  ب  ييريص ان يؤنن ب هلل رغم يرينه بوبوص هللا  ف و نؤنن بوبوص هللا  بيوص انوه  التوب 

يستكبر على ىين نه بوحصاني  هللا  ف لذش يوبه كلن  بذيئ  هلل  هو نؤنن به  وىيّ لنو  وبوه ىليوه هوذه 
صيراً بوو ل ز  فمي ووزه هللا  الكلنوو  البذيئوو   بيووص انووه ييكووون بووصيراً ب ل صايوو   فمي صيووه هللا  ييكووون بوو

ييكووون بووصيراً ب لتوبوو   فمي صيووه هللا ىلووى التوبوو   فيبرووى بنووصاً نبنووصاً للشوويط ن يتوووه فووي ننلصوو ن 
الحي    والوس وس  وتصاعي ن ايستكب ر حتى يْرا نن الحي   نْرا سوو   فوي حوين ان النوؤنن 

 ىلى ربه يذرف صنو  النصم.عنصن  يبص ن سه في ن صي   فانه يس ر  ىلى التوب  نتضرع ً 
ولذلك ترا ك  هذه البيّنو ن التوي يوأتي ب و  الرسو   حتوى يبوصو كو  شوي  بليو ً  والوذش يتواضوآ 
لربه  ويسبص له  ويْر له س بصاً ْ ش  ً  ويذرف الصنو  بين يصش ربه ط لب ً التوب  والنل ر   فان 

 س بني وو ً نوؤننين ييك وور نون م فوورص هللا يسوتبير صعوو  الووصاعي ىذا صعو ه  وهللا "وو صر ان يب و  النو
واحص "ط  بيوص ان هللا يْ طور اإلنسو ن وهوذه رف و  نون شوأن اإلنسو ن  َوم يتحو ور نوآ عرلوه  حتوى 
يرترر نن هللا  ف ن  حوار بين هللا  وبين اإلنس ن  ونن ْمله يستطيآ اإلنس ن ان يلوصو اكَور "ربو ً 

لروه  فيسوبّحه  ويكبّوره  ويسوبص لوه  ولوذلك فوان نن هللا  ونن ْمله يت رف اإلنس ن علوى هللا فوي ْ
اآليوو  تب لووك تن ووته علووى ن سووك  وتن ووته علووى ال وو لم كلووه  فميك ووي ان تروورا الروور ن  َووم تنوو م  َووم 
تسووتيرم  فتصوولي وتروورا الروور ن وتنوو م  بوو  يووصف ك الروور ن ىلووى ان تسووتيرم  وتنْوورط فووي نبوو ين 

على ْلق هللا وفق الصرس الذش تلريته نون الرور ن   الحي    وترصم ن   ً لن سك واآلْرين  ان تت رف
ف لررا   ليسن ل صف الررا   فحسر  ب  الرورا   ل وصف ايسوتزاص  فوي ال لوم  والن رفو   وال بو ص   
والتطور  على هذا النحو ستكتشف بأن الرر ن هو كت ر لويس بوسو ك ايسوتلن   عنوه  لنوه كتو ر 

 ي    وي ّرفك بربك. هللا الذش ي ّرفك بن سك  وي ّرفك ب لح
يرو  نر ت  في ذلك    اراص نشوركي نكو  ن نو ه  "و  لك و ر نكو   سوتللبون يووم بوصر وتحشورون 

ىن هللا »  ىلى ب نم في اآلْر   فلن  ن زلن هذه اآلي  "   ل م النبي صلى هللا عليوه وسولم يووم بوصر 
 «.غ لبكم وح شركم ىلى ب نم 

واه س يص بن ببيور  وعكرنو  عون ابون عبو س رضوي فين  يرا نحنص بن ىسح ق عن رب له  ور
هللا عن ن  ايض   انه لن  اصو ر رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم "ريشو  ببوصر وربوآ ىلوى النصينو   

ي  ن شر الي وص احذروا نن هللا نَ  ن  ن ز  برري  يووم »  بنآ الي وص في سوق بني "ينر   و"   
 ز  ب ووم  فرووص عورفتم انووي نبووي نرسو  تبووصون ذلووك فووي بوصر واسوول.نوا "بوو  ان ينو ز  بكووم نَوو  نو  نوو

فر لوا  ي  نحنص ي يلرنك انك لرين "ون  اغن را ي علم ل م ب لحرر فأصبن نون م فرصو   «كت بكم
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قُييْل ِللَّييِذيَن َكفَييُروا َسييتُْهلَبُوَن ]وىنوو  وهللا لووو " تلنوو ك ل رفوون انوو  نحوون النوو س  فأنوو ز  هللا ت وو لى  
 .[َجَهنََّم َوبِئَْس اْلِمَهادُ َوتُْحَشُروَن  إِلَى 

ىن الك فر يبيز لن سه ارتك ر ك  النوبر ن  صون ان يرا رصع ً بحصوص هللا  ويبروى نصوّراً علوى 
ك ووره حتووى ينووون علووى نووذهر الك وور  ولووذلك فووان هللا ي لنووه فووي الووصني  عوون سووو  نصوويره  وهووذا 

 اإلعمم بذاته  هو بنَ ب  ىنذار لل وص  ىلى الحق  وذلك رحن  نن هللا ب ل ب ص. 

في بيشين  ك  بي  يشك  فئو  نتن "ضو  [فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا]وا"   ب ئن  وش هص [لَُكْم آيَةٌ قَْد َكاَن  ]

نؤل و  نون نحنوص صولى هللا [فِئَيةٌ تُقَاتِيُل فِيي َسيبِيِل اللَّيـهِ  ] الترن ال ئت ن للحوررلألْرا وعلى ذلك 
ووون ن ووه  التروووى ال ريرووو ن فوووي نؤل ووو  نوون نشوووركي "وووري   حووين [َكيييافَِرةٌ  َوأُْقيييَرى]عليووه وسووولم ونن

ثْلَْيِهمْ ]بصر  ن [يََرْونَُهم ِمّ ن الذش يرا نن ؟ يفنكن ان يفستنتج نون ذلوك ال ئو  الَ نيو  الكو فر    [مثليهم]نن
و"وص ورصن َ نيو ً  فووأفراص هوذه ال ئوو  وهوي التووي تزيوص اعووصاصه  عون افووراص ال ئو  الولووى النؤننو   "ووص 

  و"ووص اراهووم هللا ت وو لى [مثليييهم]ان اعووصاص النووؤننين  [ْينِ َرأَْي اْلعَيي]ب ل ووم هللا يووروا ال كووس  فيووروا  
فوي سوبي  هللا   ذلك  وهو في وا" ه ليس كذلك  وينكن ان يفستنتج ايضو ً ان افوراص ال ئو  التوي تر تو 

ال ئ  الك فر   فينكن ان يكون احص ايستنت بين  وينكن ان يكون ايسوتنت ب ن  [مثلَي]يرون ان س م 
نون ْوم  هوذا  [َواللَّيـهُ ] ت و لى ذلوك سوبب ً كوي ينتصور النؤننوون علوى الكو فرين ن  ً  و"ص ب و  هللا

ِِ َمن يََشاءُ  ]يؤازر ويرّوش وين صر [يَُؤيِّدُ ]الرت   بين ال ريرين    .[بِنَْصِر
يروو   "وص كو ن لكوم فوي  [قيد كيان لكيم آيية]اْرا ابن برير وابن ابي ح تم عن الربيآ في "ولوه  

هؤي  عبر  ونت كور. ايوصهم هللا ونصورهم علوى عوصّوهم وذلوك يووم بوصر  كو ن النشوركون تسو ن ئ  
 وْنسين ربمً  وك ن اصح ر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم َمَن ئ  عشر ربمً .

بوصر . "و    هوذا يووم [قيد كيان لكيم آييةٌ فيي فئتيين]واْرا ابن بريور عون ابون نسو وص فوي "ولوه 
فنمرن  ىلى النشركين فراين هم يضو  ون علينو   َوم نمرنو  ىلوي م فنو  راينو هم يزيوصون علينو  ربومً 

 22الن و    [وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعيينكم قليي ً ويقللكيم فيي أعيينهم]واحصاً. وذلك "و  هللا 
. "و    [.فئتيين..قيد كيان لكيم آيية فيي ]واْرا ابن برير وابن ابي ح تم عون ابون عبو س فوي "ولوه 

انزلوون فووي التْ يووف يوووم بووصر علووى النووؤننين  كوو نوا يونئووذ َمَن ئوو  وَمَوو  عشوور ربوومً  وكوو ن 
 النشركون نَلي م ست  وعشرين وستن ئ   فأيص هللا النؤننين فك ن هوذا فوي التْ يوف علوى النوؤننين

الن و برون نون م  واْرا ابن ابي شيب  عن ابن عب س  ان اه  بوصر كو نوا َمَن ئو  وَمَو  عشور.
 .ْنس  وسب ون  وك نن هزين  بصر لسبآ عشر  نن رنض ن ليل  بن  

كن  "   السوصش  تورا ال ئو  الْيور  الكو فر  ال ئو  الولوى النؤننو  نَو  عوصص الورائين و"وص كو نوا 
تس ن ئ  وْنسين نر تًم كل م ش كو السمح  وعن علي كرم هللا ت  لى وب ه  وابن نسو وص  كو نوا 

وسرف بين حل م وربط م عتب  بن ربي   بن عبوص شونس  وفوي م نون صون صيص "وري  ورؤسو    ال ً 
الضم  ابو ب و  وابوو سو ي ن وغيرهنو   ونون اإلبو  والْيو  سوب ن ئ  ب يور ون ئو  فورس  وروا 
نحنص بن ال ران عن س يص بن اوس انه "    اسر النشركون ربًم نن النسلنين فسوألوه كوم كنوتم؟ 

 وبض   عشر " لوا  ن  كن  نراكم ىي تض  ون علين . "    َمَن ئ 
وننوو  يفووروا ب ووذا الصووصص عوون ابوون نسوو وص رضووي هللا ت وو لى عنووه "وو    نمرنوو  ىلووى النشووركين 

  َووم نمرنوو  ىلووي م فلنوو  راينوو هم يزيووصون علينوو  ربووًم واحووًصا . يرووو   ابوون ينوو فراينوو هم يضوو  ون عل
نس وص  لرص "للوا في اعينن  يوم بصر حتى "لون لربو  ىلوى بنبوي  توراهم سوب ين؟ "و    اراهوم ن ئو  

 فأسرن  نن م ربًم فرلن  كم كنتم؟ "    ال ً . 
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ُوِليي لَِعْبيَرةً  ِلياَ ي ذَ إِنَّ فِي]ولكن "ص تتس     لن ذا ب   هللا ذلك  فيروو  هللا  ُوِليي ] 02[اأْلَْبَصيارِ  أِلّ أِلّ

ُوِلي اأْلَْبَصارِ ][عبر ]في ذاك ال  ص  َم  [اأْلَْبَصار فين  ب ص كي يترسو  لوصي م يروين بوأن هللا ت و لى  [أِلّ
ِِ َميين يََشيياءُ ]:بوو  َنوو ؤه سوووا  فووي بووصر  اوغيرهوو   َووم ينكوون ان يفروو س ذلووك ت نينوو ً  [ويَُؤيِّييُد بِنَْصييِر

حتى ت  صي  الحي   اليوني   فوينكن ان يكوون ذلوك فوي نشوور الحورور بوين البيوو  التوي  ليشن 
تر ت  في سبي  الب ط   والبيو  التوي تر تو  فوي سوبي  الحوق  ولويس ب لضورور  ان النصور سويرآ 

ن   اعصاؤه   لن   نسلن   بيص ان   يتر ت  فوي سوبي  للبيو  النسلن  في هذه الحرور  ب  "ص ي ز
وكووذلك يشون  الحورور بووين النسولنين ان سوو م  سووا  اكوو نوا   الحوق  وهوي م لنوو  فوي شووّن حرب و 

صويً  او احزاب ً  او فر" ً  او بن ع ن  او افراصاً  ونحن نرا في زن نن  اشت    هذه الحورور فوي 
وران الشو بي  ضوص انمنت و   فوأصا ذلوك ىلوى شور ق فوي صو وف  النسلنين و"ص اشتّصن ب ص "يو م الَو

النسوولنين  حيوول بوو توا علووى "توو   نووآ ب ضوو م الووب ض  فبنوووص النمنوو  اإلسوومني  ترتوو  شوو وب   
 النسلن   والش ور النسلن  ترت  بيو  انمنت   النسلن . 

ُوِلي اأْلَْبَصارِ ]عبر   ُوِليي ]بو  هوي عبور    ع نو   ي تبور ب و  ع نو  النو س  ف ي ليسون عبور [أِلّ أِلّ
ن يينلوك عينوين بليور ب صور  فتورا حوصَ ً [اأْلَْبَصارِ  ن ينلك عينين بب صر  وليس ك  نن فليس ك  نن

لكوون احووصهن  يبصوور ويأْووذ عبوور  ننوو  بصوور   [رأي العييين]يرووآ علووى نوور   نوون شْصووين يري نووه 
ر ىلوى مو هر الشوي    بو  واآلْر ييبصر  ويتبلله عبر   وهذه صعوو  لسنسو ن بوأيّ يكت وي بو لنم

ين ذ بنمره كي يبصور ب طن و   نون ابو  ان يسوتبلي ال بور   فوب ض النو س توراه ف "وصاً لسحسو س  
ويموون ذلووك فطنوو   فميبوو لي ان ي  هووص  وي يوووفي ب  ووصه  يتحووّصل وييصووصق الرووو   ي ووص  ويْلووف 

ا الشووْ  بوو  وعووصه  وىن راا شوو ئن  علووى اهلووه  اغنووض عينيووه صون نبوو ي   ولووذلك يوصووف هووذ
الصيول  فم شي  يحّرك نش عر هذا اإلنس ن سوا  ا"را الرر ن  او سون ه  او "يلون لوه حكنو   او 
"را كت ب ً  او و" ن ان نه وا"    سوا  ىن رايتوه يصولي  او يصووم  او يحوج  ف وو يوصور فوي فلوك 

 النم هر  صون ان تت  ع  نش عره  واح سيسه "يص ش ر . 
وم ب نليوو  نراب وو  ص"يروو  لن سووك حتووى يتبوويّن لووك ىن كنوون نوون اولووي تحّضووك اآليوو  هنوو  كووي تروو

البصوو ر  ام صون ووم  وكيووف ينكنووك ان تطووّور ن سووك حتووى تنتروو  نوون ح لوو  الووم ىبصوو ر  ىلووى ح لوو  
اإلبصوو ر  فووان رايوون فئتووين تصوو رعت   او اْتل توو   وكوو  واحووص  ترووو  بأن وو  فووي سووبي  هللا  يشووي  

 لذش يكون لك ْير ن ين في بي ن ذلك. يفم ر لك الحرير  سوا ىبص رك ا
الرت   في سبي  هللا  يي ني ب لضرور  ان ترت   ب  ان تصفآ الرت  عون ن سوك  فوان اتو ك شوْ  
يحن  سي  ً كي يرتلوك وينت وك ن لوك وعرضوك  ينكنوك ان تحنو  سوي  ً وتبوصا بأولويو  ىب و صه عنوك  

هصايتووه  ويت ينووه  وىن رفووض  حتووى ينصوورف  وىن و"ووآ فووي اسوورك  ان تحسوون ىليووه  وتسوو ى ىلووى
ال صاي   ف لولوي  ان تتركه بح   سبيله  لن سلوكك اإلنس ني هذا "وص يتورك عليوه اَوراً فوي سوبيله  
لن ىحس نك ىليه  يفذّكره باس  ته ىليك  فيبلو له س عتئذ ال رق بوين النحسون والنسوي   و"وص يكوون 

  بنو"ف ىحس ن وع و بصر ننوك تب هوه  وهوذا ذلك سبب ً في هصاي  هذا الرب   ليس برو  السيف  ب
 بذاته شك  نن الشك   الرا"ي  للب  ص في سبي  هللا. 
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 الباب السادس
 الُمَزيِّن والُمَزيَّن في: ُزيِّنَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و   فروص [ُزيِّينَ ]الزينو   هوي النم ور  وليسون البووهر  اش تبنيو  البو ئن لل يو ن  فو    [ُزيِّنَ ] ّن.   بف

الربويه ليلوصو بنويمً وبوذاب ً   [ُزيِّينَ ]البني  ليفصبه اكَر بنو يً وب ذبيو   و"وص يكوون  [ُزيِّنَ ]يكون  
ولذلك  فان م هره  يبذر الن مر ىلى اشت  ئ    ف لزين  تستّصعي الش و   كن  ان الش و  تسوتصعي 

 الزين .
 لننمر ىلى ن  وم الزين  في هذه اآلي ن   

 بَنِييييي آَدَم ُقييييذُواْ ِزينَييييتَُكْم ِعنييييَد ُكييييّلِ َمْسييييِجٍد وُكلُييييواْ َواْشييييَربُواْ َوَلَ تُْسييييِرفُواْ إِنَّييييهُ َلَ يُِحييييب              يَييييا ]

 30لعرافا[اْلُمْسِرفِينَ 

[ ِِ َم ِزينَةَ ّللّاِ الَّتَِي أَْقَرَج ِلِعبَاِد  34العراف [قُْل َمْن َحرَّ

ْنيَاَوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِنَّ ]  88يونس[َا آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَم ُِ ِزينَةً َوأَْمَواَلً فِي اْلَحيَاِة الد 

ْنيَا َوِزينَتََها نَُوّفِ إِلَْيِهْم أَْعَمالَُهْم فِيَها َوُهْم فِيَها َلَ يُْبَقُسونَ ]  08هوص[َمن َكاَن يُِريُد اْلَحيَاةَ الد 

 8النح [ِلتَْرَكبُوَها َوِزينَةً َويَْقلُُ  َما َلَ تَْعلَُمونَ َواْلَقْيَل َواْلبِهَاَل َواْلَحِميَر ]

فَْلنَيا قَْلبَيهُ َعين ِذْكِرنَيا وَ ] َْ ْنيَا َوََل تُِطيْع َميْن أَ اتَّبَيَع َهيَواُِ َوََل تَْعُد َعْينَاَا َعْنُهْم تُِريُد ِزينَةَ اْلَحيَاِة الد 

 ً  48الك ف[َوَكاَن أَْمُرُِ فُُرطا
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ييياِلَحاُت َقْيييييٌر ِعنيييَد َربِّييييَا ثََوابييياً َوَقْيييييٌر اْلَمييياُل َواْلبَ ] ْنيَا َواْلبَاقِيَييياُت الصَّ نُيييوَن ِزينَييييةُ اْلَحيَييياِة الييييد 

 26الك ف[أََم ً 

ينَِة َوأَن يُْحَشَر النَّاُس ُضًحى ]  87طه[قَاَل َمْوِعُدُكْم يَْوُم الّزِ

فَْظييَن فُييُروَجُهنَّ َوََل يُْبييِديَن ِزينَييتَُهنَّ إَِلَّ َمييا َظَهييَر َوقُييل لِّْلُمْؤِمنَيياِت يَْهُضْضييَن ِمييْن أَْبَصيياِرِهنَّ َويَحْ ]

 30النور[ِمْنَها

ْنيَا لَِعيٌب َولَْهيٌو َوِزينَيةٌ َوتَفَياُقٌر بَْيينَُكْم َوتََكياثٌُر فِيي اأْلَْميَواِل َواأْلَ ] ْوََلِد َكَمثَيِل اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَياةُ اليد 
بَاتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراُِ ُمْصفَّراً ثُمَّ يَُكوُن ُحَطاماً َوفِي اْْلِقَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْهِفيَرةٌ ََْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ 

ْنيَا إَِلَّ َمتَاُع اْلهُُرورِ  ِ َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحيَاةُ الد  َن ّللاَّ  41الحصيص[ّمِ

يييين َشييييْيٍء فََمتَيييياُع اْلَحيَيييياِة الييييد  ] ِ َقْيييييٌر َوأَْبقَييييى أَفَييييَ  َوَمييييا أُوتِيييييتُم ّمِ ْنيَا َوِزينَتَُهييييا َوَمييييا ِعنييييَد ّللاَّ

 61الرص [تَْعِقلُونَ 

َي قَياُروُن إِنَّيهُ فََقَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الد نيَا يَا لَْيَت لَنَا ِمثَْل َما أُوتِ ]

 97الرص [َعِظيمٍ  لَذُو َحظّ 

ْنيَا َوِزينَتََهييا فَتَعَييالَْيَن أَُمييتِّْعُكنَّ  يَييا] َْزَواِجييَا إِن ُكنييتُنَّ تُييِرْدَن اْلَحيَيياةَ الييد  ْحُكنَّ أَي َهييا النَّبِييي  قُييل أّلِ َوأَُسييّرِ

 48الحزار[َسَراحاً َجِمي ً 

لزوب و   وييبووز ل و  ان تفم ور زينت و  لليوره  لن و  نبلبو  ىن النرا  ييبوز ل   ان تتزيّن ىيّ 
للش و   ولذلك يفر   بأن النس   حب ئ  الشيط ن  وزينت   للير زوب   ب ر نن ابوار ال تنو   وحبو  

 نن حب   الشيط ن بين   وبين الرب . 
ش ف.ت ننو ً ان »َبن في الصحيه انه  عليه الصم  السمم  "    ونف بن  وص. ك  و  تنرن ور  نن ونن  ضن و  . ن. بن لنوى الّر. عن

  «النّ.س  
عنووصن  تتووزيّن النوورا  لزوب وو   فاننوو  ت  وو  ذلووك كووي تسووتبلر شوو وته  كووي يووصْ  فووي فراشوو    
والش ر  يبيز ل   ذلك  فان كو ن الوزوا عو طمً عون الشو و   بسوبر صا  الوّم بوه  نو  ف لون النورا  

  "وص تتسوبر فوي ىزعو ا زوب و  ال و بز  ذلك  لن هذه الزين  تكون ين نوى ل و   ويهوصف ل و   بو
 لن   تفذّكره ب بزه. 

هن ك انر  ْر في غ ي  الهني  يبلو لن  في هذه اآلي  حو  نسأل   النحب  التي ن تزا  للزاً نن 
اللل ز البشري  رغم ك  ن  ّكتر عن    ول   ن  كنتور عون الحور فوي تو ري  اآلصار وال نوون  فو ق 

اً بشوري ً ك  شي  صونه  ون زا  الن س كن  لو ان وم لوم يرولووا شويئ ً عون الحور  نو  زا  يشوّك  للوز
 ب لنسب  ىلي م. 

فلو ان نّ  بيوصاً فوي هوذه اآليو   سوتبلو لنو  ىشو ران عون ن  ووم الحور البشورش  فن صانون الزينو  
م هر   ونستصعي  لنشو عر الحور  فوان هوذا الحور هوو عبو ر  عون نشو عر نتحركو   غيور َ بتو   

نتحوّو  غيور النرتصوور  ونتحّولو  غيور نرتصوور   تبو ه النم ور النووزيَّن النتحوّرك غيور الَ بوون  وال
ف لشو و   هوي ح لو  حور  والحور  [ُزيَِّن ِللنَّياِس ُحيب  الشَّيَهَواتِ ]فلذلك سبرن كلن  الحر غيره  ف  

هو ح ل  ش و   اش تحر بش و   وتشت ي بحر   فأنن تني  للش و  ىلي    ف لنرا  التي تحب و  هوي 
والشوو و  ىلووى النوورا   هووي الرغبوو  فووي  انوورا  شوو ي  ب لنسووب  ىليووك  ولووولم تكوون شوو ي  لنوو  احببت وو   

نب ن ت وو   ولوويس فووي انتمك وو   كنوو  ب لنسووب  لنوو  سوويرص نوون حوور الشوو وان ىلووى عن صوور نت عيوو  
نتسلسوول  حتووى تتك نوو  نووآ ب ضوو   الووب ض   لن الشوو ي  تكتنوو  ب لحوور  والحوور تتوبووه الشوو ي   
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 نوور  وهووو ييّسوورط البتوو  نوون ولووذلك يبرووى الربوو  يبووص فووي ن سووه نوويمً ىلووى النسوو   ن نوو  ترووّصم بووه ال
حس ب ته بأنه ربن  ذان يوم سوف يتوزّوا بو نرا  بصيوص   ون نو  ت وّرف علوى نسو    وتوزّوا  فانوه 
صون ً يتو"آ بأن الحر هو ذاك الذش سيأتي  والنرا  هوي تلوك التوي سوت تي  ول و  ال ن صور السوب   

ت ي ن    ىلى حّص  ولكنه احي ن ً يضطر التي ذكره  هللا تبتنآ في هذه النيز   نيز  ان اإلنس ن ييك
ىلى ى"ن   ن سه بأنوه اكت وى  فكيوف يكوون "وص اكت وى وزينت و  تلبول ن توحو  لوه نو  صام حيو ً  لكون "وص 
يطرا نرض على شْ  ن  فيؤصش به ىلى عصم الش ي  لب ض نت   الصني   وحين   يصبه في ح لو  

ربوو  يت  نوو  نووآ النوورا  بلووين  ف ووي نوون يشووت ي في وو  ان يشووت ي   لن حوور الشوو و  نووزيّن لووه وال
البوونس النوو عم  وهووو نوون البوونس الْشوون  وْشووونته تب وو  النوورا  تتوووصص ىليووه  كنوو  ان ن ونت وو  
ب لنر ب  نصع   لتوصص الرب   ولذلك ترا النرا  بصور  ع ن  تفبصش استلط ف ً تب ه الرب    ْ صو  

رّربين في ال  ئل   ف وي تبوصش حنّيو  واسوتلط ف ً ب لنرّربين نن    بأبي    واْي    ون  صون ذلك نن الن
تب ه الضيوف ت وق حنّي  الرب  وهذا ايستلط ف ينبآ نن طبي   ن ونت    لذلك ترا ايبن  تتووصص 
ىلى ابي   بصرب  ت وق صرب  ايبن  وتتوصص ىلى اْي   اكَر نن  يتوصص الخ لْيه  وب لنر بو   تورا 

الخ  ف لذش له اْن  يلرى حن ن ً فوي البيون اكَور نون الوذش ياْون  الر يب صل   هذا التوصص  وكذلك
له  وكذلك ان الذش له ْ ل  يلرى حن ن اّنين  وننو  يفرو   فوي ذلوك ان الْ لو  هوي الم الَ نيو   ف وي 

 تنتلك ان تننه حن ن الْ ل   وحن ن الم في و"ن واحص لبن   اْت  .
 
 
فروص بوصان اآليو  ب ون  َوم توصربن الشو وان نتسلسول  وكون النس   هّن ال"رر لشو و  الربو    

كوون الشو و  تتوّوا بو لبنين  والشو و  التوي [َواْلبَنِيينَ ]  َوم[ِميَن النَِّسياءِ ]بحسر اولوي ت    فبصان بو   
تكون بم بنين  هي ش و  غير نتّوب   لذلك عنصن  يم ر الرب  بو لنرا   ييكت وي بوذلك  بو  ي  و  

يةِ ]ن. َم ن  بوس ه كي يم ر ب لبني لنوه ب وص م وره بو لنرا  [َواْلقَنَياِطيِر اْلُمقَنَطيَرِة ِميَن اليذََّهِب َواْلِفضَّ
والولص  يصبه في ح ل  "لق كي يرّصم الرف هي  ل ي له يّصْر شيئ ً لر صم ابن ئوه  فينيو  عرور ذلوك ىلوى 

ل ضو  ىلوى "طوآ الن    ليس له  ب  لبن ئه  والنو   يوتم سوبكه ب لوذهر وال ضو   فيتحوّو  الوذهر وا
 ن لي  نرصي  .

يرو  السصش  بأن النرنطر  هي النضروب  الننروش  حتى ص رن صراهم وصن نير  ويورا ال ورا  
بووأن  الرنوو طير النرنطوور  هووي  النضوو     وىذا اْووذن  ب ووذا  فووان  الرنوو طير ت نووي َمَوو   والنرنطوور   

 ت ني  تس  . 
تووذكره  اآليوو  وفووق ص"وو  تسلسوول    وهووي ب ووص ان يبلووغ ذلووك  يسوو ى ىلووى تحريووق شوو وان اْوورا  

َمةِ ]نبتن   تحرق له نت   الم ر  وايستنت   بن  م ر  فتذكر اآلي  عرر ذلك   اش  [َواْلَقْيِل اْلُمَسوَّ
س ن.  النف  لن    او النطّ ن  الح.

ترو   ع ئش   رضي هللا عن   لم يكن شي  احر ىلى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نن النسو   
 الْي   وفي رواي  نن الْي  ىي النس  .ىي 

يرو  اإلن م احنص حصَن  يحيى بن س يص  عن عبص الحنيص بن ب  ر  عن يزيص بن ابي حبيور  عون 
صنيج  عن ابوي ذر  رضوي هللا عنوه  "   "و   رسوو  هللا صولى هللا  ي ص بن "يس  عن ن  وي  بن حف سفون

ب.ووّي ىي يفوو»  عليوه وسوولم  ٍس عنرن وون  فنوورن مَّ ىنَّووكن لوويسن ن. تني ن.  ينرفووو ف اللَّ ف ون عفو ب.ووصنع  وور ينووص  ووآن كفووّ . فنب  ؤذننف لنووهف نن
ل تنني نن وَّ ْن ن   ل تنن.ي نن وَّ ل.ه ون ل.ه. ىليه.   ْن ّر. اه  ل.ه. ىليه  او  احن ّر. نن ل.ه. واه  ن  احن  . «بنن.ي  صنم  ف ب  نلن.ي ن.

ىن هللا ْلوق  هللا عليوه وسولم    وورص في الْبور   وفوي الْبور نون حوصيل علوي عون النبوي صولى
 ال رس نن الريه ولذلك ب ل   تطير بم بن ح .
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 ىن هللا عرض على  صم بنيآ الصوار  فريو  لوه  اْتور نن و  واحوصا ف ْتو ر ال ورس   وفي الْبر 
 فري  له  اْترن عزك .

فووي نصوونف ابووي صاوص عوون عتبوو  بوون عبصالسوولني انووه سوونآ رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم  
ي ترصوووا نواصووي الْيوو  وي ن  رف وو  وي اذن ب وو  فووان اذن ب وو  نووذاب   ون  رف وو  صف ؤهوو   رووو   ي

  ونواصي   ن روص في   الْير .
  . كوذلك   ْيور الْيو   ي يوصْ  الشويط ن صارا في و  فورس عتيوق وعنه صلى هللا عليه وسولم   

 9ن اصهم فكنين على هذه الشي  الصهم ال"رح الرَم َم ال"رح النحب  طلق الينين فان لم يك

. وفي نسنص الصارني عنه ان ربم "    ي  رسو  هللا  ىني اريص ان اشترش فرسو  فأي و  اشوترش؟ 
  . وروا  اشتر اصهم ارَم نحبم طلق الينين او نون الكنيون علوى هوذه الشوي  تلونم وتسولم "     

ليوه وسولم ب وص النسو   نون الْيو . النس ئي عن انس "و    لوم يكون احور ىلوى رسوو  هللا صولى هللا ع
وروا الئن  عن ابوي هريور  ان رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم "و     الْيو  َمَو  لربو  ابور 

 ولرب  ستر ولرب  وزر  .
وروش عن ابن عب س  تسونن النمئك  يوم بصر ب لصوف البيض في نواصوي الْيو  واذن ب و . 

عرو  والكلبوي  نزلون النمئكو  فوي سوين  الزبيور علوي م  و"   عب ص بن عبصهللا بن الزبير وهش م بن
عن ئم ص ر نرْ   على اكت ف م. و"   ذلك عبصهللا وعرو  ابن  الزبيور. و"و   عبوصهللا  ك نون نوم   

 ص را  اعتم ب   الزبير رضي هللا عنه.
لن  م نحبوكو  والن  م  سور  نن سور الرر ن  وا، تأتي في الترتير الرر ني الس صس[َواأْلَْنعَامِ ]

نن الن ون   ف ي ت ني الحيوان ن الن عن   اللي    كذلك تلك التي ت ر الون. م لسنسو ن  وتحروق لوه 
الطنأنين   ويستنتآ ببن لي  النمر ىلي    ف ي حيوان ن ن عن  بنيل   نن   وعلوى الغلور تأكو  نو  

 ن الشرس  التي تأك  اللحوم  ي زز ال ت   نَ  الْضر   والْبز  والش ير  والرنه  عكس الحيوان
نَ  السوص  وال  وص  والننور  ف ي شرس   وليسن الي    وْشون   وليسون ن عنو   والنمور ىلي و  
يب ل الرعر اكَرنن  يب ل النن  ب  حتوى اصووات   تحنو  ال وز   وكوذلك نمرات و   وحرك ت و   

وينى بن ونو   وكوذلك نشوي  وهيآت   بص   ع ن   فو نمر ىلوى بن ليو  نشوي  اإلبو  وهوي تنشوي ال و
اللنم  ونشي  البرر  ونشي  الن عز  سوا  في الصب ح  وهي تْورا ىلوى النراعوي  او فوي النسو   
وهي ع ئص  ىلى بيوت   نحّنل  بن م هللا   ف لن  م ن  يبني نن   اإلنس ن الن م  نَ  الحلير  واللوبن  

هذا يتحرق فوي الغنو م  والبرور  والنو عز  والسنن  والرشص   واللز   والنسيج  واط ير اللحوم  و
واإلب   ون  ىلى ذلك نن نواشي ترعى  ويت ترس  وهوذه الن و م نب ول ال و  حتوى فوي اصووات    
ونمرات    وبن ليو  هيآت و   واإلنسو ن ينيو  ىلوى انتمك و  لن كو  نو  في و  ن وآ فوي ن وآ  ف وي ىذن 

يوو   لووذلك توورا ان سوو ئر النووصن الصوولرا  تووروش لصيووه ع ط وو  حوور الشوو و   اش الرغبوو  فووي النلك
والكبوورا  في وو  اسووواق ل ووذه الن وو م  وعنووصن  تووصْل    ينت بووك شوو ور بأنووك صل وون سووو" ً  ننوو ً  لنووك 

 تكون نح وف ً بس ئر انوا  الن  م.
وب ذا الصصص ب   في سنن ابن ن بو  عون عورو  البو ر"ي يرف وه "و     اإلبو  عوز لهل و  واللونم 

وص في نواصي الْي  ىلى يوم الري نو   . وفيوه عون ابون عنور "و   "و   رسوو  هللا برك  والْير ن ر
  . وفيه عن ابي هرير  "و    انور رسوو  هللا صولى  الش   نن صوار البن  صلى هللا عليه وسلم   

هللا عليه وسلم الغنيو   ب تْو ذ اللونم  وال رورا  ب تْو ذ الوصب ا. و"و    عنوص اتْو ذ الغنيو   الوصب ا 

                                                           
 اْربه الترنذش عن ابي "ت ص 9 
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اتْوذش  هللا ت  لى ب مك الررا. وفيه عن ام هو نئ ان النبوي صولى هللا عليوه وسولم "و   ل و     يأذن
 10  غنن  فان في   برك 

َم انمر ىلى تك نلي  نرون ن هذه النت   التي تَير رغب  اإلنس ن ىلي    وهو  هنو ك نو  [َواْلَحْرثِ ]
ون بيوتوو ً و"صوووراً ف رهوو   تووراهم ينكنووه ان يفلنووي عوون الووزر   فحتووى كبوو ر الغنيوو   الووذين ينتلكوو

ينيلون ىلى انتمك النزار  الْ ص  ب م في الري ف والررا  لن الوزر  يحروق سوكين  لسنسو ن  
ف لنزار   او ال مح  عنصن  يصْ  حرله  او بست نه  ينسى ن  الّم به نن هم  ونن هن  فحتى البيون 

للزر  في    بو  حتوى النك تور فوي الطوابوق الصلير  في "لر النصن  يني  سك ن   ىلى ترك فسح  
والبنيووو   تحتووووش علوووى نزروعووو ن صووون عي   فتووورا ان هوووؤي  ينضوووون ىبووو زات م  او او"ووو ن 
استراح ت م في نزارع م  والذش يينلك نزرع  ْ صو   فنزرعو  الطبي و  هوي نزرعتوه ال  نو   

  بتنو و  طيور ط و ن م  لذلك ترا الن س ينضون ايو م اعطو ل م فوي الطبي و   وهوم يسوتنت ون في و
 والترفيه عن ان س م.، ولذيذ شراب م

ح بن عب ص   حصَن  ابو ن  ن  ال صوش  عن نسلم بون بفوصني  عون ىيو س.  و  يرو   اإلن م احنص حصَن  رن
ور     بن زهير  عن سفويص بن هفبنير   عن النبوي صولى هللا عليوه وسولم "و    و  . انورئ لنوهف نف   ي ورف نن ْن

أبفور   كَّ  نن ور   او س. أنف  11 نن
  وفوي الصوحيحين  احرَووا هوذا الرور ن   ويروو      احرل لصني ك كأنك ت ي  ابوصا يرو  النبي 

ن  نن نسلم غرس غرس  او زر  زرعو   عن انس بن ن لك "    "   النبي صلى هللا عليه وسلم   
   . ب ين  ىي ك ن له به صص"  فيأك  ننه طير او ىنس ن او

الحرل  هي الرض الر بل  للحراَو   فينلك و  النور   ويحرَ و   لن و  صون حراَو  تكوون بووراً  
ويتكون حرَ ً  ف ي ارض " حل  يزر  في و   وهوي غيور نزيّنو   وب لتو لي فوان اإلنسو ن ييشوت ي 

ا   و"وص ب و  هللا عوز وبو  الصحرا   او ينضي ىب زته في صحرا  " حل   او حتى ينلوك صوحر
انرا  الرب   حرَ ً له  لنه يحرَ و    كنو  ان الربو  ييشوت ي ان يتوزوا بو نرا  عبووز يتصوله 

 لتكون حرَ ً له. 
تبيّن اآلي  ان اإلنس ن ك ئن ييكت ي عنص حّص نن الصني   ف و كلن  بلغ نت ع ً  ت "ن ن سه ىلوى نتو   

ىلى الس    و ىلى تحريوق اشوي   اْورا  و"وص ورصن بني  و    ْر  وكلن  بلغ نراصه نن اشي    ت ق
يَّن لوه كوذلك بصو   البنوآ  فوم ربو  نسوتَى  وي انورا  نسوتَن    وهوي  وزن بص   البنوآ  وورص النف
ىشوو ر  بووأن الربوو  ينيوو  ىلووى النسوو    كنوو  انووه ينيوو  ىلووى البنوو    َووم ىلووى نوو  ذكوور هللا  وهووي زينوو  

 ً فوي و"ون واحوص  لكون حتوى الواحوص  نن و  ييبلوغ النور  نبلوغ  يص ر علوى اإلنسو ن تحرير و  بني و 
اإلشب   وايكت    نن    لن زينت   " ئن  له ن  صام حي ً يفرزق  وهذا نن ب به اإليب بي يحضه علوى 
ال ن   والحيوي   والنش ط  ف و عليه ان يبذ  الب ص حتى يحرق لن سه ن  تتوق ىليه  فب لنو   ينكنوه 

نسّون   وبه  ينلك الن  م  وبه ينلوك الحورل  ولون يكوون بوسو ه ف و  ذلوك صون ان ينلك الْي  ال
ان يوّسووآ فووي عنلووه  وكلنوو  وسووآ فووي عنلووه  انت ووآ اآلْوورون بوورا  ذلووك  لن يحتوو ا ىلووى عّنوو   

 ون  ونين له في س   اعن له  ووفق ذلك تنضي عن ر  الحي    وعن ر  اإلنس ن.
  الحوصيل صون ان ن ووص ىلوى الكلنو  التوي اسوتف تحن  ب و  ب ص هذا الشرح  ليس بوس ن  ان نسوتكن

زيّن  والحريرو   ين ورف. لن الكلنو  يتفشوير ىلوى احوص  لكننوي  َورنف ان  [ُزيِّنَ ]اآلي    ن النف لنرا نن
ا"ووّصم كوو  ذاك الشوورح  َووم اعوووص ىلووى الكلنوو  ل"ووّصم ب ووض التو"ووآ  وي اعترووص اّن غيوورش "ووص تبوو وز 

لن  فحسر  ب  في س ئر كلم الرر ن الحكيم   فوم يوبوص لوصين  نون حبو  نو  التو"آ  ليس في هذه الك
                                                           

 اْربه عن ابي بكر بن ابي شيب  عن وكيآ عن هش م بن عرو  عن ابيه عن ام ه نئ  ىسن ص صحيه. 10
 النأنور  الكَير  النس   والّسكَّ   النْ  النصطف  والنأبور   النلرح .11
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هو اصصق نن الرر ن والسنّ   ولكن هذا يي ني بأن اإلص ب  تكنن في انك ترصم  ي  كنسوتنص وحبو  
بوون ب وو  ن نووى  يوو  اْوورا  او تسووتنص فووي ت سوويرك وتأويلووك وتحليلووك ىلووى الح صيوول النبويوو   او  لتَف

ب  رضوان هللا علي م. وهو تو"آ ْ ضآ لسص ب  بصرب ن نترصنو   وْ ضوآ اح صيل ب ض الصح 
للْطأ بصرب ن ف صح   وهذا نكنن سّر بر   شونس الرور ن نشور"  صون ان تْضوآ للليو ر فوي اش 
زنن.تكنن النسوأل  هنو  بأننو  نوت لم الللو  ال ربيو   ونتحوّصل ب و  حوصيل النو س للنو س  حتوى اْوذن 

فووي ذاكراتنوو  نوون كَوور اسووتْصان    لكوون عنووصن  يفنووز   هللا "ر نوو ً  ب لللوو   الكلنو ن تشووير ىلووى ن  ني وو 
ال ربي   ول ل   النر  الولوى التوي ينوز  في و  كومم هللا ب لللو  ال ربيو   والنور  الولوى التوي يكوون 
في وو  الرسووو  والنبووي عربيوو ً ْووم  التوو ري  البشوورش برنتووه  وذلووك تشووريف لللوو  ال ربيوو  اويً  َووم 

ن  ال رر َ ني ً  فان كمم هللا سبح نه وت  لى يْتلف عون كومم النو س  كونوه اكَور ر"يو ً  تشريف ل
واكَر غنى وتومي  ً لن و ني هوذه الكلنو ن  َوم ان الوذش يتحوّصل هنو   هوو هللا تبو رك وت و لى  فواذن 

ر فوي الرور ن علين  ان نرتري ىلى ف م كمم هللا  ولذلك فان الرر ن يصعو ىلى الت كر  والت ر   والتوصب
اكَر نن  يصعو ىلى "را توه  لن النو س بني و ً يروراون الرور ن  لكون ل ل وم ييبللوون تلوك النراتور 
التي يتلرون في   كمم هللا ويت  علون ن ه  نن هن  فان الذين يرراون الرر ن "را ان تصبريو  ت رليو   

أَْهييَل  ]النراتوور  واسوون هم هللا  ت كريوو   ب ل ووم هللا ت وو لى نرابووآ ل  نوو  النوو س الووذش ييبللووون تلووك
ْكرِ  اش اهوو  الروور ن  فوو لرر ن لووم ينووز  ليفروورا فحسوور لنبوورص الروورا    بوو  ليفروورا ويف  ووم  لن  [الييذِّ

النطلور هو ال ن  بن  "ص "را الرو رئ   ولويس النطلوور هوو الرورا   تلوو الرورا   لنبورص الرورا    
وذلك نن اولوي ن ن  يف نى به علم الت سوير الرر نوي  الوذش تكنون ن نتوه فوي صعوو  النو س ىلوى ف وم 
الرر ن  لن الراس  في علم الرر ن ينكنه ان يبلغ صرب ن نترصنو  نون ف وم الرور ن  وب لتو لي يكوون 

ْكِر إِن ُكنييتُْم َلَ ]اهوومً للنرب يوو  الرر نيوو  بحسوور نوو  شووّرفه هللا ب ووذه النرب يوو    فَاْسييأَلُواْ أَْهييَل الييذِّ

وون اكَوور نوون الن سوور اسووتي  ب ً وف نوو ً للروور  23النحوو [تَْعلَُمييونَ  ن  ولووذلك يربووآ ىليووه ائنوو  ال رووه  ونن

وال كر  وسواص الن س  فان ن  "ّصنه الن سورون عبور التو ري  الرر نوي  هوي عمنو ن فر يو  وعلنيو  
ب رز   ييبوز ايستلن   عن    او تب ه  ب ض    ف ي بني  ً تتك ن  بب ض   الب ض نن نْتلوف 

فان النبت ص في شأن علم الرر ن  عليوه الحر ر الزنني   وفق التسلس  الحض رش لسنس ن. ولذلك 
ان يطلووآ علي وو  بني وو ً  او نوو  اسووتط   ىليووه سووبيمً  حتووى يكووون علووى اطووم  بنوو  " لووه الولووون  
والسبرون  وهذا الترال ال ر ي وال لني يفشّك  بني  له  ونن هن  يصرك ىن ك ن بوس ه ان يرو  نو  

ان يضوويف عمنوو ن نضوويئ  ىلووى ذاك اإلرل  لووم يرلووه غيووره  ان يكتشووف نوو  لووم يكتشوو ه غيووره  اش
ال ر ي وال لني في علوم الرر ن  و"ص يكون ذلك لنه اكَر ىبح راً ورسوْ ً وذكو ً  ونبوغو ً نون كو  
اولئك  و"ص يكون انه نَل م  لكن الننبز اإلنس ني  ون  م ر بحكم الزنن اع نه علوى اكتشو ف هوذا 

و"ص يكون ا"  نن م ذكو ً  وعلنو ً وفر و ً  بيوص ان الننبوز  البصيص  الذش لم يكتش وه  لن م لم يصركوه 
 اإلنس ني  وع ن  الزنن اع ن ه على اكتش ف ن  لم يكتش وا  وت سير ن  لم ي سروا.

ْنيَا ]:النذكور السبآ ون  يت ّر  نن اصله ىنن  هوو [لاذَ ] تبنيوآ ل و    [لياذَ  ]  و[َمتَياُع اْلَحيَياِة اليد 
أن   عنووص هللا  علووى "ووصر نوو  هووي كبيوور  وعمينوو  عنووص اإلنسوو ن  لن  وينكوون ان يكووون تصووليراً لشوو

هذه تشن  ك  ن  في الصني  نن نتو    وا"صوى نو  ينكون لسنسو ن ان يبللوه فوي حي توه الوصني    [لاذَ ]
 ييرتروي صوليرعنصهللا ب   [لوكذن ]و"ص بن    هللا كل   وب ل   نبتن   في كلن  صلير  لوت لم بوأن  

 سوا للصني   َم يزو  بزوال  .  ن عنصهللا وييصله نآ يصبه حتى يصله كي
 َن  "صيص  للنتنبي يرو  في    

 وت مم في عين الصلير صل ره       وتصلر في عين ال ميم ال م ئم  
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فووي نوضووآ  ْوور  لكوون سووي "   يْتلووف نوون حيوول وصووف هللا  فيرووو  فووي [ذلييا ]يووذكر هللا ت وو لى

وهذا رفآ وشأن لن  اش رن ىليه كلنو       4البرر  [ْيَب فِيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن َذِلَا اْلِكتَاُب َلَ رَ ]سور البرر  

هوذه نْتل و   فيصوف هللا نضونون   ونو  تشوير ىليوه بوأن        -ذلكتن   -وهو الرر ن  في حين ان [ذلا]
 [متاع الحياة الدنيا]ىنن  هو [ذلا]

لوويس نن يو ً عن وو   فيبوووز لسنسوو ن ان ينتووآ  [ذلييا ]وهوذه ال ن صوور النووذكور  التووي تتضونن   الوو  
ُ الدَّاَر اْْلِقيَرةَ َوََل تَينَس نَِصييبََا ]بنب هج الصني   و"ص انر هللا ت  لى رسوله " ئمً  َواْبتَغِ فِيَما آتَاَا ّللاَّ

ْنيَا ويارا ان نكت ووي ب ووذا ايستشوو  ص   بوو  ان نسووتأنف "وورا   اآليوو  حتووى ي  99الرصوو [ِمييَن الييد 

ُ إِلَْيياَ ]ش ص ب   ّنبّزا  يفستن  ان تنحسون  اش ان ت طوي زيو ص  عّنو  99الرصو [َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن ّللاَّ

فرضه هللا عليك  وهذا يف وّص نون بو ر الشوكر هلل علوى ىحسو نه لوك بوأن اعطو ك زيو ص  عون ح بتوك  
 بووأن تطي ووه  وربنوو  زيوو ص  عّنوو  سووألته ىيوو ه  فتشووكر هللا  بووأن ت طووي اإلنسوو ن وت بوور عوون شووكرك هلل

ُ إِلَْييييياَ ]فتحسوووون  ْحَسيييياُن ]وانوووون تروووورا "ووووو  ربووووك [َكَمييييا أَْحَسييييَن ّللاَّ ْحَسيييياِن إَِلَّ اْْلِ َهييييْل َجييييَزاء اْْلِ

ف ذا النت   الذش نت ك بوه هللا  عليوه ان يزيوصك شوكراً هلل  لن نلكيو  النتو   احي نو ً "وص 61الرحنن[

ه عون اآلْورين  او "وص يتحوّو  ىلوى نحتكور تؤصش ىلى الن نيو   فيرصوره النور  علوى ن سوه  ويحببو
َوََل تَْبيغِ اْلفََسياَد ]للن ن   وبذلك يؤذش الن س  فيرو  هللا في استئن ف اآلي  الّنستنش ص ب   علوى "ولنو  

َ ََل يُِحيب  اْلُمْفِسيِدينَ  .وهللا يوأنر ب إلحسو ن حتوى توصوم علوى اإلنسو ن 99الرصو [فِي اأْلَْرِض إِنَّ ّللاَّ

ون النحسن الشك ور ن. م هللا  فان بلى ال س ص نسوتلمً نو  ان وم بوه هللا عليوه  ب و  ن سوه فوي زنور  نن
 ييحب م هللا.

يَّن  ينكوون ان ي ضووي  اآلن ينكننو  ان نرووو   بووأن النووزيّ.ن ىننوو  هووو هللا عووز وبوو   لن هووذا   النووزن
 يّن  ب إلنس ن ىلى ْير كَير. لننمر ىلى اآلي ن التي يبيّن في   هللا بأنه هو النز

ْرِجعُُهْم فَيُنَبِّئُُهم بَِما َكانُواْ يَْعَملُوَن ] ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى َربِِّهم مَّ  018الن  م[َكَذِلَا َزيَّنَّا ِلُكّلِ أُمَّ
 06الحبر[َولَقَْد َجعَْلنَا فِي السََّماء بُُروجاً َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِرينَ ]
 2النن [إِنَّ الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاْْلِقَرِة َزيَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهْم فَُهْم يَْعَمُهوَن ]

ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكبِ ]  6الص ف ن[إنَّا َزيَّنَّا السََّماء الد 

ْنيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفظاً َذِلَا تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليِم ]  04فصلن[َوَزيَّنَّا السََّماء الد 

 2ق[أفَلَْم يَنُظُروا إِلَى السََّماء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ ]

ْنيَا بِمَ ] َصييابِيَح َوَجعَْلنَاَهييا ُرُجوميياً لِّلشَّيييَاِطيِن َوأَْعتَييْدنَا لَُهييْم َعييَذاَب السَّييِعيِر َولَقَييْد َزيَّنَّييا السَّييَماء الييد 

 8النلك[

 06الحبر[َولَقَْد َجعَْلنَا فِي السََّماء بُُروجاً َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن ]

 9الك ف[إنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََّها ِلنَْبلَُوُهْم أَي ُهْم أَْحَسُن َعَم ً ]

 4النمل[إِنَّ الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاْْلِقَرِة َزيَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهْم فَُهْم يَْعَمُهوَن ]

ْنيَا بِِزينٍَة الْ ]  2الصافات[َكَواِكِب إنَّا َزيَّنَّا السََّماء الد 
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َِ إِلَيْيُكُم اْلُكْفيَر َواْلفُُسيوَق َوالْ ] يَماَن َوَزيَّنَهُ فِيي قُلُيوبُِكْم َوَكيرَّ َ َحبََّب إِلَْيُكُم اْْلِ ِعْصييَاَن أُْولَئِيَا َولَِكنَّ ّللاَّ

اِشُدونَ   9الحبران[ُهُم الرَّ

 6ق[نَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروجٍ أَفَلَْم يَنُظُروا إِلَى السََّماء فَْوقَُهْم َكْيَف بَنَيْ ]

وييبوز ان نكت ي ب ذا الرصر  وننضي شطر ايستئن ف  ب  علين  ان ن وص نر  تلوو اْورا ىلوى 
  لن النوور يحتنوو  ان يكووون   النووزيّ.ن  هووو الشوويط ن  فبووص  ان يووؤصش حوور الشوو و  [ُزيِّيينَ ]كلنوو   

ينرا  بنيل  ىلى طرق ب ب   وطلر يصه  للزواا  يؤصش ىلى طرق ن فذت   ْلس   ول   الرغب  في 
الَرو   يؤصش بص حب   ىلى سب  نلتوي  بلي  اللنى السريآ  وهذا اللنى السريآ يتحّو  ىلوى عنليو  

تكووصيس النوووا  فحسوور  فلووم ي ووص هووذا   النكووص.س  يصووله لشووي  البتوو  سوووا تكووصيس النوو     ليوو  ل
واكتن ز الذهر وال ض   فم احص ينت آ ننه بشي   ويتحّو  هذا الك ئن ىلى وب   وعر  علوى ن سوه 
 وعلى النبتنآ  فم ي يص ن سه ب ذا الن    ويي يوص عي لوه  وييروصم ف ئوص  للنو س  بو  يرووم ب سوتلم 
ح ب ت م كي يلحق ب م النزيص نن الذا بن  ينلك نن انوا   و"وس هوذا علوى سو ئر نو  ينكون ل وذا 
الك ئن ان ينلكه  وفي الن  ي  فان كو  نو  ينلكوه هوذا الكو ئن ينرلور عليوه  فتنرلور عليوه النورا  التوي 

 ع شره  حران ً  ينرلر عليه ابن ؤه  ينرلر عليه ن له. 
 نزيّن في اآلي ن الت لي   لننمر كيف ان الشيط ن هو ال

ََاِلَب لَُكُم اْليَْوَم ِمَن النَّاِس َوإِنِّي َجياٌر لَُّكيْم فَ ] يا تَيَراءِت َوإِْذ َزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم َوقَاَل َلَ  لَمَّ
ينُكْم إِنِّيي أََرى َميا َلَ  تَيَرْوَن إِنِّيَي أََقياُف ّللّاَ َوّللّاُ َشيِديُد  اْلِفئَتَاِن نََكَص َعلَى َعِقبَْيِه َوقَاَل إِنِّي بَيِريٌء ّمِ

 28الن   [اْلِعقَابِ 

 23الن  م[َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن َما َكانُواْ يَْعَملُونَ ]

ِويَنَُّهْم أَْجَمِعينَ ] َْ َوْيتَنِي ألَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي األَْرِض َوألُ َْ  37الحبر[قَاَل َرّبِ بَِما أَ

 63النح [لَُهُم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فَُهَو َوِلي ُهُم اْليَْوَم َولَُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ فََزيََّن ]

 42النن [َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعِن السَّبِيِل فَُهْم ََل يَْهتَُدونَ ]

 38ال نكبون[َعِن السَّبِيِل َوَكانُوا ُمْستَْبِصِرينَ  َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهمْ ]

فتكون هذه الزين  سبب ً فوي ْسو ر  هوذا الشوْ  لوصني ه و ْرتوه  ويكوون الشويط ن "وص حروق ننوه 
ان نورص  [ُزيِّينَ  ]نراصه برا  تلك الزين  التي زيّن   له  ىذن  ينكن ان يف  م ب ل وص  نور  اْورا ىلوى

الووذش ينكوون ل ووذه الزينوو  ان تصوولحه  كنوو  ينكوون ل وو  ان ت سووصه  فووان ذلووك يرووآ علووى عوو تق اإلنسوو ن 
 [ُزيِّينَ  ]اصلحته  فرص زيّن   هللا ت  لى له  وىن افسصته  فرص زين   الشيط ن لوه  فوان بحَنو  عون كلنو  

يَّن ىنن  هو انر غير نحنوص  وهذه اآلي ن هي   زن  كن  هي  نرا ان   تشير بأن النف

ْنيَاُزيَِّن ِللَِّذيَن ]  006البقرة  [َكفَُرواْ اْلَحيَاةُ الد 

 066األنعام[َكَذِلَا ُزيَِّن ِلْلَكافِِريَن َما َكانُواْ يَْعَملُوَن ]

 37التوبة[ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم ]

 06يونس[َكَذِلَا ُزيَِّن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُواْ يَْعَملُوَن ]

 33الرعد[ُرواْ َمْكُرُهْم َوُصد واْ َعِن السَّبِيِل بَْل ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكفَ ]
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َ يُِضل  َمن يََشاُء َويَْهِدي َمن يََشاُء ] ِِنَّ ّللاَّ  8فاطر[أَفََمن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآُِ َحَسناً فَ

 37َافر[َوَكَذِلَا ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه ]

بِِّه َكَمن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه  أَفََمن َكاَن َعلَى بَيِّنَةٍ ] ن رَّ  02نحنص[ّمِ

 04ال ته[َوُزيَِّن َذِلَا فِي قُلُوبُِكْم َوَظنَنتُْم َظنَّ السَّْوِء َوُكنتُْم قَْوماً بُوراً ]
ف وذه النتو   السوبآ  02[َواللَّيـهُ ِعنيَدُِ ُحْسيُن اْلَميآبِ ]ب ل وص  ىلى  يتن   نرا بأن هللا يْتتن   بروله 

وهي على ن  يم ر نآ ن  يت ّر  نن    ا"صى نو  ينكون لسنسو ن ان يبللوه  او يسو ى ىلوى تحريروه  
وهي نحكون  ب لزوا   ولذلك يفر   بأن الذهر سفني ذهب ً لنه يذهر  وال ضو  سفونين فضو  لن و  

 48الل شي [إِنَّ إِلَْينَا إِيَابَُهمْ ]  تن ض  و"ص اتى اإلنس ن نن هللا  وىليه يؤور  وهو الر ئ  ب  َن ؤه
سن   فحسر  ب     [ِعنَدُِ ُحْسُن اْلَمآبِ ]وهللا عنصه ليس احسن نن تلك النت   السبآ فرط  وي حف

هُ ِعنَدُِ ُحْسُن اْلَمآبِ ]   يي ني بأن ذلك النذكور في اآلي  نن ي عنه  او انه نون النحموور  [َواللَـّ
نحموراً  وينكن ان يكون نب ح ً  ولوذلك كو ن كو  هوذا الحوصيل عون هوذه اآليو  ف و ينكن ان يكون 

 ننكن ً.
 [قُييلْ  ]اآلن ننتروو  ىلووى اآليوو  الت ليوو   وهووي نسووتكنل  ل وو   فب ووص كوو  ذلووك  يووأنر هللا رسوووله بووأن  

ن ذَ ]ي نحنص للن س   ذاك  نبوأ يوأتي بوه رسوو  هللا  [ذلوك ]هوذا  هوو الو   [ِلُكمْ ذَ ]و [ِلُكمْ أَُؤنَبِّئُُكم بَِقْيٍر ِمّ
َجنَّياٌت ]فوي اآلْور   [ِعنيَد َربِِّهيمْ ]في الوصني  ل وم   [ِللَِّذيَن اتَّقَْوا]نن رب م ىلي م  فر  ل م ي نحنص بأن  

ييَرةٌ َوِرْضييَوانٌ  َطهَّ ُحْسييُن ]وهووذا هووو ت صووي  لوو  [تَْجييِري ِميين تَْحتَِهييا اأْلَْنَهيياُر َقاِلييِديَن فِيَهييا َوأَْزَواٌج م 
في اآلي  الس بر   وهذا بنل  يْتلوف عّنو  فوي الوصني  بكو  شوي  فكأنن  كو  ذلوك كو ن حلنو ً   [َمآبِ الْ 

وهذه هي اليرم   كأنن  ك  ذلك ك ن سراب ً  وهذا هو الوا"آ  كأنن  ك  ذلك ك ن م هراًن وهذا هوو 
زائلو    البوهر  كأنن  كو  ذلوك كو ن الرشور  وهوذا هوو اللور. فبنّو  الرض غيور نكتنلو   وكوذلك 

بينن  بنّ  اآلْر  تلتني بك  ن  ينكن للنر  ان يشوت يه  وكو  نو  في و  هوو نْتلوف عّنو  فوي الوصني   
كذلك هي ب "ي  واإلنس ن يكون ْ لصاً في    صون "لق نون نورض  او نوون  او ْووف نون بورص  او 

  البنّوو  بوو   اوفروور  ونسوو   اآلْوور  يتنيّووزن عوون نسوو   الووصني  بووأن ن نطّ ووران  كووذلك يحمووى اهوو

ييَن اللَّييـِه َواللَّييـهُ بَِصيييٌر بِاْلِعبَييادِ  ]برضوووان   "وو  ل ووم يوو  نحنووص بووأن ربكووم بصووير بكووم   كوو  نوو  08[ِمّ

ترصنون عليه سّراً وعمني  يبرش تحن بصره ييْ ى عنه شوي  ننو  ترونوون بوه  وكلنو  ترونوون 
 به هن   سترونه ب نتم ركم هن ك.
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ون هوم هوؤي  الوذين سويم رون بكو  ن وم هللا  َم ننتر  ىلى اآلي  الت لي  التوي في و  بيو ن سو برت    فننن
ن ذَ ]التي هي   ِفْر لَنَيا ]يرو  هللا بوأن م   [ِلُكمْ ٰ  َقْيٍر ِمّ َْ ذُنُوبَنَيا َوقِنَيا الَّيِذيَن يَقُولُيوَن َربَّنَيا إِنَّنَيا آَمنَّيا فَيا

الَّيِذيَن يَقُولُيوَن َربَّنَيا ]َم ننتر  ىلى اآلي  الت لي  التي تبيّن الف    التوي تترتور علوى  06[َعَذاَب النَّار

ِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ  َْ ف لرو  يبرى في صائر  الرو   ىن لم يصص"ه ال نو   فنو   [إِنَّنَا آَمنَّا فَا
ابِِرين]  هؤي  الذين نّن هللا علي م  فأصْل م البنّ   تبير اآلي    هو عن  [الصَّ

هنوو  نرووف ىزا  نزايوو  اإلنسوو ن الصوو بر  كووم انووه يبلووغ نسووتوي ن النضووج فووي نوا"ووف الصووبر التووي 
ير     كم تلتني ن سه بنزاي  صبره  كم ينت آ الن س نون ترّسو  عريوص  الصوبر فوي نذهبوه  و"وص بلوغ 

الصبر الذش انت به في حي توه نرتبو  الصوبر ب نتيو ز  وبوصار  واسوتحر ق برحنو  نن ْم  سلوك 
 .وتوفيق نن هللا ب  بمله  عنصن  يش ص هللا على ىنس ن ب لصبر  ف ي برا   له نن رر ال ز 

يست ين اإلنس ن بط "  الصبر نن ابو  نواب و  و"و ئآ واحوصال الحيو   التوي تواب وه كوي يتربل و  
   ان يب ص عن ن سه اليأس   ويستنر في الحي   . وينسبم ن    نن اب

 كلن  است  ن اإلنس ن ب لصبر   ازصاص نضب ً   وحكن  . 
ليس بوسآ اإلنس ن ان يتْلى عون الصوبر بوأش حو    لنوه بح بو  ىليوه فوي كو  لحمو    فوي كو  

 نوضآ. 
ُسيلِ فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُْولُ ]يرو  هللا ت  لى للنبي صلى هللا عليه وسلم    الحرو ف [وا اْلعَيْزِم ِميَن الر 

38 . 

 وهم ارب   رس  ننن صبروا على ن  اص ب م 
نوح   وىبراهيم  ونوسى   وعيسى  َم يكون ْ نس م  نحنص  علي م الصم  والسمم   وهوؤي  
هم اصح ر الشرائآ . ىذن فرص بلغ النبي   والرس  ننزل  ال زم بنو  صوبروا  ونّنو  اورصه لوك عون 

 :الصبر في الرر ن

َ ِة  َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إَِلَّ َعلَى اْلَقاِشِعينَ  ] ْبِر َوالصَّ  28البرر [َواْستَِعينُوا بِالصَّ

ابِِرين] َ َمَع الصَّ َ ِة  إِنَّ ّللاَّ ْبِر َوالصَّ  083البرر  [يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحون يَا أَي َها الَِّذينَ ]  411   عنران[آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا ّللاَّ

َولَنَْبلُيييَونَُّكْم بَِشيييْيٍء ِميييَن اْلَقيييْوِف َواْلُجيييوعِ َونَْقيييٍص ِميييَن اأْلَْميييَواِل َواأْلَْنفُيييِس َوالثََّميييَراِت  َوبَِشّيييِر ]

ابِِريَن الَِّذيَن إَِذا أََصابَ  ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُونَ الصَّ  086  -088البرر  [تُْهْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا َلِِلَّ

ِِ قُْل يَا ِعبَاِد الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم  ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي هَ ] ْنيَا ِذ  إِنََّما َواِسعَةٌ  ّللاَِّ  َوأَْرضُ  َحَسنَةٌ  الد 

ابُِرونَ  يَُوفَّى  01الزمر[ِحَسابٍ  بِهَْيرِ  أَْجَرُهمْ  الصَّ
 ويفروا عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه "     النصر في الصبر .

 و"وله    الن   نن هللا ت  لى  وال بل  نن الشيط ن 
اِدقِينَ ]َم    صوّص"ك النو س  فيتحوّو  "ولوك فوي م ىلوى عنصن  تصصق في "ولك  تروو  "وويً  فيف [َوالصَّ

 بللن في صص"ك نبلل ً نترصن ً  فب لك هللا عنصه ص ص" ً  وش ص لك ب لصصق.صلي  وحب  لنك 
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  ي رسوو  هللا ايكوون  اْرا اإلن م ن لوك نون حوصيل صو وان بون سوليم رضوي هللا عنوه "و    "لنو 
     ايكوون النوؤنن كوذاب  ؟ "و     ن م   "يو    ايكون بْيم ؟ "   النؤنن بب ن  ؟ "    ن م   "ي  له

 ي
   يفطبوآ النوؤنن  بن ابوي و"و   رضوي هللا عنوه ان النبوي صولى هللا عليوه وسولم "و  وعن س ص 

 12على ك  شي  ىي الْي ن  والكذر  
ونن  ب   في التن ير نن الكذر ن  اْربه اإلن م الترنذش نن حصيل عبص هللا بن عنر رضي هللا 

عنووه النلووك نوويم نوون نووتن     ىذا كووذر ال بووص تب عووص عن نو  ان رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم "وو  
 ن ب   به .

ويفروا عنه انه صلى هللا عليه وسلم "      عليكم ب لصصق فان الصصق ي صا ىلى البر وىن البور 
ي ووصا ىلووى البنوو  ونوو  يووزا  الربوو  يصووصق ويتحوورا الصووصق حتووى يفكتوور عنووص هللا صووصير   وىيوو كم 

لنوو ر  ونوو  يووزا  الربوو  يكووذر والكووذر فووان الكووذر ي ووصا ىلووى ال بووور وىن ال بووور ي ووصا ىلووى ا
 ويتحرا الكذر حتى يكتر عنص هللا كذاب  . 

وعن انس بن ن لك "   "   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم    نن ترك الكذر وهوو ب طو   بفنوي 
له في ربض البن   ونن ترك النرا  وهو نحق  بفني لوه فوي وسوط    ونون حسون ْلروه بنيلوه فوي 

حووصيل حسوون ي ن رفووه ىي نوون حووصيل سوولن  بوون ورصان عوون انووس بوون اعمهوو . و"يوو   هووذا الحووصيل 
 ن لك.

وعن بن ابي نليك  عن ع ئش  " لن   ن  ك ن ْلق ابلض ىلوى رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم 
نن الكذر ولرص ك ن الرب  يحصل عنص النبي صلى هللا عليه وسلم ب لكذب  فنو  يوزا  فوي ن سوه حتوى 

 13ي لم انه "ص احصل نن   توب  

وعن النبي صلى هللا عليه وسلم انه "     ْير الن س "رني  َم الذين يلوون م َوم الوذين يلوون م َوم 
 ي شو الكذر حتى يش ص الرب  وي يستش ص  ويحلف الرب  وي يستحلف  

وعن ابي الحورا  الس صش "     "لن للحسن بن علي ن  ح من نون رسوو  هللا صولى هللا عليوه 
رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم   ص  نوو  يريبووك ىلووى نوو ي يريبووك  فووان وسوولم؟  "وو    ح موون نوون 

 14الصصق طنأنين   وىن الكذر ريب 
  سن ن عبص هللا بون نسو وص يروو    وكو ن ىذا كو ن عشوي  ليلو  البن و   وعن بمصبن عصن  "  

بطون " م  فر      ىن اصصق الرو  "و  هللا   وىن احسن ال صش هصش نحنص  والشري نون شوري فوي 
 انه  وىن شر الرواي  رواي  الكذر   وشر النور نحصَ ت    .

ويرو  النبي   نن ع ن  الن س فلم يملن م  وحوصَ م فلوم يكوذب م  وعوصهم فلوم يْل  وم  ف وو ننون 
 كنلن نرو ته وم رن عصالته  ووببن اْوته  وحرنن غيبته . 

  الرنوون فوي ط عتوه. والرنوون  نمزنو  الوذين يطي وون هللا حتوى يبللووا نرتبو[َواْلقَيانِتِينَ ]كذلك  
نون "ورا فوي ليلو    الط ع  والصوام علي  .  في نسنص ابي نحنص الصارني عن ابي س يص الْصرش "و  

                                                           
 "   الح فم ابن حبر   اْربه البزار وسنصه "وش 12

  13    "   ابوعيسى هذا حصيل حسن  و"   الترنذش   حصيل حسن 
 حصَن  النْرني ب  ر بن نحنص بنصارحصَن  حصَن  صحيه حسن حصيل وهذا  "   شيب ن بن ربي   اسنه الس صش الحورا  ابو14

  نحوه فذكر بريص   عن ش ب 
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عشر  ي ن كتر نن الذاكرين  ونن "را بن ئ   ي  كتور نون الرو نتين  ونون "ورا بْنسون ئ   يو  ىلوى 
 اللف اصبه وله "نط ر نن البر .

نون "و م    ي عن عبصهللا بن عنر عن رسو  هللا صلى هللا عليوه وسولم انوه "و  وفي صحيه البست
ب شر  ي ن لم يكتر نن الل فلين ونن " م بن ئ   ي  كتر نون الرو نتين ونون "و م بوألف  يو  كتور نون 

رين .  النرنط.
توورصصون فووي الووذين ين رونووأنوال م ْ لصوو  فووي سووبي  الل سووراً وعمنيوو   يفن رووون  ويي[َواْلُمنِفِقييينَ ]

اإلن  ق ابتل   نرض   هللا  فيربو  هللا نون م نو  ين رووا فوي سوبيله  وابتلو   نرضو ته  فينيوزهم بنيوز  

 09[َواْلُمْستَْهِفِريَن بِاأْلَْسَحار]النن رين  ويب   ل م هذه الص    

ترو  تسّحرنف للصوم  وهو الو"ن الذش يسوبق ال بور  فوان بو   ال بور نو  عو ص الو"ون اسوح راً  
ون وضك هن  ييكون للتسّحر  ب  لمستل  ر  وهو و"ن نبّكر يلتذ فيه النوم  بيص انّوك ترو وم لوذّتك  
وتتبه ىلى ربك ب يستل  ر في ذاك الو"ن النبّكر الذش يكون فيه الن س نيو م  والو"ون هوو الن و س 

الحركو  فوي  الْير  نن ملن  اللي   وصنو الن  س الولى نن فبر صبه بصيص  عنصئذ سوف توصر
 الن س  و"ص اشر"ن علي م شنس يوم بصيص  وتكون انن "ص ش صنن تلك الن  س نستل راً ربك.

ف نمر ىلى نزاي  ذاك الو"ن صون غيره  حيل ان هللا تب رك وت  لى ينز  نن عرشه ىلوى السون   
 الصني  في ذاك الو"ن كي يستبير ل م.  

رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم "و     يتنوّز  روا الشيْ ن عن ابي هرير  رضي هللا عنوه ان 
ربنوو  تبوو رك وت وو لى كوو  ليلوو  ىلووى السوون   الووصني  حووين يبرووى َلوول الليوو  اآلْوور  يرووو   نوون يووصعوني 
ض غيور  فأستبيرن له؟ نن يسألني فأعطينهف  نن يستل رني فوأغ رن لوه  وفوي روايو  لنسولم  نون يفرور.

لليرهنو   هو  نون ت ئور فوأتورن عليوه  نون ذا الوذش عصيم وي ملوم؟ حتى يطلآ ال بر  وفي رواي  

  يسترز"ني فأرز"نه؟ نن ذا الذش يستكشف الضر فأكشفن عنه  اي سريم يستش ي فيفش ى ؟
 وفي هذا يرو   ابو س يص الْصرش رضي هللا عنه 

 بللن  ان صاووص عليه السمم سأ  ببري  عليه السمم فر    ي  ببريو  اش الليو  افضو ؟ فرو    يو  
 صاووص ن  اصرش  ىي ان ال ر  ي تز في السحر  .

ىنك فوي ذاك الو"ون  تون ض   وتسوتل ر هللا كوي يل ور لوك ذنوبوك  وتسوأله نو  تشو   نون ح بتوك 
 [اْلُمْستَْهِفِريَن بِاأْلَْسَحار ]ىليه  وكلك ح ب  ىليه  حتى بنَّ تصاوم على ذلك فب لك هللا عنصه نن  

نن رحنته   وسيّص ايسوتل  ر كنو  يروو  رسوو  هللا صولى هللا  تسأ  ربك  النل ر  صون ان ترنط 

عليووه وسوولك ان تسووتل ره برولووك    الل ووم انوون ربووي  ي ىلووه ىينوون  ْلرتنووي وانوو  عبووصك  وانوو  علووى 
ع صك ووعوصك نو  اسوتط ن  ابوو  لوك بن نتوك علوي  وابوو  بوذنبي  فو غ رلي ىنوه ييل ور الوذنور 

 ىيانن  .
يننو  يون ض النسوتل رون ب لسوح ر  تورا ان الوذين يملنوون ان سو م في ذاك الو"ن السو كن  ح 

ايض ً يرونون بأعن   ش ئن  في ذاك الو"ن  حيل يرونون ب لسطو  والبن ي ن والنو س نيو م  وذلوك 
بووص  ان يسووتل روا رب ووم ويتوبوووا ىليووه  وهووم ي ترووصون ان نوو  يبنونووه نوون ْلووف ذلووك يحرووق ل ووم 

ر  الن   في كَير نن الو" ن يكون شّراً لص حبه  ف ذا الشْ  انتص راً  وفي وا"آ النر فان كَ
عنصن  ينون ي بز ان يأْذ ن ه شيئ ً نن هذه النوا   ب  ان غيره سين م ب و   وهوو سيفسوأ  عن و  
في الصني  حيل يرو  الن س بأنه بن ه  بطورق غيور نشوروع   ىن و  حرووق النو س  و"وص سولب   نون م 

 ً   او ىصار   َم انه في الصار اآلْر  حيل يكون  يي لن نن السؤا  عن و   نستلمً ننزل   او سلط ن 
ويلرى ال ر ر في    فيكون "ص الحوق الملوم بن سوه  وهوو فوي غنوى عون ذلوك  فْيور النو   هوو الوذش 
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يب ووص النوور  فووي تحصوويله ب لشوور   والكووص  وْيوور اإلن وو ق نوو  ين رووه فووي سووبي  هللا ت وو لى  وذلووك هووو 
حق حيل انت آ هو وعي له والن س نن ن له في الصني   فوأصا ذلوك ىلوى ن  وه فوي الننتصر والم فر ال

اآلْر   عكس اآلْر الذش تضرر هو وعي له والن س نن ن له في الصني   فأصا ذلك ىلى ْسو ر  لوه 
 في اآلْر .

روا عنرو بن عبس  رضي هللا عنه انه سنآ النبي صلى هللا عليه وسلم يرو    ا"رر ن  يكون 

  نن الرر في بوف اللي  .ال بص 
ونن  يفوروا  انوه سفوئ   رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  يو  رسوو  هللا اش  الوصع   اسونآ؟. "و   

 صلى هللا عليه وسلم    بوفن اللي   وصفبفرن الصلوان النكتوب ن 
ليو  يرو   ن فآ نولى عبص هللا بن عنر بن الْط ر رضي هللا عن م بني  ً  ك ن ابن عنر يحيي ال

ن ؟  فأ"و  ي. في  وص الصم   فاذا "لن له ن م  " ص يسوتل ر هللا ت و لى  ر  صم  َم يرو   ي  ن فآ اس حن

  حتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى ال بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور.
وك ن عبص هللا بن نس وص رضي هللا عنه يْرا نن ن حي  صاره نستْ ي ً و"ن السوحر  وفوي روايو   

آف ذلك نن صاره و"ن السحر فيرو   الل وم ىنوك صعووتن ي فأببتوك  وانرتنوي فأط توك  وهوذا ك ن يفسنن
اش وعصهم بوأن  -السحر ف غ ر لي  فري  له في ذلك  فر    ىن ي رور عليه السمم حين سّوف بنيه 

 اْرهم ىلى السحر  لنه و"ن ىب ب . -يستل ر ل م و"   ل م  سوف استل ر لكم ربي  
ورن وروا ابن برير عن ابن عب س رضي هللا عن ن  ان النبي صولى هللا عل َّْ يوه وسولم سوئ   ل.وم ا

 ي رور عليه السمم بنيه في ايستل  ر؟ "    اْرهم ىلى السحر لن صع   السحر نستب ر .
و"ووص روا الترنووذش فووي حووصيل طويوو   وحسوونه الحوو كم  وصووححه عوون ابوون عبوو س رضووي هللا 

ي  يروو  عن ن   وفيه يرو  صلى هللا عليه وسلم  و"ص "   اْي ي رور لبنيه  سوف استل ر لكم ربو

   حتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأتي ليلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  البن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .
وروا انس بن ن لك رضي هللا عنه "     انرنو  رسوو  هللا صولى هللا وسولم ان نسوتل ر ب لسوح ر 

 سب ين استل  ر  . 
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كيف تؤنن بأن هللا واحص يىلوه ىي هوو  نرب وك فوي ذلوك هوو هللا ذاتوه الوذش يشو ص لوك بوذلك  َوم 

 النمئك   َم ترا اولي ال لم يش صون بوحصاني  هللا تب رك وت  لى. 
 ب ص النحورين الس برين نن هذه السور   نلج ب ض  هللا ت  لى النحور الَ لل الذش يبصا ب           

هللا  لكون اإلنسو ن ينيو  [إَِلَّ ُهيوَ  ]يرر[هَ ََل إِلَيـ ]هللا[أَنَّيهُ ]ربكوم[اللَّيـهُ ]بن نى اَبن  واْبور[َشِهدَ ] 

ىلوى اليروين كوي يطنوئن "لبوه  ولوذلك يَبون هللا لسنسو ن وحصانيتوه نون ْوم   ي توه فوي الكوون  وفوي 
 اإلنس ن ذاته. 

لبسو ص بأرب و   يف سون   وْلوق يرو  ابن عب س رضي هللا عن نو      ْلوق هللا الرواح "بو  ا
الرزاق "ب  الرواح بأرب    يف سن   فش ص بن سه لن سه "ب  ان ْلق الْلق حوين كو ن ولوم تكون 

   . [ َشِهَد ّللاَّ أَنَّه َل إِلَهَ إَِل ُهوَ  ]سن   وي ارض وي بر وي بحر فر    
  ت نوي ىْبو ره  وىعمنوه للنو س ب وذه ىن هللا تب رك وت  لى يف لم الن س بوحصانيته  لن شو  ص  هللا

يشوو صون  بشوو  ص  التوحيووصوهم علووى عم"وو  تواصوولي  يونيوو   [َواْلَمَ ئَِكييةُ  ]الوحصانيوو   َووم ب ووص ذلووك 
لحم  بلحم  نآ هللا  وكوذلك نوآ اإلنسو ن فوي سو ئر شوؤون حي توه  ولوذلك فوان اإلينو ن ب لنمئكو   

 ي ني اإلين ن برب م  وتصصيق النمئك  يؤصش ىلى تصصيق ن  يأتون به نن هللا لسنس ن. 
وورو يرووو   اإلنوو م احنص حووصَن  يزيووص بوون عبووص ربوو ه  حووصَن  بنر.يَّوو  بوون الوليووص  حووصَني ببيوور بوون عنن 

يص النصو رش  عون ابوي يحيوى نوولى    الزبيور بون ال ووام  عون الزبيور بون  الررشي  حصَن  ابو سن .
ُ أَنَّهُ َل إِلَيهَ ]ال وام  "   سن ن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ب رف ن يررا هذه اآلي    َشِهَد ّللاَّ

ونن »  [ ْلَم ئَِكةُ َوأُولُيو اْلِعْليِم قَائًِميا بِاْلِقْسيِط َل إِلَيهَ إَِل ُهيَو اْلعَِزييُز اْلَحِكييمُ إَِل ُهَو َوا لنوى ذل.وكن ن. وانننو  عن
ّر.  ينن ي  رن ص.  . «الشَّ ه.

اآلي   ْلق هللا سوب ين نلكو   [... شهد هللا أنه َل إله إَل هو ] ىن نن "را وفي  ب ض الحصيل    
  . يوم الري ن  يستل رون له ىلى

يفكورم هللا تبو رك وت و لى   [َوأُولُوا اْلِعْلمِ ]فرص بيّن هللا هذا التوحيص  َم ش ص النمئك  على ذلك  َم  
اولي ال لم ب ذه الننزل   فيب ل م ش صا  ن ه ونآ النمئك  على وحصانيتوه  لن هللا  تو هم نون ال لوم 

ذا اليروين  ب وم هورب ن نترصن  نن اليروين  حيول يبلوغ بن  رّس  هذا اإلين ن في "لوب م  فب توا في ص
صرب ن نترصن  نن  هللا  وعنصذاك يتأهلون لترصيم ش  صت م لن س م  وللن س  فيستطي وا ان يتركووا 
اَراً على الن س نن ْم  ن  علّن م هللا نن علنه  وهذا يؤصش ب لن س كي يتزّوصوا ب من ن توحيوص 

 نتلكون الحبج  واسب ر الشرح والت سير  والتأوي  . هللا نن اولي ال لم لن م ي
 لننمر كيف يصف هللا ب  وعم اه  ال لم في الرر ن الحكيم   

بَِّا فَيُْؤِمنُوا بِهِ ]  82الحج [َوِليَْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَّهُ اْلَح   ِمن رَّ

ً َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم ثَوَ ] ِ َقْيٌر لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحا  81الرص [اُب ّللاَّ

 27ال نكبون[بَْل ُهَو آيَاٌت بَيِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ ]

بِّييَا ُهييَو اْلَحيي َّ َويَْهييِدي إِلَييى ِصييَراِط ] اْلعَِزيييِز          َويَييَرى الَّييِذيَن أُوتُييوا اْلِعْلييَم الَّييِذي أُنييِزَل إِلَْيييَا ِميين رَّ

 6سبأ[اْلَحِميدِ 
يتحّو  ال  لم الذش ي لّم الن س الْير ىلى رسوو  غيور نب شور نون رسو  هللا  كونوه "وص ورل عون 
الرسو  رس لته  وتولى نشره  في الن س نن ب وصه  وب وص نوون الرسو   يبروى كتو ر هللا فوي ع وص  
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ون يفبوصص ل وذه اولي ال لم  ولذلك َن  حصيل ب ذا الصصص يروو  بوأن هللا  يب ول علوى راس كو  "ورن نن
 الن  انر صين  . 

 يرو  هللا 

اِسُقوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَياَ ] ِكِن الرَّ  064النس  [لَـّ

 49النح  [افِِرينَ قَاَل الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِعْلَم إِنَّ اْلِقْزَي اْليَْوَم َواْلس وَء َعلَى اْلكَ ]

داً ] وَن ِل َْذقَاِن ُسجَّ  019اإلسرا [إنَّ الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِعْلَم ِمن قَْبِلِه إَِذا يُتْلَى َعلَْيِهْم يَِقر 

ِِ اْلعُلََماء] َ ِمْن ِعبَاِد  48ف طر [إِنََّما يَْقَشى ّللاَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُو]  00النب صل [تُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ يَْرفَعِ ّللاَّ

لرووص بووواهم هللا ب ضووله ننزلوو  النرب يوو  البشووري  برنت وو    فطلوور نوون النوو س الووذين يي لنووون ان 
يسألوهم كي ي لّنوهم نن   ت هم هللا ت  لى نن ال لم   و"ص اورص هللا انر السؤا  نكرراً فوي سوورتين 

ْكِر إِن ُكنييييتُْم َلَ َوَمييييا أَْرَسييييْلنَا ِميييين قَْبِلييييَا إِ ]برولووووه    َلَّ ِرَجيييياَلً ن ييييوِحي إِلَييييْيِهْم فَاْسييييأَلُواْ أَْهييييَل الييييذِّ

ْكِر إِن ُكنيتُْم َلَ ]  وكذلك   23النح [تَْعلَُمونَ  َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََا إَِلَّ ِرَجاَلً ن وِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُواْ أَْهَل الذِّ

   9النبي   [تَْعلَُمونَ 

هنوو  ترووآ علووى عوو تق اولووي ال لووم نسووؤولي  ىبوومغ النوو س بنوو   توو هم هللا نوون علنووه  وبنوو  حّنل ووم 
ْكِر إِن ُكنيتُْم ]نسؤولي  نشر رس لته نن ب ص الرس   وعنصن  يرو  هللا لسواص الن س   فَاْسأَلُواْ أَْهيَل اليذِّ

لسوئل  السو ئلين  وي لّنووهم الحوق ن  م نن هذا بأنه انرت على اه  الذكر كي يستبيبوا  [َلَ تَْعلَُموَن 
نن رب م  وهذه هي ن ن  النبي   والرس   لكن بوف ت م  تتحّو  هذه الن ن  ىلى ع ص  اولي ال لوم  
ونسؤولي  اولي ال لم تترصم نسؤولي  اولوي النور  ذلوك ان ولوي النور يي لوم نو  ي لوم ولوي ال لوم   

لنور  فوان كننون نسوؤولي  اولوي النور فوي "يو ص  وترآ على ع تق ولي ال لم نسؤولي  ت ليم ولوي ا
الن س ن صي ً  فتكنن نسؤولي  اولي ال لم في "ي ص  الن س روحي ً؛ ولوذلك فوان افضو  "و ص  النو س هوم 
و ف علوى شو به ننوه   الذين يبن ون بين السي س  وال لم  والر ئص الذش ييرورا وييوت لم  هوو " ئوص يْف

 اتْ ذ "راران نتسّرع  غير حكين .  كونه يكون ن ئمً ىلى الطي  وىلى
ىن الذش  ت ه هللا علن ً  وفّض  عليه بأن ب له " ئوصاً لل كور  فوان هوذا اإلنسو ن تروآ عليوه نسوؤولي  
ىيص   وبي ن الحق ىلى ع ن  الن س  لن هللا ب لوه نرب و ً لسوواص النو س  ووّكلوه كوي يتحوّصل عنوه 

 لنوو  هنوو  نسووتنبط نووصا َروو  النسووؤولي  ال لنيوو  ويو"ووآ عنووه فووي الرض علووى الحكوو م اإلل يوو ؛ ول
وال كريوو  لسوو ئر اهوو  ال لووم  ولووذلك كوو ن عنوور بوون الْطوو ر يرووو    وهللا لووو ان شوو   عَوورن فووي 
ال وراق  لْ ون ان يسوألني هللا ل.ومن لوم تنّ وص ل و  الطريوق يو عنر . و"يو ص  عنور ليسون "يو ص  سي سوي  

ن   "يو ص  سي سوي   لنوه ربو  صيون "بو  ان يكوون فحسر  ب  هي "ي ص  فكري  استن ري  اكَر نن كو
ربوو  سي سوو   وربوو  صيوون ي نووي ربوو  علووم وتروووا وفكروصاعيوو ً النوو س ىلووى الروورا    ف ووي ىذن 

 نسؤولي  فكري   ا"ترنن ب لنسؤولي  السي سي   يْشى ان يسأله هللا عز وب  عن  . 
م   ورَو  النبيو     حتوى ب لوه ونمراً ل ذه الننزل  فرص رفآ النبي صلى هللا عليه وسولم شوأن علو

 يربه على صن   الش صا  بروله    نصاص ال لن   يربه على صن   الش صا  يوم الري ن   
   ىن هللا ونمئكتوه واهو  السونوان والرض حتوى الننلو  فوي بحرهو  وحتوى الحوون فوي ويرو 

 بوف البحر ليصلون على ن لني الن س الْير  .
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ىن وم "و ص  ال و لم  بطريرو  غيور ىن " ص  ال لم  هم " ص  ال كر البشرش  وهم "و ص  الوروح البشوري   
نب شر   لن م هم الذين يبنون اإلنس ن  ويشّكلونه عرلي ً ون رفي ً وعر ئوصي ً وروحيو ً  لوذلك نورا ان 

نووا  بنو   تو هم هللا ب ض اه  الحكم واإلصار   يس ون ىلى اه  ال لوم  كوي يستأنسووا وينت  ووا  ويلت
 نن غنى ال لم  .

نن هذه الننزل  التي بواه هللا ب    يسو ى  ربو  ال لوم  ب هوصاً فوي تحصوي   نزيوص نون ال لوم كوي 
يطّور ن سه ويبني اواصر نتين  بينه وبين النتلرين ل لنه  وكلن  اتس ن نط ل  توه  واتسو ن صائور  

رك اَراً  وينتلك نرصر  حريري  على تلييور النو س عم" ته وولوبه ىلى "   النبتنآ  استط   ان يت
 نحو الفض   وتطويرهم. 

ب ل وم هللا [وأوليو العليم]، [أنه َل إله إَل هو والم ئكة وأوليو العليم]ي نحنص  [شهد هللا ]ىذن لرص 
 ف ذا ي ني بأنن  نرو  النبي   والرسو  ايضو ً [وأولو العلم ]ش وصاً ن ه ونآ نمئكته  وعنصن  نرو  

لن م اتوا ب لن م نن  حن  النبي   والرسو  نون علوم هللا ىلوى النو س  ولويس نون نصوصر  ْور  فلوو 
"    اولو النبو   او اولو الرس   او اولوو ال وزم نون النبيو    ىضو ف  ىلوى هللا ونمئكتوه  بوصيً عون 

ن الذش يروم بنشر الصين وفره الن س ب ص نون النبي   والرسو   ذلوك ان لحضوورهم  اولي ال لم  فننن
في الحي   نرحل  "ّصره  هللا  وْتن م بْ تنن م  ولن يكون هن ك نبوي او رسوو  بصيوص يحنو  رسو ل  
بصيص  نن هللا ب ص نحنص صلى هللا عليه وسلم  النّي ال  شني ال ربي النّكّي  سويص ولوص  صم  وْو تم 

مئك  احي    وكذلك اه  ال لوم النبي    ورسو  رر الرض والسن     لكن هللا حي يينون  والن
يينوتوون ب لن وم   لن لكو  نرحلو  زننيو   -الذين هم ليسوا اشْ ص ً ب ين م في نرحل  زننيو    -

علن ؤه  الحي   الذين ينشرون رس ين هللا التي اتوى ب و  رسوله  وهوم يروّصنون شو  صات م للنو س بو  
ون الوذش يوصعو النو س ىلوى بيوون فان ْلن النس بص نن الئنو   ، [أنه َل إله إَل هو]  والْطبو    فنن

هللا  و"ص ن ن النبيو   والرسو    فو نمر ىلوى اعوصاص النسو بص  وكو  ىنو م وْطيور ي نيوه وي نوه ان 
يتكوو َر اعووصاص النصوولين الووذين يرتوو صون نسووبصه  وتفسووّر ن سووه بحنووص هللا  كلنوو  راا اعووصاص نصوولي 

فان "  عصصهم  رابآ ن سه  وانْرط في نبو لس نسبصه في تك َر وزي ص   فيروم بتوس   النسبص  
ونن سب ن الن س  كي يبس نبض الوا"وآ ايبتنو عي  ويتوزّوص ب لحبو  والبرهو ن  لنوه يشو ر بأنوه 
ون هوو اكَور بوصار  واكَور بمغو    نرّصر في الريو م بن نتوه   او انوه يتنحوى ب نبو ً ت ركو ً الن نو  ل.نن

 شتى نستوي ت م . واكَر تأَيراً في غ لبي  شرائه الن س في
ب لنصين   "صم عليه حبران نون احبو ر اهو   يرو  الكلبي  لن  م ر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم

الش م فلن  ابصرا النصين  "   احصهن  لص حبه  ن  اشبه هذه النصين  بص   نصين  النبوي الوذش يْورا 
 لصو   والن ون فرو ي لوه  انون عرفو ه ب في  ْر الزن ن فلن  صْم على النبوي صولى هللا عليوه وسولم

نحنص "    ن م " ي  وانن احنص "    ن م " ي ىن  نسألك عون شو  ص  فوان انون اْبرتنو  ب و   ننو  بوك 
وصص"ن ك فر   ل ن  رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  سومني فرو ي  اْبرنو  عون اعموم شو  ص  فوي 

فأسوولم  [أَنَّييهُ َل إِلييهَ إَِّل ُهييَو َوالَم ئَِكييةُ َوأُولييوا الِعلييمِ َشييِهَد هللاُ ]كتوو ر هللا فووأنز  هللا ت وو لى علووى نبيووه 
 الربمن وصص"  برسو  هللا.

ويرو  غ لر الرط ن  اتين الكوف  في تب ر  فنزلن "ريبو  نون العنو  فكنون اْتلوف ىليوه. فلنو  
أنيه َل إليه إَل  شيهد هللا] ك ن ليل  ارصن ان انحصر ىلى البصر  " م فت بص نن اللي  فررا ب ذه اآليو  

.  [هو والم ئكة وأولو العلم قائما بالقسط َل إله إَل هو العزيز الحكيم. إن اليدين عنيد هللا اْلسي م
"   العن   وان  اش ص بن  ش ص هللا به  واستوص  هللا هذه الشو  ص   وهوي لوي عنوص هللا وصي و   وىن 

صعته َم "لن  ىني سن تك تررا هوذه اآليو  فنو  فلصون ىليه وو -" ل   نرارا  -الصين عنص هللا اإلسمم 
بللك في  ؟ ان  عنصك ننذ سن  لم تحصَني به. "    وهللا ي حصَتك به سن . "و    فأ"نون وكتبون علوى 
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ب به ذلك اليوم  فلن  نضن السن  "لن  ي  ابو  نحنوص "وص نضون السون . "و    حوصَني ابوو وائو   عون 
يب   بص حب   يوم الري ن  فيروو  هللا  لى هللا عليه وسلم   عبصهللا بن نس وص "    "   رسو  هللا ص

   . ع ص ىلي وان  احق نن وفى اصْلوا عبصش البن ت  لى عبصش 
 ال ز كووو  بيوووصه٨١[اْلَحِكييييمُ  اْلعَِزييييزُ  ُهيييوَ  إَِلَّ  هَ ََل إِلَيييـ]" ئنووو ً ب ل وووص  فوووي عبووو صه   [قَائًِميييا بِاْلِقْسيييطِ ]

 .حكنته فيه تكون ان صون ننه يأتي ال ز يشي 
ْسيَ مُ ] ِه اْْلِ ون  نون بوه فروص  [إِنَّ الِدّيَن ِعنَد اللَـّ صيون هللا الواحوص ننوذ بوص  الْليرو   وهوو اإلسومم  فنن

ن لم يؤنن به لم ينسلم  َوَما اْقتَلَيَف الَّيِذيَن أُوتُيوا اْلِكتَياَب إَِلَّ ِمين بَْعيِد َميا َجياَءُهُم اْلِعْليُم بَْهيًيا ]سنل.م  ونن
 ل وم يت ّر"وون فيوه  سو ي ً ْلوف بني  بنو اوتوا نون ال لوم  وهوذا نو  فلصوا يبتلون صرب ن الوص [بَْينَُهمْ 

الصني    والبلي هو الب ط   ف م ب ذا البلي على ب ط  نن  صار في حصيَ م نوآ رسوو  هللا صولى هللا 
  .عليه وسلم بشأن ْلق عيسى  ون  اورصن ه في نست   السور

هَ َسِريُع اْلِحَسابِ َوَمن يَْكفُْر بِآيَاِت ا] ِِنَّ اللَـّ ِه فَ ون  تحذير نن هللا بأن 07[للَـّ يك ور ببيّن توه  فاننو   نن

 يب   نن ن سه عرض  لحس ر نن هللا.

واَ ]  ِِْن َحاج  نتبوآ [َوَميِن اتَّيبَعَنِ  ]بريونف انو  [فَقُْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي ِللَّيـهِ  ]:ي نحّنص ب لحبج والذرائآ[فَ

ِِْن أَْسيلَُموا فَقَيِد ]نتّوب كم فوي ك وركم صين هللا صون ان  يِّييَن أَأَْسيلَْمتُْم فَي َوقُيل ِلّلَّيِذيَن أُوتُيوا اْلِكتَياَب َواأْلُِمّ
إِن تََولَّْوا ]نبوا نن براَن الك ر[اْهتََدوا ِِنََّما َعلَْيَا اْلبََ إُ  ]ع نصوا ولبَوا على ك رهم [وَّ ان توبلل م [فَ

هُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد ]ببيّن ن ن   تين ك      61[َواللَـّ

 يستكن  هللا حصيَه لنبيّه  

َويَْقتُلُييوَن ]: التووي بلّلت وو  ل ووم  َووم بحووصوه  عوون علووم وىصوورار[إِنَّ الَّييِذيَن يَْكفُييُروَن بِآيَيياِت اللَّييـهِ ] 

لوذين يوصعون م ىلوى سوبي  يروش هللا لنبيّه ان بنوي ىسورائي  كو نوا يرتلوون النبيو   ا[النَّبِيِّيَن بِهَْيِر َح ٍّ 
اهو  الصومح نون النو س الوذين  ننووا بنو  بو   بوه [َويَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن بِاْلِقْسِط ِميَن النَّياِس ]هللا 

النبيوو    ولبَوووا ينشوورون الحووق ب ووص نرتوو  النبيوو    كووذلك هووؤي  ت ّرضوووا للرتوو  علووى ايووصش بنووي 
 ىسرائي  

يرو  النبوي    يو  ابو  عبيوص  "تلون  ١٨[فَبَِشّْرُهم بِعََذاٍب أَِليمٍ ]لألنبي   لن م راوا في م الوبه اآلْر 

بنو ىسرائي  َمَ  وارب ين نبي  في او  الن  ر فوي سو ع  واحوص   فرو م ن ئو  واَنو  عشور ربوم نون 
عفبَّ ص بني ىسرائي  انروا نن "تل م ب لن روف ون وهم عن الننكور  فرتلووهم بني و  فوي  ْور الن و ر 

 ذلك اليوم ف م الذين ذكرهم هللا في كت به وان ز  اآلي  في م . في

ْنيَا َواْْلِقَرِة [   حبطون    بن نوى ْوذلن  وبطلون  وهبطون ]أُولَـئَِا الَِّذيَن َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فِي الد 

ب م اعن ل م حتى لوك نن في الم هر ص لح   بيص ان اس سو   ب طو   كوون م يروّصنون هوذه العنو   
وهم على ارضي  ب طل   فم تن   م فوي شوي   تورا الربو  ي نو  عنومً  َوم عنوصن  ييورا نتيبو  
ل نله يرو  بأنوه افصوير ب إلحبو ط  وهوذا شوي  نون اين يو ر  ف وذا ال نو  نن و ر وان و ر بصو حبه  

لنو   كذلك ف ذه العن   يتن   م في الصني    فان اعطى نو يً ل ريور  اصرك ال ريور انوه اعطوى هوذا ا
لنصلح  وغ ي  صنيوي  ن   وكذلك سو ئر العنو   التوي هوي صو لح  فوي م هرهو  ون ف و   بيوص ان و  
ب طل  في نضنون    لن   ليسن ْ لص  لوبه هللا  فم تن آ ف عل   بشي  سووا  فوي الوصني   او فوي 

ننَّاِصيِرينَ ]اآلْر .  زره ووايه  ف وو .فوم احوص يفن صور الكو فر فوي ك وره  وحتوى ىن ١١[َوَميا لَُهيم ِمّ
يؤازره ويواليه على الك ر  ويصفآ به ىلى بؤس النصير  فتحريق ال صف نن الك ر ليس نصراً  فوي 
ر  ولوذلك تورا ان الوذين ينضوون علوى الب طو   حين ان تحريق ال صف نون اإلينو ن هوو نصور نوؤزن



 

 آل عمران                                                                  التحليل الروائـــي  لســـورة 
 

48 
 

  والووروابط بصوو   ع نوو   تْلووو حيوو ت م نوون الصووصا" ن الحنينوو   وال م"وو ن ايبتن عيوو  الروينوو 
اينس ني  الطيب   وهذا نن ا"سوى الووان الحرنو ن نون صف  اواصور اينتنو   ىلوى ال  ئلو  البشوري   
فيكتوون بنو ر الوم انتنو    لويس ىلوى ال  ئلو  اإلنسو ني   فحسور  بو  حتوى ىلوى عو ئمت م الصولير   

في م  ونميور ذلوك ولذلك ترا ح ين ال ش  ال  ط ي  والسروش  والبوش  وايبتن عي  نت شي  
توورا ان الووذين ينضووون علووى الحووق  تلتنووي حيوو ت م ب لصووصا" ن الحريريوو   وتكووون ح فلوو  بسوونو 
ال م" ن اإلنس ني  النبيل   فيستنت ون  بوصف  سوكين  اينتنو   ىلوى ال  ئلو  اإلنسو ني   لوذلك تتوّوب م 

ي تركوه  في النو س  ف وؤي  النبتن  ن ابط يً   وتذكر نآَرهم  التي ن  وا ب   الن س  وسنن م الت
 اعّزهم هللا في الصني   واعّزهم في اآلْر . 

وهوذا شوي  يشوير ىلوى ال بور فوي شوأن هوؤي   فوان كو ن لوك حوق عنوص [أَلَيْم تَيرَ ] يْبر هللا نبيّوه 
شْ   َم انكره عليك  فطلر ننك ان تأتي ب لش هصين الوذين شو صا حروك هوذا  وعنوصن  توأتي ب نو  

رغوم ذلوك يبروى ذاك الشوْ  ينكور  فتروو    الوم تريو  كيوف ينكور الحق.يروو  ويش صا لك بحرك  و
َن اْلِكتَياِب يُيْدَعْوَن إِلَيى ]ي نحّنص [أَلَْم تَرَ  ]:هللا  ثُيمَّ  بَْيينَُهمْ  ِلييَْحُكمَ  اللَّيـهِ  ِكتَيابِ  إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمّ

ْنُهمْ  فَِري ٌ  لَّىيَتَوَ  ْعِرُضونَ  َوُهم ِمّ  عّن  في هذا الكت ر نن البي ن الحق.43[م 

يرو  ابن عب س  هذه اآلي  نزلن بسبر ان رسو  هللا صلى هللا عليوه وسولم صْو  بيون النوصراس 
على بن ع  نن ي وص فصع هم ىلى هللا. فر   له ن يم بن عنرو والح رل بن زيص  على اش صين انون 

 . فروو ي  فووان ىبووراهيم كوو ن  لوو  ىبووراهيمىنووي علووى ن يوو  نحنووص؟ فروو   النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم   
  . فأبيوو  عليووه  ف لنوووا ىلووى التووورا  ف ووي بيننوو  وبيوونكم ي وصيوو . فروو   النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم   

 فنزلن اآلي .
ْعُدوَداتٍ أَيَّا إَِلَّ  النَّارُ  تََمسَّنَا لَن قَالُوا بِأَنَُّهمْ  ِلاَ ذَ ] في و  ال بو   ي نون ارب ين يون ً التي عبوصوا [ًما مَّ

يا َكيانُوا يَْفتَيُرونَ ]َم ب ص ذلك يْربون نن    ُهْم فِيي ِديينِِهم مَّ ََرَّ ي تورون علوى هللا الكوذر وهوم 42[َو

 08الن ئص  [نْحُن أَْبنَاء ّللّاِ َوأَِحبَّاُؤُِ  ]يرولون 
َمْعنَياُهْم إَِذا جَ  ]ب سوت   م وت بور ب لنسوب  ىلوي م  وتأكيوص بوأن كو  ىنسو ن يلروى نتو ا عنلوه [فََكْيفَ ]

ا َكَسبَْت َوُهْم ََل يُْظلَُمونَ  ]يوم البزا  [ِليَْوٍم َلَّ َرْيَب فِيهِ   48[َوُوفِّيَْت ُكل  نَْفٍس مَّ

 يرو  له [فََكْيفَ ]َم بيّن له ال  "ب  في [أَلَْم تَرَ ]ب ص ان بيّن هللا ت  لى لرسوله 
ُهمَّ َماِليَا اْلُمْليِا تُيْؤتِي]ي نحّنص   [قُِل ] ين تََشياُء َوتُِعيز  َمين  اللَـّ اْلُمْليَا َمين تََشياُء َوتَنيِزُع اْلُمْليَا ِممَّ

 46[قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  تََشاُء َوتُِذل  َمن تََشاُء بِيَِدَا اْلَقْيُر إِنََّا َعلَى

َميِِّت َوتُْقِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوتُْقِرُج اْلَحيَّ ِمَن الْ ]

وهذا صع   يحرق الطنأنين  والتوازن في الون س لرو   نو  يرولونوه 49[َوتَْرُزُق َمن تََشاُء بِهَْيِر ِحَسابٍ 

 نن افترا  على هللا.  
ىن النوؤنن  ي روص  نو   رز"وه علوى هللا  ويي روصه  علوى صونوه  ف وو يسوأ  هللا تبو رك وت وو لى ان 

  له نْرب ً ويرز"ه نن حيل ييحتسر  وطبي ي انه ييأتي نلك نن السن   في طيه رز" ً يوصاً يب 
بيص  ب  ان هللا ت  لى يب   له اسوب ب ً لبلووغ الورزق ىليوه  وىن انسوك هللا عنوه الورزق  فلويس بوسوآ 

 احص ان ي طيه شيئ ً  لن هللا يسص عنه اسب ر بلوغ الرزق. 
ن ّز  لسنسو ن  والسو ي ىلوى ابووار السوؤا  نذلّو  لوه  ف لوذش يسو ى  ىن الس ي ىلى ابوار ال ن 

ىلى اسب ر الرزق  ىنن  يطلر رز"ه نن هللا  والوذش يسو ى ىلوى ابووار السوؤا   ىننو  يطلور رز"وه 
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نن ال ب ص. واعلم ان الرزق الذش يأتي نن رر ال ب ص  هو رزق نبو رك ن نو  كو ن "لويمً  والورزق 
 سؤا  يكون ننزو  البرك  ن ن  ك ن كَيراً .الذش يأتي نن ال ب ص ب ل

اوليو    نون الوييو   فوم يتْوذ النوؤنن [َلَّ يَتَِّقِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكيافِِريَن أَْوِليَياَء ِمين ُدوِن اْلُميْؤِمنِينَ ]
ك فراً كولي له  حتى ييصبه الك فر ولي ً للنؤنن  فميبوز لك ان توليه انرك  او ان تكون نواليو ً 

نه على ك ر  وانن على ىين ن  واإلين ن ييتبآ الك ور  لنوه فوي افضو  احوالوه  سويلصو نَلوه  له ل
في حين ان الك ور يتبوآ اإلينو ن  لنوه فوي افضو  احوالوه  سويلصو نَلوه  فوأن تووالي شْصو ً اش ان 
 تب له "صو  لك  وان توليه انرك  ي ني انك ْولته كي يصير لك شأنك  او اوليتوه نشوورتك  فت نو 
بشوره  ف لولي هو النربآ  وهو النْون   تروو   هوذا ولوي انورش  وهوذا ولوي علنوي  فو نمر ىلوى 

 هذه اآلي ن 

 98الن   [َوأُْولُواْ األَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض ]

بِيِل وََل يَأْتَِل أُْولُوا اْلفَْضِل ِمنُكْم َوالسَّعَِة أَن يُْؤتُوا أُْوِلي اْلقُْربَى َواْلَمَسياِكيَن َواْلُمَهياِجِريَن فِيي َسي]

 ِ  44النور[ّللاَّ

ٍة َوأُولُوا بَأٍْس َشِديٍد ]  33النن [قَالُوا نَْحُن أُْولُوا قُوَّ

ُسلِ  فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُْولُوا اْلعَْزمِ ]  38الحر ف [ِمَن الر 

ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر ِمنُكمْ ]  87النس   [يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ ّللّاَ َوأَِطيعُواْ الرَّ

ُسوِل َوإِلَى أُْوِلي األَْمِر ِمْنُهمْ ]  83النس   [َولَْو َرد وُِ إِلَى الرَّ

الشوور ييبوووز لووه ان يحكووم الْيوور  اوالملووم ان يحكووم ف لكوو فر ييبوووز لووه ان يحكووم النووؤنن  لن 
ال ووص   ف لكوو فر عنووصن  يحكووم النووؤنن  او  نوو  ي  لووه هووو ان ينوو   نوون ىين نووه  ويب لووه علووى نلتووه  
ف لنؤنن ن صام على ىين نه  ف و يفن "ضوه فوي عريصتوه  ونن بوه الحيو تي  وب لتو لي ييلتريو  بوأش حو   

ك فر را   والراعوي ينلوك ان يرووص الرعيو  ىلوى حيول يشو    نن الحوا   والنؤنن هن  رعي   وال
وولووي النوور ينتلووك صوومحي  ىصووصار النوور  او ايعتروو    او نصوو صر  الننتلكوو ن   و"ووص يسووتل  
ض  م لنلّتوه ونذهبوه فوي الحيو    ولوذلك  و"بو  ان تحو  كو   صمحي ته هذه بحق النؤننين حتى يْف

   هم عن ذلك.  هذه ال وا"ر على النؤننين  فان هللا ين
  يمنوون   ك ن الحب ا بن عنرو بن ابي الحريق و"يس بن زيوصن يرو  ابن عب س رضي هللا عن 

بن ر نن النص ر لي تنوهم عن صين م  فر   رف ع  بن الننذر وعبوص هللا بون ببيور وسو يص بون ْيَنو  
الن ر ىي نب طنت م فأنو ز  هللا لولئك الن ر  ابتنبوا هؤي  الي وص ي ي تنونكم عن صينكم  فأبى اولئك 

ت  لى هذه اآلي . و"   نر ت   ن زلن في ح طر بن ابي بلت   وغيره وك نوا يم رون النوص  لك و ر 
 نك .

و"   الكلبي عن ابي ص له عن ابن عب س رضي هللا عن نو    نو زلن فوي الننو فرين عبوص هللا بون 
ن م ب لْبو ر ويربوون ان يكوون ل وم الم ور ابي واصوح به كو نوا يتولوون الي ووص والنشوركين ويوأتو

على رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  فأنو ز  هللا عوز وبو  هوذه اآليو   ون وى النوؤننين عون نَو  
 ف ل م .

بره حتوى يف لوم النوؤننين  "و  ل  وم ي نحنوص وانون ح نو  رسو لتي ب ص ان يبيّن هللا ذلك لرسوله  يْف
فَلَييْيَس ِمييَن اللَّيـِه فِييي َشييْيٍء إَِلَّ أَن  ]لكو فر وليوو ً لووه صون النوؤننين يتْووذ ا[ِليياَ ٰ  َوَميين يَْفعَيْل ذَ  ]ىلوي م 

وهوي رحنو  نون هللا  [إَِلَّ ]نصْ  هن  ب ر التري   وهي ح ل  نسوتَن    اسوتَن ه  هللا بو [تَتَّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً 
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ب لنؤننين  فينكن لسنس ن ان يرو  شيئ ً بلس نه حتى يتري شر ط غي  ينكون لوه ان يسوحره ويسوحق 
ع ئلته في لحم ن  فميريص هللا ان توصش بن سك او ب  ئلتك ىلى الت لكو   حين و  ينكون لوك ان تواليوه 

"لونف هوذا كوي اتروي شوّره  حتوى  نكره ً بلس نك  وتنكره في "لبك  حتى ترا ب ر نب   ننه. تروو   
ترا ان شْص ً نملون ً في السبن ي ترف ببن ي  لم يرتكب   كوي يكوف البومّص المو لم عون ضوربه 
ب نوف  وت ذيبوه بأشوّص الووان ال ووذار  لكون التريو  يتبووز عنووصن  تتسوبر فوي ىلحو ق الذا بشووْ  

نن ب و  الشوّر  او الرتو  عون  ْر  او في الني  نن اعراض النؤننين  ف وي تكوون حيننو  يوصفآ النوؤ
ن سه نن ببرون م لم  ويشترط في ذلك ان يكون النؤنن ض ي  ً  والك فر "ويو ً  وييبووز عنوصن  
يكون النؤنن في نوضآ "و   وارا اننو  ينكون ان ن وّر  التريو  ىلوى سو ئر النوور الحي تيو  بشورط 

    والوش ي   والن  ق. ايلتزام برواعصه   لن الببن ييصْ  ب ر التري   وكذلك البْ
ِه اْلَمِصيرُ ] هُ نَْفَسهُ َوإِلَى اللَـّ إِن تُْقفُوا َما فِي ُصيُدوِرُكْم أَْو  ]:ل م ي  نحّنص [قُلْ  ]48 [َويَُحِذُّرُكُم اللَـّ

هُ َعلَى هُ َويَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َواللَـّ     47[قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  تُْبُدوُِ يَْعلَْمهُ اللَـّ

الرصر  النرترن  ب لرو  التي هي "و  تن صر الض يف النملوم الذش يحو  لوه وي "وو  ىي بربوه   
فيصبه "وي ً برو  هللا  ونن ب نر  ْر  ف لتحذير للروش الب ئر الب ط   وتوذكيره بوأن نصويره ىلوى 

 "و صر ان يسولط عليوه ببووره فوي هللا الر صر على ك  شي   وك  "وو  تْوور ان نوه  وكوذلك فوان هللا
ن هو اكَر بوراً وبطش ً ننه  ف لحوذر هوو تنبيوه كوي يرتوص  المو لم البو ئر عون ملنوه  وايّ  الصني  نن

ْحَضيًرا َوَميا َعِملَيْت ِمين ]يلتر بروته لن نصيره ىلوى هللا  يا َعِملَيْت ِميْن َقْييٍر م  يَيْوَم تَِجيُد ُكيل  نَْفيٍس مَّ
و"بوو  ان يوورا ف عوو  السووو  بووزا  عنلووه  يكوورر هللا  [ابَْينََهييا َوبَْينَييهُ أََمييًدا بَِعيييدً  ُسييوٍء تَييَود  لَييْو أَنَّ 

هُ نَْفَسهُ ]"وله  يو           ل وم  [قُيْل  ] 31[َواللَّيـهُ َرُءوٌف بِاْلِعبَيادِ ]وهوذا نون رافو  هللا   [َويَُحِذُّرُكُم اللَـّ

هَ ]نحنص  ِحيمٌ إِن ُكنتُْم تُِحب وَن اللَـّ ََفُوٌر رَّ هُ  هُ َويَْهِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َواللَـّ وهذه  30[فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم اللَـّ

ن يحبّه ويتّبآ سبيله. يفروا انه صلى هللا عليوه وسولم و"وف علوى "وري  وهوم  بش ر  بأن هللا يحر نن
 تم نلو  ىبوراهيم  فر لون في النسبص الحرام يسوبصون لألصون م فرو    يو  ن شور "وري  وهللا لروص ْو ل

"ري   ىنن  ن بص هذه حب ً هلل ت  لى ليرربون  ىلى هللا زل ى  فنزلن هذه اآليو   ويوروا ان النصو را 
" لوا  ىنن  ن مم النسيه حب ً هلل  فنزلن هذه اآلي  لتبيّن بأن الذش يحر هللا  يتب ه نن ْم  نو  اتوى 

سُ ]به رسوله  هَ َوالرَّ الذش يحنو  رسو ل  هللا ىلويكم  ف لوذش يتوولى عون رسوو  هللا   [ولَ قُْل أَِطيعُوا اللَـّ
يتولى عن هللا  ولويس للنور  ان ي صو  بوين هللا ورسووله  فط عو  رسوو  هللا يتكوون لشْصوه  او 
لنر اتى به نن عنصه  ب  هي ط ع  هلل ل.ن  حن  هذا الرسوو  نون بيو ن نون عنوص هللا  وهوي ط عو  

آ اإلنسو ن هللا ورسووله  ف وذا ي نوي بأنوه سويطيآ الشويط ن وبنوصه  لنرس  هذا الرسو   فان لوم يطو
ِِن تََولَّْوا]ويصبه في زنر  الشيط ن واتب عه   ِِنَّ  ]عن حر هللا ورسوله  وط ع  هللا ورسوله  [فَ فَي

هَ ََل يُِحب  اْلَكافِِرينَ  حور  الذين يتولون عنه وييحبونه  فت لم هن  بأن هللا  يحور  وكوذلك يي 34[اللَـّ

 يحر الذين يحبونه  وييحر الذين يتولون عنه.
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ننتر  اآلن نن ْم  حصيل هللا ب  َن ؤه لرسوله ىلى نرحل  اْرا  هوي نرحلو  ىصْو   رسووله 
ىلووى عوو لم    عنووران  وت ري ووه علووى عنووران وذريتووه  وتلووك الو"وو ئآ التووي بوورن فووي تلووك الحربوو  

 النبوي  اينتر لي  الكبرا في حي   البشر. 
ن ت ّر  ننه  ىنه النؤسس الو  الذش ينتنون ىليوه  ولوذلك يفكنّوون      النصصر الذش يؤو  ىليه نف

ب سنه  ويف رفون به  فينسي بنَ ب  هوي  وتأري  ب لنسب  ىلي م ْ صو  ىذا كو ن شْصو ً ه نو ً صونآ 
 احصاَ ً تحولي  في حي ته. 
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عنران  هو هذا ال      النؤسس في هذه السور   وهو رب  نن ع ن  الن س نن بنوي ىسورائي   
  و"ص ك ن ربمً ص لح ً  يريم حصوص هللا حتوى  عنرام  ويفر   عنه ب ل بري  اسنه عنران بن ن ت ن  

 ان بيته غصا يف رف ببين الصمح واإلين ن. 
ىذن  ك ن عنران ربمً نؤنن ً نن ع ن  الن س  يرووم بنشور الصومح وال وص  والحوق فوي النو س  

سونوان لوم تنبور  وتبويّن بأن و  لكن   رغم نورور ال   حنّ  و"ص تزّوا هذا الرب  نن انرا   اسن   
ع "ر  لكن ب ص َمَين سن  نن زواب    ذان يوم صعون رب و  صون ان تفصو ر ب ليوأس ان ي ور ل و  
ولصاً  نذرن ان تب له و"  ً لل ب ص  ولْصن  بين النرصس  و"ص استب ر هللا لوصع ئ    فوهور ل و  ابنو  

  سوف ترصم لسنس ني  افض  نن  يرّصم الولص الوذش بصيً عن الولص  والْير  فين  يْت ر هللا  ف ذه ايبن
سألته السيص   حنّو  بنون فو "وذا  نون رب و   وسووف يتحوّو  كمن و  نوآ رب و  ىلوى "ور ن فوي النو س 
بكون وو  ام هووذه ايبنوو   وسوووف تووصْ  نووآ زوب وو  كتوو ر هللا  ويحمووى ابوهوو  بووأن تحنوو  سووور  نوون 

 نبي ئه ورسله في كت به النبين. الرر ن اسنه  وسوف يروش هللا روايت   لْ تم ا
هن  نرا كيف ان الزوبين ن  ً يصن  ن ت ريْ ن   وت ري  ابن ئ ن   ف لنرا  هي التوي ب لون  يً 
ل نران  وهي التي سألن رب   اينب ر  ون  ذلك ىيّ لن النرا  هي شريك  حريريو  للربو   وهوي 

 السر .الرصم الَ ني  التي يرف علي    وينشي ب   بسص 
نْحُن نَقُص  َعلَْيَا أَْحَسَن اْلقََصيِص بَِميا أَْوَحْينَيا إِلَْييَا َهيـَذا اْلقُيْرآَن َوإِن ُكنيَت ِمين  ]يرو  هللا لنبيّه  

 3يوسف [قَْبِلِه لَِمَن اْلهَافِِلينَ 
نون عنصن  يي لم اإلنس ن  فانه يكون في غ ل   وعنصن  ي لم  يستيرم نون الل لو   فو هلل يويرم نبيوه 

الل ل   وهو يييرمه ب صف ىير مه فحسر  ب  ليويرم النو س بني و ً بنو  ايرموه هللا. يروو  لوه هللا ب وص 

ليتحوّو  النبوي صولى هللا نون نتلوق   096العوراف[فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن  ]:ان ييرمه

   للنبوي  ف لنصوصر هوو هللا لحسن الرص  ىلى "   ل    كن  تحّو  ببري  نن نتلق ىلى "   ل
عز وب   والنراص نن الرن   هم الن س  وهذا ن  يأنر به هللا رسوله ان يرووم بوه كوي يوصو  هوذه 

 الرص  ىلى الن س  حتى تسرش في م. 
اْتو ر وانتروى [إِنَّ اللَّيـهَ اْصيَطفَى]يست   هللا ب  بمله "وله للنبي وهو ي ّرفه على عنران و له  

الذش هو نربآ واص  واس س كو  ىنسو ن علوى اإلطومق  وهوذا يوأتي علوى النبوي [آَدَم ]واستْل 
عيسى ايض ً لنه ينتني ىلى  صم نون ْوم  انوه التوي هوي ابنو   صم  لروص اصوط  ه هللا ب زتوه وبملوه 
ل ذه الننزل  الس ني  حتى يتسلسو  نون نسوله كو  هوؤي  النبيو   والرسو  واهو  الصومح وال  و ف 

ر التوو ري  البشوورش  لن الصوو  ال  سووص  ينووتج فسوو صاً  ويينووتج صوومح ً  لكوون وال ذوبوو  علووى نووصا
الص  الص له ينتج صمح ً  وكذلك ينتج فس صاً  فتكون الحب  على اه  ال سو ص لن ن نحوصروا نون 
اص  ص له  وبذلك فان اإلنس ن كن  في الَر   يولص على ال طر   وعنوصن  يكبور ويورا ن سوه فوي 

ف سووص  عليووه ان يْوورا عوون فسوو ص وا" ووه ىلووى وا"ووآ صوو له  حتووى ي وووص ىلووى اصووله وا"ووآ ف سووص لر 
الص له  وييكنن اصله في ابيه  ب  في الرب  الو  الذش تسلس  ننه ابوه  ف ذا الرب  هو الوذش 
ْرا عن ابيوه الصو له  وييبووز لوه ان ي ورض ال سو ص علوى ابن ئوه  ولوذلك يروو  النبوي صولى هللا 

لنْلوق فوي ن صوي  الْو لق . لوذلك سووف تكوون عليوه الحبو  ىذا اسوتنّر فوي عليه وسلم  يط ع  
الك ر ب وص ان تأتيوه بيّنو ن هللا  ف وو نوصعو لألوبو  ىلوى اصوله  فوان اذنبون  سووف توذنر كنو  اذنور 
اصلك  صم  وىن تبن  سوف ترتوصش بأصولك  صم وتتوور وتسوأ  ربوك النل ور   وىن اذنبون  ولبَون 

بأصلك  صم  ويتطلر النل ر  نن ربك  وك  يوم تزصاص ذنوب  وتترسو  نصراً على ذنبك ويترتصش 
إِنَّ الَّييِذيَن ]فوي الن  صووي  وت يوول ال سوو ص فووي ذاتووك  وفووي النوو س  فووان هللا يحووذرك نوون نلبوو  ذلووك  
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ُ لَُهمْ  ِ ثُمَّ َماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَن يَْهِفَر ّللاَّ فو علم ان ذنوبوك ن نو   32نحنص[َكفَُروا َوَصد وا َعن َسبِيِل ّللاَّ

اتس ن  ف ي يتبلغ نبلغ س   رحن  هللا   ب  رر ذنر عميم " ص نذنب ً ىلى ربه برو  ىين نيو  نو صراً 
ن  يحمى ب   ان س يتبوؤون بصرب ن نترصن  عنص رب م  ف لى "صر تلك الذنور ال مين  التي كو نوا 

لوى "لووب م نوور اإلينو ن  لتتحوّو  ملنو ن الشور في    لبأوا ىلى رب م ن صنين نسوتل رين  فبول هللا ى
في "لوب م  ىلى انوار اإلين ن  فحموا بتلك النرتب  اإلين ني  ايسوتَن ئي   فروط لن وم لوم يرنطووا نون 
رحن  هللا رغم ك  تلك الذنور ال مين  التي ك نوا في    وعلى ذلك فرص تحولووا ىلوى اكَور عبو ص هللا 

 صمح ً  وصعو  ىلى الحق. 
هللا برحنته الواس    يبرى يل ر الذنر لك ن  صنن تتور لن توبتك صلي  ىين نك  وصليو  عوصم  ىن

"نوطك نن رحنو  ربوك  وعوصم استسومنك لليوأس  يبروى هللا يل ور لوك نو  صنونن تسوأله التوبو   ىلوى 
   صرب  يفص ر في   الشيط ن ب ليأس نن تكراره في ىغوائك  وتكرار نل ر  هللا لك  في ن  على نيو

نوامبتووك علووى التوبوو   ويوسوووس لووك بووأن يف ّمووم ذنوبووك فووي ن سووك  وان هللا ييل رهوو  لووك ن نوو  
استل رته  فان ن   نن نوامبتك على التوبو  واغتونم ننوك ببول اليوأس فيوك نون نل ور  هللا كنونن لوه 
 بنصاً نن بنوصه  وىن لم ي له في بل اليأس فيك نون تكورار التوبو  رغوم سو يه الحَيول  ووسوسوته
النرّكز  عليك  عنصئذ يصعك وشأنك ي ئس ً ننك  لنه ي لم بوأن هللا سووف يل ور لوك ىن تبون وسوألته 

 النل ر . 
َ يَْهِفيُر اليذ نُ ] ِ إِنَّ ّللاَّ ْحَميِة ّللاَّ وَب َجِميعياً قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسيِهْم ََل تَْقنَُطيوا ِمين رَّ

ِحيمُ إِنَّهُ ُهَو اْلهَ   83الزنر[فُوُر الرَّ

ِِنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ اليدَّاعِ إَِذا َدَعياِن فَْليَْسيتَِجيبُواْ ِليي َوْليُْؤِمنُي] واْ بِيي َوإَِذا َسأَلََا ِعبَاِدي َعنِّي فَ

الر الَو ني ل وم  كونوه بروي نوآ عوصص "ليو  نون النوؤننين ب وص [َونُوًحا ] 086البرر [لَعَلَُّهْم يَْرُشُدونَ 

الطوف ن  وتسلسلن البشري  نر  َ ني  نن ولصنيه س م وح م بينن  بري ولصه الَ لل فوي الطوفو ن  اّنو  
ّنن نب  نآ نوح   فيّر   بأن ذري ت م فنن نآ السنوان  ولم يستنر نن النس  اإلنس ني سووا ذريو  

 م  فاذن اصط ى  صم  ليكون اب ً للن س  َم اصط ى نوح ً ليكون اب ً َ ني ً ل م  نوح نن ابننيه س م وح
و"ص ذكر هذين الشْصين  نن رصنين صون     لن ايصط    هن  يرتصر على شْصي ن   ف لص و  
في الص  البشرش استنّرن حتوى ب وص الطوفو ن نون ْوم  نووح الوذش اسوتوا بسو ينته ن بيو ً علوى 

م يرووم طوفوو ن نوور  اْوورا  واسووتنّر الصوو  النصوو ى فووي النوو س  فرووص تحووّو  البوووصش  ولنووه لوو
فروص انترلون الصو و  ىلوى  ل نون النبيو   [َوآَل إِْبَراِهيَم ]ايصط    ىلى ذري ن ب ص ذلك  فيرو  هللا   

والرس   وهذا النسر ييكون في نسر الصم فرط  ب  في نسور النبوو  ايضو ً  ف وو عليوه السومم ابوو 
ل.وصن ل.وي النبي    ويص ه هللا ب إلسمم  وليس ب لي وصي   او النصراني   او غير ذلوك  يروو  النبوي    وف

يمن  اه. ووم. اب.ووي ىب وورن ي تفهف ب. س  وونَّ لنووص سن لنوو ن ون فلووو كوو ن النسوور إلبووراهيم ب لووصم  او ب ينتنوو   الروووني    "اللَّي 
النبيوو   يؤولووون ىليووه  ي"تصوورن الصوو و  فووي ابنوو   "ونووه صون غيوورهم  وبنوو   علووى ذلووك فووان 

اْتو ره هللا تبو رك ، وهو رب  نن ع نو  النو س فوي بنوي ىسورائي [َوآَل ِعْمَرانَ ]ويصبحون نن  له  
وت  لى ليفصبه عمن  ف ر"  نن ال من ن اإلنس ني  رغم انه لوم يكون كَيور النسو   ولوم يت وّر  ننوه 

ن بنَ بو  عمنتوين فو ر"تين ان طو فيتين سوا ابن  واحص   و"ص انببن له ح يصاً واحصاً  وهنو  سويكون 
في نس ر الت ري  البشرش  ذلك ان ابنته الوحيص  لم تنبر سوا ولوصاً واحوصاً  وهوذا الولوص لوم يرتورن 
بزوب   لكن ن  نيّوز عنوران هوو ان هللا تبو رك وت و لى "وص اصوط ى ابنتوه الوحيوص  هوذه علوى نسو   

نون اولوي ال وزم نون النبيو   والرسو   وهوو ح يوص  ال  لنين  وب   ح يصه الوحيص هذا نبيو ً ورسوويً 
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ننيّز في ويصته  وفي نشوئه  وفي ن   ت ه هللا نن نلك ن ْ ر"  عن س ئر الن س صون استَن    فنو  
 اذن هللا به ل ذا الح يص  لم يأذن به لنْلوق "ط نن النس  البشرش.

   33[َعلَى اْلعَالَِمين]لرص اصط ى هللا هؤي  

الرب   الذين احصَوا ان ط ف ن كبرا في نسير  الت ري  اإلنس ني  رغم ان عنران  ىن م الرب  
لم يكن نبي ً  لكنه بوّص لنبوي نون اولوي ال وزم  وار ل تو   عوذرا  اصوط  ه  هللا علوى نسو   ال و لنين  

يَّةً بَْعُضَها ِمن بَْعيٍض  ]وهو كذلك رب  ص له نؤنن   ـهُ َواللَّي]سومل  تسلسو  ب ضو   نون ب وض[ذُِرّ

  32[َسِميٌع َعِليمٌ 

اآلن سوف نلج ىلى "لر هذه ال  ئل  الصولير   حيول يوروش هللا لنبيوه كيوف بوصان هوذه النسوير   
وهذا ي م النبي كَيراً ان يلم بت  صيله  لن رس لته هي الت لي  ب ص رس ل  ح يص عنران  وان  اعوصاص 

وانه سوف يكون في نواب و  هوؤي   النسيحيين ه ئل   وهم الذين يحكنون الرض على الغلر  
وعليه ان يرن  م ب لبره ن  والسنوان التوي ت صوله عون نوزو  اإلنبيو  ليسون طويلو  كَيوراً  وهوي 
نحو ستن ئ  سن . وان الْمف بينه وبين م لون يكوون سو مً  بو  سويكون علوى صولر الرسو ل  التوي 

 اتى ب   بن  ينس اإلين ن بوحصاني  هللا الذش يشريك له.
ذان يووم سوألن   [إِْذ قَالَيِت اْميَرأَُت ِعْميَرانَ ]نمر كيف ان هللا ت  لى يفطل ه على نشأ  هذه ال  ئل  لن

ًرا]السيص  حنّ  بنن ف "وذا رب   " ئل   ان يكوون نو  فوي بطن و   [َرِبّ إِنِّي نََذْرُت لََا َما فِي بَْطنِي ُمَحيرَّ

يا َوَضيعَتَْها قَالَيْت ] 38 [ِمنِّيي إِنَّيَا أَنيَت السَّيِميُع اْلعَِلييمُ فَتَقَبَّيْل ]في ْصن  هللا نت ّرغ ً في الكنيسو    فَلَمَّ

هُ  َرِبّ إِنِّي َوَضْعتَُها أُنثَى يفحتن  ان يكون هذا اعتذاراً نن   هلل لن   سبق ان  [َوَضعَتْ  بَِما أَْعلَمُ  َواللَـّ
ًرا]" لن  ْيتَُها َوإِنِّيي َكُر َكياأْلُنثَىَولَيْيَس اليذَّ ]فذّكرن الوذش فوي بطن و   فتروو    [ُمَحرَّ  َوإِنِّيي َميْريَمَ  َسيمَّ

يَّتََها بِاَ  أُِعيذَُها ِجيمِ  الشَّْيَطانِ  ِمنَ  َوذُِرّ  36[الرَّ

 .[بِقَبُوٍل َحَسنٍ  ]تربّ  هللا نريم ابن  حن  [فَتَقَبَّلََها َرب َها  ]فرص "ب  هللا ت  لى صع  ه  بروله 
ن  نون نولووص يولوص  "    "   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   في صحيه نسلم عن ابي هرير  

  َوم "و   ابوو هريور    ىي نْسه الشيط ن فيست   صو رْ  نون نْسو  الشويط ن ىي ابون نوريم وانوه
جِ ] ا"رؤوا ىن شئتم  يَّتََها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ ْيتَُها َمْريََم َوإِنِّي أُِعيذَُها بَِا َوذُِرّ . وعنه صلى [يمِ َوإِنِّي َسمَّ
ك  بني  صم يط ون الشويط ن فوي بنبوه بأصوب ه حوين يولوص غيور عيسوى ابون نوريم » هللا عليه وسلم 

 «.ذهر يط ن فط ن في الحب ر
فرووص تووولى هللا ت وو لى ال ن يوو  ب وو   فك نوون تنبوون كوو  يوووم نوو  ينبوون النولوووص [َوأَنبَتََهييا نَبَاتًييا َحَسيينًا]

لكن لن ذا ك ل   زكري   َوم لنو ذا تولون ان و  تسونيت    ون وروف فوي [َوَكفَّلََها َزَكِريَّا ]الطبي ي سن  
ذاك ال  ص ان الر يتولى تسني  ابن ئه وبن توه  فو  عنوران يم وور لوه فوي هوذه اآليو ن التوي تحنو  

نوص احصاَ ً س ْن  في ع ئلته تْصه شْصي ً  ولوذلك يفحتنو  ان يكوون "وص تووفى هوذا الربو  سووا  ع
حن  زوبته  او عنص ويص  ابنته نريم  وهذا ن  يّْو  الم ان تتولى تسوني  نولوصهو   َوم يبورر ان 
يك ل   رب   ْر  والوا"آ ان هوذا الربو  اآلْور لويس غريبو ً  ف وو علوى نو  يم ور عوصي  عنوران  

زوا وهو النبي زكري  بن  ذن بن نسلم بون صوصوق  نون اويص سولين ن بون صاوص علي نو  السومم  و
السيص    ىيش    وهي اْن حن   وْ ل  نريم  وب لت لي فوان النبوي يحيوى الوذش سوي به هللا فينو  ب وص 

 للنبي زكري   كن  سنرا ب ص  يتين  سيكون ابن ْ ل  النبي عيسى الذش ستنببه نريم. 
ونن  يفروا ان حنّ  عنوصن  ولوصن ابنت و  نوريم  ل ت و  فوي ْر"و  وحنلت و  ىلوى النسوبص فوضو ت   
عنص الحب ر  ابن   ه رون وهم يونئذ يلون نن بين النرصس ن  يلي الحبب  نون الك بو  فر لون ل وم  
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صونكم هذه النذير   فتن فس في   الحب ر لن   ك نن بنن ىن ن م وص حر "رب ن م فر   ل وم زكريو   
ق النو س ل و  ان  احركوم ب و   عنوصش ْ لت و   فر لون لوه الحبو ر  ي ن  و  ذلوك  فان و  لوو تركون لحو

تسو    لتركن لن   التي ولصت    لكنو  نرتور  علي و  فتكوون عنوص نون ْورا سو نه  فو نطلروا وكو نوا
ربم ىلى ن ر ب ر  "   السوصش  هوو ن ور الرصن فوألروا ا"من وم فوي النو   علوى ان نون  وعشرين

 َبن "لنه في الن   فص ص ف و اولى ب  .
 و"ي   ك ن على ك  "لم اسم واحص نن م.

فو رتز "لوم زكريو  فو رت آ  "ي    ك نوا يكتبون التورا  فألروا ا"من م التي ك نن بأيصي م في الن  و
 فوق الن   وانحصرن ا"من م ورسبن في الن ر  " له نحنص بن ىسح ق وبن ع .

ْن لنو ف  هذا ي نوي ان و  غوصن فوي ك  لو  ْ لت و  ىيشو    وكنو  يروو  النبوي صولى هللا عليوه وسولم   ال
ن زلن . الّم.  .  ب.نن

النحورار  اللرفو  الشوري   ال  ليو    وىذا [ُكلََّما َدَقَل َعلَْيَها َزَكِريَّيا اْلِمْحيَراَب َوَجيَد ِعنيَدَها ِرْزقًيا ]
عصن  ىلى ان هللا عز وب  انبت   نب ت ً حسن ً  سنصرك بأن نريم تب وزن الرض ع   فم ذكور ينورا  

   .رض ت   وهي في بين ْ لت   ىيش
لبل زكري  عليه السمم في ك  لت   حتى اصبحن ش ب   حين   بنى ل   غرف  في النسبص  وب و  
ب ب   في وسطه ي يفص ص ىليه ىي بسولم  وكو ن ىذا ْورا اغلوق علي و  سوب   ابووار  لكنوه بوصا يلحوم 

ا َزَكِريَّيا اْلِمْحيَراَب َوَجيَد ُكلََّميا َدَقيَل َعلَْيَهي]علي   انراً غريب ً  ول لوه نريبو ً ايضو ً  ف وو عليوه السومم 
وهو ليس رز" ً طبي ي ً  بو  هوو رزق كَيور  نل ون للنمور وفوي غيور اوانوه  نَو  ان ، [ِعنَدَها ِرْزقًا

يوورا ف ك وو  الصوويف عنووصه  فووي الشووت    وف ك وو  الشووت   فووي الصوويف  فووم ينلووك ن سووه نوون سووؤال   
اراص ان ي ورف نصوصر هوذا الوذش عنوصه   فّنون الوذش يوأتي بوه  ؟![َهيـَذا لَياِ  قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّى]صنه.ش ً  

 ىلي    فتطنئنه 
هِ  ] ول   هذا ي ني ان هللا يرز"   ب وذا الط و م نون البنو  ولويس ننو  تنبون [قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَـّ

هَ يَْرُزُق َمن يََشاُء بِهَْيِر ِحَسا ]ارض الصني   َم تزيصه طنأنين  برول       39[بإِنَّ اللَـّ

لكن هن ك رواي  اْرا حو  ذلك وهي ان زكري  ت ّرض لل رر نآ بري  بني ىسورائي  فوي ب وض 
السنوان التوي حوّ  في و  ال رور  فلوم ي وص "و صراً علوى ىع لو  نوريم  واضوطر ان يبحول عون احوص كوي 
يرع ه   يرو  نحنص بن ىسح ق في ذلك    اص بن بني ىسورائي  ازنو  وهوي علوى ذلوك نون ح ل و  

ض ف زكري  عون حنل و  فْورا علوى بنوي ىسورائي  فرو   يو  بنوي ىسورائي   ت لنوون وهللا لروص حتى 
عوون حنوو  نووريم بنوون عنووران فووأيكم يك ل وو  ب ووصش؟ "وو لوا  وهللا لرووص ب ووصن   كبوورن سووني وضوو  نف 

واص بن  نن السن  ن  ترا  فتصاف وه  بيون م َوم لوم يبوصوا نون حنل و  بوصا  فترو رعوا علي و  بو ل"مم 
فْرا الس م على رب  نب ر نن بني ىسورائي  يرو   لوه  يوسوف بون ي روور  وكو ن ابون عوم نوريم 

ي وب ه شص  نؤن  ذلك عليه فر لن له  ي  يوسف احسون بو هلل المون فوان هللا فحنل    ف رفن نريم ف
سيرز"ن   فب   يوسف يرزق بنك ن   ننه  فيأتي   ك  يوم نن كسبه بن  يصلح   فواذا اصْلوه علي و  
في الكنيس  انن ه هللا  فيصْ  علي   زكري  فيرا عنصه  فضوم نون الورزق  لويس بروصر نو  يأتي و  بوه 

 يوسف . 
كووم الوووب ين  ييْتلووف النوور كَيووراً  لن زكريوو  يبرووى علووى صوول  ن  وو   وهووي تبرووى فووي فووي 

النحرار  لكن الذش يتولى انره  هو ابن عن   يوسف النب ر  لن زكري  "ص بلغ نون ال نور عتيو ً  
في حين ان يوسف ن  يزا  ش ب ً وىض ف  ىلى ذلك  ف و " صر على حن يت   اكَور نون شوي  عبووز  

غريب ً علي    وهو يف تبر نسؤويً عن    لن ن  يلحر    ىنن  يلحروه ايضو ً  فواذن تبيبوه ليس كن  انه 
يَيْرُزُق َمين يََشياُء بِهَْييِر  ]الوذش  [ُهيَو ِميْن ِعنيِد اللَّيـهِ ]نريم في كوم الووب ين بوأن هوذا الورزق ىننو   
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حسو ر ي نوي انوه ي طوي  وهذا ىَب ن بأن هللا عنصن  يش    فانه ي طي صون حسو ر  وصون، [ِحَساب
ن  لم يكن النر  يحسر له حس ب ً  ي طي صون حّص  فان تو" نن بأن نطلبك غير " ب  للتحرق  فاننو  
ت بّر عن ضيق ن رفتك ب هلل  وىن راين بأن هللا " صر على ك  شي   ويشي  ْ را "صرته البتو   

ىلوى شوْ  يب وص عنوك  رايتوه  فانك ت بّر عن "و  ن رفتك بو هلل  فوان كنونن فوي طبي و   َوم نمورنن 
صلير الحبم  لكن الحرير   هو ليس كذلك  وبف صك عنوه يصوّور لوك ذلوك  َوم ىن صنوون ىليوه رايتوه 
يكبر نآ ْطوان الصنو ىليه  فب صك عن هللا "ص ي طيك تصوراً بأن نو  تريوص هوو غيور " بو  للتحروق  

ليتوه  وهوذه نشوكلتك  ولويس نون لكنه في وا"آ النر هو " ب  للتحروق  لن نْيلتوك تصوّور لوك ْي 
الصوار ان تريس ذلك على هللا ايض ً  فان "سته في نْي لك على هللا ايض ً  ف وذا يي نوي بوأن ذلوك 
ص ئر  ول ذا فان الذنور ن نو  اتسو ن ون نو  كبورن  فوان هللا "و صر علوى غ ران و  لوك  ويب لوك 

ط عتوك ن نو  اتسو ن فوان هللا  تصْ  البن  صون ان تورا البحويم رغوم كو  تلوك الوذنور  َوم لوو ان
" صر ان يفصْلك الن ر  وييب لك ترا البن   وىن كنن عرين ً  يي ني ذلك ان ت رص كو   ن لوك علوى 
ن  يروله لك الطب    وىن كنن فريراً  يي ني ذلك ان هللا غيور "و صر علوى ىغن ئوك  وىن كنون ذلويمً 

يب لوك عزيوراً ويفوذ  الوذش كو ن عزيوزاً  بو   في "ونوك  ذلوك يي نوي ان تستسولم  لن هللا "و صر ان
 يب لك عزيزاً عليه  و"ص "ص ك ن عزيزاً عليك. 

 انمر هن  ىلى وا"   و" ن نآ رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ضنن نس ر هذه اآلي    
ي نو ل   حصَن  عبص هللا بن صو له  حوصَن  عبوص هللا ابون لن .    "   الح فم ابو ي لى حصَن  سن    بن زن بن

ر  عن ب بر؛ ان رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ا"و م اي ًنو  لوم ينط  نوم  ط  نو    ن كنص. عن نحنص بن النف
» حتى شنّق ذلك عليه  فط ف في نن ز  ازوابه فلم يبص عنص واحص  نن ن شيئً   فوأتى ف طنو  فرو   

ن صنك. شني    كفلفهف  فنا.نَّي بن ئ.آ؟ ا نون عنوصه  فر لن ي  «ي  بفننيَّ   هن   ع. ورن ْن وهللا بوأبي انونن واّنوي. فلنو  
ب َن ىلي   ب ر  ل   برغي ين و"ط   لحم  فأْذته نن   فوض ته في بن  ننٍ  ل    و" لون وهللا لوَورن 

علوى ن سوي ونون عنوصش. وكو نوا بني ًو  نحتو بين ىلوى شوب    صلى هللا عليوه وسولم ب ذا رسو  هللا
سنين  ىلى ر سنن  او حف فربآ ىلي   فر لن له بأبي وانوي   صلى هللا عليه وسلم سو  هللاط  م  فب َن حن
بَّأتفه لك. "    ْن ي ي  بفنيَّ  »  "ص اتى هللا بشي  ف لفّن. " لن فأتيتوه ب لب نو . فكشو ن عون الب نو  فواذا  «هن

تون  وعرفنون  ان و  بركو  نون هللا  فحنوصنن هللا وصولَّ  ن  ىلي و  بف . ن هي ننلو   ْبًزا ولحًن   فلن  نمرن
ت ه ىلى رسو . هللا صلى هللا عليه وسلم  فلن  ر ه حنص هللا و"و    ون  اي ونن لنوك. هنوذنا »  على ننب.يّ.ه.  و"ّصنن ن.

َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِهَْيِر ِحَسابٍ  ]فر لن ي  ابن  ين  بفنني  ؟  ِ إِنَّ ّللاَّ » فحنص هللا و"و     [ ُهَو ِمْن ِعْنِد ّللاَّ
صف هلل. الَّذ ن  وي ئً   -يو  بفننيّو  -ش بن نلنوك. الحن و  هللاف شن "ن ن زن ائي ن  فنانَّ و  كن ننون  ىذنا رن ورن شنوبي ن . بسويص . ن.سو   بننوي. ىس 

َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بِهَْيِر ِحَسابٍ  ]فنسفئ.لنن  عنن هف "ن لنن    ِ إِنَّ ّللاَّ فب ول رسوو  هللا صولى  [ ُهَو ِمْن ِعْنِد ّللاَّ
ل.ووي َووم اكوو  رسووو ف هللا صوولى هللا عليووه وسوولم واكوو  علووي  وف طنوو   وحسوون   هللا عليووه وسوولم ىلووى عن
وحسووين  وبنيووآ ازواا النبووّي صوولى هللا عليووه وسوولم واهوو  بيتووه بني ًوو  حتووى شووب وا. " لن وبريوون 

 «.  وْيرا كَيرا الب ن  كن  هي  فأوس ن ببريت   على بنيآ البيران  وب   هللا في   برك
فوواذن  لووم يووص  زوا ْ لوو  نووريم للشوويط ن ان يوسوووس لووه  حتووى يووتك ن بنوو  ينكوون ان يبَووه ىليووه 

َ يَيْرُزُق َميْن يََشياُء بِهَْييِر ِحَسيابٍ ]الشيط ن  ب  صّص"   فوي "ول و   لنوه نوصرك بوأن  وان هللا ىن  [ ّللاَّ
النوألوف البشورش  ونو صام النور كوذلك   اراص انراً  ف له حتى لوك ن ْ ر"و ً لل و ص   وتبو وزاً علوى

فانه ايض ً طلر نن ربه انراً ْ ر" ً لل  ص   وتب وزاً للنألوف البشرش  وهو ان ي به ولصاً رغم انوه 
بلغ نن ال نر عتي ً  وانراته ع "ر  وىض ف  ىلى عرره  ف وي فوي الَ ننو  والتسو ين نون عنرهو   و 

ر ب لولص ابن َنتين وتس ي ن سن   و"يو   ابون تسوآ وتسو ين سون . و"و   الضوح ك عون زكري  يوم بفّش.
 ابن عب س رضي هللا عن ن   ك ن ابن عشرين ون ئ  سن .
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 ]فتصصيره ل.ن  راا عنص ابن  اْن زوبته اصا به ىلوى ذلوك. يوروش هللا لنبيوه ت  صوي  ذلوك "و ئمً 
يَّةً َطيِّبَيةً إِنَّيَا َسيِميُع  قَاَل َربِّ ]عنصذاك صع ني زكري  ف   [ُهنَاِلَا َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ  َهْب ِلي ِمن لَُّدنَا ذُِرّ

فتصديقه ِلما رأى عند ابنة أقيت زوجتيه أدى بيه إليى ذليا. ييروي هللا لنبييه تفاصييل  37[الد َعاءِ 

يَّيةً  قَياَل َرِبّ َهيْب ِليي ِمين لَّيُدناَ  ]عنيدذاا دعياني زكرييا فيـ : [ُهنَاِلَا َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ  ]ذلا قائ ً: ذُِرّ
 ٨٣ [َطيِّبَةً إِنََّا َسِميُع الد َعاءِ 

فَنَاَدتْييهُ  ]يْبوور هللا نبيووه بأنووه اسووتب ر لووصع   زكريوو   وانوور النمئكوو  ان تبشووره ب سووتب ب  هللا 
هَ يُبَِشُّرَا بِيَْحيَى  [اْلَمَ ئَِكةُ َوُهَو قَائٌِم يَُصِلّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ اللَـّ

نن ربه  ون  الذش فته به عليه ربه لنوه احسون المون بنوريم  وصوّص"   فوي ف نمر ن  لذش طلر 
"ول    وهذا المن الحسن " صه ب لنر ب  ىلوى ربوه  فوأبز  لوه ربوه ال طو  . هوذا صرس بليوغ لسنسو ن 
سن المن  حتوى لوو راا انووراً تب ول علوى الريبو   فوان كنون نوتك مً ب بنو  اْون  كي يفرّبه ك   حف

غلرونن علي و  سوب   ابووار ح  مو ً علي و   َوم عوصن ووبوصن عنوصه  ط  نو ً  فنو  زوبتك الشو ب   وا
الذش سيْطر لك  َم انك ب ص ايو م تراهو  تروو  لوك بأن و  ح نو   فنو  الوذش ت تروصه  ف ليوك اي ت تروص  
سو اً حتى في "ن  تلك النور النريب  التي تراه   ول لن  نذكر ن  و"آ لم النؤننين ع ئش  رضوي 

   في ح صَ  اإلفك حتى تصْ  هللا في النر وانز   ي  في تبرئت    لكن ليس ك  انورا  ينوز  هللا عن
في   "ر ن نكتور يحنله نن ابل   نبي  فتلك  ي ن للن س فوي كو  زنو ن ونكو ن  لكون ذلوك يي نوي 
و ان الحق ييم ر  ب  انه يم ر في  ي ن بيّن ن في النو س  وهوي بنَ بو  "ور ن نرئوي  لن هللا  هو

هللا  وعب ص هللا  هم عب ص هللا  والنتليّر فرط هو الزنن. فرص سأ  الرب  ربه سؤايً غير " ب  للتحرق 
َهيْب ِليي ِمين ]بأش شك  نن الشك   وفق الننمور اإلنس ني  بيص انه " ب  للتحرق بنشويئ  هللا  فرو   

يَّةً َطيِّبَةً  هَ يَْرُزُق َمين  ]م رّصاً على سؤاله برول   وهذا تصصيق ننه ل.ن  اب بته به نري [لَُّدنَا ذُِرّ إِنَّ اللَـّ
يَن اللَّيـِه ]فلم يستبر له ب لذري  فروط  بو  ب لطيبو  ايضو ً  فرو    [يََشاُء بِهَْيِر ِحَساب ُمَصيِدّقًا بَِكِلَميٍة ِمّ

اِلِحينَ  َن الصَّ كو  هوذا الطيور   [بَيةً َطيِّ ]  ول   زكري  لوم يكون ي نوي بو  33[َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَبِيًّا ِمّ

لكن الطير عنص هللا  ي وق الطير عنص اإلنس ن  ولذلك  فان ن  ني الكلن ن ال ربي  تكتنز ب لن و ني 
التي لم تكن ل   "ب  ان يفشّرف   هللا تب رك وت  لى بحن  رسو ل  الرور ن  وهوذا يب و  نبو   التأويو  

ريّوصاً بتلوك الن  و ني لللو  ال ربيو  فبو  نوزو  الرور ن   بو  اننو  فسيح ً ان م ش رح الرر ن  ىذ لم ي وص نف
راين  ان اللل  ال ربي  ازصهرن ب ص نزو  الرور ن  فوأصا ذلوك ىلوى ىم و ر ائنو  فوي الللو  ال ربيو   
اتوا بن  بم  وتص نيف بصيص  نستوحي  نن الن  ني البصيص  التوي اتوى ب و  الرور ن الكوريم  َوم لبول 

 ي  البصيص  في اللس ن ال ربي.الب ر ن توح ً ان م النكتش  ن الللو

يروو  نت ببو ً كنو  ت بور عنوصن  [َعياقِرٌ  َواْمَرأَتِي اْلِكبَرُ  بَلَهَنِيَ  َوقَدْ  ََُ مٌ  ِلي يَُكونُ  قَاَل َرِبّ أَنَّى ] 

راا الط  م الذش في غير اوانه عنص نريم  وىن ك ن الت بور هنو ك بسوبر وبووص الط و م فوي غيور 
اوانه عنص نريم  فانه هنو  بسوبر انوه بلوغ الكبور  وزوبتوه عو "ر. و"وص عبّور بوذان الكلنو  عون ن سوه 

 [أنّى ]وهي 
سونآ  بو  ه الشويط ن و"و   لوه   يو  زكريو  ىن يفر   ان النبي زكري  عنصن  سنآ نن النمئكو  نو  

الصون الذش سون ن لويس هوو نون هللا ىننو  هوو نون الشويط ن  ولوو كو ن نون هللا لوحو ه ىليوك كنو  
 ِليي يَُكيونُ  أَنَّيى]يوحي ىليك في س ئر النور  لذلك اراص ان يصفآ عن ن سه هذا التصاْ   فسأ  ربوه 

 [َعاقِرٌ  َواْمَرأَتِي اْلِكبَرُ  بَلَهَنِيَ  َوقَدْ  ََُ مٌ 
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ىنه يفريص ام يت ّرف على كي ي  تحريق هوذا النور  ب وص ان تأكوص بأنوه سويتحرق  لن هللا اْبوره بوه  

هُ  ِلاَ َكذَ ]اب به هللا [قَالَ ]ف  اآليو  هوي  [َرِبّ اْجعَيل ِلّيي آيَيةً ]زكريو   [قَالَ  ]عنصئذ  21[يََشاءُ  َما يَْفعَلُ  اللَـّ

يو   [آيَتُياَ ]اب بوه هللا  [قَيالَ ]البيّن  التي ي رف نن ْمل   النوعوص الوذش ستصوبه زوبتوه فيوه  حو نمً 
ان ينتنآ عن الكمم نآ الن س  ويكون نت رغ ً لوذكر هللا  [أََلَّ تَُكِلَّم النَّاَس ثََ ثَةَ أَيَّاٍم إَِلَّ َرْمًزا]زكري  

  ايش ر   حتى يبرى كمنه ْ لص ً هلل وييشلله احص عن ذكور هللا َمَ  اي م  وىن اضطر يبير بلل
بَّيَا َكثِييًرا َوَسيبِّْح ]في تلك الي م الَمَ  التي هي بيّنته التي تنبئه بأن زوبتوه غوصن حو نمً  َواْذُكير رَّ

ْبَكارِ    20[بِاْلعَِشيِّ َواْْلِ
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 الباب العاشـــر
 المسيحوَلدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب ص ذلك ن وص في سي ق السور  ىلى نريم لنرا ن لذش سيستبّص ن  و   وهوي النحوور حتوى اآلن  
َم ل  زكري   َم ل  نريم  وك  هوذا صون ان يكوون لو  نران   حن  فرص تحرق س بر ً حضور لم نريم 

 اش حضور  او اش نو"ف بصر ننه  ول   هذا يشير ىلى نوته كن  اشرن  "بمً. 
اآلن بتن  على نش رف النحور الرئيسي ل ذه السوور   وفوق سلسول  نون الحوصال غيور النألوفو   

وف  كيوف يأتي و  رز" و   َوم كيوف تحنو  فرص راين  كيوف ان نوريم بوصان تننوو بشوك  نتبو وز للنوأل
زوب  زكري    فتستنر السور  في ذكر هذه الن بزان التي يروي   هللا لرسووله  وهوي تتوصّرا فوي 
احب ن   المنألوف   وهن  نبلغ نرحل  ن  هو بنَ ب  اهتزاز لننط الحي   البشري   فك  شي  سويكون 

َرب َهيييا بِقَبُيييوٍل َحَسيييٍن َوأَنبَتََهيييا نَبَاتًيييا  ]توووي تربل ووو   ْ ر"ووو ً للطبي ووو  البشوووري   هوووذه ال تووو   ال وووذرا  ال
 هيأه  هللا لتكون انرا  تحّولي  في النس ر البشرش  وهللا هن  يفطلآ نبيه على ذلك بروله [َحَسنًا

َرِا َواْصَطفَاِا َعلَيى] هَ اْصَطفَاِا َوَطهَّ ف وذه  24[اْلعَيالَِمين نَِسياءِ  َوإِْذ قَالَِت اْلَمَ ئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ اللَـّ

ت يئ  ل   لتصبه ان م وا"آ بصيص  سوف ت يشه يون ً بيوم  ول   ذلك يي نوي ان النمئكو  "و لوا ل و  
بر نحنصاً بأن م " لوا ل   ذلك  بن نى سوّربوا ل و  هوذا الْبور  بو  ي نوي  "ويً نن تلر ئ م  وان هللا يْف

بووروا نوور ييَرِا  ]يم "ووو  هللا ل وو  ان هللا بوو  َنوو ؤه  ارسوول م كووي يْف يَييا َمييْريَُم إِنَّ اللَّييـهَ اْصييَطفَاِا َوَطهَّ
 [اْلعَالَِمين نَِساءِ  َواْصَطفَاِا َعلَى

فرص غوصن فوي هوذه النرحلو  انورا  اسوتَن ئي   ب ل و  هللا صو و  نسو   ال و لنين  وب ل و  طو هر   
ب   ك  ن  نن شأنه اي يكوون بحيل يتصيب   بن ب   وي يصيب   احتمم  وييصيب   حيض  وييرر

ط هراً. ىن   كتلو  نون الط و ر   وبوذلك فوان ط و ر  النو   الطو هر يتكوون اعلوى نن و  ط و ر   بو  
ل ل   ىذا وض ن ىصب    في ن   غير ط هر  تط ر الن   بلنس  ىصب     َم ان الن   ينكن لوه ان 

ن يررب    وييصيب   التلول بوأش شوك  يفصبه غير ط هر  او نلّوَ ً  بيص ان نريم يينلك المط ر ا
نن الشك    ف ي ىذاً تنتلك نرّوم ان يتط ر نن   الن   الذش يتطّ ر بوه النو س  و"وص انبت و  هللا نب تو ً 
حسن ً ننذ ان ك نن في بطن ان    وننذ اليووم الو  لويصت و   فروص نبتون كنبتو  طو هر  وترعرعون 
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يَا َمْريَُم اْقنُتِي ِلَربِِّا َواْسيُجِدي ]     ره  برو  هللا بأنه يرو  لعلى ط  م البنّ   يستأنف النمئك  ىْب

اِكِعينَ   . 23[َواْرَكِعي َمَع الرَّ

استب بن لرب    فلصن تفكَر نن ال ب ص  والرنون  والرنون ىط ل  الري م في الصم  عنوص نب هوص   
 ال ب ص  عنص س يص بن ببيرو ىصان  الط ع  عنص  "ت ص   وىليه ذهر الراغر  و اإلْم  في 

"   نب هوص ك نن نوريم  علي و  السومم  ترووم حتوى تتوورم ك ب هو   و"و   الوزاعوي  ركوصن فوي 
 نحراب   راك   وس بص  و" ئن   حتى ن ز  الن   الص ر في "صني    رضي هللا عن  .

بون بنوّرش   و"ص ذكر الح فم ابن عس كر نن طريق نحنص بن يونس الكفصنيني  حصَن  علي بون بحور
يَيا َميْريَُم اْقنُتِيي ِلَربِّيِا  ]حصَن  الوليص بن نسلم  عون الوزاعوي  عون يحيوى بون ابوي كَيور فوي "ولوه  

صن حتى ن ز  الن   الص ر في عيني   . [ َواْسُجِدي  "   سنبن
"   الوزاعي  لن  " لن ل   النمئكو  ذلوك  " نون فوي الصوم  حتوى ورنون "وصن ه  وسو لن صنو  

 لي   السمم.و"يح  ع
َوَما ُكنَت لَيَدْيِهْم إِْذ يُْلقُيوَن ]ي  نحنص   [ِمْن أَنبَاِء اْلهَْيِب نُوِحيِه إِلَْياَ ]يستأنف هللا حصيَه لنبيه  [ِلاَ ذَ ]

   22[أَْقَ َمُهْم أَي ُهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ يَْقتَِصُمونَ 

كبورا لويس ب لنسوب  لنوريم فحسور  بو  ب لنسوب  للبونس البشوورش  تبوصا هنو  النرحلو  اإلن ط فيو  ال
 حيل يحصل لو  نر  ان تضآ فت   عذرا  وليصاً صون ان يكون له ار 

ْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريَ ] هَ يُبَِشُّرِا بَِكِلَمٍة ِمّ  [مإِْذ قَالَِت اْلَمَ ئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ اللَـّ
الكبور فوي هوذه السووور  يبلوو  فكو  ذلوك كو ن ينّ ووص ل وذا الحوصل الكبيور فوي التوو ري  بوصا الحوصل 

البشوورش  حيوول ينّ ووص هووذا لحضووور ىنسوو ن ورسووو  اسووتَن ئي يشووبيه لووه ىنسوو ني ً  او رسووولي ً  ف ووو 
لى نت ّرص بك  تلك النزاي   كن  تت ّرص انه بك  تلك النزاي  التي اكرن   ب   هللا. َم انه ابن   الوذش توو

هللا ت  لى تسنيته  فان "ي  ل    انه ليس ابنك. لن يار لوه  تبيوب م بروو  هللا بأنوه ابن و   و"وو  هللا 
رابه على "و  البشر. وهذا يب   عيسى نن البشر رغم ْصوصيته في الويص   وبذلك ف وو نون 

    عنران لن عنران هو بّصه  كن  ان حنّ  هي بصته  كن  ان نريم هي انه.
 نى النسيه  ف ن ك نن "    هو ف ي  بن نى الن  و  ي ني انه نسه نن ال"ذار وط ر نون ان  ن

الذنور  و"ي   لنه نسه ب لبرك   و"ي   لنوه ْورا نون بطون انوه ننسووح  ب لوصهن  و"يو  نسوحه 
ببري  ببن حه حتى لم يكن للشيط ن عليه سبي   و"ي   لنه ك ن نسيه الروصم ي اْنو  لوه  و"و   

هو ف ي  بن نى ال  ع   نَ  عليم وع لم. "   ابن عبو س رضوي هللا عن نو   سوني نسويح  ب ض م  
 لنه ن  نسه ذا ع ه  ىي برا  و"ي   سني بذلك لنه ك ن يسيه في الرض وي يريم في نك ن. 

"وو   احنووص بوون يحيووى  سووني نسوويح ً لنووه كوو ن ينسووه الرض اش يرط  وو   وننووه نسوو ح  ا"سوو م 
ي نسيح ً لنه نسحه ببري  صلى هللا عليه وسولم ببن حوه و"ون ويصتوه ليكوون الرض  و"ي    سن

 ذلك صون ً له عن نس الشيط ن. 
وفووي حووصيل ابووي بكوور بوون ابووي شوويب  عوون سوونر  بوون بنووصر عوون النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم ان 
 النسيه الصب    سيم ر على الرض كل   ىي الحرم وبين النرصس وانه يحصر النؤننين في بيون

فبينوو  هوو كووذلك ىذ ب ول هللا النسويه ابوون نوريم فينووز  عنوص الننوو ر   النروصس  وفوي صووحيه نسولم   
البيض   شر"ي صنشق بين ن وروصتين واضو   ك يوه علوى ابنحو  نلكوين ىذا طأطوأ راسوه "طور وىذا 
رف ه تحصر ننه بن ن ك للؤلؤ فم يح  لكو فر يبوص ريوه نن نسوه ىي نو ن  ون سوه ينت وي حيول ينت وي 

فه فيطلبه حتى يصركه ببو ر لفوص فيرتلوهطن  . و "يو    ىن النسويه اسوم ل يسوى غيور نشوتق سون ه هللا [ ر 
 به . 
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بِيَن ]يْبره  النمئك  بأنه سيكون  ْنيَا َواْْلِقيَرِة َوِميَن اْلُمقَيرَّ َويَُكِلّيُم النَّياَس فِيي ]28[َوِجيًها فِي الد 

اِلِحينَ   26[اْلَمْهِد َوَكْهً  َوِمَن الصَّ

وش عن نب هص انه "    " لن نريم  كنن ىذا ْلون ان  وعيسوى  حوصَني وحصَتوه  فواذا شوللني رف 
 عنه ىنس ن  سبّه في بطني وان  اسنآ "وله.

ان يكوون ك ومً ب وص ان ينوز  نون  [َوَكْهي ً ]ويرا الحسين بن ال ضو  الببلوي   ان النوراص برولوه  
   "   الحسين بن ال ض   وفي هوذه اآليو  نو  السن   في  ْر الزن ن  ويكلم الن س  ويرت  الصب 
 في انه عليه الصم  والسمم سينز  ىلى الرض  

وروا ابن بريه عن نب هص "    الك و   الحلويم. "و   النحو س  هوذا ي يف ورف فوي الللو   وىننو  
الك   عنص اه  اللل  نون نو هز الرب وين. و"و   ب ضو م  يرو   لوه حوصل ىلوى سون عشور  سون . َوم 

 ىلى اَنتين وَمَين. َم يكت   في َمل وَمَين  " له الْ  .ش ر 

هُ  ِلاِ َسْسنِي بََشٌر قَاَل َكذَ يَمْ  َولَمْ  َولَدٌ  ِلي يَُكونُ  قَالَْت َرِبّ أَنَّى]   أَْميًرا قََضيى إَِذا يََشياءُ  َميا يَْقلُ ُ  اللَـّ

ِِنََّما التصرف بحكنو   فكو  [َواْلِحْكَمةَ  ]الررا   والكت ب  [اْلِكتَابَ  َويُعَِلُّمهُ ] 47[فَيَُكونُ  ُكن لَهُ  يَقُولُ  فَ

الكتو ر الوذش  َوالتَّْوَراةَ[]ن  ي    ويرو  يكون على " عص  الحكن   ذلك ان حكنته نب َ   هللا ت  لى 

نِجييلَ ]نز  على نوسى بن عنران عليه السمم  ي نوي ذلوك ان هللا علّنوه التوورا  واإلنبيو   28[َواْْلِ

 ً ىنوه النبوي والرسوو  نو  "بو  الْو تم  والنبوي الْو تم نون انبيو   بنوي [إِْسَرائِيلَ  بَنِي َوَرُسوًَل إِلَى] ن  
ىسرائي   ف  يوسف عليه السمم هو النبي الو  نون انبيو   بنوي ىسورائي   وعيسوى يْتوتم نبوو  بنوي 

 ىسرائي . 
عنرهو   وعنوصن  بلوغ عيسوى ويفروا ان نريم عنصن  حنلن ب يسوى ك نون فوي الَ لَو  عشور  نون 

الَمَين نن عنره  اوحى له هللا ت  لى  وبري فرط َمل سنوان ينشر الوصعو   حيول رف وه هللا نون 
 بين النرصس ليل  الرصر نن ش ر رنض ن  وبرين انه ب ص رف ه سن سنين.

بُِّكمْ  ] ن رَّ توى يصوّص"وا بأنوه رسوو  هللا  ببيّن  نون ربكوم تبويّن لكوم الحوق  وح[أَنِّي قَْد ِجئْتُُكم بِآيٍَة ِمّ
يَن الِطّييِن َكَهْيئَيِة الطَّْييِر ]فرص " م بن  لم يستطآ غيره نن النبي   والرس  الري م بوه  أَنِّيي أَْقلُيُ  لَُكيم ِمّ

ِِْذِن اللَّيـِه َوأُْبيِرُا اأْلَْكَميهَ َواأْلَْبيَرَص َوأُْحيِيي اْلَميْوتَى ِِذْ  فَأَنفُُخ فِيِه فَيَُكوُن َطْيًرا بِي لروص و"وف [اللَّيـهِ  نِ بِي
حكن   عصره بذهو  ان م ن  "ّصم ل م نن ىَب ت ن بأن هللا ارسله ىلي م  ف و  هوو يبورئ الكنوه الوذش 

 هو اعنى   َم البر  الذش به بر  يست صي ش  ؤه.
"   وهر عن الطير   ك ن يطير ن  صام النو س ينمورون ىليوه فواذا غو ر عون اعيون م سورط نيتو   

نن ف   هللا ت و لى. و"يو   لوم يْلوق غيور الْ و   لنوه اكنو  الطيور ْلرو  ليكوون  ليتنيز ف   الْلق
ابلغ في الرصر  لن ل   َصي  واسن ن  واذن   وهي تحيض وتط ر وتلص. وير    ىنن  طلبوا ْلق ْ    
لنه اعبر نن س ئر الْلق؛ ونن عب ئبه انه لحم وصم يطير بلير ري  ويلوص كنو  يلوص الحيووان وي 

ن  يبيض س ئر الطيور  فيكون له الضر  يْورا ننوه اللوبن  وي يبصور فوي ضوو  الن و ر يبيض ك
وي في ملن  اللي   وىنن  يرا في س عتين  ب ص غرور الشنس س ع  وب وص طلوو  ال بور سو ع    
ويضحك كن  يضحك اإلنس ن  ويحيض كن  تحيض النورا . ويرو    ىن سوؤال م كو ن لوه علوى وبوه 

لن  ْ  ش  واب   فيه روح  ىن كنن ص ص"  في نر لتك؛ فأْوذ طينو  وب و  ننوه  الت نن فر لوا  اْلق
ْ  شوو  َووم ن وو  فيووه فوواذا هووو يطيوور بووين السوون   والرض  وكوو ن تسوووي  الطووين والوون   نوون عيسووى 

 والْلق نن هللا  كن  ان الن   نن ببري  والْلق نن هللا .
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وون كوو ن ان يفحيووي نيتوو ً ب ووص نوتووه  لن هللا وحووصه يحيووي النوووتى  بيووص ان هللا  َووم لوويس نوون كوو ئن نن
وبشك  استَن ئي اذن ل ذا الرب  صون غيره ان يروم بذلك حتى تكون حبتوه علوى "ونوه اكَور "وو   
واكَر َب ت ً. ونن  يفروا انه عليه السمم  ربن  ابتنوآ عليوه ْنسوون ال و ً نون النرضوى نون اطو ق 

  ك نن نصاواته ىي ب لوصع   وحوصه  "و   الكلبوي  نن م ات ه  ونن لم يطق ات ه عيسى عليه السمم  ون
ك ن عيسى عليه السمم يحيي النوان ب  ي  حي ي  "يوم.  واحي  ع ذر  وك ن صصير ً له  وصع  سو م 
بن نوح نن "بره  فْرا حي ً  ونّر على ابن نين ل بوز فصع  هللا  فنز  عن سوريره حيو ً  وربوآ 

 ىلى اهله وولص له. 
َوأُنَبِّئُُكم بَِما تَأُْكلُوَن َوَميا  ]زان  نراه  يرلّر ل م نوازين حي ت م برنت    فيرو  ب ص ك  هذه الن ب

ْؤِمنِينَ  إِنُكنتُم لَُّكمْ  َْليَةً  ِلاَ تَدَِّقُروَن فِي بُيُوتُِكْم إِنَّ فِي ذَ  ت  لى بوه  ىننو   هللا له اذن الذش هذا ىن٩٤[م 

َوُمَصيِدّقًا ِلَّميا بَيْيَن يَيَديَّ ِميَن التَّيْوَراِة َوأِلُِحيلَّ لَُكيم بَْعيَض ]: هو ىَب ن وى"ن   ل م بنبوته  حتى يتّب وه
َم َعلَْيُكم  .[الَِّذي ُحِرّ

ت لم هن  ان هذا الرب   ىنن  هو ْلق استَن ئي على البشر بنشيئ  هللا  صون ان يْضوآ للنرو ييس 
البشري   سوا  في الويص   اوفي الط ول   اوفي الننو  وكذلك فلم يسبره احص في ىحي   النووتى  او 

 ين   في الطين  فيتحّو  الطين ىلى طير باذن هللا. 
 ي  ويص  نريم ل ذا الرب  ايستَن ئي ب ذه الصور  ايستَن ئي .ولكن كيف تم ذلك  ن  هي ت  ص

يفروا في ذلك ان ببري  عليه السمم  ن   في بير "نيص    فنزلن الن ْ  ىلى ال ورا  وكوذلك 
يفروا ان الن ْ  ك نن في فن    فنزلن ىلى النوضآ الطبي ي للبنين  َم استنر النر كن  لوو ان و  

ل شو ور الحنوو   والنْوو ض . يوورا ابوون بوريج  انووه  ن وو  فووي بيوور ح نو  بشووك  طبي ووي نوون حيوو
ص ن "نيص   بأصب ه فن   فيه فحنلون نون سو عت    صرع   وكن     ويرو  ابن عب س  اْذ ببري  رف
ب يسى. و"   الب ض  و"آ ن   ببري  في رحن   ف لرون بوذلك. و"و   ب ضو م  ي يبووز ان يكوون 

ب ضه نن النمئك  وب ضه نن اإلنس  ولكن سبر ذلوك ان الْلق نن ن   ببري  لنه يصير الولص 
هللا ت  لى لن  ْلق  صم واْذ النيَ ق نن ذريته فب و  ب وض النو   فوي اصومر اآلبو   وب ضوه فوي 
ارح م الن  ن فاذا ابتنآ الن  ان ص را ولصا  وان هللا ت  لى ب   الن  ين بني   في نريم ب ضوه 

ه ببريو  لت ويج شو وت  ؛ لن النورا  نو  لوم ت وج شو وت   ي في رحن   وب ضه في صلب    فن   فيو
تحب   فلن  ه بن ش وت   بن   ببري  و"آ الن   الذش ك ن في صلب   فوي رحن و  فو ْتلط النو  ان 

 ف لرن بذلك.
 فرص ب   هذا النبي بن  ييسر على بني ىسرائي   ون  يبيّن ل م سب  الحق.

وش عن "ت ص  انه "    ب  هم عيسى بأل ين نن  ب   به نوسى صلى هللا علي ن  وعلى نبينو  لن رف
 نوسى ب  هم بتحريم اإلب  واشي   نن الشحوم فب  هم عيسى بتحلي  ب ض  . 

واْرا ابن برير وابن ابي ح تم عن الربيآ انه "     ك ن الذش ب   به عيسى الين نن  ب   بوه 
سوى عليوه السومم لحووم اإلبو  والَورور نوسى علي ن  السمم وك ن "ص حرم علي ن  فين  ب   به نو

فأحل   ل م على لس ن عيسوى وحرنون علوي م شوحوم اإلبو  فأحلون ل وم فينو  بو   بوه عيسوى  وفوي 
اشي   نن السنك  وفي اشي   نن الطير نن  ي صيصي  له  وفوي اشوي   اْور حرن و  علوي م وشوصص 

 علي م في   فب   عيسى ب لتْ يف ننه في اإلنبي  .
بُِّكيمْ  َوِجئْتُُكم] ين رَّ حتوى يتبويّن لكوم الرشوص نون اللوي  لن نو  انوتم عليوه ىننو  هوو ب يوص عون [بِآيٍَة ِمّ

 َذاِصَراطٌ إِنَّ اللَّيييـهَ َربِّيييي َوَرب ُكيييْم فَاْعبُيييُدوُِ َهيييـ]ىلوووى الحوووق   81[فَييياتَّقُوا اللَّيييـهَ َوأَِطيعُيييونِ ]الترووووا  

ْستَِقيمٌ  هللا لنو   ونحون بني و ً ن بوص هللا الوذش هوو ربنو   َوم ي التوا  فيه  حيل تبن ن  ربوبيو    80[م 
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ييا أََحييسَّ ِعيَسييى ]ب ووص كوو  هووذه البيّنوو ن  ان ووم يبنحووون ىلووى الك ربنوو  يووصعو ىليووه  [اْلُكْفييرَ  ِمييْنُهمُ  فَلَمَّ
ون ين صورني فوي صعووتي ىلوى هللا  [َميْن أَنَصياِري إِلَيى اللَّيـهِ  ]ل وم  [قَيالَ  ]ويصّرون على الضوم   نن

قَياَل اْلَحَواِري يوَن نَْحيُن أَنَصياُر ]رني  ويس نصني  ويفصبه نصيراً لي في الصعو  ىلوى هللا ت  لى  يؤاز
ِه َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُموَن  ِه آَمنَّا بِاللَـّ  ٢٥[اللَـّ

"   السصش  ك ن سبر ذلك ان عيسى عليه السمم لن  ب َه هللا عز وب  ىلى بني ىسرائي  وانوره 
ىسرائي  واْربوه  فْرا هوو وانوه يسويح ن فوي الرض  فنو ز  فوي "ريو  علوى  ب لصعو  ن ته بنو

رب  فأض ف ن  واحسن ىلي ن   وك ن لتلك النصين  بب ر نت ص فبو   ذلوك الربو  يونو  ن تًنو  حزينًو  
فصْ  نن زله ونوريم عنوص انراتوه فر لون ل و  نوريم  نو  شوأن زوبوك اراه كئيبو   " لون  ي تسوأليني  

ل   هللا ي را كربته  " لن  ىن لن  نلكو  يب و  علوى كو  ربو  ننو  يوًنو  ان يط نوه " لن  اْبريني 
وبنوصه ويسري م الْنر فان لم ي    ع "به  واليوم نوبتن  وليس لوذلك عنوصن  سو    " لون  فروولي لوه 
ي ي تم فاني  نر ابني فيصعو له فيك ى ذلك  فر لن نريم ل يسى عليه السمم في ذلك  فرو   عيسوى  

ف لن ذلك و"آ شر  " لن  فم تب   فانه "ص احسن ىلين  واكرنن   "   عيسى عليه السمم  فروولي  ىن
له ىذا ا"ترر ذلك ف نأل "صورك وْوابيك ن ً  َم اعلننوي  ف  و  ذلوك  فوصع  هللا ت و لى عيسوى عليوه 

لنو  بو   النلوك السمم  فتحو  ن   الرصور نر"ً  ولحًن  ون   الْوابي ْنًرا لم يور النو س نَلوه "وط ف
  فوان ْنورش نون  النلوك اك  فلن  شرر الْنر "    نن اين هذا الْنور "و    نون ارض كوذا  "و  

تلك الرض وليسن نَ  هذه "    هي نن ارض اْورا  فلنو  ْلوط علوى النلوك واشوتص عليوه "و    
ْنوًرا وكو ن فأن  اْبورك عنوصش غومم ي يسوأ  هللا شويئ  ىي اعطو ه ىيو ه  وىنوه صعو  هللا فب و  النو   

للنلك ابن يريص ان يستْل ه فن ن "ب  ذلك بأيو م  وكو ن احور الْلوق ىليوه  فرو    ىن ربوم صعو  هللا 
حتى يحيي ابني  فصع  عيسوى فكلنوه فوي ذلوك فرو   عيسوى  ي  ليستب ر له حتى ب   الن   ْنرا 

ييتووه تتركوووني ت  وو  فانووه ىن عوو   و"ووآ شوور  فروو   النلووك  ي ابوو لي الوويس اراه. "وو   عيسووى  ىن اح
واني نذهر حيل نشو    "و    ن وم فوصع  هللا ف و   اللومم فلنو  ر ه اهو  ننلكتوه "وص عو   تبو صروا 
ب لسوومح  و"وو لوا  اكلنوو  هووذا حتووى ىذا صنوو  نوتووه يريووص ان يسووتْلف علينوو  ابنووه فيأكلنوو  كنوو  اكوو  ابوووه 

تصون ون؟ فرو لوا   ف "تتلوا فذهر عيسوى وانوه فنور بو لحواريين وهوم يصوط صون السونك  فرو    نو 
نصط ص السنك "    افم تنشون حتى نصط ص الن س  " لوا  ونن انن "    ان  عيسى بن نريم عبص 

 هللا ورسوله نن انص رش ىلى هللا فآننوا به وانطلروا ن ه.
و"ص ك ن لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حواريه  يروو  صولى هللا عليوه وسولم للزبيور   ىنوه ابون 

ش نن انتي   و"ص َبن في الصحيحين ان رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم لنو  ننوصرن عنتي  وحوار
اريًوو   ىنَّ ل.كفووّ . ننب.وويّ »  بيوور فروو   النوو س يوووم الحووزار  ف نتووصر الزبيوور  َووم نووصب م ف نتووصنرن الز ون حن

بني رف  يي الز  ار. ون حن  . «ون
وعن الحواريين "   نب هص والسصش  كو نوا صوي صين يصوط صون السونك سونوا حوواريين لبيو ض 
َي ب م  و"ي   ك نوا نمحين. و"   الحسن  ك نوا "ص رين سنوا بذلك لن م كو نوا يحوورون الَيو ر 
اش يبيضون  . و"   عط    سلنن نريم عيسى عليه السمم ىلوى اعنو   شوتى فكو ن  ْور نو  صف توه 

حووواريين  وكوو نوا "صوو رين وصووب غين فصف تووه ىلووى رئيسوو م ليووت لم ننووه فوو بتنآ عنووصه َيوو ر ىلووى ال
وعرض له س ر  فر   ل يسى  ىنك "ص ت لنن هذه الحرف  وان  ْ را في س ر ي اربآ ىلوى عشور  
اي م وهوذه َيو ر النو س نْتل و  اللووان  و"وص اعلنون علوى كو  واحوص نن و  بْويط علوى اللوون الوذش 

ان تكون ف رًغ  نن   و"ن "صوني  وْرا فطب  عيسى ببً  واحًصا على لوون واحوص  يصبغ به فيبر
واصْو  بنيووآ الَيوو ر و"وو    كوووني بواذن هللا علووى نوو  اريووص ننووك  فروصم الحوووارش والَيوو ر كل وو  فووي 
البر  فر    ن  ف لن؟ فر    فرغن نن    "    اين هي؟ "    في البر  "    كل    "    ن م "    
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تلك الَي ر فر    "م ف نمر  فأْرا عيسى َوب  احنر  وَوب  اص ر  وَوب  اْضر  ىلوى  لرص افسصن
ان اْرب   على اللوان التي اراصه   فب و  الحووارش يت بور ف لوم ان ذلوك نون هللا  فرو   للنو س  

 ت  لوا ف نمروا فآنن به هو واصح به ف م الحواريون. 

ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدينَ َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَنَزْلَت َواتَّبَ ] َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَّيـهُ َواللَّيـهُ َقْييُر ] 83[ْعنَا الرَّ

 82[اْلَماِكِرين

"   الكلبي عن ابي ص له عن ابن عب س رضي هللا عن ن   ان عيسى اسوترب  رهطو  نون الي ووص 
  علو   و"وذفوه وانوه فلنو  سونآ ذلوك فلن  راوه " لوا  "ص ب   الس حر ابون السو حر   وال  عو  ابون ال

عيسووى عليووه السوومم صعوو  علووي م ول وون م فنسووْ م هللا ْنوو زير. فلنوو  راا ذلووك ي وووذا راس الي وووص 
وانيرهم فز  لذلك وْ ف صعوته ف بتن ن كلن  الي وص على "ت  عيسى عليه السومم  وَو روا ىليوه 

وزنو  فرف وه هللا ىلوى السون   نون تلوك ليرتلوه فب ل هللا ىليه ببريو  فأصْلوه فوي ْوْو  فوي سور    ر
الروزن   فأنر ي وذا راس الي وص ربم نن اصح به ير   له  ططي نوس ان يصْ  الْوْو  ويرتلوه  
فلن  صْ  لم ير عيسى  فأبطأ علي م فمنوا انه ير تله في    فألرى هللا عليه شبه عيسى عليوه السومم  

وصلبوه  "   وهر  طر"وا عيسى فوي ب وض الليو   فلن  ْرا منوا انه عيسى عليه السمم فرتلوه 
ونصبوا ْشب  ليصلبوه  فأملنن الرض  فأرسو  هللا النمئكو  فح لون بيون م وبينوه  فبنوآ عيسوى 
الحواريين تلك الليل  واوصو هم َوم "و    ليك ورن بوي احوصكم "بو  ان يصويه الوصيك ويبي نوي بوصراهم 

أتى احووص الحووواريين ىلووى الي وووص فروو   ل ووم  نوو  يسووير   فْربوووا وت ر"وووا  وك نوون الي وووص تطلبووه  فوو
تب لون لي ىن صللتكم على النسيه؟ فب لوا له َمَين صرهن  فأْذه  وصل م عليوه. ولنو  صْو  البيون 
الرى هللا عليه شبه عيسى  فرفآ عيسى واْذ الذش صل م عليه فر    ان  الذش صللتكم عليوه فلوم يلت تووا 

ون انه عيسى  فلن  صولر شوبه عيسوى  بو  ن نوريم ام عيسوى ىلى "وله و"تلوه وصلبوه  وهم يمن
وانرا  ك ن عيسى صع  ل   فأبراهو  هللا نون البنوون تبكيو ن عنوص النصولور  فب  هنو  عيسوى عليوه 
السمم فر   ل ن   عمم تبكي ن؟ ىن هللا ت  لى "ص رف نوي ولوم يصوبني ىي ْيور  وىن هوذا شوي  شوبه 

هللا عز وب  ل يسوى عليوه السومم  اهوبط علوى نوريم النبصينيو    ل م  فلن  ك ن ب ص سب   اي م "   
فانه لم يبك عليك احص بك  ه   ولم يحزن حزن   َم ليبتنآ لك الحواريوون فبوَ م فوي الرض صعو   
ىلى هللا عز وب  فأهبطه هللا علي   ف شت   البب  حين هبط نوًرا  فبن ن لوه الحوواريين فبوَ م فوي 

 عز وبو  ىليوه وتلوك الليلو  هوي التوي توصْن في و  النصو را  فلنو  اصوبه الرض صع   َم رف ه هللا
َوَمَكيُروا َوَمَكيَر ّللاَّ  ]الحواريون حصَّل ك  واحص نن م بلل  نن ارسله عيسى ىلي م فذلك "وله ت  لى 

 [ َوّللاَّ َقْير اْلَماِكِرينَ 
فوي اسوتصراا النو كرين   نستنتج نن ذلك ان نكر الن س هو نكور الْصي و   ونكور هللا يتبلوى هنو 

كي ير وا في شر اعن ل م  فنكرهم هن  هوو الشور  فوي حوين ان اسوتصراا هللا ل وم بنو  نكوروا  ىننو  
 هو ْير يبيّن نن ْمله الحق نن الب ط .
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ترووّرر شوويئ ً فشوويئ ً النسوو ف  بووين الرسوو لتين الْيوورتين  علووى هووذا النحووو تنضووي السووور   وهووي 
وكذلك بين الرسولين الْيرين  وهذا نن شوأنه ان يْ وف عون النبوي بنو  يلرو ه نون نشور  فوي نشور 

 الرس ل   فن  ن   النبي عيسى هن  تكون عون ً له على تحّن  ن  ينبم عن نشر الرس ل .
ب وص َومل سونوان نون نشور  نشور الرسو ل   وهوذه  غصا النبي هن  ان م نرحل  غي ر النبي عيسى

إِْذ قَياَل اللَّيـهُ ]ىش ر  بصنو نرحلته  وهو يكون على اطم  بيص بن  و"آ نآ س بره. يرو  له هللا هنو   
ُراَ  إِلَيَّ  َوَرافِعُاَ  ُمتََوفِّياَ  إِنِّي يَا ِعيَسى إنيي ]"تو ص  اْرا ابن ابي ح تم عون [َكفَُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َوُمَطِهّ

 "    هذا نن النرصم والنؤْر  اش راف ك ىلّي ونتوفيك. [متوفيا ورافعا إليّ 
نون الوصني  ولويس  [متوفييا]واْرا ابن برير وابن ابي حو تم عون نطور الووراق فوي اآليو  "و    

 بوفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون.
واْرا ابن برير بسنص صحيه عن ك ر "    لن  راا عيسى "ل  نن اتب ه وكَر  نن كذبوه  شوك  

وىني سأب َك علوى العوور الوصب   فترتلوه   [إني متوفيا ورافعا إليَّ ]ذلك ىلى هللا. فأوحى هللا ىليه 
َوم ت ووي  ب وص ذلووك ارب و ً وعشوورين سون   َووم انيتوك نيتوو  الحوي. "وو   ك ور  وذلووك تصوصيق حووصيل 

  ؟كيف تهلا أمة أنا في أّولها وعيسى في آقرها»رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حيل "    
واْرا اسحق بن بشر وابن عس كر عن الحسن "    لم يكن نبي ك نن ال ب ئر في زن نه اكَور 
نن عيسى ىلى ان رف ه هللا  وك ن نن سبر رف ه ان نلك ً بب راً ير   له صاوص بن نوذا  وكو ن نلوك 

ي ىسرائي  هو الذش ب ل في طلبوه ليرتلوه  وكو ن هللا انوز  عليوه اإلنبيو  وهوو ابون َومل عشور  بن
إنيي متوفييا ورافعيا إليييَّ ]سون   ورفوآ وهوو ابون اربووآ وَمَوين سون  نون نويمصه. فووأوحى هللا ىليوه 

 15ي ني ونْلصك نن الي وص فم يصلون ىلى "تلك [ومطهرا من الذين كفروا
ول   الن نوى ابوراه ننو  بو توا عليوه نون  [ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا ]بأنه طّ ر عيسى َم يْبر هللا رسوله 

ذنووور ب ووص ان ابلل ووم رسوو ل  هللا  ف ينسوو ن يتطّ وور بتوحيووص هللا عووز وبوو   وىن اشوورك عووصا نبسوو ً 

   48التوب [بُواْ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَ َ يَْقرَ ]بشركه. يرو  هللا 

فيْبر هللا نبيه كذلك بأن الوذين يتب وون [اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَّبَعُوَا فَْوَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَى]
الحق الذش اوحي ىلى عيسى نن ربه  هم فووق الوذين ك وروا بو لحق  َوم ان هوؤي  سويكونون سونصاً 

                                                           
 السن   في عنصه ف و ىليه هللا رف ه  "   اآلي  في الحسن عن  ْر وبه نن ح تم ابي وابن برير ابن اْرا15

 .ىليه رف ه الن  ر نن س ع ن َمل نريم ابن عيسى هللا توفى  "   وهر عن ح تم ابي وابن برير ابن واْرا

 ورف ه ب َه اي م َمَ  هللا ان ته  "   وهر عن عس كر ابن واْرا

 ابن رفآ وانه سن   عشر  َمل ول   به حنلن نريم وىن احي ه  َم س ع ن سبآ عيسى توفى هللا ان وهر عن الح كم واْرا

 .سنين سن رف ه ب ص برين انه وان وَمَين  َمل

 ي ني ]إني متوفيا ورافعا[  "وله في عب س ابن عن الضح ك عن بوهر طريق نن عس كر وابن بشر بن اسحق ابن واْرا

 الزن ن  ْر في نتوفيك َم راف ك

 توفيته ىي ه رف ه  "   اآلي  في برير ابن عن ح تم ابي ابن واْرا

  .الري ن  يوم "ب  ىليكم رابآ وانه ينن لم عيسى ىن  »للي وص وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  "    الحسن و"  

ً  ان نْشبي بن الحريل عن الح كم واْرا  "ت   يرو  وهو علي بن الحسن فسن ن رنض ن  نن وعشرين ىحصا صبيح  "ت  علي 

شن  وليل  الرر ن  انز  ليل   . نوسى "فب.ضن  وليل  ب يسى  افس ر.

 السن    ىلى رف ه حين توف ه ت  لى انه  انس بن الربيآ "    الَ لل ورف ه هللا احي ه َم س ع ن  سبآ توفي  ىسح ق بن نحنص "  
 24  [الزنرَمنَاِمَها فِي تَُمتْ  لَمْ  والتي ِمْوتَِها ِحينَ  األنفس يَتََوفَّى هللا]  ت  لى "  
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للنبووي الْوو تم الووذش سوويأتي ب ووص عيسووى  لن اتبوو ع م ل يسووى يب ل ووم يتب ووون النبووي الووذش يووأتي ب ووص 
ل.وم نون ربوه ان هللا ت و لى عيسى كذلك نن هللا. فاذا نمرنو  بنلو  ذلوك  سويبلو لنو   بوأن النبوي هنو  عن

يفط ر النبي نن نبس النشركين في ح   ىصرارهم على الشرك  فم يكون النبي هنو  "وص فشو  فوي 
نشر رس لته  وب لت لي يتحّن  نسؤولي  هذا ال ش   ب  انه ي يحو  لوه ان يورغم علوي م اإلينو ن بروو  

 ي بابمغ رسو ل  هللا ل وم "وويً كنو  تلر هو  "وويً  ف وو السيف ىن اصّروا على الشرك  وعليه ان يكت
يحن  الكلن  نن هللا  وي يحن  سي  ً  وىن حن  السيف على النو س  ْورا عون رسو ل  هللا  َوم انوه 
ي يبوز لش شْ  ب ص النبي   ايض ً ان يحن  السيف  ويرغم الن س علوى صْوو  اإلسومم  لنوه 

 . سيكون "ص ْرا عن رس ل  النبي  
فان اش ر هذا النشرك  او الك فر ىسمنه اتر   شّر ح ن  السيف  فم يكون اإلسمم نتأصمً فوي 
ن ترصه  بيص انه ىن صْ  اإلسمم ب لحكن  والنوعم  الحسن   تأصو  فيوه اإلسومم  ولوذلك نورا فوي 

م فووي نْتلووف ال روووص الزننيوو  ان سوو ً نشووركين  يشوو رون ىسوومن م  َووم يتحّولووون ىلووى صعوو   لسسووم
نبتن  ت م  ون  ذلك ىيّ لن اس س ىينو ن م هوو اسو س صوحيه نبوم عون الحكنو   والكلنو  الطيبو   
والنوعموو  الحسوون   فتووراه ينووت ج ذان النوون ج الحسوون فووي نشوور الووصعو  فووي "لوور نبتن ووه غيوور 

 اإلسمني.
فو هلل هوو النربوآ الوذش يصوصر عنوه   88[ِلفُيونَ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأَْحُكُم بَْيينَُكْم فِيَميا ُكنيتُْم فِييِه تَْقتَ ]

ْنيَا َواْْلِقيَرِة ]الحكم سوا  في الصني   او في اآلْر    ا الَِّذيَن َكفَُروا فَأَُعِذّبُُهْم َعَذابًا َشيِديًدا فِيي اليد  فَأَمَّ

ن نَّاِصِرينَ  صني   او فوي يتبيّن هن  بوأن الكو فر ييكوون سو يصاً فوي ك وره  سووا  فوي الو 86[َوَما لَُهم ِمّ

اآلْر   فحتى الن. نم تتحّو  لصيه ىلى اشك   ال ذار  فترا الن   يتسلط عليوه  والولوص يتسولط عليوه  
والزوب  تتسلط عليه  والصصيق يتسلط عليه  ب  حتى ن سه تتسولط عليوه  واعضو ؤه تتسولط عليوه  

نوون الطوورف  فووم ي نووأ بتنوو و  ط وو م طيوور  ويينووت   بشوورار لذيووذ  وييبووص لووه ن صوورين  َووم

هُ ََل يُِحب  الظَّاِلِمينَ ]اآلْر  اِلَحاِت فَيَُوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َواللَـّ ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  89[َوأَمَّ

وهن  ينكنك ان تصرك بأن النؤنن الذش يفتّوا ىين نه ب ن  الص لح ن  يلنوس السوكين   فوي بنيوآ 
اوبه الحي    وان هللا ييسر له شأنه  ويبص له ن صرين  فان ك ن ذلك ي وي  فوي ن وز  عون النو س 
في صريآ عزلتوه ووحشو  فرصانيتوه  فوان هوذا ي وي  فوي "لور النبتنوآ نوآ صف  النو س  وحنينيو  

 " ن ايبتن عي .  ال م

نوون ْووم  ببريوو   فنوو  يتلوووه  ببريوو   يكووون عوون هللا  لنووه رسووو  هللا ىلووى [َعلَْييياَ  نَتْلُييوُِ  ِليياَ ذَ ] 

ِميَن اْْليَياِت َواليِذّْكِر ]رسو  هللا  وب لت لي  فان ن  يروله رسو  هللا ل بو ص هللا  ىننو  هوو نو  يرولوه هللا 

  88[اْلَحِكيم

ه ِعندَ  إِنَّ َمثََل ِعيَسى] َكَمثَلِ  اللَـّ  87[فَيَُكون ُكن لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  تَُرابٍ  ِمن َقلَقَهُ  آَدمَ  ِِ

  
نزلون هوذه اآليوو  بابنو   الن سوورين عنوصن  تحوو ور وفوص نبوران نووآ النبوي صوولى هللا عليوه وسوولم  
فر لوا له   ي  نحنص  لن  سلنن انه ي ار لوه نون البشور وبور ان يكوون ابووه هوو هللا ت و لى  فرو    

  ىن  صم ن  ك ن له ار وي ام ولم يلزم ان يكون ابن ً هلل ت  لى . 
ى حيول " رنوه هللا ت و لى بوآصم الوذش ْلروه هللا صون ذكور  وصون انَوى  َوم وهذه رف   لننزل  عيس

 ْلق حوا  نن ذكر صون انَى  َم ْلق عيسى نن انَى صون ذكر. 
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 ِعندَ  إِنَّ َمثََل ِعيَسى]لكن يفحتنن  ان يكون النرصوص هو  صم  وليس عيسى  فينكنن  ان نررا اآلي   
هِ  آَدمَ  َكَمثَل اللَـّ ذلوك ان [ِمن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكن فَيَُكونُ  ]ربه [َقلَقَهُ ] كنَ   صم الذشفي انه عبًص هلل[ِِ

هللا ْلق ىنس ن ً واحصاً نن الترار  وهو اص  البشر  صم عليوه السومم  وحتوى حووا  فانوه لوم يْلر و  
 ً  ْور نن ترار  َم ب ص ذلك بصا الْلق يتك َر بشك  طبي ي نن ذكر وانَى صون ان يْلوق هللا ىنسو ن

ون  نن ترار  حتى عنص فن   الن س في الطوف ن الكبر  فانه لم يْلق نوحو ً نون تورار  بو  نّبو ه ونن
ن ه  وك ن ينكن هلل ت  لى ان يْلق النبوي نووح نون تورار  ويتكورر النور كنو  حوصل نوآ ابينو   صم 

 ن ترار.عليه السمم  لكن نشيئ  هللا "ضن ان يبرى  صم هو اس س البشر الذش ْلره هللا ن
َن اْلُمْمتَِرينَ ] بَِّا فََ  تَُكن ِمّ ان تنترش  ي ني ان ترير  ف هلل يأنر نبيه ايّ يريور   21[اْلَح   ِمن رَّ

ب لحق الذش ات ه  وعلى ذلك  فيكون النر لنلّ  اإلسمم كوي تأتسوي برسوول    لن الرسوو  ييشوك 
َا فِييِه  ]بن  بلله نن الحق  ف لنر يكون للنلّ  في شْ  النبي  اتوى بحبوج ب طلو  عون  [فََمْن َحاجَّ

فَقُيْل تَعَيالَْوا نَيْدُع أَْبنَاَءنَيا   ]علوم اليروين نون هللا [ِمن بَْعِد َما َجاَءَا ِمَن اْلِعْليمِ ]: الحق  او عن النسيه

ِه َعلَى اْلَكاِذبِيَن َوأَْبنَاَءُكْم َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم َوأَنفَُسنَا َوأَنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَِهْل فَنَجْ   20[عَل لَّْعنََت اللَـّ
وهذه صعو  للنب هل  بحضور البنيآ  فأبن  ن   هن  الحسن والحسين  ونس  ن  هي ان ن  ف طنو   

 ً  16وان سن   ي ني النبي  وعلي 
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ً   هن  اورص  بن نوسى بن نحنص س يص وابو الح فم هللا عبص ابو حصَن    في   يرو  نبران  وفص عن للبي ري طويل  رواي  نن ب نب 

 عن ينسفو   عبص.  بن سلن  عن بفكني ر  بن يونس حصَن  البب ر  عبص بن احنص حصَن  ي رور  بن نحنص ال ب س ابو حصَن  " ي ال ض  

 طس عليه ين ز  ان "ب  نبران اه  ىلى كتر وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  ىن  -فأسلم نصراني  وك ن - يونس "   بصه عن ابيه 

يمن  ىلنه.  ب. س م»   سلين ن اه. ن   وين  رفورن  وىس حن قن  ى.ب رن صٍ  ن. نَّ حن سفو .  الَّن.بّي.  نف رانن  اس رف ىلنى هللا.  رن رانن  واه  .  ننب  ل م ننب  صف  فانّ.ي انن تفم  س. نن  اح 

يمن  ىلنهن  ىلني كفم   اه. عفوكفم فانّ.ي بن  صف  اننَّ . وين  رفورن  وى.س حن قن  ىب رن بن صن .  ىلنى انص  ن   هللا.  ع. بن صن .  ن. بن ص.  ع. عفوكفم   ال  . يين .  ىلنى واص  ن   هللا.  و. يين .  ن. بن ص.  و.  ال  .

ين ف  انبني تفم   فنا.ن   ز  رٍ   ذنن تفكفم   انبني تفم   فنا.ن   فن ل ب. ر   . « والسَّممف   ب.حن

بي  له ير   نبران اه  نن رب  ىلى وب ل شصيًصا  ذفعًرا وذنعنره به  فنمآن  فرراه الكت ر السرف اتى فلن  ح  صاع  بن شفرن  وك ن - ون

صان نن يص وي الي م ي "نب لنه  نف  ضل  ن زلن ىذا يفص عنى احص يكن ولم هنن  رففف  فصفآ -ال  "ر وي الّس.  هللا صلى هللا رسو  كت رن  الس 

بي   ىلى وسلم عليه ح   ىسن عي  ذري  في ىبراهيم هللا وعص ن  علنن "ص شرحبي  فر   ؟ رايك ن  نريمن  اب  ي  السرف فر   فرراه  شفرن

ننف  فن  النبو   نن  برايي  فيه عليك لشرن الصني  انور نن انر ك ن ولو راش  النبو  في لي ليس الرب   ذاك هو هذا يكون ان يفؤ 

صنف  ى. ف بلس تنننهَّ  السرف له فر   لك  وبن .  هللا عبص له ير   نبران  اه  نن رب  ىلى السرف فب ل ن حي   فبلس شرحبي  فنتنننحَّ

ير  نن اصبه ذش نن وهو شرحبي   بن  له فر   شرحبي   "و  نَ  له فر   فيه  الراش عن وسأله الكت ر  فأ"راه حن 

 بن الح رل بني نن فيض  بن بب ر له ير   نبران  اه  نن رب  ىلى السرف وب ل. ن حي  فبلس فتنننحى ف بلس  السرف

حبي  "و  نَ  له فر   فيه؟ الراش عن وسأله الكت ر  فأ"راه الحن س  بني احص ك ر   فبلس فتنحى السرف فأنره هللا  وعبص شفرن

 .ن حي 

ف ن به  فضفرر ب لن "وس السرف انر بني ً   النر ل  تلك على نن م الراش ابتنآ فلن   وكذلك الصوانآ  في والنسوح النيران ورف

 ضرر حين ف بتن وا الصوانآ  في النيران ورف ن ب لن "وس  ضربوا ليم فزعف م ك ن وىذا ب لن  ر  فنزعوا ىذا ي  لون ك نوا

ير  الواصش وطو ف  - واس له اعمه الواصش اه  النسوح ورف ن ب لن "وس س.  "ري   وسب ون َمل وفيه السريآ  للراكر يوم نن

 الراش اه  راشف  ف بتنآ فيه  الراش عن وسأل م وسلم  عليه هللا صلى هللا رسو  كت رن  علي م فررا. نر ت  الف ون ئ  وعشرون

حبي  ابن هللا وعبص ال نصاني  وصناع  بن شرحبي  يب َوا ان على نن م  بْبر فيأتون م الح رَي  فيض بن وبب ر الصبحي  شفرن

لنم ولبسوا عن م  الس ر َي ر وض وا ب لنصين  ك نوا ىذا حتى الوفص ف نطلق. وسلم عليه هللا صلى هللا رسو   نن يبرون   ل م حف

 ن  را لكمنه وتصصوا علي م يرص فلم عليه  فسلنوا وسلم  عليه هللا صلى هللا رسو  اتوا حتى انطلروا َم الذهر  وْواتيم حبر  

 ل م  نن  رف  وك ن  عوف  بن الرحنن وعبص ع  ن بن عَن ن يتب ون ف نطلروا. الذهر وْواتيم الحل  تلك وعلي م يكلن م فلم طويم

 فأ"بلن  بكت ر  ىلين  كتر نبيكم ىن الرحنن  عبص وي  عَن ن ي  فر لوا نبلس  في والنص ر الن  برين نن ن س في فوبصوهن 

 نربآ؟ ان اترون ننكن   الراش فن  يكلنن   ان فأعي ن  طويم ن  را لكمنه وتصصين  سمنن   يرص فلم عليه فسلنن  فأتين ه له  نبيبين
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 اللَّييييـهَ  َوإِنَّ  اللَّييييـهُ  إَِلَّ  هٍ لَُهييييَو اْلقََصييييُص اْلَحيييي   َوَمييييا ِمييييْن إِلَييييـ ]الووووذش نتلوووووه عليووووك   [َذاإِنَّ َهييييـ]

ِِن تََولَّْوا ] 64[لَُهَواْلعَِزيُزاْلَحِكيمُ  ِِنَّ اللَّيـهَ َعِلييٌم بِاْلُمْفِسيِدينَ ]عن هذا الحق واعرضوا عنوه  [فَ  63[فَي

فانن  يبتلون بذلك فس صاً وانمر ىلى بمغ  الن نى  فأن تف سص شيئ ً  ذلك ي ني بأنوه صو له  بيوص انوك 
ف سوصاً فوي الصو   نو  احتو ا ىلوى ىفسو ص  بيوص انوه صو له فوي الصو    تس ى ىلى ىفس صه  فان كو ن

 ولذلك الس ي نن الن سصين ىلى ىفس صه. 
ْينَنَيا َسيَواٍءب َكِلَميةٍ  قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى] يْبور هللا نبيوه ان يوصعو وفوص نبوران  [َوبَْيينَُكمْ  َِ

َِّقيَذ بَْعُضينَا ]ىلى كلن  ع صل  تكون الوسيط بين ن  وهوي  أََلَّ نَْعبُيَد إَِلَّ اللَّيـهَ َوََل نُْشيِرَا بِيِه َشيْيئًا َوََل يَت
هِ  ن ُدوِن اللَـّ وهو نطلر وسطي بوين ال وريرين  حيول ي توربيه لك و  احوصهن  علوى  [بَْعًضا أَْربَابًا ِمّ

اراصوا  [ِِن تََولَّييْوافَيي]ين   الووذش هووو رر ال ووريرين النتحوو ورن اآلْوور  ف يحتكوو م هنوو  ىلووى وحصانيوو  هللا
ين ُدوِن اللَّيـهِ ]تربيه ك ت م ب لشرك   واتْو ذ ب ضو م ب ضو ً  يو  نون حضورتم  [فَقُولُيوا]   [أَْربَابًيا ِمّ

بوحصانيوو  هللا الووذش  [ُمْسييِلُمونَ ] 62[اْشييَهُدوا بِأَنَّييا ُمْسييِلُموَن ]هووذه النب هلوو   "ولوووا للطوورف اآلْوور 

هِ َوََل يَتَِّقَذ بَعْ ]يشريك له   ن ُدوِن اللَـّ  [ُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمّ

ِِ أَفَيي َ ]  نِجيييُل إَِلَّ ِميين بَْعييِد وَن فِييي إِْبييَراِهيَم َوَمييا أُنِزلَييِت التَّييْوَراةُ َواْْلِ  يَييا أَْهييَل اْلِكتَيياِب ِلييَم تَُحيياج 

 68[تَْعِقلُونَ 

يرولون بأنه ك ن نصوراني  ف لي وص يرولون بأن ىبراهيم ك ن ي وصي ً ونحن نتب ه  َم ان النص را 
ِِ  ] [ِلمَ ]ونحن نتب ه  ويأتي السؤا  هن  بصيل  الت بر  نِجيُل إَِلَّ ِمن بَْعِد  [َوَما أُنِزلَِت التَّْوَراةُ َواْْلِ

يرو  نحنص بن ىسح ق بن يس ر  حصَني نحنص بن ابي نحنص نوولى زيوص بون َ بون  حوصَني سو يص 
ن ون نصو را نبوران واحبو ر ي ووص عنوص رسوو  هللا بن ببير او عكرنو   عون ابون عبو س "   ابت

                                                                                                                                                                                                 

 يض وا ان ارا الرحنن ول بص ل َن ن عنليّ  فر   الروم؟ هؤي  في الحسن اب  ي  ترا ن   -الروم في وهو - ط لر ابي بن ل لي فر ي

لل م نن.ي والَّذ.ش»   "   َم سمن م  فرص فسلنوا  ف  لوا. ىليه ي وصا َم س رهم َي ر ويلبسوا وْواتين م  هذه حف ّق.  بن َن ن.ي لنرنص   ب. لحن  انتنو 

 ىلى نربآ فان  عيسى  في ترو  ن  " لوا حتى النسأل  وب م به تز  فلم وس  لوه  س  ل م َم « لننن ن فم ىب ل.يسن  وىنَّ  الولنى  ال نرَّ ن 

ش نن »   وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  "   ؟ فيه ترو  ن  نسنآ ان نبي  كنن ىن يسرن  نص را  ونحن "ونن  ن ص. ي  ف.يه.  ع. ي ش. ن.  ينو 

وا هنذنا  ن".ينف تَّى فنأ كفم   حن ب.رن  ْ ف بّ.ي لي يرو  بن  ا َن ن  ى.نَّ ]  اآلي  هذه وب   عز هللا  ان ز  و"ص اللص فأصبه.  « عيسنى في رن يسنى نن ن صن  ع.  ع.

 . َن .  ّللاَّ لنرنهف   صنمن  كننن ن   ْن ارٍ  ن. ق  *  فنينكفونف  كفن   لنهف  "ن  ن  َفمَّ  تفرن ن   ال حن بّ.كن  ن. نن  تنكفن   فنم رن ينن  ن. تنر. ن  ن  *  ال نف كن  فننن ن   ف.يه.  حن بَّ كن  نن  بن  ص.  ن. نن  بن  ن  ن.

ل م.  ا فنرف    ال  . نن  ننص  ف  تن ن لنو  كفم   انب نن  ن انب نن  ن نن  ون ن.سن  ن كفم   ون ن.سن  ن انن  فسننن  ون انن  فسنكفم   ون .    نن ن لن  فنننب  ن    ننب تن .    َفمَّ  ون ب.ينن  عنلنى ّللاَّ  يرروا ان فأبوا[  ال كن ذ.

ي  في والحسين الحسن على نشتنم ا"ب  الْبر  اْبرهم ن  ب ص اللص وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  اصبه فلن  بذلك  ن.  له ْن

 لم واس له اعمه ابتنآ ىذا الواصش ان علنتن  "ص لص حبيه شرحبي  فر   نسو   عص  يونئذ وله للنمعن   م ره عنص تنشي وف طن 

 عينيه في ط ن ال رر او  فكن  نب وَ   نلك  الرب  هذا ك ن لئن وهللا َريم انرا ارا وهللا وىني رايي عن ىي يصصروا ولم يرصوا

 ك ن ولئن بوارا  نن م ال رر لصنى وىن  بب ئح   يصيبون  حتى اصح به صصور نن وي صصره نن لن  يذهر ي انره  عليه ورص

 الراش؟ فن  نريم  اب  ي  ص حب ه له فر  . هلك ىي مف فر وي شن  ر نن  الرض وبه على يبرى ي فمعننَّ ه نرسم نبي  الرب  هذا

 وسلم  عليه هللا صلى هللا رسو ن  شرحبي ف  فلري "  . وذاك انن له فر ي. ابصا شطط  يحكم ي ربم ارا فاني احكنه  ان ارا فر  

 فين  حكنن فن ن  الصب ح  ىلى وليلتك اللي  ىلى اليوم حكنك فر   « هو؟ ون »   فر  . نمعنتك نن ْيرا راين "ص ىني له فر  

ا كن  لن ن َّ »   وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  فر  . ب ئز ف و رن ًصا ون رف  احن ؟ يَن ر. ل يكن  ن  فر ي فسأل ن . ص حبي س  شرحبي  فر   « عن

صرف  وي الواصش يرص بآ شرحبي  راش عن ىي ينص   ل م فكتر اتوه اللص ك ن ىذا حتى يمعن م  فلم وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  فنرن

يم  الرحنن.  هللا ب.س م»   الكت ر هذا ح. صت  كنتنرن  نن  هنذنا الرَّ نَّ حن سفو ف  النَّب.ي نف انن  هللا.  رن رن م   كن نن  ىن   - ل.ننب  لني  . هف  عن نن ك  رن ٍ  كفّ .  ف.ي -حف كفّ .  َننن  ون

ا ن  بني ضن  ن  صن  رن سنوصنا ن  ون ".يقٍ  ون رن م   فن ض. ٍ  ون لني  . ك عن لنى لن فم   كفل هف  ذنل.كن  وتنر  لٍَّ   انل  ني عن رٍ  كفّ .  ف.ي حف بن لٍَّ   انل فف  رن  ال فف  صن نرٍ  كفّ .  وف.ي حف

لَّ ٍ   «. حف
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صلى هللا عليه وسلم  فتن زعوا عنصه  فر لن الحب ر نو  كو ن ىبوراهيم ىي ي وصيو . و" لون النصو را 
وَن فِييي إِْبييَراِهيَم َوَمييا  ]نوو  كوو ن ىبووراهيم ىي نصووراني . فأنوو ز  هللا ت وو لى   يَييا أَْهييَل اْلِكتَيياِب ِلييَم تَُحيياج 

ِِ أَفَ  تَْعِقلُونَ أُنـزلَِت التَّ   [ ْوَراةُ َواْلْنِجيُل إَِل ِمْن بَْعِد

فَِلييَم  ]ننوو  هووو ح ضوور و"يووص الحوووار بينووي وبيوونكم  [ِعْلييمٌ  بِييهِ  فِيَمييالَُكم َحيياَجْجتُمْ  ُؤََلءِ َهييا أَنييتُْم َهييـ] 

وَن فِيَما لَْيَس لَُكم بِِه ِعْلمٌ  ىبوراهيم ونوسوى عون ابوراهيم الوذش يت لنوون عنوه الحرحيول  بوين [تَُحاج 

هُ يَْعلَُم َوأَنتُْم ََل تَْعلَُمون ]الف سن   وبين نوسى وعيسى ال   سن    66[َواللَـّ

ييرتصر هذا على النو"ف  وب نت    النو"وف  ينت وي ن  وو  اآليو   ف لو"و ئآ تتحوّو  فوي الرور ن 
بنر إلنس ن ك  زن ن ونك ن  ونن هذه ال بر تت ّر  ت رع ن تتبآ ل    ول  لي اذكر هن  روايو  ىلى ع.

وا"   و" ن نآ النبوي  صولى هللا عليوه وسولم نوآ ربو  ولوصن زوبتوه ولوصاً  فشوّك فوي نسوب  الولوص 
ىليه  وراح يشكو ذلك لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  فرو   لوه   يو  رسوو  هللا ىن انراتوي ولوصن 

    ن م.     ؟ "  غمن  اسوص. فر   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  ه  لك نن ىب 
؟ "و      فنون ايون ذلوك ؟ "و     ن وم. "و    ه  في   نون اورق ؟ "    حنر  "    ن  الوان   "    
 ل  

 عر"  نزعه. فر   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  وهذا اللمم ل   عر"  نزعه .
يَُهوِديًّيا َوََل نَْصيَرانِيًّا  َميا َكياَن إِْبيَراِهيمُ ]َم يْبور هللا نبيوه بوأن يروو  ل وم بوأن هللا الوذش ي لوم يروو  

ْسيِلًما َوَميا َكياَن ِميَن اْلُمْشيِرِكيَن َحنِيفًي َكيانَ  ِكنَولَـ ِِْبَراِهيَم لَلَّيِذيَن اتَّبَعُيوُِ ]  69[ا م  إِنَّ أَْولَيى النَّياِس بِي

هُ  َوالَِّذينَ  َذاالنَّبِي  َوَهـ  68[اْلُمْؤِمنِينَ  َوِلي   آَمنُواَواللَـّ
ى  عوون  ووحن "وو   سوو يص بوون ننصووور اْبرن  ابووو الحووو   عوون سوو يص بوون نسووروق  عوون ابووي الض 

 نسروق  
ي ً  ىنَّ ل.كفوّ . ننب.ويّ »  وسولم "و   عن ابن نس وص  رضي هللا عنوه؛ ان رسوو  هللا صولى هللا عليوه  وف

بّ.وي عوز وبو   ل.يو ف رن ْن م  ابوي و ون  ف ليّ.وي ن. نن النَّب.يّ.وينن  وىنَّ ون ِِْبَراِهيَم  ]. َوم "ورا   «ن. إِنَّ أَْولَيى النَّياِس بِي
ُ َوِلي  اْلُمْؤِمنِينَ   .[ لَلَِّذيَن اتَّبَعُوُِ َوَهَذا النَّبِي  َوالَِّذيَن آَمنُوا َوّللاَّ

ْن أَهْ ] نزلن في ن  ذ بن بب  وحذي   بن الينن وعنو ر بون   [ِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضل ونَُكمْ َودَّت طَّائِفَةٌ ِمّ
َوَما يُِضل وَن إَِلَّ أَنفَُسيُهْم ]ي سر حين صع هم الي وص نن بني النضير و"ريم  وبني "ينر   ىلى صين م  

ميً بأن سو م صون ان ىن م نن ْم  س ي م إلضم  النؤننين  ىنن  يوزصاصون ضو 67[َوَما يَْشعُُرونَ 

ذلوك يوزصاصون عنرو ً فوي الضوم  يش رون  لن ن  يشلل م هو كي ي  ىضم  النؤننين  ونن ْم  

عنووصن  يَبوون الحووق نوون كوو  ب نوور    91[يَييا أَْهييَل اْلِكتَيياِب ِلييَم تَْكفُييُروَن بِآيَيياِت اللَّييـِه َوأَنييتُْم تَْشييَهُدونَ ]

الذش يحض م علوى الت بور ننو  هوم فيوه ل ل وم [ِلمَ ]ؤا  ويتبرى للك فرين الحبج  يتكرر توبيه الس
ي رلووون  فيتكوورر السووؤا  نووران عصيووص   فيبلووغ هللا نبيووه كووي يوبووه ىلووي م هووذا السووؤا  النكوورر بووأصا  
الت بر  فيذّكرهم بأن م يك رون برصص الك ر  وهم يشو صون الحوق الوذش اتوى بوه نحنوص  سووا  نون 

 نو  الصلو  علوى نبوي  نحنوص صولى هللا عليوه وسولم. َوم شْصه  او نن التورا  واإلنبي  حيول في
يَيا أَْهيَل اْلِكتَياِب ِليَم تَْلبُِسيوَن اْلَحي َّ بِاْلبَاِطيِل ]بتكرار السؤا  ع  وبه  ْر نن حض م علوى ال بور 

اللوبس هنو  هوو النووارا   فوأن تفلوبس بسوصك  ي نوي انوك تووارش  90[َوتَْكتُُموَن اْلَح َّ َوأَنتُْم تَْعلَُميونَ 

سصك  وكلن  عرا  تحن البستن   اش ان حرير  ابس صن  تكنون ْلوف اللبو س  ف وؤي  يْف وون الحوق ب
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بلب س الب ط   لكن الص  الَ بون  هوو الحوق  والنتحوّرك هوو الب طو   كنو  ان الصو  الَ بون هوو 
 البصن  والنتحّرك هو اللبس.

يييْن أَْهيييِل اْلِكتَيييابِ ] بووو لرر ن  [آِمنُيييوا بِالَّيييِذي]لكتووو ر لوووب ض "ووو   ب وووض اهووو  ا [َوقَالَيييت طَّائِفَيييةٌ ِمّ
او   [َوْجيهَ النََّهيارِ ]النسولنين نون اتبو   نحنوص صولى هللا عليوه وسولم   [أُنِزلَعَلَيى الَّيِذيَن آَمنُيوا]الذش 

َوََل تُْؤِمنُوا ]اش ْ صعوهم حتى ترّصوهم عن ىين ن م. َم  94[َواْكفُُروا آِقَرُِ لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ ]الن  ر  

لنن ترك نحنصاً صلى هللا عليه وسلم  وتب كم فين  انتم فيه. وذلوك حتوى يتْوذوا  [إَِلَّ ِلَمن تَبَِع ِدينَُكمْ 
نن هؤي  اورا" ً رابح  بأيصي م  فيح ببون ب م الن س بوأن هوؤي  الوذين صْلووا صيون نحنوص  هو هم 

بوه  فْربووا ننوه وتب ونو   ْربوا ننه ن صنين  وهم اولوى ب وذا الوصين  كوون م علنووه  فلوم يرتن ووا 
 فاذن نحن على صوار  وهم على ْطأ  وهذا بره نن .

وون ي صيووه هللا  ييضووله احووص راا ابوون عبوو س [اللَّييـهِ  ُهييَدى إِنَّ اْلُهييَدى]يوو  نحنووص ل ووؤي  [قُييْل ] ىن نن
 ]ول و  ابون عبو س اسوتنص فوي تأويلوه ىلوى ان وم "و لوا "  رضي هللا عن ن  ان ن ن ه   الوصين صيون هللا

ولم يرولوا  لنن تبآ صين هللا  فذاك هو صيون م  وهوذا هوو صيون هللا. يوأنر هللا نبيوه ان [ِلَمن تَبَِع ِدينَُكْم 

لم ير   لي صيني  لن الصين عنص هللا واحوص  اإلسومم  6الك فرون[لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِدينِ ]يرو  للك فرين 

 الذش اتى به بنيآ الرس .
ثْلََميييا أََحيييدٌ  أَن يُيييْؤتَى] وُكمْ  أَوْ  أُوتِييييتُمْ  ِمّ ايّ يْبوووروا النسووولنين بنووو  فوووي التوووورا  [ُكْم ِعنيييَدَربِّ  يَُحييياج 

واإلنبيوو   لن ذلووك سوويكون حبوو  للنسوولنين علووي م  ولووذلك يْ ووون نوو  لووصي م ب ووذا الشووأن عوون 
يُْؤتِييِه َمين يََشياُء َواللَّيـهُ  إِنَّ اْلفَْضيَل بِيَيِد اللَّيـهِ ]   -ل وم - [قُيلْ ]النسلنين  فيبويّن هللا فوي حصيَوه لنبيوه 

  93[َواِسٌع َعِليم

 ىن هللا الذش فّض  عليكم بأن علّنكم  " صر ان ي ّض  علي م ايض ً بأن ي لّن م ن  تْ ونه عن م 
هُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم ] ً  92[يَْقتَص  بَِرْحَمتِِه َمن يََشاُء َواللَـّ  على الن س بني  
ِِ إِلَْياَ َوِمْن أَْهِل ] ي يص لك ن لك الكَيروذلك لنه انين نَو  عبوص  [اْلِكتَاِب َمْن إِن تَأَْمْنهُ بِِقنَطاٍر يَُؤِدّ

 هللا بن سمم اوصعه رب  ال   ون ئتي او"ي  ذهب ً فأصاه  ىليه.
ِِ إِلَْييَا إَِلَّ َميا ُدْميَت َعلَْييهِ ] يْن إِن تَأَْمْنيهُ بِيِدينَاٍر َلَّ يُيَؤِدّ لنوه ْو ئن  ن نو  كو ن هوذا [قَائًِميا َوِمْنُهم مَّ

 الن   "ليمً نَ   ك ر بن الشرف الذش  استوصعه "رشي صين راً فأنكره عليه. 
واْرا ابن ابي ح تم عن ن لك ين صين ر "    ىنن  سني الصين ر لنوه صيون  ونو ر  "و    ن نو ه ان 

 نن اْذه بحره ف و صينه  ونن اْذ بلير حره فله الن ر.
الْطير في ت ريْه عن علي بن ابي ط لر انه سئ  عن الصرهم لمن سوني صرهنو ً  وعون واْرا 

الصين ر لمن سني صين راً؟ "    ان  الصرهم فك ن يسنى صارهم  وىن  الوصين ر فضوربته النبووس فسوني 
 صين ر

م َمَوو  ي يكلن ووم هللا يوووم الري نوو  وي ينموور ىلووي م وي يووزكي م ول ووم عووذار الووي» وفووي الحووصيل  
رب  حلف ينين  على نو   نسولم ف "تط وه  وربو  حلوف علوى ينوين ك ذبو  ب وص صوم  ال صور انوه 
اعطووي بسوول ته اكَوور ننوو  اعطووي وهووو كوو ذر  وربوو  ننووآ فضوو  ن لووه. فووان هللا ت وو لى يرووو   اليوووم 

 . «انن ك فض  ن  لم ت ن  يصاك 
وز العورا  في صحيه البْ رش و"   الليل حصَني ب  ر بن ربي    عون عبوص الورحنن  نف بون هفر 

وون  بنن.ووي  ووم ن. بف عوون ابووي هريوور  رضووي هللا عنووه  عوون رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم اننَّهف ذنكنوورن رن
ن ن  ائ.ي ن سنأ رن . فنرنو  ن كن نى   بن  ضن  ى.س  صفهفم  و . صنا . افش  يننو ٍر  فنرنو  ن ائ ت.ن.ي ب. لش و ن ول. نهف انل وفن ص. ائ.ي ن انن  يفس  ورن بنن.وي ى.س 
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 . َّّ وٍ  نف ب.و  فن ن ن  ى.لني وه. ى.لنوى انبن . فنوصن وصن" نن . كن .وويم. "نو   ن صن َّّ . "نو  ن كن نى ب.و  يًصا. "نو  ن ائ ت.ن.ي ب. ل كن .يو . ى   شنو . سنوون 
ش انبَّ  و . الَّوذ. لني وه. ل.ألبن و  ينر وصنمف عن كنبف ن كنبًو  ينر  ر  سن نن وتننن تنوهف  َفومَّ ال  وى حن بن ور. فنرنضن ان ف.وي ال بنح  رن ْن وص  فن لنوهف  فنلنوم  ينب.
وجن  بَّ ب.ه.  َفومَّ زن و ح. ن وهف ى.لنوى صن ي ن ً ن. ح. صن ينن ٍر  ون ْن ن ف.ي ن  انل فن ص. نص  هن  فنأ شنبن ً فنننرنرن ْن ذن  ْن ن بً   فنأ ك. ر  و ن ن    نن ض. و  نن

لن  ن ف ففمنً  لنمف اننّ.ي استنس  مَّ ى.نَّكن تن   ر.  فنرن  ن اللَّ ف نلنن.ي كن .ويم فنرفل ونف كن نى َفمَّ انتنى ب. ن  ى.لنى ال بنح  وأ يننو ٍر فنسن   انل وفن ص.
وص نف ان  ى.نّ.وي بن ن وين ب.وكن  ون ض. يًصا فنرن . شنو . َّّ يًصا   فنرفل ونف كن نى ب.و  نلنن.ي شنو . أ سن ين ب.كن . ون ض. . كن .يم فنرن َّّ وصن ب.  ن  انب.

ى.نّ.ي ر   ون ش لنهف فنلنم  ان" ص. كنبً  انب  نلف ى.لني ه. الَّذ. ر  ون  ف.يوه.  َفومَّ  نن لنبن تَّوى ون ور. حن و  ف.وي ال بنح  وى ب. ن نن تفكن ن  . فنرن صنع  وتنو  اس 
ولن نهف ينن مفورف  ش كنو نن انس  و ف الَّوذ. بف ان الرَّ ورن ْن ه.  فن اف ى.لنوى بنلنوص. ورف  ْ كنبًو  ين ر  سف نن وتنن. هفون ف.ي ذنل.وكن ينل  فن ون  لن نو َّ ان صنرن

يئفوهف ب.نن ل.وه.  فنوا.ذنا ب.  كنبًو  ينب. ر  وو  ن نن وصن ال نن بن هن  ون و  كنسنورن طنبًو   فنلننَّ ل.وه. حن وذنهن  له  ْن ن وو  ف  فنأ و  ال نن وبن . الَّت.وي ف.ي ن شن ْن ل 
وًصا  ل ونف بن ه. و  ز. . نن ّللاَّ "نو  ن ون يننو ٍر  ون نل ف. ص. نتنو ه بوأ ن وهف  فنأ ش كنو نن تنسنولَّف ن. من الَّوذ. ي ن ن  َفمَّ "نص. الصَّح. لنور. ون ف.وي طن

كنٍر آلت.ينكن ب.  ر  ٍ ؟ "نو  ن انلنم  نن . "ن  ن هن   كفن نن بن َن نن ى.لنويَّ ب.شنوي  ش انتني نف ف.يه. كنبً  "نب  ن الَّذ. ر  ص نف نن بن نن ل.كن  فننن  ون
وبن  شن ْن ش بن َن ونن ف.وي ال  ن "نوص  انصَّا عنن وكن الَّوذ. كنبً  "نب  ن هنوذنا؟ "ن  ن فنوا.نَّ ّللاَّ ر  ص  نن كن اننّ.ي لنم  انب. ب.ر   ْ ف ف   .   فن ا ور.  ن صن

ًصا  اش. ينن ٍر رن نل ف. ص.  “.ب.أ
يِّيينَ  فِيي َعلَْينَيا لَْيسَ  قَالُوا بِأَنَُّهمْ  ِلاَ ذَ ] ي نوون بو لنيين  ال ورر  وسوبي   بن نوى حوق  [َسيبِيلٌ  اأْلُِمّ

وبووذلك فووان م يسووتحلّون انوووا  ال وورر  ويرولووون بأن وو  ْووم  ل ووم  َووم ينسووبون ذلووك ىلووى هللا عنووصن  
َويَقُولُيوَن َعلَيى اللَّيـِه اْلَكيِذَب َوُهيْم ] حوه هللا فوي كتوب م  فيْبور هللا نبيوه عون ذلوك يرولون بأن ذلوك اب

 98[يَْعلَُمونَ 

"   الكلبي  " لن الي وص ىن النوا  كل   ك نن لن  فن  في يص ال ورر نن و  ف وو لنو  وىننو  ملنونو  
 وغصبون  فم سبي  علين  في اْذن  ىي ه نن م.

و"وو   الحسوون وابوون بووريج ونر توو   بوو يآ الي وووص ربوو ي نوون النسوولنين فووي الب هليوو  فلنوو  اسوولنوا 
تر ضوهم بري  انووال م فرو لوا  لويس لكوم علينو  حوق  وي عنوصن  "ضو   لنكوم توركتم صيونكم  وانرطوآ 
 ال  وص بيننوو  وبيوونكم واصعوووا ان وم وبووصوا ذلووك فووي كتوب م فكووذب م هللا عووز وبوو  و"و   عووز نوون " ئوو  

ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَْعلَُمونَ  ]  [ َويَقُولُوَن َعلَى ّللاَّ
ِِ  َمييْن أَْوفَييى]ورصن كاب بوو  بتأكيووص كووذب م علووى هللا [بَلَييى ]يبوويّن هللا  ِِنَّ  َواتَّقَييى بِعَْهييِد  يُِحييب   اللَّييـهَ  فَيي

ً [َمنْ  ]و 96[اْلُمتَِّقينَ  ِِ  أَْوفَيى]ولويس  ،  شنلن الن س بني   نوآ النسولنين فحسور  بو  [َواتَّقَيى بِعَْهيِد

 نآ الك فرين ايض ً. 

ِه َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَِليً  أُولَـ]   يَُكِلُّمُهيمُ  َوَلَ  اْْلِقيَرةِ  فِيي لَُهيمْ  َقيَ قَ  َلَ  ئِاَ إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد اللَـّ

هُ    77[أَِليمٌ  َعَذابٌ  َولَُهمْ  يَُزِكّيِهمْ  َوَلَ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  إِلَْيِهمْ  يَنُظرُ  َوَلَ  اللَـّ

اْرا احنص وعبص بن حنيص والنس ئي وابن بريور وابون الننوذر والطبرانوي والبي روي فوي الشو ر 
كو ن بوين انورئ الرويس وربو  نون حضورنون ْصوون  »وابن عس كر عن عصش بن بحيور  "و    

ي فينينو  "و    يو  رسوو  هللا ىن ف رت    ىلى النبي صلى هللا عليوه وسولم فرو   للحضورني  بينتوك وى
حلف ذهر بأرضي فر   رسو  هللا صلى هللا عليه وسولم  نون حلوف علوى ينوين ك ذبو  ليرتطوآ ب و  
حق اْيه لري هللا وهو عليه غضب ن. فر   انرؤ الريس  ي  رسو  هللا فن  لنن ترك   وهو ي لم ان و  

إن اليذين يشيترون بعهيد هللا ]ذه اآليو  حق؟ "    البن ... فرو    اشو صك ىنوي "وص تركت و . فنزلون هو
 ىلوووووووووووووى  ْووووووووووووور اآليووووووووووووو . ل وووووووووووووم ابووووووووووووون بريووووووووووووور.« [وأيميييييييييييييانهم ثمنييييييييييييياً قليييييييييييييي ً 
ان الش ل بن "يس اْتصم هو وربو  ىلوى رسوو  هللا صولى »واْرا ابن برير عن ابن بريج  

هللا عليه وسلم في ارض ك نن في يصه لوذلك الربو  اْوذه  فوي الب هليو  فرو   رسوو  هللا صولى هللا 
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عليه وسلم ا"م بينتك "   الرب   ليس يش ص لي احوص علوى الشو ل "و    فلوك ينينوه فرو   الشو ل  
اآليوو . فنكوو  الشوو ل و"وو    ىنووي اشوو ص هللا  [...إن الييذين يشييترون بعهييد هللا]فووأنز  هللا   نحلووف.

 واش صكم ان ْصني ص صق  فرص ىليه ارضه  وزاصه نن ارض ن سه زي ص  كَير . 
اْرا ابن برير عن الش بي  ان ربمً ا"و م سول ته نون او  الن و ر  فلنو  كو ن  ْوره بو   ربو  

إن الييذين ]او  الن وو ر نوون كووذا  ولوووي النسوو   نوو  ب ع وو  ب  ووأنز  هللا   يسوو ونه  فحلووف لرووص نن  وو 
إن ]واْورا ابون بريور عون عكرنو  "و    نزلون هوذه اآليو  [يشترون بعهد هللا وأيمانهم ثمناً قليي ً 

فوي ابوي رافوآ  وكن نو  بون ابوي الحريوق  وك ور بون  [الذين يشترون بعهيد هللا وأيميانهم ثمنياً قليي ً 
ن اْطبواْرا ابن ابي شيب  نن طريق ابن عوون عون ىبوراهيم ونحنوص والحسون الشرف  وحيي ب

"و لوا  هوو الربو  يرتطوآ نو   الربو   [إن الذين يشترون بعهيد هللا وأيميانهم ثمنياً قليي ً ]في "وله  
 17.بينينه

                                                           
 عليه هللا صلى النبي ىلى كنص  نن ورب  حضرنون  نن رب  ب    »"   حبر بن وائ  عن والترنذش صاوص وابو نسلم واْرا17

 لويس ازرع و  يوصش في ك نن ارض هي  الكنصش "  . لبي ك نن ارض على غلبني "ص هذا ىن هللا رسو  ي   الحضرني فر   وسلم

 ي فو بر الربو  ىن هللا رسوو  يو   فرو   ينينه فلك  "  . ي  "   بين ؟ الك  للحضرني وسلم عليه هللا صلى النبي فر   حق  في   له

 وسولم عليوه هللا صولى هللا رسوو  فر   ليحلف ف نطلق ذلك  ىي ننه لك ليس  فر   شي  عن يتور  وليس عليه  حلف ن  على يب لي

ً  ليأكله ن   على حلف لئن  اصبر لن   .«ن رض عنه وهو هللا ليلرين ملن 

 عليوه صولى هللا رسوو  ىلى اْتصن  حضرنون  نن و ْر كنص   نن ربمً  ان» "يس بن الش ل عن ن ب  وابن صاوص ابو واْرا

. ي  "و   بينو ؟ لوك هو   فرو   يوصه فوي وهوي هوذا ابوو اغتصوب   ارضي ىن هللا رسو  ي   الحضرني فر   الينن نن ارض في وسلم

 نو يً  احوص يرتطوآ ي  وسولم عليوه هللا صولى هللا رسوو  فرو   للينين الكنصش فت يأ. ابوه اغتصب   ارضي ان   ي لم ن  وهللا احل ه ولكن

 .«ارضوووووووووووووووووووووووه هوووووووووووووووووووووووي  الكنوووووووووووووووووووووووصش فرووووووووووووووووووووووو   ابوووووووووووووووووووووووذم وهوووووووووووووووووووووووو هللا لروووووووووووووووووووووووي ىي بينوووووووووووووووووووووووين

 فوي وسولم عليوه هللا صولى النبوي ىلوى ربمن اْتصم  »"   نوسى ابي عن حسن بسنص والطبراني ي لى وابو والبزار احنص واْرا

ً  بينينوه ا"تط  و  هوو ىن  فرو   بأرضي يذهر ىذن  و"   اآلْر فضج احصهن  ينين فب   حضرنون  نن احصهن  ارض  كو ن ملنو 

 .«فرصه  اآلْر ورو   "   اليم  عذار وله يزكيه  وي الري ن   يوم ىليه هللا ينمر ي ننن

 ك و ر  لويس الوذش الوذنر نون ن وص كنو   "و   نسو وص ابون عون سوننه فوي والبي ري وصححه والح كم نسنصه في ننيآ بن احنص واْرا

 .الرب  ن   بينينه يرتطآ الرب   فر   اللنوس؟ الينين ون   "ي  اللنوس الينين

 بوين الحوج فوي وسولم عليوه هللا صولى هللا رسوو  سون ن  البرصو   بون الحورل عن وصححه والح كم والطبراني حب ن ابن واْرا

ً  او نرتين غ ئبكم ش هصكم ليبلّ.غ. الن ر نن نر صه فليتبّوا ف بر  بينين اْيه ن   ا"تطآ نن  »يرو  وهو البنرتين  .«َمَ 

 .«ب لن   تذهر ال  بر  الينين  "   وسلم عليه هللا صلى النبي ان» عوف بن الرحنن عبص عن البزار واْرا

ين  نن  ليس  وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  "    »"   هرير  ابي عن البي ري واْرا ً  اعب  هو به هللا عفص.  ونو  البلوي  نن عر ب 

ً  اسر  فيه هللا افطيآ شي  نن  .«بم"آ الصي ر تص  ال  بر  والينين. الصل  نن َواب 

 نو   ا"تطوآ نن  يرو  وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  سن ن» ن لك بن ك ر عن وصححه والح كم اس ن  ابي بن الحرل واْرا

 .«الري ن  يوم ىلى شي  يليره  ي "لبه في سوصا  نكت  ك نن ك ذب  نسلم بينين نسلم انرئ

 بينينوه نسولم نو   ا"تطوآ نون  وسولم عليوه هللا صولى هللا رسوو  "و    »"   عتيك بن ب بر عن وصححه والح كم الطبراني واْرا

م ً  وىن هللا رسو  ي   فري . الن ر له واوبر البن  عليه حرَّ ً  وىن  "   يسيراً؟ شيئ   .«سواك 

 عليوه هللا صولى هللا رسوو  ان الحو رَي َ لبو  بون ىيو س ان نو  ابوي عون ن ب  وابن والنس ئي ونسلم واحنص س ص وابن ن لك واْرا

م الن ر له هللا اوبر فرص بينينه نسلم انرئ حق ا"تطآ نن  "   وسلم ً  كو ن وىن  "و لوا. البنو  عليوه وحورَّ  هللا؟ رسوو  يو  يسويراً  شويئ 

ً  كوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ن وىن  »"ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ً  اراك نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون "ضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويب   .«َمَوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 انو  وي عبوص الننبور هوذا عنوص يحلوف ي  »وسولم عليه هللا صلى هللا رسو  "    "   هرير  ابي عن صحيه بسنص ن ب  ابن واْرا

 .«الن ر له وببن ىي رطب  سواك على ولو  َن  ينين على

 عنوص  َنو  ينوين علوى حلوف نون  وسولم عليوه هللا صولى هللا رسوو  "و    »"و   هللا عبوص بون بو بر عون حب ن وابن ن ب  ابن واْرا

 وسولم عليوه هللا صلى ع صه على الينين ك نن  والْط بي عبيص ابو "  « اْضر سواك على ولو. الن ر نن نر صه فليتبّوا هذا ننبرش

 .الننبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور عنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووص
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يآ  حصَن  العنو   عون ابوي صو له  عون ابوي هريور  رضوي هللا عنوه  ك. "   اإلن م احنص حصَن  ون
ي »  رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم "   "و    م   ون ي ينن مفورف ىلنووي  . و  ون من ال ر.ين نن ف ينوو  وم  ّللاَّ لّ.نف ف َنمَنو ت ي يفكن

ل  نٍ  بن  صن ال   لنفن عنلنى س. بف ت حن رن هف  ون ن صن ننآن اب نن السَّب.ي . فنض  ن نن ٍ  ع. بف ت نن م  ولن م عذارت اليم رن ي . ّك. ور. يفزن  نص 
بً  ين  ن.ي - ه. لنم  ينف. لنهف  -كن ذ. ى.ن  لنم  يف  ط. فنى لنهف  ون بف ت بن ينآن ى.نن ًن   فنا.ن  انع طن هف ون رن   18«ون

قُولُيوَن َوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَِريقًا يَْلُووَن أَْلِسنَتَُهم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسيبُوُِ ِميَن اْلِكتَياِب َوَميا ُهيَو ِميَن اْلِكتَياِب َويَ ]

ِه اْلَكِذَب َوُهْم يَْعلَُمونَ ُهَو ِمْن  ِه َويَقُولُوَن َعلَى اللَـّ ِه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَـّ  78 [ِعنِد اللَـّ

يلوووون  اش ييرراونووه علووى وب ووه الصووحيه  "يفحووصَون فووي "را تووه ىعوب بوو ً وذلووك نوون ْووم  
ِميَن اْلِكتَياِب َوَميا  ]النسولنون تشكي  الكلن  تشكيمً نلتوي ً بن  يوحي بو لن نى النلتووش حتوى يحسوبه 

 [ُهَو ِمَن اْلِكتَابِ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

 وتنحووق السول   تن وق الك ذبو  الينوين ىن  يروو  وسوولم عليوه هللا صولى هللا رسوو  "و    »"و   هريوور  ابوي عون الورزاق عبوص واْورا

 .«الكسر

 ال صص  وتر  الرحم  ت رم ال  بر  الينين ىن  يرو  وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  سن ن  »"   سويص ابي عن الرزاق عبص واْرا

 .«بم"آ الصي ر وتص 

 هللا  يكلن وم ي َمَو   »"و   وسلم عليه هللا صلى النبي عن هرير  ابي عن والص  ن السن   في والبي ري ونسلم البْ رش واْرا

ً  حلف رب   اليم عذار ول م ىلي م  ينمر وي  بسول ته اعطوي انوه ال صور ب ص ينين على حلف ورب  ف "تط ه  نسلم ن   على ينين 

 .«يصاك ت ن  لم ن  فض  نن ن كن  فضلي انن ك اليوم  يرو  سبح نه هللا فاذن ن   فض  ننآ ورب  ك ذر  وهو اعطي نن  اكَر

 علوى حلف نن  يرو  ك ن انه حصين  بن عنران عن وصححه والح كم برير وابن صاوص وابو حنيص بن وعبص الرزاق عبص واْرا

  ل وم "و   وسولم؟ عليوه هللا صولى هللا رسوو  نن سن ته شي   " ئ  له فر  . الن ر نن نر ص  فليتبّوا اْيه ن   ب   يرتطآ ف بر  ينين

 .اآلي [ واين ن م هللا ب  ص يشترون الذين ىن] "را َم ذلك لتبصون ىنكم

 علوى ف صعون ك  و  فوي باشو    ان وذ و"وص ىحوصاهن  فْربن بين  في تْرزان ك نت  انراتين ان نليك   ابي ابن عن البْ رش واْرا

 "ووم صنو   لوذهر بوصعواهم النو س يف طوي لوو  وسولم عليوه هللا صولى هللا رسوو  "  » عب س ابن فر   عب س ابن ىلى فرفآ الْرا 

 .«ف عترفن فذكروه . اآلي ...[ هللا ب  ص يشترون الذين ىن] علي   وا"روا ب هلل  ذكروه  وانوال م

. الكبو ئر نون ال و بر  الينوين ىن  "و   النسير بن س يص عن الننذر عن الننذر وابن برير وابن حنيص بن وعبص الرزاق عبص واْرا

ً  واين ن م هللا ب  ص يشترون الذين ىن] تم َم  .["ليمً  َنن 

 فبور ينوين يل ور ي الوذش الوذنر نون ان وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  نآ ونحن نرا كن   "   نس وص ابن عن برير ابن واْرا

 .صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حب   في ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 هللا بوأن وذلوك كت يوه  بوين ووب ه الري ن  يوم هللا اتى به الن س يتأك  الرر ن "را نن  "   النْ ي ىبراهيم عن ح تم ابي ابن واْرا

ً  واين ن م هللا ب  ص يشترون الذين ىن] يرو   .["ليمً  َنن 

 .لحووم عليووه عمووم ووب ووه الري نوو  يوووم بوو   بووه يأْووذ الروور ن "وورا نوون  "وو   زاذان عوون النصوونف فووي شوويب  ابووي ابوون واْوورا

 "و    »"و   ذر ابوي عون اإلينو ن شو ر فوي والبي ري ن ب  وابن والنس ئي والترنذش صاوص وابو ونسلم حنيص بن وعبص احنص واْرا

 ىزاره  النسوب   الويم عوذار ول وم يوزكي م  وي الري نو   يووم ىلوي م ينمور وي هللا  يكلن وم ي َمَو   وسولم عليوه هللا صلى هللا رسو 

 .«والننووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ن الكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ذر  بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لحلف سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ته والنن وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق

ي م  وي الري نو   يووم هللا يكلن وم ي َمَو   وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  "    »سلن ن عن اإلين ن ش ر في البي ري واْرا  يوزّك.

 بينينه ىي يشترش وي بينينه ىي يبيآ فم بض ع  له هللا ب   ورب  نستكبر  وع ئ  زاٍن  اشنط  اليم عذار ول م
 رواه ابو صاوص  والترنذش  نن حصيل وكيآ  و"   الترنذش حسن صحيه .18
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 الباب الثانــي عشر
 ميثاق النبيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في هذه النرحل  يتحّصل هللا ب  َن ؤه  للنبي صلى هللا عليه وسولم عون صولر الن نو  التوي ب و  
هللا النبي   نن ابل    وهنو  يفطلوآ هللا ْو تم رسوله علوى الن و م التوي "و م ب و  رسو  هللا وانبيو ؤه نون 
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هُ ]"بله. يرو  في نست   هذا الحصيل   ةَ ثُيمَّ يَقُيوَل َما َكاَن ِلبََشٍر أَن يُْؤتِيَهُ اللَـّ اْلِكتَياَب َواْلُحْكيَم َوالن بُيوَّ
بَِمياُكنتُمْ  َربَّيانِيِّين ُكونُيوا ِكنِللنَّاِس ُكونُوا ِعبَاًدا ِلّي ِمن ُدوِن اللَّيـِه َولَيـ  ُكنيتُمْ  َوبَِميا اْلِكتَيابَ  تُعَِلُّميونَ  َِ

 ٩٤[تَْدُرُسونَ 

"ي  ان ربمً "   للنبي  ي  رسو  هللا نسلم عليك كن  يسولم ب ضون  علوى ب وض  افوم نسوبص لوك؟ 
ي ينبلووي لحووص ان يسووبص لحووص نوون صون هللا  ولكوون اكرنوووا نبوويكم  فروو   عليووه الصووم  والسوومم  

 واعرفوا الحق لهله .
نوو  او سوو يص بوون ك ر. بنيوور  عوون ابوون  "وو   نحنووص بوون ىسووح ق  حصَن  نحنووص بوون ابووي نحنووص  عوون ع. بف

ي  حين ابتن ون الحبو ر نون الي ووص والنصو را نون اهو  نبوران   م. عب س "   "   ابو رافآ الرفرن
عنووص رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم وصعوو هم ىلووى اإلسوومم اتريص يوو  نحنووص ان ن بووصكن كنوو  ت بووص 

ذاك تريوص ننو   النص را عيسى ابن نريم؟ فر   رب  نن اه  نبران نصراني يرو   لوه الورئيس اون 
نن ن ذن هللا. ان  نن  بفصن غني ورن    ي  نحنص  وىليه تصعونن ؟ او كن  "  . فر   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

ن.ووي  رن نن.ووي  وي ب.ووذنل.كن اننن وو  ب.ووذنل.كن بن َن ه  نن بنوو صن . غني وور. رن ب. . . او كنوو  "وو   صوولى هللا عليووه   هللا.  او ان  ننووأ نف
ُ اْلِكتَيياَب َواْلُحْكييَم  ] عووز وبوو  فووي ذلووك نوون "ول نوو   وسوولم  فأنوو ز  هللا َمييا َكيياَن ِلبََشييٍر أَْن يُْؤتِيَييهُ ّللاَّ

ةَ   اآلي    [ َوالن بُوَّ
يوون وغيوور واحووص  اش حكنوو   علنوو   حلنوو  . و"وو     [ُكونُييوا َربَّييانِيِّينَ ]و  ز. "وو   ابوون عبوو س وابووو رن

بيووور  و"تووو ص   وعطووو    ش عووون ابووون عبووو س  وسووو يص بووون بف و. الحسووون وغيووور واحوووص فر     وكوووذا رف
 .الْراس ني  وعطي  ال وفي  والربيآ بن انس. وعن الحسن ايض  ي ني اه  عب ص  واه  تروا

ذلك ان "ري  والصو بئ   [ُكْم أَن تَتَِّقذُوا اْلَمَ ئَِكةَ َوالنَّبِيِّيَن أَْربَابًاَوََل يَأُْمرَ ]وليس هذا فحسر  ب  
أَيَييأُْمُرُكم ]"وو لوا  النمئكوو  بنوو ن هللا  و"وو   الي وووص والنصوو را فووي النسوويه وعفزيووز "ووول م. يبوويّن هللا 

ْسِلُمونَ   81[بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَنتُم م 
ن في ىْراا الن س نون الك ور ىلوى اإلينو ن  ولويس فوي ىْوراب م نون فن ن  النبي   والرس  تكن

 اإلين ن ىلى الك ر
هُ ِميثَاَق النَّبِيِّينَ ] اْذ هللا علي م ال  ص  يروو  علوي بون ابوي ط لور  لوم يب ول هللا نبيو   [َوإِْذ أََقَذ اللَـّ

نفنَّ بوه ولوئن بف ول وهوم  صم ونن ب صه ىي اْذ عليه ال  ص في انر نحنص  واْذ ال  ص على "ونه ليؤن. 
 احي   لينصرنه.

ن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ] َصِدٌّق ِلَّما َمعَُكيْم لَتُيْؤِمنُنَّ بِيِه  ]-ْ تنكم نحنص - [لََما آتَْيتُُكم ِمّ م 
ونب هووص  والربيووآ  و"توو ص   "وو   ابوون عبوو س  [إِْصييِري َذِلُكييمْ  َولَتَنُصييُرنَّهُ قَيياَل أَأَْقييَرْرتُْم َوأََقييْذتُْم َعلَييى

َن الشَّاِهِدينَ ]والسصش ي ني ع صش   80[قَالُوا أَْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمعَُكم ِمّ
يفحتنو  هنو  ان النتوولي هوو الوذش يتبوآ نبيوه  لن 84[اْلفَاِسيقُونَ  ُهيمُ  فَأُولَـئِاَ  َذِلاَ  بَْعدَ  فََمن تََولَّى]

هللا  ف ؤي  اْذ هللا علي م النيَو ق  والوذش يحيوص عون نيَو ق نبيوه نوآ  النبي   يينكَون ع وصهم نآ
 هللا يكون ف سر ً. 

هِ ] يَْبهُوَن َولَيهُ أَْسيلََم َمين فِيي السَّيَماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعيا َوَكْرًهيا َوإِلَْييِه ]اإلسمم   [أَفَهَْيَر ِديِن اللَـّ
 [يُْرَجعُون

ِه َوَما أُنِزَل َعلَْينَا َوَما أُنِزَل َعلَيىآَمنَّا ]ي نحنص   [قُلْ ]  َويَْعقُيوبَ  َوإِْسيَحاقَ  َوإِْسيَماِعيلَ  إِْبيَراِهيمَ  بِاللَـّ
بِِّهيمْ  ِمين َوالنَّبِي يونَ  َوِعيَسيى َواأْلَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى وهوذا ب لنر بو  بنَ بو  النيَو ق نون النبوي  [رَّ

يْنُهمْ ]بتصصيق نو  اتوى بوه النبيو   والرسو  نون "بلوه   ُق بَيْيَن أََحيٍد ِمّ كنو  لوو ان وم نبوي واحوص   [ََل نُفَيِرّ
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نفصبه في ىسمنن  لربن  شْص ً واحوصاً  حيول يبن نو  بني و ً هوصش  82[ُمْسِلُمونَ ]لربن   [َونَْحُن لَهُ ]

ْسَ مِ ]به هللا للن س  هللا الذش ارسلن  ََْيَر اْْلِ ً ]صين هللا الذش نشترك بني  ً في حنله  [َوَمن يَْبتَغِ   [ِدينًا
فَلَين ]فيبتص  شيئ ً نن عنصه  ويس ى ىلوى اإلْوم  بكو  هوذه الرواعوص والنووازين التوي ارسو ه  هللا 

هوذه اآليو  نزلون فوي اَنوي عشور ربوم  يفوروا ان  88[يُْقبََل ِمْنهُ َوُهيَو فِيي اْْلِقيَرِة ِميَن اْلَقاِسيِرينَ 

ارتص وا عون اإلسومم وْربووا نون النصينو  واتووا نكو  ك و را  نون م الحو رل بون سوويص النصو رش  
 فن زلن في م

ََْيَر اْلْس ِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنه َوُهَو فِي اْلِقَرِة ِمَن اْلَقاِسِرين ]   [َوَمْن يَْبتَغِ 
ُسيوَل َحي ٌّ َوَجياَءُهُم اْلبَيِّنَياُت َواللَّيـهُ ََل َكْيَف يَْهِدي ] هُ قَْوًما َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهْم َوَشيِهُدوا أَنَّ الرَّ اللَـّ

"   ابن برير حصَني نحنص بن عبص هللا بون بزيوآ البصورش  حوصَن  يزيوص  86[يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ 

يآ  حصَن  صاوص بن ابي هنص  عن  رن عكرن   عن ابن عبو س "   كو ن ربو  نون النصو ر اسولم بن زف
 َم

ولفوا لوي رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ه   ارتص ولحق ب لشرك  َم نصم  فأرس  ىلى "ونه ان سن
ُ قَْوًما َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهمْ  ]لي نن توب ؟ "   فن زلن   وا إَِل الَّيِذيَن تَيابُ  ]ىلوى "ولوه   [ َكْيَف يَْهِدي ّللاَّ

ََفُوٌر َرِحيمٌ   ِمْن بَْعِد َذِلَا َوأَْصلَُحوا  َ ِِنَّ ّللاَّ  . [ فَ
وهكوووذا رواه النسووو ئي  وابووون حبووو ن  والحووو كم  نووون طريوووق صاوص بووون ابوووي هنوووص  بوووه. و"ووو   

 الح كم صحيه اإلسن ص ولم يْرب ه .
يص العورا  عون نب هوص "   بو    نن الحو رل و"   عبص الرزاق اْبرن  ب  ر بن سلين ن  حصَن  حف

يص فأسلم نآ النبي صلى هللا عليوه وسولم  َوم ك ور الحو رل فربوآ ىلوى "ونوه فأنو ز  هللا فيوه   بن سفون
ُ قَْوًما َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهمْ  ] ِِنَّ   ]ىلى "وله   [ َكْيَف يَْهِدي ّللاَّ إَِل الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذِلَا َوأَْصلَُحوا فَ

 َ "   فحنل   ىليه رب  نن "ونه فرراهو  عليوه. فرو   الح رل ىنوك وهللا نو  علنونف  [ ِحيمٌ ََفُوٌر رَ   ّللاَّ
لصصوق  وىن رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم لصوصق ننوك  وىن هللا لصوصق الَمَو . "و   فربآ 

سفنن ىسمنه .  الح رل فأسلم فحن

ُسوَل َح ٌّ َوَجاَءُهُم اْلبَيِّنَاتُ َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهْم َوَشِهُدوا ]الذين [ئِاَ أُولَـ]  ولبَوا َ بتين علوى [أَنَّ الرَّ

ك رهم وارتصاصهم عن اإلين ن؛ول   هذا يشوير ىلوى شوي  نون ايسوتكب ر لوصا هوؤي  الوذين ارتوّصوا 
عن الصين ب ص ان  ننووا بوه  وىن كو ن كو  شوي  يوصعو للوصْو  فوي الوصين  فمشوي  يبورر الْوروا 

وت وو لى عوون الووصين  نوون ب وو  اْوورا ف ووؤي  يكونووون حبوو  لووصا الك وو ر  عنووه  فووذلك الووذش اسووتكبر
 كون م ْربوا نن صلر الصين ب ص ان ك نوا فيه  وك نوا بنوصه  وك نوا بز اً ننه. 

وىذا ك ن هذا في الصين  ف و كذلك في النواطن   عنصن  يْرا النواطن عن نوطنه  ويذهر ىلوى 
نه  فتتم ىصانته ب لْي ن  ال منى  فكذلك هو النرتوّص الوذش ال صو ي شي له السرار  َم يط ن في نوط

ينه  ف ؤي   ينه  ولبنيآ ابن   ص. َجيَزاُؤُهْم أَنَّ َعلَيْيِهْم ]يرتكر ب رتصاصه عن اإلين ن الْي ن  ال منى لص.

ِه َواْلَمَ ئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ  َقاِلِديَن فِيَها ََل يَُقفَّيُف ]َم تستكن  اآلي  الت لي  الن طوف   89[لَْعنَةَ اللَـّ

 . 88[َعْنُهُم اْلعََذاُب َوََل ُهْم يُنَظُرونَ 

هذا حسم يبصا  فيه  ين له النرتوّص  وىذا تأنلنو  صيين ن و ني كلنو ن اآليتوين  سونبصه  نرعبو   
واش شري هو ذاك الذش يرب  على ن سه ذلك  لكن رحن  هللا صون ً هوي الرابحو   وىن كو ن النو س  
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يتس نحون نآ ذاك الذش ارتّص عن وطنه  وو"ف فوي صوف ال وصو  فوان هللا برحنتوه التوي وسو ن ي
 ك 

شوي   ييللوق بو ر التوبو  حتوى فوي وبووه هوؤي  و"وص ف لووا نو  ف لووا  فيسوتَني تبو رك وت و لى 

ِِنَّ  َوأَْصلَُحوا ِلاَ إَِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَْعِد ذَ ]برحنته   هَ  فَ ِحيمٌ  اللَـّ  87[ََفُوٌررَّ
نصنوا  ول له "ص غفرر ب م  اون  ش به  َوم اكتشو وا بوأن م اْطوأوا  فتو بوا  واصولحوا نو  كو ن فوي 

 ن وس م نن فس ص  وع صوا ص لحين في ن وس م  وفي اعن ل م  وفي الن س
انه "     ىن ربم نن النصو ر اسولم َوم ارتوص  ن يفروا عن ابن عب س رضي هللا عن وفي هذا  

لحق ب لشورك َوم نوصم؛ فأرسو  ىلوى "ونوه  سولوا لوي رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم هو  لوي نون و
كيييف »  توبو ؟ فبوو   "ونووه ىلوى رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسولم فروو لوا  هوو  لووه نون توبوو ؟ فنزلوون

. فأرسوو  ىليووه فأسوولم. اْربووه  « َفييور رحيييم» ىلووى "ولووه  « يهييدي هللا قومييا كفييروا بعييد إيمييانهم
كيييف يهييدي هللا ]النسوو ئي. وفووي روايوو   ان ربووم نوون النصوو ر ارتووص فلحووق ب لنشووركين  فووأنز  هللا

فب ول ب وو  "ونوه ىليوه  فلنو  "رئوون عليوه "و    وهللا نوو    [إَل اليذين تيابوا ] ىلوى "ولووه  [قوميا كفيروا 
كذبن رسو  هللا صلى هللا عليه وسولم عون كذبني "وني على رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  وي ا

 .هللا  وهللا عز وب  اصصق الَمَ ؛ فربآ ت ئب   فرب  ننه رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وتركه

ال ونَ  ُهمُ  ئِاَ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بَْعَد إِيَمانِِهْم ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَّن تُْقبََل تَْوبَتُُهْم َوأُولَـ]   71[الضَّ

"   ابو ال  لي   ن زلن في الي ووص والنصو را ك وروا بنحنوص صولى هللا عليوه وسولم لنو  راوه ب وص 
 ىين ن م بن ته وص ته في كتب م َم ازصاصوا ك را ي ني  ذنوب  في ح   ك رهم.

"   نب هص  ن زلن في بنيآ الك  ر اشوركوا ب وص ى"ورارهم بوأن هللا ْو لر م  َوم ازصاصفوا ك ورا اش  
 .ا" نوا على ك رهم حتى هلكوا عليه 

ْلُء اأْلَْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدى]  ـئِاَ أُولَي بِيهِ  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَلَن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهم ِمّ

ن نَّاِصِرينَ  لَُهمْ  يفوروا ان النبوي صولى هللا عليوه وسولم سفوئ  عون عبوص هللا  70[َعَذاٌب أَِليٌم َوَما لَُهم ِمّ

ش الضيفن  وين فك  ال  ني  ويفط م الط  م  ه  ين  ه ذلك؟ فر    ي ى.نَّهف لنوم  ينرفو    ص ع ن  وك ن يفر ر. بن بف
ّر. اغ  .ر   ن الصَّه ر. رن ًن  ن. ين.  ينو  يئنت.ي يوم الّص. ط. ْن  لي 

ني  عون انوس بون ن لوك عون  وو  "   اإلن م احنص حصَن  حبَّ ا  حصَني شف  بن   عون ابوي عنوران البن
و  عنلنوى »  النبي صلى هللا عليه وسلم "    اني نن لنو  كن نن لنكن نن من ال ر.ين نن . انرن ن  انه  . النَّ ر. ينو  بف . ن. يفرن  ف ل.لرَّ

ن   ض. ن. ن  ذنل.كن   "نوص  الر  نن ن. ن كن انه ون ص نف ن. يً  ب.ه. ؟ "ن  ن فنينرفو ف نن نم  . "ن  ن فنينرفو ف "نص  انرن ٍ    انكفن نن نف  تنص.  شني 
كن  نبني نن ى.ي انن  تفش ر. كن ب.ي شني ئً   فنأ ر. ابيك  صنمن اي تفش ر. لني كن ف.ي من   ذ نف عن ْن  19«ان

ح   و  و ص  عون َ بون  عون انوس "   "و   رسوو  هللا صولى هللا و"   اإلن م احنص حوصَن  رن نَّ حوصَن  حن
نو زلنكن ؟ فنينرفوو ف انش  »  عليه وسلم  وص نن نن بن نَّ . فنينرفو ف لنهف ين  اب نن  صنمن   كني فن ون ن  انه  . ال بن بف . ن. تنى ب. لرَّ يفؤ 

نَّ . فنينرفو ف نن  ان  تننن ن زٍ . فنينرفو ف سن   ون ي رف نن ْن ّر.    ف" تنو ن ف.وي رن صَّن.وي ى.لنوى الوص ن ين  فنأ نَّى ى.ي انن  تنرف ي انتننن ن ف ون أ س 
ار  رن ن  انه  . النَّ ر. فنينرفوو ف لنوهف ين  اب ونن  صنمن  -سنب.يل.كن عنش رن ن. بف . ن. تنى ب. لرَّ يفؤ  ن  فنض  . الشَّ ن صن .. ون ا ن. ل.نن  ينرن

نو زلنكن ؟ فنينرفو ف يو ص نن نن بن ض. ذنهنبًو  ؟   كني فن ون وم . الر  نوي ب.ط. ش ن. نو زٍ  . فنينرفوو ف لنهف تن  تنوص. ّر. شنور  نن   رن
ص ىلى اني سنرن فنلنم  تن   ن    فيفرن ن  ذنل.كن ون نل تفكن ان"ن َّ ن. أ . فنينرفو ف كنذنب نن  "نص  سن ّر.   نن نم   . «النَّ ر.  فنينرفو ف انش  رن

                                                           

  19 19 اْربه البْ رش ونسلم
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اه  نك  " لوا  نترب  بنحنص ريور الننوون  فوان بوصا و"   "طرر  هذه اآلي  نزلن في "وم نن 
ىن الذين ك وروا ب وص ىينو ن م َوم ازصاصوا ك ورا لون »  لن  الرب   رب ن  ىلى "ونن . فأنز  هللا ت  لى 

  «ترب  توبت م 
فَلَيين يُْقبَييَل ِمييْن  ]فووم يسووتطيآ احووص ان يووأتي بنوو   الرض ذهبوو ً  وحتووى لووو تووم ابتيوو ز النووألوف 

ْلُء اأْلَْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدى  [بِهِ  أََحِدِهم ِمّ

اتُِحب ونَ  تُنِفقُوا لَن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى] ِِنَّ  َشْيءٍ  ِمن َوَماتُنِفقُوا ِممَّ هَ  فَ  74[َعِليم بِهِ  اللَـّ

وسوى الشو رش ان روا شب  عن ابي نبيه عن نب هص "    كتر عنر بون الْطو ر ىلوى ابوي ن
يبت   له ب ري  نن سبي بلوي  يوم فته نصائن كسرا؛ فر   س ص بن ابوي و"و    فوصع  ب و  عنور 

ياتُِحب ونَ لَين تَنَيالُوا اْلبِيرَّ َحتَّ ] فأعببته  فر   ىن هللا عز وب  يروو   فأعتر و  عنور رضوي  [تُنِفقُواِممَّ
الربيآ بون ْيوَم " لون  كو ن ىذا بو  ه السو ئ  يروو  هللا عنه. وروش عن الَورش انه بلله ان ام ولص 

لين ] لي  ي  فمن  اعطي الس ئ  سكرا  فان الربيآ يحر السكر. "   س ي ن  يتوأو  "ولوه بو  وعوز 
. وروش عن عنر بن عبوصال زيز انوه كو ن يشوترش اعوصاي نون  [تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

نت  ؟ فر    لن السكر احر ىلوي فوأرصن ان ان وق ننو  سكر ويتصصق ب  . فري  له  هم تصص"ن بري
احوور. و"وو   الحسوون  ىنكووم لوون تنوو لوا نوو  تحبووون ىي بتوورك نوو  تشووت ون  وي تووصركوا نوو  تووأنلون ىي 

 ب لصبر على ن  تكرهون.
وروا النس ئي عن ص صو   بون ن  ويو  "و    لريون ابو  ذر "و    "لون  حوصَني "و    ن وم. "و    

نو  نون عبوص نسولم ين وق نون كو  ن لوه زوبوين فوي سوبي  هللا ىي  ليه وسولم   رسو  هللا صلى هللا ع
  . "لون  وكيوف ذلوك؟ "و    ىن ك نون ىبوم فب يورين   استربلته حبب  البن  كل م يصعوه ىلى ن  عنصه

 20وىن ك نن بررا فبررتين

                                                           
 ابوو كو ن  »"و   انوس عون حو تم ابوي وابون الننوذر وابون والنس ئي والترنذش ونسلم والبْ رش حنيص بن وعبص واحنص ن لك اْرا20

 وسولم عليوه هللا صولى النبوي وكو ن النسوبص  نسوتربل  وك نون بيرحو    ىليوه انوالوه احور وكو ن نْومً  ب لنصين  انص رش اكَر طلح 

 لون] يروو  هللا ان هللا رسو  ي   طلح  ابو "  [ تحبون نن  تن روا حتى البر تن لوا لن] نزلن فلن  طير  في   ن   نن ويشرر يصْل  

 رسوو  يو  فضو    هللا  عنوص وذْرهو  برهو  اربو هلل صص"  وىن   بيرح    ىليَّ  انوالي احر وان[ تحبون نن  تن روا حتى البر تن لوا

 ان ارا وىنوي "لون  نو  سون ن و"وص رابوه  نو   ذلوك. رابوه نو   ذاك ب   وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  فر  . هللا اراك حيل هللا

 عنه وبني ا" ربه في طلح  ابو فرسن   هللا؟ رسو  ي  اف    طلح  ابو فر  . ال"ربين في تب ل  

 ذر ابو  ي   فرلن ض يف را  في   له. ىب  "طيآ في   وله ب لربذ   ذر اب  ب ورن  "   سليم بني نن رب  عن حنيص بن عبص واْرا
ً  لك اكون اي  اطو عني  نون صو حبي ىن  ذر ابوو فرو   بوه؟ ين  نوي ان هللا ل و  عنوصك  نو  ب ض ننك وا"تبس راعيك  اكنف ص حب 
 .افض  توْين ىي ن لي نن بشي  اصعوك ي  "   الط ع ؟ فيه تسألني الذش ن   "لن. فم وىي ص حر لي فأنن نطي ي انن فأن 

 ذلوو   فحل و  افضول   فواذا اإلبو  فتصو حن اإلبو   نون بب يور ائتنوي  فرو   ح بو  النو   فوي لوه ذكور َم هللا  ش   ن  ن ه فلبَن  "  
  فرو   نمور  ننوه فح نون ب   فبئن نن    افض  ال ح  ب ص اإلب  في ليس ن "  واْذن فتركته  ىليه ح بت م ذكرن َم بأْذه ف ننن

 ربومن نون  لبلسو ئه فرو   بوه فبئون ال حو  ف ْوذن اإلب   ىلى ورب ن الن "  سبي  ْلين ننه ف نت   فلن . ْنتني سليم بني اْ  ي 
 عوصصهم  علوى لحنوه فبزئووا النو   بيوون عصوا َم انحراه  َم اعرمه  َم فأنيْ ه  ي ان   "  ... نحن  ربمن "   عنل ن ؟ يحتسب ن
ً  ذر ابي بين واب لوا  .ف  لوا نن   بيت 

 تص حن لن  ولكن وصيتك نسين ن   "لن ف عذرك؟ نسين ان  ب    فم رن وصيتي اح من اصرش ن   فر   صع ني اللحم فرق فلن 
 لوذلك ىي تركون نو   "لون ىليوه؟ لحو بتي ىي تركتوه نو   فرو   فتركته ىليه ح بتكم فذكرن بأْذه ف ننن افضل    فحل   وبصن اإلب 
 .ح بتي يوم فذلك ح رتي  في اوضآ يوم ح بتي يوم ىن ح بتي؟ بيوم اْبرك افم  "  

 ذنويم  وانون يسوت يئ   َوم راسوك تضوآ نتوى ينتمر والوارل شره   او بْيره  يذهر ان ينتمر ي الرصر  شرك   َمَ  الن   في ىن
 هوذا وان[ تحبوون ننو  تن رووا حتوى البور تنو لوا لون] يروو  هللا ان نآ تكونن فم الَمَ  اعبز تكونن ي ان استط ن فان الَ لل وانن
   لن سي ا"صنه ان فأحببن ن لي نن احر نن  الن  
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َم إِْسرَ ]  َل التَّْوَراةُ قُْل قَ  نمِ  نَْفِسهِ  ائِيُل َعلَىُكل  الطَّعَاِم َكاَن ِح ًّ ِلّبَنِي إِْسَرائِيَل إَِلَّ َما َحرَّ ْبِل أَن تُنَزَّ

  73[فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاتْلُوَها إِن ُكنتُْم َصاِدقِين

اْرا البْ رش في ت ريْه وابن الننذر وابن ابي ح تم نن طريق س يص بن ببير عن ابن عبو س 
عن  حرم ىسرائي  على ن سه؟ "    ك ن يسكن البوصو  ب   الي وص فر لوا  ي  اب  الر سم اْبرن  »"    

 ف شتكى عرق النس   فلم يبص شيئ ً يصاويه ىي لحوم اإلب  والب ن    فلذلك حرن   " لوا صص"ن .
م إسرائيل عليى ]واْرا ابن برير نن طريق س يص بن ببير عن ابن عب س في "وله   إَل ما حرَّ

 ن به عورق النسو  فأكو  نون لحون و   فبو ن بليلو  يز"وو  "    حرم ال روق  ولحوم اإلب   ك [نفسه
 فحلف ان ي يأكله ابصاً 

"وو    ىن  [إَل مييا حييرم إسييرائيل علييى نفسييه]واْوورا عبووص بوون حنيووص عوون ابووي نحلووز فووي "ولووه  
ىسرائي  هو ي رور  وك ن ربمً بطيش ً  فلري نلك ً ف  لبه  فصرعه النلك  َم ضرر علوى فْوذه  

به بط  به فر    ن  ان  بت ركك حتى تسنيني اسن ً. فسن ه ىسورائي   فلوم  فلن  راا ي رور ن  صنآ
 يز  يوب ه ذلك ال رق حتى حرنه نن ك  صاب 

 .واْرا ابن برير عن نب هص في اآلي  "    حرم على ن سه لحوم الن  م
واْرا ابن ىسوح ق وابون الننوذر وابون ابوي حو تم نون طريوق عكرنو  عون ابون عبو س  انوه كو ن 

الذش حرم ىسرائي  على ن سه زائصت  الكبص  والكليتين  والشحم  ىي ن  ك ن على الم ور. فوان يرو   
 .ذلك ك ن يررر للررب ن فتأكله الن ر

 ."    لحوم اإلب  والب نه [إَل ما حرم إسرائيل]واْرا عبص بن حنيص وابن الننذر عن عط   
بوريج عون ابون عبو س "و    " لون  واْرا ابن برير وابن الننذر وابن ابي ح تم نن طريق ابن

الي وووص للنبووي صوولى هللا عليووه وسوولم  نزلوون التووورا   بتحووريم الووذش حوورم ىسوورائي   فروو   هللا لنحنووص 
وكوذبوا لويس فوي التوورا   وىننو   [قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين]صلى هللا عليه وسلم 

قيل فيأتوا بيالتوراة فاتلوهيا إن ]و  التوورا  لم يحرم ذلك ىي تلليمو ً لن صوي  بنوي ىسورائي  ب وص نوز
و" لن الي وص لنحنص صولى هللا عليوه وسولم  كو ن نوسوى ي وصيو ً علوى صيننو   وب  نو   [كنتم صادقين

كذبتم لوم يكون »في التورا  تحريم الشحوم  وذش الم ر  والسبن. فر   نحنص صلى هللا عليه وسلم  
 «. منوسى ي وصي ً  وليس في التورا  ىي اإلسم

ويبر ونر ت  عن الضح ك  ان ي رور ك ن نذر ىن وهبوه هللا اَنوى عشور ولوًصا واتوى بيون  روا بف
لك نن النمئك  فر    ي  ي رور ىنوك ربو  "ووش ف و  لوك   النرصس صحيًح  ان يذبه  ْرهم فتلر ه نن

لك غنز  ف رض له عرق النس   نن في الصرا   ف  لبه فلم يصر   واحصت نن ن  ص حبنه فلنزه النن
ذلك  َم "   له  انن  ىني لو شئن ان اصرعك ل  لن ولكون غنزتوك هوذه اللنوز  لنوك كنون نوذرن 
ىن اتين بين النرصس صحيًح  ذبحن  ْر ولصك  فب   هللا لك ب ذه اللنوز  نون ذلوك نْرًبو   فلنو  

فوي "صن   ي رور اراص ذبه ولصه ونسوي "وو  النلنوك. فأتو ه النلنوكف و"و    ىننو  غنزتوك للنْورا و "وص وف
ك فم سبي  لك ىلى ولصك .  نذرف

و"   ابن عب س ونب هص و"ت ص  والسصش  ا"ب  ي رور نون حوران يريوص بيون النروصس حوين هورر 
نن اْيوه عيصوو  وكو ن ربوم بطيًشو  "ويًو  فلريوه نلوك فمون ي روور انوه لو  ف  لبوه ان يصورعه 

نمر ىليه  ف  ا به عرق النسو  فلنز النلك فْذ ي رور  َم ص ص ىلى السن   وي رور عليه السمم ي
ولري نن ذلوك بومً  وشوص ً وكو ن ي ينو م ب لليو  نون الوبوآ  ويبيون ولوه ز"و    اش  صوي ح  فحلوف 
ي رور لئن ش  ه هللا ان ي يأك  عر"ً  وي ط  ن  فيه عرق  فحرنه على ن سه  فك ن بنووه ب وص ذلوك 

 يتب ون ال روق يْربون   نن اللحم.
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هِ  ىَعلَ  فََمِن اْفتََرى]  الذين يملنون ان س م. 72[الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَأُولَـئِاَ  َذِلاَ  بَْعدِ  ِمن اْلَكِذبَ  اللَـّ
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لى نآ رسوله  يفبيّن له اص  عب ص  هللا التوي ييفسوتَنى  في هذه النرحل  نن حصيل هللا تب رك وت 
لره  والذش يك ر  ييك ر بنبي  او بكت ر فحسر  ب  يك ر ب هلل بشك  ع م  فميكوون  ْن نن   احص نن 

 له صين ب ص صين هللا سوا الضم . 
لتكوون  لنصغ  نآ رسو  هللا نو  الوذش يْبوره بوه رر ال و لنين  ب وص ان بويّن لوه كو  تلوك البيّنو ن

َصَدَق اللَّيـهُ فَياتَّبِعُوا ِملَّيةَ إِْبيَراِهيَم َحنِيفًيا َوَميا ]للك  ر والنشركين ي  نحنص   [قُلْ ]سنصاً له في رس لته 

ت وو لوا بني وو ً لن وووص ىلووى ابينوو  ىبووراهيم الووذش نوو  كوو ن يفشوورك بوو هلل الووذش  78[َكيياَن ِمييَن اْلُمْشييِرِكينَ 
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كنم بيني  َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّياِس لَلَّيِذي ]وبينكم  ونتْذ نلته نرب  ً لن  تفشركون به  وليكن هو الحن إِنَّ أَوَّ

 76[بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكا َوُهًدى ِلّْلعَالَِمينَ 

انه او  ن  م ور علوى وبوه النو   عنوص ْلوق السون وان »  ورص في الصحيحين نن حصيل النبي 
  «والرض زبص  بيض   فصحين الرض نن تحته 

صحيه نسلم عن ابي ذر "و    سوألن رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم عون او  نسوبص وفي في 
  . "لون  كوم  النسوبص ال"صوى   . "لون  َوم اش؟ "و      النسبص الحورام وضآ في الرض "     

   . ارب ون ع ن  َم الرض لك نسبص فحيَن  اصركتك الصم  فص  بين ن ؟ "     
ان الي وص " لوا للنسلنين  بين النرصس "بلتنو   وهوو افضو  نون  و"ي   ان سبر ن زو  هذه اآلي  

َل  ]الك ب  وا"صم  وهو ن  بر النبي    و"   النسلنون ب  الك بو  افضو   فأنو ز  هللا ت و لى   إِنَّ أَوَّ
 [ بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكا َوُهًدى ِلْلعَالَِمينَ 

وش عن علي بن الحسوي ن  ان هللا ت و لى وضوآ تحون ال ور  بيتًو  وهوو البيون الن نوور  وانور رف
النمئك  ان يطوفوا بوه  َوم انور النمئكو  الوذين هوم سوك ن الرض ان يبنووا فوي الرض بيتو  علوى 
ن  فوي الرض ان يطوفووا بوه كنو  يطووف اهو  السون    نَ له و"صره  فبنوا واسنه الضراح  وانر نن

 ب لبين الن نور.
وش ان النمئك  بنوه "ب  ْلق  صم بأل ي ع م  وك نوا يحبونه  فلن  حبه  صم  " لون النمئكو    ورف

 بر حبك ي   صم حببن  هذا البين "بلك بألف ع م.
وبك   نن اسن   نك   ويفحتن  ان يكون النوضآ الذش بفني فيه البين في نك   فترتصور التسوني  

ى البكو    ف لنو س فوي هوذا البيون يبكوون  حتوى على نس ح  البين نن عنوم نكو   وبكو   ىشو ر  ىلو
 البب بر   فان م يبكون ان م هذا البين. 

 نَ  الحبر السوص  وزنزم  ون  يحتوش نن نش عر   [آيَاٌت بَيِّنَاتٌ ]البين  [فِيهِ ] 

 كذلك عصم "صر  الطير ان ت لو البين 
صووم  فينوو  سووواه ىي صووم  فووي نسووبصش هووذا افضوو  نوون الووف »  يرووو  النبووي فينوو  روش عنووه 

 «النسبص الحرام 
قَاُم إِْبَراِهيَم ] فنون  يو ن هوذا [َوَمين َدَقلَيهُ َكياَن آِمنًيا ]الحبور الوذش "و م عليوه عنوصن  بنوى البيون[مَّ

البين ان الذش يصْله يكون في ان ن  نن نْتلوف الزنو ن  حتوى فوي ب هليو  ال ورر  ولوم يرتصور 
ايض ً  فاذا ط رصن الب رح  صيصاً  وصْ  الصيص الحورم  ذلك على اإلنس ن فرط  ب  على الحيوان 

 تركته في شأنه وانصرفن عنه  وكذلك فان الطير تطير حوله  بيص ان   يت لوه.
ذكر الحسن البصرش وغيره    ك ن الرب  يرت  فيضآ فوي عنروه صووف   ويوصْ  الحورم  فيلرو ه 

حيحين  عون ابون عبو س رضوي هللا ابن النرتو   فم ي يبه حتى يْرا.. وفوي ل وم نسولم فوي الصو
ىن هوذا البلوص حرنوه هللا يووم ْلوق »عن ن   "    "   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فته نكو   

السن وان والرض  ف و حرام بحرن  هللا ىلى يوم الري ن . وىنه لم يح  الرت   فيه لحوص "بلوي  ولوم 
 ىلوى يووم الري نو   ي ي ضوص شووكه  وي ين ور يح  لي ىي في س ع  نن ن  ر. ف و حرام بحرنو  هللا

 صيصه  وي تلترط لرطته ىي نن عرف    وي يْتلى ْمه. .
النوو س بني وو ً بنوون فووي م الي وووص والنصوو را  وغيوورهم  صون ان [َعلَييى النَّيياِس ]حووق هللا [َوِللَّييـهِ ]

نصو را فحسور  بو  يرتصر ذلك على النسلنين  ذلك انه ليس او  بين للنسلنين  او الي وص  او ال
َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس  ]هو  زي ر  هذا البين الذش بن ه ىبراهيم وابنوه [ِحج  اْلبَْيتِ ]بني  ً نن بني  صم[أَوَّ

اسن عي   حتى يتواص  ح ضر الن س نآ ن  ضي م  ويين ص  اإلنس ن عن بذوره  فلصا حوق هللا 
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ىبراهيم  هذا البين الذش يت ّرص صون غيوره بكو  هوذه على الن س زي ر  البين الو  الذش بن ه ابوهم 
النزايوو . ورافوو  نوون هللا ب ل بوو ص  فلووم يب وو  ذلووك ت بيزيوو ً علووى النوو س الووذين ينرووصر  لووصي م  سوووا  
اك نن نرصر  ن لي   او نرصر  صوحي   او نو  نون شوأنه ان يحوو  بوين اإلنسو ن وبوين الحوج  فيكوون 

 [َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِي ً ]سبيمً  فر   هللا راف  ب لن س راغب ً ب لحج  بيص انه ييبص ىليه 
 الط ع  والصص"  فيه تفض عف بن ئ  الف. و ف ي هذا البين يبص الن س برك ن هللا 

نن ك ر نن س ئر الن س ب ذا البين  صون ان يؤننوا بحق هللا هذا على عنووم النو س   [َوَمن َكفَرَ ]

ََنِيٌّ ] هَ  ِِنَّ اللَـّ كتأكيص بأن الحج هو لل  لنين بني و ً  وبو ر بيون  العالمين[]فجاء 79[َعِن اْلعَالَِمينَ  فَ

بيتوه  وهوذا حوق هللا  اىبراهيم ن توح لبن ئه وح صته بني  ً كي يؤننوا بن  بو   بوه ابووهم  َوم يحبوو
 علي م.

تَْكفُييُروَن بِآيَيياِت اللَّييـِه َواللَّييـهُ َشييِهيٌد يَييا أَْهييَل اْلِكتَيياِب ِلييَم ]اْبوورهم ي نحنووص بووأنني ا"ووو  ل ووم  [قُييلْ ]

يَيا أَْهيَل اْلِكتَياِب ِليَم تَُصيد وَن َعين ]اْبرهم بأنني انو  رر ال و لنين ا"وو  ل وم  [قُلْ ] 78[َماتَْعَملُونَ َعلَ 

هُ بِهَافٍِل عَ  ِه َمْن آَمَن تَْبهُونََها ِعَوًجا َوأَنتُْم ُشَهَداُء َوَما اللَـّ ا تَْعَملُونَ َسبِيِل اللَـّ  77[مَّ
ل ل ووم ييكت ووون ب لصووّص عوون سووبي  هللا وابتلوو   ايعوبوو ا فووي ان سوو م فحسوور  بوو  يسوو ون ىلووى 
استصراا النؤننين ىلى ن  هم عليه نن ضم   وهن  يْبر هللا رسوله كي يْبر النؤننين بوأن ربكوم 

يَن الَّيِذيَن أُوتُيوا اْلِكتَياَب يَييَيا أَي َهيا الَّيِذيَن آَمنُيوا إِن تُِطيعُيوا فَِريقًيا  ]يرو   لكم   ُرد وُكم بَْعيَد إِيَميانُِكْم ِمّ

 011[َكافِِريَن 

ف ذا شك  نن اشوك   الحسوص الوذش يكنوه الكو فرون للنوؤننين  فمي بوب م ان يلبَووا فوي فضو  هللا 
َودَّ َكثِيييٌر ِمييْن أَْهييِل اْلِكتَيياِب لَييْو يَييُرد ونَُكْم ِمييْن بَْعييِد إِيَمييانُِكْم ُكفَّيياًرا َحَسييًدا ِمييْن ِعْنييِد  ]سووبح نه وت وو لى 

 017البرر   [أَْنفُِسِهمْ 

وك ن شيْ  عمويم الك ور شوصيص الط ون  -يفروا ان زيص بن اسلم "     ىن ش سن بن "يس الي وصش 
وس والْوزرا فوي نبلوس بن  وم يتحوصَون  فل موه نو  راا نرَّ على ن ر نون ال -على النسلنين 

نن ال ت م وصمح ذان بين م في اإلسومم ب وص الوذش كو ن بيون م فوي الب هليو  نون ال وصاو   "و    "وص 
ابتنآ نأل بني "يل  ب ذه البمص ي وهللا ن  لن  ن  م ىذا ابتن وا ب   نن "رار  فأنر شو ب  نون الي ووص 

وابلوس ن  وم َوم ذكورهم يوومن بف و ٍل ونو  كو ن "بلوه  وانشوصهم ب وض نو   ك ن ن ه فر    اعنص ىلي م
ك نوا تر ولوا فيه نن الش  ر  وك ن بف و ل يوًنو  ا"تتلون فيوه الوس نوآ الْوزرا. وكو ن الم ور فيوه 
لألوس على الْزرا  ف    وتكلم فتكلم الروم عنص ذلك فتن زعوا وت  ْروا حتى تواَر ربمن نون 

كن  ر  اوسن بن "بطي احص بني ح رَ  نن الوس  وببو ر بون صوْر احوص بنوي سولن  الحيّين على الر 
نن الْزرا  فتر وي َم "   احصه.ن  لص حبه  ىن شئتم وهللا رصصت   اآلن بذعو   وغضور ال ريرو ن 
بني   و" ي "ص ف لن  السمحن السمحن نوعصكم الم هر   وهي حر  فْربوا ىلي و   وانضونن الوس 

ىلى ب ض على صعواهم التي ك نوا علي   في الب هلي  فبلغ ذلك رسوو  هللا صولى  والْزرا ب ض  
هللا عليه وسلم فْرا ىلي م فينن ن ه نون الن و برين حتوى بو  هم. فرو   صولى هللا عليوه وسولم  يو  
ن شر النسلنين ابصعوا الب هلي  وان  بين ام ركم ب ص ىذ اكرنكم هللا ب إلسمم و"طآ به عنكم انور 

ي   والف بينكم؟ ترب وون ىلوى نو  كنوتم عليوه ك و ًرا  هللا هللا !! ف ورف الرووم ان و  نو زغف  نون الب هل
الشيط ن وكيصت نن عصوهم فألروا السمح نن ايصي م وبكوا وعو نق ب ضو م ب ضو   َوم انصورفوا نوآ 

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم س ن ين نطي ين فأن ز  هللا ت  لى في م هذه اآلي  .
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َوَمين يَْعتَِصيم ]: وهوذا تللويم ل وم[َرُسيولُهُ  َوفِييُكمْ  اللَّيـهِ  آيَياتُ  َعلَيْيُكمْ  ْيَف تَْكفُُروَن َوأَنيتُْم تُتْلَيىَوكَ ] 

هِ  ْسيتَِقيمٍ  َراطٍ ِصي فَقَيْد ُهيِدَي إِلَيى ]: يب   هللا نرب  ً لوه ويتنسوك بنرب يتوه اإلل يو [بِاللَـّ هوذه 010[م 

 الذش يوصله ىلى رضى هللا.ال صن  تض ه على الصراط النستريم 
وورف » يفووروا ان رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم "وو   يونوو  لصووح به  ن.ينن اع بن ووؤن. ىلنووي كفم   اش  ال نف

؟! »  " لوا النمئكوو . "وو    «ىينن نًوو ؟  ووم  بّ. . ووصن رن ن  هفووم  ع. نفووونن ون ن. كني ووفن ي يفؤ  »  وذكووروا النبيوو   "وو    «ون
ا نفووونن ون ن. كني ووفن ي يفؤ  ؟ ون م  لنووي  . يف يننوو ز ف عن ح  نفووونن واننوو  بنووي نن »  "وو لوا  فوونحن. "وو    «ل ووون ن. كني ووفن ي تفؤ  ون

؟!  كفم  وور. ووحف ً  »  . " لوا فووأّش النوو س اعبوور ىين نًوو ؟ "وو    «ام  ف ووصونن صف كفم  ينب. ووص. وون  بن   يئووونن ن. مت ينب. "نووو 
نفونن ب.نن  ف.ي ن   ن.  . «يفؤ 

هَ َح َّ تُقَاتِهِ أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا  يَا]  ف ينسو ن عنوصن  يوؤنن  يوصعوه هللا كوي يتروي هللا فوي  [اتَّقُوا اللَـّ

 ىين نه حق تر ته  لن التروا تف زز اإلين ن في الن س  وتب   النؤنن ين رس سلوك اإلين ن. 
ويفروا عن سبر نزو  هوذه اآليو  انوه   كو ن بوين الوس والْوزرا عوصاو  فوي الب هليو  و"تو   

بر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ىلى النصينو   فأصوله بيون م فو فتْر ب وصه نون م ربومن  حتى ه 
َ لب  بن غنم نون الوس واسو ص بون زرار  نون الْوزرا  فرو   الوسوي  ننّو  ْزينو  بون َ بون ذو 
الش  صتين  وننّ  حنمل  غسي  النمئك   ونن  ع صم بن َ بن بون افلوه حنوي  الوصبر  وننّو  سو ص بون 

 عر  الرحنن ورضي هللا بحكنه في بني "ريم .  لنوته  ذ الذش اهتزن 
و"   الْزربي  ننّ  ارب   احكنوا الرر ن  ابي بن ك ر  ون  ذ بن بب   وزيوص بون َ بون  وابوو 
زيص  وننّ  س ص بن عب ص  ْطير النص ر ورئيس م  فبرا الحصيل بين ن  فلضوب  وانشوصا الشو  ر 

زرا ون  م السمح فأت هم النبي صلى هللا عليه وسلم فأن ز  هللا ت و لى وت  ْرا  فب   الوس والْ
َ َح َّ تُقَاتِهِ  ]هذه اآلي     21  [ يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا ّللاَّ

 والتروا هن  تكون بنرصار ايستط ع   لن اإلنس ن "ص ييستطيآ ان يتري هللا حق تر ته  
وو  ]عوون  نشوور  ذلووك  فْ ووف هللا عوون النووؤننين وانووز   و"ووص تحووّصل الووب ض نووآ النبووي ن نن فنوو تَّرفوا ّللاَّ

تنطن  تفم   وبذلك فرص نسْن  ي  التل بن  هذه اآلي  في    عنران  و"ي  انه لويس فوي    06التل بن  [اس 

 عنران نن الننسوخ ىيّ هذا.
ْسِلُموَن ]   ىن هذا التْ يف يأتي نن بو ر رافو  هللا على صين ايسمم 014[َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ َوأَنتُم م 

 ب ب صه  وهو ييبيز ارتك ر الذنور  لكن اوبص هللا ت  لى لك برحنته نْرب ً نن الت لك   ىن
اضطررنن ىلى ارتك ر حٍص نن حصوص هللا غيور بو غ وي عو ص  فوان اسوتط ن الط عو   وارتكبونن  

ط ع   وارتكبن اإلَوم نوآ عوصم اسوتط عتك  اإلَم  نآ ايستط ع  ك ن ذلك عليك  وىن لم تستطآ ال
ك ن ذلك لك برْص  هللا في نو" ك ايستَن ئي الط رئ الذش وبصنن ن سك فيه ويحو  لوك وي"وو  

 فيه ىيّ ب هلل.
 
 
 
 
 
 

                                                           

  21  ذكره نر ت  بن حي ن 
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كنووتم بن عوو  فووي سوو ين   َووم غر"وون هووذه حبوو  هللا  هووو صووراط هللا النسووتريم  وهووو النبوو    فووان 
الس ين   وب  ن ط ئر  تنّص ىليكم حبمً  فان هذا الحب  ينبيكم نن اللورق  ف لنو س هنو  هوم غر"وى  

ايعتصوو م بووه   [َواْعتَِصييُموا بَِحْبييِل اللَّييـِه َجِميعًييا]وحبوو  هللا هووو الووذش ينبووي م  وحبوو  هللا يكنوون فووي 
والتنسك بشك  بيص به  وان تتأكص نن نسك عي لك به بشك  بيوص  َوم يؤكوص الواحوص علوى اآلْور ىن 

 ك ن "ص انسك به بشك  بيص ْشي  السروط ليس في البحر هن   ب  في الن ر
عنصن  يرآ انر ن  وييرضى الن س عنه  فوان م ي بوّرون عون ىصانوت م ل وذا النور ب يعتصو م  اش 

يبن ووون علووى راش واحووص فووي و" ووت م ايعتصوو ني   ف ووم ي تصوونون  اش يبن ووون علووى راش ان ووم 
 واحص  ويت رون على نو"ف واحص.

وش عن ابن نس وص عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه "    ىن هذا الرر ن هو حب  هللا وهو »  رف
  «النور النبين  والش    الن فآ  وعصن ت لنن تنّسك به ونب  ت لنن تب ه 

قُيوا ]فنريض ايعتص م  هو الت ر"   فر   هللا نمير انره ب يعتص م   كوون الت ر"و  هوي  [َوََل تَفَرَّ
ن يض ايعتص م نن هن  ينكنن  ان نستبلي بأن حب  هللا هو نبو   هللا  ونبو   هللا هوو هصيوه  وهوصش 

الوب ض هوو وهون    هللا هو الرر ن   وتك ت كم نآ ب ضكم الب ض هو "و  لكم  وتشوتتكم عون ب ضوكم
 .  لكم

ىن هللا ت وو لى يرضووى لكووم َمَوو   ويسووْط لكووم َمَوو  يرضووى لكووم ان ت بووصوه وي » ورص فووي الَوور
كم  ويسوْط لكوم   لَّوى هللاف انورن ا نون ون وحوف تفشركوا به شويئ  وان ت تصونوا بحبو  هللا بني و  وان تفن ص.

 . «".ي  ن و"    وىض ع ن الن   وكَر ن السؤا  
رضي هللا عنه     ْط لنو  رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ْطو  نسوترين    وْوط يرو  نس وص 

ْطوط  على ينينه   وْطوطو  علوى شون له فرو   للْوط النسوتريم   هوذا سوبي  هللا  .وللْطووط عون 
 22ينينه وشن له   هذه سب  نت ر"  على ك  سبي  نن   شيط ن يصعو ىليه 

ِه ]  َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْقَوانًا َوُكنتُْم َعلَىَواْذُكُروا نِْعَمَت اللَـّ

نَ  ُحْفَرةٍ  َشفَا ْنَها َكذَ  ِمّ هُ  يُبَيِّنُ  ِلاَ النَّاِر فَأَنقََذُكم ِمّ   013[تَْهتَُدون لَعَلَُّكمْ  آيَاتِهِ  لَُكمْ  اللَـّ

ىسح ق بن يس ر وغيره نن اه  الْب ر  ك نن الوس والْوزرا اْووين لر وام "   نحنص بن 
فو" ن  بين ن  عصاو ت بسبر "تي   فتط ولن تلك ال صاو  والحررف بيون م عشورين ون ئو  سون  ىلوى ان 

برسوله نحنص صلى هللا عليه وسلم وك ن سبر ال وت م   بين م اط أ هللا عز وب  ذلك ب إلسمم والف
ه. ونسوبه  "وصم ان سويص ب ن الص نن اْ  بني عنرو بن عوف وك ن شري   يسنيه "ونه الك نو  لبلنوص.

نك  ح ًب  او ن تنًرا  وك ن رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم "وص بف ول وافنور ب لوصعو   فتصوصا لوه 

                                                           
 فر"و  وسب ين ىحصا على الي وص ت ر"ن    "   وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  ان عنه هللا رضي هرير  ابي عن الترنذش روا22

 واْربوه. صوحيه حصيل هذا  الترنذش "    .  فر"  وسب ين َمل على انتي وت ترق ذلك نَ  والنص را فر"  وسب ين اَنتين او
ذ ون  ىسرائي  بني على اتى ن  انتي على ليأتين    سلم عليه هللا صلى هللا رسو  "    "   عنر ابن عن ايض   لو حتى ب لن   الن   حن
 َومل علوى انتوي وت ترق نل  وسب ين اَنتين ت ر"ن ىسرائي  بني وىن ذلك يصنآ نن انتي نن لك ن عمني  انه يأتي نن نن م ك ن

 عبوصهللا حوصيل نن اْربه  . واصح بي عليه ان  ن     "   هللا؟ رسو  ي  هي نن  " لوا   واحص  نل  ىي الن ر في كل م نل  وسب ين
  عنور ابوو "و  . الوبوه هوذا نون ىي ن رفوه ي غريور حسون حصيل هذا  و"   عنر  ابن عن يزيص بن عبصهللا عن اإلفريري  زي ص بن

 عون سو ي ن ابوي بون ن  ويو  حوصيل نون سوننه فوي صاوص ابو واْربه.  ْرون وض  ه عليه  واَنوا "ونه وَره َر  اإلفريري وعبصهللا
ن ىن اي    "   وسلم عليه هللا صلى النبي  علوى سوت ترق النلو  هوذه وىن نلو  وسوب ين اَنتوين علوى افتر"ووا الكتو ر اهو  نن "بلكم نن
 كنو  الهووا  تلوك ب م تب را افواا انتي نن سيْرا وىنه البن ع  وهي البن  في وواحص  الن ر في وسب ون اَنت ن وسب ين َمل

 صلى هللا رسو  "    "   ن لك بن انس عن ن ب  ابن سنن وفي  .  صْله ىي ن ص  وي عرق ننه يبرى ي بص حبه الكلر يتب را
  راض عنه وهللا ن ن الزك   وىيت   الصم  وى" م له شريك ي وعب صته وحصه هلل اإلْم  على الصني  ف رق نن   وسلم عليه هللا
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حين سنآ به وصع ه ىلى هللا عز وب  وىلى اإلسمم فر   له سويص  فل ّ  الذش ن ك نَ  الذش ن ي  
ونو  الوذش ن وك "و    نبلّو  لرنو ن ي نوي حكنتوه فرو   لوه  ر   له رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ف

اعرض   علي ف رض    فرو    ىنَّ هوذا لكنوممت حسون  ن وي افضو    رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم
ننوه و"و       فوص  ينب   نن هذا "ر ن ان زله هللا علّي نوًرا وهصًا فتم عليه الرر ن وصع ه ىلى اإلسمم فلوم

حسن  َم انصرف ىلى النصين  فلم يلبول ان "تلتوه الْوزرا "بو  يووم بف و ل فوانَّ "ونوه   لرو  ىن هذا
 ليرولون  "ص "ت  وهو نسلم.

ل وفن  َم "صم ابو الحيسر انس بن رافآ ون ه فئ  نن بني الش   في م ىيو س بون ن و ذ يلتنسوون الح.
 م رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ات هم فبلس ىلوي م  نن "ري  على "وم نن الْزرا  فلن  سنآ ب

فر    ه  لكم ىلى ْيٍر نن  بئ تفم له؟ فر لوا  ون  ذلك؟ "    ان  رسو  هللا ب َني ىلوى ال بو ص اصعووهم 
ىلى ان ي يشركوا ب هلل شيئ   وان ز  علوي الكتو ر  َوم ذكور ل وم اإلسومم وتوم علوي م الرور ن  فرو   

غمن  حصَ   اش "وم هذا وهللا ْيور ننو  بئوتم لوه  فأْوذ ابوو الحيسور ح نو  نون ىي س بن ن  ذ وك ن 
البطح   فضرر ب   وبه ىي س و"    صعن  ننوك فل نورش لروص بئنو  لليور هوذا  فصونن ىيو س و"و م 
رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم عوون م  وانصوورفوا ىلووى النصينوو  وك نوون و" وو  بف وو ل بووين الوس 

 ي س بن ن  ذ ان هلك.والْزرا  َم لم يلبل ى
فلنوو  اراص هللا عووز وبوو  ىم وو ر صينووه وىعووزازن نبيووه ْوورا رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم فووي 
النوسم الذش لري فيه الن ر نن النص ر ي رض ن سوه علوى "ب ئو  ال ورر كنو  كو ن يصونآ فوي كو  

سو ص بون زرار   نوسم  فلري عنص ال ربو  رهطو  نون الْوزرا اراص هللا ب وم ْيوًرا  وهوم سوت  ن ور  ا
وعوف بن الح رل وهو ابن ع را   ورافآ بن ن لك ال بمني  و"طب  بن ع نر بن حصيص   وعرب  
بن ع نر بن ن بي  وب بر بن عبص هللا  فر   ل وم رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  نون انوتم؟ "و لوا  

توى اكلّنكوم؟ "و لوا  بلوى  ن رت نن الْزرا  "    انن نوالي ي وص؟ " لوا  ن م  "و    افوم تبلسوون ح
 فبلسوا ن ه فصع هم ىلى هللا عز وب  وعرضن علي م اإلسمم وتم علي م الرر ن.

" لوا  وك ن نن  صنآ هللا ل م به فوي اإلسومم ان ي ووًصا كو نوا ن  وم بوبمصهم  وكو نوا اهو  كتو ر 
وعلم  وهم ك نوا اه  اوَ ن وشرك  وك نوا ىذا ك ن نن م شي  " لوا  ىن نبي  اآلن نب ولت "وص امو  

م  فلّنوو  كلّووم رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوول م اولئووك الن وور زن نووه نتب ووه ونرووتلكم ن ووه "توو  عوو ص وىرن
وصع هم ىلى هللا عز وب  "   ب ض م لب ض  ي  "وم ت لنون وهللا ىنه النبي الذش تنوعَّصنكفم به ي ووص  
فم يسبرفنكَّم ىليه  فأب بوه وصص"وه واسلنوا  و" لوا  ىنو  "وص تركنو  "وننو  وي "ووم بيون م نون ال وصاو  

 م فنوصعوهم ىلوى انورك  فوان يبن  وم هللا والشّر ن  بيون م وعسوى هللا ان يبن  وم بوك  وسونرصم علوي
 عليك فم رب  اعّز ننك.

َم انصرفوا عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم راب ين ىلى بمصهم "ص  ننووا بوه صولى هللا عليوه 
وا ل م رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وصعوهم ىلى اإلسمم حتى فشو   وسلم  فلن  "صنوا النصين  ذنكنرف

رت نن صفور النص ر ىي وفي   ذكرت نن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حتى ىذا كو ن في م فلم يبق صا
ال  م النرب  وافى النوسم نن النص ر اَن  عشر ربم وهم  اس ص بن زرار   وعووف  ون و ذ ابنو  
ع ورا   ورافووآ بون ن لووك بون ال بوومن  وذكووان بوون عبوص الروويس  وعبو ص  بوون الصو نن  ويزيووص بوون 

 س بن عب ص   وعرب  بن عو نر  و"طبو  بون عو نر  وهوؤي  ْزربيّوون وابوو ال يوَم بون َ لب   وعب
التي  ن  وعوينر بن س عص  نن الوس  فلروه ب ل رب  وهي ال رب  الولى  فب ي وا رسو  هللا صولى 
هللا عليه وسولم علوى بي و  النسو    علوى ان ي يشوركوا بو هلل شويئً  وي يسور"وا وي يزنووا  ىلوى  ْور 

ذتم بحّصه في الصني  ف و ك  ر ت له  وىن ستر ا ْف آلي  فان وفيتم فلكم البن   وىن غشيتم شيئً  نن ذلك فأ
 عليكم فأنركم ىلى هللا ىن ش   عذبكم وىن ش   غ ر لكم  "    وذلك "ب  ان ي رض علي م الحرر.
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ر بون ه شوم "    فلن  انصرف الروم ب ل ن  م رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نفص ر بون عنيو
بن عبص نن ف  وانره ان يررئ م الرر ن وي لن م اإلسمم ويف ر ن م فوي الوصين  وكو ن نفصو ر يفسونى 
ب لنصين  النررئ  وك ن نن زله على اس ص بن زرار   َم ىن اس ص بون زرار  ْورا بنصو ر فوصْ  

فرو   سو ص بون به ح ئًط   نن حوائط بني م ر  فبلس  في الح ئط وابتنآ ىلي ن  ربو   ننون اسولم  
ن  ف زبرهنو    ن  ذ لسيص بن حفضير  انطلق ىلى هذين الربلين اللذين "ص اتيو  صارنو  ليسو    ضو    ن
ويّ.صنش   وي ص بون حضوير سن فان اس ص بن زرار  ابن ْ لتي ولوي ذاك لك يتكوه  وكو ن سو ص بون ن و ذ وافسن

َوم ا"بو  ىلوى نصو ر  "ون. ن  نن بني عبوص الشو   وهنو  نشورك ن  فأْوذ اسويص بون حضوير حربتوه
واس ص وهن  ب لس ن في الح ئط  فلن  ر ه اس ص بن زرار  "   لنصو ر  هوذا سويص "ونوه "وص بو  ك 
فأصصق هللا فيه  "   نص ر  ىن يبلس  اكلنه "و    فو"وف علي نو  نتشوتًّن  فرو    نو  بو   بكوم ىلينو  

ر  اون تبلوس فتسونآ؟ تس   ن ض    ن ؟ اعتزي ىن ك نون لكنو  فوي ان سوكن  ح بو   فرو   لوه نصو 
فان رضين انرا "بلته وىن كرهته كفّف عنك ن  تكره  "    انص نن َوم ركوز حربتوه وبلوس ىلي نو  
فكلنه نص ر ب إلسمم و"را عليه الرر ن فر ي وهللا لن نرفن  في وب ه اإلسمم "ب  ان يوتكلم بوه  فوي 

 ون ىذا ارصتم ان توصْلوا فوي هوذا ىشرا"ه وتس له  َم "    ن  احسن هذا الكمم وابنله ! كيف تصن
َم تصولي رك توين فرو م ف غتسو  وط ور  الصين؟ " ي له   تلتس ف وتفط رف َوبنيك َم تش ص ش  ص  الحق

َم " م وركآ رك تين َم "   ل ن   ىنَّ ورائي ربم ىن اتب كنو  لوم يتْلوف   َوبيه وش ص ش  ص  الحق
ن  ذ  َم اْذ حربته ف نصرف ىلوى سو ص و"ونوه  عنه احص نن "ونه وسأرسله ىليكن  اآلن  س ص بن 

وهم بلوس في ن صي م فلن  نمور ىليوه سو ص بون ن و ذ نروبم "و    احلوف بو هلل لروص بو  كم اسويص بليور 
الوبه الذش ذهر نن عنصكم  فلن  و"ف على الن صش "و   لوه سو ص  نو  ف لون؟ "و    كلّنونف الوربلين 

صَنف ان بني ح رَو  ْربووا ىلوى فوهللا ن  راين ب ن  بأًس  و"ص ن يتف ن  فر  ي ف ف   ن  احببن  و"ص حف
رار  ليرتلوه  وذلك ان م عرفوا انه ابن ْ لتك ليحرروك فر م س ص نبو صًرا للوذش   نلضوبً  اس ص بن زف

ذكر له نن بني ح رَ   فأْذ الحرب  َم "    وهللا ن  اراك اغنين شيئ  فلن  ر هن  نطنئنوين عورف 
تشوتًن  َوم "و   لسو ص بون زرار   لووي نو  بينوي  ان اسيًصا ىنن  اراص ان يسونآ نن نو  فو"وف علي نو  نن

وبينك نن الرراب  ن  رنن هذا نني  تلش ن  في صارن  بن  نكره و"ص "   اس ص لنص ر  بو  ك وهللا 
سوويص "ونووه  ىن يتب ووك لووم يْ ل ووك نوون م احووص  فروو   لووه نصوو ر  او تر ووص فتسوونآ فووان رضووين انووًرا 

ه  وىن كرهتنه عنزلن  عنك ن  تكوره  "و   سو ص  انصو ن  َوم ركوز الحربو  وبلوس  ورغبنن فيه "بلتن 
ف رض عليه اإلسمم و"را عليه الرر ن " ي   ف رفن  وهللا في وب وه اإلسومم  "بو  ان يوتكلم بوه فوي 
ىشرا"ه وتس له  َوم "و   ل نو   كيوف تصون ون ىذا انوتم اسولنتم وصْلوتم فوي هوذا الوصين؟ "و ي تلتسو  

رك توين فرو م واغتسو  وط ور َوبيوه وشو ص شو  ص    تصولي بيك  َم تش ص ش  ص  الحق َوموتط ر َو
وي ص بون حضوير فلنو  ر ه  الحق وركآ رك تين  َم اْذ حربته فأ"بو  ع نوصا ىلوى نو صش "ونوه ون وه افسن
"ونه نربم " لوا  نحلف ب هلل لرص ربآ س ص ىليكم بلير الوبه الذش ذهور بوه نون عنوصكم  فلنو  و"وف 

"    ي  بني عبص الش   كيف ت لنون انورش فويكم؟ "و لوا  سويصن  وافضولن  رايًو  واينننو  نريبو ً علي م 
"    فان كمم رب لكم ونس ئكم علّي حرام حتى تؤننوا ب هلل ورسوله  "    فنو  انسوى فوي صار بنوي 

اس ص  عبص الش   رب ف وي انرا ت ىي نسلم او نسلن   وربآ اس ص بن زرار  ونص ر ىلى نن ز 
بن زرار   فأ" م عنصه يصعو الن س ىلى اإلسمم حتى لم يبق صار نن صور النصو ر ىي وفي و  ربو   
نسلنون ونس   نسلن ن ىي ن  ك ن نون صار بنوي انيو  بون زيوص وْطنو  ووائو  ووا"وف  وذلوك انوه 

م حتوى ك ن في م ابو "يس بن السلن الش عر  وك نوا يسن ون ننه ويطي ونه فو"ف ب م عن اإلسم
 ه بر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ىلى النصين  ونضى بصرت وافحص والْنصق.
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" لوا  َم ىن نص ر بون عنيور ربوآ ىلوى نكو  وْورا ن وه نون النصو ر نون النسولنين سوب ون 
ربم نآ حب ا "ون م نن اه  الشرك حتى "صنوا نكو  فواعوصوا رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم 

 التشريق وهي بي   ال رب  الَ ني . ال رب  نن اوسط اي م
فلن  فرغن  نن الحج وك نن الليلو  التوي واعوصن  رسوو   -وك ن "ص ش ص ذلك  -"   ك ر بن ن لك 

هللا صلى هللا عليه وسلم ون ن  عبص هللا بن عنرو بن حرام ابو بو بر اْبرنو ه وكنو  نكوتم عنون ن نو  
يو  ابو  بو بر ىنوك سويص نون سو صاتن  وشوريف نون نن النشركين نون "وننو  انرنو  فكلننو ه  و"لنو  لوه  

اشوورافن  وىنوو  نرغوور بووك عّنوو  انوون فيووه ان تكووون حطبوو  للنوو ر غووصا  وصعونوو ه ىلووى اإلسوومم فأسوولم  
واْبرن ه بني  ص رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فش ص ن ن  ال رب   وك ن نريبو   فبتنو  تلوك الليلو  نوآ 

  ْربنو  لني و ص رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم نتسول  "ونن  في رح لن  حتى ىذا نضوى َلول الليو
نستْ ين تسل  الرط   حتى ابتن ن  في الّش. ر عنص ال رب   ونحن سب ون ربم ون ن  انراتو ن نون 
نس ئن  نسيب  بنن ك ر ام عنو ر  ىحوصا نسو   بنوي النبو ر  واسون   بنون عنورو بون عوصش ام ننيوآ 

ننتمر رسو  هللا صلى هللا عليوه وسولم حتوى ب  نو  ون وه  ىحصا نس   بني سلن   ف بتن ن  ب لش ر
عنه ال ب س بن عبص النطلر  وهو يونئذ على صيون "ونوه ىي انوه احور ان يحضور انور ابون اْيوه  
 -ويتوَووق لووه  فلنوو  بلسوون  كوو ن او  نوون تكلووم ال بوو س بوون عبووص النطلوور  فروو    يوو  ن شوور الْووزرا 

ىن نحنوًصا صولى هللا  -لْوزرا ْزرب و  واوسو   وك نن ال ورر يسونون هوذا الحوي نون النصو ر ا
عليه وسلم ننّ  حيل "ص علنتم  و"ص نن ن ه نن "ونن  ننن هو على نَ  راين  وهو في عّز نن "ونوه 
ونن   في بلصه  وانه "ص ابى ىي اينرطو   ىلويكم واللحووق بكوم  فوان كنوتم تورون انكوم وافوون لوه بنو  

وه وْو ذلوه صعوتنوه ىليه ون ن وه ننن ْ ل ه فأنت ول.نف س  م ون  تحنلتم نن ذلك  وىن كنتم ترون انكوم نف
 ب ص الْروا ىليكم فنن اآلن فصعوه فانه في عٍز ونن ٍ .

 "    فرلن  "ص سن ن  ن  "لن  فتكلم  ي  رسو  هللا وْذ  لن سك ولربّ.ك ن  شئن.
في اإلسومم  َوم "و    "    فتكلم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فتم الرر ن وصع  ىلى هللا ورغر

ور   ان سكم ونس  كم اب ي كم على ان تنن وني نن  تنن ون ننه وابن  كم  "    فأْذ البورا  بون نن  ورف
ننو  فب ي نو  يو  رسوو  هللا  فونحن اهو   رن ه. َم "    والذش ب َك ب لحق نبي  لننن ك ننو  نننوآ ننوه افزف ب.يص.

 الحرر واه  الحلر  ورَن ه  ك برا عن ك بر.
ابوو ال يوَم بون التي و ن   -والبرا ن يكلوم رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  -الرو    ف عترض  "  

فر    ي  رسوو  هللا ىن بيننو  وبوين النو س حبو ي ي نوي ال  ووص  وىنو  " ط وهو  ف و  عسوينن ىن ف لنو  
سلم َم "    نحن ذلك َم ام رك هللا ان تربآ ىلى "ونك وتصعن   فتبّسم رسو ف هللا صلى هللا عليه و

 الصم الصم وال صم ال صم انتم نني وان  ننكم اح ررف نن ح ربتم واس لم نن س لنتم.
اْربوا ىلوي نونكم اَنوي عشور نريبًو  ك وم  علوى "وون م »  و"   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

َمَو ً فأْربوا اَنوي عشور نريبًو  تسو  ً نون الْوزرا و«بن  في م كك  ل  الحواريين ل يسى بن نريم 
 نن الوس.

"   ع صم بن عنرو بن "ت ص   ىن الروم لن  ابتن وا لبي و  رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم "و   
ل  النص رش  ي  ن شر الْزرا هو  توصرون عمنو  تبو ي ون هوذا الربو ؟  ال ب س بن عفب ص  بن ننض 

انوووالكم نصوويب  ىنكووم تب ي ونووه علووى حوورر الحنوور والسوووص  فووان كنووتم توورون انكووم ىذا ن كوون 
شت فوي الوصني  واآلْور   وىن كنوتم تورون  ز  .ْ واشرافكم "تلى اسلنتنوه  فنن اآلن  ف و وهللا ىن ف لتم 
انكوم وافوون لوه بنو  صعوتفنووه ىليوه نون ت لكوو  النووا  و"تو  الشوراف فْوذوه ف وو وهللا ْيور الووصني  

 واآلْر .
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ن  لن  بذلك يو  رسوو  هللا ىن نحون وفيَّنو ؟ " لوا  فان  نأْذه على نصيب  النوا  و"ت  الشراف  ف
ور َوم  «البن  »  "    "    ابسط  ينصكن فبسطن يصه فب ي وه  واو  نن ضرر على يصه البرا  بن نن  ورف

تتوو بآ الروووم  فلنوو  ب ي نوو  رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم صوورخ الشوويط ن نوون راس ال ربوو  بأن ووذ 
وب   "وص ابتن ووا علوى حوربكم  فرو   صون ن  سن تفه "ط  ي  اه  البب بر ه   ٍم والص  وذننَّ لكوم فوي نف

رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  هذا عصو هللا  هذا ازّر ال رب   اسنآ اش عصو هللا ان  وهللا لفرغّن 
 لك  َم "   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  ارفضوا ىلى رح لكم.

غووًصا علووى اهوو  ننًووى   لننوويلن لووئن شووئن فروو   ال بوو س بوون عبوو ص  بوون نضوول   والووذش ب َووك بوو لحق
نر بذلك ولكن ارب وا ىلى رح لكم.  بأسي فن   فر   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   لم نفؤ 

لّو ف "وري  حتوى  "   فرب ن  ىلى نض ب ن  فننن  علي   حتوى اصوبحن  فلنو  اصوبحن  غوصن علينو  ب.
بئوتم صو حبن  هوذا تسوتْربونه نون بوين  ب ؤون  في نن زلن   فرو لوا  يو  ن شور الْوزرا بللنو  انكوم

ام رن  وتب ي ونه علوى حربنو   وىنوه وهللا نو  حوي نون ال ورر ابلوض ىلينو  ان تنشور الحورر بيننو  
ن  هن ك نن نشركي "ونن  يحل ون ل م ب هلل  ن  ك ن نن هوذا شوي  ونو    ننكم وبين م "    ف نب ل نن

ون  ينمور ىلوى ب وض   و"و م الرووم وفوي م الحو رل بون هشو م بون علنن ه وصص"وا  ولم ي لنووا  وب ضف
وعليه ن من بصيصان  "   فرلن لوه كلنو  كوأني اريوص ان اشورك الرووم ب و  فينو    النْزوني النلير 

" لوا يو  بو بر انو  تسوتطيآ ان تتْوذ وانون سويص نون سو صاتن  نَو  ن لوي هوذا ال توى نون "وري   "و   
و"و    وهللا لتنت لن نو  "و   يروو  ابوو بو بر  فسن    الح رل فْل  ن  نن ربليوه َوم رنوى ب نو  ىلوي

صو له وهللا  -وهللا  -رضي هللا عنه  نه وهللا اح  نم نن ال تى فو رصص ىليوه ن ليوه  "و    ي ارصهنو  فوأ ت 
 .  لسلبنه لئن صصق ال أ 

"    َم انصرف النص ر ىلى النصين  و"ص شّصصوا ال روص  فلنو  "وصنوه  ام وروا اإلسومم ب و  وبلوغ 
"ريش  فوآذوا اصوح ر رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم فرو   رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  ذلك

فوأنرهم بو ل بر  ىلوى النصينو   «ىن هللا ت  لى "ص ب   لكوم ىْوانًو  وصاًرا توأننون في و  »  لصح به 
 واللحوق باْوان م نن النص ر.

نوي  َوم عو نر بون ربي و  َوم عبوص هللا فأو  نن ه بر ىلى النصين  ابو سلن  بن عبص السوص النْزو
سوو ي ىلووى النصينوو  فبنووآ هللا اهوو   بوون بحوو  َووم تتوو بآ اصووح ر رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم ار 

بن   ب إلسمم  واصله ذان بين م بنبيه نحنص صلى هللا عليه وسلم .  النصين  اوس   وْزرن
يييييةٌ يَيييييْدُعوَن إِلَيييييى اْلَقْييييييِر وَ ] ييييينُكْم أُمَّ يَيييييأُْمُروَن بِييييياْلَمْعُروِف َويَْنَهيييييْوَن َعيييييِن اْلُمنَكيييييِر َوْليييييتَُكن ِمّ

 012[ئَِكُهُماْلُمْفِلُحونَوأُولَـ
روا انس بن ن لك "    "ي  يو  رسوو  هللا  نتوى نتورك النور بو لن روف. والن وي عون الننكور؟ 

. "لن   ي  رسو  هللا ون  م ر في النم "بلن ؟ "و     « ىذا م ر فيكم ن  م ر في النم "بلكم »"    
 « النلك في صل ركم وال  حش  في كب ركم وال لم في رذالتكم »

ون كفم  »  و في صحيه نسلم عن ابي هرير  "   "و   رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  انا ن. ون  رن نن
آ  فنب.  تنط. هف ب.ينصه  فنان  لنم  ينس  ن كنًرا فنل يفلنيّ.ر  و ن. نف و نفف اإلينن ذنل.وكن اض  آ  فنب.رنل ب.وه.  ون وتنط. . وفوي  «ل.سن ن.ه.  فنان  لنم  ينس 

صنٍ  »  رواي   ر  ْن بَّ ف  نن اإلينن ن. حن ا ن ذنل.كن ن. رن لني سن ون  . «ون
ورو بون ابوي  و"   اإلن م احنص حصَن  سولين ن ال  شوني  اْبرنو  ىسون عي  بون ب  ور  اْبرنوي عنن 

عبص الرحنن الش لي  عن حذي   بن الين ن  ان النبي صلى هللا عليه وسولم عنرو  عن عبص هللا بن 
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وكننَّ هللاف ان  ينب  نولن »  "    ن كنور.  انو  لنيفوش. نَّ عنون. ال نف ووف وف. ولنتنن  ن نَّ ب. ل نن  رف رف ه لنتنأ نف ي ب.ينص. ش نن  س. الَّذ. لنوي كفم  ون عن
عفنَّهف فن  ه.  َفمَّ لنتنص  ن ص. ن  ع. رن بً  ن. يرف لنكفم  ع. تنب.  23«م ينس 

قُوا َواْقتَلَفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاتُ ]  [َوََل تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ

فوي  018[ َعِظييمٌ  َعيَذابٌ  لَُهيمْ  ئِاَ َوأُولَيـ ]ييصبه اولئك "صو  لكم  فترتصوا ب م لن م على ضومل  

 [ َعَذاٌب َعِظيمٌ  ]ايض ً نَل متنبيه بأنكم لو ا"تصيتم ب م سيكون لكم 

بن  ك نن عليه نون [َوتَْسَود  ُوُجوٌِ ]بن  ك نن عليه نن هصش  [تَْبيَض  ُوُجوٌِ ]الحس ر حيل[يَْوَم  ]
ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم  ]: ضم  الذين ي"ووا ضومل م وسوو  اعنو ل م بوبووه سووصا   يفرو   [فَأَمَّ
ووّن هللا  [إِيَمييانُِكمْ  أََكفَييْرتُم بَْعييدَ ]ل ووم   فَييذُوقُوا اْلعَييَذاَب بَِمييا ُكنييتُْم  ] علوويكم بووهانكوورتم ىينوو نكم ب ووص ان نن

ىنه لويس عوذاب ً فروط  بو  ، وهذا هو ال ذار ال ميم الذش " لته اآلي  الس بر  في ن  يت  016[تَْكفُُرونَ 

سوتكبروا علوى اإلينو ن  َوم ان   كون هؤي  ك روا ب وص ان عرفووا هللا  وكوأن م ا[ َعَذاٌب َعِظيمٌ ]هو 

ك رهم ب وص اإلينو ن نون شوأنه ان يفحوصل فتنو  وانشور " ً فوي النوؤننين  ف وذا الوذش انشوق وارتوّص عون 
   اإلين ن  "ص يستبّر غيره  َم انه "ص يكون حب  لليره  ولذلك ف و يفب زا ب ذار عميم.

ييْت ُوُجييوُهُهْم  ] ييا الَّييِذيَن اْبيَضَّ فَِفييي ]ىينوو ن م  وحسوون ن اعنوو ل م بوبوووه بيضوو   الووذين ي"وووا [َوأَمَّ

ِه ُهْم فِيَها َقاِلُدونَ  ] بن ن[َرْحَمةِ  ورب م نن و   019[ اللَـّ نسترّررون  ننوون لويس بوسوآ احوص ان يْف

ف م اهل    و"ص اعّصه  هللا ل م  واعّصهم ل    ف ؤي  اصح ر الوبوه البيضو    ونسوأ  هللا ت و لى ان 
 برحنته  ينّن علين  فنكون نن م

ِه نَتْلُوَها َعلَْيَا بِياْلَحِ ّ َوَميا اللَّيـهُ يُِرييُد ُظْلًميا ِلّْلعَيالَِمينَ  ] هوذا الكومم وىن كو ن 018[ تِْلَا آيَاُت اللَـّ

بر النبي بأنه يتلو عليوه  يو ن هللا  ىيّ ان هوذا الكومم بذاتوه ايضو ً  يشير في م هره ىلى ان ببري  يْف
فيستوش النر فوي "را توك علوى النحوو التو لي  يروو  هللا لببريو   "و   هو ليس لببري   ب  هو هلل 

ل.كو ن هللا[تِْليَا آيَياُت اللَّيـهِ  ]ي ببري  لنحنص ان هللا انرنوي ان اْبورك بوأن  وك لو  [نَتْلُوَهيا ]بيّنو ن ونن

هُ يُِرييُد ُظْلًميا ِلّْلعَيالَِمينَ ]: وبأنر ننه، عن هللا فلوو كو ن يريوص ملنو ً ل وم  لنو  . [ َعلَْيَا بِاْلَحِ ّ َوَما اللَـّ

بيّن ل م الحق نن الب ط   فأولئك الذين اسوّصن وبووه م  هوم الوذين ب لوهو  سووصا  ب وص ان ك نون 
بيض   بن  ان وم علوي م هللا نون ن نو  اإلينو ن  فبنحووا ىلوى الك ور  وسو وا ىلوى الشور ق وال تنو  فوي 

 ر. الن س  َم اصّروا على الك ر حتى ان ن  توا على الك 
و"وص نوّر ن نو  علوى هوذا النحوو كومم هللا النوبووه للنو س علوى لسو ن عيسوى عليوه السومم   عنووصن  

ييِن َكَهْيئَيِة الطَّْييِر فَيأَنفُُخ فِييِه ]يْ طب م عيسى   يَن الّطِ بُِّكْم أَنِّي أَْقلُيُ  لَُكيم ّمِ ن رَّ أَنِّي قَْد ِجئْتُُكم بِآيٍَة ّمِ
ِِْذِن ّللّاِ   [فَيَُكوُن َطْيراً بِ

ف ذا الكمم يبصو في م هره بأنه كمم عيسى نآ الن س  بيص ان هللا ت  لى يروو  لوه  "و  يو  عيسوى 
ييِن َكَهْيئَيِة الطَّْييِر فَيأَنفُُخ فِييِه فَيَُكي]ل م  يَن الّطِ بُِّكْم أَنِّي أَْقلُُ  لَُكيم ّمِ ن رَّ وُن َطْييراً أَنِّي قَْد ِجئْتُُكم بِآيٍَة ّمِ

ِِْذِن ّللّاِ َوأُبْ  ِِْذِن ّللّاِ َوأُنَبِّيئُُكم بَِميا تَيأُْكلُوَن َوَميا تَيدَِّقُروَن فِيي بِ ِرُا األْكَمهَ واألَْبَرَص َوأُْحيِـي اْلَمْوتَى بِ

ْؤِمنِينَ  قاً لَِّما بَيْيَن يَيَديَّ ِميَن التَّيْوَراِة َوأِلُِحيلَّ  [43]بُيُوتُِكْم إِنَّ فِي َذِلَا ْليَةً لَُّكْم إِن ُكنتُم م  لَُكيم  َوُمَصّدِ

                                                           

  23  رواه الترنذش وابن ن ب   و"   الترنذش  حسن  
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بُِّكْم فَاتَّقُواْ ّللّاَ َوأَِطيعُونِ  ن رَّ َم َعلَْيُكْم َوِجئْتُُكم بِآيٍَة ّمِ اطي وا كمم هللا الوذش أي  [51]بَْعَض الَِّذي ُحّرِ

 اتيتكم به 
هوو وحووصه ن لووك [َمييا فِيي السَّييَماَواِت َوَميا فِييي اأْلَْرِض  ]واعلووم ي نحنوص و"وو  للنو س ان هلل [َوِللَّيـهِ ] 

ُ  ]ن والرض السوونوا حيوول يينلووك شووي  ايّ يربووآ ىليووه  ف نووصه 017[ ُمييورُ َوإِلَييى اللَّييـِه تُْرَجييُع اأْل

بوو  هللا  فوو رب وا ىليووه وانووتم نوووازين الحسوو ر بوو لحق  وي احووص يفملووم فووي نوازينووه . فووذلك هووو ح
 ون بحبله بني  ً   ويترب وا ىليه وانتم تت ر"ون وتتي ون صون الحب . صنت ت
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ىن تْليوتم عون النور [ُكنيتُمْ ]ىلوى  بن نى انتم  وتتضونن ىشو ر  بوأنكم "وص تتحولوون نون انوتم[ُكنتُمْ ]
َقْييَر  ]سول كم علوى اسومفكم فروط  اش كو ن [ُكنتُمْ ]ب لن روف والن ي عن الننكر  عنصذاك سيرتصر 

ٍة أُْقِرَجْت ِللنَّاِس  ٍة أُْقِرَجْت ِللنَّاِس ]ف  انتم  [أُمَّ ت  لوون الن وروف  [تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  ]بن  [َقْيَر أُمَّ
حتى يتحّو  عن  الن روف ىلى سن  فيكم  وهذه السن  تكون بنَ ب  النر  لن الوذش ييسوتن بسون  

لن النور بو لن روف يكتنو  [َوتَْنَهيْوَن َعيِن اْلُمنَكيرِ ]نبتن وه الن روف يكوون "وص نورص علوى اسوس 
ب لن ي عن الننكر  فان انرن ب لن روف  َم اتب ن الننكر ولم تنتوه عنوه  فوان ذلوك يفصوير " عوص  
انرك ب لن روف ْلمً  لنك ستصبه نزصوب ً  َم انك سوتكون حبو  بيوص الك و ر ليحتبووا بنو  ترووم 

هذه ايزصوابي  على ان   نن النؤننين  لنوك نون النوؤننين الوذين يوأنرون به نن ننكر  ويفم روا 
ب لن روف  فبذلك يتستطيآ ان تأنر ب لن روف  صون ان تن ى عن الننكر  كن  انوك يتسوتطيآ ان 
تن وووووى عووووون الننكووووور صون ان توووووأنر بووووو لن روف  لن ىحوووووصاه  يتنلوووووك سووووووا ان توووووؤّصش ىلوووووى 

لن انوورك بوو لن روف  ون يووك عوون الننكوور يكووتنم علووى نرووصار ىين نووك [هِ َوتُْؤِمنُييوَن بِاللَّييـ]صوونّوت   
ب هلل  وهذا بذاته يشير ىلى ىين نوك بو هلل  لنوك توأنر بو لن روف  وتن وى عون الننكور اسوتب ب  لنور 
هللا  وابتلوو   نرضوو ته  فوو  فوويكم الْيوور  وانووتم ْيوور انووم الرض  ولكوون هووذا نرهووون بنرووصار نوو  

وهووذا ييووأتي علووى بنيووآ افووراص ، [ُروِف َوتَْنَهييْوَن َعييِن اْلُمنَكييِر َوتُْؤِمنُييوَن بِاللَّييـهِ تَييأُْمُروَن بِيياْلَمعْ ]
علووى الووذين يووأنرون بوو لن روف وين ووون عوون الننكوور  -وهللا اعلووم  -النسوولنين سوووا   بوو  يرتصوور 

را  ويؤننون ب هلل  لن ْير ان   ي نوي ان افوراص هوذه النو  هوم ْيور افوراص نون افوراص النوم الْو
ويكنن ْيرهم بنرصار ن  يرّصنون نن ن آ للن س  بنرصار نو  يسونون للنو س نون سونن حسون   بنروصار 
نوو  يتحّولووون ىلووى "ووصو  لفووراص النووم الْوورا فووي ال  وو ف  وصوول  الوورحم  وال م"وو ن اإلنسوو ني   
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ك فوي والتك تف اإلنس ني  والنحب   والتس نه  والصبر  والكرم  وبك  ْصل  حنيص . و"ص كو ن ذلو
رسو  هللا صلى هللا عليه وسولم  َوم فوي اصوح به  والنو  هنو  تضوم انو  ال ورر  وانو  النسولنين  
لنك هن  لسنن ان م نزاي  "وم ب ينه  ب  انن ان م نزاي  ان  اإلسمم التي تؤنن بو لرر ن  فنون صْو  

ب لضوورور  اإلسوومم  اصووبه نوون هووذه النوو  اإلسوومني  التووي هووي ْيوور النووم  لن ال روبوو  ليسوون 
نرترن  ب يسمم  فرص يكون النر  عربي   بيص انه ييصين بصين اإلسمم  و"ص ييكون النر  عربي ً بيوص 
انه يصين بصين ايسومم  ولوذلك تورا "ونيو ن غيور عربيو  بأكنل و  "وص صْلون اإلسومم  نَو  الكورص  

وق اعوصاص ال ورر  ف وم وال رس  والترك  والشيش ن  والفل ن  وغير ذلك  ول   اعوصاص هوؤي  ت و
ٍة أُْقِرَجْت ِللنَّاِس ]بني  ً يفشكلون ان  اإلسمم التي هي    .[َقْيَر أُمَّ

ون ك  عون عبوص  في رواي  لسن م احنص يرو  في   حصَن  احنص بن عبص النلك  حصَن  شوريك  عون س.
ير  عن زوا ور  عون صر  بنون ابوي ل ور  ذفّر ن  هللا بن عفنن بو  ىلوى النبوي " لون  "و م ر بنون ابوي لن ن

ي ورف النَّو س. »  صلى هللا عليه وسلم وهوو علوى الننبور  فر   يو  رسوو  هللا  اّش النو س ْيور؟ فرو    ْن
م.  ح. م  ل.لرَّ لف ف صن انو  ن كنر.  ون هفم  ب. لن روف.  وان  ن هفم  عنن. ال نف رف ؤهفم  واتر هم هلل.  و نن  . «ا" رن

ابن ن ب   ونسوتصرك الحو كم  نون روايو  حكويم وفي نسنص اإلن م احنص  وب نآ الترنذش  وسنن 
ي صن   عن ابيه "    "   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  و ً  »  بن نف ن وي  بن حن ينن افنَّ وب  . انن تفم  تفوففوونن سن

مف عنلنى هللا. عزَّ وبن َّ  هن   وان تفم  اك رن ي رف ْن  . «ان تفم  
 كذلك يرو  اإلن م احنص 
هنير  عون عبوص هللا حصَن  عبص الرحنن  ح عون نحنوص بون  -ي نوي ابون نحنوص بون عريو  -صَن  ابن زف

علي  وهو ابن الحن ي   انه سنآ علي بن ابي ط لر  رضي هللا عنه  يرو   "و   رسوو  هللا صولى 
وون  الن ب.ينوو  . »  هللا عليووه وسوولم  ووصت ن. وو  لنووم  يف  ووطن انحن يوونف نن  ». فرلنوو   يوو  رسووو  هللا  نوو  هووو؟ "وو    «افع ط.

لنون   بف . ووًرا  ون ارف ل.وي طن ف و ن الت ورن بف . وصن   ون نن ينف انح  سفوّن. ض.   ون ينف نن نو ت.يهن الر  افع ط. ع ر. ون نف ب. لر  ر  نفص.
م.  ي رن النن ْن ت.ي   .  «افنَّ

لنوي س  ار  حصَن  لني ل  عن ن  وي  عون بون ابوي حف و"   اإلن م احنص حصَن  ابو ال م  الحسن بن سنوَّ
ي   سنرن ن "   سن ن ام الصرصا   رضي هللا عن    ترو  سون ن ابو  الوصرصا  يرو  سون ن ابو  يزيص بن نن

ينوو  »  الر سووم صوولى هللا عليووه وسوولم  ونوو  سوون ته يكنيووه "بل وو  وي ب ووصه   يرووو  ىنَّ هللان تن نوو لنى ينرفووو ف 
وصف  ن. ب وونن حن و  يفح. م  نن و بن ف و ً  ىن  انصن ولت بن  وصنكن افنَّ يسنى  ىنّ.وي بن ع. هفوونن ع. و  ينك رن م  نن و بن ف وا  وىن  اصن وا وشنوكنرف

وومن  ل  ي ع. وومن ون ل  ي ح. وا  ون ووبنرف صن ووبفوا ون تنسن وومن؟. "وو   «. اح  ل  ي ع. وومن ون ل  ي ح. ووم   ون ووذنا ل ف ّر.  كني ووفن هن »  "   ينوو  رن
ي  وعلني  ل ن. ن ح. م  ن. ي .  . «افع ط.

وننس  عون ربو   و"   اإلن م احنص  حصَن  ه شم بن الر سم  حصَن  النس وصش    ْ حصَن  بفكني ر بن ال
يوونف »  عوون ابووي بكوور الصووصيق  رضووي هللا عنووه  "وو    "وو   رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم  افع ط.

م  عنلنى "نل   لن ن ال بنص ر  "فلفوبف ف ر. لني  م  كن ل رننن وهف ف بف سن ٍر   وف نَّ ن ب.لني ر. ح. لفونن ال بن ْف ينن انل  ً  ينص  ٍ  ون سنب  . بف وٍص   ر. رن اح.
وٍص سوب ين ال ًو   اح. آن كفو  ون اصنن.ي نن بّ.ي   عز وبن َّ  فنزن ص نف رن تنزن . فرو   ابوو بكور  رضوي هللا عنوه   «فن س 

 فراين ان ذلك  ٍن على اه  الررا  ونصيرت نن ح ف ن البواصش .
ان  و"   اإلن م احنص حصَن  عبص هللا بن بكر الس ني  حصَن  هش م بن حس ن  عن الر سوم بون. ن ور

عن نوسى بن عبيص  عن نينون بن ن ران  عون عبوص الورحنن بون ابوي بكور؛ ان رسوو  هللا صولى 
سنو ٍر »  هللا عليه وسلم "    نَّ ن  ب.لني ر. ح. لفونن ال بن ْف ينن انل  ً  ينص  بّ.ي اع طن ن.ي سنب  . . فرو   عنور  يو   «ىنَّ رن

تفهف فنأنع  »  رسو  هللا  ف م استزصته؟ فر    ص  تنزن ينن انل  ً  اس  ٍ  سنب  . بف آن كفّ . رن . "   عنور  ف وم  «طن ن.ي نن
تفهف فأع طن ن.ي هكنذنا »  استزصته؟ "    ص  تنزن . وفرا عبوص هللا بون بكور بوين يصيوه  و"و   عبوص هللا   «"نص. اس 

 وبسط ب عيه  وحَ  عبص هللا  "   هش م  وهذا نن هللا ي يصرا ن  عصصه .
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يٍة أُْقِرَجيْت  ُكنيتُمْ ]نن انو  اإلسومم  لنوه ت و لى لوم يروف عنوص  ف ذا ييكون لك لنبرص انك َقْييَر أُمَّ
هِ  ]ب  "رن ذلك ب  [ِللنَّاِس  فان كنن نن انو  [تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاللَـّ

 ن بو هلل  لوم يكون نحررو ً فيوك  اإلسمم  بيص ان شرط النر بو لن روف  والن وي عون الننكور  واإلينو
ستَنى نن النسلنين الذين يتحرق في م هذا الشرط . َم انمر ىلى "و  ربك ىَرئوٍذ وهوو  فانك تكون نف

بور نحنووصاً   نوون [لََكيياَن َقْييًرا لَُّهييم]بنو  انزلنوو ه نوون الرور ن عليووك ي نحنوص [َولَيْو آَمييَن أَْهيُل اْلِكتَييابِ ]يْف
نو  بوأن الرور ن  توى ببيّنو ن تنروذهم نون الضوم   و"وص اتوى ل وم  الشرك والك ر  لن الْيور يكنون ه

ييْنُهُم اْلُمْؤِمنُييوَن َوأَْكثَييُرُهُم اْلفَاِسييقُونَ ]ولوويس علووي م  فيرووو  رر ال ووز    ف ل  سووق هووو الووذش  001[ِمّ

يت ّنص الحي ص عن الحق  وهو ي لم بأنه الحق  بيوص انوه يت و لى عليوه بنو  فوي ن سوه نون فسوق  ولوذلك 
ف انو م الحووق الووذش ي لنوه نوون الطورف اآلْوور  فيكووون هوذا ب لنسووب  ىليوه ع نوو  ضوو ف  ف وو ضوو ي

وُكْم إَِلَّ أَذًى ]فيرووو  هللا  َوإِن  ]بكلنوو ن بذيئوو  وسووب ر ونحوذلووك نوون ْووم  اللسوو ن  َووم [لَيين يَُضيير 

ال سووق لوويس ل ووم ين زنووون  فأهوو  [يَُول ييوُكُم اأْلَْدبَييارَ ]ب لسوويف واصوان الرتوو   فووي الحوورر [يُقَيياتِلُوُكْم 
سوا ال س ص ب لرو   وىلح ق الذا ب لن س نن ْم  الر   والريو   وعنوصن  يبوّص البوّص فوان م يولوون 

ي"وويً  وي ف ومً  فوان نمورنن ىلوى تو ري  اهو  000[ ثُيمَّ ََل يُنَصيُرونَ  ]الصب ر ويلووذون بو ل رار  

ران في شتى النيو صين  وتورا فوي اإلين ن والصمح والن روف   ترا ان حي ت م تكللن ب ينتص 
نحط ن حي ت م نوا"ف الْيور   والحوق   والبطولو    فوي حوين ىذا نمورن ىلوى تو ري  اهو  ال سوق 

بور هللا رسووله   ُضيِربَْت َعلَيْيِهُم الِذّلَّيةُ  ]والك ر وال بور  يترا سووا ال وزائم والبوور والذا. يْف

هِ  ]ذ اينن  توابصوا يكونون في [أَْيَن َما ثُِقفُوا  َن اللَـّ ب صش نون هللا  وهوصش هللا كنون فوي [إَِلَّ بَِحْبٍل ِمّ
ن اعتصم بحب  هللا  استَن ه هللا نن ضرر الذل  عليه.   الرر ن  فان اعتصم نن

اطفهف »  في حصيل الح رل العور  عون علوي نرفوعو   بوأن الرور ن  ورن ص. ب و ف هللا. ال نت.وينف  ون هفوون حن
تنر.يمف  س   . «ال نف

َن النَّاِس َوَحبْ ] ِه َوُضِربَْت َعلَيْيِهُم ]ىلى حب  هللا استن صاً  نيَ ق نن الن س[ٍل ِمّ َن اللَـّ َوبَاُءوا بِهََضٍب ِمّ
ل   النسكن  ت ني هن  ان م ييفم رون ن ن  هللا علي م  فيفم ورون بوأن م فرورا   وهوم فوي [ اْلَمْسَكنَةُ 

ان يفم وروا علوى ان سو م  َو ر اللنوى  فوي حوين وا"آ النر اغني    فترا حوب م الشوصيص للنو   صون 
انك يتبص هذه النسكن  عنص النسلنين لن م ي لنون وي نلون بأن هللا يحر ان يرا اَر ن نته علوى 

ولذلك فانك ترا  َ ر الن ن  لصا النسلنين في حين انك يتراهو  لوصا غيور النسولنين رغوم ،  عبصه
ا نمرن  ىلى الي وص  سنرا بوأن م اغنيو   حرو ً  لكننو  نورا ان م "ص يكونون اغنى نن النسلنين  َم ىذ

فووي م ضوورر النسووكن  بكووون م يينلكووون صولوو  وهووم ير ووون علووى توو ري  عريووق  والتووورا  سووبيرن 
اإلنبي  والرر ن  ورغم ذلك  فان م يينلكون صول  واحص  اصلر نون كَيور نون "ورا  او ضوواحي 

نلكووون "رابوو  سوو ئر الرض بكوو  نوو  في وو  نوون ب ووض الووصو   فووي حووين ان النسوولنين والنصوو را ي
ـِه اللَّي بِآيَياتِ  يَْكفُيُرونَ  َكيانُوا بِيأَنَُّهمْ  ِلياَ ذَ  ]نس ح ن ش س    وهض ر  ونحيط ن  وبب    وغ بو ن 

َكانُوا َعَصوا بَِما ِلاَ َويَْقتُلُوَن اأْلَنبِيَاَء بِهَْيِر َحٍ ّ ذَ   004[ يَْعتَُدونَ  وَّ

بو  هوو للوذين يتحروق فوي م ال سووق  فنورا ان هللا ت و لى يسوتَني نور   بيوص ان هوذا ييكوون ع نو ً 

يةٌ ]هذا الحصيل ليس علي م سواسي  ي نحّنص  ب  [لَْيُسوا َسَواًء  ]اْرا لرسوله  يْن أَْهيِل اْلِكتَياِب أُمَّ ِمّ

ِه آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم يَْسُجُدونَ  هؤي  كيف يس وي م هللا لنبيّوه َم لننمر ىلى 003[ قَائَِمةٌ يَتْلُوَن آيَاِت اللَـّ
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يُْؤِمنُيوَن بِاللَّيـِه َواْليَيْوِم اْْلِقيِر  ]ب لنسلنين  وكيوف يَنوي علوي م   وهوو يْبوره برضو ه عون م برولوه 

 ِمييييينَ  ئِاَ َويَيييييأُْمُروَن بِييييياْلَمْعُروِف َويَْنَهيييييْوَن َعيييييِن اْلُمنَكيييييِر َويَُسييييياِرُعوَن فِيييييي اْلَقْييييييَراِت َوأُولَيييييـ

يياِلِحينَ  ف إلصانوو  هنوو    008[َوَمييا يَْفعَلُييوا ِمييْن َقْيييٍر فَلَيين يُْكفَييُروُِ َواللَّييـهُ َعِليييٌم بِيياْلُمتَِّقينَ ] 002[ الصَّ

يتكون لألشوْ    بو  هوي لف و   الشوْ    كنو  ان الَنو   ييكوون لألشوْ    بو  فوي اف و   
 ورا   او اإلنبي . الشْ    سوا  اك نوا نن النسلنين اتب   الرر ن  او نن الكت بيين اتب   الت

روش انه لن  اسلم عبص هللا بن سمّم واصح به "   ل وم ب وض كبو ر الي ووص  لروص ك ورتم وْسورتم  
فأنز  هللا ت  لى لبي ن فضل م هذه اآلي   "   الَورش  بللنوي ان و  نزلون فوي "ووم كو نوا يصولون نو  

نبوران واَنوين وَمَوين نون بين النلورر وال شو    وعون عطو    ان و  نزلون فوي ارب وين نون اهو  
 الحبش  وَمَ  نن الروم ك نوا على صين عيسى وصص"وا بنحنص عليه الصم  والسمم.

الَّيِذيَن ]تشون  النو س بني و ً  بن نوى ان النو س[الَّيِذينَ ]ن ن  ك ن انتن ؤهم  كوون[إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا]
يَن اللَّيـِه َشيْيئًاَكفَُروا لَن تُْهنَِي َعيْنُهْم أَْميَوالُُهْم َوََل أَ  ذلوك ان هللا غنوي عون النو س  والنو س [ْوََلُدُهيم ِمّ

فووذلك 006[اِلييُدونَ أَْصييَحاُب النَّيياِر ُهييْم فِيَهييا قَ  ]الووذين ك ووروا هووم [ئِاَ َوأُولَييـ]ليسوووا اغنيوو   عوون هللا 

 نحصو  ك رهم 

ِِ َمثَُل َميا يُنِفقُيوَن فِيي َهيـ]  ْنيَا اْلَحيَياةِ  ِذ لوبوه هللا ت و لى  بو  هوو نون بو ر كوون اإلن و ق لويس [اليد 

بوور  ً يكووون ب لنسووب  لت سووير كوومم هللا  لوويس صائنوو[َكَمثَييِل ِريييحٍ فِيَهييا ِصييرٌّ ]: ايسووت م  والتبوو هي والك.
أحي ن ً عليك ان تتب وز الن نى الم هرش للل  ىلى الن نى الب طني ل   ونو  فالن نى الللوش نط بر ً  

ربووط الكلنوو ن نووآ ب ضوو   الووب ض سوووا  صووون اآليوو  يت ووّر  عوون ذلووك نوون نووصلوين نوون ْووم  
الواحص   او اآلي ن التي تسبر    او ت رب  . نن هن  فينكن ان يكون الصر هوو ازيوز الوريه  بن نوى 
الريه الشصيص التي تصّر  اش تئز  وينكن ان تكون هذه الريه عمو  على ذلوك تحنو  بورصاً شوصيصاً  

صووون نسوويم عليوو   بوو  هووو صووون ب عوول علووى ال ووز   او حووّراً شووصيصاً  فوواذن الصووون هووو لوويس 
والحرار  ليسن صفئ ً طيب ً  ب  هي ح ر"   او البرص غيور النون    بو  الصوري ي. فو نمر ىلوى وبوه 
التروو رن ب ووذه الووريه نووآ ذاك الووذش ين ووق ن لووه ليلحووق الذا برسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم  

او ب  ن  النسلنين فوي كو  زنو ن ونكو ن. فكنو  ان اوبأصح به  رضوان هللا علي م  او بأه  ال لم  
َكَمثَِل ِريحٍ فِيَها ِصرٌّ أََصابَْت َحيْرَث قَيْوٍم  ]فذاك الن   فيه صر . ىن هذا الن   [فِيَها ِصرٌّ ]هذه الريه

وهن  تصووير ينكنوك ان تتصوّوره  [فَأَْهلََكتْهُ ] لم تصر زر  "وم عصلوا نآ ان س م  [َظلَُموا أَنفَُسُهمْ 
مر ىلى زر   َم ىلى ريه بتلك النواص  ن  و"ص سلّط   هللا على ذاك الزر  الذش ن ووص نلكيتوه فتن

 أَنفَُسيُهمْ  ِكنْ َوَميا َظلََمُهيُم اللَّيـهُ َولَيـ ]لم لنين  فذلك هو ح ص  الن   الذش يفن وق فوي غيور سوبي  هللا 

 زرع م .لن م هم الذين بلبوا تلك الريه التي في   صر ىلى  007[يَْظِلُمونَ 
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البط ن  نن البطن  والبطن نن الب طن  والذش تتْذه بط ن  [يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَتَِّقذُوا بَِطانَةً ]

لووك  تّْولووه ان يسووتبطنك  اش ي وورف نوو  فووي ب طنووك  ولوويس هووذا فحسوور  بوو  يوب ووك ويروووصك 
ويصيرك  ويشك ان رر البين  وهوو نوصير شوؤونه  وولوي انوره  يتورك اَوراً علوى بنيوآ ّنون فوي 

لوي النور يتورك اَوراً علوى عنووم النو س فوي البين  كونه كبيرهم ونووب  م وولوي م  ولوذلك فوان و
 وييته . 

ام  عون الزهور بون  يرو  الح فم ابو ي لى حوصَن  ىسوح ق بون ىسورائي   حوصَن  هفشنويم  حوصَن  ال نووَّ
وصََّ م بحوصيل ي يوصرون نو  هوو  اتنووا الحسون   -ي نوي البصورش -راشص "   ك نوا يأتون اننًس   فاذا حن

ويؤوا ب.ننو ر. »  يووم عون النبوي صولى هللا عليوه وسولم انوه "و   في سره ل وم. "   فحوصَّل ذان  تنض. ي تنس 
وّصَن   بي  فلم يصروا ن  هو  فأتوا الحسون فرو لوا لوه ىن انسو  حن كفم  عنرن ات.ين. ون ْن ينن  وي تنن رفشفوا ف.ي  ك. ش ر. ال نف

وورك. وي  «ان رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم "وو     وويؤوا ب.ننوو ر. الّش. تنض. كفم  ي تنس  ات.ين. ووون ْن تنن رفشفوووا ف.ووي 
بي  فر   الحسن ان  "وله  بيو   نحنوص صولى هللا عليوه وسولم. وانو  »  عنرن كفم  عنرن ات.ين. ون ْن وي تنن رفشفوا ف.ي 

ووورك.  «"ولوووه   ووويؤوا ب.ننووو ر. الّش. تنض. يروووو  ي تستشووويروا النشوووركين فوووي انووووركم. َوووم "ووو   »  ي تنس 
 . [ أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا َل تَتَِّقذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونُِكمْ  يَا ]الحسن تصصيق ذلك في كت ر هللا  
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هن  نرا كيف ان هللا يبيّن ل م اسب ر الصمح  واسب ر ال سو ص  فبط نو  الك ور توصعو ىلوى الك ور  
ن ُدونُِكْم ]وبط ن  اإلين ن تصعو ىلى اإلين ن  تتْوذوا نون نن صون النؤننين  اش ي[ََل تَتَِّقذُوا بَِطانَةًِمّ

 .  ييترصصون نن ىفس صكم[ََل يَأْلُونَُكْم َقبَاَلً  ]الك فرين اولي   لكم 
روا البْ رش  والنس ئي  وغيرهن   نن حصيل بن ع   نن م يونس  ويحيى بن س يص  ونوسوى 
بن عرب   وابن ابي عتيق   عن الزهرش  عن ابي سلن   عون ابوي سو يص؛ ان رسوو  هللا صولى هللا 

هف »  "   عليه وسلم  رف ل.ي نو  ىي كن ننون  لنوهف ب.طن ننتن ن. ب.طن ننو ت تنوأ نف ْن ون   لنفن ن.  ْ وتن ي اس  ون  ننب.وي ون نن  بن نلن هللاف ن.
ن  عنصنم هللاف  ال نن  صفومف نن لني ه.  ون هف عن تنحفض  هف ب. لس و . ون رف نف

ب.طن نن ت تنأ  لني ه.  ون هف عن  . «ب. ل ْير. وتنحفض 
قَيْد بَيَدِت اْلبَْهَضياُء ِميْن أَْفيَواِهِهْم ]ال ن    اش النشور   ف وؤي  يووصون لكوم النشور [ت ْم َود وا َما َعنِ ]

بور   [َوَما تُْقِفي ُصُدوُرُهْم أَْكبَرُ  فكن  ان النوص   تم ر نن ْم  الكمم  فأيض ً تم ور البلضو    يْف
 يم ر على افواه م . هللا النؤننين بأن ن  في صصورهم نن البلض   لكم  ل و اعمم نن  

في سنن ابي صاوص عن ابي هرير  عن النبي صولى هللا  008[قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اْْليَاِت إِن ُكنتُْم تَْعِقلُونَ ]

   عليه وسلم "     النر  على صين ْليله فلينمر احصكم نن يْ ل 
  صلونكم الحر ب لحر  لن م ييؤننون ب لرر ن ىن م ييب[َها أَنتُْم أُوََلِء تُِحب ونَُهْم َوََل يُِحب ونَُكْم ]
ً [َوإَِذا لَقُوُكْم قَالُوا آَمنَّيا  ]: ن  في الرر ن  ون  "بله[بِاْلِكتَاِب ُكِلّهِ  ]انتم[َوتُْؤِمنُونَ ]  [َوإَِذا َقلَيْوا]كوذب 

شوّص  اللويم   عضووا فنون ، اللويم هوو اللضور وايسوتي  [َعض وا َعلَْيُكُم اأْلَنَاِمَل ِمَن اْلهَْيظِ  ] :عنكم
ُموتُيوا بِهَيْيِظُكْم إِنَّ اللَّيـهَ َعِلييٌم بِيَذاِت  ]ل م ي  نحّنص  وليرو  ل وم النسولنون [قُلْ  ]     :على اص ب  م

ُدورِ   ولنه عليم بذان الصصور  ف  هو ي لّنكم ن  يت لنوا ن  بذان الصصور.  003[الص 

َوإِن تُِصْبُكْم َسييِّئَةٌ  ]يش رون بأنكم تزصاصون "و  وتوحصاً ب   لن م [إِن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤُهمْ  ]

َوإِن تَْصيبُِروا  ]: لن م نمير ذلك يش رون بأن السيئ  نن شأن   ان تفض  كم  وت وّر"كم[يَْفَرُحوا بَِها
ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا هللا تبلوو لسنسو ن ف لصبر والتروا نن اشك   النواب و   لن حكنو  [َوتَتَّقُوا ََل يَُضر 

وهو يصبر ويحتسر  فحتى كيص الك ئصين ييضّر النؤنن شيئ ً ىن است  ن ب لصبر والتروا على نو  

هَ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ ]يلرى نن نص ئر   041[ إِنَّ اللَـّ

َََدْوَت ِمْن أَْهِلاَ ]  فوي  ْربن نن بيتك الذش فيه اهلك  ف لرب  عنصن  يكون ع زب ً وي وي [َوإِْذ 

بين لوحصه  يفر   له  ْربن نن بيتك  لكنه عنصن  يكون نآ زوبته وابن ئه  يرو   لوه  ْربون نون 
اهلك  اش نن بيتك الذش فيه اهلك  فرص ْربنن عن م وتوركت م فوي البيون صونوك. ويفوروا ان النبوي 

 ت و لى صلى هللا عليه وسلم  غصا نن بين ع ئش   ونشى على "صنيه ىلى احص . وهذه ش  ص  نون هللا
بأن ام النؤننين ع ئش  رضي هللا عن   هي اه  رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  فواذن  "وص ْورا 
النبي لوا"   احص  وغصون هي ا"رر ىلى الصب ح   اش ْورا صوب ح ً نون اهلوه  وهللا يوراه ويروو  

ييَدْوَت ِمييْن أَْهِليياَ ]لووه   ََ ُا اْلُمييْؤِمنِينَ  ]يوو  نحّنووص ىلووى احووص [َوإِْذ  تبوويّن ل ووم انوو كن م [َمقَاِعييَد ِلْلِقتَييالِ  تُبَييِوّ
ونراكز "ي صات م  وو"   احص ك نن يوم السبن نن ش ر شوا  سن  َومل نون ال بور  كنو  يفوروا  

ا   كنو  عنوص "تو ص   والنصوف نون شووويفر    لنن  نن شنووَّ ْن نو   إلحصا عشر  ليل   ك ر. ا  كنو  عنوص ع.
 .وهللا اعلم

ان النشركين "صصوا النصين  في َمَ   يف رب  ليأْوذوا بَوأرهم  -وفق ىْراا نسلم  -ويفروا 
في يوم بصر؛ فنزلوا عنص احص على ش ير الواصش برن   نر ب  النصين   يووم الرب و   الَو ني عشور نون 
شوووا  سوون  َوومل نوون ال بوور   علووى راس احووص وَمَووين شوو را نوون ال بوور   فأ"وو نوا هن لووك يوووم 

لْنيس والنبي صلى هللا عليه وسلم ب لنصين   فراا رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم فوي نن نوه ان ا
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في سي ه َلن   وان بررا له تذبه  وانوه اصْو  يوصه فوي صر  حصوين ؛ فتأول و  ان ن ورا نون اصوح به 
 يرتلون  وان ربم نن اه  بيته يص ر  وان الصر  الحصين  النصين . 

ن ال يورف بنو  في و  نون التبو ر  و"ي   ان النشركين ح من بنص ر  وسنلنن ين "فت  نن "ت  نن اشراف م يو 
وم ىلوى نكو  "و   ابنو   نون "فتو   ورؤسو   نون بروي لبوي  التي ك نن نآ ابوي سفو  ي ن  فلنو  ربوآ " نلف ف
س ي ن ارصص هذه النوا  لرت   نحنص  فأن روه  في ذلك  وبن وا البنوو  والحو بي  وا"بلووا فوي 

نن َمَ   يف  حتى ن زلوا "ريبً  نون احوص ت.ل رو   النصينو   فصولى رسوو ف هللا صولى هللا عليوه "رير 
وورو   وولى علووى ربوو  نوون بنووي النبوو ر  يروو   لووه ن لك بوون عنن  غن نن وو  صن وسوولم يووومن البن وو   فلنوو  فنوورن

نو   فوان ا"و نوا واستش ر الن س ايْرا ىلي م ام ينكل ب لنصين ؟ فأش ر عبص هللا بن افبّي ب لنرو م ب لنصي
بس وىن صْلوه  "و تل م الربو   فوي وبووه م  ورنو هم النسو   والصوبي ن ب لحبو ر   ح  ّر. نن ا" نوا بش.
نن فو" م  وىن رب وا رب وا ْ ئبين. واش ر  ْرون نن الصوح ب  ننون لوم يشو ص بوصرا بو لْروا 

تنوووه وْووورا علوووي م  و"وووص  ننوووصم ب ضووو م ىلوووي م  فوووصْ  رسوووو  هللا صووولى هللا عليوووه وسووولم فلوووبس لنن
نن  رسوو ن هللا صوولى هللا عليووه وسولم  فر لوا يوو  رسوو  هللا  ىن شووئن ان ننكوول؟  ه  و" لوا ل لنو  اسووتكرن

ي ل.ننب.ويّ »  وسلم  فر   رسو  هللا صلى هللا عليه كفومن هللاف لنوه  نن  ينن بنل. توى ينح  وآن حن ب. تنوه ان  ينر  ى.ذنا لنوب.سن لنن
» . 

ح به  فلن  ك ن ب لشَّوط ربآ عبص هللا بن ابّي في َفلفل البوي  فس ر  عليه السمم في الف نن اص
ب ؛ لكونه لم يربآ ىلى "وله  و"   هو واصح به لو ن لم اليوم "ت ي يتب نو كم  ولكنو  ي نوراكم  ل ضن نف

 تر تلون اليوم.
ون . الووا وص فوي عنوص  و  ر نون افحف صش. واستنر رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم سو ئرا حتوى نو ز  الّش.

هف ب. ل ر.تن  . »  وب   م ره وعسكره ىلى احص و"    رن صت حتى ننأ نف  . «ي يفرن ت.لننَّ انحن
ور علوى الرنو    وت يأ رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم للرتو   وهوو فوي سوب ن ئ  نون اصوح به  وانَّ

ورو بون عووف  والرنو   يونئوذ ْنسوون ربوم فرو   ل وم  بني ر اْ  بنوي عنن  وا »  عبص هللا بن بف وحف ان ضن
لني ننو   وىن  رن  عن بن ف لنننو  او  كن ننكفم  ىن  كن ننن. النَّو  وا نن نف . وال زن ن  ".بنل.كفم  تنيننَّ ن. ي نفؤ  ي  ن عننَّ   ون ْن طَّ فنو  ال ْن وننو  تن اي تفنف

كن ننكفم   وا نن حف  . «الطَّي رف فنم تنب رن

هُ َسِميٌع ]  يم بك  ن  يبرشعل040[ َعِليمٌ ]سنيآ لك  ن  يتر  [َواللَـّ

ِه فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُو]  هُ َوِلي ُهَما َوَعلَى اللَـّ ت طَّائِفَتَاِن ِمنُكْم أَن تَْفَشَ  َواللَـّ  044[ نَ إِْذ َهمَّ

رو سوون ن بوو بر بوون عبووص هللا  "وو   البْ رش حووصَن  علووّي بوونف عبووص هللا  حووصَن  سوو ي ن "   "وو   عنن 
ْت َطائِفَتَياِن ِميْنُكْم أَْن تَْفَشي إِْذ  ]يرو  فين  ن زلن   ِ فَْليَتََوكَّيِل اْلُمْؤِمنُيونَ  َهمَّ ُ َوِلي ُهَميا َوَعلَيى ّللاَّ  [ َوّللاَّ

 "   نحن الط ئ ت ن بنو ح رَن  وبنو سنلنن . 
. و"يوو   هووم بنووو الحوو رل وبنووو  «وهللا ولي نوو  »  ونوو  نحوور ان وو  لووم تنووز ؛ لرووو  هللا عووز وبوو  

لنبين  والنبين هو عنورو بون ن لوك نون بنوي الوس. و"يو   كو ن ذلوك حوصيل ن وس الْزرا وبنو ا
رف نكتسوب   وون ْن نن م ْطر بب ل م فأطلآ هللا نبيه عليه السمم عليوه فو زصاصوا بصوير ؛ ولوم يكون ذلوك ال
ل م ف صن م هللا  وذم ب ض م ب ض   ون ضوا نوآ النبوي صولى هللا عليوه وسولم فنضوى رسوو  هللا 

ه وسلم حتى اط  علوى النشوركين  وكو ن ْروبوه نون النصينو  فوي الوف  فربوآ عنوه صلى هللا علي
عبصهللا بن ابي بن سولو  بَمَن ئو  ربو  نل ضوب ؛ ىذ ْولوف رايوه حوين اشو ر بو لر وص والرتو   فوي 
النصين  ىن ن ض ىلي م ال وصو  وكو ن رايوه وافوق راش رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  وابوى ذلوك 

 وض رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ب لنسولنين ف ستشو ص نون م نون اكرنوه هللا اكَر النصو ر  ون
ب لش  ص . "   ن لك رحنه هللا  "ت  نن الن و برين يووم احوص ارب و   ونون النصو ر سوب ون رضوي 
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هللا عن م. وك ن نآ النشركين يونئذ ن ئ  فرس علي   ْ لص بن الوليص  ولم يكن نآ النسولنين يونئوذ 
رح رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم فووي وب ووه وكسوورن رب عيتووه اليننووى السوو لى فوورس. وفي وو  بوو

بحبر وهشنن البيض  نن على راسه صلى هللا عليه وسلم  وك ن الذش تولى ذلك نن النبي صولى 
هللا عليه وسلم عنرو بن "نيئ  الليَي  وعتبو  بون ابوي و"و  . و"وص "يو   ىن عبوصهللا بون شو  ر بوص 

بون شو  ر هوو الووذش شوج رسوو  هللا صولى هللا عليووه وسولم فوي بب توه. "وو    ال ريوه نحنوص بون نسوولم
الوا"صش  والَ بن عنصن  ان الذش رنى في وبه النبي صلى هللا عليه وسلم ابون "نيئو   والوذش اصنوى 
ش ته واص ر رب عيته عتب  بن ابي و"  . "   الوا"وصش باسون صه عون نو فآ بون ببيور "و    سون ن 

صا فنمرن ىلوى النبو  توأتي نون كو  ن حيو  ورسوو  هللا صولى ربم نن الن  برين يرو    ش صن افحف
هللا عليه وسلم وسط   ك  ذلك يصرف عنه. ولروص رايون عبوصهللا بون شو  ر الزهورش يروو  يونئوذ  
صلوني على نحنص صلوني على نحنص  فم نبون ىن نب . وىن رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ىلوى 

ف  تبووه فووي ذلووك صوو وان فروو    وهللا نوو  رايتووه  احلووف بوو هلل ىنووه ننوو   بنبووه نوو  ن ووه احووص َووم بوو وزه 
نننووو ! ْربنوو  ارب وو  فت  هووصن  وت  "ووصن  علووى "تلووه فلووم نْلوو  ىلووى ذلووك. واكبوون الحبوو ر  علووى 
رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم حتووى سوورط فووي ح وور   كوو ن ابووو عوو نر الراهوور "ووص ح رهوو  نكيووص  

نبه واحتضنه طلح  حتى " م  ونو  ن لوك بون سون ن والوص ابوي للنسلنين  فْر عليه السمم على ب
ل  نور فوي  س يص الْصرش نن برح رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم الصم  وتشبَن حلرت ن نن صر  الن.
وب ه صلى هللا عليه وسلم ف نتزع ن  ابو عبيوص  بون البوراح وعوض علي نو  بَنيتيوه فسورطت ؛ فكو ن 

ه رضي هللا ع  نه.اه تم يزينه هنتننف

هُ بِبَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّيـهَ لَعَلَُّكيْم تَْشيُكُرونَ وَ  ] وا" و  بوصر  و"وص سونين 043[ لَقَْد نََصَرُكُم اللَـّ

سم نسب  ىلى النوضآ الذش و" ن فيه هذه الوا"   يوم البن    الس بآ عشور نون رنضو ن  يب ذا ا
ب ص نحو سن  ونصف نون ال بور   وهوو نو"وآ يروآ بوين نكو  والنصينو  ويفوروا انوه اسوم بئور هنو ك 

 لرب  نن ب ين  اسنه بصر. 
َمَن ئو  وَمَو   بن نى ا"  عصصاً نن ال صو   حيول كو ن عوصصهم [أذلة]فرص نصرهم هللا ت  لى وهم

عشر او ارب   عشر  في حين ك ن عصص ال وصو يتوراواح بوين التسو ن ئ  واللوف. وكوذلك لوم يكونووا 
بنستوا النصر  بيص ان هللا ت  لى نّن علي م بن ن  النصور  فلوصوا اعوّز  بنصور هللا ل وم  وييصوبه 

 اإلنس ن عزيزاً في انر نن انوره  ىيّ بنصر هللا له.
ن يش   نن عب صه  وهي بذان الو"ن صعو  ان ي ن  النر  ص لح ً ف ذا فض  نن هللا  يْ  به نن

حتى يب   ن سه اهومً لنصور هللا فوي كو  شوي   لن النصور هوو عنليو  تك نليو   وىيّ لكو ن نصوراً 
نو م سوطو  ن سوك عليوك  واش ن "ص ً  فأش نصر ن "  ىن انتصرن علوى عوصو لوك  َوم ان زنون ا

  تضوو ف انوو م شوو و   او نوو    او بوو ه  فتكووون فووي صربوو ن سوو لى نوون ون علي وو  عنووصنكووشووب ع  ت
الببن حتى لو و" ن نو"ف شب ع  بيّن  في و"ن نضى  ف لتروا هوي البسور الوذش يبلوغ بوك نرو م 
شووكر هللا  والتروووا هووي نصوورن ويتكلوو  نصوورك هووذا بنرووصار شووكرك هلل  لن الشووكر هووو ىينوو ن 

 وتواص  نآ هللا 

ُكْم  ]ى هللا عليه وسلم   ي نحنوص َم يْ طر هللا نحنصاً صل إِْذ تَقُيوُل ِلْلُميْؤِمنِيَن أَلَين يَْكِفييَُكْم أَن يُِميدَّ

َن اْلَمَ ئَِكِة ُمنَزِلينَ   َويَيأْتُوُكم َوتَتَّقُوا إِنتَْصبُِروا بَلَى ]: ير تلون ىلى ب نبكم042[ َرب ُكم بِثََ ثَِة آََلٍف ِمّ

ن نَ  آََلفٍ  بَِقْمَسةِ  َرب ُكم يُْمِدْدُكمْ  َهـَذا فَْوِرِهمْ  ِمّ ِمينَ  اْلَمَ ئَِكةِ  ِمّ  048[ ُمَسِوّ
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نرا هن  تكرار الصبر والتروا  ل.ن  ل نو  نون فضو   فروص اوفوى هللا ب  وصه ن  وم عنوصن  صوبروا 
واتروا   لن ىنصاصهم ي ني ان م صبروا واتروا   َم ىضو ف  ىلوى زيو ص  ال وصص ىلوى ْنسو   يف  فروص 

ِمينَ ]"     سوور  وهوذه النيوز  لوم تكون نوبووص  سووا  فوي اللوف الولوى التوي ورصن فوي   [ ُمَسيِوّ

ُكْم بِيأَْلٍف ِميَن اْلَم ئَِكيةِ ]الن    بروله     او فوي زيو ص  اللوف ىلوى   7الن و  [فَاْستََجاَب لَُكْم أَنِّيي ُمِميد 

 َمَ   يف هن  .  
ص  ف النؤننين ىلى يوم الري ن .  "   الحسن  وهؤي  الْنس   يف ر.

ي يوم بوصر  وفينو  سووا ذلوك يشو صون و"   ابن عب س ونب هص  لم تر ت  النمئك  في الن رك  ى
 الرت   وي ير تلون  ىنن  يكونون عصًصا ونصًصا.

و"ي    ىنن  وعص هللا ت  لى النسلنين يوم بصر ىن صبروا على ط عته واترووا نح رنوه  ان ينوصَّهم 
وو  فلووم يصووبروا ىي فووي يوووم الحووزار  فأنووّصهم هللا حتووى ح صووروا "فريموو   ايًضوو  فووي حووروب م كلّ .

نضير  "   عبص هللا بن ابوي اوفوى  كنو  نح صورش "ريمو  والنضوير نو  شو   هللا فلوم يف وته علينو  وال
ٍ  ف و يلس  راسه ىذ  بو  ه ببريو  عليوه السومم   فرب ن  فصع  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بلس 

ْر"و  فر    وض تم اسلحتكم ولم تضآ النمئك  اوزارهو ؟ فوصع  رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ب
فلف ب   راسه ولم يلسوله  َوم نو صا فينو  فرننو  حتوى اتينو  "ريمو  والنضوير فيونئوذ انوصن  هللا ت و لى 

 بَمَ   يف نن النمئك   ف ته لن  فتح  يسيرا  .

 م  نعووف ووذه بشوورا للنووؤننين بووأن هللا ييتْلووى [لَُكْمَوِلتَْطَمئِنَّقُلُوبُُكمبِهِ َوَمييا َجعَلَييهُ اللَّييـهُ إَِلَّ بُْشييَر ] 

تكنون الطنأنينو  046[َوَما النَّْصُر إَِلَّ ِمْن ِعنيِد اللَّيـِه اْلعَِزييِز اْلَحِكييمِ ]وبذلك فان م يش رون بطنأنين  

هن  بأن الذش عنصه النصر هو الذش يفبّشر النطنئنين  فم "و  ت وق "و  هللا  ويشوي  ييْضوآ وي 
 يض ف وييستبير لنشيئ  ال زيز الحكيم .

َن الَِّذيَن َكفَُروا أَْو يَْكبِتَُهْم فَيَنقَِلبُوا َقائِبِينَ ِليَْقطَ ] الطرف  البز   فيرطوآ هللا بوذلك 049[َع َطَرفًا ِمّ

عنكم بز اً نن "و  الك  ر  فيصبحوا في ْيبوت م برووت م التوي تْوذل م بنشويئ  ال زيوز الحكويم  كوي 
 تطنئن  "لوبكم وانتم ارونه راش ال ين.

ِِنَُّهْم َظياِلُمونَ لَْيَس لَيَا ِميَن  ] ل و  النوراص هنو    048[اأْلَْميِر َشيْيٌء أَْو يَتُيوَب َعلَيْيِهْم أَْو يُعَيِذّبَُهْم فَي

"يو  ان هوذه اآليو    يت ب  في حكنك على نبري ن النور  فنحن ن لم  ولن  حكنو  فينو  ن  و . و
نزلن في اه  بئر ن ون   وهوم سوب ون ربوم نون الرورا   ب وَ م رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم 
ىلى بئور ن ونو  فوي صو ر سون  اربوآ نون ال بور  علوى راس ارب و  اشو ر نون افحوص ليف لّ.نووا النو س 

وصن  بن رسوو  هللا صولى هللا عليوه الرر ن وال لمن انيرهم الننذر بن عنورو  فروتل م عو نر بون الط يو  فنون
وًصا شوصيًصا  و"نون شو ًرا فوي الصولوان كل و  يوصعو علوى بن عو  نون تلوك الرب ئو   ب  وسلم نون ذلوك ون

 .  [ لَْيَس لََا ِمَن األْمِر َشْيءٌ  ]ب للّ ن والّسنين فن زلن  
ص  َم ان النبي صلى هللا عليه وسلم صع  على ب ض الك  ر  َم ت ر هللا علي م  فأصبحوا نون اعنو

اإلسمم  فلو "ب  هللا صع   النبي  لن  ك ن ذلك  وَن  رواي  عن اإلنو م احنوص يروو  في    حوصَن  ابوو 
ر  حصَن  ابو عري   ر بون  -"   احنص وهو عبص هللا بن عري   ص له الحصيل َر  -النَّض  "   حصَن  عفنن

الل وم ال ون فمنو   »   حنز   عن س لم  عن ابيه "   سن ن رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم يروو 
يَّو ن  و  وانن ب ونن افنن رو  الل م ال ن صن ي ن بنن عنن  . فنو زلن  «الل م ال ن الح رل بن ه.ش م.  الل م ال ن سف ن
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ِِنَُّهْم َظياِلُمونَ  ]: هذه اآلي  بَُهْم فَي فنت.يورن علوي م  [ لَيْيَس لَيَا ِميَن األْميِر َشيْيٌء أَْو يَتُيوَب َعلَيْيِهْم أَْو يُعَيذِّ
 كلّ م .

وور  عوون الزهوورش  حووصَني  وسووى  اْبرنوو  عبووص هللا  اْبرنوو  نن  نن بّوو ن بوون نف و"وو   البْ رش حووصَن  ح.
سوو لم  عوون ابيه انووه سوونآ رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم يرووو   ىذا رفووآ راسووه نوون الركووو  فووي 

مَّ ال  نن  ففمنً  وففمنً  الرك   الَ ني  نن ال بر  هف  ربنو  ولوك   ب ص نو  يروو      اللَّ ف وصن ن. ون  حن آن هللاف ل.نن سنون.
 .[لَْيَس لََا ِمَن األْمِر َشْيءٌ  ]فأن ز  هللا ت  لى    الحنص

وورص في صحيه نسلم ان النبي صلى هللا عليه وسلم كسرن رب عيته يوم احص  وشج في راسوه  
سوروا رب عيتوه وهوو يوصعوهم كيف ي لوه "ووم شوبوا راس نبوي م وك فب   يسلن الصم عنه ويرو    

. "و   الضوح ك  هنومَّ النبوي صولى هللا  [لَْيَس لََا ِميَن األْميِر َشيْيءٌ ]   فأنز  هللا ت  لى  ىلى هللا ت  لى
. و"يو   اسوتأذن  [لَْيَس لَيَا ِميَن األْميِر َشيْيءٌ ] عليه وسلم ان يصعو على النشركين فأنز  هللا ت  لى 

في ان يصعو في استئص ل م  فلن  نزلن هذه اآلي  علم ان نن م نن سيسلم و"ص  نن كَير نون م ْ لوص 
 بن الوليص وعنرو بن ال    وعكرن  بن ابي ب   وغيرهم. 

ول لن  نرا في ذلك صرس ً ل  ن  الن س وهو عصم التوصْ  فوي ْلوق هللا  وان نو  هوو نطلوور نون 
على الحق  ويصعو ىليه  فان الذش تراه اليوم ب ئراً  "ص ي صيه هللا غصاً  ويصله بوه اإلنس ن ان يَبن 

شأن ً  وليس هذا فحسر  ب  يفشّك  انشر " ً ووهنو  فوي زنور  البوور التوي ْورا عن و   ويشوّك  "وو  
 وَب ت ً للزنر  التي اهتصا ىلي  . 

لووق  ن نوو  كوو ن هووذا فوو[َوِللَّييـِه َمييا فِييي السَّييَماَواِت َوَمييا فِييي اأْلَْرِض ]  ْن ذلك شووأن هللا  ولوويس شووأن ال

ِحييمٌ   ]الْلق  وهو بذاته اإلل ي  ََفُيوٌر رَّ صون ان 047[ يَْهِفُر ِلَمين يََشياُء َويُعَيِذُّب َمين يََشياُء َواللَّيـهُ 

تكون له نرب ي   او يستشير احصاً  فو لنر يصوصر ننوه بشوك  نطلوق  صون ان يكوون لحوص ان فوي 
 النر تصْ  بأش شك  نن الشك    او اش حبم نن الحب م  سبح ن هللا   

ِِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكونُ ]  009برر ال[بَِديُع السََّماَواِت َواألَْرِض َوإَِذا قََضى أَْمراً فَ

 21النح [إِنََّما قَْولُنَا ِلَشْيٍء إَِذا أََرْدنَاُِ أَن نَّقُوَل لَهُ ُكن فَيَُكوُن ]

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 آل عمران                                                                  التحليل الروائـــي  لســـورة 
 

103 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب السابـع عشـــر
 مهفرة هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
في الب ر الن ضي راين  كيف ان هللا ت  لى ي لّوم رسووله  ننو  ب و  الرسوو  اكَور ن رفو  بربوه  
ولن هللا ْصه كوي يكوون رسووله ىلوى عبو صه  فوان الرسوو  يرووم بوابمغ هوذه البيّنو ن للنو س  هوذا 
 -البيّنوو ن التووي اصوولحن لووه شووأنه اويً  َووم تصووله ل نوووم النووؤننين شووأن م  كووون اش نووؤنن يشوو ر 

بأن الرر ن نز  عليه نن ْم  الرسو   لنوه نوز  علوى الرسوو  اإلنسو ن  نون ابو   -الح   هذهو
اإلنس ن. ب ذه ال نوني  نبصا هذا الب ر بروله ت  لى للنبي كوي يْ طور ع نو  النوؤننين ويوبلل م بوأن 

بَييييا أَْضييييعَافًا ]هللا يرووووو     َضيييياَعفَةً َواتَّقُييييوا اللَّييييـهَ لَعَلَُّكييييْم يَييييا أَي َهييييا الَّييييِذيَن آَمنُييييوا ََل تَييييأُْكلُوا الِرّ م 

 َم   031[تُْفِلُحونَ 

 030[ ِرينَ َواتَّقُوا النَّاَر الَّتِي أُِعدَّْت ِلْلَكافِ ]

ف  هي انوار هللا وبرك ته تح  للنؤننين وهو يبيّن ل وم سوب  الم ور ب وذه النووار والبركو ن التوي 
هللا الوذين يؤننوون بوه. ونو  السوبي  ىلوى ط عو  هللا ليسن حكراً لحص على احص  ب  هوي ل  نو  عبو ص 

سوووا ايسووتب ب  ل.نوو  يووبلل م رسووو  هللا عوون هللا  هووذا الرسووو  الووذش اصووط  ه هللا ت وو لى نوون م كووي 

َوأَِطيعُيوا  ]يبلل م بيّن ته  فكيف تطيآ هللا ىن لم تستبر لنوره الوذش حنلوه ىليوك رسووله  فيروو  هللا 

ُسوَل لَعَ  هَ َوالرَّ   034[ لَُّكْم تُْرَحُمونَ اللَـّ
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بُِّكمْ  َمْهِفييَرةٍ  إِلَييى]صون تأبيوو  [َوَسيياِرُعوا ] نييرَّ لن يشووي  يسووتحق تأبيوو  النل وور  التووي ل ووو  [ِمّ

 033[ ينَ َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَّقِ  ]الولوي  في ك  شي  

اءِ  ]انوال م[الَِّذيَن يُنِفقُونَ ]  رَّ اِء َوالضَّ عنصن  يكونوا في يسر  وكذلك عنصن  يكونووا فوي [فِي السَّرَّ

ف نصن  يكونون في يسر ين رون الكَير  وعنصن  يكونوون فوي عسور ين روون نو  ب سوتط عت م  ،  عسر
وهوذه صعوو  لسنسو ن كوي [َواْلَكياِظِميَن اْلهَيْيظَ ]: حتى ييلبَوا على تواص  في اين و ق فوي سوبي  هللا

تًحصن في نواب   ب ض اشك   ايست زاز  فوم يْورا عون طووره  بو  يتّحلوى ب لصوبر  ويكوون ي
" صراً على كمم غيمه  وهذه عمن  نن عمن ن النضووا اإلنسو ني  فميكوون نتسورع ً سووا  فوي 
"راراته  او في اين     نتيبو  نو"وف طو رئ واب وه  وعليوه ان يكوون نتنكنو ً نون التنسوك بزنو م 

يرو  النبوي صولى هللا عليوه وسولم      رايون "صوورا نشورف  علوى  يتْرا عن طوره.ن سه حتى 
 البن    فرلن   ي ببري  لنن هذه ؟ 

 "     للك منين الليم وال  فين عن الن س   . 
ف نمر هن  ىلى نو"ف رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم نون ربو  اراص ان يسوت زه  ف ون انوس ان 

م اصركه اعرابي فأْذ برصائوه فببوذه ببوذ  شوصيص  حتوى نمور ىلوى صو ح  النبي  صلى هللا عليه وسل
عنق رسوو  هللا  صولى هللا عليوه وسولم و"وص اَورن فيوه ح شوي  الورصا  نون شوص  ببذتوه  َوم "و    يو  

فضحك وانور  -صلى هللا عليه وسلم -نحنص نر لي نن ن   هللا الذش عنصك. ف لت ن ىليه رسو  هللا 
 24له ب ط   

َواللَّييـهُ يُِحييب   ]الووذين يتبوو وزون للنوو س عوون حرووو" م ابتلوو   نرضوو   هللا [َواْلعَييافِيَن َعييِن النَّيياِس  ]

وهذا يصْ  في ب ر ايحس ن ىلى الن س نون ْوم  ال  وو عون م  وىسور ط حروو" م 032[ اْلُمْحِسنِينَ 

 ج فوي اإلحسوو ن ىلووى عون م لوبووه هللا ت و لى  وهللا يحوور هووؤي  الوذين يتب ووون فووي حيو ت م هووذا النوون
 الن س.

لوووم يرنطووووا نووون رحنووو  هللا ونل رتوووه فنوووصنوا [َوالَّيييِذيَن إَِذا فَعَلُيييوا فَاِحَشيييةً أَْو َظلَُميييوا أَنفَُسيييُهْم ] 

هَ فَاْسيتَْهفَُروا ِليذُنُوبِِهْم ]و  َوَمين يَْهِفيُر اليذ نُوَب إَِلَّ ]: فأحسونوا المون بو هلل الل وور الورحيم[َذَكُروا اللَـّ

هُ  وا َعلَى اللَـّ لن عصم ايستل  ر  ي ني ايصرار علوى الوذنر 038[ يَْعلَُمونَ  َوُهمْ  َمافَعَلُوا َولَْم يُِصر 

َجيَزاُؤُهم  ]:الذين استل روا هللا لوذنوب م[ئِاَ أُولَـ ]وايستنرار فيه  وهذا هو ال ن ص  وايستكب ر. اّن   

بِِّهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َقاِلِديَن فِيَها َونِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلينَ  ن رَّ ْهِفَرةٌ ِمّ  036[ مَّ

ينر الن س ورواي ت م  ونو  و"وآ ن  وم  و"وص تبلّون حكنو  [قَْد َقلَْت ِمن قَْبِلُكْم ُسنٌَن  ] السنن هي س.

اإلنس ني  فيصعو هللا ىلى عصم الرطي   نآ ذلك الت ري  اإلنس ني  ب  ال وص  ىليه  هللا في ذاك الت ري 
فَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن  ]واْذ ال بر وال م  ننه وذلك نن ْم  "وله ل  ن  الن س 

 .  كي يتكون ع "بتكم ك  "بت م اش يتكونوا ك لنكذبين[فَانُظُروا  ]        و: 039[ َعاقِبَةُ اْلُمَكِذّبِينَ 

                                                           

(, ونسلم, كت ر الزك  , ب ر ىعط   نن سأ  ب ح  6188( ر"م )01/807البْ رش ال ته  كت ر الصر, ب ر التبسم والضحك )24 

  (.0189( ر"م )930-4/931وغلمه )
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ُهييًدى ]يكنوون فووي هووذا البيوو ن [وَ  ][ِلّلنَّيياِس  ]نوون رر النوو س يوو  نحنووص ابللووه  [بَيَييانٌ  َذاَهييـ ]ىذن 

   038﴾َوَمْوِعَظةٌ ِلّْلُمتَِّقينَ 

يتستسلنوا ل.ن  لحق بكوم نون الْسو ئر فوي ب و صكم  و"وص "فتو  ْنسو  نون [َوََل تَِهنُوا َوََل تَْحَزنُوا]
حمزة بن عبد المطلب ومصعُب بن ُعمير، كميا قُتيل مين األنصيار الن  برين في هذا الب  ص نن م  

سيبعون رجيي ، إضييافة إلييى الجرحيى، ولعييل ذلييا يكييون بمثابيية العيزاء ميين هللا للمييؤمنين فييي تلييا 
  بو  َنو ؤه بنَ بو  النواسو   والحوض علوى عوصم اليوأس  فيروو[َوََل تَِهنُوا َوََل تَْحَزنُوا]الواقعة فـ :  

ييْؤِمنِينَ َوأَنييتُُم اأْلَ ]عروور ذلووك  "وو   ابوون عبوو س رضووي هللا عن نوو   لنوو  ان ووزم 037[ ْعلَييْوَن إِن ُكنييتُم م 

اصح ر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في الّش ر فأ"ب  ْ لص بن الوليص بْيو  النشوركين يريوص ان 
ي لو علي م البب   فر   النبي صلى هللا عليوه وسولم  الل وم ي ي لوون علينو   الل وم ي "وو ن لنو  ىي بوك 

وا الببوو  ورنوووا ْيوو  النشووركين حتووى هزنوووهم فووذلك "ولووه وَوو رن ن وورت نوون النسوولنين رنوو  ت فصوو ص
 [ َوأَْنتُم األْعلَْونَ  ]ت  لى  

ثْلُهُ  ] وهذه ىش ر  بأن ال وص  ىلوى التو ري  تكوون نبصيو  [إِن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ِمّ

ثْلُهُ ]الذين سبروه  [َم َمسَّ اْلقَوْ  ]:حتى يفصرك اإلنس ن النؤنن بأن ن  ينسسه نن "رح "ص  [قَْرٌح ِمّ
التوي ينشورح ل و  الصوصر   وانمور ىلوى بوصيآ  بن ليو ن الت بيور اإلل وي فوي اآليو ن الوَمل الت ليو 

َوتِْلييَا اأْلَيَّيياُم ] وتنتشووي ب وو  الوون س  ويرطوور ب وو  اللسوو ن  وتووذّوق لووذ  "را ت وو  ن ووي بنلوو  واحووص  

هُ ََل يُِحب  الظَّاِلِمينَ  نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس َوِليَْعلَمَ  هُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَتَِّقَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء َواللَـّ  021[اللَـّ

هُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَْمَحَ  اْلكَ ] َص اللَـّ  020[ افِِرينَ َوِليَُمِحّ

هُ الَِّذيَن أَْم َحسِ ]  ا يَْعلَِم اللَـّ ابِِرينَ ْبتُْم أَن تَْدُقلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ  024[ َجاَهُدوا ِمنُكْم َويَْعلََم الصَّ

هكوذا تنتلوك الكلنو  الولوى [َوتِْلياَ ]اعص ذلك نرتين  وَومل  ونو  تشو    َوم ت و   اشورح   لوك   
 [َوتِْلياَ ]نرصر  على فته  ف ق النْيل  وهي تحن  نن الش عري  ن  تحن   ونن ال ذوبو  نو  تحنو    

اللوو بر  التووي [اأْلَيَّيياُم  ]الو"وو ئآ والحوورور والحووصال واينتصوو ران  وال ووزائم التووي تكنوون فووي تلووك
وي لبوووصيآ ال بووو ر  نبنوووى ون نوووى وهوووي توووأتي نووون هللا لسنسووو ن  نحووون [نُيييَداِولَُها]ع شووو   ابوووصاصكم  

ر  فوأن يتوصاو  النو س ه  اآلن  وسنكرره  في الر صم  التصاو   بن نى اينتشو رنكر اش [نَُداِولَُها]هللا
اش يكوون النو س هوم [بَْيَن النَّاِس ]: انراً  ي ني انه يبرش في م  ويكون حصيل الس ع  ب لنسب  ىلي م

والتووي ستصووبه فووي الح ضوور هووذه الحووصال  بنوو  تحنوو  نوون انتصوو ران للووب ض  [تلييا]نحوو ور
الحكنوو  نوون  وانكسوو ران لووب ض  ْوور   ولووذلك ييبوووز ان ترتطووآ هووذه اآليوو ن  لنووك ستسووأ  عوون

هُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَتَِّقَذ ِمينُكْم ُشيَهَداَء ]تكرار ذلك في الن س  فترو  لك اآلي   ف وذه الو"و ئآ [َوِليَْعلََم اللَـّ
تفلربو  النو س لتفم ور ن و صن م  وفووي ذرو  هوذه الزنو ن تم ور هووذه الن و صن  ويرووم النو س ب وورز 

فئووو  الببنووو    وتووورا فئووو  الكرنووو    وتووورا فئووو  ان سووو م بأن سووو م   فتووورا فئووو  الشوووب  ن  وتووورا 
  وتريوك تلوك الحوصال فوي اوب و  نو  تريوك النن فرين  وترا فئ  النتْو ذلين الص برين  وترا فئ 

هُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَتَِّقَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء َواللَّيـهُ ََل يُِحيب  الظَّياِلِمينَ ]  اللَّيـهُ  َوِلييَُمِحّصَ ]َوم  021[َوِليَْعلََم اللَـّ

فكيف يفبو زا النو س صون ان يروصنوا الْيور  او يروّصنوا الشور  020[ افِِرينَ الَِّذيَن آَمنُوا َويَْمَحَ  اْلكَ 

 والنيزان الذش يرف عليه اإلنس ن هو النيزان الذش يبيّن ْير اإلنس ن وشّره .
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  وىلى ال  صلين  ف نمر ىلى حشوص نن الص برين ن  ك ن ل م ان يصبحوا ص برين لو لم يبل م هللا
ىلى النن رين  ىلى الذاكرين  ىلى الح فمين فروب م   ىلوى النب هوصين  ىلوى الشو صا   َوم انمور ىلوى 
ون هووم نروويض اولئووك  حين وو  تفووصرك شوويئ ً نوون ن نووى "ووو  ربووك وانوون ت وووص ىلووى اآليتووين السوو برتين  نن

نُييَداِولَُها بَييْيَن النَّيياِس َوِليييَْعلََم اللَّييـهُ الَّييِذيَن آَمنُييوا َوتِْلييَا اأْلَيَّيياُم ]لترراهنوو  بتن وو  وتووصبر وت ّكوور اكَوور  

هُ ََل يُِحب  الظَّاِلِمينَ   021[َويَتَِّقَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء َواللَـّ

هُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَْمَحَ  اْلكَ ] َص اللَـّ  020[ افِِرينَ َوِليَُمِحّ

 َم تستأنف اآلي  الَ لَ  

ابِِرينَ ْبتُْم أَْم َحسِ ]  هُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُكْم َويَْعلََم الصَّ ا يَْعلَِم اللَـّ    024[ أَن تَْدُقلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

انكووم تووصْلوا البنوو  صون ان تكونوووا اهوومً ل وو  بنوو  "ووّصنتم فووي سووبي  صْول وو   وىيّ فنوو  [ْبتُمْ أَْم َحِسيي]
اليو م التوي يوصاول   هللا بوين النو س هوي التوي ت وّرق ال رق بينكم وبين الذين ييصْلون    فاذن   تلك 

 بين هؤي   وبين هؤي .

 023[ َولَقَْد ُكنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمن قَْبِل أَن تَْلقَْوُِ فَقَْد َرأَْيتُُموُِ َوأَنتُْم تَنُظُرونَ  ]

ن افحوص فوي "   اصح ر النل زش  ْرا رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم حتوى نو ز  ب لّشو ر نو
ووان بون ببيور علوى الّرب لو  وكو نوا ْنسوين  ْن بيور وهوو اْوو  سب ن ئ  رب   وب   عبص هللا بون بف
ربم و"    ا"ينوا بأص  البب  وانضحوا عن  ب لنب  ي يأتون  نن ْل ن   فان ك نن لن  او علين  فوم 

  ن "وري  وعلوى نيننوت م تبرحوا نك نكم حتى ارس  ىليكم فانّ  لن ن زا  غ لبين ن  َبتم نك نكم فب
ْ لص بن الوليص وعلى نيسرت م عكرن  بن ابي ب   ون  م النس   يضربن ب لصفوف ويرلن الش  ر 
فر تلوا حتى حنين الحرر فأْذ رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم سوي   فرو   نون يأْوذ هوذا السويف 

صو رش فلنو  اْوذه اعوتم بحره ويضرر به ال صو حتى يَْن  فأْذه ابو صب ن  سن ك بون ْرشو  الن
ىن وو  لننشووي ت يبلضوو   هللا »  ب ن نوو  حنوورا  وب وو  يتبْتوور فروو   رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم 

ف لوق بوه هو م النشوركين وحنو  النبوي صولى هللا عليوه وسولم واصوح به  ت  لى ىي في هذا النوضوآ 
 على النشركين ف زنوهم .

ٌد إَِلَّ َرُسوٌل قَْد ]  ياَت أَْو قُتِيَل انقَلَْبيتُْم َعلَيىَوَما ُمَحمَّ ِِن مَّ ُسيُل أَفَي  َوَمين أَْعقَيابُِكمْ  َقلَيْت ِمين قَْبِليِه الر 

هَ  يَُضرَّ  فَلَن َعِقبَْيهِ  َعلَى يَنقَِلبْ  هُ  َوَسيَْجِزي َشْيئًا اللَـّ  022[ الشَّاِكِرينَ  اللَـّ

ل وونَّ يووروش البلوووي ن البوورا  بوون عوو زر انووه "وو    فأنوو  وهللا رايوون النسوو    .ْ م ْن يشووتصصن "ووص بووصن 
واسو" ن راف  ٍن َي ب ن فر   اصح ر عبص هللا بون ببيور  اللنينو  وهللا لنوأتيّن النو س فلننفصويبّن نون 

 اللنين  فلن  اتوهم صرفن وبوه م.
و"   الزبير بن ال وام  فراين هنًصا وصواحب ت   ه رب ن نص صان فوي الببو   ب صيو ن ْوصان ّن 

نو  نمورن الرنو   ىلوى الرووم "وص انكشو وا وراوا اصوح ب م ينت بوون اللنينو  ن  صون اْوذهن شوي  فل
 ا"بلوا يريصون الن ر.

فلن  راا ْ لص بن الوليص "ل  الرن   واشتل   النسلنين ب للنين   وراا م ورهم ْ لي  صو ح فوي 
ْيلووه نوون النشووركين  َووم حنوو  علووى اصووح ر النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم نوون ْل  ووم ف زنوووهم 

ب عيتووه و"تلووو هم  ورنووى عبووص هللا بوون "نئوو  رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم بحبوور فكسوور ان ووه ورن
وشبه في وب ه فأَرله وت رق عنه اصوح به ون وض رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ىلوى صوْر  
ي لوه   وك ن "ص م هر بين صرعين فلم يستطآ فبلس تحته طلحه فن ض حتى استوا علي و   فرو   
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ورن طلحو ف »  هللا عليه وسلم  رسو  هللا صلى وو" ون هنوص والنسوو  ن  و  ينوَلن بو لرتلى نون  «اوبن
اصح ر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم يبصعن اآلذان والنوف حتى اتْذن هنوص نون ذلوك "مئوص  
واعطت    وحشيً  وبررن  عن كبص  حنز  ويكت   فلم تستطآ ان تفسيل   فل مت و   وا"بو  عبوص هللا بون 

وهوو صو حر رايو  رسوو  هللا  -ريص "ت  النبي صلى هللا عليه وسلم فذرَّ نفصو ر بون عنيور "نئ  ي
عوون رسووو  هللا صولى هللا عليووه وسوولم فرتلووه ابوون "نئو   وهووو يوورا انووه "توو   -صولى هللا عليووه وسوولم 

رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فربآ ىلى النشركين و"    ىني "تلن نحنًصا وص ح صو رخت اي ىّن 
ا "ص "ت   وير    ىن ذلك الص رخ ك ن ىبليس  ف نك أ الن س وب و  رسوو  هللا صولى هللا عليوه نحنصً 

ف بتنآ ىليوه َمَوون ربوم فنحنووه حتوى كشو وا  [ ىليَّ عب صن هللا ]ىلي عب ص هللا »  وسلم يصعو الن س 
هللا عنه النشركين ورنى سو ص بون ابوي و"و   حتوى انوص"ن  سوي  "وسوه ونَو  لوه رسوو  هللا صولى 

عليه وسلم كن نته  و"   له  ىرم فصاك ابي واني  وك ن ابو طلحو  ربوم رانيًو  شوصيصا النو ز  كسور 
يونئوٍذ "وسوين او َمَو   وكو ن الربوو  ينور بب بو  نون النبو  فيرووو   انَرهو  لبوي طلحو   وكوو ن ىذا 

ص هللا رنى اشرف النبي صولى هللا عليوه وسولم فينمور ىلوى نوضوآ نبلوه واصويبن يوص طلحو  بون عبيو
فيبسن حين و"نى ب   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم واصويبن عوين "تو ص  بون الن نو ن يونئوذ حوين 

 «و" ن على وبنته  فرصه  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نك ن    ف  صن كأحسن ن  ك نن. 
فلنوو  انصوورف رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم اصركووه ابووي بوون ْلووف البنحووي  وهووو يرووو   ي 

نف ىن نبونن فر   الروم  ي  رسو  هللا اي ي طف عليوه ربو  ننّو ؟ فرو   صولى هللا عليوه وسولم  نبو
صعوه حتى ىذا صننن  ننه وك ن افبي "ب  ذلك يلرى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فيرو   عنصش رنكو  

قن ذفر  ا"تفلفكن علي    فر   رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  بو   انو  ا"تلوك ىن شو   اعل    ك  يوم فنر 
هللا  فلن  صن  ننه تن و  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم الحربو  نون الحو رل بون الصون  َوم اسوتربله 
فط نه في عنره فْصشهً ْصش  فتصهًصا عن فرسه وهو يْور كن  يْور الَور  ويرو   "تلنوي نحنوص  

  بربي   ونفضر لرتلوت م  الويس فأْذه اصح به و" لوا  ليس عليك بأس "    بلى لو ك نن هذه الط ن
"   لي  ا"تلك؟ فلو بزق علّي ب ص تلك النر ل  لرتلني  فلم يلبل ىي يون  حتى نو ن بنوضوآ يرو   لوه 

ف.  سنر.
اْبرن  عبص الواحص النليحي  ان  احنوص بون عبوص هللا الن ينوي  انو  نحنوص بون يوسوف  انو  نحنوص بون 

ن ابن بريج عن عنرو بن صين ر  عن عكرن  عون ىسن عي   ان  عنرو بن علي  ان  ابو ع صم  ع
ابن عب س رضي هللا عن ن  "    اشوتّص غضورف هللا علوى نون "تلوه نبوي واشوتّص غضورف هللا علوى نون 

 صننىَّ وبه رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم .
افبي  " لوا  وفش  في الن س ان نحنًصا "ص "فت  فر   ب ض النسلنين  لينن لن  رسوي ىلى عبص هللا بن

فيأْذ لن  ان نً  نن ابي س ي ن  وب ض الصح ب  بلسوا والروا بأيصي م  و"   ان س نون اهو  الن و ق  
ىن ك ن نحنصا "ص "ت  ف لحروا بصينكم الو   فر   انس بن النضر عم  انس بن ن لك  ي  "ووم ىن كو ن 

ى هللا عليه وسلم؟ فرو تلوا "ت  نحنص فان ررَّ نحنص لم يفرت  ون  تصن ون ب لحي   ب ص رسو  هللا صل
وتفووا علوى نو  نو ن عليوه َوم "و    الل وم ىنوي  على ن  " ت  عليه رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ونف
اعتذر ىليك نن  يرو  هؤي  ي ني النسلنين  وابرا ىليك نن  ب   به هؤي  ي نوي الننو فرين  َوم شوّص 

 بسي ه فر ت  حتى "ت .
ه وسولم انطلوق ىلوى الصوْر  وهوو يوصعو النو س فوأو  نون عورف َم ىن رسو  هللا صولى هللا عليو

رسو  هللا صلى هللا عليه وسولم ك ور بون ن لوك  "و   عرفونف عينيوه تحون النل ور تزهوران فن صيون 
بأعلى صوتي  ي  ن شر النسلنين ابشروا هذا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فأش ر ىلّي ان اسكن  

ن م النبي صلى هللا عليه وسلم على ال .رار فرو لوا  يو  نبوي هللا ف نح زن ىليه ط ئ   نن اصح به  فم
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عبن "لوبن  فولّين  نصبرين فأن ز  هللا ت و لى هوذه  فصين ك بآب ئن  وافن  تن   ات ن  الْبرف بأنك "ص "فتلن فرف
ُسلُ  ]اآلي   ٌد إَِل َرُسوٌل قَْد َقلَْت ِمْن قَْبِلِه الر   [ َوَما ُمَحمَّ

ر على رب  نن النص ر وهو يتشوحط و"   ابن ابي ننب يه  عن ابيه  اّن ربم نن الن  برين نن
في صنه  فر   له ي  فمن اش رنن ان نحنصا صلى هللا عليه وسلم "ص "فت.و ؟ فرو   النصو رش ىن كو ن 

يٌد إَِل َرُسيولٌ  ]"ص "فت.  فرص بلغ  فرو تلوا عون صيونكم  فنو ز     صلى هللا عليه وسلم نحنص قَيْد  َوَميا ُمَحمَّ
ُسلُ   25[ َقلَْت ِمْن قَْبِلِه الر 

ييَؤجَّ ً ]  ِِْذِن اللَّييـِه ِكتَابًييا م  وهووذا لووصفآ الْوووف نوون النووون عوون [َوَمييا َكيياَن ِليينَْفٍس أَن تَُمييوَت إَِلَّ بِيي

ْنيَا ]النسوولنين وون يريووص الووصني  صون اآلْوور [َوَميين يُييِرْد ثَييَواَب الييد  ويف ضوو  َوووار الووصني  علووى َوووار ، نن
نُْؤتِيِه ]:ي ضو  َووار اآلْور  علوى َووار الوصني  [َوَمن يُِرْد ثَيَواَب اْْلِقيَرِة ]َم  [نُْؤتِِه ِمْنَها ]اآلْر  

 045[ ِمْنَها َوَسنَْجِزي الشَّاِكِرينَ 

ن نَّبِيٍّ قَاتََل َمعَهُ ِربِّي ونَ ]وكم[َوَكأَيِّن  ] اللَّيـِه َوَميا  َكثِيٌر فََما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم فِي َسبِيلِ ]ان س [ِمّ

ابِِرينَ  هُ يُِحب  الصَّ  042[ َضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا َواللَـّ

إَِلَّ أَن ]: "وو  الوذين "و تلوا نوآ النبيو   و زروهوم وسوّن هم هللا ت و لى  ربيوين[َوَما َكياَن قَيْولَُهْم  ]

ِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا وَ  َْ  047[ ثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ قَالُوا َربَّنَا ا

هُ يُِحب  اْلُمْحِسنِينَ   ْنيَا َوُحْسَن ثََواِب اْْلِقَرِة َواللَـّ هُ ثََواَب الد   048[فَآتَاُهُم اللَـّ

 ف ؤي  ان م هللا علي م بحسن َوار اآلْر   ولم يحرن م ايض ً َوار الصني  
 يَُرد وُكْم َعلَيى]ان تتب ون م  يب لوكم اتب ع ً ل م و [ا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تُِطيعُوا الَِّذيَن َكفَُروا يَ  ]

ْ سرين ىين نكم الذش نّن هللا ت و لى بوه علويكم واْوربكم بوه نون  043[ َقاِسِرينَ  فَتَنقَِلبُوا أَْعقَابُِكمْ 

 ملن ن الك ر ىلى نور اإلين ن. 

هُ َمْوََلُكْم َوُهَو َقْيُر النَّاِصِرينَ  بَلِ  ]  ىنن  النصر النؤزر هو نصر هللا  051[ اللَـّ

ِه َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَرُ  ] ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِاللَـّ عنصن  عوزم النشوركون علوى ال ووص  [وا الر 

الرعر فنن  م نون ذلوك   وهوذا شوك   ْور ىلى النسلنين في احص لين لوا نن م   الرى هللا في "لوب م 
نن اشك   نصر هللا للنؤننين ىض ف  ىلى نّصهم ب لنمئك  و"ي م النمئك  بأن س م ب لرت   ىلوى بو نب م 

 بشك  نب شر .
وروش ان اب  سو ي ن صو ص الببو   و"و    ايون ابون ابوي كبشو   وايون ابون ابوي "ح فو   وايون ابون 

  كلنوو ن  ونوو  تب سوور ابووو سوو ي ن علووى النووزو  نوون الببوو  الْطوو ر  فأب بووه عنوور  وصارن بين نوو
والذه ر ىلي م  ويروا ان الك  ر عنصن  ذهبوا ىلوى نكو  "و لوا وهوم فوي طورير م  نو  صون ن  شويئ ً  
"تلن  الكَرين نن م  َم تركن هم ونحن " هرون  ارب وا حتى نستأصل م ب لكلي   فلن  عزنووا علوى 

   ذلك الرى هللا الرعر في "لوب م.
يونف »  وب   في الصحيحين عن ب بر بن عبص هللا "   "   رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم  افع ط.

و س  ضف نن لنون  ل.وي الر  بف . ٍر   ون يرن ن شن   س. ع ر. نن نف ب. لر  ر  ن  الن ب.ين  . "نب ل.ي نفص. صت ن. ًس  لنم  يف  طن فنَّ انحن ن  ًصا ْن ب.

                                                           

  25  رواه الح فم ابو بكر البي ري في صيئ  النبو  
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لَّن  ل.ي ال لننن افح. طن فوًرا   ون َ ونف ى.لنوى ون بف . و ً ون ْن صَّ وه.  ن. كن نن النَّب.وي  يفب  نولف ى.لنوى "نو  ينف الشَّ ن عن  ون افع ط.  ئ.مف   ون
 «النَّ س. عن نَّ ً 

صن   عون  وروا اإلن م احنص حصَن  حسين بن نحنص  حصَن  ىسرائي   عن ابي ىسوح ق عون ابوي بفور 
وور. »  وسوولم ابيووه ابووي نوسووى "   "وو   رسووو  هللا صوولى هللا عليووه  نن َ نف ىلنووى الح  ًسوو  بف . ن  ْن يوونف  افع ط.

ل.ووي   وو نن "نب  وون  كن وو  ل.نن لنووم  تنح. لَّوون  ل.ووين ال لنننوو ئ.م ون ًصا  وافح. ووب. س  وووًرا ونن ض طن ف ب لنوون  ل.ووين الر  ص.  ون ووون الس  ون
ينف الشَّو ًرا  وافع ط. ع ر. شن   نف ب. لر  ر  ون  ننب.ويّ ونفص. لنوي سن ن. "نوص    ن عن ن  ون تنبنوأنف ىي ون  ْ و ن عنتنهف  وىنّ.وي ا سنوأن  شن

كف ب. هلل. شني ئً   ن  نن نن ي يفش ر.  . «شن ن عنت.ي  َفمَّ بن نل تف ن  ل.نن
 
ْل بِِه ُسيْلَطانًا] السولط ن  نون السولط   وسولط ن الصولو  هوو والي و  الوذش ينتلوك السولط  [َما لَْم يُنَِزّ

يسبر ل م الرعر  ف وو رعور يي لنوون سولط نه  علي    وهن  يكون السلط ن بنَ ب  البره ن الذش 
او نصووصره  حيوول يرت بووون صون ان ي لنوووا سووبب  ل ووذا الرعوور  وهووذا نوو  يزيووصهم رعبوو ً  لن ووم ىن 

َوَميأَْواُهُم النَّياُر َوبِيئَْس  ]:علنوا النصصر  ك ن ذلك بنَ ب  تْ يف عن م كون م سيس ون ىلى عمبه

 050[ َمثَْوى الظَّاِلِمينَ 

ِِْذنِِه َحتَّىَولَقَ ]  هُ َوْعَدُِ إِْذ تَُحس ونَُهم بِ ين َوَعَصيْيتُم اأْلَْميرِ  فِيي َوتَنَاَزْعتُمْ  فَِشْلتُمْ  إَِذا ْد َصَدقَُكُم اللَـّ  ِمّ

ن يُِريُد اْْلِقَرةَ ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَلِ  بَْعِدَما ْنيَا َوِمنُكم مَّ ن يُِريُد الد  ا تُِحب وَن ِمنُكم مَّ يَُكْم َولَقَيْد أََراُكم مَّ

هُ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ   056[ َعفَا َعنُكْم َواللَـّ

  رايوون عوون ينووين رسووو  هللا ورص فووي روايتنووي  البْوو رش ونسوولم عوون سوو ص بوون ابووي و"وو   "وو  
صلى هللا عليه وسلم وعن شن له يوم احص ربلين علي ن  َي ر بيض يرو تمن عون رسوو  هللا صولى 
هللا عليه وسلم اشص الرت  . وفي رواي  عن س ص  علي ن  َي ر بيض نو  رايت نو  "بو  وي ب وص. ي نوي 

هللا عليوه وسولم اشوص الرتو   نو  ببري  ونيك ئي . وفي رواي  اْورا  يرو تمن عون رسوو  هللا صولى 
رايت ن  "ب  ذلك اليوم وي ب صه. وعن نب هص "    لم تر ت  النمئك  ن  م يونئذ  وي "بله وي ب وصه 
ىي يوم بصر. "   البي ري  ىنن  اراص نب هص ان م لم ير تلوا يوم احوص عون الرووم حوين عصووا الرسوو  

لزبيوور "وو    وكوو ن هللا عووز وبوو  وعووصهم علووى ولووم يصووبروا علووى نوو  انوورهم بووه. وعوون عوورو  بوون ا
الصووبر والتروووا ان ينووصهم بْنسوو   يف نوون النمئكوو  نسووونين  وكوو ن "ووص ف وو ؛ فلنوو  عصوووا انوور 
الرسو  وتركوا نص ف م وتركوا الرن   ع ص رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ىلوي م اي يبرحووا نون 

ولقييد صييدقكم هللا وعييدِ إذ ] انووز  هللا ت وو لى ننوو زل م  واراصوا الووصني   رفووآ عوون م نووصص النمئكوو   و
  [تحسونهم بِذنه

َم تأتي اآلي  الت لي  نستأن   توَيق هذه الو" ئآ حتى تبرى ش هص  ان م الن س بني  ً ويتْوذوا نن و  

حيننو  صو ص ب وض النسولنين [أََحيدٍ  إِْذ تُْصيِعُدوَن َوََل تَْليُووَن َعلَيى ]ال بر  فيرو  هللا تب رك وت  لى 

ُسيييوُل يَيييْدُعوُكْم فِيييي أُْقيييَراُكْم ]احوووص ب وووض النرت  ووو ن فوووي هزينووو  صون ان يلت تووووا لحوووص فوووي َوالرَّ
ا بِهَمٍّ  ]والرسو  ين صيكم ب ل وص  ب ص ان تركتنوه ْل كم وتركتم الن رك [ ََمًّ  [فَأَثَابَُكْم 

الحسون  بيوص انوه هذه الكلن ن الَمل تحتن  اوب  ً عصيص  نن الت سير  ف لَوار هوو بوزا  ال نو  
ا بِهَمٍّ ]:هن  نْ لف لصله  لنه "   فأش غٍم هو الو    ون  هو اللم الَ ني. لن غم النسولنين   [ََمًّ

كَر في احص  وهذا يذكرن  بلم الك  ر في بصر عنصن  انتصر النسلنون علي م  فيفحتن  ان ي نوي هللا  
ك حتوى تتوذو"وا حومو  النصور  عنوصن  غنكم في هزينتكم في احص  نمير غوم الك و ر فوي بوصر  وذلو

واصلتم الب  ص   وايض ً تتبرعوا نرار  ال زين   عنصن  ان زنتم وتركتم الرسوو  ْل كوم  فترتبون 
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على ذلك اعوصاص "وتمكم وشو صا كم   وْسو ئركم الن صيو   وهنو  ينكننوي ان ا"وو  بوأن الَووار الوذش 
و"ووآ علووى النسوولنين وفيووه حكنوو    بوو   كت بيوور عوون ال روو ر  ينكوون اسووتْم  الْيوور ننووه كونووه

 .  النسلنين عر ب ً نحّنمً ب لحكن فيستوش الرو  بأن الَوار هن  حن  ىلى 
"ووو   ابووون عبووو س اللم الو  بسوووبر ال زينووو   وحوووين "ي  "تووو  نحنوووص صووولى هللا عليوووه وسووولم  

ومَّ »  والَ ني حين عمهم النشركون فوق البب   و"   النبي صلى هللا عليه وسولم  وم  ان   اللَّ ف لنوي سن لن ف
 . «ين  لفون  

"   نب هص و"ت ص  وغيرهن   اللم الو  الرت  والبراح  واللم الَ ني اإلرب ف برتو  النبوي صولى 
هللا عليه وسلم؛ ىذ ص ح به الشيط ن. و"يو   اللوم الو  نو  فو ت م نون الم ور واللنينو   والَو ني نو  

ل زين   والَ ني ىشوراف ابوي وسو ي ن وْ لوص علوي م اص ب م نن الرت  وال زين . و"ي   اللم الو  ا
في البب ؛ فلن  نمر ىلي م النسلنون غن م ذلك  ومنوا ان وم ينيلوون علوي م فيرتلوون م فأنسو هم هوذا 

   . الل م ي ي لن علين  ن  ن ل م؛ ف نص ذلك "   النبي صلى هللا عليه وسلم   
ف وذا يشوير بوأن اللوم حنو  ل وم حكنو  لكويم يحزنووا [ َما أََصابَُكْم تَُكْم َوَلَ َمافَا ِلَّكْيَ  تَْحَزنُوا َعلَى]

هُ َقبِيٌر بَِما تَْعَملُيونَ ]على ن  ف ت م نن اللن ئم  وي ن  اص ب م نن الْس ئر ييْ وى عليوه 083[ َواللَـّ

 ن  ت نلون .
ن بَْعِد اْلهَِمّ أََمنَةً ن عَاًسا يَْهَشى]  نُكمْ  َطائِفَةً  ثُمَّ أَنَزَل َعلَْيُكم ِمّ  [ِمّ
يييين بَْعييييِد اْلهَييييمِّ ] ثُييييمَّ ] فقييييد جيييياوزهم هللا إييييياِ،  [بعييييد]ي نووووي ان اللووووّم اصووووبه ب لنسووووب  ىلووووي م[ِمّ

تبصو ر"ير  اكَر نن كلن  النن التي "ص يتتم م نآ الكلن  التي [أََمنَةً ]كلن [أََمنَةً ن عَاًسا]علي م[أَنَزلَ 
 ]الحيويوو  واليرموو  وايبت وو ا والتحووّرك بحريوو   فووي حووين انفوو لنن "ووص يووصفآ ىلووى [ن عَاًسييا]تلي وو 
التي اض ف   هللا ىلى النن لتتحو  الكلن  ب   نون  -التي في   ش  في  وسكين   ترّصم بت   تأنيَ   [أََمنَةً 

ح ل  نون ايسوترْ   اآلنون  لن اإلنسو ن ييشو ر ب يسوترْ   ىيّ ىذا احوس  –النذكر ىلى النؤنل 
إِْذ ]و"ووص ورصن الكلنوو  فووي وا" وو  بووصر "بوو  ذلووك عنووصن  وصووف هللا النووؤننين برولووه   ب لطنأنينوو   

ويم وور هنوو  ان الن وو س سووبق الننوو  لن ووم ْربوووا نوون  00الن وو    [يُهَّشيييُكُم النعيياس أََمنَييةً ّمْنييهُ 

نيوا ب ل زين  .   انتص ر   بينن  في احص سبرن النن  الن  س  لن م نف
الننو  الن و س علوى النوؤننين فوي احوص   وذلوك نون ْوم  ب وض الوذين لننمر ىلوى كي يو  نوزو  

روا البْو رش عون انوس ان ابو  طلحو  "و    غشوين  ش ركوا في الن ركو   وع شووا ح لو  الننو  .  
 الن  س ونحن في نص فن  يوم احص  "    فب   سي ي يسرط نن يصش و ْذه  ويسرط و ْذه.

 علين  يوم احص.ويرو  عبص الرحنن بن عوف  الرى النوم 
هذه النن  لم يْص   هللا سبح نه وت  لى بنيآ الذين ش ركوا في ن رك  احص  ب  ْص   الط ئ   
النسلن  التي ب  ن للرت   في سبي  هللا   لن الب ض ك ن "ص ب   ليس للصف   عن اإلسمم  ب  نن 

ين اب  الحصو  علوى اللنو ئم  وهوم ب وض الننو فرين الوذين كو نوا يسو ون إلحوصال الْووف للنسولن
ييتُْهْم ]وهوم فوي صو وف م الرت ليو  فوي هوذه ال زينو . يصوف هللا هوذه الط ئ و  النن فرو   َوَطائِفَيةٌ قَيْد أََهمَّ

يتُْهْم أَنفُُسيُهمْ ]وانظر هنا إلى تحليل النفس البشيرية: [أَنفُُسُهمْ  فو لن س ت  "ور صو حب   الننو فق [أََهمَّ
ا الووذش يكووون بوووب ين  ف ووي تب لووه "لروو ً نضووطرب ووزصنون  ً   والوون س يتكووون نسووترر  ويترووصم النف

ايستررار لص حب   ىيّ ىذا ك ن طبي ي ً يرف في شأنه على نو"ف واحص ييتزحرح فيوه  لن الَبو ن 
ي ني ال صو  والسكين   ونن ن  تأتي الننو  ونون الننو  ينَور الن و س نسونته علوى الون س البشوري   

الن وو س بذاتووه هوو نت وو  ن  نو  بطنأنينوو  النوووم  والن و س هووو ذرو  نراحو  ايسووتررار اإلنسو ني  و
وطنأنين  اليرم . ف نمر ىلى هوّم هوؤي  فوي هوذه الروايو  التوي يروو  في و  الزبيور   كنون نوآ النبوي 
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صلى هللا عليه وسلم حين اشتص الْوف  فأرس  هللا علين  النوم  وىني لسنآ "و  ن تور بون "شوير  

 .لنر شي  ن  "تلن  ه هن  والن  س يلش ني يرو   لو ك ن لن  نن ا
 َم انمر وصف هللا ل م 

ََْيَر اْلَحِ ّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة يَقُولُوَن َهل لَّنَا ِميَن اأْلَْميِر ِمين َشيْيءٍ ] ِه  نورا بوأن هللا الوذش [يَُظن وَن بِاللَـّ
الطويلو  ان  سنآ "ول م  "ص اتى ب ذا الرو  ليش ص علي م  َم بي ن هللا وهوو يوأنر نبيوه فوي هوذه اآليو 

هِ ]ل م ي نحنص  [قُْل  ]يرو  للنن فرين في رّص هللا علي م   َم يْ  كمنه للنبي وهوو [إِنَّ اأْلَْمَر ُكلَّهُ ِللَـّ
يا ََل يُْبيُدوَن لَيَا  ]يْبره بأن النن فرين   يَقُولُيوَن لَيْو َكياَن لَنَيا ِميَن ]:يو  نحنوص [يُْقفُوَن فِيي أَنفُِسيِهم مَّ

ا قُتِْلنَا َهاُهنَا اأْلَْمِر َشْيٌء  لَّيْو ]ل وم يو  نحنوص  [قُل  ]ينر  هللا "ول م الَ ني ايض ً  ويرّص عليه بروله [مَّ
اللَّييـهُ َمييا فِييي  ]لينووتحن[َوِليَْبتَِليييَ  َمَضيياِجِعِهمْ  ُكنييتُْم فِييي بُيُييوتُِكْم لَبَييَرَز الَّييِذيَن ُكتِييَب َعلَييْيِهُم اْلقَتْييُل إِلَييى

َص  هُ َعِليٌم بِيَذاتِ ] هذا ىَب ن بأن [وَ ][فِي قُلُوبُِكْم  ]تْ ونه [َما]ليفم ر لل ي ن  [ُصُدوِرُكْم َوِليَُمِحّ  اللَـّ

ُدورِ   082[ الص 

اصاروا لكووووم م ووووورهم وتركوووووكم فووووي سوووو ح  [الَّييييِذيَن تََولَّييييْوا ِميييينُكمْ ]النسوووولنين النروووو تلين[إِنَّ  ]

الجيشييان، جيييم المسييلمين، وجيييم المشييركين فييي معركيية أحييد،  [يَييْوَم اْلتَقَييى اْلَجْمعَييانِ ]الن ركوو 
حيييث فييّر أَلييب المسييلمين ميين المعركيية وبقييي رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم لوحييدِ مييع عييدد 

و"ي   ىن ب ض م ورص النصين  واْبر ان النبي صلى هللا عليه وسولم قليل، نحو أربعة عشر رج ً ، 
ربوو   صْلوووا علووى نسوو ئ م  وب وو  النسوو   يرلوون   عوون "توو   وهووو سوو ص بوون عَنوو ن  َووم ورص ب ووصه 

رسو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ت ورون ! وكون يحَوين التورار فوي وبووه م ويرلون  هو ك النلوز  

 .اغز  به  ونن م "    ىن النسلنين لم ي صوا البب 
صْو   "   الر     والوذش توص  عليوه الْبو ر فوي البنلو  ان ن ورا نون م تولووا واب وصوا  فنون م نون

النصينوو   ونوون م نوون ذهوور الووى سوو ئر البوانوور  وانوو  الكَوورون فووان م نزلوووا عنووص الببوو  وابتن وووا 
هن ك. ونن النن زنين عنر  اي انه لم يكن في اوائ  النن زنين ولم يب ص  ب  َبن على البب  الوى 

يرو   ل نو  ان ص ص النبي صلى هللا عليه وسلم  ونن م ايض  عَن ن ان زم نآ ربلين نون اينصو ر 
س ص وعرب   ان زنوا حتى بللوا نوض   ب يصا َم رب وا ب ص َمَو  ايو م  فرو   ل وم النبوي صولى هللا 
عليه وسلم  لرص ذهبتم في   عريض  . و" لن ف طن  ل لي  ن  ف   عَن ن؟ فنرصه  فر   النبي صلى 

َبتوا نآ الرسو  صلى هللا وان  الذين   ي  علي اعي ني ازواا الْوان ان يتح بوا هللا عليه وسلم  
عليه وسلم فك نوا ارب   عشر ربم  سب   نن الن  برين  وسب   نون النصو ر  فنون الن و برين 
ابو بكر  وعلي وعبص الرحنن بن عوف وس ص بن ابي و"و   وطلحو  بون عبيوصهللا وابوو عبيوص  بون 

وع صووم بوون َ بوون  البووراح والزبيوور بوون ال وووام  ونوون اينصوو ر الْبوو ر بوون الننووذر وابووو صب نوو 
 والحرل بن الصن  وس   بن حنيف واسيص بن حضير وس ص بن ن  ذ.

ورو  حوصَن  زائوص   عون ع صوم  عون  وَن  رواي  لسن م احنص يرو  في و     حوصَن  ن  ويو  بون عنن 
شوريق  "وو   لري عبووصف الورحنن بوون عوووف الوليوص بوون عربوو  فرو   لووه الوليووص ن  لوي اراك ب ووونن انيوور 

 -"و   ع صوم يرو  يووم احوص -؟ فر   له عبص الرحنن ابللوه انوي لوم افور يووم عني ننوي ن النؤننين عَن نن 
بر ذلك عَن ن  "   فر   انو  "ولوه ىني لوم  ْن ولم اتْلف عن بصر  ولم اترك سفن  عنر. "   ف نطلق فن

ا ِمييْنُكْم يَييْوَم اْلتَقَييى إِنَّ الَّييِذيَن تََولَّييوْ  ]افوور يوووم عني ننووي ن فكيووف ي نيرنووي بووذنن ر "ووص ع وو  هللا عنووه  فروو    
ُ َعْنُهمْ  وانو  "ولفوهف ىني تْل ون يووم  [ اْلَجْمعَاِن إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا َولَقَْد َعفَا ّللاَّ

بووصر فوواني كنوون انوورض ر"نيَّوو  بنوون رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم حتووى ن توون  و"ووص ضوورر لووي 
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رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بس م  ونون ضورر لوه رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم بسو م فروص 
ص. وان  "وله   فأته فحصَه بذلك  . فاني ي اطير   وي هو  «ىني لم اترك سنَّ  عنر »  ش .

اْسيتََزلَُّهُم الشَّيْيَطاُن  إِنََّميا ]يستنر حصيل هللا ت و لى للنبوي عون هوذه الوا" و   فيوروش لوه هللا برولوه 
استصرب م بوسوسته ل م   ولبول يوزّن علوي م حتوى او"  وم فوي ال زينو   و"وص اسوتنص الشويط ن فوي [

بِيبَْعِض َميا ]م الرسوو  صولى هللا عليوه وسولم  وسوسته ل م نر  تلو النر  ىلى عصم َب ت م على ت و لي
نن نْ ل   اوانر الرسو  صلى هللا عليه وسلم الذش ك ن يرووص الن ركو  بن سوه  فوراا فوي [َكَسبُوا 

َولَقَيْد َعفَيا اللَّيـهُ ]هذه النْ ل   نن ذاً له ىلي م. َم يْبر هللا رسوله كي يفبشرهم ب  و هللا عن م برولوه  

ََفُوٌر َحِليمٌ َعْنُهْم إِنَّ ال هَ   088[ لَـّ
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في هذه النرحل  نن السي ق الروائي للسور   نرف ان م اهني  التوك  على هللا الذش له النر نون 
 "ب  ونن ب ص  وان النؤنن يكون نؤنن ً برصر ن  يوك  انره هلل. 

هن  علين  ان نست يص ك  ن  نّر بن  في ابوار هوذه السوور   فوي و" و  تأنو  وتوصبر  َوم نشور  فوي 

يَيا أَي َهيا الَّيِذيَن آَمنُيوا ََل تَُكونُيوا َكالَّيِذيَن َكفَيُروا  ]الولوا في هذا الب ر الذش يبصا برو  عز نن " ئو  

ْقيَوانِِهْم  ]يتكونوا ك لننو فرين الوذين ك وروا بن و " م  [ ل.نون هوم نوَل م  ف وم ينتسوبون ىلوى [َوقَيالُوا ِْلِ
سو فروا فوي الرض سووا  للتبو ر   او [إَِذا َضيَربُوا فِيي اأْلَْرِض ]ب ض م الب ض في اْوو  الن و ق  

ى ]للرض  ْر استصعى الس ر   َُزًّ لَّْو َكانُوا ِعنَدنَا َميا َمياتُوا  ]او ش ركوا في اللزوان  [أَْو َكانُوا 
هووذا تنبيووه نوون هللا للنووؤننين بووأيّ يتبنوووا نوو  يرولووه الننوو فرون عوون النب هووصين الووذين . [َمييا قُتِلُييوا وَ 

لن فوي هوذا [َماتُوا َوَما قُتِلُيوالَّْو َكانُوا ِعنَدنَا َما ]يضربون في الرض  او يش ركون في اللزوان 
أن الحيو   والنوون بيوص هللا  الرو  ىحب ط لل زين   وتحطويم للن نويو ن  والنوؤنن هوو الوذش يوؤنن بو

وهذا ن  يحرق له حري  سوا  في الس ر نن اب  ال نو   او الوذه ر ىلوى الب و ص فوي سوبي  هللا  فوي 
حين ان النن فق ييتحرق له ذلوك  لنوه يبروى اسوير اإلضوطرار وال ووابس  والتك نو ن. نورا هنو  

 نبأن اإلين ن يحرق للنؤنن ح ل  نترصن  للتحرر نن هذه اإلره ص 
اْرا ال ري بي وعبص بن حنيوص وابون بريور وابون الننوذر وابون ابوي حو تم عون نب هوص فوي "ولوه  

اآليوو . "وو    هووذا "ووو  عبووصهللا بوون ابووي بوون سوولو   [و"وو لوا إلْوووان م ىذا ضووربوا فووي الرض...]

 .والنن فرين
"و    هوذا "وو   [لو كانوا عندنا ميا مياتوا وميا قتليوا]واْرا ابن ابي ح تم عن الحسن في "وله  

 .الك  ر ىذا ن ن الرب  يرولون  لو ك ن عنصن  ن  ن ن فم ترولوا كن  "   الك  ر
هُ ذَ  ] ف م يكتشو ون بوأن م علوى [َحْسَرةً فِي قُلُوبِِهْم  ]اينطمق الحريري نحو الحي    [ِلاَ ِليَْجعََل اللَـّ

اول وو   الحريوو   فرووص "يووصهم ذاك ْطووأ  وهووذا ايعتروو ص الْوو طئ حوورن م نزايوو  كَيوور  فووي الحيوو    
ايعتروو ص  وب ل ووم "ليلووي الحركوو   او ب نووصين ييتحركووون ىيّ ضوونن صائوور  صوولير  فووي نسوو ح  
بلرافي  نحصوص   نَو  ان وم ينضوون اعنو رهم فوي "ريو  واحوص  صون ان يْربووا نن و   وصون ان 

ذلوك ويسوبلون فوي  يترلّبوا في نراح  الحيو    وْووض صوراع ت  . فوي حوين يروصم النؤننوون علوى
نحطوو ن حيوو ت م  نوا"ووف بطوليوو  وهووم ينموورون ىلووى طم"وو  النووؤننين   ف ووم يرغبووون فووي ذلووك 

 ِلياَ ذَ ]اينطمق الحريري النتحرر نحو الحي   ليرّصنوا نوا"وف بطوليو  فوي الحيو    بيوص ان هللا يب و   
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ان هللا يحسوم هوذا النور  ونو  يزيوص هوذه الحسور  حسور  علوى حسور  فوي "لووب م[قُلُوبِِهمْ  فِي َحْسَرةً 
والحسوور  التووي اضووي ن ىلووى حسوورت م نووآ بيوو ن هللا هووذا  هووو البووبن  [َواللَّييـهُ يُْحيِييي َويُِميييتُ ]برولووه 

وفرصان الشب ع   ف م ب توا ي لنون بأن هللا هو الذش يحيي وينين  وليس بوسآ احص ك ئنو ً ّنون كو ن 
ليو كيانوا عنيدنا ميا مياتوا وميا ]سوكون بروول م ان يتولى ذلك عن هللا  ورغم ذلك ف وم يفببنوون ويتن

. ل ذا  فان هللا ين ى النوؤننين ان يحوذوا حوذو الننو فرين نَو  عبوص هللا بون افبوي واصوح به فوي [قتلوا
َواللَّييـهُ بَِمييا تَْعَملُييوَن ]نووذهب م هووذا  حتووى يتبنبوووا تلووك ال وا"وور التووي تترتوور علووى ذاك النووذهر 

 086[ بَِصيرٌ 

يا يَْجَمعُيونَ َولَيئِن ]  مَّ يَن اللَّيـِه َوَرْحَميةٌ َقْييٌر ِمّ فوان  089[ قُتِْليتُْم فِيي َسيبِيِل اللَّيـِه أَْو ُميت ْم لََمْهِفيَرةٌ ِمّ

استش صتم في الب  ص في سبي  هللا  او ب  كم النون بأبلكم النحتوم  فوذلك ْيور ننو  يكتنوزون نون 
ر  ورحنو  نون هللا  فوي حوين ان نو  يبن وون انوا   لن ذلك ايستش  ص  او النون  ىنن  هن  نل و

لَيى اللَّيـِه تُْحَشيرُ ]نن انوا  تكون وب يً علي م في الصني  واآلْر    يت ْم أَْو قُتِْليتُْم َْلِ ىن 088[ونَ َولَيئِن م 

 هللا هو نرب كم .
 يْ طر هللا رسوله 

ِه ِلنَت لَُهمْ  ] َن اللَـّ يفحتن  ان يكون الن نى   فبرحنتي يو  نحنوص  لنون للوذين تركووا [فَبَِما َرْحَمٍة ِمّ

 الن رك  في احص.  
ب رانووي  ي ووو   حووصَن  بنر.يَّوو   حووصَن  نحنووص بوون زيوو ص  حووصَني ابووو راشووص الحف "وو   اإلنوو م احنص حووصَن  حن

ينوو  ابنوو     "   اْووص بيووصش ابووو انن نوو  البوو هلي و"   اْووذ بيووصش رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم فروو   
ن  ينل.ينف ل.ي "نل بفه  نينن نن ن. ؤ  نن ال نف  26 افن نن ن  ىنَّ ن.

لن عصم اللين نآ النسلنين الذين ان زنوا في ن رك  احص  "ص يس م في الت ر"و   كنو  سويذكر هللا 
  وهذا يشق على السو  في نشر الرس ل  ْ ص  وهو في انتص ر ال صو عليه  ف لحكن  هن  ترضي 

 تف واللووين نون ابوو  اسوتبن   الرووو   فبرحنو  هللا ت وو لى ين ل وم النبووي. فيبويّن لووه هللا  ال  وو والتكو
يوا ]شوصيصاً ن  وم بأف  لوك [ََِلييَظ اْلقَْليبِ  ]" سوي ً ل وم بكمنوك [َولَْو ُكنيَت فَظًّيا] ِميْن ]لت ر"ووا   [ََلنفَض 

يكت وي بوذلك فروط   بو  يتبو وزه  وتركوك وحيصاً. َم انمر ىلى حكن  هللا وهو يوبه نبيه بأيّ [َحْوِلاَ 
َوَشياِوْرُهْم ]اص  هللا كوي يل ور ل وم [َواْسيتَْهِفْر لَُهيْم ]تب وز ل وم عون ْطيئوت م  [فَاْعُف َعْنُهْم  ]ىلى 

لن م ب ص ك  تلك النراح  يتأهلّون كي يصبحوا اهومً لسستشو ر  . تكنون عمنو  هللا هنو  [فِي اأْلَْمرِ 
ت  لينه نن هللا  وهو فوي غنوى عّنو  صونوه فوي نسوأل  ايستشو ر   ان هللا يفبروي بأن النبي الذش يتلرى 

صوول  التواصوو  ال كوورش والللوووش وال رلووي بينووه بووين اصووح به  وهووذا يب ل ووم يشوو روا ب لنسووؤولي   
كيف ي وان رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم يأنره ربه ان يستشويرهم  و"وص كو ن نون م نو  كو ن  َوم 

 ب  . ب   نن هللا ن 
َِِذا َعَزْمييييتَ ] إِنَّ اللَّييييـهَ يُِحييييب  ]: يعلووووى احووووٍص سووووواه[فَتََوكَّييييْل َعلَييييى اللَّييييـهِ  ]ب ووووص نشوووو ورت م [فَيييي

الووذين يوكلووون انوورهم هلل صون غيووره  والتوكوو  علووى هللا ييننووآ ايستشوو ر   بوو  087[اْلُمتَييَوِكِّلينَ 

 يستحب    لن   ت زز ح ل  النسؤولي  والت  ضص بين الن س.

                                                           
 26احنص اإلن م به ان رص26
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ََاِليييَب لَُكيييْم ]: الوووذش وكلتنووووه انوووركم[إِن يَنُصيييْرُكُم اللَّيييـهُ  ] َوإِن يَْقيييذُْلُكْم ]: ياحوووص يللوووبكم[فَيييَ  

ِِ ]يينصركم هللا  [ ن بَْعِد وهوو سوؤا  نون هللا  وتكنون اإلب بو  فوي  ياحوص [فََمن َذا الَِّذي يَنُصُرُكم ِمّ
 ب صك ينصرن  ربن   ىن لم تنصرن . 

ِه ]  عليك توكلن  وانن ْير الن صرين.061[ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ َوَعلَى اللَـّ

تبرئ  للنبي نن الللو الذش ينكن للب ض ان ينسبوه ىليه  والللوو بن نوى  [َوَما َكاَن ِلنَبِيٍّ أَن يَهُلَّ  ]

 عصم ال ص   او الكي  بنكي لين ب لنسب  لشْصين نتس ويين في الحروق  فتربه ك   على ك   ملن ً. 
"   الكلبي ونر تو   نو زلن فوي غنو ئم افحوص حوين تورك الرنو   النركوز لللنينو  و"و لوا  نْشوى ان 

هللا عليه وسلم نن اْوذ شويئ  ف وو لوه وان ي يرسوم اللنو ئم كنو  لوم يرسوم يووم بوصر   يرو  النبي صلى
الوم اع وص ىلويكم ان ي    فتركوا النركز وو" وا فوي اللنو ئم  فرو   ل وم النبوي صولى هللا عليوه وسولم 

ليوه ؟ "و لوا  تركنو  بريو  ىْواننو  و"وفًو  فرو   النبوي صولى هللا ع  تتركوا النركزن حتى يوأتيكم انورش 
 فأن ز  هللا ت  لى هذه اآلي  .  ب  مننتم ان  نل  وي نرسم لكم    وسلم 

 [ أَْن يَهُيلَّ  َوَميا َكياَن ِلنَبِييّ  ]و"ي   ىن ال"وي   الحوا عليه يسألونه نون النلونم  فأنو ز  هللا ت و لى  
 في طي "وًن  ويننآ  ْرين ب  عليه ان يرسم بين م ب لسوي  .

ََلَّ يَْوَم اْلِقيَاَميةِ ]الن س ب ص ان بيّن هللا ان النبي ليس له ان يل   نن [َوَمن يَْهلُْل ] روا [يَأِْت بَِما 
"يس بن ابي ح زم عن ن  ذ بن بب  رضوي هللا عنوه "و    ب َنوي رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم 

 . «وم الري ن  ي تصيبن شيئً  بلير ىذني فانه غلو   ونن يل لف   يأن بن  غن َّ ي»  ىلى الينن فر   
و"وو   ابوون ابووي ح تم حووصَن  ابووي  حووصَن  النسوويَّر بوون واضووه  حووصَن  ابووو ىسووح ق ال ووزارش  عوون 

ْصيف  عن عكرنو  عون ابون عبو س "   فروصوا "طي و  يووم بوصر فر لوا ل و  رسوو  هللا  عن س ي ن
 . [ أَْن يَهُلَّ  َوَما َكاَن ِلنَبِيّ  ]صلى هللا عليه وسلم اْذه . فأن ز  هللا  

صفويووه نوون طريووق ابووي عنوورو بوون ال ووم   عوون نب هووص  عوون ابوون عبوو س "وو   ات م  ر  وروا ابوون نن
أَْن  َوَميا َكياَن ِلنَبِييّ  ]النن فرون رسو  هللا صلى هللا عليه وسولم بشوي  ففر.وص  فأنو ز  هللا  عوز وبو   

 [ يَهُلَّ 
م ذان يووم فوذكر وفي صحيه نسلم عن ابي هرير  "    " م فين  رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسول

ي ال ين احصكم يبي  يوم الري نو  علوي ر"بتوه ب يورا لوه رغو    الللو  ف منه وعمم انره َم "     
يرو  ي  رسو  هللا اغَني فأ"و  ي انلك لك شيئ  "ص ابللتك ي ال ين احوصكم يبوي  يووم الري نو  علوى 

شيئ  "ص ابللتوك ي ال وين احوصكم  ر"بته فرس له حنحن  فيرو  ي  رسو  هللا اغَني فأ"و  ي انلك لك
يبي  يوم الري ن  على ر"بته شو   ل و  َلو   يروو  يو  رسوو  هللا اغَنوي فوأ"و  ي انلوك لوك شويئ  "وص 
ابللتك ي ال ين احصكم يبوي  يووم الري نو  علوى ر"بتوه ن وس ل و  صوي ح فيروو  يو  رسوو  هللا اغَنوي 

ي  يوم الري ن  على ر"بته ر"   تْ ق فيرو  يو  فأ"و  ي انلك لك شيئ  "ص ابللتك ي ال ين احصكم يب
رسو  هللا اغَني فأ"و  ي انلك لك شيئ  "وص ابللتوك ي ال وين احوصكم يبوي  يووم الري نو  علوى ر"بتوه 

  . ص نن فيرو  ي  رسو  هللا اغَني فأ"و  ي انلك لك شيئ  "ص ابللتك

ييا نَْفييٍس  ُكييل   ثُييمَّ تُييَوفَّى ] عنوو  بنوو  [أَفََمييِن اتَّبَييَع ِرْضييَواَن اللَّييـِه  ]060[ يُْظلَُمييونَ  َلَ  َوُهييمْ  َكَسييبَتْ  مَّ

ييَن اللَّييـِه ]: يرضووي هللا َوَمييأَْواُِ َجَهيينَُّم َوبِييئَْس ]لنووه لووم ي نوو  بنوو  يرضووي هللا [َكَميين بَيياَء بَِسييَقٍط ِمّ

هُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُونَ  ]064[ اْلَمِصيرُ  ِه َواللَـّ  063[ ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد اللَـّ

 
 



 

 آل عمران                                                                  التحليل الروائـــي  لســـورة 
 

116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب التاســـع عشـــر
 منّــة اللـــه

 



 

 آل عمران                                                                  التحليل الروائـــي  لســـورة 
 

117 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

لويس [لَقَْد َمينَّ اللَّيـهُ َعلَيى اْلُميْؤِمنِيَن إِْذ بَعَيَث فِييِهْم َرُسيوًَل  ]يبيّن هللا هن  فضله على الن س بروله 

ب لضرور  ان يكون الرصص ال رر  لن ليس ك  عربوي نسولم   ونو  كو  غيور عربوي غيور نسولم  
ونسب  النسلنين نن غير ال رر "ص تتب وز نسب  ال رر نن النسلنين  ولذلك فان ك  نسولم يشو ر 

 بأن النبي ننه  وهو نن النبي  وانه ينتني ىلى النبي  وان النبي ينتني ىليه  
ْن أَنفُِسيِهْم ]و: على ال رر فرط  ب  على ك  نؤنن فنن  هللا ليسن ،   اش نون ان وس النوؤننين[ِمّ

فاضو ف  ىلوى ننو  هللا علوي م [يَتْلُيو َعلَيْيِهْم آيَاتِيهِ  ]فنحنص صلى هللا عليوه وسولم هوو رسوو  هللا الوذش 
يط ورهم نون [مْ َويُيَزِكّيهِ  ]بب ل الرسو   وتموته  ي ن هللا علي م  فتستنر الننو  لتشون  ايضو ً بأنوه 

نوون ْووم  سوونته التووي كننوون فووي تصوورف ته [َواْلِحْكَمييةَ ]الروور ن  [َويُعَِلُّمُهييُم اْلِكتَييابَ  ]ربووس الك وور 
ان ينوّن [َوإِن َكيانُوا ِمين قَْبيلُ  ]الحكين   فللنؤننين في سير  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حكنو  

بِينٍ ]ب   [لَِفي َضَ ٍل  ]هللا علي م بك  ذلك   بلي لل ي ن  ويبلو ذلك في نر رن  حو ل م "بو  ٦١[ م 

ِصييبَةٌ  ]ننّ  هللا  وب صه   فرص تنمنون ل وم  فو ق حيو ت م يا أََصيابَتُْكم م  نو  اصو بكم فوي احوص برتو  [أََولَمَّ

ثْلَْيَها  ]سب ين ننكم    [َهيـَذاقُْليتُْم أَنَّ ]في بصر برتلكم سب ين نون م  واسور سوب ين  ْورين [قَْد أََصْبتُم ِمّ
بن نى كيف يرآ لن  هوذا ونحون نر تو  فوي سوبي  هللا  [َهـَذاأَنَّ  ]:ت ببتم ينتص رهم عليكم في احص  و

لصوح بك  ي نحنوص ان هللا يروو  لكوم [قُيْل ]وهللا ن ن  ؟! يْ طر هللا رسوله في ىب ب  على سؤال م  
إِنَّ اللَّييـهَ ]وعصوووا اوانوور الرسووو   لن الرنوو   تركوووا نركووز الن ركوو   [ُهييَو ِمييْن ِعنييِد أَنفُِسييُكمْ ] 

بنآ النسلنين نآ نحنوص صولى هللا عليوه [َوَما أََصابَُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن ] ٨٦١[ ُكِلَّشْيٍءقَِديرٌ َعلَ 

ِِْذِن اللَّييييـهِ ]وسوووولم  وبنووووآ النشووووركين نووووآ ابووووي سوووو ي ن فووووي احووووص  َوِليييييَْعلََم ]اذن بووووه هللا  [فَبِيييي

 حتى تبصو النتيب  ان م النؤننين ويت موا ب  .٨٦٦[ نَ اْلُمْؤِمنِي

َوقِييَل لَُهيْم تَعَيالَْوا قَياتِلُوا فِيي َسيبِيِل اللَّيـِه  ]وكوذلك لتبوصو انو م الوذين نو فروا[َوِليَْعلََم الَِّذيَن نَيافَقُوا [

اذا اصف ووا ن نو  عون ان سوكم وعون اهلكوم  [أَِو اْدفَعُيوا]" تلوا عن الصين الوذش تفم ورون بوأنكم ننوه [
تَّبَْعنَاُكْم ]النشركين   [قَالُوا لَْو نَْعلَُم قِتَاًَل َلَّ

وهؤي  هم عبص هللا بن ابي وّنن ن ه نن النن فرين وك نوا نحو َمَن ئو  ضونن اللوف الوذين اتووا 
عبوصهللا بون عنورو بون حورام نآ رسو  هللا للرت    فلنو  انسوحر الننو فرون نون الن ركو   لحوق ب وم 

النص رش  ابو بو بر بون عبوصهللا  و"و   ل وم  اترووا هللا وي تتركووا نبويكم  و"و تلوا فوي سوبي  هللا او 
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اصف وافأب به  ابن ابّي  ن  ارا ان يكون "ت    ولو علنن  ان يكون "ت   لكن  ن كم. فلنو  يوئس نون م 
 وله عنكم. َم ع ص ير ت  نآ النبي حتى لري الش  ص . عبصهللا "    اذهبوا اعصا  هللا فسيلني هللا رس

ىن م يربحون ك   الك ر على ك   اإلين ن  ونن  يفروا ان [ُهْم ِلْلُكْفِر يَْوَمئٍِذ أَْقَرُب ِمْنُهْم ِلْْلِيَمانِ ]
الن  ق ب    نن ن فر   اليربو   وذلك لن بحر اليربو  لوه ب بو ن  الر صو    والن فرو    فو ذا طلور 

اي ن  ك ن ْرا نن اآلْر فري  للنن فق انه نن فق  لنه وضوآ لن سوه طوريرين  ىم و ر ايسومم نن 
 وىضن ر الك ر  فنن اي ن  طلبته ْرا نن اآلْر.

ا لَْيَس فِي قُلُوبِِهْم يَقُولُوَن ] َواللَّيـهُ أَْعلَيُم بَِميا  ]:يفم ورون اإلسومم  ويفبطنوون نريضوه[بِأَْفَواِهِهم مَّ

ْقَوانِِهْم  ]في "لوب م 069[ يَْكتُُمونَ  ولبَووا " عوصين صون [َوقَعَيُدوا]يتذهبوا ىلى الرتو  [الَِّذيَن قَالُوا ِْلِ

هؤي  الذين لم يطي وننو  وذهبووا ىلوى الن ركو  و"فتلووا في و  [لَْو أََطاُعونَا  ]ان يذهبوا ىلى الن رك   
 لك نوا نَلن  احي    و"ص "فتلوا لن م لم يرتصوا بن  .  [َما قُتِلُوا] 

ل ووم ي نحنووص  ىن كوو ن النوور علووى نوو  ترولووون  [قُييلْ ]يرووو  هللا لرسوووله كبوووار علووى "ووول م  

 068[ َعْن أَنفُِسُكُم اْلَمْوَت إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ ]ف نن وا[فَاْدَرُءوا] 

بَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل اللَّيـِه أَْمَواتًيا بَيْل أَْحيَياٌء ِعنيَد َوََل تَْحسَ ]َم يْبر هللا عن  الذين استش صوا 

 067[َربِِّهْم يُْرَزقُونَ 

يور   "   اإلن م ابو الحسين نسلم بن الحب ا الرشيرش في صحيحه حصَن  نحنص بن عبص هللا بون نفنن
ورَّ ن  عون نسو روق "   سوألن  عبوص هللا عون هوذه حصَن  ابو ن  وي   حصَن  العنن ف  عن عبص هللا بون نف

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزقُيونَ  ]اآلي    فر   انو  ىنَّو  "وص  [َوَل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل ّللاَّ
نَّو .    سألن  عن ذلك فر    ونن ال بن حف ن. ورن ي ف نف نلَّرن ت ب.و ل  نر  .  تنس  ٍر لن ن  "ننن ص. ْفض  ف. طني ٍر  و  م  ف.ي بن احف ف ون انر 

ووتن فونن  وو ً فنرن  ن هنوو   تنش  معن ووم  اّط. ب  ف م  رن يوو .  فنوو طَّلنآن ى.لنووي  . ش ى.لنووى ت.ل ووكن ال رننن ص. وو  نن   َفوومَّ تنووأ و. ي وولف شن ووي ئً ؟  حن شن
ا  فنرن لفوا انشَّ  انو  و  رن اٍن  فنلننَّ ورَّ وم  َنوملن نن وئ نن ؟ فن ن نو ن ذنل.وكن ب. . ي لف ش. نَّ . حن نن ال بن حف ن. نف ننس رن ننح  ي ون تن . ٍ  ننش  شني 

تَّى نف  نن  حن سن ص. نن  ف.ي انب  احن ون صَّ انر  يصف انن  تنرف ّر.  نفر. نلفوا "ن لفوا ين  رن أ ن  انن  يفس  كفوا ن. م  لنن  يفت رن وب.يل.كن ر تنواننَّ ف  ن ف.وي سن
كفوا  م  حن بن ت تفر. انا انن  لني سن لن ف ا  فنلننَّ  رن رن  ْ ف رَّ ً ا  . نن

نَّ ص  حوصَن  َ بون عون انوس ان رسوو  هللا صولى هللا  و"   اإلن م احنص حصَن  عبص الصنص  حصَن  حن
هن    عليه وسلم "    ي رت  ينسفر  ْن  . ن صن ّللاَّ ونف  لن ن  ع. ن  نن  ٍس تننف يصف فنا.نَّوهف نن  ن. آن ى.لنى الوص ن ين  ى.ي الشَّو . ب.   انن  تنر 

ن  فنض  . الشَّ ن صن .  ا ن. ا ل.نن  ينرن رن  ْ ف رَّ ً ا آن ى.لنى الص ن ين  فنيفر تن ن نن ب. هف انن  ينر   .  ينسفر 
ويفروا عن ب بر بن عبص هللا رضي هللا عن ن  انه "و     لرينوي رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم 

؟ "لونف يو  رسوو  هللا استشو ص ابوي وتورك عيو ي وصينًو    يو  بو بر نو  لوي اراك ننكسورا    فر   لوي 
ن  كلم هللا ت  لى احًصا "وط    ؟ "لن  بلى ي  رسو  هللا "     افم ابشرك بن  لري هللا به اب كن    "   

ووك "وو    يوو  رّر. ىي نوون ورا  حبوو ر  وىنووه احيوو  ابوو ك فكلّنووه ك  ًحوو  "وو    يوو  عبووصش تنوونَّ علوو ّي اعط.
احيني فأ"ت  فيك الَ ني   "   الرر تب رك وت  لى  ىنه "ص سبق ننّي ان م ي يرب وون فأنو زلن فوي م 

ِ أَْمَواتًا ]   .[ َوَل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل ّللاَّ
ر "   سون ن بو ب ن كنوص. را "   لنو  "فت.و  ابوي ويرو  البْ رش "   ابو الوليص  عن شو ب  عون ابون النف

ووني  ب لنف ابكي واكشفف الَوور عون وب وه  فب و  اصوح ر رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم ين  ن
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وه.    والنبي صلى هللا عليه وسلم لم ينن ه  و"   النبي صلى هللا عليه وسولم  يوه.  -ي تنب ك. و  تنب ك. نو   -او نن
تَّ  ت.   حن ن.حن ل هف ب.أب  النن. ال نمئ.كن ف تفم. ف.آن زن  27 ى رف

ورو  ويرو  اإلن م احنص حصَن  ي رور  حصَن  ابي  عن ابن ىسح ق  حصَن  ىسن عي  بن اني  بن عنن 
بن س يص  عن ابي الزبير النكي  عن ابن عب س  رضي هللا عن نو   "   "و   رسوو  هللا صولى هللا 

وو رن    عليووه وسوولم  صف انن  ن ووٍر  تنوور. ض  ْف ووٍر  اف. طني  ووون ووم  ف.ووي انب  احن ف ون ووٍص بن نوو ن هللاف انر  فحف انفكفم  ب.أ ووون  ْ وويرن ى وو  افص. لننَّ
و ش  يرن نن صفوا ط. بن ّ . ال  نر  .  فنلننَّ  ون ن  ذنهنٍر ف.ي م. ي ن ن. ش ى.لنى "ننن ص. تنأ و. هن  ون ن  َ.نن ر. نَّ .  وتنأ كف ف ن. م    ال بن ب. . رن

أ كن  نن هنوصفوا ف.وي ال  ون ف لننن   ل.ئنم ينز  ننآن ّللاَّ ونن نن  صن انننن  ين  لننف ون  ْ م "ن لفوا ين  لني نن ى. ن رنلنب. . س نن نف حف م   ون ي ل. . و ص.  ون ب. ن
و َّ  بن ف عنوزَّ ون ننز ن ّللاَّ . فنوأ ون كفم  وم  عن فبنلّ.لف ف بن َّ انننو  ا ف عنوزَّ ون ر. فنرنو  ن ّللاَّ ور  ي . اآلينو ن.   ينن كفلفوا عنن  ال حن َوَل  ]هنوؤف

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزقُونَ   28 ون  ب صه   [ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل ّللاَّ
هُ ِمن فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن ]َم يْبر هللا رسوله عن الش صا  بروله  بِالَِّذيَن لَيْم فَِرِحيَن بَِما آتَاُهُم اللَـّ

ْن َقْلِفِهْم أََلَّ َقْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ   071[ يَْلَحقُوا بِِهم ِمّ

هَ ََل يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِينَ  ] ِه َوفَْضٍل َوأَنَّ اللَـّ َن اللَـّ  070[ يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمّ

ُسي ] وِل ِمين بَْعيِد َميا أََصيابَُهُم اْلقَيْرُح ِللَّيِذيَن أَْحَسينُوا ِميْنُهْم َواتَّقَيْوا أَْجيٌر الَِّذيَن اْسيتََجابُوا ِللَّيـِه َوالرَّ

"وو   ابوون ابووي ح تم حووصَن  نحنووص بوون عبووص هللا بوون يزيووص  حووصَن  سوو ي ن بوون عيينوو   عوون 094[ َعِظيييمٌ 

صفوتم  عنرو  عن عكرن  "   لن  ربآ النشركون عن احوص "و لوا ي نحنوصا "تلوتم  وي الكواعور ار
بئسن  صن تم  ارب وا. فسنآ رسو  هللا صلى هللا عليوه وسولم  فنوصر النسولنين ف نتوصبوا حتوى بلوغ 

وورا  السووص  ن  فروو   النشووركون نربآ نوون " بوو . فربووآ  -الشووك نوون سوو ي ن -او بئوور ابووي عيينوو   -حن
ِ الَّييِذيَن اْسيي ]رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم  فك نوون ت ووص غووزو   فووأنز  هللا عووز وبوو    تََجابُوا َلِِلَّ

ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيمٌ  ."   ابوو بكور الصوم  [ َوالرَّ
نزلن هذه اآلي  في يوم احص لن  ربآ الن س اليه صولى هللا عليوه وسولم ب وص ال زينو  فشوص ب وم علوى 
النشركين حتى كش  م  وك نوا "وص هنووا ب لنَلو  فوصف  م عن و  ب وص ان نَلووا بحنوز   فروذف هللا فوي 

بوصن ئ م  وذكوروا ان صو ي   "لوب م الرعر ف ن زنوا  وصلى علي م  صولى هللا عليوه وسولم وصفون م
ب  ن لتنمر الى اْي   حنز  فر   عليه الصم  والسمم للزبير  رصه  لئم تبز  نون نَلو  اْي و   
فر لن  "ص بللني ن  ف   به وذلك يسير في بنر ط ع  هللا ت و لى  فرو   للزبيور  فوصع   تنمور اليوه  

وهو  واْوهو  وابن و  فلنو  ران النبوي فر لن ْيرا واستل رن له. وبو  ن انورا  "وص "تو  زوب و  واب
 صلى هللا عليه وسلم وهو حي " لن  ىن ك  نصيب  ب صك هصر.

للَّيـهُ الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّياُس إِنَّ النَّياَس قَيْد َجَمعُيوا لَُكيْم فَاْقَشيْوُهْم فَيَزاَدُهْم إِيَمانًيا َوقَيالُوا َحْسيبُنَا ا ]

سوح ق وبن عو   يريوص النو س ركور عبوص الرويس  نوروا بوأبي سو ي ن "و   ابون ى 073[ َونِْعَم اْلَوِكيلُ 

                                                           
نسلم والنس ئي نن طريق  ْر عن ش ب  عن نحنص بن الننكصر عن ب بر "   لن  "ت ن ابي يوم احص  ب لن  عنص كذلك سنصه وورص27

 اكشف الَور عن وب ه وابكي.
ه ر  عن ىسن عي  بن   اإلن م هكذا رواه28 عنيَّ   عن نحنص بن ىسح ق به احنص  وكذا رواه ابن برير عن يونس  عن ابن ون

ورواه ابو صاوص والح كم في نستصركه نن حصيل عبص هللا بن ىصريس عن نحنص بن ىسح ق  عن ىسن عي  بن اني   عن ابي الزبير  
بنير عن ابن  بنير  عن ابن عب س فذكره  وهذا اَبن . وكذا رواه س ي ن الَورش  عن س لم الفطس  عن س يص بن بف عن س يص بن بف

 عب س.
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فصس م ىلى النسلنين ليَبطوهم. و"ي   الن س هن  النن فرون. "   السوصش  لنو  تب وز النبّوي صولى هللا 
عليه وسولم واصوح به للنسوير ىلوى بوصر الصولرا لني و ص ابوي سو ي ن اتو هم الننو فرون و"و لوا  نحون 

الْووروا ىلووي م وعصوويتنون   و"ووص "وو تلوكم فووي صيوو ركم وم ووروا؛ فووان  اصووح بكم الووذين ن ينوو كم عوون
 .حسبنا هللا ونعم الوكيل [ ] اتيتنوهم في صي رهم فم يربآ ننكم احص. فر لوا 

الذين قال لهم النياس إن النياس قيد جمعيوا ] وروا البْ رش عن ابن عب س "   في "وله ت  لى 
" ل و  ىبوراهيم الْليو  عليوه السومم حوين الروي فوي  [الوكييلوقيالوا حسيبنا هللا ونعيم ]ىلى "ولوه  [لكم

. وهللا [إن النياس قييد جمعيوا لكييم]النو ر. و" ل و  نحنووص صولى هللا عليووه وسولم حووين "و   ل وم النوو س  
 اعلم.
ييَن اللَّييـِه َوفَْضييٍل لَّييْم يَْمَسْسييُهْم ُسييوٌء َواتَّبَعُييوا ِرْضييَواَن اللَّييـِه وَ  ] اللَّييـهُ ذُو فَْضييٍل فَييانقَلَبُوا بِنِْعَمييٍة ِمّ

روا ابن عب س ان اب  س ي ن لن  عزم على ان ينصرف نن النصين  ىلى نك  ن صا  ي  092[ يمٍ َعظِ 

نحنص نوعصن  نوسم بصر الصلرا فنرتت  ب   ىن شئن  فر   عليه الصوم  والسومم ل نور  "و  بيننو  
"ونووه حتووى نووز  بنوور وبينووك ذلووك ىن شوو   هللا ت وو لى  فلنوو  حضوور البوو  ْوورا ابووو سوو ي ن نووآ 

الم ران  والرى هللا ت  لى الرعر في "لبه  فبصا له ان يربآ  فلري ن يم بون نسو وص الشوب ي و"وص 
"صم ن يم ن تنرا  فر    ي  ن ويم ىنوي وعوصن نحنوصاً ان نلتروي بنوسوم بوصر  وىن هوذا عو م بوصر وي 

بوآ  ولكون ىن ْورا نحنوص يصلحن  ىي ع م نرعى فيه الشبر ونشرر فيه اللبن  و"ص بصا لوي ان ار
ولم اْرا زاص بذلك برا    ف ذهر ىلى النصين  فَبط م ولك عنوصش عشور  نون ايبو   فْورا ن ويم 
فوبص النسلنين يتب وزون فرو   ل وم  نو  هوذا بو لراش  اتووكم فوي صيو ركم و"تلووا اكَورهم فو ن ذهبوتم 

رف الرسوو  عليوه الصوم  الي م لم يربآ ننكم احص  فو"آ هذا الكمم فوي "لوور "ووم نون م  فلنو  عو
والسمم ذلك "    والذش ن س نحنص بيصه لْربن ىلي م ولو وحصش َوم ْورا النبوي صولى هللا عليوه 
وسلم  ون ه نحو نن سب ين ربم فوي م ابون نسو وص  وذهبووا ىلوى ان وصولوا ىلوى بوصر الصولرا  

يو م  ولوم يلوق رسوو  وهي ن   لبني كن ن   وك نن نوضآ سوق ل م يبتن ون في   ك  ع م َن نيو  ا
هللا صوولى هللا عليووه وسوولم واصووح به احووصا نوون النشووركين  ووافروووا السوووق  وك نوون ن  ووم ن روو ن 
وتب ران  فب عوا واشتروا اصن ً وزبيب ً وربحوا واص بوا ب لصرهم صرهنين  وانصرفوا ىلوى النصينو  

  و"و لوا  ىننوو  سو لنين غو ننين  وربوآ ابوو سو ي ن ىلوى نكو  فسوونى اهو  نكو  بيشوه بوي  السوويق
 ْربتم لتشربوا السويق.

فُ  الشَّْيَطانُ  ِلُكمُ ذَ  إِنََّما]  ْؤِمنِينَ  تََقافُوُهمْ  فَ َ  أَْوِليَاَءُِ  يَُقِوّ  075[ َوَقافُوِن إِن ُكنتُم م 

نوورا هنوو  ترسوويم النوو س ىلووى فئتووين  فئوو  اوليوو   الشوويط ن  وهووؤي  يبنّووصهم الشوويط ن كووي يّْوفوووا 
النؤننين  وفئ  اولي   هللا الذش يبيّن ل م هللا ان الْوف ننه عز وب   هو حص ن  ل وم نون تْويوف 

لوى الشيط ن ل م عن طريق اولي ئه  وال رق بين الْوفين هو الْوف نن الشيط ن يوؤصش بصو حبه ى
عصم الْوف نن هللا  والْوف نن الشيط ن ينت ي بص حبه ىلى الن  لوك واإلفسو ص والشور  وب لتو لي 
ىلى بؤس النصير في الصني  واآلْر   في حين ان الْوف نن هللا  يؤصش بص حبه ىلى عصم الْووف 

لوق هللا  وب لتو لي ير ْن ون  ضو  لتلروي نن الشيط ن  لن "و  هللا ت وق "و  الشيط ن  والشيط ن هوو ن.
انر هللا  كن  حصل ن ه عنص ْلق اإلنس ن  ف لْوف نن هللا هوو "وو  ونن عو  لسنسو ن نون وسو وس 
سلّح ً بسمح الْوف نن هللا  هوذا السومح الوذش يرلور النووازين   الشيط ن  لن النؤنن هن  يكون نف

 ف نون هوذا فم يب   الشيط ن ي ئس ً نن وسوسته بو لتْويف فحسور  بو  يب و  الشويط ن ذاتوه يْو
النؤنن الذش بلغ صرب ن راسْ  في ْوفه نن هللا  َم ان هذا النؤنن يب ن يفشوك  ت صيوصاً للشويط ن 
في استصراا اولي ئه  والس ي ىلى ىْراب م نون ملنو ن الْووف نون الشويط ن  ىلوى انووار الْووف 
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ص نوؤنن. ينبّوه نن هللا  فكم نن شْ  ك ن ولي ً للشيط ن  فأهصاه هللا ىلى سوبي  الْووف ننوه علوى يو
فووم تْوو فوا اوليوو   الشوويط ن الووذين يسوو ون ىلووى  [فَييَ  تََقييافُوُهمْ  ]هللا النووؤننين برولووه وانووره ن وو ً  

ْؤِمنِينَ  ]تْوي كم بتوبيه نن ولي م    .[ َوَقافُوِن إِن ُكنتُم م 

يوو  [يَْحُزنيياَ َوََل  ]َووم يوبووه هللا كمنووه فووي هووذا الحووصيل ىلووى شووْ  النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم 

 ]وهوذا بنَ بو  طنأنينو  يبَ و  هللا لرسووله حتوى ييحوزن علوى [الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِيي اْلُكْفيرِ  ]نحنص  
فيورصف هللا ، او يشو ر بوأن م "وص يشوكلون ْطوراً علوى اإلسومم بأعوصاصهم[الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفرِ 

هَ َشْيئًاإِنَُّهْم لَ ]طنأن  رسوله " ئمً له  ي  نحنص  وا اللَـّ َم يبيّن لوه بوأن هوؤي  ييروصنون علوى [ن يَُضر 

هُ أََلَّ يَْجعََل لَُهْم َحظًّا فِي اْْلِقَرِة َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ]ذلك رغن ً عن هللا  ب    096[ يُِريُد اللَـّ

يَمي ]َم يبيّن له بشي  نن الشرح  وا  ]هوؤي  ، يو  نحنوص[انِ إِنَّ الَِّذيَن اْشيتََرُوا اْلُكْفيَر بِاْْلِ لَين يَُضير 

لن تبوو رت م ْ سوور   كووون م اشووتروا الْبيوول ب لطيوور  فووذلك يضوورهم فحسوور  كووون م [اللَّييـهَ َشييْيئًا

َوََل يَْحَسيبَنَّ الَّيِذيَن َكفَيُروا أَنََّميا نُْمِليي لَُهيْم  099 َولَُهيْم َعيَذاٌب أَِلييمٌ ]بلبوا الْبيل لن سو م بأن سو م 

َنفُِسِهْم  بن نى ان هللا ي سه للك  ر نب يً كي يزصاصوا ىَن ً  وهذا اإلن و   لويس لْيورهم  بو  [َقْيٌر أِلّ
 ]لووو عبوو  هللا فووي نوووت م  لكوو ن ْيووراً ل ووم لن ووم نوو  ازصاصوا ىَنوو ً  فوو نمر ىلووى "ووو  هللا عووز اسوونه 

ْن َحْيُث َلَ يَْعلَُمونَ َوا َوأُْمِليي ]َم انمر ىلوى "ولوه .  084العراف[لَِّذيَن َكذَّبُواْ بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهم ّمِ

ف لن ن  ب لنسب  للك فر هي في حريرت   نرنو  عليوه  ولوذلك ف وو  083العراف [لَُهْم إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن 

ن ".ب  الك فر الذش يكون على شو كلته  إِنََّميا ]غير نحسوص علي   نن ".ب  النؤنن  وهو يفحسص علي   ن.

ِهينٌ   098[ نُْمِلي لَُهْم ِليَْزَداُدوا إِثًْما َولَُهْم َعَذاٌب م 

هُ لِ   ا َكاَن اللَـّ َوَماَكيانَ  الطَّيِّيب ِمينَ  اْلَقبِييثَ  يَِمييزَ  َحتَّيى َعلَْييهِ  أَنيتُمْ  َميا يََذَر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَىمَّ  اللَّيـهُ  ِِ

ُسيِلهِ  ِمين يَْجتَبِيي اللَّيـهَ  ِكنَّ ِلييُْطِلعَُكْم َعلَيى اْلهَْييِب َولَيـ  تُْؤِمنُييوا َوإِن َوُرُسيِلهِ  بِاللَّيـهِ  فَيآِمنُوا يََشياءُ  َمين ر 

 097[ َعِظيمٌ  أَْجرٌ  َوتَتَّقُوافَلَُكمْ 

اْرا ابن برير وابن ابي ح تم عن السصش "    " لوا ىن ك ن نحنص ص ص" ً فليْبرنو  بنون يوؤنن 

 .اآلي  [...ما كان هللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه]به نن  ونن يك ر؟ فأنز  هللا  
مييا كييان هللا ليييذر ]يرووو  للك وو ر »واْوورا ابوون ابووي حوو تم نوون طريووق علووي عوون ابوون عبوو س "وو    

فينيز اه  الس  ص  نن اهو   [حتى يميز القبيث من الطيب]نن الك ر  [المؤمنين على ما أنتم عليه

 .«الشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور و 
و  للك و ر واْرا عبص بن حنيص وابن برير وابن الننذر وابن ابي ح تم عن "ت ص  في اآلي  "و    يرو

لم يكن ليص  النؤننين على ن  انتم عليه نن الضمل  حتى ينيز الْبيل نن الطير  فنيز بيون م فوي 
 .الب  ص وال بر 

عفرضن  علي انتوي فوي صووره  فوي الطوين »  "   السصش  "   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
نف نن يؤنن بي ونن يك ر بي  ل.ن  ضن  على  صم وافع  غ ذلوك الننو فرين فرو لوا اسوت زا   فبلو «كن  عفر.

زعم نحنص انه ي لم نن يؤنن به ونن يك ر ننن لوم يْلوق ب وص  ونحون ن وه ونو  ي رفنو   فبلوغ ذلوك 
نوو  بوو   ا"وووام »  رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم فروو م علووى الننبوور فحنووص هللا واَنووى عليووه َووم "وو   

فرو م عبوص هللا بون  «سو ع  ىي انبوأتكم بوه ط نوا في علني ي تسألوني عون شوي  فينو  بيونكم وبوين ال
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حذاف  الس ني  فر    نن ابي ي  رسو  هللا؟ "    حذاف  فر م عنر فر    يو  رسوو  هللا رضوين  بو هلل 
ربًو  وب إلسوومم صينًو  وبوو لرر ن ىن ًنو  وبووك نبيًو  فوو عفف عنو  ع وو  هللا عنوك فروو   النبوي صوولى هللا عليووه 

 ن ز  عن الننبر فأن ز  هللا ت  لى هذه اآلي  . ؟ َم «ف   انتم ننت ون »  وسلم 

الوذين [َوََل يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَقلُيوَن بَِميا آتَياُهُم اللَّيـهُ ِمين فَْضيِلِه ُهيَو َقْييًرا لَُّهيم بَيْل ُهيَو َشيرٌّ لَُّهيْم ] 

ىلوى النور  ينتن ون عن اإلن  ق فوي سوبي  هللا  ويللّوون ايو صي م كوي يفكّصسووا النووا   وىن نمرنو  
سيبلو لن  بأن هؤي  ي رصون  ن ل م علوى هوذه النووا   ولوذلك ين وى هللا اإلنسو ن نون ت ليوق  ن لوه 
على ن    َم يف بآ بأن هذا الن   ي حز عن ترصيم شي  له. ف نصن  يروم اإلنس ن ب إلن و ق فوي سوبي  

ن ب و اْرا  وهوذا يب لوه هللا  ىنن  يوَق الصل  بينه وبوين ربوه نون ب و   َوم بينوه وبوين النو س نو
على عم"  تس لم نآ ن سه بن  يبنّبه كوابيس الرق  ولذلك ترو  ال  ن  بأن ص حر النو   ت بو ن  
وهذا يأتي على ص حر الن   البْي   في حين ان ص حر النو   السوْي  هوو فوي راحو  وسوكين   

َور ننو  يبوصه  فوي نوا"وف يستلذ بتذّوق عس  اإلن  ق  ف و يبص نت   الحي    في نوا"وف ال طو   اك
الْذ  ولذلك ف و يلنس بن لي  اإلنتنو   وي يشو   لحمو  بلحمو    نميور البْيو  الوذش ي وي  ح لو  

ِه ِميَراُث السَّيَماَواِت َواأْلَْرِض َواللَّيـهُ ]ن زع  نن المانتن    قُوَن َما بَِقلُوا بِِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوِللَـّ َسيَُطوَّ

 081[ َقبِيرٌ  بَِما تَْعَملُونَ 

نِيَاءُ ]  َْ هَ فَِقيٌر َونَْحُن أَ هُ قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللَـّ  [لَّقَْد َسِمَع اللَـّ
سنونً  ]"   س يص بن ببيور  عون ابون عبو س "   لنو  نو ز  "ولوه   ًضو  حن ن "نر  ضف ّللاَّ ش يفر ور. ون  ذنا الَّوذ. نن

. " لن الي وص ي  نحنص  افتنرنرن ربّك. ينسأ  عب صه الرورض؟  428البرر   [فنيفضن ع. نهف لنهف انض  ن فً  كنَ.يرن ً 

نِيَاءُ  ]فأن ز  هللا   َْ َ فَِقيٌر َونَْحُن أَ ُ قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ ّللاَّ  29اآلي  [ لَقَْد َسِمَع ّللاَّ
ك رن  انه حصَه عن ابن عب  س  رضي و"   نحنص بن ىسح ق حصَني نحنص بن ابي نحنص  عن ع.

هللا عنه  "   صْ  ابو بكر الصصيق  رضي هللا عنه  بين النصراس  فوبص نن ي وص ان س  كَيرا "وص 
ب ورت يرو   له اشويآ.  ابتن وا ىلى رب  نن م ير   له ف.ن حن   وكو ن نون علنو ئ م واحبو رهم  ون وه حن

و   اتوق هللا واسولم  فووهللا ىنوك لوت لم ان نحنوصً  ا رسوو  هللا  "وص بو  كم فر   ابو بكر ويحوك يو  ف.ن حن
نو   -يو  ابو  بكور -ب لحق نن عنصه  تبصونه نكتوبً  عنصكم في التوورا  واإلنبيو   فرو   فنحو   وهللا 

بنوو  ىلووى هللا نوون ح بوو  نوون فروور  وىنووه ىلينوو  ل ريوور. نوو  نتضوور  ىليووه كنوو  يتضوور  ىلينوو   وىنوو  عنووه 
م  ين و كم عون الربو  ويف  طنو ه ولوو لغني    ولو ك ن عن  غنيً  نو  اسوتررض ننو  كنو  يوزعم صو حبك

و   ضوربً  شوصيًصا   ك ن غني  ن  اعط ن  الرب  فلضر ابو بكور  رضوي هللا عنوه  فضورر وبوه ف.ن حن
وذبون  نو   و"   والذش ن سي بيصه  لوي الوذش بيننو  وبينوك نون ال  وص لضوربن عنروك يو  عوصو هللا  فن ك 

 صلى هللا عليه وسلم فر   ابصر ن  صنآ استط تم ىن كنتم ص ص"ين  فذهر فنح   ىلى رسو  هللا
وونن  ن؟ »  بووي صوو حبك. فروو   رسووو  هللا صوولى هللا عليووه وسوولم لبووي بكوور  لنووكن علووى نوو  صن نن نوو  حن

فر   ي  رسو  هللا  ىن عنصفوَّ هللا "ص "   "وي عمين   زعنم ان هللا فرير وان م عنه اغني    فلن  "    «
ص ذلك فنح   و"   ن  "لنف ذلك فأن ز  هللا فينو  "و   ذلك غنضب نف هلل نن  "    فضربن وب حن  ه فبن

َ فَِقيييٌر َونَْحيييُن  ]فنحوو   رصا عليووه وتصوووصيرً  لبووي بكووور   ُ قَيييْوَل الَّييِذيَن قَيييالُوا إِنَّ ّللاَّ لَقَييْد َسييِمَع ّللاَّ
نِيَاءُ  َْ  30[ أَ

                                                           
 29ح تم.  ابي وابن نرصويه ابن رواه29
 30ح تم ابي ابن رواه30
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  "ي  فوي الرض "و ئمً  ىن هللا يبيّن لرسوله بأنه عليم بك  شي   حتى بكلن  تفر    و"ص اعلنه بن
ليكون ش هصاً علي م   ف لكت ب   هي الوَير   لن اإلنس ن عنصن  يستنآ ىلى صووته [َسنَْكتُُب َما قَالُوا]

لوون ي وووص بنرووصوره اإلنكوو ر  ولنووئ.ن  انكوور " ئوو  الرووو  "ولووه عنووصن  حضوور ىلووى رسووو  هللا  اْبوور هللا 
َ فَِقييٌر َونَْحيُن ]الروو  علوى رسووله كنو  "و لوه رسوله بأن ذاك الرو  نوَق لصيه. َم انز  هوذا  إِنَّ ّللاَّ

نِيَيياءُ  َْ زكريوو   ويحيووى   وشوو ي    "توو  الي وووص لنبيوو ئ م [َوقَييتْلَُهُم اأْلَنبِيَيياَء بِهَْيييِر َحيي ٍّ  ]. كووذلك  [ أَ

 080[ َحِري ِ َونَقُوُل ذُوقُوا َعَذاَب الْ ]  وغيرهم  علي م السمم 

ٍم ِلّْلعَبِيدِ  ]ن   ذلك حصيل [اِلَكبِمَ ذَ  ] هَ لَْيَس بَِظ َّ  086[ قَدََّمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ اللَـّ

هَ َعِهَد إِلَْينَيا أََلَّ نُيْؤِمَن ِلَرُسيوٍل َحتَّيى ]  َجياَءُكمْ  قُْلقَيدْ  النَّيارُ  تَأُْكلُيهُ  بِقُْربَيانٍ  يَأْتِيَنَيا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللَـّ

ن ُرُسلٌ   083[ ِلَم قَتَْلتُُموُهْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ فَ  قُْلتُمْ  َوبِالَِّذي بِاْلبَيِّنَاتِ  قَْبِلي ِمّ

"   الكلبي  ن زلن في ك ر بن الشرف ون لك بن الصيف ووهر بون ي ووذا وزيوص بون التو بون 
وفنح   بن ع زورا  وحيي بن اْطر اتوا النبي صلى هللا عليه وسلم فرو لوا  يو  نحنوص توزعم ان 

 نُيْؤِمَن أََل ]هللا ت  لى ب َك ىلين  رسوي وان ز  عليك الكت ر وان هللا ت  لى "ص ع ص ىلين  في التوورا  
فان بئتن  به صوص"ن ك؛ "و    [ َحتَّى يَأْتِيَنَا بِقُْربَاٍن تَأُْكلُه النَّارُ  ]يزعم انه ب   نن عنص هللا   [ ِلَرُسولٍ 

 اآلي   [... الَِّذيَن قَالُوا ]فأن ز  هللا ت  لى  

ن قَْبِلَا َجياُءوا بِاْلبَيِّنَياتِ ]  ِِن َكذَّبُوَا فَقَْد ُكِذَّب ُرُسٌل ِمّ بُيِر َواْلِكتَياِب اْلُمنِييرِ  فَ ف وذا لويس 082[ َوالز 

ُكييل  نَْفييٍس َذائِقَييةُ اْلَمييْوِت َوإِنََّمييا تَُوفَّييْوَن ]بووأنر بصيووص علووي م  ولوويس بووأنر بصيووص علووى النبيوو   ايضوو ً 
ْنيَا إَِلَّ َمتَيياُع أُُجييوَرُكْم يَييْوَم اْلِقيَاَمييِة فََميين ُزْحييِزَح َعييِن النَّيياِر َوأُْدِقييَل اْلَجنَّييةَ فَقَييْد فَيياَز  َوَمييا اْلَحيَيياةُ الييد 

 088[اْلهُُرورِ 

ىنن  ال وز  هو فوز اآلْر   والنؤنن ال  ئز  هو ذاك الذش يبذر في الصني  ليحصص بنشيئ  هللا فوي 
اآلْر   فم تلرنّك اي   اإلنس ن هذه النت    لن و  ك لسورار  سوري   الوزوا   ىننو  الحريرو  الب "يو  

 ي تلك التي عنص هللا. التي يتزو  ه
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نأتي هن  ىلى اهني  ال زين   وهي البّصي   ان تأْذ النر بب لغ البّصي   وت ن  فيه ببو لغ البّصيو   
تحوويط بووك  فتووزصاص بووذلك فتكووون ع زنوو ً فووي انوورك  غيوور نتوورصص  وانوون تلرووى اشووك   الذا التووي 

 عزين . يرو  هللا تب رك وت  لى 
الوبم  للنوؤنن صليو  نحبو  هللا لوه  ذلوك ان الوبم  يب و  النوؤنن [لَتُْبلَُونَّ فِي أَْميَواِلُكْم َوأَنفُِسيُكْم ]

ُكْم َوِميَن الَّيِذيَن َولَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَيْبلِ ]اكَر عزين   وفي الشصائص تم ر الن  صن 
َوإِن ]وزحووزحتكم عوون الصووراط النسووتريم ،  ونوو  ذلووك ىيّ للنيوو  نوون ىينوو نكم[أَْشييَرُكوا أَذًى َكثِيييًرا 

ول و  هوذه الكلنو  [َوتَتَّقُيوا ]تت  نلوا نآ اذاهوم ب لحكنو  ولويس بورصوص الف و   النتسورع  [تَْصبُِروا 
تروووا هللا  َووم تتروووا شوورهم ب لصووبر وكمووم تحنوو  ن نيووين ن وو ً  فووأن تسووتنصوا فووي صووبركم علووى 

ِِنَّ ذَ ]اللوويم  بن نووى صووحيه النووور  086[ ِمييْن َعييْزِم اأْلُُمييورِ ]الصووبر  والتروووا  وايتروو   [ِليياَ فَيي

 وحكنت   
ن  يوو ن الروور ن لتبوويّ [َوإِْذ أََقييَذ اللَّييـهُ ِميثَيياَق الَّييِذيَن أُوتُييوا اْلِكتَيياَب لَتُبَيِّنُنَّييهُ ِللنَّيياِس َوََل تَْكتُُمونَييهُ ] 

فووأنكروا ذلووك وب لوووه ْلووف م ووورهم  [فَنَبَييذُوُِ َوَراَء ُظُهييوِرِهْم َواْشييتََرْوا بِييِه ثََمنًييا قَِليييً  ]للنوو س

ب   في الصوحيحين عون رسوو  هللا صولى هللا 089[ ونَ فَبِئَْس َما يَْشتَرُ ]وفضلوا عليه الن   الرلي  

ه هللا ىي ".لَّو  نن اصَّعنى صنع وا ك ذب  »  عليه وسلم  ص  النتشوبآ »  وفوي الصوحيه  «ل.يتنكنََّر ب و  لوم ينوز.
ور بني زف  . «بن  لم يف  طن كمبس َنو 

يُِحب وَن أَن يُْحَمُدوا بَِما لَْم يَْفعَلُوا فََ  تَْحَسيبَنَُّهم ََل تَ  ]َم يْبر هللا  ْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَوا وَّ

ي ج  اْبرنوي 088[ َن اْلعََذاِب َولَُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ بَِمفَاَزٍة مِّ  ورن و ا  عون ابون بف بَّ "   اإلن م احنص حصَن  حن

ف اْبوره ان نوروان "   اذهور يو  رافوآ  يص بن عبص الرحنن بون عنوو  نن لنيك  ان حف ابوه -ابن ابي نف  -لبنوَّ
ىلى ابن عب س  رضي هللا عنه  فر  لئن ك ن ك  انورئ ننَّو  فنورح بنو  اتنوى واحور ان يحنوص بنو  لوم 

نف نذبن ابن ون؟ فر   ابن عب س ون  لكم وهذه؟ ىننو  نزلون هوذه فوي اهو  الكتو ر  َوم ي    ن نذَّبً   ل
ُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُيوا اْلِكتَياَب لَتُبَيِّنُنَّيهُ ِللنَّياِس َوَل تَْكتُُمونَيهُ فَنَبَيذُوُِ َوَراءَ  ]تم ابن عب س    َوإِْذ أََقَذ ّللاَّ

َل تَْحَسيبَنَّ الَّيِذيَن يَْفَرُحيوَن  ]وتم ابن عب س   [ قَِلي  فَبِئَْس َما يَْشتَُرونَ ُظُهوِرِهْم َواْشتََرْوا بِِه ثََمنًا 
اآليو . و"و   ابون عب س سوأل م النبوي صولى هللا عليوه  [ بَِما أَتَْوا َويُِحب وَن أَْن يُْحَمُدوا بَِميا لَيْم يَْفعَلُيوا

ه ا و  ن "ووص اْبووروه بنوو  سووأل م عنووه  وسوولم عوون شووي   فكتنوووه واْبووروه بليووره  فْربوووا "ووص ارن
 31واستحنصوا بذلك ىليه  وفرحوا بن  اوتوا نن كتن ن م ن  سأل م عنه

 ييمنن احص بأنه ينلك شيئ ً ب لنسب  هلل  لن هللا ينلك اإلنس ن ون  ينلك هذا اإلنس ن  

هُ َعلَ ]  ِه ُمْلُا السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواللَـّ وهوو "و صر علوى التصورف بنلكوه 087[ قَِديرٌ  ُكِلَّشْيءٍ َوِللَـّ

 بن  يش   

ُوِلييي اأْلَْلبَييابِ  ] الووذين 071[ إِنَّ فِييي َقْلييِ  السَّييَماَواِت َواأْلَْرِض َواْقييتَِ ِف اللَّْيييِل َوالنََّهيياِر َْليَيياٍت أِلّ

ينمرون ىلى السن    َم ينمرون ىلى الرض  فيستش رون عمن  هللا في الْلق  َوم ينمورون ىلوى 
تبووّص  الو"وو ن التووي تفبووّص  كوو  شووي  ن  وو   ف لصووبه ييشووبه الم وور  والم وور ييشووبه ال صوور  
 وال صوور  ييشووبه اللوورور  واللوورور ييشووبه موومم الليوو  الووصانس  وموومم الليوو  الووصانس ييشووبه
لحم ن انوبما ال بور  وهكوذا فوان اإلنسو ن ذاتوه ييبروى َ بتو ً وب نوصاً  لن ذلوك كلوه يب لوه يتبوصص 

                                                           
صفويه  وابن برير وابن ح تم ابي وابن ت سيري ن   في والنس ئي والترنذش ونسلم  الت سير  في البْ رش رواه هكذا31 ر   والح كم نن

يج بن النلك عبص حصيل نن كل م نستصركه  في رن  .بف
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ويت لم ويكتشف  حتى يفصرك ك  هذه النزاي  ويستش ره  َوم ي نو  علوى تطووير ن سوه  وهوو يوزصاص 

لَّيِذيَن ا ]نآ ك  و"ن نن الو"و ن ىين نو ً بو هلل. وهوذه صعوو  لسنسو ن كوي يصوبه نون اولوي اللبو ر 

هَ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلَى واسوتن صاً علوى [َقْليِ  السَّيَماَواِت َواأْلَْرِض  فِي َويَتَفَكَُّرونَ  ُجنُوبِِهمْ  يَْذُكُروَن اللَـّ

َربَّنَيا  ]َم يرولوون 070[ النَّارِ  َعَذابَ  فَِقنَا ُسْبَحانَاَ  بَاِط ً  َذاَربَّنَا َما َقلَْقَت َهـ ]" عص  ىين ن م يرولون 

بَّنَيا إِنَّنَيا َسيِمْعنَا  ]ويسوألون رب وم 074[إِنََّا َمن تُْدِقِل النَّاَر فَقَْد أَْقَزْيتَهُ َوَما ِللظَّياِلِميَن ِميْن أَنَصيارٍ  رَّ

ِفْر لَنَيا ذُنُوبَنَيا َوَكِفّيْر عَ  َْ نَّيا َسييِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَيا َميَع ُمنَاِديًا يُنَاِدي ِلْْلِيَماِن أَْن آِمنُوا بِيَربُِّكْم فَآَمنَّيا َربَّنَيا فَيا

فرص استببن  للنصا  الوذش ن صانو  بوه النبوي وهوو يتلوو علينو  الرور ن  فآننو  بأنوه رسوولك  073[ اأْلَْبَرارِ 

 فُ تُْقِليي َلَ  إِنَّيياَ  اْلِقيَاَمييةِ  يَييْومَ  َوََلتُْقِزنَييا ُرُسييِلاَ  َربَّنَييا َوآتِنَييا َمييا َوَعييدتَّنَا َعلَييى ]وان الروور ن كت بووك 

 072[ اْلِميعَادَ 

يين َذَكييٍر أَْو أُنثَييى]و"وو   ل ووم [فَاْسييتََجاَب لَُهييْم َرب ُهييْم ]يرووو  هللا  يينُكم ِمّ  أَنِّييي ََل أُِضيييُع َعَمييَل َعاِمييٍل ِمّ
ن بَْعُضُكم َوأُوذُوا ِديَاِرِهم ِمن َوأُْقِرُجوا َهاَجُروا فَالَِّذينَ  بَْعٍض  ِمّ  أَلَُكِفَّرنَّ  َوقَاتَلُواَوقُتِلُوا َسبِيِلي فِي ِْ
َسيييِّئَاتِِهمْ  َعييْنُهم ييْن ِعنييِد اللَّييـِه َواللَّييـهُ ِعنييَدُِ تَ  ِميين تَْجييِري َجنَّيياتٍ  َوأَلُْدِقلَيينَُّهمْ  ِْ ْحتَِهييا اأْلَْنَهيياُر ثََوابًييا ِمّ

 078[ الثََّوابِ  ُحْسنُ 

نَّاَ  ] ترلوب م فوي 076[ فِيي اْليبَِ دِ  تَقَل يُب الَّيِذيَن َكفَيُروا]ي  نحنوص  و"و  للنوؤننين  ييلورنكم [ََل يَهُرَّ

"صوير  يرتصور علوى حيو ت م الوصني     [َمتَياٌع قَِلييٌل  ]النوا    والنك سر  واشك   الرف ه  ف ذا كلوه 

 079[ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلِمَهادُ ]عنصن  يْربون نن الصني   سيكون  [ثُمَّ ]

لَُهيْم َجنَّياٌت تَْجيِري ِمين تَْحتَِهيا  ]نر بو  اولئوك الوذين لوم يترووا رب وم فوي [َربَُّهمْ  اتَّقَْوا الَِّذينَ  ِكنِ لَـ ]

ِه َقْيٌر ِلّْ َْبَرارِ  ِه َوَما ِعنَد اللَـّ ْن ِعنِد اللَـّ  078[ اأْلَْنَهاُر َقاِلِديَن فِيَها نُُزًَل ِمّ

نصير ال ئتوين سووا  فأنن ىزا  فئتين هن   فئ  يتتري هللا  وفئ  تتري هللا  َم ان هللا يفم رك على 

نَّاَ  ]في الصني   او في اآلْر   وهذا نرب ه ىلى   .[ََل يَهُرَّ

َوإِنَّ ِمْن أَْهِل ]وحتى ييلتبس عليك النر  فتريّم ك  شْ  نن اه  الكت ر ب لك ر  يرو  لك هللا 
ِه َوَما أُنِزَل إِلَْيُكْم َوَما أُنِزَل  ِه ََل يَْشيتَُروَن بِآيَياِت اللَّيـِه ثََمنًيا اْلِكتَاِب لََمن يُْؤِمُن بِاللَـّ إِلَْيِهْم َقاِشِعيَن ِللَـّ

هَ  إِنَّ  َربِِّهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  ئِاَ قَِليً  أُولَـ و"وص ت وصصن الروايو ن ف اسوب ر 077[اْلِحَسيابِ  َسيِريعُ  اللَـّ

نزو  هذه اآلي   فرصفر   ابن عب س وب بر و"ت ص   نزلن في النب شي حين ن ن وصلى عليه النبي 
صلى هللا عليه وسلم  فر   النن فرون  ىنه يصلي على نصراني لم يوره "وط  و"و   ابون بوريج وابون 

رب ووين نوون اهوو  نبووران  واَنووين زيووص  نزلوون فووي عبووصهللا بوون سوومم واصووح به  و"يوو   نزلوون فووي ا
وَمَين نن الحبش   وَن ني  نن الروم ك نوا علوى صيون عيسوى عليوه السومم فأسولنوا و"   نب هوص  

 نزلن في نؤنني اه  الكت ر كل م. 
وهي رواي ن نتر رب  نآ ب ض   نون حيول بووهر ن نوى اآليو   التوي ت يوصن  ىلوى  يتوين سو برتين 

 هن   
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يينْ ] ييةٌ قَآئَِمييةٌ يَتْلُييوَن آيَيياِت ّللّاِ آنَيياء اللَّْيييِل َوُهييْم يَْسييُجُدونَ  لَْيُسييواْ َسييَواء ّمِ  003[أَْهييِل اْلِكتَيياِب أُمَّ

َراِت يُْؤِمنُوَن بِياَلِّلِ َواْليَيْوِم اْلِقيِر َويَيأُْمُروَن بِياْلَمْعُروِف َويَْنَهيْوَن َعيِن اْلُمنَكيِر َويَُسياِرُعوَن فِيي اْلَقْيي

 002[اِلِحينَ َوأُْولَـئَِا ِمَن الصَّ 

فروص توم ذكور النوؤننين  [النسولنين ]نوآ  [النوؤننين ]و"ص راين  نن ْم  هذه السور  توحوص كلنو  

نرتين ا"ترن في   ايسمم ب لوصين   [اإلسمم ]نر   صون ذكر النسلنين  وهذا نرب ه ىلى ذكر  04

يَن ِعنييَد ّللّاِ اِْلْسيي َمُ ]فروو   فووي الووذكر الو    ْيييَر  ]فووي الووذكر الَوو ني  و"وو  07[إِنَّ الييّدِ ََ َوَميين يَْبتَييغِ 

 88[اِْلْس َِم ِديناً فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ 

الذين  ننو سوا  نون اتبو   [يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا ]تنت ي  زهرا  الرر ن  برو  هللا للنؤننين ع ن  

نين صو  ً واحوصاً  ووبوه الرر ن  او نن اتب   اه  الكت ر في اش زن ن ونك ن   و"ص ب   هللا النؤن
على ن  يصيبكم نن ن آ  او نن اذا  و"وص و" ون  يو ن السوور  علوى [اْصبُِروا ]ىلي م ْط ب ً واحصاً 

ال صيص نن اشك   الن آ  واشك   الذا الوذش اصو ر النوؤننين السو برين  وسووف يصوير النوؤننين 
بر و  بلرافيو  ب ين و    المحرين لن ْط ر هللا عز وب  غيور نرتصور علوى زنون واحوص  او علوى

ن وص ه هللا ت  لى بروله  َوَما أَْرَسيْلنَاَا إَِلَّ ]وهو ْط ر نوبه ىلى ىنس ن ك  زن ن ونك ن  حنله نن

 019النبي  [َرْحَمةً لِّْلعَالَِمينَ 

ِِ ِليَُكوَن ِلْلعَالَِمينَ ]و"وله في وصف الرر ن  َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِد  0ال ر" ن [نَِذيراً  تَبَاَرَا الَِّذي نَزَّ
   71الن  م[قُل َلَّ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجراً إِْن ُهَو إَِلَّ ِذْكَرى ِلْلعَالَِمينَ ]و"وله ب  شأنه 

و"ص ارتن  السور  نزاي  الصبر  وكيف ان هللا يكون نآ الص برين في صبرهم  وكيف ان حكنو  
 علي  . هللا تتبلى في الصبر  والَن ر تلصو ي ن   نآ الصبر

لَّمن     لني ه. وسن لَّى ّللاَّ عن . صن سفو ف ّللاَّ  عنن  انننٍس "ن  ن   "ن   رن
ه. الشَّو ف ب. نب وص. اصن ّللاَّ ى.ذنا انرن ي رن عنبَّ ن لنهف ال  فرفوبن ن ف.ي الص ن ين    ون ْن ه. ال  ف ب. نب ص. اصن ّللاَّ سنوكن عنن وهف ب.ذنن ب.وه.  ى.ذنا انرن رَّ انن 

تَّى  من ال ر.ين نن . حن اف.ين ب.ه. ينو   32[يفون
نن هن  ينكن اعتب ر ان الصبر نن الن م الكبرا التي عرف   اإلنسو ن   لن الصوبر بنروصوره ان 

 يواسيه   ويب له في ح ل  انضب ط صون ان ي رص اتزانه  . 
 ن الصبور الصبر رفيق اإلنس ن الرصيم   رفيره الوفي في نراح  حي ته النترلب    ويست ين اإلنس

بصبره على الحي   ف و عنصن  يبلغ نرحل  نترصن  نن نراح  الوعي   فانه يبلغ نرحل  نترصن  نون 
 نراح  الصبر .

واإلنس ن يتصرا في ن رف  الصبر حتى يبلغ نراح  نترصن  ننه   ويبلغ نرحل  ي رص في و  عم"و  
بو  الولوى   وي وي  ح لو  نون وَير  نآ الصبر . اإلنس ن الصبور هو نحو ور بيوص نوآ ذاتوه ب لصر

 التص له والتس لم نآ ن سه . 
ال م"وو  النترسووْ  نووآ الصووبر والتحوو ور والتصوو له نووآ الووذان تؤهوو  صوو حب   كووي يرووف وسووط 

 النور   ويكون نسيطراً على ان   يته   واهوائه   ورصوص الف    التي يواب    . 

                                                           
 32ان س عن الترنذش32



 

 آل عمران                                                                  التحليل الروائـــي  لســـورة 
 

128 
 

موو ً ننوو  يرووآ ن ووه   او حولووه   ىنووه "وو رئ ىنووه ي ووي  ح لوو  نوون السووكين  وايسووتررار والتأنوو  نت 
 ونتأن  بيص لك  ن  يرا ويسنآ .

و هفم  فننن ًنو  اب وتنمن ورَّ "نو  ن ى.ذنا انحن ى.نَّ ّللاَّ منم. ال بنمن .   ون آن ع. ا . نن زن منمف ال بن ن  يرو  صلى هللا عليه وسلم    ع.
طف   ْ طن فنلنهف الس  .ْ ن  سن نن ضن  ون ين فنلنهف الّر. ض. رن

33 
ر هنوو  يووصْ  بوو ر ال بوو ص   كونووه اسووتب ب  لنوور هللا  فرووص ورص الْطوو ر بصوويل  النوور  والصووب

، هووذه الكلنوو  التووي انوور ب وو  هللا ت وو لى النووؤننين تتنتووآ وتلتنووي ب ل صيووص نوون الن وو ني[َوَصييابُِروا ]َوم 
ف ليك هن  ان تصبر صبراً على صبرك كي ترتري ىلى صرب  الص بر  وحين و  تكوون ننون شونل م 

ابِِرينَ ]نن هذه السور   09بروله ت  لى في اآلي  هللا  َوَصيابُِروا ]]اتوى انور هللا [اْصيبُِروا ]فب ص [الصَّ

ف سوى ان تص بر  ي ني ان تصبر  َم تصبر ب لنص بر  صبراً على صبرك حتى يين وذ صوبرك  [

ب لوصوام علوى [َوَرابُِطيوا]َوم ]  [07النسو  [َويَْجعََل ّللّاُ فِيِه َقْيراً َكثِيراً ]ان تكره انراً  ويتصبر عليه 

ال ب ص   ان ت زم  وتشّص هنتك وانن تنتمر عب ص  تلو اْرا في ك  نو  ينكون لوه ان يكوون عبو ص    
وعلى هذا النحو تبرى نرابط ً بحنينيو   ون نويو ن نرفوعو    ونشو ط   وكو  يووم عون يووم توزصاص 

في س ئر شوؤون حيو تكم  عنوصن  ت نو  عنومً  عليوك [هَ َواتَّقُوا اللَـّ]َب ت ً في رب طك نست ين ً ب هلل  َم 
ان تتري هللا في عنلك  عنصن  ترو  "ويً  عليك ان تتروي هللا فوي "ولوك  ان تكوون صائوم الوذكر لربوك 

 611[ لَعَلَُّكيْم تُْفِلُحيونَ  ]في ك  ن  تروم به  وتكون نصرك ً بأنه يوراك  فتكوون نتريو ً فوي رؤيتوه لوك 

ت ني بأنكم لو استببتم لك  اوانر هللا  فوم ي نوي ذلوك انكوم سوت لحون  ىيّ ىذا رحنكوم هللا [لَعَلَُّكمْ  ]و 
برحن  ال مح  ل   ال مح يصيبكم برحن  نن هللا  لنكم "ص ت يأتم ل مح هللا  فوان شو   فلحوتم  وىن 

وعنوص  ش   لبَتم صون فمح. نَ  الوذش يوزر  زرعو ً ويسوتوفي لكو  النتطلبو ن حتوى يطلوآ الوزر  
الحص ص  تنشر فيه ن ر وتحر"ه كله وتحيله ىلى رنو ص  وكلنو  ال ومّح هوي "ريبو  نون ال ومح  لنوه 
ي لووه الرض حتووى ي لووه ب لحصوو ص  وعلووى "ووصر نوو  يبووذ  "صوو را ب ووصه فووي فمحتووه  فانووه سوويرا 

وسو ه ان بنشيئ  هللا نت ا ب صه وكصه وفمحته  بيص ان هللا ت  لى ىن لم يشأ لوه الحصو ص  لون يكوون ب
يبني شيئ ً ن نو  بوذلك نون ب وص  كوذلك فوان اإلينو ن ينكون لوه ان ينت وي بصو حبه ىلوى الك ور  لووي 
رحنوو  هللا بحسوون الْ تنوو   كنوو  ان الك وور ينكوون ان ينت ووي بصوو حبه ىلووى اإلينوو ن  وحسوون الْ تنوو  

افلوه برحنو  ربوي  اش ان ت روص النو  علوى هللا  وانون تروو   ل لوي [لَعَلَُّكيمْ  ]برحن  هللا ب  َنو ؤه. 
هذه ؟ فان نمرنن في   بشي  نن ىن  ن  وت كور  سويبلو لوك بأن و  لنصولحتك  [لَعَلَُّكمْ  ]ولكن لن ذا  

وهي تبنّبك نت ه ن ايستكب ر  ول   يبل ىليك شو وراً ووسو وس نون الشويط ن بأنوك ىننو  م ورن 
ك  فكوو ن لزانوو ً عليووه ان بوو ل مح نميوور نوو  "نوون بووه نوون ب ووص  وب لتوو لي فانووك اوفيوون هللا حرووه وعليوو

ي طيك حرك  وهذا نن شأنه ان يفحصل شرْ ً في بني  اإلين ن لوصيك نوآ اليو م  ولوذلك  فروص سوّص هللا 
  فتبرى صون ً بح ب  ىلوى رحنو  هللا كوي تبو رك لوك عب صتوك  لن [لَعَلَُّكمْ  ]نن ذ الشيط ن هذا ىليك ب  

ص  نب ركو  ببركو  هللا  هوذه النب ركو  اإلل يو  التوي ال ب ص  ن ن  اكتنلن  صون رحن  هللا يتكوون عبو 
 تب لك ت له في عب صتك.

 
 

 

                                                           
 33انس عن الترنذش33



 

 آل عمران                                                                  التحليل الروائـــي  لســـورة 
 

129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الفهرس
   نرصن    

  ن رف    هللا  الب ر الو 

  رس ل  الرر ن  الب ر الَ ني

  ف.ص   اإلنس ن  الب ر الَ لل

  نحكم الرر ن ونتش ب ه الب ر الرابآ

  الراسْون في ال لم  الْ نسالب ر 

يَّن في ّزيّ.نن  س صسالب ر ال زن يّ.ن والنف زن   النف

  النستل رون ب لسح ر  س بآالب ر ال

  ش  ص  الل   ه  َ ننالب ر ال
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  ع لم    عنران    الب ر الت س  آ

  ويص  النس  يه   الب ر ال  ش  ر

  ن  ب ص النسيه   الب ر الح صش عشر

  نيَ ق النبيين   عش  رالب ر الَ ن  ي 

  نرب ي  البين الو    الب ر الَ لل عش  ر

  حب  الل   ه   الب ر الراب آ عش ر

  النر ب لن روف والن ي عن الننكر  الب ر الْ نس عشر

  بط ن    الس  و    الب ر الس صس عش  ر

  نل ر  الل  ه  الب ر الس ب  آ عش  ر

  التوك    عل  ى الل   ه  الب ر الَ ن  ن عش  ر

  ننّ   الل  ه  الب ر الت س  آ عش  ر

  عزم الن  ور    الب ر ال شرون

 
 
 
 


