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 بالغة القرآن وإعجازه

 حسني ضو حممد .د

 معنى املعجزة

                                     ً      ً                            َا َٔ زٜب إٔ يهٌ ن١ًُ عسب١ٝ َػتك١ درزًا ثالثًٝا ٖٚٛ أصلٌ ايهًُل١ ايلرٟ    
           تهْٛت َٓ٘.

                                                                      ٚيهٞ ْصٌ إىل َعسف١ االغتكام ايرٟ اغلتكت َٓل٘ ايهًُل١ ٚاسضلاع ايلرٟ      
                                                                  ً           البد َٔ ايسدٛع إيٝ٘ إٔ ْعسف َادتٗا اسضاض١ٝ اييت تهْٛت َٓٗا, ٚالبلد أٜالًا َلٔ    
                                                                                ذبدٜد َعٓاٖا ايدقٝل ثلِ ايحشلح علٔ دلرزٖا بلايسدٛع إىل ا علادِ ايليت تٗلتِ         

           ع٢ً ذبدٜلد    -        إ ايعسب        الضُٝا يط-                                     با فسد٠ َٚعاْٝٗا ٚقد دزدت بعض ا عادِ 
                                                                               َع٢ٓ ايه١ًُ ٚاضتعُاالتٗا ا تعدد٠ ٚصلٛزٖا ا دتًفل١, َٚلٔ ايهتلب ايليت عٓٝلت       

                                    يًساغلب اسصلفٗاْٞ, ٚنلريو نتلاب        (                     ا فسدات يف غسٜب ايكسإٓ )             با فسد٠ نتاب 
                                                    البٔ فازع فٝكاٍ: أعذص إعذاش, ٚأعذاش َٚعذلص٠ ٚعلادص      (                 َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ )

                        فإذا َا ْعسْا إىل نًُل١     (َ   ْ َعذْص )              إىل درز ايه١ًُ                            ٚعذٛش فهٌ ٖرٙ ايهًُات تسدع 
                                                                                 يف تصازٜفٗا ا دتًف١ بتػٝري سسن١ عٝٓٗا َلٔ ايهطلس إىل ايفلتض ثلِ ايالِ يسأٜٓلا       
َ       ً                             ا ع٢ٓ ٚقد تػري َلٔ َعٓل٢ ايالعذ إذا قًلت: َعذيلَص ْٜعَذلص عذلصًا, فٗلٛ علادص            ْ    َ َ  ي                                      
                                                                               ٚا ع٢ٓ ضعٝذ, فٝكاٍ: أعذصْلٞ فلالٕ إذا عذلصت علٔ  ًحل٘ ٚإدزانل٘, ٚايعذلٛش        

             سأ٠ ا ط١ٓ. ا
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  ازباَع١ اسمسس١ٜ             .  
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َ                 فإذا َا اْتكًٓا إىل ساي١ ايسفع سدزنٓلا إٔ ا عٓل٢ ٚقلد تػلري فتكلٍٛ: ايَعذ لص                                                                       
                                                                           ٚتع٢ٓ ب٘ َؤخس ايػ٤ٞ ٚجيُع ع٢ً أعذلاش ٜٚلس٣ ايساغلب اسصلفٗاْٞ إٔ ايعذلص      

     ٖلٛ     (        ايعذ لص  )           , ٚبايالِ   (        أٟ َؤخسٙ )                                     أصً٘ ايتأخس ٚسصٍٛ ايػ٤ٞ عٓد عذص اسَس 
                                         ايتأخس عٔ ايػ٤ٞ عٓد عذص اسَس مبع٢ٓ َؤخسٙ.

                   ً                                                      ثِ أغٝع اضتعُاي٘ امسًا يًكصٛز علٔ فعلٌ ايػل٤ٞ, أٟ مبعٓل٢ علدّ ايكلدز٠       
              قلاٍ تعلاىل:                                                                         ٚضدٖا نُلا يف قٛيل٘ تعلاىل يف ضلٛز٠ ا ا٥لد٠ عًل٢ يطلإ ابلٔ آدّ        

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ص  13   :      ا ا٥د٠ ط .  

                                إ ايًفغ ايصلادز َلٔ ا لتهًِ         إذا ن   +        ً       ً دعًت فالًْا عادصًا =                َٚٓ٘ نريو قٛيٓا 
ّ                ٚأعذصت٘ ٚعّذصت٘ َٚٓ٘ قٛيل٘    (      عادصت٘ )            بٗرٙ ايصٝػ١  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ     :       تعلاىل             

ڇ  ڇ  ڇ    :             قلاٍ تعلاىل                                   , ٚقٛي٘ ضحشاْ٘ ٚتعاىل يف ضٛز٠ اسبر ص 2   :      ايتٛب١ ط  ٿ

                      ً                       ٚنريو ايعذٛش ٚمسٝت عذلٛشًا يعذصٖلا يف ايهلجري      , ص  13   :   اسبر ط  ڍ  ڍ
 . ص  22   :   ٖٛد ط  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ           قاٍ تعاىل:          َٔ اسَٛز

َٚعذِ ابٔ َٓعٛز ٖٚٛ َعذِ قد اضتٛعب أغًب ا عادِ اييت ضلحكت٘ ذنلس   
بإٔ ايعذص ْكٝض اسبصّ تكٍٛ عذص عٔ اسَس, َْٜعَذلص عذلصًا, فٗلٛ علادص, ٚعذ لص      
فالٕ زأٟ فالٕ إذا ْطح٘ إىل خالف اسَبصّ فهأْ٘ ْطلح٘ إىل ايَعْذلص ٜٚكلاٍ: أعذلصت     

 عادصًا.فالًْا إذا ٚددت٘ 

ٚايَعْذص بفلتض ايعلو ٚضلهٕٛ ازبلِٝ َعٓلاٙ ايالعذ ٚقلد قلاٍ عُلس بلٔ           
ٛا بلداز َََعْذلص٠   =:  اشبطاب أٟ ال تكُٝلٛا بحًلد٠ تعذلصٕٚ فٝٗلا علٔ       +ٚال تًحجل

 ايهطب ٚتاعفٕٛ عٔ ايعٌُ.

ٚايتعذٝص: َعٓاٙ ايتجحٝط ٚذيو نكٛيو َعذ ص ايسدٌ غلريٙ ٚعلادصٙ أٟ ضلحك٘    
 ٔ َتابعت٘.فصاز اآلخس ضعٝفًا عادصًا ع

                                                                      ٚاإلعذاش ٖٛ ايفٛت ٚايطحل ٜكلاٍ: أعذصْلٞ فلالٕ مبعٓل٢ ضلحكت ٚفلاتت,       
           ً                                 ٚدعًت عادصًا عٔ  ًح٘ ٚإدزان٘ َٚٓ٘ قٍٛ اسعػ٢:

ْ  ي                        فللراى ٚي ٜ ْعذيللص َللٔ ا للٛت زبلل٘             
 

                     ّ                  ٚيهللللٔ أتللللاٙ ا للللٛت ال ٜتللللأّبل 
 

                               ُّ      ً                               َٚعٓاٙ ي ٜفس َٔ ا ٛت, ٚي ٜهٔ زبُّ٘ عادصًا عٔ قلحض زٚسل٘ َٚٓل٘ قلٍٛ     
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   ْ          د ْٓدب اهلريٞ:    أبٞ 

                      ً                 دعًللللت ع للللصإ خًفٗللللِ ذيللللٝاًل
 

   ٞ                                    ٚفلللاتٛا يف اسبذلللاش يٝعذصْٚللل
 

ٚا إىل بالد اسبذاش ظًٓا َِٓٗ أِْٗ ٜفٛتْٛٞ ٜٚطحكْٛٞ.                                       ً                             َٚع٢ٓ ايحٝت أِْٗ فس

                                                                    ٚباِ ازبِٝ يف عذ ص فإْو تعت عذ ص ايػ٤ٞ ٖٚٛ آخلسٙ َٚلا ًٜلٞ ايعٗلس     
             ُلع يف قلٍٛ                                                                 َٔ أضفً٘ ٚجيُع ع٢ً أعذلاش ٚقلد ٚزدت ٖلرٙ ايهًُل١ بصلٝػ١ ازب     

   +                    د                          ال تتلدبسٚا أعذلاش أَلٛزد قلد ٚيلت صلدٚزٖا       =                                 سهِٝ َٚعٓاٖلا أٚ آخلسٙ اسَلٛز    
                                                                               فأعذص اسَٛز أٚاخسٖا ٚصدٚز اسَلٛز َكلدَاتٗا ٚأٚا٥ًلٗا َٚعٓل٢ اسبهُل١ تلدبس       

                                                          عٛاقب اسَٛز قحٌ ايدخٍٛ فٝٗا ٚال تتحعٗا عٓد تٛيٝٗا ٚفٛاتٗا.

َ                                              َٚعذ ص  بٝت ايػعس آخسٙ أٟ ايػطس ايجاْٞ َٓ٘ ٚصدزٙ       أٚي٘.   

                                                                            َٚٓ٘ ايعذٝص٠ ٖٚلٞ ا لؤخس٠ تكلٍٛ: زدلٌ أعذلص ٚاَلسأ٠ عذلصا٤ أٟ أْٗلا         
                                                                               عع١ُٝ ايعذٝص٠ ٜٚطًل ع٢ً آخس ٚيد ايػلٝذ ايهلحري يف ايطلٔ ابلٔ ايعذلصٙ بهطلس       

                                 ايعو ٚضهٕٛ ازبِٝ َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس:

ّٞ أسل٣ٛ أَلسداً   ّ            ً     ٚاضتحصست يف اسب               
 

ْ                                 عْذلللص٠ غلللٝدو ٜطللل٢ُ َعحلللدا      
 

                                            بعض اسغلٝا٤ سلو ٖسَٗلا ٚعذصٖلا فٝكلاٍ:                               ٜٚطًل ع٢ً ا سأ٠ تتأخس عٔ 
  . (1 )    عذٛش

                                                                      ٚاآلٕ خالص١ ايكٍٛ بعد ٖرا ايتطٛاف ع٢ً َعٓل٢ ايهًُل١ يف َالاْٗا ٜتلحو     
                           تكّٛ ع٢ً أصًو أضاضٝو ُٖٚا:   (     ايعذص )            يٓا إٔ ن١ًُ 

                                                                         : داليتٗا ع٢ً اياعذ عٔ فعٌ ايػ٤ٞ ٚعدّ ايكدز٠ عًٝل٘ ٖٚلٛ اسَلس ا عٓلٟٛ        ً أٚاًل
          ٚايتعذٝص.                        ٜٚسدع إىل ايعذص ٚايعادص

                                                ٖٚٛ ازباْب احملطٛع َٚٓ٘ ايعذٝص٠ بايٓطلح١ يًُلسأ٠                         : ٜدٍ ع٢ً َؤخس ايػ٤ٞ     ً ثاًْٝا
                                                                               ٚايعذص بايٓطح١ يًسدٌ, ٚتسدع إيٝل٘ َعلاْٞ ا لؤخس يف نلٌ غل٤ٞ عذلص ايٓدًل١        

                                                      ٚعذص بٝت ايػعس ٚعذص ايًٌٝ, ٚا سأ٠ ايعذٛش, أعذاش اإلبٌ.
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .    4994      , ض١ٓ  4                                              ابٔ َٓعٛز, يطإ ايعسب, داز صادز, َاد٠ عذص, ط:   -1
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                     عٓٝو َتاادٜٔ ايعذلص                                                 ٚإذ أَعٔ ايٓعس بٓا٤ ع٢ً َا تكدّ ٜتاض أْٗا ذبٌُ َ
                                                                            ٚايكدز٠, َٚع٢ٓ ٖرا إٔ ايعذص ٜدٍ ع٢ً اياعذ ٚايتأخس نُا ٜلدٍ عًل٢ ايكل٠ٛ يف    
                                                                          ذات٘ مبع٢ٓ إٔ أعذاش ايٓدٌ ٖٞ أق٣ٛ غ٤ٞ فٝٗا ٖٚٞ أٚاخسٖلا ٚقٛتٗلا تهُلٔ يف    
                                                                     محٌ يهٌ َا فٛقٗا ٚنريو عذص اإلْطإ ٚعذٝصت٘ ٚأٚاخس اإلبٌ ٚأعذاشٖا تعتل   

      ً                                               ظ بعٝلدًا عًل٢ ا لساد سٕ َتشلدٟ اآلخلسٜٔ البلد إٔ                                  أق٣ٛ غ٤ٞ فٝٗا ٚا عٓل٢ يلٝ  
         ً                                                                   ٜهٕٛ قًٜٛا, فال ٜتشد٣ إال اسقٜٛا٤ سْ٘ إذا ذبد٣ اياعفا٤ فلال فالٌ يل٘ ٚال فدلس     

                                              ٚزمبا أخر عًٝ٘ ذيو ٖٚرا َا ٜرنسْا بكٍٛ ايكا٥ٌ:

                                        أَللا تللس٣ إٔ ايطللٝذ ٜللٓك  قللدزٙ   
 

                                   إذا قًت إٔ ايطٝذ أَا٢ َلٔ ايعصلا   
 

                               ً      ً                                 يريو فإٕ ايتشدٟ بايكسإٓ نإ ذبدًٜا َٛدًٗا يألقٜٛا٤ ٚيلٝظ يًالعفا٤, بلٌ    
                                                                           أقٛاِٖ يف ايحالغ١ ٚايفصاس١, ٚعٓدَا ثحت ايعذص فِٝٗ ثحت ْكٝا٘ ٖٚٛ ق٠ٛ ايكلسإٓ  
                                                                          ايكادز ا ؤٌٖ يتعذٝصِٖ ٚغًحتِٗ, َٔ ذيو نً٘ ميهٔ إٔ تفٗلِ إٔ فعلٌ ا عذلص٠    

                  ٚايجلاْٞ زبلاعٞ      (     عذلص  )     ثلٞ                  ً                                  ميهلٔ إٔ ٜهلٕٛ َػلتكًا َلٔ عذلص ٚأعذلص اسٍٚ ثال      
َ                                                فايجالثٞ َعَذَص ْٜعَذص فٗٛ عادص َٚصدزٙ ايعذص َٚعٓاٙ اياعٝذ ا ٗلصّٚ     (    أعذص )  ْ    َ  َ  َ         

                           ايعادص عٔ ايتشدٟ ٚا ٛاد١ٗ.

                                                                           أَا ايسباعٞ فٗٛ َلٔ أعذلص ٜعذلص فٗلٛ َعذلص َٚصلدزٙ اإلعذلاش َٚعٓلاٙ         
              ا ٓتصس ايكٟٛ.

          يًتأْٝلح                                                                       ٚا عذص٠ اضِ فاعٌ َؤْح َلٔ ايفعلٌ ايسبلاعٞ: أعذلص ٚايجلا٤ فٝل٘      
                                                                           ٚيٝطت يًُحايػ١ نُا ٜكٍٛ بعض ايعًُا٤ فع٢ً زأِٜٗ تكٍٛ: َحصس, َحصلس٠, َعذلص   

       َعذص٠.

                                                                  أَا ا عذص٠ يف اصطالح ايعًُا٤ فٗٞ: اسَس اشبازم يًعاد٠ ٜعٗسٙ اهلل تعلاىل  
                         ً           ً               ً          ع٢ً ٜد َدعٞ ايٓح٠ٛ تأٜٝدًا ي٘ ٚتصدٜكًا يف دعٛاٙ َكسًْٚا بايتشدٟ.

                              ٣ ايحػللس ٚال عاللع  كاٜٝطللِٗ                                             فللأَس خللازم يًعللاد٠ أٟ غللري َعتللاد يللد 
                                                                           ٚأضايٝحِٗ ايع١ًُٝ, نُا أْ٘ ال عاع يًطٓٔ ايه١ْٝٛ ٚاسضحاب ا ادٜل١, ٜٚلدخٌ يف   
                                                                                ٖرا ايكٝد نٌ أَس خازم يًعاد٠ نايهساَل١ ٚاإلزٖلا , ٚا عْٛل١, ٚاالضلتدزاز فٗلٞ      

                   أَٛز خازق١ يًعاد٠.
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   ً         دٜكًا يل٘ يف                                                      ً         ٚعسز بايكٝد ايجاْٞ ٜعٗسٙ اهلل ع٢ً ٜد َدعٞ ايٓح٠ٛ تأٜٝلدًا ٚتصل  
                                                                           دعٛاٙ ربسز اسزبع١ سْٗا ربتًذ َلٔ سلاٍ إىل سلاٍ ٚال تعٗلس عًل٢ ٜلد َلدعٞ        

        ايٓح٠ٛ.

                 ً                                   ً                    ٚعسز بكٛيٓا َكسًْٚا بايتشدٟ نٌ خلازم يًعلاد٠ ٚيلٝظ َكسْٚلًا بايتشلدٟ      
                                                                     َٚٓ٘ َا ٜعٗسٙ اهلل تعاىل يٝظ يػسض ايتشدٟ نتًو ا عذصات ايليت ظٗلست غلري    

                                       ٚز ا لا٤ بلو أصلابع زضلٍٛ اهلل سٝلح                                              َكس١ْٚ بايتشدٟ َجٌ تهلجري ايطعلاّ ٚخلس   
                                   بو أصشاب٘ ٚيٝظ ا كصٛد َٓٗا ايتشدٟ.          ظٗست ي٘ 

                                                             ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ عسض٘ ميهٓٓا تكطِٝ ا عذص٠ إىل قطُو ز٥ٝطو ُٖا:

            عًل٢ صلدم        ً                                                      أٚاًل: ا عذصات ا ٛد١ٗ إىل ايهفلاز باعتحازٖلا آٜل١ يًلٓ      
                                    تشد٣ بل٘ ٚاقلبٕ بايتشلدٟ سٚي٦لو                                                  ْحٛت٘ يٝؤَٓٛا ب٘ ٜٚطًُٛا ي٘, ٖٚرا ايكطِ ٖٛ ا 

                                                                                           ايرٜٔ عاْدٚا ٚي ٜكحًٛا َلا دلا٤ بل٘ ٚاصلفو َلا دلا٤ بل٘ بايطلشس تلاز٠ ٚبايهٗاْل١           
ٛا بعػس آٜات ٚيٛ َفبٜلات ٚيهلِٓٗ عذلصٚا علٔ اإلتٝلإ                                                                                     أخس٣, فتشداِٖ بإٔ ٜأت
                                                                        مبجً٘ يعًٛ َهاْت٘ ٚمسٛ َٓصيت٘ ٚيريو مسٞ َعذص٠, ٚاضتُس اإلعذاش بٗلا إىل َلا   

                                                                       ٚقد متجًت َعذصات ايسضٌ ايليت ذبلدٚا بٗلا أقلٛاَِٗ يف ايكلسإٓ ايهلسِٜ                غا٤ اهلل,
                                                                        , ْٚاق١ صلا,, ٚإبطلاٍ فعلٌ ايٓلاز بعلدّ إسساقٗلا إلبلساِٖٝ عًٝل٘                   َعذص٠ ضبُد 

                                                                   ً ايطالّ, ٚعصا َٛض٢ ٜٚدٙ ايحٝاا٤, ٚإسٝا٤ ا ٛت٢ يعٝط٢ عًِٝٗ ايطالّ مجٝعًا.

                         أصلشاب ايلٓ  ٚأتحاعل٘                                                    أَا ايكطِ ايجاْٞ ايرٟ ال ذبد فٝ٘ بٌ ٖٞ اييت زآٖلا  
ٛا مبا دا٤ ب٘, ٚضًُٛا سَسٙ, سِْٗ أدزنٛا عًٛ َٓصيتل٘, ٚمسلٛ    ٛا ب٘ ٚآَٓ                                                                               ايرٜٔ صدق

                        نتطلحٝض اسبصل٢, ٚسلٓو                                                    َهاْت٘, فًِ ٜتشداِٖ, َٚع ذيو زأٚا َعذصات يًٓ  
                                                                           ازبرع, ٚا ا٤ ايرٟ ْحع بو أصابع٘, ٚنالّ ايرزاع ا ط١َُٛ ي٘, َٚا٥د٠ عٝط٢ عًٝل٘  

                                                                      أْصيت يًشلٛازٜو, ٚايعٝلٕٛ اإلثٓلا عػلس ايليت تفذلست  ٛضل٢ عًٝل٘                    ايطالّ اييت
                               ايطالّ, فٗرٙ َعذصات ال ذبدٟ فٝٗا.

                                                           ً      إذٕ فإْٓا بصدد ايكٍٛ إٔ ايتشدٟ ايرٟ ذنس يف سد ا عذص٠ يٝظ غلس ًا يف  
                                                                               ا عذص٠, ٚيريو دا٤ت بعد تطلُٝات يف ايكلسإٓ ايععلِٝ ْلرنس َٓٗلا عًل٢ ضلحٌٝ        

               ايرنس ال اسبصس  
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  اقررن  اقررم ذكر املعجزة يف

                                                                     إٕ ا تتحع سيفاظ ايكسإٓ ٜدزى إٔ يفغ ا عذص٠ ي ٜلسد ذنلسٙ يف نتلاب اهلل    
                                                                           تعاىل بٗرا ا ع٢ٓ, ٚقد اضتددَت أٍٚ اضتدداّ هلا نإ بعد َٓتصذ ايكلسٕ ايجايلح   
                                                                          اهلذسٟ, فًِ ٜطتعٌُ يف عٗد ايٓحل٠ٛ اسٍٚ ٚال يف عٗلد ايصلشاب١ اسدلال٤, إال إٔ     

                                                      ٚزدت قسٜح١ يف َعٓاٖلا َلٔ َعٓل٢ ا عذلص٠ ٚاإلعذلاش,                            ايكسإٓ ي عٌ َٔ أيفاظ
                َٚٔ تًو اسيفاظ:

ًًًأواًل:ًاآلية ًً ً ً ً ًً
                                                                        َٚع٢ٓ اآل١ٜ ايعال١َ, ٖٚٞ ايعال١َ ايعاٖس٠ اييت تدٍ عًل٢ ايلدع٣ٛ, ٚايكلسإٓ    
                                                                            ايهسِٜ أ ًل ٖرا ايًفغ ع٢ً نجري َٔ اآلٜات اييت قدَٗا اسْحٝا٤ إىل أقٛاَِٗ  ا هللا  
                                                                        َٔ دالالت ٚاضش١ ع٢ً خٛازم ايعادات, ٚاي اٖو ايدافع١ ع٢ً صدم ْحل٠ٛ ايلٓ ,   

ً                               ٤ ٚديلت مبلا ال ٜلدع صبلااًل يًػلو عٓلدِٖ عًل٢                                      ٚبٗا ٚمبجًٗا أفُٗت أقّٛا اسْحٝا                   
                                                                           صدم ْحؤاتِٗ, ٚي تهٔ َسادف١  ع٢ٓ ا عذص٠, سٕ ايكسإٓ ال تلسادف فٝل٘, فُعٓل٢    

              ً            اآل١ٜ نإ قسٜحًا َٔ ا عذص٠.

ٿ  ٹ  ٹ        ٹ  : تعاىل ٚقد ٚزد ايًفغ مبعٓاٙ يف ضٛز٠ اسعساف يف قٛي٘

ڃ  ڃ  چ    ڃڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  

ہ  ھ  ھ  : تعاىل , ٚنريو قٛي٘ص303-301 :اسعسافط چ  چ چ

 .ص303 :اإلضسا٤ط ھ    ھ  ے

ًثانيًا:ًالبرهان ًً ً ًًً ًً ًًًًًً
                                                                            ٚاي ٖإ ٖٛ ايحٝإ ايٛاضض ٚايديٌٝ ايعاٖس, ايرٟ ٜكتٓع ب٘ ايعكٌ, ٚيكلد أغلاز   

ۅ  ۅ    ۉ    :        يف علالٙ                                                 إىل ذيو ا ٛىل ضحشاْ٘ ٚتعاىل يف ضٛز٠ ايٓطا٤ فكاٍ دٌ

 . ص   321   :      ايٓطا٤ ط  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ

 فاي ٖإ ايرٟ ذنسٙ ا ٛىل ضحشاْ٘ ٚتعاىل يف اآلٜل١ ٖلٛ َعذلص٠ ايلٓ      
 ا سضٌ اييت ديٌ بٗا ع٢ً ْح٤ٛت٘.  

: قلاٍ تعلاىل   ٚقٛي٘ تعاىل َػريًا إىل َعذلصات َٛضل٢ عًٝل٘ ايطلالّ سُٝٓلا     
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ہ   ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ص  12   :     ايكص  ط . 

َٚٔ ٖٓا ٜتحو إٔ اي ٖإ ٖٛ ايديٌٝ ايعاٖس ايرٟ ٜكتٓع ب٘ ايعكٌ ٚميٌٝ إيٝل٘  
 ايكًب َطًًُّا ب٘ ٚال ٜعبض عًٝ٘.

ًثالثًا:ًالبينة ًًًًً ًً ًًًً ًً
عًل٢ ضبُلد أفالٌ ايصلال٠     -ٚايح١ٓٝ ٖٞ ايدالي١ ايٛاضش١ ع٢ً صدم ايلٓ   

بٗرا ا عٓل٢ يف  يف ادعا٤ٙ ايٓح٠ٛ, ٚقد دا٤ ذنسٖا يف ايكسإٓ ايهسِٜ  -ٚأشن٢ ايطالّ
ې     ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆ: تعلللاىل قٛيللل٘

 . ص  21   :      اسعساف ط  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ائې  ې  ى    ى

فُع٢ٓ اآل١ٜ ٖٓا ا عذص٠, ٚنريو ايح١ٓٝ اييت تعص ْفظ ا علص ٖٚلٞ ايداليل١    
 ايٛاضش١ ع٢ً صدم ايٓ  يف دعٛاٙ ايٓح٠ٛ.

ًرابعًا:ًالسلطان ًً ًً ًً ًً ًًًًًً
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  : ٚدٌ يف ضٛز٠ إبساِٖٝ ٜكٍٛ ا ٛىل عص

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ېئوئ   وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

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

 .ص33-30 :إبساِٖٝط ڤ

ايطًطإ نُا تس٣ يف اآلٜتو ايطابكتو ٖٛ ايحٝٓل١ ايكٜٛل١ ايعلاٖس٠ ا تشهُل١     
يعكٍٛ, ٚا تطًط١ ع٢ً ايكًٛب  ا هلا َٔ ايحٝٓات ايدافعل١ ٚاسبذلر ايٛاضلش١    يف ا

اييت تأخر بتالبٝب ايكًٛب فتداعٗا  ٓطك٘ ايٛاضض ايلرٟ ال زٜلب فٝل٘ ٚال دلداٍ     
ٚذيو مت َٔ خلالٍ تطلًط اسبذل١ ٚايلديٌٝ عًل٢ اسفهلاز ايليت تلسد عًل٢ ايعكلٌ           

 فتهحتٗا.

ًًخامسًا:ًالبصيرة ًً ًًً ًً ًً ً ًًً
 ٌ ڀ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ :ٜكللٍٛ اهلل عللص ٚدلل

 . ص  14   :      اإلضسا٤ ط  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
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تحصس ايعو, ٜٚدزى ايكًب نٓ٘ اسَٛز فٝتفاعٌ َعٗا ٜٚٗتلدٟ بٗلا إىل اسبلل    
حبٝح ال ٜطتطٝع زد سكٝكتٗا أٚ ضباٚي١ ازبدٍ, ٚيف اآلٜل١ ايهسميل١ ٜلدزى ايكلاز      

يعو أٟ إٔ ايٓاق١ تحصس بعٝٓٝٗا فٗلرا أَلس بلدٖٞ    إٔ يفغ َحصس٠ يٝظ َعٓاٙ ايحصس با
َعسٚف ٚذيو سٕ ايعاد٠ دست ع٢ً َػاٖد٠ اسغٝا٤ َهت١ًُ اشبًكل١ بػلض ايٓعلس    
عٔ ايػٛاذ, ٚا ع٢ٓ إٔ اهلل تعاىل أزضٌ ايٓاق١ سذ١ ٚاضش١ ٚديٝاًل قٜٛلًا عًل٢ ْحل٠ٛ    

ص صا, عًٝ٘ ايطالّ, ٚقد دبُلع بصلا٥س مبعٓل٢ سذلر ٚبلساٖو نُلا يف قٛيل٘ عل        
,  ص   301   :          اسْعللللاّ ط  چ  چ   چ   ڃڃ  ڃ   ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ٚدللللٌ:

 مبع٢ٓ سذر ٚبساٖو.

ٚبتتحعٓا يًفغ ا عذص٠ ٚددْا إٔ ٖٓاى َٔ دعٌ هلا تعسٜفلًا ٚاسلدًا جيعًلٗا    
 يف إ ازٖا ٚميٝصٖا عٔ غريٖا َٔ خٛازم ايعادات.

 فا عذص٠ ٖٞ أَلس خلازم يًعلاد٠ ٜعٗلسٙ اهلل تعلاىل عًل٢ ٜلد َلدع يًٓحل٠ٛ         
 تصدٜكًا ي٘ يف دعٛاٙ َكسًْٚا بايتشدٟ.

ٚإذا َا أَعٓا ايٓعس يف ٖلرا اسبلد فإْٓلا ضلٓذد ضبلبشات يًتعسٜلذ سٝلح        
 ميهٔ يهٌ قاز  أٚ َتعًِ إٔ ٜالسغ اآلتٞ:

فكٛي٘ أَس خازم يًعاد٠: َفّٗٛ عاّ ٜػٌُ نلٌ اسَلٛز اشبازقل١ يًعلاد٠ ايليت      
  ُ ظ َلٔ ا ػلسم ٚغسٚبٗلا    دزز عًٝٗا ايٓاع ٚاعتادٖٚا َجٌ اعتٝادِٖ غلسٚم ايػل

إىل ْاس١ٝ ايػسب بعد ضريٖا ًَٜٛا ناَاًل يف ايفًو ٖٚٛ َفّٗٛ عاّ ٚغلاٌَ ٜػلٌُ   
مجٝع اسَٛز اشبازقل١ يًعلاد٠ َجلٌ ا عذلص٠, ٚايهساَل١, ٚاالضلتدزاز, ٚاإلزٖلا ,        
ٚا عْٛلل١ ٖٚللٞ أَللٛز خازقلل١ يًعللاد٠ ٚقللد ذًللٗا َفٗللّٛ ٖللرٙ ايعحللاز٠ ٚقٛيلل٘ يف 

 ع٢ً ٜد َدعٞ ايٓح٠ٛ فإٕ ٖرا ايكٝد عسز بل٘ نلٌ اسَلٛز    ايتعسٜذ ٜعٗسٙ اهلل تعاىل
اشبازق١ يًعاد٠ اييت ٜعٗسٖا اهلل تعلاىل عًل٢ ٚيلٞ أٚ َطلتدزز أٚ ٜصلاسب ظٗلٛز       
سدخ نْٛٞ أٚ ٜهٕٛ َع١ْٛ يسدٌ صا, أٚ اَسأ٠ صلاسب١ ٚخلسٚز بكٛيل٘ َلدعٞ     
ايٓح٠ٛ تصدٜكًا يل٘ يف دعلٛاٙ َلا نلإ تهلرٜب يل٘ يف دعلٛاٙ نُلا سصلٌ  طل١ًُٝ           
ايهراب ٚغريٙ ممٔ ادعٛا ايٓح٠ٛ نربًا ٚبٗتاًْا, ٚخسز بكٛي٘ َكسًْٚا بايتشلدٟ عُلا إذا   
نإ غري َكسٕٚ بايتشدٟ ناسَٛز اشبازق١ يًعاد٠ دٕٚ اقباْٗا بايتشدٟ فٗلٞ يٝطلت   

َٚعذلصات   َعذصات, أَا ا عذص٠ فٗٞ اييت اقبْت بايتشدٟ نُعذلص٠ ضبُلد   
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 ُٝٗا ايطالّ.اسْحٝا٤ اآلخسٜٔ َجٌ َٛض٢ ٚعٝط٢ عً

أَا ايهسا١َ فٗٞ أَس خازم يًعاد٠ ٜعٗسٙ اهلل تعاىل عًل٢ ٜلد زدلٌ أٚ اَلسأ٠     
َطتٛز اسباٍ أٚ َطتٛز٠ اسباٍ تٓطحل عًٝ٘ غسٚط ايٛال١ٜ هلل ضحشاْ٘ ٚتعلاىل َٚلٔ   
ذيو َا ٜس٣ٚ عُس بٔ اشبطاب عٓدَا نإ عطب عًل٢ ا ٓل  يف ا دٜٓل١ فلسأ٣     

ًذٝؼ إال ايتشصٔ بازبحلٌ  دٝؼ ا طًُو ٚقد أساط ب٘ دٝؼ ايسّٚ ٚال طبسز ي
ٚمسعل٘ ضلاز١ٜ    +ٜا ضاز١ٜ ازبحٌ=فكطع عُس خطحت٘ ٚأزغد قا٥دٙ إىل ازبحٌ قا٥اًل 

 ٚاعتصِ بازبحٌ ٚأْكر دٝؼ ا طًُو, ٚنريو ا ع١ْٛ.

أَا االضتدزاز فٗٛ أَلس خلازم يًعلاد٠ ٜعٗلسٙ اهلل تعلاىل عًل٢ ٜلد َطلتدزز         
 نجس َٔ َٛقذ.تهرٜحًا ي٘ يف دعٛاٙ نُا نرب َط١ًُٝ ايهراب يف أ

أَا اإلزٖا  أٜاًا فٗٛ أَلس خلازم يًعلاد٠ ٜعٗلسٙ اهلل تعلاىل إٜلراًْا بعٗلٛز        
َٔ اْطفا٤ ْاز اجملٛع ٚتصلدع إٜلٛإ    سدخ َا نُا سدخ يف ّٜٛ َٛيد ايٓ  

 نطس ٚغريُٖا.

ٚعٓد تتحعٓا هلرٙ ايه١ًُ يف ايكسإٓ ايهسِٜ تحو يٓلا أْٗلا ٚزدت َلس٠ ٚاسلد٠     
يف ضٝام اإلخحاز علٔ إْهلاز ابلٔ     (عذص)َٔ ايفعٌ ايجالثٞ َطحٛق١ بُٗص٠ االضتفٗاّ 

ېئ  ېئ   قلاٍ تعلاىل:   آدّ سُٝٓا عذص عٔ ايتصسف حبلل دجل١ أخٝل٘ ا كتلٍٛ,    

 . ص  13   :      ا ا٥د٠ ط  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ

ٖٚللٛ َللٔ ايفعللٌ ايسبللاعٞ ا اضللٞ  (ٜ ْعذيللص ) نُللا ٚزد يف ايكللسإٓ ايهللسِٜ
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  : تعلاىل  ٚزد أزبع َلسات َلستو َٓٗلا يف آٜل١ ٚاسلد٠ قٛيل٘       (أعذص)

ٚا السغ إٔ ايفعٌ يف ا لستو دلا٤    , ص  32   :   ازبٔ ط  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
َٓفًٝا حبسف ايٓفٞ ئ, ٖٚٛ اعباف َٔ ازبٔ ع٢ً ايسغِ َلٔ قلدزتِٗ اهلا٥ًل١ ايليت     

قلدزتِٗ عًل٢ إعذلاش اهلل    ال تااٖٝا بكلدز٠ ايحػلس فلإِْٗ اعبفلٛا بعذلصِٖ ٚعلدّ       
اعللباف صللسٜض   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ :ٚتعذٝللصٙ ضللحشاْ٘ ٚتعللاىل

﮴      ﮲ ھ  ے  ے  ۓ     ۓ: باعفِٗ ٚقد ذنست ايه١ًُ يًُس٠ ايجايج١ يف قٛيل٘  ﮳   

ْف٢ ا ٛىل ضحشاْ٘ ٚتعاىل يف ٖلرٙ اآلٜل١ إٔ ٜهلٕٛ ايلرٜٔ       ص  14   :      اسْفاٍ ط  ﮵
ثِ أنلد بلأِْٗ ال ٜعذلصٕٚ فٗلِ      ع٢ً ايطحل ٚاإلعذاش, نفسٚا قادزٜٔ أٚ هلِ ايكدز٠

 ضعفا٤ عادصٕٚ بأْفطِٗ ٚيٝطت هلِ ايك٠ٛ ست٢ ٜعذصٚا ا ٛىل ضحشاْ٘ ٚتعاىل.
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حت  : تعلاىل  ٚقد ٚزدت ايه١ًُ يف ايكلسإٓ ايهلسِٜ يًُلس٠ ايسابعل١ يف قٛيل٘     

  ص  11   :        فللللا س ط  مح     جخ    حخ  مخ   جحخت           مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مج

سٝح قدَت اآل١ٜ ايهسمي١ سكٝكل١ قا عل١, ٚاسبكٝكل١ ٖلٞ علدّ قلدز٠ أٟ غل٤ٞ يف        
ايطللُاٚات ٚاسزض عًلل٢ إٔ ٜعذللص اهلل ايكللٟٛ سٕ اهلل تعللاىل ال ٜعذللصٙ غلل٤ٞ يف 
ايٛدٛد, ٚنٌ ا دًٛقلات علادص٠ أَلاّ اهلل ايكلٟٛ ايكلادز, نُلا ٜالسلغ ايكلاز  إٔ         

َالسعل١ إٔ ا لسات اسزبلع إٔ َلاد٠     ايفعٌ ا ٓفٞ مبا ايٓاف١ٝ يًذٓظ, نُلا ميهٓٓلا   
, نُلا ٜالسلغ إٔ   (أعذلص )ايفعٌ يف مجٝعٗا َػلتك١ َلٔ ايفعلٌ ا اضلٞ ايسبلاعٞ      

 ايفعٌ ا اازع َٓفٞ.

ٚتالسغ أٜاًا إٔ ايطٝام يف ا ٛاضع اسزبع١ ٖٛ ضٝام ا عسنل١ بلو اسبلل    
 ٚايحا ٌ.

قلدز٠  نُا أْٓا ْالسلغ إٔ اآلٜلات اسزبعل١ قلسزت سكٝكل١ ٚاقعل١ ٖٚلٞ علدّ         
ا دًٛقات مجٝعٗا ع٢ً تعذٝص اهلل ٖٚٞ عادص٠ أَاّ قدز٠ اهلل عص ٚدلٌ ٚضلعٝف١   

 أَاّ قٛت٘ ضحشاْ٘ ٚتعاىل.

 (َعذلص )ٖٚلٞ مجلع نًُل١     (َعذصٜٔ)ٚيكد ٚزدت ايه١ًُ صبُٛع١ بًفغ 
بصٝػ١ اضِ ايفاعٌ َٔ أعذص, سٝح ٚزدت ٖرٙ ايه١ًُ إسد٣ عػس َلس٠ يف آٜلات   

ٔ اهلل, فٛزدت َستو يف ضلٛز٠ ايتٛبل١ يف اآلٜلتو    عد٠ ٚيف ضٝام ضبازب١ ايهافس يدٜ
َللٔ ضللٛز٠ ٜللْٛظ,   11َللٔ ضللٛز٠ اسْعللاّ, ٚاآلٜلل١   311, ٚٚزدت يف اآلٜلل١ 2-1

َلٔ ضلٛز٠    12َٔ ضٛز٠ ايٓشٌ, ٚاآل١ٜ  11َٔ ضٛز٠ ٖٛد, ٚاآل١ٜ  11-20ٚاآلٜتو 
 13َلٔ ضلٛز٠ ايصَلس, ٚاآلٜل١      13َٔ ضٛز٠ ايعٓهحٛت, ٚيف اآلٜل١   22ايٓٛز, ٚاآل١ٜ 

 ٔ ضٛز٠ ايػٛز٣.َ

 ٚاشبالص١ اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا تتًد  يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:
دا٤ت اآلٜات يف ضٝام ٚاسلد ٖلٛ ضلٝام ضبازبل١ ايهفلاز يلدٜٔ اهلل ٚضباٚيل١         .أ 

 إعذاشٙ.

 مجٝعٗا ٚزدت بصٝػ١ ايفعٌ ا اضٞ ٚايفعٌ ا اازع. .ب 

 نُا إٔ مجٝعٗا ٚزدت بصٝػ١ ا حايػ١. .ز 

ٚ    .د  زدت يف ضلٝام ْفلٞ ا كلدز٠ علِٓٗ يف     نريو ٜالسلغ ايكلاز  إٔ اسضلايٝب 
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 اهلسٚب َٔ قدز٠ اهلل.

ں   ٚقٛيل٘:   ص 2   :        ايتٛبل١  ط  ٿ  ٿ   ٿ :ٖٚٛ ٚاضض َٔ خالٍ قٛيل٘ تعلاىل  

  ڄ  ڃ  ڃ: ٚقٛيلللل٘  ص  12   :          ايتٛبلللل١ ط  ں  ڻ  ڻ           ڻ  ڻ  ۀ
 . ص  20   :   ٖٛد ط  ٻ  ٻ  ٻ ٚقٛي٘ عص ٚدٌ:  ص   311   :      اسْعاّ ط

 موقف اقعرب من اقررن  اقررم 

بايدع٠ٛ إىل اهلل تعاىل َع ْلصٍٚ أٍٚ آٜل١ َلٔ ايكلسإٓ      نًذ ضٝدْا ضبُد 
ژ  ژ    ڈڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ  : قلاٍ تعلاىل   ايهسِٜ

 . ص 1- 3   :     ايعًل ط  ک  ک  ک  ک   گ  ڑڑ      

فتكدّ ٜدعٛ إىل اهلل ع٢ً بصري٠ َٓ٘ َعتُدًا ع٢ً اسبل ايلرٟ ْلصٍ عًٝل٘ َلٔ     
ٚنعاد٠ اسَِ ايطابك١ قابً٘ قَٛ٘ بهلٌ عٓلذ ٚقل٠ٛ ٚغلد٠, فاضلتٗصهٚا بل٘        زب٘ إال أْ٘

ٚنللربٛٙ ٚاتُٗللٛٙ بايهللرب ٚايهٗاْلل١ ٚايطللشس, فللأيحٛا عًٝلل٘ نحللازِٖ ٚععُللاهِٖ,   
ذيلو, ٚاٖلتِ يل٘ فطلالٙ اهلل ضلحشاْ٘       ٚصحٝاِْٗ ٚتٛاصٛا عًٝ٘, فػلل عًل٢ ايلٓ     

  ڀ  ٺ   ٺ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ :ٚتعلللاىل بكٛيللل٘ 
 . ص  21   :       اسْحٝا٤ ط

ٚتهجس َطايحات اسقّٛا ايسضٌ باآلٜات ايحٝٓلات ايليت تجحلت صلدم دعلٛاتِٗ,      
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  : تعللاىل فهللإ ايللسد َللٔ ا للٛىل ضللحشاْ٘ نُللا يف قٛيلل٘  

إىل قٛيللللللللل٘  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڳگ  گ   گ   گڑ  ک  ک  ک  ک
 . ص  33- 4   :       إبساِٖٝ ط  ڦ  ڦ: تعاىل

ضلحشاْ٘ ٚتعلاىل يف ٖلرٙ اآلٜلات َلٔ ضلٛز٠ إبلساِٖٝ اسبكلا٥ل         فكد بو اهلل 
 ايتاي١ٝ:

: ٖٞ إٔ اهلل تعاىل بعح ايسضٌ سقٛاَِٗ ٚآتاِٖ آٜلات بٝٓلات ٖٚلٞ    اسبكٝك١ اسٚىل
ٚا ب٘.  ا عذصات اييت قاَت غاٖد٠ ع٢ً صدم َا دا٤

: ٖٚٞ إٔ ايسضٌ صًٛات اهلل ٚضلًِ عًلِٝٗ أمجعلو بلإٔ ايطلًطإ      ٚاسبكٝك١ ايجا١ْٝ
َس ٚايٓٗٞ بٝد ا ٛىل ضحشاْ٘ ٚتعاىل ٚيٝظ بأٜدِٜٗ ِٖ, َٚا عًل٢ ايسضلٍٛ إال   ٚاس
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 ٌ ٿ  ٿ    ٿ  : تحٝاْ٘ ٚإظٗازٙ يًعا و مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل ٚإيٝ٘ أغاز بكٛي٘ عص ٚدل

 . ص  33   :       إبساِٖٝ ط  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ايحٝٓلات  : عدّ دد١ٜ اسقّٛا يف  ًحِٗ َلٔ زضلًِٗ اإلتٝلإ باآلٜلات     ٚاسبكٝك١ ايجايج١
ٚا عٓدَا أتلتِٗ زضلًِٗ بايحٝٓلات ظٓلًا َلِٓٗ إٔ       ٚا عذصات ايدافعات ٚإال  ا عاْد

: قلاٍ تعلاىل   ختازٚا يريودِٖ ًٜحٕٛ ايطًب َت٢ غا٤ٚا َٚت٢ ااسَس بٝد ايسضٍٛ ٚس

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ص  30   :       إبساِٖٝ ط . 

: إٔ أغًلب اسقلٛاّ اعبضلٛا عًل٢ إزضلاٍ ايسضلٌ َلٔ ايحػلس ٚي         ٚاسبكٝك١ ايسابع١
ٓعٛا بإزضاٍ ايحػس إيِٝٗ, ٚعًكٛا علدّ إميلاِْٗ بٗلِ نلإ ضلحح٘ إٔ ا سضلٌ َلٔ        ٜكت

دٓظ ايحػس ٚيٛ نإ ًَهًا آلَٓٛا ب٘ ٚذيو َلا قلسزٙ ايكلسإٓ ٚغلٗد بل٘ يف غلري َلا        
 َٛضع َٔ آٜات٘.

ٚاسبكٝك١ ايسابع١ ٖٞ تهرٜب اسقٛاّ ايسضٍٛ ٚعدّ اإلذعإ  ا دا٤ٚا بل٘ َلٔ   
َلٔ اسبلل اجمللسد سْل٘ علايذ َلا أيفلٛا, َٚلا         بٝٓات َٚعذصات, ٚناْٛا ٜٓفسٕٚ 

  ِ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   : قلاٍ تعلاىل    (2 )ٚددٚا عًٝل٘ آبلا٥ٗ

 . ص   320   :      ايحكس٠ ط  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ   ٺٺ

ٛا عًِٝٗ ايكسإٓ فاضطسبت أسٛاهلِ, ٚصلازت   اضتُعٛا إىل ايٓ   ٖٚٛ ٜتً
أَاَِٗ بو سل عسفٛٙ ٚقدِٜ أيفٛٙ ٌٖ ٜبنٕٛ َا أيفٛٙ أّ ٜعًلٕٛ عًٝل٘ ٖٚلِ قلد     

ٚا َهاْتل٘ ايطلا١َٝ يف     أدزنٛا سكٝك١ َا دا٤ِٖ ب٘ ضبُد  ٛا سالٚتل٘, ٚزأ , ٚتلرٚق
ٚقلد زفعلٛا    دٛاَع ن١ًُ ٚفصاس١ أيفاظ٘, ٚدق١ َعاْٝ٘, َاذا ٜكٛيلٕٛ فٝل٘أ أٜحطًْٛل٘   

َٔ غإٔ غريٙ َٔ أقٛاٍ ايحػلس َلٔ قصلا٥د ٚغريٖلا أّ َلاذا ٜفعًلٕٛأ دبلاٙ تلدفل         
ٛا يالضتُاع إىل ايكلسإٓ ايهلسِٜ, فلادتُع نحلاز قلسٜؼ ٜدزضلٕٛ        ايعسب ايرٜٔ قدَ
ايٛضع ٚنٝذ ٜصدٕٚ ايٛفٛد ا تالسك١ عٔ ذنس اهلل, فكاٍ هلِ ايٛيٝلد بلٔ ا ػلري٠:    

 : (3 )أٜ ا نٞ ال ٜهرب بعاهِ بعاًاإٕ ٚفٛد ايعسب تسد فأمجعٛا فٝ٘ ز

 (نأٖ)قايٛا: ْكٍٛ 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .  06                                                              ضبُد أبٛ شٖس٠, ا عذص٠ ايه ٣ ايكسإٓ ايهسِٜ, داز ايفهس ايعسبٞ,     -2
  .  04                                    ٜٓعس: ضبُد أبٛ شٖس٠, ا عذص٠ ايه ٣,     -3
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 فسد ايٛيٝد: ٚاهلل َا ٖٛ بهأٖ, َٚا ٖٛ بصَصَٓ٘ ٚال ضذع٘  
 (صبٕٓٛ)قايٛا: 

 فسد ايٛيٝد: ٚاهلل َا ٖٛ مبذٕٓٛ ٚال خبٓك٘ ٚال بٛضٛضت٘
 (غاعس) :قايٛا إذٕ ْكٍٛ

حطللٛ ٘ قللاٍ: َللا ٖللٛ بػللاعس, قللد عسفٓللا ايػللعس نًلل٘ شدللسٙ ٖٚصدلل٘ ٚقسٜالل٘ َٚ
 (4 )َٚكحٛض٘, َا ٖٛ بػاعس

 (ضاسس)قايٛا فٓكٍٛ: 
 قاٍ: َا ٖٛ بطاسس ٚال ْفج٘ ٚال عكدٙ

 قايٛا: فُا تكٍٛ أْتأ
قاٍ: َا أْتِ بكا٥ًو يف ٖرا غ٦ًٝا إال ٚأْا أعسف أْ٘ با ٌ, ٚإٕ نإ أقسب ايكٍٛ أْل٘  

ٚا لس٤  ضاسس, فأْ٘ ضشس ٜفسم بو ا س٤ ٚابٓ٘ ٚا س٤ ٚأخٝ٘, ٚا س٤ ٚشٚدل٘,  
 ٚعػريت٘.

ٚاهلل قلد مسعلت   =ٚقد أدزى عتح١ بٔ أبٞ زبٝع١ زفع١ َكاّ ايكسإٓ سُٝٓا قاٍ 
ٖرا قٍٛ َػسى َلٔ نل ا٤     (5 )+قٛاًل َا مسعت َجً٘ قط َا ٖٛ بايػعس ٚال بايهٗا١ْ

 قسٜؼ مسع ايكسإٓ فًِ ٜطتطٝع إٔ ٜصٜد ع٢ً َا قاٍ غ٦ًٝا.

سًا يف ازباًٖٝل١ ٚأبلا ذز   ٜٚكٍٛ أبٛ ذز إٔ أخاٙ أْٝطا ْاقض اثلت عػلس غلاع   
ٜٚرنس أبٛ ذز أْ٘ َا مسع بأغعس َٔ أخٝ٘ أْظ, ٚعٓلدَا ضلأي٘ علِ ٜكلٍٛ      أسدِٖ,

يكلد  = بعدَا أخ ٙ بٓحٛت٘, قاٍ: ٜكٛيٕٛ غلاعس ٚنلأٖ ٚضلاسس    ايٓاع عٔ ايٓ  
مسعت قٍٛ ايه١ٓٗ فُا ٖٛ بكٛهلِ, ٚيكد ٚضعت٘ ع٢ً أٚشإ ايػعس, َٚا ًٜت٦ِ عًل٢  

 . (6 )+م, ٚإِْٗ يهاذبٕٛيطإ أسد ٚإْ٘ يصاد

إذًا فكد صلُت نفلاز قلسٜؼ ٚصلُتِٗ ي ٜهلٔ إال يعذلصِٖ علٔ ايتشلدٟ         
ٛا بأْل٘ يلٝظ      ٚشبٛفِٗ ع٢ً أْفطِٗ َٔ االظبساز ٚزا٤ ايكسإٓ بتأثسِٖ ب٘ سْٗلِ أٜكٓل
َٔ تأيٝذ ضبُد ٚإمنا ٖٛ َٔ عٓد اهلل, ٚيهِٓٗ دشلدٚا ٚنلابسٚا ٚاضلتشحٛا ايهفلس     

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  .  06                              ضبُد أبٛ شٖس٠, ا عذص٠ ايه ٣,     -4
  .  06                  َسدع ضابل ذنسٙ,     -5
  .  06                  َسدع ضابل ذنسٙ,     -6
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ِ     ع٢ً اإلميإ, ٚايع٢ُ ع٢ً اهللد  ٹ  ٹ  ڤ   : ٣, فكلاٍ دلٌ ٚعلال سهاٜل١ علٓٗ

 . ص 1   :    فصًت ط  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

﮶   : ٚقٛي٘ تعلاىل يف أٜل١ أخلس٣    ﮵     ﮴   ﮳        ﮲   ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  

 . ص  21   :    فصًت ط  ﮷

ٚغلد٠ َالسلاتِٗ يل٘ ٚعًل٢ ايلسغِ       ٚع٢ً ايسغِ َٔ َعادا٠ ايهفاز حملُد 
ٛا مبجًل٘      ٛا إٔ ٜلأت لِ ي الاٚي أٜاًا َٔ ذبد٣ ايكسإٓ هلِ يف نجري َٔ اآلٜات إال أْٗ

    ٍ ٛا مبجً٘ ٚيلٛ َفلب٣ َلِٓٗ فكلا    ٻٱ   ٻ   ٻ: تعلاىل  فطًب َِٓٗ ايكسإٓ إٔ ٜأت

 . ص  31   :   ٖٛد ط  ٿڀڀڀٺٺٺٺٿ  ٻپپپپ ڀ 

إال أِْٗ ي ااٚيٛا اإلتٝإ مبجً٘, ٚيٛ جملسد احملاٚي١ ٚذيو إلدزانٗلِ عًلٛ   
غأْ٘, ٚمساق١ نًُات٘ ٚأيفاظ٘ ٚأضًٛب٘ يريو ي ٜتشسنلٛا آلٕ ٜكلٍٛ َجًل٘, ٚال أدٍ    
ع٢ً ذيو َٔ إضلالّ عُلس بلٔ اشبطلاب ايلرٟ أعًلٔ إضلالَ٘ بعلد إٔ قلسأ ايكلسإٓ           

 لا قًٓلا تسفعلًا َلِٓٗ يفضلكاف       ٚعًُ٘, أَا ضحب عدّ إتٝلاِْٗ مبجًل٘ فإْل٘ إضلاف١    
 بأْفطِٗ يف ساٝض ٖٚرٙ اإلٖا١ْ ٚايعذص ا طًل.

ٚزغِ ذيو فًِ ٜٓطحٛا به١ًُ دباٙ ايكسإٓ ْفط٘ ٚإمنا ساٚال ايٌٓٝ َٔ زضلٍٛ  
اهلل ٚاسبط َٔ سك٘ بٛصفِٗ ي٘ بايطاسس ٚاجملٕٓٛ, ٚايهأٖ ٚغريٖا َلٔ ايصلفات,   

ٛا جمللسد احملاٚيل١ إال    ٚأَا ايكسإٓ ايهسِٜ فًِ ٜػلس إيٝل٘ أسلد بػل٤ٞ      ٚي الاٚي
ايطفٗا٤ َٔ ايكّٛ ٚضفًتِٗ أَا ايعكال٤ َِٓٗ فأسذُٛا علٔ ذيلو نًل٘, َٚلا ٖلٛ إال      
ديٌٝ ع٢ً ايعذلص ا طًلل, ٚإذا تتحعلت َساسلٌ ايٓػلس ايلدع٠ٛ يسأٜلت إٔ ايسضلاي١         
احملُد١ٜ اْتػست اْتػاز ايٓاز زغِ َا صادفٗا َلٔ ا عازضلو ٚا ٓلا٥ٚو يف نلٌ     

ٚيٛ اضتطاع أعدا٤ اإلضالّ ايٌٓٝ َلٔ ايكلسإٓ أٚ ايكالا٤ عًٝل٘ يف َٗلدٙ      ٚقت ٚسو 
يكاٞ ٚذيو سٕ أعدا٤ ايكسإٓ َٚٓا٥ٚٝل٘ يف نلٌ َهلإ ٚشَلإ, َٚلا ضلًِ ايعلسب        

 .يفضالّ ع  ايعصٛز ا دتًف١ َٔ عصس ايسضٍٛ 

 خالصة اقرول

إٔ ايعللسب أدزنللٛا َعللاْٞ ايكللسإٓ ٚعًللٛ َهاْتلل٘ ايحالغٝلل١ ٚمسللٛ تعحرياتلل٘,  
 سذُٛا عٔ صبسد احملاٚي١ َٚا ذيو إال ديٌٝ ع٢ً عذصِٖ ا طًل.فأ
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ٚايتشدٟ َطتُس يًهافسٜٔ ست٢ قٝاّ ايطاع١, ٚعذصِٖ أَلاّ ايحٝلإ ايكسآْلٞ    
َطتُس إىل قٝاّ ايطاع١ ضٛا٤ نإ عذصًا فعًٝلًا أٚ عذلصًا ْعسٜلًا ٚاإلعذلاش ايكسآْلٞ      

 َطتُس إىل قٝاّ ايطاع١.

صب ايطحل يف صبايل٘, فكلد نلإ ايعلسب     إذٕ فكد نإ ايتشدٟ  ٔ نإ ي٘ ق
أفصض بت اإلْطإ يػ١, ٚناْت قسٜؼ أفصض قحا٥ٌ ايعسب نًٗا ٚهللا ضلًُت قحا٥لٌ    
ايعسب مجٝعًا بايطحل ٚايتكلدّ, فٛفلد ايعلسب إىل قحًٝل١ قلسٜؼ يف َٛاضلِ اسبلر,        
ٚناْٛا ميهجٕٛ فبات  ١ًٜٛ ٜتِ ايتٓافظ فٝٗا بو دٗابلر٠ ايهًُل١ ٚفسضلإ ايحالغل١     

يحٝإ, ٚهلرا فلإٕ ايتشلدٟ بٝلِٓٗ علال أٚازٙ ٚاغلتدت ٚتريتل٘, ٚضلذًت أٜلاّ         ٚأٌٖ ا
 ايعسب ٚتازعِٗ ع٢ً صفشات تًو اسبكح١.

َٚا َٔ أسد َٔ ا تكلدَو, ٚال َلٔ ا تلأخسٜٔ ٜطلتطٝع إٔ ٜػلهو فُٝلا       
 اَتًه٘ ايعسب َٔ ق٠ٛ أضسِٖ يًه١ًُ ٚتكدَِٗ بالغ١ ٚفصاس١.

ٛا حبلدٜح   فذا٤ ايكسإٓ َتشدًٜا هلؤال٤ ايعسب ايه افسٜٔ, ٚ ًب َِٓٗ إٔ ٜلأت
ٝلإ  ٚعًُاهِٖ عٔ ذيلو, ٚأعذلصِٖ علٔ اإلت   َجً٘ َج١ًٝ بٝاْٝ٘, ٚقد عذص أضاترتِٗ 

مبجً٘, ٚايتشدٟ َطتُس إىل إٔ تكّٛ ايطاع١ َُٗا فعٌ ا حطًٕٛ ٚساٍٚ ا سدفلٕٛ  
فًٔ ٜفًشٛا بعٕٛ اهلل ٚتٛفٝك٘, فلايكسإٓ ا عذلص ٖلٛ اي ٖلإ ايكلا ع عًل٢ صلش١        

 .(7 )أَا صش١ ايٓح٠ٛ فًٝطت بسٖاًْا ع٢ً إعذاش ايكسإٓايٓح٠ٛ, 

َٚٔ ٖٓا ْعًِ إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٛ نتاب اهلل ايٛسٝد ا عذص ٚقد خصل٘ اهلل  
 ٚسدٙ باإلعذاش َٔ بو ضا٥س نتح٘ اييت أْصهلا. -ضحشاْ٘ ٚتعاىل-

د. ضبُلٛد غلانس زمحل١ اهلل    )ٚيف ْٗا١ٜ ٖرٙ ايفكس٠ ميهٓٓا إٔ ْكسز َا قلسزٙ  
 :ٖٛ إٔٚ (عًٝ٘

َاللاَو ايكللسإٓ يٝطللت داخًلل١ يف ايتشللدٟ, فللال تللدخٌ ايتػللسٜعات اإلهلٝلل١   .أ 
ٚسكا٥ل ايعًِ يف ايتشدٟ ٚاإلعذاش ٖٚٞ تدٍ ع٢ً إٔ ايكسإٓ َٔ عٓلد اهلل بلال   
زٜب ٚال غو ٖٚٞ يف ايٛاقع ال تدٍ عًل٢ إٔ ايكلسإٓ َعذلص فا الاَو يف     

 يًتشدٟ.ايٛاقع يٝطت َٔ ٚدٛٙ اإلعذاش سْٗا ي تهٔ َٓا ًا 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .    4996     بريٚت                                 ١, بتكدِٜ ضبُٛد غانس, داز ايفهس,                                  ٜٓعس: َايو بٔ ْ , ايعاٖس٠ ايكسآْٝ  -7
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ٝلإ مبجلٌ ايكلسإٓ َطابكلًا     يهسِٜ عٓد َا ذبلد٣ ايعلسب عًل٢ اإلت   زنص ايكسإٓ ا .ب 
ٝإ مبجً٘ يف ايحٝإ فكط دٕٚ ايٓعلس فُٝلا إذا   اْٝ٘, ٚإمنا ا ساد ٚا طًٛب اإلت ع

 نإ ا ع٢ٓ َفب٣ أٚ طبتًفًا أٚ نربًا.

ا عاْٚل١  ذبد٣ ايكسإٓ ا عاْدٜٔ ايهافسٜٔ ايرٜٔ ٜصعُٕٛ أْٗلِ قلادزٕٚ عًل٢     .ز 
 ٚايتشدٟ قا٥ِ َٚطتُس إىل ّٜٛ ايدٜٔ.

أدزاى ايعسب إٔ ايكسإٓ خازز عٔ دٓظ ايهالّ ايحػسٟ ٚأْ٘ فٛم  لاقتِٗ ٚقلد    .د 
 ًللب َللِٓٗ ايتشللدٟ ٚا حللازش٠ يف صبللاهلِ ايللرٟ تفٛقللٛا فٝلل٘ صبللاٍ ايحالغلل١ 

 ٚايفصاس١.

إٔ ايتشدٟ ٚاقع بأ ٍٛ ضلٛز٠ نُلا أْل٘ ٚاقلع بأقصلس ضلٛز٠ َٓل٘ ٖٚلٞ ضلٛز٠           .ٙ 
 فٗٛ َعذص٠ قا١ُ٥ باق١ٝ إىل ّٜٛ ايدٜٔ. ايهٛثس

إعذاش ايكسإٓ قا٥ِ ٚٚاقع بٓعُ٘ َٚحاْٝ٘ ٚخصا٥ص٘ اييت تفسد بٗا بٌ ٚزفلع َلٔ    .ٚ 
 غإٔ ايًػ١ اييت دا٤ بٗا.

أخريًا ميهٓت ايتٜٓٛ٘ إىل إٔ ٖلرا ايحشلح يل٘ اتصلاٍ بعدٜلد اسبًكلات ايليت        
   ٚ يعًلٞ أنتفلٞ بٗلرا    ضبد السكًا تصب يف بٛتك١ اإلعذاش ايحالغلٞ يًكلسإٓ ايهلسِٜ 

 ايكدز يف اسبًك١ ٖرٙ ْعسًا  ا تفسض٘  حٝع١ ايٓػس ٚغسٚ ٘.

 خريًاأٚاسبُد هلل أٚاًل ٚ
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 مصادر اقبحث ومراجعه

 ايكسإٓ ايهسِٜ

َصلس  تل. ايطٝد أمحد صكس, داز ا علازف,  أبٛ بهس ضبُد بٔ ايطٝب ايحاقالْٞ,  .3
3411. 

َصلس  , ايهسِٜ, داز ا عازفد. عا٥ػ١ عحد ايسمحٔ, اإلعذاش ايحٝاْٞ يف ايكسإٓ  .2
3423. 

بساِٖٝ, داز إسٝلا٤  بدز ايدٜٔ ايصزنػٞ, اي ٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ, تل. أبٛ ايفاٌ إ .1
 .3412ايكاٖس٠ ايهتب ايعسب١ٝ, 

 .3444عُإ ١ُ يف ايتعحري ايكسآْٞ, داز عُاز, د. فاضٌ ايطاَسا٥ٞ, بالغ١ ايهً .1

 ت .ضٝد قطب, ايتصٜٛس ايفت يف ايكسإٓ, داز ايػسٚم د .1

 ضبُد أبٛ شٖس٠, ا عذص٠ ايه ٣ ايكسإٓ ايهسِٜ. .1

 .3441عُإ , د. عٛد٠ اهلل ايكٝطٞ, ضس اإلعذاش يف ايكسإٓ, داز ايٓػس .2

 .3430بريٚت , ْعِٝ اسبُصٞ, فهس٠ إعذاش ايكسإٓ, َؤضط١ ايسضاي١ .3

ايسٜلاض  , د. عحد ايفتاح سغو, صفا٤ ايهًُل١ يف ايتعلحري ايكسآْلٞ, داز ا لسٜذ     .4
3431. 

 .3430بريٚت , بٔ ْ , ايعاٖس٠ ايكسآ١ْٝ, داز ايفهسَايو  .30

 .3422ايكاٖس٠  ,ضٝد قطب, يف ظالٍ ايكسإٓ, داز ايػسٚم .33

د. عحلد ايللسمحٔ ايػلاٜع, ايفللسٚم ايًػٜٛل١ ٚأثسٖللا يف تفطلري ايكللسإٓ, َهتحلل١      .32
 .3441ايسٜاض  ,ايعحٝهإ

 .3442دَػل َفسدات أيفاظ ايكسإٓ, داز ايكًِ,  ايساغب اسصفٗاْٞ, .31

ايكللاٖس٠  ,د. عحللد ايععللِٝ ا طػللٞ, خصللا٥  ايتعللحري ايكسآْللٞ, َهتحلل١ ٖٚحلل٘  .31
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 ,َطلًِ, َحاسلح يف إعذلاش ايكلسإٓ, داز ا ٓلاز٠ يًٓػلس ٚايتٛشٜلع       د. َصطف٢  .31
 .3433دد٠, ط: اسٚىل, 

 ,ضبُلد ايطللٝد غللٝدٕٛ, اإلعذلاش يف ْعللِ ايكللسإٓ, َهتحل١ ايهًٝللات اسشٖسٜلل١    .31
 .3423ايكاٖس٠ 
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ٞ     َصطف٢ صادم ايسافعٞ .32  ,, إعذاش ايكلسإٓ ٚايحالغل١ ايٓحٜٛل١, داز ايهتلاب ايعسبل
 .3421, 4بريٚت, ط: 

 .3433ايكاٖس٠  ,ضبُد َتٛيٞ ايػعساٟٚ, َعذص٠ ايكسإٓ, داز ايباخ اإلضالَٞ .33

 .3443دَػل  ,د. صالح عحد ايفتاح اشبايدٟ, ايكص  ايكسآْٞ, داز ايكًِ .34

ايصٜلاد٠ يف ايكلسإٓ, داز   د. فاٌ عحاع, يطا٥ذ ا ٓإ ٚزٚا٥ع ايحٝإ يف دعل٣ٛ   .20
 .3434بريٚت  ,ايٓٛز


