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انًبدح :رفغٛش
انًغزٕٖ :انثبَٙ
انًحبضشح :انثبيُخ
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انًَُب َعجَخ :ثؼذ أٌ ركش هللا رؼبنٗ ف ٙاٜٚبد انغبثمخ َؼًّ ػهٗ ثُ ٙإِعشائٛمٔ ،ث ٍّٛكٛف
كبَٕا ٚمبثهٌٕ انُؼى ثبنكفش ٔانؼُبدٚٔ ،أرٌٕ يُكشاد ف ٙاأللٕال ٔاألػًبلٔ ،صم
حذٚثٓى ثمصخ إِثشاْٛى أث ٙاألَجٛبء انز٘ ٚضػى انٕٓٛد ٔانُصبسٖ اَزًبءْى إِنٚٔ ّٛمشٌٔ
صهَّٗ َّ
هللاُ
ثفضهّٔ ،نٕ كبَٕا صبدل ٍٛنٕخت ػهٓٛى ارجبع ْزا انُج ٙانكشٚى «يحًذ» َ
َػهَ َْ َٔ ِّ ٛعهَّى َ ٔدخٕنٓى ف ٙد ُّٚانمٕٚى ألَّ أثش دػٕح إثشاْٛى انخهٛم ح ٍٛدػب ألْم
انحشو ،ثى ْٕ يٍ ٔنذ إعًبػٛم ػه ّٛانغالو فكبٌ أٔنٗ اَلرجبع ٔانزًغك ثششٚؼزّ
انحُٛفٛخ انغًحخ انز ْٙ ٙششٚؼخ انخهٛم ػه ّٛانغالو.
انه َغخ{ :اثزهٗ} ايزحٍ ٔاَلثزالء :اَلخزجبس {فَأَرَ ًَّٓ ٍَُّ} أرٗ ثٍٓ ػهٗ انزًبو ٔانكًبل
{إِ َيبيبً} ا ِإليبو :انمذٔح انز٘ ٚؤرى ثّ ف ٙاأللٕال ٔاألفؼبل { َيثَبثَخً} يشخؼب ً يٍ ثبة
ٚثٕة إرا سخغ أ٘ أَٓى ٚزشددٌٔ إِنَ ّٛل ٚمضٌٕ يُّ ٔطشْى
{ َٔأَ ْيُبً} األيٍ :انغاليخ يٍ انخٕف ٔانطًأَُٛخ ف ٙانُفظ ٔاألْم { َٔ َػ ِٓ ْذََ}} أيشَب
ٔأٔحُٛب {نِهطَّبئِفِ } ٍَٛخًغ طبئف يٍ انطٕاف ْٕٔ انذٔساٌ حٕل انشٙء {ٔانؼبكف}ٍٛ
خًغ ػبكف يٍ انؼكٕف ْٔ ٙا ِإللبيخ ػهٗ انشٙء ٔانًالصيخ نّ ٔانًشاد انًم ًٌٕٛفٙ
انحشو ثمصذ انؼجبدح {فَأ ُ َيزِّ ُؼُّ} يٍ انزًزٛغ ْٕٔ إِػطبء اإلَغبٌ يب ُٚزفغ ثّ {لُمْ رَ ًَزَّؼ ْ
ُٕا
ٛش ُك ْى إِنَٗ انُبس} [إثشاْٛى{ ]ٖٓ :انمٕاػذ} خًغ لبػذح ْٔ ٙاألعبط
ص َ
فَئ ِ ٌَّ َي ِ
{َٔ ُٚض ِّكْ ِٓ ٛى} يٍ انزضكٛخ ْٔ ٙفٙ
{ َيَُب ِع َكَُب} خًغ َي ُْغك ْٔ ٙانؼجبدح ٔانطبػخ َ
األصم انزًُٛخ ٚمبل :صكٗ انضسع إِرا ًَب ثى اعزؼًهذ ف ٙيؼُٗ انطٓبسح انُفغٛخ لبل
رؼبنٗ {لَ ْذ أَ ْفهَ َح َيٍ َص َّكبَْب} [انشًظ. ]1 :

البَالَ َغت:
ٔ

ٔ  -انزؼشض نؼُٕاٌ انشثٕثٛخ {اثزهٗ إِ ْث َشا َِْ ٛى َسثُُّّ} رششٚف نّ ػه ّٛانغالو ٔإِٚزاٌ
ثأٌ رنك اَلثزالء رشثٛخ نّ ٔرششٛح أليش خطٛشٔ ،انًؼُٗ ػبيهّ عجحبَّ يؼبيهخ
إليبيخ انؼظًٗ.
انًخزجش حٛث كهفّ ثأٔايش َٕٔاْٚ ٙظٓش ثٓب اعزحمبلّ ن ِ
{ٔطَِّٓشْ ثَ ْٛزِ َ[ }ٙانحح ]ٕ2 :نهزششٚف ٔانزؼظٛى.
ٕ  -إِضبفخ انجٛذ إِنٗ ضًٛش اندالنخ َ
ٖ  -لٕنّ رؼبنٗ { َٔإِ ْر َٚشْ فَ ُغ إِ ْث َشا ُِْ ٛى} ٔسد انزؼجٛش ثصٛغخ انًضبسع حكبٚخ ػٍ
انًبضٔ ٙنزنك ٔخّ يؼشٔف ف ٙيحبعٍ انجٛبٌ ْٕٔ اعزحضبس انصٕسح انًبضٛخ
َّ
فكأٌ انغبيغ ُٚظش ٔٚشٖ إِنٗ انجُٛبٌ ْٕٔ ٚشرفغ ٔانجُّبء ْٕ
ٔكأَٓب يشبْذح ثبنؼٛبٌ
إِثشاْٛى ٔإِعًبػٛم ػهًٓٛب انغالو لبل أثٕ انغؼٕدٔ :صٛغخ اَلعزمجبل نحكبٚخ انحبل
انًبضٛخ َلعزحضبس صٕسرٓب انؼدٛجخ انًُجئخ ػٍ انًؼدضح انجبْشح.
ٗ { -انزٕاة انشحٛى} صٛغزبٌ يٍ صٛغ انًجبنغخ ألٌ فؼبل ٔفؼٛم يٍ صٛغ انًجبنغخ.
الف َىائِد:
انفبئذح األٔنٗ :رمذٚى انًفؼٕل ف ٙلٕنّ { َٔإِ ِر اثزهٗ إِ ْث َشا َِْ ٛى َسثُُّّ} ٔاخت َلرصبل
انفبػم ثضًٛش ٚؼٕد ػهٗ انًفؼٕل ،فهٕ لُ ّذو انفبػم نضو ػٕد انضًٛش ػهٗ يزأخش نفظب ً
ٔسرجخً

الثالثت :اختلف الوفسروى في الكلواث التي اختبر هللا بها إِبراهين
عليه السالم

وأصح ْزِ األلٕال يب سٔ٘ ػٍ اثٍ ػجبط أَّ لبل« :انكهًبد انزٙ

اثزهٗ هللا ثٍٓ إِثشاْٛى فأرًٍٓ :فشاق لٕيّ ف ٙهللا ح ٍٛأيش ثًفبسلزٓىٔ ،يحبخخ ًَشٔد
ف ٙهللأ ،صجشِ ػهٗ لزفٓى إِٚبِ ف ٙانُبس نٛحشفِٕٔ ،انٓدشح يٍ ٔطُّ ح ٍٛأيش
ثبنخشٔج ػُٓىٔ ،يب اثزهٗ ثّ يٍ رثح اثُّ ح ٍٛأيش ثزثحّ» .
اإليبيخ ف ٙاٜٚخ انكشًٚخ «ا ِإليبيخ ف ٙانذ ْٙٔ »ٍٚانُجٕح انزٙ
انشاثؼخ :انًشاد يٍ ِ
اإليبيخ انذَٕٚٛخ نخبنف رنك انٕالغ إِر َبنٓب كثٛش يٍ
حشيٓب انظبنًٌٕٔ ،نٕ كبَذ ِ
انظبنً ،ٍٛفظٓش أٌ انًشاد ا ِإليبيخ ف ٙانذ ٍٚخبصخ.

الخاهست :ذكر العالهت ابي

القين أٌ انغ َّش ف ٙرفضٛم انجٛذ انؼزٛك ظبْش

ف ٙاَدزاة األفئذح ْٖٕٔ ،انمهٕة ٔيحجزٓب نّ ،فدزثّ نهمهٕة أػظى يٍ خزة
انًغُبطٛظ نهحذٚذ ،فٓى ٚثٕثٌٕ إِن ّٛيٍ خًٛغ األلطبس َٔل ٚمضٌٕ يُّ ٔطشاً ،ثم
كهًب اصدادٔا نّ صٚبسح ،اصدادٔا نّ اشزٛبلب ً .
ٕ

