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َ ثٌَِذذٖ إِ ْعذ َشا ِ٘ َع َُ تَ ْؼجِذ ِذّىَ إِ اُ ا
هللاَ َّثِ ْبل َْالِذ َذ ْٗ ِي إِحْ َغذذبًب
َّإِ ْر أَ َخذ ْذزًَب ِه٘ثَذذب َ

بط ِحغٌْب َّأَقِ٘ ِوْا الص َاَلحَ َّآتِْا ال اض َكذبحَ ُِذ ان تَذ َْلا ْ٘تِ ْن إِ اُ
َّ ِرٕ ْالقِشْ ثَٔ َّ ْالَ٘تَب َهٔ َّ ْال َو َغب ِك٘ ِي َّقِْلِْا لِلٌا ِ
َ الاذ ِزٗيَ ا َْذتَ َش ِّا ْال َحَ٘ذبحَ الذ بذ ًَْ٘ب ثِ ْ
ذبِ ٙخ َش ِح َذ َذَل
ْشضِذْىَ ٖ)3الذٔ قْلذذَ(( أِّلَئِذ َ
قَلِذَ٘ل ِهذ ٌْ ِم ْن َّأَ ًْذتِ ْن ِهؼ ِ
ِٗ َخفا ِ
صشِّىَ )3ٙ
ف َػ ٌِِْ ِن ْال َؼ َزاةِ َّ َُ ُِ ْن ِٗ ٌْ َ

البَالَ َغت:
ٔ  َُ{ -تَ ْؼجِ ِذّىَ إُِا هللا} خج ٌش ٖ هؼٌٔ الٌِٖ ُّْ ،أثلغ هي صشٗح الٌِٖ كوب قذبل أثذْ الغذؼْد
ٖ حقَ أى ٗغبسع إِلٔ اًُتِبء مأًذَ اًتِذٔ ػٌذَ ،جذبء ثصذ٘خخ الخجذش
لوب َ٘ هي إِثِبم أى الوٌِ ا
ّأساد ثَ الٌِٖ(
ٕ َّ { -قِْلِ ْ
بط ِحغٌْب} ّقغ الوصذس هْقذغ الصذفخ إٔ قذُْ حغذٌب أّ را حغذ بي للوجبلخذخ ذئِى
ْا لِلٌا ِ
الؼشة تضغ الوصذس همبى اعن الفبػع أّ الصفخ ثقصذ الوجبلخخ ٘قْلْى ُْ :ػذل(
ٕ ِٖ الح٘بح الذً٘ب} للتفخ٘ن ّالتِْٗع(
ٖ  -التٌم٘ش ٖ قْلَ { ِخ ْض ٌ
ٗ { -تَ ْقتِلِْىَ أَ ًْفِ َغ ِم ْن} ػجّش ػي قتع الخ٘ذش ثقتذع الذٌفظ ؛ ألى هذي أساَ دم ي٘ذشٍ مأًوذب أساَ دم
ًفغَ ِْ هي ثبة الوجبص ألدًٔ هَلثغخ(
إلًمبس التْث٘خٖ(
٘ { -أَ َتِ ْؤ ِهٌِْىَ } الِوضح ل ِ

الفَوائِد:
الفب ذح األّلٔ :جبء التشت٘ت ٖ اٗٙخ ثتقذٗن األُذن ذبألُن ،قذ ّذم حذت هللا تؼذبلٔ ألًذَ الوذٌؼن ذٖ
الحق٘قخ ػلٔ الؼجبدُ ،ن قذم ركذش الْالذذٗي لحقِوذب األػظذن ذٖ تشث٘ذخ الْلذذُ ،ذن القشاثذخ ألى ذِ٘ن
صلخ الشحن ّأجش ا ِإلحغبىُ ،ن ال٘تبهٔ لقلخ ح٘لتِنّ ُ ،ن الوغبك٘ي لضؼفِن ّهغمٌتِن(

ٔ

الثبً٘خَّ { :قِْلِ ْ
بط ِحغٌْب} ّلن ٗقعّ :قْلْا ِإلخْاًمن أّ قْلْا للوؤهٌ٘ي حغذٌب ل٘ذذل ػلذٔ ّ
أى
ْا لِلٌا ِ
األهذذش ثب ِإلحغذذبى ػذذب ٌم لجو٘ذذغ الٌذذبط ،الوذذؤهي ّالمذذب شّ ،الجذذش ّالفذذبجش ّ ،ذذٖ ُذذزا ح ذ ٌ ػلذذٔ
همبسم األخَلَ ،ثل٘ي المَلمّ ،ثغط الْجَّ ،األدة الجو٘عّ ،الخلت المشٗن قبل أحذ األدثبء(
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ذبة َّقَفا ٌَْ٘ذب ِه ْذي ثَؼْذ ِذ ٍِ ثِبلشب عِذ ِع َّآتَ ٌَْ٘ذب ِػ٘ َغذٔ ا ْثذيَ
َّلَقَذ ْذ آتَ ٌَْ٘ذب ِهْ َعذٔ ْال ِمتَ َ

ط أَ َ ِملا َوذب َجذب َء ِك ْن َسعِذْ ٌل ثِ َوذب َُ تَِْذ َْٓ أَ ًْفِغِذ ِم ِن اعْذتَ ْمجَشْ تِ ْن َفَ ِشٗقذب
َهشْ َٗ َن ْالجَ٘ةٌَب ِ
ِِّ ْالقِذ ِذ ِ
د َّأَٗا ْذًَبٍِ ثِذش ِ
د ُِذ ان اتا َخذ ْذزتِ ِن
َك اذز ْثتِ ْن َّ َ ِشٗقذذب تَ ْقتِلِذذْىَ  )38الذذٔ قْلذذَ تؼذذبلٔ (((( َّٔ )1لَقَذ ْذ َجذذب َء ِك ْن ِهْ َعذذٔ ثِ ْبلجَ٘ةٌَذذب ِ
ْال ِؼجْ َع ِه ْي ثَ ْؼ ِذ ٍِ َّأَ ًْتِ ْن ظَبلِ ِوْىَ ٕ)) )1
الل َغت{ :المتبة} التْساح { َّقَفا ٌَْ٘ذب} أسد ٌذب ّأتجؼٌذب ّأصذلَ هذي القفذب ٗقذبل :قَفَذبٍ إرا أتجؼذَّ ،قفاذبٍ
ثمزا إِرا أتجؼذَ إِٗذبٍ {الجٌ٘ذبد} الوؼجذضاد الجذبُشاد كذئِثشاء األكوذخ ّاألثذشحّ ،إِح٘ذبء الوذْتٔ
ِِّ القذذط} ججشٗذع ػل٘ذَ الغذَلمّ ،القذذطِ :
{ َّأَٗا ْذًَبٍِ} قٌْٗذبٍ هذأخْر هذي األْٗذذ ُّذْ القذْح {ثِذش ِ
الطِذذش ّالجشكذذخ {تِذذْٓ} تحذذت هذذي َُذذْٓ إِرا أحذذت ّهصذذذسٍ الِذذْٓ { ِي ْلذ ٌ
ذف} جوذذغ أيلذذف،
ّالخذذَل  :الخطذذبءٗ ،قذذبل عذذ٘ف أيلذذف إِرا كذذبى ذذٖ يَل ذذَّ ،قلذذت أيلذذف إٔ هغذذتْس ػذذي الفِذذن
ّالتو٘٘ض(
فَائِن َدة :قذذبل الحغذذي الجصذذشٕ :إًوذذب عذذوٖ ججشٗذذع «سِّ القذذذط» ألى القذذذط ُذذْ هللاّ ،سّحذذَ
ججشٗع ،ب ِإلضب خ للتششٗف ،قبل الشاصّٕ :هوذب ٗذذل ػلذٔ أى سِّ القذذط ججشٗذع قْلذَ تؼذبلٔ
َ ثبلحت} [اٗٙخ( ]ٕٔٓ :
ٖ عْسح الٌحع {قِعْ ًَ اضلََِ سِّ ِِ القذط ِهي اسثة َ
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