ثسى هللا انشدًٍ انشدٛى
كهٛخ اإليبو األػظى انجبيؼخ
لسى أصٕل انذ /ٍٚانطبسيٛخ

انمىضىع تفسُز آَبد مه سىرح انجقزح

انًبدح :رفسٛش
انًسزٕٖ :انثبَٙ

ٕٕٕٓٓ/ٗ/

انًذبظشح :انسبثؼخ

صب َري تِ ْه َك
ٕٔ -مه قىنه تعبنً(( َوقَبنُىا نَهْ ََذ ُْخ َم ا ْن َجىَّخَ إِ ََّّل َمهْ َكبنَ هُىدًا أَ ْو وَ َ
أَ َمبوُُِّهُ ْم قُ ْم هَبتُىا ثُ ْزهَبوَ ُك ْم إِنْ ُك ْىتُ ْم َ
صب ِدقُِهَ (ٔٔٔ) انً قىنه تعبنً َ ((.....و ِ َّّلِلِ
َّللاِ إِنَّ َّ
ة فَأ َ َْىَ َمب تُ َىنُّىا فَثَ َّم َو ْجهُ َّ
اس ٌع َعهُِ ٌم (٘ٔٔ)
ا ْن َم ْ
ش ِز ُ
ق َوا ْن َم ْغ ِز ُ
َّللاَ َو ِ
انه َغخُْٕ{ :داً} أ٘ ٕٓٚداً جًغ ْبئذٔ ،انٓبئذ :انزبئت انشاجغ يشزك يٍ ْبد إرا ربة
اإلَسبٌ ٔٚشزٓ{ ،ّٛثُشْ َْبََ ُك ْى}
{إََّب ْذَب إنٛك} { ،أَ َيب َِ ُّْ ُٓٛى} جًغ أيُٛخ ْٔ ٙيب ٚزًُبِ ِ
انجشْبٌ :انذنٛم ٔانذجخ انًٕصالٌ إنٗ انٛم{ ،ٍٛأَ ْسهَ َى} اسزسهى ٔخعغَ { ،خ َشا ِثَٓآ}
 ٙكزخشٚت ثٕٛد هللأ ،يؼُٕ٘ كزؼطٛم إلبيخ
انخشاة :انٓذو ٔانزذيٛش ْٕٔ د ّس ٌ
ٌ
ْٕاٌ ٔرنخ .
انشؼبئش فٓٛبِ { ،خ ْضٌ٘}
ت انىّزول :ػٍ اثٍ ػجبط لبل :نًب لذو أْم َجشاٌ يٍ انُصبسٖ ػهٗ سسٕل هللا
سجَ ُ
َ
صهَّٗ َّ
صهَّٗ َّ
هللاُ َػهَ َْ َٔ ِّ ٛسهَّى َ
هللاُ َػهَ َْ َٔ ِّ ٛسهَّى َ أرزٓى أدجبس انٕٓٛد فزُبصػٕا ػُذ سسٕل هللا َ
َ
فمبل سافغ ثٍ دشيهخ :يب أَزى ػهٗ شٙء ٔكفش ثؼٛسٗ ٔثبإلَجٛمٔ ،لبل سجم يٍ أْم
َجشاٌ يٍ انُصبسٖ نهٕٓٛد :يب أَزى ػهٗ شٙء ٔجذذ َجٕح يٕسٗ ٔكفش ثبنزٕساح فؤَضل
ذ انُصبسٖ ػهٗ َش ٍْ ٙء} اٜٚخ.
ذ انٕٓٛد نَ َْ ٛس ِ
هللا { َٔلَبنَ ِ
انجَالَ َغخ:
ك أَ َيب َِ ُّْ ُٓٛى} انجًهخ اػزشاظٛخ ٔفبئذرٓب ثٛبٌ ثطالٌ انذػٕٖ ٔأَٓب دػٕح كبرثخ.
{ - 1رِ ْه َ
َ { - 2ي ٍْ أَ ْسهَ َى َٔجْ َُّٓ ََّّللِ} خص انٕجّ ثبنزكش ألَّ أششف األػعبء ٔانٕجّ ْبُْب
(اسزؼبسح) أ٘ يٍ ألجم ػهٗ ػجبدح هللا ٔجؼم رٕجّٓ إِن ّٛثجًهزّ.
{ - 3فِ ٙانذَٛب ِخ ْضٌ٘} انزُكٛش نهزٕٓٚم أ٘ خض٘ ْبئم فظٛغ ال ٚكبد ٕٚصف نٕٓنّ.
َ { - 4ػهٌِ ٛى} صٛغخ فؼٛم نهًجبنغخ .أ٘ ٔاسغ انؼهى.

ٖٔ -مه قىنه تعبنً َ ((..وقَبنُىا اتَّ َخ َذ َّ
د
س ْج َحبوَهُ ثَ ْم نَهُ َمب فٍِ ان َّ
َّللاُ َونَذًا ُ
س َمب َوا ِ
س عَهْ
ض ُك ٌّم نَهُ قَبوِتُىنَ ( )ٔٔٙانً قىنه تعبنً َ .....واتَّقُىا ََ ْى ًمب ََّل ت َْج ِزٌ وَ ْف ٌ
َو ْاْلَ ْر ِ
ص ُزونَ (ٖٕٔ)
ش ُْئًب َو ََّل َُ ْقجَ ُم ِم ْى َهب َع ْذ ٌل َو ََّل تَ ْىفَ ُع َهب َ
س َ
شفَب َعخٌ َو ََّل ُه ْم َُ ْى َ
وَ ْف ٍ
سجَخ :ن ًّب ركش رؼبنٗ افزشاء انٕٓٛد ٔانُصبسٖ أٌ انجُخ خبصخ ثٓى ال ٚشبسكٓى
انمىَب َ
فٓٛب أدذ أػمجّ ثزكش ثؼط لجبئذٓى ٔلجبئخ انًششك ٍٛف ٙادػبئٓى َّ
أٌ َّلل ٔنذا دٛث
صػى انٕٓٛد أٌ ػضٚشاً اثٍ هللأ ،صػى انُصبسٖ أٌ انًسٛخ اثٍ هللأ ،صػى انًششكٌٕ
أٌ انًالئكخ ثُبد هللا فؤكزثٓى هللا ٔس ّد دػٕاْى ثبنذجخ انذايغخ ٔانجشْبٌ انمبغغ.
انه َغخُ { :س ْج َذبََُّ} سجذبٌ يصذس سجّخ ثًؼُٗ َ ّضِ ٔيؼُبِ انزجشئخ ٔانزُض ّٚػًب ال ٚهٛك
ثجالنّ رؼبنٗ {لَبَِزٌَُٕ } يطٛؼٌٕ خبظؼٌٕ يٍ انمُٕد ْٕٔ انطبػخ ٔانخعٕع
ٔاإلثذاع :اخزشاع انشٙء ػهٗ غٛش يثبل سجك
اإلثذاعِ ،
{ثَ ِذٚغُ} انجذٚغ :انًجذع يٍ ِ
{لعٗ} أساد ٔل ّذس { َث ِشٛشاً} انجشٛش :انًج ّشش ْٕٔ انًخجش ثبأليش انصبدق انسبس
{ََ ِزٚشاً} انُزٚش :انًُزس ْٕٔ انًخجش ثبأليش انًخٕف نٛذزس يُّ {انجذٛى} انًزؤجج
يٍ انُبس { ِيهَّزَُٓ ْى} أ٘ دُٓٚى ٔجًؼٓب يهم ٔأصم انًهّخ :انطشٚمخ انًسهٕكخ ثى جؼهذ
اسًب ً نهششٚؼخ انز ٙأَضنٓب هللا { َػ ْذلٌ} فذاء.
انجَالَ َغخ:
ُ { - 1س ْج َذبََُّ} جًهخ اػزشاظٛخ ٔفبئذرٓب ثٛبٌ ثطالٌ دػٕٖ انظبنً ٍٛانز ٍٚصػًٕا
َّلل انٕنذ
َّ
ُ { - 2ك ٌّم نُّ لَبَِزٌَُٕ } صٛغخ جًغ انؼمالء ف{ ٙلَبَِزٌَُٕ } نهزغهٛت أ٘ رغهٛت انؼمالء
ػهٗ غٛش انؼمالءٔ ،انزغهٛت يٍ انفٌُٕ انًؼذٔدح ف ٙيذبسٍ انجٛبٌ.
ة انجذٛى} إِ ٌ
ٚزاٌ ثؤٌ أٔنئك
 - 3انزؼجٛش ػٍ انكبفشٔ ٍٚانًكزث ٍٛثكهًخ {أَصْ َذب ِ
انًؼبَذ ٍٚيٍ انًطجٕع ػهٗ لهٕثٓى فال ٚشجٗ يُٓى انشجٕع ػٍ انكفش ٔانعالل إِنٗ
ا ِإلًٚبٌ ٔا ِإلرػبٌ.
ً
 - 4إِٚشاد انٓذٖ يؼشفب ثؤل ف ٙلٕنّ {ُْ َٕ انٓذٖ} يغ الزشاَّ ثعًٛش انفصم «ْٕ»
ٚفٛذ لصش انٓذاٚخ ػهٗ د ٍٚهللا فٕٓ يٍ ثبة لصش انصفخ ػهٗ انًٕصٕف فب ِإلسالو
ْٕ انٓذٖ كهّ ٔيب ػذاِ فٕٓ ْٕٖ ٔػًٗ.
رُج :ّٛلبل انمشغج{ :ٙثَ ِذُ ٚغ انسًبٔاد ٔاألسض} أ٘ يُشئٓب ٔيٕجذْب ٔيجذػٓب
ٔيخزشػٓب ػهٗ غٛش د ّذ ٔال يثبلٔ ،كم يٍ أَشؤ يب نى ٚسجك إِن ّٛلٛم نّ يجذعٔ ،يُّ
أصذبة انجذعٔ ،سًٛذ انجذػخ ثذػخ ألٌ لبئهٓب اثزذػٓب يٍ غٛش فؼم أٔ يمبل إِيبو
ٔف ٙانجخبس «َؼًذ انجذػخ ْزِ» ٚؼُ ٙلٛبو سيعبٌ . .ثى لبلٔ :كم ثذػخ صذسد يٍ
يخهٕق فال ٚخهٕ أٌَ ٚكٌٕ نٓب أصم ف ٙانششع أٔال؟ فإٌِ كبٌ نٓب أصم فٓ ٙف ٙدٛض
انًذح ٔٚؼعذِ لٕل ػًش «َؼًذ انجذػخ ْزِ» ٔإِالّ فٓ ٙف ٙدٛض انزو ٔا ِإلَكبس ٔلذ
ثْ ٍّٛزا انذذٚث انششٚف «يٍ َّ
سٍ ف ٙا ِإلسالو سُخ دسُخ كبٌ نّ أجشْب ٔأجش يٍ
ػًم ثٓب ٔ .يٍ َّ
سٍ ف ٙا ِإلسالو سُخ سٛئخ كبٌ ػهٔ ّٛصسْب ٔٔصس يٍ ػًم ثٓب. ». .

