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املقدهت
اؿُس هلل ايص ٟجعٌ نٌ آ َٔ ١ٜآٜات ايكطإٓ َطقا ٠إٍ ايػعازٚ ٠إؾطاق١
ْــٛض ُــٮ اؾــٛاْس ٚا٭ضنــإ ٚذــاجعاّ ز ٕٚايــٚ ِٖٛايٛغــاٚؽ ايؿــ ٝاْ١ٝ
ٚإ ؾانٜ ١عطف اٱْػإ َٔ خ٬هلا ذكٝك ١ايػعازٚ ٠ايؿكا ٠ٚيته ٕٛعْٛاّ يـ٘
عًــ ٢اهلساٜـــٚ ١ايطؾـــاز ٚاٱغتػـــ ّ٬اي ــٛع ٞ٭ذهـــاّ ايؿـــطٜع , ١قـــاٍ

تعاٍش إَِّٗب ىَذَّْنَبهُ اُغَّجََِْ إَِّٓب شَبًِشًا ًَإَِّٓب ًَلٌُسًاز(.)1

يكس أضاز اهلل عـع ٚجـٌ يًكـطإٓ إٔ ٜهـ ٕٛايٝ ٛكـ ١ايػـُا ١ٜٚاـايـسٗ ٠

ا٭ضض  َٔ ٖٛٚأبَٗ ٢كازٜل قٛي٘ تعاٍشكََِِِّوِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُز(ٚ ,)2نٌ آَٔ ١ٜ
ايكطإٓ ذح ١بصاتٗا ٚذح ١بكًتٗا َع غريٖا َٔ اٯٜات .
ٖٚصا ٖ ٛاؾع ٤اـاَؼ عؿط َٔ ايتؿػري ٜٚ ,تهُٔ تؿػرياّ يػت آٜات

َٔ غٛض ٠ايبكـطٚ ,٠نـٌ ٚاذـسَٗٓ ٠ـا َسضغـ ٗ ١اٱْـصاض ٚايبٝـإ ٚػًٝـات
اؿهُٚ ١بطٖإ يتكبٝس ايسعا ٣ٚايعا٥ؿ.١
إ ْٗا َهاٌَ قسغ َٔ ١ٝعامل إًهٛت ناؾؿ ١عٔ اغطاض غٝبَٚ ١ٝعاضف
اهلٜٚ ١ٝكـسقٗ ا اؿـؼ ٚايٛجـسإٚ ,تـسع ٛإٍ اٱ تعـا َـٔ قكـل ٚغـٓ١
ا٭َِ ايػابك َٔ ١أتباع ا٭ْبٝاٚ ,٤ؾٗٝا ؾاٖس عً ٢تٛاي ٞايٓعِ اٱهل ١ٝعًِٗٝ
خاق َٔ ١بٌ ايٓاؽ َع اٱَٗاٍ ٚايتكطٜب إٍ َٓاظٍ ايتٛب ١بتٓع ٌٜايهتب
ٚزع ٠ٛا٭ْبٝا ٤إٍ اهللٚ ,يكس إْتؿع إػـًَُ ٕٛـٔ َهـاٌَ قكـل ايكـطإٓ

()1غٛض ٠اٱْػإ .3
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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ٚبٝاْ٘ ٭ذٛاٍ إًـٚ ٌٝأٖـٌ ايهتـال ,يٝكـسم عًـٖ ٢ـص ٙاٯٜـات اَ٫ـطأ٠
ٚإػُ ٢هلا َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚعٖ ٍٚص ٙاٯٜات َٔ اهلل بايٓل ٚبٛاغ  ١جرب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايثاْ : ٞإختكام ْع ٍٚاٯٜات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ؾًــِ تٓــعٍ ٖــص ٙاٯٜــات عًــْ ٢ــيب قبًــ٘ٚ ,يــ ٝؼ َــٔ ْــيب بعــس ٙؾٗــٛشًَخَاابرََْ
اُنَّجِِّْنيَز(.)1

ايثايث  َ :ابك ١أخباض ٖص ٙاٯٜات يٛاقع ٚذاٍ ا٭َِ ايػابكٚ ,١فٖ٪ٝا
بًػــ ١اـ ــال ذحــ ١إنــاؾٜ ٫ٚ ,١ٝكبــٌ اـــرب ايكطآْــ ٞإ ٫ايكــسم ,قــاٍ

تعاٍش ًََْٖٓ ؤَصْذَمُ ِْٖٓ اَُِّوِ هِْالًز(.)2

ايطابع  :ايتٝ ٛل بعً ّٛايػٝب يًٛق ا٥ع ٗ ا٭ظَٓ ١ايػابطَٗٓٚ ,٠ا َا غال

عٔ ايٛجٛز ايصٖين يًٓاؽ ,قاٍ تعاٍ غكٛم قكل ايكطإٓشرَُِيَ ِْٖٓ
ؤَْٗجَبءِ اُْـَْْتِ ٌُٗدِْوِ إَُِْْيَز(.)3

ٚتهُٔ ٖصا اؾع ٤تؿػري اٯٜات  َٔ 92-87غٛض ٠ايبكطٚ ٠تبسأ أ ٍٚآ١ٜ

بكٛي٘ تعاٍش ًَُوَذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَ.....ز ٚتبسأ آخط آٜـَٗٓ ١ـاشًَُوَاذْ ََابءًَُْْ

ٌُٓعََ ثِبُْجَِّْنَبدِز ٚؾ ٘ٝآ ٗ ١ٜبٝإ عظ ِٝؾإٔ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بٌ ا٭ْبٝا٤
ٚإخ٬ق٘ ٗ جصل بين إغطا ٌٝ٥إٍ اٱّإٚ ,نٌ بعثْ ١يب ْعُ ١عً ٢ايٓاؽ
ْٝعاّ ,ػًت بتٝ ٛكٗا ٗ ايكطإٓ َع بٝإ اٯٜات ٚايس٫٫ت اييت جا ٤بٗـا,
َ َٔٚهاٌَ ايهتال ٚايبٓٝات اييت جا ٤بٗـا َٛغـ ٢عًٝـ٘ ايػـ ّ٬ايبؿـاض٠
بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚايـسع ٠ٛإٍ ايتكـسٜل بـ٘,
()1غٛض ٠ا٭ذعال .40
()2غٛض ٠ايٓػا.122 ٤
()3غٛضٜٛ ٠غـ .103
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يته ٕٛقكل ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ٗ ايكطإٓ َٚا ٫قـَ ٙٛـٔ قـَ َِٗٛـٔ ا٭ش٣
ايؿــسٜس ذحــ ١عًــ ٢قــرب إػــًٌُ ٗ جٓــب اهلل ٚتعاٖــسِٖ يػــٓٔ ْٗٚــخ
ا٭ْبٝاٚ ,٤ؾ ٘ٝتًُٕٓ ١ٝه ١ايكـرب ٚايػـع ٗ ٞغـب ٌٝاهلل عٓـس إػـًٌُ ,قـاٍ

تعاٍش ًَُنَجٌٌََُُِّْْْٗ ثِشَِْءٍ ِْٖٓ اُْخٌَْفِ ًَاُْجٌُعِ ًَٗوْصٍ ِٓاْٖ إَْٓاٌَاٍِ ًَإَٗلُاظِ ًَاُضََّٔاشَادِ
ًَثَشِّشْ اُصَّبثِشَِّٖز(.)1

()1غٛض ٠ايبكط.155 ٠
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قىلو تعبىل شًََُوذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَ ًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ثِبُشُّعَُِ
ًَآرَْْنب ػِْغََ اثٖ َٓشََّْْ اُْجَِّْنَبدِ ًَؤََّّذَْٗبهُ ثِشًُحِ اُْوُذُطِ ؤَكٌَََُِّٔب ََبءًُْْ
سَعٌٌٍُ ثَِٔب الَ رَيٌٍَْ ؤَٗلُغٌُُْْ اعْزٌَْجَشْرُْْ كَلَشِّوًب ًَزَّثْزُْْ ًَكَشِّوًب ًَزَّثْزُْْ ًَكَشِّوًب
رَوْزٌَُُِٕز اٯ.87 ١ٜ
اإلعراة واللغت
(قطأ أٌٖ ايهٛؾ ١ايطغٌ َثكٌ ٗ ْٝع ايكطإٓٚ ,قطأ ابٔ نثري ايكسؽ
بػه ٕٛايساٍ ذٝث ٚقع ,ايباق ٕٛبتثكًٗٝا)(.)1
ٚيكس :ايٛا ٚذطف ع ـٚ ,اي :ّ٬قايٛا إْ٘ جٛال قػِ قصٚف٫ٚ ,
زي ٌٝعً ٢أْ٘ يًكػِ.
قس :ذطف ؼكٝل.
آتٓٝا :ؾعٌ َاضِ ٚؾاعٌ.
َٛغَ :٢ؿع ٍٛب٘ أ.ٍٚ
ايهتالَ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛل ايؿتر.١
ٚقؿٓٝا :ع ـ عً ٢آتٓٝا.
عٝػَ :٢ؿع ٍٛب٘ أ ,ٍٚإبٔ :بسٍ أ ٚقؿَ ,١طَ :ِٜهاف إي ,٘ٝايبٓٝات:
َؿع ٍٛب٘ إ.
ٚعْ ١َ٬كب٘ ايهػطْٝ ٠اب ١عٔ ايؿتر ١٭ْ٘ ْع َْ٪ث غامل.
ٚأٜسْا :ٙع ـ عًَ ٢ا تكسّ.

( )1ايتبٝإ ٗ تؿػري ايكطإٓ .336/1
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بطٚح ايكسؽ :ايبا :٤ذطف جط ,بطٚح :اَطأ ٠فطٚض ٚع ١َ٬جط ٙايهػط٠
َ ٖٛٚهاف ,ايكسؽَ :هاف إي ٘ٝفطٚض بايهػط.٠
أؾهًُا :اهلُع ٠يٲغتؿٗاّٚ ,ايؿا :٤عاطؿ ,١نًُا :طف ظَإ َتهُٔ
َعٓ ٢ايؿطط.
جا٤نِ :ؾعٌ َاضَِٚ ,ؿع ٍٛب٘ َكسّ.
ضغ :ٍٛؾاعٌ َطؾٛع بايهُٚ ,١اؾًُ ٗ ١قٌ جط بإناؾ ١ايظطف إيٗٝا.
َا :ايبا :٤ذطف جط.
َا :اَطأَٛ ٠ق ٍٛفطٚض بايبا ٤ق.ّ٬
ْ :٫اؾ ,١ٝتٗ :٣ٛؾعٌ َهاضع ,أْؿػهِ :ؾاعٌ َطؾٛعَ ٖٛٚ ,هاف,
ٚايهُري َهاف اي.٘ٝ
إغتهربمت :ؾعٌ َاضِ ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ٫ ١قٌ هلا ٭ْٗا جٛال ؾطط غري
جاظّ.
ؾؿطٜكاّ :ايؿا :٤ذطف ع ـ ,ؾطٜكاَّ :ؿع ٍٛب٘ َكسّ.
نصبتِ :ؾعٌ َاضِ ٚؾاعٌ.
ٚؾطٜكاّ :ايٛا :ٚذطف ع ـ.
ؾطٜكاَّ :ؿع ٍٛب٘ َكسّ يتكتً.ٕٛ
تكتً :ٕٛؾعٌ َهاضع َطؾٛع ٚع ١َ٬ضؾع٘ بٛت ايٓٚ ,ٕٛايٛا :ٚؾاعٌ.
قؿٓٝا :أ ٟاتبعٓا ٚأقً٘ َٔ ايكؿا (قؿ )ٞايكاف ٚايؿاٚ ٤اؿطف إعتٌ أقٌٷ
قرٝس ٜسٍټ عً ٢إتٵباعِ ؾ٤ٞٺ يؿ َٔ .٤ٞشيو ايكَؿِٜ ,ٛكاٍ قَؿٛت أ ٳطٳ.ٙ
ٚقَؿَّٝتٴ ؾْ٬اّ بؿ ,ٍٕ٬إشا أ ٵتبٳعتٳ٘ إٜٸاٚ ,)1()ٙايكؿا نٌ تابع ٪َ ٖٛٚخط ايعٓل َ٘ٓٚ
 َ٘ٓٚأغتٌ اٱق ٬ح "قاؾ ١ٝايؿعط" ٭ْٗا قؿٚ ٛتتبع ايبٝت.
سنُِٵ(.)2
 ٗٚاؿسٜث :ٳٜعٵكٹسٴ ايؿٻ ٵَ ٝإٴ عٳًَ ٢قَاؾٹٝٳ١ٹ ضٳأِؽِ َأذٳ ٹ
(َ)1كاٜٝؼ ايًػ.94/5 ١
(َ)2ػٓس أٓس .48/15
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عٝػ :٢عًِ أعحُ ٖٛٚ ,ٞبايػطٜاْٜ ١ٝؿٛعٚ ,ق ٌٝعرباْٚ ,ٞقس ٜهٕٛ

َؿتكاّ َٔ ايعٝؼ  ٗ ٖٛٚايعطب(١ٝبٝاض ىاي ٘ ؾكط َ٘ٓٚ ,)1( )٠غٴُٝت
بعض اٱبٌ ايعٝؼ  ٖٞٚنطاّ اٱبٌ ٜٚكاٌٍْ :ٷ َأعٵٝٳؼٴْٚ ,اق ١عٳٝٵػا,)2(٤
ٖٚصا إعٓ ٢يَ٬طأ ٠بايعطب ١ٝأَاض ٠يػ ١ٜٛعً ٢أْ٘ عطب ,ٞٱؼاز اٱؾتكام

ٚؾطع يكاعس ٠عكا٥س ٖٞٚ ١ٜعطب ١ٝايكطإٓ ,قاٍ تعاٍشإَِّٗب ؤَٗضَُْنَبهُ هُشْآًٗب ػَشَثًِّْب َُؼٌََُِّْْ
رَؼْوٌَُِِٕز (.)3

َط :ِٜشنط أْ٘ عًِ أعحُٚ ٞهلصا َٓع َٔ ايكطفٚ ,يهٔ إط ٗ ِٜايًػ١
ايعطب َٔ ١ٝايٓػا ٤نايعٜط َٔ ايطجاٍٚ ,ايعٜط ايص ٟىايط ايٓػاّٚ ٤اظذٗٔ
بػري ؾطٚ ,غٝأت ٞبٝإ َ٫طأ ٠عٝػَٚ ٢ط ٗ ِٜغٛض ٠آٍ عُطإ(.)4
ايبٓٝاتْ :ع ب ٖٞٚ ١ٓٝإعحعٚ ٠اؿح ١ايظاٖطٚ ٠ايسي ٌٝايٛانس.
ٚاٱغتهباض :طًب ايرتؾع ٚتطى اٱشعإ يًرلٜٚ ,كاٍ إغتهرب ايطجٌ أٟ
ضؾع ْؿػ٘ ؾٛم َكساضٖا .
ٚأقٌ اهل ٣ٛإ ٌٝإٍ ايؿٚ ,٤ٞقاٍ ايكططيب :مس ٞاهل ٣ٛ٭ْ٘ ٟٜٛٗ
بكاذب٘ إٍ ايٓاض.
ٖٚصا بعٝس ٱغتعُاي٘ ٗ اؿل أٜهاّٚ ,عٔ عا٥ؿ ١قايت :نٓت أغاض عً٢
اي٬تٖٚ ٞي أْؿػٗٔ يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝغًِ ٚأقٚ ٍٛتٗب إطأ٠
ْؿػٗا ؟ ؾًُا أْعٍ اهلل عع  ٚجٌ { تطج َٔ ٢تؿاٚ َٔٗٓ ٤ت ٟٚ٪إيٝو َٔ
تؿا َٔٚ ٤ابتػٝت ٖٔ ععيت } قايت قًت ٚاهلل َا أض ٣ضبو إٜ ٫ػاضع يو

ٗ ٖٛاى(.)6

()1ايبرط احملٝط.385 /1
()2ايعٌ .126/1
()3غٛضٜٛ ٠غـ .2
( )4أْظط تؿػري اٯٜتٌ  َٔ 43-42غٛض ٠آٍ عُطإ.
( )6قرٝس َػًِ.1065/2
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ٚإغتعُاٍ اهل ٗ ٣ٛايػايب ٕعاْ ٞايؿٗٚ ٠ٛايًٗٚ ٛمُٖٛا ٜ ٫سٍ عً٢
اؿكط بٗاٚ ,يعٌ ايتػَُ ١ٝػتعاض َٔ ٠اَطأ ٠اهلٛإ ٤ا ٗ ٖصا إَٔ ٌٝ
ايعاطؿٚ ١اٱقباٍ ٚضغب ١ايٓؿؼ.

يف سٍبق اٌَبث

تبس ٗ ٚاٯ ١ٜيػ ١ايتدٜٛـ ٚايتٛبٝذ ٭ٚي٦و ايصْ ٜٔكهٛا إٝثامٚ ,يهٓٗا
ٖٓا تظٗط َٔ خَٛ ٍ٬نٛع ايٓبٚ ٠ٛتٛاي ٞأغبال اهلساٚ ,١ٜإقاَ ١اؿح١
عً.ِٗٝ
ؾبعس قٝؼ اٱْصاض ٚايصّ جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض عٔ بعثَٛ ١غ ٢عً٘ٝ
ايػ َٔٚ ّ٬بعس ٙعٝػ ٗ ٢إؾاض ٠إٍ يع ّٚايتكسٜل بايٓبٛاتٚ ,عسّ
ايتؿطٜط ٚايتهصٜب ببعهٗا.
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايتكسٜل بايٓبٛات
ٚايطغا٫ت ايػُا ١ٜٚايػابك ١عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛعٚ( ٞعٔ أب ٞغعٝس
اـسض ٟقاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٫ :ؽريٚا بٌ ا٭ْبٝا.)1(٤
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜاؿح ١عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بايٓعُ ١ايعظ ١ُٝاييت أْعُٗا اهلل
تعاٍ عً ِٗٝبٓع ٍٚايهتال عًَٛ ٢غ ,٢إٍ جاْب ايٓعِ ا٭خط ٣اييت
شنطتٗا ٖص ٙاٯٜات :ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚتؿه ٌٝبين إغطا ٌٝ٥عً ٢ايعإٌ ٗ ظَاِْٗ.
ايثاْ : ١ٝلاتِٗ َٔ آٍ ؾطع ٕٛبعس ايعصال ايؿسٜس ايص ٟناْٛا ٬ٜقْ٘ٛ

َِٓٗ ,قاٍ تعاٍشًَإِرْ َٗجَّْْنَبًُْْ ِْٖٓ آٍِ كِشْػٌََْٕ َّغٌٌٌَُُُْْٓٗ عٌُءَ اُْؼَزَاةِز(.)2

ايثايث : ١ؾل َا ٤ايبرط ٚإْؿ اض ٙإٍ قػٌُ يُٝؿ ٞبٓ ٛإغطا ٌٝ٥ؾ,٘ٝ
ٜٚعرب ٙٚبػٚ ّ٬أَٔ ٖطباّ َٔ ؾطعٚ ٕٛق.َ٘ٛ

(َ)1ػٓس أٓس .380/22
()2غٛض ٠ايبكط.49 ٠
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ايطابع :١غطم آٍ ؾطع ٕٛبعس تعكبِٗ يبين إغطاٚ ,ٌٝ٥ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إٔ
إعحعٚ ٠ايٓعُ ١اٱهل ١ٝايعظٜٓ٫ ١ُٝتؿع َٓٗا عس ٚاٱغ ّ٬بٌ ٖ ٞخاق١
بإٚ ,ٌَٓ٪ي ٛآَٔ ؾطعٚ ٕٛجٓٛز ٙقبٌ عبٛض ايبرط ؾٌٗ ٜتػؿاِٖ إا٤
ٜٚػطق. ٕٛ
اؾٛال  ,٫يتبسٍ اؿهِ َع تػري إٛنٛعٚ ,ٱخت٬ف ايٓ ,١ٝؾٝهٕٛ
ذ٦ٓٝص ايعبٛض إتباعاّ ٚتػًُٝاّ بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػْٚ ّ٬كطت٘ ٚاهلل ٚاغع

نط ,ِٜقاٍ تعاٍشإَِّٕ اَُِّوَ الَ ُّـَِّْشُ َٓب ثِوٌٍَّْ دَزََّ ُّـَِّْشًُا َٓب ثِإَٗلُغِيِْْز(.)1

اـاَػَٛ : ١اعس ٠اهلل عع ٚجٌ ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬أضبعٌ ي.١ًٝ
ايػازغ : ١عؿ ٛاهلل تعاٍ عٔ بين إغطا ٌٝ٥بعس إؽاشِٖ ايعحٌ ًُِٗ ٚ

٭ْؿػِٗ ,قاٍ تعاٍ شصَُّْ ػَلٌََْٗب ػَنٌُْْْ ِْٖٓ ثَؼْذِ رَُِيَز(.)2

ايػابع : ١إتٝإ َٛغ ٢ايهتال ٚايؿطقإ هلسا ١ٜبين إغطا.ٌٝ٥
ايثآَ : ١ذث َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يبين إغطا ٌٝ٥عً ٢ايتٛبٚ ١إخباض ٙهلِ

بتٛب ١اهلل تعاٍ عً ,ِٗٝقاٍ تعاٍ شكَزَبةَ ػٌََُِْْْْ إَِّٗوُ ىٌَُ اُزٌََّّاةُ اُشَّدُِْْز(.)3

ايتاغع : ١بعثِٗ بعس ايكاعك ١اييت أقابتِٗ بػبب غ٪اهلِ ض ١ٜ٩اهلل
جٗط.٠
ايعاؾط : ٠بٝإ عً ١ايبعث  ٖٞٚضجا ٤ؾهطِٖ هلل تعاٍ عً ٢ايٓعِٚ ,ؾ٘ٝ
بٝإ يًؿاضم ,بٌ إٚ َٔ٪ايهاؾط ,ؾبٓ ٛإغطا ٌٝ٥بعثِٗ اهلل بعس ايكاعك,١
ٚمل تكب ايكاعكَٛ ١غٖٚ ٢اضٚ , ٕٚؾ ٘ٝآ ١ٜأخطٚ ٣ؾاٖس عً ٢إعحع٠

()1غٛض ٠ايطعس .11
( )2غٛض ٠ايبكط.52 ٠
( )3غٛض ٠ايبكط.54 ٠
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ٚإضاز ٠ايتأزٜب ,أَا ؾطعٚ ٕٛجٓٛز ٙؾكس غطقٛا ٗ ايبرط ًٖٚهٛا ٚإْتٗت

أٜاَِٗ شكَإَْٗجَْْنَبًُْْ ًَؤَؿْشَهْنَب آٍَ كِشْػٌََْٕ ًَؤَْٗزُْْ رَنظُشًَُٕز(.)1

اؿاز ١ٜعؿط : ٠تػؿ ٞايػرال ا٭بٝض ايطقٝل بين إغطاٚٚ ,ٌٝ٥قاٜتِٗ
َٔ اؿط ٚايربز ٚؾس ٠ذطاض ٠ايؿُؼ.
ايثاْ ١ٝعؿطْ : ٠عَ ٍٚاز ٠ذً ٠ٛنايعػٌ عً ٢بين إغطا ٖٞٚ ٌٝ٥إَٔ ,ع

طا٥ط يصٜص ٖ ٛايػً ,٣ٛقاٍ تعاٍشًَٗضَُّْنَب ػٌََُِْْْْ أََُّْٖ ًَاُغٌٍََِّْز(.)2

ايثايث ١عؿط : ٠إْكها ٤أٜاّ ايتٚ ,٘ٝزخ ٍٛبين إغطا ٌٝ٥ايكط ١ٜبأَط َٔ
عٓس اهلل َع زعٛتِٗ يٲغتػؿاض ٚإ ٗاض اـؿٛع هلل تعاٍ.
ايطابع ١عؿط : ٠إغتػكاَٛ ٤غ ٢يبين إغطاْٚ ,ٌٝ٥ع ٍٚا٭َط اٱهل ٞي٘
بهطل اؿحط بعكاٚ ٙإْؿحاض إا.َ٘ٓ ٤
اـاَػ ١عؿط : ٠تعسز ع ٕٛٝإا ٤ايص ٟىطد َٔ اؿحط بعسز أغباط بين
إغطا.ٌٝ٥
ايػازغ ١عؿط : ٠ظجط بين إغطا ٌٝ٥عٔ ايؿػاز ٚايؿحٛض ٚإؾاع١
ايؿرؿا ٗ ٤ا٭ضض.
ايػابع ١عؿط : ٠إقطاض بين إغطا ٌٝ٥بٓعُ ١إٔ ٚايػـً ,٣ٛايـصٜ ٟػـتًعّ

ايؿهط َِٓٗٚ ,يهِٓٗ قايٛا ش َُْٖ َٗصْجِشَ ػَََِ طَؼَبٍّ ًَادِذٍز (.)3

ٚغأيٛا َٛغٖ ٢ا ؽطج٘ ا٭ضض َٔ اي ٝبات َع أْ٘ أزْ ٢ضتب َٔ ١إـٔ
ٚايػً ٣ٛايصٜٓ ٟعٍ َٔ ايػُا ,٤ؾاغتحال هلِ اهلل تعاٍ ٚأَطِٖ بايٓعٍٚ
إٍ أضض َكط ,قاٍ تعاٍش إَِّٕ إَسْضَ َُِِّوِ ٌُّسِصُيَب َْٖٓ َّشَبءُ ِْٖٓ ػِجَبدِهِز(.)4

( )1غٛض ٠ايبكط. 50 ٠
()2غٛض ٠ط٘ .80
( )3غٛض ٠ايبكط.61 ٠
()4غٛض ٠ا٭عطاف .128
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ايثآَ ١عؿط : ٠بعث ١عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ِ ّ٬قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يٓحا ٠بين إغطا َٔ ٌٝ٥ايصيٚ ١إػهٓ ,١بإتباع ا٭ْبٝاٚ ٤اٱَتثاٍ ٭ٚاَط

اهلل تعاٍ  ٗٚ ,عٝػٚ ٢ضز ٗ ايتٓعٌٜشَّبثَنِِ إِعْشَائََِْ إِِِّٗ سَعٌٍُُ اَُِّوِ إٌَُُِْْْْ
ُٓصَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذََُّ...ز(.)1

ايتاغــع ١عؿــط : ٠أخــص اهلل إٝثــام عًــ ٢بــين إغــطاٚ ,ٌٝ٥أَــطِٖ بتًكــٞ
ا٭ذهاّ بكٚ ٠ٛعسّ ايتؿطٜط بٗا.
ايعؿــط : ٕٚعظــ ِٝؾهــٌ اهلل تعــاٍ عًــ ٢بــين إغــطا ٌٝ٥بعــس تــٛيِٗٝ
ٚإعطانِٗ.
اؿازٚ ١ٜايعؿط : ٕٚتػؿ ٞبين إغطا ٌٝ٥بطٓ ١اهلل.
ايثاْٚ ١ٝايعؿط : ٕٚا٭َط اٱهل ٞبصبس بكط ٠يًهؿـ عٔ اؾاْ ٞبعس
ذسٚث جطّ ١قتٌٚ ,تطزز بين إغطاٚ ٌٝ٥نثط ٠غ٪اهلِ ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػّ٬

قاٍ تعاٍشكَزَثَذٌُىَب ًََٓب ًَبدًُا َّلْؼٌََُِٕز(.)2

ايثايثٚ ١ايعؿط : ٕٚإخباض ٖص ٙاٯٜات عٔ ؽًـ ؾطٜل َٔ بين إغطاٌٝ٥
عٔ ؾهط ايٓعِٚ ,عٔ َكابًتٗا بايطنا ٚايكب ,ٍٛإش أِْٗ أعطنٛا عٔ اٯٜات
ٚا٭ذهاّٚ ,مل ٜٛا بٛا عً ٢اٱَتثاٍ يٮٚاَط اٱهلٚ ١ٝأزا ٤ايعبازاتَ ,ع

إؽاشِٖ ايعحٌٚ,إعتسا ٗ ِٗ٥ايػبت  ,قاٍ تعاٍشاَُّزَِّٖ اػْزَذًَْا ِٓنٌُْْْ كِِ
اُغَّجْذِز(َٚ ,)3ا ؾ َٔ ٘ٝايظًِ ٭ْؿػِٗ.

ايطابعٚ ١ايعؿط : ٕٚأخص اهلل إٝثام عً ٢بين إغطا ٌٝ٥إٔ ٜ ٫عبسٚا إ٫
اهلل تعاٍٚ ,إٔ ٜرب نٌ ٚاذس َِٓٗ ٚايسٚ ٜ٘وػٔ إيُٗٝآٜ ٫ٚ ,ركط ٖصا
اؿهِ بايصنٛض َِٓٗ بٌ ٜؿٌُ ا٭ْاث َٔ بين إغطا.ٌٝ٥
()1غٛض ٠ايكـ .6
()2غٛض ٠ايبكط. 71 ٠
()3غٛض ٠ايبكط.65 ٠
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اـاَػٚ ١ايعؿط : ٕٚتعاٖس قً ١ايطذِٚ ,اٱذػإ إٍ ايٝتاَ٢
ٚإػانٌٚ ,بٝإ ٚجٛل إقاَ ١ايكٚ ٠٬إٜتا ٤ايعناٚ ,٠تعاٖس ؾ ط َٔ بين
إغطا ٌٝ٥هلص ٙا٭ذهاّ َع تٛاي ٞايٓعِ عً ٢عُ ّٛبين إغطا.ٌٝ٥
ايػازغٚ ١ايعؿط :ٕٚتؿهٌ اهلل تعاٍ بعجط بين إغـطا ٌٝ٥عـٔ اٱقتتـاٍ
ؾُٝا بَ َٔٚ ِٗٓٝكازٜل ٖصا ايعجط إٝثام ٚايعٗس اٱهلٚ ,ٞقـريٚضٖ ٠ـصا

اٱقتتـــاٍ َثابـــ ١قتـــٌ ايـــٓؿؼ ,قـــاٍ تعـــاٍش ًَإِرْ ؤَخَاازَْٗب ِْٓضَااابهٌَُْْ الَ رَغْاالٌٌَُِٕ

دَِٓبءًَُْْز(.)1
ايػابعٚ ١ايعؿط : ٕٚتعاقب ا٭ْبٝا ٤بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬بًٛؽ بين
إغطا ٌٝ٥زعٛتِٗ ٚأخباض ْبٛتِٗ َٚا جاٚ٤ا ب٘ َٔ عٓس اهلل.
ٚجا٤ت اٯٜات ايتاي ١ٝبصنط ْعِ أخط ٣عً ٢بين إغطا:ٖٞٚ ٌٝ٥
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚايكطإٓ َٚا ؾ َٔ ٘ٝتكسٜل ايتٛضاٚ ,٠ذؿظ ؾطٜعَٛ ١غ٢
عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬ايترطٜـ ٚايتػٝريٚ ,تثبٝت إَتٝاظ بين إغطا ٌٝ٥عً ٢ايهؿاض
إؿطنٌ ,٭ٕ ايٛٗٝز أتباع نتال مسا ٖٛ ٟٚايتٛضا ٠يصا مل تصنط ٙاٯ١ٜ

باَ٫طأ ٠بٌ قايت ٗ ٚقـ ايكطإٓشُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْز(.)2

ايثاْ : ١ٝتٛج٘ ايكٚ ٍٛايسع ٠ٛإتعسز ٠هلِ يٲّإ ٚايتكسٜل بايكطإٓ,

بكٛي٘ تعاٍشًَإِرَا هََِْ َُيُْْ آِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ اَُِّوُز.

ايثايث : ١فَٛ ٧غ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يبين إغطا ٌٝ٥بإعحعات اؿػ ١ٝنآ١ٜ
ايعكا ٚإؽاشِٖ ايعحٌ عٓس غٝاب٘ٚ ,ؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢يع ّٚتعاٖس إتباع َٛغ٢
عٓس غٝبت٘ ٚعٓس إْتكاي٘ إٍ ايطؾٝل إ٭عً ٢٭ْ٘ جا ٤باٯٜات ايبٓٝات ايساي١

عً ٢قسم ْبٛت٘ َٚ ,ا ىرب ب٘ عٔ اهلل  ,قاٍ تعاٍ شًَُوَذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ رِغْغَ

()1غٛض ٠ايبكط.84 ٠
()2اٯ.89 ١ٜ
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آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍز (.)1

ايطابع : ١تعسز ٚنثط ٠إٛا ٝل اييت أخصٖا اهلل عً ٢بين إغطاَٗٓٚ ,ٌٝ٥ا

َا إقرتٕ بآٜات ايتدٜٛـ ٚايٛعٝس ,قاٍ تعاٍ شًَإِرْ ؤَخَزَْٗب ِْٓضَبهٌَُْْ ًَسَكَؼْنَب كٌَْهٌَُْْ
اُطٌُّسَ خُزًُا َٓب آرَْْنَبًُْْ ثِوٌَُّحٍز(.)2

ٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايػابك ١شاًَُُْئِيَ اَُّزَِّٖ اشْزَشًَْا اُْذََْبحَ اُذَُّْْٗب ثِبٓخِشَحِز (,)3
َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإبتسأت اٯ ١ٜايػابك ١باَطأ ٠اٱؾاض( ٠اٚي٦و) بُٓٝا إبتسات ٖصٙ
اٯ ١ٜباٱخباض عٔ ايتٓع.ٌٜ
ايثاْ : ٞإقاَ ١اؿح ١عً ٢ايص ٜٔأعطنٛا عٔ ايهتال ٚإْؿػًٛا بايسْٝا
ٚظٜٓتٗا.
ايثايث  :بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ بتٓع ٌٜايهتب ايػُا١ٜٚ
ٚبعث ١ا٭ْبٝا , ٤بًرا ْظِ ٖاتٌ اٯٜتٌ ؾإ إْك اع ايٓاؽ يًسْٝا مل ّٓع َٔ
ْع ٍٚايهتال ٚٚق ٍٛزع ٠ٛاهلساٚ ١ٜاٯٜات إيٚ , ِٗٝؾ ٘ٝذث يًُػًٌُ
بايكٝاّ ب ٛا٥ـ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط بطؾل  َٔ ٖٛٚعَُٛات

قٛي٘ تعاٍ شادْعُ إََُِ عَجَِِْ سَثِّيَ ثِبُْذٌَِْٔخِ ًَأٌَُْْػِظَخِ اُْذَغَنَخِز(.)4

ايطابع  :أخربت اٯ ١ٜايػابك ١بإٔ ايعصال  ٫ىؿـ عٔ ايص ٜٔهرسٕٚ
بايتٓع ٌٜجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبصنط ؾهٌ اهلل عً ٢أٌٖ ايهتال ٚايٓاؽ بايٓب٠ٛ
ٚايتٓع. ٌٜ

()1غٛض ٠اٱغطا.101 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.63٠
()3اٯ. 86 ١ٜ
()4غٛض ٠ايٓرٌ .125
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اـاَؼ ٜ :ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إقاَ ١اؿح ١اؾاذسٚ ٜٔايؿاغكٌ ٚغًب١

اهل ٣ٛعًْ ٢ؿٛغِٗ ٚخٝاضاتِٗ  ,قاٍ تعاٍ ٗ شّ ايهؿاض شؤَسَؤَّْذَ َْٖٓ ارَّخَزَ
إَُِيَوُ ىٌََاهُز(.)1
ايػازؽ  :تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢جَٗٓ ٙٛا :

ا٭ : ٍٚاٚي٦و ايص ٜٔاؾرتٚا اؿٝا ٠ايسْٝا باٯخطٚ ٠يكس آتٓٝا َٛغ٢
ايهتال .
ايثاْ : ٞؾهًُا جا٤نِ ضغَ ٍٛا  ٫تٗ ٣ٛأْؿػهِ اغتهربمت أٚي٦و ايصٜٔ
اؾرتٚا اؿٝا ٠ايسْٝا باٯخط. ٠
ايثايث  :اٚي٦و ايص ٜٔاؾرتٚا اؿٝا ٠ايسْٝا باٯخط ٠أؾهًُا جا٤نِ ضغٍٛ
َا  ٫تٗ ٣ٛأْؿػهِ اغتهربمت .
ايػابع  :بٝإ عً ١اٱغتهباض ٚاؾرٛز ايص ٟعً ٘ٝايهؿاض  ٖٛٚإاْع
ايصات ٞؿبِٗ ايسْٝا ٚإْك اعِٗ إٍ ايسْٝاَ ,ع ٚجٛز ٚتعسز إكته ٞيٲّإ.
ايثأَ ٕ :ا أخرب اهلل عع ٚجٌ إ٥٬ه ١ظعٌ خًٝؿ ٗ ١ا٭ضض اذتحٛا
عً ٢ؾػازٚٚ ٙقٛع ايكتٌ ٗ ا٭ضض بػري ذلَٚ ,ا ٗ ٖصا ايكتٌ َٔ ايتعسٟ
عً ٢اـًٝؿٚ ١أغطاض ْؿذ اهلل ايطٚح ٗ آزّ.
أ ٟإٔ إ٥٬ه ١مل ٜطنٛا بإٔ ٜتعطض يًكتٌ بػري ذل إدًٛم ايصٟ
أنطَ٘ اهلل بايٓؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚذ٘ خكٛقاّ ٚإٔ آ ١ٜايبرث أخربت بإٔ ا٭ْبٝا٤

شاتِٗ تعطنٛا يًكتٌٚ ,يهٔ اهلل عع ٚجٌ أجال إ٥٬ه ١بايكٍٛشإِِِّٗ ؤَػَُِْْ
َٓب الَ رَؼٌََُِْٕٔز( َٔٚ ,)2عًُ٘ ٗ إكاّ أَٛض :
ا٭ : ٍٚتٛاي ٞبعث ١ا٭ْبٝا ٤يًٓاؽ.

()1غٛض ٠ايؿطقإ .43
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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ايثاْ : ٞإنطاّ ا٭ْبٝا ٤ببكا ٤أمساَ ِٗ٥عطٚؾ ١عٓس ايٓاؽ بربن ١ايكطإٓ
ٚايتٓعً َ ٌٜكاّٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يٲّإ.
ايثايث  :هلث ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٚضا ٤ظ ١ٜٓايسْٝا يٝؼ بطظخاّ ز ٕٚتٛج٘
ٚتٛج ٘ٝزع ٠ٛاٱّإ هلِ.
ايطابع  :ف ٧ايكطإٓ بؿهس ايص ٜٔنصبٛا ا٭ْبٝاٚ ,٤ايص ٜٔقتًَٔٚ ,ِٖٛ
خكا٥ل ايكطإٓ بكا ٙ٩إٍ  ّٜٛايكٝاََ ١ع غَ٬ت٘ َٔ ايترطٜـ ٚايتبسٌٜ
ٚايتػٝري ضمسا ٚت. ٠ٚ٬
اـاَؼ  :غ ٤ٛعاقب ١ايهؿاضٚ ,خًٛزِٖ ٗ اؾر.ِٝ
ٚبعس إٔ أخربت اٯ ١ٜايتاي ١ٝعٔ اٱقطاض عً ٢ايعٓاز(ٚقايٛا قًٛبٓا
غًُـ) (,)1إْتكًت اٯ ١ٜاييت بعسٖا إٍ ظَإ ْع ٍٚايكطإٓٚ ,مل تصنط اَطأ٠
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قانا ٠يصنط آ ١ٜايبرث َ٫طأَٛ ٠غ٢
ٚعٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬يهٓٗا شنطت ايكطإٓ بكؿ( ١ايهتال) ٚبٚ ٘ٓٝبٌ
ايتٛضا ٗ ٠إكاّ عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚج٘  ,ؾُاز ٠اٱيتكاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚضٚز نٌ َٔ ايتٛضاٚ ٠ايكطإٓ باَطأ ٠ايهتال.
ايثاْ : ٞايؿٗاز ٠ايػُا ١ٜٚبإٔ ن َٔ ّ٬ايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝايكطإٓ َٔ عٓس
اهلل.
ايثايث  :إضاز ٠إؼاز َٛنٛع ايتٓع ٌٜبٌ ايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ,ٌٝؾ ٘ٝذح١
ٚتصنري هلِ.
ايطابع  :ف ٤ٞنٌ َٔ اٯٜتٌ بكٝػ ١اؾًُ ١اـرب.١ٜ
أَا َاز ٠اٱؾرتام ؾٗٚ َٔ ٞج:ٙٛ

()1غٛض ٠ايبكط.88 ٠
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ا٭ : ٍٚف ٤ٞايتٛضا ٠إٍ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يكٛي٘ تعاٍ شًَُوَذْ آرَْْنَب
ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَز( ,)1أَا ايكطإٓ ؾأْ٘ جا ٤يبين إغطاٌٝ٥شًََُّٔب ََبءَىُْْ ًِزَبةٌ ِْٖٓ
ػِنْذِ اَُِّوِز(ٚ ,)2جا ٤يًٓاؽ ْٝعاّ.
ايثاْ : ٞايكطإٓ َكسم يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابكٚ ,١يٝؼ َٔ نتال ٜٓعٍ
َٔ ايػُا ٤بعس ايكطإٓ.
ايثايث  :إغتركام ايص ٜٔهرس ٕٚبايكطإٓ ايًعٓٚ ١اي طز َٔ ضٓ ١اهلل,
بعس قٝاّ اؿح ١عً ِٗٝبإعطانِٗ عٔ اؿل ٚايتٓع ,ٌٜنُا ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜأٚ
هرسَ ٕٚا عطؾٛا نُا ٗ اٯ ١ٜبعس ايتاي.١ٝ
ايطابع ْ :عيت ايتٛضا ٠عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػْٚ ,ّ٬عٍ ايكطإٓ عً ٢خامت
ايٓب ٌٝقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايٚ َٔ ١ٝج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚأختتُت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١اـ الٚ ,جا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبكٝػ١
ايػا٥ب.
ايثاْ : ٞتتهُٔ نٌ َٔ اٯٜتٌ ايصّ ٚايتبهٝت يًص ٜٔهرس ٕٚبايٓب.٠ٛ
ايثايث ٪ٜ :نس اؾُع بٌ اٯٜتٌ جٗاز ا٭ْبٝا ٗ ٤زع ٠ٛايٓاؽ يػبٌ
اٱّإٚ ,إٔ غعٚ ِٗٝتبًٝػِٗ خري قض.
ايطابع  :بٝإ ايكبس ايصات ٞيًهؿط ٚايه٬ي.١
اـاَؼ  :ع ـ َهاٌَ اٯ ١ٜايتاي ١ٝعًٖ ٢ص ٙاٯ ,١ٜؾُع ايتعس ٟعً٢
ا٭ْبٝا ٤قايٛا إٕ قًٛبٓا  ٫تؿِٗ  ٫ٚتعٖ ٞا ٜسٍ عً ٢اٱقطاض عً ٢ايظًِ
ٚايتعسٚ ٟعسّ إ ٗاض ايٓسّ عً ٢غ ٤ٛايؿعٌ ٚايظًِ.

()1غٛضٖٛ ٠ز .110
()2غٛض ٠ايبكط.89 ٠
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حبث هشرتك

تػتكطأ بًرا ْظِ اٯٜات َٔ إ خباض اٯ ١ٜايهطّ ١عٔ ْع ٍٚايهتال عً٢
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بكـٝػ ١اٱ ذتحـاد ٚايتـٛبٝذ ٭ٖـٌ اؾرـٛز بـإٔ ْـعٍٚ
ايتٛضا ٠عًَٛ ٢غْ ٢عُ َٔ ١عٓس اهلل عً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥أْ٘ جا ٤بأذهـاّ
ايؿطٜعٚ , ١بٝإ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ .
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إقطاض إػًٌُ بايهتب ايػُا ١ٜٚايػابكٚ ,١زع ٠ٛيبين
إغطا ٌٝ٥إٍ ايتٛضاَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ ا٭ذهاّ ٚايبؿاضات بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ تعاٍشهَُْ آَٓنَّب ثِبَُِّوِ ًََٓب ؤُْٗضٍَِ ػََِْْنَب ًََٓب ؤُْٗضٍَِ ػَََِ إِثْشَاىَِْْ
ًَإِعَْٔبػََِْ ًَإِعْذَبمَ ًَّؼْوٌُةَ ًَإَعْجَبغِز(.)1

ٚتبٌ اٯ ١ٜعظَٓ ِٝعيَٛ ١غ ٢يصا ؾإْ٘ َٔ ايطغٌ اـُػ ١أٚي ٞايععّ,
ٖٚصا أٜهاّ َٔ إعحاظ ايكطإٓ ٖٛٚ ,تعسز ايٛجٚ ٙٛإكاقس ٗ اـرب ايكطآْ,ٞ
ٚتٛنٝس تعسز إعاْ ٞيًؿظ إؿرتى عػب َٛنٛع اٯَٛٚ ١ٜنعٗا َٔ
ايكطإٓ ٖا ٪ٜنس قسم ايك ٍٛبإٔ تطتٝب اٯٜات تٛقٝؿٚ ٞإذاط ١نًُات
ايكطإٓ احملسٚز ٠باي ٬قسٚز َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭ذساث  َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘

تعاٍشًَٗضَُّْنَب ػََِْْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍز( ,)2ؾًكس أْعٍ اهلل عع ٚجٌ ايتٛضا٠
يته ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْٗا ْرباؽ َٚسضغ ١٭جٝاٍ بين إغطا.ٌٝ٥
ايثاْْ : ٞع ٍٚايتٛضا ٠بطظر ز ٕٚايهؿط ٚاؾرٛز بايٓب.٠ٛ
ايثايث  :إْٗا َاْع َٔ ايكسٚز عٔ ايتٓعً َ ٌٜكاّ.
ايطابع  :ؾٗٝا إْصاض َٔ إْهاض ايٓػذ ٗ ا٭ذهاّ.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .84
()2غٛض ٠ايٓرٌ .89
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إعجبز اٌَت

ا٭ : ٍٚإ ٗاض تتابع ايطغٌ ٚا٭ْبٝا َٔ ٤إجٌ ٖسا ١ٜبين اغطا.ٌٝ٥
ايثاْ ٗ : ٞاٯ ١ٜإخباض عٔ نٝؿ ١ٝتًك ٞؾ ط َٔ ايٓاؽ نكطٜـ يًسع٠ٛ
ا٫غٚ ١َٝ٬عٔ نؿطِٖ بايطغايٕ ١دايؿتٗا يطغبات ايٓؿؼ ايؿٗٛاَْٚ ١ٝا
ٜؿتاق ٕٛإي َٔ ٘ٝايًصات اؿػٖ ١ٝا ٜتعاضض َع ا٭ذهاّ ايػُا.١ٜٚ
ايثايث َ :ا تسٍ عً ٘ٝاٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓٚ ١ٝإؿٗ َٔ ّٛإسح ٚايثٓا٤
عً ٢إػًٌُ ٗ إّاِْٗ بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع
أِْٗ ناْٛا عً ٢جاًٖٚ ١ٝٓ ٚٚ ١ٝمل تتعاقب عً ِٗٝايطغٌ ٚا٭ْبٝا.٤
ايطابع  :اٱخباض عٔ تٛاي ٞبعث ١ا٭ْبٝا ٤بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ,ّ٬قاٍ

تعاٍشصَُّْ ؤَسْعَِْنَب سُعَُِنَب رَزْشٍَز(.)1

اـاَؼ  :تأنٝس قبس ايكسٚز عٔ ا٭ْبٝاٚ ٤تهصٜب َعحعاتِٗ.
ايػازؽ  :بٝإ عظَٓ ِٝعي ١إػًٌُ ٚإغتركاقِٗ يٛضا  ١ا٭ضض بإّاِْٗ
ٚتكسٜكِٗ َٔ ْ ٫يب بعس.ٙ
ايػابع  :إٕ اهلل عع ٚجٌ ٜتعاٖس ايؿطٜعٚ ١ايهتال إٓعٍ بإضغاٍ ايطغٌ
ٚا٭ْبٝاٚ ,٤نإ ايٓيب ا٭نطّ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خامت ايٓب,ٌٝ
ٚتًو َػأي ١تتؿطع عٓٗا زضاغات عسٜسَٗٓ ٠ا إعتباض اٱَاَٚ ١إكازٜل
ايعكا٥س ٗ ١ٜغٓت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايكٛيٚ ١ٝايؿعًٚ ١ٝايتكطٜط ,١ٜقاٍ

تعاٍ ٗ إبطاِٖٝشإِِِّٗ ََبػُِِيَ ُِِنَّبطِ إَِٓبًٓبز ( ,)2ؾُٔ بال ا٭ٚي ١ٜٛإٔ ٜٓاٍ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َطتب ١اٱَاّ ٗ غبٌ اهلسا. ١ٜ

()1غٛض ٠إ.44 َٕٛٓ٪
()2غٛض ٠ايبكط.47 ٠
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 ٌٖٚذؿظ ايٓبٛات ٚأمسا ٤ايطغٌ َٛ َِٗٓٚغٚ ٢عٝػ ٢عً ِٗٝايػّ٬

بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عَُٛات شكَبَُِّوُ خَْْشٌ دَبكِظًب ًَىٌَُ ؤَسْدَُْ اُشَّادِِٔنيَز( ,)1اؾٛال
ْعِٚ ,تتحًَ ٢عاْ ٞؾعٌ ايتؿه(ٌٝخري) ٗ إكاّ َٔ ٚج: ٙٛ
ا٭: ٍٚإٕ ذؿظ شنط ا٭ْبٝا ٤بٛغاط ١ايكطإٓ.
ايثاْ : ٞبكا ٤ايكطإٓ غإاّ َٔ ايترطٜـ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايث :قطا ٠٤اٯٜات اييت ؾٗٝا شنط َٛغٚ ٢عٝػ ٢نٌ ٚ ّٜٛإٍ ّٜٛ
ايكٝاَ.١
ايطابع :اهلل خري ذاؾظاّ بإٔ جعٌ شنط ا٭ْبٝا ٤عً ٢يػإ أٌٖ ا٭ضض
قسم ْبَٛ ٠ٛغٚ ٢عٝػَٚ ٢ا ٫قا ٙا٭ْبٝا َٔ ٤ا٭ش ٗ ٣جٓب اهلل.
اـاَؼ  :عسّ طط ٚايترطٜـ ٚايتػٝري عً ٢قكل ا٭ْبٝا ٤أ ٚأمساِٗ٥

ٗ ايكطإٓ  َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍشإَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ ًَإَِّٗب َُوُ
حلبكظٌٕز(.)2
ايػازؽ  :شّ ايص ٜٔآشٚا ا٭ْبٝا.٤

ايػابع  :ايثٓا ٤عً ٢ايص ٜٔإتبعٛا َٛغٚ ٢عٝػ ٢عًُٗٝا ايػ ٗ ّ٬ايكطإٓ
ٚايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ

 ٗٚقٛي٘ تعاٍشًَُوَذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَز َػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚايؿٗاز َٔ ٠اهلل عع ٚجٌ بإٔ ايتٛضا ٠نتال ْاظٍ َٔ عٓسٙ

تعاٍ.

()1غٛضٜٛ ٠غـ .64
()2غٛض ٠اؿحط .9
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ايثاْ : ١ٝتتابع ايطغٌ ٚتٛاي ٞايهتب ايٓاظي َٔ ١ايػُأَ ٖٛ ٌٖٚ ٤

ايً ـ اٱهل ٞبايٓاؽ أّ َٔ اؿح ١عًٚ ِٗٝعَُٛات قٛي٘ تعاٍشكََِِِّوِ اُْذُجَّخُ
اُْجَبُِـَخُز( ,)1اؾٛال ا٭َطإ َعاّ.

ايثايث : ١إٕ اٱغتهباض ٚاؾرٛز َٔ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ,مل ّٓع َٔ بعث١
ٚتٛاي ٞا٭ْبٝا ,٤ؾًِ ٜػهب اهلل عً ٢أٌٖ ايسْٝا ٚق ع َِٓٗ ج ٌٝايتٓعٌٜ
ٚغً إ ايٓبَٚ ٠ٛا ؾٗٝا َٔ إعحعات ,بٌ تؿهٌ ؾاْعٍ ايكطإٓ ٚجعً٘
قؿ ٛاّ ٚذانطاّ بٌ ايٓاؽ ٗ إػاجس ٚإٓتسٜات ٚا٭غٛام ٚايبٛٝت.
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ أْ٘ ْعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٚع ٖصا ؾهٌ أَ ١تعتربْ ٙاظ ّ٫هلا ٚعًٗٝا أ ٚأْ٘ ّهٔ إغتكطاٖ ٤صا إعَٓٔ ٢
يػ ١اـ ال ٗ ايكطإٓ اييت ٖ ٞعاَٚ ١خاقٚ ١تتٛج٘ ٭ٌٖ نٌ ًَٚ ١مً١

ؾحا٤ت بكٝػ١شَّبؤَُّّيَب اُنَّبطُز(ٚ ,)2شَّبؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُاز(ٚ ,)3شَّبثَنِِ
إِعْشَائََِْز(.)4

ٚخ ابات خاق ١يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بًؿظ نُا ٗ قٛي٘

تعاٍشَّبؤَُّّيَب اُنَّجُِِّ ارَّنِ اَُِّوَ ًَالَ رُطِغْ اٌَُْبكِشَِّٖ ًَأُُْنَبكِوِنيَز( ,)5إٍ جاْب يػ١
ا٭َط بًؿظ(قٌ) ٚغريٜٓ ٫ٚ ,ٙركط َٛنٛع تًو اـ ابات بايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ ٖ ٞعاَ ١يًُػًٌُ  َٔ ٖٛٚ ,ايؿٛاٖس عً٢
ٚضا تِٗ ا٭ضض  ًِٗٓٚيٛا ٤ايتٛذٝس إَ ٫ا خطد بايسي ,ٌٝنُا ٗ قٛي٘

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
()2غٛض ٠ايبكط.21 ٠
()3غٛض ٠ايبكط.104 ٠
()4غٛض ٠ايبكط.122 ٠
()5غٛض ٠ا٭ذعال .1
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تعاٍشَّبؤَُّّيَب اُنَّجُِِّ هَُْ ُِإَصًَْاَِيَ إِْٕ ًُنْزَُّٖ رُشِدَْٕ اُْذََْبحَ اُذَُّْْٗب ًَصِّنَزَيَبز(ٚ ,)1قس
ٜأت ٞاـ ال بًؿظ َترسٚ ,يهٓ٘ َؿرتى َٚتعسز ٗ َٛنٛع٘ ٚجٗت٘ نُا ٗ

قٛي٘ تعاٍشهَُْ َّب ؤَىََْ اٌُِْزَبةِز(.)2

ٚقس ٜأت ٞاـ ال ٗ أ ٍٚاٯ ٖٛٚ ١ٜايػايبٚ ,قس ٜأتٚ ٗ ٞغط أ ٚآخط
اٯ ,١ٜنُا آ ١ٜايبرث ؾبعس إٔ جا٤ت بكٝػ ١ايػا٥ب ٚايتٝ ٛل ايتأضىٞ
٭ذٛاٍ ا٭َِ ٚا٭شٚ ٣ايهطض ايصٚ ٟقع عً ٢ا٭ْبٝا ٤أختتُت بكٝػ١
اـ الشكَلَشِّوًب ًَزَّثْزُْْ ًَكَشِّوًب رَوْزٌَُُِٕز( ,)3يٝه َٔ ٕٛإعحاظ ايكطإٓ إؽاش يػ١

ايًٚ ّٛايصّ يٲق٬ح ٚػسٜس اٱْصاض ٚايسع ٠ٛإٍ اٱغ ّ٬يٝهَٔ ٕٛ
أغطاض ايكطإٓ أّ نٌ آْ َ٘ٓ ١ٜعيت َٔ ايػُا ٤يته ٕٛغ٬ذاّ ٚغبٖ ٌٝسا١ٜ
ٚضؾاز ٚؾاٖسا عً ٢أٌٖ ا٭ضض.

وميكه أن وسمي اآلية بآية "وقفٍنب هي بعده" ومل يزد هذا اللفظ يف القزآن إال

يف هذه اآلية ،وورد لفظ قفينا يف القزآن أربع مزات ،منها إثنتان يف آية واحدة(.)4

اٌَت سالح
تػاِٖ يػ ١ايتٛبٝذ ٗ اٯ ٗ ١ٜزع ٠ٛايٓاؽ يػبٌ اهلساٚ ١ٜاٱّإٚ ,تبٌ
يًُػًٌُ ا٫قٌ ايعا٥ـ ايصٜ ٟعتُس ٙأٌٖ اؾرٛز نٜ ٫ ٞػرتٚا بِٗ٫ٚ ,
 ٪ٜطٚا غًباّ ٗ إّاِْٗ ٚتك ٟٛاٱّإ عٓس إػًٌُ َا تظٗطٚ َٔ ٙجٙٛ
ايب َ ٗ ٕ٬ؿاٖ ِٝايه٬ي.١

()1غٛض ٠ا٭ذعال .28
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .98
()3اٯ.87 ١ٜ
( )4أْظط غٛض ٠اؿسٜس اٯ. 27 ١ٜ
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ٚقرٝس إٔ اٯ ١ٜجا٤ت خ اباّ يبين إغطاٚ ,ٌٝ٥يهٓٗا تأزٜب يًُػًٌُ
َٚسضغ ١ؾكٗٚ ١ٝعكا٥سٚ ١ٜن َٔ ,١َٝ٬جٗات:
ا٭ :ٍٚبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا ,ٌٝ٥إش تكسّ قٛي٘

تعاٍشكَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز( َ٘ٓٚ,)1ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ ابٔ َػعٛز :نٓت ضزٜـ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ عًٓ ٢اض ,ؾكاٍ يٜ : ٞابٔ أّٸ عبس ٌٖ ,تسض َٔ ٟأ ٜٔاتٸدصت
بٓ ٛاغطا ٌٝ٥ايطٖباْ .١ٝقًت  :اهلل ٚضغٛي٘ أعًِ.قاٍ ٗ :طت عً ِٗٝاؾبابط٠
بعس عٝػ ٢عً ٘ٝايػٜ ّ٬عًَُ ٕٛعاق ٞاهلل غبراْ٘ ,ؾػهب أٌٖ اٱّإ
ؾكاتً ِٖٛؾٗعّ أٌٖ اٱّإ ٬ث َطات ؾًِ ٜبلٳ َِٓٗ إ ّ٫ايكً,ٌٝ
ؾكايٛا  :إٕ ٗطْا هل ٤٫٪أؾْٓٛا ٚمل ٜبلٳ يًس ٜٔأذس ٜسع ٛإي ,٘ٝؾتعايٛا
ْتؿطٸم ٗ ا٭ضض إٍ إٔ ٜبعث اهلل ايٓيب ايصٚ ٟعسْا عٝػٜ ٢عٓ ٕٛقُٸساّ
ؾتؿطٸقٛا ٗ غريإ اؾباٍٚ ,أذس ٛا ايطٖباْ ,١ٝؾُِٓٗ َٔ ُػٸو بسَِٗٓٚ ٜ٘ٓ

َٔ نؿط ِ ,تٖ ٬ص ٙاٯ ١ٜشًَسَىْجَبَِّْٗخً اثْزَذَػٌُىَبَٓب ًَزَجْنَبىَب ػََِْْيِْْز(.)3()2

ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبصنط ٚج َٔ ٙٛتؿه ٌٝبين إغطا:ٖٞٚ ٌٝ٥
ا٭ : ٍٚبعث اهلل عع ٚجٌ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ضغْ ّ٫ٛبٝاّ َٔ ب.ِٗٓٝ
ايثاْْ : ٞع ٍٚايهتال عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬شنط ٙباَطأ ٠ككٛم.
ايثايث  :ف ٤ٞاٯٜات ايكطآْ ١ٝبصنط ايتٛضا ٠عً ٢م ٛايتعٚ ٌٝباَ٫طأ٠
 ٖٛٚايتٛضا.٠
ايطابع  :إجتُاع ايهتال ٚاٯٜات اؿػ ١ٝعٓس َٛغ ٢عً ٘ٝايػَٗٓ ,ّ٬ا
آ ١ٜايعكا.
اـاَؼ  :بعث ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ بعس َٛغ.٢
()1غٛض ٠ايبكط.63٠
()2غٛض ٠اؿسٜس .27
()3ايهؿـ ٚايبٝإ .152/13
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ايػازؽ  :عسّ ٚجٛز ؾرت ٠بٌ بعثَٛ ١غ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬بعث ١عٝػ ٢عً٘ٝ
ايػ ّ٬يبعث ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ايص ٜٔجاٚ٤ا بُٗٓٝا.
ايػابع  :بعث عٝػ ٢باٯٜات ايباٖطات.
 َٔٚإعحاظ آ ١ٜايبرث أْٗا شنطت ْع ٍٚايهتال عًَٛ ٢غٚ ,٢ف٤ٞ
ايبٓٝات يعٝػَ ,٢ع إٔ نٌ ٚاذس َُٓٗا جا ٤ايهتال ٚايبٓٝات ,قاٍ

تعاٍشًَُوَذْ ََبءًَُْْ ٌُٓعََ ثِبُْجَِّْنَبدِز ( ٗٚ ,)1عٝػٚ ٢ضز قٛي٘ تعاٍشهَبٍَ إِِِّٗ
ػَجْذُ اَُِّوِ آرَبِِٗ اٌُِْزَبةَ ًَََؼََِنِِ َٗجًِّْبز (.)2

ايثأَ  :تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ بتأٜٝس ٚتعهٝس عٝػ ٢ظرب ٌٝ٥يٝهَ ٕٛسز ّا
مساٜٚاّ يبين إغطا ٗ ٌٝ٥اهلسا ١ٜإٍ ايعٌُ بايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝتٛاضث
ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايتاغع  :ف ٤ٞايطغٌ َا  ٣ٜٛٗ ٫بٓ ٛإغطا ٗ ٌٝ٥ز٫ي ١عً ٢جٗاز
ا٭ْبٝا ٤يٝتعاٖسٚا َٓاظٍ اٱّإ ٚغبٌ ايٓحا ٗ ٠ايٓؿأتٌ.
ايثاْ : ١ٝإقاَ ١اؿح ١عً ٢ا٭َِ ايػابك ١عاَٚ ,١بين إغطا ٌٝ٥خاق١

بهثط ٠بعث ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ(.)3

ايثايث : ١إْتؿاع ايٓاؽ ْٝعاّ َٔ اـ ابات ايكطآْ ١ٝإٛجٗ ١إٍ بين
إغطاٖٚ ,ٌٝ٥صا اٱْتؿاع َ ًل ٚؾاٌَ يًٓاؽ ْٝعاّ ,ؾهإٔ نٌ خ ال
قطآْ ٞغٛض يًُٛجب ١ايهًٛ َٓ ٗ ,١ٝق٘ أَ ٚؿٗ , َ٘ٛيٝه ٕٛضَٓٛٚ ١عظ.١
ايطابع : ١خ ابات ايكطإٓ يبين إغطاٚ ٌٝ٥ز٫٫تٗا زع ٠ٛيًٓاؽ يٲغ,ّ٬
ٚؽؿٝـ عٔ إػًٌُ ٗ ايسعٚ ٠ٛاؾٗاز.

( )1غٛض ٠ايبكط.92 ٠
( )2غٛضَ ٠ط.30 ِٜ
()3فُع ايبٝإ .407/8
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هفهىم اٌَت

اٯ ١ٜبٝإ يعظْ ِٝعُت٘ تعاٍ عً ٢بين اغطاٚ ٌٝ٥أْٗا جا٤ت بعس اٱخباض
ايكطآْ ٞعٔ ْكض ؾطٜل َِٓٗ إٛا ٝل ٚإ قساَِٗ عًـ ٢ايتٓـاظع ٚايظًـِ ؾُٝـا
بٚ ِٗٓٝتتهُٔ اٯَ ١ٜعاْ ٞاٱذتحاد.
ٚتٓٗ ٢اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عٔ غًب ١اهل ٣ٛعً ٢ايٓؿؼ ٚاٱختٝاض ٚتسعٛ
إٍ قٗط ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهبٚ ١ٝإق٬ح اجملتُعات باٱغتعساز ايعاّ
يكب ٍٛاٯٜات ٚايرباٌٖ ٚاؿحخ ايػُا.١ٜٚ
ٚتصّ اٯ ١ٜخكً ١ايهرب ٚؽرب ٗ َؿَٗٗٛا عٔ ٚقٛف اهلٚ ٣ٛايعٓاز ٚضا٤
ضؾض ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يٓب ٠ٛايطغ ٍٛا٭نطّ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
نُا ت٪نس اٯْ ١ٜع ٍٚضٓ ١اهلل تعاٍ ٚبعث٘ يٮْبٝا ٤بايؿطا٥ض ٚايػٓٔ غٛا٤
ضن ٞايٓاؽ أ ٚمل ٜطض ؾ ط َِٓٗٚ( ,عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ أْ٘ قاٍ ٜ :ك ٍٛاهلل عع ٚجٌ :ايهربٜا ٤ضزاٚ ٞ٥ايعظُ ١إظاض ٟؾُٔ
ْاظعين ٗ ٚاذس َُٓٗا أيكٝت٘ ٗ ايٓاض(.)1
ٚجا ٤اؿسٜث ايكسغ ٞبكٝػ ١إهاضع ٖا ٜسٍ عً ٢أْ٘ قاْ ٕٛنًٗ ٞ
اٱضاز ٠ايتهٚ ,١ٜٝٓٛإٔ ايهربٜاٚ ٤ايرتؾع عً ٢ايٓاؽ فًب ١يًبٚ ٤٬قٓٛف
ايعصال.
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإٕ   أنطّ َٛغ ٢إش أْعٍ عً ٘ٝايهتال  ٖٛٚايتٛضاٚ ,٠ؾ٘ٝ
ؾهٌ ْٚعُ ١عً ٢بين إغطا.ٌٝ٥
ٚجا٤ت اٯ ١ٜيًتصنري بٗص ٙايٓعُٚ ١ايسع ٠ٛإٍ عسّ اؾرٛز بٗاٖٞٚ ,
َٔ أؾطاز َٚكازٜل إٝثام ٚ ,تتهُٔ َٛنٛعات٘ ٚأذهاَ٘.
ايثاْ : ١ٝشنط ذكٝك ١عكا٥س ٖٞٚ ١ٜعسّ ايٛقٛف عٓس ضغايَٛ ١غ ٢عً٘ٝ
ايػ ّ٬ؾبعث ١ا٭ْبٝاَ ٤تكً َٔ ١بعسٚ ,ٙاٯ ١ٜتسٍ ٗ َؿَٗٗٛا إٍ شّ ايصٜٔ
( )1ايسض إٓثٛض .141/9
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 َٕٛٓ٪ٜ٫بايطغا٫ت ٚإعحعات ايعكًٚ ١ٝاؿػ.١ٝ
ايثايث : ١مل ٜبسأ ايظًِ يٮْبٝا ٤بعسّ ايتكسٜل بطغاي ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,ؾكس غبل تهصٜب ا٭ْبٝا َٔ ٤بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػّ٬

قاٍ تعاٍشكَََِّٔب ؤَدَظَّ ػِْغََ ِٓنْيُْْ اٌُُْلْشَ هَبٍَ َْٖٓ ؤَْٗصَبسُِز(.)1

ايطابع : ١ايؿٗاز ٠ايػُا ١ٜٚيٓبَٛ ٠ٛغٚ ٢عٝػ ٢عًُٗٝا ايػٚ ,ّ٬بكا٤
ٖص ٙايؿٗاز ٠ذانط ٠بٌ ايٓاؽ ٚتتكـ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بتعهٝس ْٚكط ٠ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ َا مل وكٌ َثً٘ تعهٝس ٗ تأضٜذ
اٱْػاْ ١ٝإش ٜتً ٛإػًُْ ٕٛبأ ْع ٍٚايهتال عًَٛ ٢غٚ ٢عٝػٚ َٔ ٢ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإقطاض إػًٌُ بإٔ أخباض ايٓبٛات ايػابك ١ذل ٚقسم.
ايثاْ : ٞت ٠ٚ٬إػًٌُ ٭ْبا ٤ايطغٌ عً ٢م ٛايٛجٛل ٗ ايك٠٬
ايٛاجبٚ ١إٓسٚب.١
ايثايث  :تعاٖس ٚذؿظ إػًٌُ يٰٜات اييت تصنط ْبَٛ ٠ٛغٚ ٢عٝػ.٢
ايطابع :تًك ٞإػًٌُ ٕػأيْ ١ب ٠ٛا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ بايتكسٜل ٚايتػً.ِٝ
اـاَؼ  :تسبط إػًٌُ بككل ا٭ْبٝاٚ ,٤إقتباؽ إٛاعظ َٓٗا.
اـاَػ : ١يكس خًل اهلل عع ٚجٌ ايٓاؽٚ ,مل ٜرتنِٗ ٚؾأِْٗ ,بٌ
تؿهٌ بأَطَ ٜٔت٬ظٌَ.
ا٭ : ٍٚبعث ا٭ْبٝاٚ ,٤تتؿطع عٓ٘ َػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚف ٧ايٓيب بإعحعٚ ٠ايب ١ٓٝاييت ت٪نس قسم ْبٛت٘.
ايثاْ : ١ٝتكسٜل ايٓيب يٮْبٝا ٤ايػابكٌ.
ايثايث : ١عٌُ ايٓيب بايؿطٜع ١اييت جا ٤بٗا أ ٚاييت ناْت غا٥س َٔ ٠قبً٘,
بًرا نرب ٣نً ٖٞٚ ١ٝإٔ ايٓيب ايطغٜ ٍٛأت ٞبؿطٜع ,١أَا ايٓيب ؾاْ٘ ٜعٌُ
بايؿطٜع ١اييت جا ٤بٗا ايطغٚ ,ٍٛقس إْؿطز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بأْ٘ ضغ ٍٛمل ٜعٌُ بؿطٜع َٔ ١قبً٘ ٚيٝؼ َٔ ْيب بعسٜ ٙعٌُ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .52
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بؿطٜعت٘ بٌ عًُت بٗاشخَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(.)1

ٚٚضز عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ :عًُا ٤أَيت نأْبٝا ٤بين
إغطا ,)2(ٌٝ٥ؾإ قًت إٕ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬مل ٜعٌُ بؿطٜع ١ايػابك ١ي٘
ٚاؾٛال ْعِٚ ,يهٔ ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ تعاقبٛا بعس.ٙ
ايثاْ: ٞتٓع ٌٜايهتب َٔ ايػُاٚ ,٤ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚبٝإ قاْ ٕٛنً ٖٛٚ ٞإٔ ايٓيب ٜتًك ٢ا٭ٚاَط َٔ اهلل عع ٚجٌ

َ َٔ ٖٛٚعاْ ٞايطٓ ١اٱهل ١ٝبايٓاؽ ,قاٍ تعاٍشًٌَُْالَ كَعَُْ اَُِّوِ ػٌََُِْْْْ ًَسَدَْٔزُوُ
ًَؤََّٕ اَُِّوَ سَءًُفٌ سَدٌِْْز(.)3

ايثاَْ : ١ٝكاذب ١ايهتال ايػُاٚ ٟٚايٛذ ٞيًٓيب ,ؾ٬بس إٔ تتحً٢
َكازٜل ايٛذ ٞعٓس نٌ ْيب.
ايثايث٬َ : ١ظَ ١ايتٓع ٌٜيٲْػإ َٔ ذٌ ٖبٛط آزّ ٚذٛا ٤إٍ ا٭ضض
ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابع : ١ايٓاؽ ؾطع غٛا ٗ ٤ايتٓع ,ٌٜأ ٟإٔ ايتٓع ٌٜيٝؼ خاق ّا
با٭ْبٝاٚ ,٤يٝؼ بعض ايٓاؽ أؾهٌ ٚأقطل َٔ بعض يًتٓعٚ ٌٜايٌٓٗ َٓ٘,
ٚيهٔ ؾ طاّ َٔ ايٓاؽ ذحبٛا عٔ أْؿػِٗ ْعُ ١ايٌٓٗ َٔ ايتٓعٚ ٌٜايعٌُ
ب٘.
ايػازغ : ١جا َٔ ٤بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬إ ٓإ َٔ ايطغٌ أٚيٛا ايععّ
ُٖا عٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,تتابع َٔ بعس

َٛغ ٢أْبٝا ٤عً ٢ؾطٜعتَ٘ ,ع إٔ اٯ ١ٜجا٤ت بكٝػ ١اؾُع شًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ

ثَؼْذِهِ ثِبُشُّعَُِز ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
(َ)2ؿاتٝس ايػٝب .302/8
()3غٛض ٠ايٓٛض .20
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ا٭ : ٍٚإط٬م قؿ ١ايطغ ٍٛعً ٢ايٓيب َ ًكاّ بًرا ايبعثٚ ١ايطغائَ ١
عٓس اهلل تعاٍ.
ٚغٝأت ٗ ٞتؿػري اٯ ١ٜشنط عسز َٔ أْبٝا ٤بين إغطا َٔ ٌٝ٥بعس َٛغ٢
َثٌ زاٚز ٚغًُٝإ ٚظنطٜا ٚو.٢ٝ
ايثاْ : ٞإضاز ٠عٝػٚ ٢ايٓيب قُس عًُٗٝا ايػ ّ٬بًرا إٔ اٱ ٌٓ أقٌ
اؾُع.
ايثايث  :إؾاض ٠إٍ تعاقب ايطغٌ.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛج ٙٛايث ١ ٬خكٛقاّ ٚإٔ اٯ ١ٜجا٤ت ٗ َكاّ
اٱذتحاد.
ايطابع  ٗ :اٯ ١ٜؾٗازٝ ٚٚ ٠ك ١مسا ١ٜٚبإٔ عٝػ ٢ضغ َٔ ٍٛعٓس  عع
ٚجٌ.
اـاَؼ :تتهُٔ ضغاي ١عٝػ ٢ايتكسٜل ايصات ٞبٗإ ,ا جا ٤ب٘ َٔ
اٯٜات اؿػٚ ١ٝايس٫٫ت اييت ت٪نس قسم ْبٛت٘ ٗٚ ,ايتٓع ٌٜذها ١ٜعٔ

عٝػ٢شًَُٓصَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذََُّ ِْٖٓ اُزٌَّْسَاحِز(.)1

ايػازؽ  :تؿهٌ اهلل تعاٍ بتأٜٝس عٝػ ٢بطٚح ايكسؽ ٱ ٗاض َعامل
ايسْٚ ٜٔكطت٘ ٚٚقاٜت٘ َٔ ا٭شٚ ٣ايهٝس إٍ إٔ ٜتِ ضغايت٘ ٌٖٚ ,تسٍ اٯ١ٜ
بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢إ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬مل ٜكتٌ ٚمل ٜكًب ,٭ْٗا
أخربت عٔ ذك ٍٛايتأٜٝس ٚايٓكط ٠عً ٢م ٛاٱط٬م ,اؾٛال تسٍ عً٢
ذتُ ١ٝإْتكاض عٝػٚ ٢بٝإ ضغايت٘ ٚإقاَ ١اؿحٚ ١ايربٖإ عً ٢قسقٗا,
ٚٚجٛز أْكاض ٚأتباع ي٘.
ايػابع  :اٱخباض عٔ ذاٍ بين إغطا ٗ ٌٝ٥تًك ٞايطغٌ َٚا ٜأت ٕٛب٘ َٔ
عٓس  ؾُع ايبٓٝات ٚتأٜٝس ضٚح ايكسؽ ٫بس َٔ اٱغتحابٚ ١اٱَتثاٍ,
ٚٚيهٔ ؾطٜكا َٔ ايٓاؽ ٚاج٘ عٝػ ٢بايكسٚز ٚاٱعطاض.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .50
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 ٗٚاٯَ ١ٜسح يًص ٜٔقسٸقٛا بٓبٛت٘ ٚإتبعٚ ,ٙٛؾٗٝا ٓا ٤عً ٢إػًٌُ
يتكسٜكِٗ بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإتباع٘ ٚإختٝاض
ايؿٗاز ٠ؼت ضا ١ٜايتٛذٝس.
ايثأَ  :بٝإ ذكٝك ١عكا٥س ٖٞٚ ١ٜعسّ ايتٛاؾل بٌ إبازٚ ٨اهل,٣ٛ
خكٛقاّ بايٓػب ١٭ٚي٦و ايص ٜٔإؾرتٚا اؿٝا ٠ايسْٝا َٚايٛا إيٗٝا ٚضنٓٛا اٍ
ظٜٓتٗا.
ايتاغع  :ايًٚ ّٛايصّ عً ٢اٱغتهباض ٚايتحاٗ عٔ اؿل.
ايعاؾط  :ؾهس َا إضتهب ؾطٜل َِٓٗ َع ا٭ْبٝا ,٤إش تكػِ اٯ ١ٜؾعًِٗ
ٚقٝؼ تكطؾِٗ َع ا٭ْبٝا ٤إٍ قػٌُ:
ا٭ :ٍٚايتهصٜب ٚاٱعطاض عٔ ا٭ْبٝا.٤
ايثاْ :ٞقتٌ ا٭ْبٝا.٤
ٚإٕ نإ يؿظ ايكتٌ أعِ َٔ َباؾطت٘ ؾكس ٜه ٕٛبإغطا ٤ايػً إ بِٗ.
اؿاز ٟعؿط  :بٝإ جٗاز أْبٝا ٤بين إغطاٚ ٌٝ٥أِْٗ ٜبصي ٕٛايٛغع ٕٓع
إتباع ايٓاؽ اهل.٣ٛ

اٌَت لطف

يكس ؾطٸف اهلل عع ٚجٌ ا٭ْبٝا ٤بايٓبٚ ٠ٛايطغايَٚ ,١ع إٔ ؾطٜكاّ َٔ بين
إغطا ٌٝ٥قابًٛا ايطغٌ بعس َٛغ ٢بايتهصٜب أ ٚايكتٌ ,ؾإ اهلل عع ٚجٌ مل

ٜٓتكِ َِٓٗ ٜٚػتأقًِٗ َٔ ا٭ضض بٌ بعث قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يًٓاؽ ْٝعاّ  َِٗٓٚبٓ ٛإغطا , ٌٝ٥قاٍ تعاٍشإَِّٗب ؤَسْعَِْنَبىَ ثِبُْذَنِّ ثَشِريًا

ًَٗزِّشًاز(. )1
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبتصنريِٖ بايٓعِ اٱهل ١ٝعًٚ ,ِٗٝؾٗٝا زع٠ٛ
يًتساضىٚ ,تكطٜب يً اعٚ ,١جصل يٲّإ.
( )1غٛض ٠ايبكط.119 ٠
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 َٔٚاٱعحاظ ٗ ايبعث ١ايٓب ١ٜٛف ٧اٯٜات ايعكً ١ٝتعهٝساّ ٚتثبٝتاّ يٰ١ٜ
اؿػٚ ,١ٝتٝ ٛكاّ هلا ٜػتُط إٍ  ّٜٛايكٝاَ ,١ؾٗص ٙاٯ ١ٜي ـ إهل ٞببين
إغطاٚ ,ٌٝ٥نصا َهاَٗٓٝا ٚايتصنري بٗا ٚت ٠ٚ٬إػًٌُ هلا.
ٜٓ ٌٖٚركط ٖصا ايً ـ بأٜاّ تٓع ٌٜايكطإٓ ,يًع ّٚتكسٜل ٚإتباع بين
إغطا ٌٝ٥يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أّ أْ٘ أعِ.
اؾٛال ٖ ٛايثاْ ,ٞؾٗص ٙاٯ ١ٜغه ١طط ١ٜتسع ٛبين إغطا ٌٝ٥يٲغ,ّ٬
ٚت٪نس هلِ إٔ ايتكسٜل بٓب ٠ٛعٝػٚ ٢قُس عً ِٗٝايػ ّ٬ععّٚٚ ١اجب
ٚيٝؼ ضخك. ١
ٚجا ٤اـ ال يًرانط َٔ بين إغطاَ ٌٝ٥ع إٔ ايص ٜٔإغتهربٚا
ٚجرسٚا غريِٖ ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيتًك ٞاـ ال ايتهًٝؿ َٔ ٞغري إعتباض يًرتن١
ايثك ١ًٝاييت ٗ تهصٜب ضغاي ١ا٭ْبٝا ٤ٱضاز ٠اهلسا ١ٜإٍ غبٌ اٱّإٜٚ ,تًٛ
إػًُ ٕٛعً ٢م ٛايٛجٛل نٌ  ّٜٛعسَ ٠طات شاىْذَِٗب اُصِّشَاغَ أُُْغْزَوَِْْز(,)1

ؾحا٤ت آ ١ٜايبرث زع ٠ٛيًٓاؽ يًٓٗخ ايك ِٜٛايصٜ ٟكٛز إٍ ايػ١َ٬
ٚا٭َٔ ٗ ايٓؿأتٌ.

إفبضبث اٌَت

إبتسأت اٯ ١ٜبصنط ْع ٍٚايهتال عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػٚ,ّ٬إككٛز َـٔ
ايهتال ايتٛضاٚ ,٠إطاز َٔ ا٭يـ ٚاي( ٗ ّ٬ايهتال) ايعٗس ٚقـ نتال
ككٛم  ٖٛٚايتٛضا ٠نُا شنط َٛغ ٢عً ٘ٝايػـ ّ٬بكـؿ ١ايطغـٚ ٍٛإضاز٠

ا٭يـ ٚاي ّ٬ؾٝـ٘  ,قـاٍ تعـاٍ شكَؼَصَاَ كِشْػَإٌُْ اُشَّعُاٌٍَز (ْ ٗٚ ,)2عـت
ايتٛضا ٠بايهتال أَٛض:
ا٭ :ٍٚإنطاّ َٛغٚ ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥إٔ ايص ٟأْعٍ عً ٘ٝعًِ ٚأٚاَط
()1غٛض ٠ايؿاؼ.6١
()2غٛض ٠إعٌَ . 16

َعامل اٱّإ  /د 15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31
ٚأذهاّ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ .
ايثاْ :ٞتٛنٝس عظ ِٝايٓعُ ١اٱهل ١ٝعً ٢بين إغطا ٌٝ٥بإتٝإ ضغٛهلِ
ايهتال.
ايثايث :إقاَ ١اؿح ١عً ٢بين إغطا ٌٝ٥باٱخباض عٔ ْع ٍٚايهتال
ٚأذهاّ ايؿطٜع ١عًْ ٢ب.ِٗٝ
ايطابع :إٕ ايهتال ايص ٟأْعٍ عً ٢قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٖـٛ
شات غٓدٚ ١ٝمسا ١ٜٚايهتال ايص ٟأْعٍ عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػَ ّ٬ع ؾاضم
ٗ ت هاٌَ أذهاّ ايؿطٜع ٗ ١ايكطإٓ ,ؾاشا نإ بٓ ٛإغطا ٌٝ٥قس آَٓٛا بطغـاي١
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ؾُٔ بال ا٭ٚي ١ٜٛايك ع ١ٝإٔ َٛٓ٪ٜا بطغاي ١قُس قً٢
اهلل عً ٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإتباع٘ ْٚكطت٘.
اـاَؼ :تٛج ٘ٝايً ّٛيؿطٜل َٔ بين إغطا ٌٝ٥عً ٢إٜصإٛ ِٗ٥غ ٢عً٘ٝ

ايػ ٗٚ ,ّ٬ايتٓع ٌٜذها ١ٜعٔ َٛغ٢شَُِْ رُؤْرًَُٗنِِ ًَهَذْ رَؼٌََُِْٕٔ ؤَِِّٗ
سَعٌٍُُ اَُِّوِ إٌَُُِْْْْز(.)1

ّ ٌٖٚهٔ ايك ٍٛبإٔ اؾرٛز بايبؿاضات بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ َكازٜل ٖصا ا٭ش ,٣اؾٛال  ٫زي ٌٝعًٚ ,٘ٝايكسض إتٝكٔ ٖٛ
إٜصإٛ ِٗ٥غ ٢عً ٘ٝايػٚ َٔ ّ٬ج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚإقطاض طا٥ؿ َِٗٓ ١عً ٢اؾرٛز  ,نُا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜشاَْؼََ

َُنَب إَُِيًب ًََٔب َُيُْْ آُِيَخٌز(ٚ,)2ؽًؿِٗ عٔ ْكطت٘ ٚإعاْت٘ ٗ قتاٍ اؾباض.ٜٔ
ايثاْ :ٞايهٝس ٚإهط اـبٝث ايصٚ ٟجٗ٘ بعض ايط٩غإٛ ٤غ ٢عً٘ٝ

ايػ ,ّ٬ؾكس ض( ٟٚإٔ قاض ٕٚزؽ إي ٘ٝاَطأ ٚ ٠ظعِ أْ٘ ظْ ٢بٗا)(.)3
()1غٛض ٠ايكـ . 5
()2غٛض ٠ا٭عطاف .138
()3فُع ايبٝإ .279 /9
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ايثايث :ضَْ ٞاعَٛ َِٗٓ ١غ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬با٭زضْ ٖٞٚ ,٠ؿدٗ ١
اـك. ١ٝ
 َ٘ٓٚاؿسٜث :إٕ بين إٍغطا ٌٝ٥ناْٛا ٜكٛي ٕٛإٕ َٛغ ٢آزض َٔ أجٌ أْ٘

نإ ٜ ٫ػتػٌ إٚ ٫ذسٚ ) ٙؾْ ٘ٝعٍ قٛي٘ تعاٍشالَ رٌٌٌَُُٗا ًَبَُّزَِّٖ آرًَْا
ٌُٓعََز(.)1

ايػازؽ  :ايتصنري ببؿاضَٛ ٠غ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ايتٛضا ٠بايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ إخباض َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬عٔ
بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾطع ايهتال ايٓاظٍ َٔ ايػُا,٤
ٚجع.َ٘ٓ ٤

ٚبعس شنط ْعُْ ١ع ٍٚايهتال َٔ ايػُا ٤عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬جا٤
ايؿ ط ايتاي َٔ ٞاٯ ١ٜباٱخباض عٔ إتباع٘ بايطغٌ ,ؾٌٗ ٖٓاى قً ١بٌ
ا٭َط ٌٖٚ ,ٜٔجا ٤ايهتال ايص ٟأْعٍ عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػّ٬
باٱخباض ٚايبؿاض ٠بايطغٌ.
اؾٛال ْعِ َٔ ٖٛٚ ,ؾهٌ اهلل تعاٍ عً ٢بين إغطاْٚ,ٌٝ٥عُٚ ١عٕٛ

هلِ يتًك ٞا٭ذهاّ بايطنا ٚايكب ٗٚ ,ٍٛقٛي٘ تعاٍشًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْذِهِ

ثِبُشُّعَُِز ذح ١بًع ّٚايتكسٜل بٓب ٠ٛا٭ْبٝا ٤ايص ٟجاٚ٤ا َٔ بعس َٛغ٢
 َِٗٓٚايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚمل تصنط اٯ ١ٜا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔتكسّ ظَاِْٗ عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬٭ْٗا
جا٤ت يًرح ١عً ِٗٝيتكسٜكِٗ بٓبٛت٘ زَ ٕٚا بعس َٔ ٙايطغٌ.
 َٔٚاٯٜات إٔ ايطغٌ أٚي ٞايععّ اـُػ ١إ ٓإ قبٌ ظَإ َٛغ ٢عً٘ٝ
ايػُٖٚ ّ٬ا ْٛح ٚإبطاٖٚ ,ِٝإ ٓإ بعس َٛغُٖٚ ٢ا عٝػٚ ٢قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,اـاَؼ َٖٛ ٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
()1غٛض ٠ا٭ذعال .69

َعامل اٱّإ  /د 15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33
ٚجا٤ت اٯ ١ٜباٱؾاض ٠إٍ يع ّٚاٱّإ بطغاي ١عٝػ ٢عً ٘ٝايػ,ّ٬
ٚقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,٭ْٗا ٚضزت يٲذتحاد عً ٢أَ َٔ ١أٌٖ

ايهتال نُٔ إذتحاد ايكطإٓ عً ٢ايٓاؽ ْٝعاّ ,قاٍ تعاٍشىَزَا ثََْبٌٕ

ُِِنَّبطِ ًَىُذًٍ ًٌََْٓػِظَخٌ ُُِِْٔزَّوِنيَز(.)1
ٚقرٝس إٔ اٯ ١ٜجا٤ت خ ال يبين إغطا ٌٝ٥إ ٫أْٗا زع ٠ٛيًٓاؽ ْٝع ّا
يًتكسٜل بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,آٜات اهلل.

الصلت بني أول وآخر اٌَت

جا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾًُ ١اـرب ٖٞٚ ,١ٜذحْٚ ١كط َٔ اهلل عع ٚجٌ
ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يتأنٝس ضغايت٘ ٚتًك ٘ٝايتٛضا َٔ ٠عٓس اهلل عع ٚجٌٚ ,يكس
ْكط اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإَ ٗ ٌَٓ٪عطن١

بسض بإ٥٬هَ ١سزاّ ,قاٍ تعاٍ شإِرْ رَوٌٍُُ ُُِِْٔؤِْٓنِنيَ ؤَُْٖ ٌَّْلٌَُِْْْ ؤَْٕ ُِّٔذًَُّْْ
سَثٌُُّْْ ثِضَالَصَخِ آالَفٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِز (.)2

ٚجاْ ٤كط اهلل عع ٚجٌ ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػ ٗ ّ٬إكاّ بٗص ٙاٯ ١ٜايهطّ١
بإٔ أخرب اهلل عع ٚجٌ بإْعاٍ ايهتال عًٚ ,٘ٝؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإْ٘ ذح ١بإٔ َعحع ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
عكً.١ٝ
ايثاْْ : ١ٝكط ٠ا٭ْبٝاَ ٤عحع ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث : ١إسز ٗ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝبام إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١يت ٠ٚ٬إػًٌُ هلا ٗ
نٌ ظَإٚ ,غ ١َ٬ايكطإٓ َٔ ايترطٜـ.
ايطابع : ١عَُٓ ّٛاؾع ْكط ٠ا٭ْبٝاٚ ٤تػؿٗٝا يًٓاؽ ْٝعاّ ,قاٍ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .138
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .124
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تعاٍشؤًَُُْئِيَ اَُّزَِّٖ ىَذٍَ اَُِّوُ كَجِيُذَاىُْْ اهْزَذِهِز(.)1

 ٗٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًٌُ يٲّإ بايتٛضاٚ ٠ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابكَ ١ثًُا
 َٕٛٓ٪ٜبايكطإٜٓ ٫ٚ ,كابًٛا بين إغطا ٌٝ٥بإثٌ ؾِٗ آَٓٛا بايتٛضاٚ ٠جرسٚا
بايكطإٓٚ ,يهٔ إػًٌُ  َٕٛٓ٪ٜبايتٛضاٚ ٠ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا ١ٜٚنًٗا.
ِ أخربت اٯ ١ٜبٛجٛز ضغٌ جاٚ٤ا َتعكبٌ ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬نًِٗ
ٜتًك ٕٛايٛذ َٔ ٞعٓس اهللٜٚ ,سع ٕٛايٓاؽ إٍ اٱغٚ ّ٬ؾ ٘ٝؾاٖس عً٢
ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ ببين إغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاّ ,٭ٕ نٌ بعثْ ١يب ضٓ١
َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜاْٗا مل تكٌ (ٚقؿٓٝا بعس ٙبا٭ْبٝاٚ) ٤ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚايطغ ٍٛأخل َٔ ايٓيبَٚ ,طتب ١ايطغاي ١أعًَ َٔ ٢طتب ١ايٓب٠ٛ
َٚتأخط ٠عٓٗا ظَاْاّ بًرا ؾدل ايٓيب ؾٝبًؼ ايٓب ٠ٛأ. ٫ٚ
ايثاْ : ١ٝتٛنٝس عظَٓ ِٝعي ١ا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔبعثِٗ اهلل يبين إغطاٚ ٌٝ٥يعّٚ
ايتكسٜل بِٗ ,ؾُِٓٗ َٔ ٜط ٣إًو ٜٚػُع ايٛذٜ َٔ َِٗٓٚ ,ٞػُع َٔ
غري إٔ ٜط.٣
ايثايث : ١إقاَ ١اؿح ١عً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥يع ّٚايتكسٜل با٭ْبٝا ٤عً ٢مٛ
ايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ٞاجملُٛع ٗٚ ,ٞعٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ضز قٛي٘

تعاٍشًَسَعٌُالً إََُِ ثَنِِ إِعْشَائََِْ ؤَِِّٗ هَذْ َِئْزٌُُْْ ثِأَّخٍ ِْٖٓ سَثٌُِّْْز(.)2

ايطابع :١زع ٠ٛبين إغطا ٌٝ٥إٍ ايتسبط َعحعات ا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔبعثٛا بعس
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬

ٚايكً ١بٌ أ ٍٚاٯٚ , ١ٜقٛي٘ تعاٍ شًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ثِبُشُّعَُِز َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ :ٍٚعسّ تطى ايٓاؽ َٔ غري ضغْ ٍٛيب ٜسع ِٖٛإٍ اهلل ؾرتَٔ ٠
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .90
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .49
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ايعَإ.
ايثاْ :ٞايطغاي ١اي٬ذك ١تٛنٝس يًطغاي ١ايػابك ,١ؾايطغٌ ايص ٜٔجاٚ٤ا بعس
َٛغ ٢عً ٘ٝايػٜ ّ٬سع ٕٛيًتكسٜل بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػْٚ ّ٬ع ٍٚايتٛضا٠
عً َٔ ٘ٝعٓس اهلل.
ايثايث :بٝإ َٓعيَٛ ١غ ٢عً ٘ٝايػَ ٗ ّ٬طاتب ايٓبَٛٚ ,٠ٛنٛعْ ١ٝعٍٚ

ايتٛضا َٔ ٠عٓس اهلل ,قاٍ تعاٍشإَِّٗب ؤَٗضَُْنَب اُزٌَّْسَاحَ كِْيَب ىُذًٍ ًٌَُٗسٌز(.)1

ايطابع :تٛنٝس ايؿهٌ اٱهل ٞايعظ ِٝعً ٢بين إغطا ٌٝ٥ببعثَٛ ١غ ٢عً٘ٝ
ايػٚ ,ّ٬ف ٤ٞايطغٌ تباعاّ َٔ بعسٚ ٙإٕ مل ٜأتٹ بعض ايطغٌ بؿطا٥ع
َبتسع ,١إ ٫إٔ ٚجٛز ايٓيب ٚايطغ ٍٛبٌ ٗطاْ ِٗٝزع ٠ٛمساَ ١ٜٚتحسز٠
يعباز ٠اهللَٓٚ ,اغب ١نطّ ١يهٜ ٞط ٣بٓ ٛإغطا ٌٝ٥إعحعات اؿػٚ ١ٝايؿٛاٖس
اييت تسٍ عًٚ ٢جٛل اٱّإ ٚإتباع ا٭ْبٝاٚ ,٤تًك ٞايبؿاضات بايكب.ٍٛ
ٚوتٌُ َٛنٛع َٚهإ ف ٤ٞايطغٌ ايص ٜٔجاٚ٤ا بعس َٛغ ٢عً٘ٝ
ايػٚ ّ٬جٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚإِْٗ جاٚ٤ا ـكٛم بين إغطا.ٌٝ٥
ايثاْ : ٞناْٛا ٗ بين إغطاٚ ٌٝ٥يهٔ زعٛتِٗ يًٓاؽ ناؾ.١
ايثايث  :ايتعسز ٚايتباَ ٗ ٜٔهإ ٚق ّٛايطغٌ.
ايطابع  :إعٓ ٢ا٭عِ ٖٛٚ ,تعسز ايطغـٌ ٗ بـين إغـطا ٌٝ٥بعـس َٛغـ,٢
ٚتعــسزِٖ يٮَــِ ا٭خــطَ ٣ــع نثــط ٠ا٭ْبٝــا ٤ع ٓــس بــين إغــطا ٌٝ٥عًــ ٢مــٛ

اـكٛم ْ َٔ ٖٛٚعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا ,ٌٝ٥قاٍ تعاٍشَّبثَنِِ
إِعْشَائََِْ ارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ اَُّزِِ ؤَْٗؼَْٔذُ ػٌََُِْْْْ ًَؤَِِّٗ كَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز(.)2
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ,ٙٛاهلل ٚاغع نطٚ ,ِٜإ نإ اٖط اٯ١ٜ
()1غٛض ٠إا٥س.44 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.122 ٠
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٪ٜنس إضاز ٠ايطغٌ ايص ٜٔجاٚ٤ا يبين إغطا ٌٝ٥عً ٢م ٛاـكٛم يبٝإ
ؾهٌ اهلل عًٚ ,ِٗٝيًرح ١ؾٜ ٬ػت ٝع ٕٛايك ٍٛبٛجٛز ؾرت ٠بٌ َٛغ٢
ٚعٝػ ٢خاي َٔ ١ٝا٭ْبٝاٚ ,٤ايتعسز َٔ ايهً ٞإؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعً٢
َطاتب َتؿاٚت.١

ٜٚسٍ تعاقب ا٭ْبٝا ٤عً ٢قاضبتِٗ يًترطٜـ ٚ ,وتٌُ قٛي٘ تعاٍ شًَآرَْْنَب

ػِْغََ اثٖ َٓشََّْْ اُْجَِّْنَبدِز ٚجٌٗ:
ا٭ : ٍٚإٕ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ىطد بايتدكل َٔ ايطغٌ ايصٜٔ

شنطتِٗ اٯ ١ٜشًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ثِبُشُّعَُِز.

ايثاْ : ٞإْ٘ َٔ ع ـ اـام عً ٢ايعاّٚ ,إٕ عٝػ ٢عً ٘ٝايػَٔ ّ٬
ايطغٌ ايص ٜٔبعثِٗ اهلل عع ٚجٌ بعس َٛغ.٢
 ٫ٚتعاضض بٌ ايكٛيٌٚ ,يٝؼ َٔ مثط ٠يًتبا ٜٔبُٗٓٝا ,ؾتسٍ اٯ ١ٜعً٢
نثط ٠ايطغٌ ايص ٜٔبعثِٗ اهلل عع ٚجٌ بعس َٛغٚ ,٢نإ عٝػ ٢عً ٘ٝايػّ٬
ْبٝاّ ضغ.ّ٫ٛ
ٚبٓٝت اٯ ١ٜإٓعي ١ايعظ ١ُٝيعٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بٌ ايطغٌٚ ,نٝـ إٔ اهلل
عع ٚجٌ خك٘ بايبٓٝات ٚايس٫٫ت ايٛانرات ,نإذٝا ٤إٛتٚ ٢إبطا٤
ا٭نُ٘ ٚا٭بطمٚ ,أٜس ٙاهلل ظربٚ ,ٌٜؾ ٘ٝذح ٗ ١يع ّٚايتكسٜل بطغاي١
عٝػ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٚشنط إ ضٚح ايكسؽ نإ َع عٝػ َٔ ٢قػط ٙمل ٜؿاضق٘ ٗ ذٝات٘ نًٗا,

قاٍ تعاٍشًَآرَْْنَب ػِْغََ اثٖ َٓشََّْْ اُْجَِّْنَبدِ ًَؤََّّذَْٗبهُ ثِشًُحِ اُْوُذُطِز(.)1

ٚبعس إٔ بسأت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾًُ ١اـرب ١ٜإْتكًت إٍ قٝػ ١اؾًُ١
اٱْؿا ١ٝ٥بكٝػ ١اـ ال بًػ ١ايًٚ ّٛايصّ ٗ نٝؿَ ١ٝكابً ١ا٭ْبٝا ,٤ؾُتَ ٢ا
جا ٤ايطغَ ٍٛا ىايـ اهلٚ ٣ٛذب ايسْٝاٚ ,قاّ بايسع ٠ٛإٍ اهلل ٚاؿث
()1غٛض ٠ايبكط.253 ٠
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عً ٢إتٝإ ايعبازات ٚايتهايٝـ أقسّ ؾطٜل عً ٢قتً٘ َثٌ وٚ ٢ٝظنطٜا ,أٚ
تهصٜب٘ ٚإْهاض ْبٛت٘ نُا ٗ عٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
إٕ عً ١ايتكسٜل َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ٖٞ ّ٬أْ٘ ضغ َٔ ٍٛاهللٖٚ ,ص ٙايعً١
تٓ بل عً ٢ايطغٌ ايص َٔ ٜٔبعسٖ ,ٙا ٜؿٝس ٚذس ٠إٛنٛع ٗ تٓكٝس إٓاط
ٚيع ّٚايتكسٜل بهٌ ايطغٌ ايص ٜٔجاٚ٤ا َٔ بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػّ٬
خكٛقاّ ٚاِْٗ ٜأت ٕٛباٯٜات ٚايرباٌٖ ايساي ١عً ٢قسم ْبٛتِٗ.

التفسري الذاتً

جا٤ت ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜغٝام بٝإ ْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا,ٌٝ٥
ٚي ؿ٘ تعاٍ ٗ تكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ اي اعٚ ١ايك٬حٚ َٔ ,ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعث َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ضغ ّ٫ٛإٍ بين إغطا ,ٌٝ٥إٕ شنط بعث١
َٛغ ٢عً ٘ٝايػْ ٗ ّ٬ظِ ٚشنط ْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا ٌٝ٥ؾاٖس
عً ٢إٔ ْبٛت٘ ْعُ ١عظ ١ُٝعً ,ِٗٝهب إٔ ٜكابًٖٛا بايؿهط ٚايثٓا ٤عً ٢اهلل
عع ٚجٌ.

ٜٚتحًٖ ٢صا ايؿهط بتكسٜك٘ ٚإتباع٘ٚ ,يٝؼ إٜصا , ٙ٤قاٍ تعاٍ شًَإِرْ هَبٍَ

ٌُٓعََ ُِوٌَِْٓوِ َّبهٌَِّْ َُِْ رُؤْرًَُٗنِِز(.)1
ٚيكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ َٛغ ٢ضا٥ساّ ٚإَاَاّ يبين إغطا ٗ ٌٝ٥ايٓحأَ ٠
آٍ ؾطعَ ٕٛا ضظق٘ َٔ إعحعات.
ايثاْْ :ٞع ٍٚايتٛضا ٠عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يكٛي٘ تعاٍ ٗ أ ٍٚاٯ١ٜ

قٌ ايبرث شًَُوَذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَ ز ٚؾ ٘ٝبٝإ يعظ ِٝايٓعُ ١اٱهل ١ٝعً٢
بين إغطا ٌٝ٥بٓع ٍٚايتٛضاَٚ ,٠ا ؾٗٝا َٔ ا٭ذهاّ ٚايػٓٔٚ ,يع ّٚايعٌُ
بٗاٚ ,عسّ ايتدًـ عُا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
( )1غٛض ٠ايكـ . 8
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ٚجا٤ت اٯٜات بتػُ ١ٝايكطإٓ بايهتال ,قاٍ تعاٍ شرَُِيَ اٌُِْزَبةُ الَ سَّْتَ كِْوِ
ىُذًٍ ُُِِْٔزَّوِنيَز(.)1
ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيبين إغطا ٌٝ٥يًعٌُ َهاٌَ ٚأذهاّ ايكطإٓ.
ايثايث  :تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ بتعاقب ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ عً ٢بين إغطاٌٝ٥

َٔ بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ٖٛٚ ,ّ٬عَُٛات قٛي٘ تعاٍ شكَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ
اُْؼَبَُِٔنيَز َٔ جٗات:

ا٭ : ٍٚنثط ٠ايص ٜٔبعثِٗ اهلل عع ٚجٌ إٍ بين إغطاَ ٌٝ٥بؿطٜٔ
َٓٚصض.ٜٔ
ايثاْ : ١ٝف ٤٫٪ٖ ٧ا٭ْبٝا ٤بعس ايطغَٛ ٍٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايثايثَ : ١ع قٝاّ بين إغطا ٌٝ٥بكتٌ أ ٚتهصٜب ؾطٜل َٔ ا٭ْبٝا ,٤ؾإ اهلل
عع ٚجٌ مل وحب عِٓٗ ٖص ٙايٓعُ ١ايعظ.١ُٝ
ايطابع : ١نإ ف ٧ا٭ْبٝا ٤إٍ بين إغطا ٌٝ٥عً ٢م ٛايتتابعٚ ,يٝؼ َٔ
ؾرت ٠بٌ َٛغٚ ٢ب َٔٚ ,ِٗٓٝاٯٜات ٗ َٛنٛع ايٓب ٗ ٠ٛبين إغطا ٌٝ٥إٔ
ضظم اهلل عع ٚجٌ ٖاض ٕٚايٓب ٠ٛبسعاَٛ ٤غ ٗٚ ٢أٜاَ٘ يٝه ٕٛي٘ ٚظٜطاّ,

قاٍ تعاٍ شعَنَشُذُّ ػَعُذَىَ ثِإَخِْيَز(.)2

اـاَػ : ١مل تكٌ اٯٚ( ١ٜقؿٓٝا َٔ بعس ٙبا٭ْبٝا )٤بٌ شنطت ايطغٌ ِٖٚ
أخل َٔ ا٭ْبٝا ٤ؾهٌ ضغْ ٍٛيب ٚيٝؼ ايعهؼ.
ٚيؿظ (ضغٌ) ٗ اٯ ١ٜعٓٛإ يبٝإ ؾهٌ اهلل عً ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥إٔ اهلل
عع ٚجٌ ٜبعث هلِ ايطغٌ ايصٜ ٜٔأت ٕٛبايؿطا٥ع ٚا٭ذهاّٜٚ ,ؿٌُ ٖصا
ايًؿظ ا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔبعثِٗ اهلل يبين إغطا.ٌٝ٥

( )1غٛض ٠ايبكط.2 ٠
( )2غٛض ٠ايككل . 35
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ٚعً ٢ؾطض إضاز( ٠ايطغٌ) عً ٢م ٛاـكٛم ٗ اٯ ١ٜؾاْٗا  ٫تسٍ
عً ٢عسّ بعث ا٭ْبٝا ٤بٌ ايطغٌ ,بٌ جا٤ت اٯ ١ٜيًُعٓ ٢ا٭عِ ٚز٫ي١
نثط ٠ا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔبعثِٗ اهلل عع ٚجٌ إٍ بين إغطا َِٗٓٚ ٌٝ٥ايطغٌٚ ,إٔ
تعسز ايطغٌ إٍ بين إغطا ٌٝ٥ؾهٌ إناٗ عًٚ ِٗٝعً ٢ايٓاؽ .
 ٌٖٚؾَ ٘ٝكسَ ١يبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,اؾٛال
ْعِٕ ,ا ٪ٜغػ٘ ٖ ٤٫٪ا٭ْبٝا َٔ ٤ايسع ٠ٛإٍ إتباعٜ٘ٚ ,تعاٖس ْ٘ٚبايعٌُ
بايتٛضاٚ ٠أذهاّ ايؿطٜع.١
ايطابع  :بعثْ ١يب اهلل عٝػ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
اـاَؼ  :ف ٧عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بإعحعات ايباٖطات َٔ إذٝا ٤إٛت٢
ٚإبطا ٤ا٭نُ٘ ٚا٭بطمٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيبين إغطا ٌٝ٥يًٗساٚ ١ٜاٱّإٚ ,تًو
إعحعات ْعُ ١عظ ١ُٝعً ٢بين إغطا ,ٌٝ٥ؾًٝؼ عٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ذسٙ
ٖ ٛإككٛز بتًو اٯٜات ,ؾإككٛز بٓ ٛإغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاّ ,ؾِٗ ؾطع
غٛاَ ٤عحعات ا٭ْبٝا.٤
ايػازؽ ْ :ػب ١ايبٓٝات إٍ اهلل عع ٚجٌ ٚأْ٘ ٖ ٛايص ٟآتاٖا عٝػ ٢زع٠ٛ
إٍ عُ ّٛبين إغطا ٌٝ٥يعسّ اٱؾتتإ بٓب ٠ٛعٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ َٔ ّ٬جٌٗ:
ا٭ : ٍٚذث بين إغطا ٌٝ٥عً ٢عسّ اؾرٛز بٓبٛت٘ ٚتهصٜب٘ٚ ,إغطا٤
ايػً إ ب٘.
ايثاْ ْٞٗ :ٞايٓكاض ٣عٔ ايػً ٗ ٛعٝػٚ ,٢اٱخباض بأْ٘ يٝؼ ضباّ ٚإهل ّا
بٌ ٖ ٛعبس اهلل عع ٚجٌ آتا ٙايبٓٝات ٗٚ ,ايتٓع ٌٜذها ١ٜعٔ عٝػ ٢عً٘ٝ

ايػ ّ٬شهَبٍَ إِِِّٗ ػَجْذُ اَُِّوِ آرَبِِٗ اٌُِْزَبةَ ًَََؼََِنِِ َٗجًِّْبز(.)1
تطٕ ٣اشا قايت اٯ( ١ٜعٝػ ٢ابٔ َط. )ِٜ

( )1غٛضَ ٠ط. 30 ِٜ
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اؾٛال ؾ ٘ٝتٛنٝس ؿكٝك ١أْ٘ ٚيس َٔ غري أل ٗ آَٚ ١ٜعحع َٔ ٠عٓس اهلل,
ٚ٭ْٗا َهطَ ١ي٘ ٚ٭َ٘ ُٓع َٔ إعاضنٚ ,١تسؾع ايؿو ٚأغبال ايطٜب
ٚؼتٌُ ٖص ٙاٯٚ ١ٜجٌٗ:
ا٭ :ٍٚآ٫ٚ ١ٜز ٠عٝػ َٔ ٢غري أل َٔ ايبٓٝات اييت شنطتٗا اٯ ١ٜبكٛي٘

تعاٍ شًَآرَْْنَب ػِْغََ اثٖ َٓشََّْْ اُْجَِّْنَبدِز(.)1

ايثاْ :ٞإْٗا يٝؼ َٔ ايبٓٝات اييت شنطتٗا اٯ.١ٜ
اؾٛال ٖ ٛايثاْ,ٞأ ٟإٔ تًو اي٫ٛزَ ٠عحع ٠أخط ٣قا ١ُ٥بصاتٗا غري
ايبٓٝات اييت آتاٖا اهلل عع ٚجٌ ي٘ٚ ,ايظاٖط ٖٓاى قً ١بٌ ٫ٚزت٘ َٔ غري
أل ٚإذٝا ٘٥إٛت ٖٛٚ ٢غط َٔ أغطاض ْؿذ اهلل عع ٚجٌ َٔ ضٚذ٘ ٗ َطِٜ

قاٍ تعاٍ شكَنَلَخْنَب كِْيَب ِْٖٓ سًُدِنَبز(ٚ ,)2قس ٜؿهٌ عً ٘ٝبإٔ آزّ ْؿذ اهلل عع
ٚجٌ ؾ َٔ ٘ٝضٚذ٘ ٚمل ٜٛيس ٗ ضذَِٚ ,ع ٖصا مل تهٔ عٓس ٙآ ١ٜإذٝا٤
إٛت َٔ ٢أ٫ٚز.ٙ
ٚاؾٛال جا ٤إذٝا ٤عٝػ ٢يًُٛت ٢آ ١ٜبٚ ١ٓٝضٓٚ ١ؾه ّ٬عًٚ ٘ٝعً ٢بين
إغطاٚ ,ٌٝ٥زع ٠ٛهلِ يٲّإٚ ,نإ يًٓؿذ َٛنٛعٖ ٗ ١ٝص ٙاٯ ١ٜبؿهٌ اهلل
عع ٚجٌٚ ,قس ضظم اهلل آزّ غحٛز إ٥٬ه ١ي٘ٚ ,ايػهٔ ٗ اؾٓ ١قاٍ تعاٍ

شًَهُِْنَب َّبآدَُّ اعٌُْْٖ ؤَْٗذَ ًَصًََُْيَ اُْجَنَّخَز(.)3

ٚبعس شنط اٯ ١ٜيًٓعِ اييت تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ بٗا عً ٢بين إغطا ٌٝ٥قاٍ

تعاٍ شكٌَََُِّٔب ََبءًَُْْ سَعٌٌٍُز ٖا ٜسٍ عً ٢إضاز ٠يػ ١اـ ال ٗ اٯ ١ٜنًٗا ٚإ
بساٜتٗا جا٤ت يتصنري بين إغطا ٌٝ٥بايٓعِ.
ٚؼتٌُ اٯٚ ١ٜجٌٗ:
( )1غٛض ٠ايبكط. 87٠
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا. 91 ٤
()3غٛض ٠ايبكط.35 ٠
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ا٭ٜ :ٍٚأت ٞبعض ايطغٌ َا تْٗ ٟٛؿٛؽ بين إغطا.ٌٝ٥
ايثاَْ :ٞا ٜأت ٞب٘ ايطغٌ عً ٢قػٌُ ,قػِ َٛاؾل هل ٣ٛؾطٜل َٔ بين
إغطاٚ ,ٌٝ٥قػِ غري َٛاؾل هلٛاِٖ.
ايثايث :يٝؼ يَٰ ١ٜؿٗ ّٛؾ ٬تعين بإٔ َٔ ايطغٌ َٔ ٜأتَ ٞا تٗ٣ٛ
ْؿٛؽ بين إغطا.ٌٝ٥
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ؾ ٬تسٍ اٯ ١ٜعً ٢ف ٧ايطغٌ َا تٗ ٣ٛايٓؿٛؽ
بػري َطنا ٠اهلل ٚيهٓٗا جا٤ت يبٝإ عً ١قسٚز ؾ ط َٔ ايٓاؽ عٓسَا ٜأتٞ
ايطغ ٍٛبايتهايٝـ ٚايعبازات ايؿاقٚ ,١زعٛتِٗ يكتاٍ ايظإٌ.
ٚقس جا٤ت اٯ ١ٜبث ١ ٬أؾعاٍ قبٝر:ٖٞ ١
ا٭ : ٍٚاٱغتهباضٚ ,عسّ ايتػًَ ِٝعحعات ايٓبٚ ,٠ٛجا٤ت آٜات ايكطإٓ

بايٛعٝس يًصٜ ٜٔػتهرب ٕٚعٔ طاع ١اهلل  ,قاٍ تعاٍشًَاَُّزَِّٖ ًَزَّثٌُا ثِأَّبرِنَب
ًَاعْزٌَْجَشًُا ػَنْيَب ؤًَُُْئِيَ ؤَصْذَبةُ اُنَّبسِز(.)1
ايثاْ : ٞتهصٜب ؾطٜل َٔ ا٭ْبٝا.٤

ايثايث  :قتٌ ؾطٜل َٔ ا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔبعثِٗ اهلل عع ٚجٌ يًبؿاض٠

ٚاٱْصاضٚ ,قٛي٘ تعاٍ شًَكَشِّوًب َّوْزٌَُُِٕز زي ٌٝعً ٢إضاز ٠عسز َٔ ا٭ْبٝا٤
ايػابكٌ ٚيٝؼ خكٛم ايطغٌ َِٓٗ ,٭ٕ آٜات ايكطإٓ شنطت ٚقٛع ٖصا
ايكتٌ عً ٢ا٭ْبٝا ٤قاٍ تعاٍ شًَّوْزٌَُُِٕ اُنَّجِِّْنيَ ثِـَْْشِ اُْذَنِّز(.)2
ٚوتٌُ َٛنٛع اٱغتهباض ٗ اٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ شْب ٚإ ِ بصات٘.
ايثاْ :ٞإْ٘ شْب َٚكسَ ١يًتهصٜب ٚايكتٌ.
ايثايث :إْ٘ َكسَ ١يًٛقٛع بايصْب ٚإعكٚ ١ٝايتعس ٟعً ٢ا٭ْبٝا.٤
()1غٛض ٠ا٭عطاف .36
( )2غٛض ٠ايبكط.61 ٠
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ايطابع :اٱغتهباض بطظر ز ٕٚايتسبط باٯٜات.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛج , ٙٛؾُكابً ١ايطغٌ باٱغتهباض َعك١ٝ
ٚجرٛزٚ ,جا٤ت آٜات ايكطإٓ بصّ اٱعطاض ٚايتحاٗ عٔ آٜات اهلل ٗٚ ,

اٱذتحاد عً ٢ايهؿاض غاع ١قبض أضٚاذِٗ  ,قاٍ تعاٍشًًَُنزُْْ ػَْٖ آَّبرِوِ
رَغْزٌَْجِشًَُٕز(.)1

هي غبٌبث اٌَت
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايتٛنٝس عًْ ٢بَٛ ٠ٛغٚ ,٢بٝإ ٝ ٚؿ ٚ َٔ ١ا٥ـ ْب ٠ٛقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٖٞٚايتكسٜل بايطغا٫ت اييت جا٤ت قبً٘.
 َٔٚايً ـ اٱهل ٞإٔ ٖص ٙايٝ ٛؿ ١يٝػت َٔ ايػٓٚ ١ذسٖا بٌ َٔ
ايتٓع ٌٜايباق ٞإٍ  ّٜٛايكٝاَ َٔ ١غري ؼطٜـ أ ٚتػٝريٚٚ ,ض ٗا إػًُ ٕٛإٍ
 ّٜٛايكٝاَ َٔ ٖٛٚ ,١عَُٛات ق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ(أزبين ضب ٞؾأذػٔ تأزٜيب) (.)2

ؾٗص ٙاٯ ١ٜتأزٜب يًُػًٌُ ْٝعاّ بايتكسٜل بٓبَٛ ٠ٛغٚ ٢عٝػ ٢عًُٗٝا
ايػٚ ّ٬ا٭ْبٝا ٤اٯخط.ٜٔ
 َٔٚاٱعحاظ إٔ اٯ ١ٜشنطت ايطغٌ بكٝػ ١اؾُع ٚؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢عظِٝ
ؾهٌ اهلل تعاٍ عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بهثط ٠ايطغٌ َٔ بعس َٛغٚ ٢إؾاض ٠إٍ
إٔ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بؿٸط با٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ايصٜ ٜٔأت َٔ ٕٛبعسٚ ,ٙزعا إٍ
تكسٜكِٗ ٚإتباعِٗ.
ايثاْ :١ٝتٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬جا ٤بايبٓٝات ٚايس٫٫ت
ايساي ١عًْ ٢بٛت٘ ٚقسم ضغايت٘.
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ . 93
()2تؿػري ايطاظ.433/3 ٟ
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ٚتكسٜط اٯ ١ٜإٔ ضغاي ١عٝػ ٢تتهُٔ اؿح ١ايصاتٚ , ١ٝايؿٗاز ٠عً٢
قسم ْبٛت٘ إٍ جاْب ايتأٜٝس ٚإسز اٱهل ٞي٘.
ٚؾ ٘ٝإَاض ٠عًٛٗ ٢ض زٜاْ ١ايٓكطاْٚ ,١ٝنثط ٠أتباع عٝػ ٢عً ٘ٝايػّ٬
ٚإٕ نصٸب٘ قٚ ّٛذاٚيٛا قتً٘.
ٚإش شنطت اٯَ ١ٜا ضظم اهلل عع ٚجٌ عٝػ َٔ ٢ايبٓٝات ؾإْٗا مل تصنط َا
آ ت ٢اهلل قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,اؾٛال إٔ ٖص ٙاٯ ١ٜشاتٗا َٔ
ايبٓٝات ٚايرباٌٖ ايساي ١عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بايٛاغ ٚ ١زع ٠ٛإٍ إغتكطاَٚ ٤عطؾ ١اٯٜات اييت جا ٤بٗا َٔ عٓس اهلل,

ٚجا ٤ايتٓع ٌٜذها ١ٜعٔ عٝػ ٢عً ٘ٝايػّ٬شًَُٓجَشِّشًا ثِشَعٌٍٍُ َّإْرِِ ِْٖٓ

ثَؼْذُِ اعُْٔوُ ؤَدَْٔذُز(.)1
ٚاٯ ١ٜؼس ٚبٝإ ٚؾاٖس عً ٢إقطاضِٖ باٯٜات اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إشا نإ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬آتا ٙايهتال ٚعٝػ٢
ضظق٘ اهلل ايبٓٝات ٚأٜس ٙبطٚح ايكسؽ ؾُاشا أع  ٢اهلل قُساّ اؾٛال ٖ ٛإٔ
اهلل عع ٚجٌ آت ٢قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايهتال ٚايبٓٝات ايساي١
عًْ ٢بٛت٘ ٚأٜس ٙظربٚ ٌٝ٥قاحل إ ,ٌَٓ٪ؾاٯ ١ٜذح ١يًُػًٌُٚ ,زيٌٝ
 َٜٞٛاٖط عً ٢ف ٤ٞايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأخباض ايػٝب ,

قاٍ تعاٍشرَُِيَ ِْٖٓ ؤْٗجَبءِ اُْـَْْتِ ٌُٗدِْوِ إَُِْْيَز

()2

ٚتتحًَٜٝٛ ٢ت٘ بت ٠ٚ٬إػًٌُ

يٰٜات ٛٗ ٚض ْعٚهلا َٔ اهلل عع ٚجٌ.
ايثايث : ١بٝإ عظَٓ ِٝعي ١عٝػ ٢بٔ َط ِٜعٓس اهلل عع ٚجٌ ٚاٱخباض
ايػُا َٔ ٟٚن ْ٘ٛضغ َٔ ّ٫ٛعٓس اهلل جا ٤بإعحعات.

()1غٛض ٠ايكـ .6
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .44
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ايطابع : ١إقاَ ١اؿحٚ ,١تٛبٝذ َٔ مل ٜكسم بٓب ٠ٛعٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬٭ْ٘
جا ٤بايبٓٝاتٚ ,أٜس َٔ ٙعٓس اهلل بطٚح ايكسؽ.
ٚمل تكـ اٯ ١ٜعٓس اٱخباض عٔ تأٜٝس اهلل يعٝػ ٢بٌ شنطت أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚجطٜإ إعحعات عًٜ ٢س عٝػ ٢عً ٘ٝايػ َٔٚ , ّ٬إعحاظ ايًؿظ
ايكطآْ ٞإٔ إعحع ٠ػط ٟعًٜ ٢س ايٓيب ٜٚصنطٖا ايكطإٓ بأْٗا ْعُ َٔ ١اهلل,

ٚأْ٘ تعاٍ ٖ ٛايص٪ٜ ٟتٗٝا يًٓيب بكٛي٘ تعاٍشًَآرَْْنَب ػِْغََ اثٖ َٓشََّْْ

اُْجَِّْنَبدِز ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إٔ أْ ٟيب  ٫ىؿ ٞأٜ ٚهتِ َا ٜأت َٔ ٘ٝاهلل عع
ٚجٌ ,ؾ ٬بس أْ٘ ٜبٜٚ ,٘ٓٝظٗط ٙيًٓاؽ يصا جاٚ ٤قؿٗا (بٓٝات ) آ ١ٜإعحاظ١ٜ
٭ْٗا بٝإ يًرل ٚيع ّٚعباز ٠اهلل .

 ٗٚايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚضز قٛي٘ تعاٍشَّبؤَُّّيَب اُشَّعٌٍُُ ثَِِّؾْ َٓب

ؤُٗضٍَِ إَُِْْيَ ِْٖٓ سَثِّيَ ًَإِْٕ َُْْ رَلْؼََْ كََٔب ثََِّـْذَ سِعَبَُزَوُ ًَاَُِّوُ َّؼْصُِٔيَ ِْٖٓ اُنَّبطِز(.)1
ايثاْ : ٞجا ٤ايتأٜٝس اٱهل ٞيعٝػ ٢بطٚح ايكسؽ.
ٚاهلل تعاٍ قازض عً ٢إٔ ٜ٪ٜس َٔ ٙغري ٚاغ ٚ , ١ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚبٝإ ؾهٌ اهلل تعاٍ عً ٢عٝػ ٢عً ٘ٝايػ. ّ٬
ايثاْ : ٞاٱخباض عٔ ذكٝك ٗ ١اٱضاز ٠ايته ٖٞٚ ١ٜٝٓٛيٛؽًـ ايٓاؽ عٔ
ْكط ٠ايطغ ٍٛؾإٕ اهلل ٜٓكط ٙبإ٥٬ه.١
ايثايث :خػاضٚ ٠خٝبٜ َٔ ١هصل بٓب ٠ٛعٝػ ٢عً ٘ٝايػ,ّ٬٭ْ٘ َٜ٪س
بطٚح ايكسؽ.
ايطابع  :تبهٝت ٚشّ ايص ٜٔنصبٚ ٙٛأضازٚا قتً٘.
اـاَؼ  :بٝإ آَ ٗ ١ٜسضغ ١ايٓب ٖٞٚ ٠ٛإٔ ايطغ ٍٛايتايٜ ٞأت ٞبآ١ٜ
عظ ١ُٝإناؾ ١ٝعًَ ٢ا عٓس ايطغ ٍٛايػابل ؾكس أْعِ اهلل عع ٚجٌ عً٢
عٝػ ٢بتأٜٝس ٙبطٚح ايكسؽ.
()1غٛض ٠إا٥س.67 ٠
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ايػازؽ  :قس ْكط اهلل عٝػٚ ٢ا٭ْبٝا ٤بػري ٚاغ  ,١إش جعٌ إعحعات
ػط ٟعً ٢أٜس.ِٜٗ
ٚتبٌ اٯٜات ٚايؿٛاٖس إٔ َا عٓس ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
أعظِ ٖا عٓس عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ؾكس ْكط ٙاهلل عع ٚجٌ بإ٥٬هَ ١ػ,ٌَٛ
ؾٗعّ أعساٚ ٙ٤أ ٗط اهلل اٱغ ّ٬عً ٢ايس ٜٔنً٘ ,قاٍ تعاٍ غكٛم ٚاقع١

بسضشكَبعْزَجَبةَ ٌَُُْْ ؤَِِّٗ ُِٓٔذًُُّْْ ثِإَُْقٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِ ُٓشْدِكِنيَز(ٚ ,)1ؾ ٘ٝزع٠ٛ
يًتكسٜل بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبعث ايٝأؽ ٗ قًٛل
ايصٜ ٜٔهصب ,ْ٘ٛأ ٚواٚي ٕٛقتً٘ ٜٚ ,ػع ٗ ٕٛاٱنطاض ب٘ ٚبإػًٌُ.
ايطابع : ١اٯ َٔ ١ٜعًِ ايػٝب ٚايؿٗاز ٠ايػُا ٖٛٚ ,١ٜٚأَط ٜٓؿطز ب٘
ايكطإٓ ,إش أْٗا تتهُٔ نٝؿ ١ٝتًك ٞأَط ايٓبٚ ٠ٛايطغٌ إتعاقبٌٚ ,ت ٛل
إعطانِٗ عٔ ا٭ْبٝا َٔ ٤بعس َٛغٚ ٢إٜصا ِٗ٥هلِٜ ٫ٚ ,ؿٌُ ايصّ ايٛٗٝز
ايص ٜٔقسٸقٛا با٭ْبٝا َٔ ٤بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
اـاَػ : ١ا٭قٌ ٖ ٛايتكسٜل با٭ْبٝا َٔ ٖٛٚ ,٤ز ٜٔايؿ ط ,٠أَا ايصٜٔ
ٜ ٫كسق ٕٛبِٗ ؾِٗ عًَ ٢طاتب َتؿاٚتٚ ,١أؾسِٖ ايصٜ ٜٔك َٕٛٛبكتٌ
ا٭ْبٝا ,٤ؾحا٤ت اٯ ١ٜباٱخباض عٔ ٚجٛزِٖٚ ,ذكٌ ايكتٌ ايعُسٟ
يٮْبٝاَ ٤ا ِٖ أْبٝا ٤أ ٟ٭ِْٗ ٜسع ٕٛإٍ اهلل عع ٚجٌٜٚ ,أَط ٕٚبإعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ايػازغ :١بٝإ َا نإ ٬ٜق ٘ٝا٭ْبٝا َٔ ٤بين إغطاَ ٌٝ٥ع ٚجٛز قاعس٠
نً ١ٝتػتػطم ٚتؿٌُ بعث ١نٌ ْيب ٖٞٚ ,ف ٙ٪ٝباٯٜات ايباٖطات اييت تسٍ
عًْ ٢بٛت٘ٚ ,اييت تؿٝس ايترسٚ ٟته ٕٛغإ ١عٔ إعاضن.١
ايػابع:١ؽاطب ايٓب ٠ٛايعكٌٚ ,ايبٓٝات ذح ١عً ٢ايٓاؽ ٕا ؾٗٝا َٔ
ايس٫ي ١عً ٢قسم ا٭ْبٝاْ ٖٞٚ ,٤عُ ١عً ٢ايٓاؽٚ ,قس بت ٗ عًِ
ا٭ق ٍٛإٔ ؾهط إٓعِ ٚاجب.
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
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ؾحا٤ت اٯ ١ٜيسع ٠ٛبين إغطا ٌٝ٥يًتٛج٘ إٍ اهلل تعاٍ بايؿهط ايكٛيٞ
ٚايؿعًٜٚ ,ٞتحً ٢ايؿهط ايؿعً ٞبايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.

التفسري

قىلو تعبىل ش ًََُوذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَ ز

ْعُ ١أخط ٣تصنطٖا ٖص ٙاٯْ ٖٞٚ ١ٜع ٍٚايهتال عًَٛ ٢غ ٢عً٘ٝ
ايػٚ ,ّ٬ايهتال ٖٓا ٖ ٛايتٛضا ٗٚ ,٠اٯ ١ٜز٫٫ت:
ا٭ : ٍٚايتصنري بايتٛضاٚ ٠تثبٝت ذكٝكتٗا ايؿطعَٚ ١ٝاٖٝتٗا ايػُا.١ٜٚ
ايثاْ : ٞتٛنٝس ْع ٍٚايهتال عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬تثبٝت ايكطإٓ
يٓع ٍٚايتٛضا َٔ ٠عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايثايث  :ايتكس ٟٱذتُاٍ ايتحطأ بكسز ٖصا إٛنٛع َٓٚع ؾٛٝع
ايترطٜـ ٗ ايهتال ايص ٟأْعٍ عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايطابع  :إب اٍ َا إؾرتا ٙبعهِٗ َٔ ْؿ ٞيٓع ٍٚايهتب َٔ ايػُا,٤

ٚايتكس ٟبًػ ١ايصّ ٕا ذكٌ َٔ إْهاض ٚجٌٗٚ ,جا ٗ ٤ايتٓع ٌٜش ًََٓب هَذَسًُا
اَُِّوَ دَنَّ هَذْسِهِ إِرْ هَبٌُُا َٓب ؤَٗضٍََ اَُِّوُ ػَََِ ثَشَشٍ ِْٖٓ شَِْ ز(.)1

اـاَؼ  :ؾهٌ ايكطإٓ عً ٢ايٛٗٝز عؿظ ايتٛضا ٗ ٠اؾًُٚ ,١إعتباضٖا
َٛٚنٛعٝتٗا ٖٛٚ ,آ َٔ ١ٜآٜات ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٚ ,ا
جا ٤ب٘ َٔ تكسٜل ايٓبٛات َٔ قبً٘ٚ ,قٝاْتٗا ٚتٛقري ٚانطاّ ا٭ْبٝاٚ ٤تٓعٜ٘
غاذتِٗ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايػازؽ  :تٓب ٘ٝبين اغطا ٌٝ٥إٍ نطٚض ٠ذؿظ ايتٛضا َٔ ٠ايترطٜـ,
ٚزعٛتِٗ اٍ اٱيتعاّ َا جا ٤ؾٗٝا َٔ ايؿطا٥ع ٚا٭ذهاّ ٫غُٝا ٚإ اؿاج١
تعزاز إٍ ايٓكٛم ايكرٝرَ ١ع تؿعب ايسضاغات ٚايعً.ّٛ
( )1غٛض ٠اْ٫عاّ .91
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ايػابع َ :ؿكَ ١ا ٜأت ٞب٘ ا٭ْبٝا َٔ ٤ايتهايٝـ ٚا٫ذهاّ ٚيع ّٚايعٌُ
بٗا ٚاتباعٗا ٚإ مل تظٗط ايٓؿؼ هلا اٱْكٝاز ايتإّ ,ا ٗ تًو ايتهايٝـ َٔ
ايػعاز ٠ا٭بس.١ٜ
ايثأَ  :اؿث عً ٢اٱّإ با٭ْبٝا ٤عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع ٞأ ٟإٔ
ايٓبَٛ ٠ٛنٛع ٚاذس ٜ ٫ٚتركل اٱَتثاٍ ٚاٱعتكاز بٗا إ ٫باّ٫إ با٭ْبٝا٤
عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛعَٚ ٞا جاٚ٩ا ب٘ َٔ عٓس اهلل تعاٍ.
ايتاغع  :إقطاض إػًٌُ بايتٛضاٚ ٠با٭قٌ ايػُا ٟٚيطغايَٛ ١غ٢
ٚعٝػ ٢عًُٗٝا ايػٚ ,ّ٬مل ٜهتؿـ ايٓاؽ بعس إٓاؾع ايعاَ ١عً ٢ايبؿط
َ ًكاّٚ ,عً ٢أٌٖ إًٌ ايػُاَ ١ٜٚا هلصا اٱقطاض َٚا تطتب عً َٔ ٘ٝقٝؼ
ايتػاَس ٚي ٛعً ٢م ٛإٛجب ١اؾع.١ٝ٥
ٚقاٍ ايطاظ( ٟض ٟٚعٔ ابٔ عباؽ إٔ ايتٛضإ ٠ا ْعيت أَط اهلل تعاٍ
َٛغ ٢عًُٗا ؾًِ  ٜل شيو ,ؾبعث اهلل يهٌ ذطف َٓٗا ًَهاّ ؾًِ ٝ ٜكٛا
ًٓٗا ؾدؿؿٗا اهلل عًَٛ ٢غ ٢ؾرًُٗا)(.)1
ٚيهٔ اؿسٜث َطغٌ َٓٚك ع ٚمل ٜصنط ايطاظ ٟإت ٗٛغٖٓ 606 ١ــ ايػٓس
بٚ ٘ٓٝبٌ عبساهلل بٔ عباؽ إتٛؾ ٢غٖٓ 68 ١ــٚ ,إ نإ َثٌ ٖصا غري بعٝس
عك ٖٛٚ ,ّ٬عٓٛإ ايكسغٚ ١ٝايؿإٔ ايعظ ِٝيًتٛضا.٠
ٚا٭ضجس إٔ ايطاظ ٟأ َٔ ٚغبك٘ أخص اؿسٜث َػٓساّ ٚيهٔ يٲختكاض
مل ٜصنط ايػٓس.
ّٚهٔ ايٓظط إٍ اؿسٜث َٔ جاْب إكاضْ ١بايكطإٓ ايص ٖٛ ٟأؾطف
ايهتب ايػُاَٚ ١ٜٚا ٜطز َٔ إنطاّ ٜتعًل بايهتب إٓعي ١ؾاْ٘ ٜتهاعـ
ٜٚعزاز غكٛم ايكطإٓ ٚقس خلٸ اهلل عع ٚجٌ ايكطإٓ بؿطف ايثكٌ
إعٓٚ ٟٛايعكً ٞز ٕٚاؿػٚ ٞذس ,ٙيصا تط ٣ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٜأخص ٙايعطمٴ ٚايعٓا ٗ ٤ايؿتا ٤ايباضز عٓس ْع ٍٚاٯ. ١ٜ
(َ )1ؿاتٝس ايػٝب .176/3
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ٚإش ناْت ٚطأْ ٠ع ٍٚاٯٜات عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ؾسٜس ,٠قاٍ تعاٍشإَِّٗب عَنُِْوِِ ػََِْْيَ هٌَْالً صَوِْالًز( ,)1يته ٕٛغاع ١ايٓعٍٚ
ؾاٖساّ عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتًك ٘ٝايٛذَٔ ٞ
ايػُا.٤

قىلو تعبىل ش ًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ثِبُشُّعَُِ ز
جا٤ت اٯ ١ٜيبٝإ ْعُ ١أخط ٣عً ٢بين اغطا ٌٝ٥بإٔ اهلل عع ٚجٌ مل

ٜرتنِٗ َٔ بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬غري ْيب بٌ ٗطاْ ,ِٗٝأ ٚإٔ ٜهتؿٛا
بايتٛضاَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ ا٭ذهاّ ,بٌ تتابع ا٭ْبٝا َٔ ٤بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػّ٬
عً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥نٌ َِٓٗ ٜبًؼ أذهاّ اهلل ٚ ,هاٖس ٗ غب ٌٝق٬ذِٗ
ٚيهِٓٗ قابًٛا بعهِٗ بايكسٚز ٚبعهِٗ بايكتٌ.
ٚتعترب اٯ ١ٜؾاٖساّ عً ٢عظ ِٝؾهً٘ تعاٍ عً ٢ايٓاؽ عاَٚ ١عً ٢بين
اغطا ٌٝ٥خاق ١بتعاقب بعث اْ٫بٝاٚ ٤ايطغٌ ٗٚ ,شّ ايص ٜٔإعتسٚا عً٢

ايٓبٚ ٠ٛضز ٗ ايتٓع ٌٜشكََِِْ رَوْزٌَُُِٕ ؤَْٗجَِْبءَ اَُِّوِ ِْٖٓ هَجَُْ إِْٕ ًُنزُْْ ُٓؤِْٓنِنيَز(,)2

ؾحا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتٛنٝس أقٌ إٛنٛع ٚ ٖٛٚجٛز ا٭ْبٝا َٔ ٤بعس َٛغ٢
عً ٘ٝايػٚ ّ٬يهٜ ٫ ٞسع ٢إٔ ٖٓاى ؾرت َٔ ٠بٌ َٛغٚ ٢عٝػ ٢عًُٗٝا
ايػ.ّ٬

 ٌٖٚايطغٌ ايص ٜٔجاٚ٤ا َٔ بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ش ًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْذِهِ

ثِبُشُّعَُِز ِٖ ْٝعاّ َٔ بين اغطا ,ٌٝ٥أّ إٔ اٱط٬م ٗ اٯٜ ١ٜسٍ عً٢
ا٭عِ.
اؾٛال ٖ ٛايثاْ ٞ٭ٕ اٯ ١ٜجا٤ت بًرا ايبعثٚ ١اٱضغاٍ َٔ اهلل تعاٍ
ايؿاٌَ يًٓاؽ ْٝعاّ ٚيٝؼ ـكٛم بين اغطا.ٌٝ٥
()1غٛض ٠إعٌَ .5
( )2غٛض ٠ايبكط.91 ٠
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اٖط يػ ١اـ ال ٚايكسض إتٝكٔ َٔ ايؿِٗ َٚا ٜػتؿاز َٔ ش ٌٜاٯ ١ٜإٔ
ايطغٌ تٛايٛا عً َٔ ِٗٝبعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػَ َٔ ٖٛٚ ّ٬كازٜل ايٓعِ
ٚايتؿه ٌٝايص ٟخلٸ اهلل ب٘ بين إغطاٚ , ٌٝ٥ػسٜس َتكٌ يسعٛتِٗ

يٲّإ ,قاٍ تعاٍ ٗ خ ال هلِشارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ اَُّزِِ ؤَْٗؼَْٔذُ ػٌََُِْْْْز(.)1

ٚيٝؼ َٔ َاْع َٔ مش ٍٛعٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬باٯ ,١ٜ٭ٕ ايع ـ ؾٗٝا َٔ
ع ـ اـام عً ٢ايعاّ ٕٚا ٗ بعثت٘ َٔ اـكٛقٚ ١ٝاٯٜات ٚايس٫٫ت
ٚايبٓٝاتَ ,ع ٚجٛز أْبٝا ٤آخطْ ٗ ٜٔؿؼ ايؿرت ٠٭َِ أخط٫ ٣غُٝا ٚإٔ
اٱخباض ٗ اٯ ١ٜمل ٜكٝس بأَ ١أَ ٚهإ بٌ إمكط ايتكٝٝس بايعَإ ٚإٕ
إضغاهلِ نإ بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٜٚؿٌُ َٓ ٛم اٯ ١ٜضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبعثت٘
يًٓاؽ ْٝعاّ.
 ٗٚاٯ ١ٜإ ٗاض ٕٛنٛع ١ٝايتٛضا ٗ ٠بعث ١ايطغٌ ايص ٜٔأعكبٛا بعث١
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ. ّ٬
 ٗٚايتتابع ٚايرتازف بٌ ا٭ْبٝاَ ٤ػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚاٱقطاض ٚايتكسٜل با٭ْبٝا ٤ايػابكٌ.
ايثاْ : ١ٝبٝإ جٗاز ٚقرب ا٭ْبٝا ٗ ٤جٓب اهلل.
ايثايث : ١تأنٝس ْعُ ١اهلل عً ٢بين إغطاَ ٌٝ٥كاذب ١ايٓب ٠ٛهلَِٔٚ ,
قٚ َِٗٛبٌ ٗطاْ.ِٗٝ
ايطابعٜ : ١سٍ تعاقب ا٭ْبٝا ٤عً ٢أَٛض:
ا٭ : ٍٚتتابع ايتٓع.ٌٜ
ايثاْ : ٞتأنٝس ا٭ذهاّ ايؿطعَٚ ١ٝػا ٌ٥اؿٚ ٍ٬اؿطاّ.
ايثايث  :ػًٚ ٞذهٛض ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط عٓس بين
إغطا.ٌٝ٥
()1غٛض ٠ايبكط.40 ٠
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ايطابع  :تٛايٚ ٞػسٜس ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
اـاَؼ ٚ :جٛز أَ ٗ ١َٓ٪َ ١نٌ ظَإ بًرا قاْ ٕٛنًٚ ٖٛٚ ٞجٛز
أتباع ٚأْكاض يهٌ ْيب َٔ ا٭ْبٝا ٗ ٤ذٝات٘ ٖ ٌٖٚ ,ص ٙا٭َ ١عًَ ٢طتب١
ٚاذس َٔ ٠ايتكٚ ٣ٛايك٬ح ٗ نٌ ظَإ َٔ أٜاّ أبٓٝا آزّ  ,اؾٛال ٫

بسي ٌٝايتؿهٚ ٌٝايثٓا ٗ ٤اـ ال اٱهل ٞيًُػًٌُشًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ
ُِِنَّبطِز(.)1
اـاَػ : ١تعاقب ا٭ْبٝا ٤عً ٢بين إغطاْ ٌٝ٥عُ ١قا ١ُ٥بصاتٗا َٔ ٚج:ٙٛ

ا٭ : ٍٚمل تؿع أَ ١بتتابع بعث ١ا٭ْبٝاَ ٤ثٌ بين إغطا ,ٌٝ٥ؾؿ ٞنٌ طبك١
َِٓٗ ٖٓاى ْيب أ ٚأنثطٜ ٫ٚ ,ػازضِٖ ْيب إٍ ايطؾٝل ا٭عً ٢إٜٚ ٫بعث اهلل
عع ٚجٌ ْبٝاّ َِٓٗ.
ايثاْ : ٞتٛاتط أخباض ايػُاٚ ٤ايٛذ ٞبٌ بين إغطا.ٌٝ٥
ايثايث  :تٗ ٤ٞأغبال اهلساَٚ ١ٜكسَات ايك٬ح.
ايطابع  :بعث ١ا٭ْبٝاَ ٤سز َٔ اهلل يثبات بين إغطا ٌٝ٥عً ٢اٱّإ٫ ,
ؿاج َٔ ١اهلل عع ٚجٌ إي ,ِٗٝبٌ ٖ ٛؾهٌ َٔ عٓس ٙتعاٍ  َٔٚعَُٛات

قٛي٘ تعاٍشًَؤَِِّٗ كَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز(.)2

اـاَؼ  :نٌ بعثْ ١يب ي ـ ٚضٓ َٔ ١اهلل عع ٚجٌ.
ايػازغ : ١نٌ طبكٚ ١ج َٔ ٌٝبين إغطاٜ ٌٝ٥تًك ٢ا٭ٚاَط ٚا٭ذهاّ َٔ
ايػُا َٔٚ ,٤آٜات ايٓب ٠ٛإْتؿا ٤ايٛاغ  ١بٌ اهلل ٚايٓيب ٚ ,نصا ٚ ٫اغ ١
بٌ ايٓيب ٚايٓاؽ.
ايػابعَٓ َٔ : ١اؾع ٚخكا٥ل تتابع ا٭ْبٝا ٤ايتٝ ٛل ايػُا ٟٚيًهتب
ايٓاظيَٗٓٚ ١ا ايتٛضاٚ ٠ايبؿاض ٠باي٬ذل َٔ ايطغٌ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2اٯ.47 ١ٜ
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ايثآَْٗ : ١خ إ َٔ ٌَٓ٪بين إغطا ٌٝ٥بهٝا َٔ ٤ايٛذٚ ٞايتٓع,ٌٜ
َٚكسٚضِٖ ايطجٛع إٍ ايٓيب ٗ أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاٚ ,ؾ ِْٗٚ٪ايعاَ١
ٚاـاق.١
ٕٚا أخرب اهلل عع ٚجٌ إ٥٬ه ١ظعٌ خًٝؿ ٗ ١ا٭ضض إذتحٛا بإٔ

اٱْػإ ٜؿػس نُا ٚضز ٗ ايتٓعٌٜشؤَرَجْؼََُ كِْيَب َْٖٓ ُّلْغِذُ كِْيَب ًَّغْلِيُ اُذَِّٓبءَز (,)1

( ,)1ؾًِ ْ٪ٜبِٗ اهلل عً ٢نٚ ,َِٗ٬مل ٜرتن٘ غس٣ٶ بٌ أجابِٗ شإِِِّٗ ؤَػَُِْْ
َٓب الَ رَؼٌََُِْٕٔز(ٖ ٗٚ ,)2صا اؾٛال ذحٚ ١بٝإ نطٜٚ ,ِٜسٍ بايس٫ي١
اٱيتعاَ ١ٝعً ٢أَٛض:
ا٭ : ٍٚتأنٝس إنطاّ اهلل يًُ٥٬ه ١إش إٔ إخباضِٖ َٛنٛع اـ٬ؾ ١إنطاّ
قا ِ٥بصات٘.
ايثاْ : ٞإٕ خ٬ؾ ١اٱْػإ ٗ ا٭ضض أَط ذتِ ٜ ٫كبٌ احمل.ٛ
ايثايث  :عسّ ايتعاضض بٌ إنطاّ اهلل يًُ٥٬هٚ ١ؾهً٘ عً ٢اٱْػإ

باـ٬ؾ ,١قاٍ تعاٍشًَُوَذْ ًَشَّْٓنَب ثَنِِ آدََّ ًَدََِْٔنَبىُْْ كِِ اُْجَشِّ ًَاُْجَذْشِ ًَسَصَهْنَبىُْْ
ِْٖٓ اُطَِّّْجَبدِ ًَكَعَِّْنَبىُْْ ػَََِ ًَضِريٍ َِّْٖٓٔ خََِوْنَب رَلْعِْالًز(.)3

 َٔٚعًِ اهلل عع ٚجٌ ٗ إكاّ ٖ ٛتؿهً٘ ببعث ١ا٭ْبٝاٚ ٤تعاقبِٗ
ٚتتابعِٗ ْبٝاّ بعس ْيب إٍ إٔ جا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

بايكطإٓشًِزَبثًب ُٓزَشَبثِيًب َٓضَبَِِٗ رَوْشَؼِشُّ ِٓنْوُ ٌَُُِدُ اَُّزَِّٖ َّخْشٌََْٕ سَثَّيُْْز(.)4

ٚعٔ ابٔ عباؽ ٗ قٛي٘{ٚيكس آتٓٝا َٛغ ٢ايهتال} ٜعين ايتٛضا١ًْ ٠
ٚاذسَ ٠ؿكً ١قهُٚ{ ١قؿٓٝا َٔ بعس ٙبايطغٌ} ٜعين ضغٜ ّ٫ٛسع ٢امشٌٜٛ
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()3غٛض ٠اٱغطا.70 ٤
()4غٛض ٠ايعَط .23
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٫
بٔ بابٌٚ ,ضغٜ ّ٫ٛسعَ ٞؿتاْٚ ,ٌٝضغٜ ّ٫ٛسع ٢ؾعٝا بٔ أَكٝاٚ ,ضغّ ٛ
ٜسع ٢ذعقٚ ,ٌٝضغٜ ّ٫ٛسع ٢أضَٝا بٔ ذًكٝا  ٖٛٚاـهطٚ ,ضغٜ ّ٫ٛسع٢
زاٚز بٔ أٜؿا  ٖٛٚأب ٛغًُٝإٚ ,ضغٜ ّ٫ٛسع ٢إػٝس عٝػ ٢ابٔ َط,ِٜ
ؾٗ ٤٫٪ايطغٌ ابتعثِٗ اهلل ٚاْتدبِٗ يٮَ ١بعس َٛغ ٢بٔ عُطإٚ ,أخص
عًَٝ ِٗٝثاقاّ غًٝظاّ إٔ ٪ٜزٚا إٍ أِٖٗ قؿ ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚقؿ ١أَت٘)(.)1

قىلو تعبىل ش ًَآرَْْنَب ػِْغََ اثٖ َٓشََّْْ اُْجَِّْنَبدِز

ٜسٍ َٛنٛع شنط عٝػ ٗ ٢إكاّ عًَ ٢ا ٗ بعثت٘ َٔ ْعُ ١عً ٢بين
إغطا ٌٝ٥غٛا ٤نإ شيو باٯٜات ٚإعحعات اييت جا ٤ؾٗٝا ,أّ ٗ زعٛت٘ إٍ
ايٓكطاْ ١ٝبإعتباض أْ٘ ْيب ضغ ٍٛجا ٤بؿطٜع ١جسٜس.٠
ٚعٝػ َٔ ٢ايطغٌ اـُػ ١أٚي ٞايععّٚ ,قس ٚضز شنط ٗ ٙايكطإٓ ٔػ ّا
ٚعؿطَ ٜٔطٚ ,٠يس بٓاذ ١ٝبٝت ايكسؽٚ ,أٚذ ٢اهلل إيٚ ٘ٝعُطٕٛ ٬ ٙ
غٓٚ ,١ق ٌٝنإ بٌ َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ب ٘ٓٝأيـ غٓٚ ,١بُٗٓٝا أيـ
ٚغبعُاْ ١٥يبٚ ,بٌ عٝػٚ ٢قُس ٔػُاٚ ١٥غت ٕٛغٓٚ ١ق ٌٝغتُا ١٥غٓ١
(بعث اهلل ؾٗٝا أضبع ١أْبٝا َٔ ١ ٬ ٤بين اغطاٚٚ ٌٝ٥اذس َٔ ايعطل ٖٛ
خايس بٔ غٓإ ايعبػ.)2( ) ٞ

ٚايبٓٝات اييت آت ٢اهلل عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ٖٞ ّ٬إعحعات َٔ أذٝا ٤إٛت٢
ٚق ٌٝايص ٜٔأذٝاِٖ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬باشٕ اهلل أضبعْ ١ؿطٚ ,إبطا ٙ٤يٮنُ٘
ٚا٭بطمٚ ,تًو ْعَُ ١طنب ١عً ٢بين اغطا ٌٝ٥إ ٜه ٕٛبٌ ٗطاْْ ِٗٝيب
ضغ ٍٛبعس َ٦ات ايػٌٓ عً ٢بعثَٛ ١غ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬إ ٜأت ٞايكطإٓ
باٱذهاّ ٚباٯٜات ايباٖطات ٪ٜٚنس إعحعات اؿػٚ ١ٝإٔ ٜٓتؿع بٓٛ
إغطاٚ ٌٝ٥اقعاّ َٔ تًو ايٓعِ .
()1ايسض إٓثٛض .158/1
( )2تؿػري فُع ايبٝإ .86/8
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َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ خ ال يبين إغطاٌٝ٥شًَؤَِِّٗ كَعَِّْزٌُُْْ
ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز(.)1
 َٔٚاٯٜات اييت جا ٤بٗا عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬اٱلٚ ٌٝؾطٜعت٘ اؾسٜس,٠
باٱناؾ ١اٍ قكَٛ ١يس َٔ ٙغري أل أ ٟاْ٘ شات٘ َعحع ٠تهٚ ١ٜٝٓٛتؿطٜع,١ٝ
ٚأَ٘ َط ِٜبٓت عُطإ بٔ َاؾإٚ ,أّ َط ِٜذٓ ١جست٘ ٚق ٌٝإمسٗا ذباب,١
(ٚعٔ ابٔ عباؽ أْٗا اؿحخ ٚايس٫٫ت اييت شنطٖا اهلل ٗ آٍ عُطإ
ٚإا٥س.)٠

حبث لغىي

شنط إٔ َط ِٜاَطأ ٠أعحُٚٚ ٞظْ٘ َؿعٌ ٚبٓا ٙ٩قً َُ٘ٝٚ ٌٝظا٥س٫ٚ ٠

هٛظ إٔ ته ٕٛأقً ١ٝيؿكس ؾع ٗ ٌٝا٭بٓ ١ٝايعطبَٚ ,١ٝطَ ِٜعٓ ٢اـازّ
ٚتكسّ إ َط ِٜبايعطب َٔ ١ٝايٓػا ٤نعٜط َٔ ايطجاٍٚ ,ب٘ ؾػط ق ٍٛض٩ب:١

(قُ ًِتٴ ٹيعٳٜٵطٍ يَِٵ ٳتكٹ ًِ٘ٴ َٳطٵ ٳُٜٴ٘ٵ) (.)2

(قاٍ أَبٛعُطَٚ ٚٳطٵٜٳِ َٳ ِؿعٳٌ َٔ ضاّ ٜٳطِ ٗٚ ِٜاؿسٜث شنط ضِ ٍِٜبهػط

ايطا ٤اَطأَٛ ٠نع قطٜب َٔ إسٖ ,)3( )١ٜٓا ٜسٍ عً ٢إٔ ايًؿظ عطب,ٞ
ٜٚكاٍ ٫" :أض ِٜعٔ َهاْ َٔ "ٞقٛهلِ ضاَ٘ ٜطّ٘ ضّاّ أ ٟبطذ٘.
ٚإشا ٚضز ق ٗ ٕ٫ٛيؿظ قطآْ ٞأذسُٖا ٜك ٍٛبأْ٘ أعحُٚ ٞآخط ٜك ٍٛبأْ٘
عطب ٞؾؿ ٘ٝشيو أضبع قٛض:
ا٭ٚ : ٍٚجٛز زيٜ ٌٝسٍ عً ٢أْ٘ عطب.ٞ
ايثاْٚ : ١ٝجٛز زيٜ ًٌٝسٍ أذسُٖا عً ٢أْ٘ عطبٚ ,ٞاٯخط أْ٘ أعحُ.ٞ
ايثايث : ١عسّ ٚجٛز زي ٌٝعً ٢اْ٘ أعحُ ٞأ ٚعطب.ٞ
()1غٛض ٠ايبكط.47 ٠
()2ايهؿاف .109 /1
()3يػإ ايعطل .261/12
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ايطابعٚ : ١جٛز زيٜ ٌٝسٍ عً ٢أْ٘ أعحُ.ٞ
ؾؿ ٞايكٛض ايث٬ث ا٭ٜ ٍٚعترب عطبٝاّ ٚي ٛعً ٢ايظاٖط ٚا٭ضجس

يعَُٛات قٛي٘ تعاٍ ش إَِّٗب ؤَٗضَُْنَبهُ هُشْآًٗب ػَشَثًِّْب ز(ٚ )1م َٔ ٙٛاٯٜات.

ٚايكٛض ٠ايطابع ١تػتًعّ إعٜس َٔ ايتركٝل ٚايبرث ٚاٱغتككا ٤ايًػٟٛ
ٚايًػاْٚ ٞايتأضىٚ ٞايعًُ ,ٞخكٛقاّ َع إغترهاض َػأي ٗ ١تأضٜذ
ا٭يػٓ ٖٞٚ ١إذتُاٍ إٔ تًو ا٭يؿا اييت ٜٴكاٍ أْٗا أعحُ ١ٝناْت عطب١ٝ
با٭قٌ ِ جا ٤ايكطإٓ يٝعٝسٖا إٍ ا٭قٌ ,ؾأخص ايػري هلا ٚإْتكاهلا
بايعطض ّٓ ٫ع َٔ إتٝإ ايكطإٓ هلا أ ٚإٔ ايعطل ْ كٛا بٗا اٜهاّ ,يصا ؾعٓس

ايرتزٜس ٜه ٕٛايكطإٓ زيَ ّ٬ٝطجراّ يعطب ١ٝايًؿظ ايكطآْ ,ٞقاٍ تعاٍشًَىَزَا

ُِغَبٌٕ ػَشَثٌِِّ ُٓجِنيٌز( )2ٱضاز ٠أيؿا ٚنًُات ايكطإٓ.
ّٚهٔ إٔ ْ٪غؼ قاعس ٠قطآْٚ ١ٝيػ: ٖٞٚ ١ٜٛ
إشا ٚضز ق ٗ ٕ٫ٛيؿظ قطآْ ,ٞق ٍٛبأْ٘ عطبٚ ٞآخط بأْ٘ أعحُ ٞؾٝعترب
عطبٝاّ .
ٖٚص ٙايكاعس ٠تتؿطع َٔ قاعس ٠نرب ٣نً ١ٝتأغٝػ ١ٝأٜهاّ " ٖٞٚأصالة
عربية اللفظ القرآني".

قىلو تعبىل ش ًَؤََّّذَْٗبهُ ثِشًُحِ اُْوُذُطِ ز
ٗ اٯ ١ٜإعحاظ قطآْٜ ٞسٍ عً ٢إٓعي ١ايعظ ١ُٝيعٝػ ٢عً ٘ٝايػّ٬

ٚاٱعاْٚ ١ايتك ١ٜٛايظاٖط ٠ي٘ ٗ زعٛت٘ ٚاييت تثبت ٚاقعاّ ٗ ٖصا ايعَإ بعسز
أتباع عٝػ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬ايٓكاضٚ ,٣نثطتِٗ ٗ ا٭ق اض ٚإٕ جا٤ت ٖصٙ
ايهثط ٗ ٠ؾ ط َٓٗا بأغبال َعطٚؾ ١تتعًل بايتبؿري ٚإاٍ ٚم ,ٙٛنُا أْٗا
ُت ٗ غٝال اٱغ ّ٬عٔ تًو ايؿعٛل ٚا٭َِٚ ,يهٓ٘ ّٓ ٫ع َٔ ٚجٛز
( )1غٛضٜٛ ٠غـ .2
()2غٛض ٠ايٓرٌ .103
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اؿكٝك ١إِا  ٪ٜط ٗ غًب قؿ ١ايهُاٍ ٜٚسٍ عً ٢ايبسيٚ ١ٝعسّ ٚقٍٛ
ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬هلِ ٖا أ ط غًباّ ٗ عكا٥س بعهِٗ .
ؾكايٛا با٭قاْ ِٝايثٚ ١ ٬غايٛا ٗ َٓعي ١عٝػ ٢عً ٘ٝايػٚ .ّ٬عربٚا عٔ
ايصات َع ايٛجٛز باقٓ ّٛا٭ل ٚ ,عٔ ايصات َع ايعًِ باقٓ ّٛا٫بٔ ٚ ,عٔ
ايصات َع اؿٝا ٠باقٓ ّٛضٚح ايكسؽ ْٚعت ظًُ( ١أباّ ٚإبٓاّ ضٚذاّ قسغاّ)
ٚأقطٚا بإٔ ا٭قٓ ّٛا٭ ٖٛ ٍٚايكس ٖٛٚ ِٜأقٌ إٛجٛزات ٚأطًكٛا قؿ١
ا٭ل عً ٢اهلل ٚيٝؼ بتاّ ,نُا تطنٛا شنط قؿ ١اٱضازٚ ٠إؿ ١٦ٝإ ًك١
ٚايكسض ٠ايٛاغعٚ ,١ايهٚ ّ٬غٓ ٢اهلل ٚذاج ١ايهآ٥ات ٚإٛجٛزات ي٘ ٗ
شاتٗا ٚإغتساَتٗا.

ٚإطًل اَطأ ٠ا٫بٔ عً ٢إػٝس ٚقس ٚضز ٗ ايكطإٓ ذها ١ٜعٓ٘شإِِِّٗ ػَجْذُ

ه ٕٛعٝػ ٗ ٢ب ٔ َط َٔ ِٜغري
اَُِّوِز(ٚ ,)1أضازٚا بأقٓ ّٛضٚح ايكسؽ يت ّ
أل.
 ٗٚضٚح ايكسؽ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ جرب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ٚ ّ٬مس ٞبايطٚح يٛج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚيًتؿطٜـ ٚاٱنطاّٚ ,يبٝإ عًَٓ ٛعيت٘.
ايثاْ : ٞإْ٘ و ٞٝا٭زٜإ َا ٜٓعٍ ب٘ َٔ اٯٜات ٚايبٓٝات.
ايثايث  :ايػايب عً ٢ؾعً٘ ايطٚذاْ ,١ٝيٝه ٗ ٕٛإمس٘ ضز عً ٢ايصٜٔ
قايٛا إْ٘ ٜٓعٍ بايكتاٍ ٚاؿطل.

ايطابع  ٗ :تػُٝت٘ بايطٚح إْصاض ٚتٛبٝذ إٍ ايصٜ ٜٔعاز ,ْ٘ٚقاٍ تعاٍشهَُْ

َْٖٓ ًَبَٕ ػَذًًُّا ُِجِجْشََِّ كَئَِّٗوُ َٗضََُّوُ ػَََِ هَِْجِيَ ثِئِرِْٕ اَُِّوِز(.)2
اـاَؼ ( :أْ٘ مس ٞب٘ ٚأنٝـ إٍ ايكسؽ ٭ْ٘ نإ بته ٜٔٛاهلل تعاٍ
()1غٛضَ ٠ط.30 ِٜ
( )2غٛض ٠ايبكط.97 ٠
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إٜا ٙضٚذاّ َٔ عٓس َٔ ٙغري ٫ٚزٚ ٠ايس ٚيس.)1()ٙ
ايػازؽ  :٭ْ٘ ٜٓعٍ بايٛذ ٞإٍ ا٭ْبٝا ,٤ؾترٝا ب٘ اؿٝاَ ٖٛٚ , ٠كسام

ايعباز , ٠قاٍ تعاٍشًََٓب خََِوْذُ اُْجَِّٖ ًَاإلِٗظَ إِالَّ َُِْؼْجُذًُِٕز(.)2
ايػابع :٭ْ٘ مل تهُ٘ أق٬ل ايطجاٍ ٚأضذاّ ايٓػا.٤

ايثاْ : ٞإطاز ب٘ اٱل ٌٝ٭ٕ ب٘ إذٝا٤ٶ يًسٚ ٜٔتٓظُٝاّ يًُكاحل.
ايثايث  :اَ٫طأ ٠ايص ٟو ٞٝب٘ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬إٛت ,٢ض ٟٚعٔ ابٔ

عباؽ(.)3

ايطابع  :إْ٘ ايطٚح ايصْ ٟؿذ ؾ ,٘ٝؾايكسؽ ٖ ٛاهلل تعاٍ ْٚػب ضٚح
عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬اٍ ْؿػ٘ تؿطٜؿاّ ي٘ نُا ٜكاٍ بٝت اهلل ,عٔ ايطبٝع.
يكس ؾاع إٔ جرب ٖٛ ٌٝ٥ايصْ ٟؿذ ٗ َط ِٜؾٛيس عٝػ ٢عً ٘ٝايػ,ّ٬
أ ٚأْ٘ ٖ ٛايص ٟتعاٖس ٗ ٙنٌ ا٭ذٛاٍٚ ,نإ ٜطاؾك٘ ذت ٢أْ٘ قعس َع٘ إٍ
ايػُاٚ ,٤يصا ٜتبازض إٍ ايصٖٔ إٔ ايطٚح ٖ ٛجرب.ٌٝ٥
ٚإعتُاز َٓٗخ ايتؿػري ايصات ٞيًكطإٓ ٜػاعس عً ,٘ٝؾكس ٚضز ٗ ْعٍٚ

ايكطإٓ قٛي٘ تعاٍ ش هَُْ َٗضََُّوُ سًُحُ اُْوُذُطِ ِْٖٓ سَثِّيَ ثِبُْذَنِّ ز( ٗٚ ,)4آ ١ٜأخط٣شَٗضٍََ ثِوِ
أخط٣شَٗضٍََ ثِوِ اُشًُّحُ إَِٓنيُ ز(ٚٚ ,)5ضزت تػُٝت٘ بكٛي٘ تعاٍ ش هَُْ َْٖٓ
ًَبَٕ ػَذًًُّا ُِجِجْشََِّ كَئَِّٗوُ َٗضََُّوُ ػَََِ هَِْجِيَ ثِئِرِْٕ اَُِّوِز(.)6

( )1فُع ايبٝإ.156/1
()2غٛض ٠ايصاضٜات .56
(َ )3ؿاتٝس ايػٝب .177/3
( )4غٛض ٠ايٓرٌ .102

( )5غٛض ٠ايؿعطا.193 ٤
( )6غٛض ٠ايبكط.97 ٠
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حبث كالهً

ايؿطم بٌ ايٓيب ٚايطغٍٛ

يكس ؾطٸف اهلل عع ٚجٌ ا٭ْبٝاٚ ٤أنطَِٗ ٚؾهًِٗ عً ٢غا٥ط خًك٘  ,ؾِٗ
قاز ٠ا٭َِ ٗ غبٌ ايك٬ح  َٔٚ ,نُِٓٗ ايطغٌ ٬ ِٖٚمثا ١ ٬ ٚ ١٥عؿط
ضغ.ّ٫ٛ
ٚايطغْ ٍٛيب إختاض ٙاهلل يًتبًٝؼ ٚاٱخباض عٓ٘  َٔٚ ,غري ٚاغ  ١إْػإ
آخط إ ٫أْ٘ ّتاظ عٔ ايٓيب بأَٛض  ٗٚايؿطم بُٗٓٝا اقٛاٍ ٚٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٕ ايٓيب ٜ ٫عا ٜٔإًو غ٬ف ايطغٚ ,ٍٛعٔ ظضاض ٠قاٍ :غأيت

ابا جعؿط ايباقط عً ٘ٝايػ ّ٬عٔ قٛي٘ تعاٍ شًًبٕ سعٌالً ٗجْبًز(َ )1ا ايطغٍٛ
َٚا ايٓيب؟ قاٍ :ايٓيب ايصٜ ٟطَٓ ٗ ٣اَ٘ ٜٚػُع ايكٛت ٜ ٫ٚعا ٜٔإًو,

ٚايطغ ٍٛايصٜ ٟط ٗ ٣إٓاّ ٜٚػُع ايكٛت ٜٚعا ٜٔإًو(.)2

ايثاْ : ٞايطغْ َٔ ٍٛع إٍ إعحع ٠ايهتال إٓعٍ عًٚ ,٘ٝايٓيب َٔ مل
ٜٓعٍ عًٚ ,٘ٝإِا ٜسع ٛإٍ نتال َٔ قبً٘.
ايثايث  :ايطغ ٍٛايصْ ٟػذ بايهتال ايص ٟاْعٍ عً ٘ٝؾطٜع َٔ ١قبً٘
 َٔٚمل ٜهٔ نصيو َِٓٗ ؾْٗ ٛيبٚ ,يهٔ اٖط ٖص ٙاٯٜ ١ٜؿٝس إ ايطغٌ
ايص ٜٔناْٛا بعس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢ؾطٜعَٛ ١غٚ ,٢مل ٜطز ٗ ا٭خباض
تعسز ايهتب إٓعي ١بعس َٛغٚ ٢يعًٗا تسٍ عًٚ ٢جٛز بعض ايطغٌ َٔ غري
إٔ ٜه ٕٛهلِ نتال ٜٓػد ٕٛب٘ ؾطٜع َٔ ١غبكِٗ َٔ ايطغٌ.
ايطابع  :ايطغ ٍٛايصٜ ٟأت ٘ٝإًو اٖطاّ ٜٚأَط ٙبسع ٠ٛاـًل َٔٚ ,مل
ٜهٔ نصيو بٌ ٜط ٗ ٣ايٓ ّٛؾْٗ ٛيب.
اـاَؼ َ :ا ٚضز عٔ اَ٫اّ ايطنا عً ٘ٝايػ :ّ٬ايطغ ٍٛايصٜٓ ٟعٍ
عً ٘ٝجرب ٌٝ٥ؾرياٜٚ ٙػُع نًُات٘ ٜٓٚعٍ عً ٘ٝايٛذٚ ,ٞضَا ٜطَٓ ٗ ٣اَ٘
( )1غٛضَ ٠ط51 ِٜ
()2ايهاٗ .262/1
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م ٛضٜ٩ا ابطاٖ ِٝعً ٘ٝايػٚ ,ّ٬ايٓيب ٜػُع ايهٚ ,ّ٬ضَا ضأ ٣ايؿدل
ٚمل ٜػُعٚ ,اَ٫اّ ٖ ٛايصٜ ٟػُع ايهٜ ٫ٚ ّ٬ط ٣ايؿدل ,قاٍ

تعاٍش ًَإِرْ اثْزَََِ إِثْشَاىَِْْ سَثُّوُ ثٌََِِِٔبدٍ كَإَرََّٔيَُّٖ هَبٍَ إِِِّٗ ََبػُِِيَ ُِِنَّبطِ إَِٓبًٓب هَبٍَ
ًَِْٖٓ رُسَِّّّزِِز(.)1

ايػازؽ  :ذهِ ايٓيب خام ب٘ ْؿػ٘  ,أَا ايطغ ٍٛؾْٗ ٛيب َأَٛض
بايتبًٝؼ .
ايػابع  ٗ :ايكرٝس عٔ ا٫ذ ٍٛقاٍ :مسعت ظضاضٜ ٠ػأٍ ابا جعؿط
عً ٘ٝايػ ّ٬قا :ّ٬٥اخربْ ٞعٔ ايطغٚ ٍٛايٓيب ٚاحملسٸث .ؾكاٍ :ايطغٍٛ
ايصٜ ٟأت ٘ٝجرب ٌٝ٥قب ,ّ٬ؾرياٜٚ ٙهًُ٘ ٚاَا ايٓيب ؾٜٗ ٛطَٓ ٗ ٣اَ٘ عً ٢مٛ
َا ضأ ٣ابطاٖ ِٝعً ٘ٝايػٚ ّ٬مَ ٛا نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ اغبال ايٓب ٠ٛقبٌ ايٛذ ٞذت ٢اتا ٙجرب َٔ ٌٝ٥عٓس اهلل بايطغاي,١
ٚنإ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذٌ ْع ي٘ ايٓبٚ ٠ٛجا٤ت٘ ايطغاي١
َٔ عٓس اهلل ه ٘٦ٝبٗا جرب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٜٚ ّ٬هًُ٘ بٗا قب.ّ٬
 َٔٚاْ٫بٝاْ َٔ ٤ع ي٘ ايٓبٜٚ ٠ٛطَٓ ٗ ٣اَ٘ ٜأت ٘ٝايٛذ ٞؾٝهًُ٘ ٚوس ٘
َٔ غري إ ٜه ٕٛضآ ٗ ٙايٝكظٚ ١اَا احملسٸث ؾٗ ٛايصٜ ٟٴرسٻث ؾٝػُع ٫ٚ
ٜعاٜ ٫ٚ ٜٔطَٓ ٗ ٣اَ٘ .
ايثأَ  :إ ايطغ ٖٛ ٍٛإبتس ٨بٛنع ايؿطا٥ع ٚا٭ذهاّ ٚ ,ايٓيب ٖٛ
ايص ٟوؿظ ؾطٜع ١اهلل قاي٘ اؾاذظ َع بكا ٤ايكؿ ١ا٭قً ١ٝيًٓيب أٚ
ايطغ.ٍٛ

ايتاغع  :ايٓيب ٚايطغٚ ٍٛاذس ٚ .اغتسٍ بكٛي٘ تعاٍشًًََْْ ؤَسْعَِْنَب ِْٖٓ

َٗجٍِِّ كِِ إًََُِّنيَز ٚق ٌٝيٛنإ ايٓيب ٚايطغَ ٍٛعٓٚ ٢اذس يًعّ

ؼك ٌٝاؿاقٌ ٚ ,يٝؼ بتاّ  َٔٚا٭زي ١عً ٢ايتبا ٜٔايطتيب بُٗٓٝا ش ِْٖٓ
()1غٛض ٠ايبكط.124 ٠
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سَعٌٍٍُ ًَالَ َٗجٍِِّز:

ايعاؾط  :قاٍ ايكان" ٞإ ايطغ ٍٛايثاْ ٫ ٞهٛظ إ ٜه ٕٛعً ٢ؾطٜع١
ا٭ ٍٚذت٪ٜ ٫ ٢ز ٟإ ٫تًو ايؿطٜع ١بعٗٓٝا َٔ غري ظٜازْ ٫ٚ ٠ككإ َع إٔ
تًو ايؿطٜع ١قؿّ ١ ٛهٔ َعطؾتٗا بايتٛاتط عٔ ا٭ٖٓٚ ,"ٍٚاى تبا ٜٔجٗيت
ٗ ايك ٍٛأع ,ٙ٬ؾايعٜاز ٠أ ٚايٓككإ ٗ ايؿطٜع ١ايػابكٜ ٫ ١عين إٔ ايطغٍٛ
ايثاْ ٞيٝؼ عً ٢ؾطٜع ١ا٭ٚ ٍٚقس ٚضز ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬قٛي٘

تعاٍشاٌََُّْْْ ؤًََِْْٔذُ ٌَُُْْ دِّنٌَُْْز(.)1

ٚاٯ ١ٜايهطّ ٗ ١اٖطٖا ٚا٭خباض ايٛاضز ٠تسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً٢
خ٬ف ٖصا ايكٚ ,ٍٛي ٗ ٛؾ ط َٔ ٖ ٤٫٪ايطغٌ.
اؿاز ٟعؿط  :إٕ شنط ا٭ْبٝا ٤بًػ ١ايعُٚ ّٛاٱط٬م ٜ ٫عين أِْٗ عً٢
َطتبٚ ١اذس َٔ ٠جٗ ١تًك ٞايٛذٚ ٞاي ٛا٥ـ ,ؾكس ٚضز ٗ نتال ايبكا٥ط
عٔ ايباقط ٜٔعًُٗٝا ايػ" :ّ٬إطغً ٕٛعً ٢أضبع طبكات ,ؾٓيب تٓبأ ٗ ْؿػ٘
ٜ ٫عس ٚغريٖاْٚ ,يب ٜط ٗ ٣ايٜٓٚ ّٛػُع ايكٛت ٜٚعا ٜٔإًو ٚقس أضغٌ

إٍ طا٥ؿ ١قًٛا أ ٚنثطٚا نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ش ًَؤَسْعَِْنَبهُ إََُِ ِٓبئَخِ ؤَُْقٍ ؤًَْ
َّضِّذًَُٕ ز(ٚ )2قاٍٜ :عٜس ٌ ٬ ٕٚايؿاّ.

ْٚيب ٜطَٓ ٗ ٣اَ٘ ٜٚػُع ايكٛت ٜٚعا ٗ ٜٔايٝكظ ٖٛٚ ١إَاّ َثٌ أٚيٞ
ايععّ.

ٚقس نإ إبطاْٖ ِٝبٝاّ ٚيٝؼ باَاّ ذت ٢قاٍ ش إِِِّٗ ََبػُِيَ ُِِنَّبطِ إَِٓبًٓب هَبٍَ

ًَِْٖٓ رُسَِّّّزِِ هَبٍَ الَ َّنَبٍُ ػَيْذُِ اُظَّبُِِٔنيَ ز

( )3

أ َٔ ٟعبس قُٓاّ أّ ٓ ٚ ٚا

ٚػاٚظ اؿس َتعسٜاّ ٜ ٫كًس يٲَاَٚ ,١قس ٜطز ايطغ ٍٛبإعٓ ٢ايًػٟٛ
()1غٛض ٠إا٥س.3 ٠
( )1غٛض ٠ايكاؾات .147
( )2غٛض ٠ايبكط.124 ٠
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ا٭عِ ايؿاٌَ يًٓيب ٚايطغٜٚ ٍٛطز أذٝاْاّ بإعٓ ٢ا٭خل .
ايثاْ ٞعؿط  :بعث ١ايٓيب خاق ١بايبؿط ,أَا ايطغ ٍٛؾٝه َٔ ٕٛايبؿط

ٜٚه َٔ ٕٛإ٥٬ه ١قاٍ تعاٍشاَُِّوُ َّصْطَلِِ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِ سُعُالًز(.)1

ايثايث عؿط  :إٔ ايطغ ٖٛ ٍٛإبعٛث إٍ أَُٻٚ ,١ايٓيب ٖ ٛاحملسث ايص٫ ٟ
ٜبعث إٍ أَ ,١قاي٘ ق طل)(.)2
ايطابع عؿط  :ايتساخٌ بٌ  ٚا٥ـ ايٓبٚ ٠ٛايطغايَ ,١ع بكا ٤ايكؿ١
ا٭قً ١ٝيًٓيب أ ٚايطغ ,ٍٛؾتاضٜ ٠ك ّٛايطغَ ٍٛػٚ٪يٝات ايٓبٚ ,٠ٛأخط٣
ٜك ّٛايٓيب بأعبا ٤ايطغاي.١
إٕ شنط ايطغٌ عًٚ ٢ج٘ اـكٛم ز ٕٚا٭ْبٝا ٗ ٤اٯ ١ٜقٌ ايبرث ي٘
ز٫٫ت َٓٗا أٚيَٛٚ ١ٜٛنٛعٖ ١ٝسا ١ٜايٓاؽ ٚعظِ اؿح ١عً ٢بين
إغطإ ٌٝ٥ا َٝٸع اهلل عع ٚجٌ ب٘ ايطغٌ ٚآتاِٖ َٔ أغبال ايسعٚ ٠ٛاٯٜات
ايباٖطات ٫غُٝا ٚإٔ اٯ ١ٜتٓسضد ٗ قٝؼ ايًٚ ّٛبٝإ ايؿهٌ اٱهلٌٖٚ ,ٞ
بين إغطا ٌٝ٥شنطٚا َٔ بال إثاٍ ٚإٔ ا٭َِ ا٭خط ٣بعث هلا َا بعث إٍ
بين اغطا ,ٌٝ٥أّ اِْٗ خكٛا ٚإْؿطزٚا بٓعُ ١نثط ٠ا٭ْبٝا ٤ز ٕٚغريِٖ.
ا٭ق ٖٛ ٣ٛايثاْ ٖٛٚ ٞذح ١عً.ِٗٝ
 ٌٖٚبعث ايطغٜ ٫ ٍٛه ٕٛإ ٫بعس إْسضاؽ ؾطٜع َٔ ١غبك٘ َٔ ايطغٌ,
أّ أْ٘ أعِ.
ؾعً ٢ايك ٍٛا٭ ٍٚتعترب ايؿطٜع ١ايػابكَٓ ١سضغٚ ١ي ٛبايترطٜـ ٚايتػٝري
إش َا ايؿا٥سٚ َٔ ٠جٛز اَ٫طأ َٔ ٠غري ٚجٛز إٛنٛع ٚإػُ.٢
أَا عً ٢ايك ٍٛايثاْ ٞؾإْٗا باقٚ , ١ٝايطغٌ جاٚ٤ا ي٪ٝنسٚا ايعٌُ بٗا
ٚيسٚاّ ْؿاش أذهاَٗا ٚ ,يتعاٖس ايتٛضاٚ ٠قٝاْتٗا َٔ ايترطٜـ ٚايهٝاع
ذت ٢بًٛؽ َطذً ١ا٫غٚ ّ٬ايعٌُ بايكطإٓ ,اؾٛال ٖٛ :ايثاْ ٞؾ ٬تكٌ
()1غٛض ٠اؿخ .75
()2ايٓهت ٚايع.123/3 ٕٛٝ
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ايٓٛب ١يٲْسضاؽ  َٔ ,غري إٔ ٜتعاضض ٖصا ايبكاَ ٤ع أذهاّ ايٓػذ بٌ
ايؿطا٥ع ٭ْ٘ ٪ٜنس بإٔ نٌ ؾطٜع٫ ١ذك ٗ ١ط ٍٛايؿطٜع ١ايػابك.١
قىلو تعبىل شؤَكٌَََُِّٔب ََبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ثَِٔب الَ رَيٌٍَْ ؤَٗلُغٌُُْْز

اهلُع( ٗ ٠أؾهًُا) يٲغتؿٗاّ اٱْهاضٚ ,ٟؾ ٘ٝيٚ ّٛشّ َطنب هلِ ,٭ٕ
ا٭قٌ ٖ ٛتًك ٞايطغٌ بايتكسٜل ٚايكبٚ ٍٛاٱتباع ,بإعتباض إ نٌ بعثْ ١يب
ضٓٚ ١ؾهٌ َٔ اهلل تعاٍ عً ٢ايٓاؽ ْٝعاّ.
 َٔٚاٯٜات إٔ بٓٝت اٯ ١ٜعً ١اٱعطاض ٚاؾرٛز بايٓب ٠ٛيعسّ َٛاؾك١
أذهاّ ايطغاي ١هل ٣ٛتًو ايٓؿٛؽٖ ,ا ٜسٍ عً ٢عسّ تٗا ٕٚا٭ْبٝا ٗ ٤أزا٤
ضغا٫تِٗ ٚإٕ تػببت ٗ ْؿط ٠ايٓؿٛؽ ٚايعٓاز ٚاؿطل عً ٢ايٓيب َٚا جا٤
ب٘ َٔ عٓس .
 ٗٚاٯ ١ٜإؾاض ٠إٍ ف ٤ٞضغاي ١خاضد بين اغطا ٌٝ٥يتثبٝت زعاِ٥
ايتٛذٝسٚ ,ق ع اي طٜل بٛج٘ غًب ١اهلٚ ٣ٛغً اْ٘ ٚذحب٘ يًُعاضف
ٚايك.ِٝ
ٚشنطت اٯ ١ٜاٱغتهباض ٗ َٛاجٗ ١اٯٜات َ ٖٛٚطذًَ ١تكسَ ١ظَاْا
ٚغري ايكتٌ ٚايتهصٜبٚ ,ؾ ٘ٝز٫ي ١عًَٛ ٢نٛع ١ٝاٱغتهباض ٗ اٱعطاض
عٔ ا٭ْبٝاٚ ٤عسّ اٱقػا ٤إٍ قٛت اؿل ٚاهلسا.١ٜ
ٚتسع ٛاٯ ١ٜبين اغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاّ إٍ ْبص ايتحرب ٚايعٓاز
ٚاٱغتهباض عً ٢ا٭ْبٝا ٤يًع ّٚؼه ِٝايعكٌ ٗ َعطؾ ١ايٓبٛات ٚاٯٜات اييت
ٜأت ٞبٗا نٌ ْيب َطغٌ َٓ٘ تعاٍ.
 ٗٚاٯ ١ٜعربَٛٚ ٠عظ ١يًُػًٌُ ٕا ؾٗٝا َٔ اٱخباض عٔ ذاٍ
أٌٖ ايعٓاز ٗ تًك ٞضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٕ زأبِٗ
اٱغتهباض عً ٢ايٓبٛاتٚ ,اشا ناْٛا ٜكابً ٕٛا٭ْبٝا َٔ ٤بين اغطاٌٝ٥
باؾرٛز ٚايعٓاز  ,ؾُٔ بال أ ٍٚإٔ ٜكابًٛا ايٓيب ايصٜ ٟبعث َٔ غريِٖ
بصات ايعٓاز ٚاٱغتهباض ٚ ,إٕ نإ قٝاؽ ا٭ٚي ١ٜٛيٝؼ ناؾٝاّ ٗ إكاّ
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ٕٛنٛع ١ٝإعحع ٠اـايس ٠اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ  ٖٞٚايكطإٓ.
ٚقرٝس إ اٯ ١ٜجا٤ت بكٝػ ١ايًٚ ّٛايصّ إ ٫أْٗا ضٓ ١ببين إغطاٌٝ٥
ٚزع ٠ٛهلِ ٱق٬ح ايصات ٚت ٗري ايٓؿٛؽ ْٚبص اهلٚ ٣ٛعسّ جعٌ

َٛنٛع ١ٝي٘ ٗ َعطؾ ١اؿكا٥ل َٔ ٖٞٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍشَّبثَنِِ
إِعْشَائََِْ ارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ اَُّزِِ ؤَْٗؼَْٔذُ ػٌََُِْْْْز(.)1

ٚاشا ناْت اٯ ١ٜتٛج٘ ايً ّٛإٍ بين إغطا ٌٝ٥ؾُٔ بال أ ٍٚإٔ ٜؿٌُ
إؿطنٌ ٚاي ٌٝٓ ٛايصٜ ٜٔعطن ٕٛعٔ ايٓبٛات.
ٚتظٗط ٖص ٙاٯ ١ٜذاج ١ايٓاؽ إٍ أخصِٖ بك ٠ٛيسعٛتِٗ إٍ اٱّإ
ٚاٱيتؿات اٍ اٯٜات ٚايرباٌٖ اييت جا ٤بٗا ا٭ْبٝا.٤
 َٔٚايٓاؽ َٔ أغًِ نطٖاّ ٚيهٓ٘ تسبط ٗ آٜات ايكطإٓ ٚذػٔ إغَ٘٬
ٚإضتكَ ٗ ٢طاتب اٱّإ ٚقًرت غطٜطت٘ ٚعْٝ٬ت٘.
ٚتؿٌُ اٯ ١ٜايٓاؽ ٗ أٜاّ ايتٓع ٌٜنُا تؿٌُ ا٭جٝاٍ ايػابك ٖٔ ١قابٌ
ا٭ْبٝا ٤باٱغتهباض ٚايعٓازٚ ,ىطد َِٓٗ بايتدكل أٚي٦و ايص ٜٔقابًٛا

ا٭ْبٝا ٤بايتكسٜل ٚآَٓٛا َا جاٚ٤ا ب٘ َٔ عٓس  ,قاٍ تعاٍشًَاَُّزَِّٖ
آَٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسُعُِِوِ ؤًَُُْئِيَ ىُْْ اُصِّذِّّوٌَُٕز(.)2
قىلو تعبىل شكَلَشِّوًب ًَزَّثْزُْْ ًَكَشِّوًب رَوْزٌَُُِٕز

تبٌ اٯ ١ٜذك ٍٛتٓاقض ٚتهاز بٌ ايطغاي ٣ٖٛٚ ١ايٓؿؼٚ ,تسٍ عً٢
قبس اٱغتهباض إ ٫أْ٘ يٝؼ عً ١تاَ ١يًتهصٜب ٚايكتٌ ٚايتعسٚ ,ٟايتهصٜب
ٚايكتٌ َطذً ١أخط ٣تسٍ عً ٢اٱقطاض ٚايعٓاز ٚاؾرٛز ,ؾاٱغتهباض
َصَ ّٛؾطعاّ ٚعكٜٓٚ ,ّ٬تخ عٓ٘ اٱَتٓاع عٔ اٱْكٝاع يًرلٚ ,تظٗط اٯ١ٜ
()1غٛض ٠ايبكط.40 ٠
()2غٛض ٠اؿسٜس .19
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َا ٫قا ٙا٭ْبٝا َٔ ٤ا٭ش َٔ ٣ق ٖٛٚ َِٗٛعً ٢قػٌُ:
ا٭ :ٍٚتهصٜب ؾطٜل َٔ ا٭ْبٝا.٤
ايثاْ :ٞقتٌ ؾطٜل آخط.
 ٌٖٚتعين اٯ ١ٜعسّ ٚجٛز ؾطٜل آخط ٜتباٚ ٜٔىتًـ عٔ ٖصٜٔ
ايكػٌُٜٓ ٫ٚ ,هط إ بين إغطا ٌٝ٥قسٸقٛا بطغايَٛ ١غ ٢عً ٘ٝايػّ٬
ٚأتبعٚ ,ٙٛيهٔ اٯ ١ٜقٝست ذك ٍٛايتهصٜب ٚايكتٌ بإٓاؾاٚ ٠ايتعاضض بٌ
ٖ ٣ٛايٓؿؼ ٚايطغايٚ ,١باٱَهإ تكسٜط قٝاّ ؾطٜل َِٓٗ برتى ا٭ْبٝا٤
ٚايٛقٛف عٓس ذاٍ بطظخ ٖٞٚ ١ٝعسّ ايتكسٜل ا ٚايتهصٜب ٚيهِٓٗ أبٛا إ٫
تهصٜبِٗ ٚ ,ا٭قٌ ٖٚ ٛجٛل إتباع اٯٜات ٚايتػً ِٝبإعحعات.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١باٱؾاض ٠اٍ ذبِٗ ايسْٝا ٚاختٝاض ظٜٓتٗا ٚايتٓعِ
بٗاٚ ,ا ٫ؾكس تعؿل ايٓؿؼ ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل تعاٍ ٚ ,يٝؼ َٔ ؾعٌ أقبس
َٔ قتٌ ْيبٚ ,جا ٤ايكطإٓ ي ٛٝل ٖصا ايؿعٌ ٜٚثأض يٮْبٝا ٤برتزٜس ٚت٠ٚ٬
إػًٌُ يٰٜات اييت ت٪نس شّ إتعس ٟعً ٢ذطَ ١ايٓبٚٚ ,٠ٛضز قٛي٘ تعاٍ
ٗ غٛض ٠ا٭ذعال شكَشِّوًب رَوْزٌَُُِٕ ًَرَإْعِشًَُٕ كَشِّوًبز(.)1

ؾٌٗ تسٍ اٯ ١ٜعً ٢أخص إػًٌُ ايثأض ٚاٱْتكاّ يٮْبٝا َٔ ٤بين اغطاٌٝ٥
اؾٛال ٚ َٔ ,٫ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٕ ايص ٜٔقتًٛا ا٭ْبٝا َٔ ٤أَ ١غابك ١عً ٢اٱغٚ ّ٬ف٤ٞ
اـ ال يبين اغطا ٌٝ٥عاَٜ ٫ ١عين اِْٗ قاَٛا بايكتٌ بكط ١ٜٓايؿاضم
ايعَاْ.ٞ
ايثاْ : ٞإشا نإ ا٭بٓا ٤ضانٌ بؿعٌ اٯبا ,٤ؾٗ ٛأَط ٜ ٫كًس إٔ ٜهٕٛ
عً ١تاَ ١يترًُِٗ ٭ٚظاض ؾعٌ اٯبا٪َٚ ,٤اخصتِٗ عً ٗ ٘ٝايسْٝا.
ايثايث  :عَُٛات قٛي٘ تعاٍ شًَالَ رَضِسُ ًَاصِسَحٌ ًِصْسَ ؤُخْشٍَز(.)2

( )1غٛض ٠ا٭ذعال .26
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .164
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ْعِ قس تبٌ اٯ ١ٜأع ٙ٬ذاج ١ايٓاؽ أخصِٖ بكٚ ,٠ٛإقاَ ١اؿح ١عًِٗٝ
بًع ّٚايسؾاع بايػٝـ عٔ اٱغٚ ّ٬عٔ ايٓب.٠ٛ
ٚتعس ًُِٗ ٚ ِٜٗيٮْبٝا ٤غبب تأضى ٞجمل ٤ٞايطغ ٍٛا٭نطّ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

بايػٝـ يًسؾاع عٔ بٝه ١اٱغ ّ٬بعس إقاَ ١اؿح١

بايرباٌٖ ٚاٯٜات ايباٖطات.
ٚؼصض اٯ ١ٜايٓاؽ َٔ اٱغتهباض ٚاٱعطاض عٔ ايطغايٖ ٗٚ ,١صا
ايترصٜط جصل يًٓبٚ ٠ٛزع ٠ٛيط ١ٜ٩اٯٜات ٚايتسبط َعاْٗٝا ٚز٫٫تٗا,
َٚهاٌَ ايكسم ٚاؿل ؾٗٝا  ٖٛٚؾاٖس عً ٢أ ط يػ ١اٱْصاض ايكطآْ,ٞ
ٚنثطَٓ ٠اؾع٘  ,قاٍ تعاٍشًَإِْٕ ِْٖٓ ؤَُّٓخٍ إِالَّ خالَ كِْيَب َٗزِّشٌز(.)1
***********

()1غٛض ٠ؾاطط .24

َعامل اٱّإ  /د 15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65

قىلو تعبىل ش ًَهَبٌُُا هٌُُِثُنَب ؿُِْقٌ ثََْ َُؼَنَيُْْ اَُِّوُ ثٌُِلْشِىِْْ كَوَِِْالً ٓب
ُّؤِْٓنٌَُٕز اٯ.88 ١ٜ
القراءة

ايكطا ٠٤إؿٗٛض ٠غًـ بػه ٕٛايٚ ,ّ٬ض( ٟٚعٔ ابٔ عباؽ أْ٘ قطأٖا
بهِ ايٚ )ّ٬ب٘ قطأ ابٔ قٝكٔ بهِ اي.)1(ّ٬
ٚعً ٢ايكطا ٠٤ا٭ ٍٚتهْ ٕٛع أغًـ أ ٟأْٗا قِ  ٫تع ٞؾ٦ٝاّ َ٘ٓٚ
ا٭غًـ ايص ٟمل ىً.
ٚقاٍ ابٔ َٓظٛضٚ :إشا غهٓت اي ّ٬نإ ْع أَغًـ  ٖٛٚايصٜ ٫ ٟعٞ
ؾ٦ٝاّ.
 ٗٚقؿ ١ايٓيب قً ٢ايًّ٘ عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبٝإ َٓاؾع ٚأ ط ْبٛت٘ ٜٳؿِتٳس

قًُٛباّ غًُِؿاّ أَ ٟٴَ ٳػؿٻاَ ٠ػ ا.)2(٠

ٚعً ٢ايثاْ ١ٝتهْ ٕٛع غ٬ف ,أ ٟاْٗا أٚع ١ٝيًعًِ,نُا إٔ ايػ٬ف
ٚعإ ٤ا ؾٚ(٘ٝعٔ اب ٞعُط ٚغًُُـ بهُتٌ).
َٚع ايتبا ٗ ٜٔذطن ١اؿطف ٚيؿظ ايهًُ ,١ؾإ إعٓٚ ٢اذس ٱضازَ ٠ؿّٗٛ
اٱغتهباض ٚاؾرٛز.

اإلعراة واللغت

ٚقايٛا :ايٛا ٚإغتٓ٦اؾ ,١ٝقًٛبٓاَ :بتسأْٚ ,اَ :هاف إي ,٘ٝغًـ :خرب,
ٚاؾًُ ١اٱمس ٗ ١ٝقٌ ْكب َك ٍٛايك ,ٍٛبٌ :ذطف ع ـ ٚإنطال.
يعِٓٗ :ؾعٌ َاض َٚؿع ٍٛب٘ َكسّ.
()1ايهؿـ ٚايبٝإ .181/1
( )2يػإ ايعطل.271/9
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اَطأ ٠اؾ٬ي :١ؾاعٌ ,بهؿطِٖ :ايبا :٤ذطف جط.
نؿط :اَطأ ٠فطٚض بايهػطَ ٖٛٚ ,٠هافٚ ,ايهُري َهاف إي.٘ٝ
ؾكً :ّ٬ٝايؿا ٤إغتٓ٦اؾ.١ٝ
قًْ :ّ٬ٝعت ٕكسض قصٚف ,أ َٕٛٓ٪ٜ :ٟإّاْاّ قً.ّ٬ٝ
َاْ :هطَ ٠بُٗ ١قؿ ١يكً.ّ٬ٝ
 :َٕٛٓ٪ٜؾعٌ َهاضع َطؾٛع بثبٛت ايٓٚ ,ٕٛايٛا :ٚؾاعٌ.
غًـْ :ع أغًـ أٜ ٫ ٟعٜ ٫ٚ ٞؿِٗ ,أَ ٚػؿا ٠بأغ ٜ ٫ ١ٝسض ٟأذس
َا ٚضاٖ٩ا.

هىضىع النسول

بٝإ  ٖٔٚإعتصاض ايص ٜٔهرس ٕٚبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
ٚتؿهٌ اهلل تعاٍ ببٝاْ٘ ضٓ ١يًُػًٌُٚ ,زع ٠ٛهلِ يًتساضى ٚاٱيتؿات إٍ
غًٛى غبٌ َطنات٘ تعاٍ.
ٚتبٌ اٯَٛ ١ٜنٛع ١ٝإعحعات ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚزعٛت٘ ايٓاؽ يٲقطاض ٚايتػً ِٝبٗاٚ ,عحع ايصٜٓ ٜٔهطْ ٕٚبٛت٘ عٔ إب اٗ٥ا

ٚتكٝٝسٖا ٚذكطٖا َهاْاّ ٚظَاْاّ ,قاٍ تعاٍشُّشِّذًَُٕ ُُِْطْلِئٌُا ٌُٗسَ اَُِّوِ ثِإَكٌَْاىِيِْْ ًَاَُِّوُ
ُٓزُِّْ ٌُٗسِهِ ًٌَُْ ًَشِهَ اٌَُْبكِشًَُٕز(.)1

ٜٚتحً ٢شات َٛنٛع ايٓع ٗ ٍٚقطٜـ نؿاض َه ١ايص ٜٔقابًٛا ايسع ٠ٛإٍ

اٱغ ّ٬بايكسٚز ٚاٱعطاضشًَهَبٌُُا هٌُُِثُنَب كِِ ؤًَِنَّخٍ َِّٓٔب رَذْػٌَُٗب إَُِْْوِز(ٚ ,)2ا٭نٓ١
ايػ ا ٤عً ٢ايؿٚ ٤ٞوحب ايٛق ٍٛإي ,٘ٝؾاٱعتصاض بإٔ ايكًٛل غًـ
َٚػًؿَٚ ١ػًك ١ذح ١عًٚ ,ِٗٝؾهس يهصبِٗ ٚقبس إزعا.ِٗ٥
ٚإش ٚقؿٛا قًٛبِٗ بأْٗا ٗ أنَٓٚ ١ػًؿ ١ؾإٕ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عً٘ٝ
()1غٛض ٠ايكـ .8
()2غٛض ٠ؾكًت .5
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ٚآي٘ ٚغًِ جا ِٖ٤باٯٜات ايعكًٚ ١ٝاؿػ ١ٝاييت تكٌ بطاٖٗٓٝا إٍ ؾػاف
ايكًٛلُٓٚ ,ع َٔ اٱعتصاض عٔ ايكسٚز ٚتبٌ َا ٗ ايك ٍٛبإٔ قًٛبِٗ غًـ
َٔ فاْب ١اؿكٝكٚ ١ايٛاقع.

إش إٔ ايٛعٚ ٞايؿِٗ عٓس ايعك َٔ ٍٛعَُٛات قٛي٘ تعاٍشَُوَذْ خََِوْنَب

اإلِٗغَبَٕ كِِ ؤَدْغَِٖ رَوٌٍِّْْز( ,)1بتكطٜب إٔ اٱْػإ ٜسضى عٛاغ٘ اٯٜات
ٜٚػدٸطٖا ايكًب ٗ غبٌ اهلساٚ ١ٜايطؾاز.
ٚتبٌ اٯ ١ٜقاْْٛاّ نًٝاّ إْتؿا ٤ايٝأؽ َٔ اٱّإ ذت ٢عٓس أؾس ايٓاؽ

جرٛزاّ يكٛي٘ تعاٍشكَوَِِْالً َٓب ُّؤِْٓنٌَُٕز ؾإذتُاٍ اٱّإ َٛجٛز عٓس ايٓاؽ
ْٝعاّ ٚإٕ نإ نعٝؿاّ ٚقً ّ٬ٝعٓس أٌٖ ايعٓازٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يتعاٖس
ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٚإضاز ٠عُ ّٛايٓاؽ ب٘ ٜ َٔٚهٔ بعٝساّ عٔ
اهلسا ١ٜقس ٜكبس ََٓ٪اّ عً ٢مٛزؾعًٜٚ ٞحأ إٍ ايتٛبٚ ١اٱْاب.١

يف سٍبق اٌَبث

بعس إخباض اٯٜات ايػابك ١بأِْٗ إؾرتٚا اؿٝا ٠ايسْٝا باٱعطاض عٔ ْعِٝ
اٯخطٚ ٠ايػعاز ٠ايسا ١ُ٥ؾٗٝاٚ ,ذاٍ اٱغتهباض ٚايتحرب ايصٚ ٟاجٗٛا ب٘
ايٓبٛات إتكً َٔ ١غري إ ٗاض يًٓسّ ٚايتساضى ٗ بعض َٓٗا يتٛاي ٞاٯٜات
ٛٗ ٚض ايبٓٝات .
جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتبٌ ظٜـ إزعا ِٗ٥ؾِٗ مل ّتٓعٛا عٔ زخ ٍٛاٱغّ٬
ٱْعساّ إكته ,ٞبٌ يٛجٛز إاْع ايصاتٚ ٞايعطن ٖٛٚ ٞاٱغتهباض ايصٟ

ٜه ٕٛبطظخاّ ز ٕٚايتسبط ٗ اٯٜات ,قاٍ تعاٍشًَٓب ظٌَََُِٔٗب ًٌَُِْٖ ًَبٌُٗا ؤَٗلُغَيُْْ

()1غٛض ٠ايتٌ .4
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َّظٌَُِِْٕٔز(.)1

 َٔٚخكا٥ل اٱْػإ إ ٗاض ايٓسّ عٓس اـ أٚ ,ايععّ عً ٢عسّ تهطاضٙ
ٚؾعً٘ٚ ,يهٔ ذاٍ اٱغتهباض ذايت ز ٕٚاٱْتؿاع ا٭َثٌ َٔ ايٓبٛات,
ؾحا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتبٌ إذتحاجِٗ ٚؾاجِٗ ٚجساهلِ يٲعطاض عٔ
ايٓبٛات ٚاٯٜات.
ٚتثبت اٯ ١ٜايهطّ ١تعسز ٚجٚ ٙٛقٝؼ اؾرٛزٚ ,تبٌ َظٗطاّ قطو ّا
ٚإعْ٬اّ َكطْٚاّ باٱقطاض ,يصا تهُٓت شَاّ ٚيعٓ ١عاجً ١هلِ.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١ذح ١عً ٢ايص ٜٔمل ٜكسقٛا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبٓٝت َا تعطض ي٘ ا٭ْبٝا ٤ايػابك ,ٕٛؾؿ ط َٔ ا٭ْبٝا٤
يكٛا ذتؿَِٗ ,ع اِْٗ جاٚ٤ا باٯٜات ٚايس٫٫ت ايكاطع ١اييت ت٪نس قسم
ْبٛتِٗٚ ,قتًَِٗ ايهؿاض  ٫يؿ ٤ٞإٕ ٫دايؿَ ١ا جا ٤ب٘ ا٭ْبٝا ٤٭ٖٛا , ِٗ٥قاٍ

تعاٍشًَهَزَِْيُْْ إَْٗجَِْبءَ ثِـَْْشِ دَنٍّز (ٚ ,)2ؾ ط َٔ ا٭ْبٝا٫ ٤قاِٖ ق َِٗٛبايتهصٜب,

ؾحا٤ت بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذاج ١يًٓاؽ ْٝعاّ,
ٚتًكاٖا إػًُ ٕٛبايتكسٜل ٚايكبٚ ,ٍٛاؾٗاز ؼت ضا ١ٜاٱغ.ّ٬
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯٝ ٚ ١ٜك ١مساٚ ١ٜٚؾٗاز ّ٠ت٪نس إقطاض ؾطٜل َٔ ايٓاؽ
عً ٢اؾرٛز باٯٜاتٚ ,عسّ تكسٜكِٗ بٗا بإزعا ِٗ٥إٔ قًٛبِٗ خا,١ٜٚ
ٚؾ ٘ٝذح ١عً ٢ايهؿاض ٱَتٓاعِٗ عٔ اٱغتُاع يٰٜاتٚ ,ايتسبط ٗ َعاْٗٝا
ايكسغ.١ٝ
 ٗٚاٯ ١ٜؾاٖس عً ٢إٔ َعحع ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
 ٖٞٚايكطإٓ عكً ١ٝؽاطب ايعكٚ ٍٛتٓؿص إٍ ؾػاف ايكًٛلٚ ,ته ٕٛذح١

قاطع ١عً ٢ايٓاؽ ذت ٢ايصٜ ٟهؿط بٗا ,إش إٔ قٛهلِ شهٌُُِثُنَب ؿُِْقٌز خ٬ف
()1غٛض ٠ايبكط.57 ٠
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .181
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أقٌ اـًل َٚاٖ ١ٝاٱْػإٚ ,جا ٤قٛهلِ بكٝػ ١اؾُع ٖا ٜسٍ عً ٢إتؿاقِٗ
عً ٢ايعٓاز ٚتهصٜب اٯٜات.
ٚتبٌ اٯَ ١ٜا ٫قا ٙايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًَُٔ ٕٛ
ايهؿاض ايص ٜٔأقطٚا عً ٢ايتهصٜب باٯٜات ٚايرباٌَٖ َٔٚ ,ؿاٖ ِٝاٯ١ٜ
اٱعحاظ ١ٜإٔ قٛهلِ مل ٜرتى غس.٣
إش شنطت اٯَ ١ٜػاي تِٗ َا ٜتهُٔ ؾهرِٗ ٚبٝإ قبس غطا٥طِٖ,

ْٚع ٍٚايػهب اٱهل ٞعً ِٗٝا٭ْبٝا ,٤قاٍ تعاٍ شًَظُشِثَذْ ػََِْْيِْْ اُزَُِّّخُ
ًَأَُْغٌَْنَخُ ًَثَبءًُا ثِـَعَتٍ ِْٖٓ اَُِّوِ رَُِيَ ثِإََّٗيُْْ ًَبٌُٗا ٌَّْلُشًَُٕ ثِأَّبدِ اَُِّوِ ًَّوْزٌَُُِٕ
اُنَّجِِّْنيَ ثِـَْْشِ اُْذَنِّز(.)1

ٚتتهُٔ اٯ ١ٜاٱؾاض ٠اٍ قاْ ٕٛايػببٚ ١ٝإٔ ايًعٓ ١ذًّت بايهؿاض بػبب
تهصٜبِٗ يٮْبٝاٚ ٤قتٌ ؾطٜل َِٓٗٚ ,قس ٜرتؾس عٔ إجتُاع ٖصا ايؿعٌ ايكبٝس
ْٚع ٍٚايًعٓ ١اٱقطاض عً ٢اٱعطاض عٔ اٯٜاتٚ ,عسّ اٱقطاض باٯٜات
إ ٫عً ٢م ٛجعٚ ٞ٥قً , ٌٝيصا جا ٤ايكطإٓ بايثٓا ٤عً ٢إػًٌُ ايصٜٔ
ٜتٛب ٕٛإٍ اهلل ٚمل ٜكطٚا عًَ ٢ا ؾعًٛا َٔ ايؿاذؿ ١أ ًُِٗ ٚايٓؿؼ

ٚايٛعس هلِ باؾٓ ,١قاٍ تعاٍشًَُْْ ُّصِشًُّا ػَََِ َٓب كَؼٌَُِا ًَىُْْ َّؼٌََُِْٕٔز(.)2

ٚجا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١إانٚ( ٞقايٛا) ٚايصٜ ٟؿٝس اٱَهاٚ ٤ايك ع,
ٚجا٤ت بكٝػ ١اؾُع ايصٜ ٟؿٝس اٱغتػطام ٚايعُٖ ,ّٛا ٜسٍ عً ٢ايعٓاز
ٚاٱقطاض عً ٢اؾرٛز بايٓبَٚ , ٠ٛع ٖصا ؾإ آٜات ايً ـ اٱهلٚ ٞأغبال
تكطٜبِٗ إٍ اهلساٚ ١ٜاٱّإ مل تٓك ع عِٓٗٚ ,جا٤ت بعث ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضٓ ١بِٗٚ ,تكطٜباّ يًٓاؽ إٍ َٓاظٍ ايتٛبٚ ١اٱْاب.١
( )1غٛض ٠ايبكط.61 ٠
( )2أْظط ا٭جعا ٤ايثٖ َٔ ١ ٬صا ايتؿػري  93 – 91اييت جـا٤ت ٗ تؿػـري اٯٜـَ 135 ١ـٔ
غٛض ٠آٍ عُطإ.
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ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜذح ١عًٚ ,ِٗٝتٓبٗٝاّ هلِٚ ,ظاجطاّ عٔ قٛهلِ (قًٛبٓا
أ ٟغًـ) ْ ٫ؿك٘ ؾ٦ٝاّٜٚ ,بٌ ٖصا ايك ٍٛتٛاي ٞايسعٛات هلِ باٱّإ,

ٚٚجٛز أَ ١تأَط بإعطٚف ٚتٓٗ ٢عٔ إٓهط ,قاٍ تعاٍشِْٖٓ هٌَِّْ ٌُٓعََ
ؤَُّٓخٌ َّيْذًَُٕ ثِبُْذَنِّ ًَثِوِ َّؼْذٌَُُِٕز

()1

ٚإٔ ا٭ْبٝا ٤مل ٜرتنٛا بين إغطاٌٝ٥

ٚؾأِْٗ بٌ تٛززٚا إيٚ ,ِٗٝشنّط ِٖٚبٛجٛل طاع ١اهلل ٚيع ّٚايتكسٜل
با٭ْبٝا.٤
تطَ ٣ا ٖ ٞايكً ١بٌ تهصٜب ٚقتٌ ا٭ْبٝا ٤ايص ٟشنطت٘ اٯ ١ٜايػابك١
ٚبٌ قٛهلِ قًٛبٓا غًـ ,ؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚجا ٤قٛهلِ (قًٛبٓا غًـ) جٛاباّ عً ٢ايتكبٝس ايٛاضز ٗ خاُ١

اٯ ١ٜايػابك ١شًََُِّٔب ََبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ثَِٔب الَ رَيٌٍَْ ؤَٗلُغٌُُْْز (.)2

ايثاْ : ٞايك ٍٛضز عً ٢زع ٠ٛإػًٌُ هلِ باٱّإ ,بإعتباض إٔ اٱّإ
إقطاض ٚتػً ِٝباؾٓإ.
ايثايث ٖٛ :قٜ ٍٛكٛي ْ٘ٛعٓس ايتعس ٟعً ٢ا٭ْبٝاٚ ,٤ايتهصٜب بِٗ.
ايطابع :نُا وث بعهِٗ بعهاّ عٓس اـً ٠ٛعً ٢عسّ ؼسٜث إػًٌُ َا
ؾتس اهلل عً ,ِٗٝؾإِْٗ ٜكٛي ٕٛؾُٝا ب ِٗٓٝإٕ قًٛبٓا غًـ.
اـاَؼ :يٝؼ َٔ قً ١بٌ تهصٜب ٚقتٌ ا٭ْبٝاٚ ٤قٛهلِ قًٛبٓا غًـ,
ٖٚصا ايكَ ٍٛتأخط ظَاْاَّ ٖٛٚ ,كاذب يسع ٠ٛإػًٌُ هلِ.
ٚا٭قٌ ٗ إكاّ ٖ ٛاٱط٬م إَ ٫ع ٚضٚز ككل َٛنٛع ٞأٚ
ظَإْٚ ,ٞا ضزت ٖص ٙاٯ ١ٜإزعا ِٗ٥بإٔ قًٛبِٗ خاٚ ١ٜٚعًٗٝا ذحب ُٓع
َٔ ايؿك٘ ٚايتسبط باٯٜات.

( )1غٛض ٠ا٭عطاف .159
( )2غٛض ٠ايبكط.87 ٠
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جا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيتهؿـ ذكٝك ١تأضى ٖٞٚ ,١ٝإغتٓكاضِٖ عً ٢ايصٜٔ
نؿطٚا بايت ًع إٍ أٜاّ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٛٗ ٚضٙ
عً ٢ايسٖٚ ,ٜٔعّت٘ يًهؿاض ٚإؿطنٌ ٚأِْٗ عطؾ ٙٛذٌ بعثت٘ بايبؿاضات

اييت عٓسِٖ ,قاٍ تعاٍشًًََبٌُٗا ِْٖٓ هَجَُْ َّغْزَلْزِذٌَُٕ ػَََِ اَُّزَِّٖ

ًَلَشًُاز( ,)1يٝه ٕٛاٱغتؿتاح ٚإعطؾ ١ؾاٖس ٜٔعً ٢إٔ قًٛبِٗ يٝػت غًـ,
إ ٫إٔ ٜه ٕٛأَطاّ َػترس اّ ٚطاض٥اّ.
ؾحا٤ت اٯ ١ٜيٓؿٚ ,٘ٝتهطض ٗ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايْ ١ٝع ٍٚايًعٓ ١عً٢

ايهؿاض ,قاٍ تعاٍشًََْٖٓ َِّْؼَْٖ اَُِّوُ كََِْٖ رَجِذَ َُوُ َٗصِريًاز(.)2

ٚإبتسأت اٯ ١ٜعطف ايع ـ ايٛا ٚيًتأنٝس عً ٢إتكاٍ َهاٌَ اٯ١ٜ
باٯ ١ٜايػابكٚ ١إٕ تبآٜت يػ ١اـ ال بٌ خاُ ١اٯ ١ٜايػابك ١اييت جا٤ت
بكٝػ ١اـ ال ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبتُاَٗا بكٝػ ١ايػا٥ب ؾإبتسأت اٯ١ٜ

ايػابك ١ببٝإ ؾهٌ اهلل عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بكٛي٘ تعاٍشًَُوَذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ

اٌُِْزَبةَ ًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ثِبُشُّعَُِز(.)3
ٜٚؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ؽًـ ؾطٜل َٔ بين إغطا ٌٝ٥عٔ ؾهط اهلل عع
ٚجٌ عًْ ٢عُْ ١بَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬تعاقب ا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔبؿٸطٚا
بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ.
ٚأُٜٗا أؾس تهصٜب ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ٚقتٌ عسز َِٓٗ أّ تًك ِٗٝزع٠ٛ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٲغ ّ٬بايك(ٍٛقًٛبٓا غًـ),
اؾٛال ٖ ٛا٭ٚ ,ٍٚنٌ َٔ ايهبا٥ط ٚ ,ايكّ ٍٛهٔ ايطجٛع عٓ٘ ٖٚ ,صٙ
اٯ ١ٜزع ٠ٛيًتٛبٚ ١اٱْابٖ , ١ا ٜسٍ عً ٢ػًَ ٞعحعات ايٓيب قُس قً٢
()1غٛض ٠ايبكط.89 ٠
()2غٛض ٠ايٓػا.52 ٤
()3غٛض ٠ايبكط.87 ٠

 72ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د15
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًٓاؽٚ ,عحع ايهؿاض عٔ زذهٗا أ ٚاؾساٍ ؾٗٝا
ؾًحٚ٪ا إٍ اٱعتصاض ايصات ٞايصٜ ٟتهُٔ اٱقطاض بايككٛض ٚايعحع
ٚايتدًـ عٔ ايعٓا ١ٜبايصاتٚ ,ايػ ٗ ١َ٬ايساض.ٜٔ

إعجبز اٌَت

بعس إ ٗاض جرٛزِٖ تبٌ اٯَ ١ٜا ؿكِٗ َٔ ايػدط اٱهل ٗ ٞاؿٝا٠

ايسْٝا عٔ اغتركام ٚبعس ػطأ َِٓٗ ٫ ,تٓؿ ٞاٯ ١ٜاٱّإ عً ٢م ٛايػايب١
ايهًٚ ١ٝاٱط٬م ؾرتنت يًُػًٌُ باباّ يًطجاٚ ٤ا٭ٌَ يسعٛتِٗ يٲغ,ّ٬
٭ٕ قً ١اٱّإ َٔ ايهً ٞإؿهو  ٖٞٚقابً ١يًعٜازٚ ٠اٱتػاع ٚؾ ٘ٝزيٌٝ
عً ٢ايطٓٚ ١ايطأؾ ١اييت جا ٤بٗا ايكطإٓ يًٓاؽ ْٝعاّ.
ٖ ٌٖٚص ٙايكً َٔ ١ؾهٌ اهلل عً , ِٗٝاؾٛال ْعِ  َٔ ٖٛٚعَُٛات

قٛي٘ تعاٍ شإِِِّٗ ؤَػَُِْْ َٓب الَ رَؼٌََُِْٕٔز( ٗ )1اٱذتحاد عً ٢إ٥٬ه ١ذُٓٝا
أْهطٚا قٝاّ اٱْػإ باٱؾػاز ٗ ا٭ضض ؾُٔ عًُ٘ تعاٍ عسّ إطبام قًٛل
ايٓاؽ عً ٢ايهؿط ٚاؾرٛز.
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜنؿؿٗا عٔ أقٛاهلِ ٚشنط ذاهلِ ٗ َٛاجٗ ١ايٓبٛات

ٚاٱخباض عٔ ٚقا٥ع ٗ ا٭ظَٓ ١ايػايؿ , ١قاٍ تعاٍشَٗذُْٖ َٗوُصُّ ػََِْْيَ
ؤَدْغََٖ اُْوَصَصِ ثَِٔب ؤًَْدَْْنَب إَُِْْيَ ىَزَا اُْوُشْإَٓز(.)2
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ : ٍٚتٝ ٛل ايك ٍٛايص ٫ ٟأقٌ ي٘ ٚإزعا ِٗ٥إٔ قًٛبِٗ ُٝ ٫ع
اٯٜات ٚايرباٌٖ ايساي ١عً ٢ايٓب.٠ٛ
ايثاْ : ١ٝقٝػ ١اؾُع ٗ اٯٚ ,١ٜنإٔ قٛهلِ (قًٛبٓا غًـ) ٖا تٛاطٛ٦ا

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛضٜٛ ٠غـ.3
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عًَٓ ٗ ٘ٝتسٜاتِٗ ,قاٍ تعاٍشهَبٌُُا ؤَرُذَذِّصٌَُٗيُْْ ثَِٔب كَزَخَ اَُِّوُ ػٌََُِْْْْز(.)1

ايثايث : ١بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بتٛاي ٞايٓعِ ٚإٔ
قًٛبِٗ يٝػت غًؿاّ ٫ٚ ,أقٌ هلص ٙايسع َٔ ٣ٛؾطٜل َِٓٗ.
ايطابع : ١بٝإ عً ١جرٛزِٖ باٯٜات.

ًميٌٖ رغْٔخ آّخ اٌُشميخ ثأّخ (وقبلىا قلىبنب غلف) ًمل ّشد ُلظ ؿِق يف

اُوشإٓ إال ٓشرني ٓغ إحتبد املؼنَ ًاملٌظٌع(.)2

اٌَت سالح

تعترب اٯٝ ٚ ١ٜك ١مسا ١ٜٚتٛنس ا٭غبال اييت ؼ ٍٛز ٕٚإّاِْٗ نايعٓاز

ٚاٱغتهباض ,نُا أْٗا تؿؿ ٞقسٚض إػًٌُ َا ؾٗٝا َٔ اٱخباض عُا ؿل
ايظإٌ َٔ ايصّ.
ُٓٚع اٯ َٔ ١ٜايٝأؽ ٚايكٓٛطٚ ,ايتػا ٍ٩عٔ عً ١عسّ إّاِْٗ ,ؾاٯ١ٜ
تٓؿ ٞايٓكل ٗ ايٓبٛات ٚ ,تبٌ ايككٛض ٚإعك ١ٝعٓس ايص ٜٔهرس ٕٚبٗا.
 ٗٚاٯ ١ٜبٝإ يعٓاز ايهؿاض ٚايؿاغكٌٚ ,إقطاضِٖ عً ٢عسّ ايتكسٜل
باٯٜات ٚإعحعات اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,

 ٗٚقٛهلِ شهٌُُِثُنَب ؿُِْقٌز ذح ١عًٕ ,ِٗٝا ٜتهُٓ٘ َٔ اٱقطاض ايهُين
باٯٜاتَٚ ,كابًتِٗ هلا باؾرٛز بعس إٔ تعصض عً ِٗٝإْهاضٖا.
 ٫ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إختٝاضِٖ اؾساٍ ٚإ اض ٠أغبال ايؿو ٚايطٜب
يٛجٛز آٜات أخط ٣ت٪نسٚ ,ٙيهٔ قٛهلِ شقًُُٛبٴٓٳا غًُِـٷز ٜسٍ عً ٢عحعِٖ
عٔ اؾساٍٚ ,إْك اع ذًٝتِٗٚ ,ؾْ ٘ٝكط يٲغٖٚ ّ٬عّ ١يًهؿط ٚايه٬ي.١
 ٗٚاٯ ١ٜؽؿٝـ عٔ إػًٌُ باٱخباض عٔ ْع ٍٚايًعٓ ١بايهاؾطٜٔ
ٚإغتساَ ١إغتركاقِٗ هلاٚ ,تسع ٛاٯ ١ٜإػًٌُ إٍ أخص اؿا ١ ٥يًسٜٔ
( )1غٛض ٠ايبكط.76 ٠
()2أْظط غٛض ٠ايٓػا. 155 ٤
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باؿصض َٔ ايهؿاض ٚأٌٖ ايعٓاز ٚاؾرٛزٚ ,إٕ نإ ٖصا ايعٓاز غبباّ يًهعـ
ٚاي ٖٔٛعٓسِٖ.
ٚتٓؿ ٞاٯ ١ٜقٛهلِٚ ,تهصل إزعا ِٖ٤بإٕ قًٛبِٗ ؾاضغٚ ١أِْٗ ٜ٫ؿكٕٗٛ
ايك ,ٍٛؾكس جعٌ اهلل تعاٍ ايعكٌ عٓس اٱْػإ ضغ ّ٫ٛباطٓٝاّٚ ,ذحٚ ١آي١
ٕعطؾ ١اؿحٚ ١يًتُٝع بٌ ا٭ؾٝا(٤عٔ أب ٞغعٝس اـسض ٟقاٍ :قاٍ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ" :ايكًٛل أضبع :١قًب أجطز ؾَ ٘ٝثٌ ايػطاد
ٜٴعٖطٴٚ ,قًب أغًـ َطبٛط عً ٢غ٬ؾ٘ٚ ,قًب َٓهٛؽٚ ,قًب َٴكٵؿَس:
ؾأَا ايكًب ا٭جطز ؾكًب إ ,َٔ٪غطاج٘ ؾْٛ ٘ٝضٚ .ٙأَا ايكًب ا٭غًـ
ؾكًب ايهاؾطٚ .أَا ايكًب إٓهٛؽ ؾكًبشإٓاؾلز عٳ ٳطفٳ ِ أْهطٚ .أَا
ايكًب إُكٵؿَس ؾكًب ؾ ٘ٝإّإ ْٚؿامَٚ ,ثٌ اٱّإ ؾ ٘ٝنُثٌ ايبكً ١ٳُٜٴسٸٖا
إا ٤اي ٝبَٚ ,ثٌ ايٓؿام ؾ ٘ٝنُثٌ ايكُطذ ١ٳُٜٴسٻٖا ايكٝس ٚايسّ ,ؾأ ٟإستٌ

غًبت عً ٢ا٭خط ٣غًبت عً.)1()"٘ٝ

هفهىم اٌَت

اٯ ١ٜزع ٠ٛيٲّإ ٚتٛبٝذ يًهاؾط ٜٔايصٜ ٜٔطنب ٕٛجاز ٠ايعٓاز إظًُ,١

ٜٚكط ٕٚعً ٢اٱعطاض عٔ اٯٜاتٚ ,تبٌ غ ٤ٛإعتصاضِٖ ٚتؿهس ؽًؿِٗ
عٔ زضى ايٛاقع.
ٚت٪نس اٯ ١ٜغهب ٚغدط اهلل تعاٍ عً ٢أعسا ٤ايٓبٚ ٠ٛاؾاذسٜٔ
بطغاي ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٚ ,ع ٖصا ؾاٯ ٫ ١ٜتبعث ايٝأؽ ٗ
ْؿٛؽ إػًٌُ َِٓٗ بٌ تتهُٔ اٱؾاض ٠إٍ إٔ قَٛاّ َِٓٗ غٝدتاضٕٚ
اٱغ ّ٬عً ٢ايك ٍٛبإٔ إطاز َٔ ايكًٖٓ ١ا ايعسز ٚإٕ مشًت َؿٗ ّٛقً١
اٱّإ بايٓػب ١يتًو اي ا٥ؿ َٔ ١أٌٖ ايهتال.
ٚاٱخباض عٔ إّإ ايكً ١إعحاظ قطآْ ٞغٛا ٗ ٤ؼكٝل ٚقسم ٖصا
( )1تؿػري ابٔ نثري .61/6
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اٱخباض ٚإٔ ايص َِٗٓ َٕٛٓ٪ٜ ٜٔقً ٗ ١ايعسز ٚاؾا ,ٙأَٓ ٚع طط ٚايؿو
ٚايطٜب ٚاٱغتػطال َٔ عسّ إّإ ايهثط.َِٗٓ ٠
ٚتصنط اٯ ١ٜعً ١اؾرٛز ٚاٱعطاض َا ىتًـ عٔ إزعاٚ ِٗ٥إٕ نإ
ٖصا اٱزعا ٤شَاّ يًصات  ٖٛٚقبٝس َٛنٛعاّ ٚز٫ي ,١ؾًكس ضظم  اٱْػإ
ايعكٌ ٚجعً٘ َٝعاْاّ ٚذانُاّ عً ٢اؾٛاضح ٚآي ١يًتُٝٝع ٚاٱختٝاض ٚإشا َا
نإ ايعكٌ ْٛعٝاّ ٚبًرا

اؾُاع ١ؾإْ٘ ٜه ٕٛأقطل ٕعطؾ ١اؿل ٚذػٔ

اٱختٝاضٚ ,عٓس ايعهؼ ٚغ ٤ٛاٱختٝاض ٜه ٕٛاٱ ِ أنرب يًرح ١ايٓٛع.١ٝ
 ٚاٖط اٯ ١ٜإٔ قً ١اٱّإ بػبب َا ؿكِٗ َٔ ايًعٓٚ ,١ؾ ٘ٝتٓبٚ ٘ٝؼصٜط
َٔ اؾرٛز بايطغايٕ ١ا ٜتعكب٘ َٔ ايًعٓٚ ,١اي طز َٔ ضٓ ١اهلل تعاٍ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜعً ١ايًعٔ ٚاٱقكا َٔ ٤ضٓٚ  ١اْٗا يٝػت بػبب قٛهلِ
باَتٓاع قًٛبِٗ عٔ اٱقػا ٤يسع ٣ٛاؿل ,بٌ يهؿطِٖ ٚجرٛزِٖ ٚنإٔ
قٛهلِ قًٛبٓا غًـ َكسَ ١يًهؿط ٚؾاٖس عً.٘ٝ
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚبٝإ جرٛز ايهؿاض بإقطاضِٖ عً ٢أْؿػِٗ بايككٛضٚ ,ايتدًـ

عٔ ايتؿك٘ ٗ ايس ,ٜٔقاٍ تعاٍشَّبؤَىََْ اٌُِْزَبةِ َُِْ رٌَْلُشًَُٕ ثِأَّبدِ اَُِّوِ ًَؤَْٗزُْْ
رَشْيَذًَُٕز(.)1

ايثاْ : ١ٝتع  ٌٝايهؿاض يٝ ٛؿ ١ايعكٌ عٓسِٖ ٗ بال ايعبازات ٚايعكا٥س,
ٚقس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايعكٌ ْعُ ١عٓس اٱْػإٜٚ ,طز يؿظ ايكًب أذٝاْ ّا
ٜٚطاز َٓ٘ ايعكٌ ٚايؿهط.
ايثايث : ١بٝإ غبب ؽًـ ايهؿاض عٔ ايتكسٜل باٯٜات  ٖٛٚذً ٍٛايًعٓ١
اٱهلٚ ١ٝططزِٖ َٔ ضٓ ١اهلل ,ؾُٔ أِٖ َكازٜل ضٓ ١اهلل اٱّإ,
ٚايتكسٜل بايٓبٚ ,٠ٛاٯٜات اييت جا ٤بٗا ا٭ْبٝا.٤

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .70

 76ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د15
ايطابع : ١تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ اهلل عع ٚجٌ ٜ ٫ظًِ ايٓاؽ َ ًكاّ,

 َِٗٓٚايهؿاض ,قاٍ تعاٍ شًٌَُِْٖ ؤَْٗلُغَيُْْ َّظٌَُِِْٕٔز

()1

ٚأِٖ أؾطاز ًِ

اٱْػإ يٓؿػ٘ ٖ ٛإختٝاض ٙايهؿط ٚايعٓاز.
 َٔٚاٯٜات إٔ اٯ ١ٜمل تصنط ْع ٍٚيعٓ ١اهلل بايهاؾطٚ ٜٔذسٖا ,بٌ
شنطت عًتٗا ٚايكبس ايصات ٞايصٜ ٟتكـ ب٘ ايهؿاض ٖٛٚ ,إختٝاضِٖ ايهؿط
ٚاؾرٛز ٚقتًِٗ ا٭ْبٝا ٤بػري ذل.
اـاَػ : ١بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إ٬ظَ ١بٌ ايهؿط ْٚع ٍٚيعٓ ١اهللٚ ,يهٔ ٖصٙ
إ٬ظَُٓ ٫ ١ع َٔ ؾٛظ ايعبس بايتٛبٚٚ ١يٛد بابٗا إؿتٛح إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايػازغ : ١تبٌ اٯ ١ٜإ اؿح ١هلل تعاٍ عً ٢ايعباز ,ؾُع ذً ٍٛايًعٓ١
بايهؿاض ؾ٬بس إٔ ٜسخٌ قًٛبِٗ جع َٔ ٤اٱّإ ٚي ٛعً ٢م ٛقطف
اي بٝعَٚ ,١ا هعًِٗ ٜسضن ٕٛاٯٜاتٚ ,يهِٓٗ ٜ ٫تسبط ٕٚؾٗٝا يٛجٛز
إاْعٖٚ ,صا إاْع شات ٞعٓس ايهؿاض ,ذكٌ بإختٝاضِٖ ايهؿطٚ ,اٱَتٓاع

باٱختٝاض ٜٓ ٫اٗ اٱختٝاض َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍشكََِِِّوِ اُْذُجَّخُ
اُْجَبُِـَخُز(.)2

ايػابع َٔ :١اٱعحاظ ف ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُعٚ ,وتٌُ قٛهلِ شهٌُُِثُنَب
ؿُِْقٌز ٚجٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚقاٍ ٖصا ايه ّ٬ايط٩غا َٔ ٤ايهؿاض ؾكاض نأْ٘ قازضَٔ اؾُٝع
يطنا ايعاََ ١ا قاي٘ ض٩غاٚ ِٖ٩إَها ِٖ٩٭قٛاهلِ ٚأؾعاهلِ.
ايثاْ : ٞإْ٘ قْ ٍٛؿط ْٚاع ,َِٗٓ ١ؾٓػب٘ اهلل تعاٍ هلِ ْٝعاّ ٕٛاؾكت٘
ؿاٍ اؾُٝع.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .117
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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ايثايث  :اْ٘ قْ ٍٛاعٚ ١ؾطقٚ ,َِٗٓ ١قٝػ ١اؾُع  ٫تسٍ عً٢
اٱغتػطام ٚايعُ ,ّٛبٌ شنط طا٥ؿ َٔ ١ايهؿاض ,تٛج٘ هلِ ايً ٗ ّٛاٯ١ٜ
ايهطّٚ ,١يهٔ ٖصا ايتدكٝل ٜ ٫عين اؿكط إٛنٛع ٞيًتؿاب٘ بٌ
ايهؿاض عَُٛاّ ٚإيتكا ِٗ٥باؾرٛز.

ايطابع  :قاٍ ْاع َِٗٓ ١شهٌُُِثُنَب ؿُِْقٌز ٚقاٍ آخط ٕٚقطٜباّ َٓ٘ ,ؾحا٤ت

اٯ ١ٜيصنط إعٓ ٢ا٭عِ ايصٜ ٟه ٕٛؾاَ ّ٬٭قٛاٍ ٚأؾعاٍ ايهؿاض ٗ إكاّ
ٚايظاٖط أْ٘ قْ ٍٛؿط ْٚاع َٔ ١ض٩غاَ ِٗ٥ع ٚجٛز أتباع هلِ عً ٢شات
ايٓٗخ ٚايكٚ ,ٍٛتبٌ اٯٜات ٚايؿٛاٖس ٚايٛقا٥ع إٔ ْؿطاّ َٔ ض٩غا ِٗ٥ناْٛا
ٜأت ٕٛايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜػأيٚ ,ْ٘ٛهازيٚ ,ْ٘ٛيهٔ
جٗ ١قسٚض (قًٛبٓا غًـ) أعِ َٔ ٖ ٤٫٪يصا ْػب إيْٝ ِٗٝعاّ.
ٜ ٫ٚعين ٖصا عسّ ٚجٛز ؾٚ ١٦طا٥ؿ َِٗٓ ١تٓٗاِٖ عٔ ٖصا ايك٫ٚ ,ٍٛ
تطن ٢ب٘ ,يصا ناْت أعساز َِٓٗ تسخٌ اٱغْ َِٗٓٚ ,ّ٬اع َٔ ١نباض
عًُاَ ِٗ٥ثٌ عبس اهلل بٔ غٚ ّ٬أخ.٘ٝ
ٚتبٌ اٯ ١ٜق ٍٛؾطٜل َٔ ايٛٗٝز ايص ٜٔناْٛا ٗ إس ١ٜٓإٓٛض ٠أٜاّ بعث١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 ٗ ٌٖٚاٯ ١ٜؼصٜط يًُػًٌُ َٔ ْكهِٗ ايعٗٛز ٚإٛا ٝل.
اؾٛال  ٫زي ٌٝعًْ ,٘ٝعِ تسع ٛاٯ ١ٜيٲذرتاظ َِٓٗ بإعٓ ٢ا٭عِ
بإخباض إػًٌُ عٔ ذاٍ عسٚ ,ِٖٚتٝ ٛل ن ّ٬أٌٖ ايعٓاز ٚاؾرٛز ٚبٝإ
عً ١إَتٓاعِٗ عٔ اٱْكٝاع ٭ٚاَط اهلل ٚتكسٜل ايٓبٚ ,٠ٛايعٌُ بأذهاّ
ايؿطٜعَٚ ,١ا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
ٖٚصا اٱخباض َٓاغب ١يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٚ ,ٜٔزع ٠ٛيًكرب ٚؼٌُ
ا٭شٚ ٣أغبال ايكسٚز َٔ أٌٖ ايهتال ٚتًكٗٝا باؿحٚ ١ايربٖإ

ٚاؿهُ َٔ ٖٛٚ ,١خكا٥لشخَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(.)1
()1غٛض ٠آٍ عُطإ. 110
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ٚتسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعًَ ٢سح إػًٌُ ٚايثٓا ٤عً ِٗٝٱّاِْٗ,

ٕا ؾٗٝا َٔ ٚقـ اؾاذس ٜٔبًػ ١ايصّ بكٛي٘ تعاٍ شكَوَِِْالً َٓب ُّؤِْٓنٌَُٕز َٔٚ
اٱعحاظ إٔ ٖص ٙايكً ١إؾاض ٠إٍ عسّ ايٝأؽ َِٓٗٚ ,إَهإ زخْ ٍٛاع١
أ ٚؾطٜل َِٓٗ اٱغٜٓ ٖٔ ,ّ٬عِ عً ٘ٝاهلل باهلسآٜٚ ,١ٜح َٔ ٛايًعٓ١
ٚايػهب اٱهل.ٞ
ٚتصنط اٯ ١ ٬ ١ٜأَٛض:
ا٭ : ٍٚق ٍٛايص ٜٔجرسٚا بٓب ٠ٛقُس (قًٛبٓا غًـ).
ايثاْ : ٞايٓؿ ٞاٱهل ٞهلصا ايك.ٍٛ
ايثايث  :بٝإ عً ١ؽًؿِٗ عٔ اٱّإَٚ ,ا إعتصضٚا عٓ٘ ٚإٔ غبب
ايتدًـ ٖصا يٝؼ ٭ٕ قًٛبِٗ غًـ  ٫تؿك٘ اؿحٚ ١ايب ١ٓٝبٌ ٭ٕ يعٓ ١اهلل
ْعيت بِٗ.
ايطابع  :قً ١إّاِْٖٗٚ ,ص ٙايكً ١أ ط ْٚتٝح ١يٓع ٍٚيعٓ ١اهلل تعاٍ بِٗ.
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜأْٗا  ٫تٓؿ ٞاٱّإ ُاَاّ عِٓٗٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ

يًحساٍ باؿل ٚايربٖإ َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍشالَ َّْْئَظُ ِْٖٓ سًَْحِ اَُِّوِ
إِالَّ اُْوٌَُّْ اٌَُبكِشًَُٕز(.)1

اٌَت لطف

تسع ٠ٛاٯ ١ٜايٓاؽ ْٝعاّ إٍ ايتؿك٘ ٗ ايسٚ ,ٜٔايتسبط ٗ اٯٜات ٚعسّ

اٱعطاض عٓٗا ,ؾٗ ٞي ـ َٔ عٓس اهللٚ ,ذح ١عً ٢ايٓاؽٚ ,ضٓ ١بِٗ
ْٝعاّ.
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ إٔ تأت ٞاٯ ٗ ١ٜشّ ق ٍٛيك ,ّٛؾٝهٖ ٕٛصا ايصّ
َسضغ ١تػتٓبط َٓٗا ايسضٚؽ ٚايعرب ٚا٭ذهاّٚ ,ؼتٌُ اٯٚ ١ٜجٌٗ:
ا٭ :ٍٚا٭قٌ ٖ ٛغ ١َ٬قًٛل ايٓاؽ َٔ ايػًـ َ َٔٚكسَات عسّ
()1غٛضٜٛ ٠غـ .87
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ايؿك٘ ٚايؿِٗ ٖٚص ٙايػ َٔ ١َ٬عَُٛات قٛي٘ تعاٍشَُوَذْ خََِوْنَب اإلِٗغَبَٕ
كِِ ؤَدْغَِٖ رَوٌٍِّْْز(.)1
ايثاْ :ٞإمكاض ايػًـ بايص ٜٔقاي َٔ ٙٛأٌٖ ايهتال .
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ ,ٍٚؾًًكًب  ٚا٥ـ عكا٥س ١ٜتتعًل بايعبٛز ١ٜهلل,
ٚيع ّٚاٱقطاض بايٛذساْٚ ,١ٝجا٤ت َعحعات ايٓب ٠ٛٱعاْ ١ايكًٛل ٚاؾٛاْس
عً ٢أزا ٚ ٤ا٥ؿٗاٚ ,يٝؼ يٲْػإ إٔ ٜٓػب ؽًؿ٘ عٔ اٱّإ إٍ ايككٛض
ٗ ايكًب ٚعحع ايعكٌ عٔ ايكٝاّ ب ٛا٥ـ ايعبٛز ١ٜهلل ,بٌ إٔ غبب ٖصا
ايتدًـ ٖ ٛذً ٍٛايًعٓ ١اٱهل ١ٝباؾاذس ايص ٟأقط عً ٢ايهؿط.
 َٔٚايً ـ اٱهل ٞإٔ اٯ ١ٜت٪نس قبس ايهؿط ٚاؾرٛزٚ ,أنطاض ٙعً٢
ايؿطز  ٚاؾُاعٚ ,١تسع ٛايٓاؽ ْٝعاّ إٍ ْبص ٙيكبر٘ ايصاتٚ ٞايعطنٚ ٞأْ٘
هًب ايًعٓٚ ١اي طز َٔ ضٓ ١اهلل تعاٍٚ ,قس هعٌ اٱْػإ ٜكط عً٢
إعكّٚ ١ٝتٓع عٔ اٱغتحاب ١يًبؿاضاتٚ ,اـؿٖ ١ٝا تتهُٓ٘ اٱْصاضات.
ٚتتهُٔ اٯَ ١ٜسح إػًٌُ ٭ِْٗ ضأٚا ببكريتِٗ اٯٜاتٚ ,تٝكٓٛا َٔ
قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإعحعات اييت جا ٤بٗا
َٛٚاؾكتٗا يًبؿاضات ايٛاضز ٗ ٠ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك.١
ٚإشا نإ اؾاذس بايٛذساْٚ ١ٝايٓب ٠ٛؼٌ عً ٘ٝيعٓ ١اهلل ,ؾإ إٜ َٔ٪ؿٛظ

بطٓ ١اهلل ٗ ايسْٝا ٚاٯخط ,٠قاٍ تعاٍشَْٖٓ آََٖٓ ثِبَُِّوِ ًَاٌَُِّْْْ آخِشِ ًَػَََِٔ
صَبُِذًب كََِيُْْ ؤََْشُىُْْز(.)2

إفبضبث اٌَت

يكس أنطّ اهلل اٱْػإٚ ,ضظق٘ ايعكٌ ٚب٘ ؾهٸً٘ ٚؾطٸؾ٘ ٚأقاّ اؿح ١عً,٘ٝ

ٜٚأت ٞايكًب أذٝاْاّ ٗ ايكطإٓ ٜٚطاز َٓ٘ ايعكٌ ٚايؿِٗ ,نُا ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜإش
()1غٛض ٠ايتٌ .4
()2غٛض ٠ايبكط.62٠
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أضازٚا إْهاض َا أزضن٘ ايعكٌ َٓٚاؾع٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط ,٠ؾحا ٤ايطز اٱهلٞ
يٝتهُٔ تٛنٝس ْعُ ١اهلل عً ٢اٱْػإ بايعكٌ ٚايتُٝٝع بٌ ا٭ؾٝاٚ ٤إزضاى
إعحعات ٚإعاْ ١اٱْػإ ٗ إختٝاض اٱّإ ٚايؿٛظ بايٓؿأتٌ.
ٚت٪نس اٯ ١ٜعً ٢عحع اٱْػإ عٔ تع  ٚ ٌٝا٥ـ ايعكٌٚ ,جًب٘ إٓؿع١
يٲْػإٚ ,إٔ ايكًٛل  ٫ته ٕٛخا ٫ٚ ١ٜٚتتدًـ عٔ إزضاى إعحعات اييت
جا ٤بٗا ا٭ْبٝا ,٤أ ٚإعحعات ايه ١ْٝٛاييت تسٍ عًٚ ٢جٛل ايكاْع,
ٚايٓب ٠ٛؾطع اٱيٚ ١ٖٝٛايتٛذٝس  ٖٞٚايٛاغ  ١بٌ اهلل تعاٍ ٚبٌ ايبؿط
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايعكٌ نايعٌ ايباقط ٗ ٠ايظ ّ٬اؿايو ٚ ,جعٌ
اؿٛاؽ ي٘ ٚظضا ِ ٤تؿهٌ بايتٓعٚ ٌٜجعً٘ نهٝا ٤ايؿُؼ ٚيهٓ٘ ّتاظ عً٘ٝ
َٔ جٗات:
ا٭ : ٍٚإغتساَ ١إؾعاع ايتٓع ٗ ٌٜايًٚ ٌٝايٓٗاض.
ايثاْ : ١ٝعسّ إَتٓاع َهإ أَٛ ٚنٛع عٔ نٝا ٤اٯٜات إش ٜٓؿص هلا بؿهٌ
اهلل ,ؾأُٜٓا ٜصٖب اٱْػإ ؾٗٓاى آٜات نٚ ١ْٝٛذحخ مسا.١ٜٚ

ايثايث : ١زخ ٍٛنٝا ٤ايتٓع ٌٜيؿػاف نٌ قًب ,قاٍ تعاٍشهَ ْذ ََبءًَُْْ

ِْٖٓ اَُِّوِ ٌُٗسٌ ًًَِزَبةٌ ُٓجِنيٌز( ,)1ؾًصا تهُٓت آ ١ٜايبرث ْؿ ٞزع ٣ٛؾطٜل َٔ
َٔ اؾاذس ٜٔبايٓب ٠ٛإٔ قًٛبِٗ  ٫تؿك٘ َعامل ايسع.٠ٛ
ايطابع : ١ايكطإٓ ن ّ٬اهلل  ٖٛٚغطاد َه ٤ٞهصل ا٭بكاض ٜٚسعٛ
ايكًٛل يًتسبط ٗ إعاضف اٱهل.١ٝ
ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  :أٚ ٫إٕ ٗ اؾػس َهػ١
إشا قًرت قًس اؾػس نً٘ ٚإشا ؾػست ؾػس اؾػس نً٘ أٖٞٚ ٫
ايكًب)(.)2

( )1غٛض ٠إا٥س.15 ٠
( )2تؿػري اـاظٕ .58/5
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الصلت بني أول وآخر اٌَت

تسٍ اٯ ١ٜعً ٢تٛج ٘ٝاٱْصاضات ايػُا ١ٜٚإي ِٗٝبٛاغ  ١ايٓيبٚ ,إ

إ ٌَٓ٪هتٗس ٗ ٕٚزعٛتِٗ إٍ اٱغ ,ّ٬٭ٕ قٛهلِ شهٌُُِثُنَب ؿُِْقٌز ٜتهُٔ
ا يعٓاز ٚاٱقطاض ٚإزعا ٤أِْٗ ٜ ٫ؿكٗ ٕٛيػ ١اٱْصاض ٚايسع ٠ٛإٍ اهللٕٚ ,اْع
شات ٞعطن ٞؾحا ٤ايطز عً َٔ ِٗٝعٓس اهلل.
ٖٚصا ايطز ْكطَٚ ٠سز َتحسز يٓبٚ ٘ٝيًُٚ ٌَٓ٪إخباض عٔ عً ١ؽًؿِٗ
عٔ اٱقطاض بإعحعات اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بػبب ططزِٖ َٔ ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ ٕا جا ٗ ٤خاُ ١اٯ ١ٜايػابك ١باِْٗ
ناْٛا ٜهصب ٕٛبؿطٜل َٔ ايطغٌٜٚ ,كتً ٕٛؾطٜكاّ آخط.
ٚإبتسأت اٯ ١ٜبك ٍٛيؿطٜل َٔ ايص ٜٔجرسٚا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ(ٚقايٛا قًٛبٓا غًـ) ِ تهُٓت اٯٚ ١ٜقؿِٗ بكٝػ ١ايصّ ٚبٝإ
عً ١ؽًؿِٗ عٔ ايتسبط َعحعات٘ ٚإَتٓاعتِٗ عٔ اٱقػإ ٤ا جا ٤ب٘ َٔ عٓس
اهلل بكٛهلِ (قًٛبٓا غًـ).

 َٔ ٖٛ ٌٖٚعَُٛات اـتِ عً ٢ايكًٛل ٗ قٛي٘ تعاٍشؤًَُُْئِيَ اَُّزَِّٖ

طَجَغَ اَُِّوُ ػَََِ هٌُُِثِيِْْز(.)1
اؾٛال  ,٫يًتبا ٜٔبٌ اٱزعا ٤بايكٚ ٍٛبٌ ايٛقـ باي بع ٚاـتِ عً٢
ايكًٛلْ ,عِ ٖصا ايكَ ٍٛكسَ ١يًدتِ عً ٢ايكًٛلٚ ,إقطاض باؾرٛز يصا
شنطت اٯ ١ٜعً ١اؾرٛز  ٖٛٚغهب اهلل عع ٚجٌ عًٚ ِٗٝططزِٖ َٔ
ضٓت٘ بػبب نؿطِٖ ٚإقطاضِٖ عً ٢اؾرٛز.
ٚٚتتحً ٢ايطٓ ٗ ١إكاّ باٱْكات يٲْصاضات ٚايبؿاضات ايػُا,١ٜٚ
يٝه ٕٛايتبًٝؼ ٚايسع ٠ٛإٍ ايتٛذٝس ْٚبص ايؿطى ٚايه٬ي َٔ ١عَُٛات قٛي٘

تعاٍشًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَز(.)1
()1غٛض ٠قُس .16
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تطٕ ٣اشا مل تكٌ اٯ(١ٜبٌ يعٓهِ اهلل بهؿطنِ) اؾٛال إبتسأت اٯ١ٜ
بكٝػ ١ايػا٥ب ؾحاٚ ٤غ ٗا ٚآخطٖا بصات ايكٝػٚ ,١ؾ ٘ٝضٓ َٔ ١اهلل
بايٓاؽ بإٔ ٜ ٫أت ٞايتٛبٝذ ٚايصّ بًػ ١اـ ال ,بٌ جاَ ٤ا ٜبك ٢بال ايتٛب١

َؿتٛذاّٚ ,أنست خاُ ١اٯٖ ١ٜصا إعٓ ٢بكٛي٘ تعاٍشكَوَِِْالً َٓب ُّؤِْٓنٌَُٕز .

التفسري الذاتً
إْتكًت ٖص ٙاٯ ١ٜإٍ يػ ١ايػا٥ب ٚاؿها ١ٜعُا ٜكٛي٘ اؾاذس ٕٚذُٓٝا
تك ّٛعً ِٗٝاؿحٚ ١ايربٖإ بًع ّٚإتباع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚايتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ ٚايعٌُ َا ؾ َٔ ٘ٝا٭ذهاّ ٚايػٓٔ ,ؾازعٛا
أِْٗ ٜ ٫ؿُٗ ٕٛايهَ ,ّ٬ع إٔ ايٓيب قُساّ ٜتً ٛعً ِٗٝآٜات بٓٝات ٚذحخ
باٖطات ,قاٍ تعاٍشؤَكَالَ َّزَذَثَّشًَُٕ اُْوُشْإَٓ ؤَّْ ػَََِ هٌُُِةٍ ؤَهْلَب ُيَبز( ,)2يٛجٛز

إاْع ايصات ٞعٓسِٖ  ٖٛٚذح ١إناؾ ١ٝعً ,ِٗٝقاٍ تعاٍ شًَهَبٌُُا هٌُُِثُنَب كِِ
ؤًَِنَّخٍ َِّٓٔب رَذْػٌَُٗب إَُِْْوِز(.)3
ٚنأِْٗ إزعٛا بإٔ اهلل عع ٚجٌ خًل قًٛبِٗ  ٫تػت ٝع قب ٍٛاؿل
ٚايبٝإ ٫ٚ ,تبكط ايبٚ ١ٓٝايس٫ي ١يصا جا٤ت اٯ ١ٜبتهصٜبِٗ بإٔ ايعً ١يٝؼ ٗ
ؽًـ ايكًٛل ٗ خًكٗا عٔ إزضاى اٯٜات ,ؾكس خًل اهلل عع ٚجٌ قًٛبِٗ
يتتًك ٢اٯٜات بايكبَ َٔ ٖٛٚ ,ٍٛكازٜل ٚأقٌ ايؿ ط ٗ ٠خًل اٱْػإ,
ٚيهِٓٗ إختاضٚا ايه٬يٚ ,١غًبت عً ِٗٝايؿٗ.٠ٛ

()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
( )2غٛض ٠قُس .24
( )3غٛض ٠ؾكًت . 5
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ٚٚضز يؿظ (غًـ) ٗ ايكطإٓ َطتٌ ٚبصات إٛنٛع ٚقٝػ ١ايصّ َطٗ ٠

ٖص ٙاٯٚ ,١ٜا٭خط ٣ش ًَهَزِِْيِْْ إَْٗجَِْبءَ ثِـَْْشِ دَنٍّ ًَهٌَُِْيِْْ هٌُُِثُنَب ؿُِْقٌ ثََْ طَجَغَ اَُِّوُ ػََِْْيَب ثٌُِلْشِىِْْ
كَالَ ُّؤِْٓنٌَُٕ إِالَّ هَِِْالًز(.)1

ٜٚؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ يعٓ ١اهلل ٗ إكاّ تتعًل باي بع عً ٢قًٛبِٗ
بػبب جرٛزِٖ ٚنؿطِٖٚ ,قٖ ٗٚ :ٌٝص ٙاٯ ١ٜضز عً ٢اجملرب ٠٭ٕ ؾطٜك ّا
َٔ بين إغطا( ٌٝ٥قايٛا َثٌ َا ٜكٛي َٔ ْ٘ٛإٔ عً ٢قًٛبِٗ َا ّٓع َٔ

اٱّإ ٚو ٍٛبٗٓٝا ٚب ٘ٓٝؾهصبِٗ اهلل تعاٍ ٗ شيو(ٚ ,)2قاٍ ايعكؿط:ٟ

ٚنُصٖب اجملرب ٠أخعاِٖ اهلل(.)3

ٚيهٓ٘ قٝاؽ َع ايؿاضمٚ ,اٯٚ ١ٜضزت يصّ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتال
أقطٚا عً ٢اٱعطاض عٔ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا جا ٤ب٘
َٔ ايس٫٫ت ايباٖطاتٚ ,إعحعات ايكاٖطات ,ؾٜ ٬كس إٔ تؿطى بصَِٗ
ؾطق َٔ ١إػًٌُ يكٚ ٍٛإجتٗاز كايـ ٕا عً ٘ٝعًُا ٤اٱغَ ٗ ّ٬ػأي١
ن ١َٝ٬غٛا ٤قايٛا بإٔ اهلل تعاٍ ي ٛؾآَ ٤ع ايهؿاض إٔ ٜ ٫عبسٚا ا٭قٓاّ ٕا
عبسٖٚا إٔ ٚا ٜؿبٗ٘ َٔ ايك.ٍٛ
ٚؾ ٘ٝإْؿػاٍ ٚإؾػاٍ عٔ َهاٌَ اٯ ١ٜايهطَّٚ ١ا هلا َٔ إكاقس
ايػاَ ٗ ١ٝإقاَ ١اؿح ١عً ٢أٚي٦و ايص ٜٔجرسٚا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِٚ ,قس ٜهَ ٕٛكسَٚ ١غبباّ يًؿتٓ ١بٌ إػًٌُ ٚبعث ايٓؿط ٠ب,ِٗٓٝ
َع إٔ ايكطإٓ ْعٍ ضٓ ١بِٗ ٚغ٬ذاّ بأٜس ِٜٗنس أعساٚ ,ِٗ٥يٝؼ َٔ
َاْع َٔ اٱذتحاد بٌ ايؿطم ايه َٔ ١َٝ٬إػًٌُٚ ,يهٔ يٝؼ ٗ عًِ
ايتؿػري ٚباٱغتس ٍ٫باٯٜات اييت تأت ٞيصّ غريِٖٖٚ,صا ايصّ ٜعين ٗ
َؿَٗ َ٘ٛسح إػًٌُ ٭ِْٗ قسٸقٛا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
( )1غٛض ٠ايٓػا. 155 ٤
( )2فُع ايبٝإ .157/1
( )3ايهؿاف . 578/1
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ٚإْؿطذت قسٚضِٖ باٱغَٚ ّ٬بازٚ ,٘٥قٛي٘ تعاٍ شًنزْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ
ُِِنَّبطِز( ,)1ذانِٚ ,ؾاٖس ٚ ,قاْ ٕٛذانط ٗ كتًـ إػا.ٌ٥

ٚجا ٤ايصّ يؿطٜل َٔ ايصٖ ٜٔازٚا بكٛي٘ تعاٍ شِْٖٓ اَُّزَِّٖ ىَبدًُا
ُّذَشِّكٌَُٕ اٌََُِِْْ ػَْٖ ٌََٓاظِؼِوِز(.)2
يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞايًعٓ ١إصنٛض ٗ ٠اٯ ١ٜاـصٚ ٕ٫اٱبعاز عٔ ضٓ١
اهللٚ ,اؿحب عٔ اٱْتؿاع َٔ ي ؿ٘ تعاٍ ٚ ,أغبال ايتكطٜب إٍ اي اع١
إكاذب ١يًرٝا ٠ايسْٝا.
 ٗٚقً ١اٱّإ إصنٛض ٗ ٠اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايٓػاٚ ٤ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايٓكل ٚايكً ٗ ١عسز إ.َِٗٓ ٌَٓ٪
ايثاْ :ٞنعـ اٱّإ ٚعسّ بات٘.

ايثايث :تبعٝض اٱّإ ,نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ قبٌ آٜتٌشرُؤِْٓنٌَُٕ ثِجَؼْطِ
اٌُِْزَبةِ ًَرٌَْلُشًَُٕ ثِجَؼْطٍز(.)3
ايطابعٚ :قٛؾِٗ عٓس َػُ ٢اٱّإ ٚ ,قطف اي بٝعٖ َ٘ٓ ١ا ٜ ٫عبأ ب٘,

ٚقاٍ ايعكؿط( :ٟقًَٹٌٝٴ اي ٻتؿٳهِّ ٞيٹ ًُِٴِِِّٗ ٜٴكٹ ٝٴب٘ٴ)(.)4

أ ٟعس ِٜايتؿهٚ ,ٞيهٓ٘ خ٬ف ا٭قٌٚ ,وتاد إٍ قط ١ٜٓقاضؾٖٞٚ ١
َؿكٛز ٗ ٠إكاّ  ,إش إٔ ايكً ٌٝؾَٛٚ ٧نٛع ٚيٝؼ أَطاّ عسَٝاّٚ ,ايكًَٔ ٌٝ
ايهً ٞإؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتؿاٚت. ١
ٚيهٔ إػتكطأ َٔ اٯٜات أْ٘ َٔ أزَْ ٢كازٜل ايكًٚ ,١نأْ٘ أقٌ
ايؿ ط ٠ايباق ٞعٓس اٱْػإ ذت ٗ ٢ذاٍ ْع ٍٚايًعٓ ١اٱهل ١ٝب٘.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )2غٛض ٠ايٓػا. 46٤
( )3غٛض ٠ايبكط.85٠
()4ايهؿاف .416 /1
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يٝهٖ ٕٛصا ا٭قٌ نايه ٠ٛاييت ٜسخٌ َٓٗا نٝا ٤اٱّإ ٚاهلس ٣إٍ
ايكًب َٔ ٖٛٚ ,ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ بايٓاؽ عَُٛاّ ٗ ايسْٝا ,بعسّ غًل بال
ايتٛبٚ ,١بكا ٤إاْع ايصات ٞعٔ اٱّإ جعٝ٥اّ ٖٛٚ ,ؾاٖس بإ ايكًٛل بٝس اهلل
عع ٚجٌ عٝث تػتعك ٞعً ٢أقرابٗا إشا أضازت َٓٗا اٱطبام عً٢
اؾرٛز ٚايهؿط ,غ٬ف َا ي ٛأضازت َٓٗا اٱّإ ايتاّ ٚاٱضتكاَ ٗ ٤طاتب
اهلساٚ ١ٜايك٬ح ٚايتك.٣ٛ

هي غبٌبث اٌَت

تتهُٔ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚؾهس ايباطٌ ايصٜ ٟكٛي٘ أٌٖ اؾرٛز.
ايثاْ :١ٝإعاْ ١إػًٌُ ٗ اٱذتحاد عً ٢أٌٖ ايهتال.
ايثايثْ :١ؿَ ٞا ٜسعٖ ٕٛا ىايـ ايٛاقع ٚأقٌ اـًل ٚكايؿٖ ١صا اٱزعا٤

ي ٛا٥ـ ايؿهط هلل عًْ ٢عُ٘ ايعظ ١ُٝعً.ِٗٝ
ؾًكس أنطّ اهلل عع ٚجٌ بين إغطا ٌٝ٥بايٓعِ إتٛايٖٚ ,١ٝص ٙايٓعِ َٓاغب١
يتًَُٓ ١ٝه ١ايتسبط.
ايطابع :١تطؾس اٯ اض عٔ ايًعٓ ١اٱهل ١ٝبإٔ ٜتدًـ ٖٔ تكٝب٘ ايًعٓ ١عٔ
 ٚا٥ؿ٘ ٜ ٫ٚؿك٘ أغبال ٖصا ايتدًـ.
ؾحا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜضٓ ١بِٗ ,يٝعطؾٛا تًو ا٭غبالَٚ ,ا ؾٗٝا َٔ
ايسع ٠ٛهلِ يًتساضى ٚاٱْاب.١
اـاَػ :١تؿك٘ إػًٌُ ٗ أَٛض ايسٚ ,ٜٔإضتكا ٗ ِٖ٩غًِ إعاضف
َعطؾ ١أذٛاٍ ا٭َِ ايػابكٚ ,١إق٬ح إػًٌُ يًحساٍ ٚاٱذتحاد ٚإقاَ١
ايربٖإ عً ٢يع ّٚإتباع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,قاٍ

تعاٍشًَالَ رُجَبدٌُُِا ؤَىََْ اٌُِْزَبةِ إِالَّ ثِبَُّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٖز(.)1
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .46
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ايػازغ َٔ :١آ اض ايًعٓ ١قً ١اٱّإٚ ,بكاٖ ٤ص ٙايكًٚ ١إػُ ٢عٓٛاْ ّا
يً ـ اٱهل ٞ٭ْٗا بال يًتساضى ٚايتبكط ٗ اٯٜات ٕٔ أضاز إٔ ىتاض اٱْاب١
ٚايتٛب.١

التفسري

تتعًل اٯ ١ٜايهطّ ١بؿطٜل َٔ ايص ٜٔجرسٚا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِٚ ,ايػٓد ١ٝايظاٖط ٗ ٠إعطانِٗ عٔ ايٓبٚ ٠ٛإ تعسزت
أؾدام ا٭ْبٝاٚ ٤تعاقبت أجٝاهلِٚ ,تٛايت اٯٜات ٚايرباٌٖ.

يكس أبٛا اٱغتُاع يسع ٠ٛاٱغ ّ٬نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ش ًَهَبٌُُا هٌُُِثُنَب كِِ ؤًَِنَّخٍ

َِّٓٔب رَذْػٌَُٗب إَُِْْوِ ًَكِِ آرَاِٗنَب ًَهْشٌ ز( ,)1إِْٗ ٜعًٓ ٕٛإقطاضِٖ عً ٢ايهؿط ٚاؾرٛز
ٚنإٔ ايسع ٠ٛا٫غ ٫ ١َٝ٬تؿًُِٗ أ ٚأْٗا جا٤ت ٭َِ أخط ٣غريَِٖ ,ع
إٔ ايبؿاضات جا٤ت بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإقرتْت

بايسع ٠ٛيًتكسٜل بٓبٛت٘ ٚإتباع٘ ْٚكطت٘  ,قاٍ تعاٍشصَُّْ ََبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ُٓصَذِّمٌ َُِٔب
َٓؼٌَُْْ َُزُؤِْٓنَُّٖ ثِوِ ًَُزَنْصُشَُّٗوُز(.)2

ٜٚسٍ ا٭َط اٱهل ٞبٓكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايس٫ي١
ايتهُٓ ١ٝعًٚ ٢جٛز أعسا ٤ي٘ ٚ ,أْ٘ ٜسخٌ ٗ قتاٍ ٚذطل َعِٗٚ ,ؾ٘ٝ
بؿاض ٠بٓكطٚ ٙغًبت٘ عً.ِٗٝ
ٜ ٫ٚكسم عًَ ٢ا ٜععَُ ٕٛؿٗ ّٛاٱعتصاض ٚإٕ ناْٛا أٌٖ نتال ,ؾٗٛ
ْٛع غطٚض ٚتؿٜٛت يؿطق ١اهلسا ١ٜعً ٢أْؿػِٗ ٚ ,تبٌ اٯ ١ٜإٔ ايسع٠ٛ
اٱغ ١َٝ٬بًػت ايٓاؽ ؾك ّٛآَٓٛا ٚقسٸقٛا ٚ,آخط ٕٚقابًٖٛا بايكسٚز
ؾحا٤ت اٯٝ ٚ ١ٜك ١مسا ١ٜٚت٪نس عحعِٖ عٔ إهاز ْكل أ ٚعٝب بصات
ايسع ,٠ٛؾإػٗٛا إٍ شّ أْؿػِٗ ٚايك ٍٛبإٔ قًٛبِٗ َ بٛع عًٗٝاٚ ,مل ّٓع
( )1غٛض ٠ؾكًت .5
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .81

َعامل اٱّإ  /د 15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 87
ٖصا ايك ٍٛايٓيب قُسا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ َٔ ايسع ٠ٛإٍ

اهلل ٚاؾٗاز ٗ غب ,ً٘ٝقاٍ تعاٍشهَُْ ىَزِهِ عَجِِِِْ ؤَدْػٌُ إََُِ اَُِّوِ ػَََِ ثَصِريَحٍ

ؤََٗب ًََْٖٓ ارَّجَؼَنِِز(.)1

حبث استداليل

إٕ شنط ايٛج ٙٛاحملتًُ ١يهًُ( ١غًـ) َٔ غري ايبرث عٔ زيٜ ٌٝطجس

بعهٗا أْٝ ٚعٗا يٝؼ ذحاباّ عٔ ؾِٗ َهاٌَ ايًؿظ ايكطآْ ,ٞؾُع تعسز
َؿٗ ّٛايًؿظ تتهاعـ ٝ ٚؿ ١ايعًُاٚ ٤اؿاج ١إٍ ايبرث ٚايتركٝل
ٚإغترهاض ايسي ٌٝايًػٚ ٟٛايكطآْٚ ٞايعكا٥سٚ ٟايعطٗ يؿِٗ َعٓ ٢ايًؿظ اٚ
إختٝاض َطذً ١شنط اٱذتُا٫ت بعطض ٚاذس أ ٚاؿاٍ اييت تعترب أقٌ َٓٗا
ْؿعاّ  ٖٞٚايرتجٝس َٔ غري َطجس.
 َٔٚاٱضتكا ٗ ٤عً ّٛايكطإٓ عسّ ايتعاضض بٌ ا٭قٛاٍٚ ,نًٗا تسٍ
عً ٢ايػعٚ ١إٓسٚذَ ٗ ١عاْ ٞايًؿظ ايكطآْ َٔ ٞغري خطٚد عٔ اٖط
ايًؿظ ٚز٫٫ت٘ ايؿطعٚ ١ٝايًػ.١ٜٛ
إٕ ٚجٛز ذطف اٱنطال (بٌ) أَاض ٠عً ٢ؾهس َا إزعٚ , ٙٛؾ ٘ٝبٝإ
يًٛاقعٚ ,ب  ٕ٬إزعاٚ ِٗ٥تكطوِٗ (قًٛبٓا غًـ) ٚعسّ ؼكل ا٫نتؿا٤
ايصات َٔ ٞايعًِ ٚأذهاّ ايؿطا٥ع إ ٫بسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ٚا٭ضجس إٔ ايػًـ َعٓ ٢ايكِ ٚأِْٗ أضازٚا اَ٫تٓاع عٔ مساع
ايسع ٠ٛبًػ ١اٱغتدؿاف ٚاٱعطاضٜٚ ,سٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢اؾرٛز

ٚايهؿط  ٖٛٚؾبٕ ٘ٝا ٚضز ٗ ايتٓع ,ٌٜذها ١ٜعِٓٗ ش إِرْ هَبٌُُا َٓب ؤَٗضٍََ اَُِّوُ ػَََِ

ثَشَشٍ ِْٖٓ شَِْءٍ ز(.)2

()1غٛضٜٛ ٠غـ .108
( )2غٛض ٠اْ٫عاّ .91
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قىلو تعبىل شًهَبٌُُا هٌُُِثُنَب ؿُِْقٌ ز

اٯ ١ٜنٓا ١ٜعٔ ايعٓاز ٚاٱغتهباض عٔ مساع اٯٜات ٚزع ٠ٛاؿلٚ( ,قاٍ
ابٔ عباؽ :أ ٟقًٛبٓا ٖتً ١٦عًُاّ  ٫ؼتاد اٍ عًِ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ  ٫ٚغريٚ ,)1( )ٙق ٌٝإ قًٛبِٗ نايػ٬ف اـاي ٞأ ٟيٝؼ ؾَ ٘ٝا هعً٘
ّٝع بٌ ا٭قٛاٍ ٜٚعطف قسم زع ٠ٛاٱغٚ ّ٬ؾِٗ اٯٜات.

يكس جا ٤ايطز َٔ اهلل تعاٍ ؾٛضٜاّ يُٓٝع ايػطض ٚايعٜؼٜٚ ,طؾع اؾٗايٜٓٚ ١ب٘
إػًٌُ اٍ ظٜـ َا ٜسع ٞؾطٜل َٔ ايٓاؽ َٔ ا٫غتػٓا ٤ايعكا٥س ,ٟبٌ إٕ
عً ١إعطانِٗ ٖ ٞإبتعازِٖ عٔ ضٓ ١اهللٚ ,إختٝاضِٖ ايهؿط ٚاؾرٛز.

يكس جا ٤قٛهلِ عً ٢م ٛاٱط٬م شهٌُُِثُنَب ؿُِْقٌز ٚؾ ٘ٝإخباض عٔ اٱؾرتاى

ايعاّ ٗ اؾرٛز عً ٢م ٛايػايب ١ايهًٚ ,١ٝذح ١عًٚ ِٗٝتثبٝت يٲقاَ ١عً٢
ايعٓاز.
ٚاٱزعا ٤بإ ايكًٛل غًـ يٝؼ بكرٝس ٖٛٚ ,كايـ ٭قٌ اـًل
ٚايٓعِ اييت خل  بٗا اٱْػإ ٚؾطٸؾ٘ ٚجعً٘ أمسٚ ٢أؾهٌ َٔ نثري َٔ
اـ٥٬ل.
يكس أع    ٢اٱْػإ ايعكٌ ٚجعً٘ ضغ ّ٫ٛباطٓاّ ؾرُٓٝا هرس
اٱْػإ ٖص ٙايٓعُٜٓٚ ١ؿٗٝا  ٖٞٚعٓسٜ ٙػدطٖا هلٛاٚ ٙ٭غطاض ايسْٝا ,ؾاْ٘
ٜػهب ٕ , دايؿت٘ ٭بػط قٛاعس ايؿهط.
يكس جعٌ  ايكًٛل أٚعٚ ١ٝأغًؿ ١يؿِٗ ا٭َٛض ٚايتُٝٝع بٌ اؿل
ٚايباطٌٚ ,تع ًٗٝا َٓٚعٗا َٔ ايكٝاّ ب ٛا٥ؿٗا إؾػاز ٚتهٝٝع يًُكًر١
اـاقٚ ١ايعاََٚ ,١اْع َٔ اْتؿاع ا٭جٝاٍ اي٬ذك َٔ ١ايٓبٛات .
ؾتؿهٌ اهلل عع ٚجٌ بؿهس ٚشّ ايص ٜٔأقطٚا عً ٢عسّ إؽاشٖا بًػ١

يًػعاز ٠ا٭بس ,١ٜقاٍ تعاٍشُّخَبدِػٌَُٕ اَُِّوَ ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًََٓب َّخْذَػٌَُٕ إِالَّ
()1تؿػري ايكططيب.28/2

ؤَٗلُغَيُْْز(.)1
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 ٗٚاٯ ١ٜذح ١عًٕ ِٗٝعطؾتِٗ َٛنٛع ١ٝايكًٛل ٗ ايؿِٗ ٚاٱزضاى ٚإ
  ضظقِٗ ايعكٌ ٕعطؾ ١غبٌ اهلساٚ ,١ٜايكًب ٖ ٛايعه ٛايصٜ ٟبعث
اؿٝا ٗ ٠ايبسٕٚ ,قس ٜطاز َٓ٘ ايعكٌ نُا ٗ إكاّ.

قىلو تعبىل شثََْ َُؼَنَيُْْ اَُِّوُ ثٌِلْشِىِْْ ز

ؾهس هلِ ٚبٝإ يؿُٛهلِ بايسع ٠ٛاٱغٚ ١َٝ٬إٔ إاْع َٔ قبٛهلِ
يٲغ ّ٬إِا ٖ ٛططزِٖ َٔ ضٓ ١اهللٚ ,غًب ايتُهٔ َٔ اٱّإ ٚإْعساّ
أغبال اٱغتحاب ١عٓسِٖ ٚأِْٗ إختاضٚا اٱقكآَ َٔ ٤اظٍ ايطَٓ ١رض
إضازتِٗ ؾدػطٚا أْؿػِٗ ٚضنٛا بايؿكا. ٤
ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ ايؿ ط ٠ايػً ١ُٝتكبٌ اٱغ ّ٬إ ٫إٔ  ٜطأ عًٗٝا بايعطض
غ ٤ٛاٱختٝاض َٚا ٜه ٕٛذاجباّ َٚاْعاّ عٔ اٱغتحابٚ ١اٱَتثاٍ يٮَط
إٛي.ٟٛ
ٚيعٌ ٗ إزعا ِٗ٥عسّ ق٬ذ ١ٝقًٛبِٗ يكب ٍٛايسع ٠ٛإؾاض ٠يٓػب ١ا٭َط
إٍ اهلل عع ٚجٌ ٭ْ٘ تعاٍ آتاِٖ ايهتالٚ ,ايظٔ باٱنتؿا ٤ب٘ٗٚ ,
ايتٓعٌٜشهَبٌُُا ُٗؤُِْٖٓ ثَِٔب ؤُٗضٍَِ ػََِْْنَب ًٌَّْلُشًَُٕ ثَِٔب ًَسَاءَهُز( ,)2تٛنٝساّ بإٔ  
مل هعٌ ايكًٛل غًؿاّ َٚػتعك ١ٝعً ٢ايؿِٗ ٚايؿك٘.
تطَ ٣ا إطاز بايهؿط ٖٓا اؾٛال ٖ ٛاؾرٛز َعحعات ايٓبٚ ٠ٛاٱَتٓاع
عٔ ايتكسٜل بٗا أ ٚاٱقطاض بأْٗا َٔ عٓس اهلل ٚتبٌ اٯ ١ٜقاْْٛاّ نًٝاّ َٔ
ٚج:ٙٛ

()1غٛض ٠ايبكط.9 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.91 ٠
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ا٭ : ٍٚإٕ اهلل عع ٚجٌ ٜٓكط أْبٝا ٙ٤بإٔ ٜطَ ٞأعسا ِٖ٤ايص ٜٔذاضبِٖٛ
ٚعازٚ ِٖٚأبٛا اٱْكات هلِ باي طز َٔ ضٓت٘ٚ ,ايصّ ٚايتكبٝس ٗ ايسْٝا,
ؾًِ ٜػتُعٛا يًبٓٝات ٚايس٫٫ت اـاق ١بايٓب ٠ٛبٌ أعطنٛا عٓٗا.
ايثاْٜ : ٞكك ٞاهلل عع ٚجٌ ايهاؾط ٚاؾاذس عٔ ضٓتٜ٘ٚ ,بعس ٙعٔ
غبٌ اهلساٚ ١ٜايطؾاز.
ايثايث َ :ع ايكبس ايصات ٞيًهؿط ؾإٕ ي٘ أنطاضاّ عطن ١ٝبكاذب٘ ٗ ايسْٝا
ٚاٯخط.٠
ايطابع  :تطتب ا٭ ط عً ٢ايهؿط بػ ٤ٛاٱختٝاض ٚايؿعٌ ,يرتؾس قً ١إّاِْٗ
عٔ ايهؿط.

قىلو تعبىل ش كَوَِِْالً َٓب ُّؤِْٓنٌَُٕ ز

إخباض ٚإعحاظ قطآْ ٞبإٔ إعطانِٗ عٔ اٯٜات ٚإغتركاقِٗ ايًعٓ١
ٚاي طز َٔ ضٓ ١اهلل  ٫و ٍٛز ٕٚإّإ ؾطٜل َِٓٗ.
 ٌٖٚتتعًل ايكً ٗ ١اٯ ١ٜأع ٙ٬بايعسز ايص َِٗٓ َٔ٪ٜ ٟأٜ ٟه ٕٛتكسٜط
اٯ :١ٜؾكًَ َِٗٓ ّ٬ٝا  )َٕٛٓ٪ٜأّ َكساض اٱّإ باٯٜات ٚبٓب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيهٔ بسضج ٫ ١تسعِٗ ٜرتنَ ٕٛا ِٖ عً٫ٚ ,٘ٝ
ٜٓركط َٛنٛع قً ١عسز إ ٌَٓ٪باٜاّ ايٓب ٠ٛبٌ ٜٓبػط َباضناّ يٝؿٌُ
ا٭ذكال إتعاقب ٖٛٚ ١أَط ٜسضى بايٛجسإ ٚايؿٛاٖس ؾاْت تطٚ ٣إٍ اٯٕ
أعسازاّ َٔ أٌٖ ايهتال ٚغريِٖ ٜسخً ٗ ٕٛاٱغ ّ٬أؾطازاّ ٚأغط ّا
ْٚاعات شنٛضاّ ٚأْا اّٚ ,يهٓ٘ مل ٜػازض تًو ايكً ١بايٓػب ١جملُٛع بين
إغطا.ٌٝ٥
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ٞبًرا َكساض اّ٫إ باٯٜات ٚايٓبٚ ,٠ٛإ (قً)ّ٬ٝ
ٖٓا قؿٕ ١كسض قصٚف أ َٕٛٓ٪ٜ ٟإّاْاّ قًَ ٫ٚ , ّ٬ٝاْع َٔ تعسز َعاْٞ
ايكًٚ ١مشٛهلا يًعسز ٖٛٚ ,ايص ٟتسٍ عً ٘ٝايؿٛاٖس ٚايتأضٜذ إش آَٔ قًٌٝ
َِٓٗ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,ؾهاْٛا ذحٚ ١غبل يٮَِ ٗ
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زخ ٍٛايٲغ. ّ٬
 ٗٚاٯ ١ٜي ـ ٚإذػإ َٔ اهلل تعاٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ  ,ؾؿْ ٞيب اهلل ْٛح عً ٘ٝايػٚ ّ٬ضز ٗ ايتٓع ٌٜش ًَهَبٍَ ٌُٗحٌ سَةِّ الَ رَزَسْ

ػَََِ إَسْضِ ِْٖٓ اٌَُْبكِشَِّٖ دََّّبسًا ز(ٚ ,)1ناْت اٯ ٗ ١ٜق ,َ٘ٛبُٓٝا اٯ١ٜ
ٖٓا بؿاض ٠يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ ْؿطاّ َِٓٗ غ, َٕٛٓ٪ٝ
ؾ٬بس َٔ زخ ٍٛؾطٜل َِٓٗ اٱغ ّ٬يٛج:ٙٛ
ا٭ٖ : ٍٚصا ايك ٍٛيٝؼ َِٓٗ ْٝعاّ.
ايثاْ : ٞقٛهلِ (قًٛبٓا غًـ ) ْٛع عٓاز ٚإغتهباض ٜ ٫ػت ٝع ايٛقٛف
أَاّ تتابع اٯٜات.
ايثايث  :بٝإ اؿكٝك ١ايته ١ٜٝٓٛايثابت ٖٞٚ ١إ اٱّإ ٜٓؿص إٍ َٛاطٔ
ايهؿط ٜٚثبت ٚجٛز ٙبٌ أضناْٗا نُا ٖ ٛاٖط ٗ ايػري ٚ ٠ايتاضٜذ إش ػس
اٱّإ ٜٓبع ؾحأ ٗ ٠بٛٝت إٮ ٚايٛجٗا َٔ ٤فتُع أٌٖ ايهؿط.

ايطابع  :ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ ٚيعَُٛات قٛي٘ تعاٍشًََٓب

ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَز(.)2
اـاَؼ ٖ :صا اٱّإ َٔ ْعُ ١اهلل عًٚ ِٗٝعً ٢ايٓاؽ َ َٔٚ ,كازٜل

قٛي٘ تعاٍشًَؤَِِّٗ كَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز(.)3

ٚايؿا ٗ ٤شكوِْالًز إغتٓ٦اؾ ١ٝيًتعكٝب أ ٚايػبب ,١ٝأ ٟإٔ اٯ ١ٜبٓٝت عً١
تًو ايكًٚ ,١غبب عسّ زخٛهلِ ٗ اٱغ ّ٬أؾٛاجاّٚ ,أخربت عٔ
إختٝاضِٖ ايبعس عٔ ضٓ ١اهلل بعٓازِٖ ٚإغتهباضِٖ ٚإغتكطاضِٖ َٓاظٍ
ايًعٔ ٚاي طز َٔ ضٓ ١اهلل .
( )1غٛضْٛ ٠ح .26
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
( )3غٛض ٠ايبكط.47 ٠
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ٖ ٗٚصا ايبٝإ ٚاٱخباض غهٚ ١ٓٝذطظ يًُػًٌُ َٓٚع يًؿو ايص ٟقس
ٜػبب٘ إعطاض ايٛٗٝز ٚتأ ًِٜٗٚي٘ باٱنتؿا ٤ايعكا٥سٚ ,ٟتتهُٔ اٯ ١ٜاـعٟ
٭ٌٖ ايكسٚز عٔ ايٓبٚ ٠ٛايػه ١ٓٝيًُػًٌُ ٚ ,زع ٠ٛهلِ يً عٔ
ٚاٱغتٗعا ٤باؿح ١ايٛاٖ ١ٝاييت قايٛا بٗاٚ ,ٱ بات َطجٛذَ ١ٝا ٜسٸع.ٕٛ
ٚشنط ايطاظٚ ٟجٗاّ يًكً َٔ ١بٌ ٚج ١ ٬ ٙٛبكٛي٘ (َعٓإَٛٓ٪ٜ ٫ ٙ

أق ٫ ّ٬قً ٫ٚ ّ٬ٝنثرياّ نُا ٜٴكاٍ :قًَ ّ٬ٝا ٜؿعٌ َعٓ ٫ ٢تؿعٌ ايبت.)1( )١

ٚقاٍ اي ربغٚ :ٞايصًٜٝ ٟل َصٖبٓا إ ٜه ٕٛإطاز ب٘  ٫اّإ هلِ

اق.)2(ّ٬

قاٍ ايهػا :ٞ٥تك ٍٛايعطل َطضْا بأضض قًَ ّ٬ٝا تٓبت ٜطٜس ٫ ٕٚتٓبت

ؾ٦ٝاّ(.)3

ٚيهٓ٘ خ٬ف ايظاٖط  ٫ٚىً َٔ ٛتهًـ ٚيٝؼ َٔ قطا ٔ٥قاضؾ ١اي,٘ٝ
بٌ إٕ ايٛاقع ٚايٛجسإ غ٬ؾ٘ ٚايكً ١أَط ٚجٛزْٚ ,ٟؿ ٞاٱّإ أق ّ٬أَط
عسَ ٞؾٚ ٬ج٘ ؿٌُ ايًؿظ ٗ َعٓا ٙعً ٢نس ٙأ ٚيًتؿا ٍ٩نُا ٗ تػُ١ٝ
ايؿٚ ٠٬ايكرطاٚ ٤ايؿها ٤ايٛاغع ايص ٟيٝؼ ؾَ ٘ٝا ٤أ ٌ ٚبإؿاظ ٠تؿا٫٩
أ ٚتػُ ١ٝايًسٜؼ ايػً ,ِٝيٲخت٬ف ٗ ايهِ ز ٕٚايهٝـ بٌ ايػايب ١اؾع١ٝ٥
اييت تؿري ايٗٝا اٯٚ ١ٜايػايب ١ايهً ١ٝاييت تعين غًب اّ٫إ اقٚ ,ّ٬٭ٕ
ايػايب ١اؾع ٫ ١ٝ٥تٓعهؼ إٍ نً ١ٝأ ٚجع ١ٝ٥أخط ٣ؾٛاظ إ ٜهٕٛ
َٛنٛعٗا أعِ َٔ قُٛهلاٚ ,بكاٜا اؿٓٝؿ ١ٝػسٖا ذت ٢عٓس ايهؿاض اي,ٌٝٓ ٛ
ؾٛجٛزٖا عٓس إً ٌٝبصات إكساض أ ٚأنثط َٔ بال ا٭ٚيٚ ١ٜٛاٱْكاف.
ٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًٌُ بعسّ ايٝأؽ َٔ ايٛٗٝز نأَٚ ١أؾطاز ,إش إٔ
اٱخباض عٔ إّإ ايكًٚ ٌٝإٜطاز ٙبًػ ١ايتٓهري هعٌ نٌ ؾطز َِٓٗ َٛضز ّا
َٚكساقاّ قتُ ّ٬يٲّإ ٚا٫قطاض بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
()1تؿػري ايطاظ.214/2 ٟ
( )2فُع ايبٝإ .157/1

(َ )3ؿاتٝس ايػٝب .179/3
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ٚغًِ.
ٚشنط عٔ قتازٚ ٠ا٭قِ ٚأبَ ٞػًِ ٚجٗا آخط يًكً ١بأْ٘ قؿ ١إ َٔ٪أٟ
 َِٗٓ َٔ٪ٜ ٫إ ٫ايكً ,ٌٝايًعٓٚ ١ايهؿط ,أ ٟإٔ ايًعٓ ١تعًكت بايهثري ايهاؾط
َِٓٗ ٚإٔ ايكً ١إ ١َٓ٪خطجت َٔ ايًعٓ ١بايتدكٝل ٫غُٝا ٚإٔ اؾًُ١

جا٤ت ؾعًٚ ١ٝبكٝػ ١إهاضع ( , )َٕٛٓ٪ٜقاٍ تعاٍشًَِْٖٓ هٌَِّْ ٌُٓعََ ؤَُّٓخٌ
َّيْذًَُٕ ثِبُْذَنِّ ًَثِوِ َّؼْذٌَُُِٕز(.)1

َٛٚنٛع اٯٜ ١ٜعين قً ١اّ٫إ عٓس أٚي٦و ايص ٜٔتٛج٘ هلِ ايًٚ ّٛايصّ
ٗ اٯ ١ٜايػابكٚ ١أِْٗ ناْٛا ٜهصب ٕٛا٭ْبٝاٜٚ ٤كتً ٕٛبعهِٗ ,ؾًِ ٜهٔ
عٓسِٖ َٔ اٱّإ إ ٫ايكًْ ,ٌٝعِٖ ,صا ّٓ ٫ع َٔ ايتأ ٌٜٚاٯخط يٰ ١ٜايصٟ
شٖب إيْ ٘ٝاع َٔ ١إؿػط ٖٛٚ ٜٔإٔ قً َٕٛٓ٪ٜ َِٗٓ ّ٬ٝباٯٜات اييت جا٤
بٗا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٝه ٗ ٕٛاٯ ١ٜإخباض عٔ ذاٍ اؾرٛز
عٓسِٖ إ ٫ايكً.َِٗٓ ٌٝ
ٜٚه ٕٛإّإ ايكً ١ذح ١عً ٢ا٭نثط َِٓٗٚ ,غبباّ يتكطٜبِٗ َٔ َٓاظٍ
اٱّإ ,إش إٔ يػ ١ايصّ ٗ ايكطإٓ ٚغ ١ًٝيًٗساٚ , ١ٜايعجط عٔ اؾرٛز
ٚإعك.١ٝ
ٚإٕ تًو إطتب َٔ ١نعـ اٱّإ  ٫ؼحب عِٓٗ غهب اؾباض ْٚعٍٚ
ايًعٓ ,١٭ِْٗ مل  ٜٓكٛا بايؿٗازتٌ ٚمل ٜٓتكًٛا إٍ اٱغ ّ٬ؾإٕ قًت :إ
قَٛاّ َِٓٗ بٌ َٔ عًُا ِٗ٥قس أغًُٛا ٚاذػٓٛا اغ ٫ٚ َِٗ٬ظاٍ ا٫غّ٬
ٜػع ٚقًٛل بعض أبٓا ,ِٗ٥قًت :إٕ ٖ ٤٫٪خطجٛا بايتدكل َٔ َٛنٛع
ٖص ٙاٯ ١ٜبسي ٌٝاِْٗ مل ٜكٛيٛا (قًٛبٓا غًـ) بٌ اغتُعٛا ٚاغتحابٛا.
ٚؼتٌُ عً ١قً ١إّاِْٗ ٚجٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚبػبب قٛهلِ (قًٛبٓا غًـ).
ايثاْ : ٞاٱقطاض عً ٢اؾرٛز ٚايهؿط.
()1غٛض ٠ا٭عطاف .159
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ايثايث ْ :ع ٍٚيعٓ ١اهلل بِٗٚ ,ططزِٖ َٔ ضٓ ١اهلل.
ايطابع  :إختٝاضِٖ ايهؿط ٚاؾرٛز.
اـاَؼ  :قً ١اٱّإ إبتٚ ٤٬عكٛب ١عاجً َٔ ١عٓس اهلل بعطض ٚاذس َع
ايًعٓ.١
ايػازؽ  :قً ١اٱّإ بٝإ ؿاهلِ َٔ اؾرٛز ,ؾهُا أِْٗ قايٛا قًٛبٓا
غًـ جا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜيٛقؿِٗ بإٔ إّاِْٗ قً.ٌٝ
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ,ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯٚ ١ٜتعسز َعاْٞ
ايًؿظ ايكطآْ.ٞ
************
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ٖ ِػنْا ِذ اَُِّا ِو ُٓصَا ِّذ ٌم َُِٔاب َٓ َؼيُا ْْ
ْ
ة ِٓا
قىلو تعابىل ش ًََُٔاب ََا ب َء ىُا ْْ ًِزَاب ٌ
ٖ ًَلَاشًُا َك ََِّٔاب ََاب َء ىُا ْْ َٓاب
َ
ٕ َػَِاَ اَُّا ِزّ
َ
ٖ َهجْا َُ َّغْا َز ْل ِزذٌُ
ْ
ًَ ًَبٌُٗا ِٓ
ػَشَكٌُا ًَلَشًُا ثِوِ كََِؼْنَخُ اَُِّوِ ػَََِ اٌَُْبكِشَِّٖ ز اٯ.89 ١ٜ
اإلعراة واللغت

ٕٚا :ايٛا ٚإغتٓ٦اؾٕ ,١ٝا :طؾَ ١ٝعٓ ٢ذٌ ٚ ,تتهُٔ َعٓ ٢ايؿطط ٚقس

ته ٕٛضاب .١
جا :ِٖ٤ؾعٌ َاض َٚؿع ٍٛب٘.
نتال :ؾاعٌ َطؾٛع بايهُ ١ايظاٖط ٠عً ٢آخط.ٙ
َٔ عٓس :جاض ٚفطٚض.
اَطأ ٠اؾ٬يَ :١هاف إي.٘ٝ
َكسم :قؿ ١يهتالٕ ,ا :اي ّ٬ذطف جطَ ,ا :اَطأَٛ ٠ق ٗ ٍٛقٌ
جطَ ,عَِٗ :ع

طف َهإ زاٍ عًَٛ ٢نع اٱجتُاع ٭ْ٘ َهاف

َٓكٛل.
ٚناْٛا :ايٛا ٚذطف ع ـٚ ,إع ٛف ٖ ٛاؾٛال احملصٚف.
ناْٛا :ؾعٌ َاضِ ْاقلٚ ,ايٛا ٚإمس٘.
َٔ قبٌ :جاض ٚفطٚض َتعًكإ َرصٚف ذاٍ.
ٜػتؿتر :ٕٛؾعٌ َهاضع ,ايٛا :ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ١ايؿعً ٗ ١ٝقٌ ْكب
خرب ناْٛا.
عً ٢ايص :ٜٔجاض ٚفطٚض ,نؿطٚا :ؾعٌ َاضِ ,ايٛا :ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ٫ ١
قٌ هلا َٔ اٱعطال ٭ْٗا قً ١إٛق.ٍٛ
ؾًُا :ايؿا ٤ذطف ع ـ ,جا :ِٖ٤ؾعٌ َٚؿع.ٍٛ
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َا عطؾٛاَ :ا اَطأَٛ ٠ق ٍٛؾاعٌ ,عطؾٛا :ؾعٌ ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ١قً١
إٛق.ٍٛ
نؿطٚا :ؾعٌ َاضٚ ,ايٛا :ٚؾاعٌ ,ب٘ :جاض ٚفطٚض َتعًكإ بهؿطٚا.
ؾًعٓ :١ايؿا ٤يًتعً ,ٌٝيعَٓ :١بتسأ.
اَطأ ٠اؾ٬يَ :١هاف إي ,٘ٝعً ٢ايهاؾط :ٜٔجاض ٚفطٚض َتعًكإ
َرصٚف خرب يعٓ.١
ّٕ ا :ذطف ٚجٛز يٛجٛزٜ َٔ َِٗٓٚ ,ػُٗٝا ٕا اؿ ١ٝٓٝعً ٢ايك ٍٛباْٗا
طف َعٓ ٢ذٌ ٖٞٚ ,ؽتًـ عٔ (ٕا) اييت تٓؿ ٞايؿعٌ إهاضع ٚػعَ٘.
 َٔٚإمسا ٘٥تعاٍ "ايؿتاح"  ٖٛٚاؿانِ (ٚعٔ ابٔ ا٭ ري ٜؿتس أبٛال

ايطظم ٚايطٓ ١يعبازٚ ,)1()ٙؾاؼ ١نٌ ؾ ٤ٞأٚيٜ٘ٚ ,ػتؿتر ٕٛأٟ
ٜػتٓكط ٕٚ٭ٕ ايؿتس ٜعين ايٓكطٚ ,قَ ٌٝعٓاٜ ٙػترهُ ٕٛضبِٗ عً ٢نؿاض
ايعطل ٗٚ ,اؿسٜث :نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜػتؿتس
بكعايٝو إٗاجط.)2(ٜٔ
ايًعٔ :اٱبعاز  ٗ ٖٛٚاٱق ٬ح اي طز ٚايبعس َٔ ضٓ ١اهلل عكٛب١
عً ٢إعك( ,١ٝايًعٌ ايؿ ٝإ قؿ ١غايب ْ٘٫ ١ططز َٔ ايػُاٚ ٤قْ٘٫ ٌٝ

ابعس َٔ ضٓ ١اهلل تعاٍ) (ٜٚ ,)3ك ٍٛايعطل يهٌ نطًَ ٜ٘عٚ ,ٕٛإشا ُطز
ايطجٌ َِٓٗ أبعس ٙٚعٔ َٓعهلِ ٚططز ٙٚن ٫ ٞتًركِٗ جطا٥طٚ ,ٙإعٓ٢
اٱق ٬ذ ٞأع ٖٛ ٙ٬إطاز ٗ اٯ.١ٜ

يف سٍبق اٌَبث

بعس قٛهلِ بإ قًٛبِٗ غًـ ٚاِْٗ ٜ ٫ؿكٗ ٕٛؾ٦ٝاّ َٔ بطاٌٖ ايٓبٚ ٠ٛبعس
اٱخباض عٔ قً ١اّاِْٗ ٚايًعٓ ١اييت تتعكب ايهؿط جا٤ت اٯ ١ٜيٲخباض
( )1يػإ ايعطل . 539/2
( )2احملطض ايٛجٝع .116/1
( )3ايعبٝس / ٟتاد ايعطٚؽ .8165/1
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ايػُا ٟٚعٔ ْعُ ١أخطٚ ٣ؾهٌ عظ ِٝعً ٢بين اغطا ,ٌٝ٥ؾُع جرٛزِٖ
ٚاغتهباضِٖ ؾإ   أْعٍ عً ِٗٝاٯٜات ٚايهتال ٚأذهاّ مساٗ ١ٜٚ
ايعبازات ٚإعاَ٬ت.
ٚتظٗط اٯ ١ٜايهطّ ١جاْباّ َٔ غ ٤ٛتًك ٞؾطٜل َٔ ايٓاؽ يًهتال
ايػُا ٖٛٚ ٟٚايكطإٓ َع اْ٘ جا َ ٤ابكاّ ٕا عٓسِٖ َٔ ايبؿاضات ٚايهتب
نايتٛضاٚ ٠اٱل.ٌٝ
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ْظِ اٯٜات إٔ ٜأت ٞشنط ٚتعساز ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢بين
إغطا ٌٝ٥بكٝػ ١ايًٚ ّٛايربٖإ ٚتسٍ ٖص ٙاٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓٚ ١ٝاٱيتعاَ١ٝ
عًْ ٢عِ عظَٗٓ ١ُٝا:
ا٭ : ٍٚف ٧نتال إٍ بين إغطا َٔ ٌٝ٥عٓس اهلل.
ايثاْ : ١ٝإنطاّ بين إغطا ٌٝ٥بتٛايْ ٞع ٍٚايهتب عً.ِٗٝ
ايثايث : ١عسّ ٚجٛز َٛنٛعٚ ١ٝأ ط غًيب يه ٕٛايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ غري بين إغطا ٌٝ٥ؾكس أخربت اٯ ١ٜبإٔ ايهتال ٖٛٚ
ايكطإٓ جا ٤إٍ بين إغطاٜ ٫ ٖٛٚ ٌٝ٥عين إمكاض ف ٘٦ٝبِٗٚ ,يهٔ ايكطإٓ
نتال مساَٛ ٟٚج٘ يًٓاؽ ْٝعاّ َِٗٓٚ ,بٓ ٛإغطاٚ,ٌٝ٥شنطِٖ عً ٢مٛ
خام ٜؿٝس اٱنطاّ ٚايؿهٌ ٚاٱذػإ اٱهل ٞعً َٔ ٖٛٚ ِٗٝعَُٛات

قٛي٘ تعاٍ شكَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز(ٚ )1ؾ ٘ٝذح ١عً. ِٗٝ

ؾإٕ قًت َا ايسي ٌٝعً ٢إضاز ٠ايكطإٓ بًؿظ ايهتال ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ
ٚاؾٛال َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚقـ ايهتال بأْ٘ َكسم ٕا َع بين إغطا َٔ ٌٝ٥ايتٛضا٠
ٚاٱل.ٌٝ
ايثاْ : ٞبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١تكسّ اٱخباض ٚايبؿاض ٠عً ٢إكسامٚ ,إٔ ٖصا
اٱخباض ذل عٝث جعٌ عٓسِٖ َعطؾ ١بايتٓع ٌٜاي٬ذل.
( )1غٛض ٠ايبكط.47٠
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ايثايث  :ايؿٗاز ٠بٓع ٍٚايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝبايبٝإ ٚايٛنٛح ٚذكٍٛ
إعطؾ ١عٓس ايٓاؽ.
ايطابع  :ايثٓا ٤عً ٢ا٭جٝاٍ إتعاقب َٔ ١إ ٌَٓ٪عٓس أٌٖ ايهتال ,قاٍ

تعاٍشَُْْغٌُا عٌََاءً ِْٖٓ ؤَىَِْ اٌُِْزَبةِ ؤَُّٓخٌ هَبئَِٔخٌ َّزٌَُِْٕ آَّبدِ اَُِّوِز(.)1

اـاَؼ  :إؼاز ايؿطز َٔ ايتٓعٚ ٌٜؾدل ايٓيب ايصٜٓ ٟتظط ٙأٌٖ
ايهتالٚ ,إشا نإ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتال جرسٚا بٓبٛت٘ ؾاٱذتحاد عًِٗٝ
َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚمل ٜظٗط ْيب بعس ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ : ٞإْك اع ايٛذ ٞبايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث  :ػًَ ٞكازٜل اٱّإ بأَ ١عظ ِٖ ١ُٝإػًُٚ ٕٛف ٤ٞايؿٗاز٠

َٔ اهلل عع ٚجٌ بهِْٗٛشخَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(.)2

ايطابع : ١ذث بين إغطا ٌٝ٥عً ٢عسّ ايتؿطٜط بٓعُْ ١ع ٍٚايكطإٓ ؾٗٛ
ْعُٚ ١ضٓ َٔ ١عٓس اهلل .
اـاَػ : ١زع ٠ٛإػًٌُ إٍ ايعٓا ١ٜببين إغطا ٗ ٌٝ٥زعٛتِٗ يٲغ,ّ٬
إش جعٌ اهلل تعاٍ هلِ َٛنٛعْ ٗ ١ٝع ٍٚايهتالٖٚ ,صا ٜ ٫تعاضض َع

َٛنٛع ١ٝنٌ أَٚ ١ؾطق َٔ ١ايٓاؽ ٗ ايسع ٠ٛاٱغ ,١َٝ٬قاٍ تعاٍ شًََٓب
ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَز(.)3

َ َٔٚكازٜل ايطٓ ١شنط ٖص ٙاٯ ١ٜجمل ٧ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل يبين
إغطا ٌٝ٥أ ٟيسعٛتِٗ يٲغٚ ,ّ٬إ بات ؾ ٧يؿٜ ٫ ٧سٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .113
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠ا٭ْبٝا.107٤
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غري ,ٙؾايكطإٓ نتال جا َٔ ٤عٓس اهلل يًٓاؽ ْٝعاّ ّٚتاظ بٓ ٛإغطاٌٝ٥
بأَط:ٜٔ
ا٭ : ٍٚتكسٜل ايكطإٓ ٕا ٗ أٜس َٔ ِٜٗايتٛضا.٠
ايثاْ : ٞقٝاَِٗ باٱغتؿتاح عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا ,ضجا ٤ايٓكط ٚايظؿط ببعث١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ عً َٔ ٘ٝعٓس اهللٜ ,كاٍ

(إغتؿتس ظٜس اهلل عً ٢ؾ :ٕ٬غأٍ ٚزعا اهلل ايٓكط عً.)1()٘ٝ

ٖٚصإ ا٭َطإ َكسَٚ ١تٛط ١٦يسخ ٍٛبين إغطا ٌٝ٥يٲغٚ ,ّ٬جصل
غريِٖ َٔ ايٓاؽ يسخٛي٘ٚ ,إش إختتُت ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ نؿطِٖ
ٚجرٛزِٖ بايكطإٓ ْٚب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
جا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبايصّ ٚايٛعٝس عًٖ ٢صا ايهؿطٖ ٌٖٚ ,صا ايصّ َٔ
ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ِٗٝأّ .٫
اؾٛال ٖ ٛا٭ ٍٚ٭ْ٘ إْصاض ٚتٛبٝذ ٚزع ٠ٛإهل ١ٝيًتساضى ٚاٱْاب ,١ؾكس
ٜ ٫عطف إْػإ خ أٚ ٙن٬يتٜ٘ٚ ,كط عًَ ٢ا ٚض ٘ عٔ آباٚ ,٘٥أخرب ايكطإٓ
بإٔ ؾطٜكاّ َٔ ايهؿاض إتبعٛا آبا ٗ ِٖ٤اٱعطاض عٔ إعحعات ٚايرباٌٖ

ايساي ١عًٚ ٢جٛل عباز ٠اهلل ٚإتباع ا٭ْبٝا , ٤قاٍ تعاٍشهَبٌُُا ثََْ َٗزَّجِغُ َٓب ًَََذَْٗب

ػََِْْوِ آثَبءََٗبز(.)2
ؾتأتٖ ٞص ٙاٯ ١ٜيتبٌ َاَٖٚ ١ٝكازٜل ايهؿط ٚقبرٗاٚ ,إٔ َساض اٱّإ
عً ٢ايتكسٜل َا أْعٍ اهلل تعاٍ َٔ ايهتب َٔ ايػُاٚ ,٤إبتسأت ٖص ٙاٯ١ٜ
عطف ايع ـ ايٛا ٗ ٚز٫ي ١عً ٢ع ؿٗا عً ٢اٯ ١ٜايػابكَٛ ١نٛع ّا
ٚز٫ي.١

( )1يػإ ايعطل.538/2
()2غٛض ٠يكُإ .21
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ٜ ٌٖٚؿٌُ ايع ـ خكٛم أؾطاز ايعَإ َعٓ ٢إٔ َهاٌَ ٚٚقا٥ع

ٖص ٙاٯ ١ٜجا٤ت َتعكب ١يكٛهلِ شهٌُُِثُنَب ؿُِْقٌز أّ ٖٓاى تساخٌ ظَاْ ٞبُٗٓٝا.

ايكرٝس ٖ ٛايثاْ ,ٞؾحا ٤ايع ـ يبٝإ نثط ٠قٝؼ اؾرٛز ٚايكسٚز
ظَإ ايتٓع.ٌٜ

حبث بالغً
َٔ ٚج ٙٛايب٬غٚ ١ايؿكاذ( ١ايتهطٜط)ٜٚ ,ؿٝس ايتكطٜط ٚتطغٝذ إعٓ٢

ٚتٛنٝس إ ًب ٚاٱخباض عٔ أَُٖٛ ١ٝنٛع٘ٚ ,ؾَ ٘ٝطاعا ٠يًتبا ٜٔبٌ
عك ٍٛايٓاؽ ٚنثطَ ٠ؿاضبِٗ ٚاٱخت٬ف ٗ َساضنِٗ َٚكاؿِٗ َٚا ٜتؿطع
عٓ٘ َٔ تعسز ا٭ٚ ٍٚا٭ِٖ َ٘ٓٚ ,تعسز شنط بعض قكل ٚجٗاز ا٭ْبٝا٤
ٗ ايكطإٓ.
ٚايتهطاض ٖٓا مل ٜهٔ ٗ إكازٜل بٌ ٖ ٗ ٛإٛنٛع ٚبٝإ ايكبا٥س
بًرا

أْ٘ َسضغٚ ١عًِ َػتكٌٚ ,إ٬ى ٖ ٛإْصاضِٖ ٚتٓب ٘ٝإػًٌُ

ٚإتعا ِٗ ٚيًعٜاز ٗ ٠إذرتاظِٖ.
ٚشنطت ٖص ٙاٯْ ١ٜع ٍٚايهتال َٔ عٓس اهللْٚ ,عتت٘ بأْ٘ َكسم ٚؾاٖس
عًْ ٢ع ٍٚايتٛضا.٠
 َٔٚإعحاظايكطإٓ أْ٘ َكسم يًهتب ايػُاٚ ,١ٜٚنصا ايٓيب قُس قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,قاٍ تعاٍ شصَُّْ ََبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼٌَُْْز(ٚ ,)1ؾ٘ٝ
تعسز ٗ اؿحٚ ١ايربٖإ عً ٢أٌٖ ايهتال .
ٖٚصا ايتعسز َٔ ايطٓ ٗ ١بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚشنطت اٯ ١ٜايهؿط ٬ث َطات ٖ:ٛ
ا٭ :ٍٚايص ٜٔنؿطٚا َٔ ا٭َِ ايػابك ١ايص ٜٔناْٛا ٪ٜش ٕٚبين إغطا,ٌٝ٥
ؾٝػتؿتر ٕٛعً ِٗٝببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .81
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ايثاْ :ٞتٛبٝذ ايصٜ ٜٔهؿط ٕٚبايتٓعْٚ ٌٜب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايثايث :تػؿ ٞايًعٓ ١اٱهل ١ٝيًهاؾط.ٜٔ
ٜٚبعث ٖصا ايتهطاض ايٓؿط َٔ ٠ايهؿط ٚايهاؾطٚ ,ٜٔؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ
ْٝعاّ ٱجتٓال ايهؿط ٚايٓحا َٔ ٠ايه٬يٚ ١اي طز َٔ ضٓ ١اهلل ٚ ,ؾ٘ٝ
ضٓ َٔ ١عٓساهلل بايٓاؽ ْٝعاّ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ,تٛنٝس بأْٗا زاض إَترإ
ٚإْصاض ٚؼصٜط.
ؾُٔ َكازٜل اٱْصاض ٚايطٓ ١تهطاض َٛنٛع ايهؿط بكٝػ ١ايصّٚ ,بٝإ
َا هًب٘ َٔ ايهطض ٚايعصال ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠

أسببة النسول

ٚضز عٔ ابٔ عباؽ إٔ ٜٛٗز ناْٛا ٜػتؿتر ٕٛعً ٢ا٭ٚؽ ٚاـعضد
بطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قبٌ َبعث٘ ,ؾًُا بعث٘ اهلل َٔ ايعطل نؿطٚا
ب٘ ٚجرسٚا َا ناْٛا ٜكٛي ٕٛؾ.٘ٝ

ؾكــــاٍ هلــــِ َعــــاش بــــٔ جبــــٌٚ ,بؿــــط بــــٔ ايــــرباٚ ,)1(٤زاٚز بــــٔ

غــــــًُٜ : ١ــــــا َعؿــــــط ٜٗــــــٛز اتكــــــٛا اهلل ٚأغــــــًُٛا ,ؾكــــــس نٓــــــتِ
تػـــــتؿتر ٕٛعًٓٝـــــا َرُـــــس ٚمـــــٔ أٖـــــٌ ؾـــــطىٚ ,ؽربْٚـــــا بأْـــــ٘
َبعٛثٚ ,تكؿ ْ٘ٛبكؿت٘.
ؾكــاٍ غــ ّ٬بــٔ َؿــهِ أذــس بــين ايٓهــريَ :ــا جاْ٤ــا بؿــْ ٤ٞعطؾــ٘,

َٚـــا ٖـــ ٛبايـــص ٟنٓـــا ْـــصنط يهـــِ  ,ؾـــأْعٍ اهلل ش ًََُّٔاااب ََااابءَىُْْ ًِزَااابةٌ ِٓا اْٖ

( ) 1بؿط بٔ ايربا ٤بٔ َعطٚض َٔ ايكرابٚ ١ؾٗس بسضاّ ٚاُذساّ ٚاـٓسم ٚاؿسٜبٚ ١ٝخٝرباّ,
أخا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٚ ٘ٓٝبٌ ٚاؾس بٔ عبس اهلل ايتُ ,ُٞٝأنٌ
َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ّٜٛخٝرب َٔ ايؿا ٠إػُٚ ١َٛناْت غبب
َٛت٘.
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ػِنْذِ اَُِّوِز (.)1

ٚشنطت أقٛاٍ قطٜب ,َ٘ٓ ١يصا قاٍ ْاع ١إ َعٓ ٢شَّغْزَلْزِذٌَُٕز
ٜػتعًُ َٔ ٕٛعًُا ِٗ٥قؿْ ١يب ٜبعث َٔ ايعطل ؾهاْٛا ٜكؿ ْ٘ٛهلِ ؾًُا

بٴعث أْهط.)2( ٙٚ

ٚعــٔ ابــٔ عبــاؽ أٜه ـاَ قــاٍ :نــإ ٜٗــٛز خٝــرب تكاتــٌ غ ؿــإ ,ؾهًُــا
ايتكــٛا ٖعَــت ٜٗــٛز خٝــرب ,ؾعــاشت ايٗٝــٛز بٗــصا ايــسعاٚ ٤قايــت :ايًــِٗ
إْــا ْػــأيو عــل ايــٓيب اَ٫ــ ٞايــصٚ ٟعــستٓا إٔ ؽطجــ٘ يٓــا ٗ آخــط ايعَــإ
إْ ٫كــطتٓا عًــ ,ِٗٝقــاٍ :ؾهــاْٛا إشا ايتكــٛا زعــٛا بٗــصا ايــسعا ,٤ؾٗعَــٛا
غ ؿــإ ,ؾًُــا بعــث ايــٓيب قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ نؿــطٚا بــ٘ ,ؾــأْعٍ اهلل
تعـــاٍ " ٚنـــاْٛا َـــٔ قبـــٌ ٜػـــتؿتر ٕٛعًـــ ٢ايـــص ٜٔنؿـــطٚا "أ ٟبـــو ٜـــا
قُس ,إٍ قٛي٘ ؾًعٓ ١اهلل عً ٢ايهاؾط.ٜٔ
ٚقاٍ ايػس :٣نا ْت ايعطل ُط بٛٗٝز ؾتًك ٢ايٛٗٝز َـِٓٗ أشٚ ,٣ناْـت
ايٛٗٝز ػس ْعت قُس ٗ ايتٛضا ٠إٔ ٜبعثـ٘ اهلل ؾٝكـاتًَ ٕٛعـ٘ ايعـطل ,ؾًُـا
جا ِٖ٤قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ نؿـطٚا بـ٘ ذػـساٚ ,قـايٛا :إِـا ناْـت
ايطغٌ َٔ بين إغطا ,ٌٝ٥ؾُا باٍ ٖصا َٔ بين إمساع.)3()ٌٝ
ٚشنط(إٔ بين إغطا ٌٝ٥ناْٛا قبٌ َبعث ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قس
عًُٛا خطٚج٘ َا عٓسِٖ َٔ قؿت٘ ٚشنط ٚقت٘ٛٓ ٚ ,ا أْ٘ َِٓٗ  ,ؾهاْٛا إشا
ذاضبٛا ا٭ٚؽ ٚاـعضد ؾػًبتِٗ ايعطل قايٛا هلِ :ي ٛقس خطد ايٓيب ايصٟ
قس أ ٌ ٚقت٘ يكاتًٓانِ َع٘ ٚاغتٓكطْا عًٝهِ ب٘ ٜ{ ٚػتؿترَ }ٕٛعٓاٙ
ٜػتٓكط.)4()ٕٚ
( )1ايسضإٓثٛض.161/1
( )2فُع ايبٝإ. 274/1
( )3ايٛاذس /ٟأغبال ايٓع.16/1 ٍٚ
()4احملطض ايٛجٝع .116/1
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هىضىع النسول

يكس إؽص بٓ ٛاغطا ٌٝ٥ايبؿاضات ببعث ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

غ٬ذاّ ٚأَ ّ٬ضجا ٤ايعع ٚايٓكط عً ٢ا٭عسا.٤
ٚأخطد اؿانِ ٚايبٗٝك ٗ ٞايس ٌ٥٫بػٓس نعٝـ عٔ ابٔ عباؽ قاٍ:
ناْت ٜٛٗز خٝرب تكاتٌ غ ؿإ ؾهًُا ايتكٛا ٖعَت ٜٛٗز  ,ؾعاشت بٗصا
ايسعا : ٤ايًِٗ إْا ْػأيو عل قُس ايٓيب ا٭َ ٞايصٚ ٟعستٓا إٔ ؽطج٘ يٓا
ٗ آخط ايعَإ إْ ٫كطتٓا عً , ِٗٝؾهاْٛا إشا ايتكٛا زعٛا بٗصا ؾٗعَٛا
غ ؿإ  ,ؾًُا بعث ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ نؿطٚا ب٘ (.)1

ٚاٯ ١ٜأعِ ٜٚسخٌ ٗ َٛنٛعٗا ٚأؾطازٖا َٚكازٜكٗا ا٭ٌَ ٚايػع١
بظٗٛض اٱغٚ ّ٬عع إٚ ٌَٓ٪ايٓحا َٔ ٠جٛض ايظإٌ.
ٚاٯ ١ٜؾٗاز ٠مسا ١ٜٚعٔ ذاٍ اٱْتظاض ٚايت ًع عٓس أٌٖ ايهتال يً ًع١
ايبٗ ١ٝـامت ايٓب ,ٌٝيتهَٛ ٕٛعظ ١يًٓاؽ ْٝعاّٚ ,تطغٝباّ هلِ بايتسبط
بإعحعات اييت جا ٤بٗاٚ ,نإ بٓ ٛإغطا ٗ ٌٝ٥إسٜ ١ٜٓكٛي ٕٛ٭عساِٗ٥
إؿطنٌ :قس أ ٌ ظَإ ْيب ىطد ؾٓكتًهِ َع٘ قتٌ عاز ٚإضّ) يٝتًك٢
إؿطن ٕٛايبؿاضٜٚ ٠رتقب ٕٛقٗطاّ ٚطٛعاّ ٚإْ باقاّ َكساقٗا ايٛاقع ,ٞؾايٛعٝس
بايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٛع تبًٝؼ ٚإع ٕ٬هلاٚ ,تًو
آ ٗ ١ٜقاْ ٕٛتَٗ ١٦ٝكسَات ايٓبٚ ,٠ٛتعطٜـ ايٓاؽ بٓبٛت٘ ٚأغبال ْكطت٘ عٓس
بعثت٘ .
 ٌٖٚإْك عت َهاٌَ اٯ ١ٜايهطَّٚ ,١ا ؾٗٝا َٔ اٱغتؿتاح ٚتٛعس أٌٖ
ايهتال بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ ٚاٱغ,ّ٬
اؾٛال  ,٫ؾإٕ َهاٌَ اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝباقٚ ,١ٝمل تثبت ْبٛات ا٭ْبٝا٤
ايػابكٌ بٌ أٌٖ ا٭ضض إ ٫بايكطإٓ ٚجٗاز إػًٌُ َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات

( )1ايسضإٓثٛض.160/1
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قٛي٘ تعاٍشًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(ٚ ,)1نإ اٱغتؿتاح ببعث ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غبباّ يسخ ٍٛؾطٜل َٔ ايص ٜٔناْٛا ٜتًك ٕٛايٛعٝس
بٓبٛت٘ اٱغٚ ّ٬جٗازِٖ ؼت يٛا.٘٥

إعجبز اٌَت

تثبٝت ٚتٛنٝس َٛنٛع اٱغتؿتاح ٚضجا ٤ايٓكطٚ ٠ايػًب ١بايٓيب قُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ غٝدطد ٜٓٚتكط هلِ ٚنٝـ إٔ اهلل عع ٚجٌ
جعًِٗ ىربٜٚ ٕٚبؿط ٕٚبايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتكاّ اؿح١
عًٕ ِٗٝا ٗ اٱغتؿتاح َٔ إقطاض ٚإعرتاف ٚؾٗاز. ٠
 ٖٛٚذح ١إناؾ ١ٝأخط ٣ػعٌ أٌٖ ايهتال ٜ ٫ػت ٝع ٕٛإْهاضَ ,ٙا ؾ٘ٝ
َٔ نؿـ ٭َٛض ايػٝبٚ ,أذٛاٍ بين إغطا ٌٝ٥قبٌ ايبعث ١ايٓبٚ ١ٜٛت ًعِٗ
فتُعٌ ٭ٚاْٗاٚ ,ايصٜ ٟسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًَ ٢عطؾتِٗ بكطل ظَاْٗا,
ٚأْٗا ذل ٚؾ ٘ٝإْصاض يًهؿاض ٚزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاّ يًتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ,بال ا٭ٚي ١ٜٛايك ع.١ٝ
ٚؾ ٘ٝآ ١ٜإعحاظ ١ٜأخط ٖٞٚ ٣إذتُاٍ إْتؿاع ايهؿاض َٔ شيو اٱغتؿتاح
٭ْ٘ ؾٗاز َٔ ٠أٌٖ اـربٚ ٠ايسضا ١ٜايص ٜٔأْعٍ عً ِٗٝايهتال ٚأعًٓٛا
تعًٝل ْكض ؾطٜعتِٗ ببعث ١ايطغ ٍٛا٭نطّ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,

٭ٕ بعثت٘ ٚضغايت٘ ْاغدٕ ١ا غبكٗا َٔ ايؿطا٥ع ,قاٍ تعاٍشًََْٖٓ َّجْزَؾِ ؿَْْشَ
اإلِعْالَِّ دِّنًب كََِْٖ ُّوْجَََ ِٓنْوُز(.)2
 َٔٚاٱعحاظ ٗ اٯ ١ٜإٔ ايًعٓ ١مل ُٓع َٔ ْع ٍٚاٯٜات ٚإغتُطاض

اٱ ْصاضات ٚايبؿاضات ْٚع ٍٚايهتب ايػُا ١ٜٚعً ِٗٝبٛاغ  ١ا٭ْبٝا,٤

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ؾطٓ ١اهلل تعاٍ عً ٢ايٓاؽ َتكًٚ ١زاٚ ١ُ٥يهِٓٗ وحب ٕٛعٔ أْؿػِٗ
اٱْتؿاع ا٭َثٌ َٓٗا.
َ َٔٚعاْٚ ٞخكا٥ل إعحع ٠إقرتاْٗا بايترس ٗٚ ,ٟاٯ ١ٜنطٚل َٔ
ايترس ٟتتحً ٢بٛجَٗٓ ٙٛا:
ا٭ : ٍٚاٱخباض عٔ ف ٤ٞايكطإٓ يبين إغطاَ ٌٝ٥ثًُا جا ٤إٍ ايعطل
ٚايٓاؽ ْٝعاّ ,ٱؾاز ٠ذكٝك َٔ ١جٗات:

ا٭ٜ : ٍٚسٍ خ ال ايعُ ٗ ّٛايكطإٓشَّبؤَُّّيَب اُنَّبطُز عً ٢إضاز ٠أَِ ًٌَٚ

ْٚاعات خاق ,١إش أْ٘ إم٬يٜ ٞكٌ إٍ َطتب ١ايؿطز ١ٜأٜهاّٜ :ا أٜٗا
اٱْػإ.
ايثاْ : ١ٝزع ٠ٛايكطإٓ بين إغطا ٌٝ٥يتحسٜس ايتكسٜل بايتٛضاٚ ٠اٱل,ٌٝ
ٚأخطد ايثعًيب عٔ ابٔ عباؽ :إٔ عبس اهلل بٔ غٚ ,ّ٬أغساّ ٚأغٝسا ابٓٳٞٵ
نعب ٚ ,عًب ١بٔ قٝؼٚ ,غَ٬اّ ابٔ أخت عبس اهلل بٔ غٚ ,ّ٬غًُ ١ابٔ
أخٜٚ ,٘ٝاٌَ بٔ ٜاٌَ ,أتٛا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,ؾكايٛا:
ٜا ضغ ٍٛاهلل إْا ْ َٔ٪بهتابو َٛٚغٚ ٢ايتٛضاٚ ٠ععٜطْٚ ,هؿط َا غٛأَ ٙ
ايهتب ٚايطغٌ .ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :بٌ آَٓٛا باهلل
ٚضغٛي٘ قُسٚ ,نتاب٘ ايكطإٓٚ ,بهٌ نتال نإ قبً٘ ,ؾكايٛاْ ٫ :ؿعٌ.

ؾٓعيت شَّبؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا آِٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ ًَاٌُِْزَبةِ اَُّزُِ َٗضٍََّ ػَََِ سَعٌُُِوِ ًَاٌُِْزَبةِ
اَُّزُِ ؤَٗضٍََ ِْٖٓ هَجَُْز(.)2()1

ايثايث : ١إٛاغا ٠يًُػًٌُٚ ,ذثِٗ عً ٢ايثبات ٗ َكاَات اٱّإ ؾًُا
أخربت اٯ ١ٜايػابك ١عٔ ق ٍٛأَ( ١قًٛبٓا غًـ) جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض

()1غٛض ٠ايٓػا.136 ٤
()2ايسض إٓثٛض .271/3
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عٔ ف ٤ٞايهتال هلِ يبٝإ عً ١إعطانِٗ عٓ٘ ٱجتُاع اٱقطاض عً ٢ايهؿط
ْٚع ٍٚايًعٓ ١بػبب٘.
يٝه َٔ ٕٛأغطاض ٖص ٙاٯٚ ١ٜقا ١ٜإػًٌُ َٔ اٱؾتتإ بايص ٜٔهرسٕٚ
بايتٓعٜٚ ٌٜكس ٕٚعٔ َعحعات ايٓب.٠ٛ
ايثاْ : ٞتأنٝس ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل٫ٚ ,بس َٔ ز٫٫ت خاق١
ٚؾٛاٖس تبٌ ْع ٍٚايكطإٜٓٚ ,تحً ٢برباٌٖ ٗ ايب٬غٚ ١اٱعحاظ ٚتكسٜل
ايٛقا٥ع ٚا٭ذساث ٕهاٌَ اٯ ١ٜايكطآْ.١ٝ
ايثايث  :تكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابكٚ ,١ؾ ٘ٝزع ٠ٛيعًُا ٤بين
إغطاٚ ٌٝ٥غريِٖ يًسضاغ ١إكاضْٚ ١بٝإ ٚج ٙٛايؿب٘ ٚايتكسٜل َٔ جٗات:
ا٭ : ٍٚتكسٜل ايكطإٓ يًتٛضا.٠
ايثاْ : ١ٝتكسٜل ايكطإٓ يٲل.ٌٝ
ايثايث : ١تكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١نايعبٛض ٚايكرـ اييت

أْعيت عً ٢ا٭ْبٝا ,٤قاٍ تعاٍشؤًََُْْ رَإْرِيِْْ ثَِّْنَخُ َٓب كِِ اُصُّذُقِ اُْإًََُُز( ,)1أٟ
إٔ ٗ ايكطإٓ بٝاْا ٕهاٌَ ايهتب ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١عً ٢ا٭ْبٝا.٤

ايطابع : ١ايؿطز إترس َٔ اٯٜات ايكطآْ ١ٝايصٜ ٟهَ ٕٛكسقاّ هلص ٙايهتب
عً ٢م ٛاٱؼاز ٚايتعسز.
ايطابع  :شنط إغتؿتاح بين إغطا ٌٝ٥عً ٢ايهؿاض ايص ٜٔناْٛا ٪ٜشٗ ِْٗٚ
ٜثطل بإٔ اهلل غٝبعث ْيب آخط ايعَإ ٜٓٚتكِ يبين إغطا ٌٝ٥بًرا

أِْٗ

َٚ َٕٛٓ٪غٛف ٜػتكبً ٕٛايٓيب بايتكسٜل.
اـاَؼ  :شنط ٚتعَٛ ٌٝنٛع اٱغتؿتاح ٚٚقـ اي طف اٯخط بأِْٗ
نؿاض بٝإ ٕٛنٛع اٱغتؿتاح َٚا ؾ َٔ ٘ٝقبػ ١اٱّإ ٚاٱذتحاد عً.ِٗٝ

()1غٛض ٠ط٘ .133
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ٚتبٌ اٯ ١ٜايهطّ ١ذاج ١ايٓاؽ يبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ؾهإ أٌٖ ايهتال ٜطج ٕٛبٗا ايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاضٖٞٚ ,
ضٓ َٔ ١اهلل يًهؿاض يًتٛبٚ ١اٱْابٚ ١زخ ٍٛاٱغ.ّ٬

 َٔٚاٯٜات ٗ إكاّ إٔ ايصْ ٜٔعتتِٗ اٯ ١ٜبايهؿط بكٛي٘ تعاٍشًًََبٌُٗا

ِْٖٓ هَجَُْ َّغْزَلْزِذٌَُٕ ػَََِ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاز( ,)1قاضٚا َػًٌُ ْٚايٛا قؿ١
ايكرابٚ ١قؿ ١ا٭ْكاضٚ ,خًسٚا ٗ ايكطإٓ غكاٍ اؾٗاز ٚايتهر١ٝ
ٚاٱٜٛاٚ ٤ايٓكط.٠
ٚعٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚأْ٘ مسع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك:ٍٛ
إٕ قًٛل بين آزّ نًٗا بٌ أقبعٌ َٔ أقابع ايطٓٔ نكًب ٚاذس ٜكطؾ٘
نٝـ ٜؿا ِ .٤قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :ايًِٗ ٜا َكطف
ايكًٛل قطف قًٛبٓا إٍ طاعتو)(.)2

ًميٌٖ ؤٕ ٗغِٔ ىزه آّخ آّخ "ٌستفتحىى" ًمل ّشد ىازا اُِلاظ يف

اُوشإٓ إال يف ىزه آّخ.

اٌَت سالح

اٯ ١ٜذحٚ ١بٝإ يٲتكاٍ ٚايرتابط ايعكا٥س ٟبٌ ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ

ٚتعاٖس ا٭ْبٝا ٤هلا عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع ,ٞؾايطغٜ ٍٛبؿط بؿطٜعت٘
ٜٚكسم ايؿطٜع ١ايػابكٜٚ ,١سع ٛإٍ ايؿطٜع ١اي٬ذك ١ي٘ إ ٗ ٫ضغايتٌ:
ا٭ :ٍٚضغاي ١آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬إش ْ ٫يب قبً٘.
ايثاْ :١ٝضغاي ١ايطغ ٍٛا٭نطّ قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

()1غٛض ٠ايبكط.88 ٠
()2ايسض إٓثٛض .288/2
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ؾآزّ بًؼ ٚأْصض ٚبؿط بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
غري إٔ ٜكسم زع ٠ٛغابكٚ ,١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قسٸم
ايٓبٛات ايػابك. ١
ٚجا ٤باٱغ َٔ ّ٬غري إٔ ٜبؿط بؿطٜع٫ ١ذك ١٭ٕ ايتهاٌَ ٗ ؾطٜعت٘
 َٔ ٖٛٚايؿٛاٖس عً ٢تؿه ٌٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً٢

ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ٚٚ ,ضز ٗ ايتٓع ٌٜذها ١ٜعٔ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬شًَُٓجَشِّشًا
ثِشَعٌٍٍُ َّإْرِِ ِْٖٓ ثَؼْذُِ اعُْٔوُ ؤَدَْٔذُز(.)1

ٚاٯ ١ٜعٚ ٕٛزع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ ّ٬بؿٗاز ٠أٌٖ ايهتالٖٞٚ ,
ذح ١بٝس إػًٌُٚ ,زي ٌٝإْؿطاز ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬بأغبال ايبكاٚ ٤ايسٚاّ
ٗ ا٭ضض بؿهٌ اهلل عع ٚجٌ ٚف ٤ٞنتال َٔ اهلل َٛنٛعا يٲذتحاد
َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍشًَالَ رُجَبدٌُُِا ؤَىََْ اٌُِْزَبةِ إِالَّ ثِبَُّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٖز
ٚاٯَٓ ١ٜاغب ١يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٚ ٜٔإضتكا ٗ ِٖ٤غًِ إعاضف ا٫هل١ٝ
بايعًِ بأَٛض:
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚايكطإٓ ي ـ َٔ اهلل ببين إغط.ٌٝ٥
ايثاْ َٔ : ٞخكا٥ل ايكطإٓ أْ٘ تكسٜل يًتٛاضٚ ٠اٱل.ٌٝ
ايثايث َ :عطؾ ١أذٛاٍ ايٓاؽ قبٌ ْع ٍٚايكطإٓٚ ,نٝـ إٔ إٛذسٜٔ
ٜت ًع ٕٛبؿٛم ٚهلؿ ١إٍ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

هفهىم اٌَت

اٯ ١ٜذح ١بٝس إػًٌُ عً ٢ايص ٜٔأخؿٛا اٯٜات ٚا٭خباض اييت ٚضزت

عً ٢يػإ ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ غٛا ٗ ٤ذكٝكٚ ١قسم بعث ١ايطغ ٍٛا٭نطّ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أ ٗ ٚأزا ٤ايؿطا٥ض ٚايكاؿات.

( )1غٛض ٠ايكـ. 6
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ٚؼصض اٯ َٔ ١ٜاٱْتكاٍ إٍ َٛانع ايهؿط ٚايؿطى عٓازاّ ٚإقطاضاّ بعس
بٛت اؿحٚ ,١قٝاّ ايسي ٌٝؾُع ٚجٛز إكتهٚ ٞؾكس إاْع َٔ إغَِٗ٬
ٚف ٤ٞايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باٯٜات إختاضٚا ايهؿط إتباعاّ يًٗ٣ٛ
ؾأغتركٛا ْعت ايهؿط ْٚع ٍٚايًعٓ َٔ ١اهلل تعاٍ٫ٚ ,بس إ وصض ايصٟ
 َٔ٪ٜباهلل َٔ ايًعٓٚ ١اي طز َٔ ضٓت٘ تعاٍ ٭ٕ ؾ ٘ٝخػاض ٠ايساضٜٔ
ٚايهٝاع.
ٚجا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبًعٔ ايهاؾطً َ ٜٔكاّ ايص ٜٔجرسٚا باهلل ٚإ٥٬ه١
ٚا٭ْبٝاٚ ٤ضغاي ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإختاضٚا ايعٓاز ٚايبكا٤
ٚاٱْتكاٍ إٍ قؿٛف ايهؿط ٚايه٬ي.١
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚتؿهٌ اهلل تعاٍ باْعاٍ ايهتال غٛا ٤نإ ْعٚي٘ ٚخ ابات٘ هلِ
أ ٚيػريِٖ ٜ ٫ٚ ,تعاضض ٖصا اٱختكام َع ن ْ٘ٛنتاباّ ٚزع ٠ٛمسا ١ٜٚأْ٘
يًٓاؽ ناؾ ٗٚ ,١ايتٓع ٌٜشَّبؤَُّّيَب اُنَّبطُ إِِِّٗ سَعٌٍُُ اَُِّوِ إٌَُُِْْْْز

()1

ٜٚكسم عً٘ٝ

بأْ٘ هلِ ٭ٕ ا٭ٚاَط ٚاـ ابات ؾ ٘ٝإم٬ي ١ٝتؿٌُ ايٓاؽ ْٝعاّ.
ايثاْ : ١ٝجاْ ٤ع ٍٚايهتال َتعكباّ ٱغتهباضِٖ ٚتعس ِٜٗعً ٢ا٭ْبٝا٤
ٚقٛهلِ قًٛبٓا  ٫تؿك٘ ؾ٦ٝاّ.
ايثايث : ١تٛنٝس اٯ ١ٜبإٔ ايهتال َٔ عٓس اهلل تعاٍ ٫ٚبس أْ٘ َعحعٚ ,ؾ٘ٝ
َا ٜهؿ ٞيٲّإ ٚأْ٘ َٓاغب ٕطاتب إعطؾ ١إدتًؿٚ ١إساضى إتبا.١ٜٓ
ايطابع : ١تتهُٔ اٯَ ١ٜعاْ ٞايً ـ ,ؾٓع ٍٚايهتال ْعُٚ ١ؾهٌ ٚنْ٘ٛ
َكسقاّ ٕا َعِٗ ي ـ إناٗٚ ,تكطٜب إٍ اي اعٚ ١ذث عًٗٝا.
اـاَػ ٗ : ١اٯ ١ٜذح ١تأضى ١ٝعً ٢بين إغطا ٌٝ٥٭ِْٗ ناْٛا ٜٓتظطٕٚ
بعث ١خامت ايٓب ٌٝٱغتٓكاش اؿل َٔ ايهؿاض إعاْسٚ ٜٔاـ٬م َٔ أشاِٖ.
ايػازغ : ١جرٛزِٖ باٯٜات َع َعطؾتِٗ بٗا َٚ ,ابك ١عَ٬ات
()1غٛض ٠ا٭عطاف .158
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ٚأٚقاف ايطغ ٍٛا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع َا َصنٛض ٗ

ايتٛضا ,٠قاٍ تعاٍشكَََِّٔب ََبءَىُْْ َٓب ػَشَكٌُا ًَلَشًُا ثِوِ كََِؼْنَخُ اَُِّوِ ػَََِ اٌَُْبكِشَِّٖز(.)1

ٚنُا إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َكسم ٕا جا ٤ب٘
َٛغ ,٢ؾإٕ َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ايتٛضا ٠بؿطا ب٘ ٚأخربا عٔ ْبٛت٘ ٚيعّٚ
إتباع٘.
ايػابع : ١جا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜقاعس ٠نً ١ٝبإٔ يعٓ  ١تكع عً ٢إؿطنٌ
ٚايهاؾط ٜٔبايطغٌ ٚايهتب اييت أْعٍ . 
ايثآَ ٗ : ١اٯ ١ٜإخباض عٔ ْع ٍٚنتال َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌٚ ,إٔ
ايتبًٝؼ ٚقٌ إٍ ايهؿاض ٚاؾاذسٚ ,ٜٔمل ٜٓركط بإػًٌُ.
ايتاغع : ١إطاز َٔ ايهتال ٗ إكاّ ٖ ٛايكطإٖٓ ,ا ٜسٍ عً ٢تهُٔ اٯ١ٜ
تعهٝس ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,يع ّٚاٱقػا ٤يٲْصاضات اييت

جا ٤بٗا ,قاٍ تعاٍشَٗضٍََ ثِوِ اُشًُّحُ إَِٓنيُ * ػَََِ هَِْجِيَ ُِزٌٌََُٕ ِْٖٓ

أُُْنزِسَِّٖز(.)2
ايعاؾط : ٠تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١تكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابك,١
ٚإطاز ٗ إكاّ ايتٛضاٚ ٠اٱلٖٚ ,ٌٝصا ايتكسٜل ؾاٖس عً ٢تؿهٌٝ
إػًٌُ عً ٢غريِٖ َٔ أٌٖ إًٌ ايػُا ١ٜٚ٭ِْٗ آَٓٛا بايهتال ايصٟ
قسٸم ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك.١
اؿاز ١ٜعؿط : ٠تع ٌٝإككٛزَٛ ٜٔنٛع ٖص ٙاٯ ,١ٜبايكٝس ايٛاضز بكٛي٘

تعاٍ شُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْز ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ ايكطإٓ ْعٍ بعس ْع ٍٚنتب مسا١ٜٚ
قبً٘ ٗٚ ,اٯْ ١ٜهت ١عكا٥سَ ٖٞٚ ١ٜع ذك ٍٛايترطٜـ ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ

()1غٛض ٠ايبكط.89 ٠
( )2غٛض ٠ايؿعطا.94-93٤
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ايػابك ١ؾإ ايكطإٓ َكسم ٭قٌ ايتٓعَٚ ٌٜا مل تكً٘ ٜس ايترطٜـ َٔ تًو
ايهتب.
ٚؾ ٘ٝآ ١ٜإعحاظْٚ ١ٜعُ َٔ ١اهلل عع ٚجٌ عً ٢إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتال
ٚايٓاؽ ْٝعاّ بإ بك َٔ ٞايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝؾ ط غامل َٔ ايترطٜـ ٜهؿٞ
يتكسٜل ايكطإٓ يٜ٘ٚ ,سٍ عً ٢نؿـ ايكطإٓ ٕهاٌَ ايؿ ط اٯخط ايصٟ
ٚقع ؾ ٘ٝايترطٜـ.
ٖ ٗٚصا ايتكسٜل ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ ؾاٖس عًْ ٢ع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ :ٞايكً ١ايػُا ١ٜٚبٌ ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك.١
ايثايث :ذاج ١ايٓاؽ يٓع ٍٚايكطإٓ ٚيع ّٚايتكسٜل ب٘ ,إش إٔ ايهتال
ايػُا ٟٚايػابل  ٫وحب ايتكسٜل باي٬ذل ,بٌ بايعهؼ ؾاْ٘ ٜسع ٛإٍ
ايتكسٜل ب٘.
ايطابع :تكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١ؾهٌ َٔ عٓس اهلل عً٢
أٌٖ ايهتالٚ ٖٛٚ ,غ ١ًٝؾصبِٗ يٲّإٚ ,ع ٕٛهلِ يًتكسٜل بايكطإٓ.
ايثاْ ١ٝعؿط : ٠تٛاضث أٌٖ ايهتال يًبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِْٚ ,ع ٍٚايكطإٓ يكٛي٘ تعاٍ شًًََبٌُٗا ِْٖٓ هَجَُْ َّغْزَلْزِذٌَُٕ ػَََِ
اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاز.

ايثايث ١عؿط : ٠بٝإ إا٥ع بٌ أٌٖ ايهتال ٚايهؿاض بإٔ أٌٖ ايهتال
ٜت ًع ٕٛيبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ٖٛٚ ,بطنات
ايهتب ايػُا ١ٜٚايٓاظي.١
ايطابع ١عؿط ٗ : ٠إغتؿتاح أٌٖ ايهتال عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ ؾاٖس عً ٢إغتعسازِٖ يًتكسٜل بايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ عٓس بعثت٘.
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ايثاْ : ٞتًك ٞأٌٖ ايهتال ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٔ ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ بايكبٚ ٍٛايطنا.
ايثايث َٛ :نٛع ١ٝبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ

ايكطإٓ ٗ ؼكٝل ايٓكط ٚايػًب ١٭ٌٖ ايتٛذٝس عً ٢ايهؿاض ,قاٍ تعاٍشإَِّٗب
َُنَنصُشُ سُعَُِنَب ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا كِِ اُْذََْبحِ اُذَُّْْٗب ًٌََّّْ َّوٌُُّ إَشْيَبدُز(.)1

ايطابع  :تعاٖس أٌٖ ايهتال يًبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚايكطإٓ.
اـاَؼ  :ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أَط ذتُٞ
ايٛقٛع ٚ ,يٝؼ ّٓ ٝا ا ٚأَطاّ قتُ.ّ٬
ايػازؽ  ٗ :ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٛاغا٠
٭ٌٖ ايهتال ٕا ٬ٜق َٔ ْ٘ٛايهؿاضٚ ,زع ٠ٛهلِ يًكرب ٚايسعاٚ ٤غ٪اٍ
قطل بعثت٘.
ايػابع ٖ ٗ :صا اٱغتؿتاح ذح ١عً ٢ايهؿاضٚ ,إخباض هلِ بإٔ ايٓيب
إٛعٛز ٗ آخط ايعَإ غٝدطد َٔ بٌ ٗطاْٚ ,ِٗٝؾ ٘ٝزع ٠ٛهلِ يٲغّ٬
ٚقس آَٔ ؾطٜل َٔ ايهؿاض اي ٌٝٓ ٛببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ذاٍ بعثت٘ أ ٚعٓس ٖحطت٘ إٍ إسٚ ١ٜٓضٜ٩تِٗ يٰٜاتٚ ,قس ّتٓع ؾطٜل
َٔ ايص ٜٔناْٛا ٜػتؿتر ٕٛعً ٢ايهؿاض عٔ اٱّإٜٚ ,سخٌ ْاعات َٔ
ايهؿاض اٱغ ّ٬بػبب ٖصا اٱغتؿتاح ايصَ ٖٛ ٟكسَ ١يًتكسٜل.
ٚجا٤ت خ ابات ٚإْصاضات ايكطإٓ بايتٛج٘ إٍ إهًؿٌ ْٝعاّ بعطض

ٚاذس ٚعسّ ذكط ٙبايط٩غا ٤أ ٚؾطٜل ككٛم َٔ ايٓاؽ ,قاٍ تعاٍشهَذْ

()1غٛض ٠غاؾط .51
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ََبءًَُْْ اُْذَنُّ ِْٖٓ سَثٌُِّْْ كََْٖٔ اىْزَذٍَ كَئََِّٗٔب َّيْزَذُِ ُِنَلْغِوِ ًََْٖٓ ظَََّ كَئََِّٗٔب َّعَُِّ
ػََِْْيَب ًََٓب ؤََٗب ػٌََُِْْْْ ثًٌٍََِِْز(.)1
يٝه ٕٛ٭ٌٖ ايهتال ؾهٌ عً ٢ايٓاؽٚ ,ؾ ٘ٝؾاٖس بإٔ َٓاؾع ايتٛضا٠
ٚاٱل ٌٝأعِ َٔ إٔ تٓركط بايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ,٣تًو آ ٗ ١ٜايتٓع ٌٜبإٔ
تتعاٖس ايهتال أَ َٔ ١إتكٌ ٚيهٔ ايٓؿع َٓ٘ ٜعِ غريِٖ َٔ ا٭َِ ٖٛٚ ,

َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍشًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(.)2

ايثأَ  :قاض ٖصا اٱغتؿتاح بطظخاّ ٚذا ّ٬٥ز ٕٚتكسٜل ايهؿاض ٕٔ ٜٓهط
ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ أٌٖ ايهتال يًتٓاقض بٌ
اٱغتؿتاح ٚايتدٜٛـ ٚايٛعس بايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاض عٓس بعثت٘ ٚبٌ
إْهاضٖا عٓس ٚقٛعٗا ؾع ,ّ٬يصا إزٸعٛا ايتبا ٜٔبٌ ايكؿات إصنٛضٗ ٠
ايتٛضا ٠عٔ ْيب آخط ظَإ ٚبٌ قؿات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ  ّٜٛبعثت٘.
ؾحا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜؾهراّ هلِٚ ,زع ٠ٛيًتكسٜل بٓبٛت٘ ٚايكطإٓ ,قاٍ

تعاٍ شًََْٖٓ ٌَّْلُشْ ثِوِ كَإًَُُْئِيَ ىُْْ اُْخَبعِشًَُٕز(.)3

ايتاغع  :شنطت اٯ ١ٜذحٚ ١اقع ٖٞٚ ١تكسٜل ايكطإٓ ٕا َعَِٗٔٚ ,
ٚجٖ ٙٛصا ايتكسٜل إؼاز ٚايتكا ٤ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١بكؿات
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايتٛنٝس عً ٢ذكٝك ٖٞٚ ١ايبؿاض٠
ٚايعَ٬ات إصنٛض ٠عٓ٘ ٗ ايتٛضاٚ ٠اٱل َ ٌٝابك ١يكؿات٘ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِٚ ,عسّ ٚجٛز تبا ٜٔأ ٚإخت٬ف بٗٓٝا ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛ٭ٌٖ ايهتال

()1غٛضْٜٛ ٠ؼ .108
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠ايبكط.121 ٠
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ْٝٚع ايٓاؽ بايتكسٜل بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاٯٜات
اييت جا ٤بٗا َٔ عٓس اهلل.
ايعاؾط  :إْك اع إغتؿتاح أٌٖ ايهتال عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا عك ٍٛايبعث١
ايٓبْٚ ١ٜٛع ٍٚايكطإٓ ,ؾكس نإ ٖصا اٱغتؿتاح ْٛع ؽٜٛـ ٚٚعٝس يًهؿاض
بإ ْيب آخط ايعَإ غٝبعث ٜٚأخص ٕٚذكِٗ َٔ ايهؿاض ,ؾًُا بعث ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاضٚا أَاّ خٝاض ٫ ٜٔايث هلُا ؾأَا
اٱغٚ ,ّ٬أَا اؾرٛز ٚايهؿط ٜٓ َٔٚهط َِٓٗ ٜٓاٍ اـع ٟبٌ ايٓاؽ ٭ْ٘
جرٛز با٭َط ايػُا ٟٚايص ٟنإ ٜطجٜٚ ٙٛأًَ٘.
اؿاز ٟعؿط  :تٛنٝس ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ أٌٖ ايهتال عطؾٛا قسم ْب٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ ايٓيب إٛعٛز ايص ٟجا٤ت ب٘ أخباض
ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابكٚ ١بؿٸط ب٘ ايطغٌ ٚا٭ْبٝا.٤
ايثاْ ٞعؿط  َٔ :اٯٜات إٔ تأت ٞايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ؾاًَ ١يَ٬طأٚ ٠إػُٚ ٢ع ١َ٬ايٓب َٔٚ ,٠ٛؾهٌ اهلل تعاٍ إٔ
تهَ ٕٛعحعت٘ عكً ٖٞٚ ,١ٝايكطإٓ ايهط ِٜايصَ ٖٛ ٟعحعٚ ٠ذحَ ١تحسز٠
إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثايث عؿط  :تتهُٔ ٖص ٙاٯ ١ٜاٱعحاظ بإقاَ ١ايسيٚ ٌٝاؿح ١عً٢
ايهؿاض ؾاِْٗ مل ٜهؿطٚا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ ٫بعس إٔ
عطؾٛا قسقٗا َٛٚاؾكتٗا ٕا عٓسِٖ َٔ َرياث ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابكٖ ,١ا

ٜسٍ عً ٢إٔ قٛهلِ ٗ اٯ ١ٜايػابك ١شهٌُُِثُنَب ؿُِْقٌز  ٫أقٌ ي٘ٚ ,أْ٘ جا ٤بعس
ذك ٍٛإعطؾ ١عٓسِٖ ٖا هعٌ اؿح ١عً.ِٗٝ
ايطابع عؿط  :ذً ٍٛايًعٓ ١عً ٢ايهاؾط ٜٔايص ٜٔهرس ٕٚبايطبٛب,١ٝ
ٚبايٓبٚ ٠ٛاٯٜات اييت جا ٤بٗا ا٭ْبٝا.٤
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 ٌٖٚايًعٓ ٗ ١إكاّ خاق ١بايص ٜٔناْٛا ٜػتؿتر ٕٛعً ٢ايص ٜٔنؿطٚا
ببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ِ أْهطٖٚا عٓس ٚقٛعٗا أّ ٖٞ
عاَ ١ؾاًَ ١يًهؿاض.

اؾٛال ٖ ٛايثاْ ,ٞقاٍ تعاٍشإَِّٕ اَُِّوَ َُؼََٖ اٌَُْبكِشَِّٖ ًَؤَػَذَّ َُيُْْ

عَؼِريًاز(ٚ ,)1قاض ايٓاؽ عػب ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢أضبع ١أقػاّ:
ا٭ :ٍٚق ّٛناْٛا ٜػتؿتر ٕٛعً ٢ايص ٜٔنؿطٚا ؾآَٓٛا ببعث ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞق ّٛناْٛا َع ايهؿاضٜٚ ,تٛعسِٖ أٌٖ ايهتال ببعث ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚذُٓٝا طًت طًعت٘ ايبٗ ١ٝبػ٬ح إعحع ٠آَٓٛا
ب٘ٚ ,قسٸقٛا بٓبٛت٘.
ايثايث :ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتال ناْٛا ٜػتؿتر ٕٛعً ٢ايهؿاض ببعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعٓس بعثت٘ نؿطٚا بٗاٚ ,أقطٚا عً٢
اؾرٛز.
ايطابع :ق َٔ ّٛايهؿاض ناْٛا ٜتًك ٕٛايٛعٝس َٔ أٌٖ ايهتال ببعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٔ ايٓكط ذًٝـ ي٘ٚ ,يهِٓٗ أقطٚا عً٢
اٱقاَ ١عً ٢ايهؿط ٚاؾرٛز.
أَا ايص َٔ ٜٔايكػِ ا٭ٚ ٍٚايثاْ ٞؾكس ؾاظٚا ٚؽًكٛا َٔ ايًعٓٚ ,١مل
تؿًُِٗ ايًعٓ ١٭ْٗا خاق ١بايهاؾط ِٖٚ ٜٔيٝػٛا َِٓٗٚ ,أَا ايكػُإ
ايثايث ٚايطابع ؾتؿًُِٗ ايًعٓ ١ايٛاضزٖ ٗ ٠ص ٙاٯٚ ,١ٜؾ ٘ٝإعحاظ بتبسٍ
َٓاظٍ ا٭ؾطاز بًرا إْتُا٤اتِٗ ٚ ,ِٗ٥٫ٚٚتكسٜكِٗ بايٓب ٠ٛأ ٚايتهصٜب
بٗا ٖٛٚ ,جع َٔ ٤اٱبتٚ ٤٬اٱَترإ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا.

()1غٛض ٠ا٭ذعال .64
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ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١ايًٚ ّٛايصّ يًهاؾط ,ٜٔيته ٕٛظاجطاّ هلِ عٔ
ايهؿط ٚزع ٠ٛإناؾ ١ٝهلِ يسخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬ؾهراّ يًترطٜـ ٚق ٍٛايعٚض,
ٚإخباضاّ عٔ قبس اٱقطاض عً ٢ايهؿط ٚاؾرٛز.
ٚتهطض ٗ اٯ ١ٜيؿظ "ٕا جاٚ "ِٖ٤نإ ايؿاعٌ ٗ ا٭ ٍٚنتال اهللٗٚ ,

ايثاَْ" ٞا عطؾٛا" بكٛي٘ تعاٍ شكَََِّٔب ََبءَىُْْ َٓب ػَشَكٌُاز  ٗٚإطاز َٔ ايص ٟنؿطٚا
ب٘ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ نتال اهللٚ ,إطاز َٓ٘ ايكطإٓ.
ايثاْ :ٞإطاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,عطؾٛا قسم ْبٛت٘

ٚأْ٘ ايص ٟبؿط ب٘ ا٭ْبٝا ٤ايػابك ,ٕٛقاٍ تعاٍ شَّؼْشِكٌَُٗوُ ًََٔب َّؼْشِكٌَُٕ
ؤَثْنَبءَىُْْز(.)1

ايثايثَ :ا ناْٛا ٜػتؿتر ٕٛب٘ عً ٢ايهؿاض َٔ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚؼكٝل ايٓكط ٚايػًب ١عً ٢ايهؿاض.
ايطابع :تكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابك.١
اـاَؼ :إعحعات اييت جا ٤بٗا ايٓيب ٚزْ ٌ٥٫بٛت٘ إصنٛض ٗ ٠ايهتب
ايػُا ١ٜٚايػابك.١
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ,ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطّٚ ,١ؾ٘ٝ
ز٫ي ١عً ٢عظُ ١تطاث ايٓبٚ ,٠ٛإٔ أخباض ايػٝب اييت جا ٤بٗا ا٭ْبٝا ٤بٛذٞ
َٔ اهلل عع ٚجٌ مل تػازض ا٭ضض ٚإٕ غازض ا٭ْبٝا ٤إٍ ايطؾٝل ا٭عً ,٢بٌ
بكٝت ايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚا٭خباض عٔ ْبٛت٘
ٜتٛاض ٗا أٌٖ ايهتال.

ٚقٛي٘ تعاٍ شكَََِّٔب ََبءَىُْْ َٓب ػَشَكٌُاز ذح ١زاَػٚ ,١إخباض عٔ إْتؿا ٤ايؿو

ٚايطٜب ٗ ْؿٛغِٗ ٚتًو آٚ ١ٜؾهٌ إهل ٞعً ٢ايٓاؽ ٚأٌٖ ايهتال
( )1غٛض ٠ايبكط. 146 ٠
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عك ٍٛإعطؾ ١عٓس أٌٖ ايهتال بكسم ايٓبٚ ٠ٛايتٓعٚ ,ٌٜإٔ ايهؿط مل
وكٌ إبتسا ٤بٌ جا ٤بعس ايعًِ ٚإعطؾ.١
ٚق ٌٝإٔ ايعًِ وكٌ ٗ ايهًٝات ٚإعطؾ ٗ ١اؾعٝ٥اتٚ ,يهٔ اٯ١ٜ
أعِٚ ,تؿٝس إعطؾٖٓ ١ا َعٓ ٢ايعًِ.
ّ ٌٖٚهٔ إٔ ٜهَ ٕٛتعًل إعطؾ ١ا٭خباض ٚايبؿاضات ٚذسٖا ٚيٝؼ

إبؿط ب٘ ,اؾٛال  ,٫يكٛي٘ تعاٍ شكَََِّٔب ََبءَىُْْ َٓب ػَشَكٌُاز ؾُٛنٛع إعطؾ١
َطنب َٔ أَٛض:
ا٭ :ٍٚايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚزع ٠ٛا٭ْبٝا٤
ايػابكٌ يًتكسٜل ب٘ ٚإتباع٘ ْٚكطت٘.
ايثاَْٛ:ٞاؾك ١آٜات ايكطإٓ ٕا ٗ ايتٛضاٚ ٠اٱل َٔ ٌٝاٱخباض عٓ٘.
ايثايث :ذك ٍٛإكسام ايٛاقع ٞيًبؿاضاتٚ ,ايصٜ ٟتحً ٢بآٜات
َتساخً:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْْ :ٞع ٍٚايٛذٚ ٞايتٓع ٌٜعً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث :إعحعات ٚايبٓٝات اييت جا٤ت عًٜ ٢س ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايطابع :إتكاف ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايهُا٫ت

ا٭خ٬ق ,١ٝقاٍ تعاٍشؤَّْ َُْْ َّؼْشِكٌُا سَعٌَُُيُْْ كَيُْْ َُوُ ُٓنٌِشًَُٕز(ٚ ,)1قس عطؾٛا ايٓيب
قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقرْ ١ػب٘ َٔ بين ٖاؾِٚ ,ػً ٞقسق٘
ٚأَاْت٘ٚ ,ضجرإ عكً٘ ٚإقطاض قٛي٘ بأْ٘ خري ؾتٝإ قطٜـٚ ,عٓ٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :أْا أؾكس ايعطل بٳٝٵسٳ أْ َٔ ٞقُطٜـ ٚاغتٴطنعت ٗ بين
غعٵس بٔ بهط)(.)2
ٳ
( )1غٛض٠إ. 69 َٕٛٓ٪
(ْٗ)2ط ٠ايًػ.71/2 ١
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اـاَؼ :زخ ٍٛايٓاؽ ٗ اٱغٚ ,ّ٬ؼكٝل إػًٌُ يًٓكط ٚايػًب١
ٚعحع إؿطنٌ عٔ اٱنطاض بإػًٌُ.
ايػازؽ :إْتؿاض َباز ٨اٱغٛٗ ٚ ,ّ٬ض َعاْ ٞاٱعحاظ ؾٗٝاٚ ,ب ٕ٬
ايؿبٗات اييت أ اضٖا أعسا ٤اٱغ.ّ٬

اٌَت لطف

ٗ اٯ ١ٜي ـ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا ي ـ بإػًٌُ ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭َ :ٍٚعطؾ ١إػًٌُ عاٍ أٌٖ ايهتال ايص ٜٔأقطٚا عً ٢اؾرٛز
ْٚب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,إٔ ٖصا اؾرٛز يٝؼ عٔ عًِ
َٚعطؾ ,١بٌ اْ٘ كايـ ٱزضاى ايعكٌ ٚايٛاقع.
ايثاْ :١ٝايعًِ بإٔ ايكطإٓ نتال اهللٚ ,أْ٘ خ ال مساْ ٟٚاظٍ يًٓاؽ
ْٝعاّ.
ايثايث :١إقاَ ١اؿح ١عً ٢أٌٖ ايهتال بأِْٗ ناْٛا ٜٓتظط ٕٚبعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚط َٕٛٚايتكسٜل ب٘ٚ ,إتباع٘ يٛق١ٝ
ا٭ْبٝا ٤ب٘ٚ ,عٓسَا جرسٚا بٓبٛت٘ إغتركٛا ايصّ ٚايتكبٝس.
ايطابع :١تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٚ ,ٜٔإعاْ ١ايكطإٓ هلِ ٕعطؾ ١أذٛاٍ أٌٖ
إًٌ ٚايٓرٌ ٗ ايسْٝاَٚ ,ا ٜرتؾس عٔ اؾرٛز ٚايهؿط َٔ ايعصال ٗ

اٯخط ,٠قاٍ تعاٍشكٌٌَََّْ َُِِّزَِّٖ ًَلَشًُا ِْٖٓ اُنَّبسِز(.)1

اـاَػ :١اٯ ١ٜبطٖإ ٚذح ١بٝس إػًٌُ يهؿؿٗا عٔ قٝاّ أٌٖ ايهتال
بايبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚؽٜٛـ ايهؿاض بٗا ,ايصٟ

()1غٛض ٠م .27
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ٜسٍ عً ٢عًُِٗ بإغت٦كاٍ ايهؿط ٚاؾرٛز بٓبٛت٘ ,قاٍ تعاٍشًَُٗشِّذُ ؤَْٕ
ََُّٖٗٔ ػَََِ اَُّزَِّٖ اعْزُعْؼِلٌُا كِِ إَسْضِ ًَٗجْؼََِيُْْ ؤَئَِّٔخً ًَٗجْؼََِيُْْ اٌَُْاسِصِنيَز (.)1
ايثاْ :ٞاٯ ١ٜي ـ بأٌٖ ايهتال َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛأٌٖ ايهتال يٲغ ّ٬بتٛنٝس ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل,
ٚتكسٜك٘ يًتٛضاٚ ٠اٱلَٚ ,ٌٝا ٗ ٖصا ايتكسٜل َٔ إؼاز ايػٓدٗ ١ٝ
ايهتب ايػُاَٛٚ ١ٜٚاؾكت٘ ٕا عٓس أٌٖ ايهتال َٔ قؿ ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚع ١َ٬ايكطإٓ بهَ ْ٘ٛكسقاّ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابك.١
ايثاْ :ٞبٝإ ؾهٌ ايكطإٓ عً ٢ايهتب ايػُا ١ٜٚبٓعٚي٘ َٔ عٓس اهلل ٚخًٙٛ
َٔ ايترطٜـ ٚايتػٝريْٚ ,ػد٘ يًؿطا٥ع ايػابكٚ ,١عكُت٘ َٔ ايٓػذ ايػريٟ

ؾايٓػذ ٗ ايكطإٓ شات ,ٞإش ٜتهُٔ ايكطإٓ ايٓاغذ ٚإٓػٛر قاٍ تعاٍ شَٓب

َٗنغَخْ ِْٖٓ آَّخٍ ؤًَْ ُٗنغِيَب َٗإْدِ ثِخَْْشٍ ِٓنْيَب ؤًَْ ِٓضِِْيَبز (.)2
ايثايث :ف ٤ٞايكطإٓ َٛاؾكاّ يٛقـ ايهتب ايػابك ١ي٘ ٚإذتحاجِٗ ب٘
عً ٢أٌٖ ايهتال.
ايطابع :ؼصٜط أٌٖ ايهتال ٚايٓاؽ َٔ يعٓ ١اهلل ٚاي طز َٔ ضٓت٘,
ٚزعٛتِٗ ٱْكاش أْؿػِٗ َٓٗا.
اـاَؼ :بٝإ إ٬ظَ ١بٌ ايتكسٜل بايٓبٚ ٠ٛبٌ ْع ٍٚايٓعُ ١اٱهل,١ٝ
ٚإخباض آ ١ٜايبرث عٔ ف ٤ٞايهتب َٔ عٓس اهلل ْعُ ١ترتؾس عٓٗا ْعِ
نثري.٠
ايثايث :اٯ ١ٜي ـ بايهؿاض ايَ َٔ ٖٞٚ ,ٌٝٓ ٛكازٜل ايطٓ ١اٱهل١ٝ
ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ايؿاًَ ١يًٓاؽ ْٝعاّ ٖٞٚ ,عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚف ٤ٞاٯ ١ٜبًػ ١اٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض.
()1غٛض ٠ايككل .5
( )2غٛض ٠ايبكط. 106 ٠
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ايثاْ :ٞزع ٠ٛايٓاؽ ْٝعاّ يًٓحا َٔ ٠يعٓ ١اهللٚ ,تتحًٖ ٢ص ٙايٓحا٠
بإتباع غبٌ اهلساٚ ١ٜاٱّإ.
ايثايث :تٛنٝس إغتؿتاح أٌٖ ايهتال عً ٢ايهؿاض قبٌ ْع ٍٚايكطإٓ ,ؾُٔ
إعحاظ ايكطإٓ اٱخباض عٔ ٖصا اٱغتؿتاحٚ ,ت ًع ايٛٗٝز ٗ ٜثطل ٚغريِٖ
َٔ أٌٖ ايهتال إٍ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٖٚ ,صا
اٱخباض َٔ َكازٜل ٚأؾطاز أذػٔ ايككل اييت جا ٤بٗا ايكطإٓ ؾ٬
ٜٓركط َٛنٛعٗا بأذٛاٍ ا٭َِ ايػايؿ ١بٌ ٜؿٌُ َا تب ٘ٓٝآٜات ايكطإٓ َٔ
ايعكا٥سَٚ ,ا ٜرتتب عً ٢ايبؿاضات ٚاٱْصاضات اييت جا٤ت ٗ ايهتب
ايػُا ١ٜٚايػابكٚ ,١عً ٢يػإ ا٭ْبٝاٚ ٤تطتب ا٭ ط عًٗٝا عٓس ايٓاؽ

ْٝعاّ ,قاٍ تعاٍشكَبهْصُصْ اُْوَصَصَ َُؼََِّيُْْ َّزَلٌََّشًَُٕز(.)1

ؾٝظٗط أتباع ا٭ْبٝا ٤تكسٜكِٗ هلاٚ ,إْتظاضِٖ يًبؿاضات ٜٚتًك ٢ايهؿاض
ايٛعٝس ٚاٱْصاض عً ٢يػإ ا٭ْبٝاٚ ٤أقرابِٗ ٚأْكاضِٖ ٚأتباعِٗ يتهٕٛ
قك ١إٛنٛع ايٛاذس َتهطض ٗ ٠ا٭جٝاٍ إتعاقب ١إٍ ذٌ بعث ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,ؾحا ٤ايكطإٓ بتٝ ٛكٗاٚ ,اٱع ٕ٬عٔ بسأ ٚج٘
آخط َٓٗا ٜتعًل باؿحٚ ,١ؼكٝل شات ايبؿاض ٠اييت نإ ايٓاؽ ٗ تًكٗٝا عً٢
قػٌُ:
ا٭ :ٍٚايصٜ ٜٔسع ٕٛإٍ ايبؿاضٜٚ ٠بؿط ٕٚبٗا ٜٚت ًع ٕٛإٍ ذكٛهلا,
 ِٖٚأتباع ا٭ْبٝا ,٤عً ٢قً َٔ ١ايٓاؽٚ ,ؼُٸٌ ؾ ط َِٓٗ ا٭شٚ ٣إؿك١
بػبب إع ٕ٬ايبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ.
ايثاْ :ٞايصٜ ٜٔتًك ٕٛايسع ٠ٛبًػ ١ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض ,ؾُٔ اٯٜات إٔ
ٜه ٕٛايكطإٓ إكسام ايٛاقع ٞيبؿاضات ا٭ْبٝا ٖٛٚ ,٤شات٘ بؿاض ,٠يٝهٕٛ
إعتباض ٚإتعا ايٓاؽ َٓ٘ عًٚ ٢ج:ٙٛ

()1غٛض ٠ا٭عطاف .176
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ا٭ :ٍٚبعث ١ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ٚف ِٖ٪ٝبايبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.

ٖ ٌٖٚص ٙايبؿاض َٔ ٠عَُٛات قٛي٘ تعاٍ شًََٓب ُٗشْعَُِ أُُْشْعَِِنيَ إِالَّ

ُٓجَشِّشَِّٖ ًَُٓنزِسَِّٖز(.)1
اؾٛال ْعِ ,ؾاٍ جاْب بؿاضتِٗ باؾٓٚ ١ذػٔ ايثٛال ٭ٌٖ اٱّإ
ؾاِْٗ ٜبؿط ٕٚبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٓٚتظط ٕٚأٜاَ٘ إباضن,١
ٚقس ٚضز عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ :نٓت ْبٝا ٚآزّ
بٌ إاٚ ٤اي ٌ)(.)2
ايثاْ :ٞإغتؿتاح أٌٖ ايهتال عً ٢ايك ّٛايهاؾط ٜٔنُا تصنطٖ ٙص ٙاٯ١ٜ
ايهطّ.١
ايثايث :بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع ذك ٍٛإكسام
ايٛاقعٕ ٞا بؿط ب٘ ا٭ْبٝا ٤ايػابك ٕٛعً ٢م ٛاؿكط ٚايتع ٌٝؾًٝؼ َٔ ْب٠ٛ
ٗ آخط ايعَإ غريٖا.
 َٔ ٖٛٚأغطاض ف ٤ٞايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢ؾرتَٔ ٠
ايطغٌ إش ناْت بٌ ْب ٠ٛعٝػ ٢عً ٘ٝايػْٚ ّ٬بٛت٘ م ٛغتُا ١٥غٓ ١بُٓٝا
نإ ٜبعث أنثط َٔ ْيب ٗ ظَإ ٚاذس ,يٝه ٕٛاٱغتؿتاح بٓبٛت٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذحٚ ١بؿاض ٠إناؾ ١ٝبٗاَٚ ,اْعاّ َٔ ايرتزٜس ٚايؿبٗ١
ٚايؿو.
 َٔٚاٯٜات ط ١ًٝتًو ايؿرتٚ ٠ايعكٛز َٔ ايػٌٓ اي ٛاٍ عسّ ٚجٛز أ ط
ٕسع يًٓب ,٠ٛؾرت ٗ ٢ذاٍ ٚجٛز َسعِ يًٓب ٠ٛؾاْ٘ غطعإ َا ٜتهس يًٓاؽ
نصب٘ ٚظٜـ زعٛتُ٘ٛٚ ,ت تًو ايسعَٗ ٗ ٠ٛسٖا.

( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ.48
()2ايبراض .402/16
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يٝهٛٗ ٕٛض ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإْتؿاض اٱغٗ ّ٬
اٯؾام آ ١ٜإعحاظٚ ١ٜؾاٖساّ عً ٢قسم ْبٛتَ٘ٛٚ ,اؾك ١بعثت٘ ٕا ٚضز
غكٛقٗا ٗ ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١بإعتباضٖا ايٓب ٠ٛاـاُ ٗ ١آخط
ايعَإٚ ,يٝه ٕٛاٱغتؿتاح ايص ٟشنطت٘ ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜأغبال إغتركام
ايهؿاض ايًعٓ ١ايسا َٔٚ ,١ُ٥أغطاض تهطاض ايًعٓ ١عًٖ ٗ ِٗٝص ٙاٯَ ١ٜطتٌ.
جا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١ايتصنري ٚايصّ َٔٚ ,إعحاظ ايكطإٓ ف ٤٢ايصّ عً٢
م ٛايتٝ ٛل ايتأضىٚ ,ٞايبٚ ١ٓٝايؿاٖس عً ٢يع ّٚعسّ ايتدًـ عٔ
ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚبسأت اٯ ١ٜبً ـ َطنب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱخباض عٔ ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,جاٖ ٤صا اٱخباض عً٢

م ٛإٛجب ١ايهًٚ ١ٝايعُ ّٛاجملُٛع ٞٯٜات ايكطإٓ ,قاٍ تعاٍشإَِّٗب ؤَٗضَُْنَب إَُِْْيَ
اٌُِْزَبةَ ثِبُْذَنِّز(.)1

ٚجا ٤اٱخباض عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك ٗ ,١ٝتٛنٝس ْع ٍٚبعض آٜات

ايكطإٓ ,قاٍ تعاٍشًََٓب ؤَٗضَُْنَب ػَََِ ػَجْذَِٗب ٌََّّْ اُْلُشْهَبِٕز(.)2

ايثاْْ :ٞعت ايكطإٓ بأْ٘ ايهتالٚ,قس مسٝت ايتٛضا ٠بايهتال ,يٓؿٞ
ايٓؿط َٔ ٠ايكطإٓ عٓس بين إغطا.ٌٝ٥
ايثايث :إنطاّ بين إغطاَ ٌٝ٥ح ٧ايهتال هلِٜ ٫ ٖٛٚ ,تعاضض َع
عَُٛات خ ابات ايكطإٓٚ ,ف ٘٦ٝيًٓاؽ ْٝعاّ.
ايطابع :تكسٜل ايكطإٓ يًتٛضاٚ ٠أذهاَٗا َٚهاَٗٓٝا ايكسغ.١ٝ
اـاَؼ :اٱخباض عٔ ت ًع بين إغطا ٌٝ٥يًٓكط ببعث ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
()1غٛض ٠ايٓػا.105 ٤
()2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .41
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 َٔٚإكازٜل اٱعحاظ ١ٜيكسم ايكطإٓ إٔ ايص ٜٔنؿطٚا إْٗعَٛا أَاّ
إػًٌُ ,ؾًِ ُط غٓٛات َعسٚز ٠عً ٢بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ذت ٢إمػط ٚظاٍ ايؿطى َٔ اؾعٜطٚ ,٠أخصت ضاٚ ١ٜزٚي ١اٱغّ٬

تتػع ّٓٝاّ ٚمشا ,ّ٫قاٍ تعاٍشىٌَُ اَُّزُِ ؤَسْعَََ سَعٌَُُوُ ثِبُْيُذٍَ ًَدِِّٖ اُْذَنِّ
ُُِْظْيِشَهُ ػَََِ اُذِِّّٖ ًُِِّوِز(.)1

إفبضبث اٌَت

تبٌ اٯ ١ٜعسزاّ َٔ ايٓعِ اييت أْعِ اهلل تعاٍ بٗا عً ٢بين إغطا,ٌٝ٥

 ٖٞٚعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإخباض بين إغطا ٌٝ٥بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ :ٞذك ٍٛزضج ١ايٝكٌ عٓسِٖ ببعثْ ١يب آخط ظَإ ٚقطل ظَاْٗا,
ٚؾ ٘ٝؽؿٝـ عِٓٗٚ ,ع ٕٛهلِ عًْ ٢كطت٘ عٓس بعثت٘.
ايثايث :بكا ٤ايتٛضا ٠عٓس بين إغطاٚ ,ٌٝ٥تهُٓٗا ٭خباض بعث ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايطابع :إنطاّ اٯ ١ٜيبين إغطا ٌٝ٥بإٔ ايكطإٓ جا ٤هلِ عً ٢م ٛايتع.ٌٝ
اـاَؼ :تٓاقٌ ٚتٛاضث بين إغطا ٌٝ٥٭ْباْ ٤ب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
يكس عاف بٓ ٛإغطا ٗ ٌٝ٥نٓـ ْعُ ١ايتؿه ٌٝاييت أْعِ اهلل تعاٍ بٗا
عً َٔٚ ,ِٗٝؾهً٘ ٚنطَ٘ تعاٍ أْ٘ مل ٜػًبٗا َِٓٗ بٓع ٍٚايكطإٓ ,ؾحا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜيتتهُٔ ٗ َؿَٗٗٛا اـ ال اٱهل ٞيبين إغطا ٌٝ٥بإٔ ايكطإٓ جا٤
هلِ َٔ ,غري إٔ ّٓع ٖصا إعٓ ٢إضاز ٠ايٓاؽ ْٝعاّ ٗ خ ابات ٚأذهاّ
ايكطإٓ.
ايػازؽ َ :كاذبْ ١عُ ١اٱغتؿتاح هلِ عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا ,ؾإٕ بين
()1غٛض ٠ايتٛب.33 ١
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إغطاٜ ٌٝ٥كربٜٚ ٕٚكابط ٕٚبإْتظاض بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ ْبٛت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْعُ ١عً ٢بين
إغطا ٌٝ٥قبٌ ذً ٍٛظَاْٗاٚ ,آٚ ١ٜزي ٌٝعً ٢بطن ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ قبٌ بعثت٘ ٚقبٌ ٫ٚزتٖ٘ٚ ,ص ٙايربن ١عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٓؿع ايعظ ِٝ٭ٌٖ ايهتال َٔ ْبٛت٘ قبٌ بعثت٘ ا٭َط ايصٜ ٟػتًعّ
َِٓٗ ايؿهط هلل تعاٍ عًٖ ٢ص ٙايٓعُٜٚ ,١تحً ٢ايؿهط ٗ إكاّ بايتكسٜل
بٓبٛت٘ عٓس بعثت٘ ْٚكطت٘.

ايثاْٖ :ٞص ٙاٯَ ١ٜكسام يًُٝثامٚ ,تؿػري يكٛي٘ تعاٍشصَُّْ ََبءًَُْْ سَعٌٌٍُ

ُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼٌَُْْ َُزُؤِْٓنَُّٖ ثِوِ ًَُزَنْصُشَُّٗوُز(.)1
ايثايث :اٱغتؿتاح بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚغ ١ًٝيتعاٖس
ايبؿاضات بٓبٛت٘ ٚعسّ ايتؿطٜط بٗا.
ايطابع :إغتُطاض ا٭ٌَ ٗ ْؿٛؽ أٌٖ ايهتالٚ ,ايكرب عًَ ٢ا ٬ٜقْ٘ٛ
َٔ ايهؿاض ٚإؿطنٌ ,ؾُا زاّ اٱْػإ ٚاؾُاعٜٓ ١تظط ٕٚايؿطد ؾإِْٗ
ٜترًُ ٕٛا٭شٚ ٣ايتعس.ٟ
اـاَؼ :بعث اـٛف ٚايؿعع ٗ قًٛل ايهؿاض َٔ بعث ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٕ أٌٖ ايهتال ٜبؿط ٕٚبٜ٘ٓٚ ,تظط ٕٚطًعت٘ ايبٗ١ٝ
يًػًب ١عً ٢ايهؿاض.
ايػازؽ :اٱغتؿتاح َكسَ ١يسخ ٍٛايهؿاض اٱغٚ ,ّ٬تًو آ ١ٜإعحاظ١ٜ
ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,ؾرُٓٝا بعث ْٚعٍ عً ٘ٝايكطإٓ آَٔ
ب٘ ؾ ط َٔ ايهؿاض ٭ِْٗ ناْٛا ٜػُع ٕٛأٌٖ ايهتال ٜبؿط ٕٚبٓبٛت٘ ٗٚ ,

()1غٛض ٠ا٭عطاف .81
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ايتٓعٌٜشًَاَُِّوُ َّوٌٍُُ اُْذَنَّ ًَىٌَُ َّيْذُِ اُغَّجََِْز(.)1

ايػابعَٓ :ع ايهؿاض َٔ ايتُازٚ ٟاٱغطاف ٗ إٜصا ٤بين إغطاٖ ٌٝ٥ا ٜسٍ
عً ٢إٔ ْع ٍٚايكطإٓ ْعُ ١عً ٢بين إغطا َٔٚ ٌٝ٥عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

شَّبثَنِِ إِعْشَائََِْ ارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ اَُّزِِ ؤَْٗؼَْٔذُ ػٌََُِْْْْز (.)2

ٜٚتحً ٢شنط ْعُ ١ايكطإٓ بإغترهاض ايبؿاض ٠ب٘ ٗ ايتٛضاٚ , ٠مل ٬ٜم بٓٛ
إغطا ٗ ٌٝ٥ؾرتَ ٠ا قبٌ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َعؿاض َا
٫ق َٔ ٙٛا٭شٚ ٣ايعصال َٔ آٍ ؾطعٚ ٕٛايؿً ٚاـكَٛات اييت ذس ت
ب ,ِٗٓٝ٭ٕ ايبؿاض ٠ببعثت٘ ٚاقٚ ١ٝذطظ ٚأَٔ.
يٝه ٕٛايتدؿٝـ عِٓٗ قبٌ بعثت٘ َكسَ ١يًتسبط ٗ َعحعات٘ ٚ ,إغترهاض
ايبؿاضات ب٘ .
ٚجا ٤يؿظ(عطؾٛا) َطتٌ ٗ ايكطإٓٚ ,نُٖ٬ا ٗ أٌٖ ايهتال َع ايتبأٜ
ٗ َٛنٛعُٗا ,ؾحآٖ ٤ا يًصّ عً ٢ايهؿط بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚجا ٤ايثاَْ ٗ ٞسح ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتال ٱ ٗاضِٖ َعاْٞ
ايتكسٜل بايكطإٓ عٓس مساع آٜات٘ َٛٚاؾكتٗا يًبؿاضات اييت جا٤ت ٚانر١
ٗ ايتٛضاٚ ٠ا٭ل.ٌٝ
ايثأَ  :زع ٠ٛبين إغطا ٌٝ٥إٍ ايتساضى ٚاٱْاب ١بايتصنري باٱغتؿتاح عً٢
ايص ٜٔنؿطٚا ٚف ٤ٞخاُ ١اٯ ٗ ١ٜتٛبٝذ ايهؿاضٚ ,ذث بين إغطا ٌٝ٥عًـ٢
تعاٖس ايتبا ٜٔبٚ ِٗٓٝبٌ ايهؿاض ٚإؿطنٌٜٚ ,تحًٖ ٢صا ايتعاٖس بايتكسٜل
بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ.
إٕ اٱغتؿتاح ؾاٖس عً ٢تعاٖس ايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚبطظر ز ٕٚؼطٜؿٗاٚ ,إٕ ذكٌ ايترطٜـ ؾإْ٘ ٜ ٫أت ٞعً٢
أقٌ ايبؿاضَٚ ٠هاَٗٓٝا.
()1غٛض ٠ا٭ذعال .4
( )2غٛض ٠ايبكط.40 ٠
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ايتاغع  :ذاج ١بين إغطا ٌٝ٥يًبؿاض ٠بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ؾتعاٖسٖا ٚتٛاض ٗا يٝؼ ؾه َٔ ّ٬بين إغطا ,ٌٝ٥بٌ إِْٗ وتاجٕٛ
إيٗٝا ٗ ايكرب ٚاٱغتؿتاح عً ٢ايص ٜٔنؿطٚا ٚٚعٝسِٖ بايٓكط ٚايػًب١
عً.ِٗٝ
تطٕ ٣اشا مسٸت اٯ ١ٜايكطإٓ بايهتال ٚمل تصنط ٙباَطأ ٠ايكطإٓ ,ؾ٘ٝ
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإساض عً ٢إػُ ٖٛٚ ,٢ايهتال ٚاٱؾاض ٠إٍ ايكً ١بٌ ايتٛضا٠
ٚايكطإٓ نهتابٌ َٔ عٓس اهلل.
ايثاْ :١ٝايهتال ٖ ٛاؾاَع ٕػاَ ٌ٥ترس ٗ ٠اؾٓؼ كتًؿ ٗ ١ايٓـٛع,
ٚايبال ٖ ٛاؾاَع ٕػا َ ٌ٥ترس ٗ ٠ايٓٛع  ,كتًؿ ٗ ١ايكٓـٚ ,ايؿكٌ
ٖ ٛاؾاَع ٕػاَ ٌ٥ترس ٗ ٠ايكٓـ كتًؿ ٗ ١ايؿدل.
ٚبُٓٝا ٜؿٝس ايهتال ايهتابٚ ١اْ٘ َهتٛل ,ؾٜ ٬ؿٝس ايسؾرت شيو ,٭ٕ
ايسؾرت قس ٜه ٕٛبٝاناّ مل ٜهتب ؾ ٘ٝؾ.٤ٞ
ٚبٌ ايهتال ٚإكرـ عُٚ ّٛخكٛم َ ًل ,ؾكس ٜه ٕٛايهتال
ٚضقٚ ١اذسٚ ٠قـس ٜهـ ٕٛأٚضاقـاّ َتعـسز ,٠أَـا إكـرـ ؾـٜ ٬هـ ٕٛإ٫
فُٛع َٔ ١ا٭ٚضام ْعت بٌ زؾتٌ.
ٚقس ٜهــ ٕٛايهتــال َكـــ سضاّ َعٓـ ٢ايهتـابـــ  ,١تكـ ٍٛنتبـت نتــاباّ

ٚعًُت٘ ايهتال ٗٚ ,ايتٓع ٌٜش ًٌَُْ َٗضَُّْ نَاب ػََِْْايَ ًِزَبثًاب كِاِ هِشْطَابطٍ ز(,)1
ٚاَطأ ٠ايهتال أنثط أمسا ٤ايكطإٓ ٚضٚزاّ ٗ ايكطإٓ.

ايثايث :١تطغٝب بين إغطا ٌٝ٥يٲْكات يًكطإٓ ,يٛج٘ ايؿب٘ بٚ ٘ٓٝبٌ
ايتٛضا ٠إش إٔ ايٓػب ١بُٗٓٝا ايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚج٘ ,ؾُاز ٠اٱيتكا٤
َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاَطأ ٠ايهت ال يهٌ َٔ ايتٛضاٚ ٠ايكطإٓ.
ايثإ :ايتٛضاٚ ٠ايكطإٓ ْاظ َٔ ٕ٫عٓس اهلل.
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ايثايث :نٌ َُٓٗا ْاظٍ عًْ ٢يب ضغـَ ٍٛـٔ ايطغـٌ اـُػـ ١أٚيـٞ
ايععّ.
ايطابع :نٌ َٓٗا ذح ٗ ١ايسع ٠ٛإٍ اهلل.

اـاَؼ :ايتٛضاٚ ٠ايكطإٓ ٖسْٚ ٣عُ ,١قاٍ تعـاٍ ش إَِّٗاب ؤَٗضَُْنَاب اُزَّاٌْسَاحَ كِْيَاب

ىُذًٍ ًٌَُٗسٌز(.)1
أَا َاز ٠اٱؾرتام ؾُٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاَ٫طأ ٠اـام يهٌ َُٓٗا.
ايثاْْ :ٞعيت ايتٛضا ٠عًَٛ ٢غ ٢عًٝـ٘ ايػـْٚ ,ّ٬ـعٍ ايكـطإٓ عًـ٢
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايثْ :عيت ايتٛضا ٠زؾعٚ ١اذسْٚ ,٠عٍ ايكطإٓ عًـ ٢مـ ٛايٓحـّٛ
ٚايتسضٜخ.
ايطابع :ايتٛضاَ ٠تكسَ ٗ ١ظَاْٗاٚ ,ايكطإٓ ٫ذل ظَاْاّ.
اـاَؼ :جا ٤نتال ٚتٓع ٌٜبعس ايتٛضاٚ ٠اٱلٚ,ٌٝمل ٚئ ٜأت بعس
ايكطإٓ نتال مسا.ٟٚ
ايػازؽ :ايتٛضاَ ٠بؿطَٚ ٠كسق ١يًكطإٓٚ ,ايكطإٓ َكسم يًتٛضا.٠
ايػابع :ايكطإٓ ْاغذ يًؿطا٥ع ايػابك.١
ايثأَ ٗ :ايتٛضا ٠تبٝٝإ َٔ نٌ ؾ ٗٚ ,٧ايكطإٓ تبٝـإ يهـٌ ؾـ,٧

قاٍ تعاٍ ش ًَٗضَُّْنَب ػََِْْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍز(.)2

( )1غٛض ٠إا٥س.44٠
()2غٛض ٠ايٓرٌ .89
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الصلت بني أول وآخر اٌَت

جا٤ت اٯ ١ٜبتكس ِٜإتأخط ٚتأخري إتكسّ ظَاْاّ ,يٓهت ١عكا٥سٖٞٚ ١ٜ
أٚيَٛ ١ٜٛنٛع ٚظَإ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ
ايكطإٓ عً ٢قسض ,ٙؾإبتسأت اٯ ١ٜبصنط أَٛض:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚايكطإٓ.
ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.

ايثايث :ف ٙ٪ٝيبين إغطاٚ ,ٌٝ٥ػتُع ٖص ٙا٭َٛض ايث ١ ٬بكٛي٘ تعاٍشًََُّٔب
ََبءَىُْْ ًِزَبةٌ ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِزٚ ,إطاز َٔ ايهتال ٗ اٯ ٖٛ ١ٜايكطإٓٚ ,جا٤
اٱخباض عٔ ف ٘٦ٝيبين إغطا ٌٝ٥ذح ١عًٚ ِٗٝإ ٫ؾإْ٘ جا ٤يًٓاؽ ْٝع ّا
ٚشنط إختكاقِٗ ٗ ف ٧ايكطإٓ ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜبطظر ز ٕٚإْكات ايٓاؽ
يًؿو ٚايطٜب ؾٚ ,٘ٝزع ٠ٛيٲّإ.
ِ شنطت اٯ ١ٜايهطّ ١إْتظاض بين إغطا ٌٝ٥يٓع ٍٚايكطإٓ ٚي ٛبايكؿ١
ايعاَ ١يًتٓع ٖٛٚ ٌٜايهتال.
ٚنإ ايٛٗٝز ٗ َسٜ ١ٜٓثطل ٜت ًع ٕٛإٍ ظَإ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايهتال عًٜٚ ,٘ٝػتٓكط ٕٚب٘ عً ٢إؿطنٌ ٚايهؿاض
عٓسَا ٜك ّٛا٭ٚؽ ٚاـعضد بايتعس ٟعًٚ ِٗٝنإ ٖصا اٱغتؿتاح ذح١
ٚعْٛاّ ٭ٌٖ ٜثطل يًتكسٜل ببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 َٔٚايؿٛاٖس خطٚد ايٓيب قُس إٍ َٛغِ اؿخ ٗ غين ايسع ٠ٛا٭ٍٚ
يٲتكاٍ بٛؾٛز ايكبا ٌ٥اييت تأت ٞيًرخ ٚذهٛض إٛغِٚ ,ناْت قطٜـ
تبث ضجاهلا يترصٜط ايٓاؽ َٔ تكسٜك٘ ٚإتباع٘ ,يصا ٚضز ق ٗ ٍٛتؿػري قٛي٘

تعاٍشًََٔب ؤَْٗضَُْنَب ػَََِ أُُْوْزَغِِٔنيَ * اَُّزَِّٖ ََؼٌَُِا اُْوُشْإَٓ ػِعِنيَز(,)1
إٔ إطاز شّ ضجاٍ َٔ ض٩غا ٤ايهؿط َٔ قطٜـ .
()1غٛض ٠اؿحط .91-90
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(ٚناْٛا غت ١عؿط ضج ٬بعثِٗ ايٛيٝس بٔ إػري ٠أٜاّ إٛغِ ٜكٛئٕ ٕٛ
أتَ ٢ه ٫ ١تػرتٚا باـاضد َٓا  ٚإسع ٞايٓب ٠ٛؾأْعٍ اهلل بِٗ عصابا ؾُاتٛا
ؾط َٝتٚ ِ ١قؿِٗ ؾكاٍ ايص ٜٔجعًٛا ايكطإٓ عهٌ أ ٟجع ٙٚ٤أجعا٤
ؾكايٛا غرط ٚقايٛا أغاطري ا٭ٚيٌ  ٚقايٛا َؿرت ٣عٔ ابٔ عباؽ)(.)1

َٚع ٖصا ؾكس آَٔ ب٘ ٚقسٸق٘ ٚؾس ا٭ٚؽ ٚاـعضد ٚؾ ٘ٝأَاض ٠عً ٢أ ط
إغتؿتاح ايٛٗٝز بٓبٛت٘ ٚاٱخباض عٔ ذً ٍٛأٚاْٗا ٚعَ٬ات ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,نإ ؾُٝا ىرب ٕٚعٓ٘ إٔ ٜثطل َٗاجط ْيب ٚيٝؼ
٭ذس َٔ اؿهاّ ٚايػ٬طٌ إٔ ٜػتٛطٓٗا ٜٚك ِٝؾٗٝا.
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ذهِ ٚأٜاّ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ
إس ١ٜٓإٓٛض ٠مل ٜهٔ بٗا غري ٙذانُاّ ٚإَاَاّ ٚأَرياّ قبً٘ٚ ,مل ٜسخًٗا جٝـ
ٚقٚ ٠ٛعس ,٠ؾكاّ أٌٖ إس ١ٜٓأْؿػِٗ بٓكطت٘ ٚإعاْت٘ َع أِْٗ ناْٛا عً٢
زضج ١عاي َٔ ١ٝايتٓظٚ ِٝتكػ ِٝايػً ات .
ٚقس ٚضز ٗ اـرب أِْٗ ناْٛا ٜػتعس ٕٚيتٓكٝب عبس اهلل بٔ أب ٞبٔ أبٞ
غًًَ ٍٛهاّ عً ِٗٝقبٌ ٚق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُس١ٜٓ
ٚنإ ايٛٗٝز ايص ٗ ٜٔإسٜ ١ٜٓت ًع ٕٛإٍ بعثت٘ ٜٚؿري ٕٚإٍ ذً ٍٛظَاْ٘
ٚيهِٓٗ قابًٛا ْبٛت٘ بايتهصٜب ٚاٱْهاض ٚايترطٜـ.

ِ شنطت اٯ ١ٜيؿظ(جاَ)ِٖ٤ط ٠أخط ٣بكٛي٘ تعاٍشكَََِّٔب ََبءَىُْْ َٓب ػَشَكٌُاز

 ٖٛٚإعحاظ يٰ ١ٜبإٔ شنط ايكطإٓ قؿات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٗ ايتٛضاَ ٠عطؾ ١ب٘ٚ ,إخباض عٔ بعثت٘ بعَ٬ات٘ ٚقؿات٘.
ٚايت ابل بٌ ايبؿاض ٠ب٘ ٚإكسام ايٛاقع ٞيتًو ايبؿاض ,٠يٝهّٜٛ ٕٛ
ٖحط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٝساّ يًٛٗٝز ؾٗٝآَٚ ,اغب١
يًؿدط ٚايؿإٔ هلِ بسخ ٍٛاٱغٚ ّ٬بسا ١ٜا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬إؿطنٌ
ٚايهؿاض.
()1فُع ايبٝإ .114/6
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ْعِ خؿ ٞايٛٗٝز خٛض اؿطٚل ٚإعاضى َع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ نس قطٜـ ٚق ٣ٛايهؿط ٚ ,قايٛا إٕ جربٜ ٌٝ٥أت ٞباؿطل
ٚايكتاٍٚ ,يهٔ ٖص ٙاـؿ ٫ ١ٝأقٌ هلا َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإظزٜاز قَٓٚ ٠ٛع ١إػًٌُ بسخ ٍٛايٛٗٝز اٱغ ّ٬خكٛقاّ ٚإٔ
ايٛٗٝز ناْٛا أقرال غ٬ح ٚأَٛاٍ يصا جا٤ت اٯٜات عث بين إغطاٌٝ٥

بتعاٖس إٝثام ٚتطغٝبِٗ بايٛؾا ٤بايعٗٛز ,قاٍ تعاٍ شًَؤًَْكٌُا ثِؼَيْذُِ ؤًُفِ
ثِؼَيْذًُِْْز (.)1

ايثاْٜ :ٞكتس ٟنثري َٔ إؿطنٌ بايٛٗٝز ي ٛزخًٛا اٱغ ,ّ٬٭ِْٗ ناْٛا
ٜعًُ ٕٛإٔ ايٛٗٝز أٌٖ نتالٚ ,عٓسِٖ أخباض ٚبؿاضات عٔ قؿات ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث :إقاَ ١اؿح ١عً ٢قطٜـ ٚغريٖا َٔ إؿطنٌ بتكسٜل ايٛٗٝز
بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,بعث ايؿعع ٚاـٛف ٗ قًٛل
إؿطنٌ َٔ ْبٛت٘ ٚٚقٛع ايؿطقٚ ١اٱخت٬ف ب ِٗٓٝغكٛم اـطٚد يكتاي٘
ٚإػًٌُ.
ايطابع :نعـ إٓاؾكٌٚ ,قً ١عسزِٖٚ ,إغكاط َا ٗ أٜس ,ِٜٗؾً ٛآَٔ
ٜٛٗز إس َٔ ١ٜٓبين قطٜظٚ ١ايٓهري ٚقٓٝكاعٚ ,خطد ؾ ط َِٓٗ بطاٜاتِٗ
ٚغ٬ذِٗ َع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٗاجطٚ ٜٔا٭ْكاض
إٍ َعطن ١أذس ٕا إنعٍ عبس اهلل بٔ أب ٞبٔ غً ٍٛبث٬مثا َٔ ١٥إٓاؾكٌ,
ٚإ قاّ بايطجٛع ؾٜ ٬طجع بٗصا ايعسز ٚيٝؼ مث ١إعتباض ٱنعاي٘ ذ٦ٓٝص,
خك ٛقاّ ٚإ إػًٌُ َٔ ايص ٜٔناْٛا عً ٢ز ٜٔايٛٗٝزٜ ١ٜك َٕٛٛبإخباض
ايٓاؽ بكسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٚ ,ا ٜرتؾس عٔ َعاْٞ
َٚؿاٖ ِٝايٓب َٔ ٠ٛايٓكط ٗ َٝاز ٜٔايسؾاعٚ ,تًو َؿ ١٦ٝاهلل عع ٚجٌ
ٚناْت قً ١إػًٌُ ذح ١اٖط ٗ ٠ػًْ ٞكط ٠إ٥٬ه ١هلِ.
( )1غٛض ٠ايبكط.40 ٠
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اـاَؼْ :ع ٍٚإ٥٬هَ ١سزاّ ٚعْٛاّ يًُػًٌُ ٗ َعطن ١بسض ٚأذس
ٚغريٖا ,ؾُٔ ته ٕٛإ٥٬ه ١ي٘ َسزاّ هب أ ٫ىاف أ ٚوصض َٔ ايعسٚ ٚإ
ناْت جٛٝؾ٘ ٚعست٘ نثريَٓ ٗ ٠اؾع ْع ٍٚإ٥٬ه ١يٓكط ٠ايٓيب قُس

ٚإ ,ٌَٓ٪قاٍ تعاٍشًََٓب ََؼََِوُ اَُِّوُ إِالَّ ثُشْشٍَ ٌَُُْْ ًَُِزَطَْٔئَِّٖ هٌُُِثٌُُْْ ثِوِز.

ٚأختتُت اٯ ١ٜبكاعس ٠نً ٗ ١ٝاٱضاز ٠ايته ٖٞٚ ١ٜٝٓٛططز ايهاؾطَٔ ٜٔ
ضٓ ١اهلل ٚذطَاِْٗ َٔ أغبال ايعؿٚ ٛإػؿط ٗ ٠اٯخطٚ ,٠ؾ ٘ٝإْصاض
ٚؼصٜط َٔ ايهؿط بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,اؾرٛز بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚٚضز يؿظ(جأ )ِٖ٤ػاّ ٚأضبعٌ َطٚ ,٠تهطض ٗ ٖص ٙاٯ ٗٚ ١ٜقٛي٘

تعاٍشًَؤَهْغٌَُٔا ثِبَُِّوِ ََيْذَ ؤََّْٔبِٗيِْْ َُئِْٖ ََبءَىُْْ َٗزِّشٌ ٌٌَََُُُّْٖٗ ؤَىْذٍَ ِْٖٓ

إِدْذٍَ اُْإَُِْٓ كَََِّٔب ََبءَىُْْ َٗزِّشٌ َٓب صَادَىُْْ إِالَّ ُٗلٌُسًاز(ْٚ ,)1عيت اٯ ٗ ١ٜقطٜـ إش ناْٛا
ٜطج ٕٛإٔ ٜبعث اهلل ْبٝاّ َِٓٗ يٝتبعٜٓٚ ٙٛكطٜٚ , ٙٚكسق ٕٛبايهتال ايصٟ
ٜأت ٞب٘ ٕٚ ,ا أعًٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ زعٛت٘ ٚت ٬آٜات
ايكطإٓ عً ِٗٝجرسٚا بٗا ,تطَ ٣ا ٖ ٞايٓػب ١بٌ قٛي٘ تعاٍ(ٕٚا جاِٖ٤
نتال) ٚقٛي٘ تعاٍ(ؾًُا جاَ ِٖ٤ا عطؾٛا) ٗ شات آ ١ٜايبرث ,اؾٛال ؾ٘ٝ
ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚبُٗٓٝا ْػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إ ًل ,ؾُا عطؾٛا أعِ َٔ
ايهتال َٔ جٗات:
ا٭َٛ : ٍٚاؾكَ ١ا عٓسِٖ َٔ شنط يكؿات ْيب آخط ظَإ يؿدل ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ : ١ٝجطٜإ إعحعات اؿػ ١ٝعًٜ ٢س ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚتٛايْ ٞع ٍٚآٜات ايكطإٓ ٚنٌ ٚاذسَٗٓ ٠ا آ ١ٜعكً١ٝ
()1غٛض ٠ؾاطط .42
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ايثايث : ١إجاب ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػا ٌ٥اييت ٜأتٕٛ
بٗا َا ٜسٍ عً ٢قسٚض اٱجاب ١عٔ ايٛذٚ ,ٞأخطد ابٔ جطٜط ٚابٔ أبٞ
ذامت عٔ أب ٞايعاي :١ٝإٕ ايٛٗٝز غأيٛا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ظَاْ ّا
عٔ أَٛض َٔ ايتٛضاٜ ٫ ٠ػأي ْ٘ٛعٔ ؾ َٔ ٤ٞشيو إ ٫أْعٍ اهلل عًَ ٘ٝا
غأيٛا عٓ٘ ؾٝدكُِٗ  ,ؾًُا ضأٚا شيو قايٛا ٖصا أعًِ َا أْعٍ عًٓٝا َٓا ,
ٚإِْٗ غأي ٙٛعٔ ايػرط ٚخاقُ ٙٛب٘  ,ؾأْعٍ اهلل { ٚاتبعٛا َا تتًٛا
ايؿٝاطٌ }...اٯٚ . ١ٜإٕ ايؿٝاطٌ عُسٚا إٍ نتال ؾهتبٛا ؾ ٘ٝايػرط
ٚايهٗاَْٚ ١ا ؾا ٤اهلل َٔ شيو  ,ؾسؾٓ ٙٛؼت فًؼ غًُٝإ ٚ ,نإ غًُٝإ
ٜ ٫عًِ ايػٝب  ,ؾًُا ؾاضم غًُٝإ ايسْٝا اغتدطجٛا شيو ايػرط ٚخسعٛا
ب٘ ايٓاؽ ٚ ,قايٛا ٖ :صا عًِ نإ غًُٝإ ٜهتُ٘ ٚوػس ايٓاؽ عً, ٘ٝ
ؾأخربِٖ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٗصا اؿسٜث  ,ؾطجعٛا َٔ عٓسٙ
ٚقس ذعْٛا ٚأزذض اهلل ذحتِٗ(.)1
ايطابع : ١جٗاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٱع ٤٬يٛا ٤ايتٛذٝس
ٚقاضب ١ايؿطى ٚايه٬ي َٔ ٖٛٚ ,١خكاٍ ا٭ْبٝا ,٤ؾ ٬تٓركط قؿات ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باـًكٚ ١اهل ١٦ٝبٌ تؿٌُ ايػٓ ١اؾٗاز١ٜ
ٚايؿٓاَ ٗ ٤طنا ٠اهللٚ ,اٱجتٗاز ٗ طاعت٘ ٚايتحطز عٔ ايسْٝا ٚظٜٓتٗا.,
 ٗٚغبب ْع ٍٚغٛض ٠اٱخ٬م ٚضز عٔ اٱَاّ جعؿط ايكازم عً٘ٝ
ايػ :ّ٬إٔ ايٛٗٝز غأيٛا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِّ ؾكايٛا أْػب يٓا
ضبو ؾُهث  ٬ا  ٫هٝبِٗ ِ ْعيت ايػٛض ٚ , ٠قطٜب َٓ٘ َا شنط ٙايكانٞ
ٗ تؿػري ٙإٔ عبس اهلل بٔ غ ّ٬اْ ًل إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِّ َ ٖٛ ٚه ١ؾكاٍ ي٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِّ أْؿسى باهلل
ٌٖ ػسْ ٗ ٞايتٛضا ٠ضغ ٍٛاهلل ؾكاٍ أْعت يٓا ضبو ؾٓعيت ٖص ٙايػٛض٠
()1ايسض إٓثٛض  ٗٚ , 178/1تؿػري ابٔ أبـ ٞذـامت  : 264/1نـإ غـًُٝإ ٜهتُـ٘ ايٓـاؽ
ٚوػسِٖ عًٚ)٘ٝإعٓٚ ٢اذس.
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ؾكطأٖا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِّ ؾهاْت غبب إغ َ٘٬إ ٫أْ٘ نإ
ٜهتِ شيو إٍ إٔ ٖاجط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِّ إٍ إس ِ ١ٜٓأ ٗط
اٱغ.)1(ّ٬
ٚأخطد عٔ أْؼ قاٍ :جا٤ت ٜٛٗز خٝرب إٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ؾكايٛا ٜ :ا أبا ايكاَطأ ٠خًل اهلل إ٥٬هْٛ َٔ ١ض اؿحال ٚآزّ َٔ ٓإ
َػٓٚ ٕٛإبًٝؼ َٔ هلب ايٓاضٚ ,ايػُا َٔ ٤زخإ ٚ ,ا٭ضض َٔ ظبس إا,٤
ؾأخربْا عٔ ضبو ؾًِ هبِٗ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ,ؾأتا ٙجرب ٌٜبٗصٙ
ايػٛض{ ٠قٌ ٖ ٛاهلل أذس} يٝؼ ي٘ عطٚم تتؿعب {اهلل ايكُس} يٝؼ
با٭جٛف ٜ ٫أنٌ ٜ ٫ٚؿطل {مل ًٜس ٚمل ٜٛيس} يٝؼ ي٘ ٚايس ٚ ٫ٚيس
ٜٓػب إيٚ{ ٘ٝمل ٜهٔ ي٘ نؿٛاّ أذس} يٝؼ َٔ خًك٘ ؾٜ ٤ٞعسٍ َهاْ٘ ّػو
ايػُٛات إٕ ظايتا.
ٖص ٙايػٛض ٠يٝؼ ؾٗٝا شنط جْٓ ٫ٚ ١اض ٫ٚ ,زْٝا  ٫ٚآخط ٫ٚ ٠ذ٫ٚ ٍ٬
ذطاّ أْتػب اهلل إيٗٝا ؾٗ ٞي٘ خايك َٔ , ١قطأٖا ٬ث َطات عسٍ بكطا٠٤
ايٛذ ٞنً٘  َٔٚ ,قطأٖا َ ٌ ٬ط ٠مل ٜؿهً٘ أذس َٔ أٌٖ ايسْٝا ٦َٜٛص إ٫
َٔ ظاز عًَ ٢ا قاٍ  َٔٚ ,قطأٖا َا٥يت َط ٠أغهٔ َٔ ايؿٛزٚؽ غهٓ ّا
ٜطنا َٔٚ , ٙقطأٖا ذٌ ٜسخٌ َٓعي٘ ٬ث َطات ْؿت عٓ٘ ايؿكط ْٚؿعت
اؾاض ٚ ,نإ ضجٌ ٜكطأٖا ٗ نٌ ق ٠٬ؾهأِْٗ ٖعٛ٥ا ب٘ ٚعابٛا شيو عً٘ٝ
ؾكايٛا يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ َٚ :ا ًٓو عً ٢شيو؟
قاٍ ٜا ضغ ٍٛاهلل  :إْ ٞأذبٗا قاٍ  :ذبٗا أزخًو اؾٓ . ١قاٍ ٚ :بات ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜكطٖ٩ا ٜٚطززٖا ذت ٢أقبس)(.)2
ٜٚبٌ اؿسٜث إباذث ايه ١َٝ٬ايعايٚ ١ٝإقاَ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ايربٖإ َا ٜهَ ٕٛريا اّ عكا٥سٜاّ يًُػًٌَُٚ ,سضغ ٗ ١ايتؿك٘ ٗ
()1فُع ايبٝإ .434/10
()2ايسض إٓثٛض .381/10
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ايسٚ ٜٔظٜاز ٠اٱّإٚ ,ؾاٖساّ عً ٢يػ ١اٱختكام ٗ ايػٛض ايكطآْ ,١ٝؾُع
إٔ نٌ آ ٗ ١ٜايكطإٓ تسٍ عً ٢ايٛذساْٚٚ ١ٝجٛل عباز ٠اهلل ,ؾكس جا٤ت
ٖص ٙايػٛض ٠خايك ٗ ١ايثٓا ٤عً ٢اهلل عع ٚجٌٚ ,ؾٗٝا تأنٝس يًتٛذٝس ٚإْتؿا٤
ايؿطٜو ٚايٓس ,يته ٕٛبٝاْاّ ٚذح ١عً ٢تكسٜل ايكطإٓ ٕا َع بين إغطاٌٝ٥
َٔ ايتٛضاٚ ٠اٱلَٚ ٌٝهاٌَ ايتٓع ٌٜاييت مل تكٌ إيٗٝا ٜس ايترطٜـ.
اـاَػ : ١ػً ٞإكسام ايعًُ ٞيبؿاضات ايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝبايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ ْيب آخط ايعَإ إٛعٛز َٔٚ ,اٯٜات إٔ
أؾطاز ايعَإ اي ٛي ١ٝؾٛاٖس عًٖ ٢ص ٙاؿكٝكٚ َٔ ١ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإجتُاع ا٭ٜاّ ٚا٭ؾٗط ٚايػٌٓ يتأنس بٛقا٥عٗا َٚا ؾٗٝا َٔ
ا٭ذساث قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ : ٞإغتك ٍ٬نٌ  ّٜٛبصات٘ ٚٚقا٥ع٘ يًس٫ي ١عًْ ٢ب ٠ٛقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚبصٍ إػًٌُ ايٛغع ٗ ايعبازات ٚاؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل,
َا هعٌ اٱْػإ ٜسضى إعحاظ ايكطإٓ ايػري ٟبرتْ ١تكسٜكِٗ بايٓب٠ٛ
ٚايتٓع ٗ ٌٜايٛاقع اي َٞٛٝبإخ٬م.
ايثايث  :إ٬ظَ ١بٌ تٛاي ٞا٭ٜاّ ٚإظزٜاز قَٓٚ ٠ٛع ١اٱغٚ ّ٬إتػاع

غً إ ذهُ٘ ٗ ا٭َكاض ,قاٍ تعاٍشاَُّزَِّٖ هَبٍَ َُيُْْ اُنَّبطُ إَِّٕ اُنَّبطَ هَذْ
َََٔؼٌُا ٌَُُْْ كَبخْشٌَْىُْْ كَضَادَىُْْ إِميَبًٗبز(.)1

ايطابع  :إْؿاٚ ٤عُاضَ ٠سٕ ٚز ٍٚبربنْ ١ب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚتؿهٌ اهلل بإخطاد نٓٛظ ا٭ضض يًُػًٌُ.
اـاَؼ  :إقطاض ا٭جٝاٍ إتعاقب َٔ ١ايٓاؽ بإْك اع ايٓب ٠ٛبايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػازؽ  :اي ًع ١ايبٗ ١ٝيًكطإٓ عً ٢ايٓاؽ ٗ نٌ  ّٜٛعًٌ َتحسز٠
تتهُٔ اٱعحاظ ٚايترسٚ ٟإْعساّ إعاضن.١
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .173
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ايػابع  :ػًَ ٞكازٜل َٔ إعحاظ ايكطإٓ َع تعاقب ا٭جٝاٍٖٚ ,صٙ
إكازٜل تاض ٠ته ٕٛعً ٢م ٛا٭ؾطاز غري اٱضتباطٚ ,١ٝأخط ٣إضتباط١ٝ

ٚبصات ا٭ؾطاز ٚا٭عٝإ ,قاٍ تعاٍشًَإِرَا رَُِِْذْ ػََِْْيِْْ آّبرُوُ صَادَرْيُْْ إِميَبًَٗبز(.)1

ايثأَ َ :ع تكازّ ا٭ٜاّ ٚايكطٚ ٕٚا٭ذكال ؾإٕ ايكطإٓ  ٫تكٌ إيٜ ٘ٝس
ايترطٜـ ضمساّ ٚتٚ ٠ٚ٬تؿػرياّ ,أَا ايطغِ ٚايت ٠ٚ٬ؾُٗا أَطإ ٜتٛاض ُٗا
إػًُٚ ٕٛتتًكاُٖا نٌ طبك ١عٔ طبكٜ ١ساّ بٝس بٛجٛل ايكطا ٗ ٠٤ايك٠٬
اي.١َٝٛٝ
ٚأَا ايتؿػري ؾإٕ ايكطإٓ عكِ ْؿػ٘ َٔ تؿػري ٙغ٬ف َعاْ ٘ٝايػاَ١ٝ

ٚغاٜات ْعٚي٘ اؿُٝسَ َٔ ٖٛٚ ,٠كازٜل قٛي٘ تعاٍشإَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ ًَإَِّٗب

َُوُ حلبكظٌٕز( ,)2ؾ ٬ىتل اؿؿظ بطغِ ٚنًُات ايكطإٓ بٌ ٜؿٌُ تؿػريٙ
ٚغ ١َ٬تأ َٔ ًٜ٘ٚايترطٜـ ٚايتبس.ٌٜ
ايػازغ : ١إ٬ظَ ١بٌ تعاقب ا٭ٜاّ ٚإظزٜاز إّإ إػًِ ,ؾرتغذ عٓسٙ

ًَه ١اٱّإ بتٛاي ٞا٭ٜاّ ٚايػٓٔ ,قاٍ تعاٍشًَإِرَا رَُِِْذْ ػََِْْيِْْ آّبرُوُ صَادَرْيُْْ

إِميَبًَٗبز( َٔ َٔٚ ,)3أغطاض إغتُاع إػًٌُ ٚغريِٖ يًت ٗ ٠ٚ٬ايك٠٬
اؾٗط َٔٚ ١ٜأغطاض إتكاف أٚإ ٖص ٙايك ٗ ٠٬ايػايب بايؿطاؽ َٔ ايعٌُ
ٚؾتٓ ١إعاَ٬ت ٚا٭غٛام.
 َٔٚاٱعحاظ ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬إٔ ايتاجط ٚايعاٌَ ٚغريُٖا
ٜتػًر ٕٛبايكطإٓ ٚتٚ٬ت٘ ي ّٛٝعًُِٗ ٜٚؿتتر ٕٛاي ّٛٝبايكٚ ,٠٬ايكطا٠٤
ٚايصنطٚ ,جا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بايؿٗاز ٠يًُػًٌُ بعٜاز ٠اٱّإ إ طز ٠عٓس

()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .2
()2غٛض ٠اؿحط .9
()3غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .2
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قطا ٠٤ايكطإٓ ٚعسّ تأ طِٖ بايسْٝا َٚباٖحٗا أ ٚاٱْؿػاٍ بإهاغب َٚا ؾٗٝا
َٔ اٱبتٚ ٤٬اٱؾتتإ.
ايػابع : ١ايسع ٠ٛإٍ اٱغٚ ّ٬اٱقطاض بايٓبٛات عً ٢م ٛايعُّٛ

اجملُٛع ,ٞقاٍ تعاٍشإَِّٕ اُذَِّّٖ ػِنْذَ اَُِّوِ اإلِعْالَُّز (.)1

ٚتتهُٔ ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاضب ١ايؿطى,
ٚإقاب ١ايهؿاض بايصٍ ٚاهلٛإ ٚتها ٍ٩ؾأِْٗٚ ,نعـ أ طِٖ ٚتأ ريِٖ,
 ٖٛٚأَط إجتٗس ٚجاٖس ا٭ْبٝاٚ ٤أتباعِٗ َٔ أجٌ ؼكٝك٘ ٚنٌ ٚاذس َٔ
ا٭ْبٝا ٤غاِٖ ٗ بٓا ٤قطح ايتٛذٝس إٍ إٔ جا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ يٗٓٝض ٚأَت٘ َػٚ٪يٝات إُاََ٘ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل قٛي٘

تعاٍشًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(ٚ ,)2خطٚد إػًٌُ يًٓاؽ َطنب َٚتعسز
 َ٘ٓٚايؿٗاز ٠بكسم ْع ٍٚايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ,ٌٝقاضب ١ايهؿط َٚؿاِٖٝ
ايؿطى.

التفسري الذاتً
ٜتعًل َٛنٛع اٯ ١ٜبايص ٜٔشنطتِٗ اٯ ِٖٚ ١ٜؾطٜل َٔ بين إغطا,ٌٝ٥

ؾكس جا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١باٱخباض عٔ قٛهلِ عٓس اٱذتحاد عًِٗٝ
ٚزعٛتِٗ يٲغ ّ٬أِْٗ ٜ٫ؿكٗ ٕٛايتٓعَٚ ٌٜهاَ ٘ٓٝايكسغٚ ,١ٝإبتسأت اٯ١ٜ
باؿطف (ٕا)  ٖٛٚعًٚ ١ ٬ ٢ج:ٙٛ

ا٭ٜ :ٍٚهَ ٕٛعٓ( ٢مل) ؾٓٝؿ ٞذك ٍٛايؿعٌ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ شثََْ ََُّٔب

َّزًُهٌُا ػَزَاةِز(.)3

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .19
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
( )3غٛض ٠م. 8
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ايثاْٜ :ٞأتَ ٞعٓ( ٢إ )٫قاٍ اهلل عع ٚجٌشإِْٕ ًَُُّ َٗلْظٍ ََُّٔب ػََِْْيَب
دَبكِظٌز(.)1
ايثايث :ف ٙ٪ٝجٛاباّ ٭َط ٜكع بٛقٛع غريٜٚ ٙهَ ٕٛعٓ( ٢ذٌ)
ٜٚػُّٕ(٢ا اؿ.)١ٝٓٝ
ٚجا٤ت (ٕا) ٗ اٯ ١ٜعً ٢ايٛج٘ ايثايث أعٚ ,ٙ٬تكسٜط اٯٚ( ١ٜذٌ
جا.)ِٖ٤
ٚتبٌ اٯْ ١ٜعُ ١اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بٓع ٍٚايكطإٓ عً٢

قسض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,قٛي٘ تعاٍ شََبءَىُْْز أ ٟجا٤
ايكطإٓ يبين إغطاٜٚ ٌٝ٥سٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ شُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْز ٚتًو آ١ٜ
إعحاظ ٗ ١ٜبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايكطإٓ نتال ْاظٍ يًٓاؽ ْٝعاّٚ ,يٝؼ
يًُػًٌُ ؾكط.
 ٗٚايؿك٘ َػأي ٖٞ ١ذطَُ ١هٌ ايهاؾط َٔ إكرـٚ ,عسّ جٛاظ بٝع٘
عً ٘ٝيعسّ قابً ١ٝإٓك ٍٛإي ٘ٝؿٝاظت٘ ًُٚه٘ٚ ,يًُٓع َٔ إغت ٘٥٬ٝعً.٘ٝ
ٚأغتسٍ عً ٘ٝبأْ٘ ٖتو ؿطَ ١ايكطإٓٚ ,ايكٝاؽ عً ٢ذطَ ١بٝع ايعبس

إػًِ يًهاؾطْ َٔ َِٗٓٚ ,اقـ ايسي ٌٝؾٚ ,٘ٝايتؿكَ ٗ ٌٝباذثٓا ايؿكٗ.)2(١ٝ

ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ ْع ٍٚايكطإٓ ضٓ ١يبين إغطاٚ ,ٌٝ٥ؼكٝل ٕا ٜكب ٕٛإي٘ٝ
ٚإ ٗاضِٖ اؿاجٚ ١ايؿٛم يٓع ٍٚايهتال ايػُا ٟٚاؾاَع يٮذهاّ
ايؿطعَٓٚ ,١ٝبع ٖصا ايؿٛم َا تٛاض  َٔ ٙٛايبؿاضات عٔ ْب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ ٗ ايتٛضاٚ ,٠ناْٛا ٜط ٕٚؾ ٘ٝغ ١َ٬هلِ
َٔ تعس ٟايهؿاض ٚإؿطنٌ ٗ إسَٚ ١ٜٓا ذٛهلا ,٭ٕ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل

( )1غٛض ٠اي اضم . 4
( )2اْظط ضغايتٓا ايعًُ(١ٝاؿح.39/1)١
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عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بعث٘ اهلل ذانُاّ ٚإَاَاّ وهِ بٌ ايٓاؽ بايعسٍ َٚا أْعٍ
اهلل عع ٚجٌ عً.٘ٝ
إٕ إغتؿتاذِٗ عً ٢إؿطنٌ بكطل أٚإ خطٚد ْيب آخط ايعَإ ٝ ٚٚك١
ٚذح ١عً ٗ ِٗٝايٓؿأتٌ.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜيًرحٚ ١ايربٖإٚ ,ذحخ اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايٓاؽ أنثط
َٔ إٔ ؼكَٗٓٚ ٢ا آٜات ايكطإٓ.
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ إٔ َكازٜل اٱعحاظ ٗ اٯ ١ٜايٛاذسَ ٠تعسز٠
ٚتٛيٝس ١ٜتتؿطع عٓٗا ذحخ إناؾ ١ٝبًرا َٓاغب ١إٛنٛع ٚاؿهَِٔٚ ,
ٚج ٙٛاؿحٖ ٗ ١ص ٙاٯ ١ٜأَٛض:
ا٭ :ٍٚتٛاضث بين إغطا ٌٝ٥يًبؿاض ٠بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل ,أ ٟإٔ
ايبؿاضات اييت جا٤ت ٗ ايتٛضا ٫ ٠تٓركط بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بٌ تؿٌُ ايهتال ايص ٟأْعي٘ اهلل عع ٚجٌ عً.٘ٝ
ايثاْ :ٞإٓعي ١ايطؾٝعٚ ١اـكٛق ١ٝاييت ىتعل بٗا ايكطإٓ َٔ بٌ ايهتب
ايػُا.١ٜٚ
ايثايثْ :ع ٍٚايكطإٓ يًٓاؽ ْٝعاّ ٭ٕ شنط بين إغطا َٔ ٌٝ٥بال ايبٝإ
ٚإثاٍ ٚإٛعظ , ١ؾإخباض اٯ ١ٜبإٔ ايكطإٓ جا ٤إٍ بين إغطاٜ ٌٝ٥سٍ عً٢
إضاز ٠ايٓاؽ ْٝعاّٚ ,يٛضٚز آٜات عسٜس ٠تسٍ عً ٢عُٚ ّٛعإ ١ٝبعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٕ اؾاَع إؿرتى ب ِٗٓٝعً٬ ٢ث
جٗات:
ا٭ :ٍٚزعٛتِٗ يًتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ : ١ٝزخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايثايث : ١إتٝإ ا٭ٚاَط اييت أَط اهلل عع ٚجٌ بٗا ٗ ايكطإٓ ٚإجتٓال َا
ْٗ ٢اهلل عٓ٘.
ايطابع :تػُ ١ٝايكطإٓ ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜبكؿات ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚنتال .
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ايثاْ َٔ :١ٝعٓس اهلل.
ايثايثَ :١كسم ٕا َع بين إغطا َٔ ٌٝ٥ايهتب ايػُا.١ٜٚ
اـاَؼ :نؿـ ايكطإٓ يعً َٔ ّٛايػٝبٚ ,إخباض ٙعُا نإ ٜك ّٛب٘
ايٛٗٝز َٔ ايت ًع يٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,ا٭َٔ ٚايػ١َ٬
َعٗا َٔ نٝس ايهؿاض َٚهط ا٭عسا.٤
ايػازؽ :بكا ٤اٱغتؿتاح شات٘ يٓٝتؿع َٓ٘ ايص ٟأغًِ َٔ ايٓاؽَٔٚ ,
اٯٜات إٔ ايص ٜٔناْٛا ٜػتؿتس عً ِٗٝايٛٗٝز بايكطإٓ َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضد
بازضٚا إٍ زخ ٍٛاٱغٚ ,ّ٬إؽصٚا َٔ إْتظاض ايٛٗٝز يٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذحٚ ١زيٜ٪َ ّ٬ٝساّ يًرباٌٖ ٚإعحعات اييت جا ٤بٗا َٔ
عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايػابع :تبٌ اٯَٛ ١ٜنٛع ١ٝايكطإٓ ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚايتكسٜل بطغايت٘ٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚف ٧ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١بايبؿاض ٠بايكطإٓ.
ايثاْ :١ٝايس٫ي ١عً ٢إٔ ايكطإٓ ٖ ٛايهتال ايػُا ٟٚإبؿط ب٘ٚ ,مل ٜأت
ايكطإٓ بايبؿاض ٠بهتال غري ٙإش  ٫نتال مسا ٟٚبعسْ ,ٙعِ َٖ ٛكسم
يًهتب ايػابك.١
ايثايث :١إغتعساز ايٛٗٝز يًتكسٜل بايٓيب ايصٜٓ ٟعٍ عً ٘ٝايكطإٖٓٚ ,صا
ايتكسٜل ٚاجب عً ٢ايٓاؽ ْٝعاّ َٔٚ ,اٯٜات إٔ ايكطإٓ ّتًو أغبال
ايتكسٜل ب٘ بايصات ٭ْ٘ َعحع ٗ آٜات٘ عً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛعٞ
ٚاٱغتػطاقٚ ٞايبسيّٚ ,ٞهٔ ايك ٍٛإٔ ايكطإٓ َكسٹم َٔ ٚجَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚايكطإٓ َكسم يٓع ٍٚآٜات٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْٜ :ٞكسٸم ايكطإٓ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٖٛٚايسيٌٝ
ٚايؿاٖس ايػُا ٟٚايسا ِ٥عًٗٝا.
ايثايث :تكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابك.١
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ايطابع :تكسٜل ايكطإٓ يبعث ١ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌٚ ,تٛنٝس  ٚا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ

ٚاؾٗاز ,١ٜقاٍ تعاٍشًََٓب ُٗشْعَُِ أُُْشْعَِِنيَ إِالَّ ُٓجَشِّشَِّٖ ًَُٓنزِسَِّٖز(.)1

ايطابع :١إزضاى بين إغطا ٌٝ٥يًُٓاؾع ايعظ ١ُٝيًكطإَٓٚ ,ا ٜأت ٞب٘ َٔ
أغبال إكًرٚ ١زؾع إؿػس.٠
اـاَػ :١ايكطإٓ ؾاٖس عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
ٚططٜل يًتػًَ ِٝح ٘٦ٝضغ َٔ ّ٫ٛعٓس اهلل عع ٚجٌ.
إٕ إغتؿتاح بين إغطا ٌٝ٥عً ٢أٌٖ إس َٔ ١ٜٓا٭ٚؽ ٚاـعضد ؾاٖس
عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚقطل ظَإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإؾاض ٠يًٓاؽ
بكطل ظَاْ٘ ٚأْ٘ أطًت أٜاَ٘.
ايثاْٜ :ٞظٗط اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً٢
أعسآٜٚ ,٘٥كط ٙعً ٢ايهؿاضٜٚ ,ه ٗ ٕٛضغايت٘ ْػذ يًؿطا٥ع ايػابك,١
ٚغرل يًهؿط ٚايه٬ي.١
ايثايثٖ :صا اٱغتؿتاح ذح ١يًُػًٌُ ٗ إختٝاضِٖ ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,ؾاٖس َٔ أخباض أٌٖ ايهتال بأِْٗشخَْْشَ ؤَُّٓخٍ
ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(.)2

ايطابع :مل ٜأت ٖصا اٱغتؿتاح إ ٫عٔ عًِٚ ,مل ٜكسض إ َٔ ٫عًُاِٗ٥
 ٖٛٚآْ ٗ ١ٜب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ جعٌ اهلل عع ٚجٌ
ايٓاؽ ٜت ًع ٕٛإٍ ْبٛت٘ ٭ِْٗ عً ٢قػٌُ:
ا٭ :ٍٚايصٜ ٜٔػتؿتر ٕٛبٓبٛت٘  ِٖٚأٌٖ ايهتال.

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .48
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثاْ :ٞايصٜ ٜٔػتؿتس عً ِٖٚ ِٗٝايهؿاض ٚإؿطنٚ ٕٛأٌٖ اؾاًٖ١ٝ
ٚاي.١ٝٓ ٛ
ٚنإ إغتؿتاح أٌٖ ايهتال بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٛع
َسز ٚق ٠ٛهلِ ,إش أِْٗ ىرب ٕٚعٔ ع ٕٛمسا ٟٚغٝأتٜٓٚ ِٗٝكطِٖ عً٢
ايك ّٛايهاؾط.ٜٔ
ٚقس قسٸقٛا ٗ ٖصا اٱغتؿتاح ,ؾًِ ُط ا٭ٜاّ ٚايػٌٓ ذت ٢بٴعث ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,خطد َٖ َٔٚ ٛع٘ َٔ إػًٌُ ٕعطن١
بسض ٚأذس يٓٝعٍ إ٥٬هَ ١سزاّ ْٚاقط ٜٔهلِٚ ,ىع ٟاهلل عع ٚجٌ
ايهاؾطٚ ,ٜٔتًرل بِٗ اهلعّٚ ١إٍ  ّٜٛايكٝاَٖ ,١ا ٜسٍ عً ٢إٔ تًو
ايبؿاضات اييت ناْت عٓس ايٛٗٝز قرٝرٚ ١إٔ اٱغتؿتاح ٜٓ ٫ركط عسٚز
ٜثطل ٚأًٖٗا َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضد بٌ ٖ ٛعاّ ٜؿٌُ أق اض ا٭ضض ببعٚؽ
مشؼ اٱغ.ّ٬
ٖ ٌٖٚصا ايؿُ ٍٛزؾعَ , ٞعٓ ٢أْ٘ جاَ ٤ط ٠عً ٢ا٭ضض نًٗا ببعث١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,أّ أْ٘ تسضهٚ ٞعًَ ٢طاذٌ,
اؾٛال ن ٬ايٛجٌٗ َٔ َكازٜل ٖصا ايؿُ ٍٛؾُا إٔ بعث اهلل ايٓيب
قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذت ٢أْعيت ايربنات عً ٢ا٭ضض,
ٗ ٚطت ايهطاَات ٚأؾطقت مشؼ اٱّإ اييت ٬ٜظَٗا اـري ٚايؿٝض ,
ٚٚج ٫ ٙٛؼك َٔ ٢ضٓ ١اهللَٗٓ ,ا َا جا ٗ ٤اؿاٍ َٗٓٚا َا ٜأتٗ ٞ

أؾطاز ايعَإ ايتاي َٔ ٖٛٚ ,١ٝعَُٛات قٛي٘ تعاٍشًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً

ُِِْؼَبَُِٔنيَز(.)1
ٚمل تــصنط أغــبال ايهؿــط بٓبــ ٠ٛقُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ,
ٖٚــَ ٛــٔ إعحــاظ ايكــطإٓ إش شنــطت أْٗــِ ٜت ًعــ ٕٛإٍ ظَاْــ٘ ٚقطبــ٘ َــا
عٓـــسِٖ َـــٔ ايبؿـــاضاتٖٚ ,ـــصا ايت ًـــع نـــاف يتًكـــْ ٞبٛتـــ٘ بايتكـــسٜل
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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ٚايٓكــــطٚ ,٠يهــــٔ نؿــــطِٖ بٗــــا أَــــط كــــايـ ؿهــــِ ايعكــــٌ َٓٚــــاف
يً ٛا٥ـ ايؿطع.١ٝ
يصا شنطت٘ اٯ ١ٜنٛقـ يًراٍ يٝه ٕٛؾاٖساّ عً ٢اؾٌٗ ٚاؿػس ٚايبػٞ
ايصٜ ٟتكـ ب٘ اؾاذس ٕٚبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع َا
عٓسِٖ َٔ ايبؿاضات ب٘.
ٚجا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜيبٝإ ايؿعٌ ايكبٝس بايهؿط بايكطإٓ ْٚب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٔ ايًعٓٚ ١اي طز َٔ ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ تٓعٍ
بايهاؾطٚ ,ٜٔؼتٌُ اٯ ١ٜأَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايهاؾط ٜٔبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايكطإٓ.
ايثاْ :ٞإككٛز ايهاؾط ٕٚعَُٛاّ.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْ ٞ٭قاي ١اٱط٬م ٚٚ ,ضٚز اٯٜات بصّ ايهؿاض َ ًك ّا
َٔ هرس بايطبٛبٚ ١ٝبٓب ٠ٛا٭ْبٝا ٤عاَْٚ ,١ب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ خاقٚ ١إٔ ايًعَٓ َٔ ١كازٜل عسا ٠ٚاهلل يًهؿاض ,قاٍ تعاٍشكَئَِّٕ

اَُِّوَ ػَذًٌُّ ٌَُِِْبكِشَِّٖز(.)1
 ٚجا٤ت اٯ ١ٜبايٛعٝس يًهاؾط ٜٔبايٓاض ٚايعصال ا٭ي ّٜٛ ِٝايكٝاَ , ١قاٍ

تعاٍ شكَبرَّوٌُا اُنَّبسَ اَُّزِِ ًَهٌُدُىَب اُنَّبطُ ًَاُْذِجَبسَحُ ؤُػِذَّدْ ٌَُِِْبكِشَِّٖز(ٚ ,)2ؾ ٘ٝزع٠ٛ
يًٓاؽ ْٝعاّ ,باٱذرتاظ ٚاٱبتعاز عٔ ايهؿاضٚ ,عسّ اٱْكات هلِ أٚ
ْكطتِٗ.

( )1غٛض ٠ايبكط. 98 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط. 24 ٠
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هي غبٌبث اٌَت
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚإبتسأت اٯ ١ٜبايطز عً ٢ايسع ٠ٛإٍ اٱغ َٔ ّ٬ؾطٜل َٔ أٌٖ
ايهتالٚ ,ايصٜ ٟتهُٔ اؾرٛز ٚايهؿط بايٓب ٠ٛبصنط عً ٫ ١أقٌ هلا ,إش
إ اهلل عع ٚجٌ جعٌ ايعكٌ عٓس اٱْػإ ضغ ّ٫ٛشاتٝاّ ذانطاَّٚ ,كاذب ّا
ي٘ٚ ,بطظخاّ ز ٕٚايػؿًٚ ,١ضظق٘ ايتسبط ٗ اٯٜات ؾحا ٤تٝ ٛل قٛهلِ ؾهر ّا
هلِ ٭ْ٘ كايـ ٭قٌ اـًكٚ ١ايؿ طٝ ٚٚ ,٠ؿ ١ايعكٌٜٚ ,أت ٞشنط ايكًب
ٗ َٛانع َٔ ايكطإٓ ٱضاز ٠ايعكٌ ٚايتسبط ٚايؿِٗ.
ايثاْ َٔ :١ٝإعحاظ ايكطإٓ عسّ تطى ق ٍٛايهؿاض َٔ غري ضز مسا,ٟٚ
ؾحا ٤شنط ايعً ١اؿكٝك ١ٝؾرٛز ايهؿاض  ٖٞٚإقطاضِٖ عً ٢ايهؿطٚ ,ف٤ٞ
ٖصا اٱقطاض بعس ايتبًٝؼ ٚإقاَ ١اؿح ١عً ِٗٝزي ٌٝعً ٢جًبِٗ ايًعٓ ١عً٢

أْؿػِٗٚ ,ططزِٖ َٔ ضٓ ١اهللَ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل قٛي٘ تعاٍشًَََبدُِْيُْْ
ثِبَُّزِِ ىَِِ ؤَدْغَُٖز (.)1

ايثايث :١إخباض إػًٌُ عٔ قسض ٠أٌٖ ايهتال قبٌ اٱغ ّ٬عً ٢تبًٝؼ
ايٓاؽ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,اٱخباض عٓٗا عً ٢م ٛايك ع
ٚايٝكٌ.
ايطابع :١ز٫ي ١اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عًَ ٢سح إػًٌُ ,يتًكْ ِٗٝب ٠ٛقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايكبٚ ٍٛايطنا  ًِٗٓٚيٛا ٤ايسع ٠ٛإٍ اهلل,
َ َٔٚكازٜل ايسع ٠ٛت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ اييت تتهُٔ تٛبٝذ ٚتبهٝت
ايهؿاض.
اـاَػ :١بٝإ غ ٤ٛذاٍ ايصٜ ٟهؿط بآٜات اهلل بٓع ٍٚايًعٓ ١اٱهل ١ٝعً,٘ٝ
ٚزع ٠ٛايٓاؽ يرتى َٓاظٍ ايهؿط ,ضجا ٤ايػٚ ١َ٬ا٭َٔ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠
( )1غٛض ٠ايٓرٌ .125
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 َٔٚايً ـ اٱهلَ ٞكاذب ١ايتٛب ١يٲْػإ ,ؾًٝؼ َٔ أجٌ أ ٚغٔ َعٌ
يكب ٍٛايتٛب.١
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتثبٝت إػًٌُ ٗ َٓاظٍ اٱّإٚ ,ططز ايؿو ٚايطٜب َٔ
ْؿٛغِٗ.
ايثاْ :١ٝتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٚ ,ٜٔجعًِٗ و ٕٛ ٝبأخباض ا٭َِ ايػايؿ١
يته ٕٛذح ١هلِٚ,بطٖاْاّ عً ٢ن٬ي َٔ ١خايؿِٗ ٖٔ إتبع اهل.٣ٛ
 َٔ ٖٛٚايؿٛاٖس عً ٢إٓاؾع ايعظ ١ُٝيككل ايكطإٓ ,قاٍ تعاٍ

شَٗذُْٖ َٗوُصُّ ػََِْْيَ ؤَدْغََٖ اُْوَصَصِز( ,)1ؾُٔ ٚج ٙٛاؿػٔ ٗ ٖصٙ
ايككل ,ايكسم ٚأْٗا َٔ عً ّٛايػٝبٚ ,ايٓؿع ايعظٚ ِٝاٱتعا َٓٗا٫ٚ ,
ٜٓركط اٱعتباض َٓٗا بإػًٌُ ٚذسِٖ ,بٌ ٖ ٛؾاٌَ يًٓاؽ ْٝعاّ ,ؾتأتٞ
قك ١عٔ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتال ؾٝعترب ٜٚتعظ ايهتابٚ ٞايهاؾط ٜٚسخٌ
ْاع ١اٱغٜٚ ,ّ٬هـ آخط ٕٚأٜس ِٜٗعٔ إػًٌُٜٚ ,تسبط أْاؽ ٗ آٜات
ايكطإٓ َٚا جا ٤ب٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل.
يكس جا٤ت اٯ ١ٜغكٛم ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتالٚ ,يهٔ َٓاؾعٗا عاَ١
ٚؾاًَ ١يًٓاؽ ْٝعاّ َا ؾ ِٗٝايص ٜٔجا٤ت اٯ ٗ ١ٜشَِٗ.
ايثايث :١ايتٛنٝس ايػُا ٟٚيٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ بكٛي٘ تعاٍ

شًِزَبةٌ ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِز.

ايطابع :١قٝاّ اؿح ١عً ٢بين إغطا ٌٝ٥ببًٛؽ اٯٜات ٚايسع ٠ٛهلِ ٱبتسا٤

اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ شًََُّٔب ََبءَىُْْ ًِزَبةٌز .

()1غٛضٜٛ ٠غـ .3
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ّٚهٔ تػُ ١ٝايكطإٓ (ايب٬ؽ) ؾٗ ٛبصات٘ ب٬ؽٚ ,ؾَ ٘ٝكازٜل َ٫تٓأَٖ ١ٝ

ايب٬ؽ ٚاٱخباض  ,قاٍ تعاٍشىَزَا ثَالَؽٌ ُِِنَّبطِ ًَُُِْنزَسًُا ثِوِز((,)1بٳًؼٳ ايؿ٤ٞٴ ٳٜبٵًُؼٴ

بٴًُٛغاّ ٚبٳ٬غاّ ٚقٳٌٳ ٚاْٵتٳٗٳٜٚ ,)2()٢أتَ ٞعٓ ٢ايبًػَٚ ١ا ٜتٛقٌ ب٘ إٍ ايػا١ٜ
ٚإ ًٛل.
ٚايبٳ٬ؽٴ :ايهٹؿا َ٘ٓٚ ُ١ٜق ٍٛايعاجط
( ٳتعٳدٻ ٹَٔٵ ٴزْٵٝاىَ بايبٳ٬ؽِ

ٚبانٹطِ ا ٹٕعٵس َ٠بايسِّباؽِ) (.)3

ؾايكطإٓ ٚاغ  ١تبًٝؼ ا٭ذهاّ ايػُا ١ٜٚيًٓاؽٚ ,ؾ ٘ٝنؿا ١ٜهلِ عٔ غريٙ
َٔ ايهتبٚ ,ذح ١قاطع ١عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
ؾٜٗ ٛػين ايٓاؽ عٔ ايبرث عٔ أزي ١أخط ٗ ٣إ بات ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل,
ٚتأنٝس قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
اـاَػ :١بٝإ ايؿإٔ ايعظ ِٝيًكطإٓ إش جعًت٘ اٯ ١ٜؾاع ّ٬يًُح ,٧ؾُع أْ٘
ْعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾكس أخربت اٯ ١ٜعٔ ف٘٦ٝ
يبين إغطا.ٌٝ٥
ايػازغ :١زع ٠ٛايهؿاض يسخ ٍٛاٱغٚ َٔ ّ٬ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتصنري ايٓاؽ بإغتؿتاح بين إغطا ٌٝ٥عً.ِٗٝ
ايثاْ :ٞزع ٠ٛايٓاؽ يعسّ اٱيتؿات إٍ جرٛز بين إغطا ٌٝ٥بٓب ٠ٛقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,٭ِْٗ غبل ٚإٕ بؿطٚا ب٘ عً ٢يػإ ا٭ْبٝاٗٚ ٤
ايهتب ايػُا.١ٜٚ
ايثايث :إغتٓباط ذهِ ٚقاْ َٔ ٕٛاٱغتؿتاح ٚؾل قاعس ٠تٓكٝس إٓاط ,إش
إٔ إغتؿتاح بين إغطا ٌٝ٥بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚت ًعِٗ
إٍ ايٓكط ببعثت٘ ٜسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًْ ٢كط ٚ ٙؿط ٙبإعسا ,٘٥يتحتُع
()1غٛض ٠إبطاٖ.52 ِٝ
()2يػإ ايعطل .419/8
()3يػإ ايعطل.419/8
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ي٘ ايبؿاضات ٚايتٓعٚ ٌٜايكسم ٚايٓكط ,ؾٝسضى اٱْػإ بؿ طت٘ إٔ ايؿٛظ
ٚايظؿط بإتباع٘ ْٚكطت٘.
ايطابع :ططز أغبال ايؿو ٚايطٜب ايصٜ ٟأت َٔ ٞجٗ ١أٌٖ ايهتال
غكٛم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خكٛقاّ ٚإٔ اٯٜات ترت٣
عًٜ ٢س ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػــــابع :١زعــــ ٠ٛأٖــــٌ ايهتــــال إٍ اٱغــــ ّ٬بايتــــصنري َــــا نــــإ
ٜؿعًــــ٘ آبــــاَ ِٖ٩ــــٔ ايكٝــــاّ بايبؿــــاض ٠بــــايٓيب قُــــس قــــً ٢اهلل عًٝــــ٘

ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ْٚكـــط ,ٙقـــاٍ تعـــاٍش ُُِْظْيِاااشَهُ ػََِاااَ اُاااذِِّّٖ ًُِِّاااوِ ًََُاااٌْ ًَاااشِهَ
أُُْشْشًٌَُِٕز(.)1
ايثآَ :١جعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ ايهؿط ,يكبر٘ ايصاتٚ ٞجمل ٧ايًعٓ ١اٱهل١ٝ
عً ٢ايهاؾطٚ ,ٜٔططزِٖ َٔ ضٓ ١اهلل.
ايتاغع :١اٱخباض عٔ غهب اهلل عع ٚجٌ عً ٢ايهاؾط ٜٔعَُٛاّ.
ايعاؾط :٠تساخٌ يػ ١اٱْصاض ٚاؿح ١عً ٢ايهاؾطٚ ,ٜٔف ٧ايًعٓ ١بعس
قٝاّ اؿح ١يٝػريا َعاّ.

اؿازٜــــ ١عؿــــط :٠جــــا٤ت اٯٜــــ ١بكــــٝػ ١اؾُــــع ٗ اـ ــــالشَٓااااب

ػَشَكُاااااٌا ز ٚؾٝـــــ٘ ؾـــــاٖس عًـــــ ٢تػؿـــــ ٞإعطؾـــــ ١هلـــــِ ْٝعـــ ـاّ بتركـــــل
َكـــــسام ايبؿـــــاضات بـــــٓيب آخـــــط ظَـــــإ بـــــايٓيب قُـــــس قـــــً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚإككٛز ايعُٚ ّٛيٝؼ ايط٩غاٚ َِٗٓ ٤ذسِٖٖ ,ا ٜسٍ عً ٢عسّ ٚجٛز
أ ط يًترطٜـ بكؿات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذٌ بعثت٘ ,إش
جا ٤باٯٜات إٛاؾك ١يًتٛضا ٠اييت بٌ أٜسٚ ,ِٜٗ٭ٕ إعحعات اييت جا ٤بٗا
ذحٚ ١بطٖإ عً ٢قسم ْبٛت٘.
( )1غٛض ٠ايتٛب.33 ١
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التفسري

قىلو تعبىل شًََُّٔب ََبءَىُْْ ًِزَبةٌ ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِ ُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْ ز
ٗ اٯ ١ٜإخباض عٔ أَط عظ ِٝتؿرتى ؾ ٘ٝايػُاٚ ٤ا٭ضضٚ ,إ٥٬ه١

ٚايٓاؽ ٖٛٚ ,ايكطإٓٚ ,ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚأؾطم ْع ٍٚايكطإٓ عً ٢ا٭ضض َطٚ ٠اذس ,٠غري قابً ١يًتهطاض
ٚيهٓ٘ بام َٚتحسز ٗ ْؿع٘ ٚأ ط ٙإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايثاْ : ٞإْ٘ ؾاٖس عً ٢ايهتب ايػُاٚ ,١ٜٚإخباض عٔ َهاَٗٓٝاٚ ,ناؾـ
عُا ططأ عً َٔ ٘ٝايترطٜـ ٚايتبس.ٌٜ
ايثايث ْ :ع ٍٚايكطإٓ إْصاض ٚإضؾاز ٚتصنري َٛٚعظٚ ١عرب َ٘ٓٚ , ٠ايعجط
عٔ ايطبا َ ًكاّ.
ايطابع  ٗ :ايكطإٓ ْٚعٚي٘ بٝإ يٮذهاّ ٚايػٓٔ َٗٓٚ ,ا ذطَ ١ايطبا,
ٚإٓع َٔ قبض إاٍ ايطب. ٟٛ

ٚايهتال بكٛي٘ تعاٍ شًََُّٔب ََبءَىُْْ ًِزَبةٌز ٖ ٛايكطإٓ ٭ٕ قٛي٘ تعاٍ

شُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْز ٜسٍ عً ٢ايتعسز ٚإػاٜط ٠يًتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝاْ٘ جا٤
بعسُٖا ٗ ايٓع.ٍٚ
ٚتؿٝس اٯ ١ٜايتٛنٝس ٚاٱَها ٤يًتٛضا ٠اييت ٗ أٜس ٟبين إغطاٗ ٌٝ٥
اؾًُ َٔ ١غري إٔ تتعطض ٕٛنٛع ايترطٜـ ايص ٟتثبت٘ آٜات أخط ٣نُا ٗ

قٛي٘ تعاٍ ش ُّذَشِّكٌَُٕ اٌََُِِْْ ػَْٖ ٌََٓاظِؼِوِ..ز(.)1

َٚع قً ١نًُات ٖصا ايؿ ط َٔ اٯ ١ٜؾإْ٘ ٜتهُٔ َػاٚ ٌ٥أذهاَ ّا
عسٜسَٗٓ ,٠ا ْع ٍٚنتال َٔ عٓس  يبين إغطاٖٚ ,ٌٝ٥صا ايتٓع ٌٜتؿطٜـ,
ٚؾهٌ هب إٕ ٜكابٌ بايؿهط هلل تعاٍ.
ٜٚتحً ٢ايؿهط بايكبٚ ٍٛايتػًٚ ِٝإبازض ٠يًعٌُ بأذهاّ ايهتالَٗٓٚ ,ا
( )1غٛض ٠إا٥س.13 ٠
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اْ٘ َكسم ٕا بٌ أٜس ٟبين اغطا َٔ ٌٝ٥ايهتب ايػُاٜ ٫ٚ ,١ٜٚعين ٖصا إٔ
إمكاض َٛنٛع ايهتال ايٓاظٍ باْ٘ َكسم ٕا َعِٗ بٌ َٔ قؿات٘ ٚزٌ٥٫
قسق٘ غري إتٓاٖ ١ٝأْ٘ َكسم ٕا َعِٗ َٔ ايتٓع.ٌٜ

ٚقٛي٘ تعاٍ شَُِٔب َٓؼَيُْْز أعِ َٔ إ ٜٓركط بأذهاّ ايتٛضاْٛٚ ٠اغذ

اٱل ,ٌٝبٌ ٜؿٌُ ايبؿاضات اييت جا ٤بٗا ا٭ْبٝا ٤بطغاي ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ .
ؾٝهَ ٕٛعٓ ٢اٯٜات َكسقاّ ٕا َعِٗ َٔ ايبؿاضات ٚاٯٜات بٓعٍٚ
ايكطإٓ ٚبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٖ ,ا ٜعين يع ّٚاٱّإ ب٘
يٛجٛز إكتهٚ ٞؾكس إاْع ,٭ٕ ْع ٍٚايكطإٓ يٝؼ َؿاج٦اّ هلِ أ ٚأْ٘ أَط
َػترسث بٌ تٛاتطت ٗ ْعٚي٘ أخباض ايٓبٖٚ ٠ٛصا ايتٛاتط َٔ عَُٛات قٛي٘
تعاٍ خ اباّ يبين إغطاٌٝ٥شارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ اَُّزِِ ؤَْٗؼَْٔذُ ػٌََُِْْْْز(.)1

جا ٗ ٤اٯٜات ايػابك ١اٱخباض عٔ تؿه ٌٝاهلل يبين إغطا ٌٝ٥بكٛي٘

تعاٍشًَؤَِِّٗ كَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز( َٔ ,)2جٗات:

ا٭ : ٍٚاٱخباض ايػُا ٟٚعٔ ف ٤ٞايكطإٓ يبين إغطاٚ ,ٌٝ٥ؾ ٘ٝغا١ٜ
اٱنطاّ ٚاؿح ١ايبايػ.١
ايثاْ : ١ٝتأنٝس عإ ١ٝايكطإٓ ٚإْ٘ مل ٜٓعٍ ٭َ ١ز ٕٚأخطٚ ,٣مل ٜػتثٔ
أٌٖ ايهتال أ ٚغريِٖ َٔ ايسع ٠ٛايػُا ١ٜٚإٍ اٱغ.ّ٬
ايثايث َٔ : ١إعحاظ ايكطإٓ إٔ إخباض ٙعٔ اجمل ٤ٞ٭َٜ ٫ ١عين عسّ ف٘٦ٝ
يػريِٖ ٚ ,قس آَٔ أقٛاّ بايكطإٓ ٚتًكٛا آٜات ا٭ذهاّ بايكبٚ ٍٛاٱَتثاٍ,
ٚجا ٤ايكطإٓ زعٚ ٠ٛخ اباّ يًهؿاض أٜهاّ ؾطزٚا بايكسٚز ٚاٱعطاض  ,قاٍ

()1غٛض ٠ايبكط.40 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.122 ٠
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تعاٍشاَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ِٓنْيُْْ إِْٕ ىَزَا إِالَّ عِذْشٌ ُٓجِنيٌز(.)1

ايطابع : ١بٝإ جٗاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ
ا٭ٚا ٗ ٌ٥غب ٌٝاهلل ٚتثبٝت إعحاظ ايكطإٓ ٚتعاٖس آٜات٘.
اـاَػ َٔ : ١ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا ٌٝ٥ف ٤ٞايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ هلِ إٍ جاْب ايهتال  ٖٛٚايكطإٓ  ,قاٍ

تعاٍشًََُّٔب ََبءَىُْْ سَعٌٌٍُ ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِ ُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْز(.)2

ايػازغ َٔ : ١ؾهٌ اهلل عً ٢بين إغطا ٌٝ٥إٔ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ جاَ ٤كسقاّ يًتٛضاٚ ,٠تهُٔ ايكطإٓ ايس٫يٚ ١ايربٖإ عً٢
قسم ْع ٍٚايتٛضاٚ ٠اٱل ,ٌٝيٝه ٕٛايٓيب قطآْاّ ْاطكاّ ٜبٌ ٗ غٓت٘ ٚجٙٛ
ايتكسٜل ٖصا عً ٢م ٛايتؿكٚ ٌٝاؿح ,١يصا نإ نربا ٤بٓ ٛإغطاٜ ٌٝ٥أتٕٛ
إٍ ايٓيب ؾٝػأي ٗ ْ٘ٛأَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا ٚاٯٜات ايه ١ْٝٛؾٝحٝبِٗ َا ٜهٕٛ
ذحٚ ١زي ّ٬ٝعً ٢قسم ْبٛت٘.

حبث بالغً

َٔ إرتازؾات (جا(ٚ )٤ات )٢يًس٫ي ١عً ٢ايٛق ٗ ٍٛايعَإ إان,ٞ

ٚيهٔ نَُٗٓ ّ٬ا ٜ ٫ػت ٝع إ ٜه ٕٛبس ّ٬ٜعٔ ضزٜؿ٘ ٗ ايكطإٓٚ ,شنط إ
(جاٜ )٤طز ٗ اؾٛاٖط ٚا٭عٝإ ,أَا (ات )٢ؾؿ ٞإعاْٚ ٞا٭ظَإ قاٍ

تعاٍشىََْ ؤَرََ ػَََِ اإلِٗغَبِٕ دِنيٌ َِٖٓ اُذَّىْشِز(ٜٚ ,)3كابٌ جا٤
ٚأت( : ٢شٖب) َ(ٚه.)٢

ٚقس جا٤ت اٯ ١ٜش ًََُّٔب ََبءَىُْْ ًِزَبةٌ ز يًس٫ي ١عً ٢إ ايهتال ٖ ٛعٌ,

ٚي٘ اغتكٚ ٍ٬اعتباض خام ٚيًتؿدٚ ِٝايتهدٚ ِٝبٝإ إعحاظ ٙايصاتٞ
()1غٛض ٠إا٥س.110 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.101 ٠
()3غٛض ٠اٱْػإ .1
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بإ بات اٯٜات قـسم ْعٚهلا َٔ اهلل ٕا ؾٗٝا َٔ أغطاض ايتٓعٚ ٌٜؾ ٘ٝؾاٖس
بإٔ ايٓيب قـُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغٜٓ ٍٛكٌ َا ٜٓعٍ عً َٔ ٘ٝاهلل

عع ٚجٌ يٝؼ ي٘ اٱناؾٚ ١اؿصف ٚايتػٝري  ,يصا ٚضز قٛي٘ تعاٍشَّبؤَُّّيَب اُشَّعٌٍُُ
ثَِِّؾْ َٓب ؤُٗضٍَِ إَُِْْيَ ِْٖٓ سَثِّيَ ًَإِْٕ َُْْ رَلْؼََْ كََٔب ثََِّـْذَ سِعَبَُزَوُز(.)1

َٚـــٔ اٱعحـــاظ ٗ شنـــط فـــ ٤ٞايهتـــال يـــبين إغـــطا ٌٝ٥عًـــ ٢مـــٛ
ايتعـــ ٌٝأْٗـــِ أقــــرال نتـــالٜٚ ,ػـــت ٝعَ ٕٛعطؾــــَ ١اٖٝـــٚ ١ذكٝكــــ١
ا يتٓعٜـــٌٚ ,قـــس أزضى ايعـــطل أغـــطاض ايب٬غـــ ١ؾٝـــ٘ ٚأعًٓـــٛا تػـــًُِٗٝ
بٓعٚيـــ٘ َـــٔ عٓـــس اهللٚ ,ايب٬غـــ ١ذحـــ ١عًـــ ٢ايٗٝـــٛز أٜهـــاّ خكٛقـــ ّا
ايــص ٜٔنــاْٛا ٗ اؾعٜــط ٠ايعطبٝــٜٚ ,١ك ٓــٜ ٗ ٕٛثــطل إٍ جاْــب ٚجــٙٛ
اؿحٚ ١ايربٖإ ا٭خط.٣
ؾإٕ قًت إشا نإ اجمل ٤ٞيًهتال عً ٢م ٛاٱغتك ٍ٬ؾأَٛ ٖٞ ٜٔنٛع١ٝ
ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚاؾـــٛال إٔ اٱخبـــاض عـــٔ ْـــع ٍٚايكـــطإٓ َـــٔ عٓـــس اهلل زيٝـــٌ عًـــ٢
َٛنــٛع ١ٝضغــاي ١ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚذــث عًــ٢
ايتكــسٜل بٓبٛتــ٘ ,إٕ ْػــب ١اجملــ ٤ٞيًكــطإٓ شاتــ٘ ٚتػــُٝت٘ بايهتــال ٚإضاز٠
اؿكــط ٚايعٗــس ٗ ا٭يـــ ٚايــَ ّ٬ــٔ تعطٜـــ (ايهتــال) إْــصاض يًــصٜٔ

هرــس ٕٚبتٓعًٜــٜ٘ٚ ,كــط ٕٚعًــ ٢قاضبتــ٘ ,قــاٍ تعــاٍشإَِّٗااب ؤَسْعَ اِْنَبىَ شَاابىِذًا
ًَُٓجَشِّشًا ًَٗزِّشًاز(.)2

َٚــٔ َكــازٜل ؾــٗاز ٠ايــٓيب قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ عًــ٢
ايٓــاؽ تكــسٜكِٗ بــايكطإٓ ٕــا جــاٚ , ِٖ٤ؾــٗازت٘ عًــَ ٢ــٔ ٜهــصل بــ٘
بعس َعطؾت٘.
()1غٛض ٠إا٥س.67 ٠
()2غٛض ٠ا٭ذعال .45
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حبث كالهً

 ٫تٓؿ ٞاٯ ١ٜايترطٜـ ,بٌ اْٗا تثبت٘ ٱخباضٖا عٔ ْع ٍٚايهتال إٍ بين

إغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاّٚ ,ؾ ٘ٝقؿ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
ٚبايطجٛع اٍ اٯٜات اييت تتعًل بايترطٜـ ٚبايٓكٛم َٔ ايػٓٚ ١اخباض
ايكرابٜ ١تبٌ إككٛزٚ ,تٝ ٛل ايترطٜـ ٗ ايهتب ايػابك.١
 ٖٛٚا٭قطل بًرا

ْظِ ٚغٝام اٯٜات َٛٚنٛع نٌ غٛضٚٚ ٠ذس٠

إعٓٚ ٢يع ّٚايطجٛع إٍ شات اٯ ١ٜأ ,ّ٫ٚنُا ٜتهس ؾٗٝا ٚظَ ٤٬ا َعِٗ
َٔ اٱخباض عٔ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبعثت٘ ٚيع ّٚإتباع٘
بًػ ١مسا ١ٜٚتؿٝس ايك ع بكسقٗا  ٫ٚتكبٌ ايرتزٜس ٚايؿو ٚاي , ِٖٛقاٍ

تعاٍشالَ َّإْرِْوِ اُْجَبطَُِ ِْٖٓ ثَِْْٖ َّذَّْوِ ًَالَ ِْٖٓ خَِْلِوِز(.)1

يكس ناْت ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذكاّ ٚقسقاّ ٚتٜ٪سٖا
اٯٜات ٚاؿحخ َٗٓٚا ايكطإٓٚ ,يهٔ ٗ ايتٛضا ٠بكؿت٘ ٚت ًع ايٛٗٝز
ـطٚج٘ ٚاقطاضِٖ بأٚإ بعثت٘ ٜسٍ عً ٢تهُٔ ضغايت٘ ايطٓٚ ١ايطأؾ١
بايٛٗٝز ٚأَثاهلِٚ ,ؾٗٝا إعاْ ١عً ٢زخ ٍٛا٫غٚ ّ٬إبازض ٠إٍ ْكط ٠ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٞٚ ,أٜهاّ بال يًعكال إهاعـ إٕ قكٸطٚا
ٚجرسٚا ضغايت٘ ٚعُسٚا إٍ قاضبت٘.
ٚتسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًَ ٢سح ايكطإٓ يٛقؿ٘ بايكسم
ٚايتكسٜلٚٚ ,ذس ٠إٛنٛع ٗ تٓكٝس إٓاط ٗ ا بات ايهتب ايػُا١ٜٚ
ْٝعٗا يطغاي ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,ؾٗٝا زع ٠ٛيًتػًَ ِٝا جا٤
ب٘ ايكطإٓ َٔ أْبا ٤ا٭َِ ايػايؿٚ ١ايهتب إٓعيٚ ١عطض ا٭خباض ٚايػٓٔ

إتٛاض  ١عً ٢ايكطإٓ ,قاٍ تعاٍشًََٓب ًُنَّب ُٓؼَزِّثِنيَ دَزََّ َٗجْؼَشَ سَعٌُالًز(,)2
ٚايكطإٓ بٝإ جاَع يهٌ ؾ ٤ٞؾُا قسٸق٘ ايكطإٓ ؾٗ ٛاؿل.
()1غٛض ٠ؾكًت .42
()2غٛض ٠اٱغطا.15 ٤
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قىلو تعبىل ش ًًََبٌُٗا ِْٖٓ هَجَُْ َّغْزَلْزِذٌَُٕ ػَََِ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ز
تؿٝس اٯ ١ٜايتعسز ٚايػري ١ٜؾأٌٖ ايهتال غري ايهؿاضٚ ,بُٗٓٝا تباْ ٜٔػيب
ٗ إكاّ َٛنٛع٘ اٱغتؿتاح ببعث ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜٚ ,عين
ؼس ٟايهؿاض بكطل اٱْتكاّ َِٓٗ عً ٍٛظَإ بعثت٘ بايس٫ي ١اٱغتؿتاح َٚا
ٜرتؾس عٓٗا َٔ اٱخباض ٚايبؿاضات بإْثٓا ٤ايٛغازٚ ٠غٝاز ٠اؿهِ يًٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتسٍ تًو ايبؿاضات بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً٢
قٝاّ ايسٚي ١اٱغ.١َٝ٬
ٚت٪نس اٯ ١ٜإٔ ايٓػب ١بُٗٓٝا أقبرت بعس ايبعث ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١عُّ َٛا
ٚخكٛقاّ َٔ ٚج٘  ,ؾُاز ٠اٱيتكا ٤ايهؿط بٓب ٠ٛايطغ ٍٛا٭نطّ قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِٚ ,از ٠اٱؾرتام إٔ أٌٖ ايهتال  َٕٛٓ٪ٜبايتٛضا٠

ٚاٱلٚ ,ٌٝايهؿاض َؿطن َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٕٛبُٗا ٗٚ ,ايتٓعٌٜشهَُْ َّبؤَىََْ اٌُِْزَبةِ رَؼَبٌَُْا
إََُِ ًََِِٔخٍ عٌََاءٍ ثَْْنَنَب ًَثَْْنٌَُْْ ؤَالَّ َٗؼْجُذَ إِالَّ اَُِّوَز(.)1

ٚق ٌٝإٔ ايٛٗٝز ناْٛا قبٌ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٜػتؿتر ٕٛأٜ ٟػأي ٕٛايؿتس ٚايٓكط.٠
ٚإٔ أذباضِٖ ٕٚا عٓسِٖ ٗ ايتٛضا َٔ ٠قؿات٘ ناْٛا ٜػأي ٕٛايعطل عُٔ
وٌُ تًو ايٓعٛت ٖٔ ٚيس ؾ ِٗٝ٭ٕ ظَاْ٘ أطٌ ٚذإ.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعًَ ٢عطؾتِٗ بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكؿت٘
اٱْايٚ , ١ٝؾ ٘ٝؾهٌ ٚي ـ َٔ اهلل عً ٢بين إغطا ٌٝ٥خاقٚ,١تكطٜب إٍ
َٓاظٍ اٱّإ ٚزع ٠ٛهلِ يٝهْٛٛا أغ ٠ٛيًٓاؽ بايتكسٜل بطغايت٘.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜيبٝإ إقطاضِٖ عً ٢اؾرٛز ٚاٱْهاضٚ ,يتصنريِٖ بإٔ
ٚضٚز ْعت ايٓيب قُس ٗ ايتٛضا ٠إِا نإ ضٓ ١بِٗ ٚتٝػرياّ يسخٛهلِ
اٱغٚ ّ٬إْتؿاع٘ َِٓٗ بأؾداقِٗ َٚا هلِ َٔ أ ط عً ٢غريِٖ َا ٗ شيو
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .64
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نؿاض َهٕ ١عطؾتِٗ بأِْٗ أٌٖ نتال ,أ ٟإٔ إغٜٓ َِٗ٬ؿع ذت ٢ايص ٜٔناْٛا
ٜػأي ٕٛايٓكط ٠عً ِٗٝبايبعث ١ايٓبٚ ,١ٜٛيهٔ جرٛزِٖ ٚنؿطِٖ مل ٜهط

اٱغ ّ٬إِا أنط بأْؿػِٗ ٚؿكتِٗ ايًعٓٚ ١اـع ,ٟقاٍ تعاٍشًََْٖٓ ًَلَشَ
كَئَِّٕ اَُِّوَ ؿَنٌِِّ دَِْٔذٌز (.)1

َٚع قً ١نًُات اٯ ,١ٜؾكس تهطضت بٗا نًُات َع ٚجٛز ز٫٫ت هلصا
ايتهطاض ٚايهًُات ٖ:ٞ

ٖٚص ٖٞ ٙإط ٠ا٭ ٍٚاييت جا ٗ ٤بسا ١ٜاٯ ١ٜقٛي٘ تعاٍشًََُّٔب ََبءَىُْْ ًِزَبةٌ

ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِز ٚؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ عظ ِٝؾهٌ اهلل تعاٍ عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بٓع ٍٚايكطإٓ,
ٚبًٛغ٘ ٚٚقٛي٘ إٍ بين إغطا ٗ ِٖٚ ٌٝ٥بٛٝتِٗ َٓٚتسٜاتِٗ ٚفايػِٗ.
ايثاْ :ٞتٛنٝس ٝ ٚؿ ١ذاغ ١ايػُعٚ ,تػدريٖا ي اع ١اهللَٔ ٖٛٚ ,

عَُٛات قٛي٘ تعاٍشًََٓب خََِوْذُ اُْجَِّٖ ًَاإلِٗظَ إِالَّ َُِْؼْجُذًُِٕز( ,)2بتكطٜب إٔ
اهلل عع ٚجٌ خًل أعهاٚ ٤ذٛاؽ اٱْػإ يتهٚ ٕٛاغ  ١يعبازت٘ٚ ,تؿريى
ؾٗٝاّ.
ايثايث :اٱخباض عٔ ن ٕٛايكطإٓ ْاظ َٔ ّ٫اهللٚ ,أْ٘ نٜ َ٘٬تًكا ٙايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚك ّٛبتبًٝػ٘ ,قاٍ تعاٍ ٗ خ ال يًٓيب

شإَِّٗب ؤَْٗضَُْنَب ػََِْْيَ اٌُِْزَبةَ ُِِنَّبطِ ثِبُْذَنِّز(.)3

ايطابع :ؼس ٟأٌٖ ايهتال َهاٌَ ايكطإٓٚ ,تٛنٝس َا ؾ َٔ ٘ٝاٱعحاظ
زع ٠ٛهلِ يًع ّٚايتسبط ٗ آٜات٘.
()1غٛض ٠يكُإ .12
()2غٛض ٠ايصاضٜات .56
()3غٛض ٠ايعَط .41
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اـاَؼْ :ع ٍٚيعٓ ١اهلل بايص ٜٔجرسٚا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚمل َٛٓ٪ٜا بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل َٔٚ ,إعحاظ اٯ ١ٜأْٗا بسأت
ببٝإ ضٓ ١اهلل ٚؾهً٘ بٓع ٍٚآٜات٘ٚ ,أختتُت بًعٓ ١اهلل عً ٢ايهاؾط.ٜٔ
ٚنـإٔ اٯَ ١ٜطآ ٠يبٝإ ْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥قٛي٘

تعاٍشؤَِِّٗ كَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز(ٚ ,)1ف ٤ٞايكطإٓ يبين إغطاٌٝ٥
أٜهاّ َٔ َكازٜل تؿهٚ ًِٗٝاؾرٛز ب٘ غبب ٱبعازِٖ عٔ ضٓ ١اهلل.
ايثاْٚ : ١ٝضٚز يؿظ (جاَ )ِٖ٤طتٌ :
إط ٠ا٭ : ٍٚإخباض اٯ ١ٜعٔ ف ٤ٞايهتال تٛنٝس ٕٛنٛع ١ٝايتٓع,ٌٜ
ٚيع ّٚايتكسٜل بايكطإٓٚ ,بٝإ تعسز قكس بين إغطاَ ٌٝ٥ع ْع ٍٚنٌ آ١ٜ
ٚغٛضٕ ,٠ا ؾٗٝا َٔ تعسز إٛنٛع ٚاؿهِ .
 ٌٖٚت ٠ٚ٬اٯ ١ٜعً ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥مساعِٗ هلا َٔ اجمل ٤ٞإتعسز
اؾٛال ْعِ ٚ َٔ ,ج: ٙٛ
ا٭َ : ٍٚا ٗ اٯ َٔ ١ٜايصنطٚ ٣إٛعظ.١
ايثاْ ٗ : ٞاٯ ١ٜزع ٠ٛيٲّإ .
ايثايث  :إخباض اٯ ١ٜبإٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ جاِٖ٤

بكؿ ١ايطغايٚ ١ايسع ٠ٛإٍ اهلل ,قاٍ تعاٍشًََُّٔب ََبءَىُْْ ًِزَبةٌ ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِ
ُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼَيُْْز(.)2

إٕ تهطاض قٛي٘ تعاٍ (ّٕا جا )ِٖ٤تٛنٝس يًرح ١عً ٢بين إغطا,ٌٝ٥
ٚزع ٠ٛيًُػًٌُ ؾساهلِ ٚاٱذتحاد عًَٚ ,ِٗٝا إٔ ايكطإٓ نتال اٱْصاض
ٚايبؿاضٚ ,٠ايٛعس ٚايٛعٝس ,ؾإٕ تهطاض اجملٜ ٤ٞعين تعسز ٚنثطَ ٠كازٜل
اٱْصاض ٚايبؿاضٚ ٠ػسز نؿطِٖ بايكطإٓ َٚهاَ ٘ٓٝايكسغٖ ١ٝا ٪ٜز ٟإٍ
()1غٛض ٠ايبكط.47 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.89 ٠
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ْع ٍٚايًعٓ ١بِٗ .
ٚتهُٔ يؿظ (جا٤نِ) ٗ إط ٠ا٭ ٍٚبٝإ َاٖ ١ٝايص ٟجاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْ٘ نتال مسا.ٟٚ
ايثاْ : ٞإْ٘ ْاظٍ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايثايث  :تأنٝس ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ٖٛٚؾل ايكٝاؽ
اٱقرتاْ:ٞ
ايهربْ : ٣عٍ ايهتال ايػُا ٟٚعًْ ٢يب.
ايكػط : ٣ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْعٍ عً ٘ٝايهتال.
ايٓتٝح : ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْيب.
ايطابع  :ايت ابل ٚايتٛاؾل بٌ قؿات ايٓيب ٗ ايهتال ايصٜ ٟتٛاض ٘ بٓٛ
إغطاٚ ٌٝ٥بٌ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ.
أَا ٗ إط ٠ايثاْ ١ٝؾكس ٚضز بكٝػ ١اٱْاٍ (ؾًُا جاَ ِٖ٤ا عطؾٛا) ٚؾ٘ٝ
ز٫ي ١بإٔ َٛنٛع اٱذتحاد ؾُٝا ٜأت ِٗٝإِا ٖ َٔ ٛعٓس اهلل.
ايثايث :١تهطاض يؿظ (نؿطٚا) ٚبٌ ايًؿظٌ ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜعُٚ ّٛخكٛم
َٔ ٚج٘ ,ؾُاز ٠اٱيتكاٚ َٔ ٤ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚف ٤ٞيؿظ (نؿطٚا)بكٝػ ١ايؿعٌ إانٖ ,ٞا ٜسٍ عً ٢ايٛقٛع
ٚاٱَهاٚ ٤ايثبٛت.
ايثاْ :ٞف ٤ٞايًؿظ بكٝػ ١اؾُع ٱضاز ٠ايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ٞقٝاّ اؿح١
عً.ِٗٝ
ايثايث :قبس ايهؿط ٚايكسٚز عٔ اؿحٚ ١ايربٖإ ايكاطع َٔ اهلل بًعّٚ
عبازت٘ٚ ,ايتكسٜل بايٓبٚ ٠ٛايتٓع.ٌٜ
أَا َاز ٠اٱؾرتام ؾٗٚ َٔ ٞج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتبا ٗ ٜٔإطاز َٔ ايص ٜٔنؿطٚا ,ؾإطاز َٔ ايًؿظ ا٭ِٖ ٍٚ
إؿطن َٔ ٕٛأٌٖ ٜثطل قبٌ ٚق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
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إيٗٝاٚ ,زخٛهلِ ٗ اٱغ ,ّ٬يكٛي٘ تعاٍشًًََبٌُٗا ِْٖٓ هَجَُْ َّغْزَلْزِذٌَُٕ
ػَََِ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاز.
أَا إطاز َٔ ايًؿظ ايثاْ ٞؾِٗ ؾطٜل َٔ بين إغطا ٌٝ٥ايص ٜٔناْٛا
ٜػتٓكط ٕٚعً ٢إؿطنٌ بإط٬ي ١ظَإ بعثت٘.
ايثاْ :ٞتكسّ نؿط إؿطنٌ َٔ أٌٖ ٜثطل ظَاْاّ عً ٢نؿط ايص ٜٔأْهطٚا
ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايثٚ :ضٚز اٱط٬م ٗ َعٓ ٢ايهؿط ٗ ايًؿظ ا٭ ٍٚبكٛي٘ تعاٍ(ايصٜٔ
نؿطٚا) بُٓٝا جا ٤ايًؿظ ايثاْ ٞبتكٝٝس ايهؿط بأْ٘ َا عطؾٛا  ٖٛٚأخل ٜٚتعًل
بايبؿاض ٠ببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ
ّٚهٔ ٌٓ ايتكسٜل ٖٓا عً ٢إعٓ ٢ا٭عِ ؾاْٗا َٔ ؼكل ايٛعس ٚإ
اهلل عع ٚجٌ ألع هلِ َا ٜؿؿ ٞقسٚضِٖ َٚا ناْٛا ٜأًَ ٕٛخكٛقاّ ٚإ
ا٫غتؿتاح ٚايت ا ٍٚعً ٢ايهؿاض ٚاٌٖ اؾاًٖ ١ٝمل ٜهٔ اتؿاقٝاّ اٝٓ ٚاّ بٌ
َا عٓسِٖ َٔ ايتٛضاٚ ٠غٓٔ اْ٫بٝاٚ ٤إطغًٌ ,ؾبا٫ناؾ ١اٍ إ ايتكسٜل
ٗ اٯٜ ١ٜتعًل بايٓب ٠ٛؾاْ٘ ٜؿٌُ َٛنٛع اغتؿتاذِٗ عً ٢ايهؿاض تكسٜك ّا
ٚؼكٝكاّ.
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ آَاهلِ َعًك ١ببعث ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ ٚ ٖٞٚغ ١ًٝمسا ١ٜٚيٲْتظاض إباضى ٚاٱغتعساز
يًكبٚ ٍٛاٱغتحابٚ ١يهٔ غؿا ٠ٚايتظً ٌٝأقبرت ذاجباّ ز ٕٚإّإ نثري

َِٓٗ َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍشإَِّٕ اَُِّوَ الَ َّظُِِْْ اُنَّبطَ شَْْئًب ًٌََُِّٖ اُنَّبطَ
ؤَْٗلُغَيُْْ َّظٌَُِِْٕٔز(.)1

 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ إٔ ايبعث ١ايٓب ١ٜٛغًُّت ايٛٗٝز َٔ ب ـ ايهؿاض
ٱْتؿاَٛ ٤نٛع ايهؿط بٌ أٌٖ إسٕٛٚ ,١ٜٓاظٚ ٜٔأذهاّ ايصَ ٗ ١تعاٌَ
()1غٛضْٜٛ ٠ؼ .44
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إػًٌُ َع ايٛٗٝز ٗ إسٚ ١ٜٓذٛهلا ,أ ٟإٔ اٱغتؿتاح نإ َتعسزا َٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚبعث ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,ؼكل بؿاضات ايتٛضا٠
ٚاٱل ٌٝاـاق ١ب٘.
ايثاْ : ٞايت ًع إٍ بعثْ ١يب آخط ايعَإ.
ايثايث  :اٱغتؿتاح بؿآبٝب ايطٓ ١اييت تتػؿ ٢ايٓاؽ بربن ١ببعثت٘,
ٚؼكل َكساق٘ بٗحط ٠إػًٌُ إٍ إس ِ ١ٜٓتٛاي ٞايػٓاٚ ِ٥أغبال ايثط٠ٚ
عً ٢إس َٔ ١ٜٓنٌ ا٭َكاض.
 ٌٖٚتبس ٌٜاَطأ ٠إسٖ َٔ ١ٜٓص ٙايربنات َٚكازٜل اٱغتؿتاح اؾٛال
ْعِ ,إش(نإ امسٗا ٳٜثٵطِلٳ ٚايثٻطٵلٴ ايؿػاز)( ,)1ؾٓٗ ٢ضغ ٍٛاهلل إٔ تػُ٢
بٝثطل ٚمساٖا طَٝٵبٚ ١طابَ ١عٓ ٢اي اٖط ٠يتٓعٖٗا َٔ ايؿطىٚ ,ي ٝب
اٱّإ ٗ جٓباتٗاٚ ,تبسٍ اي باع ٚ ,غٝاز ٠ا٭خ٬م اؿػٓٚ ١ايعازات
ايؿانً ١ؾٗٝا.
ايطابع  :لا ٠ايٛٗٝز ببعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
ايهؿاض ايعطل ٗ إس.١ٜٓ
اـاَؼ ْ :ع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل نتاباّ جاَعاّ يٮذهاّ ايؿطع.١ٝ
ايػازؽ  :ف ٤ٞايتكسٜل ايػُا ٟٚيٓبَٛ ٠ٛغٚ ٢عٝػ َٔ ٢ايػُا.٤
ايػابع  :قٝاّ زٚي ١ايتٛذٝس ٚاٱغٚ ّ٬بكاٖ٩ا إٍ  ّٜٛايس.ٜٔ

ايثأَ  :إقاب ١ايهؿاض ٚإؿطنٌ بايٚ ٖٔٛايهعـ ,قاٍ تعاٍشَاؤَُّّيَب

اُنَّجُِِّ ََبىِذْ اٌُُْلَّبسَ ًَأُُْنَبكِوِنيَ ًَاؿُِْظْ ػََِْْيِْْز(.)2
ايتاغع  :ضجا ٤ايعع ٚايطؾع ١اييت ؼٌ ٗ إسٚ , ١ٜٓإَتٓاع أضض اؿحاظ
عً ٢إًٛى ٚزٚي ١ايطٚ ّٚؾاضؽ  ,قاٍ تعاٍ.
()1يػإ ايعطل .566/1
()2غٛض ٠ايتٛب.73 ١
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ايعاؾط  :قريٚض ٠إس ١ٜٓزاض أَٔ يًًُ َ ٌَٓ٪كا ٚيًٛٗٝز أٜها ٚيٛ
بأذهاّ ايصَ.١
اؿاز ٟعؿط  :تٛايْ ٞكط ضاٜات اٱغ ٗ ّ٬أذٛاٍ ايكٚ ٠ٛايهعـ ,قاٍ

تعاٍشًَّنْصُشَىَ اَُِّوُ َٗصْشًا ػَضِّضًاز(.)1

ؾًُا أضغٌ اهلل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إْتؿ ٢أش ٣ايعطل عٔ
ايٛٗٝزٖٚ ,ص ٙذح ١عً ِٗٝبكسم ْبٛت٘ يتركل َٛنٛع اٱغتؿتاح َٚا
أخربٚا ب٘ عٔ غَ٬تِٗ ,بٌ إٕ ايسٜاْ ١ايٛٗٝز ١ٜذؿظٗا اٱغٖ ,ّ٬ا ٜسٍ
عً ٢إٔ اٱغتؿتاح أ ط َٔ أخباض ايهتب ايػابكٚ ١ؼكك٘ ٚاقعاّٚ ,إْك اع أش٣
ايهؿاض عٔ ايٛٗٝز عٓس بعثت٘ تطغٝب هلِ بسخ ٍٛاٱغ. ّ٬

حبث اعجبزي بالغً

َٔ إعحاظ ايكطإٓ إزَاد عس ٠غاٜات ٗ نٚ ّ٬اذس أ ٚبسٜع ٗ بسٜع ٚإٕ

مل ٜظٗط إٚ ٫اذس َِْٓٗٚ ,ػت ٝع إٔ ْ ًل عًَ ٢سضغ ١ايكطإٓ ٖص ٙاَطأ٠
"ايعًِ إؿتٛح" ؾكس جعًٗا اهلل خع ١ٜٓتػتدطد َٓٗا ايهٓٛظ ٚايصخا٥ط ٗ
كتًـ أبٛال ايعًٚ ّٛإعاضف.
ٚػس ٗ آٜات ايكطإٓ اؿهِ ٚاٱغتبكاض ٚاهلساٚ ١ٜإسز غٛاَ ٤ا ؾٗٝا َٔ
ايٓل أَ ٚا هلا َٔ ايظاٖط أَ ٚا ؼٌُ عً َٔ ٘ٝايتؿػري ٚايتأَٚ ,ٌٜٚا ػًب٘

َٔ إٓاؾعَ َٔ ٖٛٚ ,كازٜل ايربن ٗ ١قٛي٘ تعاٍشًِزَبةٌ ؤَٗضَُْنَبهُ إَُِْْيَ ُٓجَبسَىٌ َُِْذَّثَّشًُا
آَّبرِوِز(.)2

ؾؿٖ ٞص ٙاٯ ١ٜتٛنٝس مسا ٟٚيٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍٚ ,إ بات
يًت ابل بٌ ايكطإٓ ٚبٌ ايتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝغٛا ٗ ٤ا٭ذهاّ إْا ّ٫اٗ ٚ
ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيع ّٚإتباعَ٘ٚ ,ا أْ٘
()1غٛض ٠ايؿتس .2
()2غٛض ٠م .29
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ايهتال اؿانط إك ٛع بٓعٚي٘ ٚعسّ ؼطٜؿ٘ ؾإ َا ٜسعٖ ْ٘ٛا ٜ ٫ت ابل َع
ايكطإٓ يٝؼ َٔ ايهتب إٓعيْٛ ٖٛٚ ١ع ؼطٜـ.
ٚنُا ته ٕٛاٯ ١ٜذح ١عً ِٗٝؾاْٗا ت ٛل اْتظاضِٖ ٚت ًعِٗ يبعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚجعًٗا ؾٝكٚ ّ٬ؾاقَ ّ٬ػتكبًٝاّ بٚ ِٗٓٝبٌ
ايص ٜٔنؿطٚاٚ ,قس ذسث ؾعَ ّ٬ا اخربٚا عٓ٘ ٚ ,يهِٓٗ أخطجٛا أْؿػِٗ َٔ
اٱْتؿاع َٓ٘ بايتدكٝل بإ ٌٝاٍ اؾرٛز ٚإ ٗاض ايهؿط ٚاٱْهاض.
 ٗٚاٯ ١ٜتٓب ٘ٝيًُػًٌُ بعسّ ا٭خص بكٛهلِ ٚاٱعطاض عٔ قسٚزِٖ
ٚإٔ  ٪ٜ ٫ط إْهاضِٖ غًباّ عً ٢إغ.َِٗ٬
ٚتبٌ اٯَ ١ٜا عاْا ٙايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ أٌٖ
ايهتال َٚا نإ ٜػبب جرٛزِٖ ٫ٚ ,غطاب ١إ ٜطز عٓ٘ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ قٛي٘ ايصٜ ٟعترب ؾاٖس ّا َٚسضغٝ ٚٚ ١كَ" :١ا أٚشْ ٟيب قط َثٌ

َا أٚشٜت"(.)1

ؾهإ بال جٗاز َٚسح ٚتثبٝت يًُػًٌُ ٚغبب يعٓٚ ١غهب ٚططز

عٔ ضٓ ١اهلل ٕٔ نؿط بٓبٛت٘ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ش كَََِّٔب ََبءَىُْْ َٓب ػَشَكٌُا ًَلَشًُا ثِوِ

كََِؼْنَخُ اَُِّوِ ػَََِ اٌَُْبكِشَِّٖز أ ٟأِْٗ إغتركٛا ايًعٓ ١بػبب جرٛزِٖ
ٚنؿطِٖ بٓبٛت٘ َع أِْٗ ناْٛا ٜتؿرك ٕٛعٔ ايٓيب ذػب قؿات٘ إصنٛضٗ ٠
ايتٛضا.٠

ٜٚكٛي :ٕٛايًِٗ اؾتس عًٓٝا ٚأْكطْا عل ايٓيب ا٭َ.)2( )ٞ

 َٔٚايكٛاعس ايهً ٗ ١ٝايؿًػؿ ١اٱهل ١ٝإ ايًعٓٚ ١اي طز َٔ ضٓت٘ تعاٍ
تؿٌُ ايص ٜٔنؿطٚا نكؿ ١يًعكٛبَٚ ١كسَ ١يًعصالٚ ٖٞٚ ,عٝس بايعكال
ايؿسٜس.
إٕ َٛنٛع اٱغتؿتاح ذح ١عً ,ِٗٝتعزاز َعإٗا إتهاذاّ ٚقَ ٠ٛع تكازّ
()1تؿػري ايطاظ.454 /2ٟ
()2فُع ايبٝإ.274/1
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ا٭ٜاّ ٚتٛاي ٞاٯٜات ٚايهطاَات ٭ٕ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٖ ٛخامت ايٓب ,ٌٝأّ ٫ ٟهٔ إ ٜتٓحع َا ٜػتؿتر ٕٛب٘ إ ٫بكه ١ٝؾدك١ٝ
ٖ ٞبعث ١ايطغ ٍٛا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ؾهًُا تعاقبت ايػٌٓ ٚأ بتت قسم ْبٛت٘ ٚعسّ ٚجٛز غري ٙأبساّ ٜعزاز
ايبٝإ ٚايسع ٗ ٠ٛيػإ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّٚ ١ي ٛتطنٛا ا٫غتؿتاح بعسٖا ؾاْ٘
أ ٗط يًرحٚ ,١ٝتهٝ ٚ ٕٛؿٖ ١ص ٙاٯَ ١ٜطنب ١ؾؿٗٝا تٝ ٛل ؾٗطِٖ
باٱغتؿتاح بايطغ ٍٛا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢ؾعً ١ٝاـ ال إٛج٘ هلِ باٱّإ بطغايت٘ ٚتٓحع
َكازٜل ٖصا اٱّإٚ ,قسضتِٗ عً ٢ايكرب ٗ شات اهلل ٚأِْٗ بإعطؾ١
قازض ٕٚعً ٢اٱغتحابٚ ١اٱَتثاٍ إش إٔ تٛج ٘ٝاـ ال إٍ ايعاجع غري
َعكٚ ٍٛإٕ نإ عإاّ أ ٟيٝؼ َٔ غبب قٗط ٟو ٍٛز ٕٚإّاِْٗ ٖا ٜسٍ
عً ٢أِْٗ ٜت ًع ٕٛإٍ ايبعث ١ايٓبٜٓٚ ١ٜٛتظطْٗٚا نُا أْ٘ مل ٜهٔ تهًٝؿاّ بػري
إكسٚض ٭ْ٘ قبٝسٚ ,قسٚض ايكبٝس َٔ اؿه ِٝقاٍ.
قىلو تعبىل ش كَََِّٔب ََبءَىُْْ َٓب ػَشَكٌُا ًَلَشًُا ثِوِز

يكس نإ إغتؿتاح بين إغطا ٌٝ٥عً ٢ايهؿاض َٓاغب ١يتحسٜس ٚتثبٝت إعطؾ١
بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚقسم بعثت٘ ٚاْ٘ ضغ َٔ ٍٛعٓس .
ايثاْ : ٞإْتظاض أٜاَ٘ إباضن.١
ايثايث  :إْ٘ ضغ ٍٛوهِ ٗ ا٭ضض ٜٚه ٕٛي٘ غً إ ّٓع َٔ تعسٟ
ايهاؾط ٜٔعً ٢إٚ ٌَٓ٪أٌٖ ايهتالٚ ,ؾعَ ّ٬ع جرٛز بين إغطا ٌٝ٥بٓبٛت٘
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾإ ايهؿاض نؿٛا أٜس ِٜٗعٔ ايٛٗٝزٚ ,قاض أٌٖ
إس ١ٜٓايص ٜٔناْٛا نؿاضاّ ٚواضب ٕٛايٛٗٝز  ِٖٚأٌٖ نتال َػًٌُ ىهعٕٛ
٭ذهاّ ايكطإَٓٚ ,ا ؾَٓ َٔ ٘ٝع ايتعس ٟعً ٢ايٛٗٝز يًُٛا ٝل بٚ ِٗٓٝبٌ
إػًٌُٚ ,٭ِْٗ أٌٖ شَ ١أ ٗ ٟشَ ١اٱغ. ّ٬
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ٚقس َسح اهلل إػًٌُ ٚؾٗس هلِ بايٛؾا ٤بايعٗس ,قاٍ تعاٍشًَاَُّزَِّٖ ىُْْ
ُِإََٓبَٗبرِيِْْ ًَػَيْذِىِْْ سَاػٌَُٕز( ,)1ؾُٔ ٚج ٙٛإعطؾ ١إ َا ناْٛا ٜػتؿتر ٕٛب٘ قس
ذكٌ ٚ ,ػً ٢بأَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يته ٕٛغ ١َ٬يًٛٗٝز

َٔ تعس ًِ ٚ ٟإؿطنٌ َٔ عَُٛات ٚضؾرات قٛي٘ تعاٍشًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ
سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَز(.)2
ايثاْٚ :ٞقـ تعس ٟايهؿاضٚ ,إٜصا ِٗ٥يًُػًٌُ.
ايثايث  :إْ٘ ايٓيب ايصٚ ٟضز ٚقؿ٘ بايتٛضا.٠

ايطابع  :عطؾٛا إٔ اٯٜات اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٖ َٔ ٞعٓس ٚ أْ٘ قازم ٗ ْبٛت٘.
اـاَؼ  :يكس أٜكٓٛا بإ ايكطإٓ َعحع ٠ايتٓع.ٌٜ
ايػازؽ  :عًُٛا َٔ آٜات ايكطإٓ ٚقٛع ايترطٜـ ايص ٟططأ عً ٢ايهتب
ايػابك.١
ايػابع  َٔ :ؾهٌ اهلل تعاٍ إ جعٌ ٗ ايٛجٛز ايصٖين ايٓٛعٞ
َكسَات يٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ته ٕٛعْٛاّ يًٓاؽ عً٢
تكسٜك٘.
ٚتٓؿٖ ٞص ٙاٯ ١ٜاْتؿاعِٗ َٔ قً ١اٱّإ ٕا تظٗط َٔ ٙطػٝإ ايٓؿؼ
ايؿٗٚ ١ٜٛاع ِْٗ٬ايهؿط ٚاؾرٛز بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َع اِْٗ ٜعطؾْٗٛا.
ٚجا ٤نؿطِٖ عً ٢م ٛاٱط٬م يهٌ َا عطؾٛا ٚعًُٛا َٔ قبٌ ٚنإ
عً ٢م ٛايػايب ١ايهً.١ٝ
()1غٛض ٠إعاضد .32
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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 ٗٚاٯ ١ٜشّ هلِ ٭ٕ نؿطِٖ جاَ ٤تعكباّ يًُعطؾٚ ,١ف ٤ٞايطغ ٍٛا٭نطّ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باٯٜات ٚايرباٌٖ ايساي ١عً ٢قسق٘ ,ؾًكس
أغًِ ايهثري َٔ ايٓاؽ ٚمل تهٔ عٓسِٖ أخباض ٚبؿاضات بايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيهِٓٗ ضأٚا اٯٜات ٚاٜكٓٛا بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل
تعاٍٖ ,ا ٜعين إغ ّ٬ايصٜ ٟت ًع ٕٛاٍ ْبٛت٘ ٜٚعطؾْٗٛا َٔ بال ا٭ٚي١ٜٛ

ايك عٚ ,١ٝيهِٓٗ أقطٚا عً ٢اٱْهاض  ,قاٍ تعاٍشًَإِرَا هََِْ َُيُْْ آِٓنٌُا ًََٔب آََٖٓ
اُنَّبطُ هَبٌُُا ؤَُٗؤُِْٖٓ ًََٔب آََٖٓ اُغُّلَيَبءُز(.)1

ٜٚتحً ٗ ٢اٯ ١ٜإؼاز بعض ايهُا٥طٚ ,إخت٬ف بعهٗا اٯخطٗ ,
ايعا٥س , ١ٜؾايهُري اهلا(ٗ ٤جاَ)ِٖ٤ترس ٚإضاز ٠ؾطٜل َٔ بين إغطاٌٝ٥
ايص ٜٔناْٛا ٗ إس ١ٜٓإٓٛضٚ ,٠عاقطٚا بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ  ٖٛٚأعِ ٗ َٛنٛع٘ بًرا إؼاز ٚتؿاب٘ ايؿعٌ ٗ أجٝاهلِ.
يٝه َٔ ٕٛإعحاظ اٯ ١ٜايتصنري ٚإٛعظٚ ١اٱْصاض ٜٚ ,تبا ٜٔإعٓٗ ٢
ايهُري ايٛا( ٗ ٚنؿطٚا) ٜٚعٛز ا٭(ٗ ٍٚايص ٜٔنؿطٚا) يًُؿطنٌٚ ,ضز
ايتكٝٝس ٗ ايثاْ ٞباؾاض ٚاجملطٚض بكٛي٘ تعاٍ(نؿطٚا ب٘) أ ٟنؿطٚا َا عطؾٛا
ٚناْٛا ٜػتٓكط ٕٚب٘ عً ٢ايهؿاض إؿطنٌٚ ,وتٌُ اَ٫طأ ٠إٛقَ(ٗ ٍٛا
عطؾٛا) ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚشنط ٙبكٝػ ١إعطؾ,١
ٚؾ ٘ٝآ ١ٜإعحاظ ١ٜؾًِ تصنط اٯ ١ٜنٝؿٚ ١ٝططٜل إعطؾٚ , ١يهٓٗا تسٍ عً٘ٝ
بكٛي٘ تعاٍ(ٜػتؿتر )ٕٛؾ٬بس إٔ ايصٜ ٜٔػتٓكطٜٚ ٕٚػتؿتر ٕٛب٘ ٜعطؾْ٘ٛ
بكؿات٘ ٚبؿاضاتٖ٘ ,ا ٜسٍ عً ٢إٔ قؿات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ايؿدكَٛ ١ٝجٛز ٠عٓسِٖ إٍ ذٌ بعثت٘ ٚأْ٘ َعطٚف عٓسِٖ بٗا
ٚبعَإ بعثت٘ َٚعحعات٘ٚ ,مل ٜهٔ َٔ ؾاضم بٗٓٝا ٚبٌ بعث ١ايٓيب غٛا٤
ظَاْٗا ذكٛهلا ٚاقعاّ ؾًٝؼ َٔ أغبال جسٜسٕ ٠عطؾت٘ عٓس بعثت٘ ,بٌ نإ
()1غٛض ٠ايبكط.13 ٠
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َعطٚؾاّ عٓسِٖ بكؿات ايٓبٚ ٠ٛايطغاي ٖٞٚ ١اييت خطد بٗا.

ايثاَْ َٔ :ٞكازٜل قٛي٘ تعاٍشكَََِّٔب ََبءَىُْْ َٓب ػَشَكٌُاز آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٗٝا

َٔ اٱعحاظ ٚقس ٚضز قٛي٘ تعاٍ(عطؾٛا) َطتٌ ٗ ايكطإٓ ,جا٤ت ايثاْ١ٝ
غكٛم بعض عًُا ٤ايٓكاضٚ ,٣خؿٛعِٗ عٓس مساع آٜات ايكطإٓ

ٚإزضانِٗ بأْ٘ تٓع َٔ ٌٜعٓس اهلل ,قاٍ تعاٍشًَإِرَا عَِٔؼٌُا َٓب ؤُٗضٍَِ إََُِ اُشَّعٌٍُِ
رَشٍَ ؤَػُْْنَيُْْ رَلِْطُ ِْٖٓ اُذَّْٓغِ َِّٓٔب ػَشَكٌُا ِْٖٓ اُْذَنِّز(.)1

ايثايث :ذك ٍٛايٓكط يًُػًٌُ عً ٢ايهؿاض ,نُا ٗ َعطن ١بسض بآ١ٜ

اٖط َٚسز ًَهٛت ,ٞقاٍ تعاٍشًَُوَذْ َٗصَشًَُْْ اَُِّوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْٗزُْْ ؤَرَُِّخٌ كَبرَّوٌُا اَُِّوَ َُؼٌََُِّْْ

رَشٌُْشًَُٕز( , )2إش عطف أٌٖ ايهتال إٔ ْكط إػًٌُ ٗ إعاضى اي٬ذك١
يبسض َٔ بال ا٭ٚي ١ٜٛايك ع ١ٝٱظزٜازِٖ عسزاّ ٚقٚ ,٠ٛيٛجٛز شات ايعً١
يًٓكط  ٖٞٚإسز إًهٛت.ٞ
ايطابعٖ :عّ ١إؿطنٌٚ ,نـ أٜس ِٜٗعٔ ايٛٗٝز ٚأَٛاهلِ ٚ ,جا٤
ايهؿط ٚاؾرٛز َِٓٗ بعس قٝاّ اؿح ١عًٚ ,ِٗٝؼكل إكسام ايعًُٞ
يًبؿاضات ايٛاضز ٗ ٠ايتٛضاٚ ٠اٱل.ٌٝ

قىلو تعبىل ش كََِؼْنَخُ اَُِّوِ ػَََِ اٌَُْبكِشَِّٖز
اٯ ١ٜقاعس ٠نً ١ٝتتهُٔ َعٓ ٢اٱْؿاٚ ٤اـرب َٔ غري تعاضض بُٗٓٝا,

ؾكرٝس إ اؾًُ ١تكػِ اٍ اؾًُ ١اٱْؿاٚ ١ٝ٥اـربٚ ,١ٜيهٔ ٖصا ايتكػِٝ
اغتكطاٖٚ , ٞ٥ص ٙاٯ ١ٜت٪نس بإ عً ّٛايكطإٓ أعِ َٔ قٛاعس ايٓرٌٜٛ
ٚعًُا ٤ايبٝإ  ٚاْٗا تتهُٔ إعَٓ ٌٝعاّ َٔ غري تعاضض بُٗٓٝا ,ؾبًرا
َٛنٛع اٯٜ ١ٜه ٕٛإعٓ ٢إْؿاٝ٥اّ ٚإضاز َٔ ٠نؿط باٯٜات بعس َعطؾتٗا
()1غٛض ٠إا٥س.83 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .122
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ٚبًرا ايعُ ّٛؾإ اؾًُ ١خربٚ ١ٜتسٍ عً ٢قاعس ٠نً ٗ ١ٝاٱضاز ٠ايته١ٜٝٓٛ
 ٖٞٚإٔ غهب اهلل تعاٍ ٜكع عً ٢ايهاؾطٚ ٜٔاؾاذس.ٜٔ
ٚؾٗٝا ؽٜٛـ ٚٚعٝس ٕٔ هرس بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِٚ ,ز٫ي ١عً ٢إ آٜات ايكطإٓ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا ٚاق ١ٝيًٓب.٠ٛ
ايثاْ :ٞنٌ آ ١ٜعَٚ ٕٛسز ٗ زع ٠ٛايٓاؽ يٲغ.ّ٬
ايثايث :ؾٗٝا ؾهس يًهاؾطٚ ٜٔاؾاذس.ٜٔ
ايطابع :بٝإ ذػٔ عاقب ١إػًٌُٚ ,غ ٤ٛعاقب ١ايهاؾطٖٚ ,ٜٔصا ايبٝإ
َٛعظٚ ١غبب يًٗس.٣
***********

قىلو تعبىلش ثِئْغََٔب اشرتًَْا ثِوِ ؤَٗلُغيُْْ ؤَْٕ ٌَّْلُشًُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ اَُِّوُ ثَـًْْب
ؤَْٕ ُّنَضٍَِّ اَُِّوُ ِْٖٓ كَعِِْوِ ػَََِ َْٖٓ َّشَبءُ ِْٖٓ ػِجَبدِهِ كَجَبءًُا
ثِـَعَتٍ ػَََِ ؿَعَتٍ ًٌََُِِْبكِشَِّٖ ػَزَاةٌ ُٓيِنيٌ ز اٯ.90 ١ٜ
اإلعراة واللغت

قطأ أٌٖ َهٚ ١ايبكطٜٓ(٠عٍ) بايتدؿٝـ إَٛ ٗ ٫نعٌشًَُٗنَضٍُِّ ِْٖٓ

اُْوُشْإِٓز( ,)1شدَزََّ رُنَضٍَِّز(ٚ ,)3())2إتؿكٛا ٗ اؿخ (َا ْٓعي٘) أْ٘ َؿسز).
ب٦ػُا :ب٦ؼ ؾعٌ َاضَ ,اْ :هط ٠تاَ ٗ ١قٌ ْكب عً ٢ايتُٝٝع,
ٚاؾًُ ١خرب َكسّ ٚق ٌٝإْٗا اَطأَٛ ٠ق ٗ ٍٛقٌ ؾاعٌ.
()1غٛض ٠اٱغطا.82 ٤
()2غٛض ٠اٱغطا.93 ٤
()3تؿػري ايبػ.121/1 ٟٛ
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إؾرتٚا :ؾعٌ ٚؾاعٌ ٚاؾًُ ١قؿٕ ١ا.
ب٘ :جاض ٚفطٚض َتعًكإ بإؾرتٚا.
أْؿػَِٗ :ؿع ٍٛب٘ َهافٚ ,ايهُري َهاف إي.٘ٝ
إٔ ٜهؿطٚا :إٔ َٚا ٗ ذٝعٖا ٗ تأَ ٌٜٚكسض َبتسأ ٚايتكسٜط نؿاض,
 ١ًْٚب٦ؼ ٖ ٞاـرب إكسّ.
إٔ ٜهؿطٚا :إٔ ٚايؿعٌ بعسٖا ٗ تأَ ٌٜٚكسض َبتسأ يتعًل ايصّ ب٘ ,أٟ
نؿطِٖ با٥ؼ ؾطا.ٙ٩
َا :ايبا ٤ذطف جطَٚ ,ا اَطأَٛ ٠ق ٗ ٍٛقٌ جطٚ ,اؾاض ٚاجملطٚض
َتعًكإ بهؿطٚا.
أْعٍ اهلل :ؾعٌ ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ١قً ١إٛق.ٍٛ
بػٝاَّ :ؿع ٍٛ٭جً٘.
إٔ ٜٓعٍ اهلل :إ َٚا بعسٖا ٗ تأَ ٌٜٚكسض َٓكٛل بٓعع اـاؾض أٟ
بػٛا ٱْعاٍ اهلل َٔ ,ؾهً٘ :جاض ٚفطٚض َتعًكإ بٓٝعٍ.
عً :َٔ ٢جاض ٚفطٚضٜ ,ؿا :٤ؾعٌ َهاضعٚ ,ايؿاعٌ نُري َػترت ٜعٛز
اٍ ايباض ٟعع ٚجٌ.
ؾباٚ٤ا :ايؿا :٤ذطف ع ـ ,باٚ٤ا :ؾعٌ ٚؾاعٌ.
بػهب :جاض ٚفطٚض َتعًكإ بباٚ٩ا.
عً ٢غهب :جاض ٚفطٚض َتعًكإ َرصٚف قؿ ١يػهب.
ٚيًهاؾط :ٜٔايٛا ٚإغتٓ٦اؾ ,١ٝيًهاؾط :ٜٔجاض ٚفطٚض َتعًكإ َرصٚف
خرب َكسّ ,عصالَ :بتسأ َ٪خط :ٌَٗ ,قؿ ١يعصال.
ب٦ؼ نًُ ١شّ نُا إٔ نًُْ ١عِ نًَُ ١سحَ ,ا :اَطأ ٠ب٦ؼ َعٓ ٢ايؿ.٤ٞ
(ؾٳط ٣ايؿ٤ٞٳ ٳٜؿٵط ٜ٘ؾٹط٣ٶ ٚؾٹطا٤ٶ ٚاؾٵتٳطا ٙغٳٛا٤ٷ ٚؾٳطاٙٴ ٚاؾٵتٳطاٙٴ

باعٳ٘)( َٔ ٖٛٚ ,)1ا٭نسازٚ ,اَطأ ٠ايؿطا ٜٓ ٤بل عً ٢ؾعٌ ايبا٥ع ٚإؿرتٟ
()1يػإ ايعطل .427 /14
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٭ٕ نَُٗٓ ّ٬ا قس إؾرت ٣ايثُٔ أ ٚإثُٔ ,ؾهٌ َٔ ايعٛنٌ ٜكس إ ٜهٕٛ
َؿرت َٔ ٣جَٗٚ ١باعاّ َٔ جٗ ١اخط.٣
(أقٌ ايبػ ٗ ٞايًّػ ١قكس ايؿػاز ٜكاٍ  :بػ ٢اؾطح ٜبػ ٞبػٝاّ إشا تطاَ٢
إٍ ايؿػاز  َ٘ٓٚق : ٌٝيًعٸْا بػاٚ ,)1( )٤مس ٞايظامل باغٝاّ َ ْ٘٫تعس
َٚتحاٚظ يًرس قاٍ تعاٍشًََْٖٓ َّزَؼَذَّ دُذًُدَ اَُِّوِ كَإًَُُْئِيَ ىُْْ اُظَّبٌَُُِٕٔز(,)2

ص ٵْبٹ٘ بٳٛٵّ ٤ا
ٚبا ٤بايؿٚ ٤ٞايٛظض أ ٟأقطٸ ب٘ ٚاذتًُ٘ طٛعاّ ٚقٗطاّ(ٜكاٍ :با٤ٳ ب ٳ
 ٚٳبٛٳا٤ٶ) (.)3

يف سٍبق اٌَبث

بعس اٱخباض عٔ َكابً ١ايتٓع ٌٜباؾرٛز ٚذك ٍٛايبؿاض ٠اييت ٜٓتظطٕٚ

بايهؿط ٚاٱعطاض عٓٗا جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ ايػبب ٚايعً ١ايصات ١ٝٱختٝاض
ايهؿطٚ ,تعًل ايتٛبٝذ ٚايصّ ٗ ٖص ٙاٯَ ١ٜكاقس ايػٚ ٤ٛقبس اي ًب ايصٟ
غعٛا ايٚ ٘ٝنرٛا َٔ أجً٘ بايػاٜات ايػاَٚ ,١ٝتبٌ َا إغتركَٔ ٙٛ
ايػهب اٱهلٚ ٞتتهُٔ قٝؼ اٱْصاض ٚايٛعٝس.
بعس اٱخباض عٔ جرٛزِٖ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ,ذًٍٛ
ايًعٓ  ١اٱهلٝـ ١عًـ ٢ايهؿـاض  ,جـا٤ت ٖـص ٙاٯٜـ ١يتدـرب بًػـ ١اؿحـٚ ١ايًـّٛ
ٚايتٛبٝذ عٔ ايكبس ايصات ٞيًهؿط.
ٚإش أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١بايًعٓ ١عً ٢ايهاؾط ٜٔإبتسأت ٖص ٙاٯ ١ٜبصَِٗ

بكٛي٘ تعاٍ شثِئْغََٔبز ٚشنطت اٯ ١ٜإٔ ايهؿط خػاض ٠يًٓؿؼ.
ٚؼتٌُ ٖص ٙاـػاضٚ ٠جٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚاـػاض ٗ ٠اؿٝا ٠ايسْٝا.
()1ايهؿـ ٚايبٝإ .305/1
()2غٛض ٠ايبكط.229 ٠
( )3ايكاذب بٔ عباز  /احملٝط ٗ ايًػ.483/2 ١
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ايثاْ : ٞاـػاض ٗ ٠اٯخط.٠
ايثايث  :ايعٓٛإ اؾاَع يًدػاض ٗ ٠ايسْٝا ٚاٯخطٚ ,٠ؾٜ ُٔٝعبس اهلل عً٢

ذطف  ,أٜ ٟعبس ٗ ٙذاٍ ايػطا ٤ز ٕٚايهطاٚ ٤ضز قٛي٘ تعاٍشخَغِشَ
اُذَُّْْٗب ًَآخِشَحَ رَُِيَ ىٌَُ اُْخُغْشَإُ أُُْجِنيُز(.)1
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭خري.
تطَ ٣ا ٖ ٞايٓػب ١بٌ اٯ ١ٜقبٌ ايػابكٖٚ ١ص ٙاٯ.١ٜ

اؾٛال إٕ قٛهلِ شهٌُُِثُنَب ؿُِْقٌز ؾطع إختٝاضِٖ ايهؿط ٚؾطا ِٗ٥٭ْؿػِٗ
باؾرٛز ,يصا جا٤ت اٯ ٗ ١ٜشات ايػٝام ٚاٱخباض عٔ إقطاضِٖ عً٢
ايهؿط ٚخػاضتِٗ يًٓؿأتٌ إ َٔ ٫تال ٚآَٔ َِٓٗ ,يكبس تبعٝض اٱّإ.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜبعس ايتاي ١ٝيتدرب عٔ قسّ ايهؿط عٓسِٖ بإؽاشِٖ ايعحٌ ٗ
أٜاّ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٚإش جا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١غكٛم ايهؿط ٚاؾرٛز بايكطإٓ ؾإ ٖص ٙاٯ١ٜ
شنطت نؿطِٖ ٚجرٛزِٖ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايكطإٓ,

ؾًصا أخربت عٔ ايػهب اٱهل ٞإتعسز ايٓاظٍ عً ِٗٝبكٛي٘ تعاٍ شكَجَبءًُا

ثِـَعَتٍ ػَََِ ؿَعَتٍز.
ٚأختتُت اٯ ١ٜايػابك ١بايًعٓ ١عً ٢ايهاؾط ,ٜٔأَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾأختتُت
باٱخباض عٔ ايعصال إٌٗ يًهؿاضٚ ,ؼتٌُ ايٓػب ١بٌ ايًعٓٚ ١ايعصال
ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايتػا ,ٟٚؾايًعٓ ١شاتٗا ٖ ٞايعصال إٌٗ.
ايثاْ :ٞايتبا ,ٜٔؾايًعٓ ١غري ايعصالٚ ,إضاز ٠ايعكال ا٭خطَٔ ٟٚ
ايعصال ,بُٓٝا ايًعٓ ٗ ١ايسْٝا.
ايثايث :ايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚج٘ ,بإٔ تهٖٓ ٕٛاى َاز ٠يٲيتكا,٤
()1غٛض ٠اؿخ .11
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َٚاز ٠يٲؾرتام بٌ ايًعٓٚ ١ايعصال إٌٗ.
ايطابع  :ايعُٚ ّٛاـكٛم إ ًل ٖٛٚ ,عً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ : ٍٚايًعٓ ١ؾطع ايعصال ٚجع.َ٘ٓ ٤
ايثاْ : ١ٝايعصال إٌٗ جع َٔ ٤ايًعٓ ١ايسا ١ُ٥ايٓاظي ١عً ٢ايهؿاض ,يصا ٫
ٜٓاٍ ايعصال إ ٫ايهؿاض.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث ٚايطابع بؿعبت ,٘ٝيٛجٛز َاز ٠اٱيتكا ٤بٌ ايًعٓ١
ٚايعصال ا٭يٚ ,ِٝنٌ َٓٗا َٔ َكازٜل ايػهب اٱهلَٚ ,ٞاز ٠يٲؾرتام
٭ٕ ايًعٓ ١تػبل ايعصالٖٚ ,صا ّٓ ٫ع َٔ ايتساخٌ بُٗٓٝا ٚتؿطع أذسُٖا

عٔ اٯخط ,قاٍ تعاٍشإَِّٕ اَُِّوَ َُؼََٖ اٌَُْبكِشَِّٖ ًَؤَػَذَّ َُيُْْ عَؼِريًاز(.)1

ٚتتعًل ٖص ٙاٯٚ ١ٜاييت قبًٗا ٚاييت بعسٖا بايص ٜٔتًكٛا ايكطإٓ بايكسٚز
ٚاؾرٛزٚ ,جا٤ت نُٔ شنط ْعِ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا ,ٌٝ٥إش تصنط
اٯ ١ٜف ٤ٞايهتال  ٖٛٚايكطإٓ هلِٚ ,أْ٘ َكسم ٕا َعِٗ َٔ ايتٛضا٠
ٚاٱل.ٌٝ
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتدرب عٔ نؿطِٖ بايكطإٓ َع أْ٘ نتال أْعي٘ اهلل عع
ٚجٌ ,٭ْ٘ ْعٍ عًْ ٢يب َٔ غريِٖٚ ,جا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيبٝإ تٛج٘
ايسع ٠ٛهلِ بايتكسٜل بايكطإٓٚ ,اٱخباض بٛجٛز َٔ وثِٗ عًٜٚ ,٘ٝسعِٖٛ
إٍ اٱّإ ب٘ بإعتباض ٙنتاباّ ْاظ َٔ ّ٫عٓس اهللٚ ,يهِٓٗ أجابٛا عكط إّاِْٗ
َا أْعي٘ اهلل عع ٚجٌ عً ِٗٝأ ٟايتٛضاٜٚ ,٠هؿطَ ٕٚا بعس َٔ ٙايتٓع. ٌٜ
َ َٔٚكازٜل اٱعحاظ ٗ ايكطإٓ إٔ آٜات٘ ؼكط ايص ٜٔتٓعٍ بِٗ ايًعٓ١

ايعصال َٔ اهلل بًرا أعُاهلِ ,يٝؼ أؾداق٘  ,قاٍ تعاٍشؤَالَ َُؼْنَخُ اَُِّوِ
ػَََِ اُظَّبُِِٔنيَز(.)2
()1غٛض ٠ا٭ذعال .64
()2غٛضٖٛ ٠ز .18
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 ٗٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايَ ١ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚإشا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل قايٛا أَْ َٔ٪ا أْعٍ عًٓٝا
ٜٚهؿطَ ٕٚا ٚضا ٙ٤ب٦ػُا إؾرتٚا ب٘ أْؿػِٗ.
ايثاْ : ٞقايٛا َْ َٔ٪ا أْعٍ عًٓٝا ٜٚهؿطَ ٕٚا ٚضاٚ ٙ٤يًهاؾط ٜٔعصال
ٌَٗ.
ايثايث  :إٔ ٜهؿطٚا َا أْعٍ اهلل  ٖٛٚاؿل َكسقاّ ٕا َعِٗ.
ايطابع  :إٔ ٜٓعٍ اهلل َٔ ؾهً٘ عًٜ َٔ ٢ؿا َٔ ٤عباز ٙؾًِ تكتً ٕٛأْبٝا٤
اهلل.
اـاَؼ  :ؾباٚ٤ا بػهب عً ٢غهب  ٖٛٚاؿل.
ايػازؽ ٚ :يًهاؾط ٜٔعصال ٌَٗ قٌ ؾًِ تكتً ٕٛأْبٝا ٤اهلل.
ايػابع ٚ :يًهاؾط ٜٔعصال ٌَٗ إٕ نٓتِ َ.ٌَٓ٪
ايثاْ : ١ٝأخربت اٯ ١ٜايتاي ١ٝعٔ تبعٝض ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتال اٱّإ,
ٚإع ِْٗ٬ذكط إّاِْٗ غكٛم َا أْعٍ اهلل عًٚ ِٗٝتطى َا ْعٍ َٔ بعس,ٙ
ٜٚسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢عسّ إّاِْٗ بٓب ٠ٛقُس ٭ْٗا خاُ ١ايٓبٛات.
ايثايثٜ : ١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٚجٛل ايتكسٜل بايتٓعٚ ٌٜايهتب
ايػُا ١ٜٚعً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع.ٞ
ايطابع : ١اؾرٛز بٓع ٍٚايكطإٓ

تعاٍش ئْغََٔب اشْزَشًَْا ثِوِ ؤَٗلُغَيُْْز.
ثِ

ًِ يًٓؿؼ ٚإنطاض بٗا يكٛي٘

اـاَػ : ١ايتٓع ٌٜذل ٗ شات٘ ٚأ طَٓٚ ٙاؾع٘ ٗ ايٓؿأتٌٚ ,اؾرٛز ب٘
تؿٜٛت يًُٓؿع ١عٔ ايٓؿؼ ٚغبب يٓع ٍٚايػهب اٱهل ٞباؾاذس ٚايهاؾط
ب٘ ,يٝؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ عظَٓ ِٝعي ١ايكطإٓ ٚيع ّٚايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يكاْ ٗ ٕٛاٱضاز ٠ايته ٖٛٚ , ١ٜٝٓٛإٔ ايكطإٓ ٫
ٜٓعٍ إ ٫عًْ ٢يب.
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ايػازغ : ١جا ٤ايصّ ٗ آ ١ٜايبرث عً ٢ايهؿط بٓع ٍٚايكطإٓشثِئْغََٔب اشْزَشًَْا
ثِوِ ؤَٗلُغَيُْْز ,ؾهٝـ ٜه ٕٛايعصال عً ٢قتٌ ا٭ْبٝا.٤
ايػابع : ١قس ٜك ٍٛقا ٌ٥إٕ ايصٜ ٜٔكتً ٕٛا٭ْبٝاٜ ٤هؿط ٕٚبايتٓعَٔ ٌٜ
بال ا٭ٚي ١ٜٛايك ع ١ٝؾًُاشا جاْ ٤ع ٍٚايكطإٓ بعس قتٌ ا٭ْبٝاٚ , ٤اؾٛال
َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚايكطإٓ ضٓ َٔ ١عٓس اهلل.
ايثاْ َٔ : ٞايً ـ اٱهل ٞإٔ ايصْب ايعظ ِٝيًؿطز ٚاؾُاع ٫ ١وحب
عِٓٗ ايبؿاضات ٚاٱْصاضات ٚايسع ٠ٛإٍ اٱغ.ّ٬
ايثايث  َٔ :خكا٥ل خ٬ؾ ١اٱْػإ ٗ ا٭ضض تٛاي ٞاؿحخ عً٘ٝ
بًع ّٚعباز ٠اهللٚ ,ايتكسٜل با٭ْبٝا.٤
ايطابع  :ايسْٝا ٖ ٞزاض ايتٛبٚ ١اٱْاب َٔٚ , ١اٯٜات ؾٗٝا إٔ اهلل عع ٚجٌ
 ٧ٜٝٗأغبال اٱغتػؿاض ٜٚكطل ايٓاؽ ي٘.

إعجبز اٌَت

تعترب اٯَ ١ٜسضغ ١عكا٥سٚ ١ٜتأضىٚ ١ٝب٬غٚ ,١ٝتبٌ غ ٤ٛغطٜطٚ ٠غري٠

ايص ٜٔجرسٚا بايكطإٓ ٚتظٗط غًب ١آؾ ١اؿػس ٚايظًِ عً ٢اختٝاضِٖٚ ,نٝـ
اِْٗ خػطٚا نٌ ؾ ٤ٞبػبب ايظًِ ٚايتعسٚ ,ٟنُا جاَٛ ٤نٛع اٯ١ٜ
بايصّ ايؿسٜس هلِ ؾاْ٘ ٜتهُٔ إنطاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٔ
ايٓب ٠ٛؾهٌ عظ َٔ ِٝعٓس اهلل تعاٍ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜغًب ١اهلٚ ٣ٛايٓؿؼ ايؿٗ ١ٜٛعٓس ايهؿاض.
ٚؾٗٝا إذتحاد ٜ٫طق ٢إي ٘ٝايعكٌ اٱْػاْ ,ٞإش أْٗا تٓعت إختٝاض ايهؿط
بأْ٘ تهٝٝع ٚبٝع يًٓؿؼ بثُٔ غؼٚ ,إْعساّ ايػ ٝط ٠ايؿدك ١ٝعًٗٝا,
يكريٚضتٗا ترتزَ ٗ ٣ػايو ايه٬يٚ ١ايػٛا ١ٜإٍ ذٝث اٱقاَ ١ايساٗ ١ُ٥
اؾر.ِٝ
ٚجا ٤يؿظ(ٌَٗ) قؿَ ١تعًك ١بايعصالٚ ,وتٌُ ٚجٖٛاّ:
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ا٭ : ٍٚإضاز ٠شات ايعصال ٚأْ٘ بصات٘ ٌَٗ بهٝؿٝت٘.
ايثاْ : ٞتعًل ايٛقـ باؿاٍ ٚإضاز ٠احملٌ ,ؾايعصال ٌَٗ مل ٜكع عً,٘ٝ
٭ْ٘ ٜكع ٖٔ ٜعكٌ.
ايثايث  :إعٓ ٢ا٭عِ اؾاَع يً طؾٌ َعاّ يصات ايعصال ٚايصٜ ٟٴعصل.
ايطابع َ :ا ٜرتؾس عٔ ٖصا ايعصال َٔ اؾساٍ ٚايًٚ ّٛايصّ بٌ أٌٖ

ايٓاض ٚذك ٍٛايتربأ إتبازٍ ب ,ِٗٓٝقاٍ تعاٍشإِرْ رَجَشَّؤَ اَُّزَِّٖ ارُّجِؼٌُا ِْٖٓ

اَُّزَِّٖ ارَّجَؼٌُا....ز( َ٘ٓٚ ,)1اـع ٟايصًٜ ٟرل ايهؿاض بٌ اـ٥٬ل ّٜٛ
ايكٝاَ.١
اـاَؼ َ َٔ :كازٜل ايعصال ا٭خط ٟٚايصٍ ٚاـع ٟيًهؿاض ٗ اؿٝا٠
ايسْٝا.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ,ٙٛتعسزٖا َٔ َكازٜل ٚإط٬م
قؿ )ٌَٗ(١يعصال أٌٖ ايٓاض.
 ٌٖٚآ ١ٜايبرث َٔ أؾطاز ايٛج٘ اـاَؼ أع ٙ٬اؾٛال ْعِ ,ؾإْٗا
تتهُٔ ايتٛبٝذ ٚايصّ ٚاـع ٟيًهؿاض ايص ٜٔهرس ٕٚبايتٛذٝسٜٚ ,كطٕٚ
عً ٢ايؿطى باهلل َٚؿاٖ ِٝايه٬ي.١
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜإٔ يػ ١ايصّ ؾٗٝا زع ٠ٛيًٗساٚ ١ٜايك٬ح َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ٖ : ٍٚسا ١ٜايهؿاض ٚجصبِٗ يٲغ ّ٬ببٝإ قبس اٱقاَـ ١عًـ ٢ايهؿـط,
ٚا٭نطاض إرتؾر ١عٓ٘.
ايثــاْ : ٞزعــ ٠ٛأٖــٌ ايهتــال إٍ إ جتٓــال ْكــط ٠ايهؿــاض ٗ قــاضبتِٗ
يٲغ ,ّ٬نُا ٗ ظذـ جٛٝف ايهؿط َٔ قطٜـ عً ٢إػًٌُ ٗ إس.١ٜٓ

()1غٛض ٠ايبكط.166 ٠
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ايثايث  :زع ٠ٛا٭تباع ٚإػتهعؿٌ َٔ إؿطنٌ يًتدً ٞعٔ ض٩غا,ِٗ٥
قبٌ اٱنطاض إٍ ترب ٤نٌ ططف َِٓٗ َٔ اٯخط عٓـس ضٜ٩ـ ١ايعـصال إٗـٌ
ايص ٟتصنط ٙاٯ ١ٜأع.ٙ٬
ايطابع  :تبعث اٯ ١ٜايػهْ ٗ ١ٓٝؿٛؽ إػًٌُ ؿػٔ إختٝاضِٖٚ ,ا٭َٔ
عً ٢غ ١َ٬عاقبتِٗ.

ًميٌٖ ؤٕ ٗغِٔ ىزه آّخ آّخ (بئسوب إشرتوا بو) ًمل ّشد ىزا اُِلظ

يف اُوشإٓ إال يف ىزه آّخ ً ،هذ ًسد ُلظ (ثئغٔب) يف اُوشإٓ صالس ٓشاد
إدذاىب ثؼذ صالس آّبدً ،آّخ اُجذش ىِ اٌُدْذح يف اُوشإٓ اُ ي رجذؤ
ثِلظ(ثئغٔب) (.)1

اٌَت سالح

ٗ اٯ ١ٜؾؿا ٤يكسٚض إَٛٚ ٌَٓ٪عظ ١هلِ ببٝإ اـػاضَ ٠ا ٜسؾع مثٓ ّا

يًهؿط ٚاْ٘ َع قبر٘ َٚا ؾ َٔ ٘ٝا٫ش ٣ؾاْ٘ ٜؿرت ٣غػاض ٠ايساضٚ ,ٜٔتسعٛ
اٯ ١ٜايٓاؽ اٍ اّ٫إ ٚػعٌ إػًٌُ ٜؿهط ٕٚؾهٌ اهلل تعاٍ بايٓبَٚ ٠ٛا
ٗ اٯ َٔ ١ٜؾس ٠ايٛعٝس ؽؿٝـ َطنب عٔ إ.ٌَٓ٪
 ٗٚاٯ ١ٜتبهٝت مسا ٟٚيًهاؾطٜٓ ٜٔؿص إٍ َٓتسٜاتِٗ ْٚؿٛغِٗ,
ٚهعًِٗ ٜتسبط ٗ ٕٚأذٛاهلِ ٜٚسضن ٕٛغَ ٤ٛا أقسَٛا عً ٖٞٚ ,٘ٝذح١
زا ١ُ٥ت ٌ عً ِٗٝنًُا تٖ٬ا َػًِ أَ ٚػًَُ ١ع َ٬ظََ ١عاْٗٝا هلِ ٗ
خًٛاتِٗ.
ٚتًو آ َٔ ١ٜإعحاظ ايكطإٓ بإٔ تبكَ ٢هاَ ٘ٓٝايكسغ ٗ ١ٝايٓؿؼ اٱْػاْ١ٝ
يتهَ ٕٛسضغَ ١كاذبٚ ١قسٜكاّ زاُ٥اّ ٜٓكس باهلساٚ ١ٜاٱّإ ْٚبص ايهؿط

ٚايؿحٛض ٚايعكٝإ َٔ ٖٛٚ ,عَُٛات قٛي٘ تعاٍشإَِّٕ ىَزَا اُْوُشْإَٓ
()1غٛض ٠ايبكط ,90 ٠ايبكط ,93 ٠ا٭عطاف .150
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َّيْذُِ َُِِّزِِ ىَِِ ؤَهٌَُّْز(ٚ ,)1ؾ ٘ٝزع ٠ٛيت ٠ٚ٬ايكطإٓٚ ,ايعٌُ بأذهاَ٘
ٚايػٓٔ اييت ٜتهُٓٗا ٚػً ٞأ ط ْٚؿع ت ٠ٚ٬اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝأ ٓاٚ ٤بعس إْكها٤
ايت ٠ٚ٬بإغترهاضٖا عٓس اهلِ بايؿعٌ ,بإتٝإ ايؿعٌ اؿػٔ ٚإجتٓال
ايكبٝس.

هفهىم اٌَت

جا ٤ايً ٗ ّٛاٯ ١ٜإٍ ؾ ط َٔ أٌٖ ايهتال ناْٛا هازي ٕٛايهؿاض

ٜٚػتؿتر ٕٛعًٜٚ ِٗٝت ًع ٕٛاٍ بعث ١ايطغ ٍٛا٭نطّ قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ

يًٓحا َٔ ٠تعس ًِ ٚ ٟايهؿاضٚ ,يهِٓٗ اختاضٚا ايه٬ي١

ٚايهؿط عٓسَا عًُٛا اْ٘ مل ٜبعث َٔ ب َٔٚ ِٗٓٝق.َِٗٛ
يكس إعتاز بٓ ٛإغطا ٌٝ٥عً ٢تٛاي ٞايٓعِ ْٚعٚهلا َٔ عٓس اهلل َع تعسز
ا٭ْبٝاٚ ,٤إغتكربٛا ٖص ٙاـكٛق ١ٝإغتكراباّ خاط٦اّ بايظٔ إٔ خامت
ا٭ْبٝا٫ ٤بس ٚإٔ ٜه.َِٗٓ ٕٛ
ٚيعً٘ َٔ ايترطٜـ ايص ٟأقسّ عً ٘ٝبعهِٗ ٚإٔ تػٝري قؿات٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓسِٖ مل ٜٓركط با٭ٚقاف ايؿدك ١ٝبٌ تعًل بإزعاِٗ٥
أْ٘ غٝه َٔ ٕٛبين إغطا , ٌٝ٥بًرا نرب ٣نً ٖٞٚ ١ٝإٔ بعثت٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إَتساز يبعثَٛ ١غٚ ٢عٝػ ٢عًُٗٝا ايػٚ ,ّ٬ؾاتِٗ إ ٖصا
اٱَتساز ٜ ٫عين بايهطٚض ٠إٔ ٜهْ ٕٛيب آخط ايعَإ َِٓٗ ,بٌ إٕ اؿاج١
اٱْػاْ ١ٝايعاَ ١تكته ٞإٔ ٜه َٔ ٕٛغريِٖ ٚإٔ هصبِٗ طٛعاّ إٍ
اٱغّٓٚ ,ّ٬عِٗ َٔ ؼطٜـ آخط ايهتب ايػُا ١ٜٚأ ٚتبس ٌٜا٭ذهاّٗٚ ,
ايتٓعٌٜشالَ ُّغْإٍَُ ػََّٔب َّلْؼََُ ًَىُْْ ُّغْإٌََُُٕز(.)2

ٚتٓٗ ٢اٯ ١ٜعٔ ايطز عً ٢ا٭ْبٝاٚ ,٤تسع ٛإٍ ايتػً ِٝباٯٜات ٚإنطاّ َٔ
()1غٛض ٠ا٭غطا.9 ٤
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.23 ٤
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أنطَ٘ اهلل عع ٚجٌٚ ,اٱْكٝاز يًٛذٚ ٞايتٓعٚ ,ٌٜإتباع  ٠٫ٚا٭َط ايصٜٔ
وهَُ ٕٛا أْعٍ اهلل ٚإجتٓال ايعصال ايؿسٜس ايصٜٓ ٟتظط ايهاؾطٜٔ
ٚاؾاذس ٜٔبايٓبٛات َٚا تتهُٓ٘ َٔ ايبؿاضات ٚا٭ذهاّ ٚايػٓٔ ,قاٍ

تعاٍشًَارَّجِؼٌُا ؤَدْغََٖ َٓب ؤُْٗضٍَِ إٌَُُِْْْْ ِْٖٓ سَثٌُِّْْز(.)1
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚبٝإ َػأي ٖٞٚ ١بٝع ايهاؾط ْؿػ٘ ٚإيكاٖ٩ا ٗ ايتًٗهٚ ١ايهطض
بإختٝاض ٙايهؿط ٚاؾرٛز.
ايثاْ :١ٝزع ٠ٛايٓاؽ يًٓحا َٔ ٠ايعصال ا٭خطٚ , ٟٚبٝإ قبس ايهؿط َٚا
هًب٘ عً ٢قاذب٘ َٔ ا٭شٚ , ٣يٝؼ َٔ أش ٗ ٣ايسْٝا أؾس َٔ َكاذب١
ايًعٓ ١اٱهل ١ٝيٲْػإَٚ ,ا ٜرتؾس عٓٗا َٔ اـػطإ إبٌ ٗ ايسْٝا
ٚاٯخط.٠
ايثايثٖ :١ص ٙاٯَ َٔ ١ٜكازٜل زع ٠ٛايٓاؽ يًتٛبٚ ١اٱْابٚ ١اٱبتعاز عٔ
أغبال ايًعٔ ٚاي طز َٔ ضٓ ١اهلل عع ٚجٌ.
ؾحا ٤شّ ايهؿاض ٚإخباضِٖ عُا ؿكِٗ َٔ ايًعٔ ٚاي طز َٔ ضٓ ١اهلل
يسعٛتِٗ يًك٬ح ٚاٱق٬حٚ ,جعٌ ْؿٛغِٗ تٓؿط َٔ اٱقاَ ١عً٢

اؾرٛز ,قاٍ تعاٍشإِْٕ اٌَُْبكِشًَُٕ إِالَّ كِِ ؿُشًُسٍز(.)2

ايطابع :١ايثٓاٚ ٤إسح عً ٢إػًٌُ ٭ِْٗ إؾرتٚا َطنا ٠اهلل تعاٍٚ ,ؾ٘ٝ
زع ٠ٛاٍ ايٓاؽ ْٝعاّ يٲقتسا ٤بِٗ ٚإختٝاض اٱّإٚ ,ايكرب عً ٢ا٭ش٣

ٗ جٓب اهلل ,قاٍ تعاٍشًَإِْٕ رَصْجِشًُا ًَرَزَّوٌُا كَئَِّٕ رَُِيَ ِْٖٓ ػَضِّْ اُْإٌُُٓسِز(.)3

()1غٛض ٠ايعَط .55
()2غٛض ٠إًو .20
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .186
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اـاَػ :١جا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾًُ ١اـرب ١ٜيتهَٛ ٕٛعظٚ ١عرب ٠يًٓاؽ
ْٝعآَّٚ ,اغب ١يًتسبط ٗ آٜات اهلل.
ايػازغ :١زع ٠ٛايٓاؽ يًتسبط ٗ َعحعات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٚا جا ٤ب٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايػابع :١بٝإ قاْ ٕٛابت  ٖٛٚإ ايهؿط بػٚ ًِ ٚ ٞتعسٹ  ٗٚ ,ايبػٞ
إصنٛض ٗ اٯٚ ١ٜج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبػ ًِ ٚ ٞايهؿاض عً ٢أْؿػِٗ عً ٢م ٛاـكٛم ٚايتع.ٌٝ
ايثاْ :ٞبػ ٞايص ٟىتاض ايهؿط عًْ ٢ؿػ٘ ٚعٝاي٘ ٭ْ٘ ٜسع ِٖٛاٍ ايهؿط
ٚاٱقاَ ١عً.٘ٝ
ايثايث:

ًِ ايهاؾط يصضٜت٘ بإٔ ٜط  ٕٛعٓ٘ ايهؿط ٚايه٬ي , ١إ٭ إٔ

ٜٗس ِٜٗاهلل.
ايطابعٚ ًِ :بػ ٞايهاؾط عًْ ٢ؿػ٘ ٚعٝاي٘ ٚشضٜت٘ ٚايٓاؽ ْٝعاّ.
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭خري ؾإ ايهؿط قبٝس شاتاّ ٚعطناّٚ ,ؾ٘ٝ

ًِ يًٓؿؼ

ٚايػري إٛجٛز ٚإعس َٔ ٖٛٚ ,ّٚأغبال ْع ٍٚايًعٓ ١بايهؿاضٚ ,ططزِٖ عٔ ضٓ١
اهلل.

ايثآَ :١شّ اؾاذس ٜٔبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٜٔناْٛا
ٜٓتظطْ ٕٚبٛت٘ ٜٚتٛعس ٕٚايص ٜٔنؿطٚا بٗا ,ؾًُا بعث ظَإ َٔ غريِٖ
نؿطٚا بَ٘ ,ع إٔ إختٝاض ٙيًٓب ٠ٛؾهٌ َٔ اهلل عع ٚجٌ ٚضٓ ١ب٘ ٚبايٓاؽ

ْٝعاّ ,قاٍ تعاٍشًًََبٌُٗا ِْٖٓ هَجَُْ َّغْزَلْزِذٌَُٕ ػَََِ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاز(.)1

ايتاغع :١بٝإ قاْ ٕٛابت  ٖٛٚيٝؼ يًٓاؽ إ ٜطزٚا أَط اهلل عع ٚجٌ,
بٌ عً ِٗٝايتػًَ ِٝا أَط ب٘ َٚا تؿهٌ ب٘ غبراْ٘  ,قاٍ تعاٍ .
ايعاؾطْ :٠ع ٍٚايكطإٓ ؾهٌ َٔ عٓس اهلل خل ب٘ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبٛاغ ت٘ إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّ.
()1غٛض ٠ايبكط.89 ٠
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اؿاز ١ٜعؿط :٠شنط ؾهٌ اهلل بٓع ٍٚايكطإٓ زع ٠ٛيًٓاؽ يعسّ ايتؿطٜط
بٓعُ ١ايتٓع. ٌٜ
ٜٚتحً ٢عسّ ايتؿطٜط بايتكسٜل باٯٜات ٚإعحعات اييت جا ٤بٗا ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثاْ ١ٝعؿطْ :٠ع ٍٚايعصال اٱهل ٞبايهؿاض عً ٢مَ ٛتعسز َٚطنب َٔ
ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚايػهب اٱهل ٞايصٜ ٟأت ٞبػبب ايهؿط بآٜات ايتٓعَٚ ,ٌٜا ٗ
ايكطإٓ َٔ ايس ٌ٥٫اييت تسٍ عًْ ٢عٚي٘ َٔ عٓس اهلل.
ايثاْ :ٞف ٤ٞايػهب اٱهل ٞعً ٢أضبال اؾرٛز ٚايهؿط بٓب ٠ٛقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ٕ ايكطإٓ ْعٍ عًٚ ,٘ٝمل ٜٓعٍ عً ٢غرئٖ ٙ

ٜٚ ٣ٜٛٗطٜس ايٓاؽ  ٗٚ ,ايتٓع ٌٜشٌَُْالَ ُٗضٍَِّ ىَزَا اُْوُشْإُٓ ػَََِ سٍَََُ ِْٖٓ
اُْوَشَّْزَِْْٖ ػَظٍِْْز (.)1

ايثايث ١عؿط :٠ايسْٝا زاض إَترإ ٚبَ َٔٚ ,٤٬كازٜل اٱَترإ
ٚاٱختباض ؾٗٝا يع ّٚايتكسٜل با٭ْبٝاٚ ٤إطغًٌ ٚ ,عسّ اؾرٛز بٓبٛتِٗ,
أ ٚايكسٚز عٔ أؾداقِٗ.
ايطابع ١عؿط :٠إختٝاض ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًٓب ٠ٛخري
قضٚ ,آ َٔ ١ٜآٜات اهلل هب عً ٢ايٓاؽ تًكٗٝا بايؿهطٚ َٔٚ ,جٙٛ
ايؿهط ايتكسٜل بٓبٛت٘.
اـاَػ ١عؿط :٠مل ٜكـ جعاٚ ٤عكٛب ١ايهؿاض عٓس ايًعْٓٚ ١ع ٍٚايػهب
اٱهل ٞإتعسز ,بٌ ٜؿٌُ خًٛزِٖ بايعصال ا٭يٚ ,ِٝأٜٗا أؾس.
اؾٛال ٖ ٛا٭خري يصا أختتُت اٯ ١ٜايهطّ ١ب٘ يبٝإ ؾس ٠عكٛب ١ايهؿاض.
ايػازغ ١عؿط :٠مل تكٌ اٯ" ١ٜؾباٚ٤ا بػهب عً ٢غهب ٚهلِ عصال
أي "ِٝبٌ قايت (ٚيًهاؾط ٜٔعصال أيٚ ,)ِٝؾٚ ٘ٝج ٙٛقتًُ:١
( )1غٛض ٠ايعخطف .31
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ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايص ٜٔنؿطٚا ٚجرسٚا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإٔ بٌ َٛنٛع أ ٍٚاٯَٛٚ ١ٜنٛع آخطٖا ٚاذس.
ايثاْ :ٞإضاز ٠ايهؿاض ايٚ ,ٌٝٓ ٛأَا خاُ ١اٯ ١ٜؾتتعًل َٛنٛع آخط غري
َٛنٛع أٚهلا.
ايثايث  :بٌ َٛنٛع أ ٍٚاٯٚ ١ٜاٱط٬م ٗ آخطٖا ,خكٛم ٚعُّٛ
َ ًل.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايث َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚخاُ ١اٯ ١ٜأعِ ٗ َٛنٛعٗا َٔ أٚهلا ,إش جا ٤أ ٍٚاٯ ١ٜبصّ
ايص ٜٔنؿطٚا بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,أَا خاُتٗا ؾتتعًل
بايهؿاض ْٝعاّ.
ايثاْ : ٞايعصال إٌٗ أعِ َٔ ايػهب اٱهل.ٞ
ايثايث  :وٌ ايػهب اٱهل ٞبايهؿاض ٗ ايسْٝا ,أَا ايعصال إٌٗ ؾٗٗ ٛ
اٯخط , ٠ؾٝؿٌُ زخ ٍٛايهؿاض ايٓاض  ٖٛٚأؾس نطٚل ايعصال.
ايطابع  :نإٔ ْع ٍٚايػهب اٱهلَ ٞكسَ ١يًعصال إٌٗ ٚايًبث ايساِ٥
ٗ ايٓاضٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًهؿاض يًتدًل َٔ ايهؿط ٚايه٬يٚ ١اؾرٛز بٓب٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
اـاَؼ  :تتهُٔ خاُ ١اٯ ١ٜقٝػ ١ايٛعٝس ٚاٱْصاض.
ايػازؽ  :تٛنٝس إ٬ظَ ١بٌ غهب اهلل ٚايًبث ايسا ٗ ِ٥ايعصال ,قاٍ

تعاٍشًََْٖٓ َّذَِِْْ ػََِْْوِ ؿَعَجِِ كَوَذْ ىٌٍََز(.)1

ايػابع َٔ :إعحاظ ايكطإٓ ايبٝإ ايعكا٥سٚ ٟإقاَ ١اؿح ١عً ٢ايٓاؽ,
ؾحا ٤اٱخباض عٔ ايعصال إٌٗ يًهؿاض بعس بٝإ جرٛزِٖ بايتٓعَٚ ٌٜا ؾ٘ٝ
َٔ إعحعاتٚ ,بعس ذً ٍٛايػهب إتعسز عًٚ ِٗٝعسّ إْتؿاعِٗ َٔ ٖصٙ
اٯ ١ٜايهطّ ١اييت تتهُٔ ايتدٜٛـ ٚاٱْصاض  ,ؾُع ف ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١اؾًُ١
()1غٛض ٠ط٘ .81
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اـرب ١ٜؾاْٗا تتهُٔ قٝػ ١اٱْؿاٚ ٤ايسع ٠ٛاٍ ايتٛبٚ ١اٱْابٚ ١ايتكسٜل
بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚزخ ٍٛاٱغٚ ّ٬أزا ٤ايتهايٝـ
ايؿطع.١ٝ
ايثأَ :بٌ ايهؿط باهلل ايعظٚ ِٝايهؿط بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ عُٚ ّٛخكٛم َ ًل ,ؾحا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜإْصاضاّ ٚٚعٝساّ يًهؿاض
ْٝعاّ ٚإش ٚقؿت ٖص ٙاٯ ١ٜايعصال بأْ٘ ٌَٗ ,ؾإٕ آٜات أخط ٣أخربت

عٔ خًٛز ايهؿاض ٗ ايٓاض  ,قاٍ تعاٍشًَاَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ًًََزَّثٌُا ثِأَّبرِنَب ؤًَُُْئِيَ ؤَصْذَبةُ
اُنَّبسِز(.)1
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإبتسأت اٯ ١ٜبصّ ايهؿاضٚ ,تٛبٝدِٗ عً ٢غ ٤ٛاٱختٝاض.

ايثاْ : ١ٝاٱخباض عٔ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايسْٝا زاض إَترإ ٚبٚ ,٤٬ايتٓب٘ٝ
يًع ّٚذطم اٱْػإ ؾٗٝا عً ٢إختٝاض َا ؾ ٘ٝغَ٬ت٘ ٚلات٘ ٗ ايسْٝا
ٚاٯخط.٠
ايثايث :١تع  ٌٝايهؿاض ي ٛا٥ـ ايعكٌ ا٭غاغ ١ٝاييت تتُثٌ ٗ اٱغتحاب١
ٕا جا ٤ب٘ ا٭ْبٝا َٔ ٤عٓس اهلل.
ايطابع :١قرٝس إٔ ايؿطا َٔ ٤ا٭نسازٚ ,قس ٜطاز َٓ٘ ايبٝع َكابٌ
ايعٛض ,أ ٚزؾع ايعٛض ٭خص ايعٌ ,إ ٫إٔ ؾطا ٤ايٓؿؼ أَط خامٚ ,إٔ
ٚضز ٗ إتبا ٌٜٓإش أطًل إٚ َٔ٪ايهاؾطٜٚ ,عطف بايكط ١ٜٓؾإٜ َٔ٪ؿرتٟ

ْؿػ٘ ٚوؿظٗا ٜٚكْٗٛا جٗازاّ ٚطاع ١هلل تعاٍ ,قاٍ تعاٍ شًَِْٖٓ اُنَّبطِ

َْٖٓ َّشْشُِ َٗلْغَوُ اثْزِـَبءَ َٓشْظَبحِ اَُِّوِز(.)2

()1غٛض ٠ايتػابٔ .10
()2غٛض ٠ايبكط.207 ٠
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أَا ايهاؾط ؾاْ٘ باع ْؿػ٘ يكاَ ٤تاع قً ٗ ٌٝايسْٝاٚ ,إتباع اهلٚ ٣ٛايٓؿؼ
ايؿٗٚ ١ٜٛايبػٚ ٞايتعس.ٟ
اـاَػ :١بٝإ قاْ ٕٛابت  ٖٛٚإٔ ايهؿط خػاض ٠يًٓؿؼ.
ايػازغ : ١ايهؿط بػٚ ٞتعسٚ ,ضَ ٞبايٓؿؼ إٍ ايتًٗه.١
ايػابع : ١إقاَ ١اؿح ١عً ٢ايهؿاض ,٭ٕ ايهؿط بايتٓع ٌٜكايـ ؿهِ
ايعكٌ ,يصا ْعتت٘ اٯ ١ٜبأْ٘ بػ.ٞ
ايثآَْ : ١ع ٍٚايكطإٓ ْعُٚ ١ؾهٌ َٔ عٓس اهلل ,ؾٝحب عً ٢ايٓاؽ إٔ
ٜتًك ٙٛبايتكسٜل ٚايكبٚ ٍٛعسّ اؾرٛز ,يٝؿٛظٚا بايٓع ِٝايسا , ِ٥قاٍ

تعاٍشًََُٔخِشَحُ ؤًَْجَشُ دَسَََبدٍ ًَؤًَْجَشُ رَلْعِْالًز(.)1

ايتاغع : ١جا ٤شنط ايكطإٓ بإْ٘ َٔ ؾهٌ اهللٖ ,ا ٜسٍ عً ٢إٔ ؾهٌ اهلل
أعِ ٜٚؿٌُ ايٛذٚ ٞايػٓ ١ايٓب ١ٜٛباٱناؾ ١إٍ ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك١
ٕكاّ ذطف اؾط (ٜٓعٍ اهلل َٔ ؾهً٘) ايصٜ ٟؿٝس ايتبعٝض.
 ٗٚاٯ ١ٜز٫ي ١عً ٢إٔ َهاٌَ ايكطإٓ َٔ ؾهٌ اهللٜٚ ,ػت ٝع نٌ
إْػإ إٔ ٜعطف ٖص ٙاؿكٝك ١بايطجٛع إٍ ايكطإٓ ٚايتسبط ٗ َعاْٚ ٘ٝأذهاَ٘
ٚز٫٫ت٘.
ايعاؾط : ٠بٝإ قاْ ٕٛابت ٗ اٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ إختٝاض ايٓيب ٫
ٜه ٕٛإ َٔ ٫عٓس اهلل  ٖٛٚايص ٟأذاط عًُاّ بهٌ ؾٚ ,٧عً ٢ايٓاؽ ايطنا
ٚاٱْكٝاز ٚايتػًٚ ,ِٝيٝؼ هلِ أ ٚ٭ٖٛاَٛ ِٗ٥نٛعٖ ٗ ١ٝصا اٱختٝاض ,قاٍ

تعاٍشًَاَُِّوُ َّخْزَصُّ ثِشَدَْٔزِوِ َْٖٓ َّشَبءُز(.)2

اؿاز ١ٜعؿط :٠تتهُٔ اٯ ١ٜاٱؾاض ٠إٍ ْٛع َ٬ظَ ١بٌ نؿطِٖ بطغاي١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعسّ بعثت٘ َٔ بين إغطا,ٌٝ٥ؾُِٓٗ
َٔ إختاض ايهؿط ٭ٕ قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٝؼ َِٓٗ.
()1غٛض ٠ا٭غطا.21 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.105 ٠
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ايثاْ ١ٝعؿط :٠اٱْصاض َٔ ْع ٍٚايػهب اٱهل ٞإتعسز .
ايثايث ١عؿطْ :٠ع ٍٚايعصال ايؿسٜس بايهؿاض ٚ ,يبثِٗ ايسا ٗ ِ٥ايٓاض,

ٚؾٚ ٘ٝضزت آٜات نثريٚ ,٠عً ٢م ٛايٓل اؾً ,ٞقاٍ تعاٍشإَِّٕ اَُّزَِّٖ
ًَلَشًُا ِْٖٓ ؤَىَِْ اٌُِْزَبةِ ًَأُُْشْشًِِنيَ كِِ َٗبسِ ََيَنََّْز(.)1

ٜٚسٍ قٛي٘ تعاٍشثِئْغََٔب اشْزَشًَْا ثِوِ ؤَٗلُغَيُْْز ٗ َؿٗ َ٘ٛعً ٢ايثٓا ٤عً٢
إ ٌَٓ٪ايص ٜٔباعٛا أْؿػِٗ ٗ ايػع ٞبا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط
ٚاؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل.

اٌَت لطف

تبٌ اٯ ١ٜايسضج ١ايطؾٝع ١يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,إنطاّ

اهلل تعاٍ ي٘ بإختٝاض ٙيٓع ٍٚايٛذ ٞعً َٔ ٘ٝبٌ ايٓاؽٚ ,ؾ ٘ٝإَترإ ٚإبت٤٬
يبين إغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاّ ,بًع ّٚإتباع٘ ٭ٕ اهلل عع ٚجٌ إختاضٙ
يًتٓع.ٌٜ
ؾتكسٜل ٚإتباع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إِا ٖ ٛطاع ١هلل
ٚإْكٝاز ٭َطٚ ,ٙاهلل تعاٍ َٓع ٙعٔ ايعبثٚ ,تؿهٌ ٚأْعٍ ايكطإٓ عً ٘ٝلّ َٛا
ٚأَط بإتباع٘ ؾ٬بس َٔ ٚجٛز أَ ١تٓكطٚ ٙتتبع٘ٛٗ ٚ ,ض ٙعً ٢ايس ٜٔيتهٕٛ
خػاض ٠ايصٜ ٜٔهؿط ٕٚبٓبٛت٘ َطنب َٔ ١اـػاض ٗ ٠ايسْٝاٚ ,اـػاضٗ ٠
اٯخط.٠

ٖٚصا ايتعسز َٔ َكازٜل ٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍ شكَجَبءًُا ثِـَعَتٍ ػَََِ

ؿَعَتٍز .
يكس جا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١ايٛعٝس ايصٜ ٟتهُٔ اٱْصاض ٚاؿث عً٢
ايتساضى ٚاٱْاب ,١ؾكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ اٱْػإ ذطٜكاّ عً ٢زؾع ا٭ش٣
()1غٛض ٠ايب.6 ١ٓٝ
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ٚايهطض عٓٗا ,يتدرب اٯ ١ٜعٔ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايهؿط٪ٜز ٟإٍ خػاض ٠ايٓؿؼ
ع ً ٢م ٛايػايب ١ايهًٚ ,١ٝأْ٘ ٪ٜز ٟباٱْػإ إٍ ايعصال إٌٗ ايؿاٌَ ٗ
نطض ٙيًٓؿؼ ٚايبسٕ ٖا ٜعين إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ َٔ ايٓؿؼ ٗ اٯٚ ١ٜإٔ
إككٛز ٖ ٛايصات إطنب َٔ ١ايطٚح ٚايبسٕ.
ٚجا٤ت اٯٜات ا٭خط ٣يت٪نس خًٛز ايهؿاض ٗ اؾرٖٚ ,ِٝصا اـًٛز ٫
ٜه ٕٛبايٓؿؼ أ ٚاؾػس ٚذس ,ٙبٌ ٜؿًُُٗا َعاّ بعس إٔ ٜبعث ايٓاؽ َٔ
ايكبٛضٚ ,ت٪نس اٯ ١ٜعً ٢إٔ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ي ـ قض بايٓاؽ ْٝعاّ ٚأْٗا يٝػت خاق ١بك ١َٝٛأ ٚأَ ١ز ٕٚأخط.٣
يكس أْعٍ اهلل تعاٍ ايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يٓحا ٠ايٓ اؽ َٔ اؾٗايٚ ١ايه٬يٜ َٔٚ ,١هؿط بايكطإٓ طُعاّ ٗ ايسْٝا ٚظٜٓتٗا
ٚاؾاٚ ٙإٓاقب ؾكس خػط ايسْٝا ٚاٯخط. ٠
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ غؼ ٚقًٚ ١قبس ايعٛض ايص ٟإختاض ٙٚبس ّ٫عٔ
 ٫أ ٚجاٖاّٖ ٗٚ ,صا ايبٝإ ي ـ بايٓاؽ
اٱّإ غٛا ٤نإ ضٜاغ ١أ ٚأَٛا ّ
غٛا ٤ايص ٜٔشنطتِٗ اٯ ١ٜبايصّ ٚايتٛبٝذ أٚغريِٖٕ ,ا ؾٗٝا َٔ ايعرب٠
ٚإٛعظٚ ١ايسع٠ٛإٍ ايك٬ح ٚاهلساْٚ ١ٜبص ايهؿط ٚايه٬ي.١

إفبضبث اٌَت

تبٌ اٯ ١ٜيع ّٚايعٓا ١ٜبايٓؿؼٚ ,إنطاَٗا ٚعسّ جعًٗا عطن ١يًعصال,

ٚتٓٗ ٢عٔ ؾعٌ إكسَات اييت ت٪ز ٟبٗا إٍ اـًٛز ٗ اؾرٚ ,ِٝتصنط اٯ١ٜ
ذاٍ ايبٝع ٚايؿطا ٤يًٓؿؼ َ َٔ ٖٛٚكازٜل اٱَترإ ٚاٱبت ٗ ٤٬اؿٝا٠
ايسْٝا ٚإغطاض اٱختٝاض ٚايتهًٝـ ؾٗٝا.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜعْٛاّ يًٓاؽ ْٝعاّ ,أَا ايهؿاض ؾاْٗا ؼصضِٖ َٔ ايكا٤
ايٓؿؼ ٗ إٗايوٚ ,أَا إػًُ ٕٛؾتسع ِٖٛيًثبات عً ٢اٱّإ.
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ٚتتهُٔ ايبؿاض ٠هلِ بايػ َٔ ١َ٬خػاض ٠ايساضٚ ,ٜٔتٛج٘ اٯ ١ٜإٍ
ايٓاؽ ْٝعاّ ضغاي ٖٞٚ ١يع ّٚإنطاّ ايٓؿؼ ايصٜٓ ٟركط بإجتٓال ايهؿط
ٚايه٬ي.١
ٚتبٌ ايكبس ايصات ٞٱْهاض ْب ٠ٛقُس ٚأغبال ٖصا اٱْهاض َٗٓٚا إٔ ايٓيب
قُساّ يٝؼ َٔ بين إغطاٚ ,ٌٝ٥تسٍ ٗ َؿَٗٗٛا عً ٢ايثٓا ٤عً ٢إػًٌُ َٔ
غري ايعطل ايص ٜٔمل ٜتدًؿٛا عٔ زخ ٍٛاٱغ َٔ ّ٬ايؿطؽ ٚاهلٓٛز
ٚايطٚؽ ٚا٭ؾاضقٚ ١ايطَ ّٚع إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
غريِٖ.
 َٔٚاٯٜات اٱعحاظ ٗ ١ٜاٱغ ّ٬تأغٝؼ تكػ ِٝجسٜس يٮَِ عً٢

أغاؽ اٱْتُا ٤ايعكا٥س ,ٟإش ْعٍ قٛي٘ تعاٍ خ اباّ يًُػًٌُ شًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ
ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز

()1

ٗ ز٫ي ١عً ٢إٔ اٱْتُا ٤يٮَ ١بًرا

ايعكٝسٚ ٠ايٓ ل

بايؿٗازتٌ ٚيٝؼ اٱْتُا ٤ايك ٗ ,َٞٛذٌ جا ٤ايكطإٓ بصّ بعض غازات
قطٜـ ٭ِْٗ أقطٚا عً ٢ايهؿط ٚايه٬ي َِٗٓٚ ١أب ٛهلب عِ ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢قسم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل
تعاٍ.

الصلت بني أول وآخر اٌَت

إبتسأت اٯ ١ٜبًػ ١ايصّٚ ,بٓٝت قاْْٛاّ ابتاّ ٖٛٚ ,إٔ مثٔ ايهؿط نٝاع
ٚخػاض ٠ايٓؿؼ ٚتعطنٗا يًعصال ا٭ي.ِٝ
ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ ايٓؿؼ ضٖٚ ١ٓٝأَاْ ١عٓس قاذبٗا ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا يتًكٞ
اؾعا ٗ ٤اٯخط ٠عػب َا ىتاض َٔ ٙايؿعٌ ,ؾإ إختاض اٱّإ باهلل
ٚايتكسٜل بايٓبٚ ٠ٛايتٓعً َ ٌٜكاّ ؾكس ذؿظٗا ٚقاْٗا ٗ ايٓؿأتٌ.
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ٚإٕ إختاض اؾرٛز ٚايهؿط ؾاْ٘ أًٖو ْؿػ٘ ,يته ٕٛعاقبت٘ ايٓاضٚ ,إطاز
َٔ ايٓؿؼ ٗ إكاّ ايصات ٚفُع ايطٚح ٚايبسٕ ,ؾٜ ٬عين قٛي٘ تعاٍ

شثِئْغََٔب اشْزَشًَْا ثِوِ ؤَٗلُغَيُْْز ايتعسز ٚإػاٜط ٠بٌ ايص ٜٔإؾرتٚا ٚبٌ أْؿػِٗ ,بٌ
جا٤ت اٯ ١ٜيبٝإ أ ط ٚٚقع ايؿعٌ ايػ ٧عً ٢قاذب٘.

يكس جا٤ت اٯ ١ٜبًؿظ (ب٦ؼ) يبٝإ قبس ايثُٔ ايص ٟباعٛا بِٗ
أْؿػِٗٚ ,إختٝاض ايهؿط بايكطإٓٚ ,بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ؿب ايسْٝا ٚاؾاٚ ,ٙايتهاغٌ عٔ ايعبازات ٚايؿطا٥ض عٓاز ّا
ٚذػساّ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜٚسٍ عً ٘ٝبٝإ عً١

نؿطِٖ بكٛي٘ تعاٍ شثَـًْْبز .

ٚمل ٜٓركط َٛنٛع ؾطا ٤ا٭ْؿؼ بايهؿط ٚايه٬ي ,١بٌ جا ٤عً ٢ايهس
َٓ٘ ٗ ايؿعٌٚ ,ا٭ ط ٚايعاقبٚ , ١جا ٤ايكطإٓ بايثٓا ٤عً ٢ؾطٜل َٔ أٌٖ

ايهتال  َٕٛٓ٪ٜباهلل عع ٚجٌ ٚبٓع ٍٚايكطإٓ  ,قاٍ تعاٍشخَبشِؼِنيَ َُِِّوِ الَ

َّشْزَشًَُٕ ثِأَّبدِ اَُِّوِ صََٔنًب هَِِْالًز(.)1
ٚتسع ٛاٯ ١ٜايٓاؽ إٍ اٱْكٝاز إٍ أٚاَط اهلل عع ٚجٌٚ ,تتهُٔ اٱخباض
عٔ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ اـري ؾُٝا إختاض ٙاهلل عع ٚجٌ ,ؾًٝؼ يًٓاؽ أ ٚأٌٖ
ًَ َِٗٓ ١إٔ ٜكٝسٚا إّاِْٗ غطٚد ايٓيب َٔ ب.ِٗٓٝ
ٚجا٤ت اٯ ١ٜبصنط تعسز ٚج ٙٛايػهب عً ٢ايهؿاض ٚأْ٘ غهب َطنب
بػبب غ ٤ٛؾعًِٗ ٜأت ٞشنطٖا ٗ ايتؿػريٚ َٔٚ ,جٖٗٛا أٜهاّ بًرا ْظِ
اٯ ١ٜأِْٗ اغتركٛا ايػهب َٔ عٓس اهلل ٭َٛض:
ا٭ :ٍٚقً ١ايثُٔ ٚايعطض ايص ٟباعٛا ب٘ أْؿػَِٗ ِٖٚ ,أَٛض ٕٚعؿظٗا
ٚتعاٖسٖا باٱّإ ٚايتك.٣ٛ
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ايثاْ :ٞنؿطِٖ بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚجٌٜٚ ,سٍ تٛج٘ ايصّ
ٚايٛعٝس يًص ٜٔنؿطٚا بٓع ٍٚايكطإٓ عً ٢اؿح ١ايصات ١ٝي٘ ٚإَت٬ن٘ أغبال
ايتكسٜل ب٘ َٔ قبٌ ايٓاؽٚ ,عسّ إَهإ اٱعتصاض عٔ اؾرٛز ب٘ بعسّ
ٚجٛز ايسي ٌٝعً ٢قسم ْعٚي٘ٚ ,ايكطإٓ بصات٘ ٜثبت إعحاظٜٚ ,ٙسع ٛإٍ
تكسٜك٘.
ايثايث :بٝإ عً ١ايهؿط ٚاؾرٛز بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل ٖٞٚ ,اؿػس
ٚايظًِ ٚايتعسٚ ٟايبػ ,ٞؾًٝؼ َٔ غبب عك ٞ٥٬يًهؿط بٓع ٍٚايكطإٓ,
ْٚب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ,بٌ جا ٤ايهؿط يتػًب ايٓؿؼ ايؿٗ١ٜٛ
ٚإتباع اهل.٣ٛ
ايطابـــــع :إَتٓـــــاع ايهؿـــــاض عـــــٔ اٱقـــــطاض بايٓعُـــــ ١ايـــــيت أْعـــــِ اهلل
تعـــاٍ بٗـــا عًـــ ٢ايـــٓيب قُـــس قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ بإختٝـــاضٙ
يًٓبــــٖٚ ,٠ٛــــْ ٞعُــــ ١عًــــ ٢ايٓــــاؽ ْٝعــ ـاّ ٚإقــــطاضِٖ عًــــ ٢عــــسّ
ايتػــــًَ ِٝؿــــ ١٦ٝاهلل عــــع ٚجــــٌ ؾُٝــــا ىتــــاضٖٚ ٙــــ ٛغــــبراْ٘ أعًــــِ

بإكــــًرٚ ,١أغــــبال زؾــــع إؿػــــس ٠عــــٔ ايٓــــاؽ ,قــــاٍ تعــــاٍشًَاَُِّاا اوُ

َّؼَِْااااا اُْ ًَؤَْٗااااا ازُْْ الَ رَؼَُِْٔااااااإٌَز(ٚ ,)1أختتُـــــــت اٯٜـــــــ ١ايػـــــــابك ١بإْـــــــصاض
ايهؿـــــاض بكٛيـــــ٘ تعـــــاٍ ش كََِؼْنَاااااخُ اَُِّاااااوِ ػََِاااااَ اٌَُْااااابكِشَِّٖز ٚجـــــا٤ت
خاُـــــٖ ١ـــــص ٙاٯٜـــــ ٗ ١شَٗـــــِ ٚإ ْـــــصاضِٖ ٚاٱخبـــــاض عـــــٔ غـــــ٤ٛ

عــــــاقبتِٗ ٚإٔ َكــــــريِٖ إٍ ايٓــــــاض بكٛيــــــ٘ تعــــــاٍ شًٌََُِِْاااااابكِشَِّٖ

ػَاااا ازَاةٌ ُٓيِاااا انيٌز يبٝــــــإ َكــــــسام َــــــٔ َكــــــازٜل ايًعٓــــــ ١عًــــــ٢
ايهؿاض.

()1غٛض ٠ايبكط.216 ٠
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التفسري الذاتً

بعس إٔ شنطت اٯ ١ٜجرٛزِٖ بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل َع أِْٗ ناْٛا
ٜت ًع ٕٛإٍ ْعٚيٜ٘ٓٚ ,تظط ٕٚإٔ ت ٌ عً ِٗٝأٜاّ ضغاي ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٓٝرػط ايهؿط ٚتع ٍٚغ  ٠ٛايهؿاض ٚإؿطنٌِ ,
جرٛزِٖ بٓعٚي٘ ٚتبس ًِٜٗيكؿات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إصنٛض ٗ ٠ايتٛضا.٠
ٚبعس إختتاّ اٯ ١ٜايػابك ١بايًعٓ ١عً ٢ايهاؾطٚ ٜٔاؾاذس ٜٔبايطبٛب١ٝ
ٚايٓبٚ ٠ٛايتٓع ٌٜإبتسأت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١ايصّ ٚتأت( ٞب٦ؼ) يًصّ ٚفطاٖا
فطٚ ٣يهٔ (ْعِ) ٚيهٔ ٗ اؾرس إش ٜكاٍْ :عِ ايطجٌ ايهطٚ ِٜشنطت
اٯَٛ ١ٜنٛع ايصّ  ٖٛٚجًبِٗ ا٭شٚ ٣ايهطض ٭ْؿػِٗ.
ٚايتكسٜط :ب٦ؼ ؾ٦ٝاّ باعٛا ب٘ أْؿػِٗٚ ,بًرا خاُ ١اٯ ١ٜايػابكٜ ١هٕٛ
إطاز أِْٗ ظرٛزِٖ بايٓب ٠ٛإؾرتٚا ايًعٓٚ ١ايعصال ٭ْؿػِٗ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ اٱْػإ قس ٜبٝع أٜ ٚؿرتْ ٟؿػُٖ٘ٚ ,ا َٔ إتهازٚ ٜٔإ
جا٤ا َٛنٛع َترس  ٖٛٚايؿطاٚ ٤يهٓ٘ َٔ ا٭نساز ٜٚعطف إطاز بايكطا,ٔ٥
قاٍ تعاٍ شًَِْٖٓ اُنَّبطِ َْٖٓ َّشْشُِ َٗلْغَوُ اثْزِـَبءَ َٓشْظَبحِ اَُِّوِز( ٖٛٚ ,)1عٓٛإ
إسح عً ٢ايتهرٚ ١ٝايؿسا ٗ ٤غب ٌٝاهللٚ ,اـطٚد ٕٝاز ٜٔايكتاٍ زؾاعاّ عٔ
اٱغْٚ ّ٬ؿطاّ يًٛا ٖٛٚ ,٘٥أٜهاّ ؾطا ٤يًٓؿؼ ذكٝكٚ ١طًب غَ٬تٗا ٗ
اٯخط ٠بايًبث ايسا ٗ ِ٥اؾٓ.١
ٚشنطت اٯ ١ٜايػبب ٗ ايهؿط بايكطإٓ ْٚعٚي٘ َٔ عٓس اهلل بأْ٘ ايبػٞ
ٚايؿػاز ٚايتعسٚ ,ٟؾ ٘ٝآٚ ١ٜذح َٔ ١عٓس اهلل عع ٚجٌٚ ,ؾٗاز ٠مسا١ٜٚ
بإٔ ايعً ١هلصا ايهؿط يٝؼ ٗ إكته ٞؾَٗٛ ٛجٛز ,بٌ بٛجٛز إاْع ايصاتٞ
عٓسَِٖٚ ,تعًل ايبػ ٗ ٞاٯ ١ٜعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإضاز ٠اؿػس يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
( )1غٛض ٠ايبكط. 207 ٠
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ايثاْ :ٞاؿػس يًُػًٌُ ,٭ِْٗ بازضٚا إٍ ايتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ ْٚب٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ غري إٔ ٜطجعٛا إٍ ايٛٗٝز ِٖٚ ,أٌٖ
نتال.
ايثايث :ناْٛا ٜظٓ ٕٛإٔ ْيب آخط ايعَإ ٜبعث َٔ ب ِٗٓٝخكٛقاّ َع
نثط ٠ا٭ْبٝا َٔ ٤بين إغطاٚ ,ٌٝ٥٭ٕ ايبؿاضات جا٤ت ب٘ ٗ ايتٛضاٚ ,٠ذُٓٝا
بعث٘ اهلل عع ٚجٌ َٔ ٚيس إمساع ٌٝجرسٚا ب٘ بػٝاّ ,٭ٕ ا٭قٌ ايتػًِٝ
بايٓبٚ ٠ٛايتكسٜل با٭ْبٝا ٤عً ٢م ٛايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ٞإ ناْٛا َٔ ْػب
ٚق ّٛآخط.ٜٔ
ايطابعَ َٔ :عاْ ٞايبػ ٞأِْٗ طًبٛا ؾ٦ٝاّ يٝؼ هلِ إٔ ً ٜب ٙٛغكٛم
ايتٓعٚ ٌٜا٭ذهاّٚ ,ذت ٢ايطغ ٍٛايصٜٓ ٟعٍ بايٛذ ,ٞؾُٔ أغبال عسّ
إّاِْٗ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ جرب ٖٛ ٌٝ٥ايصٜ ٟأت٘ٝ
بايٛذ ٖٛٚ ٞعً ٢قٛهلِ ٜٓعٍ باؿطل ٚايكتاٍٚ ,أِْٗ ٜ ٫طٜس ٕٚايكتاٍ,
ٚيهٔ جرب ٌٝ٥عبس زاخط هلل ٜ ٫ؿعٌ إَ ٫ا ٜأَط ٙاهلل عع ٚجٌ.

ٚقس ٚضز ٗ ايتٓعَ ٌٜسح جربٚ ٌٝ٥ايثٓا ٤عً ٘ٝنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ شإَِّٗوُ َُوٌٍَُْ

سَعٌٍٍُ ًَشٍِّْ* رُِ هٌَُّحٍ ػِنْذَ رُِ اُْؼَشْػِ ٌَِٓنيٍ * ُٓطَبعٍ صََّْ ؤَِٓنيٍز(٬ٜٚ ,)1ذظ
تعسز ْعٛت ايثٓا ٤ي٘ٚ ,اْ٘ َ اع ٗ َ٥٬ه ١اهلل إكطبٌٜٚ ,كسض ٕٚعٔ أَطٙ
بإشٕ اهللٜٚ ,طجع ٕٛايٚ ,٘ٝقاٍ ْع َٔ ايعًُا ٤إطاز ٗ اٯٜات أعٖٛ ٙ٬
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚٚضزت آٜــات أخــطَ ٗ ٣ــسح جربٝ٥ــٌ عًــ ٢مــ ٛايتعــ ,ٌٝقــاٍ تعــاٍ

شَٗضٍََ ثِوِ اُاشًُّحُ إَِٓانيُز(ٖ , )2ـا ٜـسٍ عًـ ٢أْـ٘ أَـٌ عًـ ٢ايطغـايٚ ,١تؿـًُ٘

( )1غٛض ٠ايتهٜٛط . 21-19
( )2غٛض ٠ايؿعطا. 193 ٤
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عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ٗ إ٥٬ه ١ش ًَّلْؼٌََُِٕ َٓب ُّؤَْٓشًَُٕز( ,)1ؾًٝؼ ؾربٌٝ٥
ا٭َط بايكتاٍ.
ٚقس ْعٍ آ٫ف َٔ إ٥٬هَ ٗ ١عطن ١بسض ٚأذس يٓكط ٠إػـًٌُٚ ,ؾٝـ٘
ؾاٖس عً ٢إٔ ايكتاٍ مل ٜهٔ بأَط ًَو ٚاذس ,بٌ آ٫ف َٔ إ٥٬هٜٓ ١عيٕٛ

يًٓكطٚ ٠إسز َٔ عٓس اهلل ,قاٍ تعاٍ ش ثَََِ إِْٕ رَصْجِشًُا ًَرَزَّوٌُا ًَّإْرًٌُُْْ ِْٖٓ

كٌَْسِ ىِْْ ىَزَا ُّْٔذِدًُْْْ سَثٌُُّْْ ثِخَْٔغَخِ آالَفٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِ ُٓغٌَِِّٓنيَز(ٚ ,)2ؾ ٘ٝز٫ي ١عً٢
إَها ٤اهلل عع ٚجٌ يًكتاٍ ٚضنا ٙعٔ اجملاٖسٚ ,ٜٔأْ٘ ٜـسع ِٖٛيًكـرب ٗ
َٝاز ٜٔايكتاٍ ٗ َطنا ٠اهلل عع ٚجٌ .
تطٕ ٣اشا جا ٤ايـصّ عًـ ٢ايتؿـطٜط بـايٓؿٛؽ بـايهؿط اؾـٛال إٕ ايهؿـط
بايتٓع ٌٜغبب يسخ ٍٛايٓاض ٗ اٯخط.٠
ٚؾٝــ٘ ؾــاٖس بــإٔ إــساض ٗ إنــطاّ ايــٓؿؼ أ ٚإٖاْتٗــا عًــ ٢اٯخــط,٠
ٚباٱغتعساز هلا باٱّإ ٚايعٌُ ايكاحل ٜسؾع اٱْػـإ عـٔ ْؿػـ٘ أغـبال
ا٭شٚ ٣ايهــطض ٗ ايــسْٝاٜٚ ,تحٓــب َكــسَات إــطض ٚاهلًهــٖٚ ,١ــ ٛأَــط
ذػٜٔٚ ,ػ ع ٢إي ٘ٝاٱْػإ بايؿ ط ,٠يتبٌ اٯ ١ٜإٔ ايعٓا ١ٜبايٓؿؼ ٚلاتٗا ٗ
اٯخط ٖٛ ٠ا٭ِٖ ٚا٭.ٍٚ

يصا ٚضز قٛي٘ تعاٍش إَِّٕ اُذَّاسَ آخِشَحَ َُيَِِ اُْذٌَََْإُز( ,)3يٝهـٗ ٕٛ

بٓــا( ٤اؿٝــٛإ) َبايػــ ١يًعٜــاز ٗ ٠إعٓــٚ ,٢ايس٫يــ ١عًــ ٢اؿطنــٚ ١ايــسٚاّ
ٚإْعساّ إٛت ؾٗٝاٚ ,يٝؼ ٖـَ ٞثـٌ ايـسْٝا ايـيت ٜعكبٗـا ايػـهٚ ٕٛايؿٓـا,٤
خكٛقاّ ٚأْ٘ جا ٤بعس ٚقـ اٯ ١ٜأع ٙ٬يًسْٝا بأْٗا هلٚ ٛيعـب ,أ ٟنُـا
ًٜعب ايكبٝإ غاعٜ ِ ١تؿطق ٕٛنأِْٗ مل ٜؿعًٛا ؾ٦ٝاّ.
( )1غٛض ٠ايترط. 6 ِٜ
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ . 125
( )3غٛض ٠ايعٓهبٛت . 64
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ٚجــا ٤قبــٌ أضبــع آٜــات قٛيــ٘ تعــاٍش ؤًَُُْئِ ايَ اَُّ ازَِّٖ اشْ ازَشًَْا اُْذََْاابحَ اُ اذَُّْْٗب
ثِاابٓخِشَحِز(ٚ , )1جــاٖ ٤ــصإ ايؿــطا٤إ ٗ َٛنــٛع ٚاذــسَٚ,تكاضبٌ ٗ ْظــِ
اٯٜات ؾُا ٖ ٞايٓػب ١بُٗٓٝا ,ؾٗٝا ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚؾطا ٤ايسْٝا ْٖ ٛؿػ٘ ؾطا ٤ا٭ْؿؼ.
ايثاْ :ٞايتعسز ٗ ايؿطا ,٤ؾٗ ٤٫٪إؾرتٚا ايسْٝاٚ ,إؾرتٚا أْؿػِٗ.
ايثايث :ايتبا ٗ ٜٔإٛنٛع ؾٛضز ايؿطا ٗ ٤اٯٜـ ١أعـ ٙ٬ٱضاز ٠اي ًـب
ٚاٱقتٓا ,٤أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾإطاز َٓ٘ ايبٝع ٚايتؿطٜط.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثايثٖٚ ,صا َٔ إعحاظ ايكـطإٓ ,بـإٔ ٜـأت ٞيؿـظ َترـس
ٜٚطاز َٓ٘ َعَٓ ٢تعسز َٚتبا ,ٜٔؾإ قٕ ٌٝاشا جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبًؿظ ايؿطا,٤
ٚمل تطز بًؿظ ايبٝع ,ؾًِ ت كٌ اٯ ١ٜب٦ػُا باعٛا بـ٘ أْؿػـِٗٚ ,اؾـٛال َـٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإِْٗ غعٛا إٍ ٖصا ايبٝعٚ ,أقطٚا عً ٢ايعٓاز.
ايثاْ :ٞقس ٜبٝع اٱْػإ غًعت٘ ٖٚ ,ـ ٛنـاض ٙأَ ٚهـ ط أَ ٚهـطٜٚ ٙبكـ٢
ٜطغب ؾٗٝا.
ايثايث :إقاَ ١اؿح ١عً ٢ايهؿاض بكبس ؾعًِٗ ٚغ ٤ٛتسبريِٖ.
ٚيهٔ إط ٬م يؿظ ايؿطا ٤عً ٢ايبٝع ٜ ٫سٍ عًٖ ٢ص ٙا٭َٛض ,بٌ ٜؿٝـس
أِْٗ عً ٢اـٝاض َٔ أَطِٖ ٚأِْٗ ضنٛا بايهؿط ٚاؾرـٛز بـايٓبَ ٠ٛـٔ غـري
إنطا َٔ ٙأذس ٜ ٫ٚتٛٸقٜ ٫ٚ ٕٛطغب ٕٛبأْؿػِٗ.
َٚــٔ وــطم عًــْ ٢ؿػــ٘ هٓبٗــا ذــط ايٓــاض ٚايعــصال ا٭يــ ٗ ِٝاٯخــط٠
ٱزضاى أٌٖ ايهتال إ٬ظَ ١بٌ اؾرٛز بايٓبٚ ٠ٛبـٌ اـًـٛز ٗ اؾرـ,ِٝ
خكٛقاّ ٚإٔ ايبؿاضات اييت جا٤ت بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
مل تهٔ فطز ٠عٔ إعاْ ٞايعكا٥سٚ ١ٜيػ ١اٱْصاض.

( )1غٛض ٠ايبكط. 86 ٠
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ٚغٝأتَ ٗ ٞباذث ايتؿػري إٔ ايبؿاض ٠ايكطآَْ ٗ ١ٝؿَٗٗٛا إْصاضٚ ,نصا

نٌ إْصاض قطآْ ٖٛ ٞبؿاضَ ٗ ٠ؿٗ.)1(َ٘ٛ

ٚمل ٜطز ٗ ايكطإٓ ايػهب اٱهل ٞإطنب إٖ ٗ ٫ص ٙاٯ١ٜشكَجَبءًُا ثِـَعَتٍ

ػَََِ ؿَعَاتٍ ز ٖا ٜـسٍ عًـ ٢ايكـبس ايـصات ٞيًـصْب ايـص ٟإضتهبـٖٚ , ٙٛـٛ
َطنب َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝع ْؿٛغِٗ بايباطٌٚ ,ا٭قٌ ٖ ٛإنطاّ ايٓؿؼٚ ,ؾطاٖ٩ا
َطنا ٠اهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ :ٞايهؿط ٚاؾرٛز بايكطإٓ  ٖٛٚنتال ْاظٍ َٔ عٓس اهلل.
ايثايث :ايهؿط بايكطإٓ بػٝاّ ٚذػساّ
ايطابع :عً ١ايهؿط بايكطإٓ ٭ْ٘ ْاظٍ عًْ ٢يب َٔ غريِٖ َع إٔ ايؿهٌ
بٝس اهلل عع ٚجٌ ٪ٜتٜ َٔ ٘ٝؿاٚ ,٤يٝؼ يًٓاؽ إ ٫اٱّإ ٚايتػً ِٝبأَط اهلل
تعاٍ.

ٚجــا٤ت اٯٜــات بايٛعٝــس ٕــٔ ٜٓــاٍ غهــب اهلل ,قــاٍ تعــاٍشًََٓ اْٖ

َّذِِْ اَْ ػََِْْ اوِ ؿَعَ اجِِ كَوَ اذْ ىَ اٌٍَز ( )2أ ٟإٔ غهــب اهلل عــع ٚجــٌ َكسَــ١
يٓـــع ٍٚاٱهلـــ ,ٞنُـــا جـــا٤ت اٯٜـــات بترـــصٜط إػـــًٌُ َـــٔ ايطنـــٕٛ

يًـــص ٜٔغهـــب اهلل عًـــ ,ِٗٝقـــاٍ تعـــاٍش َّبؤَُّّيَاااب اَُّا ازَِّٖ آَٓنُاااٌا الَ رَزٌَََُّا اٌْا هًٌَْٓاااب
ؿَعِتَ اَُِّوُ ػََِْْيِْْز(.)3

( )1أْظط قاْ( ٕٛايبؿطَ ٗ ٣ؿَٗٗٛا إْصاض ) ٗ اؾعٖ َٔ ٤صا ايتؿػري ايص ٟجا ٤خاقـاّ
بتؿػري اٯ َٔ 126 ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ.
( )2غٛض ٠ط٘ .81
( )3غٛض ٠إُترٓ.13 ١
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هي غبٌبث اٌَت

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚتٛنٝس ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ.
ايثاْ :١ٝاٱخباض بإٔ ايكطإٓ ؾهٌ ْٚعُ َٔ ١عٓس اهللٚ ,ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ
يتًك ٞآٜات ايكطإٓ بايكبٚ ٍٛايتكسٜل.
ايثايث :١إغتركام ايص ٜٔنؿطٚا بايتٓع َِٗٓ ٌٜايعكال اٱي ِٝ٭ِْٗ عطؾٛا
ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٛاؾكتٗا ٕا عٓسِٖ َٔ ايبؿاضات.
ايطابع :١إبتسأت اٯ ١ٜبصنط قًٚ ١غؼ ايثُٔ ايص ٟإضته ٙٛيرتى ايٛاجب
ايعكا٥س ٟايصٜ ٟتحً ٢باٱّإ بٓب ٠ٛقُس يته ٕٛنٌ ا٭مثإ ٗ َكابً٘ قً١ًٝ
ٚيٝػت شات ق.١ُٝ
ٚيٝؼ َٔ ؾٜ ٧كًس إٔ ٜه ٕٛمثٓاّ يًٓؿؼ ٚغعازتٗا ٗ ايٓؿأتٌ ,ؾػٛا٤
نإ ايهاؾط بايتٓع َٔ ٌٜايط٩غا ٤أ َٔ ٚايعاَ ١ؾإ اٯ ١ٜتتهُٔ تٛبٝد٘
ٚتبهٝت٘ ٚإخباض ٙبإٕ ايهؿط نٝاع ٚخػاض ٠يًٓؿؼٚ ,أْ٘ إختاض ايه٬ي١
ٚاهلًه ١بع ١ٜٓظاٚ ١ً٥مثٔ ضخٝل.
اـاَػ :١جا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع َع تعسز أؾطاز ايثُٔ ٚايعطٚض اييت
أعطنٛا بػببٗا عٔ ايتٓعٚ ٌٜاؿل ,يبٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١قًٚ ١ضخل أ ٟمثٔ ٗ
َكابٌ اٱّإ ,بٌ إٔ إٓاؾع  ٫تأت ٞإَ ٫ع اٱّإ ,ؾُٔ أضاز ايثُٔ ٚايطبس
ٚايٓؿع ؾًٝبازض إٍ ايتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ايػازغ :١جا٤ت آٜات ايكطإٓ َسح ايص ٜٔىتاض ٕٚاؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل
ٚاٱخباض عٔ ن ْ٘ٛايػب ٌٝيًٓحاٚ ٠ايؿٛظٚ ,أْ٘ ايؿطا ٤ايٛذٝس ايصٜٓ ٟؿع
ايٓؿؼ  ٫ٚهًب هلا ايهطض ٜ ٫ٚػبب هلا اـػاض ٠غٛا ٗ ٤ايسْٝا أٗ ٚ
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اٯخط ,٠قاٍ تعاٍ شإَِّٕ اَُِّوَ اشْزَشٍَ ِْٖٓ أُُْؤِْٓنِنيَ ؤَٗلُغَيُْْ ًَؤٌََْٓاَُيُْْ ثِإََّٕ
َُيُْْ اُْجَنَّخز (.)1
يتتهُٔ اٯٜات ايرتغٝب باٱّإ ٚإختٝاض ايػعَ ٗ ٞطنا ٠اهلل,
ٚإجتٓال ايهؿط ٚايؿػٛمٚ ,ايًٗث ٚضا ٤ظ ١ٜٓاؿٝا ٠ايسْٝا ٚغطٚضٖا ,نُا
ٜأت ٞؾطا ٤ايٓؿؼ  ٌْٝٚاؾٓ ١بايؿٗاز ٠ؾاْ٘ ٜأت ٞبإٛا ب ١عً ٢ايعبازات

ٚاٱَتٓاع عٔ إعكٚ ١ٝايػ٦ٝات ,قاٍ تعاٍ شًَؤََّٓب َْٖٓ خَبفَ َٓوَبَّ سَثِّوِ ًَٗيََ
اُنَّلْظَ ػَْٖ اُْيٌٍََ * كَئَِّٕ اُْجَنَّخَ ىَِِ أَُْإًٍَْز(.)2

ايػابع :١إٕ ْع ٍٚايكطإٓ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ جا٤
بؿهٌ َٚؿ َٔ ١٦ٝاهلل تعاٍٚ ,يٝؼ يًعباز اؿًٛٝي ١ز,ْ٘ٚبٌ هب عًِٗٝ
ايتػًٚ ِٝاٱْكٝاز ٚايطنا ب٘.
ايثآَ :١اؾرٛز بايكطإٓ نؿط با٭َط اٱهل ٞبتٓعَٛٚ ,ًٜ٘نٛع٘ أعِ
ؾٝؿٌُ اٱضاز ٠اٱهلْ ٗ ١ٝعٚي٘ ٚيع ّٚايتكسٜل بايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ايص ٟأْعٍ اهلل تعاٍ عً ٘ٝايكطإٓٚ ,ؾ ٘ٝتأنٝس يبٝإ عظَٓ ِٝعيت٘
ٚأْ٘ عبس هلل تعاٍ إختاض ٙ٭ؾطف ٝ ٚؿٜ ١تٖ٫ٛا اٱْػإ ٖٞٚ ,ايٓب٠ٛ
ٚتًكٚ ٞتبًٝؼ ن ّ٬اهلل تعاٍ ٚ ,عٔ أْؼ :قَاٍٳ :قَاٍٳ ضٳغٴٍٛٴ اي ًَّ٘ٹ قٳًَّ ٢ايًَّ٘ٴ
خ ٹٝبٴٗٴِٵ ِإشٳا ٳٚؾَسٴٚاٚ ,ٳ َأْٳا
عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٚٳغٳًَِّٳَ " :أْٳا َأ ٻٍٚٴ ايٓٻاؽِ خٴطٴٚجٶا ِإشٳا ٴب ٹعثٴٛاٚ ,ٳ َأْٳا ٳ
رُٵسٹ ٳٜٛٵَٳ٦ٹصٺ بٹٝٳسٹٚ ,ٟٳ َأْٳا
ذ ٹبػٴٛا ,ٹيٛٳا٤ٴ ايِ ٳ
ذ ِعْٴٛاٚ ,ٳ َأْٳا ؾٳؿٹٝعٴٗٴِٵ ِإشٳا ٴ
َٴ ٳبؿِّطٴٖٴِٵ إِشٳا ٳ
ععٻ ٚٳجٳٌٻٚ ,ٳ ٫ؾَدٵطٳ ,ٳُٛ ٜفٴ عٳًَٞٻ أَيِـٴ خٳا ٹزٍّ نَ َأْٻ ٴٗٔٻ
َأنِ ٳطّٴ ٚٳيَسٹ آ ٳزّٳ عٳًَ ٢ٳضبِّ ٞٳ
ايً٪ٵ ُي٪ٴ ا ِيُٳهِٓٴٕٛٴ")(.)3
ا ِيبٳ ٵٝضٴ ا ِيُٳهِٓٴٕٛٴَ ,أُّ ِٚ

()1غٛض ٠ايتٛب.111١
()2غٛض ٠ايٓاظعات .41-40
()3تؿػري ابٔ أب ٞذامت .90/12
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ايتاغع :١بٝإ قاْ ٕٛابت ٗ اٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ اهلل أعس يًهاؾطٜٔ
عصاباّ أيُٝاٖٚ ,صا ايعصال ٜٓ ٫ركط بايهؿاض أٜاّ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ ٖ ٛؾاٌَ يهٌ ايص ٜٔجرسٚا بايتٛذٝس ٚايٓبَٔ ٠ٛ
ا٭ٚيٌ ٚاٯخط.ٜٔ

التفسري

قىلو تعبىل ش ثِئْغََٔب اشْزَشًَْا ثِوِ ؤَٗلُغَيُْْ ؤَْٕ ٌَّْلُشًُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ اَُِّوُ ز
ٗ اٯ ١ٜايهطّ ١شّ ٚتٛبٝذ يًهاؾط ٜٔيػَ ٤ٛا أقسَٛا عً َٔ ٘ٝاٱنطاض

بأْؿػِٗ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜغؼ ٚٚناع ١ايثُٔ ايص ٟجعً ٙٛعٛناّ ٭ْؿػِٗ ,أ ٟاِْٗ
خػطٖٚا ٚنٝعٖٛا ٚعطٸنٖٛا اٍ ايعكال ا٭ي ِٝأظا ٤مثٔ ٖ ٗ ٛشات٘ ناض
بِٗ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ؾه ّ٬عٔ اٯخط.٠

ٚيكس َسح اهلل ْؿطاّ َٔ إ ٌَٓ٪بكٛي٘ تعاٍشًَِْٖٓ اُنَّبطِ َْٖٓ َّشْشُِ

َٗلْغَوُ اثْزِـَبءَ َٓشْظَبحِ اَُِّوِز(.)1
ٚآٜات ايؿطآٖ ٤ا تظٗط َا ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا َٔ اٱبت ٗ ٤٬إختٝاض ططٜل
اؿل ايص ٟؾ ٘ٝايثٛال ٚذػٔ إآلٚ ,ططٜل ايؿط ايص ٟؾ ٘ٝأي ِٝايعصال
ٚايٛضٚز إٍ ايٓاض.
ٚيػ ١ايؿطاٚ ٤ايبٝع َعطٚؾ ١عٓس اٱْػإ ٚإٍ ٖصا ايعَإ يتٛاض ِٗ
ايؿػـ ٚإ ٌٝإٍ ايتحاضَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ إهاغب ,ؾداطبِٗ اهلل عع ٚجٌ
بايكٝؼ اييت ٜٛيْٗٛا عٓا ١ٜخاق ١ظٜاز ٗ ٠ايبٚ ١ٓٝإٜهاذاّ يًرحٚ ,١إ
ايعٓا ١ٜبايٓؿؼ هب إٔ ته ٕٛأنثط َٔ اؿطم عًَ ٢ا ّتًه َٔ ْ٘ٛإاٍ
ٚا٭عٝإ.
ٚوتٌُ ؾطا ٤ا٭ْؿؼ ٗ اٯٚ ١ٜجٖٛاّ:
( )1غٛض ٠ايبكط.207 ٠
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ا٭ : ٍٚجعٌ ايهؿاض ْؿٛغِٗ ٖ ٞايثُٔ ايص ٟزؾعٚ ٙٛنرٛا ب٘ َٔ أجٌ
ايهؿط.
ايثاْ : ٞايٓؿٛؽ ٖ ٞإثُٔ ,إش ضغب ايهؿاض بايهؿط  ,ؾباعٛا أْؿػِٗ َٔ
أجٌ ايثُٔ  ٖٛٚايهؿط ٚإتباع اهلٚ ٣ٛاٱقاَ ١عً ٢إعك. ١ٝ
يتبٌ اٯ ١ٜقاْْٛا نًٝا  ٖٛٚيٝؼ َٔ مثٔ يًهؿط إ ٫ايٓؿؼ يؿس ٠قبر٘ َٚ ,ا

ؾ َٔ ٘ٝايظًِ ش ًَاَُِّوُ ؤَػَُِْْ ثِبُظَّبُِِٔنيَز(.)1

ايثايث  :ايسْٝا إَترإ ٚإبـت ٫ٚ ,٤٬بـس إٔ ٜؿـرت ٟأٜ ٚبٝـع اٱْػـإ ؾٗٝـا
ْؿػ٘ َٛٚنٛع ٖص ٙايكؿك ٖٛ ١ايعٌُ  ,ؾاَا إٔ ٜعٌُ قـاؿاّ ؾتهـ ٕٛاؾٓـ١

ٖ ٞايعاقبٚ ١ػاضت٘ َطع , ١قاٍ تعاٍش إَِّٕ اَُِّاوَ اشْازَشٍَ ِٓاْٖ أُُْاؤِْٓنِنيَ
ؤَٗلُغَيُْْ ًَؤٌََْٓاَُيُْْ ثِإََّٕ َُيُْْ اُْجَنَّخَز(.)2

ايطابع  :قسم اَطأ ٠ايبٝع يًٓؿؼ ٗ آٜـ ١ايبرـث يًتؿـطٜط بٗـا ,اَـا اٯٜـ١
أع ٙ٬ؾتتهُٔ إعٓ ٢ا٭عِ  ٖٛٚايبٝع ٚايؿـطا ,٤ؾكـس بـاع إَٓ٪ـ ٕٛأْؿػـِٗ
طاع ١هلل ٚؾٛقاّ يًحٓٚ ,١إؾرتٖٚا باؾٗاز ٚايعٌُ ايكـاحل ؾـاذطظٚا ا٭َـٔ
ٚايػ ّٜٛ ١َ٬ايكٝاَ.١
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛج ٙٛإش أْٗا تبٌ َا يًٓؿؼ اٱْػاْ َٔ ١ٝايؿإٔ
ايعظٚ ِٝيع ّٚتعاٖسٖا ٚذؿظٗا ٚاؿطم عً ٢غَ٬تٗا بايتكٚ ,٣ٛنإٔ

قٛي٘ تعاٍشكَنَلَخْنَب كِْيَب ِْٖٓ سًُدِنَبز (ْٛ ,)3ع أَاْ ١عٓس اٱْػإ يٝكـ ّٜٛ
ايكٝاَ ١بٌ ٜس ٟاهلل يًرػال غكٛم نٝؿ ١ٝقٝاْٖ ١ص ٙايٛزٜع.١
يكس إختاضٚا ايهؿط مثٓاّ ٭ْؿػِٗ أ ٟأِْٗ إغتبسيٖٛا ٚمل ٜهرت ٛا َا
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .58
( )2غٛض ٠ايتٛب.111 ١
( )3غٛض ٠ا٭ْبٝا.91 ٤
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غٝكٝبٗا.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢اؿػال ٚإ ايٓؿؼ َعطن ١يٲنطاّ ٚاٱش ٍ٫عػب
اٱختٝاض ٖٞٚ ,أمس ٢ؾ ٤ٞعٓس اٱْػإٚ ,إطاز َٔ ايٓؿؼ ٖٓا ايصات,

قاٍ تعاٍشَّبؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا هٌُا ؤَٗلُغٌَُْْ ًَؤَىٌُِِْْْْ َٗبسًا ًَهٌُدُىَب اُنَّبطُ ًَاُْذِجَبسَحُز(,)1
ؾإطاز َٔ ايٓؿؼ ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬فُٛع ايطٚح ٚاؾػس ,ؾإ ايهاؾط ٜعطض
ْؿػ٘ يًعكال ايؿسٜس ٜٚه ٕٛنُٔ باع ْؿػ٘ٚ ,عطٸنٗا يٮش ٣عب ايسْٝا
ايعاٚ ,١ً٥أقط عً ٢اؾرٛز ٚايعٓاز ٚإغتهرب عٔ ايتٓعَ ٌٜع َعطؾت٘ اْ٘
تٓع َٔ ٌٜعٓس  عع ٚجٌ.
ٚت٪نـــس اٯٜـــ ١عًـــٚ ٢جـــٛل عـــسّ ايهؿـــط بايتٓعٜـــٌ أٜــاّ نـــإ ايـــثُٔ,
ٚيــــع ّٚاٱّــــإ بــــايٓبٚ ٠ٛجــــا ٤قٛيــــ٘ تعاٍ(َــــا أْــــعٍ  )عًــــ ٢مــــٛ
اٱطـــ٬م ايؿـــاٌَ يًكـــطإٓ ٚايهتـــب ايػـــُا ١ٜٚإٓعيـــ ١باعتبـــاض إٔ ايهؿـــط
بــايكطإٓ ٜعـــين اؾرــٛز بايبؿـــاضات بــ٘ ايـــيت جــا٤ت بـــايتٛضاٚ ٠اٱلٝـــٌ
ؾًــصا قــسم عًــ ٢ايهــاؾط بــايكطإٓ أْــ٘ نــاؾط بايهتــب ا٭خــطٚ ٣إٕ نــإ
عاَ ّ٬بٗا.
ؾُٔ ٜهؿط باؾعٜ ٤كسم عً ٘ٝأْ٘ ناؾط يًع ّٚايتكسٜل بعُ ّٛايتٓعٌٜ
اجملُٛعٚ ٞعسّ ػع٥ت٘ٚ ,قس ؾاظ إػًُ ٕٛبٗصا اٱّإ ٭ِْٗ قسٸقٛا ٚآَٓٛا
بايتٛضاٚ ٠أٱلٚ ٌٝايكطإٓ.
ٚق َٔ(ٌٝنإ ناؾطاّ با٭قـاي ١مل ٜؿـرت ؾـ٦ٝاّ)(ٚ , )2يـٝؼ َـٔ َٛنـٛع١ٝ
يتكػ ِٝايهاؾط إٍ ناؾط با٭قاي ١أ ٚاٱؿام ٚايتبع ٗ ١ٝإكـاّ إ ٫إٔ ٜهـٕٛ
ايص ٖٛ ٟناؾط با٭قاي ١أؾس عصاباّ ٭ْ٘ إبتسأ ذٝات٘ بؿطا ٤ايهؿـط ٚايهـ٬ي١
َع إٔ أ ْاؽ خًكٛا عً ٢ؾ ط ٠ايتٛذٝس.

()1غٛض ٠ايترط.6 ِٜ
()2تؿػري ابٔ نثري .128/1

َعامل اٱّإ  /د 15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 195

قىلو تعبىلشثَـًْْب ؤَْٕ ُّنَضٍَِّ اَُِّوُ ِْٖٓ كَعِِْوِ ػَََِ َْٖٓ َّشَبءُ ِْٖٓ
ػِجَبدِهِز
نٌ ؾطا٫ ٤بس ي٘ َٔ عًٚ ١ذاجٚ ١غبب عٝث ٜك ّٛؾ ٘ٝاٱْػإ بسؾع
ايثُٔ ايصٜ ٟتٓاغب َع إثُٔٚ ,اْ٘  ٫ىً َٔ ٛضبس ٚقكس إطاع ١ؾ,٘ٝ
ٚيهٔ ٗ إكاّ ٚبعس إ بٌ ٚناع ١إثُٔ ٚأْ٘ هًب عً ِٗٝايٌٜٛ
ٚايهٝاع ,شنطت ٖٓا عًٚ ١غبب ٖصا ايؿطا ٖٛٚ ٤اؿػس يًٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,تسٍ بايس٫ي ١ا٫يتعاَ ١ٝعً ٢أُٖ ١ٝاحملاؾظ ١عً ٢ايٓؿؼ
ٚقْٗٛا َٔ ايعكا٥س ايؿاغسٚ , ٠غَ٬تٗا َٔ ايػعٜٚ ٞتٛقـ إععاظ ايٓؿؼ
ٚإٖاْتٗا عً ٢اّ٫إ أ ٚايهؿط.
ٚاؿػس ُٖ ٛين ظٚاٍ ايٓعُ ١عٔ قاذبٗا غٛا ٤أضازٖا اؿاغس يٓؿػ٘ أٚ
مل ٜطزٖا َ ٖٛٚصَٚ ّٛتكابً٘ ايػب  ٖٞٚ ,١إٔ ٜطٜس يٓؿػ٘ َٔ ايٓعَُ ١ثٌ َا

يكاذبٗا َٔ غري ُين ظٚاهلا عٓ٘ ,قاٍ تعاٍ ش ؤَّْ َّذْغُذًَُٕ اُنَّبطَ ػَََِ َٓب

آرَبىُْْ اَُِّوُ ِْٖٓ كَعِِْوِز(. )1
ٚؾ ٘ٝؼصٜط َطنب َٔ اؿػس ٚؼصٜط يًٓاؽ عَُٛاّ َٓ٘ٚ ,زع٠ٛ
يًُػًٌُ يٲذرتاظ َٔ آؾ ١اؿػسٚ ,ايتٛق َٔ ٞاؿاغسٚ ٜٔجا٤ت ٗ ايكطإٓ

يٲغتعاش َِٗٓ ٠عً ٢م ٛايٓل اؾً ,ٞقاٍ تعاٍشًَِْٖٓ شَشِّ دَبعِذٍ إِرَا
دَغَذَز(.)2

ٚيًرػس تأضٜذ ٜهؿـ عٔ قبس َٛنٛع٘ ٖٛٚ ,بال ٕعطؾ ١عظ ِٝنطضٙ
٭ٕ ايتاضٜذ َسخٌ ٕعطؾ ١شات ايؿَٚ ٤ٞا ٜرتؾس عٓ٘ َٔ إٓاؾع اٚ
ا٭نطاضٚ ,ذػس إبًٝؼ ٯزّ عً ٘ٝايػ ٖٛ ّ٬أ ٍٚذػس ٜتعطض ي٘ اٱْػإ
( )1غٛض ٠ايٓػا.54 ٤
()2غٛض ٠ايؿًل .5
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ٚأز ٣إٍ ْع ٍٚآزّ ٚذٛا َٔ ٤اؾٓ ,١ؾهإ غبباّ ٗ أ ٍٚخ  ١٦ٝيٲْػإ ٚب٘
إغترل إبًٝؼ ايًعٓٚ ١اي طز َٔ اؾٓٚ ١ايٛعٝس بايعصال ا٭يٚ ,ِٝنإ ٚضا٤
قتٌ قاب ٌٝ٭خٖ ٘ٝاب ٌٝبايٛغٛغ.١
 َٔٚايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝايٛاضز ٗ ٠ق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:
"زل إيٝهِ زا ٤ا٭َِ قبًهِ  ,اؿػس ٚايبػهاٚ ٤ايبػه ٖٞ ١اؿايك٫ , ١

أق ٍٛذايك ١ايؿعط ٚيهٔ ذايك ١ايس ,)1( "ٜٔيع ّٚإجتٓال ا٭خ٬م إصَ,١َٛ

َٗٓٚا آؾ ١اؿػس.
ٚٚضز عٔ اٱَاّ جعؿط ايكازم عً ٘ٝايػ ّ٬اْ٘ قاٍ" :قاٍ اهلل عع ٚجٌ
ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػٜ :ّ٬ا ابٔ عُطإ  ٫ؼػسٕ ايٓاؽ عًَ ٢ا آتٝتِٗ َٔ
ؾهًُ ٫ٚ ,ٞسٕ عٝٓٝو اٍ شيو  ٫ٚتتبع٘ ْؿػو ,ؾإٔ اؿاغس غاخط
يٓعُ ٞقاز يكػُ ٞايص ٟقػُت بٌ عبازٜ َٔٚ ,ٟو نصيو ؾًػت َٓ٘
ٚيٝؼ َين" (.)2

يكس أناع بٓ ٛإغطا ٌٝ٥أْؿػِٗ ٚنًٛا ططٜكِٗ عػسِٖ يًٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٕا آتاِٖ اهلل َٔ ؾهً٘ ٚتأٖ ًِٗٝيكٝاز ٠ا٭َِ ٗ
زضٚل ايك٬ح ٚايؿ٬حٚ ,نإ ذػسِٖ ٖصا غد اّ ٚجرٛزاّ ْٚهطاْاّ يًٓعِ
ايعظ ١ُٝاييت خكٛا بٗاٚ ,أخ أٚا ٗ إبٓ ,٢ؾ٬َ ٬ظَ ١بٌ ايٓعِ ٚايطغاي١
أ ٟاْ٘ يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ ته ٕٛايٓب ٠ٛعٓس بين إغطإ ٌٝ٥ا آتاِٖ اهلل تعاٍ
َٔ ؾهً٘.
ٚايظاٖط إٔ ايبػ ٞايٛاضز ٗ اٯ ١ٜايهطّ ١أعِ َٔ اؿػسٚ ,إٔ زأل
إؿػط ٕٚعً ٢ذكط ٗ ٙإكاّ باؿػس َٔٚ ,ايبػٖٓ ٞا ايتعس ٟعًَ ٢ا ضظم
اهلل ايػري ٚعسّ ايطنا بايكػِ ٚػاٚظ اؿس بطؾض ن ٕٛايٓب ٠ٛعٓس غريِٖ,

()1تؿػري ايطاظ.275/2 ٟ
()2ايهاٗ ايهًٝين .430/2
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ٚاهلل غبراْ٘ شالَ ُّغْإٍَُ ػََّٔب َّلْؼََُز( ,)1ي٘ إؿٚ ١٦ٝا٭َط ,قاٍ تعاٍ ش اَُِّوُ ؤَػَُِْْ
دَْْشُ َّجْؼََُ سِعَبَُزَوُ ز(.)2

حبث اصىيل

(إٔ) ذطف جا ٤تؿػري ّا يبػٚ ,ِٗٝنأْ٘ َطنب َٔ تعس ِٜٗعً ٢ايٓؿؼ

ٚعً ٢ايٓبٚ , ٠ٛيًتحط ٟايصٜ ٟعين ٗ اٱق ٬ح إتٝإ ؾعٌ أ ٚتطى َع
ايعًِ أ ٚايظٔ بأْ٘ َعك ١ٝيًدايل.
 ٗٚإكاّ ٜعًُ ٕٛأْ٘ كايـ يًرهِ ايٛاقعٖٓ ٖٛٚ ,ٞا َٔ أؾعاٍ ايكًب
بايععّ عً ٢إعك َٔٚ ١ٝأؾعاٍ اؾٛاضح ٚا٭ضنإ بايتًبؼ ب٘.
ؾٝه ٕٛقبر٘ عً ٢ا٭ ٍٚعكًٝاّ يػ ٤ٛايػطٜطٚ ٠إضاز ٠ايبػً ٜٚ ,ٞل عً٘ٝ
ايكبس ايؿاعً.ٞ
ٜٚه ٕٛقبر٘ عً ٢ايثاْ ٞأ ٟأؾعاٍ اؾٛاضح َتعًكاّ بؿعً٘ ٚعًُ٘ ٜٚػُ٢
ايكبس ايؿعً.ٞ
ٚايثاْٜ ٞه ٕٛعً ١ٱغتركام ايعكالْ ,عِ ٜؿٌُ ا٭ ٍٚعً ٢ايكٍٛ
بعَُٛات ايطٚاٜات ايٛاضز٪َ ٗ ٠اخص ٠بين اغطا ٌٝ٥عً ١ْٝ ٢ايػٚ ٤ٛإ مل
ترتجٌ إٍ ؾعٌ ٗ اـاضدٜٚ ,تهاعـ ايعكال عٓس ايؿعٌٚ ,يهٔ ا٭قٌ
ٖ ٛا٭ٚ ,ٍٚب٘ تك ّٛاؿح.١
إٕ ٚضٚز ؾطا ِٗ٥٭ْؿػِٗ بًػ ١إان ٞي٘ ز٫٫ت َٓٗا أِْٗ نتبٛا عً٢
أْؿػِٗ ايؿكاٚ , ٤إختاضٚا ططٜل اؾرٛز ٚايعٓاز ,أَا ٚضٚز ايتٓعَٔ ٌٜ
ؾهً٘ بًػ ١إهاضع ؾٝعين اٱغتُطاض ٚايسٚاّ ٚإتكاٍ ايؿهٌ اٱهلٞ
ٚتبعٝض ايٓع َٔ ٍٚإؿٜ ١٦ٝعين ايتحسٜس ٗ ضٓت٘ ٚتٛاي ٞؾهً٘ عً ٢ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعً ٢إػًٌُ .
ٜٚسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢إغتُطاض ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢ايٓيب قً ٢اهلل
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.23 ٤
( )2غٛض ٠اْ٫عاّ .124
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عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,إغتساَ ١بكا ٤أذهاّ ايطغايٚ ١اٱَاَٚ ١اٱؾانات
إتكً ١عً ٢إػًٌُ.

قىلو تعبىل شكَجَبءًُا ثِـَعَتٍ ػَََِ ؿَعَتٍ ز
وتٌُ ايػهب ٖٓا بًرا ايطتبٚ ١جٖٛاّ:

ا٭ : ٍٚايرتتٝب ٗ ذً ٍٛايػهب بِٗ ,ؾايػهب ايثاْٜ ٞأت ٞتايّ ٝا
٫ٚذكاّ.
ايثاْ : ٞاؾُع ٚايرتنٝب ,ؾٝأت ٞؾطزا ايػهب زؾعٚ ١اذسٚ , ٠ؾ ٘ٝز٫ي١
عً ٢ؾس ٠عصابِٗ.
ايثايث  :ايتعسز ٚايتبا ,ٜٔؾُط ٠تأتَ ٞكازٜل ايػهب عً ٢م ٛايرتتٝب,
ٚأخط ٣تأت ٞفتُع.١

ايطابع  :جا ٤قٛي٘ تعاٍشثِـَعَتٍ ػَََِ ؿَعَتٍز َٔ بال إثاٍ ٚإضاز٠

ايتعسز بهطٚل ايػهب.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛجٚ ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطَّٚ ,١ا ًٜكاٙ
إؿطن ّٜٛ ٕٛايكٝاَ.١
ٚضزت َاز( ٠غهب) أضبعا ٚعؿطَ ٜٔـط ٗ ٠ايكـطإٓ ٗٚ ,غـٛض ٠ايؿاؼـ١
اييت ٜكطأٖا نٌ َػًِ َٚػًُ ١عسَ ٠طات ٗ ايٚ ّٛٝعً ٢م ٛايٛجٛل ايعٝين

ٗ ايكٚ ٠٬غ٪اٍ اهلساٜـٚٚ ١قــ ايكـطاط إػـتك ِٝبأْـ٘ شصِاشَاغَ اَُّازَِّٖ

ؤَْٗؼَْٔذَ ػََِْْيِْْ ؿَْْشِ أَُْـْعٌُةِ ػََِْْيِْْز (ٖ , )1ا ٜسٍ عً ٢إٔ ايصٜ ٟػهب عً ِٗٝاهلل هلِ
هلِ ْٗخ ٚططٜل َػاٜط َٚهاز يػب ٌٝاهلسٖٚ ,٣صا ايتهاز ٗ ايٓٚ ١ٝايككس
َٚاٖ ١ٝاي طٜل ٚغاٜت٘.
َٚع قً ١عسز َاز( ٠غهب) ٗ ايكطإٓ ؾكس ٚضزت َطتٌ ٗ آ ١ٜايبرث,

( )1غٛض ٠ايؿاؼ.7 ١
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َٚطتٌ ٗ قٛي٘ تعاٍشًَالَ رَطْـٌَْا كِْوِ كََْذََِّ ػٌََُِْْْْ ؿَعَجِِ ًََْٖٓ َّذَِِْْ ػََِْْوِ
ؿَعَجِِ كَوَذْ ىٌٍََز(َ ,)1ع ايتبا , ٜٔؾايػهب ٗ آ ١ٜايبرث َتعسز ٗ
شات٘ َٛٚنٛع٘ ,بُٓٝا َٖ ٛترس ٗ اٯ ١ٜأع. ٙ٬
ٜٚؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ اؾرٛز بايٓب َٔ ٠ٛاي ػٝإ ٗ ايطظم ٚايٓعِ
اييت تؿهٌ اهلل عع ٚجٌ بٗا عً ٢ايٓاؽ غٛا ٤ايٓعُ ١ايعاَ ١أ ٚاـاق,١
ٜٚسٍ عً ٘ٝف ٧آ ١ٜايبرث بكٝػ ١إان ٞبُٓٝا جا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بًػ١
إهاضع ٚايتعًٝل ٖا ٜسٍ عً ٢ؼكل َٛنٛعٗا ٚإٔ ايهؿط بٓعُ ١ايتٓع ٌٜعً١
يػًب ايٓعِ .
ٚنإٔ ٖٓاى َ٬ظَٚ ١تساخٌ بٗٓٝا ٚإ ايهؿط بايٓعُ ١ايتاي ١ٝغبب
يًرطَإ َٔ إغتساَ ١ايتٓعِ بايٓعُ ١ايػابك ,١أ ٚقٌ إٔ تعاٖس ايٓعُٜ ١هٕٛ
باٱّإ باٯٜات ٚإعحعات اي٬ذكٚ ,١إ ناْت تًو ايٓعُٛ ١اباَٶ عاج٬
عً ٢اٱّإ باهلل ٚا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ,ؾُٔ ؾطا٥ط اٱّإ ٚايٓعِ إرتؾر١
عٓ٘ ايتكسٜل بايٓب ٠ٛاي٬ذكٚ ١ايرباٌٖ ايباٖط ٠إكاذب ١هلا.
 ٗٚايػهب إطنب ٖٓا ٚجٚ ٙٛأقٛاٍ َٓٗا :
ا٭ : ٍٚإ نًُ ١ايػهب ا٭ ٖٛ ٍٚايتهصٜب بايتٓعٚ , ٌٜاٯخط ايتهصٜب
بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايثاْ : ٞإطاز إ بات أْٛاع يًػهب َرتازؾ ١يتٛاي ٞايتعسٚ ٟاؾرٛز.
ايثايث  :إضاز ٠تٛنٝس ايػهب ٚتهثريٚ ,ٙب٘ قاٍ أبَ ٛػًِ.

ايطابع ْ :كٌ ايكططيب عٔ ق :ّٛإطاز ايتأبٝس ٚؾس ٠اؿاٍ عًٗٝا(.)6

٬َ ٫ٚظَ ١بٌ ايتأبٝس ٚتهطاض ايػهب ,ؾكس ٜؿٝس ٚضٚزَ ٙطٚ ٠اذس٠
َعٓ ٢ايتأبٝس.
ٚيٝؼ َٔ تعاضض بٌ ٖص ٙايٛج ٗ ٙٛاؾًُٚ ,١نٌ ؾطز َٓٗا ٜكًس
( )1غٛض ٠ط٘ .81

()6تؿػري ايكططيب .30/2
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َكساقاّ يٰ. ١ٜ
ّ ٌٖٚهٔ إذتُاٍ ٚج ٙٛأخطَ ٣ثٌ:
ا٭ : ٍٚايطجٛع بػهب َٔ اهلل بعس ايػهب َٔ ايٓيب أ ٚا٭ْبٝا.٤
ايثاْ : ٞبٝإ إتكاٍ ايػهب بػبب تٛاي ٞأغباب٘ ٚتطازف َا ٜسٍ عً٢
اؾرٛز.
ايثايث  :تعسز ايػهب اٱهل ٞبًرا تعسز ٚج ٙٛايهؿط يًؿعٌ ايٛاذس,
اؾٛال :إ نٖ َٔ ّ٬ص ٙايٛجٖ ٙٛا وتٌُ شنط ٙعاج ١اٍ ؼكٝل ٚإ مل
ىطد عٔ اٖط اٯ ١ٜبٌ ٖ ٛأعِ َٓٗا.

قىلو تعبىل ش ًٌََُِِْبكِشَِّٖ ػَزَاةٌ ُٓيِنيٌز

(قاٍ ايطاظ :ٟقاٍ ق ّٛإ اٯ ١ٜتسٍ عً ٢اْ٘  ٫عصال ا ٫يًهاؾط,)1()ٜٔ
ٚيٝؼ ٗ اٯَ ١ٜا ٜسٍ عً ٢ذكط ايعصال بايهاؾطٚ ,ٜٔذس ت ؾبَٗ ١طنب١
عٓس ْع ,ؾكس قاٍ اـٛاضد بإ ايؿاغل ناؾط ٭ْ٘ ٜعصل  ٫ٚعصال ا٫
يًهاؾطٚ ,ٜٔقاٍ إطجٚ ١٦اغتٓازاّ اٍ ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢ايعهؼ َٔ شيو بإٔ
اٯ ١ٜتسٍ عً ٢اْ٘ ٜ ٫عصل ا ٫ايهاؾط ؾإٕ ايؿاغل ٜ ٫عصل ٭ْ٘ يٝؼ بهاؾط,
ٚقاٍ بعهِٗ إ ايعصال غري إٌٗ ٜكع عً ٢قاذب إطتب ١ايٛغ ٖٛٚ ٢
ايؿاغل ٚاي٬ظّ باطٌ ٚنصا إًع. ّٚ
ٚايعصال ٗ اٯخط ٠إٖاْٜ ٕٔ ١كع عًٚ ٘ٝإ تبآٜت نٝؿٝت٘ ظاز ا ٚقٌٸ ٭ْ٘
عكال ٚجعاٚ ٤٭ٕ اٯٚ ١ٜعٝس ٚتٛبٝذ ٚؼصٜط ا ٗطت ٚج٘ ايؿس ٠هلصا
ايعكال َٚا ؾ َٔ ٘ٝا٭ش ٣عً ٢قاذب٘ ٗ  ّٜٛوتاد ؾ ٘ٝإٍ ايعؿٚ ٛايطٓ١
ٚايتدؿٝـ.
ٌَٗ  -بهِ إٚ - ِٝضزت ٗ ايكطإٓ أضبع عؿطَ ٠ط ٠نًٗا قؿ ١يعصال
ايهاؾطٚ ٜٔإٓاؾكٌ ٚإهصبٌ بآٜات اهلل ٫ ٖٞٚ ,تسٍ عً ٢ذكط ٖصا ايٓٛع
َٔ ايعصال بِْٗٛٚ ,ع عصاب٘ ّهٔ إغتظٗاض َٔ ٙآٜات أخط ٣أ َٔ ٚايػؿ٘,
(َ )1ؿاتٝس ايػٝب .185/3
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ٚإٕ نإ ايعصال آْصاى نً٘ ٌَٗ ٗ اؾًُ.١
 ٌَٗٚاَطأ ٠ؾاعٌ ٜ ٫ٚه ٕٛاٜ ٖٔ ٫عكٌ ٚجآٖ ٤ا ٚقؿاّ يًعصال
٬َٚظَاّ ي٘ ,تٛنٝساّ يكؿت٘ َٚاٖٝت٘ ٚططزاّ يًٚ ِٖٛايػطٚض ,إش قس ٜهٕٛ
ايعصال غري ٌَٗ إشا نإ ًُاّ َثٚٚ ّ٬جٛز أْكاض يًُعصٳل ايصٜ ٟترًُ٘
ؼسٜاّ  ٚباتاّ عً ٢أَط ٜطاٚ ٙأقراب٘ ذكاّٚ ,يهٔ ايهاؾطٜ ٜٔتًك ٕٛايعصال
بصٍ ٖٛٚإ ٚبعهِٗ ٜصّ ًٜٚك ٞايً ّٛعً ٢ايبعض اٯخط ٚيٝؼ هلِ َٔ

ْاقط ٜٔقاٍ تعاٍ ٗ شّ ايهؿاضٚ ,بٝإ غ ٤ٛذاهلِ  ّٜٛايكٝاَ١شٌَّْلُشُ ثَؼْعٌُُْْ
ثِجَؼْطٍ ًَِّْؼَُٖ ثَؼْعٌُُْْ ثَؼْعًب ًََٓإًَْاًُْْ اُنَّبسُز(.)1

حبث كالهً
ٗ اٯ ١ٜقاعس ٠نً ١ٝتتعًل بكٝؼ ايعكال  ّٜٛايكٝاَٚ ١عُٚ َ٘ٛمشٛي٘
يعُ ّٛايهاؾطٚ ٜٔاؾاذس َٔ ٜٔغري اغتثٓا ٤يكَ ّٛع ٌٓٝا ٚاٌٖ ًََ ١ا,
ٚباٱناؾ ١اٍ َا ٗ اٯٚ َٔ ١ٜعٝس ؾاْٗا ؼصٜط يبين اغطاْٚ ٌٝ٥ؿٕ ٞا ٜكٛيْ٘ٛ
َٔ ا٭ؾهًَٚ ١ٝا ٜرتتب عًٗٝا َٔ آ اض بععُِٗ يتدؿٝـ ايعصال عِٓٗ اٚ
ايٓحا َٔ ٠اـًٛز ؾ.٘ٝ
غهب٘ تعاٍ غد ٘ ٚاضاز ٠اْ٫تكاّ ٖـٔ عكـاٖٚ ,ٙـ ٛيـٝؼ َـٔ قـؿات
ايــصات ٚاِــا ٖــَ ٛــٔ ايكــؿات ايؿعًٝــٚ ,١قــس ٚضز عــٔ اٱَــاّ ايبــاقط عًٝــ٘
ايػ" :ّ٬إ اهلل خًل ايطٓ ١قبٌ إ ىًل ايػهب".
يصا ّهٔ ايك ٍٛبإٔ اٯ ١ٜايهطّ ١اٍ جاْب َا تتهُٓ٘ َٔ تٛبٝذ ؾإْٗا إْصاض

ٚٚعٝس  ,قاٍ تعاٍ ش ًََْٖٓ َّذَِِْْ ػََِْْوِ ؿَعَجِِ كَوَذْ ىٌٍََ ز(.)2

ٚايػهب عٓس ايٓاؽ ذايْ ١ؿػاْٚ ١ٝعباض ٠عٔ غًٝإ زّ ايكًب ٚايٓعع١
إٍ اٱْتكاّ  َٔ ٖٛٚا٭خ٬م إصَ ١َٛباغتثٓاَ ٤ا نإ ٗ غب ٌٝاهلل ٚتعظُٝاّ
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .25
( )2غٛض ٠ط٘ .81
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يؿعا٥ط ,ٙقاٍ تعاٍ ؾُٝا ٫قاَٛ ٙغ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬ا٭شٚ ٣جٗاز ٗ ٙغبٌٝ
اهلل ٚغع ٘ٝٱق٬ح قَ٘ٛشكَشَََغَ ٌُٓعََ إََُِ هٌَِْٓوِ ؿَعْجَبَٕ ؤَعِلًبز(.)1

ٚاهلل عع ٚجٌ ٜ ٫تػري ٜ ٫ٚع َٔ ٍٚذاٍ إٍ ذاٍ ؾإ تػري إاٖٚ ١ٝإْؿعاٍ
احملٌ ٚاؿسٚث قؿات إُهٔٚ ,اهلل ٚاجب ايٛجٛز ٚقؿات٘ قؿات نُاٍ,
ٚايٓكل َػتر ٌٝعً ٘ٝتعاٍ ,أ ٟإٔ ايتػري ٚاٱْؿعاٍ َػتر ٌٝعً ٘ٝؾٝهٕٛ
ايػهب َٔ اهلل عع ٚجٌ ٖ ٛعكاب٘ ٚاْتكاَ٘ َٔ ايهاؾط. ٜٔ
ٜٚتٛج٘ نٌ َػًِ َٚػًُ ١عسَ ٠طات نٌ  ّٜٛبايسعاٚ ٤إػأي ١إٍ اهلل ٗ
ايك ٠٬بايٓحا َٔ ٠ايػهب اٱهل ٞباهلسا ١ٜإٍ اٱغتكاَٚ ١ز ٜٔاٱغّ٬

بكٛي٘ تعاٍشصِشَاغَ اَُّزَِّٖ ؤَْٗؼَْٔذَ ػََِْْيِْْ ؿَْْشِ أَُْـْعٌُةِ ػََِْْيِْْ ًَالَ اُعَّبُِّنيَز(,)2

ّهٔ تػُ ١ٝايسْٝا بأْٗا زاض (ايػهب اٱهل )ٞاؾٛال  ,٫بٌ ٖ ٞزاض
ايطٓٚ ١إػؿطْٚ ,٠ع ٍٚايػهب َٓ٘ تعاٍ بك ّٛظجط ٚإق٬ح يًٓاؽ َٔ
أجٌ جصبِٗ ٚجًبِٗ ٕٓاظٍ ايتكٚ ٣ٛايك٬ح ٚاٱْتؿاع ا٭َثٌ َٔ ضٓت٘
تعاٍ.
 َٔٚاٯٜات إٔ ايػهب اٱهل ٞعً ٢ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ٗ ايسْٝا  ٫وحب
عِٓٗ ضٓت٘ ٚعؿٚ ٙٛي ؿ٘ َٔٚ ,ايً ـ اٱهل ٗ ٞإكاّ آ ١ٜايبرث ٕا
تتهُٓ٘ َٔ زع ٠ٛايٓاؽ ْٝعاّ إٍ إنطاّ ايٓؿؼ َٓعٗا َٔ ايتًبؼ بايهؿط
َٚؿاٖ ِٝايه٬ي.١

()1غٛض ٠ط٘ .86
()2غٛض ٠ايؿاؼ.7 ١
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قىلو تعبىل ش ًَإِرَا هََِْ َُيُْْ آِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ اَُِّوُ هَبٌُُا ُٗؤُِْٖٓ ثَِٔب ؤُٗضٍَِ
ػََِْْنَب ًٌَّْلُشًَُٕ ثَِٔب ًَسَاءَ هُ ًَىٌَُ اُْذَنُّ ُٓصَذِّهًب َُِٔب َٓؼَيُْْ هَُْ كََِِْ رَوْزٌَُُِٕ
ؤَْٗجَِْبءَ اَُِّوِ ِْٖٓ هَجَُْ إِْٕ ًُنزُْْ ُٓؤِْٓنِنيَز اٯ.91 ١ٜ
اإلعراة واللغت

ٚإشا :ايٛا ٚعاطؿٚ ١إغتٓ٦اؾ , ١ٝق :ٌٝؾعٌ َاضِ َبين يًُحٗ١ًْٚ ,ٍٛ

ق ٗ ٌٝقٌ جط بإناؾ ١إشا إيٗٝا ,هلِ :جاض ٚفطٚض.
آَٓٛا :ؾعٌ أَطٚ ,ايٛا :ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ٗ ١قٌ ضؾع ْا٥ب ؾاعٌٚ ,قٝـٌ
ٗ قٌ ْكب َك ٍٛايك.ٍٛ
َا أْعٍ اهلل :ايبا :٤ذطف جطَ ,ا :اَطأَٛ ٠ق ٗ ٍٛقٌ جط بايبا.٤
أْعٍ اهلل :ؾعٌ َاٹض ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ٫ ١قٌ هلا ٭ْٗا قً ١إٛق.ٍٛ
قايٛا :ؾعٌ َاضِ ٚؾاعٌٚ ,اؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعطال ٭ْٗا جٛال
ؾطط غري جاظّ.
ْ :َٔ٪اؾًُ ١ايؿعً ٗ ١ٝقٌ ْكب َك ٍٛايك.ٍٛ
َا أْعٍ عًٓٝاَ :ا :جاض ٚفطٚض َتعًكإ بٓ ,َٔ٪أْعٍ :ؾعٌ َـاضِ َـبين
يًُحٗ.ٍٛ
عًٓٝا :جاض ٚفطٚض.
ٜٚهؿط :ٕٚايٛا : ٚذايٜ ,١ٝهؿط :ٕٚؾعـٌ َهـاضعٚ ,ايـٛا :ٚؾاعـٌَ ,ـا:
اؾاض ٚاجملطٚض َتعًكإ بٝهؿط.ٕٚ
ٚضا :٤طف َهإَ ٖٛٚ ,عٓ ٢خًـ  ,اهلاَ :٤هاف اي.٘ٝ
 ٖٛٚاؿل :ايٛا :ٚذايَ :ٖٛ ,١ٝبتسأ ,اؿل :خـربٚ ,ٙاؾًُـ ١اٱمسٝـٗ ١
قٌ ْكب عً ٢اؿاٍ َٔ(َا).
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َكسقاّ :ذإٍ ,ا :جاض ٚفطٚض َتعًكإ َكسقاّ.
َعِٗ :طف َهإ َتعًل َرصٚف قًَ ١اٚ ,ايهُري َ :هاف إي.٘ٝ
قٌ :ؾعٌ أَط.
ؾًِ :ايؿا ٖٞ ٤ايؿكٝر ١٭ْٗا أؾكرت عٔ ؾـطط َكـسض ,ايـ :ّ٬ذـطف
جطَ ,ا :اَطأ ٠إغتؿٗاّ ٗ قٌ جطٚ ,ذصؾت ا٭يـ َٔ (َا) يًتؿطٜل بٗٓٝا
ٚبٌ َا اـربٚ , ١ٜ٭ٕ ا٭يـ وصف َٔ (َا) اٱغتؿٗاَ ١ٝإشا جٴطتٚ ,تبك٢
ايؿتر ١يًس٫ي ١عًٗٝا.
ٚقس ؼصف ايؿتر ١أ ٜهـاّ ٗ ايؿـعط ,ا ٚتثبـت ا٭يــ يًهـطٚض ٠ايؿـعط١ٜ
نك ٍٛذػإ:
عًــــــَ ٢ــــــا قــــــاّ ٜؿــــــتُين ي٦ـــــــِٝٷ
ندٓعٜـــــــــــط تٹُٳـــــــــــطٻؽ ٗ ضَــــــــــــازٹ

()1

تكتً :ٕٛؾعٌ َهاضع ,ايٛا :ٚؾاعٌ ,اْبٝاَ :٤ؿع ٍٛب٘ َٓكٛل بايؿتر١
َ ٖٛٚهاف ,اَطأ ٠اؾ٬يَ :١هاف إي َٔ ,٘ٝقبٌ :جاض ٚفطٚض َتعًكإ
َرصٚف ذاٍ.
إٕ نٓتِ َ :ٌَٓ٪إٕ ؾططٚ ,١ٝنٓتِ :نإ :ؾعٌ َاض ْاقل ٗ قٌ جعّ
ؾعٌ ايؿططٚ ,ايتا :٤إمسٗا.
 ١ًْٚتكتً :ٕٛخربٖاٚ ,جٛال ايؿطط قصٚف يس٫يَ ١ا قبً٘(مل
تكتً )ٕٛأ :ٟإٕ نٓتِ نصيو ؾًِ تكتً ٕٛأْبٝا ٤اهلل.

يف سٍبق اٌَبث

تبٌ اٯْٛ ١ٜعاّ َٔ غ ٤ٛايؿعٌ  ٖٛٚتبعٝض اٱّإ بايهتب ايػُا,١ٜٚ

ٚبٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايكً ١ًٝايػابك ١عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚج٘ ,ؾُاز٠
ا٫يتكا ٤ػاٖطِٖ ٚاقطاضِٖ عً ٢ايهؿطَٚ ,از ٠ا٫ؾرتام إ اٯٜات ايػابك١
تتهُٔ ف ٤ٞايهتب ٚاٱْصاضات إي. ِٗٝ
()1ايهؿاف .215 /7
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ٚتبٌ ٖص ٙاٯ ١ٜإقطاضِٖ َا أْعٍ إي ِٗٝعً ٢م ٛاؿكط  َٔ ,ز ٕٚاّ٫إ
بٓع ٍٚايكطإٓ.
ٚيػ ١اـ ال ٗ اٯ ١ٜإضؾاز ٭ٌٖ ايهتال يسخ ٍٛاٱغٚ ّ٬يػريِٖ
أٜهاّ َٔ بال ا٭ٚي.١ٜٛ
َٛٚنٛع ٖص ٙاٯٜات ٖ ٛايتٛبٝذ عً ٢اٱقطاض عً ٢اؾرٛز ٚعسّ
اٱّإ بايطغايَٚ ,١ا جا ٤ب٘ ا٭ْبٝا َٔ ٤ايبؿاضات.
ٚتٛنٝس ذكٝك ٗ ١اٱضاز ٠ايتهٚ ٖٞٚ ١ٜٝٓٛذس ٠غٓد ١ٝايٓبٚ ٠ٛيعّٚ
اٱّإ با٭ْبٝا ٤عً ٢م ٛايعُ ّٛاٱغتػطاق ,ٞخكٛقاّ ٚإٔ ايٓيب ايػابل
ٜبؿط بايطغ ٍٛاي٬ذلْٝٚ ,ع ا٭ْبٝاٜ ٤سع ٕٛيتكسٜل ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚكطت٘.
ٖٚص ٙاٯ ٖٞ ١ٜايطابع ١عً ٢ايتٛاي ٞاييت ٜصنط ؾٗٝا ايهؿط بايٓب ٠ٛبكٝػ١
ايصّ يتهٖ ٕٛص ٙاٯٜات َسضغ ٗ ١ايعجط عٔ ايهؿط ٚيع ّٚإجتٓاب٘.
جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيصّ ايعٓازٚ ,ايسع ٠ٛإٍ ايتدًل ٚايتٓعٚ ,َ٘ٓ ٙايتٛنٝس
عً ٢يع ّٚعسّ تبعٝض اٱّإ با٭ْبٝا ٤إش إٔ اٱّإ بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً٘ٝ
ايػ ّ٬أَط ذػٔٚ ,ا٭ذػٔ َٓ٘ ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚؾطٜعت٘ ايٓاغدٚ ١إٓح َٔ ١ٝاهلًهات ٚ ,بٗصا ايتكسٜل تهٕٛ

ايٓحا َٔ ٠تبعٝض اٱّإ ايٛاضز شّ أًٖ٘ بكٛي٘ تعاٍشؤَكَزُؤِْٓنٌَُٕ ثِجَؼْطِ اٌُِْزَبةِ

ًَرٌَْلُشًَُٕ ثِجَؼْطٍز(.)1
ٚ٭ٕ اٯٜات ترت ٣عًٜ ٢س ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٖٛٚ,
ٜسع ِٖٛيًتكسٜل َا أْعٍ اهلل َٔ ايكطإٓ ايص ٟجاَ ٤كسقاّ يًتٛضا ,٠يٝهٕٛ
اٱغ ّ٬أَٓاّ ٚغَ٬اّ هلِ َٔ ايهؿاضَٚ ,اْعاّ َٔ إْكهانِٗ عً ٢ايٛٗٝز
ايص ٜٔناْٛا قً ٗ ١إسٚ ١ٜٓذٛهلِ أٌٖ اؾعٜط َٔ ٠ايعطل.

()1غٛض ٠ايبكط.85 ٠
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ؾٝتهُٔ قٛي٘ تعاٍ شًَىٌَُ اُْذَنُّ ُٓصَذِّهًب َُِٔب َٓؼَيُْْز ايطٓٚ ١ايطأؾ ١ببين
إغطاٚ ,ٌٝ٥اٱخباض عٔ ْكطَٛ ٠غٚ ٢ايتٛضا ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚايكطإٓ ٚاٱخباض عٔ تكسٜل اؾُاعات ٚا٭َِ بايكطإٓ ٭ْ٘
ذل ٚقسم.
 ٗٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابكَ ١ػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتٛاي ٞايسع ٠ٛإٍ أٌٖ ايهتال ٚايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغ ,ّ٬ؾُع
إٔ اٯ ١ٜايػابك ١أخربت عٔ نؿطِٖ ٚجرٛزِٖ َا أْعٍ اهلل إبتسأت ٖصٙ
اٯ ١ٜباٱخباض عٔ زعٛتِٗ يًتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ ,يته ٕٛايسْٝا زاض ايسع٠ٛ
إٍ اٱغ ّ٬يتحسز ٖص ٙايسع ٗ ٠ٛنٌ ذٌ َٔٚ ,ايً ـ اٱهل ٞإٔ ٖصٙ
ايسعَ ٠ٛتعسزَ ٗ ٠اٖٝتٗا ٚأؾطاز نٌ ْٛع َٓٗا ٖٞٚ ,عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٯٜات ايه ١ْٝٛغٛا ٤اييت تظٌ عً ٢ايٓاؽ نٌ إٓ أ ٚاييت
تتعاقب عً ٢ايٓاؽ َا أطٌ اؾسٜسإ.
ايثاْ : ٞآٜات ايتٓعٚ ٌٜنٌ آ ١ٜبطٖإ قا ِ٥بصات٘ ٜسع ٛإٍ ايتٛذٝس
ٚايتكسٜل بايتٓع َٔ ٖٛٚ ,ٌٜإعحاظ ايكطإٓ ايصات.ٞ
ايثايث  :ز ٌ٥٫ايٓبٚ ٠ٛإعحعات اؿػ ١ٝاييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايطابع  :اٯٜات اييت أٚزعٗا اهلل عع ٚجٌ ايٓاؽ َترسَٚ ٜٔتؿطقٌ ,

قاٍ تعاٍش عَنُشِّيِْْ آَّبرِنَب كِِ آكَبمِ ًَكِِ ؤَْٗلُغِيِْْ....ز(.)1

ٚنٌ ؾطز َٔ ايٛج ٙٛأع ٙ٬آ ٗ ١ٜايٓؿٛؽ بصاتٗا ٚأ طٖا إباضىَٗٓٚ ,ا

ق ٍٛايٓاؽ بعهِٗ يبعضشآِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ اَُِّوُز ٕٚا إذتخ إ٥٬ه ١عً ٢جعٌ آزّ
خًٝؿ ٗ ١ا٭ضض أجابِٗ اهلل عع ٚجٌ بكٛي٘شإِِِّٗ ؤَػَُِْْ َٓب الَ رَؼٌََُِْٕٔز
()1غٛض ٠ؾكًت .53
()2غٛض ٠ايبكط.30 ٠
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يٝه ٕٛا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط بٌ ايٓاؽ َٔ َكازٜل عًِ اهلل
عـع ٚجٌ ٗ اٯ ١ٜأع َ٘ٓٚ ,ٙ٬زع ٠ٛأٌٖ ايهتال ٚايٓاؽ يٲّإ بايكطإٓ,
بًرا أَٛض:
ا٭ : ٍٚػسز َعاْ ٞاٱّإ بٌ ايٓاؽ.
ايثاْٚ : ٞجٛز أَ ٫ ١َٓ٪َ ١تهتؿ ٞباٱّإ بٌ تسعٛا ايٓاؽ إيٚ ٘ٝتٛا ب

عً ٢إٛعظ َٔ ٖٛٚ ,١عَُٛات قٛي٘ تعاٍشًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(.)1

ايثايث  :تٛج٘ ايسع ٠ٛإٍ اٱغ ّ٬إٍ ايٓاؽ ْٝعاّ ,ذت ٢ايص ٟقاٍ اهلل

ؾ٘ٝشًَإِرَا رُزََِْ ػََِْْوِ آَّبرُنَب ًَََُّ ُٓغْزٌَْجِشًا ًَإَْٕ َُْْ َّغَْٔؼْيَبز(.)2

ايطابع َ َٔ :كازٜل اـ٬ؾ ٗ ١ا٭ضض إٔ ايهاؾط تتٛج٘ ي٘ ايسع ٠ٛإٍ
اٱغٚ ّ٬إٕ ظٖس ٚجرس بٗا ٫ٚ ,بس إٔ ٜتهطض تٛج٘ ايسع ,٠ٛأَا إَٔ٪
ؾتُٮ ٙايػب ٚ ١ايػعاز ٠ؿػٔ إختٝاضَٚ ٙا أْعِ اهلل عً َٔ ٘ٝاهلسا,١ٜ

ٜٚتحٓب أٌٖ ايباطٌ ٚايطٜب ,قاٍ تعاٍ ٗ ايثٓا ٤عً ٢إٌَٓ٪شًَإِرَا عَِٔؼٌُا

اَُِّـٌَْ ؤَػْشَظٌُا ػَنْوُز(.)3
ايثاْ : ١ٝإقاَ ١اؿح ١عً ٢ايٓاؽ ٗ يع ّٚايتكسٜل بايكطإٓ ,ؾٜ ٬كاٍ بعسّ
تبًٝػِٗ أ ٚإٔ نؿطِٖ بايكطإٓ بػبب عسّ ايعًِ بٓعٚي٘ ,أ ٚأِْٗ عًُٛا ب٘,
ٚيهٔ مل ٜعًُٛا أْ٘ تٓع ,ٌٜؾحا٤ت آ ١ٜايبرث يتدرب عٔ إقاَ ١اؿح١

ٚايربٖإ عً ٗ ِٗٝايسع ٠ٛإٍ اٱغ ّ٬بكٛي٘ تعاٍشًَإِرَا هََِْ َُيُْْ آِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ
اَُِّوُز(.)4

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠يكُإ .7
()3غٛض ٠ايككل .55
()4غٛض ٠ايبكط.91 ٠
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ايثايث : ١إبتسأت اٯ ١ٜعطف ايع ـ (ايٛا )ٚيًس٫ي ١عً ٢إتكاٍ ٚإضتباط
َٛنٛعٗا َع اٯ ١ٜايػابكٚ ,١جا٤ت بكٝػ ١ايهُري (ِٖ) ٗ قٛي٘
تعاٍ(ٚإشا ق ٌٝهلِ) يبٝإ ٚذس ٠جٗ ١اـ ال ٚإككٛزٖ ٗ ٜٔص ٙاٯٜات,
ٚؾٗٝا فتُعَٚ ١تؿطق ١بٝإ ٕا ٫قا ٙايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
ا٭ش ٗ ٣اؾٗاز ٚايسع ٠ٛإٍ اهلل عع ٚجٌ.
 ٗٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايَ ١ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚجـــــا٤ت ٖـــــص ٙاٯٜـــــ ١بكـــــٝػ ١ايع ــــــ ٚيػـــــ ١ايػا٥ـــــب
يبٝــــإ إتكــــاٍ َٛنــــٛعٗا باٯٜــــات ايػــــابكٚ ,١جــــا٤ت اٯٜــــ ١ايتايٝــــ١
بكــــٝػ ١ايع ـــــ َٚعٗــــا يػــــ ١اـ ــــال (ٚيكــــس جــــا٤نِ) َــــع إؼــــاز
اؾٗــــٖٚ , ١ــــَ ٛــــٔ قــــٝؼ اٱيتؿــــات بــــإٔ ٜتٛجــــ٘ اـ ــــال يًػا٥ــــب

ــــِ ٜعـــــسٍ بــــ٘ إٍ ايؿـــــاٖس أ ٚبــــايعهؼ ,قـــــاٍ تعــــاٍشدَزَّاااااَ إِرَا

ًُنْزُْْ كِِ اُْلُِْيِ ًَََشََّْٖ ثِيِْْ ثِشِّخٍ طَِّْجَخٍز(.)1
 َٔٚؾٛا٥س اٱيتؿات َعٓا ٙايب٬غ ٞجصل ا٭مساع ٚططز إًٌٚ ,يهٓ٘ ٗ
ايكطإٓ ي٘ ز٫٫ت عكا٥س ١ٜأٜهاّ ٚهلا ا٭ٚي ٗ ١ٜٛاٱعتباض ٚاٱغتٓباط,
ؾايعس ٍٚإٍ اـ ال(ٚيكس جا٤نِ) ؾاٖس عً ٢بكا ِٗ٥عً ١ًَ ٢اٯبا٤
ٚاٱقطاض بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػ َٔٚ ,ّ٬ايبٓٝات اييت جا ٤بٗا ايبؿاض ٠بايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

()1غٛضْٜٛ ٠ؼ .22
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إعجبز اٌَت

اٯ ١ٜزع ٠ٛيّ٬إ ٚايتكسٜل بايكطإٓٚ ,ؾٗٝا ؾهس ٚشّ يًتؿهٝو ٗ

َطاتب اّ٫إٚ ,إٔ ايٛاجب ٖ ٛاٱّإ بايهتب ايػُا ١ٜٚإٓعي ١عً ٢مٛ
ايعُ ّٛاجملُٛعٚ ,ٞعسّ ايتبعٝض ؾٗٝا يٲؼاز اجملُٛعٚ ٞإٛنٛع ٞبٗٓٝا.
ٚؾٗٝا ؾهس ٚشّ ٚتٝ ٛل يػ ٤ٛايؿعٌ بكتٌ ا٭ْبٝا ٤ايصٜ ٜٔهطَِٗ
إػًُٜٚ ٕٛكطٸ ٕٚأِْٗ أؾهٌ ايبؿط َا ضظقِٗ اهلل َٔ ايٛذٗٚ , ٞ
ايتٓعٌٜشالَ ُٗلَشِّمُ ثََْْٖ ؤَدَذٍ ِْٖٓ سُعُِِوِز(.)1

ٚتبٌ اٯ ١ٜق ٠ٛاٱغٚ ّ٬ؾٗٝا بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝإخباض عٔ زع ٠ٛإػًٌُ
غريِٖ إٍ اٱغٚ ّ٬إّاِْٗ بايعكٝس ٠عٔ تكسٜل ٜٚكٌ.
 َٔٚإعحاظٖا عسّ إْك اع ايسعٚ ٠ٛإتكاهلا بإتباع ايٓيب ٚاٱّإ
بطغايت٘ٚ ,جا ٤يؿظ (ق )ٌٝعً ٢ايبٓا ٤يًُحٗ ٍٛيبٝإ اؿث عً ٢زخٍٛ

اٱغ َٔ ّ٬إػًٌُ  َٔٚغريِٖ ,شًََٓب َّؼَُِْْ َُنٌُدَ سَثِّيَ إِالَّ ىٌَُز(.)2

ٚ٭ٕ ا٭َط ٜتعًل باقاَ ١اؿح ١عً ِٗٝبتدًؿِٗ عٔ ْكط ٠ايٓيب جا ٤شنط
قتًِٗ ا٭ْبٝاٝ ٚ ٤ك ١مسا ١ٜٚخايس ٠تبٌ خكً ١قبٝرٚ , ١جرٛزاّ ٚتعسّ ٜا
ًُ ٚاّ يًٓؿؼ ٚايػري َٔ ايٓاؽ.
ٚإبتسأت اٯ ١ٜباَطأ ٠ايؿطط(إشا) يبٝإ اَطأٚ ٠جٛال ايؿطط يٝهٕٛ
اٱذتحاد َٓاغب ١يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٚ ,ٜٔزعٛتِٗ يًتبًٝؼ ٚايٓٗٛض
ب ٛا٥ـ اٱّإ َٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
يكس نإ ٭ٌٖ ايهتال َٓعي ١عظ ١ُٝعٓس ايعطل ٭ِْٗ أتباع أْبٝاٚ ٤عٓسَا
بعث اهلل عع ٚجٌ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ جاٚ٤ا إٍ أٌٖ
ايهتال ٚغأي ِٖٛعٔ قسم ْبٛت٘ٚ ,جا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتبٌ ذكٝكٖٞٚ ١
()1غٛض ٠ايبكط.285 ٠
()2غٛض ٠إس ط .31
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ٚجٛز أَٚ ١أؾطاز ٜتٛجٗ ٕٛإٍ أٌٖ ايهتال بسعٛتِٗ إٍ اٱغٚ ّ٬يٝؼ
غ٪اهلِ عٔ قسم ايٓبٖ ,٠ٛا ٜسٍ عً ٢إتػاع زا٥ط ٠اٱغٚ ّ٬زخ ٍٛأقٛاّ
ؾ َٔ ٘ٝغري إْكات ٭ٌٖ ايؿو ٚايطٜب َٔ ٖٛٚ ,بؿاضات ٚعَُٛات قٛي٘
تعاٍشإِرَا ََبءَ َٗصْشُ اَُِّوِ ًَاُْلَزْخُ *ًَسَؤَّْذَ اُنَّبطَ َّذْخٌَُُِٕ كِِ دِِّٖ اَُِّوِ ؤَكٌَْاًَبز(.)1

إٕ قٛي٘ تعاٍشًَإِرَا هََِْ َُيُْْ آِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ اَُِّوُز بٝإ ؿك ٍٛعسٚ ٍٚؼ ٍٛعٓس
ايٓاؽٚ ٗٚ ,اقع اجملتُعات  ,ؾبسٍ غ٪اٍ ايعطل عٔ قسم ْب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أخصٚا ٜسع ٕٛايٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ ّ٬بًػ١

ايؿٗاز٠

ٚاٱقطاض بإٔ ايكطإٓ نتال ْاظٍ َٔ عٓس اهلل ,يٝتهُٔ ايتٝ ٛل ايػُاٟٚ
يتأضٜذ ايتبسٍ ٗ ايعكا٥سٚ ,ايتػٝري ٗ ايكًٛل م ٛايك٬ح إكاذب يٓعٍٚ
آٜات٘  ,يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞقٛي٘ تعاٍشًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَز( ,)2ػًٞ
َعحعات ايٓبٛٗ ٚ ٠ٛضٖا يًٓاؽ ٚإظاذ ١ضٚح ايؿو ٚايرتزز ب.ِٗٓٝ
ً
ًميٌٖ ؤٕ ٗغِٔ ىزه آّخ آّخ (هصدقب ملب هعهن) ًمل ّشد ىزا اُِلظ

يف اُوشإٓ إال يف ىزه آّخٓ ،غ ًسًد ُلظ (ٓصذهبً) كْو صالس ػششح ٓشح.

اٌَت سالح

تسٍ اٯ ١ٜعً ٢قٝاّ إػًٌُ بٝ ٛؿتِٗ ٗ إخباض أٌٖ ايهتال بًعّٚ

اّ٫إ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا ْعٍ عً َٔ ٘ٝايكطإٓ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ اٱَتٓاع عٔ اٱّإ بايكطإٓ إِا ٜطجع ٗ ؾ ط َٓ٘ إٍ
اٱقطاض ٚايتحاٖط بعسّ اٱّإ بهٌ نتال مسا ٟٚآخط غري إٓعٍ عً٢
َٛغ ٢عً ٘ٝايػٖ ّ٬ا هعٌ تأ ري ايكسٚز عٓ٘ عً ٢إَٓ ٌَٓ٪عسَاّ ؾبعس

()1غٛض ٠ايٓكط .2-1
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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َعطؾ ١أغباب٘ ٜ ٫بك ٢إعتباض ي٘ٚ ,ؾٗٝا قٝػ َٔ ١قٝؼ اٱذتحاد ٚاؾساٍ
بًػ ١إٛعظٚ ١ايربٖإ.
 ٗٚاٯ ١ٜؽؿٝـ عٔ إػًٌُٚ ,تٛؾري يًحٗس ٚايعٓا ٤إطنب َٔ ,
ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚايتدؿٝـ بايعًِ ببًٛؽ ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬إٍ أٌٖ ايهتال
ٚغريِٖ.
ايثاْ :ٞإقطاض ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتال عً ٢عسّ اٱّإٚ ,زع ٠ٛإػًٌُ
يٲْتؿاع َٔ اؾٗس اٱناٗ ٗ قاٚي ١اقٓاعِٗ.

ايثايث :أخص إػًٌُ اؿٚ ١ ٝاؿصض َٔ ايهٝس ٚا٭ش , ٣قاٍ تعاٍشَّبؤَُّّيَب

اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا خُزًُا دِزْسًَُْْز(.)1
يكس جا٤ت ايسع ٠ٛإٍ أٌٖ ايهتال بايتكسٜل بايكطإٓ ٚمل تصنط ايهتب
ايػُا ١ٜٚايػابك ٚ ,١مل ٜكٛيٛا :آَٓٛا َا أْعٍ اهلل نُا آَتِٓ َا أْعٍ عًٝهِ,
ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإخباض آٜات ايكطإٓ عٔ إّإ إػًٌُ بايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك.١
ايثاَْٛ : ١ٝنٛع ايسعٚ ٖٛ ٠ٛجٛل ايتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ.
ايثايث : ١ا٭قٌ ٖ ٛإٔ ايتكسٜل بايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١عَٚ ٕٛكسَ١
يًتكسٜل بايكطإٓ يٛذس ٠إٛنٛع ٗ تٓكٝس إٓاط  ,ؾاؾاَع إؿرتى بٗٓٝا ٖٛ
ايتٓعٚ ٌٜايٛذ ٞيٮْبٝا َٔ ٤عٓس اهلل.
ايطابع : ١بٝإ ايعُ ٗ ّٛايتكسٜل بايكطإٓ َٔ ا٭َِ ٚأٌٖ إًٌ بُٓٝا نإ
اٱّإ بايتٛضا ٠خاقاّ ببين إغطا ٗٚ , ٌٝ٥اٯ ١ٜذصف ٚتكسٜط :ٙآَٓٛا َا
أْعٍ اهلل نُا آَٓا).

()1غٛض ٠ايٓػا.71 ٤
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هفهىم اٌَت

اٯَ ١ٜسضغ ٗ ١ايترس ٟبربٖإ اؿلْٚ ,بص ايهؿطٚ ,إقاَ ١اؿح ١عً٢

اؾاذس ٖٞٚ ٜٔزع ٠ٛيٲّإ بايطغا٫ت ايػُا ١ٜٚعً ٢م ٛايعُّٛ
اجملُٛع َٔ ٞغري ُٝٝع بٗٓٝا أ ٚتطى يبعهٗا يٛذس ٠إٛنٛع ٗ تٓكٝس إٓاط
ٚتظٗط اٯ ١ٜإ٬ظَ ١بٌ اٱّإ ٚإنطاّ ا٭ْبٝا ٤عَُٛاّٚ ,ؼث إػًٌُ عً٢
اٱقتسا ٤بِٗ.
يكس نإ ا٭ْبٝاٜ ٤سع ٕٛإٍ اهلل عع ٚجٌ ٜٚبًػ ٕٛضغا٫ت٘ ٜٚبؿطٕٚ
بايطغ َٔ ٍٛبعسِٖ ,ؾٛجٛز ا٭ْبٝاٚ ٤عسّ إخرتاّ أعُاضِٖ َٓاغب ١نطّ١
يٲّإ ٚتًك ٞأذهاّ ايٛذٚ ٞاٱْكات اٍ يػ ١ايعكٌ  َٓٚل ايؿطع.
إٕ ايتٛبٝذ ايكطآْ ٞعً ٢قتٌ ا٭ْبٝا ٗ ٤شات اٯ ١ٜاييت تصّ ػع ١٥اٱّإ
با٭ْبٝا ٤أَاضٚ ٠إؾاض ٠إٍ تبؿري ٖ ٤٫٪ا٭ْبٝا ٤ببعث ١ايطغ ٍٛا٭نطّ قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚػذ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬يًؿطا٥ع ا٭خط ,٣ؾحا٤
ايكطإٓ جاَعاّ ٭ذهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ ٚايػٓٔ ٚإؿاٖ ِٝايعكا٥سَٔٚ ,١ٜ
َؿاٖ ِٝاٯ ١ٜأَٛض:
ا٭ : ٍٚعسّ ايتعاضض بٌ اٱغٚ ّ٬ا٭زٜإ ايػابك.١
ايثاْ : ٞتثبٝت ايكطإٓ ٕباز ٨ايؿطا٥ع.
ايثايث  :اٱقطاض بػُا ١ٜٚايتٛضاٚ ٠اٱل.ٌٝ
ايطابع  :تعنٚ ١ٝتٝ ٛل ايهتب اييت ْعيت قبٌ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ.
ٖٚص ٙاٯٚ ١ٜإٕ جا٤ت بكٝػ ١ايصّ ٚايً ّٛؾٗ ٞضٓ ١بإداطَبٌ َٔ
ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا َسخٌ ٱْكاشِٖ.
ايثاْ ٗ :ٞاٯ ١ٜزع ٠ٛيٲَتٓاع عٔ قاضب ١ايٓيب ا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚإػًٌُ.
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ايثايث ٗ :اٯ ١ٜذث عً ٢ايهـ عٔ اٱؾػاز ٗ ا٭ضض ٗٚ ,

ايتٓعٌٜشًَالَ رُلْغِذًُا كِِ إَسْضِ ثَؼْذَ إِصْالَدِيَبز(.)1

ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ اٱغ ّ٬أقبس َطتب َٔ ١ايك ٠ٛعٝث ٜه ٕٛايتبًٝؼ ي٘
عًٓٝاّٜٚ ,أت ٞبكٝػ ١ايسع ٠ٛيٲغ ٕٔ ّ٬إَتٓع عٔ زخٛي٘ ,نُا تسٍ عً٢
إْتؿاض َبازٚ ٘٥قسقٗا.
 ٗٚاٯ ١ٜشّ يًصٜ ٜٔتدًؿ ٕٛعٔ اٱّإ بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خكٛقاّ ٚأْٗا تتهُٔ ايتكسٜل َا عٓسِٖ َٔ ايتٛضا٠
ٚاٱلٖٚ ,ٌٝصا َٔ عَُٛات ايً ـ اٱهل ٞإٔ ٜكسٸم ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ا٭ْبٝا َٔ ٤قبً٘ٚ ,ؾ ٘ٝؽؿٝـ عٔ أٌٖ ايهتال ٚإًٌٝ
ٚذح ١عً.ِٗٝ
 َٔٚأٚيٝات اٱّإ عسّ ايتعس ٟعً ٢ا٭ْبٝا ,٤ؾهٝـ ٜسع ٞاٱّإ َٔ
ٜك ّٛبكتًِٗ.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ( ١قٌ) ٚؾ ٘ٝآ ١ٜاعحاظ ١ٜؾهُا إ ايٓيب قُساَٶ قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ذؿظ َرياث ايٓبٚ ,٠ٛشل عٔ ا٭ْبٝاٚ ,٤جاٖس َٔ أجٌ
تثبٝت بطا٤تِٗ َٔ ايػًْٚ ٛعاٖتِٗ ٚذكاْتِٗ ,ؾاْ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٜساؾع عِٜٓٗٛٚ ,بذ َٔ قتًِٗ ٚايص ٜٔبكٛا عً ٢شات ايػٓد,١ٝ
ٜٚسع ٛشضاض ِٜٗإٍ ايتٛبٚ ١ايتكسٜل بايٓب.٠ٛ
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإقاَ ١اؿح ١عً ٢أٌٖ ايهتال ببًٛؽ ايسع ٠ٛهلِ.
ايثاْ :١ٝيٝؼ َٔ بطظر ٚٚغط بٌ اٱّإ ٚايهؿط.
ايثايث :١إْتؿا ٤إاْع َٔ اٱّإٖٚ ,صا اٱْتؿا َٔ ٤عَُٛات قٛي٘

تعاٍشًََٓب خََِوْذُ اُْجَِّٖ ًَاإلِٗظَ إِالَّ َُِْؼْجُذًُِٕز(.)2
()1غٛض ٠ا٭عطاف .56
()2غٛض ٠ايصاضٜات .56
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ايطابع :١شنطت اٯ ١ٜايسع ٠ٛإٍ اٱّإ بايربٖإ عًْ ٢ع ٍٚايكطإٓ َٔ
عٓس اهلل َٔٚ ,اٱعحاظ ٗ إكاّ إٔ ايسع ٠ٛإٍ اٱّإ جا٤ت غكٛم
ايتٓع ٌٜيعسّ جٛاظ ايتدًـ عٔ ايتكسٜل َا أْعٍ اهلل تعاٍ َٔ ايهتال.
اـاَػ :١ف ٧اٯ ١ٜظٛال بين إغطا ٌٝ٥عً ٢ايسع ٠ٛإٍ اٱّإ,
ٚتتهُٔ عسّ قبٛهلا عكط تكسٜكِٗ َا أْعٍ عً ِٗٝأَ ٟا أْعٍ عً٢
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬ايتٛضا.٠
ايػازغ :١مل ٜكٛيٛا (ْٚهؿط َا ٚضا )ٙ٤بٌ أخربت اٯ ١ٜعٔ نؿطِٖ ٖصا
٭ِْٗ ي ٛقايٛا (ْهؿط َا ٚضاَ ٤ا أْعٍ عًٓٝا) يهإ ذح ١عًٚ ِٗٝإقطاض ّا
بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ٚناْٛا ٜٛق ٞبعهِٗ بعهاّ بعسّ إخباض إػًٌُ َا ٜه ٕٛذح ١عً,ِٗٝ

 ٗٚايتٓع ٌٜذها ١ٜعِٓٗ شؤَرُذَذِّصٌَُٗيُْْ ثَِٔب كَزَخَ اَُِّوُ ػٌََُِْْْْ ُُِْذَبًٌَُُّْْ ثِوِ ػِنْذَ سَثٌُِّْْ ؤَكَالَ

رَؼْوٌَُِِٕز(ٚ ,)1ؾ ٘ٝذح ١بإٕ نؿطِٖ مل ىتل بايكطإٓ بٌ أِْٗ ٚقؿٛا عٓس
ايتٛضاٚ ,٠أعًٓٛا تطى َا بعسٖا.
ايػابع ٗ :١اٯ ١ٜؼس ٚبعث ٱغتكطا ٤آٜات ٚإعحاظ ايكطإٓٚ ,زع٠ٛ
يسضاغٚ ١ج ٙٛاٱيتكا ٤بٌ ايتٛضاٚ ٠ايكطإٓ نتٓع َٔ ٌٜعٓس اهلل تعاٍ,
 ٚاٖط اٯ ١ٜأِْٗ مل ٜٓهطٚا ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,يهِٓٗ أقطٚا عً٢
ايٛقٛف عً ٢ايتٛضاٚ ,٠اٱنتؿا ٤بٗا.
ايثآَ َٔ :١إعحاظ اٯ ١ٜإٔ جا ٤اٱذتحاد َتعكباّ يٲخباض عٔ نؿطِٖ
بايكطإٖٓٚ ,صا اٱذتحاد َتعسز َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكطإٓ ٖ ٛاؿل َٔ عٓس اهللٚ ,ؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ ن ْ٘ٛجاَع ّا
يٮذهاّ ٚايػَُٓٔٓٝٗٚ ,اّ عً ٢ايهتال نً٘.
ايثاْ :ٞتكسٜل ايكطإٓ يًتٛضاٚ ٠اٱلٚ ,ٌٝتتؿطع عٔ ٖصا ايتكسٜل َٓاؾع
عظ ١ُٝأنثط َٔ إٔ ؼكَٗٓ ٢ا ذؿظ ايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝإختكام ايٛٗٝز
()1غٛض ٠ايبكط.76 ٠
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ٚايٓكاض ٣بعسّ إنطاِٖٗ عً ٢اٱغٚ ,ّ٬اٱنتؿا ٤بكب ٍٛاؾعٗ َِٗٓ ١ٜ
ب٬ز إػًٌُ يكا ٤ذؿظِٗ ٚأَٛاهلَِٓٚ ,ع ايتعس ٟعً.ِٗٝ
ايثايث :اٱؾاض ٠إٍ إٔ ايكطإٓ آخط ايهتب ايػُاْ ١ٜٚع ّ٫ٚجمل ٧اٯ١ٜ

بكٝػ ١إؿطز شًَىٌَُ اُْذَنُّ ُٓصَذِّهًبز بُٓٝا تهطض ٗ اٯ ١ٜشنط ايتٛضاٚ ٠اٱلٌٝ
باَ٫طأ ٠إٛقَ( ٍٛا) بكٛي٘ تعاٍ شثَِٔب ؤُٗضٍَِ ػََِْْنَبز ٚشَُِٔب َٓؼَيُْْزٚ ,إشا نإ َا
َعِٗ َطنباّ َٔ أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايتٓع.ٌٜ
ايثاْ :ٞايترطٜـ اي اض ٨عً ٢م ٛايػايب ١اؾع.١ٝ٥
ؾإ إطاز َٔ ايتكسٜل ٗ اٯ ٖٛ ١ٜا٭ ٍٚأ ٟايتٓعٚ ,ٌٜخطٚد ايترطٜـ
بايتدكل َٔ َٛنٛع ايتكسٜلٚ ,٭ٕ ايتٓعٜ ٫ ٌٜهَ ٕٛكسقاّ إ٫
يًتٓع.ٌٜ
أَا ايترطٜـ ؾإ ايتٓع ٌٜجا ٤يؿهر٘ٚ ,٭ٕ غٝام اٯ ٖٛ ١ٜاٱذتحاد
ٚقس قايٛا باٱّإ َا أْعٍ عً ,ِٗٝؾحا ٤ايطز بإٕ ايكطإٓ ٖ ٛاٯخط تٓعَٔ ٌٜ
عٓس اهلل ٚذل ٚقسمَٚ ,كسم ٕا َعِٗ َٔ ايتٛضاٚ ٠اٱلٜٚ , ٌٝتكـ

ايكطإٓ بٛاقٚ ١ٝذؿظ َٔ اهلل ٗٚ ,ايتٓعٌٜشالَ َّإْرِْوِ اُْجَبطَُِ ِْٖٓ ثَِْْٖ َّذَّْوِ ًَالَ
ِْٖٓ خَِْلِوِز(.)1

ٚنإٔ ٗ اٯ ١ٜذصؾاّ ٚايتكسٜط (َٚكسقاّ ٕا َعِٗ َٔ ايتٓع )ٌٜأ ٟيٝؼ
ايترطٜـ َع٘.
ايطابع :إقاَ ١اؿح ١عًٚ ِٗٝؾل َا ٜكٛي ,ٕٛ٭ٕ اٱّإ ٚي ٛبٓع ٍٚنتال
ٚاذس َٔ عٓس اهلل ناف ٱنطاّ ا٭ْبٝاٚ ٤عسّ قتًِٗ ,ؾايهتال ٜٓ ٫عٍ إ٫
عًْ ٢يب نُا ٗ ْع ٍٚايتٛضا ٠عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬اٱل ٌٝعً٢
عٝػ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
()1غٛض ٠ؾكًت .42
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ٚجا ٤ا٭ْبٝا ٤ايػابكَ ٕٛا بٌ َٛغٚ ٢عٝػ ٢بايتكسٜل بايتٛضاٚ ٠ضغاي١
َٛغٚ , ٢يٝؼ عٓسِٖ تٓعٚ ٌٜنتال ٜهؿط ب٘ ايص َٕٛٓ٪ٜ ٜٔبايتٛضا ٠زَ ٕٚا
ٚضا.ٙ٤
ايتاغع :١زع ٠ٛأٌٖ ايهتال إٍ َعطؾٚ ١ج ٙٛتكسٜل ايكطإٓ يًتٛضا٠
ٚاٱلٚ ٌٝز٫٫تٗا.
ايعاؾط :٠أخربت اٯ ١ٜعٔ قٛيٌ:

ا٭ :ٍٚإبتسأت اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ شًَإِرَا هََِْ َُيُْْز بإضاز ٠إبين يًُحٍٗٛ
ٚتع ٌٝططف ايصٜ ٜٔكاٍ هلِ َٔ غري شنط ططف ايكا.ٌ٥
ايثاْ :ٞتٛج٘ ا٭َط اٱهل ٞإٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

بكٛي٘ تعاٍ شهَُْز ٗ خ ال تهًٝؿ ٞيًُػًٌُ عَُٛاّ ٗ اٱذتحاد ٖٛٚ
ٚاجب نؿاٚ ٞ٥يٝؼ عٝٓٝاّ.

قاٍ تعاٍشًَُْزٌَُْٖ ِٓنٌُْْْ ؤَُّٓخٌ َّذْػٌَُٕ إََُِ اُْخَْْشِز(َ ٖٛٚ ,)1سضغٗ ١

إعطؾ ١اٱهل ١ٝيهٌ إػًٌَُٓٚ ,اغب ١يًتؿك٘ ٚايعًِ بأذٛاٍ ا٭َِ ايػايؿ,١
ٚيٝه َٔ ٕٛإهاٌَ ايكسغ ١ٝيٰ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠آٍ عُطإ تعإٚ
إػًٌُ ٗ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهطٚ ,إْتؿاعِٗ ْٝعاّ َٔ زع٠ٛ
ؾطٜل َِٓٗ إٍ ايك٬ح ٚاٱق٬ح.
 َٔ ٌٖٚقً ١بٌ ايكٛيٌ ٗ اٯ ١ٜأ( ٟق(ٚ )ٌٝقٌ) اؾٛال ْعِ,
ؾا٭ ٍٚزع ٠ٛيٲغٚ ,ّ٬ايثاْ ٞإذتحاد ٚشّ يتدًـ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ عٔ
اٱغٚ ّ٬تصنري َا ؾعًَ ٙٛع ا٭ْبٝا ٤اٯخط ٜٔيٲؾاض ٠بإٔ بعث ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٓاغب ١يًتٛبٚ ١اٱْاب.١
اؿاز ١ٜعؿط :٠بٝإ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ اٱّإ َاْع َٔ ايتعس ٟعً ٢ا٭ْبٝا٤
ٚ ,ًُِٗ ٚإٔ إساض ٗ اٱّإ يٝؼ بايتكسٜل ببعض ايهتب ايػُا١ٜٚ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .104
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إٓعي,١بٌ بايترً ٞبآزال ٚغٓٔ اٱّإ َٗٓٚ ,ا ايتكسٜل با٭ْبٝاٚ ٤عسّ
ايتعس ٟعً.ِٗٝ

إفبضبث اٌَت
تبٌ اٯٚ ١ٜجٗاّ َٔ ٚج ٙٛذؿظ ايتٓع ٌٜبٛجٛز أَ ١تسع ٛيًتكسٜل ب٘,

ٚؾ ٘ٝبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝذث عً ٢اٱّإ بَ٘ ٖٛٚ ,كسَ ١يًحٗاز ٗ غبٌٝ
اهللٚ ,تثبٝت َعامل ن ٗ َ٘٬ا٭ضضٚ ,يٝؼ ٗ ايسع ٠ٛإٍ اٱّإ إ ٫اـري
احملضٚ ,ايٓؿع ايعاّ يًٓاؽ ٗ ايٓؿأتٌ ٚ ,ترتؾس عٔ إّإ أ ٟؾطز َٔ
ايٓاؽ بطنات خاقٚ ١عاَ ,١ؾحا٤ت زع ٠ٛإػًٌُ يٲّإ يك ـ ٖصٙ
ايربنات ٚجًب إكًرٚ ١زؾع إؿػس.٠
ٚتسٍ اٯ ١ٜعًٚ ٢جٛز تٓع ٌٜقبٌ ايكطإٓ ٚإٔ ايعًكٚ ١ايكً ١بُٗٓٝا ٖٞ
ايتكسٜل ايصات ,ٞإش ٜكسم ايكطإٓ ْؿػ٘ بأْ٘ تٓع َٔ ٌٜاهللٜٚ ,ؿٗس بػُا١ٜٚ
آٜات٘ ٚأذهاَ٘ بٛجٛز تٓع ٌٜغابل ي٘  َ٘ٓٚ ,عً ٢م ٛايتع ٌٝايتٛضا ٠اييت
أْعيت عًَٛ ٢غٚ ,٢اٱل ٌٝايص ٟأْعٍ عً ٢عٝػ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٚتسٍ اٯٚ ١ٜايسع ٠ٛإٍ اٱّإ عً ٢قسم إّإ إػًٌُ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ
عً.٘ٝ

ايثاْ : ٞايسع ٠ٛإٍ اٱّإ بايتٓعً َ ٌٜكاّ ,إش إٔ قٛي٘ تعاٍشًَإِرَا هََِْ َُيُْْ

آِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ اَُِّوُز وتٌُ َػأيتٌ:
ا٭ : ٍٚيع ّٚايتكسٜل بايكطإٓ.
ايثاْ : ١ٝإضاز ٠ايتكسٜل بايهتب ايػُا ١ٜٚعً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع٫ٚ ,ٞ
تعاضض بٌ ٖص ٜٔا٭َط.ٜٔ
 َٔٚأغطاض ٙإٔ ايك( ٍٛآَٓٛا َا أْعٍ اهلل) َتٛج٘ إٍ ايٓاؽ ْٝع ّا
يٝه ٕٛبٌ َكازٜك٘ عُٚ ّٛخكٛم َ ًل ,ؾَٗ ٛتٛج٘ إٍ أٌٖ ايهتال
يًتكسٜل بايكطإٓٚ ,إٍ عُ ّٛايٓاؽ يًتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ ٚايتٛضا٠

 218ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د15
ٚاٱلٚ ,ٌٝتًو آ ٗ ١ٜايًؿظ ايكطآَْٚ ٞا ي٘ َٔ ايػعٚ ١إٓسٚذ ٗ ١إعٓ٢
ٚإكاقس ايػاَ.١ٝ
ايثايث  :إػًُ ٕٛجٓٛز هلل عع ٚجٌ ,إش إٔ زعٛتِٗ يًتكسٜل بايكطإٓ

إَتثاٍ ٭َط اهللٚ ,٭َط ٙيًٓاؽ باٱّإ ,قاٍ تعاٍشًَآِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗضَُْذُ ُٓصَذِّهًب َُِٔب
َٓؼٌَُْْز(.)1

ايطابع  :ذب إػًٌُ ٭ٌٖ ايهتالٚ ,إضاز ٠تػؿ ٞاٱّإ يًٓاؽ
ٚايتعانس بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتال ٱجتثاث ايهؿط َٔ ا٭ضض ,قاٍ

تعاٍشًٌَُْ آََٖٓ ؤَىَُْ اٌُِْزَبةِ ٌََُبَٕ خَْْشًا َُيُْْز(.)2

اٌَت لطف

تبٌ اٯَٛ ١ٜنٛع ١ٝاٱّإ ٗ ذٝا ٠ايٓاؽ ٚأ ط ٗ ٙاجملتُعات ٚاؿاج ١ي٘

ٗ ايسْٝا ٚاٯخط ٚ ,٠اٖط اٯ ١ٜعسّ إمكاض اؿث عً ٢اٱّإ بأٌٖ
ايهتال بٌ ٜتٛج٘ إٍ ايهؿاض أٜهاّ َٔ بال ا٭ٚي.١ٜٛ
ٜٚه ٕٛإغْ ّ٬اعات َٔ ايهؿاض ذح ١٭ٕ أٌٖ ايهتال أقطل إٍ
اٱّإ ٚايتكسٜل بايكطإٓ ٕا بٌ أٜس َٔ ِٜٗايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ,ٌٝعٓسَا
ٜطز ٕٚعً ٢ايسع ٠ٛإٍ اٱّإ باٱنتؿا ٤باٱّإ بايتٛضاٜ ٠أت ٞاٱذتحاد
عً َٔ ِٗٝعٓس اهلل تعاٍ ْ َٔٚب ٘ٝايهط ِٜيسؾع اؾٗايٚ ١ايػطضَٓٚ ,ع
اٱقطاض عً ٢ايباطٌ ٚاٱعطاض عٔ اؿل.
ٖٚصا اٱذتحاد ي ـ بأٌٖ ايهتال ٚايٓاؽ ْٝعاَّ ٖٛٚ,سضغٗ ١
إعطؾٚ ١اهلسا ١ٜيصا جا ٤بكٝػ ١ايهُري ايػا٥ب بؿطز ٟاـ ال (ٚإشا قٌٝ
هلِ) يته ٕٛعًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ عربَٛٚ ٠عظ ١يًٓاؽ ْٝعاّ ٗ ,أجٝاهلِ إتعاقب.١
()1غٛض ٠ايبكط.41 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايثاْ :ٞإْ٘ َسضغ ١ٱقتباؽ ايسضٚؽ ٚإػا ٌ٥ايهَ ١َٝ٬ا ٜٓؿع ٗ تثبٝت
زعا ِ٥اٱغ.ّ٬
ايثايث :ؾ ٘ٝتٛنٝس ذكٝكْ ١ع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاٍ.
ايطابع :بعث ايٓاؽ عً ٢ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.

َ َٔٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ يبين إغطاٌٝ٥شًَؤَِِّٗ كَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ
اُْؼَبَُِٔنيَز( ,)1تٛج٘ ايسع ٠ٛهلِ باٱّإ ٫ٚ ,ؽتل ٖص ٙايسع ٠ٛبايعَٔ
إان ٞبٌ تؿٌُ ايعَٔ إهاضع ٚإػتكبٌ ٚ ,ؾ ٘ٝػسٜس يًسع ٠ٛإٍ
اٱغٚ ,ّ٬بطظر ز ٕٚغًبَ ١ؿاٖ ِٝايهؿط عً ٢ايٓاؽ  ٗٚاجملتُعات.
َٓ َٔٚاؾع ٖص ٙايربظخ ١ٝأْٗا َكسَ ١يتًك ٞايٓاؽ إعحعات بايكب,ٍٛ
ٚعسّ اٱعطاض عٓٗا َٔٚ ,خكا٥ل إعحع ٠أْٗا ػصل اؿٛاؽ ٚت طز
ايػؿًٚ ١اؾٗاي ١عٔ ايٓاؽ ,ؾتؿهٌ اهلل عع ٚجٌ بتكطٜب ايٓاؽ إيٗٝا,
ٚجعًِٗ ٜتسبطَ ٗ ٕٚعاْٗٝا ٚز٫٫تٗا.

الصلت بني أول وآخر اٌَت

يكس تهطضت ٗ اٯ ١ٜايػابكَ ١از( ٠نؿط) ٗ شّ يًص ٜٔجرسٚا بٓعٍٚ
ايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,تهطضت ٗ ٖص ٙاٯَ ١ٜاز( ٠آَٔ) ٗ ذح ١عًِٗٝ
يتدًؿِٗ عٔ اٱّإٚ ,إعطانِٗ عٔ ايسع ٠ٛاييت تأت َٔ ِٗٝإػًٌُ
باٱّإَ ,ع إٔ ايكطإْٓ ,ؿػ٘ ٜسع ِٖٛإٍ اٱّإ بآٜات٘ ٚتٚ٬تٗا ٚاٱغتُاع
إيٗٝا.
َٓ َٔٚاؾع قطا ٠٤إػًٌُ ٯٜات ايكطإٓ أْٗا ػسٜس يٲْصاض إٛج٘
يًهؿاضٚ ,تٓب ٘ٝي ٛا٥ؿِٗ ايعبازٚ ,١ٜإخباض بإٕ ايكطإٓ جا ٤يًٓاؽ ْٝع ّا

()1غٛض ٠ايبكط.122 ٠
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ٚيٝؼ يؿطٜل َِٓٗ ايظٔ بإغتثٓا َٔ ٘٥ايسع ٠ٛإٍ اٱغ , ّ٬قاٍ

تعاٍشإَِّٗب ؤَْٗضَُْنَب ػََِْْيَ اٌُِْزَبةَ ُِِنَّبطِ ثِبُْذَنِّز(.)1

 ٗٚاٯ ١ٜذصف ٚايتكسٜط (ٚإشا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل عً ٢قُس َٔ
ايكطإٓ ٚا٭ذهاّ ٚايػٓٔ) يكس قٝس إّاِْٗ َا أْعٍ عً ٗ ِٗٝإؾاض ٠اٍ عسّ
إقطاضِٖ َا أْعٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ يٝؼ َِٓٗ,
ٖٚصا ايتكٝٝس َٔ ايعٓاز ,ؾًٝؼ يًعباز اٱختٝاض عً ٢م ٛايتؿكٚ ٌٝايتبعٝض
ٗ اٱّإ.
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜأْٗا مل تكـ عٓـس إْهـاضِٖ ايتٓعٜـٌ ,بـٌ أخـربت عـٔ
إؼــاز إهــاٌَ ايكسغــ ١ٝيًهتــب ايػــُاٚ ١ٜٚإٔ ايهتــال اي٬ذــل َكــسم
يًػابل يٝهٖ ٕٛص ا ايتكسٜل َٓاغب ١يًتكسٜل بايػابل ٚاي٬ذلٚ ,قـس ؾـاظ
إػًُ ٕٛبٗص ٙإطتب ١ايعاي َٔ ١ٝايؿكاٖٚ ١اٱّإٖٚ ,ـَ ٛـٔ َكـازٜل قٛيـ٘

تعاٍش ًُنْزُْْ خَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز(.)2

ٚإْتكًت اٯ ١ٜإٍ تٛج ٘ٝايًٚ ّٛايصّ يًص ٜٔأقطٚا عً ٢اؾرٛز بايٓب,٠ٛ
٭ِْٗ قاَٛا بكتٌ ؾ ط َٔ ا٭ْبٝاَ ٤ع إٔ اٱّإ باهلل ٚاق َٔ ١ٝايتعس ٟعً٢
ا٭ْبٝاً َ ٤كاّ يصا أختتُت اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ (إٕ نٓتِ َ.)ٌَٓ٪
ؾاٱّإ بايتٛضاٜ ٠عين اٱّإ باهلل عع ٚجٌ ٖا ًّ ٞإنطاّ ا٭ْبٝا ٤ايصٜٔ
بعثِٗ اهلل عع ٚجٌ يسع ٠ٛايٓاؽ يعبازت٘ٚ ,ا يتـٛضا ٫ ٠تـأَط ا ٫بعبـاز ٠اهلل
ٚتكسٜل ا٭ْبٝا.٤

()1غٛض ٠ايعَط .41
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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التفسري الذاتً

بعس إٔ جا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١بصّ ايص ٜٔهرس ٕٚبايكطإٓ َع أْ٘ نتال
ْاظٍ َٔ عٓس اهللٚ ,بٝإ عًٖ ١صا اؾرٛز ٖٛٚ,إَتٓاعِٗ عٔ ايتكسٜل َا
ٜٓعٍ عً ٢غريِٖٚ ,إغتركاقِٗ يػهب اهلل عع ٚجٌ بػبب ٖصا اؾرٛز
ٚ٭ٕ ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ بٝس ٙغبراْ٘ ٪ٜٚتٜ َٔ ٘ٝؿا ٖٛٚ ,٤أعًِ بإكاحل
ٚإؿاغس ,تهُٓت ٖص ٙاٯ ١ٜايؿٛاٖس عً ٢تٛج٘ ايسع ٠ٛهلِ َٔ جسٜس
يًتكسٜل بايكطإٓ ,يٝهَٓ َٔ ٕٛاؾعٗا ٚغاٜاتٗا ايتسبط ٚإَهإ ايتساضى
ٚاٱْاب.١
ٚيٝؼ َٔ أَ ١بعث ؾٗٝا اهلل عسزاّ نثرياّ َٔ ا٭ْبٝاَ ٤ثٌ بين
إغطاٚ,ٌٝ٥أضاز اهلل عع ٚجٌ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ
ٜكسق٘ قٚ َ٘ٛايٓاؽٜٚ ,ه ٗ ٕٛأَٔ ٚغ ١َ٬عً ٢ذٝات٘ بٚ ,ِٗٓٝىطد
إ َٕٛٓ٪يًحٗاز ؼت يٛا ٤اٱغٜٚ ّ٬تدصٚا َٔ ايكرب غ٬ذاّ ٚعْٛاّ ٗ

أزا ٤ايعبازات ٚؼٌُ ايؿسا٥سٚ ,تًك ٞإكا٥ب ,قاٍ تعاٍشًَاعْزَؼِْنٌُا ثِبُصَّجْشِ

ًَاُصَّالَحِز(.)1
ٚتتعًل اٯ ١ٜبصات إٛنٛع ايص ٟجا٤ت ب٘ اٯٜتإ ايػابكتإٚ ,ؾٗٝا شّ
يًحرٛز بٓع ٍٚايكطإٓ َع إقاَ ١اؿح ١عًْ ٢عٚي٘ َٔ عٓس اهللٚ ,جا٤ت
نُٔ غٝام تعساز ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥يعَ ّٚكابًتٗا بايؿهط.
َ َٔٚكازٜل ايؿهط هلل عًْ ٢عُ ١ايتٓع ٌٜاٱّإ ب٘ ,خكٛقاّ ايكطإٓ
ٚايصٜ ٟتكـ بأَٛض:
ا٭ ٖٛ :ٍٚايهتال ايٓاغذ يًؿطا٥ع.
ايثاْ :ٞإْ٘ ايهتال اؾاَع يٮذهاّ ٚايػٓٔ.

( )1غٛض ٠ايبكط.45 ٠
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ايثايث :عكُ ١ايكطإٓ َٔ ايترطٜـٚ ,عحع ٜس ايتػٝري عٔ ايٛق ٍٛإي٘ٝ

قاٍ تعاٍشإَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ ًَإَِّٗب َُوُ حلبكظٌٕز(ٚ ,)1ايصنط َٔ أمسا٤
ايكطإٓ.
ايطابع :ايكطإٓ ٖ ٛايهتال ايػُا ٟٚايباق ٞإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
اـاَؼ ٗ :ايكطإٓ َا وتاج٘ بٓ ٛإغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاّ ,ؾِٗ ٜكسٕٚ
عٓ٘ َع أْ٘ ضٓ ١بِٗٚ ,ؾَ ٘ٝا وتاج ٗ ٕٛأَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايػازؽ :ايكطإٓ ن ّ٬اهللْ ,عٍ ب٘ جرباٚ ٌٝ٥ذٝاّ عً ٢ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾ ٬بس َٔ ايتكسٜل ب٘.
ايػابع :اٱعحاظ ايصاتٚ ٞايػري ٟيًكطإٓ.
ايثأَ :تهُٔ ايكطإٓ ٭َٗات ايعًٚ ,ّٛأًٖٝت٘ ٱغتٓباط أذهاّ إػاٌ٥
اٱبت ١ٝ٥٬إػترس .١
 َٔٚاٯٜات ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚجٛز َٔ ٜسعٛ

يًتكسٜل بايكطإٖٓٚ ,ص ٙايسعَ َٔ ٠ٛكازٜل قٛي٘ تعاٍشًَُْزٌَُْٖ ِٓنٌُْْْ ؤَُّٓخٌ

َّذْػٌَُٕ إََُِ اُْخَْْشِ ًَّإُْٓشًَُٕ ثِبَُْٔؼْشًُفِ ًَّنْيٌََْٕ ػَْٖ أُُْنٌَْشِز (َٔٚ ,)2
اٱعحاظ إٔ ايؿعٌ اٱّاْ ٞإترس  ٜٓبل عً ٢أؾطاز ٖص ٙاٯ ,١ٜؾأَط إػًِ
يػري ٙبايتكسٜل بايكطإٓ َكسام َٔ:
ا٭ :ٍٚايسع ٠ٛإٍ اـري ,٭ٕ اٱّإ بٓع ٍٚايكطإٓ خري قضٖٛٚ ,
َكسَٚٚ ١غ ١ًٝيؿعٌ اـريات ٚايعبازات ٌْٝٚ ,إٓعي ١ايطؾٝع ٗ ١اٯخط.٠
ايثاْ :ٞإْ٘ َٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايك٬حٚ ,ذث عً ٢اهلساٚ ١ٜايطؾاز,
خكٛقاّ ٚإٔ ايتكسٜل بايتٓعٚ ٌٜاجب ْؿػٚ ٞغري ,ٟؾ٬بس َٔ أزا٤
ايعبازات اييت جا ٤بٗا ايكطإٓ ٚبككس ايكطب.١
( )1غٛض ٠اؿحط .9
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .104
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ايثايث :ذث إػًِ يػري إػًِ عً ٢ايتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل
ٚاي ٓٗ ٞعٔ ايبكا ٤عً ٢ايهؿط ٚاؾرٛزٚٚ ,غ ١ًٝيٓحا ٠ايٓاؽ ٗ ايٓؿأتٌ,
٭ٕ ايتكسٜل بايكطإٓ بطظر َٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات ٚإعاق.ٞ
ٚجا٤ت َاز(٠قٖ ٗ )ٍٛص ٙعً ٢أضبعٚ ١ج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتٛج٘ ايك ٍٛإٍ بين إغطا ٌٝ٥بايتكسٜل بايكطإٓٚ ,جا ٤بكٝػ١

إبين يًُحٍٗٛشًَإِرَا هََِْ َُيُْْز.

 َٔٚاٱعحاظ ٗ ٖص ٙايكٝػ ١ايعُٚ ّٛايتعسز ٗ ايصٜ ٜٔكٛيٖ ٕٛصا

ايكَ ,ٍٛع إؼاز اؾٗ ١إٛنٛعٚ ٞايتعسز ٗ ا٭ؾطاز يكٛي٘ تعاٍشَُيُْْز.

ٜ ٫ٚعين ٖصا ايتكٝٝس ذكط ٖصا ايكٚ ٍٛاـ ال بِٗ ,ؾإ بات ؾ٤ٞ
يؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غري ,ٙبسي ٌٝإٔ ْاعات ٚطٛا٥ـ َٔ ايٓاؽ
آَٓٛا عٓس تًك ِٗٝايسع ٠ٛإٍ اٱغٚ ّ٬ايتكسٜل بايكطإٓ.
ؾُٔ إعحاظ ايكطإٓ أْ٘ مل ٜكٌ(قايٛا َْ َٔ٪ا أْعٍ عًٓٝا إشا ق ٌٝهلِ
آَٓٛا َا أْعٍ اهلل) بٌ قسَت اٯ ١ٜايكٚ ٍٛايسع ٠ٛهلِ يٲغٚ ,ّ٬ؾ ٘ٝؾاٖس
عً ٢بًٛؽ ايسع ٠ٛهلِ ٚإنطاَِٗٚ ,عسّ اٱعطاض عِٓٗٚ ,إٔ ايسع٠ٛ

يٲغ ّ٬مل تهٔ بايػٝـ ٚاٱنطا ,ٙقاٍ تعاٍشادْعُ إََُِ عَجَِِْ سَثِّيَ ثِبُْذٌَِْٔخِ

ًَأٌَُْْػِظَخِ اُْذَغَنَخِز (.)1
ؾُٔ اؿهُٚ ١إٛعظ ١ايسع ٠ٛيًتكسٜل بايكطإٓ تٓع َٔ ّ٬ٜعٓس اهلل,
ٚايص َٔ٪ٜ ٟباهلل ٫بس ٚإٔ ٜكسٸم به.َ٘٬
ايثاْ : ٞق ٍٛؾطٜل َٔ بين إغطاٚ ,ٌٝ٥ضزِٖ عً ٢زعٛتِٗ يٲّإ َٔ
ايتكسٜل بآٜات ايكطإٓ ٚايٛذ ٞايٓاظٍ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.

( )1غٛض ٠ايٓرٌ .125
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ٚيهٔ ذُٓٝا أْعٍ اهلل عً ِٗٝإٔ ٚايػً ٣ٛطعاَاّ مساٜٚاّ َٜٝٛاّ مل ٜهتؿٛا

ب٘ ٚغأيٛا ْبات ا٭ضض ؾكايٛا ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬شَُْٖ َٗصْجِشَ ػَََِ طَؼَبٍّ

ًَادِذٍ كَبدْعُ َُنَب سَثَّيَ ُّخْشِطْ َُنَب َِّٓٔب رُنْجِذُ إَسْضُز( ,)1ؾإغتحال اهلل عع ٚجٌ يػ٪اهلِ
َع تطنِٗ ا٭.ٍٚ
ٚجاْ ٤ع ٍٚايكطإٓ ْعُٚ ١ذاج ١يًٓاؽ ْٝعاّ ,ؾأضاز ٖ ٤٫٪ايبكا ٤عً٢
َا عٓسِٖ َٔ اـكٛقٚ ١ٝايٓعَُ ١ع إٔ ايكطإٓ أعظِ ايٓعِ ٗ بال
ايتٓعٚ ,ٌٜايتكسٜل ب٘ ٚاجب عً ٢نٌ إهًؿٌ.
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜأْٗا مل تكٌ (ْٚهؿط َا ٚضا )ٙ٤بٌ شنطت نؿطِٖ
ٚجرٛزِٖ بايكطإٓ عً ٢م ٛاؾًُ ١اـرب ١ٜؾٝكبً َٔ ٕٛايتٓعَ ٌٜا ْعٍ عً٢
َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬مل ٜطز يؿظ (ٚضاٚ)ٙ٤ايهؿط ب٘ إٖ ٗ ٫ص ٙاٯ١ٜ
ايهطّٚ ,١إطاز َٔ ٚضا ٗ ٤إكاّ (بعس) ايعَاْ.١ٝ
ايثايث :ا٭َط اٱهل ٞإٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكٝػ١
ؾعٌ ا٭َط(قٌ مل) ٚايتكسٜط :قٌ ٜا قُس.
ايطابع  :ق ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚغ٪اي٘ هلِ عٔ قتٌ
ا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔبعثِٗ اهلل عع ٚجٌ َ ,ع أِْٗ عً ٢ؾطٜع ١ايتٛضاٜٚ ٠تؿطع عٔ
اٱّإ بايتٛضا ٠عسّ ايتعس ٟعً ٢ا٭ْبٝاٚ ٤عسّ إٜصاٚ ِٗ٥اٱنطاض بِٗ.
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜأْٗا نُا شنطت أضبع أقٛاٍ ؾأْ٘ شنطت شات ايعسز
أمسا٤ٶ يًكطإٓ :ٖٞٚ
ا٭َ :ٍٚا أْعٍ اهلل.
ايثاْ :ٞايهتال ايصْ ٟعٍ ٚضا ٤ايتٛضا.٠
ايثايث ٖٛ :اؿل.
ايطابعَ :كسٸم ٕا َع بين إغطا َٔ ٌٝ٥ايهتال.

( )1غٛض ٠ايبكط. 61 ٠
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ٚجا٤ت اٯ ١ٜبإضؾاز إػًٌُ إٍ نٝؿ ١ٝاٱذتحاد عً ٢ايٛٗٝز ٗ
إقطاضِٖ عً ٢عسّ اٱّإ َا جا ٤بعس ايتٛضا ٠بأِْٗ مل ٜتكٝسٚا با٭ٚاَط
ٚايٓٛاٖ ٞاييت ٗ ايتٛضاٚ ,٠أِْٗ قاَٛا بكتٌ ا٭ْبٝا ٤ايص ٜٔزع ِٖٛظس
ٚإجتٗاز إٍ إتباع ايتٛضاٚ ٠ايعٌُ بأذهاَٗا.
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ذاجتِٗ يبعث ١ايٓيب َٔ غريَِٖٚ ,ا ؾ َٔ ٘ٝايٓؿع
ٚإكًر ١هلِ ٚيًٓاؽ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚٚضز يؿظ (تكتًٔ )ٕٛؼ َطات ٗ ايكطإَٓ ,ع ايتباَٛ ٗ ٜٔنٛعٗا
عً ٢أقػاّ:

ا٭ :ٍٚإ ٓإ ٗ قتٌ يٮْبٝاٚ ,٤قس تكسّ قٛي٘ تعاٍشكَلَشِّوًب ًَزَّثْزُْْ ًَكَشِّوًب

رَوْزٌَُُِٕز(.)1
ايثاْ :ٞتٛج ٘ٝايً ّٛعً ٢ؾٛٝع ايكتٌ ب ِٗٓٝبعس أخص إٝثام عًِٗٝ

ٚذك ٍٛايكتٌ ايصات , ٞقاٍ تعاٍشصَُّْ ؤَْٗزُْْ ىَؤُالَء رَوْزٌَُُِٕ ؤَٗلُغٌَُْْز(.)2

ايثايثَ :ا جا ٤خ اباّ يًُػًٌُ ٗ قٛي٘ تعاٍشكَشِّوًب رَوْزٌَُُِٕ ًَرَإْعِشًَُٕ
كَشِّوًبز(.)3
ؾبعس إٔ إْٗعّ ا٭ذعال ٗ َعطن ١اـٓسم ,جا ٤جرباٚ ٌٝ٥أَط ايٓيب
قُساّ بإػري إٍ بين قطٜظ ١٭ِْٗ اٖطٚا ٚأعاْٛا إؿطنٌ ٚ ,ظٜٛٓا هلِ
اهلح ّٛعً ٢إػًٌُ ,ؾكتٌ عسزاّ َٔ نرباٚ ِٗ٥إغت ٍٛإػًُ ٕٛعً٢

زٚضِٖ قاٍ تعاٍشًَؤًَْسَصٌَُْْ ؤَسْظَيُْْ ًَدَِّبسَىُْْ ًَؤٌََْٓاَُيُْْز (.)4

( )1غٛض ٠ايبكط.87 ٠
( )2غٛض ٠ايبكط.87 ٠
( )3غٛض ٠ا٭ذعال .26
()4غٛض ٠ا٭ذعال .26
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(ٚض ٟٚإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ جعٌ عكاضِٖ يًُٗاجطٜٔ
ز ٕٚا٭ْكاض ؾكايت ا٭ْكاض ٗ شيو ,ؾكاٍ :إْهِ ٗ َٓاظيهِٚ .قاٍ عُط:
أَا ؽُؼ نُا ٔػت  ّٜٛبسض.؟
قاٍ  ٫إِا جعًت ٖص ٙي ٞطعُ ١ز ٕٚايٓاؽ ,قاٍ :ضنٓٝا َا قٓع اهلل

ٚضغٛي٘) ( ٌٖٚ ,)1ؾ ٘ٝإْتكاّ َِٓٗ يكتٌ ا٭ْبٝا ٤نُا ٗ اٯ ١ٜقٌ ايبرث,
اؾٛال  َٔ ,٫جٗات:
ا٭ :ٍٚجا٤ت اٯ ١ٜؾه ّ٬عً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥زع ٠ٛهلِ يًتكسٜل
بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ايثاْ :١ٝاٱغ ّ٬هّب َا قبً٘.
ايثايث :١اٯ ١ٜإْتكاّ ٚضز عً ٢ايتعس ٟعً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚاٱغ.ّ٬
ايطابع :١جا ٤قتٌ ا٭ْبٝا ٗ ٤أجٝاٍ غابك , ١يصا جا٤ت اٯ ١ٜبكٝس (َٔ
قبٌ).
ٚتٛج ٘ٝاـ ال يًُٛجٛز َِٓٗ أٜاّ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ ٜ ٫عين ؼٌُ آ اّ ايص ٜٔإضتهبٛا شات ايكتٌ ,قاٍ تعاٍشًَالَ رَضِسُ ًَاصِسَحٌ
ًِصْسَ ؤُخْشٍَز .

ٚيهٔ اـ ال ظجط عٔ إتباع ايٓٗخ اـاط ٧ايص ٟإضتهب٘ بعض
ا٭غ٬فٚ ,زع ٠ٛيصَ٘ يٝهٖ ٕٛصا ايصّ َكسَ ١يًتسبط ٗ إعحعات اييت
جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,يبٝإ إنطاّ اهلل عع ٚجٌ
٭ْبٝاٚ ٘٥تٝ ٛل َا ٫ق َٔ ٙٛا٭ش ٗ ٣غب ٌٝاهلل.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜيٲخباض عُا ٜػترك٘ ايص ٜٔقتًٛا ا٭ْبٝا َٔ ٤ايعصال ا٭يِٝ
 ّٜٛايكٝاَ.١

()1ايهؿاف .321/5
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ايطابع :إذتحاد َ َٔ٪آٍ ؾطع ٕٛعً ٢إضاز ٠ؾطعٚ ٕٛإٮ َٔ ق َ٘ٛقتٌ

َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ٗٚ , ّ٬ايتٓعٌٜشؤَرَوْزٌَُُِٕ سََُالً ؤَْٕ َّوٌٍَُ سَثِِّ اَُِّوُز(.)1

ٚق ٌٝإٔ ايكا َٔ ٌ٥بين إغطاٚ ,ٌٝ٥ا٭ ٍٚأقطل بًرا ايكطا ٔ٥إكاي,١ٝ
ٚإمس٘ مسعإ أ ٚذبٝب ,ؾًكس غدٸط اهلل عع ٚجٌ َٔ آٍ ؾطعٜٓ َٔ ٕٛتكط
ٕٛغٜٚ ,٢ساؾع عٓ٘ ٚىّٛف آٍ ؾطع َٔ ٕٛب ـ اهلل َع شنط اؿح١
ٚاٱقطاض نُٓاّ بٓبٛت٘ َٚا جا ٤ب٘ َٔ عٓس اهللٚ ,نإ ا٭ْبٝاٚ ٤ايٓب ٠ٛايػبب
ٗ لا ٠بين إغطا َٔ ٌٝ٥ؾطعٚ ,ٕٛعبٛضِٖ ٗ ا٭ضض ايٝابػٚ ١غط ايبرط,

ْٚع ٍٚإٔ ٚايػً ٣ٛعً َٔ ِٗٝايػُا ,٤قاٍ تعاٍشًَظََِِّْنَب ػََِْْيِْْ اُْـََٔبَّ ًَؤَٗضَُْنَب
ػََِْْيِْْ أََُّْٖ ًَاُغٌٍََِّْز(.)2
( )3

ٚجا٤ت قك ١ايبكط ٗ ٠ايكطإٓ

ؾاٖساّ عً ٢ظجطِٖ عٔ قتٌ بعهِٗ

بعهاّ ,ؾهٝـ َٔ ٜتحطأ ٜٚتعسٜٚ ٣ك ّٛبكتٌ ا٭ْبٝاَ ,٤ع قسٚض ايتػبٝب
ٚؾعٌ ايكتٌ عٔ إتعسز ٚاؾُاع ,َِٗٓ ١يظاٖط قٝػ ١اؾُع ٗ اٯ١ٜ
ايهطّ.١

هي غبٌبث اٌَت
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚاٯٝ ٚ١ٜك ١ت٪نس تبًٝؼ ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬إٍ أٌٖ ايهتال عً ٢مٛ
ايكه ١ٝايؿدك ,١ٝبإٔ ً ٜب َِٓٗ ْاعات ٚأؾطازاّ زخ ٍٛاٱغٜٚ ّ٬كاٍ
هلِ آَٓٛا بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللْٚ ,ب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ,
ؾٝأت ٞضزِٖ ذح ١عً.ِٗٝ

( )1غٛض ٠غاؾط.28
()2غٛض ٠ا٭عطاف .160
( )3أْظط اٯٜات . 73-67
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إش أِْٗ ٜٓ ٫هطْ ٕٚع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,إِا هلِ إْهاض ٖٛٚ ٙايصٟ
ٜتهُٔ اٱعحاظ ايصاتٚ ٞايػريٚ ,ٟايؿٛاٖس اييت تسٍ عً ٢قسم ايتٓعٌٜ
َٔ شات َٚهاٌَ اٯٜات َٔٚ ,إكازٜل اـاضج ١ٝهلا.
ٚمل ٜكٛيٛا ٗ ضزِٖ ْـَ َٔ٪ـا أْـعٍ عًٓٝـا أٜٓ( ٚـعٍ عًٓٝـا) بـٌ شنـطٚا
ايٓــع ٍٚبايؿعــٌ إــبين يًُحٗــ ٍٛيًس٫يــ ١بــإٕ ْــع ٍٚايتــٛضاَ ٠ــٔ عٓــس اهلل,
ٚيٲخباض عٔ عسّ فْ ٧يب بعس ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ َـٔ
بٌ بين إغطا ٌٝ٥أ َٔ ٚغريِٖ ٭ٕ ايؿعٌ (أْعٍ) ٜسٍ عً ٢ذك ٍٛايٓعٍٚ
ٗ ايعَٔ إان.ٞ

ايثاْ :١ٝجا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١ايؿطط ٚايبٓا ٤يًُحٗ ٍٛشًَإِرَا هََِْ َُيُْْز ٖا ٜسٍ

عً ٢إغتساَ ١تٛج٘ ٖصا ايكٚ ٍٛايسع ٠ٛهلِٚ ,عسّ إمكاض َهاَ ٘ٓٝبأٜاّ
ايتٓعٚ ٌٜايبعث ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ.١
 ٌٖٚوتٌُ عسّ قسٚض ايكـ ٍٛبـايهؿط َـا ْـعٍ َـٔ بعـسَ ٙـٔ عٓـسِٖ,

ٚف ٧اٯ ١ٜعً ٢م ٛاؾًُ ١اـرب ١ٜشًٌَّْلُشًَُٕ ثَِٔب ًَسَاءَهُز ضجٛعِٗ عٔ ٖصا
ايهؿـطٚ ,إقــطاضِٖ بٓـع ٍٚايكــطإٓ َــٔ عٓـس اهللٚٚ ,جــٛز بـطظر بــٌ ايهؿــط
ٚاٱّإ ٖٛٚ ,ايتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل َـع بكـا ِٗ٥عًـًَ ٢ـتِٗ
ٚعسّ زخٛهلِ اٱغ ,ّ٬اؾٛال أْ٘  ٫بطظر بٌ اٱّإ ٚايهؿطٚ ,مل هعٌ
ايكطإٓ َثٌ ٖصا ايربظر بُٗٓٝا.
ايثايث :١جا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع ٗ ايسعٚ ٠ٛايطز ايكـازض َـِٓٗ بكٛيـ٘

تعاٍ شهَبٌُُا ُٗؤُِْٖٓز ٚوتٌُ ايكآٖ ٌ٥ا ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚايط٩غا.٤
ايثاْ :ٞايعاَ.َِٗٓ ١

ايثايث :تؿٜٛض ايعاَ ١يًط٩غا ٤باٱجابْٝ ١اب ١عِٓٗ.
ايطابع :اٱط٬م ٚايعُ.ّٛ
اـاَؼ  :إْ٘ ق ٍٛؾا٥ع ٚغايب عٓسِٖ
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ٚتتساخٌ ٖص ٙايٛج ,ٙٛ٭قاي ١اٱط٬م ٚعُـ ّٛايتهًٝــٚ ,ؾٝـ٘ ذحـ١
إناؾٚ , ١ٝؾاٖس عً ٢بًٛؽ ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬هلِ ْٝعاّٚ ,عسّ إمكاضٖا
بؿطٜل ز ٕٚآخط.
ايطابع :١مل تكـ اٯ ١ٜعٓـس(ٜٚهؿطَ ٕٚـا ٚضا )ٙ٤بـٌ قايـت( ٖٛٚاؿـل)
ٱُاّ اؿح ١عًٚ , ِٗٝ٭ْ٘ ؾاٖس عًْ ٢ع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل بعس ايتٛضا٠
ٚاٱلٚ ,ٌٝيهٔ اٯ ١ٜجا٤ت عحتٌ إناؾٝتٌ ُٖا:
ا٭ :ٍٚجا ٤ا٭يـ ٚاي( ٗ ّ٬اؿل) يبٝـإ ذكٝكـٖٚ ١ـ ٞإٔ ايكـطإٓ ٖـٛ
اؿل ٚاـاي َٔ ٞايترطٜـ ٚايصٜ ٟتهـُٔ ا٭ذهـاّ ٚايػـٓٔ ايؿـطع ١ٝإٍ
 ّٜٛايكٝاَٚ ١اٱخباض عٔ قسم ْع ٍٚايتٛضاٚ ٠اٱل َٔ ٌٝعٓس اهلل.
ايثاْ :١ٝي ٛقايت اٯ ٖٛ( ١ٜاؿـل) ٚمل تهــ قـؿ ١أخـط ٣يًكـطإٓ يكـاٍ
بعهِٗ إٔ غري َٔ ٙايتٓع ٌٜيٝؼ عل ٚ ,يهٔ جا٤ت ايكؿ ١ايثاْ ١ٝيًكطإٓ,
 ٖٞٚتكسٜك٘ يٓع ٍٚايتٛضاٚ ٠اٱل َٔ ٌٝعٓس اهلل.
اـاَػ :١جا٤ت اٯ ١ٜبأضبع قؿات يًكطإٓ ٖ:ٞ
ا٭َ :ٍٚا أْعٍ اهلل.
ايثاَْ :ٞاٚضا ٤ايتٛضاٚ ٠اٱل ,ٌٝباضاز ٠ظَإ ْـع ٍٚايكـطإٓ ٚأْـ٘ َتـأخط
ظَاْ ـاّ عًــْ ٢عٚهلــاٖٚ ,ــصا ايتــأخط ذحــ ١عًــ ,ِٗٝ٭ٕ اٱّــإ بُٗــا تٛط٦ــ١
َٚكسَ ١يٲّإ ٚايتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ايثايث :ايكطإٓ ٖ ٛاؿلٚ ,إٔ َا ىرب ب٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘

ٚغًِ َٔ ايٛذ , ٞإِا ٖ ٛتٓع َٔ ٌٜعٓس اهلل  ,قـاٍ تعـاٍش ًََٓاب آرَابًُْْ اُشَّعُاٌٍُ
كَخُزًُهُ ًََٓب َٗيَبًُْْ ػَنْوُ كَبْٗزَيٌُاز(.)1
ايطابع :تكسٜل ايكطإٓ يًتٛضاٚ ٠اٱل.ٌٝ

ايػازغ :١إْتكاٍ اٯ ١ٜإٍ َٛنٛع آخط ٗ اٱذتحاد  ٖٛٚقتـٌ ا٭ْبٝـا,٤
ٚؾ ٘ٝتٛنٝس عً ٢عظَٓ ِٝعيتِٗ بٌ ايٓاؽٚ ,يع ّٚإنـطاَِٗٚ ,جـا ٤ايكـطإٓ
()1غٛض ٠اؿؿط .7
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ٱنــطاَِٗ ٚشنــط جٗــازِٖ َٚــا ٫قــ ٗ ٙٛغــب ٌٝاهلل ٖــٔ ٜكــ ٍٛباٱّــإ
ٚايتكسٜل بايتٓعٚ ,ٌٜؾ ٘ٝؾاٖس عًٚ ٢جٛل إ٬ظَ ١بـٌ اٱّـإ بايتٓعٜـٌ
ٚإنطاّ ا٭ْبٝـا ٤عاَـ ,١أ ٟإٔ ايتكـسٜل بٓـع ٍٚايهتـال عًـ ٢أذـس ا٭ْبٝـا٤
ٜكته ٞإنطاّ ا٭ْبٝاْٝ ٤عاّٚ ,عسّ ايتعس ٟعً.ِٗٝ
ايػابع :١اٯ ١ٜؾاٖس بإٕ قتٌ ا٭ْبٝا ٤مل ٜهٔ ٭َٛض ؾدك ١ٝأ ٚزْٜٛٝـ,١
٭ِْٗ قتًٛا َا ِٖ أْبٝاٜٛ ٤ذ ٢اي َٔ ِٗٝعٓس اهلل.
ايثآَــ ٗ :١اٯٜــ ١زعــ ٠ٛيًُػــًٌُ يًرــصض ٚاؿ ٝــَ ١ــٔ بــال ا٭ٚيٜٛــ١
ايك عٝــ ,١ؾــإ ايــصٜ ٟكتــٌ ا٭ْبٝــا ٤قــس ٜػــبب ايهــطض يًُػــًٌُ  ,قــاٍ

تعاٍش إِْٕ رُطِْؼٌُا اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا َّشُدًًُُّْْ ػَََِ ؤَػْوَبثٌُِْْز(.)1

ايتاغع :١جا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع ٗ ايكاتـٌ ٚإكتـ , ٍٛأَـا َـٔ طـطم
ايكاتٌ ؾإ اٯ ١ٜؼتٌُ ٚجٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚنٌ ْيب قتً٘ ؾدل ٚاذس َِٓٗ ,ؾتكـسم قـٝػ ١اؾُـع بًرـا
تعسز ايص ٜٔقاَٛا بايكتٌ.
ايثاْ :ٞإؾرتاى ْاع ٗ ١قتٌ نٌ ْيب.
ايثايث  َٔ :ا٭ْبٝا َٔ ٤قتً٘ ؾدل ٚاذس َٔ َِٗٓٚ ,قتً٘ ْاع.١
ايطابع  :إجتُاع ايتػبٝب ٚإباؾط ,٠ؾُٔ ايٓـاؽ َـٔ ذـطٸض عًـ ٢قتـٌ
ايٓيب أ ٚأغط ٣ايكاتٌ بايؿعٌ.
ٚايكرٝس ٖـ ٛايثـاْ ,ٞإش إٔ قتـٌ ايـٓيب ٜـأت ٞعًـَ ٢طاتـب َـٔ تهصٜبـ٘
ٚإٜصاٚ ٘٥ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـتدًل َٓـ٘ ٚؼـطٜض بعهـِٗ بعهـ ّا عًـ ٢قتًـ٘,
ٚضنا اي٬ذل بؿعٌ ايػابل.
ايعاؾط :٠ايتٓاٗ ٚايتعاضض بٌ اٱّإ ٚبٌ قتٌ ا٭ْبٝا ,٤ؾا٭َ ١إ٫ ١َٓ٪
تتعس ٣عً ٢ا٭ْبٝاٚ ,٤ؾ ٘ٝز ع ٠ٛإٍ بين إغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاّ إٍ إنـطاّ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .149
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ايٓيب قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ ذٝاتـ٘ ٚبعـس إْتكايـ٘ إٍ ايطؾٝـل
ا٭عً.٢

التفسري

قىلو تعبىل ش ًَإِرَا هََِْ َُيُْْ آِٓنٌُا ثَِٔب ؤَٗضٍََ اَُِّوُ ز
ايهُري ٗ شَُيُْْز ٜعٛز اٍ أٌٖ اؾرٛز ,أ ٟإ اٯ ١ٜايهطّ ١تبٌ ٚجٗ ّا

آخط َٔ اٱمطاف ايعكا٥س ٟايص ٟناْٛا عًٖٓ ٖٛٚ ٘ٝا يٝؼ بػّ ٝا ,ؾٗٛ
َطنب َٔ ا٫قطاض بإٔ ايهتب ايػُاْٝ ١ٜٚعاّ َٔ عٓس اهلل تعاٍ ٚاضاز٠
تبعٝض اٱّإ بٗا.
ٚاٯَٛ ٗ ١ٜنٛعٗا أعِ َٔ إٔ تٓركط ًَ ١ككٛق ١تؿٌُ نٌ إًٌ
اييت ؽًؿت ٚتتدًـ عٔ اٱغ ّ٬إغتهباضاّ أ ٚتككرياّ ,خكٛقاّ ٚإٔ
َٛنٛع اٯَ ١ٜا ٜأت َٔ ٞايعَإ بس٫ي( ١إشا)  ٖٛٚطف ٕا ٜػتكبٌ َٔ
ايعَإ ,غ٬ف (إش)  ٖٛٚطف ٕا َه.٢
ٚقس تػتعٌُ (إشا) ٕا َه َٔ ٞايعَإ عػب ايكط ١ٜٓايكاضؾ.١
ٚقس تأت ٞيًراٍ ٚتػتعٌُ يٲغتُطاض  ٖٛٚايظاٖط ٗ إكاّ ,أ ٟإٔ
ذاهلِ ٚضزِٖ زاُ٥اّ ٖ ٛاٱعطاض ٚاؾؿاٚ ٤تبعٝض اٱّإ.
ؾإغتعُاٍ (إشا) ٖٓا إخباض عٔ غح ١ٝابت ١عٓسِٖ نٜ ٞتكطف َعِٗ
إػًُٚ ٕٛؾل َا ٜٓاغب اؿاٍ ٚأذهاّ ايؿطٜعَ ١ع اٱذرتاظ ٚايٝكظَٔ ١
إهط ٚايهٝس.
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ ٚضٚز (اشا) ٗ إكاّ ؾٗ ٛؼس هلِ ٕا ٜسٍ عًَٔ ٘ٝ
اٱغتُطاض ٚايتحسز ٚايتهطاض ,أ ٟإٔ ايكطإٓ ىرب باِْٗ ئ ٜػريٚا ٖصا
اؾٛال ٚايك ,ٍٛنُا اْ٘ َٓاغب ١يٲّإ.

َ(ٚــا) ٗ قٛيــ٘ تعــاٍ ش ثَِٔااب ؤَٗااضٍََ اَُِّااوُز إ مسٝــٖٚ ١ــَ ٞعطؾــ ١أٜ ٟكــس

فــــ ٤ٞاَ٫ــــطأ ٠إٛقــــ( ٍٛايــــص )ٟقًــــٗاٖٚ ,ــــٖٓ ٞــــا تؿٝــــس ايعُــــّٛ
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اجملُــٛعٚ ٞاٱغــتػطاق ٞأ ٟآَٓــٛا بهــٌ َــا اْــعٍ اهلل غــٛا ٤نــإ بايٓػــب١
يًهتــــب أ ٚبايٓػــــب ١ٯٜــــات َٛٚنــــٛعات ايهتــــال ايٛاذــــس ,ؾاٱّــــإ
بًرــا ايهتــب ٜعــين اٱّــإ بــايتٛضاٚ ٠اٱلٝــٌ ٚايكــطإٓٚ ,بهــٌ َــا جــا٤
بــــ٘ نــــٌ نتــــال َٓٗــــا اش  ٫زيٝــــٌ عًــــ ٢اؿكــــط ٚايتكٝٝــــس  ,ؾا٭قــــٌ
اٱطــ٬م ٖٚــ ٛإتبــازض ٚايظــاٖط ,يٝهـــٖ ٕٛــصا اٱّــإ ذحــٚ ١إضؾـــاز ّا
ؾٗصا ايكٚ ٍٛايسع ٠ٛيٲّإ ضٓ ١هلِ.
ٚتكرتٕ بٗص ٙايسع ٠ٛاؿحٚ ١ايسي ,ٌٝؾؿٗٝا إخباض هلِ ٚيػريِٖ بإ
ايتٓع ٌٜأعِ َٔ إٔ ٜٓركط بايص ٟعٓسِٖٚ ,اْ٘ َٔ ايهً ٞإطنب ايص٫ ٟ
ّهٔ تؿهٝه٘ ٚأخص بعه٘ ز ٕٚبعض يكسم اَطأ ٠ايتٓع ٌٜعً ٢نٌ نتال

َٓعٍ ٚنٌ آ ,َ٘ٓ ١ٜقاٍ تعاٍ ٗ ايثٓا ٤عً ٢إػًٌُشاَُّزَِّٖ ُّؤِْٓنٌَُٕ ثَِٔب
ؤُْٗضٍَِ إَُِْْيَ ًََٓب ؤُْٗضٍَِ ِْٖٓ هَجِِْيَز(.)1

 ٌٖٚايكا ٖٛ ٌ٥ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أ ٚإػًُ ٕٛأ ٚغريِٖ,
اؾٛال  ٖٛ :إعٓ ٢ا٭عِ يٲبٗاّ ٚعسّ ايتكٝٝس ٗ (ق ,)ٌٝؾٗص ٙايسع٠ٛ
جع َٔ ٤ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ٚاٯ ١ٜبايٓػب ١يًُػًٌُ َٔ أِٖ َكازٜل ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
إٓهط َٔٚ ,اؾساٍ باؿهُٚ ١إٛعظ ١اؿػٓٚ ١اٱذتحاد ٚإقاَ ١ايب,١ٓٝ
ٚؾٗٝا ٖسا ١ٜيػري إػًٌُ ٕا ٜط َٔ ٕٚاؿل ٖٞٚ ,ع ٕٛهلِ عً ٢إزضاى
غبب ؽًؿِٗ عٔ اٱغ ,ّ٬إش تتٛج٘ هلِ أغبال اهلسا ١ٜنأؾطاز َهًؿٌ
ٚؾ ٘ٝبعث يعاَتِٗ يًػ٪اٍ عٔ عً ١ايتدًـ عٔ اٱّإ بايكطإٓ َع َا ؾ٘ٝ
َٔ اٱعحاظ ٚاٯٜات ايبٓٝات.
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚيػ ١ايعُ( ٗ ّٛقٚ )ٌٝعسّ إمكاضٖا ظُاع ١ككٛق.١
ايثاْ : ١ٝقٝػ ١إػتكبٌ ٗ اٯ ١ٜاييت تتهـُٔ ػـسز ايكـٚ ٍٛايـسع ٠ٛاٍ
()1غٛض ٠ايبكط.4 ٠
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اٱغَٚ ّ٬ا ؾٗٝا َٔ اؿح.١
ايثايث :١جا ٤ايك ٍٛبكـٝػ ١ايك ـع ٚيػـ ١ا٭َط(آَٓـٛا) ايـص ٟوُـٌ عًـ٢
ايٛجٛل ٕسي ٍٛشات ايكٝػَٓٚ ١اغب ١إٛنٛع ٚاؿهِ.
ايطابع :١جا٤ت اٯ ٜـ ١بًػـ ١اؾُـع (آَٓـٛا) أ ٟإٔ اـ ـال َٛجـ٘ ٭ٖـٌ
ايهتال ٚيًُترس ٚإتعسز َِٓٗ.
اـاَػ :١تعسز ايكٚ ,ٍٛتٛنٝس َٛنٛعٝت٘ ٭ْ٘ جا ٤بكٝػ ١اجملٗ( ٍٛق)ٌٝ
َٛٚنٛع٘ ٜبٌ ُاّ ذحٝت٘ ,إش أْ٘ ٜته َٔ ٕٛأَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاٱّإ.
ايثاْ :ٞايتكسٜل َا أْعٍ اهلل.
ؾا٭َط ٫وتاد إٍ ايبرث ٚاٱغتككاَ ٗ ٤كسض ايك ٍٛ٭ْ٘ ذل ٚقسم
َٚع ٖصا ؾإ ايطغ ٍٛا٭نطّ ٚإ ٗ ٌَٓ٪زع ٠ٛزا٥ب ١هلِ يٲغ ,ّ٬نُا إ
ايكطإٓ ٜسعٚ ,ِٖٛايؿطا٥ض ػصبِٗ.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعًٚ ٢جٛز أَ ١َٓ٪َ ١تسعٛا إٍ اهلل عع ٚجٌ ٕا ٗ ايكَٔ ٍٛ
اٱقطاض بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,تعَٛ ٌٝنٛع اٱّإ  ٖٛٚايتٓع ٌٜأٟ
ْع ٍٚايكطإٓ ,يته ٕٛايسع ٠ٛإٍ اٱّإ َتعسز ٠بًرا

عُ ّٛايٓاؽ

ٚتؿٌُ:
ا٭ : ٍٚايسع ٠ٛإٍ اٱّإ باهلل عع ٚجٌ.
ايثاْ : ٞاٱقطاض بإٔ اهلل عع ٚجٌ أْعٍ ايهتال ايػُا.ٟٚ
ايثايث  :تع ٌٝايتٓعٚ ٌٜايهتال ايص ٟأْعٍ اهلل عع ٚجٌ.
ايطابع  :اٱّإ بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ ايٓيب
ايص ٟأْعٍ اهلل عً ٘ٝايكطإٓ.
 ٗٚاٯ ١ٜذصف ٚتكسٜط ٙبًرا اٯٜتٌ ايػابكتٌ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚإ شا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل َكسقاّ ٕا َعهِ.
ايثاْ : ٞآَٓٛا َا أْعٍ اهلل ايص ٟنٓتِ تػتؿتر ٕٛب٘.
ايثايث ٚ :إشا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل ؾًُا جاَ ِٖ٤ا عطؾٛا نؿطٚا ب٘.
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ايطابع  :آَٓٛا َا أْعٍ اهلل َٔ ؾهً٘ عًٜ َٔ ٢ؿا َٔ ٤عباز.ٙ
اـاَؼ  :آَٓٛا َا أْعٍ اهلل ٚيًهاؾط ٜٔعصال ٌَٗ.
ايػازؽ ٚ :إشا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل ب٦ػُا إؾرتٚا ب٘ أْؿػِٗ.
ايػابع  :جاَ ِٖ٤ا عطؾٛا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل.
ايثأَ  :آَٓٛا َا أْعٍ اهلل ؾًعٓ ١اهلل عً ٢ايهاؾط.ٜٔ
ٚتكسٜط اؿصف بًرا اٯٜات ايث ١ ٬ايتايٚ َٔ ١ٝج:ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚإشا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل ٚيكس جا٤نِ َٛغ ٢بايبٓٝات.
ايثاْٚ : ٞيكس جا٤نِ َٛغ ٢بايبٓٝات آَٓٛا َا أْعٍ اهلل.
ايثايث  :آَٓٛا َا أْعٍ اهلل أؽصمت ايعحٌ.
ايطابع ٚ :إشا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل ٚأْتِ إ )ٕٛبًرا إٔ اٱّإ
تٛبٚ ١إق٬ع عٔ ًِ ايٓؿؼ.
اـاَؼ ٚ :إشا أخصْا َٝثاقهِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل.
ايػازؽ ٚ :ضؾعٓا ؾٛقهِ اي ٛض آَٓٛا َا أْعٍ اهلل.
ايػابع  :خصٚا َا آتٓٝانِ بك ٠ٛآَٓٛا َا أْعٍ اهلل.
ايثأَ  :إمسعٛا آَٓٛا َا أْعٍ اهلل
ايتاغع ٚ :إشا ق ٌٝهلِ آَٓٛا َا أْعٍ اهلل قايٛا مسعٓا ٚعكٓٝا.
ايعاؾط  :آَٓٛا َا أْعٍ اهلل إٕ نٓتِ َ.ٌَٓ٪
قىلو تعبىل ش هَبٌُُا ُٗؤِْٓ ُٖ ثَِٔب ؤُٗضٍَِ ػََِْْنَبز

أ ٟإعرتؾٛا َا زعٛا يٲّإ ب٘  ٖٛٚايكطإٓٚ ,مل ٜهصبٚ ٙٛمل ٜٓهطٙٚ
ٚيهِٓٗ أقطٚا عً ٢ذكط ٚتكٝٝس اٱّإ َا أْعٍ عً ٢أْبٝاَٚ ,ِٗ٥ا جا ٤ب٘
ا٭ْبٝا َٔ ٤بعس ايتٛضاٖ ٠ا ٜثبت ؾطٜعَٛ ١غ ٢عً ٘ٝايػٜٚ ّ٬عٌُ بٗا قبٌ
ْػدٗا ٗٚ ,اٯ ١ٜإقطاض نُين بإٔ ايهتب إٓعي ١أعِ ٖا ٗ أٜسٚ ,ِٜٗإٔ
َ٬ى اٱّإ عٓسِٖ ٖ ٛقٌ ايٓعَٛٚ ٍٚنع٘ ,ؾُا ْعٍ عً ِٗٝقايٛا
بتكسٜك٘ ٚاٱّإ ب٘ .
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ٚتبٌ اٯ ١ٜضؾع ١إػًٌُ ٚعً ٛؾأِْٗ ٱّاِْٗ ظُٝع َا أْعٍ اهلل ٚعسّ
تهصٜب بعه٘ٚ ,إقطاضِٖ بٓب ٠ٛا٭ْبٝا ٤ناؾٚ ,١ي ٛناْٛا َ َٕٛٓ٪ٜا أْعٍ
عً ِٗٝؾاْ٘ تهُٔ ايبؿاض ٠بٓب ٠ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيعّٚ
ايتكسٜل ب٘ ,قاٍ تعاٍ شصَُّْ ََبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ُٓصَذِّمٌ َُِٔب َٓؼٌَُْْ َُزُؤِْٓنَُّٖ ثِوِ ًَُزَنْصُشَُّٗوُز(.)1
ٚجا ٤جٛابِٗ بكٝػ ١اؾُع ٖا ٜسٍ عً ٢تٛاط ِٗ٦عً.٘ٝ
ٚمل تٓعٍ ايتٛضا ٠إ ٫عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬أخطد اؿانِ عـٔ ابـٔ
عباؽ قاٍ  :نإ عُط آزّ أيـ غٓ . ١قاٍ ابٔ عباؽ ٚ :بٌ آزّ ٚبـٌ ْـٛح
أيـ غٓٚ ,١بٌ ْٛح ٚإبطاٖ ِٝأيـ غٓٚ ,١بٌ إبطاٖٚ ِٝبٌ َٛغ ٢غبعُا١٥
غٓٚ , ١بٌ َٛغٚ ٢عٝػ ٢أيـ ٔٚػُا ١٥غٓ ٚ ,١بٌ عٝػْٚ ٢بٓٝا غـتُا١٥
غٓ.)2()١
ع ًَ ٵُِٗ ٝٳـا َأ ٵض ٳب ٴعُٹا٥ٳـ ٹ١
ٔ َٴٛغٳـ ٢ٳٚعٹٝػٳـ ٢قٳـًَّ ٢ايًَّـ ٴ٘ ٳ
ٕ بٳـ ٵ ٝٳ
ٚٚضز عٔ قتاز :٠نَا ٳ
غٳٓٳ١ٺ)(.)3
َٚع ٖصا قايٛا أْٗا أْعيت عًٚ ,ِٗٝؾ ٘ٝآْ ٗ ١ٜػب ١أتباع ا٭ْبٝـا ٤ايتٓعٜـٌ
ٚنأْ٘ ْعٍ عًٚ ,ِٗٝقس ٚضز شات إعٓ ٢غكٛم إػًٌُ ْٚع ٍٚايكـطإٓ,

قاٍ تعاٍش هٌٌُُُا آَٓنَّب ثِبَُِّوِ ًََٓب ؤُٗضٍَِ إَُِْْنَب ًََٓب ؤُٗضٍَِ إََُِ إِثْشَاىَِْْ ًَإِعْأَبػََِْ ًَإِعْاذَبمَ ًَّؼْوُاٌةَ

ًَإَعْجَبغِز( َٔٚ ,)4إعحاظ ايكطإٓ أْ٘ تكس ٣هلصا ايك ٗ ٍٛاٯ ١ٜقبٌ ايػابك١

باٱخباض عٔ ف ٤ٞايكطإٓ يبين إغطا ٌٝ٥أٜهاّ بكٛي٘ تعـاٍش ًََُّٔاب ََابءَىُْْ ًِزَابةٌ
ِْٖٓ ػِنْذِ اَُِّوِز(.)5
( )1غٛض ٠آٍ عُطإ .81
()2ايسض إٓثٛض .300/3
()3تؿػري ابٔ أب ٞذامت .209/10
()4غٛض ٠ايبكط.136 ٠
()5غٛض ٠ايبكط.88 ٠
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ي طز ايٓؿطْ َٔ ٠ؿٛغِٗ َٔ ْع ٍٚنتال غري ايتٛضاٚ ,٠يبعـث ايػب ـٗ ١
ْؿٛغِٗ بأِْٗ عاقطٚا تٓع ٌٜنتال مسا ٟٚجسٜس ٜسٍ ٗ شات٘ ٚآٜات٘ عً٢
قسم ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل.

 ٗٚجٛابِٗ شقَالُىا وُؤْمِهُ بِمَا أُوزِلَ عَلَيْنَاز ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتُٝٝع ٚايؿكٌ بٚ ِٗٓٝبٌ إؿطنٌ.
ايثاْ : ٞإع ٕ٬ذكٝكَ ًِْٗٝ ٖٞٚ ١طتب ١اٱّإ بايتٓع.ٌٜ
ايثايث  :ايؿٗاز ٠عً ٢قسم ْع ٍٚايتٛضا َٔ ٠عٓس اهلل.
ايطابع  :تطى َٛنٛع ايترطٜـ ٚطط ٙٚعً ٢ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك.١
اـاَؼ  :ايثبات عً ٢ايتكسٜل بايتٛضاٚ ٠ايعٌُ بأذهاَٗا ٚغٓٓٗا جمل٤ٞ

اٯ ١ٜبكٝػ ١ايؿعٌ إهاضع (ْٚ )َٔ٪نأِْٗ ٜعًٓ ٕٛعسّ اٱغـتعساز يكبـٍٛ

أذهاّ تتعاضض َعٗا ,يٝه ٕٛاـ ال اٱهل ٞيبين إغطاٌٝ٥شوَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
الْعَالَمِنيَز( ,)1ف ٧ايكطإٓ َا ٜٛاؾل ايتٛضاٚ ٠عسّ ًِٓٗ عًَ ٢ا ىايـ ايعٌُ
َهاٜٗٓا.
ٚتسٍ اٯٚ ١ٜيػ ١اؾسٍ ٚاحملاٚض ٠ؾٗٝا عً ٢عسّ إضاز ٠بين إغطا ٌٝ٥قاضب١
اٱغٚ ,ّ٬قتاٍ إػًٌُ ٚمل ٜػهبٛا َٔ زعٛتِٗ إٍ اٱّإ ,بـٌ تهًُـٛا
بًػــ ١إعتــصاض ٚأ ٗــطٚا ايتُػــو َــا إْــعٍ اهلل عًــ ِٗٝز ٕٚغــري ,ٙؾحــا٤
اٱذتحاد ٚايطز بايً َٔ ّٛاهلل .
بًرــا إٔ اٱّــإ بــايتٛضا ٠أ ٚأ ٟنتــال مســاْ ٟٚــعٍ َــٔ اهلل زعــ٠ٛ
يًتكسٜل با٭ْبٝاٚ ٤عسّ ايتعس ٟعً.ِٗٝ

()1غٛض ٠ايبكط.47 ٠
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قىلو تعبىل ش ًٌَّْلُشًَُٕ ثَِٔب ًَسَاءَ هُ ز

اؾرٛز ٖٓا خام بايتٓع ٌٜاي٬ذل ايصَ ٖٛ ٟكسم يًتٛضاٚ ٠إٔ اٱّإ
ب٘  ٫وتاد إٍ َ ١ْٚ٪ظا٥س ,٠ؾاٯ ١ٜتؿهس ايتٓاقض ايص ٟعً ٘ٝبعض ا٭َِ
ايػابك ,١إش إٔ اٱّإ با٭ْبٝاٚ ٤ايهتب ايػُا ١ٜٚعًَ ٢طتبٚ ١اذسٜ ٫ٚ ٠كبٌ
ايتحع٥ــٚ ١ايتبعــٝض يٛذــس ٠اؿهــِ ٗ مشٛيــ٘ يًحُٝــع ٗ بــال اٱعتكــاز,
ٜٚػُ ٗ ٢ا٫ق ٬ح بايعُ ّٛاجملُٛع ,ٞأ ٟإٔ اّ٫ـإ بٗـِ َـع تعـسزِٖ
بػٝط غري َطنبٺ.
ٚاٯ ١ٜتهّصل إزعا ٤بإٔ ؾطٜعتِٗ غري َٓػٛخَٚ ,١ع عسّ تعطض اٯٜـ١
يًٓػذ بٌ ايؿطا ٥ع ؾاْٗا تٓؿ ٞايتعاضض ٗ َٛنٛع اٱّإ بٗا فتُع.١
ٚتسٍ بايس٫ي ١ا٫يتعاَ ١ٝعً ٢عظٛ ِٝال إػًٌُ ٱغتحابتِٗ ٭َط اهلل
ٚإع ِْٗ٬اٱّإ بايطغايٚ ١ايعٌُ بأذهاّ ايكطإٓ.
ؾكس إْتكًت اٯ َٔ ١ٜنٚ َِٗ٬جٛابِٗ إٍ إخباض ا يباض ٟعع ٚجـٌ عـٔ
قؿتِٗ بكٝػ ١ايصّ ٚاٱذتحاد ٚايتأزٜب ايعاّ.
 ٗٚقٛي٘ تعاٍشويَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُز ٚجٗإ:

ا٭ : ٍٚإْ٘ َٔ اٱيتؿات ٚؾل إك ًس ايب٬غٚ ٞتكسٜط اٯْٚ :١ٜهؿـط َـا
ٚضا.)ٙ٤
ايثاْ : ٞإْ٘ ٚقـ َٔ اهلل هلِ بكٝػ ١ايصّ.
ٚايكرٝس ٖ ٛايثاْٚ ,ٞإٕ نإ ا٭ ٗ ٍٚطٛي٘ ٚ ,ؾ ٘ٝآ ١ٜإعحاظ ١ٜؾِٗ مل
ٜعًٓٛا نؿطِٖ بايكطإٓ ٚ ,يهِٓٗ إنتؿٛا باٱخباض عٔ ذكط إّاِْٗ بـايتٛضا٠
ٖٚصا اٱّإ ططٜل يًتكسٜل بٓع ٍٚايكطإٓ.
َٚعٓٚ( ٢ضا )٤خًـ ,ا ٫اْ٘ قـس ٜـأتَ ٞعٓـ ٢أَـاّ ٖٚـَ ٛـٔ ا٭نـساز,
ٚيهٔ إعٓ ٢ايثاْ( ٖٛٚ ٞأَاّ) ٜعطف بايكطا , ٔ٥ؾٌٗ اٯ ١ٜجا٤ت عً ٢مٛ
اٱطــ٬م يتؿــٌُ ايهتــب ايػــُا ١ٜٚايــيت ْعيــت قبــٌ ايتــٛضاٖ ,٠ــا مل ٜٓــعٍ
عً ,ِٗٝأّ اْٗا تتعًل َا أْعٍ بعس ايتٛضا ٖٛٚ ٠ايكطإٓ  َٔٚقبً٘ اٱل ,ٌٝأّ
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تٓركـط بــايكطإٓ ٭ٕ اٱلٝــٌ اٜهـاّ ْــعٍ عًـ ٢بــين اغــطاٚ ,ٌٝ٥ايكــطإٓ ٖــٛ
َٛنٛع ايسعٚ ٠ٛعًَ ٘ٝساض اّ٫إ.
ا٭ق ٖٛ ٣ٛا٭خري يكطْ ١ٜٓعت٘ بأْ٘ َكسم ٕا َعِٗٚ ,إ نًُٚ ١ضا ٤تعين
خًـ ٚبعس ,بًرا ايتكسّ ايعَاْ ٞيٓع ٍٚايتٛضاٚ ٠مل ٜٓركط َٛنٛع اٯ١ٜ
بــبين اغــطاٚ ٌٝ٥بــصنط ايتــٛضا ٠ؾٝؿــٌُ غريٖــِ نايٓكــاضٚٚ ,٣قــٛؾِٗ عٓــس
اٱلٚ ٌٝعسّ اٱّإ بايكطإٓ ايص ٟجا ٤بعسَٚ ٙكسقاّ ي٘ إ ٫أْ٘ ّٓ ٫ع َٔ
ايتؿك ٗ ٌٝاـ ال .
ؾٝه ٕٛإطاز َٔ ايصٜ ٟهؿط ٕٚب٘ عًٚ ٢جٌٗ:
ا٭ :ٍٚاٱذتحاد عً ٢ايص ٜٔجرٹسٚا بٓع ٍٚاٱلٚ ٌٝايكطإٓ.
ايثاْ :ٞاٱذتحاد عً ٢عسّ ايتكسٜل بايكطإٓ ٖٚصا ايتؿكْٛ ٌٝع إعحاظ
ٕا ؾ َٔ ٘ٝا يؿُٚ ٍٛأقاي ١اٱط٬م ٚتعسز َكـازٜل اؿحـ ٗ ١قـسم ْبـ٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايثايث  :ايصّ يًصٜ ٜٔهؿط ٕٚبايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝايكطإٓ,
ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ قٛاٌْ ايعبٛز ١ٜتكته ٞايتكسٜل بهٌ َا أْعٍ اهلل.
ٚتكسٜل ايكطإٓ يًتٛضا ٠وتٌُ ٚجٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚإْ٘ جا ٤بصات اٯٜات ٚا٭ذهاّ اييت جا٤ت بٗا ايتٛضا.٠
ايثاْ : ٞاٱخباض بإ ايتٛضاْ ٠اظي َٔ ١عٓس اهلل تعاٍ ٚأْٗا قسم ٚذـل,

قاٍ تعاٍش إَِّٗب ؤَٗضَُْنَب اُزٌَّْسَاحَ كِْيَب ىُذًٍ ًٌَُٗسٌز(.)1

ايثايث  :ايتكسٜل اٱْايٚ ٞايهُين بايتٛضاٚ ٠اٱل.ٌٝ
ايطابع  :ايتكسٜل ايعًُ ٞبٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ باعتبـاض
إٔ ايتٛضا ٠بؿٸطت بٗا ٚزعت هلا.
ٚإطاز َٔ اٯ ٖٛ ١ٜايٛج٘ ايثاْٚ ٞايثايث ٚايطابع َٓٗاٜٚ ,سٍ عًٚ ٘ٝقؿ٘
بأْ٘ اؿل ٚإٔ تكسٜك٘ ٕا ٗ أٜس ِٜٗقؿ ١ابت ١ي٘ َٔٚ ,ػًٝات اؿل.
()1غٛض ٠إا٥س.44 ٠
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ٚإشا ناْت ْب ٠ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ َكـسقٕ ١ـا قبًـٗا
ؾاْٗا َكسٻق ١بايكطإٓ ٚيًكطإٓ  ,يصا تط ٣ايكطإٓ ذح ١عكً ١ٝأ ٟاْ٘ َكـسام
يٓبٛت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ عًـ ٢مـ ٛايـسٚاّ ٚاٱغـتساَٚ ١ايتحـسز,
باٱناؾ ١إٍ اٯٜات اؿػ ١ٝاييت ٗطت عًٜ ٢س ٟايطغ ٍٛا٭نطّ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

قىلو تعبىل شًىٌَُ اُْذَنُّ ز
إطاز َٓ٘ ايكطإٓ  ٖٛٚن ّ٬اهلل ٚايعسٍ ٚا ؿهِ ٚايك ٍٛايؿكٌّٓ ٫ٚ ,ع

َٔ ايعُٚ ّٛمش ٍٛاٯ ١ٜيٲل ٗ ٌٝاٱذتحاد عً ٢بين اغطا ٌٝ٥غكٛم
ْع ٍٚنتال بعس ايتٛضا.٠
 ٗٚاٯ ١ٜتٛبٝذ ٚإغتٓهاض يهؿطاِْٗ ٚقسٚزِٖ عٔ ايكطإٓ ٫غـُٝا ٚإ

ايباطــٌ ٚايترطٜـــ مل  ٜــطأ عًٝــ٘ ,قــاٍ تعــاٍش إَِّٗااب َٗذْ اُٖ َٗضَُّْنَااب اُ ازًِّْشَ ًَإَِّٗااب َُ اوُ
حلبكظٌٕز(.)1

ٚاٯ ١ٜزع ٠ٛهلِ يّ٬إ ٚضؾع يًٚ ِٖٛططز يًؿو ,ؾٗ ٞؽؿٝـ ٚضٓ١
ٚتطغٝب ٚذح.١
ٚؾٗٝا ؼس هلِ ؾاٱخ باض بإ ايكطإٓ ذل ٜعين ؽًؿِٗ عٔ اٱّإ بـاؿل,
ٚإ اٯ ١ٜمل تهتـ باٱذتحاد بٌ تسٍ بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢شَِٗ ٚنأْٗا
تك ٍٛهلِ  ٫عرب ٠باّاْهِ َا زَتِ  ٫ت َٕٛٓ٪باؿل.
ْٚعت ايكـطإٓ بـاؿل آٜـَ ١ـٔ اهلل تعـاٍ ٚتؿـطٜـ يًكـطإٓٚ ,يـ٘ عٓـأٜٚ
إعتباض ١ٜإناؾ ١ٝبًرا إكاّ ,أ ٟأْ٘ تعاٍ ٚقؿ٘ ل(اؿل) عٓـس ايترـسٟ
ٚاٱذتحاد ٚقس أٌٖ ايهتـال عٓـ٘ ٚايكـطإٓ ٜٓـعٍ َـٔ اؿـلٖٚ ,ـ ٛذـل,
َٛٚنٛع٘ ذلٚ ,ايتكسٜل ب٘ ذلٚ ,غَ٬ت٘ َٔ ايترطٜـ ذل.
ٚاٯ ١ٜؾٗاز ٠مسا ١ٜٚعًْ ٢ع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهللٚ ,اْ٘ قسم ٚعسٍ,
()1غٛض ٠اؿحط .9
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ٚؾٗٝا تطغٝب باٱّإ ب٘ٚ ,نط ٚض ٠ايعٌُ بأذهاَ٘ ,نُا أْٗا تسٍ بايس٫يـ١
ايتهُٓ ١ٝعً ٢عكُ ١ايكطإٓ عٔ ايتػـٝري ٚايتبـس , ٌٜ٭ٕ قـبػ ١اؿـل قـؿ١
ؾُٝع غٛضٚ ٙآٜات٘.
ٚايهــُري (ٖــ )ٛعا٥ــس يًكــطإٓ ٚا٭يـــ ٚايــ( ٗ ّ٬اؿــل) عًــٚ ٢جــٙٛ
إعحاظَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚتٛنٝس ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ايثاْ :ٞاٱؾاض ٠إٍ إجتُاع ا٭ذهاّ ايؿطع ١ٝؾ.٘ٝ
ايثايث :ايكطإٓ ناف يًٓاؽ ٗ عبازاتِٗ َٚعاَ٬تِٗ.
ايطابع :إْك اع ايترطٜـ بٓع ٍٚايكطإٓٚ ,ف ٧ايسع ٠ٛيعطض َا ٗ أٜسٟ
أٌٖ ايهتال َٔ ايهتب ايػابك ١عً ٢ايكـطإٓ َٚـا ىايؿـ٘ ٪ٜ ٫خـص بـَ٘ ,ـع
إزضاى ؾًػؿ ١ايٓػذ بٌ ايهتب ايػ ُاٚ , ١ٜٚإٔ ايٓػذ ٗ ا٭ذهاّ يٝؼ َٔ
اٱخت٬ف ٚايترطٜـ .

ٖ
َ
ذ ِّن ُٓصَا ِّذهًب َُِٔاب ثَا ْْ
ة ثِاب ُْ َ
ي ا ُْ ٌِزَاب َ
قاٍ تعاٍ ٗ ايثٓا ٤عًـ ٢ايكـطإٓش ًَ َؤٗ َض ُْنَاب ِإ َُْْا َ

َّذَّْوِ ِْٖٓ اٌُِْزَبةِ ًَُٓئَِْْنًب ػََِْْوِز( ,)1أ ٟإٔ ايكطإٓ أٌَ عًـ ٢ايهتـب ايػـُا١ٜٚ
ايػابكٚ ,١ؾاٖس عًْ ٢عٚهلا َٔ عٓس اهللٚ ,ايؿٝكٌ ٗ َعطؾ ١ايتٓعُٝٝٚ ٌٜعٙ
عُا ططأ عًٗٝا َٔ ايترطٜـ  ٖٛٚ ,ططٜل ايػٚ ١َ٬ايٓحا ٗ ٠ايٓؿأتٌ.
قىلو تعبىل شُٓصَذِّهًب َُِٔب َٓؼَيُْْ ز

تٓؿ ٞاٯ ١ٜإذتُاٍ ايتعاضض أ ٚايتبا ٜٔبٌ ايتٛضاٚ ٠ايكطإٓٚ ,تك ع بـإٔ
اٱّــإ بــايتٛض اٚ ٠بايهتــب إٓعيــ ١عًــ ٢ا٭ْبٝــاَ ٤ترــس ٠أَ ٚتعــسزٜ ٠ــ٪زٟ
بايهطٚض ٠إٍ ايتػً ِٝبٓع ٍٚايكطإٓ ٚاٱّإ بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ .
َٛ َٔٚانٝع تكسٜل ايكطإٓ يًتٛضاٚ ٠ايهتب ايػُا ١ٜٚا٫خطَ ٣باز٨
()1غٛض ٠إا٥س.48 ٠
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ايتٛذٝسٚ ,ايٓبٚ ٠ٛذتُ ١ٝعامل اٯخطٚ ٠بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ  ,ؾهإ ايكطإٓ تكسٜكاّ ٕا ٚضز ٗ ايتٛضاٚ ٠اٱل َٔ ٌٝبؿاضات بايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .

َٗٓٚا ٚجٛل ايكٚ ٠٬ايكٚ ّٛايعنا , ٠قاٍ تعاٍشَّبؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًُزِتَ

ػٌََُِْْْْ اُصَِّْبُّ ًََٔب ًُزِتَ ػَََِ اَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَاجٌُِِْْْز(َٗٓٚ , )1ا غٓٔ ايكهاَٚ ٤ـا
ؾٗٝا َٔ ايطجِ ٚقٛز ايكاتٌ عٔ عُس .
ٚاٯَٛ ١ٜعظٚ ١زع ٠ٛيًتسبط بايكطإٓ ٚ ,ؾهس ٕٔ هرس ب٘ ٚ ,بٝإ يهصل
زعٛاِٖ باٱّإ َا أْـعٍ عًـ٫ ِٗٝغـتراي ١ايتؿهٝـو بـٌ اٱّـإ َـا أْـعٍ
عًٚ ِٗٝبٌ اٱّإ بايكطإٓ.
 ٗٚاٯ ١ٜتٛنٝس عً ٢ذك ٝك ١عكا٥سٖٚ ,١ٜـ ٞعـسّ ايتعـاضض بـٌ ايكـطإٓ
ٚايتٛضاٚ ٠اٱلٚ ٌٝأْ٘ َكسم هلُا ّٚتاظ بأْ٘ اؿـل ايـص ٟهـب إٔ ٜتبـع,
ٖٚصا ايتكسٜل يٝؼ ايكؿ ١ايٛذٝس ٠يًكطإٓ  ,ؾُٔ قؿات ايكطإٓ اْ٘ َكسم
يًتٛضاٚ ٠اٱل ٌٝنُا تسٍ عً ٘ٝآٜات٘ ٚيهٔ َٛنٛعات٘ ٚأذهاَ٘ أعِ.
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜاي ترـس ٟعكٝكـ ١هـب إٔ تتحًـ ٢٭ٖـٌ ايهتـال ٚايٓـاؽ
ْٝعاّ  ٖٞٚتكسٜل ايكطإٓ يًتٛضاٚ ٠اٱل ٫ٚ ,ٌٝبس إٔ ٖصا ايتكسٜل ٜتعًل
َهاٌَ ايتٓع ٌٜايكسغٚ ١ٝأغطاضٚ ٙاـكا٥ل اييت تكـاذب٘ ٗ نـٌ ظَـإ
ٚتٓبأ عً ٢إٔ نٌ ؾطز َٓٗا تٓع َٔ ٌٜعٓس اهلل.
َ َٔٚع اْ ٞإؾتكام ايٓيب أْ٘ أْبأ ٚأ خرب عٔ اهلل عـع ٚجـٌٖٚ ,ــ ٛؾعــٌٝ
َــعٓ ٢ؾاعـٌٚ ,جــا ٤ايٓيب قُــس قـ ً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـــًِ بهــ ّ٬اهلل

عـع ٚجٌ ايص ٟجعً٘ اهللشرِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍز(.)2

()1غٛض ٠ايبكط.183 ٠
()2غٛض ٠ايٓرٌ .89
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قىلو تعبىل ش هَُْ كََِِْ رَوْزٌُُِ َٕ ؤَْٗجَِْبءَ اَُِّوِ ز

ٗ اٯٜــ ١إذتحــاد ٚفازيــ ١ؾُٝــا ٜكٛيــَ ٕٛــٔ إتكــاؾِٗ باٱّــإ  ,إش إٔ
إ َٔ٪بايتٛضاْٚ ٠عٚهلا َٔ عٓس اهلل ٜ ٫كتٌ ا٭ْبٝـاٚ ,٤اٱّـإ بٗـا ٚذـسٖا
ٜهؿٕ ٞعطؾ ١عظَٓ ِٝعي ١ا٭ْبٝاٚ ٤نطٚض ٠إنطاَِٗ ٚعسّ إٜصا ٖٔٚ ,ِٗ٥قُتٌ
َٔ ا٭ْبٝا ٤وٚ ٢ٝظنطٜا عًُٗٝا ايػٚ ,ّ ٬اـ ـال ٕـٔ َٛجـٛز َـِٓٗ أٜـاّ
ايتٓعَ ٌٜع إٔ ايكتٌ ٚايتعس ٟذكٌ َٔ بعض أٱغ٬ف.
ٚاٯ ١ٜإْصاض ٚبٝإ يٲذتحاد عً ٢اي٬ذل َا ؾعٌ ايػـابل بًرـا عـسّ
شَ٘ ٚ ,زع ٠ٛيًُدـاطبٌ ي ًتـربأ َـٔ ايؿعـٌ إـصَ ّٛبايتعـس ٟعًـ ٢ا٭ْبٝـا٤
َ ًكاّ.

ٚٚضٚز ايؿعٌ ش رَوْزٌَُُِٕ ز بكٝػ ١إهاضع ٚاٱغتكباٍ ٜسٍ عً ٢إ

إككٛز ب٘ ايعَٔ إان ٞبًرا

ايكط ١ٜٓايعَاْ ١ٝايظاٖط ٠قٛي٘ تعاٍ ش

ِْٖٓ هَجَُْ ز َٔٚ ,أغطاض قٝػ ١إهاضع ايس٫ي ١عً ٢ذهٛض إكٝبٚ ١بكا٤

اؾٓا ١ٜهلٛهلا ٚعظُٗا.
ٚيعٌ ؾٗٝا إؾاض ٠إٍ قا٫ٚتِٗ قتٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٔ خ ٍ٬ايٓظط ؾٓؼ ٚٚذس ٠إٛنٛع ٗ ايؿاعٌ ٚايكابٌ ,إش إٔ قتٌ
ا٭ْبٝا ٗ ٤ايعَٔ إانٚ ٞيٝؼ َٔ ْيب ظَإ ْع ٍٚايكطإٓ إ ٫ايٓيب قُس ّا
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,بٚ ٘ٓٝبٌ عٝػ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ؾرت َٔ ٠ايطغٌ
ٚظَإ إَتس م ٛغتُا ١٥غٓ. ١
 ٗٚاٯ ١ٜبعث يًٓؿطْ ٗ ٠ؿٛؽ ايٓاؽ ْٝعاّ ٚؼصٜط َٔ ايتعس ٟعً٢
ا٭ْبٝا ٤غٛا ٤نإ غح ١ٝشات َٓٗح ١ٝأ ٚايعطض إ٬ظّ أ ٚايعا ٌ٥يٝهٕٛ
َٔ خكا٥ل(عكط ايكطإٓ) تٗصٜب ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ٚإجتٓال ايتعسٟ
عً ٢ا٭ْبٝاً َ ٤كاّٚ ,تتًح ٗ ٢ايكطإٓ أبَٗ ٢عاْ ٞإنطاَِٗ ٚايثٓا ٤عً,ِٗٝ

 َ٘ٓٚشنط قؿرات َؿطق َٔ ١جٗازِٖ ,قاٍ تعاٍشؤًَْدَْْنَب إَُِْْيَ ىَزَا
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اُْوُشْإَٓز(.)1

يصا ّهٔ ايك ٍٛبإٔ اٯ ١ٜايهطّ ١إعحاظ ٚإْصاض ٚؼصٜط َٔ ايػع ٞيكتٌ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,قس ذسث ٗ ايػٓ ١ايطابعَٔ ١
اهلحط ٠إش ِٖٸ ْؿط بايػسض بايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٓسَا جا ٤إٍ
بين ايٓهري ٜػتع ٗ ِٗٓٝز ١ٜقت ,ًٌٝقايٛاْ :عِ ٜا أبا ايكاغِْ ,عٓٝو عًَ ٢ا
أذببت.
ٚضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ْؿط َٔ أقراب٘ ؾحا ٙ٤ايٛذٞ

َا اضازٚا ؾكاّ ٚخطد ضاجعاّ اٍ إس.)2(١ٜٓ

ؾاٯ ١ٜؼصٜط ٚتٓب ٘ٝيًُػًٌُ ٚزع ٠ٛؿؿظ ؾدل ايٓيب ا٭نطّ قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإخباض عٔ جٗازَٚ ٙا ٜتعطض ي٘ َٔ إداطط ٚا٭ش٣
ّٚهٔ ايٓظط إي َٔ ٘ٝبال ا٭ٚي. ١ٜٛ
 ٗٚايػٓ ١ايػابعٚ ١بعس َعطن ١خٝرب اٖست اَطأ ٠امسٗا ظٜٓب بٓت
اؿاضث اَطأ ٠غ ّ٬بٔ َؿهِ يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾاَ ٠كً١ٝ
ٚغأيت أ ٟعه َٔ ٛايؿا ٠أذب إٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ؾك ٌٝهلا ايصضاع ؾانثطت ؾ ٘ٝايػِ باٱناؾ ١اٍ غِ ايؿا ٠نًٗا.
ٚاختًـ ٗ أنٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٓٗا ,ؾُِٓٗ َٔ قاٍ اْ٘ ٫ى َٓٗا َهػٚ ١مل ٜػػٗا َٔ َِٗٓٚ ,قاٍ
اْ٘ مل ٜأنٌ َٓٗا ٚقاٍ ٭قراب٘ اَػهٛا ؾاْٗا َػُٚ ,١َٛزعا إطأ٠
ٚاعرتؾت َا ؾعًت .
(عٔ ابٔ عباؽ إٔ اَطأ َٔ ٠ايٛٗٝز أٖست يطغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ؾاَ ٠ػُ ,١َٛؾأضغٌ إيٗٝا ؾكاٍَ" :ا ًٓو عًَ ٢ا قٓعت" قايت:
أذببت أ ٚأضزت إٕ نٓت ْبٝا ؾإٕ اهلل غً ٝعو عًٚ ,٘ٝإٕ مل تهٔ ْبٝا أضٜس
()1غٛضٜٛ ٠غـ .3
( )2أ ْظط ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ ٖؿاّ .190/2
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ايٓاؽ َٓو)(.)1
ٚقاٍ إػًُ : ٕٛأ ٫تكتًٗا؟ قاٍ .٫ :
ٚغٛا٫ ٤ى َٓٗا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َهػ ١أ ٫ ٚؾإ اـرب
ؾاٖس ؾعً ٞعً ٢ؾهٌ اهلل ٗ غ ١َ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚلات٘ َٔ ايهٝس يًعكُٚ ١اؿكاْ ١اٱهلٚ ,١ٝيٝؼ ٱَتٓاعِٗ ٚنؿِٗ عٔ
إهط  ,قاٍ تعاٍشًَاَُِّوُ َّؼْصُِٔيَ ِْٖٓ اُنَّبطِز(.)2

شٴنطت ٖص ٙاٯَ ١ٜث ٗ ّ٬ايبسٜع ٗ بال ايتعبري عٔ إان ٞبإػتكبٌ
ٚأْ٘ فاظ يؿظَٚ ,ٞعٓا( ٙؾًِ قتًتِ) ٚ ,يهٔ ف ٤ٞايؿعٌ َهاضعاّ ٜسٍ

عً ٢اؿسٚث ٚايتحسزٚ ,ؾ ٘ٝؼصٜط إناٗ يًُػًٌُ ,قاٍ تعاٍشَّبؤَُّّيَب

اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا خُزًُا دِزْسًَُْْز(.)3
 ٗٚاٯ ١ٜتصنري بكاْ ٕٛابت  ٖٛٚإشا نإ اٱّإ ًَهٚ ١ذا ّ٫غابك١
ؾإ ْ٘ بطظر ز ٕٚايتعسٚ ٟايظًِ َ ًكاّٚ ,قتٌ ا٭ْبٝا ٤أؾس ٚج ٙٛايظًِ,
َٛٚنٛع اٯٚ ١ٜقٝػ ١ظَإ ايؿعٌ أعِ َٔ ايب٬غ ١يتعسز ز٫٫ت ايًؿظ
ايكطآْ.ٞ

قىلو تعبىل شإِْٕ ًُنزُْْ ُٓؤِْٓنِنيَ ز

تبٌ اٯ ١ٜايهطّ ١إ ايتكسٜل بايتٛضاٜ ٠عين بظِٓٗ إغتركام قؿ١
اٱّإ ٚإْهاض َا جا ٤بعسٖا َٔ ايهتب ايػُاٚ ١ٜٚإنتؿٛا بايتٛضاٚ ٠إٔ
بٗا بًػٛا بايتػًٚ ِٝاٱقطاض َطتب ١اٱّإٖٚ ,ص ٙنرب ٣تطتبت عًٗٝا
زعا ٣ٚنثريَٗٓ ٠ا عسّ اـًٛز ٗ ايٓاضٚ ,اِْٗ ئ ٜعصبٛا ا ٫أٜاَا قً,١ًٝ
ٚإ ايساض اٯخط ٠خايك ١هلِٚ ,أِْٗ أذبا ٤اهللٚ ,بايتٛضاَٚ ٠ا ؾٗٝا َٔ
()1ايػري ٠ايٓب٫ ١ٜٛبٔ نثري .396/3
()2غٛض ٠إا٥س.67 ٠
()3غٛض ٠ايٓػا.71 ٤
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ا٭ذهاّ قايٛا بإٱغتػٓا ٤عٔ ايهتب ايػُا ١ٜٚا٭خط. ٣

 ٗٚايتٓع ٌٜشًَهَبٌُُا َُْٖ رََٔغَّنَب اُنَّبسُ إِالَّ ؤََّّبًٓب َٓؼْذًُدَحً هَُْ ؤَارَّخَزْرُْْ ػِنْذَ اَُِّوِ ػَيْذًاز(.)1
ٚمل ٜكـ ايكطإٓ ٗ بٝإ اؿح ١عٓس اؿهِ بعسّ جٛاظ تبعٝض اٱّإ

ٚايهؿط ببعض ايهتب ايػُا ,١ٜٚؾحا ٤بايسع ٠ٛإٍ اٱغٚ ّ٬إٍ اؾاَع

 ٖٛٚنًُ ١ايتٛذٝس ,قاٍ تعاٍشهَُْ َّبؤَىََْ اٌُِْزَبةِ رَؼَبٌَُْا إََُِ ًََِِٔخٍ عٌََاءٍ ثَْْنَنَب ًَثَْْنٌَُْْ
ؤَالَّ َٗؼْجُذَ إِالَّ اَُِّوَ ًَالَ ُٗشْشِىَ ثِوِ شَْْئًبز(.)2

ٚزيت اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢إٔ إٜ ٫ ٌَٓ٪كتً ٕٛأْبٝا ٤اهلل ٭ِْٗ
ضأؽ اٱّإ ٚقاز ٠ا٭َِ إٍ غب ٌٝاهلساٚ ١ٜايك٬حٚ ,ايهؿط ٚعسّ
اٱّإ أعِ َٔ قتٌ ا٭ْبٝاٚ , ٤بُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َ ًل ؾهٌ َٔ
قتٌ ْبٝاّ يٝؼ َ َٔ٪ز ٕٚايعهؼٚ ,تسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ َٛغ ٢عاف بٌ
بين إغطاٚ ٌٝ٥تًكٛا َٓ٘ اٯٜات ٚأِْٗ مل ٜكتًٚ , ٙٛنصا ا٭خباض ٗ
ٖاضٚ ٕٚذب بين إغطا ٌٝ٥ي٘ .
يكس جا٤ت اٯ ١ٜايهطّ ١بًػ ٗ ١اٱذتحاد تتهُٔ قهاٜا ّ ٫هٔ
إْهاضٖا ٚتػُ ٗ ٢عًِ إٓ ل بإؿٗٛضات اؿكٝك ١ٝإ ًكٖٞٚ ,١
بسٜٝٗات ٜ ٫ػت ٝع أذس ايتؿهٝو بٗا.
 َٔٚإعحاظ ايكطإٓ إٔ خ اب٘ ام٬يَٛ ٞنٛعاّ ٚذهُاّ ,ؾٗص ٙاٯ١ٜ
زع ٠ٛيًتربأ َٔ قتٌ ا٭ْبٝاٚ ,٤ا٭ؾدام ايص ٜٔقاَٛا ب٘.
ٚقس ٚضز عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ" :اؾس
ايٓاؽ عصاباّ  ّٜٛايكٝاَ ١ضجٌ قتٌ ْبٝاّ أ ٚضج ٬أَط َعطٚف أ ٢ْٗ ٚعٔ

َٓهط"(.)3

()1غٛض ٠ايبكط.80 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .64
()3فُع ايبٝإ .233/2

 246ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د15
 ٚاٯ ٫ ١ٜت ُؼ ذل ايص ٜٔأْهطٚا قتٌ ا٭ْبٝاٚ ,٤بكٛا عً ٢إّاِْٗ

قاٍ تعاٍشًَِْٖٓ هٌَِّْ ٌُٓعََ ؤَُّٓخٌ َّيْذًَُٕ ثِبُْذَنِّ ًَثِوِ َّؼْذٌَُُِٕز(.)1
************

قىلو تعبىل ش ًَُوَذْ ََبءَ ًُْْ ٌُٓعََ ثِبُْجَِّْنَبدِ صَُّْ ارَّخَزْرُْْ اُْؼِجََْ
ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ًَؤَْٗزُْْ ظَبٌَُُِٕٔ ز اٯ.92 ١ٜ
اإلعراة
ٚيكس :ايٛا ٚإغتٓ٦اؾٚ , ١ٝق ٌٝإ اي ّ٬جٛال قػِ قصٚف ٚتكسّ
ايك ٍٛؾٚ ,٘ٝايظاٖط أْٗا  ّ٫اٱبتساٚ ٤اييت تػُ ّ٫ ٢ايتٛنٝس ٭ْ٘
َعٓاٖا ٚ ,نُا تسخٌ عً ٢إبتسأ ؾإْٗا تسخٌ عً ٢إان ٞإكرتٕ عطف
ايتركٝل (قس).
جا٤نِ :ؾعٌ َاضِٚ ,ايهُري َؿع ٍٛب٘ َكسَّٛ ,غ :٢ؾاعٌ َطؾٛع
ٚع ١َ٬ضؾع٘ ايهُ ١ايظاٖط ٠عً ٢آخط.ٙ
بايبٓٝات :جاض ٚفطٚض.
ِ إؽصمت  :ِ :ذطف ع ـ ٜؿٝس ايرتتٝب ٚايرتاخ.ٞ
إؽصمت  :ؾعٌ ٚؾاعٌ ,ايعحٌَ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛل بايؿتر.١
َٔ بعس :َٔ :ٙذطف جط ,بعس :اَطأ ٠فطٚض بايهػطَ ٖٛٚ ,٠هاف
ٚايهُري "اهلاَ "٤هاف إي.٘ٝ
ٚأْتِ

إ :ٕٛايٛا ٚذاي ,١ٝأْتِ َبتسأ,

إ : ٕٛخربٚ ,ٙاؾًُٗ ١

قٌ ْكب عً ٢اؿاٍ.
ٚايبٓٝاتْ :ع ب ٖٞٚ :١ٓٝايس٫ي ١اؾً ١ٝايٛانر ١غٛا ٤نإ
()1غٛض ٠ا٭عطاف .159
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ايٛنٛح عكًٝا أ ٚذػٝاٚ( ,قاٍ بعهِٗ ايب :١ٓٝايس٫ي ١ايؿاقً ١بٌ
ايكه ١ٝايكازقٚ ١ايهاشبٚ ١قاٍ بعهِٗ ايبَ ١ٓٝا

ٗط بطٖاْ٘ ٗ اي بع

ٚايعًِ ٚايعكٌ عٝث َٓ ٫سٚذ ١عٔ ؾٗٛز ٚجٛز.)1(ٙ

يف سٍبق اٌَبث

تبٌ اٯٜات قبا٥س ايص ٜٔجرسٚا بايٓب ٠ٛيتصنط ايتٛذٝس ٚبعثَٛ ١غ٢
بإعحعات ايباٖطات.
ٚتبٌ اٯ ١ٜايٓعُ ١ايعظ ١ُٝعً ٢بين إغطا ٌٝ٥ببعثَٛ ١غ ٢عً ٘ٝايػّ٬
ٚف ٘٦ٝباٯٜات ايبٓٝات اييت تسٍ عً ٢قسم ْبٛت٘ٚ ,يع ّٚإتباع٘,
ٜٚتحً ٢إتباع ا٭ْبٝا ٤باٱقطاض بايتٛذٝس ٚطاع ١اهلل تعاٍ ٚضغٛي٘.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯٜات بصنط ْبَٛ ٠ٛغٚ ٢فٗ٦ٝا باٯٜات يبين إغطا,ٌٝ٥

قاٍ تعاٍ شًَإِرْ آرَْْنَب ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَ ًَاُْلُشْهَبَٕ َُؼٌََُِّْْ رَيْزَذًَُٕز (ٚ ,)2قاٍ
تعاٍ شًَُوَذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَ ًَهَلَّْْنَب ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ثِبُشُّعَُِز(,)3باٱناؾ ١إٍ
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ؾُٝا تكسّ َٔ غٛض ٠ايبكطَٛ ٗٚ ٠انٝع إٛاعس٠

ٚاٱغتػكاٚ ,٤ذث َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ق َ٘ٛعً ٢يع ّٚاٱّإ,
َٛٚنٛع شبس ايبكط.٠
ٚٚضز شنط َٛغ ٗ ٢ايكطإٓ َاٚ ١٥غتاّ َ ٌ ٬ ٚط ٠يٝه ٕٛأنثط ا٭ْبٝا٤
شنطاّ ؾ ٖٛٚ ,٘ٝآ ١ٜأخطٚ ٣ذح ١عً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥ؾاٖس عً٢
تكسٜل ايكطإٓ يًتٛضا ٠خكٛقاّ ٚإٔ ٖص ٙايهثط ٠تتهُٔ نثط٠
إٛنٛعات ٚايس٫٫ت يهٌ َطٜ ٠صنط ؾٗٝا َٛغ ٗ ٢ايكطإٓ.

ٚإبتسأت اٯ ١ٜايػابك ١بكٝػ ١ايػا٥ب شًَإِرَا هََِْ َُيُْْز ِ أختتُت اٯ١ٜ

()1ايتعاضٜـ .154/1
()2غٛض ٠ايبكط. 53 ٠
()3غٛض ٠ايبكط. 87 ٠

 248ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱّإ  /د15
بكٝػ ١إداطب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (قٌ) ٚبٛاغ ١
إػًٌُ ْٝعاّ ٕ ,داطب ١ايص ٜٔجرسٚا بٓبٛت٘.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١اـ ال أٜهاّ ٚ ,ؼتٌُ ٚجٌٗ:
ا٭ :ٍٚإْٗا َٔ ا٭َط اٱهل ٞيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بأ ٕ ىاطب بين إغطا ,ٌٝ٥بكط ١ٜٓذطف ايع ـ ايٛا ٗ ٚأ ٍٚاٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞإْٗا خ ال َٔ عٓس اهلل يبين إغطا ٫ٚ ,ٌٝ٥تعاضض بٌ
ايٛجٌٗٚ ,ؾ ٘ٝتعسز يًرح ١عً ٢بين إغطاٚ ,ٌٝ٥ايع ـ إٛجٛز ؾٗٝا
إؾاض ٠إٍ ت عسز ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢بين إغطا.ٌٝ٥
 َٔٚإعحاظ اٯ ١ٜإْعساّ ايتعاضض بٌ ايٛجٌٗٚ ,ن ٕٛاٯ ١ٜخ اب ّا
َٔ اهلل يبين إغطآّ ٫ ٌٝ٥ع َٔ إؽاش إػًٌُ ي٘ بطٖاْاّ ٚخ اباّ أٜهاّ,
باٱناؾ ١إٍ تٚ٬تِٗ يٰ ١ٜاييت تتهُٔ َكاقس غاَ:ٖٞٚ ١ٝ
ا٭ : ٍٚذها ١ٜاـ ال اٱهل.ٞ
ايثاْ : ٞإقاَ ١اؿحٚ ١تًَُٓ ١ٝه ١اٱذتحاد.

ايثايث  :ػسٜس ايسع ٠ٛإٍ ايتٛذٝس ٚايٓب ,٠ٛقاٍ تعاٍشهَُْ إََِّٗٔب ؤَدْػٌُ
سَثِِّ ًَالَ ؤُشْشِىُ ثِوِ ؤَدَذًاز(.)1
ايطابع  :تٛنٝس تكسٜل ايكطإٓ يٓع ٍٚايتٛضا َٔ ٠عٓس اهلل.
ٚجا٤ت اٯ  ١ٜايتاي ١ٝبصنط إٝثام ايص ٟأخص ٙاهلل تعاٍ عً ٢بين
إغطاٚ ٌٝ٥ضؾع اي ٛض ؾٛقِٗٚ ,جا ٤ع ـ اٯ ١ٜبكٝػ ١اـ ال (ٚإش
أخصْا) ٖا ٜسٍ عً ٢ع ؿٗا عً ٢اٯ ١ٜايػابك ,١اييت ٖ ٞأٜهاّ خ ال
َٔ اهلل تعاٍ يبين إغطا.ٌٝ٥
ٖٚص ٙاٯَ َٔ ١ٜكازٜل تكسٜل ايكطإٓ يًتٛضا , ٠نُا ٚضز ٚقؿ٘ ٗ

اٯ ١ٜايػابك ١شُٓصَذِّهًب َُِٔب َٓؼَيُْْ ز ٜٚسٍ اؾُع بٌ اٯٜتٌ عً ٢تٛاضث بين
()1غٛض ٠اؾٔ .20
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إغطا ٌٝ٥٭خباض اٯٜات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬عٓس اهلل,
ٚجا٤ت آٜات أخط َٔ ٣ايكطإٓ بصنط ٚبٝإ تًو اٯٜات.
 ٗٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايَ ١ٝػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚيكس جا٤نِ َٛغ ٢بايبٓٝات إشا أخصْا َٝثاقهِ.
ايثاْٚ : ٞيكس جا٤نِ َٛغ ٢بايبٓٝات ٚضؾعٓا ؾٛقهِ اي ٛض.
ايثايث ٚ :يكس جا٤نِ َٛغ ٢بايبٓٝات خصٚا َا آتٓٝانِ بك.٠ٛ
ايطابع ٚ :يكس جا٤نِ َٛغ ٢بايبٓٝات قٌ ب٦ػُا ٜأَطنِ ب٘ إّاْهِ.
ايثاْٚ : ١ٝضز إغِ(ايعحٌ) عؿط َطات ٗ ايكطإٓ َٓٗا أضبع ٗ ١غٛض٠
ايبكطَٛ ٗ ٠نٛع ٚاذسَٗٓ ,ا ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي.١ٝ

ٚشنط ايكطإٓ قك ١نٝاؾ ١إبطاٖ ِٝيًُ٥٬ه ٗ ١آٜتٌ ,قاٍ تعاٍشكََٔب َُجِشَ

ؤَْٕ ََبءَ ثِؼِجٍَْ دَنِْزٍز( , )1أ ٟأْ٘ مل ٜتأخط ٚمل ٜب  ٗ ٧تكس ِٜاي عاّ
عحَ ّ٬ؿٜٛاّ ْانحاّ ٚإنطاّ ايهٝـ ,يظٓ٘ بأِْٗ َٔ ايبؿط.
ايثايث : ١بُٓٝا أختتُت آ ١ٜايبرث(ٚأْتِ إ )ٕٛأختتُت اٯ ١ٜايتاي١ٝ
باؾًُ ١ايؿطط(١ٝإٕ نٓتِ َٜٚ )ٌَٓ٪ؿٝس اؾُع بُٗٓٝا بٝإ ايتٓاٗ بٌ
ايظًِ ٚاٱّإٖٚ ,صا ايبٝإ زع ٠ٛيًك٬ح ٚاهلساٚ ,١ٜتثبٝت ٕعامل
اٱّإ اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

()1غٛضٖٛ ٠ز .69
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إعجبز اٌَت

جا ٤ايكطإٓ بتصنري بين إغطا ٌٝ٥بايبٓٝات ٚايٓعِ اييت ضظقِٗ اهلل ؾإٕ

َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬زعاِٖ ٱغترهاض شنطٖا ,قاٍ تعاٍشًَإِرْ هَبٍَ
ٌُٓعََ ُِوٌَِْٓوِ َّبهٌَِّْ ارًُْشًُا ِٗؼَْٔخَ اَُِّوِ ػٌََُِْْْْز(.)1

َٓ َٔٚاؾع شنط ْعِ اهلل اٱقطاض بإعحعات اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ,نإٔ قَٛ ٍٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬أع ٙ٬تٛط١٦
َٚكسَ ١يتًكْ ٞب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايتكسٜل.
ْٚػ بت اٯ ١ٜف ٧اٯٜات إٍ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ,ّ٬يه ٕٛايتػًِٝ
َحٗ٦ٝا َٔ عٓس اهلل أَطاّ ابتاّ عٓس إًٚ ٌٝايٓاؽ ْٝع ّا ٚإٔ اٯٜات
ايبٓٝات ٜ ٫كسض عًٗٝا إ ٫اهلل تعاٍ ٚإٔ ايٓيب ٚاغ  ١يٓكًٗا إٍ ايٓاؽ
يَٛٓ٪ٝا باهلل تعاٍ .
ٚمل ٜؿتً بٓ ٛإغطاَٛ ٌٝ٥غ ٢عً ٘ٝايػَ ّ٬ع أْ٘ جا ٤باٯٜات

ايبٓٝات يعًُِٗ بأْٗا َٔ عٓس اهلل نُا ٚضز ٗ َٛنٛع ايبكط ٠شادْعُ َُنَب

سَثَّيَز( )2بُٓٝا إؾتً بٓ ٛإغطا ٌٝ٥بايعحٌ ٖٛٚ ,يٝؼ بآ ,١ٜيصا جا٤ت ٖصٙ
اٯ ٗ ١ٜشَِٗ خكٛقاّ ٚإٔ فَٛ ٧غ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬باٯٜات ايبٓٝات
َٓاغب ١يٲذرتاظ َٔ اٱؾتتإ ٚعباز ٠ا٭ ٚإٚ ,أغبال اٱغٛا.٤
ٚمل تبٌ اٯ ١ٜجٗ ١فٖ ٧ص ٙايبٓٝاتٖ ,ا ٜسٍ عً ٢يػ ١ايتػً ِٝعٓـس
ايٛٗٝز ٚإػًٌُ بكاْ ٗ ٕٛاٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ ايبٓ ٝات ٫تأت ٞإ٫
َٔ اهلل عع ٚجٌٚ ,ؾ ٘ٝذطل عً ٢ؾطعٚ ٕٛق َ٘ٛايصْ ٜٔػـبٛا َٛغـ٢
عً ٘ٝايػ ّ٬إٍ ايػرطٚ ,ذـطل عًـ ٢إ ؿـطنٌ َـٔ قـطٜـ ,يٓػـبتِٗ

()1غٛض ٠إا٥س.20 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.70 ٠
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ايػرط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗٚ ,ايتٓعٌٜشإِالَّ هَبٌُُا عَبدِشٌ ؤًَْ
َٓجْنٌٌُٕز (.)1
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ ايكطإٓ ذح٬َ ١ظَ ١يًٛجٛز اٱْػاْ , ٞقاٍ

تعاٍشََُِِّوِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُز( ٗ َ٘ٓٚ ,)2إكاّ اٱخباض عٔ قاْ ٕٛنً ٖٛٚ ٞإٔ
َٛغ ٢عً ٘ٝايػْ ّ٬يب ضغ ٍٛجا ٤يبين إغطا ٌٝ٥بايبٓٝات ٚايرباٌٖ

ايكاطع َٔ ٖٛٚ ,١عَُٛات قٛي٘ تعاٍشَّبثَنِِ إِعْشَائََِْ ارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ
اَُّزِِ ؤَْٗؼَْٔذُ ػٌََُِْْْْ ًَؤَِِّٗ كَعَِّْزٌُُْْ ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَز(.)3

ٚتسٍ قٝػ ١اـ ال (جا٤نِ َٛغ ٢بايبٓٝات) بإٔ ايبٓٝات
ٚايس٫٫ت ايباٖط ٠اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ٫ ّ٬تعاٍ عٓس بين
إغطا ٌٝ٥غٛا ٤ناْت آٜات ايتٓع ٌٜبصاتٗا أ ٚاٯٜات اؿػ ١ٝبأخباضٖا,
َٗٓٚا ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ,يته ٕٛآ ١ٜايبرث
عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايتصنري بإٔ َٛغْ ٢يب ضغ.ٍٛ
ايثاْ : ٞفَٛ ٤ٞغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بإعحعات ايباٖطات.
ايثايث  :إغتساَٚ ١جٛز بين إغطاٚ ٌٝ٥إتكاٍ ظَاِْٗ إٍ بعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بؿهٌ اهلل ٗ ْبَٛ ٠ٛغَٚ ٢عحعات٘ نُا
ٗ لاتِٗ َٔ ؾطع ٕٛبعبٛض ايبرطٚ ,لاتِٗ َٔ اهل٬ى بإؿاظ ٠بٓعٍٚ

إ ٔ ٚايػً َٔ ٖٛٚ ٣ٛعَُٛات قٛي٘ تعاٍشارًُْشًُا ِٗؼَْٔزِِ اَُّزِِ ؤَْٗؼَْٔذُ

()1غٛض ٠ايصاضٜات.52
()2غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
()3غٛض ٠ايبكط.47 ٠
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ػٌََُِْْْْز(.)1

ايطابع  :ايس٫يٚ ١اهلسا ١ٜإٍ َعحعات َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬يتٝ ٛكٗا,

ٚايكطإٓ ٖ ٛاٱَاّ ٗ ٖصا ايبال ,قاٍ تعاٍشَُوَذْ ًَبَٕ كِِ هَصَصِيِْْ ػِجْشَحٌ
ُِإًُُِِْ إَُْجَبةِز(.)2

اـاَؼ  :ذث إػًٌُ ٱغتكطا ٤إػاٚ ٌ٥إٛاعظ َٔ قكل
ايكطإٓ.
ايػازؽ  :غريَٗٓٚ ٠اد ا٭ْبٝاَٚ ٤ا ضظقِٗ اهلل َٔ ايؿٛٝنات
َٛنٛع َٚسضغ ١يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايس.ٜٔ
ايػابع َ :عطؾٚ ١غا٥ط ٚغبٌ ايكً ١بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتال.
ايثأَ  :ططز َؿاٖ ِٝايه٬ي َٔ ١ايٓؿٛؽ ٚ ,تطغٝب ايٓاؽ بػٓٔ

ايٓب ,٠ٛقاٍ تعاٍشًَّْٔخُ اَُِّوُ اُْجَبطََِ ًَُّذِنُّ اُْذَنَّ ثٌََِِِٔبرِوِز

( )3

.

ٚتتحً ٗ ٢ايكطإٓ َسضغ ١ايتصنري بايٓعِ ٚايٛقا٥ع ٚايؿٛاٖس ٖٛٚ ,
أعِ َٔ إغترهاض إٛنٛع أ ٚاؿهِ  ,ؾؿ ٘ٝإٛعظٚ ١ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض,
ٚتهُٓت اٯ ١ٜأَٛضاّ:
ا٭ : ٍٚاٱخباض عٔ ْبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬يع ّٚايتكسٜل بٗا.
ايثاْ : ٞايتصنري بإعحعات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢يبين إغطاٚ ٌٝ٥بٝإ

عظَٓ ِٝعيت٘  ,قاٍ تعاٍشَّبٌُٓعََ إِِِّٗ اصْطَلَْْزُيَ ػَََِ اُنَّبطِ
ثِشِعَبالَرِِز(.)4
()1غٛض ٠ايبكط. 40 ٠
()2غٛضٜٛ ٠غـ .111
()3غٛض ٠ايؿٛض.24 ٣
()4غٛض ٠ا٭عطاف .144
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ايثايث  :ايسع ٠ٛإٍ ايتٛذٝسٚ ,ايتسبط ٗ اٯٜات.
ايطابع ْ :كط ٠ايٓيب َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬ايصل عٓ٘ ,إش ٫ق ٢ا٭ش٣

َٔ ؾطعٚ ٕٛق ٗٚ َ٘ٛايتٓعٌٜش هَبٍَ ٌُٓعََ ؤَرَوٌٌَُُُٕ ُِِْذَنِّ ََُّٔب ََبءًَُْْ ؤَعِذْشٌ
ىَزَاز(.)1

يتبٌ اٯ ١ٜقاْْٛاّ ٚٚجٗاّ َٔ ٚج ٙٛتكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػابكٖٛٚ ١
يػ ١ايتأنٝس ٕا تهُٓت٘ ,ؾحا ٤ايكطإٓ ببٝإ جٗاز َٛغ ٢عً ٘ٝايػٗ ّ٬
ْؿ ٞقب ػ ١ايػرط عٓ٘ٚ ,جا ٤ايكطإٓ يتأنٝس ف ٘٦ٝبإعحعات ايباٖطات,
ٚؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١إٔ ظَإ ؾطع ٕٛإْتؿط ؾ ٘ٝايػرط ٚخساع ايٓاؽ ب٘ نُا

ٗ قٛي٘ تعاٍشُّخَََُّْ إَُِْْوِ ِْٖٓ عِذْشِىِْْ ؤََّٗيَب رَغْؼََز( ,)2أَا ظَإ ايكطإٓ
ؾًٝؼ ؾ ٘ٝنبري إؾتتإ بايػرط.
ؾحا٤ت اٯ ١ٜبصنط ز٫٫ت ْبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬ؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١إٔ
ظَإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ظَإ إعحعاتٚ ,إٔ ايٓاؽ
جعًٛا إساض ٗ َعطؾ ١اؿكا٥ل َٓٚاظٍ ا٭ْبٝا ٤بإعحعات ٭ْٗا ترت٣
عً ٢ضغ ٍٛاهللٚ ,قاضت تتٓاقً٘ ايطنبإٚ ,أقبس ذسٜث ضبات
اؿحاٍ َٔ ٖٛٚ ,ايؿٛاٖس عً ٢ن ٕٛايكطإٓ َعحع ٠عكً ١ٝجا٤ت ذح١
ٚضٓ ١٭ٌٖ ظَاْٗا.

ًميٌٖ ؤٕ ٗغِٔ ىزه آّخ اٌُشميخ آّخ (جبءكن هىسى) ًًسد

ُلظ(َبءًْ) عزبً ًػششّٖ ٓشح يف اُوشإًٓ ،ىِ ٓذسعخ يف اإلٗزاس
ًاُزجِْؾ ًَيبد إٗجْبءً ،ىزه ىِ آّخ اٌُدْذح ثِلظ(َبءًْ ٌٓعَ).

()1غٛضْٜٛ ٠ؼ.77
()2غٛض ٠ط٘ .66
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اٌَت سالح

ٗ اٯ ١ٜتٝ ٛل يتٛاي ٞاٯٜات ٚايس٫٫ت ايكاٖط ٠عً ٢بين إغطا,ٌٝ٥

ٚؾٗٝا بايس٫ي ١اٱيتعاََ ١ٝسح يًُػًٌُ يعسّ خطٚجِٗ عٔ أذهاّ
ايكطإٓ ٚغٓٔ ايتٛذٝسٚ ,ؾٗٝا شّ ٚخعٜ ٕٔ ٟعبس غري اهلل أٜ ٚؿطى ب٘,
 ٖٞٚغ٬ح بٝس إػًٌُ ٚبال ؼطٜض ٚتطغٝب ٱْكاش ايٓاؽ ٚزعٛتِٗ
إٍ اٱغ. ّ٬
ٚتبعث اٯ ١ٜعً ٢ايتٛبٚ ١ايتساضى ٚاٱْاب َٔ ٖٛٚ , ١عَُٛات قٛي٘

تعاٍشًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَز( , )1بًرا إٔ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا ؾٗٝا َٔ اٯٜات َٓاغب ١ؾعٌ ْعُ ١ايكطإٓ آ١ٜ
َتحسز.٠
يكس جعٌ اهلل عع ٚجٌ نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ َاز ٠يٲذتحاد ٚبٝاْ ّا
يٮذهاّٚ ,ؾهراّ يًباطٌ ٚظاجطاّ يًتعسٚ , ٟاٯ َٔ ١ٜايؿٛاٖس ايكطآْ١ٝ
عً ٢تكسٜل ايكطإٓ يًهتب ايػُا ١ٜٚايػابكَٚ ,١عحعات ا٭ْبٝا٤
ايػابكٌ .
ٚتسع ٛاٯ ١ٜبين إغطا ٌٝ٥إٍ إغترهاض َعحعات َٛغ ٢عً٘ٝ
ايػ ّ٬ايكاٖط ٠نايعكاٚ ,ؾًل ايبرطٚ ,اي ٝس ايبٝهاٚ ,٤تظً ٌٝايػُاّ,
ْٚع ٍٚإٔ ٚايػًٚ ,٣ٛؾتل اؾبٌٚ ,تهً ِٝاهلل عع ٚجٌ َٛغَٔ ٢

ايػرال ,قاٍ تعاٍشعََْ ثَنِِ إِعْشَائََِْ ًَْْ آرَْْنَبىُْْ ِْٖٓ آَّخٍ ثَِّْنَخٍز(.)2

ٚاٯ ١ٜأع ٙ٬خ ال يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗٚ ,
ايػ٪اٍ ا٭َٛض ب٘ ز٫٫ت ٚغاٜات َٓٗا:
ا٭ : ٍٚتأنٝس قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.211 ٠
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ايثاْ : ١ٝايتصنري بإخباض َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬عٔ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚؼككٗا بإؾطاق ١ايبعث ١ايٓب ١ٜٛعً ٢ا٭ضض ْٚعٍٚ
ايكطإٓ.
ايثايث : ١إظزٜاز إّإ إػًٌُٚ ,ػً ٞآٜات اي ُأْٚ ١ٓٝايٝكٌ.
ايطابع : ١يع ّٚإعاْٜٛٗ ١ز إس ١ٜٓيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚتٛق ١ٝبعهِٗ بعهاّ بإجتٓال ْكط ٠إؿطنٌ ٗ قتاهلِ يًُػًٌُ,
ٚنإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜػتًـ ٜٚػتعري َٔ ٜٛٗز
إس ١ٜٓإاٍ ٚايػ٬ح.
اـاَػ : ١زع ٠ٛبين إغطا ٌٝ٥يتعاٖس ايػٓٔ اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً٘ٝ
ايػ.ّ٬
ايػازغ : ١بٝإ اٱؼاز إٛنٛع ٞبٌ ايبٓٝات اييت اييت جا ٤بٗا
َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًَِ ,ع ايتبا ٜٔايطتيب ٗ ايعَإ ٚاؾٗ ١اييت تتٛج٘ هلا ايطغاي ١إش إٔ
ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل ع ًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عاًَ َٚ ١ك ١ظَاّْ ٝا

َٚهاْٝاّ ,قاٍ تعاٍشًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ ًَبكَّخً ُِِنَّبطِ ثَشِريًا ًَٗزِّشًاز(.)1

ايػابع : ١تػدري ايبٓٝات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ٱ بات
قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا ّهٔ إٔ ْػُْ ٘ٝكط٠
ايبٓٝات ا يػابك ١يًبٓٝات اي٬ذكٚ ١نصا ايعهؼ.
يكس نإ إػًُ ٕٛا٭ٚا ٗ ٌ٥ذاٍ خٛف ٗ َه ٖٔ ١وٝط بِٗ َٔ
إؿطنٌ ٚأضبال ايهؿط ,ؾهاْت ٖحط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚأقراب٘ ٚأٌٖ بٝت٘ إٍ إس ١ٜٓإٓٛضٚ ,٠مل تٓؿو َِٓٗ ذاٍ
اٱغتهعاف ذاٍ ٚقٛهلِ هلاٚ ,يهٔ اهلل عع ٚجٌ أْعِ عًِٗٝ
بايتر ٍٛإٍ َطاتب ايػًبٚ ١إٓع ٗ ١ايػٓ ١ايثاْ َٔ ١ٝاهلحطَ ٗ ٠عطن١
()1غٛض ٠غبأ .28
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بسض بكٛي٘ تعاٍشًَُوَذْ َٗصَشًَُْْ اَُِّوُ ثِجَذْسٍ ًَؤَْٗزُْْ ؤَرَُِّخٌز(.)1

ؾحا٤ت آ ١ٜايبرث َكساقاّ ؿاٍ إٓعٚ ١ايعع اييت بًػٗا إػًُ ٕٛبإٔ
إْتكًت اٯٜات إٍ اٱذتح اد ٚاؾساٍ َع أٌٖ ايهتالٚ ,ؾْ ٘ٝهتَٔ ١
ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚػاٚظ ذاٍ اـٛف َٔ إؿطنٌ.

ايثاْ : ٞخٝبٖٚ ١عّ ١ايهؿاض ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ ,قاٍ تعاٍشَُِْوْطَغَ طَشَكًب

ِْٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ؤًَْ ٌَّْجِزَيُْْ كََْنْوَِِجٌُا خَبئِجِنيَز(.)2
ايثايث  :ايتبا ٜٔبٌ أٌٖ ا يهتال َٔ ايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ٣بٌ ايهؿاض
ٗ قٝؼ إعاًَٚ ١نٝؿ ١ٝإٛاجٗ ,١إش تتك ّٛإعاًََ ١ع أٌٖ ايهتال
باٱذتحاد ٚايتصنري بٓعُ ١ايطغايٚ ,١اؾاَع إؿرتى بٚ ِٗٓٝبٌ
إػًٌُ َٖ ٛعحعات ايٓبٚ ,٠ٛإتباع ايٓيب ٚايتكسٜل ب٘.

هفهىم اٌَت

اٯ ١ٜبٝإ يعظ ِٝؾهٌ اهلل تعاٍ ببعث ١ا٭ْبٝآَٚ ,٤اغب ١ٱغترهاض

اٯٜات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢نطغْ ٍٛيب َٔ عٓس اهلل تعاٍٚ ,ؾٗٝا َٓع
َٔ إْهاض ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٞٚ ,زي ٌٝعً ٢مسا١ٜٚ
ايكطإٓ ٚتٝ ٛك٘ يًٓبٛات ايػابك.١
ٚايتٛبٝذ ايٛاضز ٗ ايكطإٓ باؽاش ايعحٌ تٓب ٘ٝيًُػًٌُ باٱذرتاظ َٔ
ايؿطى ٚايه٬يٚ ١اتباع اهلٚ ,٣ٛؼصٜط َٔ ايظًِ ٗ بال ايعكٝس.٠
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚف ٧اٯٜات ايبٓٝات يبين إغطاٚ ٌٝ٥إط٬عِٗ عًٗٝا َٚعطؾتِٗ
بٗا عً ٢م ٛايك ع ٚايٝكٌ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .127
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ايثاْ :١ٝعسّ إمكاض ايعًِ باٯٜات بؿطٜل َٔ بين إغطا ٌٝ٥ز ٕٚؾطٜل
آخط َِٓٗ.

ايثايثَ :١اجا ٤يبين إغطا َٔ ٌٝ٥اٯٜات َتعسز قاٍ تعاٍ شًَُوَذْ آرَْْنَب

ٌُٓعََ رِغْغَ آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍز ( َٔٚ , )1اٯٜات إٔ اٯ ١ٜايٛاذس ٠قس تتهطض ٗ
ٚقٛعٗا نُا ٗ آ ١ٜايعكا ٚجطٜإ إا َٔ ٤اؿحط ,باٱناؾ ١إٍ ْعُ١

ايػرال ْٚع ٍٚإٔ ٚايػً َٔ ٣ٛايػُا ٤نٌ  ,ّٜٛقاٍ تعاٍشًَظََِِّْنَب
ػٌََُِْْْْ اُْـََٔبَّ ًَؤَٗضَُْنَب ػٌََُِْْْْ أََُّْٖ ًَاُغٌٍََِّْز(.)2

ٚإٔ مثط نايؿٗس ٚايعػٌ ٗ طعُ٘ٚ ,نايكُؼ ٗ ٖ٦ٝت٘ٚ ,ايػً٣ٛ
طا٥ط أبٝض نايػُاْ.ٞ
ايطابع َٔ :١إعحاظ ايكطإٓ تصنري ٙبين إغطا ٌٝ٥بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً٘ٝ
ايػَٚ ,ّ٬ا ضظق٘ اهلل َٔ اٯٜات يته ٕٛؾاٖساّ ٚزي ّ٬ٝعً ٢اٯٜات اييت
جا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
اـاَػ :١تٛج ٘ٝايً ّٛٱؽاش ؾ ط َِٓٗ ايعحٌ بعس فَٛ ٧غ٢
باٯٜات ٚايرباٌٖ ايساي ١عً ٢يع ّٚعباز ٠اهلل تعاٍ.
ايػازغ :١ايٓعت بايظًِ ٱؽاشِٖ ايعحٌ َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقٝاّ اؿح ١عً ِٗٝباٯٜات ايبٓٝات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً٘ٝ
ايػ.ّ٬
ايثاْ :ٞإؽاش ايعحٌ ؾعٌ قبٝس ؾطعاّ ٚعك.ّ٬
ايثايث :قرٝس إٔ ( ِ) تؿ ٝس ايرتاخ ٞإ ٫إٔ اٯٜات ٚايٓكٛم تسٍ
عً ٢إؽاش ايعحٌ َع ٚجٛز ٖاض ٕٚبٌ
يًُٛاعس.٠
()1غٛض ٠اٱغطا.101 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.57 ٠

ٗطاْٚ ,ِٗٝغٝال َٛغ٢
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ايػابع :١أختتُت اٯ ١ٜباٱخباض عٔ ايظًِٚ ,ؾٚ ٘ٝجٗإ:
ا٭ :ٍٚأِْٗ إ ٕٛبإؽاش ايعحٌ.
ايثاْ :ٞإعٓ ٢ا٭عِ ٚأِْٗ ناْٛا

إٌ قبٌ إؽاش ايعحٌ ,ؾايظًِ

َِٓٗ غابل ٗ أٚاْ٘ َٛٚنٛع٘ ٱؽاشِٖ ايعحٌ.
ٚايكرٝس ٖ ٛا٭ ٍٚؾإطاز أِْٗ

إ ٕٛذاٍ تًبؼ ايصات بإبسأ

ذاٍ ايٓػب ١نُا ٗ بال إؿتل ٗ عًِ ا٭ق.ٍٛ
ايثآَ :١ايظًِ ٗ إؽاش ايعحٌ عًٚ ٢ج:ٙٛ
ا٭ ًُِٗ :ٍٚ٭ْؿػِٗ  ٖٛٚعً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ ٗ :ٍٚايسْٝا باؾرٛز بايٓعِ.
ايثاْ ٗ :١ٝاٯخط ٠بإغتركام ايعصال ا٭ي.ِٝ
ايثاْ ًُِٗ :ٞبإٜصاَٛ ِٗ٥غٖٚ ٢اض ٕٚعًُٗٝا ايػ ٗٚ ,ّ٬ايتٓعٌٜ
ذها ١ٜعٔ ٖاض ٕٚذُٓٝا ٫قَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢إؽاشِٖ ايعحٌ

شإَِّٕ اُْوٌََّْ اعْزَعْؼَلٌُِِٗ ًًََبدًُا َّوْزٌَُُِٗنِِز(.)1

ايثايث ًُِٗ :يٮجٝاٍ إتعاقب َٔ ١بعسِٖ.
ايطابع َٔ :خكا٥ل ف ٗ )ِ ( ٧اٯ ١ٜبعس شنط فَٛ ٧غ ٢عً٘ٝ
ايػ ّ٬باٯٜات ايبٓٝات اٱؾاض ٠إٍ قريٚض ٠إؽاشِٖ ايعحٌ غبباّ ٗ
ذحب آٜات ْٚعِ عسٜس ٠عِٓٗ.

()1غٛض ٠ا٭عطاف .150
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اٌَت لطف

َٔ أمسا ٤اهلل تعاٍ (إٓٸإ)  ٖٛٚايصٜ ٟصٸنط عباز ٙبايٓعِ اييت أْعِ
بٗا عً ,ِٗٝيٝه ٕٛايتصنري َٓاغب ١يؿهطِٖ هلل تعاٍ عًٗٝاٚ ,ايتٛج٘ ي٘
تعاٍ بايسعاٚ ٤إػأي ١يٓ ٌٝايٓعِ اٱناؾ.١ٝ
ٚجا٤ت اٯ ١ٜبايتصنري بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػْ ٖٞٚ,ّ٬عُٚ ١خري

قض ,ؾايٓيب ٜسع ٛايٓاؽ إٍ عباز ٠اهلل ,قاٍ تعاٍشخُزًُا َٓب آرَْْنَبًُْْ ثِوٌَُّحٍ
ًَارًُْشًُا َٓب كِْوِ َُؼٌََُِّْْ رَزَّوٌَُٕز(.)1

 َٔٚخكا٥ل ْبَٛ ٠ٛغ ٢أْ٘ جا ٤باٯٜات ايبٓٝات ٚإعحعات اييت
إْتؿع َٓٗا بٓ ٛإغطا ٗ ٌٝ٥ذٝاتِٗ ايٚ ,١َٝٛٝبكا ِٗ٥نأَٚ ,١لاتِٗ َٔ آٍ
ؾطعَٚ ٕٛا ناْٛا ٬ٜق َٔ َِٗٓ ْ٘ٛايعصال ا٭ي.ِٝ
ؾحا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًتصنري بايً ـ اٱهل ٞببين إغطاٖٚ ,ٌٝ٥صا
ايتصنري ي ـ أٜهاّ جا ٤بٛاغ  ١آٜات ايكطإٓ ْٚب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ يبٝإ عظ ِٝايٓؿع يٓبٛت٘ عً ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ ْٝعاّ,
ٚؾٗٝا.
ٚتسع ٛاٯ ١ٜبايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝإٍ عسّ نتُإ اٯٜات قاٍ

تعاٍشإَِّٗوُ َّؼَُِْْ اُْجَيْشَ ِْٖٓ اُْوٌٍَِْ ًَّؼَُِْْ َٓب رٌَْزٌَُُٕٔز(.)2

ٚتتهُٔ اٯ ١ٜشّ ايص ٜٔإؽصٚا ايعحٌٚ ,يع ّٚايتربأ َٔ ؾعًِٗ,
ٚؼث عً ٢ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اييت جا٤ت
يتٛنٝس اٯٜات ايبٓٝات اييت جا ٤بٗا ا٭ْبٝاٚ ٤حملاضب ١ايهؿط ٚاؾرٛز
ٚايؿطى ايظاٖط ٚاـؿ.ٞ
مل تكٌ اٯٚ(١ٜإؽصمت ايعحٌ) بٌ جا٤ت عطف ايع ـ( ِ) ايصٟ
()1غٛض ٠ايبكط.63 ٠
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.110 ٤
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ٜؿٝس يرتاخٚ ٞأِْٗ أ ٓا ٤تعاقب إعحعات عًٜ ٢س َٛغ ٢عً ٘ٝايػّ٬
 ِٖٚبٌ

ٗطاْ ِٗٝمل ٜتدصٚا ايعحٌ ,يصا ؾإٕ ؾتٓ ١ايعحٌ مل تػتُط

ط ّ٬ٜٛبٌ غطعإ َا ت٬ؾتٚ ,ؾعط أقرابٗا بايٓساَٚ ,١زعاِٖ َٛغ٢
عً ٘ٝايػ ّ٬يٲغتػؿاض ٚايتٛب.١
يكس اهلل ايبٓٝات ٚاٯٜات َكاذب ١يهٌ ْيب  َٔ ٖٛٚ ,أعظِ ايٓعِ

عً ٢أٌٖ ا٭ضض  ,قاٍ تعاٍشَُوَذْ ؤَسْعَِْنَب سُعَُِنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ ًَؤَْٗضَُْنَب َٓؼَيُْْ اٌُِْزَبةَ
ًَأُِْْضَإَز(.)1

إفبضبث اٌَت
ٜطٜس اهلل عع ٚجٌ َٔ عباز ٙايؿهط عً ٢ايٓعِ اييت تؿهٌ بٗا عًِٗٝ
أٚإ اٱْتؿاع َٓٗاٚ ,بعس إْكها ٤أٜاَٗاٚ ,اؾ ٌٝايص ٟقاذب تًو
ايٓعِ ٚبساٜاتٗا.
ٚجا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض عٔ ذكٝك ٖٞٚ ١إٔ آٜات َٛغ ٢عً٘ٝ
ايػ ّ٬ناْت ْعُٚ ١ؾه ّ٬عًْٝ ٢ع أجٝاٍ بين إغطا ٌٝ٥إتعاقبٚ ١إٕ
نإ أٚاْٗا أٜاّ بعثت٘ عً ٘ٝايػ ,ّ٬يتهٖ ٕٛص ٙاٯٜات َكسَ ١يبعث ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,بؿاض ٠بٗاٚ ,تٛنٝساّ ؿكٝك ١ايٓب٠ٛ
ٚبعث اهلل تعاٍ ا٭ْبٝا ٤يًٓاؽ.
 ٗٚاٯ ١ٜزع ٠ٛإٍ بين إغطاٚ ٌٝ٥ايٓاؽ يًتسبط ؾُٝا جا ٤ب٘ ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ اٯٜات ايبٓٝات اؿػٚ ١ٝايعكً ,١ٝإش
إٔ ْعُ ١ايكطإٓ ْعُ ١عكًٜٓ ٫ ١ٝركط اٱْتؿاع َٓٗا بعَإ أ ٚج ٌٝأ ٚأَ١
ز ٕٚأخطْ ٖٛٚ ,٣عُ ١ذانط ٗ ٠نٌ ظَإ ,قاٍ تعاٍ ٗ ٚقـ

ايكطإٓشاَُِّوُ َٗضٍََّ ؤَدْغََٖ اُْذَذِّشِ ًِزَبثًب ُٓزَشَبثِيًب َٓضَبَِِٗ رَوْشَؼِشُّ ِٓنْوُ ٌَُُِدُ اَُّزَِّٖ

()1غٛض ٠اؿسٜس .25
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َّخْشٌََْٕ سَثَّيُْْز(.)1

ٖٚص ٙاٯ ١ٜع ٕٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ ّ٬بايتصنري بايٓعِ اٱهلٗ ١ٝ
آخط ايهتب ايػُا ١ٜٚيٝه ٕٛؾاٖساّ عً ٢جٗاز إػًٌُٚ ,قربِٖ ٗ
َطنا ٠اهلل ٚقاضبتِٗ ٭ؾهاض ايه٬يٚ ١ايهؿط.

 َٔ ٖٛٚخكا٥ل شخَْْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشََِذْ ُِِنَّبطِز( ,)2إش أِْٗ ٜك َٕٛٛب ٛا٥ـ

ب ٛا٥ـ جٗازَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚايتصنري بايٓعِ اٱهل.١ٝ
ايثاْ :ٞاؿث عً ٢ايك٬ح ٚاٱغتكاَ.١
ايثايث :ايسع ٠ٛإٍ بصٍ ايٛغع ٗ طاع ١اهلل إغتعسازاّ يعامل اؿػال
 ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابع :ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
اـاَؼ :ف ٤ٞايكطإٓ بسع ٠ٛبين إغطا ٌٝ٥يتعاٖس إٝثام ايص ٟأخصٙ

اهلل عً , ِٗٝقاٍ تعاٍشًَإِرْ ؤَخَزَْٗب ِْٓضَبمَ ثَنِِ إِعْشَائََِْ الَ رَؼْجُذًَُٕ إِالَّ اَُِّوَز(.)3

الصلت بني أول وآخر اٌَت
إبتسأت اٯ ١ٜبصنط عظ ِٝؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطا ٌٝ٥بإٕ
أضغٌ هلِ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بايبٓٝاتٚ ,مل تصنط اٯ ١ٜايهطّ ١اٯٜات
ايباٖطات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢م ٛايتؿك ,ٌٝبٌ شنطتٗا

إْا ّ٫شثِ بُْجَِّْنَبدِز ٚقس جا٤ت آٜات أخط ٣بتعسازٖاّٚ ,هٔ تكػ ِٝاٯٜات
اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬تكػُٝاّ إغتكطاٝ٥اّ إٍ قػٌُ:

()1غٛض ٠ايعَط .23
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3غٛض ٠ايبكط.83 ٠
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ايكػِ ا٭ :ٍٚاٯٜات ٚإعحعات اييت جا٤ت٘ َ ٗ ٖٛٚكط ٚقبٌ عبٛض
ايبرط َٗٓٚا:
ا٭ :ٍٚآ ١ٜايعكا ٚأخصٖا يعك ٞايػرطٚ ,٠ؾهرِٗ ٚإب اٍ نٝسِٖ
َٚهط ؾطعَٚ , ٕٛا ؾ َٔ ٘ٝزعٛتِٗ يٲغ.ّ٬
ايثاْ :ٞإغتحاب ١اهلل عع ٚجٌ ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ظعٌ ٖاضْ ٕٚبٝاّ  ,قاٍ

تعاٍشًَاَْؼََْ ُِِ ًَصِّشًا ِْٖٓ ؤَىِِِْ * ىَبسًَُٕ ؤَخِِز(.)1

ايثايث :اٱبتٚ ٤٬ايكرط ايص ٟأقال آٍ ؾطع ٕٛعػ ٢إٔ ٜعتربٚا

ٜٚتعظٛا َٛٓ٪ٜٚا باهلل ٜٚكسقٛا بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػ , ّ٬قاٍ تعاٍ شًَُوَذْ
ؤَخَزَْٗب آٍَ كِشْػٌََْٕ ثِبُغِّنِنيَ ًَٗوْصٍ ِْٖٓ اُضََّٔشَادِ ز (.)2

ايطابع :ذً ٍٛايربنات عً ٢عُ ّٛأٌٖ َكط بٛجٛز َٛغ ٢عً٘ٝ

ايػٚ ,ّ٬يته ٕٛآٚ ١ٜذحْ ٗ ١بٛت٘  ,قاٍ تعاٍ شكَئِرَا ََبءَرْيُْْ اُْذَغَنَخُ هَبٌُُا َُنَب ىَزِهِ
ًَإِْٕ رُصِجْيُْْ عَِّْئَخٌ َّطََّّْشًُا ثٌُِٔعََ ًََْٖٓ َٓؼَوُز(.)3

اـاَؼ :إقاب ١آٍ ؾطع ٕٛباٱبت٤٬ات إتتاي ١ٝنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ش

كَإَسْعَِْنَب ػََِْْيِْْ اُطٌُّكَبَٕ ًَاُْجَشَادَ ًَاُْؤَََُّ ًَاُعَّلَبدِعَ ًَاُذََّّ آَّبدٍ ُٓلَصَّالَدٍ كَبعْزٌَْجَشًُا ًًََبٌُٗا هًٌَْٓب
ُٓجْشِِٓنيَز (.)4

ايػازؽ :تٛج٘ آٍ ؾطع ٕٛإٍ َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬غ٪اي٘ إٔ ٜسع ٛاهلل
يٝهؿـ عِٓٗ ٚ ,عاٖس ٙٚعً ٢اٱّإ بٓبٛت٘ ٚإغتحاب ١اهلل عع ٚجٌ ي٘,

قاٍ تعاٍ شكَََِّٔب ًَشَلْنَب ػَنْيُْْ اُشَِّْضَ إََُِ ؤٍََََ ىُْْ ثَبُِـٌُهُ إِرَا ىُْْ َّنٌُضٌَُٕز(.)1
()1غٛض ٠ط٘ .30-29
()2غٛض ٠ا٭عطاف . 130
()3غٛض ٠ايبكط. 131 ٠
()4غٛض ٠ا٭عطاف . 133
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ايكػِ ايثاْ :ٞإعحعات عٓس عبٛض ايبرط َٚا بعسٚ ,ٙؾٚ ٘ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخطٚد بين إغطاَ َٔ ٌٝ٥كط َٔٚ ,اٯٜات إٔ خطٚجِٗ مل ٜهٔ
عٔ إجتٗاز َٔ َٛغ ٢أ َِٗٓ ٚبٌ ٖ ٛآ َٔ ١ٜعٓس اهلل ,قاٍ

تعاٍشًَؤًَْدَْْنَب إََُِ ٌُٓعََ ؤَْٕ ؤَعْشِ ثِؼِجَبدُِز(ٚ ,)2ؾ ٘ٝتأنٝس يٓحا ٠بين
إغطا ٌٝ٥بايعبٛض غإٌ.
ايثاْ :ٞغطم آٍ ؾطع ٕٛعٓس إقطاضِٖ عً ٢ايًرٛم ببين إغطا.ٌٝ٥
ايثايث :إغتػكاَٛ ٤غ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬تسؾل إا َٔ ٤اؿحط بهطل
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ب٘ بعكا.ٙ
ايطابع :تًكَٛ ٞغ ٢ايتٛضا َٔ ٠عٓس اهلل.

اـاَؼٖ :سا ١ٜبين إغطا ٌٝ٥بٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػٖٚ ّ٬اضْٚ ٕٚعٍٚ
ايتٛضا.٠
ايػازؽْ :ع ٍٚإٔ ٚايػً ٣ٛعً ٢بين إغطاْ ٖٛٚ ,ٌٝ٥عُ١َٜٝٛ ١
َتحسز.٠
ايػابع :نثط ٠اٯٜات ٚإعحعات اييت جا٤ت ٕٛغ ٢عً ٘ٝايػَٗٓٚ ,ّ٬ا
آٜات اؿهِ ٚايؿكٌ بٌ ايٓاؽ بإعحع ٠نأذٝاَ ٤كت ٍٛظع َٔ ٤بكط ٠يٝدرب

عٔ قاتً٘  ,قاٍ تعاٍشكَوُِْنَب اظْشِثٌُهُ ثِجَؼْعِيَبز(.)3

ّٚهٔ تكػ ِٝاٯٜات ٚإعحعات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬تكػّ ُٝا
إغتكطاٝ٥اّ آخط اٍ قػٌُ:
ا٭ :ٍٚإعحعات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬إٍ ؾطع , ٕٛقاٍ

تعاٍ شًَُوَذْ ؤَسْعَِْنَب ٌُٓعََ ثِأَّبرِنَب إََُِ كِشْػٌََْٕ ًَََِٓئِوِز (.)4
()1غٛض ٠ا٭عطاف . 135
()2غٛض ٠ايؿعطا. 52 ٤
()3غٛض ٠ايبكط.73 ٠
()4غٛض ٠ايعخطف . 46
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ايثاْ :ٞاٯٜات ايباٖطات ٚإعحعات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬إٍ

بين إغطا٪ٜٚ ,ٌٝ٥نسٖا أٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜشًَُوَذْ ََبءًَُْْ ٌُٓعََ ثِبُْجَِّْنَبدِز.

 َٔٚإعحاظ ايٓبُٚ ٠ٛاّ اؿح ١عً ٢ايٓاؽ ايتساخٌ بٌ ٖص ٙاٯٜات ٗ
تطتب ا٭ ط ,ؾاٯٜات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ٯٍ ؾطع ٕٛذح١
عً ٢بين إغطا ٌٝ٥أٜهاّٚ ,ؾاٖس عً ٢قسم ْبٛت٘ٚ ,بٓٝات تسع ِٖٛيتك٣ٛ
اهللٚ ,تًكْ ٞب ٠ٛقُس َٚا جا ٤ب٘ َٔ إعحعات بايتكسٜل ٚايكب.ٍٛ
ٚتبٌ اٯ ١ٜإؽاش ايعحٌ بعس اٱقطاض بتًو ايبٓٝاتٚ ,ض ١ٜ٩اٯٜات,
ٚزع ٠ٛيًتساضى.
تطٕ ٣اشا جا ٤ايٓعت ٗ اٯ ١ٜبايظًِ ,اؾٛال َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيع ّٚإتباع َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬عسّ إؽاش ايعحٌ َٔ بعس.ٙ
ايثاْ :ٞايبٓٝات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ناؾ ١ٝيبكا ِٗ٥عً ٢زٜٔ
ايتٛذٝس ذت ٗ ٢ذاٍ غٝاب٘ٚ ,شٖاب٘ إٍ اي ٛض.
ايثايث :ذث ٖاض ٕٚايٓيب هلِ يًبكا ٤عً ٢عٗس َٛغ ٢عً ٘ٝايػ,ّ٬

ٚعسّ اٱيتؿات إٍ ؾتٓ ١ايػاَط ,ٟقاٍ تعاٍشًَؤًَْكٌُا ثِؼَيْذُِ ؤًُفِ ثِؼَيْذًُِْْز(.)1

ايطابع :شّ إتباع ايػاَط ٟبايباطٌَٚ ,ا ىايـ َا جا ٤ب٘ َٛغَٔ ٢
ايبٓٝات.
ٚجا٤ت اٯ ١ٜيًصنطٚ ٣اٱعتباض َٔ ؾعٌ ٚخ أ َٔ ق َٔ ّٛايػًـ,
 ٖٞٚزع ٠ٛيًُبازض ٠بتكسٜل ْب ٠ٛقُس قـً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ,إتباع٘
بعباز ٠اهلل عـع ٚجٌ ٚعـسّ إؽاش ايؿــطٜوٖٚ ,ص ٙإبازض َٔ ٠ايؿــهط هلل
عع ٚجٌ عًْ ٢عُ ١بعثت٘  ٖٞٚ ,خري قض ٚؾهٌ َٔ اهلل ,قاٍ تعاٍ
شإَِّٕ اَُِّوَ َُزًُ كَعٍَْ ػَََِ اُنَّبطِ ًٌََُِّٖ ؤًَْضَشَ اُنَّبطِ الَ َّشٌُْشًَُٕز(.)2
()1غٛض ٠ايبكط.40 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.234 ٠
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التفسري الذاتً

ٖص ٖٞ ٙاٯ ١ٜايثايثْ ٗ ١ظِ آٜات ايبكط ٠اييت تصنط قك ١ايعحٌٚ ,ؾ٘ٝ
َػا:ٌ٥
ا٭ٜ :ٍٚؿٝس ايتهطاض ايتٗٚ ٌٜٛايتعظ ,ِٝؾؿ ٞتهطاض قك ١ايعحٌ بٝإ
٭ُٖٝتٗاَٚ ,ا هلا َٔ ايس٫٫ت َٚا ؾٗٝا َٔ إٛاعظ ٚايعربٚ ,تٛنٝس اؿاج١
يبعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ.
ايثاْ :١ٝايتباٚ ٜٔايتعسز ٗ َهاٌَ اٯٜات بًرا اؾٗتٚ َٔ ,١ٝج:ٙٛ
ا٭ :ٍٚآ ١ٜتصنط أٚإ إعك.١ٝ
ايثاْ :ٞآ ١ٜتتهُٔ ايعؿ ٛاٱهل.ٞ
ايثايث :آ ١ٜت٪نس قبس إعكٚ ١ٝؾعًٗا.
ايثايث :١إقتباؽ ايسضٚؽٚ ,إغتٓباط إػاْ َٔ ٌ٥ظِ اٯٜاتٚ ,ايتصنري
بآٜات اهللَٚ ,كابًتٗا باؾرٛز ,إش إٔ إتٝإ َٛغ ٢ايبٓٝات ْعُ ١عظ ١ُٝعً٢
بين إغطا ٌٝ٥هب تًكٗٝا بايؿهط هلل بايثبات ٗ َٓاظٍ ايتٛذٝسٚ ,إجتٓال
ايؿطى ,يٝه ٕٛتؿه ًِٗٝعً ٢ا٭َِ ا٭خطَٓ ٣اغب ١يسع ٠ٛايٓاؽ يٲقتسا٤
بِٗ ٗ ايعبازْٚ ٠بص ايؿطى ٚايه٬ي.١
ٚق ٌٝإطاز َٔ ايصيَ ١ا أقال أبٓا ِٖٚ ِٖ٤بٓ ٛقطٜظٚ ١ايٓهري َٔ ايكتٌ
ٚاؾ َٔ ٤٬زٜاضِٖٚ ,يهٔ ايٛعٝس جا ٤ـكٛم ايص ٟعبسٚا ايعحٌ,
ٚف( ٧ايػٌ) ٗ غٓٝاهلِ ٱؾاز ٠قطل ْع ٍٚايعصال َٔ إؽص ايعحٌ زٕٚ

غريِٖ ,قاٍ تعاٍشًَالَ رَضِسُ ًَاصِسَحٌ ًِصْسَ ؤُخْشٍَز( ,)1ؾًِ تكٌ اٯ( ١ٜغٛف
ٜٓاهلِ) ٕا تسٍ عً ٘ٝغٛف َٔ ا٭جٌ ايبعٝس.

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .164
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ٚقس ٜه ٕٛقٛي٘ تعاٍشإَِّٕ اَُّزَِّٖ ارَّخَزًُا اُْؼِجََْ عََْنَب ُيُْْ ؿَعَتٌ ِْٖٓ
سَثِّيِْْز(َٛ ,)1ج٘ إٍ َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚٚ ّ٬عٝس ٙيبين إغطاٚ ,ٌٝ٥أْ٘ َتكسّ
ظَاْاّ عً ٢أٚإ تٛب ١بين إغطاٚ ,ٌٝ٥أَط َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬هلِ بايتٛب١

بكتٌ أْؿػِٗ ٚقٛي٘ تعاٍ شرٌَُُِْْ خَْْشٌ ٌَُُْْ ػِنْذَ ثَبسئٌُِْْ كَزَبةَ ػٌََُِْْْْز(.)2

ٚبعس يػ ١ايصّ بكٝػ ١ايػا٥ب ٗ اٯٜات ا٭ضبع ١ايػابك ,١عازت ٖص ٙاٯ١ٜ
إٍ يػ ١اـ ال يبين إغطاٚ ,ٌٝ٥تهُٓت أَٛضاّ:
ا٭ْ :ٍٚعُْ ١ع ٍٚايبٓٝات عًَٛ ٢غ ٢عً ٘ٝايػ َٔٚ ,ّ٬إعحاظ اٯ١ٜ
أْٗا ٚضزت بًؿظ (جا٤نِ) ٚؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإككٛز بايبٓٝات َا خل اهلل ب٘ بين إغطا ٌٝ٥بٛاغ  ١ضغٛي٘
َٛغ ٢عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايثاْ :١ٝإٔ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬ضغ َٔ ٍٛعٓس اهلل عع ٚجٌ.
ايثايث :١جاَٛ ٤غ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بإعحعات ٚايس٫٫ت ايباٖطات َٔ عٓس
اهلل عع ٚجٌ.

ايطابع :١إقاَ ١اؿح ١عً ٢بين إغطا ٌٝ٥ببعثَٛ ١غ ٢شكََِِِّوِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُز(.)3
اـاَػ :١زع ٠ٛايٛٗٝز إٍ اٱْتؿاع ا٭َثٌ َٔ بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا جا ٤ب٘ َٔ إعحعاتٚ ,عسّ ايتؿطٜط بايسع ٠ٛإٍ
اٱغَٚ ّ٬ا ؾٗٝا َٔ أغبال ايٓحا ٗ ٠ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايثاْ :ٞإؽاش بين إغطا ٌٝ٥ايعحٌ بعس غٝال َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬شٖاب٘
إٍ اي ٛض يتًك ٞايتٛضا. ٠

()1غٛض ٠ا٭عطاف .152
( )2غٛض ٠ايبكط. 54 ٠
()3غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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ٜٚؿٝس اؾُع بٌ ا٭َط ٜٔأع ٙ٬اٱ ِ ايص ٟتتهُٓ٘ عباز ٠ايعحٌ مل تأت
َٔ ذاٍ نٝاع ٚجٌٗ أ ٚعٔ إنطا ٙأ ٚغطض ,بٌ جا٤ت ٗ ظَإ تتعاقب ؾ٘ٝ
ايرباٌٖ ٚاؿحخ اييت تسٍ عًٚ ٢جٛل عباز ٠اهلل ٚعسّ ايؿطى ب٘.
ؾُٔ ؾهٌ اهلل عع ٚجٌ عً ٢بين إغطاٚ ٌٝ٥تؿه ًِٗٝعً ٢أٌٖ ظَاِْٗ
أِْٗ مل ٜرتنٛا ٚؾأِْٗ ٗ إختٝاض ايعكٝس ,٠بٌ جا ِٖ٤ضغ َٔ ٍٛاـُػ١
أٚي ٞايععَّٚ ,ع٘ ايبٓٝات ٚإعحعات يته ٕٛبطظخاّ ز ٕٚايؿطى ٚايه٬ي,١

قاٍ تعاٍشًَآرَْْنَب ٌُٓعََ اٌُِْزَبةَ ًَََؼَِْنَبهُ ىُذًٍ ُِجَنِِ إِعْشَائََِْز(.)1

ايثايث  :ايٓعت بايظًِ خام بتًبؼ ايصات بإبسأ ذاٍ ايٓػب ١أٟ
خكٛم أٚإ إؽاش ايعحٌٚ ,إؾتتاِْٗ بَ٘ٚ ,ا ٜسٍ عًَ ٘ٝؿَٗٔ َ٘ٛ
اٱعطاض عٔ ايبٓٝات ٚإعحعات اييت جا ٤بٗا َع أْٗا َٔ ؾهٌ اهلل
عًٚ ,ِٗٝجا٤ت هلِ ٚهلساٜتِٗ ٚق٬ذِٗ.
 ٗٚاٯ ١ٜشّ يًظًِ ٚايظإٌٚ ,زع ٠ٛيًتٓع َٔ ٙايظًَِٔ ٖٛٚ ,
خكا٥ل ايكطإٓ َٚا ؾَ َٔ ٘ٝعاْ ٞايطٓ ١ببين إغطاٚ ٌٝ٥غريِٖ بإٔ
ٜسع ِٖٛيًطؾاز ٚايك٬ح ٚ ,وثِٗ عً ٢ايتسبط باٯٜات ٚايبٓٝات اييت جا٤
بٗا جً ١ٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ َٔ ٖٛٚ ,ج ٙٛتؿه ً٘ٝعً٢
ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ,بإٔ تتدص قكل ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭َِ ايػابكَٛ ١عظٚ ١عرب.٠

هي غبٌبث اٌَت
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚبٝإ ايٓعِ ايعظ ١ُٝاييت أْعِ اهلل تعاٍ بٗا عً ٢بين إغطا.ٌٝ٥
ايثاْ :١ٝبعثَٛ ١غ ٢عً ٘ٝايػْ ّ٬عُ ١تؿطعت عٓٗا ْعِ عسٜس ٠عً٢
بين إغطا.ٌٝ٥
ايثايث :١ايسع ٠ٛإٍ ايتسبط ٗ اٯٜات ٚايبٓٝات اييت جا ٤بٗا ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
()1غٛض ٠ا٭غطا.2 ٤
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ايطابعٖ :١ص ٙاٯ ١ٜذح ١عً ٢بين إغطإ ٌٝ٥داطبتِٗ ٗ ايكطإٓ ٖٛٚ
ايهتال ايػُا ٟٚايباق ٞإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
اـاَػ :١إقاَ ١اؿح ١عً ِٗٝبعحعِٖ عٔ ايطز عٔ َهاٌَ ٖصٙ
اٯ.١ٜ
ايػازغ :١إنطاّ ْيب اهلل َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬إذٝا ٤شنط ٙبٌ
إػًٌُٚ ,ت ٠ٚ٬اٯ ٗ ١ٜايكٚ ٠٬غريٖا.
ايػابع :١بٝإ قبس اؾرٛز ٚإؽاش ايعحٌ بعس ض ١ٜ٩اٯٜات.
يكس بعث اهلل تعاٍ َٛغ ٢عً ٘ٝباٯٜات يته ٕٛغبباّ ٚٚغ ١ًٝيًٗسا١ٜ
ٚايطؾاز ٚيٝؼ يًحرٛز ٚايكسٚزٜ َٔٚ ,هؿط ٜػترل ايعصال اٱي,ِٝ
ؾحا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيًٓحا َٔ ٠ايعصال بربن ١بعث ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚزعٛت٘ إٍ اٱغ ّ٬باؿحٚ ١ايربٖإ ,قاٍ تعاٍشًََٓب اَُِّوُ

ُّشِّذُ ظًُِْٔب ُِِْؼِجَبدِز(.)1
ايثآَ :١ا يسع ٠ٛإٍ ْبص ايظًِ ٚايتدًل َٓ٘ ,غٛا٤

ًِ ايٓؿؼ أٚ

ايػري.

التفسري

قٛي٘ تعاٍ شًَُوَذْ ََبءَ ًُْْ ٌُٓعََ ز

ٚضز َهُٖ ٕٛص ٙاٯ ٗ ١ٜقٛي٘ تعاٍ ش ًَإِرْ ًَاػَذَْٗب ٌُٓعََ ؤَسْثَؼِنيَ
ََُِْْخً صَُّْ ارَّخَزْرُْْ اُْؼِجََْ ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ًَؤَْٗزُْْ ظَبٌَُُِٕٔ

ز  ٖٞٚاٯ ١ٜاؿاز١ٜ

ٚاـُػ َٔ ٕٛغٛض ٠ايبكطٚ ٠يهٓ٘ ٜ ٫عٓ ٢تهطاضاّ يٰ ١ٜنُا قاٍ ايطاظ,ٟ
َث( ّ٬اعًِ إ تهطٜط ٖص ٙاٯٜ ١ٜػين عٔ تؿػريٖا)(.)2

()1غٛض ٠غاؾط .31
(َ )2ؿاتٝس ايػٝب .187/3
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َٚع قٛيٓا بإ ايتهطاض ي٘ َعإ كتًؿَٚ ١كاقس َتػاٜط ٠يهٌ ؾطز َٔ
اؾطاز ٙؾإ ٖص ٙاٯ ١ٜيٝػت َهطض ٠بتُاَٗا ذطٚؾاّ ٚنًُات ,إش إٔ أٚهلا
ٜتعًل َٛنٛع كتًـ ,ؾؿ ٞاٯ ١ٜاؿازٚ ١ٜاـُػٌ شّ يًص ٜٔإؾتتٓٛا
ايعحٌ ّٕا تطنِٗ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬عٓس شٖاب٘ يًكا ٤اهلل عع ٚجٌ ,قاٍ

تعاٍشًََُّٔب ََبءَ ٌُٓعََ ُِِْٔوَبرِنَبز(.)1

ٖ ٗٚص ٙاٯ ١ٜذح ١قاَ ١ُ٥ا أْعٍ اهلل عع ٚجٌ ٗ ايتٛضاَٚ ٠ا هب
إٔ ٜٓتخ عٔ اٱّإ بٗا بايس٫ي ١إ ابكٚ ١ٝايتهُٓٚ ١ٝاٱيتعاَ.١ٝ
ٚقس ٚضز َٛنٛع إؽاش ايعحٌ غبع َطات ٗ ايكطإٓ غتَٗٓ ١ا بًؿظ

اٱؽاش َٚط ٠بكٛي٘ تعاٍشًَؤُشْشِثٌُا كِِ هٌُُِثِيِْْ اُْؼِجََْ ثٌُِلْشِىِْْز(َ ,)2ع تٛايٞ
اٯٜات ايباٖطات اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػَٗٓٚ ّ٬ا إْؿ٬م ايبرط
ٚلاتِٗ َٔ آٍ ؾطعٚ ٕٛاٯٜات ايٚ ١َٝٛٝايرباٌٖ ايػاطعات اييت ناْت
تتٛاٍ بعكا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬باٱناؾ ١إٍ ايتٛضا.٠
قىلو تعبىل شثِبُْجَِّْنَبدِ ز

ق ٖٞ ٌٝايتٛضاٚ , ٠يهٓٗا أعِ ٭ْٗا تؿٌُ اٯٜات اؿػ ١ٝاييت جا ٤بٗا
َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬اييت تٓاغب تتهُٔ اٱجاب ١بايربٖإ عً ٢أغً٦تِٗ
ٚطًب ض ١ٜ٩اٯٜات ,يصا ّهٔ إٔ تؿػط َكسام َٔ َكازٜك٘ بكٛي٘

تعاٍش ًَُوَذْ آرَْْنَب ٌُٓعََ رِغْغَ آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍز(  ٖٞٚ )3ايعكاٚ ,ايػٓٚ ,ٕٛايٝس,
ٚايسّٚ ,اي ٛؾإٚ ,اؾطازٚ ,ايكٌُٚ ,ايهؿازعٚ ,ؾًل ايبرط.
ٚاٯ ١ٜأعِ َٔ إٔ تٓركط باٯٜات ايتػع ٖص ,ٙخكٛقاّ ٚإ ايتٛضا٠
اييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬عٓس اهلل عع ٚجٌ تٓرٌ إٍ آٜات
()1غٛض ٠ا٭عطاف .143
()2غٛض ٠ايبكط.93 ٠
( )3غٛض ٠اٱغطا.101 ٤
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عسٜسَٗٓٚ ,٠ا اٯٜات ايبؿ اض ٠بايٓيب قُسقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ٚبعثت٘ تكسٜل يًتٛضاٚ ٠يٓبَٛ ٠ٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬٭ْٗا إكسام
ايعًُ ٞاي٬ذل ٚايؿاٖس عً ٢قسم ْع ٍٚايتٛضا َٔ ٠عٓس اهلل  ,يصا ؾإٕ
قٛي٘ تعاٍ ش ًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔنيَ ز

( )1

ٜٓ ٫ركط بسعٛت٘ قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ َا تطؾس عٓٗا َٔ تثبٝت يٓب َٔ ٠ٛقبً٘ باٯٜات
ايباٖطات.
ؾايبؿاض ٠بايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ تعترب َٔ ايبٓٝات َٔ ٚج:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْٗا َٔ عًِ ايػٝب ايص ٟأخرب اهلل عع ٚجٌ ب٘ بٛاغ ١
أْبٝا.٘٥
ايثاَْ : ٞا يٓبٛت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عظ ِٝايؿإٔ ٚايتأ ري
بإعتباض أْٗا خاُ ١يًطغا٫ت.
ايثايث :

ٗٛض اؿحٚ ١إكسام ايعًُ ٞعٓس ْع ٍٚجرب ٌٝ٥عً٘ٝ

ايػ ّ٬بايكطإٓ عً ,٘ٝؾأٚإ ايبعث ١إ بات عًُ ٞيبؿاض ٠ايتٛضاٚ ٠تكسٜل
هلاٚ ,تٛنٝس مسا ٟٚبإٔ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬جا ٤باٯٜات ايبٓٝاتٚ ,إٔ
َا أخرب عٓ٘ قس ذكٌ ؾعٚ ,ّ٬ايٛعس ٚايبؿاض ٠ببعثت٘ٚ ,ذسٚث ايبعث١
ْٚع ٍٚايكطإٓ أَطإ ّ ٫هٔ إ ٜهْٛا ا ٫بإضاز ٠اهلل َٚؿ٦ٝت٘ غبراْ٘.

ؾإ ٕ ق :ٌٝإ قٛي٘ تعاٍ ش صَُّْ ارَّخَزْرُْْ اُْؼِجََْ ِٓ ْٖ ثَؼْذِهِ ز( )2أَاض ٠عً ٢إ

إطاز َٔ ايبٓٝات ٚاٯٜات َا مت عًٜ ٢سٚ ٙذكٌ ؾع ٗ ّ٬ظَاْ٘.
قًت :إ ْ٘ أعِ ٭ٕ ايبؿاض ٠تػتًعّ اٱْتظاض خكٛقاّ ٚأْٗا مل تأت
َٓؿطز ,٠بٌ جا٤ت جع٤ٶ َٔ ايبٓٝات ٚاٯٜات ايعسٜس ٠اييت جا ٤بٗا
ٚايتكسٜل بٗا ,ذ٦ٓٝص ٜه ٕٛعً ٢م ٛايعُ ّٛاجملُٛع.ٞ
ايطابع  :إٕ اٯٜات ا ؿػ ١ٝيًُٛجٛز ٜٔأٜاّ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ ,ّ٬أَا
( )2غٛض ٠اْ٫بٝا.107 ٤
( )2غٛض ٠ايبكط.51 ٠
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آٜات ايبؿاض ٠بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٗ ٞيهٌ ا٭جٝاٍ
َِٓٗ ,ؾ ايػابل يًبعث ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٜ ١هَٓ ٕٛتظطاّ َرتقباّ هلا ,يصا ناْت
أخباضٖا عٓس نرباٚ ِٗ٥ناْٛا ٜت ًع ٕٛإٍ بعثت٘ َٔ ب ,ِٗٓٝنُا إٔ بعض
إكسَات ايه ١ْٝٛتسٍ عً ٢قطل بعثت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚأقبرٛا ٜتٓاقً ٕٛخرب اٯٜات اؿػ ١ٝنايعكا ٚؾًل ايبرط ٚإٔ
ٚايػًٜٚ ,٣ٛرتبك ٕٛبعثْ ١يب آخط ايعَإ٫ٚ ,بس اِْٗ ناْٛا ٜٓتظطٕٚ
آٜات أنرب ٚأنثط عٓس ,ٙؾهإ ايكطإٓ َعحع ٠ايٓبٚ ٠ٛايعَإ ٚ ,تؿهٌ اهلل

ٚجعً٘شرِجَْْبًٗب ٌَُُِِّ شَِْءٍز(.)1

أَا إٛجٛز ٗ ٕٚأٜاّ ْع ٍٚايكطإٓ ؾكس ؾاٖسٚا إعحعات ٚذكٍٛ
ايبؿاضٚ ٠ايب ١ٓٝاييت جا ٤بٗا َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ,ّ٬ؾ ِٗٝتًتك ٞقٝػ١

اـ ال شًَُوَذْ ََبءَ ًُْْزَ ,ع إعتباض ايٓب ٖٞ ٠ٛاٯ ١ٜايب.١ٓٝ

ٚإٕ ٖصا اـ ال أعِ ٚإم٬يٜ ٞؿٌُ نٌ بين إغطا ٌٝ٥إٛجٛزٜٔ
أٜاّ ايٓيب َٛغ ٢عً ٘ٝايػٚ ّ٬إٍ أٜاّ ايبعث ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ.١
قىلو تعبىل ش صَُّْ ارَّخَزْرُْْ اُْؼِجََْ ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ًَؤَْٗزُْْ ظَبٌَُُِٕٔ ز

إخباض عٔ ؾعٌ قبٝس ْكٝض غٓٔ اٱّإ ٚ ,يهٔ اٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ
ايتٛبٝذ ٚايؿهس  ٫تػًل بال ايتٛب ,١بٌ اْٗا زع ٠ٛيًٗساٚ ١ٜإتباع ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ تعًل ايظًِ بعباز ٠ايعحٌ ٚإتٝإ
أؾعاٍ ايهؿط ٚاؾرٛز ٗ ايػابلٚ ,جا ٤عكط ايتٛذٝس ٚتٛاي ٞإعحعات
ٚنٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ َعحع ٠بصاتٗا.
يكس جا٤ت اٯ ١ٜذثاّ يًتسبط ٗ غبٌ ايتدًل َٔ ايظًِ ٚتٓبّ ٗٝا
ٚؼطٜهاّ عًْ ٢بصٚ ,ٙإضؾازاّ يعسّ إتباع ْٗخ ايكسٚز.
ٚايظاٖط إٔ اـ ال ٗ اٯ ١ٜتصنري يًُٛجٛز َٔ بين اغطا ٌٝ٥اٜاّ
()1غٛض ٠ايٓرٌ .89
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ْع ٍٚايكطإَٓ ,ع إٔ فَٛ ٤ٞغ ٢عً ٘ٝايػ ّ٬بايتٛضا ٠غابل َٚتكسّ
عً ٢ظَاِْٗ ٚنصا عباز ٠ؾطٜل َِٓٗ ايعحٌ ,ؾهٝـ ٪ٜاخص إٛجٛز َا
إنتػب٘ إعس.ّٚ
اؾٛال :يٝؼ َٔ َ٪اخص ٠يًُعاقط ,َِٗٓ ٜٔبٌ اٯ ١ٜتصنري
ٚإذتحاد.
ؾٗص ٙاٯٜات جا٤ت ي ؿاّ َٔ اهلل تعاٍ ٕٓع ايػطٚض باٱعتساز بايػري٠
اـاطٚ ١٦ت٪نس اٯ ١ٜيع ّٚعسّ إؼاز ايػٓدٚ ٗ ١ٝج ٙٛايؿب٘ بٌ ايصٜٔ
إؽصٚا ايعحٌٚ ,إٛجٛز.ٜٔ
ٚايظاٖط إٔ إْهاض ضغايت٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أؾس ًُاّ َٔ
إؽاش ايعحٌ ٚإ ٌٝاي ,٘ٝ٭ٕ ا٫قطاض بايٓب ٠ٛإّإ بايتٛذٝس ٚتػًَ ِٝكاّ

ايطبٛب , ١ٝقاٍ تعاٍشَْٖٓ ُّطِغْ اُشَّعٌٍَُ كَوَذْ ؤَطَبعَ اَُِّوَز(ٚ ,)1ؾٓ ٘ٝا ٤عً٢
إػًٌُ ٚايسع ٠ٛيًتكسٜل بطغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚ ,بٝإ ايثٛال ايعظ ٗ ِٝطاعت٘.

حبث هنطقً

ٜٓكػِ ايًؿظ اٍ َؿطز َٚطنبٚ ,إؿطز عٓس اٌٖ إٓ ل َا  ٫جع ٤ي٘

َٔ ا٫يؿا َثٌ ايٚ ّ٬ايبا ٤نرطٗ جطٚ ,نصا ايًؿظ ايص ٟي٘ جع ٤ا٫
إ جع ٤ايًؿظ ٜ ٫سٍ عً ٢جع ٤إعَٓ ٢ثٌ قُس ,ؾاؿطف (َ )ِٝجع٤
َٔ ايًؿظ ٚيهٓو ي ٛأخصت٘ َؿطز ٙؾأْ٘ ٜ ٫سٍ عً ٢جع ٤إعٓٚ ,٢نصا
يؿظ نُاٍ ايس ٜٔؾٗ ٛاَطأ ٠يؿدل ؾرٌ تأخص اَطأ ٠ايسٚ ٜٔذس ٙؾ٬
ٜسٍ عًَ ٢عٓ ٢بايٓػب ١يصات ايؿدل ,ؾإٓ ك٬ٜ ٞذظ إعٓٚ ٢ذسٙ
غ٬ف ايٓر ٟٛايصًٜ ٟرظ ايبٓاٚ ٤اٱعطال ؾعبس اهلل ٚنُاٍ ايسٜٔ
ٚمٖٛا َٔ ا٫مسا ٤أمساَ ٤طنب ١عٓس أٌٖ ايكٓاع ١ايٓر.١ٜٛ
ّٚهٔ تعطٜـ ايًؿظ عٓس إٓ ك ٞبأْ٘ ايًؿظ ايص ٟيٝؼ ي٘ جعٜ ٤سٍ
()1غٛض ٠ايٓػا.80 ٤
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عً ٢جعَ ٤عٓا ٙإشا أخص عً ٢م ٛاٱغتكٚ ٍ٬ايؿكٌ عٔ ناٌَ ايًؿظ.
أَا إطنب ؾٗ ٛايًؿظ ايص ٟي٘ جعٜ ٤سٍ عً ٢جعَ ٤عٓاَ ٙثٌ (ايعًِ
ْٛض) ؾايعًِ جعْٛٚ ٤ض جع. ٤
ٚنٌ جع ٤ي٘ َعٓٚ ٢قس ٜتهُٔ إطنب شات٘ أنثط َٔ َطنب َثٌ

قٛي٘ تعاٍ ش ََبءَ ًُْْ ٌُٓعََ ثِبُْجَِّْنَبدِ ز.

ٚإطنب ٜٓكػِ اٍ َطنب ْاقل َ ٖٛٚا ٜ ٫كس ايػهٛت عً ٘ٝنُا
ي ٛقًت :إشا قُتٚ )...مل تتِ ٚ ,ايػاَع ٜٓتظط ُاّ ايهٚ ّ٬جٛال
ايؿططٚ ,إطنب اي تاّ َ ٖٛٚا ٜؿٝس ُاّ إعٜٓ ٫ٚ ٢ط ٣ؾ ٘ٝايػاَع ْكك ّا
٫بس َٔ تساضن٘.
ٚايتاّ ٜٓكػِ بًرا

ايٓػب ١بٌ أجعا ٘٥إٍ خرب ٚإْؿا ,٤ؾاـرب ٖٛ

ايكه ١ٝأ ٚإطنب ايتاّ ايصٜ ٟكس إٔ ٜٛقـ بايكسم أ ٚايهصل
ؾٝبرث إٓ ك ٞعٓ٘ ٚعٔ َتعًك٘.
ٚقس ٜ ٫ه ٕٛيًُطنب ايتاّ ذكٝك ١ابت ٜ ١ابكٗا ايه ّ٬ؾُع إ َعٓاٖا
تاّ بايًؿظ ؾأْ٘ ٜ ٫كسم ٚقؿ٘ بايكسم ا ٚايهصل  ٖٛٚايصٜ ٟػُ٢
(اْ٫ؿاَ )٤ثٌ قٝػ ١ا٭َط ٚايٓٗٚ ٞايتُين ٚعكٛز ايبٝع ٚاٱجاض٠

ٚمٖٛا ,ؾكٛي٘ تعاٍ ش ًَؤَْٗزُْْ ظَبٌَُُِٕٔ ز َطنب تاّ.

ٜ ٌٖٚؿٝس اـرب أّ اٱْؿا , ٤اؾٛالٜ :ؿٝس اـرب ٚايتكسٜل ٜٚهٕٛ
َتعًك٘ إعس ّٚايص ٟعبس ايعحٌَ ٖٛٚ ,طنب َػتكٌ ٗ يؿظ٘ َٚعٓاٙ
غٛا ٤ناْت ايٛا ٗ ٚشًَؤَْٗزُْْز ٚا ٚع ـ أّ إغتٓ٦افٚ ,إتعاضف
ٚايػٝام ٜسٍ عً ٢اْٗا يًع ـ.
************
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الفهرس

الصفحت

املىضىع

الصفحت

املىضىع

3

إكسَ١

37

ايتؿػري ايصاتٞ

6

قٛي٘ تعاٍشٚٳيَكَسٵ آتٳٝٵٓٳا َٴٛغٳ٢

42

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

ٔ بٳعٵسٹ ٹ ٙبٹايطټغٴٌِ
هتٳالٳ ٳٚقَؿَّٝٵٓٳا َٹ ٵ
ايِ ٹ
ٚٳآتٳٝٵٓٳا عٹٝػٳ ٢ابٵٔٳ َٳطٵٜٳِٳ ايِبٳِّٓٝٳاتٹ
ٚٳأَٜٻسٵْٳا ٴ ٙبٹطٴٚحِ ايِكُسٴؽِ أَؾَهًَُُّٳا
جٳا٤ٳنُِٵ ضٳغٴٍٛٷ بٹُٳا  َ٫ٳتٗٵٛٳ٣
غتٳهِ ٳبطٵتٴِٵ ؾَؿَطِٜكّا نَصٻ ٵبتٴِٵ
أَْؿُػٴهُِٵ ا ٵ
ٚٳؾَطِٜكّا ٳت ِكتٴًُٕٛٳز

6

اٱعطال ٚايًػ١

46

ايتؿػري

9

ٗ غٝام اٯٜات

46

قٛي٘ تعاٍ شٚٳيَكَسٵ آتٳٝٵٓٳا َٴٛغٳ٢

18

عث َؿرتى

48

ٔ بٳعٵسٹ ٹ ٙبٹايطټغٴٌِ
قٛي٘ تعاٍش ٳٚقَؿَّٝٵٓٳا َٹ ٵ

19

إعحاظ اٯ١ٜ

52

قٛي٘ تعاٍ شٚٳآتٳٝٵٓٳا عٹٝػٳ ٢ابٵٔٳ ٳَطٵٜٳِٳ

22

اٯ ١ٜغ٬ح

53

عث يػٟٛ

25

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

54

قٛي٘ تعاٍ شٚٳأَٜٻسٵْٳاٙٴ ٹبطٴٚحِ

29

اٯ ١ٜي ـ

57

عث نَٞ٬

30

إؾانات اٯ١ٜ

61

قٛي٘ تعاٍ شأَؾَهًَُُّٳا جٳا٤ٳنُِٵ ضٳغٴٍٛٷ

33

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

62

هتٳالٳز
ايِ ٹ

ايِبٳ ِّٓٝٳاتٹز

ا ِيكُسٴؽِز

بٹُٳا  َ٫تٳٗٵٛٳ ٣أَْؿُػٴهُِٵز
قٛي٘ تعاٍ ش َؾؿَطِٜكّا َنصٻ ٵبتٴِٵ ٚٳؾَطِٜكّا

تٳ ِكتٴًُٕٛٳز
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الفهرس

الصفحت

املىضىع

الصفحت

املىضىع

64

قٛي٘ تعاٍ شٚٳقَايُٛا قًُُٛبٴٓٳا

84

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

غًُِـٷ بٳٌٵ َيعٳٓٳٗٴِٵ اي ًَّ٘ٴ بٹهُؿِطِٖٹِٵ
ؾَكًَٹَ ّ٬ٝٳا ٴ٪ٜٵَٹٓٴٕٛٳز
64

ايكطا٠٤

85

ايتؿػري

65

اٱعطال ٚايًػ١

86

عث اغتس٫يٞ

65

َٛنٛع ايٓعٍٚ

87

قٛي٘ تعاٍ شٚٳقَايُٛا قًُُٛبٴٓٳا

67

ٗ غٝام اٯٜات

88

71

إعحاظ اٯ١ٜ

89

قٛي٘ تعاٍ ش ؾَكًَٹَ ّ٬ٝٳا ٜٴ٪ٵَٹٓٴٕٛٳز

72

اٯ ١ٜغ٬ح

94

ل
قٛي٘ تعاٍ شٚٳ َيُٻا جٳا٤ٳٖٴِٵ نٹتٳا ٷ

74

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

94

اٱعطال ٚايًػ١

78

اٯ ١ٜي ـ

95

ٗ غٝام اٯٜات

79

إؾانات اٯ١ٜ

99

عث ب٬غٞ

80

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

100

أغبال ايٓعٍٚ

81

ايتؿػري ايصاتٞ

102

َٛنٛع ايٓعٍٚ

غًُِـٷز
قٛي٘ تعاٍ شبٳٌٵ َيعٳٓٳٗٴِٵ ايًَّ٘ٴ
بٹهُؿِطِٖٹِٵز

م ٹيُٳا ٳَعٳٗٴِٵ
ٹَٔٵ عٹٓٵسٹ ايًَّ٘ٹ َٴكٳسِّ ٷ
ٳٚنَاْٴٛا ٹَٔٵ َقبٵٌٴ ٜٳػٵتٳؿِتٹرٴٕٛٳ عٳًَ٢
ايَّصٹٜٔٳ نَؿَطٴٚا ؾَ ًَُٻا جٳا٤ٳٖٴِٵ َٳا
عٳ ٳطؾُٛا نَؿَطٴٚا ٹب٘ٹ ؾَ ًَعٵٓٳ ُ١ايًَّ٘ٹ عٳًَ٢
ايِهَاؾٹطِٜٔٳز
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الفهرس

الصفحت

املىضىع

الصفحت

املىضىع

103

إعحاظ اٯ١ٜ

151

قٛي٘ تعاٍ ش ٳٚنَاْٴٛا ٹَٔٵ قَبٵٌٴ

106

اٯ ١ٜغ٬ح

157

عث اعحاظ ٟب٬غٞ

107

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

159

قٛي٘ تعاٍ ش ؾَ ًَُٻا جٳا٤ٳٖٴِٵ َٳا

117

اٯ ١ٜي ـ

162

122

إؾانات اٯ١ٜ

163

126

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

163

اٱعطال ٚايًػ١

135

ايتؿػري ايصاتٞ

165

ٗ غٝام اٯٜات

142

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

169

إعحاظ اٯ١ٜ

146

ايتؿػري

171

اٯ ١ٜغ٬ح

146

قٛي٘ تعاٍشٚٳ َيُٻا جٳا٤ٳٖٴِٵ نٹتٳالٷ

172

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

ٳٜػٵتٳؿِتٹرٴٕٛٳ عٳًَ ٢ايَّصٹٜٔٳ نَؿَطٴٚاز

عٳ ٳطؾُٛا نَؿَطٴٚا ٹب٘ٹز
قٛي٘ تعاٍ شؾَ ًَعٵٓٳ ُ١اي ًَّ٘ٹ عٳًَ٢
ايِهَاؾٹطِٜٔٳز
ػُٳا اؾٵتٳ ٳطٚٵا ٹب٘ٹ
قٛي٘ تعاٍ شبٹ ٵ ٦ٳ
أَْ ُؿػٳٗٴِٵ َإٔٵ ٜٳهِؿُطٴٚا ٹبُٳا أَْ ٳعٍٳ ايًَّ٘ٴ
ٳبػٵٝٶا َإٔٵ ٜٴٓٳعٍِّٳ ايًَّ٘ٴ ٹَٔٵ َؾهٵ ٹً٘ٹ عٳًَ٢
عبٳازٹٙٹ َؾبٳا٤ٴٚا ٹب ٳػهٳبٺ
ٳَٔٵ ٳٜؿٳا٤ٴ ٹَٔٵ ٹ
ل
غهٳبٺ ٚٳيٹًِهَاؾٹطِٜٔٳ عٳصٳا ٷ
عٳًََ ٢
َٴٌِٗٷز

م ٹيُٳا ٳَعٳٗٴِٵ
ٹَٔٵ عٹٓٵسٹ اي ًَّ٘ٹ َٴكٳسِّ ٷ
148

عث ب٬غٞ

179

اٯ ١ٜي ـ

150

عث نَٞ٬

180

إؾانات اٯ١ٜ
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الفهرس

الصفحت

املىضىع

الصفحت

املىضىع

181

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

202

اٱعطال ٚايًػ١

184

ايتؿػري ايصاتٞ

203

ٗ غٝام اٯٜات

189

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

208

إعحاظ اٯ١ٜ

191

ايتؿػري

209

اٯ ١ٜغ٬ح

191

ػُٳا اؾٵتٳ ٳطٚٵا ٹب٘ٹ
قٛي٘ تعاٍ شبٹ ٵ ٦ٳ

211

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

أَْ ُؿػٳٗٴِٵ َإٔٵ ٜٳهِؿُطٴٚا ٹبُٳا أَْ ٳعٍٳ
اي ًَّ٘ٴز
195

ٳعٍٳ اي ًَّ٘ٴ
قٛي٘ تعاٍ ش ٳبػٵٝٶا َإٔٵ ٜٴٓ ِّ

216

إؾانات اٯ١ٜ

ٹَٔٵ َؾهٵ ٹً٘ٹ عٳًَ ٢ٳَٔٵ ٳٜؿٳا٤ٴ ٹَٔٵ
عبٳا ٹزٙٹز
ٹ
197

عث أقٛيٞ

217

اٯ ١ٜي ـ

198

قٛي٘ تعاٍ ش َؾبٳا٤ٴٚا ٹب ٳػهٳبٺ

218

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

غهٳبٺز
عٳًََ ٢
200

قٛي٘ تعاٍ شٚٳيٹًِهَاؾٹطِٜٔٳ عٳصٳالٷ

220

ايتؿػري ايصاتٞ

َٴٌِٗٷز
201

عث نَٞ٬

226

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

203

قٛي٘ تعاٍ ش ٳِ ٚإشٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ آَٹٓٴٛا

230

ايتؿػري

ٹبُٳا أَْ ٳعٍٳ اي ًَّ٘ٴ قَايُٛا ٴْ٪ٵ ٹَٔٴ ٹبُٳا
أُْ ِعٍٳ عٳًَٝٵٓٳا ٚٳٜٳهِؿُطٴٕٚٳ ٹبُٳا ٚٳضٳا ٳٙ٤ٴ
رلټ َٴكٳسِّقّا ٹيُٳا ٳَعٳٗٴِٵ
ٚٳ ٴٖٛٳ ايِ ٳ
قٌُٵ ؾًَٹِٳ تٳكِتٴًُٕٛٳ َأ ٵْبٹٝٳا٤ٳ ايًَّ٘ٹ ٹَٔٵ
َقبٵٌٴ ِإٕٵ نُٓتٴِٵ ٴَ٪ٵَٹٓٹٌٳز
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الفهرس

الصفحت

املىضىع

الصفحت

املىضىع

230

قٛي٘ تعاٍ ش ٳِ ٚإشٳا قٹٌٝٳ يَٗٴِٵ آَٹٓٴٛا

255

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

ٹبُٳا أَْ ٳعٍٳ اي ًَّ٘ٴز
233

قٛي٘ تعاٍ شقَايُٛا ٴْ٪ٵ ٹَٔٴ ٹبُٳا

258

اٯ ١ٜي ـ

أُْ ِعٍٳ عٳًَٝٵٓٳاز
236

قٛي٘ تعاٍ شٚٳٜٳهِؿُطٴٕٚٳ ٹبُٳا

259

إؾانات اٯ١ٜ

ٚٳضٳا ٳٙ٤ٴز
238

رلټز
قٛي٘ تعاٍ ش ٚٳ ٴٖٛٳ ايِ ٳ

261

ايكً ١بٌ أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

239

قٛي٘ تعاٍشَٴكٳسِّقّا ٹيُٳا ٳَعٳٗٴِٵز

264

ايتؿػري ايصاتٞ

241

قٛي٘ تعاٍ ش َٴكٳسِّقّا ٹيُٳا ٳَعٳٗٴِٵ

266

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

قٌُٵ ؾًَٹِٳ تٳكِتٴًُٕٛٳ َأ ٵْبٹٝٳا٤ٳ ايًَّ٘ٹز
243

قٛي٘ تعاٍ ش ٹَٔٵ َقبٵٌٴ ِإٕٵ نُٓتٴِٵ

267

ايتؿػري

ٴَ٪ٵَٹٓٹٌٳز
245

قٛي٘ تعاٍ شٚٳيَكَسٵ جٳا ٳ٤نُِٵ

267

قٛي٘ تعاٍشٚٳيَكَسٵ جٳا ٳ٤نُِٵ َٴٛغٳ٢

َٴٛغٳ ٢بٹا ِيبٳِّٓٝٳاتٹ ٴِٻ اتٻدٳصٵتٴِٵ
ٕ
سٙٹ ٚٳ َأْٵتٴِٵ َا ٹيُٴ ٛٳ
ا ِيعٹحٵٌٳ َٹٔٵ ٳبعٵ ٹ
245

اٱعطال

268

قٛي٘ تعاٍش بٹا ِيبٳِّٓٝٳاتٹز

246

ٗ غٝام اٯٜات

270

قٛي٘ تعاٍش ٴِٻ اتٻدٳصٵتٴِٵ ا ِيعٹحٵٌٳ

249

إعحاظ اٯ١ٜ

271

عث َٓ كٞ

253

اٯ ١ٜغ٬ح

273

ايؿٗطؽ

سٙٹ ٚٳ َأْٵتٴِٵ َا ٹيُٴٕٛٳز
ٹَٔٵ ٳبعٵ ٹ

