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املمدهة
اؿُس هلل ايص ٟأؾاض عً ٢ايكًٛب ْػُات اٱِٜإ َٚٮ اٍْؿٛؽ
بكس ٣ايكطإٓٚ ،قصف ٗ ايكًٛب سب عبازت٘ ٚعؿل إعاضف اٱشلٚ ،١ٝمل
ايعبز  ٫ٚغًطاْاّ يػرل ٙعً ٢قًٛب ايٓاؽ ْٝعاّ
هعٌ ٚاغط ١بٚ ٘ٓٝبٌ ا
يته ٕٛضٓت٘ قطٜبْ َِٗٓ ١اظي ١اي ٫ ِٗٝوذبٗا سذاب ٚ ،قً ٢اهلل عً٢
قُس ٚآي٘ ايطٝبٌ ايطاٖط.ٜٔ
اؿُس اهلل ايص ٟدعٌ ي٘ بٝتاّ ٗ ا٭ضضٚ ،أْعٍ آزّ ريٝؿ ٗ ١ا٭ضض
ٚأَط ٙبايطٛاف بايبٝت يٝه ٕٛع ْٛإ ا٭َٔ ٚإغتذاض  ٠باهلل تعاٍ ٗ اؿٝا٠
ايسْٝا نُكسَْٛٚ ١ع ططٜل يًذ ٤ٛإي ٘ٝتعاٍ ٚضدا٤

ع ؾَٚ ٙٛػؿط ت٘ ٗ

اٯخطٚ ،ٙتؿهٌ اهلل غبشاْ٘ ٚدعٌ اؿر ٚادباّ عٝٓٝاّ عً ٢ايٓاؽ بكٛي٘

ا ِهَّلِل يًال ص( )1يٝهٖ ٕٛصا
ا ِهَّلِل ُّج ْلا َو ْل ِهَّلِل َو ْل ْلا َو َو َوا ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو
تعاٍ ط َو ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو َو ا َّنل ِهَّلِل
ببعج ١قُس مٍ اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا تطؾض
ايٛدٛب ضٓ ١بِٗ ْٝعاّ ب
عٓٗا َٔ أزا ٤ايعبازات ٚعسّ تؿٜٛت ؾطق ١اؿٝا ٠ايسْٝا ٚنْٗٛا َعضع١
يٰرض.٠
 َٔٚضٓت٘ تعاٍ ٗ إكاّ إٔ آزّ ٚسٛا ٤مل ٜٗبط ا إٍ ا٭ضض إ٫
ٚايبٝت َٛدٛز ؾٗٝا ٜسع ّ ٙٛا ٚشضٜتُٗا إٍ سذ٘ ٚاٱْكطاع إٍ ايص نط عٓس
ايطٛاف ب٘ ٖٚص ٙايسعَ ٠ٛتعسز ٠ايكٞؽ ٚايٛدَ ٖٞٚ ٙٛترززٚ( ٠عٔ إبٞ
ٜعٜس بٔ ايعذ ٕ٬م ا ٍ :دا٤ت إ٥٬ه ١إٍ آزّ عً ٘ٝايػٜ ٖٛٚ ّ٬طٛف
بايبٝت ،ؾكايٛا ي٘ ٜ :ا آزّ ،إْا نٓا ْطٛف بٗصا ايبٝت قبًو بأيؿ ٞعاّ ،ؾكاٍ
شلِ آزّ عً ٘ٝايػ :ّ٬ؾُاشا نٓتِ تكٛيٕٛ؟ قايٛا  :نٓا ْك : ٍٛغبشإ اهلل،
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .97
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ٚاؿُس هلل ٫ٚ ،إي٘ إ ٫اهللٚ ،اهلل أندل ،ؾكاٍ شلِ آزّ :ظٜسٚا ٫ٚ :س٫ٚ ٍٛ
ق ٠ٛإ ٫باهلل ،ثِ داٚ٤ا إٍ إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػٜ ٖٛٚ ّ٬بين ايبٝت ،ؾكايٛاٜ :ا
إبطاٖ ،ِٝإْا يكٓٝا أباى آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬ؾكًٓا ي٘ :إْا نٓا ْطٛف بٗصا ايبٝت
قبًو بأيؿ ٞغٓ ،١ؾكاٍ يٓا آزّ عً ٘ٝايػَ : ّ٬اشا نٓتِ تكٛيٕٛ؟ قًٓا  :نٓا
ْك :ٍٛغبشإ اهللٚ ،اؿُس هلل ٫ٚ ،إي٘ إ ٫اهللٚ ،اهلل أندل ،ؾكاٍ يٓا آزّ
عً ٘ٝايػ :ّ٬ظٜسٚا ٫ٚ :س ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهلل ،قاٍ  :ؾكاٍ إبطاٖ ِٝع ي٘ٝ
ايػ :ّ٬قٛيٛا ٫ :س ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهلل ايعً ٞايعع.)1()ِٝ
ٚدا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايؿطٜع١إتهاًَ ١اؾاَع١

يٮسهاّ ٚايػٓٔ  ،قاٍ تعاٍ ط ْلا َو ْل َوم أَو ْلك َو ْل ُ اَو ُك ْلم ِهَّلِلد َول ُك ْلم َو أَو ْل َو ْل ُ َو َو ْل ُك ْلم
ل ْلِهَّلِلع َو ِهَّلِليص( َٔٚ )2نُاٍ ايسُٚ ٜٔاّ ايٓعّ  ٠أْ٘ َع سر إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ
دا ٤ا ٭َط اٱشل ٞشلِ باغتكباٍ بٝت اهلل ٗ ايك ٠٬ايٚ ١َٝٛٝغرلٖا ،يتهٕٛ

ت٘ َع أَٛ ٟنع أ ٚبكعٗ ١
قً ١إػًِ ٚإػًَُ ١ع بٝت اؿطاّ أنجط َٔ قٌ
ا٭ضضٖٚ ،صا ايكاْ ٕٛثابت إٍ  ّٜٛايكٝاََ َٔ ٖٛٚ ،١كازٜل قٛي٘ تعاٍ

ا ص
ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْليَو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ٚايصٜ ٟه ٕٛعً ٢م ٛايعُ ّٛاٱ غتػطاق ٞيًُػًٌُ َٔ إنطاّ شلِٚ ،تجبٝت
()3

ٕا ٗ ٖصا اٱغتكباٍ اي َٞٛٝإتذسز

يسعا ِ٥ايتٛسٝس ٗ ا٭ضض  ٖٛٚسطب عًَ ٢ؿاٖ ِٝايؿطى ٚايه٬ي.١
َٚجًُا أختتِ اؾع ٤ايػابل َٔ ٖصا ايتؿػرل إباضى بتؿػرل ا

٭َط

اٱ شل ٞيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باؼاش ايبٝت اؿطاّ قبً١ط َو ِهَّلِل ْل
ا ِهَّلِل ِهَّلِلد ْلا َو َو ِهَّلِلمص(.)4
َو ْل ُ َو َو ْل َو َو َو ِّل َو ْل َو َو َو ْل َو ْلا َو ْل
( )1أخباض َه ١يًؿانٗ.106/2 ٞ
()2غٛض ٠إا٥س.3 ٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()4اٯ.149 ١ٜ
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ؾكس إبتسأ ٖصا اؾع ٖٛٚ ٤ايػا زؽ ٚايعؿط ٕٚبتؿػرل شات ا٭َط  ٚإٕ
م َٚؿَٗٛاّ ٚز٫ي١
دا ٤بآ ١ٜآخط ٣يٝهٖ ٕٛصا ايتعسز ٚايتؿاب٘ ٗ ا٭ّض َٔط ٚاّ
زع ٠ٛيًُػًٌُ ٚإػًُات يًعٓا ١ٜباغتكباٍ ايبٝت ٚتعاٖس ٙيععْ ِٝؿع٘
ٚزٚاّ بطنت٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط. ٠
ٜٚسٍ ٖصا ا٭َط بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢ايًطـ ا

ٱشل ٗ ٞإعإ ٠

إؼٌٕ ٗ َٛنٛع إغتكباٍ ايبٝت  ٚتؿكِٗ ٗ ٚدٛب٘ عً ٢مٛايتعٌٝ
فا ٤ا٭نطاض بٗصا اٱغتكباٍ َ َٔٚ ،كازٜك٘ قٛي٘
ٚايٛدٛب ايعٝينٚ ،إْت

ا َو َو الَّن ُه ْلم َو ْل قِهَّلِل ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم اَّن ِهَّلِلي َوك ُل
ا َو قُ ُ ا ُّج
تعاٍ ط َو
ا َوف َو ُء ِهَّلِل ْل ا َّنل ِهَّلِل
َو َو ْل َو ص(.)1
ٚؾ ٘ٝبًشاظ إكاّ َػا:ٌ٥
َٚتخطاّ عٔ تٛد٘ إػًٌُ إٍ
ا٭ : ٍٚف ٧ق ٍٛايػؿٗاٖ ٤صا ٫سكاّ أ
ايبٝت اؿطاّ ٖا ٜعين إْعساّ أثط.ٙ
فا ٤أٚ
ايجاْْ : ١ٝعت أٌٖ اٱٕناض بايػؿ٘ ٚخؿ ١ايعكٌ  َٔٚ ،ز٫٫ت٘ إْت
قً ١ايهطض ايصٜ ٟأت َٔ ٞدٗتِٗ .
ايجايج : ١تػً ِٝايٓاؽ باغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ،ؾاشا إستر
ايػؿٗا ٤فا ٕ أضباب اٍعقٚ ٍٛعاَ ١ايٓاؽ مل وتذٛا عً ٢ؼ ٌٜٛم بً١
إػًٌُ.
ايطابع : ١مل ٜأت إستذاز ايػؿٗا ٤عً ٢إغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت
اؿطاّ  ،إِا إمكط بذ قٛم تطنِٗ إغتكباٍ بٝت إكسؽٚ ،يٛ

نإ

َِ ٜسٍ عً٢
إػًُ٩ٟ ٕٛز ٕٚبعض ق٬تِٗ إٍ ْاحٟت٘ مل وتر ٖ ، ٤٫٪ا
تٛد٘ إػًٌُ زؾع ٚ ١اسس ٗ ٠قبًتِٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ.

()1اٯ.142 ١ٜ
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اـاَػ : ١تٛد٘ إٕناض طا٥ؿ َٔ ١ايٓاؽ إٍ إػًٌُ ٗ ؼٛشلِ عٔ
إغتكباٍ بٝت إكسؽ َٔ غرل شنط يًبٝت اؿطاّٚ ،مل ٜطز اٱٕناض عٍ تٛد٘
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚ ،ؾ٘ٝ

ا ُ َو ِّل ْلغ
ؾاٖس عً ٢غَ٬تِٗ َٔ أغباب ايصّ ٚايً ،ّٛقاٍ تعاٍط َو أَو ُّج َو َّن ُ
ا اَو َو ُ َو َّن
َّللا ُ َو ْلعصِهَّلِل ُ َو ِهَّلِل ْل
لز َو ِهَّلِلاَو ْل َو ِهَّلِل ْل َو ِّل َو َو ِهَّلِل ْل اَو ْلم َو ْلف َوع ْل َو َو َو َّن ْلغ َو ِهَّلِل َو
َو أ ُ ِهَّلِل
ا ص ( .) 1
ا َّنل ِهَّلِل
ٜٚتهُٔ ٖصا اؾع ٤تؿػرل ّا ٍٯٜات (ٚ )157 - 150بٝاْاّ دعٝ٥اّ قاقطاّ ٕا

ؾٗٝا َٔ ايؿٝض ٚاغباب ايسْٚٛايكطب ا ٕعٓ ٟٛاٍ َكاّ ايطبٛبٚ ،١ٝايتدًل
َٔ إتعًكات ايسْ. ١ٜٛٝ
يكس تهُٔ ٖصا اؾع ٤تؿػرل مثإ آٜات

 ،نٌ ٚاسسَٗٓ ٠ا رطاب

يًُػًٌُ َٚسضغ ٗ ١باب ايعبازٚ ٠ايتكٚ ،٣ٛؾاٖس عً ٢دٗاز إػًٌُ ٗ
تجبٝت زعا ِ٥ايتٛسٝس ٗ ا٭ضضٚ ،إٔ اٱغ ّ٬سل ٚؾكاٖٚ ١إضتكا ٗ ٤غًِ

إعاضف ،ؾسٍ قٛي٘ تعاٍ ط َو ِهَّلِل ْل َو ْل ُ َو َو ْل َو َو َو ِّل َو ْل َو َو َو ْل َو ْلا َو ْلا ِهَّلِل ِهَّلِلد
ؾؼٜطٖ ٙصا اؾع ٤إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ْلا َو َو ِهَّلِلمص( )2ايصٜ ٟبسأ بت
ٚغًِ عبس هلل عع ٚدٌ ٜٚتًك ٢ا٭ٚاَط َٓ٘ ّٚتاظ عٔ غرل َٔ ٙايٓاؽ بٓعٍٚ

ايٛس ٞعً ٗٚ ، ٘ٝايتٓعٌٜطقُ ْل ِهَّلِل َّنل َو أَو َول َو َو ٌر ِهَّلِل ْل ُ ُك ْلم ُ َو

ِهَّلِلاَو َّنيص(.)3

ٚقس ػًَ ٢كسام اٯ ١ٜأع ٙ٬بتٛد٘ اـطابإٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٝتذش َٔ ايبٝت اؿطاّ قبًٚ ١إٔ ٜتً ٛقٛي٘ تعاٍ ط َو َو ْل ُ َو
ثً ٕٛي٘ قاْْٛاّ عاَاّ ٜؿٌُ
ُكل ُ ْلم َو َو اُّج ُ ُ َوه ُك ْلم َو ْل َو ُ ص( )4عً ٢إػًٌُ ؾِٝت
()1غٛض ٠إا٥س.64 ٠
()2اٯ.149 ١ٜ
()3غٛض ٠ايهٗـ .110
()4اٯ.144 ١ٜ

َعامل اٱّإ  /ز7 ########################################################################### 26
أٌٖ إؿطم ٚإػطب  ٗٚنٌ ظَإ ٚإٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ، ١أختتِ ٖصا اؾع٤

ص َو َو
بتؿػرل قٛي٘ تعاٍ طأ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو

ٌر ِهَّلِل ْل َو ِّل ِهَّلِل ْلمص ٚاٍشٟ ٟتهُٔ ايبؿاض٠

إتعسزٚ ٠اؾعا ٤اؿاٍ ٚاٯدٌ ٚ ،ايٛعس ايهطَٚ ِٜا ؾ ٘ٝتًَُٓ ١ٝه ١ايكدل
ٚضؾشات ا٭ خ٬م اؿُٝس ٠عٓس إػًٌُ ٚإغتذاضتِٗ باهلل ٚؾ ِٗ٥ٛإٍ
ص اَو ُ ِهَّلِلد ِهَّلِل ص(.)1
َّللا أَو ْل ُ ُد ُ ْل ِهَّلِل ًال
ايعباز ٠نؿطٜه ١ثابت ٗٚ ، ١ايتٓعٌٜطقُ ْل َّن َو

لىله تعاىلط َو ِهَّلِل ْل َو ْل ُ َو َو ْل َو َو َو ِّل َو ْل َو َو َو ْل
ْلا َو َو ِهَّلِلم َو َو ْل ُ َو ُكل ُ ْلم َو َو اُّج ُ ُ َوه ُك ْلم َو ْل َو ُ اِهَّلِل َو يَّن َو ُك
َو َو ْل ُك ْلم ُ َّن ٌر ِهَّلِلالَّن اَّن ِهَّلِلذ َو َوظ َو ُ ِهَّلِل ْلل ُ ْلم َويَو َو ْل َو ْل ُه ْلم َو ْل
ل ْلِهَّلِلع َو ِهَّلِلي َو َو ْل ُك ْلم َو اَو َوع َّن ُك ْلم َو ْل َو ُد َو ص اٯ.150 ١ٜ

ْلا َو ْلا ِهَّلِل ِهَّلِلد
َو
ا
َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
َو ْل لِهَّلِلي َو أل ُ ِهَّلِل َّنم

اإلعزاب واللغة
 َٔٚسٝح ؾٚ ٍٛدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ :تكسّ إعطابٗا ٗ تؿػرل اٯ١ٜ

ايػابكٚ ١سٝح َانٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾطط :ٙتكسّ إعطابٗا(.)2
()1غٛض ٠ايعَط .14
( )2أْعط إعطاب اٯ. 144 ١ٜ
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ي :٬٦تتهٖ ٕٛص ٙايهًُ َٔ ١ث٬ث ١سطٚف :ا٭ ّ٫ :ٍٚايتعً ،ٌٝايجاْ :ٞإٔ
إسغُ ١ب ٬ايٓاؾ ،١ٝايجايح  ٫ :ايٓاؾ ٖٞٚ ١ٝسطف َكسضْٚ ٟكبٜ ،ه: ٕٛ
ؾعٌ َهاضع ْاقل َٓكٛب بإٔ ،يًٓاؽ :داض ٚفطٚض َتعًل َشصٚف خدل
ٜه ،ٕٛعًٝهِ :داض ٚفطٚض.
سذ :١إغِ نإ َ٪خط ،إ :٫أزا ٠إغتجٓا.٤
ايص :ٜٔإ غِ َٛقَ ٖٛٚ ٍٛػتجَٓ ٢تكٌ َٔ ايٓاؽ ،ظًُٛا :ؾعٌ َاض
َبين عً ٢ايهِٚ ،ايٛا :ٚؾاعٌ :َِٗٓ ،داض ٚفطٚض  ٫ ١ًْ ٖٞٚقٌ شلا
٭ْٗا قً ١إٛق.ٍٛ
ؾ :٬ايؿا ٖٞ ٤ايؿكٝش ،١أ ٟإ شا مل ٜهٔ يًٓاؽ عًٝهِ سذ ١#بإ غتجٓا٤
أ قٛاٍ ايص ٜٔظًُٛا ؾ ٬ؽؿٚ ، ِٖٛق ٌٝأْٗا ضابط ١ؾٛاب ؾطط َكسض: ٫ ،
ْاٖ ١ٝداظَ.١
ؽؿ :ِٖٛؾعٌ َهاضع فع ّٚبٚ ،٬ع ١َ٬دعَ٘ سصف ايٓ ،ٕٛايٛا: ٚ
ؾاعٌٚ ،اشلاَ :٤ؿع ٍٛب٘ ٚ ،اخؿ :ْٞٛايٛا ٚعاطؿ ،١إخؿٛا :ؾعٌ أَط َبين
عً ٢سصف ايٓ ،ٕٛايٛا :ٚؾاعٌٚ ،ايٓ ْٕٛ :ٕٛايٛقا ،١ٜايٝاَ :٤ؿع ٍٛب٘.
ٚ٭مت :عطـ عً ٢يٜ ٬٦هٚ ،ٕٛنأْ٘ عً ١ثاْْ ،١ٝعُيت َؿع ٍٛب٘ٚ ،ايٝا:٤
َهاف إي ،٘ٝعًٝهِ :داض ٚفطٚض َتعًكإ بأمت.
ٚيعًهِ تٗتس : ٕٚايٛا : ٚسطف عطـ ،يعٌ  :ح ضف َؿب٘ بايؿعٌ،
ٚايهُرل ايهاف :إغِ يعٌ ١ًْ ،تٗتس :ٕٚخدلٖا.
ٚاؿذ ٗ ١ايًػ : ١ايدلٖإ ٚنصا ٗ اٱقط٬حٚ ،تػُ ٢أ ٜهاّ ايس٫ي،١
 ٖٞٚؾاٖس َعتدل عً ٢ق##ش ١ايسعٚ ،٣ٛ##تعتدل عٓس
تك##سٜكات َعًَٛ ١##َٛق١ً##

أ ٌٖ إٝعإ

إ ٍ تك##سٜل فٗ ٍٛ#ؾٝؿ ٌُ##ايهدل٣

ٚايكػطَ ٣عاّ ٗ َجٌ قٛيو قُ##س قً ٢اهلل ع يٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْيب ٚنٌ
ْيب َعك. ّٛ
بْٗا ايٛغط احملُ ٗ ٍٛايكػط ، ٣إٛنٛع ٗ
ٚعطٸؾٗا أ ٌٖ إعك ٍٛأ
ايهدلٜٓ ٖٛٚ ، ٣طبل عً ٢خكٛم ايٓيب ٗ إجاٍ أع. ٙ٬

َعامل اٱّإ  /ز9 ########################################################################### 26
بْٗا تٛقٌ بكشٝض ايٓعط إٍ َطًٛب خدلٟ
أَا ا٭قٛي ٕٛٝؾعطؾٖٛا أ
َٚكساقٗ##ا ايهدل##ٜات اييت تتؿ#طع عٓٗا إػا ٌ٥ايؿكَٗٚ ،٠ٞا ٜٛدب ايعًِ
بٗا ٚاٱطُٓ٦إ إ يٗٝا ٗ ا٭سه##اّ ايعاٖط ١ٜأَ ٚا ٜٛقٌ إٍ ايٛاقع ٚايؿ٤ٞ##
ايصٜ ٟجبت َتعً#ك٘ ٜٚه ٕٛ#نؿ##ؿاّ َٓذ##عاّ ي٘ ٜ ٫ٚبًؼ زضد ١ايكطع ٚايٝكٌ،
ؾُع٘ ٜه ٕٛايكطع ٖ ٛاؿذ ١خكٛقاّ ٚ

أ ْ٘ ًٜتكَ ٞع اؿذَ ٗ ١عٓا ٖا

ايًػ ،ٟٛؾٝكًض أ ٕ وتر ب٘ عً ٢ايػرل ،قاٍ تعاٍ طقُ ْل َو ِهَّلِل َّن ِهَّلِل ْلا ُ َّن ُ ْلا َو اِهَّلِل َوغ ُ

ص(، )1

 ٗٚاؿسٜح " :مل ىٌ اهلل خًك٘ َٔ ْيب َطغٌ ا ٚنتاب َٓعٍ ا ٚسذ١
٫ظَ ١أ ٚقذ ١قاٚ ، " ١ُ٥احملذ ١إػًو ٚإككس ٚداز ٠ايططٜل ٚبؿهٌ اهلل
تعاٍ نإ إغِ ضغايتٓا ايعًُ( ١ٝاؿذٔ ٖٞٚ ) ١ػ ١أدعا ٗ ٤ايعبازات
ٚإعاَ٬ت.

يف سياق اآليات

تتعًل اٯٜات َٛنٛع ايكبًٖٚ ١ص ٙاٯْ ١ٜعت اـطاب ايؿدكٞ

ٚايٓٛع ٞيعُ ّٛإػًٌُ َع بٝإ ا ؿهُ ٗ ١يع ّٚايتعذ ٌ#ٝايع#اّ ٗ ؼٌٜٛ
ايكبًٚ ،١ؾٗٝا أ ٚاَط ٚٚقاٜا عاَ ١يٲعاْ ١عً ٢ايتكس ٟ٭ٌٖ اـك١َٛ
ٚايه٬يٚ ١ايتعس.ٟ
قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات اجملاٚض ٠عً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ :ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات ايػابكٚ ،١ؾٗٝا ٚد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚقً ١آ( ١ٜغٝك ٍٛايػؿٗاٖٚ ، )2( )٤ص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتعًل اٯٜتٌ َٛنٛع ايكبً.١
ايجاْ :١ٝق ٍٛايػؿٗاٚ ٤إْهاضِٖ ؼ ٍٛإػًٌُ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ
( )1غٛض ٠ا٭ْعاّ .149
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َٔ ايعًِ.
ايجايجٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ بؿاض ٠ا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬إغتٗعاٚ ٤إْهاض
ايػؿٗاٚ ٤أٌٖ ايؿو ٚاؾساٍ.
ايطابع : ١تأزٜب ٚتعً ِٝإػًٌُ غبٌ َٛادٗ ١أٌٖ ايعٓاٚ ٤ايطٜب
ٚايكدل عً ٢أ شاِٖ َٔ ،غرل خٛف أ ٚخؿ.َِٗٓ ١ٝ
اـاَػ :١دا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ ٬بصنط تٛي ٞإػًٌُ عٔ ايكبً ١ايػابك١
ٚإْكطاؾِٗ عٓٗا  ٖٞٚبٝت إكسؽٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض عٔ اؾٗ١
اييت إْكطف إيٗٝا إػًُ ٖٛٚ ٕٛايبٝت اؿطاّ.
ايػازغ :١ايتٛد٘ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ ايكطاط إػتك.ِٝ
ايػابع ٌٖ : ١ايػؿٗا ٤ايص ٜٔشنطتِٗ اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬اٍ
شنطتِٗ ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ

ظإٌ ايصٜٔ

ا َو َو ْل ُك ْلم ُ َّن ٌر ِهَّلِلالَّن اَّن ِهَّلِلذ َو
طاِهَّلِل َو يَّن َو ُك َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

َوظ َو ُ ص  ،اؾٛاب ْعِ ،ؾِٗ ظإ ٕٛ٭ْؿػِٗ ٚيًُػًٌُ بٗصا اٱْهاض

خكٛقاّ ٚإٔ يؿغ ايػؿٗا ٗ ٤آ ١ٜايػٝام ٜٓ ٫شكط بك ّٛأَ ١ًَ ٚع ١ٓٝؾٝؿٌُ
إٓاؾكٌ ٚإؿطنٌ.
ايجآَ :١شنطت اٯ ١ٜأع ٙ٬ايػؿٗا ٤بًػ ١ايتبعٝض ٚاؾع َٔ ١ٝ٥ايٓاؽ
(غٝك ٍٛايػؿٗا َٔ ٤ايٓاؽ ) ٚ ،شنطت ٖص ٙاٯ ١ٜايٓاؽ

بًػ ١ايعَُ ّٛع

إغتجٓا ٤ايص ٜٔظًُٛا َِٓٗ.
ايجاْ :ٞايكً ١بٌ آ( ١ٜأَٚ ١غطاّ) ٚبٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتتٛد٘ ا٭َ ١ايٛغط ٚايعسٍ إ ٍ ايبٝت اؿطاّٜٚ ،هٖ ٕٛصا
ايتٛد٘ ؾاٖساّ عً ٢تعاٖسِٖ يؿطٜه ١ايكٚٚ ،٠٬ضاثتِٗ يٮْبٝا.٤
ايجاْ َٔ :١ٝؾٗاز ٠إػًٌُ عً ٢ايٓاؽ تٛدِٗٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ ،٭ْ٘
زع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاّ يٲقتسا ٤بِٗ ،يعَُٛات ايتهايٝـ بايؿطٚع نُا ٖ ٛاؿاٍ
بايٓػب ١يٮق.ٍٛ
ايجايج :١دا٤ت اٯ  ١ٜأع ٙ٬بايتؿه ٗ ٌٝايؿٗاز ،٠ؾايطغ ٍٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾٗٝس عً ٢إػًٌُ ّ ٙٚ ،ؾٗٛز عً ٢ايٓاؽٚ ،دا٤ت
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ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط إتعسز ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ باٱبتسا ٤با٭َط يًٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ،ثِ ا٭َط إٍ إػًٌُ َع ايتساخٌ ب ٜٔا٭ّ ضٜٔ
ٗ ا٭ثط ٚيػ ١اـطاب.
ؾٗاز ٠ايٓيب
تط َٔ ٌٖ ٣تساخٌ ٗ اٍؾٗاز ٠أع ٙ٬أٜهاّ اؾٛاب ْعِ ،ف
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ تعن ١ٝيًُػًٌُٚ ،إَها ٤يؿٗازتِٗ عً٢
ايٓاؽ.
ايطابع َٔ :١ؾهٌ اهلل عً ٢ا٭َ ١اييت دعًٗا اهلل عع ٚدٌ ٚغطاّ ٚعسّ٫
 ِٖٚإػًُ ٕٛأْ٘ يٝؼ يًٓاؽ

عًٗٝا سذ َٔ ٖٛٚ ١عَُٛات قٛي٘

ا ص ( .) 1
تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
اـاَػُ َٔ :١اّ ايٓعُ ١عً ٢إػًٌُ بًشاظ اؾُع بٌ اٯٜتٌ أَٛض:
ا٭ :ٍٚإػًُ ِٖ ٕٛا٭َ ١ايٛغط.
ايجاْ :ٞؾٗاز ٠إػًٌُ عً ٢ايٓاؽ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايجايح :ؾٗاز ٠ايطغ ٍٛعً ٢إػًٌُ.
ايطابع :ؼ ٌٜٛقبً ١إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ.
اـاَؼ :تًك ٞإػًٌُ ؼ ٌٜٛايكبً ١بايكبٚ ٍٛايطنا ٚاٱَتجاٍ اؿػٔ،

َّن
َّللا ُص.
 َٔ ٖٛٚخكا٥لط اَّن ِهَّلِلذ َو َوه َود

ايػازؽَ :ا دا٤ت ب٘ اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬ايبؿاض ٠بإٔ اهلل ٜ ٫هٝع أعُاٍ
إػًٌُ.
اـاَػ٪ٜ :١نس إَتجاٍ إػًٌُ ٗ ايتٛد٘ يًكبً ١اؾسٜس ٠أِْٗ َٓعٖٕٛ
عٔ اٱضتساز.
ايػازغ :١ا٭َ ١ايٛغط ؽؿ ٢اهلل عع ٚدٌ ٫ٚ ،ؽؿ ٢ايصٜ ٜٔكسٕٚ
عٔ غب.ً٘ٝ

ايػابع :١أختتُت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍطاَو َوع َّن ُك ْلم َو ْل َو ُد َو صٚ ،دا٤ت اٯ١ٜ
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أع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ ٗ ايكبً١ط َو ِهَّلِل ْل َوك َول ْل اَو َوك ِهَّلِليَو ًال ِهَّلِلالَّن َو َو

َّن
َّللا ُص.
اَّن ِهَّلِلذ َو َوه َود

ايجايح :ايكً ١بٌ آ( ١ٜقس ْطٚ ، )1()٣بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚت٪نس اٯٜتإ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ باٱغتذاب ١يًٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ تكًب ٚد٘ ٗ ٙايػُاٚ ،٤قس ْعط إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػّ٬

ٗ ايػُا ٗ ٤اٱستذاز عً ٢إؿطنٌ بكٝؼ ايتك ،١ٝقاٍ تعاٍط َو َول َوظ َو َول ْلظ َو ًال
اقِهَّلِل ٌرمص( ،)2أَا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ِهَّلِلي ا ُّجل ُ ِهَّلِلم* َو َوق َو ِهَّلِل ِّللي َو
ؾأْ٘ ٜٓعط إٍ ايػُا ٤ضداْ ٤ع ٍٚؼ ٌٜٛايكبًَ ١ع َا ؾ َٔ ٘ٝايتٛي ٞعٔ قبً١
أٌٖ ايهتابٚ َٔ ٖٛٚ ،د ٙٛتؿه ٌٝايٓيب َضَس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

عً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌٚ ،إخباض ايٓاؽ بععَٓ ِٝعيت٘ بٌ ا٭ْبٝاٚ ،٤يع ّٚإتباع٘
ْٚكطت٘.
ايجاْ : ١ٝف ٤ٞاٯٜتٌ بكٛي٘ تعاٍ

ط َو َو ْل ُ َو ُكل ُ ْلم َو َو اُّج

ُ ُ َوه ُك ْلم

َو ْل َو ُص ٚ ،ؾ ٘ٝتٛنٝس ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّٚ ،سح يًُػًٌُ عً٢
ايتكٝس ب٘.
ايجايج :١ا٭َط اٱشلٚ ٞاٱضتكا ٗ ٤إعاضف اٱشل.١ٝ

ايطابع :١أختتُت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ ط َو َو َّن
َّللا ُ ِهَّلِل َوغ ِهَّلِل ٍة َو َّن َو ْلع َو ُ َو ص،
ٚأختتُت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍط َو اَو َوع َّن ُك ْلم َو ْل َو ُد َو ص ٜٚ ،تذً ٢ؾ ٘ٝايتبا ٜٔبٌ
قٝػ ١اٱْصاض يًصٜٓ ٜٔهطٕٚ

عً ٢إػًٌُ إغتكباشلِ ايبٝت اؿطاّ،

ٚايذلغٝب ٚايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ.

ايطابع :ايكً ١بٌ آٚ( ١ٜي ٔ٦أتٝت) (ٚ ، )3بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚدا ٤ا٭َط اٱشل ٞيًٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٚإػًٌُ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ غرل إعتباض ٕا ٜكٛي٘ ايػـٖا ،٤أ ٚعسّ
()1اٯ.144 ١ٜ
()2غٛض ٠ايكاؾات.89-88
()3اٯ.145 ١ٜ
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َّللا َو ل ٌّيِهَّلِلي َو ْل ْلا َوع اَو ِهَّلِل َو ص(.)1
إتباع أٌٖ ايهتاب يًكبً ١اؾسٜس ٠ط َّن َو
ايجاْٜ :١ٝؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ عً ٢إٔ ؼ ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ قبًتِٗ ٖساٚ ١ٜتٛؾٝل.
ايجايج :١تعسز قبً ١أٌٖ ايهتابٚ ،عسّ إتؿامِٖ عً ٢قبًٚ ١اسسٚ ،٠إؼاز
إػًٌُ ٗ تع ٌٝايكبً ١٭ْ٘ أَط َٔ اهلل ٜ ٫كبٌ ايذلزٜس أ ٚايٓػذ ٚايتبس.ٌٜ
ايطابع َٔ :١ايعًِ ايص ٟدا ٤يًٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
اـاَػ :١يٝؼ َٔ سذ ١عٓس أٌٖ ايهتاب عً ٢إػًٌُ ٗ ؼٛشلِ إٍ
إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.

اـاَؼ :ايكً ١بٌ آٜ( ١ٜعطؾٚ، )2( )ْ٘ٛبٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٜ :ٍٚعطف أٌٖ ايهتاب قؿات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚتٛدٗ٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايجاْ :١ٝيكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢أٌٖ ايهتابٚ ،دعًِٗ ٜعطؾٕٛ
ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإغتكباي٘ ايبٝت اؿطاّ.
ايجايج :١زع ٠ٛإػًٌُ إٍ عسّ اـؿ ١ٝأ ٚاـٛف َٔ ايص ٜٔىؿ ٕٛاؿل،
ٚايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايػازؽ :ايكً ١بٌ آ( ١ٜاؿل َٔ ضبو ) (ٚ ، )3بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا

َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ اؿل.
ايجاْ :١ٝعكُ ١إػًٌُ َٔ ايؿو ٚايطٜب ٗ َٛنٛع ايكبًٚ ١ايصٜ ٟجرلٙ
ايص ٜٔىؿ ٕٛاؿكا٥ل.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.97
()2اٯ.146 ١ٜ
()3اٯ.147 ١ٜ
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ايجايجُ َٔ :١اّ ايٓعُ ١عً ٢إػًٌُ عسّ طط ٚايؿو عًْ ٢ؿٛغِٗ
بػبب إْهاض غرلِٖ ايتش ٍٛإٍ ايبٝت اؿطاّ.

ايػابع :ايكً ١بٌ آٚ(١ٜيهٌ ٚدٗٚ ، )1( )١بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا: ٍ٨

ا٭ٕ :ٍٚا دا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ (يهٌ ٚدٗ )١دا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
يتع ٌٝقبً ١إػًٌُ.
ايجاَْ َٔ :١ٝكازٜل إغتبام اـرلات إبازض ٠إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ
ايك.٠٬
ايجايج :١يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚبٚ َٔٚ ،٤٬دٙٛ
اٱَتشإ ؼ ٌٜٛايكبً ١إٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايطابعْ :١ػذ ايكبًَ َٔ ١كازٜل قسض ٠اهلل عع ٚدٌ عً ٢نٌ ؾ.٤ٞ

ايجأَ :ايكً ١بٌ آ َٔٚ(١ٜسٝح خطدت) (ٚ ، )2بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتهطاض أ ٍٚاٯٜتٌ َٔ شات ايهًُاتَٚ ،هاٌَ ا٭َط اٱشلٞ
إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايجاْ :١ٝايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ـؿٝتِٗ َٔ اهلل.
ايجايج :١تهطاض ا٭َط اٱشل ٞإٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚإٍ إػًٌُ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ اؿل ٚايتٓع ٌٜايص ٟتؿهٌ اهلل عع
ٚدٌ.
ايطابع :١بٝإ ايجٛاب ايعع ِٝايصٜٓ ٟتعط إػًٌُ ٱّ تجاشلِ ٗ إغتكباٍ
ايبٝت اؿطاّ.
ايؿعب ١ايجاْ :١ٝايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتايٚ ،١ٝؾٗٝا ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي(١ٝنُا أضغًٓا) (ٚ ،)3ؾٗٝا َػا:ٌ٥
()1اٯ.148 ١ٜ
()2اٯ.149 ١ٜ
()3اٯ.151 ١ٜ
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ا٭ :ٍٚتٛد٘ ا٭َط اٱشل ٗ ٞأٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜط َو ِهَّلِل ْل َو ْل ُ َو َو ْل َو َو َو ِّل
بكؿت٘ ضغّ٫ٛ
َو ْل َو َو ص ،إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يًُػًٌُ.
ايجاْ : ١ٝدا ٤ا٭َط َٔ اهلل عع ٚدٌ إٍ إػًٌُ بايتٛد٘ إٍ ايبٝت

اؿطاّ ٗ ٖص ٙاٯ١ٜط َو َو ْل ُ َو ُكل ُ ْلم َو َو اُّج

ُ ُ َوه ُك ْلمص ،بٛاغط ١ايطغ ٍٛقُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٟبعج٘ اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ،قاٍ تعاٍ ط َو َو
ا ْل َول َو ِهَّلِلالَّن َو ْل َو ًال اِهَّلِل ْل َوع اَو ِهَّلِل َو ص (.)1
أَو ْل َو
ايجايج َٔ :١اٯٜات اييت ٜتًٖٛا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِعً٢
إػًٌُ ٖص ٙاٯَٚ ،١ٜا ؾٗٝا َٔ ْػذ ايكبًٚ ١ؼًٜٗٛا إٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايطابع :١يكس نإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜكًب ٚدٗ٘ ٗ
ايػُا ،٤أَا إػًُ ٕٛؾًِ ٜعًُٛا إٔ بٓػذ ايكبً ١إٍ إٔ ْعيت ٖص ٙاٯٜات

ؾٗ َٔ ٛقٛي٘ تعاٍ ايٛاضز ٗ ٖص ٙاٯ١ٜط َو اَو ْلم َو ُك ُل

َو ْلع َو ُ َو ص.

اـاَػ :١يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأضغٌ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عً٘ٝ
اظ إػًُ ٕٛباشلساٚ ١ٜاٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل
ٚآي٘ ٚغًِ شلسا ١ٜايٓاؽٚ ،قس ف
عع ٚدٌ ٗ ْػذ ٚؼ ٌٜٛايكبً.١
ايػازغ : ١مل ٜعًِ إػًُ ٕٛعًِ ؼ ٌٜٛايكبًٚ ،١غس ايصضا٥ع عً٢
ايٓاؽٚ ،دعًِٗ عادع ٜٔعٔ إقاَ ١اؿذ ١عً ٢إػًٌُ.

ايجاْ :ٞايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜؾأشنطٚ ،)2( )ْٞٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚإغتلباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ شنط إػًٌُ هلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :١ٝإَتجاٍ إػًٌُ ٗ اٱْكطاف إٍ ايكبً ١تكطب إٍ اهللٚ ،ضدا٤
شنط ٙشلِ بطٓت٘ ٚإسػاْ٘.
ايجايجٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ايتٛد٘ إٍ اهلل عع ٚدٌ بايؿهط ٚايجٓا٤
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
()2اٯ. 152 ١ٜ
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عًْ ٢عِ عسٜسَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚا٭َط اٱشل ٞإٍ اٍْيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايتٛد٘
إٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايجاْ :١ٝتٛنٝس ؼ ٌٜٛايكبً ١بتٛد ٘ٝأَط إشل ٞعاّ إٍ إػًٌُ بإغتكباٍ
ايبٝت اؿطاّ.
ايجايج :١إقاَ ١إػًٌُ اؿذ ١عً ٢ايٓاؽ نُؿٗٚ ّٛؾاٖس عً ٢عذعِٖ

ا َو َو ْل ُك ْلم ُ َّن ٌر ص.
عٔ اٱستذاز عً ٢إػًٌُ بكٛي٘ تعاٍطاِهَّلِل َو يَّن َو ُ َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايطابع :١أَط اهلل عع ٚدٌ بعسّ اـؿ َٔ ١ٝايعإٌٜٚ ،سٍ ٗ َؿَٗ٘ٛ
عً ٢إعاْتِٗ عً ٢ا٭َٔ ٚايػ َٔ ١َ٬نٝس ايعإٌ.

اـاَػ :١أَط اهلل عع ٚدٌ إٍ إػًٌُ باـؿٚ ١ٝاـٛف َٓ٘ٚ ،ؾ ٘ٝسح
شلِ عً ٢إبازض ٠إٍ ؾعٌ ايطاعات  َ٘ٓٚا إؽتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايػازغ :١إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ ُاّ ايٓعُ ١إػًٌُ.
ايػابع :١ف ٤ٞايٓعِ اٱشل ١ٝيًُػًٌُ ٚإػًُات ناؾ ،١بًشاظ قٝػ١
اؾُع ٗ اٯٚ( ١ٜ٭مت ْعُيت عًٝهِ).
ايجآَ :١ضداٖ ٤سا ١ٜإػًٌُ بٓع ٍٚا٭سهاّ عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايجايح :ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜإغتعٛٓٝا بايكدل) (ٚ ،)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚزع ٠ٛإػًٌُ يًكدل عً ٢ا٭ش ٣ايصٜ ٟأت َٔ ٞايعإٌ
غكٛم ؼ ٌٜٛايكبًٚ ١غرلٚ ،ٙايًذ ٤ٛإٍ ايكَٚ ٠٬كازٜل ايتك.٣ٛ
ايجاْٜ :١ٝػتًعّ تًك ٞاؿهِ ايٓاغذ باٱَتجاٍ ْٛعاّ َٔ ايكدلَٚ ،با زض٠
إػًٌُ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾاٖس عً ٢ؼه ِٝبأضقَ ٢طاتب ايكدل.
ايجايج :١إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ دع َٔ ٤ايك ٠٬اييت أَط اهلل إػًٌُ ٗ
اٯ ١ٜأع ٙ٬باٱغتعاْ ١بٗا.
()1اٯ.153 ١ٜ
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ايطابعٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ إػًٌُ قابطٚ ٕٚإٔ اهلل عع ٚدٌ
َعِٗ ٭ِْٗ ٜبازض ٕٚإٍ اٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل عع ٚدٌ.
اـاَػ : ١تًَُٓ ١ٝه ١ايكدل عً ٢ايتهايٝـ عٓس إػًٌُٚ ،اٱقباٍ عًٗٝا
بؿٛم.
ايػازغ : ١تٗ ١٦ٝأشٖإ إػًٌُ يتشٌُ ا٭ش ٗ ٣دٓب اهلل.
ايػابع : ١ايجٛاب ايعع ِٝعً ٢ايتكٝس بأسهاّ ايؿطٜعٚ ١ايكدل ٗ َطنا٠
اهلل.

إعجاس اآلية

ػُع اٯ ١#ٟبٌ ا٭َ##ط ايعب##ازٚ ٟايبؿ##اض ٠بتُ#اّ ايٓعُٚ ١تعًٝكٗا عً٢

سػ ٔ##اٱَتجاٍ ٚاؾٗ#از ٗ غب ٌٝاهلل تع#اٍ باٱيتعاّ با٭سهاّ ايؿطعَٔ ١ٝ
غرل إيتؿات إٍ قٝؼ اٱعتساٚ ٤قا٫ٚت إ نعاف ُِٖ إ ٌَٓ٪ايك##ازض٠
َ ٔ#أع#سا ٤اٱغٚ ّ٬##أٌٖ ايبػ.ٞ
ٚتعٗط اٯ ١ٜإ٬ظّ ٠بٌ خؿ ١ٝاهلل  ٚإُاّ ايٓعُٚ ١ؾ ٘ٝتطغٝب َٚسح
ٚثٓاٚ ،٤بؿاض ٠إتػاع ضقع ١اٱغّ٬

تعاٍط َو ْل ُ َو ُكل ُ ْلمص.

ٚسلٛشلا يعُ ّٛا٭ضض يكٛي٘

يكس قاٍ بعهِٗ( مل ٜٓكطف عٔ قبًتٓا عٔ عًِ ٚإِا ؾعً٘ بطأٜ٘

)(، )1

ؾذا٤ت اٯ ١ٜبتٛنٝس ٚتهطاض ا٭َط اٱشل ٞبايتش ٍٛايبٝت اؿطاّ ٗ

دٗ١

اٱغتكباٍ ٖٛٚ ،غبٕٓ ٌٝع اٱستذاز َٔ أٌٖ ايهتاب ،يٝبك ٢قٍٛ

ايػؿٗاَ (٤و َو الَّن ُه ْلم َو ْل قِهَّلِل ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم ) ( َٔ ، )2غرل بطٖإ أ ٚسذٚ ،١دا٤ت ٖصٙ
()1فُع ايبٝإ.232/1
()2اٯ. 142 ١ٜ

ط18ص َ##################################################################################عامل اٱّإ  /ز26
اٯ ١ٜيٛأزَٓٚ ٙع تأثرل.ٙ
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜإٔ ٜأت ٞا٭َط اٱشل ٞيًُػًٌُ باـؿ َٔ ١ٝاهلل ٗ
آٜات ايكبً ١يتٛنٝس إٔ إؽتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ َكازٜل ايتكٚ ٣ٛاـٛف
َٔ اهلل عع ٚدٌ  ٖٛٚإقطاض بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌَٔٚ ،
اٯٜات إغتجٓا ٤ايص ٜٔظًُٛا ٚهازيٚ ٕٛيٝؼ عٓسِٖ سذٚ ١بطٖإ يتهٕٛ
اٯ ١ٜبؿاض ٠ا٭َٔ َٔ اؾساٍ ٚغبباّ يهؿـ إػايطات.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا ػُع ايتهًٝـ ٚا يبؿاض ٠ايعاَ ١اييت تتػؿْٝ ٢ع
ايصٜ ٜٔتٛدٗ ٕٛٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ إػًٌُ ٚإػًُات ،إش أختتُت
اٯ ١ٜبتُاّ ايٓعُ ١عً ٢إػًٌُٚ ،تبٌ اٯ ١ٜقاْْٛاّ ثابتاّ  ٖٛٚإٔ ا٭سهاّ
ايتهًٝؿَٗٓٚ ١ٝا إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ شلساٚ ١ٜق٬ح إػًٌُٚ ،نٌ آٗ ١ٜ
ايكطإٓ غبب َباضى يًٗساٚ ،١ٜؾٝض زلا ٟٚيتكطٜب إػًٌُ يػبٌ ايطاع،١
ٚدصبِٗ ٕػايو اٱّإ.
ٚتبٌ اٯ ١ٜسكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايتهًٝـ َٚع َا ؾَ َٔ ٘ٝؿك ١ؾٗ ٛضٓ١
ٚؽؿٝـ عٔ إػًٌُ ،ؾا٭َط ايعاّ يًُػًٌُ عكط قبًتِٗ بايبٝت اؿطاّ
ٚإ ناْٛا ٗ أقك ٢ا٭ضض ٚاقَٓٚ ١ٝع ١شلِ َٔ إستذاز

ٚدساٍ ايػرل

ٚغ ١َ٬شلِ َٔ ايًٚ ّٛا٭ش ٫ٚ ٣إعتباض يًعإٌ ٗ دساشلِ ٚؾهِٗ،

ا َو ْل ُ َو ِهَّلِلد ُ
يٝهٖ ٕٛصا اؾساٍ َٔ ظًُِٗ ٭ْؿػِٗ ،قاٍ تعاٍ ط َو ِهَّلِل ْل ا َّنل ِهَّلِل
َّللا ِهَّلِل َوغ ْل ِهَّلِل ِهَّلِل ْل ٍةمص(.)1
ِهَّلِلي َّن ِهَّلِل

كل م ) ظ ع ق آل
ك أ لا ي هذ آل آ (
أ ك  ،ام د افظ ( أل م ) ي اق آ ال ي هذ
اق
.
آل اك

اآلية سالح

تؿه ٌ##اهلل تع#اٍ باٱخباض عٔ ايجٛاب ٚاُاّ ايٓعُ ١عً ٢عاَ ١إػًٌُ

س#ح زل##ا ٟٚن##ط ِٜعً ٢إب##ازض ٠ايٓٛعٚ ١##ٝايؿ##دك ١ٝيًتكٝ#س ايتاّ
()1غٛض ٠اؿر .3
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ببطاٍ قا٫ٚت ا٭شٚ ٣ايهٝس  َٔ ٖٛٚعَُٛات
بسهاّ ايؿطٜعٚ ،١إؾعاض إ
أ

ض ُّج ُك ْلم ِهَّلِلالَّن أَو ًالذ ص (.)1
قٛي٘ تعاٍطاَو ْل َو ُ
ؼ ٌٜٛايكبً ١إٍ ايبٝت اؿطاّ ْػذ ٗ سهِ َ٬ظّ يًُػًٌُ ٚإػًُات
َٔ ايػٓ ١ايجاْ ١ٝيًٗذط ٠ايٓب ١ٜٛإباضنٚ ١إٍ  ّٜٛايكٝاَ ٫ٚ ،١بس إٔ ٜه ٕٛؾ٘ٝ
تٓعٚ ٌٜقطإٓ ٜكاسب إػًٌُ ٗ أٜاّ

سٝاتِٜٗٚ ،ه ٕٛشلِ غ٬ساّ ٗ

َبازضتِٗ َٚعاًَتِٗٚ ،بطظخاّ ز ٕٚأغباب اٱؾتتإ ٚايتعس ٟعً ٢سطَات
إػًٌُ ،ؾذا٤ت ٖص ٙاٯٜات بتٛنٝس ا٭َط اٱشل ٞبإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ،
َٚا ّٓع َٔ ايذلزٜس أ ٚاٱبطاٚ ٤ايتأخرل.
َٚع َا ٗ ؼ ٌٜٛايكبً َٔ ١إؿام ٚايعٓا ٤ؾإٕ ٖص ٙاٯ ١ٜدا٤ت بأغباب
ؼبٝب٘ إٍ ْؿٛؽ إػًٌُ بأْ٘ هعٌ غرل إػًٌُ عادع ٜٔعٔ إقاَ ١اؿذ١
عً ٢إػًٌُ ،ؾُٔ عَ٬ات ْيب آخط ايعَإ أْ٘ ٜكً ٞإٍ ايكبًتٌ ؾذا٤
ؼ ٌٜٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إكسام اـاضدٞ
شلص ٙايع.١َ٬

اص( ،)2إٔ إػًٌُ
َ َٔٚكازٜل قٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
إػًٌُ ٜ ٫ؿعًٜ ٫ٚ ٕٛبسي ٕٛؾع ّ٬عبازٜاّ بآخط إ ٫بأَط َٔ عٓس اهلل عع

ٚدٌٚ ،ف ٤ٞآٜات ايكبً ١ؾاٖس عًٚ ،٘ٝعً ٢تكٝسِٖ ايتاّ با٭ٚاَط اٱشل١ٝ
ٚقبٛشلِ شلا َٔ غرل ثط ٠ٚأ ٚدساٍ.

هفهىم اآلية

اٯ ١ٜبؿاض ٠ٱٕ تؿاض إػًٌُ ٗ ضبٛع ا٭ضض ٚبكٝس أزا ِٗ٥يًك٠٬
ٚقاؾعتِٗ عً ٢ايؿعا٥ط ٚتععُٗٝا َعٓ ٢إٔ ٚدٛزِٖ ٗ ب٬ز ايهؿط ئ ٪ٜثط
غًباّ عً ٢إيتعاَِٗ بأسهاّ ايؿطٜع َٔٚ ،١اٱعذاظ ايصٜ ٟسٍ عًٖ ٢صا

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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إعٓ ٢إٔ اٯ ١ٜؽاطب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ط َو ِهَّلِل ْل َو ْل ُ َو َو ْل َو ص
ٚؽاطب إػًٌُ ط َو ْل ُ َو ُكل ُ ْلم ص.
يكس نإ ايػؿٗاٜ ٤عٗط ٕٚإغتػطابِٗ َٔ تػٝرل إػًٌُ يكبًتِٗ ،بُٓٝا
دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتددل عٔ إْكطاع سذ ١أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ بتٛد٘
إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ،ؾ٬بس َٔ ز٫٫ت َٓٗا إٔ تٛد٘ إػًٌُ ايعاّ
بت اٱْاع ٚاٱتؿام عً ٢اؿهِ ٚايطنا ٚايكب ٍٛبإؽاش
اٍ ايبٝت اؿطاّ ٜح
ايبٝت اؿطاّ قبً.١
ٚتٓٗ ٢اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عٔ ايتؿطٜط ٗ ا٭سهاّ ايؿطعٚ ، ١ٝتبٌ إٔ
اـ٬ف باب يؿُات ١ا٭عساٚ ٤إستذادِٗ  َٔٚاٯٜات ايٛاقع ١ٝٱعذاظ
ايكطإٓ ٚقش ١إخباض ٙبايػٝب ٚقطعت ٚسس ٠إػًٌُ ٗ قبًتِٗ اٍ ضٜب
ٚايؿو ٚبعجت اـٛف ٚايؿعع ٗ قًٛب ايهاؾط ٫ٚ ٜٔعدل ٠بايؿاش ايٓازض
ٚايعامل يٓؿػ٘ ٚيػرل ٙ٭ْ٘ مل ٜػتٓس عً ٢بطٖإ أ ٚزي ،ٌٝؾاؿػس ٜعُٞ
بكرلت٘ٚ ،شنط إُاّ ايٓعَُ ٗ ١ػأي ١ايكبً ١آٚ ١ٜبؿاضٚ ٠دعا ٤زْ ٟٛٝعادٌ،
 ٗٚاٯ ١ٜإخباض بإٔ سػٔ اٱَتجاٍ ٗ ايكبً ١باب هلل زا. ١ٜ
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛنٝس أَط ايكبًٚ ،١يع ّٚتٛد٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ق٬ت٘.
ايجاْ :١ٝإنطاّ ايبٝت اؿطاّ بإغتكباٍ إػًٌُ ٚإػًُات ي٘ ٗ ايك.٠٬
ايجايج :١بؿاض ٠ا٭َٔ ٚإغتساَ ١بكا ٤إػذس اؿطاّ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ، ١قاٍ

ا َو أَو ْل ًالل ص(.)1
تعاٍط َو ِهَّلِل ْلذ َو َوع ْل َول ْلا َو ْل َو َو َو َو ًال اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايطابع :١بٝإ ايعً ١إتعسز ٠يًتش ٍٛإٍ ايبٝت اؿطاّ َٔٚ ،ؾهٌ اهلل عع
ٚدٌ إٔ ٜبٌ يًُػًٌُ عً ١اؿهِ ٚايٓػذ.
()1غٛض ٠ايبكط.125 ٠
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اـاَػ : ١إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜساؾع عٔ إػًٌُّٓٚ ،ع ايٓاؽ َٔ
اٱستذاز عً.ِٗٝ
ايػازغ :١إعاْ ١إػًٌُ ٗ َعطؾ ١ايٓاؽ ٚتكػ ُِٗٝإٍ ظإٌ ٚغرل
ظإٌ.

ا ص(، ) 1
ايػابع :١اٯَ ١ٜكسام يكٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ٱخباضٖا عٔ ؾٛظ إػًٌُ بتُاّ ايٓعُٚ ،١ايصٜ ٟتذً ٢بتهاٌَ أسهاّ

ايؿطٜعٚ ١إٖتسا ٤إػًٌُ يٲَتجاٍ ي٘ ا.
ايجآَ :١زع ٠ٛإػًٌُ ٱغتبام اـرلات ٚقكس اشلساٚ ،١ٜاٱَتٓاع عٔ
اٱخت٬ف ٚايؿطقَٛ ٗ ١نٛع ايكبً.١
ايتاغع :١تطؾض ُاّ ايٓعُ ١عٔ خؿ ١ٝاهلل ٚاـٛف َٓ٘ تعاٍ.

اآلية لطف

َع َا ٗ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ َٔ ١ٝإؿك ١ؾإٕ نٌ ؾطز َٓٗا يطـ َتذسز
غًٌُ ٚ ،تذلؾض عٓ٘ إٓاؾع يًشٚ ٞإٝت ٗٚ ،ايسْٝا ٚاٯخطٚ ،٠ؼٌٜٛ
بامل
ايكبً ١تهًٝـ بايصات ٚايعطضٕ ،ا ؾ َٔ ٘ٝتػٝرل ٚقطف يًُػًٌُ عٔ ايكبً١
اييت ناْٛا عًٗٝاٚ ،اييت ًٜتك ٕٛبٗا َع ؾطط َٔ أٌٖ ايهتاب  ِٖٚايٛٗٝز،
ٚيصا دا ٤ا٭َط اٱشل ،ٞيًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ خاق،١

ٚيًُػًٌُ عاَ ٗ ١شات اٯٚ ١ٜؼ ٌٜٛقبً ١إػًٌُ يطـ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ يطـ خام بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕا ؾَٔ ٘ٝ
تٛنٝس ْبٛت٘ َٛٚاؾك ١ايتش ٌٜٛيكؿات٘ اييت عٓس أٌٖ ايهتاب.
ايجاْ :ٞبٝإ قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚإٔ ايتؿطٜع اٱغ َٞ٬تٓع َٔ ٌٜعٓس اهلل
عع ٚدٌ.
ايجايح :تٛد٘ ا٭َط اٱشل ٞبتش ٌٜٛايكبً ١إٍ إػًٌُ ٚإػًُات بكٝػ١
خطاب اجملُٛع اٱغتػطاق ٞٱعاْتِٗ عً ٢اٱَتجاٍٚ ،عكُتِٗ َٔ ايؿو
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ٚايطٜبٚ ،اٱْكات ٭قٛاٍ ايػؿٗا.٤
ايطابع :اٯ ١ٜيطـ بأٌٖ ايهتاب ٭ْٗا َٔ إكازٜل اـاضد ١ٝعً ٢قسم
ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕٛاؾكتٗا يعَ٬ات ْبٛت٘ اييت ٜتٛاضثْٗٛا.
اـاَؼ ٗ :اٯ ١ٜزع ٠ٛٱتباع ْٚكط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ا ْل َول َو ِهَّلِلالَّن
ٚغًِ ٚاٱْكٝاز يٮٚاَط اٱشلْ ١ٝعيت بٛاغطت٘ ،قاٍ تعاٍط َو َو أَو ْل َو
ُ َو ِّل ًال َو َول ِهَّلِلذ ًال ص (.)1

إفاضات اآلية

َٔ ر قا٥ل ايكطإٓ أْ٘ ًٜبؼ إسضنات ايعكً ١ٝيباؽ احملػٛغات ،ؾذا٤
ؼ ٌٜٛايكبً ١آٖ ٗ ١ٜسا ١ٜإػًٌُ إٍ ايكطاط إػتكٚ ،ِٝتسٍ ايعٓا١ٜ
بتش ٌٜٛايكبً ١بهجط ٠اٯٜات اـاق ١ب٘ َٚهاَٗٓٝا ايكسغ ١ٝعً ٢يع ّٚتكٝس
إػًٌُ بايكّٚ ٠٬هٔ إٔ ْ٪غؼ قاعس ٠نً ٗ ١ٝإكاّ  ٖٞٚإٔ

ايتٛنٝس

عً ٢ايؿطط تٛنٝس يًُؿطٚط يًُ٬ظَ ١بُٗٓٝا.
ٚدا ٤ؼ ٌٜٛايكبً ١ضٓ ١بإػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّٚ ،اهلل عع ٚدٌ َٓعٙ
عٔ ايعًِ ٚيهٔ ايػؿٗآٜ ٤هط ٕٚعً ٢إػًٌُ َا ٖ ٛضٓ ١شلِ ٚيػرلِٖ

قاٍ تعاٍطاِهَّلِل ُك ٍّ ِهَّلِل ْل َو ٌر ُه َو ُ َو اِّل َو ص( ، )2يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًِ ٜٔ
بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٓع اؿذب عٔ عٚ ،ِْٗٛٝإظاس ١ايػُ ١عٔ
قسٚضِٖٚ ،بعح ا٭ٌَ ٗ ْؿٛغِٗ يبًٛؽ ايػاٜات اؿُٝس ٠ايبعٝسٚ ٠ايكطٜب،١
ٚؾ ٘ٝعع شلِ ٚإغتك ٍ٬عٔ إًٌ ٚايطٛا٥ـ ا٭خط َٔ ٣إًبٌ إْٗا بسا١ٜ
غٝاز ٠أسهاّ اٱغ ٗ ّ٬ا٭ضض ،دا ٤إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ أّاضٚ ٠ؾاٖساّ
عًٗٝا.
 ٗٚاٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًٌُ يٲضتكا ٤إٍ َٓعي ١ايعًُا ٤بػ٬ح اـؿَٔ ١ٝ

()1غٛض ٠اٱغطا.105 ٤
()2غٛض ٠ايبكط.148 ٠
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َّللا ِهَّلِل ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِلد ِهَّلِل ْلا ُع َو َو ُء ص ( ،)1يس٫ي ١اـؿَ٘ٓ ١ٝ
اهلل ،قاٍ غبشاْ٘ ط ِهَّلِل َّنل َو َو ْل َو َّن َو
تعاٍ عًَ ٢عطؾت٘ ٚٚدٛب عبازت٘ ٚتععَ ِٝكاّ ايطبٛبٚ ١ٝضدا ٤ضٓ ١اهلل
ٚاٱْكطاع إي ٘ٝبايتٛنٌ ٚاٱغتذاض. ٠
 َٔٚاٯٜات تأزٜب ٚتأزب إػًِ ٗ َطاتب اـؿ َٔ ١ٝاهلل عً ٢مٛ

َتذسز َٚتهطض نٌ  ّٜٛإش ٜكطأ عً ٢م ٛايٛدٛب ايعٝين ٗ ايك ٠٬ط ِهَّلِل َّن َو
ا َو ِهَّلِلع ُ ص( ،)2يبٝإ إٔ اـؿ َ٘ٓ ١ٝغبشاْ٘ ٫بس ٚإٔ تتذً٢
َول ْلع ُ ُد َو ِهَّلِل َّن َو َول ْل
بايتكٚ ٣ٛايك٬حّْٗٚ ،ا إغتكباٍ ايبٝت اؿطا ّ ٚعسّ اـٛف َٔ ايعإٌ
ٚأٌٖ اؾساٍ ٚايؿو.

الصلة بني أول وآخز اآلية
إبتسأت اٯ ١ٜبا٭َط اـام يًٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّٚ ،بكٝػ ١اٱط٬م إهاْٚ ٞايعَاْ ،ٞثِ دا ٤ا٭َط
إٍ إػًٌُ بصات إٛنٛع ٚاؿوّٚ ،تًو آ ٗ ١ٜإعذاظ ايكطإٓ ،ؾا٭قٌ
ٗ اـطاب إٛد٘ إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إضاز ٠عُّٛ

إػًٌُ َٓ٘ إَ ٫ع ايسي ٌٝعً ٢ايتكٝٝس ٚاـكٛم ،ؾتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ
باـطاب اـام ٚايعاّ ٗ اٯٚ ١ٜؾ:٘ٝ
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚا٭َط إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أ ّ٫ٚخّ
ْعٍ ا٭َط إٍ إػًٌُ.
ايجاْ :ٞتٛنٝس ؼ ٌٜٛايكبًٕ ١ا ٗ ايتهطاض ٚاٱعاز َٔ ٠اٱؾاز.٠
ايجايح :بٝإ أَُٖٛ ١ٝنٛع ٚأسهاّ ايكبً.١
ايطابع :دا٤ت اٯٕٓ ١ٜع إستذاز أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ عً ٢إػًٌُ ٗ
ؼ ٌٜٛايكبًٚ ،١تعسز ا٭َط ٗ اٯٚ ١ٜقا َٔ ١ٜإستر ادِٗ َٓٚع َٔ إػايط١
ٚإثاض ٠أغباب ايؿو ٚايطٜب.
()1غٛض ٠ؾاطط .28
()2ؽٚض ٠ايؿاؼ.5 ١
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اـاَؼ :دا ٤اـطاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
تعاٍ ( َٔٚسٝح خطدت )  ،أَا اـطاب ٚا٭َط يًُػًٌُ ؾذا٤

بكٛي٘
قٛي٘
ب

تعاٍط َو َو ْل ُ َو ُكل ُ ْلم َو َو اُّج ص ٚبُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َطًل ،ؾايجاْ ٞأعِ
َٔ ا٭ ٗ ٍٚاحملٌ ٚاؾٗ.١
ايػازؽ ٕ :ا دا٤ت اٯٜات ايػابك ١باٱستذاز عً ٢ايػؿٗا ٤ايصٜٔ
أْهطٚا عً ٢إػًٌُ ؼ ٌٜٛايكبً ١إٍ ايبٝت اؿطاّ بإٔايػُاٚات ٚا٭ضض

ًَو هلل عع ٚدٌ ط ِهَّلِل َّن ِهَّلِل ْلا َو ْل ِهَّلِل ُق َو ْلا َو ْلغ ِهَّلِل ُ ص( ، )1تهُٓت ٖص ٙاٯ ١ٜتٛنٝس
تٛد٘ أٌٖ إؿطم ٚإػطب إٍ ايبٝت احلضاّ ٗ ايكٚ ،٠٬تؿٝس ايٗ ّ٬طاِهَّلِل َو يَّن
ا َو َو ْل ُك ْلم ُ َّن ٌر ص ز٫٫ت ٚٚد ٙٛا :
َو ُك َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ا٭ :ٍٚيبٝإ إٓاؾع ايعكا٥س ١ٜايعع ١ُٝاييت تكاسب ؼ ٌٜٛايكبً،١

ٚتذلؾض عٓ٘ٚ ،دا ٤يؿغ ايٓاؽ عاَاّ ٜؿٌُ أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ ؾًِ تكٌ
اٯ ( ١ٜيٜ ٬٦ه ٕٛيًػؿٗا ٤عًٝهِ سذ )١بًشاظ ٚضٚز اٱخباض عٔ إْهاضِٖ
ؼ ٌٜٛايكبً ٫ٚ ،١بًؿغ أٌٖ ايهتاب ايص ٜٔأخدلت ٖص ٙاٯٜات بأِْٗ ٜعًُٕٛ

إٔ ؼ ٌٜٛايكبً ١سل يكٛي٘ تعاٍ غكٛم ايكبً ١ط َو ِهَّلِل َّن اَّن ِهَّلِلذ َو أ ُ ُ
اَو َو ْلع َو ُ َو أَو َّنل ُ ْلا َو ُّجق ِهَّلِل ْل َو ِّل ِهَّلِل ْلمص (.)2

ْلا ِهَّلِلك َو َو

ايجاْ :ٞتطغٝب إػًٌُ باٱَتجاٍ يٮَط اٱشل.ٞ
ايجايح :بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ بآٜات ايكطإٓٚ ،دعًٗا
ٚاق ١ٝشلِ َٔ ايهٝس ٚا٭ش.٣
ايطابع  :شنط َكسام خاضد ٞيكٛي٘ تعاٍ

آ َو ُل ص(.)3

َّللا ُ َود ِهَّلِل ُع َو ْل اَّن ِهَّلِلذ َو
ط ِهَّلِل َّن َّن َو

اـاَؼ :اٱخباض عٔ سكٝكٚ ١أَط َذلؾض عٔ ؼ ٌٜٛايكبً،١
()1اٯ.142 ١ٜ
()2اٯ.144 ١ٜ
()3غٛض ٠اؿر .38

يٝهٕٛ
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إعٓ ٢أعِ َٔ ايعً ،١بٌ ٖ ٛضؾش َٔ ١ضؾشات

ايؿهٌ اٱشل ٞعً٢

إػًٌُٚ ،قٝؼ إق٬سِٗ.
ايػازؽ :دا٤ت ايَ ّ٬عٓ َٔ(٢أدٌ) قاٍ ايعذاز:
تٳػٵُٳعٴ يًذٳطٵع إشا اؽ##تٴشٹرلا
يًِ###ا ٗ ٤أز ٚ###اؾٗا خٳطٜطا
ايػابع  :تأت ٞايّ٬

() 1

َعٓ ٢اٍؽ ضض احملض ٗ ايؿعٌ ،م ٛقٛي٘

تعاٍط َو ْلا َو َوق َو ُ آ ُ ِهَّلِل ْل َو ْل َو اِهَّلِل َو ُك َو اَو ُ ْلم َو ُد ًال

َو َو َوز ًالل ص (.)2

ايجأَ :سح إػًٌُ عً ٢اٱَتجاٍ يٮَط اٱشل ٞبايتٛد٘ إٍ ايبٝت
اؿطاّ ،نٜ ٫ ٬ٝك ٍٛؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب ي ٛؽًـإػًُ ٕٛعٔ اٱَتجاٍ،
أْ٘ ي ٛىإ َٔ عٓس اهلل ٕا ؽًؿٛا عٓ٘ ؾتهَٓ ٕٛاغب ١يًتؿهٝو بايتٓع ،ٌٜيصا
أقاب ايػؿٗا ٤ايؿعع َٔ َبازض ٠إػًٌُ يٲَتجاٍ ٭َط اهلل بإغتكباٍ ايبٝت،
ٚدا ٤اٱغتجٓا ٤غكٛم ايص ٜٔظًُٛا َع إؾتكازِٖ يًشذ ١يًتبا ٜٔبٌ
ايعًِ ٚاؿذٚ ، ١يهٔ اٯ ١ٜتسٍ عً ٢إغتُطاض دساشلِ ٚؾهِٗ،

َٔٚ

ا َو َو الَّن ُه ْلم
ا َو قُ ُ ا ُّج
ايؿٛاٖس عًَ ٘ٝا ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َو
ا َوف َو ُء ِهَّلِل ْل ا َّنل ِهَّلِل
َو ْل قِهَّلِل ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم اَّن ِهَّلِلي َوك ُل َو َو ْل َو ص(.)3
ٚوتٌُ ايعًِ ٗ اٯٚ ١ٜدٌٗ:

ا٭ :ٍٚإضاز ٠اٱط٬م إٛنٛعَٚ ،ٞا ٚضز ٗ ايعًِ ٗ باب ايعكا٥س
ٚإعاَ٬ت ٚا٭سهاّ.
اْ : ٞإككٛز ايعًِ غكٛم ايكبًٚ ١إْهاض تطى إػًٌُ ٱغتكباٍ
ايح
بٝت إكسؽ.
ٚايكسض إتٝكٔ َٔ اؿذ ٗ ١إكاّ َا ٖ ٛخام بتش ٍٛإػًٌُ إٍ
(ْٗ)1ط ٠ايًػ.253/2 ١
()2غٛض ٠ايككل .8
()3غٛض ٠ايبكط.142 ٠
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ايبٝت اؿطاّ ٖا ٜسٍ عً ٢إضاز ٠ايعًِ غكٛم اٱْهاض ٚاؾساٍ ٗ ؼٍٛ
إػًٌُ ٗ قبًتَِٗٚ ،ا ٬ٜق َٔ ْ٘ٛا٭شْ ،٣عِ َا ٚضز َٔ ايٛعٝس يًصٜٔ

ِهَّلِل ْل َو َوذ ِهَّلِل

ظًُٛا َطًكاّ ٜؿٌُ ٖ ٤٫٪نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ْل ٌر اِهَّلِل َّن ِهَّلِلذ َو َوظ َو ُ
َو ْل ٍةم أَواِهَّلِل ٍةمص (ٚ ، )1وتٌُ اٱَتجاٍ ٗ قٛي٘ تعاٍ(إ ٫ايص ٜٔظًُٛا) ٚدٌٗ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ إغتجٓاَ ٤تكٌ.

ايجاْ :ٞإْ٘ إغتجٓآَ ٤كطع نكٛي٘ تعاٍ ط َو اَو ُ ْلم ِهَّلِل ِهَّلِل ِهَّلِلم ْل ِهَّلِل ْل ٍةم ِهَّلِل ْل َو َّن ِهَّلِل ُع َو ِهَّلِلالَّن
ا َّنظ َّن ص(.)2
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭ٚ ،ٍٚإطاز ايص ٜٔىؿ ٕٛايبؿاضات بايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا ٜتكـ ب٘ َٔ ايتش ٗ ٍٛايكبً ١إٍ ايبٝت اؿطاّ.
 َٔٚاٯٜات تعكب ايعدط عٔ اـٛف َٔ ايهؿاض ٚايعإٌ بعس شنطِٖ،
ٚف ٤ٞا٭َط اٱشل ٞإٍ إػًٌُ باـؿٚ ،َ٘ٓ ١ٝؾْ ٘ٝهت ١عكا٥س ٖٞٚ ١ٜإٔ
ْاقل ٫بس ٚإٔ ىؿ ٢اـايل
اـؿ٬َ ١ٝظَ ١يعامل اٱَهإٚ ،إٔ إدًٛم ٚاٍ
ايكازض عً ٢نٌ ؾٚ ٤ٞدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜٱؾاز٠

سك ٍٛاـؿ ١ٝاـاق١

ٚايعاَ َٔ ١اهلل عع ٚدٌ ،أَا اـاق ١ؾٗ ٞإتعًك ١بايؿدل ايٛاسس َٔ
املغًٌُ ٚإَتْ ٤٬ؿػ٘ باـٛف ٚايطٖب َٔ ١اهللٚ ،اؿطم عً ٢أزا٤
ايٛظا٥ـ ايعبازٚ ،١ٜأَا ايعاَ ١ؾٗ ٛخؿ ١ٝإػًٌُ ٚإػًُات نأَٚ ١اسس٠
َٔ اهلل عع ٚدٌ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ

ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل

اص( َٔٚ ، )3خؿ ١ٝإػًٌُ هلل إؽاشِٖ ايبٝت احلضاّ قبً. ١
اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

ٚدا ٤قٛي٘ تعاٍ ط َو ِهَّلِلأل ُ ِهَّلِل َّنم ل ْلِهَّلِلع َو ِهَّلِلي َو َو ْل ُك ْلمص يتٛنٝس سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ؼٌٜٛ
ايكبًْ ١عُٚ ١خرل قضْٚ ،ؿع َتكٌ ،ؾُٔ اٱعذاظ ٗ ايتهايٝـ ٚاـؿ١ٝ

َٔ اهلل ٚدٛز إٓاؾع ايهجرل ٠إتكًٜٚ ١ه ٕٛإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َكسَ١
()1غٛض ٠ايعخطف.65
()2غٛض ٠ايٓذِ .28
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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يٓعِ َتعسز ٠نجرل ٠عً ٢إػًٌُ .
ؾُٔ ْعِ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إ ٌَٓ٪تطؾض ايٓعِ عٔ اٱَتجاٍ ٕا ٖٛ

ْعُ ،١يٝهَ َٔ ٕٛعاْ ٞاي ٗ ّ٬ط َو ِهَّلِلأل ُ ِهَّلِل َّنم ل ْلِهَّلِلع َو ِهَّلِلي َو َو ْل ُك ْلمص  ّ٫ن ٞنُا ٗ قٛي٘
تعاٍطاِهَّلِل ُل َو ِّل َو اَو ُك ْلمص(ٚ ، )1نصا اي ٗ ّ٬يعًهِ تٗتسٚ ،ٕٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢تعسز
ايٓعِ اٱشل ١ٝعً ٢إػًٌُٚ ،اٍ ْعِ اييت تتؿطع ٚتذلؾض عٔ ٖص ٙايٓعِ
ٚا٭ٚاَطٚ ،يٝه ٕٛإَتجاٍ إػًٌُ ٗ ؼ ٌٜٛايكبً َٔ ١عَُٛات قٛي٘

تعاٍطاَو ِهَّلِل ْل

َو َوك ْل ُ ْلم ألَو ِهَّلِلز َود َّنل ُك ْلمص(.)2

التفسري الذاتي

مل ٜطز يؿغ (خطدت ) ٗ ايكطإٓ إٖ ٗ ٫ص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك،١
ٚنُٖ٬ا خطاب َٔ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب َضَس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚبكٝػ ١ا٭َط ٚخكٛم َٛنٛع ايكبًٚ ،١ؾ ٘ٝتأغٝؼ ؿهِ ؾطعٚ ٞتجبٝت٘
ي ّٛٝايكٝاَٚ ،١بٝإ ْهت ١عكا٥س ٖٞٚ ١ٜإٔ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٜتًك ٢ايتهايٝـ َٔ عٓس اهلل ٚ ،أ ْ٘ ّتجٌ يٮَط اٱشل ٞيٝه ٕٛأغ٠ٛ

يًُػًٌُ ٚمل ٜطز يؿغط َو َو ْلي ُ َو ُكل ُ ْلم َو َو اُّج

ُ ُ َوه ُك ْلم َو ْل َو ُص ،إ ٗ ٫آٜتٌ

َٔ ايكطإٜٓٚ ،تكؿإ بأَٛض:

ا٭ :ٍٚنُٖ٬ا ٗ غٛض ٠ايبكط.)3(٠
ايجاْ :ٞقٝػ ١ا٭َط ايص ٟوٌُ عً ٢ايٛدٛب.
ايجايح :إضاز ٠إػًٌُ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابع :تعًل َٛنٛع اٯٜتٌ بكبً ١إػًٌُ ٚؼًٜٗٛا إٍ ايبٝت اؿطاّ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١ايتصنرلٚٚ ،ا ٚاؾُاع(ٗ ١ؾٛيٛا) يػًب ١ايتصنرلَ ،ع

إضاز ٠عُ ّٛإػًٌُ ٚإػًُات ٖٛٚ ،إتبازض َٔ ايًؿغ ٚايتبازض ع١َ٬
()1غٛض ٠اؿر .5
()2غٛض ٠إبطاٖ.7 ِٝ
()3أْعط اٯ.144١ٜ
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اؿكٝكٚ ،١يعَُٛات اـطاب ايكطآْٚ ،ٞأسهاّ ايتهًٝـ اييت تؿٌُ ايطداٍ
ٚايٓػاٚٚ ،٤ضز يؿغ (ؾطط) ٗ ايكطإٓ ٔؼ َطاتٚ ،ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚنٌ ٖص ٙا٭يؿاظ غكٛم ايبٝت اؿطاّ.
ايجاْ :١ٝإضاز ٠تٛد٘ إػًٌُ ي٘ ٗ ايك.٠٬

ايجايج :١فٖ ٤ٞص ٙاٯٜات َتذاٚضات ٗ غٛض ٠ايبكط.)1(٠

ايطابع : ١دا٤ت ٖص ٙا٭يؿاظ اـُػ ٗ ١ث٬خ آٜاتٚ ،دا٤ت نًُ١

(اؿذ )١أضبع َطات ٗ ايكطإٓ  ،قاٍ تعاٍط َوَول أَو ْل َو ا ُ َول َو اَو ُك ْلم أَو ْل َو ا ُ ُك ْلم الَو ُ َّن َو
َو ْل َول َول َو َو ْل َول ُك ْلمص(.)2
ٚإطاز َٔ اؿذ ١أع ٙ٬اـكٚ ١َٛاٱستذاز يتذً ٞاؿل ٚايدلٖإ
ٚقسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ ٜ ٫ؿعٌ إَ ٫ا ٜأَط ٙاهلل عع
ٚدٌ ب٘ٚ ،٭ٕ ايهؿاض قاضٚا قذٛدٌ ،ؾٝكبض ا ٱستذاز ٚاؾساٍ َِٓٗ

ا َو َو ْل ُك ْلم
غايب ١بإْتؿا ٤إٛنٛعٚ ،نصا بايٓػب ١يكٛي٘ تعاٍ طاِهَّلِل َو يَّن َو ُك َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ُ َّن ٌر ِهَّلِلالَّن اَّن ِهَّلِلذ َو َوظ َو ُ ص  ،أ ٟإٔ إستذادِٗ َٔ َكازٜل ظًُِٗ ٭ْؿػِٗ،

ٚغع ِٗٝيٲنطاض بإػًٌُٚ،دا ٤ا٭َط اٱشل ٞيًُػًٌُ باـؿ َ٘ٓ ١ٝيٌٓٝ

ا َو ُ َو َو ْل َو َّن
َّللاَو َو َو َّن ِهَّلِلق ِهَّلِل
َّللا َو َو ُ
إط اتب ايعاي ٗ ١ٝاؾٓ ،١قاٍ تعاٍ ط َو َو ْل ُ ِهَّلِل ْلع َّن َو
َوؤ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو ُه ْلم ْلا َوف ِهَّلِل ُز َو ص (.)3
ٚٚضز يؿغ (ؾ ٬ؽؿٚ ِٖٛأخؿَ ) ْٞٛطتٌ ٗ ايكطإٓ ( ،)4إش داَ ٤ط٠

أخطَ ٣ا ٜسٍ ٗ َؿٗ َ٘ٛعً ٢ايبؿاض ٠يًُػًٌُ بايػٚ ١َ٬ا٭َٔ َٔايهؿاض
ٚأشاِٖ قاٍ تعاٍ

ِهَّلِلا اَّن ِهَّلِلذ َو َوك َوف ُ
ط ْلا َو ْل َوم َو َو

ِهَّلِل ْل ِهَّلِلد لِهَّلِل ُك ْلم َويَو َو ْل َو ْل ُه ْلم

َو ْل َو ْل لِهَّلِليص(ٚ ، )5غٛض ٠إا٥س ٠آخط غٛض ايكطإٓ ْعٚ ،ّ٫ٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢عذع

( )1أْعط غٛض ٠ايبكط ٠اٯٜات.144،149،150
()2غٛض ٠ايؿٛض.15 ٣
( )3غٛض ٠ايٓٛض .52
( )4أْعط غٛض ٠إا٥س.3٠
( )5غٛض ٠إا٥س.3 ٠
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ايهؿاض عٔ اٱنطاض بإػًٌُ غكٛم ؼ ٌٜٛايكبً ١إٍ ايبٝتاؿطاّٚ ،قس
دا ٤شنط ُاّ ايٓعُ ٗ ١ايكطإٓ عًٜٛ ٢غـ عً ٘ٝايػّ٬

ٚآٍ ٜعكٛب (،)1

ٚعً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ تعاٍ ط َو ُ ِهَّلِل َّنم ل ْلِهَّلِلع َو َو ُ َو َو ْل َو
ا َو قِهَّلِل ًال ص(.)2
َو َو ْل ِهَّلِلد َو َو صِهَّلِل َو ًال ُ ْل

ٚأختتُت اٯ ١ٜأع ٙ٬باٱخباض عٔ ٖسا ١ٜايٓيبقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚأَت٘ إٍ غبٌ ا يٓذاح ٚايؿ٬ح ٚايتٛؾٝل ،بُٓٝا أختتُت اٯ ١ٜقٌ
ايبشح بكٛي٘ تعاٍ(يعًهِ تٗتسٚ )ٕٚتتذً ٗ ٢إكاضْ ١بُٗٓٝا َعاْ ٞإنطاّ
اهلل عع ٚدٌ يطغٛي٘ٚ ،زع ٠ٛإػًٌُ يٲدتٗاز ٗ ايعبازٚ ٠اٱقتسا ٤بػٓت٘
ايؿطٜؿ.١

هن غايات اآلية

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚؼ ٌٜٛقبً ١إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايجاْ :١ٝتٛنٝس اـطاب ٚا٭َط بٓػذ ايكبً ١بإدتُاع ا٭َط اـام إٍ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايعاّ إٍ إػًٌُ.
ايجايج : ١إؼاز َهاٌَ اـطاب اـام ٚايعاّ غكٛم ايتٛد٘ إٍ
ايبٝت اؿطاّ.
ايطابع :١ؼ ٌٜٛايكبً ١إٍ ايبٝت اؿطاّ ْعُ ١عً ٢إػًٌُٚ ،خرل قض.
اـاَػ ٗ : ١ؼ ٌٜٛايكبً ١غ َٔ ١َ٬إستذاز أٌٖ ايهتاب ٚايٓاؽ
ْٝعاّ.
ايػازغ : ١تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٚ ،ٜٔظٜازَ ٠عطؾتِٗ بأسٛاٍ ايٓاؽ
َٚطاتبِٗ ٚإٔ ايعإٌ  ٫عدل ٠ٱستذادِٗ ٚدساشلِ.

( )1أْعط غٛضٜٛ ٠غـ.
( )2غٛض ٠ايؿتض .2
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ض ُّج ُك ْلم ِهَّلِلالَّن أَو ًالذ ص( ،)1بًشاظ
ايػابع :١اٯَ َٔ ١ٜكازٜل قٛي٘ تعاٍطاَو ْل َو ُ
غًل باب اٱستذاز ٚاؿذ َٔ ١ايٓاؽ ٗ إكاّ ٭ٕ ؼ ٌٜٛايكبًَٛ ١اؾل

يعَ٬ات ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إصنٛض ٗ ٠ايهتب

ايػُا.١ٜٚ
ايجآَ :١ظدط إػًٌُ عٔ اـؿٚ ١ٝاـٛف َٔ ايعإٌ.
ايتاغع :١تٛد٘ ا٭َط اٱشل ٞإٍ إػًٌُ يًذٚف َٓ٘ٚ ،اٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ
ٚإدتٓاب َعاقٚ ،٘ٝؾ ٘ٝخرل ايسْٝا ٚاٯخط ، ٠ؾؿ ٞخؿ ١ٝاهلل ايػٗ ١َ٬
ايٓؿأتٌ ٗٚ ،اـؿ َٔ ١ٝايعإٌ اـػاضٚ ٠اـع ٟؾٗٝا.
ايعاؾط :٠إختتاّ اٯَ ١ٜا هعٌ إػًٌُ ٜبصي ٕٛايٛغع ٗ طاع ١اهلل،
ٚاٱخ٬م ٗ عبازت٘.

التفسري
-1

 ٚدا٤ت غبع نًُات ٗ أٖ ٍٚص ٙاٯ ١ٜته##طاضاّ يٰ ١ٜاييت غبكتٗا

ٗ َٛنٛعٗاٚ ،ايكسض ا٭ َٔ ٍٚأيؿاظٗا َٚهاٌَ ايتؿطٜع ٚا٭سهاّ ٖا
ٜعين ٚدٛز أ غطاض عكا٥سَٛ ٗ ١ٜنٛع ايكبًٚ ،١شخا٥ط َهٓ ١ْٛتٓؿع عُّٛ
إػًٌُ يٝؼ ؾكط ٗ عبازاتِٗ بٌ َطًل ؾ ِْٗٚ٪ايسْٚ ،١ٜٛٝعامل اؾعاٗ ٤
اٯخط.٠
ٖ ٗٚصا ايتهطاض ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ أُٖ ١ٝسهِ ايكبً ١تجبٝت حلنِ ايٓػذ ؾٗٝا .
ايجاَْٛ :ٞنٛع ١ٝإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايجايح :إؼاز ايًؿغ ٚإعٓ ٗ ٢اٯٜتٌ ٚدا ٤ايتهطاض يًتأنٝس.
ايطابع :إؼاز ايًؿغ َع تعسز إعٓٚ ٢إهُ ٕٛبًشاظ َٓاغب ١ايٓع.ٍٚ
اـاَؼ :دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١غكٛم اٱْكطاف عٔ بٝت إكسؽ،
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜاٱْكطاف إٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ أَ ٟهإ َٔ ا٭ضض.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
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ٗ اٯ ١ٜإ ٍ داْب ايٓػذ ايتػٝرل اٱغ#تكٖ ٗ ٍ٬صا إٓػو

،

ٚايطدٛع إ ٍ ا٭قٌ ايص ٟعً ٘ٝا٭ْبٝا ٚ ٤تسٍ عً ٢إٔ إػًٌُ ِٖ ايصٜٔ
و ٕٛٝغٓٔ ا

٭ْبٝاٚ ٤واؾط ٕٛعًٗٝا

 َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘

َّللا َو ِهَّلِل ًالع َو الَو َو َوف َّن قُ ص(ٕ ، )1ا ٗ اٱؼاز ٗ ايكبًَٔ ١
تعاٍط َو ْل َو صِهَّلِل ُ ِهَّلِل َو ْل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
َعاْ ٞايٛسسٚ ٠اٱؼاز.
-3

اٯ ١ٜغ٬ح َٓٚاغب ١يتشكٝل ايٓكط ٚاؿػِ  ٚأزا ٤إٓاغو َع

-4

اٯ ١ٜغبب ـٝب ١ايهؿاض ٚتعط ِٗٝزضغاّ َٛٚععَٓ ٗ ١ع ١اٱغّ٬

إعطاض عٔ أٌٖ ايعٓاز ٚاؾشٛز ٚػاٚظ يتعس ،ِٜٗقاٍ تعاٍط َو ِهَّلِل َوذ َو َو َو ُ ْلم
ايَو ًال ص(.)2
ْلا َو ِهَّلِله ُ َو َوق ا ُ َو
ٚقٛت٘.
-5

ؾٗٝا زع ٠ٛشلِ يٲغٚ ّ٬إخباض عٔ ايتعاّ إػًٌُ أبسهاّ ايكبً١

عً ٢م ٛقطعٚ ٞتاّ.
 -6٭ٕ ايكبً ١دط ٣ؾٗٝا ائغذ دا ٤ايتٛنٝس يبٝإ يػ ١ايكطع ٚاؿػِ ؾ٘ٝ
ٚيتجبٝت٘ ٗ ايٓؿٛؽ ٕٓٚع ايٛغٛاؽ ٚايطٜب َٔ ١ايتػطب إٍ َٛنٛعٗا.
-7

اٯ ١ٜتأزٜب  ٚإ َتشإ يًُػًٌُ ٗ نٝؿ ١ٝاٱ غتذاب ١يًتػٝرل ٗ

إٓاغو ٚؾل ا٭ٚاَط ايكطآْ.١ٝ
ٚإبتسأت اٯ ١ٜبا٭َط إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغٌّ خطٚد٘
ٗ اٯٚ ١ٜدٖٛاّ:
ا٭ ٗ :ٍٚاٯ ١ٜسصف ٚايتكسٜط  َٔٚسٝح خطدت يًك.٠٬
ايجاْ :ٞدا ٤شنط اـطٚز عٓٛاْاّ يٲط٬م إهاْ ،ٞأَٛ ٗ ٟنع ٚبًس
هب ايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايجايح ٗ :اٯ ١ٜإؾاض ٠إٍ خطٚز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .101
()2غٛض ٠ايؿطقإ .63
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يًكتاٍ ٚايػعٚ ٚيع ّٚتعاٖس ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٗ نٌ ا٭سٛاٍ ،قاٍ

تعاٍط َو ِهَّلِل ْلذ َو َود ْل َو ِهَّلِل ْل أَوهْل ِهَّلِل َو ُ َو ِّل ُ ْلا ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو َو َوق ِهَّلِل َود اِهَّلِل ْلقِهَّلِل َو ِهَّلِل ص (.)1

 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ،١ٜنُا ٜؿٌُ ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اـطاب ايعاّ ٗ اٯ ،١ٜط َو َو ْلي ُ َو ُكل ُ ْلم
() 2
َو َو اُّج ُ ُ َوه ُك ْلم َو ْل َو ُص.

قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ْل ُ َو كل ُ ْلم َو َو اُّج
-1

ُ ُ َوه ُك ْلم َو ْل َو ُ ص

ٌٖ ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜعطـ ايعاّ عً ٢اـام ،أّ

إٔ ايٛاٚ

إغتٓ٦اؾ ،١ٝأّ أ ْٗا تٛنٝس ٚبٝإ يًعاّ بًشاظ إ اـطاب يًٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٖ ٛأ ٜهاّ يٮَ ،١ا٭ق ٖٛ ٣ٛا٭خرل ٱم ٍ٬اـطاب بعسز إهًؿٌ
إ ٍ  ّٜٛايكٝإَٓٚ ١ع ايتؿهرل ٗ تػٝرل ايكبًٚ ١عسّ ايطنا با٭قطب ٚا٭زْٗ ٢
سا٫ت ايهطٚضَ ٠ج.ّ٬
-2

يٝه ٕٛإ غتكباٍ ايهعب ١إؿطؾ ١ؾعاضاّ َٓٚػهاّ ٜػتكٌ ب٘ اٱغّ٬

ٚدعٜٓ ٫ ٤ؿو َٓ٘.
-3

إغتكباٍ ايهعبَ ١كسَ ١عكًُٝٗٚ ١ٝس ٭زا ٤ا٭َ ١ؾطٜه ١اؿر.

 -4ؾ ٘ٝزع ٠ٛٱنطاّ ايبٝت اؿطاّ ،ايص ٖٛ ٟطبٝع ٞنًٚ ،ٞيهٌ َػًِ
قػط َٔ ايؿطف ٚايعع ٚايؿإٔ ٗ َٛنٛع٘ ،ؾ ٬غطاب ١إٔ تطز ْكٛم بإ
اؿذط ا٭غٛز ؾَٛ ٘ٝاثٝل ا٭ْبٝاٚ ، ٤أخط ٣ت٪نس عً ٢إنطاّ دٗ ١ايكبً١

ا اَو َّنذِهَّلِلي ِهَّلِل َو َّنك َو ُ َو َو ًالك
َطًكاّ ،قاٍ تعاٍ ط ِهَّلِل َّن أَو َّن َو َو ْل ٍة ُ ضِهَّلِل َوع اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

ص( ،)3ؾُٔ

إغتكباٍ ٗ ايك َٔٚ ،٠٬بطنات٘ ايؿٝض ايصٜ ٟذلؾض
ٙ
َكازٜل ٚنع٘ يًٓاؽ
عٔ اٱؼاز ايعاّ ٗ إغتكباي٘.
ٚوتٌُ اـطاب أَط:ٜٔ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .121
()2غٛض ٠ايبكط.144 ٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .96
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ا٭ : ٍٚإختكام ايٓيب قُس قً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بكٝػ١

إؿطز( َٔٚسٝح خطدت ) ٜ ٫ٚؿًُ٘ اـطاب ايعاّ ايص ٟتعكب٘ (ٚسٝح َا
نٓتِ).
ايجاْ : ٞسل ٍٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ باـطاب ايعاّ
أٜهاّ ٚتكسٜطٚ :ٙسٝح َا نٓت ٜا قُس ؾٚ ٍٛدٗو ؾطط.)ٙ
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْٚ ،ٞيٝؼ ٖ َٔ ٛؼكَ ٌٝا ٖ ٛساقٌ  َٔٚاٱعذاظ
ٗ إكاّ إٔ ا٭َط اخلام دا ٤ؿاٍ اـطٚز أَا ا٭َط ايعاّ ؾًٗ ١٦ٝاٱقاَ١
ٚايه ٗ ٕٛإٛنع ٚايبًس ،ؾذا ٤اٱيتؿات ٗ دٗ ١اـطاب باـكٛم
ٚايعَُ ،ّٛع إؼاز َٛنٛع٘  ٖٛٚدٗ ١ايكبً.١

حبج علوي

ت٪نس اٯ ١ٜعً ٢يع ّٚايتٛد٘ إ ٍ ايبٝت اؿطاّ ٚظاٖطٖا ايسق ١ايعكًٗ ١ٝ

ايتٛد٘ ي٘ َٔ عُ ّٛا٭ضض  ٚيهٔ ا٭سهاّ ت٪خص ٚؾل ايسق ١ايعطؾ ١ٝإَ ٫ا
خطز بايسي ٌٝباٱناؾ ١اٍ قاعسْ ٠ؿ ٞاؿطز.
ٚقس بصٍ عًُا ٤اشلٚ ١٦ٝايطٜانٝات دٗٛزاّ َتكً ١يتشسٜس دٗ ١ايكبً١
َٚػاض اـط إٛقٌ بٌ نٌ بًس ايبٝت اؿطاّ ٚؿاظ خط ْكـ ايٓٗاض
ٚإ غتعًُٛا ايسا٥ط ٠اشلٓسٚ ١ٜزضدات اٱمطاف ٚقٓعت اٯي ١إػٓاطٝػ١ٝ
يتع ٌٝدٗ ١اؾٓٛب ٚٚنعت اؾسا ٍٚاشلٓسغ ١ٝيتشسٜسٖا

ٚ ،يهٔ تًو

ايسضاغات ٚاؿػ#ابات ظًت قاقط ٠عٔ ايسق ٗ ١تع ٌٝايكبً ١يط ٍٛإػاؾ١
بٌ ا٭َكاض إتباٚ ١ٜٓايبٝت اؿطاّ بٌ أ ٕ إتأخط ٜٔخطٓأٚا إتكسٌَ ٗ
ؼسٜس ايكبً.١
ٚاي#َٚ ّٛ#ٝع اٱ ضتك#ا ٤ايػ##طٜع ٗ عً ّٛ#ايؿًو ٚا٭ ضقاز تدلظ ٚظٝؿ١
ايعًُاٚ ٤إدتكٌ ٗ ؼسٜس دٗ ١ايكبً ١عً ٢م ٛايسق ١ايعكًٚ ١ٝي ٛبإػاٙ
اؿطّ.
يٝعٗ#ط إ عذ##اظ اٯ ٗ ١##ٜا٭َط بايتٛد ٘#إ ٍ ايهعبٚ ١ايبٝت اؿطاّ عً٢
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م ٛايهبط ٚايتُ#اّ  ٚإ ٕ نإ ٜتع##صض ن#بط٘ ٗ ايػابل ٚتؿًُ٘ قاعسْ ٠ؿٞ
اؿ#طزٚ ،قاعس ٠نٌ َا غًب اهلل عً ٘ٝؾاهلل أ ٍٚبايعصضٚ ،ؿٌُ ايؿطط ٗ
اٯ ١##ٜعً ٢اؾ##عٚ ٤إ َه#إ ؼكل اؿهِ ٚاؾٗٚ ١قاعس ٠إٝػٛض.
يصا أ قذلح قٓع دٗاظ ضازاض  ٚإ تكاٍ َع ا٭قُاض ايكٓاعّ ١ٝهٔ َٔ
قباٍ ٚقٓاع١
خ٬ي٘ ؼسٜس دٗ ١ايكبً ١يهٌ بًس ٠عً ٢م ٛايسق ١ايتاَ ٗ ١اٱغت
دٗاظ آخط ؾدك ٞقػرل أ قٌ سذُاّ َٔ اشلاتـ ايٓكاٍ ٚا٭ ٍٚإٔ ٜهٕٛ
دع٤ٶ َٓ٘ يتشسٜس ايكبً ١عٝح ّهٔ َس خط َػتك ُٖٞٚ ِٝبٌ إكًٞ
ٚايبٝت اؿطاّ ٚإ بعست إػاؾٚ ،١يَ ٛاٍ إكً ٞعٔ دٗ ١ايبٝت اؿطاّ
ؾإ اؾٗاظ ٜعط ٞإ ؾاض ٠تٓب ٘ٝغٛا ٗ ٤ابتسا ٤ايك ٠٬أ ٚأثٓاٖ٤ا.
ٚا٭ ٍٚإ خذلاع َجٌ ٖصا اؾٗاظ يتٛظٝـ ايعًِ يٮزا ٤ا٭ؾهٌ يًعبازات
ٚيًػ ٗ ١َ٬ايسٚ ٜٔايػع ٗ ٞقٓاعَ ١جٌ ٖصا اؾٗاظ ٗ ٖصا ايعَإ ٚظٝؿ١
ؾطع ٫ ١ٝتٓشكط بؿطز أ َ ٚػ ٍٚ٪ز ٕٚآخط ٚغٝشكل يٓا تٛدٗاّ قًبٝاّ باػاٙ
ايهُا٫ت اٱْػاْ ٖٛٚ ١ٝػاضٚ ٠نػبٚ ،ؾ ٘ٝغه ٚ ١ْٞإغتبؿاض بٓ ٌٝإطاز
بايتٛد٘ ا٭مت م ٛايكبًٚ ١أ زا ٤ايعبازات عًٚ ٢دٗٗا ا٭نٌُ.

ا َو َو ْل ُك ْلم ُ َّن ٌر ص
قٛي٘ تعاٍطاِهَّلِل َو يَّن َو ُك َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
-1

اٱبطاٚ ٤ايتًهأ ٗ ايتٛد٘ إ ٍ ايكبًٜ ١طبو إٜٚ ٌَٓ٪ه ٕٛباب

سلات َٔ ١اٯخط.ٜٔ
-2

بٌٖ ايهتاب ٜسٍ عً٢
إط٬م قؿ ١ايٓاؽ ٚعسّ سكط اؿذ ١ٝأ
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عُ ّٛا٭ثط ٚإ ايتٛد ٘#اؾُ#اعٞ

إ ٍ ايكبً ١نطٚضَ ٠ػتسّ ١ستّٜٛ ٢

ايكٝآََٚ ١بػط ١عً ٢نٌ ايبًسإ ٚا٭َكاض  ٚأْت تط ٣إٔ اٱخت٬ف ٗ
سهِ ٖ ٍ٬عٝس ايؿطط ٗ ساٍ سسٚث٘ هعٌٜٚعٗط ا٭َط ٚنأْ٘ خ٬ف ٚؾطق١
ٚتٓاقض ٗ ا٭سهاّ.
-3

املبازضٚ ٠إػاضع ١م ٛايكبًٜ ١كطع ايططٜل عً ٢أعسا ٤ايس.ٜٔ

 -4ايتدًـ عٔ إ غتكباٍ ايبٝت  ٤ٜٞٗ٭ٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ َاز٠
َٛٚنٛعاّ يٲستذاز ٖا ٜػبب إ ثاض ٠ايؿهٛى ٚايطٜب ٗ ايٓؿٛؽ.
-5

ٖٓاى َ٬ظَ ١بٌ قسم ايٓبٚ ٠ٛبٌ

إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ

خكٛقاّ  ٚإٔ ايٓيب ايصٜٓ ٟتػب إي ٘ٝأ ٌٖ ايهتاب ٜٚؿتدط ٕٚب٘ ٖٛٚ

إبطاٖ ٖٛ  ِٝايصٚ ٟنع قٛاعس ايبٝت اؿطاّ تٛط ١٦يٲغّ٬قاٍ تعاٍط َو ِهَّلِل ْلذ
َو ْل َو ُع ِهَّلِل ْل َو ِهَّلِله ُم ْلا َوق َو ِهَّلِل َود ِهَّلِل ْل ْلا َو ْل ِهَّلِل ص (.)1
-6

ايتٛد٘ إ ٍ ايكبً ١أَ#ط اشلٚ ٞ#ايذلزز َٔ قبٌ بعض إػًٌُ ؾطق١

غام ١٭عسا ٤اٱغ ّ٬يًٓ َٔ ٚ َ٘ٓ ٌٝأ سهاَ٘ عاَ ،١ؾايعسٜ ٚػ#تػٌ اـطأ
ايؿدك ٗ ٞايتطبٝل يًتعس ٟعً ٢ايٓٛع بػرل سل.
-7

إ غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ساد ١عكا٥سٚ ، ١ٜؾ ٘ٝضز عً ٢ايتػا ٍ٩عٔ

غبب إ غتكباٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يبٝت إكسؽ َٚتابعتِٗ
بصيو.
-8

إ ْ٘ زع ٠ٛيٲٖتُاّ اؾاز ٚايػع ٞيؿتض َه ١اٍ

شٜ ٟبك ٢أِٖ

ٚأقسؽ َٛنع عٓس إػًٌُ.
 -9سح ا جملاٖس ٜٔعً ٢بصٍ إاٍ ٚايٓؿٛؽ َٔ أدٌ ؾتض َهَٚ ١ا
سٛشلا.
-10

تجبٝت ؾطٜه ١اؿر إٍ  ّٜٛايكٝاَ ، ١٭ْ٘ بٓا ٗ ٤قطح ايس،ٜٔ

ٚتطغٝذ ٕباز ٨اٱغٚ ،ّ٬تجبٝت يًؿطا٥ض ا٭خطٚ ،٣ايططٜل إٍ ايٓذاّٜٛ ٠
()1غٛض ٠ايبكط.127 ٠
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ايكٝاَ ٖٛٚ ،١سذ ١عً ٢ائاؽ ،قاٍ تعاٍط َو ِهَّلِل ْل َو ُ َّن ُ َول آ َو ْل َول َوه ِهَّلِل ْل َو ِهَّلِله َوم َو َو
َوق ْل ِهَّلِل ِهَّلِل ص(.)1
ٚقس دا٤ت سذ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

عً ٢ايٓاؽ

ْٝعاّ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبًؿغ (ايٓاؽ) ٱضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ ٚسل ٍٛإؿطنٌ ٚ ،قس
ٜك ٍٛبعض أٌٖ ايهتاب إٔ إصنٛض ٗ ايتٛضاٜ ٠تذ ش ايهعب ١قبً ١يٖ٘ٚ ،صا
ايٓيب ٜتٛد٘ إٍ بٝت إكسؽ أٜ ٚكٛي ٕٛنٝـ ىايـ ؾطٜعتٓا ٜ ٖٛٚتٛد٘ إٍ
فِْٗ ٜتٛدٗ ٕٛباٍيٚ ّٛنٝـ إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل
قبًتٓا ،أَا إؿطن ٕٛا
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ١ًَ ٢إبطاٖٜٚ ِٝذلى قبٌٚ ٠ايبٝت ايص ٟتعاٖس ،ٙؾذا٤
إغتكباٍ ايبٝت َٓعاّ يًذساٍ ٚاٱستذاز ٚتٛد ٘ٝايً ّٛيًُػًٌُٚ ،ضَا قاٍ
بعض أٌٖ ايهتاب إْا ْتبع ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إشا عاز إٍ
إغتكباٍ بٝت إكسؽ ؾذا٤ت اٯ ١ٜبايكطع ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
ٚمل تهـ قطٜـ عٔ إٜصا ٤إػًٌُ ٚاٱنطاض بِٗ ،ؾاٍ داْب اٍغعٚ
ٚاشلذ ّٛعً ٢املز ١ٜٓإٓٛض ٠إغتُطٚا ببح أغباب ايؿو ٚايطٜب  ،ؾشُٓٝا
ؼ ٍٛايٓيب قُس ٚإػًُ ٗ ٕٛقبًتِٗ إٍ ايبٝت اؿط اّ قايت قطٜـ  :قس

ا َو َو ْل ُك ْلم ُ َّن ٌر ص.
ضادعت قبًتٓاَ َٔ ٖٛٚ ،عاْ ٞق ٍٛتعاٍطاِهَّلِل َو يَّن َو ُك َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ٚقاٍ َؿطنٛا ايعطب سٌ قطؾت ايكبً ١إٍ ايهعب :١قس ضزع إٍ قبًتهِ
ؾٛٝؾو إٔ ٜطدع إٍ زٜٓهِ )( ، )2أ ٟتٓادٛا بٚ ِٗٓٝقاٍ بعهِٗ يبعض

 َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط َو ُل َول ِّلز ُ ِهَّلِل ْل ْلاقُ ْل آ ِهَّلِل َو ُه َو ِهَّلِل َوف ٌرء َو َو ْل َو ٌر
ا ًال ص(.)3
اِهَّلِل ْل ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو َو الَو َو ِهَّلِلز ُد ا َّنظ اِهَّلِل ِهَّلِل َو ِهَّلِلالَّن َو َو

،

ٚتسٍ اٯ ١ٜايهطّ ١عً ٢عسّ إعتباض ٖصا ايك ٍٛأ ٚتطتب ا٭ثط عًَٔٚ،٘ٝ
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .83
()2ايسض إٓجٛض .294/1
()3غٛض ٠اٱغطا.82 ٤
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ا َو َو ْل ُك ْلم ُ َّن ٌر ص ،إٔ ٗ ؼ ٌٜٛايكبً ١إٍ
ز٫٫ت قٛي٘ تعاٍطاِهَّلِل َو يَّن َو ُك َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايبٝت اؿطاّ لا ٠يًُػًٌُ َٔ إستذاز ٚسذر ايػرل عًٚ ،ِٗٝزخٍٛ
َؿطن ٞايعطب َٔ نُٔ عُ ّٛايٓاؽ ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬ٱؾازت٘ اٱغتػطام
ٚايعُ ،ّٛيٝه ٕٛقٛشلِ ٖصا أزٕ ٣ضتبٚ ١أ ٖٔٚأثطاّ َٔ ق ٍٛايػؿٗا٤

َو الَّن ُه ْلم َو ْل قِهَّلِل ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم اَّن ِهَّلِلي َوك ُل

َو َو ْل َو ص( ،)1بٛد:ٙٛ

ط َو

ا٭ : ٍٚيػ ١ايبٝإ ٚايتبكط ، ٠قاٍ تعاٍط َو أَو َو
ا
لز ْلا َول ِهَّلِل َوا ْل َو ا ِّلذ ْلك َو اِهَّلِل ُ َو ِّل َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
َو ُل ِّلز َو ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل ْلمص(.)2
ايجاْ : ٞا ٱغتس ٍ٫بايتٓعٚ ٌٜأْ٘ سل بصات٘ ٚبأٚاَطْٛٚ ٙاٖ.٘ٝ
ايجايح  :إغتشهاض ايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل ٚآي٘ ٚغًِ َٚا

شنطت٘ ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك َٔ ١خكاي٘ ايهطَّٗٓٚ ، ١ا إغتكباي٘ ايبٝت
اؿطاّ.
ٜٔ
ايطابع  :ايبٝت اؿطاّ أ ٍٚبٝت هلل ٗ ا٭ضض ٖٛٚ ،قبً ١ا٭ْبٝا ٤ايػابل
َٚككس سذِٗ َٛٚنع تًبٝتِٗ فتُعٌ َٚتؿطقٌٚ ،عٔ اٱَاّ ايباقط عً٘ٝ
ايػ ّ٬قاٍ :سر َٛغ ٢بٔ عُطإ َٚع٘ غبعٕٛ
خطِ

()3

ْبٝا َٔ بين إغطا،ٌٝ٥

إبًِٗ َٔ يٝـ ًٜبٚ ٕٛػٝبِٗ اؾباٍٚ ،عًَٛ ٢غ ٢عباٜتإ

قطٛاْٝتإ ٜك :ٍٛيبٝو عبسى ابٔ عبسى)(.)4
اـاَؼ ٬َ :قا ٠اٱْهاض ٚاٱستذاز ٚاٱغتٗعا ٤غكٛم ؼ ٌٜٛايكبً١
بأَٛض فتُع:١
ا٭ : ٍٚإٛاظب ٗ ١ايؿطا٥ض اي ١َٝٛٝعً ٢إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
()1اٯ.142 ١ٜ
()2غٛض ٠ايٓشٌ .44
( )3اـُطُِْ :ع خٹطاّ-بهػط اـا ٖٛٚ -٤ظَاّ ايبعٜطٜ ،كاٍ خطُت ايبعرل أخطُ٘
خطُاّ ٚ ،اـطاّ سبٌ هعٌ ٗ طط ؾ٘ سًك ١ثِ ٜكًس ايبعرل ثِ ٜجٓ ٢ع
ٜٚؿتٌ َٔ ايًٝـ نُا ٗ اؿسٜح أع ٙ٬أ ٚايؿعط ٚايهتإ ٚغرل.ٙ
( )4ايبشاض .11/13

ٍ كُط٘،
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ايجاْ : ٞت ٠ٚ٬آ ١ٜايبشح ٚاٯٜات اييت ؾٗٝا شنط ايكبً.١
ايجايح  :ايكدل عً ٢اٱْهاض ٚم.ٙٛ
ايطابع  :تًكَ ٞا ٜأت ٞب٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايكبٍٛ
ٚايتكسٜل ٚاٱَتجاٍ.

حبج عمائدي تأريـخي

تطٕ ٣اشا مل تهٔ قبً ١إػًٌُ َٔ ا٭قٌ ٚبسا ١ٜاٱغ ّ٬ايبٝت اؿطاّ

ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
-1

إ ْ٘ َٓاغبَٛٚ ١نٛع ٱختباض إػًٌُ.

-2

دعًِٗ ٜعتاز ٕٚعً ٢ايطاعٚ ١تًك ٞايٓػذ بايطنا ٚايكب.ٍٛ

-3

غتذابيًتػٝرل .
٠
إَتشإ إػًٌُ ٗ اٱ

-4

اٱْتكاٍ ٚاٱضتكا ٗ ٤ا٭سهاّ غٓ ١ثابتْٝ ٗ ١ع ايؿطا٥ع.

-5

كايؿ ١نؿاض قطٜـ ٚايٛثَٓ ٗ ٌٝه ١بعسإٔ أ زخًٛا ا٭قٓاّ يًبٝت

اؿطاّ ٚيهٜ ٫ ٞكٛيٛا بإ إػًٌُ عبسٚا ا٭قٓاّ ٚخهعٛا ٚغذسٚا شلا،
َٚع ٖصا اٱستٝاط ٚاؿصض ايؿطع ٞؾإأٌٖ ايطٜب ٚايص ٗ ٜٔقًٛبِٗ َطض
واٚي ٕٛإ ثاضَ ٠ػأي ١دعًٚ ١ٝؾبٗٚ ١اٖ.١ٝ
-6

ا٭َٔ َٔ إهط ٚايهٝس َطًكاّ ٗ َٛنٛع ايكبً ١ؿٌ ظٗٛض ق٠ٛ

إػًٌُ ٚعع اٱغ.ّ٬
-7

بغتكباٍ بٝت إكسؽ ٭ْ٘ قبًَ ١عٗٛز ٠عٓس
اٱغتٓ٦اؽ إ

أٌٖ

ايهتاب ؾايتٛد٘ إ ٍ ايبٝت اؿطاّ َٓص ا٭ٜاّ ا٭ ٍٚقس ٜػبب ْـض ٠أ ٚتطزز
بعهِٗ عٔ زخ ٍٛاٱغ.ّ٬

اؤَوا ُ َو ص (ٚ ،)1قس ْ ٫ػتطٝع
 -8غبشاْ٘ طالَو ُ ْلاؤ َو ُ َو َّن َو ْلف َوع ُ َو ُه ْلم ُ ْل
إكسؽ ٚ َٔٚدٖ ٙٛصا
،
إ زضاى اؿهُ ٗ ١دعٌ ايكبً ١ا٭ ٍٚيًُػًٌُ بٝت
اؿهِ تعاٖس اٱغ ٗ ّ٬بساٜات٘ ٚإدتٓاب إٛادٗ ١إبهطَ ٠ع أٌٖ ايهتاب،
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.23 ٤
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ٚإثا ض ٠ايعسآَٚ ٠ٚع إهاز أغباب ايؿتٓٚ ١اـك.١َٛ
بٕ إػًٌُ ٜػتذٝب ٕٛيتبس ٌٜؾطا٥ط
 -9إعطا ٤زضؽ ٭ٌٖ ا٭ضض أ
ايعباز ٠با٭َط اٱشل ٞإٛد٘ إ ٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٖٛٚزيٌٝ
عً ٢عسّ إ َهإ ايٓ َٔ ٌٝزٚ ِٜٗٓبح ايؿطق ١بٌ قؿٛؾِٗ ،يصا ؾاْو تط٣
َع عً ٘ٝإػًُ ٖٛ ٕٛايكبًٚ ١دٗتٗا .
َٔ أَٖ ِ#ا إدت
-10

بعح ايؿعع ٚايٝأؽ ٗ قًٛب إؿطنٌ بإظٗاض ٚد ٙٛاٱيتكا ٤بٌ

إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب  ٗٚ ،اٍتٓعٌٜطقُ ْل َو ُك ْلل ُ ِهَّلِلدْل ًال

ا ِهَّلِل ص(.)1
ِهَّلِل ْل ا ُّج ُ

 َٔ -11ع#َ٬ات ْيب آخ#ط ايعَإ اْ٘ ٜك ًٞ#اٍ ايكبًتٌ ،ؾايتش ٍٛاٍ
إػذس اؿطا ّ ٜجبت اؿذٚ ١تكسم َع٘ ايبؿاض.٠

قٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِلالَّن اَّن ِهَّلِلذ َو ظ َو ُ

ِهَّلِل ْلل ُ ْلم ص

ٜػتُط إستذاز أٌٖ ايطٜب ٚايعٓازٜٚ ،جرل ٕٚايؿبٗات

ست ٗ ٢ساٍ

إ يتعاّ إػًٌُ ايتاّ با٭سهاّ ايؿطعٚ ١ٝتٛدِٗٗ قٛب ايهعب ١قبً ٫ ١ـًٌ
عٓس إػًٌُ قبٌ ؼ ٌٜٛايكبً ١أ ٚبعس ٙبٌ ٕا دبًت عًْ ٘ٝؿٛؽ ايعإٌ َٔ
اٱعتساٚ ٤ايعًِ ٚايبػهاٚ ٤ايؿشٓاٚ ٤ضؾهِٗ اٱْكٝاع يكٛت اؿل ٭ٕ
ايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإ غتكباي٘ ضٓٚ ١باب يًجٛاب ٚا٭دط ٕٔإغتذاب

َّللا الَو ُضِهَّلِل ُع أَو ْل َو ْلا ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو ص(.)2
ي٘ يكٛي٘ تعاٍطأَو َّن َّن َو

ٚايص ٟغهت َٔ غرل إػًٌُ مل  ًٜ٘ٓؾ ٘ٝثٛاب  ٫ٚعكاب غكٛ##م
َٛنٛ##ع اٱعذلاض  ٚإ ٕ ن#إ َأث##َٛاّ بع#سّ اٱغتذاب ١يسع ٠ٛاٱغ ّ٬أَا
()1غٛض ٠ا٭سكاف .9
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .171
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ايص ٟأظٗط ايؿهٛى ؾإ ايعصاب ٜٓتعط ٙؾٜٗ ٛجرل ايؿً ٚايتػا٫٩ت بكٝػ١
اٱْهاض.
ؾعٓسَا نإ إػًَُ ٕٛتٛدٌٗ ٗ ق٬تِٗ قٛب ايكدطٜ ٠ك ٍٛأٌٖ
ايتؿهٝو نٝـ ٜتبع ٕٚايٛٗٝز ٗ قبًتِٗ َٚاشا ّٝعِٖ عِٓٗ ٚعٓسَا ؼٛيت
ايكبً ١إغتػطبٛا ٚأثاضٚا ايؿبٗات.
ٖٚصا ايؿطط َٔ اٯ ١ٜبؿاض ٠يًُػًٌُ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚعت ايص ٜٔوتذ ٕٛعً ٢إػًٌُ بأِْٗ ظإ.ٕٛ
ايجاْ ٗ : ٞايًػ ١قاعس ٖٞٚ ٠إٔ إػتجٓ ٢أقٌ َٔ إػتجٖٓ ،َ٘ٓ ٢ا ٜسٍ
عً ٢إٔ ايصٜٓ ٜٔهط ٕٚعً ٢إػًٌُ بعض أؾعاشلِ ايعباز ِٖ ١ٜايؿطط ا٭قٌ
َٔ عُ ّٛايٓاؽٚ ،ؾْٛ ٘ٝع ؽؿٝـ عٔ إػًٌُ.
ايجايح ٚ ٖٔٚ :ضعـ سذٚ ١دساٍ ايص ٜٔظًُٛا يصا قاٍ اهلل تعاٍ(ؾ٬
ؽؿ.)ِٖٛ
ٚتعًٔ اٯ ١ٜعٔ بسا ١ٜساٍ َٔ ايعع دسٜس ٠يًُػًٌُ بعسّ اـؿَٔ ١ٝ
ايٓاؽ ٚإستذادِٗ بإغتجٓا ٤ايعإٌ َٔ أٌٖ اؾساٍ ٚاـكٚ ١َٛايطٜب نُا
ٗ قطٜـ افْٗا ؼاضب ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ غٛا٤
إغتكبًٛا بٝت إكسؽ أ ٚايبٝت اؿطاّ  ،٭ٕ اٱغتكباٍ َطًكا َطآ ٠اٱّإ ،
 ٜٔإػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٚؾ ٘ٝؾعع ٚخٛف
 َٔ ٖٛٚايطبٝع ٞايهً ٞاؾاَع ب
يًهؿاض .
ٚقس دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ ١اٱط٬م بايٓػب ١يًٓاؽٚٚ ،ضز شات

اٱغتجٓاٚ ٤يهٓ٘ خام بأٌٖ ايهتاب بكٛي٘ تعاٍط َو الَو ُ َو ِهَّلِلدا ُ أَوهْل َو ْلا ِهَّلِلك َو ِهَّلِل ِهَّلِلالَّن
ا ُ ِهَّلِلالَّن اَّن ِهَّلِلذ َو َوظ َو ُ ِهَّلِل ْلل ُ ْلم ص(ٚ ،)1ايٓػب ١بٌ اٱغتجٓا ٤ايٛاضز ٗ
ِهَّلِل اَّن ِهَّلِلي ه َوِهَّلِلي أَو ْل َو
اٯٜتٌ عُٚ ّٛخكٛم َطًل َٔ دٗتٌ:
ا٭ : ٍٚاؾساٍ ٚاٱستذازٚ ،اٯ ١ٜأع َٔ ٙ٬غٛض ٠ايعٓبهٛت ٖٞ
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .46
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ا٭عِ.
ايجاْ : ١ٝإٜصا ٤ايص ٜٔظًُٛا يًُػًٌُ غكٛم ايكبًٚ ،١آ ١ٜايبشح ٖٞ
ا٭عِ ٭ٕ ا٭غتجٓاٚ ٤ضز َٔ عُ ّٛايٓاؽ ٚيٝؼ خكٛم أٌٖ ًَ ١أٚ
َؿطن ٞايعطب.

حبج لغىي

ا٭يـ ٚاي ّ٬تأت ٞعًٚ ٢د:ٙٛ

ا٭:ٍٚاٱغتػطام ٚايص ٟتأت ٞقً٘ (نٌ) ٫ؾطاز اؾٓؼ نكٛي٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ " :ايعًُاٚ ٤ضث ١ا٭ْبٝا.)1("٤
ايجاْ :ٞاؿكٝك ٞايصٜ ٟتعً#ل عكٝك ١ايؿَٚ ٤ٞاٖٝت٘ مٛ

ْلا َو ِهَّلِلء ُك َّن َو ْلي ٍةء َو ٍّيص(.)2
ص
ايجايح :تأت ٞيًعٗس ايصٖين نكٛي٘ تعاٍ ط َو َوع َو
ايطابع  :ايعٗس ايصنط ٟنكٛي٘ تعاٍ

ُز َو َو ٍة ص(.)4

ط َو َو َوع ْل َول ِهَّلِل ْل

ا َوص(.)3
ِهَّلِل ْل َو ْل ُ ا َّن ُ

ا
ِهَّلِلص َو ُ
ا ْلا ْل
ِهَّلِلص َو ٌر
ْل
ط ِهَّلِل َو

ِهَّلِلي

 ٗ ٖٞ ٌٖٚإكاّ دٓػ ١ٝ#أّ عٗس١ٜ؟ اؾٛاب :إْٗا شلُا َعاّ ؾإككٛز
ايٓاؽ ْٝعاّ  َِٗٓٚايص ٟس ٍٛ#إػًٌُ ٗ إسٚ ١ٜٓايضَرل ٜعٛ#ز يٲثٌٓ
َعاّ ٱؼ#از ايػٓد ٗ ١ٝايص ٜٔظًُٛاْ ،عِ َٛنٛع ايكبً ١متايٓػذ ؾٚ ٘ٝخطز
إػًُ َٔ ٕٛاٱبت ٤٬بتش ًٜ٘ٛبػ ٗ ١َ٬ايعكٝسٚ ٠ايعٌُ َٓص ايػاع ١ا٭ٍٚ
يٮَط ب٘ ٚيهٔ شيو ٜ ٫عين إْكطاع ؾهٛى أ ٌٖ ايعٜؼ ٚايطٜب ٚايؿتٓ.١
ْا ٤أ ٕ ايص ٜٔظًُٛا ته ٕٛشلِ سذ ١عً٢
ٚظاٖط اٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ اٱغتح
إػًٌُ ٗ تٛد٘  ّ ٙإ ٍ ايبٝت اؿطاّ ؾتشٌُ اؿذٖٓ ١ا عً ٢اٱستذاز
()1تؿػرل ايجعاييب .462/2
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.30 ٤
( )3غٛض ٠إعٌَ .16
( )4غٛض ٠ايٓٛض .35
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ٚاؾساٍ  َ٘ٓٚأٜهاّ إ خؿا ٤ايعإٌ ٕا عٓسِٖ َٔ ا٭خباض أبٕ ْيب آخط ايعَإ
غٝكطؾ٘ اهلل ٗ قبًت٘ إ ٍ ايبٝت اؿطاّ ،ايص ٜٔظًُٛا غٝسع ٕٛإٔ ايتشٌٜٛ
إدتٗاز أٜ ٚلٚي ٕٛإٕ إػًٌُ غرلدع ٕٛإٍ قبًتِٗ.

ٚشنط ٗ َعٓ ٢اٯ ١ٜط ِهَّلِلالَّن اَّنذ َو َوظ َو ُ

ص إ (اَٛ ٗ )٫نع  ،٫ٚأٟ

يٝػت ٖ ٞإغتجٓاٚٚ ،٤ضز عٔ أب ٞعبٝس ٠أ ْ٘ َٓعي ١ايٛا ٚأَ ٟعٓ ٚ ٢ايصٜٔ

ظًُٛاٚ ،إٔنط عً ٘ٝايؿطاٚ ٤إدلز ( )1يعسّ تكسّ إغتجٓا ٤عًٚ ، ٘ٝايكشٝض أْ٘
إغتجٓا ٤٭قاي ١ايعاٖط ٚ ،إٔ عسّ سذ ١ايص ٜٔظًُٛا َٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛي٫ٛ
إٔ ترعٌ ي٘ اٯَٛ ١ٜنٛع.١ٝ

قٛي٘ تعاٍ ط َويَو َو ْل َو ْل ُه ْلم َو ْل َو ْل لِهَّلِلي ص
-1

ْٗٚ ٞأ َط ٜتعًكإ َٛنٛع ٚاسس ،ؾبعس إٔ أخدل اهلل غبشإ ٙأ ٕ

قس
ايعإٌ غٛٝاقً ٕٛإ ٜصا ٤إػًٌُ ٚاٱؾذلا ٤عًَٛ ٗ ِٗٝنٛع ايكبً ١ف
غا ِٖ٤ؼًٜٗٛا  ٚإيتعاّ إػًٌُ  ٚإ َتجاشلِ ايؿٛض ٗ ٟايتٛد٘ قٛب ايبٝت
اؿطاّ أ ٟإِْٗ تًكٛا أغباب ايػٝغ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚا٭َط اٱشل ٞبتش ٌٜٛايكبً.١
ايجاْ :ٞسػٔ اَتجاٍ إػًٌُ ٚتكٝسِٖ بأسهاَٗا.
ايجايح  :غطع ١إغتذاب ١إػًٌُ ٚإقذلإ اٱغتذاب١

بٓع ٍٚا٭َط

بتشًٜٗٛا َع أَُٖٛ ١ٝنٛع ايكبً ٗ ١سٝا ٠إػًٌُ ايعكا٥سٚ ١ٜايعاَ ،١بُٓٝا

ايتذأ قَٛ ّٛغ ٢إٍ نجط ٠ايػ٪اٍ ٚايطدٛع إيَٛ ٗ  ٘ٝنٛع ايبكطٚ ٠شعٗا
 ٖٛٚقه ١ٝؾدك.)2(١ٝ
()1فُع ايبٝإ.232/1
( )2أْعط غٛض ٠ايبكط ٠اٯٜات73_65.
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 -2يكس ؾٛز ٨غرل إػًٌُ با٭َط بايتشٚ ٌٜٛإْبٗطٚا َٔ إقذلإ ا٭َط
باٱغتذاب ١إطًلْٝ َٔ ٠ع إػًٌُ ٖا قس سؿعِٖ عً ٢ايتذاٖط بايتعس.ٟ
-3

نإٔ َعطن ١إ عْٚ ١َٝ٬ؿػ ١ٝ#تٛيست عٔ ؼ ٌٜٛايكبًٚ ،١قشٝضإٔ

أثطٖا ايعًَُ ٞعس ّٚإ ٫أ ٕ اٯ ١ٜدا٤ت يًكها ٤عً٢آثاضٖا ايٓؿػٚ ١ٝإٓع َٔ
أنطاضٖا.
 -4ؽًل اٯ ١ٜساي َٔ ١ايجك ١بايٓؿؼ ٚايعع عٓس إػًٌُ

ٚتسع ِٖٚ

يعسّ اٱيتؿات إ ٍ ايؿبٗات ٚايؿهٛى اييت ٜجرلٖا ٖ.٤٫٪
 -5ايٓٗ ٞعٔ اـٛف َِٓٗ مل ٜٓشكط َٛنٛع ايكبً ١بٌ ٖ ٛقاعس٠
نً ١ٝغٝاي ١تتعًل ظُٝع أسهاّ ايؿطٜعَٝٚ ١ازٜٗٓا.
 -6تٓؿ ٞاٯ ١ٜاؾي ٚايؿعع ٚاـٛف ٗ تٓؿٝص إٚتٝإ ا٭سهاّ ايؿطع،١ٝ
ٟخطز ا ٕ بإدكل.
أَا ايتكٚ ١ٝايكدل ف
 -7أ ْٗا ْٛع َٔ خؿ ١ٝاهلل ؾ ٬ته ٕٛإ ٫سٝح أَطَٚ ٙطنات٘  ،قاٍ

َّللا َو ْل َوع ْل اَو ُ َو ْل َو ًال ص(.)1
تعاٍط َو َو ْل َو َّن ِهَّلِلق َّن َو
َ -8هاٌَ اٯ ١ٜضنٔ َٔ أضنإ اؿؿاظ عً ٢أسهاّ اٱغ ّ٬نُا أْٗا
قسٚزَٚ ٠ؿطٚط.١
 -9خؿ ١ٝاهلل اٱتٝإ َا أَط ب٘ ٚادتٓاب َا ْ٘  ٣عٓ٘.
َ َٔ -10كازٜل اـؿ ١ٝاييت عًٗٝا اٯ ١ٜإغتكباٍ ز ٖ ١ايبٝت اؿطاّ
ٚاٱعتكاز ٚايتكسٜل ب٘ ٚايتشصٜط َٔ تطن٘.
-11

تسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢ايٛعس عؿغ ايكبًٚ ١ػٓٝب

إػًٌُ أش ٣ايك ّٛايعإٌ.
 -12بايتعاّ ٚتكٝس إػًٌُ ايتاّ أبسهاّ اٯ ١ٜمل تجبت ايكبًٚ ١سسٖا بٌ
ٜعزاز اٱّإ ٜٚطغذ ٗ قًٛبِٗ ؾتتذً ٢شلِ َهاٌَ اٱعذاظ ايعًُ.ٞ
-13

َٛنٛع ايعًِ ٜهعـ ٜٚتهاْٛ ٗ ٍ٤اٜا  ٚأؾعاٍ ايعإٌ أ ٚإٔ

()1غٛض ٠ايط٬م.2
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أثطٜٓ ٙشػط ٜٚعتدل أ ؾطاز َِٓٗ ٚىتاض ٕٚاٱغٜٚ ّ٬تذ٘ آخطٕٚ
ايتعس ٟعً ٢إػًٌُ بعس ض ١ٜ٩اٯٜات ٚاٱقتٓاع بع

إٍ تطى

زّ ؼكٝل ايكسع ٗ

قؿٛؾِٗ.
-14

ّهٔ إ عتباض اٯ ١ٜتٛط ١٦ـٛض اؿطٚب َع ايص ٜٔظًُٛا ٱط٬م

اـؿ ٗ ١ٝاٯٚ ١ٜتؿٌُ ا٭ؾطاز ايعَاْ ١ٝايطٛي.١ٝ
-15

اٯَ ١ٜسضغ ٗ ١اؿطب ايٓؿػٚٚ ١ٝقا ١ٜايٓؿؼ ٚاجملتُعات

اٱغ َٔ ١َٝ٬##زل ّٛ##ا٭ عساَٚ ٤ا ٜبج َٔ ْ٘ٛايؿهٛى ٚايؿبٗات.
 ٚيٝؼ َٔ سكط ٕكازٜل َٛٚانٝع خؿ ١ٝاهلل ؾته ٗ ٕٛايبٝت ٚايعٌُ
ٚايػٛم ٚعٓس ايٛقٛف بٌ ٜس ٟاهللٚ ،ايععّ عً ٢ايتٛد٘ إٍ غٛح ايكتاٍ
ٚاٍقدل عٓس ايبٚ ٤٬اٱغذلداع عٓس إعكٝبٚ ،١عٔ أبٖ ٞطٜط ٠قاٍ

 :قاٍ

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜ َ٫ :ٳًٹرٴ ايٓٻاضٳ ضٳدٴٌٷ بٳوََ ٣ٹٔٵ خٳؿٵٝٳ١ٹ ايًٖ٘ٹ
سٳتٻٜ ٢ٳعٴٛزٳ ايًٖبٳٔٴ ؾٹ ٢ايهٻطٵعٔ ٚٳٜ َ٫ٳذٵتٳُٹعٴ غُبٳاضٷ ؾٹ ٢غٳبٹ ٌٔٝايًٖ٘ٹ ٚٳزٴخٳإٴ دٳٗٳٓٻِٳ)(.)1
ٚوتٌُ َٛنٛع قٛي٘ تعاٍط َو ْل َو ْل لِهَّلِليص ٚدٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚإككٛز خؿ ١ٝاهلل غكٛم ايكبًٚ ،١يع ّٚإغتكباٍ ايبٝت
اؿطاّ.
ايجاْ : ٞإطاز أزا ٤ايك ٠٬ايٛادب ١بًشاظ إٔ اٱغتكباٍ ؾطط ؾٗٝا،
ؾذا٤ت اٯ ١ٜبصنط ايؿطط ٚإضاز ٠إؿطٚط.
ايجايح  :إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ ٚاٱط٬م ٗ خؿ ١ٝاهلل ٗ ساٍ ايػطا٤
ٚايهطا ٗٚ ٤ايًٚ ٌٝايٓٗاض ٚ ،خؿ ١ٝاهلل ططٜل َٚكسَ ١يطاعت٘ َٚطآ ٠شلا
ٚأثط شلاٚ ،تًو آ ٗ ١ٜبسٜع قٓع اهللٚ ،ؼتٌُ اٯٚ ١ٜدٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚايتهاز ٚايتٓاٗ بٌ اـؿ َٔ ١ٝاهلل ٚاـؿ َٔ ١ٝايعإٌ.
ايجاْ : ٞاؾُع بٌ اـؿ َٔ ١ٝاهلل ٚاـؿ َٔ ١ٝايعإٌ.
ايجايح  :غًب ١اـؿ َٔ ١ٝاهلل ٗ ايكًب عً ٢اـؿ َٔ ١ٝايعإٌ.
( )1غٓٔ ايذلَص.375/6 ٟ
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ٚايكشٝض ٖ ٛا٭ ، ٍٚؾذا٤ت اٯ ١ٜيتٓع ٜ٘إػًِ َٔ ٜٔاـٛف َٔ أعسا٤
ايسٖٓٚ ،ٜٔاى ؾطم ٚتباَ ٗ ٜٔاٖ ١ٝاـؿ ،١ٝإش إٔ اـؿ َٔ ١ٝاهلل عع ٚدٌ
غهٚ ١ٓٝطاعٚ ١ق٬ح ٚإبتعاز عٔ إٓهطات ،أَا اـؿ َٔ ١ٝايص ٜٔظًُٛا
ؾٗ ٞايصعط ٚايؿعع ٚتعط ٌٝيٛادب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.
ٚقشٝض آ ١ٜايبشح دا٤ت غكٛم ايكبًٚ ١ؼًٜٗ ٛا إ ٫أْٗا َكسام
ٚؾطز ٚاسس َٔ أؾطاز اـؿ َٔ ١ٝاهلل عع ٚدٌ ،يٝه َٔ ٕٛبطنات إغتكباٍ
ايبٝت اؿطاّ تُٓ ١ٝاـؿ َٔ ١ٝاهلل ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ

ٚ ،ظٗٛضٖا عً٢

دٛاضسِٗ ٚأعُاشلِ غاع ١اٱغتكباٍ  ٚعٓس إغتشهاض ٙبايٛدٛز ايصٖين
َٚطًكا.

حبج بالغي
ٚضزت َاز ٠خؿ ٢م ٛأضبعٌ ّض ٗ ٠ايكطإٓ تبٌ نًٗا يع ّٚاـؿَٔ ١ٝ
اهلل عع ٚدٌ ز ٕٚغٛ#اَ ٙع َسح أ ٌٖ اـؿ َ٘ٓ ١ٝتعاٍ ْٞٗٚ ،عٔ خؿ١ٝ
ٚكاؾ ١غرلٚ ،ٙشّ ايص ٜٔىؿ ٕٛغرل اهلل عع ٚدَٚ ،ٌ#طازف اـؿ ١ٝاـٛف
ٚقس ٚضز ايػايب َٓ٘ ٗ اـٛف َٔ اهلل ٚايتشصٜط َٔ خٛ##ف غرل ٙغ#بشاْ٘

ص
ف ِهَّلِل ْل ُ ٍة
إ ٫إٔ اـٛف ٚضز باملع ٢ٓ##ا٭عِ نُ#ا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ْل َو َو
َو َول ًالف ص(ٚ ،)1قٛي٘ تعاٍ ط َو ِهَّلِل ْل ْل َو أَو ٌر َو َو ْل ِهَّلِل ْل َو ْلع ِهَّلِل َو ُل ُ ًالز ص(.)2
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ أ ٕ إطازف يًؿغ ٜ ٫كَ ّٛ#كاَ٘  َٔٚأغطاض ايعطب١ٝ
َٓٚاغبتٗا ٱعذاظ ايك#طإٓ ٚدٛز بعض اي#ؿٛاضم بٌ اٍنجرل َٔ إذلازؾات
ساٍ اٱغتعُاٍ أ ٚعٓس اٱغتعاضٚ ٠اجملاظ.
ؾبٌ اـؿٚ ١ٝاـٛف عُٚ ّٛخكٛم َطًل  ،ؾهٌ خٛف ٖ ٛخؿ١ٝ
ٚيٝؼ ايعهؼٚ ،دا ٤ايتؿب ٘ٝبأعًَ ٢طاتب اـٛف ٚأؾسٖا.
( )1غٛض ٠ايبكط.182 ٠
( )2غٛض ٠ايٓػا.128 ٤
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ٜٚكاٍ اـؿ ٞيًٓبات ايٝابؼٚ ،اـؿ#ا يًعضع ا٭غٛ#ز َٔ ايدلز أ ٟإٔ
اـؿ ١ٝته َٔ ٕٛاهلل عع ٚدٌ تا َ َٔ ٖٞٚ ١قؿات ايهُاٍ عٓس اٱْػ#إ
ٚإ شا ناْ##ت اـؿ َٔ ١ٝغرل اهلل ؾٗ َٔ ٞعَ٬ات نعـ اٱّإ ٚايٓكل
ٖٚص ٙايسضاغ ١إكاضْ ١تسٍ عً ٢إ ايك ٠ٛهلل ْٝعاّ ٚإ ا٭ش ٣إتٛقع َٔ
غرل ٙتعاٍ غٌٗ ٜٚػرل ٚقس ٜتبسز غبباّ َٛٚنٛعاّ.
ؾُع ايك ٍٛبإ َهإ ف ٧اـٛف َهإ اـؿ١ٝ

ٗ إؿطزات ،ؾإْ٘ ٗ

ايذلانٝب ٚيػ ١ايكطإٓ ٜبك ٢ايذلازف َتأخطاّ ضتبٖٚ ،١تٓعاّ يعسّ إؾاز ٠ايطزٜـ
يًُعٓ.٢
قٛي٘ تعاٍ ط َو أل ُ ِهَّلِل َّنم ل ْلِهَّلِلع َو ِهَّلِلي َو َو ْل ك ْلم ص
 -1اٯ ١ٜبؿاضٚ ٠عٚ ٕٛؼطٜض عً ٢إػاضع ٗ ١اـرلات.
 -2باٱَتجاٍ ٗ ايكبًٚ ١ايتٛد٘

إٍ ايباض ٟعع ٚدٌ عؼ ٕ ايطاع١

ٚإدتٓاب إعكٚ ،١ٝعسّ اـٛف َٔ ايعإٌ إعتس ٜٔعً ٢ؾعا٥ط اٱغّ٬
تتِ ايٓعِ ٚتٓعٍ ايدلنات.
 -3اٯٚ ١ٜعس نط ِٜبسٚاّ ايؿهٌ اٱشلٚ ٞتٛاي ٞاٯٜات ،يصا دا٤ت

اٯ َٔ ١ٜغٛض ٠إا٥س ٖٞٚ ٠آخط غٛض ايكطإٓ ْع ّ٫ٚط ْلا َو ْل َوم أَو ْلك َو ْل ُ اَو ُك ْلم ِهَّلِلد َول ُك ْلم
ايَو َوم ِهَّلِلد ًالل ص(.)1
َو أَو ْل َو ْل ُ َو َو ْل ُك ْلم ل ْلِهَّلِلع َو ِهَّلِلي َو َو ضِهَّلِل ُ اَو ُك ْلم إلِهَّلِل ْل
 -4أقبض إػًُ ًٌٖ٪َ ٕٛيٛضاث ١ا٭ضض  ٚإغتشكام قؿ ١اٱغّ٬###
تًو اييت ن##إ ا٭ْبٝاٜ ٤كٛيْٗٛا ابتسا٤ٶ ٚإقطاضاّ ٚإعذلاؾاّ.
بٕ اهلل عع ٚدٌ اضته ٢#يٓا اٱغ ٚ ّ٬أنًُ٘ يٓا ،
 ٗ -5اٯ ١ٜإخباض أ
ٚعٔ عً ٞعً ٘ٝايػُ " :ّ٬اّ ايٓعُ ١إٛت عً ٢اٱغ.)2("ّ٬

( )1غٛض ٠إا٥س.3 ٠
()2ايهؿـ ٚايبٝإ .269/1
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قٛي٘ تعاٍ ط َو اَو َوع َّن ُك ْلم َو ْل َو ُد َو ص ؾ ٘ٝأقٛاٍ:
 -1إٕ (يعٌ) َٔ اهلل ٚادب ،قاي٘ ْاع َِٗٓ ١اؿػٔ ايبكط.ٟ
 -2يه ٞتٗتسٚا.
 -3يتٗتسٚا إٍ ثٛاب ايكبً.١
 -4إٍ ايتُػو بٗا.
 ٫ٚتعاضض أ ٚإخت٬ف بٌ  ٙش ٙا٭ قٛاٍ ،يهٔ ايس٫ي ١ايعكا٥س ٗ ١ٜاٯ١ٜ
َتعسزٚ ٠أعِ َٓٗا:
 -1قس ته ٕٛخاُ ١اٯ ١ٜقاعس ٠نً ،١ٝإش يٝؼ َٔ إط٬م ٚسكط يًُ٬ظَ١
بٌ ش ٌٜاٯٚ ١ٜإٛنٛع ايص ٗ ٟقسضٖا

أ ًْ ٗ ٚتٗاْ ،عِ ٜهٕٛ

َٛنٛعٗا َٔ أِٖ َكازٜل خاُ ١اٯ.١ٜ
 -2اٯ ١ٜايهطّ ١إخباض زلا ٟٚعٔ تعس ز أؾطاز اٱختباض ٚاٱبت٤٬
ٚاٱَتشإ.
بٕ اٱبت ٤٬اْتٗ ٢بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ
 -3يهٜ ٫ ٞعٔ إػًُ ٕٛأ
قبً ١بٌ إْ٘ َػتُط َٚتكٌٚ ،يهٔ اٱغتذاب ١ؾ ٘ٝططٜل يًتٛؾٝل ٗ غرل ٙغٛا٤
نإ بعطض ٚاسس َع٘ ٗ اٱبت ٤٬أّ أزْ ٢أّ اندل.
 -4اؾٗاز ٚخٛض إعاضى َع ا٭عساَٗٓ ٤ر ثابت ٗ اٱغ.ّ٬
 -5ايسْٝا نًٗا زاض إبتٚ ٤٬إّؼإ َ ٖٞٚعضع ١اٯخطَٓٚ ٠اغب ١يؿعٌ
ايكاؿاتٚ ،إػابك ٗ ١اـرلات ٚتجبٝت زعا ِ٥ايس.ٜٔ
 -6ا٭ٚاَط اٱشلٚ ١ٝأ سهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ َتكًَٚ ١ػتُط.٠
 -7اٱَتجاٍ ٗ أسس أؾطاز َٚكازٜل أ سهاّ ايؿطٜع ١ناغتكباٍ ايهعب١
ٚأ زا ٤بعض ايؿطا٥ض ؾ ٘ٝأدط ٚثٛاب ٚ ،يهٔ ٜ ٫كسم عً ٘ٝبًٛؽ َطتب١
اشلساٚ ١ٜايؿٛظ بايٓذ#ا ّٜٛ ٠ايكٝاَْ ،١عِ إْ٘ ططٜل غايو إٍ ايتػًب عً٢
ايكعاب ٚإدتٝاظ ايكطاط.
 -8اٍْكط عً ٢ا٭عساٚ ٤إٓاٜ ٌ٥ٚبسأ عػٔ اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱشل.١ٝ
 ٗ -9إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ا٭ز ض ٚايجٛاب  ٌْٝٚإطاتب ايعاي ،١ٝقاٍ
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ط
ا اَو ُ َو َوقدْل َو َوز َو ْل ًالز
َّللا َو َو ُ
تعاٍ َو َو ْل ُ ِهَّلِل ْلع َّن َو

َو ظِهَّلِل ًال ص(،)1

 َٔٚاٯٜات إدتُاع طاع ١اهلل ٚضغٛي٘ ٚاـؿ َٔ ١ٝاهلل ٗ اٯ ١ٜأع،ٙ٬
ٚدٌ
.
ٚإدتُاع اـؿ َٔ ١ٝاهلل َع إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ إَتجا ّ٫٭َط اهلل عع

 -9ايٛا ٗ ٚط َو ِهَّلِلأل ُ ِهَّلِل َّنم ل ْلِهَّلِلع َو ِهَّلِلي َو َو ْل ُك ْلم ص ٚن#صا ايٛ#ا ٗ ٚط َو اَو َوع َّن ُك ْلم َو ْل َو ُد َو

ص تٓؿ ٞتعً ٌٝإ ُاّ ايٓعُٚ ١اشلساَٛ ١ٜنٛع اـؿ ١ٝايكًب ١ٝاجملطزٚ ٠سسٖا،
ؾًِ ٜكٌ اهلل غبشاْ٘ ٚاخؿ ْٞٛ٭مت ْعُيت عًٝهِ ٖا ٜعينإٔ اشلسا ٗ ١ٜاٯ١ٜ
قٌ  ٚإ ضتبط ٗ بعض ٚد ٖ٘ٛبتش ٌٜٛايكبً١
َٛنٛع َػتكٌ  ٚإٕ إت
َٚهُْٗٛا.
-10

٬ٜسغ ٗ اٯ ١ٜإٔ إ ُاّ ايٓعُ ١دا ٤عً ٢م ٛإٛدب ١ايهً١ٝ

ٚاٱط٬م أ َا اشلسا ١ٜؾذا٤ت عطف ايذلدٚ ٞايتُين َٚا ٜعٓ َٔ ٘ٝايتعًٝل
ٚظٗٛض إدلظ اـاضد ٞبايعٌُ ٚايك٬حٚ ،ؾ ٘ٝسح عً ٢إٛاظب ١عً٢
غتشبات.
ايؿطا٥ض ٚإتٝإ امل

لىله تعاىل
ا الًال ِهَّلِل ْلل ُك ْلم َو ْل ُ َو َو ْل ُك ْلم آ َو ِهَّلِلل َو ُ َوز ِّلك ُك ْلم
ا ْل َول ِهَّلِل ُك ْلم َو ُ
ط َوك َو أَو ْل َو
َو ْلع َو ُ َو ص اٯ١ٜ
َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو َو ْلا ْلِهَّلِلك َو َو َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َو اَو ْلم َو ُك ُل
.151

اإلعزاب واللغة

نُا :ايهاف سطف دطَ ،ا َكسض ، ١ٜأضغًٓا  :ؾعٌ ٚؾاعٌٚ ،ايهاف

ٚفطٚضٖا إكسض إَٛ ٗ ٍٚ٪نع ْكب عً ٢إؿع ٍٛإطًلٚ ،قاٍ غٝبٜ٘ٛ
إْ٘ ساٍ.
()1غٛض ٠ايٓٛض .52
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ؾٝهِ :اؾاض ٚاجملطٚض َتعًكإ بأضغًٓا ،ضغَ : ّ٫ٛؿع ٍٛبَ٘ٓ ،هِ :داض
ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف قؿ.١
عٌ َهاضعٚ ،ايؿاعٌ نُرل َػتذل تلزٜطٜ ) ٖٛ( ٙعٛز إٍ ا يٓيب
ٜتً :ٛف
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاؾًُ ١ايؿعً ١ٝقؿ ١ثاْ ١ٝيًطغ ،ٍٛعًٝهِ:
داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝتً ،ٛآٜاتٓا َ :ؿع ٍٛب٘ٚ ،ايهُرل (ْا ) َهاف إي،٘ٝ
ٜٚعنٝهِ :ايٛا :ٚسطف عطـٚ ،اؾًُ ١ؾعٌ ٚؾاعٌ َٚؿع ٍٛب٘.
ٜٚعًُهِ :عطـ عًٜ ٢تً ٛأٜهاّ ،ايهتابَ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛب بايؿتش،١
اؿهُ ١عطـ عً ٢ايهتابٜٚ ،عًُهِ

 :ايٛا ٚسطف عطـٜ ،عًُهِ :

َعطٛف عًَ ٢ا تكسّ ،ايهافَ :ؿع ٍٛب٘ أ ،ٍٚايطدٛع إٍ ايهتاب
(َا مل تهْٛٛا) َ :ا  :إ غِ َٛقَ ٍٛبينٸ ٗ قٌٸ ْكب َؿع ٍٛب٘ ثإ .
مل  :سطف ْؿ ٚ ٞقًب  ٚدعّ أ ٟهعّ ايؿعٌ إهاضع ٜٚكًب ظَٓ٘ إٍ
إان .. ٞتهْٛٛا :ؾعٌ َهاضع ْاقل فع ّٚبًِ،

ٚع ١َ٬دعَ٘ سصف

ايٓ ، ٕٛايٛا :ٚإزلٗاٚ ،اؾًُ ١ايؿعً ١ٝقًَ ١ا .
تعًُ : ٕٛؾعٌ َهاضعَ ،طؾ ٛع بجبٛت ايٓ ٕٛ٭ْ٘ َٔ ا٭ؾعاٍ اـُػ،١
ٚايٛا :ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ ١ايؿعً ١ٝخدل تهْٛٛا.

يف سياق اآليات

بعس اٯٜات اييت تٓاٚيت َٛنٛع ايكبً ١تؿطٜعاّ ٚعُٚ ّ٬سهُاّ َع قٝؼ

اؿكاْٚ ١ايتشصٜط ٚايتٓبٚ ٘ٝاٱضؾاز دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتٛنٝس ْب ٠ٛايطغٍٛ
ا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،أْ٘ ٜك ّٛباٱناؾ ١إٍ ايتبًٝؼ بٛظا٥ـ
زلاَ ١ٜٚتعسزٜ ٠سخٌ ؼ ٌٜٛ#ايكبً ١#ؾٗٝا

إ ْط#باقاّ ٚبًشاظ غٝام اٯٜات

ْٚعُٗا.

ا ْل َول ص عً ٢ايذلابط ٗ َٛنٛع اٯٜات.
ٚتسٍ ايهاف ٗ ط َو َو أَو ْل َو
قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات اجملاٚض ٠عً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ :ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات ايػابكٚ ،١ؾٗٝا ٚد:ٙٛ
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ا٭ : ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايػابكٖٗٚ ،١ا َػا:ٌ٥
إػأي ١ا٭ : ٍٚتتعًل نٌ َٔ اٯٜتٌ ٗ َٛنٛع َٚا ْٖ ١ٝب ٠ٛقُسقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتتهُٔ نٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا ايؿٗاز ٠بطغايت٘ ٚؾطط َٔ
أسهاَٗا.
َِ دا ٤ب٘ ضغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إػأي ١ايجاْ : ١ٝا
يًُػًٌُ إؼاش ايبٝت اؿطاّ قبً ٖٛٚ ، ١بًشاظ آ ١ٜايبشح عٍ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ اٯٜات اييت ٜتً ٙٛا ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ايجاْ ٗ : ٞإ غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ تطٗرل يًُػًٌُ ٕا ؾ َٔ ٘ٝأزب
ايعبٛزَٚ ، ١ٜعاْ ٞاـهٛع هلل عع ٚدٌٚ ،إغتشهاض شنط ٗ ٙدٗ ١ككٛق١
َٛٚنع ٖسز ٖ ٛايص ٟإرتاض ٙيٮْبٝاٚ ٤إػًٌُ نٛضث ١شلَِ ،ع اٱقطاض بأْ٘

عع ٚدٌ ٗ نٌ اؾٗات ،قاٍ تعاٍ ط َوؤ َو ْل َول َو ُ َو اُّج

َو َو َّنم َو ْل ُ ص(.)1

ايجايح  ٗٚ :اغتكباٍ إػًِ يًبٝت اؿطاّ تطٗرل يًطٚح َٔ زْؼ ُّٖٛ
ايسْٝاٚ ،زع ٠ٛيٲْابٚ ١ٱغتػؿاض .
ايطابع  :نٌ آ َٔ ١ٜآٜات ايكبً َٔ ٖٞ ١ايهتاب َ َٔٚكازٜلقٛي٘ تعاٍ

ط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو ص.

يته ٕٛآ ١ٜايبشح ؾاٖساّ زلاٜٚاّ عًَ ٢ػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚمل ٜهتـ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بت ٠ٚ٬آٜات
ايكط إٓ عً ٢إػًٌُ بٌ ٜك ّٛبتعًَ ِٖ ّٞهاٌَ َٚعاْ ٞاٯٜات.
ايجاْ َٔ : ١ٝتعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٰٜات بٝاْٗا
ٚتؿػرلٖا ٚتأًٜٗٚا مبا ّٓع ّٕ اؾٗايٚ ١ايذلزٜس ؾٗٝا .
ايجايج : ١بٝإ ا٭سهاّ اييت تتهُٓٗا آٜات ايهتابَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَط
ٚايٓٛاٖٚ ،ٞايؿٛضٚ ١ٜايذلاخٚ ٞإطٚ ٠ايتهطاضٚ ،عٔ إبٔ عباؽ قاٍ :خطبٓا
()1غٛض ٠ايبكط.115 ٠
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ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ ٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ إٕ اهلل نتب عًٝهِ
ؽ ؾكاٍ  :أ ٗ نٌ عاّ ٜا ضغ ٍٛاهلل؟ قاٍ  :يٛ
اؿر  .ؾكاّ ا٭قطع بٔ ساب
بٗا اؿر
قًتٗا يٛدبت ٚ ،يٚ ٛدبت مل تعًُٛا بٗا ٚمل تػتطٝعٛا إٔ تعًُٛا .
َط ٠ؾُٔ ظاز ؾتطٛٸع)(.)1
ايطابع َٔ : ١تعً ِٝايهتاب قكل ا٭ْبٝاٚ ٤ايٛقا٥ع َٓٚاغب ١اؿهِ
َٓٚطٛم اٯ ١ٜيػبب ايٓعَ ٍ ٚا ىؿـ عٔ إػًٌُ ٗ أدٝاي٘

ّ ٗ تعًِ

ايكً ١بٌ اؿهِ َٛٚنٛع٘ .
اـاَػ : ١اٍغٓ ١ايٓبَ ١ٜٛكسام يتعً ِٝايهتاب.
ايػازغ : ١تسع ٛآ ١ٜايبشح إػًٌُ إٍ اٱ قػا ٤إٍ تعً ِٝايٓيب شلِ
ا٭سهاّ ٚايػٓٔ ٚ ،ػعًِٗ ٜتطًع ٕٛبعس ْع ٍٚاٯ ١ٜإٍ بٝاْٗا ٚتأًٜٗٚا عً٢
يػإ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغٌّ َٖٔ ٚا آٜات ايكبً ، ١ؾشإا ْعٍ

ا ِهَّلِل ِهَّلِلد ْلا َو َو ِهَّلِلم ص( )2غٞٸض ايٓيب قُس قً ٢اهلل
قٛي٘ تعاٍط َو َو ِّل َو ْل َو َو َو ْل َو ْلا َو ْل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إػا ٙايكبًٚ ١تٛد٘ ٗ ق٬ت٘ يًبٝت اؿطاّ إغتساض َع٘
إػًُ ٕٛيٞنٖ ٕٛصا ايؿعٌ َٔ ايتعً ِٝايعًُ. ٞ
اـاَؼ  :إغتكباٍ إػًٌُ ايبٝت اؿطاّ َٔ اؿهِ ٠اييت عًُٗا ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚباغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ طاع ١هلل عع ٚدٌ َٔ ٖٞٚ ،أبَٗ ٢عاْٞ
اؿهُ.١
ايجاْ : ٞتٓع ٙاملغًٌُ عٔ ايؿطى َٚؿاٖ ِٝايه٬ي.١
ايجايح  :اٱتعاظ َٔ قك ١آزّ ٚإبًٝؼ ٚاٱسذلاظ َٔ إتباع اشل.٣ٛ

ايطابع  :تؿك٘ إػًٌُ ٗ عًَٚ ١اٖ ١ٝاـًل ،قاٍ تعاٍط َو َو َو َو ْلق ُ ْلا ِهَّلِل َّن
لا ِهَّلِلالَّن اِهَّلِل َو ْلع ُ ُد ِهَّلِل ص(.)3
َو إلِهَّلِل َو
()1ايسض إٓجٛض .390/2
()2اٯ.144 ١ٜ
()3غٛض ٠ايصاضٜات .56
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اـاَؼ  :تًَُٓ ١ٝه ١ا٭خ٬م اؿُٝسٚ ،٠تٗصٜب ايًػإٚ ،قرلٚضت٘
ضطباّ بصنط اهللْٚ ،بص شَا ِ٥ا٭ؾعاٍ ٗٚ ،سسٜح ددلٕ ٌٝ٥ا غأٍ ضؽ ٍٚاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٔ اٱسػإ قاٍ " :أخدلْ ٞعٔ اٱسػإ" ،قاٍ:
" إٔ تعبس اهلل نأْو تطا ،ٙؾإٕ مل تهٔ تطا ٙؾإْ٘ ٜطاى")(.)1
ي ٌٝبتع ٜٟٔقبً ١خاق ١يهٌ أٌٖ
ايػازؽ  :بٝإ ايتعسز ٚايتبا ٗ ٜٔقبً ١امل
ٍّٚ ، ٠تؿطٜـ إػًٌُ باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ .
إػأي ١ا يجايج : ١نإ بعهِٗ ٜك ٍٛإٔ ايؿطا٥ع  ٫تٓػذ ؾذا ٤ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايٓػذ ٗ ايكبًٚ ١اتبع٘ إػًُ ٕٛيٝهَٔ ٕٛ
تعًَ ِٖ ّٞا مل ٜهْٛٛا ٜعًُ َٔ ْ٘ٛقبٌ َٔ ٚد:ٙٛ

ا ْلخ
ا٭ : ٍٚتعًِ َسضغ ١ايٓػذ ٗ ا٭سهاّ ايكطآْ ، ١ٝقاٍ تعاٍ ط َو َولل َو
ِهَّلِل ْل آ َو ٍة أَو ْل ُلاِهَّلِل َو َولؤْل ِهَّلِل ِهَّلِل َو ْل ٍة ِهَّلِل ْلل َو أَو ْل ِهَّلِل ْل ِهَّلِل َو ص(.)2
ايجاْ : ٞيع ّٚإتباع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾُٝا ٜأ تَٔ ٙٞ
ا٭سهاّ بايٛس.ٞ
ايجايح َٛ :نٛع ١ٝايكبًٚ ١تعٗٓٝٝا ٗ ايعبازات.
ايطابع  :إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٚقرلٚضت٘ قبً ١زا ١ُ٥يًُػًٌُ ٜ ٫كبٌ
غٝرل.
ايٓؼر  ٫ٚاٍت
نآَٗٝا عً٢
إػأي ١ايطابع : ١ز٫ي ١نٌ َٔ آ ١ٜايبشح ٚايػٝام ٚايعٌُ مب
تٜرل
غ ١َ٬آٜات ايكطإٓ َٔ ايتضضٜـٚ ،أسهاّ ايؿطٜع ١اٱ غ َٔ ١َٝ٬اٍ ؽ
ٚايتبس.ٌٜ

ايجاْ : ٞقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َو اَو ْلم َو ُك ُل

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
()1تؿػرل إبٔ نجرل .296/6
()2غٛض ٠ايبكط.106 ٠
()3اٯ.148 ١ٜ

َو ْلع َو ُ َو ص(،)3
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ا٭ : ٍٚإؼاز اـطاب ٗ اٯٜتٌٚ ،تٛدٗ٘ إٍ املغًٌُ ٚإػًُات إٍ
 ّٜٛايكٝاَ.١
ايجاْ : ١ٝايٓػب ١بٌ َٛنٛع اٯٜتٌ ٖ ٞايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل  ،ؾآ١ٜ
ايػٝام أعِ إش أْٗا تصنط إػًٌُ ْٝعاّ بإٔ ٍنٌ أٌٖ ًَ َٔ ١إٛسسٜٔ

قبًٜٚ ،١سٍ ٖصا ايتعسز عً ٢إًه ١ٝاملطًك ١هلل عع ٚدٌ ،قاٍ غبشاْ٘ ط َو ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
َّللاص(.)1
ْلا َو ْل ِهَّلِل ُق َو ْلا َو ْلغ ِهَّلِل ُ َوؤ َو ْل َول َو ُ َو اُّج َو َو َّنم َو ْل ُ َّن ِهَّلِل
ايجايج : ١تهُٓت آ ١ٜايػٝام ا٭َط اٱشل ٞيًُػًٌُ بايتػابل ٚإػاضع١
ٗ اـرلات ٚ ،دا٤ت آ ١ٜايبشح َكازٜل َٔ ٖص ٙاخلٜطات َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتًكَ ٞا ٜأت ٞب٘ ايطغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايكبٍٛ
ٚايطنا.
ايجاْ : ٞايؿهط ٚايجٓا ٤عً ٢اهلل عع ٚدٌ يبعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ  َٔٚبٌ ظٗطاْ ٞايعطب ٚإػًٌُ.
ايجايح  :آٜات ايكطإٓ ٚتٚ٬تٗا َٔ اـرلات ،يٝه ٗ ٕٛاؾُع بٌ اٯٜتٌ
زع ٠ٛإػًِ ٜٔيت ٠ٚ٬ايكطإٓ ٚايتسبط ٗ َعاْٚ ٘ٝعٔ اْؼ عٔ ايٓيب قأٍَ :
قطأ سطؾاّ َٔ ايكطإٓ نتب اهلل ي٘ عؿط سػٓات :بايباٚ ،٤ايتاٚ ،٤ايجا.)2()٤

ايطابع  :تػً ِٝإػًٌُ بإٔ ايكطإٓ ٚس َٔ ٞعٓس اهلل يكٛي٘ تعاٍط َو ْل ُ
َو َو ْل ُك ْلم آ َو ِهَّلِل َول ص(.)3
ٖ ٗٚصا ايتػًَ ِٝػا:ٌ٥
ا ٤ايؿو عٓس إػًٌُ
إْت
ا٭ : ٍٚإْ٘ خرل قض ،يصا ٜتػامل ايٓاؽ عً ٢ف

غكٛم ْع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل.
ايجاَْ : ١ٝبازض ٠إػًٌُ يًعٌُ َهاٌَ آٜات ايكط إٓ يٲقطاض بأْٗا َٔ
()1غٛض ٠ايبكط.115 ٠
()2ايسض إٓجٛض .15/1
()3اٯ.151 ١ٜ
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ضب ايعإٌ.
ايجايج : ١بًٛؽ إػًٌُ َطاتب ٗ ايعع ـكٛم تٚ٬تِٗ آٜات اهلل  ،قاٍ

ا اِهَّلِل ِهَّلِل َو اِهَّلِل ْل ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو ص( ،)1ؾؿ ٞنٌ إَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل
تعاٍ ط َو ِهَّلِل َّن ِهَّلِل ْلاع َّنِهَّلِلز ُ َو اِهَّلِل َو ُ
َطتب ١إضتكآَٚ ٤اغب ١يًؿدط َٗٓٚا ت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ.

ايطابع : ١بعح ايػهْ ٗ ١ٓٝؿٛؽ إػًٌُ ٱزضاى َعاْ ٞايكً ١بِٗٓٝ
ٚبٌ اهلل عع ٚدٌ بت ٠ٚ٬ايكطإٓ.
اـاَػ : ١خًل اهلل عع ٚدٌ آزّ ٚمل هعً٘ ر يٝؿ ٗ ١ا٭ضض إ ٫بعس إٔ

ا َّن ْل ُ ُ َو َول َوف ْل ُ ِهَّلِل ِهَّلِل ِهَّلِل ْل ُ
ْؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘ ،قاٍ تعاٍ ط َوإِهَّلِل َوذ َو
ا ِهَّلِل ِهَّلِلد َو ص(.)2
َو

ِهَّلِلي َو َوق ُع اَو ُ

يته ٕٛت ٠ٚ٬إػًٌُ ٯٜات ايكطإٓ َٔ َكازٜل ٚضؾشات ٚعًٌ
غذٛز إ٥٬ه ١ٯزّ عً ٘ٝايػ ّ٬٭ِْٗ ٜتًْٗٛا بككس ايكطب١

إٍ اهلل،

ٚايتػً ِٝبأْٗا ْاظي َ٘ٓ ١تعاٍ.
ايػازغ : ١دا ٤قٛي٘ تعاٍ ٗ آ ١ٜايبشحط َو ُ َوز ِّلك ُك ْلمص َٔ غرل تع ٜٟٔ٭ٚإ
ٚنٝؿ ١ٝايتعنٚ ، ١ٝوٌُ عً ٢اٱط٬م ٚايؿٛض١ٜ

رقٛقاّ ٚإٔ قٛي٘

تعاٍ ط َو ُ َوز ِّلك ُك ْلم ص دا ٤بٌ ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يٰٜات ٚتعي ُ٘ٝإػًٌُ ايهتاب  ،ؾشُٓٝا أَط اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ
بإػاضع ٗ ١اـرلات ؾاْ٘ تعاٍ عذٌ شلِ ايتعنٚ ١ٝتطٗرل ايٓؿٛؽ يتهٕٛ
َكسَٕ ١ػاضعتِٗ ٗ اـرلاتٚ ،تػابكِٗ ٗ ايكاؿات.

ايػازغ : ١يكس أَط اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ ٗ آ ١ٜايػٝام بكٛي٘ط َو ْلا َو ِهَّلِلقُ

ْلا َو ْل َو ِهَّلِل ص(.)3

ٚدا٤ت آ ١ٜايبشح ضٓ ١بإػًٌُ َٚ ،سزاّ ٚعْٛاّ شلِ ٗ َعطؾ١
()1غٛض ٠إٓاؾك.8 ٕٛ
()2غٛض ٠اؿذط .29
()3اٯ.148 ١ٜ
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َكازٜل اـرل ٚنٝؿ ١ٝايتػابلٚ ،إْعساّ ايتعاسِ ؾٗٝا بكٛي٘ تعاٍ ط َو ُ َوز ِّلك ِهَّلِل ْلم
َو ُ َوع ِّل ُ ُ ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو ص(.)1
ٜته َٔ ٕٛضؾشات ايهتاب غرل ٠إػًٌُ باؿهُٚ ١ايتسبط ٚايتبكط ٗ
َ ٛنٛع ١ٝؾعٌ اـرل ٗ إق٬ح ايذلاخ ٚايػرل ٚقاضبَ ١ؿاٖ ِٝايهؿط
ٚايه٬ي. ١

ايجايح  :قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ ط ْلا َو ُّجق ِهَّلِل ْل َو ِّل َو َويَو َو ُك َول َّن ِهَّلِل ْل
ْلا ُ ْل َو ِهَّلِل َو ص(ٚ ،)2ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚدا٤ت آ ١ٜايػٝام بكاْ ٕٛنً ٖٛٚ ٞإٔ آٜات ايكطإٓ سل َٔ عٓس

اهلل عع ٚدٌ  َٔٚ ،اؿل بًشاظ آ ١ٜايبشح أَٛض:

ا٭ : ٍٚإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜبعح ا٭ْبٝاٚ ٤إطغًٌ قاٍ تعاٍ ط َو َو ُل ْل اِهَّلِل ُ
ا ِهَّلِل َو ِهَّلِلالَّن ُ َو ِّل ِهَّلِل َو َو ُ ل ِهَّلِلذ ِهَّلِل َو ص(.)3
ْلا ُ ْل َو
ايجاْ : ٞايؿٗاز َٔ ٠اهلل عع ٚدٌ ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايجايح  :بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ بإٔ ايٓيب قُس ا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ ايعطب ٚإػًٌُ.
ايطابع  :آٜات ايكطإٓ سل َٔ عٓس اهلل.
اخلاَؼ  :ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٯٜات ايكطإٓ سل

ِهَّلِلي ِهَّلِلاَو ْل َو ِهَّلِل ْل ْلا ِهَّلِلك َو ِهَّلِل ص(.)4
ٚقسم ،قاٍ تعاٍط ْل ُ َو أ ُ َو
تعنٚ ٞتطٗٝط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ
٠
ايػازؽ :
باَاَت٘ شلِ ٗ غبٌ ؾ٬ح.
ايػابع  َٔ :اؿل ٚايدلاٌٖ ايسا ي ١عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
()1غٛض ٠ايبكط.129 ٠
()2اٯ.147 ١ٜ
()3غٛض ٠ايهٗـ .56
()4غٛض ٠اٍعٓهبٛت .45
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ٚآي٘ ٚغًِ تعً ِٝإػًٌُ ايهتاب ٚاؿهُ ١يبٝإ سكٝك ١إٔ ضغاي ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٫تٓشكط بايتبًٞؽ ٚاؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل بٌ تؿٌُ
تعً ِٝإػًٌُ ٚا٭خص بأٜس ٗ ِٜٗغًِ إعاضف ا ٱشلَ َٔ ٖٛٚ ،١ٝكازٜل

ا ص ( .) 1
قٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايجاْ : ١ٝآ ١ٜايبشح خطاب يًُػًٌُ ٚإػًُات ٚآ ١ٜايػٝام

رطاب

يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيٝؼ َٔ تبا ٜٔبُٗٓٝا  ،ؾآ ١ٜايػٞام
أٜهاّ خطاب يًُػًٌُ ٚتكسٜطٖا :اؿل َٔ ضبهِ ؾ ٬تهْٛٛا َٔ إُذل) ٜٔ
ٚآ ١ٜايبشح رطاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتكسٜطٖا  :نُا
اضغًٓاى ؾ ِٗٝضغ َِٗٓ ّ٫ٛتتً ٛعً ِٗٝآٜاتٓا ٚتعنٚ ِٗٝتعًُِٗ ايهتاب
نْٛٛا ٜعًُ. ٕٛ
ٚاؿهُٚ ١تعٌّ ِٖ َا مل ٟ
ب ٞقُس قً٢
ايجايج : ١بٝإ عع ِٝايؿهٌ اٱشل ٞعً ٢إػًٌُ ٗ بعج ١ائ
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايطابع : ١يكس أْعٍ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ  ٖٛٚايصٜ ٟؿٗس ي٘ بكسم ْعٚي٘
َٔ عٓسٚ ٙأْ٘ اؿل.
ايطابعٜ : ١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ْؿ ٞايؿو ٚايطٜب عٔ ْب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٓاؾع ايععَٗٓ ١ُٝا عً ٢إػًٌُ.
اٯ ٟباٯٜات اجملاٚض ٠ايتايَٗٓٚ ،١ٝا ٚد:ٙٛ
ايؿعب ١ايجاْ : ١ٝقًٖ ١ص٠ ٙ

ا٭ : ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ُ لِهَّلِلي أَو ْلذ ُك ْل ُك ْلم َو ْل ُك ُ
َو ْلكفُ ُ ِهَّلِل ص(ٚ ،)2ؾٗٝا َػا:ٌ٥
قسٜط اجلَع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚت
ا٭ : ٍٚنُا أ ضغًٓا ؾٝهِ ضغَٓ ّ٫ٛهِ ؾاشنط.ْٞٚ
ايجاْٜ : ٞتً ٛعًٝهِ آٜاتٓا ؾاشنط.ْٞٚ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2اٯ.152 ١ٜ

اِهَّلِلي َو الَو
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ايجايح ٜٚ :عنٝهِ ؾاشنط. ْٞٚ
ايطابع ٜٚ :عًُهِ ايهتاب ٚاؿهُ ١ؾاشنط.ْٞٚ
اـاَؼ ٜٚ :عًِنِ َا مل تهْٛٛا تعًُ ٕٛؾاشنط. ْٞٚ
ايػازؽ  :نُا اضؽيٓا ؾٝهِ ضغَٓ ّ٫ٛهِ ٚاؾهطٚا ي.ٞ
ايػابع ٜ :تًٛا عًٝهِ آٜاتٓا ؾاؾهطٚا ي.ٞ
ايجأَ ٜٚ :عًُهِ َا مل تهْٛٛا تعًُٚ ٕٛاؾهطٚا ي.ٞ
ايتاغع  :نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغٜ ّ٫ٛتً ٛعًٝهِ آٜاتٓا  ٫ٚتهؿط.ٕٚ
ايعاؾط ٜٚ :عًُهِ َا مل تهْٛٛا تعًُ ٫ٚ ٕٛتهؿط.ٕٚ

ايجاْ : ١ٝاؾُع بٌ اٯٜتٌ َٔ َكاز ٟم قٛي٘ تعاٍ ط َو َو َو َو ْلق ُ ْلا ِهَّلِل َّن
لا ِهَّلِلالَّن اِهَّلِل َو ْلع ُ ُد ِهَّلِل ص(.)1
َو إلِهَّلِل َو
ٍقس بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚغًِ يٝصنط ٙإػًُٕٛ

باقاَ ١ايكٚ ٠٬أزا ٤ايؿطا٥ض ٚعٓس اٱسطاّ يًشر تًٗر أيػٓٚ ١ؾس اؿاز
بايتًبٚ ١ٝعً ٢م ٛايٛدٛب ايعٝين ( يبٝو ايًِٗ يبٝو  ٫فضٜو يو يبٝو).
ايجايج : ١بٝإ قاْ ٕٛثابت ٗ ؾًػؿ ١بعح ا٭ْبٝا ٖٛٚ ٤شنط اتباع٘ ٚاْكاضٙ
ٚأَت٘ هلل عع ٚدٌ ؾإ قًت إِا ٚض زت اٯٜات باٱخباضعٔ قٝاّ ا٭ْبٝا٤

بايب
ا ْل َول َو َو ِهَّلِله ًالد َو ُ َو ِّل ًال َو َول ِهَّلِلذ ًال
ؾاضٚ ٠اٱْصاض نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِل َّنل أَو ْل َو

ص

( .) 2
ٚاؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإثبات ؾ ٤٢يؿٜ ٫ ٤٢سٍ عًْ ٢ؿ ٘ٝعٔ غرلٚ ،ٙإٔ ٚظا٥ـ ايٓب٠ٛ
َتعسز.٠
ايجاْ : ٞدا٤ت آٜات قط آْ ١ٝبايتٛغعٚ ١ايتعسز ٗ َػٚ٪يٝاتٚظا٥ـ ايٓيب

ا ْل َول َو َو ِهَّلِله ًالد َو ُ َو ِّل ًال
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ،قاٍ تعاٍ ط ِهَّلِل َّنل أَو ْل َو
()1غٛض ٠ايصاضٜات .56
()2غٛض ٠ا٭سعاب .45
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َو َول ِهَّلِلذ ًال ص(.)1
ؾاخدل ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بأْ٘ ؾاٖس ٚظاٖط اٯ ١ٜتعًل ايؿٗازٗ ٠

ايسْٝا

ا ُ َو َو ْل ُك ْلم َو ِهَّلِل ًالد ص(.)2
ٚاـط ٠قاٍ تعاٍ ط َو َو ُك َو ا َّن ُ
ايجايح  :قٛي٘ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ُ لِهَّلِلي أَو ْلذ ُك ْل ُك ْلمص َٔ ايبؿاضٚ ٠اٱْصاض ايًصٜٔ
دا ٤بُٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ  ٚايٓاؽ ْٝعاّ
ايبؿاض ٠بًشاظ إٔ خرل ايسْٝا ٚا ٯخط ٠بصنط اهلل ٚإٔ  ٙتعاٍ ٜصنط إٌَٓ٪
بتٛاي ٞايٓعِ ٗ ايسْٝا ٚضؾٝع ايسضدات ٗ اٯخط٠

َ َٔ ٖٛٚكازٜل

(اشنطنِ).
ايطابع : ١أخدلت آ ١ٜايبشح عٔ ايٓعِ اييت دعًٗا اهلل تٓعٍ عً٢إػًٌُ
 ٠ٚقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغٌّ .
بٓب
ٚدا٤ت آ ١ٜايػٝام بؿطط آر ض َٓٗا  ٖٛٚعً ٢أقػاّ:
ا٭ : ٍٚدا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ

يًُػًٌُ بإٔ ٜصنط ٙٚغطاّ ٚدٗطاّٶ بكٛي٘ تعاٍط َو ْلذ ُك ُ لِهَّلِليص.

ايجاْ : ٞشنط اهلل ططٜل ٚغبب يتٛاي ٞايٓعِ َٔ عٓس اهلل يٝهَٔ ٕٛ
خكا٥ل ْب ٠ٛقُس مٍ اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ تٛاي ٞايٓعِ عً ٢إػًٌُ

َّللا َوك ِهَّلِل ًال اَو َوع َّن ُك ْلم ُ ْلف ِهَّلِل ُ َو ص(.)3
ٚايٓاؽ ،قاٍ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ُ
َّن َو
ايجايح  :دا٤ت آ ١ٜايبشح بكٝػ ١اؾُع بًػ ١اـطاب ٗ أٚشلا ٚأٚغطٗا
ضقٌ
ٚخاُتٗا ٚنصا آ ١ٜايػٝا م ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يصنط اهلل فتُعٌ َٚتـ
ٜٚتذً ٢إكسام اؾاَع يًٛدٌٗ بايك ٠٬ؾطازْٚ ٣اعٚ ،١إشا قطأ إَاّ
اؾُاع ١ايؿاؼٚ ١غٛض ٠ؾٌٗ ٜكسم عً ٘ٝأْ٘ شنط َٔ إأَ ٌَٛهلل ع ظ ٚدٌ
أّ أْ٘ شنط خام َٔ اٱَاّ ،اؾٛاب ٖٛ
()1غٛض ٠ا٭سعاب .45
()2اٯ.143 ١ٜ
()3غٛض ٠اؾُع.10 ١

ا٭ ،ٍٚيصا أَط اهلل عع ٚدٌ

َعامل اٱّإ  /ز59 ########################################################################### 26

باٱْكاف ي٘ ،قاٍ تعاٍ ط َو ِهَّلِل َوذ قُ ِهَّلِل َو ْلاقُ ْل آ ُ َو ْل َو
ا ِهَّلِل ُع

اَو ُ َو أَولصِهَّلِل ُ ص(.)1

ايطابع  َٔ :ايٓعِ اييت تهُٓتٗا آ ١ٜايبشح ا٭َط اٱشل ٞبؿهط إػًٌُ
ي٘ غبشاْ٘ ٚٚدٛب تٓعِٖٗ َٔ اؾشٛز ٚايهؿط بايٓعِ َٗٓٚ ،ا ْعُ ١ايصنط
ٚايؿهط.
اـاَػ : ١دا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بطغاي َٔ ١عٓس اهلل
بإٔ ٜبازض إػٌَ ٕٛإٍ ايؿهط هلل عع ٚدٌ يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل قٛي٘ تعاٍ

ا ص( )2إٔ إػٌٌَ ِٖ ا٭َ ١ايؿانط ٠هلل عع
ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ٚدٌ.
ايػازغَ َٔ : ١كازٜل اٱَتجاٍ ٭َط اهلل تعاٍ بصنط ٙإٔ ٜصنطٙ
املغًُ ٕٛبكؿات٘ ْٚعُ٘ ٚايجٓا ٤عً.٘ٝ

ايػابع َٔ : ١ضغاٍ ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ حخ إػًٌُ
عً ٢ايسعا َٔ ٖٛٚ ٤أبَٗ ٢كازٜل شنط اهلل ٚ ،عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ قاٍ :أؼب ٕٛأٜٗا ايٓاؽ إٔ ػتٗسٚا ٗ ايسعا٤؟ قاي ٛا ْ :عِ  .قاٍ :
قٛيٛا :ايًِٗ اعٓا عً ٢شنطى ٚؾهطى ٚسػٔ عبازتو)(.)3

ايجآََ َٔ : ١كازٜل ق ٛي٘ تعاٍ ط َو ُ َوز ِّلك ِهَّلِل ْلم َو ُ َوع ِّل ُ ُ ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو ص

تعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ قٝؼ ايصنط َٚا ّهٔ
إٔ ْػُ ٗ ٘ٝاٱق٬ح (ايصنط إتٛاضخ) َٛ ٗ ٖٛٚنٛع٘ غرل ايصنط إتٛاتط
اٱقباٍ عً ٢ايسعا٤
ٚ ،إٕ إؼس َع٘ ٗ إكازٜل ٚ ،ؾ ٘ٝتطغٝب يًُػًٌُ ب
بؿٛم.

ايجاْ : ٞقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل
صيَو ِهَّلِل ص(ٚ ،)4ؾٗٝا َػا:ٌ٥
َو ا َّن

()1غٛض ٠ا٭عطاف .204
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3ايسض إٓجٛض .303/1
()4اٯ.153 ١ٜ

ْلا َو ِهَّلِلع ُل

ِهَّلِل ا َّن
ص ْل ِهَّلِل
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ا٭ : ٍٚتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚا أٜٗا ايص ٕٟآَٓٛا أضغًٓا ؾٝهِ ضغَٓ ّ٫ٛهِ .
ايجاْٜ : ٞا أ ٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا أضغًٓا ؾٝهِ ضغَٓ ّ٫ٛهِ ٜتً ٛعًٝهِ آٜاتٓا.
آٜاتٔ إٕ اهلل َع ايكابط.ٜٔ
ا
ايجايح ٜ :تً ٛعًٝهِ
ايطابع ٜٚ :عًُهِ َا مل تهْٛٛا تعًُ ٕٛإٕ اهلل َع ايكابط.ٜٔ
اـاَؼ ٜٚ :عًُهِ إغتعٛٓٝا بايكدل ٚايك.٠٬
ايجاْ : ١ٝنٌ َٔ اٯٜتٌ رطاب يًُػًٌُ ٚإػًُات ٚأدٝاشلِ إتعاقب،١
ٚدا٤ت آ ١ٜايبشح بكٝػ ١اؾًُ ١اـدلٚ ،١ٜآ١ٜ

ايػٝام بكٝػ ١اؾًُ١

اٱْؿا.١ٝ٥
ايجايج : ١ايطغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إَاّ إ ٌَٓ٪ايصٜٔ
آَٓٛا باهلل عع ٚدٌ َٔٚ ،ضؾشات َٚكازٜل إّاِْٗ اٱغتعاْ ١بايكدل
ٚايك ٠٬ؿادات ٚأَٛض ايسٚ ٜٔايسٕٜا.
ايطابعٕ : ١ا أخدلت آ ١ٜايبشح بإٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٜتً ٛآٜات اهلل عع ٚدٌ  ،دا٤ت آ ١ٜايػٝام َهاٌَ َٔ ٖص ٙاٯٜات  ٚإٕ
إدتُعت ٗ آٚ ١ٜاسس:ٖٞٚ ٠
ٜ ٟاأٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا.
ا٭ : ٍٚإنطاّ إػًٌُ بايٓعت ايتؿطٜـ
ايجاْٖ : ٞسا ١ٜإػًٌُ ٚبكٝػ ١ا٭َط يًذ ٤ٛإٍ اٍقدل عً ٢ايطاعات
ٚإدتٓاب ايؿٗٛات.
ايجايح  :بٝإ َٛنٛع ١ٝايك ٗ ٠٬ايٓذا َٔ ٠قٓٛف ايبٚ ، ٤٬إؽاشٖا
سطظاّ ٗ اٯخط.٠
ايطابع  :ايبؿاض ٠با ملزز ٚايع َٔ ٕٛعٓس اهلل يًصٜ ٜٔتض

ي ٕٛبايكدل

ٜٛٚاظب ٕٛعً ٢ايطاعات.
ٚايـض
ر
اـاَػ : ١تهُٔ نٌ نًُ َٔ ١آ ١ٜايبشح َعاْ ٞايتؿطٜـ ٚايعع
يًُػًٌُٚ ،تكسٜط اٯٚٚ ١ٜظا٥ـ ايٓب ٠ٛاـاُ ١ؾٗٝا عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚنُا أضغًٓا ؾٝهِ ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا.
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ايجاْ : ٞضغَٓ ّ٫ٛهِ ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا.
ايجايح ٜ :تً ٛعً ٢ايص ٜٔآَٓٛا آٜاتٓا.
ايطابع ٜ :عن ٞايص ٜٔآَٓٛا.
اـاَؼ ٟ :عًِ ايص ٜٔآَٓٛا ٚايهتاب ٚاؿهُ.١
ايػازؽ ٜ :عًُهِ ٜا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا َا مل تهْٛٛا تعًُ.ٕٛ

ايجايح  :قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ ط َو الَو َو قُ ا ُ اِهَّلِل َو ْل ُ ْلق َو ُ ِهَّلِلي َو
ا ِهَّلِل ِهَّلِل

َّللاص(ٚ ،)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥
َّن ِهَّلِل

قسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚت
ا٭ : ٍٚنُا أضغًٓا ؾٝهِ ض غَٓ ّ٫ٛهِ  ٫ٚتكٛيٛا ٕٔ ٜكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل
أَٛات.
ايجاْٜ : ٞتًٛا عًٝهِ آٜاتٓا  ٫ٚتك ٛيٛا ٕٔ ٜكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل أَٛات.
ايجايح ٜ :عًُهِ ايهتاب ٚاؿهُ ٫ ٚ ١تكٛيٛا ٕٔ  ٟقتٌ ٗ غب ٌٝاهلل
أَٛات بٌ أسٝا.٤
ايجاْ : ١ٝأخدلت آ ١ٜايبشح عٔ ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚأْ٘ َٔ بٌ ظٗطاْ ٞإٚ ،ٌَٓ٪تهُٓت آ ١ٜايٝػام اٱ

خباض عٔ

سك ٍٛايكتٌ ٗ قؿٛف إػًٌُٖ ،ا ٜسٍ عً ٢سك ٍٛامل عاضى ٚايكتاٍ
بٚ ِٗٓٝبٌ ايهؿاض.
ايجايج َٔ : ١آٜات اهلل ٗ بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٌْٝ
اؿ ٞا٭بس ١ٜعٓس اهللٚ ،يٝؼ بٚ ٘ٓٝبٗٓٝا إ ٫إٔ
ايصٜ ٟكتٌ َٔ إػًٌُ َطتب ١ا٠
تؿاضم ضٚس٘ اؾػس.
ايطابعٖ : ١ا ٜعًُ٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ َٔ
َهاٌَ ايهتاب إط٬م قبػ ١اؿٝا ٠عً ٢ايصٜ ٜٔكتً َٔ ٕٛأقشابِٗ،
اخلاَػ : ١أختتُت آ ١ٜايبشح بكٛي٘ تعاٍ
()1اٯ.154 ١ٜ

ط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َو َوا ْلم َو ُك ُل
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َو ْلع َو ُ َو ص َٔٚ ،ايعًِ بًشاظ آ ١ٜايػٝام ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتٗصٜب ايًػإ َا هعٌ ن ّ٬ا ٕػًٌُ َػتكطأ َٔ ايهتاب
ٚايػٓ.١
ايجاَْ : ٞعطؾ ١ععَٓ ِٝعي ١ايؿٗسا.٤
ايجايح  :ايجٛاب ايعادٌ ايصٜٓ ٟتعط ايص ٜٔقتًٛا ٗ غب ٌٝاهلل.
 ٍٟاهلل .
ايطابع : ١سٝا ٠ايص ٜٔقتًٛا ٗ غب
اخلاَػ : ١إضتكا ٤إػًٌُ ٗ إعاضف اٱشلٚ ،١ٝ

ايتسبط ٗ ايس٫٫ت

ٚا٭َٛض اؿػٚ ،١ٝايػٝاس ٗ ١إسض نات ايعكًَ ١ٝا ٜأت ٞب٘ ايكطإٓ ٚايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽمل َٔ ايعً ّٛايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط. ١ٜٚ
ٚتعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ر بط قض عاّ
ٚخام شلِ  ٫ٚ ،ىتل ٖصا ايٓؿع بِٗ بٌ ٜتػـ ائاؽ ْٝعاّ باٱقتباؽ
َٔ إػًٌُ ،ؾُٔ ضٓ ١اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ إٔ تعً ِٝا٭َٛض اؿػٓ٫ ١
ٜٓشكط بإتعًِ ٚ َٔٚد ٙٛتػُ ١ٝاٱْػإ أْ٘ ٜأْؼ بػرل َٔ ٙدٔغ٘ ٙٚ ،شا

ا ًال ص(.)1
ايتعًَ َٔ ِٝكازٜل قٛي٘ تعاٍط َو َوك َوذاِهَّلِل َو َو َوع ْل َو ُك ْلم أ ُ َّن ًال َو َو
يٝه ٕٛتعً ِٝايؿطا٥ض ٚأسهاّ اؿ ٚ ٍ٬اؿطاّ ٚا٭خ٬م اؿُٝس٠

ٚايػٓٔ ،ايطؾٝسَٓ ٠اغب ١ٱقتباؽ ايٓاؽ َِٓٗٚ ،ازضاى ٚدٛب ايتٛسٝس ،
ٚع باز ٠اهلل عً ٢مَ َٜٞٛ ٛتهطض.

إعجاس اآلية

ايبٝإ ايتؿك ًٞٝيؿطط َٔ ايٛظا٥ـ ايطغاي ١ٝاييت قاّباعباٗ٥ا ضغ ٍٛاهلل

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبٝإ ععَٓ ِٝعيت٘ ٚخًل اٱغتعساز يًكب ٍٛإطًل
ٕا ٜأت ٞب٘ َٔ عٓس اهلل خكٛقاّ ٚأ ٕ غٓت٘ ايؿطٜؿ ١إكسض ايجاْ ٞيًتؿطٜع.
()1اٯ.143 ١ٜ
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بٕ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜأتَ ٞا ٖٛ
 ٗٚاٯ ١ٜؼس  ٚإعذاظ أ
دسٜس َٔ أبٛاب ايعًِ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبايتعسز ٗ سطف اؾطَ ،ع إؼاز اٱغِ اجملطٚض

ٚ ،ؾ٘ٝ

ؾاٖس عً ٢ايؿهٌ اٱشل ٞايعع ِٝعً ٢إػًٌُٚ ،اٯ َٔ ١ٜعَُٛات قٛي٘

تعاٍط ِهَّلِل َّنل َو ْلا ُ ْلإ ِهَّلِل ُل َو ِهَّلِل ْل َو ٌرص( ، )1نُا تعسزت قؿات ايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ ٖٛ :ٍٚايطغ َٔ ٍٛعٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايجاْٜ :ٞتً ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اٯٜات.

ايجايح :اٯٜات اييت ٜتًٖٛا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖٞ
آٜات اهللٚ ،ؾ ٘ٝؾاٖس بإٔ إًو ددلٚ ٌٝ٥ايٓيب يٝؼ شلُا اٱناؾ ١أ ٚايتػٝرل
أ ٚايتبس ٌٜأ ٚاٱْتكام أ ٚايتكس ِٜأ ٚايتأخرل ٗ اٯٜات أ يؿاظاّ ٚنًُات
ٚسطٚؾاّ.
ايطابع :ايصٜ ٜٔتً ٛعً ِٗٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ِٖ

إػًُٚ ٕٛإػًُاتٚ ،ؼتٌُ يػ ١اـطاب ٗ اٯ ١ٜدٗات:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايكشابٚ ١أٌٖ ايبٝت.
ايجاْ :١ٝخكٛم ايصٜ ٜٔػُع ٕٛت ٠ٚ٬ايٓيب غاعْ ١ع ٍٚايٛس.ٞ
ايجايج :١ت ٠ٚ٬ايٓيب َطًكاّ غٛا ٤عٓس ْع ٍٚايٛس ٞأ ٚؾُٝا بعس.
ايطابع :١إػًُٚ ٕٛإػًُات إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
اـاَػ :١عُ ّٛايٓاؽ أٜاّ ايتٓع.ٌٜ
ايػازغ :١ايٓاؽ ْٝعاّ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙاؾٗاتٚ ،نًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطَّٗٓٚ ،١ا اّ
ٜهَ ٕٛباؾطَٗٓٚ ،٠ا َا ٜه ٕٛبايٛاغطٚ ،١تًو آ ١ٜإعذاظَ ٗ ١ٜكاقس اٯ١ٜ
ايكطآْٚ ،١ٝقٝؼ اـطاب ؾٗٝاَٚ ،ا ٟػً َٔ ٢يػ ١ايعُ ّٛؾٗٝا َٔ إهاٌَ
()1غٛض ٠اؿذطات .10
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ايكسغ.١ٝ
اـاَؼ :تعسز ٚظا٥ـ ايٓب ٠ٛاييت ٜك ّٛبٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
ايػازؽ :شنط أؾطاز ٖص ٙايٛظا٥ـ.
ايػابع :تعسز ٚظا٥ـ ايٓيب قُس قً ٢اهلل ع يٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾاٖس عً٢
تؿه ً٘ٝعً ٢ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ.
ايجأَ :تسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ إػًٌُ أؾهٌ ا٭ََِ ٚ ٙٚ ،كازٜل قٛي٘

ا ص ( .) 1
تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايتاغع :بٝإ تؿطٜـ إػًٌُ بَٓ ٌٝطتب ١ايتعن ١ٝاملطيك ١بٛاغط ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عٌٚ ٜ٘آي٘ ٚغًِ.

ايعاؾط ٌْٝ :إػًٌُ َطتب ١ايتعن ١ٝبٛاغط ١غٝس ا٭ْبٝاٚ ٤إطغًٌ ،ؾُٔ
ٚظا٥ـ ايٓب ٠ٛإباضن ١تٛي ٞتطٗرل إػًٌُٚ ،ايؿٗاز ٠عً ِٗٝباٱّإ  ،قاٍ

ا ُ َو َو ْل ُك ْلم َو ِهَّلِل ًالد ص ( ،)2نُا إٔ إَاَٚ ١ؾٗاز ٠ايٓيب قُس
تعاٍط َو َو ُك َو ا َّن ُ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ت ًِٖٗ٪يًؿٗاز ٠عً ٢ايٓاؽ.
اؿاز ٟعؿط :تعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إػًٌُ

ايهتابٚ ،إعاْتِٗ يٲضتكاَ ٗ ٤طاتب إعطؾٚ ،١ايتؿك٘ ٗ ايس.ٜٔ
ايجاْ ٞعؿط :ايتعسز ٗ َهاٌَ َٛٚانٝع ايتعًِ اييت ٜك ّٛبٗا ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجايح عؿط ٜ :عًِ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إػًٌُ

َؿاٖ ِٝاؿهُٚ ١ا٭سهاّ ٚايػٓٔ.
ايطابع عؿط :تٛنٝس اٱعذاظ ٚقسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بايهجطٚ ٠ايتعسز ؾُٝا ٜعًُ٘ إػًُ َ٘ٓٚ ،ٕٛأسهاّ ٚغٓٔ مل ٜعًِ بٗا
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠ايبكط.143 ٠
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إػًُ َٔ ٕٛقبٌ،
 َٔٚإعر اظ اٯ ١ٜأْٗا مل تكٌ(نُا أضغًٓاٍنِ ) بٌ قاٍت (أضغًٓا ؾٝهِ)
يبٝإ عُ ّٛضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘ مل ٜبعح ٭َ١
ز ٕٚأخط ٣بٌ أضغً٘ اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ْٝعاّٚ ،إخباض اٯ ١ٜعٔ ت٠ٚ٬
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٯٜات اهلل تض ز ٭غاطٌ ايب ٬غ،١

ٚزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاّ يًتسبط ٗ آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٗٝا َٔ َعاْ ٞاؿهُ.١
ٚمل ٜطز يؿغ (أضغًٓا ؾٝهِ) إٖ ٗ ٫ص ٙاٯٚ ،١ٜنصا يؿغ(ضغَٓ ّ٫ٛهِ)،
ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ععَٓ ِٝعي ١ايٓيب ٚضغايت٘ٚ ،إنطاّ يًُػًٌُٚ ،سح شلِ
عً ٢تًكَ ٞا دا ٤ب٘ ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽ مل بايكبٍٛ

ٚاٱَتجاٍٚ ،دا ٤تعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يتًو ا٭زلا٤
ٚايهتاب ٚاؿهُٚ ١أغطاض ايػٝب.
ٚاـطاب ٗ اٯ ١ٜعاّ ؾاٌَ ٭دٝاٍ إػًٌُ ٚإػًُاتٚؾ ٘ٝز٫ي ١عً٢
ت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ عً ٢إػًٌُ ٚأِْٗ ٜػُعْٗٛا ٗ نٌ ظَإ َٚهإٖٛٚ ،
قا ٤ا٭غ ّ٬قٜٛاّ تتذسز إقاَ ١ؾعا٥طَٗٓٚ ،ٙا ايكٚ ٠٬ت٠ٚ٬
ؾاٖس عً ٢ب
آٜات ايكطإٓ عً ٢م ٛايٛدٛب ايعٝين غٛا ٗ ٤ق ٠٬اؾُاع ١أ ٚإؿطز أٚ
اؾُع. ١

ك أ لا ي هذ آل
( .) 1
اق آ ال

(ك أ ا ل ) ام د هذ ا فظ ي

اآلية سالح

إ ناؾْٚ ١ػب ١ايطغ ٍٛاٍ ايعطب ٚا ٕػًٌُ ْٛع إنطاّ شلِٚ ،ت٠ٚ٬

اٯٜات تؿطٜـ شلِ ٚتٓب ٘ٝاٍ عع ِٝإػٚ٪يَٓٚ ١ٝاظٍ ايطٜاز ٗ ٠ايسع ٠ٛاٍ
اهلل عع ٚدٌٚ ،ؾٗٝا بؿاض ٠ايتطٗرل ٚقب ٍٛا٭عُاٍ ٚانتػاب ايعًٚ ّٛايتٗ٤ٞ
ٚاٱغتعساز يٲْتؿاع َٓٗا.
()1أْعط غٛض ٠إعٌَ .15
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 َٔٚؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ إٔ أْعِ عً ِٗٝبٓب ٠ٛقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيٝؼ َٔ سكط ٚسس يًعً ّٛاييت دا ٤بٗا َٔ عٓس اهلل
عع ٚدٌٚ ،نٌ آ َٔ ١ٜاٯٜات اييت ٜتًٖٛا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ عً ٢إػًٌُٚ ،نٌ عًِ ٜكّٛ

ٜتعًُ٘ إػًِ  ٕٚغ٬ح َٚسز

زلاٚ ،ٟٚع ٕٛيًُػًٌُ ٗ أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا،
ٚقس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚعًِ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬يرلتك ٞضتب ١تًٝل َكاّ

ا َو َوء ُك َّن َو ص( ،)1ثِ
م آدم ألَو ْل

اـ٬ؾٚ ١اٍْؿذ َٔ ضٚح اهلل ؾ ، ٘ٝقاٍ تعاٍط َو
بعح اهلل ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

يٝعًِ إػًٌُ ايهتاب

ٚاؿهُٚ ١ايػٓٔ ٚاٯٜات يتهٖ ٕٛص ٙايعً ّٛعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإْٗا غ٬ح يًُػًٌُ.
ايجاْ : ٞؾٗٝا َسز يًُػًٌُ ٗ أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ايجايح ٖ :صا ايتعًَٛ ِٝنٛع َٚكسام

يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ

إٓهطٚ ،زع ٠ٛيًٓاؽ ٍزخ ٍٛاٱغ. ّ٬
ايطابع  :تطغٝب إػًٌُ بايتهايٝـ ٚؼً ١ٝيًُبازض ٠ٱتٝاْٗا.
اـاَؼ  :إضتكا ٤إػًٌُ ٗ إعاضف اٱشل.١ٝ
ايػازؽ  :إعاْ ١إػًٌُ ٗ َٝاز ٜٔاؾساٍ ٚاٱستذاز ،ؾايٓيب قُس

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜعًِ إػًٌُ اؿهُ ،١قاٍ تعاٍط ُ ْليإ ِهَّلِلي ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو
َو ْل َو َو ُءص(.)2
ايػابع  :قاٍ تعاٍ ٗ خطاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِط َو َو َّن َو َو َو اَو ْلم َو ُك ْل َو ْلع َو ُمص(.)3

 َٔٚاٱعذاظ إٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬دا٤ت بكٝػ ١إان ٞبٌ آ ١ٜايبشح بكٝػ١
()1غٛض ٠ايبكط.31 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.269 ٠
()3غٛض ٠ايٓػا.113 ٤
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إهاضع يبٝإ إٔ تعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽ ٍّ يًُػًٌُ
َٚتكٌ بًشاظ إقتباؽ أدٝاٍ إػًٌُ َٔ غٓت٘ ايؿطٜؿ١
ٚمل تصنط اٯ ١ٜإغِ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ شنطت٘
بايكؿٚ ١بكٝػ ١إان( ٞأضغًٓا ؾٝهِ ضغَٚ )ّ٫ٛع ٖصا ٜتًل ٣إػًُ ٕٛاٯ١ٜ
بايتػً ِٝعً ٢إٔ إطاز ٖ ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ،ثِ إْتكًت
اٯ ١ٜإٍ ؾعٌ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبكٝػ ١إهاضع (ٜتًٛ
عًٝهِ آٜاتٓا) ٚؾ ٘ٝتأنٝس باض ازت٘ ٗ اٯ ١ٜز ٕٚغرل َٔ ٙا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ٖا

ٜبعح ايعع ٚايؿدط ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ ،قاٍ تعاٍط ُه َو اَّنذِهَّلِلي َو َوع َو ِهَّلِلي ْلأل ُ ِّل ِّل َو
ا الًال ِهَّلِل ْلل ُ ْلم َو ْل ُ َو َو ْل ِهَّلِل ْلم آ َو ِهَّلِل ِهَّلِل َو ُ َوز ِّلك ِهَّلِل ْلم َو ُ َوع ِّل ُ ُ ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو ص(.)1
َو ُ
ٜٚؿٝس اؾُع بٌ اٯ ٜتٌ عع ِٝقسض ٠اهلل بإٔ ْكٌ اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ
َٔ ساٍ ا٭َ ١ٝإٍ َطاتب ايعًِ ايػاَ َٔٚ ،١ٝاٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜايهطّ ١إٔ
ٚظا٥ـ ايطغاي ١إبتسأت بت ٠ٚ٬اٯٜات بًشاظ أْٗا عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚت ٠ٚ٬اٯٜات أّ ايعًٚ ،ّٛططٜل َباضى ٱنتػابٗا.
ايجاْ : ٞت ٠ٚ٬ايتٓعَ ٌٜكسَ ١يًعً.ّٛ
ايجايح  :تطؾض ايعً َٔ ّٛايت.٠ٚ٬
ايطابع  :يع ّٚايتسبط ٗ َعاْ ٞنًُات ايكطإٓ عٓس ايت.٠ٚ٬
ٚٚضز عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ َ :ٳٔٵ قَطٳأَ ايكُطٵإٓٳ
ٗ أَقٌَِّ َٹٔ ثٳَ٬خٺ ،يَِٵ ٜٳؿِكَٗٵ٘ٴ)(.)2

هفهىم اآلية

اٯ ١ٜبٝإ ٱ تكاٍ ايٓعِ ٚتٛايٗٝا ٚإ بعج ١ايطغ ٍٛا٭نطّ ْعُ ١زا١ُ٥
ؾؿٗٝا ْعِ َتعسزٚ ٠نٌ ْعَُٗٓ ١ا َتذسز ٠غٛا ٤ت ٠ٚ٬اٯٜات ا ٚتطٗرل
ايٓؿٛؽ ٚا٭خ٬م ٚايػذاٜا ا ٚؼكٝل اٱضتكا ٤ايعًُ ٞيًُػًٌُ ٚايتعٚز
()1غٛض ٠اؾُع.2 ١
()2تؿػرل ايجعاييب .161/4

ط68صَ##################################################################################عامل اٱّإ  /ز26
إػتُط َٔ إعاضف اٱشلٚ ،١ٝتسخٌ ايكبًٚ ١اٱَتجاٍ ؿهِ ايٓػذ ؾٗٝا نِٕ
ٚد ٙٛايعًِ إػتشسث ١عٓس إػًٌُ ،اش إ قب ٍٛايتػٝرل ٚايٓػذ اَطإْؿطز ب٘
إػًُ ٖٛٚ ٕٛزي ٌٝعً ٢اًٖٝتِٗ ايتأضى ١ٝيًد٬ؾ ٗ ١ا٭ضض.
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜإ ايكطإٓ َسضغ ٌٜٗٓ ١إػًُ َٔ ٕٛخعاٗٓ٥ا إعاضف
اٱشلٚ ١ٝهعٌ عٓسِٖ اؿكاْ ١ايؿهط َٔ ١ٜايعإٌٚ ،ت٪نس ا ٯ ١ٜإ ايكطإٓ
ٚايػٜٓ ١تهُٓإ عًَٛاّ تٛيٝسٚ ١ٜتسع ٛاٍ اغتكطاٗ٥ا ٚاغتٓباطٗا ٚايػٛم ٗ
خعاٗٓ٥ا.
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ ٗ بعج ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ :١ٝزع ٠ٛإػًٌُ يًؿهط هلل عع ٚدٌ عًْ ٢عُ ١بعح ٠ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجايج :١ايؿٗاز َٔ ٠اهلل عع ٚدٌ يٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

قاٍ تعاٍط َو َوك َوف ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل ًالد ص (.)1
ايطابع :١تٛنٝس ْػب ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٚأْ٘ َٔ

أٚغط ايعطب ٚخرل ٠قطٜـ.
اـاَػْ :١ػب ايٓيب قِز قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ زيٌٝ

ا ص(ٜ ٫ٚ، )2تعاضض ٖص ٙإعَٓ ٢ع
عً ٢أِْٗط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
إْتػابِٗ يًعطب ٚإضازتِٗ ٗ قٝػ ١اـطاب ،٭قاي ١ايعُٚ ّٛعسّ ٚدٛز
تكٝٝس ٚ٭ٕ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتً ٛاٯٜات عً ٢إؼٌٕ
ٜٚعًُِٗ ايهتاب ٚاؿهُ.١
()1غٛض ٠ايٓػا.79 ٤
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايػازغَٛ :١نٛع ١ٝت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٰٜات
ٚأْٗا ؾهٌ َٔ عٓس اهلل ،إش إٔ شنط ايت ٠ٚ٬عً ٢م ٛايتع ٌٝز٫ي ١عً٢
أُٖٝتٗا.
ايػابع :١سح إػًٌُ عً ٢تًك ٞاٯٜات باؿؿغ ٚايتسٚ ٜٔٚايت،٠ٚ٬
 َٔٚاٯٜات ٚدٛب ت٠ٚ٬

اٯٜات ٗ ايك ٠٬اي ١َٝٛٝيٝه ٕٛؾ ٘ٝتعاٖس

يٛظا٥ـ ايٓبَ َٔ ٖٛٚ ،٠ٛكازٜل ٚضاث ١إػًٌُ يٮْبٝا.٤
ايجآَ :١تسٍ اٯ ١ٜعً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْ٘
ٜتً ٛآٜات اهلل عع ٚدٌ َٔ غرل ظٜاز ٠أْ ٚككإٚ ،تكسٜط اٯ : ١ٜإٔ نٌ َا
ٜتً ٙٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايتٓع ٌٜن ّ٬اهلل عع ٚدٌ.
ايتاغع :١اٯ ١ٜأ َاض ٠عً ٢تعاٖس إػًٌُ ٯٜات ايكطإٓ.
ايعاؾطٜ ٫ :٠ػتطٝع ت ٠ٚ٬اٯٜات عٔ اهلل عع ٚدٌ إ ٫ايطغٚ ،ٍٛقس ؾاظ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٗص ٙإطتب ١ايطٗ ع  ٗٚ ٠زعا ٤ايٓيب
عًٚ ٞآي٘ ٚغًِ ( ٚإبعجين إكاّ احملُٛز ايصٚ ٟعستين).
قُس قً ٢اهلل ٙ
اؿاز ١ٜعؿط :٠تٓع ٜ٘إػًٌُ َٔ ايهسٚضات ايعًُاْٚ ،١ٝأغباب ايؿو
ٚاؾساٍ.
ايجاْ ١ٝعؿط :٠تطغٝب ايٓاؽ باٱغٚ ّ٬أسهاَ٘ ٕا ؾ َٔ ٘ٝت ٠ٚ٬اٯٜات
ٚتعً ِٝايهتاب ٚاؿهُ.١
ايجايج ١عؿط :إػًُ ِٖ ٕٛا٭َ ١إتعًُٖٚ ،١صا ايتعً ِٝزلاٖ ،ٟٚا ٜسٍ
عً ٢غ ١َ٬إػًٌُ َٔ أغباب ايتشطٜـ ٚايتبس ٗ ٌٜايتٓعٚ ٌٜا٭سهاّ،
يصا تطاِٖ ٪ٜز ٕٚايعبازات بصات ايهٝـ ٚايهِ ايص ٟأزاٖا ضغ ٍٛاهللقً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َع بكا ٤شات ايػٓد ٗ ١ٝاؿهِ غكٛم ا٭سهاّ
شات إٍ ّٜٛ
ٕ بكٜٚ ٢بك ٢ب ٙ
تظٚ ٌٜايؼ٠
ايتهًٝؿ ١ٝاـُػ ،١ؾُا ٖٚ ٛادب ٗ إٍ
ايكٝاََٚ ،١ا نإ َػتشباّ بك ٢عً ٢شات اٱغتشباب ٖٛٚ ،أَط تٓؿطز ب٘
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ايؿطٜع ١اٱغ َٔ ٖٛٚ ،١َٝ٬أغطاض إغتساَتٗا ٚبكاٗ٥ا ؽ ن ١طط ١ٜإٍ ّٜٛ

ا
ايكٝاََ َٔ ٖٛٚ ،١كازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ ١ٜايػابك ١طاِهَّلِل َو يَّن َو ُك َو اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
َو َو ْل ُك ْلم ُ َّن ٌر ص.
ٚوتٌُ غًل باب اؿذٚ ١اٱستذاز عً ٢ايهؿاض بًشاظ ظَاْ٘ ٚدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚأٜاّ ايتٓعٚ ٌٜايٓب.٠ٛ
ايجاْ :ٞؼ ٌٜٛايكبً ١إٍ ايبٝت اؿطاّ.
ايجايح :عُ ّٛا٭سهاّ اييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع :إتكاٍ ٚإغتُطاض أسهاّ اٯ ٚ ١ٜغًكٗا ايصضا٥ع َٔ ايٓاؽ عاَ١
ٚايص ٜٔظًُٛا َِٓٗ خاق ٗ ١أؾطاز ايعَإ ايطٛيٚ ١ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطّ ١٭قاي١
اٱط٬مٚ ،عُ ّٛاؿهِ.
.ٍٚ
ايطابع ١عؿط :٠زع ٠ٛإػًٌُ يٲقػا ٤ٯٜات ايكطإٓٚ ،تًكٗٝا بايكب
اـاَػ ١عؿط :بعح إػًٌُ يت ٠ٚ٬اٯٜات ٚإغتشهاض ت ٠ٚ٬ايٓيبقُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػازغ ١عؿط :٠بٝإ دٗاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٗ

غب ٌٝاهلل عع ٚدٌٚ ،بصٍ ايٛغع ٗ ايسع ٠ٛإٍ اهلل ٚدصب ايٓاؽ
يٲغ.ّ٬
ايػابع ١عؿط :٠زع ٠ٛإػًٌُ يٌتكٝس با٭سهاّ ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاييت
دا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايجآَ ١عؿط :بٞإ املا٥ع بٌ إػًٌُ ٚغرلِٖ ،إش ٜؿٛظ إػًُ ٕٛبايتعن١ٝ
ٚايتطٗرل ٚبٛاغط ١ايطغٚ ٍٛايطغاي ٌٖٚ ،١دا ٤ا٭ْبٝا ٤ايػابك ٕٛبتعن١ٝ
أقشابِٗ ٚأٌٖ ًَتِٗ ٚ ،اؾٛاب إٕ زعٛتِٗ يطاع ١اهلل تعنٚ ، ١ٝدا٤ت
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ؾطٜع ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْاغد ،١يته ٕٛتعنٝت٘ يًٓؿٛؽ
ٚاجملتُعات اٱغ ١َٝ٬سادٚ ١آ َٔ ١ٜعٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايتاغع ١عؿط : ٠زع ٠ٛإػًٌُ يًهػب ٚايتشكٚ ،ٌٝاٱضتكاٗ ٤
اٱشلٚ ٞايتسبط ٗ آٜات اٍقطإٓ .
٠
إعاضف
ايعؿط : ٕٚيكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ إٔ هعًٛا ايعًِ ٚغ١ًٝ
َباضن ١يعٜاز ٠اٱّإٚ ،تًَُٓ ١ٝه ١ايتكٚ ٣ٛايك٬ح.
اؿازٚ ١ٜايعؿط :ٕٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢ػسز ايعً ّٛاييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأْٗا عً ّٛتٛيٝس ١ٜتتذًَٗٓ ٢ا ٗ نٌ ظَإ
َٚها ٕ َٝٚسإ ٗ َٝاز ٜٔايعًِ أَٛض َػتشسث ١تسٍ عً ٢قسم ْبٛت٘،
ٚته ٕٛؾاٖس ّا عً ٢إضتكا ٤إػًٌُ ٗ غًِ ايعًٚ ّٛإعاضف  ٖٛٚبؿاض٠
إَاَتِٗ يًٓاؽ ٗ ايعبازات ٚايك٬ح  ٗٚايعًَ َٔ ٖٛٚ ،ّٛكازٜل قٛي٘

ا ص ( .) 1
تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايجاْٚ ١ٝايع ؾط : ٕٚبٝإ ايتبا ٜٔبٌ ساٍ ايٓاؽ قبٌ اٱغٚ ّ٬ساٍ
إػًٌُ بعس بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ايجايجٚ ١ايعؿط :ٕٚف ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١اـطاب يًُػًٌُ ٚإػًُاتٚ ،ؾ٘ٝ
تؿطٜـ شلَِ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍ

ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل

ا ص ( .) 2
اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

اآلية لطف
ٖص ٙاٯ ١ٜيطـ َٔ عٓس اهلل ٗ نًُاتٗا ٚأيؿاظٗا ٚز٫٫تٗا ٖٞٚ ،عً٢

ٚد:ٙٛ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠آٍ ع َطإ .110

ط72ص َ##################################################################################عامل اٱّإ  /ز26
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜيطـ بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ دٗات:
ا٭ :ٍٚتؿهٌ اهلل ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغّ٫ٛ
َٔ عٓس اهلل إٍ ايٓاؽ.
ايجاْ :١ٝتٛنٝس سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْيب
ٚضغ.ٍٛ
ايجايج :١قٝػ ١اٱط٬م ٗ إطغٌ إيٚ ،٘ٝإٔ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ضغ َٔ ٍٛعٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع :١زع ٠ٛايٓاؽ ْٝعاّ ٱتباع ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚتًك ٞايتٚ ٠ٚ٬ا٭سهاّ َٓ٘.
خام ع ٕ إٜصا ٤ايٓيب قُس
٠
اـاَػ :١ظدط ايٓاؽ عاَٚ ١ايص ٜٔظًُٛا
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػازغ :١اٱخباض ايػُا ٟٚعٔ قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايجاْ :ٞاٯ ١ٜيطـ بإػًٌُ بايبعج ١ايٓب َٔ ١ٜٛدٗات:
ا٭ :ٍٚبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ بايٓيب قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ :١ٝتٛاي ٞايٓعِ اٱشل ١ٝعً ٢إػًٌُ ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
ايجايج :١إتكاف ايٓعِ اييت تأت ٞإػًٌُ بأْٗا زلا َٔٚ ١ٜٚعٓس اهلل عع

ٚدٌ َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ ١ٜايػابك١ط َو ِهَّلِلأل ُ ِهَّلِل َّنم ل ْلِهَّلِلع َو ِهَّلِلي َو ْل َو ُك ْلمص(.)1
ايطابع :١تٛنٝس بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بآٜات ايكطإٓ
َٚهاٌَ ٖص ٙاٯَٚ ،١ٜا ؾٗٝا َٔ ايٓعِ إتعسز ٠عً ٢إػًٌُ.
()1اٯ.150 ١ٜ
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اـاَػ :١اٯٚ ١ٜاق ١ٝيًُػًٌُ َٔ ايهٝس ٚاؾساٍ.
ايجايح :اٯ ١ٜيطـ بايٓاؽ ْٝعاّ َٔ دٗات:
ا٭ :ٍٚتتكـ بعج ١ايٓيب َضَس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

بأْٗا عاَ١

يًٓاؽ ،ف
ىٍ إْػإ شنطاّ أ ٚأْجَ ٢أَٛض بإتباع٘ ْٚكطت٘  ،قاٍ تعاٍ ط َو َو
ا َو ِهَّلِل ًال َو َول ِهَّلِلذ ًال ص(.)1
أَو ْل َو
ا ْل َول َو ِهَّلِلالَّن َوك َّن ًال اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايجاْ :١ٝإغتكطا ٤ايسضٚؽ ٚايعدل َٔ ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
ايجايجَ :١كاسب ١ايدلنات اـرلات يبعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايطابع :١دطٜإ إعذعات عًٜ ٢س ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َ ٌَٚعذع ٠زع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاّ يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
اـاَػ :١بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضٓٚ ١خرل قض.

إفاضات اآلية

يلز دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايٓبَ ٠ٛكاسب ١شلبٛط اٱْػإ يٮضض ،إش ٖبط
آزّ ٚسٛا َٔ ٤اؾٓ ١بعس إٔ أغطاُٖا إبًٝؼ با٭نٌ َٔ ايؿذط ،٠قاٍ

تعاٍط َوؤ َو َوزاَّن ُ َو ا َّن ْل َو ُ َو ْلل َو َوؤ َو ْل َو َو ُ َو ِهَّلِل َّن َوك َول ِهَّلِل ِهَّلِل ص (ٚ ،)2نإ آزّ ْبٝاّ
ضغ ،ّ٫ٛثِ بعح اهلل ا٭ْبٝاَ ٤بؿطَٓٚ ٜٔصض ٜٔضٓ َ٘ٓ ١تعاٍ بايٓاؽ،
ٚسذ ١عًٚ ،ِٗٝيتبك ٢ايٓبْٗ ٠ٛط داض ٜػذلف َٓ٘ ايٓاؽ ايعًَٚ ّٛؿاِٖٝ
اؿهُٜٚ ،١تذًٖ ٢صا ايبكا ٤بأَٛض:
ا٭ :ٍٚتعاقب ا٭ْبٝا.٤
ايجاْ :ٞبعح ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خاُاّ يٮْبٝا.٤
()1غٛض ٠غبأ .28
()2غٛض ٠ايبكط.36 ٠
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ايجايح :سؿغ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابع :سؿغ َٛاثٝل ٚقكل ا٭ْبٝا ٤بآٜات ايكطإٓ يتهَٛ ٕٛععٚ ١عدل٠

ا ِهَّلِل َو ُل َو ِّل ُ ِهَّلِل ِهَّلِل
ص َو َو ْل َو ِهَّلِل ْل أَو ْلل َو ِهَّلِلء ا ُّج ُ
يًُػًٌُ قاٍ تعاٍ ط َو ُك ًالي َولقُ ُّج
ُ َوإ َود َو ص(.)1
اـاَؼ :بكا ٤أسهاّ اٱغ ّ٬ثابت ٗ ١ا٭ضض إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
يكس دا٤ت ْب ٠ٛقُس مٍ اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

يتدًٝل ايٓاؽ َٔ

بطاثٔ ايٛثٓٚ ١ٝقٛٝز ٚغ٬غٌ ايه٬ي ١بعس إٔ زخًت ا٭قٓاّ ايبٝت اؿطاّ،
ٚطػ ٢ايؿطى ٗ ا٭ضض ،يتكاسب٘ َا٥س ٠اؿهُ ١ايػُاٜ ١ٜٚػذلف َٓٗا
إػًُٚ ٕٛإػًُات َتشسَٚ ٜٔتؿطقٌٚ ،تتذً ٗ ٢أؾعاشلِ ٚعً ٢أيػٓتِٗ،
ٚته ٕٛنٝا ٤عًُٝاّ  َٔٚأْٛاض ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚضؾشات اؿهُٚ ١ايعًِ اييت تؿع َٓٗا ايكًٛب إٓهػط.٠

الصلة بني أول وآخز اآلية

إبتسأت اٯ ١ٜعطف ايتؿب(٘ٝايهاف) ٖا ٜسٍ عً ٢إضتباط َٛنٛعٗا باٯ١ٜ
ايػابكٚ ،١قس شنطت اٯ ١ٜايػابك ١ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ با٭َط
بتٛدِٗٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ قبًٚ ١أْٗا َٔ َكازٜل ُاّ ايٓعُ ١عً ،ِٗٝيتهٕٛ
ٖص ٙاٯَٛٚ ١ٜنٛعٗا َكساقاّ يًٓعِ اٱشل ١ٝعً ٢إػًٌُ ببعج ١ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يته ٕٛايٓعِ ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْبٝاّ ٚضغ ٫ٛبايؿطٜع١
اـاُ.١
ايجاْ :ٞبًٛؽ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َطتب ١ايطغايٚ ١اجمل٤ٞ
بايؿطٜع ١ايػُشا.٤

()1غٛضٖٛ ٠ز .120
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ايجايح :إؼاز يػ ١اـطاب ٗ ٖص ٙاٯَ ١ٜع اٯ ١ٜايػابكٚ ١إضاز ٠إػًٌُ
ْٛ ٖٛٚع إنطاّ شلِٚ ،زع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
ايطابع ٚ :ضٚز شنط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ اٯ ١ٜبكٝػ١
ايطغايٚ ١ؾ ٘ٝتؿطٜـ ٚإنطاّ ي٘ٚ ،سح إػًٌُ عً ٢اٱقتسا ٤ب٘ٚ ،ايتكٝس
بأسهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ اييت دا ٤بٗا.
اـاَؼ :إْتُا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًعطب ٚإػًٌُ
ٗ ايٓػب ٚايًػٚ ١ايػذاٜا اؿُٝس.٠
آٜات اهلل

ايػازؽْ :عُ ١ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

عً ٢إػًٌُٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ يٲقػا ٤ي٘ ٚايتسبط ٗ اٯٜات َٚعاْٗٝا
ايكسغ.١ٝ
ايػابع  :إق٬ح ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إػًٌُ ٗ

أقٛاشلِ ٚأؾعاشلِٚ ،تعنٝتِٗ.
ايجأَ :اٱغَ ّ٬سضؽ ٠ا٭دٝاٍ ،ؾهٌ د َٔ ٌٜٗٓ َِٗٓ ٌٝاٍعً ّٛاييت
دا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاييت تتذً ٗ ٢ايكطإٓ ٚايػٓ١
ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ.١
ايتاغع :ؾتض آؾام ايعًِ يًُػًٌُٚ ،عسّ إْػساز أبٛاب٘ عًٚ ،ِٗٝؾ٘ٝ
بؿاض ٠إظٗاض زضض ٚٯي ٧آٜات ايكطإَٓٚ ،ع قً ١نًُات اٯ ١ٜؾكس

تهطض

ايهُرل(ايهاف) يًُهُط إٓكٛب غت َطاتٚٚ ،ا ٚاؾُاعَ ١طٚ ٠اسس،٠
ٚإطاز ٗ نٌ ؾطز َٓٗا إػًُ.ٕٛ
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜايجٓا ٤عً ٢ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
دٗات:
ا٭ :ٍٚتؿطٜـ ٚإنطاّ اهلل عع ٚدٌ ي٘ بإختٝاض ٙيًطغاي.١

َٔ
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عًٚ ٞآي٘ ٚغًِ َٔ ايعطبٚ ،بعح َٔ
ايجاْ :١ٝايٓيب قُس قً ٢اهلل ٙ
ب ،ِٗٓٝؾًِ ٜأت ِٗٝضغ َٔ ٍٛغرلِٖٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛشلِ ٱتباع٘ ْٚكطت٘.
ايجايج :١ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خرل قضٚ ،ضٓ١

ا ْل َول َو ِهَّلِلالَّن َو ْل َو ًال اِهَّلِل ْل َوع اَو ِهَّلِل َو ص.
َتذسز ٠قاٍ تعاٍط َو َو أَو ْل َو

ايطابع :١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إَاّ ٗ ايكاؿاتٜٚ ،أخص
بأٜس ٟإػًٌُ ٗ غب ٌٝاـرل ٚايك٬ح.
اـاَػ : ١بٝإ دٗاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

يتٓعٜ٘

إػًٌُ َٔ ايصْٛبٚ ،إدتٓابِٗ ايػ٦ٝات.
ايػازغ :١ت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ عً ٢إػًٌُ ٚؾ ٘ٝؾاٖس بإٔ ايٓيب قُس ّا
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜتًك ٢ايٛس َٔ ٞعٓس اهلل عع ٚدٌٖٚ ،ص ٙايت٠ٚ٬
َطًٛب ١بصاتٗا ،يعٜاز ٠إّإ إػًٌُٚ ،تؿكِٗٗ ٗ ايسٚ ٜٔت ٠ٚ٬اٯٜات
َكسَٚ ١زي ٌٝعً ٢قسم ايٛسٚ ٞغ ١َ٬ايػٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛيع ّٚعٌُ إػًٌُ
َهاَٗٓٝا ايكسغ.١ٝ
ايػابع :١ؾٛظ إػًٌُ ٚإضتكا ِٖ٩ببعج ١اٍْيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ ٚف ٘٦ٝبعًَ ّٛػتشسثٚ ١أغطاض خعا ٔ٥ايػٝب  ،قاٍ تعاٍ ط ِهَّلِل ْل َو ِهَّلِل ْل
أَو ْلل َو ِهَّلِلء ْلا َوغ ْل ِهَّلِل ُل ِهَّلِل َو ِهَّلِلاَو ْل َو َو ُكل َو َو ْلع َو ُ َو أَو ْلل َو َو الَو َوق ْل ُ َو ِهَّلِل ْل َوق ْل ِهَّلِل َوه َوذ ص (،)1
ٚايكً ١بٌ نًُات َٚهاٌَ اٯ ١ٜعًٚ ٢د:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايلي ١بٌ ت ٠ٚ٬اٯٜات ٚتعن ١ٝإػًٌُ بكٛي٘ تعاٍط َو ْل ُ

َو َو ْل ُك ْلم

آ َو ِهَّلِل َول َو ُ َوز ِّلك ُك ْلمص  ،إٕ ت ٠ٚ٬اٯٜات َكسَٚ ١غبب يطاع ١اهللٚ ،نٌ آ ١ٜإَاّ ٗ
ايكاؿاتٚ ،غب ٌٝيًٗساٚ ١ٜايطؾاز ،ؾكشٝض إٔ سطف ايعطـ (ايٛا )ٚدا٤
بٌ ت ٠ٚ٬ايٓيب يٰٜات ٚبٌ تعنٝتِٗ ٜ ٖٛٚؿٞز ايعطـ ٚايتعسز ٚإػاٜط ٠إ٫
أْ٘ ٜٓ ٫ؿ ٞايكً ١بُٗٓٝا ،٭ٕ نٌ ؾطز َُٓٗا ضؾش َٔ ١ضؾشات ايطغاي، ١
()1غٛضٖٛ ٠ز .49
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ٚت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٰٜات شاتٗا تعنٚ ١ٝغبب
يًتعنٚ ١ٝتطٗرل ايٓؿٛؽ َٔ أزضإ ايؿو ٚايطٜبٚ ،ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ دٗاز ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ غب ٌٝاهلل.
ايجاْ : ١ٝايت ٠ٚ٬قٚ ،ٍٛايتعن ١ٝقٚ ٍٛؾعٌٚ ،ؾ ٘ٝبٝإ يتعسز ٚظا٥ـ
ايطغايَٚ ،١ا ٜك ّٛب٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ َػٚ٪يٝات
ا ُل ْلقِهَّلِلي َو َو ْل َو َوق ْل الًال َو قِهَّلِل يًالص (.)1
ٚأعبا ٤ايٓب َٔ ٖٛٚ ،٠ٛعَُٛات قٛي٘ تعاٍط َو
ايجايجٜ :١سٍ تعكب ايتعن ١ٝيًت ٠ٚ٬عً ٢ظٗٛض أثط ايت ٠ٚ٬سا.ّ٫
ايطابع :١يًتَٓ ٠ٚ٬اؾع شاتٚ ١ٝعطنَ ١ٝتعسز.٠
ايجاْ :ٞايكً ١بٌ ايتٚ ٠ٚ٬تعً ِٝايهتابٚ ،ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚشات ايت ٠ٚ٬تعً.ِٝ
ايجاْ :١ٝتتهُٔ نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ تعًٖٚ ِٝسا ١ٜإػًٌُ يػبٌ ايك٬ح
ٚايؿ٬ح.
ايجايج :١ت ٠ٚ٬اٯٜات باعح يًتسبط ٗ َعاْٗٝاَٚ ،هاَٗٓٝا ايكسغ.١ٝ
ايطابعٚ َٔ :١د ٙٛتعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ
تؿػرل آٜات ايكطإٓٚ ،بٝإ تأًٜٗٚا ٚز٫٫يتٗا.
ايجايح :ايكً ١بٌ ت ٠ٚ٬اٯٜات ٚبٌ تعً ِٝاؿهُٚ ،١ؾ ٘ٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ ساد ١ايٓاؽ عاَٚ ١إػًٌُ خاق ١يبعج ١ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ :١ٝزع ٠ٛايٓاؽ يتًكَ ٞا دا ٤ب٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بايكبٚ ٍٛايطناٚ ،إقتباؽ ايسضٚؽ ٚايعدل َٓ٘.
ايجايج :١تٛنٝس َٛنٛع ١ٝايػٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛيع ّٚقسٚض إػًٌُ عٓٗا ،ؾٗٞ
إكسض ايجاْ ٞيًتؿطٜع بعس ايكطإٓ.
()1غٛض ٠إعٌَ .5
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ايطابع :١بٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايٛس ٞأعِ َٔ ايكطإٓٚ ،بُٗٓٝا عُّٛ
ٚخكٛم َطًل ؾهٌ قطإٓ ٖٚ ٛسٚ ،ٞيٝؼ ايعهؼ.
اـاَػ :١بٝإ ايؿهٌ اٱشل ٞايعع ِٝببعج ١ايٓيبقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚأْٗا تتهُٔ ت ٠ٚ٬ايهتابٚ ،تعً ِٝإػًٌُ غٓٔ اؿهُ.١
ايؼازغ : ١إقاَ ١اؿذ ١عً ٢ايٓاؽ بإٔ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٜ ٫عًِ إ ٫ايهتاب ٚاؿهَُٚ ١ا ؾ ٘ٝخرل ْٚؿع ٍيٓاؽ ٗ ايٓؿأتٌ .

ا ص
ايػابع :١اٯَ َٔ ١ٜكازٜل قٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

( .) 1
ايطابع :ايكً ١بٌ ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قٌ ٣اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٰٜات
ٚتعً ُ٘ٝإػًٌُ َا مل ٜهْٛٛا ٜعًُٚ ،ٕٛؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚنٌ آ ١ٜخع ١ٜٓتتهُٔ ايعًٚ ّٛا٭سهاّ.
ايجاْ ٗ :١ٝايكطإٓ عً َٔ ّٛايػٝب ٚقكل ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭َِ ايػايؿٖٞٚ ،١

صصِهَّلِل ِهَّلِل ْلم ِهَّلِل ْل َو ٌر ِهَّلِلأل ُ ْل اِهَّلِلي ألَو ْلا َو ِهَّلِل ص(.)2
َسضغ ٗ ١إٛعع ،١قاٍ تعاٍط َو ِهَّلِلي َوق َو

ايجايجَٛ :١نٛع ١ٝآٜات ايكطإٓ ٚت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ شلا ٗ تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٚ ،ٜٔإضتكاَ ٗ ِٗ٥طاتب ايهُاٍ اٱْػاْ.ٞ
ايطابع :١نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ َعذع ٖٞٚ ٠أَط مل ٜهٔ ٜعًُ٘ إػًُ ،ٕٛبإٔ
تأتَ ٞعذع ٠قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآٍٚ ٙغًِ بتٓع ٌٜخاضم يًعازَ ،٠كطٕٚ
بايتشس ،ٟغامل عٔ إعاضن.١
اـاَػ :١بٝإ إضتكا ٤إػًٌُٚ ،تؿه ًِٗٝعً ٢ا٭َِ ا٭خط ٣بإٔ تهٕٛ
آٜات
ت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ باباّ َٚكسَ ١يتعًَ ُِٗٝا مل ٜعًُ َٔ ٙٛقبٌ  ،أ ٟإٔ ٙ
تتهُٔ عًَٛاّ ٚأغطاضاّ مل تأت بٗا ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك،١
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛضٜٛ ٠غـ .111

َٔ ٖٞٚ
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ايؿٛاٖس عً ٢ساد ١ايٓاؽ يًكطإٓٚ ،إٔ إػًٌُ

ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل

ا ص ( .) 1
اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
اـاَؼ :ايكً ١بٌ قٛي٘ تعاٍ (ٜعنٜ( ٚ ) ِٗٝعًُهِ ايهتاب ) ٚؾ ٘ٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايتعنَ ١ٝكسَ ١يتعًِ ايهتابٚ ،تًك ٘ٝبايكبٚ ٍٛايتسبط.
طٗرل يًٓؿٛؽ ٚق٬ح يًُذتُعات.
ايجاْ :١ٝتعًِ ايكطإٓ بصات٘ تعنٚ ١ٝت
ايجايج :١بٝإ إ٬ظَ ١بٌ تعًِ ايكطإٓ ٚايتعن.١ٝ
ايطابع :١بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ بٓب٠ٛقُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ إش أْ٘ دا ٤بأععِ ٚأؾهٌ َا دا ٤ب٘ ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ايص ٜٔداٚ٤ا
ؾه ٌٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
بايتعنٚ ١ٝتعً ِٝايهتاب أٜهاّ ٜٚتذً ٢ت
ٚغًِ ٚإػًٌُ ٗ إكاّٚ َٔ ،د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚدا٤ت بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إغتذابَٔ ١

اهلل عع ٚدٌ يسعا ٤إبطاٖٚ ِٝإزلاع ٌٝعًُٗٝا ايػ ّ٬ط َو َّن َول َو ْل َوع ْل ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم
ا الًال ِهَّلِل ْلل ُ ْلم َو ْل ُ َو َو ْل ِهَّلِل ْلم آ َو ِهَّلِل َو َو ُ َوع ِّل ُ ُ ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو َو ُ َوز ِّلك ِهَّلِل ْلمص (.)2
َو ُ
ايجاْ :ٞيٝؼ َٔ تعاضض أ ٚتعاسِ بٌ بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ت َتُُ ١شلا.
بعح
ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ ،إش دا٤ت ٙ
ايجايح :دا ٤ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بايكطإٓ نتاباّ داَعاّ

يٮسهاّ ٚايػٓٔ ،قاٍ تعاٍط َو َول َّنز ْلا َول

َو َو ْل َو ْلا ِهَّلِلك َو َو ِهَّلِل ْل َو ًالل اِهَّلِل ُك ِّل َو ْلي ٍةءص (.)3

ايطابع :تًك ٞإػًٌُ أسهاّ ايؿطٜع ١إتهاًَ ١بايكبٚ ٍٛاٱَتجاٍ.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠ايبكط.129 ٠
()3غٛض ٠ايٓشٌ .89
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اـاَؼ :إغتساَ ١أسهاّ اٱغ ّ٬إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ساد ١ايٓاؽ ٗ نٌ
ظَإ إٍ آٜات ايكطإٓ ٚإػًٌُ نُطآ ٠يٲِٜإ ٚايتكٚ ٣ٛايك٬ح.

ايػازؽ :ايكً ١بٌ قٛي٘ تعاٍ ط َو ُ َوز ِّلك ُك ْلم صٚط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َو اَو ْلم َو ُك ُل
َو ْلع َو ُ َو صٚ ،ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚعً ّٛايػٝب اييت تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا ٗ ايكطإٓ ٚغ١ًٝ
ٱضتكا ٤إػًٌُ ٗ َطاتب ايهُاٍ.
ايجاْ :١ٝايتعنٚ ١ٝق٬ح ايٓؿٛؽ ٚعا َٓٚ ٤اغب ١يتًك ٞايعًٚ ّٛأغطاض
ايػٝب.
ايجايج :١إْؿطاز إػًٌُ بايتعنٚ ١ٝايتطٗرلٚ ،تعًِ َؿاتٝض ايعً.ّٛ
ايطابعَ َٔ : ١كازٜل ايتعن ١ٝأزا ٤ايعبازاتٚ ،تعاٖس طاع ١اهلل عع
ٚدٌ ،ؾته ٕٛباباّ ؾًب ْعُ ١ايعًِ.

ايػابع :ايكً ١بٌ قٛي٘ تعاٍ ط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو صٚط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َو
اَو ْلم َو ُك ُل َو ْلع َو ُ َو صٚ ،ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإؼاز َٛنٛع ايعًِ ٗ إكاّ.
ايجاْٚ :١ٝسس ٠ططٗ ايتعًٚ ِٝإعًِٚ ،إتعًِ َع ايتبا ٗ ٜٔإٛنٛع،
ؾإعًِ ٗ اؿايتٌ ٖ ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٚإتعًِ ِٖ

إػًِ ٕٚضداْٚ ّ٫ػا ،٤أَا َٛنٛع ايتعً ِٝؾٗ ٛايهتاب ٚاؿهَُ ١ط،٠
ٚعً ّٛايػٝب ٚأغطاض اؿهُٚ ١تٗصٜب ايٓؿٛؽٚ ،إق٬ح ا٭يػٔ َط٠
أخط.٣
ايجايج :١بٝإ ْعُ ١اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ ٗ تعسز ٚد ٙٛايتعً ِٝاييت

ٜتًكْٗٛا َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚضغٛيَ٘ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو
ا ص ( .) 1
أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايطابع :١زع ٠ٛإػًٌُ يًتؿك٘ ٗ ايسٚ ،ٜٔإنتػاب ايعًٚ ّٛإعاضف ،يكس
تهطضت َاز ٠ايعًِ ث٬خ َطات ٗ اٯ ١ٜايهطّٚ ،١ؾ ٘ٝتؿطٜـ ٚإنطاّ يًٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إش تسٍ عً ٢تًك ٞإػًٌُ ايعًِ
َٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ،ؼتٌُ دٗ ١ايتًكٚ ٞدٌٗ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايكشابٚ ١أٌٖ ايبٝت.
ايجاْ :ٞعُ ّٛإػًٌُ ٚإػًُات ٗ أدٝاشلِ إتعاقب.١
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْ ٞؾتعً ِٝايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

يًُػًٌُ َتكٌ بآٜات ايكطإٓ ٚسهٛض ايػٓ ١ايٓب َٔٚ ،١ٜٛاٯٜات ٗ إكاّ
ٚدٛب ت ٠ٚ٬إػًٌُ ٯٜات ايكطإٓ ٗ ايك ٠٬اي ،١َٝٛٝيتعاٖس ايتعًِٝ
ايػُاٚ ٟٚسؿع٘ ٗ نٝؿٝت٘ َٛٚنٛعَ٘ٓٚ ،ع ؼطٜـ ايكطإٓ ،٭ٕ اهلل عع
ٚدٌ أضاز ٭دٝاٍ إػًٌُ تًك ٞشات ايتعً ِٝايص ٟدا ٤ب٘ ايٓيبقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ،ؾْٗ ٛعُ ١عغ ٠ِٜأب ٢اهلل أ ٫تػازض ا٭ضض.

التفسري الذاتي

ا ْل َول ِهَّلِلاَو
ٚضز يؿغ (نُا أضغًٓا ) ٗ ايكطإٓ َطتٌ ،قاٍ تعاٍ ط َوك َو أَو ْل َو
ا الًالص( ٗٚ ، )1اؾُع بٝت اٯٜتٌ زي ٌٝعً ٢تؿه ٌٝايٓيب قُس
ِهَّلِل ْل َو ْل َو َو ُ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ،ؾُع إٔ َٛغ ٢عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬ايطغٌ اـُػ١
أٚي ٞايععّ ،ؾكس أضغً٘ اهلل إٍ ؾطع ،ٕٛبُٓٝا شنطت ٖص ٙاٯٜات تؿهٌ اهلل
عع ٚدٌ بإضغاٍ ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إٍ إػًٌُ

ٚإػًُات باٯٜات ايباٖطات ٚاؿهُٚ ١تطٗرل ايٓؿٛؽ َٚكسَات قبٍٛ
ايكاؿات ٚأغباب اشلساٚ ،١ٜبٛاغطتِٗ إٍ ايٓاؽ ْٝعاّ َٔٚ ،اٱعذاظ ٗ
ٖص ٙاٯ ١ٜأْٗا دا٤ت خطاباّ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،ضز

()1غٛض ٠إعٌَ.51
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يؿغ(أضغًٓا) ٗ ايكطإٓ مثاْاّ ٔٚػٌ َط ،٠نًٗا ٗ اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ ٖٛ
إطغٌ .
ٜٓ ٫ٚشكط َٛنٛع اٱضغاٍ با٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ،بٌ ٜؿٌُ َكازٜل
اـرل ٚايبٚ ٤٬ايعكٛب ١ايعادً ١يًك ّٛايعإٌ شات م

بػ ١اٱْصاض  ،قاٍ

ا َو َوء َو َو ْل ِهَّلِل ْلم ِهَّلِلدْل َو ًال
ا ْل َول ا َّن
تعاٍ ط َو أَو ْل َو
ِهَّلِلا ص( ،)2يكس تؿهٌ
ض َوف د َو
ا ْل َول َو َو ْل ِهَّلِل ْلم ا ُّج َو َو َو ْلا َو َو َود َو ْلاقُ َّن َو َو ا َّن
ؾطعٕٛط َوؤ َو ْل َو
ص (ٚ ، )1قاٍ تعاٍ ٗ آٍ

اهلل عع ٚدٌ ٚعًِ آزّ ا٭زلا ٤نًٗا ثِ أَط ٚ ٙإٔ ٜعًِ إ٥٬ه ١بٗا م اٍ

ا َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْلمص (.)3
تعاٍط َو آ َود ُم أَو ْلل ِهَّلِل ْل ُ ْلم ِهَّلِلؤ َو ْل
ٚضز يؿغ (ٜعًُهِ) ث٬خ َطات ٗ ايكطإٓ َطتٌ ٗ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜايجايج١

َّللا َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َّن
ٗ قٛي٘ تعاٍط َو َّن قُ
َّللا ُص (ٚ ،)4ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
َّن َو
ا٭ :ٍٚتعسز غبٌ تعً ِٝإػًٌُ ،إش دا٤ت اٯٜات ايج٬ث ٗ ١تًل

ٟ

إػًٌُ ايتعً.ِٝ
ايجاْٜ :١ٝأت ٞايتعً َٔ ِٝاهلل عع ٚدٌ  َٔٚضغٛي٘ يًُػًٌُٚ ،تعًِٝ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ شلِ ٖ َٔ ٛعٓس اهلل أٜهاّ بٛاغط١
ايٓيب.
ايجايج : ١تٛنٝس إٓعي ١ايعع ١ُٝيًُػًٌُ بإٔ اهلل عع ٚدٌ

ٚضغٛي٘

ا ص ( .) 5
ٜعًُاِْٗٚ ،ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ إػًٌُ ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايطابع :١ايعًِ ٚاق َٔ ١ٝإمتطاف ايصْٛب ٚايػ٦ٝات.
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .6
()2غٛض ٠ا٭عطاف .133
()3غٛض ٠ايبكط.33 ٠
()4غٛض ٠ايبكط.282 ٠
()5غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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اـاَػ :١بٝإ نجطٚ ٠تعسز َهاٌَ ٚأبٛاب ايعًِ ايصٜ ٟتًكا ٙإػًُ.ٕٛ
ايػازغ :١ف ٤ٞاٯٜات بصنط َٛنٛع ايتعً ٖٛٚ ِٝايهتاب ٚاؿهُ،١
ٚنٌ ؾطز َُٓٗا ْعُ ١ععٚ ،١ُٝغ٬ح َ٬ظّ

يًُػًٌُ يًٓذا ٗ ٠ايسْٝا

ٚاٯخط ،٠قاٍ تعاٍط َو َو ْل ُ ْلإ َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو َو َوقدْل أ ُ َوِهَّلِلي َو ْل ًال َوك ِهَّلِل ًال ص (ٚ ،)1دا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜؿح إػًٌُ عً ٢تعاٖس شنط اهلل عع ٚدٌٚ ،ايتكٝس بأزا٤
ايؿطا٥ض ٚأسهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّ ،يكس تهُٓت ت ٠ٚ٬اٯٜات ا٭ٚاَط

ٚايٓٛاٖٚ ،ٞايٓس ب إٍ ايكاؿات ،قاٍ تعاٍ ط َو ْلا َو ُك ْل ِهَّلِل ْلل ُك ْلم أ ُ َّن ٌر َو دْل ُ َو ِهَّلِلاَو
ف َو َو ْلل َو ْل َو َو ْل ْلا ُ ْلل َوك ِهَّلِل ص(.)2
ْلا َو ْل ِهَّلِل َو َو ؤْل ُ ُ َو ِهَّلِل ْلا َو ْلع ُ ِهَّلِل
ٚقس دا ٤يؿغ (ٜتً )ٛغبع َطات ٗ ايكطإٓ ،غتاّ َٓٗا ٗ ايٓيبقُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖا ٜسٍ عً ٢دٗاز ٗ ٙغب ٌٝاهللٚ ،تعسز ٚنجط ٠تٚ٬ت٘
ٍٯٜاتَٛٚ ،نٛع ١ٝايت ٗ ٠ٚ٬تجبٝت زعا ِ٥ايسٚ ،ٜٔبٓٝت اٯَٛ ١ٜنٛع

َو َو ْل ُك ْلم آ َو ِهَّلِل َّن
َّللاِهَّلِل ُ َو ِّل َول ٍة

ا الًال َو ْل ُ
ايت ٠ٚ٬قاٍ تعاٍ ط َو ُ
تعاٍ ط َو اَو ْلم َو ُك ُل َو ْلع َو ُ َو ص ٗ ايكطإٓ َطتٌ  ،قاٍ تعاٍ ط َوإِهَّلِل َوذ أَو ِهَّلِلم ل ُ ْلم
َّللا َوك َو َو َّن َو ُك ْلم َو اَو ْلم َو ُك ُل َو ْلع َو ُ َو ص( ، )4يبٝإ إٔ ايكٖ ٠٬ا عًُ٘
َو ْلذ ُك ُ
َّن َو
اهلل.

هن غايات اآلية

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

()1غٛض ٠ايبكط.269 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .104
()3غٛض ٠ايط٬م .11
()4غٛض ٠ايبكط.239 ٠

ص(ٚٚ ،)3ضز قٛي٘
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ا٭ :ٍٚبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُٚ ،إختكاقِٗ بٓعُ ١بعج١
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛشلِ يتعاٖس ا٭سهاّ اييت
دا ٤بٗا َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :١ٝايتدؿٝـ عٔ ايعطب ٚإػًٌُ ببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ َِٓٗ.
ايجايج : ١شنط ْعُ ١ضغاي ١ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إػًٌُٚ ،دصبِٗ ٕٓاظٍ اشلساٚ ١ٜاٱّإٚ ،يع ّٚايؿهط هلل عع ٚ

ٗ
دٌ

بايتكسٜل بٓبٛت٘ ْٚكطت٘.
ايطابع : ١تٛنٝس بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

َٔ بٌ

إػًٌُ زع ٠ٛزلا ١ٜٚيتًك ٞآٜات ايكطإٓ بايكبٚ ،ٍٛسح يًُػًٌُ يًعٌُ
َهاَٗٓٝا َٚا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ.ٞ
اـاَػ :١بٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ت ٠ٚ٬ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآ ي٘

ٚغًِ يٰٜات مل تٓشكط بعسز قً َٔ ٌٝإ ٌَٓ٪بٌ ٖ ٞعاَٜ ١ػُعٗا
إػًُٚ ٕٛإػًُات.
ايػازغ :١تعسز َهاٌَ ٚقٝؼ ايٓعِ اٱشل ١ٝعً ٢إػًٌُ ببعج ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بت ٠ٚ٬اٯٜات ٚتعنٝتِٗ ٚتعً ُِٗٝايهتاب
ٚاؿهُٚ ١عً ّٛايػٝب ٚقكل ا٭َِ ايػابكٚ ،١نٌ ؾطز َٖٔا ي٘ َكازٜل
ٚأؾطاز نجرلَٚ ٠تذسزٚ ،٠تػتٓبط ٚتػتكطأ َٓٗا عًَٚ ّٛػا ٌ٥غرل َتٓاٖ١ٝ
ٚؾ ٘ٝتٛنٝس ٕ ١ُ٥٬أسهاّ اٱغ ّ٬يهٌ ا٭ظََٓٚ ١ذتًـ ا٭سٛأٍَ ٖٛٚ ،
أغطاض قٝػ ١اـطاب ٗ اٯٚ ١ٜإضاز ٠إػًٌُ ٚإػًُات ؾٗٝا إٍ ّٜٛ
ايكٝاَ ،١يته ٕٛزع ٠ٛيطًب ايعًِ ٚايهػب ٚايتشك َٔٚ ٌٝاٯٜات إٔ أٍٚ
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آْ ١ٜعيت عً ٢ايٓيب

قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٖ ٞط ْلق َو ْلأ ِهَّلِل ْلا ِهَّلِلم

َو ِّل َو ص(.)1
ايػابع :١اٯ ١ٜزع ٠ٛيًُػًٌُ يًؿهط هلل عع ٚدٌ ع

ٍ ٖص ٙايٓعِ

بايتكٝس بايؿطا٥ض ٚسػٔ اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱشلٚ ،١ٝإدتٓاب إعاقٞ
ٚايػ٦ٝات.

التفسري

ا الًالص
ا ْل َول ِهَّلِل ُك ْلم َو ُ
قٛي٘ تعاٍ ط َوك َو أَو ْل َو

ٚضز غكٛم ايتؿب ٘ٝايٛاضز ٗ اٯ ١ٜق:ٕ٫ٛ
ا٭ :ٍٚإ ايٓعُ ٗ ١اَط ايكبً ١نايٓعُ ١بايطغاي.١
ايجاْ :ٞن ٕٛايطغ ٍٛإبعٛخ ٜٓتُ ٞإيٝهِ ْعُ ١عع.١ُٝ
ٍ.
يهٔ اٯ ١ٜأ عِ َٛنٛعاّ ٚقُٚ ّ٫ٛتؿك ٗ ّ٬ٝعسز ايٓعِٚ ،ؾٗٝا َػا٨
 -1أ ِٖ ايٓعِ ايٛاضز ٗ ٠اٯ ٖٞ ١ٜإ ضغاٍ ايطغٚ ٍٛتؿهً٘ غبشاْ٘ بٓب٠ٛ
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضٓ ١يًٓاؽ ْٝعاّ.
 -2اٯٜات ا٭خطٚ ٣ايٓكٛم ٚايكطا ٔ٥نًٗا تؿٝس إٔ ايٓيب قُسّا قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أضغٌ يًٓاؽ ْٝعاّٚ ،إ ٕ ناْت بساٜات بعجت٘ ٗ اؾعٜط٠
اٍعطب.١ٝ
 -3قشٝض إٔ اـطاب ٗ اٯ ١ٜيًعطبٚ ،يهٔ بًشاظ أِْٗ َػًَُ ٕٛع
سلٛي٘ يًكطٜب ٚايبعٝس َِٓٗ ٚ ،يًُٛدٛز ٚإعسٜٚ ،ّٚعتدل َٛدٗاّ اٍ
إػًٌُ ْٝعاّ خكٛقاّ ٚأ ٕ يػ ١اـطاب ٗ ظاٖطٖا ٜككس بٗا إػًُ.ٕٛ
 -4يًهاف َعإ غرل ايتؿبٚ ،٘ٝقس تأت ٞايهاف يًُطابكٚ ١اؾُع
إكاّ ٜػتًعّ ايتٛغع ٗ اٯٜات ٚتعساز ايٓعِٚ ،يًتٛنٝس عًَٛ ٢نٛع١ٝ
ٚإ عتباض نٌ ْعُ ١عً ٢م ٛاٱغتكٚ ٍ٬اٱدتُاع ،يصا  ٫تعين اٯ١ٜ
()1غٛض ٠ايعًل .1

٭ٕ
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بايه#طٚض ٠ايتؿب ٘ٝبٌ ايطغايٚ ١ؼ ٌٜٛايكبً ١ؾَٗ َٔ ٞكازٜل ايطغاي١

،

ٚتٛنٝس يكشتٗا ٚقسقٗا ٚٚظٝؿٚ َٔ ١ظا٥ؿٗا إتذسز ٠نٌ .ّٜٛ
 -5تتهُٔ اٯ ١ٜإ نطاّ ايعطب ٚإػًٌُ ببعج ١ايطغ ٖٛٚ ،َِٗٓ ٍٛسذ١
عًٚ ِٗٝتصنرل ٚزع ٠ٛيٲْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ايطغايٕ ١ا ؾٗٝا َٔ ايبٝإ ٚاٯٜات،

ا ِهَّلِل َوق ْل ِهَّلِل ِهَّلِل اِهَّلِل ُ َو ِّل َو اَو ُ ْلم ...ص(.)1
ا ٍة ِهَّلِلالَّن ِهَّلِل ِهَّلِل َو
ا ْل َول ِهَّلِل ْل َو ُ
 ٗٚايتٓع ٌٜط َو َو أَو ْل َو
َ -6ا زاّ ايطغ ّٕ ٍٛايعطب ؾ٬بس أ ٕ ته ٕٛيػ ١اـطاب ٖ ٞايعطب١ٝ
ٱقاَ ١اؿذٜ ٫ٚ ١عين ٖصا أ ٕ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ ٫عطف
ايًػات ا٭خط.٣

 -7اٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ اٱ خباض عٔ ْػب ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
إ ْصاض يًعإٌ يٝؼ َٔ إؿطنٌ ايعطبؾشػب بٌ َطًكاّ ٭ْٗا دا٤ت يًٓاؽ
عاَ.١
 -8ي ٛأدطٜٓا إ سكا ١ٝ٥عًْ ٢ػب ١ايُٓٚ ٛظٜاز ٠ايػهإ عً ٢أغاؽ
اٱْتُا ٤ايسٜين يٛدسْا أ ٕ إػًٌُ أنجط ِٛاّ ٚعسزاّ ٚظٜازَ ٠ططز ٗ ٠عسز
ايػ#هإٜٓ ٫ٚ ،شكط ايُٓ ٛبعسز ايػهإ بٌ ٜؿٌُ ايعٜاز ٗ ٠إاٍ ٚايك٠ٛ
إٍ داْب ايتؿك٘ ٚاٱ ضتكا ٤ايؿهط ٟايصٜ ٟسٍ ع ي ٘ٝايؿطط ايجاْ َٔ ٞاٯ. ١ٜ
 -9٭ٕ اؿذر ٚايدلاٌٖ اييت أ ت ٢بٗا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ظاٖط ٠يًعٝإ ٚتسضنٗا ايعكٚ ٍٛتًُػٗا اؿٛاؽ ؾكس د##ا٤ت اٯ#ٜات

بايعُ ّٛط َو َو ُه َو ِهَّلِلالَّن ِهَّلِلذ ْلك ٌر اِهَّلِل ْل َوع اَو ِهَّلِل َو ص( )2ط َول ِهَّلِلذ ًال اِهَّلِل ْل َو َو ِهَّلِل ص(.)3

 -10إْتػاب ايٓيب ا ٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ ايعطب سذ١
عً ِٗٝؾكس ٜ ٫صعٓ ٕٛيٓيب َٔ ق ّٛآخط ٜٔأ ٜ ٚذلزز ٗ ٕٚاٱْسؾاع ايهاٌَ
ؼت يٛا.٘٥
ٚق :ٌٝأ ٕ إؿٛٗ##ض َٔ س##اٍ ايع##طب ا٭ْؿ ١##ايؿ#سٜس َٔ ٠اٱْك##ٝاز
( )1غٛض ٠ابطاٖ.4 ِٝ
( )2غٛض ٠ايكًِ .52

( )3غٛض ٠إسثط .36
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ٚغ##ط ّ يٝهْٛٛ##ا إٍ ايكب ٍٛأقطب(ٚ ،)1ا٭ق٣ٛ
ٙ
يًػرل ،ؾبعج ٘##اهلل تع##اٍ َٔ
إ تًو ا٭ْؿَ ١كسَٚ ١تٛط ١٦ظضعٗا اهلل عع ٚدٌ ٗ ْؿٛغِٗ يكبْ ٍٛبٛت٘
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚايصب عٓٗا ُ٫ٚاّ اؿذ ١عًٚ ِٗٝيته ٕٛؾاٖساّ
عً ٢قسم َا دا ٤ب٘ ٚ ،إ ٫ؾإٕ إعذع ٠اييت تكاسب ايٓيب  َٔٚأ ٟأَ١
ف ٚقاٖطٚٚ ،٠غ ١ًٝؾصب ايٓاؽ ْٝعاّٚ ،غبب يططز ا٭ْؿٚ ١دا٤
ٚق ّٛزاّ ٠
ٗ اٯ ١ٜايػابك ٗ ١ايعدط عٔ اـٛف َٔ ايعإٌ
َو ْل َو ْل لِهَّلِليص(.)2

ط َويَو َو ْل َو ْل ُه ْلم

قٛي٘ تعاٍ ط َو ْل ُ َو َو ْل ُك ْلم آ َو ِهَّلِلل ص
 -1بٝإ يٛظٝؿ ١ايٓيب ٚعع ِٝايؿهٌ اٱشل ٞعً ٢ايعطب ٚإػًٌُ ٗ
ؼٌُ أ عبا ٤ايطغاي ١اييت تتهُٔ ايتبًٝؼ ْٚع ٍٚاٯٜات.
 -2ضغا٫ت ا٭ْبٝا ٤ؽتًـ ٗ ايهٝـ ٚايهٚ ِ#إٛنٛع ٚاحملُ ٚ ٍٛإٕ
بْٗا َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
إيتكت ْٝعٗا أ
 -3ا٭ْبٝا ٤ق#از ٠ا٭َِ  ِ#ٖٚإبًػ ٕٛعٔ اهلل عع ٚدٌ بايٛس َٔ ٞغرل
ٚاغط ١بؿ#ط ،ؾايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِإ ْؿطز بٓع ٍٚايكطإٓ عً٘ٝ

تهُٔ يٮسهاّ ٚايػٓٔ  ،قاٍ تعاٍط َو َو َّن ْل َول ِهَّلِلي
اّ
َٔ عٔز اهلل عع ٚدٌ ّ ،
ْلا ِهَّلِلك َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْل َو ْلي ٍةءص(.)3

 -4دعٌ اهلل ايكطإٓ ٖازٜاّ إٍ اؿل َٚبؿطاّ باؾٓٚ ، ١خطاباّ زلاٜٚاّ
يًٓاؽ ْٝعاّ َباؾط ٠أ ٚبايٛاغط.١
عطب ٞايكطإٓ مل ؼكط ٙبايعطب بٌ ناْت َٔ أؾهٌ ايػبٌ يٓؿطٙ
٠
-5
ٚٚقٛ#ي٘ إ ٍ ْٝع ايٓاؽٚ ،ايؿٛاٖس ايتأضى ١ٝعً ٢شيو ظاٖط.٠
 َٔ -6إعذاظ ايكطإٓ إٔ ٜأت ٞبًػ ١خاق ١بك ،ّٛؾٓٝتر عٓ٘ سب إػًٌُ
(َ )1ؿاتٝض ايػٝب 143/4
()2اٯ.150 ١ٜ
()3غٛض ٠ا٭ْعاّ .38
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ْٝعاّ يتًو ايًػٚ ١عسّ ايٓؿطَٗٓ ٠ا َع تعسز إْتُا٤اتِٗ ايعطؾ ٚ ١ٝإخت٬ف
أقٛشلِ.
 -7قس أ غًِ غرل ايعطب ٗ بساٜات ايسعْ َِٗٓ ٠ٛؿط َٔ بين إغطاٌٝ٥
ٚأ ؾدام عسٜس َٔ ٕٚايكشاب ١نػًُإ ايؿاضغٚ ٞقٗٝب ايطٚ َٞٚبٍ٬
اؿبؿ ٖٔ ٞبًػتِٗ اٯٜات آْصاى ( ،يصا ٚضز ٗ َطغً ١اـكاٍ عٔ عً ٞبٔ
أب ٞطايب عً ٘ٝايػ " : ّ٬ايػبٸام ٔػ ١ؾأْا غابل ايعطبٚ ،غًُإ غابل
ؾاضؽٚ ،قٗٝب غابل ايطٚ ،ّٚب ٍ٬غابل اؿبـٚ ،سبٸاب غابل
ط " ) ( .) 1
ايٓب
 -8نًُا بًػت ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬قَٝٛات ٚؾعٛباّ أخطٚ ٣تسبطٚا آٜات
ايكطإٓ  ٚأ سهاّ اٱغَٚ ّ٬ا ؾٗٝا َٔ اؿهُٚ ١ايسقٚ ١ايعسٍ ٚايؿٍُٛ

ٚايتهاٌَ ٚأق ٍٛايعكٝس ٠أقبًٛا أ ؾٛاداّ عً ٢اٱغ ٗٚ ،ّ٬ايتٓع ٌٜط َو أ ُ َوِهَّلِلي
ِهَّلِلاَو َّني َوه َوذ ْلاقُ ْل آ ُ ِهَّلِلألُل ِهَّلِلذ َو ُك ْلم ِهَّلِل ِهَّلِل َو َوم ْل َو َو َوغ...ص(.)2
 -9ايهُرل ايٛاضز ٗ ط كم ص  ٚط لكم ص ٜهَ ٕٛتشساّ َٚتعسزاّ ٗ
َٛنٛع٘ ،ؾكس ٜه ٕٛإطاز َٔ ا٭ْٝ ٍٚع ايٓاؽ َٔٚ ،ايجاْ ٞايعطب
ٚإػًٌُ.
-10

اٯ ١ٜسح عً ٢تًك ٞاٯٜات ٚإزضاى أْٗا َٔ أععِ ايٓعِ ٚٚغ١ًٝ

َباضن ١يًتدًل َٔ ايٛغٛغٚ ١ايهسٚضات ايغ

ٕاْٚ ١ٝايؿو ٗ دٗ١

قسٚضٖا.
-11

٬ٜسغ ٗ اٯ ١ٜقٝػ ١ايًطـ اٱشل ٗ ٞايتصنرل بايٓعُ ١عً٢

إػًٌُ بُٓٝا ٚضز ٗ بين إ غطا ٌٝ٥بًػ ١اٱْصاض ٚايٛعٝس ط ُ ُذ
ص ْل َول ص(.)3
ا ْلِهَّلِلع َول َو َو َو
ِهَّلِلقُ َّن ٍة َو ْلا َو ُع َوق ا ُ َو

َو آ َو ْل َول ُك ْلم

 -12ايت ٖٞ ٠ٚ٬ايكطا ٠٤بتسبط ٚإَعإ ،أ ٟأ ٕ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
()1ايبشاض .325/22
( )2غٛض ٠ا٭ْعاّ .19

( )3غٛض ٠ايبكط.93 ٠
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ٚغًِ ًَتؿت إ ٍ ٚظا٥ؿ٘ اييت  ٫تٓشكط بايتبًٝؼ بٌ تؿٌُ ؾ ٕٚ٪ايطٜاغ١
ايعاَ ٗ ١أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا.
قٛي٘ تعاٍ ط َو ُ َوز ِّلك ُك ْلم ص
- 1أٜ ٟطٗطنِ ٜٚكًض سايهِ.
- 2إٕ إتباع ا٭ٚاَط اٱشلٚ ١ٝإ تٝإ ايؿطا٥ض ططٜل يًُػؿط.٠
 - 3ضغاي ١ايٓيب م ٍ اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ غبب يٓع ٍٚايطٓ١
ٚتػؿٗٝا يًُػًٌُ.
-4

ظاٖط اٯ ١ٜإ ط٬م ايتطٗرل يٝؿٌُ إػًٌُ عاَ ١٭ْ٘ ٜ ٫تٛقـ

عً ٢أؾعاٍ إػًٌُ بايصات بٌ إْ٘ ؾهٌ َٔ اهلل تعاٍ عًْ ٢بٚ، ٘ٝبٛاغطت٘
عً ٢ا٭َ.١
-5

ايصٜ ٟككط عٔ عُس ٗ ٚادبات٘ ىطز ْؿػ٘ َٔ َٛاطٔ ايعؿٛ

ٚإػؿطٚ ٠وطّ ْؿػ٘ باختٝاض َٔ ٙايت#طٗرل ايٛاضز ٗ اٯٚ ١ٜايص ٟدا ٤إبخباض
إ شل ٞعً ٢م ٛايكطع ٚايطظم ايهط ِٜايؿاٌَ ايعاٖط باـطابٚ ،دا٤ت
ايتعن ١ٝبكٝػ ١اؾُع اييت تؿٝس اٱط٬م ٚاٱغتػطامإٜ َٔ ٫ػتشل اٱخطاز
ٚايططز ٚإٓع َٔ ؾٝهٗا.
-6

إْٗا ؾٗاز ٠زلا ١ٜٚؼح اٯخط ٜٔعً ٢إتباع إػًٌُ ٚاٱغتُاع

إ يٕ ِٗٝا ػع ً٘#عٓس إػًٌُ َٔ ا٭ًٖ ١ٝيتشٌُ إػٚ٪يٚ ١ٝا٭زا.٤
-7

يكس بعح اهلل ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،ايعطب ٗ ساٍ

ؽًـ ٚٚثٓٚ ١ٝتطز أخ٬ق ٞؾبعهِٗ ٜػع ٚبعهاّ ٚ ،فتُعاتِٗ تتآنٌ بػبب
ايؿطقٚ ١ا٭ضادٝـ ٚاؿػس ؾذا٤ت ايٓب ٠ٛنطٚضٚ ٠غب ٌٝلاٚٚ ٠غ ١ًٝيًبكا٤
بٌ ايبكا ٤ا٭ؾهٌ.
-8

اٯ#َ ١ٜسح ٚثٓا ٤عً ٢ا ٕػًٌُ يتشًَ ِٗٝشاغٔ ا٭خ٬م ٚؾل

أسهاّ ايطغايٚ ١آزاب ايٓب.٠ٛ
-9

اٯ ١ٜبؿاض ٠نجط ٠ايعطب ٚإػًٌُ ٭ٕ ايتعنِ ١ٝاٚ ٤ظٜاز.٠
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قٛي٘ تعاٍ ط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو ص
ؾ ٘ٝق:ٕ٫ٛ
ا٭ :ٍٚايهتاب ٖ ٛايكطإٓٚ ،اؿهُ ٖٞ ١ايكطإٓ.

ايجاْ :ٞايهتاب ٖ ٛايكطإٓٚ ،اؿهُ ١ايٛس َٔ ٞايػٓ.)1(١

ٚاٯ ١ٜأعِ ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٜ : ٍٚؿٝس ايعطـ ايػرلٚ ١ٜايػع ١بايطدٛع إ ٍ إعاْ ٞإتعسز ٠يًؿغ
ايهتاب ٚايعً ّٛاييت ٜتهُٓٗا ايكطإٓ ٚايهٓٛظ اٍ ت ٞؼتٜٗٛا نٌ آٚ ١ٜنٌ
غٛض َٔ ٠غٛ#ضَٚ ٙعاْ ٞايكطإٓ ٚقكل ا٭ْبٝا ٤ايػ#ابكٌ ٚ

أغطاض

ايػُاٚات ٚا٭ضنٌٚ ،احملهِ ٚإتؿاب٘ ٚايتٓعٚ ٌٜايتؿػرل ٚايتأٚ ٌٜٚإطًل
ٚإكٝسٚ ،ايعاّ ٚاـامٚ ،غرلٖا.
ايجاْ : ١ٝايعطـ بٌ ايتعنَ ١ٝعٓ ٢ايُٓاٚ ٤ايعٜازٚ ٠بٌ تعً ِٝإػًٌُ
ايهتاب ٚاؿهُٜ ،١عين أ ٕ ايُٓا ٤يٝؼ ٗ ايهِ ٚايعسز ؾكط بٌ بايتعًِٝ
بسهاّ ايطغاي.١
ٚايتأزٜب ٚاٱنطاّ َا هعًِٗ ًٜتعَ ٕٛأ
ايجايج : ١اؿهُ ١شلا َعٓٝإ:
ا٭ :ٍٚإ تٝإ ا٭ؾعاٍ عً ٢ايٛد٘ ا٭مت.
ٚايجاَْ : ٞعطؾ ١ا٭ؾٝاٚ ٤تؿاق ٌٝا٭َٛض ٖٛٚ ،اؿه ِٝغبشاْ٘ ٭ٕ
أؾع#اي٘ تأ ت ٞ#عً ٢م ٛ#اٱ تكإ ٚايتُ##اّ ؾٜ ٬كسض َٓ٘ ؾ ٤ٞإ ٫عً ٢ايٛد٘
ا٭نٌُ ٖٛٚ ،ايعامل با٭ؾٝاَٚ ٤اٖٝاتٗا ٚتؿاقًٗٝا.
ايطابعٚ : ١ضز يؿغ اؿهُ ٗ ١عؿطَٛ ٜٔنعاّ َٔ ايكطإٓ ،نًٗا تتعًل

بايتٓعٚ ٌٜايؿهٌ َٔ اهلل تعاٍ ط َوذاِهَّلِل َو ِهَّلِل َّن أَو ْل َو

ِهَّلِلاَو ْل َو َو ُّج َو ِهَّلِل ْل ْلا ِهَّلِل ْل َو ِهَّلِل ص(.)2

اـاَػ : ١قس ٚضز ٗ عٝػ ٢قٛي٘ تعاٍ ط َو ِهَّلِل ْلذ َو َّن ْل ُ َو ْلا ِهَّلِلك َو َو َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو

()1فُع ايبٝإ .233/1
( )2غٛض ٠اٱغطا.39 ٤

َعامل اٱّإ  /ز91 ########################################################################### 26

َو ا َّن ْل َو َو َو إلل

 ...ص(ٚ ،)1إ دطا ٤زضاغَ ١كاضْ ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜقٌ

ايبشح ٜعٗط ععَٓ ِٝعي ١إػًٌُ ٚتؿطٜؿِٗ ٚتعًِ اؿهُٚ ١ي ٛعً ٢زضد١
أزْٖ ٢ا عٓس ا٭ْيباٚ ٤يهٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ دا ٤بٗا َٔ عٓس
اهلل ؾٝأخص َٓٗا أٌٖ ايبٝت ٚايكشابٚ ١عًُا ٤اٱغ.ّ٬
ايػازغ : ١تكسّ أْ٘ ٚضز عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ " :ايعًُا٤
ٚضث ١ا٭ْبٝاّٚ ،)2("٤هٔ إغتكطا ٤قش ١قسٚض  ٙشا اؿسٜح َٔ ٖص ٙاٯ.١ٜ
ؾبعح اهلل ا٭ْبٝا ٤باؿهُٚ ١إٛععٚ ١إعاضف اٱشل ١ٝايػاَٚ ١ٝإشا أْعِ
فْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗاَٚ ،ا عٓس
اهلل عع ٚدٌ بٓعُ ١عً ٢أٌٖ ا٭ضض إ
ا٭ْبٝا ٤ايػابكٌ َٔ ايعً ّٛعٓس ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ؾتؿهٌ اهلل ٚأَط ٙإٔ ٜعًُٗا إػًٌُٜٚ ،ذلؾض ٖصا ا٭َط َٔ اؾُع بٌ آ١ٜ

اٍعح ٚقٛي٘ تعاٍ ط َو َو َو ْلل ِهَّلِل ُق َو ْل ْلا َو َو

* ِهَّلِل ْل ُه َو ِهَّلِلالَّن َو ْل ٌري ُ َو

ص(، )3

ٚيبٝإ قاْ َٔ ٕٛاٱضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛإٔ ْطل ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ.
ايػابع : ١إ ٖتِ إػًُ ٕٛبايعً ّٛإدتًؿٚ ١إ ؽصٚا َٔ ايكطإٓ ٚايػٓ ١زيّ٬ٝ
ْ ّٚبعاّ يٲغتٓباط بتٓاقٌ ايطٚاٜات ٚا٭سازٜح ٚايسضاغَ ١ع ايتٛثٝل ٚايتأيٝـ
ٚإٕ نإ عً ٢م ٛقسٚز.
ايجآَ : ١زٚٸٕ عًِ اؿسٜح بكٛض ٠أنجط نبطاّ ٚغع ٚ ،١إظزاز ايتكٓٝـ
ٚايتشكٝل ٚايتسْ ٜٔٚؿػ٘ َٓص أ ٕ ضؾع عُط بٔ عبس ايععٜع ٗ غٓ ١تػع
ٚتػعٌ يًٗذط ٠إٓع َٔ تس ٜٔٚاؿسٜح.
ايتاغع : ١قاّ إػًُ ٕٛبتٓكٝض َػ##ا ٌ٥ايؿًػ##ؿ ٚ ١أٚدسٚا َساضؽ ٗ
عً ّٛايًػٚ ١ا٭زب ٚايطٜانٝات ٚايطبٝعٚ ١ايهٚ ّ٬كتًـ ايعً.ّٛ
ايعاؾط : ٠إ غتطاعٛا باٱٖت##سا ٤بهٝ##ا ٤ايك#طإٓ إٔ ٜعاؾٛا أزم إػاٌ٥
( )1غٛض ٠إا٥س.110 ٠
()2تؿػرل ايجعاييب .462/2
()3غٛض ٠ايٓذِ .4-3
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ٚأ ؾس سا٫ت اٱبتٚ ٤٬ؾ ٕٚ٪ايطٜاغٚ ١قٝاز ٠د ٛٝف ايؿتض عهُٚ ١تٛؾٝل
ا٭َط ايص ٟنإ غبباّ ٗ إ ّإ ايهجرلٚ ٜٔؾعع ا٭عسا.٤
اؿاز ١ٜعؿط٠

 :اؿهُٚ ١قاٚ ٤سكآَْٚ ١ع١

تعاٍط َو َو ْل ُ ْلإ َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو َو َوقدْل أ ُ َوِهَّلِلي َو ْل ًال َوك ِهَّلِل ًال ص(.)1

ٚخرل قض ،قاٍ

ايجاْ ١ٝعؿط : ٠اٯ ١#ٜبٝإ يؿه ٌ#اهلل تعاٍ ؾُٝا دعٌ عٓس إػًٌُ َٔ
غ٬ح اؿهُٚ ١ايتسبرل ًَٚه ١تكطٜـ ا٭َٛضٚ ،تؿدٝل ايكبٝض ٚإدتٓاب٘.

قٛي٘ تعاٍ ط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َو اَو ْلم َو ُك ُل

َو ْلع َو ُ َو ص

ٗ اٯٚ ١ٜد:ٙٛ
- 1بٝإ ٕا ٗ اٱغ َٔ ّ٬ايٓعِ.

َّللا َو ِهَّلِل َو ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل
ض ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
 -2اٍتصنرل بؿهٌ اهلل عً ٢إػًٌُ ،قاٍ تعاٍطقُ ْل ِهَّلِل َوف ْل
َو َو ِهَّلِلذاِهَّلِل َو َو ْل َو ْلف َو ُ ص(.)2
 -3اٱخباض عٔ إؾانات ايٓب.٠ٛ
 -4تٛنٝس إؾطاقات ايكطإٓ.
 -5ايدلنات إكاسب ١يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 -6ايسع ٠ٛيٲْتؿاع َٔ ٚدٛز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ
ظٗطاْٚ ِٗٝايتعٚز َٔ عً.َ٘ٛ
 -7سح إػًٌُ عً ٢ايًذ٤ٛ

إٍ ايٓيب ٗ نٌ أَط ٜػتًعّ ايعًِ

ٚايتسبرل ٚاؿهُٚ ١ايك٬ح ،قاٍ تعاٍط َو اَو ْل َو ُّجد ُ ِهَّلِلاَو
ا َو ْلل ِهَّلِل ُ َول ُ ِهَّلِل ْلل ُ ْلمص(.)3
ألَو ْل ِهَّلِل ِهَّلِل ْلل ُ ْلم اَو َوع ِهَّلِل َو ُ اَّن ِهَّلِلذ َو َو ْل

ا ِهَّلِل َو ِهَّلِل َوا أ ُ ْل اِهَّلِلي
ا َّن ُ

 -8ايتٓب ٘ٝإ ٍ ٚدٛز عًَ ّٛهٜٓ ١ْٛعٗطٖا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
()1غٛض ٠ايبكط.269 ٠
()2غٛضْٜٛ ٠ؼ .58
()3غٛض ٠ايٓػا.83 ٤
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ٚغًِ.
 -9عسّ ايتؿطٜط َا ٜأت ٞب٘ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚيع ّٚايعٌُ
ٚايتكٝس ب٘.
 -10ايتٛثٝل ٚايتس ٜٔٚيًػٓ ١ايٓب ١ٜٛايكٛيٚ ١ٝايؿعً.١ٝ
 -11ايتصنرل بٗص ٙايٓعُ ١ايعع ١ُٝنٜ ٞؿهط إػًُ ٕٛاهلل عع ٚدٌٚ ،ؾ٘ٝ
إغتساَ ١يؿهٌ اهلل تعاٍ عً.ِٗٝ
 -12إٛععٚ ١اٱعتباض َٔ م قل ا٭َِ ايػابك ١اييت شَٗا ايكطإٓ
ؾشٛزٖا ٚعٓازٖا.
 -13إ دطا ٤ايسضاغات ٚايبشٛخ اييت تبٌ ايعً ّٛإػتشسث ١اييت دا٤
بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
 -14إكاضْ ١بٌ ساٍ ايعطب ٚإػًٌُ قبٌ اٱغٚ ّ٬بعسٚ ،ٙاٱتعاظ
بايؿٛاضم اييت تطغدت عٔ عً ّٛاٱغ.ّ٬
 -15تعساز تًو ايعًّْٗٚ ّٛا :
 )1خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض.
 )2خًل اٱْػإ.
 )3ايتؿهط ٗ أغطاض ايه.ٕٛ
 )4اٯٜات ٗ خًل اٱْػإ ٚأغطاض.ٙ
 )5غرل ايؿُؼ ٚايكُط ٚايٓذٚ ّٛإخت٬ف ايًٚ ٌٝايٓٗاض.

 )6إعذاظ ايكطإٓ ٚآٜات٘  ،قاٍ تعاٍ ط ِهَّلِلك َو ٌر أَو َو
لز ْلا َول ُ ِهَّلِل َوا ْل َو ُ َو
آ َو ِهَّلِل ِهَّلِل ص(.)1

َو ٌر اِهَّلِل َو َّند َّن ُ

 )7عً ّٛاٯخطٚ ٠اؿػاب ٚايكدل.
َ )8عطؾْٝ ١ع إػًٌُ يًططم إ٪ز ١ٜإٍ اؾٓ ١أ ٚإٍ ايٓاض.
َ )9ػا ٌ٥اؿٚ ٍ٬اؿطاّ.
()1غٛض ٠م.29
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 )10أزا ٤ايؿطا٥ض ٚأسهاَٗا ٚؾطا٥طٗا ٚأدعاٗ٥ا.
 )11ا٭ًٖ ١ٝيًطٜاغٚ ١ايكٝازٚ ٠ايٚ ١ٜ٫ٛايكهاٚ ٤اٱزاضٚ ٠تل

ضٜـ

سٛا٥ر ايٓاؽ ْٚكط ٠إعً.ّٛ
بٕ طاع ٠اهلل تعاٍ ٖ ٞايططٜل إٍ ايػعاز ٠ا٭بس.١ٜ
 )12ايعًِ أ
 )13ؾتض آؾام ايعًِ اَاّ إػًٌُ.
 )14سح إػًٌُ عً ٢طًب ايعًِ ٚايػع ٗ ٞزضٚب٘.
َ )15عطؾ ١ؾهٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ،إعاضف اٱشل ١ٝاييت
دا ٤بٗا.
 )16اٱ ط٬ع عًَ ٢ا ن#إ ٜعاْ ٘ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

َٔ

ا٭ش ٗ ٣غب ٌٝاهللٚ ،اٱ ضتكا ٤بايٛاقع ايعًُٚ ٞايعكا٥س ٟيٮَ ١يتهٕٛ
َ ١ًٖ٪يتشٌُ أ عباَ ٤ػٚ٪يٝاتٗا ايتاضى.١ٝ
غًٌُ غٓٔ ٚآزاب ايؿهط ي٘ تعاٍ إسساخ تػٝرل عٓس إتعًِ
 )17تعًِ امل
ٚيتسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ ايتػرل ايص ٟوكٌ عٓس إػًٌُ ساي ١ععَ ١ُٝػتشسث١
ٗ ا٭ضض ،تتكـ باٱضتكا ٗ ٤غًِ ايهُا٫تٚ ،إسطاظ عً ّٛػًٗٗا إًٌ
ا٭خطٚ ،٣إٔ ايتعً ِٝخرل قض بكط ١ٜٓإٔ ايٓيب قُس ّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ ٜعًِ إػًٌُ ايهتاب ٚاؿهُٖٚ ،١صا اٱضتكا َٔ ٤خكا٥ل ط َو ْل َو
ا ص ( .) 1
أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
 َٔٚاٱعذاظ ٗ َكازٜل ايعًِ ايص ٟدا٤ت ب٘ اٯٜات ايتعسز ٚايتساخٌ
ؾٗٝاٚ ،إْطبام أنجط َٔ عًِ عًَٛ ٢نٛع ٚاسس َٔ غرل تعاضض بُٗٓٝا

ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر َوق ا ُ
ٜٚه ٕٛايتبا ٗ ٜٔايهٝؿ ،١ٝؾُج ّ٬قٛي٘ تعاٍ ط اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو
ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص( ، )2ؾٗ َٔ ٛايهتاب ؾعٝ٥ت٘ َٔ ايكطإَٓٔٚ ،
اؿهُٕ ١ا ؾ َٔ ٘ٝايكدل ٚايتسبطٖٚ ،ا مل ٜعًُ٘ إػًُ ٕٛ٭ٕ اٱغذلداع
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2اٯ.156 ١ٜ
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ضظم نط ّٟمل ٜهٔ عٓس أٌٖ إًٌ ايػابك. ١
 َٔٚاٯٜات ٗ إكاّ تعاٖس إػًٌُ ا يؿهط ٚاؿُس هلل عع ٚدٌ عً٢

م ٛايٛدٛب إتهطض إش ٜبسأ نٌ َػًِ َٚػًُ ١ايك ٠٬بكٍٛط ْلا َو ْل ُد ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِّل
ْلا َوع اَو ِهَّلِل َو ص(ٚ ،)1بكٝػ ١ايتعبس ٚايكطآْٚ ١ٝقٝس إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ايصٟ
ايتأنٝس عًٚ ،٘ٝيٝهٖ ٕٛصا ايؿهط باباّ يتٛايٞ
دا٤ت اٯٜات ايج٬ث ١ايػابك ١ب

ايٓعِ عً ٢إػًٌُٜٚ ،تذً ٢بايعٗس ٚايٛعس ا يهط ،ِٜقاٍ غبشاْ٘ ط َو َو ْل
َو َوك َو َوإِهَّلِل َّنل َو َو ْل ُك ُ اِهَّلِل َول ْلفاِهَّلِل ِهَّلِل ص(.)2
ٚوتٌُ اـطاب َٛٚنع ايتعًٚ ِٝدٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايكشابٚ ١أٌٖ ايبٝت .
ايجاْ : ٞإطاز إعٓ ٢ا٭عِٚ ،إككٛز أدٝاٍ إػًٌُ إتعاقب. ١
ايجايح  :ا٭قٌ ٖ ٛتعً ِٝايكشابٚ ١أٌٖ ايبٝتٜٚ ،أخص

ايتابعٕٛ

ٚتابعٛا ايتابعٌ َِٓٗ .
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطّ ١ؾإ قًت
نٝـ ٜه ٕٛتعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٭دٝاٍ إػًٌُ
اي٬سك ٖٔ ١مل ٜط ٙٚأٜٚػُعٛا َٓ٘  َٔٚزٚ ٕٚاغطٚ ، ١اؾٛاب ٖ ٛإقتباؽ
أدٝاٍ إػًٌُ َٔ غٓ ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاغتٓباطِٗ
ايسٚضؽ َٓٗاُ٥٬َٚ ،تٗا يٮسٛاٍ ٚا٭ظَٓٚ ١ا٭َانٔ إتباْ. ١ٝ
ٚعٔ أب ٞضاؾع عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  ٫ :أيؿٌ
أسسنِ َته٦اّ عً ٢أضٜهتٜ٘ ،أت ٘ٝا٭َط َٔ أَطٖ ٟا أَطت ب٘ أْٝٗ ٚت عٓ٘
ؾٝكْ ٫ :ٍٛسضَ ...ٟا ٚدسْا ٗ نتاب اهلل اتبعٓا.)3()ٙ

()1غٛض ٠ايؿاؼ.3 ١
()2غٛض ٠ايٌُٓ .40
()3ايسض إٓجٛض .309/2
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لىله تعاىل
ط َو ْلذ ُك ُ لِهَّلِلي أَو ْلذ ُك ْل ك ْلم َو ْل ك ُ

اِهَّلِلي َو الَو َو ْلكفُ ُ
ِهَّلِل

ص اٯ.152 ١ٜ

اإلعزاب واللغة
ؾاشنط :ْٞٚايؿا ٤سطف إغتٓ٦اف ،اشنط :ْٞٚؾعٌ أَط َبين عً ٢س#صف
ايٓٚ ،ٕٛ##ايٛ##ا :ٚؾاعٚ ،ٌ##ايٓ ٕٛ##ْ :ٕٛ##ايٛقا ،١ٜايٝاَ :٤ؿع ٍٛب٘.
أشنطنِ :ؾعٌ َهاضع فع ّٚ٭ْ٘ دٛاب ايطًبٚ ،ايؿاعٌ نُرل َػتذل
تكسٜط( ٙأْا ) ٜعٛز إٍ اهللٚ ،أؾهطٚا  :عطـ عً ٢أشنط ،ْٞٚي : ٞداض
ٚفطٚض َتعًكإ بأؾهطٚا.
 ٫ٚتهؿط :ٕٚايٛا ٚسطف عطـ : ٫ ،ايٓاٖ ،١ٝتهؿ#ط : ٕٚؾعَ ٌ#هاضع
فع ّٚبٚ ٬ع ١َ٬دعَ٘ سصف ايٓ ،ٕٛايٛا : ٚؾاعٌٚ ،ايهػط :٠أَاض ٠عً٢
ايٝا ٤احملصٚؾ ١اييت َٖ ٞؿع ٍٛب٘.
ٚايصنط إ غتشهاض ايٓؿؼ يًُعٓ ٢بعس غٝاب٘ عٓٗا ٚ ،ضدٛع ايكٛض ٠اٍ
ايصٖٔ غٛا ٤ناْت سكٝك ١ٝعكً١ٝ

أ ٚتكٛض ١ٜأ ٚ ،١ُٖٝٚ ٚبايصنط ٜططز

ايٓػٝإٚ ،شنطْا يًباض ٟعع ٚدٌ ٗ اٯَٛ ١ٜنٛع وٌُ قؿ ١ايعبازٖٛٚ ٠
أعِ َٔ غٝاب إعٓ ٢عٔ احملاؾع ١ؾهٌ ؾطز َٔ شنطْا هلل ٜتعكب٘ شنط آ ر ض،
٬َٚن٘ ايؿٛم ٚيٝؼ َٔ ْػٝإ ٗ إكاّ .

يف سياق اآليات

بعس بٝإ ايٓعِ ايعع ١ُٝاييت ضظم اهلل عع ٚد ٌ#إػًٌُ بايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ دا٤ت ٖص ٙاٯْ ١ٜعُ ١أ خط ٣دسٜس ٖٞٚ ٠تعًِٝ
إػًٌُ َكسَات ٚأ غباب احملاؾع ١عًٖ ٢ص ٙايٓعِ بايكٚ ٍٛايؿعٌ.
ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات اجملاٚض ٠عً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايػابكٚ ،١ؾٗٝا ٚد:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ آٜ( ١ٜعطؾٚ ، )1( )ْ٘ٛبٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭َ :ٍٚعطؾ ١أٌٖ ايهتاب بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚبعجت٘
ؾاٖس تكسٜل يٓبٛتَ٘ٓٚ ،اغب ١يؿهط إػًٌُ هلل تعاٍ عًٖ ٢ص ٙاؿذ١
ايبَٚ ،١ٓٝا ؾٗٝا َٔ ايتدؿٝـ ع ِْٗ باٱسذلاظ َٔ اؾسٍ ٚأغباب ايؿو اييت
تأت َٔ ٞؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب.
ايجاْ : ١ٝزع ٠ٛإػًٌُ إٍ شنط اهلل عع ٚدٌ  ٚإٕ قاّ ؾطٜل ّ ٕ أٌٖ
ايهتاب بإخؿا ٤اؿكا٥ل ٚايبؿاضات اـاق ١بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ.
ايجايج :١دا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بإخباض َٔ ايػٝب ٚبٝإ سكٝكٚ ٖٞٚ ١دٛز
أخباض ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابكٖ ١ا
ٜػتًعّ ؾهط إػًٌُ عًٖ ٢ص ٙايٓعُ.١
ايجإ :ٟايكً ١بٌ آٚ( ١ٜيهٌ ٚدٗٚ ، )2( )١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك َٔ ٠٬شنط إػًٌُ هلل عع
ٚدٌ.
ايجاْ َٔ :١ٝاٱعذاظ ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬ف ٤ٞا٭َط اٱشل ٞيًُػًٌُ
بأؾطاز ايطاع ١نايكٚ ٠٬ايعنا ،٠قاٍ تعاٍ

ط َو أَوقِهَّلِل ُ

اص الَو َو َو آ ُ
َّن

َّن
از َوك َو ص( ، )3يته ٕٛنٌ َٔ ايكٚ ٠٬ايعنا ٠شنطاّ هلل عع ٚدٌ.
ايجايج :١إغتبام اـرلات طاع ١هلل عع ٚدٌ ٚبككس ايكطب ٗ ١شنط اهلل عع

ٚدٌ.
ايطابع :١إتٝإ ايؿطا٥ض ٚؾعٌ ايكاؿات َٔ ؾهط إػًٌُ هلل عع ٚدٌ.
ٜت اؿطاّ ٗ ايك ٠٬ؾاٖساّ عً٢
اـاَػ :١دا ٤إَتجاٍ إػًٌُ بإغتكباٍ ايب
()1اٯ.146 ١ٜ
()2اٯ.148 ١ٜ
()3غٛض ٠ايبكط.143 ٠
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إّاِْٗ ٚتٓعِٖٗ َٔ ايهؿط ٚايه٬ي.١

ايجايح :ايكً ١بٌ آ َٔٚ( ١ٜسٝح خطدت ) (ٚ ، )1بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا

َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ٗ ايك َٔ ٠٬شنطِٖ هلل عع ٚدٌ.
ايجاْ َٔ :١ٝايًطـ اٱشل ٞبإػًٌُ إٔ ٜأَطِٖ اهلل غبشاْ٘ بصنطٜٚ ،ٙأتٞ
ايكطإٓ با٭َط ايصٜ ٟتهُٔ اٱَتجاٍ ي٘ شنط ٙتعاٍ ،ؾٝأت ِٗٝا٭دط ٚايجٛاب
إطنب ٚإتعسز َٔ اٱَتجاٍ.
ايجايج ٗ :١اؾُع بٌ اٯٜتٌ بؿاض ٠اؾعا ٤ايعع ٗ ِٝايسْٝا عً ٢إغتكباٍ ايبٝت
اؿطاّ ٚتطغٝب يًٓاؽ باٱغٚ ّ٬أسهاَ٘.
ايطابع :١بٝإ َٓاؾع َا ٜأت ٗ ٞايكطإٓ َٔ ايٓػذ.
اـاَػ :١ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٗ ايك َٔ ٠٬ؾهط إػًٌُ هلل عع ٚدٌ.
ايػازغ َٔ :١اؾشٛز بايٓعِ اٱعطاض عٔ ايبٝت اؿطاّ ٚإغتكباي٘.

ايطابع :ايكً ١بٌ اٯ ١ٜايػابك( ١نُا أضغًٓا )(ٚ ، )2بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ٖ :ٍٚا دا ٤ب٘ ائب ٞقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إغتكباٍ ايبٝت

اؿطاّ.
ايجاْ ٗ : ١ٝإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؽؿٝـ عٔ إػًٌُ ،إش إٔ َه ١أّ ايكط،٣
ٚور إيٗٝا ايعطب  ٚإػًُ َٔ ٖٛٚ ٕٛاؿٓٝؿ ١ٝاٱبطاٖ.١ُٝٝ
ايجايج :١يكس أْعِ اهلل عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّ بتعً ِٝايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ شلِ ايهتاب ٚاؿهُ ،١يٝهٖ ٕٛصا ايتعً َٔ ِٝشنط اهلل
َٚكسَ ١ي٘.
ايطابعٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ قٝاّ إػًٌُ بصنط اهلل َٔ ٚد:ٙٛ
()1اٯ.149 ١ٜ
()2اٯ.151 ١ٜ
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ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اٯٜات ٚت ٠ٚ٬إػًٌُ
شلا ٚ ،إغتُاع إػًٌُ ٯٜات ايكطإٓ َٔ شنط اهلل،
اؾٛاب ْعِ ؾإٕ قًت إٕ ايهؿاض ٜػُع ٕٛآٜات ايكطإٓ عطناّ ؾٜ ٬عتدل شنطاّ
َِٓٗ هلل عع  ٚدٌ ٚ ،اؾٛاب سك ٍٛايتباٚ ٜٔايتهاز إٛنٛع ٗ ٞايككس
ٚايٓ ،١ٝؾإػًُٜ ٕٛػُع ٕٛايت ٠ٚ٬يٲتعاظ ٚايتسبط ،أَا ايهؿاض ؾإِْٗ

ٜػتهدلٜٚ ٕٚعطن ٕٛعٓٗاٖ ،ا ٜعٜسِٖ إمثاّ ،قا ٍ تعاٍط َو ْل ٌر اِهَّلِل ُك ِّل أَو َّن ٍة أَو ِهَّلِل ٍةم *

َو ْلا َو ُع آ َو ِهَّلِل َّن
َّللاِهَّلِل ُ ْل َو
أَواِهَّلِل ٍةمص (.)1

َو َو ْل ِهَّلِل ُ َّنم ُصِهَّلِل ُّج ُ ْلا َو ْلك ِهَّلِل ًال َوكؤ َو ْل اَو ْلم َو ْلا َو ْلع َو َو َو ِّل ْل ُ ِهَّلِل َوع َوذ ٍة

ايجاْ :ٞتعنٚ ١ٝتطٗرل إػًٌُ إق٬ح شلِيًُٛاظب ١عً ٢شنط عع ٚدٌ.
ايجايح :تعًِ ايهتاب  ٚت ٠ٚ٬اٯٜات شنط هلل عع ٚدٌ.
ايطابع :اٱَتجاٍ ٕا ٗ ايكطإٓ َٔ ا٭ٚاَط ٚا٭سهاّ َٔ شنط اهلل ،نُا ٗ قٛي٘

تعاٍط َو أَوقِهَّلِل ُ

صيَو َو ص(ٖٚ ، )2صا اٱَتجاٍ َٔ َكازٜل ايؿهط هلل عع ٚدٌ.
ا َّن

اـاَؼ :تعًِ اؿهَُٚ ١هاٌَ ايٛس ٞاييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس قً ٢اهلل
ٚآٍ ٚغًِ َٔ شنط اهلل عع ٚدٌ.
عًٙ ٘ٝ
ايػازؽَ :عطؾ ١إػًٌُ يعً ّٛايػٝب َٓاغب ١يصنط اهلل ٚايتٛد٘ ي٘ بايؿهط.
ايؿعب ١ايجاْ :١ٝايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتايٚ ،١ٝؾٗٝا ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي١ٝ

(إغتعٛٓٝا بايكدل ) (ٚ ،)3ؾٗٝا

َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإؼاز ٍغ ١اـطاب ٗ اٯٜتٌ بتٛدٗ٘ إٍ إػًٌُ.
ايجاْ :١ٝتهُٔ اٯٜتٌ ا٭َط إٍ إػًٌُ َٚا ؾ ٘ٝا٭دط ٚايجٛاب.
ايجايج :١اٱغتعاْ ١بايعبازات َٔ شنط اهلل عع ٚدٌ ٚايؿهط ي٘ٚ ٖٞٚ ،قأَ ١ٜ
اؾشٛز.
()1غٛض ٠اؾاث.8-7١ٝ
()2غٛض ٠إعٌَ .20
()3اٯ.153 ١ٜ
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ايجاْ :ٞايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜبٌ أسٝاٚ ،)1( )٤ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط يًُػًٌُ بصنط اهللٚ ،دا٤ت اٯ ١ٜأعٙ٬
بايٓٗ ٞعٔ ْعت ايصَ ٜٔاتٛا ٗ غب ٌٝاهلل بأِْٗ أسٝا.٤
ايجاْ ٗ :١ٝاٱقطاض عٝاٚ ٠خًٛز ايص ٜٔقتًٛا ٗ غب ٌٝاهلل شنط هلل عع ٚدٌٕ ،ا

ا َو َّن اَّن ِهَّلِلذ َو قُ ِهَّلِل ُ
ٜسٍ عً َٔ ٘ٝاٱقطاض بإعاز ٚعامل اؾعا ،٤قاٍ تعاٍ ط َو الَو َو ْل َو
َّللا أَو ْل َو ًال َو ْل أَو ْل َو ٌرء ِهَّلِل ْلل َود َو ِّل ِهَّلِل ْلم ُ ْل َوزقُ َو ص(.)2
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ِهَّلِلي َو
ايجايج :١ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل عع ٚدٌ َٔ أزلَ ٢عاْ ٞاٱخ٬م ٗ طاع١
اهللٚ ،شنطٚ ٙاٱْكطاع إي.٘ٝ

ايطابع :١يع ّٚؾهط إػًٌُ هلل عع ٚدٌ عًْ ٢عُ ١سػٔ اؾعاٚ ٤امل ث٣ٛ
يًص ٜٔقتًٛا ٗ غب.ً٘ٝ

ايجايح :ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآٚ( ١ٜيٓبًْٛهِ) (ٚ ،)3ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚزع ٠ٛإػًٌُ يصنط اهلل عٓس ايؿسٚ ٠ايطخا.٤
ؾك٘ إػًٌُٚ ،إضؾازِٖ إٍ غ٬ح ٜهٚ ٕٛاقٚ ١ٝسطظاّ َٔ اٱبت٤٬
ايجاْ :١ٝت
إتشس ٚإطنب.
ايجايج :١إبت ٤٬إػًٌُ باـٛف ٚاؾٛع ٜ ٫عين أْ٘ عكٛب ،١ؾٗ ٛباب َٓٚاغب١
يٓ ٌٝايجٛاب.
ايطابع :١إبتسأت اٯ ١ٜقٌ ايبشح با٭َط بصنط اهللٚ ،أختتُت اٯ ١ٜأعٙ٬
باؿح عً ٢ايكدل يبٝإ إٔ شنط اهلل ٖ ٛأؾهٌ َكازٜل ايكدل.
اـاَػ :١بٝإ قاْ ٕٛثابت ٚ ٖٛٚدٛب شنط اهلل ٗ نٌ ا٭سٛاٍ ٚعسّ
ايتؿطٜط بايؿطا٥ض عٓس ايؿسا٥س ،بٌ ٖ ٞغب ٌٝحمل ٛتًو ايؿسا٥س ٚايتػًب
عًٗٝا.
()1اٯ.154 ١ٜ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .169
()3اٯ.155 ١ٜ
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إعجاس اآلية
 - 1شنط اهلل تعاٍ يٓا ضٓ ١تتعكب شنطْا ي٘ غبشاْ٘ ٚإقاَ ١ايؿعا٥ط.
- 2عسّ ايٛاغط ١بٌ ايؿهط ٚايهؿط.
 َٔ- 3إعذاظ اٯ ١ٜأ ٕ اٯٜات ايػابك ١عسزت ايٓعِ ايعع ١ُٝإتتاي ١ٝعً٢
بين إغطاٚ ،ٌٝ٥شنطت اٯ ١ٜايػابكْ ١عُ ١ايطغ ٍٛا٭نطّ قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً ٢إػًٌُٚ ،أ َط اهلل ٗ ٖص ٙاٯ ١ٜبايؿهط
عًٗٝا ،أ ٟاْٗا تعازٍ تًو ايٓعِ ٚتعٜس عًٗٝا.
 -4عٓس سك ٍٛايعًِ تأتَ ٞطتب ١ايصنط ،أٟ

إٔ ايصنط َٔ قؿات

ٚٚظا٥ـ ايعًُا ،٤ؾاٯَ ١ٜسح ٚثٓا ٤عٍ ٣إػًٌُ.
ايك.٠٬
 -5ايك ٠٬أق#سم ٚأ نَ ٌُ##ؿاٖ ِٝايصن#ط ،ؾاٯ ١ٜسحٚتطغٝب ب
 -6تبٌ اٯ ١ٜايتٓاقض ٚايتٓاٗ بٌ ايصنط ٚايهؿط.
ٜ -7ططز شنط اهلل تعاٍ ٚد ٙٛايهؿط احملتًُ.١
 َٔٚإعذاظ ٖص ٙاٯ ١ٜأْٗا دا٤ت َٔ أضبع نًُات مل تطز ٗ ايكطإٓ،
:ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚإشنط.ْٞٚ
ايجاْ :١ٝأشنطنِ.
ايجايح :إؾهطٚا ي.ٞ
٠
ايطابع ٫ :١تهؿط.ٕٚ
ٚؾ ٘ٝإدتُاع ٖص ٙا٭ٚاَط آ ٗ ١ٜإنطاّ إػًٌُٚ ،سذ ٗ ١تؿطٜؿِٗ،

ا ص (ٚ ،)1زيٌٝ
ٚزٚاّ ععِٖ ٚ ،ؾاٖس عً ٢أْ٘ ّ ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
عً ٢اٱعذاظ ٗ أيؿاظ ايكطإٓٚ ،أْٗا يٝػت نًٗا َهطض ،٠بٌ ٗ ايكطإٓ آٜات
تته َٔ ٕٛنًِ ات َتعسزٚ ،٠يهٔ تًو ايهًُات غرل َٛدٛز ٗ ٠آٜات
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايكطإٓ ا٭خط ٣يتهَ ٕٛسضغ ١ٱغتٓباط إػا.ٌ٥
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ْعِ اٯ ١ٜإؾانات ايتعًٚ ِٝايتأزٜب ؾٗٝا ،ؾكس شنطت
اٯ ١ٜايػابك ١تعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ايهتاب
ٚاؿهُٚ ١ايؿطا٥ضٚ ،دا٤ت ٖص ٙا ٯَ ١ٜكازٜل َٔ ٖصا ايتعًَٔ ِٝ
ٚد:ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚدٛب شنط إػًِ هلل عع ٚدٌ .
ايجاْ : ٞايبؿاضٚ ٠ا ٱخباض عٔ شنط اهلل عع ٚدٌ ٕٔ ٜصنط َٔ ٙإٌَٓ٪
ٱؾاز ٠اؿل ٗ يػ ١اـطاب ٗ اٯ ١ٜايػابك ( ١نُا اضغًٓا ؾٝهِ ضغَٓ ّ٫ٛهِ)
ٚيًٛعس ايهطٖ ٗ ِٜص ٙاٯ ١ٜاـام بإػٌٌَ (أشنطنِ).
ايجايح  :ا٭ َط اٱشل ٞيًُػًٌُ بإبازض ٠إٍ ؾهط

ط َو ْل ُك ُ

اهلل بكٛي٘ تعاٍ

اِهَّلِليص.

ايطابع  :إدتٓاب اؾشٛز ٚايهؿط بايٓعِٚ ،ايكسٚز عٔ نطٚب ايطاع١

َّللا َو أَو ِهَّلِل ُع
قاٍ تعاٍط َو أَو ِهَّلِل ُع
َّن َو

ا َوص(.)1
ا َّن ُ

ٚدا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيتهَ ٕٛهاَ ٘ٓٝا َكا زٜل َطنبَٚ ١تعسزٕ ٠ا ؾٗٝا َٔ
اٱغتعاْ ١بايكدل  ٚا يك َٔ ٖٛٚ ٠٬آٜات اهلل ٖٚا عًُ٘ ايٓيب قُس ا قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ٚ َٔٚ ،د ٙٛايصنط هلل عع ٚدٌ ٚايؿهط ي٘
غبشاْ٘ ايتٓع ٙعٔ ايهؿط ٚاؾشٛز .

ك ا هذ آل آ
اق آ ال ي هذ آل .

( ذك لي ) ام د هذ ا فظ

ي

اآلية سالح
ؼح اٯ ١ٜايهطّ ١عً ٢شنط اهلل تعاٍ ٚعسّ ايػؿً ١عٔ ايصنط ٚ ،تبٌ
أُٖٝت٘ ٚآثاضٚ ،ٙت٪غؼ ي٘ َسضغَ ١ػتكً ١شات ؾكٚ ٍٛقٛاعس.
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبتٜ ٤٬تكاضع ؾٗٝا
()1غٛض ٠ايتػابٔ .12
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اؿل ٚايباطٌٚ ،اـرل ٚايؿطٚ ،تـنٌ غبشاْ٘ ٚضظم اٱْػإ َا ٜتٛق ٢ب٘
َٔ أغباب ايباطٌ ٚايؿطٜٓٚ ،ذصب إٍ اؿل ٚاشلسٖ َٔٚ ،٣صا ايطظم ٖصٙ
اٯ ١ٜايكطآَْٚ ١ٝا ؾٗٝا َٔ ا٭َط بصنط اهلل عع ٚدٌٚ ،تعاٖس ؾهط ٙغبشاْ٘،
ٚإدتٓاب اؾشٛز بٓعِٚ ، ٙنٌ ؾطز َٔ ا٭ؾطاز ايج٬ث ١اييت شنطتٗا اٯ١ٜ
ايهطّٚٚ ١اقٚ ١ٝسط ظ َٔ اٱؾتتإ بعخطف ٚغطٚض ايسْٝاٖٚ ،ص ٙايػ٬ح َٔ

ا ص ( .) 1
ايؿٛاٖس عً ٢قرلٚض ٠إػًٌُ،ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
 ٫ٚتٓشكط َٓاؾع َهاٌَ اٯ ١ٜبأَٛض اؿٝا ٠ايسْٝا ،بٌ تؿٌُ اٯخطَٔ ٠
ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚتبعح اٯ ١ٜايػه ٗ ١ٓٝايٓؿؼ َٔ أٖٛاٍ  ّٜٛايكٝاَ ١يكرلٚض ٠
ٚآَإ ٗ ايٓؿأتٌ.
ا
شنط اهلل سطظاّ
ايجاْ : ٞاٯٚ ١ٜاق َٔ ١ٝايٓاض.
ايجايح  :اٯٚ ١ٜغ ١ًٝيًػ َٔ ١َ٬ايػؿًٚ ١اؾٗايَٚ ، ١ا ٜذلؾض عُٓٗا َٔ
اٯثاّ َٚا ٜؿٛت بػبب٘ ّ ا َٔ أؾطاز ايجٛاب ايعع.ِٝ
ٚتبعح آٜات ايكطإٓ ٚايػٓ ١ايٓب ١ٜٛعً ٢تعاٖس ايصنطٚ ،يٝؼ َٔ سكط

َّللا أَو ْلك َو ُ ص(.)2
ٕكازٜك٘ َٓٚاقك٘ قاٍ تعاٍط َو اَو ِهَّلِلذ ْلك ُ َّن ِهَّلِل

ٚعٔ عبس اهلل بٔ بػط إٔ ضد ّ٬قاٍ ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل إٕ ؾطا٥ع اٱغ ّ٬قس
نجطت عً ، ٞؾأسدلْ ٞبؿ ٤٢أتؿبح ب٘ ،قاٍ ٜ ٫ :عاٍ يػاْو ضطباّ بصنط
اهلل)(.)3
ٚشنط اهلل ع ٕٛيًػًب ١عً ٢ايؿسا٥س ٚإكا٥ب يصا

ٚضز ا٭َط اٱشلٞ

با٫ؽتطداع بكٍٛط ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص( )4عٓس إكٝبٚ ١ت ٠ٚ٬ايكطإٓ
َٔ أبَٗ ٢كازٜل ايصنط ،ؾأْعِ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ ٚدعٌ ايك٠٬
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠ايعٓهبٛت .45
()3غٓٔ ايذلَص.268/12 ٟ
()4اٯ.156 ١ٜ
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ٚادباّ َتهطضاّ ٔؼ َطات ٗ اٍٚ ،ّٜٛنً٘ شنط ٚخؿٛع هلل عع ٚدٌ.

هفهىم اآلية

ت٪نس اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عًٍ ٢ظ ّٚعسّ اٱْؿػاٍ بايسْٝا ٚتٛظٝـ ايعًّٛ
ؾٗٝا يػرل َطنات٘ تعاٍ ٚتسع ٛإٍ عسّ ايتؿطٜط بإعاضف اٱشلٚ ١ٝاـعأ٥
اييت تؿتض عً ٢إػًٌُ بايكطإٓ ٚايػٓ ،١نُا ؽدل اٯ ١ٜعٔ إتكاٍ ْعِ اهلل
تعاٍ ٚإظزٜاز أبٛاب ؾهً٘ عً ٢إػًٌُ بسٚاّ شنطٚ ٙسطقِٗ عً ٢أزا٤
ايؿطا٥ض ٚايعبازات.
َ َٔٚؿاٖٖ ِٝص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك ١اؾُع بٌ بؿاضْ ٠ع ٍٚايدلنات
عً ٢إػًٌُ ٚإقباٍ ايسْٝا ٚغع ١ايعٝـٚ ،اؿح عًَ ٢كابً ١ايٓعِ بايؿهط
ي٘ تعاٍ ٚعسّ اؾشٛز.
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإنطاّ إػًٌُ بتٛد٘ اـطاب ايتهًٝؿ ٞشلِ.
ايجاْ :١ٝتعَٛ ٌٝنٛع  ٙشا ايتهًٝـ ٖٛٚ ،شنط اهلل عع ٚدٌ .
ايجايج : ١تطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغٕ ،ّ٬ا ٗ شنط اهلل َٔ ايؿطف
ايعع.ِٝ
ايطابع :١بٝإ إٓعيٚ ١ايؿإٔ ايطؾٝع ايص ٟؾاظ ب٘ إػًُ ٕٛباشلسا ١ٜإٍ شنط
اهلل عع ٚدٌ.
اـاَػ :١ف ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞايؿاٌَ ٭دٝاٍ إػًٌُ
ٚإػًُات إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايػازغ :١عُاض ٠ا٭ضض بصنط اهلل عع ٚدٌٚ ،ؾٛظ إػًٌُ بٗص ٙايٓعُ١
ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يٲقتسا ٤بِٗ ٚقاناتِٗ.
ايػابع :١بٝإ َٓاؾع شنط اهللٚ ،ا٭دط ايعع ِٝايصٜ ٟؿٛظ ب٘ َٔ ٜك ّٛبصنط
اهلل عع ٚدٌ.
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ايجآَ :١عسّ ؽًـ شنط اهلل يًُػًٌُ عٔ شىضِٖ ي٘.
ايتاغع :١تعسز قٝؼ ٚقا ١ٜإػًٌُ َٔ إبت٤٬ات اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،دا٤ت ٗ
اٯ ١ٜعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚشنط إػًٌُ هلل.
ايجاْ :ٞشنط اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُٚ ،تػؿ ِٗٝبطٓت٘.
ايجايح :قٝاّ إػًٌُ بؿهط اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع :إدتٓاب إػًٌُ اؾشٛز بايٓعِ.
ايعاؾط :٠بٝإ سكٝك ٖٞٚ ١تعسز غبٌ ٚنٝؿٝات طاع ١ا هلل ٚأْٗا  ٫تكـ
ب  ٫بس َٔ ايتٛد٘ ي٘ بايؿهط ٚايجٓا ٤عً ٢ايٓعِ اييت
غبشإ ٍ ،
ٙ
عٓس شنطٙ
تؿهٌ بٗا.
اؿاز ١ٜعؿط :٠عسّ شنط َتعًل َٛٚنٛع ايؿهط ،٭ٕ ايٓعِ اٱشل ١ٝعً٢

ايٓاؽ ٚعً ٢إػًٌُ خاق َٔ ١ايَٓ٬تٗ ، ٞقاٍ تعاٍ ط َو ِهَّلِل ْل َو ُع ُّجد ل ْلِهَّلِلع َو َو
ص َوه ص(.)1
َّن ِهَّلِل
َّللا الَو ُ ْل ُ
ايجاْ ١ٝعؿط :٠ايتشصٜط َٔ تٛد ٘ٝايؿهط يػرل اهلل عع ٚدٌ ،إش دا٤ت

اٯ ١ٜبتكٝٝس ايؿهط بًع ّٚتٛد ٘ٗٝإٍ اهلل عع ٚدٌ  ٖٛٚإٓعِ عً ٢اـ٥٬ل
نًٗاَٚ ،ا َٔ كًٛم إ ٖٛٚ ٫قتاز إٍ ضٓت٘.
ناز بٌ ؾهط اهلل ٚبٌ ايهؿطإ بايٓعُ،١
ايجايج ١عؿط :٠بٝإ ايتٓاٗ ٚايت
ٚقس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ اٱْكطاع إٍ عبازت٘ َ َٔ ٖٛٚكازٜل

ا ص ( .) 2
قٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايطابع ١عؿط :٠زع ٠ٛإػًٌُ ٱدتٓاب اـًط بٌ ايعٌُ ايكاحل ٚنس،ٙ

قاٍ تعاٍ ٗ شّ قّٛط َو َو ُ
()1غٛض ٠إبطاٖ.34 ِٝ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110

ا ِّل ًال ص (.)1
ص اِهَّلِل ًال َو آ َو َو َو
َو َو يًال َو
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اـاَػ ١عؿط َٔ :٠ايٓعِ اٱشل ٗ ١ٝبعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١اييت دا٤ت يًُػًٌُ ٚإػًُات غرل ايسْٝا
ٚاٯخط.٠
ايػازغ ١عؿط :٠بٝإ َٓاؾع ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚت ٠ٚ٬اٯٜات ٚتعً ُ٘ٝإػًٌُ ايهتاب ٚاؿهُٚ ،١قٝؼ ٭ًٖ ١ٝيٲَتجاٍ
٭َط اهلل عع ٚدٌ ٗ شنطٚ ٙتػبٝش٘.

اآلية لطف
دا٤ت اٯ ١ٜيطؿاّ بإػًٌُ ٕا ؾٗٝا َٔ ٖساٜتِٗ إٍ شنط اهلل عع ٚدٌ َٚا
ؾ َٔ ٘ٝأغباب ايك٬ح ٚاشلسا ٗ ١ٜايسْٝاٚ ،ا٭دط ٚايجٛاب ايععٗ ِٝ
اٯخط ،٠يكس ر يل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ يعبازت٘ ٚشنط ،ٙقاٍ تعاٍ

ط َو َو

لا ِهَّلِلالَّن اِهَّلِل َو ْلع ُ ُد ِهَّلِل ص(.)2
َو َو ْلق ُ ْلا ِهَّلِل َّن َو إلِهَّلِل َو
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٝتعاٖس إػًُ ٕٛشنط اهلل عع ٚدٌ يٝهَ ٕٛكسام ّا
َٔ َكازٜل عباز ٠اهلل عع ٚدٌ ٗ ا٭ضضٚ ،ؾ ٘ٝؾاٖس بإٔ اهلل عع ٚدٌ
ٜكطب ايٓاؽ إٍ َٓاظٍ ا يعباز ،٠يس٫يٖ ١ص ٙاٯ ١ٜعً ٢إٔ شنط اهلل َطًٛب
بصات٘ َ ٖٛٚكسَ ١يهطٚب َٔ ايعبازٚ ٠ؾ ٘ٝتٗصٜب يًٓؿؼ ٚق٬ح
يًُذتُعات.
يكس خًل اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ َٔ عكٌ ٚؾٗٚ ،٠ٛدا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
يٛٝظـ املغًِ عكً٘ ٗ طاع ١اهللٜٚ ،كٗط ايٓؿؼ ايؿٜٗٓٚ ١ٜٛكطع إٍ شنط
اهللٚ ،ؾهط ٙعًٕ ٢عُ ١اـًل ٚايعاؾٚ ١ٝاٱغ ٗ ٌٖٚ ،ّ٬اٯ ١ٜيطـ بػرل
()1غٛض ٠ايتٛب.102 ١
()2غٛض ٠ايصاضٜات .56
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إػًٌُ ،اؾٛاب ْعِ ،٭ْٗا زع ٠ٛيٲغٚٚ ،ّ٬غ ١ًٝيًتٓع َٔ ٙايهؿط
ٚبطظر ز ٕٚاؾشٛز بايٓعِ.

إفاضات اآلية

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسْٝا زاضاّ يطٓت٘ٚ ،

زع اٚ ٤ظطؾاّ يًٗسا١ٜ

ٚايك٬حٚ ،تؿهٌ ٚبعح ا٭ْبٝا ٤ؾصب ايٓاؽ يٲّإٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
يٲخباض عٔ قٝاّ إػًٌُ َػٚ٪يٝات تعاٖس اؿٝا ٗ ٠ا٭ضضٚ ،زّ١َٛ
ايعٝـ ؾٗٝا بأَٔ ٚغ ،ّ٬إش تتٓعٍ ايدلنات بصنط اهلل،
ٚعٓس َا أَط اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ بعبازت٘ ٚشنط ٙؾإْ٘ غين غرل قتاز
يًعبازٕٚ ٠ا داٖ ٗ ٤ص ٙاٯ َٔ ١ٜشنطٚ ٙتػبٝض ٚ ، ٙيوْ٘ أضاز يًٓاؽ اؿٝا٠
ايهطّٚ ١ايػعاز ٗ ٠ايٓؿأتٌ ٚاييت  ٫تٓاٍ إ ٫بطاع ١اهلل ٚإدتٓاب َعكٝت٘،
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜدصباّ يًُػًٌُ يػبٌ ايطاعٚ ،١بطظخاّ ز ٕٚايػؿً١
ٚاؾٗايّٓٚ ،١ع شنط اهلل َٔ أغباب ايػٛاٚ ،١ٜايًٗح ٚضا ٤ظ ١ٜٓايسْٝا اييت
تتإٚ ،تؿهٌ ٚأْعٍ ٖص ٙاٯ ١ٜيًٛقاٖ ١ٜا ٗ
ٖ ٞزاض إَتشإ  ١٦ًَٝٚباٱف
ايسْٝا َٔ أغباب ايًص ٠احملطَ ،١إش إٔ شنط اهلل عع ٚدٌٚ ،سهٛض اـؿ١ٝ
َٓ٘ تعاٍ ٗ ايٛدٛز ايصٖين سطظ َٔ اٱؾتتإَٚ ،اْع َٔ طػٝإ ايٓؿؼ
ايػهبٚ ١ٝايؿٗ،١ٜٛ
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبا٭َط بايؿهط هلل عع ٚدٌ يٝهٖ ٕٛصا ايؿهط غٝاسٗ ١
عامل إًهٛتٚ ،إغتشهاضاّ َتذسزاّ يؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚايٓعُ ١إتعسز٠
ٚإتتاي ١ٝاييت أْعِ بٗا عً ٢إػًٌُ.
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜأَطْٝٗٚ ٜٔاّٚ ،نٌ ؾطز َٓٗا دصب ١إٍ َٓاظٍ اٱّإ،
ٚغبب يًٗساٚ ١ٜايك٬ح.

التفسري الذاتي
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ٗ اٯ ١ٜبًشاظ آٜات ايكطإٓ ا٭خطَ ٣ػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت آٜات ايكطإٓ َسح ايص

ا نط ٜٔهلل عع ٚدٌ عً ٢مٛ

اٱط٬م ايؿاٌَ يًطداٍ ٚايٓػا ٤قاٍ تعاٍط َو ا َّنذ ِهَّلِلك َو َّن
َّللاَو َوك ِهَّلِل ًال َو ا َّنذ ِهَّلِلك َو ِهَّلِل
ِهَّلِل
أَو َو َّند َّن
َّللا ُ اَو ُ ْلم َو ْلغفِهَّلِل َو ًال َو أَو ْل ًال َو ظِهَّلِل ًال ص ٚ ،ؾ ٘ٝسح يًُػًٌُ عً ٢ايصنط ٚبٝإ
َٓاؾع ٚ ٙإٔ ايتهًٝـ ب٘ ٜٓ ٫شل ض بايصنٛض َٔ إػًٌُ ،بٌ ٜؿٌُ
إػًُات أٜهاّ ،يٝه ٕٛشنط نٌ َُٓٗا سجاّ يٰخط عً ٢اٱقتسا ٤ب٘ ٗ ايصنط،
ٚإق٬ساّ يًُذتُاتٚٚ ،اق َٔ ١ٝايػ٦ٝات ٚإضتهاب ايصْٛب.
ايجاْ :١ٝبٝإ يع ّٚايهجطٚ ٠ايتعسز ٗ شنط اهللٚ ،إٔ ٖص ٙايهجط ٠تؿطٜـ

ٚتؿه ٌٝخل اهلل عع ٚدٌ ب٘ إػًٌُ  ،قاٍ تعاٍ ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل
َّللا ِهَّلِلذ ْلك ًال َوك ِهَّلِل ًال ص (ٚ ، )1إطاز َٔ يؿغ ايص ٜٔآَٓٛا عُ ّٛإػًٌُ
ْلذ ُك ُ
َّن َو
ٚإػًُاتٜٚ ،ؿٌُ اـطاب إٓاؾكٌ ٭ٕ ٗ شنط اهلل ؾؿاٚ ٤تٓعَٔ ٙ
ايٓؿام ،ؾُٔ اٱعذاظ ٗ ايصنط أْ٘ ٚامٚ ١ٜع٬ز َٚاز ٠يًتٛبٚ ١اٱْاب.١

صيَو ِهَّلِل ِهَّلِل ْل
ايجايج :١شنط اهلل ٗ ايعبازَٚ ٠ا بعسٖا  ،قاٍ تعاٍ ط ِهَّلِل َوذ ُل دِهَّلِلي اِهَّلِل َّن
َّللا ص(ٚ ، )2عٓس أزآَ ٤اغو اؿر ٚايؿطاؽ
َو ْل ِهَّلِلم ْلا ُ ُ َوع ِهَّلِل َو ْلا َوع ْل ِهَّلِلاَو ِهَّلِلذ ْلك ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
َٓٗا(.)3
ايطابعٚ َٔ :١د ٙٛشنط اهلل شنط ْعُت٘ ،قاٍ تعاٍ ٗ أَط ايٓاؽ ْٝعاّ

ا ْلذ ُك ُ
ط َو أَو ُّج َو ا َّنل ُ

ل ْلِهَّلِلع َو َو َّن
َّللاِهَّلِل َو َو ْل ُك ْلم ص(ٚ ، )4ؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ إٔ شنط ْعُ١

اهلل ٚادب عً ٢نٌ إهًؿٌ ٖٛٚ ،ططٜل يًٗساٚ ١ٜاٱّإ ٜٚأت ٞايجٛاب

()1غٛض ٠ا٭سعاب .41
()2غٛض ٠اؾُع.9١
()3أْعط غٛض ٠ايبكط.200 ٠
()4غٛض ٠ؾاطط .3
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يًُ َٔ٪عٓس شنطْ ٙعُ ١اهلل ،أَا ايهاؾط ؾإْ٘ شنط ٙشلا سذ ١عًٚ ،٘ٝنصا عسّ
نباض ٚإقطاض عً ٢ايعٓاز .
شنط ٙشلا َع إناؾ ١بإٔ عسّ شنطٖا دشٛز ٚإغت

اـاَػ :١عسّ إمكاض شنط اهلل بهٝؿ ١٦ٖٝٚ ١ٝككٛم ٙقاٍ تعاٍط اَّن ِهَّلِلذ َو
َّللا قِهَّلِل َو ًال َو قُ ُع ًالد َو َو َو ُ ُل ِهَّلِل ِهَّلِل ْلمص (.)1
َو ْلذ ُك ُ َو َّن َو
ايػازغ :١دا ٤اـطاب اٱشل ٞبايصنط إٍ ا٭ْبٝاٚ ٤إطغًٌ نُا ٗ قٛي٘

ض ُّج ًال َو ِهَّلِل َوف ًال َو ُد َو ْلا َو ْل ِهَّلِل ِهَّلِل ْل ْلا َوق ْل ِهَّلِل ص(،)2
تعاٍط َو ْلذ ُك ْل َو َّن َو ِهَّلِلي َول ْلفاِهَّلِل َو َو َو
ٚإطاز أٜهاّ إػًُٚ ٕٛإػًُات إش  ٫زي ٌٝعً ٢ؽكٝل اـطاب.
ا ِّل ْل ِهَّلِل ْلا َوع ِهَّلِل ِّلي َو إلِهَّلِل ْل َوك ِهَّلِل ص
ٚدا ٗ ٤ظنطٜا قٛي٘ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ْل َو َّن َو َوك ِهَّلِل ًال َو َو
(ٚ ، )3دا ٤ايعطـ بايٛا ٗ ٚاٯ َٔ ٖٛٚ ،١ٜعطـ اـام عً ٢ايعاَّ ،ع
قط ٖٞٚ ١ٜٓايصنط ايهجرل ،ايصٜ ٟؿٝس إعٓ ٢ا٭عِ َٔ ايتػبٝضٚ ،بًشاظ إٔ
إكاّ َكاّ ؾهط هللٚ ،إقاَ ١يًشذٚ ،١تٛنٝس يًُعذع ٗ ٠ضظم اهلل عع ٚدٌ
ظنطٜا ٚيساّ َع تكسَ٘ ٚظ ٚد٘ ٗ ايعُطٚ ،ؾٛات أٚإ اٱلاب.
ايػابع :١دا٤ت اٯٜات باٱخباض عٔ

ؽًـ أنجط ايٓاؽ عٔ ٚظا٥ـ

ا الَو َو ْل ُك ُ َو ص(ٜٚ ،)4ؿٝس اؾُع بٌ
ايؿهط هلل ،قاٍ تعاٍ ط َو اَو ِهَّلِلك َّن أَو ْلك َو َو ا َّنل ِهَّلِل
اٯٜتٌ يع ّٚعسّ إيتؿات إػًٌُ إٍ أٌٖ اؾشٛزٚ ،إٔ تعاٖس إػًٌُ
يًؿهط ٚايجٓا ٤عً ٢اهلل سذ ١عً ٢ايٓاؽٚ ،زع ٠ٛشلِ يسخ ٍٛاٱغ،ّ٬
ٜٚسضى اٱْػإ َا ضظق٘ َٔ عكٌ ٚبًشاظ ايؿٛاٖس إٔ ؾهط إٓعِ ٚادب.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .191
()2غٛض ٠ا٭عطاف .205
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .41
()4غٛضٜٛ ٠غـ .38
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ايجآَ :١يكس أثٓ ٢اهلل عع ٚدٌ عً ٢ا٭ْبٝا ٤يكٝاَِٗ بايؿهط هلل عع ٚدٌ،

ُ َو
ا ِهَّلِل َّنل ُ َوك َو َو ْل ًالد
قاٍ غبشاْ٘طذ ِّل َّن َو ْل َو َو ْل َول َو َوع ُل ٍة

َو ُك ًال ص ( ،)1يبٝإ إٔ

إػًٌُ ٚضث ١ا٭ْبٝا ٗ ٤ايؿهطٚ ،إخ٬م ايعبٛز ١ٜهلل عع ٚدٌ.

هن غايات اآلية
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚا٭َط يًُػًٌُ بصنط اهلل عع ٚدٌ.
ايجاْٜ :١ٝؿٝس عطـ ايصنط عً ٢اٯ ١ٜايػابك ١بإٔ شنط اهلل ْٛع ؾهط ي٘
غبشاْ٘ عً ٢بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ بٌ

ظٗطاْٞ

ايعطب ٚإػًٌُ ٚتعً ٌٝإػًٌُ ا يهتاب ٚاؿهُٚ ،١ايؿهط بصات٘ عٌُ
قاحلٚ ،تذلؾض عٓ٘ ايكاؿات.
ايجايج :١دعٌ إػًٌُ ٗ سطظ َٔ ايػ٦ٝات ،إش إٔ شنط اهلل سكٔ َٓٚع.١
ايطابع :١سح إػًٌُ عً ٢اٱغتػؿاض ٭ْ٘ َٔ َكازٜل ايصنط.
اـاَػ :١بٝإ ططٜل ايؿٛظ بطٓ ١اهللٖٚ ،صا ايططٜل شنط اهلل يكٛي٘

تعاٍط َو ْلذ ُك ُ لِهَّلِلي أَو ْلذ ُك ْل ُك ْلمص.

ايػازغ :١بٝإ ؾٛظ إػًٌُ َطتب ١شنط اهلل عع ٚدٌٖٚ ،صا ايصنط َتكٌ
إٍ  ّٜٛايكٝاَ٬َٚ ،١ظّ يصنطِٖ ي٘ غبشاْ٘ ٗ ايكٚ ،٠٬ت ٠ٚ٬ايكطإٓ،
ٚايؿطا٥ض ايبسْ ١ٝنايكٝاّ ٚاؿر ٭ْ٘ ْٛع شنط ٚطاعٚ ١إَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل

عع ٚدٌ َ َٔ ٖٛٚكازٜل تؿه ٌٝإػًٌُٚ ،أِْٗ ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل
ا ص (.) 2
اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
()1غٛض ٠ا٭غطا.3 ٤
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايػابع :١ي ٛشنط ؾطط َٔ إػًٌُ اهلل عع ٚدٌ ٚقكط ايؿطط اٯخط
َِٓٗ بٛظا٥ـ ايصنط ؾٌٗ ٜه ٕٛشنط ٚضٓ ١اهلل بصات ايهٝـ ٚاؿهِ
ٚايٓٛعٚ ،وتػب اهلل عع ٚدٌ شنط ؾطط َِٓٗ ي٘ شنطاّ قازضاّ َٔ اؾُٝع
ضأؾٚ ١ضٓ ١بإػًٌُ نأَٚ ١اسس ،٠أّ إٔ شنطٚ ٙضٓت٘ تعاٍ تهٕٛ
خاق ١بايصٜ ٜٔصنط،َِٗٓ ْ٘ٚ
اؾٛاب إٕ اهلل عع ٚدٌ ٚاغع نطٚ ،ِٜإشا أعطٜ ٢عط ٞبا٭ٚؾ٢
ٚا٭عِ ٖٛٚ ،ايصٟ ٟؾهط ؾطٜكاّ َٔ إػًٌُ ؾٝعِ ؾهط ٙإػًٌُ ْٝعاّ،
 َٔٚشنط ٙتعاٍ يًُػًٌُ ططز ايػؿًٚ ١ضؾع ايتككرل عِٓٗٚ ،إق٬سِٗ
يصنط ٙغبشاْ٘ٚ ،تكطٜبِٗ َٔ ططم ايتٛبٖٚ ١ساٜتِٗ إيٗٝا،
ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜؾصب إػًٌُ ٚإػًِ

ات إٍ َٓاظٍ ايصنط،

ٚتٛاضثِٗ ي٘ٚ ،ؾطسِٗ ٚإغتبؿاضِٖ ب٘ نؿهٌ ٚخرل قض ،قاٍ تعاٍ طقُ ْل
ُه َو َو ْل ٌر ِهَّلِلم َّن َو ْل َو ُع َو ص(ٚ ،)1بًشاظ
ض ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
َّللا َو ِهَّلِل َو ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل َو ِهَّلِل َوذاِهَّلِل َو َو ْل َو ْلف َو ُ
ِهَّلِل َوف ْل
اٯ ١ٜأع ٙ٬ؾإٕ ايصنط َٛاغا ٠يًُػًٌُ عٓس إكٝبٚ ،١بطظر ز ٕٚايػطٚض
ٚايبطط عٓس تٛاي ٞايٓعِٚ ،زع ٠ٛيًكدل ٗ ساٍ ايؿسٚ ٠ايب ،٤٬يصا دا٤ت
اٯ ١ٜايتاي ١ٝباؿح عً ٢ايكدل ٚايكٚ ،٠٬دا ٤بعس ث٬خ آٜات قٛي٘

ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو أ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو َو َو ْل ِهَّلِل ْلم

ص ْلَو ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر َوق ا ُ
تعاٍط اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو
ص َو َو ٌر ِهَّلِل ْل َو ِّل ِهَّلِل ْلم َو َو ْل َو ٌر ص( ، )2يٝه ٕٛاٱغذلداع َٔ َكازٜل شنط اهلل،
َو
ٚايكًٛات َػؿطٚ ٠ضٓ.١
ايجآَ :١بايؿهط هلل ٜطتك ٞإػًَُ ٗ ٕٛطاتب ايهُا٫ت.
ايتاغع :١زع ٠ٛايٓاؽ يٲمتسا ٤بإػًٌُ ٗ ايؿهط هلل.
ايعاؾط :٠زع ٠ٛإػًٌُ يًذٚ ٤ٛاٱغتػاث ١باهلل.
()1غٛضْٜٛ ٠ؼ .58
()2غٛض ٠ايبكط.157-156 ٠

ط112صَ##################################################################################عامل اٱّإ  /ز26
اؿاز ١ٜعؿط :٠دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١بتعً ِٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ايهتاب ٚاؿهُ َٔ ١عٓس اهلل ٚ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبتعً ِٝاهلل عع ٚدٌ
ت ٚتـنً٘ بتشصٜطِٖ َٔ ايهؿط ٚاؾشٛز
يًُػًٌُ شنطٚ ٙؾهطٚ ٙطاع ٠
بايٓعِ.
ايجاْ ١ٝعؿطَٛ :٠اظب ١إػًٌُ عً ٢شنط اهلل ٚؾهط ٙزعَ ٠ٛتذسز ٠يًٓاؽ
يسخ ٍٛاٱغٚ ،ّ٬ظدط شلِ ع ٕ ايتعس ٟعً ٢إػًٌُ ٚسطَاتِٗٚ ،قس
ٚضز عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قٛي٘(ْكطت بايطعب َػرل٠
ؾٗط)(. )1
ب ٗ قٌٚب
ٜٚبعح شنط إػًٌُ هلل عع ٚدٌ ايؿعع ٚايطعب ٚاشل٠ ٞ
ا٭عسا.٤
ايجايج ١عؿطٍ :٠قس أْعِ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ بإ٥٬هَ ١سزاّ ٚعْٛاّ

َو َو َّن قُ

ص ِهَّلِل ُ
شلِ ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ  ،قاٍ تعاٍ ط َو َو ِهَّلِل ْل َو ْل
ف ِهَّلِل ْل ْلا َو يَو ِهَّلِل َوك ِهَّلِل ص (.)2
ا ِهَّلِل آالَو ٍة
َو ْل ِهَّلِل ِهَّلِله ْلم َوه َوذ ُ ْل دِهَّلِلدْل ُك ْلم َو ُّج ُك ْلم ِهَّلِل َوخ ْل َو

َو َو ؤْل ُ ُك ْلم ِهَّلِل ْل

ايطابع ١عؿط :٠ايٓٗ ٞعٔ اؾشٛز بايٓعِ اٱشلٖٚ ،١ٝصا ايَٓٗ ٗ ٞؿَٗ٘ٛ
زع ٠ٛإناؾ ١ٝيؿهط اهلل عع ٚدٌٚ ،تٛنٝس ؿكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايٓعِ نًٗا َٔ
عٓس اهلل عع ٚدٌٚ ،أْ٘ غبشاْ٘ هب إٔ ٜؿهط ٙعباز ٙعً ٢ايٓعِ ٭ٕ ؾ٘ٝ
خرل ايسْٝا ٚاٯخط.٠

الصلة بني أول وآخز اآلية
بسأت اٯ ١ٜعطف ايعطـ ايؿا ٤ايصٜ ٟؿٝس عسّ تأخط ايتاي ٞعٔ ا٭،ٍٚ

ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ايكًٚ ١اٱتكاٍ بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايػابك ١اييت دا٤ت
ببٝإ ْعُ ١اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعاّ ببعج ١ايٓيبقُس قً٢
()1ايهؿاف .36/1
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .125
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اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٚ ،ؾ ٘ٝؾاٖس بإٔ ضغايت٘ دعًت إػًٌُ َ ًٌٖ٪يتًكٞ
ا٭َط اٱشل ٞبصنط اهلل ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَط ْٛٚاٖ َٔ ٖٛٚ ،٘ٝايس ٌ٥٫عً٢

اص ( ، )1
إضتكا ٤إػًٌُ ٕٓعي١ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
يكس بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُساّقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٝكطأ ايكطإٓ

عً ٢إؼٌٕ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ ١ٜأع ٙ٬ط َو ْل ُ

َو َو ْل ُك ْلم آ َو ِهَّلِل َول ص(،)2

ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط إٍ إػًٌُ بصنط ٙتعاٍ  َٔٚأِٖ َكازٜل
ايصنط ت ٠ٚ٬آٜات ايكطإَٓٗٓٚ ،ا ٖص ٙاٯ ١ٜيٝؿٝس اؾُع بٌ اٯ ١ٜايػابك١
ٖٚص ٙاٯ ١ٜا٭َط اٱشل ٞإٍ إػًٌُ بت ٠ٚ٬اٯٜا ت اييت تٖ٬ا عً ِٗٝايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٚؾ ٘ٝأَاض ٠عً ٢غ ١َ٬ايكطإٓ َٔ

ايتشطٜـ ،بتعاٖس أدٝاٍ إػًٌُ ايت َٔ ٠ٚ٬سٌ ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ شلا،
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  َٔ ٖٛٚعَُُٛات

ا
قٛي٘ تعاٍ ط َو َو آ َو ُك ْلم ا َّن ُ

ُ َو ُ ُذ ُ ص

ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

()3

ٚأغباب سؿغ ايكطإٓ َبازض٠

ت ٠ٚ٬اٯٜات سإا ٜٓؿكٌ عٓ٘

ايٛسٚ ،ٞزعٛت٘ يهتاب ايٛس ٞيهتابَ ١ا أْعٍ اهللٚ ،سطم إػًٌُ عً٢
َتابعْ ١ع ٍٚاٯٜات ٚغ٪اٍ بعهِٗ بعهاّ عُا ْعٍ َٔ ايٛس ،ٞؾُٔ
ٜتدًـ َٜٛاّ أ ٚغاعات عٔ اؿهٛض عٓس ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٜػأٍ ايكشاب ١عُا أْعٍ َٔ ايكطإٓٚ ،تًو آ ١ٜعكا٥سٚ ١ٜإّاْ ١ٝمل

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠ايبكط.151 ٠
()3غٛض ٠اؿؿط .7
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تؿٗسٖا ا٭ضضَ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍ

ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل

ا ص ( .) 1
اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ٚبٌ شنط اهلل ٚت ٠ٚ٬اٯٜات عُٚ ّٛخكٛم َطًل ،ؾهٌ تٖٞ ٠ٚ٬
شنط ي٘ ا ٚيٝؼ ايعهؼ ،يصا ؾإٕ ٖص ٙاٯ ١ٜتتهُٔ ا٭َط بت ٠ٚ٬اٯٜات،
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ا٭ٚاَط اٱشل ١ٝقرلٚض ٠ايؿعٌ ايعباز ٟإَتجا

عسٜس ،٠بإقاَ ١ايكَ ٠٬ج ّ٬إَتجاٚ ّ٫طاع ١يكٛي٘ تعاٍط َو أَوقِهَّلِل ُ

ٍ ٭ٚاَط
صيَو َوص(،)2
ا َّن

ٚتٓطبل عً ٘ٝا٭ططاف ايج ٬ثٖ ٗ ١ص ٙاٯٚ َٔ ١ٜد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإتٝإ ايك ٠٬شنط َتعسز هلل عع ٚدٌ ٜٓ ٫شكط بايكطاٚ ٠٤ت٠ٚ٬
اٯٜات ،ؾهٌ دعٚ ٤ضنٔ َٔ أضنإ ايك ٖٛ ٠٬شنط هلل عع ٚدٌَٔٚ ،
اٯٜات إٔ ا٭َط بصنط اهلل ٗ اٯ ١ٜدا ٤بكٝػ ١اؾُع (إشنط٪ٜٚ ) ْٞٚزٟ
إػًُ ٕٛايكْ ٠٬اعٚ ١ؾطاز ٗ ٣أٚقات ككٛق َٔ ١ايًٚ ٌٝايٓٗاض.
ايجاْ :ٞأزا ٤ايك ٠٬أبَٗ ٢عاْ ٞايؿهط ايكٛيٚ ٞايؿعً ٞهلل عع ٚدٌ.
ايجايحٜ :سٍ أزا ٤ايك ٠٬عً ٢اٱقطاض بٓعِ اهلل عع ٚدٌٚ ،عسّ اؾشٛز
بٗا.
ٚنُا إٔ ا٭َط بصنط اهلل مل ٜتدًـ عٔ ت ٠ٚ٬ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ اٯٜات ٚتعً ُ٘ٝاملغًٌُ ؾإٕ شنط اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ مل
ٜتأخط عٔ شنطِٖ ي٘ غبشاْ٘ٚ ،ؾْ ٘ٝعُ ١إناؾ ١ٝبتذسز أزا ٤إػًٌُ يًك٠٬
ٚوتٌُ شنط إػًٌُ هلل عع ٚدٌ ٚدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚشنط اهلل بايًػإ.
ايجاْ :ٞشنط اهلل عع ٚدٌ بايؿعٌ نايعبازات ايبسْ.١ٝ
ايجايح :ايصنط إتعسز ٚإطنب َٔ ايكٚ ٍٛايؿعٌ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠ايٓػا.77 ٤
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ٚدا٤ت اٯ ١ٜبايٛد ٙٛايج٬ثٚ ١إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ يًصنطٚ ،ؾَٓ ٘ٝسٚس١
ٚغعٚ ،١ؾاٖس عً ٢ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢ايعباز ،بإٔ ٜتؿهٌ با٭َط
بعبازت٘ ٚشنط ،ٙثِ هعٌ َكازٜل اٱَتجاٍ َتعسزٚ ٠أنجط َٔ إٔ ؼك،٢
ٚنٌ ؾطز َٓٗا ٖ ٛشنط هلل عع ٚدٌ َٔٚ ،ؾًػؿ ١ايصنط إٔ يٝؼ فطزاّ بٌ

ٖ ٛعٓٛإ يًذ ٤ٛإٍ اهلل ٚاٱغتػاث ١ب٘  ،قاٍ تعاٍ ط َو ْلا َو ِهَّلِلع ُل
ص (ٚ ، )1ايكً ١بٌ شنط اهلل
صيَو ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل َو اَو َوك ِهَّلِل َو ٌر ِهَّلِلالَّن َو َو ْلا َو ِهَّلِل ِهَّلِلع َو
َو ا َّن

ِهَّلِل ا َّن
ص ْل ِهَّلِل

ٚاـؿٛع عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚشنط اهلل َكسَٚ ١غب ٌٝيًدؿٛع هلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :ٞايصىض شات٘ خؿٛع ٚخهٛع هلل.
ايجايح :ايصنط ضؾش َٔ ١ضؾشات اـؿٛع هلل عع ٚدٌ.
تطٕ ٣اشا مل تكٌ اٯ ( ١ٜؾإشنطٚ ْٞٚأؾهطٚا ي ٞأشنطنِ ) ٚاؾٛاب عً٢
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚدا ٤تكس ِٜشنط اهلل يًُػًٌُ عً ٢ؾهطِٖ ي٘ يبٝإ ؾهٌ اهلل
بٓع ٍٚضٓت٘ ٚؾهً٘ عً ِٗٝبصنطِٖ ي٘ ،أَا قٝاَِٗ بايؿهط ٚايجٓا ٤عً٘ٝ
ؾذعاٜ ٫ ٙ٩عًُ٘ إ ٫اهلل عع ٚدٌ.
ايجاْ ٗ :ٞاٯ  ١ٜؽؿٝـ ٚيطـ بإػًٌُ ،ؾصنطِٖ اهلل غبب يٓع ٍٚـرل
ٚايطظم ايهط.ِٜ
ايجايح :ايصنط َٔ َكازٜل ؾهط اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع :شنط اهلل يًُػًٌُ غب ٌٝيتٛدِٗٗ إٍ ؾهط ٙتعاٍ عً ٢ايٓعِ
َٚهاٌَ ايطٓ ١اييت تٓعٍ عًَٚ ،ِٗٝكازٜل شنط ٙتعاٍ شلِ.

()1غٛض ٠ايبكط.45 ٠

ط116صَ##################################################################################عامل اٱّإ  /ز26
اـاَؼ :ا٭َط اٱشل ٞيًُػًٌُ بصنط ٙزع ٠ٛيؿهط ٙتعاٍ  ٗٚايتٓعٌٜ

طاَو ِهَّلِل ْل

َو َوك ْل ُ ْلم ألَو ِهَّلِلز َود َّنل ُك ْلمص(.)1

ايػازؽ :إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛايععٜع اؿه ِٝايصٜ ٟتؿهٌ بايٓعِ ايهجرل٠
ٜط بايكً ،ٌٝؾصنط
ثِ هعًٗا َكسَ ١يؿهط إػًٌُ ي٘ ٖٛٚ ،ايصٜ ٟعط ٞايهح
إػًٌُ.
ٚدا ٤تكٝٝس ايؿهط بأْ٘ هلل عع ٚدٌ يبٝإ إٔ ايٓعِ نًٗا َٔ عٓس ٙتعاٍ،
 ٖٛٚايكازض عً ٢نٌ ؾٖٚ ،٤ٞصا ايتكٝٝس ٚقا َٔ ١ٜايؿطى َطًكاّٚ ،ايؿطى
اـؿ ٞعً ٢م ٛايتع ،ٌٝيٝه ٕٛإػًَُ ٗ ٕٛأَٔ َٓ٘ َٔ ٖٛٚ ،ايؿٛاٖس

ا ص ( .) 2
عً ٢أِْٗط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
 َٔٚايكٛاٌْ ٗ اٱضاز ٠ايته ١ٜٝٓٛإٔ ايؿهط غبب يسٚاّ ايٓعِ

َٚهاعؿتٗا ،قاٍ تعاٍ طاَو ِهَّلِل ْل

َو َوك ْل ُ ْلم ألَو ِهَّلِلز َود َّنل ُك ْلم ص( ٌٖٚ ، )3ايتٛؾٝل يصنط اهلل

َٔ ٖص ٙايعٜاز ٠اؾٛاب ْعِ ،ؾكشٝض إٔ شنط اهلل ٗ اٯ ١ٜدا ٤عً ٢مٛ
ا٭َط إ ٫أْ٘ ضْٓٚ ١عُٚ ١غب ب يؿعٌ إػًٌُ ٚإػًُات ايكاؿات
ٚإقتٓا ِٗ٥اؿػٓات،
ٚمل تصنط اٯَ ١ٜتعًل َٛٚنٛع ايؿهطٚ ،ؾ ٘ٝآ َٔ ١ٜعٓس اهلل يهجطٚ ٠تعسز

ايٓعِ اٱشل ١ٝقاٍ غبشاْ٘ط َو ِهَّلِل ْل َو ُع ُّجد

ص َوه ص( ،)4اٱط٬م ٗ
ل ْلِهَّلِلع َو َو َّن ِهَّلِل
َّللا الَو ُ ْل ُ

اٯٚ ١ٜعسّ ايتع ٌٝبٓعُ ١ككٛق ١يٛد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ ْعُ ١تػتشل ايؿهط إتعسز.
ايجاْ :ٞزع ٠ٛإػًٌُ إٍ إغتشهاض ايٓعِ اٱشل ١ٝعً ٢ايؿطز ٚاؾُاع.١
()1غٛض ٠إبطاٖ.7 ِٝ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3غٛض ٠إبطاٖ.7 ِٝ
()4غٛض ٠إبطاٖ.34 ِٝ
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ايجايح :ايؿهط خرل قض ْٚؿع يًُػًٌُ ٚ ،اهلل عع ٚدٌ غين عٔ
ايعإٌ قاٍ غبشاْ٘ط َو َو ْل َو ْل ُك ْل َوإِهَّلِل َّنل َو َو ْل ُك ُ اِهَّلِل َول ْلفاِهَّلِل ِهَّلِل ص (.)1
ايطابع :ايؿهط زع ٠ٛيًٓاؽ ٍ زخ ٍٛاٱغ ٖٛٚ ،ّ٬ؾاٖس عً ٢سػٔ
زلت إػًٌُ ٚإخ٬قِٗ ايعباز ٠هللٚ ،دا٤ت اٯ ١ٜبأَطَ ٜٔتعاقبٌ ُٖا
شنط اهلل ٚؾهطٚ ٙوتٌُ ؾٗٝا ٚد َٔ ٙٛدٗ ١ايتهًٝـ:
ا٭ :ٍٚإضاز ٠ايٛدٛب ٗ ايصنط ٚايؿهط.
ايجاْ :ٞإغتشباب ايصنط ٚايؿهط.
ايجايحٚ :دٛب ايصنط ٚإغتشباب ايؿهط.
ايطابع :إ غتشباب ايصنط ٚٚدٛب ايؿهط.
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭ ٍٚؿٌُ ا٭َط عً ٢ايٛدٛب إَ ٫ع ايكط ١ٜٓايكاضؾ،١
َ ٖٞٚعسٚز ٗ ٠إكاّ.
ٚأختتُت اٯ ١ٜبايٓٗ ٞع ٕ اؾشٛز بايٓعُٚ ،١ايكً ١بٌ أططاف اٯ١ٜ
ايج٬ث ،١ا٭َط بايصنطٚ ،ا٭َط بايؿهط ٚايٓٗ ٞعٔ ايهؿط عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ اٍشنط ٚايؿهطٚ ،ؾٗٝا َػا: ٌ٥
ا٭ :ٍٚإدتُاع شنط اهلل َع اٱقطاض بٓعُت٘ أَط سػٔ شاتاّ ٚعطناّ ٚأثطاّ.
ايجاْ :١ٝإدتُاعُٗا ٚقا َٔ ١ٜايصْٛب ٚايػ٦ٝات.
ايجايج ٗ :١اٯ ١ٜسح عً ٢ايسعاٚ ٤إػأيَ ١ع ايجٓا ٤عً ٢اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع :١إْكطاع إػًٌُ إٍ شنط اهلل عع ٚدٌ ،بؿاظ إٔ ايؿهط َٔ
أؾطاز ايصنط.
ٚدا ٤ا٭َط بايصنط َٚع٘ ٚعس نط ِٜبصنط اهلل يًُػًٌُٚ ،عع ِٝايجٛاب
عًٖ ٢صا ايصنط.
ايجاْ :ٞايكً ١بٌ ايصنط ٚعسّ ايهؿطإٚ ،ؾٗٝا َػا:ٌ٥
()1غٛض ٠يكُإ .12
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ا٭ :ٍٚايتشصٜط َٔ اؾشٛز.
ايجاْ :١ٝبٝإ ططٜل ايٛقاٚ ١ٜايػ َٔ ١َ٬نؿطإ ايٓعُ ١بصنط اهلل عع ٚدٌ.
ايجايج :١تٛنٝس َٛنٛع ١ٝاٱعذلاف بايٓعِ ٚعسّ اؾشٛز بٗا.
ايطابعٕ :١ا دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١باٱخباض بإٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٜعًِ إػًٌُ ايهتاب ٚاؿهُ ،١دا٤ت ٖص ٙاٯَ َٔ ١ٜكازٜل
تعً ِٝايهتاب ٚاؿهُٖٚ ،١سا ١ٜإػًٌُ إٍ غبٌ ايؿهط هلل عع ٚزٍ .
اـاَػ :١شنط اهلل زي ٌٝعً ٢عسّ ايهؿطإ بايٓعِ.
ايػازغ :١اٱيتؿات إٍ ٚدٛب عسّ ايهؿطإ بايٓعِ غبَٚ ٌٝكسَ ١يصنط
اهلل عع ٚدٌ.
ايجايح :ايكً ١بٌ ايؿهط هلل ٚعسّ ايهؿطإٚ ،ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايتٛد٘ إٍ اهلل بايؿهط إقطاض بايٓعِ.
تْاز ٚتٓاف ،ؾُا زاّ إػًِ َؿػّ٫ٛ
ايجاْ :١ٝبٌ ايؿهط هلل ٚايهؿطا ٕ ع
بصنط اهلل ٚؾهط ٙؾٗ ٛغاضم بايٓعِ.
ايجايج :١عسّ اؾشٛز بايٓعِ غب ٌٝيؿهط اهلل ٚإزضاى أْ٘ ٚادب.
ايطابع :١ايؿهط هلل َكسام يعسّ غذل ايٓعِ.
 َٔٚاٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜإٔ نٌ ططف َٔ أطضاف اٯ ١ٜسطظ َٔ ايعصاب،
ٚٚغ ١ًٝيًٓذا ٗ ٠ايٓؿأتٌ ٚ ،نٌ ٚاسس َٓٗا َتكٌ ٗ َٛنٛع٘ باٯ١ٜ
ايػابكٚ ١بعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚذلؾض عٓٗا ٚعُا ؾٗٝا
َٔ ايدلنات ،يصا إبتسأت اٯ ١ٜعطف ايؿا ٤ايصٜ ٟؿٝس ايذلتٝب إعٟٓٛ
ٚايصنطٚ ،ٟايتعكٝب ايصٜٓ ٟؿ ٞايذلاخٚ ٞايتباط ٗ ٧إعطٛف بايٓػب١
يعَإ ٚقٛع ٚؾعٌ إعطٛف عً ،٘ٝإش تتهُٔ اٯ ١ٜا٭َط بصنط ٙتعاٍ ٗ
اؿاٍ ٚعٓس ْع ٍٚاٯٜات ٜٚعًِ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
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يًُػًٌُ ايهتاب ٚاؿهُٚ ،١عً ّٛايػٝب يكٛي٘ تعاٍ ط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َو اَو ْلم
َو ُك ُل َو ْلع َو ُ َو ص  ،يٝهٖ ٕٛصا ايصنط عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ ٚغٍ ١ًٝتًك ٞايهتاب ٚاؿهُ ١بايكبٚ ٍٛايطنا.
ايجاْ :ٞإْ٘ َكسَ ١يٲَتجاٍ ٕا ٗ ايهتاب ٚاؿهُ َٔ ١ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ،ٞ
َٚكسام ي٘.
سكإ َٔ أغباب ايؿو ٚايطٜب.
٠
ايجايح :ايصنط
ايطابع :إْ٘ غ٬ح ٚٚاق َٔ ١ٝأٌٖ اؾساٍ ٚايٓؿامٚ ،تأت ٞايؿا ٤يًػبب ١ٝبإٔ
َا قبًٗا غبباّ ٕا بعسٖا ،ؾبعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا ؾٗٝا
َٔ ا٭سهاّ ٚإعذعات ايباٖطات غبب يصنط اهلل عع ٚدٌ.

التفسري

قٛي٘ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ُ لِهَّلِلي أَو ْلذ ُك ْل ك ْلم ص

 - 1ايصنط إ غتشهاض ايؿ ٗ ٤ٞايصٖٔ  ٖٛٚخ٬ف ايػؿًٚ ١ايٓػٝإ نُا ٗ

قٛي٘ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ْل َو َّن َو

ِهَّلِلي َول ْلفاِهَّلِل َو ص(َٛٚ ، )1نٛع اٯ ١ٜعسّ

ايػؿً ١عٔ شنط ٙتعاٍ.
-2

قس ٜه ٕٛايصنط أ عِ َٔ سهٛض إعٓ ٗ ٢ايصٖٔ ؾٜٗ ٛؿٌُ

-3

بٌ ايصنط ٚاـاطط عُٚ ّٛخكٛم َطًل ،ؾهٌ خاطط  ٚ ٙشنط

ا ْلِهَّلِلع َول َو ًال
ايك ٘ٓ##َٚ ٍٛ#قٛي٘ تعاٍ ط َوق ا ُ َو

َو ْلذ ُك ُ ُه ْلم ُ َوق ُ اَو ُ ِهَّلِل ْل َو ِهَّلِله ُمص(.)2

بايٓؿؼ ٚيٝؼ ايعهؼ ٭ٕ اـاطط ّط بايباٍ ٚايكًب غطٜعاّ  ّٚضٟٚ ٠تػـاٙ
ايصنط َس ٠أطٚ ٍٛأبٌ ٚقس ٜه ٕٛبايًػإ.
-4

إطاز َٔ ايصن##ط ٗ اٯ ١##ٜايهطّ ١ايٛدٗ##إ َع#اّ ،ايصنط ٗ ايصٖٔ

ٚايصنط ٗ ايك ٌٖٚ ،ٍٛهع ٟأ سسُٖا َطًكاّ ٚزاُ٥اّ اؾٛاب.٫ :
( )1غٛض ٠ا٫عطاف .205
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.60 ٤
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-5

َٔ ايعباز ات َا ٖ ٛدٗط ٟنك ٠٬ايكبض ٚإػطب ٚايعؿا،٤

ٚبعض إٓاغو نايتًب ٗ ١ٝاؿر ٚايعُط ٠ؾٜٓ ٬عكس اٱسطاّ

إ ٫بٗا ،

ٜٚػتشب يًطداٍ اؾٗط بٗا ز ٕٚايٓػا ٖٞٚ ٤عً ٢ا٭ق ٣ٛيبٝو ايًِٗ
يبٝو ،يبٝو  ٫ؾطٜو يو يبٝوٜٚ ،ػتشب ايك ٍٛبعسٖا إٔ اؿُس ٚايٓعُ١
يو ٚإًو  ٫ؾطٜو يو.
إٕ اؿر ْؿػ٘ َٔ أ سػٔ َكازٜل ايصنط ايكٛيٚ ٞايعًُٚ ٞاؾٛاضسٞ
ٚاٱْكطاع إ ٍ اهلل عع ٚدٌ ٚ ٖٛٚادب َع اٱغتطاع ١عً ٢نٌ َهًـ َط٠

ٚاسس ٗ ٠ايعُط ،قاٍ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ُ
َوه َود ُك ْلمص(.)1
-6

َّللا ِهَّلِل ْلل َود ْلا َو ْل َوع ِهَّلِل ْلا َو َو ِهَّلِلم َو ْلذ ُك ُ ُ َوك َو
َّن َو

ٗ اٯ ١ٜأَط ٚٚعس َت٬ظَإٚ ،ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ

 -1شنطْا ي٘ تعاٍ ٗ ايسْٝا ٜه ٕٛغبباّ يطٓت٘ ٗ اٯخط.٠
 -2إ قاَ ١ايؿطا٥ض ططٜل يًؿهٌ اٱشلْٚ ٞع ٍٚايدلن.١
 -3إٛاظب ١عً ٢ايتػبٝض ٚايصنط نٜ ٞكطف ايب.٤٬
 -4ايتؿهط بآٜات اهلل تعاٍ ٚبسٜع خًك٘ غب ٌٝيتٛاي ٞايٓعِ.
 -5عً##ٗ##َٓ ٢##ر (ايك# #طإٓ ٜؿػ####ط بعه ٘##بعه##اّ ) ق##اٍ تع##اٍ ط

َّللا َوك ِهَّلِل ًال َو ا َّنذ ِهَّلِلك َو ِهَّلِل أَو َو َّند َّن
َّللا ُ اَو ُ ْلم َو ْلغفِهَّلِل َو ًال َو أَو ْل ًال
ا َّنذ ِهَّلِلك ِهَّلِل َو َّن َو

َو ظِهَّلِل ًال ص(.)2

 -6شنطْا هلل تعاٍ إ بتساٚ ٤طٛاع ٗٚ ١ٝساٍ ايػعٚ ١ايطخا ٤غبب يصنطٙ
تعاٍ يٓا ٗ ساٍ ايعػط ٚايؿس ٗٚ ،٠نتا ب ايسعا ٤باب إزل٘ إغتشباب
ايتكسّ بايسعا ٗ ٤ايطخا ٤قبٌ ْع ٍٚايب٤٬

ٚ ،نطاٖ ١تأخرلٚ ٙؾ ٘ٝث٬ث١

أسازٜح.
 -7ايسعا ٤اشا نإ َعطٚؾاّ ٗ ساٍ ايطخا ٤ضؾعت٘ إ٥٬هٚ ١إ مل ٜهٔ
َعطٚؾاّ ؾاشا ؾاُ إي ٘ٝايعبس ٗ ساٍ ايؿس ٠تك ٍٛإ٥٬ه ١قٛت غرل َعطٚف،
( )1غٛض ٠ايبكط.198 ٠

( )2غٛض ٠ا٭سعاب .35
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ٚؾ ٘ٝسح عً٬َ ٢ظّ ٠ايسعا. ٤
 -8شنط ٗ تؿػرل اٯ :١ٜاشنط ْٞٚبايسعا ٤أ شنطنِ باٱداب ١يكٛي٘ تعاٍ

ا َو ِهَّلِل ْل اَو ُك ْلم ص
ط دْل ُ لِهَّلِلي أَو ْل
َكازٜل ايصنط.

()1

ٚيهٓ٘ أخل َٔ َٛنٛع اٯٚ ١ٜإ نإ َٔ

 -9إ شنطاهلل تعاٍ اعِ َٔ اٱغتذابَٛ ١نٛعاّ ٚقُ.ّ٫ٛ
 ٗ -10اٯَٓ ١ٜسٚسٚ ١غعٚ ١ضٓ ١ؾُطًل ايصىض َٓا أ ٚقطف ايطبٝعٗ ١
ايصنط ٜعين اٱ قذلاب َٔ ايٛعس اٱشل ٞبصنط ٙتع##اٍ يٓ###ا  ٛ##ٖٚايٛاغ###ع
ايه##ط ِٜايص##ٜ ٟطظم بػرل سػابٜٚ ،عط ٞايهجرل بايكً ،ٌٝؾصنط قًٜ ٌٝػبب
ايجٛاب ايعع.ِٝ
 – 11إغتشهاض تسٚ ٜٔٚتٛثٝل إ٥٬ه ١٭عُاٍ بٌ أزّ بعح يعٌُ

ايكاؿات ٚعٔ اٱَاّ ايباقط قاٍ " :قاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
أ ٕ إًو ٜٓعٍ بايكشٝؿ ١أ ٍٚايٓٗاض  ٚأ  ٍٚايًٜ ٌٝهتب ؾٗٝا عٌُ إبٔ آزّ
ؾاعًُٛ#ا ٗ أ ٚشلا خرلاّ  ٗٚآخطٖا خرلاّ ٜػؿط يهِ َا بٌ شيو إٕ ؾا ٤اهلل،
ؾإ اهلل قاٍ ط ْلذ ُك ُ لِهَّلِلي أَو ْلذ ُك ْل ُك ْلمص عً ٢م ٛاٱط٬م ٗ إأّٚض ٚإٛعٛز ب٘.

 -12يًكٛاعس ايهً ٗ ١ٝغع ١ؾهً٘ تعاٍ ّهٔ ٌٓ ا٭ ٖٛٚ ٍٚشنطْا ي٘
تعاٍ عً ٢نؿا ١ٜططف ايكً ٌٓٚ ،١ايجاْ ٖٛٚ ٞشنط ٙغبشاْ٘ يٓا عً٢
َهاعؿ ١ايؿهٌ ٚاٱسػإ.
َ -13ا ٗ اٯ َٔ ١ٜايٛعس ٜٓ ٫شكط باؿٝا ٠ايسْٝا بٌ ٜؿٌُ ايسْٝا
ٚاٯخط.٠
 -14شنط اهلل ؽعاْ٘ َتعسز ايٛدٚ ٙٛاؾٛاْب ٚايدلن ،١ؾٝعين ايطٓ١
ٚايعؿٚ ٛايطظم ايهطٚ ِٜاٱعاْ ١عً ٢اٱ قاَ ١عًَٓ ٢اظٍ ايصنط ٚقطف
ايب ٤٬ايصٜ ٟؿػًٓا عٔ ايصنط ٚايتػبٝض.
 -15شنط اهلل تعاٍ ٚاقٚ ١ٝسكاْ َٔ ١إعكٚ ١ٝايؿً ٚ ،سطظ َٔ إغٛا٤
( )1غٛض ٠غاؾط .60
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إبًٝؼ.
 -16إضتكا ٤ايعبس أثٓا ٤تًبػ٘ بايصنط إ ٍ َٓاظٍ عباز اهلل إدًكٌ.
ٜٚسٍ إبتسا ٤اٯ ١ٜبايؿا ٤عً ٢يع ّٚعسّ ٚدٛز ًَٗٚ ١ؾذل ٠بٌ بعج ١ايٓيب
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٚا ؾٗٝا َٔ ايٓعِ ٚبٌ شنط إػًٌُ هلل،
ٚؾ ٘ٝسح يًُػًٌُ عً ٢إبازض ٠إٍ أزا ٤ايكٚ ٠٬ايؿطا٥ض ا٭خط،٣
ٚوتٌُ شنط اهلل يًُػٌٌَ بًشاظ ايعَإ ٚدٌٗ :
ا٭ :ٍٚتعكب شنط اهلل يًُػًٌُ عٓس شنطِٖ اهلل عع ٚدٌ ،ؾُا ي٘
ٜصنط ْ٘ٚؾإْ٘ ٜصنطِٖ.
ايجاْ :ٞإضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ ٚإٔ ايصنط ايٛاسس َٔ إػًٌُ غبب يصنط
َتكٌ َٔ اهلل ايصٜ ٟعط ٞايهجرل بايكًٚ ،ٌٝإٕ شنط اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛضٓت٘
ٚعع ِٝؾهً٘ ٚإسػاْ٘،
 ٫ٚتعاضض بٌ ايٛدٌٗٚ ،تبٌ اٯ ١ٜساد ١ايٓاؽ يطٓ ١اهللٚ ،ؾٛظ

إػًٌُ بأبَٗ ٢كازٜكٗا  َٔ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة
اص (.) 1
أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

حبج كالهي

تػبض هلل ٜعين تٓعٖ٘ ٚتجين عًٚ ٘ٝتكسغ٘ عع ازل٘ٚ ،نًُ١

"غبشإ "

َكسض َعٓ ٢غبض اهلل تػبٝشاّٚ ،قس دا٤ت ٗ ايكطإٓ ٗ أنجط َٔ أضبعٌ
َٛضزاّ ٚتتهُٔ إ ضؾازاّ يًعك ٍٛيػبٌ اشلساٚ ،١ٜتكَ ِٜٛػاض تؿهرل ايبؿط
ببٝإ عع ِٝقسض ٠اهللٚ ،يٝسؾع عٔ أ ٖٚاَِٗ َا ًٜٝ ٫ل ب٘ َٔ ايكؿات ،نُا
أ ْٗا باب يٮَٔ ٚايتٛنٌ عً ٘ٝغبشاْ٘ ٚ ،إخ٬م ايعباز ٠ي٘ ٚٚ ،د٘ َٔ
ٚد ٙٛاٱحتطاظ بكٛت٘.
يكس أ ثٓ ٢اهلل عع ٚدٌ عً ٢إ٥٬هٕٛ ١اظبتِٗ عً ٢قؿ ١ايتػبٝض  ،قاٍ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ا ِّل ُ َو ا َّن ْل َو َو ا َّنل َو َو الَو َو ْلف ُ ُ َو ص(ٚ ،)1ايتػبٝض غ٬ح ا٭ْبٝا ٤تًكاٙ
تعاٍ ط ُ َو
تًكا ٙأٌٖ ايبٝت ٚاٍقشاب ١بايطنا ٚايكبٚ ،ٍٛناْت ايعٖطاَ ٤ج ٬زا٥ب ١عً٢
ايتػبٝض َٛٚاظب ١عً ٗ ٘ٝايًٚ ٌٝايٓٗاض َا أزبٗا ب٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ اش دعًٗا تسضى إ ايتػبٝض ٚايصنط ٚايعباز ٖٞ ٠ايٛظا٥ـ
ا٭غاغ ١ٝيٲْػإ ٗ ٚدٛز ٙعً ٢غطض ا٭ضض.
عٔ اب ٞايٛضز بٔ مثاَ ١عٔ عً ٞعً ٘ٝايػ " : ّ٬اْ٘ قاٍ يطدٌ َٔ بين
غعس ا ٫أسسثو عين ٚعٔ ؾاطُ ١أْٗا نإت عٓسٚ ٟناْت َٔ أسب أًٖ٘
إي – ٘ٝأ ٟإ ٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ -أْٗا إغتكت بايكطب١
ست ٢أ ثط ٗ قسضٖا ٚطشٓت ايطٻس )2( ٢ستَ ٢ٳذٹًت ٜساٖا (ٚ ،)3نػ##شت
ايبٝت ست ٢##اغدلت ثٝابٗا  ٚأ ٚقست ايٓاض ؼت ايكسض ست ٢زنٓت ثٝابٗا
فقابٗا َٔ شيو نطض ؾسٜس ،ؾكًت شلا
أ

ي ٛأتٝت اباى ؾػأيت ٘ٝخازَاّ

ٜهؿٝو َط َا أ ْت ؾٖ َٔ ٘ٝصا ايعٌُ ،ؾأتت ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ؾٛدست عٓس ٙسسٸاثاّ ؾاغتشٝت ٚإْكطؾت.
قاٍ :ؾعًِ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أ ْٗا دا٤ت ؿاد ١ؾػسا عًٓٝا
ٚمٔ ٗ يؿاعٓا ،ؾكاٍ ايػ ّ٬عًٝهِ ٜا أٌٖ ايًؿٖاع ( )4ؾػوتٓا ٚاغتشٓٝٝا
ٕهآْ#ا ،ثِ قاٍ :ايػ ّ٬#عًٝهِ ؾػهتٓا ،ثِ قاٍ :ايػ ّ٬عًٝهِ ؾدؿٓٝا إ
مل ْطز عً ٘ٝإ ٜٓكطف ،ؾكًت ٚعًٝو ايػٜ ّ٬ا ضغ ٍٛاهلل ،ازخٌ ؾًِ
( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.20 ٤

( )2ايطٻس :٢اؿذط ايص ٟنإ ٜػتعٌُ آي ١يًطشٔ إٓعي.ٞ

(َ )3ٳذٹًت ٜس :ٙقًبت ٚثدٴٔ دًسٖا ٚظٗط ؾٗٝا َا ٜؿب٘ ايبٳجٳطٳ َٔ ايع ٌَ  ٗٚ ،يػإ
ايعطب ٫بٔ َٓعٛض اغتؿٗس ٗ َاز ٠فٌ عسٜح ؾاطُٚ ١قاٍ  :أْٗا ؾهت إٍ عًٞ
عًُٗٝا ايػَ ّ٬ٳذٳٌٳ ٜسٜٗا َٔ ايطشٔ ،نُا قاٍ ٗ باب زٳنٔ  ٗٚ :سسٜح ؾاطُ١
ضنٛإ اهلل عًٗٝا أٚقست ايكسض ست ٢زٳنٹٓت ثٝابٗا ،زٳنٹٔٳ ايجٛبٴ  :إشا إتػذ ٚاغدلٻ
يٟ ْ٘ٛزنٔ زٳنٓاّ .

( )4ايًٖؿاعَ :ا ايتشـ ب٘ اٱْػإ ٚإؾتٌُ ب٘ ٚدًٌ دػس َٔ ٙيٹشاف أ ٚثٛب أ ٚضزا.٤
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ٜعس إ دًؼ عٓس ضٚ٩غٓا ؾكاٍ ٜ :ا ؾاطَُ ١ا ناْت سادتو

أَؼ عٓس

قُس ،ؾدؿٓٝا إٕ مل لب٘ إٔ ٜك.ّٛ
قاٍ :ؾاخطدت ضأغ ٞؾكًت :إْٚ ٞاهلل أخدلى ٜا ضغ ٍٛاهلل أْٗا إغتكت
بايكطب ١ست ٢أ ثط ٗ قسضٖا ٚدطت بايطٻس ٢ست ٢فًت ٜساٖا ٚنػشت
بايبٝت ست ٢اغدلت ثٝابٗا ٚ ،أ ٚقست ؼت ايكسض ست ٢زنٓت ثٝابٗا ،ؾكًت
قاٍ
شلا :ي ٛأتٝت أ باى ؾػأيت ٘ٝخازَاّ ٜهؿٝو َط َا اْت ؾٖ َٔ ٘ٝصا ايعٌُ: ،
أؾ ٬أعًُهُا َا ٖ ٛخرل يهُا َٔ اـازّ إشا أ خصُا َٓاَهُا ؾػبشا ث٬ثاّ
ٚث٬ثٌ ٚإٓسا ث٬ثاّ ٚث٬ثٌ ٚندلا أضبعاّ ٚث٬ثٌ ،قاٍ  :ؾاخطدت ؾاطُ١
عًٗٝا ايػ ّ٬ضأغٗا ؾكايت  :ضنٝت عٔ اهلل ٚضغٛي٘ ٚضنٝت عٔ اهلل
ٚضغٛي٘ ٚضنٝت عٔ اهلل ٚضغٛي٘)(.)1

ٖٚصا ايتعًَ َٔ ِٝكازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ ١ٜايػابك ١ط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم ْلا ِهَّلِلك َو َو
َو ْلا ِهَّلِل ْلك َو َو ص (.)2
يكس تطًعت ايعٖ#طا ٤عًٗٝا ايػ ّ٬إٍ أ بٗٝا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
يٝتشؿٗا غازّ ٖا تأت ٞب٘ غطاٜا ايػع َٔ ٚا٭غط ٣يتعٗٓٝا عً ٢سٛا##٥ر
إٓعٍ ؽؿٝؿ##اّ عٓٗا عًٗٝا ايػٚ ّ٬###يت##تؿطؽ يٲؾ##تػاٍ

بصنط اهللٚ ،يهٓ٘

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إ غتذاب شلا ٗ ٚد٘ آخط غرل ايص ٟغأيت ٕا
َٗا زعا٤
ٜعًُ٘ َٔ َٛاطٔ ا٭دط ٚايجٛاب َٚا ؾ ٘ٝخرل ايسْٝا ٚاٯخطٚ ،٠عٌٸ
ٜكًض أ ٕ ٜه ٕٛ##نٓعاّ ٚشخ##رل ٠بٌ غ٬ساّ ٚعٓكط
ٚا٭ضن##إ غ##اعات ايٓٗ##اض ٜٚه ٕٛسطظاّ

إّإ ّٮ اؾٛاْض

ٗ ايًٚ ٌٝعٓس غًب ١##ايٓ،ّٛ##

َٚسضغ ١##عكا٥سٜٗ ١ٜت##س ٟباْٛاضٖ##ا إػًُٚ ٕٛإػًُات.
ٚقس ض ٗ ٟٚايكشٝشٌ :إٔ عًٝاّ قاٍ إؾتهٖ ٞا أْس ٣بايكطب ،ؾكايت
ؾاطُٚ :١اهلل إْ ٞأؾتهٜ ٞسٖ ٟا أطشٔ بايطسٚ ،٢نإ عٓس ايٓيب أغاض٣
()1ايبشاض .82/43
( )2غٛض ٠ايبكط.151 ٠
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فَطٖا أ ٕ تطًب َٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خازَاّ ؾسخًت عً٢
أ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚغًُت عًٚ ٘ٝضدعت ؾكاٍ أَرل إ:ٌَٓ٪
َايو ،قايتٚ :اهلل َا إغتطعت إٔ أ نًِ ضغ ٍٛاهلل َٔ ٖٝبت٘ ،ؾاْطًل عًٞ
َعٗا إ ٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ شلُا  :يكس دا ٤بهُا ساد، ١
ؾكاٍ عً :ٞفاظاتُٗا ؾكاٍٚ ٫ :يهٓين أبٝعِٗ ٚأْؿل أمثاِْٗ عً ٢أٌٖ ايكؿ١
ٚايكؿ ١ؽقٝؿ ١عٓس َسخٌ َػذس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٜػهٓٗا ايػطباٚ ٤ايؿكطا َٔ ٤إٗادط ٜٔايص ٜٔيٝؼ شلِ َػانٔ

أَ ٚاٍ،

ٚعًُٗا ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ تػبٝش ١ايعٖطا. ٤

قٛي٘ تعاٍ ط َو
-1

ُك ُ

اي َو الَو َو ْلكفُ ُ

ِهَّلِل ص

شنط ٚؾهط اهلل غبشاْ٘ بعس شنط ْعُ ١ايٓبْٚ ٠ٛعٍٚ
دا ٤ا٭َط ب

ايكطإٓ ٖا ٜسٍ عًُٝ ٢عٖا نٓعُٚ ١ضٓ ١٭ْٗا داَع ١يٲضاز ٠ايته١ٜٝٓٛ
ٚايتؿطٜع.١ٝ
-2

أَط اهلل غبشاْ٘ بصنط ٙؾطف خلٸ ب٘ إػًٌُ.

-3

ٌٕ بآ١ٜ
تسٍ اٯ ١ٜعً ٢ضؾع ١اٱغٚ ّ٬سػٔ اٱغتذاب ١عٓس إؼ

ٚاسس ٠ععُ ٢تتؿطع عٓٗا اٯٜات  ،يٝشػٔ إػًُ ٕٛايؿهط هلل ٚتعاٖس
نطٚب ايٓعِ .
-4

دعًت اٯ ١ٜايهؿط ْكٝض ايؿهط ٚ ٫ٚ ،اغط ١بُٗٓٝا يعَُٛات

قٛاعس ايكً ١بٌ اـايل ٚإدًٛمٚ ،إعبٛز ٚايعبس.
-5

اٯٚ ١ٜإ ٕ نإ ؾ#ٗٝا ا٭َط بايصنط ٚايؿهط شلس تعاٍ إ ٫إٔ ٖصا

ا٭َط دع َٔ ٤ايؿهٌ اٱشلٕ ٞا ؾ َٔ ٘ٝاؾعاٚ ٤ايجٛاب ٚيٛدٛب٘ ٗ شات٘
عكٚ ّ٬ؾطعاّ.
-6

ػع ٟنًُ( ١اؿُس هلل) ٗ ايؿهط عً ٢ايٓعُٚ ، ١تتذسز بتٛايٞ

ٚإغتشساخ ايٓعِ.
-7

ؼصض ٚتٓٗ ٢اٯ ١ٜعٔ اؾشٛز ٚعسّ ؾهط ايٓعُ.١
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-8

ٌٖ َٔ َ٬ظَ ١بٌ ايصنط ٚايؿهط

أّ إٔ ايؿهط َتَِ يًصنط

اؾٛاب ٖ ٛق#ش ١ا٭َطَ ٜٔعاّٚ ،ايؿهط أخل ٚؾ ٘ٝإ قطاض بايٓعِ ٚبايؿهط

تس ّٚايٓعِ ٚتتٛاٍ يكٛي٘ تعاٍ ط اَو ِهَّلِل ْل

َو َوك ْل ُ ْلم ألَو ِهَّلِلز َود َّنل ُك ْلم ص(.)1

 َٔٚ -9ثٛاب ايؿهط ٗ ايسْٝا أْ٘ ططٜل إ ٍ ايعٜاز ٗ ٠ايٓعِ نُاّ ٚنٝؿ ّا
ٚظَاْاّ.
-10

إ ٕ ا٭َط بايصنط ٚايؿهط  ٚسسٜ ٙػتشل ايؿهط ،٭ْ٘ ْٛع إنطاّ

ٚتؿطٜـ ٚتأزٜب َٔ اهلل تعاٍ يًُػًٌُ.
-11

ٖا عً ٘ٝإْاع إً ٌٝإٔ ايعبس ٜه ٕٛأنجط ساد ١#إٍ ضسِ  ٠اهلل

تعاٍ ٗ اٯ خطٚ ،٠يٝؼ َٔ ٚقـ تكٝٝس ٟيصن#ط ٙتعاٍ يًعبس ٦َٜٛص َٚا
ٜتهُٓ٘ َٔ ايطٓٚ ١ايطأؾ.١
ٚأقٌ ايؿهط ا٭ظٗاض ٚايبٝإٚ ،مَ ٖٛ ٌٜكًٛب نؿط نُا ٜكاٍٚ :ايؿهط
ٚا ؿُس ٚايجٓاْ ٤عا٥ط ٚمٚ(ٌٜبٌ ا ؿُس ٚايؿهط ؾطم ٜعٗط بايٓكٝض ،ؾٓكٝض
ايؿهطايهؿط ْٚكٝض اؿُس ايصّ)(.)2
ٜٓشل بايتبا ٜٔبايٓكٝض ٭ْ٘ تعطٜـ
ض
ٚيهٔ ايؿطم بُٗٓٝا بايصات أٜهاّ ٫ٚ
بايٛاغط. ١
ٚقاٍ ايًشٝاْ : ٞاؿُس ايؿهط ؾًِ ٜؿطم بَ٘ٓٝا ا٭خؿـ اؿُس هلل ايؿهط
هلل ايؿهطهلل)(.)3

حبج عزفاني
( )1غٛض ٠إبطاٖ.7 ِٝ
()2إبٔ غٝس / ٙإدكل .207/4
()3يػإ ايعطب .155/3
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ايؿهط ساٍ تتك ّٛبج٬ث ١أَٛض:
ا٭َ :ٍٚعطؾ ١ايعبس سكٝكْ ١ؿػ٘ ،يصا زلٝت َعطؾ ١ايٓؿؼ ب

أْٗا أّ

ايؿها.ٌ٥
ايجاَْ :ٞعطؾ ١إٓعِ ٚإ اهلل تعاٍ ٖٚ ٛسس ٙإٓعِ ٚغرلٚ ٙغا٥ط أٚغباب
بشْ٘ ٚعًُ٘ ٚقس ثبت ٗ إعطؾ ١اٱشل ١ٝإٔ ٪َ ٫ثط ٗ ايٛدٛز إ ٫اهلل ٚتًو
أ
سكٝك ١أغاغٚ ١ٝعًِ ؾططٚ ٟططٜل إ ٍ تكسٜػ٘ تعاٍ ؾٝتؿطع عٓٗا

إزضاى

سكٝك ١عع ِٝقسضت٘ تعاٍ ٚإْؿطاز ٙبايؿعٌ.
ايجايحَ :عطؾَ ١كازٜل ايٓعُٚ ١أ ؾطازٖا غٛا ٤ناْت ْعُ ١بسْ ١ٝأ ٚزْ١ٜٛٝ
أ  ٚزٚ ١ٜٝٓعس ايؿهط َٔ َكاَات ايػايهٌ  ٚ ،نٌ َكاّ شلِ ٜتأيـ َٔ عًِ
 ٖٛٚا٭قٌ يٝعطف ب٘ إٓعِ َٛٚنٛع َٚكساض اٱ ْعاّٜٚ ،تؿطع عٓ٘ اؿاٍ
َٓاغب
ّا
 ٖٛٚايػعاز ٠اييت تػُط ٙبٗصا اٱْعاّٜٚ ،ذلؾض عٓ٘ ايعًِ َا ٜهٕٛ
ؿاٍ اؿب ٚاٱَتٓإ يًُٓعِ َٚا ٜعين اٱقطاض بايٓعِ.
َٔ أ ِٖ ٚد ٙٛايعٌُ ايؿهط عً ٢ايٓعُ ١بايًؼإ أ ٚاؾٛاضح عٓس ض١ٜ٩
ايعبس ايٓع ١ُ#عً ،٘ٝأ ٚاٱنتؿاَ ٤طتب ١أ زْ ٖٞٚ ٢ايؿهط بايكًب إكذلٕ عاٍ
اـؿٛع ٚايؿطح َا تػؿا َٔ ٙايٓعِ يٝعطف عً ّٛايتٛسٝس ٚتٓعٚ ٜ٘ادب
ايٛدٛز عُا ًٜٝ ٫ل ب٘ َٔ ايكؿات.

تمسيم جديد يف علن املنطك

ؾاب٘ ٚايتساخٌ بٌ ايهًٝات،
َٔ َػا ٌ٥عًِ إٓطل ايطٚابط ٚدٗات ايت
َٚا تتػؿاٖا َٔ ا٭ؾطاز  ٖٞٚعً ٢أضبعٚ ١دٚ ٙٛتػُ( ٢ايٓػب ا٭ضبع) ١
:ٖٞٚ
ا٭ : ٍٚايتػا : ٟٚبإٔ ٟقسم ُاّ أؾطاز إسسُٖا عً ٢اٯخط َجٌ أٟاّ

ض أَو ْل َو َو
ؾٗط ضَهإ ٚقٝاَ٘  ،قاٍ تعاٍط َو ْلع ُد َود ٍة َو َو ْل َوك َو ِهَّلِل ْلل ُك ْلم َو ِهَّلِل ًال
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ا َوف ٍة َو ِهَّلِلع َّند ٌر ِهَّلِل ْل أَو َّن ٍةم أ ُ َو َو ص(.)1
َو
ايجاْْ : ١ٝػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل بإٔ ٜكسم أسسُٖا عًُ ٢اّ
أؾطاز ايهً ٞاٯخط ايصٜ ٟؿٌُ ٜٚكسم عً ٢بعض أؾطاز ا٭ٚ ٍٚيٝؼ
ْٞعٖا َ ،جٌ إػًِ ٚإ ،َٔ٪ؾهٌ ََ ٖٛ َٔ٪ػًِ ٚيٝؼ ايعهؼ  ،قاٍ

تعاٍ ط َوق اَو ْل ألَو ْل َو ُ آ َو َّنل قُ ْل اَو ْلم ُ ْلإ ِهَّلِل ُل
إلِهَّلِل َو ُ ِهَّلِلي قُ ُ ِهَّلِل ُك ْلمص(.)2

َو اَو ِهَّلِلك ْل قُ ا ُ أَو ْلا َو ْل َول َو اَو َّن َو دْل ُ ْل

ايجايج : ١ايتبا : ٜٔبإٔ ٜهَٛ ٕٛنٛع أَ ٚكازٜل نٌ َٔ اٍنًَٓ ٌٝؿكّ٬
عٔ اٯرض َجٌ ايٓبات ٚاؿٛٝإ.
ايطابعْ : ١ػب ١اٍعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚد٘  ٖٛٚ ،إؾذلاى ٚايتكا ٤ايهٌٌٜ
ٗ ٚدٚ ٙٛأؾطاز ٚإؾذلاقُٗا ٗ أؾطاز أخط ٣بإٔ ٜه ٕٛيهٌ َُٓٗا أٜهاّ فاٍ
َٚكازٜل َٓؿكً ١عٔ اٯخط ٜٓ ٫ٚطبل عًٗٝا إغِ أَٛ ٚنٛع أ ٚتعطٜـ
اٯخط .
ّٚهٔ ايتؿب ٘ٝيًٓػب ا٭ضبع ٠بسٚا٥ط ثٓا ١ٝ٥ؾإتػاٟٚإ نايسا٥طتٌ ايًتٌ
ٜتطابل قٝطُٗا َٔ نٌ اؾٗات  ،أَا ايعاّ ٚاـام إطًل ؾُٗا نس ا٨ضتٌ
إسساُٖا أ ٚغع َٔ اٯخط ٣عٝح ته ٕٛايكػط ٣زاخٌ ايهبرل ٫ٚ ،٠ىطز
أ ٟدع َٔ ٤أططاؾٗا َٔ ايسا٥ط ٠ايهبرل. ٠
أَا ايعاّ ٚاـام َٔ ٚد٘ ؾُٗا َجٌ زا٥طتٌ َتساخًتٌ عً ٢م ٛايتكاطع
ؾٝذتُع بعهُٗا ٚتٓؿطز نٌ زا٥ط ٠ظعَ ٤ػتكٌ عٔ اٯخط .
ّٚهٔ تكػْ ِٝػب ١ايعُٚ ّٛاـكٛم َٔ ٚد٘ تكػُٝاّ دس ٜساّ إٍ ث٬ث١
أقػاّ : ٟ ٙٚ
ا٭َ : ٍٚا ته ٕٛؾٗٝا َاز ٠اٱيتكا ٤أ نجط َٔ َاز ٠اٱؾذلام .
ايجاْ : ٞايتػا ٟٚبٌ َاز ٠اٱيتكاَٚ ٤از ٠اٱقذلام .
()1غٛض ٠ايبكط.184 ٠
()2غٛض ٠اؿذطات .14
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ايجايح َ :ازٚ ٠أؾطاز اٱؾذلام أنجط َٔ َاز ٠اٱيتكاٚ ، ٤بايٓػب ١يًؿهط
ٚاؿِز ؾُٗا َٔ اٍقػِ ا٭ ،ٍٚأَا عً ٢ايك ٍٛبايتػا ٟ ٚؾُٗا َٔ ايجاْ. ٞ
يٝه َٔ ٕٛإعذاظ ايكطإٓ ػًَ ٞهاٌَ

َتعسزٚ ٠إْؿطاضات ٗ شات

ايعًٚ ّٛايتكػُٝات اٱغتكطا ١ٝ٥اييت إعتُسٖاأٌٖ اٱختكام ٕ٦ات ايػٌٓ
ٚؾ ٘ٝبٝإ ؿكٝك ٖٞٚ ١إٔ عًّٛ

ايكطإٓ َٔ ايَ٬تٓاٖٚ ٞإٔ ايتكػُٝات

 ٚايتعطٜؿات إٛنٛع ١إغتكطا َٔ ٤ايعًُا ٤قامض ٠عٔ اٱطاس ١ب٘ا .

لىله تعاىل
ْلا َو ِهَّلِلع ُل
ط َو أَو ُّج َو ا ِهَّلِلذ َو آ َو ُل
اص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص اٯ.153 ١ٜ
َّن

َّللا َو َوع
ِهَّلِل َّن
اص ْل ِهَّلِل َو اصيَو ِهَّلِل ِهَّلِل َّن َّن َو

اإلعزاب واللغة
ٍ ْكبٖ ،ا :سطف
ٜا :أزاْ ٠سا ،٤أَٓ :ٟازْ ٣هطَ ٠بين عً ٢ايهِ ٗ َض
تٓب ،٘ٝايص :ٜٔإغِ َٛق ٗ ٍٛقٌ ْكب بسٍ َٔ أ ،ٟآَٓٛا  :ؾعٌ َاض
َبين عً ٢ايهِ ،ايٛا :ٚؾاعٌ.
اغتعٛٓٝا :ؾعٌ اَط َبين عً ٢سصف ايٓ ،ٕٛايٛا :ٚؾاع.ٌ#
بايكدل :داض ٚفطٚض َتعًل بأغتعٛٓٝاٚ ،ايك : ٠٬ايٛا : ٚسطف عطـ،
ايكَ :٠٬عطٛف عً ٢ايكدل ،فطٚض َجً٘.
إٕ اهلل :إٕ :سطف َؿب٘ بايؿعٌ يًتٛنٝس ٚيؿغ اؾ٬ي ١إغِ(إٕ) َٓكٛب،
َع ايك#ابطَ :ٜٔع :ظ##طف َه##إ َه#اف ،ايكابطَ :ٜٔهاف اي.٘ٝ

يف سياق اآليات
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بعس إ بٓٝت اٯٜات ايػ##ابك ١##ؾه ٌ#اهلل تعاٍ عً ٢إػ ًٌُ##بايطغاي١
ٚبعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًٓاؽ ٚا٭َط بصنط ٙتعاٍ،
دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط باؾعاٍ عبازَ ١ٜطًٛب ٗ ١شاتٗا يتهَ ٕٛكسَُٝٗٚ ١ساّ
يػرلٖا.
ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات اجملاٚض ٠عً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايػابك ١عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ آٜ( ١ٜعطؾٚ ،)1( )ْ٘ٛبٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛإػًٌُ يًتشً ٞبايكدل ٚإؽاش ٙغ٬ساّ ٗ َٛادٗ ١دشٛز
ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ّٓ ٫ع إػًٌُ
َٔ أزا ٤ايك.٠٬
ايجاْ :١ٝنتُإ اٯخط ٜٔيًبؿاضات بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٫
ّٓع إػًٌُ َٔ أزا ٤ايك.٠٬
ايجايج :١ػً ٞاؿكا٥ل َا دا ٤ب٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ
إعذعات ٚايدلٌٖ اييت تسٍ عً ٢قسم ْبٛت٘.
ايطابع :١ايكدل  ٚاقٖ ١ٝا ٜجرل ٙأٌٖ اؾشٛز َٔ ايؿو ٚايطٜب.
ايجاْ :ٞايكً ١بٌ آ( ١ٜاؿل َٔ ضبو) (ٚ ، )2بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
تطا.٤
ا٭ :ٍٚايكدل غ٬ح نس ايؿو ٚاٱف
ايجاْ :١ٝأزا ٤إػًٌُ ايك ٠٬زي ٌٝعً ٢تٓعِٖٗ َٔ ايؿو ٚايطٜب.
ايجايج :١إبتسأت ٖص ٙاٯ ١ٜبايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ْٚعتِٗ بكؿ ١اٱّإ،
ٚدا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بايتشصٜط َٔ ايؿو ٚاٱؾذلاٜٚ ،٤ؿٝس اؾُع بُٗٓٝا
اٚ ٜٔايتٓاٗ بُٗٓٝا.
غ ١َ٬إػًٌُ َٔ ايؿو يًتب
()1اٯ.146 ١ٜ
()2اٯ.147 ١ٜ
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ايجايح :ايكً ١بٌ آٚ( ١ٜيهٌ ٚدٗٚ ، )1( )١بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٜ :ٍٚػتًعّ ايتٛد٘ إٍ ايهعب ١قبً ١اٱغتعاْ ١بايكدل ٕا ؾ َٔ ٘ٝايٓػذ
ٚايتػٝرلٚ ،كايؿ ١ايطغب ١بايبكا ٤عً ٢شات ايؿ ٤ٞخكٛقاّ ٚإٔ إػًٌُ
ناْٛا ٜػتكبً ٕٛبٝت إكسؽ  ٚ ٙٚقبً ١يؿطط َٔ أٌٖ ايهتاب.
ايجاْ : ١ٝإؼاز َٛنٛع اٯٜتٌ إش دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط باٱغتعاْ١
بايكٚ ،٠٬تهُٓت اٯ ١ٜأع ٙ٬شنط ايكبً ١اييت ٖ ٞؾطط ايك.٠٬
ايجايج :١تهُٓت اٯ ١ٜأع ٙ٬ا٭َط بإبازض ٠إٍ ايطاعاتٚ ،ؾعٌ اـرلات،
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط بايكدل ٚايكٚ ٠ ٬اٱغتعاْ ١بُٗا ٗ إػابكٗ ١
اـرلاتٚ ،نٌ َٔ ايكدل ٚايك ٠٬خرل قض .
ٚمل تبسأ اٯ ١ٜعطف عطـ ٜطبط َٛنٛعٗا ٚنًُاتٗا َع اٯ ١ٜايػابك ١إ٫
إٔ قًتٗا َع اٯٜات ايػابك ١إ ٫إٔ قًتٗا َع اٯٜات ايػابك ١تتذًٗ ٢
َهاَٗٓٝا ايكسغَٚ ١ٝا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَط إتكًَ ١ع َا ٗ اٯ ١ٜايػابكَٔ ١
ا٭َط بصنط اهلل ٚايتٛد٘ إي ٘ٝبايؿهط ٚايجٓا. ٤
ٕٚا أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١بايعدط عٔ اؾشٛز بٓعُ ١اهلل عع ٚدٌ دا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜبايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ بًػ ١اـطاب ٚٚقؿِٗ بإٚ ،ٌَٓ٪ؾ ٘ٝؾٗاز٠
َٔ عٓس اهلل بأْ٘ ّ مل ٚئ ٜهؿطٚا بٓعِ اهلل عع ٚدٌ ٖٚ ،ص ٙاٯَ ١ٜكس َ١
ٕهاٌَ اٯ ١ٜايتاي.١ٝ
ايطابع :١تتهُٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬ايتصنرل بإعازٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط
باٱغتعاْ ١بايكدل ٚايكُٖٚ ٠٬ا ططٜل ٚٚغ ١ًٝيًٓذا ّٜٛ ٠ايكٝاَ.١
اـاَػ : ١إؼاز يػ ١اـطاب ٗ اٯٜتٌٚ ،تٛدٗ٘
ٚإػًُات.

()1اٯ.148 ١ٜ

ّ ا إٍ إػًٌُ
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ايػازغ َٔ : ١ا يًطـ اٱشل ٞبايعباز إٔ ٜأَط اهلل عع ٚدٌ بايؿعٌ
ايعباز ،ٟثِ ٜأت ٞمبا ٜػا عسِٖ عً ٢اٱَتجاٍ.
ايطابع :ايكً ١بٌ آ َٔٚ( ١ٜسٝح خطدت) (ٚ ، )1بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل َٔ عٓس اهللٚ ،نصا اٱغتعاْ ١بايكدل
ٚايك.٠٬
ايجاْٜ :١ٝؿٝس اؾُع بٌ خاُ ١اٯ ١ٜأعٚ ،ٙ٬ا٭َط ايٛاضز ٗ ٖص ٙاٯ١ٜ
بؿاض ٠إػًٌُ با٭دط ٚايجٛاب عً ٢سػٔ ايكدل ٚأزا ٤ايكٚ ٠٬ايؿطا٥ض
ا٭خط.٣
ايجايج :١تٛنٝس ؾطط ايكبً ٗ ١ايكٚ ،٠٬أْ٘ سل َٔ عٓس اهللٚ ،تٛنٝس
ايتكٝس ب٘.
اـاَؼ :ايكً ١بٌ آٚ( ١ٜسٝح َا نٓتِ ) (ٚ ،)2بٌ ٖص ٙاٯٚ ،٠ ٟؾٗٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛنٝس اٱغتعاْ ١بايكدل ٗ تػٝرل ايكبً.١
ايجاْ :١ٝبٝإ َٛنٛع ١ٝؼ ٌٜٛايكبًٚ ١يعَ ّٚبازض ٠إػًٌُ إٍ اٱَتجاٍ.
ايجايجٜ : ١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ْعُْ ١اشلا

إػًُ ٕٛز ٕٚغرلِٖ َٔ ا٭ََِ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو
ا ص ( .) 3
أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

()1اٯ.149 ١ٜ
()2اٯ.150 ١ٜ
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايطابع :١تته ٕٛايك َٔ ٠٬أضنإ نتهبرل ٠اٱسطاّ ٚايطنٛع ٚايػذستٌ،
ٚأدعا ٤نايكطاٚ ٠٤دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٲغتعاْ ١بٗا ،يته ٕٛاٱغتعاْ ١إم٬ي١ٝ
بصات ايكٚ ٠٬بأدعاٗ٥ا ٚاٱغتكباٍ َٓٗا،
ع اظٔبٺ قَاٍٳ قَسٹّٳ ضٳغٴٍٛٴ ايًٖ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايُِٳسٹ ٜٳَٓ١
ٚباٱغٓاز ايِبٳطٳا٤ٹ بٵٔٔ ٳ
ؾَكٳًْٖ ٢ٳشٵٛٳ بٳٝٵتٹ ايُِٳكِسٹؽٔ غٹتٻ َ١عٳؿٳطٳ ؾٳٗٵطٶا ثٴِٻ ٚٴدِّ٘ٳ إٔيَ ٢ايِهَعٵبٳ١ٹ ؾَُٳطٻ ضٳدٴٌٷ قَسٵ
نَإٳ قٳًَٖ ٢ٳعٳ ايٓٻبٹ ِّ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عٳًَ ٢قَٛٵّٕ َٹٔٳ ا٭َْٵلٳاضٔ ؾَكَاٍٳ
أَؾٵٗٳسٴ إَٔٻ ضٳغٴٍٛٳ ايًٖ٘ٹ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قَسٵ ٚٴدِّ٘ٳ إٔيَ ٢ايِهَعٵبٳ١ٹ ،ؾَاْٵشٳطٳؾُٛا
إٔيَ ٢ايِهَعٵبٳ١ٹ) (ٚ ،)1عٔ اٱَاّ ايكازم عً ٘ٝايػ ٫ :ّ٬ق ٠٬إ ٫إٍ ايكبً.)2()١

اـاَػ :١زع ٠ٛإػًٌُ يًكدل ٗ َٛادٗ ١أش ٣ايص ٜٔإغتدؿٛا بِٗيتشٛشلِ

ا َو َو الَّن ُه ْلم
ا َو قُ ُ ا ُّج
ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ  ٗٚ ،ايتٓع ٌٜط َو
ا َوف َو ُء ِهَّلِل ْل ا َّنل ِهَّلِل
َو ْل قِهَّلِل ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم اَّن ِهَّلِلي َوك ُل َو َو ْل َو ص(.)3

ايػازغ :١يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ باٱغتعاْ ١بايكدل ٚايكٌْٝ ٠٬
َطاتب اؿًِ ٗ اٱعطاض عٔ ايػؿٗاٚ ٤دصبِٗ يٲغ ،ّ٬ؾُٔ اٯٜات ٗ
ايسع ٠ٛاٱغ ١َٝ٬عسّ ايهؿا ١ٜباٱعطاض عٔ أٌٖ اؾٗايٚ ١ايه٬يٚ ١ايطٜب،
ٜ ٚك ّٛإػًُ ٕٛبسعٛتِٗ إٍ اٱغ ّ٬باؿهُٚ ١إٛععٚ ،١ايسع ٠ٛايكطو١
ٚايكاَت. ١
 َٔٚاٯٜات إٔ ايكدل ٚايكٚ ٠٬ايكٝاّ تٓطبل عًَ ٢كازٜل ايسع ٠ٛأعٙ٬
ٚإٕ تبآٜت ٗ َاٜ ٙتٗا إ ٫إٔ ن َٔ ّ٬ايكدل ٚايكٜ ٠٬كسقإ عًٗٝا.
ايػابع :١دا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بأَط إػًٌُ بعسّ اـؿ ١ٝأ ٚاـٛف َٔ أٌٖ
ايػؿاٖٚ ١ايه٬يَٛ ٗ ١نٛع ايكبًٚ ١ؼًٜٗٛاٚ ،دا٤ت اٯ ١ٜقٌ ايبشح بصنط
غ٬سٌ ٗ َٛادٗتِٗ ُٖٚا ايكدل ٚايك.٠٬
()1غٓٔ ايٓػا.61/2ٞ٥
()2ايٛغا.106/17 ٌ٥
()3غٛض ٠ايبكط.142 ٠
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ايجآَ :١اٱغتعاْ ١بايكدل ٚايك ٠ ٬ططٜل يًؿٛظ بتُاّ ايٓعُٚ ١نُاٍ ايس.ٜٔ
ايتاغعٕ :١ا أختتُت آٚ( ١ٜسٝح َا نٓتِ ) بكٛي٘ تعاٍ (يعًهِ تٗتس) ٕٚ
دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبأبَٗ ٢كازٜل اشلساُٖٚ ١ٜا ايكدل ٚايك.٠٬

ايػازؽ :ايكً ١بٌ آ( ١ٜنُا أضغًٓا) (ٚ ، )1بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ آَٔ إػًُْٚ ٕٛايٛا َطتب١

تًك ٞاـطاب اٱشل ٞايتؿطٜـط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل ص.

ايجاْ :١ٝإؼاز اٯٜتٌ بًػ ١اـطاب ؾهٌ َُٓٗا تتٛد٘ إٍ إػًٌُ.
ايجايج َٔ :١اٯٜات اييت تٖ٬ا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

عً٢

اٯ ٟقٌ ايبشح َٚا ؾٗٝا َٔ احلدر  ،ؾٗ َٔ ٞسٝح ايٓعِ ايكطآْٞ
إػًٌُ ٠
آ َٔٚ ،١ٜدَٗ ١هاَٗٓٝا ايكسغ ١ٝآٜات ٚز٫٫ت باٖطات عً ٢إعذاظ ايكطإٓ،
َٚا ؾ َٔ ٘ٝا٭ٚاَط اييت تٗس ٟإػًٌُ إٍ غبٌ ايطؾاز ٚايؿ٬ح ٚأغباب
ايٓذا ٗ ٠ايٓؿأتٌ بإؽاش ايكدل ضزاٚ ،٤ايكَٓ ٠٬ػهاّ ٚعُ.ّ٬
اٍضابع ٗ :١ايكدل ٚايك ٠٬تعنٚ ١ٝتطٗرل يًٓؿٛؽ ٚاجملتُعات.
اـاَػ َٔ :١ايهتاب اٯ ١ٜقٌ ايبشح َٔٚ ،اؿهُ ١ايتشً ٞبايكدل ٚأزا٤
ايكٕ ، ٠٬ا ٗ ايكدل َٔ ايتٓع ٙع ٕ اؾعع ٚايؿععَٚ ،ا ٗ ايك َٔ ٠٬أزب
ايعبٛزٚ ١ٜاٱقطاض بٓع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايػازغٜ :١ؿٞز اؾُع بٌ اٯٜتٌ بٝإ َكازٜل ايهتاب ٚاؿهُ ١اييت دا ٤بٗا
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايػابع :١دا ٤اٱغ ّ٬بآَ ١ٜطنبٚ َٔ ١د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتشً ٞبايكدل.
ايجاْ :ٞإٛاظب ١عً ٢أزا ٤ايك ٠٬اي.١َٝٛٝ
ايجايح :اٱغتعاْ ١بايكدل.
ايطابع :اٱغتعاْ ١بايك.٠٬
()1اٯ.151 ١ٜ
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اخلاَؼ  :اٱغتعاْ ١بايكدل ٚايكَ ٠٬عاّ.
ؾكس ٜه ٕٛاملغًِ ٗ ساٍ ضخاٚ ٤غه ١ٓٝمل ٜساُٖ٘ ؾٗٝا أَط َؿاد َٔ ٧ظٜاز٠
أْ ٚككإ ؾتأت ٞايك ٠٬يٲغتعاْ ١بٗا يسٚاّ ايٓعِ ٚعسّ ْككاْٗاٚ ،يػ٪اٍ
إعٜس َٔ ايٓعِ ٗٚ ،شات ايك ٠٬قدل ٚؼٌُ.

ايػابع  :ايكً ١بٌ اٯ ١ٜايػابك ١آ( ١ٜؾاشنطٚ ، )1( )ْٞٚبٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا

َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚاٱقاَ ١عً ٢شنط اهلل َٔ َكازٜل ايكدل عً ٢طاع ١اهلل.
ايجاْ :١ٝايكدل عٔ إعاقَ ٞكسَ ١يصنط اهلل.
ايجايج َٔ :١أسػٔ ٚأبَٗ ٢كازٜل شنط اهلل إقاَ ١ايك.٠٬
ايطابع :١اٱغتعاْ ١بايكدل ٚايك َٔ ٠٬شنط اهللٕ ،ا ؾٗٝا َٔ ايًذ ٤ٛإٍ اهلل
ٚاٱقطاض بأْ٘ عً ٢نٌ ؾ ٤ٞقسٜط ٚضدا ٤ايطٓٚ ١اـرل َٓ٘ غبشاْ٘.
اـاَػ َٔ :١ايؿهط هلل عع ٚدٌ أزا ٤ايكٚ ٠٬ايكٝاّٚ ،ايتشً ٞبايكدل.
ايػازغٕ :١ا دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١باٱخباض عٔ شنط اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ
دعا ٤يصنطِٖ ي٘ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط با ٱغتعاْ ١بايكدل ٚايكٚ ،٠٬ؾ٘ٝ
هتُع ا٭َطإ:
ا٭ :ٍٚشنط إػًٌُ هلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :ٞشنط اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ بأَط  ٙشلِ بايعبازٚ ،٠تطؾض ايجٛاب
عٓٗا.
ايؿعب ١ايجاْ :١ٝايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتايٚ ،١ٝؾٗٝا ٚد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜبٌ أسٝاٚ ،)2( )٤ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإؼاز يػ ١اـطاب ٗ اٯٜتٌٚ ،تٛدٗٗا إٍ إػًٌُ.

()1اٯ.152 ١ٜ
()2اٯ.154 ١ٜ
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ايجاْ : ١ٝدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبا٭َط ٚايٓسب إٍ ؾعٌ  ٖٛٚاٱغتعاْ ١بايكدل
ٚايكٚ ،٠٬تهُٓت اٯ ١ٜايتاي ١ٝايعدط عٔ قْ ٖٛٚ ٍٛعت ايؿٗسا ٤بإٛت، ٢
ٖٚصا ايعدط إنطاّ يًُ ٌَٓ٪ا٭سٝاٚ ٤ايؿٗسا.٤
ايجايج :١إبتسأت اٯ ١ٜايتاي ١ٝعطف ايعطـ (ايٛا ٫ٚ( )ٚتكٛيٛا) ٖا ٜسٍ عً٢
ايتساخٌ إٛنٛع ٞبٌ اٯٜتٌ.
ايطابع :١ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل أزلَ ٢كازٜل ايكدل َٛنٛعاّ ٚسهُاّ.
اـاَػ :١دا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝباٱخباض عٔ إٓعي ١ايطؾٝع ١يًص ٜٔقتًٛا ٗ غبٌٝ
اهلل ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ سٝا ٠ايؿٗسا ٗ ٤اٯخط َٔ ٠عَُٛات خاُ ١اٯ ١ٜايػابك١

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص.
َّللا َو َوع ا َّن
ط ِهَّلِل َّن َّن َو
ايػازغٜ : ١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ساد ١اجملاٖس ٜٔإٍ ايكدل ٗ غٛح ايكتاٍ،

ص ِهَّلِل ُ
قاٍ تعاٍ ط َو َو ِهَّلِل ْل َو ْل
ف ِهَّلِل ْل ْلا َو يَو ِهَّلِل َوك ِهَّلِل ص.
ا ِهَّلِل آالَو ٍة
ِهَّلِل َو ْل َو

َو َو َّن قُ

َو َو ؤْل ُ ُك ْلم ِهَّلِل ْل َو ْل ِهَّلِل ِهَّلِله ْلم َوه َوذ ُ ْل ِهَّلِلد

دْل ُك ْلم َو ُّج ُك ْلم

ايجاْ :ٞايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآٚ( ١ٜيٓبًْٛهِ) (ٚ ،)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٜ :ٍٚؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ اؿاد ١إٍ ايكدل ٗ ا٭َٛض ايتاي:١ٝ
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚاـٛف بإػًٌُٚ ،عسا ٠ٚإؿطنٌٚ ،تٗسٜسِٖ يًُ.ٌَٓ٪
ايجاْ :ٞتعطض إػًٌُ يٓكل إٚ ٕٚ٪اؾٛع ٚايكشطٚ ،اؾسبَٚ ،ا ٜػبب٘
اٱْؿػاٍ باؾٗاز عٔ ايهػب ٚإعاف.
ٚاؾ.ٞ
ايجايحْ :كل ا٭َٛاٍ ٚايٓكٛز ٬ٖٚى امل
ايطابعٚ :قٛع ايكتٌ ٗ إػًٌُ ٗ إعاضى ٚاؿطٚب.
اـاَؼ :قً ١ايطٜع ْٚكل ايجُطات.
ايجاْ :١ٝبٝإ َٓاؾع ايكدل ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايجايج :١إؼاز َٛنٛع خاُيت اٯٜتٌ ٚف ٤ٞاٯ ١ٜأع ٙ٬بتؿػرل ٚبٝإ ٖصٙ
اٯ.١ٜ
()1اٯ.155 ١ٜ
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ايطابع : ١عسّ ٚدٛز تعاضض بٌ اٱّإ ٚاٱبت ٤٬بأغباب ا٭ش.٣
اـاَػٜ : ١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ساد ١إػًٌُ يٲغتعاْ ١بايكدل ٚايك.٠٬
ايػازغ : ١تعًل ايبؿاض ٠بإ َٜٔٔ٪ايكابط ،ٜٔإش دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜباـطاب

بكٛي٘ تعاٍط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل ص ٚ ،دا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬با٭َط إٍ ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ببؿاض ٠ايكابط.ٜٔ

ايجايح :ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜإشا أقابتِٗ) (ٚ ،)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ َٔ :ٍٚأبَٗ ٢عاْ ٞايكدل ٖٛ ،ايكدل عٓس إكٝبٚ ،١تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ
ٚأَط باٱغتعاْ ١بايكدل ٗ ا٭سٛاٍ َطًكاَّٗٓٚ ،ا ساٍ إكٝب.١

ايجاَْ َٔ :١ٝكازٜل ايكدل قٍٛط ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص.
ايجايجٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ زع ٠ٛإػًٌُ بايًذ ٤ٛإٍ ايكٚ ٠٬شنط اهلل

عٓس إكٝب.١
ايطابع : ١إْؿطاز إػًٌُ بايًذ ٤ٛإٍ اٱغذلداع ٚايكدل ٚايعباز ٠عٓس

ا ص.
إكٝب َٔ ٖٛٚ ،١عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
اـاَػ : ١ايبؿاض ٠بإسز ٚايًطـ اٱشل ٞعٓس تًك ٞإكٝب ١بايكدل

ٚاٱغذلداع َ َٔ ٖٛٚكازٜل خاُٖ ١ص ٙاٯ( ١ٜإٔ اهلل َع ايكابط.)ٜٔ
ايػازغ :١عسّ َػازض ٠ايبكرلٚ ٠اؿهُ ١يًُػًِ عٓس إكٝبٕ ،١ا ٗ ايًذ٤ٛ
يٲغذلداع َٔ ايػه.١ٓٝ

ايطابع  :ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜأٚي٦و عً ِٗٝقًٛات) (ٚ ،)2ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ : ٍٚتعًل َٛنٛع اٯٜتٌ بإػًٌُ.
ايجاْ : ١ٝبًشاظ اؾُع بٌ اٯٜتٌ ،تتهُٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬أَٛضا :
ا٭ :ٍٚبٝإ َٓاؾع ايكدل ٚايك.٠٬
ايجاْ :ٞايذلغٝب بايكدل عٓس إكٝب ٗٚ ١ساٍ ايؿس.٠
()1اٯ.156 ١ٜ
()2اٯ.157 ١ٜ
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ايجايح :إضتكا ٤إػًٌُ ٗ َطاتب ايهُا٫ت اٱْػاْ.١ٝ
ايطابع :تعسز ايؿٛا٥س ٚإٓاؾع ايسْٚ ١ٜٛٝاٯخط ١ٜٚيًكدل ٚايك.ّٛ

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص.
َّللا َو َوع ا َّن
اـاَؼ :بٝإ ٚتٛنٝس ّقازٜل خاُٖ ١ص ٙاٯ ١ٜط ِهَّلِل َّن َّن َو
ايػازؽ :إغتساَ ١اؿٝا ٠ايسْٝا َٛاظب ١إػًٌُ عً ٢عباز ٠اهلل ٗ ا٭سٛاٍ
إتباَٗٓٚ ،١ٜٓا ساٍ ايؿسٚ ٠إكٝب.١
ايجايجٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ إػًٌُ ايكابط ِٖ ٜٔإٗتس.ٕٚ
ايطابع :١تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسَٚ ،ٜٔعطؾ ١سكٝك ٖٞٚ ١بًٛؽ َطاتب اشلسا١ٜ
بايكدل ٚايكٚ ٠٬اٱغتعاْ ١بُٗا ٗ ايتػًب عً ٢إكٝبٚ ١آثاضٖا.

إعجاس اآلية
-1

اهلل تعاٍ  ،ؾاَط ٙغبشاْ٘ باٱغتعاْ ١بايكدل
اٱغتعاْ ١تٓشكط ب

ٚايكٜ ٠٬ؿتض آؾاقاّ َٔ ايعًِ.
-2

تعٗط اٯَٓ ١ٜعي ١ايعبازات ٚازا ٤ايؿطا٨ض عٓس ٙتعاٍ ٚاستػابٗا

ٚاغط ١يٲغتعاْٚ ١تٛغٚ ّ٬تهطعاّ.
-3

تٓبأ اٯَ ١ٜا ٜٛادٗ٘ اٱغٚ ّ٬إػًُ َٔ ٕٛإؿام ٚايتعس.ٟ

إبتسأت اٯ ١ٜبايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ بٛقؿِٗ بكٝػ ١اٱّإٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛشلِ
ٕ
يًتكٝس ٚاٱَتجاٍ يٮَط اٱشل ٞايص ٟتتهُٓ٘ اٯ ١ٜايهطّ ،١ؾُٔ ٜه٪َ ٕٛماّ
عً ٘ٝإٔ ٜتشً ٢بايكدلٜٚ ،بازض إٍ أزا ٤ايكٚ ،٠٬دا ٤ا٭َط ٗ اٯ١ٜ
باٱغتعاْ ١يتهَٛ ٕٛنٛعاّ عكا٥سٜاّ ٚبٝاْاّ ؿكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايعبازات َطًٛب١
بصاتٗاٚ ٖٞٚ ،غ ١ًٝيبًٛؽ غاٜات َٚكاقس ٓٝس ٠أخط.٣
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜايهطّ ١إٔ ايعبازات شاتٗا َٛض  ٚع يٲغتعاْٚ ١قها٤
ا ؿٛا٥ر ،ؾٝأت ٞإػًِ بايك ٠٬نٛادب عٝين ،ثِ تأتٖ ٞص ٙاٯ ١ٜيتسٍ عً٢
قاْ ٗ ٕٛاٱضاز ٠ايته ٖٛٚ ١ٜٝٓٛإٔ َٓاؾع ايٛادب سايٚ ١آدًَٗٓٚ ١ا
اٱغتعاْ ١بايٛادب ايعبازٚ ٟإؽاش ٙعهساّ ٚبًػ َٔ ٖٛٚ ،١أغطاض
إختكام ٚإبتساٖ ٤ص ٙاٯ ١ٜباـطاب

ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل

ص بًشاظ إٔ
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اٱغتعاْ ١تطتهع عً ٢اٱّإ ٚتذلؾض عٓ٘ ،بُٓٝا مل ٜطز ٖصا اـطاب ٗ

َٛنٛع اٱغتعاْ ٗ ١غٛض ٠ايؿاؼ ١بٌ ٚضز عً ٢م ٛاٱخباض ٚاٱقطاضط ِهَّلِل َّن َو
ا َو ِهَّلِلع ُ ص ٖ ،ا ٜسٍ عً ٢إٔ إػًٌُ أخًكٛا ايعباز ٠هلل،
َول ْلع ُ ُد َو ِهَّلِل َّن َو َول ْل
ٚؾٛنٛا أَٛضِٖ إيٚ ٘ٝاغتعاْٛا ب٘ ٗ ايػطاٚ ٤ايهطا ٤ؾٗساِٖ إٍ اٱغتعاْ١
بايعبازات يته ٕٛؾطع اٱغتعاْ ١ب٘  ٗٚطٛشلاٚ ،بٌ اٱغتعاْتٌ عُّٛ
ٚخكٛم َطًل .
ؾهٌ إغتعاْ ١بايعبازات ٖ ٞإغتعاْ ١باهللٚٚ ،غ ١ًٝيًتكطب إي ٘ٝغبشاْ٘،
ٚباب يًتؿك٘ ٗ ايسٚ ٜٔاٱضتكا ٗ ٤إعاضف اٱشلٚ ،١ٝض ١ٜ٩اٯٜات ٚاٍ ْعِ
اييت تأتَ ٞع ايكدل ٚايكٚ ،٠٬ايب ٤٬ايصٜ ٟكطف باٱْكطاع إٍ ايعباز،٠
ٚاٱغتعاْ ٗ ١اٯَ ١ٜتعسزٚ َٔ ٠د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱغتعاْ ١بايكدل.
ايجاْ :ٞاٱغتعاْ ١بايك.٠٬
ايجايح :اٱغتعاْ ١بايكدل ٚايك.٠٬
ايطابع :اٱغتعاْ ١بايكدل يًتٛؾٝل ٭زا ٤ايك.٠٬
اـاَؼ :اٱغتعاْ ١بايك ٠٬يًتٛؾٝل يًتشً ٞبايكدل ٚدعً٘ ًَه ١زا.١ُ٥
ؾكشٝض إٔ ايك ٠٬دا٤ت َعطٛؾ ١عً ٢ايكدل ٗ اٯَٛ ١ٜنٛع اٱغتعاْ١
ؾٗٝا ،إ ٫أْ٘ ّٓ ٫ع َٔ إؽاش نٌ َٔ ايكدل ٚايكٚ ٠٬غٚ ١ًٝبًػ ١يًجاْ،ٞ
ٟ
 َٔ ٖٛٚا٭غطاض ٗ َهاٌَ اٯ ١ٜايكطآْٚ ،١ٝإساطتٗا باي٬قسٚز َٔ إعإ
ٚايٛقا٥ع ٚاؿٛازخ ،ؾايكدل عٚ ٕٛزعاْ ٤ؿػاْٚ ٞدػس ٟ٭زا ٤ايك،٠٬
ٚايك ٠٬تًُٕٓ ١ٝه ١ايكدلٚ ،تعاٖس شلا.
 َٔٚإعذاظ اٯَ ١ٜا ٜذلؾض َٔ ٚقـ إؼ ٌٍَ ٗ بساٜتٗا باٱّإ،
ٚساد ١إكاّ شلصا ايٛقـ ٗ دصب إػًٌُ ٕٓاظٍ ايكدل ٚايك ٠٬بايجٓا٤

ا ص ( ،)1بتكطٜب إٔ
عً ٖٛٚ ،ِٗٝؾاٖس عً ٢أ ِْٗ ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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َسسِٗ ٚايجٓا ٤عً ِٗٝبكؿ ١اٱّإ هعًِٗ ٜتػابك ٗ ٕٛاٱَتجاٍ يٮٚاَط
اٱشل ١ٝايٛاضز ٗ ٠اٯ ١ٜايهطّ. ١
ٚقسَت اٯ ١ٜايكدل عً ٢ايك ٠٬بًشاظ أْٗا َطآ ٠اٱّإ ٖا ٜسٍ عً٢
َٛنٛع ١ٝايكدل َٚسضغ ١ايكٝاّ ٚا

ٱغتعاْ ١بُٗا ٗ أزا ٤ايعبازات،

ٚيٝه ٕٛايكدل غبباّ َٚاز ٠يًدؿٛع ،يٝعؿل إػًُ ٕٛايكٜٓٚ ٠٬تعط ٕٚنٌ
ؾطٜه ١بعس ا٭خط ٣بؿٛم يٝأت ٞايؿطز ٚايٓكط ايص ٟتسٍ عً ٘ٝخاُ١
اٯ(١ٜإ اهلل َع ايكابط.)ٜٔ

ك

ا

هذ آل آ ( ا ع ل ).

ٚقس داٖ ٤صا ايًؿغ ث٬خ َطات ٗ ايكطإٓ َط ٠بصات إعٓٚ ٢يهٔ ّ
تكسّ سطف ايعطـ ايٛاٚ

باهللط ْلا َو ِهَّلِلع ُل

ط َو ْلا َو ِهَّلِلع ُل

ص ِهَّلِل ُ ص(.)2
ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ْل

ع

ص ْل ِهَّلِل ص(َٚ ،)1ط ٠باٱغتعاْ١
ِهَّلِل ا َّن

اآلية سالح
تعتدل اٯَٗٓ ١ٜذاّ تعبسٜاّ ٚاخ٬قٝاّ َٜٝٛاّ يًُػًِ ٜػاعس ٗ ٙإػاُٖ ١اؾاز٠
ٗ تجبٝت اضنإ اٱغ.ّ٬
ٖٚص ٙاٯَ ١ٜسز ٚغ٬ح َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتتهُٔ اٯ ١ٜغ٬ح اٱغتعاْٚ ،١تٗس ٟإػًٌُ إٍ اٱْتؿاع َٔ
ايعبازات ٚإؽاشٖا ٚاقٚ ١ٝسطظاّٜٚ ،هطض نٌ َػًِ َٚػًُ ١بؿٛم ٚضغب١
()1اٯ.45 ١ٜ
()2غٛض ٠ا٭عطاف .128
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ا َو ِهَّلِلع ُ ص ( ، )1عسّ َطات ٗ اي ،ّٛٝيتأتٖ ٞصٙ
قٛي٘ تعاٍط ِهَّلِل َّن َو َول ْلع ُ ُد َو ِهَّلِل َّن َو َول ْل
ا ٯْ ١ٜاؾًٚ ١ؾه َٔ ّ٬اهلل ٗ َٛنٛع اٱغتعاْ.١
ايجاْ :ٞايكدل غ٬ح ٚسطظ َٔ ايعيٌ ٚايٝأؽ ٚاٱسباط.
ايجايح :ايك ٠٬غ٬ح يكٗط ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهبٚٚ ،١ٝاق َٔ ١ٝايؿطى
ٚايه٬يٚ ،١أغباب ايؿو ٚايطٜب.
ايطابع :ايكدل ٚايك ٠٬فتُعٌ عٚ ٕٛغ٬ح يبًٛؽ ايػاٜات اؿُٝس،٠
ٚؽب ٌٝيًٓذاٚ ٠ايٓذاح .
ْ ٌٖٚعت إػًٌُ بكٝػ ١اٱّإ بكٛي٘ تعاٍ

ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل

ص،

غ٬ح ،اؾٛاب ْعِ ٖٛٚ ،عَٚ ٕٛسز ٜػتعإ ب٘ يتًَُٓ ١ٝه ١ايكدلٚ ،تعاٖس
ايك ٗ ٠٬ساٍ ايطخاٚ ٤ايؿسٚ ٠إؽاشٖا ٚغ ١ًٝيبًٛؽ َطاتب اـؿٛع
ٚاـهٛع هلل عع ٚدٌ.

هفهىم اآلية
ٜعتدل ايكدل عًِ ا٭خ٬م ايكػرلَٔ ٖٛٚ ،أبٗ ٢ضنا٥ع ايعكٝس ٠اٱغ١َٝ٬
ٚآي ١يًجبات عً ٢اٱغْٚ ّ٬ؿط ٗ ٙضبٛع ا٭ضض ،اْ٘ غ٬ح ٜٓؿطز ب٘
إػًُٚ ٕٛقس ٜعذع اٯخط ٕٚعٔ َٛادٗت٘ .
ؾذل ٣ؾططا َٔ ايٓاؽ هتٗس ٗ ٕٚاخذلاع اسسخ ا٭غًش ٕٛ٦ٜٝٗٚ ١ؾت٢
ايٛغا ٌ٥يتساضى أغ ٤ ٛاٱستُا٫تٚ ،يهِٓٗ مل ٜسضنٛا بعس ؾًػؿ ١ايكدل ٗ
اٱغٚ ّ٬عسّ اَهإ قٗطٖا ٚايتػًب عًٗٝا ،اْٗا اضازٚ ٠ععّٚ ١قسض ٠عً٢
()1غٛض ٠ايؿاؼ.5 ١
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ايتشٌُ َٛٚادٗ ١إؿام ٚتططز عٔ ايٓؿؼ اؾعع ٚايؿعع عٓس ايؿس٠
ٚإكٝبٖ ١ا ٜهَ ٕٛكسَ ١يًٛثٛب ٚاٱْط٬م م ٛا٭

َاّ ٚػاٚظ احملٔ

ٚاؿٝـ ٚاْتٗا ظ ايؿطم يتشكٝل ايػاٜات اؿُٝس ٫ٚ ،٠تتعاضض َسضغ١

ايكدل ٗ اٱغَ ّ٬ع تٗٚ ٠٨ٞغا ٌ٥ايسؾاع  ،قاٍ تعاٍ ط َو أَو ِهَّلِل ُّجد اَو ُ ْلم َو
َّللا َو َو ُد َّن ُك ْلمص(.)1
ْلا َو َو ْلع ُ ْلم ِهَّلِل ْل قُ َّن ٍة َو ِهَّلِل ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ْلا َو ْل ِهَّلِل ُ ْل ِهَّلِله ُ َو ِهَّلِل ِهَّلِل َو ُد َّن َّن ِهَّلِل
قس دا ٤اقذلإ ايك ٠٬بايكدل ٗ َٛنعٌ ُٖٚا ٗ غٛض ٠ايبكطٚ ٠يهٌ

َٓ٘ ّ ا ز٫٫ت عػب ايًشاظ ٚايػٝام ٚإؿٗ ّٛباٱناؾ ١اٍ إعاْ ٞإؿذلن١
بُٗٓٝا .
َٓ َٔٚاؾع اٱغتعاْ ١بايك ٠٬تعاٖسٖا ٚسؿعٗا ٚتجبٝت ايكبً ١اٍ ايبٝت
اؿطاّ ٚاٱعطاض عٔ اٌٖ اؾساٍ ٚاـكٚ ،١َٛخاُ ١اٯ ١ٜسح عً٢
ادتٓاب اؾعع ٚايعذًَٓٚ ١ع َٔ زبٝب آؾ ١إًٌ اٍ ايٓؿؼ َٚا تبعج٘ َٔ
ايػأّ ٚايهػٌ ٚتػبب٘ َٔ ايكٓٛط ٚاـػطإ.
ٚاٯ َ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا َسضغ ١اخ٬قٚ ١ٝتطبٚ ١ٜٛاق٬س ١ٝتبعح ايؿعع
ٚاـٛف ٗ قًٛب اعسا ٤اٱغ ّ٬غٛا ٤بايهؿـ ٚايس٫ي ١اٍٍشٜ ٜٔتهُٓٗا
ا٭َط ا ٚبايتأثرل ٚايعً ١ٝاٍٍشٜ ٜٔذلفسإ عٔ اَتجاٍ إػًٌُ يٮَط ايٛاضز
ٗ اٯ.١ٜ
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكؿ ١اٱّإ ٱنطاّ إػًٌُ ٚ ،٭ٕ ايكدل َطتبٜ ٫ ١كسض
عًٗٝا ا َٔ ٫اَتشٔ اهلل قًب٘ باٱّإ ٚضظق٘ اشلساٚ ،١ٜاٯ ١ٜبؿاض ٠إسز
ايػٝيب ٚايع ٕٛاٱشل ٞيًُػًٌُ ٗ قدلِٖ غٛا ٤بتًك ٞاش ٣ايهؿاض اٚ
بايكدل عً ٢ايعبازات َٚا ؾٗٝا َٔ إؿكٚ ١ايتهًٝـ أ ٚبايكدل عٓس إكٝب.١
ٚت٬ظّ اؿاد ١عامل اٱَهإٚ ،اٱْػإ َٔ إُهٓات ،ؾٗ ٛقتاز زاُ٥اّ،
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٝدتل إػًُ ٕٛبٓعُ ١عع ٗ ١ُٝباب اٱغتعاْٚ ١قها٤
()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .60
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اؿٛا٥رٚ ،ايٛقا َٔ ١ٜاٯؾات ٚأغباب اشلًهات َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘

ا ص (ٚ ، )1أغباب تعاٖس ٖص ٙإطتب١
تعاٍ ط ُ ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايػاَٚ ،١ٝتًو آ ٗ ١ٜايًطـ اٱشل ٞبإٔ ٜتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ
بإسز ٚايع ٕٛايص ٟهعًِٗ واؾع ٕٛعً ٢قاْ ٕٛتؿه ًِٗٝإٍ  ّٜٛايكٝاَ،١
ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ حملانا ٠إػًِٚ ٜٔاٱقتسا ٤بِٗ.
إٕ إبتسا ٤اٯ ١ٜباـطاب بكؿ ١اٱّإ تعطٟض بػرل إٚ ،ٌَٓ٪زع ٠ٛشلِ
يًشٛم بإػًٌُٚ ،ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ إػًٌُ ِٖ ايصٜ ٜٔػتطٝع ٕٛايكدل
ٚأزا ٤ايكٚ ٠٬إؽاشُٖا عْٛاّ ٚغ٬ساّٚ ،ي ٛقاّ غرل امل غًِ بايكدل ؾٌٗ
اَٛ ٜٔنٛع ٗ ٞايكدل إش إٔ قدل
ٜػتطٝع إٔ ٜػتعٌ ب٘ ،اؾٛاب ٖٓاى تب
إػًِ طاع ١هلل عع ٚدٌ ٚإَتجا ّ٫٭َط ،ٙباٱناؾ ١إٍ إٔ ايعباز ٠شاتٗا
قدل  ٖٞٚططٜل ٚغب ٌٝإٍ ايكدل .
ٚتسع ٛاٯ ١ٜإػًٌُ إٍ عسّ اؾعع ٚإدتٓاب ايٝأؽ ٚايكٓٛطَٔٚ ،
َؿاٖ ِٝاٯ ١ٜبعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ قًٛب أعسا ٤اٱغ ّ٬٭ٕ إػًِ ٜٔأَ١
قابطٜ ٫ ٠ػتطٝع دٝـ نبرلاّ نإ أ ٚمؽٜطاّ إٔ ًٜشل ايهطض بٗأَ ٖٛٚ ،

ض ُّج ُك ْلم ِهَّلِلالَّن أَو ًالذ ص ( ، )2بتكطٜب إٔ اهلل عع ٚدٌ
عَُٛات قٛي٘ تعاٍطاَو ْل َو ُ
أضاز زؾع ايهطض عٔ إػًٌُ عجِٗ عً ٢يعَٓ ّٚاظٍ ايكدل ٚايعباز،٠
ٚوتٌُ ايكدل ٗ اٯٚ ١ٜدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ إؿذلى إعٓ ٟٛايص ٟوتٌُ ٚدٖٛاّ َٓٗا ايكدل عٓس
إكٝبٚ ،١ايكدل عٓس ايؿٗٛات.
ايجاْ : ٞإككٛز ايكٝاّ ٚايكدل عٔ إؿططات َٔ ا٭نٌ ٚايؿطب
ٚاؾُاع.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.110
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .111
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ايجايح :ايكدل ٚايتشٌُ ٗ أزا ٤ايعبازات ٗ أزاٗ٥اٚ ،اؿطم عً ٢تعاٖس
أٚقاتٗا ،ايكدل َٔ ايك ٠٬إٍ ايكٚ ٠٬أزا ٤إٓاغوَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ ايعٓا،٤
يصا زلٝت ايعبازات بايتهايٝـ ٕا ؾٗٝا َٔ إؿكٚ ١ايعٓا.٤

ص ِهَّلِل ُ
ايطابع  :ايكدل ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ِهَّلِل ْل َو ْل
الَو ِهَّلِل َوك ِهَّلِل
ف ِهَّلِل ْل ْلا َوم
ا ِهَّلِل آالَو ٍة
َو َو َّن قُ َو َو ؤْل ُ ُك ْلم ِهَّلِل ْل َو ْل ِهَّلِل ِهَّلِله ْلم َوه َوذ ُ ْل دِهَّلِلدْل ُك ْلم َو ُّج ُك ْلم ِهَّلِل َو ْل َو
ا ِّل ِهَّلِل َو ص(.)1
ُ َو
 ٗٚاٯ ١ٜأع ٙ٬ؾاٖس عً ٢إٓاؾع اٯْ ١ٝايعع ١ُٝيًكدلٚ ،أْ٘ َؿتاح

َّللا َو َوع
ط ِهَّلِل َّن َّن َو

ايٓكط  َٔٚايسٚ ٌ٥٫إكازٜل ايعًُ ١ٝعً ٢خاُ ١اٯ١ٜ

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص.
ا َّن
اـاَؼ :إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ يًكدل يصا مل ٜصنط َتعًك٘ ،ؾؿ ٞاٯ ١ٜسصف
ٚتكسٜطٚ :ٙأغتعٛٓٝا بايكدل ٗ ا٭َٛض نًٗا.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل اٯ ١ٜايهطّ.١
ٚتبٌ اٯ ١ٜايؿٛا٥س ايعع ١ُٝيًك٠٬

ٚ ،أْٗا غ٬ح َكاسب يًُػًِ

ٚإػًُ ٗ ١زضٚب اؿٝاٚ ،٠عَٛ ٗ ٕٛادٗ ١ايؿامٚ ،نإ ايٓيبقُس قً٢
ظٕ أَط جلأ إٍ ايكٚ ٠٬قاٍ (أضسٓا ٜا ب،) ٍ٬
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إشا أح ٙ
 ٗ ٙنٌ

ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إظٗاض اـؿٛع هلل عع ٚدٌ ٚايطنا عهِ
ا٭سٛاٍٚ ،ايك ٠٬بصاتٗا قدل َٚكسَ ١يًكدلٚ ،مثط ٠يًكدل.
ٚدا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜيتبٌ اؿاد ١إٍ ايكدل ٚإٔ اهلل عع ٚز
ايكابطَ ٜٔتشسَٚ ٜٔتؿطقٌٚ ،ؾ ٘ٝبؿاضْ ٠كط اٱغّ٬

ٚظؿط إػًٌُ

بأعساٚ ،ِٗ٥غَ٬تِٗ َٔ ايهٝس  ،قاٍ تعاٍ ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل
ص ِهَّلِل ُ َو َو ِهَّلِل ُ ص (.)2
َو َو
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.125
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.200

ٍ َع

ص ِهَّلِل ُ
ْل
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إفاضات اآلية
ٚايكدل ٗ إقط٬ح عًِ ايهَ ٖٛ ّ٬كا ١َٚايٓؿؼ يًٗٛ

 ٣ي ٬٦تٓكاز

يًؿٗٛاتٚ ،ايطغا٥ب غرل ايؿطعٚ ،١ٝزل ٞايك ّٛقدلاّ ٕا ؾ ٕ ّ ٘ٝسبؼ
ايٓؿؼ عٔ ايطعاّ ٚايؿطاب ٚإؿططات ا٭خط َٔٚ ،٣أزلا ٤ؾٗط ضَهإ
(ؾٗط ايكدل)ٕ ،ا ؾ َٔ ٘ٝاٱَتٓاع ٚايكدل عُا ٜؿػس ايكٝآَّ ٖٛٚ ،اغب١
ًَِ ١ٝه ١ايكدلٚ ،ايٛقا َٔ ١ٜايػ٦ٝات ٗ ؾٗط ضَهإ ٚباق ٞأٜاّ ايػٓ١
ٍت
 َٔ ٖٛٚأغطاض دعٌ ايك ّٛؾٗطاّ ناَ ٗٚ ّ٬نٌ غٓ ١ؾإٕ َٓاؾع ايكٗ ّٛ
تٗصٜب ايٓؿٛؽ ٚإق٬ح اجملتُعات ٚٚيٛز باب ايتٛبٚ ١إبازض ٠إيٗٝا تٓبػط
عً ٢نٌ أٜاّ ايػَٓٚ ،١كاّ َٔ َكاَات ايكاؿٌٜٚ ،ػتًعّ ايتًبؼ بسضد١
َٔ ايٛضع ٚايتكٚ ٣ٛإظٗاض اـهٛع هلل عع ٚدٌ ،يصا ٚضز قٛ

تعاٍط َو ْلا َو ِهَّلِلع ُل

صيَو ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل َو اَو َوك ِهَّلِل َو ٌر ِهَّلِلالَّن َو َو
ص ْل ِهَّلِل َو ا َّن
ِهَّلِل ا َّن

ٍٙ

ْلا َو ِهَّلِل ِهَّلِلع َو صٚ ،قس

أنطّ اهلل عع ٚدٌ ا٭ْبٝا ٤بايكدلٚ ،دعًِٗ ٜطتكَٓ ٗ ٕٛاظٍ ايكدل،
ٜٚه ْٕٛٛأغ ٠ٛيًُ ٗ ٌَٓ٪ايتشٌُ ٚتًك ٞا٭ش ٗ ٣دٓب اهلل ٚيٝبك٢
قدلِٖ َسضغ ١يٮدٝاٍ ٗ تطٜٚض ايٓؿٛؽ يتًك ٞٝايعٓا ٗ ٤غب ٌٝاهلل
ٚإختٝاض ٙبكبٚ ٍٛضنا.
ٜٚسٍ ا٭َط عً ٢اٱغتعاْ ١بايكدل عً ٢أْ٘ أَط ٚدٛزٚ ٟيٝؼ عسَٝاّ،
ٚوتاز ايكدل قْ ٗ ٠ٛؿؼ اٱْػإ ٜػتطٝع َعٗا ايػٝطط ٠عً ٢اؾٛاضح
ٚايًػإّٚ ،تٓع عُا ْٗ ٢اهلل عع ٚدٌ عٓ٘ َع ؾدط ٚإعتعاظ بٗصا اٱَتٓاع،
٭ٕ ايٓؿط َٔ ٠ايؿعٌ ايكبٝض ٚاق َٔ ١ٝإضتهاب٘ ٬َٚبػت٘ ٚايسْ.َ٘ٓ ٛ
إٕ تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯ ١ٜغٝاس ٗ ١عامل إًهٛت ٚػطز َٔ إاز ٠سب ايسْٝا،
ٚسطظ َٔ غًب ١ايٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهبٚ ١ٝؾٓا ٗ ٤سب ضنا اهلل عع ٚدٌ،
ؾُٔ أسب أَطاّ غع ٗ ٢بًٛغ٘ٚ ،بصٍ ايٛغع يتشكٝك٘ٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
مل ايهُا٫ت بإؽاش ايكدل
يبٝإ َكازٜل بًٛؽ َطاتب اٱّإ ٚاٱضتكا ٗ ٤ؽ
ضزاٚٚ ٤اقٚ ،١ٝايك ٠٬سؿَٜٝٛ ّ٬اّ َتذسزاّ ٚ ،قاسباّ نطّاّ ٜ ٫ؿاضم ايػًِ
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ٗ ايً ٌٝأ ٚايٓٗاض ،يٝه ٕٛى َٔ ّ٫ايكدل ٚايكٝاّ غٝاس ٗ ١عامل إًهٛت،
ٚتٗصٜباّ يًٓؿؼ ٚإق٬ساّ يًُذتُاتٚ ،ططزاّ يًػٛاٚ ١ٜأغباب ايه٬ي.١

اآلية لطف

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إختباض ٚإَتشإٚ ،تؿهٌ غبشاْ٘
َٚٮٖا بأغباب ايتكطٜب إٍ طاعت٘ٚ ،ايٓؿطَ َٔ ٠عكٝت٘ َٔٚ ،اٯٜات إٔ
ٜه ٕٛايؿعٌ ايٛاسس َٔ ايعبس عًٚ ٢دَ ٙٛتعسزَٚ ٠تساخً:ٖٞٚ ١
ا٭ :ٍٚايتكطٜب إٍ ايطاع.١
ايجاْ :ٞشات ايؿعٌ طاع ١هلل.
ايجايح :أزا ٤ايؿعٌ اٍعبازٚ ٟاق َٔ ١ٝإعكٚ ، ١ٝغبب يًٓؿطَٗٓ ٠ا َٔٚ
َكازٜل ايكدل ٚأزا ٤ايؿطا٥ض ،ؾتأت ٞايكَ ٠٬ج ّ٬يتكطب اٱْػإ إٍ غبٌ

صيَو َو
ايطاعَ ١طًكاّٚ ،ؼذب ايعبس عٔ إعك ١ٝيصا ٚضز قٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِل َّن ا َّن
َو ْلل َو َو ْل ْلا َوف ْل َو ِهَّلِلء َو ْلا ُ ْلل َوك ِهَّلِل ص (.)1
ٚ َٔٚد ٙٛايكدل ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ُٖٚا ٚإٕ ناْا
ٚادبٌ إ ٫إٔ نٌ ٚاسس َُٓٗا ٜػتًعّ ايكدل َٔ ايططؾٌ اٯ َط إأَٛض،
ٜٚؿٝس اؾُع بٌ اٯ ١ٜقٌ ايبشح ٚاٯٜات اييت تتهُٔ ا٭َط بإعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط إؽاش ايكدل غ٬ساّ يًعبٛض عً ٢ايكطاطٚ ،ا٭َٔ َٔ
ايٓاض.
 َٔٚايًطـ ٗ اٯ ١ٜيػ ١اـطاب ؾٗٝاٚ ،إنطاّ إػًٌُ بٓعتِٗ بكؿ١

اٱّإ ٚؾ ٘ٝسح شلِ يًػع ٞيٲضتكا ٤إٍ َٓاظٍ اٱّإ ٚايٛقا َٔ ١ٜاؾشٛز
بايٓعِ ،ؾًُا أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ تعاٍ ( ٫ٚتهؿط )ٕٚدا٤ت بسا١ٜ
ٖص ٙاٯٚ ١ٜقإٍ ١ٜػًٌُ َٔ ايهؿط بايٓعِ  ٚؾٗاز ٠زلا ٠ٟٚبتٓعٖ٘ ّ عٔ
اؾشٛز بٗا يًتٓاٗ ٚايتهاز بٌ اٱّإ ٚايهؿط بايٓعِ .
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .45
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يٝه ٕٛايًطـ اٱشل ٞدًٝاّ ٗ أٚٚ ٍٚغط ٚآخط اٯ ١ٜايهطّٜٚ ١ذلؾض
َٓٗا عً ٢اٯٜات اجملاٚض ،٠ؾذا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبايجٓا ٤عً ٢ايصٜ ٜٔكتًٗ ٕٛ
غب ٌٝاهلل ٚأِْٗ أسٝاٚ ٤خايس ٗ ٕٚايٓعٚ ،ِٝايؿٗاز َٔ ٠أبٗ٢

ٚأزل٢

َعاْ ٞايكدل ٗ شات اهلل عع ٚدٌ ٕا ؾٗٝا َٔ ايتهشَ ٗ ١ٝطنا ت٘ٚ ،ضدا٤
يكاٚ ،٘٥ايؿٛظ بايجٛاب ايعع.ِٝ

التفسري الذاتي

تهطضت َاز( ٠قدل) ٗ َٛانع ٚآٜات عسٜس َٔ ٠ايكطإَٓ ٖٞٚ ،سضغ١
ٗ ايكدل ٚؾًػؿت٘ ٚساد ١إ ٌَٓ٪ي٘ ٗ أؾطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝإدتًؿ ١بٌ
ناْت ساد ١آزّ ٚسٛا ٤ي٘ ظاٖطُٖٚ ٠ا ٗ اؾٓ ،١إش دا ٤ايٓٗ ٞعٔ ا٭نٌ
َٔ ايؿذطٚ ٠ايصٜ ٟػتًعّ ايكدل ٚؼس ٟإبًٝؼ ٚٚغٛغت٘ٚ ،إش دا٤ت ٖصٙ
اٯ ١ٜباٱغتعاْ ١بايكدل ؾإٕ آٜات أخط ٣تهُٓت ا٭َط بايكدلٖٚ ،صا ا٭َط
َتعسز ،ؾُطٜ ٠أتَ ٞتشس ا نُا ٗ اـطاب يًٓيب قُس قً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝآي٘

ص َو َو أ ُ ْل ا ُ
ص ِهَّلِل ْل َوك َو َو
ٚغًِ ط َو ْل

ْلا َوع ْلز ِهَّلِلم ِهَّلِل ْل ا ُّج ُ
ا ِهَّلِل

ٚإػًُات َع٘ٚ ،أخطٜ ٣أت ٞبكٝػ ١اؾُع

ص (ٜٚ ،)1ؿٌُ إػًٌُ

 ،قاٍ تعاٍ ط َو الَو َو َول َوز ُ

ص ِهَّلِل ُ ص (ٚ ،)2بٓٝت اٯٜات إٔ ايكدل ٜكطب اٍعبس
َو َو ْلف َو ُ َو َو ْلذ َوه َو ِهَّلِل ُ ُك ْلم َو ْل
ط َو َّن
َٔ اهللٜٚ ،ه ٕٛؽ بباّ ٗ ْع ٍٚايطٓ ١عً ،٘ٝقاٍ تعاٍ
َّللا ُ ُ ِهَّلِل ُّج

إٔ اهلل عع ٚدٌ َع ايكابط ٜٔنُا ٗ خاُ١
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص ( ،)3يٝذتُع أَطإ ب
ا َّن
اٯ ١ٜقٌ ايبشحٚ ،أْ٘ غبشاْ٘ وبِٗ .
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ايجٛاب ايععٚ ِٝا٭دط اؾع ٌٜؾطٸغبِٗ

بايكدل ٚزعاِٖ يٲغتعاْ ١ب٘ يٝؿٛظٚا بايٓع ِٝاـايس ،قاٍ تعاٍ ط ِهَّلِل َّنل َو ُ َو َّن

()1غٛض ٠ا٭سكاف .35
()2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .46
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .146
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ا ٍة ص(.)1
ص ِهَّلِل ُ َو أَو ْل َو ُه ْلم ِهَّلِل َوغ ْل ِهَّلِل ِهَّلِل َو
ا َّن
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜباٱغتعاْ ١بايكدلٚ ،دا٤ت آٜات أخط ٣با٭َط بايكدل،

ٚاٱخباض عٔ سػٓ٘ ايصاتٚ ،ٞايجٓا ٤عً ٢أقشاب٘ٚ ،ايكً ١بٌ ا٭َط بايكدل
ٚاٱغتعاْ ١ب٘ َسضغ ١نٚ ١َٝ٬عكا٥س ١ٜتبٌ أغطاض ايكدل اٱّاْٚ ٞأْ٘ عٕٛ
ٚغ٬ح ٚضؾاز يًُػًِ .
ٚايعباز ٠بًػ ١يتشكٝل ايػاٜات اؿُٝسٚ ،٠ايٛق ٍٛإٍ إطاتب ايطؾٝع،١
ٚؼك ٌٝاٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱشلٚ ،١ٝاٱْػإ عطنٕ ١ساُٖ ١اٱبتٚ ٤٬ا٭ش٣
ٚإكٝب ٗ ١نٌ ٚقت ٚظَإٚ ،إٕ مل ٜهٔ ٖصا اٱبت ٤٬راضدٝاّ ،ؾإْ٘ ٜسٸب ٗ
ايٓؿؼ اٱْػاْ ١ٝعً ٢م ٛايٛغٛغٚ ١ط ٍٛا٭ّ ٍ ٚ ،ايطغب ١اؾاقٚ ،١ؾس٠
ْؿع. ١
اـٛف ٚخؿ ١ٝؾٛات امل
ؾذا٤ت اٯٕٛ ١ٜادٗ ١اٱبت ٤٬خاضدٝاّ نإ أ َٔ ٚبٚاطٔ ايٓؿؼٚ ،وتاز
ايكدل ٗ إغتساَت٘ إٍ ايكدل عًٚ ،٘ٝايبكآَ ٗ ٤اظي٘ٚ ،اٱَتٓاع عٔ ا ؾعع
ٚايؿعع.
ٚٚضز عٔ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕا غ ٌ٦عٔ اٱّإ ،قاٍٖٛ :
ايكدل)َ َٔٚ ،عآَْٚ ٞاؾع ايكدل ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬دعٌ ايك ّٛنؿاض٠
يعسز َٔ ايصْٛب ٚاـطاٜا  ،نُا ٗ نؿاض ٠ايكتٌ اـطأ ٚايعذع عٔ ؼطٜط ضقب١
ي ِهَّلِلدْل َوصِهَّلِل َو ُم َو ْل َو ْل ِهَّلِل ُ َو َو ِهَّلِل َوع ْل ِهَّلِل ص (.)2
َ ، ١َٓ٪قاٍ تعاٍط َو َو ْل اَو ْلم َو
ٚقس إستاز إػًُ ٕٛا٭ٚا ٌ٥إٍ اشلذطٚ ٠ناْت أٖ ٍٚذط ٠يًكشاب ١إٍ

اؿبؿ ،١ثِ ٖادط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

ٚأقشاب إس١ٜٓ

إٓٛض ٫ٚ ،٠بس َٔ ايكدل قبٌ اشلذطٚ ٠بعسٖا ،أَا قبٌ اشلذط ٠ؾبتشٌُ أش٣
ٕا ؾٗٝا َٔ ؾطام ا٭ٌٖ ٚا٭سبٚ ،١تطى أغباب
نؿاض قطٜـ ٚ ،أَا بعسٖا ف
ايطظم إػتسّ ٗ ١ايبًسَٛٚ ،ادٗ ١أسٛاٍ طاضٜ ٫ ١٥عًِ بٗا ٚبآثاضٖا إ ٫اهلل
()1غٛض ٠ايعَط .10
()2غٛض ٠اجملازي.4 ١
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عع ٚدٌ .
ؾذا٤ت اشلذط ٠ؾاٖساّ عً ٢قدل إػًٌُٚ ،ايٓكط ٚايػًب ١يًُػًٌُ ٗ
َعاضى اٱغ ّ٬ا٭ ٍٚزي ٌٝعً ٢إٓاؾع ايعع١ُٝ

يًكدلٜٚ ،ه ٕٛايكدل

ٚايك ٠٬بٓا ٤عكا٥سٜاّ ٚاقٝاّ َٔ اؾطّٚ ١تًو سكٝك ١أزضنٗا عًُا ٤اٱدتُاع
ٚايكاْ ٕٛبايؿٛاٖس ٚايٛدسإ ٚاٱسكاٚ ٤ايتبا ٜٔبٌ اجملتُعات إ ١َٓ٪إش تكٌ
ؾٗٝا اؾطّٚ ،١أٌٖ اؾشٛز ٚايه٬ي ١إشٸ تهجط ب ِٗٓٝاؾطّٚ ١أ ٕٚاع ايطشا،ٌ٥
 ٌٖٚايتٛب َٔ ١ايكدل اؾٛاب ْعِٕ ،ا ؾ َٔ ٘ٝايٓسّ عٔ إعكٚ ،١ٝايععّ عً٢
إعاٚز ٠إيٚ ،٘ٝاٱقطاض بإعاز ٚاـؿ َٔ ١ٝاؿػاب.
ٚدا٤ت اٯٜات با٭َط بايك ٠٬عً ٢م ٛايٛدٛب

صيَو َو ص(ٜٚ ،)1ؿٝس اؾُع بُٗٓٝا ٚدٖٛاّ:
ا َّن

 ،قاٍ تعاٍ ط َو أَوقِهَّلِل ُ

ا٭ :ٍٚبٝإ َٓاؾع ايكٚ ٠٬أْٗا ٚاقٚ ١ٝغ٬ح ٚخرل قض.
ايجاْ :ٞايذلغٝب بأزا ٤ايكٚ ،٠٬تٛنٝس َا ؾٗٝا َٔ ايؿٛا٥س.
ايجايح :بعح ايؿععٚ ،اـٛف ٗ قًٛب أعسا ٤اٱغ.ّ٬
ايطابعَٛ :ادٗ ١إؿام ٚنطٚب اٱبت ٤٬بايعباز.٠
اـاَؼ :بؿاض ٠ايٓكط ٚايعؿط بإٛاظب ١عً ٢ايكٚ ٠٬ايؿطا٥ض ا٭خط.٣
ٚٚضز يؿغ (ايكابط )ٜٔإٖ ٗ ٫ص ٙاٯٚ ،١ٜؾ ٘ٝؾاٖس عًَٛ ٢نٛعٖ ١ٝصٙ

اٯَٝ ٗ ١ٜاز ٜٔايكدلْ ،عِ ٚضز قٛي٘ تعاٍ ط َوك ْلم ِهَّلِل ْل ِهَّلِل َو ٍة َوق ِهَّلِل َو ٍة َو َو َو ْل ِهَّلِل َو ًال َوك ِهَّلِل َو ًال
َّللا َو َّن
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص(.)2
ِهَّلِلإِهَّلِل ْلذ ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
َّللا ُ َو َوع ا َّن

هن غايات اآلية

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚتٛنٝس ايكً ١بٌ اٯٜاتٚ ،تسار ٍ َهاَٗٓٝا ٚػًَٓ ٞاؾع اٯ١ٜ
ايهطَّ ١هاَٗٓٝاَٚ ،ا ٜأت ٗ ٞاٯٜات اي٬سك.١
()1غٛض ٠ايٓٛض .56
()2غٛض ٠ايبكط.249 ٠
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ايجاْ : ١ٝايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ،باـطاب ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل

صٚ ،زعٛتِٗ

يٲَتجاٍ يٮَط اٱشلٖ ٗ ٞص ٙاٯ ١ٜبًشاظ إٔ إ ٌَٓ٪وبػ ٕٛايٓؿؼ عٔ
ٜإ ايؿطا٥ض ٚايٛادبات.
ايكبا٥ضٟٚ ،مبط ٗ ٕٚطاع ١اهلل ٚإت
ٚبًػ١
.
ايجايج :١ايكدل أَط ٚدٛزٜ ٟػتًعّ ايػع ٞي٘ ٚتعاٖسٚ ،ٙإؽاش ٙغ٬ساّ
ايطابع :١بٝإ َٓاؾع ايكدل ايصاتٚ ١ٝايعطن.١ٝ
اـاَػ :١اٱؾاض ٠إٍ تًك ٞإػًٌُ ايعسٚإ َٔ ايهؿاض ٚيع ّٚؼً ِٗٝبايكدل
ٚتعاٖسِٖ يًؿطا٥ض ٚإدتٓاب اؾعع.
ايػازغ :١تكٞز إػًٌُ بأسهاّ ايؿطٜع ،١زع ٠ٛيًٓاؽ يسخ ٍٛاٱغ. ّ٬

ايػابع : ١خاُ ١اٯ ١ٜط َو َّن
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص ،بؿاض ٠إسز ٚايع ٕٛاٱشلٞ
َّللا ُ َو َوع ا َّن
يًُػًٌُ ،ؾدطٚز إػًٌُ ٕعطن ١بسض َكسام عًُ ٞ٭بَٗ ٢عاْ ٞايكدل ،
ٚنإ ثٛاب٘ ايعادٌ بٓكطِٖ َع قً ١عسزِٖ بايٓػب ١يًهؿاض ايعاح ؾٌ َٔ
قطٜـ َ َٔٚعٗا َٔ ا٭سباف
أَو ِهَّلِلذاَّن ٌر ص(.)1

ص َو ُك ْلم َّن
َّللا ُ ِهَّلِل َو دْل ٍة َو أَو ْلل ُ ْلم
 ،قاٍ تعاٍ ط َو اَو َوقدْل َول َو

ايجآَ :١تًََٔ ١ٝه ١اٍتكْ ٗ ٣ٛؿؼ إػًِ ،يًُ٬ظَ ١ب٘ٓٝا ٚبٌ ايكدل ٚ ٙٚ ،
َكسَ ١شلا ٚدعَٗٓ ٤ا ٚضؾش ١شلا.
ٚٚضز عٔ اٱَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬أْ٘ قاٍ :ايكدل َٔ اٱّإ َٓعي ١ايطأؽ
َٔ اؾػس ،ؾُٔ  ٫قدل ي٘  ٫إّإ ي٘)(.)2

التفسري

قٛي٘ تعاٍ ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص
ا َّن
-1

ْلا َو ِهَّلِلع ُل

َّللا َو َوع
ص ْل ِهَّلِل َو ا َّن
ِهَّلِل ا َّن
صيَو ِهَّلِل ِهَّلِل َّن َّن َو

دا ٤اؿح عً ٢اٱغتعاْ ١بايكدل ٚايك ٗ ٠٬اٯ ١ٜاـاَػ١

ٚا٭ضبعٌ َٔ ايػٛضٚ ، ٠قس تكسّ إ ايتهطاض ٗ َٓطٛم اٯٜ ٫ ١ٜعين ايتؿاب٘
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
()2داَع ا٭سازٜح .491/30
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ٚاٱؼاز بُٗٓٝا ؾهٌ آ ١ٜشلا َهاٌَ خاقٚ ١تؿتض آؾاقاّ َٔ ايعًِ.
-2

ايتهطاض هب إ ٜ ٫ه ٕٛسادعاّ ا ٚبطظخاّ ز ٕٚايبشح عٔ

اٯٜات إتؿابٗ ١عً ٢مَ ٛػتكٌ.
-3

ٖص ٙاٯ ١ٜبسأت باـطاب اٍ ايص ٜٔآَٔٚا ٚ ،إطاز ٖٓا اعِ ّ ٕ

اٱّإ بإعٓ ٢اٱقط٬س ٞؾٝؿٌُ اـطاب نٌ َٔ ْطل بايؿٗازتٌ غعٗ ١
ؾهٌ اهلل تعاٍ ٚاقاَ ١يًشذٚ ١باباّ يًتٛبٚ ١ايتساضى  ،ؾُٔ آَٔ بًػاْ٘ ؾكط
قس  َٔ٪ٜبكًب٘ خاقٚ ١إ اٯٜات باتكاٍ ٚتعاقب ايعكًَٗٓ ١ٝا ٚاؿػ. ١ٝ
ف
-4

إ اـطاب ْؿػ٘ زع ٠ٛيٲ ْتكاٍ اٍ َط تب ١أعًَ َٔ ٢طاتب

اٱّإ.
-5

وتاز ٖ َِٗٓٚ ٤٫٪إٓاؾك ٕٛاٍ ايكدل اٜهاّ ٚإٛاظب ١عً٢

ايكٚ ،٠٬#قس ثبت عكٚٚ ّ٬دساْاّ اْٗا تٓٗ ٢عٔ ايؿشؿاٚ ٤إٓهط.
-6

ؾكس ٚضز ٗ نتب َعتدلَ ٠تعسز ٠عٔ َٛؾل بٔ آس باغٓاز ٙعٔ

فاٖس عٔ ابٔ عباؽ قاٍ" :قاٍ ضغ ٍٛ##اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغَ :ًِ##ا
اْ##عٍ اهلل آ ١#ٜؾٗٝا ط َو أَو ُّج َو ا ِهَّلِلذ َو آ َو ُل ص ا ٫عً ٞضأغٗا ٚأَرلٖا"(.)1

ٚباٱغٓاز عٔ عهطَ ١عٔ ابٔ عباؽ قاٍَ" :ا اْعٍ اهلل تعاٍ ٗ ايكطإٓ آ١ٜ

ٜك ٍٛؾٗٝا ط َو أَو ُّج َو ا ِهَّلِلذ َو آ َو ُل

ص ا ٫نإ عً ٞابٔ اب ٞطايب ؾط ٟؾٗا

ٚأَرلٖا"( ٖٛٚ .)2خطاب إنطاّ يًكشابٚ ١ايتابعٌ ٚعُ ّٛإَٔ ٌَٓ٪
بعسِٖ.
-7

أَط اشلٚ ٞسح عً ٢اؽاش ايكدل َٓٗذاّ ٚغًٛناّ.

-8

تسٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢إ ايكدل ْٛع َٔ أْٛاع ايطاعات.

-9

َٔ ٚد ٙٛايكدل اٱَتٓاع عٔ إعكٚ ١ٝؾٗ ٠ٛايٓؿؼ

َ٘ٓٚ ،

(َٓ)1اقب اـٛاضظَٚ ، 188 ٞسً ١ٝا٭ٚيٝا/1 ٤زٚ ، 64نٓع ايعُاٍ  64/11ح 32920
ايكٛاعل احملطقٚ ، 127/١تأضٜذ اـًؿا ٤يًػٛٝط.136/ٞ
(َٓ)2اقب اـٛاضظَ.198ٞ

ط152صَ##################################################################################عامل اٱّإ  /ز26
ا٫قباٍ عً ٢ايطاعٚ ، ١إٛاظب ١عً ٢ؾعٌ ايكاؿات ٕا ٗ ايتهايٝـ َٔ
إؿك.١
-10

 ٍٚ٪ٜايكدل عً ٢ايك ّٛنُا ٗ بعض ايٓكٛم

ٚ ،ؾٚ ٘ٝقا٤

ٚع ٕٛعً ٢ػاٚظ ساٍ ا٭شٚ ٣ايكٗط ٚنجط ٠ايتعس ٟعً ٢امل غًٌُ ؾٗٛ
اْكطاع اٍ اهلل باْتعاض ايؿطز ٚإْكطاف ايهٝس ٚايؿط.
-11

ٗ اٯ ١ٜتأزٜب يًُػًٌُ ٚبٝا ٕ ٭ِٖ َعامل َسضغ ١ايكدل شات

إٛنٛ##عٚ ١ٝا٫ع#تب##اض ٗ ايؿطٜع ١ا٫غ.١َٝ٬
صيَو ِهَّلِل ص
قٛي٘ تعاٍ ط َو ا َّن
-1

َع اُٖ ١ٝايك ٗ ٠٬ايس ٜٔاٱغٚ َٞ٬ععَٓ ِٝعيتٗا ٗ ايعباز٠

ٜأت ٞا٭َط اٱشل ٞباٱغتعاْ ١بٗا ٚاؽاشٖا غ٬ساّ ٚاَاْاّ.
-2

تؿتض اٯَ ١#ٜبشج##اّ ن#َٝ ٬اّ ٗ َٛنٛ#ع سكط اٱغ##تعاْ ١##ب اهلل

ا َو ِهَّلِلع ُ ص
تعاٍ ط ِهَّلِل َّن َو َول ْلع ُ ُد َو ِهَّلِل َّن َو َول ْل

()1

ٕا ٜؿٝس ٙتكس ِٜإؿع َٔ ٍٛاؿكط

ٚاٱختكام ٚيٝؼ ٗ ايك##طإٓ تع##اضض ا ٚتٓ##افٹ بٌ آٜاتٖ٘ ،ا ٜعين إ
ايًذ ٤ٛاٍ اهلل ٗ اق##سم ٚاِٖ ٚد ٙٛايعباز ٖٛ ٠اغتعاْ ١ب٘تعاٍ بايٛاغط١
ٚايططٜل ا٭َجٌ ٚتعٗط َتذػس ٠باؾٛاضح ٚا٭ؾعاٍ.
-3

إ اٱغتعاْ ١باهلل تاض ٠ته ٕٛقًب ٗٚ ١ٝايككس ٚايععّ

ٚ ،تاض٠

بايؿعٕ ٌ#ا ٗ ايك َٔ ٠٬##ايصنط ٚايتٛغٚ ٌ#اـهٛع ٚاٱقطاض.
-4

َٔ اسهاّ ايك ٠٬اْٗا  ٫تتك ّٛا ٫بايٓٚ ١ٝايككس ٚإ ايطٜا٤

َؿػ##س يًعب##ازٚ ، ٠عً ٢قاع##س ٠ايك##طإٓ ٜؿػ##ط بعه ٘#بعهاّ ؾَ ٬اْع َٔ
ا َو ِهَّلِلع ُ ص(.)2
اعتباض ٖص ٙاٯَ ١ٜكساقاّ يكٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِل َّن َو َول ْلع ُ ُد َو ِهَّلِل َّن َو َول ْل
-5

ؾٗٝا اٜهاّ ؽؿٝـ ٚضَٓٓٚ ١ع يٲخت٬ف ٚاـك.١َٛ

( )1غٛض ٠ايؿاؼ.5 ١
( )2غٛض ٠ايؿاؼ.5 ١
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-6

ٌٖ اٱغتعاْ ١بايكدل ٚايك ٠٬عً ٢م ٛاؿكط ا ٚإجاٍ ،ا٭ق٣ٛ

اْٗا عً ٢م ٛإجاٍ ا٭َجٌ ٚايؿطز ا٫ؾطف ٭ٕ ايكٚ ٠٬ايك ّٛاِٖ
ايعبازات.
-7

يًكدل ٚدَٚ ٙٛك#ازٜل َتعسزٜٚ ٠ػتطٝع اٱْػإ اعتُازٚ ٙاؽاشٙ

غ٬ساّ ٗ نٌ ساٍ ؾسَٚ ٠ساُٖ ١بٚ ٤٬سطز ٚنٝل.
-8

يكس اضاز اهلل عع ٚدٌ بٗص ٙاٯ ١ٜتًُؼ إػًِ يسضٚب ايتٛؾٝل

ٚايتأٜٝس ؾباٱناؾ ١اٍ َا ؾُٗٝا َٔ ايٓؿع ٚقطف ايب ٤٬ؾإ اٱيتذا ٤ايُٗٝا
ْٛع ٖسا ١ٜتتذػس بٗا بعض َعامل ؾًػؿ ١ايتهايٝـ.
-9

إ فطز اٱتٝإ بايؿطا٥ض ٚايٓٛاؾٌ طاع ١هلل ٚغب ٌٝاٍ إسز

اٱشلٚ ٞايطؾاز ٚايتٛؾٝل.
-10

ؼطز بعض اٌٖ ايعطؾإ َٔ ايًذ ٤ٛاٍ اٌٖ اؿٌ ٚايعكس ٗ

ا َو ِهَّلِلع ُ ص باعتباض إ
قها ٤سادت٘ ٭ْ٘ ٜك ٗ ٍٛايك ٠٬ط ِهَّلِل َّن َو َول ْلع ُد َو ِهَّلِل َّن َو َول ْل
ٖص ٙاٯٚ ١ٜقطا٤تٗا ٗ ايكَ ٠٬سضغَ ١َٜٝٛ ١تذسزَٚ ،٠ا زاَت اٱغتعاْ١
بايكٚ ٠٬ايكٝاّ باَط َٔ اهلل تعاٍ ؾ٬بس إ ؾُٗٝا َٓاؾع ععٚ ١ُٝاُْٗا
يطـ ٚتؿهٌ َٓ٘ غبشاْ٘.
-11

إ اهلل عع ٚدٌ ؾطنُٗا عً ٢ايعبس ٕٓاؾع زْٚ ١ٜٛٝاخط١ٜٚ

ٚيٝػت أخط ١ٜٚؾكط.
-12

يٝهْٛا غهٚ ١ٓٝططٜكاّ يٲْتكاض عً ٢ا٭عساَٛٚ ٤ادٗ ١تعسِٜٗ

ٚاؾذلاٚ ِٗ٥اغا٥تِٗ.
-13

يعٌ ٗ ٚضٚز خطاب اٱغتعاْ ١بًػ ١اؾُع تٛنٝساّ عًٚ ٢سس٠

اؿهِ ٗ ٖ ٍ٬ؾٗط ضَهإ ٚؾٛاٍ ٚعً ٢ازا ٤ق ٠٬اؾُاع ٠بٌ ٖ ٛظاٖط
ٗ َؿَٗٗٛا ،ؾايؿطقٚ ١ا٫خت٬ف ْكٝض ا٫غتعاْ ١اؾُاع.١ٝ
-14

اٯ ١ٜزع ٠ٛيٛسس ٠إػًٌُ ٗ عبازاتِٗ َٓٚاغهِٗ.

قٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِل َّن َّن
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص
َّللاَو َو َوع ا َّن
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 -1اٯٚ ١ٜعس ٚبٝإ ؾاْب َٔ اٱضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜع.١ٝ
َ -2هاٌَ اٯ ١ٜقاعس ٠نً ٗ ١ٝإعطؾ ١اٱشل ١ٝداضَٓ ١ٜص خًل آزّ ٚاٍ
 ّٜٛايكٝاَ.١
-3

إعٖٓ ١ٝا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط َو َوع ص شلا ز٫٫ت َٚعإ نجرلَٗٓ ٠ا َا

ٖ ٛظاٖ#ط َٗٓٚا َا َٖ ٛهَٓٗٓٚ ٕٛا َا َٖ ٛػتشسخ بؿهٌاهلل تعاٍ َٗٓٚا
اٯٟ
َا ٖ ٛؾدكَٚ ٞا ْٖٛ ٛعٚ ، ٞا٭خرل ٖ ٛا٭نجط ٚا٭عِ بسيٚ ٌٝضٚز ٠
بكٝػ ١اؾُع.
-4

إ اٱد#تُاع ٚاٱيتكآَ ٗ ٤اظٍ ايكدل ْٛع اعاْْ ١اعٚ ١ٝتهأَ

ٚاقايٚ ١تساضى ٪َٚاغاٚ ٠عٓكط ؼؿٝع ٚتؿذٝع بتٛؾٝل َٔ اهلل تعاٍ.
 -5إ ايكدل ايكً٪ٜ ٌٝز ٟبؿهٌ اهلل تعاٍ اٍ ايٓكط ٚايؿتض َٔ سٝح ٫
ٜعًُ.ٕٛ
-6

َٔ ايطظم َا ٜه ٕٛبايهػب  ٖٛٚايػايب ٚإتعاضف َ َ٘ٓٚ ،ا

ٜه َٔ ٕٛغرل اغباب َككٛزٜ ٠أتْ ٞعُ َٔ ١اهلل تعاٍ ،ؾاٯ ١ٜسح عً٢
اؽاش ايكدل غ٬ساّ ٚسطظاّ.
-7

اٯ ١ٜاخباض عٔ سػٔ اؾعاٚ ٤ي ٛبايس٫ي ١اٱيتعاَ ،١ٝأ ٟإ

اغ##تعٓتِ بايك##دل ٚاؽصَُٗٓ ٙٛ#ذاّ ٚغ٬ساّ عً ٢مْ ٛاع ٞعاّ ؾإ
ايعٚ ٕٛإسز غٝأتٝوّ َٔ عٓس اهلل ٗ ايسْٝا .
-8

اهلل غبشاْ٘ ٜعٓٝهِ عً ٢أزا ٤ايؿطا٥ض ّٚ ،هٔ يهِ ٗ ا٭ضض.

-9

ظاٖط اٯ ١ٜايبؿاض ٠بايتٛؾٝل ٚايتأٜٝس ٚايعؿط ٚايٓكط ؾٗ ٞاَٛض

ٜتؿهٌ بٗا اهلل تعاٍ َع ايكدل.
-10

ٌٖ تعين اٯ ١ٜإ َعْٚ ٠ ٕٛكط اهلل عع ٚدٌ ٜ ٫هْٛا اَ ٫ع

ايكابط ٜٔسكطاّ بضغب َؿٗ ّٛإدايؿٚ ١اْ٘ ٫بس َٔ ايكدل ،اؾٛاب عً٢
ؾعبتٌ :
ا٭ : ٍٚإعٓ ٢اـام يًكدل ٚأْ٘ ايك ،ّٛؾٗ ٛؾطٜهٚ ١نطٚضَٔ ٠
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نطٚضات ايسٚ ٜٔإ اهلل عع ٚدٌ ٜ ٫عٌ ٜٓٚكط اٜ َٔ ٫ك ِٝايؿعا٥ط
٪ٜٚز ٟايؿطا٥ض  ،يتسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢يع ّٚاٱقاَ ١عً٢
ايعبازات.
ايجاْ : ١ٝإعٓ ٢ا٭عِ يًكدل ٚعسّ إمكاض ٙبايكدل َعٓا ٙايًػ ٟٛيتعسز
ٚد ٙٛؾهٌ اهلل تعاٍ ٚإ نإ َٔ ايكعب ايتؿهرل باّإ َٔ غرل قدل ؾهٌ
تهًٝـ ٜػتًعّ ايكدل.
-11

ايتعذ ٌٝبطًب ايٓك#ط ٜػ#تًعّ ايكدل اٜ ٚهَ ٕٛككٛزاّ عً ٢مٛ

-12

اختٝاض ايؿٗازٚ ٠ايكدل عً ٢سط ايكتٌ َٚػازض ٠ا٭ٌٖ ٚا٭سب١

ا ِّل ْل ِهَّلِل َو ْل ِهَّلِلد َو ِّل َو
ص ِهَّلِل ْل اِهَّلِل ُ ْل ِهَّلِلم َو ِّل َو َوإِهَّلِل َّنل َو ِهَّلِلؤ َو ْل ُلِهَّلِل َول َو َو
اـكٛم  ،قاٍ تعاٍط َو ْل
ِهَّلِل َو َو قُ ُمص(.)1
َٔ زل ٢قٝؼ ايكدل َٛنٛعاّ ٚقُ.ّ٫ٛ
-13

ؾك٘ ٚتأزٜب إٚ ٌَٓ٪سجِٗ عً ٢ايطاعات
ٖص ٙاٯَٓ ١ٜاغب ١يت

ٚبٝإ نطٚضتٗا ٚيعَٗٚا ٚأْٗا ايططٜل اٍ ضٓ ١اهلل.
ٚوتٌُ قاْ( ٕٛإٕ اهلل َع ايكابط ٗ )ٜٔأٚاْ٘ ٚظَاْ٘ ٚدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚاهلل عع ٚدٌ َع ايكابط ٜٔعٓس ايتًبؼ بايكدل.
ايجاْ ٗ :ٞساٍ إكٝبٚ ١إظٗاض إػًٌُ ايكدل ٚاٱغذلداع.
ايجايح :عٓس ايؿسٚ ٠ايطخا.٤
ايطابع  :بعس إْكها ٤تًبؼ امل بسأ باؿاٍ نُا ٗ َبشح إؿتل ٗ عًِ
ا٭ق ،ٍٛأ ٟبعس إْكهاَٛ ٤نٛع ايكدل ٚايتشً ٞب٘ ،ؾكشٝض إٔ ايكدل
ًَه ١عٓس إٚ ،َٔ٪يهٔ عٓسَا ٜػازضٖا آْاّ َا ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜٓعٍ عً٘ٝ
ايكًٛات ٚايطٓ ١نٜ ٞعٛز إٍ ساٍ ايكدل بإعتباضٖا زل ١ايكاؿٌَٔٚ ،
َكازٜل ٖص ٙايعٛز ٠أزا ٙ ٩يًك ٠٬اي ١َٝٛٝايٛادب.١
()1غٛض ٠ايطٛض .48
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اـاَؼ :إٕ اهلل عع ٚدٌ َع ايكابط ٗ ٜٔاؿٝا ٠ايسْٝا  ٗٚاٯخط.٠
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭خرل َٔ غرل إٔ ٜتعاضض َع ايٛد ٙٛا٭خطَٔ ٖٛٚ ،٣
عع ِٝؾهٌ اهلل ٚأْ٘ غبشاْ٘ إشا أعطٜ ٢عط ٞبا٭ٚؾٚ ٢ا٭مت

ص َو ُ
تعاٍط َو َو َوز ُه ْلم ِهَّلِل َو َو

ا ِهَّلِل ًال ص (.)1
َو َّنل ًال َو َو

 ،قاٍ

ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
لىله تعاىلط َو الَو َو قُ اُ اِهَّلِل ْل ُ ْلق َو ُ ِهَّلِلي َو
َّللا أَو ْل َو ٌر َو ْل
ء َو اَو ِهَّلِلك ْل الَو َو ْل ُع ُ َو ص اٯ.154 ١ٜ
أَو ْل َو ٌر
اإلعزاب واللغة
ايٛا :ٚسطف عطـ عًَ ٢ا تكسّْ :٫ ،اٖ ،١ٝتكٛيٛا :ؾعٌ َهاضع فعّٚ
ب :ٕٔ ،٬داض ٚفطٚض َتعًكإ بتلٚيٛاٜ ١ًْٚ ،كتٌ قً ١إٛق ٫ ٍٛقٌ
شلا َٔ اٱعطاب ٗ ،غب ٌٝاهلل  :داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝكتٌٚ ،إغِ اؾ٬ي١
َهاف إي.٘ٝ
أَٛات  :خدل ٕبتسأ قصٚف ٚتكسٜطِٖ ٙ

أَٛات  ،بٌ  :سطف إنطاب

ٚعطـ ،أسٝا : ٤خدل ٕبتسأ قصٚفٚ ،اؾًَُ ١عطٛؾ ١عً١ًْ ٢

(ِٖ

أَٛات).
ٚيهٔ :ايٛا ٚساٍ . ١ٜيهٔ  :سطف إغتسضاى  ٫عٌُ ي٘ ٭ْ٘ ٚقع بٌ
ًْتٌ.
 ٫تؿعطْ :٫ :ٕٚاؾ ،١ٝتؿعط :ٕٚؾعٌ َهاضع َطؾٛع ٚ ،ايٛا : ٚؾاعٌ.

يف سياق اآليات

بعس إٔ سجت اٯٜات ايػابك ١عً ٢ؾهط اهلل تعاٍ بايكٚ ٍٛايعٌُ ٚايتعاّ
()1غٛض ٠اٱْػإ .12
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ايكدل ٗ َطنات٘ ٚطاعت٘ تعاٍ ٚإدتٓاب َعكٝت٘ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ
َٛنٛع ٚسهِ ايؿٗازٚ ٠ايكتٌ ٗ غب ً٘ٝتعاٍ ٚاْ٘ يٝؼ خاضداّ َٔ ا٭َط
بايكدلٚ ،يٝه ٕٛططٜكاّ َٚاز ٠يًذٗاز ٚيٝؼ َٛنٛعاّ َػاٜطاّ ي٘ ؾٗ ٛزاخٌ
ؾ ٘ٝنككس ٚساٍ تًبؼ.
ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات اجملاٚض ٠عً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايػابكٚ ،١ؾٗٝا ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ آٚ( ١ٜيهٌ ٚدٗٚ ، )1( )١بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايتكٝس بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك ٠٬إَتجاٍ يٮٚاَط اٱشل،١ٝ
ٚنصا اؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل.
ايجاْ :١ٝدا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬باؿح عً ٢إػاضع ١يًدرلات ٚايتٓاؾؼ ؾٗٝا
 َٔٚأزلَ ٢كازٟم اـرل إػاضع ١إٍ غٛح اؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل.
ايجايج :١إخباض ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ سٝا ٠ايؿٗسا ٤عٓس اهلل َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ

ٗ اٯ ١ٜأعٙ٬طأَو ْل َو َو َو ُك ُل

َو ؤْل ِهَّلِل ِهَّلِل ُك ْلم َّن
َّللا ُ َو ِهَّلِل ًالع ص.

ايطابع :١إٕ بكا ٤ايؿٗسا ٤أسٝا ٗ ٤زاض اـًس َٔ عَُٛات َٚكازٜل خاُ١

َّللا َو َو ُك ِّل َو ْلي ٍةء َوق ِهَّلِلد ٌر ص.
اٯ ١ٜأعٙ٬ط ِهَّلِل َّن َّن َو

ايجاْ :ٞايكً ١بٌ آ َٔٚ( ١ٜسٝح خطدت) (ٖٚ ، )2ص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚف ٤ٞاٯ ١ٜأع ٙ٬خطاباّ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚبٛاغطت٘ ٭دٝاٍ إػًٌُ َٔ إػًٌُ  ٚإػًُات ْٝعاّ إٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
ايجاْ :١ٝسٝا ٠ايؿٗسا ٤عٓس اهلل سل ٚقسم.
ايجايج :١تطتب ايجٛاب عً ٢ؾعٌ ايكاؿات ٚخطٚز إ ٌَٓ٪يًذٗاز
()1اٯ.148 ١ٜ
()2اٯ.149 ١ٜ
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ٚيٝؼ ايؿٗازٚ ٠سسٖا ،قاٍ تعاٍ ط َو ِهَّلِل ْلذ َو َود ْل َو ِهَّلِل ْل أَوهْل ِهَّلِل َو ُ َو ِّل ُ ْلا ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو
َو َوق ِهَّلِل َود اِهَّلِل ْلقِهَّلِل َو ِهَّلِل ص (.)1
ايطابع : ١يع ّٚإَتجاٍ إػًٌُ يتش ٌٜٛاٍ

قبًٚ ،١ؼٌُ ا٭ش ٣بٗصا

اـكٛم ،ؾأقكَ ٢ا ٬ٜق ٘ٝاملغًِ ٗ غب ٌٝاهلل ٖ ٛايكتٌ ٗ ٖٛٚ ،سكٝكت٘
ايٓعِٝ
.
سٝا ٠أبس ١ٜعٓس اهلل عع ٚدٌٖ ،ا ٜعين ايهطاَٚ ١ايػعازٚ ٠اـًٛز ٗ
ايجايح  :ايكً ١بٌ آ َٔٚ ( ١ٜسٝح خطدت ؾٚ ٍٛدٗو ) (ٚ ،)2بٌ ٖصٙ
اٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا: ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا ٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬با٭َط يًُػًٌُ بإغتكباٍ ايبٝتٚ ،دا٤ت ٖصٙ
اٯ ١ٜبايٓٗ ٞعٔ ْعت ايص ٜٔقتًٛا ٗ غب ٌٝاهلل بأِْٗ أَٛات.
ايجاْٜ :١ٝؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ف ٤ٞايكطإٓ بتعً ِٝإػًٌُ أسهاّ ايؿطٜع١
ٚتؿل ِٖ بعامل ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ٙ
ِٖ
ٚتأزٟب
ايجايج :١بٝإ ٚقا ١ٜايؿٗسا َٔ ٤ايٓاؽ ٚشَِٗ ٚغدطٜتِٗ يعَُٛات قٛي٘

تعاٍ(ا ي ك

الا

كم

).

ايطابعْ َٔ :١عُ ١اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ إٔ ايؿٗسا َِٗٓ ٤أسٝا ٤عٓس
اهلل عع ٚدٌ.
اـاَػ :١ايٓٗ ٞعٔ ْعت ايؿٗسا ٤بأِْٗ أَٛات َٔ ْعِ اهلل عع ٚدٌ عً٢
إػًٌُ ٕا ؾ َٔ ٘ٝتٛنٝس ٕٓعي ١ايص ٟ ٟقتٌ ٗ غب ٌٝاهللٚ ،زع ٠ٛايٓاؽ
ٱنطاَ٘.
ايطابع :ايكً ١بٌ آ( ١ٜنُا أضغًٓا) (ٚ ، )3بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭َ َٔ :ٍٚعامل ٚخكا٥ل ضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ْ ٌٝايصٜ ٜٔكتً ٕٛؼت يٛا ٘٥اـًٛز ٗ ايٓع.ِٝ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ . 121
()2اٯ.150 ١ٜ
()3اٯ.151 ١ٜ
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ايجاْ :١ٝايٓٗ ٞايٛاضز ٗ ٖص ٙاٯ َٔ ١ٜاٯٜات اييت دا ٤بٗا ايٓيب قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل.
ايجايج :١نُا إٔ ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل تعنٚ ١ٝتطٗرل ،ف إ ٕ زخ ٍٛاٱغّ٬
ٚايتكٝس بايٛظا٥ـ ايعباز ١ٜتعنٚ ١ٝلاٚ ،٠ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ
ْ ًِٗٝإطاتب ايعاي ١ٝبإتباع ايٓيب قِز قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
عً ٢إػًٌُ ب
ٚغًِ.
ايطابع َٔ :١اؿهُ ١ايك ٍٛباؿٝاٚ ٠ايػعاز ٠ا٭بسٜ ٕٔ ١ٜكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل،
ٕا ٗ ٖصا ايك َٔ ٍٛإق٬ح ايًػإٚ ،تٗصٜب ايٓؿؼٚ ،ايتؿك٘ ٗ ايس.ٜٔ
اـاَػٖ : ١ا عًُ٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

يًُػًٌُ

ايذلغٝب بايؿٗازٚ ٠ايكتٌ ٗ ؽب ٌٝاهلل.
ايػازغ : ١مل ٜهٔ ايٓاؽ ٜعًُ ٕٛإٔ ايصٜ ٟكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل ىتًـ عٔ
غرل َٔ ٙايكتٌٚ ٣ا٭َٛات بأْ٘ س ٞعٓس اهلل  ،ؾذا ٤ايكطإٓ باٱخباض عٔ
سٝا ٠ايؿٗٝس يته ٕٛي٘ َٓعيٚ ١ؾإٔ عع ِٝبٌ ايٓاؽ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،بؿاض٠
ؾؿاعت٘ يص.ٜ٘ٚ
فشنطٚ ، )1( )ْٞٚبٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
اـاَؼ :ايكً ١بٌ آ ( ١ٜا
ا٭ٜ :ٍٚتهُٔ ايك ٍٛبإٔ ايؿٗسا ٤أسٝا ٤شنطاّ هلل عع ٚدٌ

ا َو َّن اَّن ِهَّلِلذ َو قُ ِهَّلِل ُ
تعاٍط َو الَو َو ْل َو

 ،قاٍ

َّللا أَو ْل َو ًال َو ْل أَو ْل َو ٌرء ِهَّلِل ْلل َود َو ِّل ِهَّلِل ْلمص(.)2
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ِهَّلِلي َو

ايجاْ :١ٝشنط اهلل عع ٚدٌ َكسَٚ ١ططٜل يًطنا بايكتٌ ٗ غب ً٘ٝغبشاْ٘.
ايجايج َٔ :١شنط اهلل عع ٚدٌ ايتكٝس با٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاييت أْعشلا ٗ
ايكطإٓ.
فشنط )ْٞٚبا٭َط بصنط اهلل
ايطابع :١بٝإ َٓعي ١ايؿٗسا ،٤ؾذا٤ت آ ( ١ٜا
ٚؾهطٚ ،ٙتتذً ٢أبٗٚ ٢أقسم َعاْ ٞايصنط ٚايؿهط بايكتٌ ٗ غب.ً٘ٝ
()1اٯ.152 ١ٜ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .169
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اـاَػٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ ايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ بإٔ َِٓٗ ؾٗسا ٤قتًٛا
ٗ غب ٌٝاهلل.
ايػازؽ  :ايكً ١بٌ اٯ ١ٜايػابك ١آ١ٜ

ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل

ْلا َو ِهَّلِلع ُل

صيَو ِهَّلِل ص(ٚ ،)1بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ص ْل ِهَّلِل َو ا َّن
ِهَّلِل ا َّن
ا٭ :ٍٚايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل أزل ٢زضدات ايكدل.
اص (َٔ ،)2
ايجاْ :١ٝبٝإ َكسام يكٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخطٚز إػًٌُ يًذٗاز.
ايجاْ :ٞإغتؿٗاز عسز َٔ إػًٌُ ٗ غٛح املعاضى ٚخاضدٗا ٗ غبٌٝ
اهلل.
ايجايحٚ :قـ إػًٌُ يًص ٜٔقتًٛا ٗ غب ٌٝاهلل بأِْٗ أسٝا. ٤
ايطابع  :تًَُٓ ١ٝه ١سب ايتهش ١ٝزؾاعا عٔ بٝه ١اٱغ. ّ٬
اـاَؼ  :تٛاضخ إػًٌُ ٱنطاّ ايصٜ ٜٔكتً ٗ ٕٛغب ٌٝاهلل ٚ ،إٕ بعس
ظَإ َػازضتِٗ ا٭ضض  َٔ ٚ ٙٚ ،ضؾشات سٝاتِٗ عٓس اهلل بإٔ ٜهْٛٛا
سانط ٜٔبأزلاٚ ِٗ٥تؿاَْ ٗ ِٗٝطنا ٠اهلل ٗ ايٛز زإ ٚايٛاقع ايَٞٛٝ
ٍٕػًٌُ .
ايجايج :١زع ٠ٛإػًٌُ يًكدل ٚؼٌُ ا٭ش ٣بؿكس ا٭سب ٗ ١غٛح ايكتاٍ.
ايطابع :١إغتعاْ ١إ ٌَٓ٪بايكدل عٓس ايتٛد٘ إٍ َٝسإ إعطنٚ ،١أثٓا٤
ايكتاٍ.

َّللا َو َوع
اـاَػ :١دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜأع ٙ٬باٱخباض ٚايٛعس ايهط ِٜب #ط ِهَّلِل َّن َّن َو
عًٚ َٔ ٞد: ٙٛ
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص ٚ ،اٯ ١ٜقٌ ايبشح َٔ ايؿٛاٖس ٙ
ا َّن

()1اٯ.153 ١ٜ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ا٭ : ٍٚايؿٗاز ٗ ٠غب ٌٝاهلل أضقَ ٢طاتب ايكدلٚ ،اهلل عع ٚدٌ َع
ايؿٗسا.٤
ايجاْ :ٞإنطاّ ايؿٗسا ٤بإٔ دعًِٗ اهلل أسٝا ٤عٓس.ٙ
ايجايح ٖ :سا ١ٜإػًٌُ إٍ عسّ ايكَٛ ٍٛت ايؿٗساْٚ ،٤ؿ ٞظٔ َٛتِٗ
َٔ ايٛدٛز ايصٖينٚ ،ايسع ٠ٛإٍ تكٛض اؿٝا ٠ا٭بس ٗ ١ٜعامل اٯخط.٠
ايطابع :تطغٝب إػًٌُ بايكدل ٚؼٌُ ا٭ش ٗ ٣دٓب اهلل.
ايػازغ :١إؼاز اٯٜتٌ ٗ يػ ١اـطاب ،بكط ١ٜٓإبتساٖ ٤صا اٱؼاز بإضاز٠
إعٓ ٢ا٭عِ ٗ ايٓٗٚ ،ٞسلٛي٘ يًٓاؽ ْٝعاّ.

ايؿعب ١ايجاْ :١ٝايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي ١ٝط َو اَو َول ْل ُ َو َّنل ُك ْلم ِهَّلِل َو ْلي ٍةء ِهَّلِل ْل
ف َو ْلا ُ ِهَّلِلاص(ٚ ،)1ؾٗٝا َػا: ٌ٥
ْلا َو ْل ِهَّلِل
ا٭ : ٍٚإؼاز قٝػ ١اـطاب ٗ اٯٜتٌٚ ،تٛدٗٗا إٍ إػًٌُ.
ايجاْ : ١ٝدا٤ت اٯ ١ٜقبٌ ايػابك ١بكٝػ ١ا٭َطٚ ،دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١بًػ١
ايٓٗ ،ٞأَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾذا٤ت بكٝػ ١اؾًُ ١اـدلٚ ،١ٜدا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبًػ١

ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر صَ ،ع إؼاز إٛنٛع.
ايـضطط اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو

ايجايج : ١تعسز َكازٜل ايب ٤٬عً ٢إػًٌَُٛٚ ،اقً ١ايهؿاض ايتعسٟ
عً ٢اؿطَات.
ايطابع : ١تهُٔ اٯٜتٌ َٛنٛع ايؿٗازٚ ٠ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل يكٛي٘ تعاٍ

ا ص.
ٗ اٯ ١ٜايتاي١ٝط َو َول ْلق ٍة
ص ِهَّلِل ْل ألَو ْل َو ِهَّلِل َو ألَولفُ ِهَّلِل

اـاَػ :١أختتُت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبا٭َط إٍ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بايبؿط ٣يًكابط َِٗٓٚ ٜٔايصٜ ٜٔكتً ٗ ٕٛغب ٌٝاهللٚ ،إضاز ٠إعٓ٢
ا٭عِ ٕٛنٛع ايبؿاض ٠يٝؿٌُ اؿٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط.٠

()1اٯ.155 ١ٜ
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ايجاْ :ٞايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜايص ٜٔإشا أقابتِٗ)(ٚ ،)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٜ :ٍٚؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ زع ٠ٛإػًٌُ يًكدل عٓس ؾكس بعض
ا٭سب ١بايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل.
ايجاْ :١ٝتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بتعاٖس إػًٌُ ٗ فتُعاتِٗ بايًذ ٤ٛإٍ
اٱغذلداع عٓس إكٝب.١
ايجايج : ١اٱغذلداع ع ٕٛيًُػًٌُ ٗ عسّ ْعت ايؿٗسا ٤بأِْٗ أّٚات ٕا
ؾ َٔ ٘ٝاٱقطاض بإعاز.
ايطابع : ١إخباض ٖص ٙاٯ ١ٜباؿٝا ٠ا٭بس ١ٜيًؿٗساَٛ ٤اغا ٠زلا ١ٜٚنطّ١
يًُػًٌُ.
اـاَػ : ١زع ٠ٛإػًٌُ يطدا ٤ايجٛاب بايكدل ٚاٱغذلداع.
ايػازغ :١إغذلداع إػًٌُ عٓس إكٝبَ ١كسَ ١يًتػً ِٝعٝا ٠ايؿٗسا٤
ا٭بس.١ٜ
ايكٌ بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜأٚي٦و عً ِٗٝايكًٛات ) (ٚ ،)2ؾٗٝا
٠
ايجايج:١
َػا:ٌ٥
ا٭ٖ :ٍٚسا ١ٜإػًٌُ إٍ غبٌ ايجٓاٚ ٤ايجٛاب.
ايجاْ :١ٝإدتٓاب إػًٌُ ْعت ايؿٗسا ٤بأِْٗ أَٛات.
ايجايجٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ تػؿ ٞايطٓ ١اٱشل ١ٝيٮسٝاٚ ٤ايؿٗسأَ ٤

ا ص(، )3
إػًٌَُ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل ق ٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
إش ٜػذلدع إػًُ ٕٛعٓس َكٝب ١ايكتٌ ٚؾكس ايؿٗسا.٤
ايطابعْ :١عت ايصٜ ٜٔكتً ٗ ٕٛغب ٌٝبأِْٗ أسٝاٚ َٔ ٤د ٙٛاشلسا.١ٜ
()1اٯ.156 ١ٜ
()2اٯ.157 ١ٜ
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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اـاَػ :١ايذلغٝب باؾٗازٚ ،تًك ٞاؾطاسات ٚايتًـ ٚاـػاض ٠بايكدل
ٚاٱغذلداع طُعاّ با٭دط ٚايجٛاب.

إعجاس اآلية
ٗ اٯ ١ٜتؿطٜع يكاعس ٠نٚ ١َٝ٬أخ٬ق ١ٝأغاغَ ٗ ١ٝػرل ٠اٱغْٚ ّ٬عاَ٘
ايعكا#٥س ٟنتب اهلل عع ٚدٌ شلا اـًٛز ٚاٱعتباض ٚإٛنٛع ٗ ١ٝاؿٝا٠
اي ١َٝٛٝيًُػًٌُ ٚقاضت ضعباّ ٚؾععاّ ٜكصف ٗ قًٛب ايهاؾطٚ ٜٔا٭عسا.٤
يكس دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اٍْٗ ٞعٔ ق ٍٛككٛم َع أْ٘ ظاٖط يًشٛاؽ
يتٛنٝس قاْ ٕٛسٝا ٠ايؿٗسا ٤ا٭بسَ ١ٜكاّ سػٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ َٔ ٖٛٚ
ايؿٛاٖس عً ٢إٔ سذَٚ ١عذع ٠ايٓيب قُس م ٍ اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
عكً.١ٝ
ٜٚتعًل َٛنٛع اٯ ١ٜباؿٝا ٠ايسْٝا ٚعامل ايدلظر َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚعذلف إػًُ ٕٛبإٔ اهلل

عع ٚدٌ ٜٓؿط ايٓاؽ ْٝعاّ ّٜٛ

ف َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو الَو ُه ْلم َو ْل َوز ُل َو ص (.)1
ايكٝاَٚ ،١إٔ ايؿٗسا َٔ ٤ايصٜٔطالَّن َو ْل ٌر

ايجاْ : ٞتػً ِٝإػًٌُ بإٔ ايؿٗسا ٤عً ٢اؿل ٚاشلسٚ ،٣إِْٗ إختاضٚا
ايؿٓاَ ٗ ٤طنا ٠اهلل.
ايجايح  :قٝس (ٚيهٔ  ٫تؿعط ، )ٕٚايص ٟأختتُت ب٘ اٯ ١ٜايهطّ.١

َّللا ْل َو َو
ايطابع  :دا٤ت اٯٜات بايبؿاض ٠باؾٓ ١يًؿٗسا ،٤قاٍ تعاٍط ِهَّلِل َّن َّن َو
َّللا َو َو ْلق ُ ُ َو
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ا ُ ْلم َو أَو ْل َو اَو ُ ْلم ِهَّلِلؤ َو َّن اَو ُ ْلم ْلا َو َّنل َو ُ َوق ِهَّلِل ُ َو ِهَّلِلي َو
ِهَّلِل ْل ْلا ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو أَولفُ َو
َو ُ ْلق َو ُ َو ص(ٚ ، )2دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع (ٕٔ ٜكتٌ ) ٚ ،ؾ ٘ٝتٗ ١٦ٝ٭شٖإ
إػًٌُ ٕعاضى اٱغ ّ٬ايكازَٚ ،١أِْٗ ٜكسَ ٕٛايؿٗساٚ ،٤إٔ ايٓيب قُس ّا
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .170
()2غٛض ٠ايتٛب.111 ١
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قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ضغ َٔ ٍٛعٓس اهلل  ٫ٚىطز يًكتاٍ أٜ ٚطغٌ

ايػطاٜا إ ٫بٛسٚ ٞأَط َٔ عٓس اهلل يعَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط َو َو َو ْلل ِهَّلِل ُق َو ْل
ي ُ َو ص (.)1
ْلا َو َو * ِهَّلِل ْل ُه َو ِهَّلِلالَّن َو ْل ٌر
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٲخباض بإٔ َٔ إػًٌُ َٔ ٜتعطض يًكتٌ ٗ غبٌٝ
اهلل  ٖٛٚيًؿطف ععٚ ،ِٝإْتكاٍ نط ِٜإٍ سٝا ٠أبس١ٜ

ك أ لا ي هذ آل آ
ا دء
(  ،) 2ع ق
اق آ

(

أ ء )،
م أل د

د هذ ا فظ ي
لد َّللا.

اآلية سالح
خًكت اٯ ١ٜخكا٥ل ٚقُٝاّ َٚؿاٖ ِٝيًؿٗاز ٠مل تهٔ َعطٚؾ ١بٌ ا٭َِ
ٚأقبشت َٓٗاداّ يًُػًٌُ ٗ ايػعٚات ٚايؿتٛسات ٚضاؾكتِٗ ٗ دعَٔ ٤
سٝاتِٗ ايٚ ١َٝٛٝاؾٗاز١ٜ

إٍ َٜٓٛا ٖصا ؾهاْت غ٬ساّ ٗ نٌ َعطن١

َٛٚاغٝاّ نطّاّ يهٌ َٔ ٜؿكس سبٝب٘ ٗ غٛح إعاضىٚ ،

ٖ ٞع ٕٛعً٢

َٛادٗ ١ايعس.ٚ
ٜتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚوصض إػًٌُ َٔ قْٚ ٍٛعت ككٛم ،يٝهٕٛ
ٖصا ايٓٗ ٞعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإق٬ح ايًػإ ٗ باب اؾٗاز.
ايجاْ : ٞبٝإ إا٥ع ٚايتؿطٜـ اـام ٍيصٜ ٜٔكتً ٗ ٕٛغب ٌٝاهلل ،ؾِٗ
ٜػازض ٕٚإٍ ايطؾٝل ا٭عًٚ ٢يهٔ شنطِٖ ٜتذسز عً٢

م ٛخام َٔ

اٱنطاّ.
ايجايح  :ايذلغٝب بايسؾاع عٔ بٝه ١اٱغ.ّ٬
ايطابع  :ططز ايهآب ١عٔ ْؿٛؽ إٚ ٌَٓ٪ؽؿٝـ ٚطأ ٠ؾكس ا٭سب ١ايصٜٔ
()1غٛض ٠ايٓذِ.4-3
()2أْعط غٛض ٠آٍ عُطإ .169

َعامل اٱّإ  /ز165 ########################################################################### 26
ٜكتً ٗ ٕٛغب ٌٝاهلل.
اـاَؼ  :اٯ ١ٜبطظر ز ٕٚايٝأؽ ٚاٍقٓٛطٚ ،إغت ٤٬ٝاؿعٕ عً ٢ايٓؿٛؽ.
ايػازؽ  :زع ٠ٛيًُػًٌُ يًذٗاز ٚعسّ خؿ ١ٝإٛت ستٜٗٓ ٢عّ ايهؿاض

أَاَِٗ ،قاٍ تعاٍ طاِهَّلِل َو ْلق َو َوع َو َو ًال ِهَّلِل ْل اَّن ِهَّلِلذ َو َوك َوف ُ
َو ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص(.)1

أَو ْل َو ْلك ِهَّلِل َو ُ ْلم َو َو ْلل َوق ِهَّلِل ُ

ايػابع ٖ :ص ٙاٯَ ١ٜكسَ ١يٲغذلداع عٓس إكٝب ١ايٛاضز بعس آٜتٌ بكٛي٘

ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر َوق ا ُ
تعاٍ ط اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو

ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو

ص(، )2

ٚإكٝب ١أعِ ٚتتعًل بايكتٌ ٚإٛت َٚا ٜتعطض ي٘ اٱْػإ َٔ ا٭ش٣
ٚايب.٤٬
ٚدا ٤ايٓٗ ٗ ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع يٝه ٕٛإػًُ ٕٛأََ ١تشسٚ ٠عً٢
زضد ١عاي ٗ ١ٝايتؿك٘ ٗ ايس ،ٜٔتهطّ ايؿٗسا ٫ٚ ٤تًتؿت إٍ إغتدؿاف
ٚسلات ١ا٭عسا.٤

أسباب النشول
ْعيت اٯ ٗ ١ٜقتً ٢بسض ٚنإ قس قتٌ ٦َٜٛص َٔ إػًٌُأضبع ١عؿط ضدّ٬

غت َٔ ١إٗادطٚ ،ٜٔمثاْ َٔ ١ٝا٭ْكاض ،ؾاشا قتٌ#

ٚاسس َٔ إػًٌُ

ٜكٛيَ :ٕٛات ؾ ،ٕ٬ؾاْعٍ اهلل تعاٍ ٖص ٙاٯ ٖٛٚ ١ٜإط ٟٚعٔ إبٔ عباؽ.
ٚٚضز عٔ ايبًد"ٞإ إؿطنٌ ٜكٛي :ٕٛإٕ أقشاب قُس ٜكتًْ ٕٛؿٛغِٗ
ٗ اؿطٚب بػرل غبب ثِ ّٛت ٕٛؾٝصٖب ٕٛؾاعًُِٗ اهلل إ يٝؼ ا٭َط عً٢
َا قايٛا".
َٚع إ ايك ٍٛا٭ ٖٛ ٍٚا٭قطب بًشاظ دٗ ١ايكسٚض ٭ٕ إبٔ عباؽ َٔ
ايكشابَٓٚ ١اغب ١اؿسٜح ٚتًك ٘ٝبايكب ، ٍٛؾَ ٬اْع َٔ إدتُاع ايػببٌ
()1أْعط اؾع ٤ايػبعٌ َٔ ٖصا ايتؿػرل ايص ٟدا ٤خاقاّ بتؿػرل ٖص ٙاٯ.١ٜ
()2اٯ.156 ١ٜ
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ٚٚضٚز ْعِ اٯ ١ٜبكٝػ ١إداطب ّهٔ ًٓ٘ عً ٢ايتعسز ٚايذلنٝب َا زاّ
إٛنٛع ٚاسساّ،

ٚقس إغتدـ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ بإػًٌُ يتشٌٜٛ

ا َو َو الَّن ُه ْلم َو ْل قِهَّلِل ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم اَّن ِهَّلِلي َوك ُل
ا َو قُ ُ ا ُّج
ايكبً١ط َو
ا َوف َو ُء ِهَّلِل ْل ا َّنل ِهَّلِل

َو َو ْل َو ص،

ٌٕ يعؿكِٗ ايؿٗاز ٚ ،٠تدلظ ٖٓا
ؾُٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛإٔ ٜتٛدٗٛا بايً ّٛيًُؼ
ؾًػؿٚ ١شخا٥ط َبشح (غٝام اٯٜات) ٚتٛظٝؿ٘ ٗ ؼكٝل أغباب ايٓع ٍٚؾكس

تهُٓ##ت اٯ ١ٜايػ##ابك ١اـطاب ايتؿطٜؿ ٞط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل

صٖٚ ،صٙ

اٯَ ١ٜعطٛؾ ١عًٗٝا ا٭َط ايصٜٓ ٟؿ ٞايتعاضض بٌ ايكدل ٚايؿٗاز.٠

هفهىم اآلية

أعًَ ٢طاتب ايكدل ٖٚ ٛقٛع ايكتٌ عً ٢اٱْػإ  ٖٛٚعً ٢أقػاّ عػب
ايٓٚ ١ٝاٱضاز ٠أ ٚايهٝؿ ١ٝأ ٚبًشاظ ايػاٚ ، ١ٜتاض ٠وكٌ باٱقساّ عً٢
َكسَات٘ َٚا وتٌُ إٔ ٜٓذِ عٓ٘ ايكتٌ ٚتاضٜ ٠أت ٞعطناّ أ َٔ ٚغرل إختٝاض
ٚإغتعساز ٚ ،ايكتٌ تاضٜ ٠ه ٗ ٕٛغٛح إعاضى
ٚعػب ايػا ١ٜقس وكٌ ايكتٌ زؾاعاّ عٔ ايٓؿؼ

ٚأخط ٣بايػٝـ قدلاّ،
أ ٚإاٍ أ ٚايعطض أٚ

ْتٝذ ١يًتعسٚ ٟإٜصا ٤اٯخطٚ ،ٜٔأخط ٣بػبب ظًِ ايعإٌ ٖٚذ ّٛا٭عسا٤
يًتعسز ٚايتٓاٗ بٌ غا ١ٜايكاتٌ ٚإكتَٚ ،ٍٛطٜ ٠ه ٕٛايكتٌ ٗ غٝبٌ اهلل
 ٖٛٚأؾطف أْٛاع ايكتٌ إش ٜهتب زٚاّ اؿٝا ٠يًؿٗٝس.
ٚاٯ  ١ٜتطغٝب ٗ ايؿٗاز ٗ ٠غب ٌٝاهلل ٚ ،سح عً ٢ا٭قساّ إٍ غٛح
ايكتاٍ زؾاعاّ عٔ اٱغٚ ،ّ٬ؾٗٝا َٓع َٔ ايؿو ٗ َكرل ايؿٗٝسيته ٕٛاٯ١ٜ
ٗ َؿَٗٗٛا عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ : ٍٚاٯ ١ٜدٛاب ٚضز عً ٢ايؿبٗات اييت ٜجرلٖا إٓاؾكٕٛ

ٚأعسا٤

ايس.ٜٔ
غًٌُ يًؿبٗات ٚسادع زٕٚ
ايجاْ : ٞاٯ ١ٜسكاْ ١ز ٕٚإغتُاع امل
اـٛف.
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ايجايح  :تبعح اٯْ ٗ ١ٜؿٛؽ إ ٌَٓ٪ايؿٛم اٍ يكا ٤اهلل غبشاْ٘.
ايطابع  :تبٌ اٯ ١ٜعع ِٝقسضت٘ ٚغًطاْ٘ ٚبسٜع خًك٘ ٚتٛايْ ٞعُ٘ ،ؾٗٛ
غبشاْ٘ ٚاٖب اؿٝاٜ ٚ ٠تؿهٌ يُٓٝض اـًٛز ٕٔ إختاض خطّ َا بكَٔ ٞ
سٝات٘ زؾاعاّ عٔ اؿل ٚثباتاّ عً ٢اٱغ.ّ٬
ٚظاٖط اـطاب ٗ اٯ ١ٜأْ٘ َٛد٘ إٍ إػًٌُ عػب غٝام اٯٜات
ٚيػت٘ ٗ اٯ ١ٜايػابكٚ ١ايتايٚ ،١ٝيهٓ٘ ٗ َؿٗ َ٘ٛإغهات يًهاؾطٚ ٜٔتٛبٝذ
شلِ ٚإغكاط ٕا ٗ أٜسُٚ ، ِٜٗٮ اٯ ١ٜقًٛبِٗ بايطعب ٱزضانِٗ َا تبعج٘ٗ
ْؿٛؽ إػًٌُ َٔ ايععّٚ ١إضاز ٠ايكتاٍ ٗ غب ٌٝاهلل ،يٌٓٝإسس ٣اؿػٌٓٝ
أَا ايٓكط ٚأَا ايؿٗاز.٠
َ َٔٚؿاٖ ِٝاـطاب ٗ اٯ ١ٜسح إػًٌُ عً ٢ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل
ٚعسّ اـٛف َٔ ايؿُات ،١أ ٟإ تكسٜطٖا بٗصا إعٓ ٫ : ٢ؽاؾٛا َٔ ايكتٌ
ٗ غب ٌٝاهلل ٭ْهِ غته ْٕٛٛأسٝا ٤إٍ ا٭بس.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾِ

ع ( ٫تكٛيٛا ) أ ٟأْٗا َٛدٗ ١يًُػًٌُ

ٚغرلِٖ ،نُا دا ٤يؿغ أَٛات بكٝػ ١اؾُعٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛإٍ عسّ ايؿعع َٔ
نجط ٠عسز قتً ٢إػًٌُ ٚإٔ اهلل غبشاْ٘ ٖ ٛايهط.ِٜ
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛنٝس عامل ايدلظر ٚإٔ ايؿٗسا ٤أسٝا ٤ؾ.٘ٝ
ايجاْ :١ٝإنطاّ ايؿٗسا ٤بٌ أًٖٚ ِٗٝش ِٜٗٚعٓس إؿاضق ١إٍ ايطؾٝل ا٭عً.٢
ايجايج :١ايتدؿٝـ عٔ ش ٟٚايؿٗٝسَٛٚ ،اغاتِٗ ٚزعٛتِٗ يًكدل ٚايطنا
بأَط اهلل.
ايطابعْ :١كط ٠اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإنطاّ
أقشاب٘ ٚأتباع٘ ايصٜ ٜٔكتً ٗ ٕٛإعاضى َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٕ قتٌ ايؿٗساٚ ٤ظٖل أضٚاسِٗ ٗ غب ٌٝاهلل.
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ايجاْ :ٞاٱخباض عٔ سٝاتِٗ.
ايجايحْ :ؿ ٞإٛت ٚايعسّ عِٓٗ.
ايطابع  :بعح ايػٝغ ٗ قًٛب أعسا ٤اٱغّ٬

 ،قاٍ تعاٍ طقُ ْل ُ ُ

ِهَّلِل َوغ ْل ظِهَّلِل ُك ْلمص(.)1
اـاَػ :١إعاْْٚ ١كط ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بعٜاز ٠إّإ
إػًٌَُٓٚ ،ع ايؿتٓٚ ١زبٞب ايؿو عك ٍٛايكتٌ بٌ إ. ٌَٓ٪
ايػازغ :١يكس ٖادط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إٍ إس١ٜٓ

إٓٛضٖ ٠طباّ َٔ عصاب ٚبطـ قطٜـ ،ؾعسؿت دٛٝف ٖا قٛب إس١ٜٓ
ٚأضازٚا إغت٦كاٍ إػًٌُ ،ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜؼطٜهاّ يًُػًٌُ عً٢
ايكتٌٚٚ ،قا َٔ ١ٜايٝأؽ ٚإغت ٤٬ٝاؿعٕ عً ٢ايٓؿٛؽ عٓس سك ٍٛايكتٌ
بٌ إػًٌُ.
ايػابع :١تتهُٔ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا ايتبا ٜٔبٌ قتٌ إػًٌُ ٚقتً ٢ايهؿاض
ؾإشا نإ قتً ٢إ ٌَٓ٪أسٝا ٤عٓس اهلل ،ؾإٕ ايهؿاض ٗ ايعصاب ا٭ي.ِٝ
ايجآَ :١زع ٠ٛإػًٌُ يًتػًٚ ِٝايتكسٜل بايػٝب.

اآلية لطف

تتهُٔ ٖص ٙاٯ ْٞٗ ١ٜإػًٌُ عٔ ق ٍٛككٛم ْ ٖٛٚعت ايؿٗسا٤
با٭َٛاتٖٚ ،صا ايٓٗ ٞيطـ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ تأزٜب يًُػًٌُ ٚإػًُات.
ايجاَْ :ٞعطؾ ١إػًٌُ ٕٓعي ١ايؿٗسا ٤عٓس اهلل.
ايجايح :يع ّٚإنطاّ ايؿٗسا ٤ايص ٜٔقتًٛا ٗ غب ٌٝاهللٖٚ ،صا اٱنطاّ

ؾاٖس عً ٢سػٔ َٓعيتِٗ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
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ايطابع :بعح ايػهْ ٗ ١ٓٝؿؼ اجملاٖس بأْ٘ ئ ىػط ؾ٦ٝاّ عٓس اـطٚز
يٌزؾاع ٚاٍقتاٍ .
اـاَؼَٛ :اغا ٠ش ٟٚايؿٗٝس.
ايػازؽ :ططز ايػأّ ٚايهذط ٚايٝأؽ عٔ ْؿٛؽ إػًٌُ ٚإػًُات.
ايػابع  :زع ٠ٛايٓاؽ يٲغ ّ٬عػٔ ايعاقب ١اييت ًٜكاٖا ايؿٗسأَٚ ،٤
إعطٚف ٗ ايؿط ٜع ١دٛاظ يبؼ ايطداٍ يًشطٜط ٗ َٝسإ ايكتاٍ يٝبسٚ
إػًُ ٗ ٕٛساٍ غَٓٓٚ ٢سٚسٚ ،١ؾ ٘ٝتطغٝب يٌ ْاؽ بسخ ٍٛاٱغ،ّ٬
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبايذلغٝب ايعاّ ٚاـام ،أَا ايعاّ ؾٗ ٛزخ ٍٛاٱغّ٬
يعع ِٝؾهٌ اهلل عً ٢إػًٌُٚ ،أَا اـام ؾْٗ ٛعُ ١اهلل عع ٚدٌ عً٢
ايؿٗٛز بعس َػازض ٠ايسْٝا.

إفاضات اآلية

تتػؿَٓ ٢اؾع ٖص ٙاٯ ١ٜا٭سٝاٚ ٤ا٭َٛات َٔ إػًٌُ ،بإٔ تكًض
ا٭سٝا ٤يصنط ايؿٗساَ ٤ا ٪ٜنس إنطاّ اهلل عع ٚدٌ شلِٚ ،ايصٜ ٟسٍ ٗ
َؿٗ َ٘ٛعً ٢اٱقطاض بايعامل اٯخط ٚاؿٝا ٠ا٭بسٚ ،١ٜنإٔ اٯ ١ٜتكػِ ايٓاؽ
إٍ قػٌُ بعس إٛت :
ا٭ :ٍٚا٭ َٛات ايص ٜٔؾاضقٛا اؿٝا.٠
ايجاْ :ٞايؿٗسا ٤ايص ٜٔؾاضقٛا ايسْٝا بأدػازِٖ ،يٓٝتكًٛا إٍ سٝا ٠نطّ١

اُ
ا َو ْل َو ْل ِهَّلِل ي َول ْلف َو
خاي َٔ ١ٝاٱَتشإ ٚاٱبت ، ٤٬قاٍ تعاٍ ط َو ِهَّلِل ْل ا َّنل ِهَّلِل
َّللاص (.)1
ض ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ْل ِهَّلِل َوغ َوء َو ْل َو
ٚتسع ٛاٯ ١ٜإػًٌُ ٚايٓاؽ ناؾ ١يكب ٍٛاؿكا٥ل ٚإٛدٛزات ايػٝب١ٝ
 ٖٛٚايصٜ ٟػُ ٢بايك ٠ٛايٓعطَ ٗ ١ٜكابٌ ايك ٠ٛايعًُ ٖٞٚ ١ٝقابً ١ٝايتكطف
()1غٛض ٠ايبكط.207 ٠
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خدل اٯ ١ٜعٔ داْب َٔ عامل ايػٝب
إازٚ ٟايؿعٌ ٚايتأثرل ؾُٝا سٛشلا ،ؾت
يصا أختتُت بكٛي٘ تعاٍ ط َو اَو ِهَّلِلك ْل الَو َو ْل ُع ُ َو ص  ،يتذعٌ قٛض سٝا ٠ايؿٗسا٤
سانط ٗ ٠ايٛدٛز ايصٖين .
ِٖ با٭َٛات يتجبٝت ٖصٙ
ٜٚأت ٞتهطاض تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯٚ ١ٜايتٓع ٙعٕ  ٚقـ
ايكٛض ٚدعًٗا دع َٔ ٤ايٛاقع اي َٞٛٝيًُػًٌُ ،ؾُٔ أغطاض ايكطإٓ
تكطٜب ايبعٝسٚ ،دعٌ أغطاض َٔ ايػٝب سانطٚ ،٠إيباؽ إسضنات اٍعلي١ٝ
يباؽ احملػٛغات.
َٓ َٔٚاؾع اٯ ١ٜايهطّ ١زؾع ؾطٚض ا٭ضٚاح ايعًُا

ْٚ ،١ٝايهسٚضات

إٛسؿٚ ،١ا٭غٚ ٢اؿعٕ عً ٢ؾكس ا٭سبَٝ ٗ ١از ٜٔايكتأٍَ ٖٛٚ ،

ا ص( ،)1بُٓٝا ٜعٝـ
خكا٥ل إػًٌُ ن ِْٗٛط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايهؿاض ٗ سػطٚ ٠خٝب ١يؿكس قٓازٜسِٖ ٚضدا٫تِٗ ٗ ايكتاٍٖٚ ،ص ٙاٯ١ٜ
َكسَ ١يتجبٝت أضنإ ايسٚي ١اٱغ،١َٝ٬

ٚإدتٓاب ايٓاؽ ايتعس ٟعً٢

سطَاتٗا .
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ تؿه ٌٝإػًٌُ بإظاس ١اؿذب عٔ أبكاضِٖ،
ٚإظاي ١ايػُٚ ١اؿعٕ عٔ قسٚضِٖ باٱخباض عٔ

ايٓع ٚ ِٝإكاّ ايهطِٜ

يًؿٗسا ٤عٓس َِٓٗ غبشاْ٘.

الصلة بني أول وآخز اآلية

بسأت اٯ ١ٜب( )٫ايٓاٖٜٚ ،١ٝتكـ َٛنٛع ايٓٗ ٞبأَٛض:
ا٭ :ٍٚإْ٘ دًَٚ ٞبٌٚ ،يٝؼ ؾ ٘ٝإْاٍ ٚتطزٜس.
ايجاْ :ٞسل ٍٛإػًٌُ ٚإػًُات بايٓٗ ٞايٛاضز ٗ اٯ.١ٜ
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ايجايح  :تعًل ايَٓٗٛ ٞنٛع ؾ ٘ٝإنطاّ ايؿٗسا ٤خاقٚ ١إػًٌُ
ٚإػًُات عاَ.١
ؾُٔ اٱعذاظ ٗ ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬إٔ ٜأت ٞايَٓٗ ٞا ٜتهُٔ ايجٓا ٤عً٢
إػًِٚ ٜٔإضاز ٠اـرل ٚايٓؿع ٭دٝاشلِ إتعاقبٚ ١تجبٝت أسهاّ ايؿطٜعٗ ١

ا ص ( .) 1
ا٭ضض  َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ٚاي ّ٫ )ٕٔ(ٗ ّ٬اٱغتشكام ،ؾايصٜ ٟكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل ٜ ٫كسم عً٘ٝ
بأْ٘ َٝت ٭ْ٘ ٗ اؿكٝك ١س ٞعٓس اهلل عع ٚدٌٚٚ ،ضز عٔ إبٔ عباؽ عٔ
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٕ ) :ا أقٝب إخٛاْهِ بأسس دعٌ اهلل
أضٚاسِٗ ٗ أدٛاف طرل خهط تطز أْٗاض اؾٓٚ ، ١تأنٌ َٔ مثاضٖا ٚ ،تأٟٚ
إٍ قٓاز َٔ ٌٜشٖب َعًك ٗ ١ظٌ ايعطف)(.)2
ٚٚضز عٔ إبٔ عباؽ قاٍ  :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآ ي٘ ٚغًِ :
ايؿټٗٳسٳا٤ٴ عٳًَ ٢بٳاضٔمٔ ْٳٗٳطٕ بٹبٳابٹ ايِذٳٓٻ١ٹ ،ؾٹ ٞقُبٻ١ٺ خٳهٵطٳا٤ٳٜ ،ٳدٵطٴزٴ عٳًَٝٵِٗٔٵ ضٔظٵقُٗٴِٵ
َٹٔٵ ايِذٳٓٻ١ٹ بٴهِطٳٚ ّ٠ٳعٳؿٹٝٽا)(.)3
عٔ أب ٞبكرل :أْ٘ غأٍ اٱَاّ دعؿط ايكازم :عٔ أضٚاح إ ٌَٓ٪ؾكاٍ:
ٗ اؾٓ ١عً ٢قٛض أبساِْٗ ي ٛضأٜت٘ يكًت ؾ.)4()ٕ٬
ٚدا ٤سطف اٱنطاب باٱخباض عٔ سٝا ٠ايؿٗسا َٔ ٖٛٚ ،٤اؾعا٤
ٚايجٛاب ايعع ِٝايصٜٓ ٟاي ْ٘ٛٱختٝاضِٖ أَٛضاّ:
ا٭ : ٍٚاؾٗاز ٚايسؾاع عٔ اٱغ.ّ٬
ايجاْ : ٞقكس ايكطب ٗ ١ايكتاٍ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2ايسض إٓجٛض .482/2
()3تؿػرل إبٔ نجرل .164/2
()4فُع ايبٝإ .398/1
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ايجايح َٛ :نٛع قتًِٗ أْ٘ ٗ غب ٌٝاهلل.
ؾٗسا ٤بأِْٗ أَٛاتٚ ،أخدلت بأِْٗ
يكس دا٤ت اٯ ١ٜبايٓٗ ٞعٔ ٚقـ اٍ
أسٝا ،٤ؾٌٗ تتهُٔ اٯ ١ٜا٭َط بايك ٍٛعٝاتِٗ يعَُٛات ايكاعس ٠ا٭قٛي١ٝ
إٔ ايٓٗ ٞعٔ ايؿ ٤ٞأَط بهس ،ٙاؾٛاب  ٫تكٌ ايٓٛب ١إٍ ٖص ٙايكاعس ،٠إش
إٔ اٱخباض عٔ سٝاتِٗ عٓس اهلل وٌُ عً ٢اؿكٝكٚ ١شنط (عٔ إبٔ عباؽ
ٚقتازٚ ٠فاٖس ٚغرلِٖ :أِْٗ أسٝا ٤عً ٢اؿكٝك ١إٍ إٔ تك ّٛايػاع.)1( )١
ٚأختتُت اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ(ٚيهٔ  ٫تؿعط )ٕٚأ ٫ ٟؼػ ٕٛعٝاتِٗ ٚإٔ
عامل اٯخط ٠قذٛب عٔ أٌٖ ايسْٝاَ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل اٱبتٚ ٤٬اٱختباض
ؾٗٝا ٚت٪نس اٯ ١ٜقاعس ٖٞٚ ٠يع ّٚايطدٛع إٍ ايكطإٓ ٚايٓيبقُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٕعطؾ ١سكا٥ل ا٭ؾٝاٚ ٤أغطاض ايػٝب ٚعامل اٯخطٚ ،٠يعّٚ
ٚنٛع بايؿعٛض ٚاٱسػاؽ.
عسّ تكٝٝس ايكٚ ٍٛامل

التفسري الذاتي

ٚضز يؿغ أسٝأ ٤ؼ َطات ٗ ايكطإَٓٗٓ ،ا َطتإ غكٛم ايؿٗسا،٤

َّللا أَو ْل َو ًال َو ْل أَو ْل َو ٌرء ِهَّلِل ْلل َود َو ِّل ِهَّلِل ْلم
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ِهَّلِلي َو

ا َو َّن اَّن ِهَّلِلذ َو قُ ِهَّلِل ُ
قاٍ تعاٍط َو الَو َو ْل َو
ُ ْل َوزقُ َو ص( ، )2يته ٕٛاٯ ١ٜأع ٙ٬تٛنٝساّ ٚتؿػرلاّ يٰ ١ٜقٌ ايبشح ٕا ؾٗٝا

َٔ ايبٝإ عٔ ساٍ ايؿٗساٚ ٤أِْٗ أسٝا ٤عٓس اهلل عع ٚدٌ  ٗٚظٌ ضٓت٘
ٚإٔ سٝاتِٗ َكذلْ ١بٓع ٍٚايطظم إيٚ ،ِٗٝؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢نطاَتِٗ ٚسػٔ
َٓعيتِٗ ٚأْ٘ ّ مل ٚئ ّٛتٛا ٚيهِٓٗ غازضٚا ايسْٝا إٍ عامل ايػعاز٠
ا٭بس.١ٜ

()1فُع ايبٝإ .236/1
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .169
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ٚٚضز يؿغ (ؾكٛيٛا) ٗ ايكطإٓ غت عؿطَ ٠طَٗٓ ،٠ا غت َطات بكٝػ١
ايٓٗ ٫(ٞتكٛيٛا) َٗٓٚ ،ا ث٬خ َطات خطاب إضؾازٚ ٟتأزٜيب يًُػًٌُ

ٗ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ  ،قاٍ تعاٍ ط َو الَو َو قُ ا ُ اِهَّلِل َو ْل أَو ْلا َوق
ُ ْلإ ِهَّلِل ًالل ص(ٚ ،)1دا ٤يؿغ (أَٛات ) ٗ ايكطإٓ ث٬خ َطات بايطؾع ٚث٬خ
ا َو ِهَّلِل ي ألَو ْل َو ُء َو الَو ألَو ْل َو ُ ص( ٗ ،)2بٝإ ٕٓعي١
بايٓكب ،قاٍ تعاٍ ط َو َو َو ْل
ايَو َوم اَو ْلا َو
ِهَّلِلاَو ْل ُ ْلم ا َّن

اٱسٝا.٤

هن غايات اآلية
ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢إػًٌُ ب ٖساٜتِٗ إٍ ايكٍٛ

ايكشٝض ٚاؿػٔ  ،قاٍ تعاٍ ط َو ُه ُد
صِهَّلِل َو ِهَّلِل ْلا َو ِهَّلِل ِهَّلِلدص (.)3

ِهَّلِلاَو

ا َّن ِّل ِهَّلِل ِهَّلِل ْل ْلا َوق ْل ِهَّلِل َو ُه ُد

ِهَّلِلاَو

ؾاض ٠ايًطـ اٱشل ٞبايؿٗسا ٚ ٤يع ّٚإنطاّ إػًٌُ شلِ،
ايجاْ : ١ٝب
ٚايتػًَٓ ِٝعيتِٗ عٓس اهلل.
ايجايج :١تٛنٝس ٚدٛز عامل ايدلظر َٓٚعي ١ا يؿٗسا ٤ؾٚ ،٘ٝغ٪اٍ اهلل عع
ٚدٌ ايٓذاٚ ٠ايػ َٔ ١َ٬نػطٚ ٠عصاب ايكدل (،ض ٣ٚعبس اهلل بٔ عباؽ :
ٕا َاتت ؾاطُ ١أّ عً ٞبٔ أب ٞطايب خًع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
()1غٛض ٠ايٓػا.94 ٤
()2غٛض ٠ؾاطط .22
()3غٛض ٠اؿر .24
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ٚغًِ قُٝك٘ٚ ،أيبػٗا إٜاٚ ،ٙانطذع َعٗا ٗ قدلٖا ،ؾًُا غ ٣ٛعًٗٝا
ايذلاب ،قاٍ بعهِٗ ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ضأٜٔاى قٓعت ؾ٦ٝا مل تكٓع٘ بأسس،
ؾكاٍ :إْ ٞأيبػتٗا قُٝك ٞيتًبؼ َٔ ثٝاب اؾٓٚ ، ١انطذعت َعٗا ٗ
قدلٖا يٝدؿـ عٓٗا َٔ نػط ١ايكدل  ،إْٗا ناْت أسػٔ خًل اهلل إي ٞقٓٝعا
بعس أب ٞطايب)(.)1
ايطابع :١اٱخباض عٔ قتٌ بعض إ ٗ ٌَٓ٪غب ٌٝاهلل.
اـاَػ :١ايؿٗاز ٠ايػُا ١ٜٚيًؿ٘ زا ٤بأِْٗ قتًٛا ٗ غب ٌٝاهلل .
ايػازغ :١تٛنٝس اؿٝا ٠بعس إٛت  ٌٖٚ ،تٓشكط بايؿٗسا ٤أّ تؿٌُ َا
ٖ ٛأعِ َٔ أٌٖ اٱّإ ٚايتك ، ٣ٛاؾٛاب ٖ ٛايجاْ ،ٞإش إٔ إثبات ؾ٤ٞ
يؿٜ ٫ ٤ٞسٍ عًٕ ٢ؾ ٘ٝعٔ غرلٚ ،ٙيهٔ اٯ ١ٜتسٍ عً ٢إختكام ايؿٗسا٤
َٓعي ١ععٚ ،١ُٝيع ّٚإنطاّ ايٓاؽ شلِ.
ايػابع ٗ : ١اٱقطاض عٝا ٠ايؿٗسا ٤عٓس اهلل أدط ٚثٛاب يًُػًٌُ
ِٖ بايؿٗساٚ(،٤ايؿٗٝس :إكت ٗ ٍٛغب ٌٝاهلل)(،)2
ٚإػًُات ،يصا داٚ ٤قـ
ٚزل ٞؾٗٝساّ يٛدَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚ٭ْ٘ سٚ ٞسانط مل ّت.
ايجاْ :ٞتؿٗس٥٬َ ٙه ١ايطٓ.١
ايجايح :إ٥٬ه ١ؾٗٛز ي٘ ٗ اؾٓ.١
اٍضابع :قٝاَ٘ بايؿٗاز ٠بكسم ايٓبٚ ٠ٛايتٓع ٌٜست ٢بصٍ ْؿػ٘ ٗ تٛنٝس
ٚتجبٝت ٖصا ايتكسٜل.
اـاَؼٜ :ؿٗس عًَ ٢ا أعسٸ اهلل ي٘ َٔ ايهطاَٚ ١إٓعي ١ايطؾٝع ١بايكتٌ.
ايػازؽٜ :ؿٗس ايص ٟقتٌ ٗ غب ٌٝاهلل عً ٢ايٓاؽ.
()1إعذِ ا٭ٚغط يًطدلاْ.206/15 ٞ
()2يػإ ايعطب.242/3

َعامل اٱّإ  /ز175 ########################################################################### 26
ايػابعٜ :ؿٗس ساٍ َٔ بعس َٔ ٙشَٚ ،ٜ٘ٚا ًٜشل أعسا ٤اٱغّ٬

اشل٬ى ٚايهبت  ،قاٍ تعاٍ طاِهَّلِل َو ْلق َو َوع َو َو ًال ِهَّلِل ْل اَّن ِهَّلِلذ َو َوك َوف ُ
َو َو ْلل َوق ِهَّلِل ُ َو ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص(.)1

أَو ْل َو ْلك ِهَّلِل َو ُ ْلم

َٔ

 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا شنطت ايؿٗٝس بكٝس ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل ،يًشكط
ٚايتعٚ ،ٌٝإٔ إطاز خكٛم ايص ٜٔقتًٛا ٗ غب ٌٝاهللٚ ،يٝؼ َطًل ايصٜٔ
ٜػِ  ٕٚبايؿٗسا ٗٚ( ،٤اؿسٜح  :إبط ٕٛؾٗٝس ٚاٍ ؽضٜل ؾٗٝس )( )2أٟ
ًٜشلا ٕ بايؿٗٝس ٗ ايؿٛظ باؾٓ ١ؾه َٔ ّ٬عٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايجآَٜ ٫ :١ؿعط ايٓاؽ عٝا ٠ايؿٗساٚ ،٤ايهطاَٚ ١ايطؾع ١اييت ِٖ ؾٗٝا عٓس
اهلل.
ايتاغع : ١تبٌ ٖص ٙاٯ ١ٜقاْْٛاّ  ٖٛٚتكس ِٜاٱخباض ايكطآْ ٞعً ٢ايؿعٛض
بايؿ ٤ٞإشا تعاضنا ،يٝكبض اٱخباض ايكطآْ ٖٛ ٞإٛدٛز ٗ ايصٖٔ ٚعامل
ايتكٛضٚ ،تًو آٚ ١ٜخكٛقٜ ١ٝتكـ بٗا إػًُ َٔ ٚٙٚ ٕٛعَُٛات قٛي٘

اص ( .)3
تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

التفسري
-1

ٜعٗط ْعِ اٯٜات ٚايتساخٌ ٗ َٛنٛعاتٖا ٚانشاّ دًٝاّ ٗ ٖصٙ

اٯ ١ٜؾبعس إ اَط اهلل غبشاْ٘ بايكدل ٚإؽاش ٙغ٬ساّ ٚٚعس عً ٘ٝباٱعاْ١
دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتتعًل َا ٜتهُٔ إػاٜط ٠اؾٗتَ ١ٝع ايكدل بتكس ِٜأغً٢
ؾّ ٤ٞتًه٘ اٱْػإ ،بٌ نٌ َا ًّو  ٖٛٚايٓؿؼ.
-2

اٯ ١ٜزؾع  ، ِٖٚؾكس ٜعٔ بعهِٗ إٔ ا٭َط بايكدل ٜعين َؿَٗ٘ٛ

ٚؾش ٣ٛاـطاب ايٓٗ ٞعٔ بصٍ ايٓؿؼ ٚاؾٗاز  ،ؾ ٬تعاضض بٌ ا٭َط
( )1أْعط اؾع ٤ايػبعٌ ا يص ٟدا ٤خاقاّ بتؿػرل ٖص ٙاٯ.١ٜ
()2تؿػرل ايطاظ.277/5 ٟ
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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بايكدل ٚسب ايؿٗاز ٗ ٠غب ٌٝاهلل.
-3

تط ٗ ٣اٯٜات ايكدل ٚايكتٌ ٜتساؾعإ عً ٢شات إٛنٛع ٚنأُْٗا

َٔ إتهاز ٜٔايًص ٫ ٜٔهتُعإ ٗ ظَإ ٚاسس َٛ ٗٚنٛع ٚاس#س ٚعٓس
ايك#ت ٗ ٌ#غب ً٘ٝتعاٍ تػًب اؿٝ#ا ٠ا٭ب#س.١ٜ
-4

َٔ اٱعذاظ إ ٖص ٙاٯ ١ٜدا٤ت َباؾط ٠بعس آ ١ٜايكدل

 ،ؾكس

ٜه ٗ ٕٛايتباعس ٚايتؿطٜل بُٗٓٝا ٗ شات ايػٛض ٠ا ٚبٛدٛز نٌ َُٓٗا ٗ
غٛض ٠عػط َٚؿك ٗ ١ايطبط بُٗٓٝا ٚاثبات ٚسس ٠إٛنٛعٜٚ ،كبض اؾُع
بُٗٓٝا َٓشكطاّ باٌٖ اٱختكام ٚايعًِ ٚبصٍى تؿٛت ؾطم ٚإغتسٍ٫
عكا٥س ٚ ٟقس وكٌ إنطاض ٚأش ٣خام أ ٚعاّ غكٛم إتػاع اٱغّ٬
ٚسؿغ بٝهت٘.
-5

ف ٤ٞآ ١ٜايؿٗاز ٗ ٠غب ٌٝاهلل َتعكب ١ٯ ١ٜايكدل إعذاظ ٗ تطتٝب

ايكطإٓ ٚزي ٌٝعً ٢أْ٘ مت بتٛؾٝل َٓ٘ تعاٍ ٚبايٛسْٚ ٞع ٍٚددل.ٌٝ٥
-6

ٜتؿطع عٔ ٖصا ايذلتٝب عًِ دسٜس ٖ ٛإَهإ اؾُع بٌ اٯٜتٌ

إدتًؿتٌ بكطا ٔ٥إكاّ ٚإكاٍ ،ؾٗصا ايذلتٝب زع ٠ٛيًذُع بُٗٓٝا َٔ غرل
تعاضض أَ ٚعآ.١
-7

ٖصا ايذلتٝب ٚايٓعِ دا٤

إغتذاب ١ؿادْٛ ١ع ١ٝتتُجٌ بًعّٚ

ايتؿات ايٓاؽ إٍ سكٝك ١عسّ ايتعاضض بٌ ايكدل ٚاؾٗاز ٗ غب ،ً٘ٝبٌ اْ٘
أؾهٌ ٚد ٙٛايكدل.
-8

ُٓع اٯ ١ٜأتثرل ايؿُاتٚ ١اؿػس ٚأقٛاٍ إٓاؾكٌ ٗ قًٛب إػًٌُ

ٚقا٫ٚتِٗ ايتعطٜض َٔ إغتؿٗس َٔ إػًٌُ.
قٛي٘ تعاٍط َو الَو َو قُ ا ُ اِهَّلِل َو ْل ُ ْلق َو ُ ص
-1

ْٗٚ ٞؼصٜط ٚتٓبَٛ ْٞٗ ٖٛ ٌٖٚ ، ٘ٝي ٟٛأ ْٞٗ ٚإضؾازٚ ،ٟعً٢

غب ٌٝاؿطَ ١اّ ايهطاٖ ١ا٭قض اْ٘ َْٗٛ ٞي ٫ٚ ٟٛوٌُ عً ٢سطَْ ١عت
ايؿٗٝس باْ٘ َٝت ٭ٕ إٛت يػ ١ظٖٛم ايطٚح َٚػازضتٗا ايبسٕ ٖٛٚ ،اَط
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وكٌ يًؿٗٝس ٚإٝت َطًكاّٚ ،ؾل َٓعاض زْ ٟٛٝقػٛؽ ٚ ،يهٔ  ٫بس َٔ

إغتشهاض أْ٘ ٚس ٞعٓس اهللٚ ،إٕ ؾاضم اؿٝا ٠ايسْٝا ،قاٍ تعاٍط َو ِهَّلِل َّن ا َّند َو
آل ِهَّلِل َو َو اَو ِهَّلِل َوي ْل َو َو َو ُ ص(.)1
-2

دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتبٌ إٔ إ٬ى يٝؼ عً ٢ايعامل احملػٛؽ  ،ؾ٬

َ٬ظَ ١زا ١ُ٥بٌ ايسْٝا ٚبٌ اؿٝا ٠ايبؿط ٚ ، ١ٜيٝؼ نٌ َٔ ٜػازض ايسْٝا
ٜعتدل َٝتاّ ،٭ٕ ايٛدٛز أعِ َٔ اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،ايعَإ أعِ َٔ إٔ ٜػتٛعب
ا٭سٝا َٔ ٤أٌٖ ايسْٝا ؾكطٚ ،قسض ٠اهلل َطًك ١أ ٟإ ْٝع ا٭ؾٝا٤
َػتذٝب ١ي٘ َٚتػا ٗ ١ٜٚزضد ١اٱغتذاب ١ايتاَ.١
-3

ٌٖ ايؿٗساٚ ٤سسِٖ أسٝا ٤عٓس اهلل بعس إُات أّ إٔ ؾططاّ َٔ

أٌٖ اٱّإ نايعًُا ٤أسٝا ٤أٜهاّ ٜ ٫ ،ػتبعس إ ٜه ٕٛغرل ايؿٗسا٤أسٝاٗ ٤
عامل ايدلظر نُا تسٍ عً ٘ٝبعض ايٓكٛم ٗ إٚ ٌَٓ٪إٔ إٜ َٔ٪هٕٛ
قدل ٙنطٚن َٔ ١ضٜاض اؾٓ ، ١ؾايٓٗٚ ٞضز باـكٛم ٗ ايؿٗ#سا ٤بكٝس
ايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل ٖا ٜطدض َع٘ إٔ زضدات ايطؾع ١ؾُٝا بعس إٛت عً٢
َطاتب َؿههٚ ١يٝؼ َتٛاطٚ ، ١٦ؾْٛ ٘ٝع تؿطٜـ ٚإنطاّ خام إْؿطز ب٘
ايؿٗسا ٖٛٚ ٤أَط عً ٘ٝإْاع عًُا ٤اٱغ.ّ٬
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ؾًػؿ ١ا يؿٗازَٛ ٠نٛع ش ٚؾإٔ َٚطتب ١خاق ٗ ١سٝا ٠إػًٌُ

ٚغٓٔ ايؿطٜع ١يصا دا٤ت اٯ ١ٜقطو ٗ ١تعطٜـبػٝط ٍيؿٗسا ِٖٚ ٤ايصٜٔ
قتًٛا ٗ غب ٌٝاهلل.
ٚ -5ضزت ْكٛم تعس َٔ َات زؾاعاّ عٔ َاي٘ أ ٚغطٜكاّ أ ٚسطقاّ ٚمٙٛ
ؾٗٝساّ ؾٌٗ تؿًُ٘ اٯ ١ٜاؾٛاب  ،٫٭ٕ يؿغ ايؿٝٗ##س ٜطً##ل عً ّ ٘ٝفاظاّ
ٚيٝؼ سكٝكٚ ، ١عً ٢م ٛاٱؿام نُا تكسّ قبٌ بهع قؿشات ،بُٓٝا ٜطًل
عً ٢إكت ٗ ٍٛغب ٌٝاهلل سكٝكٚ ،١عً ٘ٝتذلتب أسهاّ نجرل.٠
 -6إٕ قًت إٔ ايؿٗٝس إكت ٗ ٍٛغب ٌٝاهلل نػرل َٔ ٙايٓاؽ تطاٜ ٙكبض
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .64
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بايكتٌ دجٖ ١اَسٚ ، ٠يٚ ٛنعٓا غًها ٚدٗاظ إْكات زقٝل َع ٖصا اٱضتكا٤
أ ٟسطن ١أ ٚأَاض ٠تسٍ عً ٢اؿٝا ٠أَ ٚػازض ٠بسْ٘
ايتكين ٕا بست َٔ ايؿٗٝس ٠
ايكدل ٚ ،اؾٛاب َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ : ٍٚإٕ عامل اٯخط ٠ي٘ ْٛاَٝػ٘ اـاقٚ ١أغطاض ٙاـؿ ١ٝاييت سذب
اهلل عٔ أٌٖ ايسْٝا اٱط٬ع عًٗٝا َٚعطؾتٗا نذع َٔ ٤اٱبت ٤٬اٱشلٗ ٞ
اؿٝا ٠ايسْٝا .
ايجاْ : ٞاؿٝا ٠أعِ َٔ ايسْٝا َ ٖٞٚتكً ١زا ١ُ٥إٍ عامل اٯخطٚ ،٠اؿٝا٠
َٓشٚ ١نطاَٚ ١ضظم نط َٔ ِٜعٓس اهلل تعاٍ  ٖٛٚغبشاْ٘ ٜطظم َٔ ٜؿا٤
بػرل سػاب .
ايجايح  :تػامل إً ٌٝبضٜا ٠ايطٚح ٚإْتكاشلا إٍ عامل إًهٛت.
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ٗ اـدل إٔ أضٚاح ايؿٗسا ٤تٓتٗ ٞإٍ ؾذط ٠إٓتٗ ٖٛٚ ٢إٛنع

َٔ ايػُا ٤ايص ٟبًػ٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ي ١ًٝإعطاز
تؿطٜؿاّ ٚإنطاَاّ َٔ اهلل تعاٍ ٚيًُػًٌُ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع ٗ ططف إداطب  ِٖٚإػًُ ،ٕٛٱضاز٠
إػًٌُ ٚإػًُات ْٝعاّ ٖٔ ٜبًػِٗ خدل قتٌ أسسِٖ ٗ غب ٌٝاهلل
ٚتًك ِٗٝي٘ بايكبٚ ٍٛايطناَٚ ،ا ٜسضٜو يعٌ َٔ إداطبٌ َٔ ؽٜهَٔ ٕٛ
ايؿٗساٜ ٫ ٖٛٚ ٤طن ٢يٓؿػ٘ بعس َػازض ٠ايسْٝا إٔ ٜكاٍ عٓ٘ أْ٘ َٝت ٕا ٜطاٙ
َٔ ايٓعٚ ِٝسػٔ إغتكباٍ إ٥٬ه.١
 ٗٚايتٓعٌٜطقِهَّلِل َو دْل ُ ْل ْلا َو َّنل َو َوق َو َو اَو ْل َو َوق ْل ِهَّلِلي َو ْلع َو ُ َو ص( ٙٚ ،)1ش ٙاٯ١ٜ
ٚإٕ ناْت عاََٛ ٗ ١نٛعٗا إ ٫أْٗا ؼه ٞقك ١دبٝب ايٓذا ض َٔ قّٛ
ْٜٛؼ ايصْ ٟكض يكٚ َ٘ٛزعاِٖ ٱتباع ايطغٌ ٚيهِٓٗ قتً ٙٛؾأزخً٘ اهلل
اؾٓ ١ؾتُٓ ٢إٔ ٜعًِ ق َ٘ٛبععَٓ ِٝعيت٘ ٚأْ٘ س ٞعٓس اهلل نٜ ٞتٛبٛا َٛٓ٪ٜٚا

()1غٛضٜ ٠ؼ .26
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يصا (ٚضز ٗ اؿسٜح :أْ٘ ْكض شلِ سٝا َٝٚتا)(.)1
ٚعٔ عط ٠ٚقاٍ  :قسّ عط ٠ٚبٔ َػعٛز ايجكؿ ٞعً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ،ثِ اغتأشٕ يرلدع إٍ ق ،َ٘ٛؾكاٍ ي٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ :إِْٗ قاتًٛى؟ قاٍ :يٚ ٛدسْ ْٞٚاُ٥اّ َا أٜكع ،ْٞٛؾطدع إي،ِٗٝ
ؾسعاِٖ إٍ اٱٔغ ،ّ٬ؾعكٚ ٙٛأزلع َٔ ٙٛا٭ش ،٣ؾًُا طًع ا يؿذط قاّ
عً ٢غطؾ ،١ؾأشٕ بايكٚ ،٠٬تؿٗس ،ؾطَا ٙضدٌ َٔ ثكٝـ بػِٗ ؾكتً٘ ،ؾكاٍ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ سٌ بًػ٘ قتً٘ َ :جٌ عطَ ٠ٚجٌ قاسب
ٜؼ ،زعا ق َ٘ٛإٍ اهلل ؾكتً.)2()ٙٛ
ٚتبعح اٯ ١ٜعً ٢ايعٖس ٗ ايسْٝاٚ ،إغتشهاض اٯخطٚ ٠ايتسبط ٗ ططم
فع عٔ
ايٓع ِٝؾٗٝاٚ ،تسع ٛإٍ ايكدل ٗ دٓب اهللٚ ،اٱغتعساز يًكتاٍ ٚايس ا
اٱغٚ ّ٬تططز ايؿو عٔ ايٓؿٛؽ ٚ ،عٔ أب ٞأَاَ ١عٔ ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ :يَٝٵؼٳ ؾٳ٢ٵ٤ٷ أَسٳبٻ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ َٹٔٵ قَطِطٳتٳٝٵٔٔ ٚٳأَثٳطٳٜٵٔٔ قَطِطٳَ ْ٠ٹٔٵ
زٴَٴٛعٕ ؾٹ ٢خٳؿٵٝٳ١ٹ ايًٖ٘ٹ ٚٳقَطِطٳ ُ٠زٳّٕ تٴٗٳطٳامٴ ؾٹ ٢غٳبٹ ٌٔٝايًٖ٘ٹ ٚ ،ٳأََٻا ا٭َثٳطٳإٔ ؾَأَثٳطٷ ؾٹ٢
غٳبٹ ٌٔٝايًٖ٘ٹ ٚٳأَثٳطٷ ؾٹ ٢ؾَطٜٔهٳ١ٺ َٹٔٵ ؾَطٳا٥ٹضٔ ايًٖ٘ٹ)(.)3
ٚبٌ ايصّٛ ٟت

عً ٢ايؿطاف ٚايصّٛ ٟت ٗ غب ٌٝاهلل عُّٛ

ٚخكٛم َطًلٚ ،نصا شات ايٓػب ١بٌ ايصّٛ ٟت ٗ غب ٌٝاهلل ٚايصٟ
ٜكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل بًشاظ إٔ إٛت أعِ ٚإٕ إؼست ايػا ،١ٜؾذا٤ت اٯَٚ ١ٜا
ؾٗٝا َٔ ايٛعس ايهط ِٜغكٛم ايصٜ ٟكتٌ بايػٝـ ٚم ٗ ٙ ٛغب ٌٝاهلل
ٚيٝؼ َٔ سكط يٛد ٙٛزخ ٍٛإ َٔ٪اؾٓ.١
ٚٚضزت اٯ ١ٜبكٝػ ١إهاضع ٗ ططؾٗٝا َٔ ايكاٚ ًٌ٥ايصٜ ٜٔكتًٚ ،ٕٛمل
تصنط اٯ ١ٜايص ٜٔقتًٛا مبٌ ْع ٍٚاٯٚ ،١ٜيهٓٗا تسٍ عً ٘ٝبايس٫ي ١ايتهُٓ١ٝ
( )1ايتػٗ ٌٝيعً ّٛايكطإٓ .408/2
()2ايسض إٓجٛض .295/8
()3غٓٔ ايذلَص.430/6 ٟ
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ٚا٭ قاي ١اٱط٬م ٚٚسس ٠إٛنٛع ٗ تٓكٝض إٓاط.
 ٗٚاٯ ١ٜإؾاض ٠إٍ ػسز سسٚخ ايكتٌ بٌ إػًٌُ زؾاعاّ عٔ اٱغ،ّ٬
زع ٠ٛشلِ يًكدل ٗ ايؿسا٥س ٚعسّ اـؿ َٔ ١ٝإداطط اييت تٛاد٘ إػًٌُ
ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍٚ ،سٝا  ٠ايؿٗسا ٗ ٤اٯخطَ َٔ ٠كازٜل ايعً ٗ ٛقٛي٘

تعاٍط َو الَو َو ِهَّلِل ُل

َو الَو َو ْل َوز ُل

َو أَو ْلل ُ ْلم ألَو ْل َو ْل َو ص(.)1

َّللا ص
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
قٛي٘ تعاٍط ِهَّلِلي َو
تكٝٝس يًكتٌ ايص ٟتتعكب٘ اؿٝا ٖٛٚ ٠إ ٜه ٕٛدٗازاّ ٗ غب ٌٝاهلل ٚٱسٝا٤
ايؿطٜعٚ ١تجبٝت زعا ِ٥ايسٚ ٜٔايصب عٓ٘  ٚعٔ ايٓبٚ ٠ٛايػايب ٗ َكازٜك٘
غٛح ايكتاٍ ٚإعاضى اييت خانٗا إػًُ ٗ ٕٛايؿتٛسات ٚايػعٚات ٚيهٔ
ٖصا ّٓ ٫ع َٔ إكازٜل ايؿطزٚ ١ٜايؿدك ١ٝاييت تتِإبتسا ٤أ ٚقٗطاّ ٚإْطباقاّ
بإنطاّ ايعُط ٗ غب ٌٝاهلل.
مل َات قاٍ ايًٓ٘ عع ٚدٌ ي٘
ٜٚط ٣ٚإٔ إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬ا

" نٝـ

ٚدست إٛت " قاٍ نػؿٛز دعٌ ٗ قٛف ضطب ثِ دصب ؾكاٍ " :أَا إْا
قس ْٖٛا عًٝو"ٚ .عٔ َٛغ ٢قًٛات ايًٓ٘ عً ٘ٝأْ٘ ٕا قاضت ضٚس٘ إٍ ايًٓ٘
عع ٚدٌ قاٍ ي٘ " ٜا َٛغ ٢نٝـ ٚدست إٛت " قاٍٚ :دست ْؿػ ٞنؿا٠
س ١ٝبٝس ايككاب تػًذ .
ٚشنط أب ٛبهط بٔ أب ٞؾٝب ١عٔ دابط ضن ٞايٌٸ ٙعٓ٘ عٔ ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ  " :تٳشٳسٻثٴٛا عٳٔٵ بٳٓٹ ٞإٔغٵطٳا٥ٹٌٝٳ ،ؾَإْٔٻ٘ٴ نَاْٳتٵ ؾٹِٔٗٝٴ
ا٭َعٳادٹٝبٴ ،ثٴِٻ أَْٵؿٳأَ ٜٴشٳسِّخٴ ،قَاٍٳ  :خٳطٳدٳتٵ طَا٥ٹؿََ ْ١ٹٓٵٗٴِٵ ،ؾَأَتٳٛٵا َٳكِبٳطٳَ ّ٠ٹٔٵ
ض
َٳكَابٹطٖٔٹِٵ  ،ؾَكَايُٛا  :يَٛٵ قٳًٖٝٵٓٳا ضٳىِعٳتٳٝٵٔٔ ،ؾَسٳعٳٛٵْٳا اهللَ عٳعٻ ٚٳدٳٌٻ ٜٴدٵطٔزٴ يَٓٳا بٳعٵ ٳ
ا٭ََٵٛٳاتٹٜ ،ٴدٵبٹطٴْٳا عٳٔٔ ايُِٳٛٵتٹ ،قَاٍٳ  :ؾَؿَعٳًُٛا ،ؾَبٳٝٵٓٳا ٖٴِٵ نَصٳيٹوَ إٔشٵ طًََعٳ ضٳدٴٌٷ
بٹطٳأِغٹ٘ٹ َٹٔٵ قَبٵطٕ ،بٳٝٵٔٳ عٳٝٵٓٳٝٵ٘ٹ أَثٳطٴ ايػټذٴٛزٹ ،ؾَكَاٍٳٜ :ٳا ٖٳ٪ٴ٤َ٫ٹَ ،ٳا أَضٳزٵتٴِٵ إٔيَٞٻ؟ ؾَٛٳاهللٹ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .139
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 ،يَكَسٵ َٹتټ َٴٓٵصٴ َٹ٦ٳ١ٹ غٳٓٳ١ٺ ،ؾَُٳا غٳهَٓٳتٵ عٳِّٓ ٞسٳطٳاضٳ ُ٠ايُِٳٛٵتٹ سٳتٻ ٢نَإٳ اٯٕٳ،
ؾَازٵعٴٛا اهللَ إَٔٵ ٜٴعٹٝسٳْٹ ٞنَُٳا نُٓٵتٴ)(.)1
ٚنإ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬وطض عً ٢ايكتاٍ ٗ غب ٌٝاهلل ٜٚك : ٍٛإٕ مل
تكتًٛا ُٛتٛا ٚايصْ ٟؿؼ قُس بٝس ٙ٭يـ نطب ١بايػٝـ أَٖٛ َٔ ٕٛت
عً ٢ؾطاف).
ٚيٝؼ َٔ سكط ٍقٝؼ ظٖٛم ايطٚح ٚأغباب ٚنٝؿ ١ٝايكتٌ ؾًصا دا٤ت
اٯ ١ٜباؿكط ٗ ايٓٚ ١ٝايككس ٚإٛنٛع ز ٕٚايهٝؿٚ ١ٝؾ ٘ٝبٝإ َٓٚع َٔ
اؾٗايٚ ١ايػطض ٚأغباب ايػٛاٚ ،١ٜعٔ أبَٛ ٞغ ٢عبس اهلل

بٔ قٝؼ

ا٭ؾعط ٟماٍ  :دا ٤ضدٌ إٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ

 :ايطدٌ

ٜكاتٌ ؾذاعٜٚ ١كاتٌ ٜٓٚ ١ٝكاتٌ ضٜا ٤ؾأ ٟشيو ٗ غب ٌٝاهلل؟ قاٍ َٔ
قاتٌ يته ٕٛنًُ ١اهلل ٖ ٞايعًٝا ؾٗ ٗ ٛغب ٌٝاهلل تعاٍ)(.)2

قٛي٘ تعاٍ ط أَو ْل َو
-1

ٌر َو ْل أَو ْل َو ٌرء َو اَو ِهَّلِلك ْل الَو َو ْل ُع ُ َو ص

مل ٜطز ائٖ ٞعً ٢م ٛايكه ١ٝإًُٗ ١أ ٚإٔ َتعًك٘ ايك ٍٛؾكط إِا

قسض ايٓٗ ٞبػبب عسّ إطابك ١بٌ ايٛقـ ٚايٛاقع.
-2

ايٓٗ ٞتٓب ٘ٝؿكٝكَٛ ١نٛعَ ١ٝػاٜط ٠يًكٚ ٍٛايٛقـ.

-3

اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا بؿاضٚٚ ٠عس ٚتطغٝب بايؿٗازٕ ٠ا ؾٗٝا َٔ

بغً ٢ق ١َٞعطؾتٗا ايهآ٥ات
ايجٛاب ايععٚ ِٝأْ٘ بٝع أغً ٢ؾ ٤ٞؾدك ٞأ
باٱناؾ ١إٍ إعتباض إغ#تساَتٗا ٚإغتشكام اٱْػإ إطتب ١ايطؾٝعٖٛٚ ،١
إٔ ْؿذ اهلل ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘  ،يٝبًؼ أزلَ ٢طاتب ٖصا
ؾاٖس عً ٢تؿطٜؿ٘ ب
ايتؿطٜـ ّع ايكطع بايعٛزٚ ٠ايطدٛ#ع إيَ ٘ٝكازٜل ايؿٛم  ٖٛٚإختٝاض
ايكتٌ ٗ غب ً٘ٝتعاٍ نعٓٛإ يًشب ٚايك#سم ٚإخ٬م ايعباز ،٠إْ٘ ؾٓاٗ ٤
()1إػٓس اؾاَع .257/3
()2ايسض إٓجٛض .81/5
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شات اهلل تعاٍ  ٖٛٚغبشاْ٘ ايؿهٛضٗ ،دسز اؿٝا ٠بأبٗٚ ٢أزل ٢قٛضٖا
ؾهطاّ ٕٔ ػ##طز ٚؽً ٢عٓ٘ ا ٗ غب ً٘ٝتعاٍ ،يتهٖ ٕٛص ٙاشلب ١زا ١ُ٥خايس.٠
-4

قٝػ ١اؾُع َع أْ٘ بس ٤بًؿغ (َٔ ) ٚإٕ
ٚضز يؿغ (أَٛات ) ب

ظ اؾُع ٜسٍ عً ٢عع ِٝؾهً٘ تعاٍ
إغتعٌُ يًُؿطز ٚٚ ،ضٚز اؿٝا ٠بًـ
ٚغع ١ضٓت٘ ٚيتٝػرل َكَٛات ايؿٗازْٚ ٠عتٗا ٚزضدات ًْٗٝاٚ ،اؿٝا٠
ٚضزت عً ٢م ٛا٫ط٬م ٖا ٜٓؿٚ ٞدٛز ؾذل ٠عسّ ٗ سٝا ٠ايؿٗٝس خكٛقاّ
ٜػ ٌ٦عٓ٘ ٗ دٝب
ٚإٔ ْعت اٱْػإ بإٛت ٜه ٕٛساٍ َػازضت٘ ايسْٝا ،ف
 ٟبٗا إبتسا ٤شل ٍٛايٛاقع ١أ ٚإكٝب ١ؾٝؿٌُ
ايٓاؽ أْ٘ َات ،أ ٚإٔ ايكاٜ ٌ٥أت
ايٓٗ ٞايػاعات ا٭ٕٛ ٍٚت٘ ٚنأْ٘ س ٗ ٞتًو ايًشعات ٜ٪ٜٚ ،سَ ٙعطؾ١
أغباب ايٓعَٚ ٍٚا ؾٗٝا َٔ ايٓٗ ٞعٔ ْعتِٗ با٭َٛات.
َ-5هُ ٕٛايٓٗ ٞأعِ َٛنٛعاّ ٚظَاْاّ َٔ ساٍ إٛت ٗ ٢عامل ايدلظر ،
ؾاؿٝا ٗ ٠اٯ ١ٜخاق ١بايؿٗٝس  ٫ٚتؿٌُ إٚ َٔ٪إػًِ َطًكاّ إ ٫إٔ ٜؿا٤
اهلل غبشاْ٘  ٫ٚ ،تبسأ َٔ زخٛي٘ ايكدل ٚاؿػاب ا٭ٚي ٞؾَٓ َٔ ٘ٝهط ْٚهرل
ٚضَٚإ إ ٫إٔ ٜؿا ٤اهللٚ ،يٝؼ ٖٓاى ؾذل ٠ؾ ٬إْكطاع عٔ اؿٝا ٠نُا ٖ ٛظاٖط
أغباب ايٓع ٗ ٍٚايطز عً َٔ ٢قاٍ عٔ ايؿٗٝس َ :ات ؾْ ، ٕ٬عِ ّهٔ
إعتباض اٍؾٗٝس َٔ باب إجاٍ ا٭َجٌ ٚإٔ اٯ ٗ ١ٜعَُٗٛا تتعًل بععَٓ ِٝعي١
إػًِ ٗ اٯخط ٠إشا ٚضز زي ٌٝخام ٗ إكاّ.
-6

سٝا ٠ايؿٗٝس تعين أْ٘ ٗ عامل غرل عامل ايكدلَٚ ،ا

إٔ دػسٙ

ٜه ٕٛؾع ٗ ّ٬ايكدل ؾإ إساض عً ٢ايطٚح ٚاؾػس إجاي ٞايصٜ ٟه ٕٛعً٢
قٛض ٠بسْ٘ ٗ ايسْٝا ؿٌ ايبعح ٚايٓؿٛضٚ ،ست ٢اؾػس ٗ ايكدل تتػؿاٙ
ايطٓ ،١٭ٕ اهلل تعاٍ ٜعط ٞبا٭ٚؾ ٢ؾٝه ٕٛقدل ايؿٗٝس ضٚن َٔ ١ضٜاض
اؾٓ.١
-7

ٗ سسٜح ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقس غٌ٦

"َا باٍ
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ايؿٗٝس ٜ ٫ؿً ٗ قدل ٙؾكاٍ  :نؿ ٢بايباضق ١ؾٛم ضأغ٘ ؾتٓ )1(" ١إٔ ٟعإ
اٍغٛٝف ٚؾس ٠إعذلى ٚؾْٛ ٘ٝع تؿطٜـ يًؿٗٝس َ ٖٛٚكسام ؿٝات٘ بعس قتً٘
ٚإنطاّ إناٗ ي٘ ٚ ،إٔ ايؿٗسا ٤إختاضٚا نٝاؾ ١ايطٓٔ إػتسّٚ ١اـايس٠
ٖا هٓبِٗ ؾتٓ ١ايكدل ٚسػاب َٓهط ْٚهرل ٚتًو اؿٝاٚ ٠ايهٝاؾ ١تبسأ ساٍ
َػازض ٠ايسْٝا.
-8

إ ا٭خباض عٔ سٝا ٠ايؿٗٝس غبب ٗ تك ١ٜٛايٓؿٛؽ ٚايطغبٗ ١

اؾٗاز ٚاٱطُٓ٦إ ٕا بعس إٛت.
-9

ٗ اٯ ١ٜضؾع ايطٖبٚ ١خٛف ا٭عسا َٔ ٤ايٓؿٛؽٚ ،بعس ٖص ٙاٯ١ٜ

ٌٖ بك ٞعسّ ايؿعٛض عٝاتِٗ اّ اْ٘ تػرل ،اؾٛاب

 :إ ايؿعٛض ٖٓا ي٘

َعٓٝإ ،ؾا٭ ٍٚاٱسػاؽ باؿٛاؽٚ ،اٯخط اٱزضاى بايعكٌٚ ،اٯ ١ٜغرلت
ايٛاقع ٗ ا٭َط ٜٔ٭ٕ إخباض اهلل تعاٍ ىًل سايَ ١طًك َٔ ١اٱزضاى.
-10

ٚايتنرل ؾٜ ُٔٝكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل تسٍ عً ٢بكا٤
ٕ
قٝػ ١اٱط٬م

باب ايؿٗازٚٚ ٠يٛد٘ َٔ قبٌ إَ ٌَٓ٪ا زاَت أسهاّ ايكطإٓ ْاؾص ٠ؾطع ّا
بٕ َا ته ٕٛآساز ٙغرل َٛدٛز ٠
ٚعطؾاّ أ ٟإٍ  ّٜٛايكٝاَ ١عً ٢ايتعطٜـ أ
زؾعٚ ١يٝؼ ي٘ تطتٝب ؾٗ َٔ ٛايَ٬تٓاَٖٚ ،ٞا ناْت آسازَٛ ٙدٛز ٠زؾع١
ؾَٗ ٛتٓا ٙيصا تط ٣اٯ ١ٜدا٤ت بكٝػ ١إػتكبٌ ٚايعُ ّٛإػتكطأ َا ٗ ايؿعٌ
إبين يًُذٜٗ( ٍٛكتٌ) َٔ ايػعٚ ١ػسز اؿسٚخ.
-11

ٗ اٯ ١ٜبٝإ يؿًػؿ ١ايذلغٝب ٗ ايكطإٓ عً ٢مَ ٛطنب

إش ٫

ٜتعًل اٍتطغٝب َا بعس إٛت بٌ ٜتًك ٞعاؾل ايؿٗاز ٠إٛت  ٖٛٚأؾس
ٜؿتام إ َٔ٪يصات
أسٛاٍ اؿٝاَ ٠طاض ٠ؾٝه ٕٛغعاز ٠بايصات ٚايعطض  ،ف
ايكتٌ ٜ ٚتًكا ٖٛٚ ٙؾطح َػتبؿط َا ٜٓتعط َٔ ٙاـًٛز ٗ ايٓعٚ ِٝنأْ٘ َٔ
َكازٜل قاْ ٕٛايعًٚ ١إعًٚ ٍٛايػبب ٚإػبب.
 ٌٖ -12اؿٝاَ ٠ا بعس إٛت ٚقبٌ ايبعح عً ٢م ٛاؿكٝك ١أ ٟإغتعُاٍ
()1ايهاٗ ايهًٝين .82/5
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ايًؿغ ٕا ٚنع ي٘ ،أ ٚأْ٘ عً ٢م ٛاجملاظ أ ٟإغتعُاي٘ يػرل َا ٚنع ي٘
با٭قٌ ،اؾٛاب إْ٘ سكٝك ١يًٛعس اٱشل ٞايهطٚ ِٜ٭قاي ١اؿكٝكٚ ١ظاٖط
ايٓكٛم ٚ٭ْ٘ ٚ ٫اغط ١بٌ اؿٝاٚ ٠إٛت.
ٚتبٌٕ اٯ ١ٜسكٝك ٖٞٚ ١إٔ سؼ ٚؾعٛض ا ٱْػإ قاقط عٔ اٱساط١
بأغطاض اـًل ٚٚد ٙٛايجٛاب ايعع ِٝايصٜٓ ٟتعط إ ،ٌَٓ٪ؾُٔ إسضنات
ايعكً ١ٝاييت ٜؿرل إيٗٝا ايكطإٓ عسّ كايطَٚ ١كاسب ١إٛت يًؿٗسا ،٤ؾًٝؼ
بٌ ايٓاؽ ٚبٌ ضٜ٩تِٗ ٗ غعازٚ ٠عبٛس َٔ ١ايعٝـ إ ٫إٔ تهؿـ عِٓٗ
سذ ١ايػٝبٖ َ٘ٓٚ ،ص ٙاٯ ١ٜاييت ٚثٝك ١زلا ١ٜٚتؿٗس شلِ باؿٝا ٠ا٭بس.١ٜ

لىله تعاىل
ط َو ا َول ْل ُ َو َّنل ُك ْلم ِهَّلِل َو ْلي ٍةء ِهَّلِل ْل ْلا َو ْل فِهَّلِل َو ْلا ُ ِهَّلِلا َو َول ْلق ٍة
ص ِهَّلِل ْل ألَو ْل َو ِهَّلِل
اص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص اٯ.155 ١ٜ
َّن
ا َو ا َّن َو َو ِهَّلِل َو َو ِّل ْل
َو ألَولفُ ِهَّلِل
اإلعزاب واللغة
ٚيٓبًْٛهِ :ايٛا ٚاغتٓ٦اؾٚ ١ٝتكًض عاطؿٚ ،١اي :ّ٬ق ٌٝاْٗا َٛط ١٦يًكػِ
 ٖٞٚاييت تسخٌ عً ٢ازا ٠ايؿ#طط يًس٫ي ١عً ٢إ اؾٛ#اب بعسٖا ٖٛ
دٛاب قػِ َكسض قبًٗا ٚيٝؼ دٛاباّ يًؿططَٚ ،جٌ ٖصا اٱعطاب ٚإ نإ
َتع#اضؾاّ َٚؿٛٗ#ضاّ ٚعً ٘ٝاٖ ٌ#ايًػٚ ١ايتؿػ#رل ا ٫اْ٘  ٫ىً َٔ ٛتهًـ
َطنب َٔ ٚد: ٙٛ
ا٭ :ٍٚتكسٜط ايكػِ.
ايجاْ :ٞؼُ ٌٝايًؿغ َعٓ ٢انجط ٖا ٜعٓ.٘ٝ
ايجايح :تطتٝب اسهاّ عًٖ ٢صا إصٖب.
ٚا٭ق ٣ٛإ ايٖٓ ّ٬ا  ّ٫اٱبتساٚ ٤تػُ ٢اٜهاّ  ّ٫ايتٛنٝس باعتباض اْ٘
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َعٓاٖا نُا ٖ ٛظاٖط اٯٚ ،١ٜقس ته ٕٛاٜهاّ يًعاقبٚ ١ايكرلٚض ٠اييت ٜهَ ٕٛا
بعسٖا ْكٝهاّ ٕا قبًٗا نُا قاٍ ايٓشٚ ،ٕٜٛٛيوٕ َعٓاٖا اعِ َٔ إ ٜٓشكط
بايتٓاقض.
 ّ٫ٚاٱبتسا ٤تسخٌ:
-1

عً ٢إبتسأ.

-2

عً ٢اـدل اشا تكسّ ٗ ايه ّ٬عً ٢إبتسأ.

-3

عً ٢ايؿعٌ اؾاَس  ٖٛٚايصًٜ ٟعّ ٖٚ ١٦ٝاسس ٠ؾٜ ٬عاًٜٗا .

 -4عً ٢إان ٞغٛا ٤اقذلٕ بكس ا ٚمل ٜكذلٕ بٗا.
 -5عً ٢إهاضع نُا ٖ ٗ ٛاٯ ١ٜايهطّ َٔ َِٗٓٚ ، ١سكط ٚظٝؿّ٫ ١
اٱبتسا ٤بايسخ ٍٛعً ٢إبتسأ ز ٕٚايباق ٞاٍش  ٟدعً ٙٛدٛاباّ يكػِ َكسض
ٚاٱط٬م ٖ ٛا٭قض ٚإساض عً ٢إعٓٚ ٢إكاقس ايػاَ ٗ ١ٝاٯٚ ١ٜيٝؼ
عً ٢قاعس ٠نً ٗ ١ٝايٓش ٛتهَ ٕٛكازٜكٗا َٓكاز ٠شلا قٗطاّ.
ْبًْٛهِ :ؾعٌ ٚؾاعٌ َؼتذل َٚؿع ٍٛب٘ٚ ،إتعاضف إ ًْْ(١بًْٛهِ) ٫
قٌ شلا باعتباض اْٗا دٛاب قػِ قصٚف ٚطأت ي٘ اي.ّ٬
بؿ :٤ٞداض ٚفطٚض َتعًكإ بٓبًْٛهِ.
َٔ اـٛف :داض ٚفطٚض َتعًكإ بكؿ ١يؿ.٤ٞ
اؾٛع :عطـ عً ٢اـٛف.
ْٚكل :عطـ عً ٢اـٛف.
َٔ ا٭َٛاٍ :داض ٚفطٚضَ ،تعًكإ بٓكل ٭َْ٘كسض ْكل ٚبًشاظ نٕٛ
(ْكل) ْهط ،٠ؾإ اؾاض ٚاجملطٚض ٗ قٌ قصٚف قؿ ١يٓكل.
ٚا٭ْؿؼ ٚايجُطاتَ :عطٛؾإ عً ٢ا٭َٛاٍ.
ٚبؿط :ايٛا ٚاغتٓ٦اؾٚ ،١ٝهٛظ إ ته ٕٛعاطؿ ،١بؿط :ؾعٌ أَط ٚايؿاعٌ
َػتذل تكسٜط ٙأْت ،ايكابطَ : ٜٔؿع ٍٛب٘ َٓكٛب بايٝا ٤٭ْ٘ ْع َص نط
غامل.
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ٚاٱبت :٤٬اٱَتشإ ٚاٱختباضٚ ،قس ٜه ٕٛايب ٤٬سػٓاّ أٜ ٚه ٕٛغ٦ٝاّ،
 ٗٚاؿسٜح " :ايًِٗ ضبٓا  ٫تبًٓا ا ٫باييت ٖ ٞاسػٔ "ٜٚ ،كاٍ  :ابت : ٙ٬أٟ
اَتشٓ٘ٚ ،ا٫غِ ايب.٤٬
اـٛف :اـؿٚ ١ٝايعٔ عك ٍٛنطض ا ٚؾٛات ْؿع ٗ قازّ ا٭ٜاّ ٚغِ
ٜعذل ٟاْ٫ػإ يتٛقع َهطٚ ،ٙٚبٌ اـٛف ٚا ؿعٕ عُٚ ّٛخكٛم َٔ
ٚد٘ ،ؾُاز ٠ا٫يتكا ٤اقاب ١ايٓؿؼ بايػِ ٚا٭شَٚ ،٣از ٠ا٫ؾذلام اؿعٕ
عً ٢ايٛاقع ْٚع ٍٚايب ،٤٬أَا اـٛف ؾٗ ٛعً ١إتٛقع.
اؾٛع :ايٓكل ايبايؼ ٗ أنٌ اْ٫ػإ ٚؾطب٘ ْ ٖٛٚكٝض ايؿبع ٚاغِ
يًُدُكٜ ،١كاٍ :داع هٛع دٛعاّ ؾٗ ٛدا٥ع ٚدٛعإ ،قاٍ ايؿاعط:
أداع اهلل َٔ أؾبعتُٙٛ
ٚأؾبع َٔ ظٛضنِ أدٝعا

() 1

 ٚأقشاب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإ َٕٛٓ٪وػ ٕٛظٛع
ٚإلصاب يػصا ٤اٱّإ ٜ ٚ ،عٗط ٕٚايجبات عً ٢ايعكٝس ٗ ٠ساٍ ايؿس٠
ٚايطخاٚ ،٤ايهاؾطٚ ٕٚإ ؾبعٛا َٔ ايعاز ا ٫إ اٍ ْكل ايعكا٥سٚ ٟت٘ٝ
ايه٬ي ١هعًِٗ ٗ دٛع ٚساد ١اٍ اٱّإ ٚا٫ضتٛاَ َٔ ٤ؿاضب ايؿطٜع١
ايػُا ١ٜٚايػُشا.٤

يف سياق اآليات
بعس ايسع ٠ٛاٍ ايكدل ٚايذلغٝب ؾٚ ،٘ٝشنط اـكا٥ل ايهطّٕ ١طتب١

ايؿٗازَٚ ٠ا ٜٓؿطز ب٘ ايؿٗٝس َٔ ؾٝض ٖٚبات ْٚعِ ٚضؾٝع إٓعي ١دا٤ت ٖصٙ
اٯ ١ٜيبٝإ اغباب َٚكسَات ايؿٗازٚ ٠استُاشلا دٓباّ اٍ دٓب َع تػؿٞ
سا٫ت ايكدل يعُ ّٛإػًٌُ.
ٚتعتدل ٖص ٙاٯٜات َسضغ ٗ ١ايكدل ٚاٱغعاْ ١باهلل تعاٍٚ ،إخباضاّ عٔ
()1ا٭غاْ.4،386 ٞ
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ايجٛاب ايعع ِٝايصٜٓ ٟتعط إػًٌُ ٕا ٜعاْ ٗ ٕٛغب ٌٝاهلل.
قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات اجملاٚض ٠عً ٢ؾعبتٌ:
ا٭ :ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات ايػابكٚ ،١ؾٗٝا ٚد:ٙٛ

ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن
َّللاِهَّلِل
ا٭ : ٍٚقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايػابك ١ط َو الَو َو قُ ا ُ اِهَّلِل َو ْل ُ ْلق َو ُ ِهَّلِلي َو
أَو ْل َو ٌر ص(ٚ ،)1ؾ ٘ٝا َػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚإؼاز يػ ١اـطاب ٗ اٯٜتٌ ٚ ،تٛد٘ ى ٍ َُٓٗا إٍ إػًٌُ
ٚإػًُات ْٝعاّ.
ايجاْ : ١ٝدا٤ت آ ١ٜايبشح بكٝػ ١اؾًُ ١اٱْؿاٚ ١ٝ٥إَهاَ ٤ؿ ١٦ٝاهلل،
ٚنصا آ ١ٜايػٝامٚ ،يػ ١ايٓٗ ٞؾٗٝا تتهُٔ إسح ٚايجٓا.٤
ايجايجٜ : ١سٍ اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًَ ٢ا ٬ٜق ٘ٝإػًُ َٔ ٕٛا٭ش ٗ ٣دٓب

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص(.)2
اهلل ،يصا أختتُت اٯٍ ١ٜ
َّللا َو َوع ا َّن
قب ايػابك ١بكٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِل َّن َّن َو
ايطابع : ١شنطت آ ١ٜايػٝام إٔ ايكتٌ ايصًٜ ٟشل عسزاّ َٔ إػًٌُ إِا

َّللاص.
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ٖ ٛط ِهَّلِلي َو
اـاَػ :١بٌ َٛنٛع ٞاٯٜتٌ عُُٚ ّٛخكٛم َطًل  ،ؾآ ١ٜايبشح
أعِ ٗ َٛنٛعٗا .

ايجاْ : ٞقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبك ٛي٘ تعاٍ ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل
صيَو ِهَّلِل ص(ٚ ،)3ؾٗٝا َػا:ٌ٥
َو ا َّن

ْلا َو ِهَّلِلع ُل

ِهَّلِل ا َّن
ص ْل ِهَّلِل

ا٭ : ٍٚتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ٜ : ٍٚا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا يٓبًْٛهِ بؿ َٔ ٧اـٛف ٚاؾٛع .
ايجاْٜ : ٞا أٜٗا ايص ٜٔآَٓ ٛا يٓبًْٛهِ بٓكل َٔ ا٭َٛاٍ ٚ
ٚايجُطات.
()1اٯ.154 ١ٜ
()2اٯ.153 ١ٜ
()3اٯ.153 ١ٜ

ا٭ْؿؼ
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ايجايحٚ :يٓبًْٛهِ بؿ َٔ ٧اـٛف ٚاؾٛع اغتعٛٓٝا بايكدل ٚايك. ٠٬
ايطابع  :اغتعٛٓٝا بايكدل ٚايكٚ ٠٬بؿط ايكابط. ٜٔ
اـاَؼ ٚ :يٓبًْٛهِ بؿ َٔ ٧اـٛف ٚاؾٛع إٕ اهلل َع ايكابط. ٜٔ
ايػازؽ ٚ :بـض ايكابط ٜٔإٕ اهلل َع ايكابط. ٜٔ
ايجاْ : ١ٝآ ١ٜايبسح َعطٛف  ٠عً ٢آ ١ٜايػٝامٚ ،ايهُرل ايهاف ٗ
(ٚيٓبًْٛهِ ) ٜعٛز يًص ٜٔآَٓٛا ٍٟؾٝس اؾُع بُٗٓٝا إٔ ا٭بتٜ ٤٬أت ٞبكٝس
اٱّإ ٖا ٜسٍ عً ٢إْ٘ يٝؼ عكٛب ١شلِ ،إِا ٖ ٛضٓٚ ١ؽؿٝـٖٚ ،صا
إعٓ ٢شات٘ ؽؿٝـ عٔ إػًٌُ  ٌْٝٚايكدل ؼٌُ ٍـٛف ٚاؾٛع ٚأغبا ب
اٱبت ٤٬ا٭خط. ٣
ايجايج : ١سإا بسأت ايسع ٠ٛاٱغْٚ ١َٝ٬ع ٍٚآٜات

ايكطإٓ دا ٤ا٭ش٣

ٚاؿكاض يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأقشاب٘ َٔ
نؿاض قطٜـ ٚ ،يٝؼ َٔ سكط يهطٚب ٖصا ا٭ش. ٣
ٚعٓسَا ٖادط ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٍ

إس ١ٜٓإٓٛض ٠

ؿكت٘ قطٜـ ظٛٝف عع ٖٞ ١ُٝأنعاف دٝـ إػًٌُ َٔ سٝح ايعسز
ٚايعسٚ ٠إٚ ، ٕٚ٪يٝؼ َٔ غبب عك ٟ٨ ٬شلصا ايؿعٌ ؾذا٤ت نٌ َٔ آ١ٜ
ٜض اٱغّ٬
ايبشح ٚايػٝام يٛٝاد٘ إػًُ ٕٛا٭ش ٣بايكدل ٚايسؾاع عٔ ب ٠
ٚايطنا باخلغاض ٠اييت تًشل بِٗ ٭ْٗا ٚاق ١ٝشلِ ٗ ايسْٝا ٚاٯخطَٚ ٠لزَ١
يػَ٬تِٗ ٚعكٝستِٗ (ع ٕ داض ١ٜعٔ عً ٞضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ  :أقابٓا َٔ
ايً ٌٝطـ َٔ إطط ٜعين ايً ١ًٝاييت ناْت ٗ قبٝشتٗا ٚقع ١بسض ؾاْطًكٓا
ؼت ايؿذط ٚاؿَذٳـ ْػتعٌ ؼتٗا َٔ إطط ٚبات ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٜسع ٛضب٘  " :ايًِٗ إٕ تًٗو ٖص ٙايعكاب ٫ ١تعبس ٗ ا٭ضض"!
ؾًُا إٔ طًع ايؿذطْ ،از" : ٣ايك ،٠٬عباز اهلل "  ،ؾذا ٤ايٓاؽ َٔ ؼت
ايؿذط ٚاؿذـ ،ؾكً ٢بٓا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ ،سطض عً٢
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ايكتاٍ)(.)1
ٚتتذً ٗ ٢اؿسٜح َعاْ ٞايكدل ٚاٱغتعاْ ١بايك ٠٬ؾؿ ٞغاع ١ايؿس٠
ٚايتٛد٘ إ ٍ ايكتاٍ ٜسع ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عيٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أقشاب٘ إٍ
تعكب٘ ايبؿاضٚ ٠إسز َٔ ايػُا ٤قاٍ تعاٍ
ايك ٠٬يته ٕٛسطظاُ َٚسزاّ شاتٝاّ ت

ف ِهَّلِل ْل ْلا َو يَو ِهَّلِل َوك ِهَّلِل
ط ِهَّلِل ْلذ َو ْلا َو ِهَّلِلغ ُ َو َو َّن ُك ْلم َو ْلا َو َو َو اَو ُك ْلم أَو ِّللي ُ ِهَّلِل ُّجد ُك ْلم ِهَّلِلؤ َو ْلا ٍة
ُ ْل ِهَّلِلد ِهَّلِل َو ص(.)2

ايطابع : ١أختتُت نٌ َٔ آ ١ٜايبشح ٚاٍغٞام بايسع ٠ٛإٍ اٍقدل ٚايٓسب
إيٚ ، ٘ٝدا٤ت آ ١ٜايػٝام بكاْ ٕٛنً ٖٛٚ ٞإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜهَ ٕٛع
ايكابطَ ٜٔا ىؿـ عِٓٗ أثط اٱبتٜٚ ، ٤٬سؾع عِٓٗ مٕٚؾاّ َٓ٘  ٗٚايتٓعٌٜ

ط َو َّن َول َو الَو ُ َو ِّل ْل َول َو الَو َو َوق َو اَو َول ِهَّلِل ِهَّلِل ص(.)3
ٚتهُٓت آ ١ٜايبشح ا٭َط إٍ ايٓيب َضَس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ
 ٣تعاٖس اٱّإ َع تٛايٞ
ٜبـض ايكابط ٜٔبايٓكط ٚايػًبٚ ١ايجٛاب ايعع ِٝعٌ
ٚد ٙٛاٱبت. ٤٬

ايجايح  :قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ُ لِهَّلِلي أَو ْلذ ُك ْل ُك ْلم َو ْل ُك ُ

ٚؾٗٝا َػا: ٌ٥
ا٭ : ٍٚتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ عًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚيٓبًْٛهِ بؿ َٔ ٧اـٛف ٚاؾٛع ؾاشنط. ْٞٚ
ايجاْٚ : ٞيٓبًْٛهِ بؿ َٔ ٧اـٛف ٚاؾٛع ٚاؾهطٚا ي. ٞ
ايجايح ٚ :يٓبًْٛهِ بؿ َٔ ٧اـٛف ٚاؾٛع  ٫ٚتهؿط. ٕٚ
ايطابع  :ؾاشنط ْٞٚأشنطنِ ٚبؿط ايكابط. ٜٔ
()1تؿػرل إبٔ نجرل .24/4
()2غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .9
()3غٛض ٠ايبكط.286 ٠
()4اٯ.152 ١ٜ

ص(، )4
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اـاَؼ  :ؾاشنط ْٞٚأشنطنِ ٚبؿط ايكابط. ٜٔ
ايػازؽ ٚ :اؾهطٚا ي ٫ٚ ٞتهؿطٚ ٕٚبؿط ايكابط. ٜٔ
ايجاْ : ١ٝتبٌ آ ١ٜايبشح إٔ اٱبت ٤٬سل ٚ ٖٛٚاقع بإػًٌُ ٚ ،دا٤ت آ١ٜ
ايػٝام يٝتًك ٙٛبايصنط ٚايسعاٚ ٤ايجٓا ٤عً ٢اهلل ب ؿاظ أْ٘ باب يٮدط
ٚايجٛاب .
ايجايج َٔ : ١اـكا٥ل ٚايؿُا ٌ٥ايهطّ ١اييت قاض ت ًَه ١عٓس إػًِٜٔ
َ٬قا  ٠اٱبت ٤٬بصنط اهلل ٚايؿهط ي٘ ٚاٱقطاض بٓعُ٘ عً َٔ ٖٛٚ ، ِٗٝخكاٍ

ا ص ( .) 1
ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايطابع : ١ايكدل ايص ٟأختتُت ب٘ آ ١ٜايبشح ٚاق َٔ ١ٝاؾشٛز ٚنؿطإ
ايٓعِ .
اـاّغ : ١أخدلت آ ١ٜايبشح عٔ نطٚب َٔ اٱبت ٤٬ايصٜٛ ٟاد٘

إػًٌُٚ ،دا٤ت آ ١ٜايػٝام يًػ َٔ ١َ٬اؾعع ٚايٝأؽ ٚايكٓٛط ٚايتؿطٜط
ٚاؾشٛز ،ؾاٱ ْكطاع إٍ اهلل عع ٚدٌ بايصنط ٜ٘ٸ  ٕٚاٱبتٜٚ ،٤٬عٜس إػًِ
بكرلَ ٠اٖ ١ٝاؿٝا ٠ايسْٝا ؾٝعٖس ؾٗٝا ٜٓٚؿػٌ بايصنط ٚايؿهط ٜٚتشً٢
بايكدل .
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ٖص ٙاٯٜات إختتاّ ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘ ت

عاٍ (بؿط

ايكابط )ٜٔثِ ف ٤ٞاٯ ١ٜايتاي ١ٝبكؿ ١ايكابطٚ ٜٔأِْٗ ايصٜ ٜٔػذلدعٕٛ
عٓس إكٝب ١يذلغٝب إػًٌُ باٱغذلداع ٚأْ٘ َطًٛب بصات٘ٚ ٖٛٚ ،غ١ًٝ
يَٓ ٌٝطتب ١غاَ ١ٝمل ٜؿع بٗا إ ٫ا٭ْبٝاٚ ٤عباز اهلل إدًكَٔ ٖٛٚ ٕٛ

ا ص(ٚ،)2يٝبك ٢ايكدل
عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
َ٬ظَاّ يًٓاؽ إٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ١عً ٢م ٛظاٖط ٚبٝٸٔ ٗ اؿٝا ٠اي١َٝٛٝ
ٚايؿٛاٖس ايٛاقع ١ٝبًشاظ إٔ اٱغ ٖٛ ّ٬ايسٜاْ ١ايباق ١ٝإٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١إٔ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ؼً ٞإػًٌُ بايكدل أَط ٜطاٚ ٙوؼ ب٘ ايٓاؽ ْٝعاّٚ ،ؾ ٘ٝتطغٝب بسخٍٛ
اٱغٚ ّ٬ؼبٝب ملبازٚ ٘٥زع ٠ٛيًٓاؽ يعسّ ايٓؿطَٗٓ ٠ا.
تطٕ ٣اشا مل تهٔ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي ١ٝآٚ ١ٜاسس ٠خكٛقاّ ٚأْٗا تبسأ
بغِ َٛق( ٍٛايصٜ ٚ )ٟتعًل غاُٖ ١ص ٙاٯٚ ،١ٜاؾٛاب إٔ ايؿكٌ بٌ
إ
اٯٜتٌ ؾاٖس عً ٢إعذاظ ْعِ ايكطإٓ ٚإٔ تكػ ُ٘ٝإٍ آٜات أَط تٛقٝؿَٔ ٞ
عٓس اهلل عع ٚدٌ ٭ْ٘ ٜتهُٔ ٚدٌٗ:
ا٭ :ٍٚبؿاض ٠ايكابطَ ٜٔطًكاّ ٚدا ٤إختتاّ اٯ ١ٜب٘ قط ١ٜٓعًٚ ،٘ٝؾ ٘ٝسح
عً ٢إيتعاّ ايكدل ٗ ساٍ ايؿسٚ ٠ايطخاٚ ،٤بٝإ ؿكٝك ٖٞٚ ١إٔ اؿاد ١إٍ
ايكدل أعِ َٔ ساٍ إكٝبٚ ١ايؿس ،٠ؾتؿٌُ ساٍ ايطخاٚ ٤ايػعٚ ١اؾاٙ
ٚايػًطإَٓٚ ،ع غٌب ١ايٓؿؼ ايػهبٚ ١ٝايؿٗ.١ٜٛ

ايجاَْ ٌْٝ :ٞطتب ١ايكدل بكٍٛط ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص(ٚ ،)1ايصٜ ٟسٍ
عً ٘ٝإتكاٍ ٖص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜاييت بعسٖاٚ ،نإٔ اؾُع بٌ اٯٜتٌ َٔ عطـ
اـام عً ٢ايعاَّ ،ع تٛنٝس اـام ٚبٝإ أُٖٝت٘ٚ ،ؾْ ٘ٝهت ١عكا٥سٖٞٚ ١ٜ

إٔ اٱغذلداع عٓس إكٝب ١غب ٌٝيٲسذلاظ َٔ ايػطٚض ٚاٱؾتتإ بع ١ٜٓايسْٝا
عٓس إقباشلا ؾ ٬بس َٔ ايطدٛع إٍ اهلل عع ٚدٌ .
يكس شنطت ٖص ٙاٯٚ ١ٜد ٙٛا َتعسز َٔ ٠اٱ بتَٚ ٤٬كسّ ات٘ ٚ ،دا٤ت
بٝإ إٓاؾع
اٯ ١ٜايتاي ١ٝباؿح عً ٢اٱغذلداع ،ثِ دا٤ت اٯ ١ٜبعس ايتاي ١ٝب
ٚايػاٜات اؿُٝس ٠يٲغذلداع ٚأْٗا أنجط َٔ إٔ ؼلٚ َٔ ٣د: ٙٛ
ا٭ :ٍٚيػ ١اؾُع ٗ قٛي٘ تعاٍ(قًٛات َٔ ضبِٗ) (.)2
ايجاْ :ٞايكًٛات َٔ اهلل عع ٚدٌ ايصٜ ٟعط ٞايهجرل بايكًْٚ ،ٌٝػبتٗا
اٯ ١ٜبأْٗا َٔ ضبِٗ ٗ ز٫ي ١عً ٢ؾهٌ اهلل عع ٚدٌعً ٢إػًٌُٚ ،ضناٙ
تكٝسِٖ بآزاب اٱغ ّ٬عٓس إكٝب.١
عِٓٗ ب
()1اٯ.156 ١ٜ
()2اٯ.157 ١ٜ
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ايجايح :ايبؿاض ٠بٓع ٍٚضٓ ١اهلل عً ٢إػًٌُ عٓس اٱغذلداع بكٝػ١
ايعُٚ ّٛاـكٛمٖٚ ،ص ٙايطٓ ١أعِ َٔ إٔ تٓشكط ٗ َٛنٛعٗا
ٚظَاْٗا بصات إكٝب ،١بٌ َٖ ٞتكًَٚ ١تذسزٜٓ ٌٖٚ ،٠شكط َٛنٛع
ْٚع ٍٚايكًٛات باؿٝا ٠ايسْٝا ٚشات إػًِ ايصٜ ٜٔػذلدع أّ ٖ ٞأعِ
اجلٚاب ٖ ٛايجاْ ٞإش أْٗا ؾاًَ ١يًٓؿأتٌٜٓ ٫ٚ ،شكط َٛنٛعٗا بصات
إػذلدع بٌ تتػؿ ٢شضٜت٘ ٜٓ َٔٚتؿع َٓ٘ َٔٚ ،أعاْ٘ ٚأضؾس ٙإٍ
اٱغذلداع قبٌ إكٝبٚ ١عٓس ْعٚشلا ،ؾكس ٜػؿٌ اٱْػإ عٔ اٱغذلداع
غاعتٗا شل ٍٛايكسَ ١ؾٝك ّٛبعهِٗ بإضؾا ز ٙإيَ ٘ٝع اٱتٝإ باٱغذلداع
يتصنرل َٔ ٖٛٚ ،ٙعَُٛات ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٚ ،عَُٛات

قٛي٘ تعاٍط َو َو َول َو ْل

إعجاس اآلية

ِهَّلِل ْلا ِهَّلِل ِّل َو ا َّن ْلق َو ص(.)1

 - 1اٯ ١ٜتٛطُٝٗٚ ١٦س ٕا غ٬ٝق ٞإػًٌُ َٔ ا٭شٚ ٣ايهٝس ٚبعح
اٱغتعساز ي٘ ٗ ْؿٛغ٘ ّ ٚاعُاشلِ .
 ٗ - 2اٯ ١ٜأ خباض عٔ ٚقا٥ع ٚاسساخ دػٜ ١ُٝتعطض شلا إػًُ.ٕٛ
 َٔ- 3اعذاظ اٯ ١ٜاْٗا مل تصنط ٖصا ايٛاقع إ٪مل ؾكط بٌ تهُٓت
ايبؿاضٚ ٠ايٛعس ٖٛٚ ،غ٬ح يتًكٚ ٞد ٙٛاٱبتٜٚ ٤٬ػاِٖ ٗ تًَُٓ ١ٝه١
ايكدل  َٔ ٖٛٚ ،يٛاظّ اٱّإ َ َٔٚكسَات ٚؾطا٥ط ايٓكط.
ْٚػبت اٯ ١ٜقسٚض إبت ٤٬إػًٌُ ٚأْ٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌٖٛٚ ،
ايص ٟبٝسَ ٙكايٝس ا٭َٛض ٖٚ ،صا اٱبتَ َٔ ٤٬كازٜل ايطبٛب ١ٝإطًك١

ي٘

غبشاْ٘ٚ ،إختباض ٙيًعباز ًَٚهٝت٘ يٮضض ٚأْٗا ًَه ١ٝتسبرل ٚتكطف ؾإٕ
قًت ٕاشا ٜأت ٞاٱبت ٤ ٬يًُػًٌُ  ،اؾٛاب ٱضاز ٠ايجٛاب ٚاؾعا ٤اؿػٔ

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو َو َول ْل ُ َو
شلِ ماٍ تعاٍ ط َو اَو َول ْل ُ َو َّنل ُك ْلم َو َّن َول ْلع َو َوم ْلا ُ َو ِهَّلِله ِهَّلِلد َو ِهَّلِل ْلل ُك ْلم َو ا َّن

()1غٛض ٠اجملازي.9 ١
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أَو ْل َو َو ُك ْلمص(.)1
ٚتسٍ اٯ ١ٜأع ٙ٬عً ٢تعسز ٚد ٙٛاٱ بت ، ٤٬ؾُٓ٘ ا َا ىل باب اؾٗاز
ٚايكتاٍ َ٘ٓٚ ،ا َا ٜتعًل بايكدل َطًكاّٚ ،بُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َطًل إش
غًِ ٗ اؿهط ٚايػؿط ٚ ،دا٤ت آ ١ٜايبشح بإعٓ٢
ٜؿٌُ ايكدل سٝا ٠ا مل
ا٭عِ  ٖٛٚايكدل ٗ ايبأغاٚ ٤ايهط ا َٔٚ ،٤إعذاظ ٖا قٝؼ ايتدؿٝـ ؾٗٝا
َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإخباض اٯ ١ٜبإٔ ايب ٤٬ايصٜ ٟكٝب إػًٌُ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ
بإٔ عع ٚدٌ ٖ ٛايطٚ٩ف ايطس.ِٝ
يًتػامل ٙ
ايجاْ : ٞيػ ١ايتبعٝض بكٛي٘ تعاٍ (بؿٚ ) َٔ ٤ٞتكسٜط اٯ ١ٜبؿَٔ ٤ٞ
اـٛف ؾٜٓ ٬عٍ اخلٚف عً ٢ا٭َ ١نًٗا ٜ ٫ٚكٝب ايؿطز َٔ إػًٌُ ط١ًٝ
أٜاّ سٝات٘ ٚنصا بايٓػب ١يًذٛع.
ايجايح  :تذؾٝـ اـٛف بايتٛنٌ عً ٢اهلل ٚايًذ ٤ٛإي ٘ٝغبشاْ٘

تعاٍطأَوالَو ِهَّلِل ِهَّلِلذ ْلك َّن
َّللاِهَّلِل َو ْل َو ِهَّلِل ُّج ْلاقُ ُ
ِهَّلِل

 ،قاٍ

ُ ص ( .) 2

ايطابع  :تأنٝس اٯ ١ٜعً ٢عسّ تًـ ا٭َٛاٍ ٚظٖٛم ا٭ضٚاح بٌ ٜكٝب
ا٭َٛاٍ ايٓكلَ ،ع قً ١ايطبض ٚيٝؼ إْعساَ٘.
اـاَؼ  :دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١باٱخباض عٔ سٝا ٠ايؿٗسا ٤عٓس اهلل ٚععِٝ
َٓعيتِٗ ٗ ايٓؿأتٌ ،ؾِٗ مل ٜذلنٛا ايسْٝا إ ٫بعس إٔ ْايٛا َطتب ١ايؿٗسا ٤بٌ
ايٓاؽ.
ايػازؽ  :ايتدؿٝـ ٗ ٚقع إكٝبٚ ،١ايتكً َٔ ٌٝاؿعٕ ٚايهسٚض ٠اييت
تكاسب ايبٚ ٤٬تتعكب إكٝب.١
ايػابع  :إختتاّ اٯ ١ٜبايبؿاض ٠يًُػًٌُ عً ٢قدل ِٖٚ ،نإٔ خاُ ١اٯ١ٜ
ؽدل عٔ ظٚاٍ ايب ٤٬عٔ إػًٌُ ٚإْكطاع  ٙبايٓكطٚ ،ايعؿط يًُػًٌُ،
()1غٛض ٠قُس .31
()2غٛض ٠ايطعس .27
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ٚإمػاض اـٛفٚ ،شٖاب اؾٛعٚ ،سك ٍٛايعٜاز ٗ ٠ا٭َٛاٍٚ ،غ١َ٬
نجط ٠ايطٜع ٚايجُاض،
إػًٌُ َٔ ايكتٌ إتعسز ٗ غٛح إعاضىٚ ٚ ،تبؿط ب
ٚتتذًٖ ٢ص ٙإعاْٖ ٗ ٞصا ايعَإ بعٗٛ

ض خعا ٔ٥ا٭ضض يًُػًٌُ،

ٚظٜاز ٠ايٓعِ عًَ َٔ ٖٛٚ ِٗٝكازٜل ايبؿاض ٗ ٠زعا ٤إبطاٖ ِٝنُا ٚضز ٗ

ايتٓعٌٜط َو ِّل

ْل َوع ْل َوه َوذ َو َو ًالد آ ِهَّلِل ًالل َو ْل ُز ْلق أَوهْل َو ُ ِهَّلِل ْل ا َّن َو َو ِهَّلِل ص(.)1

ايجأَ  :اٱبتٚ ٤٬ا٭ش ٣ايصٜ ٟتعطض ي٘ إػًُ ٕٛططٜل َٚاز ٠يتجبٝت
زعا ِ٥ايتٛسٝس

ٚغٓٔ ايعباز ٗ ٠ا٭ضضَ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘

ا ص ( .) 2
تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايتاغع  :بٝإ إا٥ع بٌ أٌٖ اٱّإ ٚغرلِٖ ،ؾكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ
اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبتٚ ، ٤٬إٜ َٕٛٓ٪كدل ٕٚؾٗٝا سبا هلل  ٚطًباّ
يٮدط ٚايجٛاب .
أَا ايهؿاض ؾأِْٗ هععّ ٫ٚ ٕٛتًه ٕٛايكسض ٠عً ٢ايكٝاّ َٔ غرل إمٓا٤

ض َو ْلل ُظ
ِهَّلِلي ألَو ْل ِهَّلِل

بٛد٘ احملٔ اييت تٛادِٗٗ ،يصا ٚضز قٛي٘ تعاٍط َواِهَّلِل ُ
ف َوك َو َو قِهَّلِل َو ُ ْلا ُ َوك ِّلذ ِهَّلِل َو ص( ،)3يٝه َٔ ٕٛايس ٌ٥٫عًَ ٢ا سٌٸ بِٗ
َوك ْل َو

ٚعُاضتِٗ َٔ احملل ٚايعٚاٍ أِْٗ ناْٛا قً ًٞٝايكدل  ،غطٜع ٞاؾعع ،
نجرل ٟاـٛفٚ ،مل ٜكدلٚا عً ٢أش ٣ايسْٝاٚ ،أقطٚا عً ٢ايتهصٜب

باٯٜات ؾهاْت عاقبتِٗ ايًبح ٗ سط دِٗٓ ،قاٍ تعاٍ ٗ شّ ايهؿاض ط َو َو
ص َو َو ُه ْلم َو َو ا َّنل ِهَّلِل ص(.)4
أَو ْل
ايعاؾط  :ايتعاٚ ٕٚايتعانس بٌ إ ٗ ٌَٓ٪تًك ٞإكٝبٚ ١عسّ َػازضتِٗ
ٕٓاظٍ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهطٚ ،عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
()1غٛض ٠ايبكط.126 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .137
()4غٛض ٠ايبكط.175 ٠
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ٚآي٘ ٚغًِ قاٍَ :جٌ إ ٗ ٌَٓ٪تٛازِٖ ٚتطآِٗ ٚتٛاقًِٗ َٓعي ١اؾػس
ايٛاسس ،إشا اؾته َ٘ٓ ٢عه ٛتساع ٢ي٘ غا٥ط اؾػس باؿُٚ ٢ايػٗط)(.)1
اؿاز ٟعؿط  :ايجٛاب ايعع ِٝايصٜٓ ٟتعط إػًٌُ عٍ قدلِٖٚ ،ا٭دط

عً ٢سبِٗ هلل بتًك ِٗٝا٭ش ٗ ٣غب َٔ ً٘ٝغرل دعع ،قاٍ تعاٍ ط َو اَو َول ْل ِهَّلِلز َو َّن
ا ِهَّلِل َو َوك ُل َو ْلع َو ُ َو ص(.)2
ص َو ُ أَو ْل َو ُه ْلم ِهَّلِلؤ َو ْل َو
اَّن ِهَّلِلذ َو َو
ف ْٗا تتهُٔ ٗ ثٓاٜاٖا
َٚع تعًل َٓطٛم اٯ ١ٜباٱبتٚ ٤٬تعسز نطٚب٘ إ
ايٛعس ايهط ِٜبا٭َٔ ٚايؼ ١َ٫يًُػًٌُ ٚظٜاز ٠ثطٚاتِٗ ٭ٕ يػ ١اؾع١ٝ٥
ٚايتٓهرل ٗ اٯ( ١ٜبؿ )َٔ ٤ٞتؿٝس َعٓ ٢قً ١أٜاّ اٱبت ٗ ٤٬أؾطاز ايعَإ
ٚتكسٜط اٯ ١ٜيٓبًْٛهِ ٗ بعض ا٭ٜاّ  )......باٱناؾ ١إٍ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ
ٖصا اٱبت ٤٬سطظ ٚٚاق َٔ ١ٝتهطاض طط ٚأغباب٘ يتػرل اؿاٍٚ ،خطٚز

 ٟبايكدل ٚايتشٌُ ٚايعؿط َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘
إػٌٌَ َٓ٘ بعس ٖص ٙاٯ ٠

ا اِهَّلِل ِهَّلِل َو اِهَّلِل ْل ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو ص(ٚ ،)3تسٍ عً ٘ٝخاُ ١اٯَٚ ،١ٜا ؾٗٝا
تعاٍط َو ِهَّلِل َّن ِهَّلِل ْلاع َّنِهَّلِلز ُ َو اِهَّلِل َو ُ
َٔ ايٛعس ايهطٚ ِٜا٭َط إٓذع بايبؿاض ٗ ٠خاُ ١اٯ.١ٜ

ك أ لا ي هذ آل آ ( ال لكم)
ا ض ا(.)4
يذ
ي اق آ

د هذ ا فظ

اآلية سالح
تػاعس اٯ ١ٜإػًٌُ َػاعس ٠عع ٗ ١ُٝؼٌُ َا ٜٛادٗ َٔ ٕٛإؿام
ٚا٭ش ٣غٛاَ ٤ا ؾٗٝا َٔ إ خباض اَ ٚا تتهُٓ٘ َٔ ايسع ٠ٛاٍ ايكدل ٚايجبات
عً ٢اٱّإ.
ٚاٯٚ ١ٜاق َٔ ١ٝايؿعع ٚاـٛف ٚاؿعٕ ٕ ،ا ؾٗٝا َٔ عًِ ايػٝب ٚاٱخباض
()1تؿػرل إبٔ نجرل .319/1
()2غٛض ٠ايٓشٌ .96
()3غٛض ٠إٓاؾك.8 ٕٛ
()4غٛض ٠قُس .31
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عٔ ساٍ إػًٌُ َٚا ٬ٜق َٔ ْ٘ٛا٭ش ٗ ٣دٓب اهلل.
َت
 َٔٚاٱعذاظ ٖٗا اْٗا َٚع إخباضٖا عٔ اٱ بت ٤٬ايؿسٜس أختت
بايبؿاض ٠بايؿٛظ ٚايعؿط.
ٚاٯ ١ٜسطظ َٔ سلات ١ا٭عسا ٚ ، ٤غ َٔ ١َ٬ؾهٛى إٓاؾكٌ ٚزع٠ٛ
يًُػًٌُ يعزّ اٱيتؿات إيٗٝا ٚإٍ دساشلِ َٚا ٜجرل َٔ ْ٘ٚأغباب ايؿو
ٚايطٜبٚ ،ؾٗٝا تٓك ١ٝٯزاب إػًٌُ ٗ باب اٱْبعاخ يًسؾاع عٔ اٱغ،ّ٬

قاٍ تعاٍط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ
ض َو ُ ِهَّلِلي ألَو ْل ِهَّلِل
ض أَو ْل
َو

َو آ َو ُل الَو
َوك ُل ُ ًالز

َو ُك ُل َوك اَّن ِهَّلِلذ َو َوك َوف ُ َو َوق ا ُ ِهَّلِلإلِهَّلِل ْل َو لِهَّلِل ِهَّلِل ْلم ِهَّلِل َوذ
اَو ْل َوك ُل ِهَّلِل ْلل َود َول َو َو ُ َو َو قُ ِهَّلِل ُ ص(.)1

ٚايتٛقٚ ٞاؿطظ ٖٓا ٱزضاى إػًٌُ إٔ اٱبت َٔ ٤٬عٓس اهلل ٚأْ٘ ٜتهُٔ
ايتدؿٝـ ٚايتٝػرل ٚ ،قرلٚض ٠اٱبتٚ ٤٬ا٭ش ٣إٍ ظٚاٍ ٖٚص ٙاٯ َٓ ١ٜاغب١

َّن
َّللا ُ

يًسعاٚ ٤اٱغتػؿاض ٚغ٪اٍ ايتدؿٝـ ٚق ٛاٱبت ، ٤٬قاٍ تعاٍط َو ْل ُ
َو َو َو ُء َو ُ ْل ِهَّلِل ُ َو ِهَّلِل ْلل َود ُ أ ُ ُّجم ْلا ِهَّلِلك َو ِهَّلِل ص(ٚ ،)2تتذًَٛ ٢نٛعٚ ١ٝأثط ايسعاٗ ٤
إكاّ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ْ : ٍٚع ٍٚاٱبت َٔ ٤٬عٓس اهلل  ٖٛٚايطٚ٩ف ايطس ِٝبإ.ٌَٓ٪

ايجاْ : ٞف ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١اٱنطاّ ٚاٱخباض ايصٜ ٟؿٝس يع ّٚأخص اؿٝط١
ٚاٱغتعساز ٚتًك ٞاٱبت ٤٬بايكب.ٍٛ
ايجايح  :قٝػ ١ايتٓهرل ٗ اٯ َٔ ١ٜغرل تع ٌٝيٓٛع َٚاٖ ١ٝاـٛف ٚاؾٛع
بًؿغ(بؿ.)...َٔ ٤ٞ
ايطابع  :يػ ١ايتبعٝض ٚاؾع ١ٝ٥اييت ٜسٍ عًٗٝا سطف اؾط (َٔ ) ٗ قٛي٘

ف َو ْلا ُ ِهَّلِلا ...ص ٚعٔ أب ٞغعٝس اـسضٟ
تعاٍط ِهَّلِل ْل ْلا َو ْل ِهَّلِل

قاٍ  :قًٓا ّٜٛ

اـٓسم ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ٌٖ َٔ ؾْ ٤ٞك : ٍٛؾكس بًػت ايكًٛب اؿٓادط؟
قاٍْ :عِ  .قٛيٛا  :ايًِٗ اغذل عٛضاتٓا ٚ ،آَٔ ضٚعاتٓا  ،ماٍ  :ؾهطب اهلل
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .156
()2غٛض ٠ايطعس .38
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ٚد ٙٛأعسا ٘٥بايطٜض ؾٗعَِٗ اهلل بايطٜض)(.)1
اـاَؼ ٚ :ضٚز ايبؿاض ٗ ٠خاُ ١اٯ ١ٜيًكابط ٜٔبًػ ١ايٛعس ايهطَٔ ِٜ
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص.
عٓس اهللط َو َو ِّل ْل ا َّن

هفهىم اآلية

دا٤ت اٯ ١ٜخطاباّ يًُػًٌُٚ ،إخباضاّ عٔ إؿك ٗ ١زضٚب اؾٗازَٚ ،ا
ٖ ٛأعِ َٔ اؾٗاز ؾاٱْتُا ٤يٲغٚ ّ٬ايتكٝس بأسهاَ٘ باب يٲبتٖ ،٤٬ا ٜسٍ
عً ٢تٛد٘ ا٭عسا ٤حملاضب ١اٱغٚ ،ّ٬ايتهٝٝل عً ٢إػًٌُ ٚشنطت اٯ١ٜ
َٛانٝع َتعسز ٠يٲبت:ٖٞٚ ٤٬
ا٭ :ٍٚاـٛف ٖا ٜططأ عً ٢إػًٌُ.
ايجاْ :ٞاؾٛع ٚقً ١ايػصاٚ ٤إ.ٕٚ٪
ايجايحْ :كل ا٭َٛاٍ.
إػًٌُ.
ايطابع :سسٚم ايكتٌ ب
اـاَؼْ :كل ايطٜع ٚايجُاض.
ٚتهُٓت اٯ ١ٜايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚػب ١اٱبت ٤٬اٍ اهلل تعاٍٚ ،أْ٘ ٖ ٛايصٜ ٟبتً ٞإػًٌُٚ ،ؾ ٘ٝعع
شلِٚ ،زع ٠ٛيطدا ٤ضٓت٘ ٚإسطاظ ضناٚ ،ٙايؿٛظ بايجٛاب ٚ ،اٯ ١ٜسح
عً ٢ايؿطاض اٍ اهلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :ٞف ٤ٞاٯ ١ٜبًػ ١ايتبعٝض

"بؿٖٚ " َٔ ٤ٞصا ايتبعٝض َٚكساض

اٱبت َٔ ٤٬ايهً ٞإؿهو ايص ٟي٘ َطاتب َتؿاٚت ١ؾسٚ ٠نعؿاّ ٚنجطٚ ٠قً،١
َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚكساض ٗ ٙنٌ ؾطز َٔ أؾطاز اٱبت ٤٬اـُػ ٗ ١اٯ.١ٜ
ايجاَْ : ٞا ي٘ َٔ نِ ٚنٝـ عٓس نٌ د َٔ ٌٝإػًٌُ ،بٌ ىٍ َٔ ّٜٛ
()1ايسض إٓجٛض .121/8
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أٜاَِٗ.
ايجايح :أثط ٚٚقع اٱبت ٤٬عٓس نٌ َػًِ َٚػًُ.١
ايجايح :إغتساَ ١يػ ١خطاب اٍ إػًٌُ ناؾ ١تتكـ باٱّإ ٚقس َسح

ا ص ؾٝأت ٞاٱبت٤٬
اهلل إػًٌُ بكٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
َكساقاّ ؿاٍ ايتشٌُ ٚايكدل عٓسِٖ .
ايطابع :سك ٍٛايػًبٚ ١ايعؿط بايكدل.

إفاضات اآلية

اٱّإ إضتباط بٌ عامل ايؿٗازٚ ٠عامل ايػٝبٚ ،أؾهٌ إختٝاض ٜكسّ عً٘ٝ
اٱْػإ٬ٜٚ ،ظَ٘ ٗ سٝات٘ نًٗا ٜ ٫ػازضٚ ٙإ تًك ٢ا٭ش ٣بػبب٘ٚ ،اٱّإ
ىؿـ ٖصا ا٭شٚ ،٣هعً٘ غٝاس ٗ ١عامل إًهٛت.
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبسع ٠ٛإػًٌُ يٲغتعساز يتشٌُ ا٭ش ٗ ٣دٓب اهلل
َع إخباضٖا عٔ ؼكٝل ايعؿط ٚايٓكط بايكدل ٚاؾٗاز ٚايععّ عً ٢زؾع
ا٭ش ٣باٱّإٚ ،اٯ ١ٜام٬ي ١ٝتٓشٌ بعسز إػًٌُ ٚإػًُات ٗ ،تًكِٗٝ
عٌ
ٕٛاضز اٱبتٚ ٤٬ايعٓا ٗ ٤غب ٌٝاهللٚ ،ت٪نس اٯ ١ٜبإ اهلل عع ٚدٌ ي٘ ايـ
 ٚايتأثرل إطًل عً ٢اـ٥٬ل ٚاْ٘ غبشاْ٘ ٜؿعٌ ا٭سػٔ ٚا٭ؾهٌَٚ ،سضغ١
اٱبت ٤٬تجبٝت يٲّإ ٗ ايٓؿٛؽ  ٗٚا٭ضض اٍ  ّٜٛايكٝاَ.١
إٕ ْػب ١قسٚض اٱبت ٤٬ايصًٜ ٟشل إػًٌُ هلل عع ٚدٌ َٚا ٜكٝبِٗ
يْٛهِ ) باعح يًكدل ٗ
َٔ ا٭شَ ٗ ٣طنات٘ ٖ َٔ ٛعٓس اهلليكٛي٘ تعاٍ(ئب
ْـغِٗٚ ،غبب ؾعًِٗ ٜتًك ٕٛقٓٛف ا٭ش ٣اييت تأت َٔ ٞايهؿاض بايطنا
ٚ
ظاَ ١ٝعً ٢ايجٓا ٤عً٢
ٚايجبات ٗ َكاَات اٱّإ ٚ ،تسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١اٱيت
إػًٌُ َٔ دٗات:
ا٭ : ٍٚف ٤ٞايب ٤٬يًُػًٌُ عً ٢م ٛايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ٞاجملُٛعٞ
٭قاي ١اٱط٬م ٗ يػ ١اخلطاب (ٚيٓبًْٛهِ).
ايجاْ : ١ٝتؿطٜـ إػًٌُ بإٔ ايب ٤٬ايصٜ ٟأت َٔ ٖٛ ِٗٝعٓس اهلل.
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ايجايج : ١ػًَ ٞعاْ ٞايكدل ٚاؾٗاز ٗ سٝا ٠إػًٌُ ايعاَ١

تعاٍطأَو ْلم َو اِهَّلِل ْل ُ ْلم أَو ْل ُ ْل َو ُك َو اَو َّن َو ْلع َو ْلم َّن
َّللا ُ اَّن ِهَّلِلذ َو َو َوه ُد
ا اِهَّلِل ِهَّلِل َو الَو ْلا ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو ا ص(.)1
ِهَّلِل ْل ُد ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
َّللا َو الَو َو ُ

ِهَّلِل ْلل ُك ْلم

 ،قاٍ

َو اَو ْلم َو َّن ِهَّلِل ُذ

ايطابع : ١ايجٛاب ايعع ِٝايصٜٓ ٟتعط إػًٌُ عً ٢ايب ٤٬ايصٜٓ ٟعٍ بِٗ،

ا ص( ،)2ؾٝتٛد٘ شلِ
ٖٚصا ايجٛاب َٔ خكا٥ل ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايب َٔ ٤٬عٓس اهلل ّٚسِٖغبشاْ٘ َلزَات ٚأغباب ايكدل ٚايتٛؾٝل ٜٚأتِٗٝ
ايجٛاب إتعسز عً ٢ايبٚ ٤٬ايكدل عًٚ ،٘ٝتعاٖس غٓٔ ايؿطٜع.١

اآلية لطف

ّٕ أزلا ٤اهلل تعاٍ "ايطٓٔ ايطسٜٚ "ِٝطزز ّ ٙا نٌ َػًِ َٚػًُ ١عس٠
َطات ٗ ايك ٠٬ايٚ ١َٝٛٝضٓت٘ تعاٍ تتػؿ ٢ايٓاؽ ْٝعاّٚ ،دا٤ت اٯ١ٜ
باٱخباض عٔ ابت ٤٬إػًٌُ  ّ ٙٚأٌٖ اٱّإ ٚايتكٚ ٣ٛا٭َ ١ايعسٍ  ،قاٍ

ا ًال ص(ٖ ،)3ا ٜسٍ عً ٢إ ٖصا اٱبت ٤٬ضٓ،١
تعاٍط َو َوك َوذاِهَّلِل َو َو َوع ْل َول ُك ْلم أ ُ َّن ًال َو َو
ٚأْ٘ َٔ عٓس اهلل .
ٚت٪نس خاُ ١اٯ ١ٜايهطّ ١ايبؿاض ٠يًُػًٌُ اييت تتهُٔ سجِٗ عً٢
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص أعِ ٗ َٛنٛع٘ َٔ
ا يكدل ٚايتشٌُ ؾكٛي٘ تعاٍ ط َو َو ِّل ْل ا َّن
نطٚب اٱبت ٤٬اييت تصنطٖا اٯ ، ١ٜؾٝسخٌ ٗ ٙايكدل عً ٢ايطاعٚ ١أزا٤
ايؿطا٥ض ايعبازٚ ١ٜايكدل عٔ إعك. ١ٝ
ت ٤٬ايصٜ ٟكٝب إػًٌُ بطظر ز ٕٚإعك ١ٝبًشاظ ندل ٣نً١ٝ
 ٌٖٚاٱب
 َٔ : ٖٞٚايعكُ ١إّتٓاع إعكٚ ،١ٝإٔ ايصٜٓ ٟؿػٌ باٱبتٜ ٤٬تٓعٜٚ ٙتذٓب
إضتهاب ايصْٛب ٭ْ٘ ٗ ساٍ زا  َٔ ٠ِ٥ايكدل ٚايسعاٚ ٤ضدا ٤ايػٗ ١َ٬
ايس ،ٜٔاؾٛاب ْعِ ٚيهٔ ٖصا اٱْؿػاٍ يٝؼ عٌ ٠تاَ ١شلصا ايتٓع ٙإِا ٖٛ
( )1غٛض ٠ايتٛب.16 ١
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ .110

()3اٯ.143١ٜ
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ؾطع اٱّإ.

هن غايات اآلية

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ : ٍٚتبعح اٯ ١ٜاملغًٌُ عً ٢ايٛسسٚ ٠اٱؼاز ب ِٗٓٝاغتعسازاّ يتًكٞ
ايب.٤٬
ايجاْ : ١ٝؼح اٯ ١ٜعً ٢اٱعتكاّ باهلل عع ٚدٌ ٚايتُػو بايكطإٓ
ٚايػَٓ َٔ ٖٞٚ ،١كازٜل قٛي٘ تعاٍ

ط َو ْل َو صِهَّلِل ُ

َّللا َو ِهَّلِل ًالع
ِهَّلِل َو ْل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل

َو الَو

َو َوف َّن قُ ص( ، )1بًشاظ إٔ ايتُػو بأسهاّ ايؿطٜعٚ ١ا ٭خ ٠ٛاٱّاْ ٗ ١ٝساٍ

ايطخاٚ ٤ايؿسٚ ،٠ايػعٚ ١ايهٝل.
ايجايج : ١تؿٝع اٯ ١ٜب ِٗٓٝضٚح ايتعإٛ ٕٚادٗ ١ايبٚ ٤٬زؾع اـٛف
ٚأغباب٘ ٚططز اؾٛع بايتكٝس بأزا ٤ايعنا ٠ايٛادبٚ ١إػتشبٚ ١ايكدل عً٢
ْكل ا٭َٛاٍ ايصٜ ٟأت َٔ ٞاٱْؿػاٍ باؾٗاز ٗ غب ٌٝاهلل َٔٚ ،قاضب١

أعسا ٤اٱغ ّ٬يًُػًٌُ ،قاٍ تعاٍط َو َو َوع َو ُل َو َو ْلا ِهَّلِل ِّل َو ا َّن ْلق َو ص(.)2
ايطابع : ١تُٓ ٞاٯًَ ١ٜه ١ايكدل عٓس نٌ َػًِ َٚػًُٚ ،١عٓس إػًٌُ
نأََ ١تشس ٗ ٠تًكٗٝا يٮش ٗ ٣دٓب اهلل.

ا ص( ،)3ؾتتذً٢
َ َٔ ٖٛٚكازٜل قٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
َعاْ ٞايكدل ٗ دٓب اهلل عً ٢إػًٌُ يتهَ ٕٛاز ٠ؾصب ايٓاؽ يػبٌ
اشلساٚ ١ٜايطؾازٚ ،ؾْ ٘ٝهتَ ٖٞٚ ١ع إبت ٤٬إػًٌُ بأغباب ا٭ش ٣فإ ِْٗ
ٜٛاظب ٕٛعً ٢ايسع ٠ٛإٍ اهلل ٗٚ ،شات ايب ٤٬بٝإ يكسم اٱّإ ٚططز

٭غباب اؾٗايٚ ١ايػطض.
اـاَػٖٓ : ١اى تبا ٗ ٕٟتًك ٞايبٚ ٤٬ؾست٘ بٌ ساٍ اٱغتعساز ي٘ ٚبٌ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
()2غٛض ٠إا٥س.2 ٠
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ْعٚي٘ ؾذأٚ ٠زؾعٚ ١اسسٚ ،٠تسعٖ ٛص ٙاٯ ١ٜأٌٖ اٱ

ختكام ٗ عًّٛ

ايطب ٚايٓؿؼ ٚاٱدتُاع إٍ بٝإ ٚد ٙٛاٱخت٬ف ؾَٓٚ ،٘ٝاؾع

ظٔ

ٚقٛع٘ ٚ ،قس دطت عاز ٠ايٓاؽ عً ٢تٗ ١٦ٝشٖٔ قاسب إكٝب ١يكبٛشلا
بايتًُٝض ٚاٱؾاضٚ ٠اٱتٝا

ٕ بإكسَات  ،ؾٌٗ ايكطإٓ بصات ايػٓد١ٝ

ٚايططٜك ،١اؾٛاب إْ٘ أععِ ٚأظٗط ٭ٕ قبػ ١اٱعذاظ ظاٖط ٗ ٠نٌ غٓٔ
اشلسا ١ٜاييت دا٤ت ٗ ْل ٚثٓاٜا آٜات٘ َٗٓٚ ،ا آ ١ٜايبشح اييت تتهُٔ إٍ
داْب تٗ ١٦ٝإػًٌُ يٓع ٍٚإكٝبٚ ١ايبٚ ٤٬دٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚاٱخباض بإٔ ايب ٤٬آت

ْٚا ظٍ َٔ عٓس اهلل ٖا ٜسٍ بايس٫ي١

ايتهُٓ ١ٝأْ٘ َٛنٛع يًطٓٚ ١ايعؿ.ٛ
ايجاْ : ٞايب ٤٬ايصٜٓ ٟعٍ بإػًٌُ َٔ

ا ِهَّلِل ُ
تعاٍط َو َو

ِهَّلِلاَو

إكسَات إٛنٛع ٍ ١ٝقٛي٘

َو ْلغفِهَّلِل َو ٍة ِهَّلِل ْل َو ِّل ُك ْلم ص(ٚ ،)1عٔ عطا ٤بٔ ٜػاض قاٍ  :خطز

إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬بابٓ٘ إزلاعٚ ٌٝإغشام عٌ ُٜٗا ايػ ، ّ٬ؾتُجٌ ي٘
ايؿٝطإ ٗ قٛض ٠ضدٌ  ،ؾكاٍ ي٘ :أ ٜٔتصٖب؟ ؾكاٍ إبطاٖ : ِٝعً ٘ٝايػّ٬
َا يو ٚيصيو  !.. .اشٖب ٗ ساديت قاٍ  :ؾإْو تععِ أْو تصٖب بابٓو
ؾتصع٘ قاٍ ٚ :اهلل إٕ نإ اهلل أَطْ ٞبصيو أْ ٞؿكٝل إٔ أطٝع ضب ، ٞثِ
شٖب إٍ ابٓ٘ ٚ ٖٛٚضاّ ٙ٤ؿ ، ٞؾلاٍ ي٘  :أ ٜٔتصٖب؟ قاٍ  :اشٖب َع أبٞ
ؾكاٍ  :إٕ أباى ٜععِ إٔ اهلل أَط ٙبصعو  ،ؾكاٍ ي٘ َجٌ َا قاٍ إبطاٖ ، ِٝثِ
اْطًل إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ، ّ٬ست ٢إشا ناْٛا عً ٢دبٌ قاٍ ٫بٓ٘{ ٜا بين إْٞ
أض ٗ ٣إٓاّ أْ ٞأشعو ؾاْعط َاشا تط ٣قاٍ ٜا أبت اؾعٌ َا تَ٪طغتذسْٞ
إٕ فا ٤اهلل َٔ ايكابطٜٚ } ٜٔا أبت أٚثكين ضباطاّ ٜٓ ٫ ،تهض عًٝو َٔ
زَ ، ٞؾكاّ إي ٘ٝإبطاٖ ِٝبايؿؿط ، ٠ؾدلى عً ، ٘ٝؾذعٌ َا بٌ يٝت٘ إٍ َٓشطٙ
ماغاّ  ٫ؼٝو ؾ ٘ٝايؿؿط ، ٠ثِ إٕ إبطاٖ ِٝايتؿت ٚضا ، ٙ ٤ؾإشا ٖ ٛبايهبـ
ؾكاٍ ي٘  :أ ٟبين قِ ؾإٕ اهلل ؾساى  ،ؾصبض إبطاٖ ِٝايهبـ ٚ ،تطى ابٓ٘  ،ثِ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .133
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إٕ إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ ٜ :ا بين إٕ اهلل قس أعطاى بكدلى اي ، ّٛٝؾػٌ
َا ؾ٦ت تعط ٢قاٍ  :ؾإْ ٞأغأٍ اهلل إٔ ًٜ ٫كا ٙي٘ عبس َ َٔ٪ب٘ ٜ ،ؿٗس إٔ
 ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو ي٘  ،إ ٫غؿط ي٘ ٚأزخً٘ اؾٓ.)1()١
ايجايح  :تكسٜط اٯ :١ٜيٓبًْٛهِ أٜٗا إٖٚ )........َٕٛٓ٪صا اـطاب زاِ٥
َٚتكٌ َٚتذسز يٝسٍ عً ٢سكٝك ٖٞٚ ١ثبات إػًٌُ ٗ َٓاظٍ اٱّإ
ٚعسّ ظيعي ١اٱّإ ٗ ايٓؿٛؽ بػبب

ٖصا اٱبت ٙ ٗٚ ٤٬ؾاٖس عً٢

ا ص ( .) 2
نِْٗٛط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايطابع  :ايتكسٜل بٓب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآ ي٘ ٚغًِ ٚإتباع٘ ٜتهُٔ
اٱبتٚ ٤٬تًك ٞا٭ش ٣يٝه ٕٛططٜكاّ إٍ اـًٛز ٗ ايٓع ، ِٝؾهُا ٜتأش٣

سٌٚتطساي٘ ؾٗٛ
اؾٓس ٗ ٟإٝسإ ؾهصا إػًِ ٗ َٝاز ٜٔاؿٝا ٠ايٙ ٗٚ ١َٝٛٝ
ٗ َعطض اٱبت ٤٬يٝتًكا ٙبايكدل ٚايطنا طاعٚ ١ضدا ٤ايجٛاب.
اـاَؼ  :إقذلإ ْع ٍٚايب ٤٬بإؼمل بعع ِٝايجٛاب َٔ عٓس اهلل يٓٝؿطز
ايكطإٓ غكٛق ٗ ١ٝإكاّ

 ٖٞٚإٔ اٱغتعساز يًبٜٓ ٫ ٤٬شكط بتٗ١٦ٝ

اٱْػإ يكبٛي٘ ٚعسّ سسٚخ ايكسَٚ ١ؾس ٠اٱْؿعاٍ عٓس ضٜ٩ت٘ أ ٚاٱخباض
عٓ٘ ،بٌ ٜسضى إػًِ َ٬ظَ ١ايجٛاب ايعع ِٝيًبٚ ٤٬إكٝبٚ ١إٕ ناْت
ٕ ا٭ملٜٚ ،تطًع إٍ ضٓ ١اهلل ٚضنٛاْ٘
ؾدك ١ٝنؿلز سبٝب ؾٝدؿـ ع ٙ
يصا ٚضز ٗ اٯ ١ٜايتاي ١ٝايتأنٝس عً ٢اٱغذلداع عٓس إكٝب.١
ايػازؽ  :قس تَٗ ٤ٞكسَات إخباض اٱْػإ عًَ ٢ا سٌٸ ب٘ َٔ َكٝب١
ٚيهٓ٘ عٓسَا ٜعًِ سكٝك ١بٛقٛعٗا تتػؿا ٙاؿػطٚ ٠ا٭ملٜٗٚ ،ذِ عً ٘ٝاؿعٕ
زؾعٚ ١اسس ٠أ ٚتسضهٝاّ ٫ٚ

ٜؿاضق٘ إ ٫بعس طَ ٍٛسٚ ٠تعاقب يٮٜاّ

ٚا٭ؾٗط ،أَا بايٓػب ١يػٓٔ اشلساٚ ١ٜاٱعذاظ ٗ تٗ ٠٧ٝايكطإٓ إػًِ ٍقبٍٛ
إكٝب ١ؾتتذً ٢بإزضان٘ بإٔ ايبَ ٤٬هتٛب عًٚ ،٘ٝإٔ ؾ ٘ٝا٭دط باٱناؾ ١إٍ
()1ايسض إٓجٛض .349/8
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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قرلٚض ٠ايبَ ٤٬از ٠يتجبٝت اٱّإ ٗ ا٭ضض ٚإقاَ ١اؿذ ١عً ٢ايٓاؽ.

هفهىم اآلية

اٯ ١ٜتٛطَٚ ١٦كسَ ١ـًل ًَه ١ايكدل ٗ ايٓؿؼ ٚاعساز إػًٌُ ٕطاسٌ
اؾٗاز َتعسز اؾٛاْب ٚاٯثاضٕٓٚ ،ع ايتساع ٞايعاّ ٚططز ضٚح ايٝأؽ
عٓسَا ُط عً ٢إػًٌُ اٜاّ ؾساز ٚسا٫ت اعتساٜٚ ٤ه ْٕٛٛقً ٗ ١ايعسز
ٚايعسٚ ،٠ؾٗٝا اخباض عٔ اقذلإ ايٓكط ٚايعؿط بايكدلٚؼٌُ ايعٓا ٗ ٤غبً٘ٝ
تعاٍٚ ،دا٤ت ايبؿاض ٗ ٠ا ١ٜ٫عً ٢م ٛاٱط٬م أ َٔ ٟغرل تكٝٝس باٜاّ
اؿٝا ٠ايسْٝا ا ٚاٯخط ،٠اَا ٗ اٯخط ٠ؾايبؿاض ٖٞ ٠عع ِٝايجٛاب ،اَا ٗ
ايسْٝا ؾٗ ٞايٓكط ٚايعؿط ٚػاٚظ احملٔ ٚسك ٍٛايؿطز بعس ايؿسٚ ٠ايٝػط
بعس ايعػطٚ ،ايؿٛاٖس عً ٢شيو ىثرلَٚ ٠تعسز ٗٚ ٠نٌ ظَإ َٚهإ َٔ
ب٬ز إػًُٚ ٞعاَ ١بكاع ا٭ضض.
ٚبُٓٝا بسأت اٯ ١ٜبًػ ١اـطاب يًُػًٌُ ٗ ادٝاشلِ إتعسز ٠ؾاْٗا اْتٗت
بكاعس ٠نًٚ ١ٝبًػ ١ايػا٥ب ٖا ٜعين باٱناؾ ١اٍ سل ٍٛايكاعسَ ٠هُٕٛ
اـطاب اَٛضاّ:
- 1اْٗا اعِ َٔ إ تٓشكط بإػًٌُ ٚظَإ اٍتٓع ٌٜؾتؿٌُ ايكابطَٔ ٜٔ
إػًٌُ َٓص إ ٖبط آزّ اٍ ا٭ضض.
 ٫- 2تتعًل بايكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل ٚسس ٙؾتؿٌُ إػًٌُ ايصٜ ٜٔعأَْ ٕٛ
قًَ ١ا ٗ ايٝس ٚغ ٤ٛا٭سٛاٍ إعاؾ.١ٝ
- 3ؽل اٯ ١ٜإػتهعؿٌ َٔ إػًٌُ َٚا ٬ٜق َٔ ْ٘ٛايعًِ .
- 4تتعًل اٯ ١ٜبا٭سٛاٍ ايؿذ قٚ ١ٝاؿٛازخ ؾًػ ١اؾُع ٗ (ٚيٓبًْٛهِ)
ام٬ي ١ٝتؿٌُ َا ٜتعطض ي٘ ايؿطز إػًِ َٔ ا٭شٚ ٣ايهطض ٚاٱبتٚ ٤٬ؾكس
ا٭سب.١

ط204صَ##################################################################################عامل اٱّإ  /ز26
 ٗ -5اٯَٛ ١ٜاغا ٠٭ٌٖ ٚاسبٚ ١اقشاب َٔ ٜكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل ؾبعس إ
بٓٝت اٯ ١ٜايػابك ١ساي ١ايؿٗٝس ٚاْ٘ س ٞعٓس اهلل عع ٚدٌ دا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
ملٚاغا ٠اًٖ٘ ٚاسبت٘ َ ٗ ٖٞٚؿَٗٗٛا ؽدلِٖ عٔ ْٕ ًِٗٝطاتب ععَٔ ١ُٝ
ايجٛاب يؿكساِْٗ ؾدل ا٭ب ا ٚا٭ر ا ٚاٱبٔ ؾٗٝساّ َع اِْٗ مل ٜكَٛٛا
با ٟعٌُ دٗازٖٚ ،ٟصا َٔ اعذاظ اٯٚ ١ٜؾًػؿ ١ايؿٗازٚ ٠ايكدل ٗ اٱغّ٬
اش تذلؾض اؾانات ايؿٗٝس عً ٢اًٖ٘  ٚاسبا ٘٥يصا تط ٣ايدلنات تتٓعٍ اسٝاْاّ
عً ٢ابٓاٚ ٘٥شضٜت٘ َٔ بعسٙ

ِهَّلِلإِهَّلِل َو ٍة أَو ْلا َو ْلق َول ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم ُذ ِّل َّن َو ُ ْلمص(.)1

 ،قاٍ تعاٍ ط َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل

َو َّن َو َوع ْل ُ ْلم ُذ ِّل َّن ُ ُ ْلم

التفسري

قٛي٘ تعاٍ ط َو اَو َول ْل ُ َو َّنلك ْلم ص

-1

ْػب ١قسٚض ايب ٤٬اي ٘ٝتعاٍ َسضغ ٗ ١ايعً ّٛاٱشل.١ٝ

-2

ٖص ٙايٓػب ١تسٍ عً ٌْٝ ٢زضدات ايجٛاب ٗ ؼٌُ إؿكٚ ١ايعٓا٤

ٗ دٓب اهلل.
-3

ٚؾْ ٘ٝؿ ٞيًذعع
اٯ ١ٜزع ٠ٛيصنط اهلل عع ٚدٌ عٓس ايؿسٚ ٠ا٭مل ا

ٚطط ٚاـٛف ٚايطرل.٠
-4

اٱختباض ٚاٱَتشإ َٓ٘ تعاٍ ٚإ قسض ايتػبٝب َٔ إؿطنٌ

ٚايهاؾط ٜٔبككس قاضب ١اٱغ.ّ٬
-5

اهلل عع ٚدٌ مل وطنِٗ عً ٢اٜصا ٤إػًٌُ ٚيهٔ اؾعاشلِ ٖصٙ

َا ناْت تتِ ي ٛمل ٜأشٕ تعاٍ عكٛشلا.
-6

تطٕ ٣اشا ٖصا اٱشٕ ٚإ َٕٛٓ٪اٚيٝا ٤اهلل؟ اؾٛاب نٜ ٞجابٛا عً٢

قدلِٖ ٚؼًُِٗ ايعٓاٚ ٤ا٭شٜٚ ٣عاقب ايهاؾطَ ٕٚا اقذلؾٛا َٔ ايصْٛب
ٚايتعس ٟعً ٢إػًٌُ.
()1غٛض ٠ايطٛض .21
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-7

اْٗا غٓ ١اهلل ٗ اـًل ٚغب ٌٝيتُشٝل إ ًِْٗٝٚ ٌَٓ٪ايسضدات

ايعً ٢عٔ اغتشكام  ،قاٍ تعاٍ ط َو اَو َول ْل ُ َو َّنل ُك ْلم َو َّن َولع َو َوم ْلا ُ َو ِهَّلِله ِهَّلِلد َو ِهَّلِل ْلل ُك ْلم
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو َو َول ْل ُ َو أَو ْل َو َو ُك ْلم ص(.)1
َو ا َّن
-8

ايب ٗ ٤٬اٯ ١ٜاعِ َٔ ايصٜ ٟأت َٔ ٞامل

ؾطنٌ ؾاْ٘ ٜؿٌُ

ا٭غباب ٚايهٛاضخ ايطبٝعٚ ١ٝاؿٛازخ ٚايٛقا٥ع ايؿدك ١ٝاييت تسخٌ
نُٔ اٱَتشإ ٚاٱبت.٤٬
-9

خطاب ا٫بت ٗ ٤٬اٯ ١ٜخام بأقشاب ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ نُا شٖب اي ٘ٝعطاٚ ٤ايطبٝعٚ ،نأُْٗا شنطا قٜ ّ٫ٛعتدل بطظخاّ بٌ
اغباب ايٓعٚ ٍٚاط٬م اٯ  ١ٜاش ٜؿٌُ نٌ إػًٌُ ٚاٍ  ّٜٛايكٝاَٚ ١إ
تبآٜت زضدات اٱبت َٔ ٤٬ظَإ اٍ آخط  َٔٚؾدل اْ ٚاع ١اٍ
غرلِٖ.
-10

اـطاب ٗ اٯٜ ١ٜؿٌُ با٭ٚي ١ٜٛايٓيب قُسا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ يصا ٚضز عٓ٘ َ " :ا اٚشْ ٟيب َجٌ َا اُٚشٜت"(.)2
-11

ٍٚنٔ اـطاب َٓشكط بإ ٌَٓ٪ايص ٜٔآَٓٛا بايطغاي ١اٱغ١َٝ٬

بسي ٌٝايٛا ٗ ٚط اَو َول ْل ُ َو َّنل ُك ْلم ص ٚ ،عطؿٗا عً ٢قٛي٘ تعاٍ ط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو
صيَو ِهَّلِل  ...ص بٌ إ َٛنٛع ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜتٌ
آ َو ُل
ص ْل ِهَّلِل َو ا َّن
ْلا َو ِهَّلِلع ُل ِهَّلِل ا َّن
ايػابكتٌ ٚاسس ٜٚتعًل بهٝؿ ١ٝا يتعاٌَ َع اٱبت ٤٬باعتُاز غ٬ح ايكدل،
ٚيؿغ ْٝع اـًل ٜؿٌُ غرل إػًٌُ ٚاشا قدلٚا عً ٢ايباطٌ َٚعاقب١
إػًٌُ شلِ َج ّ٬ؾًٝؼ ؾ ٘ٝبؿاض ٠شلِ اِا ٖ ٛاْصاض ٚٚعٝس ٚغهب اشل،ٞ
ٚا٫بت ٤٬غرل ايعكاب ٚا٫غتسضاز ٚقٝؼ اْ٫تكاّ ا ٚايػهب اٱشلْ ، ٞعِ
ّهٔ سلَٛ ٍٛنٛع اٯ ١ٜيًٓاؽ ْٝعاّ ،ؾإػًِ ٜجاب عً ٢ابتٚ ٘٥٬قدل،ٙ
ٚايهاؾط ٪ٜثِ ٜٚعصب ا ٫إ اٱبت ٤٬زضؽ ٚباب يًٗساٜ ٕٔ ١ٜػتطٝع
( )1غٛض ٠قُس .31
ؾػرل ايطاظ.454/2 ٟ
( )2ت
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اٱيتؿات ايٚ ٘ٝايٛيٛز ؾ.٘ٝ
 ٗٚاٱبت ٤٬ايص ٟشنطت٘ ٖص ٙاٯ ١ٜناـٛف ٚاؾٛع ٚد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚإطاز إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بٗاَٚ ،ا ٜطاز َٔ

إكا٥ب عً٢

إػًٌُ بإشٕ اهلل َ ٖٛٚهتٛب عً ٗٚ ، ِٗٝايتٓعٌٜطقُ ْل اَو ْل ُصِهَّلِل َو َول ِهَّلِلالَّن َو
َوك َو َو َّن
َّللا ُ اَو َول ُه َو َو ْل الَو َول ص(.)1
ايجاْٖ : ٞصا اٱبتٚ ٤٬نطٚب٘ ٗ غب ٌٝاهلل.
ايجايح  :ؾ ٘ٝتأزٜب يًُػًٌُ.
ايطابع  :إْ٘ ْٛع عكٛب ١عادً ١يًتٛق َٔ ٞايعكٛب ١اٯدًٚ ١قٖٛا.
اـاَؼ  :إْ٘ ٚاق َٔ ١ٝايعًِ ٚايتعس.ٟ
ايػازؽ  :غٓ ١اهلل ٗ اـًل ٖٛٚ ،إٔ نٌ أَ ١تبتً ٢باـٛف

ٚاؾٛع

ْٚكل ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿؼ ٚايجُطات.
ايػابع  :إضاز ٠ايجٛاب يًُػًٌُ.
ايجأَ  :ضدا ٤غ٪اٍ إػًٌُ ايعؿٚ ٛايتدؿٝـ يصا دا٤ت آ ١ٜايبشح
بكٝػ ١ايتٓهرل ٚايت
بعٝض(بؿ )َٔ ٤ٞقاٍ تعاٍط َو ْل ُ
َو ِهَّلِل ْلل َود ُ أ ُ ُّجم ْلا ِهَّلِلك َو ِهَّلِل ص(.)2

َّن
َّللا ُ َو َو َو ُء َو ُ ْل ِهَّلِل ُ

ايتاغع  :بٝإ قاْ ٕٛنً ٗ ٞسٝا ٠اٱْػإ ٗ ا٭ضض  ٖٛٚعسّ ايتعاضض
بٌ ٚضٚز عع ِٝايٓعِ عً ٢إػًٌُ ْٚع ٍٚاٱبت ٤٬بِٗ فتُعٌ َٚتؿطقٌ.
ايعاؾط  :اٱبتَ ٤٬كسَ ١يًجبات عً ٢اٱّإ.

اص( ،)3تًك ٞقٓٛف
اؿاز ٟعؿط  َٔ :خكا٥لط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
اٱبتٚ ٤٬قدلِٖ عًٗٝا.

()1غٛض ٠ايتٛب.51 ١
()2غٛض ٠ايطعس .39
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايجاْ ٞعؿط  ٗ :اٱبت ٤٬تًُٕٓ ١ٝه ١ايكدل عٓس إػًٌُ يتهَ ٕٛكاسب١
ٕطاتب ايتك ٣ٛعٓسِٖ َٚاز ٠يتعاٖسٖا.
ايجايح عؿط  :تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسَٚ ٜٔعطؾ ١سكٝك ١إٔ اٱبتَ ٤٬كاسب
يًسْٝا.
ايطابع عؿط  :إضاز ٠ا٭دط ٚايجٛاب يًُػًٌُ ٚإػًُاتٚ ،عٔ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًَِ :ا ٜٴكٝب إػًِ َٔ ٚٳقٳبٺْ ٫ٚ ،ٳكٳب٫ٚ ،
غكِ ٫ٚ ،سٳعٳٕٕ ،ست ٢اشلِٳ ٜٳٗٴُټ٘  ،إ ٖ٫نؿٓط ب٘ َٔ غ٦ٝات٘)(.)1
ٚبإغتجٓا ٤ايٛز  ٙايطابع أع ٙ٬ؾإٕ ايٛد ٙٛا٭خط ٣نًٗا َٔ َكازٜل
اٯ.١ٜ
ف َو ْلا ُ ِهَّلِلاص
قٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِل َو ْلي ٍةء ِهَّلِل ْل ْلا َو ْل ِهَّلِل
-1

ايؿٖٓ ٤ٞا يًتبعٝض ٚايطا٥ؿٚ ١يٝؼ َطًكاّٚٚ ،ضٚز اؾع ١ٝ٥وٌُ

عً ٢ايتبعٝض ٗ ايعَإ ٚإهإ َا ٗ شيو غٛح ايكتاٍ.
-2

اـٛف ٜٓذِ ع ٕ تٗسٜس إؿطنٌ ٚع زاٚتِٗ يًُػًٌُ ٚخٛض

إعاضى َعِٗ ٚقاٚيتِٗ ايتعس ٟعً ٢اٱغ ٚ ّ٬اؿام ا٭ش ٣بايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ.
-3

اـٛف عًَ ٢طاتب تؿهٝهَ ١ٝتؿاٚت ١ؾكس ٜه ٗ ٕٛساٍ

أؾس

ٚأظٗط َٔ ساٍ ؾؿ ٞاؿطب ٚإعطن ١اؾس َٓ٘ ٗ ساٍ ايػًِ ٚاؿهط،
ٜٚه ٕٛعٓس ؾدل أبٌ َٔ ؾدلٚ ،إ ناْت اؿاٍ ٚاسس ٠بػبب
ايذلنٝب ١ايٓؿػ ١ٝيٮؾدام ٚايكسض ٠عً ٢ايتشٌُ ٚزضد ١اٱّإ ٚايتذطز
عٔ ايسْٝا ٚمٚ ،ٙٛاٯ ١ٜتٓؿع ٗ ايتكًْٛ َ٘ٓ ٌٝعاّ ٚعٓس ا٫ؾطاز ؾكس ٜهٕٛ
اسس إػًٌُ انجط َٔ غرل ٙخٛؾاّ َٔ ايعسٚ ٚيهٔ ٚبٗص ٙاٯٜ ١ٜتها ٍ٤أٚ
ٜٓعسّ عٓس ٙاـٛف.
-4

اٯٚ ١ٜثٝك ١زلا ١ٜٚتعٗط ظَ ٤٬ا عاْا ٙايكشابٚ ١إػًُٕٛ

()1قشٝض َػًِ .16/8
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ا٭ٚاٚ ، ٌ٥ا٭دط ايص ٟاعس ٍيكابط. َِٗٓ ٜٔ
-5

ايتبعٝض ٗ اٯ ١ٜوٌُ عً ٢اٱط٬م ؾٜٓ ٬شكط بايهِ بٌ ٜؿٌُ

ايعَإ ٚإهإ َٚ ،ؿٗ َ٘ٛإ اٱبتَ ٤٬كٝس ظَاْاّ َٚهاْاّ ٖا ٜعين اْ٘ يٝؼ
َ٪بساّ.
 -6زع ٠ٛإػًٌُ يًتعانس ٚايتعا ٕٚب ِٗٓٝيسؾع ايهطض ٚؽؿٝـ ا٭ثط ،

قاٍ تعاٍط َو ْل َو صِهَّلِل ُ
-7

َّللا َو ِهَّلِل ًالع َو الَو َو َوف َّن قُ ص(.)1
ِهَّلِل َو ْل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل

اـٛف أ َط عطنٚ ٞنٝؿْ ١ٝؿػاْ ١ٝظا ١ً٥يصا دا ٤تبعٝه٘ ٗ اٯ١ٜ

اْ٘ عطض َ٪قت ،ؾاٯ ١ٜتتهُٔ اٜهاّ ايبؿاض ٠بعٚاي٘ ا٭َط ايصٟ
يٲخباض ب
ٜسٍ بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢سك ٍٛايٓكط ٚايؿطز ٚاْتؿا ٤اغباب ايؿعع.
-8

اـٛف َٔ اِٖ ٚد ٙٛاٱختباض ٭ْ٘ ٜكاسب اخطط َطاسٌ تجبٝت

اؿهِ اٱغٚ َٞ٬ي٘ ٚدٛزاّ ا ٚعسَاّ تأثرل ٗ اغتُطاض اؾٗاز ا ٚتكٝٝس.ٙ
-9

دا٤ت ٖص ٙاٯٕٓ ١ٜع تػطب ايٝأؽ ٚايكٓٛط اٍ ايٓؿٛؽ  ٚزؾع

تأثرل ؾهٛى ٚاؾذلا٤ات ا٭عسا ٤عً ٢إػًٌُ ايصٜ ٜٔػتػً ٕٛبعض ايٛقا٥ع
ٚا٭سساخ ٜٚتشس ٕٚإػًٌُ ٜٚكٛي ٕٛي ٛنٓتِ عً ٢سل ٭ْتكطمت ٗ نٌ
ٚاقع َٔٚ ١غرل خػاض ٠ا ٚتكس ِٜايؿٗسا.٤
-10

دا٤ت اٯ ١ٜيكطع ايططٜل عًٚ ِٖٞيتٗ ١٦ٝإػًٌُ ؿا٫ت ايؿعع

ٚاـٛف ٚيٲ خباض باْٗا ططٜل اٍ اؾٓٚ ١عع ِٝايجٛاب ٚإ إ َٔ٪ئ ىػط
ؾ٦ٝاّ َا زاّ عًُ٘ ٗ غب ٌٝاهلل ،ىاف قً ّ٬ٝيٝؿطح ٗ اؾٓ ١عً ٢م ٛزاِ٥
َػتس.ِٜ
-11

اَا بايٓػب ١يًذٛع ايصٜ ٟكٝب إػًٌُ ؾٗ ٛاٜهاّ عً ٢مٛ

اؾعٚ ، ٞ٥إطاز َٓ٘ عًٚ ٢د:ٙٛ
٠
ايػايب١
أ -سا٫ت ايكَشٵط ٚاؾؿاف ٚاؾسب بػبب ا٭سٛاٍ إٓاخٚ ١ٝايطبٝع.١ٝ
ب -ايهٝل ٚسا٫ت اؿطب اٱقتكازٚ ١ٜقاضب ١إػًٌُ ٗ اضظاقِٗ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
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عً ٢م ٛعاّ ا ٚؾدك ٞنُا ٗ تعطض ايٓيب ٚاٌٖ ايبٝت يًشكاض ٗ
ؾعب اب ٞطايب َٔٚ ،ايؿدك ٞقاضب ١إ َٔ َٔ٪ش ٜ٘ٚايهؿاض.
ز -اْؿػاٍ إػًٌُ ٗ َعاضى اؾٗاز ٚانططاضِٖ اٍ تطى طًب
إعاف.
ٚا٭ق ٣ٛإ ايٛد ٙٛايج٬ثَ ١ؿُٛيَ ١هُ ٕٛاٯ ١ٜايهطّ ١٭ْٗا َٔ عٓس
اهلل ٚإ إختًؿت ٗ ايهٝؿ.١ٝ
-12

دا٤ت اٯٕٓ ١ٜع تػطب ايؿو اٍ ايٓؿٛؽ ٚ٭دٌ َٓؿعتِٗ

ا٭خطَ ١ٜٚع ٚدٛز َكاحل َٓٚاؾع زْ ١ٜٛٝاخط ٣قػٛغ ١اَ ٚسضن ١عك ّ٬اٚ
إ اٖٚاّ ايبؿط  ٫تكٌ ايٗٝا.
-13

اٯ ١ٜسذٚ ١غ٬ح ٚزيٚ ٌٝسكاْ ١نس اٌٖ ايطٜب ايصٜٔ

واٚي ٕٛاغتػ ٍ٬أَٓ ٟاغب ١يًٗذ ّٛعً ٢اٱغ ّ٬ؾاشا ابتٌ  ٟإػًُٕٛ
بؿ ٤ٞبػبب ايعكٝس ٠ا ٚايس ٜٔا ٚبػبب ا٭سٛاٍ ايطبٝعٜ ١ٝكٛي :ٕ ٛي ٛنٓتِ
عً ٢اؿل ٕا سسخ ٖصا ٕٚا اقابهِ ٖصا ايب ،٤٬ؾهؿؿت اٯ ١ٜايهطّ ١عً٢
إ ايب ٤٬يًُ َٔ٪ضَٓٛٚ ١ععٚ ١اَتشإٚ ،يًهاؾط عصاب ٚعكاب  ،قاٍ

ض َو ُ
تعاٍط َو أَو ُّج َو اَّن ِهَّلِلذ َو آ َو ُل الَو َو ُك ُل َوك اَّن ِهَّلِلذ َو َوك َوف ُ َو َوق ا ُ ِهَّلِلإلِهَّلِل ْل َو لِهَّلِل ِهَّلِل ْلم ِهَّلِل َوذ َو
ُ ًالز اَو ْل َوك ُل ِهَّلِل ْلل َود َول َو َو ُ َو َو قُ ِهَّلِل ُ ص(.)1
ض أَو ْل َوك ُل
ِهَّلِلي ألَو ْل ِهَّلِل
-14

إ ايبُ ٤٬شٝل ٚاختباض ٚنؿـ ؿكٝك ١اٱّإ َٚكسَ ١يٲْتكاٍ

اٍ َا ٖ ٛاِٖ ٕٛٚاقً ١اؾٗاز.
-15

قس ٜأت ٞاؾٛع ٚايؿاقٚ ١تعٗط اؿاد ١بػبب اٱْؿػاٍ بايػعٚ

ٚاؾٗاز ا ٚايسؾاع ٚإطابط ٗ ١ايجػٛضٚ ،قس ٜتعُس ايعسَٛ ٚاقً ١ايتٗسٜس
ٱؾػاٍ إػًٌُ َٓٚعِٗ عٔ َعاٚي ١اؿٝا ٠اي.١َٝٛٝ
-16

اٯ ١ٜزع ٠ٛيًكدل ٚايتشٌُ ٚعسّ إؿادأ ٠ا ٚسك ٍٛايكسَ.١

-17

ؾٗٝا تٓب ٘ٝنطْٚ ِٜؿ ٞٯثاض َباغت ١ايعس.ٚ

()1اٯ.156 ١ٜ
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-18

اْٗا زع ٠ٛيعسّ اٱيتؿات اٍ ٖصا اٱبت.٤٬

-19

ٗ اٯ ١ٜسح عً ٢طاع ١اهلل ٚضغٛي٘ ٚاٱغتُطاض ٗ اؾٗاز.

-20

تتهُٔ اٯ ١ٜايذلغٝب باـطٚز َع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ ٗ ايػعٚات ّٚٚاقً ١إػًٌُ اؾٗاز ٚايسؾاع ٚايؿتٛسات َٔ بعس.ٙ
-21

ٗ اٯ ١ٜتٛطْ ١٦ؿػٚ ١ٝاخباض اْاي ٞعُا َٖ ٛتٛقع اؿك.ٍٛ

-22ؾٗٝا تك ١ٜٛيٓؿٛؽ إػًٌُ ،نُا اْٗا تػاِٖ ٗ ايتكً َٔ ٌٝأثط
اـٛفٚ ،ا٫خباض اييت تطز ٗ تٗ ٌٜٛق ٠ٛايعس.ٚ
-23

اٱ خباض ايٛاضز ٗ اٯّٓ ٫ ١ٜع َٔ أخص ا٫غتعسازات ايتعب١ٜٛ

ٚا٫عٚ ١َٝ٬ايٓؿػ ١ٝيًتكً َٔ ٌٝأثط اـٛف ٚاؾٛع.
-24

يعٌ اـٛف ٚاؾٛع دا َٔ ٤باب إجاٍ ايؼ ايب ٚاٚ ِٖ٫يٝؼ

اؿكط ،ؾاٯ ١ٜؼح إ ٌَٓ٪عًَٛ ٢ادٗٚ ١د ٙٛايب ٤٬إدتًؿ.١
-25

اٯ ١ٜزع ٠ٛاٍ ايكدل بصنط اِٖ َكازٜك٘.

-26

ٗ اٯ ١ٜتٛطٌ يًٓؿؼ عً ٢ايؿهط هلل تعاٍ ٚعسّ اؾعع ،يصا ٚضز

عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ " :اٱّإ ْكؿإْ ،لف قدل،
ْٚكـ ؾهط"(.)1
 -27ايؿ ٤ٞإ غِ دٓؼ ٚٚضز عً ٢م ٛا٫ؾطاز ٗ اؾاض ٠اٍ ايتدؿٝـ
ٚإ ٗ ثٓاٜا ٙضٓ َ٘ٓ ١تعاٍ.
-28

ؽدل اٯ ١ٜعٔ عسّ ايتعاضض بٌ ايٛعس بايٓكط ٚبٌ ا٫بت٤٬

ببعض إؿام.
-29

إ اَ٫تشإ ٚؼٌُ ا٭ش ٣ططٜل ٍيٓكط  ٌْٝٚايجٛاب .

َٛ -30نٛع اٯُٝٝ ١ٜع بٌ إٚ َٔ٪إٓاؾل ،ؾا٭خرل ٜ ٫ػتطٝع َٛادٗ١
ايػس ٚٚد ٙٛا٫ختباض ٜ ٫ٚطٝل ا٫قاَ ١عًٗٝاٖ ،ا هعًٗا َٓاغب ١يهؿؿ٘
()1فُع ايبٝإ .83/8
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َٚعطؾت٘.
-31

اٯ ١ٜسكاْٖ ١ا ٜبج٘ ايهاؾطٚ ٕٚإٓاؾكٚ ٕٛاٌٖ ايطُع ٚايطٜب.

 ٗ -32اٯ ١ٜق ٠ٛيًُػًٌُ َٚاْع َٔ تؿههِٗ ٚتأثطِٖ بتداشٍ إٓافقٌ
ٚايص ٗ ٜٔقًٛبِٗ َطض عٓس َٛادٗ ١قٓٛف احملٔ ٖٞٚ ،سكاْ ١يًُػًٌُ
ٚبايس٫٫ت ايج٬ث ١إطابكٚ ١ٝايتهُٓٚ ١ٝا٫يتعاَ.١ٝ
 -33تسع ٛاٯ ١ٜإػًٌُ ٫تباع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ
ايبأغاٚ ٤ايهطاٚ ٤عسّ ايتدً ٞعٔ ْكطت٘ ٗ أقػ ٢ا٫سٛاٍٚ ،

َعاضى

إػًٌُ نأسس ٚسٌٓ ٚغرلٖا ؾٛاٖس عً ٢بطنات ٖص ٙاٯٚ ١ٜمٖٛا ٚنأْٗا
َسز ٚع ٗ ٕٛغٛح اؾٗاز َٛٚاطٔ ايكدل ٚؼٌُ ايعٓا.٤
-34

إهاٌَ ايؿطٜؿ ٗ ١اٯَ ١ٜػتُط ٠اٍ  ّٜٛايكٝاَ ٫ٚ ١تٓشكط

َٝاز ٜٔإعاضى بٌ إ اؾطازٖا تٛاد٘ إػًِ نٌ  ،ّٜٛيصا ؾٗ ٞسطظ ٚسكاْ١
ٚغ٬ح ٚٚقا ١ٜعٌ ٣مَ ٛطنب ؾُٔ مل ٬ٜمٔ اٱبت ٤٬ؾاْ٘ ٜتٛقع٘ ٚوصض َٓ٘
ٜٚتكس ٣يسؾع٘ بايتكٚ ٣ٛايصنط ٚايعٌُ ايكاحل ٚايكسقٚ ١مٖٛا.
حبج اخاللي (فلسفة اإلبتالء)
اٱبت ٗ ٤٬ايسْٝا عً ٢قػٌُ:
ايكػِ ا٭ :ٍٚعاّ ٜٓبجل َٔ اؿكٝك ١ايٓٛع ١ٝيًشٝا ٠ايسْٝا باعتباض اْٗا زاض
اَتشإ ٚابت.٤٬
 -1نٌ اْػإ ٜكٝب٘ قػط َٔ ٖصا اٱبتُ ٤٬شٝكاّ ٚاختباضاّ ٚتٛظٝؿاّ
نعٓكط يٲختٝاض إتكسّ ظَاْاّ يتشسٜس َٓعي٘ ٗ اٯخط ٠ؾٝكٝب٘ ايب ٤٬نؿطز
َٔ اجملتُع ٚاؾُاعٚ ١ا٭َٚ ١بكؿ ١اٱْتُا ٤شلا ؾٝبتًَ ٢ا َٖ ٛػًِ اَ ٚا ٖٛ
َٔ ايكب ١ًٝايؿ ١ْٝ٬ا ٚبًشاظ إٗٓٚ ١ايبًسٚ ٠مٖٛا.
 ٗ -2ايسْٝا ايػٓٚ ٢ايؿكط َٚا بُٗٓٝاٚ ،ؾٗٝا إباٖر ٚإًصات ٚايٓعِ
ٚاغباب اٱْؿػاٍ بعٜٓتٗا ٚاْٱقاَ ١عًَ ٢ؿاتٓٗا ا ٚايعٖس ؾٗٝا ا ٚاؿطَإ
َٓٗا َٔٚ ،ؾًػؿ ١ايجٛاب ٚايعكاب إ ايػٓٚ ٢ايؿكط َع اُْٗا َتهازإ ا٫
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إ نَُٗٓ ّ٬ا عٓٛإ َػتكٌ يٲبت.٤٬
 -3اغباب اْ٫كطاع اٍ اهلل عع ٚدٌ تتذً ٢بايتسبط ٗ بسٜع قٓع٘ ٚآٜات٘
اييت ت٬ظّ اٱْػإ ٗ خًك٘ ٚقٛضت٘ ٚتٛادٗ٘ ٗ نٌ َٓاس ٞاؿٝاْٝٚ ٠ع
آْات ايًٚ ٌٝايٓٗاض غٛا ٤نإ ٗ ا٭ضض ا ٗ ٚايػُا.٤
 -4اؿٝا ٠ايسْٝا غاس ١ايكطاع إػتس ِٜبٌ ق ٣ٛاـرل ٚايؿطٚ ،قٝؼ
اي٘ زا ١ٜغ٬ح َباضى اظاس ١اغٛا ٤ايؿٝطإ ٚٚغاٚغ٘.
أَا ايكػِ ايجاْ :ٞؾٗ ٛخام ٜبتً ٢ب٘ بعض ايٓاؽ ز ٕٚايبعض اٯخط،
 ٖٛٚاٜهاّ اقػاّ:
ا٭ :ٍٚإ َتشإ ُشٝل ٚباب تٝػرل يتجبٝت اٱّإ ٚتٛنٝس اغتشكام
ايجٛاب ٚإ نإ اقٌ ايجٛاب ؾه َ٘ٓ ّ٬تعاٍ.
ايجاْ :ٞاٱغتسضاز ٚاظٗاض سكا٥ل مل تهٔ ظاٖطٜ ٠أت ٞاٱبت ٤٬ٱقاَ١
اؿذ ١عً ٢ايعبس ٚيًهؿـ عُا ٜهُطْ ٗ ٙؿػ٘.
ايجايح :اٱبت ٤٬ايصٜ ٟأت ٞعكٛب ١عادً ٗ ١ايسْٝا غٛا ٤نإ عً ٢مٛ
ايكه ١ٝايؿدك ١ٝا ٚايكه ١ٝايٓٛعٚ ١ٝايكاعس ٠ايػُا ١ٜٚايهً ١ٝنُا ٚضز ٗ
ايسعا " :٤اعٛش بو َٔ ايصْٛب اييت تٓعٍ ا يب ٖٞٚ "٤٬نُا دا ٤عٔ اٱَاّ
ظ ٜٔايعابس ٜٔعً ٘ٝايػ " : ّ٬تطى اغاث ١إًٗٛفٚ ،تطى اعاْ ١إعً،ّٛ
ٚتهٝٝع ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط")(.)1
ٚنإٔ اعاْ ١ايػرل ٗ زٚ ٜ٘ٓزْٝا ٙسادب ٚٚاق َٔ ١ٝايبٕ ٤٬ا ؾ َٔ ٘ٝايطٓ١
ايعكا٥س.١ٜ
ّٚهٔ تكػ ِٝاٱبت ٤٬تكػُٝاّ آر ض بًشاظ ْٛع٘ َٚاٖٝت٘ اٍ قػٌُ:
ا٭ :ٍٚايب ٤٬اؿػٔ  ٖٛٚاٱبت ٤٬باـرل ٚتٛاي ٞايٓعِ ٚايكشٚ ١نجط٠
ا٭٫ٚز ٚتٝػرل اؿٛا٥ر ٚؼكٝل إطايب  َ٘ٓٚايسعا ٫ " : ٤تبًٓا ا ٫باييت ٖٞ
اسػٔ"  ،ؾتهٖ ٕٛص ٙايٓعِ اختباض ّا ٚاَتشاْاّ يًعبس ٗ نٝؿ ١ٝاغتعُاي٘ شلا
()1ايبشاض .375/70
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َٚس ٣خهٛع٘ ٭حناّ ايؿطٜع ١ؾٗٝا .
ايجاْ :ٞايبً ٖٛٚ ،٣ٛاٱبت ٤٬بايٓكِ ٚايؿط ٚا٭ش َ٘ٓٚ ،٣إطض ٚايػكِ
ٚايؿكط ٚاؾٛع  ٗٚايسعا " : ٤اؿُس هلل عًَ ٢ا ابً َٔ ٢ايٓعِ ٚابتًَٔ ٢
ايٓكِ".
 -1أ قػاّ ابت٤٬ات ايسْٝا َٔ ايهًٝات ايتؿهٝه ،١ٝأ ٟاْٗا عًَ ٢طاتب
غٛا ٤ناْت اؾطاز ايتكػ ِٝا٭ ٍٚا ٚايجاْ ،ٞؾؿ ٞنٌ قػِ َطاتب َتعسزَٔ ٠
ٚد ٙٛاٱبت.٤٬
 َٔ -2اٯٜات اٱعذاظَٛ ٗ ١ٜنٛع اٱبت ٤٬إ نٌ قػِ َٓ٘  :عاّ ٗ
اؾًُٜٚ ١كٝب إٚ َٔ٪ايهاؾط ،ؾكس ٜبتً ٢ايهاؾط بايػٓٚ ،٢إ َٔ٪بايؿكط،
ٚقس وكٌ ايعهؼٚ ،نٌ شيو باشٕ َٓ٘ تعاٍ ٚٚؾل سهُت٘ ٗ اـًل ٚغٓٔ
ايـضا٥ع ٚاقٌ ايٓؿأ.٠
ٜ -3تهُٔ اٱبت ٤٬ضأؾ ١بإ َٔ َٔ٪دْٗٛ ١ع اٱبتَٛٚ ٤٬نٛع٘ َٚكساضٙ
ٚأٚاْ٘ ٚؾست٘ ٚنعؿ٘ ٚقكط َست٘ ا ٚطٛشلا ،ؾكس ٜبتًَ ٢ا ٜسؾع عٓ٘ ب٤٬
اؾس ،اٜ ٚكطف عٓ٘ بًَٚ ١ٝكٝبٜ ٫ ١طٝل ؼًُٗا ا ٚيًجٛاب احملض أَٔ ٟ
غرل اغتشكام يًب ٤٬عٔ شْب اقذلؾ٘.
ٚست ٢ابت ٘٥٬باغباب ايهٝل ٚايؿكط ٚايؿسٜ ٠سخٌ نُٔ ضٓت٘ تعاٍ ب٘
ٚؾل ايهدل ٣ايهً ٖٞٚ ١ٝتػؿ ٞضٓت٘ تعاٍ يًُ ٗ َٔ٪اؿٝا ٠ايسْٝا

َّللا ا َّن ْل َو ِهَّلِل ا َّن ِهَّلِل ِهَّلِلم
ٚاٯخطٚ ٠بٗا ٜؿػط قٛي٘ تعاٍ ط ا َّن ِهَّلِل ِهَّلِلم ص ٗ ط ِهَّلِل ْلا ِهَّلِلم َّن ِهَّلِل
ص  ،ؾكس ٜ ٫كًض إػًِ ا ٫ايؿكط ؾٝبك ٘ٝاهلل ؾلٜطاّٚ ،قس ٜ ٫كًش٘ ا ٫إطض
ؾٝبكَ ٘ٝطٜهاّٚ ،قس ٜه ٕٛايعهؼ ،أٜ ٫ ٟكًش٘ ا ٫ايػٓٚ ٢ايعاؾ ١ٝؾٝهٕٛ
ٗ عبٛس َٔ ١ايعٝـ.
 -4اٯ ١ٜايهطَّ َٔ ١كازٜل ايهدل ٣ايهً ٖٞٚ ١ٝإ ابت ٤٬إػًٌُ
باـٛف ٚاؾٛع اِا ٖ ٛضٓ َ٘ٓ ١تعاٍ ٚؽؿٝـ َٓٚاغب ١يٓ ٌٝايجٛاب
ايععٚ ِٝؾ ٘ٝتجبٝت يسعا ِ٥اٱغٚ ّ٬ؽؿٝـ عٔ ايتابعٌ ٜ َٔٚأت ٞبعسِٖ،
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ٜٚعٗط شيو دًٝاّ بسضاغ ١ساٍ ايكشابٚ ١ايتابعٌ ؾكس ٜكٝب اـٛف
ايكشاب ١اْا ّ٫ـطط ٜٗسز نٝإ اٱغ ّ٬نُا ٗ َعطن ١بسض ٚأسس
ٚاـٓسم ،اٍ داْب ا٭ضادٝـ اييت ٜبجٗا إؿطنٚ ٕٛإٓاؾك ٕٛآْصاى نُا

ٚضز ٗ ايتٓع ٌٜط اَو ُ ْل ِهَّلِل َو َّن ألَو َو ُّجز ِهَّلِل ْلل َو ألَو َوذ َّن

ص( )1تٗسٜساّ يًُٗادطٜٔ

ٚايكشاب ١عاَ.١
ٖ -5ا تتكـ ب٘ اٯٜات ايكطآْ ١ٝإ َٓاؾعٗا تعٗط ابتسا َٔ ٤غاعْ ١عٚشلا،
يصا تط ٣اٯ ١ٜتٓتؿط بٌ إػًٌُ بػطعٚ ١نٌ ٚاسس َِٓٗ ٜبًؼ ْاعت٘ َا
ْعٍ شيو اي ّٛٝعً ٢ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ ايكطإٖٓٚ ،صا
ايتبًٝؼ ٫بس إ ٜٓعهؼ ٜٚدلظ بكٛض ٠عٌُ ٚاَتجاٍ ٭ْ٘ ٜٓ ٫تؿط بعٓٛإ اـدل
اجملطز يًعًِ اٱْاي ٞإٓذع بعٓا ٜٔٚايتهًٝـ ٚا٭َط إٛيٚ ،ٟٛايهٌ ٜعًِ
إ نٌ آ ١ٜدع َٔ ٤ايبٓا ٤ايعاّ يٲغ.ّ٬
 -6يٝؼ َٔ ظَإ ككٛم ٕٛنٛع ٖص  ٙاٯٚ ١ٜآثاضٖا ؾٗ ٞتتػؿ ٢نٌ
ظَإ َٚهإ ٚمتاز اٍ اغتشهاضٖا ٗ ايػطاٚ ٤ايهطاٚ ،٤ايٓعُٚ ١ايب٤٬
يًتٛق َٔ ٞاغباب اـٛف إتٛقع ٚؾبض اؾٛع ٚايٓكل.
 -7ايسعاَ ٤سضغًَ ١هٛت ١ٝتٓبػط اؾاناتٗا عًْٝ ٢ع اسٛاٍ إػًٌُ،

َٛٚنٛع ٖص ٙاٯ ٫ ١ٜىطز عٓٗا ؽككاّ ا ٚؽكٝكاّ ،ؿه ١َٛط َو ْل ُ
َو َو َو ُء َو ُ ْل ِهَّلِل ُ ص( )2٭ٕ ؾهً٘ تعاٍ ٚاغتذابت٘ يًسعا ٤تؿٌُ سا٫ت

َّن
َّللا ُ

اٱبتٚ ٤٬إ نإ َهتٛباّ غٛا ٤عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك ١ٝا ٚايٓٛعٜٚ ١ٝتعًل
بايصات اّ بايػرل.
ّٚش ٛاهلل ايب ٤٬بايسعاٜٚ ٤هتب ي٘ ادط ايسعاٚ ٤ايبٚ ، ٤٬قس ٜبك ٢اٱبت٤٬
َع ايسعاٚ ٤اٱؿاح ؾٚ ٘ٝغ٪اٍ ايػرل يًسعا ٤يو ايصٜ ٟأت َٔ ٞيػإ مل
تعل اهلل ب٘  ،ؾٜ ٬عين ٖصا إ ايسعا ٤مل ٜػتر ب ي٘ ٚ ،يهٔ اهلل عع ٚدٌ
( )1غٛض ٠إٓاؾك.8 ٕٛ
( )2غٛض ٠ايطعس .39

َعامل اٱّإ  /ز215 ########################################################################### 26
ٜط ٣ايٓؿع ٚإكًش ١بتشكل اٱبتَ ٤٬ع ايجٛابٚ ،اٱغتذاب ١يًسعاٗ ٤
ابٛاب اخطْٛ َٔ ٣اس ٞاؿٝاٚ ٠اؾعا ٗ ٤اٯخط.٠

حبج عمائدي

ٜؿعط اٱْػإ با٭مل َٔ اؾٛع عٓس خً ٛإعس َٔ ٠ايػصاٚ ٤ايطعاّ ٜٚسضى
اثٓا ٙ٤غطبت٘ ْٚبص ايسْٝا ا ٚاعطانٗا عٓ٘ َع َا ؾٗٝا َٔ ايٓعِ
ٚاٱبت ٤٬باؾٛع عً ٢قػٌُ:
ا٭ :ٍٚغًيبٚ ،ؾٜ ٘ٝهِٖ ٕٛٸ اٱْػإ بٓؿػ٘ ٚسادت٘ ٜٓٚؿػٌ عٔ شنط
اهلل ٚطاعت٘ ٜٚجبط اعُاي٘ ٚهعً٘ ٜككط قٗطاّ ٚاختٝاضاّ عٔ طاع ١اهلل ،يصا
ٚضز ٗ ايسعاٚ " :٤اعٛش بو َٔ اؾٛع ؾاْ٘ ب٦ؼ ايهذٝع"(.)1
ايجاْ :ٞإهاب ٖٛٚ ، ٞايصٜ ٟػاعس عً ٢ازا ٤ايطاعات ٚنػط ايؿٗٛا ت
 ٖٛٚسػٔ غرل َصَ ،ّٛيصا ٚضز ٗ اـدل اْ٘ غٝس ا٭عُاٍ

) ٕا ؾَٔ ٘ٝ

ايتدًل َٔ ؾٛا٥ب ايسْٝا َُٖٗٛٚا ٚؾط ٙايبطٔ ٚايؿطز ٚاغباب ايػطٚض
ٚايهدلٜاٚ ،٤ؾ ٘ٝؽؿٝـ يًُٚ ١ْٚ٪غ َٔ ١َ٬ا٭َطاض ٚضق ١ايكًب ْٚؿاش
ايبكرلٚ ٠ق ٠ٛايؿطاغٚ ١نجط ٠اٱيتؿات ٚقً ١ايػؿً.١
 ٖٛٚغٝاس ٗ ١عامل إًهٛت َٓٚاغب ١يًتؿهط ٚايتسبط.
ٚاؾٛع إصنٛض ٗ اٯ ١ٜايهطّ َٔ ١ايكػِ ايجاْٖ ٞصا باٱناؾ ١اٍ ايجٛاب
عً ٘ٝنُٛنٛع يٲبت ،٤٬أ ٟإ ايجٛاب ؾَ ٘ٝطنب َٔ:
-1

ايجٛاب عً ٘ٝبايصات.

-2

ايجٛاب إذلتب عًَ ٢ا ٜتعكب٘ ٜٚتؿطع عٓ٘ َٔ ايعٌُ ايكاحل

ٚقسم ايتٛد٘ اٍ ا هلل عع ٚدٌ ٗ اـطٚز ٚايٓذا َٔ ٠قٛٝز اٱبت.٤٬
-3

اٱغتعساز يٲبت ٤٬باخباض ٖص ٙاٯ ١ٜايؿطٜؿٚ ١خٛض غُاض َا

ٜتٛقع َٓ٘ ؾتض ابٛاب اـٛف ٚاؾٛع.
()1إػتسضى .59/9
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ٚؽدل اٯ ١ٜعٔ سك ٍٛاٱبت ٤٬إتشس ٚإتعسز ،غٛا ٤عً ٢ايك ٍٛباؾاز٠
ايٛا ٗ ٚقٛي٘ تعاٍ

ط ِهَّلِل َو ْلي ٍةء ِهَّلِل ْل ْلا َو ْل ِهَّلِل
ف َو

ْلا ُ ِهَّلِلا ص َطًل اؾُع اٚ

ايذلتٝب ،ؾإ اٱبتٜ ٤٬أتَ ٞطنباّ َٔ اـٛف ٚاؾٛع ،اٜ ٚأتٝإ َتؿطقٌ ؾتاض٠
ٜه ٕٛباـٛف ٚاٱؾؿام ٚاخطٜ ٣ه ٕٛباؾٛعٚ ،ظاٖط اٯ ١ٜؼكل ايكٛض
ايج٬خ ٚقس تٓطبل عً ٢ؾدل ْٚاعَ ١عَ ١ٓٝع ايتبا ٜٔايعَاْ ٞاٚ
إهاْ ،ٞؾتذسَٜٛ ٙاّ َبتً ٢باـ ٛف ٚآخط باؾٛع ،ا ٚاْ٘ ٜبتً ٗ ٢اؿهط
باسسُٖا  ٗٚايػؿط باٯخط ،ا ٚوَ ٕ٬عاّ ٗ ساٍ ايػؿط ٚبعض سا٫ت
ايػع.ٚ
ص ِهَّلِل ْل ألَو ْل َو ِهَّلِل ص
قٛي٘ تعاٍ ط َو َول ْلق ٍة
-1

اٱبت ٤٬بإاٍ ٭ْ٘ ظ ١ٜٓايسْٝا ؾٝوَٛ ٕٚنٛعاّ ٱختباض اٱّإ.

-2

ٖصا اٱبتٜ ٤٬ه ٕٛاسٝاْاّ باٱختٝاض ،ا ٚباٱنططاض ايص ٟغبب٘

اٱختٝاضٜ٫ ٖٛٚ ،تعاضض َع اٱختٝاض احملض اش اْ٘ ٜٓ ٫اٗ اٱختٝاض ٚيٛ
باغكاط ايٛغا٥ط ٚقس ٜأت ٞاٱبت ٤٬قٗطاّ.
-3

اٱْؿػاٍ باؾٗاز َٚكسَات٘ اٜهاّ ٜػبب تعط ٌٝبعض ا٭عِ اٍ

ٚقس ٜكاٍ إ ايػع٪ٜ ٚز ٟاسٝاْاّ اٍ َػامن نجرلَٓٚ ٠اؾع تؿٛم ايهػب
اي ،َٞٛٝقًتْ :عِٚ ،يهٓ٘ قس ٜٓشكط بإٓاؾع إعٓٚ ١ٜٛإػتكبًٚ ١ٝا٭خط،١ٜٚ
يصا شنط اٱبت ٗ ٤٬اٯ ١ٜعً ٢م ٛايتبعٝض.
-4

 ٫تٓشكط اٯ ١ٜباؾٗاز ٚإ نإ اسس َكازٜكٗاٚ ،ؾٗٝاإخباض عٔ

استُاٍ خػاض ٠إاٍ ٗ إعاضى.
-5

ا٭َٛاٍ أ عِ َٔ إ تٓشكط بايٓكس ٜٔؾتؿٌُ إٛاؾٚ ٞايسٚادٔ

َٗٓٚا َا ٜتهطض بػٝاب إػًٌُ ٗ اؾٗاز يٛدٛز َٔ ٜك ّٛباَطٖا ٗ
ايػايب.
-6

٫بس إ يٲبت ٤٬اغباباّ اخطَٗٓ ٣ا ايهٛاضخ ٚا٭َطاض ٚايٛقا٥ع

ايؿدك.١ٝ
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-7

قس ٜتعًل اٱبت ٤٬بعًِ ا يػٝب ٚعامل َا ٚضا ٤ايطبٝع َٔ ١غرل إ

ىطز عٔ قسضٚ ٠اَط ٚاشٕ اهلل تعاٍ.
-8

تٓؿ ٞاٯ ١ٜإ٬ظَ ١بٌ اٱّإ ٚايػعاز ٗ ٠ايسْٝا ٖٞٚ ،تٛنٝس يٌٓٝ

إ َٔ٪اؿػٓات بايتعطض ي٬بت.٤٬
-9

َع اٱّإ ٜأت ٞايبَٗٓٚ ٤٬ا قٝؼ ايعسا ٤إتعسزٚ ٠قاضب ١إػًٌُ

ٗ ا٭ضظام.
-10

تعٗط اٯ ١ٜؾس ٠اَ٫تشإ َٔ خَٛ ٍ٬نٛع٘ ،ؾإ إاٍ وتٌ

َٓعيَ ١تكسَ ٗ ١تؿهرل ٚنٝؿ ١ٝعٌُ اْ٫ػإ ٜٚتٛقـ عً ٘ٝايهجرل َٔ ا٫عُاٍ
ٚا٫ختٝاضات ٚاٯَاٍ.
-11

إ ْؿاش أؾع ١اٱّإ ٗ قًب إػًِ هعٌ ا٫بت ٗ ٤٬إاٍ َٚا

ٜكٝب٘ َٔ ايٓكل ٚايهٝاع غٖٗٓٝ ّ٬اّٚ ،هعً٘ ظازاّ يٰخط.٠
-12

ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١ع ٕٛعً ٢تطغٝذ َػتًعَات ايتكٚ ٣ٛغٓٔ

ايتٛسٝس ٚغ ١َ٬ا٫عتكاز ٗ قًب إ.َٔ٪
-13

سػٔ تًك ٞإػًِ أؾطاز اٱبت ٤٬غ٬ح َٚازٚ ٠عٜٚ ، ٕٛذلؾض

َٓ٘ ؾعع ٜكصف ٗ قًٛب ايهاؾط ٜٔبػبب ايكسض ٠ا٫ناؾ ١ٝعٓس إػًِ اييت
تتٛيس َٔ ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ.١
-14

ا٫بت ٤٬إتعسز ايٛد ٙٛمل ٜٓشكط بأسٛاٍ ايكتاٍ ٚاؿطب اٚ

بعَإ َٚهإ ز ٕٚآخط ،ؾكس زبٻ َع بساٜات ايبعج ١ايٓبٚ ١ٜٛظٗط دًٝاّ
زٜح " :إ ايٓيب
َت٬سكاّ َع ا٭ٜاّ ا٭ ٍٚيًٗذط ٠ايٓب ١ٜٛاٍ إس ٗٚ ،١ٜٓاحل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘  ٚغًِ نإ ٜؿس اؿذط عً ٢بطٓ٘ "(ٚ ،)1غٛض ٠ايسٖط
ؾاٖس قطآْ ٞخايس عًَ ٢ا نإ ٜعاْ ٘ٝأٌٖ ايبٝت َٔ اؾٛع ٚاؿاد َٔ ١غرل
إ ٜؿططٛا بايك ِٝا٫خ٬قَٚ ١ٝكاّ ايطٜازٚ ٠ايععاَ ٗ ١ا٫سػإ ٚايكسق، ١

()1تؿػرل ايكططيب .219/10
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قاٍ تعاٍط َو ُ ْل ِهَّلِلع ُ َو ا َّن َوع َوم َو َو

ِهَّلِلا ِهَّلِلك ًالل َو َو ِهَّلِل ًال َو أَواِهَّلِل ًال ص(.)1
ُ ِّل ِهَّلِل ْل

ٚعٔ اٱَاّ ايؿاؾع :ٞاـٛف :خٛف اهللٚ ،اؾٛع :قٝاّ ؾٗط ضَهإ،
ٚايٓكل َٔ ا٭َٛاٍ :ايعنٛات ٚايكسقات َٔٚ ،ا٭ْؿؼ :ا٭َطاضَٔٚ ،
ايجُطاتَٛ :ت ا٭٫ٚز)(.)2
ٚيهٔ اٯ ١ٜتتعًل باٱبتٚ ٤٬اٱَتشإ ٗ َٛاضز ايبأؽ ا ٚ ٤ايؿسٚ ،٠مز
أقاب إػًٌُ ٗ بساٜات اشلذط ٠إٍ إس ١ٜٓإٓٛض ٠ساٍ َٔ اؾٛع نُا ٗ
أٌٖ ايكؿٜ ٫ٚ ، ١كسم عً ٢ؾٗط ضَهإ أْ٘ ب ٤٬باؾٛع بٌ ٖ ٛضٓ١
ٚقشٚ ، ١نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜك ّٛق ّٛايٛقاٍ
باٱَتٓاع عٔ إؿططات َ ٌَٜٛع ايً ١ًٝاييت بُٗٓٝاٚ ،ايج٬ث ١أٜاّ َع ايًًٝتٌ
ايًتٌ بُٗٓٝا ٚقس أقاب إػًٌُ ٗ بساٜات اشلذط ٠إٍ إس ١ٜٓإٓٛض ٠ساٍ
َٔ اؾٛع نُا ٗ أٌٖ ايكؿ. ١
ٚايعنٛات ِا ٤يًُاٍ ٚظٜاز ٠ؾ ٖٞٚ ،٘ٝؾاٖس عً ٢ايٛؾط ٠ؾ ٘ٝ٭ْٗا ٫
خطّ ٚسك ٍٛاؿطٚب
ؽطز إ ٫عٔ ْكابٚ ،ايٓكل ٗ ا٭ْؿؼ با٭دٌ إٔ
ٚإعاضى ٚإغتؿٗاز بعض إػًٌُٚ ،وٌُ ْكل ايجُطات عً ٢ايعاٖط
ٚإعٓ ٢اؿكٝكٚ ٞإٕ إطاز ٖ ٛقً ١ايطٜع

ٚتعطٌ ا٭ عُاٍ عٓس اٱْؿػاٍ

بايكتاٍ ٚايسؾاع َ ٫ٚاْع َٔ إؿام َٛت ا٭٫ٚز ب٘.
َ ٗٚعطن ١ا٭سعاب ساقط نؿاض قطٜـ ٚغطؿإ إس ١ٜٓإٓٛضْٚ ٠عٍ قٛي٘

تعاٍ ط ِهَّلِل ْلذ َو ُء ُ ْلم ِهَّلِل ْل َو ْل قِهَّلِل ُك ْلم
ْلاقُ ُ ُ ْلا َو َول ِهَّلِل َو َو َو ُظ ُّجل َو ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ِهَّلِلز ْلا َوز الًال َو ِهَّلِلد ًالد ص(.)3

ص ُ َو َو َو َوغ ْل
َو ِهَّلِل ْل أَو ْلا َوف َو ِهَّلِل ْلل ُك ْلم َو ِهَّلِل ْلذ َوز َو ْل ألَو ْل َو
ا ُّجظ ُل َو * ُه َول اِهَّلِل َو ْل ُ َوِهَّلِلي ْلا ُ ْلإ ِهَّلِل ُل َو َو ُز ْلا ِهَّلِلزا ُ

ٚأخطز ايؿطٜاْٚ ٞإبٔ عػانط عٔ إبطاٖ ِٝايت ِٟٝعٔ أب ٘ٝقاٍ :قاٍ ضدٌ:
()1غٛض ٠اٱْػإ .7
()2تؿػرل ايطاظ ، 448/2 ٟتؿػرل ايهؿاف .146/1
()3غٛض ٠ا٭سعاب .11-10
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ي ٛأزضنت ضغ ٍٛاهلل مٍ اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؿًُت٘ ٚيؿعًت  ،ؾكاٍ سصٜؿ:١
يكس ضأٜتين ي ١ًٝا٭سعاب ٚمٔ َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾهإ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜكً َٔ ٞايً ٗ ٌٝي ١ًٝباضزّ ٠ا قبً٘
 ٫ٚبعس ٙبطز نإ أؾس َٓ٘ ،ؾشإت َين ايتؿات ، ١ؾكاٍ أ ٫ضدٌ ٜصٖب إٍ
ٖ ٤٫٪ؾٝأتٓٝا غدل ِٖ دعً٘ اهلل َع ّٜٛ ٞايكٝاَ ١قاٍ  :ؾُا قاّ َٓ٘ ّ اْػإ
قاٍ :ؾػهتٛا ،ثِ عاز  ...ؾػهتٛا ،ثِ قاٍٜ :ا أبا بهط ،ثِ قاٍ :اغتؼؾط اهلل
ٚضغٛي٘ ،ثِ قاٍ :إٕ ؾ٦ت شٖبت ؾكاٍ ٜ :ا عُط ؾكاٍ :اغتػؿط اهلل ضغٛي٘،
ثِ قاٍٜ :ا سصٜؿ ١ؾكًت :يبٝو ؾكُت ست ٢أتٝت ٚ ،إٕ دٓيب يٝهطبإ َٔ
ا يدلز ،ؾُػض ضأغٚٚ ٞدٗ ،ٞثِ قاٍ :ا٨ت ٖ ٤٫٪ايك ّٛست ٢تأتٓٝا غدلِٖ،
 ٫ٚؼسخ سسثاّ ست ٢تطدع ،ثِ قاٍ  :اهلل ّ اسؿع٘ َٔ بٌ ٜسَٔٚ ، ٜ٘
خًؿ٘ ٚ ،عٔ ّٚ ،٘ٓٝعٔ سلاي٘ َٔٚ ،ؾٛق٘ َٔٚ ،ؼت٘ ،ستٜ ٢طدع.
قاٍ ؾٜ : ٕ٬ه ٕٛأ ضغًٗا نإ أسب إي َٔ ٞايسْٝا َٚا ؾٗٝا

قا ٍ :

ٚدستِٗ قس
ؾاْطًكت ،ؾأخصت أ َؿ ٞم ِٖٛنأْ ٞأَؿٓ ٗ ٞاّ قاٍ  :ف
أضغٌ اهلل عً ِٗٝضواّ ،ؾكطعت أطٓابِٗٚ ،ش ٖبت غٛٝشلِٚ ،مل تسع ؾ٦ٝاّ
إ ٫أًٖهت٘ ،قاٍٚ :أب ٛغؿٝإ قاعس ٜكطً ٞعٓس ْاض ي٘  ،قاٍ ؾٓعطت إي،٘ٝ
ؾأخصت غُٗاّ ،ؾٛنعت٘ ٗ نبس قٛغ ٞقاٍ ٚ :نإ سصٜؿ ١ضاَٝاّ ؾصنطت قٍٛ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٫ؼسثٔ سسثاّ ست ٢تطدع قاٍ  :ؾطززت
غُٗ ٗ ٞنٓاْيت قاٍ :ؾكاٍ ضدٌ َٔ ايك :ّٛاٗ ٫نِ عٌ يًكّٛ؟ ؾأخص نٌ
بٝس دًٝػ٘ ،ؾأخصت بٝس دًٝػ ٞؾكًت  َٔ :أْت؟ قاٍ  :غبشإ اهلل ! أَا
تعطؾين؟ أْا ؾ ٕ٬ابٔ ؾ ٕ٬ؾإشا ضدٌ َٔ ٖٛاظٕ  ،ؾطدعت إٍ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾأخدلت٘ اـدل  ،ؾًُا أخدلت٘ نشو ست ٢بست أْٝاب٘ ٗ
غٛاز ايًٚ ، ٌٝشٖب عين ايسف ٤ؾأزْاْ ٞضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ؾأْاَين عٓس ضدًٚ ،٘ٝأيك ٢عً ٞططف ثٛب٘ ،ؾإٕ نٓت ٭يعم بطين ٚقسضٟ
قسَ ، ٞؾًُا أقبشٛا ٖعّ اهلل ا٭سعاب  ٖٛٚ ،ق{ ٍٛؾأضغًٓا عًِٗٝ
ٙ
ببطٔ
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ضواّ ٚدٓٛزاّ مل تطٖٚا})(.)1
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ اٱضتكاٖ ٗ ٤ص ٙاٯ ١ٜإٍ أزل ٢إطاتب
بتٗ ١٦ٝأشٖاِْٗ إٍ َا ٜكاسب ايسع ٠ٛإٍ اهلل ٚايسؾاع عٔ اٱغَٔ ّ٬
تعط ٌٝا٭عُاٍ ٚنػاز ايتذاضاتٚ ،سك ٍٛايؿٗاز ٠ب ، ِٗٓٝنٜ ٬ٝكعسٚا
عٔ ايسؾاعٜ ٫ٚ ،سب ايهػٌ ٚايؿتٓ ١ب.ِٗٓٝ
ا ص
قٛي٘ تعاٍ ط َو ألَولفُ ِهَّلِل

ايٓكل بايؿٗاز ٗ ٠غب ٌٝاهلل عع ٚدٌ ٌٖٚ ،إككٛز إعٓ ٢ا٭عِ ٖٛٚ
إٛت نُا شٖب ايْ ٘ٝع َٔ إؿػط ،ٜٔاؾٛاب ْ :عِ  ٚإ دا ٤ايٓكل
إصنٛض نابتٚ ٤٬يٝؼ نأَط طبٝعٞ

ٗ اـًل ٚسً ٍٛا٭دٌ ،ؾ٬بس اْ٘

وكٌ ٗ اَط طاضٚ ٨خ٬ف ايعاز ٗ ٠ايػايب ٚقس ته ٕٛي٘ َكازٜل اخط٣
غرل ايؿٗاز ٠تتعًل بانطاّ ايعُط ٚاٯؾات ٚايهٛاضخ ٚايع٫ظٍ َٛٚ ،ت
ايؿذأٚ ، ٠ايٓكل ٗ ا٭ْؿؼ أِٖ اؾطاز ٖص ٙاٯ ١ٜؾًُاشا داَ ٤تأخطاّ:
-1

٭ٕ ايتكسٜ ٫ ِٜسٍ عً ٢ا٭ُٖ ١ٝزاُ٥اّ.

-2

يٓػل ايهًُات ٚايب٬غ.١

-3

يًتدؿٝـ عٔ إ٫ ٌَٓ٪غُٝا ٚإ اٯ ١ٜتتعًل بايكدل.

-4

ايكً ٗ ١اٱبت ٤٬بٗص ٙاؿك ،١أ ٟإ ايٓكل ٗ ا٭ْؿؼ أقٌ نُاّ

ٚعسزاّ َٔ ٚد ٙٛايٓكل ا٫خط.٣
-5

يعٌ ٗ ايذلتٝب اعذاظاّ ٜٚسٍ عً ٢ايتسضز ٗ َكساض اٱبت٤٬

ٚعػب ايتلزّ  ،نٌ ؾطز َٔ اؾطازٜ ٙتأخط عٔ اٯخط ٜه ٕٛاقٌ َٓ٘ ٗ َكساض
َا ٜطز عً َٔ ٘ٝايب.٤٬
-6

إ ايذلتٝب عػب َكساض ايتدؿٝـ ٚايعؿ ،ٛأ ٟإ َكساض

اغتشكام اٱبتٚ ٤٬اٱختباض ٜططأ عً ٘ٝبؿهٌ اهلل قٚ ٛؽؿٝـ ٚإ تأخط ٕا
ٜكٝب٘ َٔ ايعؿ ٛايص٪ٜ ٟز ٟاٍ قً ١اٱبت ٤٬بٓكل ا٭ٕؾؼ ز ٕٚإ ٜٓعسّ
()1ايسض إٓجٛض .131/8
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َٛنٛع٘.
-7

إ ا٭ٚي ١ٜٛيٝػت يًٓكل ٗ ا٭ْؿؼ  ٫يكً ١اَُٖٛ ١ٝنٛع٘

ؾايٓؿؼ اٱْػاْٚ ١ٝخكٛقاّ إتًبػ ١باٱّإ ٖ ٞا٭نجط ؾأْاّ ٚاُٖ ١ٝعٓس اهلل
 ٗٚايكطإٓ ،بٌ ٭ٕ ايؿٗازٜ ٕٔ ٠كتٌ ٗ غب ٌٝاهلل ؾٗ ٞضبض َعٟٓٛ
ٚاخ٬قٚ ٞػاض ٠ئ تبٛض.
-8

أُٖ ١ٝؾكس ايٓؿٛؽ ٚاـػاض ٗ ٠إٛت ايطاضٚ ٨إ ناْت ْؿػاّ

َٚ ١َٓ٪اسس ٠تعتدل قط ١ٜٓعً ٢إ ايتكسٚ ِٜايتأخرل ٜ ٫سٍ عً ٢ا٭ُٖ١ٝ
ٚعسَٗاٚ ،إ ايٓكل ٗ ايٓؿٛؽ ٖ ٛا٭ِٖ ٚداَ ٤تاخطاّ ٭ٕ ٚد ٙٛا٫بت٤٬
ا٫خطَ ٣كسَٚ ١تٛطٚ ١٦تٗ ١٦ٝيكبٛي٘.
-9

ّهٔ اغتكطاَ ٤ػأي ٗ ١ايتعب ١٦اٍعػهطٚ ١ٜايكتاي َٔ ١ٝاٯٖٞٚ ١ٜ

يع ّٚاؽاش اٱستٝاط ٚتٛقع سكْ ٍٛكل َؿاد ٗ ٧عسز ايطداٍ ٚإكاتًٌ
ا ٗ ٚاجملتُع عاَ ١شنٛضاّ ا ٚاْاثاّ ٚتدلظ اؿاد ١اٍ َجٌ ٖصا اٱستُاٍ عٓس
اؿطٚب ٚسكَ ٍٛكسَاتٗا ٚاغبابٗا.
ُٓ -10ع اٯ َٔ ١ٜايػطٚض ٚايعٖٚ ٛاٱعتساز بهجط ٠ايطزاٍ ٗ عسز اؾطاز
ا٭َ ١ا ٚايسٚي ١ا ٚإ٪غػ ١ا ٚايكب ١ًٝا ٚاؿعب اٚاؾُاع.١

حبج اجتواعي

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا ٠ايسْٝا َبٓ ١ٝعً ٢اٱثٓ ١ٝٓٝيته ٕٛإؿاعً١
غب ّ٬ٝيًتهاثط ٚزٚاّ اؿٝاٚ ٠زع ٠ٛيٲعتباض ٚايتسبط ٗ اقٌ اـًل ٚاؿاد١
إتكً ١يٛادب ايٛدٛز ايٛاسس اؾباض ٚيع ّٚعبازت٘ َٔٚ ،اٯٜات إباضنات
إ اٱغ ٗٚ ّ٬نٌ ظَإ وتاز اٍ ايطداٍ ٚايهجط ٠٭ْ٘ ٗ دٗاز ٚابت٤٬
َتكٌ ٚتًو غٓ ١اؿٝا ٠نساض يٲختباضٚ ،قس ُط عً ٢إػًٌُ ؾذلات تؿتس
اؿادَ ١عٗا اٍ ايعسز ٚايعس ٠غٛا ٗ ٤ساٍ اؿطٚب ٚايؿً ٚايهٛاضخ اٚ
ٗ اٜاّ ايطخاٚ ٤ايػًِ نُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ اٜاّ ايعٚ ١ٕٛايجٛض ٠ايكٓاع ١ٝإتتاي١ٝ
ٚساٍ اظزٜاز ا٭طُاع ٗ ثطٚات ٚب٬ز إػًٌُٖ ،ا ًّ ٞعً ِٗٝإبازض ٠اٍ
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نجط ٠اٱلاب ٚقس شٖب ْع َٔ قسَا ٤ايؿكٗا٤

اٍ سطَ ١ايععٍ ٖٛٚ

ْ ٞخاضز ايؿطز ٚتتعسز َكازٜك٘ ٗ ٖصا
اخطاز اٯي ١عٓس اٱْعاٍ ٚاؾطاؽ امل
ايعَإ بٛغآَ ٌ٥ع اؿٌُ.
إ ٕ نجط ٠اٱلاب باب يًطظم ٚزض ٤يًُؿاغس ٚغب ٌٝاٍ إسطاظ ايسعا٤
ٚاٱغتػؿاض َٔ ا٭بٓا ٫ٚ ،٤اعتباض يًسضاغات ٚا٭قٛاٍ اييت تبعح ايطعب
َٔ نجط ٠اٱلاب يًتبا ٜٔإٛنٛع ٞبٌ اجملتُعات ٚا٭ٚيٜٛاتٚ ،يٌ ؾٝض
اٱشلٚ ٞإسز ايػٝيب يًُػًٌُ ٚايٓاؽ ٚايػع ٗ ١اضظاقِٗ إٓعٛضٚ ٠غرلٖا،
نُا ْسع ٛاٍ ايعٚاز إبهط يًؿباب إػًِ َطًكاّ ٚايتدؿٝـ ٗ َ١ْٚ٪
ايعٚاز َٔ ا٭نؿا ٤باٱغٚ ّ٬اٱّإ ٗٚ ،إطغٌ قاٍ ايٓيب ا٭نطّ قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :إ ا٭بهاض َٓعي ١ايجُط عً ٢ايؿذط ،اشا ازضى مثطٖا
ؾًِ ػً اؾػست٘ ايؿُؼ ْٚؿطت٘ ايطٜاح ٚنصيو ا٭بهاض اشا ازضنٔ َا ٜسضى
ايٓػا ٤ؾًٝؼ شلٔ زٚا ٤ا ٫ايبعٛي.١
قٛي٘ تعاٍ ط َو ا َو َو ِهَّلِل ص
اٱبت ٤٬بكً ١ايطبض ْٚكل ايؿٛان٘  ٌٓٚا٭ؾذاض ٚقً ١ا٭َطاض.
ؾاع ايدلنات "(ٚ ، )1يهٔ َٛنٛع ايدلن ١ادٓيب عٔ اٯ١ٜ
ٚمٚ" : ٌٜاضت
َٓطٛقاّ َٚؿَٗٛاّ ؾايدلنات باق ٖٞٚ ، ١ٝتعزاز َع تًو ايكًٚ ١ايٓكل ،
ٚايكسض إتٝكٔ َٔ ايٓكل ٖ ٛايصٜ ٟطط

أ ظاٖطاّ عً ٢ايجُاض ٚاؿبٛب

ٚاـهطٚات.
 َٔٚاعذاظ اٯ ١ٜايتساخٌ ٚإ٬ظَ ١بٌ اؾطازٖا َٛٚنٛعاتٗا ؾاؾٛع ؾطع
ْكل ايجُطاتْٚ ،كل ا٭َٛاٍ َٔ اِٖ اغباب٘ إباؾطْ ٠كل ايجُطات
ٚاغباب ْكل ايجُطات َتعسزٚ ،٠قس ػتُع ٗ ساٍ ٚاسسٚ ٠اُٖٗا:
-1

اٱْؿػاٍ بايكتاٍ ٚايػع ٚو ٗ ٍٛاؾًُ ١زَ٬َ ٕٚػ ١ايٓػا،٤

ٚزٚاّ ا٫ؾذلاى ٗ إعاضىٚ ،اٱضتكا ٤ايعكا٥سٜ ٟكًٌ َٔ ايتٛد٘ اٍ
( )1فُع ايبٝإ .440/1
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ايبػاتٌ ٚؾ ٕٚ٪ايعضاع.١
 َٔ َِٗٓ -2ؾؼ ض ايجُطات ٖٓا با٭٫ٚز ٭ٕ ايٛيس مثط ٠ايكًب ٚعسّ
إٛاظب ١عً ٢اٱقذلاب َٔ ا٭ظٚاز ٜكًٌ ْػب ١اؿٌُٚ ،يهٔ اط٬م اغِ
ايجُط ٠عً ٢ايٛيس عً ٢م ٛاجملاظ ٜٚعطف بايكط ١ٜٓبٌ ٚبايتكٝٝس باْ٘ مثط ٠ايكًب
ٚيٝؼ عً ٢م ٛاٱط٬م ،ؾإطاز َٔ اٯ ١ٜاؿاق٬ت ٚايؿٛان٘ ٚايتُٛض
 ٚمٖٛا ّٓ ٫ٚع َٔ اؿام ايٛيس بٗا ٚ ،إ نإ َكازٜل ا٭ْؿؼ ٚايٓكل
ؾٗٝا.
ٚنجط ٠ا٭٫ٚز َازٚ ٠ع ٕٛعً ٢اؾٗاز ،ؾشُٓٝا

ْسب غبشاْ٘ اهلل اٍ

ايكتٌ ٗ غب ً٘ٝؾُٔ يطؿ٘ تعاٍ ظٜاز ٠ايٓػٌ.
 ٌٖٚاٱبت ٤٬عاّ عًْٝ ٢ع اؾطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝاّ اْ٘ خام ببعض
ا٭ظَٓ ١اّ ٜتعيل باقشاب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ،اؾٛاب  :اْ٘
عاّٚ ،نصا َٛنٛعات ْٝع آٜات ايكطإٓ اش إ اٯ ١ٜمل تٓعٍ يعَإ زٕٚ
آخط ٚ ،ظاٖط َٛنٛعٗا ٚايكطا ٔ٥تسٍ عً ٢ايعَُٗٓٚ ،ّٛا اتكاٍ ٚاغتُطاض
اٱبت ٤٬عً ٢اٱغٚ ّ٬إػًٌُ ٚعسّ اْكطاع اـطط ٖٚصا نً٘ ؾهٌ َٓ٘
تع اٍ ٭ْ٘ ططٜل اٍ اؾٓ ،١بٌ إ ايًطـ ٚايطأؾ٫ ١

ٜٓشكطإ باقٌ

إٛنٛع ؾٝؿُ ٕ٬ايهٝؿٚ ١ٝايتؿكٖٚ ،ٌٝص ٙاٯ ١ٜت٪نس بإ اٱبت ٤٬يٝؼ
يٲَتٗإ ا ٚيٓكل ٗ اٱّإ ا ٚقً ١إطتب ١اِا ٖ ٛغب ٌٝيًطؾعٚ ١ايكطب اٍ
اهلل عع ٚدٌ ايصٜٓ ٫ ٟاٍ ا ٫باؾٗاز ٚسػٔ ايتعبس ٚاٍ

ؽخ٬م ٗ

اٱَتجاٍ.
ٚنُا هٛظ يبؼ اؿطٜط ٗ اؿطب ٚغاس ١إعطن ١نٜ ٞبس ٚإػًُٗ ٕٛ
قٚ ٠ٛعع با٫ناؾ ١اٍ َا ٜتهُٓ٘ َٔ زع ٠ٛيًهؿاض يسخ ٍٛاٱغَٚ ّ٬ا ٜسٍ
عً ٘ٝيبؼ اؿطٜط َٔ ايتٓعِ ،ؾإ ايكدل ٚؼٌُ ٚد ٙٛاٱبتَ ٤٬ع تعسزٖا
ٚتباَٛ ٜٔنٛعاتٗا اَط ٜسخٌ ايٝأؽ ٗ قًٛب ايهؿاض َٔ إػًٌُ ٚهعًِٗ
ٜؿهط ٕٚبسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
يكس شنطت اٯٔ ١ٜػ ١نطٚب َٔ اٱبت:ٖٞٚ ٤٬
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ا٭ : ٍٚاـٛف.
ايجاْ : ٞاؾٛع.
ايجايح ْ :كل َٔ ا٭َٛاٍ.
ايطابع ْ :كل اٱٕؾؼ .
اـاَؼ  :قً ١ايجُطات.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜعً ٢م ٛايتبعٝض (بؿٚ ) َٔ ٤ٞوتٌُ ٚدٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚإضاز ٠ايكًٚ ١ايػايب ١اؾع ٗ ١ٝ٥أؾطاز اـٛف ٚاؾٛع ٚٚدٙٛ
اٱبت ٤٬ا٭خط.٣
ايجاْ : ٞسك ٍٛاٱبت ٤٬عً ٢ؾذلات َتكطعَٚ ١تباعس.٠
ايجايح  :إقاب ١ؾطٜل ٚطا٥ؿ َٔ ١إػًٌُ ٚٚقٛع اٱبت ٗ ٤٬بعض إسٕ
ٚا٭َكاض اٱغ ١َٝ٬ز ٕٚاؾُٝع.
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛدٚ ، ٙٛنًٗا ّ ٕ َكازٜل اٯٚ ١ٜؾ ٘ٝزع٠ٛ
يًُػًٌُ يًسعاٚ ٤اٱْكطاع إٍ شنط اهلل ٚأزا ٤ايؿطا٥ض ٚايكٝاّ با٭َط
بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط  ،يته ٕٛفتُعَٚ ١تؿطقٚ ١اق َٔ ١ٝاٱبت٤٬
ٚؾست٘ ٚبطظخاّ ز ٕٚطَ ٍٛست٘.
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص
قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ِّل ْل ا َّن
ٚعس ٚبؿاضٚ ٠اخباض عٔ خاُ َٛ ١ادٗٚ ١ؼٌُ ٖص ٙإؿام ،نُا اْٗا
زع ٠ٛيتًكٗٝا بطنا ٚعسّ اٱْؿػاٍ بٗا عٔ اؾٗاز ٚازا ٤ايؿطا٥ض ٚايبؿاض٠
تؿٌُ ايسْٝا ؿٌُ ايًؿغ ايكطآْٞ
عً ٢ايكدل اعِ َٔ إ تٓشكط باٯخط ٠ف
عً ٢اٱط٬م ٚيػع ١ضٓت٘ تعاٍ ٚ ،ػس ايبؿاضات َكاسب ١يٲبت ٤٬سٌ
سسٚث٘ ٚته ٕٛعْ ٛاّ عً ٢ؼًُ٘ ،ؾُا زاّ اٱبت َ٘ٓ ٤٬تعاٍ ؾإسز َتكٌ
َٚػتُط ٬َٚظّ يٲبت َٔ ٤٬غاع ١سكٛي٘ َٔ غرل إ ٜكٝب عع ِٝا٭دط
ٚايجٛاب ٗ اٯخطْ ٠كل  ،اش إ ايبؿاض ٠تتذً ٢بأسػٔ قٛضٖا بايٛعس
بسخ ٍٛاؾٓ ٖٞٚ ١اٌَ نٌ َٚ َٔ٪غا ١ٜنٌ َػًِ.
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ٚدا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع ايكابطٚ ،ٜٔؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚإضاز ٠عُ ّٛإػًٌُ ٚإػًُات.
ايجاْ :١ٝاٱؾاض ٠إٍ ْع ٍٚإكا٥ب بإػًٌُ.
ايجايج :١تؿٌُ يػ ١اؾُع إكا٥ب ايؿطزٚ ١ٜايؿدك ١ٝأٜهاّ.
ايطابع :١بٝإ ععَٓ ِٝعي ١ايٓيب عٓس إػًٌُ.
مل إٍ إػًٌُ
اـاَػٚ :١ق ٍٛبؿاض ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽ
ٚإػًُات عَُٛاّ  ٗٚكتًـ أؾطاز ايعَإ ايطٛي ١ٝيتهٖ ٕٛص ٙاٯ ١ٜقً١
َتذسز ٠بٚ ٘ٓٝبٌ إػًٌُ ،إش تٓكٌ شلِ بؿاض ٠ايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ.
ايػازغ : ١ايبؿاضٚ ٠عس نط َٔ ِٜعٓس اهلل عع ٚدٌٜٚ ،سٍ بايس٫ي١
ضغٝبِٗ بايكدلٚ ،اٯ َٔ ١ٜعَُٛات قٛي٘
ايتهُٓ ١ٝعً ٢إنطاّ إػًٌُٚ ،ت

ض ِهَّلِل ْلف ُ اَو ُك ْلم َو َو ْلغفِهَّلِل ْل اَو ُك ْلم ص ( ،)1بًشاظ إٔ
ض
ا ًالل ُ َو
ض َو َو
َّللا َوق ْل ًال
تعاٍط ِهَّلِل ْل ُ ْلق ِهَّلِل ُ
َّن َو
ايكدل ٗ شات اهلل ٚطاع ١اهلل ،ؾإٕ قًت َٔ إكا٥ب َا ٖ ٛؾدك ٞنُٛت
قطٜبٚ ،اؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ٖ :ٍٚصا ايكطٜب َػًِ.
ايجاْ :ٞا يكدل َكسَ ١يًُٛاظب ١عً ٢ايٛظا٥ـ ايعباز.١ٜ
ايجايح :إكٝبَٓ ١اغب ١يٲغذلداعٚ ،اٱقطاض باي ّٛٝاٯخط.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١ا٭َط (ٚبؿط) ٚاـطاب َٛد٘ يًٓيب قُس قً ٢اهلل
ؿاظ إٔ ن َٔ ّ٬ا٭َط
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚؾ ٘ٝإعذاظ َتذسز إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١ب
َٚكازٜل ايبؿاض ٠إْض٫ي ١ٝبعسز إػًٌُ ٚإػًُاتٚ ،ؾٗٝا زع ٠ٛ٭دٝاٍ
إػًٌُ يًتشً ٞبايكدل عٓس اٱبتَٛٚ ٤٬ادٗ ١ايؿسا٥سٚ َٔٚ ،دٙٛ
اٱ عذاظ ٗ اٯ ١ٜايتشس ٟبتذًَٓ ٞاؾع ٚبطنات ايكدل ٗ اؿٝا ٠اي١َٝٛٝ
يًُػًٌُ بًشاظ أْ٘ َطآ ٠ايٝكٌ.
()1غٛض ٠ايتػابٔ .17
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مٍ بٌ اٱبتٚ ٤٬ايبؿاض ،٠بٌ دا٤ا َعاّ ٗ شات اٯ١ٜ
ٚيٝؼ َٔ آٜات تـ
ع ٕٛعً ٢اٱبتٚ ،٤٬ؾٗٝا ٚعس نط َٔ ِٜعٓس اهلل تعٗط
اّ
يته ٕٛخاُ ١اٯ١ٜ
َكازٜك٘ ٗ نٌ ظَإ ٚ ،إبتسأت ٗ ٖذط ٠ايٓيب قُس قً ٢عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ٚأقشاب٘ ٚلاتِٗ َٔ أش ٣قطٜـ ،ثِ إْتكاض إػًٌُ ٗ َعاضى ايٲغّ٬

ص َو ُك ْلم َّن
ا٭َ ٍٚع إٔ قطٜؿاّ ناْت أنجط عسزاّ ٚق ،٠ٛقاٍ تعاٍ ط َو َوا َوقدْل َول َو
َّللا ُ
ِهَّلِل َو دْل ٍة َو أَو ْلل ُ ْلم أَو ِهَّلِلذاَّن ٌر َو َّن قُ
َّللاص(.)1
َّن َو
يٝهَ َٔ ٕٛكازٜل ايتك ٗ ٣ٛإكاّ تعاٖس ايكدل ايص ٟتػًبٛا ب٘ عً٢

ايهؿاض ِٖٚ ،عاد ١إي ٗ ٘ٝساٍ ايػًِ ٚاؿطب ٚ ،اؿهط ٚايػؿط ٗٚ ،
ا٭َٛض اـاقٚ ١ايعاَ ١مب

ا ٜػا عس ٗ تعع ِٝؾعا٥ط اهللٚ ،قس ٚضز

يؿغ(ايكابطٔ )ٜٔؼ عؿطَ ٠ط ٗ ٠ايكطإٓ يٝؼ ؾٗٝا بؿط ايكابط ٜٔإٗ ٫
ٖص ٙاٯ. ١ٜ
 ٌٖٚايبؿاض ٠خاق ١بايصٜ ٜٔكٛي ٕٛإْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضادع ٕٛأّ أْٗا عاَ١
اؾٛاب ٖ ٞعاَ ١يهٌ ايص ٜٔقدلٚا ٗ دٓب اهلل .

ٟٚت ٞق ٍٛط ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص( )2ؾاٖسا يؼاْٝاّ ٚإعْ٬اّ عٔ قبٍٛ
أ
إػًٌُ باٱبت ٤٬طاع ١هلل عع ٚدٌ ٚتػًُٝاّ بكهاٚ ،٘٥خهٛعاّ ٕؿ٧ٝت٘ .
يكس دعٍ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاض ايتهايٝـ ٜٚ ،كاسبٗا إْطباقاّ
ايكدل إش أْ٘ َٔ يٛاظّ ايتهًٝـ ٚاٱقاَ ١عً ٢ايطاع١

ٖٚ ،صا ايٓٛع َٔ

ايكدل ُ ٌٝي٘ ايٓؿؼ بايؿطط ، ٠خكٛقا عٓسَا ته ٕٛإكٝب ١قاٖطٚ ٠خاضز

غٝطط ٠اٱْػإ ٚ ،ؾ ٘ٝغهٚ ١ٓٝطّ أْ ١ٝيصا ٚضز قٛي٘ تعاٍ طأَوالَو ِهَّلِل ِهَّلِلذ ْلك َّن
َّللاِهَّلِل
ِهَّلِل
َو ْل َو ِهَّلِل ُّج ْلاقُ ُ ُ ص(.)3
ؾذا٤ت آ ١ٜايبشح بٓ ٛع آ خط َٔ ايكدل  ٖٛٚايص ٟتػتكبٌ ب٘ إكٝب١
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .123
()2غٛض ٠ايبكط.156 ٠
()3غٛض ٠ايطعس .28
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ٚايؿادع ،١ؾٜ ٬ػازض ٙإ َٔ٪آْاّ ّا َع ؾسَ ٠ا ٚقع عً ٘ٝٱْكطاع٘ إٍ اهلل عع
ٚدٌ ٚضنا ٙبكػُ٘ ٚؾٛق٘ ٕا إزخط  ٙي٘ َٔ نطٚب ايػعاز ٠بايصنط
ٚاٱغذلداع عٓس إكٝبٚ ( ١عٔ أّ غًُ ١قايت َ :ا َٔ عبس تكٝب٘ َكٝب١
ؾٝك : ٍٛإْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضادع ، ٕٛايًِٗ أدطَْ ٗ ٞكٝبيت ٚأخًـ ي ٞخرل ّا
َٓٗا إ ٫آدط ٙاهلل ٗ َكٝبت٘ ٚأخًـ ي٘ خرلاّ َٓٗا  .قايت  :ؾًُا ت ٗٛأبٛ
غًُ ١قًت نُا أَطْ ٞضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾأخًـ اهلل يٞ
خرلاّ َٓ٘  ،ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ)(.)1
 َٔٚاٱعذاظ ٗ ٖص ٙاٯٜات إٔ إٔ َٛنٛع ايكدل ايص ٟتتعًل ب٘ ايبؿاض٠
 ٫ىتل َهاٌَٖا ٚأؾطاز ايب ٤٬اـُػ ١إصنٛض ٠ؾٗٝا :ٖٞٚ
ا٭ْٛ : ٍٚع َٔ اـٛف.
ايجاَْ : ٞطتبٚ ١ساٍ َٔ اؾٛع.
ايجايح  :ايٓكل ٗ ا٭َٛاٍ َ٘ٓ ٌٖٚ ،غ ٤٬ا٭غعاضٚ ،قً ١ق ١ُٝقطف
ايسْٝاض ٚ ،ايعًُٚ ،١نػاز ايتذاضات اؾٛاب ْعِ  ،يتعسز إكازٜل بًشاظ
ايتبا ٗ ٜٔاؿاٍ ٚايعَإ ٚإهإ.
ايطابع  :سسٚخ ايكتٌ َٛٚت ايؿذأٚ ،٠ظٗٛض ا٭َطاض إًٗه.١
اـاَؼ ْ :كل ايجُطات ٚقً ١ايطٜع.

ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر ص ساٍ ٚؾاٖس عً ٢بًٛؽ نٌ
ٚقٛي٘ تعاٍط اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو
ٚاسس َِٓٗ َطتب ١ايكابط ٚ ،قؿٜ ١عطؾ ٕٛبٗا ،إِا قٛي٘ تعاٍ (ٚبؿط
ايكابط )ٜٔأعِ ٚأسلٌ ٚ ،إطاز ًَْ ًِٗٝه ١ايكدل ٗ ساٍ ايؿسٚ ٠ايطخا،٤

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو
 ٗٚايعبازات ٚإعاَ٬ت  ٗٚ ،ايجٓا ٤عً ٢إتكٌ  ،قاٍ تعاٍط َو ا َّن
ا ص ( .) 2
ا ِهَّلِلء َو ا َّن
ِهَّلِلي ْلا َو ؤْل َو
ض َّن ِهَّلِلء َو ِهَّلِل َو ْلا َو ؤْل ِهَّلِل
ٚتكسٜط اٯٜ :١ٜا قُس بؿط ايكابط َٔ ٜٔأَتو عٓس اٱبت ٤٬بٛد٘ أٚ
()1ايسض إٓجٛض .313/1
()2غٛض ٠ايبكط.177 ٠

ط228صَ##################################################################################عامل اٱّإ  /ز26
ٚد َٔ ٙٛاٱبت ٤٬إصنٛض ٗ ٖص ٙاٯ ٗٚ ،١ٜايؿسا٥س ٚاحملٔ ٚنصا ٗ أزا٤

ض ُّج ُك ْلم
ايؿطا٥ض ٚايعبازات ٚايكدل عً ٢ا٭ش َٔ ٣ايٓاؽ ،قاٍ تعاٍطاَو ْل َو ُ
ِهَّلِلالَّن أَو ًالذ ص(.)1
تطَ ٣ا َٖ ٛكسام َٛٚنٛع ايبؿاض ، ٠ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭َ : ٍٚا ٚضز ٗ اٯٜتٌ ايتايٝتٌ َٔ ايكًٛات ٚايطٓ َٔ ١اهلل ٚتأنٝس
قبػ ١اشلسا ١ٜيًصٜ ٜٔكٛي ٕٛإْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضادع ٕٛعٓس ْع ٍٚايب٤٬
ٚإكٝب.١
ايجاْ : ٞػًَ ٞكازٜل ق ٠٬اهلل عً ٢إػًٌُ ٗ سٝاتِٗ ايَ ١َٝٛٝا

ٜكطبِٗ إٍ َٓاظٍ ايطاع ٗٚ ،١قٛي٘ تعاٍ ط َو اَو َوقدْل َو ِهَّلِل ْل َول ْلا ُ ْلا َو ْلق ِهَّلِلد ِهَّلِل َو ِهَّلِل ْلل ُك ْلم
ا َو ؤْل ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص(ٚ )2د ٙٛعسٜسَٗٓ ٠ا إٔ ايٓيب قُساّ قً ٢اهلل
َو اَو َوقدْل َو ِهَّلِل ْل َول ْلا ُ ْل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚؽمل قاٍ  :إ ٕ اهلل ٥٬َ ٚهت٘ ٜكً ٕٛعً ٢ايكـ إتكسّ ؾاظزسِ
ايٓاؽ  ٚناْت زٚض بين عصض ٠بعٝس ٠عٔ إػذس ؾكايٛا يٓبٝعٔ زٚضْا ٚ
يٓؿذل ٜٔزٚضا قطٜب َٔ ١إػذس ستْ ٢سضى ايكـ إكسّ ؾٓعيت ٖص ٙاٯ،١ٜ
عٔ ايطبٝع بٔ أْؼ)(.)3
غبشإ عً ٗ ِٗٝايسْٝا ،ؾاٯ١ٜ
ٙ
ايجايح ٚ :بؿط ايكابط ٜٔبتٛاي ٞؾهٌ اهلل
ايهطّٚ ١عس َٔ اهلل عع ٚدٌٚ ،ايتٓهرل ٗ ايٛعس اٱشلٚ ٞعسّ تعٌٝ
َٛنٛع٘ باب يًػع ١ؾَٛ ٘ٝنٛعاّ ٚأؾطازاّ ٚنُاّ ٚنٝؿاّ .
( قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َ :ا أعط ٞأسس عطا٤ٶ خرلاّ
ٚأٚغع َٔ ايكدل)(.)4
ايطابع  :بؿط ايكابط ٜٔبا يتدؿٝـ عِٓٗ ٗ ٖٚٚ ٍٛقع ٚآثاض إكٝبٗٚ ،١
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .111
()2غٛض ٠اؿذط .24
()3فُع ايبٝإ .97/6
()4ؾعب اٱّإ يًبٗٝك.8/8 ٞ

َعامل اٱّإ  /ز229 ########################################################################### 26
قازّ ا٭ٜاّ باحمل ٛؾُٝا نتب عً َٔ ِٗٝايب.٤٬
اـاَؼ  :ايبؿاض ٠بٓع ٍٚإسز ٚايتٛؾٝل َٔ عٓس اهلل يًكابطٜٔ

 ،قاٍ

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص(.)1
َّللا َو َوع ا َّن
تعاٍط َو ْل
ص ِهَّلِل ُ ِهَّلِل َّن َّن َو
ايػازؽ  َٔ :أععِ مثطات ايكدل ايؿٛظ عب اهلل ،قا ٍ غبشاْ٘ ط َو َّن
َّللا ُ
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص( ،)2يٝه ٕٛايكدل عٓس إكٝب ١عطٚداّ ٗ عامل إًهٛت،
ُ ِهَّلِل ُّج ا َّن
ٚدصباّ قٗطٜاّ ٕطاتب ايهُا٫ت اٱْػاْٚ ١ٝأزا ٤ايٛظا٥ـ ايعباز ١ٜبؿٛم.
ايػابع  :بؿط ايكابط ٜٔبٓٛض ٜكصؾ٘ اهلل ٗ قًٛبِٗ ٚتعنٚ ١ٝتطٗرل
٭عُاشلِ ٚ ،ضؾع يًػؿا ٠ٚعٔ أبكاض ِٖ ،ؾاٱغذل داع ططز يٮٖٛاٍ اييت
تكاسب إكٝب ١زؾعٚ ١اسسٚ ٠هعٌ إٜ َٔ٪سضى إٔ ا٭َط ا٭ِٖ ٚاؿتُٞ
ٖ ٛايطدٛع إٍ اهلل عع ٚدٌ ٚاؿاد ١إٍ عؿَٚ ٙٛػؿطت٘ ٚإسػاْ٘.
ايجأَ  :بؿط ايكابط ٜٔبإبساٍ ايهطا ٤بايػطاٚ ، ٤ايؿس ٠بايطخا. ٤
ايتاغع  :إعاْ ١إػًٌُ ٚإػًُات بايكدل ٗ أزا ٤ايعبازات  ٗٚايؿعط
إٓػٛب يٲَاّ عً ٞعً ٘ٝايػ:ّ٬
اقدل عًَ ٢هض اٱز٫ز بايػشط
##########نط
ٚباٍ##ضٚاح عً ٢اؿاز##ات بايب
ٜ ٫عذعْو ٜ ٫ٚهذطى َطًب٘
ؾاحلدر تتًـ بٌ ايع###دع ٚايض#######دط
ضأٟت  ٗٚا٭ٜاّ تر##ضب١
إْ# ٞ
#################ض
عامب ١قِٚ######ز ٠ا٭خ
يًلبط ##
##
ؾكٌ َٔ دس ٗ فٜ ٤ٟ##ط###ايب٘

()1غٛض ٠ا٭ْؿاٍ .46
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .146
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ؾاؽ ###تكشب ايكدل إ ٫ؾاظ بايغ#######ؾط )(.)1
ايعاؾط ٚ :بؿط ايكابط ٜٔبايجٛاب ايعع ٗ ِٝاٯخطٕٚ ،٠ا أغًِ عُاض بٔ
ٜاغط ٚأبٚ ٙٛأَ٘ زل ١ٝأخصِٖ اٍنؿاض ْٝعاّ ٚقاَٛا بتعصٜبِٗ أؾس ايعصاب
ٕٚا َطٸ عً ِٗٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ شلِ قدلاّ آٍ ٜاغط
ؾإٕ َٛعسنِ اؾَٓٚ )١ات ٜاغط ٚزل ١ٝؼت ٚطأ ٠ايعصاب ٚأغتؿٗس عُاض
ٗ قؿٌ.

حبج بالغي
َٔ إٛاطٔ اييت  ٫هٛظ ؾٗٝا ايٛقـ َا بٌ ايكؿَٛٚ ١قٛؾٗا.
 َٔ َِٗٓٚقاٍ بايتؿك ٌٝؾٝذٛظ ايٛقـ عٓسَا ٜه ٕٛايٛقـ يًُسح

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص ٭ٕ ايعاٌَ ٗ ايٛقـ غرل
ٚاغتسٍ عً ٘ٝبكٛي٘ تعاٍ ط َو َو ِّل ْل ا َّن
عاٌَ إٛقٛف.
اَا اشا ناْت ايكؿ ١يٲختكام ؾ ٬هٛظ ايٛقـ عًَٛ ٢قٛؾٗا ،٭ٕ
عاٌَ ايكؿْ ٖٛ ١ؿػ٘ عاٌَ إٛقٛف ّٚهٔ إ ٜػتكطأ دٛاظ ايٛقـ
بًشاظ إ نَُٗٓ ّ٬ا ٜكًض إ ٜه ٕٛنَ٬اّ َػتكٚ ّ٬قاعس ٠ن ١َٝ٬نً.١ٝ

ا
ا ْلا َو َّنل ِهَّلِل
َو ِّل ْلا َو ْلا َو ِهَّلِل

َٚجً٘ ايٛقٛف عً ٢إٛقٛف بكٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِل ْل
ا ص(َٚ )3اٍ اي ٘ٝايعكؿطَٔ َِٗٓٚ )4(ٟ
ص(ٚ )2اٱبتسا ٤بط اَّنذِهَّلِلي ُ َو ْلا ِهَّلِل ُ
َٓع ايٛقـ ٗ ٖص ٙإٛانع ٭ٕ َا بعس ٙسها ١ٜايك.ٍٛ

حبج كالهي

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص ٜ ٫تعًل َٛضٚع اٯٚ ١ٜؾطٚعٗا اـُػ١
قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ِّل ْل ا َّن
( )1ؾعب اٱّإ يًبٗٝك.58/21 ٞ
( )2غٛض ٠ايٓاؽ .4
( )3غٛض ٠ايٓاؽ .5
( )4ايهؿاف .303/4
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ؾشػب بٌ ٖ ٛقاعس ٠نً ١ٝتؿٌُ ناؾ ١اسٛاٍ إػًِٚ ،ايكدل ٗ اٱقط٬ح
قسض ٠ايٓؿؼ عً ٢ؼٌُ إؿام ٚعسّ اٱْكٝاز يًٗٚ ٣ٛايؿٗٛات ،أ ٟاْ٘
َطنب يصا دا ٗ ٤اؿسٜح عٔ ا٭َاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ" :ايكدل قدلإ
قدل عًَ ٢ا تهط ٚ ٙقدل عُا ؼب"(.)1
 ّٕٚا٭ ٍٚتًك ٞايؿسا٥س َٔ غرل دعع اًٖ ٚعٜٚ ،ذلدٌ ايكدل س٦ٓٝص
بعسّ غٝاب شنط ٙتعاٍ عٔ ايباٍ .
أ َا ايجاْ ٞؾٗ ٛؼكٌ يًٓؿؼ َٔ اتباع اشلٚ ٣ٛايذلز ٗ ٟاشلًهٚٚ ،١اق١ٝ
ٚسطظ َٔ اغٛا ٤ايؿٝطإ.
ٚايكابطْ ٕٚع قا بط  ٖٛٚايص ٟوبؼ ْؿػ٘ عٔ اؾعع ٚايؿعع عٓس
إكٝبٚ ١اٱبت ٤٬طاع ١هلل عع ٚدٌ ،يصا ٚضز ٗ اؿسٜح عٔ ايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ " :اٱّإ ؾططإ ،ؾطط قدلٚ ،ؾطط ؾهط")(.)2
ٚايكدل غ٬ح نطٚضًَٚ ٟهْ ١ؿػ٬َ ١ٝظَ ١يًُػًِ ٚآيَ ١باضنٚ ١عٕٛ
عً ٢ازا ٤اٍؾطا٥ض ٚايعبازات  ٚزلٝت تهًٝؿاّ ٕا ؾٗٝا َٔ ايبٚ ٤٬ايؿس،٠
ٚقس وتاز ايعبس ايكدل إطنب ٗ إٓ ٚاسس ،نُا ي ٛمل ٜػؿٌ عٔ ايك٠٬
َٛ ٗ ٖٛٚادٗ ١ايهؿاض ٚوطم عً ٢أزاٗ٥ا ٚي ٗ ٛغاس ١إعطن.١
ٚا٫خباض ايكطآْ ٞعك ٍٛايبٚ ٤٬تعكب٘ بايبؿاضٚ ٠ايػعاز ٠يًكابطٜ ٜٔسٍ
إ يٝؼ عكٛب ١ؾدك ١ٝاْٛ ٚع. ١ٝ
عًٙ ٢

حبج فمهي

ٖا َٖ ٛتػامل ٗ ايؿطٜع ١عسّ تطى ايك ٠٬عاٍَ ،ا ٗ شيو سا٫ت
اـٛف ٚايؿعع ٚزخ ٍٛإعطنٚ ،١قس ٜه ٕٛإهًـ انجط ساد ١يًكٗ ٠٬
َجٌ ٖص ٙا٭ٚقات َٔ غرلٖاٚ ،بازاٗ٥ا تؿتض عً ٘ٝابٛاب َٔ ؾهٌ
تعاٍ ،يصا ؾطعت
()1فُع ايبٝإ .396/1
()2إػتسضى .261/11

اهلل

"ق ٠٬اـٛف ٚإطاضزٚ " ٠عًٗٝا ايهتاب ٚايػٓ١
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ؿاظ نْٗٛا ٚادباّ عٝٓٝاّ َٓذعاّ ٜ ٫ػكط عاٍ ٪ٜٚز ٣بإٝػٛض
ٚاٱْاع ب
ٚيكاعس ٠تكس ِٜا٭ِٖ عً ٢إِٗ.

قاٍ تعاٍ ط َو ِهَّلِل َوذ
صيَو ِهَّلِل ِهَّلِل ْل ِهَّلِل ْلف ُ ْلم أَو ْل
ا َّن

ض َو ْل ُ ْلم ِهَّلِلي ألَو ْل ِهَّلِل
صُ
ا أَو ْل َو ْلق ُ
ا َو َو ْل ُك ْلم ُ َول ٌر
ض َو َو َو
َو
َو ْلف ِهَّلِل َول ُك ْلم اَّن ِهَّلِلذ َو َوك َوف ُ ص(. )1

ِهَّلِل ْل

ٚاـٛف ايصٜ ٟه ٕٛؾ ٘ٝايتككرل ٚؼكٝل ايك ٖٛ ٠٬اـٛف ايعاٖط
ٚإتٛقع غٛا ٤نإ َٔ عس ٚا ٚيل ا ٚغبع ا ٚظامل نا٭غرل عٓس إؿطنٌ
ٚيٝؼ َػُ ٢اـٛف ا ٚايص ٟوتٌُ اضتؿاع٘ ٚظٚاي٘.
 -1ق ٠٬اـٛف َككٛض ٠غؿطاّ ٚسهطاّْ ،اعٚ ١ؾطازٚ ٣تبك ٢ق٠٬
ايكبض ٚإػطب عً ٢ساشلُا.
 -2إطاز باـٛف خكٛم اـٛف ايصٜ ٟهَ ٕٛكتهٝاّ يتدؿٝـ ايك٠٬
 ١ٜاٱختٝاض ،١ٜناـٛف َٔ عس ٚا ٚيل اٚ
ٚؼ ٍٛاغباب٘ ز ٕٚاُاَٗا بايهٝـ
غبع ،ؾاشا نإ اـٛف ٜ ٫كته ٞشيو  ٫تٓتكٌ ٚظٝؿ ١إهًـ اٍ ق٠٬
اـٛف.
ٜ -3ػتشب إ ت٪ز ٣ق ٠٬اـٛف ْاعٚ ،١شلا نٝؿٝات ث٬خ ٜتدرلٕٚ
ٚاسسَٗٓ ٠ا :ٖٞٚ
 -4إ ٜكً ٞاٱَاّ بطا٥ؿ ١ثِ ٜعٝس ايك ٠٬بطا٥ؿ ١اخط.٣
َا اقطًض عً ٘ٝبل ٠٫ايطقاعٚ ،ازلٗا َػتٌ َٔ اسس ٣غعٚات ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚنإ بٗٓٝا ٚبٌ اشلذط ٠اضبع غٌٓ ٚمثاْ ١ٝاٜاّ،
ٚنٝؿٝتٗا إ ٜؿطم ايك ّٛؾطقتٌ ٜٚكً ٞاٱَاّ بايؿطق ١ا٭ ٍٚضنع ،١اَا
ايؿطق ١ايجاْ ١ٝؾتكـ اثٓا ٤شيو باظا ٤ايعسٚ ٚؼطؽ ايصٜ ٜٔكً ،ٕٛثِ ٜكّٛ
اٱّ اّ  َٔٚخًؿ٘ اٍ ايطنع ١ايجاْ ١ٝؾٓٝؿطز نٌ َكً َٔ ٞإأَٜٚ ٌَٛكطأ
يٓؿػ٘ ٗ ايطنع ١ايجاْ ،١ٝاَا اٱَاّ ؾٝتأْ ٗ ٢قطا٤ت٘ بكسض َا ٜتِ ايص ٜٔخًؿ٘
ٜٓٚكطؾ ٕٛاٍ َٛقـ اقشابِٗ .
( )1غٛض ٠ايٓػا.102 ٤
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ٚتأت ٞايؿطق ١ا٭خطٚ ٣تسخٌ َع اٱَاّ ؾٝهدل ٕٚثِ ٜطنع اٱَاّ بِٗ
ٜٚػذس ،ثِ تكٖ ّٛص ٙاؾُا ع ٖٞٚ ١ايجآْٜٚ ١ٝؿطز نٌ َِٓٗ ٗ ايطنع١
ايجاْٜٚ ،١ٝط ٌٝاٱَاّ تؿٗسٜٚ ٙتُٜٚ ٕٛػًِ بِٗ اٱَاّ ،أ ٟإ ْاعَِٗٓ ١
تهدل َع اٱَاّ تهبرل ٠اٱؾتتاحٚ ،ا٭خط ٣ؽتِ َع٘ ايك ٠٬بايتػًٗٚ ،ِٝ
ايج٬ثٜ ١ٝتدرل اٱَاّ بٌ إ ٜكً ٞباؾُاع ١ا٭ ٍٚضنعٚ ١بايجاْ ١ٝضنعتٌ اٚ
ايعهؼ ٚ ،غٝأتَ ٞعٜس ن ٗ ّ٬غٛض ٠ايٓػا ٤إ ؾا ٤اهلل.
ب

حبج أصىيل

ايؿطا٥ط ايعاَ ١يًتهًٝـ ٖ ٞايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚاٱختٝاض ؾ ٬تهًٝـ عً٢
ايكيب ا ٚاجملٓ ٕٛا ٚإهط َٔ َِٗٓٚ ،ٙاناف ايٗٝا اٱيتؿات أ ٟعسّ ايػؿً١
ٚيهٓ٘ اَط ثاْٜ ٟٛتعًل ب٘ ضؾع ايعكاب

نُا إ َٛنٛع٘ إهًـ  ٚيٝؼ

إهًـ ب٘.
 َٔٚبٌ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝاـُػ ،١انٝـ ٗ باب ايتهًٝـ ايتشطّٞ
ؾطط آخط  ٖٛٚاٱبتٚ ٤٬إ ايٜٓٗ ٞه ٕٛؾعًٝاّ عً ٢إهًـ ا ٫اشا اقبض
قٌ ابت ،٘٥٬ؾً ٛنإ ؾعٌ اؿطاّ نايطبا َجَ ّ٬تعصضاّ ٗ ب٬ز ٙا ٚبايٓػب ١ي٘
آخصاّ اَ ٚعطٝاّ ا ٚؾاٖساّ ا ٚناتباّ ؾإ ايٓٗ ٞغكٛق٘ ٜ ٫ه ٕٛؾعًٝاّ ٭ٕ
ايساع ٞاٍ اتٝإ ايطبا ٜٓ ٫كسح ٗ ْؿػ٘ ٚي َٔ ٛبعٝس ٚيذلتب ايعكاب عً٢
اتٝإ ايصْب ز ٕٚايٓ ١ٝاجملطز.٠
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ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر َوق اُ
لىله تعاىلط اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو
َو ِهَّلِل ُع َو ص اٯ.156 ١ٜ

ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َوا ْل ِهَّلِل

اإلعزاب واللغة
ايص :ٜٔقؿ ١يًكابط ،ٜٔإشا :ظطف ٕا ٜػتكبٌ َٔ ايعَإ  َٔٚأسهاَٗا

ص َو ْل ُ ْلمص.
اٱناؾ ١إٍ اؾًُ ١ايؿعًٖ ٗ ٖٞٚ ،١ٝص ٙاٯ ١ًْ ١ٜطأَو َو
أقابتِٗ :ؾعٌ َاضٔٚ ،ايهُرل "ِٖ" َؿع ٍٛب٘.

َكٝب : ١ؾاعٌ َطؾٛع ١ًْٚ ،ايؿطط ٚدٛاب٘  ٫قٌ شلا ٭ْٗا م

ي١

إٛق.ٍٛ
قايٛا :ؾعٌ َاض ،ايٛا :ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ ٫ ١قٌ شلا ٭ْٗا دٛاب ؾطط
غرل داظّ.
إْا :إ ٚإزلٗا ،هلل :داض ٚفطٚض َتعًك٘ ّ ا (ضادع.)ٕٛ
ٚإْا إي :٘ٝعطـ عً ١ًْ ٢إْا.
ضادع :ٕٛخدل إٕ.
إكٝب :١ايبً ١ٝاييت ؼٌ بايعبس بايصاتأ ٚايعطض َٚا ٜٓعٍ ب٘ َٔ إهط،ٙٚ
بْ٘ ؾاش َع إقطاض ٙعً٢
ٚا ؾُع َكا٥ب عً ٢غرل قٝاؽ ْٚ ،عت٘ ايعداز أ
إْاع ائح  ٌٜٚعً.)1( )٘ٝ

َٚكاب(ٚإكٛب ١بهِ ايكاز
٠
ٚإكٝبٚ ١اسس ٠إكا٥بٜ ،كاٍ َكٝب١

()1أْعط يػإ ايعطب. 535/1
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َجٌ إكٝب.)1()١
ٚإكٝب ٖٞ ١ايٓا٥بٚ ١ايٓهبٚ ١ايؿسٜس َٔ ٠ؾسا٥س ايسٖط ٚزٚا ٖ ٞا٭ٜاّ ،
ٚق ٌٝإكٝب ١نٌ َا ٪ٜش ٟاٱْػإ .

يف سياق اآليات

ٚسس ٠إٛنٛع بٌ ٖص ٙاٯٜات ظاٖط ٠ؾبعس ا٭َط باٱغتعاْ ١بايكدل
ٚب ٕٞإٓعي ١ايطؾٝع ١يًؿٗٝس ٚٚد ٙٛاٱبت ٤٬ايصٜ ٟكاسب٘
ٚايكٚ ٠٬ايك ّٛا
اٱّإ ٚايبؿاضَ ٠ا أعس اهلل يًكابط ،ٜٔدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜايهط ٠ِٜتعًُٝاّ
َٛٚاغاٚ ٠إضتكآَ ٗ ٤اظٍ ايتكَٚ ٣ٛطاتب ايهُاٍ.
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ (نُا أضغًٓا) (ٚ ،)2بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜقٌ ايبشح َٚا ؾٗٝا َٔ ا٭َط باٱغذلداع َٔ ايعًِ ايصٟ
شنطت٘ اٯ ١ٜأعٚ َٔ ٙ٬د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْٗا َٔ اٯٜات اييت ٜتًٖٛا ايٓيب َضَس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
عً ٢إػًٌُ.
ايجاْ َٔ ٖٞ :ٞايهتاب ايصْ ٟعٍ ب٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
َٔ عٓس اهلل.
ايجايح :اٱغذلداع َٔ َكازٜل اؿهُٚ ١ػً ٞايٓؿؼ ايٓاطكٚ ١بطظر
ز ٕٚغًب ١ايٓؿؼ ايػهبٚ ١ٝايٝأؽ ٚاؾعع عً ٢إػًِ.
ايطابع :اٱغذلداع عًِ ض ظق٘ اهلل عع ٚدٌ املغًٌُ ،مل ٜهٔ عٓس أٌٖ
إًٌ ا٭خطَٚ ،٣ع إٔ إػًٌُ إؽص ٙٚغ٬ساّ َٓٚاؾع٘ ظاٖط ٠ؾإٕ غرل
إػًٌُ مل ٜأخصٚ ٙٚمل ٜٓتؿعٛا ََٓ٘ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ
أعٜٚ ( ٙ٬عًُهِ َامل تهْٛٛا تعًُٚ ، ) ٕٛيٝبك ٢اٱغذلداع ؾاٖساّ عً٢
()1ايكشاح ٗ ايًػ.399/1 ١
()2اٯ.151 ١ٜ
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ط236ص
تؿه ٌٝإػًٌُ ٚتطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغ َٔ ٖٛٚ ،ّ٬عَُٛات قٛي٘

ا ص ( .) 1
تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايجاْ :١ٝزع ٠ٛإػًٌُ يتًك ٞاٯٜات اييت ٜتًٖٛاايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ بايكبَٚ ٍٛا ؾٗٝا َٔ ا٭ٚاَط باٱَتجاٍ.
طٜ ٙط يًُػًٌُ.
ايجايج :١اٱغذلداع تعنٚ ١ٝت
ايطابع :١بٝإ إٓاؾع ايععٕ ١ُٝا ٜعًُ٘ ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ يًُػًٌُ.
اـاَػ :١ف ٤ٞاٯ ١ٜقٌ ايبشح بكٝػ ١اؾًُ ١اـدل ١ٜتٛنٝس ٱضتكا٤
إػًٌُٚ ،سك ٍٛايتعًٚ ِٝايٓؿع َٔ آٜات ايكطإٓ ْٚعُٗا.
فشنطٚ ،)2( )ْٞٚبٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ايجاْ :ٞايكً ١بٌ آ ( ١ٜا
فشنط.)ْٞٚ
ا٭ :ٍٚاٱغذلداع َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ( ا
ايجاَْ : ١ٝع اٱغذلداع تأت ٞا ٍضٓ ١اٱشلَ َٔ ٚ ٙٚ ١ٝكازٜل قٛي٘
تعاٍ(أشنطنِ).
ايجايج : ١اٱغذلداع ؾهط هلل عع ٚدٌ ٭ْ٘ إقطاض بايطدٛع إٍ اهلل،
ٚإغتبؿاض بؿهً٘ تعاٍ َٚا أعس يًُ ٗ َٜٔٔ٪عامل اٯخط.٠
ايطابع : ١اٱغذلداع ٚاق َٔ ١ٝايهؿط بايٓعُ١

 ٖٛٚ ،تػً ِٝبأَط اهلل

ٚقها.٘٥
ايجايح  :ايكً ١بٌ آ( ١ٜإغتعٛٓٝا بايكدل )(ٚ ، )3بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛنٝس ساد ١اٱْػإ يًكدل عٓس إكٝب.١

ايجاْ :١ٝؾٛظ إػًٌُ ًَه ١ايكدل عٓس إكٝب َٔ ٖٛٚ ،١خكا٥ل ط ُك ْلل ُ ْلم
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2اٯ.152 ١ٜ
()3اٯ.153 ١ٜ
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ا ص ( .) 1
َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايجايج :١اٱغذلداع َٔ ايكدل ٚاٱغتعاْ ١ب٘ ٗٚ ،اؾُع بٌ اٯٜتٌ َعذع٠
تبٌ يطـ اهلل عع ٚدٌ بإػًٌُ ،ؾٗ ٛغبشاْ٘ ٜأَط إػًٌُ باٱغذلداع،
ٚاٱغتعاْ ١بايكدل يٝه ٕٛنٌ ؾطز َُٓٗا َكسَٚ ١ططٜكاّ ٍٍخاْٚ ،ٞهتُعإ
َعاّ يٝهْٛا غ٬ساّ ٚٚاق َٔ ١ٝاٯثاض ايعطن ١ٝيًُكٝب.١
ايطابع :١اٱغتعاْ ١بايك ٠٬خرل ععاٚٚ ٤غَ ١ًٝباضن ١يتشٌُ إكٝب.١
اـاَػ :١اٱغذلداع عٓس إكٝبٚ ١اق َٔ ١ٝاٱْؿػاٍ عٔ ايكٚ ،٠٬غ٬ح
نط ِٜ٭زا ٤ايك ٗ ٠٬أٚقاتٗا.
ايػازغ :١إٛاظب ١عً ٢ايك ٠٬ططٜل يًػٚ ١َ٬ا٭َٔ َٔ أنطاض إكٝب،١
ٚغبب ؾًب اـرل ٚايٓؿع  ٚ ،أختتُت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ (إٔ اهلل َع
ايكابط. )ٜٔ
ٚدا٤ت اٯ ١ٜقٌ ايبشح عح إػًٌُ عً ٢اٱغذلداع ،يٝهٕٛ
إػًُ ِٖ ٕٛايكابطٚ ،ٕٚإٔ اهلل عع ٚدٌ َعِْٗ ٖٛٚ ،اقطِٖ.
ايػابع : ١إبتس أت اٯ ١ٜأع ٙ٬باـطاب يًص ٜٔآَٓٛا ٚأَطِٖ بايكدل
ٚايكٚ ،٠٬دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبايٓسب إٍ اٱغذلداع عٓس إكٝب ،١يٝهٕٛ
اٱغذلداع قؿ٬َ ١ظَ ١يًُػًٌُ.
ايطابع :ايكً ١بٌ آ( ١ٜبٌ أسٝاٚ ،)2( )٤بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت اٯ ١ٜأعْٝٗ ٙ٬اّ عٔ قٚ ،ٍٛدا٤ت اٯ ١ٜقٌ ايبشح با٭َط
بل ٍ ٚككٛمٚ ،هتُع ايٓٗٚ ٞا٭َط ٗ إق٬ح إٓطلٚ ،تٗصٜب ا٭ؾعاٍ.
ايجاْ :١ٝقتٌ إ ٗ َٔ٪غب ٌٝاهلل َكٝب ١عاَٚ ١خاق ،١عاَ ١عٓس إػًٌُ،
ٚخاق ١عٓس ش ٟٚايؿٗٝس ،ؾٝأت ٞإغذلداع أسسِٖ َٛاغا ٠يٓؿػ٘
ٚيٰخط.ٜٔ
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2اٯ.154 ١ٜ
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ط238ص
ايجايجَ َٔ :١كازٜل سٝا ٠ايؿٗٝس ضدٛع٘ إٍ اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع :١اٱغذلداع َكسَٚ ١تصنرل َهاٌَ اٯ ١ٜأعٚٚ ٙ٬قـ ايص ٟقتٌ
ٗ غب ٌٝاهلل بأْ٘ ؾٗٝس.
اـاَؼ :ايكً ١بٌ اٯٚ( ١ٜيٓبًْٛهِ) (ٚ ،)1بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ نجط ٠اٱبت٤٬ات ٚإكا٥ب اييت تكٝب إػًٌُٚ ،اؿاد١
َعٗا إٍ اٱغذلداع.
ايجاْ :١ٝاٱغذلداع َٛاغاٚ ٠غبٖ ٌٝساٚ ١ٜق٬ح.
ايجايج : ١ايبؿاضٚ ٠ايٛعس ايهط ِٜيًصٜ ٜٔصنط ٕٚاهلل ٜٚػذلدع ٕٛعٓس
قٝب.١
امل
ايطابعَٛ َٔ :١اضز اٱغذلداع بًشاظ اؾُع بٌ اٯٜتٌ أَٛض:
 ٜ٘ايتبعٝض اٱؾطازٟ
ا٭ :ٍٚسك ٍٛاـٛف عٓس بعض إػًٌُ ٜٚسٍ عٌ
ٚايعّاْ ٗ ٞاـٛف  ،قاٍ تعاٍ ٗ اٯ ١ٜأع( ٙ٬بؿ َٔ ٤ٞاـٛف )ٚ ،ؾ٘ٝ
سح عً ٢إؽاش اٱغذلداع غ٬ساّ إٍ سٌ ظٚاٍ اـٛف تٛقع ايهطض.
ايجاْ : ٞاٱبت ٤٬باؾٛع بػبب اٱْؿػاٍ باؾٗاز َٚكسَات ايكتاٍ،
ٚايتدًـ عٔ ايعضاعٚ ١ايتذاض.٠
ايجايح :ايٓكل ٗ ا٭َٛاٍ ٚاٱْؿام ٗ ايكتا ٍ٬ٖٚ ،ى إٛاؾٚ ٞايٓكل
ٗ ايعضاعات.
ايطابع :سك ٍٛايكتٌ ٚايؿٗاز ٗ ٠غٛح إعاضى زؾاعاّ عٔ اٱغ.ّ٬
اـاَؼ :قً ١ايطٜع ٚايجُاض ٚإقاب ١ايٓباتات باٯؾاتٖٚ ،صا ايتعسز ٗ
ٚد ٙٛاٱبت َٔ ٤٬اؿهُ ١اٱشل ١ٝيٓ ٌٝإػًٌُ إطاتب ايعايٚ ،١ٝؾٛظِٖ
بايعٛض ٚايجٛاب ايععٚ ، ِٝدا٤ت ايسع ٠ٛيٲغذلداع ٗ ٖص ٙاٯَٔ ١ٜ
ايؿٛاٖس عً ،٘ٝ٭ٕ ايًذ ٤ٛإٍ اهلل عع ٚدٌ عٓس إكٝب ١تًُٕٓ ١ٝه ١ايكدل،
ٚغعَٓ ٗ ٞاظٍ ايٝكٌٚ ،سح يًٓاؽ عً ٢زخ ٍٛاٱغٚ ،ّ٬بعح يًدٛف
()1اٯ.155 ١ٜ
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ٗ قًٛب ايهؿاضٚ ،ظدط شلِ عٔ ايتعس ٟعً ٢اٱغٚ ّ٬إػًٌُٚ ،ايٓكل
ٗ ايٓػٌ بػبب قً١

َٓانش ١ايٓػٛإ يًُطابط ٗ ١ايجػٛض ٚاـطٚز ٗ

ايػعٚات ٗ غب ٌٝاهلل.
اـاَػ : ١دا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٝػ ١اخل طاب ،يبٝإ إٔ اٱبت ٤٬يطـ
ٚع ٕٛيًُػًٌُ ٗ زاض اٱَتشإ ٚاٱختباضٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبكٝػ١
اؾًُ ١اـدل ١ٜيذلغٝب إػًٌُ باٱغذلداع عٓس نٌ إبت.٤٬
ايؿعب ١ايجاْ :١ٝايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتايٚ ،١ٝؾٗٝا ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي ١ٝآ( ١ٜأٚي٦و عً ِٗٝقًٛات) (،)1
ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ إٓاؾع ايعع ٗ ١ُٝاٱغذلداع.
ايجاْ :١ٝتطغٝب إػًٌُ ٚإػًُات باٱغذلداع.
ٜٚ ،٠تذً ٢ايتدؿٝـ
ايجايج : ١ايتدؿٝـ عٔ إؼ ٌٕ عٓس ٚقٛع إك ٞب
بإغتشهاض ايجٛاب ايعع ِٝيًكدل ٚاٱغذلداع.
ايطابعٜٓ :١تٗ ٞأثط إكٝب ٗ ١أٚاْٗا ،أَا ايجٛاب عً ٢اٱغذلز اع ٚايكدل
ؾَٗ ٛتكٌ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠

اـاَػ :١بٝإ ؾهٌ قٍٛط ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو صٚ ،تػؿ ٞا٭َ ١بػبب٘
با٭َٔ ٚايدلن.١
ايػازغ :١اٱغذلداع ٚاق َٔ ١ٝػسز ٚنجط ٠اٱبت٤٬ات اييت شنطتٗا اٯ١ٜ

ايػابك.١
يٝؿٝس اؾُع بٌ ٖص ٙاٯ١ٜ

ٚاٯ ١ٜاييت قبًٗا ٚاييت بعسٖا بٝإ نٝؿ١ٝ

ايػ َٔ ١َ٬نجط ٠اٱبتٚ ٤٬إكا٥ب َٔ غرل ؽًـ عٔ َٝاز ٜٔاؾٗاز،
ٚأًٖ ١ٝإػًٌُ يًذُع بٌ سٝا ٠اؿهط ٚايعُطإ ٚبٌ اؾٗازٚ ،تتذً٢
ؾٛاٖس نجرل ٠عًَٓ ٘ٝص ا٭ٜاّ ا٭ ٍٚيٲغ ّ٬بسخ ٍٛايكباٌ٥
()1اٯ.157 ١ٜ

ٚؾطط َٔ
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عُ ّٛايٓاؽ اٱغ ّ٬يٝكبض اؾٗاز ٚادباّ نؿاٝ٥اّ ٚتهَ ٕٛسٕ إػًٌُ ٗ

ص ُ َّن ِهَّلِل
َّللا َو ْلا َوف ْل ُ * َو َو أَو ْل َو ا َّنل َو
أَٔ قاٍ تعاٍط ِهَّلِل َوذ َو َوء َول ْل
ا َو دْل ُ ا ُ َو ِهَّلِلي ِهَّلِلد ِهَّلِل
َّللا أَو ْل َو ًال ص (.)1
َّن ِهَّلِل
ايجاْ :ٞايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ( ١ٜايكؿا ٚإطٚ ،)2( )٠ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايتكٝس بإتٝإ ايؿطا٥ض ؽؿٝـ َٔ أثط إكٝب.١
ايجاْ :١ٝأزا ٤إػًٌُ إٓاغو تٛنٝس عً ٢تعاٖس ايعبازات ٗ ساٍ ايؿس٠
ٚايطخاٚ ،٤عٓس اٱبت.٤٬

ايجايجَ :١ع قٍٛط ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص ٜ ،أت ٞأزا ٤ايؿطا٥ض إٛقٛت١
بأٚإ ككٛم ٚ ،ؾَٛ ٘ٝاغا ٠يًُػًٌُ ٚزع ٠ٛيًكدل.
ايطابع :١يع ّٚتعاٖس ؾعا٥ط اهلل عً ٢نٌ ساٍ.

اـاَػ :١أختتُت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ ط َوإِهَّلِل َّن َّن
َّللاَو َو ِهَّلِلك ٌر َو ِهَّلِل ٌرم صٚ ،ؾ٘ٝ
مل ؾ َٔ ٘ٝايتػً ِٝبأَط ٚقها ٤اهلل،
تطغٝب باٱغذلداع  ٌْٝٚايجٛاب عً ٘ٝا
ٚاٱَتجاٍ ٕا ؾٖ ٘ٝص ٙاٯ َٔ ١ٜايٓسب ٚاؿح عً ٢اٱغذلداع.
ايجايح :ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآِ ( ١ٜهَّلِل َّن اَّن ِهَّلِلذ َو َو ْلك ُ ُ َو ) (ٚ ،)3ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛإػًٌُ يًكدل عً ٢نتُإ ٚإر ؾا ٤ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب
ايبؿاضات بايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،إش إٔ اهلل عع ٚدٌ
ٜتؿهٌ باٯٜات ٚإعذعات عًٜ ٢س. ٜ٘
ايجاْ :١ٝاٱْكطاع إٍ اٱغذلداع َٓاغب ١نطّ ١يط ١ٜ٩اٱبت ٤٬ايصٜ ٟكٝب
عاٍ ٗ اٯ ١ٜأعًٜ( ٙ٬عِٓٗ اهلل).
ايهؿاض ٚايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝقٛي٘ ت
ايجايج :١نتُإ اٯٜات َكٝبْٛ ١ع ١ٝعإَ ،١ا ؾ َٔ ٘ٝايهطض ٚاٱنطاض،
ؾذا ٤اٱغذلداع زع ٠ٛيًكدل ست ٢تتذً ٢ايدلاٌٖ ايػاطع ١بكسم ْب٠ٛ
()1غٛض ٠ايٓكط .2-1
()2اٯ.158 ١ٜ
()3اٯ.159 ١ٜ
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قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتك ٣ٛؾٛن ١اٱٕؽٜٚ ،ّ٫سخٌ ايٓاؽ ؾ،٘ٝ

قاٍ تعاٍطاِهَّلِل ُ ْلظ ِهَّلِل َو ُ َوااَو

إعجاس اآلية

ا ِّلد ِهَّلِل ُك ِّل ِهَّلِل َو اَو ْل َوك ِهَّلِل َو ْلا ُ ْل ِهَّلِل ُك َو ص (.)1

ؼح اٯ ١ٜعًَٛ ٢ادٗ ١اٱبتٚ ٤٬ؾكس ا٭سبَٚ ١ا ٜكٝب إػًٌُ َٔ
ا٭ش ٣بهٝؿ ١ٝإّاْ ١ٝشات قؿات نُاٍ ٚتػً ِٝيًباض ٟعع ٚدٌ ٚاٯ١ٜ
َسضغ ٗ ١إعطؾ ١اٱشلٚٚ ،١ٝضٚز اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع ٟعطَٛ ٞنٛع ١ٝيًبعس
ايعَاْٚ ٞايصٜ ٟػُ ٢بايبعس ايطابع بتٛقع إٛدٛز َٔ إػًٌُ

سكٍٛ

إبتٚ ٤٬أشَٚ ٣كا٥ب ٚاٱغتعساز شلا.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜإٔ ايعك ٍٛايبؿطٚ ١ٜايٓعِ اٱدتُاعٚ ١ٝايػٝاغ١ٝ
ٚايذلبٚ ١ٜٛايع٬ز ايطيب ٚايٓؿػٚ ٞايكٛاعس اـاق ١بتٓع ِٝاجملتُعات مل
تػتطع بًٛؽ َعؿاض َا وكك٘ اٱغذلداع عٓس إكٝب.١
إٕ إيتعاّ إػًٌُ باٱغذلداع عٓس إكٝب ١زي ٌٝعً ٢ايتٛظٝـ ايعًُٞ
يًكطإٓ ٗ اؿٝا ٠اٍ ٗ ١َٜٝٛاؾًَُ ،١ع إعتباض ا٭ٚي ١ٜٛبايٓػب ١يػرلٖا ،ؾُا
زاّ إػًًُٜ ٕٛتعَ ٕٛبايٛادب ٚإػتشب ٗ ايطخاٚ ٤ايٝػط ٚساٍ ايعػط
ؾإ ايطٓ ١اٱشل ١ٝتتػؿاِٖ أؾطازاّ ْٚاعات.
ْٚعِ ٖص ٙاٯ ١ٜشات٘ إعذاظ إش دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبعس آ ١ٜتبٌ ٚدٙٛاٱبت٤٬
ايهجرل  ٚاييت ٜتعطض شلا إػًُ ،ٕٛيتأت ٞبعسٖا آ ١ٜتبٌ عع ِٝايٓؿع ٚا٭دط
عً ٢اٱغذلداع ٕا ؾ َٔ ٘ٝا٭َتجاٍ ٕهاٌَ ٖص ٙاٯٚ ١ٜايتػً ِٝبأَط اهلل عع
ٚدٌ.
ٚاٯَ ١ٜسضغ ٗ ١ايكدل بإتٝإ َا ٜتك ّٛب٘ ايكدل ،بًشاظ إٔ اٱغذلداع
َٛنٛع إم٬يٜٓ ٞكػِ إٍ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإْ٘ شنط هلل عع ٚدٌ.

()1غٛض ٠ايكـ .9
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ايجاْ :ٞؾ ٘ٝإقطاض بعع ِٝقسض ٠اهلل.
ايجايح :اٱغذلداع تؿٜٛض يٮَٛض إٍ اهلل عع ٚدٌ.
ايطابع :اٱغذلداع غؿط إٍ اهلل ساٍ ايؿسٚ ٠ا٭ش.٣
اـاَؼ  :اٱغذلداع بطظر ز ٕٚسلات ١ا٭عسا ٤بإػًٌُٚ ،زع٠ٛ
يًُػًٌُ ٕٛاقً ١اؾٗاز ٚعسّ اٱْكطاع عٓ٘ بػبب ْع ٍٚإكٝب١

تعاٍ ط َو الَو َو ِهَّلِل ُل ِهَّلِلي ْل ِهَّلِل َوغ ِهَّلِلء ْلا َوق ْل ِهَّلِلم ِهَّلِل ْل َو ُك ُل
َّللا َو الَو َو ْل ُ َو ص(.)1
َو ؤْلاَو ُ َو َو َو ْل ُ َو ِهَّلِل ْل َّن ِهَّلِل

َو ؤْلاَو ُ َو َوإِهَّلِل َّنل ُ ْلم َو ؤْل َوا ُ َو َوك َو

 ،قاٍ

ايػازؽ :اٱغذلداع ْٛع تٛنٌ عً ٢اهلل عع ٚدٌ.

ك أ لا ي هذ آل آ
يذ
هذ ا فظ ي اق آ
ا ص (.)2
ك أ لا
ك
أاا ص ا إلا
ال ؤ .

آ
ا

إلا

( اذ

ذ أص م )
ا ض ا  ,ه

ا ألل د ا ا
ا ل ع اعظ

د

ي

اآلية سالح
ٗ اٯ ١ٜؽؿٝـ ٚتأزٜب ٚإضؾاز ٚتٛطٌ يٓؿٛؽ إػًٌُ عً ٢تٛقع
إهط ٗ ٙٚطاع ١اهلل.
ٚاٯ ١ٜغ٬ح ٕٛادٗ ١اخلغاضٚ ٠ايٓهبٚ ١سا ٌ٥ز ٕٚإغتػ ٍ٬ا٭عسا ٤شلُا
ٚإْتؿاعِٗ َٔ ايجػطات اييت ؼسثٗا إكا٥ب َٚا تػبب٘ َٔ ايٚ ٖٔٛايكٓٛط
 ٖٞٚع٬ز ْؿػٕٛ ٞادٗ ١اؾععَٚ ،اْع َٔ تطتب اٯثاض ايهاض ٠عً ٢اؿعٕ
عٓس إكٝب.١
()1غٛض ٠ايٓػا.104٤
( )2أْعط غٛض ٠ايٓػا.62 ٤
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 ٫ٚتتعاضض اٯَ ١ٜع ايًذ ٤ٛإٍ ا٭غباب ٗ ايتػًب عً ٢آثاض إك ٞب١
ٚتساضنٗا ،ؾايكسض إتٝكٔ َٔ اٯ ٖٛ ١ٜايًذ ٤ٛإٍ اهلل عع ٚدٌ عٓس ٚقٛعٗا
ٚعسّ اؾعع ٚايكٓٛط.
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباض  َٔٚا٭غطاض
ؾٗٝا عُ ّٛاٱبت ٤٬ؾٗٝا ،إش ٜؿٌُ ايدل ٚايؿادطٚ ،إٚ َٔ٪ايهاؾطٜ ٫ٚ ،ػًِ
أسس َٔ ايٓاؽ ََٓ٘ ،ا ِٖٗ ا٭ْبٝاٚ ٤يهٔ َع ايؿاضم ٗ اؿهِ ٚا٭ثط إش إٔ
ِٖ ٚا يٓاؽَٓٚ ،اغب ١يًؿٛظ با٭دط ٚايجٛاب،
إبت ٤٬ا٭ْبٝاٚ ٤إ ٌَٓ٪ضٓ ١ب
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜغ٬ساّ تذلؾض عٓ٘ أغًشٚ ١أغباب َ٫تٓاٖ ١ٝيًٛقا١ٜ
ٚاٱسذلاظ َٔ إؿاغس ٚاٯثاّ ٚؾطٚض ا٭عسا.٤
يكس أضاز اهلل يًُػًٌُ ا ٱَتٓاع عٔ غًطإ ٚاؿعٕ ٚا٭غٚ ٢اـٛف
ايصٜ ٟذلؾض عُٓٗا ،ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتهٚ ٕٛاق ١ٝغاع ١ايؿسٚ ٠سًٍٛ
إكٝبٚ ،١أَٓاّ َٔ اؾعع.
يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗص ٙاٯٖ ١ٜب َٔ ١ايػُا ٤ؾذا٤ت بكٝػ ١ظطف
اٱغتكباٍ(إشا) يتبك ٢أسهاَٗا َ٬ظَ ١شلِ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ،١ؾا٭َ ١اييت
ٜه ٕٛغ٬ح ( إْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضادع )ٕٛسانطاّ عٓسٖا فتُعَٚ ١تؿطق ١ساٍ
إكٝب ١تػتطٝع ػاٚظ احملٔ ٫ٚ ،تػتطٝع أَ ١أخط ٣تكٗطٖأَ ٖٛٚ ،

ا ص ( .) 1
عَُٛات اـطاب اٱشل ٞيًُػًٌُط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

هفهىم اآلية

اٯ ١ٜتأزٜب يًُػًٌُ ٚزضؽ عكا٥س ٟسانط عٓس إكٝبٚ ،١نٝؿ١ٝ
إضؾاز ١ٜيتًك ٞاٱبت ٤٬بكبٚ ٍٛضنآَٚ ،ع يتأثرل ٙايعطن ٞايػًيب ٚسكٍٛ
ايكٓٛط أ ٚايٝأؽ.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ٚدا٤ت اٯ ١ٜبًؿغ إكٝب ١ٱؾازت٘ ايعُٚ ّٛإٔ ايب ٤٬قس ٜه َٔ ٕٛخاضز
إكازٜل اييت ٚضزت ٗ اٯٜتٌ ايػابكتٌ ،ناٱبت ٤٬بايؿً ٚايهٛاضخ
ٚإطض أ ٚأْ٘ ٜتعًل بتًو إكازٜل ناـٛف ٚاؾٛع ْٚكل ا٭َٛاٍ ٚيهٓ٘
ٜػتس ،ِٜأٜٗ ٚسز ٗ نُ٘ َٚكساض ٙعك ٍٛاؾعع  ،ؾذا٤ت اٯ ١ٜيتبعح
ا٭ٌَ ٗ ايٓؿٛؽ ٚػعٌ إػًٌُ ٜسضن ٕٛإٔ َا ٜكٝبِٗ ٖ ٗ ٛعًِ اهلل
ٜٚػتشهط ٕٚإعاز ٚستُ ١ٝايطدٛع

إي ٘ٝتعاٍ يته ٕٛإكٝبَٓ ١اغب١

يًك٬ح ٚإسذلاظاّ َٔ ايتعسٚ ٟايؿعع ٚ ،بصنط اهلل تعاٍ ٜتبسز ٚاـٛف
قٝبٜٓٚ ١عط اٱْػإ َٓٗا ٚيٝؼ شلاَ ،عٓ٢أْ٘ ٜتدصٖا زضغاّ ٚعدل٠
ٚتٗ ٕٛامل
باٱناؾ ١إٍ إسطاظ ايجٛاب باٱغذلداع.

ٚؽكٝل إػًٌُ بكٛي٘ تعاٍ ط ال

لكم ص (ٜ ٫ ،)1عين عسّ إبت٤٬

غرلِٖ ٭ٕ ايسْٝا زاض إبتٚ ٤٬إَتشإ ٚ ،يهٔ إػًٌُ ٜٓؿطز ٕٚبٓعُ١
َطًٛببصات٘ ٚ ٖٛٚ ،غ ١ًٝيًجٛاب ٚا٭دط بُٓٝا ٜعاْٞ
ا
اٱغذلداع ىْ٘ٚ
غرلِٖ َٔ إكٝب َٔ ١غرل إٔ ٜه ٕٛاٱغذلداع سادعاّ ىؿـ َٔ أثطٖا.
ُٓٚع اٯ َٔ ١ٜؾعٌ َا ىايـ

أسهاّ ايؿطٜع ١عٓس إكٝبٚ ١اٱبت٤٬

َٚساُٖ ١ا٭ش.٣
 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾًُ ١اـدلٚ ،١ٜإطاز إػًُ ٕٛٱتكاٍ أٍٚ
ٖص ٙاٯ ١ٜغاُ ١اٯ ١ٜايػابك ٚ ١ف ٤ٞاٱغِ إٛق ٍٛايص ٜٔقؿ ١يًكابطٜٔ

ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر صٚ ،ؾ ٘ٝز٫ي ١عً٢
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو * اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو
ٚايتكسٜطط َو َو ِّل ْل ا َّن
ؾٛظ إػًٌُ َطتب ١ايكابط َٔ ٜٔبٌ ا٭َِٚ ،أْٗا ا٭َ ١ايكابطَٔ ٖٛٚ ،٠
ا ص (.) 2
عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

()1اٯ.155 ١ٜ
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايجاْ :١ٝدا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١با٭َط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
بإٔ ٜبؿط ايكابطٚ ٜٔؾ ٘ٝتطغٝب يًُػًٌُ بايكدلٚ ،بٝإ َٓاؾع٘ ايسْ١ٜٛٝ
ٚا٭خط.١ٜٚ
ايجايجٜ :١سٍ ْعِ اٯٜات عً ٢نؿا ١ٜق ( ٍٛإْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضادع ) ٕٛعٓس
إكٝب ١يبًٛؽ َطتب ١ايكابط ٜٔاييت شنطتٗا اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ تعاٍ (ٚبؿط
ايكابط.)ٜٔ
ايطابع :١تعًٝل إكٝب ١بايعطف (إشا) َٚا ؾ َٔ ٘ٝقبػ ١ايؿططٚ ١ٝإؿادأ،٠
إكٝبٚايٓر ا٠
٠
ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًٌُ ٚإػًُات بػ٪اٍ ايػٚ ١َ٬ا٭َٔ َٔ
َٔ َكسَاتٗا ٚآثاضٖا ،يصا ؾإٕ ٚضٚز ايعطف (إشا) ٗ اٯ ١ٜإعذاظ ٚإضؾاز
يًُػًٌُ يسؾع إكٝبَٚ ،١ساُٖتٗا يًؿطز ٚاؾُاع ،١ؾإٕ قًت  :إٕ إكٝب١

ص َو ِهَّلِل ْل ُ صِهَّلِل َو ٍة ِهَّلِلالَّن ِهَّلِلإِهَّلِل ْلذ ِهَّلِل َّن
َّللاِهَّلِل
بأَط اهلل ٚعًُ٘  ،قاٍ تعاٍ ط َو أَو َو
ٚاؾٛاب إٕ ٖص ٙاٯ ١ٜؾاٖس عً ٢ا

تتعاضض َع قٛي٘ تعاٍط َو ْل ُ

ص (، )1

ؿاد ١إٍ ايسعا ٗ ٤إكاّ ٚأْٗا ٫

َّن
َّللا ُ َو َو َو ُء َو ُ ْل ِهَّلِل ُ ص(.)2

اـاَػ :١دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع ٚ ،ؼتٌُ ٚدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚإككٛز إكٝب ١ايعاَ ١اييت ؼٌ بإػًٌُ ،نُا ٗ اـػاض ٠اييت
تعطض شلا إػًَُ ٗ ٕٛعطن ١أسس.
ايجاْ :ٞإكٝب ١اـاق ١اييت تأت ٞعً ٢إػًِ.
ايجايح :إكٝب ١ايعاَٚ ١اـاق.١
 ٫ٚتعاضض بٌ ٖص ٙايٛد َٔ ٖٛٚ ،ٙٛأغطاض ف ٤ٞاٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع.
ايػازغ :١بٝإ ٚقع ٚؾسٚ ٠طأ ٠إكٝبَٚ ١ا ٜذلتب عًٗٝا َٔ ا٭ نطاض ،
ؾذا٤ت اٯ ١ٜايهطّ ١شلسا ١ٜإػًٌُ يسؾع تًو ا٭نطاضٚ ،ايٛقا َٔ ١ٜآثاض
()1غٛض ٠ايتػابٔ .11
()2غٛض ٠ايطعس .39
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إكٝب ١ا٭ي َٔ ٖٛٚ ،١ُٝعَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط َوذاِهَّلِل َو ْلا ِهَّلِلك َو ُ الَو َو ْل َو ِهَّلِل ِهَّلِل ُه ًالد
اِهَّلِل ْل ُ َّن قِهَّلِل َو ص(.)1
اٍغابعَ : ٠كاسب ١ايتدؿٝـ عٔ إكٝب ١يًُػًٌُ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝأَٚ ،
اٯٜات إٔ تٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯَ َٔ ١ٜكازٜل ايتدؿٝـ قبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعس املقٝب،١
 َٔ ٖٞ ٌٖٚاٱغذلداع اؾٛاب ْعِ يًس٫ي ١ايتهُٓٚ ١ٝ٭ٕ ايتاي ٞيًكطإٓ
ٜتً ٛاٱغذلداع ٜٚتصنط ٜٚصنط اٯخط ٜٔب٘ ٖٛٚ ،خرل قض َٔٚ ،عَُٛات

قٛي٘ تعاٍط َو ِهَّلِل ْل َو ُع ُّجد

ص َوه ص (.)2
ل ْلِهَّلِلع َو َو َّن ِهَّلِل
َّللا الَو ُ ْل ُ

ايجآَ :١دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع يتؿٌُ إكٝب ١ايٓٛع ١ٝايعا َ ١اييت تٓعٍ
بإػًٌُٚ ،اـاق ١اييت تًشل ا٭ؾطاز ٚا٭ؾدام.
ايتاغع :١تسٍ اٯ ١ٜعً ٢يع ّٚإْعساّ ايؿذل ٠بٌ إكٝبٚ ١اٱغذلداع ٖا
ٜػتًعّ إغتشهاض اٱغذلداع ٗ ساٍ ايطخاٚ ٤ايػع ١يًٝذأ إيٗٝا إػًِ عٓس
ايؿسٚ ٠إكٝبٜٚ ،١تذًٖ ٢صا اٱغذلداع بأبٗ ٢قٛض ٠بتٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯٗ ١ٜ
ايكٚ ٠٬غرلٖا  َٔ ٖٛٚأغطاض قطا٠٤

آٜات ايكطإٓ ٗ ايك ٠٬عً ٢مٛ

ايٛدٛب ٚيٝؼ ايٓسب ٚاٱغتشباب.
تعظٚ ١ٜإٛاغا٠
ايعاؾط :٠ايذلغٝب بايجٛاب ايعع ِٝساٍ إكٝب َٔ ٖٛٚ ،١اٍ
ؾٗٝاٚ ،ؾاٖس عً ٢إٔ ايجٛاب ٜٓ ٫كطع عٔ إػًِ ٗ ْٝع ا٭سٛاٍ ؾٗٛ
َتكٌ ٚزا.ِ٥

بخث بالغي
إشا ظطف ٍٕػتكبٌ ٚ ،تسخٌ عً ٢اؾًُ ١ايؿعًَ ١ٝتهُٕٓ ١عٓ ٢ايؿطط ٗ

ايػايب ؾكس ؽطز عٔ ايعطؾٚ ١ٝتكع َؿع ّ٫ٛب٘ٚ ،ؽطز عٔ اٱغتكباٍ

()1غٛض ٠ايبكط.2 ٠
()2غٛض ٠إبطاٖ.34 ِٝ
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ٚتػتعٌُ ٕا َه َٔ ٢ا٭ٜاّٚ ،قس ته ٕٛيًعطؾ ١ٝاجملطز َٔ ٠ايؿططٚ ،١ٝتأتٞ
يًشاٍ نُا ٖ ٗ ٛاٯ ١ٜٱؾاز ٠اٱغتُطاض ٚايتذسز غ ٛا ٤نإ بإٛنٛع أٚ
احملُ ،ٍٛبعسز اٱؾدام ايصٜ ٜٔػذلدع ٕٛعٓس إعك ،١ٝأ ٚعسز إكا٥ب
اييت ٜػذلدع بٗا ايؿدل ْؿػ٘،

إش أْ٘ ٜ ٫هؿ ٞقطف اي ٛدٛز ٚإط٠

ايٛاسس ٗ ٠اٱغذلداع.
ؾ(#اشا) تؿٝس ايتذسز ٚاٱغتُطاض ٚايتٛاي ٞؾؿ ٞنٌ َطٜ ٠كاب بٗا إَٔ٪
َكٝب ١عً ٘ٝإ ٜػذلدع.

مسائل فقهية:
ا٭ ٫ :ٍٚهٛظ ايًطِ ٚاـسف ٚدع ايؿعط ٚايكطار ايعايٜٚ ٞهط ٙؾل
ايجٛب ٗ َكٝب ١إٛت عً ٢غرل ا٭ب ٚا٭ر.
ايجاْ ٫ : ١ٝهٛظ يًُطأ ٠إ ػع ٗ إكٝب ١ؾعطٖا ،أ ٟتكطع٘ ٚتكك٘،
ٚا٭ق ٣ٛعسّ ٚدٛب ايهؿاضَ ٫ ٠طتب ٫ٚ ١كرلٚ ٠٭قاي ١اٍبطاْ ،٠٤عِ
عًٗٝا اٱغتػؿاض ي ٛدعت٘ .
ايجايج ٫ : ١هٛظ يًُطأ ٠عٔز إكٝبْ ١تـ ؾعطٖا أْ ٟعع٘ َٔ أقً٘ اٚ
خسف ٚدٗٗاٚ ،نصا  ٫هٛظ يًطدٌ ؾل ثٛب٘ عٓس َٛت ٚيس ٙا ٚظٚدت٘،
ٜٚػتشب عٓس ايؿعٌ نؿاض ٖٞٚ ٌّ ٠إطعاّ عؿطَ ٠ػانٌ أ ٚنػٛتِٗ أٚ
ؼطٜط ضقب ،١ؾُٔ مل هس ؾكٝاّ ث٬ث ١اٜاّ.
اض ٚايتٛب.١
 ٫ -ؾ ٗ ٤ٞايًطِ عً ٢اـسٚز عٓس إكٝب ١غ ٣ٛاٱغتػـ

الصلة بني أول وآخز اآلية

إبتسأت اٯ ١ٜباٱغِ إٛق ٍٛإتعًل بايكابطٚ ٜٔخاُ ١اٯ ١ٜايػابك١
يذلغٝب إػًٌُ بايكدل َطيكاّ ٚاٱغذلداع خاقٚ ،١ؼتٌُ اٯٚ ١ٜدٖٛاّ :
ا٭ ٌْٝ :ٍٚإػًٌُ قؿ ١ايكابط ٜٔقبٌ اٱغذلداع ٗ إكٝب.١
ايجاْ :ٞبًٛؽ إػًٌُ زضد ١ايكابط ٜٔباٱغذلداع.
ايجايح :إضاز ٠إعٓ ٢ا٭عِ ٚسل ٍٛاٯ ١ٜيًشايتٌ.
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ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح ،ؾايكدل قؿ٬َ ١ظَ ١يًُػًٌُ ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ

ٚساٍ ايػًِ ٚاؿهط ٚايطخاٚ ،٤دا ٤قبٌ ث٬خ آٜات قٛي٘ تعاٍ ط ْلا َو ِهَّلِلع ُل
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص( ٗ ،)1ز٫ي ١عً ٢إٔ أزا ٤ايتهايٝـ
َّللا َو َوع ا َّن
ص ْل ِهَّلِل َو ا َّن
ِهَّلِل ا َّن
صيَو ِهَّلِل ِهَّلِل َّن َّن َو
قدلٚ ،إٔ ايكدل ع ٕٛيتًك ٞإكٝب ١باٱغذلداعٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯَٔ ١ٜ
ططؾٌ:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚإكٝب ١بإػًٌُ عً ٢م ٛايؿطط ٚايتعًٝل ايعَاْ.ٞ
ايجاْ :ٞايًذ ٤ٛإٍ اٱغذلداع ساٍ إكٝب. ١
يٝه ٕٛاٱغذلداع ع٬داّ ٚتعع ١ٜعٓس ا ٕكٝبٚٚ ،١غ ١ًٝيسؾع اؿعٕ عٔ
ايٓؿؼ ٚأنطاض ٙعً ٢ايبسٕ  ٚقش ١اٱْػإٚ ،ق٬ت٘ اٱدتُاعٚ ١ٝأزا٘٥
يًعبازاتٚ ،مل ٜػتطٝع ايطب اؿسٜح ايع٬دٚ ٞايٛقاٚ ٞ٥ايٓؿػ ٞايتٛقٌ
قٝب ١أؾهٌ َٔ اٱغذلداعَٔ ٖٛٚ ،
إٍ قٝػ ١يًتدؿٝـ عٔ اٱْػإ عٓس امل
إعذاظ ايكط إٓٚ ،ؾاٖس عًْ ٢عٚي٘ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌٚ َٔ ،د:ٙٛ
ا٭ ٗ :ٍٚاٱغذلداع غهٔ يٮملٚ ،ؽؿٝـ عٔ اؿعٕ.
ايجاْ :ٞيٝؼ ٗ اٱغذلداع أعطاض ٚآثاض داْب ١ٝنتًو اييت ؼسخ عٔ
ايعلاقرل ايطب.١ٝ
ايجايح :اٱغذلداع َٓاغب ١يًتسبط ٗ إكٝبٚ ١أغبابٗا.
ايطابع :ايًذ ٤ٛإٍ اٱغذلداع زؾع ٭نطاض إكٝبٚ ١آثاضٖا ايعطن ،١ٝؾكس
ٟعط ٞايطبٝب إكاب َا هعٌ ايٜٓ ّٛػًب عً ،٘ٝبُٓٝا اٱغذلداع ٜكع١
ٚإعتباض.
اـاَؼ :اٱغذلداع تصنرل بايؿطا٥ض ٚيع ّٚأزاٗ٥اٚ ،ايتٛغٌ بٗا يططز
آثاض إكٝب.١
ايػازؽ :اٱغذلداع إق٬ح يًٓؿؼ ٚتٗصٜب يًػإ.
()1غٛض ٠ايبكط.153 ٠
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ايػابع ٗ :اٱغذلداع تعاٖس يٛسس ٠إػٌٌَٚ ،ايتعانس ٚايتعا ٕٚبِٗٓٝ

َّللا َو ِهَّلِل ًالع ص (ٕ ،)1ا ؾَٔ ٘ٝ
 ّٕ ٖٛٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط َو ْل َو صِهَّلِل ُ ِهَّلِل َو ْل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
اٱَتجاٍ ٭َط اهلل ٚاٱقطاض بايطدٛع إي ٘ٝتعاٍ.
ايجأَ  :قس ٜعذع ا٭طبا ٤عٔ

َٓع إساط ١إكٝب ١باٱْػإٚ ،يهٔ

اٱغذلداع ٚاق ١ٝزلاَٗٓ ١ٜٚا  َٔٚأنطاضٖا.
ايتاغع :سهٛض اٱغذلداع عٓس إػًٌُ ساٍ إكٝب ،١ؾٜ ٬طًب إػًِ
ايع٬ز بٌ تأتٖ ٘ٝص ٙاٯ ١ٜيته ٕٛإ ضؾازاّ ٚغ َٔ ١َ٬ا٭زضإَٔ ٖٛٚ ،

ا ص (. ) 2
عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل

التفسري الذاتي
ٚضز يؿغ (َكٝب ٗ )١ايكطإٓ عـض َطات ،تتهُٔ ايسضٚؽ ٚايعدلَٗٓٚ ،ا

ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر
ف ِهَّلِل َوذ أَو َو
َا دا ٤بكٝػ ١اٱْصاض ٚايٛعٝس ،نُا ٗقٛي٘ تعاٍط َو َوك ْل َو
ِهَّلِل َو َوق َّند َو ْل أَو ْل ِهَّلِلد ِهَّلِل ْلم ص ( ،)3اييت تأت ٞيًُٓاؾكٌ ْٛع عكٛب ١شلِ ،بُٓٝا تهٕٛ
إكٝب َٔ ٌَٓ٪ٍٕ ١اغب ١يٮدط ٚايجٛابٜٚ ،أت ٞاٱغذلدا ع عً ٢آثاضٖا،

ض َو ْل ُ ْلم
ٚٚضز ٗ ايكطإٓ َا ٜسٍ عً ٢إٔ إٛت َكٝب ، ١قاٍ تعاٍ ط ِهَّلِل ْل أَو ْلل ُ ْلم َو
ص َو ْل ُك ْلم ُ صِهَّلِل َو ُ ْلا َو ْل ِهَّلِل ص( ٗ ،)4بٝإ َٛنٛع ١ٝايٛقٗ ١ٝ
ِهَّلِلي ألَو ْل ِهَّلِل
ض َوؤ َو َو

ايػؿطَٚ ،ا شلا َٔ ايٓؿع ٚايؿٛا٥س ٚإَتٓاع ايهطض ٚزؾع ا٭ش. ٣
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3غٛض ٠ايٓػا.62 ٤
()4غٛض ٠إا٥س.106 ٠
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 ٗٚاؾُع بٌ اٯ ١ٜأ عٚ ٙ٬اٯ ١ٜقٌ ايبشح سح عً ٢اٱغذلداع عٓس
َكٝب ١املٚت ٚدعٌ ايٓطل ب٘ ْٛع تععَٛٚ ١ٜاغا ٠يص ٟٚإٝت.
 َٔٚاٯٜات إٔ ٖص ٙاٯ ٖٞ ١ٜأ ٍٚآْ ٗ ١ٜعِ ايكطإٓ ٜطز ؾٗٝا شنط إكٝب١
يتهٖٓ ٕٛاى َ٬ظَ ١بٌ إكٝبَ ١طًكاّ ٚاٱغذلداعٜٚ ،ه ٕٛاٱغذلداع ٚاق١ٝ
سانط ٠عٓس ْع ٍٚإكٝبٚ ١اٱبتٚ ،٤٬ؾَٓ ٘ٝعٚ ١عع ٚق ٠ٛيًُػًٌَُٔ ٖٛٚ ،
ا اِهَّلِل ِهَّلِل َو اِهَّلِل ْل ُ ْلإ ِهَّلِل لِهَّلِل َو ص (.)1
عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ِهَّلِل َّن ِهَّلِل ْلاع َّنِهَّلِلز ُ َو اِهَّلِل َو ُ

اآلية لطف

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إبتٚ ٤٬إَتشإ إٍ اٯخطٚ ،٠عٔ
فاٖسٕ :ا أٖبط آزّ إٍ ا٭ضض قاٍ ي٘ ضب٘ عع ٚدٌ  :ابٔ يًدطاب ٚ ،يس
يًؿٓاٚ ، )2()٤اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ أٚإ ٫ٚز ٠اٱْػإ ٚغاعَ ١ػازضت٘ ايسْٝا،
أْج٢
ٚاييت ته ٕٛتهَ ٕٛكٝب ١عً ٢ش ٜ٘ٚغٛا ٤نإ قػرلاّ أ ٚنبرلاّ ،شنطاّ أ، ٚ
َٚع إٔ إٛت سل  ٖٛٚأَط َهتٛب عً ٢ايٓاؽ ٫بس ٚإٔ ٜبًػ٘ اٱْػإ ؾإٕ
اهلل عع ٚدٌ زل ٢إٛت َك ٞب ١بًشاظ َا ًٜشل ش ٟٚإٝت َع ا٭غ٢
ٚا٭مل .
ٚبٌ إكٝبٚ ١إٛت عُٚ ّٛخكٛم َطًل ،ؾإكٝب ١أعِ  ٫ٚتٓشكط
بإٛت ٭ٕ اٱْػإ ٗ ايسْٝا ٗ ساٍ َٔ اٱختباض ٚاٱبت ٤٬إتكٌ ،ؾكس
ته ٕٛإكٝب ٗ ١إاٍ أ ٚايٓؿؼ أ ٚنطض عطن ٞغرل قتػبٚ ،قس تهٕٛ
تعًل باؾُاعٚ ١ا٭َ ٗٚ( ١اؿسٜحٜ َٔ :ٴطٔزٹ ايًٓ٘ٴ ب٘ خرلاّ
ؾدك ١ٝأْٛ ٚع ١ٝت
ٜٴكٹبٵ َٓ٘ أَ ٟابت ٙ٬بإكا٥ب يٝجٝب٘ عًٗٝا  ٖٛٚا٭ََط إهطٜٓ ٙٚعٍ
باٱْٔػإ)(. )3
()1غٛض ٠إٓاؾك.8 ٕٛ
()2ايسض إٓجٛض .90/1
()3يػإ ايعطب .534/1
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ٚإكٝب ١سازث ١ٕ٪َ ١تػبب اٱْهػاض ٚايتػٝرل ٗ ايٓؿؼ عً ٢م ٛقٗطٟ
ٚإْطباقَٚ ،ٞؿك ١تططأ عً ٢ايٓؿؼ يًٓهبٚ ١اخل غاض ،٠ؾذا٤ت آ ١ٜايبشح
ٍ أٜهاّ بإكٝب ،١إ ٫أْ٘ ًٜذأ إٍ اهلل عع ٚدٌ بإعٕ٬
بت
يٲخباض بإٔ إٟ َٔ٪

اٱقطاض بايعبٛز ١ٜي٘ غبشاْ٘ ٚػسٜس اٱقطاض بايطدٛع إي ، ٘ٝقاٍ تعاٍ طاِهَّلِل َو ْل
ْلا ُ ْل ُ ْلا َو ْل َوم ِهَّلِل َّن ِهَّلِل ْلا َو ِهَّلِل ِهَّلِلد ْلا َوق َّن ِهَّلِل ص(.)1
ٖ ٧ٝإػًٌُ يٛقٛع إكٝبَٗٓٚ ، ١ا ؾكس ايؿٗسا٤
 ٗٚاٯ ١ٜتٛطٌ يًٓؿؼ ٚت ٠
ايص ٜٔخػطِٖ اٱغ ٗ ّ٬بساٜات ايسع ٠ٛاٱغَ ٗٚ ١َٝ٬عطن ١بسض ٚأسس
َٚا ؿل إػًٌُ ؾٗٝا َٔ اـػاضٚ ٠ا٭نطاض ؾذا٤ت آ ١ٜايبشح يًُٛاغا٠
بايتػً ِٝبايعٛز ٠إٍ اهلل عع ٚدٌ ،يتُتٮ ْؿٛؽ إػًٌُ بايكدلٜٚ ،ػتعسٚا
ملٚادٗ ١ايهؿاض َٔ دسٜس َٔ غرل ًٌَ أ ٚنًٌ أٜ ٚأؽ ،قاٍ تعاٍ

ا ِّل َو ٌر َو ْلف َو ُ
ُصِهَّلِل ْل ُك ْلم َو

ص ِهَّلِل ُ
ِهَّلِل َو َو ِهَّلِل ْل َو ْل

هن غايات اآلية

َو َو َّن قُ

ط َو ِهَّلِل ْل

ض ُّج ُك ْلم َوك ْل ُد ُه ْلم َو ْل ًال ص(.)2
الَو َو ُ

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ قؿ ١ايكابط.ٜٔ
ايجاْ :١ٝتطغٝب إػًٌُ بايكدل.
ايجايج :١شنط َكسام يًكدل  ٖٛٚاٱغذلداع عٓس إكٝب.١
ايطابع :١اؿح عً ٢اٱغذلداع َطًكاّ ،إش إٔ شنط اٯ ١ٜيٲغذلداع ٗ ساٍ
إكٝبٜ ٫ ١عين اؿكط ب٘ ،بٌ ٖ ٛأعِ َٛنٛعاّ ٚسهُاّ.
اـاَػ : ١تٛنٝس سكٝك ٖٞٚ ١إٔ اٱغذلداع ْعُٖٚ ١ب َٔ ١عٓس اهلل
يًُػًٌُ.

()1غٛض ٠غاؾط .16
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .120
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ايػازغ : ١زع ٠ٛايعًُا ٤ٱغتكطآَ ٤اؾع اٱغذلداع ٗ َٝسإ ايعكٝس٠
ٚايعٌّ ٚاٱدتُاع ٚايػٝاغٚ ١ا٭خ٬م .
ايػابع :١دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتأغٝؼ قاْ ٕٛثابت إٍ  ّٜٛايكٝاَ ٖٛٚ ١إْؿطاز
إػًٌُ بإٛاظب ١عً ٢اٱغذلداعٚ ،إغتشهاض ٙعٓس إكٞب.١
ايجآَ :١شٖاب اـٛف َٔ إكٝب ١املتٛقع ،١ٱزضاى تطؾض ايتدؿٝـ َٔ
آثاضٖا باٱغذلداع.
ايتاغع :١زع ٠ٛإػًٌُ ٱقتٓا ٤ايجٛاب ٚا٭دط باٱغذلداع.
ايعاؾطٖ :٠سا ١ٜإػًٌُ يػبٌ ايك٬ح ٚايطؾاز.
اؿاز ١ٜعؿط :٠تٛنٝس تؿه ٌٝإػًٌُ عً ٢ا٭َِ ا٭خط.٣
ايجاْ ١ٝعؿط :٠تٛاي ٞؾهٌ اهلل عً ٢إػًٌُ َا هعً٘

ّ ٜٛاظب ٕٛعً٢

ايعبازات ٗ ساٍ إكٝبٚ ١اؿعٕٖ ،ا ٜسٍ با٭ٚي ١ٜٛعً ٢يع ّٚإٛاظب ١عًٗٝا
ٗ ساٍ ايػعازٚ ٠ايػبطٚ ١ايػ.١َ٬
ايجايج ١عؿط :٠تٗ ١٦ٝأشٖإ إػًٌُ ؿك ٍٛاـػاض ٗ ٠ايكتاٍٚ ،ؾكس بعض
ا٭سبٚ ،١عسّ اٱقاب ١باؾعع ٚايكٓٛط عٓسٖاٚ ،ايتكس ٟ٭ٌٖ ايؿو
ٚايطٟب بػ٬ح اٱغذلداع ايصٜ ٟسٍ عً ٢اٱقطاض ٚايتػً ِٝبأَط اهلل
ٚقها.٘٥
ايطابع ١عؿط :٠يكس دا ٤قبٌ آٜتٌ اٱخباض عٔ سٝا ٠ايؿٗسا ٤عٓس اهلل (،)1
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١باٱخباض عٔ إبت ٤٬إػًٌُ باـٛف ٚاؾٛع ْٚكل
ا٭َٛاٍ ٚايجُطاتٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯٚ ١ٜاقٚ ١ٝسطظاّٚ َٔٚ ،ز  ٙٚايت ٛم ٟإٔ
إػًٌُ ٗ عٌ اهللٚ ،أْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ مبا ٜكٝبِٗ.

()1اٯ.154 ١ٜ
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اـاَػ ١عؿطٜ :٠تهُٔ ا٭َط باٱغذلداع ٗ َؿٗ َ٘ٛايٛعس ايهط َٔ ِٜاهلل
ايعٛض ايهط ِٜعً ٢إكٝبٚ ١أؾطازٖاَ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل ايكدل
عع ٚدٌ ب
ايصٜ ٟذلؾض عٓس ايؿطز ٚاـرل ٚايعؿط.

إفاضات اآلية

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ نآ٥اّ قتاداّٚ ٖٛٚ ،ؾل ايكٝاؽ اٱقذلاْ:ٞ
ايهدل :٣اؿاد٬َ ١ظَ ١يعامل اٱَهإ.
ايكػط :٣اٱْػإ ٖهٔ.
ايٓتٝذ :١اٱْػإ قتاز.
ٜٚه ٕٛاٱْػإ ٗ ساٍ إكٝب ١أؾس سادٕ ١ا ٜططأ عً َٔ ٘ٝإؿك١
ٚا٭غٚ ،٢إزضاى اـػاضٚ ٠ايهطض ايص ٟؿك٘  ،ؾذا٤ت اٯ  ١ٜشلساٜت٘ إٍ
غبٌ ايػ ١َ٬أٚإ إكٝب ،١ؾٗ ٛإٕ خػط ٗ ْؿػ٘ أَ ٚاي٘ أ ٚؾكس ععٜعاّ ي٘،
ب
ؾعً ٘ٝإٔ  ٫ىػط ٗ ز ٜ٘ٓبٌ هب إٔ ٜتعاٖس شنط اهلل يته ٕٛإكٝبَٓ ١اؽ ٠
يصنط ٙهلل عع ٚدٌ ٚؾ ٘ٝبعح يًػه١ٓٝ

َو ْل َو ِهَّلِل ُّج ْلاقُ ُ

ٗ ْؿػ٘  ،قاٍ تعاٍ طأَوالَو ِهَّلِل ِهَّلِلذ ْلك َّن
َّللاِهَّلِل
ِهَّلِل

ُ ص ( .) 1

َٔ إعذاظ اٯ ١ٜأْٗا دا٤ت بكٝػ ١اؾُع يٝتٛد٘ إػًُْٝ ٕٛعاّ عٓس
إكٝب ١إٍ شنط اهلل ٚإع ٕ٬ايطدٛع إي ٘ٝغبشاْ٘ ٚايتػً ِٝبإٔ إٛت سل

َّللا
ٚايبعح ٚايٓؿٛض سل ،قاٍ تعاٍ ط َو أَو َّن ا َّن
ا َو َو آ ِهَّلِل َو ٌر الَو َو ْل َو ِهَّلِل َو َو أَو َّن َّن َو
َو ْل َوع ُ َو ْل ِهَّلِلي ْلاقُ ُ ِهَّلِل ص(. )2
 ٗ ٌٖٚقٝػ ١اؾُع ٗ اٱغذلداع تعط ٌٝيكٝؼ ايتعاٚ ٕٚايتعانس بٌ
إػًٌُ عٓس إكٝب ١اؾٛاب  ،٫بٌ َٖ ٛؿتاح شلص ٙايكٝؼٚ ،زع ٠ٛيٲٜجاض،
ٚايبصٍ َٔ أدٌ تساضى ٚزؾع أغباب إعك.١ٝ
()1غٛض ٠ايطعس .28
()2غٛض ٠اؿر .7
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ٚدا٤ت اٯ ١ٜبًػ ١إان ( ٞايص ٜٔإشا أقابتِٗ ) ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إٔ
إػًٌُ إضتكٛا إٍ َطاتب اٱغذلداع عٓس إكٝب ،١يٝه ٕٛاٱغذلداعشخرل٠
إزخطٖا اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ،يًتدؿٝـ عٓ٘ ّ أٚإ إكٝبٟٚ ،١نٖ ٕٛصا
اٱغذلداع نٝآٜ ٤رل شلِ زضٚب ايطؾازٚ ،بطظخاّ ز ٕٚظًِ ايٓؿؼ أ ٚاٍغرل

ا
أثٓا ٤إكٝبَٚ ،١اْعاّ َٔ غؼ ايٓاؽ سكٛقِٗ ،قاٍ تعاٍط َو الَو َو ْل َو ُ
أَو ْل َو َوء ُه ْلمص(.)1

ا
ا َّنل َو

التفسري

ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر ص
قٛي٘ تعاٍ ط اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو

إٕ ف ٧اٱغ ّ٬ؾطٜعَ ١تهاًَٚ ١زٜٓاّ دسٜساّ زاعٝاّ ايٓاؽ ْٝعاّ يسخٛي٘
إْعطاف ٗ تأضٜذ إًٌ ٚاؿٝا ٠ايؿهطٚ ١ٜايعكا٥سٚ ١ٜاٱدتُاع ١ٜعً ٢ا٭ضض
ؾذلؾض عٓ٘ ٚبػبب ؾٛٝع ايهؿط ٚايه٬يٚ ١اؾٗايَٛ ١ادٗات ٚسطٚب بٌ
إػًٌُ ٚغرلِٖ ا٭َط ايصٜٓ ٟتر عٓ٘ قٗطاّ ٚإْطباقاّ ايكتٌ ٚاؾطٚح اـطرل٠
ٚا٭نطاض ٗ إُتًهات ٖا قس ٜػبب ٖٓٚاّ ٚاْهػاضاّ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ اٚ
ٚتأخاّ عٓس بعض ايكبا ،ٌ٥ؾذا٤ت
ض
تطززاّ زاخٌ بعض ا٭غط ٚاؾُاعات
ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّ ١يؿشص اشلُِ ٚيتشاؾغ عً ٢ايكسض ٠ايكتاي ١ٝعٓس إػًٌُ،

قاٍ تعاٍط َو الَو َو ِهَّلِل ُل

َو الَو َو ْل َوز ُل

َو أَو ْلل ُ ْلم ألَو ْل َو ْل َو ص(.)3

ّٚهٔ دعًٗا َسزاّ ٗ غٛح ايكتاٍ ٚيهٔ يٝؼ بإكاتًٌ ٚايؼ ٫ح بٌ
بايكدل ٚاٱّإ ٚسػٔ ايتٛنٌ عً ٢اهلل ،نُا

إٔ ٚظا٥ؿٗا  ٫تٓشكط

بإعطنٚ ١إكاتًٌ بٌ تؿٌُ ايٓػا ٤باـكٛم ٚا٭غط عاَ ،١ؾٗ ٞتسعٛ
إطأ ٠إٍ إغتشهاض ايًذ ٤ٛإٍ اهلل عع ٚدٌ عٓس اٱبت ٤٬بؿكس ا٭ب اٚ
()1غٛض ٠ايؿعطا.182 ٤
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .139
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ا٭ر أ ٚايعٚز خكٛقاّ ٚإٔ إطأُ ٠تًو َٔ ايعٛاطـ َا ٜـ

م َعٗا

َٛادٗ ١ايٓهبات ٚتٛاي ٞأغباب اـػاضٚ ٠ايهطض ٗٚ ،اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١إانٖ ٞا ٜعين اٱَهاٚ ٤اٱْؿاٚ ،٤سكٍٛ
اٱبتَٚ ، ٤٬عٓ ٢اٱغتكباٍ ٜؿٝس إغتساَ ١ايكٚ ٍٛايهٝؿٚ ١ٝنأْٗا ًَه ١ثابت١
ٚغذْ ١ٝؿػ ١ٝعاَ ١عٓس إػًٌُ ٬َٚظَ ١شلِ.
ايجاْ :١ٝتؿٝس يػ ١اؾُع ط اَّن ِهَّلِلذ َو ص ،ايعُٚ ّٛايهجطٚ ٠ايؿٛٝع ٗ ايًذ٤ٛ
إٍ اهلل عٓس إكٝبٚ ١ايٓهبٚ ١اٱبتَ ٫ٚ ،٤٬اْع َٔ ايك ٍٛبإ (قايٛا) اعِ
َٔ (ايصٚ )ٜٔإٕ نإ قًتٗا ،أ ٟإٔ ايكا َٔ ِٖ ًٌ٥أقشاب إكٝب، ١
ّٚهٔ تٛد ٘ٗٝعً ٢م ٛأنجط ب٬غ ١يعاٖط ايًؿغ  ٖٛٚإٔ إلٜب ١ؼٌ عً٢
مَ ٛؿهو َٔ َِٗٓ ،تكٝب٘ َباؾط َِٗٓٚ ،٠بايٛاغط َِٗٓٚ ،١بايصات،
ٚآخط بايعطض ،٭ٕ ايهطض ايؿدك٪ٜ ٞز ٟبايٓتٝذ ١إٍ ايهطض ايٓٛعٞ
ايعاّ عً ٢إػًٌُ.

ايجايج :١قٛي٘ تعاٍ ط َوق ا ُ

ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل ص قٝػ ١نطّٕٛ ١ادٗ ١إكٝب ١باعٕ٬

ايتػً ِٝ٭َط اهلل تعاٍ ٚاٱقطاض ي٘ بايعبٛز ،١ٜإٕ نٌ َا عٓسْا ٖ ٛي٘ تعاٍ
ٜ ،َ٘ٓٚػًب٘ إٕ ؾا َٔ ٤غرل إعذلاض َٓاٚ ،ؾٗٝا ؾهط هلل تعاٍ عً ٢بكا٤
ْعُ ١اؿٝاٚ ٠ايٛدٛز.
ايطابع :١ؾ ٘ٝإظٗاض يًعذع عٔ ضز أَط اهلل ٚقها ٘٥ؾُتَ ٢ا أزضى اٱْػإ
إٔ نٌ ؾ ٤ٞعٓس ٖٛ ٙهلل ؾ ٬وتر أٜ ٚكٝب٘ ايهسض بؿكساْ٘ ٚأخص.َ٘ٓ ٙ
اـاَػ :١تعٗط اٯ ١ٜإٔ إٛت يٝؼ إ ٫إْتكا َٔ ّ٫ساٍ إٍ ساٍ نُٔ
ًَو اهلل تعاٍ ٚأْ٘ عباض ٠عٔ تػٝرل ٗ ايكٛض ٠ايٓٛعٚ ١ٝاحملٌ َٔ غرل تبسٍ
ٗ إاٖٚ ١ٝايصات.
ايػازغ : ١تسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ١ٝ

عً ٢إٔ اٱْتكاٍ إٍ اٯخط٠

بايؿٗاز ٠هعٌ اٱْػإ أقطب إٍ ايباض ٟعع ٚدٌ.
ايػابع : ١يؿغ ط ِهَّلِل َّنل ص يًذُع ٜتعًل بإٝت ٚاؿَ ٞعاّ ٚيٝؼ

إٝت
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ٚسس،ٙأ ٟإٔ إكٝبٚ ١ايٓهب ١ته ٕٛبٗص ٙاٯٜات َٓاغب ١ٱؾتٝام اؿ ٞيًكا٤
اهلل عع ٚدٌ.
ايجآَ :١اٱّإ ٚايتػً ِٝباٱيتكا ٤با٭سب ١ايص ٜٔؾذع بؿكسِٖ ٚقتًِٗ
سٝح ايػعاز ٠ايسا.١ُ٥
ايتاغع :١إْٓا ًِ ٫و َٔ أْؿػٓا ؾ٦ٝاّ ْ ٫ٚػتطٝع زؾع اَط اهلل عع ٚدٌ
عٓٗا ٭ْٗا ًَه٘ َٚػتذٝب ١ٱضازت٘ نباق ٞإُهٓات.
بٕ ايسْٝا زاض ؾٓاٚ ٤ظٚاٍ ٚأْٓا ْ ٫ػتطٝع ايبكا ٤ؾٗٝا.
ايعاؾط :٠اٱقطاض أ
اؿاز ١ٜعؿطٕ :٠ا نٓا ًَهاّ ٚعبٝساّ زاخط ٜٔهلل عع ٚدٌ ؾإ َا ًِو َٚا
ٜكٝب٘ ايتًـ ٖ ٛاٜهاّ َٓ٘ تعاٍ.
ايجاْ ١ٝعؿط :٠إكٝبٚ ١اٱ بت ٗ ٤٬اهلل عع ٚدٌ قٌ ؾدط ٚإعتعاظ ٭ْٓا
عبٝس اهلل ٚمل ْكب غػاضْٚ ٠هب ١إ ٫ؾ ٘ٝتعاٍ ٚي٘.
ايجايج ١عؿط ٗ : ٠ايكدل عً ٢إكا٥ب بؿاضٚٚ ٠عس ؾٝه ٕٛططٜكاّ إٍ
اؾٓ.١
اٯ ٟزع ٠ٛنطّ ١يتًك ٞايٓهبٚ ١إكٝب ١بايكدل ٕا ؾَٔ ٘ٝ
ايطابع ١عؿط٠ :٠
ايجٛاب ايعع.ِٝ
اـاَػ ١عؿطَ :٠ا ٜكٝبٓا َٔ ايب ٗ ٤٬عًِ اهلل عع ٚدٌ ٚدع٬َ َٔ ٤ى
اٱّإ.
ايػازغ ١عؿط :٠دا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١اؾُع َعأْٗا ؽاطب إؿطز أٜهاّ ؾًٛ
قاشلا ؾدل أستػبت يًذُاعٚ ١ا٭َْٛ ٖٛٚ ١ع ؽؿٝـ ٚإنطاّٚ ،نأْ٘ َٔ
قٝاّ أسسِٖ باٱغذلداع
إػتشب ايهؿا ٗ ٞ٥باب ايجٛاب ٚيٝؼ ا٭زا ، ٤ف
بٕ إتٝإ ايبعض
قتػب يًذُٝعٚ ،يهٓ٘ ىتًـ عٔ إػتشب ايهؿا ٞ٥أ
يٲغذلداع ٜ ٫ػكط٘ عٔ اٯخطٕ ،ٜٔا ؾ َٔ ٘ٝاـكٛقٚ ١ٝايجٛاب اـام
بتٝاْ٘ ٚإم ٍ٬اـطاب با ٱغذلداع بعسز إهًؿٌ
ٚتطتب ا٭ثط ايٓؿػ ٞإ
ٚأٌٖ إكٝب.١
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ايػابع ١عؿط :٠تطًب اٯ َٔ ١ٜإ ٌَٓ٪إظٗاض ايكدل ٚايتشٌُ بك : ٍٛط

ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص إش إٔ ايػهٛت أعِ َٔ ايطنا ،ؾإ قًت إٕ اهلل
عع ٚدٌ ٜعًِ خا ١ٓ٥ا٭عٌ َٚا ؽؿ ٞايكسٚض ؾٝهؿ ٞايػهٛتإشا نإ عٔ
ضنا قًت :إٕ ايص ٟوًٌ أ ٚوطّ ٖ ٛايهٚ ّ٬إٔ ايكدل ٖٓا أَط ٚساٍ
ٜتٛقـ عً ٘ٝعع ِٝايجٛاب ٗ اٯخط ، ٠ؾ٬بس َٔ إبطاظ ٙخاضداّ ،أَا َا ٚضز
ٗ غهٛت ايبانط ٗ ايعٚاز َجٚ ّ٬أْ٘ ز٫ي ١ايطنا  ٚايكب ٍٛؾًسيْٚ ٌٝل
خام ب٘ .
إظٗاض َؿاٖ ِٝايكدل ٚايطنا خاضداّ ٚإٕ نإ ٜأتٞ
ٚتأَط اٯْ ١ٜؿػٗا ب
عً ٢م ٛاؾًُ ١اـدل ١ٜباٱغذلداع ٱقاَ ١اؿذ ٚ ١إُاّ ايؿا٥س ٠أٜهاّ ٕا ؾ٘ٝ
َٔ زع ٠ٛيٰخط ٜٔبايك٬ح ٚاٱق٬ح ٚ٭ٕ اٱغذلداع غ٬ح ش ٚسسٜٔ
ٜؿٝس تجبٝت اٱّإ ٗ ايٓؿٛؽ ٚزسط ا٭عسا.٤
ايجآَ ١عؿطٚ :٠ضز ٗ اـدل عٔ اٱّاّ عً ٞعً ٘ٝايػ ّ٬أْ٘ زلع ضدّ٬
ٜك :ٍٛاْا هلل ٚاْا اي ٘ٝضادع ٕٛؾكاٍ ٜ :ا ٖصا إ قٛيٓا اْا هلل اقطاض َٓا بإًو
ٚقٛيٓاٚ :اْا اي ٘ٝضادع ٕٛاقطاض َٓا باشل٬ى.

ٚقس ٜعٔ إ قٛي٘  تٛبٝذ يًكاٚ ٌ٥يهٓ٘ انطاّ ي٘ ٭ٕ ظاٖط ٙاضاز ٠تععِٝ

ؾعا٥ط اهلل ،ؾاٱَاّ ز عٌ اغذلداع٘ َٓاغب ١يتعً ُ٘ٝقٛاعس ٚاسهاّ
اٱغذلداع ايعكا٥سَٚ ١ٜا ٜذلؾض عٓ٘ َٔ ز٫٫ت ،يٝعٗط َٓٗا بايهطٚضَ ٠ا
ٜذلتب عً َٔ ٘ٝايجٛاب ٖ ٗٚ ،صا ايبٝإ اؾؿا ٤يٲغذلداع ٚتطغٝذ ٭ضناْ٘
ٗ اجملتُعات ٚدعً٘ دع َٔ ٤ايٛاقع اي َٞٛٝيًؿطز ٚاؾُاع.١
ايتاغع ١عؿط :٠ايعاٖط إٔ ٗ اٱغذلداع إخباضاّ عٔ قطب إْتكاٍ ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ا٭نطّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

إٍ ايطؾٝل

ا٭عً ٢ؾ٘ ْٛ ٚع َٛاغا ٠يًُػٌٌَ َٚكسَ ١عًُٚ ١ٝع ٕٛعً ٢تًك ٞأععِ
إكا٥ب بايكدل ٚاٱغذلداع ٚايصنط ٚإغتشهاض ايٛظا٥ـ اؾٗاز ١ٜاييت
ػب عً ٢إػًٌُ .
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ّٚهٔ إغتكطاٖ ٤صا اٱغتعٗاض َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ

ط َو َو ِّل ْل

ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر ص يًػرلٚ ١ٜايتعسز بٌ إبؿٹط ٚإبؿٳط،
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو * اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو
ا َّن
ٚإدطا ٤زضاغ ١تأضىَٝٚ ١ٝساْ ١ٝؿاٍ إػًٌُ عٓس ٚؾات٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٚا دط ٣بعسٖا َٔ ا٭سساخ ٜبٌ ظ ٤٬ا٭ثط اٱهاب ٞايعاّ ٕسضغ١

ا ُ أَو َوإِهَّلِل ْل
ا ٌر َوقدْل َو َو ْل ِهَّلِل ْل َوق ْل ِهَّلِل ِهَّلِل ا ُّج ُ
اٱغذلداع ،قاٍ تعاٍط َو َو ُ َو َّن ٌرد ِهَّلِلالَّن َو ُ
َو َو أَو ْل قُ ِهَّلِل َو ْلل َوق َو ْل ُ ْلم َو َو أَو ْل َوق ِهَّلِل ُك ْلمص (.)1

ايعؿطٜ :ٕٚسخٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٗ اـطاب ايتهًٝؿٞ
باٱغذلداع عٓس إكٝبٚ ١إ نإ ظاٖطٙ

اٯ ١ٜقٝاَ٘ بتبؿرل ايكابط،ٜٔ

ٚقشٝض إ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ زا ِ٥ايصنط ٜٓ ٫ٚكطع عٔ
ايتػبٝض ٜٓٚعٍ عً ٘ٝايٛسٚ ٞضٚح ايكسؽ

إ ٫إٔ اٱَتجاٍ ٜتر غس بػٓت٘

ايؿطٜؿ ١بابَٗ ٢عاْٚ ٘ٝأؾهٌ ٚدٚ ٖ٘ٛأؾطف َطاتب٘ نُا تكسّ أْ٘ قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إْطؿأ غطاد٘ ؾكاٍ" :إْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضادع."ٕٛ
اؿازٚ ١ٜايعؿط :ٕٚاٱغذلداع َسضغ ٗ ١إزضاى ايٓكل إ٬ظَ ١يٲَهإ
ٚإ اٱْػإ قتاز إٍ ٚادب ايٛدٛز إبتساٚ ٤بكا ٗ ٤اؿٝا ٠ايسْٝا ٚعامل َا
بعس إٛت.
ايجاْٚ ١ٝايعؿط :ٕٚنُا إٔ إكٝبَٛٚ ١ادٗتٗا باٱغذلداع ٜٓ ٫شكط بايب٤٬
ٗ اؿطٚب ٚايؿً َٚا ٖ ٛخ٬ف إتعاضف ٚا٭غباب ايطبٝع ،١ٝؾاْٗا تؿٌُ
أٜهاّ َا هطٚ ٟؾل اٱ ضاز ٠ايته ٚ ١ٜٝٓٛايتبس٫ت ايهٚ ، ١ْٝٛقاْ ٕٛايعً١
ٚإعًٚ ،ٍٛعسّ ؽًـ إعً ٍٛعٔ عًت٘ ٚأسهاّ قٛاٌْ ايػبب ، ١ٝؾهٌ َا
نإ ؾ ٘ٝأشٚ ٣إبتَٗٓ ٤٬ا ٜكسم عً ٘ٝأْ٘ َكٝبٜ ١تًكاٖا ايعبس باٱغذلداع
ٚنأْٗا َٓاغب ١قٗط ١ٜيًجٛاب ،ؾُٛت ا٭ب ٚاؾس بعز ايؿٝدٛخٚ ١ايتكسّ ٗ
ايعُط ٖ ٛأٜهاّ َكٝب.١
ايجايجٚ ١ايعؿطّ :ٕٚهٔ ايك ٍٛبإٔ اٱغذلداع َٔ أؾطاز َٚكازٜل ايسعا٤
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .144
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داٚ ٤تػً ِٝباَط ٙتعاٍ.
بإعٓ ٢ا٭عِ ٭ْ٘ ايت

ايطابعٚ ١ايعؿط :ٕٚق ٍٛط ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َوا ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو

ص ٜػُ ٢إختكاضاّ

اٱغذلداعٚ ،نإٔ ؾ ٘ٝعٛز ٚ ٠تؿٜٛهاّ ٚخًؿاّ ٕا ؾكس اٱْػإ إنطاَاّ ي٘ عً٢

إّاْ٘ ٚثكت٘ ٚسػٔ تٛنً٘ ،قاٍ تعاٍ ط َو آ َو ْل َول ُ أَوهْل َو ُ َو ِهَّلِل ْل َو ُ ْلم َو َوع ُه ْلم َو ْل َو ًال ِهَّلِل ْل
ِهَّلِل ْلل ِهَّلِلد َول َو ِهَّلِلذ ْلك َو اِهَّلِل ْل َوع ِهَّلِل ِهَّلِلد َو ص(.)1
اـاَػٚ ١ايعؿطٚ :ٕٚضزت ْكٛم نجرل َٔ ٠ايػٓ ١تبٌ َٓعي ١اٱغذلداع
ٚتعسز ا٭سٛاٍ اييت ٜػتشب ؾٗٝا ٚتباٜٗٓا قٚ ٠ٛنعؿاّٚ ،غعٚ ١نٝكاّ،
يتؿٌُ نٌ أشٜ ٣تعطض ي٘ إ ،َٔ٪٭ٕ إ٬ى ايًذ٤ٛ

إٍ اهلل تعاٍ

ٚايتؼي ِٝإطًل ي٘ بايطبٛب. ١ٝ
ايػازغٚ ١ايعؿط : ٕٚاٱغذلداع باب يًجٛاب ٚعع ِٝا٭دط َٓٚاغب١
نطّ ١يػ٪اٍ اـًـ ٚايعٛض ٚايبس ٌٜؾه َ٘ٓ ّ٬تعاٍٚٚ ،ضز عٔ

ايٓيب

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ َٔ" :اغذلدع عٓس إكٝب ١ددل اهلل َكٝبت٘
ٚاسػٔ عكباٚ ٙدعٌ ي٘ خًؿاّ قاؿاّ ٜطضا." ٙ
ايػابعٚ ١ايعؿط :ٕٚيعٌ ٗ اٱغذلداع ٚقا َٔ ١ٜظٜاز ٠ا٭شٚ ، ٣ػسز
إكٝبٚ ١إغتشساخ أبٛاب دسٜس َٔ ٠ايب ٤٬٭ْٗا تػًٚ ِٝضنا بأَط ٙغبشاْ٘

ٚتؿٜٛض ٚؾٚ ٤ٛإغتػاث ١ب٘ تعاٍ ،ؾتهَ َٔ ٕٛكازٜل قٛي٘ تعاٍ ط َو ْل ُ
َّن
َّللا ُ َو َو َو ُء َو ُ ْل ِهَّلِل ُ ص(.)2
ايجآَٚ ١ايعؾط :ٕٚا٫غذلداع سكاَْ َٔ ١هاعؿ ١آثاض ايٛاقع ١ايٓاظي١
ٚإكٝب ١اؿازثٚ ،١تعٜس َٔ بكرل ٠ايعبس ٭ْ٘ ٜٓ ٫عط َٔ

خ ٍ٬إكٝب١

ٚاٖٛاشلا ٚآثاضٖا اٜ ٚكـ عٓسٖا ،بٌ ٜٓعط بٓٛض اٱّإ ايصٜ ٟعتدل غ٬ساّ
ٚسطظاّ ٚغبٖ ٌٝساٚ ١ٜضؾازاّ.
ايتاغعٚ ١ايعؿط : ٕٚباٱغذلداع ته ٕٛاملقٝبَٓ ١اغب ١ٱنتٓاظ ايكاؿات
( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.84 ٤
( )2غٛض ٠ايطعس .39
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ٚاؿػٓات.
ايج٬ث :ٕٛاٱغذلداع إقطاض ٚتػً ِٝ٭ٕ اؿهِ س٦ٓٝص ٜطدع إٍ ايباض ٟعع
ٚدٌ نُا ٜٴكاٍ ضدع إتداقُإ إٍ ايؿطٜع ،١أ ٟإٍ سهُٗا.
اؿازٚ ١ٜايج٬ثٖ :ٕٛا َٖ ٛتعاضف ٗ ٖصا ايعَإ تساضى ؾطنات ايتأٌَ
يًدػاض ٗ ٠شات ايؿ ٤ٞإؿِ ٍٚبايتأٌَٚ ،اٱغذلداع تأٌَ زلا ٟٚدا٤
بكٝػ ١ايعٗس ٚايٛعس ايهط.ِٜ
ٚايٓػب ١بٌ اٱغذلداع ٚبٌ ْعت(ايكابط )ٜٔايٛاضز ٗ اٯ ١ٜايػابكٖٞ ١
ايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل ،ؾكؿ ١ايكابط ٜٔاييت ْاشلا إػًُ ٕٛأعِ َٔ
 ٕٚؾاٖساّ
اٱغذلداعًَ ٖٞٚ ،هٜ ١ذلؾض عٓٗا اٱغذلداع عٓس إكٝبٜٚ ،١و
عً ٢إضتكا ِٗ٥إٍ َطتب ١ايكابطٚ ،ٜٔإَتٓاعِٗ عٔ اؾعع ٚايٝأؽ ٚايؿعع ،

اص ( .)1
ا ِهَّلِلء َو ا َّن
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ِهَّلِلي ْلا َو ؤْل َو
قاٍ تعاٍط َو ا َّن
ض َّن ِهَّلِلء َو ِهَّلِل َو ْلا َو ؤْل ِهَّلِل
ّٚهٔ تكػ ِٝإكٝب ١إغتكطاٝ٥اّ إٍ قػٌُ:
ا٭ :ٍٚإكٝب ١ايطاض ١٥اييت ؼً ٢زؾعٚ ١ؾذأ.٠
ايجاْ :ٞا ٕكٝب ١إػتسّ ،١اييت تكاسب ايؿطز ٚاؾُاع.١

ٚتسٍ اٯَ ٗ ١ٜؿَٗٗٛا عً ٢سكاْ ١إػًٌُ َٔ إكٝب ١إػتسّٚ ١اييت
تكٝب غرلِٖ ،ؾُج ّ٬نتُإ ايبٓٝات ٚايبؿاضات ايص ٟشنطت٘ اٯ ١ٜايتاي١ٝ

َكٝبٕ ١ا ؾ َٔ ٘ٝايًعٓٚ ١ايططز َٔ ضٓ ١اهلل يًص ٜٔىؿ ٕٛايبٓٝات(.)2
قٛي٘ تعاٍ ط َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص ٗ ،اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚإقطاض ٚتٛنٝس بايطدٛع اؿتُ ٞإٍ اهلل تعاٍ ٚؾ ٘ٝغا ١ٜايتدؿٝـ
ساٍ ايٓهبٚ ١اٱبتٚ ٤٬إكٝب.١
ايجاْ ١ٝإعذلاف ٚإقطاض بإٛت ٚعسّ ايبكا ٗ ٤ايسْٝا.
ايجايجَ :١كسَ ٚ ١تٛط ١٦نطّ ١يعامل اٯخطٚ ٠سطظ ٚإزخاض يعامل ايدلظر.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .177
()2أْعط اٯ.159 ١ٜ
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ايطابعَ :١ػازض ٠ا٭سب ١بايكتٌ ٗ غٛح ايكتاٍ اِا ٖ ٛغبل ٚتكسّ ظَاْٞ
ؾُٝا ٜٓتعطِٖ اٜهاّ ٚيهٓ٘ ىتًـ َا ؾ َٔ ٘ٝاسطاظ عع ِٝايجٛاب ٗ اٯخط.٠
اـاَػ :١إكٝب ١قطبإ َٚكسَ ١يًكس ّٚعً ٢اهلل.
ايػازغ :١ؼس ٚثبات عً ٢اٱّإ َٛٚادٗ ١يًهؿاض ؾِٗ ٜغْ ٕٛإ إكٝب١
ٚاـػطإ غتدصٍ إػًٌُ ٚتهعـ قسضتِٗ ٚتكًل َٔ قٛتِٗ.
ايػابع َٔ :١مثطات ْٚتا٥ر ٖصا ايك ٍٛاقاب ١ايهاؾط ٜٔغٝب ١اٌَ ٚاضتباى
يك ٠ٛععّ ١إػًٌُ ٚقدلِٖ ٚاضاز ٠ايعٌُ عٓسِٖ.
ايجآَ :١ػسٜس ازضاى سكٝك ١ايطدٛع اٍ اهلل عع ٚدٌ ٚايٛقٛف بٌ ٜسٜ٘
يًشػاب.
ايتاغع :١احملاؾع ١عً ٢ق ٠ٛايععّٚ ١اٱْسؾاع ٗ ايكتاٍ ٚايتكس ٟيك٣ٛ
ايهؿط ٚايه٬ي.١
ايعاؾط : ٠بعح اـٛف ٗ قًٛب ا٭عسا٤

 ،ؾؿٗٝا إخباض بإ إػًٌُ

َان ٕٛعًْٗ ٢ر ايػابل َِٓٗ.
احلاز ١ٜعؿطٜ :٠سٍ اٱغذلداع با٭ٚي ١ٜٛعً ٢اغتشهاض ايصنط عٓس ططز
ايٓعُٚ ١تٛاي ٞايؿضٍ اٱشل ٞؾاشا نإ إػًِ بأقػ ٢ا٭سٛاٍ ٜعًٔ اّاْ٘
ٚتػً ُ٘ٝبأَط اهلل ؾُٔ باب ا ٍٚإ ٜٓ ٫ػ ٢شنطٚ ٙؾهطٙ

عً ٢ايٓعِ

إتتاي.١ٝ
اٍثاْ ١ٝعؿط :٠تعع ِٝؾعا٥ط اهلل ٚتأزٜب اٯخطٚ ٜٔتطى َرلاخ عكا٥سٟ
يٮبٓاٜ ٤هٚ ٕٛاق َٔ ١ٝاؾعع ٚايؿعع ٚايػهب ٚاٱضباى يصا ٫بس َٔ تعًِٝ
ا٫بٓا ٤اٱغذلداع َٛٚاضزٚ ٙاؿح عًٚ ٘ٝتؿذٝع ايكا ٌ٥ب٘ ٚايجٓا ٤عً٢
ايصًٜ ٟذأ اي.٘ٝ

اٍثايج ١عؿطَ : ٠هاٌَ ٖص ٙاٯ ١ٜمثط َٔ ٠مثاض اٯ ١ٜإتكسَ ١ط َو الَو َو قُ ا ُ
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َّن
َّللاِهَّلِل أَو ْل َو ٌر ص( ٚ )1ايعًِ عٝا ٠ايؿٗسا ٤ايهطّ ١ؾ ِٝا بعس
اِهَّلِل َو ْل ُ ْلق َو ُ ِهَّلِلي َو
( )1غٛض ٠ايبكط.154 ٠
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إٛت  ٕٜٛٗاـطب ٚىؿـ ٚقع إكٝبٚ ١أمل ايؿطام.
اٍضابع ١عؿط :٠نإٔ اٱغذلداع تؿٝٝع عكا٥س ٟعًُ ٞعكً ٞيًُٝت  ،اشا
ناْت إكٝب ٖٞ ١إٛتٚ ،بصا ته ٕٛنٌ ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ َٓاغب ١ٱنتٓاظ
ايكاؿات.
اخلاَػ ١عؿط :٠اٱع ٕ٬عٔ ايطغب ١بًكا ٤اهلل بططٜل ايػعازٚ ٠ايؿٗاز.٠
اٍغازغ ١عؿط ٌْٝ :٠ايجٛاب ٚطًب ا٭دط بٗص ٙايهًُات.
اٍغابع ١عؿط :٠إ ظٗاض قٝؼ اٱّإ ٚاشلسا ٗ ١ٜاؾس َٛاطٔ ايب.٤٬
اٍثآَ ١عؿط :٠اٱع ٕ٬يًُٮ بإ اٱّإ مل ٜٓشكط بايتًؿغ بايؿٗازتٌ
ؾكس إ غت ٍٛعً ٢اؾٛاضح ٚاؾٛاْض ٚاقبض َػتكطاّ غرل َتعيعٍ.
ايتاغع ١عؿط :٠ا٫قطاض ٚاٱخباض بإ اَطْا ٚسػابٓا غٝه ٕٛبٝس اهلل تعاٍ
ؾٝذب إ مػٔ ايطاع ١ن٬ْ ٞق ٘ٝتعاٍ َا وب ٜٚطن.٢
ايعؿط : ٕٚزع ٠ٛيًٓاؽ ْٝعاّ يًتسبط ٚايتؿهط ٗ زخ ٍٛاٱغ.ّ٬
اؿازٚ ١ٜايعؿط : ٕٚقصف ايطعب ٚايؿعع ٗ قًٛب اعسا ٤اٱغّ٬
َٛادٗ ١أؾس ٚأقػ ٢قٝؼ قا ضب ١إػًٌُ باٱغذلداع.
ايجاْٚ ١ٝايعؿط : ٕٚزعٚ ٠ٛأَط باٱغذلداع ٚاغتشهاض اْ٫ابٚ ١إكرل
اؿتُ ٞاٍ اؿػاب ٚعامل اٯخط.٠
ايجايجٚ ١ايعؿطٚ : ٕٚضزت ْكٛم عسٜس ٗ ٠اؿح عً ٢اٱغذلداع

ٚبٝإ ؾهً٘ َٚا ؾ َٔ ٘ٝايجٛابَٗٓ ،ا َا ٚضز عٔ ايكازم عٔ آبا ٘٥عٔ
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ " :أضبع َٔ نٔ ؾ ٘ٝنتب٘ اهلل َٔ اٌٖ اؾٓ:١
َٔ ناْت عكُت٘ ؾٗاز ٠إ  ٫اي٘ ا ٫اهلل َٔٚ ،اشا اْعِ عً ٘ٝايٓعُ ١قاٍ :
اؿُس هلل َٔٚ ،إشا أقاب شْباّ قاٍ :أغتػؿط اهلل َٔٚ ،إشا أقابت٘ َكٝب ١قاٍ
اْا هلل ٚاْا اي ٘ٝضادعٚٚ ، )1("ٕٛضٚز اٱغذلداع بعطض ٚاسس َع اٱغتػؿاض
ٚؾهط ايٓعُٜ ١سٍ عًَٛ ٢نٛعٝت٘ ٗ َطاتب ايتكٚ ،٣ٛن ْ٘ٛططٜك إاٍّ اؾٓ١
( )1فُع ايبٝإ .401/1

َعامل اٱّإ  /ز263 ########################################################################### 26
ٚأْ٘ ساد ١اخ٬قٚ ١ٝؾطع ايتٛسٝس ٚايتػً ِٝبايطبٛب.١ٝ
ايطابعٚ ١ايعؿط َٔ : ٕٚؾًػؿ ١اٱغذلداع ز٫يت٘ عً ٢قسم ايسع٠ٛ
اٱغ ١َٝ٬٭ْ٘ ع٬ز ٚتساضى ٚؼذ ِٝزلا ٟٚيٛقع إكٝبٚ ١ايؿادع١
َٚاْع ضغاي َٔ ٞسك ٍٛآثاضٖا ايػًبٚ ١ٝتؿؿٞ

،

أنطاضٖا  ٖٛٚ ،زع٠ٛ

يٰخط ٜٔيسخ ٍٛاٱغ.ّ٬
اـاَػٚ ١ايعؿط ٌٖ : ٕٚهع ٟاٱغذلداع َطٚ ٠اسس ٠اّ ٫بس َٔ
ايتعسز ،اؾٛاب :إْ٘ هعَ ٟطٚ ٠اسسٚ ،٠ايتعسز َػتشب َٔ ٖٛٚ ،ايصنط
َٓٚاغب ١ٱقتٓا ٤اؿػٓات.
ايػازغٚ ١ايعؿطَٓ َٔ : ٕٚا ؾع اٱغذلداع بكا ٤إغتكطاض اجملتُعات ،
ٚعسّ سك ٍٛا٭ظَات ٚؾ ٘ٝضدٛع إٍ اؿهِ ايؿطعَٓٚ ،ٞع َٔ اٱْتكاٍ
ايسؾع ٞإٍ ايتأثط ٚاٱْتكاّ.
ايػابعٚ ١ايعؿط ٗ : ٕٚاٱغذلداع ططز يًؿٝطإ ٚٚغٛغت٘ ٚخططات٘
ؾُٔ بٌ ايجػطات اييت ٜٓؿص َٓٗا اؾعع ٚاشلًع ٚايٝأؽ ٚاـٝبٚ ١ايكٓٛط،
 ٖٞٚأَٛض تؿطظٖا إكٝبٚ ١تعٗط عً ٢إكاب ٚتٓسؾع ٚتتبسز باٱغذلداع
ٚتٓهؿـ ظًُاتٗا بايصنط.
ايجآَٚ ١ايعؿط : ٕٚاٱغذلداع َٓاغب ١نطّ ١يًتعاٌَ َع إكٝب ١عً٢
أسػٔ ٚد٘ ٚٚؾل ايكٛاعس ايؿطع ،١ٝؾٗ ٛسا ٌ٥ز ٕٚإغت ٤٬ٝايػهب َجّ٬
عً ٢اٱْػإ ٚسكَ ٍٛا ىًـ ايٓسّ.
ايتاغعٚ ٠ايعؿط : ٕٚايتًؿغ باٱغذلداع ٚد٘ َٔ ٚد ٙٛايصنط ايصٖٛ ٟ
سػٔ عً ٢نٌ ساٍ ٚؾ ٘ٝإعتباض َٓاغب ؿاٍ اٱبتَ َٔ ٖٛٚ ، ٤٬كازٜل

قٛي٘ تعاٍ ط َو ْلذ ُك ُ لِهَّلِلي أَو ْلذ ُك ْل ُك ْلم ص

()1

ٜٚات ٗ ٞساٍ وتاز ؾ ٘ٝايعبس اٍ

ضٓت٘ تعاٍ ٗ ؽؿٝـ ا٫بتٚ ٤٬ا٫ثاب ١عً.٘ٝ
ايج٬ث :ٕٛاْ٘ ْٛع زعا ٚ ،٤إيتذا ٤إي ٘ٝتعاٍ ٜػتشب ايسعا ٗ ٤ساٍ
( )1غٛض ٠ايبكط.152 ٠
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ايؿسٚ ٠ايطخا.٤
اؿازٚ ١ٜايج٬ث :ٕٛا٫غذلداع َسضغ ٗ ١إٛععٚ ١ايعدل ٗ ٠أؾس سا٫ت

اؿاد ١ايٗٝا ،ؾشُٓٝا ضأ ٣اٱَاّ اؿػٔ  ضدٜ ّ٬به ٞعٓس َٛت أب ،٘ٝقاٍ

ي٘ " :إٕ مل تتعغ َٔ َكٝبتو َٛت أبٝو ؾُكٝبتو ٗ ْؿػو أعظِ".

ايجاْٚ ١ٝايج٬ث :ٕٛاٱغذلداع ٖب ١اشل ١ٝاْؿطز بٗا إػًُ ٕٛؾٝذب تعاٖسٖا

٬َٚظَتٗا َٓٚ ٖٞٚاؾعٗا َٔ ،عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط َو ْل َو صِهَّلِل ُ
َو ِهَّلِل ًالع َو الَو َو َوف َّن قُ ص(.)1

ِهَّلِل َو ْل ِهَّلِل َّن
َّللاِهَّلِل

ايجايجٚ ١ايج٬ث :ٕٛبٌ ا٫غذلداع ٚاؿُس هلل عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚد٘ ،
َاز ٠اٱ يتكا ٖٞ ٤شنط ٙتعاٍ ٚإغتشهاض ٗ ٙساٍ طاض ١٥عً ٢اٱْػإ،
َٚاز ٠اٱؾذلام إ اؿُس عٓس سً ٍٛايٓعُٚ ،١اٱغذلداع عٓس ْع ٍٚايب.٤٬
ايطابعٚ ١ايج٬ث :ٕٛبٌ اٱغذلداع ٚاٱغتػؿاض عُٚ ّٛخكٛم َٔ ٚد٘
اٜهاّ َ ،از ٠اٱيتكا ٖٞ ٤اٱْاب١
اٱغتػؿاض ْسّ ٚتٛب١

إي ٘ٝتعاٍ ٚشنطَٚ ،ٙاز ٠اٱؾذلام

ٚإغتس ضاى َٔ شْب َٚعك ١ٝمت

إٔ

إضتهابٗا  ،أَا

اٱغذلداع ؾٗ ٛسازخ قٗطٚ ٟخػاض ٠طاض َٔ ١٥غرل َسخً ١ٝيٲضاز٠
ٚايككس ؾٗٝا ٗ اؾًُ.١
ٚزٜع إّاْ ٞيًُٝت بًؿغ سػٔ ٚؼ١ٝ
اـاَػٚ ١ايج٬ث :ٕٛاٱغذلداع ت
إغ ١َٝ٬قطآْ ١ٝؾًصا ٜجاب عً ٘ٝإ.َٔ٪
ايػازغٚ ١ايج٬ث :ٕٛاٱغذلداع أَاْ ١زلا ٗ ١ٜٚا٭ضض دعًٗا اهلل عع
ٚدٌ عٓس إػًٌُ ٭ِْٗ أٌٖ شلا ٚؿؿعٗا ٚإغتجُاضٖا ٖٛٚ ،زي ٌٝغ١َ٬
ايؿطٜعٚ ١اجملتُع َٔ اٯؾات ٚؾاٖس عً ٢إغتكطاض اٱّإ ٗ ْؿٛغِٗ ٚأْ٘
يٝؼ َتعيع.ّ٫
ايػابعٚ ١ايج٬ث ٗ : ٕٛاٱغذلداع تتذػس قك ١اـًل ٚإٔ اٱْؼإ خًك٘
اهلل َٔ ايعسّ ٖ ٖٛٚهٔ ٚنصا َا عٓس ،ٙؾايتػٝرل ٚايؿٓا ٤ستِ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
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ايجآَٚ ١ايج٬ث :ٕٛاٱغذلداع إقطاض بإعاز ٚعامل اٯخطٖٚ ،٠صا اٱقطاض
َٓاغب ١يًك٬ح ٚايتكٚ ٣ٛايتعٚز بايعٌُ ايكاحل.
ايتاغعٚ ١ايج٬ثٜ :ٕٛسٍ اٱغذلداع بس٫يت٘ ايتهُٓ ١ٝعً ٢إعذلاف قاسب٘
باْكها ٤أٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝا ٚظٚاٍ ظٜٓتٗا ٚستُ ١ٝاؿؿط.
 ٗٚايٓيب ٜعكٛب شنط( إٔ سعْ٘ عًٜٛ ٢غـ نإ سعٕ غبعٌ ثهً ٢عً٢

ا َوف
أ٫ٚزٖاٚ ،نإ عً ٘ٝايػ ّ٬مل ٜعطف اٱغذلداع ؾُٓٗا قاٍ ط َو أَو َو
فص(ٖ ، )1ا ٜسٍ عً ٢إٔ اٱغذلداع َطتب ١عايْ ١ٝاشلا إػًُ ٕٛبدلن١
ا َو
ُ ُ
َو َو

إػًُ ٕ ٛببعج ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

َٔ ٖٛٚ

ا ص ( .) 2
عَُٛاتط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
(ٕٚا تٛؾ ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ععت٘ إ٥٬هٜ ،١ػُعٕٛ
اؿؼ ٜ ٫ٚط ٕٚايؿدل ،ؾكايٛا :ايػ ّ٬عًٝهِ أٌٖ ايبٝت ٚضٓ ١اهلل
ٚبطنات٘ ،إٔ ٗ اهلل ععا ٤عٔ نٌ َكٝبٚ ١خًؿاّ عٔ نٌ ؾا٥ت ،ؾباهلل ثكٛا
ٚإٜا ٙؾاضدٛا ،ؾإٕ احملط َٔ ّٚسطّ ايجٛاب ٚايػ.)3()ّ٬
قاٍ ا٭قُع ٞخطدت َٚع ٞضؾٝل إٍ ايبازٚ ١ٜإشا مٔ غ ١ُٝعٔ ٌّ
ايططٜل ؾككسْاٖا ،ؾإشا يٝؼ ؾٗٝا إ ٫إَطأ ٠ؾػًُٓا عًٗٝا ؾطزت عًٓٝا ايػّ٬
ثِ قايت َٔ أْتِ َٚا ٚدٗتهِ ،قًٓا نًًٓا ايططٜل ٚدٓ٦ا ْػذلؾس قاٍٚ :يٛا
ٚدٖٛهِ عين ست ٢أق ّٛؾأقض سل نٝاؾتهِ ،ثِ قاَت غرل بعٝس ٚأتت
بؿطاف ْٚ ٌٝأيكت٘ إيٓٝاٚ ،قايت :إدًػا ؾذًػٓا ٚقًٓا مٔ ق ّٛظُا ٤ؾأتت
َا ٤ؾتٓاٚيٓاٚ ٙؾطبٓا ،ثِ دعًت تطؾع ططف اـ ١ُٝآْاّ بعس إٕٓ ٚتطز،ٙ
ٚغأيٓاٖا ؾكا يت ؾات أٚإ عٛز ٠إ بين ٚأْ ٞعً ٘ٝخا٥ؿ ١ثِ َا

يبجت إٔ

ضؾعتٗا ،ؾكايت :أغأٍ اهلل بطن ١إكبٌ أَا ايبعرل ؾبعرل إبينٚ ،أَا ايطانب
()1غٛضٜٛ ٠غـ.84
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()3ايبشاض .132/39
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ببينٕٚ ،ا ٚقٌ ايبعرل قاٍ ايطانب ٜا أّ عك : ٌٝأععِ اهلل أدطى ٗ
ؾًٝؼ ا
عك. ٌٝ
ؾكايتَٚ :ات أبين ٜا ٖصا ،قاٍْ :عِ َات ،إظزٓت عً ٙٞا٭بٌ ْٚؿط
بعرل ٙؾطَ ٢ب٘ ؾٛقع ٗ ب٦ط ٖٓاى.
ؾكايت :إٕظٍ ؾأقض شَاّ ايكٚ ،ّٛزؾعت إي ٘ٝؾا  ٠ؾصعٗا ٚقطب إيٓٝا
ايطعاّ ؾذعًٓا ْأنٌ ْٚتعذب َٔ دًسٖا ٚقدلٖا عًٚ ٢سٝسٖا ٚؾًص٠
نبسٖا ،ؾًُا ؾطغٓا َٔ ايطعاّ خطدت إيٓٝا ٚقس تهسضت ،ؾكايت ٜ :ا ٖ٤٫٪
ٌٖ ؾٝهِ َٔ أسس وػٔ ّ ٕ نتاب اهلل ؾ٦ٝاّ أتعع ٣ب٘ قًت ٜك ٍٛاهلل تعاٍ

ص َو ْل
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو * اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ أَو َو
ٗ نتاب٘ط َو َو ِّل ْل ا َّن
ص َو َو ٌر ِهَّلِل ْل َو ِّل ِهَّلِل ْلم َو
َو ِهَّلِل ُع َو *) أ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو

ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر َوق ا ُ ِهَّلِل َّنل
َو ْل َو ٌر َو أ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو ُه ْلم

ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ْلا ُم هْل

َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل
َو ُد َو ص.

قايت :اهلل إٔ يؿ ٞنتاب اهلل ٖهصا ،قًت اهلل  :أْٗا يؿ ٞنتاب اهلل ٖهصا

قايت :ايػ ّ٬عًٝهِ ثِ قؿت قسَٗٝا ٚقًت ضنعاتٚ ،قايتط ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل
ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو ص.
ٚمايت  :عٓس اهلل أستػب عك ّ٬ٝثِ قايت  :ايًِٗ أْ ٞؾعًت َا أَطتين ب٘
فلع َا ٚعستين ٗٚ ،ضٚا : ١ٜؾكًت َاشا تطٜس َٔ ٜٔاهلل إٔ ٜعطٝو عً٢
أ
بٛيسٜٔ
.
قدلى ،قايت :إٕ ظٚد ١إ بين عك ٌٝساٌَ ؾأضد َٔ ٛاهلل إٔ ٜطظقٗا
ثِ إضؼًٛا ٚبعس غٓٛات خطز ا٭قُع ٗ ٞضسً ١ثِ َطٸ عً ٢تًو إطأ٠
ايكابط ٠ؾٛدس غًٜ ٌَ٬عبإ قطب اـ ،١ُٝؾٓعطت أّ عك ٌٝإي ٘ٝؾعطؾت٘
ؾكايت ي٘ :أْت ايص ٟإ غتهجطت عً ٢اهلل بإٔ ٜطظم ظٚد ١عك ٌٝغٖ ٌَ٬ا
ُٖا َٔ ؾهٌ اهلل ؾكس إغتذاب يٓا ايسعاٚ ٤ضظقٓا عً ٢قدلْا.
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صـــ َوــ َو ٌر ِهَّلِل ْل َو ِّل ِهَّلِل ْلم َو َو ْل َو ٌر
لىله تعاىل ط أ ُ ْل اَو َو َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو
َو أ ُ ْل اَو ِهَّلِل ُه ْلم ْلا ُ ْل َو ُد َو ص اٯ.157 ١ٜ
اإلعزاب واللغة
أٚي٦و :إغِ إؾاضَ ٠بتسأ،
عً :ِٗٝداض ٚفطٚضَ ،تعًكإ َشصٚف خدل َكسّ.
قًٛاتَ :بتسأ َ٪خط َٔ ،ضبِٗ :داض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف قؿ١
يكًٛات ،ضٓ :١عطـ عًٗٝاٚ ،أٚي٦و :ايٛا ٚعاطؿ ،١أٚي٦وَ :بتسأ:ِٖ ،
نُرل َٓؿكٌ.
إٗتس :ٕٚخدل أٚي٦وٚ ،ايكًٛاتْ :ع قٜٚ ٠٬تذًَ ٢عٓاٖا بًشاظ دٗ١
ايكسٚض ٖٞٚ ،عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚايك َٔ ٠٬ايعباز ايسعاٚ ٤اٱغتػؿاض.
ايجاْ : ٞايك ٗ ٠٬اٱقط٬ح ٖ ٞايطنٛع ٚايػذٛزٚ ،إتٝإ ؾطٜه١
ايكٚ ٠٬ؾل ايهٝؿ ١ٝاييت أزاٖا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (قًٛا

نُا ضأٜتُ ْٞٛأقً.)1( )ٞ

ايجايح :ايك َٔ ٠٬إ٥٬ه ١ايسعاٚ ٤اٱغتػؿاض.
ايطابع :ايك َٔ ٠٬ايطرل ٚاشلٛاّ ايتػبٝض(.)2
اـاَؼ :ايك َٔ ٠٬اهلل عع ٚدٌ ايطٓٚ ١ايجٓا ٤عً ٢ايعبسٜٚ ،سٍ
عطـ ايطٓ ١عً ٢ايكًٛات إٔ َعٓاٖا أعِ َٔ ايطٓ َٔ ٖٛٚ ،١عطـ
اـام عً ٢ايعاّٚ ،بٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َطًل

 ،ؾهٌ قًٛات ٖٞ

ضٓٚ ،١ايكًٛات أعَِ َٔٚ ،كازٜل ايعُ ٗ ّٛإكاّ ف ٧اٯ ١ٜبكٝػ١
()1تؿػرل ايكططيب .364/5
( )2يػإ ايعطب .465/14
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اؾُع .
(  ٗٚسسٜح إبٔ أب ٞأٚؾ ٢أْ٘ قاٍ  :أعطاْ ٞأب ٞقسقَ ١اي٘ ؾاتٝت بٗا
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،ؾكاٍ :ايًِٗ قٌ عً ٢آٍ أب ٞأٚؾ.)٢

يف سياق اآليات

بعس إ سجت اٯٜات ايػا بك ١عً ٢ايكدل عٓس ٚقٛع إكٝبٚ ١اؽاشٖا
َٓاغب ١قٗط ١ٜيٲتعاظ ٚاٱعتباض ٚاٱغذلداع ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ ععِٝ
َٓاؾع اٱغذلداع ٗ ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايػابكٚ ،١ؾٗٝا ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ آ( ١ٜنُا أضغًٓا) (ٚ ،)1بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َؼا: ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ إٓاؾع ايعع َٔ ١ُٝضغاي ١ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ عٌ ٣إػًٌُ.
ايجاْ : ١ٝتسٍ ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ ٚد ٙٛايؿهٌ اٱشل ٞعً ٢إػًٌُ
عً ٢قسم ْب ٠ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.

ا ْل َول َو ِهَّلِلالَّن
ايجايجٖ :١ص ٙاٯ َٔ ١ٜايؿٛاٖس عً ٢عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط َو َو أَو ْل َو
َو ْل َو ًال اِهَّلِل ْل َوع اَو ِهَّلِل َو ص(.)2
ايطابع :١إخباض ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ ايكًٛات ٚايطٓ ١اييت تٓعٍ عً ٢إػًٌُ

َٔ اٯٜات اييت ٜتًٖٛا ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً.ِٗٝ
اـاَػٖ : ١ص ٙاٯ َٔ ١ٜايؿٛاٖس عً ٢تعن ١ٝايٓيب قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُٕ ،ا ؾٗٝا َٔ شنط َكازٜل ايكًٛات ٚايطٓٚ ١أغباب
اشلسا.١ٜ
ايػازغ َٔ : ١ايهتاب ا٭َط اٱشل ٞيًُػًٌُ بايكدل ٚاٱغذلداع عٓس
()1اٯ. 151 ١ٜ
()2غٛض ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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إكٝبٚ ١اٱخباض عُا ٜأت َٔ ِٗٝايؿهٌ اٱشل.ٞ
ايػابع :١ايٓؿع ايعع ِٝايصٜ ٟأت ٞيًُػًٌُ باٱغذلداع َٔ عَُٛات قٛي٘

تعاٍط َو ُ َوع ِّل ُ ُك ْلم َو اَو ْلم َو ُك ُل

َو ْلع َو ُ َو ص ،ايص ٟأختتُت ب٘ اٯ ١ٜايػابك.١

ايجاْ :ٞايكً ١بٌ آ( ١ٜؾأشنطٚ ،)1( )ْٞٚبٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتبعح ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢شنط اهلل ٚ ،تطغب ؾ.٘ٝ
ايجاْ :١ٝتضت ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢ايؿهط هلل ٕا ؾٗٝا َٔ ايٓعِ ايعظ.١ُٝ
ايجايجٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ يع ّٚؾهط إػًٌُ هلل عع ٚدٌ عً٢
ايتٛؾٝل يصنطِٖ شلِٚ ،تؿهً٘ تعاٍ بصنط ٙشلِٚ ،قًٛات٘ ٚضٓت٘ عً.ِٗٝ

ايجايح  :ايكً ١بٌ آ ١ٜط ْلا َو ِهَّلِلع ُل

ص ْل ِهَّلِل ص(ٚ ،)2بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾ٘ٝ
ِهَّلِل ا َّن

َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚدا٤ت اٯ ١ٜأع ٙ٬خطاباّ يًُػًٌُٚ ،دا٤ت اٯ ١ٜقٌ ايبشح ٗ
ٚقـ إػًٌُ ٚتػؿ ٞضٓ ١اهلل شلِ.
ايجاْ :١ٝتتهُٔ اٯ ١ٜأع ٙ٬ا٭َط بايكدل ٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜببٝإ َٓاؾع
ايكدل يتتذً ٗ ٢اؾُع بُٗٓٝا آ ١ٜإعذاظ ٗ ١ٜسهٛض ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ
ٚتعسز َكازٜك٘.
ايجايجٕ : ١ا ناْت ايكًٛات ٚضٓ ١تٓعٍ بػبب اٱ

غذلداع ؾإ أزا٤

إػًِ ٜٔيًكٚ ٠٬إغتعاْتِٗ بٗا باب يٓع ٍٚايكًٛات ٚآٜات َٔ ضٓ١
ٚؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً.ِٗٝ

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص ٚشنطت
َّللا َو َوع ا َّن
ايطابع :١أختتُت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ ط ِهَّلِل َّن َّن َو
ٖص ٙاٯ ١ٜايٓعِ اييت تتػؿ ٢ايكابط.ٜٔ
اـاَػٜ :١ؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ أّٚضاّ:
ا٭ :ٍٚإػًُ ِٖ ٕٛايكابط ٕٚإٗتس.ٕٚ

()1اٯ.152 ١ٜ
()2اٯ.153 ١ٜ
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ايجاْ :ٞإ اهلل عع ٚدٌ َع إػًٌُ َ َٔٚكازٜل ايكًٛات ٗ اٯ ١ٜقٌ
ايبشح أَٛض:
ا٭ :ٍٚإٔ اهلل ٜجين عً ٢إػًٌُ ٜٚعن.ِٗٝ
ايجاّْ :ٞٸس اهلل إػًٌُ بأغباب ايك٬ح ٚاشلسا.١ٜ
ايجايحًٜ :طـ اهلل بإػًٌُ ٜٚكطبِٗ َٔ ّٜاز ٜٔايطاعٜٗٚ ،١س ِٜٗإيٗٝا.
ايطابع :هعٌ اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ ٪ٜز ٕٚايؿطا٥ض ٚايٛادباتٜٚ ،سؾع
إاْع َٓٗا.
اـاَؼٜ :كطف اهلل عع ٚدٌ ايؿطٚض عٔ إػًٌُ َٚكسَات إعك.١ٝ
ايػازؽ :وذب اهلل عع ٚدٌ ا٭نطاض ايعطن ١ٝيًُكٝب ١عٔ إ، ٌَٓ٪
ٜٚتؿهٌ ببعح ايػهْ ٗ ١ٓٝؿٛؽِٖ.

ايطابع :ايكً ١بٌ آ ١ٜط َو ْل أَو ْل َو ٌرءص (ٚ ،)1بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚؾٗاز ٠أسس إَٓ ٌَٓ٪اغب ١يٓع ٍٚايكًٛات ٚايجٓاٚ ٤ايطَٓٔ ١
بؾكس ٙباٱغذلداع.
عٓس اهلل يًُػًٌُ ٭ِْٗ ٜتًكّ ٕٛق٠ٞ
ايجاْ :١ٝبٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايؿٗازْ ٠ؿع عع ِٝيًؿٜ٘س ٜ ٕٔٚبك َٔ ٢بعسٙ
َٔ شٚ ٜ٘ٚإ.ٌَٓ٪
ايجايجْ :١ع ٍٚايكًٛات ٚايطٓ َٔ ١اهلل َكسَٚ ١ع ٕٛيًُػًٌُ بإٔ ٫
ٜكٛيٛا يًؿٗٝس أْ٘ َٝت.
اـاَؼ :ايكً ٜٔ ١آٚ( ١ٜيٓبًْٛهِ) (ٚ ،)2بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚايب ٤٬ايصٜ ٟكٝب إػًٌُ َكسَ ١يٓع ٍٚايكًٛات ٚايطٓ١
عً.ِٗٝ
ايجاْ :١ٝنُا تتعسز ٚد ٙٛايب ٤٬عً ٢إػًٌُ تتعسزٚتتهجط أغباب ايطٓ١
()1اٯ.154 ١ٜ
()2اٯ.155 ١ٜ
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ٚأؾطاز ايؿهٌ اٱشل ٞايعع ِٝعً.ِٗٝ
ايجايج :١دا٤ت خاُ ١اٯ ١ٜأع ٙ٬با٭َط يًٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ بايبؿاض ٠يًُػًٌُ ايكابطٚ ،ٜٔدا٤ت ٖص ٙاٯَ ١ٜكازٜل ايبؿاض،٠
ٚنٌ ؾطز ّْٗا آْٚ ١ٜعُ ١عع َٔ ١ُٝعٓس اهلل عع ٚدٌ .
ايطابعٜ :١أت ٞاٱبت َٔ ٤٬عٓس اهلل عع ٚدٌ (يٓبًْٛهِ) ٚتأت ٞايكًٛات
ٚايطٓ َٔ ١عٓس اهلل عع ٚدٌ أٜهاّ  ٖٛٚايص ٟبٝسَ ٙكايٝس ا٭َٛض ايصٟ
ٜتػؿ ٢إػًٌُ بطٓت٘.
اـاَػ : ١بٝإ ايجٛاب ايسْٟٛٝ

ايعادٌ ايصًٜ ٟشل

إػًٌُ عً٢

ا ص ( .) 1
ا ٱبت َٔ ٖٛٚ ،٤٬عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايػازغ :١أختتُت اٯ ١ٜأع ٙ٬بكٛي٘ تعاٍ (ٚبؿط ايكابط ) ٜٔثِ دا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜببٝإ ث٬ث ١أؾطاز َٔ ايبؿاض ٗٚ ،٠ايكً ١بُٗٓٝا ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايعُٚ ّٛاـكٛم إطًل ،ؾايبؿاض ٠أعِ َٔ ٖص ٙا٭ؾطاز ايج٬ث.١
ايجاْ : ٞايتػا ٟٚبٌ إصنٛض ٗ ٠اٯ ١ٜاعٚ ٙ٬بٌ ا٭ؾطاز ٚإهاٌَ
ايكسغ ١ٝإصنٛضٖ ٗ ٠ص ٙاٯ.١ٜ
ايجايح :تأت ٞايٓعِ إصنٛضٖ ٗ ٠ص ٙاٯ ١ٜيًص ٜ ٜٔػذلدع ٕٛعٓس إكٝب١
أَا ايبؿط ٣عًًَ ٢ه ١ايكدل ٚػًٗٝا ٗ إٛاطٔ إدتًؿ ١ؾٗ ٞنجرل٠
َٚتعسز.٠
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح  ،ؾايبؿط ٣أعِ ٚتتػؿ ٢أٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝا ٚاٯخط،٠
ٚتذلؾض آثاضٖا إباضن ١عً ٢ا٭بٓاٚ ٤ايصضَٝ ٗٚ ١ٜاز ٜٔايطظم ٚإغتكطاض
اٱّإ.
ايػازؽ  :ايكً ١بٌ اٯ ١ٜايػابك ١آ(١ٜإكٝبٚ ، )2( )١بٌ ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا
َػا:ٌ٥
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2اٯ.156 ١ٜ
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ا٭ :ٍٚططز اـٛف َٔ إل ٜب ١يًجٛاب ايعع ِٝايصًٜ ٟشل إػًٌُ
باٱغذلداع.
ايجاْ :١ٝتٛنٝس اؿاد ١باٱغذلداع.
ايجايج :١ايذلغٝب باٱغذلداع ٕا ؾ َٔ ٘ٝايجٛاب ايعع.ِٝ
ايطابع :١نُا ٜأت ٞاٱغذلداع َٔ إػًٌُ ايكابط ٜٔعً ٢م ٛايعُّٛ
اٱغتػطاقٜ ،ٞأت ٞايجٛاب ايعع.ِٝ
ٖ ٜٔص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتايٚ ،١ٝؾٗٝا ٚد:ٙٛ
ايؿعب ١ايجاْ :١ٝايكً ١ب
( ٟإٔ ايكؿا ٚإطٚ ،)1( )٠ٚؾٗٝا
ا٭ :ٍٚايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي ١ٝآ ٠
َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚزؾع إكٝبٚ ١ا٭ش ٣بإتٝإ ايؿطا٥ض ٚإٓاغو.
ايجاَْ :١ٝا ًٜشل إػًٌُ َٔ اٱبت ٤٬يٝؼ َاْعاّ ٚسطف أزا ِٗ٥ؾعا٥ط
اهلل.
ايجايحَ َٔ :كازٜل اشلسا ١ٜاييت تؿرل إيٗٝا خاُٖ ١ص ٙاٯ ١ٜأزا ٤إػًٌُ
٠
إٓاغو.
ايطابع : ١أزا ٤إٓاغو ؽؿٝـ َٔ ٚقع إكٝبٚ ،١ؾاٖس عً ٢إْكطاع
إػًٌُ يصنط اهلل.
ٚآ ( ٟإٕ ايصٜ ٜٔهتُٚ ،)2( )ٕٛؾٗٝا َػا:ٌ٥
ايجاْ :ٞايكً ١بٌ ٖص ٙاٯ٠ ١ٜ
ا٭ :ٍٚبٝإ ايتُاٜع بٌ املغًٌُ ٚغرلِٖ إش تتٓعٍ ايكًٛات ٚايطٓ١
عً ٢إػًٌُ ٚ َٔ ٖٛٚد ٙٛايذلغٝب بسخ ٍٛاٱغَٚ ،ّ٬كازٜل قٛي٘

ا ص ( .) 3
تعاٍط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
ايجاْ :١ٝايجٓا ٤عً ٢إػٌٌَ ٚأِْٗ ٜ ٫هتُ ٕٛاٯٜات.
()1اٯ.158 ١ٜ
()2اٯ.159 ١ٜ
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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إ َٔ ايبٓٝات ٚاشلس ٣ايص ٟدا ٤ب٘ ايهتاب.
ايجايج :١اٯٜت
ايطابعٚ : ١قا ١ٜإػًٌُ َٔ ايًعٓ ١بٓع ٍٚايكًٛات ٚايطٓ ١اٱشل١ٝ
عً ، ِٗٝ٭ٕ ايًعٓ ١ططز َٔ ضٓ ١اهللٚ ،قس دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ
ْع ٍٚضٓ ١اهلل عً ٢إػًٌُ.
ايجايح :ايكً ١بٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ( ١ٜإ ٫ايص ٜٔتابٛا) (ٚ ،)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتطغٝب أ ٌٖ ايهتاب باٱخباض عٔ ايبؿاضات اييت دا٤ت بٗا
ايهتب ايػُا ١ٜٚغكٛم ْب ٠ٛايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ.
ايجاْ :١ٝبعح ايػهْ ٗ ١ٓٝؿٛؽ إػًٌُ بإٔ َٔ أٌٖ ايهتاب َٔ ٜعٗط
اٯٜات ٚايبؿاضات ٜ ٫ٚهتُٗا.
ايجايج :١ايٓسب إٍ ايتٛبٚ ١بٝإ َٓاؾعٗا ايعع.١ُٝ
ايطابع :١سح ايٓاؽ عً ٢زخ ٍٛاٱغٚ ،ّ٬ايؿٛظ بايٓعِ اييت شنطتٗا ٖصٙ
اٯ َٔ ١ٜايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ْٚع ٍٚضٓ ١اهلل عًٚٚ ،ِٗٝقؿِٗ بأِْٗ
َٗتس.ٕٚ
اـاَؼ :ايتٛبٖ ١ساٜ َٔٚ ،١ٜطٜس إٔ تؿًُ٘ خاُٖ ١ص ٙاٯٚ( ١ٜأٚي٦و ِٖ
٠
إٗتس )ٕٚؾعً ٘ٝبايتٛبٚ ١اٱْاب.١

إعجاس اآلية

بٝا ٕ عع ِٝا٭دط ٚايجٛاب عً ٢ايتًؿغ بٗص ٙايهًُات ٚاظٗاض ايطنا

ٚاـػاض ٠بإكٝب ٗٚ ،١قٝػ ١اؾُع ط أ ُ ْل اَو َو ص ز٫ي ١عً ٢سػٔ اَتجاٍ
إػًٌُ َٚكابًتِٗ إكٝب ١باٱغذلداعٚ ،إ٬ظَ ١بٌ ا٭َط بايؿٚ ٤ٞبٝإ
ثٛاب٘ بًشاظ ف ٤ٞآ ١ٜايجٛاب ٚاؾعاَ ٤تعكب ١يٮَط اٱشل ٞب ا٫غذلداع،
ٚاٱخباض ايػُا ٟٚبإ ايجٛاب َطنب.
ٚظاٖط اٯ ١ٜإ ثٛاب اٱغذلداع ٜٓ ٫شكط بعامل اٯخط ٠بٌ ٜؿٌُ اؿٝا٠
()1اٯ.160 ١ٜ
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ايسْٝا َ َ٘ٓٚا ٖ ٛؾٛضٚ ٟعادٌ بًشاظ َا ٜذلؾض عٔ ايكًٛات َٓ٘ تعاٍ
قاسب اٱغذلداع.
ٜٚتذً ٢اٱعذاظ ٗ اٯ ١ٜبكاْ ٕٛإعطا ٤اهلل عع ٚسٌ ايهجرل بايكًٌٝ

،

ؾاٱْػإ عادع عٔ ضز إكٝب ،١يٲغذلداع يٝؿتض ي٘ أبٛاباّ َٔ ضٓ ١اهلل،
ٚنٓٛظاّ َٔ ؾهً٘ عً ٢ايؿطز ٚاؾُاع َٔ ١إ َٔٚ ،ٌَٓ٪إعذاظ اٯ ١ٜف٤ٞ
نًُات َعسٚزات بايَٓ٬تٗ َٔ ٞايؿهٌ اٱشلٚ ،ٞنٝـ إٔ اهلل عع ٚدٌ َع
٫ثْ ١عُ ١عً ٢إػًٌُ
ايكابطٚ ،ٜٔيٝه ٕٛنٌ ؾطز َٔ أؾطاز ٖص ٙاٯ ١ٜاٍخ
تتؿطع ٚتذلؾض عٓٗا ْعِ نجرل.٠

مص
ك أ لا ي هذ آل آ (أ ا
ع أ افظ ص
ا فظ ي اق آ ال ي هذ آل
( .) 1
أ

) ام د هذ
أ ع
د

اآلية سالح
تػاِٖ اٯ ٗ ١ٜاُاّ اغتكطاض اجملتُع اٱغٚ َٞ٬قُٛز ٙبٛد٘ ايتعسٟ
َٗٚاْت٘ بايػٝـ ،اٍ داْب تأزٜب إػًٌُ ٚإػًُات ٚتعً ُِٗٝنٝؿ١ٝ
َٛادٗ ١احملٔ ٚايؿسا٥س ٚؾٗٝا بؿاض ٠ايجٛاب ايعع ِٝعًٖ ٢ص ٙايهًُات
إعسٚزات.
ٚإكٝب ٗ ١اٯ ٫ ١ٜتٓشكط بأغباب َع ١ٓٝبٌ َككٛز ٠بايصات اجملطز ٠عٔ
ايصات ٚايػرل ،١ٜا٫ختٝاض ١ٜا ٚايكٗط١ٜ
١ٜ
ايعًٌ ٚا٫غباب ايػُاٚ ١ٜٚا٫ضن،١ٝ
ٚا٫عتباضات ا٫ناؾ ١ٝايعا٥س ،٠ؾهٌ

اغذلداع ٜتعكب اٱبتٚ ٤٬إكٝب١

ٜذلتب عً ٘ٝايجٛاب ٚا٭دط.
إٕ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز اٯ ١ٜغ٬ح قا ِ٥بصات٘ ٜٓؿع إػًٌُ َتشسٜٔ
َٚتؿطقٌ ،نُا أْ٘ هتُع َع ايططؾٌ اٯخط ٗ ٜٔبٓا ٤فتُع إغ َٞ٬خاٍ
َٔ ايوزٚضات ٚاٯ ّ٫اييت تساِٖ ايٓؿٛؽ عٓس إكٝب ٫ٚ ١تػازضٖا إ ٫بعس
()1غٛض ٠ايبكط ، 237 ٠غٛض ٠ايتٛب ، 999 ١غٛض ٠اؿر  ، 40غٛض ٠إ.9 َٕٛٓ٪
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إٔ تذلى ْسب ١غٛزاٚ ،٤آثاضأَّ اؾعع ٚايٝأؽ يٝه ٕٛاٱغذلداع ٚاقَٗٓ ١ٝا،
ٚهٗع عًٗٝا.

هفهىم اآلية
َا تتهُٓ٘ اٯ َٔ ١ٜايبؿاضٚ ٠ايٛعس ايهط ِٜهعٌ ايكدل ًَه ١ضاغدٗ ١

ايٓؿؼٚ ،هعٌ ايًذ ٤ٛاٍ اٱغذلداع عاَاّ َٚػتسّاّ ،ؾاٱْػإ عٓس إكٝب١
ٜكاب بايصٖٜٓٚ ٍٛكطع ايٗٝا ٜٓٚؿػٌ بتكٛض اٖٛاشلا إؿادٚ ١٦قس ٜػؿٌ عٔ
اٱغذلداع ؾتأتٖ ٞص ٙاٯ ١ٜيًذلغٝب باٱغذلداع ٚاؿح عًٚ ٘ٝاغتجُاض
ساٍ إكٝب ١ٱنتٓاظ ايكاؿات.
ٚتبٌ اٯ ١ٜعع ِٝاتكاٍ ؾهً٘ ٚاسػاْ٘ تعاٍ عً ٢إٚ ٌَٓ٪اْ٘ ٜٓ ٫كطع
ست ٗ ٢ساٍ ايؿسٚ ٠إكٝب ١بٌ بايعهؼ قس ته ٕٛإكٝبَٓ ١اغب ١يًتٛب١
ٚإػؿط.٠
ٚتبٌ اٯ ١ٜقاْْٛاّ زاُ٥اّ  ٖٛٚعسّ إْكطاع ايؿهٌ اٱشل ٞعٔ إػًٌُ،
ٚأْ٘ ٜأت ٗ ِٗٝنٌ ا٭َٛاٍ ،قاٍ تعاٍ

ط

َو َّند َو َو َو ُّج َو َو

ٚدا٤ت اٯ  ١ٜبكٝػ ١اؾًُ ١اـدلَ ١ٜع إضاز ٠عُ ّٛإػًٌُ

َوق

ص(، )1

ٚإػًُات

يذلغٝبِٗ باٱغذلداعٚ ،اٱؾاض ٠إٍ تعًٝل ٗ ٖص ٙايطٓ ١اـاق ١عً٢
اٱغذلداع ٚايتٓب ٘ٝعًٖ ،٘ٝا ٜسٍ عً ٢إٔ ايكًٛات ٚايطٓ ١إصنٛضٗ ٠
اٯ ١ٜإِا ٖ ٞتؿهٌ إناٗ ٜطز يًُػًٌُ غكٛم اٱغذلداع ٖٞٚ ،نٓع
َسر ض شلِ ٚزلاُ ٤طط عً ِٗٝبؿأبٝب ايطٓ ١أٚإ إكٝب ،١ؾتبعح ايػه١ٓٝ
ٗ ْؿٛغِٗ .
ٚتبٌ اٯ ١ٜإٔ ا٭َٛض نًٗا بٝس اهلل ٚأْ٘ تعاٍ ٜتػؿ ٢إػًٌُ ب ضٓت٘
ٜٚكطبِٗ إٍ ايعبازات ٜٝٚػط شلِ أزاٖ٤ا ٗ غاع١ايؿسٚ ٠اؿعٕٖ ،ا هعًِٗ
()1غٛض ٠ايهش.3 ٢
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ٜٓذصب ٕٛإيٗٝا ٜٚسضنَٓ ٕٛاؾعٗا ٚوطق ٕٛعً ٢ايتُػو بٗا ٚإٛاظب١

َّللا َو ِهَّلِل ًالع ص(،)1
عًٗٝا َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط َو ْل َو صِهَّلِل ُ ِهَّلِل َو ْل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
ٚتسع ٛاٯ ١ٜنٌ َػًِ َٚػًُ ١يٝهْٛا غبب ْؿع يًُػًٌُ ْٝعاّ ،بإٔ
ٜبازضا إٍ اٱغذلداع عٓس إكٝب ١ؾتٓعٍ ايطٓ ١عً ّ ٘ٝا ٚعً ٢إػًٌُ
ْٝعاّ ٜٚه ٗ ٕٛاٱغذلداع غع ٞيتشك ٌٝإٓاؾع ايعع ١ُٝاييت دا٤ت بٗا
ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾ ٘ٝتٛنٝس يٲط٬م ايعَاْٚ ٞيٓ ٌٝإػًٌُ ايجٛاب ٚا٭دط،
ٚأْ٘ ٜ ٫تٛقـ عِٓٗ غاع ١إكٝب ٗٚ ١اؿا٫ت ايطاض ١٥اييت تساُِٖٗ ٭ْٗا
تؿػًِٗ عٔ شنط اهلل .
ؾإػًُٜ ٕٛأت ٕٛبايصنط إٓاغب ساٍ إكٝب ١بإٔ ٜعيٓٛا ايتػً ِٝبأِْٗ
عبٝس ًَٚو هلل عع ٚدٌ ٚإٔ نٌ َا عٓسِٖ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٜٚكط ٕٚبايعذع
عٔ ضز ايكهاٚ ٤ايكسضٜٚ ،عذلؾ ٕٛبأِْٗ ٫بس ٚإٔ ٜطدع ٛا إيٚ ٘ٝإٔ ّٜٛ

َو ْل آ َو َو ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ْلا َو ْل ِهَّلِلم آل
ِّل ِهَّلِل َوذ ِهَّلِل ي ْلاقُ ْل َو َو ْلا َو َو َو
َّن
صيَو َو َو آ َو
از َوك
َو أَو َوق َوم ا َّن
ض َّن ِهَّلِلء َو ِهَّلِل َو
ا ِهَّلِلء َو ا َّن
ْلا َو ؤْل َو

ايكٝاَ ١سل  ،قاٍ تعاٍط َو اَو ِهَّلِلك َّن ْلا ِهَّلِل َّن
َو ْل ِهَّلِلك َو ِهَّلِل َو ا َّنل ِهَّلِل ِّل َو َو آ َو ْلا َو َو َو َو ُ
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َو َو ِهَّلِلي ا ِّل َوق ِهَّلِل
ا ِهَّلِل ِهَّلِل َو ا َّن
َو ْل َو ا َّن
ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ِهَّلِلي
ِهَّلِل َوع ْل ِهَّلِلد ِهَّلِله ْلم ِهَّلِل َوذ َو َوه ُد َو ا َّن
ص َودقُ َو أ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو ُه ْلم ْلا ُ َّن قُ َو ص (.)2
اَّن ِهَّلِلذ َو َو

ِهَّلِل ِهَّلِل َو ْلا َو يَو ِهَّلِل َوك ِهَّلِل
ا ِهَّلِلك َو
َو ْلا َو َو
َو َو ْلا ُ ُ َو
ا أ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو
ْلا َو ؤْل ِهَّلِل

 ٗٚاٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ ٌْٝ :ٍٚإػًٌُ ايجٛاب ٚا٭دط عً ٢إكٝبٚ ،١إٕ ناْت قؼٜط.٠
ايجاْ :١ٝبٝإ تعسز َكازٜل ضٓ ١اهلل عً ٢إػًٌُ.
ضغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱغٕ ّ٬ا ؾ َٔ ٘ٝإٓاؾع ايععٚ ١ُٝأغباب
ايجايج :١ت
ايك٬ح.
ايطابع :١ططز ايٝأؽ ٚايكٓٛط عٔ إػًٌُ.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ .103
()2اٯ.177 ١ٜ
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اـاَػ :١ايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ْٚعتِٗ بأِْٗ إٗتس ٕٚيتعاٖسِٖ يٲغذلداع
عٓس إكٝب.١

اآلية لطف
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ أ ١ُ٥يًٗساٚ ١ٜايطؾازٚ ،قازَٝ ٗ ٠ازٜٔ

اؾٗاز ،ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜٱعاْتِٗ عً ٢تعاٖس ٚظا٥ـ اٱَاَٚ ١ايععاَ١

ساٍ ايؿسٚ ٠إكٝب َٔ ٖٛٚ ،١عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ط ُك ْلل ُ ْلم َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل
اص( ،)1٭ٕ ٖص ٙايٛظا٥ـ ساد ١شلِ ٚيًٓاؽ ْٝعاّ  َٔ ٖٞٚأغطاض
اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
خطٚدِٗ ايص ٟتصنط ٙاٯ ١ٜأع.ٙ٬
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜعاسِ ا٭ٌَ ٚايطدا ٤اؿعٕ ايصٜ ٟأتٞ
ٜب إٍ ْؿٛؽ ايهاؾط ٜٔبػبب َا
يًُػًٌُّٓٚ ،ع ايؿُاتٚ ١ايؿطح َٔ ايسب
ٜأت َٔ ٞإكٝب ١يًُػًٌُ ،ؾاٱغذلداع َعاؾاٚ ٠غ َٔ ١َ٬إكٝب ١ساٍ
بًػٗا أَ َٔ ١ا٭َِ.
ٚقٛعٗاٚ ،تًو ْعَُٚ ١طتب ١مل ت
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜتؿهٌ عً ٢ايعباز بتكطٜبِٗ إٍ ايطاعٚ ١إْؿطاز إػًِٜٔ
بٛغ ١ًٝاٱغذلداع اييت َٖ ٞطتب ٗ ١اشلساٚ ،١ٜؾاٖس عً ٢إسطاظ إػًٌُ
ايػبل ٗ ايك٬ح ٚطاع ١اهللٚ ،عسّ َػازضَ ٠كازٜكٗا ٗ غاع ١ايؿس٠
ٚا٭ش.٣
ناٌَ َتعسز٠
ٚتذلؾض عٔ اٱتٝإ باٱغذلداع ٚأؾطاز ٖص ٙاٯ ١ٜايهطّّ ١
َٔ ايًطـ اٱشلٚ ٞاييت ػًب إكًشٚ ١تسؾع إؿػسٚ ٠تهَٓ ٕٛاغب ١يٌٓٝ
إػًٌُ ٚإػًُات ايجٛاب ٚ ٖٞٚ ،اق َٔ ١ٝايٓاض  ّٚ ٟايكٝأََ ٚ ،١
ف َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو الَو ُه ْلم َو ْل َوز ُل َو ص(.)2
عَُٛات قٛي٘ تعاٍط َويَو َو ْل ٌر

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
()2غٛض ٠ايبكط.38 ٠
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ط278ص
يكس زؾع إػًُ ٕٛاؿعٕ ٗ ايسْٝا باٱغذلداع ضدا ٤قطف ايعصاب
عِٓٗ  ّٜٛايكٝاَ ١باٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهللٚ ،ايبؿاضات ايٛاضزٖ ٗ ٠ص ٙاٯ١ٜ
ايهطّٚ ١اييت تتعسَٛ ٗ ٣نٛعٗا ٚظَاْٗا اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،تبعح ايػطٚض
ٚايػبطْ ٗ ١ؿٛغِٗ.

إفاضات اآلية

نٌ آ َٔ ١ٜايكطإٓ ٖ ٞدصب ٠إٍ َكاَات ايكطب َٔ سهط ٠ايكسؽ،
 ٚايػٝاس ٗ ١عامل إًهٛتٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتُٓٚ ١ٝتعاٖس ًَه ١ايكدل
عٓس إػًٌُ ٚايًٛش َكاّ ايطبٛب َٔ ١ٝايب ٤٬ايص ٟتتكـ ب٘ ايسْٝاٗٚ ،
اٱ غذلداع إظٗاض يعذع ايكدل عٔ َٛادٗ ١ؼسٜات ٚؾطٚض ايسْٝاٚ ،ؾ٤ٛ
إٍ اهلل عع ٚدٌ يًٓذاٚ ٠ايػ ٖٛٚ ١َ٬غا ١ٜايعًِ اٱْػاْٞ

بإٔ ٜتساضى

ايهعـ ٚايعذع بايؿعع ٚاٱغذلداع ٚاٱغتذاض ٠باهلل عع ٚدٌ ٚاٱقطاض
طًل ٠ي٘ .
بايعبٛز ١ٜامل
 ٚاٱغذلداع َٓاغب ١ٱنتػاب ايعًٚ ،ّٛأْٛاض إعطؾٚ ١تٓع َٔ ٙايهسٚضات
ٚزبٝب ايؿطى اـؿٚ ،ٞتسٍ اٯ ١ٜعً ٢تٓع ٙاهلل

تعاٍ عٔ ايعًِٚ ،أْ٘

غبشاْ٘ ٜعطَ ٞع إكٝبٚ ١اٱبت ٤٬اـرل ايهجرل

ٚ ،بٗص ٙاٯ ١ٜإختل

إػًُ ٕٛبٓعُ ١عع َٔ ١ُٝبٌ ايٓاؽ ،ؾشإا تأت ٞإكٝبٜ ١ػتشهط إػًِ
ايٓعِ ايهجرلٚ ٠اٍَ٫تٓاٖ ١ٝاييت تكاسب اٱغذلداعٚ ،تذلؾض عٓ٘ٚ ،اييت
شنطتٗا ٖص ٙاٯ ١ٜؾتُتٮ ْؿػ٘ بايطنا ٚايػبط ١بؿهٌ اهلل ٜٓٚكطع أثط إكٝب١
ْٚع ٍٚآثاضٖا ايػًب. ١ٝ
 ٖٞٚ ،٠تٛيٝسٚ ١ٜإْؿطاض،١ٜ
ٚيهٔ َٓاؾع ٖص ٙاٯ ١ٜايهطَّ ١تكًَٚ ١تعاقب
 َٔٚإؾانات اٯ ١ٜبٝإ عع ِٝقسض ٠اهلل ٚأْ٘ غبشاْ٘ مل ىًل ايٓاؽ
ٜٚذلنِٗ ٚؾأِْٗ بٌ ٜتعاٖسِٖ َهاٌَ ايًطـٚ ،أغباب ايػبطٚ ١ايػعاز،٠
 ٖٞٚزعَ ٠ٛتذسز ٠يٲغٚ ، ّ٬تطغٝب يًٓاؽ بسخٛي٘ ٚايؿٛظ بايكًٛات
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ٚايطٓ َٔ ١اهللَ ٌْٝٚ ،طتب ١إٗتس َٔ ٖٞٚ ،ٜٔعَُٛات قٛي٘ تعاٍط َو ِهَّلِل ْل
ص َوه ص(.)1
َو ُع ُّجد ل ْلِهَّلِلع َو َو َّن ِهَّلِل
َّللا الَو ُ ْل ُ

الصلة بني أول وآخز اآلية

بغِ اٱؾاض ٠يًذُع ٚإطاز إػًُٜٚ ،ٕٛتهُٔ إسح
إبتسأت اٯ ١ٜإ
ٚايجٓا ٤عً ،ّ ٘ٝبًشاظ خاُ ١اٯ ١ٜقبٌ ايػابك ١اييت ٚقؿتِٗ بايكابطٗ ٜٔ
َٛادٗ ١إكا٥ب ٚايؿسا٥س ،يتذتُع خاُ ١اٯ ١ٜايػابكٚ ١بساٖ ١ٜص ٙاٯٗ ١ٜ
َسح إػًٌُٜٚ ،هٖ ٕٛصا إسح َٛاغا ٠إناؾ ١ٝشلِ ؾُٝا ٬ٜقَٔ ْ٘ٛ
إكا٥ب .
ٚإبتسأت اٯ ١ٜايػابك ١باٱغِ إٛقٍٛ

(ايصٖٚ ،) ٜٔص ٙاٯ ١ٜبإغِ

اٱؾاض(٠أٚي٦و) ٜٚتشس إٛنٛع ؾ ّ ٘ٝا َع ايتبا ٗ ٜٔاحملُْٛٚ ٍٛع إسح
ٚايجٓا ،٤ؾذا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١يٲخباض بًػ ١ايؿطى ٚاٱغتكباٍ عٔ سسٚخ
إكٝبٚ ،١سح إػًٌُ عً ٢اٱغذلداع غاع ١إكٝبٚ ،١دا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
يبٝإ ايجٛاب ايعع ِٝعً ٢اٱغذلداع ٚايًذ ٤ٛإ

ٍ شنط اهلل عٓس ايؿس٠

ٚإكٝب. ١
ٚإبتسأت اٯ ١ٜبايكًٛات ٚؾأبٝب ايطٓ ٗٚ ،١قٝػ ١اؾُع ؾٗٝا بًشاظ
إتعًل ٚد: ٙٛ
تأت ٞقٚ ٠٬اسس.٠
إكٝب ٙ
٠
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜإم٬يٚ ١ٝنٌ َػًِ ٜػذلدع عٓس
ايجاْ :ٞتأت ٞايكًٛات إتعسز ٠يًُػًِ ايٛاسس.
ايجايح :تتػؿ ٢ايكًٛات إتعسز  ٠إػًِ ايٛاسسٚ ،اؾُاعٚ ١ايؿطقَٔ ١
إػًٌُ ٗ إٓ ٚاسس َٔ غرل تعاضض بٗٓٝا.

()1غٛض ٠إبطاٖ.34 ِٝ
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ٚايكشٝض ٖ ٛايجايحٚ ،اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛايٛاغع ايهطٚ ، ِٜتكسٜط اؾُع
اٯٜتٌ بًشاظ قٝػ ١إؿطز ٖ : ٛايص ٟإشا أقابت٘ َكٝب ١قاٍ إْا هلل ٚإْا إي٘ٝ
ضادع ٕٛشاى عً ٘ٝقًٛات َٔ ضب٘.
ٚتبعح قٝػ ١اؾُع ٗ ايكًٛات ايػبطٚ ١ايػعازْ ٗ ٠ؿٛؽ إػًٌُ،
ٚاؿطم عً ٢إغتشهاض اٱغذلداع عٓس إكٝب ،١ؾايٓطل ب٘ غبب يٓعٍٚ
ْا َٔ ٤اهلل عًٚ ،ِٗٝايؿٗاز ٠بإّاِْٗ ٚقدلِٖٚ ،عسّ دععِٗ عٓس
اٍخ
إكٝبٚ ،١بعس ايلٍٚات دا٤ت ايطٓ ١يته ٗ ٕٛط ٍٛايكًٛات ؾاٖساّ
عً ٢عع ِٝايؿهٌ اٱ شل ٞعً ٢إػًٌُ ٗ ساٍ إكٝبٚ ،١زي ّ٬ٝعً ٢ضأؾ١
اهلل بِٗ ٗ ايسْٝاَ ٖٛٚ ،كسَٚ ١بطٖإ عً ٢ضٓت٘ تعاٍ عً ٗ ِٗٝاٯخط٠
ف َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو الَو ُه ْلم َو ْل َوز ُل َو ص (. )1
سٝحطالَو َو ْل ٌر
ٚأختتُت اٯ ١ٜبصات إغِ اٱؾاض ٠ايص ٟدا ٗ ٤بساٜتٗا ْٚعت إػًٌُ
ايكابط ٜٔبأِْٗ َٗتسٚ ،ٕٚؾ ٘ٝغا ١ٜاٱنطاّٚ ،ز٫ي ١عً ٢أًٖٝتِٗ يٌٓٝ

اص( َٔٚ ،)2إخطادِٗ ٖصا تًك ِٗٓٝاٱغذلداع
َطتب١ط َو ْل َو أ ُ َّن ٍة أ ُ ْل ِهَّلِل َو ْل اِهَّلِل َّنل ِهَّلِل
اٱغذلداع بكٝػ ١ا٭َط ٚاؾع ٠ٛإٍ تعاٖس ٗ نٌ َكٝبٟٚ ،١تً ٛإػًُٕٛ
ٚات
ٖص ٙاٯ ٗ ١ٜايكٚ ٠٬ساٍ ايطخا ٤ؾٌٗ ته ٕٛتٚ٬تٗا غبباّ يٓع ٍٚايكٌ
ٚايطٓ ،١أّ أْٗا َكٝس ٠بأَط:ٜٔ
ا٭ٚ :ٍٚقٛع إكٝب.١
ايجاْ :ٞاٱتٝإ باٱغذلداع بككس اٱَتجاٍ بٓطك٘ عٓس إكٝب ،١اؾٛاب َٔ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚت ٠ٚ٬ايكطإٓ سػٓٚ ١باب يٓ ٌٝايجٛاب ٗٚ ،نٌ سطف عؿط
سػٓات.
()1غٛض ٠ايبكط.262 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ايجاْ : ٞيتٖ ٠ٚ٬ص ٙاٯ ١ٜأدط ٚثٛاب خام

 ،٭ْٗا تصنرل بًعّٚ

اٱغذلداع عٓس إكٝبٚ ،١إغتشهاض ٕٓاؾع٘.
ايجايح :اٯَٓ ١ٜاغب ١يًتٛد٘ إٍ اهلل عع ٚدٌ بايؿهط ٚايجٓا ٤عًْ ٢عُ١
اٱغذلداعٚ ،إزضاى أْٗا ٚاق َٔ ١ٝآثاض ٚأنطاض إكٝب.١

التفسري الذاتي
ٚضز يؿغ (قًٛات ) ٔؼ َطات ٗ ايكطإٓ أضبعَٗٓ ١ا ٗ قًٛات
ايطغٚ ٍٛإَٛٚ ٌَٓ٪ا نع ايعبازٚٚ ،٠اسس ٗ ٠ايجٓا ٤عً ٢إ ٌَٓ٪بكٛي٘

تعاٍط َو اَّن ِهَّلِلذ َو ُه ْلم َو َو
ص َو َو ِهَّلِل ِهَّلِل ْلم ُ َو ِهَّلِل ُظ َو ص(.)1
َو
ٚيٝؼ ؾٗٝا قًٛات َٔ اهلل عع ٚدٌ إٖ ٗ ٫ص ٙاٯ ١ٜايهطّٖ ١ا ٜسٍ عً٢
َٛنٛعٝتٗاٚ ،أُٖٝتٗاٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًتكٝس َهاَٗٓٝا ايكسغٚ ،١ٝاٱْتؿاع َٓٗا
ؾٗ ٞنٓع َٔ نٓٛظ ايعطف ،دعً٘ اهلل عع ٚدٌ َتسيٝاّ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ٫
طٝع قطـ مثاض ٙإ ٫إػًٌُ يصا دا٤ت ٖص ٙاٯٜات بٛقؿِٗ بايكابطٜٔ
ٜػت
ٚإٗتس.ٜٔ

ٚإشا دا ٤قٛي٘ تعاٍط ِهَّلِل َّن َو ْل َو َو َّن ِهَّلِل
َّللا َوق ِهَّلِل

ٌر ِهَّلِل ْل ْلا ُ ْل اِهَّلِل لِهَّلِل َو ص ( ،)2يبٝإ ْعٍٚ

ايطٓ ١عٓس اٱغذلداع ايصٜ ٟكاسب إكٝبٚ ،١دا٤ت خاُ ١غٛض ٠ايبكط٠
ف َو َّنل َو ْل فِهَّلِل ْل اَو َول َو ْل َو ْل َول ص(ٚ ،)3دا٤ت
بػ٪اٍ ايطٓ ١بكٛي٘ تعاٍ ط َو ْل ُ
ٖص ٙاٯ ١ٜٱغتذاب ١زعا ٤إػًٌُ غكٛم ظَإ إكٝبٜٚ ١سٍ
()1غٛض ٠إ.9 ٌَٓ٪
()2غٛض ٠ا٭عطاف .56
()3غٛض ٠ايبكط.286 ٠

قٛي٘
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ا ِهَّلِل َو ص ( ،)1عً ٢إٔ
ض ُ َّن ِهَّلِل
تعاٍ ط َو َو ْل الَو َو ْل
َّللا َو َو ْل ُك ْلم َو َو ْل َو ُ ُ اَو ُكل ُ ْلم ِهَّلِل ْل ْلا َو ِهَّلِل
اٱغذلداع ْٚع ٍٚايطٓ ١بػبب٘ ٚاق َٔ ١ٝاـػاض َٔٚ ،٠تهٝٝع ايعبازات
ٚاؾعع ٚايٝأؽ ٚايكٓٛطٚ ،قس أضاز اهلل عع إػًٌُ بكتاٍ ايهؿاضٚ ،دا٤ت
ايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ،
ٖص ٙاٯ ١ٜبعسّ دٛاظ تػُ ١ٝايؿٗسا ٤با٭َٛات ٚ ،ب
ٚسجِٗ عً ٢اٱغذلداع ٕٓع ايتجبٝط ٚايكعٛز عٔ اؾٗاز عٓس سكٚ ٍٛنجط٠
ايكتٌ بٌ إ. ٌَٓ٪
ٚسُٓٝا خؼض إػًِ ٕٚبهعٚ ١غبعٌ ؾٗٝساّ ٗ َعطن ١أسس ظٔ ايهؿاض
إٔ ٖص ٙاـػاض ٠تجين إػًٌُ عٔ ايكتاٍ ،أ ٚت٪ز ٟإٍ نعـ أٚاقط
ا٭خ ٠ٛب ٚ ،ِٗٓٝآر ٣ضغ ٍٛاهلل مٍ اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بٌ إٗا دطٜٔ
ٚا٭ْكاضٚ ،دعٌ يهٌ أْكاض ٟأخاّ َٔ إٗادطٖٚ ،ٜٔص ٙاٯٜات َٔ

عَُٛات ط َو ْل َو صِهَّلِل ُ

َّللا َو ِهَّلِل ًالع َو الَو َو َوف َّن قُ
ِهَّلِل َو ْل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل

ص(ْٚ ،)2عت إػًٌُ

بإٗتس ٜٔزع ٠ٛيًٓاؽ يٲقتسا ٤بِٗ ٚإتباعِٗ ٚقاناتِٗ بايسخٗ ٍٛ
اٱغٚ ّ٬ايتكسٜل بإعذعات اييت دا ٤بٗا ائب ٞقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘

ٚغًِ قاٍ تعاٍط َّن ِهَّلِل ُع

هن غايات اآلية

اؤَوا ُ ُك ْلم أَو ْل ًال َو ُه ْلم ُ ْل َو ُد َو ص.
َو ْل الَو َو ْل

ٗ اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚبٝإ تؿه ٌٝإػًٌُ عً ٢ا٭َِ ا٭خطٚ َٔ ٣د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱغذلداع ْعُٚ ١خرل قض.
ايجاْ :ٞا٭َط باٱغذلداع يطـ ٚضٓ.١
ايجايح :إختكام إػًٌُ باٱغذلداع.

()1غٛض ٠ايبكط.64 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .103
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ايطابع :اٱغذلداع ٚاق َٔ ١ٝأَطاض ايٓؿؼ اؾػُاْٚ ،١ٝايٛقا ٚ ١ٜع٬ز
َٓٗا عًِ قا ِ٥بصات٘ ٚخاٍ َٔ اٯثاض اؾاْب ١ٝيًسٚا ، ٤ؾُٔ اٯٜات إدتُاع
قٓؿ ٞايٛقاٚ ١ٜايع٬ز ٗ اٱغذلداع .
ٜ ٌٖٚه ٕٛاٱغذلداع ٚاق َٔ ١ٝػسز إكٝب ،١اؾٛاب ْعِ ٭ْ٘ ْٛع زعا٤
ٚتػً ِٝ٭َط اهلل عع ٚدٌ باٱناؾ ١إٍ َعاْ ٞق ٛإكٝبٖ ٗ ١ص ٙاٯ١ٜ
ٚاييت تتذً ٢بٓع ٍٚايكًٛات ٚايطٓ َٔ ١عٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :١ٝتطغٝب ايٓاؽ ٗ زخ ٍٛاٱغٕٚ ،ّ٬ا ؾ َٔ ٘ٝايؿٝض ٚايػ١َ٬
َٔ ا٭زضإ ٚايهسٚضات.
عس ٟعً ٢إػًٌُ.
ايجايج :١ظدط ايهؿاض عٔ ايت
ايطابع : ١اٱغتبؿاض بؿهٌ اهلل عع ٚدٌ غاع ١إكٝبٚ ،١ؾ ٘ٝزؾع
٭نطاضٖآَ ٖٛٚ ،اغب ١يًتسبط بأغباب ايٓذاَٗٓ ٠اٚ ،اٱسذلاظ ايعًَُٔ ٞ
آثاضٖا.
اـاَػ :١ايجٓا ٤عً ٢إػًٌُ ٚٚقؿِٗ بأِْٗ َٗتس.ٕٚ
ايػازغ :١سح إػًٌُ عً ٢تعاٖس اٱغذلداع عٓس إكٝبٜٓ ٫ٚ ،١شكط
اٱتٝإ بٗا بكاسب إكٝب ١بٌ ٜؿٌُ غرل َٔ ٙإػًٌُ َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات
قٛي٘ تعاٍط ِهَّلِل َّنل َو ْلا ُ ْلإ ِهَّلِل ُل َو ِهَّلِل ْل َو ٌرص( ،)1نُا إٔ إتٝإ ايػرل باٱغذلداع تصنرل
يكاسب إكٝب ١ب٘ ٚباٍ ٍد ٤ٛإي ،٘ٝؾٗ َٔ ٛعَُٛات ا٭َط ٚبإعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط.

التفسري

حبج اجتواعي

()1غٛض ٠اؿذطات .10
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قٛي٘ تعاٍ ط أ ُ ْل اَو َو ص اؾاض ٠اٍ ايص ٜٔاغذلدعٛا ٚشنطٚا اهلل عٓس ايٓهب١

ٚايبٚٚ ٤٬ضٚز ط اَّن ِهَّلِلذ َو ص  ٚط أ ُ ْل اَو َو ص ٗ اٯٜتٌ بكٝػ ١اؾُع َع ٚسس٠
إٛنٛع ٜسٍ عً ٢ا٫ط٬م ايعَاْٚ ٞإهاْ ٞيٰٜٚ ١ٜؿٌُ اٜهاّ ْاع١
ايٓػاٚ ٤يٝؼ سكطاّ عً ٢ايطداٍ يكاعس ٠اٱؾذلاى أ ٟاؾذلاى إطأَ ٠ع
ايطدٌ ٗ ا٭سهاّ اَ ٫ا خطز بايسي.ٌٝ

ص ِهَّلِل ِهَّلِل َو ص ،ا ٚايهُرل ٗ
ٚتصنرل اغِ اٱؾاض ٠اْ ٚع إصنط ايػامل ط ا َّن
ص َو َو ٌر ص يًتػًٝب أ ٟيتػًٝب قكس ايطدٌ عً ٢إطأ٠
قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو
ٚيٝؼ يٲختكام ٚاؿكط ْ ،عِ قس ته ٕٛسك ١ايطدٌ َٔ اـطاب انجط
َٔ سك ١إطأ ٠٭ُٖٚ ١ٝاعتباض قدلٚ ٙؼًُ٘ ٗ َٝاز ٜٔايكتاٍ َٛٚاقً١
ايسؾاع عٔ اٱغٚ ،ّ٬يهٔ يكدل إطأَٛ ٠نٛعٚ ١ٝاعتباض ست ٗ ٢اؾٗاز
عح ا٭ظٚاز ٚاٱبٓا ٤عً ٢اؾٗاز ٚايصب عٔ اٱغ ٫ٚ ّ٬اقٌ َٔ اظٗاض
اَ ٤ػٚ٪ي ١ٝايبٝت عٓس ايػٝاب ،نُا اْٗا ؼتاز ايكدل
ايكسض ٠عً ٢ؼٌُ اعب
ٗ َٝاز ٜٔعٌُ َػتكً ١بٗا.
ٚاٯ ١ٜايهطّ ٫ ١تسٍ ٗ َؿَٗٗٛا عً ٢ايتعاضض بٌ اٱغذلداع ٚايبها٤
عً ٢إٝت ٜ َٔٚكتٌ ٗ غب ٌٝاهلل بسيَ ٌٝا ٚضز عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ زلع ْػا ٤ا٭ْكاض ٜبهٌ قت ٖٔ٬ح  ٜٔعٛزت٘ َٔ أسس ؾكاٍ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ " :يٝؼ يًشُعٜ َٔ ٠به ، "٘ٝؾشُٓٝا زلعت ايٓػا٤
شيو اخصٕ ٜٓسبٔ ٓعٚ ،٠قاٍ إكطٜع َٔ ٖٛٚ ٟضداٍ ايكطٕ ايجأَ
اشلذط ٫ٚ :ٟظاٍ ْػا ٤إس ١ٜٓاٍ اٯٕ ٜبسإٔ بٓسب ٓع ٠عٓس َٛت قطٜب
شلٔ.
ظّ َعٜس اسذلاظ ٚؾ ٤ٛاٍ ايكدل ا٭َط
َٚا ٜكاٍ بإ إطأ ٠انجط عاطؿٜ ١ػتٌ
ايصٜ ٫ ٟتشكٌ ا ٫بسضد ١ظا٥س َٔ ٠اٱّإ ٚايطنا َا نتب اهلل ٚايػعٞ
ٗ زضٚب َطنات٘ تعاٍ ،يصا ؾإ إطأ ٠كاطبَٚ ١ككٛز ٠بٗص ٙاٯٚ ١ٜعً٢
ايٓػا ٤إ ًٜتؿً اٍ تٛظٝؿٗا  ٚتؿػرلٖا ٚتأًٜٗٚا ٗ سٝاتٗٔ اي ٫ٚ ،١َٝٛٝبأؽ
اب ٚاعساز زضاغات تتعًل بكدل إطأَٛٚ ٠نٛعٝت٘ ٗ اْتكاض
بتأيٝـ نت
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ا٫غٚ ّ٬ؾشص اشلُِ َٛٚاقً ١ايكُٛز،

َع تطْ ١يبعض إَٓ٪ات

ايكابطات اٍبسأ بايعٖطا ٤عًٗٝا ايػ ّ٬اييت زلاٖا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ (أّ أبٗٝا) ٕا ؼًُت َٔ اعبا ٤دػاّ َٚػٚ٪يٝات ضغايٗ ١ٝ
اٜاّ ايبعج ١ايٓبٚ ١ٜٛباَٗات إػًٌُ.

ص َو َو
قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو

ٌر ِهَّلِل ْل َو ِّل ِهَّلِل ْلم ص

تهطٚ ِٜتؿطٜـ ٚثٓاٚٚ ٤عس بايتدؿٝـ ْٚع ٍٚايطَٓٚ ١ا تعَٓٔ ٘ٝ
إكازٜل ايهطّٚ ١ايًطـ ٚاٱْعطاف اٱشل ٞبايؿهٌ ٚايعؿ ٛعً ٢إٌَٓ٪
فتُعٌ َٚتؿطقٌ َ َٔٚسي٫ٛت قٝػ ١اؾُع اضاز ٠عُ ّٛايطٓ ،١نُا إ

ص َو َو
اؾُع ٗ ط َو

ٌر ص ٜسٍ عً ٢تٛايٗٝا ٚتعاقبٗا ٚنجطتٗا ،ؾاؾُع نعطا٤

َٓ٘ تعاٍ وٌُ عً ٢ا٭عِ ٚا٭نجط ا ٫إ ٜسٍ زي ٌٝعً ٢ايتكٝٝس.
 ٌٖٚتؿٌُ ايكًٛات ا٫بٓاٚ ٤ا٭سؿاز ٭ٚي٦و ايص ٜٔاغذلدعٛا ٚقاي ٛاْا
هلل ٚاْا اي ٘ٝضادع ٕٛايعاٖط إ ايكً ٛات تتعًل بِٗ ز ٕٚابٓا ِٗ٥ا ٫إ
ٜطسِ ا٫بٓا ٤بػبب تكٚ ٣ٛقدل اٯبا ٤نُا ٗ ساٍ ايٝت ٗ ٌُٝغٛض٠
ايهٗـٚ ،قٝس ط ِهَّلِل ْل َو ِّل ِهَّلِل ْلم ص قس ٜؿٝس إ ايكًٛات َباؾط َٔ ٠عٓس اهلل
تعاٍ ٚيٝؼ بٛاغط ١إ٥٬ه ٖٛٚ ١ؾهٌ اناٗ(ٚقاٍ ايطدلغ" :ٞبطنات َٔ

ضبِٗ" عٔ ابٔ عباؽ ) (ٚ )1يهٔ ْػبت٘ يًك ٌٝتٓهرل ٚتهعٝـ يًشسٜح ،ؾاَا
إ ٜه ٕٛعٔ ابٔ عباؽ آٜ ٚػب اٍ ايك ٌٝا ٫إ ٜككس اَطاّ آخط نايطعٔ
ّ٫
بايػٓسٚ ،ايدلنات َٔ َكازٜل ايكًٛات اييت تعتدل اعِ َٛنٛعاّ ٚقُ، ٛ
ٚايكًٛات َٔ اهلل إسح ٚايجٓاٚ ٤ايطناٚ ،يعٌ ؾٗٝا غبباّ يًُػؿط.٠
َ َٔٚعإ ٟايكًٛات ٗ إكاّ ايؿهط َٔ اهلل عع ٚدٌ يًص٬ٜ ٜٔقٕٛ
ٚقع إكٝب ١ايصٜٓ ٟعٍ زؾعٚ ١اسس ٠باٱغذلداع ٚنأْ٘ ٚاق ١ٝسانطٚ ،٠أَإ
َٔ ٖ ٍٛايكسّٚٚ ٠طأ ٠ايؿادعٚ ، ١ؾ ٘ٝاـرل ٚايٓؿع.
َ َٔٚعاْٚ ٞتؿػرل ايكًٛات ٚايطٓ ٗ ١إكاّ( ،ق ٍٛضغ ٍٛاهلل قً٢
( )1فُع ايبٝإ .238/1
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اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  َٔ :إ غذلدع عٓس إكٝب ١ددل اهلل َكٝبت٘ ٚأسػٔ
عكباٚ ٙدعٌ ي٘ ريؿاّ ٜطنا.)ٙ
 َٔٚؾًػؿ ١اٱغذلداع إزضاى إٔ اٱبتٚ ٤٬إكٝب ١تأتَ ٞؿ ١٦ٝاهلل  ،قاٍ

َّللاص(.)1
ص َو ِهَّلِل ْل ُ صِهَّلِل َو ٍة ِهَّلِلالَّن ِهَّلِلإِهَّلِل ْلذ ِهَّلِل َّن ِهَّلِل
تعاٍ ط َو أَو َو
قٛي٘ تعاٍ ط َو َو ْل َو ٌر ص

أْ ٟع ٍٚايٓعِٚ ٠ايعَٚ ٕٛا وتاد ٕٛاي َٔ ٘ٝإسز ٚايػهٚ ١ٓٝايطُأْ،١ٓٝ
ٚيعٌ ٗ اٯ ١ٜبؿاض ٠ايعٛض ٚاـًـ اش إ َٓطٛم اٯٜ ١ٜؿٝس تعًك٘ بايسْٝا
باٱناؾ ١اٍ ايجٛاب ٗ اٯخطٕ ٠ا ؾ َٔ ٘ٝسػٔ اٱَتجاٍ ٚايطنا ٚايتشٌُ
ٗ دٓب اهللٚ ،أٚإ إكٝب َٔ ١أ نجط ا٭ٚقات اييت وتاز ؾٗٝا ايعبس ضٓت٘
تعاٍ ٱْعساّ اٯيٚ ١إ٪اظض ٚؾكس اؿبٝب أ ٚإاٍ ٚيًشرلٚ ٠اؾعع.

ص َو َو
ٕٚاشا مل تطز (ايطَٓ ) ١عطٛؾ ١عً ٢ط َو
ص َو َو ٌر ِهَّلِل ْل َو ِّل ِهَّلِل ْلم َو َو ْل َو ٌرص،
غبشاْ٘ (قًٛات ٚضٓ َٔ ١ضبِٗ) بٌ قاٍ ط َو
ص َو َو ٌر ص ا ٫إ
ٚقشٝض إ ايٛا ٚيًعطـ ٚإ (ايطَٓ )١عطٛؾ ١عً ٢ط َو
ٌر ص َباؾط ٠ؾًِ ٜكٌ

ٖصا ايؿكٌ ٗ ايعطـ ٫بس ي٘ َٔ ز٫٫تٚ ،يعً٘ ٜسٍ عً ٢اتػاع ايطٓ١
ٚإ ايعبس ٜتًكاٖا َٔ اهلل عع ٚدٌٚ ،بٛاغط ١ايٓاؽْٗ٫ٚ ،ا عادً ١ظاٖط٠
عً ٢ايٛاقع َٚذلدً ٗ ١ا٫ؾعاٍ ز ٕٚا٫عُاٍٚ ،ا٫ق ٣ٛإ ايكًٛات
ٚايطَٓٓ ١بػطإ عً ٢اٜاّ اْ٫ػإ ٗ اؿٝا ٠ايسْٝا ٜٚتػؿٝاْ٘ ٗ اٯخط.٠

 ٗٚإعاْ ٞعٔ ايكازم  ايك َٔ ٠٬اهلل ضٓ َٔٚ ١إ٥٬ه ١تعنَٔٚ ١ٝ

ايٓاؽ زعا.٤
ٚعٔ أب ٞايعاي ١ٝقاٍ  :ق ٠٬اهلل ثٓا ٙ٩عً ٢عبس ٗ ٙإٮ ا٭عًٚ ،)2( ٢قٌٝ
ٖا عً ٢ايكًٛات
إطاز ايطٓٚ ١يهٔ ف ٤ٞقٛي٘ تعاٍ (ٚضٓٚ ،) ١عطـ
ؾاٖس عً ٢ايتعسز ٗ إعٓٚ ، ٢وتٌُ ٚدٖٛاّ:
()1غٛض ٠ايتػابٔ .11
( )2أْعط قشٝض ايبداض.44/16 ٟ
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ا٭ :ٍٚإػاٜط ٠بٌ ايكًٛات ٚايطٓ.١
ايجاْ :ٞإْ٘ َٔ عطـ اـام عً ٢ايعاّ.
ايجايح :إْ٘ َٔ عطـ ايعاّ عً ٢اـام.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْٚ ،ٞإٔ ايكًٛات َٔ ضٓ ١اهللٚ ،إٔ تعسز نجطتٗا
ايص ٟتسٍ عً ٘ٝقٝػ ١اؾُع ٗ (قًٛات ) ؾاٖس عً ٢غع ١ضٓ ١اهلل،
ٚتعسز َكازٜل ايكًٛات ٚػسز أؾطاز ايطٓ ٗ ١نٌ ظَإ .
قٛي٘ تعاٍ ط َو أ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو ُه ْلم ْلا ُ ْل َو ُد َو ص

-1

اٯ ١ٜتعنٚ ١ٝثٓا.٤

 -2ؾٗٝا قاعس ٠نً ٖٞٚ ١ٝإ ايكدل َٛٚادٗ ١إكٝب ١باٱغذلداع عٓٛإ
يًٗسا.١ٜ
-3

إ ختٝاض اٱغذلداع عٓس إكٝب١إ قاب ١يًشل َٚعطؾ ١يًططٜل ا٭َجٌ

ايص٪ٜ ٟز ٟاٍ اؾٓ.١
-4

ّهٔ تؿػرل اٯ ١ٜبإ إٗتس ِٖ ٜٔايصٜ ٜٔػذلدع ٕٛعٓس إكٝب١

ٚإ اٱغذلداع َٔ قؿاتِٗ ٚا٭َاضات ايساي ١عًٚ ِٗٝاييت ّهٔ َٔ خ٬شلا
َعطؾ ١زلتِٗ ٚق٬سِٜٗ ٫ٚ ،تعاضض ٖصا ايكَ ٍٛع َا ٚضز عٔ اٱَاّ

ايكازم قاٍ " :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  :قاٍ اهلل عع
ٚدٌ :اْ ٞدعًت ايسْٝا بٌ عباز ٟقطناّ ؾُٔ اقطنين ؾٗٝا قطناّ اعطٝت٘
بهٌ ٚاسس َٔٗٓ ٠عؿطاّ اٍ غبعُا ١٥نعـ َٚا ؾ٦ت َٔ شيو َٔٚ ،مل

ٜكطنين َٓٗا قطناّ ٚاخصت َٓ٘ ؾ٦ٝاّ قػطاّ اعطٝت٘ ث٬خ خكاٍ ي ٛاعطٝت

ٚاسس٥٬َ َٔٗٓ ٠هيت يطنٛا بٗا َين ،قاٍ ثِ قاٍ اهلل تعاٍ ط اَّن ِهَّلِلذ َو ِهَّلِل َوذ
ص َو َو ٌر ِهَّلِل ْل
ص َو ْل ُ ْلم ُ صِهَّلِل َو ٌر َوق ا ُ ِهَّلِل َّنل ِهَّلِل َّن ِهَّلِل َو ِهَّلِل َّنل ِهَّلِلاَو ْل ِهَّلِل َو ِهَّلِل ُع َو أ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو َو َو ْل ِهَّلِل ْلم َو
أَو َو
َو ِّل ِهَّلِل ْلم ص ؾٗصٚ ٙاسس َٔ ٠ث٬خ خكاٍٚ ،ضٓ ١اثٓتٌٚ ،اٚي٦و ِٖ إٗتسٕٚ
ث٬خ ،ثِ قاٍ عً ٘ٝايػٖ :ّ٬صا ٕٔ اخص اهلل َٓ٘ ؾ٦ٝاّ قػطاّ(.)1
( )1ايدلٖإ ٗ تؿػرل ايكطإٓ .167/1
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 ٗٚاحلزٜح بٝإ ٚتٛنٝس ٱَهإ ايتساخٌ بٌ ٚد ٙٛايؿهٌ اٱشلَٔ ٞ
غرل إ ٜػتًعّ ايسٚض بٗٓٝا.
 -5اٱغذلداع أ َط َطنب ؾٗٚ َٔ ٛد ٙٛاشلساٚ ١ٜططٜل اٍ اُاَٗا.
 -6ف ٤ٞقؿ ١إٗتس ٜٔبعس ايكًٛات ٚايطٓ١

٫بس ي٘ َٔ ز٫٫ت،

ؾباٱغذلداع ٚايكدل عٓس ؾكسإ قطٜب اَ ٚاٍ ش ٟاعتباض ؾإ اهلل غٝتؿهٌ
عً ٘ٝبكًٛات ٚضٖٓ ١ا ٪ٜز ٟاْطباقاّ اٍ اشلساٚ ١ٜايتٛؾٝل ،أ ٟإ اشلسا١ٜ
َعٚ ١ْٛتٛؾٝل َٓ٘ تعاٍ ٚ َٔٚ ،د ٙٛإع ١ْٛايكًٛات ٚايطٓ ١نعً ١اٚ
دع ٤عً ١يًٗسا ،١ٜؾكس ٜه ٕٛق ٍٛإْا هلل ٚاْا اي ٘ٝضادع ٕٛغبباّ يًٗسا١ٜ
بٛاغط ١ؾهً٘ تعاٍٚ ،ايطٓ ٗ ١اٯ َ ١ٜطًك ١ؾَ ٬اْع َٔ إ ٜهَٗٓ ٕٛا
اٱضؾاز اٍ غبٌ ايطؾاز.
ٜ -7ططز اٱغذلداع ساٍ إكٝب ١ايٝأؽ ٚايكٓٛط ٚٚغٛغ ١ايؿٝطإ
ؾٝه ٕٛس٦ٓٝص َٓاغب ١يًتسبط ٗ اـًل ٚاٱضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜع ١ٝؾٝػتشل
ايعبس س٦ٓٝص ايطٓٚ ١ايؿهٌ اٱشلٚ ،ٞنإٔ إكٝب ١اَتشإ َطنب

َٔ

ٚقٛعٗا بايصات  َٔٚتًكٗٝا باٱغذلداع.
 -8ي ٛدا ٤إهًـ باٱغذلداع ٗ غرل ساٍ إكٝب ١ؾٌٗ ٜؿًُ٘ ايٛعس
ايٛاضز ٗ ٖص ٙاٯ ،١ٜاؾٛاب اْٗا َكٝسَٚ ٠ؿطٚط ١عاٍ إكٝب ١٭ٕ ؾٗٝا
ادتٝاظاّ ٱختباض ٚاغتشهاض يصنط اهلل تعاٍ عٓس اؾس سادات اؾععْ ،عِ
اٱغذلداع َطًكاّ أ ٗ ٟساٍ إكٝبٚ ١عسَٗا ٖ ٛشنط هلل عع ٚدٌ.
 ٗ -9ابٛاب ايؿك٘ باب إ زل٘ ايتأٌَ  ٖٛٚعكس ٜتعٗس ب٘ اسس ايططؾٌ
بتساضى أْ ٟكل ا ٚتًـ ًٜشل بايططف اٯخط ٚا٭ٜ ٍٚػُ ٢إٚ َٔ٪ايجاْٞ
إػتأَٜٔٚ ،عطف بإعٓ ٢ا٭عِ باْ٘ ايتعاّ بتساضى ايٓكل اٚايتًـ ٗ ؾ٤ٞ
بعٛض َعٌ.
ٚاٱغذلداع ْٛع تأٌَ ٚٚعس ب٘ َٔ غرل عٛض ٜ ٫ؿذلط ؾ ٘ٝا ٫ق ٍٛاْا
هلل ٚاْا اي ٘ٝضادع ٕٛاَا عع ِٝايٓؿع ٚايعٛض ايهط ِٜؾٜ ٬عًِ َساٚ ٙابعازٙ
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ا ٫اهلل عع ٚدٌ ٚعػب َا اخدلت عٓ٘ اٯ ١ٜايهطّ.١
 -10قشٝض إ اغباب اشلسا ١ٜتتؿطع عٔ اٱغذلداع ٚيهٔ ايعبس ٜػتشل
ايٛقـ باْ٘ َٗتس باتٝاْ٘ اٱغذلداع.
اٱشل١ٝ
.
 -11يٝؼ َٔ ؾاقً ١ظَاْ ١ٝبٌ اغذلداع ايعبس ْٚع ٍٚؾآبٝب ايطٓ١
ْ -12ع ٍٚايطٓ َ٘ٓ ١تعاٍ ٜسٍ ٗ ظاٖط ٙعً ٢ايتًك ٞإباؾط ٚاْعساّ

ايٛاغط ،١نُا ٗ ابطاٖ  ِٝسُٓٝا ْعٍ عً ٘ٝددل.ٌٝ٥
-13

ٗ اٱغذلداع ادتٓاب يًػًعٚ ١ايكػٚ ٠ٛاٍبطـ ٚايهعـ ٚنُا

اْٗا ؾطٚع يًػهب ؾاْٗا َٛنٛع ٜتؿطع عٓٗا ايكٚ ٍٛايؿعٌ ايص ٟقس ىطز
اٱْػإ َٔ ضبك ١اٱّإ ،يصا ؾإ اٱغذلداع تعاٖس يٲّإ ٗ ايٓؿٛؽ ؾ٬
غطاب ١إ ٜطظم اهلل عع ٚدٌ ايعبس عًٖ ٘ٝص ٙايٓعِ إتعسز.٠
 -14اشا نإ ٗ قَ ٍٛػتشب ٖ( ٛاْا هلل ٚاْا اي ٘ٝضادعٖ )ٕٛصا ايجٛاب
ايعع ِٝإتعسز ايٛدٚ ٙٛايؿهٌ ٚايدلنات ،ؾهٝـ ٜه ٕٛثٛاب أزا٤
ايؿطا٥ض اييت  ٫تتعًل بضازخ ٚطاضَ ٨عٌ ٚإتهطض ٠نٌ ٚ ّٜٛإتهُٓ١
يًكطاٚ ٠٤ايصنط ٚاؾعاٍ ايطنٛع ٚايػذٛز ٚمُٖٛا.

حبج بالغي

ٗ باب ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥ط ٗ ايب٬غ ١اغتسٍ بٗص ٙاٯ ١ٜبإ َعٓ ٢اشلسٗ ٣

قٛي٘ تعاٍ ط َو أ ُ ْل اَو ِهَّلِل َو ُه ْلم ْلا ُ ْل َو ُد َو ص ٖ ٛاٱغذلداع ٗٚ ،آٜات اخط٣
شنطت ي٘ َعإ اخط.٣

ٚيهٔ َعٓ ٢اٱٖتسا ٤اعِ ٚوٌُ ايه ّ٬عً ٢ظاٖطٚ ٙعً ٢اؿكٝك ١اَ ٫ع
ايكط ١ٜٓايكاضؾ ١ي٘ عٔ ايعاٖط ٚعٔ إعٓ ٢اؿكٝك.ٞ
ؾاٱٖتسا ٗ ٤اٯًَ ١ٜهْ ١ؿػاْٚ ١ٝاغتكطاض يٲّإ ٗ ايٓؿؼ ٚعسّ تعيعي٘
عٓس ايؿسٚ ٠إكٝبٚ ١نإٔ إكٝب ١اَتشإ ٪ٜنس اخ٬م ايعبس ٚقسم اّاْ٘،
ٚاٱغذلداع َدلظ خاضد ٞشلصا اٱٖتساٚ ٤زي ٌٝعًٚ ٘ٝع ٕٛعً ٢اغتساَت٘.
ٚا٭ق ٣ٛأ ٕ ايًؿغ ايكطآَْٛ ٗ ٞنع ٚاسس ي٘ عسٚ ٠دٚ ٙٛ

ٜ ٫عين
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إقط٬ح ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥ط إ ؼاز إعٓ ٢عٓس اؼاز إٛنع نُا ٖ ٛايعاٖط َٔ
عسز
ايتعطٜـ ٚا٭َجً ١اييت غاقٗا نباض عًُا ٤ايب٬غ ١بٌ ٜتشس ايًؿغ ٜ ٚت
إعٓٚ ٢ايٛد ٙٛعػب ايًػٚ ١ايكطاٚ ٔ٥ايعاٖط ٚايٓكٛم ٚمٖٛا َٔ ا٭زي١
إعتدل.٠
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