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املدقمية
اذتمــــد هلل الــ ـرِ أنــــص القــــسآن هــــدٔ ًنــــٌز ٵا ًغــ ـ إ ًًعــــإ
مساًٍـ ـاٵ مبازكـــاٵ ٞسكـــا الػـــسٍعْ ًبَانـــ ٵا نتـــا ت كـ ـ بـــى وت اللـــٌ
احمل ــٌظ م ـ اً٢امــس ًالنــٌاهُ ًسذــْ ًآٍــْ للتؿــدٍ بنبــٌّ السضــٌ
ا٢كــس ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ً ،ؾــلْ داٖمــْ بــؽت الطــمإ
ًاٞزض ًمنبعاٵ للعلٌ .
ًلقــد إدتوــد العلمــإ وت البشــح ًالت طــر ًضــر أغــٌاز القــسآن
ً ٜشا البـــا
ًؾ ـ

م تٌســاٵً ،ذخـــاٖسي ت ـــَ

بــالكنٌش ًانتعـــاز  ،لقـــد

اهلل تع ـاؾت ادتنــْ ًمــا فَوــا م ـ ال ـنع ًال اكوــْ فق ـا ضــبشانى

 ٜم٤قٴٱٳٌعٜ٤ً ٫ْ٤ٲ م٤م٦نٌ٥ع ٫ْ٤ص (.)1
ًتعاؾتط ٲ
كلمـــا قٱعـــ

مثـــسّ سلـــ

ددٍـــدّ مجلـــوا ستلـــوا ،تلـــ

النعمـــْ

مٌدــٌدّ ًملمٌضــــْ وت القــسآن حتطوــــا ًتــدزكوا وت ك ـ آٍــْ ًمــا فَوــا
مــ الجمــسات العلمَــْ ًالعقاٖدٍــْ ًتــرش إؾت ارتــازز وت كــ مبشــح
غــسٍ

ًدزاضــْ مقازنــْ أً إضــتنباةًَْ ،ك ـان التــدبس وت آٍــات الق ــسآن

ةسٍــ إؾت مثــاز ادتنــْ تلــ ً ،الــدنَا مصزعــْ ا٠خــسًّ ،تــــسٔ علٌمــاٵ
ددٍـ ــدّ ًمطـــاٖ وت شتتلـ ـ

أبـــٌا

العلـــٌ تٱـ ـ علَـ ـ

بإغـــساقْ

ملكٌتَــْ أثنــإ الدزاضــْ ًالبشــح فك ـٝٵ م ـ اهلل تع ـاؾت ًآٍــْ إعذاشٍــْ
مـــ آٍـــات القـــسآن تتذـــدد ًتتطـــ ؿتٌاؾـــلْ البشـــح با٢قـــافْ إؾت
تػعبوا م ا٢كتػافات ًالعلٌ انتدنَْ اذتدٍجْ.
( )1ضٌزّ الٌاقعْ .33
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ًبــادزت متــٌكٝٵ علــٓ اهلل عــص ًدــ بالػــسً بالبشــح ارتــازز
الت طـــر وت اذتـ ـٌشّ العلمَـــْ إسَـــإ لعلـــٌ القـــسآن ًتنػـــَٱاٵ لـــدزًع
اذتــٌشّ الػــسٍ ْ ًأدإ للٌظَ ــْ العلمَــًْ ،كانــ

ا٢فاقــات السبانَــْ

دلَْ علٓ هرا البشح مٌقٌعاٵ ًمنوذاٵ ًأضباباٵ.
ًٍتنــــاً هــــرا ادتــ ـصٕ ًالــ ـرِ ٍلَــــى مباســــح وت علــــٌ القــــسآن
ًإغــساقات هتــا فَــى م ـ ال ـَ
علـ ـ الت طـــرً ،سسؾـ ـ
بعَـــدّ عـــ ارتـــٝ

اٜل ـُ ًهــٌ مــدخ كــسٍ وت أبــٌا

علـــٓ دعـ ـ هـــري انتباســـح ًاحملاقـــسات

ًأضـــبا

الػـــقا ً ،منشؿـــسّ بإسَـــإ علـــٌ

القــسآن ًمــا تــٛدِ الَــى دسٍــاٵ ًإنٱباقــاٵ مــ مكــامؽت الٌســــدّ بــؽت
انتطلمؽت ًتعظَ الػعاٖس ًنبر ال سقْ .
لقــد أزاد اهلل عــص ًدــ للقــسآن أن ٍكــٌن ضــٌز انتٌدبــْ الكلَــْ
الــرِ ظتــر

انتطــلمؽت كتَعــاٵ إؾت ماٖــدّ الطــمإ ،لَنولــٌا زتــتمعؽت

ًمت ـــسقؽت مـ ـ خصاٖنـــىًٍ ،قتبطـ ـٌا مـ ـ دززي ًفساٖـــدي ،قـ ـا تعـــاؾت

ط ىَقَدْ أَّصَىْنَا إِىَُْنٌُْ مِرَاتًا فُِهِ ذِمْسُمٌُْ أَفَالَ ذَعْقِيُىَُص(.)1

()1ضٌزّ اٞنبَإ .10
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سالية اندقرآٌ يٍ انتحريف
التشسٍــ
ًحتــــسٍ

وت اللغــْ هــٌ ا٢مالــْ ًالعــدً بالػــُٕ عــ مٌقــعى،

الكـ ــ ٝتغــَري ع ـ مٌاقــــعىً ،وت ا٢ؾــٱ ٝقــد ٍقؿــد

انتعنــٓ اللغــٌِ ًقــد ٍــساد منــى التأًٍ ـ خبــٝ

القؿــد ًالغاٍــْ ًانتعنــٓ

الظـــاهس انتـ ـساد منـــىً ،وت ت طـــر قٌلـــى تعـ ـاؾتط ٍ٥ش٤سٰفٳـــٌن ٤الكٲل٪ـ ـ  ٤ع٤ـ ـ ٦

م٤ٌ٤اق٪ع٪ى ٪ص(.)1

قَ ـ (أِ ٍ طــسًنى علــٓ غــر مــا أنــص ًٍغــرًن ؾ ـ ْ ال ـنيب ستمــد
ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل ).
ًلكــ انتعنــٓ أعــ ًٍتعلــ بــرات الكــ ٝكمــا هــٌ ظــاهس اٍ٠ــْ
ًالعمــٌ ٞن القــسآن مل ٍنــص ٞهــ شمــان دًن شمــان اً غتـــ أمــْ
دًن أخــسٔ بــ هــٌ متذــدد ًمطــتٌع

للٌقــاٖ ًاٞســداخ وت كــ

شمــ ـان ًمكــ ـان ،لــــرا إن ــــسد خبؿٌؾــــَْ إعذاشٍــــْ ًهــــُ إساةتــــى
بالٝستـ ـدًد مـ ـ الٌقـــاٖ ًاٞســـداخ مـ ـ كٌنـــى ستـــدًداٵ وت سسًفـــى
ًكلماتى.
ًزمــُ فسقــْ اً مــره

بتشسٍــ

القــسآن فَــى مطــألتان ،ؾــغسٔ

ًكرٔ  ،الؿغسٔ  :الٱع ًالتومْ بؽت انتطلمؽت .
ًالكــرٔ  :هــُ إنعــدا مٌقــٌ التشسٍــ

العمــدِ ًالطــوٌِ

ًغرهما.
ًٍتطـ ـامل انتطـــلمٌن علـــٓ س ـ ـ اهلل عـــص ًدـ ـ للقـــسآن ًعـــد
ةــسً ال تشسٍــ

علَــى ًٍ ،ــدزكٌن زتــتمعؽت ًمت ــسقؽت انتطــــًٛلَْ وت

س ــــــ القــــــسآن ًتعاهــــديً ،قاعــــدّ تقــــدٍ اٞهــ ـ علــــٓ انتوــــ
بإدتنــا

إتوــا ا٠خــسٍ بــالتشسٍ

( )1ضٌزّ النطإ .36

نتــا وت هــرا ا٢توــا مــ إضــإّ

معامل ا٢قتان /ادتصٕ ارتامظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5
 ٜت٤ن٤ــــاب٤صً٥ا ب٪اٜلقٲــــا ٪ص ( )1لَكــــٌن مــــ
للقــــسآن ،قــــا تعــــاؾت طً ٤ٲ
عمٌماتى ال صدس ع زمُ ةٌاٖ

م انتطلمؽت بتشسٍ

القسآن.

ً ٜبــد م ـ ا٢لت ــات إؾت القاعـــدّ الكلَـــْ ًهــُ إكتــا انتطــلمؽت
ال قــسآن ً ٜعــرّ بالقلَ ـ النــادز ًقـــسًزّ دعلــوا

علــٓ عــد حتسٍ ـ

مـــ أضاضـــَات ًأًلٌٍـــات عملـــو  ًٜ ،قتنـــ ذلـــ

مـــ التؿـــدِ

للمق ـاٜت الباةلــْ إكسام ـاٵ للقــسآنً ،أضــساز ال ـٌسًُ ،هــري انتطــًٛلَْ
 ٜتنشؿــس بالعلمــــإ فوــُ ًظَ ـــْ كــ مطــل مطــلمْ خؿٌؾــاٵ مــ
هـــرا ا٢زتقـــإ النـــٌعُ وت انتـــداز ًالعلـــٌ ًمساتـــ
ًٍنبغــُ لكــ مطــل
بتشسٍـ ـ

التشؿـــَ ،

تعاهـــد ضــٝمْ القــسآنً ،تــس الٱعــ ًالسمــُ

القـــسآن مـ ـ مقـــدمات الٌســـدّ ا٢ضـــٝمَْ ًأضـــبا

ةـــسد

الن سّ ًالكدًزات بؽت انتطلمؽت .
لقــد غــس٩

اهلل ضــبشانى انتطــلمؽت فذعلــو طخ٦َ٤ــس ٤أٳم٬ــْ ٫أٳخ٦سٸد٤ــ ٦

ل٪لن٬اعٸص(ً،)2م خؿاٖـ (خر أمْ ) وت انتقا ًدٌي :
ا : ًٞالتنصي ع حتسٍ
الجانُ  :تعاهد ًس

الكتا

الناش علٓ نبَوا.

القسآن م التشسٍ

ًالتبدٍ ًالتغَر.

الجالـ ـح  :تـــ ًّٝآٍـــات القـــسآنً ،عـــد تكـــََعىً ،تتذلـــٓ هـــري
اٍ٠ــــْ بإعذــــاش وت عبــــادات انتطــــلمؽت بــــت ًّٝانتطــــلمؽت للقــــسآن وت
الؿ ّٝالٌَمَْ علٓ ضتٌ الٌدٌ .
السابـــ  :انتنادـــاّ بـــالنوُ عـــ زمـــُ بعـــ

انتطـــلمؽت بعكـــو

ا٠خــس بــالتشسٍ ٞ ،نــى ضــالبْ بإنت ــإ انتٌقــٌ  ،فــالقسآن انتتــٌازخ
خا م التشسٍ ًٍ ،تلٌي ك انتطلمؽت.
ًذكسنــا وت بــا

ال قــى وت مــٌازد دــٌاش الغَبــْ القــد وت انتق ـاٜت

الباةلــْ ًأن أدٔ إؾت نقـــ وت قاٖلــوا ًهــٌ مٌقــٌ ؾــشَض ا ٜأنــى
( )1ضٌزّ اذتذسات . 11
( )2ضٌزّ ا عمسان . 110
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م ـ دوــْ احملمــٌ قــد ٍ ٜؿــد علَــى أن ـى م ـ مــٌازد الغَبــْ ادت ـاٖصّ

ٞن الغَبـــْ ًزد عنوـــا النوـــُ مٱلقـ ـاٵ قـ ـا تعـ ـاؾتطوَالَ ذَجَعَّعُوووى وَالَ َغْرَو وةْ
تَعْعُ ونٌُْ تَعْعًوواص(ً ،)1مــٌازد ادتــٌاش ٜبــد أن حتمــ عنٌانــ ٵا غــر الغَبــْ
ًأن مج ـ هــرا انت ـٌزد غتــسز بالتخؿـــ م ـ عنــٌان الغَبــْ خؿٌؾ ـاٵ
ًأنـ ـى ٍتعلـ ـ باٞؾـ ـ بانتقالـ ـْ فَـــدخ مـــجٝٵ حتـ ـ
بانتعسً

عمٌمـــات اٞمـــس

ًالنوُ ع انتنكس ًإسَإ اذت ًإماتْ الباة .

ًهتـــا ٍـــد علـــٓ ـتـــا ًكمـ ـا القـــسآن ً ،إنعـــدا التشسٍـ ـ

فَـــى

أمٌز :
ا : ًٞالنؿـــٌف الدالـــْ علـــٓ عـــسض اذتـــدٍح النبـــٌِ علـــٓ
القــسآن ًةــس مــا غتال ــىً ،معسفــْ ؾــشْ اذتـدٍح ؿتٌافقــْ القــسآن فلــٌ
مل ٍكــ القــسآن الــرِ بأٍــدٍنا تامــاٵ ًؾــشَشاٵ فكَــ

ٍكــٌن القَــاع

الٌسَـــد نتعسفـــْ انتؿـــدز الجـ ـانُ وت التػـــسٍ ا٢ضـــٝمُ ًهـــٌ الطـــنْ
النبٌٍــْ ،فأسادٍــح العــسض غــاهد علــٓ خلــٌ القــسآن م ـ التشسٍ ـ ،
ًفَـــى نكتـــْ عقاٖدٍـــْ ًهـــُ أن دٜلـ ـْ أسادٍـــح العـــسض علـــٓ عـــد
نطخ القسآن بالطنْ ،هرا النطخ الرِ نط

إؾت انتػوٌز.

الج ـانُ  :اٍ٠ــات القسآنَــْ ال ـيت تــد علــٓ عــد سؿــٌ التغــَر وت

القــــسآن كآٍــــْ التــــدبس طأَفَوووالَ َرَووودَتَّسُوَُ ىقُوووسْآُ وَىَوووىْ مَووواُ ٍِوووِْ
عِنْ ودِ غَُْ وسِ ىيَّ وهِ ىَىَجَ ودُو فُِ وهِ خْرِالَفًووا مَ وريِاً ص( ،)2فوــري اٍ٠ــْ ًان دــإت بؿــَغْ
ارت ـر إ ٜأنوــا حتم ـ معنــٓ ا٢نػــإ ًالتشــدًِ ،ارتٱــا
ًٍتٌدــــى إؾت كتَــ ـ النــــاع فوــــٌ تجبَــ ـ
ًتأدٍ

للكافسٍ ًأه ادتشٌد ًالكٝلْ.

( )1ضٌزّ اذتذسات .12
( )2ضٌزّ النطإ .82

فَوــا ٍنش ـ

٢قتــ ـان انتطــــلمؽتً ،حتــــد
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الجال ـح  :آٍــْ اذت ـ طوٍَِ وِْ ىنَّوواضِ ٍَ وِْ َُجَووالِهُ فِووٍ ىيَّ وهِ تِغَُْ وسِ عِيْ وٌٍ
وَالَ هُدًي وَالَ مِرَابٍ ٍُنِاٍص(.)1
لقــد دع ـ اهلل تعــاؾت القــسآن نــٌزاٵ ٍوــدِ للــيت هــُ أقــٌ ً ،هــٌ
ًضَلْ ا٢ستذازً ،سذْ دامغْ.

السابــ  :آٍــْ عــد ةــسً الباةــ علــٓ القــسآن ،قــا تعــاؾت طالَ

َأْذُِ وهِ ىثَاؼِ ووُ ٍِ وِْ تَ وُِِْ َدَْ وهِ وَالَ ٍِ وِْ خَيْفِ وهِ ذَنصَِ ووٌ ٍِ وِْ حَنِووٌٍُ حََُِ ودٍص

()2

فتـــد اٍ٠ـــْ علـــٓ عؿــمْ القـــسآن مــ الصٍـــادّ ًالنقَؿـــْ ًالتبـــدٍ
ًالتشسٍ

بعناٍْ ًلٱ

م اهلل تعاؾت .

ارتـ ـامظ  :آٍـــْ ادتمـ ـ طأُ عَيَُْنَوووا جََْعَو وهُ وَقُسْآّو وهُص(ً )3لـــَظ مـ ـ

سؿــس لٍ١ــات الــيت تٛكــد ضــٝمْ القــسآن مــ التشسٍــ ً ،ســسف
انتطـــلمؽت علـــٓ عؿـــمتىً ،تلـ ـ

آٍـــْ إعذاشٍـــْ وت القـــسآن ًأضـــساز

بقاٖـــى غكـ ـاٵ ةسٍـ ـاٵ كصمـ ـان تنصٍلـ ـىً ،ظتـــر

الن ـــٌعًٍ ،بعـــح فَوـــا

معانُ ا٢قتان.
الطـــادع :دلَـ ـ العقـ ـ اذ أن القـــسآن عمـــاد الـ ـدٍ ً ،انتؿـــدز
ا ًٞللتػسٍ ًدضتٌز انتطلمؽت وت داز اذتَاّ الدنَا.
الطــاب  :مبــادزّ الؿــشابْ إؾت س ـ آٍــات القــسآن س ـا نصًلــا،
ًدزاضتواً ،معسفْ ت طرها.
الجــام  :س ــ انتطــلمؽت ٍ٠ــات ًضــٌز القــسآن  ،ف ــُ كــ دَــ
م انتطلمؽت ًم أٍا التنصٍ ًالؿشابْ هنا أمْ حت
التاض  :زدٌ عامْ انتطلمؽت إؾت م عت
( )1ضٌزّ اذتر .8
( )2ضٌزّ فؿل
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( )3ضٌزّ القَامْ .17

القسآن.

القسآن.
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علـــٓ النطـــخ

العاغـــس  :عـــسض النطـــخ انتكتٌبـــْ مـــ الؿـــش

اٞخسًٔ ،مقازنتواً ،ا٢زادّ العامْ بلصً التٱاب بَنوا.
اذتــادِ عػــس ٍ :ــد تعــدد القــسإاتً ،الــيت تطــمٓ بــالقسإات
الطــــبعًْ ،القــــسإات العػــــسّ علــــٓ خلــــٌ القــــسآن مــ ـ التشسٍــ ـ
ًســسف انتطــلمؽت علــٓ تعاهــد سسًفــى ًكلماتــى ًآٍات ـى ،م ـ دوــات
:
اًٞؾت  :عـــد ًقـــٌ التبـــاٍ وت تلـــ

القـــسإات ا ٜوت كلمـــات

معدًدّ.
الجانَــ ـْ  :سؿــــس انتطــــلمؽت كتَعــ ـاٵ للتبــــاٍ وت اذتــ ـسً

بتلــ ـ

القسإات.
الجالجـ ـْ  :إضتؿـــاز ا ٢خـــتٝ

مـــس

مـ ـ قـــم الكلمـــْ ٍ ٜغـــر

انت عنــٓ ،كمــا وت قــسإّ ط وىَ وٌْ َنُ وِْ ىَ وهُ مُفُ وىً أَحَوودص إذ أن وت ك ــٛاٵ أزبــ
قــــسإات ً ،عــــد الت ــــات أغلــ ـ
٢كت اٖو ؿتا وت انتؿش

الػسٍ

انتطــــلمؽت إؾت تلــ ـ

القــــسإات

.

السابع ـْ  :إت ــا ًإكتــا انتطــلمؽت علــٓ أًلٌٍــْ القــسإّ انتسضــٌمْ
وت انتؿـ ـاس

 ،مـ ـ إحتادهـــا ًإن تباٍنـ ـ

اٞشمنـــْ ًاٞمكنـــْ ًعمـــاز

اٞزض .
الجــانُ عػــس :غــوادّ الؿــلْ بــؽت آٍــات القــسآن علــٓ ا٢عذــاش
وت ؾـــــدًزها مـــ ـ عنـــــد اهلل ًإنت ـــــإ ا٢قـــــٱسا

ال تعازض بَنوا ل ظاٵ ًدٜلْ ًسكماٵ(. )1

ًالتـــــصاس أً

الجالـ ـح عػـــس :أخبـــاز انتطـــلمؽت وت ال تشقَـ ـ وت لذـــات العـــس
( )1مت إؾداز ضبعْ أدصإ م ت طرنا كلوا وت ؾلْ آٍْ طمُنْرُ ٌْ خَُْسَ أٍَُّحٍ أُخْسِجَدْ ىِينَّاضِص تق
كلوا بؿلْ هري ا ٍْ٠باٍ٠ـات الـيت قبلـوا مـ ضـٌزّالبقسّ ًا عمـسان وت دعـٌّ للعلمـإ
للغٌف ًالطَاسْ وت خصاٖ ًكنٌش هرا العل انتطتشدخ بورا الط س ًاذتمد هلل .
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ًالدزاضـــات انتتؿـــلْ وت احملطـــنات الؿـــٌتَْ مـ ـ الرتقَـ ـ ًالت خـــَ
ًا٢دغــا ًا٢ظوـــاز ًال ــتض ًا٢مالــْ ًالقلــ
الٌقٌ

ًا٢امشـــا ًمـــٌاة

ًامشٌلا لك كلمات القسآن.

السابــ عػــس :دٜلــْ علــ الت طــر ًال تأًٍــ علــٓ ؾــد نــصً
لَــات ا ٢عذــاشً ،تتبــ علمــإ الت طــر آٍــات

ال قــسآن ،نتــا فَــى مــ
ًكلمات القسآن آٍْ آٍْ

ًعلــ الؿــلْ هــرا مــ الٝمتنــاهُ وت كنــٌشي ًانتطــاٖ انتطــتنبٱْ
منى
لقـــد تعاهـــد انتطـــلمٌن القـــسآن س ظـــاٵ ًدزاضـــْ ًعناٍـــًْ ،مـــ
إعذـــاش القـــسآن أن انتطـــلمؽت وت كــ دَــ ٍعتـــرًن أن مــ ًادـــبو
س ــــ القــــسآنً ،مــــ أن ا٢عذــــاش وت القــــسآن ٍتعــــدٔ مٌقــــٌ
البٝغــْ ،ف ـإن بٝغتــى ًفؿــاستى تجب ـ

بالٌاضــٱْ أن ٍــد التشسٍ ـ

مل

تؿ إؾت القسآن م أن اللغْ العسبَْ هتلٌّٕ بانتػرت الل ظُ.
ًتتؿــ

اٞسادٍــح القلَلــْ ًالنــادزّ الــيت قــد تــد وت ظاهسهــا

علٓ دعٌٔ النقـ وت القسآن بأمٌز  :
ا : ًٜقـــع

الطـــند إذ أن اغلبوـــا ٍسدـــ إؾت زدـــا قـــعَ ُ

اذتـ ـدٍح اً فاضـــدِ انتـ ـره
عل السدا بالكر

اً زتوـــٌلؽت  ،أً أنوـ ـ نعتـــٌا وت كتـ ـ

ًالتومْ اً بالٌق

الجانُ  :الٌه ًالكع

أً ًؾ ٌا بالغلٌ .

دٜلْ .

الجالـــح :نـــدزّ ًقلـــْ تلـــ

ا ٞسادٍـــحً ،عـــد عمـــ أِ فسقـــْ

ًةاٖ ْ م انتطلمؽت بوا .
السابـ ـ  :خلـــٌ الكتـ ـ
ةاٖ ْ منو م تل

انتعتـــرّ عنـــد عمـــٌ انتطـــلمؽت ًعنـــد كـ ـ

اٞسادٍح  .

ارتـ ـامظ :إعـــساض علمـــإ ا٢ضـــً ٝعامـــْ انتطـــلمؽت عـ ـ تلـ ـ
اٞسادٍح .
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الطـــادع :تنطـ ـ

أغلـ ـ

اسادٍـــح الـ ـنقـ وت القـــسآن إؾت دوـــْ

ؾـــ دًز دـــإت عنوـــا نؿـــٌف أخـــسٔ تٛكـــد ضـــٝمْ القـــسآن مـــ
ال تشسٍـ ـ ً ،قتكـ ـ ا٢ضـــتد ٜبالرهـــان ا٢نـــُ العـــدً إؾت الؿـــلْ
علٓ عد ؾدًز أسادٍح التشسٍ

عنوا  .

ًلــٌ تنصلنــا ًقلنــا بالتعــازض فــإن اٞؾــ ًالــسادض ًادتلــُ هــٌ
ال قـــٌ

بطـــٝمْ القـــسآن مـ ـ التشسٍـ ـ  ،قـ ـا تعـــاؾت طوَىَو وىْ مَووواَُ

ٍِِْ عِنْدِ غَُْسِ ى يَّهِ ىَىَجَدُو فُِهِ خْرِالَفًا مَريِاً ص(.)1
ًهنــــا قاعــــدّ كلَــــْ وت علــ ـ اذتــ ـدٍح ًهــــُ أن اذتــ ـدٍح اذا
خ ـال

الكتــا

ًالطــنْ انتتــٌاتسّ ًا٢كتــا بــدلَ قٱعــُ فــ ٝبــد م ـ

تأًٍلــى أً لتلــى علــٓ مــا ٍناضــبى ًا ٜفان ـى ٍٱــس ًٍسد ـ بــى إؾت أهلــى
ًإن كــان ؾــشَض الطــندً ،علَــى مــنور اٞؾــٌلَؽت ًاحملــدثؽت ًعلَــى
إكتــــا انت طــــسٍ  ًٜ ،عــــرّ ؿتــ ـ غــــر ًخــ ـال

القــــٌ الجابــ ـ

ًانتتٌازخ عند انتطلمؽت بعد ًقٌ التغَر وت القسآن مٱلقاٵ .
ًٍٛكــد ســدٍح الــجقلؽت عــ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
قــــا " :تسكــــ

فــــَك الــــجقلؽت كتــــا

اهلل ًعرتتــــُ اهــــ بــــَيت"

(،)2بالدٜلْ التكمنَْ علٓ بقإ ًدقتٌمْ القسآنً ،عد حتسٍ ى.

ًبلشــاظ أن ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أخــر ع ـ كــجر م ـ
انتغَبــات فــ ٝقتكــ أن ٍــأمس بػــُٕ مطــتقبلُ إً ٜهــٌ تــا ًكامــ ،
ًالنؿــٌف القاٖلــْ بالنقَؿــْ إذا عسقــ

علــٓ القــسآن تساهــا حتتــاز

إؾت التأًٍـ ـ ًأنوـــا ن طـــوا تتعلـ ـ بالتأًٍـ ـ ًانتعنـــٓ ًالت طـــر ًتـــد
علٓ بع

أضساز القسآن ًعذص ا٠خسٍ ع إدزا كنوى.

ًهــ ـ كــــان هــــرا الــ ـنقـ انتصعــــٌ مــ ـ اٞسكــــا أ وت بــــا
( )1ضٌزّ النطإ . 82
( )2الدز انتنجٌز. 401/2
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ا٢عتقاد أ اٞخباز .
ًٍــد إضــتقسإ عناٍــْ انتطــلمؽت وت أٍــا السضــالْ باٍ٠ــات القسآنَــْ
س ظ ـاٵ ًتــدًٍناٵ علــٓ قــب القــسآن آن ـرا ًعــد ضــقٌ كلمــْ ًاســدّ
منىً ،كرا اٜعساض عنوا بعد ثبٌت عد ؾشتوا.
فٝبــد مــ تأًٍــ أخبــاز التشسٍــ ًٍ ،نشــ ن ــُ التشسٍــ

وت

انتقا إؾت مٌقٌعؽت :
ا : ًٞإثبات ضٝمْ ًؾَانْ القسآن م التشسٍ .
الجانُ  :ن ُ اٞخباز القاٖلْ بالتشسٍ

ضنداٵ ًدٜلْ.

إن ذكــــس أخبــــاز النقَؿــــْ وت بعــــ

احملــــدثؽت ٍ ٜعــــي

كتــــ

بالكــسًزّ أنو ـ ملتصمــٌن بوــا اً بالعم ـ بظاهسهــا ،فلــَظ وت الكت ـ
انتعتــرّ عنــد كــ فسقــْ مــ فــس انتطــلمؽت مــا ٍــد علــٓ التشسٍــ
ًالقــٌ بــى ،كمــا إن نق ـ اذت ـدٍح ٍ ٜــد وت بــا
ناقلــــى لــــى عقَــــدّ ًزأٍـــاٵ نعـــ ةــــس تلـــ

اذتذَــْ علــٓ إختــاذ

اٞسادٍــــح هــــٌ اًٜؾت

ًســـسف التـــابعؽت علـــٓ العناٍـــْ ال اٖقـــْ بكلمـــات القـــسآن ًقـــب
سسكاتـــى ًا٢كجـــاز مـــ نطـــخى ًنػـــسها وت اٞمؿـــاز مـــ الطـــمات
التأزغتَــْ ًالسدالَــْ ًالػــٌاهد علــٓ تــٌاتس ًتــٌازخ كلمــات ًآٍــات
القسآن.
ًًزدت بعــ

الكلمــات مــ قبــ بعــ

الؿــشابْ وت القــسإّ ،

ًعــ الٱــرِ ســدثنا ستمــد بــ انتجنــٓ ،قــا  :ثنــا ستمــد بــ دع ــس،
ق ـا  :ثنــا غــعبْ ،ع ـ أبــُ إضــشا ق ـا  :وت قــسإّ عبــد اهلل ( ً٤اللٺَ ٦ـ ٸ
إذ٤ا ٍ٤غ٦ػً ٓ٤الن٬وازٸ إذ٤ا ت٤ذ٤لٺٓ ًالر٬كٲس ًاٞن٦ج.)1()ٓ٤
ًكــرا نط ـ

إؾت اب ـ عبــاع أنــى ك ـان ٍقــسأ " :س ـ ض ـ " بإضــقا

(العـــؽت) ًهـــُ قـــسإّ اٞعمـــؼ( ،)2فوـ ـ هـــرا حتسٍـ ـ  ،ادتـ ـٌا
( )1ت طر الٱرِ . 466/24
( )2ت طر الٱرِ . 500/21

:
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لــَظ بتشسٍــ

ًانتــداز علــٓ القــسآن الــرِ بــؽت أٍــدٍناً ،مجــ هــري

الكلمــات مٌدــٌدّ وت القــسآن الــرِ نقــسأيً ،ا٢ضــقا علــٓ فــسض
ؾــشْ ضــندي قــٌ نــادز ًأدــنيب ع ـ القــسآن فــٍ ٝؿــد أنــى حتسٍ ـ ،
ب هٌ قٌ مرتً أعسض عنى انتطلمٌن ًـتطكٌا ؿتا وت الكتا .

لقــــد ذ اهلل الــــرٍ ط َُحَسِّفُووووىَُ ىنَيِووووٌَ عَووووِْ ٍَىَ ظِووووعِهِ ص( )1أِ

قتَلٌنــى عنوــا ًٍغرًنــى ل ظــاٵ ًمعنــٓ ،أً همــا معــاٵً ،عتملٌنــى علــٓ
خــٝ

الظــاهس ًمــا تــد علَــى القــساٖ  ،لقــد ضــعٌا وت كــت البػــازات

بسضــالْ ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل الــيت دــإت بوــا الكتــ
الطماًٍْ الطابقْ ًأزادًا كت اذتقَقْ بتغَر انتعنٓ ًالتأًٍ .
ًهتــا هــٌ متط ـامل ًثاب ـ

ًاقع ـاٵ ًًدــدان ٵا أن القــسآن بــا إؾت ٍــٌ

القَامــــًْ ،البقــــإ ٍ ٜكــــٌن تامــــاٵ إ ٜم ــــ اٞدــــصإ ًانت ــــسدات
ًالكلمـــات ًأن الـــنيب ؾـــل ٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ًانتطـــلمؽت وت
أدَـ ـال انتتعاقبـــْ بـــرلٌا الٌضـ ـ ًأفلشـــٌا وت دعـ ـ القـــسآن أمســـٓ
تسكْ متٌازثْ.

ًًزد وت ت طـــــر قٌلـــــى تعـــ ـاؾتطإّوووووا َّحْووو وُِ َّصَّىْنَوووووا ىووو ورِّمْسَ وَأّووو وا ىَووو وهُ

حلوووواف ىُص( )2أنوــــا بػــــازّ للــــنيب ؾــــلٓ اهلل علَــــى ًآلــــى ًضــــل
ًإةمٗن ـان لــى م ـ تٝع ـ

أه ـ البــد ب ـالقسآن م ـ بعــديًٜ ،بــد م ـ

إعـــداد دزاضـــْ خاؾـــْ تتعلـ ـ ؿتـــا تتكـــمنى الطـــنْ النبٌٍـــْ الػـــسٍ ْ
خبؿــٌف تعاهــد القــسآن ًس ـ آٍات ـى ًكلماتــىً ،وت كتعــى ًضــٝمتى
م التشسٍ

ًالتغَر لكُ ٍبقٓ ست ٌظاٵ إؾت ٌٍ القَامْ.

ًهنــا نكتــْ ظتــ

اٜلت ــات الَوــا ؿتــا ٍ َــد اذتؿــس وت التشقَــ

ًهـــُ هـ ـ ٍتعلـ ـ مٌقـــٌ التشسٍـ ـ
( )1ضٌزّ النطإ .36
( )2ضٌزّ اذتذس .9

ؿتـــا بـــؽت الـ ـدفتؽت علـــٓ ضتـــٌ
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القكــَْ وت ًاقعــْ اً الط ـالبْ ادتصَٖــْ ،ا أن ـى غتـــ غــر آٍــات القــسآن
ال ـرِ بــؽت أٍــدٍنا بعبــازّ أخــسٔ ه ـ كلمــات القــسآن فَوــا تغــَر أً
تبدٍ ا أن انتقؿٌد بالتشسٍ

ما هٌ خازز الدفتؽت.

ًإكتــا علمــإ انتطــلمؽت علــٓ ضــٝمْ القــسآن الــرِ بــؽت اٍــدٍنا
أِ أن مٌقــٌ التشسٍ ـ
ارتٱـــ

 ٜغتـــ مــا بــؽت ال ـدفتؽت ً ،عنــدها ٍوــٌن

ًٍقــ ـ ًٍتكــــإ النــــصا ًتتكــــض الؿــــٌزّ اذ أن

البشـــٌخ وت مٌقـــٌ حتسٍـــ

دٍــــد

القـــسآن فَـــى لـــبظ ًتكـــلَ للنـــاع

خاؾـــــْ ًأن انتتخؿؿـــــؽت وت العلـــ ـ قلَلـــــٌنًٍ ،تعلـــ ـ مٌقـــــٌ
التشسٍ ـ

كتلــْ ًت ؿــَٝٵ ؿتــا هــٌ خــازز عمــا بــؽت ال ـدفتؽت ًوت ن َــى

إضــتدامْ لٌســدّ انتطــلمؽت ًقَــا اذتذــْ علــٓ انتكل ــؽت ًدعــٌّ للنــاع
كتَعـاٵ لكـُ ٍنولــٌا مـ القـسآن ًعلٌمــى ٞن كـ كلمـْ فَــى هـُ تنصٍـ
مـ ز

الع ـانتؽتً ،لــَظ م ـ قــسآن غــر هــرا ال ـرِ بــؽت أٍــدٍنا أمس ـاٵ

ًمطــمٓ ًمــ اٍ٠ــات أن القــسآن ٍن ـــسد بوــرا ا٢ضــ ً ،هــٌ علــ
عانتُ ٍعسفى أه اٞزض بوري التطمَْ.
ًًزد وت بعــ

تلــ

اٞخبــاز أنــى نقـــ ثلــح القــسآن أً زبعــى،

ًنقــــ أزبعـــؽت إمســـاٵ وت ضـــٌزّ تبـــ

منوـــا أمســـإ كتاعـــْ مـــ

انتنــافقؽتً ،لك ـ لــٌ ك ـان لب ـانً ،غــا بــؽت انتطــلمؽت ًاٞخبــاز ًدً٩ن
وت الكتــ

ً ،لتنــادٔ أًٜد أبــُ لــ

أن إضــ أبَنــا لــَظ ًســدي وت

الطـــٌزّ بـ ـ معـــى فـــٝن ًفـــٝن ٜضـــَما ًأنوـ ـ إغـــتكٌا للـــنيب مـ ـ
إمسا الناع ل بع
ًتلـ ـ

الك ٝبورا ارتؿٌف.

أخبـــاز آســـاد  ٜتسقـــٓ إؾت القٱـ ـ ًاٜخـــر بوـــا فٱسسوـــا

أًؾت ًذكــس العــدد إكت ـا ٜدًن ذكــس اٜغــخاف بــا

للتومــْ ًالظنــْ

ًإثــــازّ لٟسقــــاد ًالكــــغاٖ  ،كمــــا قتكــ ـ لتلــــوا علــــٓ التأًٍــ ـ
التٌبــْ م تــٌ لــرا كــان الطــرت بَنمــا

ًالت طــر ًالتخٌٍــ

ًأن بــا

دــإ ذكــس أبــُ لــ

مــ علــ اهلل عــص ًدــ أن التٌبــْ لــ تدزكــى
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با٢ضــ ًالنعــ

ًهــٌ إعذــاش قسآنــُ  ،قــا تعــاؾت طذَثَّوودْ َ ودَ أَتِووٍ

ىَهَةٍ وَذَةَّص(.)1
ًم ـ ا٢نؿــا

أن نقــٌ ًؿتــا ٍن ـ اذتقَقــْ  ،نتــاذا ٍــره

إؾت ا٢ستذــاز بأنــى مــ تقــدٍس الــنقـ اً هــرا التشسٍــ
إعتمـــاد علـــٓ القـــسآن ًلبٱلــ
علــٓ خــٝ

أفــساد

مل ٍبــ لنــا

سذتـــى ًا٢ستذـــاز بـــى ٞنوـــا تكـــٌن

مــا أن ـص اهللً ،أن ال اٖــدّ منــى م ـ التشسٍ ـ

هــ أزادًا ا٢غـــكا ًالــسد علـــٓ أًلٗــ

غــر تامــْ

الــرٍ قــالٌا بــالتشسٍ ،

فؿــٌزًي اعــ هتــا قَــ ً ،أخــرًي علــٓ ضتــٌ اٜةــ ٝدفعــاٵ للتومــْ
ًتعسٍكـ ـاٵ بالقـــاٖلؽت بـــىً ،لكـ ـ زدهـ ـ  ٜغتلـــٌ مـ ـ القؿـــٌز إ ٜأن
ٍكــٌن ٢قامــْ اذتذــْ ًإبٱــا الػــبوْ بإضتشكــاز كــرٔ كلَــْ ًهــُ
ثبٌت سذَْ القسآن فٝبد م بَان القؿد ًزف اللبظ.
ً ٜبـــأع بدزاضـــْ حتؿـــس مٌقـــٌ التشسٍـــ
النؿـــٌف الـــٌازدّ فَـــى ًبَـــان قـــع

انتصعـــٌ ًضـــند

زدالـــا ًقـــع

الدٜلـــْ

ًتقََـــدها اً تأًٍلـــوا ؿتـــا ٍ ٜتعـــازض ًآٍـــات القـــسآن ًالطـــنْ النبٌٍـــْ
الػــسٍ ْ ًهــرا دــصٕ م ـ حتــدِ القــسآن للتشسٍ ـ ً ،هنــا دزاضــات
عدٍــــدّ وت هــــرا البــــا

بــــر مٛل ٌهــــا دوــــٌداٵ علمَــــْ دسٍٗــــْ وت

التشقَــ ًلكــ اٞمــس عتتــاز إؾت انتصٍــد ؿتــا ٍناضــ

ًقــسًزّ الــر

ًالـ ـدفا عـ ـ القـــسآن ًإتبـــا منوذَـــْ ددٍـــدّ مـ ـ التٌضـــعْ فَوـــا،
ًتكٌن انتناقػْ ًالدزاضْ فَوا علٓ ًدٌي :
ا : ًٞدٜلْ القسآن براتى علٓ خلٌي م التشسٍ .
الجانُ ً :زًد النؿٌف اليت تٛكد ضٝمْ ًعؿمْ القسآن.
الجالح  :دٜلْ عل اٞؾٌ علٓ عؿمْ القسآن.
الساب  :كلمات ًأقٌا الؿشابْ ًعلمإ انتطلمؽت عامْ.
()1ضٌزّ انتطد .1

معامل ا٢قتان /ادتصٕ ارتامظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15
ارتــــامظ  :مناقػــــْ تلــــ

اٞخبــــاز الكــــعَ ْ عقــــٝٵ ًتأزغتَــــاٵ

ًًددان ٵا ًعقاٖدٍاٵ م عد الٱع ب س انتطلمؽت.
ًقـــد ٍكـــٌن مـــ انتناضـــ

أٍكـــاٵ اهـــ هـــرا انتٌقـــٌ ًن َـــى

بإثبــات خلــٌ القــسآن مــ التشسٍــ  ،خؿٌؾــاٵ ًأن كتَــ انتطــلمؽت
متطــانتٌن علــٓ أن هــرا القــسآن خــا مــ التشسٍــ ً ،بــرا ٍقٌمــٌن
بتعاهدي.
ًٍطـــاه القـــٌ بـــانتعنٓ اٞعـــ ل٣عذـــاش ًبَـــان مؿـــادٍقى وت
ةــسد ًنبــر ًت نَــد القــــٌ بتشسٍ ـ

القــسآن ًهــٌ مدزضــــْ دــدٍــــدّ

وت علـــٌ إعذـــاش القـــسآن تـــبؽت ضـــعتوا ًكجستوـــا ًتعـــددها وت كــ مـــا
ٍتعل بعلٌ القسآن.
ًوت القـــسآن الـ ـرِ كتعـــى اٜمـ ـا علـــُقـ ـا ً :لقـــد دٗـــتك
بالكتــا

كمــٝٵ مػــــتمٝٵ التـــأًٍ  ،فقــد ٍكــٌن الطــاق هــٌ التأًٍــ

اً مــ اذتــدٍح القدضــُ ًضتــٌي ً ،تــٌؾت ا٢مــا علــُ ارتٝفــْ بعــد
كت عجمان للقسآن فأقسي ًمل ٍك

لى أً ٍنقـ منى.

ًتـــسٔ انتطـــلمؽت عتسؾـــٌن علـــٓ نـــ
بـــالتشسٍ

نتـــا وت ذلـــ

نعـــ

بعكـــو بعكـــاٵ

مـــ اٜفـــرتإ ًا٢ضـــإّ إؾت القـــسآن أٍكـــاٵ،

ًلؿـــعٌبْ حتققـــى ًاقعـــاٵ بعـــد ثبـــٌت سقَقـــْ ًهـــُ أن القـــسآن بـــؽت
الدفتؽت.
ًقداضــْ القــسآن عنــد ك ـ انتطــلمؽت معسًفــْ ًهــُ م ـ قــسًزٍات
الدٍ ًما تبتنٓ علَى عقَدتو ًأن آٍات القسآن ًظٌاهسي سذْ.
ًوت كتــــ

ال قــــى اٜضــــتدٜلُ تسانــــا فتتنــــ عــــ ا٢ضــــتدٜ

باذتـ ـدٍح الـ ـرِ ٌٍ ٜافـ ـ القـــسآن  ًٜ ،نأخـــر بـــى مـــدزكاٵ ًدلـــَٝٵ،
ًالقــسآن الـرِ بــؽت أٍــدٍنا كت ـ أٍــا النبــٌّ ًارتٝفــْ الساغــدّ اذاٵ مــا
هــٌ ادتم ـ

ه ـ هــٌ اكتم ـا الطــٌز ا الرتتَ ـ

اذا ك ـان ا ًٞفقــد

سؿــ وت اٍــا النبــٌّ ًمــا بعــدها مباغــسّ هــٌ انتتــٌاتس تــٌاتساٵ قٱعَــاٵ
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عند عمٌ انتطلمؽت.
ًمت ادتمـــ اٍكـــاٵ أٍـــا ارتلَ ـــْ أبـــُ بكـــس الؿـــدٍ ًمت كتعـــى
ًتٌسَــدي وت عوــد ارتلَ ــْ عجمــانً ،أن هــرا ادتمــ لــَظ فَــى شٍــادّ
ًهٌ الرِ بؽت أٍدٍنا ا٠ن .

اً حتسٍ

ًسَنمـــا تكـــٌن هنـــا قاعـــدّ كلَـــْ ًقـــابٱْ عامـــْ فٝبـــد مـ ـ
تأًٍــ اٞسادٍــح ؿتــا ٍتناضــ

معوــا ،ضتــ نقــٌ بعــد تبــد كلمــْ

م القسآن
ً ٜنقـــٌ ؿتطـــالْ ا٢نطـــإ الـــيت تـــرز بوـــا بعـــ
لتٌدَــى مــا ًزد مـ قــَا بعـ

ا٢ؾـــٌلَؽت

اٍ٠ـات بعــد ًفــاّ الـنيب ستمــد ؾــلٓ

اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ً ،القــسآن انتٌدــٌد بــؽت أٍــدٍنا جبمـ عجمـان بعــد
أن أسس انتؿاس

اٞخسٔ.

ًوت بطــ اهلل الــسلت الــسسَ مــنو مــ قــا أنوــا لَطــ

مــ

القــسآن ًأنوــا شاٖــدّ ًأن عجمــان اثبتوــا فَــى علــٓ زأع الطــٌز فؿــٝٵ
بــؽت الطــٌزتؽتً ،كــجر مــ الؿــشابْ با٢قــافْ إؾت اٖمــْ اهــ البَــ
ظتمعــٌن علــٓ أنوــا م ـ القــسآن ًدــصٕ م ـ ك ـ ضــٌزّ منوــا ب ـ هــُ
اغــس

آٍــْ ًوت هــرا القــٌ تعاهــد للقــسآن ًتجبَــ

ًإقــساز بــالكرٔ

الكلَْ ًهُ أن ما بؽت الدفتؽت قسآن.
ًوت مٌقـــٌ ن ـــُ التشسٍـ ـ

عـ ـ القـــسآن ذ

ًؾـــَانْ للعقَـــدّ

ًاٞسكــــا الػــــسعَْ ،فــ ـالقسآن مَجــــا الطــــمإ وت اٞزض ًعلــــٓ
فــسض سؿــٌ حتسٍــ

للقــسآن ،فمتــٓ ًأٍــ ًكَــ ً ،مــ قــا بــى

ًنتاذا ب أن الطٛا الرِ ٍتقد هٌ ه ظتسأ علَى اسد
ادت ـٌا

ً ،ٜ :علــٓ فــسض ًدــٌد مج ـ هــرا الػــخـ هت ـ نــص

الػـــَٱان وت ن طـــى فوـــ ٍطـــتٱَ فعلـــى هـــ ٍـــتمك غـــخـ اً
كتاعــْ مــ إســداخ حتسٍــ

وت القــسآن ادتــٌا

ٞ ، ٜ :ن اذت ــ

ًالتعاهــد اٜلــُ للقــسآن ًســسف انتطــلمؽت علــٓ ؾــَانتى ًدفــ ٍــد
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التبـــدٍ ًالتشسٍـ ـ

عنـــى ضـــد منَـ ـ ًأمـ ـان داٖـ ـ ظتعـ ـ القـــسآن وت

ســـسشً ،انتطـــلمٌن مل ٍ ـــرتًا ضـــاعْ ًاســـدّ ًوت كـ ـ بلـــدانو عـ ـ
تدازضى ًقسإتى ًختمى ًمتابعْ ًدٌي ت طري ًتأًٍلى.
ًقــــد تتؿــــدٔ بعــ ـ

اٞقــــ ٝبــــؽت اذتــ ـؽت ًا٠خــــس إؾت هــــرا

انتٌقـــٌ ًتـــأتُ بسًاٍـــات تتعلـ ـ وت ظاهسهـــا بـ ـالنقـ وت القـــسآن اً
عــد إستٌاٖــى آٍــات معَنــْ كان ـ

ناشلــًْ ،لك ـ تل ـ

ٍكـــٌن مٌقـــٌعوا القـــسآن ًالتشسٍـــ

التوم ـْ ًسَــح

فَـــى  ٜأؾـــ لـــاًٍ ،ن َوـــا

التــأزٍخ ًالٌاقــ ً ،فَــى إٍــرإ للمطــلمؽت ًإزبــا ًحتــد لــ وت بــا
العقَــدّ ًإن كــان با٢مكــان الت كَــ

بــؽت انتطــألتؽت ًا٢لتــصا م ــ

ًؾَانْ القسآن.
ًقتكــ القــٌ ان تلــ
ًأقٱـــــا

انتطــالْ هــُ الكــرٔ ًٍلــص أعــ ٝاٞمــْ

الػـــــسٍعْ التؿـــــدِ لٟقـــــ ٝالــــيت تطـــــُٕ إؾت القـــــسآن

بالٌاضٱْ أً بالعسض ًم غر قؿد.
ٜبـــد أن ٍكـــٌن مٌقـــٌ التشسٍـــ

انتٌهـــٌ هـــٌ هـــرا القـــسآن

ال ـرِ تط ـامل علَــى انتطــلمٌن ًعلــٓ مــا بــؽت دفتَــى منــر أٍــا ا٢ضــٝ
اًٞؾتً ،علـــٓ البـــاسجؽت وت هـــرا البـــا
ال ـر

ع ـ مــرهبو ًأن أؾــشابو مل عتسفــٌا القــسآن ًظتمعــٌا علــٓ

مــا ٍظوــس أن غرهــ هــٌ الــرِ ســس
الكت ـ

أ ٜعتؿـــسًا دوـــٌده وت

لَــأتٌا بــبع

وت القــسآن ًٍبشجــٌا وت بٱــٌن

السًاٍــات ال ـيت عتــاً أن ٍطــتقسأ م ـ ظاهسهــا

مــا ٍــد علــٓ ذل ـ ً ،مقتكــٓ اٞؾ ـ أن ًظَ ــتو هــُ ال ـر
القــسآن ًتٌكَــد ضــٝمتى مــ التشسٍــ

عـ

ًٍت ــس عنــى دسٍــاٵ ًإنٱباقــ ٵا

تنصٍــى انتطــلمؽت كتَعــاٵٞ ،ن انتــ ٝهــٌ نؿــسّ اذتــ ًتجبَــ

الداٍــْ

وت الن ـــٌع ًمنـــ إختـــاذ القـــــسآن آلـــْ لل تنـــْ ً ،قـــد أزادي اهلل عـــص
ًدــ زلتــْ ًعــصاٵ ًضــٝساٵ ًنؿــساٵ للمطــلمؽت ً ،عنــٌان ًســدتو

 18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ

ًفــص عــدًه مــنو ً ،هــٌ م ـ عمٌمــات قٌلــى تعــاؾت طمُنْ ورٌُْ خَُْ وسَ أٍَُّ وحٍ
أُخْسِجَدْ ىِينَّاضِص(.)1
ًأعـــــسض كبـــــاز العلمـــــإ ًانت طـــــسٍ عــــ التعـــــسض للقـــــٌ
بتشسٍـ ـ

القـــسآن انتٌقـــٌ كتلـــْ ًت ؿـــَٝٵ  ٜعـ ـ عـــد إكـــرتاخ

ًالت ــات أً غ لــْ ًضــوٌ بــ عــ

اهــ مقؿــٌد ًًز وت الن ــٌع

مغـــسًع ًللتطـ ـامل علـــٓ عـــد ًدـــٌد حتسٍـ ـ
تلــ

وت القـــسآنً ،تـــداز

اٞخبـــاز انتٛمنـــٌن أسَانـ ـ ٵا بالتأًٍـ ـ ًالتٌدَـــى ًسالـ ـ

العناٍـــْ

الطــماًٍْ دًن ت ػــُ أقــسازها ًمادتوــاً ،فَ ـى إعذــاش قسآن ـًُ ،هــٌ
مؿــدا ذت ــ اهلل تعــاؾت للقــسآن ًعمــ دوــادِ ٍجــا

علَــى أهــ

اٜقتان ًلتلْ القسآن.
قــا اٜمــا الؿــاد علَــى الطــ" : ٝقــا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل
علَــى ًآلــى ًضــل  :أن علــٓ ك ـ س ـ سقَقــْ ًعلــٓ ك ـ ؾــٌا
فما ًاف كتا

اهلل فخرًي ًما خال

كتا

اهلل فدعٌي"(.)2

نــٌز

ًؾــدزت أخبــاز العــسض هــري عــ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
ًضـــل ً ٜعـــرّ بــالقٌ الػـــاذ القاٖــ بأنــى  ٜتعـــازض بَنوـــا ًبـــؽت
سؿــٌ التشسٍــ

ًضــقٌ بعــ

اٍ٠ــات بعــد أن إنتقالــى ؾــلٓ اهلل

علَى ًآلى ًضل إؾت السفَ اٞعلٓ.
ٞن النؿــــٌف الــ ـيت نؿــ ـ

علــــٓ إزدــــا الطــــنْ إؾت القــــسآن

ًزدت عنـــى ؾـــلٓ ا هلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل وت كتــ

انتطـــلمؽت ً ،هـــُ

غك ـْ سَــْ وت ك ـ شم ـان ع ـ اٖٞمــْ علــَو الطــ ٝأٍك ـاٵً ،بكــمَمْ
أن القسآن الرِ كان وت أٍامو هٌ ن طى الرِ وت أٍدٍنا ا٠ن.
إن تل ـ

النؿــٌف ًإبتــدإ م ـ شم ـ النبــٌّ تٛكــد سذَــْ القــسآن

()1ضٌزّ آ عمسان .110
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ًعــد سذَــْ مــا مل ٍقٱ ـ بأن ـى قــسآن ًمــا لــَظ بــؽت ال ـدفتؽت فٝبــد أن
ٍكــٌن العــسض علَــى كمٌدــٌد متــٌاتس قٱعــُ الؿــدًز ًتــد علَــى
اٍكــاٵ قاعــدّ ن ـــُ اذتــسز ،اذ كَــ

ٍكــٌن التكلَــ

ؿتــا ٍ ٜٱـــا ،

ًالقـــسآن مكـــٌزي الـــداٖ ًهَٗتـــى ًقسإتـــى انتتـــٌاتسّ بـــؽت انتطـــلمؽت
قاةبـــْ ٍن ـــُ النقَؿـــْ سَنمـــا تعـــسض علَـــى اٞسادٍـــح بإعتبـــاز أنـــى
الكتـــا

الطـــماًِ الـ ـرِ طالَ َأْذُِو وهِ ىثَاؼِو ووُ ٍِو وِْ تَو وُِِْ َدَْو وهِ وَالَ ٍِو وِْ

خَيْفِهِص(.)1
ًمـ ـ قـــسًزات الـ ـدٍ التمطـ ـ

ؿتشكــــ آٍـــات كتـــا

اهلل وت

العبــادات ًانتعــامٝت ًعــد اٜلت ــات إؾت مـــا ٍعازقــــىً ،اٞقــــٌا
اليت تتعــازض مــ ؾَــانتى ًإدـٝلى ًس ظى.
ًأخبــاز النقَؿــْ وت القــسآن أخبــاز آســاد فــ ٝتؿــلض ل٣ضــتدٜ
فَمــا ٍطــتلص القٱ ـ ًالتــٌاتس ب ـ ًٍتعــازض معــى ًٜبــد م ـ تأًٍلــوا
فمـــجٝٵ قـ ـا عبـــد اهلل بـــ مطـــعٌد ًهـــٌ مـــ كبـــاز الؿـــشابْ ًمـــ
اًٞاٖ ـ ال ـرِ دوــسًا بقــسإّ القــسآن ؿتكــْ ًك ـان ٍقــٌ خبدمــْ زضــٌ
اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًزفقتــى وت اذتــ ًالرتســا ًالغــصً،
أن انتعــٌذتؽت لَطــتا مــ القــسآنً ،كــان عتكومــا مــ انتؿــش

ًمل

ٍأخــر انتطــلمٌن بوــرا القــٌ ً ،قــد ًزد باٜضــناد عــ اٞمــا البــاقس
عـ آباٖــى عـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل " :القــسآن عسؾــْ
ا٢ضـــً ،" ٝإن كــان علـــٓ ضتـــٌ ا٢ضـــتعازّ ًٍـــد اذتــدٍح علـــٓ أن
القــسآن هــٌ الٌعــإ العقاٖــدِ ٞسكــا ا٢ضــً ٝهــٌ ادت ـام انت ـان ،
ادتــام ٞسكــا الػــسٍعْ ً ،انتــان مــ التشسٍــ
با

اًٞلٌٍْ منعى التشسٍ
ًقــا أؾــشا

( )1ضٌزّ فؿل
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فَوــا  ،لَكــٌن مــ

ع ن طى.

عبــد الكــسٍ بــ عذــسد مــ ارتــٌازز وت أًاخــس
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انتاٖـــْ اًٞؾت أن ضـــٌزّ ٌٍضـــ

لَطـــ

مـــ القـــسآن ً ،أنوـــا قؿـــْ

عػـ ـ ً ٜظتـــٌش أن تكـــٌن ًسَـ ـاٵ كمـــا عـ ـ انتلـ ـ ًالنشـ ـ ً ،علـــٓ
فــسض ؾــشْ النطــبْ فــ ٝإعتبــاز بقــٌل هــرا ًقــد فــاتو اٜلت ــات إؾت
نظموــا ًمــا فَوــا مــ ا٢عذــاش ًالــدزًع ً ــسأًا علــٓ مــا تطــامل
علَى انتطلمٌن منر أٍا التنصٍ بأنوا دصٕ م القسآن.
ًًزد وت سلَـــْ اًٞلَـــإ با٢ضـــناد عــ زدــ مــ أغـــذ قــا :
مســ النــاع بانتــداٖ أن ضــلمان وت انتطــذد فــأتٌي فذعلــٌا ٍجٌبــٌن
الَــى ستــٓ إدتم ـ الَــى ضتــٌ م ـ أل ـ

 ،ق ـا  :فقــا  :فذع ـ ٍقــٌ :
ٍقسٚهــا فذعلــٌا

إدلطــٌا إدلطــٌا ،فلمــا دلطــٌا فــتض ضــٌزّ ٌٍض ـ

ٍتؿـــدعٌن ًٍـــرهبٌن ستـــٓ بقـــٓ وت ضتـــٌ مـ ـ ماٖـــْ فغكـ ـ
الصخس

اهلل فرهبت (.)1

م القٌ أزدمت ث قسأت علَك كتا

إن ًدـــٌد إخـــتٝ

وت كلمـــْ أً ســـس

ًقـ ـا :

وت بعـــ

القـــسإات ٜ

ٍعـــي حتسٍ ـــاٵ كمـــا وت قـــسإّ (ًضـــازعٌا) ًأخـــسٔ (ضـــازعٌا) بـــٝ

ًاً(.)2

إن الكتــا

انتعـــد لنقــــ السًاٍـــْ ٍ ٜعــر عــ زأِ ؾــاسبى فــاذا

أًزد خــــراٵ بــــالتشسٍ
بـ ـالتشسٍ

فــــٍ ٝعـــــي أن ؾــــاس

إ ٜأن ٍتعوـــد ؾـــاس

الكتـــا

الكتـــــا

ٍقـــــٌ

بؿـــشْ مـــا ٍسًٍـــى علـــٓ

اٜةــ ٝتعوــداٵ ؾــــسعتاٵ ًغــامٝٵً ،ظوــٌز تلــ

اٞسادٍــح ظوــٌزاٵ

بَن ـاٵ  ٜعتتم ـ تــأًٍٝٵ أً ًدٌه ـاٵ أخــسًٔ ،عــد ًدــٌد معــازض لــا
فَكٌن التطاق أً النظس بالسدشان.
أمــا القــٌ بالصٍــادّ وت القــسآن أِ أن القــسآن ال ـرِ بــؽت اٍــدٍنا فَــى
شٍــادّ غــر منصلــْ فلــ ٍقــ بــى أســد مــ انتطــلمؽت ً ٜاعتبــاز بقــٌ
فسقـــْ منـــدثسّ ،بـــ أن انتٌعظـــْ تقـــسأ مـــ ســـال ً ـــسأه علـــٓ
( )1سلَْ اًٞلَإ .203/1
( )2ضٌزّ ا عمسان اً 133 ٍْ٠قسأ أه انتدٍنْ ًالػا بغر الٌاًً ،الباقٌن بالٌاً .
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القسآنً ،مل ٍب ل اهلل أثساٵ.
ًالقـــٌ بتغـــَر كلمـــات القـــسآن مل ٍجبـــ

ًزًدي ًمل ٍـــسد عـــ

معؿــٌ  ،فمــا بــؽت ال ـدفتؽت قــسآن منــص ًعلَــى ا٢كتــا ب ـ بكــسًزّ
مــ الــدٍ  ،أمــا القــٌ بــالنقـ وت القــسآن ًهــٌ مٌقــٌ التشسٍــ
انتصعـــٌ ًقـ ـا بـــى افـــساد ًإضـــتدلٌا علَـ ـى بسًاٍـــات تـــبؽت الـ ـنقـ وت
القـــسآن ًلكــ ةسٍقوـــا آســـاد ًهـــُ  ٜت َـــد العلــ ًنـــادزّ أً غـــاذّ
ًٜبد م تأًٍلواً ،ا٢كتا ضب قٌل ًتأخس علَى.
عـ ـ العٝمـــْ اذتلـــُ  :اذتـ ـ أنـ ـى  ٜتبـــدٍ ً ٜتـــأخر ً ٜتقـــدٍ
فَــى ًأنــى مل ٍــصد ًمل ٍــنقـ ًأعــٌذ بــاهلل تعــاؾت مــ أن ٍعتقــد مجــ
ذل ـ

فأن ـى ٌٍد ـ

التٱــس إؾت معذــصّ السضــٌ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى

ًضل انتنقٌلْ بالتٌاتس.
ًقــا الؿــدً قبــ اكجــس مــ الــ

ضــنْ  :إعتقادنـــا أن القــسأن

الرِ أنصلـى اهلل تعـاؾت علـٓ نبَـى ستمـد ؾـلٓ اهلل علَـى ًآلـى ًضـل هـٌ
ما بؽت الدفتؽتً ،هٌ ما وت أٍدِ الناع لَظ بأكجس م ذل .
ًبعـــد التشــــسٍ
زٚضــــإ انتــــراه

وت القــــسآن قـ ـا علمـــإ ا٢ضـــً ، ٝبـــى قـــا

ًالػـــــَخ انت َــــد ًهــــٌ معــــسً

اٜعتمــاد علــٓ اٞخبــاز ؿتــا وت ذل ـ

احمل ـــٌ

بٌزعــــى ًكجــــسّ

بالقسٍنـــْ ،كم ـا قـــا بــى

أٍكــاٵ الطـَد انتستكـٓ ًالػـَخ الٱٌضُ.
ًانتتقــدمٌن مــ ال قوــإ ًانت طــسٍ مل ٍقٌلــٌا بالصٍــادّ ًالنقَؿــْ
ًلك ـ ارت ـٝ

نط ـ

إؾت علــُ ب ـ ابــساهَ ب ـ هــٌ مــركٌز وت مقدمــْ

ت طــريً ،انتقدمــْ لَطــ

مــ إعــدادي بــ كتبوــا مــا قَــ أنــى تلمَــري

ًهٌ العباع ب ستمد ًالرِ مل ٌٍث .
ًإكتـــا انتطـــلمؽت منـــر عوـــد النبـــٌّ علـــٓ أن مـــا بـــؽت الـــدفتؽت
كــ ٝاهللً ،هــٌ خــا مـ اللش ـ ًالغل ـ ًع ـ ضــعَد ب ـ دــبر قــا
زد ٜب عباع :
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إنُ أدـد وت القـسآن أغـَإ ختتلـ
أنطـــا
بعـــ

علـُ قـا  :مـا هـٌ قـا  { :فـٝ

بَـــنو ٌٍمٗـــر ًٍ ٜتطـــإلٌن} ًقـــا { ًأقبـ ـ بعكـــو علـــٓ
ٍتطــــإلٌن } ًقــــا { ًٍ ٜكتمــــٌن اهلل ســــدٍجا} ًقــــا {ًاهلل

زبنــا مــا كنــا مػــسكؽت } فقــد كت مــٌا وت هــري اٍ٠ــْ ًوت الناشعــات {أ
الطــمإ بناهــا } إؾت قٌلــى { دساهــا } فــركس خلــ الطــمإ قبــ خلــ
اٞزض ثــ قــا  { :أإنكــ لتك ــسًن بالــرِ خلــ اٞزض وت ٍــٌمؽت
} إؾت  { :ةـــاٖعؽت } فـ ـ ركس وت هـــرا خلـ ـ اٞزض قبـ ـ خلـ ـ الطـــمإ
ًقــا ً { :كــان اهلل غ ــٌزا زسَمــا } { ًكــان اهلل عصٍــصا سكَمــا } {
ًكان اهلل مسَعا بؿرا } فكأنى كان ث مكٓ .
بَـــنو } وت الن خـــْ اًٞؾت ثــ

فقـــا ابــ عبـــاع  { :فـــ ٝأنطـــا

ٍـــن خ وت الؿـــٌز فؿـــع مــ وت الطـــماًات ًمــ وت اٞزض إ ٜمــ
غــإ اهلل فــ ٝأنطــا

بَــنو عنــد ذلــ

ا٠خــسّ { أقب ـ بعكــو علــٓ بع ـ

ًٍ ٜتطــإلٌن ثــ وت الن خــْ

ٍتطــإلٌن } ًأمــا قٌلــى { مــا كنــا

مػـــــسكؽت } { ًٍ ٜكتمـــــٌن اهلل ســـــدٍجا } فـــــإن اهلل ٍغ ـــــس ٞهـــــ
ا٢خــــٝف ذنــــٌبو ًقــــا انتػــــسكٌن  :تعــــالٌا نقــــٌ  :مل نكــــ
مػــسكؽت فخــت اهلل علــٓ أفــٌاهو فتنٱ ـ دــٌازسو بأعمــال فعنــد
ذلـ ـ

عـــس

أن اهلل ٍ ٜكـــت ســـدٍجا ًعنـــدي ٍـــٌد الـــرٍ ك ـــسًا لـــٌ

كــانٌا مطــلمؽت ًخلــ اهلل اٞزض وت ًقتــؽت ثــ اضــتٌٔ إؾت الطــمإ
فطــــٌاه ضــــب مســــاًات وت ٍــــٌمؽت ثـــ دســــا اٞزض أِ بطــــٱوا
فــأخسز منوــا انتــإ ًانتسعــٓ ًخلــ فَوــا ادتبــا ًاٞغــذاز ًا٠كــا
ًمـــا ٍنومـــا وت ٍـــٌمؽت آخـــسٍ فـــرل
دساهــا } فخلقــ

قٌلـــى ً { :اٞزض بعـــد ذلـ ـ

اٞزض ًمــا فَوــا وت أزبعــْ أٍــا ًخلقــ

الطــمإ

وت ٍــٌمؽت ًقٌلــى { ًكــان اهلل غ ــٌزا زسَمــا } ٍعــي ن طــى ذلــ
مل ٍــص ًٍ ٜــصا كــرل

فــإن اهلل مل ٍــسد غــَٗا إ ٜأؾــا

أِ

بــى الــرِ
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أزاد ًعت

ف ٝغتتل

القسآن فإن ك ٝم عند اهلل(. )1

علَ

أمـــا مٌقـــٌ النطـــخ فأنـ ـى ٍ ٜعـــي حتسٍ ـ ـاٵ ًاذ ثبـ ـ

أن اهلل عـــص

ًد ـ أضــقٱى م ـ القــسآن فوــٌ إعذــاش ًٍ ٜعــد حتسٍ ـاٵ ،لك ـ النــصا
وت الكـــرٔ ًهـــُ كَـــ

كـــان الٱسٍـــ ًالـــدلَ إؾت إستمـــا نطـــخ

التً ًّٝإعتقاد ضقٌ غُٕ م القسآن.
ًًزدت نؿــــٌف وت بعــ ـ

الكتــ ـ

عــ ـ الــ ـنقـ وت القــــسآن ،

ق ـا عبــد اهلل ب ـ عمــس ٍ ٜ" :قــٌل اســدك قــد أخــرت القــسآن كلــى،
مــا ٍدزٍــى مــا كلــى ،قــد ذهــ
"كانــ

ضـــٌزّ اٜســـصا

منــى قــسآن كــجر"(ً ،)2قالــ

عاٖػــْ :

تقـــسأ وت شمـ ـ الــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى

ًضــل مــاٖيت آٍــْ فلمــا كتــ

عجمــان انتؿــاس

مل نقــدز ا ٜمــا هــٌ

ا٠ن"ً ،انتداز علٓ ما بؽت الدفتؽت.
با٢قـــافْ إؾت مطـ ـالْ نطـــخ الـ ـت ًّٝمـ ـ بقـــإ اذتكـ ـ  ،أِ هنـــا
آٍات نطخ

ًزفع

ًلك سكموا  ٜشا باقَاٵ.

عـ ـ هػـــا بـ ـ اذتكـ ـ ًغـــري عـ ـ الؿـــاد قـ ـا  :خٱـ ـ
الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ؿتنــٓ فقــا ٍ" :ــا أٍوــا النــاع مــا
دــإك عــي ٌٍافــ القــسآن فأنــا قلتــىً ،مــا دــإك عــي ٌٍ ٜافــ
القسآن فل أقلى"(.)3
ًتتذلــٓ وت مٌقــٌ ن ــُ التشسٍ ـ

ع ـ القــسآن مٌقــٌعَْ عل ـ

السدــ ـا إذ أن السًاٍــــات الــ ـيت تػــــر قــــمناٵ إؾت حتسٍــ ـ

القــــسآن

قـــعَ ْ الطـــند با٢قـــافْ إؾت أنوـــا أخبـــاز آســـاد ً ٜسذَـــْ لـــا ًٜ
تطـــتٱَ معازقـــْ اًٞؾت القٱعَـــْ الـــيت ت َـــد ضـــٝمْ القـــسآن هتـــ
التشسٍ .
( )1ت طر القسةيب. 12 /4
( )2الدز انتنجٌز . 200/ 1

()3البشاز .244/2
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ًوت القــسآن تبَــان لكــ غــُٕ ًهــٌ انتسدــ وت ارتؿــٌمْ ًالنــصا
ًةلـــ

اذتقَقـــًْ ،هـــ أخـــر القـــسآن عـــ عـــد التشسٍـــ

ادتــٌا

نع ـ  ،لقــد تعــسض القــسآن إؾت انتطــاٖ ا٢بتَٖٝــْ ال ـيت ختـــ

انتطــــلمؽت ً ،عامــــْ بــــي آد فكَــ ـ

فَـــى،

ؿتجــ ـ هــــرا انتٌقــــٌ العــــا

البلـــٌٔ ًأكـــدت آٍـــات القـــسآن ضـــٝمتى مـ ـ التشسٍـ ـ

ًالتبـــدٍ

ًإؾت ٍـــٌ القَامـــْ ،قـــا تعـــاؾت طأنـــا ن٤ش٦ـــ  ٥ن٤ص٬لٴن٤ـــا الـــرٰكٴسً٤ ٤أنـــا لٲـــى٥
ذتافظٌنص(.)1
وت خــر الطــكٌنُ ع ـ الؿــاد ق ـا " :ق ـا زضــٌ اهلل ؾــلٓ
اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل علـــَك بــالقسآن فأنـ ـى غـــاف مػـ ـ ً ،ماسـ ـ
مؿــد ً ،م ـ دعلــى أمامــى قــادي إؾت ادتنــًْ ،م ـ دعل ـى خل ــى ضــاقى
إؾت النـــازً ،هـــٌ الـ ـدلَ ٍـــد علـــٓ خـــر ضـــبَ ً ،هـــٌ كتـــا

فَـــى

ت ؿَ ًبَان ًحتؿَ ً ،هٌ ال ؿ لَظ بالص " .
ًٍتٌدــى خٱــا

ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل هــرا إؾت اٞمــْ

بأدَالــا انتتعاقبــْ فوــٌ ٌٍؾــُ بــالقسآن ٞنــى ٍعلــ بــالعل اذتكــٌزِ
أنى مٌدٌد عنده .
وت ثٝثــــْ مٌاقــ ـ مــ ـ القــــسآن فَوــــا ذ

ًًزد ل ــ ـ التشسٍــ ـ
ل سٍـــ مـــ أهـــ الكتـــا

علـــٓ حتـــسٍ و الكلـــ عـــ مٌاقـــعى،

فـــالقسآن مل ٍـــر انتطـــلمؽت ًعتـــرزه مـــ ا٢قـــدا علـــٓ حتسٍـــ
القــسآنً ،إكتــاعو علــٓ عــد التشسٍــ
ًدــٌد نتط ـالْ التشسٍ ـ

ًالــنقـ فَــى ًلــَظ مــ

وت سَــاّ انتطــلمؽت ؿتعنــٓ أنو ـ متط ـانتٌن علــٓ

أن ما بؽت الدفتؽت ناش م عند اهلل تعاؾت .
ًًزدت بعــ

نطــخ القــسآن ب ــس كلمــًْ ،دعــٌٔ التشسٍــ

تتعلـ ـ بـ ـانتعنٓ اللغـــًٌِ ،قـــد عتؿـ ـ ارتـ ـٝ
( )1ضٌزّ اذتذس .9

مل

ًالنـــصا وت الت طـــر

معامل ا٢قتان /ادتصٕ ارتامظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25
عمــا ٍقؿــد القــٌ م ـ التشسٍ ـ

ًالتأًٍ ـ ً ،انتعنــٓ مٌقــٌ شتتل ـ

وت القـــسآن ،إنوـ ـ ٍسٍـــدًن أمـــساٵ آخـــسٍ ،قٌلـــٌن إن وت القـــسآن تغـــَراٵ
ًتبــدٍٝٵ نتــا نــص علــٓ ؾــدز ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ،
ًالــرِ ٍــر غــري بوــرا ٍن ــُ التومــْ عــ ن طــى وت التشسٍــ
تومْ ٍسفكوا ًٍسف

ًتلــ

ما فَوا م العاز ًال كَشْ ك مطل .

هــ هنــــا أٍـــــادِ ًنٌاٍـــا ضـــٌٕ قـــد ا٢ضــ ٝوت ضـــسد بعــ
اٞخبــــاز ًالسًاٍـــات انت تعلــــْ ًاٞكاذٍـــ
انتطـــلمؽت ٍ ٜطــــتبعد ذلـ ـ
اٞخبـــازً ،ظتـــ

أزٍـــد منوـــا ال سقـــْ بـــؽت

 ٜأقـ ـ وت إضـــتغً ٝتـــسًٍر مجـ ـ هـــري

أن ٍ ٜكـــٌن القـــسآن عسقــــْ ٞضـــبا

انترهبَــْ ًارتٝفــات ال قوَــْ وت بــا

ارتؿـــٌمْ

اٞسكــا ٞن مــدازكوا كتَعــ ٵا

مـــ القـــسآنً ،هـــٌ مٌقـــٌ الٌســـدّ بـــؽت انتطـــلمؽت  ،قـــا تعـــاؾت

طوَ عْرَصَُِى تِحَثْوِ ىيَّهِ جََُِعًاص(.)1

ً ٜغسابــــْ وت ًقــــٌ ا٢خــــتٝ

بالتأًٍــ ـ ًًدــــٌي ا٢ضــــتنبا

ًنــٌ السًاٍــات انتعتمــدّ عنــد بعكــو ًانتعتمــدّ عنــد ال ـبع

ا٠خــس

ضـــٌإ كـ ـان بلشـــاظ الطـــند أً الدٜلـ ـْ ًانتكـــمٌن ً ٜزبـ ـ نتٌقـــٌ
التشسٍــ

بــالقسإ ًالقــسإات ٞن القـــسآن هـــٌ الكتــا

الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ً ،ا٢خــتٝ

انتنـــص علـــٓ

وت القــسإّ إدتوــاد

وت بَــان النٱــ ًقــسإّ القــسآنً ،وت كَ َــْ أداٖــى ًانتطــاستْ ًالتعــدد
فَوــا  ًٜ ،ؾــلْ لــا بــالتشسٍ
القــسإّ انتتعــددّ لــبع

ًهنــا غــٌاهد وت أٍــا النبــٌّ علــٓ

الكلمــات للبَــان ًالتَطــر ًالت طــر كقكــَْ

وت ًاقعْ.
ًإخـــتٝ

القــــسإ ًإدتوـــاده وت قــــسإتو مـــ ًدــــٌد أؾـــ

القـــسآن بـــؽت الــدفتؽت مدزضـــْ علمَـــْ وت بٝغـــْ القـــسآن ،ضـــٌإ علـــٓ
( )1ضٌزّ آ عمسان ،103أنظس ادتصٕ الرِ دإ خاؾا بت طر هري ا ٍْ٠الكسقتْ .
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القــــٌ بتــــٌاتس القــــسإات الطــــب ا علــــٓ القــــٌ بعــــد تٌاتسهـــــا
ًابتناٖوـــــا علــــٓ إدتوـــــاد لغــــٌِ ظــــي لكَ َــــْ القــــسإًٍّ ،ظوــــس
بــالقسإات الػــاذّ ًلــى غــٌاهد كــجرّ وت كتــ
ً ٜعٝقــــْ لـــرا التشسٍـ ـ
التشـسٍ

الت طــر ًالقـــسإات،

بـ ـانتعنٓ ا٢ؾـــٱٝسُ ًٍ ،ـــد علـــٓ أن

إذا ًزد وت النـ أع م التشسٍ

ًالصٍـــادّ اً الـ ـنقـ وت اذتـ ـسً

وت ا٢ؾٱ. ٝ

أً وت اذتسكـــات ًاقـ ـ وت قـــسإّ

القــسآن لعــد ثبــٌت تــٌاتس كتَ ـ القــسإات ٞن القــسآن انتنــص مٱــاب
ٞســدٔ القــسإاتً ،علــٓ فــسض ثبٌتوــا فإنوــا زلتــْ ًضــعْ ًفك ـ
م اهلل تعاؾت علٓ انتطلمؽتً ،آٍْ وت التنصٍ .
ًهــرا لــَظ مــ التشسٍــ

ا٢ؾــٱٝسُ الــرِ هــٌ ًقــٌ شٍــادّ

أًســـــدًخ نقَؿـــــْ وت ًإدعـــــإ تعـــــدد ًدـــــٌي التشسٍـــ ـ
للمطلمؽت ًخٝ

إزبـــــا

الدقْ وت التشقَ .

ًانتـ ــداز وت التشــــسٍ

ظتــــ

أن ٍكـــٌن مٌقـــٌعَْ هــــرا القـــسآن

ال ـرِ بــؽت أٍدٍنـــا ًإذا مــا غـــككنا بالتشـــسٍ  ،فاٞؾ ـ ال ـرإّ ٞن ـى
م الػبوْ انتٌقٌعَْ.
ًم ـ إمك ـان إضــتعما ل ـ التشسٍ ـ

وت أكجــس م ـ معنــٓ ًٍكــٌن

مـ ـ انتػـــرت الل ظـــُ ،فالقاعـــدّ تقتكـــُ إضتشكـــاز القسٍنـــْ ل وـ ـ
أســـد معانَـــى ًعـــد إبقاٖـــى زتمـ ـٝٵ ٍ ٜـــد علـــٓ أســـد معانَـــى ،إذ ٜ
قتكــ أن ظتتمــ وت آن ًاســد علــٓ ملشــٌظ ًاســد مــ دوــْ ًاســدّ
ٞن الٌدٌد بطَ .
با٢قـــافْ إؾت أؾــالْ الظوـــٌز أِ أن الل ــ قـــد ٍـــساد منـــى معنـــٓ
معــؽت ٍ ٜقبــ ارتــٝ

فَكــٌن فَــى نـــً ،قــد عتتمــ الل ــ إزادّ

غــر الظــاهس ،فاٞؾ ـ فَــى سَنٗــر هــٌ قؿــد انت ـتكل للمعنــٓ الظــاهس
م ـ الل ـ دًن خٝفــى إ ٜم ـ القسٍنــْ الؿــازفْ إؾت غــر الظــاهس لــرا
قَ ـ أن اٞؾــٌ العملَــْ اٞخــسٔ زادعــْ إؾت هــرا اٞؾ ـ فــاذا ك ـان
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الل ــ عتتمــ الــاش عتمــ علـــٓ ظـــاهسيً ،إن كــأن عتتمــ التقََـــد
فَشمــ ـ علــــٓ اٜةــــً ٝإذا إستمــ ـ التخؿــــَـ فأنــ ـى ظــــاهس وت
العمٌ .
ًهكـــرا بنـــإ العقـــً ٕٝستـــاًزاتو وت ارتٱابـــات ادتازٍـــْ بَـــنو
ًهــُ عــد اٜلت ــات إؾت إستمــا غــر الظــاهس إ ٜمــ القسٍنــْ فمــاذا
انتتبــادز هــٌ أن تغــَراٵ سؿ ـ وت أؾ ـ الق ـسآن،

ٍــساد م ـ التشسٍ ـ

ًهــرا مــا مل عتؿــ ًخــٝ

الــنـ ًالظــاهس ًالٌدــدانً ،تعاهــد

انتطلمؽت منر عؿس النبٌّ ٍ٠ات القسآن.
ٜضــَما ًأن انتٌقــٌ ٍتعلــ بكــ مطــل ٍلتــص ًٍــستب بعقَدتــى
ًبأخٝقــى ثــ أن مل ٍتَطــس لكــ انتطــلمؽت البشــح ًالدزاضــْ ًأخــر
شبــدّ اٜسكــا ًمثــسّ البشــٌخ ًنت ـاٖر الدزاضــات ،فٝبــد م ـ حتدٍــد
معنــٓ إؾــٱٝسُ للتشسٍــ

ثــ إظتــاد أمســإ أخــسٔ لتلــ

الــيت قــد ٍٱلــ علَوــا بعكــو عنــٌان التشسٍــ

انتعــانُ

زتــاشاٵ أً إضــتعازّ،

لل ؿــ ًالتمََــص ًاحملافظــْ علــٓ النظــسّ النٌعَــْ الطــلَمْ للقــسآن ؿتــا
ٍناض

عظَ منصلتى ًما ٍطتشقى م اٜكسا .

فن ُ التشسٍ

ع القسآن ،فَى فٌاٖد ًمناف م ًدٌي :

ا : ًٞتنصٍى كتا

اهلل.

الجـــانُ  :ا٢قـــساز ًا٢نؿـــَا لعمٌمـــات قٌلـــى تعـ ـاؾتطأنـ ـا ن٤ش٦ـ ـ ٥

ن٤ص٬لٴن٤ا الرٰكٴسً٤ ٤أنا لٲى ٥ذتافظٌن ص(.)1

الجالــح  :تعاهــد الٌســدّ ا٢ضــٝمَْ ًهــُ سادــْ ملشــْ وت هــرا
الصمانً ،وت ك شمان.
السابـــ  :دخـــٌ القـــسآن ًاٞمـــْ نظـــا العٌنتـــْ بتماضـــ
ًسؿانْ عقاٖدٍْ.
( )1ضٌزّ اذتذس .9

ًثقـــْ

 28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ
ارتامظ  :ةسد زً الػ

ًالرتدد م الن ٌع.

الطــادع  :تعاهــد اٍ٠ــات القسآنَــْ ًس ظوــا ًالغبٱــْ مــ منــاش
العبٌدٍْ بالؿلْ م البازِ عص ًد عند القسإّ ًالت.ًّٝ
الطـــاب  :ا٢بتعـــاد عـ ـ ا٢فـــرتإ ًالقـــر

بانتطـــلمؽت أً بـ ـال س

اٜخسٔ.
الجــــام  :ا٢نــــدفا النــــٌعُ العــــا وت دزاضــــْ القــــسآن ًإظوــــاز
علٌمى ًمكنٌناتى.
ًقتكــ تقطــَ التشسٍــ

بلشــاظ الصمــان إؾت ثٝثــْ أقطــا أمــظ

ًالٌَ ًغداٵ.
ًبالنطـــبْ للتشسٍـ ـ

أمطـ ـ ٵا ًانتـ ـساد منـــى انتاقـــُ ًانتنؿـــس مـ ـ

أفــــساد الصمــــان إذ مل ٍجبــــ

التشسٍــــ

ًقؿــــدي ًإزادتــــىً ،كــــان

انتطــلمٌن كتَعــاٵ سسٍؿــؽت علــٓ ضــٝمْ القــسآن مــ التشسٍــ
د ان

إؾت

ال ك ًانتدد اٜلُ وت س ظى.
أمـــا اذتاقـــس فوـــٌ تٌكَـــد بعـــ

بالتشسٍ

اٞخبـــاز الػـــاذّ الـــيت تتعلـــ

ًإضتغٝلى نتقاؾد خبَجْ أً ضٌٕ تأًٍلى.

أمـــا انتطـــتقب فوـــٌ مـــا عتتمــ أن عتؿــ مــ حتسٍــ

وت انتعنـــٓ

ًانتكمٌن ًالتأًٍ .
ًالتشسٍ

وت القسآن ٍتؿٌز علٓ ًدٌي :

اً : ًٞدٌد الصٍادّ فَى.
الجانُ ً :دٌد النقَؿْ.
الجالح  :تغَر ًتبدٍ بع

الكلمات ًاذتسً .

الساب  :تغَر مٌاق اٍ٠ات ًالتقدٍ ًالتأخر.
ًاٞمظ ٍقط إؾت :
ا : ًٞما قب التنصٍ .
الجـــانُ :أٍـــا التنصٍــ – ستـــاًٜت إغتَــا الــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى
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ًآلى ًضل .
الجالــح :مــا بعــد إنتق ـا السضــٌ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل إؾت
السفَ اٞعلٓ.
السابــ  :حتــٌ النظـــا ا٢ضــٝمُ إؾت هتالــ

ًسؿــٌ اٜســـتٝ

أسَان ٵا ًدخٌ انتطتػسقؽت.
عند انتطلمؽت.

ارتامظ :ظوٌز ال س ًالٱٌاٖ

الطادع :سؿٌ ال ؼت بؽت فس انتطلمؽت.
ًالقــــسآن بن طــــى ٍن ــــُ التشسٍــ ـ

عنــــى ًٜ ،عتتــــاز إؾت دوــــٌد

ًمٛضطــات ًلكــ هــرا  ٜقتنــ مــ تظــافس ادتوــٌد ٢بــساش ا٢عذــاش
الـ ـراتُ للقـــسآن وت منـ ـ التشسٍـ ـ

ًًضـــاٖلى ًأضـــبابى مـ ـ الٌؾـــٌ

الَى.
ًكتم ـان اٍ٠ــات م ـ التشسٍ ـ
وت ن ـــُ ًإبٱـ ـا دعـــٌٔ التشسٍـ ـ

ًلك ـ هــرا  ٜقتن ـ م ـ ا٢دتوــاد
ًان دـــإت ٜسقـــًْ ،لـــَظ مـ ـ

كتمـ ـأن آٍـــات القـــسآن خاؾـ ـْ ًأن اهلل تعـــاؾت دعـ ـ قسإتـــى ًادبـــْ
م ـ انتطــلمؽت ًانتطــلمات ًدع ـ ًاقَــْ علــٓ

ٌٍمَ ـاٵ علــٓ ك ـ ملك ـ

الـ ـنيب قـــا تعـــاؾت ط ملْ ذَو وسَوْ أََُّ ى يَّو وهَ ظَو وََّسَ ىَنُو وٌْ ٍَوووا فِوووٍ ىعَّو وََىَ خِ وٍََوووا

فِووٍ ألَزْضِص(ً ،)1هــٌ م ـ عمٌمــات ضــٝمْ القــسآن م ـ التشسٍ ـ ،
ًمن الك از م حتسٍ ى.
ًنتنــاً التشسٍ ـ

الَــٌ ً ،انت ـساد م ـ الَــٌ لغــْ مــا ٍػــم اٍٞــا

انتعاؾــسًّ ،الطــنٌات القلَلــْ انتاقــَْ ًالــيت نعَػــوا فكَــ
القسآن التشسٍ

ٍتشــدٔ

فَوا

ًإن كــان العنــٌان أمــظ ًالَــٌ ًغــداٵ ًعٱــ
ا٠خـــسً ،العٱـ ـ
( )1ضٌزّ ا٢ضسإ .45

كــ منوــا علـــٓ

ٍـــد علـــٓ التعـــدد ًالتغـــاٍس ؿتعنـــٓ سَنمـــا نقـــٌ
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ؾــلَ

الظوــس ًالعؿــس ،فوــري ال ـٌاً بَنومــا تــد علــٓ أن الظوــس غــر

العؿـــس ًأن دٗـ ـح بومـــا كتعـ ـاٵ مـ ـ غـــر أِ فؿـ ـ بَنومـــاًٍ ،ـــٛثس
بعكـــوا بـــالبع

وت اٞمـــظ ٍـــٛثس علـــٓ ســـا

ا٠خـــس ،فـــالتشسٍ

القــسآن ًانتطــلمؽت وت هــرا الصمــان ًوت الغــد أٍكــاٵً ،لكنــى مل عتؿــ
ًإدعــإي ً دٍــد القــٌ بــى ًةعــ بعــ
أمــس  ٜأؾ ـ لــى ًظت ـ

فــس انتطــلمؽت بــالقٌ بــى

تنصٍــى القــسآن ً ،إدتنــا

التعــدِ علَــىً ،أن

دإ وت شمان ًكَ َْ معَنًْ ،م ًدٌي دزاضْ انتٌقٌ :
ا : ًٞال از بؽت النطخ ًالتشسٍ .
الجانُ  :التشسٍ

وت الكت

الطابقْ للقسآن.

الجالـــح  :فلطـــ ْ عـــد حتسٍـــ

القـــسآن ،فمـــا دا هـــٌ الكتـــا

الطــماًِ ًالػــسٍعْ الجابتــْ إؾت ٍــٌ القَامــْ فٝبــد أنــى غــر ستــس ،
بتعاهـــد مـ ـ اهلل تعـ ـاؾت ًعلَـــى الكتـــا

ًالطـــنْ ًا٢كتـــا ًالعقـ ـ

ًالٌددان.
السابــ  :الؿــلْ بــؽت كتــ القــسآن ًأًانــى مــ دوــْ ًبــؽت عــد
التشسٍ .
ارتــــامظ  :البشــــح وت اٞخبــــاز القاٖلــــْ بــــالتشسٍ

ًإبٱالــــا

بعسقــــوا علــــٓ القــــسآن ًالطــــنْ بــ ـ بــ ـأقٌا أؾــــشابوا اٞخــــسٔ
ًإقـــسازه ًتطـــلَمو بعـــد التشسٍـــ ًٍ ،طـــاه بـــانت وٌ وت ن ـــُ
التشسٍ

نتا ٍد علَى م ا٢قساز بنصًلى م عند اهلل تعاؾت .

الطــــادع  :مٱابقــــْ القــــسآن للٌقــــاٖ ًاٞســــداخ ًانتكتػــ ـ ات
العلمَْ تد علٓ إعذاشي.
الطاب  :مقامات التشدِ ًأقطاموا :
*اذتطَْ.
* العقلَْ.
* ادتطمانَْ.
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*العلمَْ.
* التأزغتَْ.
* اٞخٝقَْ.
*ا٢دتماعَْ.

قـ ـا تعـ ـاؾتطقُو ووْ ىَو وجِِْ جْرَََعَو ودْ إلِّو وطُ وَ لِو وِع عَيَوووً أَُْ ََو وأْذُى

تَِِريْوِ هَرَ ى قُسْآُِ الَ َأْذُىَُ تَِِريْيِهِ وىَىْ مَاَُ تَعْعُهٌُْ ىِثَعْطٍ ظَهِاً ص(.)1
الجـــام  :ا٢عذـــاش الغـــرِ للقـــسآن بـــسد ًفكـــض ؾـــَ ًدعـــٌٔ
ةسً التشسٍ

علَى ً ،تأكَد القسآن لطٝمتى منوا .

ًنٱــس لــا ت طــراٵ ٍتماغــٓ ًسقَقــْ التشــدِ القسآنــُ ًهــٌ أن
إدتمــا ا٢نــظ ًادتــ ٍ ٜنشؿــس بأهــ شمــان دًن شمــان ،فــاٜل
ًال ـً ٝزدت للذــنظ ًلــَظ للعوــد ،أِ لــٌ أن ك ـ أمــْ م ـ ا٢ن ـظ
ًادتــ وت شمانوــا ادتمعــ

ًأعــدت مــا تطــعٓ ٞن ٍػــبى القــسآن ثــ

دــإت اٞمــْ الٝسقــْ ًادتَــ التــالُ ًـتــ ًهكــرا إؾت ٍــٌ القَامــْ
نتــا إضــتٱاع

اٞدَــا زتتمعــْ أن تــأتُ ؿتجلــىً ،كمــا ٍػــر القــسآن

إؾت العلـــٌ ًا٠فـــا فإنـــى أٍكـــاٵ نـــاظس إؾت مطـــالْ التٱـــٌز الـــتقي
ًالجـــٌزّ انتعلٌماتَـــْ ً ،ضـــٌ
ًقــٌانؽت قوــس ًخَبــْ أهــ السٍــ

تطـــتنب مـ ـ القـــسآن ضـــن ًمطـــاٖ
وت كــ شمــان ً ،التشــدِ وت قٌلــى

ِ
ْ
عووى َز ٍج ٍِ و
ة ٍِ ََّووا َّ َّص ْى َنووا َع َيووً َع ْث و ِدَّا َف و ْأذُى ِت ُ
ُ مُن و ُر ٌْ ِفووٍ ز َْ و ٍ
ْ
تعــاؾت ط َو ِإ

ٍِريْيِهِص(.)2
ًقتكـــ أن نطـــتقسأ أخبـــاز القـــسآن وت اٍ٠ـــْ أعـــٝي مـــ ضـــٌزّ
ا٢ضــسإ عــ سؿــٌ ًسلــٌ العٌنتــْ ،فقــد ٍقــا ضــابقاٵ أن اٍ٠ــْ
( )1ضٌزّ ا٢ضسإ . 88
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زتــسد فــسض إذ  ٜقتكــ إدتمــا النــاع ًهــ وت امؿــاز غــتٓ ،أمــا
ا٠ن فــان ا٢دتمـــا ساؾــ ًالتشـــدِ القسآنــُ بـــا  ،نعــ ٜبـــد أن
صتتوـ ـد وت إظوـــاز إعذـــاش القـــسآن ًعلٌمـــى وت خؿـــاٖـ القـــسآن أنـ ـى
متقــد علــٓ شمانــى داٖمــاٵ وت علٌمــى ًمكــامَنى ًأسكامــى ،فعلَنــا أن
نٛكـــد بـ ـانترش ارتـ ـازدُ ًباٞزقـــا ًا٢سؿـــاَٖات أنـ ـى متقـــد علـــٓ
شمانى.
مــجٝٵ عتؿ ـ إخــرتا غتــر القــسآن عل ـٓ أنــى م ـ ع ـامل ا٢مكــان ٜ
أن نقــ

علمــُ ددٍــد

عنــد ســا السدــٌ إؾت القــسآن عنــد إكتػــا

للبشــح عــ مؿــداقى وت آٍاتــى الػــسٍ ْ ًإن كــان هــرا اٞمــس سطــ
أٍك ـاٵ ،ا ٜأن ـى ٍكــٌن اقــٌٔ سذَــْ ًعٌن ـاٵ للنــاع لــٌ مت إبتــدإًٜ ،٧بــد
مــ تأضــَظ مٛضطــات متخؿؿــْ وت كافــْ أبــٌا

العلــٌ ًظَ توــا

وت القـــسآن وت هـــرا البـــا

لَبقـــٓ التشـــدِ

تلمـــظ أًدـــى اٞكتػـــا

متؿ٢ً ، ٝثبات سادْ الناع للقسآن.

مــجٝٵ قٌلــى تع ـاؾتط وَإِذَ ٍَسِظْ ودُ فَهُ وىَ َيْ وفِ

دًإ ،هتـــا ٍطـــتلص العمــ الـ ـدًٚ

ِص( ،)1مــا م ـ دإ ا ٜلــى

مـ ـ الــدً ًانتٛضطـــات ًبـــر

اٞمــــٌا ًإعانــ ـْ اٞةبــــإ وت مــــٌثو ًبنــــإ انتختــــرات ًؾــــناعْ
اٞدوصّ انتناضبْ ٢كتػا

الدًإ لٟمساض انتطتعؿَْ.

ًوت قٌلــــى تعــ ـاؾتطقَوو واه جْعَيْنِووووٍ عَيَووووً خَوو وصَ ِِِ ألَزْضِ إِِّّووووٍ

حَفُِظٌ عَيٌُِص( ،)2مطاٖ :
اًٞؾت  :اذتح علٓ تأضَظ ًشازّ باض ًشازّ اٞزض.
الجانَْ  :لصً العناٍْ بالصزاعْ ًمقدماتوا.
الجالجْ  :بػازّ خسًز كنٌش اٞزض م الن
( )1ضٌزّ الػعسإ .80
( )2ضٌزّ ٌٍض
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ًغري.
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السابعــــْ  :إخبــــاز عــــ أن وت أزض مؿــــس ثــــسًات أزقــــَْ مل
تطتجمس بعد ًأن كان ظاهسها الصزاعًْ ،لكنوا أع .
ارتامطْ  :من الت سٍ خبرات اٞزض.
الطادضــْ ً :دــٌ

إختَــاز أٍــادِ أمَنــْ تتــٌؾت ا٢غــسا

الجسًات اليت ختسز م اٞزض فقد كان ٌٍض
هنا ًظاٖ

إقتانَْ خاؾْ بورا البا

اًٞؾت  :الر

ع القسآن ًس ظى.

الجانَْ  :تقٌٍْ ًتجبَ
الجالجــْ  :حتبَــ

علــٓ

علَى الط ٝنبَاٵ.

منوا :

اٜقتان.

القــسآن للن ــٌعً ،دعــ النــاع تتــدبس وت آٍاتــى

قا تعاؾت طً٤إٸذ٤ا قٳسٸ ٤ٙالقسآن فٲاض٦ت٤م٪عٌ٥ا لٲى٤ً ٥أٲنؿ٪تٌ٥اص (.)1

السابعـــْ  :مٌاؾـــلْ التشـــدِ ًا٢دوـــاز بـــى بـــالقسآن ًهـــٌ مـــ

عمٌمــــات قٌلــــى تعــــاؾت طوَزَذِّووووْ ىقُوو وسْآَُ ذَوو وسْذُِالًص( ،)2أِ أن اٍ٠ــــْ
أعٝي تدعٌ للذوس بالقسآن.
ارتامطــْ  :الــدخٌ إؾت العٌنتــْ ًالذــٌ بــأقٌٔ اٞضــلشْ ًهــٌ
القــــسآن خاؾــــْ ًأن مَــــصان القــــٌٔ انتادٍــــْ قتَــ ـ إؾت دانــ ـ

غــــر

انتطـــلمؽت ،فَـــأتُ القـــسآن لردـــض ك ـــْ انتطـــلمؽت بالؿـــً ٝاٞمانــْ
ًـتطكو بالقسآن ًأسكامى.
الطادضــــْ  :أن حتــــدِ القــــسآن ٍ ٜنشؿــــس بانتنعــــْ الراتَــــْ أِ ٜ
ٍقــ

عنـــد ةـــسً ستـــاًٜت التغـــَر ًالتبـــدٍ وت كلماتـــى ًآٍاتــى ،بــ

قتك ـ أن ضتم ـ التشسٍ ـ
أن ٍتشدٔ التشسٍ
ادت ـٌا

علــٓ انتعنــٓ اٞع ـ  ،فو ـ ٍطــتٱَ القــسآن

وت القَ ًاٞخً ٝالقٌانؽت ًالػساٖ .

 :نع ـ ً ،بــرا ننق ـ مٌقــٌ ادتوــاد القسآن ـُ إؾت الطــاسْ

( )1ضٌزّ اٞعسا
( )2ضٌزّ انتصم .4
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العانتَْ ًشتتل

انتَادٍ .

الطـــابعْ  :مـ ـ التشسٍـ ـ

الـ ـرِ ٍتشـــداي القـ ـسآن الظلـ ـ ًادتـ ـٌز

الرِ ٍتعسض لى انتطلمٌن.
الجامنــْ ً :م ـ التشسٍ ـ

غــصً انتطــلمؽت وت عقــس دازه ـ  ،ف ـالقسآن

ٍ كــشى ًغتصٍــى قــا تعــاؾت ط فَََ وِْ عْرَ ودَي عَيَ وُْنٌُْ فَاعْرَ ودُو عَيَُْ وهِ تَِِريْ ووِ
ٍَا عْرَدَي عَيَُْنٌُْص(.)1
التاضــعْ  :ضــٝمْ القــسآن مــ التشسٍــ

ســسش ًس ــ للمطــلمؽت

ًعٌاٖلو ًمطادده .
ًع ـ ا٢مــا علــُ ق ـا " :كنــا اذا لتــا ال ـٌةَظ لــرنا ب ـالنيب
ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل " .
ًعلَنــــا أن نلــــٌذ بــ ـالقسآن ،نجــــٌزي ،نطــــتخسز علٌمــــى ،صتعلــــى
مٝذاٵ.
ًمــــ إعذــــاش القــــسآن ،أنــــى عتـــــاز

التشـــــسٍ

عنــــد انتلــــ

اٞخسًٔ ،وت مناهر الطلٌ وت ك شمان.
تـسٔ ما هـُ النطبْ بؽت ا٢عذاش ًالتشدِ
النطـــبْ هـــُ عمـــٌ ًخؿـــٌف مٱلـــ فكـــ إعذـــاش هـــٌ حتـــد٪
ًلـــَظ كـــ حتـــد هـــٌ إعذـــاشً ،القـــسآن براتـــى ٍتشـــدٔ القـــاٖلؽت
بــالتشسٍ

ًقتنــ مــ ًدـــٌد مطـــتم لــ ًٍ ،بـــدد أخبـــاز ا٠ســـاد

ًالػـــاذّ الـ ـيت تقـــٌ بـــى ،لَبقـــٓ غـــاهداٵ علـــٓ دوـــاد انتطـــلمؽت وت
س ظى ًتعاهدي .
ًضـــٝمْ القـــسآن مـ ـ التشسٍـ ـ

دعـــٌّ للنـــاع ل٣قتـ ـانً ،ســـح

علـــٓ اللذـــٌٕ إؾت كـــ ٝاهلل لتتذلـــٓ وت تًٝتـــى ًالعمـــ بأسكامـــى
ؾلْ اٜنطان بالبازِ عص ًد ًإزتقإ انتطل وت عامل انتلكٌت.
( )1ضٌزّ البقسّ . 149
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ًقـــد ت كـ ـ اهلل عـــص ًدـ ـ ًأنـــص القـــسآن صتٌمـ ـاٵ ًعلـــٓ مـــدٔ
ثــٝخ ًعػــسٍ ضــنْ لَكــٌن هــرا التــدزز ًالتعاق ـ

وت نــصً اٍ٠ــات

ًضـــَلْ مبازكـــْ لطـــٝمتى مـــ التشسٍـــ ً ،س ـــ انتطـــلمؽت لـــى وت
ؾــــدًزه ً ،قَــــامو بتــــدًٍ آٍاتــــىً ،كجــــسّ نطــــخواً ،قــــد أزاد

الك ـــاز نصًلـــى مـــسّ ًاســـدّ ط ىَو وىْالَ ُّو وصِّهَ عَيَُْو وهِ ىقُو وسْآُُ جَُْيَو وحً وَ حِو ودَجًص(،)1
ًهـــ ٍ ٜعلمـــٌن أن تنصٍلـــى صتٌمـــاٵ دعـــٌّ متذـــددّ لـــ ل٣قتـــان،
ًزلتْ بو ًبالناع كتَعاٵ.

انىحي

ال ـٌسُ لغــْ  :هــٌ ا٢غــازّ ًالكتابــْ ًالسض ـالْ ًاٜل ـا ًك ـ مــا
ألقَتـــى إؾت غـــر ً ،إعـــ ٝوت خ ـــإً ،لـــرا مســـُ اٜلـ ـا ًسَـ ـاٵ،
ًالـ ـٌسُ مـ ـ الكلَـــات انتػـــككْ فوـــٌ ٍقـ ـ علـــٓ مطـــمَات متعـــددّ
ذات معنٓ ًاسدً ،منى ما ٍكٌن ظاهساٵ للسضٌ .
ًالـــٌسُ مؿـــدز ًســـٓ إلَـــىً ،اٞؾـــ فعـــٌ مجـــ فلـــٌع،
ًٍقـــا الٌســـا الٌســـا أِ بطـــسعًْ ،هـــٌ منؿـــٌ

ب عـــ مكـــمس،

ًمٌت ًسُ أِ ضسٍ ل ظاٵ ًمعنٓ.
ًهـــٌ وت ا٢ؾـــٱً ٝعلــ الكـــ ٝتعلـــَ ًإلقـــإ اهلل عـــص ًدــ
لٟنبَــإ مــا ٍتعلــ بــأمٌز الــدٍ بٌاضــٱْ انتٖٝكــْ مــ غــر ًاضــٱْ
بػس.
ًقَــ هــٌ الكــ ٝارت ــُ مــ دوــْ ملــ

وت ســ نــيب وت ســا

الَقظـــًْ ،لكنـــى أعــ لغـــْ ًإؾـــٱٝساٵ ًً ،زد عــ الــنيب ؾـــلٓ اهلل
علَى ًآلى ًضل " :أن زٍٚا اٞنبَإ ًسُ .
فوـ ـ هـــٌ ًســـُ زتـــاشاٵ أ أن منـــامو ملشـ ـ بالَقظـــْ كمـــا قـ ـا
ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل " :تنــا عَنــاِ ًٍ ٜنــا قلــيب" ،اٞقــس
( )1ضٌزّ ال سقان . 31
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أنــى ًســُ علــٓ اذتقَقــْ ًملشــ بــالٌسُ سكمــاٵ ًٍــد علَــى قٌلــى

تعــاؾت وت إبــساهَ ط فَيَََّووا تَيَ وََ ٍَعَ وهُ ىعَّ وعٍَْ قَوواه َوواتُنٍََّ إِِّّووٍ أَزَي
د ْفعَوو و ْو ٍَووووا ذُوو و ْ ٍَ ُس
ل فَوو واّ ُ ْس ٍَووووا َذ ذَوو وسَي قَوووواه ََا َأتَوو و ِ
فِووووٍ َانَووووا ًِ َأِّّووووٍ َأ ْذ َتحُوو و َ
ظَرَجِدٍُِّ إُِْ شَاءَ ىيَّهُ ٍِِْ ىصَّاتِسََِِص(.)1
ًالــٌسُ مؿــدز التكــالَ
لــٌٜي ٢نقٱع ـ

ًالػــساٖ ً ،بــى تعــس

النبــٌّ ًقَــ

أخبــاز الطــمإ ،أقــٌ  :أن ـى نــٌ ةسٍ ـ للتبلَ ـ ًاهلل

ًاضــ كــسٍ  ،فــاذا مل ٍكــ الــٌسُ فــإن اهلل تعــإؾت غتتــاز أنبَــإي،
ًٍبل اٞسكا ؿتا ٍبتدعى.
قـ ـا ا٢مـــا علـــُ ًهـــٌ ٍلـــُ غطـ ـ زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل
علَـــى ًآلـــى ًضـــل ً وَـــصي " :بـــأبُ أنــ
إنقٱ ـ ؿتٌت ـ

ًأمـــُ ٍـــا زضـــٌ اهلل لقـــد

مــا مل ٍنقٱ ـ ؿتــٌت غــر م ـ النبــٌّ ًاٞنبَــإ ًأخبــاز

الطمإ"(.)2
ًًزدت مــــادّ (ًســــُ) وت ضتــــٌ ضــــبعؽت مٌقــــعاٵ مــ ـ القــــسآن،
ًهنـــا آٍـــات أخـــسٔ تتعلـ ـ بـ ـالٌسًُ ،لكـ ـ بغـــر ل ظـ ـى  ،كمـــا وت

قٌلــى تعــاؾتط وَعيووٌ آلً ألَظْ وََاءَ مُيَّهَووا ثُ وٌَّ عَسَظَ وهٌُْ عَيَووً اَالَ ِنَ وحِ فَقَوواه أَّْثِجُ وىٍِّ
تِأَظََْاءِ هَ ُالَء إُِْ مُنرٌُْ صَالِقِ

َ ص(.)3

ًٍ ٜـــدز النـــاع كنــــى ًكَ َـــْ ذلـــ
الطــمإً ،لعــ لــى نــٌامَظ ختتلــ

التعلــــَ ٞنـــى ســــدخ وت

عــ نــٌامَظ ًأسكــا اٞزض،

ًبَنومــا عمــٌ ًخؿــٌف مــ ًدــىً ،علــٓ هــرا هــ ٍكــٌن هــرا
التعلــَ ٠د ؿتجــ الــٌسُ بٌاضــٱْ انتلــ
( )1ضٌزّ الؿافات .102
( )2نور البٝغْ .170/2
( )3ضٌزّ البقسّ . 31

أً  ،ٜاٞقــس

هــٌ الجــانُ

معامل ا٢قتان /ادتصٕ ارتامظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37
.
ًبعــد أن مت تعلــَ آد قالــ
انتطـــتبعد أن ٍنقـ ـ انتلـ ـ

 ٜع٪لٴــ  ٤لٲن٤ــاصً ،مــ
انتٖٝكــْ ط ٲ

مـــا ٍ ٜعلمـــى ،أِ أن انتلـ ـ

الـ ـٌسُ إ ٜعلـــٓ فـــسض أن انتلـ ـ

مل ٍنقـ ـ هـــرا

الـ ـرِ نقـ ـ الـ ـٌسُ ًالتعلـــَ إؾت

آد مل ٍك مػمٌٜٵ بطٛالى ًأمسي تعاؾتطأنبٌٗنُص.
ًبــؽت ال ـٌسُ ًالقــسآن عمــٌ ًخؿــٌف مٱل ـ  ،فك ـ قــسآن هــٌ
ًســًُ ،لــَظ كــ ًســُ قسآنــاٵً ،أً مــا بــدٕ بــى زضــٌ اهلل ؾــلٓ
اهلل علَــى ًآلــى ًضــل م ـ ال ـٌسُ السٍٚــا الؿــادقْ وت النــٌ  ،فك ـان ٜ
ٍـــسٔ زٍٚـــا إ ٜدـــإت مجــ فلــ الؿـــبض ،ثــ سبــ

إلَـــى ارتـ ـ، ٕٝ

ًكـ ـان غتلـــٌ وت غـــاز ســـسإ فَتشنـ ـح فَـــى ً ،هـــٌ التعبـــد وت اللَـ ـالُ
ذًات العــدد( ،لعــ العــدد هنــا ا٢سؿــإ ًاذتؿــس) ،قبــ أن ٍنــص
إؾت أهلــى ًٍسدــ إؾت خدظتــْ ًٍتــصًد نتجلــوا ستــٓ دــإ اذتــ ًهــٌ وت
غــاز ســسإ  ،فذــإي انتلــ

فقــا  :إقــسأ ،قــا الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى

ًآلــى ًضــل  :مــا أنــا بقــاز ،ٙقــا  :فأخــرنُ فغٱــي ستــٓ بلــ مــي
ادتوــد ثــ أزضــلي ،فقــا  :اقــسأ ،فقلــ

مــا أنــا بقــاز ،ٙفأخـــرنُ

فغٱــي الجانَــْ ث ـ أزضــلي فق ـا  :ط اقٴ ـس٤أٴ ٪باض ـ ز٤بٰ ـ ٲ ال ـر ِ٪خ٤لٲ ـ * ٤
خ٤لٲ ـ  ٤اٜنط ٤ـان م ٪ـ  ٦ع٤لٲ ـ ٹ * اقٴ ـس٤أٴ ً٤ز٤ب٭ ـ ٲ اٞكٴ ـس * ٥ ٤ال ـر ِ٪ع٤لٺ ـ  ٤ب ٪ـالقٲلٲ ٸ
طان م٤ا لٲ ٤ٍ ٦ع٦لٲ  ٦ص(.)1
* ع٤لٺ  ٤اٜن ٤

ًالــٌسُ أعــ مــ النبــٌّ ًمعسفــــْ التكــالَ

ًٍــد علــٓ عمــٌ

قـــدزّ اهلل تعـ ـاؾت ًإتؿـ ـالا إبتـــدإ ًخلقـ ـاٵ ًإضـــتدامْ  ،فكـ ـ هتكـ ـ
قتتنـ سؿــٌلى ًبقــاٚي بــدًن علــًْ ،الـٌسُ ٍــد علــٓ إنقٱــا ضلطــلْ
انتمكنــات بٌادــ
زلتــــْ ًلٱــ ـ

الٌدــــٌد لراتـــــىً ،سادــْ النــاع ًارتٖٝــ إؾت
اهلل تعــــاؾت ًٍــــد أٍكــ ـاٵ علــــٓ أن انتٌدــــٌدات ٜ

( )1ضٌزّ العل .5 – 1
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تطتٱَ ا٢ضتغنإ ع مػَٗتى تعاؾت نتٝشمْ اذتادْ ل٣مكان.
ًبــؽت النبــٌّ ًالــٌسُ مٝشمــْ ًإن كــان بعــ

اٞنبَــإ هتــ ٍتنبــأ

وت منامــى ًمــنو مــ ٍطــم الؿــٌت ًٍ ٜــسٔ انتلــ ً ،ؾــشَض أن
اٞنبَــإ م ـ البػــسً ،لكــنو إختل ــٌا ع ـ النــاع ؿتــا خؿــو اهلل عــص
ًد بى م ال ك ًغس

النبٌّ ًعظَ ًظاٖ وا.

ًمـــ انتطــــلمات أن الـــٌسُ إؾت اٞنبَــــإ مل ٍكـــ علــــٓ مستبــــْ
ًكَ َــْ ًاســدًّ ،هــٌ أع ـ م ـ أن ٍكــٌن ل ظ ـاٵً ،ت ك ـ اهلل ًكت ـ
للنيب ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل ًدٌي الٌسُ.
ًقــــد ٍنقٱـــ ا٢نطـــان إؾت التطــــبَض ًالعبــــادّ ًقتــــازع زٍاقــــْ
زًسَـــْ ًقطـــٌّ وت نـــٌ الغـــرإ ًكمَتـــىً ،قـــد عتؿـ ـ علـــٓ كػـ ـ
أهــ العسفــان اً الــا أهــ الٌؾــ ً ،لكنــى ســظ ذاتــُ ًًدــدان
ن طـــُ ًتٌظَـــ
ًغتتل ـ

لٝغـــعٌز اً اذتاضـــْ الطادضـــْ اً إفاقـــْ زبانَـــْ،

وت انتاهَــْ ًانتٌقــٌ ع ـ ال ـٌسُ الطــماًِ ال ـرِ هــٌ فــَ

م ـ الكم ـا إخــتـ اهلل بــى اٞنبَــإ علــٓ ضتــٌ اذتؿــس تػــسٍ اٵ ًمستبــْ
ًًظَ ْ ملكٌتَْ كمبعٌثؽت ٞه اٞزض بسضالْ الطمإ.
ًفلطــ ْ الــٌسُ أكــر مــ أن تــدزكوا أًهــا البػــس فوــٌ عنــٌان
ا٢تؿــا الــداٖ بــؽت البــازِ ًارتلــ  ،فكمــا ن ــخ اهلل ضــبشانى مــ
زًســى وت آد فأن ـى تع ـاؾت أبــٓ أن ٍــرت ا٢نط ـان ال ـرِ أضــذد لــى
انتٖٝكــْ ًكل ــى بالعبــادات م ـ غــر مــادّ ل٣تؿ ـا ًمعسفــْ مــا ظت ـ
علَـــى ًمـــا ٍنتوـــُ عنـــى ا ٜالـــٌسُ لٟنبَـــإ ،فكـ ـأن الـ ـٌسُ قٌاعـــد
مساًٍــــْ ًتػــــسٍعَْ ثابتــــْ ٞنــــازّ دزً

الداٍــــْ ًفكــــض ؾــــَ

الكٝلْ ًًدٌي الك س.
ًقــد ٍكــٌن معنــٓ الــٌسُ وت القــسآن أخـــ مــ معنــاي وت اللغــْ،
فل ـ ٍــسد ل ـ ال ـٌسُ فَــى مٌقــٌعاٵ بــؽت النــاع بعكــو م ـ بعك ـو
ا٠خــس ،هتــا ٍــد علــٓ أهمَــْ انتعنــٓ اٜؾــٱٝسُ لــى ً٢عٱاٖــى ؾــبغْ
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عقاٖدٍـــْ ًلتٌكَـــد أهمَتـــى ،نعـ ـ ًزد وت شكسٍـــا طفَخَر رشَ َ عَهَرررَ قٌَْيِر روِ يِر رٍْ
املِرْحْشَا ِ فَأًَْحََ انْْيِىْ أٌ سَبِّرْحٌُا بُكْشَةً ًَعَشًِّْاص(.)1
ًقـ ـا انت طـــسًن أن الـ ـٌسُ هنـــا ا٢غـــازًّ ،لكـ ـ البشـــح فَـــى
أع ـ  ،فإن ـى ًســُ بالٌاضــٱْ ًدعــٌّ ؾــامتْ ًتل ـ

ال ـدعٌّ قــد م ـ

أسَان ـ ٵا بــؽت الٌظَ ــْ الػــسعَْ ًاٞم ـ علــٓ ال ـن ظً ،فَــى دٜل ـْ علــٓ
مٌقـــٌعَْ التطـــبَض وت الــدعٌّ إؾت اهلل ًإختـــاذ انتٌاظبـــْ علَـــى ةسٍقــ ٵا
إؾت التقـــٌٔ ًضـــبَٝٵ إؾت ا٢نؿـــات إؾت اٞنبَـــإ وت تبلـــَغو ًنقلـــو
لسضــالْ الطــمإً ،بَــان ذتقَقــْ ًهــُ أن الــدعٌّ الؿــامتْ فــسد مــ
مؿادٍ در

الناع إؾت ا٢قتان .

لقـــد أًســـٓ إلـــَو شكسٍـــا أن ضـــبشٌا اهللً ،الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ
اهلل علَــى ًآلــى ًضــل دــإ باٞسكــا ًالػــسٍعْ اذتقــــْ ل ظــاٵ ًفعــٝٵ
ًتقسٍساٵ ،هتا ٍد علٓ علٌ دزدتى وت عامل النبٌّ.
ًوت دزاضــــــْ مقازنــــْ تظوــــس نعمــ ـْ اهلل تعــ ـاؾت علــــٓ انتطلمــ ــؽت
بـالٌسُ ف ـإن أؾــشا

ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ك ـانٌا ٍــسًن

مـــا ٍؿـــَبى مــ الكـــس

ًأن دبَنـــى ٍت ؿـــد عسقــاٵ وت الَـــٌ الػدٍـــــد

ال ـرد ضاع ــْ نــصً ال ـٌسُ كآٍــْ ستطٌض ــْ ل لط ـ ْ السضالــــْ ًمػقــــْ
حتملــوا ،لــرا فمــ مطــتلصمات الــٌسُ إمــت ٝغخؿــَْ الــنيب ؾــلٓ
اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل للكمـــاٜت ا٢نطانَــــْ ب كـــ اهلل ،كمقدمـــْ
عقاٖدٍــــْ ًإدتماعَــــْ ًمؿــــدز تٌفَــ ـ ًمقدمــــْ لتؿــــدٍ النــــاع
ًإضــــتماعو لـــــى ،فمــ ـ ٍ ٜكــــٌن ؾــــادقاٵ مــ ـ النــــاع وت ضــــرتى
ًمعامٝتى ًكٝمى ٍ ٜؿدقى الناع بدعٌٔ النبٌّ.
ًأةل ـ البــاسجٌن وت علــ الكــ ٝهــري انتقٌلــْ علــٓ ضتــٌ الطــالبْ
الكلَــًْ ،لك ـ علــٓ القــٌ بعؿــمْ اٞنبَــإ مٱلق ـاٵ ف ـإن اهلل عــص ًد ـ
( )1ضٌزّ مسٍ .11
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إذا أزاد أمــــس ٵا أتقنــــى ًأسكمــــى ًقــــَ

أضــــبابى ًقتكـــ ا٢ضتػــــواد

بــانتعذصّ فوــُ دلَــ قــاة علــٓ ؾــد الــنيبً ،قــد ٍكــٌن ا٢نطــان
ؾــادقاٵ وت كــ سَاتــى ثــ ٍــدعُ النبــٌّ كاذبــاٵ اً ًهمــاٵ اً خَــاً ٜإن
كـان هــرا علــٓ ضــبَ ال ــسض ،فم ـ إعتــاد الؿــد ًتلــبظ بــى ك ــسد
مــ أفــساد الؿــ ٝتتبلــٌز بن طــى ســٌادص أدبَــْ ًأخٝقَــًْ ،تكــٌن
عنــدي ةبــاٖ لتَــدّ حتــٌ دًن إ ٩دعــإ ال ـصًز ًالكــر  ،نع ـ كانــ
العؿــــمْ زلتــــًْ ،عنــــٌان خت َــ ـ

عــ ـ النــــاع ًمقدمــــْ علمَــــْ

للتؿــدٍ بالنيب ًإعداداٵ الَاٵ نتنؿ

النبٌّ ًاٜمامْ.

ًًدـــٌد أضـــبا

ًغـــساٖ الؿـــشْ مــ ةـــس

ال اعــ ًالقابــ

ٞنــى تعــاؾت أتقــ كــ غـــًُٕ ،علــٓ فــسض ًدــٌد خلــ ضـــاب وت
القابــ  ،فــإن اٞضــبا

مــ ةــس

ال اعــ ًالعلــْ الغاَٖــْ كافَــْ وت

التنذَـــص ًحتقَــ غاٍـــات النبـــٌّ لعظـــَ قـــدزّ اهلل تعــاؾتً ،إضـــتذابْ
انتخلٌقات كتَعاٵ ٢زادتى.
ًهــرا القــٌ ٍ ــتض آفاق ـاٵ ٢ضــتمساز الٌســدّ العقاٖدٍــْ للمطــلمؽت
ًإن إختل ـ ـ

مـــراهبو الكٝمَـــْ لَؿـــبض تبـــاٍ اٞقـــٌا وت عؿـــمْ

اٞنبَــإ قب ـ النبــٌّ نصاع ـاٵ ؾــغسًٍاٵ ًهــٌ اذت ـ ً ،لــَظ وت ذل ـ

إغــسإ

للمكل ـــؽت باتبـــا الكـــاذ ٢ ،عتبـــاز مٌقـــٌعَْ انتعذـــصّ وت ثبـــٌت
دعــٌٔ النبــًٌّ ،انتعذــصّ وت ا٢ؾــٱ ٝأمــس خــاز للعــادّ مقــسًن
بالتشــــدِ ضــــامل عــــ انتعازقــــٍْ ًٜ ،نالــــا الكــــاذ

للتنــــاق

ًالتكـــاد بـــؽت النبـــٌّ ًالكـــر ً ،لعؿـــمْ اٞنبَـــإ مٱلقـــاٵًٞ ،نوـــا
فَ

ًفك الُ إختـ بى أغس

خلقى ًه اٞنبَإ.

ًللــــٌسُ أضــــساز ًأسكــــا مل تطــــتٌ

الدزاضــــات ا٢ضــــٝمَْ

سقوــا ضــٌإ مــا تعلــ بكَ َتــى ًمٌقــٌعَتى ًإخــتٝ

ؾــٌزي عنــد

الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أً مــا أنــص إلَــى ًإؾت غــري مــ
اٞنبَـــإً ،ؾـــ ات انتلـــ

الـــرِ ٍـــأتُ بـــالٌسُ ًهَٗتـــى ًمقدماتـــى
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ًبداٍاتى ًمٌقٌعى ًغاٍاتى ًأثسي ًن عى العقاٖدِ ًاٞخٝقُ.
زًِ اذتـ ـسخ بـ ـ هػـــا أنـ ـى ضـ ـا زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى
ًآلـــى ًضـــل فقـ ـا ٍ" :ـــا زضـــٌ اهلل كَـ ـ

ٍأتَـ ـ

الـ ـٌسُ  ،فقـ ـا

زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًضـــل  :أسَانـــ ٵا ٍـــأتَي مجـــ ؾلؿـــلْ
ادتــسع أِ ؾــٌت ادتــسعً -هــٌ أغــدي علــُ فَ ؿــ عــيً ،قــد
ًعَ ـ

عنــى مــا ق ـا ً ،أسَان ـ ٵا ٍتمج ـ لــُ انتل ـ

زد ـٝٵ فــَكلمي فــأعُ

ما ٍقٌ "(.)1
ًعـ ـ عبـــادّ بـ ـ الؿـــام

قـ ـا " :كـ ـان الـ ـنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى

ًضــل إذا نــص علَــى الٌســــُ كــس

لــرل

ًتسبــد ًدوــى) (ً ،)2وت

زًاٍــْ نكــظ زأضــــى ًنكــظ أؾشابــــى زًٚضوـــــ  ،فلمــا ضــــسٔ عنــى
زف زأضى".
ًوت ســـدٍح الـ ـٌسُ كأنـ ـى ؾلؿـــلْ علـــٓ ؾـ ـ ٌانً ،الؿلؿـــلْ
ؾــــٌت اذتدٍــــد ،إغــــازّ إؾت ًدــــٌد انتػــــقْ ًالؿــــعٌبْ وت تلقــــُ
ال ـٌسُ،إن مقــا النبـــٌّ منصلــْ  ٜتن ـا ا ٜب ك ـ ًتعاهــد ًعناٍــْ م ـ
اهلل تعـ ـاؾت ،فمـ ـ ٍ ٜعـ ـد٩ي اهلل لتلقـــُ الـ ـٌسُ ٍ ٜطـــتٱَ حتملـــى ،أِ
أن ا٢عــداد للنبــٌّ ٍطــب مسسلــْ ال ـٌسًُ ،هــرا اٜعــداد ٍ ٜنشؿــس
باظتـــاد انتقـــدزّ البدنَـــْ علـــٓ تلقـــُ الـــٌسُ بـــ ٍػـــم انتـــداز
ًانتلكـــات ًاٞخـــً ٝاٞعمـــا  ،فـــ ٝغسابـــْ إذن أن ٍطـــب نـــصً
ال ـٌسُ علــٓ النــــيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل حتنجــى وت غــاز
سسإ.
ًٍــركس انت طــسًن ًانتٛزخــٌن عصلتــى ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
وت غـــاز ســـسإً ،دزع كـــ منـــا وت ؾـــباي ًعلـــٓ مطـــتٌٔ العـــامل

( )1الدز انتنجٌز. 83/9

( )2الدز انتنجٌز. 75/3
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ا٢ضــــٝمُ ًمدازضــــى هــــرا وت انتدزضــــًْ ،مــ ـ اٍ٠ــــات أنــ ـى مــ ـ
انتٌاقــَ انتدزضــَْ ال ـيت ضــسعان مــا تسضــخ وت اٞذه ـان ًتبقــٓ عالقــْ
الؿـ ـ

فَوـــاًٍ ،ػـــرت ةـــٝ

علـــٓ إخـــتٝ

ًتبـــاٍ مـــدازكو وت

ًعَوــا ًمتابعتوــا بػــٌ ًإدــ ، ٝلَكــٌن غــاهداٵ ًضــساٵ مــ أضــساز
س ـ ال ـٌسًُ ،لك ـ م ـ غــر بَ ـان ًذكــس العلــْ ًإضــتقسإ ال ـدزًع
ًالعــر مــ هــري العصلــْ ،فلــ تكــ عصلــْ سكمـــإ أً فٝض ــــْ بــ
كانــ
لتل ـ

دــــصٕ علــْ للــٌسُ ،فٝبــد أن تكــٌن هنــا أضــبا
العصلــْ ،إنوــا مقدمــْ ًبــا

وت مطال

مساًٍــْ

ل٣ضــتعداد للــٌسُ ًزٍاقــْ ال ـن ظ

العسفان ًا٢نقٱا إؾت اهلل تعاؾت .

ًنٱــس وت هــرا البــا

تطــاٜٚٵ ددٍــداٵ ًهــٌ ه ـ ك ـان ال ـنيب ؾــلٓ

اهلل علَــى ًآلــى ًضــل وت بــداٍات العصلــْ ًأثنــإ التشنــح ٍنتظــس نــصً
الٌسُ علَى ،ادتٌا

 :نع .

(أً مــا بــدٕٔ بــى زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مــ
الــٌسُ السٍٚـــا الؿـ ـاذتْ وت النـــٌ  ،فكـــان ٍ ٜـــسٔ زٍٚـــا ا ٜدـــإت
مجـــ فلـــ الؿـــبض ،ثـــ سبـــ

الَـــى ارتـــً ،)1( )ٕٝكانـــ

الؿــادقْ تطــر بعــسض ًاســد مــ ســ

السٍٚـــا

ارتلــٌّ رتلــ العــص ًالقــٌّ

علــٓ تلقــُ الــٌسُ بٱمأنَنــْ بعَــداٵ عــ الػــ

وت أمــسي اً الــرتدد وت

تبلَــ مــا عتملــى مــ أسكــا ً ،عــ اٜمــا البــاقس قــا " :أً مــا
بــدٕ بــى زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مــ الــٌسُ السٍٚــا
الؿــادقْ وت النــٌ فكــان ٍ ٜــسٔ زٍٚــا ا ٜدــإت ك لــ الؿــبض ثــ
سب

الَى ارت."ٕٝ
(ًقــد زًِ أن السٍٚــا الؿــادقْ دــصٕ م ـ ضــتْ ًأزبعــؽت دــصٕ م ـ

النبــٌّ) ًتأًٍلـى أن مــدّ السٍٚــا ضــتْ أغــوس مـ أؾـ ثــٝخ ًعػــسٍ
( )1الدز انتنجٌز. 298/10
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ضـــنْ ،مـــدّ النبـــٌّ ًالـــٌسًُ ،فَوـــا توَٗـــْ للـــن ظ نتسسلـــْ مســـ
ًتكلَــ

ًمعاٍنـــًْ ،وت قٌلـــى تعــاؾتط فٲقٲك٤ـــاه ٬ ٥ض٤ــب ٤ ٦ض٤ــم٤اً٤ات ٫ف٪ـــُ

ٍ٤ـ ـٌ٦م ٦َ٤ٸ ً٤أٲً٦س٤ـــٓ ف٪ـــُ كٳـ ـ ٰ ض٤ـ ـم٤إ ٫أٲم٦س٤ه٤ـــا ص(،)1فـ ـأًد وت كـ ـ مســـإ

الطــــن ًاٞنظمــــْ الكٌنَــــْ ًمــــا ٍؿــــلض الطــــماًات ًاٞزض ًمــــا
فَو .
ًالظــاهس أن انتعنــٓ أكجــس ضــعْ ًمكــمٌناٵً ،أن اٍ٠ــْ تــد علــٓ
أن الـ ـٌسُ مل ٍنشؿـــس باٞنبَـــإ تلقَـ ـاٵ أً با٢نطـ ـان مٌقـــٌعاٵً ،أن
النظــا الكــٌنُ ستتــاز وت إضــتدامْ اٞسكــا الػــسعَْ وت أةسافــى ال ـيت
ٍعذـــص العقـ ـ البػـــسِ عـ ـ إدزا مـــا بَنوـــا مـ ـ البعـــد الاٖـ ـ إؾت
الــــٌسًُ ،أن انتٖٝكــــْ القــــاٖمؽت وت أمــــٌز الطــــماًات ًغــــًٛنوا
ٍــأتَو الــٌسُ لـــَظ فقــ خبؿـــــٌف الطــمإ ًمــا ٍتعلــ بوــا مــ
انتطــــــاٖ الكٌنَــــْ بــــ ًمــــا ٍوــــ عبــــاداتو ً ،مؿــــادٍ ا٢زادّ
التـكــٌٍنَــًْ ،تــد علَى أمٌز :
ا : ًٞلغــْ انتكــاز ًاٜضــتقبا وت ؾــَغْ اٞمــس ا٢لــُ الــٌازد

وت قٌلى تعاؾتط َّخَافٌٌَُ سَبَّيُىْ يٍِْ فٌَْقِيِىْ ًَّفْعَهٌٌَُ يَا ُّؤْيَشًٌَُ ص(.)2

الجـــانُ :إدتمـــا ؾـــَغيت انتاقـــُ ًانتكـــاز الـــرِ ٍـــد علـــٓ

اٜثنَنَـــْ ًالتعـــدد وت اٞمـــس كمـــا وت قٌلـــى تعـ ـاؾتط َّاأَُّّيَرررا انر رزٍَِّ آيَنُرررٌا قُرررٌا
أَفُسَرركُىْ ًَأَىْهِرررْكُىْ ََررراسًا ًَقٌُدُىَرررا اننَّرررا ُ ًَاحلِاَجَررراسَةُ عَهَْْيَرررا يَالَئِكَررتٌ غِررالَ ٌ شِررذَادٌ الَ َّعْصُرررٌٌَ
انهَّوَ يَا أَيَشَىُىْ ًَّفْعَهٌٌَُ يَا ُّؤْيَشًٌَُص(. )3
الجالــح  :تعــدد ًظــاٖ

انتٖٝكــْ  ،اٞمــس ال ـرِ ٍــد علــٓ أهمَــْ

مٌقـــٌ الـــٌسُ وت عـــامل انتخلٌقـــات مٱلقـــاٵ إذ ٜبـــد مـــ ةسٍـــ
( )1ضٌزّ فؿل

.12

( )2ضٌزّ النش .5
( )3ضٌزّ التشسٍ .6
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مبـــاز لتلقـــُ اٞسكـــا مـ ـ عنـــد اهلل تعـ ـإؾت ًلكـ ـ الـ ـٌسُ بآٍـــات
القـــسآن لـــى خؿٌؾـــَْ ً ،قتتـــاش بؿـ ـ ات ملكٌتَـــْ تتٱلـ ـ

دزاضـــتى

ًحتقَقــى ف َــى إكــسا ل٣ضــ ٝبــ لــبي ا٢نطــان عامــًْ ،مــ فلطــ ْ
الٌسُ تٌكَد سادْ الناع انتطتمسّ إؾت ًاد

الٌدٌد.

لقــد طــدت فلطــ ْ الــٌسُ بــأمسٓ معانَوــا بــإنصا القــسآن فوــٌ
أعظـــــ الكتـــــ

الطـــــماًًٍْ ،كـــــان ً ٜشا انتطـــــلمٌن ٍتلقـــــٌن

السًاٍـــات الـ ـيت تٛكـــد عظمتـــى بالتطـــلَ للمؿـــدا العملـــُ الـ ـرِ
ٍتذلــٓ وت آٍات ـى ًمــا فَوــا م ـ ارت ـصاٖ ًا٢عذــاشً ،ا٠ن ًبعــد أكجــس
مـــ الـــ
أثب ـ

ًأزبعماٖـــْ ضـــنْ ًتـــداخ اذتكـــازات ًإزتقـــإ العلـــٌ

القــسآن تلــ

العظمــًْ ،نػــعس بالتقؿــر ًالتخلــ

عــ إظوــاز

علٌمــى انتناضــبْ ًال ـيت ت َــد تقدمــى علــٓ علــٌ العؿــسً ،ك ـان اًٞؾت
إضـــتظواز العلـــٌ منـــىً ،دعـ ـ اٞمـ ـ تـــدز سقَقـــْ ثابتـــْ هـــُ أن
القسآن مؿدز للعلٌ كما هٌ مؿدز لٟسكا .
ًمــ ـ زلتــ ـْ اهلل تعــ ـاؾت أن الٌســــــُ ا٢نطــــــانُ مل ٍنشؿـــــــس

باٞنبَــإ بــــ امش ـ غره ـ  ،كمــا وت قٌلــى تع ـاؾتط إِرْ أًَْحَْْنَررا إىل أُيِّ ر َ يَررا
ُّرٌحََص(ً ،)1قٌلــى تعـاؾت(مــا ٍـٌسٓ) ٍ َــد أنــى ًســُ سقَقــْ ًمـ ضــنخ
مـــا ٍـــٌسٓ إؾت اٞنبَـــإ إ ٜأنـــى ٍ ٜتعلــ باٞسكـــا الػـــسعًَْ ،لكـ ـ
بإتَـان فعـ ٍكــٌن مقدمــْ ًتعاهــداٵ ًس ظـاٵ للنبــٌّ ،كمــا مــبؽت وت اٍ٠ــْ
التالَْ لا طأٌ اقْزِفِْوِ فِِ انخَّابٌُثِ فَاقْزِفِْوِ فِِ انَْىِّ فَهُْْهْقِوِ انَْىُّ بِانسَّاحِمِص(. )2

فـ ـالٌسُ دـــإ بـ ـالعسض مـ ـ سؿـــسي ب عـ ـ ستـــدد مـــا كـ ـان إٜ
بـ ـإزادّ إلَـــًْ ،لٱـ ـ

ٍؿـ ـ إؾت أ مٌضـــٓ خؿٌؾـ ـاٵ ًأنـــى مقدمـــْ

ل ع ٍد وت ظاهسي علٓ ال. ٝ
( )1ضٌزّ ةى .38
( )2ضٌزّ ةى .39
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ًوت تسكتــْ خصقتــْ ب ـ ثاب ـ

اًٞضــُ اٞنؿــازِ أن ال ـنيب ؾــلٓ

اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مســاي "ذا الػــوادتؽت" كــان لسضــٌ اهلل ؾــلٓ
اهلل علَــى ًآلــى ًضــل فــسع ٍــدعا انتس ــص قــا ستمــد ب ـ عمــس فطــأل
ستمــد ب ـ عتَــٓ ب ـ ضــو ع ـ انتس ــص فقــا هــٌ ال ــسع الــرِ اغــرتاي
مــ اٞعسابــُ الــرِ غــود لــى فَــى خصقتــْ بــ ثابــ

ًكــان اٞعسابــُ

مــ ـ بــــي مــــسّ ٍعــــي سَــــح دــــإ خصقتــــْ بــ ـ ثابــ ـ

اٞنؿــــازِ

ًاٞعسابــُ ٍقــٌ لسضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مل أبعــ
ال ـــسع ًذلــ

أنوـ ـ أعٱـــٌي بـــى أكجـــس مـ ـ الـــجم الـــرِ ابتاعـــى بـــى

زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَـــى ًآلــى ًضـــل فسدــ عــ البَــ ًزضـــٌ
اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ضــل ٍقــٌ لــى قــد بعتنَــى فقــا اٞعسابــُ مـ
ٍػود لـ

بـرل

فقـا خصقتـْ أنـا أغـود أنـ

قـد بعتـى مـ زضـٌ اهلل

ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل فقــا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
ًضــل رتصقتــْ كَـ
ًالؿد فذعل

غــودت بوــرا قــا أغــود أن كلمــا قلـ

هــٌ اذتـ

غوادّ خصقتْ كػوادّ زدلؽت(.)1

ًٍـــد اذتـ ـدٍح علـــٓ مٌقـــٌعَْ الـ ـٌسُ وت إضـــ ٝالكـــجر مـ ـ
انتطــلمؽت ًزضــٌ ا٢قتــان وت ؾــدًزه ًؾـــرًزتى ملكــْ ًمستكـــصاٵ
للمعاملــْ مــ إلتــصامو باٜمتجــا لــى أمــساٵ ًنوَــاٵً ،دــإت إفاقــات
الـــٌسُ ًالتؿـــدٍ بـــى علـــٓ ضتـــٌ القكـــَْ الػخؿـــَْ وت الػـــس
العظـــَ الـ ـرِ نالـ ـى خصقتـــْ ًبٌاضـــٱتى انتطـــلمؽت كتَعـ ـاٵ لتؿـــدٍقو
بالٌسُ ًالنبٌّ.
ًقتك تقطَ الٌسُ بلشاظ الٌاضٱْ ًانتٌسٓ إلَى ًمنى :
الــٌسُ بٌاضــٱْ ملــ
قطمؽت :
()1تازٍخ دمػ .228/4

إؾت ملــ ً ،هــرا ٍنقطــ بلشــاظ احملــ إؾت
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ا : ًٞمل
الجــــانُ  :ملـــ

إؾت مل

وت الطمإ.
وت اٞزضً ،هــــٌ بــــسش وت الـــٌسُ،

إؾت ملـــ

ًمنــى مــا أنــص علــٓ انتلكــؽت وت باب ـ كمــا وت قٌلــى تع ـاؾتط ًَيَررا أَرزِلَ عَهَررَ
املَهَكٍَِْْ بِبَابِمَ ىَاسًُثَ ًَيَاسًُثَ ص( .)1
الجالــح  :بٌاضــٱْ ملــ

إؾت بػــسً ،هــرا ٍنقطــ بلشــاظ الػــس

ًانتطًٛلَْ السضالَْ إؾت :
أًٜٵ  :الٌسُ إؾت السضٌ .
ثانَاٵ  :الٌسُ إؾت النيب .
ثالجاٵ  :الٌسُ إؾت الؿدٍقؽتً ،هرا ٍنقط إؾت دوات :

اًٞؾت  :مـــا هـــٌ مـقـــدمــــْ إؾت النبـــٌّ كمـــا وت قـٌلــــى تعـــاؾتط أٌ

اقْزِفِْوِ فِِ انخَّابٌُثِ فَاقْزِفِْوِ فِِ انَْىِّ فَهُْْهْقِوِ انَْىُّ بِانسَّاحِمِ ص(.)2
الجانَْ ً :سُ الداٍْ انتلش ًانتٝش اً انتتعق

للنبٌّ .

الجالجــْ  :بَــان مقامــات اًٞلَــإ وت تعكــَد النبــٌّ  ،قبــ إنقٱــا
الٌسُ بالنيب ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل .
ضادضاٵ  :الٌسُ إؾت سٌَان غر ناة  .
الساب  :الٌسُ إؾت عامل الكٌن.
ًقتك تقطَ الٌسُ بلشاظ انتٌقٌ إؾت :
أًٜٵ  :الٌسُ الطماًِ.
ثانَاٵ ً :سُ النبٌّ.

ثالجـــاٵ ً :ســـُ الؿـــاذتؽتً ،منـــى أٍكـــاٵ ط ًَإِرْ أًَْحَْْر رجُ اىل احلَر رٌَاسََِِّّ أٌ

( )1ضٌزّ البقسّ .102
( )2ضٌزّ ةى .39
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آيِنٌُا بِِ ًَبِشَسٌُنِِ ص(.)1
زابع ـاٵ  :ال ـٌسُ العــا ًهــٌ مــا عــدا اٜقطــــا الجٝثــْ اعــٝي كمــا

وت قٌلــى تعــاؾتط ًَأًَْحَررَ سَبُّرر َ إىل اننَّرْحْررمِ أٌ احَّخِ رزُِ يِررٍْ اجلِبَررال بٌُُْحًررا ًَيِررٍْ انشَّرراَجَشِ
ًَيًَِّا َّعْشِشُررررررٌٌَص( .)2
ًٍـــسٔ النظـــا الـــدقَ ذتَـــاّ ًعمـــ النشـــ زتتمعـــاٵ ًأفـــساداٵ
فَوــا ب ـالٌسًُ ،لعلــى م ـ بــا

ًبغسٍــصّ قــرف

اذتطــَْ ًلــَظ مــ بــا

انتج ـا الظــاهسً ،اٍ٠ــْ

اذتؿـــس وت عــامل اذتَـــٌانً ،تــد اٍ٠ـــْ وت

م وٌموا علٓ التنظَ الدقَ لنٌ اذتٌَان.
ًهــ الــٌسُ عقلــُ أً سطــُ ًنــٌ ًقــٌ

علــٓ أؾــٌ علمَــْ

ًفلطــ ـ َْ ًمٱلــ ـ أعمــ ـا ال كــــس ،أ أنــ ـى مــ ـ دــــنظ انتبؿــــسات
ًانتطمٌعات ًضتٌها م أعما اذتٌاع
ادتــٌا

 :غتتلــ

الــٌسُ وت ضــنخَتى عنوــا  ،فوــٌ سقَقــْ نٌعَــْ

متمَــصّ تتعــدٔ قــدزات ا٢نط ـان ،ةــسأت ب ـالعسض علــٓ ن ــظ ال ـنيب
بآٍــْ م ـ اهلل تعــاؾت ً ،بوــا غتتل ـ

ال ـنيب ع ـ غــري م ـ النــاع ً ،وت

التنصٍ طقُمْ إًَََِّا أََا بَشَشٌ يِثْهُكُىْ ٌُّحََ ايلَّص (.)3

لــَظ الــٌسُ فــس ًدــٌد غخؿــَْ ثانَــْ ل٣نطــان الــرِ قالــ
بــى بعــ

الدزاضــات الغسبَــْ وت أًاخــس القــسن التاضــ عػــس ،أً أنــى

غخؿــَْ زاقَــْ فــٌ غخؿــَتى العادٍــْ ال ـيت حتــس دٌازســىً ،لــَظ
هـــٌ مـ ـ الـ ـٌسُ الن طـــُ كمـــا ســـاً بعـ ـ
ت ط ـر ال ـٌسُ بــى وت ستاًلــْ ٢قــعا
نبَنا علَى الؿً ّٝالط. ٝ
( )1ضٌزّ انتاٖدّ .111
( )2ضٌزّ النش .69-68
( )3ضٌزّ الكو

.110

كبـــاز زدـ ـا الكنَطـــْ

ا٢ضــً ٝا٢نتقــاف م ـ نبــٌّ
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لقــد خل ـ بع ـ

العلمــإ انت ـادٍؽت بــؽت ال ـٌسُ ًمــا تٌؾــلٌا إلَــى

بــالعل التذــسٍيب مــ نتــاٖر ت ــٌ مــداز ؾــاس

التذسبــْ اذتطــَْ

ًالعقلَــــْ ،كمــــا وت قــــدزّ أســــد السعــــاّ مــــجٝٵ علــــٓ إظتــــاد ادتــ ـرز
التكعــَيب لعــدد ٍتكــٌن مــ ضــبعْ أزقــا بدقَقــْ ًاســدّ أًؾــلى إؾت
معادلـــْ درٍـــْ ،أً إمكانَـــْ ؾـــيب علـــٓ عملَـــات سطـــابَْ وت غاٍـــْ
ًبطـــسعًْ ،ســـاًلٌا ن ـــُ نـــصً الـ ـٌسُ مــ الطـــمإ ،ثـ ـ

الرتكَــ

إنتقلــٌا مــ هــرا ارتلــ إؾت القــٌ بتنصٍــى اهلل عــص ًدــ عــ مســا
انتٖٝكــْ لكٝمــى ٞن ـى ٌٍ ٜؾ ـ
نط ـ

ؿتك ـان ًأنــى ٍ ٜعق ـ أن ٍقــابلٌي ،لــرا

إؾت انتطتػــس مٌنتَــى نظسٍــْ ًهــُ أن ال ـٌسُ ال ـا ٍ ــَ

مـ

ن ظ النيب ًلَظ م ارتازز.
ًتلــــ

اٞقــــٌا ستاًلــــْ لتشسٍــــ

اذتقــــاٖ ًةمــــظ العلــــٌ

الطــــماًًٍْ ،إقــــساز با٢نطــــانًَْ ،سذــــ
اٞزض بٌاضــــٱْ اٞنبَــــإ ،فظلــ ـ
أبــٌا

زلتــــْ ناشلــــْ ٞهــــ

زتــــسد أقــــٌا  ٜإعتبــــاز لــــا وت

العلــٌ ًعنــد النــاع ً،إضتطــازها م ـ م ــاهَ قٌلــى تع ـاؾتطأَ را

َرْحْ رٍُ َزَّنْنَررا ان رزِّكْشَ ًَأَ را نَ روُ حلررافنٌٌص(ًٞ ،)1نو ـا خــٝ

اذتقَقــْ ًهــُ قــٝلْ

ًتكــلَ ًقؿــٌز السٍٚــْ ًستاًلــْ لٱمــظ آٍــات ٍنت ــ منوــا النــاع
كتَعـــاٵ ،فاضـــتقٝلَْ الـــٌسُ ظـــاهسّ معسًفـــْ عنـــد انتلـــَؽتً ،غـــر
انتلـــَؽت ًكانـ ـ
اٞؾـــشا

ضـــبباٵ ٢قتـ ـان الكـــجرٍ كمـــا أنوـــا سذـــْ وت مٝشمـ ـْ

للــــنيب بـــإدزاكو للشقَقــــْ الطــــماًٍْ للــــٌسُ ًأنــــى ٜ

ٍكــــــٌن إ ٜمــــ خــــازز ا٢نطــــــان ًؿتــــا ٍ ــــٌ انتٌهبــــْ ًالنبــــٌ
ًضتٌهمـــاً ،قتكـــ إدزا ذلـــ

بالٌدـــدان ًبالػـــٌاهد ًالٌقـــاٖ ،

فآٍات الٌسُ مل تنشؿس بصم ًأٍا النبٌّ.
إنـــى ـتجـــ سقَقـــُ للملـــ
( )1ضٌزّ اذتذس .9

السضـــٌ وت عملَـــْ إكـــسا للذـــنظ
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البػـــسِ ًلكـ ـ أهـ ـ ادتشـــٌد عتذبـــٌن عـ ـ أن طـــو مـــا فَـــى مـ ـ
السلتــــْ ؿتــــا ٌٍؾــــلى إلــــَو الػــــَٱان مــ ـ ارتلــ ـ ًظتعلــــى علــــٓ
أبؿـــازه مـ ـ الغػـــاًًّ ،لقـــد ســـٌز

الـ ـٌسُ مـ ـ قبـ ـ ا٢نـ ـظ

ًادتــــ منــــر ضــــاعاتى اًٞؾت ،فــــإبلَظ ضــــخس دنــــٌديً ،الك ــــاز
إضتقبلٌا الٌسُ بدعٌٔ أنى ضشس ًأنى أضاةر اًٞلؽت.
ًتـــسٔ إنعــــدا أثــــس تلــ ـ

اٞقــــٌا بــ ـ ًفقــــدانوا وت الــ ـراكسّ

ا٢نطانَْ لٌ ٜأن القسآن هٌ الرِ ذكسها.
ًفَــى آٍــْ م ـ إعذــاش القــسآن وت بــا

ال ـٌسُ ،نتــا فَــى م ـ دٜٜت

علـــٓ مســـٌ مستبـــْ مٌقـــٌ الـ ـٌسُ وت الػـــسٍعْ ا٢ضـــٝمَْ ًمنصلتـــى
العقاٖدٍــْ ًمــا ٍرتتــ

علــٓ إثباتــى مــ سقــاٖ ًأسكــا  ،كمــا ٍــد

علــٓ عل ـ اهلل تع ـاؾت بظوــٌز تل ـ

اٞقــٌا بأزدٍــْ تناض ـ

ك ـ عؿــس

ًشمــانً ،هـــرا القـــٌ قتكـ ـ دعلـــى دٌابــاٵ نتـــا قـــد ٍقـ ـا وت أضـــبا
اه مج هرا ارتل ًالدعأً الصاٖ ْ.
إن تٌضـــــَ مباســـــح الـــــٌسُ إظوـــــاز لنعمـــــْ اهلل ًلعـــــداًتنا
للػــَٱان ًهــٌ نــٌ

ــاهس ًإعــٝن للػــكس علــٓ هــري النعمــْ ارتال ـدّ

اليت تعتر منقراٵ مساًٍاٵ ٞه اٞزض.
ًمل ٍبــدأ الــٌسُ مــ نبـــٌّ ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ،
ًمٌقــــٌ الـــٌسُ مــ ـٝش لٌدــــٌد ا٢نطــ ـان علــــٓ ضــــٱض اٞزض
ًقبـ ـ أن ٍنـــص لت كـ ـ اهلل بتعلـــَ آد اٞمســـإ وت الطـــمإ ًأمـــسي

٠د أن ٍعلموــــا انتٖٝكــــْ طقَرر رال َّرررراآدَوُ أَْبِررررمْيُىْ بِأَسْرر رًَائِيِىْص(ً )1إن إنقٱــــ

فــرتات معَنــًْ ،لكنــى زفــ بإنتق ـا ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
ًضل إؾت السفَ اٞعلٓ .
ًقَــــ هتـــا أًســـٓ اهلل إؾت أبَنـــا آد (أن انتطـــتنبٱؽت للعلـــٌ
( )1ضٌزّ البقسّ .33
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عنـــدِ أفكـــ مـــ عمـــاز اٞزض بالؿـــناٖ ً ،مـــ إضـــتنب علمـــاٵ
ًدًنــــى وت كتــــا

فوــــٌ ؿتنصلــــْ آد الؿــــ ُ) ًً ،زد أٍكــــاٵ أن اهلل

تع ـإؾت ق ـا ٠د علَــى الطــ( : ٝزًس ـ
خٝ

م ـ زًســُ ًةبَعت ـ

علــٓ

كَنٌنيت)ً ،مل ٍركس الطند وت ارترٍ ً ٜدوْ الؿدًز.

ًذكــس الٱــرِ مــا نطــبى إؾت القَــ "أنــى كــان هتــا أنــص اهلل تعــاؾت
علـــٓ آد حتـــسٍ انتَتـــْ ًالـ ـد ًذتـ ـ ارتنصٍـــسً ،ســـسً

انتعذـ ـ وت

اســدٔ ًعػــسٍ ًزقــْ"ً ،عــد ذكــس الطــند ًنطــبتى إؾت القَــ نــٌ
تكــعَ

للشـــدٍح إ ٜأن هــرا كلـــى  ٜقتنــ مــ ا٢قـــساز بتلقـــُ آد

الــٌسُ للمٝشمــْ بــؽت النبــٌّ ًالــٌسُ ًل٣كتــا ًًزًد النؿــٌف

علــٓ نبٌتــى ،با٢قــافْ إؾت ظــاهس ًإةـــ ٝقٌلــى تع ـاؾتط أَ رِ جَاعِ رمٌ فِررِ
االسْضِ خَهِْفَتًص(ً ،)1قٌلى تعاؾتط ًَعهى آدو االسًَْاءَ كُهَّيَا ص(.)2
ًالــٌسُ ضــس مســاًِ متؿــ بــاٞزض دــإ بٌاضــٱْ أغــخاف
اٞنبَــإً ،فــَ

ملكــٌتُ مبــاز ً ،شاٖــس مل ٍــأت ا ٜوت أٍــا النبــٌّ

ًقــد غادزنــا بإنقٱاعوــا إؾت ٍــٌ القَامــًْ ،لكنــى مل ٍغــادز ا ٜبعــد أن
ثبتـــ

سقَقتـــى وت اٞزض ًبقـــُ سَـــاٵ وت الكتـــ

الطـــماًٍْ انتنصلـــْ

ٜضــَما وت القــسآن ًلعلــى بقــُ فَـــى ًســدي سؿــساٵ باعتبــازي الكتـــا
الطــماًِ الٌسَــد الــرِ مل تؿــ إلَــى ٍــد التشسٍــ ً ،فَــى إعذــاش
للقـــسآن لَبقـــٓ ضـــانتاٵ وت مٌقـــٌعى ً ،غـــاهداٵ علـــٓ مـــا دـــإت بـــى
اٞنبَإ م عند اهلل ً،القسآن كلى ًسُ.
ًكــ ٍــٌ تتذــدد علــٌ الــٌسًٍُ ،ــدز انتطــلمٌن مــا فَــى مــ
انت ــــاهَ ًالكلَــــات العقلَــــْ وت تقسٍــ ـ
أذهــانو ً ،مــ آٍاتــى تعــاؾت أنــ
( )1ضٌزّ البقسّ .30
( )2ضٌزّ البقسّ .31

منــــى تعــ ـاؾت للشقــــاٖ إؾت

تــسٔ انتطــلمؽت ٍطتشكــسًن ًعلــٓ
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ضتــٌ مطــتدٍ ًمتؿــ أٍــا الــٌسُ ًمــا ٜقــاي الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلى ًضل م مػقْ وت تلقَى ًما عاناي م قٌمى بطببى.
ًم دوْ نصً الٌسُ فإنى قتس بجٝخ مسات

:

اًٞؾت :ت ك اهلل تعاؾت باٞمس بالٌسُ.
الجانَْ :نصً انتل

ًهٌ الٌاضٱْ بالٌسُ.

الجالجْ :تلقُ انتٌسٓ إلَى ًهٌ النيب للٌسُ.
ًللـــٌسُ كَ َـــات متعـــددّ قتكـ ـ إضـــتقساٚها مـ ـ الطـــنْ ًتتبـ ـ
اٞخباز ًالنؿٌف منوا :
مجــ ؾلؿــلْ ادتــسع نتــا ًزد عــ الــنيب

ا : ًٞأن ٍأتَــى انتلــ

ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أنــى قــا  :امســ ؾٝؾــ ثــ أضــك
عند ذل  ،فما م مسّ ٌٍسٓ إلُ إ ٜظنن
أِ أنــى مقدمــْ للــٌسُ ًإخبــاز انتلــ

أن ن طُ تقب

) (.)1

ؿتــا دــإ بــى مــ عنــد اهلل

لَ ــس ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل قلبــى لــىً" ،قَ ـ هــٌ ؾــٌت
خ ــــ أدنشــــْ انتلــــ

ًأنــــى ٍنــــص هكــــرا اذا نصلــــ

آٍــــْ ًعَــــد

ًتودٍــد"(ً،)1هــٌ تأًٍــ سطــ ً ،لكــ اٞمــس أعــ هتــا ذكــس لتعلقــى

خبؿٌؾـــَْ الـ ـٌسُ ًإختٝفـــى عـ ـ نـــٌامَظ اٞزض ًالتعامـ ـ بـــؽت
أهلــوا ،إنوــا ضــنخَْ الطــمإ الــيت  ٜتن ؿــ عــ انتٌدــٌد اٞزقــُ
إ ٜباستكـــا ًســـا  ٜغت ـــٓ معوـــا عـــد التذـــانظ زغـــ ضـــٝمْ
تٌدوى إؾت الغاًٍْ ،القؿد الرِ  ٜقتك أن غتٱٗى.
الجـــانُ  :أن ٍـــأتُ انتلـ ـ

وت انتنـــا كمـــا تقـــد وت ســـدٍح ا٢مـــا

الباقس ٞن زٍٚا اٞنبَإ ًسُ.
الجالـــح  :أن ٍن ـــح وت زً الـــنيب الكـــ ٝن جـــاٵ ،كمـــا ًزد عنـــى

( )1ت طر اب كجر. 190/7
( )1أنظس ا٢تقان وت علٌ القسآن .128/1
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ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل " :أن زً القــدع ن ــح وت زًعــُ"(،)1
ًالن ــح غــبَى بــالن خ ًهــٌ أقــ مــ الت ــ ٞن الت ــ ٍ ٜكــٌن إٜ
ًمعــى غــُٕ م ـ السٍـ ً ،الن ــح ن ــخ لٱَ ـ
أنــى وت ا٢ؾــٱ ٝالقــإ انتعنــٓ وت القلــ

بــ ٝزٍ ـ ً ،قتك ـ القــٌ
ؿت ـا ٌٍقعــى وت الب ـا ًٍكــٌن

مبَناٵ عند انتتلقُ.
الساب  :أن ٍطم النيب الؿٌت م غر أن ٍسٔ انتل .
ارتــامظ ٍ :طــم الــنيب الؿـــٌت ًٍــسٔ انتلــ

وت ؾــٌزّ زدــ

بوــُ الٱلعــًْ ،قــد ًزد عــ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًضــل أنــى
ق ـا ً" :أسَان ـ ٵا ٍتمج ـ لــُ انتل ـ
ًتل

زد ـٝٵ فــَكلمي فــاعُ مــا ٍقــٌ "(،)2

اذتالْ غتتـ بوا السضٌ دًن النيب.
الطـــادع  :زٍٚـــْ السضـــٌ للملـــ

بوَٗتـــى اٞؾـــلًَْ ،وت قٌلـــى

تعــــاؾت ط فَنَوووواَُ قَووووابَ قَىْظَوووُِِْ أَوْ أَلَّْووووًص( )3قــ ـا  :زأٔ الــ ـنيب
ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل درٍ ـ لــى ضــتماْٖ دنــا )( ،)4ع ـ
ضــعَد ب ـ دــبر ع ـ إب ـ عبــاع ق ـا " :ق ـا ًزقــْ ب ـ نٌف ـ لسضــٌ
اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ٍ :ــا ستمــد كَ ـ

ٍأتَ ـ

ال ـٌسُ ٍعــي

درَٖ  ،فقا زضٌ اهلل ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  "...اذتدٍح
ًأخـــسز عـ ـ النـــٌاع بـ ـ مسعـ ـان إذا أزاد اهلل أن ٍـــٌسُ بـــأمس
تكلــ بــالٌسُ  ،فــإذا تكلــ بــالٌسُ أخــرت الطــمإ زد ــْ غــدٍدّ
مــ خــٌ

اهلل تعــاؾت  ،فــإذا مســ بــرل

أهــ الطــمٌات ؾــعقٌا

ًخــسًا ضــذداٵ  ،فَكــٌن أً م ـ ٍسف ـ زأضــى درٍ ـ علَــى الطــ، ٝ
( )1ت طر القسةيب . 48/16
( )2الدز انتنجٌز. 83/9
( )3ضٌزّ النذ .9
( )4الدز انتنجٌز .316/9
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فَكلمـــى اهلل مــ ًسَـــى ؿتـــا أزاد  ،فَمكـــُ بـــى درٍــ علَـــى الطـــٝ
علــٓ انتٖٝكــْ علــَو الطــ ، ٝكلمــا مــس بطــمإ مســإ ض ـالى مٖٝكتوــا
 :مــاذا ق ـا زبنــا ٍــا درٍ ـ

فَقــٌ { ق ـا اذت ـ ًهــٌ العلــُ الكــبر }

فَقٌلــٌن كلــو مجــ مــا قــا درٍــ علَــى الطــ ، ٝفَنتوــُ درٍــ

علَى الط ٝبالٌسُ سَح أمسي اهلل م الطمإ ًاٞزض(.)1
أمــا الٌاضـــٱْ فوـــٌ درَٖــ انتلــ
إؾت اٞنبَــإ ال ـرِ ٍنــص ب ـالل

انتٌكــ بالكتــ

ًالــٌسُ

ٜ ،ضــَما ًأن ل ـ القــسآن إعذــاشِ،

ًالقسإّ تٌقَ َْ ًٜ ،ظتٌش القسإّ بانتعنٓ.
ًضــَبقٓ الــٌسُ ضــس الطــمإ وت اٞزض ًالنــٌز النــاش بالداٍــْ
ًالركــْ مــ غــر مدخلَــْ فَــى لعقــ الــنيب ًسٌاضــى فوــٌ لــَظ مــ
اٜلــا الــرِ ٍعــي الكػــ

انتعنــٌِ ،بــ أمــس خــازدُ ٍنــص مــ

عنــد اهلل عــص ًد ـ وت الَقظــْ ًعلــٓ مــسآٔ م ـ النــاع لَكــٌن سذــْ
ًآٍــْ كٌنَــًْ ،ضــبَٝٵ إؾت ا٢قت ـانً ،مناضــبْ ٢ظتــاد أسكــا الػــسٍعْ وت
اٞزضًً ،ثَقـــْ ملكٌتَـــْ ًغـــوادّ ًدلـــَٝٵ علـــٓ أهلَـــْ انتنـــص علَـــى
رتٝفْ اٞزضً ،لت لٌإ التٌسَد.
ًٍتكــم الــٌسُ ًعــداٵ للمــٛمنؽت ًدزًضــاٵ عقاٖدٍــْ ًأخٝقَــْ
وت ؾـــ ٝالن ـــٌع ًالـــدعٌّ إؾت اهلل ًالؿـــر وت دنبـــى ًا٢دتوـــاد
ًالطــعُ وت التبلَ ـ ً ،قتك ـ أن ٍــدز بع ـ

أنــٌازي بتــدبس ًإضــتقسإ

علٌمى ًأضساز آٍات القسآن.
ًالـ ـٌسُ هبـــْ اهلل عـــص ًدـ ـ ًزضـ ـالتى إؾت أنبَاٖـــىً ،لكـ ـ مـــاذا
ٍــسٔ منــى النــاعً ،مــا ٍطــتبؽت لــ منــى بــالعسض ًسطــ
فَى ًدٌي ستتملْ :
ا : ًٞك م كان ساقساٵ عند النيب ٍطم الٌسُ.
( )1الدز انتنجٌز . 240/8

الظــاهس،
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الجــانُ  :بع ـ

اذتاقــسٍ ٍ ــٌش بوــرا الػــس

علــٓ ضتــٌ القكــَْ

وت الٌاقعْ.
الجالــــح ٍ ٜ :طـــــم الــــٌسُ ا ٜالــــرِ لـــــى قـــــد وت التقـــــٌٔ
ًالؿ ٝدًن غري.
الساب  :م ٍأذن لى النيب بالطما ٍطتٱَ الطم .
ارتامظ ٍ ٜ :طم أسد الٌسُ إ ٜالنيب.
الطــادع  :لــٌ ك ـان إؾت دان ـ

ال ـنيب انت ـٌسٓ إلَــى نــيب آخــس فو ـ

ٍػـــرت بطـــما الــٌسُ بادتــام التػـــسٍ ُ اٜعتبـــازِ بَنومـــا أ ،ٜ
اٞقٌٔ  ٜإ ٜأن ٍكٌن الٌسُ مػرتكاٵ.
ًم ـ خؿــاٖـ ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ان ـى لــَظ
م نيب وت شمانى غري.
الطــاب  :قــد ٍطــم الــٌسُ بعــ

النــاع للشذــْ ارتاؾــْ بوــ

اً العامْ.
الجــام ًٍ :ــسٔ انتٛمنــٌن ًالنــاع ا٠ثــاز ارتازدَــْ الدالــْ علــٓ
الٌسُ علٓ ضتٌ ا٢عذاش.
التاضــ ً :دــٌد إخــتٝ

نــٌعُ وت الــٌسُ عنــد اٞنبَــإ ،فسؿتــا

كــان هتــا ٍــٌسٓ إؾت اٞنبَــإ قبــ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلـــى
ًضل ٍطم م قب بع

الناع اً اذتاقسٍ منو كآٍْ سطَْ.

ًانتتــَق هــٌ ال قــسّ ارتامطــْ أعــٝي٢ ،ختؿــاف الــنيب بــالٌسُ
ً ،وت ةٌلــى زٍٚــْ ا٠ثــاز ارتازدَــْ الدال ـْ علــٓ ال ـٌسُ ًٜ ،قتن ـ م ـ
ًدــٌد آٍــات أخــسٔ عسقــًَْ ،لكــ الــٌسُ ضــس الطــمإ انتلقــٓ إؾت
اٞنبَإ علٓ ضتٌ ارتؿٌف ًاذتؿس.
لقــد كــان الــٌسُ انتــدد الطــماًِ ًالعــٌن ًانتــٛاشز ا ًٞللــنيب
ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًانت ـٛمنؽت وت ال ـدعٌّ إؾت ا٢ضــ، ٝ
ًكانــ

زضــالْ الطـــمإ ضـــٝساٵ ًًاقَــْ ًســـسشاٵ للـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ
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اهلل علَــى ًآلــى ًضــل لــرا  ٜقتكــ ا٢ساةــْ ؿتنافــــ الــٌسُ ًآثــازي،
ًٍتٱلـــ

اٞمـــس دزاضـــات مطـــتشدثْ وت ا٢ضـــ ٝتـــدزع الـــٌسُ

ًعلٌمـــى انت تعـــددّ ًتطـــتنب منـــى انتطـــاٖ ًاٞسكـــا ًأن  ٜتنشؿـــس
الدزاضــات علــٓ ضــبَ

أماثوــا بتــأزٍخ ال ـٌسُ أً كَ َتــىً ،م ـ تل ـ
انتجا :
ا : ًٞكَــ

ضــاه الــٌسُ وت تجبَــ

ؾــدز الــنيب ستمــد ؾــلٓ

اهلل علَى ًآلى ًضل وت إعٝن الدعٌّ.
الجــانُ  :منــاف ال ـٌسُ وت صتــاّ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
ًضٝمتى م الغَلْ ًالكَد.
الجالح  :أهمَْ الٌسُ وت إختَاز انتٌاق

اذتامسْ للمطلمؽت.

السابـــ  :أثـــس الـــٌسُ وت حتدٍــــد معـــاز انتطـــلمؽت مـــ سَــــح
الصمان ًانتكان ًادتوْ.
ارتامظ  :كػ

الٌسُ للمنافقؽت.

الطادع  :تؿدِ الٌسُ ٞعدإ ا٢ضً ٝاثسي وت ن ٌضو .
الطاب  :إخباز الٌسُ ع انتغَبات.
الجام  :إقتان ًإض ٝالكجرٍ بطب

الٌسُ.

التاض  :مدزضْ ا٢ؾغإ إؾت الٌسُ ًإنتظاز ما ٍأتُ بى.
العاغس  :إضتذابْ انتطلمؽت للٌسُ ،اٞضبا

ًالنتاٖر.

اذتادِ عػس  :الٌسُ وت الَك ا٢دتماعُ للمطلمؽت.
الجــــانُ عػــــس  :مطــــاهمْ الــــٌسُ وت تجبَــــ

انتطــــلمؽت علــــٓ

ا٢ضً ، ٝحتدِ الك از ًانتػسكؽت.
الجالح عػس  :بػازات الٌسُ.
الساب عػس  :تؿدٍ الٌسُ بالنبٌات الطابقْ.
ارتـ ـامظ عػـــس  :إخبـــاز الـ ـٌسُ علـــٓ لطـ ـان اٞنبَـــإ الطـــابقؽت
بنبٌّ السضٌ اٞكس ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل .
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الطادع عػس  :تتب مساس الٌسُ ًتٱٌزي.
الطـــاب عػـــس  :قـــب ًتٌثَــ انتطـــلمؽت للـــٌسًُ ،ال ؿــ بـــؽت
القــسآن ًاذتــدٍح القدضــُ ًالطــنْ النبٌٍــْ ًهــٌ مــ عمٌمــات قٌلــى
تعاؾت طخَْْشَ أُيَّتٍ أُخْشِجَجْ نِهنَّا ِص(.)1

الجــام عػــس  :قــبض إدعــإ ال ـٌسُ لغــر اٞنبَــإً ،ضــسعْ فكــشى
ًذتــٌ ؾــاس

ال ـدعٌٔ ارت ـصِ ًالعــاز ،ق ـا تعــاؾت طًَيَ رٍْ أَلْهَ رىُ يًَِّ رٍْ

افْخَشٍَ عَهََ ان هَّوِ كَزِبًا أًَْ كَزَّ َ بِاحلَقِّ نًََّا جَاءَهُص(.)2
التاضـــ عػـــس  :مٌقـــٌعَْ الـــٌسُ إؾت الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل
علَــى ًآلــى ًضــل وت نطــخ الػــساٖ الطــابقْ ً ،لــُ ا٢عذــاش ال ـراتُ
ًالغرِ لرا النطخ.
العػــسًن  :غــوادّ أهــ الكتــا

ًانتلــَؽت وت شمــان الــنيب ستمــد

ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل علــٓ نبٌتــىً ،كــان بنــٌ إضــساَٖ ٍنتظــسًن

بعجتــى ،قــا تعــاؾت ط ًَكَرراٌَُا يِررٍْ قَبْررمُ َّسْررخَفْخِرْحٌٌَُ عَهَررَ انررزٍَِّ كَفَررشًُاص(ً ،)3قــد
غــود ًزقــْ بــ نٌفــ علــٓ أن الــرِ أًســُ إؾت الــنيب ستمــد ؾــلٓ
اهلل علَــى ًآلــى ًضــل هــٌ النــامٌع الــ رِ أنــص علــٓ مٌضــٓ علَــى
ال طـــً ٝكـــان أهـ ـ مكـــْ ٍقـــسًن لٌزقـــْ ؿتعسفـــْ التـــٌزاّ ًا٢صتَـ ـ ،
ًقَــ هــٌ انتقؿــٌد بــالعل بالكتــا

وت قٌلــى تعــاؾت طكَفَررَ بِانهَّ روِ شَ ريِْذًا

بَْْنِِ ًَبَْْنَكُىْ ًَيٍَْ عِنْذَهُ عِهْىُ انكِخَا ِص(ً ، )4لك ا ٍْ٠أع .
اذتـ ـادِ ًالعػـــسًن  :دزاضـــْ مقازنـــْ بـــؽت الـ ـٌسُ للـــنيب ستمـــد
( )1ضٌزّ ا عمسان .110
( )2ضٌزّ العنكبٌت .68
( )3ضٌزّ البقسّ .89
( )4ضٌزّ السعد .43
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ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ًالـ ـٌسُ لٟنبَـــإ الطـــابقؽت ً ،النطـــبْ
بَنوـــا هـــُ العمـــٌ ًارت ؿـــٌف مـــ ًدـــى ،فمـــادّ اٜلتقـــإ هـــُ

انتٝشمــْ بــؽت النبــٌّ ًال ـٌسُ ،ق ـا تعــاؾت طكًََررا أًَْحَْْنَررا إىل َُررٌ ٍ ًَاننَّبِ رََِّْ يِ رٍْ
بَعْذِهِص(.)1
ًمـــادّ ا٢فـــرتا أن الـ ـٌسُ لٟنبَـــإ زتمـ ـ ً ،الـ ـٌسُ إؾت الـ ـنيب
ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مــبؽت ًم ؿــ بــالقسآن ًاذتــدٍح

القدضــُ ًالطــنْ قــا تعــاؾت ط وٍََووا َنْؽِ وَُ عَ وِْ ىْهَ وىَي* إُِْ هُ وىَ إِالَّ

وَحٍْ َُىحًَص(.)2
ًه ـ تــد اٍ ٠ــْ أعــٝي علــٓ إبتــدإ ال ـٌسُ بنــٌ علَــى الطــ، ٝ
ًعلٓ هرا القٌ ٍكٌن ك ٝاهلل عص ًد ٠د علٓ ًدٌي:
ا : ًٞإنــى أعظــ مــ الــٌسُ لعــد ًدــٌد الٌاضــٱْ  ،فلــَظ
مـ ـ ملـ ـ

ٍنقـ ـ كـــ ٝاهلل ٠د بـ ـ كلٷمـــى اهلل قـــبٝٵً ،وت التنصٍـــ :

طًَعهى آدو األَسًَْاءَ كُهَّيَاص(.)3

الجـــانُ  :دـــإ تكلـــَ اهلل ٠د عنـــدما كـــان وت ادت نـــْ ًلـــَظ بعـــد
هبٌةـــــى إؾت ا ٞزض ،ختتلـــــ

نـــــٌامَظ ال طـــــمإ عـــــ نـــــٌامَظ

اٞزض.
الجالــحً :قــٌ تكلــَ اهلل عــص ًدــ  ٠د عنــد أً خلقــى ًن ــخ
السً فَى ًالؿشَض أن آد نيب ٌٍسٓ الَى .
زًِ أن ٬درٍــ علَــى الطــ ٝنــص علــٓ آد علَــى الطــ ٝاثــي
عػــسّ مــسًّ ،علــٓ إدزٍــظ أزب ـ مــساتً ،علــٓ نــٌ متطــؽت مــسّ،
()1ضٌزّ النطإ .163
()2ضٌزّ النذ .4-3
()3ضٌزّ البقسّ .31
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ًعلــٓ إبــساهَ اثنــتؽت ًأزبعــؽت مــسًّ ،علــٓ مٌضــٓ أزبعماٖــْ مــسّ،
ًعلــٓ عَطــٓ عػــس مــسات ًعلــٓ ستمــد علَــى الطــ ٝأزبــ عػــسّ
مـــسّ )(ً ،)1عـ ـ عـ ـ أبـــُ أمامـــْ البـــاهلُ أن زدـ ـٝٵ قـ ـا ٍ :ـــا

الـ ـ

زضــٌ اهلل أنــيب كــان آد
نــٌ

قــا  :نعــ  .مكلــ قــا  :كــ بَنــى ًبــؽت

ق ـا  :عػــسّ قــسًن ق ـا  :ك ـ بــؽت نــٌ ًبــؽت ابــساهَ

ق ـا :

عػــسّ قــسًٚن قــا ٍ :ــا زضــٌ اهلل كــ اٞنبَــإ قــا  :ماٖــْ الــ
ًأزبعــْ ًعػــسًن ال ــاٵ .قــا ٍ :ــا زضــٌ اهلل كــ كانــ
قا  :ثلجماْٖ ًمتطْ عػس .كتاٵ غ راٵ)(.)2

ذل

السضــ مــ

ً ٜتـــد اٍ٠ـــْ أعـــٝي مـــ ضـــٌزّ النطـــإ علـــٓ عـــد الـــٌسُ
لٟنبَــإ قب ـ نــٌ  ،إذ أن إثبــات غــُٕ لػــُٕ ٍ ٜــد عل ـٓ ن َــى ع ـ
غــــريً ،كــــ ٝاهلل ٠د وت ادتنــــْ ٍك ــــُ وت حتقــ ـ ؾــــد الــ ـٌسُ
بأمسٓ مؿادٍقى .
ًال قاٖ ـ بــأن آد لــَظ بــنيب إضــتد باذت ـدٍح ال ـٌازد ع ـ قتــادّ
عـ ـ أنـــظ ،عـ ـ الـ ـنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل قـ ـا ":ظتتمـ ـ
انتٛمنــٌن ٍــٌ القَامــْ ،فَقٌلــٌن :لــٌ اضتػ ـ عنا إؾت زبنــا فَــأتٌن آد
فَقٌلــٌن :أن ـ
ًعلمــ

أبــٌ النــاع ،خلق ـ

أمســإ كــ غــُٕ ،فاغــ

اهلل بَــديً ،أضــذد ل ـ
لنــا عنــد زبــ

مٖٝكتــى،

ستــٓ ٍسعتنــا مــ

مكاننـــا هـــرا ،فَقـــٌ  :لٲط٦ـ ـ  ٥ه٥ن٤ـــاكٳ ًٍ ،٦ـــركس ذنبـــى فَطـــتشُ; اٖتـــٌا
نٌس٧ـــا فإنـــى أً زضـــٌ بعجـــى اهلل إؾت أهـ ـ اٞزض ،فَأتٌنـــى فَقـــٌ :
لطــ

ه٥ن٤ـــاكٳ ًٍ .ــركس ضـــٛالى زبـــى مــا لـــَظ لـــى بــى علــ فَطـــتشُ.

فَقـــٌ  :اٖتـــٌا خلَـــ الـــسلت  ،فَأتٌنـــى ،فَقـــٌ  :لطـــ
فَقٌ  :اٖتٌا مٌضٓ ع٤ب٦د٧ا كٲلمى اهللً ،أعٱاي التٌزاّ ،فَأتٌنى
()1ت طر اللبا

ٜب عاد .271/12

()2الدز انتنجٌز .77/1

ه٥ن٤ــــاك ;
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فَقــٌ  :لط ـ

ه٥ن٤ــاكٳ ًٍ ،٦ــركس قٲت ٦ـ  ٤ال ـن ظ بغــر ن ــظ ،فَطــتشُ

م ـ زبــى; فَقــٌ  :اٖتــٌا عَطــٓ ع٤ب ٦ـد ٤اهلل ًزضــٌلٲى ًكٲل٪م ـْٲ اهلل ًزًســى،
فَأتٌنــى ،فَقــٌ  :لطــ

ه٥ن٤ــاكٳ  ،اٖتــٌا ستمــد٧ا عبــد٧ا غٲ ٲــس اهلل لــى مــا

تقـــد مـ ـ ذنبـــى ًمـــا تـــأخس ،فَـــأتٌنُ ،فـــأنٱل ستـــٓ أضـــتأذن علـــٓ
زبــُ ،فَ٥ــٛذن لــُ ،فــإذا زأٍ ـ

زبــُ ًقع ـ  ٥ضــادد٧ا ،فَــدعي مــا غــإ

اهلل ،ثــ ٍقــا  :ازفــ زأضــ ً ،ضــ تعٱـــىً ،قــ ٍ٥ط٦ــمً ، ٤اغــ
ت٥ػ٤ـ ٺ  ،فــأزف زأضــُ ،فألتــدي بتشمَــد ٍعلم٥نَــى ،ثـ أغـ
ســد٧ا فأدخلـــو ادتنـــْ ،ثــ أعـــٌد الَـــىً ،إذا زأٍــ
أغ ـ

فَشــد لــُ

زبـــُ مجلـــى ،ثــ

فَشــد لــُ س ـد٧ا فأدخلــو ادتنــْ  ،ث ـ أعــٌد السابعــْ فــأقٌ  :مــا

بقُ وت الناز ا ٜم ٦ ٤سبطى القسآن ًًد

علَى ارتلٌد")(. )1

ًفَى مطاٖ :
اًٞؾت  :دإ اذتدٍح وت با

الػ اعْ ٌٍ القَامْ.

الجانَــــْ  :دــــإ النــــاع إؾت آد وت أً اٞمــــسًٍ ،ــــد بالدٜلــــْ
ال تكــمنَْ علــٓ علموــ ؿتقامــى عنــد اهلل عــص ًدــ ً ،تقٌمــٌا بــركس
أزب خؿا لى ـتَصي ع باقُ اٞنبَإ ًالناع.
الجالجــْ  :نبــٌّ آد قبــ ًدــٌد ذزٍتــى ًأبناٖــى ،فوــٌ مٌدــٌد كــنيب
قب ـ أن ٌٍدــد غــري م ـ ال نــاع بإضــتجنإ ســٌإً ،ســٌإ م ــسد ًلــَظ
كتعاٵ فٍ ٝؿد علَى ل

(الناع).

السابعْ :نٌ علَى الط ٝأً السض ارتمطْ أًلُ العص .
ارتامطــــْ :انتــــ ساد مــــ قٌلــــى علَــــى الطــــ( ٝبعجى اهلل إؾت أهــــ
ا ٞزض) أِ أزض ل٣ض. ٝ
الطادضــــٍْ ٜ :قــــٌ اذتــ ـ دٍح أعــــٝي علــــٓ معازقــــْ نؿــــٌف
عدٍــدّ عــ الــنيب ستمــد ؾـــلٓ اهلل علَــى ًالــى ًضــل ت َـــد أن آد
( )1ت طر اب كجر .224/1
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نــيب م ـ اٞنبَــإ إؾت دان ـ

اٍ٠ــات القسآنَــْ ال ـيت ختــر ع ـ تكلــَ اهلل

عص ًد لى.
الجــانُ ًالعػــسًن :ؾــَ ًكَ َــات ال ـٌسُ بالنطــبْ لٟنبَــإ عامــْ
ث بالنطبْ للنيب ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل مج :
ا: ًٞال ـٌسُ قبــ القــسآن ًقــد تقــد أن الــنيب ستمــداٵ ؾــلٓ اهلل
علَــى ًآلــى ًضــل كــان أً

مــا بــد ٙبــى الــٌسُ السٍٚــا الؿــاذتْ،

ٍساها فتأتُ ك ل الؿبض.
الجانُ :الٌسُ وت مكْ.

الجالـ ـح :الـ ـٌسُ وت اٞضـــسإ  ،قـ ـا تعـــاؾت طظُووثْحَاَُ ىو ورٌِ
أَظْوو وسَي تِعَثْوو ودًِِ ىَوو وُْالً ٍِوو وِْ اَعْوو وجِدِ حلَوو وسَ ًِ إىل اَعْوو وجِدِ ألَقْصَووووًص(،)1
ًفَوا مطاٖ :
اًٞؾت :الــٌسُ خبؿــٌف آٍــْ ا٢ضــسإ بــركس اٍ٠ــات الــيت ختـــ

ا٢ضــــسإ منوــــا قٌلــــى تعــــاؾت ط وىَقَوو ودْ زَآًُ َّصْىَوو وحً أُخْوو وسَي *عِنْوو ودَ ظِوو ودْزَجِ
ىَُْنْرَهَووًص( ، )2أِ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل ًآلــى ًضــل زأٔ درَٖــ
عنــدهاً ،لــٌ أن زد ـٝٵ زك ـ

خبَبــْ ًةــا

علــٓ ضــاقوا ستــٓ أدزكــى

الــــس مــــا ًؾــــ إؾت انتكــــان الــــرِ زكــــ

منــــى ًفَوــــا ألــــٌان

الجمـــازً،أختل

هـ ـ هـــُ غـــذسّ ةـــٌبٓ أ غرهـــاً ،اٞؾـــض هـــٌ

الجـــانًُ ،مسَــ

ضـــدزّ انتنتوـــٓ ٞن إلَوـــا ٍنتوـــُ علــ كــ عـــامل،

ًهـــُ وت الطـــمإ الطـــابعًْ ،عـ ـ زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضـــل وت خؿـــٌف ســـدٍح ا٢ضـــسإ (ثـــ عـــسز بنـــا إؾت الطـــمإ
الطــابعْ فاضـت تض ،فقَـ  :مـ هــرا قــا  :درٍـ  .قَـ ً :مـ معـ
()1ضٌزّ اٜضسإ .1
()2ضٌزّ النذ .14-13
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قا  :ستمـد ،قَـ ً :قـد بعـح إلَـى قـا  :قـد بعـح إلَـى .ف ـتض لنـا فـإذا
أنــا بــإبساهَ مطــند ظوــسي إؾت البَــ
ٍــٌ ضــبعٌن ألــ

ملــ

انتعمــٌزً ،إذا هــٌ ٍدخلــى كــ
بــُ إؾت ضــدزّ

ٍ ٜعــٌدًن إلَــى ،ثــ ذهــ

انتنتوــٓ ،فــإذا ًزقوــا فَوــا كــآذان ال َلــْ ً ،إذا مثسهــا كــالق ، ٝفلمــا
غػـــَوا مـ ـ أمـــس اهلل مـــا غػـــٓ تغـــرت ،فمـــا أســـد مـ ـ خلـ ـ اهلل
ٍطتٱَ أن ٍنعتوا م سطنوا)(.)1
الجانَــْ :مــا ذكــس وت القــسآن بلغــْ الــٌسُ وت غــر الــٌسُ مــ اهلل

عــــص ًدــ ـ  ،كمــــا وت قٌلــــى تعــــاؾت ط وَإَُِّ ىيَّوووَُاؼِ

َ ىَُُىحُووووىَُ

إِىًَ أَوْىَُِا ِهٌِْ ىُُِجَالِىُىمٌُْص(.)2
الجالجــْ :أضــٗلْ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل دترَٖــ
خبؿــٌف الــٌسُ ًالتنصٍــ ً ،كَ َــْ تلقــُ درَٖــ ًإدابتــى علَوــا،
(ًأخــسز ابــ مسدًٍــى عــ دــابس قــا  :نتــا نصلــ
الع ــٌ ًأمــس بــالعس

هــري اٍ٠ــْ {خــر

ًأعــسض عــ ادتــاهلؽت} قــا الــنيب ؾــلٓ اهلل

علَــى ًآلــى ًض ـل ٍــا درٍ ـ مــا تأًٍ ـ هــري اٍ٠ــْ قــا  :ستــٓ أضــأ .
فؿـــعد ثـــ نـــص فقـــا ٍ :ـــا ستمـــد إن اهلل ٍـــأمس أن تؿـــ ض عمـــ
ظلم ـ ً ،تعٱــُ م ـ سسم ـ ً ،تؿ ـ م ـ قٱع ـ  .فقــا الــنيب ؾــلٓ
اهلل علَــــى ًآلــــى ًضــــل  :أ ٜادلكــ ـ علــــٓ أغــــس

أخــــ ٝالــــدنَا

ًا٠خــسّ قــالٌاً :مــا ذا ٍــا زضــٌ اهلل قــا  :تع ــٌ عم ـ ظلم ـ ،
ًتعٱُ م سسم ً ،تؿ م قٱع )(.)3

()1الدز انتنجٌز .186/6
()2ضٌزّ اٞنعا .121
()3الدز انتنجٌز .392/4
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السابعــْ :مــا ًزد عــ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل :
أًتَــ

دٌامــ الكلــ ) أِ الكلمــات القلَلــْ الــيت تتكـــم دٜٜت

ًمعانُ كجرّ.
ًدٌام الكل لا معنَان:
ا : ًٞمعنــٓ عــا أنــى كــان ٍــتكل بل ــ قلَــ ًلكنــى ٍسٍــد بــى
انتعـــ ـانُ الكـــــجرّ انتتعـــــددًّ ،وت اذتـــ ـدٍح "لتـــــدت اهلل ؿتذـــ ـام
اذتمـــد"(،)1أِ بكلمـــات معـــدًدّ كتعـ ـ

معـ ـانُ ادتوـــس ًالجنـــإ هلل

تعاؾت .
الجــانُ  :انتعنــٓ ارتــاف ًانتــساد منــى القــسآن ٞن ال اظــى ستــدًدّ
متناهَـــْ ًلكنوـــا حتـــَ بالٝمتنـــاهُ مـــ الٌقـــاٖ ًاٞســـداخ ،لـــرا
ذكس :ما م سس

م سسً

القسآن اً ٜلى ضبعٌن أل

معنٓ).

الجالــح  :الــٌسُ وت الطــ س  ،عــ انتنوــا بــ عمــسً ،عــ عبــاد
بــ عبــد اهلل  ،عــ علــُ زقــُ اهلل عنــى قــا  :نصلــ

وت الطــ سًٜ":

دنب٧ـــا ا ٜعـــابسِ ضـــبَ "ً"،عابس الطـــبَ " ،انتطـــافس ،إذا مل ظتـــد مـــإ
تَم (.)2
السابـــ :أً الـــ ٌسُ :أِ ذكـــس أً آٍـــات ًضـــٌز نصلـــ

علـــٓ

الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًهــٌ وت مكــْ كمــا وت قٌلــى
تعــاؾت ط قْووسَأْ تِاظووٌ زَتِّوولَص(ً ،)3قٌلــى تعــاؾت طََاأَعهَووا اُصٍَِّّوووُص(ً ،)4بعــدها

( )1زتم البشسٍ . 378/1
()2ت طر الٱرِ.380/8
( )3ضٌزّ العل . 1
( )4ضٌزّ انتصم .1
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دــإت آٍــْ العبــادّ ًالتبلَ ـ بالسض ـالْطقُوٌْ ىيَُّْووَ الَّ قَيِووُالً* ِّصْوفَهُ أَوْ ّْقُوِْ ٍِنْوهُ
قَيُِالً * أَوْ شِلْ عَيَُْهِ وَزَذِّوْ ىقُسْآَُ ذَسْذُِالًص(. )1

طقُ وٌْ ىيَُّْ ووَ إِالَّ قَيِووُالً * ِّصْ وفَهُ أَوْ ّْقُ وِْ ٍِنْ وهُ

ًقــا مقاتــ ًغــري :نتــا نصلــ
قَيِووُالً * أَوْ شِلْ عَيَُْووهِص( ،)2غــ ذلــ
نؿ ـ

علــَو ًكــان ال سدــ ٍ ٜــدِ متــٓ

اللَ ـ م ـ ثلجــى فَقــٌ ستــٓ ٍؿــبض شتافــْ ان غتٱــٕٓ فانت خ ـ

اقدامو ًانتقع

الٌانو فسلتو اهلل(.)3

ًانت صمـــ لـــَظ مـــ أمســـإ الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضل إفتـا هـٌ بَـان ذتالـ ى ًإغـتقا مـ هَٗتـى الـيت كـان علَوـاً ،كـرا
انتـ ـ دثس ًٜ ،مـــان مـ ـ إختاذهمـــا مـ ـ أمساٖـــى ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضـــل ٞن اهلل عـــص ًدـــ ًؾـ ـ ى بوـــاً ،كانـ ـ

تلـــ

الؿـ ـ ْ مـــ

الػٌاهد علٓ النبٌّ ًًةأّ الٌسُ.
ارتامظ :وت انتدٍنْ ًاذتكس.
الجالح ًالعػسًن  :أمانْ انتل

وت الٌسُ.

السابـ ـ ًالعػـــسًن ً :ظَ ـــْ الـ ـنيب وت الـ ـٌسُ هـ ـ هـــُ التلقـــُ
فق  ،أ التلقُ ًالتبلَ ًالعم ًً ،ظَ ْ انتٛمنؽت.
ارتامظ ًالعػسًن  :أقطا الٌسُ.
الطــــادع ًالعػــــسًن  :التوَٗــــْ ًالتعاهــــد ا٢لــــُ للــــنيب قبــ ـ
ًأثنإ تلقُ الٌسُ.
الطــاب ًالعػــسًن  :اذتكمــْ ا٢لَــْ وت الــٌسُ ًسادــْ النــاع
الَى ًإؾت النبٌّ.
( )1ضٌزّ انتصم .4-2
( )2ضٌزّ انتصم .4-2
( )3ت طر القسةيب .49/19
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الجـــام ًالعػـــسًن  :الـــٌسُ ًادتـــ  ،مـــ آمـــ مـــنو ً ،مـــ

سازبــى ًكَ َــْ ستــازبتو لــى ًإتؿــالا أً إنقٱاعوــا ًوت التنصٍــ طقُوووْ
أُوحٍَِ يلَّ أََّّهُ ظْرَََنَ َّفَس ٍِِْ لِِِّ فَقَاى ى إَِّّا ظََِعْنَا قُسْآًّا عَجَثًاص(.)1
التاضـ ـ ًالعػـــسًن  :هـ ـ الـ ـٌسُ هـــٌ الٱسٍـ ـ الٌسَـــد لؿـــلْ
انتٖٝكــْ بــالنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ،أ هنــا ةــس أخــسٔ
لتبلَغــى ًتبلَــ اٞنبَــإ السضــالْ ًالــٌسُ مــ عنــد اهللً ،هــ إن ــسد
منوا تػسٍ اٵ.

ببع

الجٝثــــٌن  :خؿٌؾــــَات الــ ـٌسُ ًال ــــس بــــؽت ًســــُ القــــسآن
ًغري ،كما ًزد أن الطنْ أٍك ٵا كان ٍنص بوا درَٖ بانتعنٓ.
اذتـــادِ ًالجٝثـــٌن  :دزاضـــْ مقازنـــْ بـــؽت الـــٌسُ إؾت اٞنبَـــإ،
ًالـــٌسُ إؾت الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ً ،مساتـــ
الـ ـٌسُ بـــؽت اٞنبَـــإ فـ ـالٌسُ إؾت السضـــٌ غتتلـ ـ

عـ ـ الـ ـٌسُ إؾت

النيب.
الجانُ ًالجٝثٌن  :منصلْ الٌسُ وت العقاٖد ًانتل .
الجالح ًالجٝثٌن  :الٌسُ ًا٢عذاش القسآنُ.
الساب ًالجٝثٌن  :الٌسُ م د ٖٜالنبٌّ.
ارتامظ ًالجٝثٌن  :الٌسُ ًعؿمْ اٞنبَإ.
الطـــادع ًالجٝثـــٌن  :الـ ـٌسُ ًاٞمانـ ـْ ًفـ ـ مبشـــح انتػـــت وت
علـ ـ اٜؾـــٌ  ،أِ اٞمانـ ـْ عنـــد انتـ ـٌسٓ إلَـــى قبـ ـ تلـــبظ انتبـــدأ وت
اذتـــا أً بعـــد إنقكـــإ تلـــبظ انتبـــدأ وت اذتـــا ً ،إتؿـــا

اٞنبَـــإ

باٞمانْ علٓ ضتٌ ا٢ةً ٝا٢ضتدامْ.
الطــاب ًالجٝثــٌن  :إضــتعدادات الــنيب للــٌسُ ضــٌإ تلــ
إتؿل

ببداٍات سَاتى أً تل

( )1ضٌزّ ادت .1

اليت تطب الٌسُ مباغسّ.

الــيت
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الجام ًالجٝثٌن  :أثس إنقٱا الٌسُ.
التاضـــ ًالجٝثـــٌن  :الـــٌسُ ًالسٍٚـــا ًكَ َـــْ التمََـــص بَنومـــا،
ًخؿــاٖـ زٍٚــا اٞنبَــإ ًمــا لــا مــ الػــٌاهد وت القــسآن كمــا وت
ضٌزّ ٌٍض .
اٞزبعــٌن  :أنــٌا الــٌسًُ ،الــٌسُ لغــر ا٢نطــان ،قــا تعــاؾت

طوَأَوْحًَ زَتعلَ إىل ىنَّحْوِ أَُْ ذََِّرٌِ ٍِِْ ىْجِثَاهِ تُُُىذًاص (.)1
اذتادِ ًاٞز بعٌن  :الٌسُ وت القسآن.
الجانُ ًاٞزبعٌن  :الٌسُ وت الطنْ.

الجال ـح ًاٞزبعــٌن  :دزاضــْ مقازنــْ بــؽت ال ـٌسُ انتكــُ ًانت ـدنُ،
إذ دـــإت الطـــٌزّ انتكَـــْ خٱابــاٵ للنـــاع كتَعــاٵ بـــدعٌتو ل٣ضـــٝ
ًبــرات الؿــَغْ الــيت كــان اٞنبَــإ ٍــدعٌن النــاع بوــا ً ،تكــمن
لغــْ ا٢نــراز ًالٌعَــد ًالتخٌٍ ـ

 ،كمــا وت قٌلــى تعــاؾت ط ىْقَازِعَ وحُ * ٍَووا

ىْقَازِعَحُ * وٍََا أَلْزَ كَ ٍَا ىْقَازِعَحُص (.)2
أمـــا الطـــٌز انتدنَـــْ فذـــإت بارتٱـــا

التػـــسٍ ُ للمطـــلمؽت ،

ًبَــــــان أسكــــــا الػــــــسٍعْ بالنــــــدإ الكــــــسٍ ط ََاأَعهَووووووا ىَّوووووورََِِ
آٍَنُوووى صًتكـــمن

ارتٱـــا

ط ََاأَهْووووَ ىْنِرَوووابِصط ََووواتَنٍِ إِظْوووسَ ُِوَص مـــ

إغـــرتا الـــٌسُ ًالتنصٍـــ انتكـــُ ًانتـــدنُ بـــرات ارتٱابـــات ًلغـــْ

ا٢نـــراز ًالبػـــازّ فـــٍ ٝنشؿـــس نـــصً خٱـــا طََاأَعهَوووا ىنَّووواضُصباٍ٠ـــات
انتكًَْ ،كرا ا٢نراز ًالٌعَد .
ًتػـــرت اٍ٠ـــات انتكَـــْ ًانتدنَـــْ بـــاٞخ ٝاذتمَـــدّ ًالطـــن
( )1ضٌزّ النش . 68
( )2ضٌزّ القازعْ . 3-1
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السغــَدّ لَبقــٓ سكـ اٍ٠ــْ انتكَــْ مطــتمساٵ وت انتدٍنــْ ًتلتقــُ مـ اٍ٠ــْ
ًالطـــٌزّ انتدنَـــْ بالبقـــإ ًالعمـ ـ بوـــا إؾت ٍـــٌ القَامـــْ ً ،وت قٌلـــى

تعـــاؾت ط خُو ورْ ىْعَفْو وىَ وَأٍُْو وسْ تِو واىْعُسِْْ وَأَعْو وسِضْ عَو وِْ ىْجَووواهِيِ

َص (ً( )1عـ ـ

ا٢مـــا الؿـــاد علَـــى الطـــ : ٝأمـــس اهلل نبَـ ـى ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــــل ؿتكــــاز اٞخــــً ، ٝلــــَظ وت القــــسآن آٍــــْ أكتــ ـ نتكــــاز
اٞخ ٝم هري ا.)2()ٍْ٠
الساب ًاٞزبعٌن  :الٌسُ زلتْ.
ارتامظ ًاٞزبعٌن  :نصً الٌسُ.
الطادع ًاٞزبعٌن  :الٌسُ ًأه الطماًات.
الطاب ًاٞزبعٌن  :زً القدع.
الجـــام ًاٞزبعـــٌن  :لغـــْ الـــٌسُ فقـــد ًزد مـــجٝٵ عـــ ضـــ َان
الجٌزِ أنى مل ٍنص ًسُ إ ٜبالعسبَْ ث تسد ك نيب لقٌمى.
التاضـ ـ ًاٞزبعـــٌن  :الـ ـسد علـــٓ بعـ ـ

انتطتػـــسقؽت وت مٌقـــٌ

الٌسُ.
ارتمطٌن  :العلٌ انتطتنبٱْ م الٌسُ.
اذتــادِ ًارتمطــٌن  :ؾــَ ًكَ َــات الــٌسُ ،فمنوــا زٍٚــا منــا
ًمنوــا معاٍنــْ انتلــ

السضــٌ ً ،منوــا مــا تكــٌن إؾت نــيب ًأخــسٔ إؾت

زضٌ ً ،منوا ما ٍكٌن تبلَغاٵ اً كتاباٵ.
الجـــانُ ًارتمطـــٌن  :تٌظَـ ـ
ًنػس معامل الدٍ .

( )1ضٌزّ اٜعسا

. 199

( )2ت طر البغٌِ .316/3

الـ ـٌسُ ًأضـــسازي لتجبَـ ـ

ا٢قتـ ـان
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الجالـ ـح ًارتمطـــٌن  :درَٖـ ـ ًالـ ـٌسًُ ،وت قٌلـــى تعـــاؾت طقُو ووْ
ٍَووِْ مَووواَُ عَو ودُول ىِجِثْسَِو ووَ فَ َِّّو وهُ َّصَّىَو وهُ عَيَوووً قَيْثِو ولَ تِو و ِذُِْ ىيَّو وهِ ٍُصَو ودِّقًا ىََِوووا
َص قـــا ابـــ عب٩ـــاع  :إن

تَو وَُِْ َدَْو وهِ وَهُو ودًي وَتُيْو وسَي ىِيَُْو و ٍِْنِ

ســراٵ م ـ أسبــاز الَوــٌد ٍ٥قــا لــى عبــداهلل ب ـ ؾــٌزٍا كــان قــد ســاز
الــنيب ٩ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًضــأل ى عــ أغــَإ .فلمــا ا وــ
اذتٳذ ْ٩علَى قا  :أِ ٩مل

ٍأتَ

م الط٩مإ

قــا  :درَٖ ـ ًمل ٍ٥بعــح الكتــا
 :ذل ـ

ٞنبَــإ ق ـ إٜٷ ًهــٌ ًلَــى .قــا

ع ـدً٥نا م ـ انتٖٝكــْ ًلــٌ كــان مَكاَٖ ـ مكانــى ٠من٩ــا ب ـ ; ٞن٩

درَٖ ٍنص بالعرا
ًكــان أغ ـد ٥ذل ـ
انتقدع ضَ٥خس

ًالقتا ًالػقٌّ ًإن٩ى عادانا مسازاٵ كجرّ،
علَنــا أن ٩اهلل تعــاؾت أنصلــى علــٓ نبَنــا ب ـإن ٩بَ ـ

علٓ ٍد زد ٍقا لى  :خب

ًأخرنا باذتؽت الرِ ٍ٥خس

نؿ٩س،

فَى،

فلمــا كــان ًقتــى بعجنــا زدــٝٵ مــ أقٌٍــإ بــي إضــساَٖ وت ةلــ
خبـ ـ

نؿ٩ـــس لَقتلـــى فـــانٱل ٍٱلبـــى ست٩ـــٓ لقَـــى ببابـ ـ غٝمـ ـاٵ مطـــكَناٵ

ل َطـ ـ

لـــى قـــٌّ .فأخـــري ؾـــاسبنا لَقتلـــى فـــدف عنـــى درَٖـ ـ ًقـــا

لؿـــاسبنا  :إن ٩كـــان زبكـ ـ هـــٌ الـــرِ أذن وت هٝككـ ـ فلـ ـ تطـ ـلٷ
علَى،
ًإن مل ٍك ـ هــرا فعلــٓ أِ س ـ تقتلــى .فؿــدقى ؾــاسبنا ًزد ـ
 :فكــر خبـ

نؿ٩ــس ًقــٌِ ًغصانــا ًخـس٩

بَـ

انتقـد٩ع; فلوــرا نتخــري

عدًاٵ .فأنص اهلل تعاؾت هري ا.)1(ٍْ٠
الساب ًارتمطٌن  :الٌسُ أع م الكت
اذتادْ إؾت الٌسُ وت مطال
( )1الكػ

ًالبَان . 188/1

انتنصلْ.

الداٍْ ًالسغاد ًالؿ. ٝ
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ارتامظ ًارتمطٌن  :أثس الٌسُ وت سَاّ انتطلمؽت.
الطادع ًارتمطٌن  :الٌسُ وت الػعس ًاٞد .
الطاب ًارتمطٌن  :الٌسُ ًاٞسكا الػسعَْ.
الجام ًارتمطٌن  :كت٩ا

الٌسُ م الؿشابْ.

التاضـــ ًارتمطــــٌن  :الـــٌسُ ةسٍـــ نتعسفــــْ لــــصً ةاعــ ـْ اهلل
تعاؾت ًإدتنا

معؿَتى.

الطــتٌن  :ال ـٌسُ غــوادّ مساًٍــْ لكــسًزّ النبــٌّ ًؾــد ال ـنيب
انتٌسٓ إلَى.
اذتادِ ًالطتٌن  :الٌسُ ًمعذصات اٞنبَإ.
الجـــانُ ًالطـــتٌن  :دزاضـــْ مقازنـــْ بإعتبـــاز أن الـــٌسُ معذـــصّ
النيب ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل .
الجالح ًالطتٌن  :الٌسُ ًالعس .
السابــ ًالطــتٌن  :كَ َــْ أدإ اٞنبَــإ للــٌسُ بتبلَغــى ًتسضــَخى
وت اٞزض ًمــا إن ــسد بــى ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل وت
هرا البا

ًإضتش غس

ا٢زتقإ ًالطَادّ وت التبػر ًا٢نراز.

ارتامظ ًالطتٌن  :الٌسُ معذصّ عقلَْ.
الطادع ًالطتٌن  :ؾَ ًبٝغْ الٌسُ .
الطــاب ًالطــتٌن  :ال ـٌسُ خ ـر ست ـ

ً ،ن ـ داٖ ـ ًمتذــدد إؾت

ٌٍ القَامْ.
الجـــام ًالطـــتٌن  :قتكـ ـ إضـــتقسإ مطـــاٖ وت علـ ـ الـــٌسُ مـ ـ
خٝفْ آد وت اٞزض.
التاض ـ ًالطــتٌن  :دزاضــْ مقازنــْ بــؽت ال ـٌسُ للــنيب ستمــد ؾــلٓ
اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًال ـٌسُ لٟنبَــإ الطــابقؽت ًالنطــبْ بَنومــا هــُ
العمـــٌ ًارت ؿـــٌف مـ ـ ًدـــى ،فمـــادّ اٜلتقـــإ هـــُ انتٝشمـــْ بـــؽت
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النبــٌّ ًالــٌسُ ،قــا تعــاؾت طمَََووا أَوْحَُْنَووا إىل ُّووى ٍ وَ ىنَّثِووُِّ

َ ٍِووِْ

تَعْدًِِص (.)1
ً ٜتــد اٍ ٠ــْ أعــٝي علــٓ عــد الــٌسُ لٟنبَــإ قبــ نــٌ  ،إذ
أن إثبــات غــُٕ لػــُٕ ٍ ٜــد علــٓ ن َــى ع ـ غــريً ،كــ ٝاهلل ٠د
وت ادت نـــْ ٍك ـــُ وت حتقــ ؾـــد الــ ٌسُ بـــأمسٓ مؿـــادٍقى ًالقاٖــ
بــأن آد لــَظ بــنيب إضــتد ؿتــا ًزد ع ـ ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلـــى ًضـــل ً ،مـــادّ ا٢فـــرتا أن الـ ـ ٌسُ لٟنبَـــإ زتمـ ـ ً ،الـ ـٌسُ
إؾت الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ت ؿـــَ لٟسكـــا ،
ًٍن سد النيب ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل بأن ضنتى ًسُ .
الطـــبعٌن  :قتكـ ـ

إضـــتقسإ مطـــاٖ مـ ـ خٝفـــْ آد وت اٞزض،

منوا :
اًٞؾت  :انتٝشمْ بؽت ارتٝفْ ًالٌسُ بلشاظ أمسٍ :
ا : ًٞالنيب هٌ ارتلَ ْ.
الجـــانُ  :ارت ٝفـــْ أعـ ـ ً ،لكـ ـ الـ ـٌسُ خـــاف باٞنبَـــإٞ ،نوـ ـ

أٖمــْ النــاع وت ضــب الــدٔ ،قــا تعــاؾت ط وَجَعَيْنَوواهٌُْ أَ ََِّووحً َهْوودُوَُ
تِأٍَْسَِّاص (. )2
الجانَــْ  :مساســ الــٌسُ إؾت ا ٞنبَــإ ًإختتامـــى بــالقسآن الكتـــا
ادتـ ـام ٞسكـــا الػـــسٍعًْ ،الطـ ـامل مـ ـ انتعازقـــْ ً ،انتمتنـ ـ عـ ـ
ال تشسٍ ـ

ًفَــى غــاهد علــٓ ت كــَ ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى

ًضل علٓ اٞنبَإ الطابقؽت .
الجالجـــْ  :تجبَـ ـ
( )1ضٌزّ مسٍ .46
( )2ضٌزّ اٞنبَإ . 73

ارتٝفـــْ وت اٞزض بـ ـالٌسُ ًال تنصٍـ ـ ً ،تعاهـــد
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انتطــلمؽت للــٌسُ بالتؿــدٍ ًالعمــ ؿتكــامَنى القدضــَْ ً ،هــٌ مــ
عمٌمات قٌلى تعاؾت ط مُنْرٌُْ خَُْسَ أٍَُّحٍ أُخْسِجَدْ ىِينَّاضِص (.)1

السابعـــْ  :الـ ـ ٌسُ بَـــان ًت طـــر نتعـــانُ ارتٝفـــْ وت اٞزضً ،أن
اهلل عــص ًدــ مل ٍــرت النــاع ًغــأنو وت ا ٞزض ،بــ دعــ ؾــلْ
قدضـــَْ بَنـــى ًبَـــنو  ،ت كـــ ًأمـــس انتٖٝكـــْ بـــالنصً بـــالٌسُ إؾت
اٞنبَإ.
ًقــد ًزدت مــادّ (ًســُ) وت القــسآن مثانــا ًضــبعؽت مــسًّ ،هــٌ
عــدد لــَظ بقلَــ  ،لتكــٌن فَــى مٌعظــًْ ،مناضــبْ ٢ضــتنبا انتطــاٖ
ًالــراهؽت مــ ال قـــسآن ًكلـــوا وت الــٌسُ إؾت ا ٞنبَـــإ بإضـــتجنإ عـــدد

قلَـــ منوـــا  ،مجـــ قٌلـــى تعـــاؾت طوَأَوْحَوووً زَتعو ولَ إىل ىنَّحْو ووِ أَُْ
ذََِّرٌِ ٍِِْ لِثَاه تُُُىذًاص (.)2

اذتــادِ ًالطــبعٌن :مٌقــ نــصً أً الــٌسُ ًهــٌ غــاز ســسإ
ًالــ رِ ٍقــ علــٓ ضتــٌ ثــٝخ كَلــٌ مــرتات مــ مكــْ انتػــسفْ دوــْ
الػما ًٍٱ علٓ منًٍٓ ،كٌن علٓ ٍطاز انتتٌدى إؾت عسفات.
ًعــ أنــظ بــ مالــ  :قــا  :ســدثنا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل  :نتــا لــٓ اهلل عــص ًدــ للذبــ  ،ةــا زت لعظمتــى ضــتْ
أدبــ  ،فٌقعــ

ثٝثــْ بانت دٍنـــًْ ،ثٝثــْ ؿتكـــًًْ ،قــ بانتدٍنـــْ أســـد،

ًًزقــان ًزقــًًٌٔ ،قــ ؿتكــْ ســسإ ًبــجر ًثــٌز  ،أِ التذلــُ وت

قٌلى تعاؾت ط فَيَََّا ذَجَيًَّ زَتعهُ ىِيْجَثَوِ جَعَيَهُ لَمًّا وَخَسَّ ٍُىظًَ صَعِقًاص(.)3

( )1ضٌزّ آ عمسان . 110
( )2ضٌزّ النش . 68
()3ضٌزّ اٞعسا
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ًمســـُ ســـسإ دبـ ـ النـــٌز لنـــصً أً ضـــٌزّ مـ ـ الـ ـركس علـــٓ
الــنيب سَنمــا كــان ٍ تعبــد وت غــاز وت ادتبــ ً ،وت الغــاز مكــان ظتلــظ
فَى إنطان ًتؿر الكعبْ أمامى.
الجـــانُ ًالطـــبعٌن :مٌقـــٌعَْ ًأثـــس الـ ـٌسُ وت التغـــَر اذتاؾـ ـ
وت التمعـــاتً ،ا٢زتقـــإ وت انتعـــاز

اٜلَـــًْ ،التشؿـــَ وت ال قـــى

ًالعلــــٌ الػــــسعَْ ،قــ ـا تعــــاؾت طوَمَووورَىِلَ أَوْحَُْنَووووا ى ُْووولَ زُوحًووووا ٍِوووِْ
أٍَْسَِّووا ٍَووا مُنْ ودَ ذَ ودْزٌِ ٍَووا ىنِرَووابُ وَالَ إلِ اَميَوواُُ وىَنِ وِْ جَعَيْنَوواًُ ُّووىزً َّهْ ودٌِ تِ وهِ
ٍَِْ َّيَاءُ ٍِِْ عِثَالَِّاص(.)1

الجال ـح ًالطــبعٌن :مقــدمات ال ـٌسُ :منوــا أن ال ـنيب ستمــداٵ كــان
ٍطــمٓ قبــ النبــٌّ اٞمــؽت لؿــدقى ًأمانتــىً ،س ـ اهلل لــى ؾــلٓ اهلل
علَــــى ًآلــــى ًضــــل مــ ـ أدنــــاع ادت اهلَــــْ ًعؿــــمى مــ ـ أضــــبا
الكــٝلًْ( ،أخــسز أبــٌ نعــَ وت ال ـدً ٖٜاب ـ عطــاكس  ،ع ـ علــُ،
ق ـا  :قَ ـ للــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  :ه ـ عبــدت ًثن ـاٵ ق ـ
قا . ٜ :
ق ـالٌا :فو ـ غــسب

متــساٵ ق ـ

هــ علَــى ك ــسً( ،مــا كنــ
نص القسآن {ما كن

ق ـا ً ٜ :مــا شل ـ

أدزِ مــا الكتــا

تدزِ ما الكتا

أعــس

ال ـرِ

ً ٜا٢ٸقتــان) ًبــرل

ً ٜا٢ٸقتان)(.)2

الساب ـ ًالطــبعٌن :عمــس ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
عنــد إبتــدإ الــ ٌسُ ًأنــى كــان أزبعــؽت ضــنًْ ،بــدا لــى درَٖــ علَــى
الطــ ٝوت ال ـٌإ ،فسد ـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل إؾت بَ ـ

( )1ضٌزّ الػٌزٔ .52
()2الدز انتنجٌز .84/9
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خدظتــْ ًهــٌ ٍقــٌ دثسًنــُ دثسًنــُ ،فــدثس بجــٌ

ً ،قا طََاأَعهَا اُدَّثِّسُ * قٌُْ فَأَّرِزْص(.)1

فنــص علَــى درَٖ ـ

لقــد ًزد ع ـ ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أن ـى ق ـا :
"مــا م ـ اٞنبَــإ نــيب إ ٜأعٱــُ مــا مجلــى آم ـ علَــى البػــسً ،أفت ـا ك ـان
الــرِ أًتَتــى ًسَــاٵ أًســاي اهلل إلــُ فــأزدٌ أن أكــٌن أكجــسه تابعــاٵ

ٌٍ القَامْ"(.)2

ارتــامظ ًالطــبعٌن  :الــٌسُ ًمنصلتــى وت بــا
معذــــــصات اٞنبَـــإ الطــــابقؽت وت الغالـــ

انتعذــصّ ،فكانــ

سطــــَْ آمـــ بوــــا الـــرِ

سكسهـــــا ًغاهدهـ ــا ،أمـــا معذـــصّ القـــسآن فوـ ـُ الـ ـٌسُ ًالتنصٍـ ـ
الــــرِ تبقــــٓ إةٝلتــــى ًإغــــساقاتى بــــالقسآن ًأضــــــسازي ًبٝغتــــــى
ًعلٌمــــى إؾت ٍــٌ القَامــًْ ،فَــى دٜل ـْ ًبسه ـان علــٓ عظمــْ ا٢ضــٝ
ًا٢زتقــإ ال كــسِ عنــد انتطــلمؽت ًالتمــــ ال ـرِ نــص فَــى ال ـٌسُ،
ٞن ال ـٌسُ ًآٍــات القــسآن أثبت ـ

معذــصات اٞنبَــإ تٌكَــداٵ ًتٌثَق ـاٵ

كط َنـــــْ نـــٌ ً ،ناقـــْ ؾـ ـاحلً ،صتـــــاّ ابساهَـ ــ ً ،عؿـــــا مٌضـــٓ،
ًعؿمْ ٌٍض ً ،اٍ٠ات اليت دإ بوا عَطٓ علَى الط. ٝ
لــرا قتك ـ إضــتقسإ إعذــاش قسآن ـُ ًقاعــــدّ كٝمَــــْ كلَــــْ ًهــُ:
بالٌسُ ظل

معذصات اٞنبَإ معــسًفْ ًساقسّ.

ًبــؽت ا٢عذــاش ًالــٌسُ عمــٌ ًخؿــٌف مٱلــ  ،فكــ ًســُ
إعذــاش ًلـــَظ كــ إعذــاش هـــٌ ًســـُ ،مــ عـــد إمكــان الت كَــ
بَنوماً ،ك ًاسد منوما غاهد ؾد ًدلَ ًمتم ل١خس.
ًال ـٌسُ م ـ ع ـامل اٞمــسً ،فَــى غــاهد علــٓ علــٌ مستبتــى ً ،قــد
ًزد ع ـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل " :أًتَ ـ
( )1ضٌزّ انتدثس .2-1
( )2ضٌزّ النطإ . 163

دٌام ـ الكل ـ
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ًخٌاتَمى"(،)1
ًقتكــ معسفـــْ انتقؿـــٌد مــ الل ــ بلشـــاظ القـــساٖ ًاٞمـــازات
ًقٌلــى ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل "اًتَــ " ٍعــي أن انتقؿــٌد هــٌ
القسآن.
ًفَـــى تٌكَـــد ٢زتقـــإ القـــسآن علـــٓ الكتـ ـ

الطـــماًٍْ اٞخـــسٔ،

ًإضــتغسا علٌمــى وت ع ـامل انتلكــٌت ًهــٌ كم ـا سقَقــُ ًحتؿــَ وت
العلــٌ ٍرتغــض عنــى إنٱباقــاٵ ا٢قتــان ًالــَقؽتً ،تسكتــْ ًاقعَــْ لعــامل
الغَــ

بالــدلَ ًالرهــان ًإضــتد ٜبالػــاهد اذتطــُ علــٓ الغاٖــ

العقلُ.
ًالــٌسُ عنــٌان القــدزّ اٜلَــًْ ،كــ ٝاهلل تعــاؾت غــر منشؿــس
باٞؾـــٌات ًاذتـ ـسً

أً اٜل ـــاظ أً انتعـ ـانُ ًاٞعـــساض ،لـــرا قَـ ـ

بـ ـأن نـــصً الـ ـٌسُ إفتـــا هـــٌ زتـــاشً ،لكنـــى سقَقـــْ عقاٖدٍـــْ عقلَـــْ
ًسطَْ.
ًفطـــسي انتعتصلـــْ بـــأن اهلل غتلـــ أؾـــٌاتاٵ ًسسًفـــاٵ علـــٓ لطـــان
درَٖـ ـ ً ،قـ ـا اٞغـــاعسّ بـ ـأن اهلل غتلـ ـ وت اللـــٌ احمل ـــٌظ كتابـــْ
فَقسأهـــا انتلـــ

ًعت ظوــــاً ،تــــازّ تكــــٌن أؾــــٌاتاٵ وت دطـــ معــــؽت

ٍأخرها درَٖ م عل قسًزِ بأنوا ك ٝاهلل.
ًهـــ الكـــ ٝمؿـــدز ،أ إضـــ مؿـــدزً ،ا ًٞمـــا د علـــٓ
اذتـدخً ،الج ـانُ مــا د علــٓ ل ـ ً ،هــرا الل ـ ٍــد علــٓ اذت ـدخ،
الظـــاهس أنـــى الجـــانًُ ،الكـــ ٝلغـــْ اٞؾـــٌات ًاذتـــسً

انتتتابعـــْ

الؿـــادزّ مـ ـ انتـ ـتكل ً ،عنـــد كتاعـــْ مـ ـ النشـــٌٍؽت انتسكـ ـ
انتطند ًانتطند إلَى ،اذتسً

مـ ـ

انتنتظمْ ًاٞؾٌات انتطمٌعْ.

ًمـــنو مـ ـ دعلـــى انتعنـــٓ القـــاٖ وت ن ـــظ انتـ ـتكل ًٍ ،ـــرش إؾت
( )1الدزانتنجٌز. 367/5
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ارتـــازز بـــاذتسً

ًاٞؾــــٌات انتطــــمٌعْ ًأكجــــس انتـــتكلمؽت علــــٓ

اً ، ًٞالنــصا ؾــغسًِ ٞن تلــ

اذتــسً

 ٜتؿــــدز مــ انتــتكل

ا ٜعلـــٓ ضتــٌ ا٢خبــاز ًالبَــان نتــا ٍسٍــــدي ًمــا قــــا وت ن طــــى ،لــرا
أختلـ

وت إة ٝالك ٝعلٓ انتعانُ الن طانَْ .

ًه هٌ إة ٝسقَقُ أ زتاشِ ،اٞزدض هٌ الجانُ.
ًه ـ تــد اٍ ٠ــْ أعــٝي علــٓ إبتــدإ ال ـٌسُ بنــٌ علَــى الطــ، ٝ
ًعلٓ هرا القٌ ٍكٌن ك ٝاهلل عص ًد ٠د علٓ ًدٌي :
ا : ًٞإنـــى أعظــ مــ الــٌسُ لعـــد ًدـــٌد الٌاضـــٱْ  ،فلـــَظ
مــ ملــ

ٍنقــ كــ ٝاهلل ٞد بــ كلمــى اهلل قٳــبٝٵ"(ً ،)1وت التنصٍــ

طوَعيٌ آلً ألَظََْاءَ مُيَّهَاص (.)2

الجـــانُ  :دـــإ تكلـــَ اهلل  ٠د عنـــدما كـــان وت ادت نـــْ ًلـــَظ بعـــد
هبٌةـــــى إؾت اٞزضً ،نـــــٌامَظ الطـــــمإ ختتلـــ ـ

عـــ ـ نـــــٌامَظ

اٞزض.
الجال ـح ً :قــٌ تكلــَ اهلل عــص ًد ـ  ٠د عنــد أً خلقــى ًن ــخ
فَى السً ً ،آد نيب زضٌ أًسٓ إلَى ً ،كلمى قبٝٵ .

اإلستؼاة

ا٢ضــتعاذّ مػــتقْ مــ العــٌذ ًهــٌ ا٢لتذــإ ًا٢ضــتذازًّ ،قَــ
أن ـى ؿتعنــٓ ا٢لتؿــا ٍق ـا أةَــ

اللش ـ أعــٌذيً ،هــٌ انتلتؿ ـ منــى

ب ـالعظ ًٜ ،بــد أن تعــي ا٢ضــتعاذّ بوــرا انتعنــٓ اٜلتذــإ إؾت زلتــْ
اهللً ،عظمتى ًإضتذابْ اٞغَإ كتَعاٵ ٢زادتى.
ًزد ع ـ إب ـ عبــاع أن أً مــا نــص بــى درَٖ ـ علــٓ ستمــد علَــى
الؿـــً ّٝالطـــ : ٝقـ ـ ٍـــا ستمـــد أضـــتعَر بـ ـاهلل الطـــمَ العلـــَ مـ ـ
( )1قٳبٝٵ  :أِ مباغسّ م غر ًاضٱْ مل
( )2ضٌزّ البقسّ . 31

م انتٖٝكْ .
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الػــَٱان الــسدَ  ،ثــ قــا ط تعووٌ هلل ىووسمحِ ىووسحٌُ * قْووسَأْ تِاظووٌ زَتِّوولَ
ىوورٌِ خَيَووََص ًفَــى بَـــان نتٌقـــٌعَْ ا٢ضـــتعاذّ ًمنصلتوـــا وت مساتــ
العبـــادّ ًالؿــــً ، ٝدلَـــ علــــٓ أنوـــا مقدمــــْ لتَـــدّ للــــت،ًّٝ
ًإؾ ٝللرات للطَاسْ وت كنٌش القسآن.
ًا٢ضتعاذّ هُ قٌل

(أعٌذ باهلل م الػَٱان السدَ ).

ًانتعنـــٓ ا ًٞهـــٌ اٞقـــس

ًاٞنطـ ـ

ًاٞظوـــس ًٜ ،مـ ـان مـ ـ

التعــدد بــانتعنٓ ًانت وــٌ ً ،هــ انتقؿــٌد مــ الػــَٱان انتطــتعاذ منــى
إبلـــَظ أً اٞعـ ـ منـــى ،ادتـ ـٌا

إنـــى أعـ ـ مـــ إبلـــَظ ً ،اٞلـــ

ًالـ ـ ٝللذـــنظ ًلـــَظ للعوـــد ٞن انتـ ـساد بالػَٱـ ــان مـــا كـ ـان غـــساٵ
مٱبقـــــ ٵا بالــرات ًالعــسض ًانتــداز علــٓ عمــٌ الل ــــ  ٜخؿــٌف
الطبــــ

فـــ ٝتنشؿـــــس ا٢ضـــتعاذّ بـــالتٌقُ مـــ إبلـــَظ ًإن كـــان

ال ــــــسد اٞهـــــ ًاٞؾـ ـ انتطتدٍـ ــ وت الػـــس ًا٢فتتـــان إؾت اٞدـ ـ
انتعلٌ .
ًالػــَٱان مــأخٌذ مــ الػــٱ ًهــٌ البعــدٍ ،قــا غــَٱ داز
أِ بعــدًٞ ،ن الػــَٱان ٍتلــبظ بانتعؿــَْ ًادتشــٌد فانــى إبتعــد عــ
السغــاد ًالطــداد أً عــ زلتــْ اهلل ،أً كلَومــا معــاٵ نتــا بَنومــا مــ
نٌ مٝشمْ ًتطبَ .
ًالسدـَــــــ  :فعـَـــــ ؿتعـنــــــٓ م ـعــــــٌ أِ مــسدـــــ ــٌ  ،قــــــا

تعــــــاؾتطنَر رمٍِْ نَر رىْ حَنخَر روِ ألَسْجًَُنَّر ر َ ص(ً ،)1نعـــ

الػـــَٱان بوـــرا الٌؾـــ

ٞمــس اهلل تعــاؾت انتٖٝكــْ بسمــُ إبلــَظ بالػــو
م ـ ع ـامل الطــماًات ،ث ـ ًؾ ـ
تعمــَ هــرا الٌؾ ـ

( )1ضٌزّ مسٍ .46

الجٌاقــ

ةــسداٵ لــى

بــى ك ـ غــسٍس متمــسدً ،فَــى أِ وت

ًعَ ـد ًإنــراز ًختٌٍ ـ

ل ـ ً ،حتــرٍس للمــٛمنؽت
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مــ غــسه ً ،دــإت ا٢ضــتعاذّ مٱلقــْ عامــْ كمــا ًزدت غخؿــَْ
خاؾْ .
ًهــ الػــَٱان مــ الــسدات أ أنــى مــ عــامل ارتلــ ًانتــادّ،
ًغــر زتــسد ع ـ الصم ـان ًانتك ـان ًادتوــْ ،اٞؾــض هــٌ الج ـانُ ٞن ـى لــٌ
كان أمساٵ عقلَاٵ نتا كان مصالتاٵ أً مكاداٵ لػُٕ.

قـ ـا تعـ ـاؾتط ًَقُر رمْ سَ ِّ أَعُرررٌرُ بِر ر َ يِر رٍْ ىًََر رزَاثِ انشَّر رَْا َِِ ص(ً ،)1ارتٱـــا

ًإن كـ ـان مٌدوـ ـاٵ للـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ًلكـ ـ
انتقؿـــٌد اٞمـــْ بأدَالـ ـا انتتعاقبـــْ ًعلـــٓ ضتـــٌ المـــٌ ا٢ضـــتغساقُ
لًٟلٌٍـــْ ًمناضـــبْ اذتكـــ ًانتٌقـــٌ  ،فـــاذا كـــان الـــنيب انتعؿـــٌ
مأمٌزاٵ با٢ضتعاذّ فغري أددز بإتَانوا ًانتٌاظبْ علَوا.
ًا٢ضـــتعاذّ إقـــساز مـــ العبـــد بـــالعذص عـــ مٌادوـــْ اٜبـــتٕٝ
ًاٜفتتــ ـان  ،فوــــُ نــــٌ معسفــــْ بــ ـاهلل عــــص ًدــ ـ ًتعلــ ـ قدزتــــى
بانتقــــدًزات كتَعــــاٵ ٢غــــرتاكوا وت ا٢مكـــــان ًمٝشمــــْ اذتادــــــْ
للممكـ ـ ٢ً ،نت ـــإ انتـ ـان بالنطـــبْ لٌادـ ـ

الٌدـــــٌد ٞن انتقتكـــُ

قــدزّ اهلل تعــاؾت ً ،هــُ مٱلقــْ ًمتطــاًٍْ بالنطــبْ للذمَــ لتذسدهــا
م الصمان ًانتكان ًادتوْ.
ًا٢ضــتعاذّ مؿــدا ل ظــُ خــازدُ وت أًان ـى احمل ـدد ،م ـ إعتبــاز
ا٢ضـــتعاذّ انتعنٌٍـــْ باضـــتكما ؾـ ـ ات الؿـــً ٝإساةـــْ الن ـــٌع
بقَــٌد ا٢قتــانًً ،اقَــْ التقــٌٔ لتكــٌن ســسشاٵ مــ زذاٖــ اٞعمــا
ًإغٌإ الػَٱان.
ًلعـ ـ هـــرا التقطـــَ ٍـــدخ وت أؾـ ـ تػـــسٍعوا ًاذتكمـــْ منوـــا
لَكـــٌن مـ ـ ًظـــاٖ

ا٢ضـــتعاذّ أٍكـ ـاٵً ،تكـــٌن مؿـــادٍقى ضـــٝساٵ

مسكباٵً ،سؿانْ للن ظً ،مناضبْ ل٣لت ات انتتذدد إؾت ؾٝسوا.
( )1ضٌزّ انتٛمنٌن .97
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ًقٌلــــى تعــــاؾت ط فَوو و ِذَ قَوو وسَأْخَ ىْقُوو وسْآَُ فَاظْوو ورَعِرْ تِاىيَّوو وهِص أِ إذا أزدت
٢زادّ الدٜلـــْ الكـــ ٝعلَـــى،

قـــسإّ القـــسآن فاضـــتعر بـــاهلل ســـرف

ًٞن ا٢ضــــتعاذّ نــــٌ مقدمــــْ للقــــسإّ ً ،مــــ خــــال

انتػــــوٌز

ًانتتبـــادز قـــا بـــأن انتـــساد هـــٌ ا٢ضـــتعاذّ عنـــد ال ـــسا مـــ قـــسإّ
القسآن.
ًٍ ٜتعــٌذ وت الؿــ ّٝعنــد مالــ

ً ،عنــد الػــافعُ ًأبــُ سنَ ــْ

ٍتعـــٌذ وت أً زكعـــْ مـــ الؿـــً ،ّٝقـــا كتا عـــْ بـــالتعٌذ وت كـــ
زكعــْ ٞن اٍ٠ــْ أعــٝي تــد علــٓ ا٢ةــ ٝوت ا٢تَــان با٢ضــتعاذّ وت
الؿً ّٝغرها.
ًم ؾَ ا٢ضتعاذّ:
اًٞؾت :أ عٌذ باهلل القٌِ م الػَٱان الغٌِ.
الجانَْ :أ عٌذ باهلل الَد م الػَٱان انتسٍد.
ًكـ ـ ًاســـدّ منومـــا مل تسفـ ـ إؾت الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى
ًآلى ًضل أً الؿشابْ أً أه البَ .
ًعتتم ل

الػَٱان وت ا٢ضتعاذّ ًدوؽت:

ا : ًٞإزادّ العوـــــد وت اٞلـــــ

ًالـــــ ٝوت ل ـــــ

(الػـــــَٱان)

ًانتساد إبلَظ علٓ ضتٌ اذتؿس ًالتعَؽت.
الجانُ  :إزادّ ادتنظً ،انتساد غَاةؽت ادت ًا٢نظ.
ًالؿـــشَض هـــٌ ا ًٞلـــٌزًد نعــ

الـــسدَ ً ،هـــٌ فعَــ ؿتعنـــٓ

م عـ ـ ٌ ً ،انتـــساد أنـــى ةسٍـــد مـ ـ زلتـــْ اهلل  ،قـــا تعـــاؾت طفَووواخْسُ ْ
ٍِنْهَوووا فَ َِّّو ولَ زَجِوووٌُ * وَإَُِّ عَيَُْو ولَ ىَعْنَرِوووٍ إِىَوووً ََو وىًِْ ىو ودَِِِّص ( ،)1نعـــ
ٍكــٌن الٌدــى الجــانُ أعــٝي وت ةٌلــىً ،تػــملى ا٢ضــتعاذّ ك ــس مــ
()1ضٌزّ ف .78-77
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اٞؾ .
ًدـــإت ا٢ضـــتعاذّ بؿـــَغْ انتكـــاز (قـــ أعـــٌذ بـــاهلل) ٞنوـــا
دعــإ ًدتــٌٕ إؾت اهلل عـــص ًدــ وت مطــتقب اٍٞـــا ً ،هــ هــُ مــ
مؿــــادٍ ا٢ضــــتغ از ادتــــٌا

 ،ٜقــــا تعــــاؾت ط وَ ىَّووورََِِ إِذَ فَعَيُووووى

فَاحِيَحً أَوْ ظَيََُى أَّْفُعَهٌُْ ذَمَسُو ىيَّهَ فَاظْرَغْفَسُو ىِرُُّىتِهٌِْص(.)1
ًا٢ضــتعاذّ ضــ ٝاٞنبَــإً ،اً ٞلَــإ ًانتطــلمؽت عامــْ وت كتَــ
اٞشمــان ًنتــا إستذــ

انتٖٝكــْ علــٓ دعــ آد علَــى الطــ ٝخلَ ــْ

وت اٞزض قــــا اهلل عــــص ًدــــ ط إِِّّووووٍ أَعْيَووووٌُ ٍَووووا الَ ذَعْيََُووووىَُص(،)2
فـــاذعنٌا ًأقـــسًا مكمـــْ اهللً ،أن خٝفـــْ ا٢نطـــان وت اٞزض مـــ

بــدٍ ؾــن اهللً ،مــ علمــى تعــاؾت أنــى علــ ا٢نطــان ا٢ضــتعاذّ،
ًدعلــوا ضــٝساٵ ًًاقَــْ مــ إبلــَظ ًدنــٌدي ،لَكــٌن مــ عمٌمــات

لعـــــ إبلـــــَظ وت قٌلـــــى تعـــــاؾت ط وَإَُِّ عَيَُْووووولَ ىيَّعْنَوووووحَ إِىَوووووً ََوووووىًِْ
ىوووودَِِِّص( ، )3أن انتــــٛمنؽت ٍطــــتعَرًن بــــاهلل منىًٍ،ٱسدًنــــى مــــ
قلٌبو ً ،عترتشًن م إغٌاٖى .

ًدــــــإت ا٢ضــــــتعاذّ علــــــٓ لطــــــان أ مــــــسٍ كمــــــا ًزد وت

التنصٍــ ـ ط وَإِِّّووووٍ أُعُِوو ورُهَا تِوو ولَ وَذُزََِّّرَهَووووا ٍِوو وِْ ىيَّوو وُْؽَاُِ ىوو وسَّجٌُِِص(،)4

ًًزد عــ زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل انــى قــا  :م٤ــا م٪ــ ٦
م٦ٌ٤لٳـــٌد ٫إٸٜٺ الػ٬ـ ـَ٦ٱٲان٤ٍ ٥م٤ط٭ـ ـى ٥س٪ـ ـؽتٌ٥ٍ ٤لٲـ ـد ٥فٲَ٤ط٦ـ ـت٤وٸ ٭ ؾ٤ـــازٸخاٵ م٪ـ ـ  ٦م٤ط٬ـ ـْ٪
()1ضٌزّ آ عمسان  / 135أنظس اٞدصإ الجٝثْ اليت دإت وت ت طر هـري اٍ٠ـْ مـ
ضٌزّ آ عمسان.
()2ضٌزّ البقسّ.30
()3ضٌزّ اذتذس.\35
()4ضٌزّ آ عمسان.36
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الػ٦َ٬ٱٲانٸ إٸٍ٬اي ٥إٸٜٺ م٤س٤ً ٤ ٤ٍ٦اب٦ن٤و٤ا(.)1

يف اندقراء

تعتـــر ا٢ضـــتعاذّ ضــــــساٵ مـ ـ أضـــــساز القـــسآنً ،م تاسـ ـاٵ لعلـــٌ
ًمساتــ

وت التقـــًٌٔ ،مغٝقــاٵ نتـــا ٍـــداه الــن ظ مــ غـــسًز حتـــٌ

دًن ا٢نت ـــا اٞمجـ ـ مـ ـ القـــسإّ ،فـ ـالقٌٔ الػـــَٱانَْ الـ ـيت تسٍـــد
ا٢نتقـــاف مـ ـ تٌدـــى العبـــد إؾت ؾـــٝتىً ،مـــا وت هـــرا التٌدـــى مـ ـ
ؾـــً ٝثبـــات علـــٓ دزً

الداٍـــْ ًإزتقـــإ وت دزدـــات العالَـــْ وت

منـــاش الجـــٌا ً ،مكـــامؽت اٞدـــس فـ ـإن قـــسإّ القـــسآن ًاقَـــْ لـــدف
ًةسد الػَٱان ًأثسي.
ًظتتوـــد الػـــَٱان وت إبتكـــاز ؾـــَ الكـــٝلْ ًهـــٌ عتـــاً إفـــسا
الؿــ ّٝمــ ؾــبغتوا السًسَــْ العبادٍــًْ ،دعــ العبــد  ٜغتــسز منوــا
ا ٜبالقَــا ًالقعــٌد ،أً ٍــدع إؾت الــن ظ الػــكٌ ًالٌضــٌاع ،اً
ظتعــ ا٢نطــان ظتتوــد ًٍنقٱــ إؾت العبــــادّ ؿتــا ٍــرت معــى ًظاٖ ــــى
اذتَاتَــْ ًانتعاغــَْ اٞخــسٔ لــرا فــإن اٞمــس القسآنــُ با٢ضــتعاذّ نــٌ
زلتــــْ مــ ـ اهلل تعــ ـاؾت ًخت َــ ـ

ًمــــدخ لنَــ ـ عظــــَ الجــــٌا

ًا٢نت ـــا اٞمجـ ـ مـ ـ العبـــادات ،أِ أن اهلل تعـ ـاؾت تعاهـــد الؿـــّٝ
الػخؿـــَْ للعبـــد كمـــا تعاهـــد الؿـــ ّٝوت كَانوـــا ًًدٌدهـــا علـــٓ
اٞزض ،إنوـــا ضـــبَ إؾت عـــد الت ـــسٍ أً ا٢فـــسا ً ،هـــرا القـــٌ
ٍ ـــتض آفاقـــاٵ وت مباســـح فلطـــ ْ ا٢ضـــتعاذّ علـــٓ ضتـــٌ ا٢ن ــــساد وت
التؿنَ

ًالدزاضْ.

ًٍتعلـ ـ قٌلـــى تعـــاؾت طفَر رئِرَا قَر رشَأْثَ انقُر رشْآٌَ فَاسْر رخَعِزْ بِانهَّر روِ يِر رٍْ انشَّر رْْنَاٌِ

انرر رشَّجِْىِص ( )2بقــــسإّ القــــسآن وت الؿــــً ّٝغــــر الؿــــً ّٝإن كــــان
()1مطند ألتد.455/16
( )2ضٌزّ النش . 98
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القـــسإّ ٍنشؿـــس بالؿـــ ،ّٝفـــ ٝغـــُٕ مـ ـ القـــسإّ خـــازز

ًدـــٌ

الؿـــ ّٝبٌادـ ـ

ا ٜأن ٍكـــٌن الٌدـــٌ

بـ ـالعسض كالنـــرز ًضتـــٌي،

لـــرا قتكـ ـ أن ٍكـــٌن انتـ ـساد مـ ـ القـــسإّ الؿـــ ،ّٝتطـــمَْ للػـــــُٕ

أدــصاٖــــىً ،قتكــ ا٢ضــتد ٜبقٌلــى تعــاؾتطإٌَِّ قُ رشْآٌَ انفَاَجْ رشِ كَرراٌَ

بــبع

يَشْيٌُدًاص( )1أِ ؾ ّٝال ذس ًما ٍقسأ فَوا.
ًاٞمــس با٢ضــتعاذّ أعــ مــ الٌدــٌ  ،إن دزاضــْ وت مكــامؽت
ًماهَْ ا٢ضتعاذّ ٍ َد عمٌموا ًأنوا تتعدٔ القسإّ أٍكاٵ.
ًهـ ـ ا٢ضـــتعاذّ ًادبـــْ وت القـــسإّ أ مطـــتشبْ  .ادتـ ـٌا :إنوـــا
مطـــتشبْ ًعلَـــى ا٢كتـــا ًالنؿـــٌف ً ،أًانوـــا قبـــ الػـــسً وت
القـــسإّ ًوت السكعـــْ اًٞؾتً ،ؾـ ـشَشْ اذتلـــيب عـ ـ ا٢مـ ـا دع ـــس
الؿـــاد بعـــد تكـــبرّ ا٢ســـسا  ،ثـ ـ تعـ ـٌ٩ذ بـ ـاهلل مـ ـ الػـــَٱان
ال ـسدَ  ،ث ـ إقــسأ فاحتــْ الكتــا ً ،ق ـا الطــٌَةُ(ٍط ـ التعــٌذ قب ـ

القسإّ) (ً ، )2انتساد م الطنْ هنا ا٢ضتشبا
ًذهــ

ًالند

.

كتاعـــْ إؾت التعـــٌذ بعـــد القـــسإّ لظـــاهس اٍ٠ـــْ ً ،مـــنو

م ـ ق ـا بٌدٌبوــا لظــاهس اٞمــس ً ،دٜلــْ ؾــَغْ إفع ـ ً ،سكــٓ اب ـ
دسٍــس ا٢كتــا علَــى ً ،قَ ـ بإختؿــاف ًدــٌ
ًالند

ا٢ضــتعاذّ بــالنيب

ٞمتى  ًٜ ،دلَ علَى.

ًذكــــست ال ــــاظ متعــــددّ ل٣ضــــتعاذّ منوــــا أضــــتعَر ًنطــــتعَر
ًإضـــتعرت إقتباضـــاٵ مـــ ؾـــَ ا٢ضـــتعاذّ وت القـــسآنً ،لـــَظ فَوـــا
سؿـــس مـ ـ سَـــح الؿـــَغْ ً ـــٌش الصٍـــادّ ًالنقَؿـــْ غـــر انتخلـــْ ،
ًلكـ ـ الطـــنْ القٌلَـــْ ًال علَـــْ مبَنـــْ للقـــسآن ًفَوـــا أن التعـــٌذ قبـ ـ
القسإّ ً ،انتقؿٌد وت ا ٍْ٠الكسقتْ :اذا أزدت الؿ. ّٝ
( )1ضٌزّ اٜضسإ .78

( )2ا٢تقان وت علٌ القسآن. 125/1
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ًزًِ عـــ دـــبر بـــ مٱعـــ أن الـــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضـــل ســـؽت إفتـــتض الؿـــ ّٝقـــا  :اهلل أكـــر كـــبراٵ ثـــٝخ مـــسات،
ًضــبشان اهلل بكــسّ ًأؾــَٝٵ ثــٝخ مــسات ثــ قــا أعــٌذ بــاهلل مــ
الػَٱان السدَ  ،م همصي ًن خى ًن جى.
ًالظــاهس أنوــا دــإت علــٓ ضتــٌ القكــَْ وت الٌاقعــْ ًأنوــا لَطــ
مٝشمــْ لك ـ ؾ ـ ّٝفسٍكــًْ ،هــُ لَط ـ

م ـ اذت ـدٍح انتتــٌاتس ع ـ

الؿـــشابْ ًأهـ ـ البَــ ًٍ ،ـــد إتَـــان الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى
ًآلـــى ًضـــل بوـــري ا٢ضـــتعاذّ علـــٓ ضتـــٌ انتـــسّ أً انتـــسات القلَلـــْ
إضتشبا

هري الؿَغْ م ا٢ضتعاذّ.

ًوت ؾَغْ ا٢ضتعاذّ ًدٌي منوا :
ا : ًٞالؿــــَغْ انتػــــوٌزّ ل٣ضــــتعاذّ هــــُ (أعــــٌذ بــ ـاهلل مــ ـ
الػــَٱان الــسدَ ) ًنعتوــا الطــٌَةُ  :بأنوــا (ؾــ تى انتػــوٌزّ)ً ،بــى
ًزدت زًاٍــْ ابــ عمــاز عــ اٞمــا الؿــاد علَــى الطــً ، ٝقــا
الطٌَةُ ًكان كتاعْ م الطل

ٍصٍدًن(الطمَ العلَ ) (.)1

الجانُ ( :أعٌذ باهلل الطمَ العلَ م الػَٱان السدَ ).
ًتـــد ؾـــشْ ًدـــٌي ا٢ضـــتعاذّ علـــٓ تعـــدد انتٱلـــٌ

ًعـــد

اذتؿسً ،ؾد ا٢ضتعاذّ الل ظَْ ًحتق ا٢دصإ بأِ منوا.
ًالكــ ٍ َــد ا٢متجــا ًا٢دــصإ ًفَوــا زتتمعــْ ًمت سقــْ أمــس ذً
أًلٌٍــْ ًهــٌ ا٢ضــتعاذّ انتعنٌٍــْ بــأن ٍقشــ انتؿــلُ ن طــى وت دزً
الكمـ ـاٜت ا٢نطـ ـانَْ ًٍقوسهـــا علـــٓ ا٢بتعـــاد عـ ـ زذاٖـ ـ الػـــَٱان
ًالكدًزات الظلمانَْ.
ًأختل ـ

وت كَ َــْ ا٢تَ ـان با٢ضــتعاذّ م ـ سَــح ا٢دوــاز بوــا أً

ا٢خ ات علٓ ًدوؽت :
( )1ا٢تقان وت علٌ القسآن. 125/1
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ا : ًٞادتوــــس بوــــا إظوــــازاٵ لػــــعاز القــــسإّ كــــادتوس بالتلبَــــْ
ًتكــبرات العَــدً ،ع ـ اب ـ ادت ـٌشِ" :أن ـى انتختــاز عنــد أٖمــْ القــسإّ
ًأن منــاف ادتوــس بوــا أن الطــام ٍنؿــ
منوا غُٕ( .)1

للقــسإّ وت أًلــا ٌ ٍ ٜتــى

ًهـ ـ هـــرا انتعنـــٓ ٍتعلـ ـ بـ ـالقسإّ وت غـــر الؿـــ ّٝأ فَوـــا ًوت
أدإ الؿــــ ّٝادتوسٍــــْ كتاعــــْ ًان ــــساداٵً ،هــــُ انتغــــس

ًالعػــــإ

ًؾــ ّٝالؿــبض علــٓ القــٌ بــالتعمَ ًامشــٌ ا٢ضــتعاذّ خبؿــاٖـ
الؿـــ ّٝادتوسٍـــْ ،أ تكـــٌن بلشـــاظ عمٌمـــات أسكـــا ا٢ضـــتعاذّ وت
الؿـــ ّٝادتوسٍـــْ ًا٢خ اتَـــًْ -هـــُ الظوـــس ًالعؿـــس -ذات ةبَعـــْ
ًاسدّ لٌسدّ انتٌقٌ وت تنقَض انتنا .
الجــانُ  :ا٢خ ــات بوــاً ،وت ارتــٝ

للػــَخ الٱٌضــُ ا٢كتــا

علَــىً ،قَ ـ ٍ٥طــس مٱلق ـاٵ)(ً )2هــري النطــبْ نــٌ تكــعَ

لــى ً ،زًِ

ا٢خ ات ع لتصّ ًناف م القسإ الطبعْ.
ً  ٜتعـــازض بـــؽت الـــٌدوؽت  ًٜ ،مـــان مـ ـ ا٢تَـ ـان با٢ضـــتعاذّ
دوــساٵ وت الؿــ ّٝادتوسٍــْ خؿٌؾــاٵ مــ ًدــٌد الــسادض الــراتُ اً
الغــــرِ أِ مــــا ٍتعلــــ بانتؿــــلُ أً غــــري ٞن ا٢ضــــتعاذّ ةـــــسد
للكــدًزّ الظلمانَــًْ ،ختــ عــ اٞخــ ٝالرمَمــْ ً ،،ســس

علــٓ

الػَٱان .
ًا٢ضـــتعاذّ ًفـــ القٌاعـــد الكٝمَـــْ إقـــساز ًإعـــرتا

بكـــع

الــن ظ عــ مٌادوــْ ال ــٌاسؼً ،سادــْ انتطــتعَر لٝلتذــإ إؾت اهلل

عــص ًد ـ ال ـرِ هــٌ مؿــدز القــٌّ ًالعــصّ ،ق ـا تعــاؾت طأََُّ ىْقُ وىَّجَ

( )1اٜتقان وت علٌ القسآن. 125/1
( )2اٜتقان وت علٌ القسآن .297/1
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ىِيَّهِ جََُِعًاص (،)1طفَيِيَّهِ ىْعِصَّجُ جََُِعًاص(.)2
ًعتتـــــاز ا٢نطـــــان ا٢ضـــــتعاذّ ؿتساتـــ ـ

مت اًتـــــْ تتناضـــ ـ

وت

إةسادهـــا مـ ـ انتنصلـــْ ًانتقـــا ا٢دتمـــاعُ ًالـ ـدٍي ًالطَاضـــُ لـــى،
فكلمــا تكــٌن مطــًٛلَتى أزفــ تكــٌن سادتــى ل٣ضــتعاذّ بــاهلل أغــد
ًأكجــس اذتاس ـاٵ ؿتــا ٍبرلــى الػــَٱان ًدنــٌدي م ـ ا٢نــظ معــى م ـ إغــٌإ
ًستاًٜت إق ٝمتتالَْ ًمتػعبْ.
ً ٜتصٍــد ا٢ضــتعاذّ الــرِ ٍنوــ منوــا إ ٜأمانــ ٵا ًغبٱــْ نتــا تعنَــى
مــ ـ م ــــاهَ التٌكــ ـ علــــٓ اهللً ،مــــا فَوــــا مــ ـ عنــــاًٍ ؾــــد
العبٌدٍــْ ،فوــُ إلتذــإ إؾت أنــٌاز اذتكمــْ اٜلَــْ مــ غــسًز عــامل
انتٌدٌدات ًالقٌٔ اذتٌَانَْ انتٌدبْ للشطد ًاٞذٔ ًالعدًان.
ً ٜتنشؿــــس اذتادــــْ إؾت ا٢ضــــتعاذّ بانتطــــلمؽت ،فلقــــد كانــــ
مٝشمــْ ل٣نطــان منــر الطــاعات اًٞؾت رتلقــى أِ منــر خلــ اهلل عــص
ًدــ ـ آد إذ سطــــدي إبلــــَظً ،قتكــ ـ تقطــــَ ا٢ضــــتعاذّ بلشــــاظ
متعلقوا إؾت :
ا : ًٞا٢ضــتعاذّ مــ إبلــَظً ،إبلــَظ إضــ مػــت مــ الــتشر
ًالنـــد ًاٜبتعـــاد عـــ السلتـــْ ًالَـــأع مـــ النذـــاًّ ،هـــٌ إضـــ
عسبــًُ ،قَ ـ أن ـى أعذمــُ ٍ ٜنؿــس ً ،كنَــْ إبلــَظ أبــٌ مــسًّ ،ك ـان
إمسى اذتازخً ،بالعرانَْ عصاشٍ .
فلمـــا ؾـــدزت منـــى انتعؿـــَْ مســـُ إبلَطـ ـاٵً ،كـ ـان مـ ـ انتٖٝكـــْ
ًٍتؿـ ـ

باٜدتوـــاد وت العبـــادًّ ،لكنـــى ك ـــس عنـــدما خلـ ـ اهلل عـــص

ًدـ ـ آد ًأمـــسي بالطـــذٌد للمخلـــٌ ادتدٍـــدً ،مل ٍكتـ ـ
انتعؿـــَْ ًمـــا تستـ ـ
()1ضٌزّ البقسّ .165
()2ضٌزّ فاةس .10

علَوـــا مـ ـ عقـــا

بتلـــ

غـــدٍدً ،هـــٌ خسًدـــى مـ ـ

 84ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ
ادتنــْ ،بــ ضــعٓ وت إةــساد ٢غــٌإ بــي آد ً ،لكــ ًلعظــَ زلتــْ

اهلل تع ـاؾت ظ ـ كَــد الػــَٱان ًاهن ـاٵ  ٜغــأن لــى  ،قــا تعــاؾت طإَُِّ
مَُْدَ ىيَُّْؽَاُِ مَاَُ ظَعُِفًاص(.)1
ًدع ـ اهلل ضــبشانى ا٢ضــتعاذّ ًقــإ م ـ هــرا ا٢غــٌإ لــرا قتك ـ

إعتبازهــا ســسشاٵ مــ النــاز ًأمانــ ٵا ٍــٌ القَامــْ بالٌاضــٱًْ ،ضٝســــاٵ
مبازكــاٵ وت مٌادوــــْ عــدً مؿــاســـ

أً قسٍــ  ،قــا تعــاؾتطأُ

ىيَّوو وُْؽَاُ ىَنُوووووووٌْ عَووووووودُوٌّ فَاذََِّوو ورُوًُ عَوووووووودُول أنَوو وا َدْعُوووووووى حِصْتَوو وهُ ىَُِنُىُّووووى ٍِوو وِْ
أَصْوووحَابِ ىعَّعِاِ ص(.)2
الجــانُ  :ا٢ضــتعاذّ مــ الػــَٱان علــٓ ضتــٌ العمــٌ ا٢ضــتغساقُ
أً العمـــٌ المـــٌعُ الـ ـرِ ٍعـــي إحتـــاد ادتمَـ ـ وت اذتكـ ـ ؿتـــا هـ ـ
زتمـــٌ ً ،العمـــٌ البـــدلًُ ،لَكـــٌن مٌقـــٌعاٵ ًاســـداٵ كمـــا دـــإ وت

قٌلــى تعــاؾتطوَقُوووْ زَبِّ أَعُووىذُ تِوولَ ٍِووِْ هَََ وصَ خِ ىيَّووَُاؼِ

ِ * وَأَعُووىذُ تِوولَ زَبِّ

أُ َحْعُوووسُوُِص(ً ،)3هــــرا العمــــٌ بٌدٌهــــى انتختل ــــْ ٍنبطــ ـ
علٓ انتطتعاذ منى .
ًٍن ــسد اهلل عــص ًد ـ بأنــى ًســدي ال ـرِ ٍ٥طــتعاذ بــى ،فك ـ إنط ـان
عتتـــاز ا٢ضـــتعاذّ ٞنـــى هتكـ ـ ً ،نتٝشمـــْ ا٢ستَـــاز ل٣مكـ ـانً ،كـ ـ
غَٱان ٜبد م ا٢ضتعاذّ منى لػسًزي الراتَْ ًفتنتى.
الجالـــح ٍ :ـــدخ إبلـــَظ وت إؾـــٱ ٝالػـــَٱان انتطـــتعاذ منـــى،
لــَظ ك ــسد فشطــ

فوــٌ معلـــــ ًزاٖــــد الػــــس ًالك ــس ًالكــٝلْ،

()1ضٌزّ النطإ.76
( )2ضٌزّ فاةس .60
( )3ضٌزّ انتٛمنٌن ()98-97
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كمــــا وت قٌلــــى تعــــــاؾتطفَنُثْنِثُووووى فُِهَووووا هُوو وٌْ وَ ىغَوووواوُوَُ * وَجُنُووووىلُ إتيووووُط
أَجََْعُووىَُ ص(ًٜ ،)1بــد أن انتطتعـــاذ منــى وت هــرا البــا

أكجــس أهمَــْ

م ـ ا٢ضــتعاذّ م ـ إبلَــــظ ؿت ــــسدي للشؿـــــ الصاٖــدّ ال ـيت ٍ َــدها
التعددً ،المٌ الرِ قد ٍأتُ قسزي علٓ ضتٌ اٞفساد ًالتعدد .
السابــ ـ  :ا٢ضــــتعاذّ مــ ـ الػــــَٱان كإضــ ـ دــــنظ  ٜتنشؿــــس
بإبلَظ ًإن ًزد إض الػَٱان أسَان ٵا علماٵ ًدٜلْ علٓ إبلَظ.
ارتـــامظ  :ا٢ضـــتعاذّ مـــ ال عـــ القبـــَض كمـــا وت قٌلـــى تعـــاؾت

سكاٍـــــْ عـــــ مٌضـــــٓ طقووو واه أعوووووىذ تووو واهلل أُ موووووىُ ٍوووووِ
لو واهي

ص( ،)2نتـــا وت هـــرا ال عـــ مـــ مناضـــبْ ذتكـــٌز إبلـــَظ،

ًٞن ادتو ًضتٌي با

لن اذي ًإضتشٌاذي.

الطــادع  :ا٢ضــتعاذّ بلشــاظ انتطــتعاذ بــى أِ أنوــا تــسد علــٓ ضتــٌ
ا٢ةـــً ، ٝعـــد التقََـــد بنـــٌ أً دـــنظ انتطـــتعاذ منـــى أً مٌقـــٌ
ا٢ضـــتعاذّ ،فتكـــٌن إلتذـــإ إؾت اهلل عـــص ًدـ ـ مـ ـ ًدـــٌي ًأضـــبا
الػسً ،م ك ما ختػاي الن ظ م اٞذٔ ًالكسز م ًدٌي  :
ا : ًٞما ٍأتُ مباغسّ ًدفعْ ًاسدّ.
الجانُ  :ما ٍكٌن ضبباٵ ًمقدمْ للكسز.
الجالح  :الكسز الرِ ٍأتُ بالٌاضٱْ أً علٓ ضتٌ التدزٍر.
الطــاب ً :زد عــ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أنــى
ق ـا  :أعــٌذ ب ـ

من ـ (ً ،)3فَــى علــٓ فــسض ؾــشْ الؿــدًز ًالطــند

دٜلــْ علـــٓ أن العبـــد ٍكـــٌن وت مساتـ ـ

التقـــٌٔ العالَـــْ منقٱعـ ـاٵ إؾت

اهلل ًٍ ٜـــسٔ وت الٌدـــٌد غـــريً ،هـــٌ أٍكــاٵ نـــٌ خػـــَْ منـــى تعـ ـاؾت
( )1ضٌزّ الػعسإ .95
( )2ضٌزّ البقسّ .67
( ) 3ضن ابُ داًد .232/1
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ًخٌ

م ال تنْ ًا٢ضتدزاز ًالعقا

ًتقـــدٍس اذتـــدٍح :أعـــٌذ بسلتتـــ

.
مـــ ضـــخٱ

اًٞؾت ال تشقَــ وت ضــند اذتــدٍح ًانتختــاز أنــى قــعَ
ٍكــٌن اذت ـدٍح النبــٌِ وت ظــاهسي دامع ـاٵ الكــدٍ وت بــا

ًمـــ هـــرا
دٜلــْ  ،فــٝ
ا٢ضــتعاذّ

فقـــد أمـــس اهلل عـــص ًدــ الـ ـنيب ستمـــدا ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل
با٢ضــتعاذّ مــ ال ػـــَٱان ،فــٍ ٝطـــتعَر الــنيب ؾــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــل مــ اهلل بــ تكــٌن ا٢ضــتعاذّ بــاهلل ًوت اهلل ًهلل ًهــ تكــٌن
مـ ـ اهلل ،ادتـ ـٌا

 ،ٜ :فوـــري انتعَـــْ تن ـــُ أِ أثـــس ٢بلـــَظ كمـــا وت

ا٢قامــْ وت ادتنــْ إذ  ٜأثــس للػــَٱان ،ا ٜأن ٍكــٌن مكــمٌن اذتــدٍح
غكساٵ هلل ً ،بَانا للخػَْ منى تعاؾت .
الجــام  :ا٢ضــتعاذّ ًاٜستَــــا بلشـــــاظ ال عــ انتــأتُ بــى ،كمــا

وت قٌلى تعاؾتطفَ ِذَ قَسَأْخَ ىقُسْآُ فَاظْرَعِرْ تِاىيَّهِ ...ص(.)1

التاضـ ـ  :ا٢ســـرتاش ًا٢ضـــتعاذّ مـ ـ انتكسًهـــات ،هتـــا ٍؿـ ـ إؾت
ا٢نطـــان مـــ التعـــ

ًالنكـــد ًال قـــس ًانتـــسض ًالطـــسقْ ًالظلـــ

ًالبغكـــإ ًضتٌهـــا ،هتـــا ٍطـــتعَر منـــى ا٢نطـــان بإعتبـــاز أنوـــا ةـــس
ًأضبا

لنص الػَٱان.

العاغــــس  :ا٢ضــــتعاذّ مــ ـ قــــٌّ الػــــس وت الــ ـن ظ ًنصًغوــــا إؾت
الطــــٌٕ ًانتنكــــس ،زدــــإ إتطــــا داٖــــسّ ا٢ضــــتجنإ الــ ـٌازد وت قٌلــــى

تعاؾتطأن الن ٬ٴظٞ ٤ٲم٬ازّ٤ٶ ٪بالط٭ٌٕ ٪ا ٜم٤ا ز٤س ٤ ٪ز٤بُٰ ص(.)2

اذتـــادِ عػــــس  :إنوــــا إعــــدا نتــــا وت الـــن ظ مـــ قــــٌّ ًهمَــــْ
مطتذَبْ لٌضاًع الػَٱان.
الجـــانُ عػـــس  :هنـــا ًدـــٌي أخـــسٔ نتتعلـــ ا٢ضـــتعاذّ قتكـــ
( )1ضٌزّ النش .98
( )2ضٌزّ ٌٍض
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ًالطــنْ ،كمــا وت قٌلــى تع ـاؾت[ قَاىودْ ّوٍ أَعُووىذُ

تِاىسَّحََِِْ ٍِنْلَ أُ مُندَ ذَقُِلاص(.)1
ًمل ت٥بشـــح مطـــألْ ًدـــٌ

ا٢ضـــتعاذّ أً عدمـــى مجـــاٵ ت ؿـــَلَاٵ

ًأكت ــُ ؿتٌقـــٌ ا٢بـــتً ٕٝهـــٌ ا٢تَــان با٢ضـــتعاذّ وت الؿـــ ّٝمـ ـ
التطـــــلَ ؿتٌقٌعَتوـــــــا ًعظَــــــــ ن عوـــ ــاً ،أهمَتوـــــا وت مساتـــ ـ
انتندً .
ًقــــد أفــــسدت وت زضــــاليت العملَــــْ انتٌضــــٌمْ "اذتذــــْ" بابــــ ٵا

ل٣ضــتعاذّ(ً ،)2أكجــس انت طــسٍ ٌٍ ٜلــٌن الٌدــٌ

ًا٢ضــتشبا

وت

انتقا عناٍْ فتٌاَْٖ ًم هرا ذكست أقٌا وت انتقا منوا :
ا٢ضـــتعاذّ انتتذـــدد ًانتتكـــسز وت كـ ـ مـــسّ ٍقـــسأ

اً : ًٞدـــٌ

بوـــا القـــسآن ًوت غـــر القـــسإّ ً ،بـــى قـــا عٱـــإً ،أضــــتد علَـــى
ؿتٌاظبــْ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل علــٓ ا٢ضــتعاذّ ًبقٌلــى

تعاؾتط فٲاض٦ت٤ع٪ر ٦باهلل ص( )3الرِ ٍ َد اٞمس فَى الٌدٌ .
الجــانُ ً :وت علــ اٞؾــٌ أختلــ
هــٌ ؿتعنــٓ الٱلــ
علــــٓ الٌدــــٌ
الٌدٌ

وت دٜلــْ ل ــ اٞمــس الــرِ

ًالبعــح الــدا علــٓ ا٢زادّ ًالسغبــْ هــ ٍـــد
أً علــــٓ انتعنــــٓ اٞعـــ منــــى أً أنـــى مػــــرت بــــؽت
إغرتاكاٵ ل ظَاٵ .

ًالند

ًاٞزدـــض هـــٌ ا ًٞأِ ٍـــد علـــٓ الٌدـــٌ

ا ٜمـــ القسٍنـــْ

الؿـــازفْ عنـــى إؾت غـــري أً إؾت انتعنـــٓ اٞعـــ ًٞ ،ن العقـــ عتكـــ
بلـــصً ةاعـــْ انتـــٌؾت ًا٢متجـــا ٢زادتـــىٜ ،ضـــَما ًأن الغاٍـــْ مـــ
اٞمــس با٢ضــتعاذّ هــٌ العبــد ن طــى ًأضــتد علــٓ الٌدــٌ
( )1ضٌزّ مسٍ .18
( )2أنظس اذتذْ . 1
( )3ضٌزّ فؿل
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الػــــَٱان ًادــ ـ ً ،مــــا ٍ ٜــــت الٌادــ ـ

ا ٜبــــى فوــــٌ ًادــ ـ ،

ًا٢ضتعاذّ ًضَلْ لدف غس الػَٱانً ،ا٢ستَا ٌٍدبوا .
ًقتكـ ـ الـ ـسد علـــٓ ا٢ضـــتد ٜؿتٌاظبـــْ الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل
علَى ًآلى ًضل علٓ الٌدٌ

بٌدٌي :

ا : ًٞانتٌاظبــْ أعــ مــ الٌدــٌ  ،فقــد حتؿــ انتٌاظبــْ علــٓ
انتطتشبات.
الجـــانُ  :قـــد ٍكـــٌن الٌدـــٌ

منشؿـــساٵ بـ ـالنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى

ًآلــى ًضــل ًٍ ٜػــم اٞمــْ خت َ ـاٵ ًزلتــْ كمــا وت ؾـ ــٌ الٌؾ ـا
ًضتـــٌي م شتتؿـات النيب ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل .
الجالـ ـح  :تـــأتُ انتٌاظبـــــْ لتٌكَـــد مٌقـــٌعَتوا ًإن كـــان ال عـــــ
م انتطتشبات.
ًم ًزًد ا٢ستما ٍبٱ ا٢ضتد. ٜ

ًوت قٌلــى تع ـاؾتطفَ و ِذَ قَ وسَأْخَ ىقُ وسْأُ فَاظْ ورَعِرْ تِاىيَّووه٪ص( ،)1أضــتد علــٓ
الٌدـــٌ

بـ ـأن ذكـــس اذتكـ ـ عقَـ ـ

بكـــٌن الٌؾـــ
فتذ

الٌؾـ ـ

ًتستَبـــى علَـــى مػـــعس

علـــْ للشكـــ ً ،أن اذتكـــ ٍتكـــسز ٞدـــ العلـــْ،

ا٢ضتعاذّ علٓ ك إنطان لٟمس بوا.
ًلكـ ـ ًزدت قـــساٖ مـ ـ الطـــنْ قتكـ ـ معوـــا إضـــت ادّ النـــد

ًعـــد

ـــدد الٌدـــٌ

وت كـ ـ مـــسّ ًٜبـــد مـ ـ السدـــٌ إؾت الطـــنْ

الػسٍ ْ وت هري انتطألْ ا٢بت.َْٖٝ
ًوت مسضــلْ ال قَــى :كــان زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
أمت النـــاع ؾـــً ّٝأًدـــصه  ،كـــان إذا دخـــ وت ؾـــٝتى قـــا  :اهلل
أكــر بط ـ اهلل ال ـسلت ال ـسسَ ) ًوت خــــر فــسات ع ـ اٞمــا البــاقس
علَــى الطــ" : ٝفــاذا قــسأت بطــ اهلل الــسلت الــسسَ فــ ٝتبــالُ أن
( )1ضٌزّ النش .98
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 ٜتطتعَر".
الجالــح  :إذا تعـــٌذ السدــ مـــسّ ًاســدّ وت عمـــسي ،فقــد ك ـــٓ وت

إضقا الٌدٌ ً ،بى قا إب ضرٍ (.)1

الساب  :ا٢ضتعاذّ مطتشبْ ًهٌ انتػوٌز ًانتختاز .
ارتامظ ً :نكَ

مطألْ ًهُ قتك الت ؿَ بؽت أمٌز  :

ا : ًٞا٢تَان با٢ضتعاذّ وت الؿ.ّٝ
الجانُ  :ذكس ا٢ضتعاذّ عند قسإّ القسآن.
الجالـ ـح  :ا٢تَـــان با ٢ضـــتعاذّ مٱلقـ ـاٵً ،وت كـ ـ اٞســـٌا  ،فقـــد
تكٌن ًادباٵ وت أمس دًن اٞمس ا ٠خس ،أً أنوا تعي وت أسدهما.
ًضــتبقٓ ا٢ضــتعاذّ مــ الكنــٌش الطــماًٍْ الــيت أن تشــ

أبٌابوــا

ٞهــ اٞزض ً ،مل ٍنت ــ منوــا إ ٜانتٛمنــٌن فلقــد إقتكــ

اذتكمــْ

اٜلَـــْ إمتشـــان ا٢نطـــــان وت اذتَـــــاّ الـــدنَا ًأن ٍكـــٌن إضـــتشقاقى
للخلــٌد وت النعــَ اٞخــسًِ بأفتــا مــ اٜبــتً ٕٝمداهمــْ الػــسًز
مـــ الػــــَٱان ،أً مـــ دنــــٌدي مـــ ا٢نـــظ ًادتـــ  ،أً مـــ ذات
الن ظ اٞمازّ بالطٌٕ.
ًزؿتــا ٍق ـا نتــاذا هــرا ا٢بــت ٕٝبٌضٌضــْ الػــَٱان ،لــٌ ت ك ـ اهلل
عـــص ًدـــ علَنـــا بطـــل
ادت ـٌا

القـــدزّ عـــ إبلـــَظ وت اٞثـــس ًالتـــأثر،

 :إن ا٢بــت ٕٝبػــسًز إبلــَظ لــَظ ستمَ ـاٵ أً قٱعــُ اذتؿــٌ

بالنطـــبْ لكـ ـ إنطـ ـان ،فونـــا إضـــتجنإ منـــى تـــد علَـــى آٍـــات قسآنَـــْ
عدٍـــدّ منوـــا قٌلـــى تعـــاؾت سكاٍـــْ عـــ إبلـــَظط قٲـــا ٲفب٪عص٬ت٪ـــــــ ٲ

ٞٳغٴٌٸٍ٤ن٬و٥ــــــ  ٦أٲد٦م٤ع٪ــ ـؽت * ٤ا ٜع٪ب٤ــــــاد ٤ٲ م٪ــ ـن٦و ٦ ٥انتٳخ٦لٲؿ٪ــ ـؽت٤ص(ً ،)2مــ ـ

ا٢ضــتجنإ مــا كــان وت داخ ـ ا٢نط ـان ًدــصٕ منــى ؿتــا زشقــى م ـ ال ـن ظ

( )1م اتَض الغَ

. 53/1

( )2ضٌزّ ف (.)83-82
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العاقلـــًْ ،ت كـــلى بنػـــٌٕ مسسلـــْ التكـ ـالَ

بـ ـالبلٌ ًحتقـ ـ التمََـــص

العقلُ.
ًبا٢ضــتعاذّ ٍ ٜكــٌن إبــت ٕٝبــإغٌإ الػــَٱان ،إنوــا نــٌ دعـــإ
ًتكـــس إؾت اهلل عـــص ًدـــ ًسؿــــانْ إختَازٍـــًْ ،الـــدعإ ضـــــٝ
اٞنبَــــإً ،هــٌ قــاهس بالتأكَــد للكَــد ال ـرِ ظتطــدي مكــس إبلــَظً ،قــد
ٍ ٜك ـــُ العلـــ ًال كـــ ًالـــٌز وت التشؿـــ مـــ الػـــَٱان ٞن
مكــــسي معوــــا ٍكــــٌن أخ ــــًٓ ،سَلــــى أغــــد فٝبــــد مـــ ا٢ضــــتعاذّ
ًا٢لتذــإ إؾت اهلل عــص ًدــ با٢ضــتعاذّ منــى ،أً تــأتُ اذتؿــانْ مــ
اهلل تعاؾت إبتدإ.
ًإذا كانـ ـ

ا٢ضـــتعاذّ مؿـــداقاٵ ًفـــسد ٵا مـ ـ أفـــساد الـ ـدعإ ف َـــى

ًدٌي :
ا : ًٞا٢تَان با٢ضتعاذّ معل علٓ ا٢ضتذابْ .
الجــانُ ٍ :ــد اٞمــــس قــمناٵ علــٓ الٌعــــد با٢ضــتذابْ لعمٌمــات

قٌلى تعاؾتط اد٦عٌ٥ن ُ٪أٲض٦ت٤ذ ٦ ٪ٲلكٳ  ٦ص(.)1

الجالح  :ا٢ضتعاذّ مقدمْ للتخلـ م مكس إبلَظ .
الساب  :إنوا دصٕ علْ ٢عتباز مٌقٌعَْ أعما العبد.
ًعــدا الٌدــى ا ًٞف ـان الٌدــٌي اٞخــسٔ م ـ مؿــادٍ ًغاٍــات
ا٢ضتعاذّ من سدّ ًزتتمعْ.
ًٍـــد اٞمـــس با٢ضـــتعاذّ ًًزًدي بلغـــْ العمـــٌ علـــٓ أن إبلـــَظ
مل ٍك ـ مٱل ـ الَــد وت العبــح با٢نط ـان ًإغٌاٖــىً ،هــُ أمــازّ علــٓ
عظــَ زلتــْ اهلل عــص ًد ـ ؿتــا دع ـ عنــد ا٢نط ـان م ـ ضــ ٝداٖ ـ
للتؿـــدِ لػـــسًز الػـــَٱانً ،مـــا وت هـــرا التؿـــدِ مـــ الجـــٌا
ًاٞدــس ،أِ أن ا٢ضــتعاذّ ٍ ٜنشؿــس أثسهــا بٱــسد الػــَٱان ،فوــُ
( )1ضٌزّ غافس .60
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دعــإ ًدتــٌٕ إؾت اهلل ًإســرتاش ًمٌقــٌ مطــتق ذاتــاٵ ،با٢قــافْ إؾت
م ـ أدلــوا ضــٌإ كان ـ

ًظاٖ وــا ال ـيت غــسع

عنــد القــسإّ أً عنــد

مداهمْ العدً مٱلقاٵ.
ًهـ ـ ا٢ضـــتعاذّ مطـــتش

ك ـــاُٖ أً ًادـ ـ

عـــَي ،فلـــٌ كـ ـان

كتاعــْ كــ ًاســد مــنو ٍقــسأ القــسآن فوــ ٍك ــُ إضــتعاذّ ًاســد
مـــنو  ،كالتطـــمَْ علـــٓ اٞكــ  ،أً كـــسد الطـــ ٝالــرِ هـــٌ ًادــ
ك ــاُٖ ًعلَى ا٢كتا  ،أ ٍبقٓ ا٢ضتشبا
إنوــا مطـــتش

لك ًاسد منو

عـــَي ٢ضتــ ٝاٞمـــس بوـــا بعــدد انتكل ـــؽت لَكـــٌن

مطــتغسقاٵ لــ ً ،إتَــان ال ــسد با٢ضــتعا ذٍّ ٜ ،طــق إضــتشبا

إتَــان

غــــري لــ ـا ٞن كــ ـ إنطــ ـان معــــسض ل٣بــــت ٕٝبــــاغٌإ ًًضٌضــــْ
الػـــَٱان ًاٞمـــس بوـــا دـــإ علـــٓ ضتـــٌ العمـــٌ البـــدلُ مكمـــىٞ ،ن
الغال ـ
الٌدٌ

وت التك ـالَ
ًاٜضتشبا

ًالطــن ًانتتبــادز عنــد ا٢ةــً ، ٝاٞؾ ـ هــٌ
العَي ًلَظ الك اُٖ.

ًا٢ضــتعاذّ ضــبَ لٱــسد الػــقإ ال ـرِ عتــٌ دًن ا٢زتقــإ ًنَ ـ
الكمــاٜت اٞنطــانَْ ًدزدــات انتعسفــْ ،إذ أن ا٢نطــان لــَظ غــسٍساٵ
بال ع ب أن الػس ًغلبتى علٓ الطلٌ تأتَى بالعسض.
ًضــتبقٓ ا٢ضــتعاذّ ؾــلْ مبازكــْ بــؽت العبــد ًخالقــىً ،هــُ نــٌ
إضــتغاثْ ًلــَظ مــ سادــ

أً مٌانــ بــؽت نــدإات ا٢ضــتعاذّ الــيت

ٍٱلقوــا العبــد ًبــؽت اهلل عــص ًدــ ً ،هــُ عنــٌان التخلــُ ع ـ الكــر
ًالتكـــر ًا٢عذـــا

بـ ـالن ظ الـ ـرِ هـــٌ مـــرمٌ مـ ـ العبـــدً ،عـ ـ

الــ ـنيب ؾــــلٓ اهلل علَــــى ًآلــــى ًضــــل " :كلكـــــ وت ادتنــــــْ ا ٜمــ ـ

أبــــــٓ"(ً ،)1التكـــــر منـــــى تعـــ ـاؾت هتـــــدً ًهـــــٌط الع٤صٸٍـــ ـص ٥ادتٲب٬ـــــاز٥

( )1لطان العس .417/15

 92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ
انتٳت٤كٲبٰس٥ص(.)1
ًقـــد تـــسد ا٢ضـــتعاذّ بـــاهلل ًلكـــ بالٌاضـــٱْ كمـــا وت اذتـــدٍح

(ًأعــــٌذ بكلمــــات اهلل التامــــات) ( ،)2فــــٍ ٝعــــي ا٢ضــــتعاذّ بوــــا
بالــرات ًا٢ضـــتقً ٝاٞؾــالْ ًهـــُ مــ زلتــْ اهلل تعــاؾت ًؾـــَ
ا٢ضــتعانْ ب ـاهلل ضــبشانى ًلــٌ بالٌاضــٱًْ ،ق ـا ا٢مــا دع ــس الؿــاد
علَــى الطــ : ٝإذا نصل ـ

وت السد ـ الناشلــْ الػــدٍدّ ،فلَؿ ـ ف ـان اهلل

عـ ـص ًدـ ـ ٍقـــٌ  :ط ً٤اض٦ـ ـت٤عَ٪نٌ٥ا ب٪الؿ٬ـ ـب٦سٸ ص(ٍ )3عـــي الؿـــَا  ،إذ أن
اٞعمــا العبادٍــْ نــٌ إضــتعاذّ عملَــْ ًضــًً ٝاقَــْ بدنَــْ ًمالَــْ
م الػَٱان ًإغٌاٖى.
فالؿــَا عبــادّ ًإضــتعانْ منٱٌقــاٵً ،إضــتعاذّ م وٌمــاٵ ًأثــساٵ ،امــا
ا٢ضــتعاذّ فإنوــا دتــٌٕ ًإضــتغاثْ بــاهلل عــص ًدــ منٱٌقــاٵً ،إضــتعانْ
ًسط تٌك م وٌماٵ.
ًالؿــر هــٌ كــ

الــن ظ عــ الــٌٔ مــ اٜمتجــا للتكــالَ ،

ًٍعتــر ةسٍق ـاٵ مبازك ـاٵ للكم ـاٜت ا٢نط ـانَْ ًلــى مٌقــٌعَْ ًأعتــر م ـ
ال كـــاٖ ً ،كـــان الـــنيب ؾــــل ٓ اهلل علَـــى ًآلــــى ًضــــل ٍ ــــــص إؾت
الؿـــً ،ّٝعـ ـ ا٢مـــا الؿـــــاد علَـــى الطـــ : ٝكـ ـان علـــُ اذا
أهالــى أمــس فــص إؾت الؿــ ّٝثــ تــ ٝهــري اٍ٠ــْ ط ً٤اض٦ــت٤عَ٪نٌ٥ا ٪بالؿ٬ــب٦سٸ
ً٤الؿٝ٬ٲّ٤ً ٪أنو٤ا لٲكٲب٪رّ٤ٶ ا ٜع٤لٲٓ ارتٲاغ٪ع٪ؽت ٤ص(.)4

فكمــــا أن ا٢ضــــتعاذّ ةسٍــــــ ٢تَـــــان التكــــالَ

فــــإن الؿــــر

ًانتٌاظبــْ علــٓ العبــادات ةسٍ ـ عملــُ لٱــسد الػــَٱان ًنصغــى ًضــد
انتنافــــر الن طَـــــْ ال ـيت قـــــد ٍن ــر منوــاً ،هــٌ انتبتعــد ع ـ اذت ـ ال ـرِ
( )1ضٌزّ اذتػس .24

( )2الدز انتنجٌز. 274/2
( )3ضٌزّ البقسّ .45
( )4ضٌزّ البقسّ .45
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إختاز عداًّ ا٢نطان لت كَ البازِ لى ًت كلى بالن خ وت زًسى.
ًتكــساز ا٢ضــتعاذّ نــٌ تــدزز ًإزتقــإ وت ضــل ًمساتــ

ارتلــ

اذتطــــ ً ،هـــــُ بإضـــــتجنإ مـــــٌازد العؿـــــمْ  ٜتـــــت إ ٜبالتـــــدزز
ًا٢كتطـــا

ًالؿـــرً ،قـــد ًزد عـ ـ الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى

ًآلى ًضل أنى قا " :بعج
ًهــ ا٢ضــتعاذّ ضــب

ٞـت مكاز ا٢خ. )1( " ٝ

ًةسٍــ إؾت التكــس  ،أ التكــس ضـــبَ

إؾت ا٢تَــان با٢ضــتعاذّ اذتــ أن كــٝٵ منومــا ةسٍــ ًضــب

ل١خــس

ًإزتقإ وت دزداتى.
إن مٌقـــٌ إبلـــَظ ًا٢بـــت ٕٝبـــى ٍـــد علـــٓ ًســـدّ اٞدٍـــان
الطــــماًٍْ ًؾــــد النبــــٌّ ًإخــــٝف اٞنبَــــإ ًت ــ ـانَو وت هداٍــــْ
النــاع فقــد أنــرز اٞنبَــإ مــ الػــَٱان ًأخــرًا بأنــى مبعــح الػــس
ًزاٖــد ال طــادً ،إذا إضــتقسأت اٍ٠ــات القسآنَــًْ ،القــسآن فَــى تبَــان
كــ غــُٕ ــد فَــى ا٢خبــاز عــ الػــَٱان متمــجٝٵ بػــخـ خــاف
ًلــى أعــٌان مــ ؾــغاز الػـــَاةؽت ٍــأـتسًن بــأًامسي ًً ،ضــاٖ مــ
اٞنـ ـظ ًادتـ ـ ً ،أنـ ـى ٍغـــسِ ا٢نطـ ـان ًٍـــدعٌي إؾت الكـــً ٝلكـ ـ
علٓ ضتٌ ا٢قتكإ  ٜادتر ًا٢كساي.
ًقـــد ٍن ـــر الػـــَٱان بالٌضٌضـــْ ًتـــصٍؽت الػـ ـ

ًالـ ـٌه لَكـــٌن

مــدخٝٵ إؾت اذت ـسا ًالكــَ ًالطــأ م ـ فع ـ الؿ ـاذتاتً ،وت زًاٍــْ
إبــ ضــنان عــ ا٢مــا الؿــاد قلــ

لــى" :زدــ عاقــ مبتلــٓ

بالٌقـــــٌٕ ،قـــــا علَـــــى الطـــــً : ٝأِ عقـــــ لـــــى ًهـــــٌ ٍٱَـــــ
الػـــَٱان"ًالـــب ٕٝهنــــا ؿتعنــــٓ ا٢متشـــان ًكجــــسّ الػـــ

وت أفعـــا

الٌقٌٕ.
ًلــَظ سقَقــْ الػــَٱان هــُ ادتو ـ اً ادتو ـ انتسك ـ
( )1ت طر القسةيب . 301/7

كمــا قَ ـ ،
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بـــ إن ادتوـــ ًالغ لـــْ ًضتٌهمـــا أبـــٌا

ٍن ـــر منوـــا الػـــَٱان إؾت

الـــن ظ ا٢نطـــانَْ فٝبـــد مـــ اٜقـــساز باذتقَقـــْ التكٌٍنَـــْ ًهـــُ أن
للػَٱان ًدٌداٵ خازدَاٵً ،فعٝٵ مٛثساٵ ًمطتقٝٵ ع ا٢نطان.
نع ـ ٍ ٜكــٌن فع ـ الػــَٱان مٱلق ـاٵ وت تــأثري ب ـ ٍتٱل ـ

إفطــادي

ٞســــٌا العبــــد ًإبٱــ ـا أعمالــ ـى ًإزباكــ ــى وت معتقداتــــى إضــــتذابْ
القابـ ًمٱاًعــْ الـن ظ لــى ،لــرا ف ـإن حتؿــؽت ال ـن ظ بـالتقٌٔ ضــٝ
لؿــد إبلــَظً ،م ـ ًدــٌي حتؿــَنوا ا٢ضــتعاذّ ً ،هــُ حتــرٍس ًضــبَ
ًدعــٌّ للطــعُ وت ا٢بتعــاد ًا٢عــساض عنــىً ،إذا إضــتقسأت اٍ٠ــات
القسآنَــــــْ ًدــــدت أفـــساداٵ مـــ الطـــٌٕ ًال ـــٌاسؼ ضـــببوا إبلـــَظ
ًأضبا

الغٌاٍْ .

ًٍسٍـــد إبلـــَظ أن ٍبعـــد ا٢نطـــــان عـ ـ فٱستــــــى ًٍعمـــُ بغٌاٍتـــى
بؿـــرتى ؿتـــا وت ذلـ ـ

ًزًد ارتـ ـٌاةس السدٍٗـــــْ علـــٓ ا٢نطـ ــان ًنَـــْ

اٞفع ـا الط ـ لَْ هتــا ٍطــتقبشى العق ـ ً ،م ـ إعذــاش القــسآن نعت ـى أه ـ
الغٌاٍــــْ ًالكــــٝل ْ بــــأنو غــــَاةؽت ًدعلــــو بعــــسض ًاســــد مــ ـ
غــَاةؽت ادت ـ  ،ق ـا تعــاؾت طغ ٤ـَ٤اة٪ؽت ٤ا٢ٸن ـظٸ ً٤ادت ٪ـ ٰ ٍ٥ــٌس ُ٪ب٤ع٦ك ٥ـو٦ ٥
إؾت ب٤ع٦

ٹ ش٥خ٦س ٤ ٥القٲٌ ٦ٸص(.)1

ًعـــ اٜمـــا البـــاقس وت قٌلـــى تعـــاؾتط ًٜ٤ٲ ت٤ت٬ب٪ع٥ـــٌا خ٥ٱٳـــٌ٤ات٪

الػ٦َ٬ٱٲان ص( )2قا  :ك قتؽت بغر اهلل فوُ م خٱٌات الػَاةؽت.

ًإكتــا علمــإ ا٢ضــً ٝالنؿــٌف علــٓ عــد إنعقــاد الــَمؽت
ا ٜإذا كــان انتقطــ بــى هــٌ اهلل دــ غــأنى ضــٌإ بــركس إضــ ادتٝلــْ
انتخــتـ بــى ًمــا ٍ ٜٱلــ علــٓ غــري كــالسلت أً بــركس اًٞؾــا
ًاٞفعـ ـا انتختؿـــْ بـــى الـ ـيت ٍ ٜػـــازكى فَوـــا غـــري كقٌلـ ـ

( )1ضٌزّ اٞنعا .112
( )2ضٌزّ البقسّ .168

مقلـ ـ
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ًاٞبؿـــازً ،الــرِ ن طـــُ بَـــديً ،الــرِ فلــ اذتبـــْ ًبـــسٕ

القلـــٌ
النطمْ.

ً ٜتنعقـــد الـ ـَمؽت بـ ـاذتل

بـ ـالنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل

ًاٖٞمــْ عل ـَو الطــً ٝضــاٖس الن ــٌع انتقدضــْ انتعظمــْ ً ٜب ـالقسآن
ًالكعبـــْ انتػـــسفْ ً ،هـــٌ ٍ ٜنـــاوت كـــٌن انتقطــ بـــى مقدضــاٵ

الػــسٍ

ًمعظمــاٵ وت ذاتـــى نتنصلتـــى عنـــد اهلل ًلكــ تلــ
الَمؽت بوا ً ،تست
ًوت تست

القدضـــَْ  ٜتسقــُ إؾت

اذتك الػسعُ علَى .

اٞث س علٓ ًضٌضْ إبلَظ ًدٌهاٵ :

اٍ : ًٞــٛثس إبلـــَظ وت الــن ظ اٞمـــازّ بالطــٌٕ ًســـدها  ،تلــ
اليت غتػٓ تبعَتوا لٌاها.
الجــانُ ٍ :ق ـ ضــلٱانى علــٓ ال ـن ظ اللٌامــْ ال ـيت ًزدت ا٢غــــازّ

إلَوــا بقــٌلـــى تع ـاؾتط ًٜ٤ٲ أٳقٴط٪ــــ  ٥ب٪الن ٬ٴــــظٸ اللٺٌ٬ام ٤ـْ ٪ص( )1ال ـيت  ٜتــصا
تلٌ ن طوا ً ،تود وت الؿ. ٝ

الجالــح ٍ :قــ علــٓ الــن ظ انتٱمٗنــْ ا٠منــْ الــيت ٍ ٜطــتقس فَوــا
خٌ

أً سصن.
الساب  :الن ظ الساقَْ ،أً انتسقَْ.
ارتـــامظ  :تتٌدـــى غـــسًز إبلـــَظ إؾت عقـــ ا٢نطـــان الـــرِ بـــى

ٍكٌن الجٌا

ًالعقا .

الطــادع  :ال ـسً انتنصهــْ ع ـ ؾ ـ ات ادتطــمَْ ًاذتاملــْ لٟمان ـْ
ًعوــدّ التكالَــــ

ًمٌاثَـــ العبــادّ ،تلــ

الــيت  ٜت نــٓ ً ٜـتــٌت

 ٜلا.
ب تتبد سالا بانتٌت ًقد ٍكٌن كما ٵ
الطاب ٍ :كٌن تأثر إبلَظ علٓ ادتٌاز ًاٞعما .
ادتــٌا

 :ا٢نطـ ـان ًســـدّ متكاملـــًْ ،كَــان تتـــداخ أعكـــاٚي،

( )1ضٌزّ القَامْ .2
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ًهــــرا ادتطــ ـ الــ ـرِ ٍتكــــم أعساقــ ـاٵ زتتمعــــْ ٍ ٜقبــ ـ القطــــمْ
ًزً مطــكنوا اٞعكــإ ،فٝبــد أن

ًا٢فــرتا ًهــٌ دــٌهس مسكــ

ٍكـــٌن التـــأثر علـــٓ الـ ـن ظ ًادتــٌاز  ،نعـ ـ مجــ هـــرا التــأثر مـ ـ
الكلَــ ــات انتػــــككْ فوــــٌ غتتلــ ـ

مــ ـ إنطــ ـان إؾت آخــــــسً ،هــــري

اذتـ ــٌاع الظـــاهسّ ًقـــٌٔ الـ ـن ظ البوَمَـــْ أً الػـــوٌانَْ الـ ـيت ـتَـ ـ
إؾت اللـــرات ًالـ ـن ظ اذتٌَانَـــْ ًالطـــبعَْ حتتـــاز إؾت ســـازع ًعـــٌن
ًمــــدد خــــازدُ مـــ مؿــــادٍ التقــــٌٔ ًارتػــــَْ مـــ اهللً ،منــــى
ا٢ضتعاذّ اليت هُ فص ًالتذإ إؾت اهلل تعاؾت .
لقــد كــان إضــتكباز إبلــَظ عــ الطــذٌد ٠د ضــبباٵ وت ةــسدي
م ـ ادتنــْ ،أِ إن ـى علــْ ةــسد إبلــَظ ًسسمان ـى م ـ نعــَ ادتنــْ ،لعــد
إكسامــى ل٣نط ـان بال ـرِ أمــس اهلل عــص ًد ـ بــى م ـ الطــذٌد لــىً ،وت
التنصٍ طاٜٺ إٸب٦لَ٪ظ ٤قٲا أٲأٲض٦ذ٥د ٥ل٪م ٦ ٤خ٤لٲقٴ  ٤ةَ٪ن٧اص(.)1

الػـــكس هلل عـــص ًدـ ـ أن ٍٱـــسد النـــاع إبلـــَظ مـ ـ

ًمـ ـ بـــا

قلــٌبو ًقتنعــٌي مــ التــأثر وت أفعــال لــَظ هــرا فشطــ  ،بــ أن
هــرا الػــكس مــنو ضــبَ ال ـدخٌ إؾت ادتنــْ فكَ ـ

ٍدخلــوا م ـ ٜش

إبلــَظ وت سَاتــى ًدعلــى قسٍنــاٵ لــى وت داز ا٢بــت ،ٕٝفأسكــا انتٝشمــْ
تقتكــُ عذــص أقسانــى ًدنــٌدي مــ اٞنــظ ًادتــ عــ دخــٌ ادتنــْ
أًلٗـــ

الـــرٍ مل ٍطـــتٱَعٌا التخلـــُ ًا٢ن ؿـــا عنـــى ،لـــرا فـــإن

ا٢ضــتعاذّ زلتــْ متذــددّ وت اٞزض ًالــْ إســرتاشً ،ضــً ٝقاٍـــْ
ًسسش مساًِ ًأد
ًقـــا بعـــ
عبــدِ قلب ـ
أنصلــ

إقتانُ ً ،مدخ إؾت ادتنْ.

أهـــ العسفـــان وت إكـــسا اهلل تعـــإؾت للمـــٛم ٍ :ـــا

بطــتانُ ًدــنيت بطــتان  ،فلمــا مل تبخ ـ علــُ ببطــتان

معــسفيت فَــى ،فكَــ

( )1ضٌزّ ا٢ضسإ .61

أخبــ ببطــتانُ علَــ

أً كَــ

أمنعــ
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يسائم يف اإلستؼاة

اًٞؾت  :مــــــ مطــــــتشبات القــــــسإّ وت الؿــــــ ّٝا٢ضــــــتعاذّ،
ًإضـــتشبابوا مٛكـــد قبـــ قـــسإّ ال احتـــْ ًعلَـــى ا٢كتـــا ًالـــنـ،
ًؾــَغتوا "أعــٌذ بــاهلل مــ الػــَٱان الــسدَ " ًتقــد ذكــسيً ،ظتــٌش
أن ٍقــــٌ انتؿــــلُ "أعــــٌذ بــــاهلل الطــــمَ العلــــَ مــــ الػــــَٱان
الــ ـسدَ "ً ،كــ ـ منومــــا ًزد مكــــمٌنى وت القــــسآن(ً ،)1اًٞؾت هــــُ
اٞغوس  ،ا ٜأن ال جانَْ  ٜتتعازض معوا ب هُ وت ةٌلا.
الجانَــْ  :الظــاهس ًدــٌد مٝشمــْ إكتالَــْ بــؽت ا٢ضــتعاذّ الل ظَــْ
ًا٢ضــــتعاذّ انتعنٌٍــــْ ،فالل ظَــــْ مقدمــــْ للمعنٌٍــــْ ًترتغــــض عنوــــا
لتكــٌن الــن ظ مٛهلــْ نتنــاش ال كــَلْ ًالكمــا ًإلتمــاع الطــعادّ
اٞبدٍْ بإخٝف العبٌدٍْ.
الجالجــــْ ٍ :ــــٛتٓ با٢ضــــتعاذّ إخ اتــ ـاٵ ًأدعــــُ ا٢كتــــا علَــــى،
ًظتــٌش أن ٍــٛتٓ بوــا دوــساٵ وت الؿــ ّٝادتوسٍــًْ ،ا ًٞهــٌ اٞســٌ
ً ،اٞقــٌٔ إضــــت ادّ الطــــعْ ًادت ـٌاش ًلــٌ علــٓ ضــبَ ال ــسد النــادز
ًالقـــساٖ الـ ـيت تـــسدض إضـــتشبا
ادتوسٍـــْ كـ ـانتغس
ا٢ضتشبا

ادتوـــس بوـــا خؿٌؾـ ـاٵ وت الؿـــّٝ

ًالعػـــإ ًالؿـــبض مـ ـ غـــر تعـــازض مـ ـ تعلـ ـ

أؾٝٵ با٢خ ات.

ػهى أسباب انُزول

هــٌ العل ـ ب ـاذتٌادخ ًالٌقــاٖ ً انتٌاقــَ ًاٞضــٗلْ ال ـيت كان ـ
ضــبباٵ مباغــساٵ ًةسٍق ـاٵ ستك ـاٵً ،مناضــبْ ًقسٍنــْ سالَــْ علــٓ نــصً اٍ٠ــْ
القسآنَــْ لــرا قتك ـ دعلــوا أمــازّ علــٓ انتٌقــٌ ًاذتك ـ انتطــتنب م ـ
اٍ٠ـــًْ ،إدزا فوـــ غـــٱس مـــ ت طـــرها ًتأًٍلـــوا لتكـــٌن ؿتنصلـــْ
()1أنظس ضٌزّ النش  ،98ضٌزّ اٞعسا
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اذتك الظاهسِ.
النـــصً ةسٍـ ـ ستـ ـ

ًالقـــٌ بـ ـأن أضـــبا

تقََـــد لـــا ً ،منـ ـ

للظــ بأنوــا علــْ تامــْ لٍ١ــْ ٜضــَما ًأنــى لــَظ ٍ٠ــات القــسآن كلــوا
أضـــبا

للنـــصً لـــرا قتكـــ تقطـــَ آٍـــات القـــسآن بلشـــاظ أضـــبا

النصً إؾت :
ا : ًٞمــــا نــــص إبتــــدإ مــ ـ غــــر أضــــبا

مباغــــسًًّ ،قــــاٖ

غخؿَْ للنصً .
الجانُ  :ما نص بأضبا

خاؾْ ًًقاٖ معَنْ.

الجالح  :ما ٍبعح إؾت أسداخ ًأفعا شتؿٌؾْ.
الساب  :ما نص بأسٌا عقاٖدٍْ ًإدتماعَْ خاؾْ .
ارت ـامظ  :مــا قتك ـ إعتبــازي بسشخ ـاٵ بــؽت القطــمؽت الج ـانُ ًالجال ـح
أعٝي ً قطَماٵ لما .
ًتتذلـــٓ مٌقـــٌعَْ هـــرا العلـــ ًقـــسًزّ دزاضـــتى ًإضـــتقسإ
الــدزًع ًاٞسكــا منــى بتتبــ آٍاتــى ت طــراٵ ًتــأًٍٝٵ بلشــاظ شمــان
نـــصً اٍ٠ـــات ًاٞســـٌا الطـــاٖدّ العامـــْ أً ارتاؾـــْ فعلـــٓ ضـــبَ
انتج ـا تعــس

الطــٌز انتكَــْ بلغــْ ا٢ن ـراز ًالٌعَــدً ،انتدنَــْ بتكــمنوا

لتػــسٍ اٞسكــا ً ،كــ منومــا نــص بــأسٌا ختتلــ

وت ادتملــْ عــ

أسٌا أخسٔ.
إنـى العلـ الـرِ ٍــبؽت تــأزٍخ نــصً اٍ٠ــْ ًمٌقــعىً ،لــٌ علــٓ ضتــٌ
ا٢كتــا ً ،هــ تلــ

اٞضـــبا

دــصٕ علــْ مادٍــْ أً ؾــٌزٍْ ،نعــ

هــُ أســد أفــساد ًمؿــادٍ العلــْ الغاَٖــْ نتٌقــٌ اٍ٠ــْ انتنبط ـ علــٓ
كتَــ الٌقــاٖ انتػــابوْ وت أفــساد الصمــان الٱٌلَــًْ ،انتكــان العسقــَْ
ًستـــٓ ٍـــٌ القَامـــْٞ ،ن أسكـــا القـــسآن دـــإت علـــٓ ضتـــٌ العـــا

معامل ا٢قتان /ادتصٕ ارتامظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99
ا٢ضــتغساقُ اٞشمــانُ  ٜعلــٓ ضتــــٌ العــا البــدلُ ا٢فــسادِ( ،)1فــإن
نــصً اٍ٠ــْ القسآنَــْ عقــــ
ت طــر تل ـ

ًاقعــْ معَنـــــْ ٍ ــتض أبٌاب ـاٵ م ـ العل ـ وت

اٍ٠ــْ ًٍ ٜعــي هــرا أن مكــمٌن اٍ٠ــْ ٍنشؿــس بأضــبا

النــصً ٞن انتــــداز ًانتــــ ٝوت عمــٌ الل ــ ًلــَظ الطــب
أً أن معسفـــْ أضــــــبا

ًســدي

النـــصً علـــ  ٜةاٖـــ منـــى ً ،النؿـــٌف

ًالطــرّ وت ادتم ـ بَنومــا ًك ـ فــسد منوــا كنــص ًثسًًٍّ،عٱــُ إعتبــازاٵ
ًمٌقــــٌعَْ ٞضــــبا

النــــصً مــ ـ غــــر أن ٍتعــــازض مــ ـ ضــــعْ

مكامؽت اٞ ،ٍْ٠ن انتداز علٓ عمٌ الل
ًأضــبا

ًلَظ ضب

النصً .

النــصً علــ ًمٌقــــٌ فَــى تٌثَــ قسآنــُ كــسٍ مــبي

علــٓ ا٢تعــاظ ًا٢عتبــاز بطــب

النــصً ًإختــاذي ال ـْ ًسذــْ ًمــدخٝٵ

لت طــــر اٍ٠ــًْ ،علــٓ الع ـامل ًانت طـــــس أن ٍنت ـ م ـ ك ـ مــا ٍق ـ وت
ةسٍ ـ إضــتنبا اٞسكــا ًإضــتخساز العلــٌ م ـ اٍ٠ــْ الكسقتــْ ًٜبــد
أن تكـــٌن النطـــــبْ بـــؽت ظـــٌاهس القـــسآن ًأضـــبا

النـــصً عمٌمـــاٵ

ًخؿٌؾـــ ٵا مٱلقاٵ.
ًإعذــــــاش القــــسآن ًسذتــــى عامــــْ ًتبــــدً دلَــــْ وت ظٌاهـــــــسي
ًمعانَــى ًمــا ٍ ومــــى انتطــلمٌن مــ مدلٌٜتــى فطـــب

النــصً ٍكــٌن

وت مٌقــٌعى دــصٕ مــ الت طــرً ،لــَظ كــ الت طــر ،فمــجٝٵ ٍطــتد
ا٢مـــا دع ـــس الؿـــاد وت حتـــرٍسي ٞبـــُ دع ـــس انتنؿـــــٌز مـــ

قبٌ خر النما  ،بقٌلى تعاؾتطإن د٤إ٤كٳ  ٦فٲاض ٨ ٪ب٪ن٤ب٤إٹ فٲت٤ب٬َ٤نٌ٥ا ص(.)2

( )1العــا هــٌ الل ـ الـدا علــٓ انت وــٌ القابـ ل٣نٱبــا علــٓ الكــجر انتتعــدد ًفعلَتــى،
ًا٢ضتغساقُ العا الرِ ٍتكم إضتق ٝك فسد كما لٌ قا اكس ك عاملً ،اٞشمـانُ
أِ ضــسٍان العــا علــٓ اٞشم ـان الٱٌلَــًْ ،البــدلُ هــٌ امشٌلــى لٟفــساد علــٓ ضتــٌ البــد
ًال سدٍْ ،ضتٌ أكس اِ مطل ً ،اٞفسادِ أِ ضسٍان انت وٌ مط
اٞشمان.
( )2ضٌزّ اذتذسات .6

اٞفساد ًهٌ وت مقاب
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النــصً نــٌ تقََـــد ٢ةــ ٝا.ٍْ٠

ًقد تكٌن أضبا

 ٜت٤ش٦ط ٤ـب ٬ ٤ال ـر ٤ٍ ٤ ٍ٪ٴس٤س٥ـــــٌن ٤ب٪م٤ــا ٲأت٤ــٌا ً٥ٍ٤ش٪ب٭ــٌن٤
ًوت قٌلــى تع ـاؾتط ٲ

أن ٍ٥ش٦م٤ـ ــدً٥ا ب٪م٤ـــا لٲـ ـ  ٤ٍ ٦ٴع٤لٳـــٌاص( ،)1قـ ـا م٤ـ ـس٤ً٦ان ٤اذ٦ه٤ـ ـ ٤ٍ ٦ـــا ز٤اف٪ـ ـ - ٥
ل٪ب٬ٌ٤اب ٪ـى - ٪إؾت اب ـ ع٤ب٬ــاعٹ فٲقٳ ـ  ٦لٲ ـٗ ٦ ٪كٲــان ٤كٳ ـ ٭ ام ٦ـسٸٙٹ م٪ن٬ــا فٲ ـسٸ  ٤ب٪م٤ــا ٲأت٤ــٓ
ً٤أٲس ٤ـ  ٬أٲن٥ٍ ٦ش٦م ٤ـد ٤ب٪م٤ــا لٲ ـ  ٤ٍ ٦ٴع ٤ـ  ٦م٥ع ٤ـر٬ب٧ا لٲن٥ع ٤ـر٬ب ٬ ٤أٲد٦م٤ع٥ــٌن .٤فٲقٲ ـا اب ـ
ع٤ب٬ـاعٹ م٤ـا لٲكٳـ ٤ً ٦ل٪و٤ـر٪ي ٪ا٤ٍ٠ـْ ٪إٸن٬م٤ـا أٳن٦صٸلٲـ  ٦ه٤ـر٪ي ٪ا٤ٍ٠ـْٳ ف٪ـٓ أٲه٦ـ ٸ الك٪ت٤ـا .٪
رٍ  ٤أٳًت٥ــٌا الك٪ت٤ــا  ٤لٲت٥بَٰ٤ن٥ن ٬ـى٥
ث٥ـ  ٬ت٤ـٝٲ ابـ ع٤ب٬ــاعٹ (ً٤إٸذ ٦أٲخ٤ـر ٤اللٺـى ٥مَ٪ج٤ــا  ٤الـ ٪
 ٜت٤ش٦ط ٤ـب ٬ ٤ال ـر٤ ٍ٪
ل٪لن٬ــاعٸ ًٜ٤ٲ ت٤كٴت٥مٌ٥ن ٤ـى )٥ه ٤ـر٪ي ٪ا ٤ٍ٠ـْٲ ً٤ت ٤ـٝٲ اب ـ ع٤ب٬ــاعٹ ( ٲ
ٍ ٤ٴس٤س٥ــٌن ٤ب٪م٤ــا أٲت٤ــٌ٦ا ً٥ٍ٤ش٪ب٭ــٌن ٤أٲن٥ٍ ٦ش٦م٤ــدً٥ا ب٪م٤ــا لٲــ  ٤ٍ ٦ٴع٤لٳــٌا) ً٤قٲــا ابــ
ع٤ب٬ـــاعٹ ض٤ـــالٳ  ٥الن٬ب٪ـــٓ٭ -ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  -ع٤ـــ  ٦غ٤ـــٓ٫ٕ٦
فٲكٲت٤م٥ــٌي ٥إٸٍ٬ــاي٤ً ٥أٲخ٦ب٤ــسً٥ي ٥ب٪غ٦َ٤ــسٸي ٪فٲخ٤س٤د٥ــٌا قٲــد ٦أٲز٦ً٤ي ٥أٲن ٦قٲــد ٦أٲخ٦ب٤ــسً٥ي ٥ب٪م٤ــا

ضالٳ  ٦ع٤ن٦ى٤ً ٥اض٦ت٤ش٦م٤دً٥ا ب٪ر٤ل ٪ٲ الَ٦ى.)2(٪
٤
إنوـــا زلتـــْ ًخت َـ ـ

ًبَـ ـان ًت ؿـــَ لٟسكـــا  ،نعـ ـ قتكـ ـ أن

ظتـــد العــامل ًالباســـح أمـــازات التقََـــد ًضتـــٌي وت آٍـــات أخـــسٔ مــ

القــسآن لقاعــدّ القــسآن ٍ طــــس بعكـــى بعك ـاٵ ،كمــا وت قٌلــى تع ـاؾتطقُ ووْ
تِفَعْو ووِ ىيَّو وهِ وَتِسَحََْرِو وهِ فَثِو ورَىِلَ فَيَُْفْسَحُوووى هُو وىَ خَُْوووس ٍََِّوووا َجََْعُوووىَُص(ً ،)3ظتـــدها
أٍكـــاٵ وت الطـــنْ النبٌٍـــْ الػـــــسٍ ْ الـــيت هـــُ بَـــان للقـــــسآنً ،قـــد
تظــوـــــــــس أضـــــــبا

النـــــــصً بقــٌلـــــــــى تعـــــ ـاؾتطََعوواىووىَّووووووووولَص(،)4

ط َعْوورَفْرُىَّلَص(ً )5هـــُ قـــَإ مبـــاز لتجبَـ ـ
( )1ضٌزّ ا عمسان .188

( )2ؾشَض مطل .122/8
( )3ضٌزّ ٌٍنظ .58
( )4ضٌزّ البقسّ .216
( )5ضٌزّ النطإ .127

علـ ـ ًمٌقـــٌ أضـــبا
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النصً .

ًوت قٌلــــى تعــ ـاؾت[ وَ ىعَّوووواز ُ وَ ىعَّووووازِقَحُ فَوووواقْؽَعُى أَْوو ودِ َهََُا جَوو وصَ ءً تََِووووا مَعَوو وثَا

َّنَ واالص(ً ،)1زد أنوــا نصل ـ
أخاف ٩أ عا

وت إمــسأّ ضــسق ً ،ضــٗ إب ـ عبــاع عنوــا

فقا  :ب عا )

(.)2

ًقـد ٍكـٌن مجـ هـرا الطـٛا شاٖــداٵ وت هـرا الصمـان نتــا تطـامل بــؽت
ال قوــإ ًإزتكــص وت عقــٌ النــاع م ـ عمــٌ اٍ٠ــْ مٌقــٌعاٵ ًسكم ـاٵ
با٢قـــافْ إؾت دٜلـ ـْ اللغـــْ بتعـــدد انتعـ ـانُ وت اٍ٠ـــْ ًالطـــنْ القٌلَـــْ
ًال علَْ.
ًلك ـ الطــٛا ٍــد إكت ــا ٜعلــٓ إعتبــاز أض ــبا

النــصً آنــرا

ًهــٌ أمــس سطــــ مـ خلــــٌي مـ الت ــسٍ الـرِ ٍتمجـ مؿــس انت وــٌ
علــٓ تلــ

اٞضــبا  ًٜ ،تــسٔ لــرل

الت ــسٍ أثــساٵ أً أدنــٓ ًدــٌد

وت تــأزٍخ انتطــــلمؽت نتــا ًقعـــــى الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
مــ قٌاعــد ًعلــٌ ًمــا ثبتــى اٖٞمــْ ًالؿــشابْ ًةبقــات انت طــسٍ
مـــ أضـــظ ًم ـــاهَ تـــد علـــٓ مـــا لٍ١ـــات القسآنَـــْ مـــ عمـــٌ
ًإةـــً ٝنتـــا وت القـــسآن مـــ قابلَـــْ ا٢تطـــا ًا٢ساةـــْ بالٌقـــاٖ
ًاٞســداخ ًهــُ غــر متناهَـــــْ٢ً ،متٝكــى اذتؿــانْ الراتَــْ بٌدــى
التقََــدً ،هــٌ م ـ أفـــــساد إعذـــــاش القــسآنً ،بــرا تتكــض لنــا م ــاهَ
ددٍــدّ وت إعذــاش القــسآن ًهــُ أن القــسآن براتــى ٍــأبٓ سؿــس معانَــى
ًتأًٍلــى وت شم ـان دًن آخــس ،أً ًقــاٖ دًن غرهــا فوــٌ ســُ ًٍبعــح
اذتَاّ العلمَْ.
ًؾــشَض أن علــ أضــبا

النــصً مطــتق ًٍن ــسد خبؿٌؾــَات

تطــاعد علــٓ الت طــــر اٞمج ــ ا ٜأن ـى  ٜقتن ـ م ـ إزدــا أخبــازي إؾت
( )1ضٌزّ انتاٖدّ .38

( )2ت طر الٱرِ . 296/10
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عل ـ السد ـا ًتقطـــــَماتى ًف ـ القٌاعــد السدالَــْ إذ أننــا  ٜنأخــر مــا
النــصً بالتطــلَ ًالقبــٌ التــا إذا ًدــدناي معازق ـاٵ

ذكــس وت أضــبا

ؿتــــا هــــٌ أهــ ـ ًأقــــس

إؾت ظــــاهس اٍ٠ــــْ أً أنــ ـى شتــ ـال

لٟسكــــا

الٌاقعَْ.
ف ـــُ قٌلـــى تعـ ـاؾتط ً٤م٪ـ ـ  ٦الن٬ـــاعٸ م٤ـ ـ ٥ٍ ٦ع٦ذ٪ب٥ـ ـ ٲ قٲٌ٦لٳـ ـى ٥ف٪ـــُ اذتٲَ٤ـــاّ٪

د ارت٪ؿ٤ــا ٸ ص( ،)1دــإ
الــد٭ن٤َ٦ا ً٥ٍ٤ػ٦ــوٸد ٥اللٺــى ٤ع٤لٲــٓ م٤ــا ف٪ــُ قٲلٴب٪ــى٤ً ٪ه٥ــٌ ٤الــ ٭
ع ـ الطــدِ أنوــا نصلــ

الجق ــُ سلَ ـ

وت اٞخــنظ بــ غــسٍ

بــي

شهــسّ ،أقب ـ إؾت ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل وت انتدٍنــًْ ،ق ـا :
دٗـــ

أزٍـــد ا٢ضـــًٍ ، ٝعلـــ اهلل أنـــُ لؿـــاد  ،فأعذـــ

ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ذلـ

الـــنيب

منــى ،فخــــسز مـ عــند الـنيب ؾــلٓ

اهلل علَــى ًآلــى ًضــل فمــس بــصز لقــٌ م ـ انتطــلمؽت ًلتــس ،فــأسس
الــصز ًعقـــس اذتمـــس ،فــأنص اهلل عـــص ًدــ ط ً٤إٸذ٤ا ت٤ــٌ٤لٺٓ ض٤ــع ٓ٤ف٪ـــُ
٥ٍ ٜش٪ــــ ٭
اٜز٦ضٸ ل ٥َ٪ٴط٪ــــد ٤فَ٪و٤ــــا ً٥ٍ٤و٦ل٪ــــ ٲ اذتٲــــس٦خً٤ ٤الن٬ط٦ــــ ً٤ ٤اللٺــــى ٥ٲ
ال ٲط٤اد٤ص(.)2

النـــصً وت قٌلـــى تعـ ـاؾتط ً٤م٪ـ ـ  ٦الن٬ـــاعٸ م٤ـ ـ ٤ٍ ٦ػ٦ـ ـسٸِ

ًوت أضـــبا

ن ٤ٴط٤ــى ٥اب٦ت٪غ٤ـإ ٤م٤س٦ق٤اّ ٪اللٺىً٤ ٪اللٺى ٥ز٪ ٨ ً٥ٕ٤بالع٪ب٤اد٪ص(ً )3زدت أقٌا :
ا : ًٞأنوـــا نصلـ ـ

وت علـــُ نتـــا بـــات وت فـــساؽ الـ ـنيب ؾـــلٓ

اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل لَلـــْ خسًدـــى إؾت الغـــاز ًهـــٌ اٞزدـــضً ،أن
درَٖـ قــا عنــد زأضــى ًمَكاَٖـ عنــد زدلَــىً ،درَٖـ ٍنــادِ بــخ،
بــخ مــ مجل ـ

ٍــا إبــ أبــُ ةالــ

ٍبــاهُ اهلل ب ـ

انتٖٝكــًْ ،نصلــ

ا ، ٍْ٠ع اب عباع ًا٢ما الباقس علَى الط. ٝ
الجــانُ :نطـــ
( )1ضٌزّ البقسّ .204
( )2ضٌزّ البقسّ .205
( )3ضٌزّ البقسّ .207

إؾت ابــ عبــاع أنوــا نصلــ

وت ؾــوَ

بــ ضــنان
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مــٌؾت عبـــد اهلل بــ درعـــــان ًوت عمـــاز بــ ٍاضـــسً ،وت مسَـــْ أمـــى
ًوت ٍاضس أبَى.
ً ٜمــان مــ ا٢غــرتا ًالتعــدد وت أضــبا

نصًلــا ٜضــَما ًأن
نــصً ،

إكتــا انتطــلمؽت علــٓ أن م وــٌ اٍ٠ــْ عــا ٍ ٜنشؿــس بطــب

ً ٜقتكـ ـ إخ ـــإ فكـــَلْ قسآنَـــْ لٌدـــٌد غـــٌاهد ًنؿـــٌف متـــٌاتسّ
علٓ معنٓ شتؿٌف ٍ ٜقَد ا.ٍْ٠
إن ضــب

النــصً قٱعــُ الــدخٌ وت انت وــٌ العــا لٍ١ــْ أِ أن

عــد إعتبــازي علــْ تامــْ لنــصً اٍ٠ــْ ٍ ٜعــي سٍـدي مـ ارتؿٌؾــــَْ
أً عــد أخــــري دــصٕ م ـ تأًٍ ـ اٍ٠ــْ ًت طــرهاً ،ضــب

النــصً ٜ

قتن م ًقعوا قم الطَا العا لٍ١ات.
الجالــح :إنوــا نصلــ

وت زدــ أمــس بــانتعسً

زًِ ع ـ عمــس ب ـ ارتٱــا

ًنوــٓ عــ انتنكــس،

ًإبــ عبــاعً ،وت بع ـ

الكت ـ

نطــ

إؾت علُ علَى الط. ٝ
الساب ـ  :ق ـا ن ــس م ـ انت طــسٍ أن انت ـساد بــى البَ ـ ًالػــسإ أِ أن
انتكلـــ

ا٠خـــسّ ًأن اهلل عـــص ًدـــ كانتػـــرتِ

بـــا ن طــــى بجـــٌا

لقٌلى تعاؾتطأن اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ املُمْؤْمِيََِ أنفُسَهُمْص(.)1
ًقتكــ إعتبــاز أضــبا

النــصً فــسداٵ مــ إعذــاش القــسآن ٞثسهــا

ا٢ظتــــابُ وت حتدٍــد مطــازات القــَ ا٢دتماعَــْ ًاٞخٝقَــْ ًكانــ
عٌن ـاٵ علــٓ العم ـ ًف ـ أسكــا الػــسٍعًْ ،غــاهداٵ ساقــساٵ ًدلــَٝٵ وت
دــادّ الداٍـــــْ ،ظتــد فَوــا انتٛمــــ قــالتى لتٱَــ
إسطاضــى انتػــسً كمــا وت قــٌ

أ ضــلمْ أنوــا قال ـ

ن طــى ؿتــا ٌٍافــ
ٍ :ــا زضــٌ اهلل

ا ٜأمســ ـ اهلل ذكــــس النطــــإ وت الذــــسّ بػــــُٕ فــــأنص اهلل تعــــاؾت

( )1ضٌزّ التٌبْ.110
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 ٜأٳق ٥ َ٪ع٤م ٤ ٤ع٤ام ٪ٹ م٪ن٦كٳ  ٦م ٦ ٪ذ٤كٲسٹ أٲً ٦أنجٓ٤ص(.)2()1
طأنُ ٲ
ًقتكـ ـ القـــٌ بنـــصً أكجـــس مـ ـ آٍـــْ وت ضـــب

غخؿـــُ ًاســـد

ًظتــٌش لتلــى علــٓ تعــدد سَجَاتــىً ،اٞمــس هــؽت بعــد ا٢قــساز ب ـانت وٌ
ًالغسض العا لنصً ا.ٍْ٠
ًقتكــ التطــا ٚنتــاذا تــأخس النــصً إؾت ســؽت ًزًد الطــٛا إنــى
مناضــبْ كسقتــْ للعناٍــْ الصاٖــدّ وت مٌقــٌ اٍ٠ــْ ًزضــٌخى وت اٞذه ـان
علــٓ ضتــٌ ظــاهس م ـ القبــٌ ًالبَ ـان ًا٢لت ــات إؾت إســرتا انت ـسأّ نتــا
ٍك ـ ُ علَوــا مٌقــٌ النــصً م ـ إضــتقٝلَْ ًكَ ـان تن ــسد بــى بلشــاظ
النــصً أً الٌاقعــْ ًاذتادثــْ الــيت كانــ

ضــب

ضــــبباٵ للنــصً ًمــا

ـتجلـــى مـ ـ إكـــسا القـــسآن للمـــٛمنؽت ًسادـــاتو الػخؿـــَْ ،لَكـــا
مٌقـــٌ أضـــبا
ًإن دأ

النـــصً ٢عذـــاش القـــسآنًٍ ،كـــٌن أســـد مؿـــادٍقى

انت طــسًن علــٓ دزاضــْ إعذــاش القــسآن ًكــرا ضــب

الن ـصً

علٓ ضتٌ من ؿ .
ًتــسٔ وت ضــب

نــصً اٍ٠ــْ أعــٝي إعذــاشاٵ للقــسآن خاؾــْ وت هــرا

الصمـان ٍتعلـ ؿتــا قتنشــى ا٢ضــ ٝللمــسأّ مـ سقــٌ ًإكــسا ًمطــاًاّ
وت الجــــٌا

ًإضــــتشقاقىً ،سجــــــ ٵا لــــا علــــٓ ا٢زتقــــإ وت أبــــٌا

الؿً ٝالعم ًادتوــاد.
إن ضــب

النــصً إضــــكات ًٞلٗــــ

ا٢ضـــ ٝوت خؿـــٌف بـــا

الــرِ عتــاًلٌن النَــ مــ

سقــــٌ انتـــسأّ ؿتـــا ظتطـــدي مـــ غـــأن

ًمٌقـــٌعَْ ًإعتبـــاز ٞفعالـ ـا علـــٓ ضتـــٌ مطـــتق ًمطـــًٍ ًٛـــد
ضــب

نــصً اٍ٠ــْ علــٓ فكــ اهلل تعــاؾت علــٓ أشًاز الــنيب ستمــد

ؾــــلٓ اهلل ع لَــــى ًآلــــى ًضــــل ًانت طــــلمات مٱلقــــاٵً ،فَــــى دعــــٌّ

( )1ضٌزّ ا عمسأن .195

( )2ت طر القسةيب. 309/4
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٢كـــسامو ً ،هـــٌ مـــ مؿـــادٍ قٌلـــى تعـــاؾت طكٳن٦ـــت ٦ ٥خ٦َ٤ـــس ٤أٳم٬ـــْ٫

أٳخ٦سٸد ٦ ٤ل٪لن٬اعٸص ( )1م ًدٌي :

ا : ًٞضــٛا أ ضــلمْ ًت ٱلعوــا ٞن ٍكــٌن لــا غــأن وت القــسآن
ً ،فَى إدزا للصً دتر

النطإ إؾت مناش ا٢قتان.

الجـــــانُ  :دعـــــٌّ انتطـــــلمؽت إؾت إكـــــسا انتطـــــلمات علـــــٓ ضتـــــٌ
ا٢دتما ًا٢ن سادً ،إعانتو وت أدإ ما علَو م العبادات.
الجالح  :التٌثَ الطماًِ دتواد ًهذسّ انتطلمات.
السابـــ  :بَــــان سقَقـــْ ًهــــُ نَـــ انتطـــلمات نتساتـــ

ا٢كــــسا

بالـ ـركس وت القـــسآن علـــٓ ضتـــٌ ارتؿـــٌف ،مـ ـ أن خٱابـــات القـــسآن
غــاملْ للــركٌز ًا٢نــاخ ،كمــا وت قٌلــى تعــاؾت ط٤أٲٍ٭و٤ــا الــر ٤ ٍ٪آم٤ن٥ــٌا
كٳت٪ــ  ٤ع٤لٲــَ٦كٳ  ٦ال ؿٰــَ٤ا  ٥كٲم٤ــا كٳت٪ــ  ٤ع٤لٲــٓ الــر ٤ ٍ٪م٪ــ  ٦قٲــب٦ل٪كٳ ٦ص فــانتساد
ًدٌ

فسٍكْ الؿَا علٓ انتكل ؽت ًانتكل ات م انتطلمؽت.

ًًزد ارتٱا

بؿَغْ التركر لتغلَ

ًظتـــــٌش إحتـــاد الطـــب
الطــــب

انتركس علٓ انتٛنح.

ًتعـــدد انتٲطـــب

وت نـــصً اٍ٠ـــْ ً ،تعـــدد

ًإحتــــاد انتطــب  ،فَذتمــ ضــببان أً اكجــس علــٓ نــصً آٍــْ

ًاسدّ م ؾشْ الطند ًدوْ الؿدًز ًالدٜلْ ًانتعنٓ.
ًٍتٌؾـــ إؾت معــــــسفْ أضــــــبا

النــــصً ًحتدٍــــدها ؿتــــا ٍكــــٌن

ضبَٝٵ معتراٵ ٞخرها وت الت طر ًالتأًٍ م ًدٌي :
ا : ًٞتعـــس

بـــالنـ ًاٞخبـــاز عـــ الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل

علَى ًآلى ًضل فوٌ أعل الناع بأسٌا الٌسُ ًمناضباتى.
الجـــانُ  :تٛخــــر عـــ الـــرٍ غـــاهدًا التنصٍـــ مـــ الؿــــشابْ
ًاخـــرًا غرهـــ بالسًاٍـــْ ًالطـــما  ،نتـــا مـــ مٌقـــٌعَْ ًغـــوادّ
ذتكــٌزه ًمؿــاسبتو ًًقــٌفو علــٓ اٞضــبا
( )1ضٌزّ ا عمسان .110

انتباغــسّ للنــصً ،
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ًإن كانــ

معــسفتو لــا بعــد نــصً اٍ٠ــْ بــالتتب ًا٢ةــً ٝالتــدبس

وت مٌقـــٌ اٍ٠ـــْ ،فقـــد كـــان الؿـــشابْ عتسؾـــٌن علـــٓ تـــدازع
القــسآن ،كمــا أن ضــب

وت الــراكسّ

النــصً مــ الٌقــاٖ الــيت تجبــ

ًحتظٓ بعناٍْ خاؾْ.
ًقـــد عتؿـ ـ للؿـــشابْ العلـ ـ بوـــا نتَذـــْ قـــساٖ حتـــَ بالٌقـــاٖ
ًاٞســـداخً ،إن قـ ـا الؿـــشابُ أسطـ ـ

ًأظـ ـ هـــري اٍ٠ـــْ نصلـ ـ

وت كـــرا فـ ـإن عـــد القٱـ ـ  ٍ ٜقـــد هـــرا القـــٌ ا٢عتبـــاز بـ ـ ٍبقـــٓ
للقٌ غأن ًلٌ علٓ ضتٌ انتٌدبْ ادتصَْٖ.
الجالــح  :قتكــ إضــــتقسإ أضــــبا
أهــ البَــ ً ،هــ تعــس

النــصً ًمعسفتوــا مــ أخبــاز

مــدٍح التــابعُ ادتــٌا

 :نعــ إذا كــان

سدٍجــى مسفٌع ـاٵ ًإن دــإ مسض ـٝٵ م ـ مــا وت ا٢زض ـا م ـ أمــازّ علــٓ
الكـــع

ًلكـــ انت قــــا فَــــى ضــــعْ ًمندًســــْ ٞن أضــــبا

النــــصً

أســداخ ًًقــاٖ مل تٌثــ ا ٜمــ الــرٍ عاؾــسًها ًلعــ الؿــشابْ
نقلٌهــا للتــابعؽتًٜ ،بــد م ـ بَ ـان الطــببَْ ًانتٝشمــْ بَنوــا ًبــؽت اٍ٠ــْ
الكسقتـــْ ،ا ٜأن ٍكـــٌن التـــابعُ قـــد مسعوـــا مـ ـ الؿـــشابْ ًزًاهـــا
مــ غــر ذكــس انتؿــدز ًادتوــْ ً ،لعــ أكجــس أضــبا

نــصً اٍ٠ــات

ًزدت عــ التــابعؽت ً ،عتمــ علــٓ كــٌن التٌثَــ ًأغلــ

التــدًٍ

سؿ وت أٍامو  .
فـ ـانتٱلٌ

إضـــتنبا الـ ـدزًعً ،إضـــتظواز ًدـــٌي اذتكمـــْ ًمـــا

ٍدزكــى العقـ مـ ظاهسهــا ًتأًٍلــواً ،لــَظ كـ ؾــشابُ ٍعــس
ضــب

كـ

للنــصً ًاٜ ٜستذنــــا إؾت التــٌاتس وت الٱبقــْ اًٞؾت مــ ضــند

كـ ـ ســـدٍح خـــاف بأضـــبا

النـــصً  ،فقـــد ٍكـــٌن الؿـــشابُ غـــر

مٌدـــٌد ضـــاعْ نـــصً اٍ٠ـــْ ًأضـــبابوا بلشـــاظ خـــسًدو وت كتاٖـ ـ
ًضتٌهـــاً ،زؿتـــا ضـ ـأ الؿـــشابُ أخـــاي عـ ـ ت طـــر آٍـــْ أً منٱٌقوـــا
لَبقــٓ عنــٌان الؿــشبْ م ـ أه ـ انتؿــادز ال ـيت حتــدد أضــبا

النــصً
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نتٌقٌعَْ ًإعتباز الػوادّ انتقسًنْ بالعدالْ.

يُافغ أسباب انُزول
لعلــ أضــبا

النــصً منــاف ًفٌاٖــد  ٜتنشؿــس ؿتٌقــٌ النــصً

ًأًان ـى ب ـ تتعــداي لتػــم أدَ ـا انتطــلمؽت لؿــد مٝشمتــى لٍ١ــْ وت
بـــا

انتٌقـــٌ ًالت طـــرً ،لَؿـــبض مـــدخٝٵ كسقتـ ـاٵ ًقـــٌٕاٵ مبازكـ ـاٵ

تنبعح منى مؿابَض للتأًٍ ًالدزاضْ ًا٢ضتنبا .
ًٍق ـ بَ ـان منــاف هــرا العل ـ دٌاب ـاٵ ًتعلــَٝٵ لقٌلنــا بأن ـى ًدــى م ـ
ًدــٌي إعذــاش القــسآن هتــا قتلــُ علَنــا التشقَــ وت إسؿــاٖوا ًالتتبــ
٠ثازها ًمنوا :
ا : ًٞمعسفْ اذتكمْ ًالعلْ لتػسٍ اذتك .
الجــانُ  :ختؿــَـ اذتكــ عنــد مــ ٍقــٌ بــادتمٌد علــٓ ضــب
النــصً أً أنوــا عــٌن علــٓ فو ـ مٌقــٌعى إن ًدــد  ًٜ ،دلَ ـ علــٓ
التخؿــَـ ،إذ أن ادتمــٌد علــٓ ضــب

النــصً  ٜغتلــٌ مــ تقؿــر

عـ ـ إدزا علـــٌ القـــسآن ً ،فَـــى ختلـ ـ

عـ ـ معسفـــْ عظـــَ منافعـــى

ًختؿَـ م غر شتؿـ.
الجالـ ـح  :الٌقـــٌ
معسفـــْ ضـــب

علـــٓ انتعنـــٓ ًةـــسد الـ ـرتدد ًا٢غـــكا إذ أن

النـــصً ضـــبَ ًمـــدخ إؾت علـ ـ الت طـــرً ،خـــٌض

غمــسات التأًٍ ـ نتــا تط ـامل علَــى ب ـأن معسفــْ الطــب

تطــاه وت العل ـ

بانتطب. ٤
السابـــ  :إن ضــــب

النـــصً قٱعــــُ الـــدخٌ وت انت وــــٌ العــــا

لٍ١ــًْ ،عــد إعتبــازي علــْ تامــْ لنــصً اٍ٠ــْ ٍ ٜعــي سٍــدي عــ
ارتؿٌؾــَْ أً ا٢عــساض عنــى ًعــد أخــري دــصٕ م ـ ت طــرها ،فوــٌ
هتــا مل ٍق ـ بــى أســد م ـ العلمــإ ،ب ـ أن الت ق ـى وت الطــب

ٍطــاعد وت

معسفْ ضَا اٍ٠ات ًأضساز تستَبوا.
ارتــامظ ٍ :طـــاه علــ أضـــبا

النـــصً وت زفـ ـ الــٌه ً ،منـ ـ
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لتـ ـ اٍ٠ـــْ علـــٓ غـــر ستاملـــوا ًانتقاؾـــد ًالغاٍـــات منوـــا ،كمـــا وت
قٌلــى تع ـاؾتط لٲ ـَ٦ظ ٤ع٤لٲــٓ ال ـر ٤ ٍ٪آم٤ن٥ــٌا ً٤ع٤م٪لٳــٌا الؿ ٬ـاذتٲات ٪د٥ن٤ــا  ٨فَ٪م٤ــا
ةٲع٪م٥ــٌا إٸذ٤ا م٤ــا ات٬قٲ ـٌ٦ا ً٤آم٤ن٥ــٌا ً٤ع٤م٪لٳــٌا الؿ ٬ـاذتٲات ٪ث ٥ـ  ٬ات٬قٲ ـٌ٦ا ً٤آم٤ن٥ــٌا ث ٥ـ ٬
ات٬قٲٌ٦ا ً٤أٲس٦ط٤نٌ٥ا ص(.)1

ًظــاهس قٌلــى تع ـاؾتط فٲأٲٍ٦ن٤ ٤مــا ت٤ٌ٥لٻــٌا فٲ ـج٤ً ٬ ٤د ٦ـى ٥اللٺ ـى ٪ص( )2ا٢ةــٝ

ًتطــــاًِ ادتوــــات وت كتَــــ الؿــــ ات ًؾــــٝسَتوا ل٣ضــــتقبا ،
ًعــد سؿــس ا٢ضــتقبا بالبَ ـ

اذت ـسا ً ،هــٌ خــٝ

قــسًزّ ال ـدٍ

ًمـــــا علَـــــى ا٢كتـــــا وت مٌقـــــٌ القبلـــــْ ،باٜقـــــافْ إؾت ا٢زادّ
التكٌٍنَـــْ ًالتػـــسٍعَْ وت تغـــَر القبلـــْ مــ أن أهــ السٍــ

ًالػــ

ٍجرًن الػبوات .
فذــإ حتٌٍ ـ القبلــْ م ـ بَ ـ

انتقــدع إؾت انتطــذد اذت ـسا سكم ـاٵ

الَــاٵً ،إنعٱافــاٵ وت ؾــَ العبــادّ ٍتؿــ
أعــ مــ أضــبا

بالــدًا ًالجبــات ًمــا هــٌ

النــصً ً ،إذا زدعنــا إؾت ضــب

النــصً فانــى ٍــد

علـــٓ تقََـــد انتٌقـــٌ بنافلـــْ الطـــ سً ،ا٢دتوـــاد فَوـــاً ،وت ســـا
العذص ع معسفْ دوْ القبلًْ ،لك انتٌقٌ ًاذتك أع .
الطــادع  :تعظــَ غــعاٖس اهلل ًدفــ ارتــٝ

وت إتَانوــا ًإمتجــا

اذتكــ الػــسعُ ،ف ــُ قٌلــى تعــاؾتط إن الؿ٬ــ ٲا ً٤انتٲــسّ٤ً٦ٲ م٪ــ  ٦غ٤ــع٤اٖ٪سٸ
اللٺـى ٪فٲم٤ـ  ٦س٤ـر ٬الب٦َ٤ـ  ٤أٲً ٦اع٦ت٤م٤ـس ٤فٲـٝٲ د٥ن٤ــا  ٤ع٤لٲَ٦ـى ٪أن ٍ٤ٱٺـٌ ٤ ٬ب٪وٸم٤ــا ً٤م٤ـ ٦

ت٤ٱٲ ـٌ ٤ ٬خ ٦َ٤ـس٧ا فٲ ـأن اللٺ ـى ٤غ٤ــاك٪س ٨ع٤ل٪ــَ ٨ص(ً ،)3زد وت ع ـ ا٢مــا الؿــاد

أن انتطــلمؽت كــانٌا ٍظنـــٌن أن الطـــعُ بــؽت الؿــ ا ًانتــسًّ غـــُٕ
ؾــــنعى انتػــــسكٌن فــ ـأنص اهلل هــــري اٍ٠ــــْ)ً،قسٍــ ـ

( )1ضٌزّ انتاٖدّ .93
( )2ضٌزّ البقسّ .115
( )3ضٌزّ انتاٖدّ .93

منــــى وت الــ ـدز
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انتنجـــٌز(ً ،)1قـــد ذهـ ـ

بعكـــو كعـــسًّ بـ ـ الـ ـصبر إؾت عـــد فـــسض

الطــعُ ـتطــكاٵ بظــاهس الل ــ

(  ٜدنــا ) ًأن بع ـ

الؿــشابْ تــأمثٌا

مــ الطــعُ بَنومــا ٞنــى مــ عمــ ادتاهلَــْ ،فذــإت اٍ٠ــْ لتجبَــ
هري الػعرّ ًاذتك إؾت ٌٍ القَامْ.
الطـــاب  :منـ ـ ال وـ ـ ارتـ ـاة٘ لٍ١ـــْ الكسقتـــًْ ،ةـــسد التشسٍـ ـ
ًالت ــسٍ ًا٢دتوــاد خــٝ

الــنـً ،أضــبا

النــصً  ،فمــجٝٵ ــد

وت ضـــٌزّ الكـــافسًن اذتادـــْ إؾت إضتشكـــاز أضـــبا

النـــصً نتعسفـــْ

الت طــر ً ،عــد إقــساز ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل للمػــسكؽت
علٓ دٍنو ًعبادتو لًٟثان.
الجــام  :التطــلَ ب ـأن ضــب

النــصً  ٜعتؿــس مٌقــٌ اٍ٠ــْ بــى،

فعنـــد معسفتـــى ًعسقـــى علـــٓ اٍ٠ـــْ الكسقتـــْ ـــدها أعـ ـ منـــى ماهَـــْ
ًمٌقٌعاٵ ًستمٌٜٵ ًشمان ٵا ًمكان ٵا.
التاضــ  :إنــى فـــسد مــ علـــٌ القـــسآن ًمبشـــح علمـــُ ًتـــأزغتُ
ًعقاٖــدِ مطــتق ٍعكــظ ؾــٌزّ ًأســٌا انتطــلمؽت ًالبَٗــْ احملَٱــْ
بوــ آنــرا ً ،هــٌ دلَــ علــٓ عظــَ دوــاده ًؾــره وت ذات اهلل
ًإقتـــانو بـــالٌسُ ًتؿـــدٍقو بنبـــٌّ ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضل .
العاغــس  :إنــى بــا

زلتــْ ًضــبَ إؾت التــآل

ًعــد ا٢خــتٝ

وت الت طرً ،ما ٍتعل بى م التػسٍ ً ،ةسد لل سقْ ًالػقا .
اذتــادِ عػــس  :هــٌ ســادص ًًاقَــْ مــ ضــٌٕ الت طــر أً تٌدَــى
ا ٍْ٠الكسقتْ وت غر الرِ أنصل

فَى.

الجــانُ عػــس  :فَــى دزًع تــد علــٓ إعذــاش القــسآن ضــٌإ تلــ
الــ ـدزًع ارتاؾــــْ بكــ ـ ضــــب
( )1الدز انتنجٌز . 319/1

ٍ٠ــــْ معَنــــْ أً انتــــٌاع ًالعــــر
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انتطــتنبٱْ ًانتطــتقسأّ مــ هــرا العلــ علــٓ ضتــٌ العــا المــٌعُ (،)1
باٜقافْ إؾت العا ا٢ضتغساقُ.

املؼىة اٌ وجزئيتهًا يٍ اندقرآٌ
اذتمــــد هلل الـــرِ دعـــ اذتمــــد م تاســـاٵ لــــركسيً ،خــــت آخــــس

الكتـــ

الطـــماًٍْ بـــركس ًتعظـــَ مقـــا ا٢لٌهَـــْ  ،إذ قـــا تعـــاؾت

طٍَيِو ولِ ىنَّووواضِ * ىو وهِ ىنَّووواضِص( )2لَـــد علـــٓ قوـــسي لٌضٌضـــْ الػـــَٱان،
ًٍــدعٌنا ل٣لتذــإ الَـى ًاللــٌذ ؿتقــا السبٌبَــْ ًٍٱــسد عـ قلٌبنــا سـ
غـــريً ،نتنـــ ـتـــسٍ الـــن ظ اذتٌَانَـــْ علـــٓ خـــٝ

تٌدـــى الـــن ظ

الناةقــْ انتٱمٗنــْ الؿــاعدّ وت ضــل انتبــاد ٙالعالَــْ  ،إن ـى إثبــات تقََــد
إضـــتٱاعْ العبــــد ًعذـــصي عــ مٌادوـــْ الػـــسًزً ،سادتـــى للسدـــٌ
إؾت ارت ـال بــدٍ ك ـ ســًُ ،م ــَ

كم ـا ك ـ مٌدــٌد ف ـال ظلمــْ

العــد بنــٌز الٌدــٌد ،ق ـا تعــاؾت طََاأَعهَووا ىنَّوواضُ أَّْ ورٌُْ ىفُقَ وسَ ءُ إىل ىيَّ وهِ وَ ىيَّ وهُ
هُىَ ىغَنٍِع حلََُِدُص

( )3

ت كـ ـ اهلل ًأمـــس نبَـــى ًمـ ـ خٝلـ ـى اٞمـــْ ًالنـــاع إذ أن الـ ـنيب
ًاضــٱْ مبازكــْ لتبلَ ـ اٞمــًْ ،القــسآن مل ٍنــص لــَخـ ال ـنيب ؾــلٓ
اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل إفتـــا هـــٌ ماٖـــدّ مبازكـــْ للمطـــلمؽت كتَعـــاٵ
ٍأخـــرًن منـــى اٞسكـــا ٍ ،عملـــٌن بـــى ًٍلـــٌذًن بآٍاتـــى ًأسكامـــى،
فــالقسآن هــٌ الكــ ٝانتنــص مــ عنــد اهلل عــص ًدــ ًٍتعــٌذًن مــ
الػـــسًز الـــيت دـــإت بـــالعسض ًا٢بـــت ٕٝوت اذتَـــاّ الـــدنَا ضـــٌإ
كانـــ

ادتطــــمانَْ منوــــا أً الن طــــًَْ ،إن كانـــ

( )1العا المٌعُ :هٌ تست

الـــن ظ ا٢نطـــانَْ

سك علٓ ادتمَ علٓ ضتـٌ اٜغـرتا  ٜاٜضـتق ٝكمـا وت

اٜقتان باٞنبَإ أً إكسا ك عامل عند اٞمس بى مَح لٌ أخ وت فسد ًاسد ٞعتر عاؾَاٵ.
( )2ضٌزّ الناع (.)3-2
( )3ضٌزّ فاةس . 15
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شتلٌقــْ وت دٌهسهــا علــٓ النقــإ ًالؿــ إ ،قابلــْ ٢كتطــا

العلــٌ

ًأنـ ـٌاز انتعسفـــْ ًخالَـــْ مـ ـ الكـــدًزاتً ،لكنوـــا موـــددّ بالػـــسًز
ًانتٌدــٌدات الظلمانَ ـْ ذتكمــْ م ـ اهلل تع ـاؾت وت ارتل ـ ًن ــاذ مػــَٗتى
ًقكـــاٖى ا ًٞوت الٝســـ مـــ انتٌدـــٌدات ًانتمكنــــات ط لَ٤و٦ل٪ـــ ٲ
م٤ـ ـ  ٦ه٤لٲـ ـ ٲ ع٤ـ ـ  ٦بَٰ٤ن٤ـ ـْ٤ٍ٤ً ٫ش٤َ٦ـــا م٤ـ ـ  ٦س٤ـ ـُ ٬ع٤ـ ـ  ٦بَٰ٤ن٤ـ ـًْ٤ ٫أن اللٺـ ـى ٤لٲط٤ـ ـم٨ َ٪

ع٤ل٨ َ٪ص(.)1

وت العلــٌ العقلَــْ أنــى مــا مــ مٌدــٌد مــ انتمكنــات اٜ

ًثبــ

ًلـــى كمـ ـا ًنقــــٍ ،كٌنـ ـان عنـــدي وت عـــسض ًاســـد أً وت مساتـ ـ
مت اًتــْ ًلك ـ ٍ ٜنعــد أســدهما ًٍ ٜقــٌ علــٓ ًاســد منومــا فق ـ ،
فـــرتاي ٍطـــتأنظ ؿتـــا نـــا مـــ ؾـــ ات اذتطـــ ًالكمـــا ًٍ ،ػـــتا
ًٍطــعٓ إؾت مــا ٍسٍــد ًمــا فاتــى ًذلـ

مـ لــٌاش العقـ ً ،ا٢نطـان لــى

خاؾَْ وت تٱٌزي ًتبدلى وت اٞسٌا انتتباٍنْ.
ًلقــد دعــ اهلل عنــد ا٢نطــان ملكــْ ًســ
مساتـ ـ

إغــتَا لٟعلــٓ مــ

الكمـ ـاٜت الـ ـيت  ٜتنتوـــُ ،فكلمـــا ًؾـ ـ إؾت دزدـــْ ضـــعٓ

إؾت مــا هــٌ أعلــٓ مــسف ًغــٌ  ،اٞمــس ال ـرِ  ٜغتلــٌ م ـ مؿــاسبْ
اٞمل ًالػــقإ ًالصدــس لــىً ،تل ـ

انتٝشمــْ ظــاهسّ وت ع ـامل ا٢مك ـان

ٞن مـــ خؿاٖؿـــى الـــنقـ ًالقؿـــٌز لَكـــٌن اللذـــٌٕ إؾت ًادـــ
الٌدـــٌد ستمَـــاٵً ،اذتادـــْ إؾت اهلل تعـــاؾت مطـــتدقتْ ًمتؿـــلًْ ،هـــٌ
خال ك غُٕ مكمْ ًإتقان.
ًقـــد ٍتعـــرز علـــٓ ا٢نطـ ـان ةسٍـ ـ ا٢هتـــدإ إؾت انتنـــاش السفَعـــْ
فتك ـــ اهلل ضـــبشانى بوداٍتـــى بـــالقسآن الـــرِ دعلـــى ط ت٪ب٤َ٦انـــا ل٪كٳـــ ٰ

غ٫ٕ٦ُ٤ص(.)2

ًقتكـــ ا٢ضـــتد ٜعلـــٓ كـــٌن انتعـــٌذتؽت مـــ القـــسآن بالقـــدزّ
( )1ضٌزّ اٞن ا .42
( )2ضٌزّ النش .89
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الراتَــًْ ،العناٍــْ ا٢لَــْ بــالقسآن ًتعاهــدي ضــبشانى لــى كتابــاٵ ًآٍــات

بقٌلــى تعـاؾتطم٤ــا فٲس٬ةٴن٤ــا ف٪ــُ الك٪ت٤ــا  ٪م٪ـ  ٦غ٤ـُ٫ٕ٦ص(ً ،)1قٌلــى تعـاؾتطأنـا

ن٤ش ٥ ٦ن٤ص٬لٴن٤ا الرٰكٴسً٤ ٤أنا لٲى ٥ذتافظٌنص(. )2

فـادتم بــؽت اٍ٠ــتؽت أعــٝي ٍ َــد أن كـ مــا بــؽت الـدفتؽت هــٌ قــسآن
ًعلَى إكتا انتطلمؽت.
ًأخــسز ابــ الطــنٓ وت عمــ الَــٌ ًاللَلــْ مــ ةسٍــ علــٓ بــ
اذتطــؽت عــ أبَــى عــ أمــى فاةمــْ: :أن زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل نتــا دنــا ًٜدهــا أمــس أ ضــلمْ ًشٍنــ

بنــ

دشــؼ أن

ٍاتَـــا فاةمـــْ فَقـــسٕا عنـــدها آٍـــْ الكسضـــُ ً ،أن زبكــ اهلل إؾت آخـــس

اًٍ ٍْ٠عٌذاها بانتعٌذتؽت"(.)3

ًمٌقــٌ دصَٖــْ انتعــٌذتؽت مــ القــسآن أً عــدموا مــ انتٌاقــَ
ال ـيت مل ٍق ـ

العلمــإ كــجراٵ عنــدها ٢نقٱــا ارت ـٝ

بٌدٌدهمــا بــؽت

الــدفتؽت ًهــٌ فــس إعذــاش القــسآن بــأن ترتغــض قدضــَتى علــٓ دصٖــى
فَعـــس

ادتـ ـصٕ بالكـ ـ ً ،إكتطـــا

انتنعـــْ ًاذتؿـ ـانْ ًثبـــٌت ؾـــبغْ

القسآنَــْ بــىً ،ؾــعٌبْ العجــٌز علــٓ دلَ ـ ٍ َــد ارت ـ ، ٝال ـرِ ٍتعل ـ
سؿـــساٵ بنطـــبْ القـــٌ بأنومـــا لَطـــتا مـــ القـــسآن إؾت عبـــد اهلل بـــ
مطعٌد م إكتا الؿشابْ ًأه البَ

علٓ خٝفى.

ًتنـــاقؼ هـــري انتطـــالْ كـــرٔ ًؾـــغسٔ ،أمـــا الكـــرٔ فإكتـــا
انتطــلمؽت علــٓ أن انتعــٌذتؽت دــصٕ مــ القــسآنً ،عــ ةــسٍقؽت عــا
ًخـــاف ،أمـــا العـــا فـــإن مـــا بـــؽت الـــدفتؽت قـــسآنً ،أمـــا ارتـــاف
فالتطامل بؽت انتطلمؽت عامْ علٓ أنوما دصٕ م القسآن .
ًالؿـــغسٔ هـــُ إثبـــات هـــري النطـــبْ إؾت ابـــ مطـــعٌدً ،علـــٓ
( )1ضٌزّ اٞنعا .38
( )2ضٌزّ اذتذس .9
( )3الدز انتنجٌز .325/1
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فــسض نطــبتوا مــا انتقؿــٌد بقٌلــى أنومــا لَطــتا م ـ القــسآن فقــد نق ـ
ًاثبات اذتمد .

عنى أنى أنكس إثباتوما وت انتؿش

الطــنْ عنــدي بعــد

ًوت زًاٍــْ أنــى ن ــُ اذتمــد اٍكــاٵ ٞنــى كانــ

ثبـــٌت غـــُٕ إ ٜمـــا أمـــس الــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل بإثباتـــى
ًكتبــىً ،لكــ أمــس الــنيب ًإثباتــى للكتــا

أعــ مــ أن ٍٱلــ علَــى

عبـــد اهلل بـ ـ مطـــعٌد إذ أنـ ـى مل ٍـــٝش الـ ـنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــل وت ك ـ آن ـات اللَ ـ النوــازً ،تل ـ
الؿـــشابًْ ،لكـ ـ مل ٍنعـ ـ
لَط

سقَقــْ منبطــٱْ علــٓ أغل ـ

أســـد مـــنو بعـ ـ

ضـــٌز القـــسآن بأنوـــا

منى.
ًوت ؾــشَض إبــ سبــان عــ شز ،٩قلنــا ٞبــُ ٩بــ كعــ

مطــعٌد ٍ ٜكتــ

:أن ابــ

وت مؿــش ى انتعــٌذتؽت فقــا  :قــا لــُ زضــٌ اهلل

ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل قـ ـا لـــُ درَٖـ ـ ط قٳـ ـ  ٦أٲع٥ـــٌذ ٥ب٪ـ ـسٰ ٤
ال ٲلٲـ ـ ٸص فقلتوـــاً ،قـ ـا لـــُ ط قٳـ ـ  ٦أٲع٥ـــٌذ ٥ب٪ـ ـس ٰ ٤الن٬ـــاعٸ ص فقلتوـــا،

فــنش نقــٌ مــا ق ـا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ) ( ،)1أِ
أن درَٖ نـص بومـا كقـسآنً ،لـرا ٍـسد علـٓ قـٌ ابـ

مطـعٌد علـٓ

فــسض ؾــدًزي منــى ًوت عــسض ًاســد معــى قــٌ مغــاٍس م ـ ؾــشابُ
آخــس معــسً

بقسإتــى ًٍــد ارتــر بالدٜلــْ اٜل تصامَــْ علــٓ سؿــس

قـــٌ ابـــ مطـــعٌد بـــانت عٌذتؽت ًعـــد دصٍٗتومـــا مـــ القـــسآنًٜ ،
ٍػم ضٌزّ ال احتْ اليت تقسأ وت ك فسٍكْ ؾ.ّٝ
ًق ـا ال ـساشِ " :نق ـ ع ـ اب ـ مطــعٌد ســر
ال احتــْ عــ القــسآن ًظتــ

زد ع هري انتراه "(.)2

علَنــا إسطــان الظــ بــىً ،أن نقــٌ :أنــى

( )1الرهان وت علٌ القسآن. 128/2
( )2م اتض الغَ

.213/1

انتعــٌذتؽت ًســر
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ًظـــاهس الكـــ ٝأن ســـرفوما شتـــال
مـــ القـــسآن إؾت دانـــ

ل٣كتـــا علـــٓ دصَٖتومـــا

إعتبـــاز مٌقـــٌعَْ ًدـــٌد الطـــٌزتؽت بـــؽت

ال ـ دفتؽتً ،ك ـ مــا هــٌ بَنومــا م ـ القــسآنً ،علَــى تط ـامل انتطــلمٌن وت
أدَال انتتعاقبْ.
ًلع ـ إب ـ مطــعٌد أزاد غــر ال ـرِ نطــبٌي لــى م ـ ن ــُ دصَٖتومــا
مـــ القـــسآن ،فقـــد كـــان متطـــاستاٵ وت تعلـــَ القـــسآن عنـــد الكـــسًزّ
ًالتعلــَ م ـ غــر أن ٍ ــس بأؾ ـ القــسآن ،فقــد زًِ أن ـى ك ـان ٍعل ـ
زد ـٝٵ الق ـسآن فق ـا " :أن غــذسّ الصق ـٌ ةعــا اٞثــَ ً ،ك ـان السد ـ
أعذمَـاٵ فكـان ٍقــٌ ةعــا الَتــَ  ،فقـا  :ق ـ ةعــا ال ــادس ،ثـ ق ـا
عبــد اهلل:أنــى لــَظ ارتٱــأ وت القــسآن أن ٍقــسأ مكــان العلــَ اذتكــَ ،
ب أن ٍك آٍْ السلتْ مكان آٍْ العرا ".
ًقـــد إســـتر القاٖـ ـ جبـــٌاش قـــسإّ ال احتـــْ مرتكتـــْ بوـــرا ارتـ ـر،
ًلكنـــى ٍ ٜؿـــلض ل٣ضـــتد ، ٜفوـــرا انتٌقـــٌ مغـــاٍس ًشتتلـ ـ
مٌقـــٌ انتعـــٌذتؽت ،فكأنـــى ظتتوـــد جبـــٌاش ا٢تَـــان بـــانتساد

عـ ـ
لل ـــ

القسآن ـُ م ـ أد ـ التعلــَ ًٜ ،بــد أن ـى ٍقَــدي بارتٱــأ ًالطــوٌ ًالعذــص
عـــ الل ـــ القسآنـــُ كمـــا أغـــاز الَـــى وت كٝمـــى ( لـــَظ ارتٱـــأ وت
القسآن)ً ،دع م ارتٱأ ًق آٍْ زلتْ مكان آٍْ عرا .
ًوت احمللـــٓ قـــا إبـــ ســـص  :هـــرا كـــر

علـــٓ إبـــ مطـــعٌد

ًمٌقــٌ ً ،إفتــا ؾــض عنــى قــسإّ عاؾــ عــ شز ٩بــ سبــَؼ عنــى،
ًفَى انتعٌذتان ًال احتْ(.)1

هتــا ٍــد علــٓ ًزًد زًاٍــتؽت عــ إبــ مطــعٌد بــرات الٱسٍــ ،
بٱسٍــــ شز ٩بــــ سبـــــَؼً ،مقتكـــــٓ القاعـــــدّ سَنٗـــــر التعـــــازض
ًالتطــــاق ًالسدــــٌ إؾت اٞؾــ ـ ًالتطــ ـامل علــــٓ دصَٖتومــــا مــ ـ
( )1الرهان وت علٌ القسآن. 128/2
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القسآن ًاٞخر بأقٌا الؿشابْ ا٠خسٍ بالقٱ جبصَٖتوما.
أمــا الــساشِ كمــا عــ الطــٌَةُ وت ا٢تقــان فنطــبى إؾت النقــ مــ
الكت ـ

بع ـ

القدقتــْ ًفَوــا أن إب ـ مطــعٌد ك ـان ٍنكــس كــٌن ضــٌزّ

ال احتــْ ًانتعــٌذتؽت مــ القــسآن ً ،لكــ مــ سؿــٌ النقــ انتتــٌاتس
وت عؿـــس الؿـــشابْ فـــ ٝظتـــٌش إنكـــازي خؿٌؾـــاٵ وت آٍـــات ًضـــٌ٩ز
القسآن.
ًأخــسز ألتــد ًالبــصاز عــ ابــ عبــاع ًابــ مطــعٌد أنــى كــان
انتعــٌ٩ذتؽت مــ انتؿــش

ًٍقــٌ  ٜ :ختلٱــٌا القــسآن ؿتــا لــَظ

عتــ

منــى  ،إنومــا لَطــتا مــ كتــا

اهلل  ،إفتــا أمــس الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى

ًآلــى ًضــل أن ٍتع ـٌ٩ذ بومــا ً ،كــان اب ـ مطــعٌد ٍ ٜقــسأ بومــا  .ق ـا
البــصاز  :مل ٍتــاب ابــ مطــعٌد أســد مــ الؿــشابًْ ،قــد ؾــض عــ
ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أنــى قــسأ بومــا وت الؿــً ّٝأثبتتــا وت
انتؿش

(.)1

ًكــان ابــ مطــعٌد ٍ ٜكتــ

فاحتــْ الكتــا

ًٍقــٌ  :لــٌ كتبتوــا

لكتبتوــــا وت أً كــــ غــــُٕ ًٜ ،مٝشمــــْ بكتابتــــى لــــا ًا٢قــــساز
جبصَٖتوا م القسآن.
ًذكــس أنــى وت مؿــش
نطــــتعَن

ابــُ ٩بــ كعــ

ًنطــــتغ س ًنــــجي علَــ ـ

شٍــادّ ًهــُ  :اللــو إنــا

ارتـــر  ًٜ ،نك ــــس ً ،طتلــ ـ

ًنــرت مــ ٍ ذــس قــا لتــاد  :هــري ا٠ن ضــٌزّ ً ،أسطــبى قــا :
اللــو إٍــا نعبــد ً ،لــ
طتػٓ عراب

نؿــلُ ًنطــذد ً ،الَــ

ً ،نسدٌ زلتت

 ،إن عراب

نطــعٓ ًضت ــد ،

بالك از ملش "(.)2

ًاذتـــ أنـــى  ٜإفــــسا ً ٜت ــــسٍ  ٜ ،بـــالنقـ انتنطــــٌ
( )1الدز انتنجٌز. 394/10
( )2الدز انتنجٌز . 403/10

ٜبـــ
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مطـــعٌد ًٜ ،الصٍـــادّ انتنطـــٌبْ ٞبـــُ بــ كعــ  ،لقـــد كتــ
انتؿــش

عجمــان

ؿتــسأٔ مــ الؿــشابْ ًدــإ ا٢مــا علــُ ًمل ٍنــ

وت

خٝفتــى دصَٖــْ انتعــٌذتؽت مــ القــسآن ً ،نتــاذا ٍ ٜن ــُ مــا نطــ

إؾت

إب مطعٌد.
إن كتابـــْ انتعـــٌذتؽتً ،إمكـــإ الؿـــشابْ دتصَٖـــْ انتعـــٌذتؽت مـــ
القــسآن ٍــد بالدٜل ـْ اٜلتصامَــْ ًوت م وٌمــى علــٓ ن ــُ دعــٌٔ عــد
دصَٖتومـــا مـــ القـــسآنً ،هـــٌ إعـــساض ً اهـــ لـــا علـــٓ فـــسض
ًدٌدهــا ًهــٌ اٞزدــض بــدلَ قلــْ اٞغــخاف الــرٍ نطــبٌا القــٌ
ٜب ـ مطــعٌد ،فلــٌ ك ـان لــري ال ـدعٌٔ أثــس ًإعتبــاز لٌدــدت إلت ات ـاٵ
لــا ًلــٌ بإ ــاي ن َــىً ،لــرشت علــٓ ضتــٌ الطــٛا ًا٢ضــت وا انتتكــسز
م ـ اٖٞمــْ ًنق ـ دــٌابو فَوــا ً ،ؾــشْ قــسإّ انتعــٌذتؽت وت الؿــّٝ
تقسٍس ًإمكإ دتصَٖتوما م القسآن.
إن مجــ هــرا القــٌ ٌٍدــ

علــٓ العلمــإ بــر ادتوــٌد العلمَــْ

٢ثبـــات قسآنَتومـــا ًمـــا فَومـــا مـ ـ أضـــساز الَـــْ ،إذ أن انتٌقـــٌ ٜ
ٍتعل ـ فق ـ بالطــٌزتؽت  ،ب ـ قتن ـ الكــً ٝالػ ـ

وت قسآنَــْ أِ دــصٕ

منى.
ًقــد ًزد عــ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ت طــر لــبع
آٍــات الطــٌزتؽت ذكــس منوــا الطــٌَةُ وت ادتــصٕ السابــ مــ ا٢تقــان
أزبعـــْ أسادٍـــح ،با٢قـــافْ إؾت اٞخبـــاز ارتاؾـــْ بانتقـــا منوـــا (مـــا
أخــسز عــ أبــُ ضــعَد ارتــدزِ  :كــان زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل ٍتعــٌذ مــ ادتــان ًعــؽت ا٢نطــان ستــٓ نصلــ

فأخرهما ًتس ما ضٌاها) (.)1

انتعٌذتــان

ًعــ ابــ مطــعٌد " :أن الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل كــان
( )1ضن الرتمرِ . 121/8
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ٍكـــسي السقـــُ إ ٜبـــانتعٌذتؽت")(ً ،)1هـــٌ الٱـــ
السبانُ قب أن تؿ النٌبْ إؾت الٱ

السًســـانُ ًالػـــ إ

ادتطمانُ.

ًلقــد ًزد عــ ابــ مطــعٌد مــا ٍــد علــٓ أنــى كــان ٍسدــ إؾت
وت علـــٌ القـــسآنً ،قـــد ًزد عــ أبـــُ عبـــد

الؿـــشابْ ًأهــ البَــ

الــسلت أن عبــد اهلل ابــ مطــعٌد قــا ( :لــٌ كنــ
أعلـــ بكتــــا

اهلل مــــي ٞتَتــــى ،فقلـــ

أعلــ أن أســداٵ

لــــى  :فعلـــُ ،٨قـــا  :أً مل

آتى)(.)2
( ًع ـ عقبــْ ب ـ عــامس قــا قــا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
ًضــل أمل تــس آٍــات أنصلــ
ال ل ًق أعٌذ بس

علــُ مل ٍــس م جلــو قــ قــ أعــٌذ بــس

الناع)(.)3

ً( عـ أبـُ ٩بـ كعـ

عنــد الـنيب ؾــلٓ اهلل علَـى ًآلــى

قــا  :كنـ

ًضــل فذــإ اعسابــُ فقــا ٍ :ــا نــيب اهلل إن لــُ أخ ـاٵ ًبــى ًد ـ قــا :
ًما ًدعى
قــا  :بــى نتــ قــا  :فــاٖتي بــى  .فٌقــعى بــؽت ٍدٍــى فعــٌ٩ذي الــنيب
ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ب احتــْ الكتــا

ً ،أزبــ آٍــات مــ أً٩

ضــــٌزّ البقــــسّ ً ،هــــاتؽت اٍ٠ــــتؽت { ًإلكـــ إلــــى ًاســــد }(ً )4آٍــــْ
الكسضـــُ ً ،ثـــٝخ آٍـــات مـــ آخـــس ضـــٌزّ البقـــسّ ً ،آٍـــْ مـــ آ

عمسان { غود اهلل أنى  ٜإلى إ ٜهٌ }
ًآٍــْ مــ اٞعــسا

()5

{ إن زبكــ اهلل }(ً )6آخــس ضــٌزّ انتــٛمنؽت {

( )1ت طر القسةيب .274/10
( )2زتم البَان . 45/6
( )3اب دصٔ/التطوَ لعلٌ التنصٍ . 27/1
( )4ضٌزّ البقسّ . 163
( )5ضٌزّ آ عمسان . 18
( )6ضٌزّ اٞعسا
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فتعــاؾت اهلل انتل ـ
زبنــا }

()2

اذتــ }(ً )1آٍــْ مــ ضــٌزّ ادت ـ { ًأنــى تعــاؾت دــد٭

ًعػــس آٍــات مــ أ  ً٩الؿــافات ً ،ثــٝخ آٍــات مــ آخــس

ضــٌزّ اذتػــس  { ً ،ق ـ هــٌ اهلل أســد } ً ( انتع ـٌ٩ذتؽت ) فقــا السد ـ
كأنى مل ٍػ

ق ) (.)3

حبث أصىيل

أختل ـ

وت اٞخــر بقــٌ الؿــشابُ ه ـ ٍسد ـ الَــىً ،أن ت طــري

ؿتنصلــْ انتسفــٌ إؾت ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل كمــا ق ـا اذت ـاك
وت ت طـــري ،اً أنـ ـى لـــَظ مذـــْ ،ا ٜأن ٍـــد دلَـ ـ اً قسٍنـــْ معتـــرّ
علـــٓ أن اذتـــدٍح مسفـــٌ ً ،أٍـــاٵ كـــان الكـــ ٝفإفتـــا ٍتعلـــ ذلـــ
بالت طر ًلَظ وت قسآنَْ اً ٍْ٠الطٌزّ ،فوٌ مٌقٌ مطتق .
ًٍػـــرت وت اذتــدٍح انتسفـــٌ أقطـــا اذتـ ـدٍح اٞزبعـــْ الؿـــشَض
ًاذتطــ ًانتٌثـ ـ ًالكـــعَ ً ،هـــٌ أِ اذتــدٍح انتسفـــٌ أدنـــٓ مـ ـ
انتطـــند الـ ـرِ إتؿـ ـ ضـــندي إؾت الـ ـنيب مـ ـ غـــر إنقٱـــا ً ،للمسفـــٌ
إةٝقان :
ا : ًٞمـــا ضـــق مـ ـ ًضـ ـ ضـــندي ًآخـــسي ًاســـد أً أكجـــس مـ ـ
ظوـــٌز السفـ ـ أً التؿـــسٍض بـــى كمـــا وت زًاٍـــْ اذتطـ ـ البؿـــسِ عـ ـ
ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل الكلــَيً ،قتك ـ إعتبــاز هــرا
النٌ م انتسفٌ م مؿادٍ انتسض بانتعنٓ اٞع .
الجــانُ :مــا ٍقؿــد منــى ا٢قــافْ إؾت الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
ًضــل

م ـ قــٌ اً فع ـ اً تقسٍــس ضــٌإ ك ـان وت ةسٍقــى قٱ ـ ًعــد

ذكــس لــبع

الــسًاّ اً إزضــا بسًاٍــْ بعــ

( )1ضٌزّ انتٛمنٌن . 116
( )2ضٌزّ ادت . 3
( )3الدز انتنجٌز . 27/1

زدــا ضــندي عمــ مل
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ٍطـــم منـــى ،أً إبوـــا بعــ

زًاتـــى ًقـــد ٍكـــٌن ضـــندي متؿــٝٵ الَـــى

ًلكنى ٍطتعم غالباٵ وت انتعنٓ ا. ًٞ
ًقـــد إعتـــر الػـــاةيب ضـــنْ كتَــ الؿـــشابْ سذـــْ كاغــ ْ عــ
اتـــس

سكـ ـ الػـــسٍعًٍْ ،ـــركس قـــٌ الػـــافعُ وت الؿـــشابُ (كَـ ـ
اذتدٍح لقٌ سدثى ذتذَتى.
ًقــد غتــال

الؿــشابُ الؿــشابُ ا٠خــسٍ ًٜ ،عــي هــرا ابٱــا

قٌلمـــا ٢ستمـ ـا ا٢خـــتٝ

وت تأًٍـ ـ أً النطـــخ ًالتغـــَر وت النقـ ـ

ًالطـــند ًٜكتـــا انتطـــلمؽت علـــٓ عـــد عؿـــمْ الؿـــشابًُ ،عـــد
سذَــْ م وــٌ الٌؾــ  ًٜ ،تؿــ النٌبــْ ٜستمــا ارتٱــأ ًالطــوٌ
ًلكنـــى مل عتـــ ؿتـــا بلغـــى الـــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل مـــ
التنصٍ ـ ً ،قــد ٍكــٌن ال تبــاٍ وت قٌلمــا م ـ عمٌمــات اٍ٠ــْ ًالناضــخ
ًانتنطــٌ  ،فقــد ٍكــٌن أســدهما علــ بانتنطــٌ دًن الناضــخ ،أً أنــى
أزاد ذكــس انتنطــٌ علــٓ ضتــٌ التعــَؽت ًكــ فــسد مــ قٌلَومــا تــساخ
ًثسًّ علمَْ.
ًم ـ إعتبــاز قــٌ الؿــشابُ فقــد ٍ ٜكــٌن قٌلــى م ـ بــا
ًهـــٌ إؾت الــسأِ أقـــس

السًاٍــْ

ً ،علـــٓ القـــٌ جبعــ قـــٌ الؿـــشابْ علـــٓ

اٜةـــ ٝسذـــْ ًدلـــَٝٵ ،فـــإن قـــٌ ابـــ مطـــعٌد معـــازض بقـــٌ
الؿــشابْ كتــَعو اً اغلــبو  ،ؿتــا ٍــد علَــى ظــاهس القــسآن ًهــٌ أن
انتعٌذتؽت دصٕ هتا بؽت الدفتؽت فلَظ لقٌلى اٞهلَْ علٓ انتعازقْ.
إن ـى خــٝ

الطــرّ العملَــْ ًخ ـازز ع ـ انتؿــاس

انتتعازفــْ بــؽت

انتطــلمؽتًٍ ،عــد مطــتنكساٵ عنــد م ـ ٍقــسأ القــسآن ،فمــجٝٵ ًزد ع ـ أبــُ
بـــ ـ كعـــ ـ

أنـــ ـى مل ٍ ؿـــ ـ بـــــؽت الكـــــشٓ ًامل نػـــــس ٢حتـــــاد

مٌقــٌعوما ،مــ لــصً ال ؿــ بَنومــا بالتطــمًَْ ،إن كــان اٞقــٌٔ
ًانتػــوٌز دــٌاش ا٢تَــان بومــا معــاٵ وت القــسإّ مــ ا٢تَــان بالبطــملْ
بَنومــا ًقسإتومــا وت زكعــْ ًاســدّ أع ـ م ـ إحتادهمــاً ،انت ـداز علــٓ
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قاػم قرآَية

الجاب

بالتٌاتس عند عامْ انتطلمؽت.

إن ضــَا اٍ٠ــات القسآنَــْ مدزضــْ ًسذــْ تٛكــد أن القــسآن كــٝ
ارت ـال ًعتم ـ بٱٌن ـاٵ م ـ العل ـ ً ،أضــسازاٵ نٌزانَــْ تنبعــح م ـ ك ـ
ســــس

ًكلمــــًْ ،علــــٓ انت طــــسٍ ًالعلمــــإ إٍــــ ٕٝعناٍــــْ خاؾــــْ

للمعــٌذتؽت نتــا فَومــا مــ اٞضــساز ًانتنــاف ً ،مــا ٍرتت ـ

علَومــا مــ

اذتكمـــْ ًالسلتـــْ العامـــًْ ،همـــا ًقاٍـــْ ًســـسش ًتٱوـــر ًتكمَـ ـ ،
ًعلَنــــا أن نٛكــــد قسآنَتومــــا بإضــــتخساز مــــا فَومــــا مــــ الكنــــٌش
ًالرخاٖس ًإظواز ًدٌي ا٢عذاش فَوما.
نٱـــس قاعـــدّ قسآنَـــْ ددٍـــدّ ًهـــُ أن الطـــٌزّ ًاٍ٠ـــْ القسآنَـــْ
تجبــــ

بــــراتوا دصَٖتوــــا مــــ القــــسآن قبــــ أن تؿــــ النٌبــــْ إؾت

ا٢ضــتد ٜعلَوــا م ـ عامــْ القــسآن أً م ـ خازدوــاً ،هــري القاعــدّ
فس ا٢عذاش الراتُ للقسآن.
ا : ًٞتــأتُ الطــٌزتان ل٣ضــتعاذّ هتــا قــدز م ـ الػــسًز الٝشمــْ
أً العازقــْ وت عــامل ارتلــ ًالتقــدٍس ،ضــٌإ كانــ

اٞمــٌز انتتعلقــْ

بــــرات اٜنطــــان ًخؿٌؾــــَاتى كقــــٌاي انتدزكــــْ ًاحملسكــــْ ًالقــــٌّ
الٌهمَــْ ال ـيت تتؿ ـ

بإةاعــْ الػــَٱان وت إغٌاٖــى ًًضاًضــى ًمكــسي

ًكَــدي أً وت ستاًٜتــى وت دعــ ا٢نطــان تكــع
ًؿتـــا قتنَ٩ـــى بالكـــر
فَذ

ًارتـــدا ً ،مٱالـــ

همتــى وت الؿــاذتات

ا٢نطـــان متعـــددّ ًكـــجرّ

أن ٍطتعَر ٞد ك مٱلٌ .
الجــانُ  :تٱــسد قــسإّ انتعــٌذتؽت أثــس ضتٌضــْ الكٌاك ـ

ًإتؿ ـاٜتوا

الــيت تكــٌن أسَانــ ٵا ذات ًبــا ًآثــاز علــٓ ا٢نطــان ً ،تــأتُ أسَانــ ٵا
علــٓ ضتــٌ أضــبا

كٌنَــْ أً عنؿــسٍْ قــازّ كشــس النــاز ًعؿــ

السٍــا الػــدٍدّ ًكجــسّ اٞمٱــاز انتخسبــْ للــدٍاز ،فذــإت انتعٌذتــان
بـ ـ ا٢ضـــتعاذّ مٱلقـ ـاٵ للنذـــاّ ًالـ ـتخلـ مـ ـ النشٌضـــْ ًانتنكـــسات

معامل ا٢قتان /ادتصٕ ارتامظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121
ًمــا ٍعــد بــى الػــَٱان مــ ال قــس ،قــا اهلل تعــاؾتطالػ٬ــَ٦ٱٲان ٍ٤ع٪ــد٥كٳ ٦
ال ٲقٴس٤ٍ٤ً ٤أٴم٥س٥كٳ ٪ ٦بال ٲش٦ػ٤إ ٪ص(.)1

الجالـــح  :أفـــسد اهلل عـــص ًدـــ ل٣ضـــتعاذّ وت القـــسآن ضـــٌزتؽت
لتٌكَــد أهمَتوــا ًتعــدد ًدــٌي ا٢ضــتعاذّ ًأبٌابوــا ًاذتادــْ إلَوــا وت
الــن ظ ًالبـــدن ًعلـــٓ ضتـــٌ العمـــٌ  ،با٢قـــافْ إؾت آٍـــات أخـــسٔ وت
ا٢ضتعاذّ.
السابـ ـ  :غتتـــت القـــسآن بـ ـانتعٌذتؽتً ،الطـــٌزتان طـــدان النـــصا
بـــؽت آد ًإبلـــَظ ًهـــٌ الـ ـب ٕٝانتطـــتدٍ انتـ ـٝش ل٣نطـ ـان وت اذتَـــاّ
الـــ ـدنَاً ،كانـــ ـ

النذـــــاّ ًال ـــــً ٝارتـــ ـٝف بـــ ـالقسآنً ،كأنـــ ـى

با٢ضــتعاذّ تتشقــ نواٍــْ ضــعَدّ ل٣نطــان بــ ًلعــامل الــدنَا ًسَــاّ
ا٢نطان فَوا.
إن انتعــٌذتؽت ًمٌقــعوما وت القــسآن بػــازّ الطــعادّ اٞبدٍــْ نتــ
آم ـ بومــا ًتعاهــد قسإتومــا ،فال ـرِ ٍنكــس قسآنَتومــا ٍطــعٓ وت تكــََ
آٍْ مسكبْ ًن

متعدد ادتٌان .

ارتـ ـامظ  :إنومـــا هداٍـــْ لكَ َـــْ إضـــتعانْ اٞزًا البػـــسٍْ لـــدف
غسًز اٞزًا ارتبَجْ الظلمانَْ ًالكدًزات انتٌسػْ.
الطــادع  :انتعٌذتــان ضــبَ للشَلٌلــْ دًن غــسًز ا٠خــسّ الــيت
 ٜتكٌن غسًز الدنَا معوا ذات أهلَْ للمقازنْ.
الطــاب  :تطــاه انتعٌذتــان وت إشال ـْ انتٌان ـ العسقــَْ ال ـيت عتــاً
إبلَظ ًقعوا وت ةسٍق

إؾت ادتنْ.

الجــــام  :كــ ـ مــ ـ الطــــٌزتؽت زلتــــْ إلَــــْ وت تنقَــــْ الؿــــدز
ًحتؿــَنى ًهــٌ مطــك ال ـن ظ اذتٌَانَــًْ ،مل ٍق ـ اهلل ضــبشانى بتــأثر
الٌضٌضـــْ وت القلـــ
( )1ضٌزّ البقسّ .268

ٞن القلـــ

ستـــٌز الـــن ظ الناةقـــًْ ،لكـــُ ٜ
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ٍكــٌن منــ إبلــَظ ٢زتقــإ ا٢نط ـان وت كــ كم ـا علــٓ ضتــٌ الطــالبْ
الكلَْ.
التاض ـ  :لك ـ آٍــْ م ـ انتعــٌذتؽت أضــساز خاؾــْ ً ،علــٌ مطــتقلْ
ًمناف ثابتْ.
العاغس ً :زدت نؿٌف عدٍدّ وت فك الطٌزتؽت منوا :
ا : ًٞزًِ عـ ـ الـ ـنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل أنـ ـى قـ ـا :
"م ـ قــسأ ضــٌزّ ال ل ـ ك ـ لَلــْ عنــد منامــى كت ـ

اهلل لــى م ـ اٞدــس

كأدس م سـر ًأعتمـس ًؾـا ً ،هـُ زقَـْ نافعـْ ًسـسش مـ كـ عـؽت
نــاظسّ) ً ،قــا ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل " :مــ قسأهــا عنــد نٌمــى
كـان لــى أدــس عظــَ ًهـُ ســسش مـ كـ عـؽت نــاظسّ)"ً ،إةــ ٝاضـ
الطٌزّ علَوا ٍعي التطامل علٓ دصَٖتوا م القسآن.
الجــانُ ً :وت ضــٌزّ النــاع زًِ عــ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
ًضــل أنــى قــا " :مــ قــسأ هــري الطــٌزّ علــٓ امل ضــك بــإذن اهلل
تعاؾت ً ،هُ غ إ نت قسأها".
الجالـ ـح ً :قـ ـا زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل " :مـ ـ
قسأهــا عنــد النــٌ ك ـان وت ســسش اهلل تع ـإؾت ستــٓ ٍؿــبضً ،هــُ عــٌذّ
م ك امل ًًد ًآفْ ًهُ غ إ نت قسأها".
السابــ  :قــا ا٢مــا دع ــس الؿــاد علَــى الطــ" : ٝمــ قسأهــا
وت كــ لَلــْ مــ لَــالُ غــوس زمكــان كانــ
كم ؾا وت مكًْ ،لى ثٌا

وت نافلــْ أً فسٍكــْ كــان

م سر ًإعتمس بإذن اهلل تعاؾت ".

ارتـ ـامظ ً :قـ ـا ا٢مـــا الؿـــاد علَـــى الطـــ" : ٝمـ ـ قسأهـــا وت
منصلــى ك ـ لَلــْ أم ـ مـ ادت ـ ًالٌضــٌاعً ،م ـ كتبوــا ًعلقوــا علــٓ
اٞة ا الؿغاز س ظٌا م ادتان بإذن اهلل".
الطــادع ً :الطــٌزتان هبــْ إلَــْ للمطــلمؽت مل تتَطــس ٍ٠ــْ أمــْ
مــ اٞم ،أنوــا اٜمــْ انتسسٌمــْ ،لقــد ةــسد اهلل إبلــَظ مــ الطــمإ،
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ًدــإت ا٢ضــتعاذّ ًانتعٌذتــان لتٱــسدي عــ بــا

القلــ ً ،ذا مــ

بسكات نبٌّ ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل .
لقــد أخــسز اهلل عــص ًد ـ الػــَٱان م ـ ادتنــْ ٞنــى أبــٓ الطــذٌد
٠د عنـــدما أمـــسي اهلل تعـــاؾت بالطـــذٌد لـــى ،إذ أنـــى مل ٍكـــس آد
ًذزٍتــــى بالطــــذٌدً ،وت بــــا

الػــــكس هلل ظتــ ـ

علــــٓ ا٢نطــ ـان أن

غتــسز عــدً اهلل م ـ قلبــى ًظتعلــى دن ـْ لــركسي تعــاؾت ًوت ارت ـر (بــَيت
قل

عبدِ الرِ ًضعي سؽت قا عي أزقُ ًمساُٖ).
ًقــد تعــٌذ زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل بطــٌزّ ال ل ـ

ًالنـــــاع ًا٢خـــــٝف ًقَـــــ أن انتعـــــٌذتؽت كـــــان ٍقـــــا لمـــــا
انتػقػقتان أِ ترٖان م الن ا .

ًقـ ـا القـــسةيب(ً :)1شعـ ـ ابـ ـ مطـــعٌد أنومـــا دعـــإ تعـــٌذ بـــى،

ًلَطــتا م ـ القــسآن ،خ ـال

بــى اٜكتــا م ـ الؿــشابْ ًاه ـ البَ ـ ،

ًهنــا قــٌ ب ـأن اب ـ مطــعٌد مل ٍكت ـ

انتعــٌذتؽت ٞن ـى أم ـ علَومــا

م ـ النطــَان فأضــقٱوما ًهــٌ عت ظومــا كمــا أضــق فاحتــْ الكتــا
مؿش ىً ،ما ٍػ

مـ

وت س ظى ًإتقانى لا.

ًٍــسد علــٓ هــرا القــٌ

بأنــى قــد كتــ

ضــٌزّ النؿــس ًالكـــٌثس

ًا٢خــٝف ًهــرا ظتــسِ زتــسٔ ال احتــْ بلشــاظ عــد ةــٌ الطــٌزّ،
ًاذت ـــ

الـــَو أضـــس ًنطـــَانو مـــأمٌنً ،أٍـــاٵ كـــان فـــإن إقـــرتان

انتعـــٌذتؽت بال احتـــْ وت القـــٌ بإضـــقا إبـــ مطـــعٌد لـــا وت قسآنـــى،
ًا٢كتــا ًالكــسًزّ علــٓ دصَٖــْ ال احتــْ م ـ القــسآن ٍعــي أن هنــا
ًدوـــاٵ ًتـــأًٍٝٵ لعـــد كتابتـــى للمعـــٌذتؽت وت القـــسآن ،علـــٓ فـــسض
ؾشْ دعٌٔ عد كتابتى لما.
( )1القسةيب :عبد اهلل ب ستمد ب التد ارتصزدُ اٞندلطُ ت 671هذسًٍْ ،هٌ مـالكُ
انتره

ًكجراٵ ما غتسز ع مرهبى ًٍتب الدلَ ًاذتذْ ًمل ٍك غدٍداٵ علٓ م خال ى،

ًت طري ادتام ٞسكا القسآن دلَ الػأن كجر الن .
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زًٔ النطــاُٖ ع ـ عقبــْ ب ـ عــامس أن ـى ق ـا للــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل " :اقــسأتي ضــٌزّ هــٌد ،أقــسأتي ضــٌزّ ٌٍض ـ  ،ق ـا لــُ

ً :لــ تقــسأ غــَٗاٵ ابلــ عنــد اهلل مــ ط قٳــ  ٦أٲع٥ــٌذ ٥ب٪ــس ٰ ٤ال ٲلٲــ ٸص(،)1
ًعنى قا  :مسعتى ٍقسأ بوما وت الؿ.)ّٝ
ًوت ســـدٍح ابـــ عبـــاع  :طقٳـــ  ٦أٲع٥ـــٌذ ٥ب٪ـــس ٰ ٤ال ٲلٲـــ ٸص ًطقٳـــ ٦

أٲعٌ٥ذ ٥ب٪س ٰ ٤الن٬اعٸص هاتؽت الطٌزتؽت(.)2

ع ـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل " :مل ٍتعــٌذ النــاع ؿتجلــو
أً ٍ ٜتعـــٌذ النـــاع ؿتجلـــو "ً ،وت خـــر أبـــُ بكـــــس اذتكـــسمُ قـ ـا :
"قلـــ

ٞبـــُ دع ـــس علَـــى الطـــــ" : ٝإن ابـــ مطـــعٌد كـــان قتشـــٌ

انتعــٌذتؽت مــ انتؿــش

فقــــا  :كــان أبــُ ٍقــــٌ أن مــا فعـــ ذلــ

اب مطعٌد بسأٍى ًهما م القسآن".
ً ٜتنــاق

بــؽت هــري اٜخبــاز ًالقــٌ بــأن النطــبْ ٜبــ مطــعٌد

بعــد دصَٖتومــا مــ القــسآن قــعَ ٞ ،ن ادتــٌا

لبَــان أنومــا مــ

القــــسآن فَــ ـد بالدٜلــ ـْ التكــــمنَْ علــــٓ قسآنَتومــــا ًأن الػــــوسّ وت
السًاٍــْ مــ أضــبا

تــسدَض ارتــر علــٓ مــا ٍعازقــىًٍٛ ،كــد ت طــر

الطـــٌزتؽت مكــامؽت ا٢عذـــاش فَومـــا ًمـــا ٍـــد علَـــى تعـــدد الٌدـــٌي
ًالتأًٍٝت.
ًلقــد أمــس ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ا٢مــا علــُ ب ـ أبــُ
ةالـــ

ًوت زًاٍـــْ عاٖػـــْ ًابـــ عبـــاع  :أنـــى بعـــح علَـــاٵ ًالـــصبر

ًعمــاز) (ًقــا  :إنٱلــ إؾت بٗــس أشًان فــإن فَوــا ضــشس ضــشسنُ بــى
لبَـــد بـــ أعؿـــ الَوـــٌدِ فـــأتي بـــى ،قـــا علـــُ علَـــى الطـــ: ٝ
فإنٱلقــ

وت سادــْ زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل فوبٱــ

( )1ضٌزّ ال ل .1
( )2ت طر القسةيب . 232-20
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وت البٗ ـس فــاذا مــإ البٗــس قــد ؾــاز كأن ـى مــإ اذتنــإ م ـ الطــشس فٱلبتــى
مطتعذٝٵ ستٓ إنتوَ

إؾت أض

فل أظ س بى.

القلَ

فق ـا ال ـرِ معــُ مــا فَــى غــُٕ فاؾــعد فقل ـ

ً ٜ :اهلل مــا كــر

ً ٜكــر ً ،مــا ن طــُ مجــ أن طــك ٍعــي بقــٌ زضــٌ اهلل ؾــلٓ
اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل قـ ـا  :ثـ ـ ةلبـ ـ
ًسقاٵ فأتَ

ةلبـ ـاٵ بلٱـ ـ

فاضـــتخسد

بى النيب ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل .

فقــا الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ٍ :ــا علــُ إقسأهمــا علــٓ
ال ـٌتس فذع ـ علــُ كلمــا قــسأ إضتل ـ

عقــدّ ستــٓ فــس منوــاً ،كػ ـ

اهلل عص ًد ع نبَى ما ضشس بى ًعافاي) (.)1

ًلقــــد أكتـــ انتطــــلمٌن علــــٓ إعتبــــــاز الطــــنْ انتؿــــدز الجـــانُ
للتػـــسٍ ً ،تػـــر إؾت مكـــامؽت هـــرا انتعنـــٓ عــــدّ آٍـــات منوـــا قٌلـــى

تعاؾتط ً٤م٤ا آت٤اكٳ  ٦الس٬ض ٥ ٌ٥فٲخ٥رً٥ي٤ً ٥م٤ا ن٤و٤اكٳ  ٦ع٤ن٦ى ٥ٲفأنت٤وٌ٥اص(.)2

قــا تعــاؾتط ً٤أنص٤لٴن٤ـــا الَ٦ــ ٲ الــرٰكٴس ٤ل٪ت٥بــَٰ  ٤ل٪لن٬ـــاعٸ م٤ـــا ن٥ــصٰ  ٤الــَ٦وٸ ٦

ص(ً ،)3قــــد ًزد أن الؿــــشابْ إذا تعلمــــٌا بعـــ

آٍــــات القــــسآن مل

ٍتذاًشًهــا ستــٓ ٍعلمٌهــا ًٍعملــٌا بوــا ،فتعلمــٌا القــسآن ًالعم ـ بــى
لــرا ك ـانٌا ٍقَمــٌن مــدّ ةٌٍلــْ علــٓ س ظــىً ،زًِ ع ـ عبــد اهلل ب ـ
وت زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
مطــعٌد أنــى قــا  ( :أخــرت مــ ٩

ًضــل ضــبعؽت ضـــٌزّ مــ القــسآن) ( ،)4هتـــا ٍــد وت م وٌمــى بأنــى مل
ٍطــم القــسآن كلــى م ـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل إذ أن عــدد
ضٌ٩ز القسآن ماْٖ ًأزب عػسّ ضٌزّ.
ًعبــد اهلل ب ـ مطــعٌد ب ـ غاف ـ ٍتؿ ـ نطــبى إؾت مكــسً ،هــٌ م ـ
( )1البشاز . 70/18
( )2ضٌزّ اذتػس .7
( )3ضٌزّ النش .44
( )4البشاز . 206/31
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كبــاز الؿــشابْ ق ـا  :لقــد زأٍــتي ضــادع ضــتْ مــا علــٓ ظوــس اٞزض
مطــل غرنــا)(ً ،)1قَ ـ هــٌ أً م ـ قــسأ القــسآن دوــسّ ؿتكــْ ًأمسعــى

قسٍػاٵ ًحتم بطببى اٞذٔ ًاٜمل.
ًضــب

إضــٝمى مــا زأٔ مــ اٍ٠ــات مــ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل

علَــى ًآلــى ًضــل  ،منوــا أنــى كــان ٍسعــٓ غنمــاٵ لعقبــْ بــ أبــُ معــَ
فأخــر ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل غــاّ ســاٖٝٵ م ـ تل ـ

الغــن

فدزت علَى لبناٵ غصٍساٵ.
ًهــادس إبــ مطــعٌد إؾت اذتبػــْ ثــ إؾت انتدٍنــْ ًؾــلٓ القبلــتؽت
ًغــود مػــاهد الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ً ،تــٌفٓ وت انتدٍنــْ
ضنْ إثنتؽت ًثٝثؽت للوذسًّ ،بل عمسي ضتٌ ضب ًضتؽت ضنْ.
ًلقـــد ًزدت شتال ـــات وت قـــسإّ ابـــ مطـــعٌد اً انتنطـــٌ

مـــ

القــسإّ لــى خٝف ـاٵ لسض ـ القــسآنً ،إضتؿــس ذكسه ـا وت عل ـ القــسإات،

مــجٝٵ كــان ٍقــسأ ًك ــٓ اهلل انت ـٛمنؽت القتــا بعلــُ( )2وت ًاقعــْ ارتنــد
ًعتم علٓ البَان ًالتأًٍ ًمٌقٌ النصً .

ًوت قٌلــى تعــاؾتط ً٤انتٳ٦ٛم٪ن٥ــٌن٦ٛ٥ٍ ٤م٪ن٥ــٌن ٤ب٪م٤ــا أنــصٸ  ٤الَ٦ــ ٲ ً٤م٤ــا أنــصٸ ٤
م ٪ـ  ٦قٲب٦ل ٪ـ ٲ ً٤انتٳق٪ــَم٪ؽت ٤الؿ ٬ـٝٲّٲ ً٤انتٳ٦ٛت ٥ـٌن ٤الص٬كٲــاّٲ ً٤انتٳ٦ٛم٪ن٥ــٌن٪ ٤باللٺ ـىً٤ ٪الَ ٤ـٌ ٦ٸ
ا٠خ٪ــ ـسٸ أٳً٦لٲٗ٪ــ ـ ٲ ض٤ــ ـن٦ٛ٥تَ٪وٸ  ٦أٲد٦ــ ـس٧ا ع٤ظَ٪م٧ــــاص( ،)3أختلــ ـ

وت نؿــ ـ

انتقَمؽت علٓ ًدٌي :
ا : ًٞقـ ـا ضـــَبٌٍى ًالبؿـــسٌٍن أنـ ـى نؿـ ـ

علـــٓ انتـ ـد علـــٓ

تقدٍس أعي انتقَمؽت الؿ.ّٝ
الجــانُ  :ق ـا الكطــاُٖ مٌق ـ انتقــَمؽت ادت ـس ًهــٌ معٱــٌ

( )1ؾشَض اب سبان. 522/15
( )2الدز انتنجٌز.147/8
( )3ضٌزّ النطإ .162

علــٓ
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(ما) م قٌلى طب٪م٤اأنصٸ  ٤الَ ٦ٲص( )1أِ ًبانتقَمؽت الؿ.ّٝ
الجالـ ـح  :قـ ـا قـــٌ أنـ ـى معٱـــٌ

علـــٓ الـ ـإ ًانتـ ـَ مـ ـ قٌلـــى

طمنو ص.
الساب  :أنى معٱٌ

علٓ الكا

وت ط قبل ص .

ارتــ ـامظ  :عــ ـ عاٖػــــْ إنــ ـى مــ ـ عمــ ـ الكت٩ــــا

الكتا  ،كما وت زًاٍْ عسًّ عنوا(.)2

الطــــادع ً :زد أنــــى وت مؿــــش

أخٱــ ـأًا وت

إبــــ ضــــعٌد ط ًانتقَمــــٌن

الؿ ّٝص.
ًعتتــاز إؾت إثبــات ًعلــٓ فــسض ؾــشْ النطــبْ فأن ـى هتــا مل ٍلت ـ
اؾت قــــسإّ هــــرا اذتــ ـس

بــ ـالسف ًمل ٍعٱــــى انتطــــلمٌن وت أدَــ ـال

أهمَــْ ًغ ـان ٵا كــبراٵ ٢كت ــاٖو ًتطــلَمو ؿتــا بــؽت أٍــدٍو م ـ القــسآن
ًإعتبــــازه لسمســــىً ،هــــرا ا٢خــــتٝ

وت القــــسإّ غتتلــــ

عــــ

مٌقـــٌ الطـــٌزتؽت ًدصَٖتومـــا مــ القـــسآن ًمـــا لـــى مــ مٌقـــٌعَْ
عقاٖدٍــْ عنــد انتطــلمؽت ا ٜأنــى قتكــ ا٢ضــتقسإ منــى ًإضتؿــاز انتــٝ
بالقسآن ًهٌ ما بؽت الدفتؽت.

يف اندقراء
ظتــ

وت ؾـــ ّٝالؿـــبض ًالــسكعتؽت اًٞلَـــتؽت وت ضـــاٖس ال ـــساٖ

قـــسإّ ال احتـــْ ًضـــٌزّ غرهـــا بعـــدها ا ٜوت انتـــسض ًا٢ضـــتعذا
ًأفـــساد الكـــسًزّ فَذـــٌش ا٢قتؿـــاز علـــٓ اذتمـــد ًعلَـــى ا٢كتـــا
ًالنؿٌف ً ٜظتٌش تقدٍ الطٌزّ علٓ ال احتْ.
ًالقـــسإّ لَطـــ

زكنـــاٵ فلـــٌ تسكوـــا انتطـــل ضـــوٌاٵ ًتـــركس بعـــد

الــدخٌ وت السكــٌ ؾــش
( )1ضٌزّ السعد .36

( )2الدز انتنجٌز. 296/3

الؿــً ،ّٝضــذد ضــذدتُ الطــوٌ علــٓ
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القــــٌ بٌدٌبومــــا لكــــ شٍــــادّ ًنقَؿــــًْ ،مل ٍــــركسها وت ستــــ
التــداز الــرِ نطــ

إؾت كتــ مــ انتتــأخسٍ

ًقَــ ٍطــذد مــستؽت

مـــسّ لل احتـــًْ ،مـــسّ للطـــٌزًّ ،انتختـــاز هـــٌ ا٢تَـ ـان بومـــا وت سـ ـا
الطـــ ٝوت غـــر مٌقعـــى ضـــوٌاٵً ،نطـــَان الطـــذدّ الٌاســـدّ إذا فـــات
ستـ ـ تـــدازكواً ،نطـــَان التػـــودً ،الػـ ـ

بـــؽت اٞزبـ ـ ًارتمـــظ،

ًالقَا وت مٌق القعٌد اً العكظ.
ًه ـ قتك ـ القــٌ جبصَٖــْ انتعــٌذتؽت م ـ القــسآن ًا٢ستَــا بعــد
قسإتوما وت الؿّٝ
ادتٌا

 ٜلٌدٌي :

ا : ًٞعد الٌاضٱْ بؽت القسآن ًغر القسآن.
الجانُ  :انتٝشمْ بؽت القسآنَْ ًالؿ.ّٝ
الجالح  :النؿٌف الدالْ علٓ قسإتوما وت الؿ.ّٝ
الساب  :ا٢كتا علٓ دصَٖتوما م القسآن.
ًقتكـ ـ إعتبـــاز هـ ـرا ا٢ستَـــا شتال ـ ـ ٵا ل٣ستَـــا  ،إذ ً ٜاضـــٱْ
بــؽت القــسآن ًغــري ،فامــا أن ٍكــٌن قسآنــ ٵا فَؿــلض إنٱباقــاٵ قسإتــى وت
الؿً ،ّٝما لَظ بقسآن ٌ ٜش قسإتى وت الؿ ّٝإكتاعاٵ.
ًوت ت طـــر الرهـ ـان أفـــسد بابـ ـاٵ عنٌانـ ـى (انتعٌذتـ ـان مـ ـ القـــسآن)
ًذكــس فَــى مثانَــْ أسادٍــحً ،لكــ النؿــٌف وت هــرا انتٌقــٌ أكجــس
منوــا هتــا ٍـد بالدٜلـْ التكــمنَْ علــٓ دصَٖتومــا مـ القــسآن لقساٖتومــا
وت الؿ.ّٝ
ًمــ ـ النؿــــٌف الدالــ ـْ علــــٓ مػــــسًعَْ قــــسإّ انتعــــٌذتؽت وت
الؿ: ّٝ
زًٔ أبــٌ داًد بإضــنادي عــ عقبــْ بــ عــامس قــا  :كنــ
بسضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
عقبـــْ ا ٜأعلمـ ـ

اقــٌد

ناقتــى وت الطــ س ،فقــا "ٍــا

خـــر ضـــٌزتؽت قسٖتـــا" فعلمـــي ط قٳــ  ٦أٲع٥ـــٌذ ٥ب٪ـ ـسٰ ٤
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ال ٲلٲـ ٸ ص ًط قٳـ  ٦أٲع٥ــٌذ ٥ب٪ـس ٰ ٤الن٬ــاعٸص قـا  :فلـ ٍسنــُ ضــسزت بومــا
دــداٵ ،فلمــا نــص لؿــ ّٝالؿــبض ؾــلٓ بومــا ؾــ ّٝالؿــبض للنــاع،
فلمــا فــس زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
إلُ فقا ٍا عقبْ كَ

زأٍ ( .)1

مـ الؿــ ّٝالت ـ

وت الٌضــــاٖ وت ســــدٍح زدــــإ بـــ ابــــُ الكــــشا "أن السقــــا
ك ـان ٍقــسأ وت ؾــ ّٝال ـٌتس اذتمــد مــسًّ ،ق ـ هــٌ اهلل أســد ثــٝخ
مـساتً ،قـ اعـٌذ بــس

ال لـ مـسّ ًاسـدًّ ،قـ اعـٌذ بـس

النــاع

مسّ ًاسدّ".
ًؾــ ّٝالــٌتس هــري هــُ الــيت ًزد فَوــا ا٢ذن جبــٌاش غــس

انتــإ

اثنــإ الؿــ ّٝبالنطــبْ نت ـ نــٌٔ الؿــٌ ًدٌب ـاٵ أً نــدباٵ ًهــٌ عٱػ ـان
ًخاؾـــْ قبَـــ ةلـــٌ الؿــــبض ًهـــٌ وت الؿـــً ،ّٝالتشـــس معوــــا
خٱــٌات م ـ غــر إضــتدباز القبلــًٍْ ،ــد علَــى خــر ضــعَد اٞعسدــُ
ع ا٢ما الؿاد ً ،منو م قا بػمٌ اٞذن لغر الٌتس.
ًالطــــنْ ت طــــر للقــــسآن ًمــــٛاشز ٍ٠اتــــى وت معسفــــْ اٞسكــــا
الػــسعَْ ًبَ ـان الم ـ ًختؿــَـ العــا ضــٌإ كان ـ
فعلَــْ اً تقسٍسٍــْ اذا نقل ـ

الطــنْ قٌلَــْ اً

بطــند ؾــشَض اً ضــند ٍ َــد الظ ـ انتعتــر

ًارتاف.
ًهن ـا ةسٍ ـ معت ـر متذــدد ٢ثبــات دصَٖــْ انتعــٌذتؽت م ـ القــسآن
ًهــٌ عل ـ الت طــر ًإثبــات أنومــا م ـ كــ ٝارت ـال ًلــَظ م ـ كــٝ
انتخلـــٌ  ،فومـــا مناضـــبْ كسقتـــْ ٢ضـــتظواز انتطـــاٖ ًاذتكـ ـ ًالعـــر
با٢قــافْ إؾت تط ـامل انت طــلمؽت علــٓ دصَٖتومــا م ـ القــسآن ،لــَظ م ـ
الطـــرّ فشطـــ
انتؿاس

ًالـــيت هـــُ دلَـــ لـــيب  ،بـــ بلشـــاظ كتابتومـــا وت

ًتلقُ انتطلمؽت لما بإعتبازهما قسآناٵ ًتنصٍٝٵ.

( )1ضن ابُ داًد .546/1
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فضم اندقرآٌ ػهى انؼربية
ٍعتـــر القـــسآن نعمـــْ اهلل وت اٞزض ًهبـــْ مساًٍـــْ إؾت النـــاع،
ًترتغــــض إفاقــــاتى علــــَو وت أبــــٌا

العلــــ انتتعــــددّ ًانتعــــاز

انتتنٌعــْ ًمنوــا اللغــْ ًاللط ـانً ،نــصً القــسآن باللغــْ العسبَــْ أق ـ ٓ
علَوـــا غـــسفاٵ ًإعتبـــازاٵ تأزغتَـــاٵ خالـــداٵ ًمٌقـــٌعَْ بـــؽت اللغـــات،
ًتعــَؽت لغــْ القــسآن دــإ بــإزادّ ًمػــَْٗ الَــْ،قا تع ـاؾتطإن د٤ع٤لٴن٤ــاي٥
قٳس٦أنا ع٤س٤بَ٪ٮا لٲع٤لٺكٳ  ٦ت٤ع٦ق٪لٳٌن ٤ص

()1

ًأضــتد بقٌلــى تع ـاؾتط ان ـا د٤ع٤لٴن٤ــاي٥ص ًط ان ـا أنص٤لٴن٤ــاي٥ص علــٓ كــٌن
القــسآن شتلٌقــاٵ ًلــَظ بقــدٍ ً ،كــرل

بٌؾــ

طع٤س٤بَ٪ٮــاص ٞن نعتــى

بالعسبَْ ٍد علٓ اذتدًخ .
ًالقـــسآن كـــ ٝاهللًٜ ،تؿـــ النٌبـــْ إؾت فتنـــْ خلـــ القـــسآن،
ًمــ إعذــاش القــسآن ال غــرِ أنوــا كانــ

قلــْ هتــ إدعــٌا العلــ ًمل

تد ةٌٍٝٵ.
(ًعـ ـ ادتبـــاُٖ ط لٲع٤لٺكٳـ ـ  ٦ت٤ع٦ق٪لٳـــٌن٤ص كلمـــْ لعـ ـ ظتـ ـ

لتلـــوا

علــٓ ادتــص ًالتقــدٍس ،لتعقلــٌا معانَــى وت أمــس الــدٍ  ،إذ  ٜظتــٌش أن
ٍـــساد بلعلكـ ـ تعقلـــٌن الػـ ـ

ٞنـ ـى علـــٓ اهلل ستـ ـا فجبـ ـ

أن انتـ ـساد

نصًلـــى ٢زادّ أن ٍعسفـــٌا دٖٜلـــى) ًلـــَظ ؿتٱلـ ـ ٢ ،ضتـ ـ ٝارتٱـــا
بعـــدد انتكل ـــؽت ًانتخـــاةبؽت ،فمـــنو مـ ـ ٍـــٛم ًمـــنو مـ ـ ٍتخـــر
ادتشٌد ًالعناد ًالك س مرهباٵ.
ًلع ـ ت َ ـد معنــٓ الرتدــًُ ،هــٌ انت ـساد وت اٍ٠ــْ ذتذَــْ الظــٌاهس
ًللتبــادز ا ٜأن ٍــسد دلَ ـ علــٓ ادت ـص ًفَــى إغــازّ إؾت أن ال ـدنَا داز
إمتشـــان ًإختبـــازً ،القـــسآن عسبـــًُ ،وت اٍ٠ـــْ تأكَـــد علـــٓ عسبَـــْ
القـــسآن فـــٍ ٝؿـــض تغـــَر معنـــٓ كلمـــْ عسبَـــًٍْ ،ؿـــس
( )1ضٌزّ الصخس

.3

إؾت خـــٝ
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الظاهس م غر دلَ أً قسٍنْ معترّ.
ًطلعلكــــ تعقلــــٌنص أِ لتطــــتجمسًا هــــري ارتؿٌؾــــَْ ًلغــــْ
القــسآنً ،تتــدبسًا مــا وت قؿـــ القــسآن م ـ اذتكمــْ ًانتٌعظــًْ ،مــا
وت آٍاتى م اٞسكا ًالطن ًالعلٌ .
لقـــد أكـــد القـــسآن علـــٓ عسبَـــْ نصًلـــىً ،ظـــاهس اٍ٠ـــْ ًتتبعوـــا
منٱٌق ـاٵ ًم وٌم ـاٵ ًت طــراٵ أن العسبَــْ م ـ أه ـ الؿــَ للوداٍــْ ًقبــٌ
ارتٱــا

التكلَ ــًُ ،فَوــا ٍتذلــٓ ا٢عذــاش البٝغــُ للقــسآنً ،تعــدد

ًدــــٌي التأًٍــ ـ ًالطــــعْ وت اٞسكــــا ً ،أفكــــلَتوا كلغــــْ للتنصٍــ ـ
ًض ـبَ للوداٍــْ متعل ـ ب ـالعس

ًبالنــاع كتَع ـاٵ كمــا وت قٌلــى تعــاؾت

ط ً٤ه ٤ـر٤ا ل٪ط ٤ـان ع٤س٤ب ٪ـُٯ م ٥ـب٪ؽت٨ص( )1ط ن ٤ـص ٤ ٤ب ٪ـى ٪ال ـس٭ً  ٥اٞم ٪ـؽت ٥ع٤لٲــٓ قٲلٴب ٪ـ ٲ
ل٪ت٤كٳــٌن ٤م٪ــ  ٦انتٳنــر٪زٸٍ  ٤ب٪ل٪ط٤ــان ع٤س٤ب٪ــٍُّ م٥ــب٪ؽتٹ ص(ً )2زد عــ ابــ عبــاع

أِ بلطان قسٍؼ ًلكنى أع .
ط ًكرل

انصلناي قسآن ٵا عسبَاٵ ص

ط ًكرل

اًسَنا الَ

( )3

قسآن ٵا عسبَاٵ ص(.)4

طإنا د٤ع٤لٴن٤اي ٥قٳس٦آنا ع٤س٤بَ٪ٮا لٲع٤لٺكٳ  ٦ت٤ع٦ق٪لٳٌن ٤ص(.)5
لقــــد كــ ـان للعسبَــــْ مٌقــــٌعَْ وت نــــصً القــــسآن ًوت إعذــــاشي،
ًهنــا دٍانــات كتبــ
ًأؾـــبض معتنقـــٌا تلـ ـ

بلغــات خاؾــًْ ،لكــ تلــ

اللغــات إنــدثست

العقاٖـــد ٍ ٜعسفـــٌن اللغـــْ الـ ـيت كتبـ ـ

بوـــا،

الراهمـــْ مـــجٝٵ كـــانٌا ضـــادات قـــٌمو ًمرتفـــَو ًٍ سقـــٌن علـــٓ
عبَــده دٍــنو بــالقٌّ مل عت ظــٌا اللغــْ الــيت كتبــٌا فَوــا أضــ ازه
( )1ضٌزّ النش .103
( )2ضٌزّ الػعسإ (.)194 -193
( )3ضٌزّ ةى 113
( )4ضٌزّ الػٌزٔ .7
( )5ضٌزّ الصخس
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ًأخــر النــاع وت امشــا النــد ًدنٌبــى ٍتخــاةبٌن با٢نكلَصٍــْ عنــد
ا٢ستً ٝستٓ بعد ا٢ضتق. ٝ
لقـــد إنـ ـدثست ًمنـــر قـــسًن لغـــات كـــجرّ كانـ ـ
العسبَـــْ تـــصداد امشٌخـــاٵً ،هنـــا بـــا
إقـــمش ٝتلـــ

منتػـــسًّ ،اللغـــْ

وت إعذـــاش القـــسآن ًهـــٌ أن

اللغـــات ًبقـــإ العسبَـــْ ا٠ن لغـــْ ثابتـــْ ًغـــاٖعْ

ًتـــصداد إنتػـــازاٵ هـــٌ نـــٌ إعذـــاش للقـــسآن ًسذـــْ علـــَو ًم خـــسّ
للعسبَـــْ ًعـــإ لغٌٍـ ـاٵ ًزدإ لطـ ـانَاٵ لكـــ ٝاهلل ،فـ ـإن إعذـــاش القـــسآن
انتتؿــ عــص ًفخــس لكــ مــ ٍتعلــ بــى مٛمنــاٵ أً قازٖــاٵ أً متعاهــداٵ
ًسافظاٵ أً ناةقاٵ بآٍاتى.
ًز

إسؿـــاَْٖ ـــسٔ لـــبع

أمـــساض ال ـــ ًاٞذن ًاذتنذـــسّ

ًضتٌهـــا تظوـــس أن أؾـــابْ انتطـــلمؽت بوـــا أقـــ مـــ غرهـــ بطـــب
تًٝتو للقسآن اليت هُ ًقاٍْ ًسؿانْ.
إن فــتض انتطــلمؽت للــبٝد غــر العسبَــْ سذــْ عانتَــْ مل تطــتقسٕ بعــد
مــ ـ قبــ ـ انت كــــسٍ ا٢ضــــٝمَؽت ،فمنــــر مٗــــات الطــــنؽت ًالعــــس
انتطــلمٌن وت تلــ

الــبٝد هــ القــادّ ًاذتكــا ً ،مل ٍ سقــٌا العسبَــْ

علـــٓ انتطـــلمؽت مـــ أنوـــا سادـــْ عبادٍـــْ وت الؿـــ ّٝبَنمـــا إستـــ
ا٢ضــتعماز تلــ

الــبٝد ضــنٌات معــدًدات ًإدتوــد وت فــسض ًنػــس

لغتى م بؽت ًدٌي ا٢ضتعماز الجقاوت ًمل ٍ لشٌا.
ًمــ إعذــاش القــسآن أنــى زلتــْ للنــاع ًلغتــى ًأسكامــى كانــ
هُ انتتؿدٍْ ل٣ضتعماز وت تل

البٝد ًإن مل تك عسبَْ.

ًٜبــد لنــا مــ التشقَــ ًأن عــد إنتػــاز العسبَــْ وت تلــ

الــبٝد

مل ٍكــ نتَذــْ إعــساض تلــ

اٞمــ عنوــاٜ ،ضــَما ًأنوــ عتتــادٌن

العسبَـــْ وت عبـــاداتو ًبعـــ

معـــامٝتو  ،فمـــا هـــٌ متطـــامل عنـــد

انتطــلمؽت ًغرهــ أن إعذــاش القــسآن ٍظوــس وت أهــ دٌانبــى وت اللغــْ
العسبَــْ ًالبٝغــْ ًالبَــانً ،قــد أختلــ

وت إعذــاش القــسآن هــ هــٌ
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البٝغــــْ أ اللغــــْ أ ا٢خبــــاز عــــ انتغَبــــاتً ،هــــرا ا٢خــــتٝ
ؾـــغسًِ ًل ظـــُ إذ أن كـ ـٝٵ منوـــا ًدـــى مـ ـ ًدـــٌي ا٢عذـــاش ًقـــد
أثبتنــا أن إعذــاش القــسآن ٍتعــداها بكــجر ًٍػــم ًدٌهــاٵ متعــددّ مل
ٍكػ

العل ًالتشقَ ًا٢ضتقسإ عنوا بعد.

نع ـ  ،حتــدٔ القــسآن العــس
كــ ـان مــــنو ارتٱَــ ـ

وت لغــتو ًأه ـ ًدــٌي سكــازتو إذ

انتؿــــق ًالػــــاعس انت لــ ـ ًاذتكــــَ انت ــــٌي

ًالٌاع .
ًقؿــْ الٌلَــد بــ انتغــرّ معسًفــْ دــإ إؾت الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل فقــسأ علَــى غــَٗاٵ مــ القــسآن فــس قلبــى ًأدز ا٢عذــاش
فبلـ ـ ذلـ ـ

أبـــا دوـ ـ فأتـــاي فقـ ـا ٍ :ـــا عـ ـ إن قٌمـ ـ

ظتمعــٌا ل ـ

م ـاٜٵ لَعٱٌكــى لــٗ ٝتــأتُ ستمــداٵ لتعسق ـ نتــا قال ـى ،فق ـا

الٌلَـد :قـد علمـ
قٌم

أنـ

ٍسٍـــدًن أن

قـسٍؼ أنـُ اكجسهـا مـاٜٵ ،قـا  :فقـ فَـى قـٌٜٵ ٍبلـ

كـازي لـى ،قـا ً :مـاذا أقـٌ

فـٌاهلل مـا فـَك زدـ أعلـ

بالػــعس مــي ً ٜبصدــسي ً ٜبقؿــَدي(ً ،)1اهلل أن لقٌلــى الــرِ ٍقــٌ
ســً ًّٝأن علَــى لٱــً ًّٝأن ـى لَجمــس أعــٝي ًٍغــد أض ـ لى ًأن ـى ٍعلــٌ
ًٍ ٜعلــٓ علَــى ًأنــى لــَشٱ مــا حتتــى ،قــا ٍ ٜ :سقــٓ منــ

قٌمــ

ستــٓ تقــٌ فَــى ،قــا  :فــدعي ستــٓ أفكــس ،فلمــا فكــس قــا  :هــرا
ضشس ٍٛثسٍٛ ،ثسي ع غري.
لقـــد أســـدخ ا٢ضـــ ٝإنقٝبـ ـاٵ إدتماعَـ ـاٵ ًغَ٩ـــس مـــٌاشٍ ًأضـــظ
تنظـــَ اٞمـ ـ ً ،مـــنو العـــس

زعـــاّ ا٢بـ ـ ًالػـــإ أؾـــبشٌا قـــادّ

ادتَــٌؽ ًفــاحتؽت للبلــدان الكــبرّ ًغــَدًا أزك ـان ا٢ضــ ٝبــدماٖو
ًضــٌَفو ًهــدِ القــسآن ًالطــنْ ،دخلــٌا إؾت تل ـ

ال ـبٝدً ،منوــا مــا

ك ـان علــٓ دزدــْ م ـ اذتكــازًّ ،ك ـان م ـ انتتٌق ـ أن تكــع
( )1القؿَد كت قؿَدّ م الػعس.

قــدزّ
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العــــس

علــــٓ س ــ ـ

لغــــتو أشإ تلــ ـ

الػــــعٌ

انتطــــتقسّ ،إذ أن

العــادّ دــست ًإؾت الَــٌ أن ٍأخــر الٌافــد القلَــ العــدد مــ اٞمــْ
اٞؾــلَْ انتتذانطــْ وت بــا
أث ـ ٩س وت تغــَر تل ـ

احمل ـاًزّ ًاللغــْ ًالعــاداتً ،لك ـ القــسآن

القاعــدّ الجابتــْ ًفــتض باب ـاٵ ٍكــٌن مؿــداقاٵ نتدزضــْ

ددٍــدّ وت إعذــاش القــسآنًٍٛ ،ضــظ منــى ًغــبوى ٍتكــم هــرا قانٌنــا
وت ت طر ك آٍْ أةلقنا علَى إض "إعذاش القسآن الغرِ" .
ًفَــى دعــٌّ للم كــسٍ ًانت طــسٍ ًالبــاسجؽت ٢ضــتنبا الــدزًع
منـــى ًإضـــتقسإ مؿـــادٍقى انتتػـــعبْ وت مَـــادٍ اذتَـــاّ انتختل ـــًْ ،ؿتـ ـا
ٍٛكـــد علـــٓ اٞضـــساز الغَبَـــْ وت القـــسآن ًنصًلـــى بالعسبَـــًْ ،سؿـــس
قسإتـــى بالعسبَـــْ مـــ غـــر أن ٍتعـــازض مـــ القـــٌ جبـــٌاش تسكتـــْ
القــسآن ق ـا تعــاؾت ط ً٤ه ٤ـر٤ا ك٪ت٤ــا  ٨م٥ؿ ٤ـدٰ  ٨ل٪ط٤ــان٧ا ع٤س٤بَ٪ٮــا ل٥َ٪ن ٦ـر٪ز ٤ال ـر٤ ٍ٪
ظٲلٲم٥ــٌاص (ً ،)1فَــى غــاهد بــأن ا٢نــراز باللغــْ العسبَــْ للظ ـانتؽت مٱلق ـاٵ

ًم ك ا ٞم أكجس ًقعاٵ ًتأثراٵ علٓ الن ٌع.
 ٜبــأع باٜلت ــات إؾت هــري القاعــدّ الكلَــْ ب ـ انتدزضــْ ادتدٍــدّ
وت علــــٌ القــــسآن ًتتبــ ـ آثــــاز القــــسآن وت التمعــــات ًاٞغــــخاف
ًتسكَبـــْ ًهَٗـــْ انتٛضطـــات انتختل ـــْ ًا٢قتؿـــاد ًالطَاضـــْ ؿتـــا ٍـــد
علــٓ إعذــاشي ًن ــاذي إؾت غــغا

القلــٌ

ًظوــٌز بسكاتــى ًإفاقــاتى

وت أبٌابـــى التػـــسٍعَْ ًاٞخٝقَـــْ ستـــٓ عنـــد غـــر انتطـــلمؽت ،ضتـــ
مادــْ إؾت إعــداد دزاضــْ تكــٌن نــٌاّ لعلــ ددٍــد وت أقطــا إعذــاش
القسآنً،كــ مــ ا٢عذــاش الــراتُ ًالغــرِ ٍنػــٱس إؾت عــدّ فــسً
علمَْ  ،بلشاظ تعدد مٌقٌعاتى.
لقـــد ضـــاه القـــسآن وت تجبَـ ـ

اللغـــْ العسبَـــْ ًًســـدّ العـــس

وت

مسقــاّ اهلل ًتــٌدوو للعناٍــْ بكَــانو القــٌِ ًمــا قتتــاشًن بــى مــ
( )1ضٌزّ اٞسقا
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الؿ ات ًانتج ً ،دع ل هَبْ عند اٞم اٞخسٔ.
ًغــــاز القــــسآن ًلغتــــى وت بطــ ـ اٞمــــ ًإشدهــــاز العمــــسان
ًتجبَــ

ًســـدّ انتطـــلمؽت ًأقـ ـ ٓ بٌسدتـــى معنـــٓ ًمكـــمٌناٵ ًكتابـ ـاٵ

منــصٜٵ بلغــْ ًاســدّ عــصاٵ إقــافَاٵ علــٓ انتطــلمؽت ًأؾــبض بــا

إحتــاد

ًإلتقـــإ عقاٖـــدِ ًعـــاة ُ بَـــنو  ٜقتكـــ أن ٍت كـــ  ،نعـــ قـــد
ٍكــع

أسَان ـ ٵا ًلكنــى ٍ ٜنقٱ ـ ً ،الكــع

فَــى ب ـ لعٌام ـ خازدَــْ ًأضــبا
ًم تا ٞبٌا

خل ـ ذاتــُ

لــَظ بطــب

عسقــَْ شاٖلــْ ،إن ـى اٍك ـاٵ مــدخ

وت اٜلتقإ ًالتعاًن كجرّ ًمتعددّ.

ًمــــ إعذــــاش القــــسآن الغــــرِ وت هــــرا الصمــــان عــــد تــــأثر
ا٢ضــتعماز علــٓ العــس
اٞم ـ ال ـيت إستل ـ

وت لغــتو الــرِ ٍظوــس بدزاضــْ مقازنــْ مــ

م ـ قبلــو بــرات ال ــرتًّ ،هــٌ عــص للمطــلمؽت نتــا

أقـــ اي علـــٓ لغـــتو مـــ الـــدًا ًارتلـــٌد ًفَـــى دعـــٌّ ٢عتنـــا
ا٢ض. ٝ
فلــ تعــد اللغــْ العسبَــْ لغــْ خاؾــْ بــالعس  ،بــ هــُ لغــْ كــ
مطــل ًستـ إعتــصاش انتطــلمؽت عامــْ ،لقــد إفتخــس العــس

بـالنيب ؾــلٓ

اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًهــٌ مــ قــسٍؼ ثــ إفتخــس انتطــلمٌن كتَعــاٵ
بــى ،فك ـ مطــل لــى سؿــْ وت القــسآنً ،هــٌ مقؿــٌد وت ارتٱــا

فَــى،

ًكرا اللغْ العسبَْ الٌَ ٍ تخس ك مطل بوا ًبازتقاٖوا ًعانتَتوا.
ًٍتؿٌز س

العسبَْ وت انتقا علٓ ًدٌي :

ا : ًٞخؿٌؾَْ وت القسآن ذت
الجانُ  :أهلَْ اللغْ العسبَْ ذت

العسبَْ.
القسآن.

الجالح  :لك منوما خؿٌؾَْ مطتقلْ وت س
الساب  :لك منوما أثس وت س
ارتامظ  :لك منوما أثس وت س

الرات.

ا٠خس.
الرات ًالٱس

ا٠خس.

الطــادع  :للقــسآن أثــس وت س ــ الــرات ًس ــ العسبَــًْ ،لــَظ
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للعسبَْ أثس وت س

القسآن.

الطـــاب  :للقـــسآن أثـــس وت س ـ ـ الـ ـراتً ،للعسبَـــْ أثـــس وت س ـ ـ
ذاتوا.
الجام  :عكظ الطادضْ أعٝي.
ً ٜمٌقــٌعَْ للقــٌ ب كــ اللغــْ علــٓ القــسآن ًسادتــى الَوــا،
إذ أن القسآن غـر ستتـاز ذت ظـى مـ غـري ،قـا تعـاؾتط أنـا ن٤ش٦ـ  ٥ن٤ص٬لٴن٤ـا
الــرٰكٴس٤ً ٤أنــا لٲــى ٥ذتــافظٌنص( ،)1نعــ قــد ٍكــٌن هــرا اذت ــ بٌضــاٖ
ًاٜت متعـــددًّ ،منوـــا لغـــْ القـــسآنً ،كٌنوـــا فـــسداٵ هتـــا ضـ ـخ٩سي اهلل
ذت ـــ القـــسآنٍ ًٜ ،عتـــر مَـــصّ ذاتَـــْ لـــا إفتـــا دإتوـــا بـــالعسض،
ًبإزادّ إلَْ ًهٌ با

فخس ًإمتَاش للعسبَْ م بؽت اللغات.

أمــا الجالجــْ فوــ العسبَــْ لــا القــدزّ علــٓ س ــ ن طــوا ًلــٌ مل
ٍكـــ نـــصً القـــسآن باللغـــْ العسبَـــْ فإنوـــا ـتتلـــ
ًا٢ضـــتدامْ ،إن ذلـ ـ

مقٌمـــات اذت ـــ

عتتـــاز إؾت دزاضـــات ًحتقَقـــات ًقـــد ٍتعـــرز

ارتــسًز بنتــاٖر نافعــْ ٜضــَما مــ مٝسظــْ اٞهــٌإ ًا٠زإ احملَٱــْ
بــالعس

آنــرا ً ،إســت ٝكــجر مــ أمؿــاز العــس

ًال ــسع ًهنــا لغــات أقــٌا أق ـ مـ العــس

مــ قبــ الــسً

غ ـأن ٵا بقَـ

مل تنــدثس،

ً ٜمثـــسّ علمَـــْ كـــبرّ وت هـــرا البشـــح ًلـــَظ ا ٜفسقـ ـاٵ ك انـ ـا اهلل
إستماٜتـــى الطـــلبًَْ ،دعلنـــا ن تخـــس بجمساتـــى بـــالقسآن ،فالعسبَـــْ مل
اهـــد وت ضـــبَ الـ ـدًا ًاذت ـ ـ ًحتتـــاز إؾت مٌادوـــْ التشـــدٍات،
ًمل ٍتؿـــد شعمـــإ ًزدـ ـا ًكتاعـــات ذت ظوـــا بالـ ـرات ،بـ ـ إنوـــا
ـتتل ـ

اذتؿ ـانْ ًانتنعــْ ب ـالقسآن ًلتلتــى ًعػــاقى م ـ انتطــلمؽت عسب ـاٵ

كانٌا أً غر عس .
ًانتتــَق أن للقــسآن خؿٌؾــَْ وت تعاهــد العسبَــْ ًتٱــٌز ًإزتقــإ
( )1ضٌزّ اذتذس .9
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علٌموــــاً ،بالــ ـدٜٜت الــ ـجٝخ انتٱابقَــــْ ًاٜلتصامَــــْ ًالتكــــمنَْ،
بـــالقسآن أؾـــبش

العسبَـــْ إســـدٔ اللغـــات اٞضاضـــَْ وت الَٗـــات

ًانتنظمـــات العانتَـــْ ًقتكـــ أٍكـــاٵ إقـــافتى ًلـــٌ علـــٓ ضتـــٌ انتٌدبـــْ
ادتصَْٖ ًبالٌاضٱْ إؾت إعذاش القسآن الغرِ.
ًهنـــا أهلَـــْ خاؾـــْ للغـــْ العسبَـــْ وت ا٢نتػـــاز ًالـ ـرٍا مَـــح
تؿـــلض دًن غرهـــا لنػـــس علـــٌ القـــسآنٍ ًٜ ،عـــي هـــرا أن للغـــْ
العسبَـــْ فكــٝٵ علـــٓ القـــسآنٌٍ ًٜ ،ؾــ

اهلل تعــاؾت بــالعذصً ،هـــٌ

قــادز علــٓ أن ٍنــص القــسآن بلغـــْ أخــسٔ غــر العسبَــْ ًظتعــ لـــا
ذات اٞثس ًالتأثر.
ًلقـــد ت كـ ـ اهلل ضـــبشانى ًغـ ـس٩
بـــالقسآنً ،أؾـــبش

لغتنـــا لغـــْ انتطـــلمؽت كتَعـ ـاٵ

العسبَـــْ تطـــر وت ظـــ ٝالقـــسآن ًبـــأثسيً ،وت

علـــٌ القـــسآن ًبٝغتـــى تٌثَـــ للـــرتاخ ال كـــسِ العسبـــًُ ،س ـــ
لٟغعازً ،فو نتعانُ القسآن ًم سداتى الغامكْ.
ًعـــ ابـــ عبـــاع  :قـــا  :إذا ضـــالتمٌنُ عـــ غسٍـــ

فانتطٌي وت الػعس ،فإن الػعس دٌٍان العس ) (.)1

القـــسآن

ًمـ ـ إعذـــاش القـــسآن الغـــرِ س ظـــى ًتعاهـــدي نتـــدازع الػـــعس
العسبــُ ًإبــساشي نتعانتــى ًإعٱــاٚي ًظَ ــْ لغٌٍــْ ت َــد تٌثَقــى ًس ظــى،
كػــعس سط ـان ب ـ ثاب ـ

ال ـرِ ٍعتــر منوذ ـ ٵا ددٍــد ٵا ذا ؾــبغْ عقاٖدٍــْ

إذ أن الػــعس وت أٍــا ادتاهلَــْ غالب ـاٵ مــا عتكــُ عؿــبَْ قبلَــْ أً أســٌاٜٵ
غخؿــَْ مــدساٵ ًهذــإ ،أً ٍــأتُ تٌكَــداٵ نتٌقــٌعَْ الػــعس اٞدبَــْ
ًالعقاٖدٍْ.
ًدـــإ القـــسآن لَعـــتي انتطـــلمٌن بالػـــعس العسبـــُ كػـــاهد علـــٓ
إعذــاش القــسآنً ،إستــاز العلمــإ ًانت طــسًن إؾت تتب ـ الػــعس العسبــُ
( )1ا٢تقان وت علٌ القسآن . 143/1
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ًس ـ ـ القؿـــاٖد ًتـــدًٍنوا ٞنـ ـى ًدـــى أدبـــُ مـ ـ الٌعـــإ الل ظـــُ
للقــــسآن أِ أن لغــــْ القــــسآن تــــد علــــٓ الٌاقـــ ال كــــسِ انتطــــتقس
للعس .
ًللػـــعس مكانـ ـْ إدتماعَـــْ خاؾـــْ عنـــد العـــس ً ،لكنوـــا أدنـــٓ
مستبـــْ مـــ تلـــ

الـــيت أعٱاهـــا القـــسآن ًانتطـــلمٌن لـــىً ،ا ٜفـــإن

انتعلقــات الطــبعْ مــجٝٵ ًهــُ قؿــاٖد ٞغــوس غــعسإ عــس

ادتاهلَــْ

من ـــسدّ ًزتتمعـــْ مل تـــٌ عناٍـــْ خاؾـ ـْ ا ٜوت القـــسن الجـ ـانُ عنـــدما
إختازهـــا لتـــاد الساًٍـــْ انتتـــٌفٓ ضـــنْ  155هذسٍـــْ بعـــد دٌلـــْ وت
البادٍـــًْ ،ســـح العـــس
قٌاعــد للــنظ ً ،مل ٍجبــ

علـــٓ قسإتوـــا ًإختـــرها الػـــعسإ انتطـــلمٌن
مــا تناقلــى النــاع أنوــا كانــ

معلقــْ علــٓ

الكعبــْ ،كمــا ًأن إضــ انتعلقــات دــإ متــأخساٵ شمانــ ٵاً ،بــى قــا ابــ
اٞنبازِ.
لقــد أق ـ

عسبَــْ القــسآن علــٓ الػــعس عناٍــْ عامــْ م ـ انتطــلمؽت

ًم كــسٍو ً ،دــدد القــسآن مع ـامل الػــعس انتٱلــٌ

ًانتمــدً ً ،كــرا

الػــعس انتــرمٌ حتــرٍساٵ منــى ،قــا تعــاؾتط وَ ىيع وعَسَ ءُ ََر وثِعُهٌُْ ىغَوواوُوَُ *
ملْ ذَووو وسَي أُ هُووو وٌْ فِوووووٍ مُووو ووِّ وَ لٍ َهَُُِوووووىَُ * وَأنُووو وٌْ َقُىىُوووووىَُ ٍَوووووا الَ
َفْعَيُىَُ * ال ىرََِِ آٍَنُى وَعََِيُى ىصَّاحلَاخِ وَذَمَسُو ىيَّهَ مَريِاً  ...ص(.)1
ًزؿتــا تعٱــٓ اًٞلٌٍــْ ٞكجــس لغــات العــامل غــٌَعاٵً ،هــرا قــٌ
قــد ٍتعــازض م ـ القٌاعــد الكلَــْ إن مل ٍك ـ نــاظساٵ إؾت دوــْ ًشم ـان
ستدًدً ،قتك إبٱالى كرٔ ًؾغسًٔ ،ف القَاع ا٢قرتانُ :
الكرٔ  :لغْ العل هُ لغْ القسآن.
ًالؿغسٔ  :العسبَْ لغْ القسآن.
( )1ضٌزّ الػعسإ .227 -224
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النتَذْ  :لغْ العل هُ العسبَْ.
ًالقــــسآن عسبــــُ اللغــــْ ًانتنٱــــٌ ًالــــنـ  ،عــــانتُ السضــــالْ
ًانت وــٌ ًانتعنٓ،ق ـا تع ـاؾتط ً٤عل ـ آد اٞض ٦ـم٤إ ٤كٳلٺو٤ــا ث ٥ـ  ٬ع٤س٤ق ٤ـو٦ ٥
ع٤لٲٓ انتٲٝٲٖ٪كٲْ ٪فٲقٲا أنٌ٥ٗ٪ن ُ٪ب٪أٲض٦م٤إ ٪هٜ٥ٛ٤ٲٕ أن كٳنت ٦ ٥ؾ٤اد٪ق٪ؽت ٤ص(.)1
ًقـــد نقـــسأ "أنبٗـــٌنُ" علـــٓ خـــٝ

ةسٍقـــْ القـــسإ بإظوـــاز النـــٌن

ًعــد ابــدالا ًدعلــوا مَمــاٵ ،اذ أن النشــٌٍؽت ًالؿــسفَؽت ٍقٌلـــٌن
باٜبــدا ًهــٌ ســر

ســس

ًًق ـ ســس

آخــس مكان ـى كنــٌ إعــٝ

بالقلـ

اذا دــإت النــٌن ضــاكنْ قب ـ البــإ ًدـ

القل ـ

ل ظ ـاٵ  ٜخٱ ـاٵ ًدعلــٌي قاعــدّ كلَــْ ،كمــا وت أنبــإ تقــسأ أمبــإ،

ًلكـ ـ مل ٍجبـ ـ

قلبوــا مَم ـاٵ ًٍكــٌن

اتؿـ ـالا بأٍـــا التنصٍـ ـ ً ،ذكـــس وت علـــْ ابـــدالا أن

انتــَ مٛاخَـــْ للبـــإ ًمــ شتسدوـــا ًتػـــازكوا وت ادتوـــس ًا٢خ ـــات،
ًهــُ أٍكــاٵ مٛاخَــْ للنــٌن وت الغنــْ ًادتوــس ًعــد إمكــان إدغاموــا
بالبــإ لبعــد انتخــسدؽت ًٜ ،تكــٌن ظــاهسّ لتػــبووا بأخ ـ
انتـَ فابــدل

مَمـاٵً ،قــد ٍ ٜكــٌن هــرا القــٌ كافَـاٵ للٌدــٌ

مٌقٌعَْ التنصٍ ًاعتباز مداز الجٌا

بلشــاظ

علَى.

ًاٞؾـــ أن ٍقـــسأ علـــٓ التنصٍـــ ًفَـــى الجـــٌا
قل ـ

البــإ ًهــُ

ًال ـــسا ًإن

ًف ـ قٌاعــد التذٌٍــد دــاش ٞن متابعــْ علمــإ التذٌٍــد ًالتقَــد

باحملطنات وت القسإّ أمس سط .
ًكـــ ســــس

ٍقــــسأ وت القــــسآن بعػــــس سطــــناتً ،انتـــساد علــــٓ

ًدٌي:
ا : ًٞاذتس

الرِ ٍٛثس بى بدٜٵ بالقل

الجــانُ  :اذتطــنات ًاٞدــس للشــس

ًضتٌي.

انتبــد ًانت كتــٌ

قاعدّ نٛضطوا ًهُ مٌافقْ اذتطنات للخ ًالكتابْ.
( )1ضٌزّ البقسّ .31

خٱــأً ،ف ـ
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الجالح  :العنٌان ادتام ً ،الجٌا

الػام ل١خسٍ .

ًالؿــشَض هــٌ الجال ـح فلــٌ دــإت القــسإّ علــٓ التنصٍ ـ أً ًف ـ
ستطــــنات القــــسإّ ٍــــأتُ ال جــــٌا

فكـــٝٵ مــ ـ عنــــد اهللً ،إذا ثبــ ـ

ا٢بــدا فــ ٝكــ ٝلتبعَــْ الجــٌا

قوــساٵ للقــسإّ الٌادبــْ أً انتطــتشبْ،

ًلكنــى مل ٍجبــ

ًهــٌ مــ الػــبوْ انتٌقــٌعًَْ ،اٞؾــ الــرإّ عــ

اٜلتـــصا بالبــــد ا ٜأن ٍــــسد دلَـــ علَــــىً ،الجــــٌا

ٍــــدًز علــــٓ

التنصٍ  ًٜ ،بأع ؿتا أغتوس م ا٢بدا ًاهلل ًاض كسٍ .
ًقتكــ أن نػـــس قاعـــدّ أؾـــٌلَْ هـــُ إعتبـــاز أؾــالْ التنصٍـ ـ وت
القـــسإّ ،فلـــٌ داز اٞمـــس بـــؽت قـــسإّ اذتـ ـس

علـــٓ التنصٍـ ـ أً ًفـ ـ

قٌاعــد التذٌٍــد ،فاٞؾــ هــٌ التنصٍــ ً ،لعلــى مــ ؾــعٌبْ النٱــ
ب ـاذتسفؽت مع ـاٵ ٜضــَما ًأن النشــاّ ق ـالٌا ب ـالتخ َ

وت القــسإًّ ،لك ـ

قسإّ القسآن ًسسًفى تٌقَ َْ  ٜ ،تتغر ا ٜبالدلَ .
ًقــ ـالٌا أن مــــا هــــٌ ًادــ ـ

وت النشــــٌ ًادــ ـ

عنــــد ال قوــــإ،

ًأةلقٌهــا إةــ ٝانتطــلماتً ،لك ـ هــري القاعــدّ حتتــاز إؾت دلَــ ،
ًعلــٓ فــسض التطــلَ بوــا ًاعتبــاز الػــوسّ كافَــْ وت ا٢ضــتشبا
القـــدز انتتـــَق هـــٌ وت ال قـــى ًالػـــسٍعْ ًسسكـــات ا٢عـــسا

ف ـ إن

ٜضـــَما

ًأن التنقَ دإ متأخساٵ ع أٍا النصً .
فـــإن قلـــ

 :أن هـــرا ٍقٌدنـــا إؾت مسادعـــْ القٌاعـــد النشٌٍـــْ وت

القـــسإّ ًاذتكـــ ال قوـــُ مجـــ ًدـــٌ

إدغـــا الـــ ٝوت اذتـــسً

الػمطــَْ ًعــددها أزبعــْ عػــس سسفــاٵً ،إظوازهــا وت بقَــْ اذتــسً ،
فنقـــٌ وت اهلل الـ ـسلت الـ ـسسَ ًالـ ـدٍ ًالؿـــسا ًالكـ ـالؽت مـــجٝٵ
باٜدغا ً ،وت اذتمد ًالعانتؽت ًانتطتقَ ًضتٌها باٜظواز.
ًوت زضـ ـاليت العملَـــْ (اذتذـــْ) ســـسزت ٥مطـ ـالْ وت القـــسإّ ًهـــُ
(هتـــا اغـــتوس ًدٌبـــى إدغـــا الـ ـ ٝوت (ا ) التعسٍـ ـ

عنـــدما تلتقـــُ

بٌاســد مــ ازبعــْ عػــس سسفــاٵ ًهــُ  :التــإ ،الجــإ ،الــدا  ،الــرا ،
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الـــسإ ،الـــصاِ ،الطـــؽت ،الػـــؽت ،الؿـــاد ،الكـــاد ،الٱـــإ ،الظـــإ،
الــ ، ٝالنــٌنً ،مسَــ
ٍكــٌن أً ســس

بــاذتسً

الػمطــَْ ٞن منوــا الػــؽت الــرِ

مــ كلمــْ الػــمظ ،وت مقابــ اذتــسً

اٞخـــسٔ ًالـ ـيت تطـــمٓ بـ ـاذتسً
الرِ هٌ أً كلمْ القمس) (.)1

الذاَٖــْ

القمسٍـــْ ٞن منوـــا ســـس

القـــا

ًلكــ عــد التقَــد بوــرا ا٢دغــا ًتسكــى ٍ ٜعتــر عسفــاٵ خازدــاٵ
عـــ ؾـــَ احملـــاًزّ با٢قـــافْ إؾت قاعـــدّ ن ـــُ اذتـــسز وت الـــدٍ ،
ًأؾــالْ الـ ـرإّ ًعمٌمـــات نَـــْ السدـــإ وت قـــسإّ كـ ـ ســـس

عػـــس

سطـــنات ًمٱابقـــْ انتـ ـأتُ بـــى للمـــأمٌز بـــى ًأؾـ ـالْ النٱـ ـ بـ ـاذتس
سط

زمسى.
ًقـ ـا ابـ ـ اذتادـ ـ

بٌدـــٌ

ا٢دغـــا أِ أنـ ـى ًادـ ـ

ضتـــٌِ،

ًتبـــ ال قوـــإ النشـــٌٍؽت ًالؿـــسفَؽت وت ذلـــ  ،فقـــالٌا وت السضـــاٖ
العملَْ بٌدٌ

ا٢دغا ًٍ ٜعي ا٢تبا ـتا الدلَ .

ً ٜأقــٌ بالــدعٌّ إؾت إضــقا هــرا ا٢بــدا فوــٌ مــ احملطــنات
الل ظَــًْ ،قٌاعــد القــسإّ ًٜبــد لــى مــ مــدز ً ،اًٞؾت الطــعْ وت
القــسإّ بلشــاظ التنصٍ ـ ً ،انتط ـالْ تــد علــٓ الدقــْ ًالكــب وت علــٌ
العسبَـــْ ٞنوـــا مـــادّ اٍ٠ـــْ القسآنَـــْ ًةسٍـ ـ تعبـــدِ تـــدخ قوـــساٵ وت
عباداتناًٍ ،تٌق

علَى غٱس م الجٌا

ًادتصإ.

ًاٞمســإ  :كتــ اضــ ًهــُ أمســإ انتطــمَات مــر

انتكــا

الَــى لدٜلتــىً ،اٜضــ ًقــ للدٜلــْ علــٓ دــٌهس ًذات أً عــسض
ًعنــٌان ٍسمــص الَــى ؿتعــص عــ الصمــانً ،وت ا٢ؾــٱ ٝانتنٱقــُ هــٌ
الل ـ ال ـرِ قتك ـ أن غتــر بــى ًعنــى ًســدي ًٍ ٜــد بوَٗتــى ًؾ ـَغتى
علٓ الصمان.
( )1اذتذْ .253/1

 142ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ
ًاٜض ـ عنــٌان للتمََــص ًال ؿ ـ بــؽت اٞغــَإً ،للتنٌٍــى بالدٜل ـْ
علٓ انتعنًٓ ،قَ اٜض ؿتعنٓ الؿ ٌ .

ًقٌلـــى تعـــاؾتط ً٤علـــ آد اٞض٦ـــم٤إ ٤كٳلٺو٤ـــاص (ً )1ثَقـــْ مساًٍـــْ

خالــدّ تٛكــد مــا ٠د مــ عظــَ انتنصلــْ ًمــا زافقــى منــر بداٍــْ
خلقــ ـى مــ ـ الػــ ـأن السفَــ ـ ًانتقــــا الطــــامُ بــــؽت ارتٖٝــ ـ عامــــْ
ًمٌقـــٌعَْ اللغـــْ ًاللطــان وت ا٢ستذـــاز ًالرهــان ًحتدٍـــد انتنصلـــْ
ًانتقــا  ،لــرا قتك ـ أن ٍق ـا أن الت كــَ ك ـان نٌعَ ـاٵ ًٍتعل ـ بالقــدزّ
البػــــسٍْ وت النٱـــ ًال وـــ ًالتلقــــُ ًالتمََــــصً ،أن لغــــْ ارتٱــــا
ًبــأِ لطــان تػــسٍ

ل٣نطــان ظتــ

علَــى أن ٍــٛدِ غــكسيً ،مــ

ًدٌي الػكس تعل لغْ القسآن ًإكساموا.
تــسٔ مــا هــُ تل ـ

اللغــْ ال ـيت تلقاهــا آد م ـ عنــد اهلل عــص ًد ـ

زشق ـاٵ ًكسامــْ ًتػــسٍ اٵ ًسذــْ ،ق ـا الػــَخ الٱٌضــُ ً :ظــاهس اٍ٠ــْ
ًعمٌموــا ٍــد علــٓ أن اهلل علمــى كتَ ـ اللغــاتً ،بــى ق ـا ادتبــاُٖ
ًالسمــانُ ،فأخــر عنــى ًلــدي اللغــات ،فلمــا ت سقــٌا تكلــ كــ قــٌ
مـــنو بلطـــان ال ـــٌي ًاعتـــادًي ًتٱـــاً الصمـــان علـــٓ مـــا خـــال
فنطٌي).
ًلك ـ القــدز انتتــَق انتطــت اد مــ ظــاهس اٍ٠ــْ هــٌ تعلــَ آد مــا
ٍؿـــض بـــى التعـــبر عـ ـ انتعنـــٓ مـــ اٜل ـــاظ انتناضـــبْ ًباللغـــْ الـــيت
إعتادهــا انتٖٝكــْ ًمــا ٍتخــاةبٌن بــىً ،اٞزدــض أنوــا اللغــْ العسبَــْ
فوُ لغْ أه ادتنان.
ًالقــٌ بــأن اللغــات كتَعــاٵ إفتــا مسعــ

مــ آد ًعنــى أخــرت

عتتــــاز إؾت دلَــــ أً أمــــازّ خاؾــــْ ًلعــــ ا٢ضــــتقسإ التــــأزغتُ
ًالٌدــدان خبٝفــىً ،فَــى شٍــادّ ع ـ اذتادــْ ًإن ك ـان ل ك ـ م ـ اهلل
( )1ضٌزّ البقسّ .31
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تعإؾت علٓ عبدي ًنبَى الرِ خلقى بَدي أمس ٵا معقٌٜٵ ًغر مطتبعد.
ًقـــد ًزد عـــ كعـــ

اٞسبـــاز قـــا  :أً مـــ ًقـــ الكتـــا

العسبــــُ ًالطــــسٍانُ ًالكتـــ

كلــــوا آد علَــــى الطــــ ٝقبـــ مٌتــــى

بجٝمثاٖـــْ كتبوـــا وت الٱـــؽت ثـ ـ ةبخـــى ،فلمـــا أؾـــا
أؾـــا
أؾا

اٞزض الغـــس

كـــ قـــٌ كتـــابو فكتبـــٌي ،فكـــان إمساعَـــ بـــ إبـــساهَ
كتا

العس (. )1

ًذكــس أن إدزٍــظ الــنيب أً مــ خــ بــالقل ً ،هنــا زًاٍــات
أخـــسٔ وت انتقـــا ً ،قـــد أكـــدت الدزاضـــات اذتدٍجـــْ وت علــ اللغـــات
علـــٓ اٜلتقـــإ ًالتقـــاز

وت تستَـ ـ

اذتـ ـسً

بـــؽت اللغـــات الطـــامَْ

القدقتــْ ،كمــا أن الكتابــات العسبَــْ الــيت عجــس علَوــا البــاسجٌن علــٓ
الؿــخٌز ًال ـيت تعــٌد إؾت فــرتّ مــا قب ـ ا٢ضــ ٝتٛكــد ًدــٌد زًاب ـ
بَنوــا ًبــؽت ارتــ النبٱــُ القــدٍ مــ تٱــٌز ظــاهس وت ارتــ العسبــُ
كمـــا وت نقـــؼ أ ادتمـــا ا ًٞالـــرِ ٍعـــٌد تأزغتـــى إؾت ضـــنْ بعـــد
انت ـَٝد أً ضتــٌي ،علمــاٵ أن تل ـ

النقــٌؽ ًمــا تطــتخسدى ا٢كتػــافات

اٞثسٍْ ٍ ٜطتٌوت اذتقَقْ اليت تٛكدها السًاٍات.
ًدٜلـــْ اٜل ـــاظ علـــٓ معانَوـــا كمـــا وت علـــ اٞؾـــٌ بادتعـــ
ًالتخؿـــَـً ،هـ ـ هـــُ بالـ ـرات ًالٱبـ ـ أً بتٌضـ ـ الٌقـ ـ ،إنوا
لَطـــ

بــ ـالٱب ٞن الدٜلـــْ الٱبعَــــْ الراتَــــْ  ٜختتلــ ـ

بــ ـإختٝ

اٞعؿـــاز ًالتمعـــاتًٜ ،بـــد أن ٍكـــٌن ٢ختَـــاز الٌاقـــ لل ـــ
ارتاف معنٓ معؽت مسدض لعد إمكان الرتدَض ب ٝمسدض.
لقــــد كــــان وت القــــسآن تجبَتــــ ٵا للعسبَــــْ ًإعــــصاش ٵا لــــا ًإظوــــاز ٵا
ٞضـــسازها اٞدبَـــًْ ،الـــرٍ ســـازبٌا الـــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضـــل أخـــصاه اهلل وت مٌقـــٌ العسبَـــْ ن طـــى ،أِ أن اللغـــْ كانـ ـ
( )1ا٢تقان وت علٌ القسآن. 427/1
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مناضــبْ للتبــازِ بــؽت القــسآن ًأعــدإ ا٢ضــً ، ٝإختــرها ال ـنيب ؾــلٓ
اهلل علَى ًآلى ًضل ًانتطلمٌن ضٝساٵ ًدعٌّ ل٣قتان.
ًكـان النكـس بـ اذتـازخ مـ بـي عبـد الـداز ظتلـظ قبالـْ زضــٌ
اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل فــاذا زأٔ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
ًضــــل ٍقــــسأ القــــسآن ًالنــــاع ٍطــــتمعٌن لــــى ًٍــــدزكٌن أمــــازات
ا٢عذــاشٍ ،قــٌ لــبي قٌمــى م ـ سٌلــى أِ معػــس قــسٍؼ هلمــٌا إلــُ
فــإنُ أسطــ مــ ستمــد ســدٍجاٵ ،ثــ ٍػــس فَل ــ ســدٍجاٵ عــ ملــٌ
فــازع ًٍقـــ مــ أقاؾَؿــو ًهــٌ مــ لباقتــى ًقدزتــى علــٓ ضــسد
اذتـ ـدٍح ًكتـ ـ اٞخبـــاز ًالتٌضـ ـ وت الكـــ ٝعـــادص عـ ـ التبـــازِ
ًدـــر

اٞمســـا  ،فكانـ ـ

انتخال ـــْ مناضـــبْ ٢ظوـــاز إعذـــاش

تلـ ـ

القــسآنً ،ضــسعان مــا شا حتــدٍو ًالقــسآن فكــشى بآٍــْ مــٌدصّ نو ـ
داٖم ـاٵ ع ـ اللغــٌ ًا٢نػــغا بالباة ـ  ،ق ـا تع ـاؾتطً٤م ٪ـ  ٦الن٬ــاعٸ م ٤ـ ٦
ٍ٤ػ٦ــت٤سٸِ لٲو٦ــٌ ٤اذتٲــدٍ٪ح ٪ل٥َ٪ك٪ــ  ٬ع٤ـ ـ  ٦ض٤ــب َ٪ٸ اللٺــى ٪ب٪غ٦َ٤ــسٸ ع٪لٴــ ٹ ً٤ٍ٤ت٬خ٪ـ ـر٤ه٤ا

ه٥ص٧ً٥ا أٳًلٲٗ ٪ٲ لٲو ٦ ٥ع٤ر٤ا  ٨م٥وٸؽت ٨ص(. )1

ًال نكــس هــرا قت ـ ٍــٌ بــدز ؾــراٵ قتلــى ا٢مــا علــُ علَــى الطــٝ
بــأمس مـ الـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مـ بــؽت ثٝثــْ مــنو
عقبْ ب أبُ معَ إذ قا النيب ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل :
ٍــاعلُ عل ـُ ٩بال نكــس ابغَــى فأخــر علــُ بػــعسي ًكــان زد ـٝٵ كتــَٝٵ
لــى غــعس فذــإ بــى إؾت ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل فق ـا ٍاستمــد
أضـ ـال

بـ ـال سس بـــَي ًبَنـ ـ

ا ٜأدـــسٍتي كسدـ ـ مـ ـ قـــسٍؼ إن

قتلتو قتلي ًان فادٍتو فادٍتي .
فق ـا ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ٜ :زس ـ بــَي ًبَن ـ
السس با٢ض ٝقدمى ٍاعلُ فاقس
( )1ضٌزّ لقمان .6
( )2البشاز . 259/19

عنقى فكس

عنقى) (.)2

قٱ ـ اهلل
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ًالنكـــس هـــٌ القاٖـ ـ  :طان هـــرا ا ٜأضـــاةر اًٞلـــؽتص (ً )1قـ ـا
لــٌ غــٗ

قل ـ

مج ـ هــراً ،هــٌ ال ـ رِ دــإ م ـ بــٝد فــازع بنطــخْ

ســـدٍح زضـــت ًاضـ ـ ندٍاز ل٣فـــرتإ علـــٓ ال قـــسآن ً ،ستاًلـــْ إٍوـــا
ال نـــاع بٌدـــٌد ًدـــٌي للػـــبى بَنوـــا ًبـــؽت بعـــ

قؿــــ القـــسآن

خبؿــٌف اٞم ـ الط ـال ْ ًعلــٓ فــسض ًدــٌد تػــبى بــبع

القؿـــ

فانــى ٍٜتعــازض مـ نــصً ال قــسآن مـ عنــد اهلل  ،بـ ٍــد علــٓ ؾــد
نصًلـــى نتـــا فَـــى مـ ـ ا٢عذـــاش ًالتٌثَـ ـ اٞمـ ـ الطـ ـال ًْٞ ،ن بعـ ـ
اٞخبــاز انت ٌدــٌدّ وت أٍــدِ أه ـ انتل ـ ًال نش ـ أفتــا هــُ م ـ الكت ـ
الطـــماًٍْ الطـــابقْ ًأخبـــاز اٞنبَـــإً ،وت علــ انتنٱــ انتسكــ

التـــا

علٓ قطمؽت:
ا : ًٞانتسكــ ـ

ارتــــرِ ً ،هــــٌ الــــ رِ ٍكــــٌن مــــسآّ ذتقَقــــْ

ًمٌقــٌ ً ،كاغــ اٵ نتؿــدا خــازدًُ ،إخبــازاٵ عــ أمــس كمــا ٍقــا
(هــ  ٩الــًٍ ) ٝطــمٓ القكــَْ ًالقــٌ ًقــد ٍكــٌن مٌافقــاٵ للٌاقــ
ًٍتؿـ ـ

بال ؿـــد أً ٍتؿـ ـ

بالكـــر

ًشتال ـــْ الٌاقـ ـ ً ،القطـ ـ

الجانُ هٌ ا٢نػإ.
الجــانُ  :انتسكــ

ا٢نػــاُٖ ًٍ ،ػــم اٞمــس ًالنوــُ ًا٢ضــت وا

ًضتٌي .
ًكــان نــصً القــسآن أٍــا إهتمــا العــس
الكـــ ٝا ٜأن ذلـــ

الٌلـــ ستـــدًد ؿتٌقـــ معـــؽت ًهـــٌ مكـــْ ًمـــا

سٌلـــاً ،تتذــــــاذ
سا قع

ًًلعو ـ بالبٝغــْ ًفنــٌن

النـــاع آنـــرا أمــــــٌاز ال ـــــؼتً ،العـــس

وت

ًتػــت .

إن إعٱــإ القــسآن أًلٌٍــْ للغــْ ًعلٌموــا ًأضــسازها ضــب

داٖــ

وت دفــ ادتوالــْ ًالــٌه ً ،وت عسبَـــْ القـــسآن قـــٌّ للمطـــلمؽت ًةـــسد
()1ضٌزّ اٞنعا .25
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للكـــع  ،لقـــد كـ ـان القـــسآن خَمـــْ إدتمـ ـ حتتوـــا انتطـــلمٌن بلشـــاظ
اللطـ ـان ًمل تعـــد العسبَـــْ منشؿـــسّ با٢نتطـــا
مطــل ٍنتمــُ إؾت العــس

القبلـــُ فقـ ـ ً ،كـ ـ

بٌغــاٖر قسآنَــْ متَنــْ ًزاضــخًْ ،دــإ عل ـ

الت طـــر لَ ـــتض آفاقـــاٵ علـــٓ اللغـــْ العسبَـــْ ًٍـــنقض علٌموـــا ًٍجبـــ
قٌاعدها.
فم ـ أه ـ ًدــٌي الت طــر معسفــْ اللغــْ ًمع ـانُ الكلمــاتً ،فَو ـا
إبان ـْ نتك ـامؽت كــ ٝاهلل ،إذ  ٜقتك ـ ت طــر اٍ٠ــْ ا ٜبعــد فو ـ مع ـانُ
كلماتوـــاٍ ًٜ ،ؿـــض وت الت طـــر لتـ ـ أل ـــاظ القـــسآن علـــٓ معـــانُ
شتؿٌؾــْ اً ا٢كت ــإ بالػــاٖ منوــا ،فٝبــد مــ التشقَــ ًالبشــح
ع ـ انتعنــٓ انتناض ـ

لل ـ ًفَــى تجــٌٍس للغــْ ًإسَــإ لعلٌموــاًٍ ،ظوــس

البشــــح ًالدزاضــــْ وت الطــــٌز القؿــــاز الؿــــَ اللغٌٍــــْ انتتكاملــــْ
ًالطذ ًاذت ًّٝوت ادتسع ًا٢شدًاز م ا٢تصان.
ًًزدت وت القـــسآن كلمـــْ (عسبـــُ) إســـدٔ عػـــسّ مـــسًّ ،كلـــوا
تتعلـ ـ بـ ـالقسآن ًتلـ ـ

آٍـــْ مٌقـــٌعوا عـــدد انتـ ـسات ًالتكـــساز ًمـــا

ٍعنَـــى ًٍتكـــمنى مـ ـ أضـــسازً ،مـــا وت إضتؿـــاز ذكـــس العسبَـــْ بؿـ ـ ْ
القـــسآن ًلغتـــى مـ ـ دٜٜت ،كمـــا أن هـــري الكجـــسّ ًالتـــٌالُ وت ذكـــس
العسبَــْ مدزضــْ عقاٖدٍــْ تــد علــٓ مٌقــٌعَْ اللغــْ العسبَــْ وت نــصً
القسآن ًبَان أسكامى  ،قا تعاؾت طً٤ه٤ر٤ا ل٪ط٤ان ٨ع٤س٤بُ٪ٯ م٥ب٪ؽت٨ص (.)1

ًٍــد عــد ذكــس العسبَــْ ؾ ـ ْ للــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
علــٓ سقَقــْ ظــاهسّ ًبَنــْ ًهــُ الٌٍــْ العانتَــْ لسضـالتى بالـرات ًأنوــا
 ٜتنشؿـــس بـ ـالعس

أً إنتمـــإ النبـــٌّ للعـــس

دًن غرهـ ـ  ،كـــرل

فــان اللغــْ العسبَــْ أٍكــاٵ عانتَــًْ ،لكــ لــَظ بالــرات كمــا وت مقــا
الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل إذ غــس٩فى اهلل تعــاؾت بــالنبٌّ ،بــ
( )1ضٌزّ النش .103
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بـــالعسض ًالغـــر بإتؿـــا

القـــسآن ًنصًلـــى بوـــا لغـــْ لـــى ًبانتنصلـــْ

التأزغتَـــْ منـــر نـــصً ا٢نطـ ـان إؾت اٞزض ًهـــٌ أمـــس إضتٝلـ ـُ لكـ ـ
منـــىً ،فَـــى منتوـــٓ ال خـــس ًالطـــمٌ وت بـــا

إنطـ ـان نؿـــَ

اللطـ ـان

ًالعلٌ اللغٌٍْ.
ًتــبؽت أهمَــْ اللغــْ وت القــسآن منصلتوــا وت سَــاّ الػــعٌ

ًالعقَــدّ

ًتٛكــــد علــــٓ إعتبــــاز اللطــ ـان ًمٌقــــٌعَتى وت التمعــــات ً ،بنــــإ
اٞخً ٝقد ٍغي ع الطَ .
ًإن كـ ـان ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ٍٛكـــد عسبَتـــى ًغالبـ ـاٵ وت
ا٢ستذـــاز كمـــا وت قٌلـــى ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل " :أنـــا

بـــا

أفؿـــض العـــس
ت طراٵ لتل

بَـــد أنـ ـُ مـ ـ قـــسٍؼ" ًهـــرا القـــٌ قتكـ ـ إعتبـــازي

اٍ٠ات ٜضَما ًأننا نقٌ بان الطنْ بَان للقسآن.

ًقـــد ًزد عنـــى ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل أنـ ـى قـ ـا " :إعسبـــٌا

القـــسآن ًالتمطـــٌا غساٖبـــى(ً ،")1لتلـــى بعـ ـ
ا٢عــسا

ؿتعنــاي ا٢ؾــٱٝسُ بــإعسا

اٜل ــــاظً ،اةنـــ
بأهمَــْ ا٢عــسا

وت إبــــساش ا٢عــــسا

انت طـــسٍ علـــٓ إزادّ

الكلمــات ًهــٌ الــرِ ٍ ــتض
وت الت طــــرً ،مـــ التطــــلَ

ًلكــ انتــساد مــ قــٌ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى

ًضــل انتعنــٓ اٞع ـ  ،إذ أن ا٢عــسا
ًاٍ٢كـــا ًا٢نكػـــا

 -بكطــس المــصّ  -هــٌ ا٢بان ـْ

ًمنـــى اذتـ ـدٍح "إعسبـــٌا أسادٍجنـــا فأنـ ـا قـــٌ

فؿــشإ"( ،)2فــانتساد مــ إعــسا

القــسآن نٱــ كلماتــى ب ؿــاسْ ًمــ

غــر ذت ـ ً ،إبان ـْ مــا فَــى م ـ غساٖ ـ

ًبــداٖ ًبَ ـان ًتٌكَــد ٞضــساز

اللغْ.
ضت ـ  ٜنقــٌ بعــد مٌقــٌعَْ اٞعــسا
( )1زتم البَان. 39/1
( )2زتم البشسٍ .141/5

ب ـ لــى ًظــاٖ

متعــددّ
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ًهــٌ بــا

عل ـ غــسٍ

ٍطــاعد علــٓ إفــادّ انتعنــٓ ًانت ـساد م ـ اٍ٠ــْ،

ًلقـــد اعتمـــد الؿـــشابْ ًاٖٞمـــْ علـــَو الطـــ ٝا٢عـــسا

ةسٍقـــاٵ

للبَان ًا٢ضتػواد.
قــا الطـــٌَةُ ًٜ :ظتـــٌش قـــسإّ القـــسآن بالعذمـــْ مٱلقــاٵ ضـــٌإ
أسطــ العسبَــْ أ  ،ٜوت الؿــ ّٝأ خازدوــا) أِ  ٜــٌش الرتكتــْ

بقؿــد القــسإّ دًن الت طــرً ،عــ أبــُ سنَ ــْ:أنــى ظتــٌش مٱلقــاٵ(،)1
ًقَــدي أبــٌ ٌٍضــ

أن ٍــره

تلمَــري ؿتــ  ٜعتط ـ العسبَــًْ ،قــا ًًدــى انتنــ

إعذــاشي انتقؿــٌد منــى ً ،لكــ انتنــ أعــ مــ ذلــ

القسإّ ًادبْ فَذ

ٞن

تعلموا.

لقـــد خٱـــٓ النشٌٍـــٌن خٱـــٌات مبازكـــْ ًأضطـــٌا قٌاعـــد لغٌٍـــْ
ًضتٌٍـــْ زاضـــخْ أظوـــست كنـــٌشاٵ تتكـــمنوا اللغـــْ العسبَـــْ ًفتشـــ
أبٌابـ ـاٵ لعلـــٌ اللغـــْ اٞخـــسًٔ ،منوـــا البٝغـــْ ٜضـــَما ًأن القـــسآن
أعذـــص البلغـــإ ًحتـــدٔ مـــٌهبتو ًنبـــٌغو ً ،مـــنو مـ ـ قـ ـا بـ ـأن
إعذـــاش القـــسآن ٍتعلـ ـ بـ ـالنظ ًعلـ ـ البَـ ـان ًالبـــدٍ ًلكنـــى أعـ ـ
ًأكر ًٍن ر إؾت كتَ العلٌ ً ،اذتادْ إلَى متؿلْ ًداٖمْ.
بعـــ

ًؾــــن

الكتـــ

فَـــى ًلكنوــــا قلَلــــْ ًٜ ،طــــد هــــري

اذتقَقــْ الجابتــْ ،مــجٝٵ أةــسٔ انت طــسًن كــجراٵ علــٓ الصشتػــسِ انتٌلــٌد
ضـــنْ  467هذسٍـــْ وت قسٍـــْ (ششتػـــس) ًهـــُ قسٍـــْ ؾـــغرّ مـ ـ قـــسٔ
خــٌازش ث ـ زس ـ إؾت بغــداد لتلقــُ العلــٌ ً ،دــاًز وت مكــْ شمن ـاٵ،
ًتـــٌوت ضـــنْ  538هذسٍـــْ ًاثنـــٌا علَـــى ٢ظوـــازي ًدٌهـــ ٵا بٝغَـــْ
ل٣عذــاش ًبَان ـى الطــب

القسآن ـًُ ،ق ـالٌا لــَظ غــري م ـ ٍطــتٱَ ان

ٍظوس لنا ذل .
ًظتـــ

أن تستقــــُ علــــٌ البٝغــــْ بإضــــتمسازً ،تتخــــري ًضتــــٌي

( )1ا٢تقان وت علٌ القسآن. 129/1
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أضاضاٵً ،وت النؿٌف الٌازدّ قٌاعد لعلٌ بٝغْ القسآن.
ًٜبـــد مـــ ا٢دتوـــاد ًا ٢بـــدا وت علـــ بٝغـــْ آٍـــات التنصٍـــ
ضـــٌإ كـ ـان وت خؿـــٌف بٝغـــْ العسبَـــْ أً بٝغـــْ القـــسآن ًالطـــعُ
٢نبجـــا مٛضطـ ـات أكادقتَـــْ متخؿؿـــْ وت علـــٌ البٝغـــْ تطـــاه وت
إظوـــاز ًبَـ ـان الٌدـــٌي البٝغَـــْ ا٢عذاشٍـــْ وت القـــسآن ؿتـــا ٍتناضـ ـ
ًتػــع

العلــٌ وت هــرا الصم ـانً ،إزتقــإ الدزاضــات فَوــاًً ،دــٌد

الكت ـ

ًالدزاضــات القدقتــْ كنــص ًعــٌن ًزافــد دتَ ـ العلمــإ وت هــرا

الصمــان فلقــد إختــر انتطــلمٌن انتطــادد داز ثقافــْ ًسلقــات للــدزع
ًإؾت ٌٍمنـــا هـــرا تعظَمـــاٵ لػـــعاٖس اهللً ،لتؿـــبض كتـــ

ًدزاضـــات

أمــظ ًالَــٌ أضاض ـاٵ نتــا ٍطــتظوس م ـ علــٌ القــسآن ًاللغــْ وت القــاد
م اٍٞا .
ًوت بـــا

أسكـــا انتطـــادد أسادٍـــح نبٌٍـــْ وت عمـــازّ انتطـــادد

ًعـــد ارتـــٌض فَوـــا بالباةـــ أً زفـــ اٞؾـــٌات وت غـــر العبـــادّ
ًالــركسً ،نوــٓ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أٍكــاٵ عــ قــسإّ
اٞغــعازً ،أن تنػــد الك ـالْ وت انتطــذد  ،كمــا ًزد النوــُ ع ـ إقامــْ
اذتــدًد وت انتطــادد اً إختاذهــا ستــٝٵ للقكــإ ًانتسافعــْ ًعتمــ علــٓ
الكساهــًْ ،مل ٍنــى ع ـ ال ـدزع ًال ـركس فَوــا ٞن ـى م ـ تعظــَ غــعاٖس
اهلل با٢قــافْ إؾت إضــتشبا

انتػــُ إؾت انتطــادد مٱلقــاٵ بــ وت كساهــْ

إنػــاد الػــعس وت انتطــذد أضــتجي مــا ك ـان غــاهداٵ علــٓ دــٌاش ا٢نػــاد
وت كتا

اهلل تعاؾت ًضنْ نبَى.

"ًنتـــا دـــإ ًفـــد بكـــس بـ ـ ًاٖــ إؾت الــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى

ًضــل ض ـال ع ـ خــر قــظ ب ـ ضــاعدّ(ً)1ق ـا  :عتػــس ًســدي"(،)2
( )1قظ ب ضاعدّ :تـٌوت ضـنْ  23قبـ الذـسّ انتبازكـْ اسـد سكمـإ العـس
ًاضق

وت ادتاهلَـْ

صتسان ًأدزكى النيب ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل قب النبٌّ ًزآي وت عكاظ.

( )2أنظس ت طر الٱرِ. 277/4
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ًأنػــد بعــ

الػــعسإ قؿــاٖد التٌسَــد وت انتطــذد بــؽت ٍــدِ الــنيب

ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًإضــتم لــا ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
نتا فَوا م ا٢قساز بالسبٌبَْ ًاذتذْ.
ًهنـــا آفتـ ـان تـــداهمان العسبَـــْ ًتنوػـ ـان وت دطـ ـ لغـــْ القـــسآن
منـــر مٗـــات الطـــنؽت ،إســـداهما تتعلـــ بـــداخ اٞمؿـــاز العسبَـــْ،
ًاٞخــــسٔ بالعـــامل ا٢ضــــٝمُ ،أمــــا اًٞؾت فوـــُ العامَــــْ ًالنٱـــ
بال اظ ستلَْ ٍتخاة

بوا العٌا م غر ال ؿشٓ.
خاؾـــْ

ًاللذـــٌٕ إؾت العامَـــْ ًإختاذهـــا لغـــْ ستـــاًزّ لـــى أضـــبا

ؿتــدن ًزتتمعــات ًقباٖ ـ كلــوا عسبَــْ ًم ـ هــرا ــد عنــده م ــسدات
عامَــْ مطــتقلْ ،تسغــش
علٓ اللطـان مـ أنوـا لَطـ

مــ التطــامض وت النٱــ ًاختَــاز التخ َــ
ددٍـدّ بـ قدقتـْ ـتتـد دـرًزها إؾت أٍـا

العباضــَؽت ًكجــسّ انتٌلــدٍ ًا٢ضــتقساز وت انتــدنً ،السقــا ؿتــا ٍ وــ
عسفاٵً ،عد اٜلت ات ًاذتسف علٓ إكسا العسبَْ ال ؿشٓ.
فشَنمـــا ٍنتقـــد أســـد ال قوـــإ إضـــتاذي ،وت قٌلـــى (مٱسنـــا البازســـْ
مٱــساٵ أِ مٱــساٵ)ٍ ،عتــرز عنــى اذت ـاف اب ـ داًد ب ـأن ذل ـ

وت شتاةبــْ

العامـــْ ًأن النـــاع مل ٍصالـــٌا ٍلش ـــٌن ًٍتٝس ـــٌن فَمـــا غتاةـــ
بعكــو بعك ـاٵ اتقــإ ارت ـسًز م ـ عــادّ العامــْ فــٍ ٝعَ ـ

ذل ـ

مــ

ٍنؿ و م ارتاؾْ.
ًالعامَـــْ أعـــ مـــ اللشـــ ًأغـــد خٱـــساٵ ًٜبـــد مـــ التمََـــص
بَنومــا ،فالعامَــْ هــُ اللــوذات احمللَــْ غــر ال ؿــَشْ ًانت ــسدات غــر
انتٌدــٌدّ وت اللغــًْ ،اللشـ أهــٌن ًقــد ــد لــى عــرزاٵ ًقتكـ تدازكــى
ًهــٌ أقــ خٱــٌزّ ًقــسزاٵ مــ العامَــْ كمــاٵ ًكَ ــاٵً ،بــؽت العامَــْ
ًاللش ـ عمــٌ ًخؿــٌف مٱل ـ فك ـ ذت ـ هــٌ خل ـ لغــًٌِ ،ع ـ
اب ـ ا٢عسابــُ ق ـا ٍق ـا  :ذت ـ ال سد ـ ٍلش ـ ذتن ـاٵ فوــٌ ٜس ـ  :إذا
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أخٱأ

()1

ًلعــ مــ أضـــبا

غـــَا العامَـــْ ًضتٌهـــا ا٢بتعـــاد عــ القـــسآن

ًلغتــى ًعــد ا٢كــرتاخ ؿتٌقــٌعَْ اللغــًْ ،لكــ القــسآن هــٌ الــرِ
عتذـ ـ ًبـــإ العامَـــْ ًقتنـ ـ مـ ـ قـــسزها الكـــبر علـــٓ العسبَـــًْ ،مل
تكــ العامَــْ ببلــد دًن آخــس ،بــ أؾــبش

عامــْ وت أغلــ

أمؿــاز

العامل ا٢ضٝمُ لتعكظ ًاقع ٵا متخل اٵ لغْ ع القسآن.
ًاًٞؾت  :الــتخلـ مــ هــرا الٌبــإ انتت ػــُ بَننــا ًإختــاذ ؾــ َ٩
حتــد منــىً ،ـتنـ مـ إنتػــازي أً إعتبــازي ًاقعـاٵ متٌازثـاٵً ،منوــا إعتمــاد
اللغــْ العسبَــْ ال ؿــشٓ وت احمل ـاًزات ًسلقــات ال ـدزع ًانتٛضطــات
العلمَـــْ أً بػـــٱس مـــ اٜل ـــاظ ًالكلمـــات لَكـــٌن ةسٍقـــاٵ ًـتسٍنـــاٵ
للتخلـ م اللش ًمطاهمْ وت خدمْ القسآن.
نعـــ قتكـــ أن ٍكـــٌن هـــرا ا٢عتمـــاد علـــٓ مساتـــ

ًمساســـ

متباٍنــْ وت ؾــَ انتخاةبــْ بــؽت أه ـ العل ـ ًأق ـ من ـى م ـ العامــًْٜ ،
مــان مــ ت كَــ

هــري الــدعٌّ ًسؿــس النٱــ بال ؿــشٓ كمسسلــْ

ملقــات الــدزع ًادتامعــاتًٍ ،كــسي التشــدخ بالعامَــْ وت الــدزًع
اذتٌشًٍـــــْ مٱلقـــ ـاٵً ،الدزاضـــــات اٞكادقتَـــــْ ًإن كانـــ ـ
إختؿــاف العسبَــْ ًالقــسآنً ،ظتــ

وت غـــــر

أن تعٱــٓ اًٞلٌٍــْ وت الدزاضــْ

فَوــا ًمناهذوــا للعسبَــْ كمقدمــْ ًبداٍــْ للشــد م ـ ظــاهسّ اٞمَــْ م ـ
غــــر أن ٍتعــــازض هــــرا مــ ـ إعتبــــاز اللغــــات القٌمَــــْ للػــــعٌ
ا٢ضٝمَْ اليت تتكل غر العسبَْ.
ؾـــشَض أن اٞمـــس عتتـــاز إؾت إظتـــاد ملكـــْ ًقـــدزّ عامـــْ علَـــى،
ًلك ـ انت ـدد ًالعــٌن القسآن ـُ ٍتذلــٓ بطــوٌلْ ًٍطــس م ـ سال ـْ انتصاًلــْ
ًةـــٌ انتٝبطـــْ ًالػـــسً بتشسٍـــس اللغـــْ ًخسًدوـــا مـــ ةغَـــان
( )1انتصهس . 47/1
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ًعدًان العامَْ.
ًاًٞؾت بالَٗــــــات ًالــــــالظ العلمَــــــْ وت العــــــامل العسبــــــُ
ًا٢ضــــٝمُ ًقــ ـ الدزاضــــات ًارتٱـــ الػــــاملْ حملازبــــْ ظــــاهسّ
اٞمَــــًْ ،نقــــرت أن ٍكــــٌن هنــــا تعــــاًن وت بــــا

نػــــس العسبَــــْ

ال ؿشٓ لغْ القسآن ًك ٝاٞدداد ًستازبْ دإ العامَْ.
ًلغــْ القــسآن عنــٌان دــام للعــص ًال خــس ًم ـ أفك ـ مؿــادٍ
الٌســـدّ ًا٢حتـــادٜ ،ضـــَما ًأن اٞمَـــْ تعـــدت إؾت خـــازز الـــٌة
العسبـــُ ًامشلـ ـ

بعكـ ـ ٵا هتـ ـ ٍـــتعل العسبَـــْ ،بانتخالٱـــْ ًٍنمَوـــا وت

التعامـــ الَـــٌمُ وت التمـــ فتػـــَ اٞمَـــْ قوـــساٵ ًإنٱباقـــاٵً ،تبقـــٓ
العسبَـــْ منشؿـــسّ ملقـــات ستـــدًدّ للـــدزع اللغـــٌِ أً ال قوـــُ،
ًبركــْ ال قــسآن مل ًلــ ٍؿــ اٞمــس إؾت ا٢ضــتوصإ ؿتــ ٍ ٜــتكل اٜ
ال ؿشٓ.
أمـــا ا٠فـــْ اٞخـــسٔ فوـــُ عـــد إعٱـــإ لغـــْ القـــسآن وت الـــدً
ا٢ضــٝمَْ القــدز انتناضــ

مــ العناٍــْ ًا٢هتمــا النــٌعُ ًالسمســُ

وت ا٢نتػـــاز بـــؽت غـــعٌبوا ًهتـــا  ٜزٍـ ـ

فَـــى أن انتٛضطـــات الجقافَـ ـْ

الدٍنَـــْ وت اٞمؿـــاز ا٢ضـــٝمَْ ًغرهـــا مـ ـ البلـــدان اٞخـــسٔ تقـ ـ
علَوا مطًٛلَْ دع اللغْ العسبَْ لغْ الدزاضات فَوا.
ًإذ ســاف القــسآن علــٓ دًا العسبَــْ ًبنــٓ لــا زتــداٵ ًًق ـ لــا
أزكانــ ـ ٵا بإظوــــاز قٌاعــــدهاً ،ضــــاه علمــــإ ا٢ضــــ ٝوت تأضــــَظ
انتـــــدازع اللغٌٍـــــْ ًالنشٌٍـــــْ الـــــيت تتؿـــــ
ًا٢ضـــتَعا

علٌموـــــا بالدقـــــْ

ًا٢ساةـــْ ،فـــإن اللغـــْ العسبَـــْ تنتػـــس ؿتـــا ٍتناضـــ

ًمنصلتوـــا التأزغتَـــْ مقدمـــْ لعلـــٌ القـــسآن مــ أنوـــا ـتتلــ

مقٌمـــات

ا٢نتػــــاز ًالعانتَــــًْ ،ضــــَبقٓ انتنــــا ًالٌاقــــ مناضــــباٵ ًم تٌســــاٵ
٢تطاعواً ،ضَظ القسآن سازضاٵ ًسافظاٵ لا.

سفر انُبى
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بني انُبى وانرسانة
الـ ـنيب هـــٌ ا٢نطـ ـان الـ ـرِ إختـــازي اهلل عـــص ًدـ ـ ل٣خبـــاز عنـــى
ًم ـ غــر ًاضــٱْ إنط ـان آخــسً ،السضــٌ هــٌ أٍك ـاٵ نــيب ًلكنــى قتتــاش
بـ ـأن لـــى غـــسٍعْ مبتـــدأّ ،فبَنومـــا عمـــٌ ًخؿـــٌف مٱلـ ـ  ،فكـ ـ
زضٌ هٌ نيبً ،لَظ ك نيب هٌ زضٌ .
ًلقـــد غـ ـس٩

اهلل عـــص ًدـ ـ اٞنبَـــإ ًأكـــسمو ًفكـــلو علـــٓ

ضــاٖس خلقــى ًعــدده ماٖــْ ًأزبعــْ ًعػــسًن ال ـ

نــيب ،م ـ قــمنو

السض ًه ثٝمثاْٖ ًثٝثْ عػس زضٌٜٵ.
ًوت ال س بؽت السضٌ ًالنيب أقٌا ًًدٌي :
ا : ًٞالــنيب الــرِ ٍطــم ؾــٌت انتلــ

ًٍ ٜعاٍنــى ً ،السضــٌ

الرِ ظتم لى اهلل بؽت مس الؿٌت ًمعاٍنْ انتل .
الجـــانُ  :السضـــٌ مــ كتـ ـ إؾت انتعذـــصّ الكتـــا
ًالنيب م مل ٍنص علَىً ،إفتا ٍدعٌ إؾت كتا
الجال ـح  :السضــٌ ال ـرِ نطــخ بالكتــا
م قبلىً ،م مل ٍك كرل

م قبلى.
ال ـرِ أن ـص علَــى غــسٍعْ

منو فوٌ نيب.

السابـ ـ  :إن السضـــٌ الـ ـرِ ٍأتَـــى انتلـ ـ
ارتل ً ،م مل ٍك كرل

انتنـــص علَـــى،

ظـــاهساٵ ًٍـــأمسي بـــدعٌّ

ب ٍسٔ وت النٌ فوٌ النيب.

ارتـ ـامظ  :مـــا ًزد عـ ـ ا٢مـــا السقـــا علَـــى الطـــ : ٝالسضـــٌ
ال ـرِ ٍنــص علَــى درَٖ ـ فــراي ًٍطــم كلماتــى ًٍنــص علَــى ال ـٌسُ،
ًزؿتــا ٍــسٔ وت منامــى ضتــٌ زٍٚــا إبــساهَ علَــى الطــً ، ٝال ـنيب ٍطــم
الكً ، ٝزؿتا زأٔ الػخـ ًمل ٍطم .
الطــادع  :عــ ا٢مــا البـــاقس السضــٌ الــرِ ٍأتَــى درَٖــ
قبٝٵ ،فراي ًٍكلمى .
ًامـــا الـــنيب فوـــٌ ٍـــسٔ وت منامـــى علـــٓ ضتـــٌ مـــا زأٔ إبـــساهَ
ًضتــٌ مــا كــان زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ٍــسٔ مــ
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أضبا

النبٌّ قب الٌسُ ستٓ أتاي درَٖ م عند اهلل بالسضالْ.

ًكــان ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ســؽت كتــ لــى النبــٌّ
ًدإتـــى السضـ ـالْ مـ ـ عنـــد اهلل ظتَٗـــى بوـــا درَٖـ ـ ًٍكلمـــى بوـــا
قــبٝٵً .مـ اٞنبَــإ مـ كتـ لــى النبــًٌٍّ ،ــسٔ وت منامــى ٍأتَــى ال ـٌسُ
فَكلمــى ًعتدثــى مــ غــر أن ٍكــٌن زآي وت الَقظــًْ ،أمــا احملــد٩خ فوــٌ
الرِ ٍ٥شد٬خ فَطم ًٍ ٜعاٍ ًٍ ٜسٔ وت منامى".
إن ذكـــس اٞنبَـــإ بلغـــْ العمـــٌ ًا٢ةـــً ٝنَلـــو أعلـــٓ مساتــ
الػــس

ًالنبــٌّ ٍ ٜعــي أنوــ علــٓ مستبــْ ًاســدّ مــ دوــْ تلقــُ

الـ ـٌسُ ًالٌظـــاٖ  ،فقـــد ًزد عـ ـ البـــاقس علَـــى الطـ ـ : ٝانتسضـــلٌن
علــٓ أزب ـ ةبقــات ،فــنيب تنبــأ وت ن طــى ٍ ٜعــدً غرهــا ًنــيب ٍــسٔ وت
النــٌ ًٍطــم الؿــٌت ًٍعــاٍ انتل ـ

ًقــد أزض ـ إؾت ةاٖ ــْ قلــٌا أً

كجــــــسًا كمــــــا وت قٌلــــــى تعــــ ـاؾتطً٤أٲز٦ض٤ــــ ـلٴن٤اي ٥إؾت م٪اٖ٤ــــ ـْ ٪الــــ ـ  ٫أٲ ً٦

ٍ٤صٸٍدً٥ن٤ص(ً)1قا ٍ :صٍدًن ثٝثؽت ال اٵ.

ًنـــيب ٍـــسٔ وت منامـــى ًٍطـــم الؿـــٌت ًٍعـــاٍ وت الَقظـــْ ًهـــٌ
إما مجـ أًلـُ العـص ً ،قـد كـان إبـساهَ نبَـاٵ ًلـَظ بامـا ستـٓ قـا
٤ٍ ٜن ٤ـا ع٤و ٦ـدِ٪
 :ط ٸإنــُ د٤اع٪لٳ ـ ٲ ل٪لن٬ــاعٸ إٸم٤ام٧ــا قٲ ـا ً٤م ٪ـ  ٦ذ٥زٍٰ٬ت٪ــُ قٲ ـا ٲ

ؽت ص( )2أِ مـ ـ عبـــد ؾـــنماٵ أً ًثنـ ـاٵ ً ـــاًش اذتـ ـد متعـــدٍاٵ ٜ
الظٺـ ـانت٤ ٪
ٍؿلض ل٣مامْ.
ًكمــا أنعــ اهلل عــص ًدــ علــٓ أهــ اٞزض باٞنبَــإ مبػــسٍ

ًأٖمـــْ هـــدٔ فإنـ ـى ضـــبشانى ت كـ ـ بـ ـإنصا الكتـ ـ
سذــْ ًبــا

علـــَو  ،لتكـ ـٌن

هداٍــًْ ،عٌن ـاٵ ٞه ـ ا٢قت ـان وت عملــو ًمناضــكو ب ـ

ًدواده .
ًقَ ٍازضٌ اهلل ك أنص اهلل م كتا
( )1ضٌزّ الؿافات .147
( )2ضٌزّ البقسّ .124
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قــ ـا  :ماٖــــْ ؾــــشَ ْ ًأزبعــــْ كتــ ـ  ،أنــ ـص اهلل علــــٓ غــــَح
متطــؽت ؾــشَ ًْ ،علــٓ أخنــٌ ًهــٌ إدزٍــظ ثٝثــؽت ؾــشَ ْ،
ًعلــــٓ أً مــ ـ خــ ـ بــ ـالقل ًعلــــٓ إبــــساهَ عػــــس ؾــــشاٖ ،

ًالتٌزاّ ًا٢صتَ ًالصبٌز ًال سقان(.)1

ًوت زًاٍــْ ع ـ أبــُ ذز ٍسفعــى أنوــا ماٖــْ كتــا

ًأزبعــْ ًعػــسًن

كتاباٵ .منوا أنص علٓ إدزٍظ متطٌن ؾشَ ْ.
ًزًِ عــ الــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل أنــى قــا :
بعجــ ـ

علــــٓ زأع مثانَــــْ ا٠

نــــيب مــــنو أزبعــــْ ا٠

مــ ـ بــــي

إضــساَٖ )ً ،علــٓ فــسض ؾــشْ الطــند فإنوــا حتم ـ أمــا علــٓ أعــاظ
اٞنبَـــإ أً الـــرٍ

معوـــ ؾـــ ْ معَنـــْ سطـــ

القـــساٖ ًضـــَا

اذتدٍح ،أً م خ ٝانتعنٓ.
لقـــد أكـــس اهلل عـــص ًدـ ـ بـــي آد ًمل ٍـــرت اٞزض مـ ـ غـــر
سذـــــْ ،ظـــــاهسّ أً مطـــــترتًّ ،كـــ ـان اٞنبَـــــإ ٍتٌازثـــــٌن النبـــــٌّ،
ًعتسؾــٌن علــٓ مَجاقوــاً .ك ـ زضــٌ ٍبػــس بال ـرِ ٍــأتُ بعــدي ،ع ـ
الؿــدً وت إكم ـا ال ـدٍ وت ســدٍح ةٌٍ ـ ٍطــندي إؾت ا٢مــا ستمــد
البـــاقس ًفَـــى  :أن آد نتـــا أضـــتكمل

أٍـــا نبٌتـــى ،أًســـٓ اهلل

ضــبشانى إلَــى أن ظتع ـ العل ـ ًمــراخ النبــٌّ وت إبنــى هبــْ اهللً ،بػــس
آد بنــٌ ً ،كــان بَنومــا آبــإ كلــو أنبَــإ ،فلمــا مكــ

أٍــا نبــٌّ

نــٌ دفــ مــراخ العلــ ًالنبــٌّ إؾت إبنــى ضــا ً ،لــَظ بعــد ضــا اٜ
هــٌد ،فك ـان بــؽت نــٌ ًهــٌد م ـ اٞنبَــإ مطــتخ ؽت ًغــر مطــتخ ؽت،
ًم ـ بعــد هــٌد إنتو ـ

النبــٌّ إؾت إبــساهَ ً ،ك ـان بــؽت هــٌد ًإبــساهَ

م اٞنبَإ عػسّ.
ًمل ٍكـــ اٞنبَـــإ ؿتعـــص عـــ الـــب ،ٕٝفلقـــد ًادوـــٌا ؾـــنٌ
( )1زتم البَان.297/10
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اٞذٔ ًعاغـــــٌا أقطـــــٓ اٞســـــٌا ً ،تعسقـــــٌا للػـــــت ًالكـــــس
ًأسَان ٵا ٍكٌن القت خاـتْ ذتَاتو الػسٍ ْ.
ًم ـ هــرا ب ـال أقــٌا وت منــاش اٞنبَــإ ًقــازبٌا بوــا السبٌبَــًْوت
التنصٍــ طً٤قٲالــ  ٦الَ٤و٥ــٌد ٥ع٥ص٦ٍ٤ــس ٨ابــ اللٺــى٤ً ٪قٲالــ  ٦الن٬ؿ٤ــاز ٔ٤انتٲط٪ــَض٥
اب اللٺى٪ص (.)1

فذــإ ا٢ضــ ٝلَتؿــدٔ إؾت تل ـ

انتبالغــْ بــن ظ الؿــَ ادتوادٍــْ

ًالرتبٌٍــْ الــيت زضــخوا وت إكـــسا اٞنبَــإ ًمعسفــْ سقَقــْ إزتقـــاٖو
علــٓ البػــس منصلــْ ًعلم ـاٵ ًكسامــًْ ،فَــى من ـ م ـ ا٢فــسا ًالت ــسٍ ،
ًدعٌّ إؾت الت قى وت الدٍ .
(فعــ ؾــوَ

ان معــاذاٵ نتــا قــد مــ الــَم ضــذد للــنيب ؾــلٓ

اهلل علَى ًآلى ًضل .
فقا ٍ :ا معاذ ما هرا
قــا  :أن الَوــٌد تطــذد لعظماٖوــا ًعلماٖوــاً .زأٍــ

النؿــازٔ

تطذد لقططوا ًبٱازقتوا قل  :ما هرا
قالٌا  :حتَْ اٞنبَإ.
فقا علَى الط : ٝكربٌا علٓ أنبَاٖو

()2

ًإضـــتمس الؿـــشابْ ًاٖٞمـــْ علـــَو الطـــ ٝوت التؿـــدِ لؿـــَ٩
الغلٌ ًأمازاتى لَتذى الناع إؾت التٌسَد ًا٢خٝف وت العبادّ.

فع ـ الجــٌزِ ع ـ مســا ب ـ ه ـانُ ق ـا  :دخ ـ ادت ـاثلَ ( )3علــٓ

علُ ب أبُ ةال

فأزاد أن ٍطذد لى.

فقا لى علُ  :أضذد هلل ً ٜتطذد لُ(.)4

( )1ضٌزّ التٌبْ . 30
( )2ت طر الساشِ .112/2
( )3ادتاثلَ  -ب تض الجإ  -زَٖظ النؿازٔ وت بٝد ا٢ض. ٝ
( )4ن.113/2 .
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لقــد دــإت آٍــْ اٜضــسإ بؿ ـ ْ العبٌدٍــْ طض ٥ـب٦ش٤ان ٤ال ـر ِ٪أٲض ٦ـسٔ٤

ب٪ع٤ب٦ـــد٪ي٪ص( )1للشــــح علــــٓ ا٢دتوــــاد وت الٱاعــــْ ًالعبــــادًّ ،دعــــٌّ
لسدـــــإ فكـــ ـ
٢كتػــا

اهلل تعـــــاؾت ً ،فَوـــــا زد متقـــــد ًدعـــــٌّ ًســـــح

ا٢نط ـان ٞضــساز ا٠فــا ً ،تٌؾــلى ب ـالعل لكَ َــْ الؿــعٌد

وت الطمإ ًإخباز بأن معذصّ ا٢ضسإ سؿل

االسى األػظى

بؿ ْ العبٌدٍْ.

ًهــٌ ضــس مــ أضــساز الكــٌنً ،كنــص مــ ذخــاٖس النبــًٌّ ،فكــ
مــ اهلل تعــإؾت علــٓ ا٢نطــانًَْ ،علــٓ الؿــ ٌّ مــ اٞنبَــإ خاؾــْ،
ًقتك ـ تعسٍ ــى بأن ـى ب ـا

عل ـ ت ت ـتض منــى خــصاٖ متعــددّ م ـ العلــٌ

ًانتعذـــصات ًالكسامـــات ًاٞضـــساز السبانَـــْ الـ ـيت تتعلـ ـ بـ ـاذتٌادخ
ًانتغَبات ًاٞمٌز الكٌنَْ ًضتٌها.
إنــى إضــ اهلل الــرِ ٍطــتذَ

لــى كــ غــُٕ بإذنــى تعــاؾت ً ،قــد

ٍـــسد وت النؿـــٌف بعنـــٌان إضـ ـ اهلل اٞعظـ ـ أً إضـ ـ اهلل اٞكـــر أً
الطس اٞعظ .
ًلقــــد سذبــــى اهلل عــــص ًدــ ـ عــ ـ العبــــاد ا ٜمــ ـ إؾــــٱ ٓ،
ًأختلـ ـ

وت مٌقـ ـ ًدـــٌدي مـ ـ القـــسآن هـ ـ هـــٌ وت آٍـــْ معَنـــْ أً

زتمٌعــْ آٍــاتً ،ا٢خ ــإ ضــس م ـ أضــساز انتعسفــْ اٜلَــْ ًدــصٕ م ـ
اذتذـــ

ًالطـــرت ًأسكـــا الغَـــ

ًمعازفـــىً ،هـــري ؾـــغسٔ ،أمـــا

الكــرٔ فوــُ ه ـ هــٌ مٌدــٌد وت القــسآن أ  ٜادت ـٌا
علَـــى الكتـــا

نع ـ ًٍ ،ــد

ًالطـــنْ  ،قــا تعــاؾتط ً٤ن٤ص٬لٴن٤ـــا ع٤لٲَ٦ــ ٲ الك٪ت٤ـــا  ٤ت٪ب٤َ٦أنــا

ل٪كٳ ٰ غ ٫ٕ٦ُ٤ص (.)3

( )1ضٌزّ ا٢ضسإ .1
( )3ضٌزّ النش . 89
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ًاٞنبَـــإ ز٥شقـــٌا إٍـــاي ًلكـ ـ بـــأدصإ ًمساتـ ـ
ًالكَــــ

متباٍنـــْ وت الكـ ـ

ًاٞثــــس ً ،عــــ عبــــد اهلل بــــ مطــــعٌد وت قٌلــــى تعــــاؾت

طامل٦صقا هٌ اض اهلل اٞعظ (. )1

ًعـــ ابـــ عبـــاع وت قٌلـــى تعـــاؾت طامل٦صًط س صًطةـــظص
ق ـا هــُ اض ـ اهلل اٞعظ ـ ًع ـ أمســإ بن ـ

ٍصٍــد ب ـ الطــك ع ـ

زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل إنــى ق ـا اض ـ اهلل اٞعظ ـ وت
هــاتؽت اٍ٠ــتؽت { ًالك ـ ال ـى ًاســد  ٜال ـى ا ٜهــٌ ال ـسلت ال ـسسَ }

ً { امل  ،اهلل  ٜالى ا ٜهٌ اذتُ القٌَ (. )2

ًعـ أبــُ أمامـْ عـ الـنيب ستمـد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلـى ًضــل قـا
 :أن اضـ ـ اهلل اٞعظـ ـ ل ـــُ ضـــٌز مـ ـ ال قـــسآن ثـــٝخ  :البقـــسّ ًآ
عمسان ًةى.
ق ـا بعكــو  :فنظــست وت هــري الطــٌز ال ـجٝخ فسأٍ ـ

فَوــا إمس ـاٵ

لَظ وت غُٕ م القسآن :
وت آٍْ الكسضُ {اللٺى ٜ ٥الى ا ٜه ٤ٌ٥اذتٲٓ٭ القٲَ٭ٌ . }٥
ًوت آ عمسان {امل اهلل  ٜالى اٜٷ هٌ اذتُ٭ القَ. } ٌ٩

ًوت ةـــى (ً٤ع٤ن٤ـــ  ٪الٌ٥د٥ـــٌي ٥ل٪لٴش٤ـــٓٸ ٩القٲَ٭ـــٌ ٸ)(ً )3قـــا الـــجعليب وت

ؾـ ـ ْ قتـ ـ داًًد دـ ـالٌت قـ ـا انت ط٩ـــسًن بال ـــاظ متػـــابوْ ًمعـ ـان
مت ٩قــْ  :عــر النوــس فــَم عــر مــ ةــالٌت أٍػــا أبــٌ داًد وت ثٝثــْ
عػــس ابن ـاٵ ًكــان داًد أؾــغسه  ،فأتــاه ذات ٍــٌ فق ـا ٍ :ــا أبتــاي مــا
أزمــُ بقــرافيت غــَٗاٵ اٜٷ ؾــسعتى فق ـا  :أبػــس فــإن ٩اهلل دع ـ زشق ـ
وت قــرافت  ،ثــ أتــاي مــس ّ٩أٳخــسٔ فقــا ٍ :ــا ابتــاي لقــد دخلــ

بــؽت

ادتبــا فٌدــدت أضــداٵ زابكــاٵ فسكبتــى ًأخــرت بأذنَــى ًمل ٍوم٩ــي،
( )1الدز انتنجٌز .6/1
( )2الدز انتنجٌز . 337/1
( )3الدز انتنجٌز . 337/1
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فقــا  :أبػــس ٍــابي فــإن ٩هــرا خــر أعٱاكــى اهلل .ثــ أتــاي ٌٍمــاٵ آخــس
فقــا ٍ :ــا أبتــاي إن٩ــُ ٞمػــُ بــؽت ادتبــا فاضــب٩ض فمــا ٍبقــٓ دبــ اٜٷ
ٍ٥طب٩ض معُ ،فقا  :أبػس ٍابي فإن ٩هرا خر أعٱاكى اهلل.
ُ م٤ــ ٍ ٦قـــاتلي
قــالٌا  :فازضــ دــالٌت إؾت ةــالٌت أن ابـــسش الــ ٩
فــإن قــتلي فلكــ ملكــُ ًإن قتلتــى فلــُ ملككــ  ،فػــ  ٩ذلــ

علــٓ

ة ـالٌت فنــادٔ وت عطــكسي م ٤ـ ٍ ٦قت ـ د ـالٌت شً٩دتــى ابــنيت ًناؾ ـ تى
ملكــُ ،فخــا

النــاع د ـالٌت فل ـ ظتبــى أســد .فط ـا ة ـالٌت نب ـَ٩و

اامشٌٍــ ان ٍــدعٌا اهلل ،فــدعا اهلل عــصً ٩دــ  ٩وت ذلــ  ،فــأتٓ بقــسن
فَـ ـى دهـ ـ ً ،تنـــٌز مـ ـ سدٍـــد ،فقَـ ـ  :إن ٩ؾـــاسبك الـ ـرِ ٍقتـ ـ
دـالٌت هـٌ الـرِ ٌٍقـ هـرا القــسن علـٓ زأضـى فَغلـُ الـده ستــٓ
ٍــده زأضــى منـــى ًٍ ٜطــَ علـــٓ ًدوــى ٍكــٌن علـــٓ زأضــى كوَٗـــْ
اٜٷكلَـــ ًٍ ،ــــدخ وت هــــرا التنــــٌز فــــَمٟي ٍ ٜتقلقـــ فَــــى ،فــــدعا
ةالٌت بي اضساَٖ فذس٩بو فل ٌٍافقى منو أسد.
فأًؾــٓ اهلل تعــاؾت إؾت نبــَو إن ٩وت ًلــد أٍػــا م٤ــ ٍ ٦قتــ اهلل بــى
د ـالٌت ،فــدعا ة ـالٌت أٍػــا ًق ـا  :أعــسض عل ـُ ٩نبَ ـ  ،فــأخسز لــى
اثــي عػــس زد ـٝٵ أمج ـا الطــٌازِ ،فذع ـ ٍعسقــو علــٓ القــسن فــٝ
ٍــسٔ غــَٗاٵ فَقــٌ لسدــ مــنو  :بــاد علــَو دطــ ازدــ فــردد
علَـــى فـــأًسٓ اهلل تعـــاؾت الَـــى إنـــا  ٜنأخـــر السدــا علـــٓ ؾـــٌزه
ًلكن٩ــا نأخــر علــٓ ؾــ ٝقلــٌبو  ،فق ـا ٍٞػــا :ه ـ بقــٓ ل ـ
غره

ًلــد

ق ا .ٜ :

فقــا الـ ـنيب ٍ :ـــا ز  ٩إن٩ـــى شعــ أنً ٜ ٩لـــد لـــى غرهـ ـ  ،فقـ ـا :
كــر .فقــا الــنيب : ٩إن ٩زب٩ـــُ كــر٩ب  ،فقــا  :ؾـــد اهلل ٍـــانيب اهلل
إن ٩لــُ ابن ـاٵ ؾــغراٵ ٍق ـا لــى  :داًد ،اضــتشََ

أن ٍــساي النــاع لقؿــس

قامتـــى ًسقازتـــى ،فخلٷ تـــى وت الغـــن ٍسعاهـــا ًهـــٌ وت غـــع

كـــرا،

ًكـــان داًد ز زدـ ـٝٵ قؿـــراٵ مطـــقاةاٵ مؿـ ـ ازاٵ أشز أمعـــد .فـــدعاي
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ةــالٌتًٍ ،قــا  :بــ خــسز ةــالٌت الَــى فٌدــد الــٌادِ قــد ضــا
الــيت ٍـــسٍض الَوـــا ،فٌدــدي عتمــ غـــاتؽت غـــاتؽت

بَنــى ًبـــؽت الــصز

ظتَصهمــا الطــَ ً ٜغتــٌض بومــا انتــإ ،فلمــا زآي الــنيب ٩قــا  :هــرا
هـــٌ  ٜغـ ـ

فَـــى هـــرا ٍـــسس البوـــاٖ فوـــٌ بالنـــاع أزسـ ـ  ،فـــدعاي

ًًق القسن علٓ زأضى ف اض.
فق ـا لــى ة ـالٌت  :ه ـ ل ـ
ًأدـــسِ خاـتـــ
ن طــ

أن تقت ـ د ـالٌت ًأشًد ـ

وت ملكـــُ قـــا  :نعـــ  .قـــا ً :هـــ أنطـــ

ابــنيت
مـــ

غــَٗاٵ تقــٌٔ بــى علــٓ قتلــى قــا  :نعــ  ،أنــا أزعــٓ فَذــُٕ
فَأخـــر غـــاّ ًأقـــٌ لـــى ًأفـــتض ذتََـــى عنوـــا

اٞضـــد ًالنمـــس ًالـ ـرٖ
ًأخسقوما إؾت ق اي.

فـــسد٩ي إؾت عطـــكسي ،فمـــس ٩داًد مذـــس فنـــادي ٍ :ـــا داًد التلـــي
فــإن ُ٩سذــس هــازًن ال ـرِ قت ـ بــُ مل ـ

كــرا ،فشملــى وت شتٝتــى .ث ـ

مــس ٩مذــس آخــس فنــاداي ٍ :ــاداًد إلتلــي فــإن ُ٩سذــس مٌضــٓ الــرِ
قت بُ ٩مل

كرا ،فشملى وت شتٝتى.

فمــس ٩مذــس آخــس فقــا  :إلتلــي فــإن ُ٩سذــس الــرِ تقتــ بــُ
دالٌتً ،قد خبأنُ اهلل ل

.

فٌقــعوا وت شتٝتــى .فلمــا تؿــافٌا القتــا ًبــسش دــالٌت ًضــا
انتبـــازشّ ،إنتـــد

لـــى داًد فأعٱـــاي ةــالٌت فسضــاٵ ًدزعــاٵ ًضـــٝساٵ،

فلــبظ الطــً ٝزكــ

ال ــسع ،فطــاز قسٍبــاٵ ثــ إنؿــس

انتلــ  ،فقــا م٤ــ سٌلــى  :د٤ــب ٤ ٥الغــ ٝفذــإ فٌقــ
فقــ ـا  :مــــا غــــأن

فسدــ إؾت
علــٓ انتلــ ،

فقــ ـا  :إن ٩اهلل إن مل ٍنؿــــسنُ ٍ ٜغــــي عــــي

الط ٝغَٗاٵ فدعي أٳقات كما أٳزٍد.
قــا  :نعــ  ،فأخـــر داًد شتٝتـــى فتقلٷـــدها ًأخـــر انتقـــً ٝمكـــٓ
ضت ـٌ د ـالٌتً ،كــان د ـالٌت م ـ أغ ـد ٩النــاع ًأقــٌاه ًكــان ٍوــص
ادتٌَؽ ًسـدي ًكـان لـى بَكـْ فَوـا ثـٝخ ماٖـْ مـ سدٍـد ،فلمـا نظـس
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إؾت داًد القــٓ وت قلبــى فق ـا لــى  :أنــ

تــرش لــُ ق ـا  :نعــ ً .كــان

دالٌت علٓ فسع أبل علَى الط ٝالتا .
ق ـا  :فــأتَتي ب ـانتقً ٝاذتذــس كمــا تــٛتٓ الكــٝ
ٞنــ

ق ـا  :نع ـ ،

غــس ٩مــ الكلــ  .قــا  ٜ :دــس ٞقط٩ــم  ٩ذتمــ

بــؽت ضــبا

اٞزض ًةـــر الطـــمإ .قـ ـا داًد  :أً ٍقطـ ـ اهلل ذتمـ ـ  .ثـ ـ قـ ـا
داًد  :باض ـ إل ـى إبــساهَ ًأخــسز سذــساٵ ،ث ـ أخــسز ا٠خــس ًق ـا :
باضــ إلــى إضــشا ًًقــعى وت مقٝعــى ،ثــ أخــسز الجالــح ًقــا :
باضــ الــى ٍعقــٌ

ًًقــعى وت مقٝعــى فؿــاز كلٷوــا سذــساٵ ًاســداٵ،

ًدً٩ز انتقــً ٝزمــاي بــى فط ـخ٩س اهلل ال ـسٍض ست٩ــٓ أؾــا

اذتذــس أنــ

البَكـــْ فخـــال دماغـــى فخـــسز مـــ ق ـــاي ًقتـــ مـــ ًزإي ثٝثـــؽت
زد ـٝٵً ،هــص اهلل ضــبشانى ادت ـَؼ ًخ ـس ٩د ـالٌت قتــَٝٵ فأخــري فذ ـس٩ي
ست ٓ٩القاي بؽت ٍدِ ةالٌت.
ف ــــس انتطــــلمٌن فسســ ـاٵ غــــدٍداٵ ًانؿــــسفٌا إؾت انتدٍنــــْ ضــ ـانتؽت
غــافتؽت ًالنــاع ٍــركسًن داًد فذــإ داًد ة ـالٌتً ،ق ـا  :أصتــص لــُ
مـــا ًعـ ـد٩تي ًأعٱـــي امسأتـــُ ،فقـ ـا لـــى  :أٳتسٍـــد ابنـــْ انتلـ ـ
ؾــدا  .ق ـا داًد  :مــا غــسة
 ٜ :أٳكلٷ
أنـ ـ

بغـــر

عل ـُ ٩ؾــداقاٵ ًلــَظ لــُ غــُٕ .ق ـا

اٜٷ ما تٱَ .
زدـ ـ سسبـــُ ًوت دبالنـــا أعـــدإ لنـــا غلـ ـ  ،٨فـــإذا قتلـ ـ

مــنو مــاٖيت زدــ ًدٗــتي بغل وــ شً٩دتــ

ابــنيت ،فأتــاه فذعــ

كلٷمـــا قتــ مـــنو زدــٝٵ نظــ غل تـــى وت خَٱـــى ست٩ـــٓ نظــ غل وـ ـ ،
فذــإ بوــا إؾت ة ـالٌت ف ـالقٓ الَــى ًق ـا  :إدف ـ ال ـُ امسأتــُ ،فصً٩دــى
أبنتى ًأدسٔ خاـتى وت ملكى.
فمـ ـا النـــاع إؾت داًد ًأسب٩ـــٌي ًأكجـــسًا ذكـــسي ،فٌدـــد ةـ ـالٌت
مــ ذلــ

ًسطــدي فـــأزاد قتلــى ،فــأخر بـــرل

ٍقا لى ذً انتغنَؽت ،فقال

لداًد  :إن٩

بنــ

نتقتٌ اللَلْ.

ةــالٌت زدــ
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قــا ً :م٤ــ ٍ ٦قــتلي قالــ
 :سـد٩ثي م٤ـ ٍ ٜ ٦كــر

قالـ

 :أبــُ.قــا ً :هــ دصمــ
ً ٜعلَـ

دصمــاٵ

لـ ت ــٌت اللَلــْ ستــٓ تنظــس

مؿـــدا ذلـ ـ  .فقـ ـا  :لـــٗ كـــان أزاد ذلـ ـ

مـــا أضـــتٱَ خسًدـ ـاٵ

ًلكـــ اٖتـــَي بـــص مـــ متـــس ،فأتتـــى ،فٌقـــعى وت مكـــذعى علـــٓ
الطــسٍس فــدخ ةــالٌت نؿــ

الطــسٍسً .ضــذ٩اي ًدخــ حتــ

ًأزاد أن ٍقت ـ داًد فق ـا لــا  :أٍ ـ بعل ـ  ٪فقال ـ
الطـــسٍس ،فكـــسبى قـــسبْ بالطـــَ
الػــسا

 :هــٌ نــاٖ علــٓ

فطـ ـا ارتمـــس ،فلمـــا ًدـــد زٍـــض

قــا ٍ :ــسس اهلل داًد مــا أكجــس غــسبى ارتمــس ًخــسز ،فلمــا

أؾـــبض علـ ـ أن٩ـــى مل ٍ عـ ـ غـــَٗاٵ .فقـ ـا  :إن زدـ ـٝٵ ةلبـ ـ
ةلبــ

اللَــ

منـــى مـــا

رتلَــ أن ٍ ٜــدعي ست٩ــٓ ٍــدز من٩ــُ ثــأزي ،فػــد٩د سذ٩ابــى

ًسس٩اضى ًأغل دًنى أبٌابى.
ثـ ـ إن داًد أتـــاي لَلـــْ ًقـــد هـــدأت العَـــٌن ًأعمـــٓ اهلل تعـــاؾت
اذتذبـْ ًفــتض لـى اٞبــٌا

فــدخ علَـى ًهــٌ نــاٖ علـٓ فساغــى فٌقـ

ضــوماٵ عنــد زأضــى ًضــوماٵ عنــد زدلَــى ًضــوماٵ ع ـ قتَنــى ًضــوماٵ ع ـ
امشال ـى ث ـ خــسز .فلمــا اضــتَق ة ـالٌت أبؿــس بالطــوا فعسفوــا فق ـا
ٍ :ــسس اهلل داًد فوــٌ خــر من٩ــُ ،ظ ــست بــى فقؿــدت قتلــى ًظ ــس بــُ
فك ـ  ٩عن٩ــًُ ،لــٌ غــإ لٌق ـ هــرا الطــو وت سلقــًُ .مــا أنــا بال ـرِ
آمنى.٥
انتقابلــْ أتــاي ثانَ ـاٵ فــأعمٓ اهلل اذتذ٩ــا

فلمــا كان ـ

 ،فــدخ علَــى

ًهــٌ نــاٖ ًأخــر إبسٍ ـ ة ـالٌت ال ـرِ كــان ٍتٌقــأ منــى ًكــٌشي ال ـرِ
كــان ٍػــس

منــى ًقٱ ـ غــعسات م ـ ذتَتــى ًغــَٗاٵ م ـ هــد

ث ـ خــسز ًهــس

ًتــٌازٔ .فلمــا أؾــبض ة ـالٌت ًزأٔ ذل ـ  ،ض ـلٷ

علـــٓ داًد العَـــٌن ًةلبـــى أغـ ـد ٩الٱلـــ
ةـ ـالٌت زكـ ـ

ثَابــى ،

فلـ ـ ٍقـــدز علَـــى ،ثـــ إن

ٌٍمـ ـاٵ فٌدـــد داًد قتػـــُ وت الرٍ٩ـــْ ،فقـ ـا ةـ ـالٌت :

الَـــٌ أقتـ ـ داًد أنـــا زاكـ ـ

ًهـــٌ مـــاؽً ،كـــان داًد إذا فـــص مل
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ٍــدز فــسك

ة ـالٌت علــٓ أثــسي ،فاغــتد ٩داًد فــدخ غــازاٵ فــأًسٓ
علَى بَتاٵ.

اهلل تعاؾت إؾت العنكبٌت فنطذ

فلمــا أنتوــٓ ةــالٌت إؾت الغــاز ًنظــس إؾت بنــإ العنبكــٌت ،قــا :
لــٌ كــان دخــ هاهنــا رتــس بنــإ العنكبــٌت فرتكــى ًمكــًٓ ،انٱلــ
داًد ًأتــٓ ادتبــ مــ انتتعب٩ــدٍ فتعب٩ــد فَــىً .ةعــ العلمــإ ًالع٥ب٩ــاد
وت ةــالٌت وت غـــأن داًد ،فذعــ ةــالٌت ٍ ٜنوـــاي أســـد عــ قتــ
داًد اٜٷ قتلــى ًأغــسٔ بقتــ العلمــإ ،فل ـ ٍكــ ٍقــدز علــٓ عــامل وت
بــي اضــساَٖ فَٱَ ـ قتلــى اٜٷ قتلــى ًمل ٍك ـ عتــاز

دَػ ـاٵ اٜٷ هــص ،

ستــٓ أتــٓ ب ـامسأّ تعل ـ اض ـ اهلل اٞعظ ـ فــأمس دب٩ــازاٵ بقتلــوا فسلتوــا
ادتب٩ــاز فقــا  :لعلٷنــا ضتتــاز إؾت عــامل فرتكوــا ،فٌقــ وت قلــ

ةــالٌت

التٌبْ ًند علٓ ما فع ًأقب علٓ البكإ ست ٓ٩زلتى.
فكــان ك ـ  ٩لَلــْ غتــسز إؾت القبــٌز فَبكــُ ًٍنــادِ  :أنػــد اهلل عبــداٵ
ٍعل ـ أن لــُ تٌبــْ اٜٷ أخرنــُ بوــا .فلمــا أكجــس علــَو نــاداي منــادا م ـ
القبــٌز ٍ :ــا ةـالٌت أمــا تسقــٓ أن قتلتنــا ست٩ــٓ تٛذٍنــا أمٌاتـاٵ ،فــاشداد
بكــإً ٧سصنـاٵ ،فسلتــى ادتب٩ــاز فكلٷمــى فق ـا  :مـا لـ

أٍ٩وــا انتلـ

فق ـا

 :هـ ـ تعلـ ـ لـــُ وت اٞزض عانتـ ـ ٵا أضـ ـالى هـ ـ لـــُ مـ ـ تٌبـــْ فقـ ـا
ادتب٩از  :هـ تـدزِ مـا مجلـ
فؿـــا الـــدٍ

إن٩مـا مجلـ

مجـ ملـ

نـص قسٍـْ عػـإ٧

فتٱَ٩ـــس منـــى ،فقـــا  ٜ :ترتكـــٌا وت القسٍـــْ دٍكـــاٵ اٜٷ

ذمتمــــٌي ،فلمــــا أزاد أن ٍنــــا قــ ـا ٞؾــــشابى ،إذا ؾــــا الــ ـدٍ
فأٍقكٌنا ستٓ ندجل .فقالٌا  :ه تسك
ًلكــ هــ تسكــ
زأٔ ادتب٩ـــاز ذلـ ـ

دٍكاٵ نطم ؾٌتى.

عانتــ ٵا وت اٞزض ،فــاشداد سصنــاٵ ًبكــإ .٧فلمــا

قـ ـا  :أزأٍتـ ـ

إن دللتـ ـ

علـــٓ عـ ـامل لعلٷـ ـ

أن

تقتلــى .قــا  .ٜ :فتٌث٩ــ علَـــى ادتب٩ـــاز فـــأخري أن انتــسأّ العانتــْ عنـــدي
قــا  :انٱلــ بــُ الَوــا أضــالا هــ لــُ مــ تٌبــْ ًكــان إن٩مــا ٍعلــ
ذلـ

اٜض ـ أهـ بَ ـ

إذا فنَ ـ

زدـال علم ـ

نطــإه  .فلمــا بل ـ
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ةـ ـالٌت البـــا

إن٩وـــا إن زأتـــ

قـــا ادتب٩ـــاز  :أٍ٩وـــا انتلـــ

فخلٷ ــى خل ــى ث ـ دخ ـ علَوــا فق ـا لــا  :الط ـ
م٪ن٩ــْ أن صتٷَتــ

مــ القتــ ًآًٍتــ

فصعـــ ،

أعظ ـ النــاع علَ ـ

عنــدِ قالــ  :بلــٓ .قــا  :فــإن٩

لـُ الَـ  ٪سادـْ  :هـرا ةـالٌت ٍطـا هـ لـى مـ تٌبـْ ،فغ٥ػـُ علَوـا
م ارتٌ .
فقــا لــا :إن٩ــى ٥ٍ ٜسٍــد قتلــ
فقال ـ

ًلكــ ٍطــال

هــ لــى مــ تٌبــْ

ً :اهلل  ٜأعل ـ لٱ ـالٌت تٌبــًْ ،لك ـ ه ـ تعلمــٌن مكــان قــر

نـــيب فـــانٱل بوـــا إؾت قـــر أامشٌٍـــ  ،فؿـــلٷ
ؾــاس

ًدعـــ

القــر ،فخــسز أامشٌٍـ مـ القــر فــن

ثـــ نـــادت

مـ زأضــى الـرتا ،

فلمـــا نظـــس الـ ـَو ثٝثـــتو  :انتـ ـسأّ ًةـ ـالٌت ًادتب٩ـــاز ،قـ ـا  :مـ ـالك
القَامــْ ق ـاً ،ٜ : ٜلك ـ ة ـالٌت ٍط ـال

أقام ـ

قــا  :أامشٌٍــ ٍ :ـــا ةــالٌت مـــا فعلــ
الػـ ـس ٩غـــَٗاٵ اٜٷ فعلتـــى ًدٗـ ـ

أةلـ ـ

ه ـ لــى م ـ تٌبــْ

بعـــدِ قــا  :مل أد مـ ـ
التٌبـــْ .قـ ـا  :كـ ـ لـ ـ

مـ ـ

الٌلد
ق ـا  :عػــسّ زد ـا  .ق ـا  :مــا أعل ـ ل ـ
ملكـ ـ

ًختـــسز أنـ ـ

(ٍقتلــٌا) بــؽت ٍــدٍ

تٌبــْ اٜٷ أن تتخلٷــٓ م ـ

ًًلـــد وت ضـــبَ اهلل ثـ ـ تقـ ـدً ٩لـــد ست٩ـــٓ
ثــ تقاتــ أنــ

ست٩ــٓ تقتــ آخــسه  ،ثــ زدــ

أامشٌٍ ـ إؾت القــر ًضــق مَ٩ت ـاٵً .زد ـ ة ـالٌت أســصن مــا كــان زهبــْ
إن ٍ ٜتابعى ً٥لدي،
ًقـــد بكـــٓ ست٩ـــٓ ضـــق أغـــ از عَنَـــى ًضتـــ دطـــمى ،فـــدخ
أًٜدي علَـــى ،فقـ ـا لـ ـ  :أزأٍـــت لـــٌ دفعـ ـ
ت ــدًني ق ـالٌا  :بلــٓ ،ن ــدٍ

إؾت النـــاز هـ ـ كنـــت

ؿتــا قــدزنا علَــى .ق ـا  :فإن٩وــا النــاز إن

مل ت علــٌا مــا أقــٌ لكـ  ،قـالٌا  :فــاعسض علَنــا ،فــركس لـ القؿ٩ــْ،
قالٌا ً :إن٩

نتقتٌ
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قــا  :نعـ ـ  .قـ ـالٌا  :فـــ ٝخـــر لنـــا وت اذتَـــاّ فقـــد ةابـ ـ

أن طـــنا

بالرِ ضال  .فتذو٩ص ؿتالى ًًلدي،
فق ـدً ٩لــدي ًكــانٌا عػــسّ فقــاتلٌا ست٩ــٓ قٳتلــٌا بــؽت ٍدٍــى ث ـ غ ـد٩
هــٌ بعــده ست٩ــٓ قٳت ـ  ،فذــإ قاتلــى إؾت داًد ال ـنيب ٩ز لَبػ٩ــسي ًق ـا :
قــد قتل ـ

عــدً . ٩فق ـا  :مــا كن ـ

بال ـرِ حتَــا بعــدي فكــس

عنقــى،

ًأتـــٓ بنـــٌ إضـــساَٖ بـــداًد فـــأعٱٌي خـــصاٖ ةـ ـالٌت ًملٷكـــٌي علـــٓ
أن طــو ًكــان مل ـ

أزبعؽت ضنْ)(.)1

ة ـالٌت م ـ أً٩لــى إؾت أن قٳت ـ وت الغــصً م ـ ًلــدي

ًهـــرا ارتـ ـ ر قـــعَ

ضـــنداٵ ًدوـــْ ؾـــدًز ًدٜلـ ـٍْ ًٜ ،ؿـــلض

نتعازقـــْ مـــا ًزد وت الجنـــإ علـــٓ ةـ ـالٌت وت القـــسآن إذ إختؿـ ـى اهلل
ؿتنصلْ عظَمْ م دوات منوا :

اًٞؾت  :قٌلـــى تعـــاؾت طوَقَو واه ىَهُو وٌْ َّثِو وُعهٌُْ إَُِّ ى يَّو وهَ قَو ودْ تَعَو و َ ىَنُو وٌْ ؼَو واىىخَ

ٍَيِنًوواص (ً)2فَــى آٍــْ بــأن اهلل أكسمــى علــٓ ضتــٌ التعــَؽت  ،فوــٌ مل ٍكــ
م ضب النبٌّ ً ٜضب انتملكْ .
الجانَـــْ  :إدتبـــإ ًإختَـــاز اهلل عـــص ًدـ ـ لٱـ ـالٌت بقٌلـــى تعـــاؾت

طإَُِّ ى يَّوو وهَ صْوو وؽَفَاًُ عَيَوو وُْنٌُْص (ً ،)3لــــٌ تــــسدد هــ ـ هــــرا ا٢ؾــــٱ إ
منقٱـ ـ أ متؿـ ـ ًمطـــتدٍ  ،فاٞؾـ ـ ًانتتبـــادز هـــٌ الجـــانُ ،بَنمـــا

ًزد وت ذ الــرِ إنطــلخ مــ اٍ٠ــات الــيت عنــدي قٌلــى تعــاؾت طوَ ذْ ووُ

()1الكػ
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( )2ضٌزّ البقسّ . 247
( )3ضٌزّ البقسّ . 247
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عَيَووُْهٌِْ َّثَووأَ ىوورٌِ آذَُْنَوواًُ آََاذِنَوو ا فَاّعَوويَ َ ٍِنْهَووا فَأَذْثَعَووهُ ىيَّووُْؽَاُُ فَنَوواَُ ٍِووِْ
ىغَاوََِِص (. )1
ًقـا عبــد اهلل بـ مطــعٌد هــٌ بلعـ بـ إبــسًّ ،قـا ابـ عبــاع :

هٌ بلع ب باعٌزّ) (.)2

علــٓ مــا ذكــسي ابــ عبــاع ًابــ إضــشا ًالطــدِ إن

ًكانــ

مٌضــٓ (علَــى الطــ ) ٝنتــا قؿــد ســس

ادتبــازٍ ًنــص أزض بــي

كنعــان مــ أزض الػــا أتــُ قــٌ بلعــ إؾت بلعــ ًكــان عنــدي اضــ
اهلل اٞعظ .
فق ـالٌا  :إن مٌضــٓ زد ـ غــدٍد ًمعــى دنــٌد كــجرّ ًإن٩ــى قــد دــإ
غتسدنــا مــ بٝدنــا ًٍقتلنــا ًعتلــوا بــي إضــساَٖ ًأنــا قٌمــ
عم ـ

ًلــَظ لنــا قــٌ ًأن ـ

زد ـ زتــا

ًبنــٌ

ال ـدعٌّ فــأخسز ًاد اهلل

تعـــاؾت أن ٍـــسد عنـــا مٌضـــٓ ًقٌمـــى فقـــا ًٍ :لكـــ نـــيب اهلل معـــى
انتٖٝكــْ ًانتٛمنــٌن كَ ـ
ًإنُ إن فعلـ

هـرا ذهبـ

ًزادعـــٌي وت ذلـ ـ

أدعــٌ علــَو ًأنــا أعل ـ م ـ اهلل مــا أعل ـ ،
دنَـاِ ًآخستـًُ .قـالٌا مـا لنـا مـ (نـص )

قـ ـا  :ستـــٓ أٳٕامـــس زب٩ـــًُ ،كـــان ٍ ٜـــدعٌ ست٩ـــٓ

ٍنظس ما ٍٛمس وت انتنا فَأمسنُ الدعإ علَو .
فقَ ـ لــى وت انتنــا  ٜ :تــد علــَو  ،فق ـا لقٌمــى  :إنــُ قــد أٳمــست
زب٩ــُ وت ال ـدعإ علــَو ًإن٩ــُ قــد ن٥وَ ـ  ،فوــدًا لــى هدٍــْ ،فقبلــوا ث ـ ٩
زادعــٌي ًق ـالٌا  :أد علــَو  ،فق ـا  :ست٩ــٓ أٚمــس فلمــا أٳم٩ــس مل ظتــُٕ
ُ غــُٕ ،فق ـالٌا  :لــٌ كــسي
الَــى غــُٕ .فق ـا  :قــد أٳم٩ــست فل ـ ظتــُٕ ال ـ ٩
زب٩ــ

أن تــدعٌ علــَو لنوــا كمــا نوــا وت انتــسّ اًٞؾت .فلــ ٍصالــٌا

( )1ضٌزّ اٞعسا
( )2الكػ
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بــى (ٍسًقٌنــى) ًٍتكــسعٌن الَــى ست٩ــٓ فتنــٌي فــافؼت فسكــ

(أتانــاٵ) لــى

متٌدواٵ إؾت دب ٍٱلعى علٓ عطكس بي إضساَٖ ٍقا لى دطبان.
فلمــا ضــاز علَوــا غــر كــجر زبك ـ
إذا أذاقوــا قام ـ
مج ـ ذل ـ

فقام ـ

بــى فنــص عنوــا فكــسبوا ست٩ــٓ

فسكبوــا فل ـ تطــس بــى كــجراٵ ست٩ــٓ زبك ـ  ،ف ع ـ بوــا
فسكبوــا فل ـ تطــس بــى كــجراٵ ست٩ــٓ زبك ـ

ست٩ــٓ إذا أذاقوــا أذن اهلل لــا بــالك ٝفتكلمــ
ٍـــا بلعـ ـ أٍـ ـ تـــره

ًعتـ ـ

ًدوُ هرا لنره

فكــسبوا
:

سذــْ علَــى فقالــ

ا ٜتـــسٔ انتٖٝكـــْ أمـــامُ تسدنـــُ عـ ـ

إؾت نيب اهلل ًانتٛمنؽت تدعٌ علَو ،

فل ـ ٍنــص عنوــا فخلٷــٓ اهلل ضــبَلوا فانٱلق ـ

ست٩ــٓ إذا أغــسق

بــى

علــٓ دبــ دطــبان دعــ ٍــدعٌ علــَو فــٍ ٝــدعٌ علــَو بػــُٕ اٜٷ
ؾــس

مطــالتى

بــى لطــانى إؾت قٌمــى ًٍ ٜــدعٌ لقٌمــى خبــر اٜٷ ؾــس

إؾت بي إضساَٖ .
فق ـا لــى قٌمــى  :أتــدزِ ٍــابلع مــا تؿــن إفتــا تــدعٌ ل ـ ًتــدعٌ
علَنــا ،ق ـا  :فوــرا مــا  ٜأمل ـ

هــرا غــُٕ قــد غل ـ

لطــانى فٌقــ علـــٓ ؾـــدزي فقــا لــ  :قـــد ذهبــ

اهلل علَــى ًانــدل
ا٠ن مـــي الــدنَا

ًا٠خــسّ ،فل ـ ٍب ـ  ٤اٜٷ انتكــس ًاذتَلــْ فطــأمكس لك ـ ًأست ـا  ،اكتلــٌا
النطــــإ ًشٍنــــٌه ًأعٱــــٌه الطــــل ثــ ـ  ٩أزضــــلٌه إؾت العطــــكس
ٍتعــدًا فَــى ًمــسًه فــ ٝـتن ـ امــسأّ ن طــوا م ـ زد ـ أزادهــا فــإنو
إن شنا زد ًاسد منو ٍ تنٌه ف علٌا.
فلم٩ــا دخــ النطــإ العطــكس مــس٬ت امــسأّ بــؽت الكنعــانَؽت امسوــا
بػيت بن

ؾـٌز بسدـ مـ عظمـإ بـي إضـساَٖ ٍ٥قـا لـى شمـسِ بـ

غــلٌ زأع ضــب امشعــٌن بـ ٍعقــٌ

ب ـ إضــشا ب ـ إبــساهَ علَــى

الطــ ، ٝفقــا الَوــا فأخــر بَــدها ســؽت أٲفٴتنــى كتال ـا ث ـ  ٩أقب ـ ست٩ــٓ
ًقـ

علــٓ مٌضــٓ فقـا  :إنــُ أظنـ

 :أدــ هــُ ســسا علَــ

ضــتقٌ هــري ســسا علَـ

 ٜتقسبوــا قــا  :فــٌاهلل  ٜنٱَعــ

ق ـا

وت هــرا
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ثـ ـ  ٩دخـ ـ بوـــا قبتـــى فٌقـ ـ علَوـــا فأزضـ ـ اهلل الٱـــاعٌن علـــٓ بـــي
إضساَٖ وت الٌق .
ًكـــان ل نشـــاف بـ ـ العَـــصاز بــ هـــازًن ؾـــاس

أمـــس مٌضـــٓ

زد ـ  ٨قــد أعٱــٓ بطــٱْ وت ارتل ـ ًقــٌّ وت ال ـبٱؼ ًكــان غاٖب ـاٵ ســؽت
ؾــن شمــسِ بــ غــلٌ مــا ؾــن فذــإ ًالٱــاعٌن (قتذ٩ــظ) وت بــي
إضساَٖ ًأخـر ارتـر فأخـر سسبتـى ًكانـ

مـ سدٍـد كلٷوـا ثـ  ٩دخـ

علَـــى القبـــْ ًهمـــا متكـــادعان (فاضـــتقبلوا) مسبتـــى ثـ ـ  ٩خـــسز بومـــا
زافعــاٵ بومــا إؾت الطــمإ ًاذتسبــْ قــد أخــرها برزاعــى ًاعتمــد ؿتسفقــى
علٓ خاؾستى ًأضند اذتسبْ إؾت ذتَتى.
ًكــان (ٍكــسي العَـــصاز) ًدعــ ٍقــٌ  :اللـــو هكــرا ن عــ ؿتــ
ٍعؿــَ

فسفــ الٱـــاعٌن .فشطــ

الٱـــاعٌن فَمـــا بـــؽت أن أؾـــا
فٌدٌدي قد هل
فمـ ـ هنالـــ

مــ هلــ

مــ بـــي إضـــساَٖ وت

شمـــسِ انتـ ـسأّ إؾت أن قتلـــى فنشـــاف

منو ضبعٌن ال اٵ وت ضاعْ م نواز .
ٍعٱـــُ بنـــٌ إضـــساَٖ ًلـــد فنشـــاف كـــ ذبَشـــْ

ذمٌهــا ال ػــْ ًالــرزا ًاللشــٜٓ ،عتمــادي باذتسبــْ علــٓ خاؾــستى
ًأخـــري إٍاهـــا برزاعـــى ًبإضـــنادي إٍاهـــا إؾت ذتَتـــىً ،البكـــس مـ ـ كـ ـ

أمٌال ًأن طو ٞن٩ى كان (بكساٵ) لعَصاز ب هازًن(.)1

ًزًت عاٖػـــْ أن الـ ـنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل قـ ـا  :إن
اضـ ـ اهلل اٞعظـ ـ الـ ـ رِ دعـــا بـــى آؾـ ـ

(ٍـــا ســـُ ٍـــاقٌَ ) (ًٜ ،)2

تعـــازض بـــؽت النؿـــٌف ارتاؾـــْ باضـــ اهلل اٞعظـــ علـــٓ فـــسض
ؾـــشْ ال طـــند ًفَـــى دعـــٌّ للمطـــلمؽت ل٣دتوـــاد بالـ ـدعإ ًالتٌضـ ـ
ًعد مغادزّ مقامات السدإ.

( )1الكػ

ًالبَان . 476/5

( )2الكػ

ًالبَان .488/ 9
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الجالجـــْ  :ت كـ ـ اهلل عـــص ًدـ ـ بـ ـإكسا ةـ ـالٌت بالصٍـــادّ علـــٓ

غــري م ـ انت ـٛمنؽت ب ـالعل ًانتعسفــْ ًادتط ـ  ،ق ـا تعــاؾت طوَشَ لًَُ تَعْ وؽَحً
فِوووٍ ىعِيْو وٌِ وَ لِعْو وٌِص(ً ، )1كـــان أعلـ ـ بـــي إضـــساَٖ بـ ـالتٌزاًّ ،فـ ـ

القتـــا ًال طَاضــــًْ ،كــــان أةــــٌ بــــي إضــــساَٖ لبعــــح الَبــــْ وت
الن ــٌع ًالقــدزّ علــٓ القت ـا ًهــري ال ـنع العظَم ـْ هبــْ م ـ اهلل فــٝ
تكٌن ا ٜوت مسقاتى تعاؾت ًبَان مٌقٌعَْ الطس اٞعظ

.

ًعـ ـ ا٢مـــا الؿـــاد قـ ـا  :إن اهلل دعـ ـ اٜضـ ـ اٞعظـ ـ
علٓ ثٝثْ ًضبعؽت سسفاٵ.
فأعٱٓ آد منوا متطْ ًعػسٍ سسفاٵ.
ًأعٱٓ نٌساٵ منوا متطْ ًعػسٍ .
ًأعٱٓ إبساهَ منوا مثانَْ أسس .
ًأعٱٓ منوا مٌضٓ أزبعْ أسس .
ًأعٱـــٓ منوـــا عَطـــٓ ســـسفؽتً ،كـ ـان عتَـــُ بومـــا انتـ ـٌتٓ ًٍـــرٕ
اٞكمى ًاٞبسف.
ًأعٱٓ ستمداٵ ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل إثنؽت ًضبعؽت سسفاٵ.
ًإستذـ ـ

سسفـ ـاٵ لـــٍٗ ٝعلـ ـ مـــا وت ن طـــىًٍ ،علـ ـ مـــا وت ن ـ ـٌع

العباد (الكاوت).
ًوت زًاٍْ أنى تعاؾت أعٱٓ نٌساٵ متطْ عػس سسفاٵ.
ًمــ هــرا التقطــَ البَــانُ تعلــ عظــَ منصلــْ آد ًمــا كــان
النبــٌّ ًتوَٗــْ أضــبا

ٍٛدٍــى م ـ ًظــاٖ

العــَؼ لرزٍتــى وت اٞزض.

ًإن ك ـان العــدد ًســدي لــَظ باب ـاٵ للمقازنــْ ًسؿــٌ ال ــاز خاؾــْ
ًأن لكــ ســس

منوــا خؿٌؾــَْ ًأثــساٵ ًأبٌلٝبــاٵ كسقتــْ مــ العلــ ،

ًانتػــوٌز وت علــ اٞؾــٌ أن التشدٍــد بالعــدد  ٜم وــٌ لــى ،لكنــى
( )1ضٌزّ البقسّ . 247
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هنــا لــى دٜٜت ٞن شٍــادّ العــدد تــد علــٓ علــٌ الػــان ًا٢ن ــساد
بػـــٱس مـ ـ العلـــٌ إؾت دانـ ـ

كجـــسّ انتكـ ـامؽت ال قدضـــَْ لكـ ـ مـــسّ

تــركس فَوــا ذات ال كلمــْ بلشــاظ تعــدد انتٌقــٌ ًنظــ اٍ٠ــْ ًضــَا
اٍ٠ات.
ًًزد ع ـ ا٢مــا الؿــاد ق ـا  :ك ـان م ـ عَطــٓ إب ـ مــسٍ
سسفان ٍعم بوما.
ًكان م مٌضٓ أزبعْ أسس .
ًك ـان م ـ إبــساهَ ضــتْ أســس

ًك ـان مــ آد متطــْ ًعػــسًن

سسفاٵً ،كان م نٌ مثانَْ.
ًكتــ ذلــ

كلـــى لسضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  .إن

إض اهلل ثٝثْ ًضبعٌن سسفاٵ ًس٥ذ

أونىا انؼزو

ًاسد.

قــا تعــاؾتط ً٤لٲقٲــد ٦ع٤وٸــد٦ن٤ا إؾت آد ٤ ٤م٪ــ  ٦قٲب٦ــ  ٥فٲن٤ط٪ــُ٤ً ٤لٲــ  ٦ن٤ذ٪ــد ٦لٲــى٥

ع٤ص٦م٧اص(.)1

العــــص  :هــــٌ ثبــــات ا٢زادّ ًدًاموــــاًٍ .قــ ـا عصمــ ـ
بالكـ ـ ً -عصقتـــْ إذا أزدت فعـ ـ الػـــُٕ ًقٱعـ ـ
هنا نقَ

عصمــ ـاٵ-

علَـــىً ،الٌدـــٌد

العد .

ًعتتم وت ا ٍْ٠الكسقتْ أعٝي معنَان :
ا : ًٞإزادّ انتــــد ؿتعنــــٓ :مل صتــــد لــــى عصمــــاٵ علــــٓ إتَــــان
انتعؿًَْ ،شتال ْ العود ًانتَجا .
الجــانُ  :مل صتـــد لـــى عصمــاٵ علـــٓ إدتنـــا
ا٢قـــرتا

مـ ـ الػـــذسّ ًهـــٌ اٞنطـ ـ

انتعؿــَْ ًالتشـــسش مــ

ًاٜقـــس

بقسٍنـــْ النطـــَان وت

اٍ٠ـــًْ ،مـــا تـــد علَـــى اٍ٠ـــات القسآنَـــْ ا٠خـــسٔ بانتٌقـــٌ خاؾـــْ
( )1ضٌزّ ةى .115
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ًأن القسآن ٍ طس بعكى بعكاٵ.
النظــس إؾت مٌقــٌ العــص وت اٍ٠ــْ الكسقتــْ ؿتعنــاي

ًمــ الؿــع

اللغــٌِ فق ـ  ،ب ـ قتك ـ تأًٍلــى ًف ـ انتعنــٓ ا٢ؾــٱٝسُ ًأن اٞمــس
ٍتعل ـ بالسض ـ أًلــُ العــص م ـ اٞنبَــإ ال ـرٍ ق ـا اهلل تع ـاؾت فــَو :

طفٲاؾ٦ب٪س ٦كٲم٤ا ؾ٤ب٤س ٤أٳً٦لٳٌا الع٤ص ٦ٸ م ٦ ٪الس٭ض ٥ٸص(. )1

ًهـــ متطـــْ نـــٌ ًإبـــساهَ ًمٌضـــٓ ًعَطـــٓ با٢قـــافْ إؾت
الــنيب اٞكــس ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ً ،قَــ هــ أزبعــْ
إبــساهَ ًنــٌ ًهــٌد ًستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ً ،ذهــ
بعكــو إؾت أنو ـ ضــتْ  :نــٌ ًإبــساهَ ًإضــشا ًٍعقــٌ

ًٌٍض ـ

ًأٌٍ ً ،ا ًٞأؾض ًأغوس.
ًوت تطمَتو أًلُ العص ًدٌي :
ا : ًٞؾــرًا علــٓ مكــسًي الــدنَا ًؾــرًا عــ ستبٌبوــاً ،هــٌ
انتسًِ ع النيب ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل .
الجــــانُ  :إنوــ ـ بعجــــٌا إؾت مػــــاز اٞزض ًمغازبوــــاً ،دنوــــا
ًإنطـــوا .أِ أن زضـ ـاٜتو عامـــًْ .قَـ ـ إن زضـ ـالْ مٌضـــٓ ًعَطـــٓ
خاؾتان.
الجالح  :إنو أًلٌا ادتد ًالجبات ًالؿر.
الساب ـ  :انتــساد وت اٍ٠ــْ الكسقتــْ كتَ ـ السضــــــ ً ،أن (مــــ ) وت
قٌلــى تعــاؾتطم٪ــ  ٦الس٭ض٥ــ ٸص وت اٍ٠ــْ أعــٝي للبَــانً .أن كــ نــيب ذً
عص ًثباتً ،اٞقس

أنوا للتبعَ

.

ارت ـامظ  :إنو ـ ستــٌز النبــٌّ ًه ـ أؾــشا
مــنو دــإ بػــسٍعْ نطــخ
قبلى.
( )1ضٌزّ ا٢سقا

.35

الػــساٖ  ،ك ـ ًاســد

الػــسٍعْ الــيت دــإ بوــا السضــٌ الــرِ
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الطــــادع  :هــــ الــــرٍ أمــــسًا بالقتــــا ًادتوــــادً ،أظوــــسًا
انتكاغ ًْ ،داهدًا وت الدٍ .
الطــاب  :اٞنبَــإ الــرٍ ضــبقٌا إؾت اٜقــساز بــاهللً ،أقــسًا بكــ
نــــيب كـــان قبلــــو ًبعــــده ًعصمــــٌا علــــٓ الؿــــر مـــ التكــــرٍ
ًؾنٌ

اٞذٔ.

الجــام  :عــ ا٢مــا علــٓ بــ مٌضــٓ السقــا قــا " :مســـٌا
أًلـــٌا العـــص ٞنوـ ـ كـــانٌا أؾـــشا

العـــصاٖ ًالػـــساٖ ً ،ذلـ ـ

أن

كــ نــيب بعــد نــٌ كــان علــٓ غــسٍعتى ًمنوادــى ًتابعــاٵ لكتابــى ،إؾت
( ).

شم إبساهَ ارتلَ علَى الط1 " ٝ

التاضـ ـ  :نتـــا عوـــد إلـــَو وت الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــل ًاًٞؾــَإ م ـ بعــدي ،فــاكت عــصمو علــٓ ا٢قــساز بــى ًأن ـى
كرل .
لقــد ًضــٌع الػــَٱان ٠د فأكــ مــ الػــذسّ بعــد أن عوــد
لـى اهلل عــص ًدـ أن ٍ ٜأكـ منوــا ،فكـان ذلـ
النطـــَان ؿتعنـــٓ الـ ـرت أً نقـــَ
ًالتخؿــَـ بنعــ

منــى نطـَان ٵا ضــٌإ كـان

الـ ـركس()2هتـــا ٍـــد علـــٓ التػـــسٍ

أًلــُ العــص ً ،أنوــا مدزضــْ إزتقــإ تــد علــٓ

إدتَاش مسسلْ ا٢بت ٕٝبَقؽت ًثبات ًإسرتا .
ًللــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل خؿــاٖـ كــجرّ إن ــسد
بوا بؽت اٞنبَإ ًهُ عدٍدّ منوا :
ا : ًٞنبــٌّ ستمــد دعــٌّ ل٣قتــان بــىً ،عــٌن ًمــادّ ٢دتـــرا
القلـــٌ

ً ،بعـــح السعـ ـ

ًال ـــص وت قلـــٌ

الكـــافسٍ ًغـــعٌزه

بالتقؿر ًارتٱأ.
الجـــانُ :الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل خـــامت النبـــَؽت
( )1البشاز .34 /11
( )2ت طر اب كجر .172/4
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ًؾـــاس

الػـــسٍعْ الناضـــخْ للػـــساٖ الطـــابقًْ ،لـــَظ مــ غـــسٍعْ

تنطخ غسٍعتى ًإؾت ٌٍ القَامْ.
الجالــح  :نــصً القــسآن علــٓ ؾــدز الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى

ًآلى ًضل أً ؾرًزتى،ط ت٪ب٤َ٦ان٧ا ل٪كٳ ٰ غ٫ٕ٦ُ٤ص (.)1

الساب ـ  :هــٌ ال ـنيب ال ـرِ دع ـ اهلل أمتــى خــر اٞم ـ  ،ق ـا تعــاؾت
وت خٱا

للمطلمؽت ط كٳن٦ت ٦ ٥خ٦َ٤س ٤أٳم ٫ْ٬أٳخ٦سٸد ٦ ٤ل٪لن٬اعٸص (.)2

ارتـــامظ  :دـــإت معذـــصات اٞنبَـــإ سطـــًَْ ،معذـــصّ الـــنيب
ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل عقلَــْ متذــددّ وت كـ شمــان ًهــُ
القسآن.
الطــــادع  :دوــــاد الـــنيب ستمــــد ؾــــلٓ اهلل علَــــى ًآلــــى ًضــــل
ًخسًدــى وت كتاٖ ـ

بن طــىً ،بعــح ال سع ـ

وت ن ــٌع أعداٖــى مطــرّ

الػوس ًحتقَ النؿس ًالغلبْ دتٌَؽ انتطلمؽت.
الطــاب  :غــسٍعْ ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ناضــخْ
للػساٖ ًلَظ م غسٍعْ ناضخْ لا.
الجام  :بقإ العم بأسكا غسٍعتى إؾت ٌٍ القَامْ.

أػًار األَبياء وصفا هى

ق ـا تعــاؾت طً٤م٤ــا د٤ع٤لٴن٤ــا ل٪ب٤ػ ٤ـسٹ م ٪ـ  ٦قٲب٦ل ٪ـ ٲ ارتٳلٴ ـد ٤أٲفٲ ـإٸٍ ٦ ٦م ٪ـ  ٬فٲو ٥ـ ٦

ارتٲالــدً٥ن٤ص( )3لقــد كتــ

اهلل عــص ًدــ علــٓ النــاع انتــٌت ببــدٍ

سكمتــى ًدعلــى ضــبَٝٵ نتغــادزّ اذتَــاّ الــدنَا بإعتبــاز ستمَــْ شًالــا
ًأنوا داز إنتقا إؾت ا٠خسّ.
ًتػـــم اٞنبَـــإ وت هـــرا انتٌقـــٌ النـــٌامَظ الجابتـــْ وت أؾـــ
( )1ضٌزّ النش .89
( )2ضٌزّ ا عمسان .110
( )3ضٌزّ اٞنبَإ .34

 174ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ
اٞنبَـــإ قتـ ـ وت ضـ ـ الػـــبا

ارتلقـــًْ ،بعـ ـ

كَشَـــٓ ً،مـــنو

مـ ـ زشقـــى اهلل ةـــٌ العمـــس سذـــْ ًآٍـــْ وت التبلَـ ـ ً .با٢ضـــناد عـ ـ
اٜما الؿاد ع النيب ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل قا :
عاؽ آد أبٌ البػس تطعماْٖ ًثٝثؽت ضنْ.
ًعاؽ نٌ ال ؽت ًأزبعماْٖ.
ًعاؽ إبساهَ ماْٖ ضنْ ًمتطاٵ ًضبعؽت.
ًعاؽ إمساعَ ب إبساهَ ماْٖ ًعػسٍ ضنْ.
ًعاؽ إضشا ماْٖ ًمثانؽت ضنْ.
ًعاؽ ٍعقٌ

ماْٖ ًعػسٍ ضنْ.

ًعاؽ ٌٍض

ماْٖ ًعػسٍ ضنْ.

ًعاؽ مٌضٓ ماْٖ ًضتاٵ ًعػسٍ ضنْ.
ًعاؽ هازًن ماْٖ ًثٝثاٵ ًثٝثؽت ضنْ.
ًعاؽ داًد ماْٖ ضنْ منوا أزبعٌن ضنْ ملكى.
ًعاؽ ضلَمان ب داًد ضبعماْٖ ضنْ ًإثنيت عػسّ ضنْ.
لقـــد زش اهلل اٞنبَـــإ دزدـــْ عالَـــْ مـ ـ الـ ـركإ ًاذتلـ ـ ً ،ؿتـــا
ٍناضــ

هــرا انتنؿــ

ًأدإ ًظــــاٖ

اٜلــُ ًٍطــاه وت التــأثر ال عــا وت التمــ

النبــــٌّ علــــٓ أسطـــ ًدــــى ،با٢قــــافْ إؾت الـــٌسُ

الرِ هٌ مدد غَيب ٍ ٌ قدزات ا٢نطان.
أنى قا  :ما زًٔ علٓ ب ابساهَ ع ٍاضس ع ا٢ما مٌضٓ ب دع س
بعح اهلل نبَاٵ ا ٜؾاس

مسّ ضٌدإ ؾافَْ) ( ،)1أِ أنى ذً قٌّ وت العق

ًالسأِ ًثبات وت الدٍ ً .أغر إؾت معناها وت الٱ

( )1البشاز . 64/11

القدٍ أنوا غاٍْ
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اذتر ًال ٱانْ ًاذت

ًً ،ؾ

وت اذتدٍح بأنوا (ؾافَْ) أِ خالَْ م

شتالٱْ ارتَاٜت ال اضدّ ًاٞخ ٝالسدٍْٗ.
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آدو َبي
الـ ـنيب هـــٌ ا٢نطـ ـان الـ ـرِ إختـــازي اهلل عـــص ًدـ ـ ل٣خبـــاز عنـــى
ًلَبلــ اٞسكــا مــ غــر ًاضــٱْ عــ اهلل عــص ًدــ  ،لــرا قَــ أنــى
مســُ نبَ ـاٵ ٞن ـى أنبــأ أِ أخــر ع ـ اهلل ،ضــٌإ ك ـان لــى غــسٍعْ مبتــدأّ
اً لَظ لى غسٍعْ.
لقـــد كـــان آد نبَـــاٵ ًًزد وت زًاٍـــْ أنـــى نـــيب زضـــٌ  ،قـــا

تعـــاؾتطأنـــُ د٤اع٪ـــ  ٨ف٪ـــُ اٜز٦ضٸ خ٤ل َ٪ٲـــْٵ ...ص(ً ،)1كانـــ

اٞزض

كلـــــوا ٠د ًوت اذتـــ ـدٍح :خلـــ ـ اهلل تعـــ ـإؾت آد ًأقٱعـــــى الـــ ـدنَا

قٱَعْ(.)2

ًبا٢ضـــناد عـ ـ أبـــُ ذز الغ ـــازِ قـ ـا " :دخلـ ـ

انتطـــذد فـ ـإذا

زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل د ـالظ ًســدي ،فذلط ـ

إلَــى

فقـ ـا لـــٍُ :ـــا أبـــا ذز أن للمطـــذد حتَـــًْ ،أن حتَتـــى زكعتـ ـان ،فقـ ـ
فأزكعومـــا ،فلمـــا زكعتومـــا دلطـ ـ
إن ـ

إلَـــى ،فقلـ ـ

ٍ :ـــا زضـــٌ اهلل،

أمــستي بالؿــ ّٝفمــا الؿــ ّٝق ـا  :خــر مٌقــٌ  ،إضــتكجس أً

إضتق  .ث ذكس قؿْ ةٌٍلْ قا فَوا:
قل

ٍ :ا زضٌ اهلل ،ك اٞنبَإ

قا  :ماْٖ ال
قل

ًأزبعْ ًعػسًن ال اٵ.

ٍ :ا زضٌ اهلل ،ك السض م ذل

قا  :ثلجماْٖ ًثٝثْ عػس كتاٵ غ راٵٍ .عي كجراٵ ةَباٵ.
قل

ٍا زضٌ اهلل ،م كان أًل

قا  :آد .
قل ٍ :ا زضٌ اهلل ًآد نيب مسض
( )1ضٌزّ البقسّ .30
( )2الكاوت الكلَي .605/1
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قــا  :نعــ  ،خلقــى اهلل بَــديً ،ن ــخ فَــى مــ زًســى ،ثــ ضـــٌاي

قٳبٝ٥ٵ"(.)1

ًباٜضـــناد عـ ـ أبـــُ إمامـــْ عـ ـ أبـــُ ذز قـــا  :قلـ ـ ٍ :ـــا نـــيب
اهلل،أنبَاٵ كان آد

قا  :نع  ،كان نبَ٩اٵ ،كلمى اهلل قٳبٝ٥ٵ.

هتـــا ٍبــــدً ًاقــــشاٵ أن أسكــــا الػــــسٍعْ وت اٞزض بــــدأت مـــ
ًدــٌد آد فَوــاً ،كــرا مــا ٍتعلــ بٌادبــات ا٢نطــان ًنــٌ أفعالــى،
ًلقــد إختــازي اهلل للتبلَ ـ إؾت ًلــدي ًشًدــىً .وت ارت ـر أن ـى أن ـص علَــى
إســدٔ ًعػــسًن ؾــشَ ْ كتبوــا آد خبٱــى علمــى إٍاهــا درَٖــ
علَى الط. ٝ
ًتعتـــر انتٝشمـــْ بـــؽت أً ًدـــٌد ل٣نطـــان علـــٓ اٞزض ًبـــؽت
النبــٌّ فخــساٵ للنــاع كتَعــاٵً ،تػــسٍ اٵ لــ ً ،سذــْ ٞهــ ا٢قتــان،
ًبسكـــْ تتغػـــاه ًعـــرّ ًمٌعظـــًْ ،إكسامـــاٵ مـــ اهلل تعـــإؾت نتقـــا
اٞبٌّ بإعتباز أن آد أبٌ البػس.

احليا انيىيية نألَبياء
م ـ عظــَ منصلــْ اٞنبَــإ ًمقــامو ا٢دتمــاعًُ ،مــا فكــلو اهلل

عــص ًدــ بــى ،فــإنو ٍعَػــٌن سَــاتو الٌَمَــْ كطــاٖس البػــس ًًفــ
أســـــٌا زتـــــتمعو ًٌٍ ،ادوـــــٌن العنـــــإ الػخؿـــــًُ ،قتازضـــــٌن
اٞعما با٢قافْ إؾت ما ٍعانٌن م اٞذٔ ًا٢قٱواد.
ع ـ ا٢مــا الؿــاد ق ـا  :إن ك ـان ال ـنيب م ـ اٞنبَــإ لَبتلــٓ
بــادتٌ ستــٓ قتــٌت دٌعــاٵً ،إن كــان مــ اٞنبَــإ لَبتلــٓ بــالعٱؼ
ستـــٓ قتـــٌت عٱػـ ـاٵً ،إن كـ ـان الـ ـنيب مـ ـ اٞنبَـــإ لَبتلـــٓ بالطـــق
ًاٞمــساض ستــٓ ٍتل ــىً ،إن كــان الــنيب لَــأتُ قٌمــى ،فَقــٌ فــَو
ًٍــأمسه بٱاعــْ اهلل ًٍــدعٌه إؾت تٌسَــد اهللً ،مــا معــى مبَ ـ
( )1تأزٍخ الٱرِ .151/1

لَلــْ
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فمــا ٍرتكٌنــى ٍ ــس م ـ كٝمــى ًٍ ٜطــتمعٌن إلَــى ستــٓ ٍقتلــٌيً ،إفت ـا
ٍبتلُ اهلل تباز ًتعاؾت عبادي علٓ قدز مناشل عندي"(.)1
ًلقــد شاً اٞنبَــإ انتوــ ًاٞعمــا ً ،كانــ
بطـــَٱْ متٌاقـــعًْ ،ضـــبباٵ للمعَػـــْ ٍتناضـــ

وت الغالــ

أعمــاٜٵ

ًزً الصهـــدًٍ ،ـــد

العمـ ـ فَوـــا علـــٓ عـــد التٌدـــى إؾت الـ ـدنَا ًشخسفوـــاً ،كـ ـان نـــٌ
صتازاٵ ًإدزٍظ خَاةاٵ.
ًع ـ ا٢مــا دع ــس الؿــاد ق ـا " :إن اهلل عــص ًدــ أســ
ٞنبَاٖــى م ـ اٞعم ـا اذت ـسخ ًالسعــُ ٞن ٍ ٜكسهــٌا غــَٗاٵ م ـ قٱــس
الطــمإ"ً .قــا علَــى الطــ" : ٝمــا بعــح اهلل نبَــاٵ قــ ستــٓ ٍطــرتعَى
الغن ٍ ،علمى برل

زعَْ الناع"(.)2

ًلقـــد بـــاز اهلل عـــص ًدـــ لٟنبَـــإ وت زشقوـــ ًإن إمتـــاشًا وت
مأكلــو بالتٌاق ـ ًعــد ا٢ضــسا ً .زد ع ـ ا٢مــا السقــا أن ـى
قــا " :مــا مــ نــيب اً ٜقــد دعــُ ٞكــ الػــعر ًبــاز علَــىً ،مــا
دخـــ دٌفـــاٵ ا ٜخـــسز كـــ دإ فَـــىً ،هـــٌ قـــٌت اٞنبَـــإ ًةعـــا
اٞبــساز ،أبــٓ اهلل أن ظتعــ قــٌت أنبَاٖــى ا ٜغــعراٵ"ً ،عــ ا٢مــا

الؿــاد علَــى الطــ : ٝالطــٌٍ ( ،)3ةعــا انتسضــلؽتً ،اللش ـ ب ـاللػت
مـــس اٞنبَـــإً ،كـ ـان أسـ ـ
علَــى ًآلــى ًضــل ارت ـ ًالصٍ ـ

بَ

اٞؾـــبا ( )4إؾت زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل
ًهــٌ ةعــا اٞنبَــإً ،مــا إفتقــس أه ـ

ٍأتدمٌن بارت ًالصٍ ".
لقــد خلٷ ـ

اٞنبَــإ للنــاع مراث ـاٵ كسقت ـاٵ وت بــا

ًًدــٌي الػــ إ .فــإذا تتبعــ

الغــرإ ًالؿــشْ

القَمــْ الغراَٖــْ ٜةعمــتو تــسٔ فَوــا

( )1البشاز . 66/11

()2البشاز .65/11
( )3الطٌٍ  :دقَ مقلٌ ٍعم م اذتنٱْ اً الػعر.
( )4الؿب -بالكطس -ما ٍطتٱب بى م اٜدا ًالصٍ

ٞن ارتبص ٍغمص فَى.
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ال ٌاٖـــد اٞضاضـــًَْ ،ك اٍـــْ ًًقاٍـــْ البـــدن مـ ـ زخؿـــوا وت شتتلـ ـ
اٞشمان ًضوٌلْ تناًلا.
ًم ـ عظــَ بسكــات اٞنبَــإ وت زتتمعــاتو ً ،عمــٌ أه ـ شم ـانو
ًاٞدَـــا انتتعاقبـــْ ،فقـــد ٜقــــٌا غـــتٓ ؾـــنٌ

الـــبً ،ٕٝاٍ٢ــــرإ

ارت ــُ .فبا٢ضــناد عــ اٞغــعسِ زفعــى إؾت الؿــاد قــا  :ثــٝخ
مل ٍ ــس منوــا نــيب فمــ دًنــى ،الٱــرّ ًاذتطــد ًالت كــس وت الٌضٌضــْ
وت ارتل .
ًفطـــست الٱـــرّ هنـــا بأنــى ٍـــتٱر مـــنو ٞن اٞنبَـــإ ٍ ٜـــتٱرًن.
ًٍػــود علــٓ ذلــ

قٌلــى تعــإؾت وت قــٌ ؾــاحل :ط قٲــالٌا اةٺَ٬س٦ن٤ــا ب٪ــ ٲ

ً٤ب٪م٤ــ  ٦م٤ع٤ــ ٲ قٲــا ةٲـــاٖ٪س٥كٳ  ٦ع٪ن٦ـ ـد ٤اللٺــى٪ص(ً .)1قٌلـــى تعــإؾت وت ذ قـــٌ

أضــــإًا ٞنبَــــاٖو  :طقٲــــالٌا أنــــا ت٤ٱٲَ٬س٦ن٤ــــا ب٪كٳــــ  ٦لٲــــٗ ٦ ٪لٲــــ  ٦ت٤نت٤و٥ــــٌا
لٲن٤س٦د٥م٤ن٬كٳ ٦ص(ً ،)3لك انتعنٓ أع خت َ اٵ ًزلتْ منى تعاؾت.

ًأمــا اذتطــد هنــا فوــٌ أن عتطــده النــاع  ٜأن ٍ٤شطــدًا ،كمــا
وت قٌلــى تعــاؾت :طأٲ ٤ٍ ٦ش٦ط ٥ـدً٥ن ٤الن٬ــاع ٤ع٤لٲــٓ م٤ــا آت٤ــاه ٦ ٥اللٺ ـى ٥م ٪ـ  ٦فٲك ٦ـل٪ى٪
فٲقٲــــ ـد ٦آت٦َ٤ن٤ــــــا ا إٸب٦ــــ ـس٤اه ٤ َ٪الك٪ت٤ــــــا ً٤ ٤اذت٪كٴم٤ــــ ـْٲ ً٤آت٦َ٤ن٤ــــــاه ٦ ٥م٥لٴكٵــــــا

ع٤ظَ٪م٧ا...ص(.)4

ًأمــا الت كــس وت ارتلــ  ،فوــٌ ابــتٚٝه بأًلٗــ
وت قبـــٌ دعـــٌتو بالتػـــكَ

الــرٍ ٍــرتددًن

ًالتطـــا ٚوت أؾـ ـ الكـــٌن ًأضـــسازي

ًلكـ ـ ظـــاهس اذتـ ـدٍح عتمـ ـ علـــٓ ســـدًثوا كخـــٌاةس مـ ـ غـــر أن
تبقــٓ وت الــن ظ ،دــإ اذتــدٍح للتخ َــ

عــ النــاع بعــد تستَــ

اٞثـــس علـــٓ الٱـــرًّ ،أن اهلل عـــص ًدـ ـ ٍكـــس عبـــدي انتــٛم ًٍغ ـــس
النات ًالؿغاٖس م الرنٌ .
( )1ضٌزّ النم .47
( )3ضٌزّ ٍظ .18
( )4ضٌزّ النطإ .54
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لقــد أنعــ اهلل علــٓ اٞنبَـــإ ًانتسضــلؽت بــالسش اذتــً ٝإظوـــاز
التقَــد بأسكــا الػــسٍعْ وت مأكلــو ًمػــسبو لَٱــاب قــٌل فعلــو ،
ًلَنـــرزًا النـــاع ،بلغـــْ اٞمـــس ًا٢زغـــاد ًتوَٗـــْ أضـــبا
ًالتطلض بالتشسش ًالتش

الداٍـــْ

م اذتسا .

قــــا تعــــاؾت :طٍ٤اأٲٍ٭و٤ــــا الس٭ض٥ــ ـ  ٥كٳلٳــــٌا م٪ــ ـ  ٦الٱٺَٰب٤ــــات٤ً ٪اع٦م٤لٳــــٌا
ؾ ٤ـاذتٵاصً ،تبعــح اٍ٠ــْ علــٓ ا٢نت ــا اٞمج ـ هتــا ـتَ ـ لــى ال ـن ظ م ـ
انتباســات ًمؿــادٍ ال ـسش الكــسٍ كــَٝٵ ظتاهــد ال ـنيب ن طــى وت منعوــا
ًقوسهـــا علـــٓ اذتسمـــان مـــ ال ٱَبـــاتً ،لتتٌدـــى ًأعكـــإ البـــدن
للذواد وت ضبَ اهلل .
(مـ ـ الٱَبـــات) ٢دتنـــا

ًدـــإت اٍ٠ـــْ بـ ـالتبعَ

ا٢ضـــسا ،

ًٍلش ـ انتٛمنــٌن باٞنبَــإ وت اٞمــس ًالسفعــْ وت أك ـ الٱَبــات لقاعــدّ
من اذتسز وت الدٍ ً ،تس التػدٍد علٓ الن ظ .
ًع ـ زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ق ـا  :إن اهلل ةَ ـ
ٍ ٜقبــ ا ٜةَبــاٵً ،إن اهلل أمــس انتــٛمنؽت ؿتــا أمــس بــى انتسضــلؽت ،فقــا
{ٍــا أٍوــا السض ـ كلــٌا م ـ الٱَبــات ًاعملــٌا ؾ ـاذت اٵ إنــُ ؿتــا تعملــٌن
علــَ } ًقـا {ٍــا أٍوــا الـرٍ آمنــٌا كلــٌا م ـ ةَبــات مــا زشقنــاك } ث ـ
ذكــس السد ـ ٍٱَ ـ الط ـ س أغــعح أغ ـر قتــد ٍدٍــى إؾت الطــمإ ٍــا ز
ٍـــا ز ً ،مٱعمـــى ســـسا ً ،مػـــسبى ســـسا ً ،ملبطـــى ســـسا ً ،غـــرِ
باذتسا  ،فأنٍ ٓ٬طتذا

لرل

.

ًأخ ـسز ابــ أبــُ ســامت عــ ضــعَد بــ دــبر{كلــٌا مــ ةَبــات}
قا  :م اذت. ٝ
ًأخــسز اب ـ ضــعد ع ـ عمــس ب ـ عبــد العصٍــص .أنــى ق ـا ٌٍم ـاٵ :إنــُ
أكلـ ـ

لت ؿـ ـاٵ ًعدضـ ـاٵ فـــن خي .فقـ ـا لـــى بعـ ـ

القـــٌ ٍ :ـــا أمـــر

انت ـٛمنؽت إن اهلل ٍقــٌ وت كتابــى { كلــٌا م ـ ةَبــات مــا زشقنــاك } فق ـا
عمــس  ،هَوــات ذهبـ

بــى إؾت غــر مرهبــى  ،إفتــا ٍسٍــد بــى ةَـ

الكطـ
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ًٍ ٜسٍـــد بـــى ةَـــ

الٱعـــا (ً ،)1لكـــ اٍ ٠ـــْ دلَـــْ وت إزادّ ةَـــ

الٱعــا ًٍلش ـ بــى انتلــبظ ال ـ رِ دــإت آٍــْ ؾــسعتْ خبؿٌؾــى ،ق ـا

تعـــاؾت ط ََووواتَنٍِ آلًََ خُو ورُو شَِنَو ورَنٌُْ عِنْو ودَ مُو ووِّ ٍَعْو وجِدٍص(ً)2الٱَبـــات الـ ـسش

اذت." ٝ
ًلعـــ انتـــساد إننـــا  ٜنعلـــ بـــاذتك الـــٌاقعُ ًأن زش انتـــٛمنؽت
ظتــسِ ًفــ اذتكــ الظاهسًِ،مــا دامــ

اذتسمــْ مل تجبــ

فاٞؾــ

اذتلَْ.
أمــا زش اٞنبَــإ فقــد ًعــد اهلل عــص ًدــ بــنـ اٍ٠ــْ الكسقتـــْ
أعــٝي أن ٍكــٌن زشقوــ ةَبــاٵ للمٝشمــْ بَنــى ًبــؽت ًظــاٖ

ًأسكــا

النبـــٌّ ًلعلـ ـى مـ ـ قـــسًزات التبلَـ ـ ًا٢نـ ـرازً ،لٟضـــًٌّ ،إقتـــدإ
الناع بو ًلٌ علٓ ضتٌ انتٌدبْ ادتصَْٖ.
أمــا مـ سَــح اللغــْ الـيت كـان ٍــتكل بوــا اٞنبَــإ .فقــد أغــاز لــا
قـــٌ اهلل تعـــاؾت :طً٤م٤ـــا أٲز٦ض٤ـ ـلٴن٤ا م٪ـ ـ  ٦ز٤ض٥ـــٌ ٹ ا ٜب٪ل٪ط٤ـ ـان قٲٌ٦م٪ـ ـى ٪ل٥َ٪ب٤ـ ـَٰ ٤
لٲو ٥ـ  ...٦ص( )3فــالنيب عتتــاز التشــدخ بلغــْ قٌمــى للبَــانً ،إفتــا عــس

اٞنبَــــإ بــــالكً ٝالــــدعٌّ إؾت اهلل عــــص ًدــــ ً ،هــــرا ٍ ٜن ــــُ
معسفتو للغات أخسٔ م ناسَْ ا٢كسا ًا٢عذاش.

اهلبى

قا تعاؾت :ط ً٤قٳلٴن٤ا اه٦ب٪ٱٳٌا ب٤ع٦ك٥كٳ  ٦ل٪ب٤ع٦

ٹ ع٤دً٥ٯ ..ص(.)4

دــإ أمــس البــٌ متعقبــاٵ للصلــ ًارتٱــأ ًاٞكــ مــ الػــذسّ،
ًؾــشَض أن البــٌ قــد ٍــأتُ ؿتعنــٓ اذتلــٌ وت انتكــان كمــا وت قٌلــى

( )1الدز انتنجٌز . 337/1
( )2ضٌزّ اٞعسا

.31

( )3ضٌزّ إبساهَ .4
( )4ضٌزّ البقسّ .36
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تعـــاؾت :طاه٦ب٪ٱٳـــٌا م٪ؿ٦ـ ـس٧اص ( ،)1ا ٜأنـ ـى ٍعـــي وت انتقـــا ارتـ ـسًز مـ ـ
ادتنــــْ ًمغادزتوــــا إؾت اٞزض ًا٢بــــتً ،ٕٝمــــ لٌاســــ ارتــــسًز
إخت ٝانتصاز ًإمكان ًدٌد الغ وت الؿدًز.
ًمــ أن أمــس ارتــسًز دــإ وت اٍ٠ــْ بؿــَغْ التجنَــْ خبؿــٌف آد
ًســٌإ ،ا ٜأن ارتٱــا
ارتٱــــا

دــإ بؿــَغْ ادتمــ هتــا ٍطــتبعد أن ٍكــٌن

متعلقــ ـاٵ بــــآد ًســــٌإ ًســــدهما ًإن كــ ـان ا٢ثنــ ـان أقــ ـ
ارتسًز ًدٌي:

ادتم ً ،وت متعل خٱا

اٍ : ًٞػـــم ارتٱـــا

با٢قـــافْ إؾت آد ًســـٌإ إبلـــَظًٜ .

ٍكـــس وت انتعنـــٓ ا٢كتـ ـالُ لـــرا القـــٌ أضـــبقَْ خـــسًز إبلـــَظ مـ ـ
ادتنـــْ ،فقـــد كتعومـــا معـــى مٌقـــٌ البـــٌ ً ،تنذـــص ًاقعــاٵ بوبـــٌ
آد ًسٌإ أمس العداًّ نتا فَوا م انت اعلْ.
الجـــانُ  :انتـ ـساد وت اٍ٠ـــْ آد ًســـٌإ ًذزٍتومـــا ،أِ أن العـــداًّ
تدً ًتتط لتٱا اٞبنإ.
الجالــ ـح  :ارتٱــــا

مٌدــــى إؾت آد ًســــٌإ ًاذتَــــْ بإعتبــــاز أن

إبلــــَظ ضــــخسها لدخٌلــــى ًخــــدا آد ً ،مل ٍــــسد وت القــــسآن ذكــــس
نتٌقــــٌ اذتَــــًْ .لكــ ـ ذكــــس (أن إبلــــَظ دخــ ـ وت غــــد اذتَــــْ
ًخاةبوما م غدقوا) ًنطبى ادتصاٖسِ إؾت القَ (.)2
ًقـ ـا ؾـــاس

الكامـ ـ  :إن إبلـــَظ ازاد دخـــٌ ادتنـــْ فمنعتـــى

ارتصنــْ ،فــأتٓ ك ـ دابــْ م ـ دًا

اٞزضً ،عــسض ن طــى علَوــا أن

حتملــى ستــٓ ٍــدخ ادتنــْ ،لــَكل آد ًشًدتــى ،فك ـ ال ـدًا
علَــى ذل ـ

ستــٓ اتــٓ اذتَــًْ .ق ـا  ٜأمنع ـ

ع ـ إب ـ آد  ،فان ـ

ذمــيت إن أدخلــتي ،فذعلتــى مــا بــؽت نــابؽت م ـ أنَابوــا ث ـ دخل ـ
ًكان ـ

أب ـ
وت
بــى،

زاضــَْ علــٓ أزب ـ قــٌاٖ م ـ أسط ـ دابــْ خلقوــا اهلل ،كأنوــا

( )1ضٌزّ البقسّ .61
( )2ادتصاٖسِ /قؿـ اٞنبَإ .55
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خبتَــْ ،فأعساهــا اهلل تعــإؾت ًدعلــوا ـتػــُ علــٓ بٱنوــا ،كمــا ًزد أن
الطـ الـرِ وت أنَــا

اذتَــْ مـ مقعــد الػــَٱان فَــى ،أمــا ٞنـى أثــس فَــى

م الط أً ٞن الط خل هنا بطببى.
ًوت ت طـــر العطـــكسِ  :كـ ـان إبلـــَظ بـــؽت ذتَـــُ اذتَـــْ أدخلتـــى
ادتنـــًْ ،كـ ـان آد ٍظـ ـ أن اذتَـــْ هـــُ الـ ـيت ختاةبـــىً ،مل ٍعلـ ـ أن
إبلــَظ قــد إخت ــٓ بــؽت ذتََوــا ،فــسد آد علــٓ اذتَــْ أٍتوــا اذتَــْ هــرا
غسًز إبلَظ.
ًدــإ وت ض ـ س التكــٌٍ فقال ـ

اذتَــْ ذتــٌإ أنكمــا لــٌ أكلتمــا م ـ

هــري الػــذسّ  ٜـتٌتــان بــ تكٌنــان كــآلؽت عــازفؽت بــارتر ًالػــس،
ًفَى اٍكاٵ :كان

اذتَْ أخبح ك اذتٌَانات اليت ؾنعوا الس .

السابـــ  :خٱـــا

البـــٌ مٌدـــى إؾت آد ًســـٌإ ًالٌضٌضـــْ،

عــ اذتطــ البؿــسًِ .لكــ ظــاهس ارتٱــا

أنــى مٌدــى إؾت العقــٕٝ

فتخــسز الٌضٌضــْ بالتخؿـــً ،هــ  :عتتمــ تٌدــى ارتٱــا

علــٓ

أضــاع ادت ـنظً ،أن العــداًّ ساؾــلْ بــؽت السد ـا م ـ دوــْ ًالنطــإ
مــ دوــًْ ،إبلــَظ ًذزٍتــى مــ دوــْ أخــسًٔ ،أن العــداًّ لَطــ
داٖمْ ظاهسّ ،فبأدنٓ تلبظ ببع

ًدٌهوا ٍتشق مٌقٌعوا.

ًمنوـــا العـــداًّ بـــؽت اذتـــ ًالباةـــ  ،بـــؽت الظـــامل ًانتظلـــٌ ،
ًالٱاغَْ ًانتطتكع ؽت.
ًأن تلــ

العـــداًّ دـــصٕ مــ أسكـــا اذتَـــاّ الــدنَا علـــٓ ضـــٱض

اٞزض ذتكمتـــى تعـ ـإؾت وت كٌنوـــا داز امتشـ ـان ًبـــً ٕٝافتتـ ـان ،قـ ـا

تعــــــاؾت ط مل * أَحَعِووووووةَ ى نَّوووووواضُ أَُْ َُرْسَمُووووووى أَُْ َقُىىُووووووى آٍَنَّووووووا وَهُووووووٌْ الَ

َُفْرَنُووىَُص ( ،)1فقــد صتــد تل ـ
اٞؾــ كـــرل

العــداًّ بــؽت ا٢قت ـان ًالك ــسً ،هــُ وت

اذ أن عـــداًّ إبلـــَظ ٠د وت أؾــ مٌقـــٌعوا ك ـــس

( )1ضٌزّ العنكبٌت . 2ً1
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ًسطــــدً ،عــــداًّ آد ٢بلــــَظ بطــــب

دشــــٌدي ًغــــدزي ًإغــــٌإ

إبلَظ.
ًللعـــداًّ مساتـ ـ
تكـــٌن مـ ـ ةـــس

مت اًتـــْ ًؾـــَ قٌلَـــْ ًفعلَـــْ شتتل ـــًْ ،قـــد
دًن الٱـــس

ا٠خـــس خاؾـــْ ًأن ل ـ ـ (بعـ ـ

)

ٍعي الػُٕ م اٞغَإًادتصٕ م الك .
ًلكـــ القـــدز انتتـــَق مـــ اٍ٠ـــْ ال كسقتـــْ هـــٌ عـــداًّ النـــاع
٢بلــــَظً ،عــــداًّ إبلــــَظ للنــــاعً ،تتذلــــٓ عداًتــــى بٌضٌضــــتى
ًضعَى ذتذبو ع ارترات ًبلٌ ارتلٌد وت النعَ .
ًلقــد كــان هبــٌ آد مــ ادتنــْ مناضــبْ ضــعَدّ ٢بلــَظ نتــا
فَـــى مـ ـ ًدـــٌي البـــٛع ًالػـــقإ علـــٓ آد ًذزٍتـــىً ،لكـ ـ عظـــَ
ا٠خــسّ ٞه ـ ا٢قت ـان ٍغــَ إبلــَظ ًالكــافسٍ علــٓ ضتــٌ داٖ ـ

ثــٌا

مــ غــر أن ٍطــتٱَعٌا منعــى أً سذبــى ً ،عــ ضــعَد بــ دــبر عــ
ابــ عبــاع قــا  :نتٷــا فــتض الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ٍعــي
مكــْ زن ٩إبلــَظ زن٩ــْٵ فادتمعــ

الَــى ذزٍ٩تــى فقــا « :آٍطــٌا أن تستــد

أٳمــْ ستمــد علــٓ ال ػــس بعــد ٍــٌمك هــراً ،لكــ أفػــٌا فَوــا ٍعــي

مكْ الػعس ًالنٌ (.)1

عــ ا٢مــا دع ــس الؿــاد قــا  :زن إبلــَظ أزبــ زنـــات،
أًلـــ ٍـــٌ لعـــ ً ،ســـؽت أهـــب إؾت اٞزضً ،ســـؽت بعـــح ستمـــد
ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل علـــٓ ســـؽت فـــرتّ مـ ـ السضـ ـ ً ،ســـؽت
أنصل ـ

أ الكتــا ً ،طتــس طتــستؽت ســؽت أك ـ (أِ آد ) م ـ الػــذسّ،

ًسؽت أهب م ادتنْ.
ًالسنــــْ  :الؿــــٌت ًالؿــــَا ًهــــٌ عٝمــــْ ســــصنً ،الــ ـنخر :
الؿٌت م اٞن ً ،هٌ عٝمْ ال س ًالطسًز.
( )1الكػ

ًالبَان . 459/9
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ًزًِ أنــى نتــا أهــب آد إؾت اٞزض قــا اهلل عــص ًدــ لــى :
إب ـ للخــسا

ًلــد لل نــإ()1أن ـى إخبــاز إلــُ ع ـ سقَقــْ ال ـدنَا ًأنوــا

شاٖلــــًْ ،نوــــُ عــ ـ ا٢نقٱــــا إلَوــــا ،أً ا٢غــــرتاز بصٍنتوــــا ًلكــــُ
ٌٍاظ ـ

ا٢نط ـان علــٓ ذكــس زبــى ًإتَ ـان العبــادات ًًدــٌي ال ـساٖ

ًانتندًبات.
ًعـــ سَـــاّ اذتَـــٌان أن آد نتـــا أخـــسز مـــ ادتنـــْ ٍػـــتكُ
ًألصموــا البَــٌت فوــُ  ٜت ــاز بــي آد

الٌسػــْ فآنطــى بارتٱــاةَ

إنط ـاٵ ل ـ ً ،معوــا أزب ـ آٍــات م ـ كتــا

اهلل عــص ًد ـ ط لٲ ـٌ ٦أنص٤لٴن٤ــا

ػـَ ٪ْ٤اللٺ ـى ..٪ص
ه٤ـر٤ا القٳـس٦آن ع٤لٲــٓ د٤ب٤ـ ٹ لٲس٤أٲٍ٦ت ٤ـى ٥خ٤اغ٪ـع٧ا م٥ت٤ؿ٤ـدٰع٧ا م ٪ـ  ٦خ٦ ٤
إؾت آخــس الطــٌزًّ ،ـتــد أؾــٌاتوا بقــٌ العصٍــص اذتكــَ ً .وت اذت ـدٍح
تطبَض ارتٱا

قسإّ اذتمد.

يىضغ اهلبى
ًبغـــ

النظـــس عـــ مٌقـــٌ ادتنـــًْ ،مكانوـــا مـــ الطـــمإ أً

اٞزض ،تــسٔ أٍــ كــان هبــٌ آد ًســٌإ مــ اٞزض ًهــ كــان
هبٌةومــا وت مٌقــ ًاســد ،اً فــٓ بقعــتؽت متقــازبتؽت أً متباعــدتؽت،
ًهـ ـ لٟمـــس ؾـــلْ ؿتطـ ـالْ العـــداًًّ ،أن العـــداًّ ضـــبق
إؾت اٞزض أ أنوــا كانــ
قــعَ

ًؾـــٌل

مٝشمــْ لــ ً ،أخــسز ابــ عطــاكس بطــند

ع ـ أنــظ ق ـا  :ق ـا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل

 :هـــب آد ًســـٌإ عسٍـــانؽت كتَعـ ـاٵ  ،علَومـــا ًز ادتنـــْ  ،فأؾـــابى
اذت ـ س ستــٓ قٲع ٤ـدٍ ٤بكــُ ًٍقــٌ لــا ٍ :ــا ســٌإ قــد آذانــُ اذت ـس  ،فذــإي
درٍـ ـ بقٱـــ ً ،أمسهـــا أن تغـــص ًعلموـــا ً ،علـــ آد ًأمـــس آد
باذت َاكــْ ًعلمــى ً ،كــان مل ظتــام امسأتــى وت ادت نــْ ستــٓ هــب منوــا ،
ًكــان ك ـ منومــا ٍنــا علــٓ ســدّ ستــٓ دــإي درٍ ـ فــأمسي أن ٍــأتُ
( )1زتمٌعْ ًزا .118
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أهلــى ًعلمــى كَــ
ًدــدت امسأت ـ

ٍأتَوــا  ،فلمــا أتاهــا دــإي درٍــ فقــا  :كَــ

ق ـا  :ؾ ـاذتْ (ً ،)1فَــى دٜل ـ ْ هبٌةومــا وت مٌق ـ

ًاســد ً .أخــسز ابــ عطــاكس مــ ةسٍــ دع ــس بــ ستمــد عــ أبَــى
ع ـ دــدي ق ـا « قــا ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  :إن اهلل نتــا
خلـــ الـــ دنَا مل غتلـــ فَوــــا ذهبـــاٵ ً ٜفكـــْ  ،فلمــــا أن أهــــب آد
ًســٌإ أنــص معومــا ذهبــاٵ ًفكــْ  ،فطــلكى ٍنــابَ وت اٞزض من عــْ
ًٜٞدهمـــا مـــ بعـــدهما ً ،دعـــ ذلـــ

ؾـــدا آد ذتـــٌإ  .فـــٝ

ٍنبغــــُ ٞســــد أن ٍتــــصً٩ز ا ٜبؿــــدا (ً ، )2فَــــى لبَــــان بسكــــات آد

ًســٌإً ،نــصً ال ـسش معومــا إؾت اٞبنــإ ًال ـرزازًِ ،تنظــَ اذتَــاّ
الصًدَْ ًا٢دتماعًَْ ،دع اذت َاّ ذات بوذْ ًبوإ.
لقــد إختل ــ

السًاٍــات الــٌازدّ وت انتقــا ف ــُ إستذــاز ا٢مــا

علــُ م ـ الػــامُ ســؽت ض ـالى ع ـ اكــس ًاد علــٓ ًدــى اٞزض،
قـــا علَـــى الطـــً : ٝاد ٍقـــا لـــى ضـــسندٍ  ،ضـــق فَـــى آد مـــ
الطمإ.
ًعــ ـ كعــ ـ

اٞسبــــاز  :أهــــب اهلل اذتَــــْ باؾــ ـ وانً ،إبلــــَظ

جبـ ـدًّ ،ســـٌإ بعسفـــًْ ،أهـــب آد  جببـ ـ ضـــسندٍ

ًهـــٌ دبـ ـ

ب ـأعلٓ الؿــؽت وت أزض النــدٍ ،ــساي البشسٍــٌن م ـ مطــرّ أٍــا ً ،فَــى
علٓ ما نق أثس قد آد  مغمٌضْ(.)3
ًالعـــداًّ ضـــب

اً دـــصٕ علـــْ للـــوبٌ ً ،اٞقـــٌٔ أنوـــا ضـــابقْ

لٌدــٌده علــٓ اٞزض  ٜأقــ مــ ةــس

إبلــَظ إذ تظوــس عداًتــى

بعــــد الطــــذٌد ٠د علَــــى الطــــًٞ ، ٝن آد ًســــٌإ ٍبغكــــان
ادتاسد انتطتكر ع ةاعْ اهلل.
( )1الدز .87/1
( )2الدز .87/1
( )3البشاز . 274 / 61
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إبهيس يف األرض
ظ
قـ ـا تعـ ـاؾتط ً٤كٲـ ـر٤ل ٪ٲ د٤ع٤لٴن٤ـــا ل٪كٳـ ـ ٰ ن٤ب٪ـ ـٍُّ ع٤ـ ـدً٥ٮا غ٤ـ ـَ٤اة٪ؽت ٤اٞنـ ـ ٸ

ً٤ادت٪ـــ ٰص( )1مـــ هبـــٌ آد إؾت اٞزض بـــدأت مسسلـــْ ا٢بـــتٕٝ
ًا٢متش ـان ًا٢فتت ـان ،ف َطــعٓ إبلــَظ وت غٌاٍــْ آد ًٍ ،قعــد لــى علــٓ
الؿــسا انتطــتقَ ًٍظوــس العــداًّ لــى وت اٞزض كمــا ك ـان فــٓ ادتنــْ،
ًالتٌبــْ ستــ

ًمل تــٛد إؾت زفــ أؾــ ا٢بــت ،ٕٝلقــد أغــسٔ

الــرن

إبلـــَظ بـــى الطـــبا سـ ـا هبٌةـــى فأصتـ ـاي اهلل عـــص ًدـ ـ  ،ثـ ـ أخـــر
ٍصالتى ًٍسهقى وت قٌتى ًعملى كذصٕ م ا٢فتتان الٌَمُ.
با٢ضـــناد عـ ـ ا٢مـــا الؿـــاد  قـ ـا " :إن آد  نتـــا اٳهـــب
م ـ ادتنــْ إغــتوٓ م ـ مثازهــا ف ـأنص اهلل تبــاز ًتع ـإؾت علَــى قكــَبؽت
مـ ـ عنـ ـ

فغسشهمـــا فلمـــا أًزقـــا ًأمثـــسا ًبلغـــا دـــإ إبلـــَظ فشـــا

علَومــا ساٖٱــاٵ .فقــا آد  :مــا لــ

ٍــا ملعــٌن .فقــا إبلــَظ  :إنومــا

لــُ ،فق ـا  :كــرب  .فسقــَا بَنومــا بــسً القــدع ،فلمــا إنتوَــا الَــى.
قــــ آد قؿـــتى فأخـــر زً القـــدع غـــَٗاٵ مـ ـ نـــاز فسمـــٓ بوـــا
علَومــا ،فالتوب ـ

وت أغؿ ـانوا ستــٓ ظ ـ آد أن ـى مل ٍب ـ منومــا غــُٕ

ا ٜإسرت ً ،ظ إبلَظ مج ذل .
قــا  :فــدخل

النــاز سَــح دخلــ ً ،قــد ذهــ

ًبقــُ الجلــح ،فق ـا ال ـسً  :أمــا مــا ذه ـ
بقُ فل

منومــا ثلجاهمــا

منومــا فش ـ إبلــَظً ،مــا

ٍا آد .

ًعــ ا٢مــا الؿــاد قــا  :إن اهلل تبــاز ًتعــإؾت نتــا أهــب
آد أمــسي ب ـاذتسخ ًال ـصز ًةــس الَــى غسض ـاٵ م ـ غــسًع ادتنــْ،
فأعٱـــاي النخــ ًالعنــ

ًالصٍتـــٌن ًالسمــان ًغسضـــوا لتكـــٌن لعقبـــى

ًذزٍتــى فأك ـ هــٌ م ـ مثازهــا .فق ـا إبلــَظ لعنــى اهللٍ :ــا آد مــا هــرا
( )1ضٌزّ اٞنعا .112
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بوــا قبل ـ  ،أٖــرن

الغــسع ال ـرِ مل اك ـ أعسفــى وت اٞزض فقــد كن ـ

لــُ آكــ منوــا غــَٗاٵ فــأبٓ أن ٍٱعمــى فذــإ إؾت ســٌإ .فقــا ذتــٌإ:
أن ـى قــد أدوــدنُ ادت ـٌ ًالعٱــؼ .فقال ـ
 ٜأةعم ـ

لــى ســٌإ  :إن آد عوــد أن

م ـ هــرا الغــسع ٞن ـى م ـ ادتنــْ ًٍ ٜنبغــُ ل ـ

منــى ،فقــا لــا :فأعؿــسِ وت ك ــُ منــى غــَٗاٵ ،فأبــ
ذزٍــي أمؿــى ً ٜآكلــى فأخــرت عنقــٌداٵ م ـ العنــ
ًمل ٍأكــ منــى غــَٗاٵ ،نتــا كانــ

ســٌإ قــد اذتــ

أن تأك ـ

علَــى ،فقــا :
فأعٱتــى فمؿــى،

علَــى ،فلمــا ذهــ

بعكى دربتى سٌإ م فَى.
فـــاًسٓ اهلل عـــص ًدــ إؾت آد  أن العنــ
ًعــدً إبلــَظ ًقــد سسمــ
ن ــظ إبلــَظ ،فشسم ـ

علَــ

قـــد مؿـــى عـــدًِ

مــ عؿــري ارتمــس مــا خالٱــى

ارتمــس ٞن عــدً اهلل إبلــَظ مكــس مــٌإ ستــٓ

مـــ مــ العنبــْ ًلــٌ أكلــوا ذتسمــ

الكسمــْ مــ أًلــا إؾت آخسهــا

ًكتَ مثازها ًمـا غتـسز منوـا ثـ أنـى قـا ذتـٌإ فلـٌ امؿؿـتَي مـ
هرا التمس كما امؿؿتَي م العن
ًكانــ

فاعٱتى ـتسّ فمؿوا.

العنبـــْ ًالتمـــس أغـــد زاٖشـــْ ًأشكـــٓ مــ انتطــ

ًأسلــــٓ مــــ العطــــ فلمــــا مؿــــوا عــــدً اهلل ذهبــــ
ًإنتقؿــ

سًٝتومـــا ثــ أن إبلـــَظ انتلعـــٌن ذهــ

اٞشفـــس

زاٖشتومــــا

بعـــد ًفـــاّ أبَنـــا

آد فب ـا وت أؾــ الكسمــْ ًالنخلــْ فذــسٔ انتــإ وت عسًقومــا وت بــٌ
عــدً اهلل ،فمــ ثــ غتتمــس التمــس ًالعنــ

أِ ٍــتغر زعتومــا ًٍؿــر

منتنـ ـاٵ ،فشـــس اهلل عـــص ًدـ ـ علـــٓ ذزٍـــْ آد كـ ـ مطـــكس ٞن انتـ ـإ
دــسٔ ببــٌ عــدً اهلل وت النخــ ًالعنــ

ًؾــاز كــ شتتمــس متــس ٵا

ٞن انت ـإ إختمــس وت النخلــْ ًالكسمــْ م ـ زاٖشــْ بــٌ عــدً اهلل إبلــَظ
لعنى اهلل.
لقــد غــإ اهلل عــص ًدــ أن ٍكــٌن كَــد إبلــَظ مسكبــاٵ مــ أؾــ
عــا ًفــس خــاف ،فاٞؾــ العــا ثٌابــ

ل٣بــتً ٕٝا٢غــٌإ توــدد
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التمعـــات وت كـ ـ شمـ ـانً ،ارتـ ـاف هـــٌ ا٢بـــت ٕٝالػخؿـــُ الـ ـرِ
ٍــداه ا٢نطــان بالٌضٌضــْ ًالػــ
ا٢ضـــتعاذّ ًالؿــــدقْ ًأضــــبا

ًضتٌهمــا ،لــرا قتكــ القــٌ أن

الٌقاٍــــْ ًا٢ســــرتاش مـــ إبلــــَظ ٜ

ٍنشؿس أثسها ًمنافعوا با٢نطان ن طى ب تن

وت ًقاٍْ اٞدَا .

إن ًدــــٌد إبلــــَظ وت اٞزض دــــصٕ مــ ـ مٌقــــٌ ا٢فتتــ ـان وت
اذتَـــاّ الـ ـدنَا ًفـ ـ اذتكمـــْ اٜلَـــْ ،أِ أن مقـــدمات ا٢بـــت ٕٝـتـ ـ
هُ اٞخسٔ بعل اهلل تعإؾت ًؿتػَٗتى.

األرض يستدقر

قا تعاؾتط ً٤لٲكٳ  ٦ف ُ٪اٜز٦ضٸ م٥ط٦ت٤قٲسٯ ً٤م٤ت٤ا  ٨إؾت س٪ؽتٹ ص(.)1
ضــــَبقٓ مٌقــــٌ هبــــٌ آد إؾت اٞزض نعمــــْ متؿــــلْ علَــــى
ًعلـــٓ ذزٍتـــىً ،ؾـــشَض أن البـــٌ بالقَـــاع ًانتقازنـــْ مـ ـ ضـــك
ادتنــــْ سسمــــان ًخطــــازّ ،ا ٜأن النظــــس إؾت ًدــــٌد آد وت اٞزض
بػــك مطــتق بعَــداٵ عــ انتقازنــْ ٍظوــس زلتــْ اهلل تعــإؾت وت إكــسا
آد ًذزٍتـــى ًبداٍـــْ ارتٝفـــْ وت اٞزض ًعمازتوـــا بالعبـــادّ ًالــركس،
إؾت دان

توَْٗ أضبا

السش فَوا.

إن العمــ وت شزاعـــْ اٞزض زلتـــْ ًفكـ ـ إلـــُ أكـــس اهلل بـــى
خلَ تـــى وت اٞزض ًذزٍتـــى ،فمـ ـ الٌادـ ـ

أن تقابـ ـ هـــري النعمـــْ

بالػكس هلل عص ًد ً ،م اٍ٠ات بقاٚها ًإشدٍاد مؿادٍقوا.
ًًزدت نؿـــٌف ت َـــد أن الٱَـــ

ًالعٱـــس كـــان إبتـــداٚي مـــ

سٌإ ًهبٌةوا إؾت اٞزض أِ أنى م إفاقات ادتنْ.
فقــد ًزد عــ ا٢مــا الؿــاد  أنــى قــا  :اٳهــب آد مــ
ادتنــْ إؾت الؿــ اً ،ســٌإ إؾت انتــسًًّ ،قــد كــان إمتػــٱ
فلمــا ؾــازت وت اٞزض قالــ
( )1ضٌزّ البقسّ .36

وت ادتنــْ،

مــا أزدــٌ مــ انتػــ ًأنــا مطــخٌ
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علُ ،فخل

مػٱوا فانتػس م مػٱوا العٱس الرِ كان.

ًوت ســـدٍح آخـــس أنوـــا سلـ ـ
علـــٓ مـــا كـ ـان فَوـــا مـ ـ ذلـ ـ

عقَؿـــتوا فازضـ ـ اهلل عـــص ًدـ ـ
الٱَـ ـ

زعتـ ـاٵ فوــــب

بـــى وت انتػـــس

ًانتغـــس ً،ع ا٢مـــا الؿـــاد قــا  :أن اهلل تبـــاز ًتعـ ـاؾت نتـــا
علَــى م ـ ًز ادتنــْ ًةــاز عنــى لباضــى ال ـرِ

أهــب آد ة ـ غتؿ ـ

ك ـان علَــى م ـ سل ـ ادتنــْ ،ف ـالتق ًزقــْ فطــرت بوــا عٌزتــى فلمــا هــب
عبقــ

أِ لؿــق

اٞزض مــ ضــب

زاٖشــْ تلــ
تلــ

هنــا ؾــاز الٱَــ

الٌزقــْ بالنــد بالنبــ  ،فؿــاز فــٓ

الٌزقــْ الــيت عبقــ

بالنــد ٞن الٌزقــْ هبــ

فــأدت زاٖشتوــا إؾت انتغــس

ٞنوــا إستملــ

بوــا زاٖشــْ ادتنــْ فمــ
علَوــا زٍــض ادتنــٌ ،
زاٖشــْ الٌزقــْ وت ادتــٌ،

فلمـــا زكـــدت الـــسٍض بالنـــد عبـ ـ بأغـــذازه ًنبـــتو  ،فكـــان أً
بوَمــْ إزتع ـ

م ـ تل ـ

الٌزقــْ ظــيب انتط ـ

ؾـــسّ الظـــيب ٞنـ ـى دـــسٔ زاٖشـــْ النبـ ـ
إدتمع

فم ـ هنــا ؾــاز انتط ـ
وت دطـــديً ،وت دمـــى ستـــٓ

وت ؾسّ الظيب.

ًمـ هــرا فقــد دــإ وت ارت ـر مــا ٍــد علــٓ ضــٌٕ اذتال ـْ ال ـيت قــد
فَوــا آد ًســٌإ إؾت اٞزض ًفقسهمــا وت عــامل اٞزض ًمــا فَــى مــ
انتػــا ًادتوــد ًاذتادــْ إؾت اذتَٱــْ ًالتــدبر ًالطــعُ مــ غـــر أن
تغَ

اٜلُ لما.

عنوما العناٍْ ًاذت

فقـــد ًزد عـ ـ ا٢مـــا علـــُ أن الـ ـنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًالـ ـى
ًضــل ض٥ــٗ م ـ خل ـ اهلل عــص ًد ـ الكل ـ
إبلــَظ ،قَ ـ

ً :كَ ـ

ذل ـ

ق ـا خلقــى م ـ بــصا

ٍــا زضــٌ اهلل ق ـا  :نتــا أهــب اهلل عــص

ًدــ آد ًســٌإ إؾت اٞزض أهبٱومــا كــال سخؽت انتستعػــؽت ،فغــدا
إبلــَظ انتلعــٌن إؾت الطــبا ًكــانٌا قبــ آد وت اٞزض ،فقــا لــ :
أن ةرٍ ـ قــد ًقعــا م ـ الطــمإ مل ٍــس ال ـساٚن أعظ ـ منومــا ،تع ـالٌا
فكلٌهمــا ،فتعــاًت الطــبا معــىً ،دع ـ إبلــَظ عتــجو ًٍؿــَض بو ـ
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انتطــافْ .فٌق ـ م ـ فَــى م ـ عذلــْ كٝمــى بــصا فخل ـ

اهلل عــص ًدــ مــ ذلــ

البــصا كلــبؽت اســدهما ذكــس ًا٠خــس أنجــٓ،

فقامــا ســٌ آد ًســٌإ ،الكلبــْ جبــدّ ًالكلــ
الطــبا أن ٍقسبــٌه ً ،مــ ذلــ

بالنــد ،فلــ ٍرتكــٌا

الَــٌ ؾــاز الكلــ

عــدً الطــب

ًالطب عدً الكل .
ًظلـ ـ

زلتـــْ اهلل عـــص ًدـ ـ تتغػـــٓ آد وت اٞزضً ،أًلٗـ ـ

انتٖٝكــْ ال ـرٍ ضــذدًا ٠د وت قــٌ تعــاؾت طفٲط ٤ـذ٤د ٤انتٲٝٲٖ٪كٲ ـْٳ كٳلٻو ٥ـ ٦

أٲد٦م٤ع٥ـــٌن٤ص()1بقـــٌا أًفَـــإ لـــى وت دنـ ـ

اهلل ،قتـــدًن لـــى ٍـــد العـــٌن

ًالتٌدَـــى النـــاف ًاٞنـ ـظ السًســـُ ًٍسغـــدًنى إؾت ضـــب النذـــاّ وت
الدازٍ بعد حتق التكلَ .
با٢ضــــناد عــــ ًهــــ

قــــا  :نتــــا أهــــب آد  إؾت اٞزض

إضــتٌسؼ ل قــد أؾــٌات انتٖٝكــْ فوــب علَــى درَٖــ فقــا ٍــا آد
ا ٜأعلمــ

غــَٗاٵ تنت ــ بــى وت الــدنَا ًا٠خــسّ ،قــا بلــٓ ،قــا قــ

اللــو ـتــ لــُ النعمــْ ستــٓ تونــٗي انتعَػــْ ،اللــو إخــت لــُ خبــر
ستـــٓ  ٜتكـــسنُ ذنـــٌبُ اللـــو إك ـــي مًٛنـــْ الـ ـدنَا ًكـ ـ هـــٌ وت
القَامْ ستٓ تدخلي ادتنْ وت عافَْ(.)2

إن نــصً انتٖٝكــْ ًعــد إنقٱــا ؾــلتو مــ آد بعــد نصًلــى
إؾت اٞزض زلتــْ مــ اهلل تعــإؾت ٠د ًللنــاع كتَعــاٵً ،هــٌ دلَــ
علــٓ قبــٌ تٌبتــى ًتجبَ ـ
عـ ـ

لنبٌتــى ًدًا تػــسٍ ىً .وت ت طــر العَاغــُ

اٜمـــا الؿـــاد علَـــى الطـــ( : ٝإن آد كـــان لـــى وت الطـــمإ

خلَـــ مـــ انتٖٝكـــْ ،فلمـــا هـــب آد مـــ الطـــمإ إؾت اٞزض
إضــتٌسؼ انتلــ ً ،غــكٓ إؾت اهلل تعــإؾت ًضــالى أن ٍــأذن لــى ،فــأذن

( )1ضٌزّ ف .73
( )2سلَْ اًٞلَإ .28/4
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لـــى فوـــب علَـــى فٌدـــدي قاعـــداٵ وت ق ـــسّ مـ ـ اٞزض ،فلمـــا زآي آد
ًقـ ـ ٍـــدي علـــٓ زأضـــى ًؾـــا ؾـــَشْ ،قـ ـا ا٢مـــا الؿـــاد
ٍـسًًن أنـى أمسـ عامـْ ارتلـ فقـا لـى انتلـ
عؿــَ
اهلل فَــ ـ

زب ـ

ًلتل ـ

علــٓ ن ط ـ

ٍـا آد مـا أزا اً ٜقــد

مــا  ٜتٱَ ـ أتــدزِ مــا ق ـا لنــا

فسددنــــا علَــــى قــ ـا  ،ٜ :قــ ـا  :أنــ ـى دعلــ ـ

خلَ ــْ ،قلنــا (أ عــ فَوــا مــ ٍ طــد فَوــا ًٍطــ
خلقـــ

وت اٞزض

الــدمإ) ( )1فوــٌ

أن تكـــٌن وت اٞزض أٍطـــتقَ أن تكـــٌن وت الطـــمإ ً ،اهلل

عصٔ بوا آد ثٝثاٵ) (.)2

ًٍتعلـــ مٌقـــٌ اذتـــدٍح بالعصقتـــْ وت إضـــتقساز آد وت اٜزض
ًما فَى م انتػقْ ًالكد ًا٢بت.ٕٝ
ًلقـــد إختـــر آد الٱـــر دلـــَٝٵ با٢قـــافْ إؾت الـ ـنذ فقـــد ًزد

ع ـ ا٢مــا دع ــس الؿــاد  أن ـى ق ـا  :ك ـان الؿــسد( )3دلَ ـ آد
مـ ـ بـــٝد ضـــسندٍ

إؾت دـــدّ غـــوساٵً ،هـــٌ أً ةـــاٖس ؾـــا إؾت

اهلل تعاؾت .

آدو وانُبي صهى اهلل ػهيه وآنه وسهى
لقــد بلغــ

الكمــاٜت ا٢نطــانَْ غاٍتوــا بــالنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل

علَــى ًآلــى ًضــل فوــٌ ضــَد البػــس ،دعلــى اهلل تعــاؾت خــامت النبــَؽت
ًضـــَد انتسضـــلؽت ًمـ ـ ؾـ ـ ات اهلل تعـ ـإؾت الجبٌتَـــْ أنـ ـى عـ ـامل ،عـ ـامل
( )1ضٌزّ البقسّ .30
( )2ت طر العَاغُ.34/1
( )3الؿسد ًٍ :ل

علٓ ًشن زة ً ،هٌ ةاٖس ابَ

البٱ  ،اخكس الظوس ،قخ انتنقاز

ٍؿـــٱاد العؿـــافر ،اذا نقـــس نقـــسّ ًاســـدّ قـــدي مـ ـ ضـــاعتى ًأكلـــى ًٍطـــمٓ اٜخٱـ ـ
ًاٜخَ ٢،ختٝ
اللش لى ؾ ر شتتل

لٌنى ٍ ٜكاد ٍسٔ ا ٜوت ضع ْ اً غذسّ ٍ ٜقدز علَى اسد ،غراٚي م
ٍ ،ؿ س لك ةاٖس ٍسٍد ؾَدي بلغتى فَدعٌي لَتقس

الَى غد علٓ بعكو فاخري ،تتػإ بى العس

الَى فاذا ادتمعٌا

ً ،تتٱر بؿٌتى كما ع سَاّ اذتٌَان.
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بكــ ـ غــــٍُٕ ،علــ ـ اذتــ ـٌادخ ًادتصَٖــــات قبــ ـ ســــدًثوا بعلمــــى
اٞشلـــًُ ،تغـــر انتعلٌمـــات ٍ ٜعـــي أبـــداٵ تغـــر ذاتـــىٞ ،ن الـ ـتغر وت
ا٢قافات ًهُ أمٌز إعتبازٍْ  ٜأثس لا وت العل الراتُ.
ًلقـــد ًزدت نؿـــٌف كـــجرّ تٛكـــد إقـــساز آد ؿتنصلـــْ الـ ـنيب
ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل منوـــا مـــا ًزد عـ ـ الـ ـنيب ستمـــد
ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أنــى قــا  :نتــا أذنــ
أذنبــى زفــ زأضــى إؾت الطــمإ ،فقــا  :أضــأل

آد الــرن

مــ ستمــد ا ٜغ ــست

لــًُ ،أًســٓ اهلل إلَــى ً :م ـ ستمــد ق ـا  :تبــاز إمس ـ
زفعـ ـ

زأضـــُ إؾت عسغـ ـ

زضــٌ اهلل ،فعلم ـ

فـــاذا فَـــى مكتـــٌ

الــرِ

نتــا خلقــتي

 ٜالـ ـى ا ٜاهلل ستمـــد

أن ـى لــَظ اســد عنــد أعظ ـ قــدزاٵ هت ـ دعل ـ

إمســـى مـ ـ إمسـ ـ  ،فـ ـأًسٓ اهلل الَـــىٍ :ـــا آد إنـ ـى آخـــس النبـــَؽت مـ ـ
ذزٍت

ً لٌٜي ما خلقت ) (.)1

ًمــ ًظــاٖ

النبــٌّ التبػــر بــالنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى

ًضــــل لَتٱلــــ النــــاع كتَعــــاٵ إؾت إغــــساقْ ا٢ضــــًٍ ٝطــــتعدًا
للش ــاظ علــٓ أسكامــى بنؿــسّ ضــَد اٞنبَــإ ًتؿــدٍقى،إنى مــدد إلــُ
ضاب ل٣ض ٝوت شمانى ًسذْ علٓ تل

اٞدَا .

ًوت قٌلــى تعــاؾت :طإن اللٺــى٤ً ٤مٝ٤ٲٖ٪كٲت٤ــى٥ٍ ٥ؿ٤ــلٻٌن ٤ع٤لٲــٓ الن٬ب٪ــُٰص (،)2

ذكــس أن ـى غاٍــْ التػــسٍ

ًهــٌ أبل ـ م ـ تػــسٍ

آد بطــذٌد انتٖٝكــْ

لــىًٍ ،تؿ ـ ت كــَ الـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ب ـا٠خسّ
سَــح الدزدــْ السفَعــْ ًانتقــا انتٌعــٌد ال ـرِ ٍــنع اهلل عــص ًد ـ بــى
علَى دًن غري .
ًع ـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل " :آد ًم ـ دًنــى حت ـ
( )1الدز انتنجٌز91/1
( )2ضٌزّ اٞسصا
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لــٌاُٖ ٍــٌ القَامــْ"(،)1إن ـى إخبــاز ًبػــازّ ًعنــٌان إكــسا للــنيب ؾــلٓ
اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًللمطــلمؽت عامــْ اذ ٍلتقــٌن بعــسض ًاســد م ـ
اٞنبَإ وت ا٢نكما للٌإ اذتمد ًالنبٌّ.
ًلعــ وت ســـدٍح ا٢ضـــسإ ًالتقـــإ الــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى
ًآلــى ًضـــل باٞنبَـــإ الــرٍ ضــبقٌي مناضـــبْ لتذدٍـــد مَجـــا اٞنبَـــإ
ًعوده ل٣قساز بتقدمى وت مناش العص ًال خس ًمسات
لقــد كان ـ

الطمٌ.

أفكــلَْ ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل علــٓ

اٞنبَـــإ مٱلقـ ـاٵ ًآد خاؾـــْ وت بـــا

انتعذـــصّ معسًفـــْ ًظـــاهسّ

لتكــٌن بَان ـ ٵا ل ـدًا ا٢كــسا ًـتــا اذتذــْ ،ف ــُ ارت ـساٍر ع ـ مٌضــٓ
ب ـ دع ــس ع ـ آباٖــى أن ٍوٌدٍ ـاٵ ض ـأ ا٢م ـا عل ـُ ع ـ معذــصّ
ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل وت مقاب ـ معذــصات اٞنبَــإ فق ـا :
هــرا آد أضــذد اهلل لــى مٖٝكتــى فوــ فعــ ؿتشمــد غــَٗاٵ مجــ هــرا
فقــا علـــُ علَـــى الطـــ : ٝلقـــد كـ ـان ذلــ

ًلكـ ـ أضـــذد اهلل ٠د

مٖٝكتـــى مل ٍكـ ـ ضـــذٌد ةاعـــْ أً أنوـ ـ عبـــدًا آد مـ ـ دًن اهلل
عـــص ًدـــ ً ،لكـــ إعرتافـــاٵ ٠د بال كـــَلْ ًزلتـــْ مـــ اهلل لـــى،
ًستمــد أعٱــُ مــا هــٌ أفك ـ م ـ هــرا ،إن اهلل د ـ دٝل ـى ؾــلٓ
علَــى وت درًتــى ًانتٖٝكــْ بأكتعوــاً ،تعب٩ــد انتــٛمنؽت بالؿــ ّٝعلَــى
فورا شٍادّ لى ٍا ٍوٌدِ) .
لقــد أكتــ انتطــلمٌن علــٓ أفكــلَْ الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل علــٓ آد ً ،وت القــسآن ًالطــنْ غــٌاهد كــجرّ ًمؿــادٍ
تٛكد ضَادتى ًتقدمى زتبْ وت دزدات النبٌّ ًالسضالْ .
ًآد الــرِ دعلــى اهلل عــص ًدــ خلَ ــْ وت اٞزض ،إختــر لــى
خاـتـ ـاٵً .كـ ـان نقػـــى  ٜإلـــى ا ٜاهلل ستمـــد زضـــٌ اهللً ،هـــرا ارتـ ـامت
( )1م اتَض الغَ

. 432/3
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هـــب معـــى مــ ادتنـــْ ًفَــى دٜٜت منوـــا أن أبـــا البػـــس ٍـــدعٌ لطـــَد
النبــَؽت ًٍبػــس بسضــالتىً ،ظتعــ مٌقــٌعوا شٍنــْ لــى ًًضــاماٵ ،قــا
تعــاؾتط م٤ــا كٲــان م٥ش٤م٬ــد ٨أٲب٤ــا أٲس٤ــد ٫م٪ــ  ٦زٸد٤ــالكٳ ٤ً ٦لٲك٪ــ  ٦ز٤ض٥ــٌ  ٤اللٺــى٪

ؽت ص (.)1
ً٤خ٤ات ٤ ٤الن٬ب٤ َٰ٪

ًضـــتبقٓ بعجتـــى نعمـــْ تكٌٍنَـــْ ًتػـــسٍعَْ تتغػـــٓ النـــاع كتَعـــا
ًتــدعٌه للوـــدٔ  ،فوــٌ الٱسٍــ إؾت ادتنــْ ًالسافـــد انتبــاز لـــدًا
اذتَــاّ علــٓ اٞزضً ،هــٌ ا٢فاقــْ الطــماًٍْ الــيت ٍنت ــ منوــا كــ
إنط ـان ًإن مل ٍقــس ب ـالنبٌّ ،بوــا تتؿ ـ ال ـنع ًتــدً اذتَــاّ ًمؿــدا
ظ ا ٜل٤َ٪ع٦ب٥ــدً٥نٸ ص
هــرا مــ قٌلــى تعــاؾتطً٤م٤ــا خ٤لٲقٴــ  ٥ادت٪ــ ً٤ ٬ا٢نــ ٤

()2

ًلــَظ مــ مؿــدا للعبــادّ بعــد البعجــْ النبٌٍــْ ا ٜبالتقَــد بأسكــا

ًضـــن ا٢ضـــ ٝاحملػـــس ،قـــا اهلل تعـــاؾتط وٍََووِْ َثْرَووَِ غَُْووسَ إلِظْووالًَِ لَِنًوووا
فَيَِْ َُقْثَوَ ٍِنْهُص(.)3

فهسفة انُبى
اذتمــد هلل الــرِ بــسأ ال نطــ ًت كــ علَنــا بإتؿــا الــنع ًأثــاز
فَنــا ل و ـ القــسآن ال م ـ  ،لنتخــري ةسٍق ـاٵ لٟم ـان ًالعؿ ـ ً ،الؿــّٝ
ًال طــ ٝعلــٓ ستمــد زضــٌلى الكــسٍ الــرِ إختــازي مــ بــؽت العبــاد
ًدعلـــى غـــ َعاٵ لنـــا ٍـــٌ انت عـــادً ،علـــٓ أهـــ بَتـــى ًؾـــشبى ذًِ
الؿٌا

ًالطداد.

ٜبــد م ـ إضتــ ٝهــرا البشــح إؾت مٌقــٌعؽت عــا ٍتعل ـ ب ـالنبٌّ
ًا ٞنبَــإ مٱلقــاٵً ،خــاف ٍتعلــ بــالنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى
ًضــل ًنبٌتــىً ،مــا ـتتــاش بــى وت دزاضــْ مقازنــْ بَنوــا ًبــؽت النبــٌات
( )1ضٌزّ اٜسصا

.40

( )1ضٌزّ الرازٍات .56

()3ضٌزّ آ عمسان .85
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ا ٞخسٔ ب ًفكلوا ًن عوا للنبٌات ًاٞنبَإ ا٠خسٍ .
ًلغــْ مســُ الــنيب نبَــاٵ ٞنــى أنبــأ عــ اهلل تعــاؾت أِ أخــر ًهــٌ
فعَــ ؿتعنــٓ م عــ ً ،قَــ مــ النبــٌّ ًالنبــاًّ ًهــٌ انتٌقــ انتست ــ
مـ ـ اٞزض ٢زت ـــا الـ ـنيب بػـــسٍعتىً ،تػـــسٍ ى بـ ـالنبٌّ علـــٓ ضـــاٖس
ارتل ً ،أن أؾلى غر مومص.
ًوت ا٢ؾــٱ ٝالــنيب هــٌ ا٢نطــان الــرِ إختــازي اهلل عــص ًدــ
ل٣خبــاز عنــى م ـ غــر ًاضــٱْ إنط ـان آخــس ًبقٌلنــا ال ـرِ إختــازي اهلل
أِ أنـــى نــا النبـــٌّ ؿتػـــَْٗ اهلل عـــص ًدــ ًإزادتـــى ًلـــَظ مــ فعــ
غـــريً ،بتقََـــدي باٜخبـــاز عنـــى ،أِ باٜخبـــاز عـــ اهلل عـــص ًدـــ
ًلــَظ عــ غــريً ،أن الــ نيب ٍ ٜــتكل عــ ن طــى طً٤م٤ــا ٍ٤ن٦ٱ٪ــ  ٥ع٤ــ ٦

الٲٌ * ٔ٤أن ه ٤ٌ٥ا٤ً ٜسٌ٥ٍ ٨ُ٦سٓ٤ص(.)1
ًقــــد إدتمعــــ

ارتؿــــاٖـ انت بازكــــْ للنبــــٌّ ًالسضــــالْ كلــــوا

بػــخـ الــنيب ستمـــد ؾــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضــل ًبـــأزقٓ معانَوـــا
ًمكـــامَنوا فوـــٌ زتمـ ـ الكمـــاٜت ا٢نطـ ـانَْ ًأغـــس

انتخلٌقـــات،

ًعــــص ا٢ضــــً ٝالكمــ ـا الــ ـ رِ تتبــــاهٓ بــــى انت ٖٝكــــْ وت عبٌدٍتــــى
ًدوادي ًتبلَ السضالْ.
نتـــاذا ال نبـــٌّ ًمـــا هـــُ ًظاٖ وـــا وت ا ٞزضٜ ،بـــد مـــ دزاضـــْ
الغاٍــات اٞضاضـــَْ ،لٌدــٌد ا٢نطــان علــٓ اٞزض ،قــا تعـــاؾت ط
ً٤م٤ا خ٤لٲقٴ  ٥ادت٤ً ٬ ٪اٞنظ ٤ا ٜل٤َ٪ع٦ب٥دً٥نٸ ص(.)2

ًال نبــٌّ نعمــْ ًفَوــا بعــح ذتَــاّ ا٢قتــان ًدًا العبٌدٍــْ ًسطــ
ا٢متج ـا لًٟامــس اٜلَــًْ ،ال عبــادّ سادــْ ًمن عــْ للنــاع ًلــَظ هلل
عــــص ًدــ ـ  ،إن ًادــ ـ

ال ٌدــــٌد غــــر ستتــــاز ًاذتادــــْ مٝشمــــْ

ل٣مكـــان ً ،قـــد تكـــٌن منـــاف عبـــادّ ادتـــ ًالنـــاع تتعـــداه إؾت
( )1ضٌزّ النذ . 3
( )2ضٌزّ الرازٍات .56
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انت ٖٝكـــْ ًغرهـــ مـ ـ خلـــ اهلل اذ ٍـــسًن عبـــادّ انتـــٛمنؽت ًسطـــ
إمتجــال لًٟامــس اٜلَــٍْ ،ــسًن ستمــداٵ ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
وت ضــــعَى اذتجَــــح لتبلَــــ السضــــال ْ ًتطــــاب أؾــــشابى إؾت القتــــ
ًإختَــاز الػــوادّ نتــا بَن ٩ـى ا٢ضــ ٝم ـ فلط ـ توا ،إن انت ـٌت لــَظ أمــساٵ
عــدمَاٵ بــ هــٌ مناضــبْ ل٣نتقــا إؾت عــامل ارتلــٌد ًأن الــدنَا مصزعــْ

ل١خسّ  ،قا تعاؾت طخَيَََ اَىْخَ وَ حلَ َُاجَ ىَُِثْيُىَمٌُْ أَعنٌُْ أَحْعَُِ عَََالًص

()1

ًٍــد علَــى الٌدــدان ًقؿــس أٍــا ا٢نطــان وت اذتَــاّ الــدنَا بعــد
منى ٍوددي ك ذتظْ.

ةمٌسى ًضعْ أملىً ،انتٌت قسٍ

ًال نبــــٌّ نــــٌ ةسٍقَــــْ إؾت العبــــادّ ًإزغــــاد النــــاع نتؿــ ـاذتو
ًأســٌا معاٍػــو ًس ــ النــٌ ا٢نطــانُ ًمنــ اٞقــساز ًالظلــ
بَــنو  ،لــرا تــسٔ ا ٞنبَــإ كتَعــاٵ ٍػــرتكٌن وت نبــر الظلــ ًٍ ،تبعــٌن
الػس الرِ ظتسِ ًف أضظ الؿً ٝالن

العا .

ًبالنطـــبْ ٞســـٌا ا٠خـــسّ فـ ـإن النبـــٌّ توـــدِ النـــاع إؾت اذتـ ـ
ًتــدل علــٓ اٞعم ـا الؿ ـاذتْ ًضــبَ ادتنــًٍْ ،قــس انتلَــٌن ب ـالنبٌّ
ً ٜعــرّ ؿت ـ أنكسهــا كالراهمــْ ً ،ه ـ قبَلــْ تنتط ـ

إؾت بــسه أســد

سكمـــإ النـــد القـــدامًٓ ،لـ ـ عٝمـــْ ٍن ـــسدًن بوـــا ًهـــُ خَـــٌ
ملٌنــــْ ممــــسّ ًؾــ ـ سّ ٍتقلــــدًنوا تقلــــد ال طــــٌَ

ًهــ ـ ٍقٌلــــٌن

بالتٌسَد ا ٜأنو ٍنكسًن النبٌات.
ًقـالٌا نتــا ؾــض أن اهلل سكــَ ًكــان م ـ بعــح زضــٌٜٵ ًمــا ٍــدزِ
أنـــى ٍ ٜؿـــد  ،فـــ ٝغـ ـ
السض ـ لن ــُ العبــح ًالتعن ـ

أنـــى متعنـ ـ

عابـــح فٌدـ ـ

ن ـــُ بعـــح

عنــى تعــاؾت ً ،ق ـالٌا إذا كان ـ

الغاٍــْ

م ـ بعــح السض ـ هداٍــْ النــاع فقــد كــان أًؾت وت سكمتــى ًأًث ـ أن
ٍكٱس العقٌ إؾت الداٍْ ًا٢قتان
( )1ضٌزّ انتل

.2
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ًبعجـــْ ا ٞنبَـــإ عنـــده لـــَظ مـ ـ انتمكـ ـ بـ ـ هتتنعـ ـْ وت ذاتوـ ـا ،
ًلكــ النبــٌّ مــ سكمــْ اهلل تعــاؾت ً ،هــُ زلتــْ للنــاع ًسادــْ
لــ ًهــُ زأفــْ بال راهمــْ ًغــبوو أٍكــاٵ لــٌ إنت عــٌا منوــا وت الــدنَا
ًمل ٍكَعٌها بدعٌٔ أثب

الٌاق خٝفوا.

ًإدتوــد الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل بــدعٌّ النــاع
ل٣ضــً ٝدــإ بــانتعذصات الــيت تــد علــٓ ؾــد النبــٌّ ًاذتادــْ
الَوـــا ٢ؾـــ ٝالن ـــٌع ً ،نَـــ

ا٢ضـــ ٝغـــس الك ـــازً ،النبـــٌّ

زلتْ ل ؿتا أثبتى الٌاق ًالٌددان .
ض٥ــٗ ا٢مــا الؿــاد عــ الــدلَ علــٓ البعجــْ فقــا " :نتــا
أثبتنــا أن لنــا خالقــاٵ متعال َــاٵ عنــا ًعــ كتَــ مــا خلــ ً ،كــان ذلــ
الؿــا ن سكَمــاٵ ٍ ٜػــاهدي خلقــى ،فــٍٝ ٝمطــو ًٍٝ ٜمطــٌنىًٜ ،
ٍباغــــسه ًٍ ٜباغــــسًنى ،ثبــــ

أ ن لــــى ضــــ سإ وت خلقــــى ًعبــــادي

ٍـــدلٌنو علـــٓ مؿـــاذتو ًمنـــافعو ً ،هـــ اٞنبَـــإ الؿـــ ٌّ مـــ
ارتل ".
ًم الؿ ات اليت تعتر مٛهٝت للنبٌّ ًدٌي :
ا : ًٞالعؿـــمْ مـ ـ الصلـــ ًانتعؿـــَْ ٞن ال قلـــٌ
إؾت ؾاس

 ٜتنذـــر

انتعؿَْ.

الجــانُ  :أن ٍكــٌن أفكــ أهــ شمانــى جبمَــ ال كــاٖ ًاحملاضــ
ًالكمـ ـاٜت لعـــد تقـــدٍ انت كـــٌ علـــٓ ال اقـ ـ وت بـــا

الـــٌسُ

ًا٢مامْ العامْ .
الجالـــح  :أن ٍكـــٌن أمَنـــاٵً ،كـــان الـــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضل ٍطمٓ "الؿاد اٞمؽت".
السابــ  :أن ٍكــٌن غــذاعاٵ  ٜتأخــري وت اهلل لٌمــْ ٖٜــ ً ،ضتٌهــا
م اٞخً ٝالؿ ات اذتمَدّ.
مل تبـــدأ النبـــٌّ ؿتشمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل بـــ هـــُ
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مٝشمـــْ ل٣نطـــان وت ًدـــٌدي وت ا ٞزض ،فقـــد ت كـــ اهلل ضـــبشانى
ًدعــ آد أبــا البػــس نبَــ ٵا إكسامــاٵ لــبي ا٢نطــان ًلكــُ  ٜتنقٱــ
سذتــى علــٓ اٞزض إبتــدإً ٧بقــإًٍ ، ٧تذلــٓ قــانٌن إتؿــا اذتذــْ
وت اٞزض بطـــٝمْ القـــسآن مـــ التشسٍـــ

إؾت ٍـــٌ القَامـــْ  ،قـــا

تعــاؾت ط الَ َأْذُِ وهِ ىْثَاؼِ ووُ ٍِ وِْ تَ وُِِْ َدَْ وهِ وَالَ ٍِ وِْ خَيْفِ وهِ ذَنصَِ ووٌ ٍِ وِْ حَنِووٌٍُ
حََُِدٍص (ً ،)1قا تعاؾت ط ٍَا ُّنَصِّهُ ىََْالَ ِنَحَ إِالَّ تِاىْحََِّص(.)2
ًوت نبـــٌّ آد  تٌكَـــد علـــٓ عـــد تـــس ال نـــاع بـــ ٝنـــيب ،فــإن
كانـ ـ

هنـــا فـــرتات بـــؽت ا ٞنبَـــإ فبطـــب

ًدـــٌد بقَـــْ ًتسكـــْ مـ ـ

اٞنبَــإ ال طــابقؽت ًمــا ٍت ــس عنوــا ًٜ ،بػــس قبــ آد فاقتكــ
اذتكمـــْ كـــٌن آد نبَـ ـاٵ ًأن ٍ٥بػـــس بـ ـالنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى
ًآلـــى ًضـــل مــ بعـــدي ٞنـــى ضـــَد ا ٞنبَـــإً ،تـــد علَـــى كتلـــْ مــ
النؿــٌفً ،أن النبــٌّ ا ٞن مٌدــٌدّ عنــدنا ؿتشمــد ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلى ًضل ًؿتا دإ بى.
ًقــد زًِ ع ـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أنــى ق ـا " :كن ـ

نبَـ ـاٵ ًآد بـــؽت ًانتـ ـإ الٱـــؽت(ً ،")3أن آد نتـــا أذنـ ـ

ضـ ـا اهلل مـ ـ

ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل .
نع ـ دــإت فــرتات م ـ ال سض ـ أِ أٍــا م ـ الطــكٌن ًاٜنقٱــا

كمـــا وت قٌلـــى تعـــاؾت ط ع٤لٲـــٓ فٲت٦ـ ـس ٫ّ٤م٪ـ ـ  ٦الس٭ض٥ـ ـ ٸ ص( )4تتخلـ ـ بعجـــْ
اٞنبَــإ تكــٌن اٞزض خالَــْ ًاقعــاٵ مــ أغــخاف اٜنبَــإ مــ غــر
أن ختلــٌ مــ أتبــا اٞنبَــإ ًأهــ الؿــ ، ٝالــرٍ عتملــٌن ًؾــَْ
( )1ضٌزّ فؿل

. 42

( )2ضٌزّ اذتذس . 8

( )3م اتَض الغَ

.432/3

( )4ضٌزّ انتاٖدّ .19

 200ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ
ا ٞنبَــإ بلــصً إتبــا الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ً ،قــد
ٍكٌن أسَاناٵ عدّ أنبَإ وت فرتّ ًاسدّ.
ًدـــإ نبَنـــا ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل علـــٓ فـــرتّ مـ ـ
السضــ فــبؽت بعجــْ عَطــٓ علَــى الطــً ٝبعجتــى ضتــٌ ضــتماْٖ عـــا ،
فكان ـ

نبٌتــى سادــْ للنــاع بعــد اذت ـ اده ًدشــٌده ً ،تل ـ

آٍــْ وت

كسامـــْ الـ ـنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ًعظـــَ منصلتـــى وت ضـــل
النبـــٌّ ً ،مساتـ ـ

ال كـ ـ بتشملـــى مطـــًٛلَْ قَـــادّ أمـ ـ اٞزض وت

منــاش ال تٌسَــد ًضــب النذــاّ ًبلــٌ انتقاؾــد الطــامَْ وت الطــعادّ
اٞخسًٍْ.
لقــــد ظوــــس أن الــــدٍانات القدقتــــْ  ٜـتتلــــ

مقٌمــــات القَــــادّ

الداٖمـــْ ل٣نطــانَْ ًمعاغـــس اٞمــ ضتـــٌ الؿـــً ٝادتنـــًْ ،هـــٌ مـ ـ
ؽت ص( ،)1تل ـ
م ــاهَ قٌلــى تعــاؾت ط ً٤م٤ــا أٲز٦ض ٤ـلٴن٤ا ٲ ا ٜز٤س٦م ٤ـْٵ ل٪لٴع ٤ـانت٤ ٪

اٍ٠ــْ الــ يت قتكــ أن نــتلمظ منوــا منــاف نبــٌّ ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلـــى ًضـــل ل٣نطـ ـانَْ كتَعـ ـاٵ  ،نتـ ـ آمـ ـ بـــى ًمـ ـ سازبـــى ًعـــاداي،
ًلٟدَـــا مـــ أبنـــاٖو ٞن ا٢ضـــ ٝدٍا نـــْ ًعقَـــدّ متكاملـــْ ًأن
الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل حتمــ أعظــ انتطــًٛلَات ًنــص

علَـــى درَٖــ علـــٓ ضتـــٌ متؿــ  ،قــا تعـــاؾت ط ى َُووىًَْ أَمََْيْوودُ ىَنُووٌْ لَِوونَنٌُْ

وَأَذَََْْدُ عَيَُْنٌُْ ِّعََْرٍِ وَزَظُِدُ ىَنٌُْ إلِظْالًََ لَِنًاص

()2

ًبالنطــبْ لٟدٍ ـان اٞخــسٔ الطــابقْ ،فم ـ اٞنبَــإ م ـ أخــر عنــى
بعـــ

أؾـــشابى ًأ تباعـــى ًمل ٍطـــتٌ

بعـــد ـتـــا زضـــالتى ًسازبـــى

الطـــلٱان أً ًكَـ ـ الطـــلٱانً ،الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــــل هــــٌ اذتـــاك مل ٍنتقـــ إؾت السفَـــ اٞعلــــٓ اً ٜقــــد تــــٌؾت
( )1ضٌزّ اٞنبَإ .21
( )2ضٌزّ انتاٖدّ . 4
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انتطـــلمٌن اذتكـ ـ وت ا ٞزض مـ ـ بعـــدي ًبإ تطـــا وت زقعـــْ سكموـ ـ
ًضـــلٱا ن غـــسٍعتو ًدخـــٌ اٞمــ اٞخـــسٔ وت ا٢ضـــ ، ٝستـــٓ أن
الػـــعٌ
ًالر

الـ ـيت أ ضـــلم

ت تخـــس ًتعتـــص ً اهـــد مــ أدـ ـ إضـــٝموا

ع عقَدتوا.

ًســـاز

الَوـــٌد انتطـــَشًَْ ،دـــإ ا٢ضـــ ٝلَذعلـــوا بعـــسض

ًاســد م ـ الَوٌدٍــْ م ـ سَــح انتعاملــْ ًا٢عتبــاز كأه ـ كتــا  ،فلقــد
فـــسض علـــَو ادت صٍـــْ دًن غرهـ ـ ً ،ادتصٍـــْ إكـــسا ٞهـ ـ الكتـــا
ًتجبَــــ

لػــــسٍعتو ًإذن مســــاًِ لــــ بال بقــــإ علــــٓ دٍــــانتو ،

ًؾازًا وت ذمْ ا٢ضً ٝانتطلمؽت.
ًٜبـــد مـ ـ مدزضـــْ كٝمَـــْ ددٍـــدّ تـــبؽت فكـ ـ ا٢ضـــ ٝعلـــٓ
انت ل ـ ً ،منــاف نبــٌّ ستمــد ؾــلٓ اهلل علَ ـى ًآلــى ًضــل ًالقــسآن علــٓ
اٞدٍـــان اٞخـــسٔ ًعامـــْ ال نـــاع ،لَكـــٌن عنـــدنا بـــا
القسآن هٌ أثسي علٓ الدٍانات ًالكت

وت إعذـــاش

الطماًٍْ اٞخسٔ.

م ـ إعذــاش القــسآن ال غــرِ مــا ٍتعل ـ بنبــٌّ ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلـــى ًضـــل ًتجبَتوـــاً ،هـــٌ مدزضـــْ عقاٖدٍـــْ ً ٜقتنـــ أن ٍبشـــح
مطــتقٝٵ ًمتــداخٝٵ معــى أثــس نبــٌّ ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
ًغخـ السضٌ وت تبلَ آٍات القسآن ًتجبَ
لقـــد كانـــ

أسكامى.

آٍـــات اٞنبَـــإ الطـــابقؽت سطـــَْ وت الغالـــ

كمـــا وت

عؿـــا مٌضـــٓ ًناقـــْ ؾـ ـاحلً ،معذـــصّ الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى
ًآلــى ًضــل عقلَــْ ب ـ عقلَــْ سطــَْ ،هت ـا ٍٛكــد أهلَــْ انتطــلمؽت ذتم ـ
السضــ ـال ْ ًس ظوــــا ًًعــــُ ًدٌهوــــا ال عقلَــــْ ،أِ أنوــ ـ مٛهلــــٌن
للتؿـــدٍ باٍ٠ـــات ال عقلَـــًْ ،مـــ بسكاتوـــا أن الـــدًا كٳتـــ
ًكان

قَإ ٧ل٣قتان ًالْ ذت

لـــا،

اٞدٍان اٞخسٔ.

"ًمــسّ خــسز الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مــ غــاز ســسإ
فنـــاداي درَٖـ ـ وت ؾـــٌزّ زدـ ـ ؾـــا

قدمَـــى وت أفـ ـ الطـــمإٍ :ـــا
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ستمــد أن ـ

زضــٌ اهلل ًأنــا درٍ ـ  ،ق ـا ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى

ًضــل ً :دعلــ

أؾــس

ًدوــُ عنــى وت أفــ الطــمإ فــ ٝأنظــس وت

ناسَــْ فَوــا ا ٜزأٍتــى كــرل " ًٍــد الكــ ٝعلــٓ أنــى وت ع ـامل الَقظــْ
ًلَظ السٍٚا ًانتنا ً ،هٌ آٍْ إعذاشٍْ وت علٌ الٌسُ ًالنبٌّ.
لتبــدأ زسلــْ النبــٌّ انتبازكــْ الــيت تتغػــانا بالسلتــْ بــ ًال خــس
ًا٢عتــصاش ٞن أنٌازهـــا ـتـــ ٟاٞكـــٌانً ،تٱــ علـــٓ الن ـــٌع لَنوــ
ال ناع كتَعاٵ منوا ك سط

مػسبى.

ٜبــد أن تــت السض ـالْ ًهــرا أًا نوــا ًأن ـ

ؾــاسبوا ًلــَظ غــر ،

أن ـ

ال ـ رِ ٍنــص علــٓ ؾــدز القــسآن ًتتشم ـ انتطــًٛلَْ العظمــٓ،

بــ

ضــَبقٓ القــسآن ست ٌظــاٵ ًمعمــٌٜٵ بأسكامــى وت اٞزضً ،كــرل

قكــٓ اهلل ًدــست مػــَٗتى أن ٍنبعــح نــٌز ال نبــٌّ مــ ددٍــد مػــسقاٵ
علـــٓ عمـــٌ ا ٞزض ،منٱلقـــاٵ مـــ هكـــا

مكـــْ ًأًدٍتوـــا لـــَعل

زضــٌخى ًن ــاذ أسكامــى ًإمــت ٕٝالن ــٌع زقــا بػــسٍعتى ،ق ـا تعــاؾت

طإَِّّووووا َّحْوووُِ َّصَّىْنَووووا ىووو رِّمْسَ وَإَِّّووووا ىَوووهُ حلوووواف ىُص (ً، )1وت مٌقــــٌ تعلــ ـ
اٜلُ وت ا ٍْ٠قٌٜن :

اذت

اً : ًٞإنــا حملمــد ســافظٌن هت ـ أزادي بطــٌٕ م ـ أعداٖــى ،سكــاي

اب دسٍس(.)2

الجانُ  :إنا للقسآن سافظٌن.
ًالؿــــشَض هــــٌ الجــــانًُ ،هــــٌ انتتبــــادز إؾت اٞذهــــان ً ،فَــــى
تػــسٍ

ًإكــسا للــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًالقــسآن،

ًزلتـــْ بانتطـــلمؽتً ،هـــٌ مـــ ا٢عذـــاش الغـــرِ للقـــسآن أن آٍاتـــى
ست ٌظــْ بـــأمس ًمػـــَْٗ متؿــلْ ًمطـــتدقتْ مــ اهلل عــص ًدــ  ،فكمـــا
( )1ضٌزّ اذتذس . 9
( )2النك

ًالعٌَن .342 /2
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عت ـــ اهلل عـــص ًدـــ الطـــمٌات ًاٞزض ،قـــا تعـــاؾت طوََُْعِووولُ
ى عَّووََاءَ أَُْ ذَقَوونَ عَيَووً ألَزْضِص ( ،)1عت ــ اهلل عــص ًدــ القــسآن نتنــ
سؿــٌ ال نــإ با٢قتتــا بــؽت النــاع ًقــد دــإت اٍ٠ــات م ــ اهلل
الكَـــد ًانت كـــس عنـــىً ،عـ ـ أبـــُ ضـــعَد

عـــص ًدـــ للـــنيب ًؾـــس

ارتــدزِ قــا  :كــان العبــاع عــ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل
فـــَم عتسضـــى  ،فلمـــا نصلـــ

{ًاهلل ٍعؿـــم

زضٌ اهلل ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل اذتسع(.)3

مـــ النـــاع}( )2تـــس

ًمـ ـ ال علمـــإ مـ ـ أسؿـــٓ للـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــل مــ انت عذــصات مــا مل ٍكــ ٞســد مــ ا ٞنبَــإً ،قــد بلغــ
أزبعـــْ ا٠

ًأزبعماٖـــْ ًأ زبعـــؽت معذـــصًّ ،أنوـــا تنقطـ ـ إؾت أزبعـــْ

أنٌا :
ًالنٌ ا : ًٞكان قب مَٝدي.
الجانُ  :بعد مَٝدي.
الجالح  :بعد بعجتى الػسٍ ْ .
الساب  :بعد إنتقالى إؾت السفَ اٞعلٓ .
ًهـــٌ إ سؿـــإ لٱَــ

ًقتكــ أن ٍكـــٌن ال تقطـــَ ًتعـــدد اٞنـــٌا

أكجــس ًأبــؽت بتقطــَ إضــتقساُٖ أكجــس ت ؿــَٝٵ ،مــ إقــافْ نــٌ ًهــٌ
انتعذــصات عنــد مــَٝدي ًمــا زافقــى م ـ آٍــات إعذاشٍــْ ًتعــدد أبٌابوــا
ًمٌقٌعاتوا .
ًم ًدٌي ا٢عذاش وت نبٌّ ستمد ؾ لٓ اهلل علَى ًآلى ًضل :
ا : ًٞما ٍتعل بالتنصٍ .
( )1ضٌزّ اذتر . 65

()2ضٌزّ انتاٖدّ .67
( )3الدز . 419 /3

 204ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ
الجانُ :وت مَادٍ التػسٍ .
الجالح :با

القتا ًالدفا ًالغصً.

الساب  :اذتك بؽت الناع.
ارتامظ :ا٢مامْ ًالسٖاضْ العامْ وت أمٌز الدٍ ًالدنَا.
إن ٍـــٌ ًٜدّ الـ ـنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل مناضـــبْ
كسقتـــْ للتـــدبس ًا ٜتعـــاظ ًإضتشكـــاز لـــصً الٌســـدّ ًاٞخـــٌّ بـــؽت
انتطـــلمؽت بعـــد ا٢دتمـــا ال عبـــادِ وت كـ ـ ضـــنْ مـــسّ ب سٍكـــْ اذتـ ـر
لتكــٌن غـــاهداٵ عملَــاٵ علـــٓ سقَقـــْ الٌســـدّ عـــر انتناضــ
اليت ٍٛدٍوا كتَ اذتذاز م غر إختٝ

انتػـــرتكْ

أً تباٍ .

إنوــا أزقــٓ س كــازّ دــإت للبػــسٍْ بالػــٌاهد اذتطــَْ ًالعقلَــْ
ًالتكامـــ وت اٞسكـــا ًال ـــساٖ

 ،بـــدأت بنـــصً الـــٌسُ ًآٍـــات

القــسآن  ،فعنــدما نــص درَٖ ـ بآٍــات القــسآن صتٌم ـاٵ تغــر ًدــى اٞزض
ًمـ ـا علَوـــا ً ،بـــدأت مسسلـــْ النبـــٌّ انتبازكـــْ ذات انتستبـــْ العلَـــا وت
ضــل السضــاٜتً ،انتتكــمنْ للطــن ًالػــساٖ ل تػــ ةسٍقوــا ضــسٍعاٵ
إؾت قلــٌ

الؿــاذتؽتًٍ ،قــَ

اهلل عــص ًدــ لــا دنــٌداٵ موــادسٍ

ًأنؿــازاٵً ،كــان درَٖ ـ ٍقــٌ ضــ ٝعلَ ـ

ٍــا ستمــد ،أن ـ

لٌإ التٌسَد ،قا تعاؾتط وٍََا َعْيٌَُ جُنُىلَ زَتِّلَ إِالَّ هُىَص(.)1
ًبالبعجــْ النبٌٍــْ إن تش ـ

أبــٌا

ؾــاس

م ـ السلتــْ علــٓ أه ـ اٞزض

ًسـ ـ القـــٌ علـــٓ انتػـــسكؽت ًال كـــافسٍ  ،ثـــٝخ ًعػـــسًن ضـــنْ وت
الـــدنَا مـــدّ البعجـــْ  ٜت٥عـــد كـــجرّ فوـــُ بالـــرات ًالقَـــاع الصمـــانُ
قاؾــسّ عـ حتقَ ـ اٞمـانُ الػخؿــَْ احمل ـ دًدًّ ،لكنوــا بآٍــْ م ـ اهلل
تعــــاؾت زضـــخ٩

أعظــ ـ عقَــــدّ وت ا ٞزضً ،منوــــا ٍنبجـــ القــــٌ :

"ســ ٝستمــد ســ ٝستــٓ ٍــٌ ال قَامــًْ ،ســسا ستمــد ســسا إؾت ٍــٌ
()1ضٌزّ انتدثس .31
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القَامْ"(.)1
ًمـ ـ ؾـ ـ ات الـ ـنيب با٢قـــافْ إؾت خؿـــا العؿـــمْ  ،أن ٍكـــٌن
أفكــ أهــ شمانــى جبمَــ ال كــاٖ ًاحملاضــ ًالكمــاٜتً ،النبــٌّ
ًســـدها مٌقـــٌ تـــسدَض ًت كـــَ ب كـ ـ اهلل تعـــاؾت ً ،أن ٍكـــٌن
أمَناٵ كُ تٱمٗ القلٌ

نتا ٍأتُ بى م عند اهلل عص ًد .

ًأن ٍكــٌن غــذاعاٵ  ٜتأخــري وت اهلل لٌمــْ ٖٜــ ًضتــٌ ذلــ

مــ

اٞخً ٝالؿ ات اذتمَدّ .
لقـــد إختـــاز اهلل عـــص ًدـ ـ الـ ـنيب ستمـــداٵ ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــل للنبــٌّ وت عــامل الــرز ،أِ أن هــرا ا ٢ختَــاز ٍــد وت م وٌمــى
علــٓ ا٢عــداد ًسط ـ انت قــدمات ،فل ـ ٍتٌلــد م ـ ض ـ ا ؾــعٌداٵ إؾت
بداٍات النكا ًال صًازً ،م أٍا آد علَى الط. ٝ
ًمـ ـ إعذـــاش القـــسآن ال غـــرِ مـــا ٍتعلـ ـ بنبـــٌّ ستمـــد ؾـــلٓ اهلل
علَــى ًآلــى ًضــل ًتجبَتوــاً ،هــٌ مدزضــْ عقاٖدٍــْ ً ٜقتن ـ أن ٍبشــح
مطــتقٝٵ ًمعــى أثــس نبٌتــىً ،غــخـ السضــٌ وت تبلَــ آٍــات القــسآن
ًتجبَ

أسكامى للتداخ ًانت اعلْ ًتباد التأثر بَنوما.

ًختاةـ ـ

معذـــصّ ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل العقـــٌ ،

ًفَــى دٜلــْ علــٓ أهلَــْ انتطــلمؽت علــٓ حتمــ السضــالْ ًس ظوــا بعــد
ًعــــُ ًدٌهوــــا ال عقلَــــْ ،أِ أنوــ ـ مٛهلــــٌن للتؿــــدٍ باٍ٠ــــات
العقلَـــًْ ،كـــان مـ ـ بسكاتوـــا أن كتـ ـ
ل٣قتان ًالْ ذت

لـــا الـ ـدًا ًؾـــازت قـ ـَإ

اٞدٍان اٞخسٔ.

ًٍ ٜنكـــس فكـــ اٞنبَـــإ ا٠خـــسٍ وت التموَـــد ًال تبػـــر بنبـــٌّ
ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ً ،مل ٍكــ وت الــدٍانات الطــماًٍْ
ا ٞخــسٔ غــس ب ـ هــُ خــر ست ـ
()1البشاز .35/26

 ،إفتــا دــإ التشسٍ ـ

ب ـالعسض ًٜ
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ٍلش بالدٍانات.
لقــد أكــس ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل اٞنبَــإ م ـ قبلــى وت
قٌلــى ًفعلــىً ،دــإ القــسآن با٢قتــا ن بوــ كتَعــاٵ علــٓ ضتــٌ العمــٌ
ا٢ضتغساقُ ًالمٌعُ.
ًهتــا أكتــ علَــى انتطــلمٌن أن الطــنْ النبٌٍــْ هــُ انتؿــدز الجــانُ
لت طــر القــسآن هتــا ٍــد علــٓ عظــَ منصلتوــا وت التػــسٍ ا٢ضــٝمُ
ًتــــأزٍخ اٞمــــْ العقاٖــــدِ ًاٞخٝقــــُ ًال طَاضــــًٍُ ،رتغــــض عنــــى
بال كــسًزّ لــصً إت ــا انت طــلمؽتً ،لــٌ علــٓ ضتــٌ ا٢كتــا وت كــجر
م مٌاقَعوا.
ُ
قــ ـا تعــــاؾت ط ً٤م٤ــــا ٍ٤ن٦ٱ٪ــ ـ  ٥ع٤ــ ـ  ٦الٲــ ـٌ * ٔ٤أن ه٥ــ ـٌ ٤ا٤ً ٜس٦ــ ـ ٨
ٍ٥ــٌسٓ٤ص

( )1

ً ،فَــى غــوادّ ًتٌثَــ مســاًِ للطــنْ النبٌٍــْ القٌلَــْ ،

ًع ـ عاٖػــْ نتــا ضــالا هػــا بــ سكــَ عــ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلى ًضل قال

":كان خلقى القسآن"(.)2

أِ أن ضـــرتى ًعملـــى مطـــتٌسٓ مـــ القـــسآن ًتسكتـــْ عملَـــْ
ٍ٠ـــات القـــسآنً ،هـــرا ٍٛكـــد علـ ـ ًقـــانٌن ًهـــٌ إزدـــا الطـــنْ إؾت
القسآن.
ًوت خــر أبــُ ادتــازًد عــ ا٢مــا البــاقس قــا  :إذا ســدثتك
بػــُٕ فاضــالٌنُ عــ كتــا

اهلل ثــ قــا وت سدٍجــى" :نوــٓ اهلل عــ

القَــ ًالقــا ًفطــاد انتــا ًكجــسّ الطــٛا  ،فقــال ٌا لــى أٍــ ذلــ
كتـــا

اهلل ٍـــا ابـ ـ زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل

وت
قـ ـا

تعـــاؾت ط ٜٲ خ٦َ٤ـ ـس ٤ف٪ـــُ كٲـ ـج٪رٹ م٪ـ ـ  ٦ن٤ذ٦ـــــٌ٤اه ٦ ٥ا ٜم٤ـ ـ  ٦أٲم٤ـ ـس ٤ب٪ؿ٤ـــــد٤قٲْ ٫أٲ ً٦
م٤ع٦ـــــس ٫ ً٥أٲً ٦إٸؾ٦ــــــٝٲ ٹ ب٤ـ ـَ ٤ ٦الن٬ـــاعٸ ص(ً )3قـ ـا اٍكـ ـاٵ ط ًٜ٤ٲ ت٦ٛ٥ت٥ـــٌا
( )1ضٌزّ النذ .4-3

( )2الكػا

. 115/7

( )3ضٌزّ ا عمسان .114
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الط٭ـــ ٲو٤إ ٤أٲم٦ـــٌ٤الكٳ  ٦الت٪ـــُ د٤ع٤ـــ  ٤ال لٺـــى ٥لٲكٳـــ  ٦ق٤َ٪ام٧ـــا ص(ً )1قـــا ط ٜٲ

ت٤ط٦ال ٌا ع ٦ ٤أٲغ٤َ٦إ ٤أن ت٥ب٦د ٤لٲكٳ  ٦ت٤ط٦ٛ٥كٳ  ٦ص (.)2

ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أه ـ بَتــى ًأؾــشابى

لقــد أ ٩د

علــٓ اللذــٌٕ إؾت القــسآن ًإعتمــادي وت القــٌ ًالعم ـ كَ ـ

ً ،ٜفَــى

تبَ ـان ك ـ غــًُٕ ،قــد ًزد ع ـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل " :
اً ٜإنـــُ قـــد أًتَــ

الكتـــا

ًمجلـــى معـــى اٌٍ ٜغــ

زدــ غـــبعان

علــٓ أزٍكتــى ٍقــٌ علــَك بوــرا القــسآن فمــا ًدــدمت فَــى مــ ســٝ
فأسلٌي ًما ًددمت فَى م سسا فشسمٌي"(. )3

أنــى ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل عتــرز ًٍنوــٓ ع ـ ا٢عــساض ع ـ
الطنًٍْ ،دعٌ لٟخر منوا ًإعتبازها.
ًقـــد أمـــس اهلل تعـــاؾت بالؿـــً ّٝدـــإ اٞمـــس وت القـــسآن ًبَنـ ـ
ال طــنْ أًقاتوــا ًعــدد فساٖكــوا ًزكعاتوــا ًأسكاموــا ،قــا ؾــلٓ اهلل
علَى ًآلى ًضل " :ؾلٌا كما زأٍتمٌنُ اؾلُ"(.)4
ًًزد ًدــٌ
ا٢خــتٝ

اذتــر وت القــسآن مــ بَــان انتناضــ

ًال سقــْ ًارتؿــٌمًْ ،لتجبَــ

ًت ؿــَلوا نتنــ

أعمــا اذتــر ًتستَبوــا إؾت

ٍــٌ القَامــْ بــالقسآن ًالطــنْ النبٌٍــْ انتبازكــْ ًتــٌازخ انتطــلمؽت لــا
بالطـــرّ القٱعَـــْ  ،كمـــا قَـــد انتٱلـ ـ ًخؿــــ العـــا ً ،قـــا الـــنيب
ستمد ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل خرًا عي مناضكك )(.)5
ًٍبؽت قٌلـى تعـاؾتط قٳـ  ٦أفتٲـا أنـا ب٤ػ٤ـس ٨م٪ـج٦لٳكٳ ٥ٍ ٦ـٌس ٓ٤الـُ ٬أفتٲـا الٳكٳـ ٦
الى٤ً ٨اس٪ـد ٨فٲم٤ـ  ٦كـان ٍ٤س٦د٥ـٌا ل٪قٲـإ ٤ز٤بٰـى ٪فٲلٴَ٤ع٦م٤ـ  ٦ع٤م٤ـٝٵ ؾ٤ـاذتٵا ًٜ٤ٲ ٍ٥ػ٦ـسٸ ٴ
( )1ضٌزّ النطإ .5
( )2ضٌزّ انتاٖدّ .101

( )3ت طر القسةيب . 72/1
( )4م اتَض الغَ

.170/1

()5البشاز .108/107
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ب٪ع٪ب٤ــاد ٪ّ٤ز٤بٰــى ٪أٲس٤ــد٧اص( ،)1لقــإ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مــ
ال نـــاع بأنـــى شتلـــٌ ًبػـــس مجلـــو لـــَظ ؿتلـ ـ ً ،لكنـــى إمتـــاش عـــنو
بإختَازي للنبٌّ ًالتبلَ .
للمطــلمؽت ًمنــ تألَــى مقــا الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى

ًفَوــا تأدٍــ

ًآلـــى ًضـــل  ،الـــرِ كـــان ٍقـــٌ ٞؾـــشابى  ٜتٱسًنـــُ كمـــا أةـــست

النؿـازٔ ابـ مــسٍ إفتــا أنــا عبــد اهلل) ( ، )2لــرا مل ٍــج علَــى انتطــلمٌن
ا ٜؿتا هٌ س .
ًلكنـــى خػـــُ ا٢فتتـــان ًهـــٌ زلتـــْ انتنـــان ًأظوـــس التٌاقـــ
ًالعسفـ ـا نً ،هـــرا مـــا تـــد علَـــى الطـــرّ ًالٌدـــدان ًبقـــُ ضـــلٌكاٵ
لعامـــْ انتطـــلمؽت علـــٓ مـــس اٞشمـ ـانٍ ،قبـ ـ دعـــٌّ انتطـــكؽت ًٍعـــٌد
انتــسٍ

ًٍـــداع

اٞة ــا ًٍنػـــس غــآبَ

اٞمـــانًٍ ،قـــٌ مادـــْ

ال قــر ًالكــعَ  ،آثــس ال قــس ًانتػــقْ ًادتوــد علــٓ الطــلٱان لتكــٌن
سَاتى مؿداقاٵً ،غاهداٵ ٌٍمَاٵ علٓ ؾد نبٌتى،
ً ل

علٌ التشقَ وت عل السدا ًالدزاٍْ ً ،فَى ًدٌي:

ا : ًٞظوــٌز ًإعتبــاز إضــقا اٞسادٍــح انتٌقــٌعْ مــ كتــ
انتطلمؽت انتعترّ .
الجــــانُ  :إدتوــــاد العلمــــإ وت تنقــــَض الــ ـٌقتك ال قــــٌ أن بــــا
ال ت طـــر أعـ ـ مـ ـ أسكـــا ال قـــى ًأنـــى قتكـ ـ ال تطـــامض فَمـــا غتــــ
انتــٌاع ًال قؿـــ ًضتٌهــا ًهــرا ؾــشَضٍ ًٜ ،تعــازض مــ علــ
السدـــا بنظـــس ا ٢عتبـــاز ًلـــٌ علـــٓ انتٌدبـــْ ادتصَٖـــًْ ،بَـــان نـــٌ
اذتدٍح ًه هٌ م الؿشَض أً اذتط اً انتٌث اً الكعَ .
الجالــــح  :ؾــــرًزّ علــ ـ السدــ ـا معتــــراٵ وت علــ ـ الت طــــر ،

( )1ضٌزّ الكو

.110

( )2الدز انتنجٌز. 303/3

معامل ا٢قتان /ادتصٕ ارتامظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 209
فاٞسادٍـــح الـ ـٌازدّ وت أبـــٌا
ًًافَ ـاٵ  ،أمــا وت بــا

ال قـــى حتقـ ـ زدال َـ ـاٵ حتقَقـ ـاٵ ًثاٖقَـ ـاٵ

الت طــر فإنوــا تــركس إكت ـا ٜوت الغال ـ

م ـ غــر

إغــازّ إؾت ؾــشتوا اً قــع واً ،ستــٓ الــرِ ٍ ٜقــٌ جبــر انتػــوٌز
للشــــدٍح الكــــعَ
الطن تساي وت با

ال طــــند ًٍ ٜعمــ ـ بقاعــــدّ التطــــامض وت أدلــــْ
الت طر ٍتطامض وت القٌاعد السدالَْ .

ًهنا قٌٜن :
ا : ًٞأن الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل بــَ ٩كتَــ مــا وت
القسآن مـ معـانُ ًال ـاظً ،مـ القـاٖلؽت بـى ابـ تَمَـًْ ،هتـا إضـتدلٌا
آٍات م القسآن .

بى أن ال ؿشابْ إذا تعلمٌا بع

ع ـ اب ـ مطــعٌد قــا  :كــان السد ـ منــا إذا تعل ـ عػــس آٍــات مل
ظتاًشه س تٓ ٍعس

معانَو ً ،العم بو .

ًقــا أبــٌ عبــد الــسلت الطــلمُ :ســدثنا الــرٍ كــانٌا ٍقسٌٖننــا
أنوــ كــانٌا ٍطــتقسٌٖن مــ الــ نيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًضــل  ،فكــانٌا إذا
تعلمــٌا عػــس آٍــات مل غتل ٌهــا ستــٓ ٍعملــٌا ؿتــا فَوــا مــ العمــ ،
فتعلمنا القسآن ًالعم كتَعا)

( )1

الجــانُ  :أن ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل مل ٍــبؽت ا ٜالػــُٕ
ال َطــر ًمل ٍ طــس ا ٜآٍــات قلَلــْ ًهتــا إضــتدلٌا بــى ســدٍح عاٖػـــْ
أنوــا قالــ " :مــا كــان زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ٍ طــس
غـــَٗاٵ مـ ـ القـــسآن ا ٜآٍـــات لقـــد علمـــى إ ٍـــاه درَٖـ ـ "(ً ،)2عتمـ ـ

اذتدٍح علٓ الت طر بانتعنٓ اٞخـ.
ًقتكـ ـ ادتمـ ـ بَنومـــا أنـــى  ٜإفـــسا ً ٜت ـــسٍ بـ ـ منصلـــْ بـــؽت
انتنـــصلتؽتً ،أن الـ ـنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ًقـ ـ القٌاعـــد
()1ت طر اب كجر .8/1
( )2ا ٢تقان وت علٌ القسآن. 473/1
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الكلَــــْ ًانتنوذَــــْ الطــــلَمْ ًالكــــٌاب ال ؿــــشَشْ لعلــ ـ الت طــــر
ًالتأًٍــ بانتؿــادٍ ًبَــان ت طــر كتلــْ مــ اٍ٠ــات ًالــيت ٍؿــلض
أن تكٌن قٌاعد كلَْ وت عل الت طر.
لقــد غــإ اهلل عــص ًدــ س ــ انتــٛمنؽت ًتعاهــد أدَــال مقدمــْ
لظوـــٌز الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل ًلَكٌنـــٌا مـــادّ
الـــدعٌّ ا٢ضــــٝمَْ ًمٌقــــٌعوا الـــ رِ بــــى ًفَــــى ترتغــــض ًتنتػــــس
بسكـــات للـــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل متقدمـــْ علـــٓ شمانـــى ٜ
تنشؿــس ؿتــا بعــد ًٜدتــى ًبعجتــى ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل بـ كانـ
ال بػــــازات بنبٌتــــى عنــــٌا ن عــــص ًفخــــس للمــــٛمنؽت انت تقــــدمؽت مــــنو
ًانتتــأخسٍ ًضــبباٵ لبعــح الَبــْ لــ وت ن ــٌع الطــٝةؽت ًانتلــٌ ،
ًلعلــــوا تقــــ

ًزإ عــــد

ــــسأه علــــٓ غــــصً ادتصٍــــسّ ًأزض

اذتـــسمؽت ،لتوَٗـــْ انتقـــدمات ًال تٌةٗـــْ لبعجتـــى ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضل .

فهسفة كالو اهلل يف األرض
مل تكــ اٞزض مكانــاٵ رتلــ آد فإنــى خلــ ًن خــ

فَــى الــسً

وت ادتنــْ كمــا هــٌ ؾــسٍض اٍ٠ــات القسآنَــًْ ( ،سكــٓ القــسةيب عــ
انتعتصلْ ًالقدزٍْ القٌ بأنوا وت اٞزض)(.)1
ًمل ٍوـــب إؾت اٞزض ا ٜبعـــد أن أكـ ـ مـ ـ الػـــذسّ الـ ـيت نوـــُ
عـ ـ ا٢قـــرتا

ًاٞكـ ـ منوـــاً ،وت دعـ ـ ادت نـــْ مٌقـــعاٵ رتلـ ـ مـ ـ

ٍطـــك وت ا ٞزض نـــٌ تػـــسٍ

لـــٟزض ًل٣نطـــان معـــاٵ ،فـــإكسا

ا٢نط ـان مل ٍبــدأ بــن خ ال ـسً فَــى ب ـ م ـ ســؽت تكٌٍنــى ًخلقــىً ،مل
تنشؿــس تلــ
أؾبش

النعمــْ بــارتل بــ تغػــ

غر داٖمْ.

()1ت طر اب كجر .233/1

ســا الطــك ًا٢قامــْ ًإن
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ق ـا تعــاؾت ط ً٤قٳلٴن٤ــا ٍ٤ــاآد ٥ ٤اض ٦ـكٳ  ٦أن ـ ٤ً ٤ش٦ً٤د ٥ـ ٲ ادتٲن ٬ـْٲ ً٤كٳ ـٝٲ م٪ن٦و٤ــا

ؽتص(.)1
ز٤غٲد٧ا س٦َ٤ح ٥غ٦ٗ٪ت٥م٤ا ًٜ٤ٲ ت٤قٴس٤ب٤ا ه٤ر٪ي ٪الػ٬ذ٤سّ٤ٲ فٲت٤كٳٌن٤ا م ٦ ٪الظٺانت٤ ٪

ًتــد هــري اٍ٠ــْ علــٓ مــا ٠د م ـ انتنصلــْ السفَعــْ لــَظ فق ـ
لػخؿــى ًضــرتى فوــٌ نــيبً ،لكــ خبلقــى ًت كــ اهلل تعــاؾت بإنصالــى
م ـ ادتنــْ م ـ ضــعْ وت العــَؼ ًهــٌ أٍك ـاٵ نــٌ إكــسا إقــاوت ٍتؿ ـ
باٜتؿــا ًالــدًا ً ،ســ ا٢ختَـــاز وت اٞكــ ًانتكـــان آٍــْ ًلٱــ
.

م اهلل تعاؾت

ًالظـــاهس أن قٌلـــى تعـــاؾت ط اض٦ـ ـكٳ  ٦أنـ ـ ٤ً ٤ش٦ً٤د٥ـ ـ ٲ ادتٲن٬ـ ـْٲ ص

()2

أمــس إباســًْ ،مٌقــٌ خ ـا م ـ انتػــقْ ًالتكلَ ـ ً ،فطــس ا٢قــرتا
هنــا باٞكــ ً ،القــس

قــد البعــد  ،وت الصمــان أً انتكــان أً انتنصلــْ

أً النطبْ .
ً ٜقتنــ مــ لتــ اٍ٠ــْ علــٓ الــدنٌ منوــا بإعتبــاز أن ا٢قــرتا
مقدمــــْ عقلَــــْ لٟكــ ـ  ،أً أن ا٢قــــرتا

ٍطــــو ا٢فتتــ ـان ًٍصٍــ ـ

اذتــ ـٌادص الن طــــَْ عــ ـ ا ٞكــ ـ ًٍوَــــ٘ ٢بلــــَظ فسؾــــْ ل٣غــــٌإ
ًا٢غسإ.
ًظتــــد انتتتبــ ـ لٍ١ــــات ًالنؿــــٌف أن ا٢نطــ ـان قتتلــ ـ
ًســسشاٵ سَنمــا ٍكــٌن مبتعــداٵ عــ الػــبوات ًمــٌاة الػــ

ًاقَــــْ
ًمظــان

التومـــْ ً ،عنـــدما ٍكـــٌن قسٍبـ ـاٵ منوـــا ٍنػـ ـ سَنٗـــر الػـــَٱان ؿتعاًنـــْ
الن ظ اٞمازّ بالطٌٕ.
ًأختلــ

وت الػــذسّ الــيت أكــ منوــا آد علــٓ أكجــس مــ مثانَــْ

أقــٌا ً ،لغــر انتطــلمؽت فَوــا قــٌ أٍك ـاٵً ،ه ـ كــان النوــُ حتسقتَ ـاٵ اً
تنصٍوَاٵ ًؾلْ ذل

بعؿمْ اٞنبَإ.

إن أكــــ آد مــــ الػــــذسّ أمــــس مل ٍــــت ا ٜبعلــــ اهلل تعــــاؾت
( )1ضٌزّ البقسّ .35
( )2ضٌزّ البقسّ .35
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ًمػـــَٗتى ًهـــٌ قـــادز عـ ـامل مسٍـــد ً ،وت التنصٍـ ـ طوٍََوووا ذَيَووواءُوَُ الَّ
أَُْ َيَوووواءَ ىيَّوو وهُ زَبع ىعَوو وااِ

َص ( ،)1عــ ـامل ؿتــــا ٍػــــتملى ال عــ ـ مــ ـ

انتؿــلشْ الداعَــْ إؾت إظتــاديً ،ؿتــا غتؿـــ قٌلــى وت ًقــ

دًن آخــس

ًعلمى تعاؾت سكٌزِ ذاتُ.
ًالعلـ ـ اذت كـــٌزِ هـــٌ مـــا ٍ ٜتٌقـ ـ

علـــٓ آلـ ـًْ ،هـــٌ سكـــٌز

اٞغــَإ عنــد العــامل ًدعلــٌا مــ العلــ اذت كــٌزِ علمنــا بٌدٌدنــا
بإعتبـــاز أ نـــى ٍ ٜطـــتدعُ ؾـــٌزّ انتطـــتدعٓ ً العلــ اذتؿـــٌلُ ًهـــٌ
الرِ ٍتٌق

علٓ آلْ ًسؿٌ ؾٌز اٞغَإ وت القٌٔ انتدزكْ.

ًلكــ ضتــ مادــْ إؾت تقطــَ للعلــ ٍن ــسد وت فــس منــى علــ اهلل
تعــــاؾت  ،فوــــٌ تعــــاؾت ٍن ــــسد بعلمــــى جبمَــ ـ ادتــ ـٌاهس ًاٞعــــساض
ًسكـــٌز انتٌدـــٌد ًانت عـــدً منوـــا عنـــدي ضـــبشانى  ،أِ كـ ـ مٌدـــٌد
ضٌٔ اهلل م انتمكنات ًما ٍٱل علَى العامل.
ًهــــُ ظــــاهسّ عنــــدي تعــــاؾت ًعلمــــى قــــدٍ ٍ ٜتؿــ ـ

بكٌنــــى

قــسًزٍاٵ ً ٜكطــبَاٵً ،العلــٌ احملدثــْ هــُ علــٌ ارتلــ مــ النــاع
ًالبوـــاٖ ًانتٖٝكـــْ ًادتـ ـ ًغرهـ ـ مـ ـ اذتٌَا نـــات ًمـ ـ أن علمـــى
تعــاؾت مل ٍكــ عــ ســظ ً ٜعــ فكــس ًنظــس فــإن اٞغــَإ كتَعوــا
ساقسّ عندي غر غاٖبْ عنى.
ًمل عتــــ اهلل ضــــبشانى بــــؽت آد ًشًدتــــى ًبــــؽت اٞكــــ مــــ
الػـــذسّ بـ ـادتر ًال قـــدزّ لـــرل
غلب ـ

 ٍ ٜعـــي اكلـــوما منوـــا أن مػـــَٗتوما

مػــَٗتى تعــاؾت ٞنــى ٌٍ ٜؾ ـ

بـ ـالنوُ ًالصدـــس قـــم بـــا

ب ـالعذصً ،لكنــى ضــبشانى منعومــا

ال تكلَـ ـ

ًمطـــًٛلَْ مـــا زشقومـــا مـ ـ

العق ـ ًال تمََــص٢ً ،قامــْ اذتذــْ وت فــتض بــا
الدنَا ةسٍقاٵ إؾت ادتنْ ًارتلٌد فَوا.
( )1ضٌزّ التكٌٍس . 29

ا٢بــت ٕٝلتكــٌن اذتَــاّ
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ًغـــادز آد ادتنـــْ نـــاشٜٵ إؾت اٞزضً ،ظـــاهس اٍ٠ـــات القسآنَـــْ
ٍــبؽت أن ذل ـ

النــصً كــان عقٌبــْ ًلكنــى ٍــد علــٓ أن آد مل غتل ـ

ا ٜل َكــــٌن خلَ ــــْ وت اٞزضً ،أنوــ ـا مٌقــــعى ً ٜتؿــــلض ا ٜلــــى،
ًالعــــَؼ وت اٞزض بال ٱاعــــْ خــــر لــــى مــ ـ البقــــإ وت ادتنــــْ مــ ـ
ذات عاقبــْ كسقتــًْ ،انتٖٝكـــْ

ارتٱَٗــْ ،أِ أن انتػــا مــ التكــالَ

بقــٌا ٍتنعمــٌن بادت نــْ ٞنوـ مل غتٱٗــٌا ًلكــنو أ ٍكـاٵ لــَظ عنــده مــا
عنــــد ا٢نطــ ـان مــ ـ أضــــبا

ال تكلَ ً،مــــا فَــــى مــ ـ ارتؿٌؾــــَْ

ًالؿــسا بــؽت العق ـ ًالػــوٌّ فللتكلَ ـ

مثــسات أخسًٍــْ عظَمــْ قــد

ٍ ٜنالا انتٖٝكْ أن طو .
مـ هــرا قتكـ القــٌ أن التكلَـ
النــاع أ عــد للمٱــَعؽت مــنو الجــٌا

لٱـ

فـاهلل تعــاؾت سَنمــا كل ـ

ادتصٍ ـ ً ،آد م ـ أٖمــْ ًضــادّ

أه الٱاعْ فوٌ نيب.
لقــــد كــــان هبــــٌ آد إؾت اٞزض بداٍــــْ ال تكلَــــ
الػخؿـــُ بـ ـ التكلَـ ـ

لــــَظ

النـــٌعُ ًالــ رِ ٍكـــٌن علـــٓ ضتـــٌ العمـــٌ

ا٢ضــتغساقًُ ،مــ ًدــٌي التكلَــ

ًدــٌد إ بلــَظ قاعــداٵ لــ علــٓ

الؿسا .
فو ـ كــان البــٌ بداٍــْ ؾــلْ آد بــاٞزض ،ادتــٌا  ،ٜ :فــآد
خلـ ـ مـ ـ أدٍـ ـ اٞزض ًعلَـــى اٍ٠ـــات ًالنؿـــٌف انتتـــٌاتسّ الـ ـيت
تٛكد خلقى م اٞزض.
ًأخــــسز ابــ ـ دسٍــــس ًالبَوقــــُ وت اٞمســــإ ًالؿــ ـ ات ًابــ ـ
عطـــاكس عـ ـ ابـ ـ مطـــعٌد ًنـــاع مـ ـ الؿـــشابْ قـ ـالٌا  :بعـــح اهلل
درٍــ إؾت اٞزض لَأتَــى بٱــؽت منوــا  ،فقالــ
منــ

اٞزض  :أعــٌذ بــاهلل

أن تــنقـ مــي  ،فسدــ ًمل ٍأخــر غــَٗاٵ ًقــا ٍ :ــا ز

أعـــاذت بـ ـ

فأعـــرتوا  .فبعـــح اهلل مَكاَٖـ ـ كـــرل

إنوــا

 .فبعـــح ملـ ـ

انتـٌت فعــاذت منــى فقـا ً :أنــا أعــٌذ بـاهلل أن أزدـ ًمل أن ــر أمــسي ،
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فأخــر م ـ ًدــى ا ٞزض ًخل ـ ًمل ٍأخــر م ـ مكــان ًاســد ً ،أخــر
م ـ تسبــْ لتــسإ ً ،بَكــإ ً ،ضــٌدإ فلــرل
فؿــعد بــى  ،فبــ الــرتا

خــسز بنــٌ آد شتــتل ؽت

ستــٓ ؾــاز ةَنــاٵ { ٜشبــاٵ } ًالــٝش

ال ـ رِ ٍلــص بعكــى بــبع

 :هــٌ

ث ـ ق ـا للمٖٝكــْ  :إنــُ خ ـال بػــساٵ م ـ

ةــؽت  ،فخلقــى اهلل بَــدي لــٍٗ ٝتكــر علَــى إبلــَظ  ،فخلقــى بػــساٵ ضــٌٍاٵ
 ،فكـــان دطـــداٵ مـ ـ ةـــؽت أزبعـــؽت ضـــنْ مـ ـ مقـــداز ٍـــٌ ادتمعـــْ ،
فمــست بــى انت ٖٝكــْ  ،ف صعــٌا منــى نتــا زأًي ً ،كــان أغــده منــى فصع ـاٵ
إبلـــَظ  ،فكـــان قتـــس بـــى فَكـــسبى  ،فَؿـــٌ٩ت ادتطـــد كمـــا ٍؿـــٌ٩ت
ال خــاز ٍكــٌن لــى ؾلؿــلْ فَقــٌ ٞ :مــس مــا خلق ـ

ًٍــدخ مـ فَــى

ًغتــسز م ـ دبــسي ًٍقــٌ للمٖٝكــْ  ٜ :تسهبــٌا منــى فــإن زبك ـ ؾــمد
ًهرا أدٌ

 ،لٗ ضلٱ

علَى ٞهلكنى .

فلمــــا بلـــ اذتـــؽت الـــرِ ٍسٍــــد اهلل أن ٍــــن خ فَــــى الـــسً قـــا
للمٖٝكــْ  :إذا ن خ ـ

فَــى م ـ زًســُ فاضــذدًا لــى  ،فلمــا ن ــخ فَــى

الــ سً فــدخ وت زأضــى عٱــظ فقالــ
اذتمـــد هلل فقـ ـا اهلل لـــى ٍ :سلتـ ـ

زبـ ـ

عنقــى نظــس إؾت مثــاز ادتنــْ  ،فلمــا دخل ـ
فٌثــ

انتٖٝكــْ  :اذتمــد هلل فقــا :
 .فلمـــا دخلـ ـ

الـ ـسً وت

إؾت دٌفــى اغــتوٓ الٱعــا ،

قبــ أن تبلــ إؾت زدلَــى عذــٝٵ إؾت مثــاز ادت نــْ ً .ذلــ

تعاؾت { خل ا٢ٸنطان م عذ }
ًتظوــس السًاٍــْ عــص مل ـ

()1

انت ـٌت علــٓ إصتــاش مــا أمــسي اهلل تعــاؾت

بــى ًإعٱــإي اًٞلٌٍــًْ ،لكــ ذلــ
زدعــــٌا بطــــب
تعـــاؾت نتلـ ـ

قٌلــى

ٍ ٜعــي قؿــٌز انتٖٝكــْ الــرٍ

إضــــتعاذّ اٞزضًً ،زد وت ال سًاٍــــْ أن أمــــس اهلل
انتـ ـٌت كـــان علـــٓ ًدـــى اذتـ ـ ت أِ أن أمـــس اهلل تعـــاؾت

إؾت م تقدمى م انتٖٝكْ مل ٍك علٓ ًدى اذتت ًالٌدٌ
( )1الدز انتنجٌز . 70/1

.
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ًوت اض آد ًإغتقاقى ًدٌي :
ا : ًٞإنـــى مـ ـ ؾـ ـ ات ا ٜزض ًأنـــى خلـ ـ مـ ـ أدمـــْ اٞزض
ًلٌنوـــاً ،عـ ـ ا٢مـــا الؿـــاد قـ ـا " :ض٥ـــٗ زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ
اهلل علَــى ًآلــى ًضــل عــ آد مل مســُ آد

قــا ٞ :نــى خلــ مــ

ةؽت اٞزض ًادقتوا".
الجانُ  :إنى م اٞد ؿتعنٓ اٜل ْ ًا٢ت ا (.)1
ا : ًٞأنى اض ضسٍانُ أؾلى آدا .
الجــانُ  :قــا ادتــٌالَقُ :أمســإ اٞنبَــإ كلــوا أعذمَــْ ا ٜأزبعــْ
آد ًؾاحل ًغعَ

ًستمد.

ً ٜمــان مــ إدتمــا عــدّ أ ضــبا

ًعلــ وت تطــمَْ آد ًمنوــا

مــا ٍتعلــ بــاٞزض فٌدــٌد آد وت اٞزض عــٌدّ ال ــس إؾت اٞؾــ
ًلكــ بإقــافْ تػــسٍ َْ ًهــُ الــن خ فَــى مــ زً اهلل تعــاؾت ً ،مل
ٍك ـ خل ـ آد بعَــداٵ شمان ـاٵ ع ـ خل ـ ا ٞزض ،فقــد زًِ ع ـ ال ـنيب
ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل أنـــى قـــا  :إن اهلل خلـــ اٞزض ٍـــٌ
اٞســد ًا٢ثــنؽتً ،خلــ ادتبــا ٍــٌ الجٝثــإً ،خلــ الػــذس ًانتــإ
ًالعمــــسان ًارتــ ـسا

ٍــــٌ اٞزبعــــإ فتلــ ـ

أزبعــــْ أٍــــا ً ،خلــ ـ

ارتمـــَظ الطـــمإً ،خلـ ـ ٍـــٌ ادتمعـــْ الػـــمظ ًالقمـــس ًالنذـــٌ
ًانتٖٝكْ ًآد .
ًتػــسٍ

اهلل ٠د ًالــ ن خ فَــى مــ زًســى تعــاؾت مــٝش لكــٝ

اهلل معــى ًذكــس الٱــرِ أنــى كــان هتــا أنــص اهلل تعــاؾت علــٓ آد حتــسٍ
انتَتْ ًالد ًذت ارتنصٍس.
ًٍتكــم هــرا ارت ـر بغــ

النظــس عــ ضــندي تػــسٍ اٵ مسكبــاٵ ٠د

أن آد خل ـ ٍــٌ ادتمعــًْ ،أنــى أفــسد بال ـركس م ـ بــؽت انتخلٌقــات
()1العؽت .130/2
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ًا ٜفإن كجراٵ م انتخلٌقات مل ٍسد ذكسها وت اذتدٍح.

قــ ـا تعــــاؾت طوىَنُوووٌْ فِووووٍ ألَزْضِ ٍُعْووورَقَسٌّ وٍََرَووووا إىل حِووو

ًارتٱــــا

ٍص(،)1

ًإن كــــان مٌدوــ ـاٵ إؾت آد ًســــٌإ ًإبلــــَظ فإنــــى بَــــان

ًتبلَ ـ بٌاضــٱتى إؾت ًلــد آد كتَع ـاٵ لــرا نقــٌ بــأن النــاع أكجــس م ـ
بي آد بإقافْ آد ًسٌإ.
ًًزد عـ ـ ا٢مـ ـا الؿـــاد أن اهلل تبـــاز ًتعـــاؾت نتـــا أهـــب
آد أمــسي ب ـاذتسخ ًال ـ صز ًةــس علَــى غسض ـاٵ م ـ غــسًع ادتنــْ
فاعٱـــاي النخــ ًالعنــ

ًالصٍتـــٌن ًالسمــا ن ًغسضـــوا لتكـــٌن لعقبـــى

ًذزٍتى فأك هٌ م مثازها).
ًتلــ

مقدمــْ عقلَــْ ًسادــْ غسٍصٍــْ لَنػــغ ا٢نطــان وت عبــادّ

اهلل تعــــاؾتً ،لتكــــٌن مناضــــبْ للػــــكس ًالتــــدبس وت أؾــــ ارتلــــ
ًالتكٌٍ ً ،سط ا٢بت.ٕٝ
ًهــــرا ًدــــى مــــ ًدــــٌي عنــــإ آد ًفقــــسي وت عــــامل اٞزض
ًسادتـــى إؾت التـــدبر ًالطـــعُ ًالتأمـــ بكـــع

ا٢نطـــان ًعذـــصي

ًقؿــــس مدتــــى وت ا ٞزضً ،لكــــُ ٍكــــٌن هــــرا ا٢سطــــاع مقدمــــْ
ًمناضبْ ًفسؾْ لركس اهلل تعاؾت .
إن ًدــٌد كتــا

اهلل وت اٞزض هــٌ اٞمانــْ العظمــٓ ًالتكلَــ

فَوــا علــٓ ضتــٌ العمــٌ ا٢ضــتغساقُ ًال مــٌعُ ًخٱــا

عــا ٍنش ـ

بعــدد أهــ ا ٞزض ًهــٌ مٌقــٌ ل٣كــسا وت ا٠خــسّ ًالنذــاّ مــ
العــرا

م ــ هــري اٞمانــْ ًؾــَانتوا ًتعاهــدها بــاٜلتصا ؿتــا دــإ

بى القسآن م اٞسكا .

( )1ضٌزّ البقسّ .36
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سفر انمػاء يف اندقرآٌ
ًالطــ س هــٌ الكتــا

الكــبر ًادتمــ أضــ از

ًقَــ هــٌ الكتــا

ًٍــسد الــدعإ ؿتعنــٓ ا ٢ضــتغاثْ ًقــد ٍكــٌن عبــادًّ ،الــدعإ كتــا
ًعل  ٜعتَ ؿتٌقٌعى زتلد ًمح،م ًدٌي :
ا : ًٞكجسّ أبٌا

الدعإ.

الجانُ :ما ٍت س عنى م انتطاٖ .
الجالح :ما ٍلش بى.
الساب  :ما ٍرتت

علَى.

ارتامظ :ما ٍرتغض ع تسكى م اٞقساز.
الطــادع ً :وت ســدٍح عسفــْ" :أ كجــس دعــاُٖ ًدعــإ اٞنبَــإ قبلــُ
بعسفــات  ٜالـى ا ٜاهلل ًســدي  ٜغــسٍ

لــى ،لــى انتلـ

ًلــى اذتمــد بَــدي

ارتــر ًهــٌ علــٓ كــ غــُٕ قــدٍس) (ٞ ،)1ن التولَــ ًالتشمَــد ذكــس
هلل عص ًد ًهٌ ؿتنصلْ الدعإ ًفَى ثٌا

اهلل تعاؾت .

الطـــاب ً :الـ ـركس ًقـــسإّ القـــسآن بـــا

لقكـــإ اذتـ ـٌاٖر ًإن مل

ٍطـ ـألا العبـــد ،أِ مـ ـ ٍػـــتغ بٱاعـــْ اهلل ًذكـــسي ٍتك ـ ـ اهلل عـــص
ًد سادتى.

قٌلـــــى تعـــــاؾت ط وَآخِووووسُ لَعْووووىَ هٌُْ أَُْ حلََْوووودُ ىِيَّووووهِ زَبِّ ىعَووووااِ

َص

()2

ًبداٍــــْ القــــسآن بقٌلــــى تعــــاؾت وت ضــــٌزّ ال احتــــْ ط حلََْوو ودُ ىِيَّوو وهِ زَبِّ
ىعَ وااِ

َص ٍعــي أن انتــٛم ٍبــدأ سَاتــى باذتمــد هلل لتنتوــُ وت ادتنــْ

باذتمــد هلل ً ،أً مــا نٱ ـ بــى ا٢نط ـان هــٌ كلمــْ اذتمــد هلل هتــا ٍــد
علٓ مٌقٌعَْ اذتمد هلل وت الدعإً ،وت سَاّ ا٢نطان.
( )1الدز انتنجٌز. 456/1
( )2ضٌزّ ٌٍنظ .10
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الجــام  :الــدعإ السغبــْ إؾت اهللً ،التٌدــى الَــى ًضــٛالى ،إنــى نــٌ
إنقٱــا ًالتذــإ الَــى تعــاؾت فبركــْ ال ـدعإ تتغػ ـانا أسكــا ا٢ضــ، ٝ
ًوت دعــإ إبــساهَ علَــى الطــ ٝط ز٤ب٬ن٤ــا ً٤اب٦ع٤ــح ٦ف٪ــَوٸ  ٦ز٤ض٥ــٌٜٵ م٪ــن٦و٦ ٥

ٍ٤ت٦لٳـــٌ ع٤لٲـــَ٦وٸ  ٦آٍاتـــ ٲ ص( )1لتكـــٌن ضـــنْ ٢بـــساهَ وت الـــدعإ للـــنيب
ستمــد ؾــلٓ اهلل علَـــى ًآلــى ًضــل ًانتطـــلمؽتً ،سجــ ٵا لــ علـــٓ أن
ٍكٌن عملو مسآّ لدعإ اٞنبَإ.
التاضـــ :الدعإ ضـــٛا انتـــساد مـــ الغـــر فوـــٌ فـــٌ الٱلـــ

وت

الستبـــْ ًزدـــإ القـــدزًّ ،وت ا٢قتؿـــاد قـ ـا  :الكـــ ٝإذا ؾـ ـدز هتـ ـ
ٍ و م م ٍ و  ،فَما ٍ و ًكان فٌقى مسُ دعإ.
ًأخـــــتـ وت ا٢ؾـــــٱ ٝبالتٌدـــــى إؾت اهلل تعـــــاؾت وت الطـــــٛا
ًاذتادْ الَى تعاؾت .
العاغـــسٍ ٜ :تعلـ ـ الـ ـدعإ بال ػـــخـ خاؾـــْ بـ ـ ٍػـــم غـــري
ًمـ بعــدي ٍنت ـ منــى ،كــرا حت ـ اٞعقــا

بــدعإ ا٠بــإ ًفعلــو مـ

الؿ ـاذتات ،فم ـ أ زاد أن عت ـ وت ذزٍتــى فلَػــتغ بال ـدعإ ،فمنــاف
ال ـدعإ  ٜتنشؿــس بال ـ داعُ ًم ـ سٌلــى ب ـ ٍبقــٓ أ ثــسي ًن عــى ٍ ــَ

علـــٓ أبناٖـــى مـ ـ بعـــدي كمـــا وت قٌلـــى تعـــاؾت ط وأٍََّوووا لِوووووودَ زُ فَنووواُ
ىِغُالٍََو وُِِْ َرََُِو وُِِْ فِوووٍ اَدَِنَو وحِ وَمووواُ ذَحْرَو وهُ مَنوووص ىَهََُوووا وَمووواُ أَتُىهََُوووا
صَوو واحلً ا فَوو وأَزَ لَ زَتعوو ولَ أُ َثْيُغَووووا أَشُووووووودَّهََُا و َعْووووورََْسِجَا مَنصَهََُووووا زَحََْوو وحً ٍِوو وِْ
زَتِّوولَص(.)2فقـــد س ـ ـ اٞبنـــإ ًمـ ـال بأســـد آبـــاٖو إذ كـــان ٍتؿـ ـ
بالؿـــ ، ٝفاٍ٠ـــْ تظوـــس الـ ـ دعإ كمـــراخ ًتسكـــْ مبازكـــْ ًحتـــسع
تسكْ انتا .
( )1ضٌزّ البقسّ .129
( )2ضٌزّ الكو
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اذتـــادِ عػـــس:قٌلى تعـــاؾت ط لْعُوووىٍِّ أَظْووورَجِةْ ىَنُوووٌْص( ،)1ســـح
علـــٓ الـ ـ دعإ ًنتـــا فَـــى من عـــْ ال نـــاع ًهـــٌ ضـــً ٝإنابـــْ إؾت اهلل،
فبالــدعإ تـــتخلـ الن ـــٌع مــ أدزان السذٍلـــًْ ،تستقـــُ وت مساتــ
الكماٜت ا٢نطانَْ.
الجــانُ عػــس :م ـ منــاف ال ـدعإ وت ا ٠خــسّ أنــى نــٌز ًكنــص ًعم ـ
ؾ ـاحلًٍ ،ــد بالدٜل ـْ التك ـمنَْ علــٓ ا٢قــساز بالسبٌبَــْ ًا٢عــرتا
باذتادْ ًالنقـ م مناش الس ًالعبٌدٍْ.
الجال ـح عػــس:منصلْ ال ـدعإ وت سَــاّ اٞنبَــإ فوــٌ الطــ ٝانتبــاز
الـــرِ دعلـــى اهلل بإٍـــدٍو ًقسٍبـــاٵ مـــنو ً ،سَنمـــا أمـــس اهلل تعـــاؾت
انتطــلمؽت بدعاٖــى فقــد دعلــو ًزثــْ اٞنبَــإ ًآتــاه مــا آتــٓ اٞنبَــإ
مــ ضــً ٝهــٌ الــدعإً ،الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل كــان
ٍتٌدـــى بالـ ـدعإ وت ضـــاعات الػـــدّ ًٍـــدعٌ بالسخـــإً ،فَـ ـى مدزضـــْ
أخٝقَــْ ًعسفانَــْ ًتأدٍــ

للمطــلمؽت إنت عــٌا منــى بالــرات ًبإختــاذي

أضٌّ.
السابـــ عػـــس  :ضـــَبقٓ الـــدعإ ذخـــرّ الطـــمإ وت اٞزض كمـــا
ن ــخ اهلل عــص ًد ـ وت آد م ـ زًســى كــرل
مــ ؾــلْ ًًضــَلْ قــس

مل ٍــرت ا٢نط ـان زتــسداٵ

إؾت اهلل  ،فأمــدي بالــدعإ ًسكــٌزي  ،فوــ

م غُٕ أكجس قٌّ ًسؿانْ ًفتكاٵ منى.
ارتــامظ عػــس :الــدعإ وت القــسآن فتــٌذز نتدزضــْ النبــٌّ ًدعــٌّ
ل٣قتــدإ باٞنبَــإ ًالسضــ ًال طــر علــٓ نوذوــ فوــٌ انتــٝذ ًانت ــص
ًانتلذأ.
لقــــد أمسنــــا اهلل ضــــبشا نى أن نأتَــــى ضــــاٖلؽت مكــــٱسٍ ستتــــادؽت
ًٜبــد مــ ا٢ضــتذابْ ًالــسدً ،هــٌ ضــبشانى منــصي عــ القبــَض فــإذا
( )1ضٌزّ غافس .60
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ًعد ًفٓ.
الطــادع عػــس :أنــ
ًأضــأت الَــى ًال ـرِ أنعم ـ

حتتــاز دعــإ غــر ٜضــَما الــرِ ظلمتــى
الَــى ،ا٢مــا علــُ ب ـ اذتطــؽت كــان

ٍعتــ عبَــدي وت غــوس زمكــان ً ٍٱلــ

مــنو أن ٍقٌلــٌا اللــو أعــ

عــ علــُ بــ اذتطــؽت كمــا ع ــا عنــاً ،أعتقــى مــ النــاز كمــا أعتــ
زقابنــا مــ الــ س  ،فَقٌلــٌن ذلــ ًٍ ،قــٌ بعــده زادَــاٵ ا٢ضــتذابْ
العـــانت ؽت ،اذهبــــٌا فقـــد ع ــــٌت عـــنك ًاعتقـــ

اللـــو آمــــؽت ز

زقابك للع ٌ عي.
الطــــاب عػــــس :قَـــ لطــ ـ َان الجــــٌزِ أد اهلل فقــ ـا  :إن تــــس
الرنٌ

هٌ الدعإ( .)1

ًٍــركس هــرا ال قــٌ مــ غــر حتقَــ ًتعلَــ  ،فلــرا نقــ
ًنقــٌ هــرا خلــ  ،تــس الــرنٌ

عنــدي

ًإن كــان أمــس ٵا ًدٌدٍــاٵ سطــناٵ نتــا

فَــى مــ القؿــد ًالعــص ًلكنــى غــر الــدعإ ،فــإن مٌقــٌ الــدعإ
شتتلــ

فوــٌ نــٌ عبــادّ ًمؿــادٍ العبــادّ متعــددّ ،فــرت الــرنٌ

إســرتاش ًإمتنــا ذاتــُ ،أمــا ال ـدعإ فوــٌ إتؿ ـا إختَــازِ بالبــازِ عــص
ًدـــ مـــ غـــر ًاضـــٱْ أً فاؾـــ شمـــانُ .ل قـــد أمـــس اهلل العبـــاد

بدعاٖى ،قا تعاؾتط لْعُى زَتَّنٌُْ ذَعَسععًا وَخُفَُْحًص(.)2
ًمــ اٍ٠ـــات وت الـ ـدعإ هتـــا أنـــى خـــٝ

للنـــٌامَظ فــٍ ٝنقٱـ ـ

ستــٓ بعــد مغــادزّ ا٢نطــان للـــدنَا مــ أن ا ٠خــسّ داز سطــا

بـــٝ

عمـــ  ًٜ ،تعـــازض بَنومـــا ٞن دعـــإ ال كـــافسٍ سَنٗـــر ٍ ٜطـــم
ًهـ ـ سَنمـــا عسفـــٌا هـــري اذت قَقـــْ ًٍأضـــٌا مـ ـ ا٢ضـــتذابْ قـــذٌا

ًتٌضــلٌا لعــد ًدــٌد زؾــَد وت الــدعإ لــ وت الــدنَا طقَ واىى فَووالْعُى

( )1الكػا . 129/6
()2ضٌزّ اٞعسا
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وٍََووووا لُعَووووووواءُ ىنَووووافِسََِِ ال فِووووٍ ظَوووووووالهص(ً ،)1إستــــاز أهــــ النــــاز

الٌاضـــٱًْ ،قـــا الـــرٍ وت ال نـــاز رتصنـــْ دوـــن ط لْعُوووى زَتَّنُو وٌْ َََُفِّو و ْ
عَنَّا َىًٍْا ٍِِْ ىعَرَ بِص(.)2
الجــــام عػــــس:ال دعإ ضــ ـ س زًســــُ ٍؿــــعد بالعبــــد إؾت عــ ـامل
انتلكــٌت فوــٌ عــامل خــاف لــى قٌاعــدي ًآدابــى ًأسكامــىً ،للــدعإ
آدا  :انتدسْ ث الجنإ ث ا٢قساز بالرن

ث انتطالْ.
الـ ـدعإ

التاضـ ـ عػـــس  ًٜ :تعـــازض بـــؽت مـــا ٍطـــتشدخ بطـــب

ًبـــؽت القاعـــدّ الكٌنَـــْ أن اهلل دعـــ اٞغـــَإ بأضـــبابوا ،فالـــدعإ
ضـــب

ملكـــٌتُ قتشـــٌ اهلل بطـــببى مـــا ٍػـــإ ًهـــٌ قتتلـــ

مقٌمـــات

الطببَْ علٓ ضتٌ ا٢ضتق ٝكما أنى ضعُ ًقٌ ًعم .
العػـــــسًن:ا٢نت ا مـــ ـ الغـــــر ًغبٱتـــــى  ٜسطـــــدي ًالـــ ـدعإ

بــاٞكجسطهُنَاى ولَ لَعَووا شَمَسََِّووا زَتَّ وهُ قَ واه زَبِّ هَ وةْ ىِووٍ ٍِ وِْ ىَ ودُّْلَ ذُزََِّّ وحً ؼَُِّثَ وحً أّ ولَ

ظَو وَُِنُ ىو ودععَاءِص(ً ،)3قتكـ ـ ا٢ضـــتد ٜبوـــا بـــأن ةسٍـ ـ انتطـــلمؽت هـــٌ
ا٢نت ــا اٞامشــ ًاٞكجــس مــ دعــإ اٞنبَــإ فقــد كــان وت قؿؿــو
عـــــرّ ًمٌعظـــــْ ،الـــ ـد عإ ٍ ـــــٌ ًٍتعـــــدٔ بإفاقـــــاتى القٌاعـــــد
ًالنٌامَظ احملطٌضْ ًانتقدزّ م قب البػس.
لقــد إنت ــ شكسٍــا مــ انتناضــبْ ًإ ختاذهــا فسؾــْ للصٍــادًّ ،الــٝ
ســس

ٍ َــد ال بعــد ،لــرا قَــ بــأن هنالــ

ًتطــمٓ الكــا

كــا

ارت ٱــا

تطــتعم للمكــان خاؾــْ

ًعتتمــ أن ٍكــٌن مكانــاٵ مبازكــاٵ ٞن

عَطٓ كان فَى فوٌ م اٞماك اليت هُ مظان ا٢ضتذابْ.
( )1ضٌزّ غافس .50
( )2ضٌزّ غافس .49
( )3ضٌزّ ا عمسان .37
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اذتـ ـادِ ًالعػـــسًنٍ :طـــتش

للـــداعُ أن ٍلـــبظ وت ٍـــدي خاـتـ ـاٵ

مــ العقَــ ًال ــرًشز نتــا ًزد مــ انتصٍــْ ارتاؾــْ لمــا فــالعقَ وت
زًاٍــْ هــٌ أً مــ آمــ بــاهلل م ـ اٞسذــازً ،عــ ا٢مــا الؿــاد
علَــى الطــ" : ٝق ـا مــا زفع ـ
ك

كـ

إؾت اهلل عــص ًد ـ أس ـ

الَــى م ـ

فَوا عقَ ".
الجــانُ ًالعػسًن:التكــس ًمػــازكْ ادتــٌاز وت الــدعإ ًذلــ

بسفــ الَــد أثنـــإيً ،شٍــادّ انتبــانُ ت َــد شٍــادّ انتعــانُ مــ التكـــس
بإ عتبـــازي كَ َـــْ ن طـــا نَْ ،خكـــٌعاٵ ًخػـــٌعاٵ ظـــاهساٵ بـــؽت ةَـــات
كلمــات الــدعإ ًقتنــ مــ إنػــغا القلــ
وت ذل ـ

أثنــإي بالــدنَا ًٜ ،غسابــْ

فم ـ ارت ػــٌ هلل عــص ًد ـ ٍــأتُ العــص أً أن التكــس ٍك ـ ُ

علـــٓ الـ ـ دعإ قدضـــَْ خاؾـــْ ًٍكـــٌن مقٌمـ ـاٵ نتـــا ٍعنَـــى مـ ـ معـ ـانُ
الؿـــد ًالعبٌدٍـــْ ًالتٌضــ ًا٢ضـــتعانْ ًمكـــامؽت اللذـــٌٕ إؾت اهلل
تعاؾت .
الجالـ ـح ًالعػـــسًنً:زًِ أن زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــل كــان ٍسف ـ ٍدٍــى إذا إ بتو ـ ًدعــا كمــا ٍطــتٱع انتطــكؽت لَكــٌن
تأدٍباٵ للمطلمؽت ًتعلَماٵ ل وت مطال

الدعإ .

قـــا زضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  :إنـــُ ٞدـــدنُ
اضــتشُ مــ عبــدِ ٍسفــ ٍدٍــى الــ ُ ٩ثــ أزدهمــا  .قالــ
إل نـــا لـــَظ لـــرل

انتٖٝكــْ :

بأهـــ  .قـــا اهلل  :لكـــي أهـــ التقـــٌٔ ًأهـــ

انتغ ـ سّ أغــودك أنــُ قــد غ ــست لــى ،ق ـا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل ًٍ :قــٌ اهلل  :إنــُ ٞضــتشُ م ـ عبــدِ ًأمــيت ٍػــَبان وت
ا٢ٸ ض ٝث أعربوما بعد ذل

وت الناز(.)1

السابــ ًالعػــسًن  :مٌاؾــلْ الــدعإ ًإتؿــالى وت ضــاعات اللَــ
()1الدز انتنجٌز. 142/10
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ًال نوـــاز كذـــصٕ مـ ـ انتٌاظبـــْ ًا٢نػـــغا بالـ ـدعإ ضـــٝساٵ عطـــٓ أن
ٍت ـ ـ ذلـ ـ

مـ ـ ضـــاعْ مبازكـــًْ ،ا٢نػـــغا بالـ ـدعإ ؾـ ـ ْ اٞنبَـــإ

ًضذَْ اًٞلَإ ًوت قٌلى تعاؾت ط إ ُ إِتْسَ هٌَُِ ىَحَيٌُِ أَوَّ ً ٍُنُِةص(. )1

ًعــ دــابس  :أن زدــٝٵ كــان ٍسفــ ؾــٌتى بالــركس فقــا زدــ :
لــٌ أن هــرا خ ــ

ؾــٌتى  .فقــا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى

ًضل دعى فإنى أً٩اي(.)2
ارتـــ ـامظ ًالعػـــــسًن:إختاذ الـــ ـدعإ ًضـــــَلْ مبازكـــــْ لقكـــــإ
اذتــٌاٖرً ،مــدداٵ داٖمــاٵ ٍطــاه وت التخ َــ
ًغتتص انتساس ًٍقس

عــ الــن ظ ًالبــدن ،

البعَدً ،قتود الطبَ ًٍ ،وٌن العٌاق .

الطــــادع ًالعػــــسًن:قا زضــــٌ اهلل ؾــــلٓ اهلل علَــــى ًآلــــى
ًضــل " :أ ٜأدلك ـ علــٓ ضــٍ ٝنذــَك م ـ عــدًك ًٍ ،ــدز زشقك ـ
قـــالٌا :نعـ ـ  ،قـــا  :تـــدعٌن باللَـ ـ ًالنوـــاز ،فـــان ضـــ ٝانتـــٛم
الدعإ"(.)3
الطــاب ًالعػــسًن :الــدعإ بــا

حملــٌ الــ رنٌ

ًمغ ستوــا نتــا فَــى

م ال تطلَ هلل عص ًد ًاللذٌٕ الَى ًاٜقساز بسبٌبَتى.
الجــام ًالعػــسًن :إظوــاز ســا الــر ًارتكــٌ ًانتطــكنْ عنــد
الــ ـدعإ خاؾــــْ ًأن ا٢نطــ ـان وت مقــــا اذتادــــْ ًضــــٛا السلتــــْ
ًال ك ـ اٜل ـُ ًزدــإ ال قــس
ًدـــٌ

م ـ منــاش الع ــٌ ًانتغ ــسّ ،فاٞؾ ـ

إظوـــاز انتطـــكنْ أشإ مقـــا ال سبٌبَـــْ وت مٱلـــ اٞســـٌا ،

ًلكـــ ةـــسً اذتادـــْ ًاللذـــٌٕ إؾت الـــدعإ ظتعلـــى أكجـــس قـــسًزّ،
ًعٌناٵ وت ضبَ إصتاش اذتادْ ًقكاٖوا.
( )1ضٌزّ هٌد .75

()2الدز انتنجٌز.179/5
()3البشاز .291/90
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التاض ـ ًالعػــسًن :وت مسضــلْ علــُ ب ـ ٍقٱــؽت ع ـ اٜمــا دع ــس
الؿــــاد قــ ـا " :أًســــُ اهلل إؾت مٌضــــٓ أتــــدزِ مل إؾــــٱ َت
بكٝمــُ دًن خلقــُ ،قــا ٍ :ــاز
ًد ـ ال َــى ٍــا مٌضــٓ أنــُ قلب ـ
أســداٵ أ ذ لــُ ن ط ـاٵ من ـ

ًمل ذلــ  ،قــا  :فــأًسٓ اهلل عــص
عبــادِ ظوــساٵ لــبٱ فل ـ أدــد فــَو

ٍــا مٌضــٓ إن ـ

إ ذا ؾــلَ

ًقــع

خــدٍ

علٓ الرتا ".
ًاذت ـ دٍح دعــٌّ للمطــلمؽت ل ع ـ مــا كــان علَــى مٌضــٓ ًعلــْ
نت ـا لــى م ـ عظــَ انتنصلــًْ ،فَــى مٌعظــْ ًســح ل ـ ل٣قتــدإ بــى ٞنــى
علــٓ ضتــٌ العلــْ  ٜاذتكمــْ ،لــرا ًزد وت النؿــٌف إضــتشبا

ال ـتع ر

ًًق ـ ارت ـد علــٓ ا ٜزض ٜضــَما وت ضــذٌد الػــكس ًهــٌ مطــتش
عنـــد ـــدد نعمـــْ أً دفـ ـ بـــ ،ٕٝأً إ ضـــتدامْ فكـ ـ ضـــاب مـ ـ اهلل
تعـــاؾت ًعنـــد تأدٍـــْ فسٍكـــْ اً نافلـــْ أً فعـــ خـــر أً معـــسً

أً

إؾــ ٝبــؽت إثــنؽت ًباضــتشبابى قــا الػــافعًُ ،ق ـا أبــٌ سنَ ــْ أنوــا
لَطـ

مػــسًعْ زًِ ع ـ عــامس ب ـ ضــعد ع ـ أبَــى ق ـا  :خ٤س٤د٦ن٤ــا م ٤ـ ٤

ز٤ض٥ــٌ ٸ اللٺـى- ٪ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  -م٪ـ  ٦م٤كٺـْٲ ن٥سٸٍـد ٥انتٲدٍ٪ن٤ـْٲ فٲلٲم٬ــا
كٳن٬ــا قٲسٸٍب٧ــا م٪ــ  ٦ع٤ــص٤ً٦ز٤ا ن٤ــص ٤ ٤ث٥ــ  ٬ز٤فٲــ ٤ٍ ٤د٦ٍ٤ــى ٪فٲــد٤ع٤ا ال لٺــى ٤ض٤ــاعْ٤ٵ ث٥ــ  ٬خ٤ــس٬
ض٤ــاد٪د٧ا فٲم٤كٲ ـح ٤ةٲ ـٌٸٍٝٵ ث ٥ـ  ٬قٲــا  ٤فٲس٤فٲ ـ ٤ٍ ٤د ٦ٍ٤ـى ٪فٲ ـد٤ع٤ا ال لٺ ـى ٤ض٤ــاعْ٤ٵ ث ٥ـ  ٬خ ٤ـس٬
دد٧ا
ع ٵْ ث٥ــ  ٬خ٤ــ ٬س ض٤ــا ٪
دٍ٦ــ ٪ى ض٤ــا ٤
 ٝث٥ــ  ٬قٲــا  ٤ٲف ٤سفٲــ ٤ ٍ٤ ٤
ح ةٲــٌٸٍ ٵ
دد٧ا ٲف ٤مكٲــ ٤
ض٤ــا ٪
ذ٤كٲ ـس٤ي ٥أٲس٦م ٤ـد ٥ثٝ٤ٲث٧ــا قٲ ـا « إٸنٰــٓ ض ٤ـال  ٥ز٤بٰــٓ ً٤غ ٤ـ ٲعٞ ٥ ٦ٳم٬ت٪ــٓ فٲأٲع٦ٱٲــانٓ٪
ث٥لٳ ـح ٤أٳم٬ت٪ــٓ فٲخ ٤ـس٤ز٦ت ٥ض٤ــاد٪د٧ا غ ٥ـكٴس٧ا ل٪س٤بٰــٓ ث ٥ـ  ٬ز٤فٲع ٦ـ  ٥ز٤أٴض٪ــٓ فٲط ٤ـال ٥
كس٧ا ث٥ــ ٬
دد٧ا ٪ل ٤سبٰــٓ غ٥ــ ٴ
ت ض٤ــا ٪
ح ٳأ ٬مت٪ــٓ ٲفخ٤ــ ٤س ٦ز ٥
عٱٲــان٥ ٓ٪ثلٳــ ٤
٬ ٞمت٪ــٓ ٲف ٲأ ٦
٤زبٰــٓ ٳ
ز٤فٲع٦ــ  ٥ز٤أٴض٪ــٓ فٲط٤ــال  ٥ز٤بٰــٓ ٞٳم٬ت٪ــٓ فٲأٲع٦ٱٲــان ٓ٪الج٭لٳــح ٤ا٠خ٤ــس ٤فٲخ٤ــس٤ز٦ت٥
ض٤اد٪د٧ا ل٪س٤بٰٓ (.)1
()1ضن أبُ داًد. 45/3
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ًٍك ـــُ فَـــى زتـــسد ًقـــ ادتبوـــْ علـــٓ اٞزض مـــ النَـــْ ًٜ
ٍػــرت فَــى ال ـ ركس ًلك ـ ٍطــتش

أن ٍقــٌ غــكساٵ هلل أً ع ــٌاٵ ع ــٌاٵ

ًهــــٌ نــــٌ دعــــإًٍ ،تشقــ ـ بطــــذدّ ًاســــدّ ًٍطــــتش

مــــستؽت،

ًٍتشق التعدد بال ؿ بَنوما بتع ر ارتدٍ أً ادتبؽت.
الجٝثــٌن:م آدا

الــدعإ ةــسد انتلــ ًادتنــا

الكــذس ًمنعــى

مــ اٜلتؿـــا بالــ دعإ مٌقـــٌعاٵ ًستمـــٌٜٵ ًمطــالْ ًقؿـــداٵ ،فكمـــا
ٍكــــس السٍــــإ بالعبــــادّ فـــإن الكــــذس ًانتلـــ ٍكٌنـــان سادبـــاٵ دًن
ا ٢ضــتذابًْ ،قــد زًِ عــ أنــظ بــ مالــ

أنــى قــا " :قــا زضــٌ

اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ،مــا فــتض ٞســد بــا
اهلل لــى فَــى بــا

إدابــْ ف ـإ ذا فــتض ٞســدك بــا

دعــإ ا ٜفــتض

دعــإ فلَذتوــدن ف ـإن

اهلل  ٜقتـــ ستـــٓ ـتلـــٌا"( ،)1أِ أنـــى تعـــاؾت ٍطـــتذَ

الـــدعإ ا ٜوت

ســـا قـــذسك ًضـــأمك ًتكاضـــلك نتـــا وت الكـــذس ًالطـــأ مـــ
قع

الَقؽت ًقلْ اٞم ًالقعٌد ع الطٛا ًالتكس .
اذتـ ـادِ ًالجٝثـــٌنٍ :طـــتش

مطـــض الٌدـــى ًالـــسأع ًالؿـــدز

بالَـــدٍ عنـــد ا٢نتوـــإ مـــ الـــدعإ باضـــتجنإ الـــدعإ ًالقنـــٌت وت
ال س ٍكــْ لــَظ فقــ أنــى زمــص ل٣ضــتذابْ بــ علــٓ اذتــظ ًالتقــدٍس
معــاٵ بــأن اهلل عــص ًدــ ٍ ٜــسد ال َــدٍ فــازغتؽتً ،فَــى زقــا ًقبــٌ
ًغـــكس لعٱاٍـــاي ضـــبشا نى ًأن مل نعلـ ـ نـــٌ ًمقـــداز ذلـ ـ
ًعــد ال عل ـ غــر شت ـ بــىً ،قــد ٍكــٌن بطــب

العٱـــإ،

كــري ًعظمــْ ال ؿ ـ

ًالعٱإ ًعد إمكان اضتَعابى بأًهامنا ًسطابنا.
الجـــانُ ًالجٝثـــٌنٍ ٜ:نشؿـــس الـــدعإ باذت ادـــْ بـــ ستـــٓ بعـــد

إ نقكـــاٖوا كمـــا وت قـــٌ إبـــساهَ طزَتَّنَوووا ذَقَثَّو ووْ ٍِنَّووواص (ً ،)2دـــإ ضـــٛالى
()1البشاز .364/90
( )2ضٌزّ البقسّ .127
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ًدعاٚي بعد زف القٌاعد م البَ .
الجالــ ـح ًالجٝثــــٌن :آنــــات الصمــ ـان ًإن كانــ ـ

أفــــساداٵ ةٌلَــــْ

متطــاًٍْ ستــٓ قَــ ٍنقطــ الصمــان إؾت أشمنــْ كــجرّ  ٜتقبــ القطــمْ
لقؿــسها ،كمــا عــس
الجابـ ـ

بأنــى نطــبْ انتــتغر إؾت انتــتغر ًأن الطــسمد نطــبْ

إؾت الجابـ ـ  ،فالطـــسمد مطـــتمس الٌدـــٌد بـــؽت اٞش ًاٞبـــد،

ًاٞشلـــُ هـــٌ انتؿـــاس

لمـــٌ اٞشمنـــْ احملققـــْ ًانتقـــدزّ بالنطـــبْ

للماقـــُ ،أمـــا البـــاقُ فوـــٌ انتطـــتمس انتٌدـــٌد وت كتَـــ اٞشمنـــْ،
ًاٞبــدِ هــٌ انتؿــاس

دتمَــ ا ٞشمنــْ ستققــْ ً مقــدزّ بالنطــبْ إؾت

انتطــتقب ً ،ال طــسمدِ ٍعموــا كتَعــاٵ ،أِ أنــى  ٜبداٍــْ ً ٜنواٍــْ لــى،
ًالصمـــان أخــــ إ ذ أنــــى ٍعـــي مقــــداز سسكـــْ العـــامل مـــ اٍٞــــا
ًاللَـ ـالُ ًالػـــوٌز ًالطـــنؽت ًال قـــسًنً ،سَـــاّ ًعمـــس ا٢نطـ ـان مـ ـ
الصمان منقٱ .
ا ٜأن فَوــ ا ت ــاًت مــ سَــح اٞعــساض ككــَإ النوــاز ًظــٝ
اللَـــ ًالتقطـــَ ال نوـــازِ مـــ ؾـــبض ًظوـــس ًغـــسً ً ،التقطـــَ
ال لَلــُ ًذلــ

كلــى آٍــات مــ اهلل تعــاؾت ًدعــٌّ للت كــس وت ارتلــ ،

ًســــح علــــٓ العبــــادّ ًأدإ ال ــــساٖ
أًقات ـاٵ للرتغَ ـ
السات ـ

ً ،ت كـــ ضــــبشانى ًدعــ ـ

وت ا٢دتوــادً ،اذت ـح علَــى ضــٌإ علــٓ ضتــٌ الٌق ـ

احمل ـدد وت ك ـ ٍــٌ أً وت ك ـ أضــبٌ أ ً عنــد ســدًخ سادثــْ

اذ أن الصمــان معلـــٌ ا٠نَـــْ زتوـــٌ انتاهَـــًْ ،الــدعإ الــْ ٢ضـــتجماز
الٌقـــ

ًاهلل عـــص ًدـــ دعـــ اً ٞقـــات خـــصاٖ ل كـــلى ًمناضـــبْ

لنــصً بسكاتــى ًدعــ وت بعكــوا خؿٌؾــَْ معَنــْ ًأضــسازاٵ ملكٌتَــْ
تتعلـ ـ مسكـــات اٞفـــً ٝمقادٍسهـــاً ،ؾـــشَض أن تلـــ

اًٞقـــات

أخ اهـــا اهلل عـــص ًدـ ـ وت ضـــاعات اللَــ ًالنوـــاز كمـــا أخ ـــٓ لَلـــْ
القـــدز بـــؽت اللَـ ـالُ فقـــد ت كـ ـ أٍكـ ـاٵ بـــبع
بعــ

الػـــٌاهد ،إذ ًزدت

ال نؿــٌف وت حتدٍــد لَلــْ القــدز ًأًان الــدعإ مــ ًأغــسفوا
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أًقات الؿلٌات الٌَمَْ ارتمطْ.
ًعــ الؿــاد علَــى الطــ" : ٝضــاعات اللَــ إثنتــا عػــسّ ضــاعْ
ًضــاعات النوــاز إ ثنتــا عػــسّ ضــاعًْ ،أفك ـ ضــاعات اللَ ـ ًالنوــاز
أًقــات الؿــ ،ّٝثـ قـا علَــى الطــ : ٝأنــى إذا شالـ
أبــٌا

الطــمإ ًهبــ

ٞس ـ

أن ٍؿــعد لــُ عنــد ذل ـ

الػــمظ فتش ـ

السٍــا ًنظــس اهلل عــص ًدــ إؾت خلقــى ًأنــُ
إؾت الطــمإ عم ـ ؾ ـاحل ،ث ـ ق ـا :

علَك بالدعإ وت أدباز الؿلٌات فإنى مطتذا " .
ًأخـــسز ابــ أبـــُ ســـامت عــ ال سبَــ بــ أنـــظ قــا  :إن النوـــاز
اثنتــا عػــسّ ضــاعْ  ،فــأً الطــاعْ مــا بــؽت ةلــٌ ال ذــس إؾت أن تــسٔ
غــعا الػــمظ  ،ث ـ الطــاعْ ال جانَــْ إذا زأٍ ـ

غــعا الػــمظ إؾت أن

ٍكــُٕ ا ٜغــسا  .عنــد ذلـ

مل ٍبـ مـ قسًنوــا غــُٕ ً ،ؾـ ا لٌنوــا

بقــدز مــا تسٍ ـ

أً الكــشٓ

 ،فــإذا كان ـ
ً ،ذلـــ

عَن ـ

قَــد زلتــؽت فــرل

أً ضـــاعْ مـــ ضـــاعات ال كـــشٓ  ،ثـــ مـــ بعـــد ذلـــ

ال كـــشٓ ضـــاعتؽت  ،ثــ الطـــاعْ الطادضـــْ ســـؽت نؿــ
شال ـ

الػــمظ ع ـ نؿ ـ

ال نوــاز فتل ـ

النوـــاز فـــإذا

ضــاعْ ؾــ ّٝالظوــس ً ،هــُ

الـ ـيت قـ ـا اهللط أقوووٌ ىصوووالج ىوودىىك ىيوووَطص ثـ ـ مـ ـ بعـــد ذلـ ـ

العػـــُ

ضــاعتؽت  ،ث ـ الطــاعْ العاغــسّ مَقــات ؾــ ّٝالعؿــس ًهــُ ا٠ؾ ـا ،
ث م بعد ذل

ضاعتؽت إؾت اللَ (.)1

ًفَـــى نكتـــْ عسقـــَْ ًهـــُ أن تقطـــَ ال لكـــَؽت اذتـ ـالُ لطـــاعات
اللَـ ـ ًال نوـــاز مـــأخٌذ مـ ـ النظـــا ا٢ضـــٝمُ انتـ ـبي علـــٓ حتدٍـــد
ضــاعات الؿــً ّٝفساٖكـــوا الٌَمَــْ ارتمطــْ ،با٢قــافْ إؾت ال كــ
اٜل ـُ وت إمتــداد بسكــْ الؿــ ّٝإؾت مــا بعــدها لــرا دــإت النؿــٌف
باضتشبا

التعقَ .
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السابــ ًالجٝثــٌن :قــد تكــٌن لل عــ مقدمــًْ ،تلــ
تكــٌن غــسةاٵ فوــُ سَنٗــر ًادبــْ لٌدــٌ

انتقدمــْ قــد

انت قدمــْ لٌدــٌ

ذٍوــا كمــا

وت الٌقــٌٕ كمقدمــْ ًادبــْ للؿــً ،ّٝقــد تكــٌن انتقدمــْ ؾ ـ ْ كم ـا
متقدمــْ ًبــا

تقسٍــ

ًاضــتشبا

الػـــسً بالـــ دعإ ،اذ أنوـــا بـــا

ًمــ ذلــ

تقــدٍ الؿــدقْ عنــد

لنـــصً السلتـــْ ًالتقـــس

إؾت اهلل

تعــاؾت ًنــٌ زأفــْ ًإسط ـان بــؽت النــاع إبتغــإ زلتتــى تعــاؾت ًزدــإ
فكــلىً ،با ٢ضــناد ع ـ معاًٍــْ ب ـ عمــاز ع ـ اٜمــا دع ــس الؿــاد
قـ ـا " :كـــان اذا ةلـ ـ
أ زاد ذلـ ـ

سادـــْ ةلبوـــا عنـــد شًا الػـــمظ ،فـ ـإذا

قـ ـد ٩غـــَٗاٵ فتؿـــد بـــى ًغـ ـ غـــَٗاٵ مـ ـ ةَـ ـ

ًزا إؾت

انت طذد ًدعا وت سادتى ؿتا غإ اهلل".
ارتـــامظ ًالجٝثـــٌن :مـــ فلطـــ ْ الـــ دعإ أن منافعـــى  ٜتنشؿـــس
بالــداعُ ًشمــان الـ ـ دعٌّ بــ تـــدخس ًحت ـ ـ ًٍ ،تعاهـــدها اهلل لتـــرش
بآثــاز مبازكــْ علــٓ الرزٍــْ ًاٞهــ ً ،وت اذتــدٍح عــ الــنيب ستمــد
ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل " :أنا دعٌّ أبُ إبساهَ "(.)1

الطــادع ًالجٝثــٌن :إضــبا الٌقــٌٕ أِ ا٢تَــان بــى تامــاٵ كــامٝٵ
غـــامٝٵ دتمَـــ مٌاقـــعى إ ضـــتعداداٵ للـــدعإ ًسطـــ أد
ال ٌقـــٌ

وت ضـــاعْ

بـــؽت ٍـــدِ اهلل عـــص ًدـــ ًضـــٛالىً ،قـــد ًزد إضـــتشبا

ال ٌقـــٌٕ للشادـــْ مٱلقـــاٵً ،عـــ ا٢مـــا الؿـــاد قـــا " :إنـــُ
ٞعذـ ـ

هتـ ـ ٍأخـــر وت سادـــْ ًهـــٌ علـــٓ ًقـــٌٕ كَـ ـ

 ٜتقكـ ـٓ

سادتى".
الطــاب ًالجٝثــٌن :التكــس إؾت اهلل ًضــٛالى بأمساٖــى اذتطــنٓ نتــا
فَوـــا مـــ الجنـــإ علـــٓ اهلل عـــص ًدـــ ًتعظَمـــى ،كمقدمـــْ مبازكـــْ
للــدعإ تتكــم ا٢قــساز بالٌسدانَــْ ًإضتؿــاز ا٢ضــتعانْ ًا٢ضــتغاثْ
( )1زتم البَان.358/1
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بــى تعــاؾت ،با٢ضــناد ع ـ عبــد الطــ ٝب ـ ؾ ـاحل ال ـسًِ ع ـ السقــا
عــ أ بَــى عــ آباٖــى عــ علــُ قــا " :قــا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل
علَـى ًآلــى ًضـل هلل عــص ًدـ تطـعْ ًتطــعٌن إمسـاٵ مـ دعــا اهلل بوــا

لــى ًم ـ أسؿــاها دخ ـ ادتنــًْ ،ق ـا اهلل عــص ًد ـ طوَىِيَّ وهِ

اضــتذَ

ألظََْاءُ حلُعْنًَ فَالْعُىًُ تِهَاص(.)1
ًأخــسز أبــٌ نع ـَ ًاب ـ مسدًٍــى ع ـ زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى
ًضــل قــا  :هلل ماٖــْ اض ـ غــر اض ـ  ،م ـ دعــا بوــا اضــتذا

اهلل لــى

دعإي.
ًأخــسز الــدازقٱي وت الغساٖــ

عــ زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى

ًضـــل قـــا  :قـــا اهلل عـــص ًدـ ـ  :لـــُ تطـــعْ ًتطـــعٌن امسـ ـاٵ مـ ـ
أسؿاها دخ ادتنْ.
ًأخــسز اب ـ مسدًٍــى ًأبــٌ نعــَ ع ـ اب ـ عبــاع ًاب ـ عمــس قــا:ٜ
قــا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًضــل  :إن هلل تطــعْ ًتطــعؽت امســاٵ
ماْٖ غر ًاسد  ،م أسؿاها دخ ادتنْ(.)2
الجــام ًالجٝثــٌنٍ :طــتش

الؿــ ّٝعلــٓ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى

ًآلى ًضل ًال ى وت ك دعإ وت أًلى ًآخسيً ،منو م أًدبى.
التاضــ ًالجٝثــٌن :مــ انتقــدمات انتبازكــْ للــدعإ الؿــ ّٝعلــٓ
الـ ـنيب ًالـ ـ ى ًبـــى ًزدت نؿـــٌف عدٍـــدّ ًٞن اهلل عـــص ًدـ ـ أمـــس
بالؿــــ ّٝعلــــٓ الـــنيب ًهــــُ عنــــٌان التطــــلَ ًا٢نقَــــاد هلل تعــــاؾت
بإتبــا مــ إدتبــٓ ًإ ؾــٱ ٓ مــ خلقــىًً ،زد وت نوــر البٝغــْ :إذا
كانــ

لــ

إؾت اهلل سادــْ فابــدأ قبــ مطــالت

بالؿــ ّٝعلــٓ الــنيب

ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  ،ثـ ـ ضـ ـ اهلل فـ ـإن اهلل أكـــس مـ ـ أن
( )1ضٌزّ اٜعسا
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ٍطأ سادتؽت فَقكُ إسداهما ًقتن اٞخسٔ.
اٞزبعـــٌن :للـــدعإ مقـــدمات ً لـــى متممـــات مٝشمـــْ لـــى ًمنوـــا
البكــإ اً التبــاكُ عنــد التكــس إؾت اهلل تعــاؾت ً ،هــٌ إعــٝن لؿــد
اٜلتذـــإ ًاللذـــٌٕ باذتادـــْ ًالقؿـــد ًالطـــٛا ًا٢نقٱـــا إؾت اهلل
تعاؾت ً ،عد إضتؿاز الطٛا باللطان .
فتطــاه ادتــٌاز ًاٞزكــان وت انتطــألْ ً ،ؾــرًزّ العبــد أقــس
إؾت اهلل عص ًد .
اذتــادِ ًاٞزبعــٌن  :قـــد ٍــسد الــدعإ ؿتعنـــٓ التطــبَض ًاذتمـــد،
فلــَظ م ـ تكلَ ـ

وت ادت نــْ ًم ـ هــــرا ًزد قٌلــى تعــاؾت وت مــد أه ـ

ادتنْطوَآخِسُ لَعْىَ هٌُْ أُ حلََْدُ ىِيَّهِ زَبِّ ىعَااِ

َ ص(.)1

ًوت ت طــرها ًزد عــ ابــ عبــاع أن أهــ ادتنــْ كلمــا إغــتوٌا
غــَٗاٵ قــالٌا ضــبشان
قالٌا اذتمد هلل ز

ال لــو فَذَــٗو كــ مــا ٍػــتوٌن فــاذا ةعمــٌا
العانت ؽت فرل

آخس دعٌاه .

إ ن ًزًد ً ـــدد مٌقـــٌ الـــدعإ وت ادت نـــْ ًخبؿٌؾـــَْ ظـــاهسّ
كخاـتْ للدعإ ًالسدإ ٍد علٓ اذتادْ الَى.
الجــــانُ ًاٞزبعــــٌن :الــ ـدعإ دعــــٌّ إؾت اهلل ًبــــا

للوداٍــــْ إؾت

الـ ـدٍ ًالسغـــاد ًا٢متجـ ـا لٟسكـــا ال ػـــسعَْ ،كمـــا ٍعـــي ا٢قـــساز
بالسبٌبَـــــْ ًال تطـــــلَ بــــا٢زادّ اٜلَـــــًْ ،اللذـــــٌٕ إؾت اهلل تعـــــاؾت
إعرتا

ؾشَض بأن مقالَد اٞمٌز بَدي تعاؾت ًلى انتػَْٗ.

الجالـ ـح ًاٞزبعـــٌن :الـ ـدعإ عنـــٌان ضـــٛا ًالتمـــاع سادـــْ ،
فوٌ م ا ٢نػـإ ًلكـ قـد ٍـسد كتلـْ خرٍـْ الـيت تـأتُ أسَانـاٵ بؿـَغْ
الجنــإ علــٓ اهلل فَشتطــبوا اهلل تعــاؾت دعــإ فك ـٝٵ منــى تعــاؾت ًهــٌ ضــس
م أضساز الدعإ ًكنص م كنٌشي.
( )1ضٌزّ ٌٍنظ .10
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السابــ ًاٞزبعــٌن :قــد ٍــسد الــدعإ ؿتعنــٓ ال تطــمَْ كمــا وت قٌلــى

تعــــاؾت طقُوووووْ لْعُووووى ىيَّووووهَ أَوْ لْعُووووى ىسَّحََْووووا ُ أَلووووا ٍَووووا ذَوووودْعُى فَيَووووهُ ألظْووووََاءُ

حلُعْوونًَص( )1فالــدع إ هنـــا ؿتعنـــٓ ال تطـــمَْ ٍتعـــدٔ إؾت م عـــٌلؽت أِ
ضــٌإ تطــألٌنى ًختاةبٌنــى باضــ ادتٝلــْ أً باٞمســإ اذتطــنٓ فإنوــا
تــد علــٓ اهلل عــص ًدــ ً ،قَــ إن هــرا العٱــ
ٍؿـــض

ٍؿــض بــالٌاً ًٜ

(أً) ٞنوـــا ٞســـد انت تغـــاٍسٍ ًلكـــ اٍ٠ـــْ دـــإت ؿتعنـــٓ

التقسٍس ًا٢مكإ ًإـتا اذتذْ.
ارت ـامظ ًاٞزبع ـٌن :قــد ٍــسد ال ـدعإ ؿتعنــٓ ال عبــادّ كمــا وت قٌلــى

تعــاؾت ط قُ ووْ ٍَووا َعْثَ وأُ تِنُووٌْ زَتِّووٍ ىَ وىْالَ لُعَووا ُمٌُْص( )2أِ عبــادتك  ،فالــدعإ
إقب ـا علــٓ اهلل ًٍتكــم قوــساٵ ًإنٱباق ـاٵ ا٢غــتغا بــركس اهلل ًـتذَــدي
تعاؾت ً ،ا٢عساض ع غري.
الطــادع ًاٞزبعــٌن :ا٢دتمــا ًا٢غــرتا وت الــدعإ ًالتٌدــى
إؾت ال بـــازِ عـــص ًدـ ـ علـــٓ ضتـــٌ العمـــٌ المـــٌعُ ضـــٌإ كانـ ـ
انتطـ ـالْ غخؿـــَْ أ ً نٌعَـــْ نتٌقـــٌعَْ تعـــدد الطـــاٖ ًانتطـ ـألْ ًنتـــا
ٍعنَــى ا٢دتمــا وت انتط ـالْ م ـ التكــام ًاٜلتقــإ ًا٢قــساز ادتمــاعُ
بتعلـــ اذت ادــــات ؿتػــــَٗتى تعــــاؾت  ،كمـــا أنــــى مناضــــبْ ل٣نــــدفا وت
العبادّ .

الطـــاب ًاٞزبعـــٌن :التـــأمؽت( )3علـــٓ الـ ـدعإ فإنـــى مػـــازكْ وت

( )1ضٌزّ ا٢ضسإ .110
( )2ضٌزّ ال سقان .77
( )3أمن

علٓ الدعإ تأمَنا :قل

عندي آمؽت ًمنى فٝن ٍٛم علٓ دعإ فٝنً ،آمؽت :اض

فع مبي علٓ ال تض ًفَى أزب لغات أكجسها اضتعماٜٵ بانتد بعد المصّ م غر إمالًْ ،هتا
ذكس لى م انتعانُ أنى ٍعي :اللو اضتذ ً ،آمؽت لَط
ًمل تكت

وت انتؿش .

م القسآن ًعلَى إكتا انتطلمؽت
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الــدعإ ًضــٛا اذتادــْ ًتٌضــ إقــاوتً ،تٌكَــد للشادــًْ ،عنــٌان
للؿــــد وت انتطــــالًْ ،وت انتسضــــ عــــ ا٢مــــا دع ــــس الؿــــاد
ق ـا " :ق ـا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  :دعــا مٌضــٓ
ًأمــ ـ هــــازًن ًأمنــ ـ

دعٌتكما فاضتقَما"(.)1

انتٖٝكــــْ فقــ ـا اهلل تعــــاؾت  :قــــد أدَبــ ـ

الجــام ًاٞزبعــٌن :مــ القٌاعــد ا٢متنانَــْ وت الــدعإ الطــعْ وت
ؾــَغتى فَذــٌش أن ٍكــٌن الــ دعإ ؿتــا دــسٔ علــٓ اللطــان مــ بَــان
للشادــْ ًذكــس لل اقــْ ًانتطــالًْ ،ظتــٌش بــ ٍطــتش

إختَــاز الــدعإ

انتأثٌز.

انمػاء وانسؼي
لقـــد تـــس ا ٞنبَـــإ تساثـ ـاٵ عظَمـ ـاٵ وت علـــٌ الـ ـدٍ ًالـ ـدنَا لـ ـ

بآٍــات قسآنَــْ تكــمن

أنــٌازاٵ مبازكــْ علــٓ ضــرتو الػـــسٍ ْ ًكَ َــْ

إضــتجماز الصمــان ًانتكــان ًاذتــا وت تعظــَ غــعاٖس اهلل ،قــا تعــاؾت

طفَثِهُدَ هٌُْ قْرَدًِِص(.)2
لقــد كانــ

سَــاّ اٞنبَــإ دعــإً ٧ذكــساٵ ًتط ـبَشاٵ ًضــعَاٵ وت ضــبَلى

تعــاؾت ً .الــدعإ براتــى زلتــْ إذ دعلــى اهلل عــص ًدــ بابــاٵ لقكــإ
اذتــٌاٖر ًإذن بــى خت َ ــاٵ ًفكــٝٵً ،إمتــاش انتطــلمٌن بــأن أمــسه اهلل
عــص ًدــ بالــ دعإ ًســجو علَــى ًتلــ

خؿٌؾــَْ ًنــٌ تػــسٍ ،

ًهـــُ  ٜتتعـــازض مـــ ت كـــَ اهلل ضـــبشانى لـــبع

اٞمـــ كـــبي

إضــساَٖ علــٓ أهــ شمــانو ٞن اٞمــس بالــ دعإ ٍػــملو علــٓ ضتــٌ
عسقـــُ بـــدخٌل ا٢ضـــ ٝلـــتغر انتٌقـــٌ ً ،ؾـــد اضـ ـ انتطـــل
علٓ م ٍأتُ بالػوادتؽت منو .
( )1الرهان وت علٌ القسآن.195/2
( )2ضٌزّ اٞنعا .90
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ال ـ دنَا بأنوــا داز فنــإً ،العلمــإ ه ـ اٞةبــإ  ،أمــا ال ـدًإ

عسف ـ

فوـــٌ القـــسآن ًا٢عـــساض عنـــى هـــٌ ال طـ ـ ً ،قـــد ٍكـــٌن القـــسآن هـــٌ
الٱبَــ

ًالــدًإ معــاٵ ًال ن ــٌع قابلــْ للتــداًًِ ،الــنقـ وت العلــ

ًالعمـ ـ هـــٌ انتـــسضً ،مـ ـ انتـــ سض مـــا هـــٌ مسكـــ

سَنمـــا ٍظـــ

الػخـ دولى معسفْ ًعلماٵ.
ًٜبــد مــ انتٝشمــْ بــؽت الــدعإ ًالعمــ  ،بالعمــ ٍؿــلض الغــر
ًٍنت ــ منــى ،بــالسش اذتــً ٝتنصٍــى الــبٱ ًةَــ

انتكطــ

ٍطــم

الدعإ.
ًوت اذتـ ـ دٍح" :أن زدـ ـٝٵ قـ ـا لسضـــٌ اهلل ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى
ًضــل أ س ـ

أن ٍطــتذا

ًضل ةوس مأكل

دعــاُٖ ،فق ـا ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى

ً ٜتدخ بٱن

اذتسا "(ً )1فَى ًدٌي:

ا : ًٞهـــــرا اذتـــــ دٍح شتؿــــــــ ٢ةـــــــ ٝاٍ٠ـــــْ الكسقتـــــْ

ط لْعُىٍِّ أَظْرَجِةْ ىَنٌُْص( )2اليت هُ تػسٍ

مسك .

الجـــانُ :تتكـــم اٍ٠ـــْ بالــرات هـــرا ال تخؿـــَـ بٌزًدهـــا بلغـــْ
ارتٱـــا ً ،القـــدز انتتـــَق منـــى أهــ ا٢قتــان ًالــ رٍ اقـــسًا بسضــالْ
الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل ًضــلمٌا بــأن القــسآن كتــا

مــ

عنـــد اهلل ،أِ  ٜتؿـــ النٌبـــْ للشـــدٍح ا ٜعلـــٓ أنـــى مـــبؽت لٍ١ـــْ
ًلَظ شتؿؿاٵ لا.
الجال ـح :هنــا منصلــْ بــؽت انت نــصلتؽت ًبــسش ًهــٌ أن ال ـسش اذت ـٝ
ٍطــتذا

فَــى الــدعإ علــٓ الٌدــى اٞمت ًاٞكمــ  ،بعكــظ إخــتٝ

اذتــسا بــاذت ٝوت الكطــ

فإنـــى  ٜظتعــ ا٢ضـــتذابْ ا ٜعلـــٓ ضتـــٌ

انتٌدبــْ ادتصَٖــْ نتــا وت التٌدــى لــى تعــاؾت م ـ خؿٌؾــَْ ب كــلى تعــاؾت
( )1ماز اٞنٌاز .373/90
( )2ضٌزّغافس .60
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ًٞن مــ أمساٖـــى ضـــبشانى الطـــمَ هتـــا ٍعـــي ا٢ةـــً ٝالعمـــٌ وت
مسعى ًعلمى تعاؾت بالدعإ ًؾاسبى.
ًاذتــ ٌاٖر علــٓ نــٌعؽت كــبرّ ًؾــغرًّ ،بَنومــا مساتــ

مت اًتــْ

ًال ؿــــغرّ قــــد تكــــٌن كــــبرّ بلشــــاظ اذتادــــْ الَوــــا ًنــــدزتوا أً
إنعـــداموا ،أً تستَـــ

أمـــٌز أخـــسٔ علَوـــا ،فتكـــٌن اذتادـــْ الَوـــا

كمقدمْ ًةسٍ ؿتقداز اذتادْ إؾت ذِ انتقدمْ ًما تٛدِ الَى .
ً ٜغتـــــتـ التٌدـــــى إؾت اهلل بالـــ ـدعإ بـــ ـاذتٌاٖر الكـــــبرّ ًٜ
الؿــغرّ الــيت ٍرتتــ

علَوــا أمــس أ هــ بــ مٱلقــاٵ وت كــ مــا عتتادــى

ا٢نطـــ ـانٞ ،ن كـــ ـ غـــــُٕ بَـــــد اهلل تعـــــاؾت ًخاقـــ ـ نتػـــــَٗتى،
ًمطـــتذَ

ٞمـــسيًٞ ،ن ا٢ةـــ ٝوت التٌدـــى الَـــى عنـــٌان ا٢قتـــان

ًسط ا٢تكا ًؾد التطلَ .
ًوت اذتـــدٍح القدضــــٍُ :امٌضــــٓ ضــــلي ستــــٓ ملــــض عذَنـــ
ًعلـــ

غـــات (ً ،)1با٢ضـــناد عـــ ضـــَ

التمـــاز قـــا " :مسعـــ

ا٢مــا الؿــاد ٍ قــٌ  :علــَك بالــدعإ فــإنك  ٜتتقسبــٌن ؿتجلــى
ً ٜترتكــٌا ؾــغرّ لؿــغسها أن تــدعٌا بوــا إن ؾــاس
ؾاس

الؿــغاز هــٌ

الكباز".

يف كم آية دػاء
لقـــد ًزد وت اذتـــدٍح أن الـــدعإ مـــخ ال عبـــادّ ،هتـــا ٍـــد علـــٓ

مٌقــٌعَتى ًالقــسآن فَــى تبَــا ن لكــ غــُٕ ،فنطــتٱَ أن نتــبؽت هــرا
اذتــدٍح مــ اٍ٠ــات القسآنَــْ الــ يت تتعــسض للــدعإً ،قتكــ القــٌ
أن وت ك ـ آٍــْ م ـ آٍــات القــسآن مناضــبْ للــدعإ أمــا وت منٱٌقوــا اً وت
م وٌموــا ضــٌإ كــان م وــٌ مٌافقــْ ًهــٌ انتعنــٓ غــر انتــركٌز فَوــا
ًلكنـــى مٌافـــ للمنٱـــٌ ضـــلباٵ ًإظتابـــاٵ ،أً م وـــٌ انتخال ـــْ ًهـــٌ
()1انتٌةأ .93/1
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غــر انتــركٌزً ،كــأن ا ًٞمــ الدٜلــْ انتٱابقَــْ اً

التكــمنًَْ ،الج ـانُ م ـ انت ـدالَ اٜل تصامَــْ ،كمــا وت اٍ٠ــات ال ـيت فَوــا
ذكــس ادتنــْ ًتــدعٌ العبــد لــدخٌ ادتنــْ ًال ــٌش وت انتقــا فَوــا ًالنذــاّ
مـ النــاز ،أِ الـدعٌّ للنذــاّ مـ النــاز  ٜتنشؿــس باٍ٠ــات الـيت فَوــا
ذكــس النــاز ًالٌعَــد ًال تخٌٍـ

بوــا بـ تػــم اٍ٠ــات البػــازّ بادتنــْ

إ ذ تكٌن وت م وٌموا مناضبْ للدعإ بالنذاّ منوا.

انمػاء وانصال

ذكــس مـ ًدــٌي إغــتقا الؿــ ّٝأنوــا الـدعإ ،فالؿــ ّٝنــٌ دعــإ
ًزدــإ ًإن كان ـ

فع ـٝٵ تعبــدٍاٵ ٍــٛتٓ بــى بــداعُ أمــس انت ـٌؾت ،لــرا ــد

ال ـدعإ ٍتخل ـ أفع ـا الؿــ ّٝكلــوا ف ـال قسإّ فَوــا دعــإ ًإن دــُٕ بــى

بقؿــــد القسآنَــــْ كمــــا وت قٌلــــى تعــــاؾت ط هْووودَِّا ىصِّوووسَ غَ اُعْووورَقٌَُِص (،)1

ًهنـــــا ســــاٜت وت ال ؿـــــٍ ّٝتخللـــــوا الــــ دعإ ًلـــــٌ علـــــٓ ضتـــــٌ
إضـــتشبابًُ ،منوـــا القنـــٌت الـــ رِ هـــٌ مطـــتش ً ،الـــدعإ عنـــد
ال تػــود قبلــى ًأثنــإي ًبعــديً ،الؿــ ّٝقسبــا ن كــ تقــًُ ،خــر مــا
ٍتقس

بى العبد إؾت اهلل عص ًد .

ًتعــرتِ الــن ظ ا٢نطــانَْ خــٌاةسً ،هــُ علــٓ قطــمؽت ،أمــا أن
تكـــٌن للسدـــإ أً الٱمــ ؿتـــا عنـــد اهلل عـــص ًدــ  ،أً مـــا ٍـــدعٌ إؾت
الػس م نص الػَٱان :
اٍ : ًٞطمٓ اٜلا ً ،هٌ سط ًستمٌد.
الجانُ :مرمٌ ًٍ ،طمٓ الٌضٌاع.
ًقط٩ــ أهــ العسفــان ا ًٞإؾت السلتــانُ ًانتلكــًُ ،الجــانُ إؾت
الػــَٱانُ ًالن ط ـا نًُ ،ك ـ قط ـ ٍتقــد زتبــْ علــٓ الج ـانُ ضــٌإ م ـ
اٜلا أً م الٌضٌاع.
( )1ضٌزّ ال احتْ .6
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ًهــرا التقطــَ ًإن كــان إضــتقساَٖاٵ ا ٜأنــى ٍعكــظ الؿــسا بــؽت
ا٢نطــان ًالػــَٱان وت أهــ مَــادٍ انت عسكــْ بَنومـــا ًهــُ الــن ظ إذ
تتذلـــٓ مظـــاهس العـــداًّ ًأنـــٌا ا ٞضـــلشْ علـــٓ سقَقتوـــا ًبأغـــد
ًدــٌي ال تــ

ًانت قاًمــًْ ،قــد تنشطــ أسَانــاٵ لؿــاحل أســد ال ــسٍقؽت

فرتقــــُ ا٢نطــــان وت مطــــال

السغــــاد ًٍعــــَؼ ال قلــــ

وت أنــــٌاز

الػــسٍعًْ ،تلتــص ادتــٌاز بأسكــا اذتــً ٝاذتــسا ً ،تتوَــأ الــن ظ
لقبـــٌ ال تٌفَـ ـ ًمـــا ٍعنَـــى مـ ـ اللٱـ ـ

ًا٢غـــتغا بالـ ـدعإ  ،قـ ـا

تعاؾت طإَُِّ ىنَّفْطَ ألٍََّازَج تِاىععىءِ الَّ ٍَا زَحٌَِ زَتٍِّص(.)1

ًالــدعإ قوــس للــن ظ ا٢نطــانَْ علــٓ فعــ الؿــاذتات ،فوــُ مــ
ؾــ اٖوا ًفٱستوــا علــٓ التٌسَــد ـتتلــ
الـ ـٌٔ ًا٢نكبـــا

أٍكــاٵ القابلَــْ لتلقــُ أضــبا

علـــٓ اللـــرات ًالػـــوٌات ال اضـــدّ ًقـــد تكـــٌن

مسعــٓ للػــَٱانً ،البــا

ال ـرِ ٍن ــر منــى ،فال ـدعإ دوــاد ًإؾــٝ

للن ظ ًضلٱان علٓ ادتٌاز ً ،تطلَ ل٣زادّ ا٢قتانَْ علَوا.
ًع ـ ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل أنــى ق ـا ( :مــا مــنك أســد
اً ٜلــى غــَٱان ،قَ ـ  ًٜ :أن ـ

ٍــا زضــٌ اهلل ق ـا  ًٜ :أنــا ،ا ٜأن

اهلل تعاؾت أعاني علَى فأضل (.)2

ًهــــرا اذتــــ دٍح وت م وٌمــــى دعــــٌّ للتغلــــ

علــــٓ الػــــَٱان

ًال ـدعإ م ـ أمســٓ الٌضــاٖ ال ـيت قتك ـ بوــا قوــسي ًا٢نتؿــاز علَــى
بعـــد أدإ ال ـــساٖ

ًٍ ،تؿـــ

الـــدعإ بإمكـــان مٝشمتـــى ل٣نطـــان

ًال ــص الَــى وت كــ ًقــ  ،إؾت دانــ

سكــٌز انتــدخس منــى وت ضــاعْ

الغ لــــْ ًالطــــوٌ ًا٢نػــــغا بالــــدنَاً ،الــــ ن ظ ـتتلــــ
ا٢تؿ ـا بانتل ـ
()1ضٌزّ ٌٍض

مــــٛهٝت

ًالػــَٱان ضــٌإ كــان بتٌض ـ القــٌّ العقلَــْ للمل ـ
.53

()2م اتَض الغَ .73/1
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أً القـــٌّ الٌهمَـــْ للػـــَٱانً ،إبلـــَظ مـ ـ ادتـ ـ  ،قـ ـا تعـــاؾت ط الَّ
إِتْيِووُطَ مَوواَُ ٍِووِْ لِووِِّ فَفَعَووََ عَووِْ أٍَْووسِ زَتِّووهِص(ً ،)1قَــ أن ادتــ
ٍتؿ

بارتَا ًالتمجَ .

ًا٢قتان علٓ قطمؽت.
ا : ًٞمطتقس.
الجانُ :مطتٌد .
فــا ًٞمــا كانــ

ال تقــٌٔ ضــنخَْ ثابتــْ فَــى ًملكــْ تؿــدز عنوــا

أعمـــا العبـــد ،فَتٌدـــى إؾت الـــ دعإ كٌظَ ـــْ ًضـــً ٝمـــٝذ ،أمـــا
الجــ ـانُ فوــــٌ الــ ـرِ تداهمــــى الػــــوٌات ًٍطــــعٓ الــ ـٌٔ رترٜنــــى
ًشسصستــى عــ منــاش ا٢قتــان ،فالػــَٱان ٍقــ

علــٓ قلبــى ٢غٌاٖــى

ؿتكـــسي ًكَـــدي ،بَنمـــا ٍرتبـــ العقـــ علـــٓ بـــا

ا ًٞأِ ؾـــاس

ا٢قتــان انتطــتقس ًٍــنر ضــسادى دزً

اذتَــاًّ ،اذتــ أن كــٝٵ منومــا

انتطــــتقس ًانتطــــتٌد عتتــــاز الــ ـدعإ ،نعــ ـ ال نطــــبْ بَنومــــا عمــــٌ
ًخؿـــٌف مـ ـ ًدـــى ،فكـ ـ منومـــا عتتـــاز الجبـــات علـــٓ ا٢قتـ ـان،
ا ًٞبـــازادّ دًا الجبـــاتً ،الجـ ـانُ ًهـــٌ انتطـــتٌد عتتـــاز ضـــٛا
الجبات.
لقــد إستــ الــدعإ مكانــْ عظَمــْ وت تــأزٍخ انتطــلمؽت ًضــرتو ،
فكــان غــرإ ٌٍمَــاٵ ًضــٝساٵ ساقــساٵ ٍلذــأ الَــى انتطــل عنــد اذتادــْ
ًغرهـــاً ،الـــدعإ ٍٱـــسد الغلـــٌ ًقتنـــ مـــ التعـــدًِ ،الـــدعإ إؾت
ال بـــازِ عـــص ًدـــ إقـــساز بالسبٌبَـــْ ًإ عـــرتا

مـــ منـــاش الـــر

ًالعبٌدٍــْ ًإعتبــاز ا٢قتــان ًارتكــٌ ًاذتادــْ هلل تعــاؾت وت اذتَــاّ
الٌَمَْ ًإزتكاشي وت الره وت سا السخإ ًالػدّ.
ًالـــدعإ بـــا
()1ضٌزّ الكو .50

وت انتعسفـــْ اٜلَـــْ فوـــٌ إ غـــعا فكـــسِ مبـــاز
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ل٣زتقـــإ وت مطـ ـال

الـ ـدًٔ ،ضـــب النذـــاّ وت ا٠خـــسّ نتـــا ٍتكـــمنى

مـ ـ ا٢خـــٝف وت العبٌدٍـــْ ًالـ ـَقؽتً ،هـــٌ ةسٍـ ـ ًضـــبَ مبـــاز
نتعسفْ البازِ عص ًد ًهٌ ضبشانى غي ع العانتؽت.

فهسفة االحلا بانمػاء

ا٢ذتــا وت الــدعإ ًانتٌاظبــْ وت انتطــألًْ ،ا٢عتقــاد ادتــاش بــأن
اذتكمـــْ ا٢ل َـــْ تقتكـــُ تـــأخر ا٢ضـــتذابْ ًأن اهلل تعـــاؾت أســـا
بكــ ـ غــــُٕ علمــ ـاٵً ،ا٢ذتــ ـا وت الــ ـ دعإ مــــدخ كــــسٍ لقكــــإ
اذت ـٌاٖر ًبلــٌ ا٠م ـا ً ،هــٌ نــٌ إنقٱــا هلل تعــاؾت ً ،تٌكَــد ذاتــُ
علـــٓ أن اللذـــٌٕ لـــى تعـــاؾت علـــٓ ضتـــٌ الـــدًا ًالجبـــاتً ،هـــرا
اٜذتـــا مـــ إ ضـــتدامتى  ٜقتنـــ مـــ الطـــعُ وت اٞضـــببا
الدعإ ضبَ إؾت تَطر اٞضبا

بـــ أن

ًإق إ الركْ علَوا.

ًم منـاف اٜذتـا وت الـدعإ أنـى ًاقَـْ هتـا هـٌ أضـٌأ مـ أسـٌا
الكــَ ًال ػــدًّ ،هــٌ ســادص ع ـ الطــَٗات ًإزتكــا

ال ـرنٌ

فم ـ

ٍسدــٌ ٍلتــص بأسكــا السدــإً ،مــا ٍــٛدِ إؾت غاٍات ـىً ،هــٌ ًدــى م ـ
ًدـــٌي ا٢قتـــا ن ًمظوـــس مـــ مظـــاهسيً ،النؿـــٌف الـــيت ًزدت وت
إضــتشبا

ال ـدعإ كــجرّ ًتــبؽت مٌقــٌعَتى ًمــا لــى م ـ إعتبــازً ،ع ـ

شبـــٌز داًدٍ ،قـــٌ اهلل عـــص ًدـــ ٍ" :ـــا ابـــ آد تطـــالي ًإمنعـــ
لعلمُ ؿتا ٍن ع  ،ث تلض علُ بانتطالْ فأعٱَ

ما ضأل ).

ًا٢ذت ـا وت ال ـدعإ غــرإ زًســًُ ،نــٌ تطــلَْ ًإٍنــاع للــن ظ
ًللذــٌاز ً ،أزكــان البــدنً ،فَــى دًا اٞم ـ ال ـ رِ لــى آثــاز تــرش وت
اٞعمــا ً ،عــ الؿــاد قــا " :قــا زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل  :زســ اهلل عبــداٵ ةلــ
وت الـ ـدعإ أ ضـــتذَ

مــ اهلل عــص ًدــ سادــْ فــاحل

لـــى اً مل ٍطـــتذ ً ،تـــ ٝهـــري اٍ٠ـــْ ط وَأَلْعُوووى
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زَتٍِّ عَعًَ ال أَمُىَُ تِدُعَاءِ زَتٍِّ شَقُِلاص(.)1

ختصيص انكتاب خبرب انىاحم
لقـــد أؾـــبض مـ ـ الػـــاٖ ال قـــٌ مـــا مـ ـ عـــا اً ٜقـــد خــــ،
ًالقسآن كما فَى عا ف َى خافً ،م مطاٖ البشح:
ا : ًٞهــ ـ ارتــ ـاف وت القــــسآن ٍػــــم كــ ـ عمٌماتــــى مَــــح
نطــتغي وت هــرا البــا

ع ـ الطــنْ وت بــا

ختؿــَـ عمٌمــات القــسآن

أِ أن القــــسآن دــــإ بارتــ ـ اف لكــ ـ عــــا خؿٌؾــ ـاٵ أن ا٢كتــــا
ًالٌدــــدان علــــٓ أن القــــسآن ٍتكــــم العــــا ًارتــ ـافً ،انتٱلــ ـ
ًانتقَد.
ادتــٌا

ٞ ،ٜن الطــنْ النبٌٍــْ الػــسٍ ْ بَــان للقــسآنً ،هــُ نــٌ

ًســــُ ًإخبــــاز مســــاًِ ،فمــــجٝٵ ًزد اذتكـــ بقٱــ ـ ٍــــد الطــــاز

ًالطــازقْ مٱلقــاٵ وت قٌلــى تعــاؾت طوَ ىعَّووازِ ُ وَ ى عَّووازِقَحُ فَوواقْؽَعُى أَْ ودِ َهََُاص(،)2
ًلكــ الطــنْ ال نبٌٍــْ خؿؿــتى ًأخسدــ

منــى مــا كــان قَمــْ العــؽت

انت طـــسًقْ أقـ ـ مـ ـ زبـ ـ دٍنـــاز ًً ،زد عـ ـ الـــنيب ستمـــد ؾـــلٓ اهلل
علَى ًآلى ًضل  :القٱ وت زب دٍناز فؿاعدا
ً لقـــد ثبـ ـ

وت علـ ـ اٞؾـــٌ إعتبـــاز أؾـ ـالْ ا٢ةـــ ، ٝفالعـــا

القسآنُ ٍبقٓ علٓ سالى ا ٜأن غتؿـ بآٍْ أخسٔ أً بالطنْ.
الجانُ:ضتتاز إؾت الطنْ لتخؿَـ ذات العمٌمات أً غرها.
الجالـ ـح :تـــس ال تنصٍـ ـ مٌقـــعاٵ ًبابـ ـاٵ للطـــنْ بتخؿـــَـ بعـ ـ
عمٌماتى.
الساب ـ :ت َــد ال طــنْ بــراتوا ختؿــَـ عمٌمــات الكتــا
إنٱباقُ فٝبد م العم بالطنْ.
( )1ضٌزّ ا عمسأن .38

( )2ضٌزّ انتاٖدّ .38

علــٓ ضتــٌ
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ًوت اذتـــدٍح أعــــٝي دعــــٌّ لٟخـــر ًالعمـــ بالطــــنْ الػــــسٍ ْ،
ًحتـــرٍس مـ ـ ا٢عـــساض عنوـ ـاً ،نوـــُ عـ ـ تسكوـــا ًعـــد إعتبازهـــا،
فلــٌ دــإ ســدٍح ٍتكــم ختؿَؿ ـاٵ لعــا وت القــسآن فأمــا أن نعم ـ بــى
فَكــٌن شتؿؿـاٵ ،أً نٱسســى فنكــٌن قــد خال نــا أمــس الـنيب ستمــد ؾــلٓ
اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل  ،مـــ أن ا٢كتـــا ًالرهـــان علـــٓ أن أمـــسي
مدزضْ غسعَْ تتكم كنٌشاٵ م العل .
ًهنــا أسكــا وت القــسآن ًزدت علــٓ ضتــٌ ا٢كتــا ًا٢ةــٝ
ًلكــ الــنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل علموــا بــالعل اذتكــٌزِ
ًبـــالٌسُ ًا٢خبـــاز انت لكـــٌتُ علـــٓ ضتـــٌ ال ت ؿـــَ زلتـــْ باٞمـــْ
ًضــعْ وت اذت ك ـ ً ،لــٌ عسقــنا هــرا اذت ـدٍح علــٓ القــسآن فــ ٝــد وت
الــ بؽت معازقــْ بَنومــاٍ ًٜ ،عــي هــرا أن مــ ال ٌقــاٖ مــا لــَظ لــى
سكــ وت القــسآنً ،لكنــى مــ ال كــ اٜلــُ ًاذتذــْ البالغــْ علــٓ

الناع ،قا تعاؾت طفَيِيَّهِ ىْحُجَّحُ ىْثَاىِغَحُص (.)1

ًاذتــدٍح لغــْ هــٌ ادتدٍــد مــ اٞغــَإً ،نقــَ

القــدٍ  ،كمــا

ٍــأتُ ؿتعنــٓ ارت ـر ًهــٌ انتقؿــٌد وت انتقــا ً ،ادتم ـ أسادٍــح ،كقٱَ ـ
ًأ قــاةَ ً ،قَــ أنــى ظتمــ علــٓ س٪ــدثان ًس٥ــدثانً ،لكــ ا ًٞهــٌ
انتتعاز .
ًمــا إمتــاش بــى ا٢ضــ ٝعلــ اذتــدٍح ًهــٌ بــانتعنٓ ا٢ؾــٱٝسُ
الطــنْ ال ػــسٍ ًْ ،مــ أنــى لغــْ غتــتـ بــارتر ،ا ٜأنــى وت ا٢ؾــٱٝ
ٍػــم الطــنْ ال علَــْ ًال تقسٍسٍــًْ ،هــٌ بَ ـان ًت طــر للقــسآن ًت ؿــَ
ٞسكا الػسٍعْ.
ًٍنقط اذتدٍح إؾت أقطا منوا :
ا : ًٞانتتـــٌاتس ًهـــٌ ارتـــر الـ ـرِ ٍنقلـــى كتاعـــْ عـ ـ كتاعـــْ
( )1ضٌزّ اٞنعا . 149
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تعتـــر كجـــستو دلـــَٝٵ ًقسٍنـــْ علـــٓ عـــد تـــٌاةٗو علـــٓ الكـــر ،
ًعتؿـ خبــره العلـ ًالقٱـ مـ إخــتٝ
سدٍح  :م كر

وت عمــٌ القٱـ بــى مجـ

علُ ٩فلَتبٌأ مقعدي وت الناز).

ًوت عــدده وت كــ ةبقــْ مـــنو مــ قـــا وت كــ ةبقـــْ ثٝثـــْ،
ًمـــنو مـــ دعلــــى أزبعــــْ ،متطْ،ع ػــــسّ ،أزبعــــؽتً ،مــــنو مـــ
أًؾــلى إؾت الطــبعؽت وت ك ـ ةبقــْ ًاٞكجــس أنــى العــدد الــرِ عتؿ ـ ب ـى
الَقؽت ً ،ا٢ت ا علٓ سؿٌلى ضٌإ كان التٌاتس ل ظَاٵ أً معنٌٍاٵ.
الجـــانُ  :خـــر ال ٌاســـدً ،هـــٌ علـــٓ أ قطـــا تلتقـــُ كلـــوا بعـــد
الٌؾـــٌ إؾت ســـد التـــٌاتس كانتطـــت َ

الـ ـ رِ ٍكـــٌن زًاتـــى وت كـ ـ

ةبقــــْ إثــــنؽت أً ثٝثــــًْ ،خــــر ال ٌاســــد وت كــ ـ ةبقــــْ أً بعكــــوا،
ًالظــاهس أن انتطــت َ

قطــَ رتــر الٌاســد لؿــَغْ التعــدد وت زًاتــى

وت كـ ـ ةبقـــًْ ،لـــَظ قطـــماٵ منـــىً ،هـــٌ ًاضـــٱْ ًبـــسش بـــؽت خـــر
الٌاسد ًارتر انتتٌاتس.
ًهــرا ال تقطــَ  ٜقتنــ مــ ًدــٌد ارتــر الكــعَ
إذا مـــا أت ـــ إتؿـــا

وت انتطــت َ

زاًٍـــى أ ً زًاتـــى وت ةبقـــْ ًاســـدّ بالكـــع

ًادتـ ـس ًعـ ـ القاقـــُ انتـ ـاًزدِ  :انتطـــت َ
ًلــَظ بتـــا ٞن انتطــت َ

ؾـــن

أقـــٌٔ مـ ـ انتتـــٌاتس،

مــ ا ٠ســـاد ٞنــى مل ٍبلــ مستبـــْ

التٌاتس ً ،ك متٌاتس مػوٌز ًلَظ العكظ.
ًأختلـــ

وت ختؿـــَـ الكتـــا

بـــارتر الٌاســـد أً عدمـــى علـــٓ

أقٌا :
ا : ًٞادتٌاش.
الجانُ  :انتن .
الجالح  :التٌق .
ًل ـــ ارتـــر ال ٌاســـد فَـــى عمـــٌ ًعتتـــاز إؾت بَـــان ًختؿـــَـ
بٱـــس ال كـــعَ

منـــى ًعـــد إعتبـــاز اذتـ ـدٍح ا ٜاذا كـــان ؾـــشَض
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الطـــند أ ً أنـــى زتبـــٌز بعمـ ـ ال قوـــإً ،ؾـــشَض الدٜلـ ـْ ًأن ٍكـــٌن
دامع ـاٵ لػــساٖ اذتذَــًْ ،لــَظ بــدلَ ا٢نطــداد ال ـرِ ٍعــي سذَــْ
مٱل ـ الظ ـ  ،فالعم ـ ؿتٱل ـ ال ظ ـ ٍ ٜؿــلض للتخؿــَـ ٞنــى ٍكــٌن
سَنٗــر مــ بــا
الكتــا

ا٢ستَــا ًهــٌ أ ؾــ عملــُ ٍ ٜؿــلض لتخؿــَـ

لعــد ؾــٝسَْ اٞؾ ـ العملــُ م ـ ًدــٌد ال ـدلَ ال ـرِ هــٌ

القسآن ًإن كان علٓ ضتٌ ا٢ةً ٝالعمٌ .
ًٍـــد هـــرا انت بشـــح وت م وٌمـــى علـــٓ إمكـــإ ختؿـــَـ ارتـــر
العصٍـــص لًٟلٌٍـــْ ال قٱعَـــْ ًذتذَتـــى هتـــا ٍطـــتلص

انتتـــٌاتس للكتـــا

إ ضتشكـــاز نـــٌ مقازنـــْ بَنومـــا فَمـــا غتــــ مٌقـــٌ التخؿـــَـ،
قٱعــُ الؿــدًزً ،ارتــر الٌاســد ظــي الؿــدًز،

ًهــٌ أن الكتــا

لرا إضتػك كتاعْ ًقالٌا كَ

ٍقد الظي علٓ القٱعُ.

ًعنــدما ٍــسد خــر عــاد غتؿـــ عمــٌ اٍ٠ــْ القسآنَــْ فتكــٌن
هنا إستماٜت :
ا : ًٞةس ارتر ًتكرٍ
الجــــانُ  :ال تؿــــس
ًعــد التؿــس

زاًٍى.

بظــــاهس القــــسآن ًهــــٌ العمــــٌ ًا٢ةــــ، ٝ

ؿتكــمٌن ارت ـر ًتكــٌن لــى اذتكٌمــْ ؿتعنــٓ التٌضــعْ

ًالتكََ .
الجالــح  :التؿــس

وت ارت ـ ر ؿتــا ٍــت ٖٝم ـ ظــاهس القــسآن ًتأًٍلــى

خؿٌؾـــ ـاٵ مـــ ـ السدـــــٌ إؾت أسادٍـــــح انتعازقـــــْ مـــ ـ الكتـــــا
ًعمٌماتواً ،إن كان التخؿَـ غر انتعازقْ.
الساب  :تس اٞمس ًعد البشح ع الؿلْ بؽت اً ٍْ٠ارتر.
ًهــ نأخــر بــالظ بؿــد ارتــر ،أً نأخــر بعمــٌ اٍ٠ــْ ًةــس
دلَــ سذَــْ ارتــر ،خؿٌؾــاٵ ًأن ارتــر مل ٍؿــدز ا ٜلبَــان اذتكــ
الــ ـٌاقعُ مــ ـ سكــ ـ العقــ ـ بٌســــدّ انتٌقــــٌ وت منٱــــٌ اٍ٠ــــْ،
ًمكــامَنواً ،بــؽت مــا دــإ بــى ارت ـر إ ذا مت م ـ سَــح سذَــْ الظوــٌز
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ًأؾــ الؿـــدًزً ،دوـــْ الؿـــدًز ادتـــٌا
فمــ بـــا

وت القـــسآن بَـــان لغـــري،

اًٞلٌٍـــْ بَانـــى لكنـــٌشي ً مكـــامَنى القدضـــَْ ،قـــا تعـــاؾت

ط وَّصَّىْنَا عَيَُْلَ ىْنِرَابَ ذِثَُْاًّا ىِنُوِّ شٍَْءٍص (.)1

ًقَ ـ بتقــدٍ ال قسٍنــْ علــٓ ذِ القسٍنــًْ ،انت ـساد م ـ القسٍنــْ ه ـُ
أؾالْ عد كر

الساًِ.

أما اٞؾ ادتازِ وت ذِ القسٍنْ فوٌ أؾالْ العمٌ .
ًقَــ  :لـــٌ ٜدـــٌاش التخؿـــَـ بــارتر انتعتـــر لـــص الغـــإ ارتــر
بــانتسّ أ ً مــا مكمــى قــسًزّ نــدزّ خــر مل ٍكــ علــٓ خٝفــى عمــٌ
ال كتـا
 ٜغت ـال

لــٌ ضـل ًدــٌد مـا مل ٍكـ كـرل  ،أِ لــٌ ضـل ًدــٌد خــر
فوــٌ نــادز هتــا ٍنــتر عنــى أن ةــس النؿــٌف

عمــٌ ال كتــا

ًاٞخبــاز انتخال ــْ للكتــا

ف ـإن معظ ـ ا ٞخبــاز تك ــٓ ًٍ ٜبقــٓ منوــا

ا ٜالقلَ النادز).
ًلكــ هــرا ال قــٌ لــَظ بتــا إذ أن إدــسإ إسؿــاَْٖ لٟخبــاز أً
ارت ـر الٌاســد خاؾــْ تظوــس أنوــا مٌافقــْ للكتــا

وت ادتملــْ ًاذت ـ أن

أسكام ـاٵ كــجرّ تــبؽت خبــر الٌاســد ًمذَــْ خــر الٌاســدًٍ ،ن ــتض بــا
ال علمـــُ ًٍنغلـ ـ بـــا

ا٢نطـــدادً ،بـــا

العلمـــُ هـــٌ الٌؾـــٌ إؾت

اٞسكــا الػــسعَْ ال سعَــْ ب ـالٱس انت ٌؾــلْ لــا للعل ـ بوــا ًإمكــاٖوا
م قب الػاز

وت معظ اٞسكا .

ًسذَـــْ خـــر الٌاســـد مـ ـ انتطـــاٖ اٞؾـــٌلَْ انتومـــًْ ،مطـ ـالْ
ختؿَـ الكتا

خبر الٌاسد فس سذَتى.

ًقتك إثازّ تطاٜٚت خبؿٌف ارتر الٌاسد :
ا : ًٞه ٍؿض خر ال ٌاسد للعم بى ًعد ةسسى.
الجانُ  :ه العم بى مٱل .
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الجالح  :أنى ٍنشؿس بالتٌؾلَات ًانتٌاع .
العصٍص.

الساب  :أنى لَظ مذْ وت ختؿَـ الكتا

ارتامظ  :أن سذَتى مٱلقْ ًلَظ م دلَ علٓ تقََدها.
ًخــر الٌاســد هــٌ ارتــر الــرِ إحتــد ةسٍــ ضــنديً ،مل عتؿــ
منــى ال قٱ ـ بجبــٌت مــٛداي وت قب ـا ارت ـر انتتــٌاتس ال ـرِ ٍسًٍــى كتاعــْ
ع ـ كتاعــْ مــ إ متنــا تــٌاةٗو علــٓ الكــر
ٌٍدد خر الٌاسد العد العل ًلكنى مٌد

هتــا ٍ َــد العلــ ًٜ ،

للعم .

ًهـــٌ مـــ أ هـــ مـــا ٍبشـــح وت علـــ ا ٞؾـــٌ كٌضـــَلْ تعبدٍـــْ
٢ســـساش ؾـــدًز الـــدلَ مـــ ال ػـــاز ً ،تتٌقـــ

علَـــى كتلـــْ مـــ

اٞسكــا الػــسعَْ ٢عتبــاز دوــْ الؿــدًز ًالٌثــٌ بــارتر الٌاســد
الـ ـ رِ ٍقـ ـ وت ةسٍـ ـ اذتكـ ـ ال ػـــسعًُ ،كـــٌن هـــرا البشـــح لـــَظ
معسًفـــاٵ وت أٍـــا ا٢ضـــ ٝاًٞؾت ٍ ٜعـــي أنـــى مطـــتشدخ ،بـــ أن
كــجراٵ م ـ ال نؿــٌف تــد وت م وٌموــا علــٓ إةــ ٝسذــْ خــر الجقــْ
إة ٝانتطلمات وت ذل

الصمان.

ًقتك ـ ا٢ضــتد ٜبالطــنْ ال علَــْ بإزض ـا ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى
ًآلــى ًضــل لٟمــسإ ًالطــعاّ ًغرهــ آســاداٵ إؾت القباٖــ ًاٞمؿــاز
لَقٌمٌا ببَان الطن ًتبلَ اٞسكا الػسعَْ .
ًإكتـــا علمـــإ ا٢ضـــ ٝعلـــٓ قبـــٌ خـــر الٌاســـد الجقـــْ عـ ـ
الــنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل  ًٜ ،عــرّ خبــٝ

بعــ

متكلمــــُ انتعتصلــــًْ ،مل عتؿــــ ا٢كتــــا علــــٓ قبــــٌ اذتــــدٍح
انتسض ً،لكنى ثسًّ علمَْ  ٜترت .
ًهنــا غــٌاهد مــ الطــنْ ال تقسٍسٍــْ تــد علــٓ عــد زد الــنيب
ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل أؾشابى عند عملو خبر الٌاسد.
هـــرا با٢قـــافْ إؾت إزغـــاده إؾت مـــا ًافـــ الكتـــا

ًالطـــنْ،

ًا٢عــساض عمــا خال ومــا م ـ غــر ت ؿــَ بــؽت ارت ـر انتتــٌاتس أً خــر
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الٌاســـد ،كمـــا كـــان أٖمـــْ انتطـــلمؽت عتجـــٌن علـــٓ تـــدًٍ اذتـــدٍح
ًقبٱى.
ًوت كتــــا

ال قكــــإ نؿــــٌف كــــجرّ تــــد علــــٓ اٞخــــر خبــــر

الٌاســد منوــا اٞخبــاز العٝدَــْ عنــد ال تعــازض بــؽت خــرٍ لٟخــر
بأســدهما ،أمــا علــٓ ضــبَ التعــَؽت أً ال تخــَر مــ دًن ا٢غــازّ إؾت
دوْ الؿدًز ًمدخلَتوا وت الرتدَض.
ًالطـــنْ،

ًإضـــتد انت ػـــوٌز علـــٓ سذَـــْ خـــر الٌاســـد بالكتـــا

ًمنوــا م وــٌ آٍــْ ،النبــأ ًهــُ قٌلــى تعــاؾت ط َّاأَُّّيَررا ان رزٍَِّ آيَنُررٌا أٌ جَرراءَكُىْ
فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَخَبََّْنٌُا أٌ حُصِْبٌُا قٌَْيًا بِاَجَيَان تٍ فَخُصْبِرْحٌُا عَهََ يَا فَعَهْخُىْ ََادِيََِ ص(.)1
ف ــُ اٍ٠ــْ أمــس ب ـالتبؽت ع ـ ال نبــأ بػــس أن ٍكــٌن ال ـرِ ٍــأتُ بــى
فاضــقاٵ ًهــرا هــٌ انتنٱــٌ  ،أمــا انت وــٌ فوــٌ أن خــر العــاد  ٜسادــْ
إؾت تبََنـــى لٌقــــٌسى ًقسبــــى مـــ الـــدلَ القٱعــــًُ ،با٢قــــافْ إؾت
م وٌ الػس أضتد بوا م با
إن ًدــٌ

م وٌ الٌؾ .

ال تــبؽت مــٝش ل ط ـ سام ـ ال نبــأ ًمعل ـ علَــى فَنت ــُ

بإنت ـــإ هـــري ال ؿـ ـ ْ فَقبـ ـ ًٍؿـــد علَـــى إن كـــان انتخـــر عـــادٜٵ،
ًٍعتـــر م وـــٌ هـــري اٍ٠ـــْ عنـــد انت ػـــوٌز دلـــَٝٵ علـــٓ سذَـــْ خـــر
الٌاسد.
ًأضــتد علــٓ اذتذَــْ ؿت وــٌ الػــس ًهــٌ ًدــٌ

التبــَؽت عــ

ارتــر الــرِ إضتؿــس بإتَــان ال اضــ لــى ًهــٌ ٍــد وت م وٌمــى علــٓ
القبــٌ عنــد إتَــان غــر ال اضــ بــى ٢نت ــإ انتػــسً بإنت ــإ غــسةى
خؿٌؾـــاٵ ًأن ادتـــ صإ مل ٍتٌقـــ
زشقـ ـ

علـــٓ ال ػـــس كمـــا وت ؾـــٌزّ إن

ًلـــداٵ فاختنـــى ،فعنـــد عـــد الٌلـــد ٍنت ـــُ انتٌقـــٌ ً ،اٞمـــس

مٌلٌِ تعبدِ.
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ًأضــتد أٍكــاٵ بآٍــْ الن ــسً ،هــُ قٌلــى تعــاؾت ط ًَيَررا كرراٌ املُؤْيِنُررٌٌَ
نَِْنفِ رشًُا كَافَّ رتً فَهَ رٌْالَ َفَررشَ يِ رٍْ كُ رمِّ فِشْقَررتٍ يِ رنْيُىْ َائِفَ رتٌ نَِْخَفَقَّيُررٌا فِررِ ان ر ذٍِِّّ ًَنُِْن رزِسًُا قَررٌْيَيُىْ إِرَا
سَجَعُرررٌا انر ر ْْيِىْ نَعَهَّيُر رىْ َّرْحْر رزَسًٌَُص( ،)1إذ تـــد اٍ٠ـــْ علـــٓ مٌقـــٌعَْ ا٢نـــراز
ًتعقبــى باذتــرز العــا الــرِ ٍكػــ

عــ تستــ

اذتذــْ علــٓ إخبــاز

ال قَى انتنرز.
ًأ ضـــــتد علــٓ سذَــْ خــر الٌاســـد بآٍــْ الكتمــانً ،هــُ قٌلــى
تعــاؾت

ط أٌ انر زٍَِّ َّكْخًُُررٌٌَ يَررا أَزَنْنَررا يِرٍْ انبَِّْنَرراثِ ًَالُر ذٍَ يِرٍْ بَعْرذِ يَررا بََّْنَّرراهُ نِهنَّررا ِ فِررِ

انكِخَرررا ِ أًُْنَمِر ر َ َّهْعَر رنُيُىْ انهَّر روُ ًَّهْعَر رنُيُىْ انالَّعِنُرررٌٌَ ص(ً ، )2حتـــسٍ الكتمـ ـان ٍـــد وت
م وٌمى علٓ ًدٌ

ا٢عٝن الرِ لى أثس باذتذَْ ًالقبٌ .

ًأضــتد أٍك ـاٵ بآٍــْ الطــٛا ًهــُ قٌلــى تعــاؾت ط فَاسْ رانٌا أَىْ رمَ ان رزِّكْشِ

أٌ كُنْر رخُىْ الَ حَعْهًَُرررٌٌَ ص(ً ،)3اٞمـــس بالطـــٛا ٍـــد علـــٓ سذَـــْ ادتـ ـٌا
ًإفادتى للعل .
ًقــد نــاقؼ ال قــاٖلٌن بعــد سذَــْ ارتــر الٌاســد وت ا٢ضــتدٜ
باٍ٠ـــات انت تقدمـــْ ،ف ـــُ آٍـــْ النبــــأ قـــال ٌا بأنـــى  ٜم وـــٌ للذملــــْ
الػــسةَْ إذ كانــ

مطــٌقْ لبَــان مٌقــٌ اذت كــ ٍ ًٜ ،عقــ فــسض

اذتكــ بــدًن الػــس فــاذتك فَوــا اٞمــس بــال تبَؽت فــٍ ٝعقــ فــسض
التبــــَؽت إذا مل ٍــــأت ال اضــــ بال نبــــأ ٞنوــــا تكــــٌن ضــــالبْ بإنت ــــإ
انتٌقــٌ  ،فــ ٝقتكــ إن ٍقــا إن مل ٍــأتك فاضــ بالنبــأ فــ ٝتتبَنــٌا،
إذ أن اٞؾــٌلَؽت إت قــٌا علــٓ إنعــدا انت وــٌ لــرا النــٌ م ـ ادتملــْ
الػسةَْ.
( )1ضٌزّ التٌبْ .122
( )2ضٌزّ البقسّ .159
( )3ضٌزّ النش .43
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ًاذتك ـ ب ـالتبَؽت معل ـ وت اٍ٠ــْ الكسقتــْ ب ـا٢سرتاش م ـ الٌقــٌ وت
ادتوالــ ْ ًهــٌ ةبَعــُ كلــُ ٞخبــاز ا٠ســاد لعــد ثبــٌت العلــ فَوــا
فتكٌن كالقسٍنْ علٓ ن ُ انت وٌ .
ًادَــ

علــٓ ا٢ضــتد ٜبآٍــْ ال ن ــس بٌدــٌي منوــا أن سذــْ قــٌ

انتنرز متعلقْ بسأٍى ًإضتنتادى  ٜؿتا هٌ إخباز ًغوادّ.
ًادَ ـ

علــٓ ا٢ضــتد ٜبآٍــْ الطــٛا بأن ـى إذا كــان انت ـساد بأه ـ
فــأن مــٌزد اٍ٠ــْ أؾــٌ العقاٖــد ًع ٖٝـ النبــٌّ،

ال ـركس أه ـ الكتــا

ًخــر ال ٌاســـد لـــَظ مذـــْ وت أؾــٌ العقاٖـــد ًالطـــٛا أعــ منـــى،
ًإن كــان انت ـساد بأه ـ ال ـركس أٖمــْ انتطــلمؽت فــ ٝؾــلْ للطــٛا مذَــْ
خــر ال ٌاســدً ،قــد ٍ٥ــساد مـ الطــٛا التعــدد ًالكجــسًّ ،تلـ

الـسدًد

قابلـــْ للٱعـــ ً ،هـــُ مـــ الدقـــْ العقلَـــْ الـــيت تتكـــم التػـــدٍد
ًالتكََ ًت ٌٍ

ثسًّ علمَْ عظَمْ.

ًتــــاب النــــافٌن ذتذَــــْ خــــر الٌاســــد كــــ ٝال قــــاٖلؽت مذَتــــى
با٢ضـــتد ٜبالكتـــا

ًالطـــنْ ًاٜكتـــا ًالعقـــ ً ،مـــ الكتـــا

قٌلــى تعــاؾت ط أٌ اننَّ رٍَّ الَ ُّنْنِررِ يِ رٍْ احلَ رقِّ شَ رْْمًا ص( ،)1فــإن اٍ٠ــْ تنوــٓ عــ

العمـ ـ بـــالظ ً ،خـــر الٌاســـد ًإن كـــان أ مـــازّ ظنَـــْ ًلكنـــى غـــر
مػــمٌ بــإة ٝالنوــُ عــ العمــ بــالظ للطــرّ القٱعَــْ باٞخــر
بأخبــاز الجقــاّ ًإمكــإ العم ـ بوــا وت الػــسعَاتً ،عــد ال ـسد عــ
اٞخر خبر ال جقْ كما أن خري ٍ َد عند العق ٕٝا٢ةمٗنان.
ًهــــري اٍ٠ــــات ت َــــد ًدــــٌ

العلـــ لــــدف الكــــسز ًإن كــــان

أخسًٍـ ـاٵً ،النوـــُ عـ ـ الظـ ـ غـــر انتعتـــر الـ ـ رِ ٍ ٜنـــتر عنـــى نـــٌ
ةمأنَنـــْ ،كمـــا أن القـــدز انتتـــَق مـ ـ ال نوـــُ هـــٌ خـــر ال اضـ ـ  ،أِ
بطـــب

عسقـــُ ًهـــٌ ال طـــ ًً ٜاضـــٱْ بـــؽت العـــاد ًال اضـــ

( )1ضٌزّ ٌٍنظ .36

 248ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل ا٢قتان  /ادتصٕ ارتامظ
لعمٌمات قٌلى تعاؾت ط إ ٌ جَاءَكُىْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَخَبََّْنٌُا ص(.)1
ًإضــتد الطــَد انت ستكــٓ علــٓ عــد سذَتــى با٢كتــا ً ،دعــ
العم ـ خبــر الٌاســد مج ـ العم ـ بالقَــاعً ،لك ـ ا٢كتــا مل ٍجب ـ
ًإن تابعى اب إدزٍظ ًن س معى ب ا٢كتا خبٝفى.
ًلك ـ إكتــا الطــَد انت ستكــٓ قتك ـ أن ٍنــاقؼ ٞن انتػــوٌز بــؽت
انتتقــدمؽت ًانت تــأخسٍ هــٌ سذَــْ ارتــر الٌاســدً ،ا٢كتــا انتنقــٌ
هٌ م أفساد ارتر الٌاسد.
ًلتــ قــٌل عــد سذَــْ ارتــر الٌاســد علــٓ ارتــر الكــعَ
غــر انتٌثــ ً ،لكــ بعــ

أقــٌا انتنكــسٍ وت انتباســح ال قوَــْ ت َــد

عد إعتباز خر الٌاسد ًإن كان ثقْ.
ًأضــــتد انتنكــــس بالسًاٍــــات الــ ـيت تنوــــٓ عــ ـ العمــ ـ بــ ـارتر
انتخ ـال

للكتــا

ًال طــنْ ًهتــا لــَظ علَــى غــاهد م ـ الكتــا

ًالطــنْ

ًهــُ نؿــٌف متــٌاتسًّ ،لكنوــا أدنبَــْ عـ انتقــا فشتــٓ ال ـرِ ٍقــٌ
مذَـــْ ارتـــر ال ٌاســـد ٍ ٜأخـــر بوـــاٞ ،ن التخؿـــَـ غـــر النطـــخ
خؿٌؾـ ـاٵ ًأن الطـــنْ  ٜتنطـــخ القـــسآن علـــٓ انتختـــازً ،إن إدعـــٓ وت
معامل الدٍ ا٢كتا علٓ نطخوا للقسآن.
أمـــا بالنطـــبْ لٟخبـــاز الـ ـيت تـــد علـــٓ انتنـ ـ عــ العمـ ـ بـ ـارتر
الــ رِ ٍ ٜكــٌن علَــى غــاهد أً غــاهدان مــ كتــا

اهلل أً ضــنْ نبَــى

ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل فإنوــا حتم ـ علــٓ س ـا التعــازض
ًالتناوتً ،ال تخؿَـ خازز ع مٌقٌعنا بالتخؿـ.
ًمـ ـ ال قـــٌ مذَـــْ خـــر الٌاســـد ٜبـــد مـ ـ ا٢غـــازّ إؾت أمـــٌز
تتعل بالعم خبر الٌاسد ًهُ :
ا : ًٞأن ٍ ٜكــــٌن شتال ــ ـاٵ لــــدلَ قٱعــــُ الؿــــدًز كــ ـالقسآن
( )1ضٌزّ اذتذسات .6
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الكــسٍ ً ،بــرا ٍكــٌن النــصا ؾــغسًٍاٵ ،فانتــداز علــٓ القــسآنً ،مــ
بعــدي ارت ـر انتتــٌاتس ع ـ ال ـنيب ستمــد ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل (إذا
اهلل ،فمــا ًافقــى فــاقبلٌي،

دــإك عــي ســدٍح فاعسقــٌي علــٓ كتــا

ًما خال ى فاقسبٌا بى عسض اذتاٖ )(.)1

الجـــانُ  :أن ٍكـــٌن ارتـ ـر سطـــَاٵ ٞن عمـــدّ أدلـــْ سذَتـــى اٞدلـــْ
الل ظَْ ًالطرّ اليت منا العم فَوا ارتر اذتطُ  ٜاذتدضُ.
الجالـــح ً :ثاقـــْ الـ ـساًِ كػـــس وت العمـ ـ خبـــري با٢قـــافْ إؾت
غس ا٢ضً ٝالعق .
ًوت هـــرا الصمـــان إتطـــع

ال دزاضـــات وت كـــ مَـــادٍ العلـــٌ

ًإ شدادت تػــعباٵ ًت ؿــَٝٵ ،فمــ انتناضــ

أن تٌقــ زضــالْ خاؾــْ

ٍـركس فَوـا كـ خـر مـ أخبـاز ا٠سـاد أ عتمـد ةسٍقـاٵ ًدلـَٝٵً ،مــا إذا
كـــان هنـــا دلَـ ـ آخـ ـس ٍ َـــد العلـ ـ غـــاز خـــر الٌاســـد وت بعـ ـ
اٞسكا الػسعَْ ؿتا ٍ َد اذتؿس ًا٢ضتقسإ.

اإلدااو

ا٢دغــا لغــْ ا٢دخــا ٍ ،قــا أدغــ ال ــسع اللذــا أِ أدخلــى
وت فَى ،قا ضاعدّ ب د: ٍْٛ
ؿتقسبـــــــــــات بأٍـــــــــــدٍو أعنتوـــــــــــا
خـــــــــٌف إذا فصعـــــــــٌا أدغمـــــــ ـ
()2

لذــرا
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ه
ًق ـا اٞشهــسِ  :إدغــا اذت ـس مــأخٌذ منــىً ،قَ ـ إغــتقا
مــ إدغــا اذتــسً ( ،قــا ابــ منظــٌز ً :كٝهمــا لــَظ بعتَــ إفتــا
هٌ ك ٝضتٌِ.
أمـــا وت اٜؾـــٱ ٝفوـــٌ التقـــإ ســـس
( )1زتم البَان . 38/1
( )2لطان العس

. 202/12

ضـــاك مـــس

متشـــس
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فَؿـــران ًكأنومـــا ســـس

ًاســـد بطـــب

غـــدّ إتؿـــالماًٍ ،سفـــ

اللطان عنوما زفعْ ًاسدّ غدٍدّ ضتٌ غدً ٩مد.٩
ًســسً

ًعلــْ ا٢دغــا مــا وت ال تكــساز م ـ ثق ـ فغاٍتــى التخ َ ـ
ا٢دغا ضتْ ًهُ  :الَإ ًالسإ
ًانتــَ ًالــً ٝالــٌاً ًال نــٌن ،كتعــ
ال نٌن م ك سس

بكلمــْ ٍسملــٌن ًتــدغ

م هري اذتسً .

ًل٣دغا تقطَمان :
التقطَ ا : ًٞبلشاظ نقؿى ًـتامى ًهٌ علٓ قسبؽت :
ا : ًٞإدغــا نــاقـً :هــٌ إدغــا بغنــًْ ،سسًفــى الَــإ ًالنــٌن
ًانت ـَ ًال ـ ٌاً معوــا كلمــْ ٍنمــًٌ ،مســُ هــرا ا ٢دغــا ناقؿ ـاٵ لبقــإ
النٱ ـ ب ـالنٌن م ـ الغنــْ ،فــاذا ضــب النــٌن أســد هــري اذت ـسً
إؾت ســس

تقلــ

هتاثــ ثــ تـــدغ مــ إظوــاز الغنـــْ ،فــالنٌن ٍبقـــُ

أثسهـــاً ،لكنوـــا ختـــسز مـــ ارتَػـــٌ  ،أِ مـــ اٞنـــ
إخــساز الكــ ٝمــ اٞنــ

ًعنـــدِ أن

مــ انتٌلــٌدٍ وت ا٢ضــً ٝال تٌســات،

ً ٜأؾـــ لـــى وت كـــ ٝالعـــس
اذتـ ـسً

فإنوــا

ًالبادٍـــًْ ،قـــد أختلـــ

وت شتـــازز

ًاٞعكـــإ الـ ـيت تؿـــدز منوـــا اذتـ ـسً ً ،عـ ـد٩ها ارتلَـــ

ضبعْ عػس شتسداٵ ،أ ما ضَبٌٍى فذعلوا ضتْ عػس شتسداٵً ،منوا :
ا : ًٞأقؿٓ اذتل .
الجانُ ً :ض اذتل .
الجالح  :أدنٓ اذتل .
الساب  :أقؿٓ اللطانً ،لك منوا سس

أً أكجس غتسز منوا.

ًارت َػـــٌ غتـــسز منـــى النـــٌن ًانتـــَ انتػـــددانً ،كَ َـــْ معسفـــْ
شتــسز اذت ـس

فــتض ال ـ ب ـاٞل

ث ـ النٱ ـ ب ـاذتس

فتعــس

ؿتخسدــى

مقـــسي ًإضـــتقسازي ،أِ إضـــتقساز اذتـ ـس  ،فتقـــٌ (ا ) لبَـ ـان شتـــسز
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البــإ ًهــٌ الػ ـ تان ًانت ـَ ًتطــمٓ اذت ـسً

الػ ـ وًَْ ،أقؿــٓ اذتل ـ

المصًًّ ،ض اذتل العؽت ًاذت إً ،قَ أن لك سس
ً ٜظتــ

معسفـــْ شتـــازز اذتـ ـ سً

علـــٓ انت كلــ

ذكــسي علم ـإ التذٌٍــدً ،م ـ أه ـ اذت ـسً
النٱــ عنــد الــتل
كَ َــْ ال ـتل

شتسداٵ.
علـــٓ ةبـ ـ مـــا

ال ـ يت ٍلــص مساعــاّ قٌاعــد

بــى (ال كــاد) ًقــد ٍنػــغ بعــ

أهــ العلــ وت

بــى ـتسٍن ـاٵ ًإتقانــاٵً ،شتسدــى م ـ بــؽت أً سافــْ اللطــان

ًمـــا ٍلَـــى مـــ اٞقـــساعًٍ ،ك ـــُ الؿـــد ال عـــسوت للـــتل

بوـــرا

اذتس ً ،إن خسز م غر الت ات إؾت الكَ َْ اليت غتسز بوا.
ًإذ أكتــ ـ أهــ ـ ال تذٌٍــــد علــــٓ الغنــــْ مــــسوت النــــٌن ًانتــ ـَ
انتػــددٍ مــ النــٌن الطــاكنْ أً مــ غرهــا ،فــإنو إختل ــٌا وت الَــإ
ًالــٌاً ،فقــد زًٔ خلــ

عــ لتــصّ الصٍــات أنــى كــان ٍــدغموا مــ

النٌن الطاكنْ م غر غنْ.
ًم أمجلْ ا٢دغا بغنْ :

ع ن طُ  :تقسأ  :عن ٩ظٸ(.)1

فكٝٵ م اهلل :تقسأ  :فكلم اهلل(.)2
ًم ٍعم  :تقسأ ً :مُ ٍعم (.)3

كتا

مبؽت  :تقسأ  :كتاؿتبؽت.

ًتظوــس النــٌن وت نــٌن ًالقلــ ًٍ ،ــظ ًالقــسآن أِ عــد ا٢دغــا
فَوا.
الجـــانُ  :إدغـــا كامـ ـ ً :هـــٌ إدغـــا بغـــر غنـــًْ ،سسًفـــى هـــُ
ال ـً ٝال ـسإًٍ ،ــساد با٢دغــا الكام ـ عــد بقــإ أثــس للنــٌن الطــاكنْ
( )1ضٌزّ ٌٍض

.26

( )2ضٌزّ ال تض .29
( )3ضٌزّ انتاٖدّ .15
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أً للتنـــٌٍ  ،أِ أن أ ثسهمـــا ل ظـــُ ٍنعـــد ًتـــصً الغنـــْ أٍكـ ـاٵ ،لـــرا
ٍطــمٓ كــامٝٵ أِ الغنــْ هــُ ا ٞخــسٔ غــر مٌدــٌدّ ف ـالنٌن إذا ٜق ـ
ٜمــاٵ تقلــ

ٜمــاٵً ،إذ ا ٜقـ ـ

زإ تقلــ

زإ ًتـــدغ فَومـــاً ،قَـ ـ

العلمإ مت قٌن علٓ إدغا النٌن م الً ٝالسإ م غر غنْ.
ًم أمجلْ إدغا النٌن م الً ٝالسإ :
أن  ٜتقسأ ،تقسأ  :ا ٜتقسأ.
ٍبؽت لنا( ،)1تقسأ ٍ :بَلنا.

ًلك ٍ ٜعلمٌن( ،)2تقسأ ً :لك ٍ ٜعلمٌن.

م زبو  :تقسأ  :مس زبو .
غ ٌز زسَ  :تقسأ  :غ ٌزسَ .
ًقـ ـا علمـــإ القـــسإّ وت ضـــٌزّ ال احتـــْ تقـــسأ با٢دغـــا وت اهلل،
ال ـسلت  ،ال ـسسَ  ،ال ـدٍ  ،الؿــسا  ،الك ـالؽتً ،ا٢دغــا هنــا لــٝ
فــ ٝتظوــس وت ال قــسإّ ب ـ تتشــٌ إؾت ســس

هتاث ـ للشــس

ا٢ضـ ـ ً ،تظوـــس خ َ ـــْ بال تػـــدٍد وت تل ـــ للشـــس
تبقــــٓ وت الكتابــــْ ،أمــــا وت انت ؿــــش

ا ًٞم ـ

اً ًٞلكنوـــا

فتٌقـــ غــــدّ فــــٌ اذتــ ـس

الػمطُ مج السلت  ،الؿ ّٝالصكاّ.
ًعتتم ا٢دغا بلشاظ إعتبازي ًدٌهاٵ :
ا : ًٞلى مٌقٌعَْ وت اللغْ العسبَْ.
الجانُ  :متعاز

للسضٌ وت النور العسبُ الطلَ .

الجالــح  :إ نــى نــٌ ةسٍــ ٢ســساش ا٢تَــان بــالل

ًفــ القٌاعــد

ًاٞؾٌ .
الساب ـ  :إنــى م ـ التخ َ ـ
( )1ضٌزّ البقسّ .68
( )2ضٌزّ البقسّ .13

اللط ـانُ ال ـ رِ دــإ م ـ كجــسّ انتٌلــدٍ
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كتاعــــات مــ ـ الــ ـرٍ دخلــــٌا ا٢ضــــً ٝضــــعٌا

ًؾــــعٌبْ تل ــ ـ

داهدٍ لتعل العسبَْ ،م ًدٌد أدلْ علٓ قٌاعد ا٢دغا .
ًٍطـــتش

ا ٢دغـــا وت مجـــ إ ذهـــ

بكتـــابًٍُ ،ـــدزكك  ،هتـــا

إدتم ـ فَــى كلمتــان متماثلتــان م ـ كــٌن ا ًٞضــاكناٵً ،تظوــس الــٝ
انتٌدـــٌدّ وت اذتـ ـس

مجــ بـ ـ ط ب٤ــ  ٦ع٪ب٤ـــاد ٨م٥كٴس٤م٥ـــٌن٤ص ،ا ٜإذا ًقـ ـ

بعدها  ٜأً زإ ،فتدغ علٓ ًدوؽت :
ا : ًٞللتماثـ ـ مـ ـ الـ ـ : ٝمجـ ـ قٌلـــى تعـــاؾتط فٲو٤ـ ـ  ٦لٲن٤ـــا م٪ـ ـ ٦

غ ٥ٲع٤إ٤ص(.)1

الجـــانُ  :إ ذا دـــــإ بعـــدها زإ فللتقـــاز

بَنومـــا كمـــا وت قٌلـــى

تعاؾتطب ٤ز٤ب٭كٳ ٦ص.
أمــا  ٜال عــ أِ الــيت ًقعــ

وت ًضــٱى أً آخــسي ًضــٌإ كــان

ال عـ ـ ماقـــَاٵ أً مكـــازعاٵ أً أمـــساٵ فشكموـــا ا ٢ظوـــاز ،مجـ ـ قٌلـــى
تعاؾت طً٤د٤ع٤لٴن٤ا م ٦ ٪انتٲإ ٪كٳ  ٬غ ٫ٕ٦ُ٤سٍُّ٤ص(.)1

التقطـــَ الجـــانُ  :ل٣دغـــا ًهـــٌ بلشـــاظ تبـــاٍ هَٗـــْ ًسسكـــْ
اذتــ ـسفؽت ،فا٢دغــــا الكــــبر هــــٌ الــ ـرِ ٍكــــٌن أً اذتــ ـسفؽت فَــــى
متشسكــاٵ ،أمــا ا٢دغــا الؿــغر فمــا كــان اذتــس

ا ًٞفَــى ضــاكناٵ

ًهرا الطكٌن علٓ ًدٌي :
اً : ًٞاد .
الجانُ  :هتتن .
الجالح  :داٖص.
ًمسُ بالكبر لٌدٌي منوا:
ا : ًٞكجـــسّ ًقٌعـــى ًٞن اذتسكـــْ فَـــى أكجـــس مـ ـ الطـــكٌن ،أً
لتعـــدد ًدٌهـــى فإنـــى ٍػـــم أقطـــا انتــجلؽتً ،همـــا مـــا إت قـــا شتسدــاٵ
( )1ضٌزّ اٞعسا

.53
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ًإختل ـــا ؾــ ًْ ،ادت نطـــؽت ًهمـــا مـــا إت قـــا ؾـــَغْ ًإختل ـــا شتسدــاٵ،
ًانت تقــازبؽت مــا تقازبــا شتسد ـاٵ أً ؾ ـ ْ مج ـ البــإ م ـ ال ــإطًَإٌِْ حَعْاَجَ ر ْ
فَعَاَجَ ٌص(.)1
الجانُ  :كجسّ العم بى.
مــ قٌاعــد ا ٢دغــا أنــى لــَظ مٱلقــاٵ ؿتعنــٓ أن هنــا مٌاقــ وت
ال لغــْ مطــتجناّ م ـ ا ٢دغــا ً ٜــسِ فَوــا قٌاعــدي فا٢دغــا ٍتشق ـ
إذا التقــ

النـــٌن الطـــاكنْ أً التنـــٌٍ مــ أ ســـد ســـسً

ٍسملـــٌن وت

كلمــتؽتً ،ال تقََــد بكلمــتؽت غتــسز ال تقاٚهمــا بكلمــْ ًاســدّ ،فتظوــس
ال نــٌن سَنٗــر مج ـ (ب٥نَ ـان) طأن اللٺ ـى٥ٍ ٤ش ٪ـ ٭ ال ـ ر٥ٍ ٤ ٍ٪قٲــات٪لٳٌن ٤ف٪ــُ ض ٤ـبَ٪ل٪ى٪

ؾ ٤ـ ټا كــانو ٦ ٥ب٥نَ ٤ـان م٤س٦ؾ٥ــٌف ٨ص(ً ، )2مج ـ قنــٌان طًَيِ رٍْ اننَّخْ رمِ يِ رٍْ َهْعِيَررا
قِنْرٌَاٌص(ً ، )3مج ـ بنــا ،أنــاً ،أضتػــود ؿتــا ٍبــدأ بـالنٌن كالنــاع باعتبــاز
أن النٌن م اذتسً

الػمطَْ.

ًقَـ ـ با٢دغـــا إذا كـــان بعـــد النـــٌن الطـــاكنْ أً التنـــٌٍ أســـد
سسً

ٍسملٌن فَما عدا الً ٝالسإ.

ًأســتر علــٓ ًدــٌ

ا ٢دغــا بــدلَ أن ـى مقتكــٓ ال ـنور العسبــُ

انتعتــر وت أدإ الكلمــاتً ،أ دعــُ عــد ظوــٌز ارتــٝ

مــ ال قوــإ

وت ًدٌبــــى ًإن تــــس ا ٢دغــــا مــ ـ الغلــ ـ ً ،لكنــــى أً الــ ـدعٌٔ
ًعتتاز إؾت بَنْ ًدلَ نقلُ أً عقلُ.
ًانتتـــَق مـ ـ ا٢كتـــا وت سـ ـا ثبٌتـــى هـــٌ إعتبـــاز ال ؿـــاسْ وت
ادتملـــْ ًقـــد أضـــتعم وت القـــسآن با٢دغـــا ًغـــريً ،مــ ا ًٞمـــد

( )1ضٌزّ السعد .5
( )2ضٌزّ الؿ

.4

( )3ضٌزّ اٞنعا .99
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اٞزض ًمــ ـ الجــ ـانُ (فلَمــــدد لــــى الــ ـسلت مــــداٵ) (ً ،)1حتؿــــَ
ا٢كتا علٓ ا٢دغا ًزفعى أمس لَظ بالطو .

يسائم

اًٞؾت  :ا٢دغـــا إذا كـــان بعـــد النـــٌن الطـــاكنْ أً التنـــٌٍ اســـد
ســسً

ٍسملـــٌن مطــتش ً ،ا ٞقـــٌٔ عـــد ًدٌبــى لؿـــد الكـــٝ

بدًنــى ًلٟدــس ًالجــٌا
ًدـــٌ

بقــسإّ ك ـ ســس

م ـ القــسآنً ،كــرا عــد

الغنـــْ ًؾـــشْ الكـــ ٝبـــدًنوا ًأسَانـــاٵ تن ـــس الـــن ظ مـــ

إخساز الغنْ.
الجانَــْ  :انت ـداز وت إخــساز اذت ـسً
ـ

علــٓ ؾــد ال ـتل

بوــا ،فــٝ

معسفــْ شتازدوــا ًف ـ مــا ذكــسي علمــإ ال تذٌٍــد ٞنــى نــٌ ةسٍ ـ

٢ســساش ؾــد الــ تل

ً ،لــَظ مــ دلَــ تع بــدِ علــٓ لــصً تلــ

ال قٌاعــــد كذعــــ أً اســــدٔ ســــافيت اللطــــا ن ًمــــا علَوــــا مــــ
ا ٞقــساع شتسدــاٵ للكــادً ،ةــس

اللطــانً ،ةــس

الجناٍــا شتسدــاٵ

للظإ ًالرا ًالجإ.
الجالجــْ  :انتــد الــرِ ٍتٌقــ
قـ ـالؽت ًادـ ـ

أدإ الكلمــْ مــادّ أً هَٗــْ علَــى مجــ

بانتقـــداز الـ ـ رِ تؿـــد معـــى ؾـــشْ الل ـ ـ ًإفـــادّ

انتعنــٓ ،امــا انتــد الــرِ ٍكــٌن بعــد أســد ســسً

انتــدً ،هــُ الــٌاً

انتكــمٌ مــا قبلــواً ،الَــإ انت كطــٌز مــا قبلــواً ،اٜلــ
قبلـــوا فوـ ـٌ مـ ـ احملطـــنات وت ادتملـــْ ًمطـ ـ

انت تعـــاز

انتطــتشبات ،كمــا لــٌ كــان انتــد ؿتقــداز ســس

اٜلــ

انت تــٌ مــا
تكـــٌن مـ ـ
مــستؽتً ،قَــ

أزب مساتً ،انتداز علٓ عد خسًز الكلمْ ع معناها.

( )1ضٌزّ مسٍ .75
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يس املصحف

قــا تعـــاؾتطأَرروُ نَقرررشآٌ كَررشِّىٌ ِ فِرررِ كِخَرررا ٍ يَكْنُرررٌٌٍ ِ الَ ًََّسُّرروُ اال املُنَيَّررشًٌَُ ِ

حَنزِّ رمٌ يِ رٍْ سَ ِّ انعَ راملََِص( )1ال ـ ٝوت لقــسآن مصسلقــْ ًادتملــْ دــٌا

لقط ـ

 ٜست لا م اٜعسا .
 : ٜنافَـــًْ ،قتطـــى  :فعـ ـ م كـــاز ًم عٌلـــىً ،إ : ٜأداّ سؿـــس،
انتٱوسًن  :فاع قتطى.
ًقَ ـ  : ٜناهَــًْ ،قتطــى ٍكــٌن سَنٗــر فع ـٝٵ مكــازعاٵ زتصًم ـاٵ بــٝ
ًلكنــى نتــا أ دغــ ســس آخــسي ًزفعــ
ا٢دغـــا فكانـ ـ

ال طــؽت بــد ضــكٌنوا ٞدــ

اذتسكـــْ قـــمْ إتباعـ ـاٵ للـــوإً ،اً ًٞزد وت قـــسإّ

عبــد اهلل بــ مطــعٌد البَانَــْ ًلعلــى ٢ظوــاز أن عبــد اهلل بــ مطــعٌد
قسأهــــا للبَــ ـان ًالت طــــر ًاٍ ٢كــــا ًمل ٍجبــ ـ

أن تلــ ـ

قسإتــــى،

ًإؾــٱ( ٝالبَا نَــْ) ٍ ــتض لنــا بابــاٵ لدزاضــْ القــسإات القسآنَــْ فمــا
قَـ عـ قــسإات شتال ـْ قسأهــا عبـد اهلل بـ مطـعٌد قــد ٍكـٌن أكجسهــا
للبَان.
ًمج ـ هــرا ال عــ البَــانُ ٍتكــسز وت أدإ الؿــً ّٝقــسإّ القــسآن
ٞن انتطـــلمؽت وت كـــ شمـــان ٍطـــعٌن إؾت القـــسإّ الؿـــشَشْ الـــيت
إضتقست علٓ الرِ بؽت الدفتؽت.
ًقــا الـ ـساشِ  :إذا كـــان اٞؾـــض أن انتــساد مـ ـ الكتـــا

اللـــٌ

احمل ـــٌظ ،فالؿـــشَض أن ال كـــمر وت ط ٜٲ ٍ٤م٤ط٭ـ ـى ٥ص للكتـــا  ،فكَـ ـ
ٍؿض قٌ الػافعُ  ٜ :ظتٌش مظ انتؿش
ًانتعسً

للمشدخ.

أن الدٜلْ تنقط إؾت ثٝثْ أقطا :

ا : ًٞالدٜلْ انتٱابقَْ.
الجانُ  :الدٜلْ التكمنَْ.
( )1ضٌزّ الٌاقعْ اٍ٠ات.
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الجالح  :الدٜلْ اٜلتصامَْ.
فـ ـاًٞؾت  :تعـــي دٜلـ ـْ ال ل ـ ـ علـــٓ ـتـــا مـــا ًقـ ـ لـــى كدٜلـ ـْ
انت سكبْ علٓ كتَ ما تتكمنى م اٞدصإ.
ًالجانَــْ  :دٜل ـْ ال ل ـ علــٓ دــصٕ معنــاي كدٜل ـْ ل ـ ال ـداز علــٓ
بعــ

غسفوــا ،أً دٜلــْ ل ــ البطــتان علــٓ بعــ

أغــذازي ً ،كمــا

وت قٌلـــى تعـــاؾت ط ََاأَعهَوووا ىَّو ورََِِ آٍََنُوووى ىِووٌَ ذَقُىىُوووىَُ ٍَوووا الَ ذَفْعَيُوووىَُص ( )1إذ
قــا كتاعــْ م ـ انتــٛمنؽت  :إذا لقَنــا العــدً لـ م ــس ًل ـ نسدـ عــنو

ً ،عنــدما ًقعــ

معسكــْ أســدمل ٍقــٌا ؿتــا ًعــدًا ًكطــست زباعَــْ

زضٌ اهلل ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل ًغر ًدوى .
ًالجالجـــْ  :دٜلـ ـْ ال ل ـ ـ علـــٓ ٜش معنـــاي كدٜلـ ـْ انتؿـــبا علـــٓ
ا٢نازّ ًالدزع علٓ العل .
ًهــ لنــصً القــسآن مــ الطــمإ دٜلــْ علــٓ ًدــٌ
عند مظ انتؿش

الٌقــٌٕ

م اٞدلْ الجٝثْ ؿتا ٍ َد إكسامى ًعد إهانتى.

ًؾــــشَض أن ا ٢كــــسا قــــد ٍتشؿــ ـ مطــــماي بـــالقسإّ ًالعمــ ـ
بأسكامـــــى ًإدـــــ ٝالقـــــسآن ًتعاهـــــدي ا ٜأن ذلــــ

 ٜقتنـــ ـ مـــ ـ

ا٢ضـــتد ٜبالدٜلــْ اٜلتصامَـــْ بــأن القـــسآن كـــ ٝاهللً ،مــ ًدـــٌي
إكسامى عند مطى .
ًكمـــا أننـــا  ٜنقـــ

بـــؽت ٍـــدِ اهلل وت الؿـــ ّٝا ٜعلـــٓ ةوـــازّ

ًًقــٌٕ  ،قــا تعــاؾت ط ََاأَعهَووا ىَّ ورََِِ آٍَنُووى إِذَ قَُْ ورٌُْ إِىَووً ىصَّ والَجِ فَاغْعِ ويُى

وُجُوووووىهَنٌُْ وَأَْووو ودِ َنٌُْ إِىَوووووً ىََْسَ فِووو وَِ وَ ٍْعَووو وحُى تِسُءُوظِووو ونٌُْ وَأَزْجُيَنُووو وٌْ إِىَوووووً
ىْنَعْثَوو وُِِْ وَإُِْ مُنْوو ورٌُْ جُنُثًووووا فَوووواؼَّهَّسُو وَإُِْ مُنْوو ورٌُْ ٍَسْظَووووً أَوْ عَيَووووً
ظَو وفَسٍ أَوْ جَووواءَ أَحَووود ٍِو ونْنٌُْ ٍِو وِْ ىْغَوووا ِػِ أَوْ الٍََعْو ورٌُْ ىنِّعَووواءَ فَيَو وٌْ ذَجِو ودُو ٍَووواءً فَرَََََُُّوووى
( )1ضٌزّ الؿ
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صَوعُِدً ؼَُِّثًووا فَاٍْعَ وحُى تِىُجُووىهِنٌُْ وَأَْ ودَِنٌُْ ٍِنْ وهُ ٍَووا َُسَِ ودُ ىيَّ وهُ ىَُِجْعَووَ عَيَ وُْنٌُْ ٍِ وِْ حَ وسَ ٍ
وىَنِ وِْ َُسَِ ودُ ىُُِؽَهِّ وسَمٌُْ وَىُُِ ورٌَِّ ِّعََْرَ وهُ عَيَ وُْنٌُْ ىَعَيَّنُ وٌْ ذَيْ ونُسُوَُص ( )1كــرل

مــظ

كٝمـــى ًلكنـــى مـ ـ القَـــاع الـ ـرِ َ ٍ ٜـــد الظـ ـ انتعتـــر كـ ـأن ٍقـ ـا
حتتــاز الؿــ ّٝإؾت ةوــٌز ٞنوــا ًقــٌ
اهلل كأن وــــا ًقــــٌ

بــؽت ٍــدِ اهللً ،قــسإّ كــٝ

بــــؽت ٍدٍــــى تعــــاؾت فتطــــتلص القــــسإّ الٌقــــٌٕ

ًالٱوــازًّ ،قــد ٍقــا أنــى مــ ا٢ضتشطــان ًهــٌ زدشــان ٍنقــد وت
ن ـــظ ال قَـــى ٍتعلـــ مكـــ خـــاف نتٌقـــٌ معـــؽت عنـــد مٝسظـــْ
القساٖ ًا ٞمازات وت بابى م غر دلَ علَى بارتؿٌف.
ًوت ال قــى مــجٝٵ ٍق ـا سسمــْ ختَ ـ ؾــٌزّ انت ـسأّ اٞدنبَــْ بٌاضــٱْ
سسمــْ ســا النظــس ًاللمــظ ًالتقبَــ ًضتٌهــاً ،انتــداز علــٓ سسمــْ
انت ـ ظ م ـ غــر ةوــس علــٓ النؿــٌف انتعتــرّ غــسعاٵ منوــا ً ،وت معنــٓ
انتٱوسٍ وت اً ٍْ٠دٌي :
اٍ ٜ : ًٞٱلـــ علـــٓ الكتـــا

انتكنـــٌن وت اللـــٌ إ ٜانتٖٝكـــْ

انتٱوسًن ًه مٱوسًن م الكدًزات ادتطمانَْ .
الجـــانُ  ٜ :قتـــظ ال قـــسآن إ ٜانتٱوـــسًن مـ ـ اٞســـداخ  ،فَكـــٌن
الن ــُ وت اٍ٠ــْ ؿتعنــٓ النوــُ  ،فــ ٝظتــٌش للذنــ
مــظ انتؿــش

ًاذتــاٖ ًاحملــدخ

( ًأخــسز عبــد الــسشا ًابــ أبــُ داًد ًابــ انتنــرز

ع ـ عبــداهلل ب ـ أبــُ بكــس ع ـ أبَــى قــا  :وت كتــا

الــنيب ؾــلٓ اهلل

علَى ًآلى ًضل لعمسً ب سص  ٜ :ـتظ القسآن إ ٜعلٓ ةوٌز .
ًأخـــسز ضـــعَد بـ ـ منؿـــٌز ًابـ ـ أبـــُ غـــَبْ وت انتؿـــن

ًابـ ـ

انتنــرز ًاذتــاك ًؾــششى ع ـ عبــد الــسلت ب ـ شٍــد قــا  :كنــا م ـ
ضـــلمان فـــانٱل إؾت سادـــْ فتـــٌازٔ عنـــا  ،فخـــسز إلَنـــا فقلنـــا  :لـــٌ
تٌقـــأت فطـــألنا عـ ـ أغـــَإ مـ ـ القـــسآن  ،فقـــا  :ضـــلٌنُ فـــإنُ
( )1ضٌزّ انتاٖدّ .6
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أمط٩ى إفتا قتطى انتٱوسًن  ،ث ت ٜ { ٝقتطى إ ٜانتٱوسًن } .

لط

ًأخــسز الٱرانــُ ًاب ـ مسدًٍــى ع ـ اب ـ عمــس قــا  :قــا زضــٌ

اهلل ؾلٓ اهلل علَى ًآلى ًضل  ٜ :قتظ القسآن إ ٜةاهس ) (.)1

الجالــح ٍ ٜ :ٱلبــى إ ٜانتنصهــٌن ًانتٱوــسًن مــ الك ــس  ،لــرا قــا

تعاؾت طأَفَثِهَرَ ىْحَدَِ ِ أَّْرٌُْ ٍُدْهِنُىَُص ( )2أِ تتعمدًن التوٌان .

( ًأخــسز ابــ ضــعد ًأبــٌ ٍعلــٓ ًاذتــاك ًالبَوقــُ وت الــد، ٖٜ
لقَــى زدــ مــ بــي

عــ أنــظ قــا  :خــسز عمــس متقلــد ٵا بالطــَ

شهــسّ فقــا لــى  :أٍــ تغــدً ٍــا عمــس  ،قــا  :أزٍــد أن أقتــ ستمــداٵ .
قــا ً :كَـ

تــأم بــي هاغـ ًبــي شهــسّ فقــا لــى عمــس  :مــا أزا

إ ٜقــد ؾــبأت ًتسك ـ
ًختنــ

أختــ

دٍن ـ

قــد ؾــبآ ًتسكــا دٍنــ

أتاهمــا ً ،عنــدهما خبــا
وت البَـ ـ

قــا  :أفــ ٝأدل ـ

علــٓ العذ ـ

إن

 ،فمػــٓ عمــسا شاٖــس ٵا ستــٓ

 ،فلمــا مس ـ خبــا

مــظ عمــس  ،تــٌازٔ

 ،فـــدخ علَومـــا فقـــا  :مـــا هـــري الَنمـــْ الـــيت مسعتوـــا

عنــدك ًكــانٌا ٍقــسأًن { ةــى } فقــا : ٜمــا عــدا ســدٍجاٵ حتــدثنا بــى .
قــا  :فلعلكمــا قــد ؾــبأـتا  .فقــا لــى خنتــى ٍ :ــا عمــس  ،إن كــان اذت ـ
وت غــر دٍن ـ

فٌث ـ

عمــس علــٓ ختنــى فٌةٗــى ًةــأ غــدٍداٵ  :فذــإت

أختــى لتدفعــى ع ـ شًدوــا  ،فن خوــا ن خــْ بَــدي فــدمٓ ًدووــا  .فقــا
عمــس  :أعٱــٌنُ الكتــا
إنــ

الــرِ هــٌ عنــدك فــأقسأي  ،فقالــ

زدـــظ ًإنـــى {  ٜقتطـــى إ ٜانتٱوـــسًن }

فتٌقــأ ث ـ أخــر الكتــا

( )3

أختــى :

فقــ فتٌقـــأ  ،فقـــا

فقــسأ { ةــى } ستــٓ انتوــٓ إؾت { إنــي أنــا اهلل

 ٜإلــى إ ٜأنــا فاعبــدنُ ًأقــ الؿــ ّٝلــركسِ } فقــا عمــس  :دلــٌنُ

( )1الدز انتنجٌز .399/9
( )2ضٌزّ الٌاقعْ .81
( )3ضٌزّ الٌاقعْ .79
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علــٓ ستمــد  ،فلمــا مسـ خبــا

قــٌ عمــس  ،خــسز مـ البَـ

فقــا :

أبػــس ٍــا عمــس  ،فــإنُ أزدــٌ أن تكــٌن دعــٌّ زضــٌ اهلل ؾــلٓ اهلل
علَــى ًآلــى ًضــل لــ
ارتٱــا

لَلــْ ارتمــَظ اللــو أعــص ا٢ضــ ٝبعمــس بــ

 ،أً بعمــس بــ هػــا فخــسز ستــٓ أتــٓ زضــٌ اهلل ؾــلٓ

اهلل علَى ًآلى ًضل .)1( ).

ًالكـــسٍ الـ ـ رِ تمـ ـ فَـــى ًدـــٌي ال كـ ـ ًالـ ـرِ ٍ ٜلذـــأ إؾت
غــري ع ـ سادــْ ،لــرا ٍطــمٌن ال ـرِ ٍ ٜط ـا النــاع كــسٍ ال ـن ظ،
ًالكــس ؾــ ْ ٜشمــ
ًك ـ مــا ٍٱل ـ

الطــخإ ًال عٱــإ ًهــُ تؿــد علــٓ القــسآن

ــدي فَــى ًٍعٱَــى ،فؿ ـ ْ ال كــس لــى مساًٍــْ ًلَط ـ

كطـــبَْ بـ ـ هـــُ باٞؾـ ـ ًالـ ـرات ،ف َـــى أسكـــا الػـــسٍعْ ًالعلـــٌ
ًأبــٌا

ال ـسش ًانتغ ــسّ ًهــٌ ضــ ٝإؾت ا٠خــسّ ،ث ـ مــا انت ـساد مــ

الكتــا

وت اٍ٠ــْ خؿٌؾــاٵ ًأن ادتملــْ ًزدت وت معنــٓ الظسفَــْ هتــا

ٍــد وت ظــاهسي علــٓ الغرٍــْ ،فالكتــا

هــٌ انتؿــش

ًاحملتــٌٔ هــٌ

القـــسآن كمـــا قَـ ـ ًً ،ؾـ ـ ى اهلل تعـــاؾت بـ ـانتكنٌن الـ ـرِ ٍعـــي أنـــى
ست ٌظ بعناٍْ ـتا اذت

مٌقٌعاٵ ًمكمٌناٵ ًغسقاٵ ًإفاقْ.

ًمــ ا٢عذــاش أن تـــسٔ انتطــلمؽت ًانتطـــلمات ٍتعاهــدًن النطـــخ
الػخؿــَْ مــ انتؿـــش

ادتدٍــدّ ًالقدقتـــْ ،انتٱبٌعــْ ًانتخٱٌةـــْ،

ًتــصداد النطــخ لتبل ـ انتٍٝــؽت ًنقــٌ اذتادــْ إؾت انت صٍــدً ،معوــا حت ـ
ًتكـــس هـــري النطـــخ مـ ـ ا٢ضـــتعداد علـــٓ ضتـــٌ العمـــٌ المـــٌعُ
ًا٢ضتغساقُ ًالبدلُ ذت

القسآن.

ًقـــد  ٜتـــسٔ وت قـــٌانؽت اذتكٌمـــات العسبَـــْ ًا٢ضـــٝمَْ أنظمـــْ
ضـــن

نتعاقبـــْ الـ ـ رٍ عتـــاًلٌن هتـ ـ

القـــسآن علـــٓ ضتـــٌ ارتؿـــٌف

ًالتعــــَؽت  ،فوــ ـ هــــٌ تقؿــــر ،ادتــ ـ ٌا ٞ ،ٜ :نوــــا ضــ ـالبْ بإنت ــــإ
( )1الدز انتنجٌز .3/7
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انتٌقــٌ فــ ٝتطــتلص قانٌنــاٵ ًقــعَاٵ لــا بارتؿــٌف ل٣كــسا العــا
ٞسكــــا الػــــسٍعًْ ،نطــــا اهلل تعــــاؾت أن ٍكــــٌن ذلــــ
بــالٝش ًانتلــصً معــاٵً ،الظــاهس أن الكتــا

مطــــتدقتاٵ

غــر انتؿــش

كٌعــإ للقــسآنً ،القــسآن ٍ طــس بعكــى بعكــاٵ ،قــا تعــاؾت

بالــرات
ط ب٤ــ ٦

ه ٥ـٌ ٤قــسآن م٤ذ َ٪ـد * ٨ف٪ــُ لٲ ـٌ ٦ٹ م٤ش ٦ٳــٌظ ٫ص(ً ،)1قَ ـ أن اللــٌ احمل ــٌظ
مطتٌز ٍ ٜٱل علَى ا ٜمٖٝكْ شتؿؿٌن.
ًقٌلــى تعــاؾت طٜٲ قت٤ط٭ــى٥ص الكــمر ٍعــٌد فَــى إؾت القــسآنً ،قَــ
إؾت الكتــا ً ،الظــاهس أن انت ـساد هــٌ القــسآنً ،ادتملــْ خرٍــًْ ،لك ـ
ه تكٌن ؿتعنٓ ا٢نػاَْٖ ًٍطت اد منوا اٞمس.
ًارت ـر كمــا ٍعــس
أن ٌٍؾــ

التــا ال ـرِ ٍؿــض

وت عل ـ انتنٱ ـ هــٌ انتسك ـ

بالؿـــد اً ال كـــر ً ،هـــٌ متعلــ ال تؿـــدٍ ً ،تـــازّ ٜ

ٍكـــٌن للكـــ ٝنطـــبْ تامـــْ ظـــاهسّ وت الٌاقـــ تٱـــاب الكـــ ٝأً ٜ
تٱابقــى ،بــ أن انتــتكل ٌٍدــد انتعنــٓ بل ــ انتسكــ
ا٢نػـــإ إ ذ ٍ ٜؿـــض أن نؿـ ـ ى بؿـــد اً كـــر
م الل

ًالــرِ ٍطــمٓ

ٞن معانَـــى تٌلَدٍـــْ

كاٞمس ًالنوُ ًاٜضت وا ًالتمي ًالتعذ

ًاٍٜقا .

فوــ اٍ٠ــْ أمــس بالٌقــٌٕ ســؽت إ زادّ مــظ كتابــْ القــسآن أ نتــظ
ال كتـــا

مٱلقـــاٵ أِ غٝفـــى ًأًزاقـــى ٢ةـــ ٝاضـــ القـــسآنً ،زؿتـــا

نـــٌقؼ وت الكـــرٔ ًهـــُ تعلـــ اٍ٠ـــْ بانتقـــا ًأسكـــا انتـــظً ،أن
انتٱوــسٍ غــر انتتٱوــسٍ ً ،اٞقــٌٔ إفــادّ ذات انتعنــًٓ ،لكنــى  ٜقتن ـ
م لت ا ٍْ٠علٓ فو معانُ ال كتا

ًمعسفْ تأًٍلوا.

فعمٌمات ت طر الطنْ للقسآن ٍد علٓ انتعنٓ اٞع ل،ٍْ١
فقــد كت ـ

ال ـنيب ؾــلٓ اهلل علَــى ًآلــى ًضــل إؾت عمــسً ب ـ ســص :

" ٜقتظ القسآن م هٌ علٓ غر ةوس"(.)2
( )1ضٌزّ الرًز .22 – 21
( )2ت طر الساشِ . 188/5
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ًاٞقـــــٌٔ أن ال ٌقـــــٌٕ مطـــــتش
ًًادــ ـ

ن طـــــُ حملبٌبَتـــــى عنـــــد اهلل

غــــرِ ًهــــٌ انتػــــوٌزً ،إن أنكــــس كتاعــــْ ا٢ضــــتشبا

الن طــُ للٌقــٌٕ ًقــالٌا أفتــا ٍرتغــض علَــى ا٢ضــتشبا

مــ غاٍاتــى

انتطتشبْ.
ًللٌقـــٌٕ غاٍـــات ًادبـــْ أهموـــا أنـــى مقدمـــْ للؿـــ ّٝالٌادبـــْ
الٌاد ـ

كال سٍكــْ الٌَمَــًْ ،الٱــٌا

ال ـ رِ ٍكــٌن دــصٕ م ـ اذت ـر

أً العمــسّ ًإن كان ـا منــدًبؽتً ،مــظ ال كتــا
ت ؿـــَ ٍتعلـ ـ بطـــب

مٌد ـ

انتـ ـ ظ ًمٌقـــٌعى ،فـــاذا ًدـ ـ

ال ٌقــٌٕ كمقدمــْ نتطــى لٌدــٌ

انت قدمــْ بطــب

ًدــٌ

للٌقــٌٕ ًفَــى
فٝبـــد مـ ـ
ذٍوــا ،كمــا

لـــٌ كـــان مـــظ كتابـــْ القـــسآن ًادبــاٵ بالنـــرز ،أ ً أنـــى ًقــ وت مٌقــ
ظت ـ

إخسادــى منــى ،أً لــتٱوري إذا ؾــاز متنذط ـاٵ س ـا ا٢خــساز ،أً

تٌق ـ

ال ـتٱ ور علــٓ مــظ كتابتــى بػــس أن ٍ ٜكــٌن التــأخر ؿتقــداز

الٌقٌٕ مٌدباٵ لت

سسمتى.

أمــا لــٌ مل ٍكــ مــظ الكتابــْ ًادبــاٵ ،كمــا لــٌ كــان ٍقــسأ القــسآن
فوــ ظتــ

الٌقــٌٕ ،ا ٞقــٌٔ ،ٜ :مــ عــد دــٌاش تعمــد انتــظ مــ

غر ًقٌٕ .
ًظتــٌش النــرز بالٌقــٌٕ عنــد قــسإّ القــسآنً ،فَــى ت ؿــَ بلشــاظ
النَـــْ ًال ل ـ ـ  ،فـــاذا نـــرز أن ٍتٌقـــأ عنـــد قسإتـــى القـــسآن فـــ ٝـ ـ
ال قــسإًّ ،لكــ لــٌ أزاد ال قــسإّ فٝبــد مــ الٌقــٌٕ لعمٌمــات أدلــْ
النــرز ًزدشانـــى ٞن القـــسإّ مــ الٌقـــٌٕ أفكــ مــ القـــسإّ مــ
غر ًقٌٕ.
أمــا لــٌ نــرز أن ٍقــسأ القــسآن م ـ ال ٌقــٌٕ فٝبــد سَنٗــر م ـ ادتم ـ
بؽت اٞمسٍ ٞن النرز مسك

منوما.

ًهــ تنشؿـــس سسمـــْ مـــظ كتابـــْ القـــسآن علـــٓ احملــدخ بَـــدي أ
تػــــم اذتسمــــْ ضــــاٖس البــــدنً ،لــــٌ بــــاٞدصإ الداخلَــــْ للبــــدن
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كاٞضـــنان ًاللطـــان ،ادتـــٌا  :أن اذت سمـــْ عامـــْ ٢ةـــ ٝالـــدلَ
ًؾــد اض ـ انت ـظ علــٓ كتَ ـ اٞدــصإ ،أمــا انت ـظ بالػــعس ف ـاٞقٌٔ
عـــد سسمتـــى ًاٞســـٌ إدتنابـــىً ،مـــنو
ارت َـــ

مـــ فـــس بـــؽت الػـــعس

ًالكجَـــ ً ،قـــا بؿـــد انتـــظ وت ا ًٞكمـــا لـــٌ مـــظ
أً بػــعس ذزاعــى فَؿــد علَــى أنــى مــظ

ال كتابــْ بػــعس ذتَتــى ارت َ ـ

الكتابـــْ فَػـــملى الــدلَ الـ ـدا علـــٓ سسمـــْ مـــظ ال كتابـــْ مــ غـــر
ةوــسً ،لكــ إةٝقــات اٞدلــْ ساكمــْ ًباٜمكــان الت سقــْ بــؽت مــظ
الٌدى ًغعس اللشًَْ ،بؽت مظ الَد ًغعسها.
ًاٞقـــٌٔ امشـــٌ اذتـ ـس
زلتـ ـ ًلقمـ ـان إذا كتـ ـ

الـــرِ ٍ ٥قـــسأ ًمل ٍكتـ ـ  ،كـــاٜل

وت

كسلتـ ـان ًلقمـ ـا ن ٞنـــى ؾـــشَض سطـ ـ

قٌاعــد ال كتابــْ ًٞنــى دــصٕ م ـ القــسآن انتقــسًٕ ًإن مل ٍك ـ دــصٕ م ـ
القـــسآن انتكتـــٌ
انتتعـــاز

بـــؽت الـــدفتؽت وت انتؿـــش ً ،إفتـــا كتـــ

القـــسآن

أٍـــا ارتلَ ـــْ عجمــان بــ ع ــان بالكَ َـــْ اذتالَـــْ زلتــ ،

لقمــ ً ،ظــ علَوـــا إؾت ا٠ن ًهـــٌ ا ٞنطــ  ،أِ بقـــاٚي علـــٓ ن ـــظ
الَٗـــْ ًالكَ َـــًْ ،عـــد ا٢دتوـــاد ًالتغـــَر وت كتابـــْ سسًفـ ـى ،فلـــٌ
كلمــْ الــسلت بــاٜل

كتبــ

اذتسمْ تػم ما اذا كان

فــ ٝظتــٌش مطــى أٍكــاٵ ،خؿٌؾــاٵ ًأن

الكلمْ القسآنَْ وت انتؿش .

ًا ٞقــٌٔ دــٌاش مــظ مــا علــٓ الــدزاه ًالنقــٌد لــتغر انتٌقــٌ
ًلعــد ادتصَٖــْ مــ القــسآن ًلقاعــدّ ن ــُ اذتــسز ًوت خــر ستمــد بــ
مطــل ع ـ اٜمــا البــاقس ق ـا " :ض ـالتى ه ـ قتــظ السد ـ ال ـدزه
ا ٞبــَ

ًهــٌ دنــ

فقــا  :أِ إنــُ ًاهلل ًٞتــٓ بالــدزه فآخــري

ًأنـــا دنـ ـ "ً ،الـ ـدزه ا ٜبـــَ

علَـــى ضـــٌزّ مـ ـ القـــسآنً ،قتكـ ـ

مناقػــــْ ال سًاٍــــْ ضــــنداٵ ًدٜلــ ـْ خؿٌؾــ ـاٵ ًأن اذتكــ ـ ٍ ٜنشؿــــس
بالـ ـ دزه  ،بـ ـ قتكـ ـ إضـــتظواز ادتـ ـٌاش لٟعـ ـ مـ ـ الـ ـدزه لعـــد
خؿٌؾـــَْ الـــ دزه بـــ ٍػـــم غـــر انت ؿـــش

هتـــا هـــٌ مطـــتعم
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كا٢نإ ًالجٌ

ًالك

ً ،السًاٍْ قعَ ْ ضنداٵ با٢زضا .

قاعدّ زدالَْ ددٍدّ
الــ رِ مل ٍـــسد فَـــى مـــد ً ٜذ أعــ مــ الكـــعَ  ،فــإذا زًٔ
عنــى الجقــْ فوــٌ أزقــٓ م ـ الكــعَ

ًإن مل ٍــس إؾت اذتط ـ أً انتٌث ـ

ًكأنــى بــسش بــؽت اذتطــ ًبــؽت الكــعَ  ،فــ ٝبــأع بــأن نطــتشدخ
عنٌا نــاٵ ًؾــ ْ نتجــ هــرا ًنٱلــ علَــى عنــٌان (انتعتمــد) ًهــٌ الــرِ
زًٔ عنــى ال جقــات هتــ مل ٍــركس ؿتــد أ ً ذ ً ،كــرا ٍػــم م ـ كــان
مــ مػــاٍخ ا٢دــاشًّ ،إن مل ٍكــ مــركٌزاٵ وت كتــ
ذكس وت الٱس ًهٌ كا

السدــا ًإفتــا

لعد إضقاةى م ا٢عتباز.

ًسسمــْ انت ـظ مٱلقــْ بلشــاظ أًان ال ع ـ ًإ ضــتدامتى فــ ٝفــس فَــى
بــؽت ا٢بتــدإ ًا٢ضــتدامْ ،فلــٌ كانــ
ظتــٌش إ بقاٚهــا ب ـ ظت ـ

ٍــدي علــٓ ارتــ فاســدخ فــٝ

زفعوــا فــٌزاٵً ،قــد ٍطــتلص اٞمــس التٌقــأ أً

التــَم  ،أً ٍ ٜطــتلص كمــا لــٌ كــان اذتـدخ النــٌ أً الـسٍض فلــى سَنٗــر
أن ٍطــتمس علــٓ ال قــسإّ م ـ غــر أن قتــظ ال كتابــْ ًٜ ،تنشؿــس باٍ٠ــْ
القسآنَــْ بــ تػــم الكلمــْ ًاذتسفــالقسآنُ ًإن كــان ٍ ٜقــسأ كــاٜل
وت ق ـال ٌا ًآمنــٌاً ،لــٌ مطــى غ لــْ ث ـ ال ت ـ

أنــى ستــدخ فــ ٝظتــٌش لــى

انتظ سَنٗر.
ًسسمـــْ انتـ ـظ تػـــم ًدـــٌي الكتابـــْ انتختل ـــْ ،فـ ـارت بلشـــاظ
انتكتٌ

علَى ًنٌ الكتابْ ٍنقط إؾت :

ا : ًٞارتــ الظــاهس الــ رِ ٍــرش كنتــٌٕ علــٓ ضــٱض القسةــاع
اً ادتلد.
الجـــانُ  :ارتـــ العـــادِ الـــ رِ ٍ ٜـــرش علـــٓ ضـــٱض القسةـــاع
ًادتطـ ـ انت كتـــٌ

علَـــىً ،هـــٌ انتتعـــاز

وت الـ ـصم اذتاقـــسً ،منـــى

انتٱبٌ بأنٌاعى ًا٢ضتنطا .
الجالــح  :ارتــ احمل ــٌز كمــا لــٌ كانــ

ال كتابــْ س ــساٵ للشــسً
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ًالكلمات علٓ ارتػ
ً ٜخــٝ

اً النشاع.

وت سسمــْ انتــظ وت القطــ اً ًٞالجــانًُ ،لكــ هــ

تنت ــُ اذتسمــْ بالنطــبْ للجالــح باعتبــاز أن اذت ــس ظتعــ اذتــس

غــر

قابـ ـ للمـــظ لقَـــا ارتـ ـ فَـــى وت الـ ـ ٌإ فـــٍ ٝؿـــد علَـــى انتطـــمٓ
عسفـ ـاٵً ،اٞقـــٌٔ امشٌلـــى بأدلـــْ اذتسمـــْٞ ،ن اٞسكـــا الػـــسعَْ ٜ
تنــص علــٓ الدقــْ العقلَــْ ًالتشقَ ـ الندضــُ ًال لط ـ ُ احمل ـ

بـ

تبتنــٓ علــٓ الدقــْ العسفَــْ ،فبا٢قــافْ إؾت ؾــد ال كتابــْ علــٓ ك ـ مــا
هــٌ ست ــٌز فــأن أةــسا

الل ـ ًاذت ـس

القسآن ـ ُ تػــملوا أدلــْ سسمــْ

انتظ ،با٢قافْ إؾت عمٌمات إكسا القسآن.
ًتػــم اذتسمــْ اذتــسً

ًارتٱــٌ انتوذــٌزّ ًانترتًكــْ لؿــد

اضــ القسآنَــْ علَوــاً ،تػــم ا٢ضتنطــا ًضتــٌي مــ الكتابــًْ ،إذا
مت ٩مـــظ الكلمـــْ القسآنَـــْ علـــٓ غاغـــْ التل صٍـــٌن أً الكٌمبَـــٌتس فـــٝ
ٍؿــد علَــى انت ـظ للتبــاٍ انتٌقــٌعًُٞ ،ن الػاغــْ ال ـْ تتبــد بوــا
ال كلمـــات ًٍ ٜؿـــد علَوـــا ال كتابـــْ قبـــ أن تؿـــ النٌبـــْ إؾت أن
ال ػاغــْ ٍكطــٌها غٱــإ زقَــ ختــسز الكتابــْ مــ حتتــىً ،اذتسمــْ ٜ
تػم انترتد م ك ٝاهللً ،لكنى اٜسٌ .

فائم

مـــ إعذـــاش القـــسآن تعـــدد انتعـــانُ ًانتكـــامؽت القدضـــَْ لٍ١ـــْ
القسآنَـــْ ًاذتكـ ـ القسآنـ ـ ُ ،فكمـــا عتـــس مـــظ كلمـــات القـــسآن فـ ـإن
مع ـانُ اٍ٠ــات القسآنَــْ تتعــدٔ انتت ــاه وت ؾــَ ارتٱــا ً ،ت ـرت وت
الن ـــٌع أثـــساٵ مسكبـــاٵ ًتـــدعٌ باذتـــا إؾت تـــدبسها مـــ ا٢سطـــاع
الــراتُ بــأن ارتٱــا

القسآنــُ ٍتكــم معــا نُ قدضــَْ ًتػــسٍ َْ ٞنــى

م عند اهلل عص ًد .
ً ــ

إشالــْ النذاضــْ عــ ًز انتؿــش

الػــسٍ

ًعــ دلــدي

ًغٝفـــى هتـــا قتكـ ـ إ عتبـــازي مـ ـ قـــسًزٍات الـ ـدٍ ًإكـــسا القـــسآن
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ًعـــد هتكـــىً ،مـ ـ ًدـــٌي ا٢كـــسا تعاهـــد انتؿـــش

أِ النطـــخْ

الٌاســدّ م ـ القــسآنً ،انتن ـ م ـ تنذَطــى أً هتكــى إذ أن الت ـ

أع ـ

م التنذَظ.
ًه ـ تنشؿــس اذتسمــْ بؿــٌزّ الت ـ

ٞؾ ـالْ ال ـرإّ ع ـ الصاٖــد

بعــد فقــد الـدلَ  ،أ تكــٌن مٱلقــْ ،أِ لــٌ سؿـ تنذــَظ ًلــَظ فَــى
هتــ ـ

فعلــــٓ ا ًٞلــــَ ظ مــــسا ً ،علــــٓ الجــ ـا نُ هــــٌ ســــسا ٞن

ال تنذــَظ منوــُ عنــى بالــرات ًلــَظ بــالعنٌان الجــانٌِ ًا٢عتبــازِ
الصاٖــد ،ادتــٌا  :هــٌ الجــانُ فــال تنذَظ ســسا ضــٌإ بعنــٌان التــ
ًالتعــدِ أً عدمــى خؿٌؾ ـاٵ م ـ ؾــعٌبْ إن كــا ال ـٝش ع ـ انتلــصً
إذ أن التــ

مــ الكلــُ انتػــك

الــ رِ ٍقــ علــٓ مطــمَات ؿتعنــٓ

ًاســد ًبَنوــا تبــاٍ وت الكجــسّ ًالقلــًْ ،الػــدّ ًالكــع ً ،بعــ
اٞفــساد أًؾت بــالكلُ مــ الــبع
بعــ

ا٠خــس أً أ غــدً ،قــد ٍكــٌن عنــد

بـــرات انت عنـــٓ ًعنـــد غرهــ بغـــري ،كمـــا وت مٌقـــٌ التــ

فقــد ٍكــٌن فعــ فَــى هتــ
فتنذــَظ انت ؿــش

عنــد قــٌ ًعنــد غرهــ ٍ ٜعــد هتكــاٵ،

ستــس تكلَ ــاٵ مــ غــر مدخلَــْ لعنــاًٍ التــ ،

بــ إنوــا ترتغــض قوــساٵ ًإنٱباقــاٵ عــ التنذــَظ ًإن مل تكــ مقؿــٌدّ
بالرات.
ًٍقابلـــى الكلـــُ انت تـــٌاة٘ ًهـــٌ عنـــٌان دـــام ٞعَـ ـان متعـــددّ
ؿتعنـــٓ ًاســـد مػـــرت بَنوـــا ،أِ أ نـــى ٍنٱبـــ علـــٓ مؿـــادٍقى علـــٓ
الطـــٌإ كال كتـــا

ٍنٱبـ ـ علـــٓ أفـــساد الكتـــا

انتتعـــددًّ ،ا٢نطـ ـان

ٍنٱبــ علــٓ اٞغــخافً ،اذتَــٌان ٍنٱبــ علــٓ دــنظ اذتٌَانــات،
فــ ٝتنشؿــس اذتسمــْ بعنــٌان

فالتــ

مــ ا ًٞمــ الكلــُ انتػــك

ال تــ

ًقؿـــدي مـ ـ ال اعــ  ،بـ ـ ٍػـــم التــ

عسفـ ـاٵ أً أثـــساٵ ،أً

ٍــد علــٓ نــٌ د ــإ ًإعــساضًٍ ،ك ــُ حتق ـ الت ـ
لَرتت

اذتك التكلَ ُ بسفعى ًمنعى.

عنــد ال ـبع
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ث ـ أنــى شت ـال

لٟمــس بــتٱور القــسآن ًإدٝل ـىً ،لــَظ م ـ منصلــْ

بــسش بَنومــا علــٓ القــٌ بــأن اٞمــس بالػــُٕ ٍعــي النوــُ ع ـ قــدي،
ً ٜظتـــٌش ســـس انتؿـــش

ًأًزا القـــسآن البالَـــْ مـ ـ غـــر سادـــْ
ًالقطـــًٌّ ،النـــاز ؾـ ـ ْ

ًقـــسًزّ لعـــد خلـــٌ اذتـ ـس مـ ـ التـ ـ

ًعنـــٌا ن عقٌبـــْ ،بـــ ٍلـــص س ـــ الـــٌز البـــال ُ منـــى اً دفنـــى وت
اٞزض أً القــاٚي وت انتــإ ادتــازِ اً إعــادّ تؿــنَعىً ،اًٞؾت سَنٗــر
إعادّ ةب القسآن بى.
ًسسمــْ التنذــَظ مٱلقــْ ضــٌإ كــان انت ؿــش

ملكــاٵ خاؾــاٵ اً

ملكـ ـاٵ للغـــر ٞنوـــا سسمـــْ ذاتَـــْ  ٜتتعلـــ ؿتلكَـــْ ًإعتبـــاز إقـــاوت،
ًهتــ

انتؿــش

الػخؿــُ ًالنطــخْ ارتاؾــْ هــٌ تعــد علــٓ الغــر

نتا فَى م ا٢ضإّ لعمٌ انتطلمؽت ًإٍرإ ل .
ًقتك عدي م اذتقٌ انتسكبْ م ًدٌي :
ا : ًٞس اهلل.
الجانُ  :س القسآن.
الجالح  :س انتال .
الساب

 :س انتطلمؽت.

نعـــ وت ملـــ
ًا٢تــٝ

الغـــر ٍطـــتلص الكـــما ن لعمٌمـــات قاعـــدّ الَـــد

ؿتــا فَــى قــمان اٞزؽ ًال ـنقـ فَــى ًاًٞؾــا

إعتبــاز وت مالَتــىًٍ ،كــم الــنقـ اذتاؾــ بــتٱور انتؿــش
اٞدــسّ ًانتًٛنــْ ال ـ يت تؿــس
كانـــ

ال ـيت لــا
ًكــرا

وت تٱوــري ًتٱوــر الكتابــْ القسآنَــْ لــٌ

مكتٌبـــْ علـــٓ الـــٌز أً ال ـــسؽ اً ادتـــداز ،با٢قـــافْ إؾت

التذــــسٕ ا ٢قــــاوت وت خؿــــٌف ملــــ

الغــــر ،فاذتسمــــْ وت انتلــــ

ارتاف أٍكاٵ بال تٌٔ ًلَظ با٢ستَا الٌدٌبُ.
ً ٜفـــس وت سسمـــْ ال تنذـــَظ ضـــٌإ كانـ ـ
انتؿــش

أً دلــدي أً غٝفــى لرتغــض الػــس

سسمـــْ تنذـــَظ ًز
ًأضــبا

اذتسمــْ علــٓ
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ادتلــــــد ًالغــــــٝ

با٢قــــــافْ إؾت القــــــسآن ًإكتطــــــابوا ا٢ســــــرتا

٢ستٌاٖوـــا علـــٓ كتـــا

اهلل ًكٝمـــى ًعـ ـد٩ي عسفـ ـاٵ قسآنـ ـاٵ ،فـ ـالعس

ٍ ــس بــؽت انتٌق ـ الـرِ كت ـ

علَــى اذت ـس

ٜ

القسآنـ ُ ًبــؽت مــا دــاًزي

منوــا ًمٱل ـ ال ٌزقــْ فَمــا ٍتعل ـ مسمــْ الت ـ ً ،إن كــان للشك ـ فَــى
ت ؿــــَ فوــــٌ وت الكَ َــــْ ًا٢عتبــــازً ،لــــَظ وت أؾــــ اذتسمــــْ،
ًًدٌ

ا٢شالْ ب هما ثابتان ل٣ثنؽت معاٵ.

ًقَــ  :ا٢ضــتد ٜعلــٓ ًدــٌ
مـــظ احملـ ـدخ ال كتـــا

مـ ـ غساٖـ ـ

اشالــْ ال نذاضــْ ب شــٌٔ سسمــْ
الكـــً ٝلكـ ـ ا٢ضـــتد ٜبوـــا

ًدَـــى ًٞلٌٍـــْ ًم وـــٌ انتٌافقـــْ ًعمٌمـــات اٞدلـــْ ًإن مل تؿـــ
النٌبْ الَى ،لرا تطامل بلصً تنصٍى الكتا

ًمن هتكى.

ًسسمـــْ التنذـــَظ باًٞلٌٍـــْ القٱعَـــْ ف ـــُ القـــسآن بَـــان لكـــ
غ ـ ُٕ هتــا ٍعــي اضــتنبا سك ـ سسمــْ التنذــَظ م ـ النوــُ ع ـ مطــى
لغـــر انتٱوـــسٍ  ،فاٍ٠ـــْ ضـــٌز دـــام ً ،الظـــاهس أن اٍ٠ـــْ ًت طـــرها
دلَــ علـــٓ سسمـــْ تنذـــَظ الكتـــا

با٢قـــافْ إؾت أنـــى مــ انتتطــامل

عنـــد انتطـــلمؽتً ،تػـــود لـــى ضـــرتو ًأسكـــامو ً ،الـ ـدلَ العقلـــُ
ٍ َد تنصٍى ًإكسا القسآن.
ًعت ـس ًق ـ انتؿــش
ًظتـــ

علــٓ اٞعَ ـان ال نذطــْ ٞنــى هت ـ

زفعوـــا عنـــى ًإن كانـــ

مٌقــٌعاٵ للــوت

ذتسمتــى

ٍابطـــْ مبخـــسّ ،نعـــ لـــٌ مل ٍكـــ

بــ كــان للش ــ مــجٝٵ كمــا لــٌ ًقــ انتؿــش

وت

ؾــندً مــ دلــد انتَتــْ ،فــاٞقٌٔ عــد اذت سمــْ مــ عــد ضــسٍان
صتاضــْ بسةٌبــْ ًضتٌهــا ٞن اذت ك ـ تــاب للمٌقــٌ ًٞن القؿــد هنــا
اذت

ًال تعاهد وت ًعإ متعاز .
ً ٜظتـــٌش إعٱـــإ الكـــافس انتؿـــش ً ،دعلـــى وت ٍـــدي ً ٜظتـــٌش

ـتكَنــى مــ انتؿــش ً ،إن قلنــا بأنــى لــَظ مــ ا٢عانــْ علــٓ اذتــسا
ًهــ قتكــ اضتشكـــاز سسمـــْ دخـــٌ الك ـــاز للبَــ

اذتــسا  ،قــا
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تعـــاؾت ط إمنَرررا املُشْررشِكٌٌَُ َاَجَرريٌ فَررالَ َّقْشَبُرررٌا املَسْرراَجِذَ احلَرر شَاوَ بَعْررذَ عَرررايِيِىْ ىَررزَا ص(،)1
ادتٌا

 :إنى قَاع م ال از .

ًقـ ـا أســـد اٞعـــ( : ٝأنوـ ـ ٍعَػـــٌن وت بـــٝد انتطـــلمؽت علـــٓ
ســـسٍتو ًٍعامـــ معوـــ بأسكـــامو ًقـــٌا نَنو ًٍ ٜعامـــ معوـــ
معاملـــْ انتطـــلمؽت بأسكـــامو  ،فـــاذا علمنـــا أن اســـداٵ مـــنو ٍػـــس
ارتمـــس وت دازي مل ظتـــص لنـــا زدعـــى دفعـــاٵ لـــى لعـــد كٌنـــى منكـــساٵ وت
مرهبــىً ،علَــى فــ ٝظتــٌش اخــر انتؿــش
ًتنذَطى ٞن تنذَظ انت ؿش

مــ ٍــد الكــافس دفعــاٵ نتطــى

لَظ ؿتنكس علٓ مرهبى).

ًلكنـــى قَـــاع مـ ـ ال ـــاز ًإخـــتٝ

اللشـــاظ إذ أن ا٢ذن لـ ـ

بالعمـــ ًفـــ أسكـــامو أفتـــا هـــٌ للـــنـ ًا٢كتـــا ًهـــٌ أٍكـــاٵ
منشؿــس بأه ـ الكتــا ً ،الكــافس ٍػــم غــر الكتــابُ ًال ـٌثي ال ـرِ
ٍــــدعٓ إؾت ا٢ضــــٍ ٜ ً ٝسقــــٓ منــــى بادت صٍــــًْ ،اذا تعلــــ ا٢ذن
بأ سكــامو فــ ٝمعنــٓ للتعــدِ إؾت غرهــاً ،لــَظ وت أسكــامو دــٌاش
مـــــظ ًتنذـــــَظ انت ؿـــــش  ،فوـــــٌ مــــ غـــــًٛن دٍــــ انتطـــــلمؽت
ًشتتؿـــاتو ً ،للمطـــلمؽت أن عت ظـــٌي ًٍتذنبـــٌا هتكـ ـى ًا٢ضـــإّ لـــى
ًفـــ القٌاعـــد الػـــسعًَْ ،علـــٓ الـــرمُ أن ٍلتـــص بأسكـــا الرمـــْ
ًعـــد ا٢ضـــإّ إؾت ا٢ضـــً ٝعـــد ال تذـــاهس ؿتـــا هـــٌ غـــر دـــاٖص وت
ا٢ضــ ٝهتــا هــٌ ســ ٝعنــدي ًعلــٓ الك ــاز إدتنــا

هتــ

القــسآن

ٞنــى نــاش مــ عنــد اهلل ،قــا تعــاؾت طإَُِّ هَوورَ ىْقُووسْآَُ َهْوودٌِ

ىِيَّرِوووٍ هِو وٍَ أَقْو وىًَُص ( ، )2فـــاذا تعـــؽت وت مٌقـــٌ أنـــى عنـــٌان لتـ ـ
القـــسآن فَذـــ
انتؿــش

أن ٍلتـــص بــــى الـــ رمُ مـــ بـــا

لــٌ ًدــ

( )1ضٌزّ التٌبْ .28
( )2ضٌزّ ا٢ضسإ . 109

أًؾتً ،قَـــ " :أن

أخــري مــ ٍــد الكــافس بوــرا انتنــا لٌدــ

أن
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الطــماًٍْ كــال تٌزاّ ًغرهــا ٢غــتمالا

ٍٛخــر منــى غــري مــ الكتــ

علــٓ أمســإ اهلل ًأمســإ اٞنبَــإ بــ ًعلــٓ أسكامــى ضــبشانى لعــد
عندي نتطوا ًهٌ سسا " .

كٌنوا م تعلْ بأضسها فلٌ بقَ

ًلكنــى م ـ القَــاع م ـ ال ــاز إذ أن سسمــْ مــظ الكــافس للقــسآن
دـــإت خاؾـــْ بـــى ٞنـــى كـــ ٝاهلل ارتـ ـالُ مـ ـ التشسٍـ ـ ً ،للتنصٍـــى
ًاٍ٠ـــات ًالنؿـــٌف ارتاؾـــْ ً ٜـتـــظ انتطتشاقـــْ القـــسآن ا ٜمـ ـ
الٌقٌٕ ًالغط .
ًمـ ـ انتـ ـ ظ مـــا هـــٌ ًادـ ـ
الٌادـ ـ

ًمنـــى مـــا هـــٌ منـــدً  ،أمـــا انتـ ـظ

كمـــا وت انتـــظ مقدمـــْ لٌادـ ـ

ذٍوــا لــٌ كــان انتؿــش

وت مكــان مٌد ـ

لٌدـــٌ

انتقدمـــْ لٌدـــٌ

لتكــى فَذ ـ

مطــى لسفعــى

ًتنصٍوى.
نعـ ـ لـــٌ كـــان ال ٌقـــٌٕ ٍطـــتغس مـــدّ ٍكـــٌن فَوـــا تـــأخر إبقـــإ
القـــسآن وت ذات انتكـــان هتكـــاٵ سَنٗـــر ـتطـــى مـــ دًن ًقـــًٌٕ ،لـــٌ
انت طتشاقـــْ قـــد تٌقـــأت للؿـــ ّٝفَك َوـــا الغطــ لـــاً ،لـــٌ

كانــ

أزادت تكــساز انتــ ظ فَذــ

علَوــا تكــساز الٌقــًٌٕ ،اٞســٌ تــس

انتظ لا مٱلقاٵ.
ًانتػــــوٌز بــــأن انتطتشاقــــْ إذا اتـــ

بٌظاٖ وــــا فتكــــٌن مكـــ

الٱــاهسّ فَتعلــ بأداٖوــا الؿــً ّٝإتَــان العبــاداتً ،تعــي أن الــد
ارتازز منوا بعد الغط ًالٌقٌٕ ٍ ٜعتر سدثاٵ.
ًمــ ـ أن انتــ ـ ظ أمــــس مطــــتش

ًلــــَظ مــ ـ عباداتوــــا الٌَمَــــْ

انت سًقــْ فا ٢كتــا علــٓ دــٌاش مــظ انتطتشاقــْ إذا أت ـ

بٌظاٖ وــا

ًتـــد علَـــى إةٝقـــات الٱوـــازّ ًأسكـــا اًٞلٌٍـــًْ ،قاعـــدّ ن ـــُ
اذتسزً ،أؾالْ ال رإّ ًقاعدّ ن ُ اذتسز.
ًغـــسً انتـــظ تعـــٌد إؾت أسكـــا تنصٍـــى القـــسآن ًإدٝلـــى ٞنـــى
الكتــــا

الطــــماًِ وت اٞزض  ٜإؾت أمــــٌز تسدــــ إؾت القــــاز ٙأً
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الطـــام  ،فالتػـــسٍ ا٢ضـــٝمُ مبتنـــٓ علـــٓ إكـــسا انتقدضـــات ًهـــٌ
معنــٓ ظــاهسِ لٝلتــصا السًســُ ًالن طــُ بأسكاموــا ،فمــا ٍ ٜكــٌن
موابـــاٵ وت الظـــاهس  ٜتنذـــر
تن

الن ـــٌع للعمـــ بـــى ًفـــ أًامـــسي أً

نٌاهَى.
ًمـــ التكامـــ وت الػـــسٍعْ ا٢ضـــٝمَْ التخ َـــ

ًضـــقٌ

عـــ اذتـــاٖ

الؿـــ ّٝعنوـــاً ،هـــٌ أمـــس ٍـــد بالدٜلـ ـْ اٜلتصامَـــْ علـــٓ

تنصٍــى ال ؿــ ّٝاٍكـاٵ ًكـ مــا غلـ

اهلل علَــى فـاهلل أًؾت بالعــرزٍ ،نــص

علَوــا ال ـ د ًتطــتعد للٌلــد خلقــْ فَخ ـ

عنوــا وت العبــادًّ ،لكنــى وت

أسكــا ال قــسإّ ظتمــ بــؽت اٞمــسٍ ً ٜقتنــ عنوــا ا٢تَــان بــالقسإّ
علــٓ ضتــٌ ستــدًد قتن ـ عنوــا انت ـظ إعتبــازي دلــَٝٵ علــٓ عــد إدتمــا
الكـــدٍ ٞ،ن الؿـــ ّٝةوـــازّ ًتٱوـــرً ،اذتـــَ
ادتـــٌا

ســـدخ ًخبـــح

 :نعـ ـ  ،لتكـــٌن القاعـــدّ العامـــْ عنـــد انت طـــلمؽت هـــُ تنصٍـــى

القــسآن ًإكسامــى م ـ غــر أن ٍتعــازض هــرا ال تنصٍــى م ـ دًا ذكــس اهلل
تعاؾت

.

فقٌلـــى تعـــاؾت ط الَ ًََّسُّر روُ اال املُنَيَّر رشًٌَُص (ً ،)1زد وت القـــسآنً ،اٍ٠ـــْ

ًإن كانــ ـ

كتلــــْ خرٍــــْ ا ٜأنوــــا أًكــــد وت البعــــح ًالتشسٍــ ـ ،

ًالنوــُ أعــ مــ أن ٍتعلــ بعنــٌان ال تــ
ً  ٜمٝشمــْ بَنــى ًبــؽت الكت ـ

بــ هــٌ سكــ تكلَ ــُ،

اٞخــسٔ م ـ التــٌزاّ ًا٢صتَ ـ وت بــا

أسكا انتظ.
فانت طـــلمٌن مـــأمٌزًن م ـــ ًتعاهـــد القـــسآن بارتؿـــٌف مـــ
ا٢قــــساز بالكتــ ـ

الطــــماًٍْ اٞخــــسٔ ًتلــ ـ

الكتــ ـ

هتــــا أقــــسه

ا٢ضــ ٝعلَــىً ،مــ غــساٖ الرمــْ اٜلتــصا بأسكــا القــسآن الــرِ
نــص هــدٔ ًزلتــْ للنــاع كتَعــاٵً ،لكــ انتطــلمؽت ًســده الــرٍ
( )1ضٌزّ الٌاقعْ . 79
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إنت عٌا منى ًتعاهدًي.
ًلــٌ تــنذظ انتؿــش

فا٢كتــا علــٓ ًدــٌ

ا٢شالــًْ ،لكــ

فَى ؾٌز :
ؿتال

اًٞؾت  :إختؿاف الٌدٌ

انتؿش .

الجانَْ  :إختؿاؾى ؿت قا بالتنذَظ.
الجالجْ  :عد إختؿاؾى ؿت صتطى.
ً ٜمــان مــ إدتمـــا هـــري الٌدـــٌي بلشـــاظ انتناضـــبْ ًالقـــساٖ ،
ًقــد ٍكــٌن ًدــٌ

فلــى أن

ا٢شالــ ْ عَنَــاٵً ،لــٌ قــا بــى غــر انتالــ

ٍسد علَى ؿتًٛنْ ا٢شالْ.
ًسكـ ـ انتؿـــش

وت زفـــ النذاضـــْ كشكـــ انتطـــذدً ،ضـــَأتُ

بَانــى با٢ضــتد ٜإن غــإ اهلل ً ،إكتــا علمــإ ا٢ضــ ٝعلــٓ عــد
ًاذتــــاٖ

دــــٌاش مــــظ الكافسللمؿــــش ً ،إختل ــــٌا وت ادتنــــ

ًاحملــدخ ًانتػــوٌز قــا مسمــْ مطــو لــى ،فقــا بــى انتالكَــْ ًا٢مامَــْ
ًمن ـ أبــٌ سنَ ــْ ًالػــافعُ قــسإّ ادتن ـ

للقــسآن ً ،قــا ألتــد ب ـ

سنب ـ ًالظاهسٍــْ جبــٌاش مــظ القــسآن م ـ ادتن ـ

ًاذتــاٖ

ســدثاٵ أؾــغس ًذكــس أن منـ احملــدخ مـ مــظ انتؿــش

ًاحملــدخ

قــا بــى علــُ،

ًاب ـ مطــعٌدً ،ضــعد ب ـ أبــُ ًقــاف( ًٜ ،)1بــد م ـ الت كَ ـ

بــؽت

انتظ ًالقسإًّ ،القسإّ علٓ ًدوؽت :
ا : ًٞالقسإّ وت انتؿش
الجانُ  :القسإّ ع ظوس قل
ًادتنابـــْ ًاذتـــَ
ع ـ ظوــس قل ـ

.
.

ًاذتـــدخ لَطـ ـ

خؿٌؾ ـاٵ الطــٌز الــيت عت ظوــا انتطــل ًانتطــلمًْ ،وت

القــسإّ نــٌ تٱوــ ر للــرات ًتوــرٍ
( )1ت طر اللبا

بسشخـ ـاٵ دًن قـــسإّ القـــسآن

ٜب عاد .110/15

للــن ظً ،تعظــَ لػــعاٖس اهلل،
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ًسسش م انتعاؾًُ ،وت مظ الؿبَان للمؿش

ًدوان :

ا : ًٞانتنـــ لػــــس البلــــٌ وت انتــــظ ًمعسفــــْ أسكــــا تٱوــــر
انتؿش .
الجانُ  :ادتٌاش .
الؿـــيب علـــٓ لـــصً إكـــسا

ًالؿـــشَض هـــٌ الجـــانُ  ،مــ تأدٍــ

القــسآن ًتٱوــري لتنمــٌ معــى ملكــْ تعظــَ غـ أن ًقدضــَْ القــسآنً ،هــرا
آٍاتى.

انت ظ لتعل الؿيب للقسآن ًس

قراء سىر انؼزائى
ًهتــا عتــس علــٓ ادتنــ

ًاذتــ اٖ

ًهــُ ضــٌزّ ســ الطــذدّ ًفؿــل

قــسإّ ضــٌز العــصاٖ اٞزبعــْ
ًالــنذ ًالعلــ ً ،هــ تتعلــ

اذتسمــْ بالطــٌزّ كلــوا أ باٍ٠ــْ ال ـيت فَوــا الطــذدّ فق ـ  ،م ـ ا٢قــساز
بـ ـالكرٔ الكل َـــْ ًهـــُ تعلـ ـ اذتسمـــْ بتنصٍـــى القـــسآن ًتعظَمـــى عنـــد
انت طــلمؽت ،فمــ كٌنــى مطــلماٵ فــإن النذاضــْ دإتــى بالعــازض ًعتــس
مطــى فكَ ـ

بال كــافس ،فقــد ًق ـ خــٝ

ال بشـــح ٍ ٜـــركسًن تلـ ـ

ًإن كــان أكجــس ال قوــإ أثنــإ

اٍ٠ـــات الــيت فَوـــا الطـــذدّ خػـــَْ إتَـ ـان

الطــذٌد م ـ قب ـ ال قــازً ٙضتــٌيً ،لك ـ البشــح ٍقتكــَى إذ أن عــد
ا٢تَـــا ن بوـــا ًعـــد تكـــساز ذكسهـــا وت زتـــالظ الـــدزع ســـا دًن
س ظوــا ًتعاهــدها ًمعسفتوــا م ـ قب ـ كــجر م ـ ةــٝ

العل ـ ًكَ ـ

بغرهــ مــ أن الطــذٌد لــا فَــى أدــس ًثــٌا

ًظتــصِ انتطــمٓ منــى

با٢قـــافْ إؾت سسمـــْ قسإتوـــا بالنطـــبْ للذنـــ

 ،فقـــد ٜ

ٍلت ـــ

للطــــذدّ ا ٜعنــــد القــــسإّ وت انتؿــــش

ًاذتـــاٖ

ً ،زٍٚــــْ العٝمــــْ

ارتاؾــْ بوــا ،أً عنــد معسفــْ الطــٌزّ بال نطــبْ للخاؾــْ ًٍؿــع

ذل ـ

علٓ انتطتم منو .
ًاذتسمْ علٓ متطْ ًدٌي :
ا : ًٞحتــسٍ قـــسإّ ادتنــ

ًاذتــاٖ

ـتـــا الطـــٌزّ الــيت فَوـــا
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آٍْ ال طذدّ ٞنى ٍطتلص ضذدّ التً ًّٝللنـ.
الجانُ  :حتسٍ خؿٌف آٍْ الطذدّ.
البطــملْ للقــٌ

الجالــح  :حتــسٍ ك ـ آٍــْ م ـ الطــٌزّ ؿتــا وت ذل ـ
بأنوا دصٕ م الطٌزّ.

السابــ  :حتــسٍ كــ آٍــْ مــ الطــٌزًّ ،إن مل تكــ آٍــْ الطــذدّ
لطسٍان اذتسمْ الَوا عدا البطملْ.
اٍ٠ـــْ أِ الل ـ ـ الـ ـرِ فَـــى الطـــذٌد،

ارتـــامظ  :قـــسإّ بعـ ـ
ًهرا الٌدى ًمل ٍق بى اسد.

ًبـــؽت آٍـــات ًضـــٌ٩ز ال عـــصاٖ عمـــٌ ًخؿـــٌف مـــ ًدـــى وت
خؿــــٌف ال قــــسإّ ،فمٌقــــٌ اٜلتقــــإ القسآنَــــْ  ،أمــــا مٌقــــٌ
ا٢فــرتا ف ـأن آٍــات ال عــصاٖ فَوــا ضــذٌد تــً ،ًّٝفَوــا نؿــٌف علــٓ
ادتنـــا

ادتنـــ

ًاذتـــ اٖ

لقسإتوـــا ًلعلـــى مرتغـــض عـــ ضـــذٌد

الت ًّٝكٌاد .
ادت نــ

أخـــ مــ غــر انت تٱوــس ،فَذــٌش مــجٝٵ لغــر انتتٌقـــأ أن

ٍـــدخ انتطـــذد اذتـــسا ًأن ٍٱـــٌ
ال رِ  ٜظتٌش للذن

الٱـــٌا

انتنـــدً  ،وت الٌقـــ

أن ظتتاشي.

ًوت سكمــْ انتنــ مــ قــسإّ ادتنــ

ًاذتــاٖ

لطــٌ٩ز العــصاٖ اً

آٍاتوا ًدٌي :
ا : ًٞخؿٌؾَْ وت هري الطٌ٩ز بالرات.
الجـــانُ  :مـــا فَوـــا مـــ ذكـــس للطــــذٌدً ،عـــ ابـــ عبــــاع وت
الطــذٌدوت {ف} لَطــ

مــ عــصاٖ الطــذٌدً ،قــد زأٍــ

اهلل ؾلٓ اهلل علَى ًضل ٍطذد فَوا(.)1
الجالح  :ما ٍتعل بوا م اذتك ًاٞمس بالطذٌد.
()1الدز انتنجٌز .391/8

زضــٌ
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السابـ ـ ً :زد ال نوـــُ عـ ـ قسإتوـــا وت ال سٍكـــْ خؿٌؾـ ـاٵ ًأنوـــا
بعسض ًاسد وت القسآنَْ م غرها م الطٌ٩ز.
الطـ ـٌ٩ز لٝلت ـــات

ارتـــامظ  :ا٢كـــسا ًالتنصٍـــى ا٢قـــاوت لـــبع
لٟسكا الػسعَْ الت ؿَلَْ.

الطــادع  :مٌاقــ الطــذٌد وت القــسآن ً ،وت خــر عبــد اهلل بــ
عمـــسًا إن الـــنيب ؾـــلٓ اهلل علَـــى ًآلـــى ًضـــل قـــسأ متـــظ عػـــسّ
ضذدّ منوا ثٝخ وت انت ؿ ًوت اذتر ضذدتان) (.)1

ًهـــــــُ ا : ًٞقٌلـــــــى تعـــــــاؾتطإَُِّ ىَّووووو ورَِ َِ عِنْووووو ودَ زَتِّووووو ولَ الَ

َعْووووورَنْثِسُوَُ عَوووووِْ عِثَالَذِوووووهِ وَُعَوووووثِّحُىَّهُ وَىَوووووهُ َعْوووووجُدُوَُص(ً )2عنـــــد
الػــافعُ أزبــ عػــسّ ضــذدًّ ،عنــد مالــ

إســدٔ عػــسّ ضــذدّ،

ًلـــَظ وت انت ؿـــ منوـــا غـــُٕ ًقـــا ألتـــد هـــُ متـــظ عػـــسّ
ضذدّ.
ًالظــاهس هــٌ إدتمــا الٌدــٌي أعــٝي خؿٌؾــاٵ ًأنــى  ٜتعــازض
بَنوا.
ًمــا انت ـساد بالطــذدّ ه ـ هــٌ اض ـ الطــٌزّ بكاملــوا أً فق ـ اٍ٠ــْ
بعــد خــسًز انتعنــٓ اللغــٌِ بانتخؿـــ ،إذ  ٜمعنــٓ ٢زادّ الطــذدّ
ًإةٝقوــا علــٓ القــسإّ ،فــركس القــسإّ وت ال نؿــٌف ٍــد علــٓ أن
انت ٱلـــٌ

هـــٌ قـــسإّ اٍ٠ـــْ ًلـــَظ الطـــذٌد عنـــدها اً الطـــٌزّ الــيت

فَوـــا الطـــذدًّ ،هـــري النؿـــٌف زتملـــْ مل حتـــدد النوـــُ هـ ـ هـــٌ
منشؿــس باٍ٠ــْ أ ٍػــم ال طــٌزّ بكاملــوا ٜضــَما ًأنــى عتتمــ مــ
الطــٌزّ ذكــس الك ـ ًإزادّ ال ـ بع
أقـــٌا بعـ ـ

ال قوـــإ أٍكـــاٵ ً ،لكنـــى خـــٝ

()1ت طر اب كجر .405/5
()2ضٌزّ اٞعسا

ًهــٌ معــسً
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وت اللغــْ ًٍلش ـ بــى
الظـــاهس فَشتـــاز إؾت
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قسٍنــْ ،لــرا فــإن الػــ

وت معاقــد ا٢كتاعــات ظتعلنــا نأخــر بالقــدز

تلــ

تعبدٍـــْ هتـــا

انتتـــَق ًإن كانــ
ٍعــي أنوــا لَطــ

ا٢كتاعـــات إدتوادٍـــْ ًلَطــ

مذــْ تامــْ ً ،انتــساد مــ الطــذدّ هــٌ اٍ٠ــْ الــيت

فَوا الطذٌد.
ًقــا إمـــا اذتــسمؽت ًٜ :تكـــسي ال قـــسإّ للمشـــدخً ،وت ا٢تقــان
ع ـ غــس انتوــر ً :أمــا ادتن ـ
نع ظتٌش لما النظس.

ًاذت ـ اٖ

فَشــس علَومــا القــسإّ،
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قسإّ ضٌز العصاٖ

162

اذتَاّ الٌَمَْ لٟنبَإ
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