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بِغُِْ اٌٍَّوِ اٌشَّحَّْــــــِٓ اٌشَّحِْــــــــــُ

ادلمديت
اسبُد هلل اير ٟتعايت ؾفات٘ٚ ،ثبتت يًخ٥٬قل ٚدداْٝتق٘ٚ ،زتقصل ايعكقٍٛ
زققٔ كزى نٓٗقق٘ ،ايققر ٟتفكققٌ ٚملعققٌ ايعققامل َعٗققساو زبُايقق٘ ٚمل٬يقق٘ ٚؾققفات٘
اسبطٓ.٢
ٚؾً  ٢زً ٢ضبُد زبدٚ ٙزضٛي٘ ٚزً ٢أٌٖ بٝت٘ ايطاٖسٚ ٜٔضًِ.
اسبُققد هلل ايققر ٟملعققٌ ايكققس ٕ ْققٛزاو ٜكقق ٤ٞ٭ٖققٌ ايطققُا ٤كزٚ
ٚ٭ٌٖ ا٭ز

،

ا٭ز

طسم ايطُا ٤بايطٝاد ١يف ٜات٘ ٚبدٜع ؾٓع٘.

فتُتٮ ايٓفٛع باٱميإ ٚتستك ٞيف زامل املًهٛل يٝه ٕٛازباَع املػرتى بق
اٱْطإ ٚاملًو ن  ّ٬فٝؿبح زٗداو َٝٚثاقاو ٜتتاذ

اٌٖ ايطُاٚ ٤ا٭ز

ف٘ٝ

املٛكٚ ٠احملب ١بك ٍ٬ايعبٛك ١ٜاحملك ١هلل تعاىل ،اييت تتتً ٢يف نٌ ٜقَ ١قٔ ٜقال
ايكس ٕ ،ايرٜ ٟتكُٔ زطاٚ ٤يطفاو غري َتٓا ِٙأزاك  ي٘ إ ٜه ٕٛملطساو ٜسبط ب
ايدْٝا ٚاٯخسٚٚ ٠اق َٔ ١ٝزرا

اي ربشخ ْٚاز ملِٗٓ ضٛا ٤بتٚ٬ت٘ ا ٚايعٌُ ب٘ اٚ

ايتققدبس يف ٜاتقق٘ َٚكققاَ ٘ٓٝايكدضققٚ ،١ٝأؾققدم َفققاٖ ِٝايتققدبس ٖقق ٛزًققِ ايتفطققري
ٚايتأ ٌٜٚاير ٟأزتد ٣دًَ ١بازن ١ملدٜد ٠يف َعامل اٱميإ مل تسم ايٗٝقا ايعًقّٛ
اٱْطاْ ١ٝبربن ١ايكس ٕ ٚأْٛاز ٙاي٬ضبدٚك ٖٛٚ ٠زًَٛ ٢زقد َقع ايعٛملقٚ ١تقداخٌ
اسبكازال ،يٝه ٕٛكز ٠ٛيًٓاع يكسا ٠٤غطس َقٔ زًق ّٛايكس ٕٖٚ.ق ٛغقٝ
فٝ

َقٔ

ٚنٓٛش مل ٜؿٌ ايٗٝقا ايعكقٌ اٱْطقاْ ،ٞضٝتؿقد ٣ٱضقتخساج غقطس َٓٗقا

ايعًُا ٤يف ا٭ملٝاٍ اي٬دك ١إ غا. ٤
ٖٚرا ٖ ٛازبص ٤ايطتٜٚ ،َ٘ٓ ٕٛتكُٔ تفطري اٯٜال ( َٔ )75-69ضٛزٍ ٠
زُسإٚ ،أغًب زًُا  ٤ايتفطري جيُعٗا يف َٛقع ٚادد يٝفطسٖا ببكع ؾفحال،
ٚقد أْعِ  زًٓٝا بتفطري نٌ  ١ٜزً ٢عبَ ٛطتكٌ نُا َٖٗٓ ٞتٝتٓاَ ،ع ايتأٌٜٚ
ٚاٱضتٓباط ٚاٱضتٓاج ٚايتحً َٔ ٌٝغري خسٚج زٔ َكُ ٕٛاٯ ١ٜايهسمي ١يتػع
أْٛاز ايبٗتٚ ١ايهساَٚ ،١نٌ  ١ٜكز ٠ٛيٮضتكساز يف دكس ٠املًو ازبباز ٚيٝهٕٛ

ٖرا ايتفطري زٚقْ ١اقس ٠يعً ّٛايتٓصًََِ [ ٌٜا تٌَْفِْمِِ إِالَّ بِاٌٍَّوِ ػٍََْْوِ تٌََوٍَّْتُ ًَإٌَِْْوِ ؤُِْٔبُ ].
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[] 4

َ ٌَـ ٌْ ُّنِـ مٌٍ َٔ ُى ُْ ًََِـا
ٓ َؤىْـ ًِ ا ٌْ ِىبَـا ِ
ْ
ت َطا ِئفَـٌ ِِـ
لىنه تؼاىل [ ًَ َّد ْ
ُّنٍِمٌَْ إِالَّ ؤَْٔفُغَيُُْ ًََِا َّشْؼُشًَُْ] اٯ69 ١ٜ
اإلػراب وانهغت
ٚكل :فعٌ َا

ٚ ،ايتا ٤يًتأْٝث.

طا٥ف :١فازٌ َٔ ،أٌٖ :ملاز ٚصبسٚز َتعًكإ مبحرٚف ؾف ١يطا٥ف.١
ايهتا َ :كاف اي.٘ٝ
يٜ ٛكًْٛهِ :يَ :ٛؿقدزٜ ،١ٜكقًْٛهِ :فعقٌ َكقازر َسفقٛر بثبقٛل
ايٓ.ٕٛ
ايٛا :ٚفازٌ ،ايهقافَ :فعق ٍٛبق٘ٚ ،يقَٚ ٛقا بعقدٖا يف تأٜٚقٌ َؿقدز
َ ٓؿٚ ، ٛايتكدٜس ٚكل اق٬يهِ.
َٚا ٜكً ٕٛا ٫اْفطِٗ :ايٛا :ٚدايَ ،١ٝاْ :افٜ ،١ٝكً :ٕٛفعٌ ٚفازٌ،
ا :٫أكا ٠دؿس ،اْفطَِٗ :فعق ٍٛبق٘ٚ ،ازبًُق ١يف ضبقٌ ْؿقب دقاٍَٚ ،قا
ٜػعسَ(ٚ :ٕٚا) دسف ْف ،ٞكخًت زً ٢مجً ١فعً ١ٝف ٬تعٌُ غ٦ٝاو ،اَقا
ي ٛكخًت زً ٢مجً ١امس ١ٝفاْٗا تعٌُ زٌُ يٝظ بػسٚط طبؿٛؾ ١زٓد
اسبتاشٚ ٜٔايٓتد ، ٜٔنُا يف قٛي٘ تعاىل [َِا ىَزَا بَشَشًا].

يف سياق اآلياث

بعد ٜال اٱدتتاج يف ابساٖٚ ،  ِٝطباطب ١أٖقٌ ايهتقا

بؿق١ ٝ

ا٫غساى ٚازبُع َ ،ع ايتفؿ ٌٝباٱغاز ٠اىل ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣زًق ٢عبقٛ
اشبؿٛف َٚا ف َٔ ٘ٝاٱمجاٍ يف تفطري يفغ أ ٌٖ ايهتا

ٚإ املساك بِٗ

أتبار َٛضٚ ٢زٝط ٢ايعاًَ ٕٛبايتٛزاٚ ٠اٱظب ،ٌٝملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜخطابقاو
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ٚ ،ذبرٜساو هلِ َٔ ثاز ملداٍ أٌٖ ايهتا

َٚا ٖ ٛأزِ َٓق٘ اقا

ٜتعًل بازاك ٠ايك٬يٚ ،١يتعٛك اٯٜتقإ ايتايٝتقإ اىل طباطبق ١أٖقٌ ايهتقا
بؿ ١ ٝايرّ ٚايتٛبٝخ.

اػجاز اآليت

َٔ ٚمل ٙٛاٱزتاش يف اٯ:١ٜ
ا٭ :ٍٚاْٗا تبدأ ٚربتتِ بايبػازٚ ٠بعث ايطه ١ٓٝيف ْفٛع املطًُ

َع

اْٗا تتكُٔ َعٓ ٢اٱٜراٚ ٤بٝإ قؿد اٯخس ٜٔايتعد ٟزً.ِٗٝ
 َٔٚاٱزتاش يف ْعِ اٯٜال إ تأتٖ ٞقر ٙاٯٜقَٚ ١قا فٗٝقا َقٔ ايتٓبٝق٘
ٚايتحرٜس بعد اٱدتتاج زً ٢أٌٖ ايهتا

 ْٚف ٞاكزا ِٗ٥اْتطا

إبساِٖٝ

اىل ايٛٗٝك ١ٜا ٚايٓؿساَْٚ ، ١ٝا تكدّ يف ايتفطري َٔ بٝإ اي اٜال َٔ ٖقرا
يف زكٝدتِٗ ٚاْتُا ،ِٗ٥فبٓٝت ٖر ٙاٯ١ٜ

اٱكزاٚ ٤ايٓطب ١مبا ٜكس املطًُ

ملاْباو َٔ ٖرا اٱقساز اَ ٚكدَات٘ٚ ،يف ٖرا ايٓعِ َٓع يًبظ ٚايػو ٚغًب١
ايك ٍٛبعدّ ٚملٛك َثٌ ٖر ٙايسغب ١ايطًب ١ٝزٓد فسٜل َٔ أٌٖ ايهتا  ،فاذا
ناْت اٯٜال ايطابك ١ت٪ند اٱفرتا ٤زً ٢زٝطٚ  ٢اٱكزا ٤زً ٢ابساِٖٝ
ب ري دل ،فإ ٖر ٙاٯ ١ٜملا٤ل مبٛقٛر َػاب٘ٚ ،يهٓ٘ مل ٜؿدز زٔ مجٝع
أٌٖ ايهتا

بٌ زٔ طا٥ف.َِٗٓ ١

ايثاْ :ٞتٓب ٘ٝاملطًُ

اىل اٱقساز املرتتب ١زً ٢اكزاْ ٤طب ١ابساٖ ِٝاىل

أٌٖ ايهتا ٚ ،إ اي اٜقال َٓق٘  ٫تٓحؿقس مبٛققٛر ايٓطقب ١بقٌ ٜقساك َٓق٘
اسبس

زً ٢اٱض.ّ٬
ايثايث :ملا٤ل اٯ ١ٜبؿ ١ ٝايٛك "ٚك" يف اغاز ٠اىل زغبٚ ١متق

َٔ أٖقٌ ايهتقا

ملٝقٌ املطقًُ

فسٜقل

زقٔ اسبقل ٚاهلقدَٚ ، ٣قٔ اٱزتقاش فٝق٘

اٱغاز ٠اىل قً ١ا٭ثس املرت تب زًٖ ٢را ايتُ ٚ ،بٝإ إ اٱدتتقاج فُٝقا
خيـ اْتطا

ابساٖ ِٝئ ٜتعد ٣يف غاٜات٘ ددٚك ايتُ .

ايسابع :دؿسل اٯ ١ٜمت

ايك٬ي ١بطا٥فقَ ١قٔ أٖقٌ ايهتقا

يًد٫يق١
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زًٚ ٢ملٛك أَ َِٗٓ ١ت َٔ٪باهلل  ٫ٚتسٜد ا٭ذٚ ٣ايهٝد باملطًُ .
اشباَظ :ايبػاز ٠خبطاز ٠أزدا ٤اٱض ٚ ،ّ٬زملٛر املهس زً ٢أْفطِٗ.
ايطاكع :اٱْتكاٍ يف ي  ١اشبطا

َٛٚقٛز٘  ١ٜازتاش ،١ٜفبعد ؾٝغ

ايً ّٛ٭ٌٖ ايهتا  ،ملا٤ل  ١ٜايبػاز ٠يًُطًُ

مبا ٜبعث ايثكٚ ١ايعص يف

ْفٛضِٗٚ ،ف ٘ٝاخباز زٔ َٓافع تفكً٘ تعاىل بفكح نر

ابساٖ ِٝ

كز ٣ٛاْتطقا

يًٛٗٝك ا ٚايٓؿاز.٣

ايطققابع :صبقق ٤ٞاٯٜقق ١بؿقق ١ ٝاملكققازر يف اغققاز ٠اىل اضققتُساز ايهٝققد
ٚضبا٫ٚل اٱق ،ٍ٬إ ي  ١ايتبعٝ

يف َٛقٛر ايسغب ١يف أغٛا ٤املطًُ

زٓٛإ يًدق ١يف ايًفغ ٚاملكُٚ ،ٕٛغاٖد زًْ ٢ص ٍٚايكقس ٕ َقٔ زٓقد 
ٚف ٘ٝكز ٠ٛ٭ٌٖ ايهتا

يٲض ّ٬ملا ف َٔ ٘ٝاٱداطق ١مبقا جيقس ٚ ٟقاى يف

َٓتدٜات ِٗ ٚاَتٓار غطس َِٓٗ زٔ ؾٝغ املهس ٚايك٬ي.١
ايثأَ :اٯ ١ٜثٓا ٤زً ٘ٝتعاىل يف ؾد نٝد ا٭زدا ٤زٔ اٱضٍٚ ّ٬املطًُ .

ًميىٓ تغٌّْ اإلٌّ بأٌّ (نى يضهىنكى) ًمل ّشد ىزا اٌفظ يف اٌمشآْ اال

يف ىزه آٌّ.

اآليت سالح
يف اٯ ١ٜزَٚ ٕٛدك يًُطًُ

ملٛاملٗ ١ؾٝغ ايػو ٚايسٜب اييت ٜبثٗقا

اٌٖ اسبطد ٖٞٚ ،دسش ٚٚاق ١ٝك ٕٚاٱؾ ا ٤يًدزا ٣ٚايقيت  ٫أؾقٌ هلقا
ٚفٗٝقا تُٓٝق ١ملقدازى املطققًُ ٚ ،كزق ٠ٛ٭خقر اسبا٥طققَ ١قٔ املهقس ٚأضققبا
ايك٬يٚ ،١تػد اٯ َٔ ١ٜزقصا ِ٥املطقًُ

بقإ تؿقٛز هلقِ ايهٝقد بدزملق١

قعٝف ٫ ١تسق ٢اىل َطت ٣ٛايتٗدٜد ،اذ ملا٤ل بًفغ (ٚك)ٚ.تػد اٯَٔ ١ٜ
زكد املطًُ

ملا فٗٝا َٔ املقدك اي قٝو ٚايعق ٕٛاٱهلق ٞبقسك ضباٚيق ١اي قري

إق٬هلِ إي ٘ٝبايرال ٚ،ايرٜ ٟتتً ٢خبٝبت٘ ٚخطازت٘.
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يفهىو اآليت
تب

اٯٚ ١ٜملقٛك أَقِ ٚمجازقال تسٜقد اٱققساز باملطقًُ ٚ ،تطقع٢

يتحسٜف اسبكا٥ل مبا ٪ٜك ٟاىل ْػس َفاٖ ِٝايك٬يٚ ١دتب كز ٠ٛاسبقل،
ٚربرب اٯ ١ٜزٔ ايسغب ١زٓقد طا٥فقَ ١قٔ أٖقٌ ايهتقا

بقايتعت ِٝزًق ٢ايٓبق٠ٛ

ٚدتب ايبػازال بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاثاز ٠ايػبٗال
يف ايدز ٠ٛاٱض ،١َٝ٬نُا دبً ٢باكزا ٤ايٛٗٝك إ ابساٖٜٛٗ  ِٝك، ٟ

ٚق ٍٛايٓؿاز ٣اْ٘ ْؿساْٚ ،ٞيف َفٗ ّٛاٯٚ ١ٜمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتدز ٛاٯ ١ٜاملطًُ

اىل اسبرز ٚايٝكع َٔ ١أٖقٌ ايهتقا

فُٝقا

ٜدز ،ْ٘ٛخبؿٛف ا٭ْبٝاٚ ٤ايعكا٥د.
ايثاْ :ٞذبرز اٯ ١ٜاملطًُ
فاذا نإ ايرٜ ٜٔتبع ٕٛايهتا
إ املػسن

َٔ ايهافسٚ ٜٔاملػسن

َٔ با

ا٭ٚي،١ٜٛ

ايطُاٜٛ ٟٚك ٕٚايك٬ي ١يًُطًُ  ،ف٬بد

ٜطع ٕٛيف أغٛا ٤املط ًُ

ايثايث :يف اٯ ١ٜتٓب ٘ٝيًُطًُ

ٚؾدِٖ زٔ اٱض.ّ٬
بإ ٖر ٙايسغب ١يف أغقٛا ٤املطقًُ

٫

تػٌُ مجٝع أٌٖ ايهتا  ،اا ٜدٍ زً ٢ظٗٛز ايتبا ٜٔيف ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍ
زٓدِٖٚ ،يص ّٚايفؿٌ ٚايتُٝٝص فٗٝا.
ايسابع :يف اٯ ١ٜيق ّٛاققايف ٭ٖقٌ ايهتقا  ،فٗقٚ ٞإ ملقا٤ل خطابق وا
يًُط ًُ

ا ٫اْٗا دبس ٟقُٔ ْعِ اٯٜال اييت تً َِٗٛزًق ٢أكزقاْ ٤طقب١

ابساٖ  ِٝهلِ.

اشباَظٜ :ػري ظاٖس اٯ ١ٜاىل ٚملٛك اخت٬ف ٚفسق ١ب

أٌٖ ايهتقا

خبؿٛف َا ٜتخر ْ٘ٚأشا ٤اٱض ،ّ٬اا ٪ٜند اميإ فسٜل َِٓٗ مبقا ملقا ٤بق٘
ايققٓو ضبُققد ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ ٚتؿققدٜك٘ يف ْبٛتقق٘ٚ ،انققساَِٗ
يًُطًُ

يف زكٝدتِٗ َٓٚاضهِٗ.

ايطاكع :تبعث اٯ ١ٜايطقه ١ٓٝيف ْفقٛع املطقًُ
(ي ٖٛٚ )ٛدسف ٜفٝد ايتُ .

٭ْٗقا ٚزكل بًفقغ

َعامل اٱميإ /ج60
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ايطابع :يف اٯ ١ٜذّ ملٔ ٜسٜقد ايتعقد ٟزًق ٢املطقًُ

ٚاٜقرا ،ِٖ٤نُقا

تتكققُٔ اٱغققاز ٠اىل اقققساز ٙبٓفطقق٘ َققٔ دٝققث ٜ ٫عًققَِٚ ،ققٔ َفاُٖٗٝققا
اٱخبا ز زٔ ؾسف ايب ٤٬زٔ املطًُ ٚ ،تفكً٘ تعاىل بدفع ا٭ذ ٣زِٓٗ،
ٚؾد نٝد ا٭زدا.٤

افاضاث اآليت
يكقد ملققا٤ل اٯٜقال ايطققابك ١باؾققطفا ٤ابقساٖ ٍ ٚ ِٝابققساٖٚ ،ِٝبٓٝققت

بع

املطا ٌ٥اييت تدٍ زًٖ ٢را اٱؾقطفاَٛ ٤ققٛزاو ٚدهُقاوٚ ،ملقا٤ل

ٖققر ٙاٯٜقق ١يتققب

فكققً٘ تعققاىل زًقق ٢املطققًُ

ٚاؾققطفا ِٖ٤بٛقققاٜتِٗ َققٔ

اٱقٚ ٍ٬اي ٛا ،١ٜيٝفٛشٚا بٛزاث ١اؾطفا ٤ا٭ْبٝاٚ ٤ايسضٌ ،باٱقاف ١اىل
اٱؾطفا ٤بَٓ ٌٝساتب اٱميإ ٚاكا ٤ايفسا٥

ٚايعباكال.

ٜٚطققتحل املطققًُ ٕٛزٓققاَ ٜٔٚباٖققا ٠امل٥٬هقق ١بٗققِ يتعاٖققدِٖ أدهققاّ
ايػسٜع ١ايٓاضخٚ ،١دفغ ٜال ايكس ٕٖٚ ،قرا اسبفقغ ٜٓ ٫حؿقس بقايتٛثٝل
ٚتعاٖد ْطخ املؿحف ٚتٜ ٠ٚ٬ال ايكس ٕ ،بٌ ٜػٌُ ايعٌُ ٚايتكٝد ايتاّ
با٭دهاّ ٚايطٓٔ اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.

اسباب اننسول

قْ ٌٝصيت ٖر ٙاٯ ١ٜيف َعاذ ٚزُاز بٔ ٜاضس ٚدرٜفق ١كزقاِٖ ايٗٝقٛك

اىل ك.)1(ِٜٗٓ

ٚيهٔ اٯٜق ١أزقِ ٚاملٛققٛر طبتًقفٚ ،ملق ا٤ل بً ق ١املخاطقب ٚازاك٠
زُ ّٛاملطًُ

نُا اْٗا ملا٤ل بؿ ١ ٝايٛك ٚاسباي ١ايٓفطٖٚ ،١ٝرا ٜٓ ٫فٞ

ٚقٛر كز ٠ٛايٛٗٝك يبع

(َ )1فاتح اي ٝب .90/8

املطًُ

اىل ك.ِٜٗٓ
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انتفسري

قٛي٘ تعاىل [ًدَّتْ]
َٔ اٱزتاش يف ٖر ٙاٯ ١ٜاْٗا تبقدأ باٱخبقاز زقٔ قؿقد اٖقٌ ايهتقا
اٜرا ٤املطًُ

يف كٚ ِٜٗٓزكدٜتٗ ِ اييت ٖ ٞأِٖ غ ٤ٞزٓدِٖٚ ،أفكٌ َا

اضتطار ايبػس ْ َٔ ً٘ٝايتحؿٚ ٌٝاملساتب ،يرا فُٔ ايبقد ٜٞٗإ ٜطقت س
املطًُٚ ٕٛايعكَ ٤٬ثٌ ٖرا اٱٜرا ٤ضبباو ٚغا ،١ٜفازاك   إ ٜب
تستب ايكسز ٚا٭ذ ٣زً ٢ازاك ٠اٌٖ ايهتا

زدّ

اٜرا ِٗ٥يف َٛقٛر ايعكٝد٠

ٚاملباك.٨
 ٚتٌُ َٛقٛر ايٛك يف اٯ ١ٜأَٛزاو:
ا٭ :ٍٚاْ٘ مبستب ١ايٛك ٚايتُ

ٚاْعقداّ ا٭ثقس اشبقازملٚ ،ٞبكقا ٤ا٭َقس

قُٔ ددٚك ايسغب ١ايٓفطٜ ٫ٚ ،١ٝؿٌ اىل زامل ا٭فعاٍ.
ايثاْ :ٞتسمجٖ ١را ايتُ

يف ايٛاقع ايعًُ ٞبؿٛز ٠املهس ٚايهٝد ٚاثاز٠

ايػبٗال ٚايكٝاّ بازبداٍ ٚامل ايط ١ب  ١ٝبعث ايػو يف ْفٛع مجازَ ١قٔ
املطًُ َٓٚ ،ع اٱض َٔ ّ٬ذبكٝل اٱْتؿازال.
ايثايث :ايفؿٌ ٚايتفهٝو ب
ٱق ٍ٬املطًُ

ايٛك ٚايفعٌ بكؿد اٱق ،ٍ٬فايعُقٌ

َٛملٛك ٚتطع ٢فسق َٔ ١أٌٖ ايهتا

يؿد املطًُ

زٔ

َطايو اٱميإ ٚاهلداٚ ١ٜيف ايٛقت ْفط٘ تتُٓ ٢دؿ ٍٛايك٬يٚ ١ا٭غٛا٤
بتكسٜقب ٖ ٚق ٛإ ايفعقٌ ٚايطقع ٞٱققق ٍ٬املطقًُ
ايٛاقع ٚإ املطًُ

ققد  ٫قديف اثققساو يف

ميتٓع ٕٛزٔ ٖرا ايطعٚ ٞاملهس ٚيهٔ ايسغب ١زٓد ٖرٙ

ايطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

َٛملٛك ٠يتحؿ ٌٝاي ٛاٚ ١ٜاٱق.ٍ٬

ايسابققع :صبقق ٤ٞفعققٌ اٱقققٚ ٍ٬املهققس زققٔ قؿققد ،مبعٓقق ٢إ ازبققداٍ
ٚاٱدتتاج ٚامل ايط ِ َٗٓ ١مل تهٔ ٱزاك ٠ايفِٗ ٚذبؿ ٌٝايعًِ ٚايٝك

اٚ

اختباز ؾدم ايٓبٚ ٠ٛايتدبس باٯٜال اييت ملقا ٤بٗقا ايسضق ٍٛا٭نقسّ ضبُقد
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بٌ ملقا٤ل بكؿقد ايكق٬يٚ ، ١اقرتْقت بايسغبق١
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فٗٝا.
اشباَظ :ايٛك يف اق ٍ٬املطًُ

َكدَ ١يًهٝد ٚاملهقس بٗقِ ،فقاذا ٚك

اٱْطققإ اَققساو َققا فاْقق٘ ٜطققع ٢يف كزٚبقق٘  ٚققا ٍٚذبؿقق ،ً٘ٝيققرا فاْقق٘ اْققراز
ٚكز ٠ٛهلِ ٭خر اسبا٥طٚ ١اسبرز َقٔ ايهٝقد ايقرٜ ٟؿقدز زقٔ

يًُطًُ
أٌٖ ايهتا

ٚاٱيتفال اىل نٌ فعقٌ َقِٓٗ أشا ٤املطقًُ

َٚعسفق ١اضقباب٘

ٚغاٜات٘ َٚدْ ٣فع٘ ا ٚقسز.ٙ
فاٯ ١ٜدث زً ٢ازتكا ٤املطًُ
اى قدِٖ َقٔ املهقس ٚأضقبا

يف َٝاك ٜٔاملعسفٚ ،١اٱيتفقال اىل َقا

اٱٜقراٚ ،٤ايؿقد زقٔ اٱقاَق ١زًق ٢أكا٤

ايػعا٥س ٚازبٗاك يف ضب. ٌٝ
 ٫ٚتعاز

ب

ٖر ٙايٛمل ٙٛٱَهإ ايتداخٌ بٗٓٝاٚ ،ذبٌُ اٯ ١ٜزً٢

املعٓ ٢ا٭زِ ٱؾاي ١اٱط٬م ٚتعدك املٛقٛر باٱقاف ١اىل زقدّ امل٬شَق١
ب

ضباٚي ١اٱقٚ ٚ ٍ٬قٛز٘ فع٬و ،فاذا قاّ أٌٖ ايهتا

فٜ ٬ع

باق ٍ٬املطًُ

ٖرا اِْٗ ٜطتطٝع ٕٛبًٛغ غاٜاتِٗ.

ٚملا٤ل اٯ ١ٜبؿ ١ ٝاملاقٚ( ٞكل)  ١ٜ ٖٛٚازتاشٜق ١يف ي ق ١ايكقس ٕ
ٜٚع

ٖرا ددٚيف ٖقرا ايقٛك بقايصَٔ املاقق ،ٞا ٫اْق٘ ٜ ٫فٝقد اسبؿقس بق٘

ٜع

اْؿساف اٯثاز املرتتب ١زًٖ ٢را ايٛك يٝبك ٢غاٖداو زً ٢ا٭ذ ٣ايرٟ

يكس ١ٜٓدسف اٱَتٓار ي ٛيف قٛي٘ تعاىل [ٌٌَْ ُّنِـٍمٌَٔىُُْ ] ٖٚقر ٙاٯٜقَ ١دْٝق ١اقا
٫قا ٙزضق  ٍٛؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ٚايؿقحاب ١يف تثبٝقت كزقاِ٥
ايققدَٚ ،ٜٔققع ٖققرا فققإ ؾقق ١ ٝاملاققق ٫ ٞتعق
ٚضبا٫ٚل اٱق ٍ٬يبكاَ ٤ك اَ

اْكطققار ٖققرا ايققٛك ٚايهٝققد

اٯ ١ٜايكس ْ ١ٝد ١ٝغكق ١اَ ٫قع ايقديٌٝ

زًقق ٢ازاك ٠ايققصَٔ املاققق ٞزًقق ٢عبقق ٛاشبؿققٛفٚ ،ت٪نققدايكسا ٔ٥يف اٯٜقق١

ٚملٛك ضبا٫ٚل اٱق ٍ٬يٛزٚك ٙبؿ ١ ٝاملكازر [ ٌٌَْ ُّنٍِمٌَٔىُُْ ًََِا ُّنٍِمٌَْ إِالَّ
ؤَْٔفُغَيُُْ] باٱقاف ١اىل زدّ ٚملٛك قٝد شَاْ ٞطبؿقٛف يف دقسف اٱَتٓقار
(ي.)ٛ
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ٚيف اٯ ١ٜي ّٛ٭ٌٖ ايهتا
اٖققٌ ايهتققا

يًُطققًُ

زًٖ ٢را ايٛك ،٭ٕ ا٭ؾٌ ٖق ٛإ قب

اهلداٜققٚ ١ايؿقق٬ا ٚاملتٓققا

ايكقق٬يٚ ١اي ٛاٜقق١

ٚاٱبتعاك زٔ َفاٖ ِٝايعبٛك ٚ ،١ٜتٌُ ٖرا ايً ّٛأَٛزاو َقٔ ملٗق ١ايطقع١
ٚاسبؿس:
ا٭ :ٍٚمش ٍٛايً ّٛزبُٝع أٌٖ ايهتا

٭ٕ طا٥فقَ ١قِٓٗ تقٛك ايطق٤ٛ

يًُطًُ ٚ ،زًٖ ١را ايػَُ ٍٛطأيتإ:
ا٭ٚىل :إ اٌٖ ايهتا

مجٝعاو َطٚ٪ي ٕٛزُا ٜؿدز زٔ طا٥فَِٗٓ ١

خؿٛؾاوٚ ،إ ايٛؾف ملا ٤باِْٗ طا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتا .
ايثاْ :١ٝيص ّٚتٛمل٘ اٌٖ ايهتا

زاَ ١اىل َد ملطٛز احملبَ ١ع املطًُ ،

ٚتٛثٝل ايؿ٬ل َعِٗٚ ،اٱقساز بآٜال ايٓب.٠ٛ
ايثاْ :ٞتٛمل٘ ايً ّٛاىل ايسٖبإ ٚايكاكَ ٠قِٓٗ ،٭ٕ ايٛظٝفق ١ايػقسز١ٝ
تكتك ٞازَ ٕ٬ا َٛملٛك يف ايتٛزاٚ ٠اٱظبَ ٌٝقٔ ايبػقازال بقايٓو ضبُقد
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚايٛظٝف ١ا٭خ٬ق ١ٝتطتًصّ ْؿس ٠اسبل ٚايؿدم
ٚايتٓص.ٌٜ
ايثايث  :دؿس ايًٚ ّٛايتٛبٝخ بطا٥فقَ ١قِٖٓٗٚ ،ق ٞايقيت تقٛك اققٍ٬
املطًُ

ك ٕٚغريٖا.

ٚا٭ؾح ٖ ٛا٭خري يعَُٛال قٛي٘ تعاىل [َالَ تَـضِسُ ًَاصِسٌَ ًِصْسَ ؤُْْـشٍَ]

()1

ٚيتٛمل٘ ايً ّٛاىل فازٌ ايكبقٝح َٚقٔ ٜكؿقد اٱضقاٚ ٠٤اٱٜراٚ،٤فٝق٘ ث٬ثق١
ٚمل:ٙٛ
ا٭ٖ :ٍٚر ٙايطا٥ف َٔ ١ايسٖبإ ٚقاك ٠أٌٖ ايهتا

،خػ َِٗٓ ١ٝزً٢

َؿاسبِٗ َٓٚافعِٗ ايػخؿ ١ٝاييت خياف ٕٛشٚاهلا اْتػاز اٱض.ّ٬
ايثاْ َٔ ِٖ :ٞزاَ ١اٌٖ ايهتا
( )1ضٛز ٠ا٭ْعاّ .164

ٚايٓاع ايرٜ ٫ ٜٔتدبس ٕٚيف زٛاقب
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ا٭فعاٍ.

ايثايث :ازباَع َٔ ايسٖبإ ٜ َٔٚتبعِٗ َٔ زاَ ١أٌٖ ايهتا .
ٖ ٛايثايث ٭ٕ ٖرا ايٛك زباز ٠زٔ زغبق ١يف ايقٓفظ َتكَٛق١

ٚا٭قس

بكؿد ٚغا ١ٜتتعًل باملباكٚ ٨ا٭ٖداف.
يكد ملا٤ل اٯ ١ٜبأَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚزدّ تعد ٟاٱزاك ٠زٔ ددٚك ايٛك ٚايسغب.١
ايثاْ :ٞاعبؿاز ٙبطا٥فٚ ١فسققَ ١قٔ أٖقٌ ايهتقا

ك ٕٚا ُقٛر ٚزاَق١

ايٛٗٝك ٚايٓؿازٚ ، ٣نٌ َٔ ٖر ٜٔا٭َس ٜٔبػازٚ ٠ربفٝف زقٔ املطقًُ
ٚف ٘ٝتٛثٝل داٍ اٱبتٚ ٤٬اٱختباز اييت  ٜتعسق ٕٛهلا َٚا ٜرتتب زًٗٝا َٚا
جيب ارباذ ٙاشاٖ٤ا َٔ ا٭فعاٍ ٚاخباز زٔ ْٛاٜا أٖقٌ ايباطقٌ ٚايسغبق ١يف
دؿقق ٍٛايصٜققغ زققٔ ملققاك ٠ايؿققٛا
ٚاملػسن

ٚإ ٚملٛكٖققا ٜٓ ٫حؿققس بايهفققاز

بٌ ٜػٌُ فسق َٔ ١ايرٜ ٜٔتبع ٕٛايهتب ايطُا.١ٜٚ

ٚايطا٥ف َٔ ١ايػ :٤ٞازبصٚ ،َ٘ٓ ٤تطًل زً ٢ازبُاز َٔ ١ايٓاع ٚيٝظ
هلا دد طبؿٛف فٗ َٔ ٞايهً ٞاملػهو اير ٟي٘ َساتب َتفاٚتق( ،١ققاٍ

صباٖد :ايطا٥ف ١ايسملٌ ايٛاك اىل ا٭يف) (.)1

ٚا٭ؾح إ ايطا٥ف ١يٝظ هلا دد َٔ طسف ايهثس ٠ا ٫اْٗا ملصٚ ٤غطس
َٔ ايهٌ ٚإ نإ ا٭نثس َٓ٘ٚ ،يف اسبدٜث ٫" :تصاٍ طا٥ف َٔ ١أَيت زً٢
اسبل".
ٚصب ٤ ٞاٯ ١ٜبًفغ (طا٥ف ١ٜ )١ازتاشٚ َٔ ،١ٜمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚزدّ تعٝ

تًو ايطا٥ف ١بٛؾف طبؿٛف.

ايثاْ :ٞيفغ (ايطا٥فٜ )١فٝد ايهثسٚ ٠ايكًقٚ ،١فٝق٘ اخبقاز بيشكٜقاك زقدك
ٖ ٤٫٪تازٚ ،٠اخسٜ ٣ؿٝب٘ ايٓكـ َٔ ،غري إ ٜٓتفٚ ٞملٛك ٙاَٛٚقٛز٘.

( )1يطإ ايعس

.226/9
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ايثايث :اسبرز ٚاسبٝط َٔ ١مش ٍٛاٌٖ ايهتا

بعَُٛال اٯٖٚ ،١ٜرا

ايٛكٚ ،ف ٘ٝتأكٜب يًُطًُ َٓٚ ،ع َقٔ ضق ٤ٛايعقٔ ٚايسٜقب يف نقٌ ققٍٛ
ٚفعققٌ ٜؿققدز َققٔ اٖققٌ ايهتققا ٖٚ ،ققرا املٓققع ،بققسشخ ك ٕٚقققٝار اضققبا
ايسغاك ٚايع ٕٛاييت قد تؿقدز َقٔ طا٥فق ١اخقسَ ٣قٔ اٖقٌ ايهتقا ٚ ،اذ
اخربل اٯ ١ٜزٔ ٚك ازاك ٠ايكبٝح  ،فقإ َفَٗٗٛقا ٜعق
َِٓٗ ٫تٛك ايك٬يٚ ١اي ٛا ١ٜيًُطًُ

إ طا٥فق ١اخقس٣

ٚ ،فٚ ٘ٝمل.ٙٛ

ا :ٍٚ٫إ ايطا٥ف ١ا٫خس َٔ ٣اٌٖ ايهتا

ٜٛك ٕٚاهلداٚ ١ٜايؿق٬ا

يًُطًُ .
ايثاْ :ٞيٝظ زٓد ٖر ٙايطا٥ف ١زغب ١يف ؾ٬اٚ ،ق٬ي ١املطًُ ٖٚ ،را
ايٛمل٘ زً ٢غعب:
َٔ د ٍٛاملدَ ١ٜٓثٌ ٜٛٗك خٝرب،

اٚ٫ىل :املساك طا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتا
ْٚؿاز ٣ظبسإ.
ايثاْ :١ٝاٌٖ ايهتا

اير ٜٔمل تبً ِٗ ايدزٚ ،٠ٛمل تؿًِٗ ايدز ٠ٛإىل

ا٫ضٚ ّ٬أخباز بعث ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ .
ايثايث :١ازباَع هلُاٚ ،ازاك ٠ايفسٜك

َعاو.

ٚا٫ؾح ايثايث ١خؿٛؾاو بًحاظ ازاك ٠ايعُ ّٛيف َكاَ

اٯ.١ٜ

ٚيف اٯ ١ٜاغاز ٠اىل ايتحسٜف ٚا٫بتعاك زٔ اسبل زٓد فسٜقل ٚمجازق١
َٔ اٌٖ ايهتقا َ ٕ٫ ،قٔ ٜسغقب بكق٬يَ ١قٔ ٖق ٛزًق ٢ملقاك ٠ايؿقٛا
ٚاهلد٫ ،٣بد ٚاْ٘ زً ٢ايك٬يٚ ١اي ٛا ١ٜيرا فإ اٯ ١ٜذبرٜس هلِٚ ،تكرف
ايسزب يف قًٛبِٗ َٔ ٚمل:ٙٛ
ا :ٍٚ٫اخباز ايكس ٕ زُقا ٜكقُسَ ٕٚقٔ املهقس ٚايهقسْٝٚ ٙق ١ا٫ققساز
باملطًُ .
ايثاْ :ٞبٝإ قبح ْ ١ٝأيطٚ ٤ٛازاك ٠ايػس باملطًُ .
ايثايثٚ :زٚك اشبطا

يًُطقًُ

يف ٚؾقف يفسققٚ ١طا٥فقَ ١قٔ أٖقٌ
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بٝإ سباٍ ايكٚ ٠ٛاملٓع ١زٓد املطًُ ٚ ،قدزتِٗ زً ٢اْ٫تفقار َقٔ

ٖرا اشبطا

ا٫قساز اييت قد تٓتج زٔ َثٌ ٖقرا

َٚعازب ١اَ٫س ٚاملتٓا

ايٛك ٚايسغب.١
اْفطِٗ ٚتٗرٜب ْٛاٜاِٖ ٚزدّ

ٚيف اٯ ١ٜكز٫ ٠ٛؾ٬ا اٌٖ ايهتا
اقُا ٤ايطٚ ٤ٛايػس يًُطًُ .
نظريت اػجازيت جديدة

ايصملققسزٔ اٜققرا ٤املطققًُ

تتكققُٔ اٯٜقق ١يف فحقق ٣ٛاشبطققا
ٚايفعٌ ،فاذا نإ ايكس ٕ رز املطًُ
َٔ اٌٖ ايهتا

هلِ ،فاْ٘ َٔ با

بققايكٍٛ

َٔ ْٛاٜا ايط ٤ٛاييت ٜكُسٖا فسٜل

اٚ٫ي ١ٜٛرز ٚميٓع أٌٖ ايهتقا

َقٔ

املهس ٚايهٝد بِٗ.
ٖٚرا َٔ اي اٜال غري احملدٚك ٠يًفغ ايكس ْ ،ٞفبعد إ ثبت ٚغقار إ
ايكس ٕ بايفاظ٘ احملدٚكٝ ٠ط بعامل اي ٬ضبدٚك َٔ ايٛقا٥ع ا٫ددايف ،فإ
َكاَ

اٯٜال ايكس ْ ١ٝتب

دكٝك ١زكا٥د  ١ٜاخس ٖٞٚ ٣إ نًُال ايكس ٕ

ذبٝط باي٬ضبدٚك َٔ اي اٜال ٚاملكاؾدٚ ،ا٫ضبا
ي٬خباز زُا تتُٓا ٙطا٥ف َٔ ١اٖقٌ ايهتقا

ٚايٓتا٥ج فتأتٖ ٞر ٙاٯ١ٜ

يًُطقًُ

َقٔ َعقاْ ٞاٱذ٣

ٚايط ، ٤ٛيته ٕٛاغاز ٠اىل اَٛز:
ا :ٍٚ٫ايعداٚ ٠ٚايب

اير ًُ٘ ٟفسٜل َٔ اٌٖ ايهتا

يًُطًُ .

ايثاْ :ٞادتُاٍ ؾدٚزتعد َِٓٗ زً ٢املطًُ .
ايثايث :زدّ ايٛثٛم بٗر ٙايطا٥ف.١
ايسابع :اسبرز اا ٜدز ٕٛفُٝا خيـ ايٓبٛال ايطابكٚ ١ايعباكال.
اشباَظ :ايتؿد ٟملا ٜثري َٔ ٕٚاضبا

ايػو ٚايسٜب.

ايطاكع :قسٚز ٠اسبرز َٔ املهس ايط.٧
ايطابع :يصٚ ّٚدد ٠املطًُ ٚ ،ازتؿاَِٗ بايتٛدٝد ٚتكٝدِٖ بادهاّ
ايػسٜع ١خػ ١ٝايك٬يٚ ١اًٖٗا.
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فُٔ اٯٜال يف املكاّ :
ا :٫ٚاسبققرز َققٔ املهققس ٚايهٝققدٜ ،ققدفع باملطققًُ

اىل ايٝكعققٚ ١ايٓباٖقق١

ٚايفطٓ.١
ثاْٝاوٳ :تك ١ٜٛؾفٛف املطًُ

ٚازتؿاَِٗ بهًُ ١ايتٛدٝدٚ ،ثباتِٗ زً٢

ا٫ميإ.
ثايثاو :تًَُٓ ١ٝه ١اسبٝط ١زٓد املطًُ .
زابعاو :ايٛقاٚ ١ٜاسبرز زٓد املطًُ

ته ٕٛزً ٢قطُ

:

ا :ٍٚ٫ايكك ١ٝايػخؿ ،١ٝفٝؿبح املطًِ درزاو َٔ اضقبا

ا٫فتتقإ،

ٚاثاز ٠ايػبٗال.
ايثاْ :ٞايكك ١ٝايٓٛز ١ٝايعاَ ،١فٝه ٕٛدرز املطًُ

أفساكا ٚمجازال

ًَٚققٚ ١كٚيقق ١زاَققاٚ ،غققاَ٬و ٚظققاٖساو يف املطققاملد ٚاملُٓتققدٜال ٚا٫ضققٛام
ٚايبٛٝل ٚغريٖا َٔ اَ٫انٔ ايعاََٛٚ ،١اقع ايطًطإ ٚايتاثري ٚا٫ؾح ٖٛ
ايثاْ ،ٞيرا ملا٤ل اٯ ١ٜيتحرٜس املطًُ

حبث بالغي

ناف ١بؿ ١ ٝازبُع.

َقٔ ٚملقق ٙٛايبققدٜع ايتٓهٝققت ٖٚق ٛازاك ٠غقق ٤ٞطبؿققٛف بايققرنس كٕٚ

غققري ،ٙ٭ملققٌ ؾققفْٚ ١هتقق ١فٝقق٘ٚ ،اضققتدٍ زًٝقق٘ بكٛيقق٘ تعققاىل [ًَؤََّٔ ـوُ ىُ ـٌَ سََ
اٌشِّؼْشٍَ] ( ، )1فتا ٤ذنس ايػعس َٔ ٣ب

ايٓتَ ّٛع اْق٘ تعقاىل ز

غ ،٤ٞملٛقٛر خاف ٜتعًل بٗا ٖٛٚ ،إ زمل٬و َٔ ايعس

نقٌ

نإ ٜعسف بابٔ

أب ٞنبػ ١اخر ٜعبد ايػعسٚ ،٣ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜخبؿٛف طا٥ف َٔ ١اٌٖ
ايهتا

ك ٕٚغريٖاَ ،ع إ ٖرا ايٛك َٛملٛك زٓد غريِٖ َٔ اٌٖ ايهتا ،

 َٔٚايهفاز ٚاملػسن

ايرٜ ٜٔؿس ٕٚزً ٢ايعٓاك ٚازبحٛك ،فًُاذا ذنسل

ٖر ٙايفسم زً ٢عب ٛاشبؿٛف فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
( )1ضٛز ٠ايٓتِ .49
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ا٭َ :ٍٚعسف ١املطًُ

بطا٥ف َِٗٓ ١ك ٕٚغريٖا.

ايثاْ :ٞقسبِٗ َٔ املطًُ .
ايثايث :ازاك ٠ذبرٜس املطًُ
ايسابع :اٯ ١ٜمل تع
ٜ ٌٖٚع

َِٓٗ.

مجاز ١ا ٚطا٥ف ١طبؿٛؾ.١

ٖرا ايدز ٠ٛيًحرز ٚاخر اسبا٥ط َٔ ١ازبُٝعَ ٫ ،اْع َقٔ

ٖرا ا٭َسٚ ،يهٔ اٯ ١ٜأخربل زٔ طا٥ف٫ٚ ١بقد اْٗقا طبؿٛؾقَٚ ١عًَٛق١

زٓد املطًُ  ،يرا ق :ٌٝاملساك (مجاز َٔ ١ايٛٗٝك خاؾ.)1()١

ٚق ٌٝإ املساك َٔ [ٚكل] أزاكل مبعٓ ٢اْٗا زصَت زً ٢ا٫ق.ٍ٬

حبث بالغي

قطِ ايه ّ٬يف زًِ ايبٝإ اىل اشبرب ٚاٱْػاٚ ،٤ملا٤ل اقٛاٍ َتعقدك٠
باقققاف ١اقطققاّ اخققسَٗٓ ٣ققا ايٓققداٚ ،٤املطققأيٚ ١ا٭َققس ٚايٓٗققٚ ٞايتػققفع
ٚايتعتب.
ٚانتف ٢مجاز ١باقاف ١ايطًب اىل اشبرب ٚاٱْػاٚ ،٤قد زسف ايكاقٞ
اب ٛبهس ٚاملعتصي ١اشبرب باْ٘ ايه ّ٬ايرٜ ٟدخً٘ ايؿدم ٚايهر ٚ ،اغهٌ
زً ٘ٝبإ خرب  تعاىل دل ٚؾدم( ،فأملا

ي .)2()١

ايكاق :ٞباْ٘ ٜؿح كخٛيق٘

 ٫ٚخيًققَ ٛققٔ تهًققفٚ ،ميهققٔ إ ٜكققاٍ إ ا٫خبققاز ايطققُا ٟٚخققازج
بايتخؿـ َٔ تعسٜف اشبرب ٖرا ،ا ٚإ ٪ٜت ٢بتعسٜف خس ٜتعًل با٫ثبال
ٚايٓف ،ٞفًٝظ َٔ َ٬شَق ١بق

اشبقرب ٚبق

َٛققٛر ايؿقدم ٚايهقر

يف

ايتعسٜفٚ ،تكط ِٝايه ّ٬اىل اٱْػقاٚ ٤اشبقرب اضقتكسا ،ٞ٥فكقد ٜقأت ٞاشبقرب

مبعٓ ٢أ٭َسٚ ،مبعٓ ٢ايٓٗ ،ٞنُا يف قٛي٘ تعاىل [ ًَُّحًِم ٌَيُـُْ اٌََََِّّّْـاتِ ًَُّحَـشَُِّ ػٍََـْْيُِْ
( )1صبُع ايبٝإ .458/1

( )2ا٫تكإ يف زً ّٛايكس ٕ .226/3
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اٌْخَََائِثَ](َ ، )1ع إ ا٭َس ٚايَٓٗ ٞقٔ اقطقاّ اْ٫ػقاَٚ ،٤قٔ اقطقاَ٘ اٜكقاو
 ٖٛٚايسغب ١حبؿ ٍٛغٚ ،٤ٞب

ايتُ

ايتُ

َطًل ،فهٌ تسمل ٖٛ ٞمت ٚ ،يٝظ نٌ مت

ٚايرتمل ٞزُٚ ّٛخؿٛف
ٖ ٛتسملقٚ ،ٞايقتُ

ٜكقع يف

املُهٔ ٚاملطتح ،ٌٝأَا ايرتمل ٞفٜ ٬كع ا ٫يف املُهٔ ٫غرتاط اَ٫هإ يف
ايرتمل َٔ َِٗٓٚ ،ٞملعٌ ايتُ

َٔ اقطقاّ اشبقربٚ ،إ املقساك َٓق٘ اشبقرب،

ٚزد َٔ ٙاْ٫ػا ٖٛ ٤ا٭ؾح.
ايققتُ

ٚملققا( ٤ايققٛك) يف اٯٜققَ ١ققٔ بققا

ٚيققٝظ ايرتملقق ،ٞأ ٟاْقق٘ يققٔ

ؿٌٚ ،تدٍ زً ٘ٝخامت ١اٯ ١ٜايهسمي َٔٚ ،١اٯٜال ٚايبٝإ إ تات ٞاٯ١ٜ
ذاتٗا مبا ٜٓف ٞدؿَٛ ٍٛقٛر ٖقرا ايقتُ
[ٚكل] َكاَ

ا٫ضتحاي.١

 َٔٚخؿا٥ـ ايتُ

اْ٘ ٜكع يف ايبعٝد ،فتا٤ل اٯ ١ٜي٬خباز زٔ بعد

ٚقٛر ايك٬ي ١يًُطًُ ٚ ،إ أٌٖ ايهتا
املطًُ

َثًُقا ُقٌ ذال ايًفقغ ،أٟ

ا ٚاق٬هلِٖٚ ،را ايتٓايف ب

ٚغريِٖ ٜدزن ٕٛزدّ اغقٛا٤

َا ٜٛكٚ ٕٚب

ثبال املطًُ

زً٢

اهلدٚ ٣ا٫ميإ ٪ٜند ايك٬ي ١ايرات ١ٝزٓد تًو ايطا٥فْٗ٫ ،١ا تتطًع ٭َقس
غري اهٔٚ ،ف ٘ٝبػق از ٠يًُطقًُ

بثبقال كزقا ِ٥ا٫ميقإٚ ،زضقٛخ ازنقإ

ا٫ضٚ ّ٬زدّ اشبػ َٔ ١ٝايهٝد ٚاملهس.

قٛي٘ تعاىل [ طَائِفٌَ ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِبَاَِ]
ذنسل اٯ ١ٜايرٜ ٜٔتُٓ ٕٛاي ٛاٜقٚ ١ايكق٬ي ١يًُطقًُ ٚ ،مل تهتقف

اٯ ١ٜبرنس يفغ مجاز ١ا ٚفسٜل اٚطا٥ف َٔ ١ايٓاع ،بٌ قٝدل ذنسِٖ باِْٗ
َٔ اٌٖ ايهتا ٚ ،ف ٘ٝبٝإ ٚتعٝ
ٚيهٔ ٖرا ايتعٝ

هلِ يٝه ٕٛاملطًُ ٕٛزً ٢درز َِٓٗ،

امجايٚ ٞيٝظ تفؿًٝٝاو ،فاٯ ١ٜمل ترنس اغخاؾقاو زًق٢

عب ٛاشبؿٛف ٫ٚ ،ف ١٦ا ٚفسق ١با٫ضِ ،ا ٚايٛٗٝك ٚددِٖ ك ٕٚايٓؿاز،٣
( )1ضٛز ٠ا٫زساف .157
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بققٌ ذنققسل إ ايطا٥فققَ ١ققٔ مجًقق ١اٖققٌ ايهتققا
ا٫فساك ،ازبٛا

ٖٚققٌ ٖققر ٙايطا٥فقق ١ثابتق١

 ،٫بٌ ٖ َٔ ٞايهً ٞاملػهو زًٚ ٢مل:ٙٛ

ا :ٍٚ٫اْتكاٍ مجاز َٔ ١افساك ٖر ٙايطا٥ف ١اىل ا٫ض ّ٬فحُٓٝا ٜسٕٚ
اٯٜالٚ ،ثبال املطًُ

يف َٓاشٍ اهلدا ١ٜفاِْٗ ٜباكز ٕٚاىل اختٝاز َا ف٘ٝ

اشب٬ف ٚايٓتا ،٠فٝدخً ٕٛا٫ض ّ٬افساكاو ٚافٛاملاَ .
ايثاْ :ٞقٝاّ مج ازٖ َٔ ١ر ٙايطا٥ف ١باٜرا ٤املطًُ
إْ٘ ٜبدأ حباٍ ايقٛك ٚايقتُ

يكق٬ي ١املطقًُ

بايكٚ ٍٛايفعٌ ،اذ

ثقِ َاًٜبقث إ ٜكق ّٛبٓفطق٘

بتحسٜف اسبكا٥لٚ ،املهس ايطٚ ٧اثاز ٠ايػبٗالٚ ،ايت ري ايرٜ ٟطقسأ زًق٢
ٖ ٤٫٪يٝظ َٔ ايهً ٞاملتٛاط ٧بٌ ٖ َٔ ٛايهً ٞاملػهو ،فُِٓٗ َٔ ٜعٗس
اغٗد دا٫ل ا٫ذ ٣يًُطًُ ٜ َِٗٓٚ ،عٗس أكْاٖا ٚأقًٗا ،أ ٚسف زً٢
إخفاٗ٥ا ٚيهٔ ايكقس ٕ ملقا ٤بفكقحٗا بكؿقد اٱؾق٬ا َطًكقا.أ ٟإؾق٬ا
املطًُ

ٚغريِٖ.

ايثايث :بكا ٤بع

ا٭فساك يف ذال ايفسق ١اييت تٛك اي ٛاٜقٚ ١ايكق٬ي١

يًُطًُ .
 ٌٖٚاٯْ ١ٜاظس ٠اىل ايت ٝري ايرٜ ٟطقسأ زًقٖ ٢قر ٙايطا٥فق ١نثقسٚ ٠قًق١
ازبٛا

ْعِ ،يرا ملا ٤اختٝاز يفغ ايطا٥ف ١بازتباز زدّ ٚملٛك دد يق٘ َقٔ

طسف ايهثس ٠أ ٟاْ٘ قد ٜتطع اٜ ٚكٝل ،ا ٚتهثس أفساك ٙا ٚتٓكـ يف كز٠ٛ
اىل زدّ اشبػ َٔ ١ٝنثسٖ ٠ر ٙايطا٥فٚ ١زدّ اٱضتخفاف بٗا.
ٚيكد ذنسل اٯ ١ٜطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

ٜٛك ٕٚق٬ي ١املطقًُ

ٚمل

ترنس ايطا٥ف ١ا ٚايطٛا٥ف ا٭خسٚ ، َِٗٓ ٣فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ أٌٖ ايهتا

اٯخسٜٛ ٫ ٜٔك ٕٚق٬ي ١املطًُ .

ايثاْ :ٞاِْٗ ٜٛك ٕٚاٱضتكاَٚ ١ايعص يًُطًُ .
ايثايث :مل ٜطًع فسٜل َٔ أٌٖ ايهتا

زً ٢اٱض ّ٬أٜاّ ْقصٖ ٍٚقرٙ

اٯٚ ، ١ٜمل ٜهٔ هلِ زًِ ببعث ١ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
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ٚضًِ ٚ ،ي ٛأطًعٛا فُٝا بعد زً ٢اٱضَٚ ّ٬باك ٘٥فٌٗ ًٜحكق ٕٛبايطا٥فق١
ا٭خققسٜٚ ٣هْٛقق ٕٛمجٝع قاو اققٔ ٜب قق ٞايكقق٬ي ١يًُطققًُ  ،يٝؿققبح اٖققٌ
ايهتا

مجٝعِٗ ٜٛك ٕٚايك٬ي ١يًُطًُ  ،ازبٛا

طا٥ف َِٗٓ ١اقا ٜعق

 ،٫٭ٕ اٯ ١ٜذنسل

زقدّ مشقَ ٍٛكقاَ ٗٓٝا اٖقٌ ايهتقا

شَإ.

مجٝعقاو يف أٟ

 ،بكٛي٘ تعاىل [ًٌَبَجِذََّْ ؤَلْشَبَيُُْ

ٚقد َدا ايكس ٕ فسٜكا َٔ أٌٖ ايهتا
ٌََِدًٌَّ ٌٍَِّزَِّٓ آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ لَاٌٌُا إَِّٔا َٔصَاسٍَ].
 ٫ٚتعاز

اط٬م اٯ ١ٜأزٚ ٙ٬ايتخؿٝـ ايقٛازك يف اٯٜق ١ضبقٌ

ب

ايبحث خؿٛؾاو ٚاْٗا  ٚزكل برنس طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

ٚيقٝظ طا٥فق١

َققٔ ايٓؿققاز ٣زًقق ٢عبقق ٛاشبؿققٛف ٚايتطققُٚ ، ١ٝيعققٌ ايكققٚ ٍٛاٱْتُققا٤
يًٓؿساْ ١ٝأزِ َٔ َطُ ٢أٱْتطا

ٚ،ايسغب ١بك٬ي ١فقسك ا ٚمجازقَ ١قٔ

اهل ٣ٛايطًو اير ٖٛ ٟزً ٢قطُ

فُٓ٘ َا ٖ ٛضبسّ َ َ٘ٓٚا َٖ ٛهس،ٙٚ

َٚقٔ أ ٟايكطقُ

ٖقرا ايقٛك ،ازبقٛا

اْق٘ َقٔ املهقس ٙٚيرتملًق٘ اىل زققامل

ايفعٌْ ،عِ ٜهٖ ٕٛرا ايٛك دطس ّٜٛ ٠ايكٝاَ ١زً ٢ؾادب٘ نُا اْق٘ قٍٛ
ك ٕٚتدبس ؾادب٘ بايٛاقع.
 َٔٚيطف٘ تعقاىل اؾقطفا ٙ٩ٯٍ ابقساٖ، ِٝاذ تفكقٌ بٗقر ٙاٯٜق ١بتٓبٝق٘
ٚذبرٜس أٌٖ ايهتا

َٔ ايسغب ١اييت تتكُٔ ايكبح ٚايهساٖٖٚ ،١را ايًطف

َسنب ٚزًٚ ٢مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيطف ٚزمح ١باملطًُ
ايهتا

 ِٖٚ ،أقس

بتحرٜسِٖ ٚاخبازِٖ زقٔ زغبق ١اٖقٌ

ايٓاع اىل املطًُ .

ايثاْ :ٞايسأف ١بأٌٖ ايهتا

بٓص ٍٚايكس ٕ بٛؾقف َقا يف ْفقٛع غقطس

َِٓٗ َٔ ايسغبال ٚا٭ٖٛاَٚ ،٤دَ ٣ا فٗٝا َٔ ايكسز ٚاٱققسازٖٚ ،قرا
ايٛمل٘ زً ٢أقطاّ:
ا٭ :ٍٚاْققرا ز افققساك ٖققر ٙايطا٥فققَٚ ١ققٔ ٜكققُس ايطقق ٤ٛيًُطققًُ ،

َعامل اٱميإ /ج60
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ٚكزٛتِٗ اىل اؾ٬ا ايرال ٚتٗرٜب ايٓفٛع.

بتٓبِٗٗٝ

ايثاْ :ٞايسأف ١بايطا٥ف ١ا ٚايطٛا٥ف ا٭خس َٔ ٣أٌٖ ايهتا

ٚذبققرٜسِٖ َققٔ اٱْطققٝام ٚزا ٤زغبققال اخققٛاِْٗ اققٔ ٜسٜققد ايطققٚ ٤ٛايػققس
باٱضٚ ّ٬املطًُ ٚ َٔ ،مل:ٙٛ
-1

َا تب ٘ٓٝاٯ َٔ ١ٜقبح ازاك ٠اٱقساز باملطًُ .

-2

َددِٗ باِْٗ مل ٜسغبٛا باي ٛاٚ ١ٜايك٬ي ١يًُ. َٓ٪

 -3اٱغققاز ٠اىل ضققْٗ ١َ٬ققج املطققًُ ٚ ،إ ؾققدِٖ زققٔ اٱضققّ٬
ق٬يٚ ١إقُٖٚ ،ٍ٬ا فع ٕ٬قبٝحإ زك٬و ٚغسزاو.
ايثايققث :ايتخٜٛققف ٚايٛزٝققد ٭ٖققٌ ايهتققا

ايققر ٜٔققازب ٕٛاٱضققّ٬

ٜٚسٜققد ٕٚايػققس باملطققًُ  ،فققاذا ناْققت اٯٜقق ١تققرّ ايسغبققال ايطققًب ١ٝأشا٤
املطًُ

ف٬بد إ دهِ اير ٜٔازب ٕٛاٱض ّ٬أغد.

ايسابقعْ :ؿققح ٚذبققرٜس أٖققٌ ايهتققا
املطًُ

َقٔ ذبُققٌ اٯثققاّ بايتعققد ٟزًقق٢

ٚاٜرا.ِٗ٥

اشبققاَظ :ايسأفققٚ ١ايسمحقق ١بايٓققاع مجٝع قاو بتحققرٜسِٖ َققٔ اٱضققا٠٤
ٚضباٚي ١ايهٝد بِٗ ٚ ،اخبازِٖ بإ ايكس ٕ ٜٓصٍ بهػف ضسا٥سِٖ

يًُطًُ
ْٛٚاٜاِٖ.

 َٔٚاٱزتاش يف اٯ ١ٜاْٗا خؿت طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتقا
فسك َٔ أٌٖ ايهتا

زبعقٌ نقٌ

ٜتتٓب إ ٜهٖ َٔ ٕٛر ٙايطا٥فٚ ،١خيػ ٢إ ٜعٗس َا

ٜدٍ زًٚ ًَ٘ٝ ٢زغبت٘ ٱق ٍ٬املطًُ

ضٛا ٤يف ايك ٍٛا ٚايعٌُ نُقا اْق٘

جيعًققِٗ أفققساكا ٚمجاز ق ال سؾقق ٕٛزًقق ٢اٱبتعققاك زُققا ٜطقق ٤ٞيًعكٝققد٠
اٱضَٚ ١َٝ٬باك ٨ايتٓصٚ ،ٌٜتعط ٞاٯ ١ٜيعاَ ١أٌٖ ايهتا
ايٓفس ٠أ ٜسٜد باٱض ّ٬ايطٜٚ ٤ٛكُس يًُطًُ
بعكِٗ زغبت٘ ٚٚك ٙباٜرا ٤املطًُ
ايهتا

كزضقاو بًقصّٚ

ايك ا ،ٔ٥دت ٢اذا اظٗس

ٚاٱٜكار بِٗ مل جيد ي٘ ْاؾساو َٔ أٌٖ

فٝه ٕ ٛزدك أفساك تًو ايطا٥ف ١اييت ذنستٗا ٖر ٙاٯ ١ٜقً٬ٝو ٫ ،تأثري
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يٖ٘ٚ ،را َٔ ازتاش ايكس ٕ  ١ٜ ٚمل ٜػٗد هلا ايتأزٜخ َث٬ٝو ،فتأت ٞاٯ ١ٜبرّ
اهلٚ ٣ٛايػعٛز ايرات ٞاشباف زٓد فسٜل َٔ أٌٖ ايهتا
يًفسٜل اٯخس ٚاملطًُ

يٝه ٕٛدؿاْ١

ٚايٓاع مجٝعاو.

ٚاٯ ١ٜغاٖد بتكُٔ ا يكس ٕ ملا خيف ٞايٓقاع يف ْفٛضقِٖٗٚ ،ق ٞكزق٠ٛ
يًبحققث يف ايكققس ٕ زُققا ٜققسا ٙاٯخققس ٕٚأشا ٤اٱضققٚ ّ٬يف غقق ٕٚ٪ايققدْٝا
ٚأدٛاٍ اٯخسَٚ ،٠عسف ١قؿـ ا٭َِ ايطقايف ١فقاذا نقإ ايكقس ٕ ٜهػقف
اهلٚ ٣ٛامل ٌٝيطا٥ف َٔ ١ايٓاع فُٔ با

أٚىل اْ٘ خيرب زقٔ زقامل ا٭ققٛاٍ

ٚا٭فعاٍٚ ،ايدزٚع ٚايعرب املطتٓبط.َ٘ٓ ١
يكد ضخس   ايدْٝا يٲْطإ ٚأضبا

ضعاكت٘ٚ ،ملعٌ َا فٗٝقا َقٔ

ايهآ٥ال ٜال َٚاك ٠هلدا ١ٜاٱْطإ ٚ ،ملا٤ل ٖر ٙاٯٜقَ ١ؿقداقاو يكٛيق٘

تعاىل [ عَنُشِّيُِْ آَّاتِنَا فِِ آفَاقِ ًَفِِ ؤَْٔفُغِيُِْ حَبََّ َّبَََََّْٓ ٌَيُُْ ؤََّٔوُ اٌْحَك](،)1
فٗ َٔ ٞاٯٜال اييت تتعًل با٭ْفظ ٭ْٗا تب
زٓد بع
ذب ٍٛايتُ

ايطٛا٥ف َٔ أقس

يًُطًُ

ٚملٛك نقدٚزال

املًٌ اىل اٱضٚ ّ٬املطًُ ٚ ،ذبرزِٖ َٔ

ايطًو زٓقدِٖ اىل تعقدِ ٚأذَٚ ٣كدَق ١يًقسك زًق ٢اٱزتقدا٤

يعَُٛال قٛي٘ تعاىل [ فََّْٓ اػْبَـذٍَ ػٍََـْْىُُْ فَاػْبَـذًُا ػٍََْْـوِ بِِّثْـًِ َِـا اػْبَـذٍَ

ػٍََْْىُُْ] (ٚ ، )2ملا٤ل اٯ ١ٜملٓع ٚقٛر ٖرا اٱزتدا ٤حبؿس ٙيف كزملال ايسغب١
ايسغبٚ ١اهلَٓٚ ٣ٛع٘ َٔ ايعٗٛز يف ايكٚ ٍٛايفعٌ.
يكد أزاك ْ ؿس ٠املطًُ

برنس ايفسٜل ايرٜ ٟتُٓ ٢ايك٬ي ١هلِ،

٫ٚبققد اْقق٘ ضققبحاْ٘ ٜٓؿققسِٖ زًققَ ٢ققٔ ٜكقق ّٛمبحاٚيقق ١اققق٬هلِ ٚايتعققدٟ
زًٚ ،ِٗٝف ٘ٝكزع ٭ٌٖ ايهتقا

ٚايٓقاع مجٝعقاوٜٚ ،قأت ٞايكق ٍ٬بًفقغ

اهل٬ىٚ ،يهقٔ ايكقدزاملتٝكٔ َقٔ اٯٜقٖ ١ق ٛاٱققٚ ٍ٬اي ٛاٜقْ ،١عقِ ٖقرا
( )1ضٛز ٠فؿًت .53
( )2ضٛز ٠ايبكس.194 ٠
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اٱقَ ٍ٬كدََٚ ١دخٌ يًٗ٬ى ملا ف َٔ ٘ٝاٱبتعاك زٔ أدهاّ ايػسٜع.١
ٚيهٓقق٘  ٫ميٓققع َققٔ ازاك ٠زاَقق ١اٖققٌ ايهتققا
َٛقٛر ا ٯٚ ١ٜايقٛك بكق٬ي ١املطقًُ

٭ٕ ايكقق٬ي ١أزققِ َققٔ

يًتخًقف زقٔ اٱضقتتاب ١يٰٜقال،

فاٯ ١ٜقازد ٠نًٝقٖٚ ١ق ٞإ ايقرٜ ٫ ٟؿقدم باٯٜقال ٚايتٓصٜقٌ ٜهق ٕٛققد
أزتهب خطأ اشاْ ٤فط٘ ٚقاكٖا اىل ايك٬يٚ ١اي ٛاٚ ،١ٜؾاز ضبباو يف غٛا١ٜ
غري ٙنا٭بٓا ٤ا ٫إ ٜػا. ٤

قٛي٘ تعاىل [ٌٌَْ ُّنٍِمٌَٔىُُْ]

ي ٛدسف اَتٓار ٱَتٓارٚ ،ازبقٛا

فٗٝقا اتٓقع ٱَتٓقار ايػقسط ٚيعقدّ

ايٛقٛر ٫ٚ ،زرب ٠بابطاٍ ابٔ ٖػاّ هلرا املعٓ ٢اذ إضتدٍ بكٛي٘ تعاىل [ًٌٌَْ
ؤََّٔنَا َٔضٌَّْنَا إٌَِْْيُِْ اٌَّْالَئِىٌََ ًَوٍَََّّيُُْ اٌٌَّْْتََ ًَحَشَشَْٔا ػٍََْْيُِْ وًَُّ شَِْءٍ لَُُالً َِا وَأٌُا ٌُِْؤِِْنٌُا](،)1
ٚيهٔ ٖر ٙاٯ ٫ ١ٜتٓفَ ٞعٓ ٢اٱَتٓار ايػسطٚ ٞازبٛاب ٞيًحسف (ي.)ٛ
ٚصب ٤ٞاٯ ١ٜبًفغ (يق )ٛبػقاز ٠يًُطقًُ

ٚ ،نٓقص قس ْق ٞخايقد ٜبعقث

اغققساق ١ايعققص يف ْفققٛع املطققًُ ٜٚ ،ثبققت َفققاٖ ِٝايٓؿققس يف صبتُعققاتِٗ
ٚاٱَتٓار باسبسف (يٜٓ ٫ )ٛحؿس بصَإ ك ٕٚخس ،بٌ ٖ ٛأزِ َٔ أفقساك
ايصَإ ايطٛيٜٚ ،١ٝعسف بقايكساٖ ٔ٥قٌ املقساك ايصَقإ املاقق ٞا ٚاسبقاٍ اٚ
املطتكبٌ ا ٚإ ايفعٌ املُتٓع ٜٓبطط زًْ ٢ال ايصَإ املتعدكٚ ٠املتبا.١ٜٓ
يكد ملا٤ل اٯ ١ٜبانساّ املطًُ

مبخاطبتِٗ بؿ ١ ٝايتحقرٜس ٚايتٓبٝق٘،

ٚتدز ِٖٛاىل ايٝكعٚ ١ايفطٜٓٚ ،١دٍ ٖرا اشبطا
أًٖ ١ٝاملطًُ

يتًك ٞاشبطا

َٛقٛزاو ٚدهُقاو زًق٢

ايتحرٜسٚ ،ٟاتكإ كا

َققع املققراٖب ٚاملًققٌ اٯخققسٚ ،٣اٱدققرتاش َققٔ أضققبا
اٱعبساف.
ٚيف اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
( )1ضٛز ٠ا٭ْعاّ .111

املعاًَٚ ١ايتؿسف
ايكقق٬يٚ ١ضققبٌ
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ا٭ٚىل :صب ٤ٞاٯ ١ٜبؿ ١ ٝازبُع خبؿٛف ايطا٥ف ١اييت تسٜقد اققٍ٬
املطًُ

 ٖٞٚملصٚ ٤غطس َٔ زُ ّٛأٌٖ ايهتا .

ايثاْ :١ٝتٛمل٘ مت

اٱق ٍ٬اىل زُ ّٛاملطًُ

ٚبؿف ١اٱضٚ ّ٬يٝظ

بايؿف ١ايػخؿ ١ٝا ٚمجاز ١ا ٚأٌٖ َٔ بًد َٔ بًدإ املطًُ  ،ا ٚطبكق١
ا ٚمل.َِٗٓ ٌٝ
ايثايث :١تب

اٯ ١ٜمس ٛأخ٬م املطًُ ٚ ،زًَٓ ٛصيتِٗ.

ايسابع :١تدٍ اٯ ١ٜزً ٢إ ايك٬ي ١ؾ اكز َٔ ٠نرباٚ ِٗ٥أ ٜؿس زً٢
ايثبال زًًَ ٢ت٘ ٚايؿدٚك زٔ اٱض.ّ٬
اشباَط ٌٖ :١تقب
ايهتا  ،ازبٛا

اٯٜق ١ايكق٬ي ١ايقيت زًٗٝقا تًقو ايطا٥فقَ ١قٔ أٖقٌ

ْعِٚ ،يهٔ بٛمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاْٗا زً ٢ق٬ي ١يرا تسٜد إغٛا ٤اي ري ٚؾد ٙزٔ ضب ٌٝاهلد.٣
ايثاْ :ٞتقأت ِٗٝايكق٬ي ١بقايعس

 ،فُقا كاَقٛا ٜتُٓق ٕٛايكق٬ي ١٭ٖقٌ

اٱميإ فاِْٗ زً ٢ايكد َٔ اٱميإ.
ايثايث :قبح ايٓ ١ٝاملهسٚ ١ٖٚايسغب ١ايفاضد.٠
ٚذبث اٯ ١ٜاملطًُ

زً ٢ايتدبس ٚايتُٝٝقص بق

طٛا٥قف اٖقٌ ايهتقا

٭ْٗا تتكُٔ ايرّ يطا٥فٖٚ ،َِٗٓ ١را ايتدبس َٛٚقٛز٘ ًَ ُٜٞٓه ١ايتُٝٝص
زٓد املطًُ ٚ ،جيعًِٗ ٜعسف ٕٛسبٔ ايكَٚ ، ٍٛا خيف ٘ٝاٱْطإ َٔ اسبطد
 ١ْٝٚايط َٔ ٤ٛخ ٍ٬نٚ َ٘٬فعً٘ نُا ٜرتغح زٔ ٖرا ايتُٝٝص اختٝاز نٝف١ٝ
املعاًََ ١عِٗ ٚايتبا ٜٔفٗٝا مبا جيعٌ املطًُ
زٔ ْ ١ٝايطٜٚ ،٤ٛطع ٕٛيتخًٝـ اٌٖ ايهتا
ٚإذا طايت َ٬بط ١ايٛك باق ٍ٬املطًُ

ٜتتٓب ٕٛاملهس اير ٟقد ٜٓقتج
َٓٗا.
َع ايٓفظ ٚخًتاتٗا ،فاْ٘

ٜبقدأ بايؿقعٛك اىل اشبقازج زًق ٢عبق ٛاهلقِ ٚأ ٍٚايكؿقد ،ثقِ ٜعٗقس زًق٢
ايًطإ ٚيف ا٭فعاٍ خؿٛؾاو اذا نإ ايٛك َطتحٛذاو زً ٢املتعقدك نُقا يف
ايطا٥فٚ ١ازبُازق ،١فقإ بعكقِٗ ٜق٪اشز بعكق وا يف تبٝاْق٘ ٚظٗقٛز ٙملقا ٜبعثق٘
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دكٛز ٚفعٌ ازبُاز َٔ ١اسبُاع يف ذال ايفسك ،نُقا أْق٘ جيعقٌ غػقا٠ٚ
زًق ٢بؿقس ٙمتٓقع َقٔ انتػقاف اسبكقا٥ل َٚعسفقَ ١قا ٖقِ زًٝق٘ َقٔ ايباطقٌ
ٚايك٬ي ،١يرا ملا٤ل اٯ ١ٜبؿف ١ايطا٥ف ١يتب

ا٭َٛز اٱقافٚ ١ٝايعسق١ٝ

اييت تأتَ ٞع تٛاط ٧ازبُاز ١زً ٢فعٌ ايكبٝح ٚاٱق ٍ٬املرنٛز يف اٯ١ٜ
زًٚ ٢مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱزتداك زٔ اٱض.ّ٬
ايثاْ :ٞتسى ايعباكال ٚاملٓاضو.
ايثايث :اظٗاز اٱض ّ٬ثِ ايسملٛر زٓ٘.
ايسابع :ايفتٛز ٚايؿدٚك زٔ ازبٗاك يف ضب. ٌٝ
اشباَظ :اٱزسا

زٔ ايٓفري ٚضبازب ١ايػسى.

ايطاكع :امل ٌٝاىل ك ٜٔايٛٗٝكٚ ١ٜايٓؿساْ ،١ٝخؿٛؾاو ٚاْٗقِ أكزقٛا
بإ ابساٖ ِٝنإ ٜٛٗكٜاو اْ ٚؿساْٝاو.
ايطابع :اهل٬ى ٚاشبطقاز ٠يف ايقداز ٜٔبق رتى كزٚ
فتا٤ل اٯ ١ٜيتٓب ٘ٝاملطًُ

اهلقدٚ ٣اٱميقإ،

يًثبال يف َٓقاشٍ اهلقدٚ ٣ايبكقا ٤زًق ٢ايقٓٗج

املطتكَ ِٝع اسبرز ٚاسبٝط َٔ ١كزٛال أٖقٌ ايهتقا

ٚتعقدٜال املػقسن

ٚاٱدرتاش َٔ ايٓفظ ايػٗٚ ١ٜٛامل ٌٝاىل ش ١ٜٓايدْٝا ٚايسن ٕٛايٗٝا.
ٚيف أٚإ َٚهإ اٱقٚ ٍ٬مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٜاّ ايتٓصٚ ،ٌٜايٓب.٠ٛ
ايثاَْ :ٞد ٠ايٓبٚ ٠ٛزٗد ايؿحاب.١
ايثايث :اٱْبطاط زً ٢أٜاّ اسبٝآَ ،٠ر اٜاّ ايتٓصٚ ٌٜبعث ١ايٓو ضبُقد
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاىل َٜٓٛا ٖرا َٚا بعد.ٙ
ٚا٭ؾح ٖ ٛايثايث ،ٱؾاي ١اٱط٬م ٚبكا ٤املٛقٛر.
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قٛي٘ تعاىل [ ًََِا ُّنٍِمٌَْ إِالَّ ؤَْٔفُغَيُُْ]
مل ترنس اٯ ١ٜزدٚاو ُٖٝٚاو يًُطًُ

ن ٞتًَُٓ ٞه ١ايٝكعٚ ١اٱدرتاش

زٓدِٖ بٌ ملا٤ل بأَس ٚاقعٚ ٞذنسل زدٚاو قسٜباو َٔ املطًُ

ٜسٜد تٗدٜد

نٝاْات ِٗ بسغباٚ ٘٥أٖٛاٜٚ ،٘٥رتبـ بِٗ ايفسف،فاهلل ٜ ٫ك ٍٛإ ٫اسبل .
ٚمل تبعث يف ْفٛضِٗ اشبٛف ٚتصٜد َٔ اشبػ َٔ ١ٝاي دز ٚاملهس ،بٌ
ايكت ايطه ١ٓٝيف ْفٛضِٗ ببٝإ ض ٤ٛزاقبٜ َٔ ١تُٓق ٢هلقِ ايػقس ٚا٭ذ،٣
 َٔٚاٱزتاش إ ٖر ٙايعاقب ١مل تألِ زٔ ضبب خازمل ٞا ٚفعٌ يً ري ،اٚ
زك زً ٢تًو ايسغا٥ب َٚا فٗٝا َٔ ايكقبح ايقرات ،ٞبقٌ اْٗقا ْتٝتق ١يقٓفظ
ايكؿققد ايققرٜ ٟتُْٓٛقق٘ يًُطققًُ ٖٚ ،ققرا َققٔ اٯٜققال يف ا٭ْفققظ ٚخًققل
اٱْطإَٛٚ ،قٛز ١ٝاٱميإ ايفطس ٟزٓدٚ ٙاٯثاز ايطًب ١ٝيٲبتعاك زٔ قُ٘ٝ
َٚفاٖٚ ،ُ٘ٝغًب ١ايهدٚزال ٚاغٛا ٤ايػٝطإ.
ٚتب

اٯ ١ٜدكٝك ١يف خًقل اٱْطقإ ٖٚق ٞإ اتبقار اهلقٚ ٣ٛاٱؾقساز

زً ٢ايبا طٌ ٜكس اٱْطإ ذاتٖ٘ٚ ،را َٔ اٱزتاش يف زً ّٛايكس ٕ ،فتُ
اق ٍ٬اي ري أَس َرَٚ ّٛقبٝحٜٚ ،عٛك زًق ٢ؾقادب٘ باشبطقازٚ ٠ايكق٬ي١
يٝظ نعكٛب َٔ ١زٓد  ،  فإ ايعكٛب ١أَس خقس اققايف اغقد ،بقٌ ٭ٕ
اٱْػ اٍ باق ٍ٬اي ري ٜقص ٜٔيًقٓفظ ايكق٬يٚ ،١اٱؾقساز زًق ٢ايكق٬ي١
ٚكز ٠ٛاٯخ س ٜٔيٲقتدا ٤ب٘ يف َطايو اي ٛاٚ ١ٜايعٓاك ٚاملهس ،يرا أخربل
اٯ ١ٜزٔ زملٛر اٱق ٍ٬اىل ايرالٚ ،ملا٤ل بؿ ١ ٝازبُع ٚ ،فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا
ٚزدّ ايتكٝد بأدهاّ ايهتا

تكٌ ْفطٗا باٱتفام زًق ٢ايتحسٜقف

ايطُا ،ٟٚفتتتُع ٖر ٙايطا٥ف ١زً ٢ايك٬ي١

ضٛا ٤يٲ ؾساز زًٗٝا ،ا ٚيرتغٝب اٯخس ٜٔفٗٝا.
ايثاْٜ :ٞك ّٛايسٖبإ ٚايس٩ضا ٤باق ٍ٬ايعاَٖ َٔ ١ر ٙايطا٥فٚ ، ١ف٘ٝ
ازبع ١أقطاّ:
أ٫ٚو :قٝاّ ايس٩ضا ٤بتطخري ايسٖبإ ٚأدهاّ ايػسٜع ١يتثبٝت ضًطاِْٗ
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[] 26
ٚتٛضعًَ ١هِٗ.

ثاْٝاو :قٝاّ ايسٖبإ زً ٢عبَ ٛطتكٌ بتحسٜف ا٭دهاّ ٚايتٓصٚ ٌٜاخفا٤
ايبػازال اييت ملا ٤بٗا ا٭ْبٝا ٤ايطابك ٕٛب ٝق ١ايبكقا ٤يف َٓقاشهلِ ٚغقأِْٗ
زٓد اتبازِٗ.
ثايثاو :تٛمل ٘ٝايسٖبإ يًس٩ضاٚ ٤اٌٖ اسبٌ ٚايعكد يٓػس َفاٖ ِٝايك٬ي١
ٚأغٛا ٤ايٓاع ،نُا يف ا٭دٛاٍ اييت ته ٕٛايطٝطس ٠فٗٝا يًسٖبإ.
زابعاو :ايتعقا ٕٚبق

املًقٛى ٚايسٖبقإ يًتؿق د ٟيقدز ٠ٛاسبقلٚ ،انقساٙ

ايٓاع زً ٢ايك٬ي.١
ايثايث :قٝاّ بع

افساك ايطا٥ف ١باقق ٍ٬افساكٖقا ي ًبق ١زٚا اسبطقد

زٓدِٖ ،ا ٚملؿاحل َٓٚافع خاؾ.١
ايسابقع :نققٌ فقسك َققِٓٗ ٜكقٌ ْفطقق٘ ،بطقبب َققا زٓقدَ ٙققٔ ايٛضققاٚع
ٚاضتٓاك ٙاىل َباْ ٞخاطٜ ٫ٚ ١٦كس باضتكٖ ٍ٬را ايكطِ يٲغرتاى ايٓٛزٞ
 ٚايتفهٝو ايعاّ بتًو املباْ.ٞ
اشباَظ :قٝاّ ازبُاز ١باق ٍ٬ايفسك ايٛادد ،مبعٓ ٢إ ايفسك ٜػقرتى
َع ازبُاز ١يف اقْ ٍ٬فط٘ ٚإ مل ٜهٔ زاشَاو ٚزاغبقاو بايكق٬يٚ ،١يهقٔ
اٱْطٝام َع ايفعٌ ايٓٛز ٞايعاّ جيعٌ ايك٬ي ١متٮ ْفط٘ ٚميهٔ ايتفهٝقو
ب

ايٛك ٚايسغب ١باق ٍ٬املطًُ

ٚب

اق ٍ٬ايٓفظ ٚازبُاز.١

فكد  ٫ته ٕٛزٓد ايفسك َٔ أٌٖ ايهتقا
ٚيهٓقق٘ ٜسغققب بكقق٬ي ١املطققًُ

ايسغبق ١بايكق٬يٚ ١اي ٛاٜق،١

فٝتًققبظ مبٓققاٖج ايكقق٬يٜٚ ١ؿققدم بٗققا،

ٚتطتٛي ٞزًْ ٢فط٘ ٖٚرا َٔ أقساز ضبازب ١املطًُ

ٚايتٓص.ٌٜ

يكد ظبا املطًَُ َٔ ٕٛهسِٖ ٚدطدِٖٖٚ ،ر ٙايٓتا ٠ذبتٌُ ٚملٖٛاو:
ا٭ :ٍٚبطبب زدّ ٚؾ ٍٛايهٝد ٚاملهس ٭ْ٘ بامِ قُٔ ايسغبٚ ١ددٚك
ايتُ .
ايثاْ :ٞثبال اٱميإ يف ْفٛع املطًُ .
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ايثايث :فكً٘ تعاىل يف ٚقا ١ٜاملطًُ
 ٫ٚتعاز

ب
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َٔ ايهٝد ٚاملهس.

ٖقر ٙايٛملقْ ٙٛعقِ اْٗقا يٝطقت بعقس

ٚادقد بقٌ إ

ايٛمل٘ ايثايث ٖ ٛا٭ؾٌ  َ٘ٓٚت تفسر ايٛمل ٙٛا٭خس.٣
يققرا فققإ ا٭َققس مل ٜٓحؿققس بٓتققا ٠املطققًُ

بققٌ زملعققت ايكقق٬ي ١اىل

ْفٛضِٗ َع زدّ اكزانِٗ يتًو ايك٬يٚ ١اقسازٖا.

لانىٌ اخليار

يكققد تفكققٌ  ضققبحاْ٘ ٚزشم اٱْطققإ ايعكققٌ يقق ١يًتُٝٝققص بق
ٚايباطققٌٚ ،ملعققٌ اسبٝققا ٠ايققدْٝا ًَ٦ٝقق ١بٛملقق ٙٛاٱبققتٚ ٤٬أضققبا
ٚايتبا ،ٜٔتتصادِ اشبٝازال أَاّ َس  ٣اٱْطإ ٚتتدافع ب

اسبققل

ايتكققاك،

ٜدٜ ،ٜ٘أت ٘ٝفعٌ

اشبري َٔ اي ٚ ، ُٝا ٍٚايػس ايٛؾ ٍٛاي َٔ ٘ٝايٝطازٚ ،تازٜ ٠دز ٙٛنقٌ
َُٓٗا ايَ ،٘ٝع ٚضقا ٌ٥ايرتغٝقب ايقرات ٞا ٫إ كزق ٠ٛاشبقري تٓفقسك بقأَٛز
َٚكدَال دطَٓٗٓ ١ا:
ا٭ :ٍٚايرتغٝب امل ِ٥٬يًفعٌ.
ايثاَْٛ :ٞافك ١كزٛت٘ سبهِ ايػسر.
ايثايث :اسبطٔ ايرات.ٞ
ايسابع :زدّ ْفس ٠ايٓفظ َٓ٘.
اشباَظ :املدك ٚاٱزاْ َٔ ١زٓد  يٮخر باسبل ٚاتبار َٓاٖت٘ ٚذببٝب٘
اىل ايٓفظ.
ايطاكع  :قس

اسبل اىل اٱْطإ َع بعد ايػس ٚأضبابٖ٘ٚ ،را ايتبأٜ

بُٗٓٝا َٔ ايًطف اٱهل ٞيهقٜ ٞهق ٕٛا شبقري يف َتٓقا ٍٚاٱْطقإ ٜٚطقتطٝع
ايٛؾ ٍٛاي ٘ٝقبٌ إ ٜؿٌ اىل ايػس.
ايطابع :اْتفا ٤املٛاْع ٚاسبٛاملص ب

اٱْطإ ٚفعٌ اشبري.

ايثأَ :زدّ اسبامل ١اىل َ ١ْٚ٪شا٥د ٠يفعٌ اشبري  ،خؿٛؾاو ٚاْق٘ َقٔ
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ايهً ٞاملػهو اير ٟي٘ َساتب َتفاٚتٜٚ ،١هف ٞيف ذبؿ ً٘ٝا٭قٌ ٚا٭كْ.٢
ايتاضع  :ايثٓا ٤ايعاّ زً ٢اتٝإ ٚفعٌ اشبري جيعٌ اٱْطإ خيتازٜٚ ٙطتُس
يف ٚيٛج أبٛاب٘.
ايعاغسَٛ :افك ١فعٌ اشبري يفطس ٠اٱْطإ.
اسباك ٟزػس :ايثٛا

ايعع ِٝايرٚ ٟزد  زً ٢فعٌ اشبري.

ايثاْ ٞزػس :ايٓتا٥ج ٚاٯثاز اسبُٝد ٠يفعٌ اشبري.
اَا فعٌ ايػس ف ٬تٓحؿس طبايفت٘ يًخري بايتكاك يف ايرال ٚاي ا ، ١ٜبٌ
ٜػٌُ ايٛضا٥ط ٚاملكدَال فبُٓٝا تهَ ٕٛكدَال اشبري كز ٠ٛيفعً٘ ٚاٱقباٍ
زً ٘ٝبػٛم ٚزغب ،١فإ َكدَال ايػقس تهق ٕٛزٛا٥قل ٚبسشخقاو ك ٕٚاتٝاْق٘
َٗٓٚا:
ا٭ :ٍٚايًطف اٱهل ٞحبتب املهًف زٔ فعقٌ ايػقس ،ضقٛا ٤مبٓعق٘ اٚ
باجياك َا  ٍٛك ٕٚذبكٝك٘ ٚات ٝاْ٘ ا ٚضًب ايسغبٚ ١امل ٌٝاىل ذبكٝكٖ٘ٚ ،رٙ
اٯ َٔ ١ٜايًطف اٱهل ٞيف أَٛز:
ا :٫ٚزدّ ازتكا ٤ايسغب ١اىل فعٌ اٱق.ٍ٬
ثاْٝاو :اعبؿاز ايسغب ١بطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا ،ثايثا :ا٭ٌَ بعٛك ٠تًو
ايطا٥ف ١اىل زُ ّٛأٌٖ ايهتا

ٚزًُا ِٗ٥أ ٜٛ ٫ك ايك٬ي ١يًُطًُ .

ايثاْ :ٞايكبح ايرات ٞيًُٓهس ٚأفعاٍ ايػس.
ايثايث :ايٛؾف ايػسز ٞهلا باْٗا دساّ.
ايسابعْ :فس ٠ايٓفٛع َٔ اسبساّ ٚايػس ٚنٌ َا ٖ ٛقبٝح غسزاو ٚزك٬و.
اشباَظ :ا٭قساز اييت ترتغح زٔ فعٌ املٓهس ٚايػسٖٚ ،ر ٙا٭قساز
زً ٢أقطاّ:
ا٫ٚو :خاف بفازٌ ايػس.
ثاْٝاوَ :ا ٜتعًل مبٔ ٜكع زً ٘ٝفعٌ ايػس.
ثايثاو :ايكسز ايرًٜ ٟحل بازبُازٚ ١ا٭َ َٔ ١فعٌ ايػس.
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ايطاكع :ي  ١اٱْراز ٚايٛزٝد زً ٢فعٌ اسبساّ اييت ملا٤ل بٗا ايهتب
ايطُاٚ ١ٜٚا٭ْبٝاٚ ،٤يكد ٚزد   باشبًٛك يف ايٓاز زً ٢فعٌ املٛبكال.
َٚع أضبا

تسملٝح فعٌ اشبري ٚازاْ ١املهًف

ٜه ٕٛاٱْطإ طبرياو ب

املتكاك ،ٜٔب

زً ٢اتٝاْ٘ ٚايتطابل ف٘ٝ

اسبل ٚايباطٌٚ ،اسبٚ ٍ٬اسبساّ،

ٚاشبري ٚايػس.
أ ٟاُْٗا مل ٜهْٛا بعس

ٚادد َٔ ملٗ ١ايتصادِ ٚايكس

إ اسبل ٚاسب ٖٛ ٍ٬ا٭قس ٚ ،املٓهس ٖق ٛا٭بعقدٚ ،ايكقس
فحطب ،بٌ إ املهًف ْفط٘ اقس

ذاتٝ

ٚايبعد ،بٌ
ٚايبعقد يقٝظ

اىل اشبري َٓ٘ اىل ايػقس ،أ ٟإ

ْفط٘ مت ٌٝاىل فعٌ اشبري ٚتػقعس بايطقهَ ١ٓٝعق٘ٚ ،تٓفقس َقٔ ايػقس ٚتقب
فازً٘.
 ًّٜٛٚاٱْطإ ْفط٘ زٓد ازتها

املعؿٚ ١ٝفعٌ ايكبٝح٬ٜٚ ،شَ٘ ايٓدّ

بعد َٔ ٖٛٚ ،ٙخؿا٥ـ ٚضٓخ ١ٝايٓفظ اٱْطاْ َٔٚ ،١ٝأضساز ْفخ ايسٚا

يف كّ .

ٚميهٔ إ ْطُٖ ٞقرا ايكقاْ" ٕٛبماانىٌ اخلياار" ٚفٝق٘ تتتًقَ ٢عقاْٞ

ايًطف اٱهل ٞاملسنب يف ايتكسٜب اىل اشبري ٚاٱزاْ ١زًٝق٘ٚ ،اٱبعقاك زقٔ
ايػس ٚايٓفسٖٚ ،َ٘ٓ ٠را ايكاْ ٕٛدت ١زً ٢اٱْطإ َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚضٗٛيٚ ١قس

فعٌ اشبريٚٚ ،ملٛك املٛاْع ايراتٚ ١ٝايعسق ١ٝكٕٚ

فعٌ ايط َٔٚ ، ٤ٛايعؿقُ ١اَتٓق ار املعؿق ،١ٝفكقد ٜٓق ٟٛاٱْطقإ ازتهقا
املٓهس ٚيهٓ٘ َتعرزٚ ،قد ٜطسأ َا  ٍٛكٚ ٕٚقٛز٘  َٔ ٖٛٚايًطف اٱهلٞ
اي٬دل ٚاملؿادب يٲْطإ.
ايثاْْ :ٞعُ ١ايعكٌ زٓد اٱْطإ يًتُٝٝص ب

اشبري ٚايػسٖٚ ،را ايتُٝٝص

ٜٓ ٫حؿس مبٛقٛر اشبري ٚايػس ٚدد ٙبٌ ٜػٌُ:
 -1دهِ نٌ َُٓٗا.
َ -2اٖ ٚ ١ٝدطٔ اشبريَٚ ،ب ٛق ١ٝايػس.
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َ -3ا ٜدزن٘ ايعكٌ َٔ ايؿفال ايرات ١ٝيهٌ َُٓٗا.
َٛ -4افك ١اشبري يًُؿًحٚ ، ١ايػس يًُفطد.٠
َ -5ققٔ خؿققا٥ـ ايعكققٌ اْقق٘ ٜؿققٌ اىل خفاٜققا ا٭َققٛز يكدزتقق٘ زًقق٢
اٱضتدٚ ٍ٫ايٓعس ،اا ٜع

إ ايعكٌ ٜدزى ٚمل ٙٛاشبري ٚايػس  ٖٞٚ ،زً٢

قطُ :
ا٭ :ٍٚبطٝطٜٚ ،دزى بايبد ،١ٜٝٗفايعكقٌ ٜقدزى دطقٔ ايعقدٍٚ ،ققبح
ايعًِ َٔ غري دامل ١اىل ضبب خازمل ،ٞبٌ ٜهف ٞتؿٛز ايطسف

احملهّٛ

زًٚ ،٘ٝاحمله ّٛب٘.
ايثاَْ :ٞسنبٜٚ ،طقتًصّ اكزانق٘ ٚملقٛك ضقبب خقازملَٚ ٞكقدَال،
فايكس

دطٔ ملا ف َٔ ٘ٝاملٓافع ٚقكا ٤اسبٛا٥ج ٚتٝطقري ا٭زُقاٍٚ ،ايسبقا

قبٝح يٮقساز امل ايٚ ١ٝاٱملتُاز ١ٝاييت ٜطببٗا ٚنرا بايٓطب ١يٲقق ٍ٬فاْق٘
قبقٝح غققسزاو ٚزكق٬وَٚ ،كقاَ

قققاْ ٕٛاشبٝققاز دقث زًقق ٢املتٓققا

ايسغبقق١

باق ٍ٬املطًُ .

لانىٌ انتكهيف
اا ٜتفل زً ٘ٝاملً ٕٛٝإ ايدْٝا كاز ابت ٤٬ملعًٗا َٓ  اضب ١يٲختباز

ٚاٱَتحإٜ ،ه ٕٛفٗٝا اٱْطإ زًَ ٢سدًت

َتعاقبت :

ا٭ٚىل :زدّ ايتهًٝفَ ٖٞٚ ،سدً ١ايؿبا ٚايؿ س.
ايثاْ :ٞتًك ٞاشبطا

ايتهًٝف ،ٞبقأكا ٤ايفقسا٥

ٚاملتٓقا

ايٓقٛاٖ،ٞ

فا٭ٜ ٍٚدخٌ ب٘ اٱْطإ زامل ايدْٝا ،اَا ايثاْ ٞفٝدخٌ ف ٘ٝزامل املطٚ٪ي١ٝ
ايػسزٚ ١ٝايتهًٝفٚ ،قاْ ٕٛاشبٝاز املتكدّ ٜٓبطط زً ٢املسدًت ٚ ،ايتهًٝف
ٜبدأ بعُس َع  ٖٛٚ ،ضٔ ايبًقٛغ ٚ،زٓقد ايقرنس امتقاّ شقظ زػقس ٠ضقٓ١
ٖ٬يٚ ،١ٝزٓد ا٭ْث ٢امتاّ تطع ضٓٛال ٖ٬ي ،١ٝا ٫إ قاْ ٕٛاشبٝاز ٜبدأ قبً٘
بطٓٛال  َٔٚد

ايتُٝٝص ٚاٱكزاى َٚعسف ١ا٭غٝاٚ ٤يهٔ بدزمل ١ضبدٚك٠

ثِ تطتُس باٱزتكاٚ ٤ايتهاٌَ اىل د

ايبًٛغ يٝه ٕٛأ ٚاْاو يكٝاّ اسبت ١زً٢
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اٱْطإ.

ٚايتهًٝقف َؿقدام زًُقٚ ،ٞغقاٖد ٚاقعق ٞيكٛيق٘ تعقاىل [ ًََِـا ٍََْمْـتُ

اٌْجِــَّٓ ًَاإلِٔــظَ إِالَّ ٌَِْؼَُْــذًُِْ ] (ٜٚ ، )1ػققٌُ أدهققاّ اسبققٚ ٍ٬اسبققساّ يف
املعاَ٬لٜٓٚ ،فقر اىل َٝقاك ٜٔاسبٝقا ٠املختًفقٜٚ ،١ق٬شّ اٱْطقإ يف دٝاتق٘
نًٗا ٫ٚ ،تٓحؿس أد هاّ قاْ ٕٛايتهًٝف باملطًُ
تػٌُ ايٓاع مجٝعاو َٓر اٜاّ

كّ 

اٚ ِٖ ٚأٌٖ ايهتا

اىل  ّٜٛايكٝاَ ١ب ق

بٌ

ايٓعقس زقٔ

َطأي ١تهًٝف ايهفاز بايفسٚر نتهًٝفِٗ با٭ؾ ٍٛا ٚزدَ٘.
ٚا٭ؾح ٖ ٛا٭ ٖٛٚ ،ٍٚاملػقٗٛز غقٗس ٠زعُٝق ،١فايهفقاز َهًفقٕٛ
بايفسٚر اٜكاو نايؿٚ ٠٬ايؿ ّٛنُا ٖ ِ َهًف ٕٛباٱقساز بايتٛدٝد ٚايٓب٠ٛ
ٚاملعاك َٔٚ ،غسا٥ط ايتهًٝف باٱقاف ١اىل ايبًٛغ ايعكٌ ٚاٱختٝازٖٚ ،رٙ
ايػسا٥ط غاٖد زً ٢ايتخفٝف اٱهل ٞزٔ ايٓاعٚ ،نٌ فسك َٓٗا ز ٕٛزً٢
ٚايتهايٝف ،فهُا إ أدهاّ

ايتٛفٝل ايٓٛزٚ ٞايػخؿ ٞيف أكا ٤ايفسا٥

ايتهًٝققف اعب٬يٝقق ١تتٛملقق٘ اىل نققٌ َهًققف ،فاْٗققا ْٛزٝقق ١رباطققب ا٭َققِ
ٚازبُازالٚ ،تقدز ِٖٛاىل تعاٖقد ايفقسا٥

ٚايٛاملبقال ٚايتعقا ٕٚزًق٢

أكاٗ٥اٚ ،ايتتايف ٚاٱبتعاك زٔ املعاؾٚ ٞاملٓهسال يٝه ٕٛايطًٛى ازبُعٞ
ايعاّ ز ْٛوا يًفسك زً ٢دطقٔ اٱَتثقاٍ ،نُقا ٜتفكقٌ ضقبحاْ٘ زًق ٢ايعبقاك
بتٗ ١٦ٝأضبا

ايٓتاا يف أكا ٤ا يتهايٝفَٗٓٚ ،ا ٖر ٙاٯ ١ٜبتحرٜس املطقًُ

َققٔ ايعققدا ٠ٚايققيت مل تققربش اىل اشبققازج ،فٗقق ٞيف َسدًقق ١ايسغبققٚ ١ايققتُ
ايطققًو زٓققد اي ققري ،فققأخرب  املطققًُ

بٗققا يًٛقاٜققَٗٓ ١ققاٚ ،يٝهققٖ ٕٛققرا

ا٭خباز املٗاش وا زًٗٝا ملقا ميقٮ ْفقٛع أٖقٌ ايهتقا

ٚاملػقسن

َقٔ ايفقصر

ٚاشبٛف بٗرا ايهػف اي ٝو.
إ قاْ ٕٛايتهًٝف َٔ أدطقٔ َقا ٜقص ٜٔاسبٝقا ٠ايقدْٝاٜٚ ،كقف ٞزًٗٝقا
( )1ضٛز ٠ايرازٜال .56

َعامل اٱميإ /ج60
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قدضققٚ ١ٝجيعققٌ ملاٖٝقق ١ا٭زُققاٍ َٛقققٛز ١ٝفٗٝققآٜٚ ،تفقق ٞايعبققث ٚايًققٗٛ
ٚايباطٌ يف ا٭ز

 ،يته ٕٛايدْٝا َصزز ١يٰخسٚ ،٠فسؾق ١يًفقٛش بقايٓعِٝ

اشبايققد ،فؿققحٝح إ ايتهققايٝف  ٫ربًققَ ٛققٔ ملٗققد ٚزُققٌ ٚايتققصاّ ا ٫إ
َٓاف عٗا أنثس َٔ إٔ ذبؿٚ ،٢زع ِٝايثٛا

باٱَتثاٍ فٗٝا ميٓع َٔ ايػعٛز

باملػكٚ ١ايعٓا ٤يف أٚاْٗاٚ ،جيعٌ اٱْطإ ٜػعس باي بط ١يًتٛفٝل يف أكاٗ٥ا،
 َٔٚايًطف اٱهل ٞإ قاْ ٕٛايتهًٝف ت٬شَ٘ أضقبا

ايتخفٝقف ٚايتٝطقري

ٚاٱزاْ ١زً ٢ايتكٝد بأدهاَ٘ ٚضٓٓ٘.

لانىٌ دفغ اإلضالل

َٔ اٯٜال يف خًل اٱْطإٚ ،زع ِٝزأف  ١تعاىل ب٘ ملعً٘ قسٜباو َقٔ
اختٝاز ايطازٚ ١ايتٛفٝل َع ايػعٛز بايًرٚ ٠ايسقا زٓد اتٝاْٗا ٚتسى ايكبٝح،
َع قدزت٘ زًق ٢فعقٌ اشبقري ٚايػقسٚ ،فٝق٘ ْفقع زعق ِٝيٲْطقإ ٭ْق٘ زٓقٛإ
يٲدرتاش َٔ ايطق٦ٝال ،فكٛازقد ايًطقف يف َفَٗٗٛقا ٚاقٝقَ ١قٔ ايقرْ، ٛ
ٚضبب يٲبتعاك زٓٗاٚ ،داملقب َقٔ اي ٛاٜقٖٚ ،١قر ٙاي ٛاٜق ٫ ١تقأتَ ٞقٔ
ايٓفظ ٚددٖا ًَٗٝٚا اىل ايػٗٚ ٠ٛاهلٚ ٣ٛاضتحٛاذ ايػٝطإ زًٗٝا ،بقٌ
اْٗققا تققأتَ ٞققٔ اي ققري ،٭ٕ اٱْطققإ بطبعقق٘ نققاَ ٔ٥قق٪ثس َٚتققأثس ب ققريٚ ،ٙمل
ٜٓحؿس ايتقأثري ااْقب ك ٕٚخقس َقٔ أَقٛز اسبٝقا ٠ايقدْٝا ٚأدهقاّ اسبقٍ٬
ٚاسبساّ ٫ٚ ،خبٝاز ا٭دطٔ ٚاسبطٔ َطًكاو ،يرا فإ ٜ  تفكقٌ زًق٢
اٱْطإ ٚجيعٌ بسشخاو ك ٕٚضسز ١اضتتابت٘ يً ٛاٚ ١ٜأضبا
ْعُ ١ايعكٌ ٚايكدز ٠ايرات ١ٝزً ٢ايتُٝٝص ب

ايك٬ي ١فحباٙ

اسبل ٚايباطٌٚ ،اشبري ٚايػقس

ثِ تفكٌ ضبحاْ٘  ٤ٖٞٚي٘ أضباباو اقاف ١ٝتطاِٖ يف شدصدت٘ اٱْطإ زٔ
َٛاقع ايك٬يٚ ،١تدفع زٓ٘ أضبابٗا ٚذبتب زٓ٘ َكدَاتٗاٖٚ ،ر ٙا٭ضبا
زً ٢أقطاّ:
ا٭ :ٍٚزاّ ٜتعًل بايٓاع مجٝعاو ،فرت ٣أدهاّ ايٓهاا ٚايقصٚاج َقث٬و
زاضققخ ١يف ا٭ز

َٚتٛازثقق ١زٓققد ا٭ملٝققاٍ املتعاقبققٜٚ ،١تعاٖققدٖا ايٓققاع
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بققايفطسٜٚ ،٠عُققٌ املًققٛى زًقق ٢تثبٝتٗققا ٚتؿققدز ايكققٛاْ

يكققبطٗاٜٚ ،كققّٛ

ا تُعال ٚاملٓتدٜال بتٛثٝكٗا ٚتتفسر زٓٗا ؾ٬ل ْطب ٚضبب فكَٓ ٬ق٘
تعاىل ملٓع ايٓاع َٔ ايصْا ا ٚتفػ ٘ٝيف ا تُعقالٖٚ ،قَ ٛقٔ أخطقس ٚملقٙٛ
ايك٬يٚ ١ضبب ٭فساك زدٜدَٗٓ ٠ا تتعًل باملباكٚ ٨ا٭خ٬م ٚا٭دهاّ.
ايثاَْ :ٞا خيـ املًٝ
ف ٘ٝاملطًُٚ ٕٛأٌٖ ايهتا

اير َٕٛٓ٪ٜ ٜٔب ايتٓصٜٚ ٌٜتبع ٕٛا٭ْبٝاًٜٚ ،٤تكٞ
َٔ ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ،٣باٱزاْ ١زً ٢ايؿدٚز

زٔ ايهتب املٓصي.١
إ اٱْتُا ٤اىل ايدٜاْ ١ايطُا ١ٜٚغسف ٜبعث يف ايٓفظ ْٛر ضهٚ ١ٓٝثك١
ٚأٌَٚ ،دسف زً ٢ايتكٝد بأدهاّ ايتٓصٚ ٌٜي ٛزً ٢عب ٛاملٛملب ١ازبص،١ٝ٥
يٝهٖ ٕٛر ا اسبسف دؿقٓ وا َقٔ ايكق٬ي ،١فًقرا ملقا٤ل ٖقر ٙاٯٜق ١يتقرنري
ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣باْتُا ِٗ٥اىل ايهتا

ايطُا ٟٚٱملتٓا

كزٚ

ايك٬ي١

ٚاق ٍ٬املطًُ .
ايثايث :ا٭ضبا

اشباؾ ١باملطًُ  ٖٞٚ ،فكٌ َٓ٘ تعاىل زًق ٢أٖقٌ

ايدٜاْ ١ايٓاضخ ،١يٝه ٕٛأًٖٗا بأزًَ ٢ساتب ايؿق٬ا َٚثًُقا تهقٖ ٕٛقرٙ
اٯ َٔ ١ٜايكطِ ايثاْ ٞأز ٙ٬فاْٗا ته ٕٛخاؾ ١باملطًُ

زً ٢عب ٛاقايف ملا

فٗٝا َٔ ايتحرٜس ٚاٱخباز زٔ زغبًٜ َٔ ١تكَ ٞعِٗ املطقًُ ٕٛيف اٱققساز
بايتٛدٝد ٚايتٓصٚ ٌٜايٓب.٠ٛ
ايسابققع :ا٭ضققبا

اشباؾقق ١بققايفسك زًقق ٢عبقق ٛايككقق ١ٝايػخؿقق ،١ٝبققإ

ٜتفكٌ ضبحاْ٘ ٜٚكسب٘ اىل ضبٌ ايطاز ٤ٜٞٗٚ ،١ي٘ َقا تبق٘ زقٔ املٓهقس،
ٜٚبعد زٓ٘ َكدَال اسبسَال زً ٢عب ٛازبُع ٚايتعدك اْٝ ٚقٌ غقطس َٓٗقا،
ٚقد ٜتفكٌ بتكسٜب ايعبد اىل ايطازٚ ،١يهقٔ َكقدَال اسبقساّ تبكق ٢غقري
بعٝد ٠زٓ٘ ذبا ٍٚملربٜ٘ ٫ٚ ،عق

ٖقرا ايتخًٝق ١بق

ايعبقد ٚاملعؿقَ ،١ٝقٔ

ٚملٗ :
ا٫ٚو :ا٭ثققس ايٓققٛزٚ ٞايٓفققع ٚاٱدققرتاش ايققرٜ ٟطققبب٘ ايًطققف اٱهلققٞ
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بتكسٜب ايعبد يًطازٜٚ ١تتً ٢بايٓفس َٔ ٠اسبساّ.
ثاْٝاو :ايتخفٝف ٚايتكًٝقٌ َقٔ أضقبا

َٝقٌ اٱْطقإ اىل اسبقساّ أ ٟإ

ٚضا ٌ٥اٱغٛا ٤تبد ٚنايكسٜبٚ ١يهٓٗا َدفٛز ١زٔ َٓاشٍ ايكس

ا٭ؾً،١ٝ

ٚايًطف بأبعاكٖا ملا ٤زً ٢عب ٛاملٛملب ١ازب صٝ٥ق ،١فقإ قًقت ملقاذا ٜ ٫هقٕٛ
ابعاكٖا ٚتٓحٝتٗا زٔ اٱْطإ زً ٢عب ٛاملٛملب ١ايهً ،١ٝازبٛا  :زً ٢غعب
َتعدك:٠
ا٭ٚىل  :ايدْٝا كاز اَتحإ ٚابتٚ َٔٚ ،٤٬مل ٙٛاٱَتحإ ٚملٛك أضبا
املعؿ.١ٝ
ايثاْ :١ٝايٓٛاٖ ٞايعاَ ١تػٌُ ايككقاٜا ايػخؿق ١ٝيف َقٛازك اٱفتتقإ،
فعٓدَا تٗتِ امل عؿ ١ٝزً ٢املطًِ فاْ٘ ضبرتش مبعسف ١ادهاّ اسبٚ ٍ٬اسبساّ.
ايثايث :١تكؿري اٱْطإ يف ايعباكال َٚؿقاكٜل ايطازق ١ققد سَق٘ َقٔ
ٚمل ٙٛايسمح ١اييت تطاِٖ يف دتب املعؿ.١ٝ

بع

ٚميهٔ إ ْطُ ٞفكً٘ تعاىل بدفع أضبا

ايك٬ي ١زٔ ايٓاع بقكإْٛ

(كفع ايك٬يٚ )١تتتً ٢فَ ٘ٝعاْ ٞايً طف اٱهلَٚ ٞكاَ
يف ايدْٝا ٜٚ ،تب

ايسمح ١اٱهل١ٝ

َٔ ايٛمل ٙٛاملتكدَ ١إ ٖرا ايكاْ ٕٛزًَ ٢ساتب َتعدك٠

ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚمشقق ٍٛايٓققاع َققٔ غققري املٛدققد ٜٔبفققسك ٚادققد َٓٗققا بًحققاظ
اٱْطاْٚ ١ٝايعبٛك ١ٜهلل.
ايثقققاْ :ٞمشققق ٍٛأٖقققٌ ايهتقققا

بفقققسكَٗٓ ٜٔقققا  ،٭ْٗقققِ اتبقققار كٜقققٔ

مسا.ٟٚباٱقاف ١اىل اٱْطاْ.١ٝ
ايثايث :اْتفار املطًِ بايٛمل ٙٛا٭زبع ١أز ،ٙ٬أ ٟمبقا ٖق ٛاْطقإ َٚقٔ
أتبار نتقا

مسقاٖ ٟٚق ٛأفكقٌ ايهتقب ٚأغقسفٗا ٖٚق ٛايكقس ٕٚ ،مبقا ٖقٛ

َطًِ ،باٱقاف ١اىل ايعٓا ١ٜايػخؿ ١ٝاملب ١ٓٝيف ايٛمل٘ ايسابع أزٚ ،ٙ٬اييت
ٜٓتفع َٓٗا نٌ اْطإ ٚيٝظ املطًِ ٚددٚ ،ٙيهٔ املطًِ ي٘ خؿٛؾ ١ٝتتعًل
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يف َكداز ٖرا اٱْتفار نُاو ٚنٝفقاو ٚأثقساو يًحؿق ١اٱققاف ١ٝيٲضقٖٚ ّ٬قٌ
ته ٕٛبع

أفقساك ٖقرا ايكقاَْ ٕٛقٔ ازبقصا ٤ايعاملقٌ زًق ٢أكا ٤ايعبقاكال

ٚاٱَتثاٍ ٭ٚاَس ٙتعقاىل ،ازبقٛا
ٜتكس

ْعقِ ،فقإ ٖ  ق ٛايٛاضقع ايهقسِٜ

اي ٘ٝايعبد بفعٌ ضبدٚك فٓٝعِ زً ٘ٝتعاىل باٱزاْ ١زًَ ٢ا ف ٘ٝايثٛا

ايععٜٚ ،ِٝدزأ زٓ٘ ايبٚ ٤٬ا٭ذٚ ٣أضبا

لانىٌ انرتشخ

املعؿ.١ٝ

َٔ أمسا ٘٥تعاىل اسبطٓ ٢ايسمحٔ ٚايسد ٖٛٚ ،ِٝايرٜ ٟسشم ايٓقاع
ٚاشب٥٬ل نافٜٚ ١سأف بِٗ ٜٚتعاٖد املٛملٛكال بفكقً٘ ٚادطقاْ٘ٚ ،ملعقٌ
 اٱْطإ نآ٥او ضبتاملاوٖٚ ،ر ٙاسباملٚ ١ضق ١ًٝيبكا٥ق٘ يف َساتقب ايعبٛكٜق١
ٚاشبكٛر ٚايطاز ١٭ٚاَس ٙتعاىل ٚفٗٝا بٝإ يعع ِٝقدزت٘ ٚضًطاْ٘ ضبحاْ٘،
ٚاْ٘ قاكز زً ٢تعاٖد اشب٥٬ل مجٝعٗا يف ٚققت ٚادقد َقٔ غقري إ ٜػق ً٘
بعكٗا زٔ بع

ٚ ،ميهٔ تكط ِٝايسمح ١بًحاظ ايصَإ اىل ث٬ث ١أقطاّ:

ا٭ :ٍٚيف اسبٝا ٠ايدْٝا ،فاهلل ٜ س دِ اٱْطإ َا كاّ يف ايدْٝأَٚ ،
َؿاكٜل زمحت٘ تعاىل باٱْطإ يف ايدْٝا ازاْت٘ ٖٚداٜت٘ يًطازٚ ١اٱَتثقاٍ
يٮدهاّ ايػسزٚ ،١ٝابعاك ٙا ٚدتب٘ زٔ املعؿ َٔ ٖٞٚ ،١ٝأمسٚ ٢ملقٙٛ
ايسمحٚ ١تتتً ٢فٗٝا فكقً٘ ٚدًُق٘ تعقاىل ،نُقا ٜكسبق٘ تعقاىل َقٔ أضقبا
ايتٛبٚ ١اٱضت فاز  ٤ٜٞٗٚي٘ َ كدَات٘ٚ ،تٓبطط ايسمح ١باٱْطقإ يف ايقدْٝا
زً ٢مجٝع ْال دٝات٘ ،بٌ اْٗا َتكدَ ١زًٗٝا اذ تطبل اٱْطإ يف ٚملٛكٙ
بتٗ ١٦ٝأضبا
فٗٝا يًتٓ

ايٓهاا ب

ا٭بٚ ٜٔٛزًٛم ايٓطفَٚ ١د ٠اسبٌُ اييت ٜ ٫هٕٛ

أ ٟدسن ١ازاك.١ٜ

ٚتتؿف ايسمح ١يف ايدْٝا باْٗقا زق ٕٛزًق ٢اضقتداَ ١اسبٝقآَٚ ،٠اضقب١
يفعٌ ايؿاسبال ٚاملتٓا

ايط٦ٝال  َٔٚخؿا٥ـ ٖرا ايكطِ اْٗا تػقٌُ

ايرب ٚايفاملس ٚ ،املٚ َٔ٪ايهافس.
ايثاْ :ٞيف زامل ايربشخ َٚد ٠بكا ٤اٱْطإ يف ايكقرب اذ إ ايكقرب ٜهقٕٛ
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ازبٜٓٚ ١هق ٕٛيًهفقاز دفقسَ ٠قٔ دفقس ايقٓريإ،

ٚاملٛل اَس ٚملٛك ٖٛٚ ٟزباز ٠زٔ َ اكز ٠ايسٚا يًتطد ٚاْعداّ اسبسن١
زٓد اٱْطإ،
فبكا ٤ايسٚا ٜ ٫ه ٕٛا ٫بسمحت٘ ٚيطف٘ تعاىل  ٖٞٚذبتاج اىل ايسمحق١
يف ٚملٛكٖاٚ ،تأت ٞزمح   ١يٲْطإ يف قرب ٙبايٛاضط ١بايعٓا ١ٜبابٓا٘٥
ٚأب ٜ٘ٛيف ايدْٝا أ تسنِٗ َٔ خًف٘ٚ ،ازغاكِٖ ٚتٛفٝكِٗ ٭كاَ ٤ا ٜٓفع٘
يف خست٘ ،فهُا بدأل زمح  ١يٲْطإ يف ايدْٝا قبٌ ٚملٛكٚ ٙخًك٘ ٚيف
طفٛيت٘ ٚؾبا ٙاذ ٜهق ٕٛزقاملص وا زقٔ كفقع ا٭ذ ٣زقٔ ْفطق٘ ،فاْٗقا تتؿقٌ
ٚتطتُس اىل َا بعد ٚفات٘ ٚكخٛي٘ ايكرب ،نُا تػٌُ ذنس ٙاسبطٔ يف ايقدْٝا
ٜٓٚاٍ املطًِ اضت فاز ايٓاع ي٘ َٔ ذٚ ٜ٘ٚأؾقحاب٘ َٚقٔ نقإ كقس َعق٘
ؾ ٠٬ازبُازٚ ١عب.ِٖٛ
ايثايث :يف اٯخس ، ٠اذ تت ػ ٢أٌٖ احملػس ايسمح ١اٱهل ١ٝبفٝ

ٚزأف١

تفٛم اكزاى ايعكٌ اٱْطاْٚ ،ٞيف اسبدٜث " إٕ اهلل تبازى ٚتعاىل خًل ّٜٛ
خًل ايطُٛال ٚا٫ز
ٚا٫ز

َا ١٥زمحق ، ١نقٌ زمحق ١طبقام َقا بق

 ،فأْصٍ َٓٗا إىل ا٫ز

ايطقُا٤

زمحٚ ١ادد ، ٠فبٗا تعطف ايٛايد ٠زً٢

ٚيققدٖا ٚ ،ايققٛدؼ ٚايطققري بعكققٗا زًقق ٢بعق

 ،دتقق ٢إٔ ايفققسع يرتفققع

دافسٖا زٔ ٚيدٖا خػ ١ٝإٔ تؿٝب٘  ،فقيذا نقإ ٜق ّٛايكٝاَق ١زك اهلل تعقاىل
ٖر ٙايسمح ١إىل ايتطعٚ ١ايتطع
ٚزعِ ٚنرب َكاَ

 ،فأنًُٗا َا ١٥زمح ١فريدِ بٗا زباك."ٙ

ٖرا ايكطِ َٔ ايسمحٜٓ ٫ ١حؿس مبٛقٛر طٍٛ

املدٚ ٠اشبًٛك يف اٯخسٚ ٠دد ،ٙبقٌ ٜػقٌُ تعقدك ٚملق ٙٛايسمحقٚ ١امل فقس٠
ٚاهلبال ٚايػفازٚ ١كفع ايعرا

ٚايعفقٚ ٛايفكقٌ اٱهلق ٞمبقا ٜ ٫عقد ٫ٚ

ؿ َٔ ٢ايٛملٚ ،ٙٛيٝظ َٔ زبد اٖٚ ٫ق ٛضبتقاج اىل زمحتق٘ تعقاىل ٜقّٛ
ايكٝآَٜٚ ،١اٍ ْؿٝب٘ َٓٗا مبا ٜ ٫طتحك٘.
 َٔٚاٯٜال ٚايػٛاٖد زً ٢زع ِٝزمحت٘ تعاىل باٱْطإ إ َكاَ
ايسمح َٔ ١ايكطِ ا٭ ٍٚاز ٙ٬ترتغح زً ٢ايكطُ

اٯخس ٖٛٚ ،ٜٔايرٟ
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ْطًل زً( ٘ٝقاْ ٕٛايرتغح) ففعٌ ايؿاسبال ٚاٱضت فاز قٝاٜ ٤ػع يف قرب
اٱْطإٚ ،نٓص َدخس ي٘ يف اٯخسٚ ٠ايؿقدقْ ١قٛز ٜػقع يف ققربٚ ،ٙايؿق٠٬
ٚايؿٝاّ طٗاز  َٔ ٠ايدزٕٚ ،ايؿٝاّ داملص َٔ ايٓاز.
ٚؾق٬ا ايٛيقد بقا

يتعاققب غقآبٝب ايسمحق ١زًق ٢املٝقت ،إ ققإْٛ

ايرتغح زمح ١اقافَ ١ٝسنبٚ ١تدٍ َكاَ ٘ٓٝزً ٢اٱتؿاٍ ٚايتقداخٌ بق
أقطاّ ايسمح.١
َ َٔ ٖٛ ٌٖٚكازف ١ايسمح ، ١ازبٛا
ٚزأفٚ ١با

اْ٘ أزِ فَٗٛ ٛقٛر َطقتكٌ

فتح٘  تعاىل يًعباك دثا هلِ زً ٢ايؿاسبالٚ ،ايسقا بفكً٘

تعاىل ،نُا ٜبعث ايطه ١ٓٝيف ايٓفظ ٖٛٚ ،ضقبب يًعفقٚ ٛامل فقسٚ ٠يٝهقٕٛ
َٛقٛر ايسمح ١اير ٟبدأ َع اٱْطإ يف دٝات٘ داقساو َع٘ يف زامل ايربشخ
ٚيف اٯخس ٠مبا خيفف زٓ٘ ايعرا
ٚازاك ٠اي ري يًُطًُ

ٜٚصٜد َٔ كزملت٘ يف اٯخس.٠

اٱق ٌٖ ٍ٬ترتغح َٓ٘ زمح ١زً ٢املطقًُ

يف اسبٝا ٠ايدْٝا ٚاٯخس ، ٠ازبٛا

ْعِ.

ٚبًحاظ نٝف ١ٝاق ٍ٬ايٓفظ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايعكٛب ١اٱهل ١ٝزً ٢ضباٚي ١اٜرا ٤املطًُ .
ايثاْ :ٞايٛك ايطًو ٜسملع زً ٢ؾادب٘ ،فريغب بايتًبظ بايك٬ي.١
ايثايث :اظٗاز ٖر ٙايطا٥ف ١ايك٬ي ١يف ضباٚي ١حملانا ٠املطًُ

هلِ.

ايسابع :ايعكٛب ١اٱهل ١ٝايعاملً ١زً ٢ايٛك ايكبٝح.
اشبققاَظ :ايكقق٬ي ١ايراتٝقق ١ايققٛازك ٠يف ٖققر ٙاٯٜققْ ١تٝتقق ١ملعؿقق ١ٝ

ٚزضٛي٘ ٚزدّ ايتؿدٜل بقايكس ٕ ٚايقٛد ، ٞققاٍ تعقاىل [ًََِـْٓ َّؼْـضِ اٌٍَّـوَ
ًَسَعٌٌَُوُ فَمَذْ ضًََّ ضَالَالً َُِِْنًا ] (.)1
ايطققاكعٖ :ققرا اٱقققٜ ٍ٬تعًققل بققأَٛز ٚأفعققاٍ غققري ايققٛك ايطققًو،
( )1ضٛز ٠ا٭دصا
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[] 38

فبعكِٗ ٜكٌ بعكاو ٚ ،سق٘ زً ٢فعٌ املٓهقس ٚاسبقساّ ٚاٱزقسا

زقٔ

اسبل ٚايتٓص.ٌٜ
ايطابع :ايٛك ٱق ٍ٬املَٓ٪
ق٬ي ١فاْٗا تٛك اغٛا ٤املطًُ
 ٫ٚتعققاز
يتحرٜس املطقًُ

بق

فسر ايك٬ي ١ايرات ،١ٝفٮٕ ٖر ٙايطا٥ف ١يف
ٚؾدِٖ زٔ ازبٗاك يف ضب ً٘ٝتعاىل.

ٖققر ٙايٛملققَٚ ،ٙٛققٔ زمحتقق٘ تعققاىل إ ملققا٤ل اٯٜقق١
حملازبق ١ا٭كزإ ايٓفطقٚ ،١ٝتٓصٜق٘

ٚكزق ٠ٛ٭ٖقٌ ايهتقا

اٯ ١ٜأزِ َقٔ َٛققٛر ايكقٍ٬

َٓتدٜاتِٗ َٔ َفاٖ ِٝايك٬ي ،١فُكاَ

ٚاي ٛاٜققٚ ، ١ملققا٤ل حملازبقق ١ايكقق٬ي ١ايراتٝققٚ ١ايػخؿققٚ ١ٝتٓصٜقق٘ طٛا٥ققف
ٚأفساك أٌٖ ايهتا

َٓٗا.

ٚفٗٝا كزٚ ٠ٛدث ٭ٖقٌ ايهتقا

ٱؾق٬ا تًقو ايطا٥فقَٓٚ ١عٗقا َقٔ

اٜرا ٤املطقًُ ٖٚ ،قر ٙايقدز ٠ٛتقأتَ ٞكرتْق ١باٱْقراز ٚادتُقاٍ اضقتعُاٍ
ايطٝف ٚايط٬ا يًدفار زٔ َباك ٨اٱضٚ ،ّ٬محا ١ٜزكا٥د ٙفٗ ٞخطا
يعُ ّٛأٌٖ ايهتا

برّ تًو ايطا٥فَٓٚ ١عٗا َٔ:

ا٭ :ٍٚايك٬ي ١ايرات.١ٝ
ايثاْ :ٞايٛك ٚايسغب ١باق ٍ٬املطًُ .
ايثايث :اق ٍ٬ايطٛا٥ف ٚايفسم ا٭خس َٔ ٣أٌٖ ايهتا .
ايسابع :ايصٜاك ٠يف ق٬ي ١املػسن
ايهتا

ٚضباٚي ١اق ٍ٬املطقًُ

ٚايهفاز ،فإ ق٬ي ١فسٜل َٔ أٌٖ

بقسشخ ٚداملقب كٖ ٕٚداٜق ١املػقسن ،

ٚتدبسِٖ يف ٜال ايتٓص ٌٜخؿٛؾاو ٚإ ايٓاع مجٝعاو ٜعًُق ٕٛإ ايٗٝقٛك
ٚايٓؿاز ٣اتبار ًَ ١مسا.١ٜٚ
 ٌٖ ٚميهٔ ايتعدك ٚايتفهٝو ب
ايكُري (ِٖ) يف أْفطِٗ ،ازبٛا

ٚا ٚازبُاز ١يف (َٚا ٜكًٚ )ٕٛبق

ْعِ.

فٛا ٚازبُاز ١تٌُ أَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚافساك ايطا٥ف ١اييت تسغب باق ٍ٬املطًُ .
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بًحاظ ازبُع ٚترنري ايفازٌٚ ،زدّ صب ٘٦ٝبايتأْٝث

ٚاٱغاز ٠اىل يفغ طا٥فٚ ، ١ا٭ؾح ٖ ٛا٭ ٖٛٚ ،ٍٚايكدز املتك
أَا ايكُري (ٖقِ) يف أْفطقِٗ فاْق٘ ٜػقٌُ ايقٛملٗ
ايطا٥فقق ١تكققس بأٖققٌ ايهتققا

َٔ اٯ.١ٜ

َعقاو ،أ ٟإ ٖقرٙ

مجققٝعِٗ بايكقق٬يٚ ١املٓققع َققٔ اٱْؿققال اىل

اٯٜال ٚايتؿدٜل بايت ٓصٚ ،ٌٜاملعتصال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٖٚرا َٔ ازتاش ايكس ٕ ٚتعدك َعاْ ٞايًفغ ايكس ْٚ ٞيرا
فإ اٯ ١ٜمل ترنس يفغ ايطا٥ف ١زً ٢عب ٛايتٓهري ٚتكق" ٍٛيقٛكل طا٥فق ١يقٛ
ٜكققًْٛهِ" ٚمل تكققٌ باْقق٘ "ٚك ايٗٝققٛك" اٚ" ٚك ايٓؿققاز "٣ا ٚطا٥فققَ ١ققٔ
ادداُٖا.
يك د ذنسل ٖر ٙايطا٥ف ١بكٝد أزِ ٚأخقربل بقاِْٗ َقٔ اٖقٌ ايهتقا ،
يته ٕٛايفا٥د ٠أزِ ضٛا ٤بطع ١اسبرز ٚتعدك ٚمل ٙٛاسبٝطَٚ ،١ساملع ١أٌٖ
ايهتا

ناف ١٭قٛاهلِ ٚأفعاهلِ ٜٚعًُقَٛ ٕٛققٛز ١ٝدقا٫ل ايقٓفظ َقٔ

ايٛك ٚايقب

ٚ ،ازاك ٠اشبقري ا ٚايػقس بقاٯخسٚ ،ٜٔايتٓقصَ ٙقٔ فق ١اسبطقد

ٚيٝدزى ازبُٝقع إ  تعقاىل ققاكز زًق ٢اظٗقاز اٱضقٚ ّ٬زفعق ١املقَٓ٪
ْٚؿس ٠اسبل ٚثبال اهلدا ١ٜيف ا٭ز

ٚ ،ؾ٬ا ايٓفٛع.

 ٌٖٚتأت ٞق٬ي ١ايرال زٔ قؿد اّ زٔ غري قؿدَ ٫ ،اْع َٔ ايتعدك
يف املكاّ ،بًحاظ زدّ دؿس ايك٬ي ١مبٛقٛر اٯ.١ٜ

ػهى ادلناسبت

ٚزك يفغ [ًََِا ُّنٍِمٌَْ إِالَّ ؤَْٔفُغَيُُْ ًََِا َّشْؼُشًَُْ ] يف ايكس ٕ َست
ايثاْ ١ٝملا٤ل بعصّ املٓافك

ٚاملس٠

ٚعب ِٖٛاٜرا ٤ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘

ٚضًِ ٚايهٝد ب٘ ٚباملطًُ  ،قاٍ تعاىل [ ًٌٌَْالَ فَنًُْ اٌٍَّوِ ػٍََْْهَ ًَسَحَّْبُوُ ٌَيََّّتْ طَائِفٌَ
ِِنْيُُْ ؤَْْ ُّنٍِم ٌنَ ًََِا ُّنٍِمٌَْ إِالَّ ؤَٔفُغَيُُْ] (.)1
( )1ضٛز ٠ايٓطا.113 ٤
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فا٭ذٜ ٣أت ٞيًٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ َقٔ ايفقسٜك
اٯٜق ١ا٭ٚىل هلقا زُق ّٛبا٫ققاف ١اىل َٓطقٛم اٯٜق ١أزق . ٙ٬يتقب
صبتُعت

٭ٕ

اٯٜتقإ

ا٭ذٚ ٣ايعٓا ٤املكازف اير ٟتًكا ٙايسض ٍٛا٭نسّ ضبُقد ؾقً٢

اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ٚاذ ملا٤ل اٯ ١ٜضبٌ ايبحث بسغب ١طا٥فقَ ١قٔ أٖقٌ ايهتقا

باققٍ٬

املطًُ ٚ ،مبا ٜ ٫سق ٢اىل زامل ايفعٌ فإ اٯ َٔ ١ٜضٛز ٠ايٓطقا ٤ملقا٤ل
باٱخباز زٔ اهلِ َٚا ٜدٍ زً ٢ايكؿد ٚاقُاز ايط.٤ٛ
ٚقد درز ايكس ٕ َٔ اٱضتعاْ ١بأٌٖ ايك٬يٚ ١ارباذِٖ اْؿازاو ٚازٛاْاو

 ،قاٍ تعاىل [ ًََِا وُنتُ ُِبَّخِزَ اٌُّْنٍِِّنيَ ػَنُـذًا ] (ْٛ ٖٛٚ ، )1ر تأكٜب ٚتعًِٝ
ٚازغاك ،فكؿد اٱقٚ ٍ٬بقاٍ زًق ٢ؾقادب٘ تبق٘ زقٔ َٓقاشٍ ايقٛشاز٠
ٚاملػٛز.٠
إ زققدّ دبققاٚش اٱقققَ ٍ٬ساتققب ايققٛك ٚاهلققِ ٜققدٍ زًقق ٢اٱزتكققا ٤يف
َساتب ايعًِ زٓد املطًُ

نافٚ ١إ ايعدٜ ٫ ٚطتطٝع إ ٜٓفر اي ِٗٝيف با

ايعكٝدٚ ٠ا٭فعاٍ ٚايعباكالٚ ،أؾبحٛا ققاكز ٜٔزًقَٛ ٢اؾقً ١ازبٗقاك يف
ضب ً٘ٝتعاىل ٫ٚ ،خيػ ٢زً ِٗٝايفسقٚ ١ايتػتت ،اذ إ ايفسق َٔ ١أقطاّ اٚ
فسٚر ايك٬ي ١اييت ٜكؿدٖا ايعد ٚملا فٗٝا َٔ ايكعف ٚايٚ ٖٔٛاٱْػ اٍ
بايرالٚ ،تثبت اٯٜق ١إ املطقًُ
ميدِٖ بأضبا

ٜ ٫رتنق ٕٛاسبقل ٚاهلقدٚ ،٣إ  

ايثبال َٗٓٚا ٖر ٙاٯ.١ٜ

قٛي٘ تعاىل [ًََِا َّشْؼُشًَُْ ]
خامت ١نسمي ١يٰ ،١ٜتبعث زً ٢ايتفهس ٚايتقدبس يف ْتقا٥ج  ٚثقاز ا٭ققٛاٍ
ٚا٭فعاٍ بٌ ٚايٓٛاٜا ٚايسغا٥ب.
يكد أزاكل تًو ايطا٥ف ١اقق ٍ٬املطقًُ  ،فعقاكل ايكق٬ي ١زًق،ِٗٝ
( )1ضٛز ٠ايهٗف .51
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ٚزملع نٝدِٖ اىل عبٛزِٖ.

ٚتتكُٔ خامت ١اٯ ١ٜايتٛبٝخ ٚايتكبٝح يعدّ ايػعٛز بايكسز ايٓاتج زٔ
ايك٬ي ٖٛٚ ، ١زً ٢أقطاّ:
ا٭ :ٍٚايتُاك ٟيف َطايو ايك٬ي.١
ايثاْ :ٞازاك ٠اٱقساز باي ري بد ٕٚدل.
ايثايث :طبايف ١ايفطقسٚ ٠زًق ١خًقل اٱْطقإ ،فبقدٍ ايعبقاكٚ ٠ايؿق٬ا
ٚكز ٠ٛايٓاع ي دزٚ

اهلدا ، ١ٜفإ ٖر ٙايطا٥ف ١ذبا ٍٚإَاي ١أٌٖ اهلقد٣

زٔ اسبل.
ايسابع :ايتًبظ بايك٬يَٚ ١باك ٨ايهفس ٚازبحٛك.
َٛٚقٛر زدّ ايػعٛز ٖرا تٌُ ٚملٖٛاو:
ا٭ :ٍٚمت

اٜرا ٤املطًُ .

ايثاْ :ٞاق ٍ٬أفساك تًو ايطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا
ايثايث :ازباَع يًٛملٗ

٭ْفطِٗ.

أز.ٙ٬

ايسابع ٚ :ملٛك درف يف اٯٚ ، ١ٜاملساك َٚا ٜػعس ٕٚباٯثاز املرتتب ١زً٢
ٖرا ايٛك ايطًو ٚايك٬ي ١ايرات.١ٝ
 ٫ٚتعاز

ب

ٖر ٙايٛملٚ ٙٛنًٗا غٛاٖد زً ٢ضعَ ١كاَ

اٯٜق،١

ٚا٭دهاّ اييت تتفسر زٔ إزاك ٠ايك٬ي.١

ٚٚا ٚازبُاز ١يف [ًََِا َّشْؼُشًَُْ ] فٗٝا ٚمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚأ فساك ايطا٥ف ١اييت تسغب باكخاٍ املطًُ

يف ايك٬ي.١

ايثاْ :ٞايطا٥فٚ ١ايفسق ١ا٭خس َٔ ٣أٌٖ ايهتقا

فٗقِ ٜ ٫عًُق ٕٛمبقا

ٜفعً٘ اخٛاِْٗ يف أْفطِٗ ٚاق٬هلِ يًرال.
ايثايققث :اٖققٌ ايهتققا
يًُطًُ  ،ا ٚايرٜٛ ٫ ٟك.ٙ

زاَقق ١ضققٛا ٤ايققرٜ ٟققٛك ايكقق٬يٚ ١اهلقق٬ى
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ٚاٯ ١ٜكز ٠ٛ٭ٌٖ ايهت ا

بايتدبس فُٝقا ٜكٛيقٜٚ ٕٛفعًقَٚ ،ٕٛقا جيقب

زً ِٗٝحبطب ادهاّ ايتٛزاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
ٚغٝقققا

ايػقققعٛز زٓقققٛإ يًتٗقققٌ ٚزقققدّ ايعًقققِ باسبقققاٍ ا ٚايٓتقققا٥ج

ٚايعٛاقب.
ٚيف اٯٚ ١ٜمل:ٙٛ
ا٭ٜ ٫ :ٍٚػعس ٕٚبإ َا ٜفعً ٕٛق٬ي٪ٜٚ ١ك ٟاىل اهل٬ى.
ايثاْٜ ٫ :ٞعًُ ٕٛزملٛر ايهٝد ٚاملهس زًٚ ،ِٗٝمشٛي٘ ٭ٌٖ ايهتا
نأَٚ ١أفساك.
ايثايثٜ ٫ :عًُ ٕٛإ ٜ  طًع املطًُ
ٚايتُ

زًَ ٢ا خيف َٔ ٕٛايسغب١

ايطًوٚ ،إ ٖرا اٱخباز ز ٕٛزً ٢تثبٝتِٗ زً ٢اٱميإ.

ايسابعٜ ٫ :عًُ ٕٛبايتًبظ مبفاٖ ِٝايك٬ي.١
اشباَظ :يف اٯ ١ٜذّ هلِ َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٫ٚو :ازاك ٠ايكبٝح.
ثاْٝاو :قؿد اٜرا ٤املطًُ

َع اِْٗ زً ٢اسبل ٚاهلد.٣

ثايثاو :ايتخًف زٔ يص ّٚايعًقِ بايكق٬يَٛ ١ققٛزاو ٚدهُقاو ٚاملتٓقا
طسقٗا.
َٓاشٍ ازبٌٗ بطٓٔ املعسف ١اٱهلٝقٚ ،١ايعقٔ بعقدّ

زابعاو :زدّ املتٓا

ٚقٛر ايٓطخ يف ايػسا٥ع ٚاكزا ٤إ َٛض ٢قاٍ بعدّ شٚاٍ غسٜعت٘ ٚإ نإ
ٖرا ايكٜ ٫ ٍٛتعاز

َع ايٓطخ ٱَهإ محً٘ زًْ ٢ص ٍٚايتٛزاٚ ،٠بكا٤

َٔ  َٔ٪ٜبٗا ،ا ٌُ ٚزً ٢إ ايكس ٕ ٜتكُٔ َا ملا ٤ب٘ َٛض َٔ ٢أؾٍٛ
ٚقٛازد ،نأدهاّ ايؿٚ ٠٬ايؿٝاّ َٔ َِٗٓٚ ،أكز ٢إ ايٓطخ ٪ٜك ٟاىل
ايبققداٚ ٤يهققٔ ٬َ ٫شَقق ١بُٗٓٝققاٚ ،اهلل ٜ عًققِ بايٓطققخ ٚاْقق٘ ضققٝكع قبققٌ
ٚقٛز٘ٚ ،ف ْ ٘ٝفع يًُهًف

ٚزمح ١بايعباك.

ايطاكع :اِْٗ ٜ٫عًُ ٕٛبإ ٖرا ايٛك ٜكسِٖ ٜ ٫ٚكس املطًُ .
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ايطابع :اؾبح اٱض ّ٬قٜٛاو ف ٬تكس ٙزغب ١ايطقَٚ ٤ٛقا ٜتفقسر ٜٓٚقتج
زٓٗا َٔ املهس ٚايهٝد.
ايثأََ :ا ٜػعس ٕٚبا٭ذ ٣ايرًٜ ٟحل بِٗ بطبب ايعقصّ زًق ٢اٜقرا٤
املطًُ .
ايتاضققعٜ ٫ :عًُ ق  ٕٛباط٬زقق٘ تعققاىل زًققَ ٢ققا ربفقق ٞؾققدٚزِٖ قققد
اٱضٚ ،ّ٬اْ٘ تعاىل ٜعاقبِٗ زً ٢ضبازب ١ايٓو ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ
ٚاملطًُ .
تس ٣ملاذا تٛك فسق َٔ ١أٌٖ ايهتا
ٖرا ايتُ

اق ٍ٬املطًُ َٚ ،ا ٖ ٞاضبا

ايطًو  ،فٚ ٘ٝمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاسبطققد ٚاضققتحٛاذ ٙزًقق ٢ايققٓفظ بعققد زٜ٩قق ١املطققًُ

ٖٚققِ

ٜباكز ٕٚاىل اٱَتثاٍ ٭دهاّ ايكس ٕ ٚايٓب.٠ٛ
ايثاْْ :ٞتٝت ١ايتحسٜف ٚاخفا ٤ايبػازال بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘
 ٚي٘ ٚضًِ.
ايثايث :اكزا ٤زدّ ٚؾ ٍٛايٓطخ اىل نٌ َٔ غسٜعَٛ ١ضقٚ ٢زٝطق٢
زًُٗٝا ايط.ّ٬
ايسابع :دب ايدْٝآَٚ ،اشٍ ايس٥اض ١فٗٝاٚ ،املٓافع املايٚ ١ٝاٱملتُاز١ٝ
َٔ ايطًطٓٚ ١تٛي ٞاٱَاَ ،١يرا ٜطع ٢ايسٖبإ ؾد اتبازِٗ زقٔ اٱضقّ٬
َٚعسفَ ١باك.٘٥
اشباَظ :بعث ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َٔ غري ايٗٝقٛك،
َع اِْٗ ناْٛا ٜٓتعس ٕٚبعثْ ١و خس ايصَإ َِٓٗ ٫ٚ.أؾٌ هلرا اٱْتعاز
ٚاسبؿس .
ايطققاكع :دققب ايبكققا ٤ز ًقق ٢ذال ايػققٚ ،٤ٞاٱؾققساز زًقق ٢ايػققسٜع١
ايطابك.١
ايطابع :اضتحٛاذ ايٓفظ ايػٗٚ ١ٜٛامل ٌٝاىل ايعٓاك ٚازبحٛك.
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ايثأَ :اضت ٤٬ٝايٓفظ اي كب ١ٝملقا ْايق٘ املطقًَُ ٕٛقٔ ايٓؿقس ٚظٗقٛز
اسبل ٚقب ٍٛايٓاع يٰٜال.
ايتاضققعَ :ؿققاحل َٓٚققافع ايس٩ضققا ٤ايققر ٜٔخيػقق ٕٛفكققداْٗا فٝطققخسٕٚ
ايعاَ ١مل ٛاملٗ ١اٱضَ ّ٬قٔ أملقٌ بكاٗ٥قا ٚكٚاّ ايتقٓعِ باضقبا

ايٛملاٖق١

ٚايثس ٠ٚيف ايدْٝا.
ٖٚرا َٔ ا٭ضبا

ايرات ١ٝفٌٗ ٖٓاى أضبا

خاؾ ١باٱضٚ ّ٬املطًُ  ،ازبٛا

زسق ١ٝتدز ِٖٛيًتحٛك

 ،٫فاٱض ّ٬غسٜعَ ١تهاًَقٚ ١ايقٓو

ضبُققد ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ ملققا ٤باٯٜققال ايبققاٖسالٚ ،املطققًُٕٛ
دسؾٛا زً ٢اظٗاز ايتك ٣ٛبديٖ ٌٝر ٙاٯٜال اييت تدٍ يف َفَٗٗٛا زً٢
تكٛاِٖ ٚؾ٬دِٗ ٚاملتٓابِٗ ٭ضبا

ايك٬ي.١



لىنااه تؼاااىل [ َّاؤَىْـًَ اٌْىِبَــاَِ ٌِـَُ تَىْفُ ـشًَُْ بِأَّــاتِ اٌٍَّ ـوِ ًَؤَْٔ ـبُُْ
تَشْيَذًَُْ] اٯ70 ١ٜ
اإلػراب وانهغت
ٜا :دسف ْدا ،٤اٌٖ ايهتا َٓ :اكَ ٣كاف.
مل :اي :ّ٬دسف ملسَ ،قا :اضقِ اضقتفٗاّ يف ضبقٌ ملقس بقاي ّ٬دقرفت
ا٭يف يدخ ٍٛدسف ازبس زًٗٝا.
ٚتدٍ زً ٢ا٭يقف احملرٚفق ١ايفتحق ١زًق ٢املقٚ ،ِٝققد تطقهٔ يكقسٚز٠
غعس١ٜ
تهفس :ٕٚفعٌ َكازر َسفٛر بثبٛل ايٓ ،ٕٛايٛا :ٚفازٌ ،بآٜال :ملاز
ٚصبسٚز ،اضِ ازب٬يَ :١كاف اي ٚ ،٘ٝاْتِ تػٗد :ٕٚايٛا :ٚداي.١ٝ
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اْتِ :قُري يف ضبٌ زفع َبتدأ ،تػٗد :ٕٚفعٌ َكازر َسفقٛر بثبقٛل
ايٓ ،ٕٛايٛا :ٚفازٌٚ ،ازبًُ ١خرب.

يف سياق اآلياث

بعد تفكً٘ تعاىل باخباز املطًُ

زٔ داٍ طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتقا

يف

اؾسازٖا زً ٢ايك٬يٚ ١اٱغٛا ،٤ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜخطاباو ٭ٖقٌ ايهتقا
زاَٚ ١بؿ ١ ٝايرّ زبحٛكِٖ باٯٜال بعد زٜ٩تِٗ هلاٚ ،دكٛزِٖ ايتٓصٌٜ
ٚاط٬زِٗ زً ٢أٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً٘ٝ
 ٚي٘ ٚضًِ ٚ ،يتأت ٞاٯ ١ٜايتايٝق ١بقرال املٛققٛرٚ ،ايًق ّٛزًق ٢اخفقاِٗ٥
يًحكا٥ل ٚايبػاز ٠بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ٚملققا ٤اشبطققا

زاَققاو مل ٜٓحؿققس بطا٥فقق ١ك ٕٚأخققس ،٣اققا ٜعقق

إ

َٛقٛر ٚأدهاّ ٖر ٙاٯ ١ٜتػٌُ ايطا٥ف ١اييت ذنستٗا اٯ ١ٜايطابكٚ ،١ف٘ٝ
َرتغح زٔ ايهفس باٯٜقالٚ ،إ ٖقرا

اغاز ٠اىل إ ايٛك بك٬ي ١املطًُ

ايهفس زًَ ٢ساتقب َتعقدكَٓ ،٠ق٘ َقا ٜعٗقس بؿق ١ ٝايقٛك ٚايقتُ
باٱقٚ ، ٍ٬ملا ٤تٛمل ٘ٝاشبطا

٭ٌٖ ايهتقا

ايطقًو

ب ٝق ١اؾق٬دِٗ ْٚبقرِٖ

يًتحٛك باملعتصال ٚايقرباٖ ٚ ،كزقٛتِٗ يًتؿقدٜل بايبػقازال ٚايعُقٌ
بٗاٚ ،اؾ٬ا اٯ ١ٜايطابك ١مبخاطب ١املطًُ

ٚذبرٜسِٖ َٔ ٖرا ايٛك.

اَا َٛقٛر ايً ّٛزً ٢ا٭ؾٌ املرتغح زٓ٘ ٖرا ايٛك فكد ملقا ٤اشبطقا
ف ٘ٝ٭ٖ ٌ ايهتا

نٜٓ ٞتب٘ اٌٖ ايهتا

اىل َا ِٖ زً َٔ ٘ٝايتكؿريٜٚ ،تدبسٚا

يف أَققسِٖٜٚ ،هقق ٕٛا٭ثققس يٓققص ٍٚاٯٜقق ١أزعققِ ٚأنققربٖٚ ،ققرا ايتبققا ٜٔيف ي قق١
اشبطا

ب

اٯ ١ٜايطابكٖٚ ١ر ٙاٯ َٔ ١ٜازتاش ايكس ٕ.

اػجاز اآليت

يف اٯ ١ٜاثبال يٓص ٍٚاٯٜال ٚظٗٛزٖا زًٜ ٢د ايٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاقساز اٌٖ ايهتا

ايكًو بٗاٚ ،ايعتص زٔ ازبحٛك بٗا،

ٜ ٚال ايبػقاز ٠بقايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ايقيت ٚزكل يف
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ايتٛزاٚ ٠اٱظبٚ ،ٌٝيف اٯ ١ٜذبرٜس َٔ ايتحسٜف ٚايعٓاك ٚاٱضتهبازٚ ،تب
اٯَ ١ٜكاَ

ايٓؿس اٱهلق ٞيٲضق ّ٬بتٛنٝقد اٯٜقال ٚاٱخبقاز زقٔ قٝقاّ
بؿقدم بعثق ١ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘

اسبت ١زًق ٢أٖقٌ ايهتقا
ٚضًِ.

يكققد ملققا٤ل اٯٜقق ١باشبطققا
داهلِٚ ،املتٓا

اىل أٖققٌ ايهتققا

ٚبً قق ١ايًقق ّٛٱؾقق٬ا

ضبازب ١اٱضٚ ،ّ٬اٯ ١ٜغاٖد زًْ ٢ص ٍٚايكقس ٕ زمحق١

بايٓاع مجٝعاو َٔٚ ،اٱزتاش اقاَ ١اسبت ١زً ِٗٝحبؿ ٍٛايعًِ باٯٜال،
ٚبًٛغ اَسٖا هلِ.
ٚميهٔ تطُ ١ٝاٯ ١ٜبآٚ" ١ٜأْتِ تػٗد"ٕٚ

اآليت سالح
اشبطا
أضبا

زق ٕٛهلقِ ٚيًُطقًُ  ،زق ٕٛهلقِ ملقا فٝق٘ َقٔ

٭ٌٖ ايهتا

اهلداٚ ١ٜايسغاك ،فاٯ ١ٜمل ترتى أٌٖ ايهتا

زًق ٢دقاٍ ازبحقٛك

باٯٜال ،بٌ ٚملٗت هلِ ايً ّٛيٝه ٕٛضقبباو يٲيتفقال اىل دقاهلَِٚ ،قاك٠
يًتدبس يف ا٭َٛزٚ ،ايٓعس اىل بعث ١ايٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
ٚفل َٓطل ايعكٌ ٚايػسٜع ،١اذ إ اٯٜال ايعكًٚ ١ٝاسبطق ١ٝايقيت ملقا ٤بٗقا
تػٗد بؿدم ْبٛت٘ ،باٱقاف ١اىل ايبػازال ببعثت٘ اييت ملا٤ل بٗا ايتٛزا٠
ٚاٱظب.ٌٝ
 ٖٛٚز ٕٛيًُطًُ

 ،ملا ف َٔ ٘ٝا يتخفٝقف زقِٓٗ يف اٱدتتقاج زًق٢

أٌٖ ايهتا ٚ ،غاٖد مساٜ ٟٚثبت ايبػاز ٠بايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾقً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.

يفهىو اآليت
يف اٯ ١ٜذبرٜس يًُطًُ

َٔ ايرٜ ٫ ٜٔؿدق ٕٛباٯٜال اييت تدٍ زً٢

ْب ٠ٛضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚ ،دث زً ٢يص ّٚزدّ اٱؾ ا ٤هلِ
ا ٚا ٱيتفال اىل ازبقدٍ ٚايػقبٗال ايقيت ٜثريْٗٚقاَٚ ،قٔ َكقاَ

ايًطقف
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إ ٜتهفٌ ايكس ٕ طباطب ١اٌٖ ايهتا

َع بٝإ َا ِٖ زً٘ٝ

َٔ ايتكؿري اشا ٤اٱضٚ ّ٬ايبعث ١ايٓب.١ٜٛ
ٚتقدٍ اٯٜق ١يف َفَٗٗٛقا زًق ٢يقص ّٚزقدّ ايهفقس باٯٜقال ٚايققرباٖ ،
ٚكزق ٠ٛايٓقاع يٲميققإٖٚ ،قر ٙايققدز ٫ ٠ٛتٓحؿقس باملخققاطب
تػٌُ غريِٖ َٔ با

باٯٜق ،١بققٌ

ا٭ٚي ،١ٜٛفاملػسى ٚايهافس زً ٘ٝإ ٜؿدم باٯٜال

يعُ ّٛايدز ٠ٛاىل ايتٛدٝدٚ ،يص ّٚاقساز مجٝع ايٓاع بايسبٛبٝقٚ ١ايٓبق،٠ٛ
ْٚطققب ١اٯٜققال اىل  تعققاىل دققث مسققا ٟٚزًقق ٢قبٛهلققا ٚتًكٗٝققا بايسقققا
ٚدطٔ اٱضتتابٚ ،١يف اٯ ١ٜاَٛز:
ا٭ :ٍٚتٛمل٘ اشبطا

اىل ايٛٗٝك ٚايٓؿاز.٣

ايثاْ :ٞؾ ١ ٝايًٚ ّٛايرّ زً ٢ازبحٛك باملعتصال ٚايبػازال.
ايثايث :دؿس ازبحٛك باْ٘ بآٜال ْٚ ، طب ١اٯٜال اىل  تعاىل ،اا
ٜع

ٚملٛ

ايتؿدٜل بٗا ٚاَتٓار اْهازٖا.

ايسابع :زدّ اَهإ اٱزتراز بازبٌٗ ا ٚايتخًقف زقٔ املعسفقٚ ١ايعًقِ
بٗر ٙاٯٜالٚ ،تقدٍ اٯٜق ١زًق ٢غقٛٝر ٚاْتػقاز ايقرباٖ

ايقيت تثبقت ْبق٠ٛ

ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚ ،بًٛغٗا داي ١ايتؿقدٜل
ٚتعرز ايدد

ٚايتػ ٜ٘ٛحبٝث ؾاز ايكقس ٕ ٜقدزَ ٛقٔ مل ٜق َٔ٪بٗقا اىل

ايًحام مبٔ َٔ بٗاٚ ،فٝق٘ زقص يًُطقًُ
َٓٚع َٔ شٜغ ايكًٛ

ا ٚايتأثس بأضبا

ٚتثبٝقت يكًقٛبِٗ زًق ٢اٱميقإ،
ايػو ٚايسٜب.

ٚميهٔ إ ْعترب ٖر ٙاٯ( َٔ ١ٜاآلياث انىلائيت) اذ اْٗا تك ٞاملطًُ

َٔ غس ا٭زداٚ ٤املٓافك

ٚازباددٚ ٜٔفٗٝا ربفٝف زٔ املطًُ

فبقدٍ إ

جيتٗدٚا يف تهساز ذنس اٯٜالٚ ،تثبٝتٗا ٚبٝإ تفاؾًٗٝا ٜأت ٞايكقس ٕ يٝكقِٝ
اسبت ١زً ٢اكزاى غري املطًُ

هلا ٚملٛقٛزاتٗا ٚاضتحكام زٓٛإ ٚؾف١

اٯٚ ١ٜاملعتص ٠زًٗٝا ،فٓٝكًِٗ اىل داٍ َتكدَٚ ،١فعٌ أنثس ازتكا ٤اٖٛٚ ٫
اقاَ ١اسبت ١زً ٢اشبؿِٚ ،تٛمل ٘ٝايً ّٛي٘ زً ٢ربًف٘ زٔ قبٛهلا.
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[] 48

يققرا ميهققٔ ازتبازٖققا اٜكققاو َققٔ (آياااث اإلدتجااا ) ٭ْٗققا تتكققُٔ
اٱدتتاج زً ٢أٌٖ ايهتا

باختٝازِٖ ايؿدٚك زٔ اٯٜقال ٚاملعتقصال

َع تٛنٝد ايػٗٛك ٚاسبكٛز  ٖٛٚ ،اا ٪ٜند زًَٛ ٢قٛزٝت٘ ٚإ  تعاىل
ملعٌ أٖقٌ ايهتقا

غقٗٛك وا زًق ٢اٯٜقالٜٓ ٫ٚ ،حؿقس َٛققٛر ايػقٗاك٠

باسبٝا ٠ايدْٝا بٌ ٜػٌُ اٯخسٚ ٠زامل اسبطا

نحت ١زً.ِٗٝ

ٚملا٤ل اٯ ١ٜز ً ٢ث٬ث ١غعب ابتدأل باشبطقا

ايتػقسٜف ٞثقِ ايًقّٛ

زً ٢ازبحٛك بايتٓصٚ ٌٜزدّ ْؿس ٠اسبل ،ثِ تٛنٝد ايً ّٛببٝإ داهلِ زٓد
ازبحققٛك ٚايؿققدٚكٚ ،فٝقق٘ دتققٚ ،١اخبققاز زققٔ ظٗققٛز اٱضققٚ ،ّ٬كزقق٠ٛ
املطًُ

يًتٛمل٘ اىل ايٓاع مجٝع وا يدخ ٍٛاٱضٚ ،ّ٬إ ٜ٫كف ايؿقدٚك

زٔ اٯٜال يف ٚمل٘ ايقدز ٠ٛاىل ٚ ،  ذبقرز اٯٜقَ ١قٔ ايكقا ٤ايػقبٗال
ٚاظٗاز ايػو بآٜال ايكس ٕ خؿٛؾا ٚإٔ دتتٗا ذات.١ٝ

افاضاث اآليت

يكد اؾطف ٍ  ٢ابساٖ ِٝزً ٢ايعامل  ،فُا ْٖ ٞطبَٛ ١ققٛر ٖقرٙ
اٯ َٔ ١ٜاٱؾطفا ، ٤فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتٓب ٘ٝاتبار َٛضٚ ٢زٝط ٢زًُٗٝا ايط ّ٬زًٚ ٢ظا٥فِٗ ايػسز١ٝ
 ٖٛٚفكٌ َٓ٘ تعاىل.
ايثاْ :ٞزدّ ايتعت ٌٝمب٪اخرتِٗ زً ٢ايهفس باٯٜال بٌ تٓصٍ اٯٜقال
بً  ١ايًٚ ّٛايرّ ٚايتحرٜس.
ايثايث :اٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
زمح ١هلِ ٚيًٓاع مجٝعاوَ َٔ ٖٞٚ ،ؿاكٜل اؾطفا ٍ ٤ابساٖ ِٝٱختٝاز
ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َٔ ذز ١ٜابساٖٚ ، ِٝاٯٜال اييت
ملا ٤بٗا هلدا ١ٜايٓاع َِٗٓٚ ،أٌٖ ايهتا .
ايسابع :مته

اٌٖ ايهتا

َٔ زٚ ١ٜ٩اكزاى اٯٜال ٚدكٛزٖاٖٚ ،را

اسبكٛز انساّ اقايفٚ ،ز ٕٛزً ٢اٱميإ.
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اشباَظ :ايتٓص َٔ ٌٜدبًٝال اسبل ،اْعِ  بق٘ زًق ٢ايٓقاع ٚ ،اٖقٌ
ايهتا

اٚىل َٔ غريِٖ باملباكز ٠اىل ايتؿدٜل ب٘.

انتفسري

قٛي٘ تعاىل [َّاؤَىًَْ اٌْىِبَاَِ]
ٚزكل ٜق( ١نًُق ١ضقٛا )٤قبقٌ ضقت

بعد  ١ٜاملباًَٖ ١ع أٌٖ ايهتقا

ٜال بكٛيق٘ تعقاىل [لُـًْ َّاؤَىْـًَ اٌْىِبَـاَِ ] ثقِ ملقا٤ل بعقدٖا ٜق ١اٱدتتقاج يف
ابساٖ ِٝاييت إبتدأل بكٛيق٘ تعقاىل [َّاؤَىْـًَ اٌْىِبَـاَِ ] ٚملقا٤ل اٯٜقال بعقدٖا
خبؿٛف اٱدتتقاج ذاتق٘ َٛققٛز وا ٚدهُقاوٚ ،تكقُٓت ٖقر ٙاٯٜق ١ذال
اشبطا

اا ٜع

إ ٖر ٙاٯٜال َدزض ١يف اٱدتتاج زً ٢اٖقٌ ايهتقا

ٚغقاٖد زًققَٛ ٢قققٛز ١ٝاسبققٛاز ٚاسبققدٜث َقع أٖققٌ ايهتققا

 ،نُققا تققب

ضققٓخٖ ١ٝققرا اسبققٛاز ٚاْقق٘ ٜتكقق ّٛباٱدتتققاج ٚيققٝظ باملٗاكْققٚ ١ايٛضققط١ٝ
ٚايرتكٜد ،فُٛقٛر اسبدٜث َقع اٖقٌ ايهتقا

َٓاضقب ١يبٝقإ كزق ٠ٛايقٓو

ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ اىل اٱضٚ ،ّ٬بٝقإ اٯٜقال ايدايق ١زًق٢
ؾدق٘.
ٚتٛمل ٘ٝايً ّٛزً ٢اٱزسا

زٓ٘ َٔ ٖٛٚ ،زَُٛال قٛي٘ تعاىل [ادْعُ

إٌََِ عًََِِْ سَبِّهَ بِاٌْحِىٌَِّْ ًَاٌٌَّْْ ػِظٌَِ اٌْحَغَنٌَِ ًَجَادٌِْيُُْ بِاٌَّبِِ ىَِِ ؤَحْغَُٓ] (،)1
 ٖٞٚاٜكاو َدزض ١يًُطًُ

ٚدبُع ا٭َسَ ٜٔعاو:

ا٭ :ٍٚازبداٍ باسبل ٚايربٖإ.
ايثاْ :ٞاملٛزعٚ ١اٱزاْ ١زً ٢ايسغاك.
ٖٚرإ ا٭َسإ َتحدإ  ،اددُٖا َتداخٌ َع اٯخس.
ُٖٚا زٓٛإ يؿ٬ا ايرال ٚاي قريٜٚ ،ب عثقإ ايثكق ١يف ايقٓفظ ٜٚقدٕ٫
( )1ضٛز ٠ايٓحٌ .125
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زً ٢اٱضتكاَٚ ١ايٛققازٚ ،نُقا إ يقبظ املطقًِ يًحسٜقس يف اسبقس

كزق٠ٛ

يًعد ٚيدخ ٍٛاٱض ّ٬٭ْ٘ كي ٌٝايطعٚ ١املٓدٚد ١يف أدهاّ ايػسٜع ١فقإ
ازبداٍ باسبهُ ١ك٫ي ١زً ٢ازتكا ٤املطًُ

يف َساتب ايعًِ ،اَقا املٛزعق١

فٗ ٞغاٖد زً ٢ايٓؿح ايرٜ ٟتؿف ب ٘ املطًُٚ ،ٕٛاسبسف زًقٖ ٢داٜق١
ايٓاع مجٝعاو اىل اسبل ٚايٓتا ٠يف ايٓػأت ُٖٚ ،ا داملص ك ٕٚتعد ٟاي ري
ٚاْتكاٍ اشب٬ف اىل ؾٝغ ايكتاٍ.
ٚداٍ ايطًِ ازِ ٚاطٚ ٍٛاٚضع َٔ داٍ اسبس

ٚايكتاٍ ،فًرا ٜهٕٛ

املطًُٚ ٕٛايٓاع مجٝعاو حبامل ١اىل ازبداٍ باسبهُٚ ١املٛزع ١اسبطٓ ،١٭ٕ
ازبُٝع ٜٓتفعَٗٓ ٕٛا  ٖٞٚضبب يًتكاز .
 َٔٚاٯٜال إ ٖرا ايتكقاز

ٜ ٫هق ٕٛاٚ ٫فقل قٛازقد غقسز ١ٝثابتق١

 ٖٞٚاٱقساز بايتٛدٝد ٚاٱميإ مبا ملا ٤ب٘ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ِ ،ف٬بد َٔ ادكام

ٚضًِ َٔ زٓد  فا٭َس يٝظ ؾًحاو ا ٚتٛافكاو ٚتسا

اسبققل ٚزملققٛر ايكققاٍ اىل املٗتققدٚ ،ٟازبادققد اىل املققٚ ،َٔ٪ايهققافس اىل
املطًِ ،يته ٕٛملرب ١اىل نُاٍ يطف٘ ٚزصت٘ تعاىلَٓٚ ،اضب ١ملعسف ١اٯٜقال
ايهٚ ١ْٝٛايتٓصٚ ،١ًٜٝضٝاد ١يف زامل ازبُاٍ املطًل ،ملقا يف ٖقرا ايٓقٛر َقٔ
ازبداٍ َٔ ايتخً ١ٝزٔ ايسذا، ٌ٥
ٖٚر ٙايتخً ١ٝزاَٚ ١غاًَٚ ١إ ناْقت زًق ٢كزملقال َتبآٜق ١فٝؿقبح
املطققًِ ايققر ٟجيققاكٍ باسبهُقق ١زامل قاو بهٝفٝقق ١املٓققاظس ،٠بعٝققداو زققٔ اي كققب
ٚاٱْفعاٍ اا ٜطازد ٙزً ٢ادكاز ايربٖإٚ ،كد

دت ١اشبؿِ ،ايرٟ

ٜبعث ازبدٍ بقاسبل ايػقٛم يف ْفطق٘ يطقُار ايربٖقإ ٚتقدبس اٯٜقال َٚقٔ
َؿققاكٜل ٖققرا ازبققداٍ طباطبقق ١ايققرٜ ٜٔققٛك ٕٚاققق ٍ٬املطققًُ
ايتػسٜع ١ٝاىل ايهتا

بايٓطققب١

املٓصٍ.

فبعققد اٱخبققاز زُققا تكققُس ٙطا٥فققَ ١ققِٓٗ يًُطققًُ

تققأتٖ ٞققر ٙاٯٜقق١

يتٓاك ِٜٗمجٝعاو بق [َّاؤَىًَْ اٌْىِبَاَِ ] ٖٚرا ايٓدا ٤ؾاكز َٔ زٓد  اا ٜهقٕٛ
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يف يص ّٚايتكٝد ب٘ بانساّ اٌٖ ايهتا

ٚتٛمل ٘ٝايًٖٚ ، ّٛرا َٔ ازتاش اشبطا
َٛقٛر ٚادد  ٖٛٚاشبطا

زٓد اٱدتتقاج

ايكس ْ ٞإ جيُع ب

املتبآٜ

يف

ٚازبداٍ ،فاٱنساّ بايؿفٚ ١ايًٚ ّٛايرّ زً٢

ايفعققٌ ٚازبحققٛك ،فقق ٬ازبحققٛك ؾققاز بسشخقاو ك ٕٚاٱنققساّ اشبطققاب٫ٚ ،ٞ
باٱْتُا ٤اىل ايهتا

ايٓعت ٚاٱغرتاى َع املطًُ

ايطُاٜ ٟٚهَ ٕٛاْعاو

ك ٕٚايتٛبٝخ زً ٢ايفهس.
ٖٚرا ازبُع اْراز يًُػسن

ٚايهفاز بقإ َقا ٜٓتعقسِٖ أغقد أذ٫ ،٣

أقٌ يف ؾ ١ ٝاشبطا ٚٚ ،زٝد هلِ بايعكقا

ايػقدٜد يٲقاَق ١زًق ٢ايهفقس

ٚايك٬ي ،١فٗر ٙاٯ ٫ ١ٜدبعٌ ايهفاز مبعصٍ زٔ َٛقٛزٗا ا ٚاْٗا ذبًٝقِٗ
اىل اٯٜال اشباؾ ١باملػسن
باملٓطٛم َٚفٗ ّٛاشبطا

َٚا ٜطتحك َٔ ٕٛايعكا  ،بٌ اْٗا تكؿدِٖ
 ،اَا املٓطٛم فٮْٗا ترّ ايهفس ٚتٓٗ ٢زٓ٘ٚ ،أَا

املفٗ ّٛفإ ايً ّٛاير ٟتتكُٓ٘ اٯٜ ١ٜػًُِٗ َقٔ بقا

ا٭ٚيٜٛقٚ ،١ايًقّٛ

ٚايرّ ايرٜ ٟتٛمل٘ اي ِٗٝأغد يف َٛقٛز٘ ٚدهُق٘ َقٔ ايًق ّٛاملٛملق٘ اىل
اٌٖ ايهتا .
ٚٚزك ذنققس ايهتققا

يف اٯٜقق ١بؿقق ١ ٝاملفققسكَ ،ققع إ املققساك ايتققٛزا٠

ٚاٱظب ،ٌٝفقاملساك اضقِ ازبقٓظ ازبقاَع هلُقاٚ ،فٝق٘ زأفقٚٚ ١ك َقع ايٗٝقٛك
ٚايٓؿاز ٣يٲيتكاَ ٤ع املطًُ

بايهتا

ايطُاٚ ، ٟٚقد تكدّ قٛي٘ تعاىل

[ َّاؤَىْ ـًَ اٌْىِبَــاَِ ٌِ ـَُ تُحَــاجٌَْ فِــِ إِبْ ـشَاىَُِْ ًََِــا ؤُْٔضٌَِ ـتْ اٌبَّ ـٌْسَاٌُ ًَاإلِجنِْ ـًُ إِالَّ ِِ ـْٓ
بَؼْذِهِ](.)1
َٚققع إ ايًققٚ ّٛايققرّ تعًققل با٭فعققاٍ ،فققإ اشبطققا

ايتػققسٜف ٞملققا٤

بايؿفٚ ١اٱْتطا ٚ ،املداز زً ٢ا٭فعاٍ  ٖٞٚاييت تؿقادب اٱْطقإ يف
زامل اسبطا

ٚتأخر بٝد ٙاىل ايطعاك ٠أ ٚايػكاٚ ،٠ٚاىل ازبٓ ١ا ٚايٓاز.

( )1ضٛز ٍ ٠زُسإ .65
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قٛي٘ تعاىل [ٌَُِ تَىْفُشًَُْ بِأَّاتِ اٌٍَّوِ]
بعد اشبطا

ايتػسٜف ٞملا ٤ايً ّٛزًق ٢ايهفقس ،يٝهق ٕٛاشبطقا

ضقبباو

يً ّٛاقايف َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتكُٔ ايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝيًبػقاز ٠بقايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘
 ٚي٘ ٚضًِ.
ايثاْ :ٞاٱْتُقا ٤يًهتقا

ايطقُا ٟٚزق ٕٛزًقَ ٢عسفق ١دكٝكق ١ايتٓصٜقٌ

ٚايتؿدٜل باٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثايث :ايكس ٕ دت ١زكًٜ ٚ ،١ٝات٘ اظٗس ٚأزعِ َٔ أٯٜال اييت ملا٤
بٗا َٛضٚ ٢زٝط ٢زًُٗٝا ايط.ّ٬
يًتؿقدٜل بٓبق ٠ٛايقٓو ضبُقد

ايسابع :ا٭ؾٌ َٖ ٛبقاكز ٠اٖقٌ ايهتقا

ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ضٛا ٤ملا زٓدِٖ َٔ ايبػازال ببعثت٘ ،ا ٚ٭ِْٗ
َٛددٜ ٕٚعًُ ٕٛإ ٜٓ صٍ ايهتا

زً ٢ا٭ْبٝاٚ ، ٤ايسض ٍٛا٭نسّ ملا٤

باملعتصال ٚايرباٖ .
اشبقاَظٜ :تكقُٔ ايكقس ٕ اٱزتقاش ايققراتَٚ ،ٞقٔ ايطقٌٗ زًق ٢أٖققٌ
ايهتا

إ ٜتًُطٛا ايفقازم ايهقبري بٓٝق٘ ٚبق

ايتقٛزاٚ ٠اٱظبٝقٌ َقٔ ملٗق١

ايب٬غٚ ١ا٭ضساز اٱزتاشٚ ١ٜا٭دهاّ ايػسزٚ ،١ٝايكٛازد ايعكا٥د.١ٜ
ايطاكع :تفكً٘ تعاىل مبخاطب ١اٌٖ ايهتا َٚ ،ا يف اٯٜقَ ١قٔ ايًقّٛ
زمحَ ١تتدك ٠٭ٌٖ ايهتا

ٚزأف ١بِٗ َ ٖٛٚقٔ ٚملق ٙٛاٱؾقطفا ،٤فًقِ

ٜرتنِٗ ٚ غأِْٗٚ ،مل جيعًِٗ َكقُٝ

زًق ٢املعؿق ١ٝاىل دق

ايٓػقٛز

ٚاسبطا  ،بٌ تفكٌ ببعثق ١ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ هلقِ
ٚيًٓاع مجٝعاو ثِ خؿِٗ بآٜال َقٔ ايكقس ٕ تفقٝ

َٓٗقا َعقاْ ٞايسمحق١

اشباؾ ١بِٗ.
 ٚتُقٌ ازاك ٠نفققسِٖ بققايتٛزاٚ ٠اٱظبٝققٌ بعقدّ ا٭خققر مبققا فُٗٝققا َققٔ
ايبػاز ٠زٔ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاؾسازِٖ زً ٢ايعٌُ
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ازاك ٠ايهفس بآٜقال ايتٓصٜقٌ،

َُٓٗا ازبحٛك بآٜال اهلل تعاىل.
ٚبُٓٝا ملا٤ل اٯ ١ٜايطابك ١برّ طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا
املطًُ  ،ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜبًٚ ّٛتٛبٝخ اٌٖ ايهتا

يتُٓ ِٗٝق٬ي١

زاَ ١٭ِْٗ ٜهفسٕٚ

بآٜال  فف ٞاٯٚ ١ٜمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚازاك ٠ايطا٥ف ١اييت ذنستٗا اٯ ١ٜايطابك ١يٓعِ اٯٜال ،بتكسٜب
 ٖٛٚإ ايسغب ١يف اٱق ٍ٬فسر ايهفس باٯٜال.
ايثاْ :ٞاٯٚ ١ٜإ ملا٤ل زً ٢عب ٛايعُ ّٛفإ ايكقدز املتقٝكٔ َٓٗقا َقٔ
نإ ٜهفس بآٜال ايكس ٕ ٚايتٓص.ٌٜ
ايثايث :مش ٍٛاٯ ١ٜ٭ٌٖ ايهتا

مجٝعاو ،زبحٛكِٖ بٓب ٠ٛايٓو ضبُد

ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ٚا٭ؾح ٖ ٛايثايث ٱؾاي ١اٱطق٬مٚ ،زقدّ ٚملقٛك طبؿقـ يٰٜق،١
ٚ٭ٕ املساك بايهفس ٖ ٛازبحٛك باٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚصب ٤ٞاٯ ١ٜبؿ ١ ٝاٱط٬م ٚمشٛهلا يعُ ّٛأٌٖ ايهتا
 ١ٜازتاشٚ ١ٜتٛنٝد يًسأف ١اٱهل ١ٝبأٌٖ ايهتا

ٚايٓاع مجٝعقاوٚ ،غقاٖد

زً ٢اؾطف ا ٍ ٤ابساٖ ،ِٝ٭ْٗا كز ٠ٛزاَق ١يقدخ ٍٛاٱضقٚ ّ٬شملقس زقٔ
اٱقاَ ١زً ٢ايهفس.
ٚيف اٯَ ١ٜدا يًُطًُ

٭ِْٗ باكزٚا اىل اٱضقٚ ّ٬اٱميقإ باٯٜقال

اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ ٚؾقازٚا دتق ١زًق٢
أٌٖ ايهتا

ٚ ،زٖطا ضقابكا ٜقدز ٕٛايٓقاع يًحقٛم بٗقِ ٚايقتخًـ َقٔ

ايهفس  ٖٛٚأقبح َا زًٚ ٢ملق٘ ا٭ز

َقٔ ا٭فعقاٍٚ ،جيًقب ا٭ذ ٣زًق٢

ؾادب٘ ٚغريٜٓ ٫ٚ ،ٙحؿس اذا ٙيف ايدْٝا بٌ ٜه ٕٛيف اٯخس ٠أغد ٚأقط.٢
 َٔٚاٱزتاش يف اٯ ١ٜاْٗا قٝقدل ايهفقس باْق٘ بآٜقال ٚ ،مل تٓعقتِٗ
بايهفس مبعٓ ٢ازبحٛك بايسبٛبَٛ ٖٛٚ ،١ٝافل يًٓدا ٤بٝا أٌٖ ايهتا ٚ ،دث
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زً ٢اٱميإ بايهتا

ايٓاشٍ زً ٢ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘

ٚضًِ يٛدقد ٠املٛققٛر يف تٓكقٝح ايهتقا ٚ ،يهٓٗقا مل تكقٌ هلقِ ملقاذا مل
تَٛٓ٪ا بايهتا
ا٭ٚىل :ب

املٓصٍ ،بٌ قايت [تَىْفُشًَُْ بِأَّاتِ اٌٍَّوِ]ٚ ،فَ ٘ٝطا:ٌ٥
ايهتا

ٜ ٚال  زُٚ ّٛخؿٛف َطًل ،فايهتا

ٜق١

َققٔ ٜققال  ، يققرا ملققا٤ل اٯٜقق ١بؿقق ١ ٝازبُققع ٖٚ ،قق ٛكزع يف اسبتقق١
ايكس ْٚ ،١ٝاٱدتتاج با٭زِٚ ،اٱْتفار َٔ ايتعدك يف ايربٖإٚ ،ايهثس ٠يف
ايديٚ ٌٝق ٠ٛاسبت.١
ايثاْ :١ٝتٛنٝد تعدك اٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘
ٚضًِ  ٖٛٚ ،غاٖد زً ٢تفكٚ ً٘ٝتػسٜف٘ َٚؿدام يٓبٛت٘.
ايثايث :١ؾ ١ ٝازبُع يف اٯٜال َٔٚ ،ايًطقف اٱهلق ٞبايٓقاع فقاذا مل
ًٜتفت ا َٔ٪ٜ ٚاٱْطإ بآ َٔ ١ٜتًقو اٯٜقال فقإ غريٖقا تقرنسٚ ٙتقدزٙٛ
ٚدبرب٘ اىل َٓاشٍ اٱميإ ،فإ قًت ملاذا مل َ ٤٫٪ٖ َٔ٪ٜقع تعقدك ٚنثقس٠
اٯٜال ،قًت :اِْٗ اختازٚا ايهفس ٚاؾسٚا زً ٢ازبحٛك.
ٚيٝظ َٔ فعٌ ا ٚق ٍٛهلل تعاىل اٚ ٫يق٘ ْتقا٥ج  ٚثقاز نسميقَٚ ١بازنق،١
ْ َٔٚتا٥ج ٖر ٙاٯ:١ٜ
ا :٫ٚدبدٜد ايدز ٠ٛاىل اٱض.ّ٬
ثاْٝاو :اميإ مجازال َٔ أٌٖ ايهتا .
ثايثا :تثبٝت املطًُ

يف َٓاشٍ اهلدٚ ٣اٱميإ.

زابعاو :اقاَ ١اسبت ١زً ٢ايهافسٚ ٜٔازبادد.ٜٔ
خاَطاو :ذبد ٟايهافس ٜٔبٓب ٠ٛضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بتٛايٞ
ٚتعدك اٯٜال اييت ملا ٤بٗا.
ضاكض قاو :كزقق ٠ٛاملطققًُ

ٚزًُققا ِٗ٥اىل ادؿققاَ ٤عتققصال ايسضققٍٛ

ا٭نسّ  َٔ َِٗٓٚ ،أٚؾًٗا اىل أزبع٫ ١ف َعتصٚ ،٠قد أفسكْا باباو يف ٖرا
ايتفطري ٱزتاش نٌ ٚ ١ٜزقدك ٜقال ايكقس ٕ ٖقٜ )6236( ٞقٚ ،١نقٌ ٜق١
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تتكُٔ ازتاشاو َتعدكاو  ٖٛٚ،زًٚ ٢ملَٗٓ ٙٛا:
ا٭َ :ٍٚا ب ٘ٓٝايسض ٍٛا٭نسّ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثاَْ :ٞا ٖ ٛظاٖس ملً.ٞ
ايثايثَ :ا أندت٘ ايٛقا٥ع ٚا٭ددايف.
ايسابع :ا٭خباز اي ٝب.١ٝ
اشباَظ :بٝإ أدٛاٍ اٯخسٚ ٠زامل ايثٛا

ٚايعكا .

ايطاكع :اٱزتقاش ايقرٜ ٟرتغقح َقع ا٭ٜقاّٜٚ ،تٛؾقٌ ايٝق٘ ايعًُقا٤
بايتحكٝل ٚاٱضتدٚ ٍ٫اٱضتٓباط.
ايطابع :اٱزتاش ايعًُٚ ٞك ٌ٥٫اٯٜال ايه.١ْٝٛ
ٚملا٤ل اٯ ١ٜبٓطب ١اٯٜال هلل تعاىل ٚ ،فَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :اٱخباز بإ َا زٓد زض  ٍٛؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ امنقا
ٖٜ ٛال تفكٌ  تعاىل بٗا زًٚ ٘ٝزً ٢ايٓاع.
ايثاْ :١ٝتٓص ٜ٘ايٓاع َٔ ايعٓاك يف با

ايعكا٥قد ٚاٱؾقساز زًق ٢ايبكقا٤

زً ٢ايػسٜع ١املٓطٛخٚ ١ايعٔ بعدّ شٚاٍ غقسٜعَٛ ١ضقٚ ٢زٝطق ٢زًُٗٝقا
ايط ،ّ٬فايتٛزاٚ ٠اٱظبٝقٌ نتابقإ َقٔ زٓقد ٙتعقاىلٚ ،ققد تفكقٌ ضقبحاْ٘
ٚتعاىل ٚأْصٍ اٯٜال زً ٢ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ،فهُقا َٓقٛا
باٯٜال اييت ملا ٤بٗا َٛضٚ ٢زٝط ٢فعً ِٗٝإ َٛٓ٪ٜا باٯٜال اييت أْصهلا
 زً ٢ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثايث :١اٯ ١ٜربفٝف زٔ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِٚ ،بسشخ
كَ ٕٚعاكاتقق٘ ٚدطققدٖٚ ٙقق ٞتػققسٜف يقق٘ بققإٔ ْطققب ايكققس ٕ ٜققال ايتٓصٜققٌ
ٚايٛدَٚ ٞعتصال ايسض ٍٛا٭نسّ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ي٘ ضبحاْ٘.
ايسابع :١اٯ ١ٜدت ١زً ٢أٌٖ ايهتا ٚ ،اْراز هلِ َقٔ زٛاققب زقدّ
اٱميإ مبعتصال ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
اشباَط :١ايتخٜٛف ٚايٛزٝد َٔ ايتعد ٟيف ايهفس ٚازبحٛكٚ ،املٓع َٔ
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ايتتسأ بايتعد ٟزً ٢ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاملطًُ .
ايطاكض :١بعث ايطه ١ٓٝيف ْفٛع املطًُ ٚ ،اخبازِٖ باِْٗ زً ٢اسبل
ٚاهلد.٣
ايطابع :١تٛنٝد مسا ١ٜٚايكس ٕٚ ،ف ٘ٝكز ٠ٛيٲْتفار َٔ ٖر ٙايٓعُ.١
ايثآَ :١اٯ ١ٜغٗاك ٠زً ٢خً ٛايكس ٕ َٔ ايتحسٜف.
ايتاضع : ١إٔ بعث١ايٓو ضبُد ٜ َٔ ١ٜال.

ػهى انىلائغ

َققٔ خؿققا٥ـ اسبققاكيف اْقق٘ َققت ري  ٫ميهٓقق٘ اٱضققتكساز زًقق ٢دققاٍ،
ٖٚراايتحسى غاٖد زً ٢اَهاْ٘ ٚفكس ٙي ريٚ ،ٙداملت٘ يًعًٚ ١احملٌٚ ،ايدْٝا
داكيف ٚزامل َت ري ،يٝظ فٗٝا غ ٤ٞثابت ا ٫ايتٛدٝد ٚاٱقساز بايعبٛك١ٜ
هلل تعاىل ،اذ تت عاقب زًٗٝا املٝاٍ ايبػس ٚايهآ٥ال املختًفٚ ،١تقص ٍٚثقاز
يتعٗس َعامل ملدٜدٚ ،٠يف دٝا ٠نٌ أَٚ ١ملٚ ٌٝمجاز ١قؿقـ ٚدقٛاكيف
َتعدكٚ ،٠ملا ٤ايكس ٕ يٛٝثل ادطٔ تًو ايكؿـ بآٜال ازتاشٚ ،١ٜاخباز
مسا ،ٟٚيته ٕٛنٌ ٚاددَٗٓ ٠ا َدزض ١يف املعسف ١اٱهل َٔٚ ،١ٝاٯٜال إ
ايكس ٕ دفغ اي ٛقا٥ع ذال ا٭ُٖ ١ٝيف دٝا ٠ايٓاع ،يتؿقبح دقسشاو يًُطقًِ
 ٚي ١يٲقتباع ٚاٱضتٓباط ٚاٱضتدٚ ،ٍ٫ايٛقا٥ع يف ايكس ٕ زًٚ ٢مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚقؿ ١خًل كّ .
ايثاْ :ٞقؿـ ا٭ْبٝا ٤ايطابك .
ايثايققث :ا٭َققِ املتعاقبققَ ١ققٔ أٖققٌ اٱميققإ ٚايؿقق٬ا ايققرٜ ٜٔتٛازثققٕٛ
اٱض َٔ ّ٬أؾحا

ٚاتبار ا٭ْبٝا ٤أ ٜ ٫كسِٖ َٔ خايفِٗ اىل إ بعث

ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثايث :ادٛاٍ ا٭َِ ايطايفٚ ،١ايؿسار بق

اٱميقإ ٚايهفقس ٚظٗقٛز

أٌٖ اسبل زًْ َٔ ٢ا.ِٖ٤ٚ
ايسابققع :تٛنٝققد ايبػققازال بققايٓو ضبُققد ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ
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بايهتب ايطايفٚ ١زً ٢يطإ ا٭ْب ٝا ٤ايطابك  ٖٛٚ ،زً ٢أقطاّ ث٬ث:١
 -1اخباز ا٭ْبٝاٚ ٤ايسضٌ ٭ؾحابِٗ ٚااِٗ ببعث ١ايقٓو ضبُقد ؾقً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚ ،اسبث زً ٢ايتؿدٜل ب٘ ٚبسضايت٘ ْٚؿست٘ ٚإتباز٘ ،

نُا ٚزك دها ١ٜزٔ زٝط ٢يف ايتٓص [ ٌٜبِشَعُـٌي َّـإْتِِ ِِـْٓ بَؼْـذُِ اعْـُّوُ

ؤَحَّْذُ] (.)1
 -2أكز ١ٝا٭ْبٝا ٤خبؿٛف بعثت٘ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ اقا ٜقدٍ
زًَٛ ٢قٛزٝتٗا ٚاكزاى ا٭ْبٝاٚ ٤ايسضٌ ٭ُٖٝتٗا يف ت ٝري ايٛاقع ٚتٛمل٘ٝ
ا٭ددايف مبا ٜثبت كزا ِ٥ايتٛدٝد يف ا٭ز

ٜٚ ،عص املَٓ٪

ٚيف خؿٛف

كزا ٤ابساٖٚ ، ِٝزك قٛي٘ تعاىل [ ًَابْؼَثْ فِْيُِْ سَعٌُالً ِِنْيُُْ َّبٌٍُْ ػٍََْْيُِْ آَّاتِهَ] (.)2
 -3ترنري اٌٖ ايهتقا

بٛظقا٥فِٗ أشا ٤ايبعثق ١ايٓبٜٛقَٗٓٚ ، ١قا ٖقرٙ

اٯ.١ٜ
اشباَظ :ا٭ددايف اييت ؾادبت تٓص ٌٜايكس ٕ َٗٓٚ ،ا أضبا

ايٓصٍٚ

َٚا فٗٝا َٔ ايتٛثٝل.
ايطاكع :ايػٛاٖد ايتأزخي ١ٝاييت تدٍ زً ٢اسبامل ١اىل بعثت٘ ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ْٚص ٍٚايكس ٕ.
ايطققابعْ :ققص ٍٚامل٥٬هقق ١اىل ا٭ز

ٚ ،ازققاْتِٗ يٮْبٝققا ٤يف ملٗققاكِٖ،

ْٚؿستِٗ يًُطًُ .
ايثأَ :املدك اٱهل ٞيط ١َ٬ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝاٚ ،٤اير
أضبا

زقِٓٗٚ ،تٗ٦ٝق١

ظباتِٗ ٚظٗٛزِٖ زً ٢أزدا.ِٗ٥

ايتاضع :اسبٛاكيف اي ٝب ،١ٝاا أخرب زٔ ٚقٛزٗا ايكس ٕ ٖٞٚ ،زً ٢ث٬ث١
أقطاّ:
( )1ضٛز ٠ايؿف .6

( )2ضٛز ٠ايبكس.130 ٠
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[] 58

ا٭َ :ٍٚقا ٜكققع أٜقاّ ايققٓو ضبُقد ؾققً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيقق٘ ٚضقًِ ٚتٓصٜققٌ
ايكس ٕ.
ايثاْ :ٞاسبٛاكيف اييت ضتكع بعد أْتكاٍ ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ اىل ايسفٝل ا٭زًٚ ٢اىل  ّٜٛايكٝاَ ١بازتباز إ ايكس ٕ ف٘ٝ
تبٝإ نٌ غ.٤ٞ
ايثايث :اسبٛاكيف املٓ بطط ١زً ٢أٜاّ ايتٓصَٚ ٌٜا بعدٖا ،ضٛاَ ٤ا ٜتهسز
ددٚث٘ اَ ٚا ٜطتُس ٚملٛك ٙاَ ٚا ٜته َٔ ٕٛأددايف َتعاقب ، ١نُا يف قٛي٘

تعققاىل [ غٍََُِ ـتْ اٌــشًَُ * فِــِ ؤَدَْٔــَ اضَسَِْ ًَىُ ـُْ ِِ ـْٓ بَؼْ ـذِ غٍََ ـَِيُِْ عَ ـَْ ٌٍََُِْْ
*فِِ بِنْغِ عِنِنيَ](.)1

إ زًِ ايٛقا٥ع يف ايكس ٕ دتٚ ١زربَٛٚ ٠زعٚ ،١ي٘ ك٫٫ل ازتاش،١ٜ
ٖٚققَ ٛدزضقق ١يٮملٝققاٍ املتعاقبققٜٓٚ ،١تفققع َٓقق٘ املطققًُٚ ٕٛغريٖققِٚ ،ميهققٔ
اضتٓباط قٛازد زًُ َ٘ٓ ١ٝت٪نقد بكقا ٤نًُق ١ايتٛدٝقد يف ا٭ز

ٚ ،دتُٝق١

اْتؿاز اٱضٚ ،ّ٬اْدداز َفاٖ ِٝايهفقس ٚايكق٬يٖٚ ،١ق ٞققٛاْ
ٜعس

زًُٝق١

زًٗٝا َا ديف يف ايٚ ّٛٝايً ١ًٝيف ايبًقدإ املختًفقَ ١قٔ اسبقٛاكيف

ٚايٛقا٥ع ٚايفنت ٚاٱبت٤٬ال ،ملعسفَ ١اٖٝتٗا ٚايتدبس فٗٝاٚ ،نٝف ١ٝايتؿسف
أشاٖ٤ا ٚتٛظٝفٗا ملؿًح ١اٱميإٚ ،املتٓا

ا٭قساز احملتًَُٗٓ ١ا.

يكد أزاك   إ ته ٕٛايٛققا٥ع يف ايكقس ٕ َكقاٜٝظ يكقسا ٠٤ايتقأزٜخ
َٛٚزعققٚ ١ضقق٬داو يًُطققً ُ

دهَٛققال ٚقققاكٚ ٠افققساكاو ٚٚضقق ١ًٝيًٓتققا٠

ٚايطٚ ١َ٬ايتٛفٝل.

لانىٌ اآلياث
اٯٜال مجع  ٖٞٚ ١ٜايعٚ ١َ٬ايد٫يٚ ،١يف اٱؾقط٬ا ٖق ٞاملعتقص٠

ايكاٖسٚ ٠ايػاٖد زًٚ ٢ملٛك ايؿاْع ٚبعث ١ايٓو ،فٗ ٞفكٌ َٔ زٓقد 
( )1ضٛز ٠ايس.3-1 ّٚ
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زً ٢ايٓاع مجٝعاوٚ ،اٯٜال زً ٢قطُ :
ا٭ :ٍٚزكًٝقققٖٚ ١ققق ٞايقققيت ٜقققد زنٗا ايعكقققٌ اٱْطقققاْ ٞبايكقققسٚزٜال
ٚايهًٝال ايبدٜٝٗقٚ ١ترتغقح زٓٗقا ايٓعسٜقالٚ ،يتهق ٕٛاي ا٥بقال داققس٠
زٓد.ٙ
ايثاْ :ٞدط ٖٞٚ ١ٝاييت تدزى بآي ١اسبظ يف داٍ ٚملٛكٖا يف اشبازج،
ٜٚعتص اٱْطإ زٔ ادؿا ٤افساك َؿاكٜل نٌ قطِ َٓٗا اا ٜطتطٝع اكزان٘
َٚعسفت٘ ،اَا َا ٜ ٫طتطٝع ايت ٛؾقٌ ايٝق٘ فٗق ٛأزعقِ ٚانقرب ٚأنثقس زقدكاو،
باٱقاف ١اىل قازد ٠نً ٖٞٚ ١ٝتعدك اٯٜال يف ذال اٯ ١ٜايٛادقدٖٚ ،٠قرا
ايتكط ِٝيٰٜال اضتكساٚ ٞ٥ا ٫فُا َٔ  ١ٜدط ١ٝاٖٚ ٫ق ٞرباطقب ايعكقٌ
َٚا َٔ  ١ٜدط ١ٝاٚ ٫تدزى بايعكٌ ضٛا ٤بايرال ا ٚبقايعس

ٖٚ ،قَ ٛقٔ

زَُٛققال قٛازققد ايًطققف اٱهل ق ٚ ٞتكسٜققب ايٓققاع اىل اٱميققإ ٚاٱقققساز
بايعبٛك ١ٜاحملك ١هلل تعاىلٚ ،ازاْتِٗ زً ٢اْتٗاج ضبٌ ايطاز.١
ٚتس ٣ا٭ملٝاٍ تتعاقب ٚاٯٜال باقٝق ١غقاطب ١بقٌ ٖقَ ٞتتقدكَٚ ،٠قٔ
فكً٘ تعاىل إ ٜعًِ اٱْطإ بآٜقال ضقابك ١يصَاْق٘ َٚؿقادب٘ يق٘ َٚتقأخس٠
زًٚ ،٘ٝت٪ند اٯٜال بقدٜع ؾقٓع٘ تعقاىل ٚد هُتق٘ ٚاتكاْق٘ يٮغقٝاٚ ٤يطفق٘
ٚزمحت٘ ٚزع ِٝقدزت٘ ٚزدّ اضتعؿاَ ٤طأي ١زًٚ ،٘ٝاٯٜال زًقٚ ٢ملقٙٛ
َٓٗا:
ا٭ :ٍٚاٯٜال ايه ١ْٝٛاييت تتتً ٢يف خًل ايطُاٚال ٚا٭ز

ٖٞٚ

اييت تًح زً ٢اٱْطإ يف نٌ سبع ١بًص ّٚاٱْكٝاك ملكاّ ايسبٛب ١ٝملا فٗٝا َٔ
َعاْ ٞايكدز ٠اٱهلٚ ،١ٝذبث ا ٱْطإ زً ٢ايتفهس يف اشب٥٬ل يٝهقٖ ٕٛقرا
ايتفهس َكدََٓٚ ١اضب ١يًُعسف ١اٱهلٚ ١ٝاٱبتعاك زٔ َٓاشٍ ازبٌٗ.
ايثاْ :ٞخًل امل٥٬ه ِٖٚ ١أملطاّ ْٛزاْ ١ٝيطٝفٚ ،١هلا ايكدز ٠زً ٢ت ٝري
اغهاهلا ٦ٖٝٚاتٗا بؿٛز طبتًفٚ ،١امل٥٬هَٓ ١كطع ٕٛاىل ايعباكٜ ٫ ٠فعًقٕٛ
اَ ٫ا ٜأَسِٖ ٜ ٫ٚ  عؿ ْ٘ٛيف غَٚ ٤ٞطقهِٓٗ يف ايطقُاٚالٚ ،ققد
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حبطب ا٭َس اٱهلٚ ،ٞزقٔ اٱَقاّ ايؿقاكم  إ

ايٓو ضبُد وا ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ قاٍَ :ا َٔ غ ٤ٞأنثس َٔ امل٥٬ه.١
 َٔٚتعدك اٯٜال يف خًقل امل٥٬هق ١اْٗقِ َقع زعق ِٝخًكٗقِ فقاِْٗ ٫
ٜأنًٜ ٫ٚ ٕٛػسبٜٓ ٫ٚ ٕٛهحٚ ،ٕٛغرا ِٖ٩ايتطبٝح ْٚط ِٝايعسؽ.
ايثايث :خًل  ازبٔٚ ،ملعًِٗ أااو ٚصبتُعال ٚبُٓٝا ٜ ٫فعٌ امل٥٬ه١
ا ٫اشبري ،فإ ازبٔ ٜفعً ٕٛاشبري ٜٚفعً ٕٛايػسٚ ،ازبٔ قاكز ٕٚزً ٢ت ٝري
ؾٛزِٖ ٦ٖٝٚاتِٗ بؿٛز َتعدكَٗٓ ٠ا َا ٖ ٛدطٔ َٗٓٚا َا ٖ ٛقبٝح.
ايسابع ١ٜ :ايػُظ ٚايك ُس ٚملسٜاُْٗا ايبدٜعَٚ ،ا ٜستبط ب٘ َٔ اٯٜال
ايه ١ْٝٛباٱقاف ١اىل املعاَ٬ل ٚايؿٓا٥ع.
اشباَظ :ايتبا ٜٔب

ايػتاٚ ٤ايؿٝف ٚتكًبال ايصَإ ٚأدقٛاٍ املٓقاخ

ْٚص ٍٚا٭َطاز ٚاكزاى اٱْطإ سباملت٘ هلاٚ ،زتص ٙزٔ تٛفري َقا تاملق٘
َٔ املاٚ ٤اي را ٤ا ٫بفكً٘ تعاىل.
ايطاكع :املعتصال اييت ملا ٤بٗا ا٭ْبٝا ٤مبا ٖ ٛخازم يًعاكٚ ٠قٛاْ
ايطققببٚ ١ٝايعًققٚ ١املعًققَٚ ٍٛققا فٗٝققا َققٔ ايٓفققع ايعكا٥ققدٚ ٟاٱملتُققازٞ
ٚا٭خ٬ق.ٞ
ايطابعٜ :ال ايكس ٕ َٚا فٗٝا َٔ املكاَ

ايكدضٚ ١ٝا٭ضساز املًهٛت.١ٝ

ايثققأَ :ذال اٱْطققإ ،فهققٌ فققسك ٖققٜ ٛققَ ١طققتكًٜٚ ١هققٜ ٕٛقق ١يراتقق٘
ٚي ري ،ٙفري ٣يف خًك٘ ْٚفط٘ ٚتؿسٜف غَ ْ٘ٚ٪قا ٜقدزى اْق٘ ٜق ١يف خًكق٘
ٚاضتداَ ١دٝات٘ ،نُا ٜدزى ا٭ضساز اٱزتاش ١ٜيف خًل غقري ،ٙباٱققاف١
اىل دبًٝال اسبل يف ايتبا ٜٔب

ايٓاع يف ايؿٛزٚ ٠اهلٚ ١٦ٝا٭فعاٍ ٚنٌ ١ٜ

يف اشبًل زامل َطتكٌ براتقَ٘ٚ ،ؿقدام َقٔ َؿقاكٜل اٱزاك ٠ايتهٜٝٓٛق،١
ٚنٓص َدخس ٜدز ٛايٓاع اىل اٱتعاظ ٚاٱزتباز ٚاٱقٌساز بايٛدداْ.١ٝ
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قٛي٘ تعاىل [ًَؤَْٔبُُْ تَشْيَذًَُْ ]

خامت ١اٯ ١ٜتتُ ١يؿ ١ ٝايًٚ ّٛايرّ اييت ملا٤ل بٗا ٖٞٚ ،دت ١اقاف١ٝ
ٚتٛنٝد يتخًفِٗ زٔ اٱميإ باٯٜال ٚاملعتصال اييت ملا ٤بٗقا زضق ٍٛ
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚ ،يًػٗاكٖٓ ٠ا أزبع َعإِ:
ا٭ :ٍٚاسبكٛز ٜكاٍ غٗد غٗٛكاو أ ٟدكسٚ ،ٙاملػاٖد :٠املعاٚ ،١ٜٓف٘ٝ
ٚمل:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚهفس أٌٖ ايهتقا

باٯٜقالٖٚ ،قِ داققس ٕٚزٓقدٖاٜ ،سْٗٚقا

ٜٚهَٛ ْٕٛٛملٛك ٜٔضازٚ ١أٚإ ْصٚهلا ،نُا يف ْقصٜ ٍٚقال ايكقس ٕ َٚقا
فٗٝا َٔ اٱزتاشَٚ ،ا ٜؿٝب ايٓو ضبُدا ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َقٔ
ايهس

ضاز ١ايٓص.ٍٚ

ايثاْ :ٞدكٛز ازبداٍ ٚاٱدتتاج ،نُا يف  ١ٜاملباًٖٚ ١زتصِٖ زٓٗا.
ايثايث :ز ١ٜ٩اٯٜال ايه ١ْٝٛايقيت تقدٍ زًق ٢يقص ّٚاٱَتثقاٍ ٭ٚاَقسٙ
تعاىلَٗٓٚ ،ا اٱقساز بٓب ٠ٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايسابعَ :عا ١ٜٓاْتؿاز املطًُ

ٚأتطار زقع ١اٱضٚ ،ّ٬كخ ٍٛايٓاع

افٛاملاو ف.٘ٝ
ملا٤ل اٯ ١ٜبؿ ١ ٝازبُع ،أ ٟإ اسبكٛز مل ٜهٔ ٭فساك قًًٝ

َِٓٗ

بٌ ٖ ٛزاّ ٜٚتؿٛز زً ٢غعبت :
ا٭ٚىل :دكٛز مجٝع أٌٖ ايهتا

ٚقٛر اٯٜال.

ايثاْ :١ٝزَٚ ١ٜ٩ػاٖد ٠مجازٜ ٫ َِٗٓ ١تٛاط ٧أفساكٖا زً ٢ايهر ،
ٜٚك َٕٛٛبٓكٌ َا ٜػاٖد ٕٚاىل ازبُٝقع  ،ا٭ؾقح ٖق ٛا٭ٚ ،ٍٚفٝق٘ ك٫يق١
زً ٢بًٛغ اٯٜقال ٭ٖقٌ ايهتقا

زًق ٢فقس

إ املقساك َقٔ ايػقٗاكٖٓ ٠قا

اسبكٛز ٚاْٗا تتعًل بٓص ٍٚاٯٜال ٚعب.ٙٛ
اشبققاَظ :تػققٗد ٕٚاْتؿققاز املطققًُ
ا اٖدٚ ،ٜٔاخ٬ؾِٗ يف طاز. ١

ٚاملققدك ٚايعقق ٕٛاٱهلقق ٞيطققساٜا
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ايثاْ: ٞتقأت ٞايػقٗاك ٠مبعٓق ٢ايعًقِٚ" ،ايػقاٖد ايعقامل ايقرٜ ٟقب

زًُ٘"(ٚ ، )1ف ٘ٝبًحاظ ٖرا املعٓٚ ٢مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٯ ١ٜخطا

٭ٌٖ ايهتا

َقا

بأِْٗ ٜعًُ ٕٛبٓب ٠ٛايٓو ضبُد ؾً٢

اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٭ٕ ايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝملا٤ا بايبػاز ٠بق٘ٚ ،ققد ملقا٤ل
اٯٜال ايطابك ١باٱغاز ٠اىل ايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝبازتباز اُْٗا ْص ٫بعد ابساِٖٝ

 ، فؿاز ْصٚهلُا كي٬ٝو زً ٢كد

ايك ٍٛباْتطا

ابساٖ ِٝيًٛٗٝكٜق١

أٚايٓؿساْٚ ،١ٝملا٤ل ٖر ٙاٱ ١ٜبايترنري بُٗقا ،٭ٕ يفقغ ايهتقا
هلُا  ،اا ٜع

ملقاَع

َٛقٛزٝتُٗا زٓد ايٛٗٝك ٚايٓؿازٚ ٣ازتباز ْصٚهلُا دت،١

ٚتكُٓت اٯ ١ٜاٱغاز ٠اىل َا فُٗٝا َٔ ايبػاز ٠بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً٘ٝ
 ٚي٘ ٚضًِ بازتباز إ ٖر ٙايبػقاز ٠بسٖقإ ٚكيٝقٌ ٜفٝقد ايعًقِ زٓقد أٖقٌ
ايهتا .
ايثاْ :ٞدؿ ٍٛايعًِ ٚايٝك

باملعتصال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً٢

اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ  ،٭ٕ املعتص ٠تثبت براتٗا زتص ايٓاع زٔ َعازقتٗا
ٚاٱتٝإ مبثًٗاٜٚ ،دزى اٌٖ ايهتا

قازد ٠نً ١ٝيف اٱزاك ٠ايتهٖٞٚ ١ٜٝٓٛ

صب ٤ٞايٓو باٯٜال.
ايثايققث :يف اٯٜقق ١يقق ّٛ٭ٖققٌ ايهتققا

٭ْٗققِ جيحققد ٕٚبآٜققال ايٓبقق٠ٛ

ٚايتٓصٜ ِٖٚ ٌٜعًُ ٕٛبطٖ ٤ٛرا ايفعٌٚ ،اٱقساز املرتتبق ١زًق ٢ازبحقٛك
باٯٜال.
ايثايث َٔ َعقاْ ٞايػقٗاكٖ ٠ق ٛاك ٤٫ايػقخـ مبقا زأ ٣ا ٚمسقع َقٔ
ايٛقا٥ع ٚأخباز ٙمبا غاٖدَٚ ٙا أَتاش باٱداط ١ب٘ٚ ،يف اٯٜق ١حبطقب ٖقرا
املعٓٚ ٢مل:ٙٛ
ا٫ٚو :قٝاّ اسبت ١زً ِٗٝبايػٗاك ٠بؿدم ايٓبْٚ ٠ٛص ٍٚايكس ٕٚ ،زقدّ

ملٛاش اخفا ٤ايػٗاك ،٠قاٍ تعاىل [ ًََِْٓ ؤَظٍَُُْ َِِّّْٓ وَبََُ شَيَادًٌَ ػِنْـذَهُ ِِـْٓ
( )1يطإ ايعس
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ثاْٝا :ايتكٛا يف َٓتدٜاتِٗ ٜػٗد ٕٚبؿدم اٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايسضٍٛ
ا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ثايثاٜ :هفس ٕٚباٯٜال يف ايعاٖسٜٚ ،عرتف ٕٛيف قساز ٠أْفطِٗ بؿدقٗا.
زابعاٜ :ػٗد ٕٚمبا ملا ٤ب٘ َٛضٚ ٢زٝط ٢زًُٗٝا ايط ّ٬بايبػاز ٠ببعث١
ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚيص ّٚاتباز٘.
خاَطاٜ :ػٗد ٕٚزً ٢أْفطِٗ بازبحٛك باٯٜال ،مبعٓ ٢اِْٗ ٜعًُقٕٛ
بايتكؿققري ٚايعًققِ ،فتققا٤ل اٯٜقق ١كزقق ٠ٛيًت ًققب زًقق ٢ايققٓفظ ايػققٗ١ٜٛ
ٚاي كبٚ ،١ٝاملتٓا

ايعٓاك ٚازبحٛك.

ايسابع :اٱقساز ٚايٝك ٚ ،أخسج زبد بٔ محٝد ٚابقٔ ملسٜقس "إ ْعقت
ْب ٢اهلل ضبُد ؾً ٢اهلل زًٚ ٘ٝضًِ يف نتابهِ ثِ تهفس ٕٚب٘ ٚتٓهس٫ٚ ْ٘ٚ

ت َٕٛٓ٪ب٘ ٚأْتِ دبدَ ْ٘ٚهتٛبا زٓدنِ يف ايتٛزٚ ٠ا٫ظب ٌٝايٓو ا.)2("َٞ٫
أ ٟإ يفغ تػٗد َٔ ٕٚايػٗاكَٚ ٠عٓا ٙدؿ ٍٛايٝك

ٚايكطع زٓدِٖ

بأَٛز:
ا٭ :ٍٚإ ايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝأ خربا زٔ ؾفال ْو خس ايصَإ.
ايثاْ :ٞإ ايٓعت املرنٛز يف ايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝيٝظ ي٘ َؿدام ا ٫ايٓو
ضبُدا ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ امساوٳ َٚطُٚ ،٢قد تفكٌ ٚ  ملعٌ
اٯٜققال ٚاملعتققصال تققرت ٣زًققٜ ٢دٜقق٘ يٝهقق ٕٛبسشخقاو ك ٕٚتققأثري ايتحسٜققف
زًٚ ،ِٗٝيٝهق ٕٛكزق ٠ٛناًَقٚ ١دتق ١بقاٖس  ٠يًٓقاع مجٝعقاو اقٔ مل ٜقَٔ٪
بايتٛزاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
 ٫ٚتعاز

ب

( )1ضٛز ٠ايبكس.140 ٠

( )2ايدز املٓثٛز .42/2

ايٛمل ٙٛأز ٙ٬يف تفطري ايػٗاك ٠املرنٛز ٠يف اٯَ،١ٜع
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تعدكٖا ٚتػعبٗا ٚ ،تدٍ صبتُعَٚ ١تفسقق ١زًق ٢ايتخًقف زقٔ ْؿقس ٠اسبقل
ٚاٱميإ بايتٓصٚ ،ٌٜيص ّٚزدّ اخفا ٤اٯٜال ٚاملعتصال اييت ملا ٤بٗا ايٓو
ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ يتخًٝـ ايٓاع َٔ ايك٬يٚ ،١ا٭خر بِٗ
اىل ضبٌ ايٓتاٚ ٠ايٓع ِٝايدا.ِ٥
إ املعتص ٠ذاتٗا غاٖد زً ٢ؾدم كز ٣ٛايٓب ،٠ٛ٭ْٗا إخباز مسقاٟٚ
داقس ٜ ٫كبٌ ايعٔ ا ٚايػو ا ٚاي ،ِٖٛبٌ ٜفٝد ايكطع ٚايٝك  ،إ دكٛز
املعتققصَ ٠ققاْع َققٔ ايتهققرٜبٚ ،بققسشخ ك ٕٚايققرتكك يف اٱميققإ ،٭ٕ ايققٓفظ
ايػٗٚ ١ٜٛاي كبٚ ١ٝاغٛا ٤ايػٝطإ  ٫تطتطٝع دتب اٱْطقإ زقٔ اٱميقإ
زٓد املتُار ايعكٌ ٚاسبظ زً ٢ؾدم ايٓب ،٠ٛفتا٤ل اٯ ١ٜيٓصر زكا ٤ايعٓاك
ٚايؿدٚك بًطف ٚزأف ١يته ٕٛترنسَٛٚ ٠زع.١

حبث بالغي

َٔ ايبدٜع اٱفتإ  ٖٛٚا٫تٝإ يف ن ّ٬بؿ ٝت

َٔ ايه ّ٬ادقداُٖا

ربتًققف زققٔ ا٫خققسَ ٣ثققٌ اسبققصٕ ٚايفققساٚ ،ايفخققس ٚايتعصٜققٚ ،١ايٛزققد
ٚايٛزٝد ،ايٛزد زً ٢ايعٌُ ايؿاحلٚ ،ايٛزٝد زًق ٢املعاؾقٚ ٞايقرْ، ٛ

ٚايثٓاٚ ٤اٱْراز نُا قٛي٘ تعاىل [وًُم َِْٓ ػٍََْْيَا فَاْ * ًََّْمََ ًَجْوُ سَبِّـهَ

رًُ اٌْجَالَيِ ًَاإلِوْشَاَِ]( ،)1فاْ٘ تعاىل أخرب زٔ فٓا ٤اشب٥٬ل ٚشٚاهلاَٚ ،دا ْفط٘
بٛملقٛ

ايٛملققٛك ٚبؿققفال ازبققٚ ٍ٬ا٫نققساّ ايققيت تققدٍ زًقق ٢اضققتحكاق٘

يًعباكٚ ،٠إ بكا ٙ٤أَس ثابت ٚيٝظ اْتصازٝاو.



( )1ضٛز ٠ايسمحٔ .27 - 26
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لىنااه تؼاااىل [َّاؤَىْ ـًَ اٌْىِبَــاَِ ٌِ ـَُ تٍََِْغُــٌَْ اٌْحَ ـكَّ بِاٌََْاطِ ـًِ
ًَتَىْبٌَُُّْ اٌْحَكَّ ًَؤَْٔبُُْ تَؼٌٍََُّْْ] اٯ71 ١ٜ
اإلػراب وانهغت
قس( ٨تًبط )ٕٛبايتػدٜدٚ ،قسأ  ٢ٝبٔ ٥ٚا

(تًبط )ٕٛبفتح ايبقا،٤

أ ٟتًبط ٕٛاسبل َع ايباطٌ.
ٚا٭ؾح َا َسض ّٛيف املؿادفٚ ،إ أفاك ايتػدٜد ايتهثريٚ ،ايًبظ:
اخت٬ط ا٭َس ٜٚ ،كاٍ ايتبظ زً ٘ٝا٭َس أ ٟاختًط ٚاغتب٘.
ٜا :دسف ْدا ،٤أٌٖ ايهتا َٓ :اكَ ٣كاف ،ايهتا َ :كقاف ايٝق٘،
مل :تكدّ ازسابٗا يف اٯ ١ٜايطابك.١
تًبط :ٕٛفعٌ َكازر َسفٛر بثبٛل ايٓ ،ٕٛايٛا :ٚفازٌ،
اسبلَ :فع ٍٛب٘ ،بايباطٌ :ملاز ٚصبسٚز.
تهتُ :ٕٛفعٌ َكازر َسفٛر بثبٛل ايٓ ،ٕٛايٛا :ٚفازٌ.
اسبلَ :فع ٍٛب٘ َٓؿ. ٛ
ٚاْتِ تػٗد :ٕٚتكدّ ازسا

يف سياق اآلياث

بعد ايً ّٛاملٛمل٘ ٭ٌٖ ايهتقا

َثًٗا يف اٯ ١ٜايطابك.١
يف كزق ٣ٛاْتطقا

ابقساٖٚ ،ِٝايهفقس

بآٜال َ ع اٱقساز بٗا ٚدكٛز املعتص ،٠ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜبرال ايٓعِ
ٚاسبهِ َع ايتب ا ٜٔيف املٛققٛر ٚ ،فٝق٘ تٛنٝقد يكقبح ايفعقٌ ،بؿقٝغ ايًقّٛ
ٚايرّ.
ٚيهٔ أُٜٗا أغد اذٚ ٣ققسزاو ايهفقس بآٜقال َ قع اسبكقٛز ٚايعًقِ
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اير ٟذنست٘ اٯ ١ٜايطابك ،١أّ خًط اسبل ٚايباطٌ ٚ ،اخفا ٤ايد ٌ٥٫ايرٟ
ٚزك يف ٖر ٙاٯ ،١ٜازبٛا

ٖ ٛا٭.ٍٚ

ٚيهٔ ٖرا  ٫ميٓع َٔ ايتداخٌ بُٗٓٝقاٚ ،نق  ٕٛأدقدُٖا فسزقاو ْٚتٝتق١
يٰخس ،يرا ملاَٛ ٤قٛزُٗا يف ضٝام ٚادقد ٖٚ ،قرا َقٔ اٯٜقال يف ْعقِ
اٯٜققال يٝحؿققٌ زُقق ّٛايٓفققع ،أ ٟإ ايًقق ّٛيف اٯٜققال يققٝظ يًتٓهٝققٌ
ٚاسبتب زٔ اٱضتفاك َٔ ٠إفاقال ايبعث ١ايٓبٚ ١ٜٛغآبٝب ايسمحق ١ايقيت
ملا٤ل َع ايتٓص ٌٜبٌ اْ٘ ْؿح ٚإزغاك يرا تعدكل ٚملقٚ ٙٛؾقف ايكبقٝح
َٔ أفعاهلِ ب  ١ٝايتفاتِٗ ايٗٝا ٚاٱْتبا ٙاىل نثستٗقا ٚنٝقف إ ٖقر ٙايهثقس٠
ت٪ك ٟاىل ازبحٛكٚ.ضبازبق ١اٱضقٚ ّ٬املبقاك ٨ايقيت ملقا ٤بٗقا ،نُقا ميهقٔ
تأ ٌٜٚايٓطب ١بق

اٯٜقت

باْٗقا زُقٚ ّٛخؿقٛف َطًقل فٗقر ٙاٯٜق ١بٝقإ

ٚتفؿ ٌٝيٰ ١ٜايطابكَٚ ١ا فٗٝا َٔ ا٭خباز زٔ ايهفس ٚازبحٛك.
ٚملققا٤ل اٯٜقق ١ايطققابك ١يف اي ٛاٜقق ١ايراتٝقق ،١اَققا ٖققر ٙاٯٜقق ١فتكققُٓت
ا٭غققٛاٚ ٤اٱقققٜ ٫ٚ ،ٍ٬ع ق

ٖققرا اضققتك ٍ٬نققٌ فققسك َُٓٗققا باملٛقققٛر

ٚاسبهِ ،بٌ ُٖا َتداخ٪ٜ ٕ٬ثس أددُٖا باٯخسٜٚ ،تفسر زٓ٘.

اػجاز اآليت

يف اٯ ١ٜازتاش َٔ ٚمل:ٙٛ
 -1ابتدا ٤اٯ ١ٜبرال اشبطا
ٚب

ايتػسٜفَّ[ ٖٛٚ ٞاؤَىًَْ اٌْىِبَاَِ] ٚازبُع بٓٝق٘

َكُ ٕٛاٯٜ ١ٜدٍ زً ٢شٜقاك ٠ايتٓبٝق٘ بازتبقاز إ اٱْتطقا

املٓصٍ ميً ٞزً ٢اٱْطإ اضتؿحا
بايهتا

يًهتقا

ايتؿدٜل بايتٓص ٌٜفاذا نقإ ققد َقٔ

ايطابل فعً ٘ٝإ  َٔ٪ٜبايهتا

اي٬دقل ٚاْق٘ دقل خؿٛؾقاو َقع

ايدي ٌٝايكاطع زً ٢ايتٓص.ٌٜ
 -2يف اٯ ١ٜاخباز زٔ دقاٍ اٖقٌ ايهتقا ٚ ،نٝقف اْٗقِ خيًطق ٕٛايباطقٌ
باسبلٚ ،ف ٘ٝاغازٚ ٠ترنري با٭قساز اييت تٓتج زٔ ٖرا ايفعٌ.
 -3ايتٛنٝد زً ٢دكٝك ١غٝب ٖٞٚ ،١ٝقٝاّ أٌٖ ايهتا

باخفا ٤اسبكا٥ل اييت
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زًُٖٛا َٔ ايتٛزاٚ ٠اٱظبَٗٓٚ ،ٌٝا ايبػاز ٠بقايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘
 ٚي٘ ٚضًِ.
 -4قٝاّ اسبت ١زً ِٗٝحبؿ ٍٛايعًِ زٓدِٖ مبا جيب فعً٘.
 -5اٯَ ١ٜدزض ١يف اٱدتتاج زً ٢أٌٖ ايهتا ٚ ،مل ٜألِ ٖرا اٱدتتاج
يدد

دت ١اشبؿِٚ ،ملعً٘ زاملصاو زٔ ايسك فكط ،بٌ اْ٘ ملا ٤ٱؾ٬د٘

ٖٚداٜت٘ َٓٚع٘ َٔ ايتُاك ٟيف ايك٬ي.١
 -6تدز ٛاٯ ١ٜاىل َعسفَٛ ١اش ٜٔاسبل ٚا يباطٌَٚ ،اٖٚ ١ٝخؿقا٥ـ نقٌ
َُٓٗاٚ ،تصٜح اٯ ١ٜداملص ايرتكك ٚاهلٝبْ َٔ ١فقٛع املطقًُ
بؿ ١ ٝايً ، ّٛفا٭ؾٌ اِْٗ اتبار نتا

طباطب ١أٌٖ ايهتا

يف َٛققٛر
مساٜٚ ٟٚعٔ

املطًُ ٕٛإ َا ٜفعًَ ْ٘ٛكتبطاو َٚطتكسأ َٔ أدهاّ ايتٛزاٚ ٠اٱظبٚ ،ٌٝيهٔ
اٯ ١ٜملا٤ل يتب

ايتبا ٜٔب

ا يتػسٜع ٚا٭فعاٍٚ ،يص ّٚذبرٜس أٌٖ ايهتا

َٔ زدّ ايتكٝد بأدهاّ ايتٓص.ٌٜ
 -7ملا٤ل اٯ ١ٜبًفغ ايًبظ ٚمل تألِ بً  ١ازبُع بق

اسبقل ٚايباطقٌ ،يف

اغاز ٠اىل زدّ اَهإ ايتداخٌ بُٗٓٝقا ٚ ،ايتٛنٝقد زًق ٢دؿق ٍٛايفكقٌ
ٚايتُٝٝص بُٗٓٝا.

ًميىٓ تغٌّْ ىزه آٌّ بأٌّ (تكتًىٌ احلك) ًمل ّشد ىزا اٌٍفظ بصْ ٌ اجلٌٍّ

اخلربٌّ اال يف ىزه آٌّ.

اآليت سالح
ت٪ند اٯ ١ٜدكٝك ١يف ايٛاقع ايعكا٥دٚ ٖٞٚ ،ٟملٛك أَٚ ١مجازقال ٫
تفؿٌ ب

اسبل ٚايباطٌ ،بٌ تتعُقد اشبًقط بُٗٓٝقا ٚفتحقت بقا

ايعًُٚ ٞايعكا٥د ،ٟيتٓص ٜ٘صبتُعال أٌٖ ايهتا
ت أكٜب يًُطًُ

ازبٗقاك

َٔ ايًبظ ٚازبٗايٚ ١فٗٝا

بًص ّٚاسبسف زً ٢أتبار اسبلٚ ،زدّ امل ٌٝاىل ايباطقٌ

ا ٚملعً٘ يف ط ٍٛا ٚزس

اسبل ٚايعدٍ.
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يفهىو اآليت

تتكُٔ اٯَ ١ٜعاْ ٞايسمحٚ ١ايًطف بأٌٖ ايهتا

ٚأفساكِٖ باشبطا

املتهسزٚ ،ايٓؿح املتؿٌٚ ،اٱدتتاج ايطُا ٟٚايهس ِٜاير ٟتتتً ٢فٝق٘
اي اٜال اسبُٝد ٠يٮخ ر باٜد ِٜٗاىل ضبٌ ايٓتا َٔٚ ،٠خؿقا٥ـ ايقٓفظ
اٱْطاْ ١ٝأْٗا تٓفس ادٝاْ وا َقٔ ي ق ١ايًقٚ ّٛايقرّ ٚققد تق٪ك ٟبٗقا اىل ايعٓقاك
ٚاٱؾساز ،خؿٛؾاو اذا ناْت َهسزَٛٚ ٠ملٗ ١اىل أَ.١ًَٚ ١
ٚيهٔ ٖر ٙايً  ١يف ايكس ٕ تبعث يف ايٓفظ َعاْ ٞايتدبس ٚدبعٌ اٱْطإ
ٜعػل ايكس ٕ ٚمي ٌٝاىل َ ا ف َٔ ٘ٝا٭خباز ٚايكؿـ ٚايرباٖ ٖٚ ،را ضس
َٔ أضساز ايكس َٕٚ ،ا ملعٌ  ي٘ َٔ ايطقًطإ زًق ٢ايٓفقٛع ٫ ،ضقُٝا
ٚإ ايًٜ ّٛتهسز فَٛ ٘ٝقٛزاو ٚدهُاو نُا يف ٖر ٙاٯٜال.
فبعد اٱدتتاج يف ابساٖٚ ِٝابطاٍ كز ٣ٛاْتطاب٘ هلِ ،ملا ٤ايتحقرٜس
َٔ اق٬هلِ يًُطًُ

بآُّ ٌٌَْ[ ١ٜنِـٍمٌَٔىُُْ ] ثِ خاطبتِٗ اٯ ١ٜايطابك ١بأغقد

ي ال ايقرّ ٚايتكبقٝح اذ ْعتقتِٗ بقايهفس باٯٜقال َقع اْٗقِ أٖقٌ ايهتقا ،
ٚملا٤ل ٖر ٙاٯٜق ١خبؿقٛف اشبًقط بق

اسبقل ٚايباطقٌٚ ،مل تطقُع زك وا

ضًبٝاو َٔ ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣خبؿٛف َكاَ

ٖر ٙاٯٜال زٓد ْصٚهلا ،بٌ

ضازدل يف إجياك َفاٖٚ ِٝق ِٝملدٜدٚ ،٠ضاُٖت يف ايتكاز
املطًُ

بٚ ِٗٓٝبق

بقإٔ ناْقت ي ق ١ايربٖقإ ٚاٱدتتقاج ٖق ٞاي ايبق ١زًق ٢ايؿق٬ل

ٚايتعاٌَ ب

ايطسف .

ٚتدٍ اٯ ١ٜيف َفَٗٗٛا زً ٢ايكدز ٠ايٓٛزٝق ١ايعاَق ١زًق ٢ايفؿقٌ بق
اسبققل ٚايباطققٌٚ ،ايتٓصٜققٌ ٚايتحسٜققفٚ ،ايؿققدم ٚايهققر ٚ ،تققدز ٛاىل
تُٓٝتٗا ٚملعًٗا ملصٚ َٔ ٤ظا٥ف اشب٬ف ١يف ا٭ز

ٚ ،دقاملصاو ك ٕٚدبقدك

ٖرا اشبًط ٚا٭قساز ايٓادب ١زٓ٘.
ٚملا٤ل اٯ ١ٜبأَٛز ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚربؿٝـ أٌٖ ايهتا

بايٓداٜ ٫ٚ ٤ع

ٖرا زدّ مش ٍٛغريِٖ
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ٚايهفاز َٔ با

مبكاَ ٘ٓٝبٌ اْ٘ ٜتٛمل٘ اىل املػسن

ا٭ٚيَ ،١ٜٛع شٜاك ٠يف

ايتٛبٝخ ٚاٱْراز ٭ِْٗ ٜسنب ٕٛملاك ٠ايباطٌ.
ايثاْ :ٞتٛنٝد َٛقٛز ١ٝأٌٖ ايهتا
َفَٗٗٛا تطًب ايع َٔ ٕٛأٌٖ ايهتا
بٗتسإ اشبًط ب

يف زامل ايعكا٥قد ٚنقإٔ اٯٜق ١يف
يتثبٝت َباك ٨ايتٛدٝد يف ا٭ز

اسبل ٚايباطٌٜ ٫ٚ ،ع

ٚيهٔ ٖرا اهلتسإ ملٓفعقتِٗ َٓٚفعق ١املطقًُ

ٖرا إ اٱض ّ٬حبامل ١هلقِ،
 ٚايٓقاع مجٝعقاو ٚفٝق٘ إْابق١

ٚؾ٬ا ٚزٛك ٠اىل ايفطس ٖٛٚ ،٠طسٜل يًتدبس باٯٜال َٚعسف ١املعتصال.
ايثايثٚ :ملٛك أَ ١ربًط ب

اسبل ٚايباطٌٚ ،تتبَٓ ٢فاٖ ِٝايتحسٜقف

ٚتعٓٗا َٔ ايتٓصٚ ،ٌٜي ٛناْت ٖر ٙا٭َ َٔ ١املػسن

هلإ ا٭َسٚ ،يهٓٗا

َققٔ أتبققار ا٭ْبٝققا ،٤فؿققاز ْققص ٍٚايكققس ٕ ٚزؿققُت٘ َققٔ ايتحسٜققف قققسٚز٠
يًٓقاعٚ ،ايتٓبٝق٘ زًقق ٢ايتكؿقري ٚاٱثققِ يف َٓقاٖج ايتحسٜققف داملق ١٭ٖققٌ
ايهتا

أْفطِٗ ٚيًُطًُ

ٚايٓاع مجٝعاو ،فتعترب اٯ ١ٜضق٬داو ٱؾق٬ا

ايٓعِ ايعكا٥د ١ٜيًًٌُ ايطُاٚ ،١ٜٚكز ٠ٛ٭ٌٖ ايهتا
ٚزس

يًسملٛر زً ٢ايكس ٕ

َا زٓدِٖ زً ٢زًٚ َ٘ٛأدهاَ٘ ٚتٓك ٝح املباك ٨مبا  ِ٥٬ٜايتٓص.ٌٜ

ايسابققع :تققب

اٯٜقق ١تعققدك ملٗققال ازبٗققاك ايققيت ٜتٛملقق٘ ايٗٝققا املطققًُٕٛ

ٚايكس ٕٚ ،نٌ ملٗ ١اعب٬ي ١ٝتٓػطس اىل ملٗال زدٜد ٠تطقتًصّ بقرٍ ازبٗقد
ل يٲغقاز ٠اىل ٚاققع أٖقٌ
ٚاقاَ ١ايربٖقإ ٚاشادق ١ايباطقٌ ،فاٯٜق ١مل تقأ ِ
ايهتققا

ٚخًطٗققِ اسبققل ٚايباطققٌ ،بققٌ ملققا ٤ل يت ققٝري ٖققرا ايٛاقققعَٚ ،ققٔ

اٱزتاش يف اٯ ١ٜاْٗا تٛملٗت يتٗرٜب ايٓفٛع بازتبازٖا ٚض ١ًٝٱؾق٬ا
ا تُعال.
اشباَظَٓ :ع اتطار زقع ١ايك٬يٚ ١تعدٜٗاٖٚ ،را املٓع َكدَ ١يٲملٗاش
زًٗٝاٚ ،فكح ايتحسٜف ٚايصٜف.
ايطاكع :تعٗس اٯ ١ٜضٗٛي ١اْتؿاز اسبل زً ٢ايباطٌٚ ،كد

ايكس ٕ

سب ت ١اشبؿِٚ ،اختٝاز املٛقٛر اير ٟي٘ تأثري يف ايعكا٥د ٚا٭فعاٍ َٔ أملٌ
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اؾ٬دٗا ٚتٓصٜٗٗا.
ايطققابع :اًٖٝقق ١املطققًُ

ملعسفققَ ١ققٛازك اضققتعُاٍ ا٭يفققاظ املػققرتن١

ٚاملٓكٛيٚ ،١اسبكٝكٚ ١ا اشٚ ،املطًل ٚاملكٝدٚ ،مبا ٜدفع دت ١اشبؿِ ٜٚثبت
اٱميإ يف ايٓفٛع.
ايثأَٜ :أت ٞازبدٍ ٱثبال غ ٤ٞيػٜٚ ٤ٞطُ ٢اٱثبال ،اْ ٚف ٘ٝزٓ٘.
ٚملا٤ل اٯ ١ٜيتٛنٝقد دكٝكقٖٚ ١ق ٞقٝقاّ اٖقٌ ايهتقا
ٚايدز ٠ٛٱظٗاز ،ٙأ ٟإ ايهتُإ أَس زاز

باخفقا ٤اسبقل،

زً ٢املٛقٛر اا ٜدٍ زً٢

ٚملٛك اسبل ٚقسٚز ٠اظٗاز.ٙ
ايتاضع :خامت ١اٯ ١ٜدت ١زً ٢أٌٖ ايهتا ٚ ،ذبدِ ملدٜد ٜفٝقد تٛنٝقد
َكاَ

اٯ.١ٜ

ٚملا ٤ايً ّٛيف َٛقٛز ٜٚ ،فٝد ايعًِ بُٗا:
ا٭ :ٍٚيبظ اسبل بايباطٌ.
ايثاْ :ٞاخفا ٤اسبل ،فهُٖ٬ا ٜتعًكإ باسبل ،ا ٫إ ا٭ٜ ٍٚفٝقد َقصج
ايباطٌ ب٘ ،اَا ايثاْ ٞفٝفٝد اخفاٚ ،ٙ٤يٝظ َٔ تعاز

بُٗٓٝا يٛمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚيبظ ايػ ٤ٞبكدْٛ ٙر اخفا ٤ي٘.
ايثاْ :ٞتعدك َؿاكٜل ٚأفساك اسبل ،فٝك َٕٛٛخبًقط بعكقٗا بايباطقٌ،
ٚبعكٗا خيفْٗٛا نُا يف اخفا ٤ايبػقاز ٠بقايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ.
ايثايث :تعدك َٛاطٔ ازبداٍ ٚاٱدتتاج ،فف ٞبعكٗا ٜك َٕٛٛخبًقط
اسبل بايباطٌ ٚبعكٗا ٜهتَُ ْ٘ٛع ٚدد ٠املٛقٛر.
ايسابع :زدّ ْفع اشبًط ب

اسبل ٚايباطٌ ٚزٓقد قٝقاّ اسبتقٚ ١نػقف

ايًبظ ،فًٝتأ ٕٚاىل اخفا ٤اسبل أؾ٬و.
اشباَظ :ايعهظ َقٔ ايٛملق٘ أزٖٚ،ٙ٬ق ٛتعقرز اَهقإ اخفقا ٤اسبقل،
فٝحؿٌ خًط بٚ ٘ٓٝب

ايباطٌ بامل ايطٚ ١اثاز ٠ايػبٗال ٚايػهٛى.

[]71

َعامل اٱميإ /ج60

لانىٌ انربهاٌ

ايربٖإ قٝاع َ٪يف َٔ ٜكٝٓٝال٪ٜٚ ،ت ٢ب٘ يًٛؾ ٍٛاىل ٜك ٚ ،قٝاع
ٜٛؾٌ اىل ايتؿدٜل زً ٢عبٜ ٫ ٛكبٌ ايػو ٚايرتكك.
 َٔٚخؿا٥ـ ايربٖإ اْ٘ ٜفؿٌ اسبل زٔ ايباطٌٚ ،ميٝص ايؿحٝح زٔ
ايفاضد بايدي ،ٌٝ٭ٕ ايربٖإ زباز ٠زٔ َكدَت

َٔ ايككاٜا ايكطع ١ٝاييت

تٛملب ايكب ،ٍٛفح٦ٓٝقر  ٫تتخًقف ايٓتٝتق ١ٱضقتحاي ١ربًقف املعًق ٍٛزقٔ
زًت٘ ،يرا ق ٌٝإ ْتٝت ١ايربٖإ قسٚزٚ ،١ٜملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜبأَٛز:
ا٫ٚو :ؾ ١ ٝايربٖإٚ ،ذنس ٜكٝٓٝال قاُ٥ق ١زًق ٢ايػقٛاٖد ايقيت ت٪نقد
دؿ ٍٛايتحسٜف ٚاظٗاز غري َا خيف.ٕٛ
ايثاْ :ٞايٓٗ ٞزٔ خًط ايباطٌ َع اسبلٚ ،ايدز ٠ٛاىل ايفؿٌ بُٗٓٝا.
ايثايث :اٜؿاٍ أٌٖ ايهتا

ٚايٓاع اىل اسبكقا٥لٚ ،ايتؿقدٜل بقايٓب٠ٛ

ْٚص ٍٚايكس ٕ.
ايسابع :املتٓا

اشبطابٚ ١ازبدٍ ب ري دل ضٛا َٔ ٤قبٌ اٌٖ ايهتقا

ا ٚغريِٖ.
اشبققاَظ :بٝققإ اٱزتققاش يف ْققص ٍٚايكققس ٕ بازتُققاك ٙؾققٝغ اٱضققتدٍ٫
ٚايبٝإ ٚاملكدَال ايكطع ١ٝاييت دبعٌ ايٓاع ٜٓكاك ٕٚ٭دهاَ٘.
ٜ َٔٚطًب اسبكٝك٫ ١بد ٚإ ًٜتأ اىل ايربٖقإ  ،ا ٚاْق٘ ٜطقتتٝب يق٘،
ٚإ نإ َ اٜساو يف ْتٝتت٘ ملا ٜك ٍٛب٘ٚٚ ،ملٛك ايربٖإ يف ايكس ٕ١ٜ ٖٞٚ ،
ازتاشٚ ١ٜيهٓ٘  ٫ميٓع َٔ ٚملٛك اٱضتكساٚ ٤ايتُثٚ ٌٝايكؿـ يف ايكس ٕ
 ٫تفٝد ايٝك

نُا ٖ ٛدقاٍ ايربٖقإ يٝهق ٕٛايتعقدك َقٔ زَُٛقال قٛازقد

ايًطققف اٱهلققٚ ٞيٝؿققٌ املهًققف بعكًقق٘ ٚبا ٱضققتٓتاج ٚاملعسفققٚ ١اهلداٜقق،١
ٚاعبقق ٍ٬ايربٖققإ اىل قكققاٜا ٜكٝٓٝقق ١اىل َستبقق ١اٱدققرتاش ميٓققع َققٔ ضققًطإ
ايهققدٚزال اٚ ٚقققع اي ػققا ٠ٚزًقق ٢ا٭بؿققاز ،فٗقق ٛدققس

زًقق ٢ايسٖبققإ

ٚايس٩ضا ٤ايرٜ ٜٔك َٕٛٛبتكً ٌٝايٓاع َٓٚعِٗ َٔ اكزاى اسبكا٥ل.
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فايربٖإ ٜأت ٞبايبد ١ٜٝٗاييت رباطب نٌ اْطإ  ٫ ٚترتى ي قري ٙايتقأثري
زًٝقق٘ ب ققري اسبققل ،اققا ٜع ق

إ بققساٖ

ايعكا٥دٚ ٟكافع يهٌ َاْع  ٍٛب

ايكققس ٕ ثققٛز ٠زًقق ٢ضققًطإ ايعًققِ
نٌ َهًف ٚٚاملبق٘ ايػقسزٖٚ ،ٞقرا

ا٭َققس ٜٓفققسك بقق٘ ايكققس ٕ  ٫ٚتطققتطٝع أَقق ١ا ٚمجازقق ١إ تكقق ّٛبػققطس َٓقق٘،

ٚايتحكٝل يف (لانىٌ انربهاٌ) يف ايكس ٕ ٜب

ايع تص زقٔ ادؿقا ٤زقدكٙ

َٛٚقققٛزات٘ ،ففقق ٞنققٌ ٜقق ١دبققد بسٖاْ قاو ٚكيقق٬ٝو ٜػققري اىل ٚملققٛك ايؿققاْع
ٚٚملٛ

زباكت٘ ،ضٛا ٤نإ ايدي ٌٝيف املٓطٛم ا ٚاملفٗ.ّٛ

ٚي ٛناْت ادد ٣املكدَت

يٝطقت ٜكٝٓٝقٜ ٫ ١عتقرب بسٖاْقاو ،٭ٕ زٓقٛإ

ايكٝاع ٜتبع أخظ َكدَات٘.
َٚققٔ خؿققا٥ـ ايربٖققإ ايكس ْقق ٞاْقق٘ ميٓققع َققٔ ايتهققافٚ ٧ايتطققا ٟٚيف
ازبدٍ ٜٚكك ٞزً ٢املٓاظس ٠اييت تكطِ ايٓاع اىل فسٜك
ٜٓاؾس زأٜاو ٚ ،سف زً ٢تعاٖدٚ ٙاير

أ ٚأنثس نٌ فسٜل

زٓ٘  ٚا ٍٚملر

ا ٚايفسم ا٭خس ٣يتأٜٝدٚ ،ٙجيتٗد يف ْك

أفساك ايفسٜل

ٖٚدّ دت ١اشبؿِٜٚ ،ػقرتى

أفساك ٙيف ايتُاع اسبت ١يٓؿس ٠قٛي٘ ،فكد ملا٤ل ٜال ايكس ٕ هلدا ١ٜايٓاع
بايربٖإ ٚايديٚ ،ٌٝيٝظ َٔ خؿِ أَاّ ايكس ٕ ن ٞتج زً ،٘ٝمبعٓق ٢إ
ٖر ٙاٯ ٫ ١ٜرباطقب اٖقٌ ايهتقا

بقاِْٗ خؿقِ زًق ٢خق٬ف ْٚقصار َقع

ايتٓص ٌٜزً ٘ٝإ ٜأت ٞحبتت٘ ،بٌ اْٗا ت٪ند َٛقٛزاو ٚادداو اِْٗ زً ٢خطأ
يف خًط ايباطٌ ٚاسبلٚ ،ازبُع ب

ا ٭خقر بايػقسا٥ع ايطقُاَٚ ١ٜٚقا طقسأ

زًٗٝا َٔ ايتحسٜقفٖٚ ،قرا ايتأنٝقد ٜتتًق ٢ا٭ققٛاٍ ٚايٛققا٥عٚ ،ايػقسا٥ع
ايطابك ١اييت ملا٤ل بايبػاز ٠بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
إ زتص اٯخس ٜٔزقٔ اٱتٝقإ بربٖقإ ٜكابقٌ ايربٖقإ ايكس ْقٚ ٞدقدٙ
دتٚ ١كي ٌٝزً ٢اْفساك ٙباسبكا٥لٚ ،اظبر ا

ايكًٛ

فطس  ايٓاع زًٚ ،٘ٝفَٓ ٘ٝافع خاؾ ١يًُطًُ

ي٘ ٜ ١ُ٥٬َٚاتق٘ ملقا

َٓٗا تًَُٓ ١ٝه ١ذبؿٌٝ

املكدَال ٚبًٛغ اسبل ٚاٱزتكا ٤يف َٓاشٍ ايٝك ٚ ،ربفف زِٓٗ ثاز ملقدٍ
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أٌٖ ايسٜب ٚايػو  ٫ٚتٓحؿس اسبامل ١اىل ايربٖإ ايكس ْ ٞبأٜقاّ ايتٓصٜقٌ
ٚدؿ ٍٛاملٓاشزال ٚاملٓاظسال بٌ تػٌُ مجٝع ا٭شَٓٚ ١ايبًدإ.
فُققٔ ازتققاش ايكققس ٕ إ ٜبكقق ٢بسٖاْقق٘ غك قاو طس ٜقاوٳٚ ،ضباَ ٝقاو زققٔ ْبقق٠ٛ
ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚدطٔ اختٝقاز املطقًُ
ٖٚققَ ٛققٔ أققق ٣ٛا٭ضققًح ١ايعكًٝققٚ ١ايعًُٝقق ١يف أشَٓقق ١اسبققٛاز ٚتكققاز
اسبكازال ٚايتداخٌ ب

افاضاث اآليت

ملا ٤تهساز اشبطا

ا٭َِ ٚظٗٛز ضًطإ اٱز.ّ٬
٭ٌٖ ايهتا

يف ٖر ٙاٯٜال زغح َٔ ١زغحال

ايكس ٕٚ ،اَاَت٘ يًٓاع ٚملربِٗ ملٓاشٍ ايتكٚ ،٣ٛيف اٯ ١ٜاخباز زٔ ٚملٛك
دققل ٚباطققٌٚ ،إ ايتُٝٝققص بُٗٓٝققا اَققس اهققٔٚ ،نققرا ايققتخًـ َققٔ اشبًققط
بُٗٓٝا ،فًِ ٜكؿد ايرّ يف اٯ ١ٜبرات٘ بٌ ٖٚ ٛض ١ً ٝيتٓك ١ٝايٓفٛع ٚتٓكقٝح
َفاٖ ِٝأٌٖ ايهتا
َٚكققاَ

ٚازاكتِٗ اىل أدهاّ ايػسا٥ع ايطُا.١ٜٚ

اٯٜقق ٫ ١تٓحؿققس بأٖققٌ ايهتققا

بققٌ تػققٌُ غريٖققِ نُققا يف

مش ٍٛاشبطاب ١يًٓعاز ٠ايرٜٓ ٜٔؿت ٕٛيًتدٍ ٚاشبطابٜٚ ١طُع ٕٛا٭قٛاٍ
املتبآٜققٜٓٚ ،١اؾققسٖ ٕٚققرا ايطققسف ا ٚذاى يعٗققٛز اسبققل ،ا ٚاتبققار اسبتقق١
ٚايدي ٌٝا ٚغري ،ٙفتا٤ل اٯ ١ٜخبطا

ٜتحديف زٔ ايًبظ ٚيهٓ٘ خاٍِ َٔ

ايًبظ ٚاي َٔ ٖٛٚ ِٖٛأٚيٝال ضبازب ١ايباطٌ.
ٚتققب

اٯٜقق ١اٱخققت٬ف يف كزملققال اٱؾققطفا ٤حبطققب اٱميققإ أ ٟإ

اٱؾطفا َٔ ٤ايهً ٞاملػقهو ٚققد زشم  ا٭ْبٝقا ٤أزًقَ ٢ساتبق٘ٚ ،تقب
اٯ ١ٜفكٌ املطًُ

زً  ٢غريِٖ باٱؾطفا ٤بإ ملعًِٗ ٜ دز ٕٛغريِٖ

اىل زدّ خًط اسبل ٚايباطٌٚ ،جياٖد َٔ ٕٚأملٌ اظٗاز اسبل ْٚؿست٘.

لانىٌ اظهار احلك
اسبل ْكٝ

ايباطٌٜٚ ،كاٍ :دقل ا٭َقس قل دكقاو ٚدكٛققاو ،أ ٟثبقت

ٚاضتبإ ٚأْتف ٢زٓ٘ ايػو ٚقَ ٌٝعٓقا ٙؾقاز ٚاملبقاوَٚ ،قٔ أمسا٥ق٘ تعقاىل
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"اسبل" أٚ ٟامل ب ايٛملٛك اير ٟثبتت ايٖٝٛت٘ ٚيكد ملعٌ  اسبٝا ٠ايدْٝا
كاز ابتٚ ٤٬اَتحإَٛ َٔٚ ،ازك اٱبت ٤٬فٗٝا زدّ اعبؿاز ايؿسار يف با
طبؿٛف بٌ ٜػٌُ مجٝع املٝقاكٜٓٚ ،ٜٔفقر اىل ايقٓفظ اٱْطقاْٚ ١ٝجيعًقٗا
دباٖد ٱختٝاز اسبل ٚزٓدَا ربتاز ٙتػعس بايًرٚ ٠ايطهٚ ،١ٓٝإ زنبت ملاك٠
ايب اطقٌ أضقتٛىل زًٗٝققا ايفقصر ٚا٭ذٚ ٣اسبقصٕ ٚاشبققٛف َقع اْٗقا أختازتقق٘
اختٝازاو.
 ٫ٚجيسٖ ٟرا ايؿسار زً ٢عب ٛايتهاف ٧بق

ايطقسف  ،بقٌ إ طقسف

اسبل أنثس زملحاْاو ٚميتًو خؿا٥ـ يًٓؿس ٚايفٛش يف املعسن ١ايقيت دبقسٟ
ب

اسبل ٚايباطٌ يف ذال ايٓفظ اٱْطاْ ١ٝٱختٝاز اددُٖا ،ا ٚيف ايؿسار

ايعققاّ بُٗٓٝققا يف أَققٛز اسبٝققا ٠املختًفققٖٚ ١ققرا َققٔ اٯٜققالَٚ ،ققٔ َؿققاكٜل

(لانىٌ اظهار احلك) فًكد تفكٌ  ضبحاْ٘ بأَٛز يف ٖرا ايعًِ ٖ:ٞ
 -1ملعٌ اسبل أقس

يًعبد.

 -2ش ١ٜٓيف ْفط٘ ٚملعًٗا مت ٌٝاي.٘ٝ
 -3ازاْ٘ زًٜٚ ٘ٝطس ي٘ طسق٘.
 -4أشاا اسبٛاملص اييت تكف ك ٕٚضبٌ اسبل ٚايؿدم.
ٚ -5زد  ضبحاْ٘ بايثٛا

ايعع ِٝزً ٢فعٌ اشبري ٚاتبار اسبل.

 -6ملعٌ  تعاىل يٓ ١ٝفعٌ اشبري ٚايتكٝقد بأدهقاّ ايػقسٜعَٛ ١ققٛز ١ٝيف
ايعٌُ ٚايثٛا .
 َٔٚ -7فكً٘ تعاىل اْ٘ مل خيٌِ ب

ايعبد ٚب

ايباطٌ قاٍ تعاىل [ لًُْ جَاءَ

اٌْحَك ًََِا َُّْـذُُِ اٌََْاطِـًُ ًََِـا ُّؼِْـذُ ]( ، )1فقاسبل يق٘ ققدز ٠زًق ٢ا قٚ ٤ٞاسبسنق١
ٚايتٛمل٘ اىل ايٓاع زً ٢عب ٛايعُ ّٛا ُٛزٚ ٞاٱضت ساق ،ٞبُٓٝا ايباطٌ
نازبُاك  ٫ٚضًطإ ي٘.
( )1ضٛز ٠ضبأ .49
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 -8ملعٌ ايٓفظ اٱْطاْ ١ٝتٓفس َٔ ايباطقٌ ٚفازًق٘ ،فاٱْطقإ ْفطق٘ ٜهقسٙ
ايباطٌ ٚايفطاك ٚايعًِ ٚايرْب ٚإ زأٜ َٔ ٣فعً٘ فاْ٘ ٜب كق٘ ٚإ نقإ
ٖرا ايب

زًَ ٢ساتب َتفاٚت ١زٓد ايٓاع.

 َٔٚايٓعِ اٱهل ١ٝاظٗاز اسبل َٓٚع اخفاٚ ٘٥ضبازب ١ايباطٌٜٚ ،تتًق٢
ٖرا اٱظٗاز مبؿاكٜل  ٫ميهٔ ادؿاٖ٩ا ٭ْٗا َ٬شَق ١يٲْطقإ ٚاعب٬يٝق١
َٓٗا:
ا٭ :ٍٚؾٝغ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞزٔ املٓهس.
ايثاْ :ٞايٓؿح ٚايتٛمل ٘ٝايؿاكز َٔ ايٛايدٚ ٜٔا٭ٌٖ ٚا تُع.
ايثايث :ايعكٌ ٚٚظا٥فق٘ بٗداٜق ١اٱْطقإ اىل ضقبٌ اسبقل ٚشملقس ٙزقٔ
َٛاطٔ ايتًٗه.١
ايسابع :اسبٛاعٚ ،ايعً ّٛايهطبٚ ١ٝذبؿ ٌٝأضبا

املعسف.١

اشباَظ :ايتتسبٚ ١ايٛاقع ايعًَُٚ ٞا ي٘ َٔ ا٭ثقس زًق ٢اٱْطقإ َقٔ
ملٗ ١اٱزتباز ٚاٱتعاظ.
ايطاكعْ :قص ٍٚايهتقب ايطقُا ٚ ١ٜٚبٝقإ اسبقل ٚتعقٝ
اشبًط بٚ ٘ٓٝب

َعاملقَ٘ٓٚ ،قع

ايباطٌ.

ايطابع :بعثق ١ا٭ْبٝقا ٤ققاك ٠يف ضقبٌ اسبقلٚ ،كزقا ٠ايٝق٘ َٓٚقرزَ ٕٚقٔ
ايباطٌ ٚايك٬ي.١
ايثأَ :تٓب ٘ٝايٓاع يًسملٛر اىل اسبلٚ ،شملقسِٖ زقٔ يبطق٘ بايباطقٌ،
ٚخًط املفاٖ.ِٝ
ٖٚر ٙاٯَ َٔ ١ٜؿاكٜل ايٛمل ٙٛايث٬ث ١أز ٙ٬باٱقاف ١اىل اْٗا ض٬ا
كا ِ٥يتكق ِٜٛزُقٌ أٖقٌ ايهتقا

ٚاؾق٬ا ايطقَٓٔٚ ،قٔ ايًطقف اٱهلقٞ

اتؿاٍ ضبٌ اظٗاز اسبل ،فباٱقاف ١اىل ايهتب املٓصيقٚ ١بعثق ١ا٭ْبٝقا ٤فقإ
اٯٜال ايكس ْ ١ٝتتتدك ثازٖا ٚٚظا٥فٗا بقايتٚ ٠ٚ٬اَتثقاٍ املطقًُ

يًعُقٌ

مبكققُْٗٛا ٚاٱدتتققاج مبفاُٖٗٝققا ،نُققا تف كققٌ ضققبحاْ٘ بٓؿققس ٠ا٭ْبٝققا٤
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ٚا٭زٛإ ٚزدّ اْكطار ا٭تبار.
افساك ٖرا ايكاْ ٕٛإ يبظ ايباطٌ بقاسبل يقٔ ٜكقسٚ ٙإ َعقامل

اسبل تبكَ ٢طتكً ١غري خاف ١ٝزً ٢ايٓاعٜ ،طتطٝع ٕٛايٛؾ ٍٛايٗٝا ٚايتكٝد
بأدهاَٗا َ َٔٚؿاكٜل ٖرا ايكاْ ٕٛإ اٱْطإ ٜ ٫بكَ ٢تحرياو َرتككاو يف
املٛقٛر َ َٔ ٖٛ ٌٖٚؿاكٜل اسبل ا ٚايباطقٌ ،فق ٬غقبَٗٛ ١ققٛز ١ٝيف
املكاّ ،فُٛاقٝع اسبل َعً ١َٛيًٓاعٚ ،ايتُٝٝقص بٓٝق٘ ٚبق

ايباطقٌ ٜدزنق٘

ا٭فساك ٚازبُازالٚ ،نرا بايٓطب ١يًحهِ ف ٬غبٗ ١دهُ ١ٝف.٘ٝ
فحهققِ اسبققل ٖقق ٛاٱضققتكاَٚ ١ايثققٛا

ٚا٭ملققسٚ ،دهققِ ايباطققٌ اٱثققِ

ٚاير ْبٖٚ ،را ايكاَْ ٕٛؿادب يٲْطإ يف ٚ َٜ٘ٛيًٝت٘ َٓر أٜاّ ابٓٝقا كّ
ٚاىل  ّٜٛايكٝاَ ٖٛٚ ،١ز ٕٛزً ٢ايتكٝد مبؿاكٜك٘ نُا اْٗا َتداخًٚ ١بعكٗا
ٜػققري اىل بعكققٗا اٯخققس ،فايهتققا

ٜققدز ٛاىل ايٓبققٚ ،٠ٛايٓبقق ٠ٛتققدز ٛاىل

ايهتا ٚ ،ايعكٌ ث اٱْطإ زً ٢ايتكٝد بأدهاَٗا ،يرا فإ اي ايب زً٢
ايٓاع ايدز ٠ٛاىل اسبلٖٚ ،ر ٙاٯَ ١ٜعكد ٠بايعكٌ ٚطباطب ١ي٘ ،اقا ٜطقٌٗ
زً ٢أٌٖ ايهتا

انتفسري

ٚايٓاع قبَ ٍٛكاَٗٓٝاٚ ،ايتدبس يف َعاْٗٝا.

قٛي٘ تعاىل [َّاؤَىًَْ اٌْىِبَاَِ]
تب

اٯ ١ٜزع ِٝفكً٘ تعاىل زً ٢أٌٖ ايهتقا

بايقرال ٚبًحقاظ ْعقِ

اٯٜال ٭ٕ ٖر ٙاٯ ٜال ملا٤ل ملخاطبتِٗٚ ،مل تهتقفِ اٯٜق ١بقرنس ايًقّٛ
ٚاملٛقٛر َٔ غري ايٓدا ٤يٛمل ٙٛيف اٯ ١ٜايطابك ،١أ ٟإ اٯٜال مل تكٌ "ٜا
أٖقٌ ايهتققا

مل تهفقس ٕٚبآٜققال ٚ اْققتِ تػقٗدٚ ،ٕٚمل تًبطقق ٕٛاسبققل

بايباطٌ" بٌ نسزل ايٓداٚ ٤اشبطا

٭ٌٖ ايهتا

ٖٚقرا ايتهقساز ازتقاش

اقايف ٚي٘ ك٫٫ل زكا٥دَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚتٛنٝد ايًطف اٱهل ٞبأٌٖ ايهتا
ايثاْ :ٞبٝإ اْفساك أٌٖ ايهتا

زً ٢عب ٛاشبؿٛف.

بٓدا٤ال خاؾ.١
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ايثايث :اٱخباز ايطُا ٟٚزٔ ٚملٛك أَِ جيُعٗا ايهتا
ايسابع :ايرتغٝب بايًت ٤ٛاىل ايهتا
اشباَظ :إ اٱْتُقا ٤اىل ايهتقا

ايطُا.ٟٚ

ايطُا.ٟٚ
ايطقُاٜ ٫ ٟٚعق

ايتصنٝقٚ ١ؾقح١

ا٭فعاٍ ،بدي ٌٝإ ٖر ٙاٯٜال تتكُٔ ايتٛبٝخ املتعدك هلِ.
ايطققاكع :تثبٝققت قازققد ٠نًٝققٖٚ ١قق ٞايفؿققٌ بق

اٱْتطققا

ٚايفعققٌ،

فاٱْطإ ٜٓتُ ٞاىل ًَٚ ،١يهٔ فعً٘ ٜ ٫تٓاضب ٖٚرا اٱْتُا.٤
ايطابعٚ :دد ٠املٛقٛر يف تٓكٝح املٓاط ب

ايهفس باٯٜالٚ ،خًط اسبل

بايباطٌ ٚاخفا ٤ايبػازال ٜ ٚال اسبل ٚايتٓصٖٚ ،ٌٜر ٙايٛدد ٠يف املٛقٛر
 ٫متٓع َٔ ايتعدك يف ٚملق ٙٛايتكؿقري ٚاشبطقأ ،فُٓٗقا َقا ٜتعًقل بقازبحٛك،
َٗٓٚا بايتحسٜف ٚاخفا ٤اسبكا٥ل.

حبث بالغي

َٔ اقطاّ اْ٫ػا ٤ايٓدا ٖٛٚ ،٤كز ٠ٛاي ري حبقسف ٜفٝقد َعٓق ٢ايقدز٠ٛ
ٚايتٓبٚ ،٘ٝا٫ؾٌ ف  ٘ٝدسف (ٜا) ٜٚأت ٞيٓدا ٤ايبعٝددكٝكٚ ١دهُاوٜٚ ،ٴٓاك٣
ب٘ يًكسٜب٪ٜٚ ،ت ٢ب٘ ي اٜال ْٚهت َٓٗا:
ا٭ٚىل :تعع ِٝغإٔ املدز ٛنُا يف ايدزا ٤ملكاّ ايسبٛب ١ٝبًفغ (ٜا ز ).

ايثاْ :١ٝايعٓا ١ٜاشباؾ ١مبٛقٛر ايٓدا ،٤نُا يف قٛي٘ تعاىل [َّاؤَّيَا اٌنَّاطُ اتَّمٌُا
سَبَّىُُْ](.)1
ايثايث :١انساّ املُٓاكٚ ٣متٝٝص ٙزقٔ غقري ٙخبؿٛؾق ١ٝنُقا يف قٛيق٘ تعقاىل

[ َّاؤَّيَــا اٌَّ ـزَِّٓ آَِنُــٌا وُبِ ـبَ ػٍََــْْىُُْ اٌصِّ ـَْاَُ]( ، )2فتققا ٤ايٓققدا ٤بؿققف ١ا٫ميققإ،
ٚاملٛقٛر زً ٢عب ٛازبًُ ١اشبربٚ ١ٜيٝظ اْ٫ػا ،١ٝ٥اا ٜدٍ زً ٢انقساَِٗ
( )1ضٛز ٠ايٓطا.1 ٤

( )2ضٛز ٠ايبكس.183 ٠
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ايؿٝاّ زً ،ِٗٝيٝعًِ ايٓاع مجٝعاو إ فس

ايؿ ّٛزمح١

ٜٓ ٫اهلا ا ٫ايرْ ٟاٍ َستب ١ا٫ميإ.
ايسابع :١ازاك ٠اْ٫تكاف َٔ غإٔ املدزٚ ،ٛتٓب ٘ٗٝزً ٢خطأٚ ٙتكؿريٙ

نُا يف قٛي٘ تعاىل [لًُْ َّاؤَّيَا اٌْىَافِشًَُْ * الَ ؤَػَُْذُ َِا تَؼَُْذًَُْ](.)1

ٚقققاٍ ايطققٛٝطَٓٚ :ٞقق٘ قؿققد اعبطاطقق٘ نكقق ٍٛفسزقق[ ٕٛإِِّٔــِ ضَظُنـهَ
َّاٌُِعََ َِغْحٌُسًا](ٚ ، )2ظاٖس اٯ ١ٜخب٬ف٘ َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ قٝاّ فسز ٕٛمبخاطبَٛ ١ض ٢بامس٘ ْٖٛ ٛر انقساّ ٚاملقٍ٬
بًحاظ َكاّ فسزٚ ٕٛاكزا ٘٥ايسبٛب.١ٝ
ايثاْ :ٞصب ٤ٞايه ّ٬بؿب  ١ايعٔ ٚفَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :زدّ دت ١ٝايعٔ.
ايثاْ :١ٝؾدٚز ٖرا ايعٔ َٔ ايهقافس ايقرٜ ٟقدزَ ٞقا يقٝظ يق٘ ،فهُقا
ٜه ٕٛظٓ٘ يف ْفط٘ خطأ ٚق٬ي ١فُٔ با

ايٛي ١ٜٛإ ٜه ٕٛظٓ٘ ب ري ٙخطأ.

ايثايث :١ملا ٤ايعٔ زً ٢عب ٛايتعًٝل ٚا٫دتُاٍ.
ايثايثْ :عِ َٛٚقٛر اٯ ،١ٜفكد اخربل اٯ ١ٜزٔ فكقً٘ تعقاىل بقسشم
َٛض ٢تطع ٜال بٓٝالٚ ،ض٪اٍ ب

ا ضسا ٌٝ٥يًػٗاك ٠زًٖ ٢ر ٙاسبكٝك.١

ايسابع :صب ٤ٞق ٍٛفسز ٕٛبؿ ١ ٝاملاقٚ ٞايٛاقعٚ ،يهٔ قٛاْ

ايٓب٠ٛ

تٓفٚ ٘ٝتهرب٘ ،فٝه ٕٛن ّ٬فسز ٕٛدتق ١زًٝقَ٘ٛٚ ،ققٛزاو اققافٝاو ٪ٜنقد
ق٬يت٘ ٚملًٗ٘.
ٚيف ايٓدا ٤ايٛازك يف اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ٚىلٚ :زٚك اكا ٠ا٫ضتفٗاّ (َا) ٚف ٘ٝتٛبٝخ ٚتكب ٝح يفعًِٗٚ ،تٛنٝد
ملخايفت٘ سبهِ ايػسر ٚايعكٌ.
( )1ضٛز ٠ايهافس.2 -1 ٕٚ
( )2ضٛز ٠ا٫ضسا.101 ٤
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ايطُا ٟٚتٓب ٘ٝيٛظا٥فِٗ ٚيص ّٚا٫قساز

بايتٛدٝدٚ ،ترنريِٖ با٭ٚاَس ٚايٓٛاٖٚ ،ٞايٛزد ٚايٛزٝدٚ ،ا٫دهاّ اييت
ملا٤ل بٗا ايهتب ايطُا.١ٜٚ

ايثايثققَ :١ؿققادب ١ايتققٛبٝخ يًٓققداٚ ،٤تعكبقق٘ اًُقق ١خربٜققٖ ١ققًَ[ ٞؤَْٔ ـبُُْ

تَؼٍَُّْـٌَْ] يتٛنٝد ايتٛبٝخ ٚاقاَ ١اسبتٚ ١اْ٫قراز َقٔ اْ٫تكقاّ ٚايعكقا
اٱهل.ٞ

قٛي٘ تعاىل [ٌَُِ تٍََِْغٌَُْ اٌْحَكَّ بِاٌََْاطًِِ]
ٜتٛمل٘ اشبطا

يف اٯ ١ٜاىل ايٛٗٝك ٚايٓؿازٚ ،٣نٌ أََٗٓ ١قا َطقتكً١

يف فعًٗا ٚزًُٗا ٚيهِٓٗ ٜػرتن ٕٛيف خًط اسبل ب ايباطٌ ٚاخفا ٤ايبػازال
بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ اقا ٜقدٍ زًق ٢إ ايبػقاز ٠بٓبٛتق٘
َٛملققٛك ٠يف نققٌ َققٔ ايتققٛزاٚ ٠اٱظبٝققٌ ،بازتبققاز إ ايٗٝققٛك ٜسملعقق ٕٛاىل
ايتٛزاٚ ،٠ايٓؿاز ٣اىل اٱظب ٚ ٌٝتٌُ َٔ ملٗ ١املستبٚ ١ايدزملٚ ١مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ بع

ايفسم أنثس َٔ غريٖا يف نتُإ اسبل.

ايثاْ :ٞقٝاّ بع

ايطٛا٥ف َٔ نٌ أَ َِٗٓ ١بًبظ اسبل بايباطٌَٚ ،ع

ٖرا ملا٤ل اٯ ١ٜزاَ ١يف َٛقٛزٗا ضٛا ٤ي ًب ١تًقو ايطا٥فق ١ا ٚيطقهٛل
اٯخس ٜٔزٓٗا ،ا ٚ٭ْٗا خًطت بُٗٓٝا بًحاظ اٱْتطا

يًهتا

فاضتحكٛا

ايرّ.
ايثايث :زُ ّٛتًبطقِٗ بقاشبًط بق

اسبقل ٚايباطقٌ ،خؿٛؾقاو ٚاْٗقِ

ٜؿس ٕٚزً ٢اْهاز بعث ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َع ٚملقٛك
ايبػاز ٠ب٘ يف ايتٛزاٚ ٠اٱظبٚ ،ٌٝزً ٘ٝاؾاي ١اٱط٬م.
ٚاخباز اٯ ١ٜزٔ قٝاَِٗ خبًط اسبل بايباطٌ ٜدٍ زً ٢دكٝك ١ثابتٖٞٚ ١
ايتُٝٝص ب

اسبل ٚايباطٌ ،فهٌ َُٓٗا َٓفؿٌ زقٔ اٯخقس ٚيق٘ خؿا٥ؿق٘

ايٛاقح ١زٓد ايٓاعٖٚ ،را َٔ اٯٜال يف اٱزاك ٠ايته ١ٜٝٓٛفُع إ َفاِٖٝ
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اسبل ٚايباطٌ يٝظ َٔ املاكٜال ا ٫اْٗا يٝطت طبفَٚ ١ٝطتٛزٚ ،٠ايعًِ بٗا
ٜتؿٛز زًٚ ٢مل:ٙٛ
ا٭ٚىل :زٓققققد املطققققًُ  ،فققققاِْٗ ٜعًُقققق ٕٛبققققاسبل َٚكققققاَ٘ٓٝ
َٚؿاكٜك٘.
ايثاْٝقق :١زٓققد أٖققٌ ايهتققا
فاشبطا

بققدي ٌٝطباطبقق ١اٖققٌ ايهتققا

غاٖد مسا ٟٚزًَ ٢عسف ١اٌٖ ايهتا

بٗققا،

بٛمل ٙٛايتبا ٜٔب

اسبل ٚايباطٌٚ ،قدزتِٗ زً ٢ايفؿٌ بُٗٓٝا.
ايثايث :١زٓد ايٓاع مجٝعاو.
ٚازبٛا

ف ٘ٝتفؿ ،ٌٝفُا تعًل بعً ّٛايتٓصٜ ٌٜعًُق٘ املطقًُٚ ٕٛاٖقٌ

ايهتا َٚ ،ا ٜٛافل ايعكٌ ٜدزن٘ ايٓاع مجٝعاو ٚملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜبازتاش
اقايف ْ ٖٛٚكٌ ايٓاع مجٝعاو اىل َستب َٔ ١املعسف ١اٱهل ،١ٝيٝهق ٕٛايعقدٚ
َٓاؾساو يًحل ًَٚتفتاو اىل َٓاشٍ ا٭َِ ٚتأزٜخ املًٌ َٚد ١ُ٥٬َ ٣أفعاهلا
يًُباك.٨
ٚيبظ اسبل بايباطٌ فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚذبسٜف ايتٛزا ،٠فٝخًطق ٕٛاملٓقصٍ بقاحملسف ،زقٔ اسبطقٔ ٚابقٔ
شٜد.
ايثاْ :ٞاٱميإ مبٛضٚ ٢زٝطٚ ٢ايهفس مبحُد.
ايثايققثَ :ققا ٜعًُْٛقق٘ يف قًققٛبِٗ َققٔ إ ضبُققداو أدققل مبققا ٜعٗسْٚقق٘ َققٔ

تهرٜب٘ ،زٔ ازبباٚ ٞ٥ابَ ٞطًِ(.)1

ايسابع :اِْٗ تٛاقعٛا زً ٢اظٗاز اٱض ّ٬ا ٍٚايٓٗاز ،ثِ ايسملٛر زٓ٘
خس ايٓٗاز ،تػهٝهاو يًٓاع ،زٔ ابٔ زباع ٚقتاك.٠
اشباَظٜ :ه ٕٛيف ايتٛزاَ ٠ا ٜدٍ زًْ ٢بٛت٘ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ
َٔ ايبػازٚ ٠ايٓعت ٚايؿقفٜٚ ،١هق ٕٛيف ايتقٛزا ٠اٜكق وا َقا ٜق ِٖٛخق٬ف
( )1صبُع ايبٝإ .459/1
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ذيو(.)1
ب

 ٫ٚتعاز

ٖر ٙايٛملٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َؿقاكٜل ايًقبظٚ ،ت٪نقدٖا

غٛاٖد َٔ ايكس ٕ ٚايطٓٚ ١ايتأزٜخ.
 َٔٚاٱزتاش ايكس ْ ٞإ اٯ ١ٜذنسل دكٝكَ ١تأؾً ١زٓد أٌٖ ايهتا ،
َٔ غري تعٝ

املؿاكٜل ٚفٚ ٘ٝمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتعدك ٚنثس ٠املؿاكٜل.
ايثاَْ :ٞعسف ١اٌٖ ايهتا

ٚاملطًُ

بٗا ،ف ٬تؿٌ ايٓٛب ١اىل ذنسٖا.

ايثايث :يٝظ َٔ َؿدام طبؿٛف ،فُسٜ ٠ه ٕٛايًقبظ يف َٛققٛر،
ٚأخسٜ ٣ه ٕٛيف َٛقٛر غري ٙفتا ٤ايٛؾف صبُ٬و.
ايسابع :اي ٛؾف اٱمجاي ٞبقايًبظ كزق ٠ٛٱضقتكساَ ٤ؿقاكٜك٘ ٚاملقربش
اشبازمل ٞي٘.
اشبققاَظ :ملققا ٤ايفعققٌ بؿقق ١ ٝاملكققازر اققا ٜققدٍ زًقق ٢اٱضققتُساز يف
ا٭غٛا.٤
َ َٔٚكاَ

اٯ ١ٜاْٗا كز ٠ٛهلتسإ ايباطٌ ٚايك٬يٚ ،١تٓكٝح زامل

ا٭قٛاٍ ٚا٭فعاٍٚ ،ايسملٛر اىل ايتٓص ،ٌٜيكد أزاك   تٓب ٘ٝأٌٖ ايهتا
يًتحسٜف ٚيص ّٚايتخًـ َٓ٘ٚ ،تب

اَهإ ايتٓص ٙزٔ ايباطقٌٚ ،يف اٯٜق١

ث٬ث ١أطساف:
ا٭ :ٍٚاسبل ٚايؿدم.
ايثاْ :ٞايباطٌ ٚايك٬ي.١
ايثايث :ايًبظ ٚاشبًط بُٗٓٝاٖٚ ،را ايًبظ يٝظ قٗسٜاو ا ٚكاُ٥او بٌ ٖٛ
َا كاَٝاو أَ ٟا كاّ اٌٖ ايهتا
املتٓاب٘ ٚايتخًـ َٓ٘ ظبا ٠هلِ.
(َ )1فاتٝح اي ٝب .93/8

ٜكؿدٜٚ ْ٘ٚب  ْ٘ٛفَٗٛ ٛملٛكٚ ،باٱَهإ
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ٚف ٘ٝربفٝف زٔ املطًُ

ٚايٓاع مجٝعاوٚ ،تب

اٯ ١ٜققبح اشبًقط بق

اسبل ٚايباطقٌ ،بايطقبب ٚايقرال ٚاي اٜق ،١فٗقرا اشبًقط قبقٝح ذاتق واٚ ،فٝق٘
أقساز كْٚ ١ٜٛٝأخس ١ٜٚزً ٢ايفسك ٚازبُاز ،١فتا٤ل اٯ ١ٜزمحٚ ١دتق١
ٚتثبٝتاو يكًٛ

املطًُ .

ٜ ٚتؿٛز خًط اسبل ايباطٌ زًٚ ٢مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚازبُع بُٗٓٝا يف ايكٚ ٍٛايفعٌ.
ايثاْ :ٞايتكٝد بػطس َٔ أدهاّ ايتٓص ٌٜك ٕٚايػطس اٯخس.
ايثايث :اٱتٝإ بػبٗال تهْٛ ٕٛر غػا ٠ٚزً ٢اسبل ٚاهلد.٣
ايسابع :ازبداٍ بايباطٌٚ ،اٱؾساز زً.٘ٝ
اشباَظ :اخفا ٤ايدي ٌٝاير٪ٜ ٟند اسبل ٚايؿدم.
ايطاكع :ايعٌُ بايتحسٜف ،فتا٤ل اٯ ١ٜيٲخباز زٓق٘ ٚاسبقث زًق٢
اٱَتٓار زٓ٘.
ايطابع :اٱقساز بايتٛزاٚ ٠اٱظبٚ ٌٝاخفاَ ٤ا فُٗٝا َٔ ايبػاز ٠بقايٓو
ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
فايباطٌ ازِ َٔ ايفعٌ ايٛملٛك ٟبٌ ٜػٌُ ايطقًو ايقرٜ ٟقأت ٞزقٔ
قؿد نُا يف اخفا ٤ايبػاز ٠بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.

حبث بالغي
َٔ ٚمل ٙٛايبدٜع ايطقسك ٚايعهقظٖٚ ،ق ٛإ ٜق٪ت ٢اًُقت

ادقداُٖا

تكسز مبٓطٛقٗا ايثاْٚ ،١ٝتكسٜس ايثاْ ١ٝيٮٚىل ٜطُ ٢ايطسكٚ ،تكسٜقس ايًًثاْٝق١

يققٮٚىل ٜطققُ ٢ايعهققظ  ،نُققا يف قٛيقق٘ تعققاىل [ الَ َّؼْصُــٌَْ اٌٍَّ ـوَ َِــا ؤََِ ـشَىُُْ
ًَّفْؼٌٍََُْ َِا ُّؤَِْشًَُْ](.)1
( )1ضٛز ٠ايتحس.6 ِٜ
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َ َٔٚؿاكٜك٘ ٖر ٙاٯٚ ١ٜيهٔ يٝظ بؿ ١ ٝاملدا نُا يف اٯ ١ٜأز ٙ٬بٌ
بؿ ١ ٝايرّ اىل اٌٖ ايهتا

ملا ٜفعً َٔ ْ٘ٛاملهس ٚايهٝد باملطًُ

فاخفا٤

اسبل ٜكسز خًط٘ بايباطٌٚ ،نرا ايعهظ فإ خًط٘ بايباطقٌ ٪ٜنقد ٜٚكقسز
اخفاٚ ٙ٤نتُاْ٘.
ٚي ٛأقت ؿسل اٯ ١ٜزً ٢يبظ اسبل بايباطٌ يهإ ا٭َس أخف ٚايكسز
أٖٚ ٕٛزبا٤ل اٯ ١ٜحبثِٗ زً ٢ايتُٝٝص ب

اسبل ٚايباطٌ ٚايفؿقٌ بُٗٓٝقا

ٚ،يهٔ اٯ ١ٜتكُٓت َٛقٛزا خس  ٖٛٚاخفقا ٤اسبقل يتقب

ٚملق ٙٛا٭ذ٣

ٚاقاَ ١اسبتٚ ١يص ّٚايتخًـ َٓٗا ،باٱقاف ١اىل اي اٜال َٔ نػفٗا.
فُٔ َٛاقٝع اٯ ١ٜنػف اخفا ٤اسبلٚ ،اظٗاز نتُاْق٘ يٝطقرب ايكقس ٕ
اغٛاز ايٓفظ اٱْطاْ ْٚ ١ٝسٚا َكاَ ٘ٓٝبًطف ايكًٛ

 ،ملا فٗٝا َٔ ايبدٜع

ٚدطٔ ايٓعِ ٚايؿدم ٚاسبل ٚا٭ضقساز املًهٛتٝقَٚ ،١قٔ اٯٜقال إ ٖقرا
ايًٜ ّٛتٛمل٘ اىل اٌٖ ايهتا

ٱخفا ِٗ٥ايبػازال بايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َكرتْاو باٯٜال ٚاملعتصال اييت تدٍ زً ٢ؾدم ْبٛت٘.
فُٔ فكً٘ تعاىل إ اثبال ْبٛت٘ ٜ ٫تٛقف زً ٢اظٗاز أٌٖ ايهتا

ملا

زٓقدِٖ َقٔ ايبػقازال ،بققٌ إ اسبتقٚ ١ايربٖقإ زًقق ٢ؾقدم ْبٛتق٘ ذاتٝقق١
٬َٚشَ ١هلا ٚترتغح زٓٗا ٚزٔ ٜال ايكس ٕ ،فًبظ اسبل بايباطٌ ٚاخفا٤
اسبكا٥ل ٜ ٫كس ا ٫أؾحاب٘ ،ملا ف َٔ ٘ٝاٱؾساز زً ٢ايك٬ي ١فتا٤ل ٖرٙ
اٯ ١ٜنُؿدام يٲؾطفاٚ ٤ٱْكاذ أٌٖ ايهتا

ٚايرٚ ٜٔزا َٔ ِٗ٥ايك٬ي١

ٚاي ٛا.١ٜ

قٛي٘ تعاىل [ًَتَىْبٌَُُّْ اٌْحَكَّ]
تٛملٗت اٯ ١ٜبً ّٛملدٜد يف َٛققٛر خقس غقري يقبظ اسبقل بايباطقٌ،
 ٖٛٚاخفا ٤اسبكا٥لٚ ،ا٭ضساز ايعكا٥د ١ٜاييت جيب إ ته ٕٛظاٖسَ ٠عً١َٛ
يًٓاع مجٝعقاوٚ ،تعطق ٞاٯٜق ١كزضق وا يف ققسٚز ٠زقدّ اخفقا ٤اسبقل ٚاْبقا٤
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ايتٓصٚ ٌٜاضساز ايٓبٚ ،٠ٛقد ٜعٔ اٱْطإ إ ايكسز ٜهُقٔ يف يقبظ اسبقل
بايباطٌ ٚددٚ ،ٙإ اخفقا ٤اسبقل َٛققٛر اخقف ٚطقأٚ ٠أققٌ ققسز وا َقٔ
اشبًط ب

اسبقل ٚايباطقٌ ،بازتبق از إ اٱخفقا ٤اَقس ضقًو ٚزقدَٚ ،ٞإ

اٱْطإ مل ٜكِ ف ٘ٝبايتعد ٟيف ايك ٍٛا ٚايفعٌ.
فتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيبٝإ ا٭قساز اييت ٜطببٗا اخفقا ٤ايبػقازال بقايٓو
ضبُققد ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ ْٚؿققٛف ا٭دهققاّ ايػققسز ١ٝايققيت يف
ايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝاا َٖ ٛطابل َٛٚافل ٭دهاّ ايكس ٕٚ ،أندل بإ اخفا٤
اسبل ٚايبػازال يٝظ أَساو زدَٝاو بٌ ٖ ٛأَس ٚملٛكٜ ٟتِ زٔ ْٚ ١ٝقؿد،
ٜٚتحٌُ ؾادب٘ اٱثِ ٚ،املساك َٔ ايهتُإ يف اٯٚ ١ٜمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاخفا ٤اسبلٚ ،زدّ از.ْ٘٬
ايثاْ :ٞازبحٛك ٚزدّ اٱقساز مبا ملا ٤يف ايتٓص.ٌٜ
ايثايث :ذبسٜف اسبلٚ ،ت ٝري ايٓؿٛف.
ايسابع :اٱْهاز ٚاظٗاز زدّ ايعًِ باسبل َٚؿاكٜك٘.
اشباَظ :ازبداٍ ٚايؿدٚك.
ايطاكع :زدّ اٱَتثقاٍ يٮدهقاّ ايػقسز ١ٝايقيت ملقا٤ل بٗقا ايتقٛزا٠
ٚاٱظب.ٌٝ
ايطقابع :دتقب اسبكقا٥ل ٚايبػقازال زقٔ زاَق ١أٖقٌ ايهتقا

ٚزقدّ

نػفٗا ٚبٝاْٗا هلِ.
ايثأََٓ :ع ايٓاع َٔ ايٛؾ ٍٛاىل ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ ٚا٭خر ََٓ٘ٚ ،عسفَ ١ا زشق٘  َٔ اٯٜالٚ ،ايتدبس فٗٝا.
ايتاضققع :دققث ا٭تبققار زًقق ٢زققدّ قبقق ٍٛايققدز ٠ٛاٱضققٚ ١َٝ٬ايكٝققاّ
بتهرٜب اٯٜال ٚغٛاٖد ايتٓص.ٌٜ
ايعاغققس :اخفققاٜ ٤ققال َققٔ ايتققٛزاٚ ٠اٱظبٝققٌٚ ،مبققا ٜقق٪ك ٟاىل اخفققا٤
اسبكا٥ل،
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ٖر ٙايٛمل٫ٚ ٙٛبد إ تأت ٞايطٓ ١ايٓبٜٛق ١بقرنس غقطس

َٔ َؿاكٜل ٖرا ايهتُإ َٗٓٚا َا تكقُٓت٘ ٖقر ٙاٯٜقال َقٔ ْبق ٠ٛزٝطق٢
ٚاخبققاز ٫ٚكتقق٘ ٚزبٛكٜتقق٘ هلل تعققاىلٚ ،زققدّ اْتطققا

ابققساٖ ِٝيًٛٗٝكٜقق١

ٚايٓؿساَْٚ ،١ٝا ٚزك يف ايتٛزاٚ ٠اٱظب َٔ ٌٝايبػاز ٠بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
يكد ب ٓٝت اٯ ١ٜإ ايبػازال بايٓو ٚاخباز ايتٓص ٌٜدل ٚؾقدم ٚفٝق٘
ك٫ي ١زً ٢املكاَ

ازبٗاك ١ٜاييت تتكُٓٗا ٖر ٙاٯٚ ،١ٜكز ٠ٛيًٓاع مجٝعاو

زً ٢زدّ اخفاٜ ٤ال ايكس ٕٚ ،اغاز ٠اىل اْ٘ ضبحاْ٘ ٜتعاٖد ايكس ٕ  ٚفغ
ٜات٘ زٔ اٱخفاٚ ٤ايهتُإ.
نُا تتكُٔ اٯٜق ١يف َفَٗٗٛقا َقدا ا ملطقًُ

يكٝقاَِٗ بقاٱز ٕ٬زقٔ

اٯٜال ٚاتبار اسبل اسبل ٚايتٓصْٚ ٌٜبرِٖ ٱخفا ٤اٯٜالٚ ،ايتحد ٟ٭ٌٖ
ايهتا

بإ املطًُ

مل ٜهتُٛا اسبل ٫ٚ ،ميهٔ ٭دد ايسك زً ِٗٝاْ ٚعتِٗ

برال ايفعٌ ،بٌ اِْٗ ٜعٗس ٕٚاسبل ٚجياٖد َٔ ٕٚأملٌ تثبٝتق٘ٚ ،ميٓعقٕٛ
َٔ قٝاز٘ ٚاخفاٚ ٘٥ضرت.ٙ
يك د ملا٤ل ٖر ٙاٯٜال صبتُعَٚ ١تفسق ١بتحرٜس  ْٞٗٚأٌٖ ايهتا

َٔ

ازبداٍٚ َٔ ،مل:ٙٛ
ا٭ ١ٜ :ٍٚاملباًَٖٚ ١ا فٗٝا َٔ ايتحدٚ ٟايصملس.
ايثاْ :ٞكز ٠ٛأٖقٌ ايهتقا
ٚايطت

اىل نًُق ١ايتٛدٝقد ،نُقا يف اٯٜق ١ايسابعق١

( ١ٜ ٖٞٚنًُ ١ضٛا)٤

ايثايث :ايًٚ ّٛايٓٗ ٞزٔ ازبداٍ يف اْتطا

ا بساَٖ ،ِٝع تكُٔ اٯ١ٜ

يٲخباز زٔ ْص ٍٚايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝبعد إْككا ٤أٜاَ٘.
ايسابققع :اٚيٜٛقق ١ايققٓو ضبُققد ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ ٚاملطققًُ
بابساٖٚ ِٝا٭ْبٝا ٤اٯخس.ٜٔ
اشباَظ :اخباز املطًُ

زُا تب ٘ٓٝطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

هلِ َٔ ْ١ٝ
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اٱقٚ ٍ٬ا٭غٛا.٤
ايطاكع :طبا طب ١اٌٖ ايهتا

بؿ ١ ٝايً ّٛزً ٢ايهفس بآٜال  ،نُا

يف اٯ ١ٜايطابك.١
ايطابع :صبٖ ٤ٞر ٙاٯٜق ١بقأَسَ ٜٔعقاو ،خًقط اسبقل بايباطقٌٚ ،نتُقإ
اسبل َٔ ٌٖٚ ،تعاز

بُٗٓٝا ،مبعٓ ٢إ خًط اسبل ٚايباطٌ ٜدٍ بايد٫ي١

ايتكُٓ ١ٝزًقٚ ٢ملقٛك اسبقل ٚزقدّ اٱزقسا

زٓق٘ ٚيهقِٓٗ خيًطقَ ٕٛعق٘

ايب اطٌ ،بُٓٝا ملا ٤ايػطس ايثاْ َٔ ٞاٯ ١ٜباٱخبا ززٔ اخفا ٤اسبلٚ ،يٝظ
َٔ تعاز

يف املكاّ َٔ ٚمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاشبًط َع ايكد ْٛر اخفا.٤
ايثاْ :ٞتعدك َؿاكٜل اسبل ،فُٓٗا َا خيًط َع ايباطٌ َٗٓٚا َا ٜ ٫كبٌ
اشبًط فٝخفٜٚ ٢كابٌ باٱْهاز.
ايثايث :اْطبام ا٭َسَ ٜٔعاو اشبًط ٚاٱخفا ٤زً ٢املٛقٛر املتحد ،نُا
يف ايبػاز ٠بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ فُس ٠ترنس اٚؾاف غري
اييت ٚزكل يف ايتٛزاٚ ٠اٱظبٚ ٌٝأخسٜ ٣تِ اْهاز ٖر ٙايبػاز.٠
ايسابع :ايتباٚ ٜٔايتعدك ايصَاْ ٞنُا يف اٯ ١ٜايتاي ١ٝبإ قايت فسقَِٗٓ ١
باٱميإ ا ٍٚايٓٗاز ٚايهفس خس.ٙ
اشباَظ :اٱخت٬ف اٱفساك ،ٟبإ ٜك ّٛافقساك ا ٚطا٥فق ١خبًقط اسبقل
بايباطٌ يف َٛقٛر طبؿٛف ٜٚ ،ك ّٛخس ٕٚباخفاٚ ٘٥نتُاْ٘.
ايطاكع :تك ّٛذال ايطا٥ف ١خبًط اسبل بايباطقٌٚ ،تكقَ ّٛقس ٠أخقس٣
بهتُإ َٔ ذال املٛقٛر ،يًبظ زً ٢املطًُ

ٚايٓاعٚ ،اثاز ٠ايػبٗال

ٚازبداٍ،بطبب ايعٓاك ٚاٱؾساز،
ٚتدز ٛاٯ ١ٜزاَ ١اٌٖ ايهتا

ٚايٓاع ناف ١اىل ايتحكٝل ٚاٱضتٓتاج

ٚايبحث زٔ ايديٚ ٌٝايػاٖد زً ٢ؾدم ايتٓصٚ ،ٌٜتبعث ا٭ٌَ يف ْفٛع
املطًُ

بعدّ اَهإ اخفا ٤اسبل ٫ٚبد ٚإ ٜعٗقس يًٓقاعٜٚ ،تتًقٖ ٢قرا
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ايعٗٛز ٚايهػف بايكس ٕ ٜ ٚات٘ ،إ ٖر ٙاٯ ١ٜت ٬دل اير ٜٔخيف ٕٛاٯٜال
ٚايرباٖ

ايقيت تقدٍ زًقٚ ٢ملقٛك ايؿقاْع ٚبعثق ١ا٭ْبٝقاٚ ٤يقص ّٚاٱَتثقاٍ

٭ٚاَس ٙتعاىل يف ايعباكال ٚاملعاَ٬ل ٚا٭دهاّ ٚايطٓٔ.
يكد خًل   ايٓاع يٝعبدٜٚ ٙٚطٝع ،ٙٛاقا ٜعق

إ ا٭َقس ٜ ٫كقف

زٓد ددٚك ايًٚ ّٛايرّ زً ٢اخفا ٤اسبل بٌ اْ٘ ضقبحاْ٘ ٜتفكقٌ باظٗقازٙ
ٚبٝإ ك ٌ٥٫ايتٓصٚ ٌٜازاْ ١ايٓاع زً ٢ايٛؾ ٍٛايٗٝا ٚاكزاى َعاْٗٝاٖٛٚ ،
َٔ زَُٛال قٛازد ايًطف ،فاٯ ١ٜتتكُٔ اٱْراز ٚايٛزٝد ،اٱْقراز َقٔ
نتُإ اسبل ٚاٱخباز زٔ دتُ ١ٝظٗٛزٚ ٙنػف٘ٚ ،ايٛزٝد بايعكا

ايػدٜد

زً ٢نتُاْ٘ ٚبًحاظ ْعِ اٯٜال فإ نتُإ اسبل ئ ٜكس اٜ َٔ ٫ك ّٛب٘ ،

بديَ ٌٝا ٚزك قبٌ ايطابكًََِ [ ١ا ُّنٍِمٌَْ إِالَّ ؤَْٔفُغَيُُْ ًََِا َّشْؼُشًَُْ].

يرا ملا٤ل اٯ ١ٜزمح ١بِٗٚ ،كز ٠ٛيًهف زٔ اخفا ٤اسبلٚ ،يف اٯ١ٜ
ْهت ١زكا٥د ١ٜإذ ذبثِٗ زً ٢ايطع ٞيطًب اسبلٚ ،نػف َؿاكٜك٘ ٚاملعسف١
مبعامل٘ يٛمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚؾ ١ ٝايً ّٛايٛازك ٠يف اٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞؾدٚز ايًٚ ّٛايتكبٝح َٔ زٓد  تعاىل.
ايثايث :غٛم اٱْطإ ملعسف ١اسبل ٚايؿدم ٚاسبكا٥ل ٚايٛقا٥ع مباٖٝتٗا
اسبكٝك.١ٝ
ايسابعْ :فس ٠ايٓفٛع َٔ ايتحسٜف زٓد ايعًِ بق٘ فكقد ٜقصا ٍٚاٱْطقإ
ايتحسٜف ٜٚعُقٌ بق٘ ٜٚق َٔ٪بقٖ٘ٚ ،قٜ ٫ ٛعًقِ اْق٘ ذبسٜقف ،اَقا اذا زًقِ
حبكٝكت٘ ٚاْ٘ خ٬ف ايٛاقع ،فاْ٘ ٜباكز اىل املتٓاب٘ ٜٚبتعد زُٔ ضاق٘ اي ٘ٝإٕ
مل ٜؿبح ضببا ٱْكاذٚ ٙإؾ٬د٘ ٚي ٛزً ٢عب ٛايطايب ١ازبص. ١ٝ٥
اشبققاَظ :تفققتح اٯٜقق ١باب قاو يًتققصادِ ٚايؿققسار كاخققٌ صبتُعققال اٖققٌ
ٚيف ايٓفققٛع ب ق

اسبققل ٚايباطققٌٚ ،تًققح يف نػققف اسبققلْٚ ،بققر

ايهتققا

ايباطٌٖٚ ،را َٔ اضبا

ايع ٕٛاٱهل ٚ ٞثاز ايسمح ١بايٓفخ َٔ زٚا 
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يف اٱْطإ بإ ملعً٘ َطتتٝباو يدز ٠ٛاسبلٚ ،تٓفس ْفط٘ َٔ ايباطٌ.

حبث بالغي

َٚقٔ ملٗق ١ايعطقف ٚاٱذبقاك ٚايتقداخٌ بق

َكقاَ

اٯٜق ١يف ايفعقٌ

ٚايعٌُ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتداخٌ ب

ايًبظ ٚايهتُإ يف َٛقٛر ٚشَإ ٚادد.

ايثاْ :ٞاْفؿاٍ ٚاضتك ٍ٬ايهتُإ زٔ َٛقٛر ايًبظ.
ايثايث :اٱذباك ب
ايصَإَ ،س ٠خيًط ٕٛب
ب

ايًبظ ٚايهتُإ يف َٛقٛر ٚادد ٚيهٔ َع تعدك
اسبل ٚايباطٌ ٚأخس ٣خيف ٕٛاسبل  ٫ٚ ،تعاز

ٖر ٙايٛمل ٙٛٱَهإ دؿٛهلا.
 َٔٚاٱزتاش إ جيتُع ذّ ايًبظ ٚايهتُا ٕ يف ٚ ١ٜاددٚ ،٠يٖ ٫ٛرا

ازبُع يعٔ بعكِٗ إ ايًبظ نتُإٚ ،نرا ايعهظٚ ،يهقٔ اٯٜق ١ملقا٤ل
بؿ ١ ٝايتعدك يبٝإ اٱؾساز ٚايعٓقاكٚ ،ايطقع ٞيًتؿقد ٟيٲضق ّ٬بقاملهس
ٚاسبٚ ١ًٝاشبدارٚ ،ملاَٛ ٤قٛر ايًبظ َتكدَاو زً ٢ايهتُإ يف اٯ٫ٚ ١ٜبد
ي٘ َٔ أضساز َٓٗا:
ا٭ :ٍٚاٱغاز ٠اىل نثس ٠اشبًط ب

اسبل ٚايباطٌ زٓد اٌٖ ايهتا .

ايثاْ :ٞاظٗاز ثقاز ايتحسٜقف يف ايهتقب ايطقُاَٚ ١ٜٚقا ملقا ٤فٗٝقا َقٔ
ايبػازال بٓبٛت٘ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثايث :خًط اسبل ٚايباطٌ أغد ققسزاو َقٔ اخفقا ٤اسبقل ٭ٕ اشبًقط
ًٜبظ زً ٢اٱْطإ ٚقد جيعً٘ يف دري ٠يؿعٛب ١ايتُٝٝص ٚايفؿٌ ب

اسبقل

ٚايباطٌ ،خؿٛؾاو ٚإ ايرٜ ٟك ّٛب٘ أ ٜٓتُ ٞاىل كٜاْ ١مسا.١ٜٚ

قٛي٘ تعاىل [ًَؤَْٔبُُْ تَؼٌٍََُّْْ]
خامت ١نسمي ١يٰٚ ١ٜدت ١قاطع ١تفٝد دؿق ٍٛايقرْب زقٔ قؿقد ْٝٚق،١
 ٌٖٚتتعًل اشبامت ١بفسك َٔ فسك ٟاٯُٖٚ ١ٜا يبطِٗ اسبل بايباطٌٚ ،نتُإ

َعامل اٱميإ /ج60
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ٖق ٛا٭خقري ،فُٛققٛر ايعًقِ ٚاكزاى ايفعقٌ

َعاوٚ ،يف اٯٚ ١ٜمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚخيًط ٕٛاسبل بايباطٌ َع زًُِٗ بٗرا اشبًط.
ايثاْٜ :ٞأت ٕٛبايهر
بايهر

َع ايؿدمٚ ،ايتحسٜف َع ايتٓصَ ٌٜع زًُِٗ

ٚايتحسٜف.

ايثايثٜ :عًُ ٕٛمبؿاكٜل اسبلَٚ ،ؿاكٜل ايباطٌٚ ،زٓقدِٖ ايكقدز٠
زً ٢ايتُٝٝص بُٗٓٝا.
ايسابع :دؿق ٍٛاملعسفق ١اٱهلٝقٚ ،١فٝق٘ دتق ١زًق ،ِٗٝبقإٔ  زشقٗقِ
بٓص ٍٚايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝايعًِ ٚيهِٓٗ مل ٜٓتفعٛا َٓ٘.

اشباَظٜ :عًُ ٕٛقٝاَِٗ باخفقا ٤اسبقل ،ققاٍ تعقاىل [ًَإَِّْ فَشِّمًـا ِِـنْيُُْ

ٌََْىْبٌَُُّْ اٌْحَكَّ ًَىُُْ َّؼٌٍََُّْْ]( ، )1يرا ق( ٌٝبإ ايهتُإ امنا ٜؿح دؿٛي٘
زً ٢ايطا٥ف ١ايكً ١ًٝك ٕٚايهثري.)2()٠
ايطاكع :يف اٯ ١ٜتٛبٝخ ٭ٌٖ ايهتا

بًحاظ َقا زٓقدِٖ َقٔ ايعًقِ،

فهإٔ اٯ ١ٜتك ٍٛهلِ اْهِ تعًُ ٕٛاسبل ٚتكدز ٕٚزً ٢ايتُٝٝقص بٓٝق٘ ٚبق
ايباطٌ ٭ْهِ اٌٖ نتا

َٓصٍ ،فهٝف داٍ ايهفاز ٚايٛثٓ. ٝ

ايطابعٜ :عًُ ٕٛبإ ٖرا ازبحٛك ٚايهتُإ دطد َِٓٗ.
ايثأَٜ :عًُ ٕٛايعكا

ايػدٜد ايقرٜٓ ٟتعقس َقٔ ٜكق ّٛخبًقط ايباطقٌ

اسبل بايباطٌ ٚاخفا ٤اسبل ٚنتُإ ايبػاز ٠بايٓو ضبُد ؾً  ٢زً ٚ ٘ٝي٘
ٚضًِ.
ايتاضققعٜ :ققدزن ٕٛزعقق ِٝايٓفققع ايققرٜٓ ٟايْٛقق٘ بهػققف اسبكققا٥ل ٚبٝققإ
ايبػازال بايٓو ضبُد ؾً  ٢زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
( )1ضٛز ٠ايبكس.146 ٠

( )2صبُع ايبٝإ .459/1
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ايعاغس :ازاكَ ٠عٓ ٢ايتُٝٝص َٔ ايعًِ ٖٓقا ،مبعٓق ٢اْٗقِ ققاكز ٕٚزًق٢
ايتُٝٝص ب

اسبل ٚايباطٌ.

اسباك ٟزػقسٜ :عًُق ٕٛإ يقبظ اسبقل بايباطقٌ يقٔ ٜكقس املطقًُ

اٚ

ٜثٓ ِٗٝزٔ اكا ِٗ٥ملٓاضو ايعباك.٠
ايثاْ ٞزػسٜ :عًُ ٕٛإ ٜ  عٗس ا٫ضٚ ّ٬جيعٌ ايٓقاع ٜقدزنٕٛ
ؾدم ْب ٠ٛايٓو ضبُد ؾً  ٢زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثايث زػسٜ :عًُ ٕٛاِْٗ ٜكس ٕٚأْفطِٗ بًبظ اسبل بايباطٌ ٚاخفا٤

ٖرا ايتأ ٌٜٚقٛي٘ تعاىل [ ًََِا ُّنِـٍمٌَْ إِالَّ ؤَْٔفُغَـيُُْ ًََِـا

اسبكا٥لٜ ٌٖٚ ،عاز
َّشْ ـؼُشًَُْ] ( ، )1ازبققٛا

 ،٫يًتبققا ٜٔيف املٛقققٛر ف عققدّ ايػققعٛز ٜتعًققل

با٫قساز بايرال بطبب ايٛك ٚايسغبق ١باقق ٍ٬املطقًُ  ،اَقا ايعًقِ فق٬
خيـ ايسغب ١بٌ ٜتعًل باتٝإ ا٫فعاٍ املٓٗ ٞزٓٗا غسزاو ٚزك٬وْ ،عِ تًتكٞ
اٯٜتإ يف َٛقٛر ا٫قساز بايرال ٚزدّ ا٫قساز باملطًُ

يفكد املكتكٞ

ٚفكققد املققاْع.فًٝظ َققٔ َطققٛغ غققسز ٞأ ٚزك ًقق ٞيًكقق٬ي، ١نُققا إٔ املققاْع
َٛملٛك بايرال ٚايعس

ٚ ،ملا٤ل خامت ١اٯ ١ٜبؿ ١ ٝازبُعٚ ،فَ ٘ٝطا:ٌ٥

ا٭ٚىل :اقاَ ١اسبت ١زً ٢اٌٖ ايهتا .
ايثاْ :١ٝزدّ اعبؿاز ايعًِ ٚايتعد ٟباملٮ ٚايس٩ضاٖٚ ،َِٗٓ ٤قرا َقٔ
اٯٜال اذ اْ٘ ٜدٍ يف َفٗ َ٘ٛزً ٢اكزاى نٌ فسك َِٓٗ يكبح ازبحٛك بآٜال
ٚ اخفا ٤ايتٓصَٚ ٌٜا ف َٔ ٘ٝايبػازال.
ايثايثَ :١عسف ١أٌٖ ايهتا
 -1اسبل.

باطساف ايًبظ ايث٬ث:ٖٞٚ ١

 -2ايباطٌ.

 -3خًط اددُٖا باٯخس.
ايسابع :١يف اٯ ١ٜربفٝف زٔ املطًُ  ،فا٫خباز ايكساْ ٞزٔ ٚقا ١ٜاملطقًُ
( )1ضٛز ٍ ٠زُسإ .69

[]91

َعامل اٱميإ /ج60

ٚإدرتاشِٖ َٔ ايك٬يَ ١ع ضعٚ ٞنٝد اٯخس ٜٔزمح ١إقافٚ ١ٝغاٖد زً٢
ايتفكٚ ٌٝايفكٌ اير ٟترنس ٙاٯ ١ٜبعد ايتاي.١ٝ

ػهى ادلناسبت

يكد ٚزك يبظ اسبل بايباطٌ يف ٜت

فكط َٔ ايكس ٕ فكد ملا ٤يف ضٛز٠

ايبكسًَ [ ٠الَ تٍََِْغٌُا اٌْحَكَّ بِاٌََْاطِـًِ ًَتَىْبُُّـٌا اٌْحَـكَّ ًَؤَْٔـبُُْ تَؼٍَُّْـٌَْ ](ٚ ،)1بق

اٯٜقت

زُ ٚ ّٛخؿٛف َٔ ٚمل٘ ،فُاك ٠اٱيتكا:ٖٞ ٤
ا٭َٛ :ٍٚقٛر خًط اسبل بايباطٌ.
ايثاْ :ٞذنس ٙصبتُعاو َع اخفا ٤اسبلٚ ،ايعًِ ب٘.
اَا َاك ٠اٱفرتام فٗ:ٞ
ا٭ :ٍٚاشبطا
ضٛز ٠ايبكس ٠فًب

يف اٯ ١ٜضبٌ ايبحقث ٭ٖقٌ ايهتقا  ،اَقا َقا ملقا ٤يف
اضسا ٖٛٚ ٌٝ٥أخـ.

ايثققاْ :ٞملققا٤ل اٯٜقق ١بؿقق ١ ٝايً ق  ّٛايققرٜ ٟققدٍ زًقق ٢دؿقق ٍٛايًققبظ
ٚاٱخفا ، ٤اَا يف ضٛز ٠ايبكس ٠فتا٤ل بؿ ١ ٝايٓٗٚ ٞايصملس ٫ٚ ،تعقاز
بق

ايً ققت

٭ٕ ايكققس ٕ ٜفطققس بعكقق٘ بعك قاو ٚفٝقق٘ غققاٖد بققإ ايٓٗقق ٞملققا٤

يتحرٜسِٖ اا ٜك َٕٛٛب٘ َٔ خًط اسبل ٚايباطقٌ ٚاخفقا ٤اسبكقا٥لٚ ،يقٝظ
اْرازاو َطبكاو زٔ فعٌ تٌُ إ ٜك َٛٛا ب٘ ،نُا تدٍ ٖقر ٙاٯٜق ١زًق ٢زقدّ
اْتفازِٗ َٔ اٱْراز ايٛازك يف ضٛز ٠ايبكس ٖٛٚ ،٠ظاٖس بإ ْصٖ ٍٚر ٙاٯ١ٜ
َتأخس شَاْاو زًْ ٢ص ٍٚاٯ ١ٜايثاْٚ ١ٝا٭زبع

َٔ ضٛز ٠ايبكس.٠

فبعققد ؾقق ١ ٝاٱْققراز ٚايتحققرٜس ملققا ٤ايًققٚ ّٛايتققٛبٝخ ٚايطقق٪اٍ بققق(مل
تًبطققق )ٕٛيقققدزٛتِٗ اىل ايتفهقققس يف دق ق اهلِ ٚايٓعقققس يف أضقققبا

زٓقققاكِٖ

ٚملحٛكِٖ ٚطبايفتِٗ سبهِ ايػسٜعَٚ ١قٛاش ٜٔايعكقٌ ٚاٱْؿقافٖٚ ،قرا
ايطقق٪اٍ ايتققٛبٝخ ٞايققٛازك يف اٯٜقق ١كزقق ٠ٛمساٜٚقق ١يعاَقق ١اٖققٌ ايهتققا
( )1ضٛز ٠ايبكس.42 ٠
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زُٔ ثِٗ زً ٢ضبازبق ١ايٓبقٚ ٠ٛايهفقس باٯٜقال ايقيت ملقا ٤بٗقا

ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِٚ ،تأنٝقد يؿق ١ ٝايتقٛبٝخ
اييت تدٍ زً ٢ق ٠ٛاٱض.ّ٬
ٚربرب اٯ ١ٜيف َفَٗٗٛا زٔ خٝب ١ازدا٤اٱضٚ ّ٬زدّ اَهإ اٱقساز
بقق٘ بايتققديٝظ ٚايًققبظٚ ،فٗٝققا اغققاز ٠يعٗققٛز اسبكققا٥ل ٚٚقققٛا اسبققل،
ٚاْهػاف اَس ايًبظ يًٓاع حبٝث ميهٔ تٛمل ٘ٝايً ّٛزً ،٘ٝ٭ٕ ٖرا ايًّٛ
اسبل ٚايباطٌ زٓد َقٔ

زٓٛإ يًكدز ٠ايٓٛزٚ ١ٝايػخؿ ١ٝزً ٢ايتُٝٝص ب
ٜتٛمل٘ اي ٘ٝايً ّٛيعدّ ايتهًٝف مبا ٜ ٫طام.



لىنه تؼاىل [ ًَلَاٌَتْ طَائِفٌَ ِِـْٓ ؤَىْـًِ اٌْىِبَـاَِ آِِنُـٌا بِاٌَّـزُِ
ؤُْٔضِيَ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَجْوَ اٌنَّيَاسِ ًَاوْفُشًُا آِْشَهُ ٌَؼٍََّيُُْ َّشْجِؼٌَُْ]
اٯ72 ١ٜ
اإلػراب وانهغت
ٚقايت طا٥ف :١ايٛا :ٚاضتٓ٦اف ،١ٝقايت :فعٌ َا

ٚ.ايتا ٤يًتأْٝث .

طا٥ف :١فازٌ َسفٛر َٔ ،أٌٖ :ملاز ٚصبسٚز َتعًكقإ مبحقرٚف ؾقف١
يطا٥ف ،١ايهتا َ :كاف اي.٘ٝ
َٓٛا باير ٟأْصٍَٛٓ :ا :فعٌ أَس َب

زً ٢درف ايٓٚ ،ٕٛازبًُ ١يف

ضبٌ ْؿب َك ٍٛايك.ٍٛ
باير :ٟملاز ٚصبسٚز َتعًكإ بآَٓٛا.
أْصٍ :فعٌ َا

َب

يًُتْٗ ،ٍٛا٥ب ايفازٌ :قُري َطترت تكقدٜسٙ

ٖ ،ٛزً ٢اير :ٜٔملاز ٚصبسٚزَٛٓ ،ا :فعٌ َا

ٚ ،ايٛا :ٚفازٌٚ ،ازبًُ١
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ؾً ١املٛؾ.ٍٛ

ٚمل٘ ايٓٗاز :ظسف شَإَ ،تعًل بآَٓٛاَ ٖٛٚ ،كاف  ،ايٓٗازَ :كاف
اي.٘ٝ
انفسٚا :فعٌ أَسٚ ،ايٛا : ٚفازٌ ،خس :ٙظسف شَإ َتعًل بانفسٚا،
ٚاهلاَ :٤كاف اي.٘ٝ
يعًِٗ ٜسملع :ٕٛيعًِٗ دسف َػب٘ بايفعٌ ٚامسٗا.
ٜسملع :ٕٛفعٌ َكازر َسفٛر بثبٛل ايٓٚ ،ٕٛايقٛا :ٚفازقٌٚ ،ازبًُق١
خرب يعٌٚ ،ازبًُ ١يف ضبٌ ْؿب زً ٢اسباٍ ٚ ،ايتكدٜس :زامل

يف سياق اآلياث

بعد خطابال ايً ّٛاىل اٌٖ ايهتا

زملٛزِٗ.

ٚبٝإ ايتخًف زقٔ ْؿقس ٠ايٓبق٠ٛ

ٚازبحٛك بآٜال ايتٓص ،ٌٜزاكل اٯٜال َس ٠اخس ٣ملخاطب ١املطًُ  ،فكد
ٚزك قبقٌ ثق٬يف ٜقال َقا ٜقدٍ زًق ٢ذبقرٜس املطقًُ
املٛملٛك زٓد طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

َقٔ ايسغبقٚ ١ايققتُ

باق ٍ٬املطًُ .

ٚمل تبل اٯَٛ ١ٜقٛر ٖرا ايٛك َعًكاو بقٌ أنقدل زًق ٢دكٝكق ١كاُ٥ق١
 ٖٞٚإ َٔ ٜٛك اغٛاٚ ٤اق ٍ٬أٌٖ ا٫ميإ ئ ٜكٌ اْ ٫فط٘ ،يٝه ٕٛيف
بٝإ ٖر ٙاسبكٝك ١اْراز يًٓاع مجٝعاوٚ ،شملس زٔ اٜرا ٤املطًُ

ٚايتعقدٟ

زً ٢دسَاتِٗ.
ٚملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيبٝإ داٍ فسق َٔ ١أٌٖ ايهتا

َٚا متهقس بق٘ ققد

ا٫ضقق ّ٬ي ٝهقق ٕٛيف ْعققِ اٯٜققال كزع زكا٥ققدَ ٟسنققب َققٔ ي قق ١اْ٫ققراز
ٚايتحرٜس ٚايٛزٝد ،اْراز أٌٖ ايهتا

ٚكزٛتِٗ يًٗدٚ ،٣ذبرٜس املطًُ

َٔ املهس ٚاسبطدٚ ،ايٛزٝد يًهافسٚ ٜٔربٜٛفِٗ َٔ ايتعد ٟزً ٢ا٫ض.ّ٬

ٚأُٜٗا أققبح َقا ٚزك يف ٜقٌَ[ ١ـٌْ ُّنِـٍمٌَٔىُُْ ] َقٔ ايقٛك ٚايسغبق ١باققٍ٬

امل طًُ

أّ ٖرا ايكٍٛ؟ ازبقٛا

ٖق ٛا٭خقري ،فًٗقرا ايكق ٍٛأثقس ظقاٖس يف
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زً ٢ا٫ض.ّ٬

يف اٯٚ ١ٜملٗإ:
ا٭ :ٍٚقاّ اثٓا زػس زمل٬و َٔ أدباز ٜٛٗك خٝرب ٚقس ٣زس ١ٜٓبايتٛاط٧
زً ٢اسبٚ ١ًٝاملهسٚ( ،قاٍ بعكِٗ يبع

 :اكخًٛا يف ك ٜٔضبُد أ ٍٚايٓٗاز

بايًطقإ ك ٕٚا٫زتكقاكٚ ،انفققسٚا خقس ايٓٗققاز ٚقٛيقٛا اْققا ْعسْقا يف نتبٓققا،
ٚغاٚزْا زًُاْ٤ا ،فٛملدْا ضبُداو يقٝظ بقريوٚ ،ظٗقس يٓقا نربق٘ٚ ،بطقٕ٬
ك .ٜ٘ٓفاذا فعًتِ ذيو غو أؾحاب٘ يف كٚ ،ٜ٘ٓقايٛا :اْٗقِ أٖقٌ ايهتقا ،

 ِٖٚأزًِ ب٘ َٓا ،فريملع ٕٛزٔ ك ٜ٘ٓاىل كٜٓهِ ،زٔ اسبطٔ ٚايطد.)1()ٟ

ايثاْٚ( :ٞققاٍ صباٖقد َٚكاتقٌ ٚايهًقو :نقإ ٖقرا يف غقإٔ ايكبًق ١ملقا
دٛيققت اىل ايهعبقق ،١غققل ذيققو زًقق ٢ايٗٝققٛك ،فكققاٍ نعققب بققٔ ا٭غققسف
٭ؾحابَ٘ٛٓ :ا باهلل ٚمبا أْصٍ زً ٢ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َٔ أَس
ايهعبققٚ ،١ؾ قًاٛا ايٗٝققا أ ٍٚايٓٗققازٚ ،ازملعققٛا اىل قبًققتهِ خققس ،ٙيعًققِٗ

ٜػه.)2()ٕٛ

ٚا٭ ٖٛ ٍٚا٭زملحٚ ،إ نإ ايثاْٜ ٫ ٞتعاز

َع٘ بٌ ٖ ٛفسر يق٘،

ٚيققٝظ َققٔ كيٝققٌ بققأِْٗ ؾ قًاٛا اىل ايهعبققٖٚ ،١قق ٛأَققس ؾ ق س ٟٚ٭ٕ اٯٜقق١
تتحديف زٔ ايكٚ ٍٛاملهس ٚيٝظ ايفعٌ.
ٚقاٍ ابٔ زباعٚ :مل٘ ايٓٗاز اٚي٘  ٖٛٚؾ ٠٬ايؿقبح ٚانفقسٚا خقس:ٙ
ٜع

ؾ ٠٬ايعٗس ) ٚتكسٜس ٙاْ٘ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ نإ ٜؿقً ٞاىل

بٝت املكدع بعقد إ ققدّ املدٜٓق ١ففقسا ايٗٝقٛك بقريو ٚطُعقٛا إ ٜهقٕٛ
َِٓٗ ،فًُا دٛي٘  اىل ايهعب ١نإ ذيو زٓد ؾ ٠٬ايعٗس قاٍ نعب بقٔ

( )1صبُع ايبٝإ .322/2
( )2صبُع ايبٝإ .322/2
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ا٭غساف ٚغري [ ٙآِِنٌُا بِاٌَّزُِ ؤُْٔضِيَ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَجْوَ اٌنَّيَاسِ ًَاوْفُشًُا آِْشَهُ]
ٜع

َٓٛا بايكبً ١اييت ؾً ٢ايٗٝا ؾ ٠٬ايؿبح فٗ ٞاسبلٚ ،انفسٚا بايكبً١

اييت ؾً ٢ايٗٝا ؾ ٠٬ايعٗس ٖٞٚ ،خس ايٓٗاز ٖٞٚ ،ايهفس)(.)1

ٚيهٔ ق ٍٛابٔ زباع أزِ َٔ ٖرا ايتكسٜس ٭ْ٘ ٚزك َطًكاو  ٌُ ٚزً٢
ازاك ٠ا٫ميإ ٚايتؿدٜلٚ ،إ ٚمل٘ ايٓٗاز  ٚزا ٤شَقاْ٫ ٞزْٗ٬قِ ا٫ميقإ،
 ٚخس ايٓٗاز ٚزاٚٚ ٤قت َعً ّٛيًتهرٜب بايتٓصٜقٌ ٚيقٝظ فكقط َٛققٛزا
ايكبً.١

اػجاز اآليت
يف اٯ ١ٜنػف ملا ٜبٝت٘ مجاز َٔ ١أٌٖ ايهتا ٚ ،اخباز زُا جيس ٟيف

َٓتدٜاتِٗ َٔ أضبا

املهس ٚايهٝدٚ ،فٗٝا ازتاش ذٚ ٚملَ ٙٛتعدكَٗٓ ٠ا:

ا٭ :ٍٚازاْ ١املطً ُ
ايثاْ :ٞكز ٠ٛاملطقًُ

باخبازِٖ زٔ َكدَال املهس.
يًتُطقو مببقاك ٨ا٫ضقٚ ّ٬زقدّ ايتقأثس بأٖقٌ

ايػو ٚايسٜب.
ايثايث :ايتحرٜس َٔ أٌٖ ايٓفام.
ايسابع :بعقث ايطقه ١ٓٝيف ْفقٛع املطقًُ

ملقا يف اٱخبقاز اي قٝو زُقا

ٜٴحاى هلِ َٔ ايتٓبٚ ٘ٝايتحرٜس.
اشباَظ :اٯ ١ٜدت ١زً ٢اٌٖ ا يهتا ٚ ،كز ٠ٛهلِ يدخ ٍٛا٫ضقّ٬
ٚاٱقساز بٓص ٍٚايكس ٕ َٔ زٓد اهلل تعاىل ملا ف َٔ ٘ٝا٫خباز زٔ اضقسازِٖ
َٚا جيس ٟيف َٓتدٜاتِٗ.
ايطاكع :تتعًل اٯ ١ٜبايتٓصَ ٌٜع ا٫ققساز ايكقُ
زً ٢املَٓ٪

بقإٔ ايكقس ٕ ٜٓقصٍ

ٚا٫زرتاف بط ١َ٬اختٝاز املطًُ .

ايطابع :تبعث اٯ ١ٜايف صر ٚاشبٛف يف قًٛ
(َ )1فاتٝح اي ٝب .94/8

ايهافسٚ ٜٔمتٓع َٔ ايتدبري
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ٚايتخطٝط يكتاٍ املطًُ

أٌٖ ايهتا

 ،فُا كاّ ايكس ٕ خيرب زُا جيس ٟب

َٚا ٜعصَ ٕٛزً َٔ ٘ٝإٜرا ٤املطًُ  ،فاْ٘ خيرب زُا ٜدبس ٙا٫زدا ٤ي٬ضّ٬
ٚاملطًُ

َٔ ؾٓٛف ايػس ٚا٫ذ.٣

ايثأَ :دؿسل اٯ ١ٜكز ٠ٛتًو ايطا٥ف ١بآْ ال اي ّٛٝايٛادد با٫ميقإ
يف أٚيقق٘ بسضققاي ١ايققٓو ضبُققد ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ ٚاظٗققاز ايهفققس
ٚازبحٛك يف خس ،ٙاا ٜدٍ زً ٢ايتحدٚ ٟايدق ١يف ا٫خباز.
ٚميهٔ إٔ ْطُٖ ٞر ٙاٯٚ ١ٜ ( ١ٜمل٘ ايٓٗقاز) ٚمل ٜقسك يف ايكقس ٕ ٖقرا

ايًفغ ٚنرا قٛي٘ تعاىل [ًَاوْفُشًُا آِْشَهُ] ا ٫يف ٖر ٙاٯ.١ٜ

اآليت سالح
يف اٯَ ١ٜدك إهل ٞيًُطًُ

ٚربفٝف زِٓٗ يف داي٘ ايطًِ ٚاسبس

ملا

تٓبأ زٓ٘ يف دا٫ل املهس اشبف ،ٞخؿٛؾاو ٚاْٗا ملا٤ل بؿ ١ ٝازبُع أ ٟإ
فسق ١أٌٖ ايهتا

تدز ٛاىل ايهٝد ٚاظٗاز ايٓفام ٜ٫قرا ٤املطقًُ ٖٚ ،قرٙ

اٯ ١ٜداملص ك ٕٚكبٝب زٚا ايٝأع يف ْفٛع املٚ ، َٓ٪كز ٠ٛيعدّ اشبػ١ٝ
َٔ ا٫زدا.٤
ٚؾحٝح إ اٯ ١ٜمل ربرب زقٔ دؿق ٍٛايتبقا ٜٔيف ا٭ققٛاٍ ٚا٫فعقاٍ،
ٚا٫ضتتاب ١هلرا ايك ٍٛا ٫اْٗا ت٪ند َعامل ٚملٛك ٙيؿ ١ ٝايعصّ ٚايكؿد
ف.٘ٝ

يفهىو اآليت
تققب

اٯٜقق ١إ أٖققٌ ايهتققا

زًقق ٢طٛا٥ققف َتعققدكٚ ٠إ بعكققٗا ٜقق٪ثس

ببعكٗا اٯ خس يف َقٛازك ايفعقٌ ٚايكقٚ ،ٍٛإ ايقدز ٠ٛا٫ضقٚ ١َٝ٬ؾقًت
كٚزِٖ َٓٚتدٜاتِٗٚ ،اؾبح َٛقٛر اْ٫تُقا ٤اىل ا٫ضق ّ٬زاَقاو ٚجيقر
ايٓاع ايَٚ ،٘ٝباك ٙ٩تٓفر اىل ايكً. ٛ
ٜٚدٍ ٖرا ايكٚ ٍٛؾدٚز َٔ ٙطا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتا

ٖٚق ٞأنقرب َقٔ
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ازبُاز ١بٌ تته َٔ ٕٛمجازال َتعدكٖٚ ،٠ر ٙازبُازقَ ١تفكق ١يف ايكقٍٛ
ٚايفعٌ ،فٗ ٞطا٥فٚ ١مجازٚ ١ادد ٠بايٓٛاٜا ٚا٫قٛاٍٚ ،يهٓٗقا تعتقرب َقٔ
ملٗ ١ايهثسٚ ٠ايتعدك مجازال َتعدك ٠بًحاظ إ املتباكز َٔ ازبُازَ ١ا ٜكع
زً ٢زدك قً ٌٝا ٚنثري ،أَا ايطا٥ف ١فٗ ٛزٓٛإ ٜفٝد نثس ٠ا٫فساك ٚيهٔ ٖرٙ
ايهثس ٠ملصٚ ٤غطس َٔ أٌٖ ايهتا .

ٚيف ربؿٝـ ايٛؾف ٚذنس قٝد [ؤَىًِْ اٌْىِبَـاَِ ] ْهت زكا٥دٜقَ ١تعقدك٠

َٓٗا:
ا٭ :ٍٚا٫ؾققٌ إ ٜهقق ٕٛأٖققٌ ايهتققا

أقققس

ًٜتأٚا اىل اٜرا.ِٗ٥ايثاْٜ : ٞبدأاٱؾ٬ا َٔ ا٭قس

اىل املطققًُ
يًُطًُ

ٚإ ٫
.

ايثاْ :ٞيٝظ بايكسٚز ٠إ ٪ٜك ٟاظٗاز ا٫ميإ ثِ ايهفس اىل ا٫قساز
باملط ًُ

بٌ اْ٘ ٜكس بأًٖق٘ نُقا يف قٛيق٘ تعقاىل [ ًََِـا ُّنِـٍمٌَْ إِالَّ ؤَْٔفُغَـيُُْ]

اير ٟتكدّ قبٌ ٜت َٚ ،ع ٖرا فإ اهلل زص ٚملٌ تفكٌ بيظٗازٚ ،ٙنػف
أقٛاهلِ َٚا ٜكؿدَ ٕٚقٔ ٚزاٗ٥قا ،يٝهق ٕٛاملطقًُ ٕٛيف دقسش َٚقأَٔ َقٔ
ايهٝدٖٚ ،قٌ ٖقرا ايكقَ ٍٛقٔ تًقو ايطا٥فقَ ١قٔ املهقس ايعقاٖس أّ اشبفقٞ؟
ازبٛا  :اْ٘ َٔ املهس اشبف ٞايرٜ ٫ ٟعًِ ب٘ املطًُ ،ٕٛفتا٤ل ٖر ٙاٯ١ٜ
يفكح٘ ٚنػف٘ٚ ،يهٓ٘ مل ٜؿبح َٔ املهس ايعاٖس بٌ ذٖب قسزٚ ٙغس.ٙ
ايثايث :ذبرٜس أٌٖ ايهتا
ايهتا

إْراز ي ريِٖ َٔ ايٓاع ٚ ،قد ٜ ٫عترب أٌٖ

ذبرٜس غريِٖ غاَ ٬هلِ .ايسابع :ربرب اٯٜق ١زقٔ ايٛاققع ٚايتًقبظ

باملهس .
ٚيكد أزاكل تًو ايطا٥ف ١ا٫ضتحٛاذ زً ٢ايكًٚ ، ٛذبسٜ

ايقٓفظ

ايػٗٚ ١ٜٛاي كب ،١ٝفأبطًت ٖر ٙاٯ ١ٜنٝدِٖ اا ٜدٍ زً ٢إ ا٫ض ّ٬مل
ٜٓتػس بايطٝف ،بقٌ اْق٘ اْتػقس باسبتقٚ ١ايبٓٝقٚ ١ايربٖقإ ٚايكق ٠ٛاي ٝبٝق ١يف
نػققف ْٛاٜققا ايطقق ٤ٛقبققٌ إ ٜؿققٌ أثسٖققا اىل املطققًُ
ا٫ض.١َٝ٬

ٚٚاقققع ايققدز٠ٛ
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َٓ َٔٚافع ٖر ٙاٯ ١ٜاَٛز:
ا٭ :ٍٚاسبؿاْ ١ايعكا٥د ١ٜيًُطًُ .
ايثاْ :ٞايتؿد ٟيًٓفام ٚاضباب٘.
ايثايث :اكزاى ا٫زتاش ايكس ْ.ٞ
ايسابققع :اطُٓ٦ققإ املطققًُ

يٓققص ٍٚايٓؿققسَ ٠ققٔ زٓققد اهلل ٚ ،تطًعٗققِ

يًهػف زٔ املهس ٚاسبطد ايرٜ ٟٴساك بِٗ.
اشباَظ :بعث ايػٛم يف ْفٛضقِٗ ٯٜقال ايكقس ٕ ٭ْٗقا ذبُقٌ أضقساز
اسبٝا ٠اي ١َٝٛٝيًطٛا٥ف املختًف.١
ايطاكع :زتص اٯخس ٜٔزٔ اْهاز ٖرا ايكٚ ،ٍٛف ٘ٝأطساف ث٬ث:١
أ٫ٚو :ايطا٥ف ١اييت تك ٍٛازًٓٛا ا٫ميإ ٚايتؿدٜل بٓب ٠ٛضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ أ ٍٚايٓٗاز ٚانفسٚا خس.ٙ
ثاْٝاو :ايسٖبإ ٚايس٩ضاٜ ٤دز ٕٛاتبازِٗ ٚازٛاِْٗ يًهفس با٫ضَٔ ّ٬
املٌ بكا ِٗ٥زً ٢ايتبعٚ ١ٝاي.٤٫ٛ
ثايثاو :افساك ذال ايطا٥ف ١أ ٟاِْٗ ث ٕٛأْفطِٗ ٚبعكِٗ بعكاو باظٗاز
ايٓفامٚ ،فٗٝا ٚمل:ٙٛ
أ٭ :ٍٚصبُٛر ايطٛا٥ف ا٭خس َٔ ٣اٌٖ ايهتا .
ايثاْ :ٞايهفاز ٚاملػسن.ٕٛ
ايثايث :اير ٕٜٚٛٓ ٜٔكخق ٍٛا٫ضق ،ّ٬فٝكٛيق ٕٛهلقِ بكؿقد اٱزبقاى
ٚبث زٚا ايػو ٚايرتكك يف ْفٛضِٗ َ ٫اْع َقٔ كخق ٍٛاٱضق ّ٬بػقسط
ايتعت ٌٝباشبسٚج َٓق٘ ،ظٓقا َقِٓٗ بقأِْٗ إذا كخًقٛا ا٫ضق ّ٬فٗقرا ايكقٍٛ
٬ٜدكِٗٚ ،قد ٪ٜك ٟاىل ايتفهري با٫زتداك.
 ٫ٚتعاز
ٚزَُٛال اشبطا

ب

ٖر ٙايٛملٚ ٙٛاٯ ١ٜغاًَ ١هلا مجٝعقاو ٫طق٬م ايًفقغ
يف اٯ ٌٖٚ ،١ٜتػٌُ ايٛٗٝك ٚايٓؿقاز ٣أّ أدقدُٖا؟

ا٭ؾح ٖ ٛايػُٚ ٍٛايعُ ّٛا ٫إ ٜسك كي ٌٝخاف زً ٢ايتكٝٝد ٚبًحقاظ
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اْتُا ٤ايطا٥فٚ ،١فٚ ٘ٝمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاِْٗ طا٥فٚ ١غطس َٔ ايٛٗٝك خؿٛؾقاو ٚاْٗقِ نقاْٛا ٜطقهٕٓٛ
قبٌ ايبعث ١ايٓب ١ٜٛاملبازن.١

ٜثس

ايثاْ :ٞفسق َٔ ١ايٓؿاز.٣
ايثايث :مجٝع ايٛٗٝك.
ايسابع :ايٓؿاز ٣ناف.١
اشباَظ :مجاز َٔ ١ايٛٗٝك ٚمجاز َٔ ١ايٓؿاز.٣
ايطاكع :ايسٖبإ ٚايكطٝط َٔ ٕٛادد ايفسٜك .
ايطابع :ايسٖبإ ٚايكطٝط َٔ ٕٛايفسٜك
ايثققأََ :ققا ٚزك يف أضققبا

ايٛٗٝك ٚايٓؿاز.٣

ايٓققص ٚ ٍٚإ اثق

زػققس زملق٬و َققٔ ادبققاز

ايٛٗٝك تٛاطٛ٦ا زًٖ ٢را ايك.ٍٛ
َٚققٔ َفققاٖ ِٝاٯٜقق ١دققث املطققًُ
ا٫يتفال اىل اضبا

زًقق ٢ايثبققال زًقق ٢ا٫ميققإ ٚزققدّ

ا٫زتداك اييت تعٗس زٓد بع

ا٫فقساكٚ ،تعق

زًق٢

َعسف ١ايٓٛاٜا ٚاي اٜال ايرَٚ ١ُٝزاٖ ٤را ا٫زتداكٚ ،اْ٘ مل ٜنب زً ٢ا٫ميإ
ٚاهلد.٣
ٚتب
املطًُ

خامت ١اٯ ١ٜايٝأع ٚايكٓٛط اير ٟأؾا

بع

ٚاكزنٛا إ َٔ ٜعًقٔ اضقٜٚ َ٘٬قأت ٞبايػقٗاكت

مبباك ٨ا٫ضٜٚ ،ّ٬فتخس باكا ٘٥يًفسا٥

أٌٖ ايهتا

َٔ

ٜبكقَ ٢تُطقهاو

ٚايٛاملبال ٚطاز ١اهلل ٚزضٛي٘.

ٚيف اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :اشبطا

اٱهل ٞ٭ٌٖ ايهتا .

ايثاْ :١ٝتهساز ذال اشبطا

يف ٖر ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايطابكٚ ١بٓفظ ايؿ١ ٝ

اييت تتكُٔ ايً ّٛايرٜ ٫ ٟأت ٞا ٫زً ٢فعٌ قبٝح ٚثابت غسزاو ٚي ٫ٚ ١
ميهٔ اْهاز.ٙ
ايثايثقق :١يف اٯٜقق ١كزقق ٠ٛزبُٝققع أٖققٌ ايهتققا

بققايتٓصَ ٙققٔ ٖققرا املهققس،

َعامل اٱميإ /ج60
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ٚايتخًـ َٔ ٖرا ايكٚ ،ٍٛايتٓصٜ ٙه ٕٛزً ٢قطُ :
أ٫ٚو :زققدّ اْ٫ؿققال ٚا٫ضققتتاب ١هلققرا ايكققٖٚ ،ٍٛققرا ايكطققِ زًقق٢
َساتب:
املستب ١ا٭ٚىل :ايٓٗٚ ٞاملٓع َٓ٘ بايٝد ٚايفعٌ.
املستب ١ايثاْ :١ٝايصملس زٓ٘ بايكٚ ٍٛايٓؿح ،فٝأت ٞأفساك ٖر ٙايطا٥ف ١اىل
ايٛٗٝك ا ٚايٓؿازٜٚ ٣طًب َِٗٓ ٕٛا٫ميإ ا ٍٚايٓٗاز ٚايهفقس خقسٙ

بع

فٝصملسِٖ ٜٚب

هلِ قبح ٖرا ايفعٌ.

املستب ١ايثايث :١ا٫نتفا ٤با٫زسا

زٔ ٖر ٙايدزٚ ٠ٛزدّ ا٫ضتتاب ١هلا،

ٖٚرا ايفعٌ يٝظ أَساو زدَٝاو ،بٌ ٖ ٛأَس ٚملٛكٜ ٟفٝد ايرتى زٔ قؿد ،نُا
اْ٘ زك بايسف

ٚزدّ ا٫ضتتابٖٚ ،١ر ٙاملستب ٖٞ ١أنثقس املساتقب يعقدّ قٝقاّ

أنثسِٖ بايٓٗ ٞبايٝد٫ ،ضُٝا ا ذا ناْت ايدز ٠ٛؾاكز َٔ ٠ايسٖبإ ٚايس٩ضا،٤
٭ٕ ايعاَ ١دبد ؾعٛب ١يف زدّ اضتتاب ١كز ٠ٛايس٩ضا.٤
ثاْٝاو :ايهف زٔ ٖرا ايكٚ ،ٍٛاْتكاٍ ا٫فساك َٔ ايطا٥ف ١ايقيت ذبقس
زً ٢تثبٝت زصا ِ٥املطًُ .
ايسابعققٖ :١ققٌ ٜٓحؿققس قققٖ ٍٛققر ٙايطا٥فقق ١بأٜققاّ ايتٓصٜققٌ أّ اْقق٘ أزققِ؟
ازبٛا  ٖٛ :ا٭ خري ،فاٯ ٫ ١ٜتٓحؿس بصَقإ ك ٕٚخقسْ ،عقِ ققد  ٫تقأتٞ
بققرال ايؿققٚ ١ ٝايكققٚ ٍٛيهققٔ ايٓٝققٚ ١ايكؿققد ْفطققٖ٘ٚ ،قق ٛايكٝققاّ مبحاٚيقق١
َب ٛق ١يكؿد بث ايػو ٚايسٜب يف ْفٛع املطًُ .
اشباَط :١ظاٖس اٯ ١ٜاط٬م ازاك( ٠ايرَٛٓ ٜٔا) فٌٗ ٜكؿد ٕٚمجٝع
املطًُ

أّ أفساكاو َِٓٗ طبؿٛؾ ؟ ازب ٛا  :اِْٗ ٜطع ٕٛيًُعٓ ٢ا٭زقِ

ايػاٌَ يًتُٝع ،نٌ ٜعٌُ َٔ َٛقع٘ ٚيف كٜٚست٘.

إفاضاث اآليت

تتٛاىل اٯٜال ايطُاٚ ١ٜٚا٭زقٚ ١ٝايبػقس ١ٜيتثبٝقت كزقا ِ٥ا٫ضق،ّ٬
ٚتٛنٝد ؾدم ْص ٍٚايكس ٕ َٔ زٓد اهلل تعاىل ،فٗرا ايتٛنٝد ٜ ٫أت ٞمبفسكٙ
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ٚزً ٢عب ٛا٫ضتك ٍ٬بٌ ٜقأتٚ ٞذبقٝط بق٘ ٖايقَ ١قٔ اْ٫قٛاز ايقيت تٓفقر اىل
أزُام ايٓفٛع ٜٚؿطحب َع٘ َفاَٖ ِٝبازن ١زبر

ايكًٛ

املٓهطس ٠اىل

َققا فٝقق٘ َققٔ املققٛازغ ٚايعققربٜٚ ،ققصف يًٓققاع بػققاز ٠ايٓتققاٚ ٠ايطقق ١َ٬يف
ايٓػات  ،فترنس اٯ ١ٜق٫ٛو يفسق ١أ ٜٓتُ ٕٛاىل ايتٛزا ٠ا ٚاٱظب ٌٝا ٚهلُا
َعاوَ ،ع اُْٗا ٚمجٝع ايهت ب ايطُا ١ٜٚمل تأَس بٗرا ايفعٌ ،بٌ اْٗا ترَ٘
ٚتدز ٛاىل املتٓا

ا٫خ٬م ايرَٚ ،١ُٝذبث اىل ْبقر ايتعقد ٟزًق ٢ايٓبق٠ٛ

ٚاتبازٗا ،يٛدد ٠املٛقٛر يف تٓكٝح املٓاطٚ ،ايتكا ٤املًٌ ايطُاٚ ١ٜٚا٭ْبٝا٤
بايدز ٠ٛاىل ايتٛدٝد.
ٚاٯٜقق ١اغققساقٚ ١اخبققاز زققٔ بًققٛغ املطققًُ

َساتققب اٱميققإ ٚاهلداٜقق١

َٓٚاشٍ زفٝع ١يف املعسف ١اٱهلٜ ١ٝؿعب زً ٢اشبؿِ تٓحٝتِٗ زٓٗا.

انتفسري

َ آ ِِنُـٌا ِباٌَّـزُِ ُؤْٔـ ِض َي َػٍَـَ
ٓ َؤىْـ ًِ ا ٌْ ِىبَـا ِ
ْ
ت َطا ِئفٌَ ِِـ
قٛي٘ تعاىل [ ًَ َلا ٌَ ْ

اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَجْوَ اٌنَّيَاسِ]
قد تكدّ قٛي٘ تعاىل [ًَدَّتْ طَائِفٌَ ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِبَاَِ ٌٌَْ ُّنٍِمٌَٔىُُْ] ٚملا٤ل ٖرٙ
اٯ ١ٜمبٛقٛر خس ٚفَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ا٫خباز زٔ ا٭ذ ٣ايرٜ ٟتعس

ي٘ املطًُ.ٕٛ

ايثاْ :١ٝتٛثٝل اشبؿ ١َٛايقيت ٚاملٗقت بٗقا طٛا٥قف َقٔ اٖقٌ ايهتقا
ا٫ض.ّ٬
ايثايث :١ايتدزج َٔ ايٛك با٫ق ٍ٬اىل ايفعٌ بكؿقد ا٫قق ٍ٬اٜكقاو،
ٖٚرا ايتدزج تٌُ أَٛزاو:
ا٭ :ٍٚازاك ٠اْ٫تؿاز زً ٢املطًُ .
ايثاْ :ٞاكزاى ق ٠ٛا٫ضٚ ّ٬اشبػ َٔ ١ٝظٗٛز ٙزً ٢ا٫كٜإ ،فازاكٚا
ا٫ضتبام يف ضبازبت٘ٚ ،ضباٚي ١ا٫ملٗقاش زًٝق٘ ،فتقا٤ل ٖقر ٙاٯٜق ١سبؿقاْ١
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ٚدفعِٗ َٔ اضبا

املهس.

ايثايث :اٯَ ١ٜدزض ١يف ازبٗاك قد ا٫ز ّ٬اسبسب ،ٞفايتعاٖس با٫ميإ
أ ٍٚايٓٗازٚ ،ايهفس خس ٙتثبٝط يعصا ِ٥املطًُ

ٚاقساز بِٗ.

ايسابع :زتص ايهفاز زٔ َٛاملٗ ١املطًُ  ،فتؿقدل طا٥فقَ ١قٔ اٖقٌ
ايهتا

ٜ٫را ٤املطًُ

ٚبًحاظ ايٓطب ١ب

بٗرا ايك.ٍٛ
ٖر ٙايطا٥فٚ ١ايطا٥ف ١اييت ٚكل اقق ٍ٬املطقًُ

فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاْٗا ْفظ ايطا٥ف ١فٗ ٞاييت ٚكل اق ٍ٬املطًُ

ٚقايت ٖرا

ايك.ٍٛ
ايثاْ :ٞايت اٜس ٚايتعدك ب

ايطا٥فت  ،فاييت قايت ٖرا ايك ٍٛغري اييت

ٚكل اق ٍ٬املطًُ .
ايثايث :ايتداخٌ ب

افساك ايطا٥فت  ،زً ٢غعب:

ا٭ٚىل :مجاز ١تٛك اق ٍ٬املطًُ .
ايثاْ :١ٝفسقٚ ١مجاز ١ذبث زً ٢ايٓفام ٚامل ايط ١ايفعً.١ٝ
أ اضتحٛذ اسبطقد

ايثايث :١افساك َتعدكٜ ٕٚه َٔ ْٕٛٛن ٬ايطا٥فت

زًْ ٢فط٘ ٚدسف زً ٢اتبار ٚضباناٜ َٔ ٠سٜد ا٫ضا ٠٤ي٬ض.ّ٬
ايسابعٚ :١ملٛك مجازال ٚطٛا٥ف َٔ أٌٖ ايهتا

يٝظ َقٔ ايطا٥فق١

ا٭ٚىل  ٫ٚايثاْٝقق ،١فققٜ ٬ققٛك ٕٚققق٬ي ١املطققًُ ٜ ٫ ٚ ،ققدز ٕٛاىل اكزققا٤
ا٫ميإ نرباوٚ ،تعكب٘ بايهفس.
يكد ازاكل ٖر ٙايطا٥ف ١ازتداك فسٜل َٔ املطًُ

أ ٟإ قٛهلِ ٜتكُٔ

ٚملٖٛاو:
ا٭ :ٍٚكز ٠ٛاؾحابِٗ اىل از ٕ٬ا٫ض ّ٬ثِ ايٓهٛف ٚا٫زتداك.
ايثققاْ :ٞاملهققس باٚي٦ققو ايققر ٜٔأضققًُٛا ،فحُٓٝققا زأٚا ايٓققاع ٜققدخًٕٛ
ا٫ض ّ٬افٛاملاو ازاكل ٖر ٙايطا٥ف ١ازتداك فسٜل َِٓٗ.
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ٚتتكُٔ ايدزٖ َٔ ٠ٛر ٙايطا٥ف ١ث٬ث ١أطساف ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚطًب از ٕ٬ا٫ميإ بايكس ٕ ٚايٛد.ٞ
ايثاْ :ٞأٚإ ٖرا ا٫ز ٕ٬أ ٍٚايٓٗاز.
ايثايث :ازبحٛك ب٘ خس ايٓٗاز.

ٚنإ َٔ دل َٔ  َٔ٪ٜبايٓٗاز إٔ ٜهفقس ٚجيحقد زٓقد املطقا ٤ا ٚبعقدٙ
بٛقققت قؿ ق ريٚ ،يهققٔ اي ققس

َٓقق٘ ٖقق ٛبعققث زٚا ايػققو ٚايققرتكك زٓققد

املطًُ ٚ ،ايطع ٞيؿدِٖ زٔ ٚاملباتِٗ ازبٗاكٚ ١ٜايعكا٥د ،١ٜملا يف اظٗاز
ا٫زتققداك َققٔ اشبققر ،ٕ٫يكققد ازاكٚا كبٝققب ايقق ٖٔٛيف ؾققفٛف املطققًُ ،
فتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتحق ٍٛك ٕٚددٚثق٘ٚ ،تبعقث يف ْفقٛع املطقًُ

ايعقص

ٚتصٜدِٖ امياْاو.
ت سَ ٣ا ٖ ٛا٫ميإ اير ٟكزت تًو ايطا٥ف ١ي٘ ،فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا :ٍٚ٫ايتؿدٜل بٓص ٍٚايكس ٕ َٔ زٓد اهلل ٚاْ٘ نتا

مسا.ٟٚ

ايثاْ :ٞا٫ميإ بادهاّ ايػسا٥ع ايقيت ملقا ٤بٗقا ايسضق ٍٛا٫نقسّ ضبُقد
ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ فٝكٛيقق ٕٛيف ا ٍٚايٓٗققاز إ ايؿققٚ ٠٬ايؿققّٛ
ٚعبٖٛا َٔ ايعبقاكال دق ل ٚٚاملقبٚ ،يف خقس ايٓٗقاز ٜسملعق ٕٛزقٔ ٖقرا
ايك ٍٛمبا ٜٛد ٞاْ٘ ثبت زٓدِٖ زدّ يص ّٚا٫تٝإ بٗا.
ايثايث :ايتؿدٜل بأَس ايتٓص ٌٜا ٍٚايٓٗاز ٚايتهقرٜب بقأَس غقري ٙخقس
ايٓٗاز.
ايسابع  :ايتؿدٜل با٫ض ّ٬أَاّ َٔ ٜدز ِٖٛا ٍٚايٓٗازٚ ،اذا ملاِٖ٤
غري ٙيف املطا ٤جيحد ٕٚبتًو ايدز ٠ٛ٭غسا
 ٌٖٚملا ٤ا ٍٚايٓٗاز  ٚخس ٙزً ٢عب ٛايتعٝ

خاؾ.١
ٚاسبؿس اّ اْ٘ َقٔ بقا

املثاٍ؟ ازبٛا  ٖٛ :ا٫خري ،فاٯ ١ٜتفٝد ازاكتِٗ ٫ز ٕ٬ايتؿدٜل ٫غسا
املهس ،ثِ ٜتعكب٘ ايتهقرٜب ٚاظٗقاز ايعٓقاك ٚازبحقٛك ،اقا ٜقدٍ زًق ٢اْٗقِ
ٜسٜققد ٕٚزققدّ اضققتكساز ا٫ضقق ّ٬يف بققا

ا٫دهققاّٚ ،ازبققاى املطققًُ

يف
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ايعكا٥ققد ٚزًققِ ايهققَٚ ّ٬كققاَ

ايتٛدٝققد ٚاضققساز ايتٓصٜققٌٚ ،بققرا تعٗققس

ا٫ققساز اشبطقري ٠ايهآَق ١يف ثٓاٜقا ٖقر ٙايقدزَٚ ٠ٛقا ٚزاٗ٥قا َقٔ اي اٜققال
اشببٝثٚ ١ايعدا ٤ي٬ضٚ ّ٬ازاك ٠ا٫ملٗاش زً َٔ ٘ٝكاخً٘.
ْعِ ايتٛاط ٧زً ٢تعقٝ

أٚإ ايتؿقدٜل بايتٓصٜقٌ ٚأٚإ ايتهقرٜب بق٘

زً ٢عب ٛا٫تفام ٚا٭َس املعًق ّٛزٓقد زقاَتِٗ ٜقدٍ زًق ٢ايدقق ١يف اسببقو
ٚاملهسٚ ،إ تًو ايطا٥ف ١زً ٢كزمل َٔ ١ايتٓعٜٚ ،ِٝدزى افساكٖا إ أنرب
ا٫قساز تأت َٔ ٞايفتٓ ١ايداخً ١ٝ٭ْٗقا تق٪ك ٟاىل تفسٜقل ازبُقع ٚتػقتٝت
ازبٗٛكٚ ،اْ٫ػ اٍ يف ضباٚي ١اؾ٬ا ايقرال ٚايقدخ ٍٛيف َعقازى ملديٝق١
َٓٚاظسال ٚخؿَٛال زكا٥دٚ ،١ٜقد بقرٍ ققاك ٠املطقًُ

ايٛضقع يف كز٤

ايػبٗال ٚابطاٍ ايػهٛى.
يكد أزاكٚا اضت َ ٍ٬طأي ٖٞٚ ١دداث ١زٗد املطًُ

با٫ضٚ ،ّ٬زدّ

اكزاى غطس َِٓٗ يعًٌ ا٫دهاّ ٚاضقساز ايتٓصٜقٌ ،فتقا٤ل اٯٜق ١يتتعقٌ
املطًُ

زًَ ٢ستبَ ١تكدََٓ َٔ ١اشٍ ا ملعسف ١اٱهل ،١ٝأ ٟإ أٖقٌ اسبطقد

ٚايعٓاك ازاكٚا ربًف املطًُ

زٔ أكاٚ ٤ظا٥فِٗ ٚزتصِٖ زٔ ازبٗقاك يف

ضققب ٌٝاهلل ،با٫قققاف ١اىل غاٜققال اخققسٖٚ ٣قق ٞؾققد ايٓققاع زققٔ كخققٍٛ
ا٫ض ،ّ٬فحُٓٝا ٜس ٣ايهافس ايٛث

إ ايٛٗٝكَ ٟث٬و أزًٔ إمياْ٘ ٚتؿدٜك٘

بٓص ٍٚايكس ٕ يف ايؿباا ثِ ٜعٛك يف املطاٜٚ ٤هر

بايتٓص ،ٌٜفاْ٘ ٜعٔ إ

ٖر ٙايتهرٜب ْطخ يًتؿدٜلٚ ،اْ٘ مل ٜأل ا ٫بعد تدبس َٚساملع.١
تسَ ٣ا ٖ ٞنٝف ١ٝا٫ميإ اييت كزٛا ايَٚ ،٘ٝا ٖ ٞنٝف ١ٝايهفس يف خقس
ايٓٗاز ،فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٓطل بايػٗاكت

يف أ ٍٚايٓٗاز ،ثِ از ٕ٬ا٫زتداك ٚازبحٛك

يف خس.ٙ
ايثاْ :ٞأكا ٤ؾ ٠٬ايؿبح َع املطًُ  ،ثِ ا٫زسا
ايٓٗاز.

ٚازبفا ٤يف خقس
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ايثايث :اظٗاز ايتؿدٜل بٓص ٍٚايكس ٕ ،ثِ از ٕ٬ازبحٛك ب٘.
ايسابع :إَكا ٤زٌُ املطًُ

ٚاظٗاز ايسقا ٚايكب٫ ٍٛميقاِْٗ بقدز٠ٛ

ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ،ثِ ٜعٛك ٕٚيف املطا ٤يتٛمل ٘ٝايًقّٛ
هلِ زً ٢ا٫ميإ بكؿد دثِٗ زً ٢تسى َٓاشٍ ا٫ميإ ،ا ٫ ٚأقٌ َٓعِٗ َٔ
اشبسٚج اىل ازبٗاك ٚايدفار زٔ بٝك ١ا٫ض.ّ٬
اشباَظ :تًك ٞكز ٠ٛايٓو ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ ٚاملطقًُ

هلقِ

بايتؿققدٜل أ ٍٚايٓٗققازٚ ،ايهفققس بٗققا خققس  ،ٙفققاذا ملققاْ ٤فققس َققٔ املطققًُ
ٜدز ِْٗٛي٬ض ّ٬فا ِْٗ ٜكٛي ٕٛآْا َؿدق ٕٛبدزٛتهِ ٚيهٔ أًَْٗٛا اىل
املطاٚ ،٤زٓدَا ٜأت ٕٛزٓد املطا ٫ ٤جيد ٕٚزٓدِٖ ا ٫ايهفس ٚازبحٛك،
ٖٚرا ايهفس يٝظ صبسكاو ٚخايٝاو َٔ ازبدٍ ٚايدز ،٣ٛبٌ اِْٗ ًٜفكٕٛ
َع٘ ا٭ناذٜب ٚا٭باط ٚ ،ٌٝاٚي ٕٛاثاز ٠ايػبٗالٜٚ ،طقت ً ٕٛاطُٓ٦قإ
املطًُ

هلِ بعد ازْٗ٬قِ ايتؿقدٜل بايتٓصٜقٌ ،٭ٕ ٖقرا ايتؿقدٜل ضقبب

ي٬ؾ اٚ ٤اٱضتُار هلِ ،فتا٤ل اٯٚ ١ٜدرزل ََِٓٗٓٚ ،عت َٔ اتبقار
اٖٛاٚ ،ِٗ٥نػفت زٔ دكٝك ١فعًِٗ ٚضَ ٤ٛكاؾدِٖٚ ،ا٫درتاش َٔ املهس
ازبدٜد اير ٟقد ٜؿدز َِٓٗ ا َٔ ٚغريِٖ.
ٚفع٬و فحُٓٝا تعًِ تًو ايطا٥ف ١باْهػاف أَسٖا ٚفكح َكاؾدٖا فاْٗا
تهف زٔ اٜرا ٤املطًُ

ٚاملهس بِٗٚ ،تعٔ اْٗا اؾبحت َعسٚف ١بافساكٖا

ٚاغخاؾٗا ،فتُٮ ْفٛضِٗ فصزاو ٚخٛفاو َٔ املطًُ
ٚايفكح ،با٫قاف ١اىل ايعكا

ٚاا سبكِٗ َٔ اشبصٟ

ا٫خسَٚ ،ٟٚع ٖرا فإ زَُٛال كخٍٛ

ا٫ض ّ٬تػًُِٗ،فكٛهلِ ٖرا ٚايفكح ايكس ْ ٞي٘ ملعًقِٗ ٜقدزن ٕٛاملقدك
اٱهل ٞيف دفغ املطًُ

َٚباك ٨ا٫ض ،ّ٬فٝه ٕٛضقبباو يقدخ ٍٛا٫ضقّ٬

ٚايتخًـ َٔ زكا٥د ايهفس ٚايك٬ي.١
 َٔٚاٯٜال اِْٗ أقسٚا بايتٓص ٌٜزً ٢ايرَٛٓ ٜٔا ٖٛٚ ،دت ١زً ٢تًو
ايطا٥فٚ َٔ ١مل:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚإ اٯ ١ٜملا٤ل بؿ ١ ٝا٫ميإ  ٖٛٚزٓٛإ ايتؿدٜل.
ايثاْ :ٞيكد ْصٍ ايكس ٕ ٚايٛد ٞزً ٢ايٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ ك ٕٚغري َٔ ٙايبػسَٚ ،ع ٖرا قايت تًو ايطا٥ف ١بإ ايتٓص ٌٜزًق٢
ايرَٛٓ ٜٔاٚ ،ف ٘ٝغاٖد زً ٢ا٫قساز باضبا
ٜٓصٍ زً ٘ٝايهتا

ٚايٛد َٔ ٞايطُا ٜ ٫ ٤اكز.ٙ

ايثايث :يف اٯ ١ٜاخباز بإ املطًُ
اا ٜع

ايثبقال زًق ٢ا٫ميقإ ،فُقٔ

ٜتًك ٕٛايكس ٕ ٚنأْ٘ ْاشٍ زً،ِٗٝ

اخ٬ؾِٗ يف ايعباكٚ ٠اَتْ ٤٬فٛضِٗ با٫ميإ.

ايسابع :تدز ٛاٯ ١ٜأٌٖ ايهتا

ٚغريِٖ يعدّ ا٫ضتتاب ١يدز ٠ٛتًقو

ايطا٥ف ١ملا فٗٝا َٔ اسبت ١زً ِٗٝبازرتافِٗ بايتٓص ،ٌٜفُع ٚملقٛك املكتكقٞ
ٚفكد املاْع ملاذا  َٔ٪ٜ ٫ايٓاع بايتٓص.ٌٜ
اشباَظ :يف اٯ ١ٜثٓا ٤زًق ٢ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ،
ٚاخباز زٔ ازرتاف اشبؿِ باْ٘ ملعٌ ايتٓصًَ ٌٜهاو يًُطًُ .
ٚيهٔ ملاذا مل ٜرنسٚا اضِ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ زً٢
عب ٛاشبؿٛف ،فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاضتحٛاذ اسبطد ٚايك ا ٔ٥زًْ ٢فٛضِٗ.
ايثاْ :ٞازاك ٠زدّ اظٗاز امس٘ ٚكزٛت٘.
ايثايث :اشبػ ٌَٝ َٔ ١ٝايٓاع اي َٔ ٘ٝخ ٍ٬ذنس َا اْصٍ زً.٘ٝ
ايسابع :مشَ ٍٛكُ ٕٛاٯ ١ٜيًٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
بًحاظ ايتٓصٚ ٌٜا٫ميإ فٗ ٛإَاّ امل. َٓ٪
اشباَظ :ايكؿد َٔ ق ٍٛتًو ايطا٥ف ١اٜرا ٤املطًُ

ٚبعث ايػو يف

ْفٛع بعكِٗ ،يرا مل ٜرنسٚا ايٓو ضبُداو ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايطاكع :تقدٍ اٯٜق ١زًق ٢زؿقُ ١ايقٓو ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
ٚؾسف ايٓاع زٔ ذنس ٙا ٫خبري.
ايطابع :اقباٍ ايٓاع زً ٢كخ ٍٛا٫ضقٚ ّ٬اظٗقاز املطقًُ

يًػقعا٥س
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ٚتكٝدِٖ بادهاّ ايػسٜع ١ملعٌ ٖٜٓ ٤ ٫٪ط ٕٛذنس ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ًٜٚتفت ٕٛاىل نٝفٚ ١ٝقف ٖرا ايصدف ايعكا٥د ٟاملبازى.
ايثأَ :يكد ازاكٚا ضبازب ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ مبٓقع
ايٓاع َٔ ا٫ضٚ ،ّ٬ايتعاٖس با٫ض ّ٬أَاَِٗ.
ايتاضع :خػْ ١ٝص َٔ ١ٜ ٍٚزٓد اهلل تفكح قٛهلِ ٚتبطٌ دًٝتِٗ.
ايعاغس :يف اٯ ١ٜك٫ي ١باِْٗ مل ٜكؿدٚا ايقٓو ضبُقداو ؾقً ٢اهلل زًٝق٘
 ٚي٘ ٚضًِٚ ،إ ايه ّ٬نإ ٜدٚز يف َٓتدٜاتَِٗٚ ،ع ٖرا ْقصٍ فٝق٘ ققس ٕ
يتٛنٝد إ ا٫خباز زٔ ٖرا ايك َٔ ٍٛزًِ اي ٝبٚ ،إ ايٓو ضبُداو ؾً٢
اهلل زًٝق٘  ٚيقق٘ ٚضقًِ مل ٜعًققِ بق٘ ٚيهققٔ اهلل زقص ٚملق ٌ ٖق ٛايققر ٟتفكققٌ
ٚأخرب.ٙ
ٚذبتٌُ اٯٚ ١ٜملٖٛاو:
ا٭َٓ :ٍٚققٛا بؿقق٬تِٗ اىل ايهعبقق ١أ ٍٚايٓٗققاز ٚانفققسٚا خققس ،ٙزققٔ

اسبطٔ ٚمجاز.)1(١

ٚايعققاٖس أْقق٘ أدققد َؿققاكٜل اٯٜقق ، ١إذ إٔ إطقق٬م اٯٜققٜ ١فٝققد املعٓقق٢
ا٭زِ ،فكد ملا ٤ذنس اٱميإ يف اٯَ ١ٜطًكاو َٔ غري تكٝٝد بعٌُ طبؿٛف.
ايثاْ :ٞايطع ٞٱجياك فسق َٔ ١املٓافك
ٚإزاك ٠إزتداك مجازَ ١قٔ املطقًُ

ٚأٌٖ ايسٜبٚ ،بث زٚا ايػو

ققاٍ تعقاٍ[ ٌَـٌْ َّـشُدًَٔىُُْ ِِـْٓ بَؼْـذِ إِميَـأِىُُْ

وُفَّاسًا] (.)2
ايثايث :أ زًٓٛا اٱميإ بايتٓصٚ ٌٜمل٘ ايٓٗازٚ ،املعًٛا املطًُ
بامياْهِ ٚأظٗسٚا ازبحٛك خس.ٙ
ٜٚهٖ ٕٛرا اٱميإ زًٚ ٢مل:ٙٛ
()1صبُع ايبٝإ . 460/2
( )2ضٛز ٠ايبكس. 109 ٠

ٜفسدٕٛ
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ا٭ :ٍٚاٱقساز بؿدم ْب ٠ٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثاْ :ٞايتأٜٝد ٚاٱَكا ٤ٱرباذ املطًُ
ايثايث :اكا ٤املطًُ

بٝت املكدع قبً ١يف ؾ٬تِٗ.

يًؿٚ ٠٬ايؿٝاّ ٚايصناٚ ٠اْٗا دل ٚؾدم.

ايسابع :ضٛز ٜ ٚال ايكس ٕ ،فكدنإ ت ٓص ٌٜايكس ٕ َقٔ أٖقِ املطقاٌ٥
اييت تػ ٌ ايٓاع اٜاّ ايتٓصَٛ ٌٜقٛزاو ٚك٫يٚ ١غاٚ ١ٜازتاشاو.
اشباَظ :دبقدك َٛققٛر اٱميقإ حبطقب ايتٓصٜقٌ اذ إ اٯٜقال ْصيقت
ظبَٛاو ٚنرا بايٓطب ١يٮدهاّ ايػسز ،١ٝفهًُقا تٓقصٍ ٜق ١ا ٚدهقِ ا ٚقؿق١
ٚخرب َٔ ايطُاٜ ٤عًٔ ٖ ٤٫٪تؿدٜكِٗ ب٘ يف ايؿب اا ،ثِ ٜعٛك ٕٚيتهرٜب٘
يف املطا ٤اا ٜطبب ددٚيف ازبقاى زٓقد املطقًُ ٚ ،ميٓقع َقٔ تقدبس ايٓقاع
باٯٜال٪ٜٚ ،ك ٟبعاَ ١أٌٖ ايهتا
فإ قًت :إ بع

اىل ايعصٚف زٔ اخباز ايتٓص ٌٜبعِٓٗ.

اٯٜال تٓصٍ يف خس ايٓٗاز ٚزٓد ايً ،ٌٝقًت :يكد

أزاكٚا تعكب ايتهرٜب يًتؿدٜل  ،نُا إ اي ؿباا أٚإ ٱْتػقاز ا٭ْبقا،٤
ًٜٚتك ٞف ٘ٝايٓاع با٭ضٛام ٚغريٖقا ٜٚهقَٓ ٕٛاضقب ١يًحقدٜث ٚازبقداٍ،
 َٔٚخ ٍ٬اٯ ١ٜتطتكسأ دكٝك ٖٞٚ ١ازطا ٤ايٓاع ا٭ٚي ١ٜٛٱخباز ايتٓص،ٌٜ
َٚا ٜأت ٞاىل ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َٔ ايكس ٕ َٚا فَٔ ٘ٝ
ايد٫يٚ ١ايعرب ٚاملٛازغ ٚاٱ ْرازال ٚايبػازالٚ ،فْ ٘ٝهتق ١اققافٖٚ ١ٝقٞ
خػ ١ٝتًو ايطا٥ف َٔ ١از ٕ٬ايتهرٜب ٚمل٘ ايٓٗاز َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚق ٠ٛاملطًُ .
ايثاْ :ٞدكٛز ايديٚ ٌٝاسبتٚ ،١زدّ ذبؿق ٌٝأْ ٟفقع َقٔ ايتهقرٜب
ا ٍٚايٓٗاز.
ايثايث :ادرتاش املطًُ
يؿد ا٭باط.ٌٝ

َٔ ايػبٗال ٚاملتُازِٗ يف ايٓٗازٚ ،تعاِْٗٚ
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ايسابع :اْ٘ َٔ زَُٛال قٛي٘ تعاىل [ ًَجَؼٍَْنَا آٌََّ اٌنَّيَـاسِ َُِْصِـشًٌَ] ( )1فايٓٗقاز
ٚزا ٤يفكح ايهٝد ٚاملهس ايطَٓٚ ،٤ٞاضب ١يٓػس كز ٠ٛاسبل ،فقٜ ٬طقتطٝع
ا٭زدا ٤دتبٗا زٔ ايٓاع ،فٝتعاٖس ٕٚبايكبٚ ٍٛايتؿدٜل.
اشباَظ :اقباٍ ايٓاع زً ٢تؿدٜل اٯٜال زً ٢عبق ٛكفعقَٚ ٞتعقدك،
فهٌ ٜ ّٜٛطٌ زً ٢ايٓاع ٜدخٌ ف ٘ٝمجازال اٱضٜٚ ّ٬عًٓ ٕٛتؿدٜكِٗ
اٱبتدا ٞ٥بايتٓص ،ٌٜفازاك ٖ ٤٫٪ايسٖط ا ازاَ ٠ع ايٓاع ٚايتعاٖس باٱميإ
يطعٓ٘ يف املطا.٤
ايطاكع :يكد زأ ٣ز٩ضا ٤ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣قٝقاّ غقطس َقٔ اتبقازِٗ
بدخ ٍٛاٱضٚ ،ّ٬غٛٝر كخق ٍٛاٱضق ّ٬فقأزاكٚا اغق اهلِ بؿقٝغ املهقس
ٚاٱدتٝاٍٚ ،اظٗاز بكا ِٗ٥زً ٢تبعٝتِٗ ٚاْكٝاكِٖ هلِ ،فتا٤ل ٖر ٙاٯ١ٜ
خطاباو ٭ٚي٦و ا٭تبار بكسٚز ٠زف

ايباطٌ ٚاسب.١ًٝ

ايطابع :يكد أزاكٚا بٗرا ايكٚ ٍٛققع اسبتقب بق

اتبقازِٗ ٚكخقٍٛ

اٱض ّ٬باٱقاف ١اىل بعث ايػو يف ْفٛع املطًُ .
ايثأَ :أدظ ٖ ٤٫٪بازسا

ايٓاع زِٓٗ ٚ،اْػ اهلِ بآٜقال ايبعثق١

ايٓب ١ٜٛاملتعاقبٚ ١املتٛايٚ ١ٝايػٛاٖد اٱزتاش ١ٜاييت ت٪ند ؾدم ايٓب.٠ٛ
ايتاضع :يكد أكزى بع

ايسٖبإ قس

فكداِْٗ يطقًطاِْٗ َٚقٛاقعِٗ

ٚاضققت ٤٬ٝايكقق ِٝاٱضقق ١َٝ٬زًقق ٢ايٓفققٛع فققازاكٚا ٚقققف ٖققرا ايصدققف
ايعكا٥د ٟاملبا زى ٚٚقع اسبٛاملص كٚ ،ْ٘ٚداٚيٛا اثبال بكا ٤تأثريِٖ زً٢
اتبازِٗ ،فتؿدل ٖر ٙاٯ ١ٜيفكحِٗ ٚايتحرٜس َٔ ايك٬يٚ ١اي ٛا.١ٜ
ايعاغس :يكد أزاك ٖ ٤٫٪تهرٜب نٌ  ١ٜتٓصٍ زً ٢ايٓو ٚنٌ َعتقص٠
تأت ٞزًٜ ٢د ،ٜ٘بدزٛتِٗ يًتهرٜب اي َٞٛٝيًٓبٚ ٠ٛايتٓص ،ٌٜيرا فإ قٛهلِ
ٚانفسٚا خس  ،ٙأ ٟقَٛٛا بتهرٜب اٯٜال اييت تٓصٍ زً ٢ايٓو ضبُد ؾً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ نٜ ٫ ٞصكاك املطًُ ٕٛامياْاو ٚب  ١ٝدتب ايٓاع زقٔ
( )1ضٛز ٠ا٭ضسا.12 ٤
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كخ ٍٛاٱض.ّ٬
تسَ ٣ا ٖ ٞايٓطب ١ب

ايكٚ ٍٛاٱزتداك ازبٛا :

 -1إ ٖرا ايك ٍٛؾاكز َٔ غري املطًُ  ،اَا اٱزتقداك فُتعًقل مبقٔ ٖقٛ
َطًِ ا ٚؾاز َطًُاو ثِ أزتد.
 -2يف ٖرا ايك ٍٛكز ٠ٛملكدَال أٱزتداك بايٛاضط ١فتًو ايطا٥فق ١تطًقب
َٔ مجاز ١اٌٖ ايهتا

اٱميإ بايتٓص ٌٜا ٍٚايٓٗاز ثِ ايهفس خس ٙيٝهٕٛ

ٖققرا ايفعققٌ ٚضققٚ ١ًٝطسٜكققاو يبققث ايػققو ٚايسٜققب يف ْفققٛع املطققًُ ،
فاٱزتداك املكؿٛك ٜ ٫أت ٞا ٫بٛضا٥ط ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚايت ًبظ ٚايتديٝظ ٚإظٗاز املهس ٚإزتُاك اسب ١ًٝباكزا ٤اٱميإ
ا ٍٚايٓٗاز ٚايهفس خس.ٙ
ايثاْٚ :ٞملٛك َٔ ٜطتتٝب هلقر ٙايقدزَٚ ٠ٛقا فٗٝقا َقٔ املهقس ايكبقٝح
ٚايعٌُ بٗا.
ايثايث :دؿ ٍٛا٭ثس هلقرا ايفعقٌ يف دقاٍ ٚقٛزقٖ٘ٚ ،قرا ا٭ثقس َقٔ
ايهً ٞاملػهو ،فكد  ٫ؿٌ بطبب٘ ازتداك َتحد اَ ٚتعدكٚٚ ،قٛر ايسٜب
ٚايػو ازِ َٔ اٱزتداك فٜ ٬عترب َستداو َٔ ك

يف ْفط٘ ايػقو ،بقٌ إ

ٜ تفكٌ زً ٢املطًِ بطسك ٖرا ايػو َٔ ْفط٘ٚ ،ملعً٘ ميتًو اسبؿقاْ١
َٓ٘ َ َٔٚؿاكٜل ٖقر ٙاسبؿقاْ ١تقٛايْ ٞقص ٍٚاٯٜقال ٚدقدٚيف ايػقٛاٖد
ٚاملعتصال اييت تدٍ زً ٢ؾدم ايٓب ٠ٛباٱقاف ١اىل اٯٜال ايه ١ْٝٛايقيت
تػٗد بٛملٛك ايؿاْع ٚٚملٛ

زباكت٘.

ايسابققع :ايتهققرٜب بققدز ٠ٛايققٓو ضبُققد ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ
ذبسٜ

يًٓاع زًٚ ٘ٝكز ٠ٛيكتً٘ ٭ُٖ ١ٝاكزا ٤ايسضاي َٔ ١زٓقد  ،يكقد

أزاكٚا اٱملٗاش زً ٢ايٓو ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بٗرا املهس ٚإ نإ
يف ظاٖسْ ٙفاققاو ٚ ،بقرا ملقا ٤ايكقس ٕ سبفعق٘ ٚضقَ٬ت٘ ٚٚقاٜتق٘ بفكقح تًقو
ايطا٥فٚ ١زك نٝدٖا.
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اشباَظ :يكد أزاكٚا ازتداك مجاز َٔ ١املطًُ

نُا تدٍ زً ٘ٝخامت١

اٯ( ١ٜيعًِٗ ٜسملع )ٕٛفتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتدفع نٝدِٖ ٚمتٓع َٔ اٱزتداك
أخس ،٣ضٛا ٤ناْت َهساو ا ٚانساٖاو ا ٚقتا٫و اٚ

اير ٟقد ؿٌ َٔ أضبا

غريٖٚ ،ٙرا َٔ ازتاش ايكس ٕ ٚزعق ِٝفكقً٘ تعقاىل زًق ٢املطقًُ  ،فُقع
ؾدٚز ق َٔ ٍٛطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

زً ٢عبق ٛاٱققرتاا اشببٝقثٜٓ ،قصٍ

ايكس ٕ بأَٛز َٓٗا:
 -1فكح ٖرا اٱقرتاا.
 -2ابطاي٘ ٚٚأك ٙيف املٗد.
 -3ذبرٜس املطًُ

َٔ املهس ايط.٤ٞ

 -4اٱزتكا ٤ايٓٛز ٞزٓد املطًُ

ب إ أؾبحٛا قاكز ٜٔزًَ ٢عسف ١ايٓٛاٜقا

ايط ١٦ٝاييت تكف خًف أفعاٍ ايؿدٚك زٔ اٱض.ّ٬
 -5تٓب ٘ٝاملطًُ ٚ ،ذبرٜسِٖ َٔ ايسن ٕٛاىل غريِٖ يٛملٛك طٛا٥ف متهس
بِٗٚ ،تسٜد هلِ ايطٚ ٤ٛا٭ذ.٣
 -6بث زٚا ايػو ٚايسٜب يف قًٛ

غري املطًُ  ،فحُٓٝا ٜأت ٞايكس ٕ

بفكح أٌٖ ايهٝد ٚاملهس ٜٚ ،ك ٞاملطًُ

غسِٖ ٚأذاِٖ ،فإ املعسن ١تٓتكٌ

اىل َٓتدٜال أٌٖ ايهتا

ٜٚبكَٛ ٢ققٛر اٯٜقال ايقيت ملقا ٤بٗقا ايسضقٍٛ

ا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ ٚأكيق ١ؾقدقٗا ٖق ٛايقر ٟجيقر
ايكً. ٛ
يكد أخربل اٯ ١ٜزقٔ ايتُٝٝقص ٚايفؿقٌ بق
باٱميقإٚ ،ملعًققت املطققًُ

املطقًُ

ٚأٖقٌ ايهتقا

أَققَ ١طقتكًٜ ١تعققرز زًقق ٢اٯخققس ٜٔضبققازبتِٗ

فًتأٚا اىل ؾٝغ ايهٝد ٚاملهسٚ ،املساك َٔ ايرَٛٓ ٜٔا ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاملطًُ ٕٛاير ٜٔؾدقٛا بٓب ٠ٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ ْٚطكٛا بايػٗاكت .
ايثاْ :ٞامل َٕٛٓ٪اير ٜٔأَتٮل قًٛبِٗ باٱميإ.
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ايثايث :اير ٜٔأقسٚا ب اٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘
 ٚي٘ ٚضًِ ٚإ ايكس ٕ نتا

ْاشٍ َٔ زٓقد ٚ ، إ مل ٜقدخًٛا اٱضقّ٬

ٚمل ٜٓطكٛا بايػٗاكت .
ٚا٭ؾح ٖ ٛا٭ ،ٍٚفاملساك املطًُ ٕٛاير ٜٔأزًٓٛا اض.َِٗ٬
ٚكز ٠ٛايطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

ٚيقدل َٝتقٚ ١تقدٍ زًق ٢إققساز تًقو

ايطا٥ف ١بؿدم زضاي ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٭ْٗقِ ذنقسٚا
افساكاو نٌ ٚادد َٓٗا دت ١زً:ِٗٝ
ا٭ :ٍٚذنس ايتٓصٚ ٌٜإ ايرٜ ٟسك زً ٢ايرَٛٓ ٜٔا ٖ ٛتٓص َٔ ٌٜزٓد
.
ايثاْ :ٞإ اسبَٛ ١ًٝملٗ ١قد ايرَٓ ٜٔقٛاٚ ،ا٭ؾقٌ اْق٘ ٜهق ٕٛأٖقٌ
اقس

ايهتا

ايٓاع هلِٚ،إ املهس بِٗ ظًِ ٚتع دِ٪ٜ ٫ٚ ،ك ٟبؿادب٘ ا٫

يًخطاز.٠
ايثايثٜ :دٍ ٖرا ايك ٍٛيف ظاٖس ٙزً ٢اقبقاٍ ايٓقاع زًق ٢اٱضق،ّ٬
ٚإ ايرٜ ٜٔدخً ٕٛفٜ ٘ٝتُطه ٕٛبعباكت٘ ،فتا٤ل تًقو ايطا٥فق ١مبحاٚيق١
يبعققث ايػققو ٚايسٜققب يف ايٓفققٛعٚ ،أنققدل اٯٜقق ١بققإٔ ايتُطققو مببققاك٨
اٱض ّ٬كزٚ ٠ٛملر

يًٓاع يدخٛي٘ ٚ ،تسغٝب ف  ،٘ٝبازتبازْ ٙتٝتٚ ١أثساو

يؿدم َباك ٘٥أ ٟي ٛمل تهٔ تًو املبقاك ٨ؾقاكقْٚ ١اشيقَ ١قٔ زٓقد  ملقا
دؿٌ ايتُطو بٗا ،فأزاكل تًو ايطا٥ف ١دتب ٖقر ٙاسبكٝكقٚ ١اثقس ٖقرا
ايتُطو ٚاٱْكطار اىل  زً ٢زُ ّٛايٓاع.

لانىٌ ينغ اإلرتداد

ٖر ٙاٯ ١ٜغاٖد زً ٢فكً٘ تعاىل زً ٢املطًُ

مبٓع أضبا

اٱزتداك

زِٓٗ ،فهُا اْ٘ تعاىل خًل اٱْطإ ٚتعاٖد ٙيف َعٝػت٘ ٚزشق٘ ٚكٚاّ دٝات٘
إىل د

أملً٘ ٚ ،مل ٜرتن٘ ٚغأْ٘ فهرا بايٓطب ١ملٛقٛر اٱميإ فاْ٘ ضبحاْ٘

دبب٘ يًُطًِ ٤ٖٞٚ ،ي٘ َكدَات٘ ٚاْصٍ اٯٜال ٚملعٌ املعتصال ترت ٣زً٢
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ٜد ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ يرتغٝب٘ باٱض ّ٬فتا٤ل يف دفغ
املطًِ ٚتعاٖد ٙيف زكٝدت٘ٚ ،ظبت٘ َٔ ايهٝد ٚاملهس ايرٜ ٟقساك بق٘ ازتقداكٙ
زٔ اٱض ،ّ٬خؿٛؾاو ٚإ اض ّ٬ايػقخـ ٜٓ ٫حؿقس براتق٘ بقٌ ٜتعًقل
بطا٥فٚ ١أَ َٔ ١ذزٜت٘ تتٛازيف اٱضٚ ،ّ٬تتكٝد بأدهاَ٘ ٚضقٓٓ٘ ،اقا ٜقدٍ
زًَٛ ٢قٛز ١ٝاملباكٚ ٨إٔ دفعٗا َٔ اٱزاك ٠ايتهٜٝٓٛقٖٚ ، ١قَ ٛؿقدام

يعَُٛال قٛي٘ تعاىل [ ًََِا ٍََْمْتُ اٌْجَِّٓ ًَاإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼَُْذًُِْ ] (.)1

فايعباك ٠غا ١ٜيف اشبًل ٖٚق ٞتٓبطقط زًق ٢أ٭شَٓق ١املتبآٜقٚ ١ا٭ملٝقاٍ
املتعاقبَ َٔٚ ،١ؿاكٜكٗا دتب اٱزتداك زٔ املطًُ
خؿا٥ـ اشب٬فق ١يف ا٭ز
ا٭ز

 ،فقأزاك   يًُطقًُ

ٖٚ ،را اسبتب َٔ
إ ٜهْٛقٛا خًفقا٤

 ،فتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜٱزاْتِٗ زًق ٢تعاٖقد غقسا٥ط اشب٬فق ١يتهقٕٛ

ضبباو زبر

ايٓاع اىل اٱضٚ ّ٬اقاَ ١اسبت ١زًَ ٢قٔ ٜتخًقف َقِٓٗ زقٔ

ايدز ٠ٛاىل اٱض.ّ٬
ٚاٱزتداك زً ٢قطُ :
ا٭ :ٍٚازتداك زٔ ًَ ٖٛٚ ،١خيـ اير ٟنإ ن افساو ثِ ؾاز َطًُاو ثِ
أزتد زٔ اٱض.ّ٬
ايثاْ :ٞاملستقد ايفطقسٖٚ ٟق ٛايقرٚ ٟيقد ٭بقَ ٜٔٛطقًُ

ا ٚادقدُٖا

َطًِ ثِ أزتد زٔ ايد.ٜٔ
 َٔٚاٯٜال يف تعاٖد ٙتعاىل يٲض ّ٬إ أزإ املطقًُ

زًق ٢ايٓتقا٠

َٔ اٱزتداك ،قبٌ إ تؿقٌ ايٓٛبق ١اىل ايفكق٘ ازبٓقاٚ ٞ٥ايعكٛبق ١ايدْٜٛٝق،١
ٖٚر  ٙاٱزاْ ١تتتً َٔ ٢ا٭ٜاّ ا٭ٚىل يٲض ،ّ٬فايرٜ ٜٔدخً ٕٛاٱضقّ٬
ٜ ٫رتنْٛق٘ َقع تبققآَ ٜٔقاشهلِ ٚقباً٥قِٗ ٚأٖققٛاٚ ،ِٗ٥نثقس ٠ضقبٌ ا٭غققٛا٤
ٚاٱق ٍ٬زً ِٗٝنُا يف ٖر ٙاٯٚ ١ٜد ١ًٝتًو ايطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا .
 َٔٚاملعسٚف إ دداث ١اٱْتُقا ٤يعكٝقدًَٚ ٠ق ١ضقبب يًقرتكك ٚكبٝقب
( )1ضٛز ٠ايرازٜال .56
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زٚا ايػو ٚايسٜب ٚضٗٛي ١ايتأثس باسبٝقٌ ٚاملهقسٚ ،يهقٔ اٱضقٜٓ ّ٬فقسك
باشبسٚج بايتخؿـ زٔ ٖر ٙايكازد ٠اذ ملعٌ  ضبحاْ٘ ٚضا ٌ٥ايٛقاٜق١
ٚاٱدرتاش تت ػَ ٢باكٚ ٘٥اغخاف املطًُ ٚ ،تفكٌ َس ٠أخسٚ ٣فكقح
ايهٝد ايرٜ ٟكؿد َٓ٘ اٱزتداك يبع

أفساك املطًُ  ،يتثبٝت ققآَْ ٕٛقع

اٱزتدا ك اىل  ّٜٛايكٝاَ ،١نُا يف ٖر ٙاٯ َٔٚ ، ١ٜخؿا٥ـ ٖرا ايكإْٛ
بعث ايٝقأع يف ْفقٛع ايهقافس ٜٔنُكدَق ١يقدزٛتِٗ يٲضقٖٚ ،ّ٬قرا َقٔ
زمح  ١تعاىل بايٓاع.
ٜك َٕٛٛباملهس ايط ،٤ٞفتأت ٞاٯ ١ٜايكس ْ ١ٝبأَٛز:
ا٭ :ٍٚفكح نٝدِٖٚ ،ملعًق٘ اَقساو َهػقٛفاو ٚظقاٖساو ٖٚقرا ايهػقف
ابطاٍ ي٘.
ايثاْ :ٞاٱزباى يف ؾفٛف تًقو ايطا٥فقٚ ،١غقعٛزِٖ بقاشبصٚ ٟخٝبق١
ا٭ٌَ.
ايثايث :ايكٚ ٠ٛاملٓع ١ايرات ١ٝيًُطًُ .
ايسابعٖ :ر ٙاٯَٓ ١ٜاضب ١يًثٓقا ٤زًٝق٘ تعقاىل زًقْ ٢عُق ١نػقف ايهٝقد
ٚاسبٚ ،١ًٝايتخفٝف زٔ املطًُ .
اشباَظ :اكزاى املطًُ
ايطاكع :تٓ ب ٘ٝاملطًُ

إ َ عِٗ ٚاْ٘ ْاؾسِٖ.
بعكقِٗ يبعكقِٗ اٯخقس زقٔ أضقبا

اسبًٝق١

ٚايهٝد ٚف ٘ٝدبدٜد يٮخ ٠ٛاٱمياْٚ ١ٝتٛثٝل ٭ٚاؾسٖاٖٚ ،قر ٙا٭خقَ ٠ٛقٔ
َؿاكٜل اٱدرتاش َٔ اٱزتداك.
ايطققابع :تػققسٜع ضققٓٔ ايعكٛبقق ١ايػققسز ١ٝملققٔ أختققاز اٱزتققداكٖٚ ،ققرا
ايتػسٜع با

سبفغ اٱضٚ ّ٬ظبا ٠ا٭فساك َٔ ايك٬يٚ ،١نُا يف قٛي٘ تعاىل

[ ًٌَىُُْ فِِ اٌْمِصَاصِ حََْاٌ]

( )1ضٛز ٠ايبكس.179 ٠

()1

ٚإ زكٛب ١ايكؿاف با

يًٓتا َٔ ٠غقٛٝر
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ايكتٌ ب

املطًُ
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٭ٕ اير ٟخياف إ ٜكتٌ زكٛبٜ ١تتٓب قتقٌ غقري ٙنقٞ

فغ ْفط٘ ٚدٝات٘ ،فهرا بايٓطب ١يعكٛب ١اٱزتداك ٚقتٌ املستقد ،فاْق٘ بقا
سبسف نٌ َطًِ زً ٢املتٓا

تًو اي عكٛبٚ ،١دث اٯخس ٜٔزً ٢ايتكٝقد

بأدهاّ ايػقسٜعٖٚ ،١قرا ايتكٝقد ضقبب يف اَقت ٤٬ايٓفقٛع حبقب ايعبقاكال
ٚاملٓاضو ٚاٱقباٍ زًٗٝا بػٛم،
يكد ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيهػف َهس طبؿٛف ؾاكز َٔ طا٥فَ ١ع ١ٓٝا٫
إ ٚظا٥ف َٓٚافع ازعِ ٚأنرب َٔ إٔ ذبؿق ٢نُقا اْٗقا  ٫تٓحؿقس بصَقإ
ايتٓص ٌٜبٌ تػ ٌُ افساك ايصَإ ايطٛي ١ٝاملت٬دك ٌٖٚ ،١تقدٍ ؾق ١ ٝا٭َقس
باٱميإ ٚتعكب٘ بايهفس زً ٢ايٛملٛ

اّ اٱضتحبا َ ٫ ،قاْع َقٔ ايتعقدك

فاذا نإ ؾاكزاو َٔ ايسٖبإ ٚايس٩ضا ٤فاْ٘ ؾاكز بازاك ٠ايٛملٛ

ٚاٱيصاّ

يرا ملا ٤ايكس ٕ بايرّ ٱرباذِٖ ازباباو َٔ ك ، ٕٚيطازتِٗ يف َعؿ. ١ٝ
ٚق ٍٛتًو ايطا٥ف ١تٌُ بًحاظ اٱذباك ٚايتعدك ٚملٖٛاو:
ا٭ :ٍٚاْ٘ ق ٍٛصبسك خاٍِ َٔ أ ٟاَٛز اقاف ١ٝضٛا ٤ناْت ازتباز ١ٜاٚ
َاك.١ٜ
ايثآْٜ :ٞفل َع٘ ا٭َٛاٍ ايطا َٔ ١ً٥أملٌ اضقتُاي ١اٯخقسٚ ٜٔدقثِٗ
زً ٢طازتِٗ ٚايتحسٜ

زً ٢ايٓفام ٚايفتٓ.١

ايثايث :ي  ١ايتٗدٜدٚ ،تقأثري ايطقًطإ ضقٛا ٤نقإ زٚدٝقاو ا ٚبٛاضقط١
املًو ٚايطط.٠ٛ
ايسابع :ايتخٜٛف بايعكا

اٱهل ،ٞنُا يف ايك ٍٛبإ غسٜعَٛ ١ض٫ ٢

تٓطخٚ ،ايرٜ ٟدٍ يف َفٗ َ٘ٛزً ٢دث زاَق ١ايٗٝقٛك زًق ٢ايبكقا ٤زًٗٝقا
ٚزدّ ايتؿدٜل باٯٜال ٚاملعتصال.
 ٫ٚتعاز

ب

ٖر ٙايٛمل ٙٛفهٌ ٚاددَٗٓ ٠ا َٔ زَُٛال اٯ.١ٜ
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ٚايرتملٚ ،ٞتدٍ يف َفَٗٗٛا زً ٢أَٛز:

ا٭ :ٍٚاضت ٤٬ٝايٝأع ٚايكٓٛط زًْ ٢فٛع افساك تًو ايطا٥ف َٔ ١أٌٖ
ٚزب ِٗ٥ٛاىل ٖر ٙاسب.١ًٝ

ايهتا

ايثاْ :ٞإزتُاكِٖ املهس ٚاختٝاز َا قد ديف ايػو ٚايرتكك ٚايسملٛر
زٓد املطًُ .
ايثايث :يكد زًُٛا إ املطًُ

َتُطه ٕٛمبباك ٨اٱضٚ ّ٬اْٗقِ يقٔ

ٜتخًٛا زٓٗا.
ايسابع :قً ١اسبٚ ١ًٝايعتقص زقٔ َٛاملٗق ١اٱضق ّ٬باسبهُقٚ ١ايربٖقإ
ٚقؿسٚا دت ٢زٔ ازبدٍ ٚامل ايط.١
اشباَظ :ظٗٛز دكٝك ٖٞٚ ١زدّ اَهإ ٚقف كخ ٍٛايٓاع مجازال
يف اٱض ،ّ٬٭ْ٘ ي ٛنإ اٱْتُا ٤ي٘ زً ٢عب ٛايككق ١ٝايػخؿق ١ٝملقا زبقأل
طا٥فٚ ١فسق َٔ ١أٌٖ ايهتا

اىل ٖر ٙاسبٚ ١ًٝاغ اٍ أفساكٖا ٚغريِٖ بٗا

َع اكزاى زملحإ زدّ دؿ ٍٛاثس هلا نُا ٜدٍ زً ٘ٝيفغ (يعٌ).
ايطاكع :ذبرٜس املطًُ

َٔ اتفام ٚاملتُار أفساك اشبؿِ زً ٢املهس

بِٗ ٚايٓ َٔ ٌٝكٚ ِٜٗٓز كٝدتِٗ ،ملا يف اٯ َٔ ١ٜاٱخباز زٔ اتفام ازبُاز١
زً ٢املهس بِٗٚ ،كزٛتٗا ي ريٖا يٲغرتاى باملهس فًًُهس املقرنٛز يف اٯٜق١
طسفإ:
ا٭ :ٍٚطا٥ف ١تدز ٛاىل اسب.١ًٝ
ايثاْ :ٞطا٥ف ١ا ٚطٛا٥ف تطتُع هلا ٜٚدٍ زً ٘ٝاَسإ:
ا٭ :ٍٚإ تًو ايطا٥ف ٫ ١تدز ٛغخؿاو ٚادداو فكط،

ايثاْ :ٞؾ ١ ٝازبُع يف ايطًب [آَِنٌُا ًَجْوَ اٌنَّيَاسِ ًَاوْفُشًُا آِْشَهُ].
ٚتققدٍ ؾقق ١ ٝازبُققع يف ايطققسف

زًقق ٢ايػققعٛز باشبٝبققٚ ١اسباملقق ١اىل
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ايتعا ٕٚيٛقف اتطار زقع ١اٱض ّ٬بدٍ ايتدبس باٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو
ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚايتؿدٜل بٗا ،فتا٤ل ٖر ٙايطا٥ف ١يتب
ْصغ ايػٝطإ ٚاثقس ٙزًق ٢ايٓفقٛعٚٚ ،ملقٛك َقٔ قاز
ازبٗاك ايعكا٥د ٟيًُطًُ

اٱضقٚ ّ٬ت٪نقد

يف أٜاّ اٱض ّ٬ا٭ٚىل ٚا٭شَٓ ١اي٬دك.١

ايثايث :تدٍ اٯ ١ٜزً ٢اضت ٤٬ٝاسبطد زًْ ٢فٛع افساك تًو ايطا٥ف١
ٚطُعِٗ بإ ٜه ٕٛايسملٛر زً ٢عبَ ٛتعدك ٚنأِْٗ ٜسٜد ٕٚايككا ٤زًق٢
اٱض ،ّ٬يرا ملقا٤ل اٯٜق ١يتثبٝقت كزقا ِ٥اٱضق ّ٬بايقر
زكا٥دٜاو ٚفهسٜاو ٚملعًقِٗ َطقًح

زقٔ املطقًُ

بايفطٓقٚ ١ايٓباٖق ١باٱققاف ١اىل املعسفق١

اٱهل.١ٝ
ٚايكُري يف (يعًِٗ) تٌُ ٚملٖٛا:
ا٭ :ٍٚايؿحاب.١
ايثاْ :ٞاملطًُ ٕٛمجٝعاو زً ٢طبتًف أملٝاهلِ.
ايثايث :اير ٜٔن اْٛا ٜٛٗكاو اْ ٚؿاز ٣ثِ كخًٛا اٱض.ّ٬
ايسابع :ددٜثٛا ايعٗد باٱض.ّ٬
اشباَظ َٔ :نإ امياْ٘ قعٝفاو َٔٚ ،مل ٜسضخ اٱميإ بعد يف قًب٘.
 ٫ٚتعاز

ب

ٖر ٙايٛمل ٙٛ٭ٕ ْٝتِٗ َتٛمل٘ حملازب ١اٱض.ّ٬

ايطاكع :ايرٜٛ ٜٔك ٕٚكخ ٍٛاٱض ٕٜٚٛٓٚ ،ّ٬ايٓطل بايػٗاكت .
ٚايسمل ٛر املرنٛز يف اٯ ١ٜتٌُ ٚملٗ :
ا٭ :ٍٚإٔ ٜتعد ٣حبسف ازبس (َٔ) فٝه ٕٛاملساك ايسملٛر َقٔ أَقس أٚ
أَٛز طبؿٛؾٚ ١فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚذبسٜ

بعكِٗ زٔ اٱزتقداك زقٔ اٱضقٚ ّ٬ايتؿقدٜل بٓبق٠ٛ

ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثاْ :ٞزط ٢إ ٜهف مجازَ ١قٔ املطقًُ

زقٔ اربقاذ ايهعبق ١قبًق،١

ٚايسملٛر اىل اضتكباٍ بٝت املكدع اير ٟنإ زًٝق٘ املطقًُ ٕٛقبقٌ ذبٜٛقٌ
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ايكبً ١اىل ايهعب.١
ايثايققث :ضباٚيقققَٓ ١ققع املطقققًُ

زققٔ َٛاؾقققً ١ازبٗققاك يف ضقققب ٌٝ

ٚاٱْػ اٍ بازبدٍ ٚضباٚي ١اَتٓار اير ٜٔنفقسٚا خقس ايٓٗقاز ٱزقاكتِٗ اىل
ضبٌ اٱميقإ ٚاهلداٜقٚ ١مل ٜعًُقٛا بقاِْٗ مل ٜهْٛقٛا َقَٓ٪

امنقا أظٗقسٚا

اٱميإ ٚايتؿدٜل باٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايسضق ٍٛا٭نقسّ ضبُقد ؾقً ٢اهلل
زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ غًٝققٚ ١دًٝقق ١فتققا٤ل اٯٜقق ١يتهػققف شٜققف اكزققا،ِٗ٥
ْٚفاقِٗٚ ،ربقرب املطقًُ

باْق٘  ٫داملق ١يٲْػق اٍ باقٓقازِٗ بقايعٛك ٠زقٔ

ايك٬يٖ ١را يف داٍ اضتتاب ١ق َٔ ّٛأٌٖ ايهتا

ٚغريِٖ بايدز ٠ٛاييت

ٚملٗتٗا تًو ايطا٥فٚ ١إ نإ ظاٖس اٯٜ ١ٜدٍ زً٫ٚ ٢كٖ ٠ر ٙايدزَٝ ٠ٛت١
بطبب تؿد ٟايكس ٕ يفكحٗا.
ايسابع :املتٓا

اٱدتتقاج زًق ٢أٖقٌ ايهتقا

ٚدقثِٗ زًق ٢كخقٍٛ

اٱض ،ّ٬فاذا نإ مجازٜ ١عٗقس ٕٚازبحقٛك بآٜقال ايكقس ٕ بعقد ازْٗ٬قِ
ايتؿدٜل بٗا فاْ٘  ٜه ٕٛدت ١براتٗا ذب ٍٛك ٕٚاٱسباا زً ٢أٌٖ ايهتا
بدخ ٍٛاٱض.ّ٬
اشبققاَظ :زملققٛر ازبُازققال ٚايكبا٥ققٌ ايققيت تسٜققد كخقق ٍٛاٱضقق،ّ٬
فاظٗاز ددٚيف ايهفس بعد اٱميإ قد هلِ زٔ اٱض.ّ٬
ايطاكع :يكد أخر أفساك ايكباٜ ٌ٥تٛافد ٕٚزً ٢املدٜٓق ١املٓقٛز ٠يًكقا٤
ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚز٩ز ١ٜاٯٜال زٔ قس  ،فٝعًٓقٕٛ
اضٜٚ َِٗ٬تعًُ ٕٛاكا ٤ايؿ ٠٬فأزاكل تًو ايطا٥فٚ ١قف شدف ايكباٌ٥
عب ٛاملد ،١ٜٓنُا يف قسٜؼ يف بدا ١ٜاهلتس ٠ايٓب ١ٜٛاملبازن ١اذ ٚقعٛا زملا٫و
د ٍٛاملدٜ ١ٜٓؿد ٕٚايٓاع زٔ ايٛؾ ٍٛايٗٝاٚ ،اٱيتكا ٤بايسض ٍٛا٭نسّ
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ فتقا٤ل ٖقر ٙايطا٥فقَ ١قٔ أٖقٌ ايهتقا

حبًٝق١

أخسَ ٣ػابٗ ١هلا يف اي اٚ ١ٜطبايف ١هلا يف ايهٝفٚ ،١ٝيهقٔ ايٓتٝتقٚ ١ادقد٠
 ٖٞٚاْعداّ ا٭ثس.
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فٝكٛي ٕٛهلِ إ مجازال َٔ اٌٖ ايهتا

َٓٛا ثقِ نفقسٚا ،يٲٜٗقاّ

ٚايتكً ٌٝبإ ايهفس باٯٜال ٖ ٛايٓتٝت.١
ٖٚرا املهس اغد خط ٛز ٠زً ٢اٱض ّ٬خؿٛؾاو ٚاْ٘ ؾاكز أ ٜدزٞ
اتباز٘ يًهتا

ايطُا ٟٚاملٓصٍ ،يرا ملا ٤ايكس ٕ بفكح٘ ٚنػف٘.

ايثاْٜ :ٞعد ٟايسملٛر حبسف إىل ٚفٚ ٘ٝمل: ٙٛ
ا٭ : ٍٚيعٌ بع
أؾحاب٘ ٚق َ٘ٛزأٚا نر

أفساك ايٛٗٝك ٚايٓؿازٜ ٣سملع اىل ك ٜ٘ٓبازتباز إ
اٯٜال بعٔ َساملع ١ايهتب اييت زٓدِٖ.

ايثاْ :ٞيعًِٗ ٜسملع ٕٛاىل ايتٛزاٚ ٠اٱظبَٚ ٌٝا فٗٝا َٔ ا٭خبازَٚ ،ا
ملس ٣زًٗٝا َٔ ايتحسٜف نُا يف ق َِٗٛإ غسٜعَٛ ١ض ٫ ٢تٓطخ ٚيصّٚ
صب ٤ٞايٓو املبعٛيف مبا ٜؿدم ْبَٛ ٠ٛض. ٢
ايثايث :زط ٢إ ٜسملع ايٓقاع اىل ايسٖبقإ ٚايكطٝطق
ق ٍٛاملَٓ٪
فس

يًفؿقٌ بق

ٚايهافسٖٚ ،ٔ ٜرا نٝد اققايف ٚغاٜق ١يًُهقس ٚاسبًٝقٚ ،١زًق٢

إ املساك بتًو ايطا٥فقٖ ١قِ ايسٖبقإ ٚايس٩ضقا ٤فٝهق ٕٛاملعٓق ٢اْٗقِ

ث ٕٛق َِٗٛزً ٢اٱميإ ٚمل٘ ايٓٗقاز ٚايهفقس خقس ٙاَقا ٖقِ أ ٟايسٖبقإ
ٚايس٩ضا ٤فباق ٕٛزً ٢كٜاْتِٗ ايٛٗٝك ١ٜا ٚايٓؿسآْٜ ١ٝتعس ٕٚزملٛر ايٓاع
زاَٚ ١املطًُ

خاؾ ١هلِ يًط٪اٍ زٔ ؾدم ْب ٠ٛايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاخباز زضايت٘ يف نتب ٚاخباز اٌٖ ايهتا

د٦ٓٝر ٜكّٛ

ايسٖبإ بامتاّ اسبٚ ١ًٝختُٗقا بتهقرٜب ايٓبقَٓٚ ٠ٛاؾقس ٠ايكق ّٛايهقافس،ٜٔ
ٚنأِْٗ ٜكٛي ٕٛ٭تبازِٗ ،اظٗسٚا اٱميإ بٓب ٠ٛضبُد ثِ أنفسٚا بٗا فريملع
اي ٓاع ايٓٝا ،فٓك ّٛبتهرٜبٗا.

حبث بالغي

َٔ ٚمل ٙٛايبدٜع اْتصار َعٓ ٢اقايف َٔ ذال ايػٚ ٤ٞنقأْ٘ زكٜف ي٘

َع اْ٘ يف ا٭ؾٌ َتحد َع٘ ،نُا يف قٛي٘ تعاىل [ ٌَيُـُْ فِْيَـا دَاسُ اٌْخٍُْـذِ] فًقٝظ
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كاز اشبًد َٛقٛزاو خس غري ازبٓ ،١فهإٔ اٯ ١ٜملسكل كازاو أخس ٣غريٖا،
َع أْٗا ذا تٗا كاز اشبًدَ ٌٖٚ ،ا ٚزك دها ١ٜزٔ قٛهلِ َٔ ايتتسٜدٚ ،إ
ايسملٛر َٔ َهسِٖ باظٗاز اٱميإ ا ٍٚايٓٗاز ٚايهفس خس ،ٙازبٛا

مت

ايسملٛر غس

إٔ ايسملٛر مل ٜتِ ْ ،عِ مت

يفعًِٗ ٚاْتصار يٛؾف خس

َٓقق٘ فكققد ملققاَ ٤هققسِٖ ي اٜققٖٚ ١قق ٞإ جيققسكٚا َٓقق٘ زغبققٚ ١أَٓٝققٚ ٫ ١اقققع
هلا.ته ٕٛدت ١زً. ِٗٝ

حبث بالغي

َٔ ٚمل ٙٛايبدٜع ا٥ت٬ف ايًفغ َع ايًفغ ٚتكاز

املعٓ ٢بإ تهقٕٛ

اٱيفاظ َتػقابٗ ١يف ايقٛشٕ ٚايقٓعِ اَ ٚتحقد ٠يف املٛققٛر يًحقاظ ازبقٛاز
ٚاملٓاضبٚ ١اسبهِٚ ،اي ساب ١ا ٚايتدا.ٍٚ
ٚقد ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜبأَٛز:
ا٭ :ٍٚدؿس اشبطا
يف ًٌَ أٌٖ ايهتا

باََ ١عً ١َٛزً ٢عب ٛاي تع ٜ ٫ٚ ، ٝري ايتعدك

يف ٖرا ايتعٝ

٭ٕ املساك ٖ ٛقسبِٗ يًُطًُ

بايكٝاع

َع غريِٖ َٔ املًٌ ٚايٓحٌ.
ايثققاْ :ٞايققرّ زًقق ٢يققبظ اسبققل بايباطققٌَ ،ققع إ ا٭ؾققٌ فققٜ ُٔٝتبققع
ايهتا

ايطُا ٟٚإ  ٫خيًط اسبل بٓكٝك٘ بٌ ٜعٌُ باسبل اير ٟملا٤ل ب٘

ايهتب ايطُا ،١ٜٚفاٯ ١ٜترنسِٖ با٭ؾٌ ٚٚظا٥فِٗ ايػسز ١ٝاييت ملا٤ل
بٗا ايسضٌ َٔ زٓد . 
ايثايث :ايهتا

ايطُآٜ ٟٚايف ايباطٌ ٚملقا ٤يًككقا ٤زًٝق٘ ٚكدقس،ٙ

فهإٔ اٯ ١ٜتٛمل٘ ايً ّٛهلِ زً ٢اٱتٝإ بايباطٌ َٔ غري ايهتب ايطُا١ٜٚ
ٚتطسا ض٪ا٫و اضتٓهازٜاو ٖ َٔ ٛأ ٜٔمل٦تِ بايباطٌ ٚخًطتُ ٙٛباسبلَ ،قع
إ ايهتا

اير ٟتتبع ْ٘ٛيٝظ ف َٔ ٘ٝايباطٌ غ.٤ٞ
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ايسابع :ايرّ َس ٠أخسٚ ٣يف ايتفسٜط باسبل ٚايؿدم اٜكاو ٚيهٔ َقٔ
ملٗ ١اٱخفاٚ ٤يٝظ اشبًط بايباطٌ.
َٚقققا ٖققق ٞايٓطقققب ١بق ق

اشبًقققط بايكقققد ٚاٱخفقققا ٤ازبقققٛا

ايعُقققّٛ

ٚاشبؿٛف َٔ ٚمل٘ فُاك ٠اٱيتكا ٤ايعًقِ ٚايتعقدٚ ٟاٱبتعقاك زقٔ ؾقٝغ
اسبل ٚاٱْؿاف َٚ ،اك ٠اٱفرتام اكخاٍ ايباطٌ ب
ٚنتُإ اضساز ايتٓص ٌٜيف ايثاْ ٞفف ٞبا

ثٓاٜقا اسبقل يف ا٭ٍٚ

ايبػاز ٠بقايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ايٛازك ٠يف ايتٛزاٚ ٠اٱظبٜ ،ٌٝه َٔ ٕٛايًبظ ذنس اٱقساز
بايبػاز ٠برنس ؾفال غري ايؿفال ايٛازك ٠خبؿٛف ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ يٲٜٗاّ باْٗا  ٫تٓطبل زً ٘ٝاَا اٱخفا ٤فٗ ٛازبحٛك بٓبٛت٘
ْٚهسإ ٚملٛك بػازال بٗا يف ايتٛزاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
 َٔٚا٥ت٬ف ايًفغ َع ايًفغ خامت ١اٯ ١ٜاذ اْٗقا تقسبط أٚهلقا بآخسٖقا
فتبدأ اٯ ١ٜبايٓداٚ ٤ربتتِ باٱخباز زٔ زًُِٗ مبا ٜفعً ٕٛاا خيايف ٚظا٥ف
ايهتاب ٞبايتؿدٜل بايتٓص.ٌٜ

نظريت طًغ انرجىع
تتعدك املراٖب ٚايعكا٥د َٗٓٚا َا تتؿازر زً ٢ايبكا ٤ا ٚتتٓافظ فُٝقا

بٗٓٝاَٗٓٚ ،ا َا تًتك ٞيف با
اٱيتكا ٤تكاز

ٚربتًف يف خس ،فاذا ازطٝت ا٭ٚي ١ٜٛيٛملٙٛ

ايطسفإ ٚاْتفع اددُٖا َٔ اٯخس  ٫ٚأقٌ دبٓب نٌ َُٓٗا

اٱقساز باٯخس ٚاٱْػ اٍ ب٘ ،اَا اذا تٛمل٘ اٱٖتُاّ مبٛاطٔ اشب٬ف فإ
اشبؿٚ ١َٛايؿسار ٜصكاك ٚقد تؿٌ ايٓٛب ١اىل ايفتٓ ١ايعكا٥دٚ ١ٜايطا٥ف١ٝ
ٚنإ ايٓاع يف ازبصٜسَٚ ٠ا دٛهلا َٔ ا٭َؿاز َٔ املػسن

ٚايٛٗٝك

ٚايٓؿاز ،٣فتقا ٤اٱضق ّ٬يٝؿقبح يف بكقع ضقٓٛال اققٚ ٣ٛأنقرب زكٝقد٠
ٚأَٚ ،١جير

قًٛ

ايٓاع ٚجيعًِٗ ٜدخً ٕٛف ٘ٝافٛاملاو ٚمجازال ،فٝأتٞ

ز٩ضا ٤قب ١ًٝيًٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٜٚس ٕٚاٯٜال فٝعًٕٓٛ
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اضٜٚ ،َِٗ٬سملع ٕٛاىل ق َِٗٛبايدز ٠ٛاىل اٱضٚ ّ٬اكا ٤ايؿ. ٠٬
ٚيٝظ َٔ ايطٌٗ زًق ٢ز٩ضقا ٤املقراٖب ٚايقدٜاْال املٛملقٛكْ ٠قراى
قبٖ ٍٛرا ا٭َس ي ًب ١اسبطد ٚدقب ايقدْٝا زًقْ ٢فٛضقِٗٚ ،خػقٝتِٗ َقٔ
خطازَٓ ٠اشهلِ.
فتا ٤ايسك زًٚ ٢ملَ ٙٛتعدك ،٠اقطاٖا ٚانثسٖا قسزاو ٚغساو َا ؾدز
َٔ نربا ٤قسٜؼ املػسن

اذ دازبٛا اٱضٚ ّ٬داٚيٛا اٱملٗاش زًْٚ ،٘ٝاٍ

ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ أغد ٚمل ٙٛا٭ذٚ ٣تعس

ايؿحاب١

يًتعرٜب ٚايبطؼ ب  ١ٝزملٛزِٗ زٔ اٱضٚ ،ّ٬يهٔ   اظٗس اٱضّ٬
ٚملا٤ل اهلتس ٠ايٓب ١ٜٛيت٪ضظ كٚيق ١اٱضق ّ٬يف املدٜٓق ١املٓقٛز ،٠فكاَقت
طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتقا

باسبقث زًق ٢املهقس باملطقًُ

ٚاتبقار ؾقٝغ اسبًٝق١

ٚاشبدٜع ١ازبُاز ١ٝايعاَ.١
أ ٟاييت تػرتى فٗٝا مجازال َِٓٗ تدبرياو ٚق٫ٛو ٚفع . ٬اا ٜدٍ زً٢
خطٛز ٠ايفعٌٚ ،اتطار كا٥س ٠قسز ،ٙفاذا ؾدز املهس َٔ مجازَ ١تعدكٜٔ
 ٫تٓهػف دكٝكت٘ يبع

ايٓاع ،يسملحإ زدّ تٛاط ٧ايهثقسٚ ٠ازبُازق١

زً ٢ايهر  ،ا ٫بعد د .
فتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتُٓع َٔ ايفرت ٠يف ايهػف ٚتبطٌ املهس قبٌ ددٚث٘
 َٔ ٖٛٚايًطف اٱهل ، ٞفطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتقا

تقدز ٛاٯخقس ٜٔيًُهقس

بطسٖٚ ،١ٜر ٙاٯ ١ٜتفكح ٖر ٙايدز ٠ٛاا ٪ٜك ٟاىل زدّ اضتتاب ١اٯخسٜٔ
َٔ أٌٖ ايهتا

يتًو ايدزٚ َٔ ٠ٛمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاٱزتاش يف اٱخباز زٔ ٖر ٙايدزٚ ٠ٛبطْٗ٬ا.
ايثاْ :ٞنػف اي اٜال ايرََٗٓ ١ُٝا.
ايثايث :ايتفال املطًُ

هلرا املهس فٜ ٬كسِٖ قٝقاّ بعكقِٗ بقايهفس

خس ايٓٗاز.
ايسابع :اَهإ ارباذ املطًُ

اميإ فسٜل َِٓٗ ا ٍٚايٓٗاز دت ١زًِٗٝ
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ٚباباو زبربِٗ َٓٚعِٗ َٔ ايسملٛر زٔ اٱميإ.
املطقًُ

يكد نإ ٖرا املهس َكدَق ١حملاٚيق ١ثق

زقٔ َبقاك ٨اٱميقإ،

فتا٤ل ٖر  ٙاٯ ١ٜملٓع ٖر ٙاملكدَ ١قبٌ إ تؿٌ ايٓٛبق ١اىل احملاٚيق ١يثٓقِٗٝ
ٚبعث زٚا ايػو ٚايسٜب يف ْفٛضِٗ ٚتًو احملاٚي ١ي ٛدؿًت ،يتٗٝأل
كفعٗا ْٚ ،صيت ٜال ٱبطاهلا َٓٚع تأثريٖا ،يكد أندل ٖر ٙاٯٜق١

أضبا

دكٝكٖٚ ١قٚ ٞملقٛك طٛا٥قف ٚمجازقال َقٔ ايٓقاع تقٛك يق ٛإ املطقًُ
زملعٛا زٔ اٱض ّ٬ا ٚزٔ بع

أدهاَ٘ٚ ،تطاضبٛا يف غقطس َٓٗقا ٖٚقرا

ايطُع بامِ يف ْفٛع أٌٖ اسبطدٜٚ ،عٗس ب

ٚاٯخس ،بؿٝغ َٓاضب١

اسب

تٓبعث َٓٗا زاد ١ايب كاٚ ٤ايهساٖ.١
ٚتكُٓت ٖر ٙاٯ ١ٜايبػاز ٠خبٝبتِٗ ٚزدّ تستب ا٭ثقس زًق ٢طُعٗقِ
املرَٖ ّٛقراٚ ،اٱخبقاز باْعقداّ أثقس ،ٙبقٌ بقايعه ظ فقإ اٯٜقال ايكس ْٝق١
ايفاققح ١يق٘ دبعقٌ املطقًُ

أنثققس ققَٓٚ ٠ٛعق ،١فق ٬زملقٛر  ٫ٚازتققداك يف

اٱض ّ٬٭ٕ اٱْتُا ٤ايٜ ٘ٝه ٕٛزٔ اميإ ٚاكزاى يؿدم ايدز ٠ٛائَٚ ،٘ٝ
ٜققدخٌ فبقق٘ ٜٚتققرٚم دققَ ٠ٚ٬باك٥قق٘ ٜققسْ ٣فطقق٘ ٖٚققٜ ٛقق٪ك ٟايفققسا٥
ٚايتهقايٝف َتكًبقاو يف ْعق ِٝاٯخقس ،٠غقانساو هلل ت عقاىل زًقْ ٢عُق ١اٱضققّ٬
ٚاهلدا ١ٜاىل اٱميإ .
فٗر ٙاٯ َٔ ١ٜاٯٜال اييت أندل زضٛخ اٱميإ يف ايٓفٛعٚ ،ملعًت
ايطُع يف ايسملٛر زٔ ايتكٝد بأدهاّ املطًُ

اَساو ٜ ٫كس ا ٫أؾحاب٘ ملقا

ٜطبب٘ َقٔ اسبطقس ٠يف ْفٛضقِٗ َقٔ اٱْػق اٍ باضقبا

ٖقرا ايطُقعٖٚ ،قٌ

اْكطع ٖرا ايطُع أّ ٖ ٛبامِ اىل َٜٓٛا ٖرا؟
ازبٛا

اْ٘ بامِ زٓد فسٜل َٔ اٌٖ ايهتا

ٚاملػسن

ٚيق ٛزًق ٢عبقٛ

ايطايب ١ازبص ١ٝ٥بٛملَ ٙٛتعدك ٠حبطب اسباٍ ٚاملٛققٛر ٚاسبهقِ خؿٛؾقاو
َع تكاز

ايبًدإٚ ،اتطار اثس ٚضا ٌ٥اٱز ّ٬املتباٚ ،١ٜٓتعدك ؾٝغ اسبٛاز

ٚاٱدتتاج ٚايتحكٝلَٚ ،ع بكاٖ ٤را ايطُقع فقإ َٛققٛر ٚادهقاّ ٖقرٙ
اٯٜقق ١باقٝققَٚ ١طققتُسٚ ٠تققدز ٛاملطققًُ

يًحٝطققٚ ١اسبققرز ٚزققدّ اٱغققرتاز
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[] 124
بايتعاٖس باٱميإ ايرٜ ٟتعكب٘ ازبحٛك ٚأضبا

ايػو ٚايرتكك ٚايسٜب.

حبث بالغي /اصطالح جديد "ػطف شابه انردياف"

قد ٜسك زطف اشباف زً ٢ايعاّٚ ،بايعهظ يبٝإ ايطقعٚ ١ايتعقدك،

ٚاَهإ ايت اٜس املٛققٛزٚ ،ٞققد ٜقأت ٞايعطقف بق

املرتاكفق

ٚيف املػقرتى

ايًفع ٞا ٚغب٘ َرتاكف ٖٓٚ ،اى نًُال نثريٜ ٠عدٖا ايً  َٔ ٕٜٛٛاملرتاكف
ا ٫اْٗا يف زً ّٛايكس ٕ يٝطت َٔ املرتاكف ٖٚ ،را َٔ اضساز ايكس ٕ ،ففٞ
ؾٝغ ايتخاطب ٚزً ّٛايً ق ١تعتقرب َقٔ املقرتاكف ٜٚهق ٕٛبُٗٓٝقا يف ايكقس ٕ
زُٚ ّٛخؿٛف َٔ ٚمل٘ ،أ ٟاْٗا تًتك ٞيف َاكٚ ٠تفرتم يف َاك ٠أخقس،٣
ٖٚرا اٱفرتام زً ٢قطُ :
ا٭ :ٍٚذات ٞبًحاظ ايدق ١يف املعٓ ٢ايرٚ ٟقعت اْ ٚكًت ي٘.
ايثاْ :ٞزسق ،ٞبًحاظ َٛقع ايهًُ ١يف اٯْٚ ١ٜعِ ايتٓص.ٌٜ
بققٌ إ ذال ايًفققغ يقق٘ ٜتعققدك َعٓققا ٙحبطققب ايققٓعِ ٚايكققسا ٔ٥املكايٝقق١
ٚاسباي َٔ ١ٝغري خسٚج زٔ َعٓا ٙايً  ،ٟٛباٱقاف ١اىل َعاْ ٞايتٛنٝد اييت
ٜتكُٓٗا َثٌ ٖرا ايعطفٚ ،قد دبد بُٗٓٝا زَُٛاو ٚخؿٛؾاو َطًكاو.
ٚقد ذنسل يف با

زطف ادد املرتاكف

زًق ٢اٯخقس اَثًق ١ميهقٔ إ

ازبدٜد َ ،ثٌ قٛي٘ تعاىل[ ػُزْسًا ؤًَْ ُٔزْسًا ] ( )1قاٍ ثعًب

تهٖ َٔ ٕٛرا ايبا

ُٖا مبعٓٚ ،٢يهٔ ٖٓاى تبا ٜٔبُٗٓٝا خؿٛؾاو بًحقاظ اٚإ ايٓقرز ٚتكدَق٘

شَاْاو ٚزُ ّٛايعرز ٚاَهإ ربًف٘ َٗٓٚا قٛي٘ تعاىل [ؤَطَؼْنَا عَادَتَنَا ًَوََُشَاءََٔا]
()2

()2

ٜٚطًل ايطٝد زً ٢املايو ٚايػسٜف ٚايفاقٌ ٚاملكدّ اَقا ايهقربا ٤فٗقٛ

أخـ ٜٚتعًل مب ٔ ٜتٛىل ٚظا٥ف ايكٝاكٚ ٠ايسٜاضٚ ١ف ٘ٝتعسٜ
غ.ِْٗٚ٪
( )1ضٛز ٠املسض٬ل.6
( )2ضٛز ٠ا٭دصا

.67

مبٔ ٜتقٛىل
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ٚا٭َثً ١اييت ذنسل َتعدكٚ ،٠يهٔ املرتاكف ٜ ٫ؿدم زًٗٝا ،يتعدك
املعٓ ٢يرا أطًكٓا زًٝق٘ اؾقط٬ا غقب٘ املقرتاكف يٝهقٖ ٕٛقرا ايػقب٘ زٓٛاْق وا
يًبحث زٔ ٚمل ٙٛاٱيتكاٚ ٤امل اٜسٖٚ ،٠را ايعٓٛإ ٚاملعٜٓٓ ٕٛفعإ يف فسٚر
زًِ املٓاضبٚ ، ١تفطري ايكس ٕ بايكس ٕٚ ،نُا ٜه ٕٛغب٘ ايسكٜف يف اٱيفاظ
فهرا ٜه ٕٛيف املٛققٛزال ٚ ،نتُقإ اسبقل قسٜقب َقٔ خًطق٘ بايباطقٌ ،
ٚيهٔ ايٓطب ١بُٗٓٝا يٝطت ايتطا.ٟٚ

حبث بالغي آخر

َٔ ٚمل ٙٛايبدٜع ايترٖٛٚ ،ٌٜٝا ٕ ٪ٜت ٢اًُ ١زكب مجًٚ ،١تتكُٔ
ايثاْ ١ٝايتٛنٝد زًَ ٢ا يف أ٭ٚىل َقٔ املعٓق ٢ضقٛا ٤يف املٓطقٛم ا ٚاملفٗق،ّٛ
َ َٔ ٖٛٚؿاكٜل ايبٝإ ٚايٛقٛا يف ايكس ٕ ملا فَٓ َٔ ٘ٝع ايًقبظ ٚطقسك
ازبٗايٚ ١ايت سٜس َٔٚ ،اٱزتاش يف اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :اْٗا ْكًت ق ٍٛطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

ٚيهٓٗا مل ترنس ازبٗ١

املخاطب ١بٗقرا ايكق ٍٛاقا ٜقد ٍ زًق ٢اط٬قق٘ ٚازاكتٗقِ زقدّ ذبدٜقد ٙاٗق١
طبؿٛؾٚ ، ١زدّ ايتحدٜد ٖرا ٜدٍ زًَ ٢ا زٓدِٖ َقٔ ايقب

ٚاسبطقد

يٲضٚ ّ٬ضباٚي ١مجع املعاْد ٜٔيٲضٚ ّ٬تٛملَ ٘ٝهسِٖ .
ايثاْ :١ٝاٱقساز قُٓاو بايتٓصٚ،ٌٜؾقح ١اٱميقإ بق٘ نُقا يف قٛيق٘ تعقاىل
(باير ٟأْصٍ زً ٢ايرَٓ ٜٔقٛا ) ٚ ،مل ًٜتف تقٛا اىل إ ٖقرا اٱققساز دتق١
زًٜٚ ،ِٗٝطازد ايٓاع زً ٢اٱزسا

زٔ كزٛتِٗ ٚزدّ اٱؾ ا ٤هلقِ،

ٜٚدٍ زً ٢إ اسبطد ٜطًب زٔ ؾقادب٘ اٱيتفقال ملقا ٜكدَق٘ شبؿقُ٘ َقٔ
اسبت ١زً.٘ٝ
ايثايث :١اٱميإ ا ٍٚايٓٗاز قد ٪ٜك ٟاىل ضبانا ٠اخس ٜٔهلِ باٱميإ َٔ
ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعد اٱميإ َب اغسٜ ٠تًكَ ٤٫٪ٖ ٢ا ٜثبت اٱميإ يف ؾدٚزِٖ
ٚتتتً ٢هلِ اٯٜال.
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ايثاْ :ٞاِْٗ َٔ أٌٖ ايكسٚ ٣ايٓٛاد ٞايكسٜب َٔ ١املد ، ١ٜٓفٝطًُ ٕٛيف
أ ٍٚايٓٗازضبانا ٠٭ٌٖ ايهتا
ايثايقققث:

 ٜٚ ،اكز ٕٚاىل ق َِٗٛباٱض ّ٬قبٌ خس.ٙ

كقققس ٕٚاٜ ٚطقققُع ٕٛباميقققإ اٖقققٌ ايهتقققا

ٜٚطًُ  ،ٕٛثِ ٜ ٫طُع ٕٛبازتداك ٚزٛك ٠اٌٖ ايهتا
ايسابعٜ :تبع ٕٛاٌٖ ايهتا

فٝحقققانِْٗٛ

زٔ اٱض.ّ٬

بدخ ٍٛاٱضٜ ٫ٚ ،ّ٬تبع ِْٗٛيف اشبسٚج

ٚاٱزتداك زٓ٘ ٭ِْٗ ٜ ٫س ٕٚضبب وا هلرا اشبسٚج.
اشباَظٜ :طًَُ ٕٛعِٗ ا ٍٚايٓٗازٚ ،خيػ ٕٛاٱزتداك ٚزكٛبت٘ خس ايٓٗاز.
ايطاكعٜ ٫ :تعتً ٕٛبايه فس ٚازبحٛك بٌ ٜٓتعس ٕٚاىل دق

ايتقصٚك

َٔ اٯٜال ٚايتبؿس حبكٝك ١ايٓبٚ ٠ٛاٱض ،ّ٬فٝثبت هلِ ؾدم ايٓو ضبُقد
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚايعكٝد ٠اٱض ١َٝ٬ف ٜ ٬اكزَٓ ٕٚاشٍ اٱميإ
بٌ ٜه ْٕٛٛخؿُاو زُٔ ٜستد زٔ اٱضْ ّ٬فاقاو.
 ٌٖٚايتفتت تًو ايطا٥ف ١اىل ٖ ٤٫٪زٓد ا يػسٚر يف املهس ٚاسبٚ ١ًٝيٛ
ايتفتٛا هلِ ٚزًُٛا بٗرا ا٭ثس ايعسق ٞملهقسِٖ فٗقٌ ٜهفق ٕٛزٓق٘ ٜٚقأتٕٛ
حب ١ًٝأخس ،٣ازبٛا

يكد قاقت زًَ ِٗٝطايو اسبٚ ١ًٝاملهس ٚ ،اْعِ 

 زً ٢ايٓاع باٱضٚ ّ٬ازاِْٗ زً ٢اٱميإ ٚاتبار ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ فطقٛا ٤ملقاٖ ٤ق ٤٫٪بتًقو اسبًٝق ١ا ٚغريٖقا فًقٔ ٜكقسٚا
املطًُ

بٌ ٜكس ٕٚاْفطِٗ.

ايسابع :١ملقا٤ل خامتق ١اٯٜق ١يتأنٝقد َفٗق ّٛقق ٍٛتًقو ايطا٥فقٚ ١بٝقإ
ايكؿد َٓق٘ ،فكقد بٓٝقٛا اي اٜقَٓ ١ق٘ ٖٚق ٞأغقٛا ٤بعق

املطقًُ

ٚملعًقِٗ

ٜستد ٕٚزٔ اضٚ ،َِٗ٬ف ٘ٝك٫ي ١زً ٢زع ِٝايعٓا ٤اير٬ٜ ٟق ٘ٝنٌ َطًِ
يف ثبات٘ ز ً ٢اٱميإ ٚأكا ٘٥ايفسا٥

ٚايعباكال،

َ َٔ ٚفاٖ ِٝاٯ ١ٜبٝإ ملٗاك املطًُ

ا٭ٚا ٌ٥املتعدك ازبٗال ٚنٝف

اِْٗ تًكٛا ا٭ذٚ ٣ذبُاٚا ايعٓاْٚ ،٤ؿسٚا ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد وا ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.

َعامل اٱميإ /ج60
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لىنااه تؼاااىل [ ًَالَ تُؤِِْنُــٌا إِالَّ ٌَِّــْٓ تََِــغَ دِّــنَىُُْ لُــًْ إَِّْ
اٌْيُذٍَ ىُذٍَ اٌٍَّوِ ؤَْْ ُّؤْتََ ؤَحَذ ِِثْـًَ َِـا ؤًُتِْـبُُْ ؤًَْ ُّحَـاجٌوُُْ
عــغ
شــا ُء ًَاٌ ٍَّ ـ ُو ًَا ِ
ٓ َّ َ
ْ
ن ـ ًَ ِب َْ ـ ِذ اٌ ٍَّ ـ ِو ُّ ْؤتِْ ـ ِو َِ ـ
ْ ا ٌْ َف ْ
َّ
ِػ ْن ـ َذ َس ِّب ُى ـ ُْ ُل ـ ًْ ِإ
ػٍَُِْ]اٯ73 ١ٜ
اإلػراب وانهغت
 ٫ٚتَٛٓ٪ا ا ٫ملٔ تبع كٜٓهِ :اي ٛا :ٚزاطفْ :٫ ،١اٖ ،١ٝتَٓ٪قٛا :فعقٌ
َكازر صبص ّٚب ،٬ايٛا :ٚفازٌ ،ا :٫أكا ٠اضتثٓا ،٤ملٔ :اي ّ٬دسف ملس،
َٔ :اضِ َٛؾ ٍٛيف ضبٌ ملس باي.ّ٬
تبققع :فعققٌ َققا

ِٚ ،ايفازققٌ قققُري تكققدٜسٖ ٙقق ،ٛكٜققٓهَِ :فعقق ٍٛبقق٘،

ٚايكُري َكاف اي.٘ٝ
قٌ إ اهلدٖ ٣د :  ٣قٌ :فعٌ أَس ،إ :دسف َػب٘ بايفعٌ.
اهلد :٣اضِ إٖ ،د :٣خرب إ ،اضِ ازب٬يَ :١كاف اي.٘ٝ
إ ٪ٜت ٢ادد َثٌ َا اٚتٝتِ :إ َٚا يف دٝصٖا يف تأَ ٌٜٚؿدز صبسٚز،
بٓصر اشباف

 ،ازباز ٚا سٚز َتعًكإ بتَٛٓ٪ا.

اددْ :ا٥ب فازٌ ٪ٜت.٢
َثٌَ :فع ٍٛب٘ ثإِ.
َا :اضِ َٛؾ ٍٛيف ضبٌ ملس باٱقاف ،١مجً ١اٚتٝتِ :ؾً.١
ا ٚاملٛنِ زٓد زبهِ :ا :ٚدقسف زطقف ،قاملٛنِ :فعقٌ َكقازر
َعطٛف زً٪ٜ ٢تٚ ،٢زْ ١َ٬ؿب٘ دقرف ايٓق ،ٕٛايقٛا :ٚفازقٌ ،ايهقاف:
َفع ٍٛب٘.
زٓد :ظسف َهإ َتعًل مبحرٚف داٍ ،زبهَِ :كاف اي.٘ٝ
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قٌ إ ايفكٌ بٝد  : قٌ :فعٌ أَس ،ايفازٌ أْت.
إ ايفكٌ :إ ٚامسٗا ،بٝد  :ملاز ٚصبسٚز َتعًكإ مبحرٚف خرب.
٪ٜتٜ َٔ ٘ٝػا٪ٜ :٤ت :٘ٝفعٌ ٚفازٌ َطترت ٚايكقُري اهلقاَ ٤فعق ٍٛبق٘،
َٔ :اضِ َٛؾ ٍٛيف ضبٌ ْؿب َفع٪ٜ ٍٛت ٞايثاْ.ٞ
مجًٜ ١ػا :٤ؾً.١
ٚاهلل ٚاضققع زًقق :ِٝايققٛا :ٚاضققتٓ٦افَ :  ،١ٝبتققدأٚ ،اضققع :خققرب ا،ٍٚ
زً :ِٝخرب ثإ.

يف سياق اآلياث

بعد قٝاّ طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

حبث اؾحابِٗ بإ ٜتعاٖسٚا باٱميإ

ٚايتؿدٜل بايكس ٕ ٚاٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ َٔ زٓد ٚ ، اظٗاز ايهفقس بعقدَ ٙباغقسَ ٠قٔ غقري فاؾقًٜ ١ق ّٛاٚ
 ، َٜٛملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتب

ق٫ٛو خس يتًو ايطا٥فَ ١تُُاو يًكق ٍٛا٭ٍٚ

َٚتؿ٬و ب٘ أ ٟا ْ٘ ملصَٛ َٔ ٤قٛر املهقس باملطقًُ

ٚضباٚيق ١ؾقدِٖ زقٔ

ضبٌ اٱميإ.
يكد ضعت تًو ايطا٥ف ١يًحث زً ٢ايبكا ٤زًًَ ٢تِٗ َٔ أملٌ تثبٝقت
غسٜعتِٗ ٚتكٝد ا٭فساك بٗاٚ ،تكُٓت ٖر ٙاٯٜق ١ا٭َقس اٱهلق ٞاىل ايقٓو
ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بايسك زً ٢تًو ايطا٥ف ١يف َٛققٛر ٖقرٙ
اٯٚ ١ ٜاٯ ١ٜايطابكٚ ١تٛنٝد زع ِٝفكً٘ تعاىل زً ٢املطًُ  ،فُٔ اٱزتاش
يف ايٓعِ إ ٜسك ايسك ٚايبٝإ يف اٯ ١ٜاي٬دك ١زًَٛ ٢قٛر اٯ ١ٜايطابك.١
ٚبعد  ١ٜاملباًٖٚ ١قب ٍٛاٖقٌ ايهتقا
ملا٤ل ٖر ٙاٯٜال يتب

ابساٖ ِٝ

بازبصٜقٚ ١كزقٛتِٗ اىل ايتٛدٝقد

زدّ اْكطار ادتتاملِٗ بايباطٌ نُقا يف ْطقبتِٗ

يًٛٗٝك ١ٜأٚايٓؿساْٚٚ ،١ٝكِٖ اقق ٍ٬املطقًُ ٚ ،خًطٗقِ

اسبل بايباطٌ ٚكزٛتِٗ اؾحابِٗ يٲميإ ا ٍٚايٓٗاز ٚايهفس خسٚ ،ٙدؿس
ايتؿدٜل باتبار ًَتِٗ ،نٌ ٖقرا يبٝقإ إ فقسازِٖ َقٔ املباًٖقٚ ،١قبقٛهلِ
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قبٛهلِ باٱضٚ،ّ٬املتٓابِٗ حملازبت٘ نُقا ٜكتكق ٞا٭ؾقٌ،

فتا٤ل ٖر ٙاٯٜال يًتٓبٚ ٘ٝايتحرٜس َع بٝإ َٛازك َٛٚقٛزال ايتحرٜس
ٖٚرا َٔ ازتاش ايكس ٕٚ ،زَُٛال ايًطف اٱهل ٞبقإٔ ٜتكقُٔ ايتحقرٜس
ذنس َٛقٛزات٘.

اػجاز اآليت
يف اٯَ ١ٜطا:ٌ٥

ا٭ٚىل :نػف َا ٜك ّٛب٘ أٌٖ ايهتا

يف َٓتدٜاتِٗ.

ايثاْ :١ٝاؾسازِٖ زً ٢ايثبال زً ٢ايٛٗٝكٚ ١ٜايٓؿساْ.١ٝ
ايثايثقق :١ذبققسٜ

بعكققِٗ بعك قاو زًقق ٢ايققٛك املتبققاكٍ بكققابط ١اٱْتُققا٤

يد.ِٜٗٓ
ايسابع :١ا٭َس اٱهل ٞاىل ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بايسك
زً ٢نَ َِٗ٬ع اْ٘ خاف ب.ِٗٓٝ
اشباَط :١ملا ٤ايسك بكازد ٠نً ١ٝباقٝق ١اىل ٜق ّٛايكٝاَقٚ ١تٓقب

باسبٝقا٠

 ٖٞٚإ اهلد ٣أَس َٔ زٓد ٙتعاىل ٜٚتتً ٢بايبعث ١ايٓب ١ٜٛاملبازنٖٚ ،١دا١ٜ
ايٓاع اىل ايؿٚ ٠٬ايؿٝاّ ٚايصنا.٠
ايطاكض :١يف اٯ ١ٜتٛبٝخ ٭ٌٖ ايهتا

زًق ٢اختٝقازِٖ ايؿقدٚك زقٔ

اٱضَ ّ٬ع اْ٘ فكٌ زع َٔ ِٝزٓد  زً ٢ايٓاع مجٝعاو.
ايطققابع :١تعٗققس اٯٜقق ١قققدز ٠املطققًُ

زًقق ٢ا يققسك زًقق ٢أٖققٌ ايهتققا

ٚغريِٖ.
ايثآَ َٔ :١اٱزتاش يف ايسك ايكس ْ ٞإ ٜتكُٔ أَٛزاو:
ا٭ :ٍٚايدفار زٔ املطًُ

ٚايعكٝد ٠اٱض.١َٝ٬

ايثاْ :ٞتٛبٝخ ايرٜ ٟتعد ٣زً ٢اٱض.ّ٬
ايثايث :ايدز ٠ٛاىل اٱضٚ ،ّ٬بٝإ إٔ ايٓتاٚ ٠اشب٬ف ف.٘ٝ
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ًميىٓ اْ ٔغِّ ىزه آٌّ آٌّ (هدي اهلل).

يفهىو اآليت
بدأل اٯ ١ٜبتتُ ١ن ّ٬طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا ٚ ،ف ٘ٝاغاز ٠اىل أُٖٝت٘
ٚايكسز َٓ٘ ٚيص ّٚاٱملرتاش َٓ٘ ٚايتؿد ٟي٘ٚ ،ايعٓاٜقٚ ١ايتقدبس بايفكقح
اٱهل ٞي٘ ،أ ٟإ نإ املطًُ ٕٛزاملص ٜٔزٔ َعسف ١زً ّٛاي ٝب ٚايتٛؾٌ
اىل َا ٜدٚز يف اشبفقاَ ٤قٔ املهقس هلقِ ٚضبقا٫ٚل اٜقراٚ ِٗ٥دسَقاِْٗ َقٔ
ايثقققٛا

ايععققق ِٝايقققرٜ ٟرتغقققح َقققٔ اٱميقققإ بقققايٓبٚ ٠ٛاكا ٤ايعبقققاكال
.فيٕ ٜ تفكٌ زً ِٗٝبيزاْتِٗ زً ٢نػف٘.

ٚايفسا٥

يكققد أزاك ز٩ضققا ٤اٖققٌ ايهتققا

َٓققع اتبققازِٗ َققٔ ايتؿققدٜل باٯٜققال

َٚعتصال زض  ٍٛؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بقإ ملعًقٛا قازقد ٠نًٝق١
يتكٝٝد اٱمي إ بإ ٜه ٕٛايرٜ ٜٔتبع َٔ ْ٘ٛاتبار كٚ ِٜٗٓف ٘ٝدت ١زً ِٗٝفاذا
نإ َتبٛزاو ،نٝف ٜه ٕٛتابعاو.
ٚتدٍ اٯ ١ٜيف َفَٗٗٛا زً ٢ذبسٜ

املطًُ

زً ٢زدّ ايطهٛل زً٢

اكزا ٤ايٛٗٝك ٚايٓؿازٚ ٣ضع ِٗٝسبتب اؾحابِٗ ٚاتبازِٗ زٔ اٱض،ّ٬
اا ٜدٍ زً ٢يقص ّٚايتٛملق٘ يعاَق ١بق
اضبا

اضقساٚ ٌٝ٥ايٓقاع مجٝعقاوٚ ،ضبازبق١

ؾد ايٓاع زٔ اٱضَٓٚ ّ٬ع ٚؾ ٍٛاٯٜال ٚاملعتصال هلِ ،نُا

اْٗا ملا٤ل يدد

أؾٌ اٱدتتاج يًبكا ٤زً ٢ك ٜٔخس غري اٱض.ّ٬

ٚيف اٯ ١ٜاخباز زٔ دؿ ٍٛاٱدتتاج  ّٜٛايكٝاَٖٚ ،١را اٱدتتقاج
ملاَٛ ٤قٛزاو يٲْراز ٚايتٛبٝخٚ ،تهقسز قٛيق٘ تعقاىل (ققٌ) يف اٯٜق ١سبقث
ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاملطًُ
أٌٖ ايهتا

يف ايدْٝاٚ ،تدز ٛاٯ ١ٜاٌٖ ايهتا

زً ٢اٱدتتاج زًققققق٢
ٚايٓاع مجٝعاو يًٛٗٓٝا َٔ

فكً٘ تعاىل ايرٜ ٟتتً ٢بايكس ٕ ٚزًٚ، َ٘ٛفٗٝا بػاز ٠بتٛاي ٞايٓعِ زًق٢
املطًُ َٓٚ ،ع تأثري ا٭غٛا ٤زًَ َٔٚ ،ِٗٝفاٖ ِٝاٯ:١ٜ
ا٭ :ٍٚدسف نربا ٤ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣زً ٢بكا ٤اتبازِٗ زًًَ ٢تِٗ.
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ٚاٱتؿاٍ باملطًُ

ٚاٱقتباع َِٓٗ.

ايثايث :ايبٝإ ٚايتٛنٝد باْ٘ تعاىل ٜتفكٌ باهلدٚ ٣ايؿ٬ا.
ايسابع :يف اٯ ١ٜكز ٠ٛ٭ٌٖ ايهتا

بايًت ٤ٛاي ٘ٝتعاىل ٚاٱميإ مبا ٜٓصٍ

َٔ زٓد ٙتعاىل.
اشبققاَظ :اٱَتثققاٍ ٭ٚاَققس ٙتعققاىل َٚ ،ققٔ خؿققا٥ـ املٗتققد ٟاتبققار
ايفسا٥

ٚايٛاملبال.

ايطاكع :ايكقس ٕ ٜفطقس بعكق٘ بعكقاوٚ ،ققد ٚزك قٛيق٘ تعقاىل [ إَِّْ

اٌذَِّّٓ ػِنْذَ اٌٍَّوِ اإلِعْالََُ] (.)1
ايطققابع :اٱضقق ّ٬فكققٌ َٓقق٘ تعققاىلٚ ،زًقق ٢أٖققٌ ايهتققا
املطًُ

إ  ٜبطققٛا

بدٍ إ دض.ِٖٛ

ايثأَ :بعث ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ْعُقَ ١قٔ زٓقد 
ٚزمح ١٭ٌٖ ا٭ز

 ٖٞٚفكٌ َٓ٘ تعاىل ٚيٝظ اضتحكاقاو يرا ٫بقد َقٔ

تًكٗٝا بايثٓاٚ ٤ايػهس ي٘ تعاىلٖٚ ،را ايػهس ٜتتً ٢بايتؿدٜل بٓبٛت٘ ؾً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ْٚؿست٘ ٪َٚاشزت٘.
ايتاضعٜٓ ٫ :اٍ فكٌ  تعاىل اٜ َٔ ٫ػا ٤ضبحاْ٘ٚ ،ققد اْعقِ زًق٢
املطًُ

ٚملعًِٗ اٖ٬و شب٬ف ١ا٭ز

باٱميإ ببعث ١ايٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ْٚص ٍٚايكس ٕ َٔ زٓد .
يكققد أٜكققٔ ايسٖبققإ ٚايس٩ضققا ٤باْقق٘ ٫بققد َققٔ اٱميققإ ٚايتعققاٖس بقق٘،
خؿٛؾقاو ٚإ اٱْتطققا

يًهتققا

ايطققُا ٟٚجيعًقق٘ دكٝكقق ١زكا٥دٜقق ،١فًققِ

ٜكٛيٛا بازبحٛك بايتٓصٚ ٌٜيهِٓٗ قٝدٚا اٱميإ باٱْكٝاك يدٚ ،ِٜٗٓاٱَتثاٍ
ملا زٓدِٖ ك ٕٚغريِٖ.

( )1ضٛز ٍ ٠زُسإ .19
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انتفسري

قٛي٘ تعاىل [ ًَالَ تُؤِِْنٌُا إِالَّ ٌَِّْٓ تََِغَ دِّنَىُُْ]
ملا٤ل ( )٫يف اٯ ١ٜيًٓٗٚ ٞايصملس ،فبعد اٯ ١ٜايطابكَٚ ١ا فٗٝا َٔ اَس
بعكققِٗ يققبع

طا٥فققَ ١ققٔ اٖققٌ ايهتققا

ٚ٭ؾققحابِٗ َققٔ أٖققٌ ايهتققا

باٱميإ ا ٍٚايٓٗاز ٚايهفس خس ٙبؿ ١ ٝا٭َقس ،ملقا٤ل ٖقر ٙاٯٜق ١بؿق١ ٝ
ايٖٓٗٚ ،ٞرا َٔ ايدٖا ٤بإ ٜأت ٞاملهس َتعدكاو ٚملاَعاو يٮَس ٚايٓٗق ٞنقٞ
ٜٓػ ٌ اٱتبار ب٘  ٫ٚته ٕٛزٓدِٖ َٓدٚد ١يًتدبس ٚايتفهس ٚايٓعسٚ ،يهٞ
ٜبد ٚهلِ ٚنأِْٗ زً ٢غسٜعَ ١تهاًَٜ ٫ ١طسأ زًٗٝا ايٓطخ ،يٝهَٛ ٕٛافكاو
ملا ٜرٖب اي ٘ٝنربا ٤ايٛٗٝك بإ ايتٛزا ٠تدٍ زً ٢زقدّ ْطقخ غقسر َٛضق٢
.
 ٫ٚأؾٌ هلرا ايكٚ ٍٛيهٔ املساك َٓق٘ ؾقد ا٭تبقار زقٔ اتبقار اٯٜقال
ٚايتؿدٜل باملعتصال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.

ػهى انفصم بني اآلياث

ٜتأيف ايكس ٕ َٔ َاٚ ١٥أزبع زػس ٠ضٛز ٠قس ْٚ ١ٝنٌ ضٛز ٠تتهَٔ ٕٛ
ٜال َتعدكٜ ،٠رتاٚا زدك ٜاتٗا َٔ ( ١ٜ ) 286نُقا يف ضقٛز ٠ايبكقس ٠اىل
ث٬يف ٜال نُا يف ضٛز ٠ايهٛثسٖٚ ،را ايتبا ١ٜ ٜٔازتاش ١ٜيف ايكس ٕ ٚضس
َٔ اضسازٚ ٙنٌ فؿ ٌ ب
ٚملا ٤ايفؿٌ ب

ٜت

ي٘ خؿٛؾَٛٚ ١ٝقٛز.١ٝ

ٖر ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايطابكَ ١قع اذبقاك ملٗق ١ايؿقدٚز،

ْٚطب ١ايه ّ٬اىل طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

َٚا تهٝد ٙيًُطًُ ٚ ،يهٔ ملاذا

مل ٜألِ ٖرا ايٓٗ ٞيف اٯ ١ٜايطابك ١يٛدد ٠املٛقٛر ٚ٭ْق٘ ملقصَ ٤قٔ نقّ٬
تًو ايطا٥ف ،١فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايفؿٌ ب

ا٭َس ٚايٓٗ ٞيف ن ّ٬تًو ايطا٥ف.١

ايثاْ :ٞبٝإ َٛقٛز ١ٝنٌ ٚادد َٓٗا ،يف ايكؿد ٚايٓ.١ٝ
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ايثايث :اٱخباز زٔ ايعٓا ١ٜاشباؾق ١ايقيت تٛيٗٝقا تًقو ايطا٥فق ١يًٓٗقٞ
ٚايصملس.
ايسابققع :اٱغققاز ٠اىل ا٭ًٖٝققٚ ١املصاٚيقق ١يف َطققٚ٪يٝال ايسٜاضقق ١ايققيت
تتٖ٫ٛا تًو ايطا٥ف ،١ف ُٔ ازتاش ايكس ٕ إ ٜهٖ ٕٛرا ايفؿٌ ٚايتعدك يف
اٯٜال غاٖداو ٚاَاز ٠زً ٢تعٝ

تًو ايطا٥فٚ ١ذبدٜد َٓاشهلا ،بازتباز إ

ٖرا ايتدبري ٜ ٫ؿدز ا َٔ ٫ايسٖبإ ٚايس٩ضا ٤اير ٜٔهلِ ايكدز ٠يف تدبري
ادٛاٍ ا٭تبار ٚابكآَ ِٗ٥كاك ٜٔهلِٚ ،إ نإ تٛظٝف ٖقر ٙايكقدز ٠ب قري
اسبل.
اشباَظ :ازاكَٛ ٠قٛز٘ َطتكٌ بٗرا ايٓٗ ،ٞفكد تعًكت اٯ ١ٜمبا جيب
إ ٜفعً ٙٛيف اي ّٛٝايٛادد َٔ اٱميإ يف اٚيق٘ ٚايهفقس يف خقس ،ٙاَقا ٖقرٙ
اٯٜقق ١فتققا٤ل يٲخبققاز زققٔ َاٖٝققَٛٚ ١قققٛر اٱميققإَٚ ،ققا ٖققَ ٞكققاَ٘ٓٝ

ٚنٝفٝت٘ ٚيقص ّٚاعبؿقاز ٙباتبقار املًق ١ايقيت ملقا ٤بٗقا َٛضق ٢
يًٛٗٝك ٚ ،املً ١اييت ملا ٤بٗا زٝط  ٢بايٓطب ١يًٓؿاز.٣
ايطاكع :يف داٍ زدّ زملٛر املطًُ

بايٓطقب١

زٔ كٚ ِٜٗٓاضتكباهلِ يًهعب١

ايػسٜف ،١فإ تًو ايطا٥ف ١تدز ٛيًبكا ٤زً ٢كٜاْ ١اٌٖ ايهتا

ٚزدّ ازٕ٬

اٱميإ مبباك ٨اٱض.ّ٬
ايطابع :ملعٌ قازد ٠نً ١ٝباطً ٖٞٚ ،١زدّ اٱميإ باٯٜال ٚاملعتصال
ا ٫تًو اييت تٓصٍ زًٜ َٔ ٢تبع كٚ ،ِٜٗٓمبا إ ايٓو ضبُد وا ؾً ٢اهلل زً٘ٝ
 ٚي٘ ٚضًِ ٖ ٛخامت ايٓبٝ

فإ تًو ايطا٥ف ١ازاكل دتب اٌٖ ايهتقا

زٔ ايتؿدٜل باٯٜال ٚاملعتصال ٚايٛقٛف زٓد ْبَٛ ٠ٛضٚ ٢زٝط ٢زًُٗٝا
ايطقق ،ّ٬يققرا ملققا٤ل اٯٜقق ١بتققرنريِٖ بكٛازققد اٱ زاك ٠ايتهٜٝٓٛققٖٚ ١قق ٞإ
ايفكٌ بٝد ٜ ٫ٚ ، طتطٝع ٕٛدتب٘.
ايثأَ :يكد أكزنٛا زتصِٖ زٔ ايٓ َٔ ٌٝاٱضٚ ،ّ٬خابقت ظٓقِْٗٛ
ٚاٜكٓٛا بإ املطًُ

ٜ٫سملع ٕٛزٔ َبقاكٚ ِٗ٥اٱَتثقاٍ ٭دهقاّ ايػقسٜع١
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اٱض ،١َٝ٬فتٛملٗٛا اىل اتبازِٗ حبثِٗ زً ٢زدّ املٚ ٌٝايتؿدٜل ٚايٓؿس٠
ا ٫٭ؾحابِٗ َٔ أٌٖ ايهتا .
ايتاضققع :ملققا٤ل اٯٜقق ١ايطققابك ١بققرنس املهققس ايققرٜٓ ٟقق ٕٚٛفعًقق٘ اشا٤
املطًُ

َٔ ا٭غٛاٚ ٤اٱق ،ٍ٬اَا ٖر ٙاٯ ١ٜفتتعًل بهٝف ١ٝتؿسفِٗ َع

اؾحابِٗ َٔ اٌٖ ايهتا .
ايعاغس :ازاك ز٩ضا ٤اٌٖ ايهتا

زملقٛر اؾقحابِٗ هلقِ يف َٛققٛر

اٱميإ ٚايهفس.
اسباك ٟزػس :تد ٍ اٯ ١ٜيف َفَٗٗٛا زً ٢كز ٠ٛتًو ايطا٥ف ١يًتحٛك
ٚايهفس باٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ٭ْٗا دبعٌ املقداز زًق ٢ؾقدم اٯٜقال
ٚ،ذّ ايفعٌ اير ٖٛ ٟخ٬ف دهِ ايػسر ٚاملًٌ ايطُا ١ٜٚاملتعدك ٠خ٬ف
ايعكٌ.
ايثاْ ٞزػس :دسؾٛا زً ٢بٝإ ايتبا ٜٔب

اٱميإ ايقرٜ ٟقدز ٕٛيق٘ ،

ٚاٱميا ٕ اير ٜٔتدزٛي٘ ٖر ٙاٯ ،١ٜيكد ذنسل اٯ ١ٜايطابك ١شٜف ْٚفام َا
ٜبٝتَ ٕٛع زًُِٗ ب٘ ،اَا اٱميإ يف ٖر ٙاٯ ١ٜفٗ ٛؾدم ٚدل  َٔٚ،ايكًب
ٜٚ ،تؿف بايدٚاّ ٚ،يهٓ٘ خ٬ف ايٛاملب ايرٜ ٟكتك ٞإتبار اٯٜال اييت
ملا ٤بٗا ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايثايث زػس :ملا٤ل كزٛتِٗ يًُهس بايتعاٖس باٱميإ يف اٯ ١ٜايطابك١

َطًكٚٚ ، ١زك ذنس اٱميإ يف ٖر ٙاٯَ ١ٜتؿسفاُ حبقسف ايقٌَِّ[ ّ٬ـْٓ تََِـغَ

دِّنَىُُْ ] ٚاا ٜدٍ زً ٢إ املساك باٱميإ يف اٯ ١ٜايطابك ٖٛ ١از ٕ٬ايتؿدٜل
باٯٜقال َهقساو ٚدًٝقق ،١اَقا ٖقر ٙاٯٜقق ١فتقا٤ل ٱزاك ٠اٱميقإ ٚايتؿققدٜل

ٚدؿس ٙباتبار كٜاْتِٗ نُا يف ا ّ٫يف قٛي٘ تعاىل [ فََّا آَِـَٓ ٌٌُِّعَـَ إِالَّ
رُسٌَِّّّ ِِْٓ لٌَِِْوِ]

()1

( )1ضٛزْٜٛ ٠ظ .83

مبعٓ ٢اِْٗ ث ٕٛزً ٢زدّ اٱميإ بسضاي ١ايٓو ضبُقد
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ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َع ك٫ي ١اٯٜال زً ٢ؾدقٗاٚ.ضقبل بػقازال
ا٭ْبٝا ٤بٗا .
ٚاذا ن إ املساك َٔ اٱميإ ٚمل٘ ايٓٗاز يف اٯ ١ٜايطابك ١اق ٍ٬املطًُ
فُا ٖ ٞاي ا َٔ ١ٜاٱميإ يف ٖر ٙاٯ ، ١ٜفٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاق ٍ٬املطًُ .
ايثاْ :ٞاشبػ َٔ ١ٝبكا ٤اؾحابِٗ زً ٢اٱميإ ٚايتؿدٜل باٯٜال.
ايثايث :ؾريٚزٚ ٠مل٘ ايٓٗاز َٓاضب ١يًتدبس باٯٜال ٚاملعتصال.
ايسابع :اٱْؿال اىل ٜال ايكس ٕ ٚايتدبس مبكاَٚ ٘ٓٝاي ٛف يف خصا٘ٓ٥
ٚنٓٛش ٙفًٜ ٬تفت ٕٛاىل ا٭َس اٯخس ٖٛٚ ،اظٗاز ايهفس ٚازبحقٛك يف خقس
ايٓٗاز.
اشبقققاَظ :ايتٛنٝقققد زًققق ٢يقققص ّٚاضتحكقققاز اْتُقققا ِٗ٥اىل ايٛٗٝكٜققق١
ٚايٓؿساْ.١ٝ
ايطاكع :اٱخباز ببكا ٤كٜاْتِٗٚ ،زدّ شٚاهلا ببصٚغ مشظ اٱض،ّ٬
 ٫ٚتعاز

ب

ٖر ٙايٛملٖٚ ٙٛر ٙاٯ ١ٜتػرتى َع اٯ ١ٜايطقابك ١مبحاٚيق١

اق ٍ٬املطًُ .
ٚقاٍ ايساش :ٟاتفل املفطس ٕٚزً ٢إ ٖقرا بكٝق ١نق ّ٬ايٗٝقٛك(ٖٚ،)1قٛ
ا٭زملح ٚ ،ذنس ايطربض ٞث٬ث ١أقٛاٍ يف اٯ ١ٜاددٖا "إ ٜه ٕٛايهَٔ ّ٬
ا ٍٚاٯ ١ٜاىل خسٖا هلل تعاىل ٚ ،تكدٜس ٫ٚ ٙتَٛٓ٪ا اٜٗا امل َٕٛٓ٪ا ٫ملٔ تبع
كٜٓهِ ٖٛٚ ،ك ٜٔاٱض ٫ٚ ّ٬تؿدقٛا بإ ٪ٜت ٢ادقد َثقٌ َقا اٚتقَ ِٝقٔ

ايد،)2("ٜٔ

ٚايكس ٕ ٜفطس بعك٘ بعكاوٚ.يٝظ ف ٘ٝاغاز ٠اىل اتبار ك ٜٔاٱض ّ٬بٌ
اْ٘ اْتُا ٤يٲضٚ ،ّ٬اتبار ملا ملا ٤ب٘ ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘
(َ )1فاتح اي ٝب .95/8
( )2صبُع ايبٝإ .324/2

َعامل اٱميإ /ج60
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 ٚي٘ ٚضًِ ٚاٱضتتاب ١ي٘ بازتباز إ اٱض ٖٛ ّ٬ك ٜٔايفطسٚ ،٠املً ١ايباق١ٝ

اىل  ّٜٛايكٝاَ ، ١قاٍ تعاىل [ ًَإِرَا لًَِْ ٌَيُُْ اتََِّؼٌُا َِا ؤَٔضَيَ اٌٍَّوُ لَـاٌٌُا بَـًْ َٔبََِّـغُ َِـا ؤٌَْفَْْنَـا ػٍََْْـوِ

آبَاءََٔا](.)1
يكد ضع ٢اٌٖ ايهتا

يؿد ايٓاع زٔ اٱضٚ ،ّ٬أزاكٚا َٔ املطًُ

اتبازِٗ يف قبًتِٗ ٚادهاّ ايػسا٥ع ٚاظٗسٚا ايسغب ١بإ ٜه ٕٛايٓو ضبُد
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ تابعاو يدٜاْتِٗ َٚا زٓدِٖ َٔ ا٭دهاّ اييت مل

تطًِ َٔ ايتحسٜف  ،قاٍ تعاىل [ ًٌَْٓ تَشْضَـَ ػَنْـهَ اٌَْْيُـٌدُ ًَالَ اٌنَّصَـاسٍَ

حَبََّ تَبََِّغَ ٍَِِّبَيُُْ](.)2
فاذا نقإ زُق ّٛايٗٝقٛك ٚايٓؿقازٜ ٫ ٣سققَ ٕٛقٔ ايقٓو ا ٫إ ٜتبقع
ًَتِٗ فُٔ با

ا٭ٚي ١ٜٛإ تدز ٛطا٥فقَ ١قِٓٗ افساكٖقا اىل زقدّ اٱميقإ

ٚايتؿدٜل ا ٫ملٔ ٜتبع ك ،ِٜٗٓفاٯ ١ٜاز َٔ ٙ٬ضٛز ٠ايبكس ٠زاَ َٔ ١ملٗ١
ؾدٚز ايسغبٚ ١ايسقا ٚخاؾ ١يف َٛقٛزٗا بايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘
 ٚي٘ ٚضًِ اَا اٯ ١ٜضبٌ ايبحث فٗ ٞخاؾ ١بطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتقا

َقٔ

ملٗ ١ايكٚ ،ٍٛزاَ ١يف َتعًكٗا بٌ إ املعَٓ ٢تحقد خبؿقٛف املتعًقل ْعقِ
دُٓٝا ٜسٜد َٔ ٕٚايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ اتبار ًَقتِٗ امنقا
ٜكؿد ٕٚاملطًُ

مجٝعاوٚ ،يهٔ   اب ٢ا ٫إ ٜٓؿس اٱضٜٚ ّ٬ثبقت

َباكٜٚ ،٘٥أَس ايٓاع مجٝعاو باٱْتُا ٤ايٚ ٘ٝايتكٝد بادهاَ٘ ٚضٓٓ٘ َٚقا فٝق٘

َٔ ايتهايٝف ٚ ،قد ٚزك زقٔ ابقٔ زبقاع قٛيق٘ تعقاىل [لُـًْ إَِّْ اٌْيُـذٍَ
ىُذٍَ اٌٍَّوِ] (.)3
َعٓا ٙايد ٜٔك ،  ٜٔاا ٜع
( )1ضٛز ٠ايبكس.170 ٠
( )2ضٛز ٠ايبكس.120 ٠

( )3ضٛز ٍ ٠زُسإ .73

إ ٖرا ايه ّ٬ملٛا

زُا دها ٙايتٓصٌٜ
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زِٓٗ.
ٚرب رب ٖر ٙاٯ ١ٜزٔ ٚملٛك َٔ ث زً ٢اٱزسا
  يًٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ ٚاملطقًُ
ايهتا

ٚداهلِ َٔ اٱزسا

زٔ ايتٓص ،ٌٜفأزاك
زقدّ تقسى اٖقٌ

زٔ ايدز ٠ٛاٱضٚ ،١َٝ٬فَ ٘ٝطا:ٌ٥

ا٭ :ٍٚاٯٜقق ١غققاٖد زًقق ٢ققق ٠ٛاٱضققٚ ،ّ٬اًٖٝقق ١املطققًُ

يًتبًٝققغ

ٚايدز.٠ٛ
ايثاْ :ٞايكدز ٠زً ٢اٱدتتاج ٚازبدٍ باسبتٚ ١ايربٖإ.
ايثايث :اٱزتاش ايكس ْ ٞيف اٱخباز زُا جيقس ٟيف َٓتقدٜال ٚصبقايظ
أٌٖ ايهتا

َٔ املهس باٱض ،ّ٬اا ٜدٍ زً ٢إ ٖر ٙاٯ ١ٜز ٕٛيًُطًُ

َٚققدك هلققِ يف ْػققس ايققدز ٠ٛاٱضققٚ ١َٝ٬ايتؿققد ٟيًهٝققد باٱخبققاز زٓقق٘ ،
ٚاسبث زً ٢ايتؿد ٟي٘ ٚاَاتت٘ يف َٗدٚ ،ٙذبتٌُ اٯٚ ١ٜملٖٛاو:
ا٭ :ٍٚدث تًو ايطا٥فق ١يًٗٝقٛك بعقدّ تقسى كٜقِٓٗ دتقَ ٢قع ٚملقٛك
اٯٜال ايداي ١زً ٢ايٓطخ.
ايثاْ :ٞزدّ تسى ايٓؿساْ.١ٝ
ايثايثٖ :را ايكق ٍٛيٗٝقٛك خٝقرب ،ققاي ٙٛيٗٝقٛك املدٜٓق ١يتحقرٜسِٖ َقٔ
تؿدٜل ْب ٠ٛايٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ خؿٛؾقاو َقع ظٗقٛز
اٯٜال هلِ يكس

ضهٓاِٖ َٔ ايقٓو ٚاملطقًُ

ٚاط٬زٗقِ زًق ٢اٯٜقال

ٚايتٓص.ٌٜ
ايسابع :دث تًو ايطا٥ف ١ايٛٗٝك زً ٢زدّ تسى ايٛٗٝكٚ ، ١ٜايٓؿاز٣
زً ٢زدّ تسى ايٓؿساْ.١ٝ
اشباَظ :إ نٌ ًََُٗٓ ١ا فٗٝا طا٥ف ١ذبث افساكٖا ٚابٓاًَ ٤تٗقا زًق٢
زدّ اٱميإ ا ٫ملٔ ٜه  ٕٛزً ٢ك ،ِٜٗٓفايٛٗٝك ٟرز َٔ اٱميقإ بسضقاي١
ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚنرا زضاي ١زٝطٚ ، ٢ايٓؿساْٞ
ث زً ٢ايتؿدٜل بعٝط.٢
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ايطققاكع :يكققد مجعققت ايٗٝققٛك ٚايٓؿققاز ٣دايققٚ ١ادققدَ ٠ققٔ ذبققدٟ
اٱضٚ ّ٬اٯٜال ايكس ْ ١ٝيًدٜاْت ٚ ،أخر أفساك ٚمجازال َٔ نًتا املًت
بايدخ ٍٛيف اٱضٚ ّ٬اٱظبرا

اييت تدٍ زً ٢ؾدم بعث ١ايٓو

يًرباٖ

ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ ٚ ،ا٭زملقح ٖق ٛايٛملق٘ ا٭خقري ٚيهٓق٘ ٫
ٜتعاز

َع ايٛمل ٙٛا٭خس ٣املتكدَ.١

فتا٤ل كز ٠ٛز٩ضا ٤ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣اىل ايفسٜك

ٚنأِْٗ أؾبحٛا

يف خٓققدم ٚادققد ملٛاملٗقق ١اٱضققٖ ٚ ،ّ٬ققرا ا٭َققس ؿققٌ نققثرياو يف ايٛاقققع
ايعًُ ،ٞفعٓدَا ٜأت ٞخطس ٜٗدك املتٓاشز

َعقاو ،فاُْٗقا ٜتحقدإ ٜٚتفكقإ

زً ٢اسبد ا٭كْ ٢ايرٜ ٟطازد يف َٛاملٗت٘ ٚضبازبت٘.
ٚاْتؿاز اٱض ّ٬زًٖ ٢را اٱذباك ٜطتًصّ ايٓؿسٚ ٠ايع َٔ ٕٛزٓد ،
يرا تفكٌ ضبحاْ٘ باٱخباز زٓ٘ بؿ ١ ٝاٱط٬م ٚزدّ دؿس اْتُا ٤ايطا٥ف١
ٚكزٛتٗا بايٛٗٝك ا ٚايٓؿاز.٣
ٖٚرا اٱط٬م ازتاش َطتكٌ ملا ف َٔ ٘ٝايتٓب ٘ٝيًُطقًُ ٚ ،ذبقرٜسِٖ
َققٔ أٖققٌ ايهتققا

َطًكقاوٚ ،ايهقق ّ٬ؾققاكز َققٔ طا٥فققَ ١ققِٓٗ فًُققاذا ٜققأتٞ

ايتحرٜس َٔ ازبُٝع ايرٜ ٟدٍ زً ٘ٝاٱمجاٍ ٚاٱط٬م ٚزدّ ايتكٝٝد مبً١
ٚادد ،َِٗٓ ٠أ ٟإ اٯ ١ٜمل تكٌ "طا٥ف َٔ ١ايٛٗٝك" ٚيٝظ يف ايكس ٕ َثٌ
ٖرا ايعٓٛإ ،ازبٛا

زًٚ ٢مل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚكز ٠ٛاملطًُ

يًحٝطٚ ١اسبرز.

ايثاْ :ٞإ ايطا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتا

تدز ٛمجٝع اٌٖ ايهتا

َٔ غقري

ربؿققٝـ بفسققق ١ا ٚمجازققَ ١ققِٓٗ فًققرا ملققا ٤ايتحققرٜس بًحققاظ ا٭ثققس هلققرٙ
ايدز.٠ٛ
ايثايث :يف اٯ ١ٜدت ١زً ٢مجٝع ايهتا ٚ ،اخباز زٔ تكُٔ ايكس ٕ
يعً ّٛاي ٝبٚ ،نػف َا جيس ٟيف صبايطِٗ َٓٚتدٜاتِٗ.
ايسابع :ملا٤ل اٯ ١ٜبتفؿ ٌٝاقٛاٍ تًو ايطا٥ف ١يتٛنٝد اْٗقا َقٔ زًقِ
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اي ٝب يتعرز ْكٌ تًو ا٭قٛاٍ زً ٢عب ٛايدق ١اىل املطًُ .

 َٔٚاٯٜال اْٗا مل ترنس امسا ٤زً ٢عب  ٛاشبؿقٛف ٚ،ققد ٚزك زقٔ
اسبطٔ ٚايطد ٟاْ٘ تٛاطأ اثٓا زػس زمل٬و َٔ ادباز ٜٛٗك خٝرب ٚقس ٣زس١ٜٓ
ٚقاٍ بعكِٗ يبع

 :اكخًٛا يف ك ٜٔضبُد ايٓٗاز بايًطإ ك ٕٚاٱزتكقاك،

ٚانفسٚا ب٘ خس ايً.ٌٝ
اشباَظ :يف اٯ ١ٜتٛثٝل يًُهس ٚا٭ذ ٣اير ٟتًكا ٙاملطًُ.ٕٛ
ايطاكع :اٯ ١ٜكزع ٭ملٝا ٍ املطًُ

يٲزتباز ٚاٱتعاظ.

ايطابع :اٯَ ١ٜاْع َٔ دؿ ٍٛايػو ٚاٱزباى يف ؾفٛف املطًُ .
ايثأَ :اٯٜق ١يطقف َٓق٘ تعقاىل بتكسٜقب ايٓقاع يٲميقإ ٚاْكقاذِٖ َقٔ
ايك٬يٚ ١اٱق ،ٍ٬فتًو ايطا٥ف َٔ ١اٖقٌ ايهتقا
اٖققٌ ايهتققا

ٚاملطققًُ

تسٜقد إ تكقٌ زاَق١

ٚايٓققاع مجٝع قاو ،فتققا٤ل ٖققر ٙاٯٜقق ١يفكققحِٗ

َٓٚعِٗ َٔ ايتأثري زً ٢اٌٖ ايهتا ٚ ،دؿاْ ١املطًُ

َٔ نٝدِٖٚ ،ي٫ٛ

ٖر ٙاٯ ١ٜملا اْتب٘ املطًُ ٕٛ٭قساز قٛهلِ ا ٫بعد دق

ٚدؿق ٍٛؾقدٚك

ٚاغٛاَ ٤تعدك  ،فتفكٌ ضبحاْ٘ بٗر ٙاٯ ١ٜيٝكطع كابس ايفتٓٚ ١اٱفتتإ اىل
ا٭بد.

قٛي٘ تعاىل [لًُْ إَِّْ اٌْيُذٍَ ىُذٍَ اٌٍَّوِ]
اشبطا

يًٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٜٚػٌُ املطًُ

نًِٗ،

ٖٚرا ايػُ َٔ ٍٛاٱزتاش ايكس ْٚ َٔ ٞمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايد٫يقق ١زًقق ٢كٚاّ ٚاتؿققاٍ ي قق ١اٱدتتققاج ٚايربٖققإ يتثبٝققت
اٱميإ يف ايٓفٛع.
ايثاْ :ٞاْكطار نٝد َٚهس تًو ايطا٥ف ١بايتحسٜ
املطًُ

زً ٢بعث ايػو ب

بايفكح ايطُا ٟٚايرٚ ٟزك يف ٖر ٙاٯٜالٖٚ ،را َٔ خؿا٥ـ

اٯ ١ٜايكس ْ ١ٝإ تأت ٞزً ٢املٓهس فتكطع كابسٚ ،ٙتبك ٢دقسشاو ك ٕٚدقدٚيف
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أثسٚ ٙتهساز.ٙ

ايثايققث :بكققا ٤اٯٜقق ١غكقق ١طسٜقق ١يف َٓطٛقٗققا ٚايفاظٗققا َٛٚقققٛزٗا
ٚدهُٗا.
ايسابع :تٛنٝد دكٝك ١زكا٥د ٖٞٚ ١ٜضبانا ٠املطًُ

يًٓو ضبُقد ؾقً٢

اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ يف ايكٚ ٍٛاٱدتتاج.
اشباَظ :از ٕ٬املطًُ

ايعًُ ٞباِْٗ زًْٗ ٢ج زض  ٍٛؾً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ يف طاز.  ١
ايطاكع :بٝإ فكٌ  زً ٢ايٓو ْٚؿست٘ ٚازاْت٘ٚ ،نػف َا اى
قد َٔ ٙاملهس ٭ٕ زقدّ اٱميقإ بقدز ٠ٛايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ ٜتكُٔ يف َفٗ َ٘ٛايتحسٜ

زً ٢غخؿ٘ ايهس ِٜٱٜراٚ ٘٥قتًق٘ ،

فتققا٤ل اٯٜقق ١يت٪نققد يٮملٝققاٍ ؾققدم ْبٛتقق٘ ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ
ٚاز ْ٘٬ايسضاي َٔ ١زٓد  بفكٌ َٓ٘ تعاىل.
فاْٗقا ٫تسفقعٚ ،ا٭خبقاز

ايطابع :اذا أْعِ ْ عُ ١زً ٢أٖقٌ ا٭ز

ايطُا ٟٚزٔ املهس بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاملطًُ
زاَ ١يرا ازاك  زص ملٌ إ تبك ٢يف ا٭ز

بإ ٜػٌُ اشبطا

ْعُ١

املطًُ

مجٝعاو ٚقٝاَِٗ باٱدتتاج زً ٢ايٛٗٝك ٚايٓؿاز.٣
 َٔٚاٱزتاش يف اٯ ١ٜتعدك ٚملٚ ٙٛملٗال اٱْتفار َٔ ٖرا ايسك زً٢
كز ٣ٛتًو ايطا٥ف ٖٞٚ ،١زً ٢أقطاّ:
ازبٗ ١ا٭ٚىل :اْ٘ فكٌ ْٚعُق ١زًق ٢ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتٛنٝد زضايت٘ ٚتؿدٜل ْبٛت٘.
ايثآَْ :ٞع ايتعد ٟزًٝق٘ ٚٚ ،قاٜتق٘ َقٔ اٯثقاز ايعسقق ١ٝايقيت ٜطقببٗا
ايتهرٜب اي َٞٛٝاملتؿٌ.
ايثايث :كزٛت٘ يٲدتتاج زً ٢أٌٖ ايهتا .
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زً ٘ٝبطبب ٖقرا اٱدتتقاج ،فبعقد ْقصٍٚ

ٖر ٙاٯ ١ٜيٝظ ٭دد إ ٜك ٫ ٍٛداملق ١يٲْػق اٍ باٱدتتقاج َعٗقِ ٭ٕ
اٯ ١ٜاندل يص ّٚتؿد ٟايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بٓفط٘ يسك
ايػققبٗال ٚفكققح املهققس ،نقق ٞتٓهػققف يًُطققًُ

اي اٜققال اشببٝثققَ ١ققٔ

امل ايطال اي ١َٝٛٝاييت ٜثريٖا ٖ.٤٫٪
اشباَظ :تطاِٖ اٯ ١ٜيف َٓع اضتُساز اثاز ٠ايػبٗال زً ٢عب،َٜٞٛ ٛ
ٚتٓققص ٙا تُعققال َٓٗققاٖٚ ،ققرا ايتٓصٜقق٘ َكدَقق ١يٲْتفققار ايٓققٛز ٞايعققاّ َققٔ
اٯٜال ،بازتباز إ اثاز ٠ايػبٗال ٚاز ٕ٬ايتهرٜب باٯٜال اغ اٍ يًٓاع
زٔ اٯٜقال ٚكزق ٠ٛيٲزقسا

زٓٗقا ،فتقا٤ل ٖقر ٙاٯٜق ١بابطقاٍ ايهٝقد،

ٚكز ٠ٛايٓاع يٲْؿال يٰٜال ٚايتقدبس يف َكقاَٗٓٝا ايكدضقٖ ،١ٝقرا َقٔ
اٱتكإ ٚايفكٌ اٱهل ٞٱظٗاز اٱض ّ٬زً ٢املًٌ ا٭خس.٣
ازبٗ ١ايثاْ :١ٝيطف ٚفكٌ زً ٢املطًُ ٚ َٔ ،مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايسمحٚ ١ايتخفٝف بدفع ايهٝد ٚاملهقس زقٔ املطقًُ

 ،اذ إ

قٝققاّ مجازققال بايت هققرٜب بايتٓصٜققٌ بعققد ايتؿققدٜل ايعققاٖس ٟبقق٘ تثبققٝط
يعصا.ُِٗ٥
ايثاْ :ٞيكد أزاكل تًو ايطا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتا

اغٛا ٤ددٜث ٞايعٗد

باٱضٚ ،ّ٬بعث ايػو يف ْفٛضِٗ.
ايثايث :ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتك ١ٜٛاٱميإ ،أ ٟاْٗا مل تكِ بفكح ايهٝد
ٚؾقققد ،ٙبقققٌ ضقققاُٖت يف تثبٝقققت اٱضقققٚ ّ٬تكٜٛققق ١اٱميقققإ يف ايٓفقققٛع
ٚا تُعال ملا فٗٝا َٔ ايد٫يٚ ١ايهػف زٔ زً ّٛاي ٝب.
ايسابع :اشبطا
أٌٖ ايهتا

ايٓب ٟٛاعب٬ي ،ٞفٗقٚ ٛإ نقإ زكاو زًق ٢طا٥فقَ ١قٔ

ا ٫اْ٘ ٜتكُٔ اخباز املطًُ

زقٔ ؾقح ١اْتُقاٚ ِٗ٥فقٛشِٖ

حبطٔ اٱختٝاز.
اشباَظ :اٯ ١ٜبػاز ٠يًُطًُ

بايٓتا ٠يف ايٓػأت .
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٭ْٗققِ زًقق ٢ايققٓٗج

ايطققاكع :تبعققث اٯٜقق ١ايعققص يف ْفققٛع املطققًُ
ٚايفطس ٠ايطً.١ُٝ
ايطابع :اقاَ ١اسبت ١زً ٢اٌٖ ايهتا

َٔ ٚمل:ٙٛ

ا٫ٚوْ :ـ اٯٜق ١ايهسميق ،١أ ٟإ اٯٜقٚ ١دقدٖا دتق ١زًق ِٗٝاذ تطقٌ
زًٚ ِٗٝمل٘ ايٓٗاز  ٚخس ٙيتصملسِٖ زٔ املهس.
ثاْٝاو :ادتتاج ايسض ٍٛا٭نسّ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ  ،٭ٕ اٯٜق١
تكُٓت ا٭َس اٱهل ٞي٘ باٱدتتاج.
ثايثاو :قٝاّ املطًُ

برنس املعتصال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚايرباٖ

اييت تدٍ زً ٢ؾدم ْبٛت٘.

زابع قاو :ايبػققازال بٓبٛتقق٘ ايققيت ملققا٤ل يف ايتققٛزاٚ ٠اٱظبٝققٌٚ ،اخبققاز
ا٭ْبٝا ٤ايطابك .
َٔ ٚمل:ٙٛ

ازبٗ ١ايثايث :١يطف ٚزمح ١باٌٖ ايهتا

ا٭ :ٍٚفكح املهس اير ٟتك ّٛب٘ طا٥ف.َِٗٓ ١
ايثاْ :ٞايتخً ١ٝبٚ ِٗٓٝب

ايدز ٠ٛاىل اٱض.ّ٬

ايثايث :اشاي ١ايًبظ ايرٜ ٟطبب٘ املهس ٚايهٝد.
ايسابع :ايتخًـ َٔ اسبتب اييت أزاكل تًو ايطا٥فٚ َِٗٓ ١ققعٗا
بٚ ِٗٓٝب

املطًُ .

اشباَظ :اٯ ١ٜدت ١زً ِٗٝيف نػف اضسازِٖ َٚقا ٜقدٚز بٝقِٓٗ َقٔ
ايتدبري اشبفٚ ٞضبا٫ٚل ا٭قساز باملطًُ .
ايطققاكع :ت٪نققد اٯٜقق ١اذبققاك اي اٜقق ١زٓققد املًققٝ

ٖٚقق ٞازاك ٠اهلققد٣

ٚض ١َ٬ايد ٖٛٚ ،ٜٔأَس ٜ ٫تحكل ا َٔ ٫زٓد ٙتعاىل ف٬بد َقٔ طًبق٘ َقٔ
َعاْ٘ اييت تٓحؿس بايٓبٚ ٠ٛايتٓصُٖٚ ٌٜا ٜدزٛإ اىل اٱض ّ٬ضٛا ٤ا٭ْبٝا٤
ايطابك

ٚايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝا ٚخامت ايٓبٝ

 ٚي٘ ٚضًِ ٚايكس ٕ ايهس.ِٜ

ايسض ٍٛا٭نسّ ؾً ٢اهلل زً٘ٝ
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ايطابع :ملا٤ل اٯ ١ٜيتٛنٝد املباًٖقٚ ١ايتٓبٝق٘ اىل يقص ّٚملعًقٗا ٚضق١ًٝ
يٲميإ ٚاهلد ،٣فٜ ٬كف ا٭َس ا٭َس زٓد ايدز ٠ٛايٗٝا ٚكفع ازبصَ ،١ٜقع
املهس ٚاثاز ٠ايػبٗال ،بٌ ٫بد َٔ ادرتاّ غسا٥ط ايرَٚ ،١ايتدبس باٯٜال
اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ َٚقا فٗٝقا َقٔ ايفكقٌ
اٱهل ٞايعع.ِٝ
ايثأَ :تدز ٛاٯ ١ٜايٛٗٝك اىل زدّ اٱؾساز زًق ٢ايكق ٍٛبعقدّ ْطقخ
ايتٛزاٚ ،٠زدّ اتبار َٔ ٜك ٍٛبت ٝري ايتٛزا ٠٭ٕ اهلد َٔ ٣زٓد ٙتعاىل ٚقد
اقرتْت ْب ٠ٛايسض ٍٛا٭نسّ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ باملعتصال.
ازبٗ ١ايسابع :١اٯ ١ٜزمح ١بتًو ايطا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتقا
ايط ٤ٛباملطًُ

ايقيت تب قٞ

َٔ ٚمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚتتكُٔ اٯ ١ٜايٓؿح ٚاٱزغاك اىل ايهف زٔ اٜرا ٤املطًُ .
ايثاْ :ٞاملتٓا

املهس ٚايهٝد ٪ٜك ٟاىل اشاي ١اسبتب ٚاي ػقا ٠ٚايقيت

تتٛيد زٔ اي اٜال ايرَٚ ١ُٝت٪ثس زً ٢ا٭بؿاز ٚايبؿا٥س ،فُا كاّ اٱْطإ
َػ ٫ٛو بايهٝد ٚاٜرا ٤غري ٙفاْ٘ ٜ ٫طتطٝع إ ٜتدبس اٯٜال.
ايثايث :ايصملس ٚاملٓقع َقٔ َٛاؾقً ١ذبقسٜ

اٯخقس ٜٔزًق ٢املطقًُ

يف كح ْٛاٜاِٖٚ ،زدّ تستب ا٭ثس زً ٘ٝبعد ْص ٍٚاٯٜال ايكس ْ ١ٝبهػقف
ٚذّ تفاؾٚ ٌٝنٝف ١ٝايتحسٜ

.

ايسابع :كزٛتِٗ يٲزتباز ٚاٱتعاظ ٚاكزاى إ ٜ  عًِ َا ٜفعً.ٕٛ
اشباَظ :اٱْراز َٔ ضباٚي ١ايهٝد ٚاملهس باملطًُ  ،٭ٕ ٜ  طًع
املطًُ

زً ٢فعًِٗ ٚنٝدِٖ ،فُا إ كزقٛا قق  َِٗٛاىل اظٗقاز اٱميقإ يف

ا ٍٚايٓٗققاز ٚايهفققس خققس ٙدتققْ ٢صيققت اٯٜقق ١بفكققحِٗ ،أ ٟإ قققَِٗٛ
ٚاؾحابِٗ مل ٜباكزٚا اىل فعٌ َا طًبٛا َقِٖٓٗٚ ،قرا َقٔ ايسمحق ١باٖقٌ
ايهتا

َثًُا ٖ ٛزمح ١باملطًُ  ،فً ٛقاّ اؾحابِٗ باٱميإ ا ٍٚايٓٗقاز

ٚايهفس خس ٙيتحٌُ أفساك تًو ايطا٥ف ١اٚشاز فعًِٗ َٔ غري إ ٜٓكـ َٔ
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ثاّ ؾادب املهس ايط ٤ٞغ٦ٝاو.

ايطاكع :اسبًٛٝي ١ك ٕٚاقداّ تًو ايطا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتا
خس ٚد ١ًٝملدٜدٚ ،٠نرا بايٓطب ١٭ٌٖ ايهتقا

زًَ ٢هس

زَُٛقاُ فحُٓٝقا ٜقس ٕٚإ

اؾحابِٗ قد افتكحٛا ٚزملع نٝقدِٖ اىل عبقٛزِٖ فقاِْٗ جيتٓبق ٕٛايكٝقاّ
حبَ ٌٝػابٗ ١اَ ٚبا ١ٜٓهلا يف ايهٝفَٚ ١ٝتفكَ ١عٗا يف اي اٚ ١ٜاي س
ايطابع :تدز ٛاٯٜق ١اٖقٌ ايهتقا

.

اىل اسبقرز َقٔ تًقو ايطا٥فق ١٭ْٗقا

ملا٤ل مبا ضبب ايفكح ٚايرّ.
ايثأَ :يف اٯ ١ٜدقث زًق ٢ايقتخًـ َقٔ اضقتحٛاذ ايقٓفظ ايػقٗ١ٜٛ
ٚاي كب.١ٝ
ازبٗ ١اشباَط :١اٯ ١ٜفكٌ َٓ٘ تعاىل زً ٢ايٓاع مجٝعاو َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚفٗٝا كز ٠ٛيهٌ َهًف يدخ ٍٛاٱض ّ٬ملا فٗٝا َٔ اٱزتاش.
ايثاْ :ٞتب

اٯْ ١ٜؿست٘ تعاىل يًُطًُ َٚ ،ا كاّ ْ اؾس املطًُ

ف٬بد إ ٜعٗسٚا زً ٢زد.ِٖٚ
ايثايث :تبعث اٯ ١ٜايػٛم يف ايٓفظ ملعسفق ١زًق ّٛاي ٝقب ايقيت تقأتٞ
بٛمل:ٙٛ
ا٫ٚو :اٯٜال ايكس ْ.١ٝ
ثاْٝاو :ايدخ ٍٛيف اٱضٚ ّ٬ايتفك٘ يف ايد.ٜٔ
ثايثاو :اٱزتكا ٤يف َٓاشٍ املعسفق ١اٱهلٝق ١بقاٱط٬ر زًق ٢زًق ّٛايكقس ٕ
ٚايٛدٚ ٞايطٓ ١ايٓب.١ٜٛ
ايسابع :يف اٯ ١ٜاخباز زٔ ايعًِ ايٛاقع زً ٢املطًُ ٚ ،ا٭ذ ٣ايرٟ
٬ٜق َٔ ْ٘ٛاٯخس ٜٔزدٚاْاو ٚب ري دل.
اشباَظ َٔ :ايفطس ْ ٠فس ٠ايٓفظ اٱْطاْ َٔ ١ٝايكبٝح ٚايفعٌ املرَ،ّٛ
ٚاملهققس ايطقق ٤ٞاَققس َهققسٚ ٙٚطبققايف ٱكزاى ايعكققٌ ٚايطققتاٜا اٱْطققاْ١ٝ
ايطً.١ُٝ
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ايطاكع :نإ املػسنٜ ٕٛعٓ ٕٛإ اٌٖ ايهتقا

ٖقِ أزًقِ بقايٓبٛال

ٚاخبازٖا ،فٝأت ٕٛهلِ ملعسف ١ؾدم ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ
فتا٤ل ٖر ٙاٯ  ١ٜيتب

َهسِٖ ٚاِْٗ ٜؿس ٕٚزً ٢زدّ تؿدٜل ايقر٫ ٟ

ٜتبع كٚ ِٜٗٓإ ايفكٌ ٚاهلد ٣بٝد ٙتعاىل.
ايطابع َٔ :ازتاش ٖر ٙاٯ ١ٜاْٗا تطكط بع
بق

اسبٛاملص اييت ٚقعت

ايققدز ٠ٛاٱضققٚ ١َٝ٬زُقق ّٛايٓققاع ،يكققد أزاكٚا ؾققد أؾققحابِٗ زققٔ

اٱض ّ٬مبا ٜعٗس يًٓاع خ٬ف ايٛاقع ،يٝحانٜٚ ِٖٛتبعق ِٖٛيف ايؿقدٚك
زٔ اٱض ّ٬بقاٱزسا

زقٔ اٯٜقال ،فتقا٤ل ٖقر ٙاٯٜق ١يتهػقف شٜقف

اكزاٚ ،ِٗ٥ذبث ايٓاع زً ٢زدّ اٱزسا

زٔ اٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو

ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
يكد أَقس   ايقٓو ضبُقدا ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ بقإ قتج
بكازد ٠نً َٔ ١ٝاٱزاك ٠ايته ٖٞٚ ١ ٜٝٓٛإ اهلد ٖٛ ٣ايرٜ ٟتفكٌ بق٘ 
ضبحاْٜ٘ٚ ،تتًٖ ٢را املا٥ص بإ اٌٖ ايهتا

ٜؿس ٕٚزًق ٢ايتؿقدٜل مبقٔ

ٜتبع ًَتِٗ.
اَا ٖر ٙاٯ ١ٜفكد ملا٤ل يٲدتتاج بدز ٠ٛايٓاع يًتدبس ٚذبثِٗ زً٢
كخق ٍٛاٱضقق ّ٬باٱختٝقاز ٚتققسملٝح ملاْققب ايعكقٌٚ ،تػققري اىل ايٓطققخ يف
ايػسا٥ع ٚإ ايتقٛزاٚ ٠اٱ ظبٝقٌ ٜتبعقإ يف شَاُْٗقاٚ ،إ بعثق ١ايقٓو ضبُقد
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٖدٚ ٣زمح َ٘ٓ ١تعاىل.

قٛي٘ تعاىل [ؤَْْ ُّؤْتََ ؤَحَذ ِِثًَْ َِا ؤًُتِْبُُْ]

َٔ ازتاش ايكس ٕ املتُار ايبٝإ ٚاَهإ تعدك املعٓ َٔ ٢غري تعاز
بُٗٓٝا ٚنرا ب

املعاْ ٞاملتعدك ٠ذاتٗقا َقع ايتبقا ٜٔبٗٓٝقاٚ ،يف اٯٜقٚ ١ملقٙٛ

ٚاقٛاٍ:
ا٭ٖ :ٍٚرا ايػطس َٔ اٯ ١ٜتتُ ١يه ّ٬ايطا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتقا

َقع

ٚملٛك تكدٚ ِٜتأخريٚ ،ايتكدٜس ٫ٚ" :تَٛٓ٪ا ا ٫ملقٔ تبقع كٜقٓهِ إ ٜق٪ت٢
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ادد َثٌ َا اٚتٝتِ ا ٚاملٛنِ زٓد زبهِ ،قٌ إ اهلقدٖ ٣قد ٣اهلل" أٟ
اِْٗ طًبٛا َٔ أؾحابِٗ إ ٜ ٫عً ٓٛا تؿدٜكِٗ حبكٝك ٖٞٚ ١اَهإ ْقصٍٚ
زً ٢املطًُ

ايهتا
يًُطًُ

َٔ زٓد  ، ملا يف ٖقرا اٱزقٚ ٕ٬اٱققساز َقٔ قق٠ٛ

ٚتثبٝت يٲض.ّ٬

 ٫ٚكي ٌٝزً ٘ٝخؿٛؾاو ٚإ ايعاٖس ٜفٝد َعٓ ٢خس َٔ غري إ تؿٌ
ايٓٛب ١اىل اٱقُاز ٚايتكدٚ ِٜايتأخريٚ ،ميهٔ إ ْ٪ضظ قازدٖٚ ٠ق ٞاذا
أفاك ا يعاٖس ٚايطٝام َعٓٚ ٢ك٫ي ،١ف ٬تؿٌ ايٓٛب ١اىل َعٓ ٢خقس َكقُس
 ٚتاج اىل تكدٚ ِٜتأخري ،يكازدْ ٠ف ٞاسبسج ٚ٭ٕ ايكس ٕ ْصٍ بؿٝغ ايبٝإ
ٚايٛقٛا.
ايثاْ :ٞاملعٓ" ٢قٌ إ اهلدٖ ٣د "  ٣نساٖ" ١إ ٪ٜت ٢ادد َثٌ َقا
اٚتٝتِ" أ ٟاا خايف ك" ، ٜٔإ ٜٗ ٫ د ٖٛ َٔ ٟناذ

 بعٝد زٔ غري امل ، َٓ٪زٔ اب ٞايعباع املربك(.)1

نفاز"فٗد٣

ٚيهٔ ٖرا خ٬ف ا٭ؾٌ ٚي  ١ايكس ٕ ،فاٱتٝإ يف ايكس ٕ ٜٓؿسف اىل
ا٭َس اسبطٔ ٚاىل ايتٓصٚ ٌٜايٓعِ اٱهلٚ ١ٝيٝظ ازبحٛك ٚايتػاب٘ يف طبايف١
ايػققسا٥ع ايطققُاٚ ،١ٜٚقققد ٚزكل اٯٜققال باتٝققإ ايهتققا

هلققِ قققاٍ تعققاىل

[ًَإَِّْ اٌَّزَِّٓ ؤًُتٌُا اٌْىِبَاََ ٌََْؼٌٍََُّْْ ؤََّٔوُ اٌْحَك ِِْٓ سَبِّيُِْ] (.)2

ايثايث :اٯ ١ٜتفطري ملعٓ ٢اهلد ،٣بإ ٜتفكٌ  ضبحاْ٘ ٪ٜٚتًَ ٞق١
غرينِ َثٌ اير ٟتانِ ،قاٍ ايطربض " :ٞفامل٪ت ٖٛ ٢ايػسرَٚ ،ا اج بق٘
ايعكٌٚ ،تكدٜس ايهق" ّ٬إ ٖقدَ  ٣قا غقسر ،اَ ٚق ا زٗقد بق٘ يف ايعكقٌ"
ٚيهٓ٘ بعٝد يعدّ ٚملٛك كي ٌٝزً ٢ملعٌ اَس خس بعس

ٚادد َع ايػسر

ٚاير ٟمسقاَ ٙقا زٗقد بق٘ يف ايعكقٌ  ،امنقا اٱدتتقاج يف املكقاّ فقسر اتٝقإ
ايهتا

ٚايعًِ ٚايػسر.

( )1صبُع ايبٝإ .323/2
( )2ضٛز ٠ايبكس.144 ٠
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َٔ زٓد   يًُطًُ ٚ ،فٗٝا كز ٠ٛ٭ٕ

 َٔ٪ٜ ٫املطًُ ٕٛا ٫ملٔ َٔ بٓب ٠ٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ
ٚاتبع ك ٜٔاٱضٚ ،ّ٬إ ٜ ٫ؿدقٛا بإ ٪ٜت ٢ادد َثٌ َقا تقاِٖ َ قٔ
ايد ،ٜٔفْ ٬و بعد ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ اىل  ّٜٛايكٝاَ،١
ٚإ اٱض ٖٛ ّ٬ك ٜٔايفطسٚ ٠ايٓاضخ يٮكٜإ ا٭خس.٣
يكد ملا٤ل اٯ ١ٜيٲدتتاج زً ٢اٌٖ ايهتا
ا٭َس اٱهل ٞباٱدتتاج زً ٢اٌٖ ايهتا

ٖٚرا ايػطس ملقصَ ٤قٔ

 َٔ ٖٛٚازتاش ايكس ٕ إ تأتٞ

اٯ ١ٜبهػف نٝدِٖ ثِ تتعكب٘ باٱدتتاج زًٚ ، ِٗٝب ٔٝايك٬يٚ ١اشبطأ يف
ٖرا ايهٝد َٔ ٖٛٚ ،ايًفغ اٱهلٚ َٔ ٞمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚربًٝـ تًقو ايطا٥فقَ ١قٔ اٖقٌ ايهتقا

َقٔ ايعٓقاك ٚايًتقاج

ٚاٱؾساز زً ٢املهس.
ايثاْ :ٞزدّ تًبطِٗ َٔ ملدٜد مبا ٪ٜذ ٟاملطًُ .
ايثايث :كزٛتِٗ يٲقساز بايسضايٚ ،١اٱزقرتاف بؿقحْ ١بق ٠ٛايسضقٍٛ
ا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
ايسابع :يف اٯ ١ٜكز ٠ٛ٭ٌٖ ايهتا

يدخ ٍٛاٱضٚ ّ٬اٱقساز بإ 

ٚ اضع نس٪ٜ ِٜت ٞايٓبَ ٠ٛق ٔ ٜػقاٜٚ ٤قسشم املطقًُ

ايٓؿقس ٚايعقص َقٔ

فكً٘ تعاىل.
اشباَظ :اٯ ١ٜبػاز ٠اتٝإ املطًُ
ٚتب

ايعًِ ٚاٱزتكا ٤يف املعسف ١اٱهل.١ٝ

اٯ ١ٜضع ١فكً٘ تعاىل ٚإ ايتٓصٚ ٌٜايٓعِ اٱهل ٫ ١ٝتٓحؿس مبً١

ا ٚأَقق ١ك ٕٚغريٖققا ،يكققد ظققٔ املطققًُ ٕٛإ غققسٜعَٛ ١ضقق ٫ ٢تٓطققخ ٚإ
ا٭فكً ١ٝهلِ ،فتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتب

إ ا٭فكً ١ٝبٝد ٙتعاىل ٚإ ايٓعِ ٫

تٓحؿس بأَ ١ك ٕٚغريٖا َٔٚ ،ؾفال اٖقٌ اٱميقإ إ ٜعرتفقٛا بقإ ْعُق١
ايتٓص ٌٜبٝد ٙتعاىل ٚاْ٘ ضبحاْ٘ خيتاز َٔ ٜػا ٤ملستب ١ايسضايٚ ١اْٗا مل اٚيٞ
ايعصّ فهرا تفكٌ ضبحاْ٘ ٜبعث ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
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بػسٜع ١اٱض ّ٬هلدا ١ٜايٓاع اىل ضبٌ اهلدا.١ٜ

تسَ ٣ا ٖ ٛايػ ٤ٞا ٚا٭َس اير٪ٜ ٟت ،٢فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚققص ٍٚايهتققب ٚاٯٜققال َققٔ زٓققد  ، فهُققا ْصيققت ايتققٛزا٠
ٚاٱظب ٌٝفإ ٜ  تفكٌ باْصاٍ ايهتا

زًٜ َٔ ٢ػا َٔ ٤زباكٚ ،ٙف٘ٝ

اغاز ٠اىل ٚملٛك ْو ٜٓصٍ زً ٘ٝايهتا  ،٭ ٕ ايتٛزاٚ ٠اٱظبٝقٌ ْقص ٫زًق٢
َٛضققٚ ٢زٝطقق ٢زًُٗٝققا ايطققٚ ّ٬إ ٚزكل بع ق

اٯٜققال باٱغققاز ٠اىل

ٚؾققف ايٗٝققٛك ٚايٓؿققاز ٣بققاِْٗ اٚتققٛا ايهتققا  ،فققاذا ازاك  إ ٜٓققصٍ
ايهتا

ف٬بد بإ ٜٓصٍ زً ٢زضٖٚ ، ٍٛرا ايسضٜ ٫ ٍٛهق ٕٛتابعقاو يقدٜٔ

ايٛٗٝك ١ٜا ٚايٓؿساْ ٫ٚ ،١ٝزاَ٬و بأدهاّ اي ػسٜع ١اييت ملا ٤بٗا َٛضق ٢اٚ
زٝط ٢زًُٗٝا ايط ، ّ٬بٌ ٜأت ٞبػسٜع ١ملدٜدٜ ٠ؿدم َعٗا زً ٢اؾحاب٘
ٚاتباز٘ اِْٗ اٚتٛا َثٌ اير ٟاٚت ٞايٛٗٝك ٚايٓؿاز.٣

ايثاْ :ٞاسبهُٚ ١ايعًقِ ،ققاٍ تعقاىل [ ًٌَِـَْؼٍََُْ اٌَّـزَِّٓ ؤًُتُـٌا اٌْؼٍِْـَُ ؤََّٔـوُ اٌْحَـك

ِِْٓ سَبِّهَ] ( ،)1فُا أت   ٢اٌٖ ايهتا

َقٔ ايعًقِ فقإ ٪ٜ  تٝق٘

غريِٖ اٜكاو ،يٓٝتفعٛا َٓ٘ٚ ،جيعًَ ٙٛقاك ٠يًعبقاكٚ ٠طسٜكقاو يًٗقدٚ ٣اتبقار
ا٭ْبٝاٚ ٤يف اٯ ١ٜترنري ٭ٌٖ ايهتا

بٛظا٥فَِٗ ٖٞٚ ،سنب َٔ ١قطُ :

ا٭ :ٍٚملعٌ ايعًِ ض٬داو يًتُٝٝصٚ ،ايتدبس يف اٯٜال َٚعسف ١ايتٓص.ٌٜ

ايثاْ :ٞتؿد ٜل ايعًِ ٱذباك َٛقٛز٘ ٚادهاَ٘  ،قاٍ تعقاىل [إَِّْ

اٌَّزَِّٓ ؤًُتٌُا اٌْؼٍَُِْ ِِْٓ لٍََِْوِ إِرَا ُّبٍََْ ػٍََْْيُِْ َّخِشًَْ ٌِألَرْلَاِْ عُجَّذًا ](.)2
ايثايث :املثً ١ٝايٛازك ٠يف اٯ ١ٜتتعًل باملٛقٛر ٚيٝظ بايهِ ٚايدزمل،١
فاملساك ٚدقدَٛ ٠ققٛر ايتٓصٜقٌ٫ٚ ،بق د إ ٜهق ٕٛايتٓصٜقٌ اي٬دقل ملاَعقاو
يًتٓص ٌٜايطابل ،يكد ْف ٢ايٛٗٝك ايسضايٚ ١ايتٓص ٌٜبعد َٛضٚ ٢قايٛا بعدّ
( )1ضٛز ٠اسبج .54

( )2ضٛز ٠ا٭ضسا.107 ٤
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ْطخ غسٜعَٛ ١ض ،٢فتقا٤ل ٖقر ٙاٯٜق ١يتقب
ضبحاْ٘ ٪ٜت ٞاملطًُ

زعق ِٝفكقً٘ تعقاىلٚ ،اْق٘

َثًُا أت ٢ايٛٗٝك ٚايٓؿاز َٔ ٣ايتٓص ٌٜفعًق ِٗٝإ

ٜكسٚا بفكً٘ تعاىل.
يكد كخٌ املطًُ ٕٛزامل املًٌ ايطُاٚ ،١ٜٚأؾبحٛا اٌٖ تٓصٚ ٌٜأِْٗ
بع

 تاِٖ َثٌ َا ت ٢أٌٖ ايهتا َٚ ،ع ايتٓص ٌٜتفكٌ ضبحاْ٘ فدافع

زِٓٗ ٚبُٓٝا ملا٤ل ؾ ١ ٝاشبطا

ٚاملػب٘ ب٘ ،بً  ١ازبُع (َا اٚتٝتِ) فإ

ذنس املػب٘ ملا ٤بً  ١املفسك٪ٜ" ،ت ٢أدد" ٚف ٘ٝانساّ اقايف يًٓو ضبُد ؾً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاملطًُ

ٚ ،اغاز ٠اىل ايفكٌ اٱهل ٞبٓص ٍٚايكس ٕ

ٚضًطإ كٚي ١املطًُ .
 ٌٖٚميهٔ اْؿساف "أدد" اىل غخـ َع  ،ازبٛا

ْعِ فاملساك ٖٛ

ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ٚققد تقا   ٙايٓبق٠ٛ
ٚأْصٍ زً ٘ٝايكس ٕ  ٖٛٚملاَع ملا يف ايت ٛزاٚ ٠اٱظبَٚ ٌٝقا يف أٜقد ٟايٗٝقٛك
ٚايٓؿاز َٔ ٣ايعًٚ ّٛايبػازال ٚاٱْراز.
ٖٚرا ايتبا ٜٔيف ؾ ١ ٝا٭فساك ٚازبُع ٜب
طا٥فققَ ١ققٔ اٖققٌ ايهتققا

ملاْباو َٔ اضساز ٚزٚك يفغ

يف اٯٜققٚ ،١مل تكققٌ بققاِْٗ طا٥فققَ ١ققٔ ايٗٝققٛك اٚ

ايٓؿازٚ ،٣إ نإ ٖرا اٱط٬م ٌُ زً ٢ظاٖسٚ ٙميهٔ إ ٜه ٕٛافساك
تًو ايطا٥ف َٔ ١ايٛٗٝك ٚايٓؿازٚ ،٣اٯ ١ٜدت ١زً ٢اٌٖ ايهتا

ملا فٗٝا

َٔ ايد٫ي ١بإ نٌ َا زٓدِٖ ٖ ٛزٓد ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً٘ٝ
 ٚي٘ ٚضًِ ٚتب

اٯٜال ايتاي ١ٝيص ّٚاٱقساز بسضاي ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚنٝف اْ٘ ٜدز ٛاىل ٚ  إ اٱض ٖٛ ّ٬ك ٜٔايفطس.٠
ٜٚفٝد يفغ (أدد) يف اٯَ ١ٜعٓ: ٝ
ا٭ :ٍٚازاك ٠املفسك  ٖٛٚايعاٖس.
ايثاْ :ٞاملساك َعٓ ٢املتعدك ٚازبُع بكس ١ٜٓايتػب ٘ٝباتٝإ اٌٖ ايهتا ،
ٚؾ ١ ٝازبُع يف قٛي٘ تعاىل (ا ٚاملٛنِ).
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ب

ا٭َسٖٚ ،ٜٔرا َٔ ازتاش ايكس ٕ بإٔ جيتُع املفّٗٛ

املتعدك يف يفغ ٚاددٚ ،ميهٔ َعسفَ ١ؿداق٘ يف ايٛاقع ايعًُ ٞبإ ا٭ؾٌ
ٖ ٛاتٝإ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ايٓبٚ ٠ٛايهتا
ٚتسغحت ٖر ٙايٓعِ زً ٢املطًُ

ٚاسبهُق،١

ٚأْتفعٛا َٓٗا ٚأخرٚا َٗٓ ًٕٜٛٗٓقا ملقا

فْ ٘ٝفعِٗ يف ايدْٝا ٚاٯخس.٠
ٚملا ٤يفغ (٪ٜت ٢ادد) ب ؿ ١ ٝاملكازر باٱقاف ١اىل ك٫ي( ١إ) زً٢
اٱضتكباٍٚٚ ،زك (َا اٚتٝتِ) بؿ ١ ٝاملاق ،ٞاا ٜدٍ زً ٢تٛاي ٞايتٓصٜقٌ
ٚايٓعِ زً ٢ايٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ٚاملطقًُ ٚ ،اْككقا٤
شَإ ْص ٍٚاٯٜال زً ٢ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣فٜ ٬بعث ْو ٜتبع كٜاْتِٗ ٚف٘ٝ
اغاز ٠اىل إ ايٓو ضبُدا ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٖ ٛخامت ايٓب. ٝ
ٚف ٘ٝكز ٠ٛ٭ٌٖ ايهتا

بعدّ ايتعتٌ ٚضبازب ١اٯٜال ٚاز ٕ٬ايهفس

بٗا يف خس ايٓٗاز ،فاْٗا ترتٚ ٣تتٛاىل ،مبا  ٫ميهٔ هلِ اخفاٖ٩ا َثًُا زتص
فسز ٕٛزٔ اخفا ٤اٯٜال اييت ملا ٤بٗا َٛضٚ ،٢زتقص ايقر ٜٔنفقسٚا زقٔ
ضرت ٚدتب َعتصال زٝط  ٢زٔ ايعٗٛز يًٓاعٚ ٚ،ؾف ٖرا اٱتٝإ
باْ٘ َٔ ٖد   ٣كز ٠ٛ٭ٌٖ ايهتا

يكب ٍٛايتٓصٚ ٌٜايتطً ِٝمبا ملا ٤ب٘

ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاٱقساز باْ٘ ْعُٖٚ ١د٣
ٚؾ٬ا يًٓاع مجٝعاو،
ٚتب

اٯ ١ٜايعٓا ١ٜايكس ْٝق ١اشباؾق ١باٖقٌ ايهتقا

ٚاٱتٝقإ بايربٖقإ

ايرٜ ٟدٍ زً ٢ؾدم ايتٓصٚ ،ٌٜف ٘ٝاغاز ٠اىل انساَِٗ ٚإ اْتُا ِٖ٤اىل
ايهتا

ايطُا ٟٚضبب يف ملربِٗ بًطف اىل اٱضٚ ،ّ٬دثِٗ زً ٢زدّ

املهس باملطًُ  ،فًِ تأَس اٯ ١ٜبسك املهقس مبثًق٘ ا ٚباٱْتكقاّ َقِٓٗ ٚتػقسٜع
زكٛب ١ملٓا ١ٝ٥ملٔ ٜتعاٖس باٱميإ ثِ ٜعًٔ ا يهفس يؿد ايٓاع زٔ اٱض،ّ٬
بقٌ ملقا٤ل بؿق ١ ٝايٓؿقح ٚاملٛزعقٚ ١اقاَق ١اسبتقٖٚ ،١ق ٛكيٝقٌ زًقق ٢إ
اٱض ّ٬مل ٜٓتػس بايطٝف ،بٌ باٯٜال ٚاملعتصال ٚايرباٖ .
يكد اندل اٯ ١ٜبط ٕ٬ق ٍٛايٛٗٝك بإ ايتٛزا ٫ ٠تٓطخٚ ،اخربل بإ
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اهلداَ ١ٜفتٛاٚ ،إ ايًطف اٱهلٜ ٞت ػ ٢ايٓاع بتكسٜبِٗ اىل ضقبٌ

اٱميإ ٚازاْتِٗ زً.٘ٝ
ٚبُٓٝا ازاكل طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتقا

ؾقدِٖ زقٔ ايتقدبس مبعتقصال

ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚأضساز ايتٓصٜقٌ ملقا٤ل ٖقر ٙاٯٜق١
خطاباو ٭ٌٖ ايهتا

ناف َٔ ١ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣ٱزاْتِٗ بٓطخ ق ٍٛتًقو

ايطا٥ف ،١فُٔ ٖد  ٣اْ٘ ضبحاْ٘ مل خيٌ ب
ايهتا

تًو ايطا٥فقٚ ١زُق ّٛاٖقٌ

فتا٤ل اٯ ١ٜبٗداٜتِٗ اىل اٱميإٚ ،بٝإ زع ِٝفكً٘ تعاىل ٚتٛايٞ

اٯٜال ٚايٓطخ يف ايػسا٥ع ،ا ٫ ٚأققٌ املثًٝقٚ ١ايتػقاب٘ يف ايتٓصٜقٌٖٚ ،قرٙ
املثً ١ٝكز ٠ٛيعدّ ايؿدٚك زٔ اٱضٚ ،ّ٬ذبقرٜس َقٔ ايتهقرٜب بايتٓصٜقٌ،
 ْٞٗٚزٔ ايتٓاق

يف املٛقٛر ايٛادد ،فُا اٚتٝقتِ َقٔ ايتقٛزاٚ ٠اٱظبٝقٌ

ازًٓتِ اٱميإ ٚايتؿدٜل ب٘ٚ ،اذا ْصٍ َثً٘ ملاذا تك َٕٛٛبتهرٜب٘ َع املثً١ٝ
يف ايتٓصٚٚ ٌٜدد ٠املٛقٛر.

قٛي٘ تعاىل [ؤًَْ ُّحَاجٌوُُْ ػِنْذَ سَبِّىُُْ]
اْتكًت اٯ ١ٜاىل ي  ١اٱْراز  َٔٚازتاش ايكس ٕ إ ٜه ٕٛاٱْراز فسر
املٛزع ،١فبعد دؿس اهلد ٣بٗدٚ   ٣يٝظ أقٛاٍ اٌٖ ا٭ٖٛاٚ ،٤إ
  تفكٌ زً ٢ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بايكس ٕ ٚاٯٜال
ايباٖسال ،ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيترنري اٌٖ ايهتا
٪ٜك ٟاىل ضَ٬تِٗ فٗٝا ٚزدّ ايتعس

باٯخسٚ ٠يص ّٚاختٝاز َا

يًحسج ٚاقاَ ١اسبت ١زً.ِٗٝ

ٚتعٗس اٯ ١ٜإ ق ٍٛتًقو ايطا٥فقَ ١قٔ أٖقٌ ايهتقا
ٜتكققُٔ اٱؾققساز ٚايعٓققاك ٚاجيققاك اضققبا

يقٝظ صبقسك وا بقٌ

اٱقٓققار ٚازبققداٍ ،فٗققِ دُٓٝققا

ٜأَس ٕٚق َِٗٛبعدّ اٱْكٝاك ا ٫ملٔ تبع كٜ ،ِٜٗٓطتٓد ٕٚاىل دتقٚ ١اٖٝق١
 ٖٞٚزدّ دؿ ٍٛايٓطخ بايػسا٥عٚ ،اِْٗ امل َٔ ٕٛخيايف كٜ ِٜٗٓقّٛ
ايكٝاَ ١زٓد  ، فتا٤ل اٯ ١ٜيٲخبقاز بقإ املطقًُ

ٖقِ ايقر ٜٔتتقٕٛ
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[] 152

زً ِٗٝ٭ِْٗ أتبعٛا ٜال ايٓبٚ ٠ٛايتٓص ،ٌٜفهُقا أخقرب قٛيق٘ تعقاىل [إَِّْ
اٌْيُذٍَ ىُذٍَ اٌٍَّوِ ] زٔ َكقاَ

ايسغقاك ٚاهلداٜق ١يف ايقدْٝا ،فقإ ٖقرا

ايػطس َٔ اٯ ١ٜأخرب زٔ َٛقٛر اٱدتتاج  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚف ٘ٝابطاٍ ملا ٜدز َٔ ْ٘ٛاًٖٝتِٗ يٲدتتاج  ّٜٛايكٝاَٖٚ ،١را ايبٝإ
َٔ ايًطف اٱهل ٞاملتعدك خبؿٛف املتعًل َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايققٓو ضبُققد ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ بققإ أَتقق٘ ًَٖ٪قق١
يٲدتتاج  ّٜٛايكٝاَ ١باٯٜال اييت ْصيت زً.٘ٝ
ايثاْ :ٞايبػاز ٠يًُطًُ

باي ًب ّٜٛ ١ايكٝاَ  ١باٱدتتاج ٚاضتحكقاز

ايديٜ َٔٚ ،ٌٝه ٕٛغايباو  ّٜٛايكٝاَ٫ ١بد ٚإ ٜٓاٍ املٓصي ١ايسفٝع.١
ايثايث :يف اٯ ١ٜاخباز يًٓاع مجٝعاو حبؿ ٍٛاٱدتتقاج ٜق ّٛايكٝاَق١
ٚمل تكٌ اٯ" ١ٜجياكيٛنِ" ٭ٕ ازبداٍ ازِ ٜٚتك ّٛبطسف

أددُٖا جياكٍ

اٯخس ،بٌ ملا٤ل اٯ ١ٜيٲخباز بإ اٱدت تاج َٔ طسف ٚادد ،اقا ٜقدٍ
زً ٢ثبٛل اسبتٚ ١ظٗٛز ايديٚ ٌٝف ٘ٝغاٖد زً ٢ايتبا ٜٔب

زقامل ايقدْٝا

ٚاٯخس ،٠فاٱْطإ ٜطتطٝع يف ايدْٝا امل ايطٚ ١اثاز ٠ايػبٗال ٚضباٚي ١اٜٗاّ
اشبؿِ ٚافحاَ٘ ٚي ٛب ري اسبل ،اَا يف اٯخقس ٠فقا٭َس طبتًقف اذ تٓهػقف
اسبكا٥ل ٜٓٚعدّ ايًبظ ٚتص ٍٚازبٗايٚ ١اي سزٚ ،تتتً ٢ي  ١ايديٚ ٌٝايربٖإ
فٝحتج املطًُ ٕٛزً ٢غريِٖ ٚته ٕٛاي ًبٚ ١ايعفس هلِ.
ٚيهٔ ملاذا ملا ٤دسف ايرتكٜد (أ )ٚفاٯ ١ٜمل تكٌ "فٝحاملٛنِ" بازتباز
إ اٱدتتاج فسر اتٝإ اٯٜال فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ إ اتٝإ اٯٜال يف ايدْٝا ،اَا اٱدتتاج فاْ٘ يف اٯخس.٠
ايثققاْ :ٞاٱدتتققاج أزققِ َققٔ إ ٜٓحؿققس باتٝققإ اٯٜققال ،فكققد ققتج
املطًُٚ ٕٛغريِٖ زً ٢تًو ايطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

بطبب تسنِٗ ملا ملا٤

ب٘ َٛضٚ ٢زٝط ٢زًُٗٝا ايط َٔ ّ٬ايبػازال بٓب ٠ٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.
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زًق ٢ايبكقا ٤زًق٢

كٚ ِٜٗٓاخباز باْ٘ ضٝهٚ ٕٛبا٫و زً.ِٗٝ
ايسابع :قٝاّ اؾحابِٗ باٱدتتاج زً ّٜٛ ِٗٝايكٝاَ ،١أ ٟإ مجاز١
اٌٖ ايهتقا

ضقٝحتت ٕٛزًق ٢تًقو ايطا٥فق ١٭ْٗقا ضقعت يف ؾقدِٖ زقٔ

ايتدبس بآٜال ايتٓصٚ ٌٜكخ ٍٛاٱض.ّ٬
اشباَظ :إ ٜٗ  د ٟايٓقاع يٲميقإ  ٚببق٘ اىل ْفٛضقِٗ ٚيهقٔ
طا٥ف ١أ ٚمجاز ١تكع غػا ٠ٚزً ٢أبؿازِٖ ،فتا٤ل اٯ ١ٜيٲخبقاز زقٔ
اقاَ ١اسبت ١زً ّٜٛ ِٗٝايكٝاَ.١
ايطاكعٜ :تعًل اٱدتتاج مبا تفعً٘ تًقو ايطا٥فق ،١أ ٟإ املطقًُ
ٚأٌٖ ايهتا
أيهتا

ٚايٓاع مجٝعاو تت ٕٛزًق ِٗٝٱختٝقازِٖ أغقٛا ِٗ٥فأٖقٌ

ٜكع ٕٛايً ّٛزً ٢تًو ايطا٥ف ، ١٭ِْٗ كز ِٖٛاىل ايٓفام ٚضبازب١

اٱض ّ٬باز ٕ٬اٱميإ أ ٍٚايٓٗاز ٚايهفس خسٚ ، ٙزدّ اٱميإ ا ٫ملٔ ٜتبع
كٚ،ِٜٗٓاملطًُٜ ٕٛػته َٔ ٕٛاٜراٚ ِٗ٥ؾد ايٓاع زِٓٗٚ ،ايٓاع َٔ غري
املطًُ

ٚأٌٖ ايهتا

٪ٜاخر ِْٗٚحبتب اسبكا٥ل زِٓٗ ٚاق٬هلِ.

فُث٬و ٜك ٍٛاملػسن ٕٛباْ ِٗ ناْٛا ٜعٓ ٕٛإ اٌٖ ايهتا

ازًِ ايٓاع

بأضساز ايٓبٚ ٠ٛدُٓٝا ضأي ِٖٛزٔ ْب ٠ٛضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ مل
ٜؿدق ِٖٛايكَ ،ٍٛع إ ٖرا اٱدتتاج ٜٓ ٫فعِٗ ٭ٕ ايٛظٝفق ١ايػقسز١ٝ
يهٌ َهًف تكتك ٞاٱميإ بٓب ٠ٛايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
ٚزدّ اٱْؿال ٭ٌٖ ايعٓاك ٚازبحٛك ٚايك٬ي.١
ايطابع :تعدك ٚمل ٙٛاٱدتتاج َٓٗا:
ا٭َ :ٍٚا ٜه ٕٛبطبب طس ٚايتحسٜف ٚايتبد ٌٜزً ٢ايتٛزاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
ايثاْ :ٞايهفس بآٜال َ ع ايعًِ.
ايثايث :يبظ اسبل بايباطٌ.
ايسابع :اخفا ٤اسبلٚ ،زدّ اٱخباز زٔ ايبػازال بايٓو ضبُد ؾقً٢
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اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ اييت ملا٤ل بٗا ايهتب ايطابك.١
إ اظٗاز تًو ايبػازال َٓاض ١ٝنسمي ١هلدا ١ٜايهثري َٔ ايٓاع ضقٛا٤
َٔ أٌٖ ايهتا

اّ َٔ ايهفاز ٚاملػسن .
٭ٕ

ٜٚطبب نتُإ اٯٜال ق٬ي ١قٚ ّٛاقاف ١زٓاٚ ٤أذ ٣يًُطقًُ
ايكاٍ ٜكس ْفط٘ ٚغريٜٚ ،ٙبك ٢أثس ايك٬ي ١يف ذزٜت٘ ا ٫إ ٜػا. ٤

ٜٓ ٫ٚحؿس َٛقٛر اٯ ١ٜبايًٚ ّٛاٱْراز ٚايٛزٝد بٌ اْٗا تدز ٛأٌٖ
اىل ايتقدازى ٚاملتٓقا

نقٌ َقا ٜق٪ك ٟاىل اٱدتتقاج زًقٜ ِٗٝقّٛ

ايهتا

ايكٝاَقٚ ١دققثِٗ زًقق ٢املتٓققا

َققا ٜبعققث زًقق ٢ايػققو ٚايسٜققب يف ايتٓصٜققٌ

ٚأضساز ايٓب.٠ٛ
ٚملا٤ل اٯ ١ٜبرنس ايسبٛبٚ ١ٝاققاف ١يفقغ ايقس

يً ق ١اشبطقا

"زٓقد

زبهِ" ٚفَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إ "زٓد" ظسف َهإ ٖٛٚ ،اغاز ٠اىل ٜق ّٛايكٝاَقَٚ ١قٛاطٔ
اسبطا

ا٭خسٚ ،ٟٚف ٘ٝأَٛز:

ا٭ :ٍٚاْ٘ غاٖد زً ٢اقساز اٌٖ اسبطا
ايثاْ :ٞترنريِٖ ب ّٛٝاسبطا
ايثايث :ايٛزٝد بايعكا
ايسابع :املتٓا

ٚاْرازِٖ اا ف.٘ٝ

ا٭خسٚ ٟٚايتحرٜس َٓ٘.

اٜرا ٤املطًُ

ايثاْ :١ٝترنري أٌٖ ايهتا

باي ّٛٝاٯخس.

٭ْ٘ با

يٲثِ ٚتستب ايعكا .

مبٛاثٝل ايٓبَٚ ،٠ٛا فٗٝا َٔ قسٚز ٠اٱقساز

بايعبٛك ١ٜهلل تعاىل.
ايثايث :١بعث اشبٛف ٚايفصر يف قًٛ

أٌٖ ايهتا

َٔ َكقاّ ايسبٛبٝق١

ٚيص ّٚاسبسف زً ٢زدّ اشبسٚج زٔ أدهاّ ايعبٛكٚ ١ٜايطاز ١هلل ضبحاْ٘.
ايسابع :١اٯَ َٔ ١ٜؿاكٜل ايًطف اٱهل ،ٞملا فٗٝا َٔ ايقد٫٫ل باْق٘
ضبحاْ٘ مل ٜٓظ اٌٖ ايهتا

َٔ زمحت٘ٚ ،اْق٘ زبٗقِ ٜٚقسأف بٗقَِٚ ،قٔ

ايسأفٖ ١ر ٙاٯ ١ٜاذ ملا٤ل بتحقرٜسِٖ َقٔ ادتتقاج املطقًُ

زًقٜ ِٗٝقّٛ
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ٖرا اٱدتتاج َٚا ف َٔ ٘ٝاسبتٚ ١ايربٖإ

زٔ ربًفِٗ زٔ ْؿس ٠اسبل.

لانىٌ اإلدتجا األخروي
اٱدتتاج ٚازبداٍ َؿادب يٲْطإ يف دٝاتٜ٘ٚ ،أت ٞيًر

ٚايدفار

زٔ املرٖب اشباف ،ا ٚيبٝقإ ؾقح ١اٱْتُقاٚ ٤ايقٚ ٤٫ٛايقسأ ،ٟاٚٱقٓقار
ايطسف اٯخس مبرٖب٘ ٚقٛي٘ ،ضٛا ٤نإ ايٓصار نربٜٚاو ا ٚؾ سٜٚاو.
ٚاٱدتتاج يف ايدْٝا قد ٜه ٕٛباسبل ٚايربٖقإٚ ،ققد ٜهق ٕٛبايباطقٌ
ٚاثاز ٠ايػبٗال ٚامل ايطٚ ،١قد ٜٛ ٫فل ؾادب اسبل يبٝإ دك٘ٚ ،قد ٜكّٛ
ؾادب امل ايط ١بددكق٘ ٱْعقداّ اسبتقٚ ، ١افتكقاز املٓقاظس ٠اىل ايقدي،ٌٝ
ٚدت ٢يف داٍ ظٗٛز ؾادب اسبل فاْ٘ ٜ ٫ع

اٱْتٗا َٔ ٤ايباطٌ ٚايعٌُ

ب٘ ي ً ب ١ايٓفظ ايػٗٚ ١ٜٛاي كبٚ ،١ٝاٱدتتاج َٔ زامل ا٭قٛاٍ ٚا٭زُاٍ
يف ايدْٝا ،اَا اٯخس ٠فٗ ٞدطا

ب ٬زٌُ.

 َٔٚاٯٜال إ تس ٣اٱدتتقاج ٜٓبطقط زًق ٢زقامل ايقدْٝا ٚاٯخقس،٠
فرال ايعٌُ ٜهَٛ ٕٛملٛكاو يف ايدْٝا ٚاٯخقسٚ ٠بق

اٱدتتقامل

زُقّٛ

ٚخؿٛف َٔ ٚمل٘ ،فُاك ٠اٱيتكا ٤زًٚ ٢مل:ٙٛ
ا٫ٚو :ؾدم اضِ اٱدتتاج زً ٢نٌ َُٓٗا.
ثاْٝاو :اذباك َٛقٛر اٱدتتاج فُٝا خيـ املبقاك ٨اَقا َقاك ٠اٱفقرتام
فٗ:ٞ
ٚ -1ملٛك ملدٍ  َٚايطٚ ١اثاز ٠غبٗال يف ايدْٝاٚ ،اعبؿاز اٱدتتاج يف
اٯخس ٠باسبل.
 -2تسغح اٱبتٚ ٤٬اٱختباز زً ٢اٱدتتاج يف ايدْٝاٚ ،اْتفاَٛ ٤قٛز٘ يف
اٯخس.٠
 -3اقاَ ١اسبت ١يف اٯخسٚ ،٠زدّ اَهإ زك اشبؿِ.
 َٔ -4خؿا٥ـ اٱبقت ٤٬يف ايقدْٝا اٱَتحقإ ٚاسباملق ١اىل ايطقع ٞيتقدبس
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اسبل ٚايؿدم ،اَا يف اٯخس ٠فاسبل ب

ٚظاٖس.

 -5اٱدتتاج يف ايدْٝا بعًِ ٚب ري زًِ  ،قاٍ تعاىل [فٍََُِ تُحَاجٌَْ فَِّْا ٌَْْظَ
ٌَىُـُْ بِـوِ ػٍِْـُ]( ، )1اَققا يف اٯخقس ٠فققٜ ٬هق ٕٛاٱدتتقاج اَ ٫ققع ايعًقَِٚ ،ققٔ
اٯٜال إ ايعًِ ٜتتً ٢يف اٯخس ٠يًطسف

اير ٟتج ٚاير ٟتج زً.٘ٝ

 -6جيس ٟاٱدتتاج ٚازبدٍ يف ايدْٝا زً ٢عب ٛزاّ ٚخاف ،اَا يف اٯخس٠
فإ اٱدتتاج ٜه ٕٛأَاّ ا٭غٗاك ٜطُع٘ امل٥٬هٚ ١ايٓاع.
 -7قد ٜه ٕٛادتتاج ايدْ ٝا َطًٛباو يرات٘ ،اَا يف اٯخس ٠فاْ٘ دتٜٚ ١طًب
يًحطقققا

ٚايثقققٛا

ٚايعكقققا ٚ ،اْتقققصار اسبقققلٚ ،بٝقققإ ايعًقققِ باي ٛاٜققق١

ٚاٱقْ ،ٍ٬عِ قد ؿٌ اٱدتتاج ب

طسف  ،نُقا يف أٖقٌ ايٓقاز ققاٍ

تعاىل [ ًَإِرْ َّبَحَاجٌَْ فِِ اٌنَّاسِ فََْمٌُيُ اٌنمؼَفَاءُ ٌٍَِّزَِّٓ اعْبَىََْشًُا إَِّٔا وُنَّا ٌَىُُْ تَََؼًا فَيًَْ

ْ اٌٍَّـ َو لَـ ْذ
َّ
ٓ اعْـ َب ْى ََشًُا ِإَّٔـا وُـ يً فِْيَـا ِإ
َ
ؤَْٔبُُْ ُِ ْنٌَُْ ػَنَّا َٔصًَِْا ِِْٓ اٌنَّاسِ * لَا َي اٌَّـ ِزّ
حَىََُ بََْْٓ اٌْؼََِادِ ](.)2
 َٔ ٌٖٚؾً ١ب
ْعِ ،ملا ف َٔ ٘ٝأضقبا

اٱدتتاج يف ايدْٝاٚ ،اٱدتتاج يف اٯخس ٠ازبٛا
اهلداٜقٚ ١ايؿق٬ا يف ايقدْٝا ٚايقرنسٚ ٣اسبتق ١يف

اٯخققسٚ ،٠يكققد تفكققٌ ضققبحاْ٘ ٚذنققس يف ايكققس ٕ َققا جيققس ٟيف اٯخققسَ ٠ققٔ
اٱدتتاج يٝه ٕٛزربٚ ٠كزضاو َٛٚزعٚ ،١يف ذنس ٙز ٕٛيًُطًُ ٚ ،اخباز
حبؿ ٍٛاي ًب ١هلِ  ّٜٛايكٝاَ ١يف َٛاطٔ اٱدتتاجٜ َٔٚ ،ؿس زً ٢ايعٓاك
يف ايدْٝا تسا ٙيف اٯخس ٠ؾاغساو ْاكَاو.
يكد أربرل طٛا٥ف َٔ أٌٖ ايهتا

اٱدتتاج ٚازبدٍ ٚض ١ًٝملعاكا٠

اٱضٚ ّ٬ايتػهٝو باملعتصال ،فتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتٓرزِٖ باٱدتتاج يف
اٯخسٚ ٠تدز ِٖٛاىل تسى ازبدٍ.
( )1ضٛز ٍ ٠زُسإ .66
( )2ضٛز ٠غافس .48-47
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قٛي٘ تعاىل [لًُْ إَِّْ اٌْفَنًَْ بَِْذِ اٌٍَّوِ]
تهسزيفغ (قٌ) يف اٯٚ ، ١ٜملا ٤يف ْعِ ايهٚ ّ٬فَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ايتٛنٝد بإ ٖرا ايػطس اَس يًٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ بكٛي٘.
ايثاْ :١ٝكز ٠ٛاملطًُ

اىل اٱدتتاج بفكً٘ تعاىل.

ايثايث :١تعً ِٝاملطًُ

نٝف ١ٝاٱدتتقاج ٚاقاَق ١ايربٖقإ بقايًت ٤ٛاىل

بٝإ قدزت٘ تعاىل ٚزعٖ ِٝبات٘.
ايسابعقق :١ايفؿققٌ ٚاٱضققتك ٍ٬ملٛقققٛر ٖققرا ايػققطس َققٔ اٯٜققٚ ١بٝققإ
اُٖٝت٘ يف اٱدتتاج ٚاٱزتباز.
اشباَط :١بًٛغ َستب ١ايٝك

زٓد ايٓو ٚاملطًُ .

ايطاكض :١ايتطًع اىل زمحت٘ تعاىل يف اضتُساز ايٓعِ.
ايطابع :١ايػهس ي٘ تعاىل زًْ ٢عُ ١اٱميإ ٚاهلدا.١ٜ
ايثآَ :١اٱ ض ّ٬فكٌ َٓ٘ تعاىلٚ ،زمح ١٭ٌٖ ا٭ز

.

ايتاضقع :١يققٝظ َققٔ بقسشخ ك ٕٚاٱميققإ ٚكخقق ٍٛاٱضق ّ٬٭ْقق٘ فكققٌ
ٚزمح ١اهل.١ٝ
ايعاغس :٠يف اٯ ١ٜاخباز زٔ شٜاك ٠ايٓعِ زًق ٢ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاملطًُ

ٚاظٗاز اٱضٚ ّ٬قٛت٘ َٓٚعت٘ ٚتٛاي ٞاٯٜال.

اسباك ١ٜزػسَٓ :٠ع ايًبظ اير ٟذبا ٍٚتًو ايطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتقا
بث٘ ب

املطًُ .
ٚق ٌٝيف اٯ ١ٜتكدٚ ِٜتأخري ٚ ،ايتكدٜس ٫ٚ :تَٛٓ٪ا ا ٫ملٔ تبع كٜٓهِ

إ ٪ٜت ٢ادد َثٌ َا اٚتٝتِ ا ٚاملٛنِ زٓد زبهِ ،قٌ إ اهلدٖ ٣قد٣
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ٚ ، إ ايفكٌ بٝد .)1("
أ ٟإ اٌٖ ايهتا

اقسٚا بإ ٜ ق٪ت ٞاملطقً ُ

َثقٌ َقا تقاِٖ َقٔ

ايتٓصٚ ٌٜايٓب ٖٛٚ ٠ٛاَس َرنٛز يف نتبِٗ  َ٘ٓٚايبػاز ٠بايٓو ضبُقد ؾقً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚ ،يهٔ تًو ايطا٥ف َٔ ١اٌٖ ايهتا
اظٗاز ٖرا اٱقساز ٚاخباز املطًُ
ٜٚرتضخ اٱميإ يف قًٛ

كزت اىل زقدّ

ب٘ يٜ ٬٦صكاك كخ ٍٛايٓاع يف اٱضّ٬

املطًُ .

 ٚيهٔ ٖرا املعٜٓ ٫ ٢طتًصّ ايتكقدٚ ِٜايتقأخري ايقر ٟتقاج اىل قسٜٓق١
ٚا٭ؾٌ زدَ٘ أ ٟزدّ دؿ ٍٛايتكدٚ ِٜايتقأخريٚ ،ظقاٖس اٯٜقٚ ١تهقساز
يفققغ (قققٌ) ٜفٝققد اٱزتققاش ٚايققدز ٠ٛيًتققدبس ٚايٓعققس يف َبققاك ٨ايػققسٜع١
اٱضَٚ ١َٝ٬ا فٗٝا َٔ ايػٛاٖد اييت تقدٍ زًق ٢ايتهاَقٌ ٚايعٓاٜق ١اٱهلٝق١
ٚاي سمح ١باْصاٍ ايكس ٕ ٖد ٣يًٓاع مجٝعاو.
ٚيف فكٌ  ايٛازك يف اٯ ١ٜأقٛاٍ ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚايٓبٚ ،٠ٛبعث ١ايسض.ٍٛ
ايثاْ :ٞاسبتج اييت ْاهلا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َٔٚ ،
َع٘.
ايثايثْ :عِ ايدٚ ٜٔايدْٝا(.)2
 ٫ٚتعاز

ب

ٖر ٙايٛملٚ ،ٙٛنًٗا َٔ َؿاكٜل فكقً٘ تعقاىل ٚيكقد

ملاٖ ٤را ايػطس َٔ اٯ ١ٜبؿ ١ ٝاٱط٬م اا ٜع

اْق٘ أزقِ َقٔ املؿقاكٜل

أزٚ ،ٙ٬يهٔ ٌٖ ٜهفَٛ ٞقٛر اٯ ١ٜقس ١ٜٓزً ٢تكٝٝقد َعٓقا ٙازبقٛا

،٫

َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭َٛ :ٍٚقٛر اٯ ٖٛ ١ٜايفكٌ اٱهلٖٚ ،ٞرا املٛقٛر ذات٘ ٜ ٫طُح
بايتكٝٝد ٚاسبؿس.
(َ )1فاتح اي ٝب .97/8
( )2صبُع ايبٝإ .324/2
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ايثاْ :ٞملا٤ل اٯ ١ٜبعد ذنس اتٝإ ايٓعِ ٚاٱزتاش َٓ٘ تعاىلٚ ،ا٭ًٖ١ٝ
زً ٢اٱدتتاج املطًل غري املكٝد اا ٜدٍ زً ٢ضع ١ايفكٌ اٱهل ٞيف املكاّ.
ايثايث :تدزٖ ٛر ٙاٯ ١ٜاىل اٱزتباز ٚاٱميإٚ ،اٱققساز بطقع ١فكقً٘
تعاىل ٚزعٖ ِٝبات٘.
ايسابع َٔ :اٱزتاش إ تتكُٔ اٯ ١ٜايرتغٝب باٱض ،ّ٬باٱغاز ٠اىل
فكً٘ تعاىل زً ٢املطًُ .
اشباَظ :يٝظ َٔ تكٝٝد شَاْ ٞاَٛ ٚقٛز ٞيفكً٘ تعاىل زً ٢ايقٓو
ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚامل. َٓ٪
ايطاكع َٔ :فكً٘ تعاىل اٱض َٔ ٖٛٚ ّ٬أزعقِ ايقٓعِ ٖٚق ٛفكقٌ
زاّ ٚخاف ،اَا ايعاّ فإ ايٓاع مجٝعاو ٜٓتفعٚ ،َ٘ٓ ٕٛاَا اشبقاف فٗقٛ
كخ ٍٛا٭فسا ك فٝق٘ فتقا٤ل اٯٜق ١ٱخبقاز تًقو ايطا٥فقَ ١قٔ اٖقٌ ايهتقا
ٚغريِٖ باْ٘  ٫ميهِٓٗ دتب َٓٚع ايٓاع َٔ ْ ٌٝفكً٘ بدخ ٍٛاٱض.ّ٬
ٚتدٍ اٯ ١ٜزً ٢ؾدم ْب ٠ٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َٔ
ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚمبا ٜعٗس ٙزً ٢يطاْ٘ َٔ اٱقساز بفكً٘ تعاىل.
ايثاْ :ٞاٱطُٓ٦إ يت ٛاي ٞادطاْ٘ ْٚعُ٘ زًٚ ٘ٝزً ٢املطًُ .
ايثايث :ازرتاف ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بإ ايٓب ٠ٛفكٌ
َٔ زٓد .
ايسابع :تطًع ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ٚاملطقًُ

اىل

شٜاك ٠اٱدطإ ٚتٛاي ٞايٓعِ َٔ زٓد .
اشباَظ :ي  ١ايتحد ٟيف اٯ ١ٜفُٔ نإ زً ٢اسبل ٖ ٛايرٜٓ ٟاٍ فكٌ
ٚ ، يف اٯ ١ٜاخباز زٔ فٛش املطًُ

بفكً٘ تعاىل.

ايطاكع :اهلقدٚ ٣اٱميقإ فكقٌ ٚادطقإ َقٔ زٓقد ٜٓ ٫ٚ حؿقس
َٛقٛز٘ مبستبٚ ١ادد ٠بٌ ٜػقٌُ فكقً٘ تعقاىل اٱزتكقا ٤يف َٓقاشٍ اٱميقإ
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ٚبًٛغ كزمل ١ايتكٚ ٣ٛايٝك .

ايطابع :يف اٯ ١ٜاخباز زٔ تٛاي ٞاٯٜال ٚظٗٛز املعتقصال زًقٜ ٢قد
ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاْٗا مل تتٛقف ا ٚتٓتقِ٘ ،خؿٛؾقاو
ٚاْٗا ٚزكل بؿ ١ ٝاملكازر نُا يف قٛي٘ تعاىل [ُّؤْتِْوِ َِْٓ َّشَاءُ].

ايثأَ :ميهٔ ازتباز ٖر ٙاٯ ١ٜتفطرياو ٯ ١ٜاملباًٖٚ ١اخبازاو زٔ اْتؿاز
ٚغًب ١املطًُ

فٗٝا يف داٍ ٚقٛزٗقا َٛٚافكق ١اٖقٌ ايهتقا

زًٗٝقا ٚزقدّ

اختٝازِٖ ايؿًح ٚكفع ازبص ،١ٜنُا اْٗا َكدَ ١يدخ ٍٛايٓو ضبُد ؾقً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ املباًٖ ١بطهٚ ١ٓٝثك ١بايعفس ٭ْ٘ َٔ فكً٘ تعاىل.
إ ايٓاع مجٝعاو ٜعًُ ٕٛإ ايفكٌ ٚاٱدطإ بٝد  فًُاذا ٚزك
ٖرا املكُ ٕٛيف خطا

٭ٌٖ ايهتا :

ا٭ :ٍٚايترنري بٗر ٙاسبكٝك.١
ايثاْ :ٞاٱْراز ٚايٛزٝد.
ايثايث :اسبث زً ٢ايتٛمل٘ اىل ايدزا ٤يٓ ٌٝايٓعِ اٱهل.١ٝ
ايسابع :يف اٯ ١ٜتفٜٛ

يٮَٛز ي٘ ضبحاْ٘.

اشباَظ :زدّ اَهإ دتب فكً٘ تعاىل.

ٚقد ٚزك قٛي٘ تعاىل [ ٌِإَالَّ َّؼٍَْـَُ ؤَىْـًُ اٌْىِبَـاَِ ؤَالَّ َّمْـذِسًَُْ ػٍََـَ شَـِْءٍ

ِِْٓ فَنًِْ اٌٍَّوِ ًَؤََّْ اٌْفَنًَْ بَِْذِ اٌٍَّوِ ُّؤْتِْوِ َِْٓ َّشَـاءُ](ٚ ، )1يف ازبُقع بق

ٖقرٙ

اٯٚ ١ٜاٯ ١ٜضبٌ ايبحث ذبرٜس يًٓاع َٔ اٱْؿال يتًو ايطا٥ف َٔ ١أٖقٌ
ايهتققا

ٚاخبققازِٖ باْٗققا يققٔ دبًققب هلققِ ايٓفققع ٚزًقق ِٗٝإ ٜتٛملٗققٛا اىل

ايتٓصٚ ٌٜا يٌٓٗ َٔ ايٓعِ املتٛاي ١ٝاييت ملا ٤بٗا اٱضٚ ّ٬ض٪اٍ املصٜد َٓٗا.

ٚقٛي٘ تعاىل [بَِْذِ اٌٍَّوِ ] ك٫ي ١زً ٢إ ايكقدز ٠املطًكق ١يق٘ ضقبحاْ٘ ٚاْق٘

( )1ضٛز ٠اسبدٜد .29
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ؾادب ايفكٌ ايععق ِٝايقرٜٗ ٟقب ايعطاٜقا ازبصًٜقٚ ،١اهلل َٓ قص ٙزقٔ
ايتػبٚ ،٘ٝيهٔ يفغ ايٝد ملا ٤يبٝإ أَٛز:
ا٭ :ٍٚإ ايٓعِ اييت زٓد املطًُ
ايثاْ :ٞايٓبٚ ٠ٛايهتا

ٖ.  َٔ ٞ

فكٌ َٓ٘ تعاىل.

ايثايث :ايثٓا ٤زً ٘ٝضبحاْ٘.
ايسابع :يص ّٚغهس ٙتعاىل زً ٢ايٓعِ ٭ٕ غهس املٓعِ ٚاملب.
اشباَظَٓ :ع اٱْطإ َٔ اي سٚز ٚايعت.ٛ
ايطاكع :اٯَ ١ٜكدَ ١يٲخباز زٔ تٛاي ٞايٓعِ زً ٢املطًُ .
ايطابع :متٓع اٯ  َٔ ١ٜاملٔ زً ٢املطًُ  ،فًٝظ ٭دد َٔ فكٌ زًِٗٝ
ا   ٫فُا زٓدِٖ َٔ ايٓعِ ادطإ ٚيطف َٓ٘ تعاىل.

ايثأَ :اٯَ َٔ ١ٜؿاكٜل قٛي٘ تعاىل [ ًََِا ؤَسْعٍَْنَانَ إِالَّ سَحًٌَّْ ٌٍِْؼَاٌَِّنيَ]

( ، )1٭ٕ ايٓو يف املكقاّ َق٪ك

٭ٖقٌ ايهتقا

ٚغريٖقِ بقإ ٜقدز ِٖٛاىل

فكً٘  ٚادطاْ٘ تعاىلٚ ،جياٖد قد ازبحٛك ٚايعٓاك.
يكد تكُٔ ٖرا ايػطس َٔ اٯ ١ٜث٬ثَ ١طا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ا٭َس اٱهل ٞيًٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ بقق(قٌ)
ز ٕٛاهل ٞي٘ زً ٢اٱدتتاجٚ ،ف ٘ٝك٫ي ١بٓؿست٘ تعاىل يًٓو ضبُقد ؾقً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ يف با

ازبداٍ ٚاقاَ ١ايربٖ إ٫ٚ ،بد َٔ ٚملٛك أثقس

هلققرا ا٭َققس ٚايكقق ،ٍٛف٬بققد إ ايققٓو ضبُققدا ؾققً ٢اهلل زًٝقق٘  ٚيقق٘ ٚضققًِ
ٜطتتٝب يٮَس ٜٚكٖ ٍٛقر ٙاسبكٝكق ١ايتهٜٝٓٛق ١ايثابتقٖٚ ١قرا ايكقٜ ٍٛقسككٙ
املطًُ ٕٛنٌ  ّٜٛبأَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚتٖ ٠ٚ٬ر ٙاٯ.١ٜ
ايثاْ :ٞايعٌُ مبٓطٛم اٯ.١ٜ
( )1ضٛز ٠ا٭ْبٝا.107 ٤
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ا٭َس ي٘ تعا ىل ٚايتطًع اىل زمحت٘ ٚايصٜاكٚ ٠اٱدطإ

َٔ ايٓعِ اٱهل.١ٝ
ايثايث :١ا٭ُٖٚ ١ٝاملٛقٛز ١ٝيٓ ٌٝفكً٘ تعاىل.
ايسابع :١دث أٌٖ ايهتا

زً ٢ايتٛمل٘ يط٪اٍ ايفكٌ اٱهلَٚ ،ٞقٔ

ٚمل ٙٛايفكٌ اٱهلق ٞكخق ٍٛاٱضقَٓٚ ّ٬ق٘ اٱؾق ا ٤يٰٜقال ٚايتقدبس يف
املعتصال اييت ملا ٤بٗا ايسض ٍٛا٭نقسّ ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ٭ٕ
بعثت٘ فكٌ اهلَ ٞتعدك ايٛملَٗٓ ٙٛا:
ا٭ :ٍٚاٚإ ايبعث ١ايٓب ١ٜٛزً ٢فرت َٔ ٠ايسضٌ.
ايثاْْ :ٞص ٍٚايٛد ٞيف َه ١املهسَ ٖٞٚ ١زٓٛإ ايتٛدٝد بعقد تفػقٞ
ايػسى ب

أًٖٗا فا٭ؾٌ إ ٜتعاٖد أٌٖ َهَ ١كاَ

ايتٛدٝد ٚجيتُعٛا

زًْ ٢بر ايػسى ٚايك ٬يٚ ،١دُٓٝا ضاك ايػسى ب ِٗٓٝملقا ٤اٱؾق٬ا هلقِ
ٚيًٓاع مجٝعاو َٔ ٚضط غعا
اسبساّٚ ،ميٮ زبٛر ا٭ز

َه ١يٓٝطًل ْٛز اٱميإ َٔ ملٓبال ايبٝت

اىل  ّٜٛايكٝاَٚ ١يٝهَ ٕٛؿداقاو ٚغاٖداو زً٢

فكً٘ تعاىل.
ايثايث :تفكً٘ تعاىل بػقسٜعَ ١تهاًَقَ ،١عؿقَ ١َٛقٔ ايتحسٜقف غقري
قابً ١يًٓطخ ٚايت ٝري.
ايسابع :ايتخفٝف زٔ ايٓاع ببكا ٤ك ٜٔاٱض ّ٬اىل  ّٜٛايكٝاَ ،١ففقٞ
نٌ َسٜ ٠أت ٞزض ٍٛبػسٜع ١ملدٜد ٠تؿس طا٥ف ١زً ٢ايبكقا ٤زًق ٢ايػقسٜع١
ايطابكٚ ١قد تتعد ٣زً ٢ايسض ٍٛاي٬دل نُا يف اٱفرتا ٤زً ٢زٝطٚ ٢أَ٘
زًُٗٝققا ايطقق ،ّ٬فتققا ٤اٱضقق ّ٬يٝخفققف زققٔ ا٭ملٝققاٍ املتعاقبققٖٚ ،١ققرا
ايتخفٝف َٔ فكً٘ ٚيطف٘ تعاىل ٖٛٚ ،دتق ١زًق ٢ايٓقاع ملقا فٝق٘ َقٔ قًق١
ايًبظٚ ،قعف ٚضا ٌ٥ايت سٜس.
اشبققاَظ :اَٗققاٍ ايققر ٜٔنفققسٚا بايتٓصٜققٌ ٚزققدّ َ٪اخققرتِٗ بايعكققا
ايػدٜدَٚ ،ع إ ٖرا اٱَٗاٍ فكٌ اهل ،ٞفاْ٘ ضبحاْ٘ أدطٔ ايقَ ِٗٝقس٠
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أخس ٣بؿ ١ ٝاٱدتتاج ٖرٚ ،ٙترنريِٖ بإ ايفكٌ بٝد ٙتعاىل.
اٯ ١ٜيص ّٚازبٗاك ايعكا٥د ٟبايًطإ ٚايكًِ يبٝقإ إ اٱدطقإ

ٚتب

ٚشٜاك ٠ايٓعِ بٝد ٚ ،  ف ٘ٝك٫ي ١زً ٢إ ملٗاك املطًُ
غسا٥ع اٱضقٚ ّ٬دقد ، ٙبقٌ يتٛنٝقد َكقاَ

مل ٜهٔ يتثبٝت

ايسبٛبٝق ١يف ا٭ز

ٚدقث

ايٓققاع زًقق ٢اٱزتكققا ٤يف َساتققب املعسفقق ١اٱهلٝققٚ ، ١ملققربِٗ اىل َٝققاكٜٔ
ايعبٛك.١ٜ
 َٔٚفكً٘ تعاىل إ ملعٌ فكً٘ بٝدٚ ٙف ٘ٝزمح ١اقاف ١ٝيًٓاع ٚاخباز
بدٚاّ اسبامل ١اي ٘ٝتعقاىل ٚإ غقريَ ٙقٔ اشب٥٬قل ٜ ٫طقتطٝع إ ميقٓح ملقص٤
ٜطققرياو َققٔ فكققً٘ تعققاىل يًٓققاع ،فًقق ٛاذٕ  تعققاىل ٭دققد ا ٚمجازققَ ١ققٔ
أغسف اشب٥٬ل إ ميٓحٛا فكقً٘ يًٓقاع ٚاشب ٥٬قل فقاِْٗ ٜ ٫طقتطٝع ٕٛإ
ٜعطٛا ملصٜ ٤طري وا َٔ زعق ِٝفكقً٘ تعقاىل يقرا فُقٔ فكقً٘ تعقاىل إ ملعقٌ
فكً٘ بٝد ،ٙفًِ ٜٓصٍ ايعرا

زً ٢أٌٖ ايهتا

زبحٛكِٖ بٓب ٠ٛايٓو ضبُد

ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بٌ تفكٌ باٱدتتاج زًٖٚ ،ِٗٝرا اٱدتتاج
تسغٝب باٱضٚ ّ٬ربًٝـ يًٓفٛع َٔ ايهد ٚزال ايعًُاْٚٚ ١ٝمل ٙٛايعٓاك
ٚاٱؾساز.

قٛي٘ تعاىل [ُّؤْتِْوِ َِْٓ َّشَاءُ]
تب

اٯ ١ٜنسَ٘ تعاىل ٚاْ٘ ضقبحاْ٘ مل قبظ ايفكقٌ زقٔ ايٓقاع بقٌ

ٜٗب ايعطاٜا ٜٓٚصٍ ايٓعِ زًٜ َٔ ٢ػا َٔ ٤زباك ٙتعاىلٚ ،فٗٝا ك٫ي ١زً٢
إ ايٓعِ تأت ٞزمح َ٘ٓ ١تعاىل ٚيٝظ اضتحكاقاو َٔ ايعباك اٚ ٚملٛبقاو زًٝق٘
تعاىل ،فايٓب ٠ٛيطف ٚفكٌ ٚ ،يف اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :قد أْعِ   زً ٢ايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
ٚزشق٘ ايٓب ٠ٛفًٝظ ٭ٌٖ ايهتا

إ ٜتدخًٛا يف تعٝ

غقخـ ايقٓو ،اٚ

ٜػرتط٫ ٕٛمياِْٗ ٚتؿدٜكِٗ بٓبٛت٘ إ ٜهٚ َِٗٓ ٕٛتابعقاو ملًقتِٗ ٚكٜقِٓٗ

َعامل اٱميإ /ج60
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نُا ٚزك يف قٛي٘ تعاىل [ ًَالَ تُؤِِْنٌُا إِالَّ ٌَِّْٓ تََِغَ دِّنَىُُْ](.)1

ايثاْ :١ٝاملساك َٔ فكٌ  يف اٯ ١ٜأزِ َٔ ايٓب ٠ٛفٝػٌُ اتبقار ايقٓو
ٚايتؿققدٜل بسضققايت٘ يف تٛنٝققد قس ْقق ٞسبكٝكقق ١زكا٥دٜققٖٚ ١قق ٞإ اٱْتُققا٤
يٲض ّ٬فكٌ ٚيطف َٓ٘ تعاىل.
ايثايث :١ملا٤ل اٯ ١ٜبؿ ١ ٝاملكازر اا ٜدٍ زً ٢اتؿاٍ فكقً٘ تعقاىل
ٚتٛاي ٞايٓعِ َٓ٘ ضبحاْ٘ ٚفٝق٘ تسغٝقب يًُطقًُ

ٚغريٖقِ بطق٪اٍ فكقً٘

تعاىل فاٯٚ ١ٜإ ملا٤ل خطاباو تٛبٝخٝاو ٭ٌٖ ايهتا

ا ٫اْٗا تدز ٛاملطًُ

نًٜٛٗٓ ٞا َٔ فكقً٘ تعقاىل ايقرٜٓ ٟقاٍ بايقدزاٚ ٤ايعُقٌ ايؿقاحل ٚدطقٔ
اٱَتثاٍ ٭ٚاَس ٙتعاىل.
ايسابع :١تتكُٔ اٯ ١ٜؾ ١ ٝاملفقسك ٚازبُقع يقٛزٚك يفقغ (َقٔ) ايقرٟ
ٜطًل زً ٢املتحد ٚاملتعدك ،فاٱدطإ ٚايسمح ١اٱهل ١ٝتؿٝب املطًُ .

انفضم ادلتذد وادلتؼدد

ايفكٌ ي  ٖٛ ١ايصٜاكٜٚ ٠أت ٞمبعٓ ٢اٱدطإ ٚشٜاكت٘ ،نُقا اضقتعٌُ
ٱزاكْ ٠فع اي ري َٔ ك ٕٚاضتحكام ،فٝه ٕٛناهلبق ١ايقيت َ ٫كابقٌ هلقا اٚ
ضبب َٚكدَ َٔ ١املٖٛٛ

ي٘ٚ ،اهلل  ذ ٚايفكٌ ايععٚ ،ِٝفكً٘ غاٖد

زً ٢زدّ داملت٘ ي قري ،ٙفٗقٜٗ ٫ٛقب ايعطاٜقا ٚاٱدطقإ زقٔ داملقَٓ ١ق٘
يًخ٥٬ل ا ٚيعباكتٗا بٌ ٜٓعِ زًٗٝا زاَٚ ١زً ٢اٱْطإ خاؾ ١يٝهٖ ٕٛرا
ايفكٌ زْٛاو ي٘ يًٓتا ٠يف ايقدْٝا ٚايفقٛش يف اٯخق سٚ ٠ايفكقٌ اٱهلق ٞزًق٢
َساتب ٚٚمل َٔ ٙٛملٗ ١املتعًل :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚزً ٢اشب٥٬ل ناف ،١يف كمي ١َٛاسبٝاٚ ٠تٗ٦ٝق ١يٛاشَٗقا ٚأضقبا
اضققتداَٚ ١ملققٛك ازبققٓظ بايتهققاثس ٚايتٓاضققٌ ٚايعٓاٜقق ١اٱهلٝقق ١بققاملٓع َققٔ
اٱْكسا

ٚاٱْدثاز.

( )1ضٛز ٍ ٠زُسإ .73
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اشب٥٬ل نٌ حبطب ٚظٝفت٘ ٚزًُ٘.

ايثاْ :ٞايتبا ٜٔيف اهلٚ ١٦ٝاملاٖ ١ٝب

ايثايث :ايفكٌ اٱهل ٞاشباف بهٌ ملٓظ  ،فامل٥٬هَ ١ث٬و َٔ أزعِ
ٚأغسف اشب٥٬ل َٚطهِٓٗ ايطُا ٖٞٚ ،٤أملطاّ ْٛزاْ.١ٝ
ايسابع :فكٌ  زً ٢اٱْطإ ،اذ ْفخ ف َٔ ٘ٝزٚد٘ ٚملعً٘ خًٝفت٘ يف
ا٭ز

ٚ ،أزضٌ ا٭ْبٝاٚ ٤ايسضٌٚ ،أْصٍ ايهتب ايطُا ١ٜٚهلداٜت٘ٚ ،فكً٘

تعاىل زً ٢اٱْطإ زً ٢أقطاّ:
ا٭ :ٍٚزًق ٢ايٓقاع نافقَ ،١ققٔ ايقسشم ٚايؿقحٚ ١ا٭َقٔ ٚاشبطابققال
ايتهًٝفٚ ١ٝضرت ايعٛٝ
ايثاْ :ٞزً ٢املطًُ

ٚكفع ايكسز مبػ٦ٝت٘.
ٚأٖقٌ ايهتقا

ٚاٱميإ بايٓبَ ٠ٛع ايتبا ٜٔب

املطًُ

باتبقار ايهتقب ايطقُا ١ٜٚاملٓصيق١
ٚغريِٖ ،اذ إ املطقًُ

بايسضٌ زً ٢عب ٛايعُ ّٛا ُٛزٚ ٞاٱضت ساق ،ٞاَا أٖقٌ ايهتقا

َٓ٪ٜقٕٛ
فهقٌ

فسق ١ت َٔ٪ببعكِٗ ك ٕٚبعكِٗ اٯخس.
ايثايث :فكً٘ تعاىل زً ٢املطًُ
ٚضًِ خامتاو يًٓبٝ

ببعث ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘

ٚضٝداو يًُسضً ٚ ،اْصاٍ ايكس ٕ نتاباو ملاَعاو ٭دهقاّ

أيػسٜع ١ايٓاضخٚ ١ا يدٜاْ ١ايباق ١ٝاىل  ّٜٛايكٝاَٚ ١اؾ٬دِٗ ٭كا ٤ايفسا٥
ٖٚداٜتِٗ يٲزتؿاّ حببٌ ٚ املتٓا

ايفسقٚ ١ايػكام.

ايسابع :فكً٘ تعاىل زً ٢نقٌ اْطقإ بٓعُق ١اشبًقل ٚايعكقٌٚ ،ايعافٝق١
ٚايط َٔ ١َ٬اٯفال ٚكفع ا٭ملٌ اىل د

أٚاْ٘ٚ ،غفسإ ايرْٛ

ٚغريٖا

َٔ ايٓعِ اييت ٜعتص اٱْطإ زٔ زدٖا ،قاٍ تعاىل [ ًَإِْْ تَؼُذًا ِٔؼٌََّْ اٌٍَّـوِ الَ
تُحْصٌُىَا]( ، )1تسَ ٣ا ٖ ٞايٓطب ١ب

ايٓعُٚ ١ايفكٌ فٚ ٘ٝمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايتطا ، ٟٚفهٌ ْعُ ٖٞ ١فكٌ.
ايثاْ :ٞايعُٚ ّٛاشبؿٛف املطًل  ٖٛٚزً ٢غعبت :
( )1ضٛز ٠ا٭ْعاّ .34
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ا٭ٚىل :نٌ ْعُ ٖٞ ١فكٌ ٚيٝظ ايعهظ.
ايثاْ :١ٝنٌ فكٌ ْٖ ٛعُٚ ،١يٝظ ايعهظ.
ايثايث :ايعُٚ ّٛاشبؿٛف َٔ ٚمل٘ ،أ ٟب

ايٓعُقٚ ١ايفكقٌ َقاك٠

يٲيتكاٚ ٤أخس ٣يٲفرتام.
ٚا٭ؾح ٖ ٛا٭ ٍٚأ ٟإ نٌ ْعُ ٖٞ ١فكٌ َٓ٘ تعاىلْ ،عِ َٔ ايٓعِ
َا ٜأت ٞشٜاك ٠زً ٢املهتٛ

َٚقا ٜفقٛم ا٭ضقبا

ٚققٛاْ

ايعًقٚ ١املعًقٍٛ

فٝؿدم زً ٘ٝاْ٘ فكٌ َٔ غري إ ٜفكد ؾف ١ايٓعُ.١
اشبققاَظ :ايفكققٌ اٱهلقق ٞزًقق ٢املطققًِ زًقق ٢عبقق ٛايككقق ١ٝايػخؿقق١ٝ
باهلدا ١ٜاىل اٱميإٚ ،تطٗ ٌٝأكا ٤ايٛاملبال ٚاٱزاْ ١زً ٢اٱميإ ٚٚقع
اسبٛاملص ك ٕٚايرْب ٚاشبطَٚ ، ١٦ٝقٔ ايعؿقُ ١اْتفقا ٤املعؿقَٚ ١ٝقٔ ملٗق١
ايصَإ ٚزامل ايفكٌ فاْ٘ زً ٢ث٬ث ١أقطاّ:
ا٭ :ٍٚايسمحٚ ١ايفكٌ اٱهل ٞيف كاز اسبٝا ٠ايدْٝاٜٚ ،ت ػق ٢املتحقد
ٚاملتعدكٚ ،ايرب ٚايفاملسٚ ،املطًِ ٚايهتابٚ ٞاملػسى ٚإ نإ زًَ ٢ساتب
َتباٚ ، ١ٜٓقٝاع َكداز ْٛٚر ايفكٌ زً ٢ث٬يف غعب:
ا٭ٚىل :ايفكٌ بايرال ٚا٭ؾٌ ناي ٓٚ ٢ايؿح.١
ايثاْ :١ٝايفكٌ باي اٚ ١ٜا٭ثس ،نُا يف ايفكقٌ ٚايسمحق ١اٱهلٝق ١ايقيت
ت٪ك ٟاىل املتٓا

ايرْب ٚايٓتا ٠يف اٯخس ٠فٝبتً ٢اٱْطقإ بقاملس

ميتٓع زٔ ايعًِ ٚايفطاك يف ا٭ز

نقٞ

 ،ا ٚبايفكس ٚايفاق ١نٜٛ ٫ ٞظف املقاٍ

يف اسبساّ أٜ ٚسشم ايؿحٚ ١اي ٓ ٢زً ٢عب ٛاٱذباك أ ٚايتعدك فٝطخسُٖا يف
طاز.  ١

حبث بالغي
َققٔ ٚملقق ٙٛايبققدٜع (ايتهُٝققٌ) ٜٚطققُ ٢اٱدققرتاع ملققا فٝقق٘ َققٔ ايبٝققإ

ٚاٱٜكاا ٚكفع ايَٓٚ ِٖٛع ايًقبظ ،نُقا يف قٛيق٘ تعقاىل [ؤَشِـذَّاءُ ػٍََـَ
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اٌْىُفَّاسِ سُحََّاءُ بَْْنَيُُْ] ( ، )1فً ٛانتف ٢زً ٢يفغ ا٭غدا ٤يعٔ غًب ١ؾب  ١اي ًع١
زًٚ ،ِٗٝيهقٔ ملقاٚ ٤ؾقف ايسمحق ١بٝقِٓٗ يبٝقإ ايتعقدك يف املعاًَقٚ ،١إ
ايػد ٠يٝظ طبعاو ٚضت ١ٝثابت ١بٌ فعٌ ملٗاكٚ ٟزٌُ زكا٥د.ٟ

ٚيف ٖر ٙاٯٚ ١ٜزك قٛي٘ تعقاىل [إَِّْ اٌْفَنْـًَ بَِْـذِ اٌٍَّـوِ] ٚيهقٔ مل تكقف

اٯ ١ٜزٓد ٖرا ايٛؾف بٌ ملا٤ل ببٝإ اتٝاْ٘ ملٔ ٜػا   ٤يتٛنٝد نسَ٘
ضبحاْ٘ ٚزعٖ ِٝبات٘ زً ٢ايٓاع ٚاْ٘ ملعٌ ايفكٌ بٝد ٙك ٕٚغري ٙيُٓٝح٘
يعبٝدٚ ٙاشب٥٬ل زاَ ،١ته ٕٛبٝد ٙضبحاْ٘ يٝظ يًحبظ ٚاملٓع بٌ يٲزطا،٤
يكد ازاك  ضقبحاْ٘ ٭ٖقٌ ايهتقا

إ ًٜٗٓقٛا َقٔ فكقً٘ تعقاىل ٚإ

ٜهْٛٛا َٔ اير٪ٜ ٜٔت َ٘ٓ ِٗٝببٝإ ملٗٚ ١نٝفٝق ١ايٓٝقٌ َٓق٘ٚ،ايتعسٜ

مبقٔ

ا ٍٚدتب فكً٘ تعاىل  ،نايرٜ ٟبحث زٔ املا ِٖٜٛٚ ٤غري ٙباٱغقاز٠
اىل ملٗ ٖٛ ١نإ فٗٝا ٚتأند َٔ اْعداَ٘ يف ْادٝتٗا ٚيهٓٗقا خيػق ٢إ جيقد
ازبُٝع املا ٤بازبٗ ١ا٭خس ٣فٓٝافط ،ْ٘ٛفتا٤ل اٯ ١ٜيتدٍ زً ٢ازبٗ ١اييت
َٗٓ ٌٜٗٓا املطقًُٜٚ ٕٛكَٛق ٕٛبقدز ٠ٛغريٖقِ ملػقازنتِٗ غقري خقٛف َقٔ
املٓافطٜٚ ١تحًُ ٕٛا٭ذ َٔ ٣اي ري َقع قؿقد ْفعق٘ ٚظباتق٘ ،اقا ٜقدٍ زًق٢
ؾدم ْص ٍٚايكس ٕ َٔ زٓد ٙتعاىل ٚإ خصا ٔ٥فكً٘ يٝظ هلا ددٚك.
 ٬فاْققت تققس ٣اٱْطققإ داملققا ٜٓطققل بايػققٗاكت
ٚفعقق و

ٜهقق ٕٛيقق٘ َققا

يًُطققًُ ٜٚ ،عٗققس ٖققرا يف اي ٓققاٚ ِ٥ايعطققاٚ ٤املٓاؾققبٚ ،مل ٜفهققس نبققاز
املطًُ

بإ ٖرا ايكاْ ٕٛبطبب قًَ ١قٛازكِٖ بطقبب َػقازنَ ١قٔ ٜطقًِ

دد ٜثاو هلِ فُٝا ٜسك اىل بٝت املاٍ.

لانىٌ انفضم

ٚايفكٌ اٱهل ٞزً ٢قطُ

َٓ٘ َا َٖ ٛتقٛاط ٧زًقَ ٢ستبقٚ ١كزملق١

ٚاددَ َ٘ٓٚ ، ٠قا ٖق ٛتػقهٝه ٞزًقَ ٢ساتقب ٚكزملقال َتبآٜقٚ ١إ نقإ
( )1ضٛز ٠ايفتح .29
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َٛقٛز٘ ٚادد نُا يف داٍ اي ٓٚ ٢ايطع ،١فرت ٣داٍ اٱْطإ يف تبقا،ٜٔ
 َٔٚفكً٘ تعاىل إ دبد َساتب ايف كٌ زً ٢ايعبد يف اشكٜاك نُاو ٚنٝفاو.
ٚايفكٌ اٱهلَ ٞكدَ ١يًرنسٚ ٣زٓٛإ يٲزتباز ،فهًُقا أدطقٔ 
 يًعبققد اشكاك ايتفاتقق٘ يًققٓعِ اٱهلٝققٚ ١نققرا يف بققا

اٱبققت ٤٬فاْقق٘ ضققبب

يٲتعققاظ ٚايتٛملقق٘ اىل  بايققدزاٚ ٤املطققأي ١نُققا اْقق٘ بققا

يًُ فققسٚ ٠ضبققٛ

ايرْ. ٛ
 َٔٚفكً٘ تعاىل زدّ ٚملٛك د د ي٘ َٔ طقسف ايهثقسٚ ٠ايػقُ٫ٚ ٍٛ
ٜكف زٓد كزمل ١طبؿٛؾ ١بٌ إ ابٛاب٘ َفتٛدَ ١تؿًٚ ١يف شٜاك َٔ ٠غري
إ تٓكـ خصا ٘ٓ٥غ٦ٝاو.
ٚبُٓٝا قاٍ مجاز َٔ ١زًُا ٤ايه ّ٬خؿٛؾاو َٔ املعتصي ١بإ ايًطف
ٚاملب زً ،  ٢ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتٓفٖ ٞرا ايٛملٛ

ٚت٪ند بقإ ايٓبق٠ٛ

يٝظ اضتحكاقاو بٌ إ  ٖٛ اير ٟخيتاز ايٓو ٚشَاْ٘  ٤ٜٞٗٚيق٘ ا٭زقٛإ
ٚا٭ْؿازٜٚ ،دز ٛايٓاع اىل ايتؿدٜل ب٘ ٚأتباز٘ ،إ تعًٝل ايفكٌ زًق٢
املػ ١٦ٝاٱهل ١ٝزمحق ١اققاف ١ٝيًٓقاع َٓٚقع َقٔ اٱؾقساز زًق ٢ايعقٔ بقإ
اهلد٬َ ٣شّ يفسق َٔ ١أٌٖ ايهتا

ٜ ٫فازقٗا بٌ زً ٢نٌ اْطإ إ ٜتبع

اٯٜال ٚاملعتصال ٚأدهاّ ايٓب.٠ٛ
ٚتب

اٯ ١ٜزدّ اْكطار فكً٘ تعاىل ٚإ ا٭َس ٜٓ ٫حؿس بايبعث ١ايٓب١ٜٛ

ٚشَاْٗا بٌ َٖ ٛتؿٌ ٚكا ،ِ٥نُا إ يفغ َٔ ايٛازك يف قٛي٘ تعقاىل (َقٔ
ٜػاٜ )٤ػٌُ ايػخـ ٚازبُازٚ ١ا٭َٚ ،١ف ٘ٝتأكٜب يًُطًُ

اٜكاو بقإ

ٜتٛقعٛا إ ٜؿٝب فكً٘ تعاىل غريِٖ َٔ اي ٓاع ضٛا ٤بٗداٜتِٗ يٲضقّ٬
أ ٚإَٗاهلِ ٚتًك ِٗٝايسشم ٚايطع.١
 َٔٚاٱزتاش إ ايتعًٝل زًق ٢املػقٜٓ ١٦ٝحؿقس ٖٓقا باٱتٝقإ ٚ ،يقٝظ
بقرال ايفكقٌ ٚايصٜقاكٚ ٠اٱدطققإ يف اغقاز ٠اىل إ فكقً٘ تعقاىل َتؿققٌ
ٚكا ِ٥خؿٛؾاو َع قس ١ٜٓؾ ١ ٝاملكازر يف اٯ ،١ٜيرا ٫بد َٔ ٚملٛك اَق١
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َٜٓ ١َٓ٪ص ٍ زًٗٝا فكً٘ تعاىل ٚأخس ٣تٓتكٌ اىل َٓاشٍ اٱميإ ٚأَ ١تتٛازث٘
زً ٢عب ٛايدٚاّٚ ،ملا ملا ٤اٱٍض ّ٬باكزٚا اىل ايتؿدٜل بايسضق ٍٛا٭نقسّ
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاٱميإ بٓبٛت٘ ٚٚملٛك َثٌ ٖر ٙا٭َ ١فكٌ َٓ٘
تعاىل زً ٢ايٓاع ٚاشب٥٬ل.

قٛي٘ تعاىل [ًَاٌٍَّوُ ًَاعِغ]
خامت ١اٯ ١ٜيطف اهلٚ ٞتٛنٝد يفكً٘ ضبحاْ٘ ٚمشٛي٘ يًٓاع مجٝعاو،
ٚزدّ دؿس ٙزً ٢طا٥ف ١طبؿٛؾ ١يف زك زً ٢أٌٖ ايهتا

ايرٜ ٜٔدزٕٛ

دؿس ٙبِٗ زً ٢عبق ٛاشبؿقٛف  ،نُقا يف قٛيق٘ تعقاىل [ًَلَـاٌٌُا ٌَـْٓ َّـذًَُْْ
اٌْجَنٌََّ إِالَّ َِْٓ وَاَْ ىٌُدًا ؤًَْ َٔصَاسٍَ] (.)1

يكد ٚضعت زمحق  ١ايٓقاع مجٝعقاوَٗٓٚ ،قا إ ملقا٤ل ايقدز ٠ٛاىل
اٱض ّ٬زاَٚ ١تػٌُ نٌ اْطإ  ،فُٔ خؿقا٥ـ ايػقسٜع ١ايٓاضقخ ١اْٗقا
يٝطت دهساو زً ٢أَ ١طبؿٛؾ ١ك ٕٚغريٖا ،بٌ ٖ ٞخطا
ايٓاعٜ ٫ٚ ،كف ايفكٌ اٱهل ٞبعُق ّٛاشبطقا

تهًٝف ٞزبُٝع

بقٌ إ  قث ايٓقاع

زً ٢اٱض ّ٬نٌ حبطب٘ ،فًرا ملا  ٤اٱدتتاج زً ٢أٌٖ ايهتا
كزقق ٠ٛهلققِ يققدخ ٍٛاٱضققٚ ّ٬ازاْقق ١زًقق ٢ايققتخًـ َققٔ اضققبا
ٚازبحققٛكٖٚ ،ققرا اشبطققا
املطًُ

ٜٓفققع املطققًُ

بازتبقازٙ
ايعٓققاك

ٚغريٖققِ اٜك قاو ،اذ اْقق٘ ٜثبققت

زً ٢اٱميإ ٖٛٚ ،دت ١زً ٢غري أٌٖ ايهتا

َٔ با

ا٭ٚي١ٜٛ

ايكطع.١ٝ
يكد ملا٤ل ؾفٚ( ١اضع) هلل تعاىل يف ٖر ٙاٯ ١ٜيت٪ند اتؿاٍ ايفكٌ
اٱهلٚ ٞكٚاّ ايٓعِ زً ٢املطًُ .

( )1ضٛز ٠ايبكس.111 ٠
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يٝظ َقٔ دقد ٱزتقاش ايكقس ٕ َٚقٔ ٚملق ٙٛازتقاش ٙاملطقتحدث ١ايقيت
ْ٪ضطٗا يف ٖرا ايهتا

ٖ ٞازبُع ب

َتعدك ٠يف اٯ ١ٜايٛادد ٠اٚ

َكاَ

ٜال َتعاقب ١اَ ٚتفسقق ١يٓٝقتج زٓق٘ ك٫٫ل زكا٥دٜق ٚ ١بقساٖ
ايعكٚ ٍٛتفتح فاقاو َٔ ايعًِٚ ،ملا٤ل بع

قاطعق ١تبٗقس

َعامل ٖر ٙاملدزض ١يف َفاِٖٝ

اٯ ١ٜيف أملصاٖ ٤را ايهتا ٚ ،خبؿٛف ٖر ٙاٯ ١ٜميهٔ إ ْطتكسأ َطاٌ٥
ٚأدهاَاو َتعدك َٔ ٠ازبُع ب

أَٛز ضت ١يف َٓطٛقٗا :ٖٞٚ

ا٭ :ٍٚؾف( ١ايٛاضع) هلل تعاىل.
ايثاْ :ٞاقرتاْٗا بؿف ١ايعً.ِٝ
ايثايثٚ :ملٛك ٚاتؿاٍ ٚكٚاّ ايفكٌ ٚاٱدطإ اٱهل.ٞ
ايسابع :دؿس ايفكٌ بٝد ٙضبحاْ٘ ك ٕٚغري.ٙ
اشباَظ :تعًٝل فكً٘ زً ٢املػ ١٦ٝاٱهل.١ٝ
ايطاكع :ؾ ١ ٝاملكازر ٱتٝإ فكً٘ تعاىل.
 َٔٚاملطا ٌ٥اييت تطتكسأ َٔ ٖرا ازبُع ٖ:ٞ
ا٭ٚىل :ايبػاز ٠باتطار اٱضٚ ،ّ٬نثس ٠أؾحا

ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاْؿازٚ ٙاتباز٘ ٚيٝظ َٔ ْقو يق٘ َقٔ ا٭ؾقحا

َثقٌ

ايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ اقٔ تابعق٘ زًق ٢اهلقدٚ ٣اٱميقإ
ٚايتؿدٜل ب٘.
ايثاْٝقق :١إ   زًقق ِٝمبققٔ ٜٓققاٍ فكققً٘ تعققاىل ٜٚطققتتٝب يًققدز٠ٛ
اٱض.١َٝ٬
ايثايث :١يٝظ َٔ دد يفكً٘ تعاىلٜٓ ٫ ٖٛٚ ،حؿس بصَقإ ك ٕٚخقس،

ٚف ٘ٝابطاٍ يًك ٍٛبعدّ صب ٤ٞغسٜعْ ١اضخ ١يػسٜعَٛ ١ض. ٢
ايسابع :١ي ّٛايٓفظ زً ٢ايتخًف زٔ ْ ٌٝفكً٘ تعاىل.
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اشباَطقق :١دبققدك اْفتققاا ابققٛا
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ايفكققٌ اٱهلقق ،ٞيققرا تفكققٌ ضققبحاْ٘

بتػسٜع ايتٛبٚ َٔٚ ،١ملٖ ٙٛقرا ايتتدٜقد قازقد" ٠اٱضق ّ٬جيقب َقا قبًق٘"
فًٝظ ٭دد ايبكا ٤زًًَ ٢ت٘ ٚتسكك ٙيف كخ ٍٛاٱضق ّ٬بطقب َعاكاتق٘ يق٘
ٚضبازبت٘ يًُطًُ

ٚقٝاَق٘ باٜقراٚ ،ِٗ٥نقِ َقٔ قطقب َقٔ أقطقا

ايهفقس

ٚايك٬ي ١كخٌ اٱض ّ٬فكابً٘ املطًُ ٕٛبايكبٚ ٍٛاسبطٔ ٚايتهبري ٚايتًٌٗٝ
ٚتٛىل قٝاك ٠ازبٛٝؽ ٚايطساٜا.
ايطاكضَ :١ع ضعٚ ١نثس ٠ا يفكٌ اٱهل ٞفاْ٘ ٜأت ٞزٔ زًِ َٓ٘ تعقاىل
مبٔ ٜٓاي٘ ٚأضبا

ْٚتا٥ج  ٚثاز دؿٛي٘ زً ٢ايصٜاك ٠باٱدطإ اٱهلٚ ،ٞإ

تٛاي ٞفكً٘ تعاىل ٜأت ٞملؿًح ١اشبًل ٚتثبٝت كزا ِ٥ايتٛدٝد ،إ ربًقـ
أ ٟطا٥ف َٔ ١ايعٔ بأفكًٝتِٗ زً ٢غريِٖٜ ،صٜقٌ زقٔ ابؿقازِٖ غػقا٠ٚ
ٚجيعًِٗ ٜطًُ ٕٛبفكً٘ تع اىل زً ٢غريِٖ ٜٚ ،طع ٕٛيف ضبٌ اٱْتفار َٔ
ٖققرا ايفكققٌٖٚ ،ققرا ا٭َققس زٓققٛإ ٱزتكققا ٤ا٭َققِ ٚا٭فققساك يققٝظ يف بققا
ايعكا٥د ٚدد ٙبٌ يف أَٛز ايؿٓازال ٚايصزازال ٚايتتازال ،فايرٜ ٟدزى
دكٝكْ ١ص ٍٚفكً٘ تعاىل زًٜ َٔ ٢ػا َٔ ٤زباك ،ٙجيتٗد يف اٱْتفار َٔ ٖرا
ايفكٌ ٚأضباب٘ ْٚتا٥ت٘.
ايطابع :١يف اٯ ١ٜدث زًَ ٢عسفَٛ ١اطٔ زقا ٙتعاىلٚ ،ايفٛش بفكً٘
تعاىل فتعًٝل ْ ٌٝايفكٌ زً ٢املػق ١٦ٝاغقازٚ ٠دقث زًق ٢دطقٔ اٱَتثقاٍ
يٮٚاَس اٱهلٚ ١ٝاملتٓا

املعاؾ.ٞ

ٚميهٔ اضتكسآَ ٤افع أخس ٣بًحاظ مجع زدك َع

َٔ ا٭َٛز ايطت١

اييت ٚزكل يف ٖر ٙاٯَٗٓ ١ٜا َث٬و
ا٭ :ٍٚاملتُار ؾف ١ايٛاضع َع ايعً ،ِٝيٲخباز بإ ايطع ١يف فكً٘ ٫
تتِ اَ ٫ع زًُ٘ تعاىل.
ايثققاْ :ٞإ نققٌ فققسك َٓٗققا َدزضقق ١ازتاشٜقق ١باٱقققاف ١اىل َفققاِٖٝ
اٱدتتاج نطبب َٛٚقٛر يٓص ٍٚاٯ.١ٜ
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قٛي٘ تعاىل [ػٍَُِْ]
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ٖرا ثٓا ٤خس زً ٘ٝتعاىل ،يته ٕٛخامت ١اٯ ١ٜثٓقاَ ٤سنبقاو َتعقدكاو زًٝق٘
تعاىلٚ ،مل ٜٓحؿس ايثٓا ٤يف اٯ ١ٜخبامتتٗا ،بٌ ملا ٤يف ٚملَ ٙٛتعدكَٗٓ ٠ا:
ا٭ :ٍٚزًُ٘ تعاىل باي ٝب.
ايثقاْ :ٞتفكقً٘ بتٛنٝقد ْبق ٠ٛايققٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضققًِ
ٚاَاْت٘ باَس ٙتعاىل ي٘ بق(قٌ) َٚا يف ايك َٔ ٍٛاملكاَ

ايعكا٥د.١ٜ

ايثايث :إ هلل  فك٬و ْٚافً َٔ ١اٱدطإ زً ٢ايٓاعٚ ،أَِ ٚأفساك
َِٓٗ.
ايسابقع :زققدّ ققدز ٠غققري   زًق ٢ايفكققٌ ،٭ٕ اٱيقف ٚايقق ّ٬يف
ايفكٌ يٝظ يًعٗد بٌ ٖ ٞيًتٓظَٚ ،ا ٜسك َٔ ادطإ ب

ا ٫مبػ٦ٝت٘ قاٍ تعاىل [ ًََِا تَشَاءًَُْ إِالَّ ؤَْْ َّشَاءَ اٌٍَّوُ] (.)1

ايبػس ٜ ٫قتِ

اشباَظ :ك ٫ي ١تعًل ايفكٌ باملػ ١٦ٝاٱهل ١ٝزً ٢زًُ٘ تعاىل بادٛاٍ
ٚافعاٍ ايٓاع ٚا٭َِ.
ايطاكع :مئ  زً ٢ايٓاع مبا ٜؿًح اَٛزِٖ ٚخيفف زِٓٗ ٜٚدفع
زِٓٗ ٚملٖٛاو َٔ ا٭ذٚ ٣ايب.٤٬
ٚيف تفطري اٯ( ١ٜقٜ ٌٝعًِ دٝث جيعٌ زضايت٘) (.)2
َٛٚقققٛر اٯٜقق ١أزققِ ٖٚققَ ٛققٔ َؿققاكٜل فكققً٘ تعققاىل ايققيت تػققٌُ
َعتصال ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ يف اختٝاز ٙيًٓبٚ ٠ٛتٛايٞ
ْص ٍٚاٯٜال زًٚ ٘ٝظٗٛز املعتقصال زًقٜ ٢دٜق٘ ْٚؿقست٘ ٚازاْتق٘ ٚتأٜٝقدٙ
آٛك َٔ امل٥٬هٚ ١ايٓاع  ،نُا ربـ املطًُ

مجٝعاو يف ٖداٜتِٗ ٚزصتِٗ

ٚغًبتِٗ زً ٢أزداٚ ،ِٗ٥تػٌُ ايٓقاع مجٝعقاو يف أزشاقٗقِ ٚتكقسٜبِٗ اىل
( )1ضٛز ٠اٱْطإ .30

( )2صبُع ايبٝإ .461/1
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اٱميإ بكٛازد ايًطف اٱهل،ٞ
ٚيف اٯ ١ٜشملس ٭ٌٖ ايهتا

ٜ َٔٚؿس زً ٢ايعٓاك ٚازبقداٍ بقإ 

ٜعًِ اؾسازِٖ ٚاٜقرا ِٗ٥يًقٓوٚ ،فٗٝقا ْقٛر َ٬شَق ١بق

دتقب ايفكقٌ

ٚايكٝاّ بازبداٍ ٚامل ايطٚ ١اثاز ٠ايػبٗال ،فٗ ٛضقبحاْ٘ ٜعًقِ بقايتحسٜ
زً ٢ازبحٛك ٚزدّ اٱميإ بايتٓص ،ٌٜفقٜ ٬قأت ٞفكقً٘ اَ ٫قٔ ٜػقاٚ ٤فٗٝقا
ذبرٜس َٔ دسَإ ايٓفظ ٚازبُاز َٔ ١ايفكٌ اٱهلٚ ٞتسغٝب باملتٓا

َا

تب ٖرا ايفكٌ اير ٟيٝظ ي٘ دد ،نُا إ ْٝقٌ ا٭َقٚ ١ايفقسك ايفكقٌ
اٱهلٜٓ ٫ ٞكـ َٓ٘ ٫ٚ،ميٓع َٔ ْ ٌٝاٯخسَ ٜٔثً٘ ا ٚأفكٌ َٓ٘ ،فخصا٘ٓ٥
غري ضبدٚك ٠يف ايهِ ٚايهٝف ٚايعدك.
ٚمتٓع اٯ َٔ ١ٜاشبٛف َٔ أٌٖ ايهتا

ٚغريٖقِ يف ا٭زشام ٚايػقإٔ

ٚايسفعٚ ١فٗٝا اغاز ٠اىل يص ّٚزدّ اشبػ َٔ ١ٝأدد ا ٚاملٗاكْ ١طباف ١فكدإ
املؿاحل ا ٚفٛال املٓافع ،نُا اْٗا تبعث ايطه ١ٓٝيف ْفٛع املطًُ

بع

ٚدبعًِٗ ٜتٛملٗ ٕٛاىل ازُاهلِ ايعباكٚ ١ٜازبٗ اكَ ١ٜع ايتٛنٌ زً ٘ٝتعقاىل
ٚزملا ٤زفدٚ ٙفكً٘.
ٚبًحاظ ازبُع ب
ايهتا

ا ٍٚاٯ ٚ ١ٜخسٖا فإ اشبامت ١اْقراز ٚٚزٝقد ٭ٖقٌ

ٚذبرٜس َٔ ايتحسٜ

زً ٢ايٓفام ٚاٱَتٓار زقٔ اٱميقإ بايتٓصٜقٌ

ٚاملعتصال اييت تفكٌ   بٗا زًق ٢ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ ٚاملطًُ

ٚاٖقٌ ايهتقا

ٚايٓقاع مجٝعقاو خؿٛؾقاو ٚاْٗقا اَتقداك

ٚشٜاك ٠يًفكٌ اٱهل ٞزً ٢أٌٖ ايهتقا

ملقا فٗٝقا َقٔ تثبٝقت ْبقَٛ ٠ٛضق٢

ٚزٝط ٢زًُٗٝا ايط ّ٬نُا إ ختِ ايٓبق ٠ٛبطقٝد املسضقً
ٚايٓاع ناف.١

زمحق ١يًًُقٝ
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ػهى ادلناسبت

ٚزك قٛي٘ تعاىل [ ًَاٌٍَّوُ ًَاعِـغ ػٍَِـُْ] ضقبع َقسال يف ايكقس ٕ بقازبُع بق

ؾفيت ازبٚ ٍ٬ايهُاٍ ي٘ ضبحاْ٘  ،فقٛزك قٛيق٘ تعقاىل [ فَإَّْنََّـا تٌٌَُمـٌا فَـثََُّ ًَجْـوُ
اٌٍَّ ـوِ]

()1

ٚفٝقق٘ اغققاز ٠اىل ايطققع ١يف أدهققاّ ايػققسٜعٚ ،١إ ايتخفٝققف زققٔ

املطققًُ

يف ايتهققايٝف ٚا٭دهققاّ َققٔ فكققً٘ تعققاىلٚ ،فٝقق٘ تسغٝققب ٭ٖققٌ

ايهتا .

فكد ٚزك قٛي٘ تعاىل يف ضٛز ٠ايبكسًَ [ ٠اٌٍَّوُ ُّؤْتِِ ٍُِْىَوُ َِـْٓ َّشَـاءُ ًَاٌٍَّـوُ

ًَاعِغ ػٍَُِْ ] (ٚ ، )2ازبُع ب

ٖر ٙاٯٚ ١ٜقٛي٘ تعاىل [إَِّْ اٌْفَنًَْ بَِْذِ اٌٍَّوِ ُّؤْتِْـوِ

َِْٓ َّشَاءُ ًَاٌٍَّوُ ًَاعِـغ ػٍَِـُْ ] (ٚ ، )3فٝق٘ ك٫يق ١زًق ٢إ اهلل ٜكقازف ايفكقٌ
ٚاٱدطإ ٚجيص  ٟبايثٛا

املكازف زً ٢ايعُقٌ ايؿقاحلٚ ،ايفكقٌ ٖٓقا

َكازف َٚسنب َٔ ذال ايثٛا

َٚكازفت٘ فٗ ٛاعب٬يَٚ ٞتعدك.

ٚملاٖ ٤را ايػطس َٔ اٯ ١ٜيف َدا املَٓ٪
َٛاظب ١املَٓ٪

ٚذّ املٓافك

ٚاٱخباز زٔ

زً ٢ازبٗاك يف ضقبٚ ،  ٌٝزقدّ خػقٝتِٗ َقٔ أدقد ققاٍ

تعاىل [ُّجَاىِذًَُْ فِِ عََِ ًِْ اٌٍَّوِ ًَالَ َّخَافٌَُْ ٌٌٌَََِْ الَئُِ رٌَِهَ فَنًُْ اٌٍَّوِ ُّؤْتِْوِ َِْٓ
َّشَاءُ ًَاٌٍَّوُ ًَاعِغ ػٍَُِْ ](.)4
ٚف ٘ٝك٫ي ١زً ٢إ ايعص ٚازبٗاك ٚايتٛاقع يًُقَٓ٪
ٚاْ٘ ضبحاْ٘ ٜسشم املطًُ

( )1ضٛز ٠ايبكس.115 ٠

( )2ضٛز ٠ايبكس.247 ٠

( )3ضٛز ٍ ٠زُسإ .73
( )4ضٛز ٠املا٥د.54 ٠

َقٔ فكقٌ ،

ق ٠ٛايػقٛنٚ ١املٓعق ،١نُقا ٚزك قٛيق٘ تعقاىل [
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ًَؤَٔىِ حٌُا اضََّاََِ ِِنْىُُْ ًَاٌصَّاٌِحِنيَ ِِْٓ ػََِادِوُُْ ًَإَِِائِىُُْ إِْْ َّىٌٌُُٔا فُمَـشَاءَ ُّ ْـنِيُِْ
اٌٍَّوُ ِِْٓ فَنٍِْوِ ًَاٌٍَّوُ ًَاعِغ ػٍَُِْ ] (.)1
ٚيف اٯ ١ٜاخباز زٔ تفكً٘ تعاىل بايسشم ايهسٚ ِٜاي ٓ ٢زً ٢املطًُ
يف داٍ اقداَِٗ زً ٢ايٓهاا مل ا ف َٔ ٘ٝنثس ٠زدك املطًُ

ٚزقصِٖ ْٚػقس

َباك ٨اٱضٚ ّ٬تثبٝت كزاٚ ِ٥أزنإ ايػسٜع.١



لىنااه تؼاااىل [ َّخْ ـبَض بِشَحَّْبِ ـوِ َِ ـْٓ َّشَــاءُ ًَاٌٍَّ ـوُ رًُ اٌْفَنْ ـًِ
اٌْؼَظُِِْ] اٯ74 ١ٜ
اإلػراب وانهغت
خيتـ بسمحت٘ :خيتـ فعٌ َكازر َسفٛرٚ ،ايفازٌ ققُري ٜعقٛك هلل
تعاىلٚ ،ازبًُ ١خرب ثايث ،بسمحت٘ :ملاز ٚصبسٚزٚ ،ايكُري َكاف ايٝق٘،
َٔ :اضِ َٛؾ ٍٛيف ضبٌ ْؿب َفع ٍٛب٘.
ٜػا :٤فعٌ َكازرٚ ،ايفازٌ قُري ٜعٛك هلل تعاىلٚ ،ازبًُ ٫ ١ضبٌ هلا
َٔ اٱزسا

٭ْٗا ؾً ١املٛؾ.ٍٛ

(ٚاهلل ذ ٚايفكٌ ايعع ) ِٝايٛا :ٚزاطفَ :  ،١بتدأ ،ذ ٚايفكٌ :خرب
َسفٛرٚ ،ز ١َ٬زفع٘ ايٛاْٝ ٚابق ١زقٔ ايكقُ ١٭ْق٘ َقٔ ا٭مسقا ٤اشبُطق،١
ايفكٌَ :كاف اي ،٘ٝايعع ِٝؾف ١يًفكٌ.

( )1ضٛز ٠ايٓٛز .32
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يف سياق اآلياث

بعد صب ٤ٞاٯٜال َٔ زًِ اي ٝقب باٱخبقاز زُقا قاى يًُطقًُ

َقٔ

املهس ٚايدٖا ٤يف اشبفاٚ ،٤تعًق ِٝايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
ٚاملطًُ

ٚاقاَ ١اسبتٚ ١تأضٝظ َقدازع اٱدتتقاج يف اٱضق ّ٬يتهقٕٛ

ْرباضقاو َٓٚعقق ١فهسٜققٚ ١زكا٥دٜقق ١يف زققامل املبققاكٚ ٨اٱخبققاز بققإ اٱدطققإ
ٚشٜاك ٠ا٭ْعاّ نً٘ بٝد  يًُطًُ  ،ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜتتُ ١يًبػازال اييت
تكُٓتٗا اٯ ١ٜايطابكٚ ١بٝإ يٲزاك ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛفٝك٘ تعاىل يف اختؿقاف
فسك ا ٚمجاز ١ا ٚأَ ١بفكً٘ ٚيطف٘ ضبحاْ٘.

اػجاز اآليت

تتكُٔ اٯٜق ١ايبٝقإ ٚايتفؿق ٌٝخبؿقٛف فكقً٘ تعقاىل ٚنأْٗقا تفطقري
ٚتٛقٝح ملفاٖ ِٝاٯ ١ٜايطابكٚ ،١ف ٘ٝيطف ٚزمح ١بأٌٖ ايهتقا

ٚايٓقاع

مجٝعاو ٭ْٗا متٓع َٔ ايًبظ ٚايرتكٜد ٚايػوٚ ،يف اٯٜق ١اخبقاز زقٔ ْقصٍٚ
زمحت٘ تعاىل  ٚزدّ دتبٗا زٔ ايٓا ع ٜٓ ٫ٚاهلا اٜ َٔ ٫ػقاٖٚ ، ٤قرا
اٱختؿاف فكٌ اقايف َٓ٘ تعاىلٚ ،كز ٠ٛيًٓاع ٭ٕ ٜهْٛٛا اقٔ ٜٓاهلقا
أفساكاو ٚمجازال.
 َٔٚاٱزتاش إ اٱختؿاف َتعًقل باملػق ١٦ٝا ٫إ ٖقرا  ٫ميٓقع َقٔ
املتُار خؿقاٍ َعٓٝق ١فقٜٓ ُٔٝاهلقا بًحقاظ تتبقع اٯٜقال ايكس ْٝقٚ ١قؿقـ
ايكس ٕ ٚايطٓ ١ايٓبَٚ ١ٜٛا فٗٝا َٔ ا٭داكٜث ٚا٭كز، ١ٝفُٔ إزتاش اٯٜق١
ايبحث ٚايتدبس ٚاٱضتكسا ٤يف َفاٖ ِٝاملعسف ١اٱهل ١ٝيًفٛش بسمحت٘ تعاىل،
ٚخامت ١اٯ ١ٜبػازٚ ٠ضهٚ ١ٓٝاٌَ َٚاْع َٔ اسبطد ا ٚايب كا ٤بطبب ْٝقٌ
اي ققري يًخققريالٚ ،تققب

اٯٜقق ١زعقق ِٝقدزتقق٘ ٭ٕ ايفكققٌ َؿ قدام ايكققدز٠

ٚايسمح.١
ٚملا٤ل اٯ ١ٜخايؿ ١يف املدا ٚايثٓا ٤زً ٘ٝتعاىلٚ ،بٝإ ٚاضع زمحت٘
ٚزع ِٝادطاْ٘ ،فًقٝظ فٗٝقا ذّ ا ٚتقٛبٝخ ا ٚادتتقاجٖٚ ،قرا َقٔ أضقساز
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فؿققٌ اٯٜققال ٚاضققتك ٍ٬نققٌ ٚادققدَٗٓ ٠ققاٖٚ ،قق ٛكزقق ٠ٛيًتققدبس يف اٯٜقق١
ٚايبحث يف َكاَٗٓٝا نُا اْٗا تبعث ايطه ١ٓٝيف ايٓفظ ٚذبث زً ٢ايتطًع
اىل زمحت٘ تعاىل ٚاؾ٬ا ايٓفظ ٚاملتٓا

اآليت سالح

يف اٯ ١ٜتثبٝت يكًٛ

املطًُ

املعاؾ ٞطًباو ملسقات٘ ضبحاْ٘.

ٚز ٕٛهلِ يف َٛاملٗ ١اٱفقرتاٚ ٤اثقاز٠

ايػقبٗال ٚتهقرٜب اٯٜققالٖٚ ،ق ٞظٗققري هلقِ يف اٱدتتققاج ٚايقر
اٱضَٚ ّ٬باك ٨ايٓبٚ ،٠ٛتفتح اٯٜال فام أ٭ٌَ اَاّ املطًُ

زققٔ

ٚدبعًِٗ

ٜتطًع ٕٛكاُ٥او اىل املصٜد َٔ فكقً٘ ٚادطقاْ٘ تعقاىلٜ ٫ٚ ،ؿقٝبِٗ ايكٓقٛط
ٚايٝأع ،اا ٜبعث ايفصر يف قًٛ

اير ٜٔنفسٚا ٜٚدزنَ ٕٛع٘ اَتٓار ازتداك

املطققًِٖٚ ،ققرا اٱكزاى زمحقق ١يًتُٝققع فٗقق ٛربفٝققف زققٔ املطققًِٚ ،شملققس
َٛٚزع ١يًهتابٚ ،ٞربٜٛف ٚذبرٜس يًهافس.

يفهىو اآليت

يف اٯٜقق ١اْققراز ٚربٜٛققف يًهفققاز ٱختٝققازِٖ ازبحققٛك باٯٜققال ٖٚققرا
ازبحٛك ضبب يف دسَإ ايٓفظ َٔ ايفكٌ اٱهل.ٞ
يكد ملا٤ل اٯ ١ٜقازقد ٠نًٝقٚ ١قاْْٛق وا ثابتق وا ٜت ػق ٢أٖقٌ ا٭ز

ٚفٝق٘

َكاَ

ايسمحٚ ١ايسأف ١ا ٫إ َٓاشهلا  ٫تتِ ا ٫باملػق ١٦ٝاٱهلٝقٚ ،١دبُقع

اٯ ١ٜب

أَٛز:

ا٭ْ :ٍٚص ٍٚايسمح ١اٱهل.١ٝ
ايثاْ :ٞاختؿاف فسٜل َٔ ايٓاع بٗا.
ايثايث َٔ :ؾفات٘ تعاىل اْ٘ ذ ٚايفكٌ ٚاٱدطإ.
ايسابع :يٝظ َٔ دد َٔ طسف ايهثس ٠يفكً٘ تعاىل نُا اْ٘ ٜٓ ٫حؿس
مبٛقٛر ا ٚملاْب ٚادد َٔ ملٛاْب اسبٝقا ٠فتقاٚ ٤ؾقف ايععق ِٝيفكقً٘
تعاىل يًد٫ي ١ز ً ٢اط٬ق٘ ٚتعدكٚ ٙنثسٚ ٠مل.ٖ٘ٛ
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َ َٔٚفاٖ ِٝاٯ ١ٜتسغٝب املطًُ

بايتهايٝف ٚأكا ٤ايعباكال بازتباز

اْٗا َٔ زمح ،  ١فُٔ فكقً٘ تعقاىل إ اختقاز املطقًُ

٭كاٗ٥قا نػقاٖد

زً ٢ؾدم ايعبٛكٚ ١ٜدطٔ اٱَتثاٍ يٮٚاَس اٱهل ،١ٝنُا اْ٘ با
يٓص ٍٚغآبٝب ايسمح ٌْٝٚ ١ا٭ملس ٚايثٛا

افاضاث اآليت

يف نٌ  ١ٜزٓا ٜٔٚزبر
ٚ ،ازبققر

َٚكدَ١

يف ايدْٝا ٚاٯخس.٠

ايعبد يطازٖٚ ،  ١را ضس َٔ أضساز ايكس ٕ

ٜهقق ٕٛيف ذال َٚكققَُٚ ٕٛفٗققٚ ّٛأدهققاّ اٯٜقق ١ايهسميقق،١

ٚملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتتدىل َٓٗا َعاْ ٞايسأفٚ ١ربرب زٔ خصا ٫ ٔ٥ددٚك هلا
َٔ ايفكٌ اٱهل ٞاملتتدك ٚاملٓبطط زً ٢ايٓاع مجٝعاو.
ٚيف اٯ ١ٜك٫ي ١بإ ايكس ٕ ٚاضط ١يًفٝ

اٱهل ٞزً ٢مجٝع اشب٥٬ل،

ملا ف َٔ ٘ٝاٱخباز ايهسٚ ِٜايٛزد ايععٚ ِٝايبػاز ٠بٓص ٍٚايسمح.١

انتفسري

قٛي٘ تعاىل [َّخْبَض بِشَحَّْبِوِ َِْٓ َّشَاءُ]
ذبتٌُ اٯ ١ٜيف ْعُٗا اَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاْٗا َتؿًَ ١ع ا ٯ ١ٜايطابك ١يف َٛقٛزٗا فته ٕٛملص َٔ ٤أَسٙ
تعاىل اىل ايٓو مبخاطب ١اٌٖ ايهتا

ٚاٱدتتاج زً.ِٗٝ

ايثققاْ :ٞاٯٜققَٛ ١قققٛر َطققتكٌ قققا ِ٥براتقق٘ٚ ،قققاْ ٕٛثابققت يف اٱزاك٠
ايته ١ٜٝٓٛملا٤ل َؿداقاو يك ٍٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚفٗٝا
دت ١زً ٢ازبادد ٜٔبٓبٛت٘ ٚذبرٜس َٔ ايٓدّ سبسَإ ايٓفظ َقٔ َكقاَ
ايفكٌ اٱهل.ٞ
 ٫ٚتعاز

ب

بًحاظ ايفؿٌ ب
ايثاْ ٖٛ ٞا٭ؾٌ.

ا٭َسٖٚ ،ٜٔرا َٔ ازتاش ايكس ٕ فَٗٛ ٞقٛر َطتكٌ
اٯٜت ٖٚ ،قٌ ُٖقا بعقس

ٚادقد  ،ازبقٛا

إ ا٭َقس
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فٝحتج ب٘ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ٖٚقر ٙا قاٚز ٠بق
اٯٜت

ا زاْ ١يًسض ٍٛا٭نسّ ٚاملطًُ

يف اٱدتتاج ،بٌ ٖ ٞبراتٗا كزع

َٛٚزعٚ ١ادتتاجٚ ،شاملس ٭زدا ٤اٱض ّ٬زٔ َٛاؾً ١اٜرا ٤ايٓو ضبُد
ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ ٚاملطقًُ
ٚاملطًُ

فقاذا زًقِ غقري املطقًِ بفقٛش ايقٓو

باٱختؿاف بسمحت٘ تعاىل ،فاْ٘ ٜؿا

بايٝأع ٚايكٓٛط ٜٚدزى

إ نٝد٪ٜ ٫ ٙك ٟا ٫اىل أدد أَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚذٖابقق٘ ٖبققا ،٤فٝبققرٍ ازبٗققد ٜٓٚفققل ا٭َققٛاٍ  ٚققس

ا٭تبققار

ٚا٭ؾدقا ٤ٱز ٕ٬ايؿدٚك بسضاي ١ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ
فٜ ٬عٗس اثس هلر ٙا٭فعاٍ إ ٫اشبٝبٚ ١اشبطسإ.
ايثاْ :ٞزملٛر َهسٚ ٙنٝد ٙزًْ ٢فط٘ مبا ٖ ٛأزِ َٔ اسبٝا ٠ايدْٝا ،قاٍ

تعاىل [ ًََِا ُّنٍِمٌَْ إِالَّ ؤَْٔفُغَيُُْ ًََِا َّشْؼُشًَُْ ](.)1
ٖٚرا ايٝأع زمح ١باملطًُ

بايرال ٚزمح ١يؿادب املهس بايعس

٭ْ٘ ضب يًحد َٔ ايهٝد اشببٝث.
ٚاختؿاف غخـ ا ٚمجاز ١بسمحت٘ تعاىل تٌُ أَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاعبؿققاز أضققبا

ايسمحقق ١بققٖ٘ٚ ،قق ٛظققاٖس َعٓقق ٢اٱختؿققاف

ٚاٱْفساك.
ايثاْ :ٞتسغح ٖر ٙايسمح ١زً ٢غري اير ٟأختـ بٗا.
ٚا٭ؾح ٖ ٛايثاْٖٚ ٞرا َٔ فكً٘ تعاىل  ،يرا أختتُت اٯ ١ٜباْ٘ تعاىل

[ًَاٌٍَّوُ رًُ اٌْفَنًِْ اٌْؼَظُِِْ]  ،فُٔ زع ِٝفكً٘ تعاىل إ ايسمح ١اشباؾ ١با٭ؾاي١
تػٌُ ايعاَ ١بايعس

ٚايتبع.١ٝ

ٚمل ا٤ل اٯ ١ٜبؿق ١ ٝاملكقازر يبٝقإ اضقتُساز ْقص ٍٚايسمحقٚ ١تقٛايٞ
اٱْعققاّ ٚاٱدطققإ ٚفٝقق٘ بػققازٚ ٠اخبققاز ٭ٖققٌ ايهتققا
( )1ضٛز ٍ ٠زُسإ .69

باَهققإ ايتققدازى
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ٚايتٛبٚ ١ايًحام باملطًُ

يف اتبار ايسض ٍٛا٭نسّ ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘

 ٚي٘ ٚضًِ ٚتؿدٜك٘ يف ْبٛت٘ نٜ ٞهْٛٛا َٔ أٌٖ اٱختؿاف.
 ٌٖٚتػٌُ ايدز ٠ ٛاييت تتكُٓٗا ؾ ١ ٝاٯ ١ٜايطا٥ف ١اييت ذبس
ايٓفام ٚاٜرا ٤املطًُ

زً٢

ٚتدز ٛافساكٖا ٚغريِٖ اىل اظٗقاز اٱميقإ يف أٍٚ

ايٓٗققاز ٚايهفققس يف خققس ،ٙازبققٛا

ْعققِ ،بققٌ إ ٖققر ٙايؿقق ١ ٝذبققثِٗ زًقق٢

ايتدازى ٚاٱْابٚ ١اٱزتباز .
 ٌٖٚايًٚ ّٛايتقٛبٝخ ايقٛازك يف اٯٜق ١ايطقابكَ ١قٔ خؿقٛف ايسمحق١
اٱهل ١ٝايٛازك يف ٖر ٙاٯ ،١ٜازبٛا

ٚ ،٫يهٓق٘ َقٔ ايسمحق ١ايعاَقَٚ ١قٔ

فكً٘ تعاىل.

لانىٌ اإلختصاص
َققٔ أمسا٥قق٘ تعققاىل ايققسمحٔ ٚايققسدٖٚ ِٝقق ٛايعققاطف زًقق ٢اشب٥٬ققل

بايسمحٚ ١ايسشم ٚاٱدطإٚ ،زمحت٘ تعاىل ضس كٚاّ اسبٝقاٚ ٠ايطقعاك ٠يف
ا٭ز

 ٫ٚ ،تٓحؿس بايسشم املاك ٟبٌ تػٌُ ايسٚدقٚ ٞاضقبا

ٚايتٛفٝلٖٚ ،قر ٙاٯٜقَ ١قٔ ايػقٛاٖد زًٝق٘ ٭ٕ اختؿقاف بعق

اهلداٜق١
ا٭فقساك

بايسمح ١تٌُ أَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايتبا ٜٔيف ايستبٚ ١ايدزملق ١نُقا يق ٛنقإ املخقتـ ٜٓقاٍ ايقسشم
ٚايفكٌ مبساتب زايَٚ ١ٝكاكٜس نثريٖٚ ٠بال زع ،١ُٝاَا غري ٙفٜٓ ٬اٍ ا٫
أكْٚ ٢أقٌ َٓٗا.
ايثاْ :ٞاْفساك املختـ بٛملٚ ٙٛؾٝغ َٔ ايسمح ١مل ٜؿٌ اىل غريَٗ ٙا
غٚ ،٤ٞا٭ؾح ٖ ٛايثاْ ٖٛٚ ٞاملتباكز َٔ َعٓ ٢اٱختؿاف ٚك٫٫تق٘ يف
اٱْفساكْ ،عِ َٔ خؿا٥ـ زمحت٘ اْتفار ايعاّ َٔ اشباف.
فايسمح ١اٱهل ١ٝناملطس ايٓاشٍ َٔ ايطُاٚ ٤إ أؾا

از

طبؿٛؾ١

فاْ٘ جيقس ٟيف ا٭ز

ٚا٭ٚكٜقٚ ١ا٭ْٗقاز يٝؿقٌ اىل بكقار ٚأَؿقاز مل تقسٳ

املطسٚ ،تصزر ا٭ز

ايكادً ،١آٜ ٚقصا هلقا

املُطٛز ٠فٝأنٌ اٌٖ ا٭ز
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غريِٖ يًهطب ٚزز ٞا٭ْعاّٚ ،تصكٖقس ايتتقازال ٚايؿقٓازال يف املقدٕ
ايكسٜبقق ،١فٗققرا املعٓقق ٢ايققٛاقع ٞيٲختؿققاف يطققف َٓقق٘ تعققاىل بققاشب٥٬ل،
فاٱختؿاف َسنب َٔ أَس:ٜٔ
ا٭َٛ :ٍٚقٛر ْص ٍٚايسمح ١اٱهل.١ٝ
ايثاْ :ٞاٱْتفار َٔ ٖر ٙايسمح.١
فاملساك َٔ اٱختؿاف ٖ ٛا٭ ،ٍٚزً ٢عب ٛاسبؿس ،اَا بايٓطب ١يٮَس
ايثاْ ٞفإ ايٓفع ٜعِ املختـ ٚغريٚ ٙإ نإ املختـ ٜٓاٍ ْؿٝباو ٚافساو َٓ٘
ٜٚأت ٘ٝبايرال ٚزً ٢عب ٛايتعٚ ، ٝاَا اي ري فبايعس

ٚا٭ضبا

ٚايرتغح،

ٚاٱْتفار َٔ ايسمح ١بًحاظ ايعٛامل املتعدك ٠تٌُ ٚملٖٛاو:
ا٭ :ٍٚاٱختؿاف بايسمح ١يف ايدْٝا.
ايثاًْْٗٝ :ٞا يف زامل ايربشخ.
ايثايث :ايفٛش بٗا يف اٯخس.٠
ايسابقع :اٱطق٬م ٚادققساش اٱختؿقاف بايسمحقق ١يف ايقدْٝا ٚاٯخققس،٠
ٚا٭ؾح ٖٛايسابع فٝختـ بايسمح  ١يف ايقدْٝا ،فتت ػقا ٙيف ايٓػقأ ٠اٯخقس٠
٭ْ٘ ضبحاْ٘ اذا أزطٜ ٢عط ٞبا٭ٚفٚ ٢ا٭مت ،نُا إ اٱختؿاف بايسمح١
يف ايدْٝا َكدَ ١يًٓتاٚ ٠ايفٛش بايٓع ِٝاشبايد.
يكد أزاك   إ ٜه ٕٛقاْ ٕٛاٱختؿاف زمح ١يًٓاع مجٝعقاو ملقا
فَ َٔ ٘ٝكاَ

اهلداٚ ١ٜايؿ٬ا اشباف ٚايعاّ ٖٛٚ ،غاٖد زً ٢زعقِٝ

قدزتقق٘ تعققاىل ٚضققع ١زمحتقق٘ٚ ،ملصٜققٌ ٖباتقق٘ ٚإ أبققٛا
يًٓاع ،تسَ ٣ا ٖ ٞايٓطب ١ب

زمحتقق٘ َفتٛدقق١

اٱؾطفاٚ ٤قاْ ٕٛاٱختؿاف.

فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايتطا ،ٟٚفهٌ اؾطفا ٖٛ ٤اختؿاف بايسمح.١
ايثاْ :ٞايعُٚ ّٛاشبؿٛف َقٔ ٚملق٘ أ ٟبُٗٓٝقا َقاك ٠يٲيتكقاَٚ ٤قاك٠
يٲفرتام.
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ايثايث :ايعُٚ ّٛاشبؿٛف املطًل  ٖٛٚ ،زً ٢قطُ :
ا٭ :ٍٚاٱؾطفاَ َٔ ٤ؿاكٜل ٚفسٚر قاْ ٕٛاٱختؿاف ٚأخـ َٓ٘.
ايثاْ :ٞاٱختؿاف اخـ َٔ اٱؾطفا.٤
ٚا٭زملح ٖ ٛايكطِ ا٭ َٔ ٍٚايٛمل٘ ايثايث از ٙ٬فاٱؾطفأَ ٖٛ ٤
َؿاكٜل قاْ ٕٛاٱختؿافٚ ،يهٔ يٝظ َٔ تعاز

ا ٚتٓافِ بُٗٓٝا ،فكد

جيتُعإ يف َٛقٛر ٚغخـ ٚادد ،نُا يف املتُازُٗا بايسض ٍٛا٭نقسّ
ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ فٗ ٍ َٔ ٛابساٖ ِٝاير ٜٔاؾطفاِٖ ، 
ٚقققد خؿقق٘  بسمحتقق٘ يٝهقق ٕٛاٱختؿققاف ٖٓققا اَققساو خاؾققاو َكققافاو
يٲؾطفاٚ ،٤يتأت ٞزضايت٘ َتهاًَ ١ملاَعْٚ ١افع ١يًٓاع مجٝعاو.
يكد أزاك   زفع ايًبظ اير ٟزٓد أٌٖ ايهتا

ٚ ،إخباز اشب٥٬ل

باْقق٘ ضققبحاْ٘ ٖقق ٛايققر ٟخيتققاز ايققٓو ٖٚ ،ققرا اٱختٝققاز َققٔ اٱختؿققاف
بايسمحٚ ١يهٔ قاْ ٕٛاٱختؿاف ٜ ٫كف زٓد اٱختٝاز يًٓب ٠ٛيعع ِٝفكً٘
ٚضع ١زمحت٘ تعاىل ،بٌ ٜطتُس َع ايٓو زً ٢عب ٛايٓؿس ٠ايطُاٚ ١ٜٚاملدك
املًهٛتٚ ٞنثس ٠ا ٭زٛإ َٔ املطًُ

يرا فقإ اٱختؿقاف بايسمحق ١فقٛش

ٚأَٔ ٚزص.
ٚميهٔ إ تٓاقؼ ايٓطب ١ب
احملتًُ ١بٚ ٘ٓٝب

قاْ ٕٛاٱختؿاف ٚايفكٌ برال ايٛملٙٛ

اٱؾطفاٚ ،٤قاْ ٕٛاٱختؿاف اخـ ٚأزًق ٢زتبقَ ١قٔ

قاْ ٕٛايفكٌ ٚإ نإ َٔ َؿاكٜك٘ ،فهقٌ اختؿقاف ٖقَ ٛقٔ فكقٌ 
ٚيٝظ نٌ فكٌ ٖ َٔ ٛاٱ ختؿاف يرا أختتُت ٖر ٙاٯ ١ٜباْ٘ تعاىل ذٚ
ايفكٌ ايعع ،ِٝنُا ٜرتغقح ايفكقٌ ايٓقٛز ٞايعقاّ َقٔ اٱختؿقاف ذٟ
ايكك ١ٝايػخؿ ١ٝفٓٝاٍ ايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ايسمحق١
اشباؾ ١يته ٕٛفك٬و زً ٢املطقًُ

زًق ٢عبق ٛاشبؿقٛف ٚايٓقاع مجٝعقاو

زً ٢عب ٛايعُ.ّٛ
يرا فإ ٖر ٙاٯ  َٔ ١ٜفكً٘ تعاىل ملا فٗٝا َقٔ تٛنٝقد يتػقسٜف ٚانقساّ
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ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ باٱختؿاف بسمحت٘ يه ٞمتٮ ايثك١
ْفٛع املطًُ ٜٚ ،طُ ٔ٦اٌٖ ايهتا

اىل ايتٓصٜٚ ،ٌٜكٌ آٜ ٚعدّ ايهٝقد

ٚاملهس بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ ٚاملطقًُ

٭ٕ َقٔ ٚملقٙٛ

قاْ ٕٛاٱ ختؿاف ايٛقاٚ ١ٜايط َٔ ١َ٬ايهٝد ٚاملهس ،فٝعًِ املً ٕٛٝزقدّ
تستب ا٭ثس زً ٢املهس يف غاٜات٘ غري اسبُٝد.٠

اػجاز يف ػهى ادلناسبت

ٚزكل نًُال ٖر ٙاٯ ١ٜغطساو َٔ  ١ٜأخس َٔ ٣ضٛز ٠ايبكسٖٚ ،٠را
َٔ ازتاش ايكس ٕ يف زًِ املٓاضب ١إ ٜه ٕٛغطس َ ١ٜطتكًٚ ١فَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ايتعدك يف املٛقٛر.
ايثاَْ :١ٝعاْ ٞنًُال ايكس ٕ أزِ َٔ اٱيفاظ.
ايثايثٖ :١را ايعًِ كز ٠ٛيًبحث ٚايتحكٝل زٔ ٚمل ٙٛاٱيتكا.٤
ايسابعٜ :١أت ٞقاْ ٕٛاٱختؿاف تاز ٠يتٛنٝد َؿقداق٘ يف اٯٜقٜٚ ١قأتٞ
َس ٠أخس ٣قاُ٥او برات٘ يف َ ١ٜطتكًٚ ١يهٌ َٓٗا َكاَ

خاؾ ،١باٱقاف١

ا ىل املتُازُٗا يف َفاَٖ ِٝػرتن ،١فكد ٚزك يف غطس َٔ  ١ٜيف قٛي٘ تعاىل

[ َِا ٌََّد اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِبَاَِ ًَالَ اٌُّْشْـشِوِنيَ ؤَْْ ُّنَـضَّيَ ػٍََـْْىُُْ ِِـْٓ
َْْْش ِِْٓ سَبِّىُُْ ًَاٌٍَّوُ َّخْبَض بِشَحَّْبِوِ َِْٓ َّشَاءُ ًَاٌٍَّوُ رًُ اٌْفَنًِْ اٌْؼَظُِِْ]

()1

فبٓٝت اٯ ١ٜاسبطد اير٬ٜ ٟق ٘ٝاملطًُ ٕٛبطبب ايٓبٚ ٠ٛاٱميإ بايسضاي١
ٚايتٓصٚ ،ٌٜملا٤ل خامت ١اٯ ١ٜيقدز ٤ايهٝقد ٚايػقسٚ ،اٱملٗقاش زًق ٢تًقو
ايسغب ١ايكبٝح ١يف دتب ايتٓصَ ٌٜع أْ٘ زمح ١يًٓاع مجٝعاوٚ ،فٗٝا تٛنٝد
ٱتؿاٍ ايٓعِ ْٚص ٍٚاٯٜال زً ٢ايٓو ضبُد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ
ٚاملطًُ
اَا اٯ ١ٜضبٌ ايبحث فكد ملا ٤اٱختؿاف بٗا َطتك٬و ،يبٝإ اْ٘ أزقِ
( )1ضٛز ٠ايبكس.105 ٠
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َٔ ايتٓصٜٓ ٫ٚ ،ٌٜحؿس َٛقٛز٘ باٱدتتاج زً ٢أٌٖ ايهتا

ٚاملػسن

ٚذَِٗ زً ٢ايسغب ١حبتب ْعُ ١ايتٓصٚ ،ٌٜيف داٍ تهساز غطس َٔ اٯ ١ٜف٬
ْهتف ٞبايك ٍٛباْ٘ تكدّ تفطريٚ ٙنرا يف ٖر ٙايؿٛز ٠ايقيت مل تتهقسز فٗٝقا
ٖر ٙايهًُال بؿ ١ ٝازبص َٔ ١ٝ٥اٯ ١ٜبٌ ملقا٤ل ٜقَ ١طقتكً ١هلقا ك٫٫ل
َٚعإٍ،
ف٬بد َٔ ايٓعس يٰ ١ٜحبطب ايًحاظ ٚايٓعِ ٚاملٛقٛر ٚتعدك ٚٚدد٠
اسبهِ ،نُا إ صب ٤ٞايػطس َٔ اٯ ١ٜيف َ ١ٜطتكًٜ ١تكُٔ أضسازاو ًَهٛت١ٝ
ت٪ند َٛقٛزٖ ١ٝرا ايػطس ٚيقص ّٚأفقساك ٙبايدزاضقٚ ١اضقتٓتاج ايقدزٚع
ٚايعرب َٓ٘ ضٛا ٤بًحاظ ازبص ١ٝ٥ا ٚاٱضتك.ٍ٬

قٛي٘ تعاىل [ ًَاٌٍَّوُ رًُ اٌْفَنًِْ اٌْؼَظُِِْ]
خامت ١نسمي ١يٰٚ ١ٜبػاز ٠اقاف ١ٝأخسٚ ٣اخباز زٔ زدّ دسَإ ادد
َٔ فكً٘ تعقاىل ،فُقٔ مل ٜػقًُ٘ ققاْ ٕٛاٱ ختؿقاف فقإ ققاْ ٕٛايفكقٌ
ايععٜ ِٝت ػآٜٚ ٙفع٘ ،فًقٝظ يًعبقد إ ٜكق ٍٛاْق ٞيطقت اقٔ أختؿق٘ 
بسمحت٘  ،٭ٕ قاْ ٕٛايفكٌ ايعع ِٝاعب٬يٜٓ ٞاٍ َٓ٘ نٌ اْطإ مبا ٜؿدم
َع املٓفسك اْ٘ اختؿقاف بسمحتق٘ تعقاىلٖٚ ،قرا َقٔ زمحق  ١ايٛاضقع،١
ٚخامت ١اٯ ١ٜأزِ َٔ أٚهلا ،أ ٟإ ايٓاع زً ٢قطُ :
ا٭ َٔ :ٍٚخيتـ بسمحت٘ تعاىل.
ايثاْ :ٞايرٜٓ ٟاٍ َٔ فكً٘ ايعع.ِٝ
ٚب ق

ايكطققُ

زُققٚ ّٛخؿققٛف َطًققل ،فايققرٜ ٟفققٛش باٱختؿققاف

بسمحت٘ تعاىل ٜٓاٍ َقٔ فكقً٘ تعقاىلٖٚ ،قرا ايفكقٌ ٜٓ ٫حؿقس مبٛققٛزال
اٱختؿاف ٚددٖا ،بٌ ي٘ زٓاَٛٚ ٜٔٚقٛزال َتعدكْ ،٠عِ ايرٜٓ ٟاٍ َٔ
َؿاكٜل قاْ ٕٛاٱختؿاف ٜٓاٍ اٜكاو َٔ ايفكٌ ايعع ِٝهلل تعاىل.
ٚزٓدَا ذنسل اٯ ١ٜاختؿاف ْفقس ٚمجازق ١بسمحتق٘ تعقاىل ،ملقا٤ل
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خامتتٗا يتخرب زٔ زعُ ١فكً٘ ضقبحاْ٘ ٖٚقرا َقٔ ايفكقٌ ايععق ِٝأ ٟاْق٘
ضبحاْ٘ مل ٜرنس اٱختؿاف بسمحت٘ ٚدد ٙبٌ ملاَ ٤ع٘ باٱخباز باْ٘ ذٚ
ايفكٌ ايعع ِٝن ٞتػٌُ افاقال اٯ ١ٜاشب٥٬ل نًٗا،
ٚيف ٖر ٙاٯ ١ٜكز ٠ٛيًتٛمل٘ اي ٘ٝتعاىل بايدزاٚ ٤ض٪اٍ امل فسٚ ٠اٱْاب١
ٚايتٛبٚ ١زدّ ايٝأع ا ٚايكٓٛط َٔ زمحت٘ ،نُا اْٗا ذبرز َٔ اسبسَإ َٔ
ٖققرا ايفكققٌ ٚاٱدطققإ ايققرٜ ٫ ٟكققف زٓققد دققد باٱؾققساز زًقق ٢ايعٓققاك
ٚازبحٛك.

لانىٌ انفضم انؼظيى

 ٖٛٚقاْ ٕٛثاب ت يف اٱزاك ٠ايتهٜ ١ٜٝٓٛت ػق ٢اشب٥٬قل نًقٗا يقٝظ َقٔ
طبًٛم ٚاهقٔ يف ايٛملقٛك اٖٚ ٫قٜٓ ٛقاٍ ْؿقٝب٘ َقٔ ٖقرا ايكقاْٖٚ ، ٕٛقرا
ايٓؿٝب يٝظ اضتحكاقاو ،بٌ ٖ ٛفكٌ ٚيطف َٓ٘ تعقاىل ٖٚق ٛدتق ١زًق٢
ايٓاع يف ايٓػأت

ٚبا

يًٗداٚ ،١ٜضبب يف تعتٝقٌ ايعكقا

زًق ٢املعاْقد

ٚايهافس ٭ْ٘ ملادد با يٓعِ ايٓٛزٚ ١ٝايػخؿ ١ٝاييت ترتغح َٔ فكً٘ تعاىل
زًٚ ٘ٝزً ٢ايٓاعَ َٔٚ ،ؿاكٜل ؾف ١ايعع ِٝيفكً٘ تعقاىل تعقدك أقطقاّ
ايفكٌ مباٜ ٫طقتطٝع ايٓقاع زقدٖا ٚادؿقاٖ٤ا َقع اققساز ازبُٝقع بهثسٖقا
ٚزعُتٗا نُاو ٚنٝفاوٚ َٔٚ ،مل ٙٛايفكٌ اٱهل:ٞ
ا٭ :ٍٚايفكٌ ايٓٛز ٞايعاّ املطت سم يًدْٝا ٚاٯخقس ،٠فٝػقٌُ ايعبقد
ايفكٌ اٱهل ٞيف ايدْٝاٜٚ ،أت ٘ٝفكٌ خس يف اٯخس ٠أزعِ َٓ٘ بًحاظ زامل
اشبًٛك يف اٯخسٚ ٠دامل ١ايعبد ي٘.
ايثاْ :ٞايٓعُٚ ١اٱدطإ يف ايدْٝا مبا ٜٓتفع ب٘ ايعبد يف اٯخسٖٚ ،٠قرا
اٱْتفار فكٌ اهل ٞخس فاير ٜٔزشقِٗ  املاٍ ٚازبا ٙزً ٢غعبت :

ا٭ٚىلَ :قٔ جيعًق٘ يف ْعق ِٝايقدْٝا خاؾقق ، ١ققاٍ تعقاىل [فَِّـْٓ اٌنَّــاطِ
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َِْٓ َّمٌُيُ سَبَّنَا آتِنَا فِِ اٌذَْْٔا ًََِا ٌَوُ فِِ آِْشٌَِ ِِْٓ َْالَقٍ ](.)1

ايثاْٝق :١ايققر ٟجيعققٌ ايفكقٌ اٱهلققٚ ٞضققَٚ ١ًٝقاك ٠يًٓتققاٚ ٠ايفققٛش يف

اٯخس ، ٠قاٍ تعاىل [ ًَِِنْيُُْ َِْٓ َّمٌُ يُ سَبَّنَا آتِنَا فِِ اٌذَْْٔا حَغَـنًٌَ ًَفِـِ آِْـشٌَِ
حَغَنًٌَ ًَلِنَا ػَزَاََ اٌنَّاسِ ] (.)2

ايثايث :ايفكٌ ايػخؿ ٞايرٜ ٟأت ٞيًعبد زً ٢عب ٛايكك ١ٝايػخؿ١ٝ
ناهلداٜقق ١يًحققل ٚايؿققٛا

ٚايسغققاك ٚايعؿققَُ ١ققٔ املعؿققَ ١ٝققع كْٖٛققا

ٚاقرتابٗاٚ ،نايعافٚ ١ٝايطع ١يف ايسشم.
ايسابع :اٱدطإ ٚايٓعُ ١اٱهل ١ٝاملٓبطط ١زً ٢ا٭ملٝاٍ املتعاقب ،١نُقا
يف ايٓب ٠ٛفْٗ ٞعُ ١غخؿٚ ١ٝيهٓٗا تٓبطط زً ٢أٌٖ شَإ ايٓو ٚا٭ملٝاٍ
املتعاقب ، ١نٌ ملٜ ٌٝتصٚك َٓٗا مبا ٜؿًح ادٛاي٘ يف ايقدْٝا ٚاٯخقسَٚ ،٠قٔ
ايفكٌ اٱهل ٞتثبٝتٗا ٚازاْ ١ايٓاع.
ٚاىل ملاْب ايهثس ٠ت تتً ٢زعُ ١ايفكٌ اٱهل ٞبٛمل ٙٛأخسَٗٓ ٣ا:
ا٫ٚو :كٚاَ٘ ٚاتؿاي٘ ٚزدّ اْكطاز٘.
ثاْٝاو :شٜاكت٘ ٚاٱنثاز َٓ٘ ،فٝأت ٞفكٌ ٚأدطقإ َٓق٘ تعقاىل ثقِ فكقٌ
اقايف ْٚافً ١أخس ٣زكٜف ١ي٘.
ثايثاو :تعاقب أفساك ايفكٌ اٱهل ،ٞفٗ ٫ ٞتكف زٓد دد ضبقدٚك ،بقٌ
تتتابع ٚتتؿٌ اٖ٫ٚا بآخسٖا.
زابعاو  َٔ :خؿا٥ـ ايفكٌ اٱهل ٞاْ٘ تٛيٝقد ،ٟفٝقصكاك ٜٚتفقسر ذاتقاو
ٚزسقاو.
ٖٚرا ايكاْ ٕٛبازث يٮٌَ يف ايٓفٛعٚ ،كز ٠ٛيًٓاع يٲميإ ٚاؾ٬ا
ايطسا٥س بازتبازٚ ٙض ١ًٝيتًك ٞايفكٌ ٚاٱدطإ اٱهل.ٞ
( )1ضٛز ٠ايبكس.200 ٠
( )2ضٛز ٠ايبكس.201 ٠
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ْ ٌٖٚص ٍٚايكس ٕ َٔ قاْ ٕٛاٱختؿاف اّ َٔ قاْ ٕٛايفكٌ ايععِٝ
ازبٛا

اْ٘ َٔ ايفكٌ ايعع ِٝاير ٟأْعِ ب٘  زً ٢ايٓاعٚ ،يهٔ ايرٟ

َٔ ب٘ ٚزٌُ بأدهاَ٘ ٖ َٔ ٛأختؿ٘  بسمحت٘ ٚفاش بٗا.



لىنه تؼاىل [ ًَِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِبَاَِ َِْٓ إِْْ تَإَِْنْوُ بِمِنََّاس
ُّؤَدِّهِ إٌَِْْهَ ًَِِنْيُُْ َِْٓ إِْْ تَإَِْنْوُ بِذِّنَاس الَ ُّـؤَدِّهِ إٌَِْْـهَ إِالَّ َِـا دُِْـتَ ػٍََْْـوِ
لَائًِّــا رٌَِـهَ بِـإََّٔيُُْ لَـاٌٌُا ٌَـْْظَ ػٍََْْنَــا فِــِ اٌْـإُِِِّّْنيَ عَـًَِْ ًَّمٌٌُُــٌَْ
ػٍَََ اٌٍَّوِ اٌْىَزََِ ًَىُُْ َّؼٌٍََُّْْ] اٯ75 ١ٜ
اإلػراب وانهغت
قسأ محصٚ ٠اب ٛبهس زٔ زاؾِ ٪ٜك ٙبطقه ٕٛاهلقاْٚ ،٤طقب اىل ابقٞ
زُققسٚ ،ٚيهققٔ ايصملققاج ْفققٖ ٢ققر ٙايٓطققبٚ( ١قققاٍ ايفققسا :٤بع ق

ايعققس

ٜطهُٓ ٕٛاهلا ٤اذا ذبسى َا قبًٗا).
ٜكٛي ٕٛقسبت٘ ،نُا ٜطهٓ َِٝ ٕٛاْتِ ٚقُتِ) (.)1
ٚقسأ اب ٛملعفس ٜٚعكٛ

بهطس اهلاَ ٤ع اٱخت٬ع ،يٲنتفا ٤بايهطس٠

زٔ ايٝاٚ ٤ايباق ٕٛبايهطس ٚاٱغبار.
ايٛا :ٚاضتٓ٦اف : َٔ ،١ٝدسف ملصّ  ،اٌٖ :اضِ صبقسٚزٖٚ ،قَ ٛكقاف
ايهتا َ :كاف اي.٘ٝ
َٔ إ تأَٓ٘ :َٔ :اضِ َٛؾَ ،ٍٛبتدأ َ٪خس.
( )1صبُع ايبٝإ .462/2
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إ :دسف غسط ملاشّ ،تأَٔ :فعٌ ايػسط صبص.ّٚ
اهلاَ :٤فع ٍٛب٘ٚ ،ايفازٌ قُري َطترت تكدٜس ٙأْت.
ايػسط صبص.ّٚ

بكٓطاز :ملاز ٚصبسٚز َتعًكإ بتأَٓ٘٪ٜ ،ك :ٙملٛا

ٚز ١َ٬ملصَ٘ درف دسف ايعً ،١اهلاَ :٤فع ٍٛب٘.
ايٝو :ملاز ٚصبسٚز َتعًكإ ب٪ٝك.ٙ
 َٔ َِٗٓٚإٔ تأَٓ٘ بدٜٓاز :زطف زًَ ٢ا ضبل.
اَ ٫ا كَت زً ٘ٝقاُ٥او :ا :٫اكا ٤دؿسَ ،ا كَت :فعٌ َا
َٚسنب َٔ ١نًُت

(َا) َؿدز ١ٜشَاْ(ٚ ،١ٝكاّ) فعٌ َا

ْاقـ،

ْاقـ.

ايتا :٤امسٗا :قاُ٥او :خربٖا.
زً  :٘ٝملاز ٚصبسٚز َتعًكإ

(قاُ٥او).

ذيو باِْٗ قايٛا :ذيو :اضِ اغاز ٠يف ضبٌ زفقع َبتقدأ ،ايبقا :٤دقسف
ملس ،إ َٚا بعد :ٙيف ضبٌ ملس بايبا.٤
قايٛا :فعٌ َا

ٚ ،ايٛا ٚفازٌٚ ،ازبًُ ١خرب إ.

يققٝظ زًٓٝققا يف ا٭َققٝ

ضققب :ٌٝيققٝظ فعققٌ َققا

ْققاقـ ،زًٓٝققا :ملققاز

ٚصبسٚز َتعًكإ مبحرٚف يف ضبٌ ْؿب خرب يٝظ املكدّ ،يف ا٭َ : ٝملاز
ٚصبسٚز َتعًكإ مبحرٚف يف ضبٌ ْؿب خرب يٝظ املكدّ ،يف ا٭َ : ٝملاز
ٚصبسٚز َتعًكإ مبحرٚف داٍ ،ضب :ٌٝاضِ يٝظ امل٪خس.
ٜٚكٛي ٕٛزً  ٢ايهقر  :ايقٛا :ٚاضقتٓ٦افٜ ،١ٝكٛيق :ٕٛفعقٌ َكقازر
َسفٛر بثبٛل ايٓ ،ٕٛايٛا :ٚفازٌ ،زً : ٢ملاز ٚصبسٚز َتعًكإ بٝكٛيٕٛ
 ،ايهر َ :فع ٍٛب٘.
ٜ ِٖٚعًُ ،ٕٛايٛا :ٚدايٖ ،١ٝقِ :ققُري َٓفؿقٌ يف ضبقٌ زفقع َبتقدأ
مجًٜ ١عًُ :ٕٛخرب.
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يف سياق اآلياث

بعد ذنس َا تك ّٛب٘ طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

َٔ ايتحسٜ

زً ٢ايٓفام

ٚاملهسٚ ،بٝإ زع ِٝفكً٘ تعاىلْٚ ،ص ٍٚايسمحٚ ١اٱفاق، ١
ملا٤ل ٖر  ٙاٯ ١ٜبرنس داٍ املعاًَ ١زٓد أٌٖ ايهتا

ٚذّ فسٜل َِٓٗ بٓعت٘

باشبٝاْٚ ١اٱؾساز زً ٢ايهر .
ٚملا ٤إفتتاا ٖر ٙاٯٜال فُٝا خيـ ذّ أٌٖ ايهتا

زً ٢عب ٛايرتتٝب

ايتٓاشي:ٞ
ا٭ :ٍٚاشبطا

اىل أٌٖ ايهتا

زاَ ١بايتٛبٝخ زً ٢ايهفس بآٜال ،

ٚيبظ اسبل بايباطٌ نُا يف اٯ ١ٜا يطبع

ٚايٛاددٚ ٠ايطبع .

ايثاْ :ٞبٝإ ق ٍٛطا٥فَ ١قٔ أٖقٌ ايهتقا

ك ٕٚازبُٝقع ،باسبقث زًق٢

ايٓفام ٚ،اظٗاز اٱميإ َع ْ ١ٝايسملٛر زٓ٘ٚ ،اٱدتتاج زً ِٗٝنُا يف اٯ١ٜ
ايثاْٚ ١ٝايطبع .
ايثايققث :ي قق ١ايتبعققٝ
ايتبعٝ

تٌُ ايهثس ٚ ٠ايكًٚ ،١نرا بايٓطب ١يًفغ طا٥ف ،١ا ٫إ دسف ازبس

(َٔ) أقس
َكاَ

بًفققغ (َٚققِٓٗ) نُققا ٚزك يف ٖققر ٙاٯٜققٖٚ ١ققرا

اىل ايكً ١٭ْ٘ ٜػٌُ املتحد ٚاملتعدك ٌٖٚ ،تعترب ٖر ٙاٯَٔ ١ٜ

ايسمح ١اشباؾ ١اييت َٔ  بٗا زً ٢املطقًُ

ازبقٛا

ْعقِ ،ملقا

فٗٝا َٔ ايتٓبٚ ٘ٝايتحرٜس ٚدؿاْ ١ا٭َٛاٍ َٓٚع ا٭ذٚ ٣ايهٝد.

اػجاز اآليت

ٖر  ٙاٯ َٔ ١ٜزًِ اي ٝقب يف أدقٛاٍ ايٓقاعْٚ ،تقا٥ج  ٚثقاز ا٭فعقاٍ،
ٚفٗٝا دؿاْ ١٭َقٛاٍ املطقًُ

َٛٚزعقٚ ١زقربٚ ،٠ذبقرٜس َقٔ خٝاْق ١اٖقٌ

ايهتا  َٔٚ ،اٱزتاش إ ايتحرٜس ملا ٤ملصٝ٥او ٜٚدٍ بايد٫ي ١ايتكُٓ ١ٝزً٢
ٚمل ٙٛا٭َاْ ١زٓدِٖ ْٝٚتِٗ يف ازاك ٠دكٛم ٚأَٛاٍ املطًُ َٚ ،ثًُا ملا٤
اٱ٥تُإ حبسف ايتبعٝ

(َٔ) فهرا ملاَٛ ٤قٛر اشبٝاْٚ ١ايتحرٜس.
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ٖٚرا َٔ ازتاش ايكس ٕ ٚي ٛغا   ٤يتكُٓت اٯَ ١ٜا ٜفٝد ايهثس٠
ك ٕٚاٯخسٚ ،يهٔ ٖرا ايتطا ٟٚيف كزمل ١ايتبعٝ

يف أدد ايطسف

دث

زً ٢اسبرز ٚيف ْفظ ايٛقت ٜعترب كز ٠ٛيعدّ ايتػدٜدٚ ،يف اٯ ١ٜبٝقإ ملقا
ٜك ٛي٘ ٖ ٤٫٪فُٝا ب ِٗٓٝيف ٚؾف املطًُ

نعًٜ ١سْٗٚا يف خٝاْتِٗ يٮَاْق١

ٚ،قد ٜس ٣املطًُْ ٕٛفساو َٔ أٌٖ ايهتا

ٜتؿف ٕٛبا٭َاْٚ ،١نرا ايعهظ

أ ٟإ خٝاْ ١بعكِٗ ٜ ٫ع

ب َٔٚ ،ِٗٓٝازتاش اٯٜق١

زدّ ٚملٛك ا٭َ

اْٗا تٓف ٞاسبسج يف املعاَ٬لٚ ،تدز ٛملعسف ١ادٛاٍ ايٓاع زً ٢عب ٛايكك١ٝ
ايػخؿ ١ٝضٛا ٤بتعدك املراٖب زٓد أٌٖ ايهتا
بع

ٚاخقت٬ف بعكقِٗ زقٔ

بًحاظ املرٖب ا ٚاٱْتُا.٤
إ ايتدبس يف َعسفق ١أدقٛاٍ اٖقٌ ايهتقا
ؿٌ ايتعاٌَ َع٘ ،با

ٚكزملق ١اَاْق ١نقٌ غقخـ

ملعسف ١ادٛاٍ غريِٖ َٔ ايٓاع ٚمبا ٖ ٛأزِ َٔ

َطأي ١ا٭َاْ ١يرا ملا٤ل قازد ٠نًٚ ١ٝغقاٖداو زًق ٢ايعُق ،ّٛفُقٔ ازتقاش
اٯ ١ٜاْٗا تتكُٔ املدا ٚايرّ يف ٕ ٚادد َٔ غري تعاز

بُٗٓٝقا بًحقاظ

تعدك ا٭فساك ٚاملؿاكٜل َع ٚملٛك ازباَع.
ٖٚرا َٔ أضساز اٱمجاٍ يف ايكس ٕ َٚا ف َٔ ٘ٝاسبقث زًق ٢اٱزتكقا ٤يف
املعسفٚ ،١يف اٯ ١ٜزك زًْ ٢عت بع
ملا٤ل برنس ا٭َ
قدز ٠املطقًُ

أٌٖ ايهتا

ٚاشبا َٔ ٔ٥أٌٖ ايهتا

املطًُ

با٭َ ، ٝ٭ْٗقا

زً ٢اٱمجاٍ ٚف ٘ٝكي ٌٝزًق٢

زًق ٢تعاققب املٝقاهلِ زًق ٢ايفؿقٌ ٚايتُٝٝقص بق

ٚاَهإ اٱطُٓ٦إ اىل ا٭َ

ايفقسٜك ،

بعد َعسفت٘ٚ ،اسبرز َٔ اشبا َٔٚ ،ٔ٥يطف اهلل

تعاىل إ ملا٤ل خامت ١اٯ ١ٜيًبٝإ َٚعسف ١ا٭َ
نُا تبعث اٯ ١ٜزً ٢تعا ٕٚاملطًُ

َٔ اشبا.َِٗٓ ٔ٥

يف َعسفَٓ ١اشٍ ا٭فساك َٔ أٖقٌ

ايهتا  ،فٝخرب بعكِٗ بعكاوٜٚ ،طاِٖ ٖرا اٱخبقاز يف ققٚ ٠ٛزقص ٚاذبقاك
املطًُ

نُا أْ٘ اْراز ٭ٌٖ ايهتا

ْٚباٖٚ ١تعا ٕٚاملطًُ

يف با

ٚغريِٖ ملا ف َٔ ٘ٝايد٫ي ١زً ٢فطٓق١

املعقاَ ٬ل ٖٚقَ ٛكدَقٚ ١زكٜقف يتحقابِٗ

ٚتآشزِٖ ٚتعا ِْٗٚيف َٝاك ٜٔايكتاٍ ٚازبٗاك.
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ٚف ٘ٝاْراز ٚربٜٛف يًهفاز فاذا نإ املطًُ ٕٛدرز َٔ ٜٔاٌٖ ايهتا
فُٔ با

أٚىل إ ٜهْٛٛا أنثس درزاو َٔ ايهفقاز ٜٚتتٓبقٛا املعاًَقَ ١عٗقِ

ٚفل َٛاش ٜٔا٭َاْٚ ١ايبٝع بايٓطٚ ١٦ٝايطًف َٔٚ ،ازتاش اٯَ ١ٜطاُٖتٗا
يف تٓعَ ِٝعقاَ٬ل املطقًُ

ٚغق ِْٗٚ٪املايٝق ١نُكدَق ١ٱدقساش ايٓؿقس يف

َٝاك ٜٔازبٗاك.

ًميىــٓ تغــٌّْ ىــزه اإلّــٌ بأّــٌ (تأينااه بمنطااار) ًمل ّــشد ىــزا اٌفــظ يف

اٌمشآْ اال يف ىزه آٌّ.

اآليت سالح
يكد أزاك   يًُطًُ

ايعص ٚايسفعٚ ١اضتكساز ا تُعالٚ ،اسبفاظ

زً ٢أزشاقِٗ ٚأَٛاهلِ اذ إ تعس

اٱْطإ ٚازبُاز ١اىل اشبٝاْٚ ١اي دز

٪ٜك ٟاىل ايكعف ٚاٱزباى ٚاٱْػ اٍ باشبؿَٛال فٝدز ٢املطًِ يًقٓفري
ٚيٝظ زٓد ١ْٚ٪َ ٙيعٝاي٘ نُا اْ٘ َػ  ٍٛمبحاٚي ١اْتصار اَٛاي٘ ٚدكٛق٘ اييت
ملعًٗا اَاْ ١زٓد غري املطًِ اا ٜطبب ايرتكك ٚزقدّ ايكقدز ٠زًق ٢اشبقسٚج
فتا٤ل اٯ ١ٜيٲدرتاش ٚض ١َ٬ا٭َٛاٍ ٚزدّ دؿ ٍٛا٭دصإ ٚاي كب.
َٚققٔ َٓققافع اٯٜقق ١إبت ققا ٤ؾققح ١املعاًَققٚ ،١إ تتؿققف ايؿقق٬ل ب ق
املطًُ

ٚاٖقٌ ايهتقا

بؿق ١ ٝاسبطقٔٚ ،زقدّ ايهقدٚزَ ٠قع ايطق ١َ٬يف

ا٭َٛاٍ ٚا٭ْفظ.

يفهىو اآليت
يف اٯ ١ٜبًحاظ املفَٗ ّٛطا:ٌ٥

ا٭ٚىل :ايبػاز ٠يًطقعٚ ١اي ٓق ٢زٓقد املطقًُ ٚ ،أًٖٝقتِٗ يًُعقاَ٬ل
ٚاٜدار ا٭َٛاٍٚ ،ايبٝع بايٓطقٖٚ ،١٦ٝقَ ٛقٔ اختؿقاف املطقًُ

بسمحتق٘

تعاىل َٔ ًِْٗٝٚ ،خصا ٔ٥فكً٘ ايععق ،ِٝفقأزاك  هلقِ إ ٜتٓعُقٛا بٗقرٙ
ايٓعِ  ٜ ٫ٚتؿبٗا َِٓٗ أدد ،فتا ٤ايتحرٜس يف اسبهِ ٚا٭ثس اير٪ٜ ٟنقد
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ٚملٛك امل ٛقٛر  ٖٛٚا٭َٛاٍ ٚا٭زٝإ زٓد املطًُ

ٜتعاًَ ٕٛبٗا يف ايبٝع

ٚايػساٚ ٤اٱٜدار.
ايثاْ :١ٝتٓف ٞاٯ ١ٜايػو ٚايسٜب باٌٖ ايهتا
دؿًت خٝاْ َٔ ١نتاب ٞفٗرا ٜ ٫عق

زً ٢عب ٛاٱط٬م ،فًٛ

إ نقٌ نتقابٜ ٫ ٞقسك ا٭َاْق٫ٚ ،١

ٜكك ٞايدٚ ،ٜٔنرا ايعهظ فاذا قاّ نتاب ٞبسك ايٛك ٜعٚ ١ايٛفا ٤بايد ٜٔف٬
ٜدٍ ا٭َس زً ٢ايعُٚ ّٛمش ٍٛمجٝع أٌٖ ايهتا

حباٍ ايؿدم ٚا٭َاْ.١

ايثايث :١ملا ٤ايتحرٜس ٚايتٓبٝق٘ َٓق٘ تعقاىل ٖبق ١يًُطقًُ

يتٛنٝقد فكقً٘

زً ،ِٗٝفُا إ أختتُت اٯ ١ٜايطابك ١بكاْ ٕٛايفكٌ ايعع ُٔٝدت ٢ابتدأل
ٖر ٙاٯ ١ٜبايفكٌ اٱهل ٞيف بٝإ داٍ أ ٌٖ ايهتا

ٚتكط ُِٗٝاىل قطُ

فُِٓٗ َقٔ ٜتحقسج ٚبتتٓقب ايقرّ  ٚقسف زًق ٢مسعتق٘ ٚايٛفقا ٤حبكقٛم
املطًِ اذا أ٥تُٓ٘ ٚأٚكز٘  َِٗٓٚخب٬ف٘.
ايسابعققٖ :١ققر ٙاٯٜققَ ١ققٔ ٜققال ا٭خقق٬م ،٭ْٗققا تبعققث زًقق ٢ا٭خقق٬م
اسبُٝدٚ ٠ايؿفال اسبطٓٚ ،١تدز ٛاىل ا٭َاْٚ ،١تٓبر اشبٝاْ.١
اشباَط :١تب

اٯ ١ٜزً ١اشبٝاْٚ ١نٝف إ اير٪ٜ ٫ ٟك ٟا٭َاْٜ ١فرتٟ

زً ٢اهلل اا ٜدٍ زً ٢إ زدّ ا٭َاْ ١فسر ايهر

زًٚ  ٢ف ٘ٝك٫ي ١زً٢

ايتحرٜس أ ٜتتسأ يف ايكٚ ٍٛايفعٌ زًٜٚ ، ٢ك ٍٛغري اسبل.
ايطاكض :١زدّ ايٝأع ٚايطهٛل زٔ اشبٝاْٚ ١زدّ زك ا٭َٛاٍ ،ف٬بد
َٔ ايطع ٞاسبثٝث ٱزاكتٗا.
ايطابع :١بٝإ ايتبا ٜٔايهبري ب

َا ٪ٜك ٜ٘امل٪متٔ َٔ أٌٖ ايهتا ٚ ،قً١

املققاٍ ايققرٜٓ ٟهققس ٙاشبققا ،ٔ٥اققا ٜققدٍ زًقق ٢إ اشبٝاْقق ١٭ضققبا

 ٫تٓحؿققس

مبٛقٛر املاٍ خؿٛؾا إذا مل تهٔ ي٘ قٜ ١ُٝعتد بٗا ،يرا ذنسل اٯ ١ٜزًق١
اٱَتٓار زٔ زك ا٭َاَْ ١ع قًتٗا.
ايثآَ :١تب

اٯ ١ٜؾح ١املعاًََ ١ع اٌٖ ايهتا

ٚزدّ دسَتٗا ٚيهٓٗا

تدز ٛاىل ايٝكعٚ ١اسبرز يف املعاًَ ،١فاذا نإ ٖٓاى دسج ٚغو َٔ ايطسف
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ايٛكٜعقق ١زٓققد

اٯخققس تهقق ٕٛاملعاًَقق ١بايٓكققد ٚيققٝظ بايٓطققَ ،١٦ٝققع املتٓققا
ايهتاب ٞاير ٟخيػ َ٘ٓ ٢اشبٝاْ.١
ايتاضع :١يف اٯ ١ٜذبرٜس َٔ ايهفاز ٚاملػسن
زً ٢فسٜك

فاذا نإ أٌٖ ايهتا
اغد َِٓٗ زً ٢املطًُ
ايدٜ

َٔ با

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع١ٝ

فُٝقا خيقـ ا٭َاْق ١ف٬بقد إ املػقسن

ٚأقٌ تكٝداو مبٛقٛر ا٭َاْ ١يعقدّ ٚملقٛك ايقٛازص

ٚيب كِٗ يٲضٚ ّ٬زدّ اقسازِٖ بايتٛدٝد ٚاي ّٛٝاٯخس.
ايعاغس :٠يف اٯ ١ٜذبرٜس أ ٜٓك

ايعٗٛك ٚزدّ اٜفا ٤اٯخس ٜٔبٗا.

اسباك ١ٜزػس :٠يف أٯ ١ٜدث يًُطًُ
اييت خيػَ ٢عٗا اٯخسْ ٕٚك
ايثاْ ١ٝزػس :٠تب

زً ٢ارباذ اضبا

ايكٚ ٠ٛاملٓع١

ايعٗٛكٚ ،اشبٝاْ.١

اٯَ ١ٜا ٜطًب٘ املطًُ َٔ ٕٛايعدٍ ٚاٱْؿقاف فُقع

قٛتِٗ ٚزصتِٗ ٚظٗٛزِٖ زً ٢اٯخس ٜٔفاِْٗ ٜ ٫ب ق ٕٛاْٝ ٫قٌ دكقٛقِٗ
ٚاضرتكاك اَٛاهلِ خؿٛؾاو َع ادهاّ دسَ ١ايسبا ٚزدّ ملٛاش اخر ايصا٥د
زً ٢ا٭َٛاٍ.
ٚيف اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ؾ ١ ٝايتحقرٜس يًُطقًُ
ايهتا ٖٚ ،را ايكس
ا٭ :ٍٚايهتا

بًحاظ ازباَع ب

َقٔ أققس

املًقٌ هلقِ ٖٚ ،قِ أٖقٌ

املطًُ

ٚب ٖٛٚ ِٗٓٝزً ٢قطُ :

املٓصٍ.

ايثاْ :ٞاتبار ايٓو ٚاٱْتطا

ي٘ ،اذ إ ايٗٝقٛك ٜعًُق ٕٛبقايتٛزاٚ ٠إ

ناْت ضبسفٜٚ ،١تبعَٛ ٕٛضٚ ،  ٢ايٓؿازٜ ٣عًُ ٕٛباٱظب ٌٝمبقا طقسأ

زًٜٚ ،٘ٝتبع ٕٛزٝط. ٢

اَا املطًُ ٕٛفٝعًُ ٕٛبايكس ٕ ٜٚطٝعٚ  ٕٛزضٛي٘.
ايثاْ :١ٝي  ١ايتبعٝ

ٚايتكط ِٝيف اٌٖ ايهتا

فكد ملعًتِٗ اٯ ١ٜزً٢

ق طُ  ،قطِ ٪ٜك ٟا٭َاْٚ ١إ ناْت نبري ٚ ،٠خقس ٪ٜ ٫كٜٗقا ٚإ ناْقت
قً َٔ ٌٖٚ ،١ًٝقطِ ثايث ٜؿًح إ ٜه ٕٛقطُٝاو هلُاَ ،ث٬و:
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ا٫ٚوٜ :سك زًٝو ايٛكٜعَ ١سٚ ٠أخسٜ ٫ ٣سكٖا.
ثاْٝاوٜ ٫ :كبٌ اضت ّ٬ايٛكٜع.١
ثايثا٪ٜ :ك ٟاملاٍ ايكً٪ٜ ٫ٚ ٌٝك ٟايهقثري ،فحُٓٝقا ٜهق ٕٛاملقاٍ نقثرياو
ٜطُع فٚ ٘ٝمي ٌٝاىل َطأي ١دً ١ٝانٌ َاٍ املطًِ ب ري دل.
زابعاو َٔ :مل تهٔ زٓدْٝ ٙق ١اي ؿقب ٚخٝاْق ١ايٛكٜعقٚ ، ١يهقٔ دُٓٝقا
ٜٛكر زٓد ٙاملطًِ اٜ ٚبك ٢يًُطًِ يف ذَت٘ َبًغ نبري فإ ايػٝطإ ٜطتحٛذ
زًٚ ،٘ٝخيتاز زدّ زك ايٛكٜع.١
ٚازبٛا
يًكطققُ

إ ٖر ٙايٛمل ٙٛاهٓقٚ، ١يهٓٗقا  ٫تؿقًح إ تهق ٕٛقطقُٝاو

ايًققر ٜٔذنستُٗققا اٯٜقق ١بققٌ ٖققَ ٞققٔ فسٚزُٗققا ،يققرا فققإ دؿققس

َٛقٛر ايٛكٜع ١زٓد ايهتاب ٞبايسك ا ٚاشبٝاْ َٔ ١ازتاش ايكس ٕ ،٭ٕ ا٭َس
ٜتعًل بأَٛاٍ املطًُ

ٚنٝف ١ٝدفعٗا ٚ،إٕ مل تٓف اٯٚ ١ٜملٛك َقٔ يقٝظ
 ،أ ٚأْ٘  ٜتتٓب ا٭َاْٚ. ١زدّ اٱجياك أزِ

َ ٬ٖ٪يٮَاْ َٔ ١أٌٖ ايهتا
َٔ زدّ ايٛملٛك .
ٚقد تكُٓت اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭ :ٍٚتٛملقق٘ اشبطققا

يًُطققًُ

بؿقق ١ ٝاٱخبققاز زققٔ دققاٍ أٖققٌ

ايهتا .
ايثاْ :ٞتعٝ

َٛقٛر اٯ ١ٜمبطأيت :

ا٭ٚىل :دفغ أٌٖ ايهتا

يٮَاْ ١ا ٚزدَ٘.

ايثاْٚ :١ٝكٜع ١املطًِ زٓد ايهتاب.ٞ
َٚفققاٖ ِٝاٯٜقق ١أزققِ َققٔ إٔ تٓحؿققس باملطققأيت

أزقق ٙ٬يف املٛقققٛر

ٚاحملُ ،ٍٛفٗ ٞتػٌُ ٚمل ٙٛاملعاًَ ١ا٭خسَٚ ،٣ع ايٓاع ناف.١
ايثايث :يكد تكُٓت اٯ ١ٜايطٓخ ١ٝاٱْطاْ ١ٝايطً ١ُٝ٭ٖقٌ ايتٛدٝقد،
فٗققِ ٜ ٫سٜققد ٕٚازتققصاٍ ايٓققاع يف املعققاَ٬ل ٚغًققل بققا

ايبٝققع ٚايػققسا٤

ٚا٭َاْال ٚعبٖٛا زً ٢أْفطِٗ ٚ ،أخربل بقإ اٱضق ّ٬جيٝقص املعاًَقَ ١قع
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ٜٚدز ٛاىل زدّ ايٓفسٚ ٠اي ؿب ،فاذا ناْت ٖر ٙاٯ ١ٜذبرز
فاْٗا تدٍ يف َفَٗٗٛا زً ٢املتٓا

َٔ خٝاْ ١طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

اي دز

ملا ف َٔ ٘ٝايكبح ايراتٚ ،ٞايعًِ يًٓفظ ٚاي ري ،نُا ملا٤ل اٯٜال ا٭خس٣
بٛملٛ

أكا ٤ا٭َاْال ،قاٍ تعاىل [ إَِّْ اٌٍَّوَ َّإُِْشُوُُْ ؤَْْ تُؤَدًا اضََِأَاتِ إٌََِ

ؤَىٍِْيَا] (.)1
نُا أَس  باسبهِ بايعقدٍ بق

ايٓقاع ٚازقاك ٠ا٭َاْقَ ١قٔ َؿقاكٜل

ايعدٍ.
ايسابع :تٛنٝد اٯ ١ٜزً ٢اٱْؿاف ٚايعدٍ ٚكز ٠ٛاملطًُ

اىل ايعدٍ

ٚزدّ ايعًِ يف داٍ تٛي ٞغ ٕٚ٪ايطًطإ ٚاسبهِ ٚايككاٚ ٤إ ٜ ٫أخرٚا
ا ٫دكِٗ َع اٱَتٓار زٔ اٱقساز بايٓاع أٚاٱْتكاّ َِٓٗ ،فحُٓٝا اٍٚ
اي ري زدّ زك ا٭َاْٚ ١اضتطار املطًِ اْتصازٗا فًٝظ ي٘ إٔ ٜستب أثساو زً٢
ٖرا اٱَتٓار بٌ ٜهتف ٞبأخقر دكق٘ ٚازقاكٚ ٠كٜعتق٘  ٫إ ٜطقبب اٱَتٓقار
اقسازاو زسقٚ ١ٝاقاف ١ ٝفبحطب٘ َٔ غري ظًِ ا ٚغنب.
اشباَظ :اٱْتُا ٤يًهتا

ايطُا ٟٚيٝظ زً ١تاَ ١يٮَاْ ،١فًٝظ نقٌ

نتاب ٞذا أَاْٚ ،١يٝظ نٌ غري َطًِ فاقداو يٮَاْ ،١فكد ٜه ٕٛغري املطقًِ
دافعاو يًعٗد ٚا٭َاْٚ ١ايٛكٜع ١نُا يف ايهتابَ ٞقٔ أتبقار َٛضقٚ ٢زٝطق٢
زًُٗٝا ايط.ّ٬
ايطاكع :تدز ٛاٯ  ١ٜاملطًُ

اىل املػاٚز ٠فُٝا ب ،ِٗٓٝملعسفق ١ادقٛاٍ

ايٓاع ٚايرتاملِ ايػخؿق ١ٝيف َٝقاك ٜٔايتتقازٚ ٠ايصزازقٚ ١املعاًَقٚ ،١ققد
ٜتعاٖس بعكِٗ با٭َاْٚ ،١يهٔ زب ٤ٛاملطًِ اىل أخٛاْ٘ بايطق٪اٍ زٓق٘ قبقٌ
اٱطُٓ٦إ ايٜ ٘ٝهػف دكٝكت٘.
ايطابعَ َٔ :فقاٖ ِٝاٯٜق ١تٓصٜق٘ ا٭ضقٛام َطًكقاوٚ ،أضقٛام املطقًُ
( )1ضٛز ٠ايٓطا.58 ٤
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خاؾ َٔ ١املعاَ٬ل ايباطًٚ ١اي ؼ ٚاي سز فٝهق ٕٛايؿق٬ا يف ا٭ضقٛام
َكدَ ١زبر

ايٓاع يٲميإ ،خؿٛؾاو ٚإ ا٭ضٛام َٔ أغس ا٭َقانٔ اذ

ٜٓػط بٗا ايػٝطإ.
ايثأَ :اٱذٕ يًُطًِ مبتابع ١اْتصار دك٘ ،مبا جيعٌ اي ري ٜسملع٘ ي٘.

ايتاضع :زدّ املًٌ َٔ ايكٝاّ با ملطايب ١باسبل  ،فكٛي٘ تعاىل [َِا دُِْتَ ػٍََْْوِ
لَائًِّا ] زٓٛإ ٱضقتداَ ١ايطقع ٞٱْتقصار اسبقل اىل دق

اضقرتكاكٚ ٙازقاك٠

ايٛكٜع.١
ايعاغس :بٝإ َا ٜرنس ٙاير ٜٔخي ْٕٛٛا٭َاْ َٔ ١ايعً ١يعدّ ازاك ٠املاٍ

اىل ؾادب٘ املطًِ [ ،لَاٌٌُا ٌَْْظَ ػٍََْْنَا فِِ اٌْإُِِِّّْنيَ عًََِْ]  ٖٞٚباطً ١غسزاو
ٚزك٬و َٚكُْٛاو ،٭ٕ ازاك ٠ا٭َاْ ١يٝظ َٔ ايطب ٌٝبٌ ٖ ٞدل ٫بد َقٔ
ازملاز٘ ٚظٗٛز املطًُ

زًٜ ِٗٝتِ بفكً٘ َٚػ٦ٝت٘ تعاىل ٍٛ ٫ٚ ،كْ٘ٚ

زدّ زك ايٛكٜع ،١نُا إ دا٫ل خٝاْ ١ا٭َاْ ١ضبدٚك ٠بربن ١ايكس ٕ.
اسباك ٟزػس :بٝإ ؾف ١ذّ اققاف ١ٝملق ٔ ٜتعُقد زقدّ زك ايٛكٜعق ١باْق٘
ٜك ٍٛزً  ٢ايهر ٚ ،اُٜٗا أنقرب زقدّ زك ايٛكٜعق ،١اّ اٱفقرتاٚ ٤ققٍٛ
ايهر

ٖ ٛايثاْ ٞ٭ْ٘ أزِ يف َٛقٛز٘ ٚك٫يت٘  ٚثاز،ٙ

زً ،  ٢ازبٛا

فعدّ زك ايٛكٜعٜ ١تعًل بأفساك َٔ املطًُ
ا٭ :ٍٚاملتٓا

املطًُ

ٚقد ٜكع اٜ ٫ٚكع َٔ ٚمل:ٙٛ

ايٛكٜع ١ز ٓد َٔ  ٟٜٛٓزدّ زكٖا ،خؿٛؾقاو

بعد ْصٖ ٍٚقر ٙاٯٜقٚ ١قق ٠ٛغقٛن ١املطقًُ

ٚاضقتكساز صبتُعقاتِٗ ٚتٓعقِٝ

غ ٕٚ٪املعاَ٬ل يف أضٛاقِٗ.
ايثاْ :ٞقٝاّ ٚضًط ١املطًِ املٛكر زً ٢ايهتاب ٞاملطتٛكر سب

اضرتكاك

ايٛكٜع ١ضٛا ٤ناْت ضًط ١غسز ١ٝأ ٚقاْ ١ْٝٛأٚزسف.١ٝ
اَا بايٓطب ١يًهر
بٌ تب

زً  ٢فاْ٘ نفس ٚملحٛكٚ ،ي٘ أقساز ْٛز ١ٝزاَ،١

اٯ ١ٜإ خٝاْ ١ايٛكٜع ١فسر ايهر

زً. ٢
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ايثاْ ٞزػس :اقاَ ١اسبت ١زً ٢اير ٟخي ٕٛا٭َاْٜٚ ١هقر

زًق ٢زًقِ

باْ٘ ٜعًِ بط ٤ٛفعً٘ ٜٚؿس زً.٘ٝ
ٚملا٤ل اٯ ١ٜبؿ ١ ٝاملفسك (تأَٓق٘) ٚفٝق٘ ك٫يق ١زًق ٢دؿقس املٛققٛر
بايكك ١ٝايػخؿٚ ، ١ٝايتحرٜس َٔ ايتعقدك ٚايتؿقسف ازبُقاز ٞيف َطقأي١
اٱٜدار زٓد ايهتابٚ ،ٞبػاز ٠قٝاّ املطًُ

باٱٜداز٘ زٓد بعكِٗ بعكاو.

َٚع صب ٤ٞاٯ ١ٜبؿ ١ ٝاملفسك ،فاْٗا اْتكًت اىل ؾ ١ ٝازبُع يف َٛقٛر
ق ٍٛايهر

زً ، ٢نُا يف قٛي٘ تعاىل [إِالَّ َِا دُِْتَ ػٍََْْوِ لَائًِّا رٌَِهَ بِإََّٔيُُْ لَاٌٌُا ٌَْْظَ

ػٍََْْنَا فِِ اٌْإُِِِّّْنيَ عًََِْ ] ٖٚرا اٱْتكاٍ فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايطققًٛى ايفققسك ٟيف زققدّ زك ا٭َاْققْ ١ققاتج زققٔ ققق ٍٛطا٥فقق١
ٚمجاز َِٗٓ ١تٓف ٞضب ٌٝاملطًُ

زًق ،ِٗٝفقايكٜ ٍٛؿقدز َقٔ ازبُازق،١

ٚزقدّ زك ايٛكٜعق ١غخؿقٚ ٞإ تعقدك يف َؿقاكٜك٘ ،نُقا إ اكزقاْ ٤فققٞ
ايطقبٜٓ ٫ ٌٝحؿققس مبٛقققٛر ايٛكٜعقق ١بققٌ ٖق ٛأزققِ ،فتققا٤ل اٯٜقق ١ملعازبقق١
َؿدام َِٓٗ َٛ ٖٛٚقٛر ايٛكٜعٚ ١يهٓٗا تكُٓت ايتحرٜس َِٓٗ َطًكقاو
خبؿٛف قؿدِٖ أخر دكٛم ٚأَٛاٍ املطًُ .
ايثايث :امل٬شَ ١ب

اكزاْ ِٗ٥ف ٞضب ٌٝاملطًُ

زًٚ ِٗٝاٱفرتا ٤زً٢

ٚ ذبسٜف ايتٓص.ٌٜ

افاضاث اآليت
ايفققٛش باٱختؿققاف بسمحققَ  ١ؿققدام يًتتققاذ

ايتققاّ ب ق

ايعبققد

ٚايس ٜٚ ،تتً ٢يف َؿاكٜل زدٜدَٗٓ ٠ا ي  ١ايتٓبٚ ٘ٝايتحرٜس يف املعاَ٬ل
مبا ٜهفٌ ا٭َٔ ٚؾقٝاْ ١ا٭َقٛاٍ ،يتهقَٓ ٕٛفعق ١املطقًِ بابق وا ٱظبرابق٘ اىل
َكاَال ايسبٛبَٓٚ ١ٝاضب ١ٱظٗاز َعاْ ٞايعبٛك ١ ٜاحملكٚ ،١يت ُس ٙايطه١ٓٝ
ٚايثك ١باي د املػسمٚ ،تٛظٝف ا٭َٛاٍ ملا ف ٘ٝايطٚ ١َ٬ايٓتا ٠يف ايٓػأت
يكققد أظٗققسل اٯٜقق ١اٱضققت ٓا ٤باٱْكطققار اىل ٚ ، تًكقق ٞا٭دهققاّ
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َٔ ايٛدٚ ٞايتٓصٚ ،ٌٜتدٍ زً ٢زدّ اعبؿاز ايٛد ٞبا٭دهقاّ

ٚايكؿـ ٚاملٛازغ ،بٌ ٜػٌُ ايتعًٚ ِٝاٱزغاك ٚايٓؿح ٚاهلدا ١ٜيػٕٚ٪
ايدٚ ٜٔايدْٝا ،يكد أْكاك املطًِ ٭دهاّ ايتٓص ٌٜفػهس   ٙغهساو زامل٬و
بإ ٖدا ٙملا ف ٘ٝدفغ أَٛاي٘ٚ ،ملعً٘ ًٜتفت اىل ايتُٝٝص ب

ايٓاع َٔ ملٗ١

ا٭َاْٚ ١دفغ املٛاثٝل ٚايعٗٛك ،يٝه ٕٛضبباو يتعًل قًب٘ باهلل  ٖٛٚ ايرٟ
ٜطُ ٢باسبب اٱهلٚٚ ،ٞض ١ًٝيهُاٍ َعسفٚ  ١زػل ازبُاٍ املطًل.
ٚيف اٯ ١ٜطسك يً ف٬لَٓٚ ،ع ٭ضتحٛاذٖا زً ٢بكع ١يف قًب املطقًِ
اير ٟأزاك  ي٘ إ ٜه ٕٛزٚقْ ١اقسٚ،٠بطتاْاو زاَساو برنس ٙتعاىل.

انتفسري

قٛي٘ تعاىل [ًَِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِبَاَِ]
افتتحت اٯ ١ٜحبسف ايعطف (ايٛا )ٚاا ٜقدٍ زًق ٢اٱتؿقاٍ ٚٚدقد٠
ايٓعِ ٚتداخٌ َٛاقٝع اٯٜال ،فبعد ذنس بعق
ايهتا

ٚاٱدتتاج زً َٔ ِٗٝزٓد ٙتعاىل بايربٖإ ٚازغقاك املطقًُ

ؾٝغ اٱدتتاج ٚنٝف ١ٝابطاٍ ايػبٗال يف با
يف با

َعا٥قب غقطس َقٔ أٖقٌ
اىل

ايعكا٥د ،ملا٤ل ٖر ٙاٯ١ٜ

املعاَ٬ل ٚأدهاَٗا ،يرا فإ دسف ايعطف يق٘ ك٫٫ل ازتاشٜق١

َٓٗا:
ا٭ٚ :ٍٚدققد ٠املٛقققٛر يف تٓكققٝح املٓققاط ب ق

ي قق ١اٱدتتققاج ٚنٝفٝقق١

املعاًَ.١
ايثاْ :ٞاٱخباز بإ اٯٜال  ٫تصاٍ خبؿٛف اٖقٌ ايهتقا ٖٚ ،قرا ٫
زدّ تعًكٗا ب ريِٖ ،بٌ اْٗقا تػقٌُ ايٓقاع مجٝعقاوٚ ،اذا نقإ أٖقٌ

ٜع
ايهتا

زً ٢قطُ

طٛا٥ف املػسن

خبؿٛف ا٭َاْٚ ١ايٛفا ٤يًُطًُ  ،فكد ته ٕٛبع
أ ٜتؿف باشبٝاْٚ ١زدّ زك ا٭َاْ.١

ايثايققثَ :ققع إ اٯٜقق ١ملققا٤ل خبؿققٛف ا٭َاْقق ١فاْٗققا َققٔ َٛاقققٝع
اٱدتتاج زً ٢اٌٖ ايهتا

إذ إٔ ايهتب ايطُا١ٜٚمجٝعٗا ملا٤ل بًصّٚ
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زك ا٭َاْ ١اىل اًٖٗا ،سبطٔ ايسك ذاتا ٚ٭ْ٘ َٔ ٚمل ٙٛاٱْؿاف
ٚيٝظ َٔ تعا ز

ب

ايكس ٕ ٚايهتب ايطُا ١ٜٚايطابكٚ ، ١ا٭َأَْ ١

ايثٛابت ايػسز ١ٝاييت ٜ ٫طسأ زًٗٝا ايٓطخ يرا دبد أٌٖ اشبٝاْقٜ ١عتقرزٕٚ

بعرز ٚأٖ نُا ٚزك يف قٛي٘ تعاىل [ ٌَْْظَ ػٍََْْنَا فِِ اٌْإُِِِّّْنيَ عًََِْ] (.)1
ايسابع :امل٬شَ ١ب

ايعباكال ٚاملعاَ٬لٚٚ ،دد ٠اٱدتتاج فُٗٝا.

اشباَظ :تقأثري ا٭َقٛاٍ اشبقاف زًق ٢ايعكا٥قد ٚأكا ٤ايعبقاكال ،فقاذا
دؿًت خٝاْ ١يف ا٭َاْ َٔ ١ايهتاب ٞفكد ٜهٚ ٕٛقعٗا زً ٢املطًِ أغد َٔ
اٱدتتققاج خؿٛؾ قاو ٚإ اميققإ املطققًِ ثابققتٜ ٫ ،تصيققصٍ بازبققدٍ ٚاثققاز٠
ايػبٗال ،فتأت ٞاشبٝاْ ١ٱٜراٚ ٘٥اغ اي٘ زٔ زباكت٘.
ايطاكع :اٯ ١ٜذبرٜس َٔ أضبا

اٱْػ اٍ زٔ زباك  ٠ايعسق ١ٝاييت

تأت َٔ ٞاي ري ٚتعُد ٙاٱضا.٠٤
ايطابعٚ َٔ :ظا٥ف (ايٛا )ٚيف املكاّ ايتٓبٚ ٘ٝايتحرٜس َٔ غقري املطقًِ
َطًكاو يف املعاًَٚ ١أخر اسبا٥ط ١سبفغ ا٭َقٛاٍ َثًُقا جيقب اخقرٖا سبفقغ
ايٓفظ ٚاملً.١
يكد ذنسل اٯ ١ٜأٌٖ ايه تا
ٚايٓؿاز َٔ ٣غري فؿٌ ٚتعٝ

زً ٢عب ٛاشبؿٛفٚ ،املساك ِٖ ايٗٝقٛك
٭ددُٖا خبؿٛف قطِ َقٔ ايكطقُ

،

ٖٚرا َٔ اٱزتاش ايكس ْٚ ٞدت ١أخس ٣زً ،ِٗٝف ٬تطتطٝع فسقَُٗٓ ١ا إ
تك ٍٛإ مجٝع ابٓاًَ ٤تٓا َ٪متٓ ٕٛدسٜؿ ٕٛزً ٢زك ا٭َاْٚ ١قكا ٤ايدٜٔ
يًُطًِ ٚإ اشبٝاْ ١يف ايفس ٜل اٯخس ٖقرا َقع ٚملقٛك اشبؿقٚ ١َٛاشبق٬ف
بُٗٓٝا.
ٚاٱزتاش ٖٓا يٝظ َٔ با
َٔ با

ايؿسف ١مبعٓ ٢إ  ؾسفِٗ زٔ ايسك بٌ

ايكب ٍٛبادهاَ٘ ٚاٱقساز مبكاَ ٘ٓٝايكدضٚ ١ٝاضساز ٙاي ٝبٚ ١ٝنػف٘

( )1ضٛز ٍ ٠زُسإ .75
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يًحكا٥ل ٚايٛقا٥عٚ ،اخسج ابٔ املٓرز ٚابٔ اب ٞدامت زٔ ضفٝإ قاٍ :نٌ
غ ٤ٞيف ٍ زُسإ َ ٔ ذنس اٌٖ ايهتا

فٗ ٛيف ايٓؿاز،)1(٣

ٚيهٓقق٘ خقق٬ف ظققاٖس ٚاطقق٬م اٯٜققٚ ،١ايٓؿققٛف ٚاٱخبققاز ٚايتبققاكز
ٚتفطري َعٓ ٢اٌٖ ايهتا

ايرٜٓ ٟؿسف اىل ايٛٗٝك ٚايٓؿاز.٣

فإ قًت ملاذا ٖرا ايتٛنٝد ٚتعدك اٯٜال خبؿٛف اٌٖ ايهتا

كٕٚ

غريِٖ ،قًت :إ ايتٛنٝد زً ِٗٝيف ٖر ٙاٯٜال ظاٖس ٫ٚبقد يق٘ َقٔ زًق١
ٚك٫يٚ ١اهلل ٜ ك ٍٛاسبل ،مبعٓ ٢إ ٖرا ايتٛنٝد ٜفتح فام املعسف ١اٱهل١ٝ
 ٚث زً ٢كزاض ١ادٛاٍ ا٭َِ ٚاملًٌٚ ،اٱداط ١بطريتٗا ٚاملباك ٨ايقيت
تستهص زًٗٝا يف أفعاهلا َٚعاَ٬تٗا،
ٚملا ٤املدا ٚايرّ بًحاظ اٱْتُا ٤يًهتا
اٱ َاْٚ ١اشبٝاْ ١مل تهٔ ٭ضبا

ايطُا.ٟٚاا ٜقدٍ زًق ٢إ

غخؿٚ ١ٝغًب ١ايطُقع ٚايقٓفظ ايػقٗ١ٜٛ

ٚددٖا ،بٌ ٭َٛز زكا٥دٚ ١ٜيًعًِ بتأثري زك ا٭َاْٚ ١ايٛفقا ٤بقد ٜٔق بفقتح
ايداٍ ق املطًُ

زً ٢اٱضٚ ، ّ٬تثبٝت كزاٚ ُ٘٥يته ٕٛاسبت ١زً ِٗٝأبًغ

ضٛا ٤بًحاظ ايهػف زٔ ْٛاٜاِٖ يف املعاًَ ١يف املطًُ

ا ٚخبؿٛف تعُد

طا٥ف َِٗٓ ١اٜرا ٤املطًُ ٚ ،ي ٛنإ زدّ ايسك بطبب تًف ايٛكٜعق ١فٗقٌ
 ،٫٭ْ٘ يٝظ َٔ اشبٝاْٚ ١يعدّ ثبٛل ايتفسٜط

تػًُ٘ اٯ ١ٜايهسمي ١ازبٛا
ا ٚتعُد ا٭ُٖاٍ.

 ٖٛٚظاٖس يف قٛي٘ تعاىل [إِالَّ َِا دُِْتَ ػٍََْْوِ لَائًِّا ]ٚايتعً ٌٝايقرٜ ٟقرٖبٕٛ

اي ٘ٝيف زدّ ز ك ٚكٜعَٚ ١اٍ املطًِ ،فاٯ ١ٜترّ َٔ خيٌ زُداو با٭َاْ.١
ٚملا٤ل ايٓطب ١يًهتا

ملدا َٔ ٜتكٝد بايٛفاٚ ٤با٭َاْٚ ١ذّ َٔ ٜتعُد

خٝاْتٗاٚ ،ف ٘ٝترنري يًُطًُ
ايٓاع بأٌٖ ايهتا

فاذا خقاْٛا ا٭َاْق ١فقإ غريٖقِ ققد ٜتقبعِٗ يف فعًقِٗ

فٝتحًُ ٕٛأٚشاز فعً٘.
()1ايدز املٓثٛز .42/2

ٚ٭ٌٖ ايهتا

أْفطِٗ بإ ا٭ؾقٌ اقتقدا٤
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ٚملا٤ل اٯ ١ٜبؿ ١ ٝازبًُ ١اشبربٚ ،١ٜاملساك أَٛز:

يًقص ّٚاسبقرز ٚاسبقسف زًق ٢ا٭َقٛاٍ

ا٭ :ٍٚاٱْػاٚ ٤تٓب ٘ٝاملطًُ

بعدّ ٚقعٗا ا ٫زٓد ايثكقٚ ،١زقدّ اٱغقرتاز باْتطقا
مسققاٚ ، ٟٚإ نققإ ٖققرا اٱْتطققا

نتققا

أقققس

ايطقسف اٯخقس اىل
ايٝقق٘ َققٔ أٖققٌ ايهفققس

ٚايػسى.
ايثاْ :ٞاٱزتاش باخباز اٌٖ ايهتا
ا٭َاْٚ ١دفغ اَٛاٍ املطًُ

املٛكز ١زٓدِٖ.

ايثايث :ايتحرٜس َٔ املػسن
املطققًُ

باْكطاَِٗ اىل فقسٜك

َقٔ ملٗق١

يف ٚكا٥ع ا٭َٛاٍٚ ،ازطا ِٖ٩كزضاو بإ

اَقق ١ذال نٝققإ َطققتكٌ تت ػققاٖا زٓاٜقق ١خاؾققٚ ١يطققف اهلقق٫ ٞ

ٜٓحؿس باَٛز ايعباكال بٌ  ٜػٌُ املعاَ٬ل ٚنٝف ١ٝؾٝاْ ١ا٭َٛاٍ.
ٖٚرا َٔ ازتاش ايكس ٕ إ تأت ٞاٯ ١ٜيف طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

يٝهٕٛ

َفَٗٗٛا ٚايعرب ٚاملطا ٌ٥املطتٓبطَٗٓ ١ا أزِ ٚأنرب ٚتػٌُ ايٓاع مجٝعقاو،
ٚنرا بايٓطب ١يًُٛقٛر ،اذ إ َٛقٛر اٯ ٖٛ ١ٜا٭َٛاٍ ٚاٜدازٗا ٚيهٔ
ا٭دهاّ املطتكسأ َٗٓ ٠ا ازقِ فتػقٌُ اسبقرز ٚاسبٝطق ١يف ايعٗقٛك ٚاملٛاثٝقل
ٚاٱ٥تُققإ زًقق ٢اٱْفققظ ٚاٱزققسا
يًُعاَ٬ل ايرات ١ٝب

املطًُ

فاذا نإ اٌٖ ايهتا

ٚا٭زٝققإ ٚايٛؾققاٜا ٚفٗٝققا كزقق٠ٛ

ٚتُٓ ١ٝايكدزتِٗ زً ٢دفغ ا٭َاْ. ١

زً ٢قطُ

يف دفغ ا٭َاْٚ ١ايٛكٜع ١فا٭ؾقٌ

إ ٜه ٕٛاملطًُ ٕٛمجٝعاو ا ٌٖ أَاْٚ ١دفغ يًٛكٜع ،١فحُٓٝا ملا ٤ايتحرٜس
َٔ غطس َٔ اٌٖ ايهتا

يف ايٛكٜع ١فإ املطقًُ

أؾقبحٛا يف دايقَ ١قٔ

ايتكٚ ٣ٛاملٓع ١حبٝث ٜطتطٝع ٕٛدفعٗاٚ ،ضع٪ٜ ١كَ ٕٚعٗا أيد.ٕٜٛ
يكد ؾقاز صبتُقع املدٜٓق ١املٓقٛز ٠بعقد اهلتقسَ ٠تٓٛزق وا تتعقدك فٝق٘ املًقٌ
ٖٚققاملس ايٗٝققا املطققًَُ ٕٛققٔ ا٭ َؿققاز ٚايكققس ٣ايكسٜبققٖٚ ،١ققِ ٜ ٫عًُققٕٛ
بادٛاٍ ايٛٗٝك َث٬و ٚقد ٜعٗس بعكِٗ خ٬ف َا خيبٚ ، ٘٦ميٝقٌ ايٝق٘ غقطس
َٔ املطًُ

٭ْ٘ ؾادب زٌُ ٚدبازٚ ٠ضهٔ َطتكس،

َعامل اٱميإ /ج60

[] 202

فتا٤ل اٯ ١ٜيتكطِ ايٓاع زًق ٢أضقاع اٱْتُقا ٤ايعكا٥قد ٟمبقا جيعقٌ
املطًُ

َتبؿس ٜٔيف أدٛاهلِ ٫ٚ ،خيتاز ٕٚفع٬و ٚنٝف ١ٝيف املعاَ٬ل ا٫

َع اٱدرتاش َٔ اشبطقازٚ ٠ايتفقسٜط ،فٗٓقاى َقٔ املٗقاملسَ ٜٔقٔ بقار كازٙ
ٚاَ٬ن٘ ٚا٭ْعاّ اييت زٓد ٙيف بًدٚ ٙقسٜت٘ ثِ ملا ٤اىل املد ١ٜٓيٝػرت ٟكْٝاٙ
 ٚخست٘ ،ثِ اىل ايهتاب ٞيف املعاًَٜٛٚ ١كر زٓد ٙا٭َٛاٍ ا ٚخيتاز املكازب١
اشبقرب ٠يف

َع٘ يف ايتتقازٚ ٠ايهطقب .بازتباز اْق٘ َقٔ اٖقٌ ايبًقدٚ ٠ازبقا
ادٛاهلا ٚايتتاز ٠فٗٝا،
فهُا ناْت قسٜؼ تسملع إىل أٌٖ ايهتا

ملعسف ١ؾدم ْب ٠ٛايٓو ضبُد

ٚا٭خباز اييت زٓدِٖ خبؿٛؾ٘،فهرا بايٓطب ١يكٝاّ املطًِ بتكد ِٜايهتابٞ
زً ٢غري ٙيف دفغ ايٛكٜعق، ١بيزتبقاز ٙؾقادب نتقا

ٚأققس

يٲضق، ّ٬

فتفكٌ ضبحاْ٘ بيتٝإ ايٓو ايػٛاٖد ٚاٯٜال اييت ت٪ند ْبٛتق٘ نق ٞتكقّٛ
اسبت ١زً ٢ققسٜؼ ٚغريٖقِ فق ٬تؿقٌ ايٓبق ٠ٛيطق٪اٍ أٖقٌ ايهتا ،فهقرا
َقٔ اٱضرتضقاٍ يف ايٛثقٛم ب ريٖقِ يف

ملا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتحقرٜس املطقًُ
ٚكا٥ع أَٛاهلِ ٚ،إٕ ناْٛا أٌٖ نتا

.

نُا ْصيت يًتٓبَٚ ،٘ٝقٔ اٱز تقاش اْٗقا مل ت ًقل ايبقا
املعاَ٬ل اذ ذنسل قطُاو َٔ اٌٖ ايهتا
٭ٌٖ ايهتا

يف َثقٌ ٖقرٙ

ٜتؿف با٭َاْٚ ،١فٝق٘ تسغٝقب
ٚ،ايتطقابل يف زك ايٛكا٥قع،

با٭َاْٚ ١دفغ اَٛاٍ املطقًُ

ٚاملطاُٖ ١يف تثبٝت ا٭خ٬م اسبُٝد،٠
ٚيف اٯ ١ٜترنري هلِ ملا ملا ٤يف ايتٛزاٚ ٠اٱظب َٔ ٌٝيص ّٚدفغ ايٛكٜع١
ٚزك ا٭َاْ ١اىل اًٖٗا ٚزدّ ْك

ايعٗٛك ٚاملٛاثٝلٚ ،شملس هلِ زٔ ايعًِ

ٚاٱضتحٛاذ زً ٢اَٛاٍ ايٓاع ٫ٚ .تعاز
َٛقٛزاتٗا يًتبا ٜٔازبٗيت يف اي س

ب

َكاَ

اٯ ١ٜاملتعقدك يف

ٚ ،املخاطب ٚاملكؿٛك ،
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قٛي٘ تعاىل [َِْٓ إِْْ تَإَِْنْوُ بِمِنََّاس ُّؤَدِّهِ إٌَِْْهَ]

ملا٤ل اٯ ١ٜحبسف ايبا( ٤بكٓطاز) ٜٚدٍ زً ٢اٱيؿقام أ ٟإ ا٭َاْق١
ًَتؿك ١بايهتابٚ ، ٞجيٛش إ ٜتعد ٣حبسف ازبس (زً )٢فٝكاٍ (زً ٢قٓطاز)

ٱفاك ٠اٱضتع ،٤٬أ ٟاضتع ٤٬املطتٛكر زً ٢ا٭َاْ ١نُا يف قٛي٘ تعاىل [ إَِّٔا
ػَشَضْنَا اضََِأٌََ ػٍَََ اٌغٌَََّّ اتِ ًَاضَسَِْ ًَاٌْجََِاي] (،)1
٫ٚبد َٔ ك٫٫ل  ٤ٞايبا ٤يف اٯَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚاٱخباز اٱهل ٞبعدّ اضت ٤٬ٝايهتاب ٞزً ٢اَاْ ١املطًِ.

ايثاْ :ٞيٝطت ا٭َاْ ١يف املكاّ َٔ اٱضتع ، ٤٬بٌ ٖ ٞاختباز ٚاَتحإ
يًهتاب ٞ٭ٕ زدّ ازاكتٗا ٜكس ٙيف ايٓػأت .
ايثايث :قد خيًف  زً ٢املطًِ خرياو فُٝا ٜكقٝع َقٔ أَٛايق٘ بطقبب
ايثك ١بايهتاب.ٞ
ايسابع :اَهإ اْتصار املطًِ أَٛاي٘ ٚاَاْت٘ َٔ ايهتاب ٞخؿٛؾقاو بعقد
بطط اسبهِ يًُطًُ

ٚ ،ازتُاك ضٓٔ ايعدٍ ْٚبر ايعًِ.

اشباَظ :اْراز اٌٖ ايهتا
بايد ٜٔجيعٌ اضت ّ٬املطًُ

ٚغريِٖ بإ ملحٛك ايٛكٜعٚ ١زدّ ايٛفا٤
يًحهِ ٚايككقا ٤بق

ايٓقاع ْقٛر داملق ١يف

املعاَ٬ل ٚؾ٬ا ا تُعال.
ايطققاكع :بٝققإ أٚيٜٛقق ١ايثكقق ١يف َٛقققٛر اٱٜققدار ٚيققٝظ دفققغ املققاٍ
ٚددٚ ،ٙف ٘ٝاغاز ٠اىل إ َطأي ١ا٭َآْٖ ١قا هلقا َفقاٖ ِٝزكا٥دٜق ،١فٝكقاٍ
آَتو بقدٜٓاز ،أ ٟاْقو ثكقيت سبفقغ ٖقرا ايقدٜٓاز ٜٚكقاٍ آَتقو زًٝق٘ أٟ
ملعًتو آَٝاو زً.٘ٝ
ٚبدأل اٯ ١ٜبرنس ايفسٜل ٚايفسك امل٪متٔ َٔ أٌٖ ايهتا

ٚفَ ٘ٝطا:ٌ٥

ا٭ٚىل :ايتحققرٜس َققٔ اضققت ٤٬ٝايػققو زًقق ٢قًققب املطققًِ ،٭ٕ ٖققرا
( )1ضٛز ٠ا٭دصا.72 ٤
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اٱضت ٤٬ٝقد ٜفٛل ايفسف زً ٢املطًِ.

املطًِ ٚايهتاب.ٞ

ايثايث :املٓع َٔ غًب ١ايٓفس ٠ب

ايسابع :اظٗاز ا٭ خ٬م اسبُٝد ٠اييت ٜتحً ٢بٗا املطًُ.ٕٛ
اشباَظ :اٯ َٔ ١ٜزَُٛال قٛازد ايًطف اٱهل ٞبايهتاب ٞبقإ ٜقأتٞ
ايتٓص ٌٜباٱبتدا ٤بامل٪متٔ َِٓٗ.
ايطاكع :ذبسٜ

زً ٢ا٭َاْٚ ١دفقغ ايٛكٜعق ،١فاي اٜق١

اٌٖ ايهتا

َٔ ايتٓص ٌٜاؾ٬ا ايٓفٛع ٚا تُعال.
ايطابع :ايتٛنٝد ٭ٌٖ ايهتا

ب إ ايكس ٕ ملا ٤باٱبتدا ٤مبقدا املق٪متٔ

َِٓٗ زً ٢املاٍ ايهثري.
ايثأَ :تبعث اٯٜق ١ا٭َقٌ يف ْفقظ ايهتقاب ٞباضقتداَ ١املعقاَ٬ل َقع
املطًُ

ملكايٝد اسبهِ ٚايككا ،٤اا

يف داٍ غًب ١اٱضٚ ّ٬تطًِ املطًُ

خيفف َٔ زداٚ ِٗ٥تؿد ِٜٗيٲضٚ ّ٬ضبازبتِٗ ملباك.ِٗ٥
ايتاضع :اٯ َٔ ١ ٜزَُٛال اؾطفا ٍ ٤ابساٖ ِٝبإ بدأل باٌٖ ا٭َاْ١
َٔ أٌٖ ايهتقا

ٚفٗٝقا ْفق ٞيًحقسج َقٔ ايتعاَقٌ َعٗقِ ٚاٜقدار ا٭َقٛاٍ

زٓدِٖ ٚاملسا ٤زكٛك املكازبٚ ١ايتتازَ ٠عِٗ.
ايعاغققس :تكققد ِٜايثكققَ ١ققِٓٗ كزقق ٠ٛيًُطققًُ

يًبحققث زٓقق٘ٚ ،ضقق٪اٍ

بعكِٗ بعكاو زُٔ ثبتت أَاْت٘ َٔ أٌٖ ايهتا .
ٚق د ٚزك قْ ٍٛكً٘ ايساش" ٟبإ اٌٖ ا٭َاْ َٔ ١أٌٖ ايهتا

ِٖ ايرٜٔ

أضًُٛا ،اَا اير ٜٔبكٛا زً ٢ايٛٗٝك ١ٜفِٗ َؿس ٕٚزً ٢اشبٝاْ.)1("١
ٚيهٔ ظاٖس اٯٜ ١ٜفٝد إ ايكطُ

َٔ أٌٖ ايهتا  ،خؿٛؾاو إ َٔ

اضًِ َِٓٗ ٜ ٫ؿدم زً ٘ٝاْ٘ َٔ اٌٖ ايهتا
ٜٚػًُ٘ ايتحرٜس َٔ غطس َٔ اٌٖ ايهتا
ٖر ٙاٯ ١ٜانثس َٔ غريَ ٙقٔ اخٛاْق٘ املطقًُ
(َ )1فاتح اي ٝب . 100/8

 ،بٌ ٖق ٛأدقد املطقًُ

،

ٚقد تاج ايتحقرٜس ايقٛازك يف
٭ْق٘ ٜطتؿقحب دقاٍ اٖقٌ
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نُا نإ َِٓٗ َٔ ملٗ ١ا٭َاْٚ ١زك ا٭َٛاٍ،

فتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيتخرب ٙبت ري املٛققٛر ٚاْٗقِ ضقٓٝعس ٕٚيق٘ نُطقًِ
فُِٓٗ َٔ ٪ٜك ٟاي ٘ٝاملاٍ ايه ثري ٪ٜ ٫ َِٗٓٚك ٟاي ٘ٝاملاٍ قًق٬ٝو ا ٚنقثرياو،
قسق وا اٚ ٚكٜع ،١ا ٚبٝعق وا بايٓطق ،١٦ٝفاٯٜق ١خاؾق ١مبقٔ بكق ٞزًق ٢ايٛٗٝكٜق١
ٚايٓؿسآْٜ َٔٚ ،١ٝتكٌ َقِٓٗ يٲضق ّ٬فًقٝظ ٖقَ ٛقٔ أدقد ايكطقُ
ٜه َٔ ٕٛاملطًُ

بقٌ

اير ٜٔملا٤ل اٯ ١ٜيتحرٜسِٖ ٚٚقا ١ٜأَٛاهلِ.

ٚملا٤ل اٯ ١ٜبؿ ٝت :
ا٭ٚىل :اشبطا

بً  ١املفسك (تأَٓ٘) َٛ ٖٛٚمل٘ يًٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاملساك املطًُ ٕٛمجٝعاو زً ٢طبتًف أَؿقازِٖ ٚتعاققب
أملٝاهلِٖٚ ،را َٔ أزتاش ايكس ٕ ،فاذا نقإ ايٗٝقٛك ٖقِ املٛملقٛكَ ٕٚقٔ
اٌٖ ايهتا

يف املد ،١ٜٓفإ اٯ ١ٜتػٌُ ايٓؿاز ٣اٜكاو زٓد اْتػاز اٱضّ٬

يف ايبًدإ اييت ٜهثس فٗٝا ايٓؿاز ٣يرا فإ َٛقٛر اٯٜٓ ٫ ١ٜحؿس بايٛٗٝك
ا ٚأٜاّ ايتٓصٜ َٔٚ ٌٜه ٕٛزً ٢ؾً ١يف املعاَ٬ل َع املطًُ
ٜػٌُ ايٓؿاز ٣يف بًداِْٗ اا ٪ٜند دامل ١املطًِ امل رت

٦َٜٛقر بقٌ

اىل ايكس ٕ ملعسف١

َعاكٕ ايٓاع ٚنٝف ١ٝايتعاٌَ َعِٗ ٚأخر اسب ا٥ط ١يًدٚ ٜٔاملاٍ.
ايثاْ :١ٝؾ ١ ٝاملكازر يف اٯ ١ٜاا ٜدٍ زً ٢إ اٯ ١ٜدٖٚ ١ٝق ٞيف نقٌ
شَإ غك ١طس ١ٜتدز ٛاملطًُ

يًتدبس ٚاسبرز يف املعاًَ.١

 ٌٖٚتدز ٛاٯ ١ٜاىل ايتتص ١٥يف تٛكٜع ا٭َٛاٍ بإ ٜه ٕٛغطس َٔ َاٍ
املطًِ زٓد ايٛٗٝك ٚ ،ٟخس زٓد ايٓؿساْ ،ٞا ٚزٓد أٌٖ ًَٚ ١اددَ ٠قِٓٗ
ٚيهٔ بايتكطٚ ِٝايتتص ١٥نقٜ ٞطقًِ ملقصَ ٤قٔ َايق٘ ٭ٕ أدقدُٖا َق٪متٔ،
ازبٛا

ٚ َٔ ،٫مل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚملا٤ل اٯ ١ٜسبؿاَْ ١اٍ املطًِ زً ٢عب ٛاٱط٬م.
ايثاْٚ :ٞزكل اٯ ١ٜيتحرٜس املطًُ
عب ٛاٱط٬م.

َٔ اشبٝاْٚ ١زدّ زك ا٭َاْ ١زً٢
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ايثايث :إ   اذا أْعِ ْعُ ،١فاْٗا تأت ٞتاَ ١ناًَ ١يرا ملا ٤تكطِٝ
أٌٖ ايهتا

اىل قطُ  ،نُا ملا٤ل خامت ١اٯ ١ٜملعسف ١ايكطِ ايرٜ ٟتؿف

باشبٝاْٜٚ ١تعُد زدّ زك ا٭َاْ.١
قد تكدّ َعٓ ٢ايكٓطاز ٚذنسْا ف ٘ٝشطٚ ١زػسٚ ٜٔملٗاو َٓٗا اْ٘ َا٥ق١
َثكاٍ ٚ ٖٛٚازك زقٔ ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ َٗٓٚقا اْق٘
أزبع ٕٛأٚقَ ١ٝقٔ ايقرٖبَٗٓٚ ،قا اْق٘ أيقف َٚا٥تقا أٚقٝقٚ ،١أضقتدٍ زًٝق٘
بايسٚا ١ٜزٔ اب ٞبٔ نعب زٔ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ بقإ
زمل٬و َٔ قسٜؼ أٚكر زٓد زبد  بٔ ض ّ٬ايفاو َٚا٥يت اٚق َٔ ١ٝايرٖب
فسكُٖا ايَٗٓٚ ،٘ٝا اْ٘ ضبع ٕٛايف كٜٓاز ٚقَ ٌٝٮ ملًد ثٛز ذٖباو.
ٚزٓٛإ ايكٓطاز ملا ٤يبٝإ ايهثسٚ ٠ايصٜاك ٠يف ا٭َٛاٍٚ ،يف اٯ ١ٜبػاز٠
اي ٓٚ ٢ايطع ١يف أَٛاٍ املطقًُ  ،بقٌ يف َايٝق ١املطقًِ ايٛادقد أٜ ٟؿقبح
بعكِٗ َايهاو يكٓطاز َٔ ايدْاْري ا ٚايدزاِٖ بازتباز إ ايكٓطاز َعٝاز ٜكدز
بايٛشٕ زً ٢قٚٚ ٍٛزك بٝإ َكداز ٙبايرٖب ٚايدٜٓاز ٚايدزِٖ .
 َٔٚاٱزتاش إ ٜأت ٞيفغ ايكٓطاز زً ٢عب ٛايتٓهري َٔ غري تعقٝ
بايدٜٓاز ا ٚايدزِٖ يتهَ ٕٛكاَ

يق٘

اٯَٓ ١ٜاضب ١يٮدٛاٍ املتعدكٚ ، ٠غاًَ١

ملختًققققققف ا٭َققققققٛاٍ ٚا٭زٝققققققإ زًقققققق ٢تباٜٗٓققققققا يف َساتققققققب نققققققثري.٠
يف ثٓا ٤زً ٢بعق

أٖقٌ ايهتقا

ٚدقث هلقِ زًق ٢ايتكٝقد با٭َاْقٚ ١زقدّ

اٱخ ٍ٬بٗا،
َ َٔٚفاٖ ِٝاٯ ١ٜاْٗا كز ٠ٛيًتخًـ َٔ ايتحسٜقف ايقر ٟطقسأ زًق٢
ايهتب ايطُاٚ ١ٜٚايكٚ ِٝايعكا٥د ا٭خ٬ق ،١ٝفا٭َاْٚ ١املب يًرب ٚايفاملس
ٚزًٝقق٘  ،مبعٓقق ٢جيققب زك ا٭َاْقق ١يهققٌ إْطققإ  ،ب ق

ايٓعققس زققٔ إْتُا٥قق٘

ٚكٜاْت٘ ٚ ،نرا زً ٘ٝتعاٖد ٚزك ايٛكٜع ١يؿادبٗا ٚ ،إٕ نإ طبتًفا َع٘ يف
ايعكٝدٚ، ٠ايٚ. ٤٫ٛيهٔ ْفساو َٔ اٌٖ ايهتا
قؿد فتا٤ل اٯ ١ٜيًتحرٜس َِٓٗ.

جيٝص ٕٚأخر َاٍ املطًِ زٔ
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ٖٚرا ايػطس ٜٓف ٞاسبسج زٔ املطًُ
َع ايهتابٚ ٞميٓع َٔ اٱزسا
يف ٖرا اٱزسا

خبؿٛف ا٭َاْٚ ١املسا ٤ايعكٛك

ايتاّ زِٓٗ يف املعاًَٚ ١ايٛكٜع ،١فكد ٜهٕٛ

أذ ٣زً ٢املطًِ نُا ي ٛتكُٓت ؾفك ١ايبٝع َع ايهتابٞ

ازباداو أنثس َٔ غريٖا ا ٚإ زدّ املساٗ٥ا ٜطبب نطاكا ٚخطازَ ٠ايٝق٫ ١
ذبتٌُ ٜٓ ٌٖٚ ،حؿس َٛقٛر اٯ ١ٜبايكك ١ٝايػخؿق ١ٝاّ ٜػقٌُ املتعقدك
فٝػٌُ ايػسنال ٚازبُعٝال ٚايٛزث ١املتعدكٚ ٜٔقٝاَِٗ باٜقدار أَقٛاهلِ
زٓد ايهتاب ٞامل٪متٔ.
ازبٛا

ٖ ٛا٭خري ،ٱط٬م اٯٚ ١ٜقازدْ ٠ف ٞاسبسج ٚيٛدد ٠املٛقٛر

يف تٓكٝح املٓقاطٖٚ ،قرا اٱطق٬م َقٔ فكقً٘ تعقاىل زًق ٢املطقًُ

ٚؾقٝاْ١

اَٛاهلِ ٚصبتُعاتِٗ ٚاسبًٛٝي ١ك ٕٚدؿ ٍٛاشبؿَٛال بٝقِٓٗٚ ،يف اٯٜق١
ٚإختٝاز ايهتاب ٞيًٛكٜعٚ ١مل ٙٛضبتًَُٗٓ ١ا:
ا٭ٜ :ٍٚتعرز زً ٢املطًِ اٱٜدار زٓد أخ ٘ٝاملطًِ.
ايثاْ :ٞاعبؿاز اٱٜدار باٌٖ ايهتا .
ايثايث :زدّ اَهإ ابكا ٤املطًِ َاي٘ يف دٛشت٘ ٚ،اْ٘ تاج إىل اٜدازٗا
زٓد اي ري.
ٚبايٓطب ١يٮ ٍٚفإ املطًِ اٌٖ يٮَاْٚ ١قد ملا٤ل اٯٜال مبدا ا٭َ

ٚاسبققث زًقق ٢دفققغ ا٭َاْقق ، ١قققاٍ تعققاىل [ ًَاٌَّ ـزَِّٓ ىُ ـُْ ٌِإََِأَــاتِيُِْ ًَػَيْ ـذِىُِْ
سَاػٌَُْ ](.)1
اَا ايثاْ ٞفٗٓاى ضع ١يف املسا ٤املعاَ٬ل َقع املطقًُ
اعبؿاز يٮَاْ ١يف ًَ ١ك ٕٚغريٖا خؿٛؾاو ٚإ املطًُ

ٚغريٖقِ٫ٚ ،
يف نثسٚ ٠اشكٜاك

ٚغٓ ٢يف ا٭َٛاٍ ،اَا ايثايث فٜ ٬ؿًح إ ٜه ٕٛقازد ٠نً ١ٝخؿٛؾاو َع
تٓاَ ٞق ٠ٛاملطًُ

ٚاتطار ضًطإ اٱض.ّ٬

( )1ضٛز ٠امل.8 َٕٛٓ٪
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يٮَاْ ١تٌُ ٚملٖٛاو:

ٚأكا ٤غطس َٔ أٌٖ ايهتا
ا٭ :ٍٚايٛكٜع ١زً ٢قطُ :

ا :٫ٚا٭َاْ ١املاي ١ٝنايدٜٓاز ٚايدزِٖ.
ثاْٝاو :ا٭زٝإ ناسبًٚ ٞا٭ْعاّ.
ايثاْ :ٞايكس

ٚايد.ٜٔ

ايثايثَ :ا ٜػرت ٣بايطًِ ٚايثُٔ املدفٛر ْكداو.
ٜٓ ٫ٚحؿس يص ّٚايسك باملطًِ بٌ ٖ ٛزاّ ٜٚتتً ٢ايفسم ٚايتبقا ٜٔاْق٘
اذا ناْت أَاْتِٗ َع املطًُ

خاؾ ١فاْ٘ ْٛر زٓاٚ ١ٜاقساز قُ

بؿدم

ْب ٠ٛضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ  ،اَقا اذا نقإ زاَقاو فٗق ٛكيٝقٌ زًق٢
دطٔ ايطُت ٚايتكٝد بأدهاّ ايهتا

املٓصٍٚ ،ا٭خ٬م اٱْطاْ ١ٝاسبُٝد،٠

ٚا٭ؾققح ٖقق ٛايثققاْ ٞأ ٟإ ٖققرا ايػققطس َققِٓٗ ًَتققصّ بققا٭كاٚ ٤ايٛفققا٤
يًُطًُ

ٚغريِٖ ،قاٍ تعاىل [ ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِبَاَِ ؤٌَُِّ لَائٌَِّ َّبٌٍَُْْ آَّاتِ اٌٍَّوِ آَٔاءَ

اًٌٍَِّْْ ًَىُُْ َّغْجُذًَُْ * ُّؤِِْنٌَُْ بِاٌٍَّوِ ًَاٌَْْـٌَِْ آِْـشِ ًََّـإُِْشًَُْ بِـاٌَّْؼْشًُ ِ ًَّنْيَـٌَْْ
ػَْٓ اٌُّْنْىَشِ ًَُّغَاسِػٌَُْ فِِ اٌْخَْْشَاتِ](.)1
ٚٚملٛك ٖر ٙا٭َ ١تٛطَٚ ١٦كدَ ١يبصٚغ مشظ اٱض ،ّ٬نٜٗ ٫ ٞتِ
اٌٖ ايك٬يٚ ١ايفتٛز زً ٢املطًُ

ٜٚفتهٛا بِٗ قبٌ ظٗٛز كٚيتِٗ ،٭ٕ

ايدز ٠ٛاىل اسبل  ٫تسٚم يس٩ضا ٤ايهفس ٚايك٬ي.١
ٖٚققرا َققٔ اٯٜققال اٱزتاشٜقق ١يف ْعققاّ املًققٌ ٚايٓحققٌ ٚ ،كا
ايطايف َ٘ٓٚ ١اٜكاو تعاقب ا٭ْبٝا ٤زًق ٢أاٗقَِٓٚ ،ق٘ إملتٓقا
بع ق

ا٭َققِ بكتققٌ ا٭ْبٝققاٚ ٤تعققسٜ

ا٭َققِ

تهقساز قٝقاّ

أؾققحاب٘ ٚاْؿققاز ٙاىل أغققد أْققٛار

ايعرا  ،فأزاك   ملعٌ ٚاق ١ٝيًٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ،
 ٖٞٚزً ٢أقطاّ:
( )1ضٛز ٍ ٠زُسإ . 114-113
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ا٭ٚ :ٍٚملٛك َٛددٜ ٫ ،ٜٔػسن ٕٛباهللٜ ٫ٚ ،عبد ٕٚا٭ؾٓاّ.
ايثاْ :ٞأٌٖ ايهتا

َٔ ايٛٗٝك ٚايٓؿاز ٣أ ٜد ٜٔبايتٓصٚ ٌٜايٓب.٠ٛ

ايثايثٚ :ملٛك طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

ذبسف زً ٢ا٭خق٬م اسبُٝقد٠

ٚقٛازد ايتٓصٚ ٌٜخػٚ ،  ١ٝف ٘ٝتٗ ١٦ٝ٭ضبا

َٓعٚ ١ق ٠ٛاملطًُ

اَققٛاهلِٚ ،بققسشخ ك ٕٚايققرتكك ٚاٱْهطققاز ٚكفققع أضققبا

ٚدفغ

ايفكققس ٚفكققدإ

ا٭َٛاٍ.

حبث بالغي
َٔ ٚمل ٙٛايبدٜع (ايفسا٥د) ٚايفسٜد ٖٞ ٠ازبٖٛس ٠يف ايعكد اييت ْ ٫عري

ا ٚغب ٘ٝهلاٚ ،اذا ْفرل زص اجياك َثًٗاٚ ،اطًكت يف با

ايفؿقاد ١زًق٢

ا٭يفاظ املخؿٛؾق ١ايقيت ٜؿقعب زًق  ٢ايفؿقحا ٤اٱتٝقإ مبثًقٗا ملٓاضقبتٗا
يًُٛقٛر ٚاسبهِ ٖٞٚ ،غاٖد زً ٢فؿاد ١ايهٚ ،ّ٬ملصاي ١املٓطلٚ ،إ
ناْت نًُال ايكس ٕ نًٗا فسا٥د ،فًٝظ َٔ نًُ ١ا ٖٞٚ ٫ملٖٛس ٫ ٠ميهٔ
اضتبداهلا ب ريٖا،
ٚاذا دؿٌ اٱضتبداٍ فإ املعٜٓ ٢ت ري خؿٛؾاو َع سباظ دبدك َعاْٞ
ايًفغ ايكس ْ ٞبًحاظ ايصَإ ٚاملهإ ٚتعدك املٛقٛر فًفغ (قٓطاز) فسٜد٠
يف َٛقع٘ ايتباٚ ٜٔاٱخقت٬ف يف ذبدٜقد َكقدازٖٚ ،ٙق ٛاٱخقت٬ف ٜتعًقل
بايهثس ٠اذ ٜؿٌ ادٝاْاو اىل ًَ ٕٛٝكٜٓازٚ ،نٌ كٜٓاز َثكاٍ ذٖب زٝقاز 18
دب ،١ا ٚاْ٘ ايف َٚا٥تا أٚقٚ ١ٝنإ َكدازٖا أزبع

كزُٖاوٖٚ ،ق ٞافعٛيق١

َٔ ايٛقا ١ٜ٭ْٗا تك ٞؾادبٗا َٔ ايكسز ٚتدفع زٓ٘ ايفكس ٚايعقٛشٚ ،قٝقٌ
فعً َٔ ١ٝأ٭ٚم  ٖٛٚايثكٌ ٚازبُع أٚاق،ٞ
ٚا٭ٚق ١ٝزٓد ا٭طبا ٤زػسَ ٠ثاقٚ ٌٝشط ١أضبار ايقدزِٖٚ( ،قٝقٌ يقٝظ

يًكٓطاز ٚشٕ زٓد ايعس ) (.)1

( )1صبُع ايبٝإ  /285طبع ١دتس.١ٜ
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 ٖٛٚاَس ملا٥ص ٭ٕ ايثسا ٤زٓد ايعس

مل ٜبًغ ٖر ٙايدزمل َٔ ١ايهثقس٠

زٓد ا٭فساك.
اا ٜدٍ زً ٢اٱزتاش يف أيفاظ ايكس ٕ بإٔ ٜأت ٞبهًُ ١تتكُٔ ٚشْاو غري
َعسٚف زٓد ايعس

يٝه ٕٛبػاز ٠زع ١ُٝهلِ ٚاخبقازاو زُقا ٜٓتعقسِٖ َقٔ

اي ٓ ،٢٭ٕ اٯ ١ٜملا٤ل يف با

اٱ٥تُقإ ٚاٱٜقدار زٓقد اي قري٫ٚ ،بقد إ

ٜهَ ٕٛع اي ٓٚ ٢ايطع ١اَإ ،فف ٞايٛقت اير ٟرزِٖ ايكس ٕ أ ٜسٜقد
املهس بِٗ ٜأت ٞقُٔ ايتحقرٜس ٚايتٓبٝق٘ بايبػقازالٖٚ ،قٌ ٖقر ٙايبػقازال
خاف ١ٝزٔ املطًُ
ازبٛا

حبٝث مل ًٜتفتٛا ايٗٝا اىل إ اغسْا هلا يف ٖرا ايتفطري،

 ،٫فكد نإ ايؿحابٚ ١ايتقابعٜ ٕ ٛعًُقَ ٕٛقا ٜٓتعقسِٖ َقٔ اشبقري

ٚايطعٚ ١نأُْٗا َ٬شَإ يًٗدٚ ٣اٱ ميإ ،نُا ٚزكل ايٓؿٛف ٚاٱخباز
زٔ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بايبػاز ٠بفتح بؿسٚ ٣ايػاّ.
يكد فتح يفغ ايكٓطاز يًُطًُ
ٜعٝػ ٕٛايٚ ِٖٛاسبًِ ،فًِ مت
املطًُ

فاقاو ملدٜد ٠يف اسبٝا ٠ايدْٝا ٚمل جيعًِٗ
ا٭ٜاّ ٚايًٝقاي ٞدتق ٢أتطقعت فتٛدقال

ٚأخرل اي ٓا ِ٥تسك َ ٔ ايػسم ٚاي س

زً ٢ب٬ك املطًُ

ٚؾاز

َٛقٛر اٯٚ ١ٜايتحرٜس فٗٝا اَساوٴ ٚاقعٝاو ٚدامل ١زكا٥دٚ ١ٜاملتُاز ، ١ٝاَقا
زكا٥دٜاو فا٭َس زًٚ ٢مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱْتفار َٔ َاٍ املطًِ يف ازبٗاك.
ايثاْ :ٞاٱْفام َٓ٘ يف ضب. ٌٝ
ايثايث :املاٍ ايػخؿ ٞثس ٠ٚيًُطًُ

زاَ.١

ايسابع :تٛظٝف ايرٖب ٚايفك ١يف ضب ٌٝاهللٚ ،غسا ٤ايعدٚ ٠ايطق٬ا
ٚتٗ ١٦ٝامل ٕٚ٪يًُكاتً .
ٚاَا املتُازٝاو فٗ ٛزًٚ ٢مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتبعث نثس ٠املاٍ زً ٢ايطه.١ٓٝ
ايثققاْ :ٞايسقققا ٭ٕ اسبؿقق ٍٛزًقق ٢املققاٍ ايهققثري ملققا ٤بؿققٝغ غققسز١ٝ
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ٚدٝاشت٘ متت بؿف ١اٱميإ.

ايثايث :ف ٘ٝغاٖد زًُ ٞزً ٢ايف ٬ا ٚازبصا ٤ايعاملٌ يف ايدْٝا بايطع١
بعد ايكٝلٚ ،اي ٓ ٢بعد ايفكسٚ ،نً٘ بطبب اختٝاز اٱض ّ٬زكٝد.٠
ايسابقع :فٝقق٘ كزق ٠ٛيًٓهققاا ٚنثقس ٠ايٓطققٌٖٚ ،ق ٛضققب ٌٝيٓػقس اٱضققّ٬
ٚتثبٝت َباك.٘٥
اشباَظ :نثس ٠املاٍ دبعٌ اٱْطإ قاكزاو زً ٢ايتٛضع ١زًق ٢ايعٝقاٍ يف
املأنٌ ٚاملػس .
يكد مل ا٤ل ايبػاز ٠باملًو ٚاقتٓا ٤املاٍ ايهقثري زًق ٢عبق ٛزسققٚ ،ٞيف
با

ايتحرٜس َٔ خٝاْ ١اٯخس ٜٔيبٝإ زع ِٝفكً٘ تعاىل ٚاْ٘ ٜٗب ايػ٤ٞ

ايععَٚ ِٝع ٖرا مل ٜرنس يف ايكس ٕ ا ٫زً ٢عب ٛزسقٚ ٞيف ضٝام َٛقٛر
خس نُا اْ٘ ٜدٍ زً ٢أُٖ ١ٝايتحرٜس َٔ قٝاّ اٯخس ٜٔخبٝاْ ١املطًِ ٚاي دز
ب٘ ،٭ٕ ايتٛق َٔ ٞاشبٝاْ ١فغ ايٓفظ ٚايعس

ٚاملاٍ.

يكد ملا ٤ذنس ايكٓطاز َع نثست٘ زً ٢عب ٛا٭َاْق ١أ ٟإ املطقًِ ٜٛكزق٘
زٓد غريٚ ،ٙفَ ٘ٝطا:ٖٞ ٌ٥
ا٭ٚىل :ثس ٠ٚاملطًِ  ٫تٓحؿس مبا ٜٛكز٘ زٓد غري.ٙ
ايثاْ :١ٝاٱٜدار زٓد ايهتاب ٫ ٞتٌ ا٭ٚي ١ٜٛزٓقد املطقًِ كاُ٥قاوٚ ،يف
اي ايب مي ٌٝاىل اخ ٘ٝاملطًِ.
ايثايث :١يف اٯ ١ٜكز ٠ٛٱجياك َؿازف ٪َٚضطال خاؾ ١حبفغ ايٛكا٥ع
ربفف زٔ املطًُ ٚ ،تؿ ٕٛأَٛاهلِ.
ايسابع :١يعٌ يف اٯٜق ١دثق وا زًق ٢تٛظٝقف ا٭َقٛاٍٚ ،زقدّ اٱدبقا ٙاىل
اٜدازٗا زٓد َٔ ذبتٌُ خٝاْتَ٘ٚ ،ع زدّ اشبٝاْ ١فإ ا٭َاْ ١زسق ١يًتًف
ٚايكٝارٚ ،ؾٝغ ايتٛظٝف زدٜد ٠نقٌ حبطقب شَاْق٘ َٚهاْق٘ ٚغقأْ٘ َٓٗقا
ايعكازال ٚايبطات

ٚا٭ْعاّٚ ،املصازر ٚا٭زٝإ املختًف ،١يكقد ملقا ٤يفقغ

ايكٓطاز فسٜد ٠يف ك٫يت٘ َٓٚاضبت٘ َٚعاْ، ٘ٝيٝهَ ٕٛدزض ١فكٗٝقٚ ١زكا٥دٜق١
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ٚب٬غ.١ٝ

قٛي٘ تعاىل [ًَِِنْيُُْ َِْٓ إِْْ تَإَِْنْوُ بِذِّنَاس الَ ُّؤَدِّهِ إٌَِْْهَ]
بعد غطس اٯ ١ٜاير ٟتكُٔ اٱخباز زقٔ ايفسٜقل ايقر ٟفقغ ا٭َاْق١
ٜٚسك ايٛكٜع َٔ ١أٖقٌ ايهتقا  ،ملقاٖ ٤قرا ايػقطس يٝتكقُٔ دقاٍ ايفسٜقل
اٯخس َِٓٗ َٔٚ ،اٱزتاش يف اٯ ١ٜاْٗا مل ترنس فسٜكاو َِٓٗ ٚتطهت زقٔ
اٯخس ا ٚتػري اي ٘ٝزً ٢عب ٛاٱ غاز ٠ا ٚاْ٘ ٜقرنس يف ٜق ١أخقس ،٣بقٌ ملقا٤
ذنسَ ٙع زكٜف٘ يف زس
اٌٖ ايهتا

ٚادد ،يته ٕٛاٯ ١ٜملاَعَ ١اْع ، ١ملاَع ١سبقاٍ

فُٝا خيـ ٚكٜع ١ايكس

َٚاْعَ ١قٔ ازبٗايقٚ ١اي قسز ٚاخقر

ايرب ٨اسٜس ٠املرْب ،اَ ٚعاًَ ١ؾادب ْٚ ١ٝفعٌ ايط ،٤ٛمبٔ ايتصّ ملاْب
ايٛفا.٤

حبث أخاللي

يكد تكُ ٔ ايكس ٕ اٯٜقال ايطقُا ١ٜٚايقيت تُٓق ٞفكق ١ًٝايعفقٚ ١تهقبح
مجاا ايك ٠ٛايػٗٛاْٚ ١ٝايبٗٚ ١ُٝٝاي كب ،١ٝيتؿبح ايٓفظ َٓترب ١ملفاِٖٝ
ايتك ٫ٚ ٣ٛتؿدز ا ٫زٔ أٚاَس ادهاّ ايكس ٕٖٚ ،را َٔ اٯٜال ايتٛيٝد١ٜ
ٯٜال ايكس ٕ َٚا فٗٝا َٔ اٱزتاش ٚ ،زًِ ا٭خ٬م َكدَ ١٭كا ٤ايعباكال
ٚز ٕٛزً ٢اٱتٝإ باملطتحبال ٚ ٖٛٚزا ٤٭ضبا

ايثٛا

ٚدطٔ ازبصا، ٤

 َٔٚغاٜقال َٛققٛزات٘ ملعقٌ ايقدْٝا كاز أَقإ ٚٚضق ١ًٝيٲضقتعاك يعقامل
اسبطا

ب ٬زٌُ .

ٚنٌ زًِ ٜ ٫تك ّٛا ٫مبطاَ َٔٚ ،ً٘٥طا ٌ٥زًِ ا٭خ٬م ا٭َاْق ١ملقا
فٗٝا َٔ دطٔ اشبًل ٚايطقريٚ ٠ايعدايقٚ ،١خٝاْق ١ا٭ َاْق ١كاٜٗ ٤قدك ايقدٜٔ
ٚا تُعققال ٚا٭فققساكٚ ،ضبازبتٗققا ٚظٝفقق ١غققسزٚ ١ٝأخ٬قٝقق ٫ٚ ،١تٓحؿققس
ا٭َاْ ١حبفقغ املقاٍ ٚايٛكٜعق ١بقٌ ٖق ٞأزقِ ٚتػقٌُ ايعٓقا ٜٔٚا٭خ٬قٝق،١
َٗٓٚا:
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ايثاْ :ٞنتُإ ايطسٚ ،زدّ افػا.٘٥
اذازت٘.

ايثايث :ضرت ايعٝبٚ ،أملتٓا

ايسابع :ايٓؿ ٝحٚ ١دطٔ اٱزغاكٚ ،يف اسبدٜث :ايد ٜٔايٓؿٝح.١
اشبققاَظ :تعاٖققد ايفققسا٥

ٚايٛاملبققال بازتبازٖققا اَاْقق ١ايطققُا ٤زٓققد

اٱْطإَٝٚ ،ثام ايٓب ٠ٛيف ا٭ز
ايطاكع :املتٓا

.

َٛازك اشبٝاْٚ ١اي دز.

ايطابع :ؾريٚز ٠اٱْطإ زٓد دطقٔ ظقٔ ايطقسف اٯخقس بق٘ ،فحطقٔ
ايعققٔ َققٔ َؿققاكٜل اٱ٥تُققإ بققاي ريٜٚ ،كتكقق ٞا٭ؾققٌ إ ٜهقق ٕٛزُققٌ
اٱْطإ َٛافكاو يًعٔ اسبطٔ ب٘.
ايثققأَ :دفققغ ايرزٜققٚ ١أفققساك ا٭ضققسٚ ٠ؾققٝاْتِٗ ٚبققرٍ ايٛضققع يف
دؿاْتِٗ َٔ ايك٬يٚ ١ايفتٛز.
ايتاضع :زدّ اٜرا ٤اٱْطإ ٭تباز٘ ٚايعقاًَ
ٚيكد ملا ٤ايكس ٕ مبا ٜؿًح ايٓاع ٜٗٚر

ذبقت أَستق٘ ٚضقًطاْ٘،

ايٓفٛع ٚجيعٌ يًكق ٣ٛايعاقًق١

ٚايٓاطك ١ايطًطإ ٚاي ًب ١زً ٢ازبٛازا يف أفعاهلا ٚدسناتٗاٖٚ ،ر ٙاٯ١ٜ
َٔ اٯٜال اييت تهبت مجاا ايك ٠ٛايػٗٚ ١ٜٛاي كب ١ٝزٓد اٱْطإ ٚت٪ند
زً ٢ا٭َاْٚ ،١ربفف زٔ املطًُ

باملتٓا

اٜدار ا٭َٛاٍ ٚعبٖٛا زٓد َٔ

ٜستابٚ ،َ٘ٓ ٕٛخيػ ٕٛخٝاْت٘ ٚزدّ زك ٙا٭َاْ،١
ٖٚرا ايتخفٝقف ٜػقٌُ أٖقٌ ايهتقا

ٚغريٖقِ اذ ق ٍٛك ٕٚذبًُقِٗ

أٚشاز اشبٝاْ ١املسنب ١٭ْٗا يف داٍ ٚقٛزٗا تتأيف َٔ اي دز ٚزقدّ ا٭َاْق١
 َٔٚقؿد أٜرا ٤اٌٖ اٱميإ بٗا ،فا٭َاْ ١زٓٛإ ملاَع يًخقريال ٚبازقث
زً ٢ايطهٚ ١ٓٝايطُأَْٚ ،١ٓٝاْع َٔ ايتعدٚ ٟايعًِ ،ضٛا ٤ايتعد ٟباشبٝاْ١
ٚازبحٛك ٚزدّ دفغ ا٭َاْ ،١ا ٚايتعد ٟبايسك زً ٢اشبٝاْقٖٚ ،١ق ٞضقبٌٝ
يٓبر ا٭خ٬م ايرَ ،١ُٝفُتَ ٢ا أكزى اٱْطإ يص ّٚا٭َاْٚ ١تعاٖدٖا فاْ٘

َعامل اٱميإ /ج60
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سف زً ٢دفغ ايعٗقٛك ٚاملٛاثٝقل ٚؾقً ١ايقسدًِٜٚ ،تفقت اىل ٚظا٥فق٘
ايعكا٥دٜٚ ،١ٜتدبس يف ٜال ايٓب َٔ ٠ٛغري اؾساز زً ٢ايعٓاك ٚازبحٛك.
ٚقد ته ٕٛا٭َاْ ١زٓد اٱْطإ زً ٢عب ٛملصٚ ٞ٥ضبدٚك ،فٗ٪َ ٛمتٔ يف
ازبصٝ٥ال ٚا٭َٛز ايؿ ريٚ ٠ا٭َٛاٍ ايكً ،١ًٝاَا اذا نإ ا٭َس َٔ ايهًٝال
ٚاملاٍ نثرياو فاْ٘ ٜتت٘ ؾٛ

اشبٝاْ َٔ َِٗٓٚ ،١سف زً ٢ا٭َاْٚ ١زدّ

اشبٝاْ ١زٓد اطق٬ر اٯخقسٚ ٜٔغقٗاكتِٗ زًق ٢ايٛكٜعق ١اَقا َقع زقدّ زًقِ
ايٓققاع بٗققا ٚاعبؿققازٖا مبققا ميهققٔ تهرٜبقق٘ ْٚفٝقق٘ فاْقق٘ ٜ ٫فقق ٞبٗققا ٜ ٫ٚققسك
ايٛكٜع ،١فأزاك   إ ته ٕٛا٭َاْ ١ضت ١ٝثابتًَٚ ١ه ١زاضخ ١تقتحهِ
بايطًٛى  ٚي ١يًطعاك ٠اسبكٝكٚ ١ٝايػخؿٚ ١ٝايٓٛزٚ ،١ٝطسٜكاو يبًٛغ َٓاشٍ
اٱميإ.

لانىٌ اذلدي
َٔ بدٜع اٯٜا ل يف خًل اٱْطإ إ ْتقٗاج َطايو ا٭خق٬م اسبُٝقد،٠

ٚاملباْ ٞايطًٚ ١ُٝاهلدا ١ٜاىل اشبري ايقيت تٓتقر

ايٗٝقا ايٓفقٛعٜٚ ،طقع٢

ايعكقق ٤٬يف َكققدَاتٗا ٚكزٚبٗققا ٜٚ ،ػققعس ٕٚبايًققرٚ ٠ايسقققا زٓققد ايتحًققٞ
ٚايفٛش بًٓٗٝا.
ٚاهلدٚ ٣ايكق٬يَ ١قٔ املتٓاقكق

فق ٬جيتُعقإ يف قًقب اٱْطقإ ٫ٚ

ً ٜتكٝإ يف َٛقٛر ٚادد.نُا ٜعٗس نٌ ٚادد َُٓٗا يف زامل ا٭زُاٍ .
ٚذنسل اٯ ١ٜايدٜٓاز يٝه ٕٛزٓٛاْاو يًكًٚ ١يهٓٗا ايكً ١املعترب ٠اييت هلقا
غإٔ يف املعاَ٬ل ٜٚؿدم زًٗٝا اْٗا أَاْٚ ١ايدٜٓاز ٖٓا تٌُ ٚملٗ :
ا٭ :ٍٚايدٜٓاز ايرٖو ،اير ٟنإ َٛملٛكاو أٜاّ ايتٓصٚ ٌٜاىل بقداٜال
ايكسٕ ايسابع زػس اهلتسَ ٖٛٚ ،ٟثكاٍ َٔ ايرٖب زٝاز مثإ زػس ٠دب.١
ايثاْ :ٞاملساك املعٓ ٢ا٭زِ يًدٜٓاز ٚحبطقب ايعقسف ٚايصَقإ ،فٝؿقًح
زً ٢ايرٖو يف اٜاّ ايتٓصٚ ٌٜزً ٢ايٛزق ٞيف ٖرا ايصَإ.
ٚؾحٝح إ ايقرٖٔ ٜٓؿقسف اىل املعٓق ٢ا٭ٚ ،ٍٚيهقٔ َٛققٛر اٯٜق١
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يٝظ يف امل عاَ٬ل ٚاسبؿقس بصَقإ ك ٕٚخقس ،بقٌ ملقاَ ٤طًكق وا َٚقع نثقس٠
تدا ٍٚيفغ ايدٜٓاز ٚايدزِٖ ٚأُٖ ١ٝا٭َٛاٍ يف دٝا ٠ايٓاع ،فًِ ٜسك يفغ
(كٜٓاز) ا ٫يف ٖر ٙاٯ ،١ٜنُا إ يفغ (ايدزِٖ) مل ٜسك ا ٫يف ٜقٚ ١ادقد٠
ٚبؿ ١ ٝازبُع (كزاِٖ)ٖٚ ،را َٔ ازتاش ايكس ٕ َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإ يفغ ايدٜٓاز َتحد ٚايدزاِٖ مجعٚ ،ايدٜٓاز ٜه ٕٛكزاِٖ
َعدٚكال فٝه ٕٛزػس ٠ا ٚضبع ١ا ٚحبطب اسباٍ ٚؾسف ايرٖب بايفك١
بازتباز إ ايدٜٓاز َٔ ايرٖب ٚايدزِٖ َٔ ايفكٚ ١تتبا ٜٔق ١ُٝنٌ َُٓٗا
يف ا٭َهٓٚ ١ا٭شَٓ ١املختًف.١
ايثاْ :ٞايدز ٠ٛيعدّ اٱْػ اٍ بايدْٝا ٚشٜٓتٗا ٚايقرٜ ٟتتًق ٢غايبقاو يف
ايدٜٓاز ٚايدزِٖ.
ايثايثَٛ :ازك ذنس ايدٜٓاز ٚايدزِٖ ،فايدٜٓاز ملا ٤يف َٛقٛر اٜداز٘
ْٚهسإ املطتٛكر ي٘ٚ ،ملا ٤ذنس ايقدزاِٖ يف غقساْ ٤قو ٜٛ ضقف ظًُقاو
ٚملٛزاو ٚيف َعاًَ ١باطً ١مجًٚ ١تفؿ٬ٝو.
نُا ملا٤ل اٯ ١ٜبًفغ (تأَٓ٘) ٚفَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :اْٗا دت ١ذب ٍ ٛك ٕٚايًبظ ٚأضبا

ازبٗايٚ ١اي سز ،خؿٛؾاو

ٚإ اٯ ١ٜيف َكاّ اٱدتتاج ٚاٱزغاك ٚاهلدا ٖٞٚ، ١ٜغاٖد زًق ٢تعقٝ
َٛقٛر املعاًَ ٖٛٚ ١ا٭َاْٚ ١ايٛكٜع ١اييت تتك ّٛباطساف ث٬ث:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚاملٛكر ايرٜ ٟك ّٛباٜدار َاي٘ زٓد اي ري.
ايثاْ :ٞايٛكٜع ٖٞٚ ، ١ذال ايػ ٤ٞايرٛ ٜ ٟقع أَاْ ١ضٛا ٤نإ َقا٫و
ا ٚزٓٝاو.
ايثايث :املطتٛكر اير ٟتٛقع زٓد ٙا٭َاْٚ ١ايٛكٜع.١

حبث فمهي

ايٛكٜع ١زكد ملا٥ص تاج اىل اٱجيا

ٚايكبقٚ ،ٍٛجيقص ٟيف اٱجيقا

نٌ يفقغ ٜققق دٍ زًق ٢اٱضقتٓاب ١نُقا يق ٛققاٍَ :قايٖ ٞقرا ٚكٜعق ١زٓقدى اٚ
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ادفع٘ ،اَا ايكب ٍٛفٝتص ٟف ٘ٝنٌ َا ٜدٍ زً ٢ايسقا ٚايٓٝاب ١يف اسبفغ.
تؿققح ايٛكٜعقق ١بققا ٟي قق ٫ٚ ١تػققرتط فٗٝققا ايعسبٝقق ١نُققا تؿققح نتابقق١
ٚباهلاتف ٚعبٚ َٔ ٙٛضا ٌ٥اٱتؿاٍ اسبدٜثقٚ ،١جيقٛش إ ٜهق ٕٛاٱجيقا
بايًفغ ٚايكب ٍٛبايفعٌٚ ،تؿح اٜكاو باملعاطا ٠بإ ٜطًُ٘ املاٍ مبا ٜفِٗ َٓ٘
اْ٘ ٚكٜع ٚ ١فع٘ َٔ غري يفغ بُٗٓٝا ٜدٍ زً ٢اٱجيا

ٚايكب ٍٛبٌ ٜهفٞ

ايتًٜٛح ٚا٫غاز ٠املب ١ٓٝيًكؿد يًتٛضعٚ ١ايتٝطري يف ايعكٛك ازبا٥ص.٠
ي ٛمت اٱجيا

ٚايكب ٍٛيف ايٛكٜع ١ا ٚإ املطتٛكر اظٗس َا ٜدٍ زً٢

ٚ ٬عبق ٙٛاقا ٜقدٍ زًق ٢ايسققا فتػقًُٗا د٦ٓٝقر ادهقاّ
ايكب ٍٛيفعق وا ا ٚفعق و
ايٛكٜع.١
ٚي ٛقاٍ َاي ٞز ٓدى ٚكٜعٚ ١يهٔ اي ري مل ٜكبٌ ٚمل ٜؿدز َٓ٘ َا ٜدٍ
زً ٢ايسقاَٚ ،ع ٖرا تسى املايو َاي٘ زٓد ٙبٓ ١ٝاٱضتٝدار ٚاْؿسف زٓ٘،
مل ٜهٔ ف ٘ٝقُإ ٚا٭دٛط ايكٝاّ حبفع٘ سب

ازاكت٘ يؿادب٘ اٚ ٚن ً٘ٝاٚ

تطً ُ٘ٝاىل اسبانِ.
 َٔ ٚنإ زاملصاو زٔ دفقغ ايٛكٜعق ١ابتقدا ٤ا ٚاضقتداَ ٫ ١جيقٛش يق٘
ايتؿد ٟيكبٛهلا ،ملا يًكدز َٔ ٠ازتباز يف املطتٛكر.
 ٚايٛكٜع ١ملا٥ص َٔ ٠ايطسف

فًًُايو اضرتكاك َاي٘ ٚيًُطقتٛكر زكٙ

يف أٚ ٟقت.
اذا طًب املايو ايٛكٜع ١فًٝظ يًُطتٛكر اٱَتٓار زٔ زكٖا ٜٚهٕٛ
بعدٖا قآَاو.
 ٚيققق ٛفطقققخ املطقققتٛكر ايٛكٜعققق ١اْفطقققخت ٚشايقققت ا٭َاْققق ١املايهٝققق١
ٚاؾبحت زٓقد ٙاَاْق ١غقسز ١ٝفٝتقب زًٝق٘ د٦ٓٝقر ايقسك اىل املايقو ا ٚاىل
ٚن ً٘ٝا ٚاز َ٘٬بايفطخ ٚقؿد اٱزاك َٔ ٠غري ابطا ،٤فًق ٛاُٖقٌ ٜهقٕٛ
قآَاو.
ٜ ٚعترب يف نٌ َٔ املطتٛكر ٚاملٛكر ايبًٛغ ٚايعكٌ ،فقٜ ٬ؿقح اٜقدار
ايؿو ٚا ٓ ٫ٚ ٕٛاضتٝدازُٗا.
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 َٔٚاخر َٔ ايؿو ٚا ٓ ٫ ٕٛترب ٤ذَت٘ باٱزملار ايُٗٝا ف٬بد َٔ
اٱٜؿققاٍ اىل ٚيُٗٝققا اَ ٫ققع ايكسٜٓقق ١املعتققرب ٠ايدايقق ١زًقق ٢اذٕ ايققٛي ٞيف
خؿٛف ايؿو املُٝص.
 ٫ ٚبأع بأخر ايػ َٔ ٤ٞايؿو ٚا ٓ ٕٛاذا خٝف ٖ٬ن٘ ٚتًف٘ يف
اٜدٜٗققُا بعٓققٛإ اسبطققبٚ ١اسبفققغ ٜٚه ٕٛد٦ٓٝقققر اَاْققق ١غقققسزٚ ١ٝيقٝظ
ٚكٜعٚ ١اَاَْ ١ايه ،١ٝا ٟجيب زً ٢اٯخر دفعٗا ٚاملباكز ٠يف اٜؿاهلا اىل
ٚيُٗٝققا ٚازَ٬قق ٘ بهْٗٛا زٓدٚ ٙيٝظ زً ٘ٝقُإ ي ٛتًفت يف ٜد َٔ ٙغري
تعد ا ٚتفسٜط ا ٚابطا ٤زسيف يف اٱٜؿاٍ اىل ايٛي.ٞ
ي ٛنإ ايؿو ا ٚا ٓٚ ٕٛض ٚ ١ًٝي ١يٓكٌ ايٛكٜع َٔ ١ايبايغ ايعاقٌ
اىل َٔ َثً٘ ؾحت ٚكٜعٚ ١اَاَْ ١ايه.١ٝ
 ٚي ٛازضًت ايٛكٜع ١بٛاضط ١ي ١مجاك ١ٜأ ٚدٛايَ ١ؿسف ١ٝأ ٚدٛٝإ
َعًِ أٚ ٚضا ٌ٥زًُ ١ٝددٜث ١ؾحت اذ َٛ ٫قٛز ١ٝيًٛاضط ١بعقد ذبكقل
أخر املطتٛكر يًٛكٜع.١
ٜ ٫ ٚكُٔ ايؿو غري املُٝص ٚا َٓ ٕٛا ٜٛكر زٓدُٖا اذا تًف ٚنرا
ي ٛاتًفا.ٙ
 ٚجيب زً ٢املطتٛكر دفغ ايٛكٜعقٚ ١فقل املتعقازف ٚاملُهقٔ ٚهلُقا
َٛقٛز ١ٝدت ٢يف ْ ١ٝاملٛكر ٱختٝاز ايٛكٜع ١ا ٚغخـ املطتٛكرٚ ،جيب
ٚقعٗا يف دسش َٓاضب هلا حبٝث ٜ ٫عد زسفاو َكدَ ١يًتكٝٝع ا ٚايتفقسٜط
ا ٚاشبٝاْٚ ،١جيب زً ٢املطتٛكر ذبؿ ٌٝاسبسش زٓد قبٛي٘ ايٛكٜع ١يٛملٛ
دفغ ا٭َاْٚ ١٭ٕ َكدَ ١ايٛاملب ٚاملب.١
 ٚا٭ق ٣ٛؾح ١اغرتاط ملعٌ زكد ايٛكٜع٫ ١شَاو يعَُٛال املَٕٛٓ٪
زٓد غسٚطِٗ.
ٜ ٚعترب دفغ ايع

ايػخؿ ١ٝاملٛكز ١ا ٫إ جيص ٟدفقغ اؾقٌ املايٝق١

 ٜ ٫ٚري املٛقٛر نُا ي ٛاٚكر زػس ٠كْاْري َٔ ف ١٦كٜٓاز ٚادد فكد ٜؿدم
اسبفغ إ ت عًل بٛزقٚ ١ادد َٔ ٠زػس ٠كْاْري فٝؿح اٜكقاو اَ ٫قع ايكسٜٓق١
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زً ٢اشب٬ف.
ٜ ٫كُٔ املطقتٛكر ايٛكٜعق ١يق ٛتًفقت زٓقد ٙاذا مل ٜهقٔ َتعقد ٜوا اٚ
َفسطاوٚ ،نرا ي ٛاخرٖا َٓ٘ ظامل قٗساو ضٛا ٤باٱْتصار َقٔ ٜقد ٙا ٚاملبقازٙ
زًقق ٢كفعٗققا يقق٘ ا ٚضققسقتٗا ا ٫إ ٜهقق ٕٛاملطققتٛكر ٖقق ٛايطققبب فققا٭ق٣ٛ
ايكُإ.
 ٚتطققكط املدافعقق ١زققٔ ايٛكٜعقق ١اذا اضققتًصَت قققسزاو زًقق ٢ايبققدٕ اٚ
ا ٚاملاٍ اا  ٫تٌُ ،اَا ي ٛتستب زًق ٢دفقغ ايٛكٜعقٚ ١املدافعق١

ايعس

زٓٗا قسز ٜطري حبٝث ميهٔ ذبًُ٘ زسفاو نُا ي ٛخٛطقب بهق ّ٬فٝق٘ غًعق١
ٚيهٓق٘ ٜ ٫عقد ٖتهق وا ملكاَق٘ ٚققدزٜ ٫ٚ ٙتقأذَٓ ٣ق٘ فايعقاٖس ٚملقٛ

ذبًُقق٘

٭ُٖ ١ٝدفغ ايٛكٜعَ ١ع٘.
ٚيقق ٛتٛقققف ايدفقققق ع زققٔ ايٛكٜعقق ١مبققاٍ َققٔ املطققتٛكر تربزققاو ٚصباْققاو
َٚؿققاْع ٫ ١جيب زًْ ،٘ٝعقق ِ ي ٛاَهٔ ايسملٛر ب٘ زً ٢املايو اٜ َٔ ٚكّٛ
َكاَ٘ ٚملب ايبرٍ ،خؿٛؾاو َع ادتُاٍ ٚتسملٝح زقا املايو بايدفع.
 ٫ٚدبب َباغس ٠املطتٛكر دفغ ٚتعاٖد ايٛكٜع ١بٓفط٘ فٝتٛش إ ٜكّٛ
ٚيدَ ٙث٬و بطك ٞايدابٚ ١زًفٗا ا ٫اذا ابتٓ ٢اٱٜدار زًَ ٢باغس ٠املطتٛكر
بٓفط٘ ٚاغرتاطٗا ،ا ٚناْت َباغس ٠اي ري َكدَ ١يكٝازٗا ا ٚضبباو يتًفٗا.
 ٚاذا اضتًصّ دفغ ايٛكٜع ١ْٚ٪َ ١فٗ ٞزًق ٢املايقوٚ ،جيقٛش إ ٜٓفقل
املطتٛكر زًٗٝا َٔ َاي٘ زً ٢ذَ ١املايو بعد زقاٚ ٙبكؿد ايسملٛر زًٝق٘،
فإ تعرز ذيو ٜسفع املطتٛكر ا٭َس اىل اسبانِ ايػسز ٞيري ٣زأٚ ٜ٘ي ٛببٝع
بعكٗا.
ٚإذا َال املٛكر بطًت ايٛكٜعٚ ١جيب زً ٢املطتٛكر زك ايٛكٜعق ١اىل
ايٛزث ١فٛزاو ا ٚاخبازِٖ بٗا ،فإ اٌُٖ ايسك َع اَهاْ٘ ٚزدّ ٚملٛك زرز
غسز ٞقُٔ.
ٚإذا نإ ايٛازيف َتعدكاو ف ٬جيٛش تطً ِٝايٛكٜع ١اىل ايبع
تطًُٗٝا اىل ايهٌ ا ٚاىل َٔ ٜكَ ّٛكاَِٗ.

بٌ جيب
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 ٚتبطٌ ايٛكٜع ١يَ ٛال املطتٛكر ٚتؿبح ايٛكٜع ١اَاْ ١غقسز ١ٝيف ٜقد
ٚازث٘ اٚ ٚي ٘ٝا َٔ ٚؾاز اي ٘ٝدفعٗا ٚجيب زً ٘ٝايسك اىل املٛكر ا ٚازَ٘٬
فٛزاوٚ ،يًُٛكر ابكا ٤ايٛكٜع ١زٓد ايٛازيف.
ٚإذا مل ٜٛف املطتٛكر بايٛكٜع ١اغت ًت ذَت٘ بٗاٚ ،ي ٛنإ ايٛازيف
ا ٚغريَ ٙطًعاو زً ٢اَس ايٛكٜعٜ ١عترب َهًفاو غسزاو با٭خباز زٓٗا ٚبسكٖا إ
نإ ٖ ٛاملتٛي ٞيًسك.
 ٚجيٛش إ ٜطافس املطتٛكر ٜٚرتى ايٛكٜع ١يف دسشٖا زٓد اًٖق٘ ٚزٝايق٘
ٚٚنٚ ً٘ٝإ مل ٜهٔ ايطفس قسٚزٜاو ،ا ٫اذا تٛقف دفعٗقا زًق ٢دكقٛزٙ
فح٦ٓٝر ًٜصّ زً ٘ٝادد ٣ث٬يف:
 -1اٱقاَٚ ١تسى ايطفس.
 -2زكٖا اىل َايهٗا اٚ ٚنَ ً٘ٝع اَ٫هإ.
 -3اٜؿاهلا اىل اسبانِ ٫ٚ ،جيٛش إ ٜطافس بٗا ٚيَ ٛع أَٔ ايطسٜل.
اذا نققإ ضققفس املطققتٛكر قققسٚزٜاو ٚمل ٜهققٔ ٚاثك قاو َققٔ دفعٗققا يف
دسشٖا اثٓقا ٤ضقفسٚ ٙتعقرز زًٝق٘ اٜؿقاهلا اىل َايهٗقا اٚ ٚنًٝق٘ ا ٚاىل
اسبانِ ٜتع

اٜدازٗا زٓد اَق

ٚاٱغقٗاك زًٗٝقا خؿٛؾقاو اذا ناْقت

ايٛكٜع ١خطري.٠
 ٚاملطتٛكر اَ

يٝظ زً ٘ٝقُإ ي ٛتًفت ايٛكٜع ١ا ٚتعٝبت بٝدٙ

اَ ٫ع ايتفسٜط ا ٚايتعدٚ ٟزً ٘ٝايٓـ ٚاٱمجار.
ٚايتفسٜط يف دفغ ايٛكٜعْٛ ١ر اُٖاٍٚ ،نرا ايتطاَح يف اٱدرتاش
زًٗٝا ٚتسى اضبا
دسشاو زٓد ايبع

دفعٗا ٚفل املتعازف ٚاملعٗٛك َٔ َثً٘ فُا ٜهٕٛ
قد ٜه ٕٛاُٖا٫و زٓد غري َٔٚ ،ٙنإ زٓد ٙخصٜقققٓ١

دققدٜققدٜقق ١ضبهقق ُ ١ا٭قفقاٍ ٜعققق ترب َفسطقاو يق ٛمل

فقغ ايٛكٜعق ١فٗٝقا

ٚفكدل َع إ اشبص ١ ٜٓؾاسب ١سبفعٗا ،خب٬ف اير ٫ ٟميًو ا ٫خققصاْاو
خػبٝاو

فغ فَ ٘ٝدخسات٘ َٔٚ ،ايتفسٜط زدّ تعاٖدٖققا َٚساقبتٗققا اٚ

تسى اكاَتقق ٗا إ ناْت ذبققتاج اىل اٱكاَقق.١
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 ٚايتعد ٟيف دفغ ا٭َاْ ٖٛ ١اشبسٚج زٔ اذٕ املايو يف ايتؿقسف
فٗٝا ا ٚاشبٝاْٚ ١اٱتٝإ مبا ٜٓايف ا٭َا ْٚ ١املتعازف يف دفعٗقا ،نُقا يقٛ
تؿسف بٗا نازطا ٤ايٛكٜع َٔ ١اسبً ٞاىل زٝاي٘ يًبطٗا ٚيَ ٛسٚ ٠ادد،٠
ا ٚاٱذٕ ي ققري ٙبايٛؾقققق  ٍٛايٗٝققا ،ا ٚتسنٗققا يف َٛقققع ٜفطققققدٖا ،اٚ
خًطٗقق ا مباٍ ٜعٛك ي ري املٛكر ٚإ نإ َٔ ملٓطٗا ،بٌ ي ٛنإ يًُٛكر
نٝطإ فا٭دٛط زدّ ملعًُٗا نٝطاو ٚاد داو اَ ٫ع اٱذٕ ا ٚايفحقق٣ٛ
ا ٚايكققسا ٔ٥ا ٚايكققسٚز ٠ضقق ٛا ٤ناْا طبتَٛقق

ا ٚغري طبتَٛقق .

ٚصب سك ْ ١ٝايتؿسف يف ايٛكٜعٜ ٫ ١ه ٕٛضبباو يًكُإْ ،عِ ي٣ْٛ ٛ
اي ؿب ١ٝبإ قؿد اٱضتحٛاذ زًٗٝا ٚزدّ زكٖا اىل املايو تؿبح ٜدٙ
ٜد زدٚإ تعًٝكٚ ،ٞيهٔ ي ٛدؿٌ ايتًف َٔ غري تعقد  ٫ٚتفقسٜط اٚ
َٛقٛز ١ٝيٓ ١ٝاي ؿب فا٭ق ٣ٛزدّ ايكُإ ٚؾريٚزٜ ٠دَ ٙس ٠اخس٣
ٜد اضتُ٦إ َا كاَت ْ ١ٝاي ؿب مل ترتملٌ بفعٌ خازمل.ٞ
ٚإذا اْهس املطتٛكر ايٛكٜع ،١ا ٚاَتٓع زٓد طًبٗقا زقٔ زكٖقا َقع
ايتُهٔ َٓ٘ زك٬و ٚغسزاو فاْ٘ ٜؿبح ققآَاو ٚمل ٜقربأ َقٔ ايكقُإ يقٛ
زدٍ زٔ اَتٓاز٘ ،اَا ي ٛزملع زٔ اْهازٚ ٙملحٛكٚ ٙاقس بايٛكٜع ١فإٔ
ٜد ايعدٚإ تصٚ ،ٍٚا٭دٛط اخر ايٛكٜع َ٘ٓ ١يعَُٛال املٛثل" :يٝظ
يو إ تأمتٔ َٔ خاْو".

لانىٌ انىديؼت

ٖٚقق ٞاضققتٓاب ١يف دفققغ املققاٍ اٚ ٟقققع٘ زٓققد اي ققري يٲضققتُ٦إ زًٝقق٘
ٚدفعقققق٘ ملايهقق٘ ٚتهققققاك تهقق ٕٛايٛكٜعقق٬َ ١شَقق  ١يٛملققٛك اٱْطققإ زًقق٢
ا٭ز

ٚ ،يهٔ اٱض ّ٬اخكعٗا يًكٛازد ايػسزٚ ١ٝب ٔٝادهاَٗا يتهقٕٛ

َعًُاو اخ٬قٝاو ضبطٛضاو َٓٚاضب ١يٮَٔ ٚايثكٚ ١ا٭ملس ٚايثٛا

٫ضُٝا ٚإ

َٛقققٛزٗا ٜتعقق د ٣يف ايعسف اٱض َٞ٬املاٍٚ ،اٱمجار زًَ ٢ػسٚزٝتٗا
 ،قاٍ تعاىل [ إَِّْ اٌٍَّوَ َّإُِْشُ وُُْ ؤَْْ تُؤَدًا اضََِأَاتِ إٌََِ ؤَىٍِْيَا].
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ٜٚتكَٛ ّٛقٛر ايٛكٜع ١باَٛز:
ا٭ٚ :ٍٚملٛك صبتُع ٚدؿَ ٍٛعاَ٬ل ب.ِٗٓٝ
ايثاْ :ٞاملًه ١ٝايػخؿ.١ٝ

ايثايث :ادتُاٍ قٝار املاٍ ا ٚتعسق٘ يًتًفٚ ،ؾٝغ ايتعد.ٟ
ايسابعٚ :ملٛك أفساك ٚملٗال تتؿف با٭َاْٚ ١دفغ ايٛكٜعٚٚ ،١ملٛك
ٖ ٤٫٪ا٭فساك زٓٛإ يٲضتكساز ا تُعالٚ ،زدّ ضٝاك ٠ايعًقِ ٚايتعقدٟ
زً ٢عبَ ٛطًل ،ف ٬تتٛقف ايٛكٜع ١زً ٢اٱْتُقا ٤ايعكا٥قد ٟبقٌ ٖق ٞأَقس
ملا٥ص ٚداؾٌ ب

ايٓاع مبختًف َراٖبِٗٚ ،قد تس ٣ايكسٜب خي ٕٛا٭َاْ١

بُٓٝققا ٜكقق ّٛايبعٝققد يف ايٓطققب ٚاملققرٖب ٚاملًقق ١حبفعٗققا ٚتعاٖققد ايٛكٜعقق١
ٚتطًُٗٝا اىل ؾادبٗا.
ٚيعٌ دفغ ا٭َاْٚ ١ايٛكٜع َٔ ١افاقال ْفخ ايسٚا يف كّ إ ملعقٌ
  اَٚ ١افساكاو ٜتؿد ٕٚيٮَاْٜٛٚ ١ي ٕٛدفعٗا ٚتعاٖدٖا زٓا ١ٜخاؾ،١
ف قٝقاّ ْفقس َقٔ اٖقٌ ايهتقا
َ َٔٚؿاكٜك٘ إ اٯ ١ٜمل تٓ ِ
باٱقاف ١اىل تٛي ٞاملطًُ
خ٬ف ١اٱْطإ يف ا٭ز

حبفقغ ا٭َاْق١

دفعٗا اٜكاو ،يٝه ٕٛدفغ ا٭َاَْ َٔ ١ؿاكٜل
ٚغاٖداو زً ٢قدزت٘ زً ٢ذبٌُ ازباَ ٤طٚ٪يٝال

كٚاّ ايعباكٚ ٠ايؿ٬اٚ ،قد ٚزك قٛي٘ تعاىل [ إَِّٔا ػَشَضْنَا اضََِأٌََ ػٍَََ اٌغٌَََّّاتِ
ًَاضَسَِْ ًَاٌْجََِايِ فَإَبََْْٓ ؤَْْ َّحٍِّْْنَيَا ًَؤَشْفَمَْٓ ِِنْيَا ًَحٍَََّيَا اإلِْٔغَاُْ] (.)1

يٝه ٕٛدفغ ايٛكٜع ١املاي ١ٝفسر ا٭َاْ ١ايعكا٥د ١ٜيف بكا ٤نًُ ١ايتٛدٝد
يف ا٭ز

ٚإ تبآٜت املؿقاكٜك٘ ايػخؿق ،١ٝمبعٓق ٢يقٝظ نقٌ َقٔ ٜهقٕٛ

ؾآ٥او يٮَاْ ١ايػخؿَ ١ٝتكٝداو بأدهاّ ايتٛدٝدٚ ،يهٔ امل٬شَق ١بُٗٓٝقا يف
ازبًُ ،١فًكقد أزاك   ي ًٛكٜعق ١املايٝق ١إ تهق ٕٛغقاٖداو زًق ٢ايٛكٜعق١
ايععُ ٢اييت ٜتكق ّٛبٗقا ايٛملقٛك اٱْطقاْٚ ،ٞتطقتدَ ِٜعقامل اسبٝقا ٠زًق٢
( )1ضٛز ٠ا٭دصا
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ا٭ز
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ٚ ٖٞٚكٜع ١نًُ ١ايتٛدٝد ٚق ٫ ٍٛاي٘ ا  ٫يرا تكدّ قبٌ ٜقال

قٛي٘ تعاىل [تَؼَاٌٌَْا إٌََِ وٌٍٍََِّ عٌََاءٍ] َٚتَ ٢ا املتٗد اٱْطإ يف دفغ ايٛكٜع١
ف اْ٘ ٜطأٍ ْفط٘ ٌٖ دفغ ايٛكٜع ١اييت ملعًٗا   زٓدٚ ٙمحً٘ َطٚ٪ي١ٝ
دفعٗا ٚتعاٖدٖا ْٚكًٗا ملٔ بعد ٙخؿٛؾاو ٚإ دفعٗا ٜ ٫طتًصّ ا ٫ؾٝاْ١
ايكًب َٔ ٚضاٚع ٚإغٛا ٤ايػٝطإ .
فُٛقٛر ايٛكٜعٚ ١ا٥تُإ ايٓقاع بعق

بعكقاو زًق ٢أَقٛاهلِ َٓاضقب١

ٚٚض ١ًٝيًترنري بايٛكٜع ١ايعكا٥دٚ ، ١ٜيٝظ فٗٝا اْتكاٚ ٤اختباز يًُطتٛكر،
٭ْٗا ته ٕٛزٓقد نقٌ َهًقف َٚهًفقٚ ١ققد تفكقٌ ضقبحاْ٘ ببعقث ا٭ْبٝقا٤
ٚاْصاٍ ايهتب ايطُا ١ٜٚٱزاْ ١ايٓاع زً ٢دفغ ٖر ٙايٛكٜع ٖٞٚ ١نًُق١
ايتٛدٝد نُا إ دفعٗا ضبب َٓٚاضب ١سبفغ اٱْطإ يٛكٜع ١غري ،ٙفُت٢
َا نإ اٱْطإ خيػ ٢زب٘ ٜٚعًِ إ ٚظٝفت٘ تطتًصّ دفغ ايٛكٜع ١ايععُ٢
فاْ٘ جيتٗد يف دفغ ايٛكٜع ١ايػخؿق ،١ٝفقإ قًقتَ :قٔ ايٓقاع َقٔ فقغ
ايٛكٜعَ ١ع نفسٚ ٙملحٛكٚ ٙغسن٘ باهلل ،قًقت :اْق٘ َقٔ ايقٓفخ يف كّ َقٔ
زٚد٘ تعاىلٚ.خؿا٥ـ اشب٬ف ١يف ا٭ز

اذ ٜدزى اٱْطإ مبا تأَ  ٙ

ايعكٌ اسبطٔ ايرات ٞيٮَاْ.١
ٜ ٌ ٖٚتعاز

اٱٜدار َع ايصٖد ،مبعٓ ٢إ اٱٜدار كي ٌٝزً ٢ايصٜاك٠

زً ٢املٚ ١ْٚ٪ايسغب ١يف املاٍ ٚاكخقازٚ ،ٙايصٖقد يف ايػق ٤ٞذك ايسغبق ١فٝق٘
ٚايصٖد فٝه َٔ ٕٛصبُٛر دسٚف ملٛاقٝع ث٬يف ًٜقصّ تسنٗقا نقٜ ٞؿقدم
زً ٢اٱْطقإ اْق٘ شاٖقد ،فقايصا ٟا ٍٚدقسٚف ايصٜٓقٚ ،١اهلقا ٤ا ٍٚدقسف
اهلدٚ ،٣ايداٍ ا ٍٚدسٚف ايدْٝا.
ٚازبٛا

 ٫تعاز

ب

اٱٜدار ٚايصٖد ،٭ٕ املكاؾد ٚاي اٜال َقٔ

ايصٖقد أزقِ َقٔ إٔ تٓحؿقس بايققدْٝا ٚشٜٓتٗقا فكقد ٜهق ٕٛاٱٜقدار سباملققال
غخؿٚ ١ٝأضسٚ ١ٜزكا٥دٚ ، ١ٜملا ٜطسأ َٔ ايكسٚزٜال  ٕٚ٪َٚاي دٚ ،ف٘ٝ
ادرتاش َٔ اسباملٚ ١ايٓكـ ٖٛٚ ،بازث يًطهٚ ١ٓٝايطُأْٖٚ ،١ٓٝر ٙايطه١ٓٝ
َكدَ ١٭كا ٤ايعباكال  َٔٚ ،خؿا٥ـ قاْ ٕٛايٛكٜعٜ ٫ٚ ١كس ف ٘ٝدؿٍٛ
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بع

ا٭فساك َٓ٘ ٭غسا
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ايدْٝاْ ،عِ ٫بد َٔ اٱيتفال اىل اخساج شنا٠

املاٍ املدخس.

حبث فمهي

 ٫تٓحؿس ٚظٝف ١املطتٛكر حبفغ ا٭َاْ ١بٌ زً ٘ٝايكٝاّ بهٌ َا ٜؿْٗٛا

 ٍٛ ٚك ٕٚتًف ٗا ٚإ مل ٜطًقب َٓق٘ املقٛكر ذيقو ،فقاذا ناْقت ايٛكٜعققق١
قُاغقق او نايؿٛف ٚعبٜ ٙٛك ّٛبٓػسٚ ،ٙاذا ناْت كابٜ ١ك ّٛبطكٗٝا ٚزًفٗا،
فً ٛاٌُٖ ٚتًفت ايٛكٜعٜ ١ه ٕٛقآَاو.
 ٚي ٛطًب املقٛكر َقٔ املطقتٛكر ٚققع ايٛكٜعقٚ ١دفعٗقا يف َٛققع
خاف اقتؿس زًٝق٘ ٫ٚ ،جيقٛش ْكًقٗا اىل غقري ٙبعقد ٚققعٗا فٝق٘ ٚإ نقإ
ادفغ ٚزً ٘ٝايكُإ اَ ٫ع ايكسٚزٚ ٠ؾريٚزتٗا يف َعس

ايتًف فٝتٛش

ْكًٗا اىل َهإ ادفغ  ٫ٚقُإ زً ٘ٝدتَ ٢ع ايٓٗق ٞايطقابل َقٔ املايقو
نكٛي٘  ٫تٓكًٗا ٚإ تًفت.
اا ٜدٍ زً ٢ايٛظا٥ف اييت ترتغح زٔ ايٛكٜعَٚ ١طٚ٪ي ١ٝاملطتٛكر يف
دفعٗا ٚتعاٖدٖا ٚقبٛي٘ ٚزقا ٙبٗر ٙاملطٚ٪ي ١ٝف ٬غساب ١إ ٜرتتب ايثٛا
ٚا٭ملس زً ٢دفغ ا٭َاَْ ١ع قؿد ايكسبٚ ١طًب زقا ٙضبحاْ٘.
 ٚي ٛمتهٔ ايدفع زٔ ايٛكٜع ١بايٛضاٚ ٌ٥ايطسم املٛملب ١يطقَ٬تٗا َقٔ
غري خسٚج زٔ ادهاّ ايػسٜعٚ ١ملب ٭ْ٘ َكدَ ١يًٛاملبٚ ،جيٛش ايُٝ
ي ٛتٛقف اْهازٖا زً.٘ٝ
ٚي ٛاعب ؿس ايدفع زٔ ايٛكٜعٚ ١دفعٗا اىل برٍ بع

املاٍ ٚملب كفع

اقٌ َكداز َٔ َاٍ ايٛكٜعٚ ،١ي ٛاٌُٖ املطتٛكر ٚمل ٜدفع ٚاضتحٛذ َعتد
زً ٢ايٛكٜعٜ ١ه ٕٛاملطتٛكر قآَاو يًصا٥د زٔ املكداز ايرٚ ٟملب كفعق٘،
فً ٛناْت ايٛكٜع ١ايف كٜٓاز ا ٚإ قُٝتٗا نريوٚ ،نإ باٱَهقإ ايقدفع
زٓٗا مبا ١٥كٜٓاز ٚيهٔ املطتٛكر اٌُٖ ٚاب ٢ايدفع َٓٗا دت ٢اخقرل نًقٗا
فاْ٘ ٜكُٔ تطعُا ١٥كٜٓاز ،ا ٫إ ته ٕٛزٓد ٙاَاز ٠زً ٢اضتداَ ١دفعٗقا
َٔ غري برٍ.
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ٚاٯ ١ٜايهسميْ ١اظس ٠اىل قٛازد ٚأدهاّ ا٭َاْٚ ١دفغ ايٛكٜعٚ ،١يصّٚ
دفغ ايٛكٜع ١سبق

تكٝد َٔ ٜتؿد ٣يٮَاْ ١بٗاَٚ ،سازات٘ ٭ضبا

زكٖقا

اىل ؾادبٗا ٚزدّ ايتفسٜط دت ٢يف قٛازدايسك.
اذ جيب زك ايٛكٜع ١داٍ املطايبٚ ١زدّ ايتأخري زسفاو َقع املكقدزٚ ٠إ
نإ املٛكر نافساو ضبرتّ املاٍ.
ٜ ٚعتقرب يف زك ايٛكٜعق ١ايتخًٝق ١بٗٓٝقا ٚبق
ٚٚملٛ

املايقو اَ ٚقٔ ٜكقَ ّٛكاَق٘

زفع ايٝد زٓٗا ًٜ ٫ٚصّ ْكًٗا اي ٘ٝا ٫اذا اعبؿس ايقسك بق٘ ْٚ٪َٚق١

ايٓكٌ زً ٢املايوٚ ،ي ٛناْت يف ؾٓدٚم ا ٚبٝت َكفٌ ٚفتح٘ ٚقاٍ ي٘ ٖا
ٖٚ ٞكٜعتو فخرٖا ذبكل ايسك ٚبس٥ت ذَ ١املطتٛكر اَ ٫قع ايكسٜٓق ١زًق٢
اشب٬ف.
 ٚاملساك َٔ ايفٛز ١ٜيف ايسك ايفٛز ١ٜايعسف ١ٝف ٬جيب قطع ايؿَ ٠٬ث٬و
ا ٚاشبسٚج َٔ اسبُاّ ف ٛزاو ٚجيٛش ي٘ ايتأخري املٓاضقب يٲغقٗاكٚ ،يق ٛكاز
ا٭َس بق

ايطقع ٞاىل اٱغقٗاك ٚبق

ايتقأخري سبق

باَهاْ٘ ايطع ٞاىل املطتد يٲغٗاك زً ٢ايسك ٚب

دؿقٛي٘ نُقا يق ٛنقإ
اْتعاز شٜاز ٠زدي

قدّ

ا٭ٚ ،ٍٚي ٛطًقب املايقو ايقسك َقع ايرتخقٝـ يف ايتقأخري ٚزقدّ اٱضقسار
فٝتٛش د٦ٓٝر ايتأخري.
 ٚزك ايٛكٜعققٜٓ ٫ ١حؿققس مبطايبقق ١املايققو بققٌ جيققب اٜكققاو اذا خققاف
املطتٛكر زًٗٝا َٔ تًف ا ٚضسم ا ٚدسم ٚعب.ٙٛ
 ٚجيب زً ٢املطتٛكر زك ايٛكٜع ١اىل َايهٗا اٚ ٚنَ ً٘ٝع اٱَهإ اذا
ظٗسل زً ٘ٝاَاز ٠املٛل ٭ٕ ايسك ٜه ٕٛد٦ٓٝر َكٝكاو ٚفٛزٜاو قٗقساوَٚ ،قع
تعرز ايتطً ِٝاىل املايو اٚ ٚن ً٘ٝتطًِ اىل اسبانِ ايػسزَٚ ،ٞقع تعقرزٙ
فيىل زد ٍٚاملَٓ٪

ٚا٭ٚىل اٱغٗاك.

 ٚي ٛمل ٜتُهٔ املطقتٛكر َقٔ اٜؿقاٍ ايٛكٜعق ١اىل املايقو اٚ ٚنًٝق٘ اٚ
اسبانِ ايػسز ٞنُا ي ٛباغتت٘ اَاز ٠املٛل ٚمل ميٌٗ مبا ٜتطع يًتطقققً ِٝاٚ
دقق ديف اَس طازٜ ٤ٟتعرز زًَ ٘ٝع٘ تعاٖد ا٭َاْ ١فٝتب زً ٘ٝإ ٜٛؾقققٞ
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بايٛكٜعققٜٚ ١ػققٗد بٗا زً ٢عبق ٪ٜ ٛك ٟاىل دفعٗا ٚمته

َايهٗا َٓٗاٚ ،اذا

اضتًصّ ا٭َس ايٛؾ ١ٝبٗا َٔ غري َػاٖد ٠ايٛؾق ٞفعًٝق٘ إ ٜقب
ٚٚقعٗا ٜٚع

ملٓطقققٗا

َهاْٗا َٚايهٗا ٚمبا  ٍٛك ٕٚازبٗاي ١فٜ ٬هف ٞإ ٜكٍٛ

زٓد ٟيفٚ ٕ٬كٜع ١ا ٚزٓد ٟيبع
إ ٜٛكزٗا زٓد ثك ١اَ
 ٚاملطتٛكر اَ

ايٓاع َبًققغ َا ١٥كٜققٓاز ٚكٜعٚ ،١جيٛش

قاكز زً ٢دفعٗا.
يٝظ زً ٘ٝقُإ ي ٛتًفت ايٛكٜع ١ا ٚتعٝبت بٝد ٙا٫

َع ايتفسٜط ا ٚايتعدٚ ٟزً ٘ٝايٓـ ٚاٱمجار.
ٚؾققف ١ا٭َاْقق ١يًُطققتٛكر زٓققٛإ َققدا ٚربفٝققف ٚازاْقق ١زًقق ٢قبققٍٛ
ايٛكٜع ١ف ً ٛنإ ايكُإ َطًكقاو ٚيف نقٌ ا٭دقٛاٍ يقرتكك ايٓقاع يف قبقٍٛ
ا٭َاْال خػ ١ٝاشبطاز َٔ ٠غري تفسٜط.

قٛي٘ تعاىل [الَ ُّؤَدِّهِ إٌَِْْهَ]
ٚايدٜٓاز أؾً٘ كْاز ،بهطس ايداٍ ٚايتػدٜد ،فكًبت أدد ٣ايْٓٛ
يًتُٝٝص بٚ ٘ٓٝب

ٜا،٤

املؿاكز اييت تأت ٞزًٚ ٢شٕ فِعقاٍ ،قٝقٌ (كٜٓقاز ٚققرياط

ٚكٜباج اؾًٗا ازتُ ،١ٝغري إ ايعس

(.)1

ٚاٱقساز بتهًِ ايعس

تهًُت بٗا قدمياو ،فؿازل زسب)١ٝ

بٗا قدمياو ٜدٍ بايد٫ي ١ايتكُٓ ١ٝزً ٢إ ايعس

ٜطتعًُْٗٛا َٔ قد ِٜايصَإ ٖٛٚ ،غاٖد زً ٢زسبٝتٗا ،اَا َٛقٛر ايٓكٌ
َٔ ا٭زتُ ١ٝاىل ايعسب ،١ٝفٝحتاج اىل كي.ٌٝ
 َٔٚازتاش اٯ ١ٜاْٗا تتكُٔ ايتحدٚ ٟاٱخباز زٔ أخق٬م َرََٛق١
زٓد طا٥ف َٔ ١اٖقٌ ايهتقا

خبٝاْق ١ا٭َاْقٚ ١زقدّ زكٖقا ٚإ ناْقت قًًٝق١

ٚذال َكداز ٜ ٫عتد ب٘ٚ ،تتكُٔ اٯَ ١ٜطا ٌ٥زكا٥دَٗٓ ١ٜا:
ا٭ٜ :ٍٚتعًل زدّ ايسك حبب املاٍ ٚايتًرذ احٛك.ٙ

( )1يطإ ايعس
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َاي ١ٝزً ٢املطًُ .

ايثاْ :ٞزدّ ايسك دس

ايثايث :اضتح ٍ٬انٌ َاٍ املطًِٚ ،إ نإ قً٬ٝو.
ايسابع :تثبٝط زصا ِ٥املطًُ ٚ ،اٱضتٗاْ ١بِٗ.
اشباَظ :بث اٱزباى يف أضٛام املطًُ ٚ ،ضباٚيق ١افطقاك املعقاَ٬ل
فُٝا ب ،ِٗٓٝفعٓدَا ٜ ٫سك غري املطًِ ٚكٜعق ١املطقًِ فاْق٘ ققد ٜسغقب بكٝقاّ
املطًِ مبعاًَ ١باطً َ ١ع غري ،ٙا ٚايتؿسف باملثٌ َع غري ٙأ ٜطتطٝع زدّ
زك ضًعت٘ ،ا ٚزدّ اٜفا ٤كٚ ٜ٘ٓعبٖٛا ف٪ٝثِ.
ايطاكع :كبٝب ايباطٌ ٚفطاك املعقاَ٬ل اىل ا تُعقالَ ،قٔ خقٍ٬
ٚغٛٝر اشبٝاْٚ ١زدّ زك ا٭َاْ.١
ايطابع :اْػ اٍ املطًِ بسفع كز ٣ٛا ٚاضتحكاز ايب ١ٓٝزًق ٢ا٭َاْق،١
ٚايتطٜٛف ٚا٭ خر ٚايسك ٚضباٚي ١تثبٝت ٚقٛر اٱٜدار.
ايثأَ :بعث ايٝأع يف ْفظ املطًِ بفكداْ٘ ٭َٛاي٘ املطتٛكزٚ ١خػٝت٘
زًَ ٢ا بك ٞيف ٜد.ٜ٘
ٚتعٗس اٯ ١ٜاؾساز ٖر ٙايطا٥ف ١زً ٢زدّ ازاك ٠اَاْ ١املطًِ يٛزٚكٖا
بؿ ١ ٝاملكازرٚ ،٭ِْٗ مل ٜعتربٚا اٜ ٚتععٛا َٔ ايتٓبٚ ٘ٝايتحرٜس ايٛازك يف
ٖر ٙاٯٚ ،١ٜيف اٯَ ١ٜطا:ٌ٥
ا٭٬َ َٔ ٌٖ :ٍٚشَٚ ١ؾً ١ب

زدّ زك ا٭َاْٚ ١كز ٠ٛطا٥فَ ١قِٓٗ

باٱميإ ا ٍٚايٓٗازٚ ،ايهفس خس.ٙ
ايثاْ ٌٖ :ٞايرٜ ٫ ٟسك ا٭َاْ َٔ ١ايقرٜ ٜٔقدز ٕٛاىل اٱميقإ يف أٍٚ
ايٓٗاز ٚايهفس خس.ٙ
ايثايث :زدّ ازملار ايٛكٜع َٔ ٖٛ ٌٖ ١أثس ايدز ٠ٛأز ٙ٬ا ٚاْ٘ َكدَ١
ي٘،
ازبٛا

 ٫تعاز

ب

ٖر ٙاملطاٚ،ٌ٥ازبٛا

بعدّ ايٓف ٞزًٗٝا ملا٥ص

َ ٖٞٚ ،تفسقَٚ ١تداخً ١تدٍ زً ٢صب ٤ٞاملهس باملطًُ

زً ٢عبق ٛايكؿقد
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املتػعبٚ ،ف ٘ٝاْراز حبؿَٛ ٍٛاملٗٚ ١ذبدِ ٖٛٚ ،اَاز ٠زٔ ققس
قتاٍ ب

ْػقٛ

ايفقسٜك  ،٭ْق٘ أذَ ٣قٔ طقسف ٚادقد  ٜػقٌُ املٝقاك ٜٔايعكا٥دٜق١

ٚاٱقتؿاكٚ ١ٜاملعاغٚ ١ٝا٭خ٬ق ،١ٝفإ زدّ زك ا٭َآْٜ ٫ ١عس ايٝق٘ زًق٢
عب ٛصبقسك بقٌ ٫بقد َقٔ اخقر ا٭ضقبا

ٚايٓتقا٥ج َٚقا ًٜصَق٘ َقٔ ا٭زُقاٍ

ٚايتحد ،ٟفاٯٚ ١ٜإ ملا٤ل بؿ ١ ٝاشبرب ا ٫اْٗا تتكُٔ َطاَٗٓ ٌ٥ا:
ا٭ٚىل :بٝققإ تعققد ٟطا٥فققٚ ١مجازققَ ١ققٔ أٖققٌ ايهتققا

زًقق ٢دكققٛم

املطًُ .
ايثاْ :١ٝذبرٜس املطًُ

َٔ ايسنٚ ٕٛايٛثٛم بطا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا .

ايثايث :١دث املطقًُ

زًق ٢ا٭َاْقٚ ١دفقغ ايٛكا٥قع ٚاضقت ٓا ِٗ٥زقٔ

غريِٖ يف با

ا٭َاْالٚ ،ف ٘ٝكز ٠ٛيبٓا٪َ ٤ضطال اقتؿاكٚ ١ٜدباز ١ٜميهٔ

َعٗا اٜدار املاٍ.
ايسابع :١ايبػقاز ٠ب اقتٓقا ٤املطقًُ
اي ريٚ ،نإ اغًب املطًُ

يٮَقٛاٍ ٚدقاملتِٗ ٱٜقدازٗا زٓقد

يف أٜاّ ايتٓص ٌٜيف دامل ١أ ٚأِْٗ ٜ ٫طتطٝعٕٛ

تٛفري شا٥د زٔ املٜ ١ْٚ٪طتًصّ اٱٜدارٚ ،ؾحٝح إ ايدٜٓاز َبًغ قًٝقٌ ا٫
اْ٘ زٓٛإ يٲٜدار َٛٚقٛر يًتٛفري ٚملا َٔ ٤با
َٓ٘ اْ٘ ي ٛاٚكزت٘ املاٍ ايهثري مل ٜسك َٔ ٙبا

املثاٍ بقا٭كْ ،٢فقاملساك

ا٭ٚي ١ٜٛايكطع.١ٝ

ٚازتباز ايدٜٓاز ٖٓا َبً او قً٬ٝو غاٖد زًق ٢اي ٓقٚ ٢ايطقع ١ايقيت تٓتعقس
املطًُ ٚ ،دت ٢ايدٜٓاز ايرٖو ايٛادد فاْ٘ ٜ ٫عترب أٜاّ ايتٓصَ ٌٜبً او قً٬ٝو
ا ٫ ٚغققإٔ يقق٘ ،فكققد ٚزكل ا٭خبققاز بققإ َٗققس بع ق

ايٓطققا ٤نققإ مبكققداز

اسبُؿ ١ايٛادد ٠ا ٚإ اٱْطإ ٜتصٚج ٚيٝظ زٓقدَٗ ٙقس ا ٫ضقٛز ٠قس ْٝق١
ٜعًُٗا ايصٚملَٚ ،١ع ٖرا ملا ٤ذنس ٙباْ٘ ا٭قٌ ٚا٭كْ.٢
ايسابع َٔ :١اٱزتاش إ ٜتعًل َٛقٛر ا٭َاْ ١بأٌٖ ايهتا ٚ ،املقساك
ايٓققاع مجٝعققاو ،٭ٕ أٖققٌ ايهتققا

أقققس

ايٓققاع يًُطققًُ

فققاذا نققاْٛا

ٜٓكط ُ ٕٛاىل فسٜك  ،أددُٖا َ٪متٔ زً ٢ايهثريٚ ،اٯخقس خيق ٕٛيف املقاٍ
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اٚىل إ رز املطًُ َٔ ٕٛغريِٖ أغد اسبقرز يف بقا

ايكً ،ٌٝفُٔ با

ايٛكٜعٚ ١ايبٝع بايٓط.١٦ٝ
اشباَطقق :١تعٗققس اٯٜقق ١أُٖٝقق ١املعققاَ٬ل يف اسبٝققا ٠ايعاَقق ١يًُطققًُ ،
ٚتدز ِٖٛيٲيتفال اىل قبطٗا ٚتٛي ٞغ ٕٚ٪ا٭ضٛامٚ ،شَاّ املعاَ٬ل
مبا ميٓع َٔ اي فًٚ ١ازبٗاي ١اييت ت٪ك ٟاىل اشبطاز.٠
ايطاكض:١

تقاج املطقًُ ٕٛايٛكٜعق ١زًق ٢عبق ٛطقازَٚ ٨فقامل ،٧فكقد

ٜهْٛقق ٕٛيف دققاٍ دققس

ا ٚزًقق ٢أبققٛا

َعسنققٜٚ ،١طققتًصّ ا٭َققس تٗ٦ٝقق١

َكدَاتٗا ٚغسا ٤ا٭ضقًحٚ ١املقٚ ،ٕٚ٪زقدّ ازقاك ٠ايٛكٜعق ١ققد ٜق٪ك ٟإىل
أملطًُ

تعسٜ

يًٗصميٚ ١زٛا ًِٗ٥يٮذ ٣ايػدٜد ،يقرا فقإ اٯٜق ١ملقا٤ل

يٲدرتاش يف تٗ ١٦ٝاملكدَال يًكتاٍ ٚاي صٚ ٚايدفار ،بقإ ٜهق ٕٛباضقتطاز١
املطًُ

اضرتكاك ايٛكا٥ع ضاز ١اسباملٚ ١زدّ ايتطٜٛف ف ٘ٝمبا ٜفٛل فسؾ١

اي ًب ١زً ٢ايعدٚ ،ٚزك نٝدٚ ٙغس.ٙ
ايطقابع :١اخقر اسبا٥طق ١سبقاٍ زقد ّ ازقاك ٠ايٛكٜعق ،١فكقد ٜعقٔ املطققًِ
بايهتاب ٞخرياو ٜٚعترب ٙأ ٪ٜك ٟا٭َاْٚ ١جيعقٌ َايق٘ زٓقدٚ ٙكٜعقٚ ،١زٓقد
طًبٗا ٜفامل ٘٦باْهازٖا ٚزدّ زكٖا.
ايثآَ :١تٛثٝل ا٭َاْٚ ١نتاب ١ايٛكٜعٚ ١ايػٗاك ٠زً ٢ايدٚ ،ٜٔقد تكدّ

قٛيققق٘ تعقققاىل [ َّاؤَّيَـــا اٌَّــزَِّٓ آَِنُـــٌا إِرَا تَــذَاَّ نبُُْ بِــذَّْٓ إٌَِـــَ ؤَجَـــً ُِغَـــَّ
فَاوْبٌَُُهُ]( ، )1فُٔ با

ا٭ٚي ١ٜٛإ ذبؿٌ ايهتابٚ ١تٛثٝل ايدٚ ٜٔايٛكٜع ١ب

املطًِ ٚايهتاب.ٞ
ايتاضع :١يف اٯ ١ٜتعسٜ

بأٌٖ ايهتا

بكٝاّ غطس ٚمجاز َِٗٓ ١بعدّ

زك ايٛكٜع ،١٭ٕ ايرّ ٚايتكبٝح ملا ٤بؿف ١اٱْتُا ٤اىل ايهتا

ايطُا،ٟٚ

 ٖٛٚأبًغ اثس وا ٚبٝاْق وا ٚدتقٚ ١يتٛنٝقد دكٝكقٖٚ ١ق ٞإ زك ا٭َاْقٚ ١املقب
( )1ضٛز ٠ايبكس.282 ٠
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ملا٤ل ب٘ ايهتب ايطقُا ١ٜٚنافقٚ ،١إ اشبٝاْق ١أَقس َب قٛ

ذاتق وا ٚغقسز وا

ٚزك٬و.
ٚتدز ٛاٯ ١ٜيف َفَٗٗٛا اىل َعازب ١اضقبا
ٚدبعٌ املطًُ

اشبٝاْقٚ ١زقدّ زك ا٭َاْق١

درزَٛ َٔ ٜٔازك اشبٝاَْ ١طًكاو أ ٟيٝظ خبؿقٛف زقدّ

زك ا٭َاْٚ ١دد ،ٙفًٝظ نٌ َ َٔ٪زٓدَ ٙا ٜٛكز٘ٚ ،اذا نإ زٓد ٙفكد ٫
ٜٛكز٘ زٓد نتابٚ ،ٞيهٔ اٯ ١ٜملا٤ل يتأكٜب املطًُ
ضبٌ ايطٚ ١َ٬ا٭َٔ ٚاملتٓا

نافٚ ١ازغاكِٖ اىل

َٛازك اي دز.

ٚذبتٌُ اٯ ١ٜأَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايٛقا َٔ ١ٜخٝاْ ١ا٭َاْٚ ،١املتٓا

ايرٜ ٫ ٟسك ايٛكٜع ١نثري٠

ناْت ا ٚقً.١ًٝ
ايثققاْ :ٞؾققٝغ ايتققدازى ٚايعقق٬ج يف دققاٍ دؿقق ٍٛخٝاْقق ١يٮَاْقق٫ٚ ،١
تعاز

ب

ايٛملٗ ٚ ،اٯ ١ٜغاًَ ١هلُا ٭ُْٗا َقٔ َؿقاكٜل دفقغ َقاٍ

املطًِ ابتداٚ ٤اضتداَ.١
ٚذنققس ايققدٜٓاز ٖٓققا أزققِ َققٔ ايٛكٜعقق ١فٝػققٌُ ايبٝققع بايٓطققٚ ١٦ٝايػققسا٤
بايطققًِٚ ،ايكققس

ٚامل عققاَ٬ل ايققيت ٜبكققَ ٢عٗققا َكققداز َققٔ املققاٍ يف ذَقق١

ايطسف اٯخس ،ا ٚاْ٘ يٝظ َٔ املتعاقدٚ ٜٔيهٓ٘ غخـ ثايث نايهف ٌٝفإ
زَُٛال اٯ ١ٜتػًُ٘.

ٚأٚإ زدّ ا٭كا ٤يف قٛي٘ تعاىل [الَ ُّؤَدِّهِ إٌَِْْهَ] تٌُ ٚملٗ :

ا٭ :ٍٚزٓد املطايبٚ ١ض٪اٍ اضرتكاك ايٛكٜع.١
ايثاَْ :ٞطًكاو يف داٍ املطايب ١ا ٚزدَٗاٚ ،ا٭ؾح ٖ ٛايثاْ ٞ٭ْ٘ أزِ،
فكد ميٛل املٛكر فٝتب زك ايٛكٜع ١اىل ايٛزثٚ ،١اذا نإ املٛكر ٜ ٫سكٖقا
يؿققادبٗا ،فُققٔ بققا

أٚىل ٜ ٫سكٖققا اىل ايٛزثققٚ ،١جيققب زًقق ٢املطققتٛكر

ايٛؾ ١ٝبايٛكٜع ١نٜ ٞكٚ ّٛزثت٘ بازاكتٗا يف داٍ َٛتقَ٘ٚ ،قٔ خيػقَٓ ٢ق٘
خٝاْ ١ا يٛكٜع ،١فُقٔ احملتُقٌ بقٌ ايقساملح إ ٜٛ ٫ؾق ٞبٗقاٚ ،يق ٛاغقرتط
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املٛكر يص ّٚايقسك ا ٚايكقُإ باملثقٌ ا ٚايكُٝق ١دتقَ ٢قع زقدّ ايتعقد ٟاٚ
ايتفسٜط ٚزق ٞاملطتٛكر بريو ؾح زً ٢ا٭قٚ ،٣ٛا٭ٚىل إ ٜه ٕٛتعٗداو
َٔ املطتٛكر يف َاي٘ شبطاز ٠ايتًف  ٫بػسط ايكُإ يف ايٛكٜع.١

قٛي٘ تعاىل [إِالَّ َِا دُِْتَ ػٍََْْوِ لَائًِّا]
ملا ٤اٱضتثٓا ٤يف اٯ ١ٜزً ٢عب ٛاٱزتاش املٛققٛزٚ ٞاسبهُقٚ ،ٞفٝق٘
ث٬ث ١أطساف:
ا٭ :ٍٚاملٛكر.
ايثاْ :ٞاملطتٛكر.
ايثايث :قٝاّ املٛكر زً ٢املطتٛكر.
ٚمل تكٌ اٯَ ١ٜا كَت (زٓد )ٙقاُ٥او ،بقٌ ملقا٤ل بًفقغ (زًقٖٚ )٢قٛ
ٜفٝد اٱضتعٚ ،٤٬فَ ٘ٝطا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ف ٘ٝاغاز ٠اىل ايكٚ ٠ٛاضبا

اْتصار اسبل أ ميتٓع زٔ زك.ٙ

ايثاْ :١ٝمتٓع اٯَ ١ٜقٔ ايٝقأع َقٔ املقاٍ يف دقاٍ قٝقاّ املطقتٛكر باْهقاز
ا٭َاْٚ ١اؾساز ٙزً ٢زدّ زكٖا.
ايثايث :١ازاْ ١املطًُ

٭خ ِٗٝيف اضرتملار اَاْت٘.

ايسابع :١تٓب ٘ٝايهتابٚ ٞغري ٙأ ٜتعُد زدّ زك ا٭َاْٚ ١اخباز ٙباَهإ
اضرتملازٗا.
اشباَطٖ :١ر ٙاٯ ١ٜبػاز ٠زدّ قٝار أَٛاٍ املطًُ

َٔ ٚمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايتحرٜس َٔ اٜدار املاٍ زٓد َٔ تٌُ اْهاز ٙي٘.
ايثاْ :ٞايتٓب ٘ٝاىل يص ّٚزدّ املسا ٤املعاَ٬ل َع اٌٖ املهس ٚاشبدٜعق١
ٚاشبٝاْ.١
ايثايث :ايعٌُ ٱضتٓ كاذ اسبل ٚاملاٍ ايرٜ ٟكق ّٛاٯخقس ٕٚباْهقاز ٙاٚ
أخر.ٙ
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ٖٚرا َٔ ايًطف اٱهل ٞاملسنب ،فعٓد ايتعس
باٱٜدار زٓد َٔ ٜك ّٛباْهاز ايٛكٜع ١ا ٚايكقس
أضبا

يًخدٜع ١ا ٚايكسٚز٠
فقإ اٯٜق ١تقدز ٛٱجيقاك

اْتصار اسبل ٚفل ايطسم ايػسز ١ٝاييت ٖ ٞقٛازد نًٝق ١ذبهقِ فعقٌ

املطًِ.
ايطاكض :١اًٖ ١ٝاملطًُ

ٱضرتكاك دكٛقِٗ َٓٚ ،ع اٯخس َٔ ٜٔاي دز

بِٗ ،فُٔ املُهٔ بعد ٖقر ٙاٯٜق ١إ ٜهق ٕٛمجٝقع أٖقٌ ايهتقا

اقٔ ٜقسك

ا٭َاْ ٚ ١فغ ايٛكٜعٜٓ ٫ٚ ١هسٖا ،اذ اِْٗ ٜه ْٕٛٛزً ٢أقطاّ:
ا٭ٜ َٔ :ٍٚك ّٛبازاكتٗا اؾ٬و َٔ غقري تطقٜٛف نُقا ملقا ٤يف ايػقطس
ا٭ َٔ ٍٚاٯ.١ٜ
ايثاْٜ َٔ :ٞعٝد ايٛكٜعٚ ١يهٔ مب ١ْٚ٪شا٥دٚ ٠ملٗد.
ايثايث ِٜٗ َٔ :بأخر ايٛكٜعٚ ١خٝاْق ١ا٭َاْقٚ ،١يهٓق٘ خيػق ٢ايقبطؼ
ٚا٭ذٚ ٣محً٘ زً ٢ازاكتٗا قٗساو ،فٝك ّٛبسكٖا.
ٖٚرا َٔ افاقال ٚبسنال ٖر ٙاٯ ١ٜايهسمي.١
ٚتدز ٛاٯ ١ٜاىل زدّ ايفرتٚ ٠ايطقهٛل زقٔ املطايبق ١بقاسبل ٚاضقرتكاك
ايٛكٜعققٚ ،١زققدّ ايفققرت ٠يف ٖققرا ملققصَ ٤ققٔ ٚضققا ٌ٥اْتققصار اسبققل ٜٚتكققُٔ
ايتأكٜب ٜٚدٍ زً ٢زص املطًُ

ٚزدّ تفسٜطِٗ حبكٛقِٗ ٚأَٛاهلِ.

ٚفٝق٘ ْهتقق ١اقققاف ١ٝاٱْتفققار َققٔ ايٛقققت بققاْتصار اسبققل يف أضققسر ٚقققت
ٚايتٛمل٘ اىل ايٛظا٥ف ايعكا٥دٚ ١ٜايعباكٜقٚ ،١اٱْتفقار َقٔ املقاٍ ٚايٛكٜعق١
املطرت ملع ،١فُع تكُٔ اٯ ١ٜايتٛبٝخ ٚايتكبٝح ملٔ  ٜدز باملطًُ ٜٚ ،ؿقس
زً ٢اٜقرا ،ِٗ٥فاْٗقا تتكقُٔ ايبػقاز ٠بازقاك ٠ايٛكا٥قع اٱضقٚ ،١َٝ٬زقدّ
اضقققتداَ ١اخفاٗ٥قققا َٚؿقققاكزتٗا ٚغؿقققبٗاٚ ،إ ا٭َقققس ٜتطًقققب ايطقققعٞ
ٱضرتكاكٖاٚ ،متٓع اٯَ َٔ ١ٜفَٗٗٛا َٔ ايتعدٚ ٟايعًِ بطقبب زقدّ زك
ايٛكٜع ،١ا ذ إ ايٓٛب ٫ ١تؿٌ اي.٘ٝ
ٖرا يف داٍ ايع٬ج ٚايتدازى ٚا ٫فإ اٯ ١ٜدرزل اؾ٬و َٔ َٔ َثٌ
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ٖر ٙايٛكٜع ١اييت يٝظ فٗٝا اَازال تدٍ زً ٢ايٛثٛم ٚاٱزاك.٠
 ٌٖٚتػٌُ اٯٜ َٔ ١ٜتعرز زً ٘ٝأكا ٤ا٭َاْ ١نُقا يق ٛفكقدل َقٔ غقري
تفسٜط َٓ٘ ،ازبٛا

َٚ ،٫ع ٖرا فؿ ١ ٝاٱمجاٍ يف اٯ ١ٜتدز ٛيًحرز َٔ

َثققٌ ٖققر ٙايؿققٛزٚ ٠تققدز ٛاىل ايتثبققت يف ا٭َاْقق ١زٓققد َققٔ ققسف زًقق٢
َكققدَال دفعٗققا ٚتعاٖققدٖا ٚؾققٝاْتٗا ٜٚهققَ ٕٛقق٬ٖ٪و سبفعٗققا ،مبعٓقق ٢إ
اسبسف زً ٢ا٭َاْ ١غري ا٭ًٖ ١ٝسبفعٗا ،فكد ٜه ٕٛاٱْطإ دسٜؿاو زً٢
دفعٗا ٚيهٓ٘  ٫ميًو املٛقع اير ٟفعٗقا فٝق٘ ٚٚضقا ٌ٥ؾقٝاغتٗاٚ ،ققد
ٜه٬ٖ٪َ ٕٛو سبفعٗا ٚيهٓ٘ ًٜ ٫تفت اىل ايعٓا ١ٜبٗاٚ ،اذا اضقتًصّ دفعٗقا
ٚاضتداَتٗا اىل ايعٓا ١ٜبٗا ٚؾسف َ ١ْٚ٪هلا فاْ٘ ٜ ٫برٍ ايٛضع ٜٓ ٫ٚفل
زًٗٝا ٚإ نإ ٖرا اٱْفام زً ٢املايو.

ٚيف َعٓ ٢ايكٝاّ يف قٛي٘ تعاىل [َِا دُِْتَ ػٍََْْوِ لَائًِّا] ذنسل ٚمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاٱسباا ٚاشبؿٚ ١َٛايتكاقٚ ٞاملطايب.)1(١
ايثاْ :ٞت٬شَ٘ٚ ،تتكاقا ،ٙزٔ اسبطٔ ٚابٔ شٜد.
ايثايث :ايتكاقٚ ٞاملطايب ،١زٔ قتاكٚ ٠صباٖد.
ايسابع :اٱملتُار َع٘ٚ ،امل٬شَ ،١زٔ ايطد.)2( ٟ
ٚيهٔ ٖر ٙايٛملَ َٔ ٙٛؿاكٜل اٯَٛٚ ،١ٜازك ايكٝاّ املرنٛز فٗٝا ،ف٬
تعاز

بٗٓٝا يكد بٓٝت اٯ ١ٜأَس:ٜٔ

ا٭ َٔ :ٍٚأٌٖ ايهتا

فسٜل تأَٓ٘ زً ٢ايٛكٜعٜٚ ،١هف ٞصبسك اٜدازٗا

ٜ ٫ٚطتًصّ َ٬شَت٘ ٚايتٛنٝد املطتُس زًٗٝاٚ ،اسبسف زً ٢املٛاثٝل ٚزدّ
ْطٝإ ايػٗٛك ملٛقٛر ايٛكٜع.١
ايثاْٜ َٔ َِٗٓ :ٞطتًصّ دفغ ايٛكٜع ١أخر املٛاثٝل ٚدكٛز ايػٗٛك،
(َ )1فاتح اي ٝب .101/8
()2صبُع ايبٝإ .463/2
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ٚاي تٛنٝد املطتُس زً ٢ايٛكٜعَٚ ١تابع ١أَسٖاٚ ،دق

ازاك ٠أدقد ايطقسف

املٛكر ٚاملطتٛكر ايٓعس يف َٛقٛر ابكاٗ٥ا ا ٚاخرٖا َٓ٘ٚ ،اسبرز َٔ خًط
ايهتاب ٞيًٛكٜع ١بأَٛاي٘ٚ ،تؿسف٘ ا ٚزُاي٘ ٚزٝاي٘ بٗا.
نُققا تعطقق ٞاٯٜقق ١اٱذٕ يًُطققًِ بايتكاؾققٚ ٞاشبؿقق ١َٛزٓققد ازبحققٛك
بايٛكٜعٚ ،١ف ٗٝا كز ٠ٛيًُطًُ

٭َاْ ١أخ ِٗٝإ أكٚ ٣ملٛك ٚكٜع ١ي٘ زٓد

ايهتابٚ ،ٞيص ّٚزدّ تهرٜب٘ ا ٚتسن٘ ٚدٝداو ٜؿازر ايباطٌ ٱْتصار دكق٘،
اذا ناْت زٓد ٙب ١ٓٝتدٍ زً ٢ايٛكٜع.١
ٚذبث اٯ ١ٜاملطًُ
ٚبعث اشبٛف يف قًٛ

زً ٢تٓع ِٝؾفٛفِٗ ٚاجياك أضبا

ايكٚ ٠ٛاملٓعق١

اٯخسْ َٔ ٜٔتا٥ج خٝقاْتِٗ ٚاٜقراٚ ،ِٗ٥ازبحقٛك

حبكٛقِٗ ضٛا ٤ايٓٛزٝق ١ايعاَق ١ا ٚايػخؿقٜٚ ،١ٝقأت ٞايكٝقاّ مبعٓق ٢ايقدٚاّ
ٚايثبالٚ ،ف ٘ٝاغاز ٠اىل اسبسج يف اختٝقاز ٖقرا ايفقسك ٚايطا٥فقَ ١قٔ اٖقٌ
ايهتا

يٮَاْ ١دتَ ٢ع زملحإ زكٖاٚ ،دؿٛي٘ فع٬و اذ إ ا٭َاْ ١زٓدٙ

تطتًصّ ايبكا ٤زً ٢ؾًَ ١ع٘.
ٖٚققر ٙايؿققً ١تتكقق ّٛباضققبا

املٓعقق ١ايققيت خيػققَ ٢عٗققا ايطققسف اٯخققس

اٱضت ٤٬ٝزً ٢ايٛكٜعَٗٓٚ ١ا املٛاثٝل ٚايػٗاكال ايداي ١زً ٢ايٛكٜعَ ،١ع
اسبامل ١اىل َكَٛال ضًطإ ٚأثس ٖر ٙاملٛاثٝل ٚايػٗاكال  ٖٞٚأَٛز تتبأٜ
َٔ شَإ اىل خسَٛ َٔٚ ،قع َٚهإ اىل غريٚ ،ٙفٗٝقا ْفق ٞيًحقسج َقٔ
ملٗ ١أخس ٣باملتٓا

َثٌ ٖرا ايفسك َٔ اٌٖ ايهتا

ل اٯٜق ١باملتٓقا
فإ قًت ملاذا مل تقأ ِ
اسبسج َٔ ا٭ؾٌ ،ازبٛا

ٚايبحث زٔ ا٭َ ،

اٱٜقدار زٓقد ٖقرا ايهتقابٚ ،ٞكفقع

َٔ ٚمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاٱمجاٍ ٚزدّ ايفؿٌ ٚايتُٝٝقص بق

ايفقسٜك  ،املق٪متٔ ٚغقٞ

املقق٪متٔ َققِٓٗ ،فًققرا ٜعتققرب ايتحققرٜس ايققٛا زك خبؿققٛف ايفسٜققل ايثققاَْ ٞققٔ
اٱط٬م ايػُٛي ٞيٝطتب
زً ٢أَٛاٍ املطًُ .

اَس امل٪متٔ َِٓٗ ٜ ٫ َٔٚك ٍٛاٛاش اٱضقت٤٬ٝ
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ايثاْ :ٞقد ٜه ٕٛاسبسج يف زدّ ايٛكٜع ١انثس َٓ٘ يف ايٛكٜعق ١زٓقد َقٔ
تٌُ زدّ زكٖا ،نُا ي ٛنإ املاٍ يف َعس

ايتًف ا ٚإ َعاًَق ١ايبٝقع

ٚايػساَ ٤ع ٖرا ايهتاب ٞدبٓب ؾادبٗا اشبطاز ٠يف ايتتازٚ ٠تًف ا٭زٝإ
ٚقٝار ا٭َٛاٍ اشباؾ.١
ايثايث :ذنس ايفسٜل اٯخس غري امل٪متٔ يف اٯٜقٜ ٫ ،١عق
اضرتكاك ايٛكٜعٚ ١اي س

َٓ٘ ،٭ٕ اٯ ١ٜملا٤ل باضبا

زقدّ اَهقإ
ايٛقاٚ ١ٜايتقٛقٞ

َققٔ اشبٝاْققٚ ،١دثققت زًقق ٢اربققاذ َققا فٝقق٘ ايكققُإ سبفققغ املققاٍ ٚاضققرتملار
ايٛكٜع.١
َٚققٔ اٱزتققاش إ ٖققر ٙا٭ضققبا

تٓفققع يف دفققغ ايٛكٜعققَ ١طًكقاو زٓققد

ايهتاب ٞامل٪متٔ ٚغري ،ٙبٌ ٚزٓد املطقًِ ٚغقري املطقًِ ،٭ٕ ا٭َاْق ١تتعًقل
باٱْتُا ٤ايعكا٥دٚ ٟدطٔ اٱميإٚ ،ؾدم ايطسٜسٚ ٠ايكدز ٠زً ٢ايت ًقب
زً ٢ايٓفظ ايػٗٚ ١ٜٛا٭َاز ٠بايط ،٤ٛنُا تتعًل باشبػٚ  َٔ ١ٝاٱقساز
ٚايعكا  ،ايثٛا

زً٢

باي ّٛٝاٯخس َٚا فَٛ َٔ ٘ٝاطٔ اسبطا

ٚايثٛا

ا٭َاْٚ ١زك ايٛكٜعٚ ١انساّ املطًِ حبفغ اَٛاي٘ ٚزدّ ظًُ٘ٚ ،ايعكا

زً٢

اشبٝاَْ ١طًكاو ٚاي دز باملطًِ ٚاٜرا ٘٥يف ْفط٘ َٚاي٘.

يسائم يف انىديؼت

ايتفسٜط يف دفغ ايٛكٜع ْٛ ١ر اُٖاٍٚ ،نرا ايتطاَح يف اٱدرتاش زًٗٝا
ٚتسى اضبا
ايبع

دفعٗا ٚفل املتعازف ٚاملعٗٛك َٔ َثً٘ فُا ٜه ٕٛدسشاو زٓد

قد ٜه ٕٛاُٖا٫و زٓقد غقريَٚ ،ٙقٔ نقإ زٓقد ٙخصٜقققٓ ١دققدٜققدٜققق١

ضبهققُ ١ا٭قفقاٍ ٜعققق ترب َفسطق وا يق ٛمل فقغ ايٛكٜعق ١فٗٝقا ٚفكقدل َقع إ
اشبص ١ٜٓؾاسب ١سبفعٗا ،خب٬ف اير ٫ ٟميًو ا ٫خققصاْاو خػقبٝاو فقغ فٝق٘
َدخساتَ٘ٚ ،قٔ ايتفقسٜط زقدّ تعاٖدٖقققا َٚساقبتٗقققا ا ٚتقسى اكاَتقققٗا إ
ناْت ذبققتاج اىل اٱكاَقق.١
 ٚايتعد ٟيف دفغ ا٭َاْ ٖٛ ١اشبسٚج زٔ اذٕ املايو يف ايتؿسف فٗٝقا
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ا ٚاشبٝاْٚ ١اٱتٝإ مبا ٜٓايف ا٭َاْٚ ١املتعاز ف يف دفعٗا ،نُا ي ٛتؿسف بٗا
نازطا ٤ايٛكٜع َٔ ١اسبً ٞاىل زٝاي٘ يًبطٗا ٚيَ ٛسٚ ٠ادد ،٠ا ٚاٱذٕ ي ريٙ
بايٛؾقق  ٍٛايٗٝا ،ا ٚتسنٗا يف َٛقع ٜفطققدٖا ،ا ٚخًطٗققا مباٍ ٜعٛك ي ري
املٛكر ٚإ نإ َٔ ملٓطقٗا ،بقٌ يق ٛنقإ يًُقٛكر نٝطقإ فقا٭دٛط زقدّ
ملعًُٗا نٝطاو ٚادداو اَ ٫ع اٱذٕ ا ٚايفحقق ٣ٛا ٚايكققسا ٔ٥ا ٚايكقققسٚز٠
ضققٛا ٤ناْا طبتَٛقق

ا ٚغري طبتَٛقق .

 ٚصبسك ْ ١ٝايتؿسف يف ايٛكٜع ٫ ١ت هق ٕٛضقبباو يًكقُإْ ،عقِ يقْ ٛق٣ٛ
اي ؿب ١ٝبإ قؿد اٱضتحٛاذ زًٗٝا ٚزدّ زكٖا اىل املايو تؿبح ٜقدٜ ٙقد
زققدٚإ تعًٝكققٚ ،ٞيهققٔ يقق ٛدؿققٌ ايتًققف َققٔ غققري تعققد  ٫ٚتفققسٜط اٚ
َٛقٛز ١ٝيٓ ١ٝاي ؿب  ،فا٭ق ٣ٛزدّ ايكُإ ٚؾريٚزٜ ٠دَ ٙس ٠اخقس٣
ٜد اضتُ٦إ َا كاَت ْ ١ٝاي ؿب مل ترتملٌ بفعٌ خازمل.ٞ
 ٚي ٛاْهس املطتٛكر ايٛكٜع ،١ا ٚاَتٓع زٓد طًبٗا زٔ زكٖا َع ايتُهٔ
ٚ ٬غقسز وا فاْق٘ ٜؿقبح ققآَ وا ٚمل ٜقربأ َقٔ ايكقُإ يق ٛزقدٍ زقٔ
َٓ٘ زك و
اَتٓاز٘  ،اَا ي ٛزملع زٔ اْهازٚ ٙملحٛكٚ ٙاقس بايٛكٜع ١فإٔ ٜقد ايعقدٚإ
تصٚ ،ٍٚا٭دٛط اخر ايٛكٜع ، َ٘ٓ ١يًتقٛقٚ ٞاسبقرز بعقد ظٗقٛز أَقازال
اشبٝاْ. ١
 ٚي ٛاخر قطُاو َٔ ايٛكٜع ١قُٓ٘ ٜ ٫ٚكُٔ ازبُٝع ٚإ نإ يف نٝظ
طبتٚ ّٛقد فتح٘ ا ٫إ ٜهق ٕٛايفقتح ا ٚاخقر ايكطقِ َقٔ ايٛكٜعق ١ضقبب وا اٚ
َكدَ ١يتًف ازبُٝع.
 ٚي ٛناْت ْٝت٘ ا٭خر َٔ ايٛكٜع ١زً ٢عب ٛايتدزٜج ٚيهٓ٘ مل ٜأخر ا٫
ايكً ٌٝفٜ ٬كُٔ اَ ٫ا اخر اذا ظًت ايٛكٜع ١يف دسشٖا ٚمل ٜهٔ ا٭خر
ْٝٚت٘ ضبباو يتًف ازبُٝع.
ٚيٚ ٛنٌ املطققتٛكر غقققري ٙحبفقغ ايٛكٜققعققق  ١ققُٔ ٚإ نقإ ايتطقًِٝ
يٛيد ٙا ٚشٚملت٘ ا  ٫إ ٜهٖ ٕٛرا ايتطًَ ِٝعًَٛاو زٓد املٛكر زسفاو ٚيق ٛيف
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ازبًُ ١ا ٚاْ٘ مت مبحكس َٚػاٖد ٠املٛكر ا ٚبعد اخباز.ٙ
 ٚا٭ق ٣ٛؾح ١ابسا ٤املٛكر يًُطتٛكر َٔ ايكُإ ٚضقكٛط اسبقل بق٘
ٚإ نإ قبٌ ايتًف ٚزً ٢عبق ٛاٱْػقا ٤اٱقتكقا ،ٞ٥ا ٫إ ٜهق ٕٛاٱبقسا٤
َكٝداو حبقد َعق

زسفقاو ٚا زتهقاش وا َٚبٓٝق وا زًقَ ٢قٛازك َعٗقٛك ٠خيقسج َٓٗقا

ايتعققدٚ ٟايتفققسٜط ربؿؿ قاو ،نُققا يقق ٛنققإ اٱبققسا ٤بًحققاظ اَهققإ اسبفققغ
ٚايكدز ٠زً َٔ ٘ٝغري زٓا ١ٜشا٥دٚ ٠اْ٘ ٜ ٫ػٌُ ايتعدٚ ٟايتفسٜط ،فاٱبسا٤
َٔ ايكأَ د٦ٓٝر ٜ ٫ع

ايتؿسف بايٛكٜع ١ا ٚقٝاّ املطتٛكر بكقُٗا اىل

َاي٘.
ٚي ٛاكز ٢املطتٛكر تًف ايٛكٜع ١ا ٚاْهسٖا ا ٚازرتف بٗا ٚيهٓ٘ اكز٢
زكٖا اىل املايو اَ ٚقٔ ٜكقَ ّٛكاَق٘ فقايك ٍٛقٛيق٘ َقع ميٓٝق٘ اَ ٫قع اسبتق١
املعترب ٠زً ٢اشب٬فٚ ،نرا ي ٛاتفل املٛكر ٚاملطتٛكر زً ٢ايتًف ٚاكزق٢
املٛكر تفسٜط املطتٛكر ا ٚتعد ٜ٘٭ٕ ٜدٜ ٙد اَاْ ٖٛٚ ١ضبطٔ ظاٖساو.
 ٚيقق ٛاكزقق ٢املطقققققتٛكر تطقققق ً ِٝايع ق

املٛكزقق ١اىل ايققر ٟاذٕ املايققو

بايتطً ِٝاي ،٘ٝفً ٛؾدق٘ املايو زً ٢اٱذٕ ٚنر

دؿ ٍٛايتطً ِٝفايكٍٛ

ققق ٍٛاملطققتٛكر َققع ميٓٝقق٘ اٜك قاوٚ ،إ اْهققس املايققو اٱذٕ ٚيققٝظ َققٔ بٓٝقق١
يًُطتٛكر زً ٢اٱذٕ فايك ٍٛق ٍٛاملايو َع مي.٘ٓٝ
 ٚاذا اْهس املط تٛكر ايٛكٜع ١فاقاّ املايو ايب ١ٓٝزً ٢دؿٛهلا ٚؾدقٗا
فاكز ٢املطتٛكر د٦ٓٝر تًفٗا قبٌ اٱْهاز  ٫تكبٌ كزٛاٜٚ ٙه ٕٛقآَاو ا٫
إ ٜأت ٞحبتَ ١عتقرب ٠غقسز وا َقع سبقاظ اٱْهقاز ا٭ ٍٚايقر ٟاٚملقد ضقبب
ايكُإ ،نُا ي ٛملا ٤بب ١ٓٝغسزٚ ١ٝكيٜ ٌٝثبت ايتًف ٚاْ٘ اكزق ٢اٱْهقاز
خػ ١ٝفك دإ ايبَٚ ،١ٓٝع ايتٓاشر ٜسملع اىل اسبانِ ايػسز ،ٞاَا ي ٛاكزق٢
دؿ ٍٛايتًف بعد اٱْهاز ٚبعد ثبٛتٗا فا٭ق ٣ٛمسار قٛي٘ اَ ٫ع ايب.١ٓٝ
 ٚاذا ٚؾقق ٢قبققٌ َٛتقق٘ بٛكٜعقق ١زٓققدٚ ٙزٗٓٝققا ٚذنققس اضققِ ؾققادبٗا اٚ
اٚؾاف٘ َٚا ٜدٍ زًٚ ٘ٝملب زً ٢ايٛازيف كفعٗا اي ٫ٚ ٘ٝتعترب َٔ ايرتن،١
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ٚنرا ي ٛذنسٖا ٚزٗٓٝا امجا٫و يف زدك ضبؿٛز نػا ٠يف صبُٛز ١غٝاٚ ٤فل
ادهاّ ايعًِ اٱمجاي.ٞ
ٚي ٛاقققس املٝت بٛكٜع ١زققٓدٚ ٙزٗٓٝا يف زقق

غخؿٚ ١ٝيهٓ٘ مل ٜرنقققس

املايو ناْت َٔ صبٗق ٍٛاملايوٚ ،إ اكزقق ٢غققخـ اْ٘ املققٛكر اٚ ٚازث٘
َقع ايبٚ ١ٓٝاطُ ٔ٦ي٘ فٝتب تطً ُٗٝا اي ،٘ٝاَا ي ٛزتص زٔ تعٗٓٝٝا ٚمل تهٔ
اَازَ ٠عترب ٠زً ٢ؾدم قٛي٘ ف ٬ازتباز يدزٛا.ٙ

حبث بالغي

يكد ملا ٤يف اٯ ١ٜمجع ٚتفسٜل ٚتفؿ ،ٌٝفأَا ازبُع فٝطتكسأ بقاملفّٗٛ
ٚزً ٢عبَ ٛسنب:
ا٭ :ٍٚازاك ٠املطًُ

بؿ ١ ٝاٱزغقاك ٚايتٓبٝق٘ ٚايتحقرٜس ايقٛازك ٠يف

اٯ ١ٜايهسمي.١
ايثاْ :ٞمش ٍٛاٌٖ ايهتا

مبٛقٛر اٯٜق ١٭ْٗقا تكطقُِٗ اىل قطقُ

خبؿٛف ايٛكٜعٚ ١دفعٗا ا ٚزدَ٘.
 ٌٖٚا٭ؾقٌ يف ايٛكٜعق ١زٓقدِٖ ا٭َاْقٚ ١زكٖقا ،اّ زقدّ ايقسك ،فٝق٘
ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚزً ٢ايك ٍٛبإ (أٌٖ ا٭َاْ ِٖ ١ايٓؿازٚ ،٣أٌٖ اشبٝاْقٖ ١قِ

ايٛٗٝك) (ٚ ، )1يهٔ ٖرا ايك ٫ ٍٛكي ٌٝزً ٘ٝخؿٛؾاو ٚقد ٚزك زٔ زبد 

بٔ زباع :اٚكر زٍ زبد  بٔ ض ّ٬ايفاو َٚا٥يت أٚقَ ١ٝقٔ ذٖقب فقاك٣
ايٚ ،٘ٝأٚكر زملٌ خس فٓحاف بٔ زاشٚز كٜٓازاو فخاْ٘ فٓصيت اٯ.)١ٜ
ٚف ٘ٝتفؿ ٖٛٚ ٌٝاذا نإ اٱٜدار زٓد زبد  بٔ ضٖٚ ّ٬قَ ٛطقًِ،
فٝخسج بايتخؿقـ ٜ ٫ٚػقًُ٘ َٛققٛر اٯٜق ١٭ْق٘ د٦ٓٝقر يقٝظ َقٔ اٖقٌ
ايهتا ٚ ،إ اٱٜدار زٓد ٙقبقٌ اضقٚ َ٘٬زٓقدَا نقإ ٜٛٗكٜق وا فٝقدٍ زًق٢
(َ )1فاتح اي ٝب .100/8
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اط٬م ؾف ١اشبٝاْ ١زً ٢ايٛٗٝكٚ ،اَا زً ٢ؾ ١ ٝاٱط٬م فا٭ؾٌ ايعدّ
٭ٕ ايٓهس ٠يف َكاّ اٱثبال  ٫زُ ّٛهلاٚ ،يف َكاّ ايٓف ٞتعِ ،يكد ملا٤ل
اٯ ١ٜبؿ ١ ٝاٱط٬م ايػُٛيٚ ٞإ تكُٓت اٱغاز.٠

ٚمل ا ٤ايتفسٜل يف قٛي٘ تعاىل َٔ أٌٖ ايهتا ٚ ،قٛي٘ تعاىل [ًَِِنْيُُْ] أٟ

تكطق ُِٗٝاىل فققسٜك

فسٜققل ٜقسك ايٛكٜعققٚ ١اٯخققس جيحقدٖا ٜ ٫ٚسكٖققا اَققا

ايتفؿ ٌٝفتا ٤فٜ ٫ ُٔٝسك ايٛكٜعٚ ١اضقبا

زقدّ ايقسك اقا ٜقساَ ٙقٔ زًق١

فاضد ٠يًتحٛك ٚاٱْهازٚ ،ي ٛزًِ َا يف زك ايٛكٜع ١زً ٢املطًِ َٔ َٓافع
غخؿْٛٚ ١ٝزَٗٓ ،١ٝا ايُٓا ٤يف َاي٘.
ٖٚرا ايُٓاٜ ٫ ٤ه ٕٛيف ايثٛا

زً ٢دطٔ اشبًل ٚدد ،ٙبٌ با٭ضبا

املاكٜق ١اٜكقاو ،٭ٕ زكٖقا ضقبب سبطقٔ ايؿقٝت ٚايطقُع ١اسبُٝقدٖٚ ،٠قرٙ
ايطُعَ ١كدَٚ ١زً ١يتٛمل٘ ايٓاع ي٘ يٝظ يف اٱٜدار ٚدد ٙبٌ يف ايػقسا٤
ٚايبٝع ،نُا إ اٱٜدار ْفط٘ ٜه ٕٛضبباو يٲملازٚ ٠ايهطب ،نُقا يق ٛنقإ
تعًل اٱٜدار بايعكازال ٚايبطات

ٚاملختاز زٓدْا ملٛاشٚ ٙد٦ٓٝر ميهٔ إ

ٜأخر املطتٛكر املس ٠زً ٢دفغ ٚتعاٖد ٚاؾ٬ا ايٛكٜع ١اذا اضتًصّ برٍ
ازبٗد ايرٜ ٟطتحل ا٭ملس ٚاجياك ايهتاب ٞايعً ١ايفاضقد ٠يعقدّ زك ٚكٜعق١
املطًِ ٜكس ب٘ يف َعاَ٬ت٘ ٚدبازت٘ باٱقاف ١اىل ايعكا

حبث بالغي

َٔ ايبدٜع ايًف ٚايٓػس  ٖٛٚذنس غ٦ٝ

ا٭خس.ٟٚ

ا ٚأغٝاَ ٤سٚ ٠ادد ، ٠اَا زً٢

عبق ٛايتفؿققٚ ٌٝايبٝققإ بققرنس نققٌ غقق ٤ٞزًقق ٢دققدَٛ ٠قققٛزاو ٚدهُقاو ،اٚ
ٜققرنسٖا امجققا٫وٜٚ ،ققرتى يًطققاَع ايفؿققٌ ٚايتُٝٝققص ْٚطققب ١احملُقق ٍٛاىل
املٛقٛرٚ ،ا يعس

اىل ايرال املٓاضب.

نُققا يف قٛيقق٘ تعققاىل [ ًَلَ ـاٌٌُا ٌَ ـْٓ َّ ـذًَُْْ اٌْجَنَّ ـٌَ إِالَّ َِ ـْٓ وَــاَْ ىُــٌدًا ؤًَْ
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َٔصَاسٍَ]( ، )1أ ٟإ نٌ فسٜل َُٓٗا اكز ٢زدّ كخ ٍٛغقري ٙازبٓق ،١اَقا
بٌ ملا٤ل صبًَُٚ ،١قا

ٖر ٙاٯ ١ٜفًِ ترنس ايفسٜل امل٪متٔ زً ٢عب ٛايتعٝ

ق َٔ ٌٝازاك ٠ا يٛٗٝك بايفسٜل ا٭ٚ ،ٍٚازاك ٠ايٓؿاز ٣بايثاْ ٞيٝظ ي٘ كيٌٝ
ٱثبات٘.

ٜٗٓ

فٝبكقق ٢امجققاٍ اٯٜقق ١زًقق ٢دايقق٘ ٖٚققرا َققٔ اٱزتققاش خؿٛؾ قاو ٚإ
ايتفؿٚ ٌٝايتعٝ

٪ٜك ٟاىل ايٛثٛم بايفسٜل اير ٟاكز ٞاَاْت٘ ،اا ٜطبب

اسبسج زٓد املطًُ  ،امنا تسنت اٯ ١ٜيًُطقًُ

ايفؿقٌ ٚايتُٝٝقص ٚتعقٝ

ايثك ١امل٪متٔٚ ،اير ٟتاج اىل املٛاثٝل ٚايتٛنٝقد يف دفعق٘ يٮَاْقٚ ١زقدّ
ايتفسٜط بٗا ،فاذا ٚزك امجاٍ يف ٜ َٔ ١ٜال ايكس ٕ فاْ٘ ٜهَ ٕٛبٓٝاو يف ١ٜ
اخس ،٣اَا اذا مل ٜطتطع املطًِ ايٛققٛف زًقٖ ٢قرا ايبٝقإ فاْق٘ ٜتتق٘ اىل
ايٛاقع ايعًَُٝٚ ٞدإ ا٭فعاٍ ملعسف ١ايتفؿٚ ٌٝايتُٝٝص ٚايبٝإ.
ٚتكُٓت ٖر ٙاٯ ١ٜايػٛاٖد ٚا٭َازال زً ٢ايتعٝ
اييت تب

ٚايتُٝٝص خبامتتٗا

ؾفال َٔ خي ٕٛا٭َاْ.١

قٛي٘ تعاىل [ رٌَِهَ بِإََّٔيُُْ لَاٌٌُا ٌَْْظَ ػٍََْْنَا فِِ اٌْإُِِِّّْنيَ عًََِْ]
ٜتكُٔ ٖرا ايػطس َٔ اٯٜال ٚملٖٛاو ازتاشَ ١ٜتعدك ،٠بعكٗا خاف
ب٘ٚ ،اٯخس ٜتعًل بعُ ّٛاٯَٗٓ ،١ٜا:
ا٭ :ٍٚيكد تفكٌ  ضبحاْ٘ٚ ،ب
ا٭َاْٚ ،١يٖ ٫ٛرا ايبٝقإ  ٫ميهقٔ تعقٝ

زً ١ملحٛك ْفس َٔ اٌٖ ايهتا
ايعًقٚ ١ايطقبب يهثقس ٠اٱدتُقاٍ

ٚتبا ٜٔا٭دٛاٍ.
ايثاْ :ٞذنس زً ١اشبٝاْق ١ضقبب ٱزتكقا ٤املطقًُ

يف املعقازف اٱهلٝق،١

ٚز ٕٛهلِ يف َعسف ١أدٛاٍ ايٓاعٚ ،زاكال ٚق ِٝأٌٖ املًٌ ٚايٓحٌ.

( )1ضٛز ٠ايبكس.111 ٠
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ايثايث :طسك ايٝأع ٚايكٓٛط َٔ ْفٛع املطًُ  ،فعٓدَا  ٜدز اددِٖ
باملطًِ ٜ ٫ٚعٝد ي٘ أَاْت٘ فاْ٘ ٜ ٫فامل ٧ب٘ ٭خباز ايكس ٕ زقٔ ايهقدٚزال
ايعًُاْ ١ٝاييت تكف ٚزاٖ ٤را اي دز.
ايسابع :ذنس ايعً ١أزِ َٔ َٛقٛر زدّ زك ايٛكٜع ،١فكد ته ٕٛضقبباو
ٱٜرا ٤املطًُ

َٚباغتتِٗ يف أْفطِٗ ٚازساقِٗ ٚأَٛاهلِٚ ،نإٔ َٛقٛر

ايٛكٜع ١ملا َٔ ٤با

املثاٍ ٚيٝظ اسبؿقسٚ ،نُقا ٜفٝقد ذنقس ٙيف اٱدقرتاش

خبؿٛف ايٛكٜع ١فاْ٘ ٜٓفع بايتٛقٚ ٞاسبرز َٔ تًو ايطا٥فٚ ١ا٭فساك ايرٜٔ
ٜكٛي ٕٛيٝظ زًٓٝا يف ا٭َٝ

ضب.ٌٝ

اشباَظ َٔ :ازتاش ايكس ٕ إ تأت ٞاٯ ١ٜيف َٛقٛر ٚيهٓٗا أزِ َٓ٘،
ٚتػٌُ َٛاقٝع أخسَ ٣تعدك ،٠فُٛقٛر ٖر ٙاٯ ١ٜايٛكٜعٚ ،١يهٔ يٝظ
نٌ َطًِ زٓدَ ٙا تاج اىل اٜداز٘ زٓد غريٚ ،ٙزً ٢فقس

ٚملقٛك ٙفاْق٘

مي ٌٝاىل أخ ٘ٝاملطًِ با٭ٚي ١ٜٛثِ ايهتاب،ٞ
َٚع ٖرا ملا٤ل اٯ ١ٜباي تحرٜس ٚذنسل زً ١ايتحرٜس يته ٕٛذال ْفع
َتعدك َٔ ٚمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايٛقاَ ١ٜطًكاو يف با

ايٛكٜعٚ ١غريٖا ،نقا٭َٛاٍ ٚا٭زقسا

ٚايػ ٕٚ٪ايػخؿٚ ١ٝا٭ضسٚ ، ١ٜايٝكعٚ ١اسبرز يف اختباز املطتٛكر.
ايثققاْ :ٞملعققٌ املطققًُ

َققًٖ٪

يٲدتتققاج ٚازبققداٍ يف ابطققاٍ ٖققرا

ايك.ٍٛ
ايثايثَ :عسف ١دكٝك ٖٞٚ ١إ قس

اٌٖ ايهتا

اُٝع ايٛملٚ ٙٛازبٗالٚ ،زمبا ناْٛا يف بع

َٔ املطًُ

ٜ ٫تعًل

ا٭دٝإ أغد زً ٢املطًُ

َٔ غريِٖٚ ،ي ٛزً ٢عب ٛايطايب ١ازبص ١ٝ٥زٓد طا٥ف َِٗٓ ١نُا يف ٖرا ايكٍٛ
اير ٖٛ ٟقازد ٠نً ١ٝتتعد ٣ددٚك ايٛكٜع،١
ٚتدٍ اٯ ١ٜزً ٢تٛازيف زك ٚكٜع ١املطًِ زٓدِٖ ،٭ٕ ايفعٌ غخؿٞ

نُا يف قٛي٘ تعاىل [إِْْ تَإَِْنْوُ بِذِّنَاس ] ،اَا ا٭َس ايرٜ ٟطتٓد اي ٘ٝفٗ ٛقٍٛ
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اَٚ ١طا٥فٜٓ ٫ٚ ،١حؿس َٛقٛز٘ باملٛكر ٫ٚبايٛكٜع ١بٌ اْٗا قازدَ ٠طًك١
تتعًل باملطًُ

يف غ ِْٗٚ٪ايعاَٚ ١اشباؾ.١
زً ٢يطاِْٗ با٭َ  ٖٛٚ ، ٝمجقع أَقٚ ٞاملقساك

ٚملاٚ ٤ؾف املطًُ
َٓ٘ ٚمل:ٙٛ

أَْ ، ٝطب ١اىل َه ِٖٚ ١اّ ايكس.٣

ا٭ :ٍٚمسٛا املطًُ

ايثاْ :ٞذنس بإ ايٛٗٝك قايٛا "يٝظ زًٓٝا يف أَٛاٍ ايعس

اييت اؾبٓاٖا

ضب ٌٝ٭ِْٗ َػسن :ٕٛزٔ قتاكٚ ٠ايطد ، )1("ٟأ ٟإ ٚؾف ا٭َٝ
َٔ ايعس

بايعس  ،بازتباز إ املطًُ

ٜتعًل

ضٛا ٤املٗاملس َِٗٓ ٜٔا ٚا٭ْؿاز،

َع إ املكؿٛك با٭ذ ٖٛ ٣اٱض.ّ٬
ايثايث :يكد ملا٤ل كز ٠ٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ يًٓاع
ناف ،١فأضًِ مجاز َٔ ١ايٛٗٝكٚ ،زٓدَا أزاكٚا أخر اَٛاهلِ ٚكَٔ ِْٜٗٛ
ايٛٗٝك اَتٓعٛا ٭ِْٗ تسنٛا كٚ ِٜٗٓققايٛا هلقِ :امنقا زآًَقانِ ٚأْقتِ زًق٢
كٜٓٓا ،فاذا فازقتُ ٙٛضكط دكهِ ٚأكزٛا إ ذيقو يف نتقبِٗ فانقربِٗ 

بكٛي٘ [ ًَّمٌٌٌَُُْ ػٍَََ اٌٍَّوِ اٌْىَزََِ ًَىُُْ َّؼٍَُّْـٌَْ ]  ،اِْٗ ٜهقرب ٕٛ٭ٕ 
اَسِٖ خب٬ف َا قايٛا زٔ اسبطٔ ٚابٔ ملسٜج.
ايسابع :٭ٕ اٱض ّ٬كٚ ٜٔغسٜع ٫ ،١تٓتُ ٞاىل ايٛٗٝكٚ ١ٜايٓؿساْ،١ٝ
ٚيف تطُ ١ٝضباٚي ١يًتعسٜ

باملطقًُ ٖٚ ،قْ ٞتٝتقٚ ١ضقبب ي ػقا ٠ٚزًق٢

ا٭بؿاز متٓع َٔ ز ١ٜ٩اٯٜال اييت ملا ٤بٗا ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘
ٚضًِ َٚ ،ا يف اٱض َٔ ّ٬املباكٚ ٨ا٭دهاّ ايػسز ١ٝاملتهاًَ.١
اشباَظ :نإ اٌٖ ايهتا
يٝظ يٮَٝ

ٜع

ايعس

اذا باٜعِٗ املطًُ ٕٛقاٍ بعكقِٗ يقبع

:

دسَ ١أٌٖ كٜٓٓاٚ ،أَٛاهلِ ذبٌ يٓا(ٚ ،)2ف ٘ٝك٫ي١

ك٫ي ١زً ٢اط٬م ايٛٗٝك ؾف ١ايعسب ٞزً ٢نٌ َطًِ ٚإ نإ أْتكقٌ َقٔ
()1صبُع ايبٝإ .463/2
( )2يطإ ايعس

.321/11
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ايٛٗٝك ١ٜا ٚايٓؿساْ ،١ٝا َٔ ٚب٬ك فازع نُا يف ضًُإ ايفازض ،ٞأَ ٚ
اسببػ ١نُقا يف بقٖٚ ،ٍ٬قرا اٱطق٬م كزق ٠ٛيًُطقًُ

يًتقآخٚ ٞاٱذبقاك

بتتققسك ٚإبتعققاك زققٔ ملعققٌ َٛقققٛز ١ٝيٲْتُققا ٤ايكققٚ َٞٛإزتبققاز املطققًُ
مجٝعا َٔ ايعس

 َٔٚأٌٖ َه ١يف َٛاملٗ ١اشبؿِ ٜ َٔٚسٜد اي دز بٗقِ

خؿٛؾققا ٚأْقق٘ ٜٓعققس إيقق ِٗٝبؿققف ١ملاَعققٚ ١ايٓطققٓ ١اىل َهققٚ ١إىل ايققٓو

ا٭َ.ٞبقققٌ إٕ  أمسقققاِٖ أبٓقققا ٤إبقققساٍَِِّٖ [ ِٝـ ـٌَ ؤَبِـــْىُُْ إِبْـ ـشَاىَُِْ ىُـ ـٌَ عَـ ـَّّاوُُْ
اٌُّْغٍِّْنيَ] (.)1
زً ٢املطًُ  ،بًحاظ إ ايقٓو ضبُقد وا

ايطاكع :ترتغح ؾف ١ا٭َٝ

ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ َٔ َه ٖٞٚ ١اّ ايكسٖٚ ،٣ر ٙايؿفَٓ ١بطقط١
زً ٢نٌ َطًِ يف ا٭شَٓ ١اي٬دك.١
ايطابع :اطًكٛا ؾف ١ا٭َٝ

زً ٢املطًُ

٭ٕ ايٓو ضبُد وا ؾً ٢اهلل

زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٜ ٫هتب زً ٢ايك ٍٛب٘.
ايثأَ :ازاك ٠املٗاملس ٜٔزً ٢عب ٛاشبؿٛف ك ٕٚا٭ْؿازٚ َٔ ،مل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاِْٗ َٔ أٌٖ َه ٖٞٚ ١أّ ايكس،٣
ايثاْ :ٞاِْٗ اٌٖ اٱضَٓٚ ّ٬طًل ايسضاي ١اىل ايٓاع مجٝعاو.
ايثايث :نإ ا٭ْؿاز َٔ ا٭ٚع ٚاشبصزج َٔ أٌٖ املدٚ ،١ٜٓب

أًِٖٗ

ٚزػا٥سِٖ فٝخػ ٢ايٛٗٝك اٱضتحٛاذ زًٚ ٢كا٥عِٗ.
ٚا٭ؾح ٖ ٛإزاك ٠اٱط٬م يف ايٛؾف ٚ ،إزاكتِٗ املطًُ

مجٝعقا،

ٚيٝظ املٗاملسٚ ٜٔددِٖ .
ٚايطققب ٌٝي ققٖ ١قق ٛايطسٜققلٚ ،يف زققدّ زك ا٭َاْققْ ١ققٛر ذب قدِ يًُطققًُ
ٚضباٚي ١يبعث ايطُأْ ١ٓٝبق

أٖقٌ ايهتقا

بأخقر أَقٛاٍ املطقًُ

ٚايكقٍٛ

بعدّ دكِٗ فٗٝاٚ ،إ ا٭َس ٚايػإٔ هلِ يرا فٜ ٬عٝد ٕٚاملاٍ ٚنأْ٘ زكٛب١
( )1ضٛز ٠اسبج .78

[]243

َعامل اٱميإ /ج60
هلِ زً ٢كخ ٍٛاٱضٖٚ ،ّ٬را ايك ٍٛجيعٌ املطًُ

ٜتحد ٕٚفُٝا ب،ِٗٓٝ

ٜٚعًُقق ٕٛزًقق ٢اٱضققت ٓا ٤زققٔ اسباملقق ١اىل غريٖققِ فُٝققا خيققـ ايٛكٜعقق١
ٚعبٖٛا ،أ ٟإ ٚظٝف ١ايس٩ضاٚ ٤زاَ ١أٌٖ ايهتا
أَٛاٍ املطًُ

املٓع َٔ ايتعد ٟزًق٢

٭ٕ ٖرا ايتعدٜ ٟكسِٖ يف مسعقتِٗ َٚعقاَ٬تِٖٗٚ ،قرا

َٔ ايٛظا٥ف اٱزتاش ١ٜيٰ ١ٜايهسمي ١فهُقا اْٗقا ذبقرٜس يًُطقًُ  ،فاْٗقا
اْراز ٭ٌٖ ايهتا
با

َٔ ايتعد ٟزً ٢أَٛاٍ املطًُ

بٌ ٚزً ٢دسٜاتِٗ َٔ

أٚىل.
ٚقد ٚزك يفغ ا٭َٝ

بً  ١ازبُع أزبع َسال :ٖٞٚ ،

ا٭ٚ :ٍٚزك يف طا٥ف َٔ ١ب
غققري زققامل

اضسا ٌٝ٥يكطع ايطُع يف ْفٛضِٗ ٭ْٗقِ

بايهتققا  ،قققاٍ تعققاىل [ ًَِِــنْيُُْ ؤُِِّْــٌَْ الَ َّؼٍَُّْــٌَْ اٌْىِبَــاََ إِالَّ

ؤََِأَِِّ](.)1
ايثاْ :ٞاير  ٫ ٜٔنتا

َٓصٍ زٓدِٖٜ ٫ٚ ،تبع ٕٛأدد ايسضٌ  ،نُا يف

قٛي٘ تعاىل [ َلًُْ ٌٍَِّزَِّٓ ؤًُتٌُا اٌْىِبَاََ ًَاٌْإُِِِّّْنيَ ؤَؤَعٍَّْْبُُْ] (ٚ ، )2املقساك يف اٯٜق١
ايعس

املػسن.ٕٛ

ني َسعُـٌ ًال ِِـ ْن ُي ُْ](،)3
َ
ث فِـِ اٌْـ ُإ ِِّ ِّْ
ايثايث :قٛي٘ تعاىل [ ىُـ ٌَ اٌَّـزُِ َبؼَـ َ

ٚاملساك أَ ١ايعس

٭ِْٗ ناْٛا ٜتؿفَ ٕٛقٔ بق

ا٭َقِ بقاِْٗ ٜ٫هتبق، ٕٛ

"ٚق ٌٝبدأل ايهتاب ١بايطا٥ف أخرٖٚا َٔ أٌٖ اسبري.)4("٠

( )1ضٛز ٠ايبكس.78 ٠
( )2ضٛز ٍ ٠زُسإ .20
( )3ضٛز ٠ازبُع.2 ١
( )4ايهػاف .102/4
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يدرست كالييت جديدة
يكد ملاٚ ٤ؾف املطًُ

با٭َٝ

يف َكاّ زدّ زك ا٭َاْٚ ١يعٌ َٔ ب

ٚملٖٛقق٘ اْٗققِ ٜفتكققد ٕٚاىل ايبٓٝقق ١ايتدٜٝٓٚققَٚ ١ساملعقق ١ايٛثققا٥ل اشباؾقق١
بايدٚ ،ٕٜٛف ٘ٝذبسٜ

يًُطًُ

زً ٢تعًِ ايهتابقٚ ١ققد ققاّ ايقٓو ضبُقد

ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضقًِ اعقٌ تعًقْ ِٝفقس َقٔ املطقًُ

ايهتابق ١غقسط وا

ٱط٬م ضساا َٔ ٜك ّٛب٘ َٔ اضس ٣بدز.
ٚايعاٖس إ ٚاقع ١بدز ضابك ١هلرا ايكٚ ٍٛقٝاّ طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا
بعدّ زك ٚك ٜع ١املطًِ  ،اا ٜقدٍ زًق ٢اٱزتقاش ايعًُق ٞيف ايطقٓ ١ايٓبٜٛق١
باضتبام ا٭ددايف ٚاخر اسبٝطٚ ١ايتؿد ٟملا ٬ٜقٝق٘ املطقًَُ ٕٛقٔ ٚملقٙٛ
ا٭ذٚ ، ٣إزاْ ١هلِ زً ٢إملتٓا

اسبسج يف املعاَ٬ل ،خؿٛؾا إٔ ا٭َس

فسر ايعباكال ٚايعكا٥د  ،أ ٟإٔ املطًُ

َا ناْٛا ٜتعسق ٕٛيٮذ ٣يف با

ا يٛكا٥ع ٚاملػك ١يف أضرتكاك بعكٗا إ ٫ٱختٝازِٖ اٱض.ّ٬
ٚبُٓٝققا ٜعققٔ ٖقق ٤٫٪بققإ املطققًُ

ٜ ٫هتبققٚ ٕٛميهققٔ أخققر ٚكا٥عٗققِ

ٚاٱضتحٛاذ زً ٢أَٛاهلِٜ ،فامل ٕٛ٦بيشكٜاك زقدك ايقرٜ ٜٔهتبقَ ٕٛقِٓٗ،

ٜٚققدٍ زًٝقق٘ قٛيقق٘ تعققاىل [ َّاؤَّيَــا اٌَّ ـزَِّٓ آَِنُــٌا إِرَا تَ ـذَاَّنبُُْ بِ ـذَّْٓ إٌَِــَ ؤَجَــً
ُِغَــَّ فَــاوْبٌَُُهُ]( ٫ ٚ. )1تٓحؿققس فٛا٥ققد ايصٜققاك ٠بعققدك ايهتققا

بققايٛكا٥ع

ٚإزاكتٗا ،٭ٕ ٚظا٥ف ايهتابَ ١تعدك ٠تػٌُ املٝاك ٜٔاملختًف، ١
ٖٚقر ٙاملطقأي ١تفقتح ايبقا

أَقاّ ايبقادث

يدزاضق ١اٱزتقاش يف ايطققٓ١

ايٓب١ٜٛبيزتبازٖا ملص َٔ ٤ايٛدَ َٔٚ،ٞؿاكٜك٘ .
ا : ٍٚ٫إضتبام ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛيًحديف .

( )1ضٛز ٠ايبكس.282 ٠
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ايثاْ : ٞتٗ ١٦ٝاملطًُ
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ملا ٜٛاملِٗٗ َٔ ا٭ذٚ ٣ايعٓا. ٤

ايثايث  :ظٗٛز املعتصال ايفعً ١ٝيف فعٌ ايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘
 ٚي٘ ٚضًِ.
ايسابع َٓ :ع اشبؿِ َٔ إٜرا ٤املطًُ

ٚ ،كزٛت٘ يٲزتباز .

إٕ ا٭َس اٱهل ٞبهتاب ١ايدٜ ٜٔدٍ زًٚ ٢ملٛك ايهتا

بق

املطقًُ ،

ٚزدّ املػك ١يف اسبؿ ٍٛزً ٢ايهاتبٚ ،بًحقاظ ٖقر ٙاٯٜق ١تُقٌ ا٭َقس
ٚملٗ :
ا٭ :ٍٚإ قَ( ٤٫٪ٖ ٍٛا زًٓٝا يف ا٭َقٝ

َقٔ ضقبَ ) ٌٝتكقدّ شَاْقاو

زًْ ٢ص ١ٜ ٍٚايدٚ ٜٔنثس ٠ايرٜ ٜٔعسف ٕٛايهتاب ١فٚ ،ِٗٝايتفال املطًُ
اىل أُٖ ١ٝايهتاب ١يف تٛثٝل ايٛكا٥ع.
ايثققاْٜ :ٞسٜققدَ ٕٚققٔ تطققُ ١ٝاملطققًُ

بققا٭َٝ

اَققساو خققس غققري ازبٗققٌ

بايهتاب.١
 ٫ٚتعاز

ب

اذ إ اٯ ١ٜأزِ َٔ إ تٓحؿس بعدّ َعسفق١

ايٛملٗ

ايهتابقق ١خؿٛؾ قاو ٚإ َٛقققٛر ا٭َاْقق ١قققا ِ٥زًقق ٢ايثكقق ١بققا٭َ ٚ ،زققدّ
ملحٛك ٙايٛكٜع ١فايرٜ ٟسٜد إ ٜكع ٚكٜع ١زٓقد غقخـ ٜٓعقس يف ٚثاقتق٘
ٚمست٘ ٚأًٖٝت٘ سبفغ ايٛكٜع.١

ٚميهٔ تأ ٌٜٚاٯ ١ٜمبعٓق ٢خقس ٖٚق ٛاْٗقِ ققايٛا [ لَـاٌٌُا ٌَـْْظَ ػٍََْْنَـا فِـِ

اٌْـإُِِِّّْنيَ عَـًَِْ ] أ ٟاْققا ْ ٫طقتطٝع إ ْٓتؿققس زًق ِٗٝيف ضققادال ايكتققاٍ،
فٓتت٘ اىل اٜراٚ ِٗ٥أقعافِٗ باخر اَٛاهلِ املٛكز ١زٓدْا ٚمنتٓع زٔ ايٛفا٤
مبا هلِ َٔ ايدٚ ٜٔايكس

زًٓٝا ،٭ٕ اٯ ١ٜمل تكٌَ :ا يٮَقٝ

زًٓٝقا َقٔ

ضب ٌٝبٌ أظٗقسل اٯٜق ١زتقصِٖ زقٔ ايٓٝقٌ َقٔ املطقًُ ٚ ،أخقربل زقٔ
اْعداّ ايطسٜل ٱٜرا ٤املطًُ

ٚايطٝطس ٠زً ِٗٝيف أَٛز ايدٚ ٜٔايعكٝد.٠

يكد أخربل اٯٜال ايطابك ١زٔ از ِْٗ٬زدّ اتبار ا َٔ ٫تبع ك،ِٜٗٓ
ٚاملطًُ ٕٛمل ٜتبعٛا غسٜعَٛ ١ضقٚ ٢زٝطق ،٢٭ٕ ايقٓو ضبُقد وا ؾقً ٢اهلل
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زًٝق٘  ٚيق٘ ٚضقًِ ملقا ٤بػقسٜع ١ملدٜقدَ ٠تهاًَق ١ملاَعق ١٭دهقاّ ايتققٛزا٠
ٚاٱظب َٔٚ ٌٝغري ذبسٜفٚ ،بٗرا املعٓ ٢ته ٕٛاٯٜق ١اققسا زاو َقِٓٗ بقايعتص
زٔ اي ًب ١زً ٢املطًُ ٚ ،اِْٗ ٜ ٫طتطٝع ٕٛغؿب اَٛاهلِ ٚاٱضتحٛاذ
زًٗٝا ،فادبٗٛا ؾٛ
املطًُ

اخرٖا غٚ ١ًٝدَٚ ١ًٝهساو نُا تعٗقس ازرتافٗقِ بقإ

اَٚ ١ادد.٠

 ٫ٚزرب ٠بتطُ ١ٝايعد ٚهلِ با٭َٝ

دت ٢زً ٢فس

ازاك ٠زدّ نثقس٠

ايهتا

ب ،ِٗٓٝ٭ٕ ايٛاقع خب ٬ف٘  ،فقايكس ٕ زٓقٛإ اٱزتكقا ٤ايعًُق ٞزٓقد

املطًُ

ٚضب ٌٝيًتحؿٚ ٌٝايهطقب ٚققٛع ايؿقعٛك يف املعسفق ١اٱهلٝق،١

باٱقاف ١اىل املتٗاك املطًُ

فٝتعًِ ايهتابٚ ١ايكساٚ ،٠٤نُا كزت طا٥فق١

َِٓٗ يف اٯٜال املتكدَ ١افساكٖا اىل اٱميإ ا ٍٚايٓٗاز ٚايهفس خس ٙحملاٚي١
اقْ ٍ٬فس َٔ املطًُ .
فهرا ملاٚ ٤ؾف املطًُ
باملطًُ

با٭َٝ

يرتغٝب اؾحابِٗ باي ٚ ١ًٝاي قدز

بعٔ اِْٗ اَٜ ٕٛٝطٌٗ اخر اَٛاهلِ ٚٚكا٥عِٗ اذ اِْٗ ٜ ٫عًُٕٛ

ايهتابٚ ١تٛثٝل ايٛكا٥ع فإ اكز ٢ادد املطًُ

اْ٘ اٚكر زٓدِٖ َا ١٥كٜٓاز

خيققسج اٯخققس ضققت٬ت٘ ٜٚكقق ٍٛاْقق٘ مل ٜققٛكر زٓققد ،ٟا ٚإ َكققداز ٚكٜعتقق٘
زػقس٠كْاْري ،ا ٚاْقق ٞقُققت بتطقًُٗٝا يقق٘ نُققا َقد ٕٚيف ايطققت٬ل  ،ايققيت
تهتب َٔ طسف ٚادد.
فٛؾققف ا٭َقققٝ

ذبقققسٜ

زًققق ٢اي ًٝقق ١يف بقققا

ايتقققدٚ ٜٔٚايٛثقققا٥ل

ٚايطت٬ل فُٝا خيـ ايٛكا٥عٚ ،يهٓق٘ ٜقدٍ بايد٫يق ١ايتكقُٓ ١ٝزًق ٢قق٠ٛ
غٛن ١املطًُ

يٲقساز بعدّ ايطب ٌٝيً ًب ١زً.ِٗٝ

ْعِ قد ٜػهٌ زًٖ ٢قرا ايتأٜٚقٌ بقإ اٯٜق ١مل تكقٌ [ٌَـْْظَ ػٍََْْنَـا فِـِ

اٌْإُِِِّّْنيَ عًََِْ ] ٚيهٔ ٖرا ايكٚ ٍٛايتعد ٟحبسف ازبقس زًقٜ ، ٢قدٍ زًق٢
ايٝأع ٚايكٓٛط َٔ ايتأثري زً ٢املطًُ .
ٚتأت( ٞزً )٢مبعٓ ٢اٱضتع ٤٬اسبكٝكٚ ،ٞبًحاظ ٚملٛك درف يف اٯ١ٜ
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ٜه ٕٛاملع ٓ ٢يٝظ زًٓٝا يف َاٍ ا٭َٝ

ضب ٌٝأ ٟإ أخرٜ ٫ ٙرتتب زً ٘ٝاثس

مبعٓ ٢اِْٗ جيٛش ٕٚأخر َاٍ املطًُ

غ ١ًٝفٗ ٤٫٪يٝظ َٔ ضتٝتِٗ خٝاْ١

ا٭َاْ ،١بٌ اشبٝآَْ ١حؿس ٠خبؿٛف املطًُ

٭ِْٗ أختازٚا اٱض،ّ٬

اَا بًحاظ اِْٗ َٔ أٌٖ َهٚ ١نإ َعسٚفاو زِٓٗ أِْٗ َػسن ٕٛفًٝظ
بتاّ ،يًتبا ٜٔيف املٛقٛرٚ ،اْتكاهلِ اىل اٱضقٚ ، ّ٬مل ٜعقسف زٓقد أٖقٌ
َه ١إ ايٛٗٝك ٜأنًٚٚ ٕٛكا٥عِٗ ٭ِْٗ َٔ َه ١ا َٔ ٚقسٜؼ ،فٗرا ايكٍٛ
ٚإزاك ٠خٝاْق ١ايٛكٜعقق ١أَققس َطقتحديف َٚكققرتٕ باٱضقق ، ّ٬خؿٛؾقاو ٚإ
دبازْ ٠فس َٔ ايٛٗٝك َع قسٜؼ ناْت َطتُس ٠دت ٢بعد ٖتس ٠ايٓو ؾقً٢

اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ اىل املدٚٚ ١ٜٓقٛر َعسن ١بدز ٚادد ٚ ،نُقا ققايٛا [
ًَلَاٌٌُا ٌَْٓ تََّغَّنَا اٌنَّاسُ إِالَّ ؤََّّاًِا َِؼْذًُدًٌَ](.)1

فهرا قٛهلِ ٖرا فاِْٗ ٜصزُ ٕٛإ ٪ٜ ٫ اخرْا  ّٜٛايكٝاَ ١زً ٢أنٌ
أَٛاٍ املطًُ

ٚايتعد ٟزً ،ِٗٝفتا٤ل ٖر ٙاٯ ١ٜيفكح ٚابطقاٍ ققٛهلِ

ٖرا ٚتٓب ٘ٝاملطًُ

ايٚ ٘ٝكزٛتِٗ اىل ايتؿد ٟي٘.

تسَ ٣ا املساك بايكُري يف قٛي٘ تعاىل [باِْٗ] فٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاير٪ٜ ٫ ٟك ٕٚا٭َاْ ١يًُطًِ اَ ٫ع ايكٝاّ زً.ِٗٝ
ايثاْ :ٞاٌٖ ايهتا .
ايثايث :ايٛٗٝك.
ايسابع :طا٥ف َٔ ١أٌٖ ايهتا

َٔ ايٛٗٝك ٚايٓؿاز.٣

اشباَظ :طا٥ف َٔ ١ايٛٗٝك ك ٕٚايٓؿاز.٣
ايطاكع :طا٥ف َٔ ١ايٓؿاز ٣ك ٕٚايٛٗٝك.
ايطابع :اير٪ٜ ٟك ٟا٭َاْٚ ١إ نثسٚ ٠نربلٚ ،ايقر٪ٜ ٫ ٟكٜٗقا ٚإ
قًت ٚؾ سل.
( )1ضٛز ٠ايبكس.80 ٠
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ٚا٭زملح ٖ ٛطا٥فَ ١قٔ اٖقٌ ايهتقا

ٜٚقدخٌ فق ِٗٝايقرٜ ٫ ٟق٪كٟ

ا٭َاْ ١يًُطًِ اَ ٫ع اٱسباا ٚايتٛثٝل ٚاشبؿٚ ،١َٛقد ٜهٖ ٕٛرا ايفسك
تابعاو ٭ؾحا

ٖرا ايك.ٍٛ

قٛي٘ تعاىل[ ًَّمٌٌٌَُُْ ػٍَََ اٌٍَّوِ اٌْىَزََِ]
خامت ١اٯ ١ٜتب

زً ١ايتعقدٚ ٟخٝاْ١ا٭َاْقٚ ،١فٗٝقا بٝقإ يععق ِٝا٭ثقِ

ايرٜ ٟستهب ،ْ٘ٛفاُٜٗا أنرب ا٭ضتحٛاذ زً ٢ايٛكٜع ١اّ اٱفرتا ٤زً ٢اهلل،
ازبٛا

ايثاْ ٖٛ ٞا٭نرب بٌ إ ا ٭ ٍٚفسر َٚعً ٍٛي٘ ،يكقد دقا ٍٚبعق

نرباٚ ِٗ٥ضاكاتِٗ ا٭ضتحٛاذ زً ِٗٝبايتحسٜف ٚت ٝري ايتٓصٚ ٌٜاغقساِٗ٥
بأخر َاٍ املطًِٚ َٔ ،مل:ٙٛ
ا٭ْ :ٍٚطب ١اشبدار ٚملٛاش اشبدٜعٚ ١أخر َاٍ املخايف اىل ايتٛزا.٠
يف اٱتٝققإ بؿققفال غققري َققا َققرنٛز يف ايتققٛزا٠

ايثققاْ :ٞنققاْٛا نققاذب

ٚاٱظب ٌٝخبؿٛف خامت ايٓب. ٝ
ايثايثٚ :ؾف املطًُ

اْٗقِ أَٝقَ ٕٛقع إ  مسقاِٖ املطقًُ

يف

ايكس ٕ ٚايتٛزاٚ ٠اٱظب ٌٝبُٓٝا أؾس ٖ ٤٫٪زً ٢تطُٝتِٗ مبا َعقسٚف زقٔ
اٌٖ َهٚ ١داٍ املػسن
ايسابع :ايهر

فٗٝا.

بٓف ٞازبٓاا زً ِٗٝيف خٝاْٚ ١كٜع ١املطًِ.

اشباَظَ :عٓ ٢اٯ ١ٜأزِ َٔ خٝاْ ١ا٭َاْقٚ ١زقدّ زك ايٛكٜعق ،١ففٗٝقا
اغاز ٠اىل ْككِٗ يًُٛاثٝل ٚزدّ ٚفا ِٗ٥بايعٗٛك.
ٚيكد ٚزك ٖرا ايػطس َست
يف اٯ ١ٜايثآَٚ ١ايطبع

يف ايكس ٕ ٚيٝظ بُٗٓٝا اٜ ٫ت

فكقد ٚزك

َقٔ ٖقر ٙايطقٛز ٠قٛيق٘ تعقاىل [ ًَإَِّْ ِِـنْيُُْ ٌَفَشِّمًـا

ًٌٍََُّْْ ؤٌَْغِنَبَيُُْ بِ اٌْىِبَاَِ ٌِبَحْغٌََُهُ ِِْٓ اٌْىِبَاَِ ًََِـا ىُـٌَ ِِـْٓ اٌْىِبَـاَِ ًَّمٌٌُُـٌَْ ىُـٌَ
ِِْٓ ػِنْذِ اٌٍَّوِ ًََِا ىٌَُ ِِْٓ ػِنْذِ اٌٍَّوِ ًَّمٌٌٌَُُْ ػٍَََ اٌٍَّوِ اٌْىَزََِ ًَىُُْ َّؼٌٍََُّْْ].
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ٖٓا ٜتعًل بتحسٜقف ايتٓصٜقٌ ٚاكزقاَ ٤قا يقٝظ

حب لٚ ،يفغ فسٜل ايٛازك يف اٯ ١ٜأزٜ ٙ٬دٍ زً ٢إ ايرٜ ٜٔكٛي ٕٛايهر
يٝظ نٌ أٌٖ ايهتا

ٖر ٙايطا٥فَٔٚ ١

بٌ ُٖا مجازٚ ١طا٥فٚ ،َِٗٓ ١ب

خي ٕٛا٭َاْٜ ٫ٚ ١سك ايٛكٜع ١زُٚ ّٛخؿٛف َطًل.
فايرٜ ٜٔكٛي ٕٛايهر

زً ٚ  ٢سف ٕٛايهتا

أزِ ٚأنثس َٔ ايرٜٔ

خي ْٕٛٛا٭َاْٚ ،١اي رٜ ٫ ٟسك ايٛكٜعٜ ١طتٓد اىل قٖ ٍٛرا ايفسٜل َٔ أٌٖ
ايهتا َ ،ع تبا ٜٔأفساك ٖرا ايفسٜل ٚيهٔ ازباَع ب ٖٛ ِٗٓٝذبسٜف ايهتا
ٚايتحسٜ

زً ٢اٜرا ٤املطًُ ٚ ،دث اؾحابِٗ زً ٢ايتتسأ ٚاٱزتقدا٤

زًٚ ٢كا٥ع املطًُ .
يكد ملا٤ل اٯ ١ٜبهٓٛش َٔ املعقازف اٱهلٝقٚ ،١فٗٝقا ضق٬ا يًُطقًُ
حبفققغ اَققٛاهلِ ٚدققثِٗ زًقق ٢اسبققسف زًٗٝققا ٚتققٛخ ٞاسبققرز ٚاسبٝطقق ١يف
تعاٖدٖا ٚاملتٓا

َٛازك ايسٜب ٚايكسز ٚاي دز.

ٖٚر ٙاٯ ١ٜت٪ثس ضًباو زًَٓ ٢اشٍ اٌٖ ايهتا

يف ا٭ضٛام ٚاملعاَ٬ل

املاي ،١ٝتًو اييت ٜٛيٖٛا أُٖ ١ٝخاؾ ١يف دٝقاتِٗ ايَٝٛٝقٚ ١زقامل ايطٝاضق١
ٚاٱقتؿاك خؿٛؾاو بايٓطب ١يًٛٗٝك ٭ْٗا ذبرز املطقًُ

َقٔ اٱٜقدار زٓقد

فسٜل َِٖٓٗٚ ،را ايتحرٜس ملصٚ َٔ ٞ٥ملٗ :
ا٭ :ٍٚاْ٘ مل ٜػٌُ زكٛك ايبٝع ٚايػساٚ ٤ايؿسف ٚايبٝع ْكداو ،اا ٜدٍ
زً ٢إ ايتحرٜس ْٛر قسٚزٚ ٠ايكسٚزال تكدز بكدزٖا.
ايثققاْ :ٞمل تهتقفِ اٯٜقق ١بٝققإ ايتبعققٝ
ايهتا

ٚإ فسٜكقاو ٚمجازقَ ١ققٔ أٖققٌ

ٜ ٫سك ٕٚايٛكٜع ١اَ ٫ع اٱسباا ٚاشبؿ ١َٛبٌ ملا٤ل بأَٛز:

ا٭ :ٍٚؾ ١ ٝاٱضِ املٛؾ )َٔ( ٍٛايرٜ ٟػٌُ املفسك ٚاملتعدك.
ايثاْ :ٞايتكد ِٜبرنس امل٪متٔ َٔ أٌٖ ايهتا .
ايثايقثٚ :ؾقف ا٭َاْق ١باْٗقا تتعًققل باملقاٍ ايهقثري ٚصبٖ٪ٝقا زًق ٢عبققٛ
اٱط٬م أٚ ٟإ مل ته ٔ ايٛكٜعٚ ١فل َٛاثٝل خاؾٚ ،١مل ٜهٔ زًٗٝا ب،١ٓٝ
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ٚفٗٝا اغاز ٠اىل ايتعدك يف املٛكر ،فٛٝكر زدك َٔ املطقًُ

أَقٛاهلِ زٓقد

غخـ ٚادد َٔ أٌٖ ايهتا ٖٚ ،ر ٙا٭َٛاٍ تبًغ قٓطازاو ٜٚؿدم زًٗٝا
اْٗا أَاْ ١يًُطًُ

زٓد ايهتاب ٞفريكٖا هلِ مجٝعاو ٖٚرا َٔ ازتاش ذنقس

يفغ ايكٓطاز َٚا ف َٔ ٘ٝايد٫ي ١زً ٢املاٍ ايهثري.
مل ٪ٜثس ايرٜ ٟك ٍٛايهر
ايث٬يف َٔ اٌٖ ايهتا

زً  ٢زً ٢ايفسٜل امل٪متٔ َع إ ايفسم

:ٖٞٚ

-1

ايفسٜل امل٪متٔ.

-2

ايفسٜل غري امل٪متٔ.

-3

ايرٜ ٜٔكٛي ٕٛزً  ٢ايهر .

-4

تسَ ٣ا ٖ ٞك٫٫ل ٚملٛك فسٜل َ٪متٔ فٚ ٘ٝمل:ٙٛ

ا٭ٖٓ :ٍٚاى فسٜل زابع َٔ اٌٖ ايهتا

ٜ ٫كٛي ٕٛزًق  ٢ايهقر

ٜ ٫ٚفرت ٕٚزً ٫ٚ ،٘ٝجيد ٕٚضبب وا غقسزٝاو ا ٚزكًٝقاو يٲزتقدا ٤زًق ٢أَقٛاٍ
املطًُ

 ٚسؾ ٕٛزً ٢تعاٖد ا٭َاْ.١

ايثاَْ :ٞع ق ٍٛايهر
ا٭َاْ ١ضٛا ٤٭ٕ ق ٍٛايهر

زًق ،  ٢فقإ فسٜكقاو َقِٓٗ ًٜتصَق ٕٛبأدهقاّ
خاف بايعكا٥د ٚذبسٜقف ايبػقازال بقايٓو

ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ،اٚاْ٘ أزِ ٚيهٔ ٜ ٫ػٌُ َٛقٛر ا٭َاْ١
زٓدِٖ.
ايثايث :اكزاى اسبامل ١ايػخؿ ١ٝيسك ايٛكٜع ،١ملٛقٛز ١ٝدطٔ ايطُع١
يف ايطٛمَٓٚ ،افع اطُٓ٦إ ايٓاع اىل ا٭َ

يف شٜاك ٠ايػساٚ ٤ايبٝع َع٘،

ٖٚرا ا٭َس ظاٖس ٟيف نٌ شَإ َٚهإ ،ا٭زملح ٖ ٛا٭ ،ٍٚاذ إ  
اقاّ اسبت ١زً ٢اٌٖ ايهتا

بٛملٛك َٔ جيتٓب قؿد ٚازاك ٠اٱفرتا ٤زً٢

 ٚ ، سف زً ٢اكا ٤ا٭َاْٚ ١ازاكٚ ٠كا٥ع املطقًُ

ٚإ نثقسلَٚ ،قٔ

ٖ َٔ ٤٫٪باكز يدخ ٍٛاٱضٚ ّ٬أٜكٔ بؿدم ْب ٠ٛايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝيق٘ ٚضقًِ فؿقاز َقٔ املطقًُ

ٚخقسج َقٔ َٛققٛر اٯٜق ١يٝػقًُ٘
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ايتحرٜس فٗٝا َٔ اٱٜدار زٓد غري امل٪متٔ َٔ أٌٖ ايهتا .

ٚتب

اٯ ١ٜاٯثاز ايطًبٚ ١ٝا٭قساز املرتغح ١زٔ اٱفقرتا ٤يف دؿقٍٛ

ايتٓصٚ ٌٜا٭دهاّ ايػسزَٗٓٚ ١ٝا ايتعد ٟيف َٛقٛر ايٛكٜعٚ ،١تبٝٝت ايٓ١ٝ
زً ٢زدّ زكٖا َع اٱَهإ.

ٚملققا ٤دققسف ايعطققف (ايققٛا )ٚيف قٛيقق٘ تعققاىل [ ًَّمٌٌُُــٌَْ ػٍََــَ اٌٍَّـوِ

اٌْىَزََِ] اغاز ٠يًتباٚ ٜٔامل اٜس ٠ب

قٛي٘ [ ٌَْْظَ ػٍََْْنَا فِِ اٌْإُِِِّّْنيَ عَـًَِْ]

ٚنربِٗ زً.  ٢
تسَ ٣ا ٖ ٞايٓطب ١ب

ٖر ٜٔايكٛي

اْٗا ايعُقٚ ّٛاشبؿقٛف أملطًقل

فا٭ ٍٚفسر ايثاْ ،ٞ٭ٕ ايرٜ ٟك ّٛبايتحسٜف ٚاٱفرتاٜ ٤تتسأ زً ٢أَٛاٍ
املطًِ.
ٚملا٤ل اٯ ١ٜيتحرٜس املطًُ

اا ٖ ٛأنرب َقٔ َقاٍ ايٛكٜعق ١ايقيت ققد

تطققرتك باٱسبققاا ٚاشبؿققٚ ١َٛيهققٔ ايهققر

زًققٜ   ٢كققس ايٓققاع يف

كْٝققققاِٖ ٚأخققققساِٖ  ٚقققق ٍٛك ٕٚاتبققققار اٯٜققققال ٚاكزاى املعتققققصال
بايبؿريٚ.٠اتبار َٓاٖج اسبل ٚايؿدم  ،فٗر ٙايٛا َٔ ٚزطف اشباف زً٢
ايعققاّٚ ،أفققسك اشبققاف يبٝققإ بطْ٬قق٘ ٚقققسزٚ ٙيققص ّٚضبازبتقق٘ باٱدتتققاج
ٚايٓؿح اىل ملاْب اٱدرتاش َٔ اٱٜدار زٓد غري امل٪متَٔ ،ع اٱملتٗاك يف
تعًِ زُ ّٛاملطًُ

ايهتاب.١

ٚز ٟٚزٔ ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ" :ملا قسأ ٖرٙ
اٯ ١ٜنر

ازداَ  ٤ا َٔ غ ٤ ٞنإ يف ازباًٖ ١ٝا ٖٛٚ ٫ذبت قدَ ٞا٫

ا٭َاْ ١فاْٗا َ٪كا ٠اىل ايرب ٚايفاملس"(.)1

اا ٜدٍ زً ٢إ ا٭َاْ َٔ ١ايكٛازد ايثابت ١يف نٌ ايػقسا٥ع ايطقُا،١ٜٚ
ٚاْٗققا َطًكقق ١غققاًَ ١يًٓققاع مجٝع قاو َققٔ غققري َ٬شَقق ١بٗٓٝققا ٚب ق
( )1صبُع ايبٝإ .463/2

اٱْتُققا٤
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ايعكا٥دٚ ٟايٚ ٤٫ٛايؿ٬ا ٚايسغاك ،يعَُٛال قا زد ٠ايطًطٓٚ ١إ ايٓاع
َطًط ٕٛزً ٢أَٛاهلِ.
ٚٚزك زٓ٘ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ اْ٘ قاٍ" :يًُٓافل ث٬يف زَ٬ال:
" إذا دديف نر

ٚإذا ٚزد أخًف ٚإذا ا٥تُٔ خإ"(.)1

ٚف ٘ٝك٫ي ١زًَ ٢ب ٛق ١ٝاشبٝاْٚ ١زدّ زك ايٛكا٥عٜٚ ،دٍ اسبدٜث يف
َفٗ َ٘ٛزً ٢يص ّٚاْؿاف امل٪متٔ با٭َاْ ٚ ١زك ايٛكٜع َٔ٪ٜ َٔٚ ١بايتٓصٌٜ
ٚايٓب ٠ٛجيب إ سف زً ٢ا٭َاْٚ ١قٛازدٖا.

لانىٌ األيانت

يكد ابتً   ٢اٱْطإ حبب ايرال ،بيزتباز ٙاَتحاْاو ٚاختبازاو ي٘ يف
با

ايؿدم ٚايٓصاٖٚ ،١يٝهٖ ٕٛرا اسبب َكٝداو بايكٛازد ايهً ١ٝايػسز،١ٝ

ٚبسشخاو ك ٕٚايتعدٚ ٟاٜرا ٤اٯخسٚ ٜٔغؿب دكٛقِٗ فهُا ب اٱْطإ
املًهٚ ١ٝاسبٝاش ،٠فإ غري ٙبٗا يرات٘ فٌٗ ؿٌ ايتعاز
َٔ تعاز

ازبٛا

يقٝظ

بُٗٓٝا يًتبا ٜٔاملٛقٛز ٞيف ا٭زٝإ ايقيت قب اقتٓاٖ٩قا نقٌ

ٚادققد َققِٓٗ ٚاذا أذبققدل ملٗقق ١اسبققب ،فققإ اسبٝققاش ٫ ٠تتكقق ّٛا ٫باملًهٝقق١
ايػسز ،١ٝيرا سّ اي ؿب ٚضسقَ ١اٍ اي ري.
ٚٚكٜع ١اٱْطإ ملا ميًو زٓد غري َٔ ٙزَُٛال قاْ ٕٛاسباملق ،١اذ إ
اٱْطإ اهٔ ضبتاج اىل غري ،ٙفتأت ٞاسبامل ١اىل اٜدار َاي٘ زٓد غري ٙيٝدزى
قعف٘ ٚزتص ٙزٔ دفغ ٚتعاٖد َاي٘ ٚي ٛسب

َٔ ايصَٔ ،فًٝتأ اىل غريٙ

ٱٜداز٘ زٓدٚ ٙتهق ٕٛايٛكٜعق ١اَتحاْقاو يٮَق

ٚاختبق ازاو يٮَاْتق٘ ٚؾقدق٘

ٚخػٝت٘ َٔ ٚٚ ،  ثٝك ١كْ ١ٜٛٝيعامل اسبطا

.

ٚنُا ملا ٤ايكس ٕ بتؿدٜل ْبٛال ا٭ْبٝا ٤ايطابك ٚ ،ايتؿدٜل بسضاي١
َٛضٚ ٢زٝط ٢زًُٗٝا ايطَ ،ّ٬ع إ ايٛٗٝك ٚايٓؿاز َٕٛٓ٪ٜ ٫ ٣باٯٜال
اييت ْصيت زً ٢ايٓو ضبُدٖٚ ،را ايتؿدٜل كي ٌٝزً ٢ؾدم ْبٛت٘ ؾقً٢
( )1صبُع ايبٝإ .463/2
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اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚاْ٘ ٜ ٫ك ٍٛا ٫اسبل ،فهرا بايٓطب ١ملٛقٛر ايٛكٜع١
ٚدفغ ا٭َاْ.١
فكد ٚثل ايكس ٕ اىل  ّٜٛايكٝاَ ١تعد ٟتًو ايطا٥فقَ ١قٔ اٖقٌ ايهتقا
زً ٢املطًُ

يف أنٌ ٚكا٥عِٗ ٚٚقٝاّ طا٥فْ ١قتِٗ باسبقث زًق ٢اْهازٖقا،

َٚع ٖرا ملا ٤حبفقغ ا٭َاْقَ ١طًكقاو ٚأكا ٤ايٛكا ٥قع اىل ايٓقاع مجٝعقاو ٚإ
ناْٛا َٔ تًو ايطا٥ف ٖٛٚ ١غقاٖد زًق ٢ققاْ ٕٛا٭َاْق٬َٚ ١شَتق٘ يٲْطقإ
ٚتكُٔ ايػسا٥ع ايطُا ١ٜٚ٭دهاَ٘ ٚقٛازدٚ ،ٙاخباز مسقا ٟٚبقإ ققٍٛ
تًو ايطا٥فٚ ١اؾسازٖا زً ٢انٌ أَٛاٍ ٚٚكا٥ع املطًُ

طبايف ٭دهقاّ

ايػقققسا٥ع ٚضقققٓٔ ايٓبقققٖٚ ،٠ٛققق ٛغقققاٖد زًُققق ٞزًققق ٢دؿققق ٍٛايتحسٜقققف
زٓدِٖٚ،ظٗٛز أثاز ٙبعامل ا٭زُاٍ .
يكققد أزاك   إ خيققصٜٚ،ِٜٗب

املؿققدام ايعًُقق ٞملققا زٓققدِٖ َققٔ

ايتحسٜف ٚاْ٘ ٜٓ ٫حؿس بايتٓصٚ ٌٜاْهاز ايبػازال بايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ بٌ ٜػٌُ ايك ِٝا٭خ٬قٚ ١ٝايطٓٔ املتٛازث ١اييت أزاك 
 هلا إ ته ٕٛثاب ت ١يف ا٭ز

ٚتبعث زً ٢ايسمحٚ ١املقٛك ٠بق

ايٓقاع

ٚمتٓع َٔ ظًِ بعكِٗ بعكاو ،خؿٛؾاو ٚإ اٱْطإ قد تاج اٜدار أَٛاي٘
زٓد غري ٙيٮَٔ َٔ ايعًِ ٚخػ ١ٝاضتٚ ٤٬ٝغؿب اٯخس ٜٔهلا ،فًٝتأ اىل
َٔ ٜعٓ٘ آَٝاو ،فٝتد ٙأغد ٚأظًِ أ نإ خيػا.ٙ
يكد ملقا ٤اٱضق ّ٬يٝثبقت َبقاكَ ٚ ٨فقاٖ ِٝققاْ ٕٛا٭َاْق ١يف ا٭ز
ٚميٓع املطًُ

َٔ ايتُٝٝص ب

قٛازد زكٖا ٢ٜٗٓٚ ،زٔ ملعٌ ا٭َ

،

غسٚطاو

يسك ايٛكا٥قع ٚقكقا ٤ايقدٜٚ ،ٜٔقرّ اٖقٌ اشبق٬ف ايقر ٜٔدقاٚيٛا تكقٜٛ
كزاٖ ِ٥را ايكاْ ،ٕٛيٝتحٌُ املطًُ ٕٛأزباَ ٤سنبٚ َٔ ١ملٗ :
ا٭ :ٍٚتًك ٞا٭ذ ٣بطبب ضباٚي ١بعكِٗ ايتعد ٟزً ٢قاْ ٕٛا٭َاْ.١
ايثاْ :ٞدفغ ضٓٔ ٚقٛازد ٖرا ايكاْ ٕٛباظٗاز ا٭َاْٚ ١دفغ ايٛكٜع١
َطًكاو يًُطًِ ٚغري ٙدت ٢يًر ٟدا ٍٚانٌ َاٍ املطًِ  ،فً ٛأٚكر َطًِ
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زٓد نتابَ ٞا٫و ٚدا ٍٚا٭خري اْهازٚ ،ٙمل ٜطرتك ٙاملطقًِ ا ٫بعقد اسبقاا
ٚخؿقَٚ ١َٛػققك ،١ثققِ قققاّ ايهتققاب ٞبعققدٖا ب اٱٜققدار زٓققد املطققًِ ا ٚبٝعقق٘
بايٓطٚ ١٦ٝا٭ملٌ ،فٌٗ ل يًُطًِ َكابًت٘ باملثٌ ازبٛا

 ،٫٭ٕ ايٛظٝف١

ايػسز ١ٝتكتك ٞاٱيتصاّ بكٛازد ا٭َاْٚ ١زك ا٭َاْال اىل أًٖٗا يعدّ انٌ
َاٍ اي ري ب ري دلٚ ،ايتؿسف ف َٔ ٘ٝغري اذْ٘.
ٚقد ملقا٤ل ايػقسٜع ١بأدهقاّ كقٝكق ١يٮَاْق ١تكقدَت يف بقا

ايبحقث

ايفكَٗٚ ٞطا ٌ٥يف ايٛكٜع ١يبٝإ أُٖ ١ٝدفقغ (ايٛكٜعقٚ )١يف ايتفطقري ٭ٕ
فٗٝا دفغ ايٓعاّ ايعاّ ٚاملؿاحل ايٓٛزَٚ ١ٝعاٜؼ ايٓاع ٖٞٚ ،دا ٌ٥كٕٚ
ايتعد ٟا ٚايتفسٜط ،ايتعد ٟيف أنقٌ َقاٍ املطرتضقٌ ايقرٚ ٟثقل بقا٭َ ،
ٚايتفسٜط مبا ملعٌ زً ٘ٝا٭َ

دافعاو ٚدازضاو.

ٚن ُا ملقا٤ل اٯٜقال ايكس ْٝق ١باسبقث زًق ٢ا٭َاْق ١فقإ ايطقٓ ١ايٓبٜٛق١
ايػققسٜف ١انققدل زًققَٛ ٢قققٛزٚ ١ٝأُٖٝقق ١ا٭َاْققْٚ ،١ققدبت املطققًُ

اىل

تعاٖدٖا ٚمل تألِ مبكابً ١ايهتابٚ ٞغري ٙباملثقٌ ٚ ،ققد َقدا   ايقرٜٔ

فع ٕٛا٭َاْقٚ ١قسْٗقا بايعٗقد ،ققاٍ تعقاىل [ ًَاٌَّـزَِّٓ ىُـُْ ٌِإََِأَـاتِيُِْ ًَػَيْـذِىُِْ

سَاػٌَُْ ] (.)1
ٖٚرا املدا دث ْٚد

زً ٢دفغ ا٭َاَْ ١طًكاو بًحاظ َٛققٛزاتٗا

ٚازاكتٗا يؿادبٗا َٔ غري ازتباز ٱْتُا٪َ ٖٛ ٌٖٚ ٘٥ايف اّ طبايف.

حبث اصىيل

ٌٖ ا٭َاْ َٔ ١ايكٛازد ايتعبد ١ٜاييت ذبتاج اىل كي ٌٝغسز ،ٞا ٚاْٗقا
َٔ ايكٛازد ايعك ١ٝ٥٬اييت ٜقدزنٗا ايعكقٌ ٜٚتٛازثٗقا ايعكقٚ ، ٤٬تٓفقس َقٔ
طبايفتٗا ايٓفظ اٱْطاْٚ ،١ٝنفا ١ٜزدّ ثبٛل ايسكر زٓٗا.
ٚاسبل اْٗا َُٓٗا َعاو ٫ٚ ،تعاز
( )1ضٛز ٠امل.8 َٕٛٓ٪

بُٗٓٝقا بقٌ إ ايثقاْ ٞفقسر ا٭،ٍٚ
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ٚيٝظ َٔ غسٜع ١مسا ١ٜٚاٚ ٫أندل زًق ٢يقص ّٚا٭َاْقٚ ١دفقغ ايٛكٜعق١
خؿٛؾقاو ٚاْٗققا  ٫تٓحؿققس بٛكا٥ققع ايٓققاع املايٝققٚ ١اٱزتبازٜققٚ ١ا٭خ٬قٝقق١
َٚكاَ

ايطرت ٚايعف ١بٌ تػٌُ دفغ ايٛكٜعق ١ايعكا٥دٜقٚ ١أَاْق ١ايطقُا٤

 ٖٞٚأزعِ اَاْ ١ب
يف ا٭ز

اشب٥٬لٚ ،بٗا ٜتباٖ ٢اٱْطإٜٚ ،ثبت اًٖٝت٘ يًخ٬ف١

.

ٚبٓا ٤ايعك ٤٬زً ٢ا٭َاْ ١ملا َستهص يف أذٖقاِْٗ َقٔ ايتٓصٜقٌٚ ،ملٗقاك
ا٭ْبٝا ٤يف تث بٝت كزا ِ٥ا٭َاْ ١يف ا٭ز

ٚيفكً٘ تعاىل اعٌ ايعكٌ َس ٠

يًتٓص ٌٜيف دفغ ا٭َاْْٚ ١بر اشبٝاْٚ ١ايت سٜس باي ري  ٫ٚتكف أدهاّ ا٭َاْ١
زٓد ددٚك دفعٗا ٚتعاٖدٖا.
بٌ تػٌُ ايتدازى يف اضرتكاكٖا اٚقُٝتٗا ،يكازد ٫ ٠قسز  ٫ٚقساز،
ٚيعَُٛال قازد ٠اي سٚز املكتبط َٔ ١ق ٍٛايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝيق٘
ٚضًِ " :امل سٚز ٜسملع اىل َٔ غسٚ "ٙإ مل ٜهٔ ٖرا اسبقدٜث َقرنٛزا يف
أَٗال نتب اسبدٜث ،ا ٫اْ٘ َٛملٛك يف بع

ايهتب ايفكٗٚ ،١ٝيٛملقٛ

زك ا٭َاْٚ ١دسَ ١اي ؿب ٚأكي ١ايكُإ يف داٍ ايتعد ٟا ٚايتفسٜطْ ،عِ
ٚزك زٓ٘ ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ اْ٘ ْٗ ٢زٔ اي سزٚ ،أدهاّ قازدْ ٠فٞ
اي سز  ٫تٓحؿس بايبٝع ٚايػساٚ ٤املعاٚقال ،بقٌ تػقٌُ دفقغ ايٛكٜعق،١
ٚتعاٖد دكٛم اٯخسٚ ٜٔزدّ ايتعد ٟزًٗٝا.
ٖٚر ٙاٯَ َٔ ١ٜؿاكٜل ٚزٓا ٜٔٚايسمح ١يف زضاي ١ايٓو ضبُد ؾً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ملا فٗٝا َٔ تٛنٝد إط٬م ا٭َاْٚ ١زقدّ ملعًقٗا تقدٚز
َداز اٱْتُا ٤ايعكا٥دٚ ٟاي ٖٛٚ ،٤٫ٛملقصَ ٤قٔ ٚظقا٥ف ايصزاَقٚ ١اَاَق١
املطًُ

يًٓاع ٚأًٖٝتِٗ يًككاٚ ٤اسبهِ ٚؾٝاْ ١اسبكٛم ايعاَٚ ١اشباؾ،١

إ قازدْ ٠ف ٞاي سز ٚايٓؿقٛف ايدايق ١زًق ٢ايٓٗق ٞزٓق٘ ٚيقص ّٚاملتٓابق٘،
ٚتدازن٘ زٓد ٚقٛزق٘ ت٪نقد ٚملقٛ
ايتفسٜط بٗا.

تثبٝقت قٛازقد ٚققاْ ٕٛا٭َاْقٚ ١زقدّ
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ٚبُٓٝا ملا ٤ايفعٌ بؿ ١ ٝاملاق ٞيف ايػطس ايطابل َٔ ٖر ٙاٯٌَْْ[ ١ٜظَ
ػٍََْْنَا فِِ اٌْإُِِِّّْنيَ عًََِْ ] ملا ٤يف ٖرا ايػطس بؿ ١ ٝاملكازر [ًَّمٌٌٌَُُْ
ػٍَََ اٌٍَّوِ اٌْىَزََِ] اا ٜدٍ زً ٢إ قٝاَِٗ باٱفرتا ٤اغد ٚأطَ ٍٛدٖٛٚ ،٠
َتؿٌ ٚإ ق سز ٙأبًغ ٚأنثس َٔ ٚملٗ :
ا٭ :ٍٚاملٛقٛر َٚا ف َٔ ٘ٝايتعدٚ ٟايعًِ يًٓفظ ٚاي ري.
ايثاْ :ٞاضتداَ ١فعٌ ايهر ٚ ،اٱؾساز زًٚ ،٘ٝفٝق٘ اغقاز ٠اىل زقدّ
ازتبازِٖ إتعاظِٗ َٔ ْصٜ ٍٚال ايكس َٕٚ ،قا فٗٝقا َقٔ اسبتقٚ ١ايربٖقإ
ب

ٚفكح يًتحسٜف بًحاظ زدّ ايتعاز

ايهتب ايطُا ١ٜٚاملتعدكٚ ٠إ

ناْت ا٭فكً ١ٝيًكس ٕٚ ،ايتبا ٜٔيف ؾ ١ ٝايفعً
يف ايتعد ٟزًٚ ٢كا٥ع املطًُ

ٜدٍ زً ٢اضتُساز ْٝتِٗ

ٚ،يص ّٚاسبرز ايدا َٔ ِ٥تًو ايطا٥فَٚ، ١ا

ٜبٝت.ٕٛ
تس ٣ملاذا مجعت اٯ ١ٜب

خٝاْ ١ا٭َاْٚ ١ايهر

زًٚ ، ٢ملعًتُٗا

ٚنإٔ نقٌ ٚادقد َُٓٗقا ملقص ٤زًق ١يكٝقاّ بعكق ِٗ بعقدّ زك أَاْق ١املطقًِ،
ازبٛا

َٔ ٚمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚاٱخباز زٔ اؾسازِٖ زً ٢ايعٓاك ٚازبحٛك.
ايثاْ :ٞيف اٯ ١ٜاغاز ٠اىل تعدك أضبا
ايثايث :بٝإ َا ٜبٝت ٕٛيًُطًُ

ايتعد ٟزًَ ٢اٍ املطًِ.

َقٔ ا٭ذٚ ،٣أْق٘ أزقِ َقٔ َٛققٛر

اْهاز ايٛكٜع.١
ايسابع :ايدز ٠ٛملعازب ١ا٭ضبا
خؿٛؾاو ٚإ ايهر

اسب كٝك ١ٝايهآَٚ ١زا ٤أنًقِٗ يًٛكا٥قع

ٚاٱفرتا ٤يف با

ايعكا٥د ٚاملًقٌ ٜق٪ك ٟاىل اققساز

زاَ ٫ ١تٓحؿس يف َٛقٛر املاٍ ٚايٛكٜعٚ ،١ا ٫فباَهإ املطًُ

اٱدرتاش

َٔ اٱٜدار زٓدِٖٚ ،يف داٍ دؿٖ ٍٛرا اٱٜدار فاْ٘ ٜٓكطِ اىل قطُ :
ا٭ :ٍٚإ ذبفغ ا٭َاْٜٚ ١عاك املاٍ ٚإ نإ قٓطازاو َٚا٫و نثرياو.
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ايثاْٜ :ٞك ّٛاملطتٛكر مبحاٚي ١خٝاْ ١ا٭َاْٚ ١اْهاز املاٍ ٖٚرا ايكطقِ
زً ٢غعبت :
ا٭ٚىل :اْتصار اسبل ٚا٭َاْ ١باٱسبااٚ ،اقاَ ١ايبٚ ،١ٓٝاشبؿ.١َٛ
ايثاْٝقق :١قققٝار املققاٍ ،بطققب ايفتققٛز ٚزققدّ املتابعققٚ ١اٱسبققااٚ ،اقاَقق١
ايدز ، ٣ٛا ٚيفكدإ ايب ،١ٓٝفٝتحؿٌ يٓا ،إ املقاٍ املفكقٛك ملقصَ ٤قٔ ادقد
ايكطُ

َٔ ايٛكا٥عٚ ،ملا٤ل ٖقر ٙاٯٜق ١يتتعقٌ ٖقرا ازبقص ٤أققٌ أملقصا٤

ؾٝاَْ ١اٍ املطًِ ٚتعاٖدَٚ ٙع ٖرا تكُٓت ايتحرٜس َٓق٘ٚ ،بٝقإ أضقباب٘
ايكسٜبٚ ١ايبعٝد ،٠فايكسٜبق ١ققٛهلِ يقٝظ زًٓٝقا يف ا٭َقٝ

ضقبٚ ،ٌٝايبعٝقد٠

افرتا ِٖ٩زً. ٢
 ٌٖٚميهٔ إ ٜتح ٍٛبع

َٔ اٌٖ ايهتا

َٔ ايكطقِ ا٭ ٍٚأزقٙ٬

اىل ايكطِ ايثاْ ٞا ٚبايعهظ ،قبٌ ا ٚبعد ايتًقبظ بكقب

ايٛكٜعق ١أ ٟاْق٘

نإ أ ٜثل ب٘ املطًُٜٚ ٕٛعٝد ايٛكٜعٚ ١إ نثسل ثِ أؾبح فتقأ ٠اقٔ ٫
ٜعٝدٖا ٜٚس ٣أنٌ اَٛاٍ املطًُ  ،ا ٚبايعهظ اْ٘ نإ َٔ ايرٜ ٜٔقأنًٕٛ
َاٍ املطًِ بايباطٌ ٜٚطتحٛذ ٕٚزًٚ ٢كٜعت٘ ،ثِ ٜتح ٍٛاىل ايكطِ ا٭ٍٚ
ٜٚؿًح داي٘ٚ ،قد ٜك ّٛبازاكٚ ٠كا٥ع املطًُ
ازبققٛا

اييت ٜأع اؾحابٗا َٓٗا؟

ْعققِ ،ٱطقق٬م زًقق ١ايعًققِ ٚايتعققد ٟيف ٖققرا ايبققا ٚ ،صبقق٤ٞ

طسفٗٝا بؿ ١ ٝازبُع ضٛا ٤ايٓطب ١يكٛهلِ بأنٌ أَٛاٍ املطًِ ،ا ٚاٱفقرتا٤
زٚ ،  ٢فُٗٝا ذبسٜ
ايتحسٜ

ذات ٞيٮفساك َِٓٗ بعدّ زك ايٛكٜع ،١ا ٫إ ٖقرا

مل ٚئ ٪ٜثس زً ٢مجٝع أٌٖ ايهتا ْ ،عِ ٖقرا ايتحق ٍٛيقٝظ

زاَاو ٚغا٥عاوَٚ ،ع ٖرا فاْ٘ كز ٠ٛيًتثبت ٚدث ٭ٌٖ ا٭َاْقَ ١قٔ ايٗٝقٛك
ٚايٓؿاز ٣باملتٓا

ازَ ٕ٬ا ف ٘ٝايهر

ٚنٌ قطِ َٔ ايكطُ

ٚاٱفرتا ٤زً. ٢

َٔ ايهً ٞاملػهو أ ٟاْ٘ يف اشكٜاك اْ ٚكٝؿ،١

ٚيٝطت ْطبت٘ ثابت ١بٌ تتباْ ٜٔطب ١نٌ َُٓٗا بًحاظ:
ا٭ :ٍٚاٱْتُا ٤اىل ايٛٗٝك ١ٜا ٚايٓؿساْ.١ٝ
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ايثاْ :ٞايؿ٬ا ايراتٚ ،ٞايتأثس بايٛاقع ٚا تُع ٚايعسف.
ايثايث :قٚ ٠ٛاتطار اٱض ّ٬يف املؿس.
ايسابع :ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْ

يف ايبًدإ.

اشباَظ :ايٝكعٚ ١اسبٝطق ١زٓقد املطقًُ ٚ ،تعقا ِْٗٚيف َعسفقَ ١عقاكٕ
ايسملاٍٚ ،نٝف ١ٝاملعاًَٚ ١دطٔ اٱختٝاز يف ايطسف اٯخس َٔ ايعكقد ،اقا
٪ٜك ٟاىل دسف اٯخس ٜٔزً ٢ايٛفا ٤بايعٗٛك ٚايعكٛك  ٫أقٌ َٔ أملقٌ
ايهطب ٚايسبح املتؿٌ.

قٛي٘ تعاىل [ًَىُُْ َّؼٌٍََُّْْ]
مجً ١دايٚ ١ٝخامت ١نسمي ١يٰٚ، ١ٜفٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتٛنٝد ملا يف اٯ َٔ ١ٜايرّ ٚايتكبٝح.
ايثآَْ :ٞع اكزا ٤ازبٌٗ ٚاي فً.١
ايثايث :خامت ١اٯ ١ٜبسشخ ك ٕٚاجياك ايعرز يطق ٤ٛفعقٌ ايهقر

ٖٚ ، را ايربشخ ٜ ٫تعاز

َع َكاَ

زًق٢

ايسمحق ١٭ْق٘ ميٓقع َقٔ ايتعقدٟ

ٚايعًِ.
ايسابع :فٗٝا كز ٠ٛيٲؾ٬ا ٚاهلداٚ ١ٜايسغاك.
اشباَظ :اٯ ١ٜدت ١زً ٢اٚي٦و ايرٜ ٜٔك َٕٛٛبتحسٜف ايهتا .
ايطاكع :يف اٯ ١ٜنػف سبكٝكق ١يف تقأزٜخ ايعكا٥قدٖٚ ،ق ٞإ تقٛازيف
ايتحسٜف ٜ ٫تعاز

َع ايعًِ ب٘ أٜ َٔ ٟتًك ٢ايتحسٜف زٔ باٜ ٘٥عًقِ

بٖ٘ٚ ،را ا٭ َس كز ٠ٛيًتحكٝل ٚاثبال دؿقٖ ٍٛقرا ايعًقِٜٚ ،قتِ بػقعب
َتعدك:٠
ا٭ٚىل :طبايف ١ايهر
ايثاْ :١ٝايتعاز

ب

ايٛاقع.
َا ٜكٛيٚ ٕٛب

ايٓو ضبُد ؾً ٢اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ.

ايد ٌ٥٫ايقيت ت٪نقد ؾقدم ْبق٠ٛ
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ايثايثقق :١يكققد ملعققٌ  زققص ٚملققٌ ايعكققٌ زضقق٫ٛو باطٓ ٝقاوٖٚ ،ققٜ ٛققدزٛ
اٱْطإ اىل اي ؿدم ٚايعدٍ ٚاٱْؿاف ٚزدّ ايتعدٚ ٟأنٌ أَٛاٍ ايٓاع
بايباطٌ.
ايطابع :يكد أندل اٯ ١ٜدؿ ٍٛايعًِ زٓدِٖ اثٓا ٤تًبطقِٗ بايهقر
زً ،  ٢اا ٜع

اقاَ ١اسبت ١زً ِٗٝيف ايٓػأت .

ايثأَ :يف اٯ ١ٜربفٝقف زقٔ املطقًُ ٚ ،كزق ٠ٛيعقدّ اٱْػق اٍ ايتقاّ
مبحاٚي ١تعًٚ ُِٗٝازغاكِٖ ٚشملس ِٖ زٔ ضبٌ ايك٬ي ،١٭ِْٗ ٜعًَُ ٕٛا
ٜفعً.ٕٛ
ايتاضع :فٗٝا دت ١زً ،ِٗٝيثبٛل ض ٤ٛايفعٌ ٚتستب ا٭ثقس زًٝق٘ بعقد
ايعًِ ب٘.
ايعاغس :يف اٯ ١ٜدث هلِ زً ٢ايتٛبقٚ ١اٱْابق ،١٭ْٗقا تقب

ازتهقابِٗ

ايفعٌ ايكبٝح زٔ قؿد أ ٟاْٗا تٓٗ ٢زٔ أَس:ٜٔ
ا٭ :ٍٚازتها

ايفعٌ ايكبٝح اير ٟملا ٤ل اٯ ١ٜببٝاْ٘ زً ٢عب ٛايٓـ

ٚثبٛل ازتهاب٘ زٔ قؿد.
ايثاْ :ٞاٱخباز زٔ ايعُد يف اتٝاْ٘.
اسباك ٟزػس :يكد أزاكل اٯ ١ٜاؾ٬ا ا تُعال ٚتٗقرٜب ايٓفقٛع،
ٚاملتٓا

ايعًِ ٚايتعدٚ ٟايتتسأ زً. ٢

ايثاْ ٞزػس :يف اٯٜق ١دقث زًق ٢ايعًقِ مباٖٝق ١ايكقٚ ٍٛايفعقٌ ايقراتٞ
فًٝظ يٲْطإ إ ٜك ٍٛغ٦ٝاو ٜ ٫ ٖٛٚعًُ٘.
تسَ ٣ا َٖٛ ٛقٛر ايعًِ ايقر ٟملقا٤ل بق٘ اٯٜق ١يصٜقاك ٠ايقرّ ٚاقاَق١
اسبت ١زً ،٘ٝفٚ ٘ٝمل:ٙٛ
ا٭ٜ :ٍٚعًُ ٕٛباِْٗ ٜهرب ٕٛزً  ٢اثٓا ٤ايتًبظ بايهر .
ايثاْٜ :ٞعًُ ٕٛبٛاملبِٗ ايػقسز ٞأشا ٤زضقاي ١ايقٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل
زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ ٚايرٜٓ ٟحؿس بتؿدٜكٗا ٚاٱميإ بٗا.
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ايثايثٜ :عًَُ ٕٛا يف ايهر

زً َٔ  ٢ايعكا

ايػدٜد يف اٯخس،٠

فِٗ ٜؿس ٕٚزً ٢ايرْب َع قسز.ٙ
ايسابعٜ :دزن ٕٛدكٝك ١إ ٖرا ايهر

ٜ ٫كس اٱض ،ّ٬بقٌ ٜكقسِٖ

باْفطِٗ.
اشباَظَ :ا ٜرتتب زً ٢ايهر

زً َٔ  ٢اشبطازٚ ٠ا٭ذٚ ٣فٛال

َعسف ١اسبكا٥ل.
ايطاكعٜ :عًُ ٕٛظٗٛز اٱضٚ ّ٬اْتؿاز املطًُ ٚ ،إ ايتعد ٟزً٢
أَٛاهلِ ئ ٪ٜثس ضًباو زً.ِٗٝ
ايطابعٜ :عًُ ٕٛبؿدم ايبػقازال بقايٓو ضبُقد ؾقً ٢اهلل زًٝق٘  ٚيق٘
ٚضًِ يف ايتٛزاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
ايثأَٜ :عًُ ٕٛبٛملٛك ايتحسٜف يف ايتٛزاٚ ٠اٱظب.ٌٝ
ايتاضعٜ :عًُ ٕٛبط ٕ٬قٛهلِ بٓف ٞضب ٌ ٝاملطًُ

زًٚ ِٗٝإ ايطبٌٝ

َٛملٛكٚ ،اٱضٜ ّ٬صكاك قَٓٚ ٠ٛع.١
ٚمل ٙٛايهٝد

ايعاغس :إ ٜ  فكح قٛهلِ ٖراٜٚ ،دفع زٔ املطًُ
ٚاملهس.
اسباك ٟزػسٜ :عًُ ٕٛنٝف ١ٝاملتٓا

ايهر

زًٚ ، ٢اٱبتعاك زٓ٘.

ايثاْ ٞزػسٜ :عًُ ٕٛق ٍٛاسبلٚ ،اختٝاز َطايو ايٓتا.٠
ايثايث زػسٜ :عًُ  ٕٛضبٌ ايتٛبٚ ،١طسم اهلدا.١ٜ
ايسابع زػسٜ :عًُ ٕٛإ قسبِٗ ٚتعاَ ِْٗٚقع املطقًُ
كزا ِ٥ايتٛدٝد يف ا٭ز

ٚضق ١ًٝيتثبٝقت

.

اشباَظ زػسٜ :عًُ ٕٛبايتبا ٜٔيف دفغ ايٛكٜعٚ ١زدَٗا املٛملٛك زٓد
اٌٖ ايهتا

ٚك٫٫ت٘ٚ ،إ أٌٖ ا٭َاْ ١دت ١زً ٢غريِٖ.

ايطاكع زػسٜ :عًُ ٕٛايفكقٌ اٱ هلق ٞزق ٢اٖقٌ اٱميقإ ٚاؾقحا
ا٭َاْ.١
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ايطابع زػسٜ :عًُ ٕٛدتُ ١ٝاي ّٛٝاٯخس َٚا ف َٔ ٘ٝايثٛا

ٚايعكا .

حبث بالغي وأصىيل
َٔ أقطاّ اٱْػقا ٤ايٓٗقٜٚ ،ٞقساك َٓق٘ ايهقف زقٔ فعقٌٚ ،ايصملقس زقٔ
زٌُٚ ،ؾ ٝت٘  ٫تفعٌ ٖٛٚ ،قد ا٭َس ٚؾ ٝت٘ (افعٌ) ٚنُا أختًف يف
ازاك ٠ا٭َس زً ٢ايٛملٛ

ا ٚاٱضتحبا

ٖ ٛا٭ ٍٚاَ ٫ع ايكس ١ٜٓايؿازف ١يًٓد

ا ٚاملعٓ ٢ازباَع هلُاٚ ،ا٭ؾح
ٚاٱضتحبا  ،أختًقف يف ايٓٗقٞ

ٚ،يف ك٫ي ١ا٭َس بايػ ٤ٞزً ٢ايٓٗ ٞزٔ قدٚ ،ٙك٫ي ١ايًفغ زًَٓ ٘ٝطٛقاو
َٚفَٗٛاو.

ٚايٜٓٗ ٞدٍ زً ٢ايتحس ،ِٜنُا يف قٛي٘ تعاىل [ ًَؤَلٌُِّْا اٌٌَْصَْْ بِاٌْمِغْـِِ

ًَالَ تُخْغِـشًُا اٌِّْْـضَاَْ ] ( ، )1اذ ٜتكققُٔ ا٭َققس ٚايٓٗقق ٞيف ٕ ٚادققدٚ ،ملققا٤
ايَٓٗ ٞتُُاو ٭دهاّ ا٭َس َٚبٓٝاو ملٛقٛز ١ٝاملٝصإ ٚدسَ ١اْكاؾ٘ ،فتتب
اقاَ ١يطإ املٝصإ بايعدٍ  ٚسّ زً ٢ؾادب٘ اْكاؾ٘ ملا فَ ٘ٝقٔ اٱققساز
باي ري ٚ ،قد ٜدٍ زً ٢ايهساٖ.١
"ٚقاٍ ايطٛٝط ٞيف ايٓٗٚ ٞؾ ٝت٘ "  ٫تفعٌ"  ٖٞٚدكٝك ١يف ايتحس،ِٜ

ٚتسك صباشاو ملعإ َٓٗا ايدزا ،٤عب[ ٛسَبَّنَا الَ تُضِؽْ لٌٍُُبَنَا] (.)3( )2
ٚيهٔ ايدزا ٤خيسج بايتخؿـ َٔ َكاَ
ملعٌ با

ا٭َس ٚايٓٗ٫ٚ ،ٞبد َقٔ

َطتكٌ ي٘  ٖٛٚضق٪اٍ ٚزملقاٚ ٤تٛضقٌ ،ضقٛا ٤يف دقاٍ ضق٪اٍ

غ ٤ٞا ٚاٱضتتازٚ ٠اٱضتعاذ َٔ ٠غ ٤ٞخس.
( )1ضٛز ٠ايسمحٔ .9
( )2ضٛز ٍ ٠زُسإ.8
( )3ا٭تكإ .244/3
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فا٭َس ٚايٜٓٗ ٞهقَ ٕٛقٔ زٓقد ٙتعقاىل اىل اشب٥٬قلٜٚ ،هق ٕٛفُٝقا بق
ايٓاع بازتباز ايعً ٛأٜ ٟه َٔ ٕٛايعاي ٞاىل ايداْٚ ،ٞقٜ ٌٝؿدم زٓقٛإ
ا٭َس اذا ؾدز ايطًب َٔ املطا ،ٟٚا ٚايط٪اٍ َٔ ايداْ ٞاىل ا٭زً.َ٘ٓ ٢
ٚؾ ١ ٝايٓٗٚ ٞايصملس زٔ ايفعٌ ٚاملٓع َٔ اتٝاْ٘ مجً ١اْػاٚ ،١ٝ٥يهٓ٘
قد ٜأت ٞاًُ ١خربٚ ،١ٜاغعاز املخاطب بًص ّٚايرتى ٚايهف زٔ ايفعقٌ،
ٖ ٌٖٚرا ايرتى ٚايهف أَس ٚملٛك ٟاّ زدَ ،ٞازبٛا
ٜه ٕٛزٔ ازاكٚ ٠قؿدٚ ،ف ٘ٝايثٛا

ٖق ٛا٭ ،ٍٚ٭ْق٘

ٚا٭ملس إذا نإ طاز ١هلل زص ٚملٌ.

ٚقد ٜكاٍ إ ازبًُق ١اشبرب ٜق ١تقدٍ زًق ٢ايصملقس بؿقٛز ٠انثقس ٚققٛد وا
ٚتٛنٝداو َٔ اٱْػا ،١ٝ٥٭ٕ ازبًُ ١اشبرب ١ٜتثبت ايٛقٛر ٚايٓطقبٚ ١اٱخبقاز
زٔ َكُ ٕٛايطًب ،اَا ايٓٗ ٞيف ازبًُ ١اٱْػا ١ٝ٥فقايٛقٛر ٜتٛققف زًق٢
دؿ ٍٛاٱَتثاٍٚ ،يهٔ ازبًُ ١اٱْػا ٫ ١ٝ٥ذبتاج اىل َ ١ْٚ٪شا٥د ٠يف ازاك٠
املكؿٛكَٚ ،ع ٖ را فإ افاك ٠ازبًُ ١اشبرب ١ٜيًٓٗ ٞي٘ ك٫٫ت٘ ٚأُٖٝت٘.
ٚقد ملقا٤ل ٖقر ٙاٯٜق ١زًق ٢عبق ٛازبًُق ١اشبربٜق ١يتتكقُٔ ايٓٗق ٞزقٔ
ايهر

زًَٓ َٔٚ ،  ٢افع ازبًُ ١اشبرب ١ٜيف املكاّ ٚمل:ٙٛ

ا٭ :ٍٚزدّ إعبؿازايٓٗ ٞاًُ ١اشبطا

بٌ ٖ ٛغاٌَ ي ريٖا.

ايثاْ :ٞتتكُٔ اٯ ١ٜيف َفَٗٗٛا ْٗ ٞأؾحا
زٔ تسى َٓاشهلاٚ ،شملس اؾحا

ا٭َاَْ ١قٔ أٖقٌ ايهتقا

اشبٝاْ ١زٔ اٱقاَ ١فٗٝا ٚتقدز ِٖٛيًحقام

باؾحابِٗ اير ٜٔسؾ ٕٛزً ٢تعاٖد ٚدفغ ايٛكا٥ع ٚايعٗٛك.
ايثايث :تٓٗ ٢اٯ ١ٜزٔ تعً ٌٝاشبٝاْٚ َٔ ،١ملٗ :
ا٭ :ٍٚزدّ ؾحٖ ١را ايتعًٚ ،ٌٝبط ْ٘٬مجًٚ ١تفؿ٬ٝو.
ايثاْ :ٞقبح اشبٝاْقٚ ١أنقٌ َقاٍ اي قري َطًكقاوَٚ ،قاٍ املطقًِ زًق ٢عبقٛ
اشبؿٛف.
ايسابع :يف اٯ ْٞٗ ١ٜثابت ٚكا ِ٥زٔ اٱفرتاٚ ٤ايهر
ايٜٓٗ ٞتكُٔ أَس:ٜٔ

زًٖٚ ، ٢را
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ا٭ :ٍٚاٱنتفا ٤بايتُطو بأدهاّ ٖرا ايٓٗٚ ،ٞزدّ ق ٍٛايهر

زً٢

.
ايثاْ :ٞق ٍٛاسبل ٚايؿدم ،بازتباز إ ايٓٗ ٞزٔ ايػ ٤ٞأَقس بكقد،ٙ
فبدٍ نتُإ َا ملا٤ل ب٘ ايهتب ايطُا َٔ ١ٜٚايبػازال بايٓو ضبُد ؾً٢
اهلل زً ٚ ٘ٝي٘ ٚضًِ جيب اظٗازٖا ٚاٱخبقاز زٓٗقا ٚ،بقدٍ خٝاْق ١ا٭َاْق١
جيب دفعٗا ٚازملار ايٛكا٥ع،
ٜ ٚطتحب إ ٜٛكر اٱْطإ كٚ ٜ٘ٓاًٖ٘ َٚا ميًو نٌ ؾباا زٓد اهلل
تعاىل اير ٫ ٟتكٝع زٓد ٙايٛكا٥ع.
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