
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(29-34)
 

 
 
 

 
 
 
 

  



  



  ص3طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

 

 
 

 املمدية
بايكطإٓ ؾتٓؿص اؿُس هلل ايصٟ دعٌ آٜات٘ قطٜب١ َٔ ايٓاؽ عك٬ ٚسػّا 

اىل قًٛبِٗ ٚميٮ نٝا٩ٖا دٛامِٗ، ٚإش دعٌ اهلل اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ 
ٚإختباض ٚإبت٤٬ ؾاْ٘ غبشاْ٘ مل ّىٌ بني اٱْػإ ٚبني ٚدٛٙ اٱبت٤٬ ؾٝٗا، 
بٌ ضظق٘ غ٬ح ايعكٌ ٚدعٌ ايكطإٓ ٜٓري ي٘ زضٚب اؿٝا٠ ، ٚإَاَّا ٜٗسٜ٘ 

 باب ايػٛا١ٜ ٚايه٬ي١.اىل غبٌ ايطؾاز ، ٚايػ١َ٬ َٔ أغ
َٚٔ اٯٜات إْعساّ املٛاْع بـني ايٓـاؽ ٚايكـطإٓ، ؾتٜاتـ٘ قطٜبـ١ َـٔ نـٌ        
إْػإ ٚيٝؼ َٔ سكط ملكازٜل ٚأغباب ٖصا ايكطب، َٚٔ ايًطـ اٱهلٞ 
بايٓاؽ ٚدٛب ت٠ٚ٬ املػـًُني ٯٜـات ايكـطإٓ ل ايكـ٠٬ ايَٝٛٝـ١ ، َٚٓٗـا       

ًَؤَلِمُ  لٌقالمةَجَ رَشَيِمِ     ٍ تعـاىلط ايكطا٠٤ اؾٗط١ٜ ل أططاف ايٓٗاض ٚايًٌٝ . قا

يتهٕٛ َهاَٝٓٗا زعـ٠ٛ يًتؿهـط ل اـًـل ٚايتـسبط      (1)صلٌناليَاسِ ًَصٌَُفًا ِِٓ  لٌٍَّْ ًِ 

 ببسٜع قٓع اهلل.
َٚٔ آٜات ايكطإٓ َا ؼهٞ قك١ خًل آزّ ٖٚٛ أبٛ ايبؿط، ٚي٫ٛ ٖصٙ  

ػإ أقٌ اٯٜات َٚا ٚضز َجًٗا ل ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ؾٌٗ اٱْ
بسا١ٜ خًك٘، ٚيتعسزت ا٭قٛاٍ ٚا٭غاطري، ٚتهُٔ بعهٗا ايهؿط 

 ٚاؾشٛز ٚاٱغتهباض ٚايػطٚض.
، ايصٟ ٜبسأ (2)صىٌَُ لٌَّزُِ خٍََكَ ٌَىُُ  َِا يِِ لألَس كِ جَِّْؼًاٜٚسٍ قٛي٘ تعاىلط

                                                 

 .114ٖٛز غٛض٠ (1)
 .29غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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ب٘ ٖصا اؾع٤  ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يطمح١ اهلل إبتسا٤ ٚإغتسا١َ،  ٚقس وتاز 
١٦ َكسَات سادت٘ ٚيهٓ٘ يٝؼ َٔ عَُٛات َكس١َ ايٛادب اٱْػإ تٗٝ

ٚادب، ؾٝعتين اٱْػإ مبا غدٸط اهلل عع ٚدٌ َٔ خعا٥ٔ ا٭ضض، 
ٚواؾظ عًٝٗا ؾُج٬ّ قس ٜكّٛ بعضاع١ بعض ايٓباتات اييت ٫ تطًب بصاتٗا 
با٭قٌ ٚيهٓٗا تكًض ايرتب١ يعضاع١ املأنٍٛ َٔ ايكُض ٚايؿعري، أٚ ٜكّٛ 

ٚبصٍ ا٭َٛاٍ ٚاؾٗٛز يًُشاؾظ١ ع٢ً املٛاضز املا١ٝ٥ اييت  بإْؿا٤ ايػسٚز،
هب إٔ تكرتٕ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ايصٟ ٜتذ٢ً ايؿعًٞ َٓ٘ بايتك٣ٛ ٚأزا٤ 

يَات رَغٌُل ػِن ذَ لٌٍَّوِ لٌشِّصْقَ يَات رَغٌُل ػِن ذَ لٌٍَّوِ لٌشِّصْقَ ًَلػ ثُذًُهُ ًَلؽ ىُشًُل ايؿطا٥ض ، قاٍ تعاىل ط

 .(1)صٌَوُ

٤ت ايجا١ْٝ َٔ ٖصا اؾع٤ َٔ ايتؿػري ٖٚٛ اؾع٤ ايػابع بإخباض اهلل ٚدا
ي٥٬ًُه١ ظعٌ آزّ خًٝؿ١ ل ا٭ضض ، ٜػدط ي٘ اهلل عع ٚدٌ ا٭ؾٝا٤، 
يٝعُطٖا بايعباز٠ ٚايصنط، ٚإستذاز امل٥٬ه١ عًٝ٘ بايب١ٓٝ اييت تهٕٛ قاقط٠ 

بتعًِٝ  َٚتدًؿ١ عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ٚايربٖإ اؿانط ايصٟ أظٗطٙ هلِ
آزّ ا٭مسا٤، َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ إضتكا٤ اٱْػإ ل املعاضف اٱهل١ٝ نؿطع 
يٓؿذ اهلل عع ٚدٌ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘ ٚإؽاش املعطؾ١ ٚايعًّٛ ايٖٛب١ٝ ٚايهػب١ٝ 

 يسؾع ايؿػاز َٚكسَات٘.
ٚأخربت اٯٜات عٔ ؾهٌ اهلل ع٢ً آزّ ٚسٛا٤ باملهح ل اؾ١ٓ ٚيٛ  

ٝؼ هلُا ل قك١ ت٪نس خًل اهلل تعاىل ٯزّ ٯٕ َا، ٚؾٝ٘ بٝإ ٱغٛا٤ إبً
أٚ ظداد١ بٌ مبؿ٦ٝت٘ ٚإضازت٘ تعاىل اَطأ٠ ٚسٛا٤ َٔ غري إٔ ٜهْٛا ل ضسِ 

 .(2) صإََِّّٔا ؤَِ شُهُ إِرَل ؤَسَلدَ ؽَْ ئًا ؤَْ  َّمٌُيَ ٌَوُ وُٓ  يََْىٌُُْط

ٚتبني اٯٜات بسا١ٜ ٚدٛز اٱْػإ ل ا٭ضض ٖٚٛ ؾطع ٚدٛزٙ ل 

                                                 

 .11غٛض٠ ايعٓهبٛت (1)
 .82غٛض٠ ٜؼ (2) 
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ايػُا٤، ؾًٝؼ َٔ خًل ل ا٭ضض امنا نإ ايتٓاغٌ ٚايتهاثط ٫ٕ أبٟٛ 
ايبؿط خًكا ل اؾ١ٓ ، ٖٚٛ ْٛع تؿهٌٝ ٚإنطاّ يبين آزّ، ٚبسأ ٖصا 
ايتؿهٌٝ قبٌ إٔ ىًل آزّ بت٫ف ايػٓني بت١٦ٝٗ َا ل ا٭ضض يًٓاؽ ضمح١ 

ىٌَُ لٌَّزُِ خٍََكَ ٌَىُُ  َِا يِِ لألسك جَِّْؼًا َٔ اهلل غبشاْ٘ ، قاٍ تعاىل ط ٚؾه٬ّ

 .(1)صثُُال لع رٌٍََ إٌََِ لٌغالَّاءِ يَغٌَاللىُٓال عَث غَ عََّاًَلخٍ

ٚمل وتر امل٥٬ه١ ع٢ً خًل آزّ أٚ ع٢ً خ٬ؾت٘ ل ا٭ضض، بٌ نإ 
ٍ عٌ خطٚز آزّ إستذادِٗ ع٢ً دعٌ ٚٚدٛز املؿػسٜٔ ل ا٭ض مما ٜس

ٚا٭ْبٝا٤ ٚايكاؿني ٚاملػًُني مجٝعّا بايتدكل َٔ َٛنٛع إستذاز 
، إٔ اـ٬ؾ١ (2)صؤَذَج ؼًَُ يِْيَاامل٥٬ه١، ٚميهٔ إغتكطا٤ َػأي١ َٔ قٍٛ امل٥٬ه١ط

٫ تؿٌُ ايهؿاض ٚاملؿػسٜٔ، ٚإٔ امل٥٬ه١ أضازٚا ا٭ضض خايك١ يًدًٝؿ١ 
ايؿطا٥ض ٚايعبازات، ٜٚسٍ عًٝ٘ ٚامل٪َٓني ايصٜٔ ٜصنطٕٚ اهلل ٜٚ٪زٕٚ 

وُن رُُ  خَْ شَ ؤُِالحٍ ؤُخ شِجَد  ايجٓا٤ ايٛاضز٠ ع٢ً املػًُني ل ايكطإٓ، َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىلط

 . (3)صٌٍِنالاطِ
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جَِّْؼًما ثُمُال    لألسكىُمٌَ لٌَّمزُِ خٍََمكَ ٌَىُمُ  َِما يِمِ       طتعالىتعالىلىنه لىنه 

لٌغالَّاءِ يَغَممٌاللىُٓال عَث غَ عََّممماًَلخٍ ًَىُمٌَ تِىُمًِّ ؽَمِ ءٍ      إىللع رٌٍََ 

 .29اٯ١ٜصػٌٍَُِْ
 

  اإلعزاب وانهغةاإلعزاب وانهغة
 (يهِ خًل ايصٟ)ٖٛ 

 . ٖٛ: نُري َٓؿكٌ ل قٌ ضؾع َبتسأ
خًل: ؾعٌ َاض َبين عًـ٢   َٛقٍٛ ل قٌ ضؾع خرب،اغِ ايصٟ:  

 داض: يهِ ،تعاىل اهلل إىلايؿتض، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ ٖٛ، عا٥س 
 .غًلٕ اَتعًك ٚفطٚض
ل َٛقٍٛ َبين ع٢ً ايػـهٕٛ ل قـٌ ْكـب َؿعـٍٛ بـ٘،      اغِ َا:  

 ا٭ضض : داض ٚفطٚض .
 مجٝعّا: ساٍ يًُؿعٍٛ ب٘، ٚقٌٝ ٖٛ تٛنٝس ي٘.

: غـت٣ٛ إ: سطف عطـ ٜؿٝس ايرتتٝـب َـع ايرتاخـٞ،    ثِ (غت٣ٛإ)ثِ 
ــ٢ َعطــٛف َــاض ؾعــٌ ــايػــُا٤: دــاض ٚفــطٚض   إىل خًــل، عً  ٕاَتعًك
 .غت٣ٛإب

ٌ  غـ٣ٛ  عطــ،  سـطف : ايؿا٤ (مساٚات غبع)ؾػٛأٖ    َـاض  ؾعـ
 .ٖٛ تكسٜطٙ َػترت نُري ايؿاعٌ ا٭يـ، ع٢ً املكسض ايؿتض ع٢ً َبين
 .ب٘ َؿعٍٛ ْكب قٌ ل َتكٌ نُري: اهلا٤   
بــسٍ َــٔ ايهــُري ل  ٚقٝــٌمســاٚات: غــبع ســاٍ َٓكــٛب،  غــبع 

 .يٝ٘إغٛأٖ، مساٚات: َهاف 
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ٌ  َبتـسأ، : ٖٛ غت٦ٓاؾ١ٝ،إ: ايٛاٚ  (عًِٝ ؾ٤ٞ بهٌ)ٖٚٛ   : ؾـ٤ٞ  بهـ
 .ٖٛ خرب: عًِٝ بعًِٝ،ٕ اَتعًك ٚفطٚض داض

)اـايل( ٖٚٛ املكسض ملا ٜٛدس، ٚنٌ َا ىطز َٔ  تعاىل ٤ اهللمساأَٔ 
يتكسٜط هازٙ، ٚاـًل ٖٛ اإٚ تعاىل اهلل تكسٜط إىلايٛدٛز قتاز  إىلايعسّ 

 خرتاع.ٚاٱٚاؾُع ٚايهِ 
 غت٣ٛ: قكس ٚعُس.إٚ

ايتصنري إٔ باضٟ ْا٭ابٔ ٚعٔ )ٚايػُاٚات: مجع مسا٤ ٜصنط ٜٚ٪ْح،
 (قًٌٝ

ُٸٛ، ٚقـاٍ ْؿـط َـٔ       اٱٚتسٍ َعاْٞ ايػــُا٤ ع٢ً  ضتؿـاع ٚايعًـٛ ٚايػـ
ٜكاٍ يـ٘  إٔ ػب ْمسا٤، ٚا٭اغِ غكـ ايبٝت ٜطــًل عًٝ٘ إٔ ايًػٜٛني: 
  .عطابٞاٱابٔ قاٍ  ٝسٚب٘ أٟ ايتكٝ) ،مسا٤ ايبٝت

 يف سيلق اآليلتيف سيلق اآليلت
ٜتعًل باٱضاز٠ ايتهــٜٛٓٝــ١ ٚ ٜعس َٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاـطـاب ؾٝٗا عاّ

ؾرت٣ اٯٜات ل غــٝاقٗا َتــعسز٠ ايٛدٛٙ بتٓػـٝل ْٚظِ بسٜع ٜططز ايػأّ 
ٕ ايٝـ٘ غــٛا٤ نـ   إعٔ ايٓؿٛؽ ٚيتأخـص نـٌ طا٥ؿـ١ َـا ٜٓؿعٗـا َٚـا ؼتـــاز        

ـــّا ـــاب َتٛدـٗـ ـــع عــاّ إٔ غريٖــا أٟ  إىلأٚ  ٗــاٝيا اـطـ غــٛا٤ نــإ ايٓؿـ
 بٗـُــا َعّا.أٚ  باملؿّٗٛأٚ  ٛمــباملٓط

 ٕاْػ١ َتعًكّا بايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً اٱدا٤ َٛنٛع اٯ١ٜ ايػابكإٔ ٚبعس 
اهلل ٚؾهـٌ   ١غتسا١َ يطمحـ إبتسا٤ٶ ٚإل ْؿػ٘ ٚقٛاَ٘ ٚسادت٘ سّٝا َٚٝتّا ٚ

 اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚبسٜع قٓع٘.ٕ ادا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝ تعاىل
ٚبني ٖصٙ اٯٜـ١ ٚاٯٜـ١ ايػـابك١ عُـّٛ ٚخكـٛم َـٔ ٚدـ٘، ؾُـاز٠         
إٔ اٱيتكا٤ اٱخباض ٚاٱستذاز بعامل اـًل ٚايتهٜٛٔ، َٚـاز٠ اٱؾـرتام   

ٖٚصٙ اٯ١ٜ عٔ  ،ٚبعج٘ بعس املٛتٕ اْػاٱاٯ١ٜ ايػابك١ تتشسخ عٔ خًل 
 .ْػإيٲَٚا غدط اهلل  ا٭ضضخًل ايػُا٤ ٚ
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ايعـٛامل   لٚإش دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بصنط ايٓعِ اٱهلٝـ١ عًـ٢ ايٓـاؽ    
ٝـ    اٯخـط ايطٛي١ٝ مما قبٌ اؿٝا٠ ٚبعسٖا، ٚايعـامل   ٕ ا، دـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ يب
 ايٓعِ اٱهل١ٝ عًِٝٗ ل ا٭ضض ٚايػُا٤.

 ْػُٞ ايٓعِ ل اٯ١ٜ ايػابك١ بايٓعِ ايصات١ٝ.إٔ ٚميهٔ 
 يػري١ٜ.ٚايٓعِ ل ٖصٙ اٯ١ٜ بايٓعِ ا 
 ٚتهٕٛ َكس١َ ٚعّْٛا ي٘ ل ايعباز٠.ٕ ايتذتُع نًٗا ل ْؿع اٱْػ 
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ َٔ ٚدٛٙ:ٚ

اهلل عع ٚدٌ ٧ٖٝ يًٓاؽ ضظقِٗ قبٌ إٔ قإْٛ ثابت ٖٚٛ ٕ ابٝ ا٭ٍٚ:
 ٜعُطٚا ا٭ضض.إٔ 

اهلل تعاىل ي٘ ايٓعِ  ٧ٜٝٗإٔ َٔ خكا٥ل خًٝؿ١ اهلل ل ا٭ضض  ايجاْٞ:
 ا٭ضن١ٝ ٚايػُا١ٜٚ.

يًتصنري بٛدٛب قٝاَ٘ ٕ ادا٤ شنط تػدري َا ل ا٭ضض يٲْػ ايجايح:
 بؿهط اهلل تعاىل ع٢ً تًو ايٓعِ.

 عجلس اآليةعجلس اآليةإإ
عذـاظ  إيٝػت يًُ٪َٓني ؾكـ  ؾُـٔ   آزّ ، اـًل ٚايٓعِ املػدط٠ يبين 
ٚايٓعِ ايػُا١ٜٚ يتكٝب ايٓاؽ مجٝعّا، اٯ١ٜ يػ١ ايعُّٛ ل ايطظم اٱهلٞ 

 :ٖٚٞ شات ؾعبتني
 .يهؿاضاٚسذ١ ع٢ً  تٛبٝذ ا٭ٚىل:

َّاؤَُّّيَما لٌَّمزَِّٓ   ط، قاٍ تعاىل طمح١ يًُ٪َٓنيايٚايعادٌ عا٤ اؾ ايجا١ْٝ:

  .(1)صآَِنٌُل وٌٍُُل ِِٓ  رَِّْثَاخِ َِا سَصَلْنَاوُُ 

ِ ٚل اٯ١ٜ تٛنٝس ٱْعساّ ايؿـطٜو ل اـًـل، ٚيـّٛ يًهؿـاض       بإؽـاشٖ
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ٕ اا٭ْساز هلل، ٚل اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتسبط ل َٓاؾع اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚعسّ اٱؾتت
عبسٚا ايكُط ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ  ٚآخطٕٚبٗا ٚقس ظٌ قّٛ بعباز٠ ايؿُؼ، 

 ايها٥ٓات مجٝعّا َٔ خًل اهلل.إٔ يت٪نس 

يف  الإ آىالقظز  يف  اللفظ   هذا يزد ومل( غٌَاللىُٓالي)بأية  الكزمية اآلية هذه تسوية  وميكي

 .اآلية هذه

 اآلية سالحاآلية سالح
خباض عٔ تٛايٞ ايٓعِ اٱهلٝـ١ َٚٓاغـب١ يًؿـهط    إاٯ١ٜ بؿاض٠ ٚضمح١ ٚ

دـٓؼ  تػدري ؾايٓعِ ٚاٱؾانات ٚ ،طا  ل َػايو ايعباز٠نٚايجٓا٤ ٚاٱ
 عًـ٢ ايعبـاز٠،  ي٘ ا ٖٞ عٕٛ منيٲْػإ إٚايٓبات ٚاملعسٕ ٚغريٖا ٕ ااؿٝٛ
 سذ١ ٚزع٠ٛ يًٗسا١ٜ.ٚ

عاّ بعـس خطـاب خـام إش تتهـُٔ اٯٜـ١       مبٛنٛعدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ 
ايػابك١ شّ ايهؿاض ٚدشٛزِٖ يًٓعِ اٱهل١ٝ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باـطاب 

ــاض عــٔ ايــطظم ايٛاغــع ايهــطِٜ، ٚعػــب قاعــس٠ ايًـــ ٚايٓ   ؿــط ٚاٱخب
باهلل تعاىل، ٚأقطٸٚا  آَٓٛااٯ١ٜ َسح ٚثٓا٤ ع٢ً املػًُني ٭ِْٗ ٕ اايب٬غ١ٝ ؾ

 بايٓعِ اييت تؿهٌ بٗا ع٢ً ايٓاؽ مجٝعّا.
ٚتسعٛ اٯ١ٜ إىل اـؿ١ٝ َٔ اهلل تعاىل غبشاْ٘ عًِٝٗ بهٌ ؾ٧ َٚـٔ   

امل٪َٓني ٜؿهطٕٚ اهلل ع٢ً ايٓعِ ٜٚتدصْٚٗا ٚغ١ًٝ يعُاض٠ إٔ عًُ٘ تعاىل 
ــٕٛ       ــسْٝا يٝه ــا٠ اي ــاض ل اؿٝ ــٌ ايهؿ ــبشاْ٘ ميٗ ــٛ غ ــاز٠، ٖٚ ا٭ضض بايعب

 َكريِٖ إىل ايٓاض.
عٔ اؿاد١ يػريٙ غـبشاْ٘،   اٱغتػٓا٤ٕ ايكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يٲْػ

يٝٓكطعٛا إىل عبازت٘، ٚيٝعًُٛا أْ٘ يٝؼ َٔ أسس ي٘ ايؿهٌ ع٢ً بـين آزّ  
 اهلل تعاىل، ؾٗٛ خايكِٗ ٚضاظقِٗ ٚساؾظِٗ. إ٫

ــات  ــٔ اٯٜــ ــا ل ا٭ضض يٲْػــــ إٔ َٚــ ــل َــ ــا٤ خًــ ــٌ ٕ ادــ             إٔ قبــ



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 10ط 

ٝـ ٕ اإنال يٲْػ إنطاّتػ٣ٛ ايػُاٚات إىل غبع، ٚؾٝ٘  ملٓعيتـ٘ بـني   ٕ اٚب
 اـ٥٬ل.

  آليةآليةاا  يفهىويفهىو
 ايطاعــ١ إىلايًطٝـــ ؾٗــٛ ايــصٟ ٜكــطب عبــازٙ  تعــاىل ٤ اهللأمســا َــٔ

 مبا غٛا٤ اٱهلٞ ايًطـ َٔ اٯ١ٜ ٖٚصٕٙ ااٱمي يِٝٗإٚوبب  ٜٚٗسِٜٗ إيٝٗا
 شنط لأٚ  ايٓاؽ ؾُٝع ايؿاٌَ اٱغتػطاقٞ ايعاّ اـطاب قٝػ١ َٔ ؾٝٗا
 .يًٓاؽ بتػدريٖا تؿهً٘أٚ  كًٛقات٘ عظِٝ

ًـ  ايتٛنٝس اٯ١ٜ َؿاِٖٝ َٚٔ ٢ تعاٖـس اهلل غـبشاْ٘ يًد٥٬ـل ٚت٦ٝٗـ١     ع
 بأسػٕٔ ااٱْػ خًل ٘اْغبش ٘ؾإْساٍ  بأؾهٌ ٚإغتساَتٗا اؿٝا٠ أغباب

 .ايسْٝا ل ٚايػعاز٠ ايهطمي١ اؿٝا٠ َػتًعَات ي٘ ضٝق، ١٦ٖٝٚ ٚقٛض٠ 
ٌ  عًُّا ٘اْغبش اهلل إساط١ٚعس ٚٚعٝس ملا ؾٝٗا َٔ  ٚاٯ١ٜ ،  ؾـ٤ٞ  بهـ
 ٛ ٔ  اٱخبـاض  عـس َٚـٔ اي َٚـٔ ايٛعٝــس   املػـًُني، ٕ اميـ بإ ٘اْغـبش  عًُــ٘ عـ
 طــطم ٚإختٝــاضِٖ يٲغــ٬ّ تِٗبٚقــاض ايهــاؾطٜٔ ظشــٛز عًُــّا إساطتــ٘
 .ا٭ضضل  ٚإؾػازِٖ يًُٛاثٝل ْٚكهِٗ ايه٬ي١
 إىل ظاضِٖأًْٜٚؿت  آزّْعُ٘ ع٢ً بين  ٜعسزإٔ  تعاىل اهلل ؾهٌ َٚٔ

تًــو ايــٓعِ  إىلاهلل، يتتــبني هلــِ ســادتِٗ  ٫إأؾطازٖــا ممــا ٫ ٜكــسض عًٝــ٘ 
ٚدـٛب عبازتـ٘    زضاىٱ َكس١َٕ اايبٝ ٖٚصاٚعذعِٖ عٔ اؿٝا٠ بسْٚٗا، 

٘  ٚخٛؾـاّ  ٘اْٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ، ؾهطّا يـ٘ غـبش   تعاىل ٘  ٚضدـا٤  َٓـ  يطمحتـ
  .(1)صًَإِْ  ذَؼُذًُّل ِٔؼ َّحَ لٌٍَّوِ الَ ذُذ قٌُىَاطقاٍ تعاىل ايٓعِ، َٔ ملعٜسٌْٝ اٚ

 :ٚدٛٙ َٔ سازْعباز٠ ا٭ َٔ اٯ١ٜ ٚمتٓع
 .تعاىل اهلل غًك٘ تؿهٌ كًٛم ايٛدٛز ل ؾ٤ٞ نٌ :ا٭ٍٚ
ٌ ٕ ايٲْػاملٛدٛزات ايعظ١ُٝ َػدط٠  ٖصٙ  :ٞاْايج  تعـاىل قٛيـ٘   بـسيٝ
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 .دٝاي٘أتعاقب  ع٢ًٕ ااٱْػَكري٠ ؾٓؼ  ؾٗٞ صيهِ خًلط
ٖـ   تعاىل اهلل ٠قسض عظِٝ ايجايح:  ّ  لٕ اٚبسٜع قـٓع٘ بط ٘  يـعٚ  عبازتـ

 .٘اْغبش
 )ل( ٚتؿٝــس( ا٭ضضبــٌ قايــت )ل  (ا٭ضض عًــ٢) اٯٜــ١ تكــٌ ٚمل
 ،َٚا ل باطٓٗا َٔ ايٓعِ ٚاملعازٕ ا٭ضضعٔ نٓٛظ  خباضإٚؾٝٗا  ،ايظطؾ١ٝ

 ٚزع٠ٛ يًتٓكٝب ٚايبشح عٓٗا.
ٍ   باٯ١ٜ  ٚدا٤ت )مجٝعـّا( يًتٛنٝـس َٚٓـع ْػـب١      ػـٛض اؾُـع ٚايؿـُٛ

قـس   اـًـل ٕ ٭ ٚسـسٖا، ع٢ً ا٭غباب  اٱعتُازتعاىل أٚ  اهلل يػري اـًل
 .ٚاملعًٍٛ ٚايع١ً ٚاملػببات، ا٭غباب نياْقٛ ٚؾل ّااْسٝأٜهٕٛ ل ظاٖطٙ 

ٌ  عـع  اهللٕ ٚل اٯ١ٜ ؼصٜط َـٔ اؾشـٛز ٚايهؿـط ٭     ِ  ٚدـ ٌ  عًـٝ  بهـ
 ع٢ً َاض٠أٚنٌ ا٭ؾٝا٤ سانط٠ عٓسٙ َا زم َٓٗا َٚا نرب، ٚاـًل  ،ؾ٤ٞ
 .مبدًٛقات٘ اـايل عًِ
 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:ٚ

 .تعاىلايجٓا٤ ع٢ً اهلل  :ا٭ٚىل
 َٚا ؾٝٗا. ا٭ضضخًل اهلل عع ٚدٌ ٕ ابٝ ١ٝ:اْايج
خًل اهلل عع ٚدٌ يًػُاٚات ٚدعًٗا غبع مساٚات بعهٗا  ايجايج١:  

 ؾٛم بعض.
 إساط١ اهلل عًُّا بهٌ ؾ٤ٞ. ايطابع١:

 اآلية نطف
    ٚ َٚـا   ا٭ضضتتهُٔ اٯ١ٜ زع٠ٛ ايٓـاؽ يًتـسبط ل خًـل ايػـُاٚات 

ٚمتٓـع   ع، ٚٚدٛب عبازتـ٘ ٚطاعتـ٘،  اْؾُٝٗا َٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً ٚدٛز ايك
نٌ إٔ ٕ ااٱْػل عامل اـًل، ؾُت٢ َا أزضى  تعاىلاٯ١ٜ َٔ ايؿطى باهلل 

 أغباب ايؿطى تهٕٛ َعس١َٚ عٓسٙ.ٕ إؾ٤ٞ ل ايٛدٛز ٖٛ َٔ خًل اهلل ؾ



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 12ط 

ٜٓعٍ ٖـصٙ اٯٜـ١ ٱقاَـ١ اؿذـ١ عًـِٝٗ      إٔ َٚٔ ؾهٌ اهلل ع٢ً ايٓاؽ 
 املًُٛؽ.ايٛاقعٞ ٕ ابايربٖٕ اٚزعٛتِٗ يٲمي

ٚ ٕ إ ــُاٚات  ــل ايػ ــري اهلل،     ا٭ضضخً ــ٘ غ ــسض عًٝ ــِٝ ٫ ٜك ــط عظ أَ
ٕٛ اْباٱخباض عٔ قٕ اؾذا٤ت اٯ١ٜ يعدط ايهؿاض عٔ ايهؿط ٚزعٛتِٗ يٲمي

َؿ١٦ٝ اهلل  إىلٗا تطدع مجٝعّا ل ٚدٛزٖا إْايع١ً ٚاملعًٍٛ ل ايها٥ٓات، ٚ
 .تعاىل

 اآليةاآلية  فلضلتفلضلتإإ
ْؿٛؽ ايعباز، ؾهٌ  لسب٘  ٚضغٛراهلل تعاىل ،  سب ع٢ًاٯ١ٜ  تبعح
ٚايؿٓا٤  ،تعاىلاؿب ٚايعؿل يًكا٥٘  ٫إؾ٬ ؾ٤ٞ عٓس ايعبس  تعاىلؾ٤ٞ َٓ٘ 

 تعــاىلعــٔ خًكــ٘  خــربتأل طاعتــ٘ ٚاٱَتجــاٍ ٭ٚاَــطٙ، ؾاٯٜــ١ ايػــابك١ 
 .ٕايٲْػ
٘ ٕ ااٱْػـ عع ٚدٌ مل ىًل  اهللإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ يتدرب ب ٚدا٤ت   ٚهعًـ
أٚ  ٗـا اْأٚع٢ً  َعًك١ٕ اٚمل تهٔ ساد١ اٱْػ ٙ تعاىل ،غري إىل ساد١ ل

٤ٖٞٚ ي٘  ،اٱْػإـًل  ّاغابك قها٤ٖااهلل بؿط  ايعباز٠ بٌ دعٌ  َكٝس٠
، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًؿهط ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ، ىًلإٔ أغباب ايٓعِ قبٌ 

 .(1)صٌِنَفْغِوًََِِٓ  ؽَىَشَ يَئََِّّٔا َّؾ ىُشُ قاٍ تعاىلط
 انصهة بني أول وآخز اآلية

دا٤ت اٯ١ٜ اؿاز١ٜ ٚايعؿـطٕٚ ل خًـل اهلل يًٓـاؽ مجٝعـّا،     إٔ بعس 
تعـاىل ملـا    اهلل خًلٚيعّٚ عباز٠ اهلل تعاىل دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ 

ٕ افتُعتني ؾاٖسّا ع٢ً إنطاّ اهلل تعاىل يٲْػ ٕال ا٭ضض، يتهٕٛ اٯٜت
ٚاْ٘ غبشاْ٘ مل ىًك٘ ٜٚرتن٘ ٜٛاد٘ َؿام اؿٝا٠ ايسْٝا، بٌ غـدٸط يـ٘ َـا    
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ل يعّٚ عباز٠ ٕ اع٢ً ا٫ْػ ٚسذ١وتاد٘ ٖٚصا ايتػدري َكس١َ يًعباز٠، 
اهلل تعاىل، يتهٕٛ ايعباز٠ بايٓػب١ يًدًل نـاملعًٍٛ ايـصٟ ٫ ٜتدًــ عـٔ     

 عًت٘.
ىل، ٚؾٝ٘ تٛنٝس ع٢ً ٜعٛز إىل اهلل تعا ايصٟٚبسأت اٯ١ٜ بايهُري )ٖٛ( 
، ٚايتسبط ل عظُتٗا ٚنجطتٗا ٚأْٗا َٔ اٱهل١ٝيعّٚ إغتشهاض ايٓاؽ يًٓعِ 

أخربت اٯ١ٜ عٔ تؿهٌ اهلل  ثِايصٟ ٜعذع ايٓاؽ عٔ إسكا٥٘،  اي٬َتٓاٖٞ

 ص.ثُُال لع رٌٍََتعاىل بتػ١ٜٛ ايػُا٤ ، ٚتسبري ؾ٪ْٚٗا ، قاٍ تعاىل ط

 َااهلل عع ٚدٌ خًل إٔ ايرتتٝب ٚايرتاخٞ، مما ٜسٍ ع٢ً  (ِ)ثٚتؿٝس  
ٕ اثِ غ٣ٛ أَٛض ايػـُا٤، ٚؾٝـ٘ إنـطاّ إنـال يٲْػـ     ٕ اا٭ضض يٲْػ ل

َـا  ٕ ااهلل تعاىل ٧ٖٝ يٲْػإٔ آزّ خًل ل اؾ١ٓ، مما ٜسٍ ع٢ً إٔ بًشاظ 

وُنمرُُ   اٯ١ٜ ايػـابك١ ط ىًل آزّ، ؾكٛي٘ تعاىل ل إٔ وتاد٘ ل ا٭ضض قبٌ 

ٚأَٛاتّا، ٚؾٝ٘ بؿاض٠ ٌْٝ  أسٝا٤ٶاهلل تعاىل ٜهطّ ايٓاؽ إٔ ص ٜسٍ ع٢ً ؤَِ ٌَلذًا

 ضمح١ اهلل تعاىل بعس املٛت.
ٚإش شنطت اٯ١ٜ خًل نٌ َا ل ا٭ضض يًٓاؽ، ؾٌٗ خًل اهلل تعاىل  

 َٔ أدٌ ايٓاؽ ؾٝ٘ ٚدٛٙ: ايػُٛات
 يٲْػإ ٚسسٙ. مل ىًل اهلل تعاىل ايػُاٚات ا٭ٍٚ:
 َٔ ايػُا٤ ع٢ً مٛ املٛدب١ اؾع١ٝ٥.ٕ آٜتؿع ا٫ْػ ايجاْٞ:
 خًل اهلل تعاىل ايػُاٚات يًٓاؽ نُا خًل ا٭ضض. ايجايح:

، ٚتًـو  ايػـُا٤ ٜٓتؿع َٔ ٕ ااٱْػٕ إٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، ؾ
املٓاؾع ظاٖط٠ يًشٛاؽ ٚخًل ايػُٛات أعِ َٔ سادـ١ اٱْػـإ، ٖٚـٞ    
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لٌٍَّوَ عَخَّشَ ٌَىُمُ  َِما يِمِ لٌغالمٌََّلخِ ًََِما      ؤْ ؤٌََُ  ذَشًَ ل َػهٔ امل٥٬ه١، قاٍ تعاىل ط

 .(1) صيِِ لألسك

َٚٔ املٓاؾع ا٭ضن١ٝ َا ٜتعًل بايػـُا٤ َٚـا ٜٓـعٍ َٓٗـا، ٚتكـسّ قٛيـ٘       

، ٚدـا٤ت  (2)صٌَىُمُ  ًَلٔضَيَ ِِٓ  لٌغالَّاءِ َِاءً يَمإَخ شَََ تِموِ ِِمٓ  لٌَََّّمشَلخِ سِصْلًما      تعاىل ط

 ٖصٙ اٯ١ٜ داَع١ يًؿظ ايػُا٤ بكٝػ١ املؿطز ٚاؾُع، ٚؾٝ٘ ٚدٗإ:
 ٜتؿهٌ ٚهعًٗا غبع مساٚات.إٔ ايػُا٤ قبٌ  اهلل خًل ا٭ٍٚ:
ل قٛي٘ تعاىل غِ ايػُا٤ مل تهٔ َٛدٛز٠، ٚشنط ايػُا٤ با٫ ايجاْٞ:

 .مسا٤ ٚغكؿّا َطؾٛعّاص يٲخباض عٔ قريٚضتٗا ثُُال لع رٌٍََ إىل لٌغالَّاءِط

 َطتبتني: ع٢ًٚع٢ً ايٛد٘ ا٭ٍٚ ٜهٕٛ خًل ايػُا٤  
 خًكٗا ع٢ً مٛ ايعُّٛ. ا٭ٚىل:
 دعًٗا غبع مساٚات.  ايجا١ْٝ:

ٚقس دا٤ت آٜات عسٜس٠ بتكـسِٜ ايػـُٛات عًـ٢ ا٭ضض قـاٍ تعـاىل      

قـاٍ تعـاىل    ،بتكسِٜ ا٭ضض آ١ٜ، ٚدا٤ت (3) صخٍََكَ لٌغالٌََّلخِ ًَلألسك تِماٌْذَكِّ ط

 .(4)صذَنضِّةً ِِّالٓ  خٍََكَ لألسك ًَلٌغالٌََّلخِ لٌْؼُةَط

قبٌ ايػُا٤، بٌ أخربت  ا٭ضضٚمل ؽرب اٯ١ٜ قٌ ايبشح عٔ خًل 
ــا ل   ــل َ ــل  ٕ ايٲْػــ ا٭ضضعــٔ خً ــ١، ٚخً ــ٘ املتعاقب ــ٘ ل أدٝاي َٚٓؿعت

ٚإبتسا٤ ٕ ابعس ملا ؾٝٗا َٔ أغباب ايطظم ٚاملعاف ٜٚتذ٢ً ٖصا ايبٝ ا٭ضض
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إىل لٌغالممَّاءِ ًَىِممَِ ثُممُال لع ممرٌٍََ بكٛيــ٘ تعــاىل طٕ اخًــل ايػــُا٤ ٖٚــٞ زخــ

ْ دُخَ يَمَنَاىُٓال عَث غَ عََّاًَلخٍ  *يَمَايَ ٌَيَا ًٌَِألَس كِ لِئْرَِْا رٌَ ػًا ؤً وَش ىًا لَاٌَرَا ؤَذَْ نَا رَائِؼِنيَ إ

 .(1) صيِِ ٌَّ َِْ ِٓ ًَؤًَ دََ يِِ وًُِّ عََّاءٍ ؤَِ شَىَا

عًـ٢ دعـٌ ايػـُاٚات غـبعّا،     ٕ اإيٝ٘ اٱْػـ  وتاز َاتكسِٜ خًل ٕ إ
ٚ  إٔ ٚقبٌ  ٚ  ىًل اهلل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ْعُـ١ عظُٝـ١  سذـ١  ضمحـ١ بًٓـاؽ 
بكـٝػ١ ايتـصنري املكـطٕٚ بـايًّٛ يًهؿـاض عًـ٢       ٚدـا٤ت ل املكـاّ    ِٝٗ ،عً

ــٔ       ــس َ ـــ ٚايٛعٝ ــ٢ ايتدٜٛ ــ٘ عً ــسٍ ل َؿَٗٛ ــطِٖ، ٜٚ دشــٛزِٖ ٚنؿ
 اؿػاب ّٜٛ ايكٝا١َ.

اٯ١ٜ دا٤ت يتـٛبٝذ ايهؿـاض عًـ٢ َـا إختـاضٚٙ َـٔ اؾشـٛز        إٔ َٚع  
ٚايعٓاز ؾإْٗا تبني بسٜع قٓع اهلل تعاىل يًػُٛات ٚا٭ضض ٚإْٗـا مجٝعـّا   

ٌَ تِىًُِّ ؽَِ ءٍ ػٌٍَُِْىل، يصا أختتُت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىل طَٔ ًَو اهلل تعا ص ًَىُ

ل ز٫ي١ ع٢ً أْ٘ غبشاْ٘ ٜتعاٖس اـ٥٬ل ٚميٌٗ ايهؿاض ع٢ً دشٛزِٖ َع 
 زٚاّ ايٓعِ ع٢ً ايٓاؽ مجٝعّا ل ايسْٝا.

 انتفسري انذاتي
إبتسأت اٯ١ٜ بايهُري )ٖٛ( ٜٚعٛز إىل اهلل عع ٚدٌ، ٚل ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ 

ُاع إيٝٗا ْٛع تعظِٝ ملكاّ ايطبٛب١ٝ، ٚزع٠ٛ يٲقطاض بايعبٛز١ٜ هلل عع ٚاٱغت
ٚدٌ، إش ْػبت اٯٜـ١ ايػـابك١ اؿٝـا٠ ٚاملـٛت ٚعًـ٢ مـٛ َتهـطض هلل عـع         
ٚدٌ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯٜـ١ يبٝـإ ؾهـً٘ عًـ٢ ايٓـاؽ ل خًـل ايػـُاٚات        
ٚا٭ضض، ٚتططز اٯ١ٜ َعاْٞ ايؿطى َٔ ايٓؿٛؽ ٚتسعٛ إىل اهلسا١ٜ َٔ 

 ٚدٛٙ:
 إٕ ٖصٙ ايهٛانب ٚايها٥ٓات َٔ خًل اهلل عع ٚدٌ . ا٭ٍٚ:
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غدط اهلل َا ل ا٭ضض يًٓاؽ ل أدٝاهلِ املتعاقبـ١، ؾٝـصٖب    ايجاْٞ:
دٌٝ ٜٚأتٞ دٌٝ ٚايٓعِ ترت٣ عًِٝٗ َٔ عٓـس اهلل، ؾٗـٞ نـاملرياخ ايعـاّ     
ايصٟ ٜتكطف ؾٝ٘ ايٓـاؽ مجٝعـّا يٝرتنـٛٙ ملـٔ بعـسِٖ َـٔ غـري إٔ ٜكـٝب٘         

 ايٓككإ.
َٓع إؾتتإ ايٓاؽ بايهٛانب ٚايؿُؼ ٚايكُط، ٚايعدط عـٔ   ايجايح:
 عبازتٗا.
زع٠ٛ ايٓاؽ يًؿهط هلل عع ٚدـٌ عًـ٢ ٖـصٙ ايـٓعِ، ٚايـصٟ       ايطابع: 

 ٜتذ٢ً باٱقطاض بايٓب٠ٛ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ املٓعي١.
ايكطإٓ ٖس٣ يًٓاؽ، ٚباب يًتؿك٘ ل أَـٛض ايـسٜٔ ٚايـسْٝا،     اـاَؼ:

 ٤ ل املعاضف، ٚسطب ع٢ً اؾٌٗ ٚايٛث١ٝٓ.ٚٚغ١ًٝ مسا١ٜٚ يٲضتكا
ٚدا٤ت آٜات نجري٠ ؽرب عٔ خًل اهلل يًػـُٛات ٚا٭ضض َـٔ غـري     

تكٝٝــس بــاـًل يًٓــاؽ ايــصٟ دــا٤ ل ٖــصٙ اٯٜــ١ )خًــل يهــِ( ٚؾٝــ٘ تكٝٝــس 
 يٲط٬م ْٚهت١ عكا٥س١ٜ َٔ ٚدٛٙ:

سح ايٓاؽ ع٢ً ايسعا٤ يٲْتؿاع ا٭َجٌ ٚا٭سػٔ َٔ ايـٓعِ   ا٭ٍٚ:
 زعٗا اهلل ا٭ضض.اييت أٚ

زع٠ٛ ايٓاؽ يًسعا٤ ٱغتجُاض ٚإغتدطاز خعا٥ٔ ا٭ضض، ٫ٚ  ايجاْٞ:
ٜكبٌ ايسعا٤ إ٫ َع اٱميإ، ٚقس غأٍ بٓٛ إغطا٥ٌٝ اهلل عع ٚدـٌ يٝدـطز   

ًَإِرْ لٍُْرُُ  َّاٌُِعََ ٌَٓ  َٔق ثِشَ ػٍَََ هلِ مما تٓبت ا٭ضض نُا ل قٛي٘ تعاىل ط

، ؾاغتذاب هلِ اهلل عع ٚدـٌ  (1) صرَؼَاٍَ ًَلدِذٍ يَاد عُ ٌَنَا سَتالهَ ُّخْشَِ  ٌَنَا ِِّالا ذُن ثِدُ لألَس كُ 

ــٔ ٚايػــ٣ًٛ ط    ــ٘ امل ــِ تطنــٛا ا٭ٚىل َٚٓ لى ثِطُممٌل ِِق ممشًل يَممئِْال ٌَىُممُ  َِمما   َــع أْٗ

عًـ٢ إٔ اـًـل املـصنٛض ل اٯٜـ١ ٫ ٜٓشكـط بايظـاٖط       ، ممـا ٜـسٍ   (2)صعَإٌَْرُُ 
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ٚايبــاطٔ َــٔ خــعا٥ٔ ا٭ضض بــٌ ٜؿــٌُ َــا ٜٛدــس َــٔ ايعــسّ نايٓبــات  
ٚاؿٝٛإ املتهجـط، يٝهـٕٛ َكـازٜل َـٔ ضمحـ١ اهلل ٚؾـٛاٖس عًـ٢ ػـسز         

 ايطظم يًٓاؽ.
عــسّ فــ٧ دــٓؼ آخــط غــري اٱْػــإ ٜػــتٛيٞ عًــ٢ خــريات  ايجايــح:

خٍََكَ ٌَىُُ  َٔ ايٛقٍٛ إيٝٗا، ٭ٕ اٯ١ٜ تكٍٛ ط ا٭ضض ٚاملٝاٙ ٚميٓع اٱْػإ

ص ٫ٚ ٜٓعٍ امل٥٬ه١ َٔ ايػُا٤ ملٓاؾػ١ اٱْػـإ ل ا٭ضض،  َِا يِِ لألَس كِ
ْعِ ْعٍ آ٫ف َٔ امل٥٬ه١ ل َعطن١ بسض ٚأسس ٚاـٓسم ٱعاْـ١ اٱْػـإ   
ع٢ً اٱْتؿاع َٔ نٓٛظ ا٭ضض، بايكتاٍ إىل داْب املـ٪َٓني يتبكـ٢ نًُـ١    

، ٜٚػتُط ايٓاؽ ل عباز٠ اهلل عع ٚدٌ  ل ا٭ضضقطسّا ضاغدّا ٝس ايتٛس
ؾتهٕٛ ايعباز٠ َٛنٛعّا َٚاز٠ ٱغتُطاض اؿٝا٠ ل ا٭ضض، ٚتٛايٞ ايٓعِ، 

 .(1)صًََِا خٍََمْدُ لٌْجِٓال ًَلإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼ ثُذًُِْط قاٍ تعاىل 
  ٘ ل ايـسْٝا   ٚتبني اٯ١ٜ ضمح١ اهلل بايٓاؽ إش ٧ٖٝ هلِ َا وتـادٕٛ إيٝـ

ٚاٯخط٠، ٚآٜات اٯؾام سذـ١ عًـ٢ ايٓـاؽ، ٚزعـ٠ٛ عكًٝـ١ ٚسػـ١ٝ هلـِ        
يًٗسا١ٜ ٚاٱميـإ، ٚإش دعـٌ اهلل عـع ٚدـٌ ايٓـاؽ ٜتكـطؾٕٛ ل ا٭ضض       
ٜٚتًُهٕٛ ٜٚتٛاضثٕٛ ؾٝٗا، ٜٚتكامسٕٛ خرياتٗا ؾاْ٘ غبشاْ٘ )إغت٣ٛ( إىل 

ًٝؼ َٔ َايو ايػُا٤ ٱضاز٠ اٱغت٤٬ٝ ٚاملًه١ٝ املطًك١ هلل ل ايػُٛات، ؾ
َٚتكطف ؾٝٗا إ٫ اهلل يتهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً ًَه١ٝ اهلل يًػـُٛات ٚا٭ضض  

ٌَِّٓ  لٌٍُّْْهُ لٌٌَْْ ََ ٌٍَِّوِ ط، َٚكساقّا سانطّا بني ايٓاؽ يكٛي٘ تعاىل ّٜٛ ايكٝا١َ

 .(2)صلٌٌَْلدِذِ لٌْمَيالاسِ
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 ين غليلت اآلية
 َػا٥ٌ: اٯ١ٜ ل

 تٛدٝ٘ ايًّٛ ٚايصّ يًهؿاض ع٢ً دشٛزِٖ. :ا٭ٚىل
ٚ  ١ٝ:اْايج َٚـاز٠  ٕ اؽـاشٙ ٚغـ١ًٝ يٲميـ   إنطٚض٠ ايتسبط ل أقٌ اـًـل 

 يٲعتباض.
 ٘.اْقسض٠ اهلل، ٚعظِٝ غًط بسٜعٕ ابٝ ايجايج١:
 سهٛض ا٭ؾٝا٤ مجٝعٗا عٓس اهلل. ايطابع١:

  انتفسريانتفسري
 صلألسك جَِّْؼًا ىٌَُ لٌَّزُِ خٍََكَ ٌَىُُ  َِا يِِط تعلىلىنه 

 ؿػِٗأْل يًٓاؽ ٕ ااؿذ١ ٚايربٖٕ اببٝ تعاىل اهلل بعس تؿهٌ ا٭ٍٚ:
عتـ٘ دـــا٤ت ٖـصٙ    يتعاَِٗ بعبازت٘ ٚطاإٚبعجــِٗ تٛدـب  خًكِٗآ١ٜ  إٔٚ

عَمنُشِّيُِ  آَّاذِنَما يِمِ     طؾام اٯٚل  ،ستذاز بتٜات٘ ل املٓاؾعيٲاٯ١ٜ ايهطمي١ 

 .(1)صفُغِيُِ لٔلٓيَاقِ ًَيِِ 

ٗا ْأت ٚناْتتعًل بهٌ املكسٚضات نا١ٓ٥ َا  تعاىل اهلل ٠قسضٕ إ ايجاْٞ:
َـ    ٗ   ٕ اٚاملهـ ٕ اعا١َ َٚطًك١ يتذطزٖـا عـٔ ايع ا إىل ٚاؾٗـ١ يتػـاٟٚ ْػـبت

 إىلَٚـا ٬ٜظَـ٘ نـطٚض٠ َـٔ اؿادـ١      ٕ اَهـ اٱملا تتكــ بـ٘ َـٔ     هازاٱ
قازض  تعاىل ؾاهللٚادب ايٛدٛز، ْعِ ٫ ًٜعّ َٔ ايتعًل اؿسٚخ ايعاّ، 

 ع٢ً ؾعٌ ايؿ٤ٞ ٚنسٙ ٚيهٓ٘ َٓعٙ عٔ ايكبٝض ٚايظًِ ٚمُٖٛا.
كــاز، ل اٯٜــ١ ظدــط عــٔ عبــاز٠ غــري اهلل ؾهــٌ يــ٘ كًــٛم َٓ  ايجايــح:

ــات َتكـــؿ١   ــل َاٖٝ ــاز ٚاؿــسٚخ ٚباٱٚاـ٥٬ هلــا ٚدــٛز ٕ انــٕ إستٝ
 خاضدٞ.
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ل اٯ١ٜ تـٛبٝذ يًُؿـطنني ؾهٝــ ٜعبـسٕٚ َـا خًكـ٘ اهلل هلـِ         ايطابع:
 ٚؾه٬ّ ع٢ً ايٓاؽ ٚسذ١. تعاىلطٙ ؿادــتـِٗ ْع١ُ َٓ٘ ٚغــدٸ

ٯ١ٜ: "ٖٛ ايصٟ خًل ل اٚضز ل اـرب عٔ ا٫َاّ عًٞ  اـاَؼ:
ٛٸقًٛا ب٘ يهِ َا ل  ب٘  ٘ ٚتتٛقٛااْضنٛ إىلا٭ضض مجٝعّا يتعتربٚا ب٘ ٚيت

تكاْٗا ؾػٛأٖ إايػُا٤ ٚأخص ل خًكٗا ٚ إىلغت٣ٛ إاْ٘، ثِ َٔ عصاب ْري
غبع مساٚات ٖٚٛ بهٌ ؾ٤ٞ عًـِٝ، ٚيعًُـ٘ بهـٌ ؾـ٤ٞ عًـِ املكـا        

 (.آزّملكاؿهِ ٜا بين  ا٭ضضؾدًل ؾطع َا ل 
 خًل ا٭ضض ٚايػُا٤ َٚـا ؾٝـ٘ َـٔ    يًرتتٝب لٕ ااٯ١ٜ بٝ ايػازؽ:

  ،ثِ( ايٛاضز٠ ل اٯ١ٜ تؿٝس ايرتتٝب ٚايرتاخٞ)إٔ عذاظ ٚز٫٫ت نُا إ
َػعٛز ابٔ عباؽ ٚعٔ َط٠ اهلُساْٞ عٔ ابٔ ٚعٔ أبٞ قا  عٔ )

ٖـٛ  }ٚعٔ ْاؽ َٔ أقشاب ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ل قٛيـ٘      
ٛٸأٖ غبع  ايصٟ خًل يهِ َا ل ا٭ضض مجٝعّا ثِ اغت٣ٛ إىل ايػُا٤ ؾػ

ع٢ً املـا٤ ٚمل ىًـل ؾـ٦ّٝا قبـٌ املـا٤،      قاٍ : إٕ اهلل نإ عطؾ٘  {مساٚات
ؾًُا أضاز إٔ ىًل أخطز َٞ املا٤ زخاّْا ، ؾاضتؿع ؾٛم املا٤ ، ؾػُا مسا٤، 
ثِ أٜبؼ املا٤ ؾذعً٘ أضنّا ؾتكٗا ٚاسس٠، ثِ ؾتكٗا ؾذعًٗا غبع أضنني ل 

 َٜٛني. ل ا٭سس ٚاِٱثٓني،
      ٕ ٚايكًـِ(  *ؾدًل ا٭ضض عًـ٢ سـٛت ٖٚـٛ ايـصٟ شنـطٙ ل قٛيـ٘ )

ؿٛت َٔ املـا٤، ٚاملـا٤ عًـ٢ ظٗـط قـؿا٠، ٚايكـؿا٠ عًـ٢ ظٗـط ًَـو،          ٚا
ٚاملًو عًـ٢ قـدط٠، ٚايكـدط٠ ل ايـطٜض، ٖٚـٞ ايكـدط٠ ايـيت شنطٖـا         
يكُــإ; يٝػــت ل ايػــُا٤ ٫ٚ ل ا٭ضض، ؾتشــطى اؿــٛت ؾانــططب      

 ؾتعيعيت ا٭ضض، ؾأضغ٢ عًٝٗا اؾباٍ،
ٕ }ؾاؾباٍ تؿدط ع٢ً ا٭ضض. ؾصيو قٛي٘  متٝـس   ٚدعٌ هلا ضٚاغـٞ أ
ٓبػـٞ هلـا ل   ، ٚأقٛات أًٖٗا ، ٚؾـذطٖا ، َٚـا ٜ  ٚخًل اؾباٍ ؾٝٗا {بهِ

بايصٟ خًل  أ٥ٓهِ يتهؿطٕٚ}َٜٛني : ل ايج٬ثا٤، ٚا٭ضبعا٤، ٚشيو قٛي٘ 
ٜكٍٛ: أْبت ؾذطٖا، ٚقسض ؾٝٗا أقٛاتٗا،  {ٚباضى ؾٝٗا}إىل قٛي٘  {ا٭ضض
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ٍ ؾٗهصا ا٭َط ٜكٍٛ: َٔ غأ {يًػا٥ًنيل أضبع١ أٜاّ غٛا٤ }ٜكٍٛ ٭ًٖٗا 
و ايسخإ َـٔ تـٓؿؼ املـا٤    ٚنإ شي {ثِ اغت٣ٛ إىل ايػُا٤ ٖٚٞ زخإ}

ل  ، ثِ ؾتكٗا ؾذعًـٗا غـبع مسـٛات   سني تٓؿؼ، ثِ دعًٗا مسا٤ ٚاسس٠
، ٚإمنا مسٞ ّٜٛ اؾُع١ ٭ْ٘ مجع ؾٝ٘ خًل َٜٛني : ل اـُٝؼ ، ٚاؾُع١

ٌ ًــل ل نــ: خقــاٍ  {ٚأٚســ٢ ل نــٌ مســا٤ أَطٖــا}ٚا٭ضض ايػــُٛات 
مسا٤ خًكٗا َٔ امل٥٬ه١، ٚاـًل ايصٟ ؾٝٗا، َٔ ايبشاض، ٚدباٍ، ايربز، 

 . َٚا ٫ ٜعًِ
، ؾذعًٗا ظ١ٜٓ ٚسؿظّا َٔ ايؿٝاطني ،بايهٛانبثِ ظٜٔ ايػُا٤ ايسْٝا 

 .(1)(ؾًُا ؾطؽ َٔ خًل َا أسب اغت٣ٛ ع٢ً ايعطف
ٜٚرتن٘ غس٣ بٌ ٕ اْػاٱاهلل عع ٚدٌ مل ىًل إٔ تبني اٯ١ٜ  ايػابع:

ًٌََمَذ  وَشالِ نَا تَنِمِ  ، َٚٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىلطنطاّ إتهؿٌ ضظق٘ ٖٚٛ ْٛع 

آدَََ ًَدٍََّْنَاىُُ  يِِ لٌْثَشِّ ًَلٌْثَذ شِ ًَسَصَلْنَاىُُ  ِِٓ  لٌطَِّّْثَاخِ ًَيَنٍَّْنَاىُُ  ػٍَََ وََِريٍ ِِّالٓ  

 .(2)صخٍََمْنَا

دــا٤ت ٖــصٙ اٯٜــ١  اٯخــط٠هــط املؿـــطنٕٛ ايبعــح ٚايٓؿــأ٠  أْإٔ بعــس 
ايـيت  ٕ اسـٚايٛدــ بايتصنري  بايؿٛاٖس ايظاٖط٠ يًشٛاؽ ٚاملسضن١ بايعكٌ 

 .اٱميإ إىلتسعــٖٛــِ 
ثٓا٤ ســٝاتــ٘ إٔٚ اا٫ْػدعٌ َا قبٌ خًل إٔ ٘ اْ غبـشــاهلل ؾُٔ آٜات

  ٚ ٕ ٚبعس َـٛت٘ آٜات تسعٛٙ يٲقـطاض بايطبٛبٝـ١  ، ٖٚـصٙ اٯٜـ١ داَعـ١    اٱميـا
ِ  يًُطاتب َٚػـــتٛعب١   ،ايجـ٬خ ملا ؾٝٗا َٔ آٜات اـًل ٚايـطظم املػـتسٜ

 .ا٭دٝاٍ ٚا٭َِ ٚتعاقب ٚزٚاّ اؿٝا٠ ٚػسز
مل ٜٛظـ بعس ايؿطط ٕ اْػاٱإٔ تؿتض اٯ١ٜ آؾاقّا ع١ًُٝ ٚتبني  ايجأَ:
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ٕ اْػاٱعظِ ايٓعِ ع٢ً أطٙ اهلل عع ٚدٌ ي٘، ؾٗصٙ اٯ١ٜ َٔ ا٭نرب مما غدٸ
ٝـ١  قطآْٜـطز زيٝـٌ ل آٜـ١    إٔ ٫ إط٬م يًتػدري ٚعسّ ايتكٝٝس، إملا ؾٝٗا َٔ 

ايٛاقع  ٚبعض أؾطاز٘ َعسّٚ، اْٚايظاٖط ع٢ً ايتكٝٝس َٔ ايػ١ٓ أٚ  خط٣أ
ٍ ايٝـّٛ  ٕ اا٫ْػَا ٜظٓ٘ إٔ هٕٛ سذ١ مبع٢ٓ تإٔ كًض تاـاضدٞ ٫   خـا

 املػتكبٌ شا ْؿع عظِٝ.أٚ  املانٞ قس ٜهٕٛ ل٘ ؾإْٓؿع اي َٔ
اٯٜــ١ ل َكــاّ اٱغــتدباض ٚايتــٛبٝذ  إٔ ٕ آعذــاظ ايكــطإَــٔ  ايتاغــع:

 ا٭ضضتؿاع ا٭َجـٌ َـٔ خـعا٥ٔ    ْٚيهٓٗا ؼٌُ ايبؿاضات ٚؼح ع٢ً اٱ
إٔ َٚٔ اٯٜات ايتطبٝك١ٝ ٚايؿــٛاٖـس ع٢ً عُـّٛ اـطـاب ل ٖـصٙ اٯٜـ١     

ٚايجـطٚات ايـيت    ا٭ضضٕ َٔ نٓٛظ َٛ٪َٓني ٚنؿاضّا َٓتؿعايٓاؽ مجٝعّا 
 .ْػإيٲدعًٗا اهلل شخري٠ ٚظازّا َٚتاعّا 
تؿاعّا َٔ ٖصٙ ايجطٚات ٚايٓعِ ايسْٜٝٛـ١  ْإٚقس تط٣ ايهؿاض ِٖ ا٭نجط 

 ٚ َكـساقّا ٱطـ٬م اـطـاب ل    يٝهـٕٛ  نذع٤ َٔ عُّٛ ضمحت٘ ل ايـسْٝا 
 ّٛ ايكٝا١َ.هلِ، ٚسذ١ عًِٝٗ ٜ ٚإغتسضادّا ٖصٙ اٯ١ٜ

سٝا٥ٗا ٚايبشح ٚايتٓكٝب ؾٝٗا إٚ ا٭ضض١ٜ زع٠ٛ ٱغتجُاض اٯ ايعاؾط:
، ٚقس شنــطت ل ٭ْٗا ًَو يٮدٝاٍ املتعاقب١ ٗاجطٚاتٚيعّٚ عــسّ ايتؿطٜ  ب

 (1)صلج ؼٍَْنِِ ػٍَََ خَضَلئِِٓ لألسكط تعاىلتؿػـري غٛض٠ ٜٛغـ ل قٛي٘ 
تؿاع َٔ ْٚتٓظِٝ اٱ ا٭ضضاٯ١ٜ زع٠ٛ يتأغٝؼ ٚظاض٠ خاق١ بؿ٪ٕٚ إٔ 

 نٓٛظٖا.
دا٤ت عطف )ل( ايصٟ  ايهطمي١ اٯ١ٜإٔ َٔ اٱعذاظ  اؿازٟ عؿط:

 ،)ع٢ً( اييت تؿٝـس اٱغـتع٤٬  أٚ  ٚمل تأت ب)با٤( ايػبب١ٝ ،ٜؿٝس ايظطؾ١ٝ
َٚا ؾٝٗـا  ا٭ضض َٚا عًٝٗا ب)ل(  ٚتتعًل ، ا٭ضضٚضمبا ؾػطت ملا ؾٛم 

 .َٔ ايهٓٛظ
َــٔ نٓــٛظ  ا٭ضضمبــا دعــٌ ل  تعــاىل ١ اهلليطمحــ ؾــاض٠إٚل اٯٜــ١  
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َػتٛض٠ َٔ ايصٖب ٚايٓؿ  ٚاملاؽ ٚمٖٛا اييت تتشهِ ل ٖـصٙ ا٭ظَٓـ١   
، ٚنٓـع  ايعضاع١ نٓع١ُ ٚسادـ١ َػـتسمي١   إىلباٱناؾ١  باٱقتكاز ايعاملٞ،
 .عاّ قطٜب َتذسز
ٚعظِٝ َٓعيت٘ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٕ اْػاٱتبني اٯ١ٜ ؾطف  ايجاْٞ عؿط:
٢ً ؾ٪ٕٚ سٝات٘ آخط ع ّاْػاْإ ٕاإْػ ٕاأع ، ؾًٛب٘ نطَ٘أٚ ي٘مبا غدط اهلل 

ل  ايعٕٛ ٜتًك٢ ايصٟط دط٣ ي٘ عطا٤ٶ ؾٗطّٜا، ثِ قكٸأٚٚقٝض ي٘ َػهّٓا، 
ٚقابًـ٘ بـاؾشٛز يطأٜـت ايٓـاؽ بـطِٖ      ٕ اايؿهط ع٢ً ايٓع١ُ ٚضز اٱسػـ 

 .ايًّٛ ي٘ ع٢ً دشٛزٙ ٚتككريٙدٕٗٛ ٚؾادطِٖ ٜٛ
ْعُّا  َٚتؿطقني ايٓاؽ فتُعنيع٢ً  عِأْاهلل عع ٚدٌ قس إٔ ؾهٝـ ٚ
 دشـٛز  َـع  ٚقطٜبـ١  َٚٓبػط١ َػتسمي١ ٖٚٞ،  سكا٥ٗا ٚعسٖاإْعذع عٔ 

 ضتهاب٘ املعك١ٝ،إٕ اْػتػتػطب امل٥٬ه١ َٔ اٱإٔ  ، ؾ٬ غطاب١ايٓاؽ أنجط
ــٔ  اْأٚ  ــأٍ عـ ــا تػـ ــتشكاق٘ إٗـ ــهطٙ   غـ ــسّ ؾـ ــٛزٙ ٚعـ ــع دشـ ــ١ َـ  اـ٬ؾـ

 .(1)صؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغ فِهُ لٌذَِِّاءَبكٛهلِط

ٕ اْػـ ٌ يٲساٍ ٚتٛنٝس ملا غدط اهلل عع ٚدـ  صجَِّْؼًاط ايجايح عؿط:
 غتُطاض تٛايٞ ْعُ٘.إٚيطؿ٘ ٕ ال ا٭ضض يبٝ

ؾؿٞ  ،ْكل ايػصا٤أٚ  اٯ١ٜ اـٛف َٔ ؾبض اؾٛع تططز ايطابع عؿط:
 نجط َٔ ساد١ ايٓاؽ.أٚ عِأْعِ ا٭ضض إٔ ٕ اْػٜسضى اٱٕ انٌ ظَ

٘ أْــقــٌ اـًــل ٚأبايتػــدري بــٌ ل  اٯٜــ١مل تتعًــل  اـــاَؼ عؿــط:
 .ْػإيٲ

ا٭قٌ ل ا٭ؾٝا٤ اٱباس١ نُا َبني  إٔتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  ايػازؽ عؿط:
 زيٌٝ. إىلؼتاز  اـاق١ اؿٝاظ٠ ٚاملًه١ٝإٔ ٚ ،ل ايؿك٘

 د١ٗ اـطاب ٚدٛٙ:  ٚل ايػابع عؿط:
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 َٛد٘ يًُ٪َٓني خاق١. ْ٘إ ا٭ٍٚ:
 َٛد٘ يًُػًُني با٭قاي١ ٚيػريِٖ بايعطض ٚايتبع١ٝ. ايجاْٞ:
 إضاز٠ ايٓاؽ مجٝعّا َٔ اـطاب. ايجايح:

ايػـابك١ ٚبـايكطا٥ٔ    ٖٛ ايجايـح، بكطٜٓـ١ اـطـاب ل اٯٜـ١     ٚايكشٝض 
٘ ٜـطظم ايـرب   ْـ أٚ ،٘اْ غـبش اهلل ٕاسػإعظِٝ ٕ ااؿذ١ ٚبٝاؿاي١ٝ ٚٱقا١َ 

 .ْاب١قس تسضن٘ ايتٛب١ ٚاٱ ٚست٢ ايهاؾط ،ٚامل٪َٔ ٚايهاؾط ،ٚايؿادط
 ٚقساهلسا١ٜ،  إىلٚايسع٠ٛ  ايتٛب١ ٢ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ َكازٜل اؿح عً 
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    ّأَ ٜ٪َٔ باهلل ٜٚتبـع ايـٓحم قُـس    ايهاؾط شض١ٜ َٔ ىطز

 ٚميتجٌ ٭سهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. ،ٚآي٘ ٚغًِ
 ا٭ضضًـل  ـعًـ١ تاَـ١   ٕ اْػـ اٱإٔ ٫ تسٍ اٯ١ٜ عًـ٢   ايجأَ عؿط:

 ي٘.١ٝ ا٭ضنٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ غدط ايٓعِ 
ؾ٧ يؿ٧ ٫ٜسٍ عًـ٢ ْؿٝـ٘ عـٔ غـريٙ، ؾـاي٬ّ ل       إثبات ايتاغع عؿط:

ــ٘  ــاىلقٛي ــاؾع إٔيٲختكــام، إ٫  ٚضزت ٕإٚص خٍََممكَ ٌَىُممُ  ط تع ــل  َٓ خً

 .اٱْػإب تٓشكط إٔأعِ َٔ  ا٭ضض

ٚؾٝٗـا زعـ٠ٛ يًٓـاؽ     ،صجَِّْؼًما  لألسكخٍََكَ ٌَىُُ  َِما يِمِ   طٚل قٛي٘ تعاىل

اي٬َتٓاٖٝـ١  َٔ املٛدٛزات ٚاـعا٥ٔ ٚايـصخا٥ط   ا٭ضضغتؿاز٠ مما ل يٲ
 غتظٗاض بطناتٗا.إٚ

 ٘ غري قتاز.ْأ٫ ٜؿعٌ يػطض ٚ تعاىلاهلل  ٕابٕ اٚؾٝٗا بٝ
خًل يٓا َـا   تعاىل٘ ْنٌ ايطني ٭أغتسٍ باٯ١ٜ ايهطمي١ ع٢ً سط١َ أٚ)
غتس٫ٍ باٯ١ٜ ايهطمي١ غري تاّ ، ٚيهٔ اٱ(1)(ا٭ضضزٕٚ ْؿؼ  ا٭ضضل 

ٚ   إٔ تاّ ٚنصيو ايتعًٌٝ اش  ايـٓل  دـا٤  ٕ إاـًل اعِ َـٔ ا٫نـٌ ٚغـريٙ 
 ايطني.نٌ أع٢ً سط١َ  مجاعاٱٚ
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 صلٌغَّاءِ إىلثُُال لع رٌٍََ ط تعلىلىنه 

 قٛاٍ َٓٗا:أشنطت ل اٯ١ٜ 
 يػُا٤ يتػٜٛتٗا.اقكس  ا٭ٍٚ:
 ع٢ً ايػُا٤ بايكٗط.اهلل عع دٌ غتٛىل إ ايجاْٞ:
ٚقهـاٜاٙ   ٚاَـطٙ أ ٕ٭ايػـُا٤   إىلٚقـعس   اهلل َـط أغت٣ٛ إثِ  ايجايح:

 . ا٭ضض إىلتٓعٍ َٔ ايػُا٤ 
غتٛا٤ غ٦ٌ عٔ َع٢ٓ اٱ ٘أْمحس بٔ و٢ٝ أَا ضٟٚ عٔ ثعًب  ايطابع:
: قاٍ ايؿطا٤ ٚقباٍ ع٢ً ايؿ٤ٞ اٱ: غتٛا٤اٱاهلل عع ٚدٌ ؾكاٍ:  ل قؿ١
 قبٌ عًٝٗا.أَعٓاٙ 
٘ ٚيـٝؼ  ْأٚقسضت٘ ٚعًٛ ؾـ  تعاىل اهللٕ ااٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً عظِٝ غًطٚ 

ــاأٚ  ل َٓطٛقٗــا ــ٘ َــٔ َعــاْٞ اٱ   َؿَٗٛٗ ــل ب ــاٍَْــا ٫ ًٜٝ ــاع ٚاٱ تك ضتؿ
 باملػاؾ١.

سازث١ ٫ تٓؿو عٔ  ٗاْ، ٭دػاّا٭ايٛدٛز َٓعٙ عٔ قؿات  ٚٚادب
إٔ َٔ  عظِأ تعاىل ٠ اهللقسضإٔ ، ٕٚأا املسح ل ايكسض٠ ٚايؿــامنٚاملهإ، 
تكــاٍ ْْٞ يٲإٕ ا ٜٛقـ بايعذع، ٖٚٛ بطٖ ٫اهلل إٖٚاّ نُا ا٭ؼٝ  بٗا 

ْٚبص ايهؿط ٚايؿــطى،  ،٘ بايطبٛب١ٝاْقطاض ي٘ غبشٚاٱايعـ١ً  إىلَٔ املعًٍٛ 
 يٝبك٢ َٓاغب١ يًؿهط ع٢ً ايٓعِ.

 ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدّٖٛا:
دا٤ خًل َا ل ا٭ضض َتأخطّا ظَاّْا ـًـل ا٭ضض، يًتعـسز    ا٭ٍٚ:

 ٚايتبأٜ بني خًل ا٭ضض، ٚخًل َا ؾٝٗا.
اٱؼاز بني خًل ا٭ضض ٚخًل َا ؾٝٗا، يٝهٕٛ أٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ  ايجاْٞ:

لًُْ ؤَئِنالىُُ  ٌَرَىْفُشًَُْ تِاٌَّزُِ خٍََكَ لألَس كَ يِِ َكساقّا ٚتؿػريّا يكٛي٘ تعاىل ط
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 .(1) صٌَّ َِْ ِٓ

اٱغتٛا٤ إىل ايػُا٤ بعس خًكٗا، ٭ٕ ظاٖط اٯٜـ١ ٜـسٍ عًـ٢     ايجايح:
  غبع مساٚات.ٚدٛز ايػُا٤ قبٌ إٔ ٜػٜٛٗٔ اهلل

اٱؼاز بني خًل ايػُا٤ ٚبني دعًٗا غبع مساٚات، إٔ ايكٍٛ  ايطابع:
بايتعــسز ٚضدشــإ ايٛدــ٘ ا٭ٍٚ ٚايجايــح عًــ٢ ايظــاٖط زيٝــٌ عًــ٢ آٜــ١   

 إعذاظ١ٜ.

  حبث فهسفيحبث فهسفي
ٚنٌ سـازخ َػـبٛم بايعـسّ     ،ايػُا٤ سازث١إٔ يكس ثبت ل ايؿًػؿ١ 
ايػُا٤ عًٝٗا قبٌ اغِ ط٬م إإٔ مل تهٔ أٟ إٔ ؾايػُا٤ خًكٗا اهلل بعس 

٘ ٚعًُ تعاىليعظِٝ قسضت٘ ٕ اٚؾٝ٘ بٝ ،قتها٥ٞ تعًٝكٞ، ٚيٝؼ ؾعًّٝاإخًكٗا 
 خباض عٔ خًكٗا.اٱظاٖط اٯ١ٜ ٕ انٕ إغًكٗا، ٚ

 ٚل اٯ١ٜ ٚدٛٙ:
ضض عٓـس  يـٮ ايػـُا٤ بايٓػـب١   اغـِ  قـسم  إغتشكت ايػـُا٤   ا٭ٍٚ:
 خًكٗا.

َٔ  ٚاسس٠ ثِ دعًٗا اهلل غبع مساٚات مسا٤ ٫ّٚأٗا خًكت ْإ ايجاْٞ:
 غري ؿاظ يٮضض.

 .ت ٚيٛ ع٢ً مٛ ايتسضز املتكٌٗا خًكت غبع مساٚااْ ايجايح:
ايتكػِٝ ٚسسٙ آ١ٜ ن١ْٝٛ َعذـع٠ إٔ بسٜع خًك٘ ٕٚ اقطب ا٭خري يبٝا٭ 

لٌغالمَّاءِ   إىلثُمُال لع مرٌٍََ    ط تعـاىل  عـع ٚدـٌ ل قٛيـ٘    اهلل ٠َع ظٗٛض قـسض 

إٔ ، ٚ(2)صوَش ىًا لَاٌَرَا ؤَذَْ نَا رَائِؼِنيَ ؤً  يَمَايَ ٌَيَا ًٌَِألَس كِ لِئْرَِْا رٌَ ػًاإْ ًَىَِِ دُخَ
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 .إقٌ زخا٭ايػُا٤ ل 
 َٚع٢ٓ غٛأٖ: أٟ خًكٗٔ ٖٚٝأٖٔ ٚدعًٗٔ.

، ٚقاٍ ايطَاْٞ: خؿـ: ايػُا٤ دٓؼ ٜسٍ ع٢ً ايكًٌٝ ٚايهجريا٭قاٍ 
ؾــ٬ى تتشــطى ٚتــسٚض ٚاَا ايػُاٚات ا٭ ٕ٭، ؾـــ٬ىا٭ايػُاٚات غري 

ؤْ  لألسكلٌٍَّموَ ُّّ غِمهُ لٌغالمٌََّلخِ ًَ   ؤْ ط تعـاىل يكـٛي٘  ،٫ تتشطى ٫ٚ تـسٚض

 .(1)صذَضًُالَ

ا تعين امنٚا٭ضض ل ْظاّ َتٓاغل ٚٔ اٯ١ٜ ٫ تٓؿٞ سطن١ ايػُا٤ ٚيه
منـا  إٕٚ اايسٚضأٚ  تػك ، ؾايعٚاٍ يٝؼ َطازؾّا يًشـطن١أٚ  ٫ تتٗا٣ٚ ٗاْأ

ــصٖاب   ــين اي ــات   ٚاٱ غــتشاي١ٚاٱٜع ــٌ ايجب نــُش٬ٍ ٚايتٓشــٞ ل َكاب
 ٚايبكا٤.

ٚ)ثِ( ل اٯ١ٜ ايهطمي١ ٌٖ ٖٞ يًرتتٝـب ٚايرتاخـٞ نُـا ٖـٛ َعـطٚف      
 ٌ.ٚتعساز ايٓعِ ٚبسٜع اـًل نُا قٕٝ اّ دا٤ت يًبٝأقٓاع١ ٚعطؾّا 

ٛ ٚن٬ُٖــا َــٔ َكــازٜل اٯٜــ١،    ايــٛدٗني  بــني٫ٚ تعــــاضض   ٖٚــ
* رُُ  ؤَؽَممذُّ خٍَْمًمما ؤََ  لٌغالممَّاءُ تَنَاىَمما لٔممؤَط تعــاىلؾــاٖس عًــ٢ بــسٜع قــٓع اهلل، قــاٍ 

تَؼ مممممذَ رٌَِمممممهَ  لألسكًَ*  ًَؤَغْطَمممممؼَ ٌَْ ٍَيَممممما ًَؤَخ مممممشَََ مُممممممذَاىَا * سَيَمممممغَ عَمممممّ ىَيَا يَغَمممممٌاللىَا 

 .(2)صدَدَاىَا

خًل ايػُا٤ قبٌ خًل إٔ  إىلاٯ١ٜ تؿري إٔ ٕٚ آش ٫ تعاضض ل ايكطإ
  ، ٚيهٓ٘ مل ميٝع بني خًل ايػـُا٤ ٚبـني تػـٜٛتٗا ٚنـصا بـني خًـل      ا٭ضض

ا٭ضض  ٚزســٛ ا٭ضض ٚبــني زسٖٛــا ٖٚــٛ تػــٜٛتٗا ؾكــس تهــٕٛ تػــ١ٜٛ 
زســٛ  إٔقبً٘، ٚيتظـٗط اٯ١ٜ  ا٭ضضعٔ خًل ايػُا٤ بُٝٓا خًل  ٠َتأخــط
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٫ إ٘ ٫ ميهٔ تػٜٛتٗا اْا٭ضض ٚسسٙ آ١ٜ َػـتك١ً ـًكٗا نعظِٝ دطَٗا ٚ
 بايكسض٠ اٱهل١ٝ.

ــ  ــ   إٔايــــصٜٔ ل قًــــٛبِٗ َــــطض   ٕ اٖٚــــٌ باَهــ ل  إٜٔكٛيــــٛا بــ
ــ١ ــ١    أٚ  اٯٜــ ــ١ ل سطنــ ــ١ اؿسٜجــ ــا٥ر ايعًُٝــ ــايـ ايٓتــ ــا ىــ ــٗا َــ تأًٜٚــ

ٚايٓذــــــّٛ ٚاملٛدــــــٛزات ايػــــــُا١ٜٚ     ايهٛانــــــب ٕ اٚغــــــري ٚزٚض
  . خط٣ا٭

عذـــاظ ٚٱ ،رـ١ َطابكـــ١ يتًـــو ايٓتا٥ــــــــز٫يـــ١ اٯٜ ٕ٭اؾـــٛاب ٫، 
ــ٘ بعــس ثبــٛت    أل َٓــع ٕ آايكــط ــاٍ ٖــ٪٤٫ عــرب ايكــطٕٚ َــٔ ايتعــطض ي َج

 إىلخًــٛٙ َــٔ ايتٓــاقض ٚٚدــٛٙ ايباطــٌ، ٚتكــس٣ ايعًُــا٤ ل سٝٓـــ٘        
ْٚعتــٛٙ بايهــعـ تــاض٠ بــني ايػــُاٚات ٚا٭ؾــ٬ى  يتؿطٜكــ٘ٞ اْقــٍٛ ايطَــ

 .خط٣أاْ٘ غري قشٝض تاض٠ ٚب

 صيَغٌَاللىُٓال عَث غَ عََّاًَلخٍط تعلى لىنه

ــبني ــِٝ   ت ــ١ عظ ــسضاٯٜ ــاىل ٠ اهللق ــل    ،تع ــسا٥ٞ ٚاي٬س ــل اٱبت ل اـً
ــ٦ٝت٘  ــاىلَٚؿـ ــطاضإْ ل تعـ ــاّإْٚ ؿـ ــات كػـ ــٛعٗا املدًٛقـ ــ٘ ٚخهـ  ؿهُـ

 ٚعؿـــطٜٔ َـــط٠ ّاضبعـــإٔ آل ايكـــط )غـــبع( يؿـــظ ٚٚضز ٘،اْغـــبش َـــطٙأٚ
 بعــسٕ آايكــط ل شنــطّا ا٭عــساز نجــطأَــٔ  ٖٚــٛ ٚايتأْٝــحايتــصنري  بكــٝػ١

ــس، ٚايٛاســس٠، ٚؾٝــ٘ تؿــطٜـ هلــصا ايعــسز ٖٚــٛ        ايهجــط٠ٕ اعٓــٛايٛاس
 .ٚايتعسز

ٚايتعـــــــسز ل ايػـــــــُاٚات زيٝـــــــٌ عًـــــــ٢ نجـــــــط٠ ايعـــــــٛامل ل  
 يًكــــــسض٠ٕ اٚبٝــــــ ؾٝٗــــــا ٚايهــــــب  ايٓظــــــاّايػــــــُاٚات، ٚسػــــــٔ 

 امل٥٬هــــ١  َــــٔ ؾٝٗــــا َٚــــا بكا٥ٗــــا غــــتسا١َإٚ تعاٖــــسٖا ل اٱهلٝــــ١
ــب ــ٬ى، ٚايهٛانــــ ــِ ظاٍ ٫ٚ ٚا٭ؾــــ ــسميّا ايعًــــ ــسٜجّا قــــ ــٌ ٚســــ  ٜطــــ

 .ايػُا٤ عامل َٔ عذٝب١ طاضأغب ايٓاؽ ع٢ً
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 ص ًَىٌَُ تِىًُِّ ؽَِ ءٍ ػٌٍَُِْط تعلى لىنه

 ٚا٭ضضايػـُاٚات  ٕ اْ٘ ٜتعاٖـس اـًـل ٭  غـبش ؾاهلل  ايطبٛب١ٝ ل آ١ٜ
باؾع٥ٝات ٚايهًٝـات عًـ٢    عامل تعاىل ٘أْٚ َػتسِٜ، مٛ ع٢ً ي٘ قتاد١

 .سس غٛا٤
 ٚق٫ُّٛ َٛنٛعّا ٚا٭ضضخًل ايػُاٚات إٔ ١ ز٫ي١ ع٢ً اٯٜ ٚل  
 تؿاع٘إْ َٚس٣ٕ اْػيٲ تػدريٖا ٚنٝؿ١ٝ ْٚتا٥ر أسهاّ َٔ عٓ٘ ٜتؿطع َٚا
٘  ٖٛ امنإ ْتؿاعاٱٖصا  أغباب ٚت١٦ٝٗ َٓٗا سـح عًـ٢    ٚاٯٜـ١  ،تعـاىل  بعًُـ

ٚايعذا٥ب امله١ْٛٓ ل  ا٭غطاضبعض  ٚإغتظٗاضعًّٛ ايؿًو ٚاؾٝٛيٛدٝا 
 .َازتُٗا أقٌ

ٚاٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ ثابت١ َػتٛعب١ يهٌ اؿـٛازخ ٚايٛقـا٥ع ٚايعكا٥ـس،    
٘ سًـِ اهلل  ٚفٝ٪ٖا َكرت١ْ بعامل اـًل ٚايتػدري ٜسٍ ع٢ً  ْـ ٚ ،غـبشاْ  ٘ا

ايٓــاؽ نًــِٗ َــ٪َٓني  ؾعــٌاهلل َــع دشــٛزٙ ٚيــٛ ؾــا٤  ٕ اْػــٜــطظم اٱ
 ؾانطٜٔ.

ٚاٱختباض ل ايٓؿأ٠ ايسْٝا، َٚا زاّ اـطاب ل ٕ اْ٘ دع٤ َٔ اٱَتشإ
اٯ١ٜ بؿاض٠ ٚٚعس نطِٜ ٕ إؾٕ اٚل نٌ ظَ ،ٕاػإ٬ْيّٝا ٜؿٌُ نٌ إماٯ١ٜ 

ٚشضٜتـ٘ َـٔ   ٕ اْػـ ضظم اٱٕ ا١ْٓٝ ل ايٓؿٛؽ بهُأٚتبعح ايػه١ٓٝ ٚايطُ
خطاب اـًل ٫ ٜٓشكط باملهًؿني ٚسسِٖ بٌ ٜؿٌُ إٔ ٚبعسٙ، خكٛقّا 
 ٘ ٫ ٜٓشكط بامل٪َٓني ٚسسِٖ.أَْجًُا  ٜهّاأغري املهًؿني 
 تعاىلدا٤ ضأؽ اٯ١ٜ يٝبني عًُ٘  ،اهلل ٠بٝٓت اٯ١ٜ عظِٝ قسضإٔ ٚبعس 

ْـ مما ٜسٍ ع٢ً  ٚايػـُاٚات َٛنـٛعّا ٚغـببّا ا٫ عـٔ      ا٭ضض٘ مل ىًـل  أ
ٗـ  عـ ٘ َٓعٙ اْؾٗٛ غبش ،سه١ُ ٚعًِ اـًـل    إٔ ا تٛنٝـس بـ  ٔ ايعبـح، ٚؾٝ
 .تكإاٱع٢ً ٚد٘ 

ٜؿعٌ ايهاؾطٕٚ ٜط٣ َا اهلل عع ٚدٌ إٔ خباض بإٚٚل اٯ١ٜ زؾع ِٖٚ  
عًُ٘  إَٔٚا عًٝٗا، خكٛقّا ٚ ا٭ضضخًل  إٔ٘ عامل ظشٛزِٖ َٓص اْٚ
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َـ ٕ اغابل وسٙ غٛا٤ نـ ٕ ايٝؼ ي٘ ظَ تعاىل أٚ  تشكٝـل مـٛ اي عًـ٢  ٕ اايع
 .(1)صًََِا لٌٍَّوُ تِغَايًٍِ ػَّالا َّؼ ٌٍََُّْ، قاٍ تعاىلطتكسٜطاي

  حبث كالييحبث كاليي
ــٔ  ــاأَـــــ ــاىل ٤ اهللمســـــ ــِٝ( ٚ تعـــــ ــبشاْ٘   إٔ)ايعًـــــ ــ٘ غـــــ خًكـــــ

ــ ًــــ٢ عًُــــ٘ ملــــا ؾٝٗــــا َــــٔ اٱ    ٚا٭ضض زيٝــــٌ عيًػــــُاٚات   ٕاتكــ
ــسٜع ايكــــ ٚا٭ ــاّ ٚبــ ــ٘  سهــ ـــصض عًٝــ ـــامل ٜتعـــ ــري ايعـــ ـــإٓع، ٚغــ  ٕاتٝـــ

ــِ،   ــٌ ا هــ ــاىلٚاهلل ايؿعــ ُ   تعــ ــ ــِ ٫ٚ دػــ ــٝؼ ظػــ ــ٘  ،ٞاْيــ ٚعًُــ
نــــٌ إٔ ش إَٚــــا ٜهــــٕٛ، ٕ اؾــــٝا٤ مجٝعــــّا، َــــا نــــا٭٘ ٜعــــِ اْغــــبش

ٚادـــــــب  إىلٚنـــــــٌ ممهـــــــٔ َػـــــــتٓس   ، املٛدـــــــٛزات ممهٓـــــــات  
بصاتــــ٘  ايٛدــــٛز ٚادــــب ٚعًــــِ ،بايٛاغــــط١أٚ  ايٛدــــٛز َباؾــــط٠ 

ــ٘ بػـــــريٙ ٭    ــٌ عًـــــ٢ عًُـــ ــتًعّ   ٕ زيٝـــ ــِ بايعًـــــ١ ٜػـــ ايعًـــــِ ايعًـــ
 باملعًٍٛ.
يكؿتني َٔ قؿات اهلل عع ٚدٌ ايجبٛتٝـ١، ؾكـس بـسأت    ٕ ا١ٜ بٝٚل اٯ
عظِٝ إٔ ٫ ٜؿعٌ، ٚإٔ ٜؿعٌ ٚإٔ قازض كتاض ٚميهٓ٘  تعاىل٘ ْإٔ ااٯ١ٜ ببٝ

ايعامل سازخ َكٓٛع يٝؼ بكسِٜ إٔ ٚ، قٓع٘ ٜسٍ ع٢ً ٚدٛب ٚدٛزٙ 
ٚا٭ضض، ٚختُت اٯ١ٜ عظِ َهْٛات٘ ايػُاٚات أ سساخإٚ هازإبسيٌٝ 
ؤَْال لٌٍَّموَ تِىُمًِّ   ، قـاٍ تعـاىلط  ؾـٝا٤ ا٭ساطتـ٘ بهـٌ   إٚ تعـاىل  اهلل عًِٕ اببٝ

 .(2)صؽَِ ءٍ ػٌٍَُِْ

٘ ْـ ل شاتـ٘ ٭  ؾـٝا٤ ا٭تعاىل سكـــٍٛ قـــٛض تًـو    اهلل عًِ  ٫ٚ ٜعين
 تعسزٖاأٚ  تًو ايكٛض إىل٫ ٜؿتكط  تعاىليٝؼ ق٬ّ يًشٛازخ، ؾٗٛ  تعاىل
ُـ٘  َـطٙ ٚعً ٝا٤ مجٝعّا سانط٠ عٓسٙ َػتذٝب١ ٭ؾا٭ إٔتهاعؿٗا، بٌ أٚ 

                                                 

 .144غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .231غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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 طباعّٝا.إْٚيٝؼ سكٛيّٝا أٚ  ،تعاىل سهٛضٟ

غــــين غــــري  تعــــاىل٘ ْــــأزيٝــــٌ عًــــ٢  صخٍََممممكَ ٌَىُممممُ ط تعــــاىلقٛيــــ٘ ٚ

ايٛدــــــٛز غــــــري َؿتكـــــــط ل شاتــــــ٘،  ٚادــــــب إٔش إقتــــــاز يػــــــريٙ 
ــاضٚاٱ ــتًعّ اٱ ؾتكــــ ــٜػــــ ــبش ٕاَهــــ ــٛ غــــ ــل اْؾٗــــ  ا٭ضض٘ مل ىًــــ

ــ١ َٓــــ  ــ٬ّ   ؿادــ ــ١ ٚؾهــ ــا ضمحــ ــٌ خًكٗــ ــا، بــ ــّا  إٚ٘ ايٝٗــ ــاّْا ٚبابــ سػــ
ــهط  ــٓع٘ ٚبــــ   ، يًؿــ ــِٝ قــ ــط بعظــ ــب٬ّٝ يًتؿهــ ــ٘ٚغــ ــّا  ،سٜع خًكــ ٚعْٛــ

تبـــاع َـــا دـــا٤   إٚيعبٛزٜـــ١ ٚايتػـــــًِٝ  قـــطاض يـــ٘ با ٚاٱعًـــ٢ اهلساٜـــ١  
، تعــــاىلبـــ٘ ايـــٓحم قُــــس قـــ٢ً اهلل عًٝــــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َــــٔ عٓـــسٙ       

 .ٖٚٞ ٚعا٤ ٚقٌ ٭زا٤ ايؿطا٥ض ٚاملٓاغو
ايتــسبط ل املدًٛقــات َٚؿــاٖس٠ ايها٥ٓــات ٜ٪نــس بايعكــٌ ٚاؿــؼ ٕ إ

ْػــب١ مجٝع املعًَٛات إٔ ٚ، ؾاعٌ كتــاض عامل  تعاىلاهلل إٔ ٕ اٚايٛدــس
يًــسع٠ٛ  غــتذاب١اٱٚتًــض عًــ٢ ايٓــاؽ مجٝعــّا بهــطٚض٠ َتػــا١ٜٚ يسٜــ٘، 

ٌ أطا  ل قؿٛف نٚاٱ،  غ١َٝ٬اٱ ٚمجاعـ١ املكـًني طاعـ١    ٕ ااٱميـ  ٖـ
 .تعاىل اهلل َط٭
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 لألسكِ جَاػًٌِ يِِ لًَٔإِرْ لَايَ سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِ  طتعلىلىنه 

خٍِْفَحً لَاٌٌُل ؤَذَج مؼَممًُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِممذُ يِْيَا ًََّغ ممفِهُ لٌذَِِّمماءَ ًََٔذ ُٓ ُٔغَممثِّخُ 

 .30اٯ١ٜ  ص ِ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْلٔتِذَّ ذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَ لَايَ 

 انهغة واإلعزاب
ل قٌ ْكب ٕ أَ ايعَ ش: ظطف ملا َه٢إغت٦ٓاؾ١ٝ، إ :ش: ايٛاٚإٚ

ٚقاٍ ؾٝ٘  ،ٖصا ايكٍٛ ٕابسابٔ  شنط، ٚضزٸأعٌ قصٚف تكسٜطٙ َؿعٍٛ ب٘ يؿ
 .ش( عٔ بابٗاإخطاز )إ

ع، ٖٚٛ َهاف ٚايهُري قاٍ: ؾعٌ َاض، ضبو: ضب: ؾاعٌ َطؾٛ
يٝٗا، ١ٝ ل قٌ دط بإناؾ١ ايظطف )إش( إيٝ٘، ٚاؾ١ًُ ايؿعًايهاف َهاف إ

 .بكإٍ اَتعًك ي٥٬ًُه١: داض ٚفطٚض
َطؾٛع ٕ إداعٌ: خرب  . إمسٗااْٞ: سطف َؿب٘ بايؿعٌ، ٚايٝا٤ 

 .بايه١ُ
 ؾاعٌ.اغِ ل ا٭ضض: داض ٚفطٚض، خًٝؿ١: َؿعٍٛ ب٘ ؾاعٌ ٭ْ٘ 

بٛاٚ اؾُاع١، ايٛاٚ: ؾاعٌ،  ٱتكاي٘قايٛا: ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايهِ 
 .إغت٦ٓاؾ١ْٝٗا ٭ٚاؾ١ًُ ٫قٌ هلا َٔ اٱعطاب 

ػعٌ: اهلُع٠ يٲغتؿٗاّ ايتعذحم، ػعٌ: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ٚؾاعً٘ أ
 .ؾٝٗا: داض ٚفطٚض، تْأنُري َػترت تكسٜطٙ 

َٛقٍٛ ل قٌ ْكب َؿعٍٛ ب٘، ٜؿػس: ؾعٌ َهاضع اغِ َٔ: 
 عطاباٱَػترت تكسٜطٙ ٖٛ، ٚاؾ١ًُ ٫ قٌ هلا َٔ  ُرين َطؾٛع، ٚايؿاعٌ

 . ق١ً املٛقٍٛ، ؾٝٗا: داض ٚفطٚض ٗا٫ْ
 ٜٚػؿو: ايٛاٚ سطف عطـ، ٜػؿو: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايه١ُ 
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، ٚمٔ: ايٛاٚ ايظاٖط٠ ع٢ً آخطٙ، ايسَا٤: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايؿتش١
ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ )ْػبض( ل  ،ساي١ٝ، مٔ: نُري َٓؿكٌ ل قٌ ضؾع َبتسأ

 قٌ ضؾع خرب مٔ.
 (يو)ْٚكسؽ 

 ع٢ً َعطٛف بايه١ُ َطؾٛع َهاضع ؾعٌ: ْكسؽ عطـ، سطف: ايٛاٚ
 . ْػبض
 .ٚفطٚض داض: يو 

 (تعًُٕٛ ٫ َا أعًِ ٞاْ)قاٍ 
 .ٖٛ تكسٜطٙ َػترت نُري ٚؾاعً٘ َاض، ؾعٌ: قاٍ
: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ٚؾاعً٘ نُري َػترت عًِأ ٚامسٗا،ٕ إ: ْٞإ

 .تعاىل اهلل إىل عا٥س ،ااْتكسٜطٙ 
 ؾعٌ: تعًُٕٛ ْاؾ١ٝ،: ٫ ب٘، َؿعٍَٛٛقٍٛ ل قٌ ْكب اغِ : َا
 ق١ً ٗاْ٭َٔ اٱعطاب  هلا قٌ ٫ ٚاؾ١ًُ ايٕٓٛ، بجبٛت َطؾٛع َهاضع

 ل قٌ ْكب َكٍٛ ايكٍٛ. (أعًِ ٞاْ) ٚمج١ً املٛقٍٛ،
ٍ اٱ قً٘ َايو، تطنـت اهلُـع٠ يهجـط٠   أامل٥٬ه١: مجع ًَو ٚ ، غـتعُا

ٗـا تٛيـو ل   ْ، ٖٚـٞ ايطغـاي١ ٭  يٛن١٘ َؿتل َٔ ا٭ْأايًػٜٛني ع٢ً  نجطأٚ
امل٥٬ه١ إٔ ، ٫ٚ ٜعين ٖصا بٝإ إىل١ٝ ظا٥س٠ ٚؼتاز اْبعٓا١ٜ يػـ ايؿِ ٚتٓكٌ

دــٓؼ دــا٤ت ايكــؿ١ يتًــبؼ نــجري َــِٓٗ  اغــِ مجــٝعِٗ ضغــٌ، بــٌ ٖــٛ  
ــاي١ ــ٘  ،بايطغـ ــاىليكٛيـ لٌٍَّممموُ َّق مممطَفِِ ِِمممٓ  لٌَّْةَئِىَمممحِ سُعُمممةً ًَِِمممٓ       ط تعـ

 .(1)ص..لٌنالاطِ
١ٝ يطــٝؿ١ ٖٚٛ املؿٗٛض، هلا ايكسض٠ ع٢ً تػٝري اْدػــاّ ْٛضأٚامل٥٬ه١ 

 ؾـهاهلا ٦ٖٝٚاتٗا بكٛض كتًؿ١، ٖٚٞ زا٥ب١ ع٢ً ايطاع١ َٚػهٓٗاأ
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ٜٚهٕٛ ْعٍٚ امل٥٬ه١ ع٢ً َط َا، ٭ ا٭ضضايػُاٚات ٚيهٓٗا قس تٓعٍ إىل 
 قػُني:

ٚٚظٝؿ١ عباز١ٜ نُا  ،و ل ضغاي١ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، بإٔ ٜٓعٍ ًَ ا٭ٍٚ:
املتهــطض ٚظـٗٛضٙ يًٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ل ْعٍٚ درب٥ٌٝ 

 سٝاّْا بكٛض٠ زس١ٝ ايهًحم.أٚغًِ 
ايٓعٍٚ ايٓٛعٞ املتعسز نُا ل ْعٍٚ امل٥٬ه١ يٓكط٠ املػًُني ل  ايجاْٞ:
إِرْ ذَمٌُيُ ٌٍُِّْؤ ِِنِنيَ ؤٌََٓ  َّىْفَِْىُُ  ؤَْ  ُِّّذالوُُ  سَتُّىُُ   ٚأسس قاٍ تعاىلط َعطن١ بسض

 (1) صتََِةَثَحِ آالَفٍ ِِٓ  لٌَّْةَئِىَحِ ُِن ضٌَِنيَ

َٓا٤، ؾِٗ أِٗ ضغٌ هلل اْايعباز١ٜ ٚطاعتِٗ امل٥٬ه١ َٚٔ ٚظا٥ـ 
أٚ غؿ١ً، ٚعٔ  غٗٛأٚ  بايٛســٞ َٔ غري ؼـطٜـ ٭ْبٝا٤ابًٝؼ ٜكَٛــٕٛ بت

عٔ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: َاّ دعؿط ايكازم اٱ
 اؿسٜح.(2)نجط َٔ امل٥٬ه١..."أخًك٘ اهلل "َا َٔ ؾ٤ٞ 
ني َتشسٕٚ ل ايٓٛع ٚكتًؿٕٛ امل٥٬ه١ ٚاؾٔ ٚايؿٝاطإٔ ٚقٌٝ 

 ؾعاٍ.با٭
 ٫ اـري.إؾامل٥٬ه١ ٫ ٜؿعًٕٛ 
 ٜؿعٌ اـري َِٚٓٗ َٔ ٜؿعٌ ايؿط. ٚاؾٔ َِٓٗ َٔ

 ٫ ايؿط.إَا ايؿٝاطني ؾ٬ ٜؿعًٕٛ أ
        اٱؼاز ٚايتبأٜ اؾٗيت ل ايؿعٌ ٫ٜسٍ ع٢ً اٱؼاز ل  ٚيهٔ
 .ايٓٛع

 ِٗ ٫ ٜأنًٕٛ ٫ٚ ٜؿطبٕٛ ٫ٚ ٜٓهشٕٛ، ؾإْٚامل٥٬ه١ َع عظِٝ خًكِٗ 
 إىلَٓكطعٕٛ  ،ز٠ِٗ زا٥بٕٛ ع٢ً ايعباْؾػصا٩ِٖ ايتػبٝض ْٚػــِٝ ايعطف ٫

 ، غا٥شٕٛ ل آؾام آٜات٘.تعاىلاهلل 
                                                 

 . 124غٛض٠ آٍ عُطإ (1) 
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 سساخ ٚايؿعٌ.ٚاؾعٌ: اـًل ٚاٱ
َــٛض، ثِ ؾاع ل ايعطف ا٭صٟ ٜهٕٛ خًؿّا يػريٙ ل تسبري ٚاـًٝؿ١: اي

 ٜهّا ْٛع َٔ ايػري١ٜ.أٖٚٛ  ،قبًٕ٘ ا٘ خًـ ملٔ ناْايتأضىٞ 
َططت بكسضتو أايسعا٤: ٚدطا٤ يهٌ َاٜع )ٚل ضاق١ ٚاٱٚايػؿو: اٱ
 ٖطاق٘.إٚٚغؿو ايسّ: قب٘  (1)ايػّٝٛ ايػٛاؾو(

ٚايتػبٝض: ايتٓعٜ٘ ٚايتكسٜؼ ٚايترب١٥ َٔ ايٓكا٥ل، َٚع٢ٓ ْػــبض 
 عُسى: أٟ ْٓعٖــو عُا ٫ ًٜٝل بو َتًبػــني عُـسْا يو.

 ايعٝٛب.ٚٔ ايٓكا٥ل ع)ايكسٚؽ( ٖٚٛ املٓعٙ  تعاىلمسا٥٘ أَٚٔ 
ٝـ  ،تٛدٝ٘ ايًّٛ ع٢ً ايهؿطبعس  قـٌ اـًـل ٚايتهـٜٛٔ ٚتؿـطٜـ     إٔ اٚب
ٚغبب نطِٜ ملا ؾٝٗـا َـٔ ايـٓعِ، دـا٤ت      ا٭ضضنذع٤ ع١ً ـًل ٕ اا٫ْػ

 ٚبسا١ٜ تهٜٛٓ٘ ٚن٬ّ امل٥٬ه١ٕ اا٫ْػّا يٓع١ُ عا١َ ٖٚٞ خًل بٝاْٖصٙ  اٯ١ٜ 
ؾؿـٞ اٯٜـ١    ،َٚا ٜطػ٢ َـٔ ايٓـاؽ ل ا٭ًٖٝـ١ يًد٬ؾـ١     ،ا٫ْػإدٓؼ  ل

ِٗ مل ٜعًُٛا ْٚبًشاظ ْظِ اٯٜات تٛبٝذ ٚٚعٝس ٭ٌٖ ايه٬ي١ ٚاؾشٛز ٫
 ملا خًكٛا ي٘.
 ٚدعً٘ خًٝؿ١ ل ا٭ضض بعس أَٛض ٖٞ:ٕ اخًل ا٫ْػ ٚدا٤
، يتهٕٛ ي٘ َطًكّا ْػإتؿهٌ اهلل تعاىل غًل َا ل ا٭ضض يٲ  ا٭ٍٚ:
 غهّٓا ٚضظقّا ٚنٓعّا ٚشخري٠. ا٭ضض

ثُُال لع رٌٍََ إٌََِ قاٍ تعاىلط قريٚض٠ ايػُا٤ غبع مساٚات ايجاْٞ:

 .(2) صلٌغالَّاءِ يَغٌَاللىُٓال عَث غَ عََّاًَلخٍ

إخباض اهلل تعاىل ي٥٬ًُه١ عٔ خًل آزّ ٚدعً٘ خًٝؿ١ ل  ايجايح:
 ا٭ضض.

تتهُٔ ا٭َط  اٯ١ٜ تهُٓت اٱخباض ٚسسٙ، ٚملإٔ َٚٔ اٱعذاظ 
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 اٱهلٞ إىل امل٥٬ه١ بايػذٛز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ.
ٕ اْػٚدٓؼ اٱ ايػ٬ّ عًٝ٘ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بتؿهً٘ تعاىل ع٢ً آزّ 

َطًكّا بتعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ نًٗا، يٝهٕٛ َ٪٬ّٖ يعباز٠ اهلل، ٚيًد٬ؾ١ ل 
 ا٭ضض.

٢ً اٱهل١ٝ عٚبعس اٯٜات اييت دا٤ت ل شّ ايهؿاض، ٚشنط ايٓعِ 
 ،بايٓعِ اٱهل١ٝ إناؾّٝا إخباضّادا٤ت آ١ٜ اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض، يتهٕٛ ٕ اْػاٱ

ٚسجِٗ  ،ٚشَّا يًهؿاض ٚاملٓاؾكني، ٚتصنريّا هلِ بٛظٝؿتِٗ اييت خًكٛا هلا
إٔ ع٢ً اٱضتكا٤ إىل املٓعي١ اييت دعًِٗ اهلل ؾٝٗا َٔ بني اـ٥٬ل، إش 

 ،ا٭ضض ٕاٜٚػهٔ ا٫ْػ ،ٜكّٛ َكاَ٘ٚ ،اـًٝؿ١ ٖٛ ايصٟ ىًـ غريٙ
 ٜٚعُطٖا ٫ ٜٓاؾػ٘ أٚ ٜعامح٘ أٟ دٓؼ َٔ اـ٥٬ل.

 ؿٞاؿٝٛاْات ٚايسٚاب بأْ٘ مياٱْػإ ع٢ً ٚقس ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ 
ع٢ً ضدًٝ٘ قا٥ُّا، ٜٚتٓاٍٚ طعاَ٘ بٝسٜ٘، ٚغريٙ ٜتٓاٚي٘ بؿُ٘، ٚؾطؾ٘ اهلل 

يت٠ٚ٬ ن٬ّ اهلل، ٚعُاض٠ ا٭ضض بصنطٙ غبشاْ٘،  آي١ َباضن١يٝهٕٛ  لبايٓط
 ٚٚغ١ًٝ يًٗسا١ٜ ْٚؿط ايك٬ح ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.

 ؾهٌتأتٞ آ١ٜ اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض، بعس اٱخباض عٔ إٔ َٚٔ اٱعذاظ 
اهلل تعاىل غًل َا ل ا٭ضض َٔ أدٌ ايٓاؽ مجٝعّا ضمح١  بِٗ، يتهٕٛ 

ٔ َهاَني اـ٬ؾ١ زع٠ٛ يًٓاؽ يًعسٍ ٚاٱسػإ، َ ؾٝٗا َٚاٖصٙ اٯ١ٜ 
 ٚإدتٓاب ايظًِ ٚايتعسٟ ٚا٭خ٬م املص١ََٛ.

ٚبعس إستذاز امل٥٬ه١ إْتكًت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ إىل تعًِٝ اهلل عع ٚدٌ ٯزّ 
بطاٍ إا٭مسا٤، ٚشنطت َا أعكب ٖصا ايتعًِٝ َٔ ايتشسٟ ي٥٬ًُه١، ٚ

ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إىل إٔ اـًٝؿ١  إستذادٗا ٜتدًؿٗا عٔ ايعًِ مبا ٜعًُ٘ آزّ،
لٍُْنَا وتاز إ٫ اهلل عع ٚدٌ ل باب ايعًِ ْٚبص ايؿػاز، ٚل قٛي٘ تعاىل ط

 .(1)صَّأَاسُ ؤٌُِِ تَش دًل ًَعَةًَِا ػٍَََ إِت شَلىَُِْ
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طٚش ٚقَٛ٘ اؿطب ٱسطام إبطاِٖٝ ٚأؾعًٛا ْاضّا عظ١ُٝ منسُٝٓا مجع 
ٗـا، ٚٚنـعٛٙ ل املٓذٓٝـل َكٝـسّا     ست٢ ايطري تهـاز تكـع ؾٝٗـا َـٔ ؾـس٠ هلٝب     

 ٫ًّٛ ٚضَٛا ب٘ ل ايٓاض ؾكاٍ ي٘ درب٥ٌٝ سني ضَٛٙ: ٌٖ يو ساد١، ؾكاٍػَ
 لا إمنا:  عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽابٔ  ٚعٔ،  ضبو ؾػٌ:  قاٍ ،ؾ٬ إيٝو أَا

 .(1) ايٛنٌٝ ْٚعِ اهلل سػحم:  بكٛي٘
قـٌ ايبشـح    ٚل ٖصٙ ايٛاقع١ َطآ٠ ٱستذاز امل٥٬ه١ ايـٛاضز٠ ل اٯٜـ١  

ص ؾُٔ عًُ٘ تعاىل أْـ٘  إِِِّٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْٚضز اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ ط

لا إبطاِٖٝ َٔ ايٓاض، ٚنبح املؿػسٜٔ، ٚقاضٚا ِٖ املكًٛبني باؾساٍ، إىل 
داْب َاؿكِٗ َٔ اـعٟ بػ١َ٬ إبطاِٖٝ َٔ ايٓاض، َٚٔ أعظِ ايؿٛاٖس 

عٍٚ امل٥٬ه١ أْؿػِٗ يٓكط٠ ايٓحم قُـس  ٚاملكازٜل ع٢ً قٛي٘ تعاىل أع٬ٙ ْ
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚأقـشاب٘ ٚزسـط املؿػـسٜٔ ٚأقطـاب ايهؿـط،          
يٝهٕٛ ٖصا ايسسط َػتسميّا ٚبطظخّا زٕٚ بًٛؽ ايطٛاغٝت َطاتـب ايػـٝاز٠   

١َ بربن١ بعج١ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚدٗـاز     إىل ّٜٛ ايكٝا
ٌَِْمْطَغَ رَشَيًما ِِمٓ  لٌَّمزَِّٓ وَفَمشًُل ؤًَ      ٛي٘ تعاىل طاملػًُني، ٖٚٛ َٔ عَُٛات ق

 .(2)صَّىْثِرَيُُ  يََْن مٍَِثٌُل خَائِثِنيَ

 عجلس اآليةإ
إٔ ١ ايؿَٚا قاسب اـًل َٔ ْعِ عظُٕٝ اا٫ْػَٛنٛع خًل ٕ ابٝ

 قا١َٱ١ًٖٝ املػًُني أخباض عٔ إا٭ضض، ٚؾٝٗا ٚاملٓعي١ ٚاـ٬ؾ١ ل 
ًِْٚٝٗ هلصٙ املطتب١ ايعظ١ُٝ،  ا٭ضضسهاّ ٚايػٓٔ ايػُا١ٜٚ ل ا٭

ؾانات قسغ١ٝ ٭ؾطف قاٚض٠ ٚخطاب تًكت٘ امل٥٬ه١ إؾطاقات ٚإٚتتهُٔ 
 .ْػإاٱغكٛم خًل 
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بني اـ٥٬ل ٚاييت ْاهلا زؾع١ ٚاسس٠ ٕ اْػٚتبني اٯ١ٜ املٓعي١ ايعظ١ُٝ يٲ
 ٕاامل٥٬ه١ مل تػأٍ عٔ خ٬ؾ١ ا٫ْػ إٔبؿهٌ اهلل تعاىل، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ 

ٜؿػس ل ا٭ضض  َٔ ٚدٛزَطًكّا، أٚ خ٬ؾ١ آزّ بايصات بٌ غأيت عٔ 
 ص.ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغ فِهُ لٌذَِِّاءَط

ــس ــ١ غــأٍ يك ــٕٛ ٚســسِٖ غــه١ٓ   إٔ اهلل ععٚدــٌ  امل٥٬ه ٜهــٕٛ امل٪َٓ
تٓعٙ َٔ  ايهؿط٠ املؿػسٜٔ ايـصٜٔ شنـطتِٗ اٯٜـات ايػـابك١،     إٔ ا٭ضض، ٚ

يٝهٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ بًشاظ غٝام اٯٜات شنط ايتٛبٝذ ٚايتكبٝض ايصٟ ٚدٗـ٘  
ِ امل٥٬ه١ إىل ايهؿاض، ٚاٱخبـاض عـٔ ؾهـٌ اهلل ععٚدـٌ غًكٗـِ        ٚإَٗـاهل

ِ ل ٖصٙ اٯٜات يعًِٗ ٜتٛبٕٛ إىل اهلل، ٚعٔ ايٓحم قُس ٚتٛدٝ٘ ايًّٛ هل
ت٦  ، َا ؾٝٗا َٛنع إٔ طت ايػُا٤ ٚسل هلا أ "ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .(1)"قسّ إ٫ ٚؾٝ٘ ًَو غادس أٚ ضانع
 ،خًٝؿـ١ ل ا٭ضض  آزّ ؾامل٥٬ه١ مل ٜػأيٛا غ٪ا٫ّ اغتٓهاضّٜا عٔ دعٌ

ٚيٝؼ َٔ عٌُ عٓسِٖ إ٫ طاع١ ٚعباز٠ اهلل  ٜأَطِٖ َاِٖٚ ايصٜٔ ٜؿعًٕٛ 
ْـــ٘ خًـــل َاؾٝٗـــا ضظقـــّا    ٚأا٭ضض ًَـــو هلل تعـــاىل،  إٔ ٜٚعًُـــٕٛ  اهلل
تٍَََ إِْ  ذَق ثِشًُل ًَذَرَّمٌُل ًََّإْذٌُوُُ  ِِٓ  يَمٌ سِىُِ  ىَمزَل ُّّ مذِد وُُ  سَتُّىُمُ  تِخَّ غَمحِ      ْػإطيٲ

 َػهِٓٗ ايػُا٤.إٔ ، نُا (2) صآالَفٍ ِِٓ  لٌَّْةَئِىَحِ

ٜهـٕٛ أٖـٌ ا٭ضض نأٖـٌ ايػـُا٤ ل     إٔ ٚدـٌ   ٚيهِٓٗ غأيٛا اهلل عع
ًََٔذ ُٓ ُٔغَثِّخُ نُا ٚضز ل اٯ١ٜ ط َجًِٗايعباز٠ ٚايك٬ح ٚاهلسا١ٜ يٝهْٛٛا 

 ؾأضازٚاٜهْٛٛا عك٬ّ قهّا، إٔ ايطتب١ ٚاـًك١ ب شات ٜبًػٛا مل إٔٚصتِذَّ ذِنَ

تهــٕٛ ا٭ضض غــهّٓا يًُٛســسٜٔ ٚســسِٖ، ٚقــس ْــعٍ امل٥٬هــ١ يٓكــط٠  إٔ 
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املػــًُني ٖٚــِ   عًــ٢املػــًُني ل بــسض ٚأســس ؾهــ٬ّ َــٔ عٓــس اهلل تعــاىل  
 َٓعٖٕٛ َٔ زا٤ اؿػس ٚأغباب٘.

ٚامل٪َٓني  ٚا٭ٚيٝا٤ا٭ْبٝا٤ إٔ املكسام اـاضدٞ ب املع٢ٓ ٖصاٜٚسٍ ع٢ً 
ٚايكاؿني َٔ ايٓاؽ ٜعُطٕٚ ا٭ضض بايعباز٠ ٜٚٓؿطٕٚ َؿاِٖٝ ايتك٣ٛ، 

 .اي١َٝٛٝ ايك٠٬ ل امل٥٬ه١ ٜٚطاِٖ ،ٕاٜٚتٛاضثٕٛ اٱغ٬ّ ٚغٓٔ اٱمي
 ،(1) صًَلُش آَْ لٌْفَج شِ إِْال لُش آَْ لٌْفَج مشِ وَماَْ َِؾ ميٌُدًل   ط تعاىلقٛي٘  ٚل

ٚضز عٔ ايٓحم قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ : تؿهـٌ قـ٠٬ اؾُاعـ١        
ق٠٬ أسسنِ ٚسسٙ غُػ١ ٚعؿطٜٔ دع٤ا ، ٚهتُع ٥٬َه١ ايًٌٝ ٚايٓٗاض 

 .(2) ل ق٠٬ ايؿذط ، أٚضزٙ ايبداضٟ ل ايكشٝض(
تؿٗس عباز٠ املػًُني، ٚتٛزٜع ايًٌٝ ٚاغتكباٍ ايٓٗاض نٌ  امل٥٬ه١ إٔ أٟ

 تعاىلٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘  ،تعاىلّٜٛ بايك٠٬ ٚاـهٛع ٚاـؿٛع هلل 
 إىلغٝتعاٖسٕٚ ايصنط ٚايعباز٠  املػًُني إٔبص لِٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْط

يػاعات أٜٗا امل٥٬ه١ غتؿٗسٕٚ عبازتِٗ ل أنجط ا ْهِّٜٛ ايكٝا١َ، ٚإ
 غهّْٛا، ؾ٬ تػُعٕٛ سٝٓٗا ل ا٭ضض إ٫ شنط اهلل.

امل٥٬ه١ ٜككسٕٚ غري املػًُني، ٜٚطٜسٕٚ بايصّ ايهؿاض ايصٜٔ إٔ ؾ٬بس 
 ِٗ اٯٜات ايػابك١ باِْٗ املؿػسٕٚ.تْعت

وقد ورد لفظ الخليفة في   )اخلهيفة()اخلهيفة( تسمية هذه اآلية بلية ويمكن
ٚل ، (3)صصَّادَلًًُدُ إَِّٔا جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألَس كِطط  القرآن مرتين قال تعالى

 اؾُع بني اٯٜتني َػا٥ٌ:
 أٍٚ خًٝؿ١ ل ا٭ضض آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ. ا٭ٚىل:
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َٓعي١ اـ٬ؾ١ َطتب١ تؿطٜؿ١ٝ، ٚٚظٝؿ١ ؾطع١ٝ َٚٓٳكب ٜأتٞ ع٢ً  ايجا١ْٝ:
 مٛ ايتعٝني َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ.

٠ٛ ٚاـ٬ؾ١، إشا نإ ايٓحم َبػٛ  ايٝس، يتهٕٛ امل٬ظ١َ بني ايٓب ايجايج١:
 ٖصٙ امل٬ظ١َ.
مل ٜصنط يؿظ )خًٝؿ١( ل ايكطإٓ إ٫ َطتني ٚل خ٬ؾ١ اٱْػإ ل ايطابع١:

 ا٭ضض، ٚؾٝ٘ تؿطٜـ ٚبٝإ َٛنٛع١ٝ ٚقسغ١ٝ ٖصٙ اـ٬ؾ١.
َٛنٛع اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض َٓاغب١ يتجبٝت أسهاّ ايسٜٔ،  اـاَػ١:

ْٚبص ايهؿط ٚايؿطى ٚايه٬ي١ ٚدا٤ت اٯٜات بكٝػ١ ٚق٬ح اجملتُعات، 
اؾُع )خ٥٬ـ( )ٚخًؿا٤( ل بهع آٜات َٔ ايكطإٓ قاٍ تعاىل ل خطاب 

 .(1)صًَىٌَُ لٌَّزُِ جَؼٍََىُُ  خَةَئِفَ لألَس كِط يًُػًُني
ٚؾٝ٘ بؿاض٠ غٝاز٠ أسهاّ اٱغ٬ّ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ ل ا٭ضض ْاغذ ٚإ 

ٜٚتٛاضثٕٛ اـ٬ؾ١ ٚتعاٖس عباز٠ اهلل ل  ايػابك١،املػًُني خًؿٛا ا٭َِ 
وُن رُُ  خَْ شَ ؤُِالحٍ ط ا٭ضض ٚاؿهِ مبا أْعٍ اهلل، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل

 .(2)صؤُخ شِجَد  ٌٍِنالاطِ

 اآلية سالح
َٛنٛع َٚٔ د١ٗ  ،د١ٗ اـًلَٔ  ،َٔ دٗتني آزّنطاّ يبين إل اٯ١ٜ 
نإ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚأْ٘ خام ٕ ٚإا٭ضض اـ٬ؾ١ ل 
 سهاّ ايؿطٜع١.أببؿاض٠ يًُػًُني ٚزع٠ٛ يٲيتعاّ ٖٞ با٭ْبٝا٤، ٚ

ٚتبعح اٯ١ٜ ل ْؿؼ املػًِ ايععّ ع٢ً تعاٖس ٚأَا١ْ ٚٚظا٥ـ اـ٬ؾ١ 
 :أَطٜٔ إدتٓابل ا٭ضض، ٚػعً٘ سطٜكّا ع٢ً 

 ل ا٭ضض. اٱؾػاز ا٭ٍٚ:
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 غؿو ايسَا٤ بػري سل. ايجاْٞ:
ٚؼصض اٯ١ٜ َٔ ايظًِ ٚايتعسٟ ٭ُْٗا َٔ َكازٜل ايؿػاز ايصٟ شنطٙ 

 امل٥٬ه١ إش تكع ؼت٘ َكازٜل عسٜس٠ َٔ ا٭ؾعاٍ.
ٚدٌ يًٓاؽ ايتٓعٙ عٔ ايهؿط ٚايؿطى باٱخباض عٔ  يكس أضاز اهلل عع

ٚتتهُٔ اـ٬ؾ١ َعاْٞ  ،ٚدعً٘ خًٝؿ١ ل ا٭ضضٕ اْػ تعاىل يٲاهللخًل 
ًٌٍََِّوِ لٌْؼِضالجُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ايعع ٚقس ؾاظ ب٘ امل٪َٕٓٛ بايك٬ح ٚايتك٣ٛ قاٍ غبشاْ٘ ط

يًُ٪َٓني يتعاٖسِٖ  اٱهلٞ، ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ ايؿهط (1) صًٌٍَُِّْؤ ِِنِنيَ

 َٓكب اـ٬ؾ١ ايطؾٝع ل ا٭ضض.
إىل ايصنط  ٚاْكطاعٗابامل٥٬ه١ ل عبازتٗا  يٲقتسا٤ٚتسعٛ اٯ١ٜ املػًُني 

ضغٌ  ِٖٚبامل٥٬ه١ ٕ اٚايتػبٝض ٚايسعا٤، ٚل اٯ١ٜ عٕٛ يًُػًُني يٲمي
 .ٚا٭ضض ايػُا٤ بنيٚٚغا٥  ايتٓعٌٜ  ،اهلل إىل أْبٝا٥٘ ل تبًٝؼ ايٛسٞ

 اآلية نطف
تسعٛ اٯ١ٜ ايٓاؽ إىل ايك٬ح ْٚبص ايؿػاز ٚا٭خ٬م املص١ََٛ 

إش ٕ اْػػ٪ٚيٝات ايعظ١ُٝ اييت ؼًُٗا اٱملٓعيتِٗ بني اـ٥٬ل ٚامل بازضانِٗ
ٚسذ١ تسخٌ  ،اـ٬ؾ١ أَا١ْ ؼًُٗا يتهٕٛ غب٬ّٝ يسخٍٛ امل٪َٓني اؾ١ٓإٔ 

 ايهاؾط ايٓاض ّٜٛ ايكٝا١َ.
ٚتٓكٌ اٯ١ٜ يًُػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا َادط٣ بني اهلل تعاىل ٚبني 

َٔ  ؾٝ٘ َإ ٭ ايكطآ٥٬َٕهت٘ ّٜٛ خًل آزّ، ٖٚصا ايٓكٌ َٔ خكا٥ل 
ٌ تؿٌُ ايككل ٚا٭خباض ٫تٓشكط بككل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َِ ايػايؿ١، ب

ٚهعً٘ ٜعترب ٕ اْػَٚا ٜٓؿع اٱٚعامل ايربظر ٚاٯخط٠ ، أخباض ايػُا٤ 
ٚشنطّا زا٥ُّا ل  ،ل ايػُا٤ َؿٗٛزّاٜٚتعظ َٓ٘، يٝهٕٛ ّٜٛ خًل آزّ َّٜٛا 
 ا٭ضض إىل ّٜٛ ايكٝا١َ يؿهٌ اهلل.
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ــاىلط    ــ٘ تع ــات قٛي ــٔ عَُٛ ــ١ َ َٔذ ممُٓ َٔمُممـُّ ػٍََْ ممهَ ؤَد غَممَٓ   ٖٚــصٙ اٯٜ

، ٖٚٞ َٔ أؾطف ٚأعظِ ايككـل ل تـأضٜذ اٱْػـا١ْٝ، ٭ْٗـا     (1)صلٌْمَقَمـِ 

 ّا:ػُع أَٛض
 اٱخباض اٱهلٞ ي٥٬ًُه١ ظعٌ خًٝؿ١ ل ا٭ضض. ا٭ٍٚ:
 تؿطٜـ امل٥٬ه١ بٗصا اٱخباض. ايجاْٞ:
، بػبب  ٥٬ه١ ع٢ً دعٌ آزّ خًٝؿ١ ل ا٭ضضبٝإ إستذاز امل ايجايح:

 .َا ٜؿعً٘ بعض َٔ شضٜت٘ 
ٖٚٛ اٱستذاز ايٛسٝس َٔ امل٥٬هـ١ ل ايكـطإٓ، ؾًـٝؼ ؾٝـ٘ إخبـاض عـٔ       

امل٥٬ه١ ٭َط إهلٞ، ٜٚتهُٔ ايكطإٓ أب٢ٗ َكـازٜل ايطاعـ١ ايـيت    إغتٓهاض 
ًَإِرْ لٍُْنَمما ٜتشًـ٢ بٗــا امل٥٬هــ١ َٚٓـ٘ غــذٛزِٖ ٯزّ طاعــ١ هلل، قـاٍ تعــاىل ط   

 .(2)صٌٍَِّْةَئِىَحِ لع جُذًُل ٓدَََ يَغَجَذًُل إِالَّ إِت ٍِْظَ ؤَتََ

 اهلل ععإٔ اـ٥٬ل ٚبني ٕ ااٯ١ٜ ٚثٝك١ تؿٗس بعظِٝ َٓعي١ ا٫ْػ ٖٚصٙ
خًٝؿ١ ل ا٭ضض  ٚإختٝاضٙأخرب امل٥٬ه١ عٔ خًك٘ إٔ ب ٚأنطَ٘ؾ٘ ٚدٌ ؾطٸ

 .مجٝعّاٚاهلل ععٚدٌ غين عٔ امل٥٬ه١ ٚاـ٥٬ل 
عٔ ا٭َط اٱهلٞ ي٥٬ًُه١ بايػذٛز ٯزّ،  اٱخباضآٜات  أضبعؾذا٤ بعس 

زّ ٚخ٬ؾت٘ ل غ٪اٍ امل٥٬ه١ مل ٜهٔ عٔ آإٔ ٖٚٛ أَاض٠ ٚقط١ٜٓ ع٢ً 
ا٭َط بايػذٛز دا٤ بعس إقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ ل إٔ ٜكاٍ إٔ ٫ إ ا٭ضض

أًٖٝتِٗ يًػذٛز ي٘ بأَط اهلل ٖٚٛ بعٝس يػٛض املٛدب١ ايه١ًٝ ل ؾعٌ امل٥٬ه١ 
 .(3) صالَ َّؼ قٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُ قاٍ تعاىل  ط ،ٖٚٛ إَتجاهلِ يٮَط اٱهلٞ َطًكّا

                                                 

 .3غٛض٠ ٜٛغـ(1)
 .34غٛض٠ ايبكط٠(2)
 .6 ِايتشطٜ غٛض٠(3) 
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 آليةا يفهىو
 يعباز٠ أًٖٝت٘ عٔ ٚإؾعاض اـ٥٬ل لٕ اْػاٱَٓعي١  يعظِٕٝ ابٝ اٯ١ٜ ل
َٚع ايطتب١ ايعاي١ٝ ي٥٬ًُه١ ل غًِ ، ٚيعّٚ تٓعٖ٘ عٔ ايهؿط ٚايؿطى  اهلل،

 ٚاٱخباض ا٭َط ٜتًكٕٛايعباز٠ ٚايٝكني ٚأِْٗ غهإ ايعطف ٚايػُا٤ ؾاِْٗ 
ٚؼصض اٯ١ٜ َٔ اٱؾػاز ل  ،ا٭ضضاـًٝؿ١ ل  ٖٕٛ اْػاٱٕ أب اٱهلٞ
َػ٪ٚيٝات َٚٗاّ اـ٬ؾ١ ٚاملٓعي١  إىل يٲضتكا٤ٕ اْػاٱٚتسعٛ  ا٭ضض

 .اي٥٬ك١ ب٘ بني اـ٥٬ل
إغتعساز  َٔاٯ١ٜ أٌَ ٚضمح١ ملا تسٍ عًٝ٘ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ  ٚل
ٛ املٛدب١ اؾع١ٝ٥ ايصٟ ٜتذ٢ً بايعباز٠ ٚيٛ ع٢ً م ا٭ضض ٱسٝا٤ٕ اْػاٱ

ٚأزا٤ َٓاغو اؿر  ،ٚايكٝاّ يًك٠٬ املػًُني ٚتعاٖس ايؿطا٥ض بأزا٤
 .ايكطإٓايتاّ ٭سهاّ  كٝازْٚاٱ

هعٌ خًٝؿ١ ي٘ ل  ٘اْغبش اهللإٔ ٚ اـًل أغطاض َٔ غطّا اٯ١ٜ ٚتبني
 ٚخًكٗا دطاَٗاأٚمل هعٌ خًٝؿ١ ل ايػُا٤ َع تعسزٖا ٚعظِٝ  ا٭ضض

 ٚزع٠ٛ ي٘، خام تؿطٜـ اـ٬ؾ١ ٚأسهاّ َٛنٛع لٕ اا٫ْػ ؿطازإْٚ
 دٓؼأٚ  ـقٓ عاتل ع٢ً تًل مل عظ١ُٝ َٚػ٪ٚي١ٝ ايعباز٠ سهاّأب يتكٝسٙ

 َٔ َطنب مٛ ع٢ً اـ٬ؾ١ َٛنٛع َٔ اـ٥٬ل بٗطتإْ يصأَ اـ٥٬ل، 
 :ٚدٛٙ

 .ا٭ضض، ٚسكط َٛنٛع اـ٬ؾ١ ل تعاىلخًٝؿ١ هلل  ٚدٛز ا٭ٍٚ:
ٌََمَذ  وَشالِ نَا ، قاٍ تعاىلطخًٝؿ١ ٜهٕٕٛ ٭ اـ٥٬ل بعض أ١ًٖٝ ايجاْٞ:

ِّثَاخِ ًَيَنٍَّْنَاىُُ  ػٍَََ وََرِيٍ  تَنِِ آدَََ ًَدٍََّْنَاىُُ  يِِ لٌْثَشِّ ًَلٌْثَذ شِ ًَسَصَلْنَاىُُ  ِِٓ  لٌطَّْ

 .(1) صِِّالٓ  خٍََمْنَا

 .اـ٬ؾ١ ٖٕٚٛ اٚعٓٛ َطتب١ عظِأبٕ اْػاٱ تؿطٜـ ايجايح:

                                                 

 .70غٛض٠ ا٭غطا٤(1)
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 .ايعظِٝ ايؿطف هلصإ اْػاٱ ١ًٖٝأ ايطابع:
بني اـ٬ؾ١ ٚبني ايٛقٛف بني ٜسٟ اهلل  عسّ ايتعاضض اـاَؼ:

، (1)صإِرَل دُوَّد  لألَس كُ دَوًّايًشػاب ٚاؾعا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ يصا ٚضز قٛي٘ تعاىل ط

أٟ ٜػ٣ٛ َا عًٝٗا َٔ اؾباٍ ٚايككٛض ٚايبٓا٤ ٚايؿذط ٜؿعٌ بٗا َط٠ بعس 
َط٠، ٚنإٔ ظ٫ظٍ ؾا١ًَ يًُٓاطل املأٖٛي١ أٚ سطٚب َسَط٠ تأتٞ ع٢ً 

 .اؿطخ ٚايٓػٌ ٚايبٓا٤ 

 .(2)ا٭زِٜ َس ايكٝا١َ ّٜٛ َست أٟ ا٭ضض زنتعباؽ ابٔ ٚعٔ  
ؾ٬ ٜهٕٛ أَط إ٫ أَط اهلل يتهٕٛ املعطؾ١ بايتٛسٝس ٦َٜٛص نطٚض١ٜ،    

ؾُٝع ايٓاؽ، يٝؼ َعٗا ؾو أٚ ضٜب أٚ ؾب١ٗ يصا دا٤ت اٯ١ٜ اييت بعس 
ص أٟ أَط ضبو، ٚػ٢ً اهلل غبشاْ٘ ـًك٘ بعظِٝ ًَجَاءَ سَتُّهَاٯ١ٜ أع٬ٙ ط

ٙ ختكام املًو ب٘، ٚيٝؼ َٔ ًَو ٦َٜٛص يػريإاْ٘، ٚطقسضت٘، ٚغً
غ٬ف عامل ايسْٝا، ٜٚكـ ايٓاؽ مجٝعّا يًشػاب بعس آ١ٜ ايبعح ٚايٓؿٛض، 

  ٚإ٫ ؾإ اهلل عع ٚدٌ َٓعٙ عٔ اؾػ١ُٝ ٚاملهإ.
 َٚٛنٛعٕ اْػاٱٚبني  بِٝٓٗاملكاض١ْ  إىلامل٥٬ه١  ػبامإْ ايػازؽ:

َٔ بني ا٭غباب اييت أزت  يٝػت املكاض١ْ ٖٚصٙ، ا٭١ًٖٝ يسضد١ اـ٬ؾ١ 
 .صؤَذَج ؼًَُ يِْيَاطتػا٩هلِ  إىل

 إٔيًعباز٠  ْكطاعِٗاهلل مبا هلِ َٔ املٓعي١ عٓسٙ، ٚإغأيٛا  امل٥٬ه١ إٔٚن
 ايتٛسٝس با٭َٔ ٚايػ١َ٬ ٚايكٝاّ بٛظا٥ـ اـ٬ؾ١. أٌٖع٢ً  ٜٓعِ

ّٜٛ ايكٝا١َ ٚتتؿطع عٓ٘  إىل ا٭ضضوهِ  ٕٛاْق عٔ اٯ١ٜ أخربت يكس
املطًل  بايتكطفٕ اْػاٱ بكٝإّ اٜؿٗسٕ اٚايٛدس ٚايٛاقع َػا٥ٌ، عس٠

اـ٬ؾ١ ًٜعَ٘  قٝسإٔ  ٫إاملايو هلا  ٘ناْٚ ا٭ضضبؿ٪ٕٚ َٚٛدٛزات 
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نُا أنس  ٘اْل نٝؿ١ٝ ايتكطف ٚيعّٚ عبازت٘ غبش تعاىلاهلل  إىلايطدٛع 
 ٚايجٓا٤ ع٢ً َكاّ ايطبٛب١ٝ. ،ايعباز٠ ع٢ً اـ٬ؾ١ ل املساضإٔ ب امل٥٬ه١
ٕ ابٝ ؾٝ٘ ايطٚح ْٚؿذ ـًك٘ ايػابلٕ اْػاٱ ٛاٍسأ عٔ امل٥٬ه١ خباضإٚ
 َٚا ايبؿط سٛاٍأيًُػًُني ل َعطؾ١  ضؾازإٚ ايػُاٚات عامل ل هطٟ ملا

 هلِ ٚزع٠ٛ ،ا٭ش٣َا غ٬ٝقٝ٘ املػًُٕٛ َٔ  إىل ؾاض٠إٚ ايهؿاض ٜؿعً٘
 ،زضد١ اـ٬ؾ١ إىلٚاٱضتكا٤  ،تعاىل اهلل غبٌٝ ل ٚاؾٗاز ٚايتشٌُ يًكرب

 .ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايعباز١ٜ ايؿطع١َٝٚا ٜرتؾض عٓٗا َٔ ايٛظا٥ـ 
 :ٚدٛٙ َٔ امل٥٬ه١ َطتب١ عًٛ َؿَٗٛٗا ل اٯ١ٜ ٚتبني
غٝهٕٛ  ٘اْٚ ،ا٫ْػإعٔ خًل  خباضِٖإب تعاىل اهلل تؿهٌ ا٭ٍٚ:
 .ا٭ضضخًٝؿ١ ي٘ ل 
َٚٓ٘  ،خ٬ؾت٘ لٕ اا٫ْػ ١اْعإبيًكٝاّ  ١ ٚإق٬ح امل٥٬ه١ت٦ٝٗ ايجاْٞ:

ل  ٚا٭َا١ْ ،ٚظٝؿ١ ايٛسٞ ٞٚتٛيا٭ْبٝا٤،ايكٝاّ بايطغاي١ بني اهلل ٚبني 
ايٓاؽ ٚدٛز امل٥٬ه١  ٜٚسضى، قٝاّ سػٔأبعًُ٘  اـًٝؿ١ يٝكّٛ  ايتٓعٌٜ

 بايٛسٞ ايٓعٍٚ َػ٪ٚي١ٝ امل٥٬ه١ ٚتٛيٞإىل ايعباز٠، ٚإْكطاعِٗٚأَاْتِٗ 
ِ ط تعاىلقاٍ  بِٗ ٕايٲمي يًُػًُني عٕٛ ًٌََىِٓال لٌْثِشال َِٓ  آََِٓ تِاٌٍَّوِ ًَلٌٌََْْ 

 .صلٓخِشِ ًَلٌَّْةَئِىَحِ

 .ا٭ضض لٕ اا٫ْػمبا غٝؿعً٘  امل٥٬ه١ عًِ ايجايح:
 .ٚايتػبٝض بايعباز٠ عًُِٗ كاضإم ايطابع:

 طاع١ امل٥٬ه١ املطًك١ هلل عع ٚدٌ . اـاَؼ :

 اآلية فلضلتإ
ٚت٪نس  ا٭ضض،ٚ ايػُاٚات أٌٖ بنيٕ اا٫ْػاٯ١ٜ عظِٝ َٓعي١  تبني
 ٚاٱضتكا٤ل تكسمي٘ ضتب١ مما ٜػتًعّ اٱقباٍ ع٢ً ايعبازات  تعاىل اهلل ؾهٌ
 َعك١ٕٝ ٚخؿ١ٝ كايؿتٗا، ٭ تعاىلايتاّ ٭ٚاَطٙ  كٝازْزضد١ اـ٬ؾ١ باٱ إىل

ٚمل تبني اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ  ،ٚأقػ٢ ؾسأ عكٛبتٗا إٔنطضّا، نُا  نجطأاـًٝؿ١ 
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 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ،يًد٬ؾ١ ٚقبٛيٕ٘ اا٫ْػ اضٝٱخت
 .ٚدٌ عع هلل قاغط عبساٱْػإ  ا٭ٍٚ:
 .عظِٝ تؿطٜـ اـ٬ؾ١ ايجاْٞ:
ٕ اا٫ْػ ٜػأهلاإٔ َٔ غري  ،تعاىل اهلل َٔ بتسا٤إ اـ٬ؾ١ دا٤ت ايجايح:

 .هلا ٜكًش٘ ٘اْغبشامل٥٬ه١  إ ؾ٬بس
 ايكٛاعس ع٢ً ؾاٖسٚ ،٘ تعاىلٚقٓع اهلل خًل بسٜع َٔ دع٤ ٗاْإ ايطابع:

 .تعاىلَٔ اهلل  بًطـ اـ٥٬ل ؼهِ اييت ٚايهٛاب  ظ١ُْا٫ٚ
 ؾٕٗٞ اا٫ْػنًٗا خري قض ؾ٬ َٛنٛع١ٝ ٱختٝاض  ٬ؾ١ـا اـاَؼ:

 . َٔ إختباض ٯزّ ل اـ٬ؾ١  ٌٖٚتعاىل، ضمح١ َعدا٠ ٚؾهٌ َٓ٘ 

 :ٚدٛٙ َْٔعِ، اؾٛاب  

 دا٤ اٱستذاز اٱهلٞ ع٢ً امل٥٬ه١ بتعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ نًٗا. :ا٭ٍٚ
 سؿظ آزّ يٮمسا٤ ٚتعًُٝ٘ إٜاٖا امل٥٬ه١. :ايجاْٞ
 .ٚإختباض ٕاإَتشاؿٝا٠ ايسْٝا نًٗا زاض  :ايجايح
يٝؼ هلِ  ،ٚامل٪َٓني َٔ شضٜت٘اـ٬ؾ١ ْع١ُ َٔ عٓساهلل ع٢ً آزّ  :ايطابع

ٜٚتًكٖٛا بايؿهط هلل غبشاْ٘ ، َع إظٗاض َعاْٞ ايعبٛز١ٜ  ٜكبًٖٛا إٔإ٫ 
 .تعاىلٚاـهٛع ي٘ 

 انصهة بني أول وآخز اآلية
عٔ  ٚاٱخباضدا٤ت اٯٜات ايػابك١ ل شّ ايهؿاض ٚاملدازعني ، إٔ بعس 

ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً ايٓاؽ، ٚبسٜع خًل ايػُٛات ٚا٭ضض، اْتكًت اٯ١ٜ 
ص ٖٚٞ أٍٚ آ١ٜ إِرْ لَايَ سَتُّهَطق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إىل كاطب١ ايٓحم قُس 

عظِٝ قسض٠ اهلل، ٜٚسٍ ٕ اتأتٞ بٗصٙ ايكٝػ١ َٔ اـطاب يبٝ ٕآَٔ ايكط
ق٢ً خًل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚبعج١ ايٓحم قُس  بنيَٛنٛعٗا ع٢ً ايك١ً 
 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ضض، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ ؾذا٤ت اٯ١ٜ مبٛنٛع خًل آزّ يٝهٕٛ خًٝؿ١ ل ا٭
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ْٚبٛت٘ ٚيعّٚ إتباع٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إىل خ٬ؾ١ ايٓحم قُس 
اهلل تعاىل ٖٛ ايصٟ أضاز ٚدٛز اـًٝؿ١ ل ا٭ضض، ٕ ٚظٗٛض اٱغ٬ّ ٭

 ٫ٚ ضاز ٭َطٙ غبشاْ٘.
٫تٓشكط بككل ا٭ْبٝا٤ بٌ تؿٌُ أخباض ٕ آقكل ايكطإٔ ٚتبني اٯ١ٜ 

غ٪اٍ امل٥٬ه١ غكٛم  ٚشنطتايػُٛات ٚا٭ضض، ٚايك١ً بُٝٓٗا، 
ايصٜٔ  ٜؿػسٕٚ ل ا٭ضض ٜٚػؿهٕٛ ايسَا٤ زٕٚ اـًٝؿ١ ٚغا٥ط امل٪َٓني، 
 أٟ اِْٗ تًكٛا َٛنٛع اـًٝؿ١ بايكبٍٛ ٚايطنا، ٚيهِٓٗ غأيٛا اهلل عع

ٜهٕٛ ا٭ْبٝا٤ إٔ ٚايتك٣ٛ، ٕٚ ااٱميتهٕٛ ا٭ضض خايك١ ٭ٌٖ إٔ ٚدٌ 
 .ٚايعكسل ا٭ضض ِٖ أٌٖ ا٭َط ٚايٓٗٞ، ٚأتباعِٗ ِٖ أٌٖ اؿٌ 

ٚإش شنط امل٥٬ه١ خكًتني َصََٛتني ٭ٌٖ ايؿػاز، ؾإِْٗ شنطٚا 
 امل٥٬ه١ ُٖٚا: ب٘محٝستني مما ٜتكـ  خكًتني

 َٛاظبتِٗ ع٢ً ايٓطل باؿُس هلل. ا٭ٚىل:
 اّ ايطبٛب١ٝ عُا ٫ ًٜٝل ب٘ َٔ ايٓكل.تٓعٜ٘ َك ايجا١ْٝ:

امل٥٬ه١ إٔ ب اٯ١ٜ ٖصٙ تؿػري ل ايٝ٘ ْصٖب ايصٟ اؾسٜسٚع٢ً املب٢ٓ 
ؾٝشتٌُ َسسِٗ ٭ْؿػِٗ ْٛع تٛغٌ ٕ ا٭ٌٖ اٱمي خايك١أضازٚا ا٭ضض 

أٚ غ١ٓ  ٕآ، إ٫ اْ٘ عاد١ إىل زيٌٝ َٔ قطٖصٙ إىل اهلل تعاىل يكبٍٛ َػأيتِٗ
 َع ٫ٜتعاضض ٖٚٛ، (1) صَّفْؼٌٍََُْ َِا ُّؤ َِشًَُْامل٥٬ه١ طإٔ خكٛقّا ٚ

ٚٚغ١ًٝ  ع١ًاـ٬ؾ١ ل ا٭ضض  تهٕٛ إٔب ٚضغبتِٗ امل٥٬ه١ إستذاز
 َع َػدط٠ ي٘دعًٗا اهلل  إش ٕاْػاٱيعُاضتٗا بايعباز٠، ٚؾٝ٘ سذ١ ع٢ً 

ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ  تعاىلامل٥٬ه١ يًعباز٠، يٝؿهط ايٓاؽ مجٝعّا اهلل  ْكطاعإ
، ٚامل٥٬ه١ عكٌ َٔ غري ؾ٠ٛٗ، َٓكطعٕٛ إىل ايتػبٝض  ٚايؿهٌ ايعظِٝ

 ٚايتًٌٗٝ .
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ص ل لِٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْٚأختتُت اٯ١ٜ بكٍٛ اهلل تعاىل ي٥٬ًُه١ ط

ْ٘ تعاىل أٌٖ يًتػبٝض عُسٙ ٚايتكسٜؼ ي٘، َٔ امل٥٬ه١ ٚايٓاؽ إٔ ابٝ
 ايكازض ع٢ً نٌ ؾ٧.، ٚاهلل غبشاْ٘ مجٝعّا
ًل آزّ ٚإؽاشٙ خًٝؿ١ ل ا٭ضض ٚتبني خامت١ اٯ١ٜ اؿه١ُ اٱهل١ٝ ل خ 
ْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ خؿاٜا ٚعٛاقب ا٭َٛض، َٚا ؾٝ٘ إق٬ح ا٭ضض ٚتؿهً٘ ٚأ

 تعاىل بٓكط٠ املػًُني، ٚتعاٖس اٱميإ.
ع٢ً مٛ ايتعٝني أٚ املع٢ٓ ا٭عِ، اـًٝؿ١ ٖٛ آزّ إٔ ٚمل تصنط اٯ١ٜ 

َّادَلًًُدُ لٔا قاٍ تعاىل ط  ،أخط٣ ٚآٜاتٚيهٓ٘ املػتكطأ َٔ ٖصٙ اٯٜات 

 .(1) صجَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألسك

 ٚاٱستذاز ايه٬ّ ل بعسٖا اييت ايجُا١ْٝ ٚاٯٜات اٯ١ٜ ٖصٙ دا٤ت يكس
 ل إ٫)قاٍ(  َاز٠ شنطت َٓٗا آ١ٜ ٚنٌ آزّ، خًل ل امل٥٬ه١ ع٢ً اٱهلٞ
 .(2) صيَرٍََمََّ آدَ ِِٓ  سَتِّوِ وٍََِّاخٍط اٱيكا٤ بكٝػ١ ايكٍٛ ٚضز ٚاسس٠ آ١ٜ

 َطات ث٬خ)قاٍ(  َاز٠ ؾٝٗا تأتٞ اييت بٝٓٗا َٔ ايٛسٝس٠ اٯ١ٜ ٖٞ ٖٚصٙ
ٖٞٚ: 

 ي٥٬ًُه١  باْ٘ داعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ١. تعاىلقٍٛ اهلل  :ا٭ٍٚ
 .ؾٝٗا ٜؿػس َٔ ا٭ضض ل هعٌ اهلل إٔإغتؿٗاّ امل٥٬ه١ ب :ايجاْٞ
 ع٢ً امل٥٬ه١ باْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ َا ٫ ٜعًُٕٛ. تعاىلضز اهلل  :ايجايح
 ٚل ٚاملداطب١، ايكٍٛ دٓؼ َٔ نًٗا َهاَٝٓٗا إٔب اٯ١ٜ ٖصٙ ٚتتكـ
يتأتٞ اٯ١ٜ  قٍٛ،أٚ  ن٬ّ ؾٝٗا ٯزّ ٚيٝؼ آزّ، خًل ٖٛ ٚاسس َٛنٛع

ايتاي١ٝ ٚؽرب عٔ تًكٞ آزّ ايتعًِٝ َٔ اهلل، ٖٚٛ أضق٢ َكازٜل ايتعًِٝ بني 
 .تعاىل اهلل عٓساـ٥٬ل، ٜٚسٍ ع٢ً ؾطف َٚٓعي١ آزّ 
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 انتفسري انذاتي
ٚغًِ  إبتسأت اٯ١ٜ باـطاب ايتؿطٜؿٞ يًٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

ايهاف ٜعٛز يًٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ص ٚايهُري إِرْ لَايَ سَتُّهَبكٛي٘ تعاىل ط

بٝإ ملٓعي١ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ اهلل   ،ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾٝ٘
عع ٚدٌ خك٘ بككل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َِ ايػابك١ ٚأخرب ب٘ مبا دط٣ بني اهلل 
ــ٘ ل      ــإ ٚظٝؿت ــل آزّ ٚبٝ ــٔ اؿــسٜح ٚاؿــٛاض غــاع١ خً ــني امل٥٬هــ١ َ ٚب

 ا٭ضض، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
إْ٘ َٔ َكازٜل أسػٔ ايككل اييت ٚضزت ل ايكطإٓ، ؾُٔ  ٭ٚىل:ا

 اؿػٔ ايصاتٞ يتًو ايككل مشٛهلا يبساٜات خًل اٱْػإ.
ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ ايكطإٓ بٝإ يهٌ ؾ٧ ٚأْ٘ ٜتهُٔ أخباض ايجا١ْٝ:

 .(1) صًََٔضالٌْنَا ػٍََْ هَ لٌْىِرَابَ ذِث َْأًا ٌِىًُِّ ؽَِ ءٍايػُاٚات، قاٍ تعاىل ط

اٱخباض عٔ َٓعي١ امل٥٬ه١ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٚإٔ َا هطٟ ل  ايجايج١:
ا٭ضض ٜعًِ ب٘ أٌٖ ايػُا٤، ٚل ضٚا١ٜ عٔ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .(2)(ؽصْٞ اهلل عبسّا قبٌ إ ٜتدصْٞ ْبّٝاإٚغًِ: )
ٌٖٚ ل يػ١ اـطاب ل اٯ١ٜ إؾاض٠ إىل إٔ ايٓحم قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ِ ٖٛ اـًٝؿ١ ل ا٭ضض ٚأْ٘ ايصٟ ٜٛاد٘ أٌٖ ايؿػاز يتٗب  ٚآي٘ ٚغً
امل٥٬ه١ يٓكطت٘ ٚإعاْت٘ اؾٛاب ْعِ إ٫ أْ٘ ٫ ميٓع َٔ إضاز٠ آزّ عًٝ٘ 

َّادَلًًُدُ إَِّٔا ايػ٬ّ ل َٛنٛع اـ٬ؾ١ ٚنصا ا٭ْبٝا٤ ايباقني نُا ل قٛي٘ تعاىل ط

 .(3)صجَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألَس كِ
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ًَتَؾِّمش   اـطاب قبٌ آٜات يًٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ط  يكس دا٤ 

، ثـِ عـازت ٖـصٙ اٯٜـ١ بـصات ايكـٝػ١ َـٔ        (1) صلٌَّزَِّٓ آَِنٌُل ًَػٍَُِّمٌل لٌقالماٌِذَاخِ  

 .ص ًَإِرْ لَايَ سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِاـطاب ط

بٝٸٔ  ٚؾٝ٘ تؿطٜـ ٚإنطاّ إنال يًٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ  
اهلل عع ٚدٌ إبتسا٤ خًل اٱْػإ، َٚٔ اٯٜات إٔ دا٤ شنط خًل آزّ بعس 
ضظم ايٓاؽ ٚأْ٘ أَط َسخط هلِ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚعـسّ إغـتجٓا٤ أسـس َـٔ     

ِ لألَس كِايبؿط َٔ قٛي٘ تعاىل ل اٯ١ٜ ايػابك١ ط إش إٔ نٌ  ،(2) صخٍََكَ ٌَىُُ  َِا يِ

ل ا٭ضض َـٔ ايـٓعِ ٚاــعا٥ٔ،     إْػإ َـٔ ا٭ٚيـني ٚاٯخـطٜٔ ٜٓتؿـع ممـا     
 يٝهٕٛ َٓاغب١ يًؿهط ٚاٱتعاظ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ خًل نٌ ؾ٧ ل ا٭ضض يًٓاؽ، أَا 
ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت ظعٌ اٱْػإ خًٝؿ١ هلل عع ٚدٌ ل ا٭ضض ٚاـ٬ؾ١ 
ْع١ُ أخط٣ ع٢ً ايٓاؽ مجٝعّا، ٚإ ناْت خاق١ بتزّ ٚا٭ْبٝا٤، َٚٔ 

 .(3)صَّادَلًًُدُ إَِّٔا جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألَس كَِٔ أٚيٝا٥٘، قاٍ تعاىل طٜؿا٤ اهلل 
يكس أخرب اهلل عع ٚدٌ عٔ َٛنٛع اـ٬ؾ١ عسٜج٘ َع امل٥٬ه١ ؾًِ تكٌ 
اٯ١ٜ )ٚإشدعٌ ضبو خًٝؿ١ ل ا٭ضض( بٌ شنط امل٥٬ه١ ٚضزِٖ ع٢ً قٍٛ 

 اهلل عع ٚدٌ.
قبٌ ا٭ضض، ؾُع أْ٘ خًٝؿ١ ل يكس إبتسأ شنط اٱْػإ ل ايػُا٤ 

ا٭ضض دا٤ إخباض اهلل عع ٚدٌ ي٥٬ًُه١،  يبٝإ َٓعي١ اٱْػإ بني أٌٖ 
 ايػُٛات، ٚدا٤ ضز امل٥٬ه١ ع٢ً قػُني:
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بٝإ ايؿعٌ ايػ٧ ٚايكبٝض ايصٟ ٜؿعً٘ اٱْػإ ل ا٭ضض، ٖٚٛ  ا٭ٍٚ:
 ع٢ً ؾعبتني:
 ايؿػاز ل ا٭ضض. ا٭ٚىل:
 بػري سل.ٚإظٖام ا٭ضٚاح ايكٝاّ بايكتٌ  ايجا١ْٝ:
 بٝإ سػٔ مست ٚؾعٌ امل٥٬ه١، ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتني: ايجاْٞ:
قٝاَِٗ بايتػبٝض ٚايتشُٝس، ِٖٚ ؾانطٕٚ هلل عع ٚدٌ  ا٭ٚىل:

 هلساٜتِٗ يًتػبٝض.
 كاّ ايطبٛب١ٝ.امل٥٬ه١ ملتٓعٜ٘  ايجا١ْٝ:

َع  ٚتبني اٯ١ٜ يػ١ اؿٛاض  بني اهلل ٚبني أٌٖ ايػُا٤، بُٝٓا تهٕٛ ايك١ً
أٌٖ ا٭ضض ايٓب٠ٛ ٚايهتاب املٓعٍ ل قٛؽ ايٓعٍٚ، أَا قٛؽ ايكعٛز 
ؾٝتذ٢ً بايسعا٤ ٚاٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ، ٚقس أعس اهلل عع ٚدٌ يًُ٪َٓني 

ًَإِرْ لَايَ دٓات ايٓعِٝ خايسٜٔ ؾٝٗا، يكس إبتسأت اٯ١ٜ بكٍٛ اهلل عع ٚدٌ ط

 ص.سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِ
ٚدٌ َع إؼاز اؾ١ٗ اييت ٜتٛد٘ هلا اـطاب  ٚأختتُت بكٍٛ اهلل عع

اٱهلٞ ٖٚٞ امل٥٬ه١ بإٔ اهلل عع ٚدٌ أعًِ باملكا  ٚأغباب زؾع 
املؿاغس، ؾذا٤ ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ َكازٜل عًِ اهلل عع ٚدٌ ايصٟ دا٤ت 

ٱق٬ح  نُٛنٛعب٘ خامت١ اٯ١ٜ بإٔ شنط اؿٛاض اٱهلٞ َع امل٥٬ه١ 
تٓعٜ٘ ا٭ضض ٚقٝؼ يٝؼ َٔ سكط ٭غباب ايٓاؽ، َٚاْع َٔ ايؿػاز، ٚ

 َٔ ايؿػاز، ٚغ١َ٬ اجملتُعات َٔ ايكتٌ بايباطٌ.
َٚٔ أُٖٗا بعج١ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ 
ٚتجبٝت أسهاّ ايؿطٜع١ ل ا٭ضض ؾايك٠٬ ٚاق١ٝ َٔ املعاقٞ، ٚا٭َط 

ح ٚتتهُٔ باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط باب َؿتٛح يًك٬ح ٚاٱق٬
ًٌََىُُ  يِِ قاٍ تعاىل ط، ا٭سهاّ ايجٛاب ٚايعكاب، َٚٓٗا قٛاْني ايككام 
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، ٚاييت تتهُٔ ايعدط املػتسِٜ عٔ ايكتٌ، إىل داْب َا (1) صلٌْمِقَاؿِ دََْاجٌ
دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ َٔ أسهاّ اؾٓاٜات ٚعكٛبات ايؿػاز 

 ٚايٓٗٞ عٓ٘ ٚايتشصٜط َٔ َكسَات٘.
تض اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ باب ايتٛب١ ٚاٱغتػؿاض، ٚدعٌ ايعاقب١ يكس ؾ

يًتك٣ٛ ٚايك٬ح، ٖٚٛ غبشاْ٘ ميس امل٪َٓني بأغباب ايٓكط ٚايػًب١، ٜٚٓعٍ 
امل٥٬ه١ ايصٜٔ إستذٛا ع٢ً خ٬ؾ١ اٱْػإ يٓكط امل٪َٓني ٚتجبٝت أسهاّ 

 ايتٛسٝس ل ا٭ضض.
وتر ع٢ً عٌُ ٌٖٚ ل ٖصا ايٓعٍٚ تأزٜب يٮ١ُ٥ ٚايكاز٠ بإٔ َٔ 

ٚتٛيٞ غريٙ َػ٪ٚي١ٝ ٚٚظا٥ـ اٱشٕ ي٘ بايعٌُ يتعهٝسٙ ٚإعاْت٘ ل 
َػ٪ٚيٝت٘، ٚدعً٘ ٜعطف بٓؿػ٘ ا٭غباب ٚنٝؿ١ٝ ايعٌُ ٚايػاٜات، اؾٛاب 

 ٫ زيٌٝ عًٝ٘، ٖٚٛ قٝاؽ َع ايؿاضم.
يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ بايؿهٌ ٚاٱنطاّ غ٬ؾ١ 

ٚإبتسا٤ َٔ ٖبٛط٘ َٔ اؾ١ٓ ايصٟ ٖٛ إَتشإ ٚإبت٤٬ ا٭ضض َس٠ سٝات٘ 
  يصضٜت٘، يتتػؿ٢ ايطمح١ اٱهل١ٝ أٌٖ اٱميإ َِٓٗ، ٜٚهْٛٛا ل ْعِٝ زا٥ِ.

 ين غليلت اآلية
 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 أسٛاٍعٔ  ٚىربِٖاهلل ععٚدٌ ىاطب امل٥٬ه١ ، إٔ  ا٭ٚىل:
ٚضت٘ خًٝؿ١ ل ا٭ضض ٚقريٕ ااـ٥٬ل، ٚتبني اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ خًل ا٫ْػ

 ٚاْ٘ أَط ِٜٗ أٌٖ ايػُا٤.
دا٤ أَط اهلل ععٚدٌ ع٢ً مٛ ايكطع ٚاؾعّ ؾًِ ىرب امل٥٬ه١  ايجا١ْٝ:

قاٍ  ،ٖٚٛ غبشاْ٘ ٫ٜؿاٚض أسسّا ؾُٝا ٜؿعٌ اٱختباضع٢ً مٛ ايػ٪اٍ أٚ 

                                                 

 . 179غٛض٠ ايبكط٠ (1) 
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 .(1) صالَ ُّغ إَيُ ػَّالا َّفْؼًَُ ًَىُُ  ُّغ إٌٌََُْغبشاْ٘ ط

إٔ خًٝؿــــ١ ل ا٭ضض عًــــ٢ ٕ اْػــــايكطــــع ظعــــٌ اٱٚت٪نــــس يػــــ١ 
 ٚ ــٍٛ  ــًِٝ ٚايكبـ ــا ٚايتػـ ــاض بايطنـ ــٕٛ اٱخبـ ــ١ ٜتًكـ ــ٪اهلِ ٫إٔ امل٥٬هـ  غـ

ىــل اـًٝؿــ١ بايــصات، بــٌ دــا٤ ل شّ ايهؿــاض ٚاجملــطَني ايــصٜٔ ٜعٝجــٕٛ  
 ل ا٭ضض ؾػازّا.

 ِ اؿُٝس٠ ل طاع١ اهلل، يري٣َسح امل٥٬ه١، ٚشنطِٖ ـكاهل ايجايج١:
امل٥٬ه١ زا٥بٕٛ ل طاع١ اهلل، ٖٚٛ إٔ ل أٍٚ غاعات خًك٘ نٝـ  ٕاْػاٱ
ضآ٣  إٔبعس  إ٫ٚعسّ ْعٚي٘ إىل ا٭ضض  ،خًل آزّ ل اؾ١ٓ أغطاضَٔ 

عباز٠ ٚتػبٝض امل٥٬ه١، ٚكايؿت٘ هلِ، ٚيؿطا٥  ايػهٔ ل اؾ١ٓ بأنً٘ 
 ٚسٛا٤ َٔ ايؿذط٠ اييت ْٗٝا عٓٗا.

ؾهٌ اهلل عًِٝٗ ل خًكِٗ ٕ ادا٤ َسح امل٥٬ه١ ٭ْؿػِٗ يبٝ ايطابع١:
 ٜٚعبسٙغبشاْ٘ غين عٔ عباز٠ ايٓاؽ ي٘،  اْ٘يطاعت٘ ٚعبازت٘، يٝ٪نس قٛهلِ 

٫ وكٞ عسزِٖ إ٫ اهلل غبشاْ٘ ٚنًِٗ مجٝع امل٥٬ه١، ٚ ايػُا٤ ل
 َٓكطعٕٛ إىل ايعباز٠.

ــ١: ــت اـاَػـ ِ   أختتُـ ــ ــٔ عًـ ــاض عـ ــ١ باٱخبـ ــاهلل اٯٜـ ــل  تعـ اىل املطًـ
ــ١   ــع امل٥٬ه ــٔٚعذ ــٛؽ ع ــ٘ بً ــ٘ عًُ ــ١ ٚإضازت ــطاض   ايتهٜٛٓٝ ــ١ بأغ باٱساط

ــ١ ايــٓحم قُــس  ٕ اخًــل ا٫ْػــ قــ٢ً ٚعاقبتــ٘ ْٚكــط٠ اهلل يًُــ٪َٓني، ٚبعج
ايــيت ؼؿــظ نًُــ١ ايتٛسٝــس ٚايعبــاز٠ ل ا٭ضض      اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ   

 إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.
٬ّ ٚإْتكاض دٓٛزٙ ٚعًٛ غإىل بؿاض٠ ظٗٛض اٱ إؾاض٠ٚل خامت١ اٯ١ٜ 

 ْؿٛؽ ل ايػه١ٓٝ بعح َٔ ؾٝٗا ملاظاس١ املؿػسٜٔ ٚقل ايباطٌ نًُت٘، ٚإ
 .امل٥٬ه١
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 انتفسري
 صخٍَِْفَحً لألسكِ جَاػًٌِ يِِ ًَإِرْ لَايَ سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِ لٔطتعلىلىنه 

 ا٭ضضخباض امل٥٬ه١ باؽاشٙ خًٝؿ١ ٜتدص إيكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ب
اهلل عع إٔ ا٭ضض ٜٚتٛىل ق٬سِٗ، ٚقس ثبت  ٌٖأَٛض أَػهّٓا ٜٚسٜط 

ٚدٌ غين غري قتاز يػريٙ، ٖٚٛ اؿهِٝ ايصٟ اتكٔ بسٜع قٓع٘ ٚقس تكسّ 
 َػا٥ٌ: خباضاٱٖصا  ٚل٘، بٝاْ

ٗا ٫ تعًِ اْٚ ،٫ َا عًُٗا اهللإامل٥٬ه١ ٫ تعًِ إٔ ٜسٍ ع٢ً   : ا٭ٚىل
 ٜؿا٤ اهلل. أ٫ٕ إَٔ ايػٝب 
ظا٤ ٖصا املٛنـٛع َٚا هطٟ ع٢ً أت٪زٟ امل٥٬هــ١ ٚظــا٥ؿــٗــا ايجا١ْٝ: 
 َٛض.َا ٜتعًل مبػتشسثات ا٭أٚ  تبسٍأٚ  َٔ تػٝري ا٭ضض

 .تعاىل اهلل خًل بسٜع َٔخط٣ ا٭امل٥٬ه١ ع٢ً ايعٛامل  ط٬عإ  ايجايج١:
غتذاب١ يسٚاّ امل٥٬ه١ ع٢ً ايطاع١ باٱ ٚيطـ َٓاغب١ْ٘ إايطابع١: 

 بت٤٬.اٱَط َٚا وتٌُ ؾٝ٘ َٔ غاع١ ا٭ ٚايطنا
ش إؾسٜس املػاٜط ل اهل١٦ٝ ٚايؿعٌ ٖصا اـًل ا إىل امل٥٬ه١ ٜٓظطاـاَػ١ 

ؾعاهلِ بني ايك٬ح أِٗ كتًؿٕٛ ل ْأٚ، ايٓاؽ خًكٛا َٔ ايطني إٔ 
 بُٝٓٗا. ٚاـً  اؾُعأٚ  ٚايؿػاز

نجط املؿػطٜٔ ع٢ً ايكٍٛ أزأب ٕ إٚســسٙ ٚ آزّأعِ َٔ اٯٜـ١  َٚٛنٛع
املٓػٛب ايعُّٛ ٫ ٜتعاضض َع ، ٚآزّضاز باـــًٝـؿــ١ أاهلل عع ٚدٌ إٔ ب

 .(1)َػعٛزابٔ عباؽ ٚابٔ  إىل
ا لَّٔادَلًًُدُ  ط تعاىل١ٝ قٛي٘ اَْطتني، ٚايجٕ آن١ًُ )خًٝؿ١( ل ايكط ٚضزتٚ

ث٬خ  ص خٍَُفَاءَ ط. ٚٚضزت بًػ١ اؾُع (2)ص ...لألسكجَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ 
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قٌ َجٌ نطمي١ ا٭ت اٜهّا بًؿظ خ٥٬ـ مجعّا ع٢ً نُا ٚضز (1)َطات
 .(2)ضبع َطاتأٚنطا٥ِ 
أٌٖ اٱميإ ٚايتك٣ٛ، ٚا٭ْبٝا٤ أ١ُ٥  ايبشح قٌ املككٛز ل اٯ١ٜيعٌ ٚ
ٜؿب٘ ٖصا املع٢ٓ ل  ٚضز مبا ٕإٚ ،عِ َٔ ايٓٝاب١أٚيؿظ اـًٝؿ١  ،املتكني

 ٕاْػأٟ اٱ عِا٭َا ع٢ً املع٢ٓ أاهلل،  عٍأْ٘ وهِ مبا ْخكٛم زاٚز ٭
 ٕاتٝإٚايكسض٠ ع٢ً  ،اـ٬ؾ١ عٓسٙ مبا ضظق٘ اهلل ايعكٌ ٚايتُٝٝع بٕ٘ إَطًكّا ؾ

ضاز٠ املكرت١ْ اٱٚايتًُو ٚضٚح  غتشٛاشاٱ ١ٝهاَْإٚ بساعاٱَع  ؾعاٍا٭
ٚيهٔ ايهاؾط ىطز بايتدكٝل َٔ ٖصٙ اـ٬ؾ١ ٚ  زضاىبايككس ٚاٱ

، ٚاٱَتٓاع بؿطا٥  ٚغٓٔ اـ٬ؾ١  ٙبإختٝاضٙ ايهؿط ٚاؾشٛز، ٚعسّ تكٝس
ًَجَؼٍَْنَاىُُ  خَةَئِفَ ًَؤَغْشَلْنَا لٌَّزَِّٓ وَزَّتٌُل قاٍ تعاىلطباٱختٝاض ٫ ٜٓال اٱختٝاض ، 

 . (3)صتِأَّاذِنَا

غتساَتٗا إَٚٛنٛع اـ٬ؾ١ ٚقسٚضٖا َٔ ايباضٟ عع ٚدٌ زيٌٝ ع٢ً  
، ٚإشا أْعِ اهلل  دٌ ٫ٚ تهٕٛ قكٛض٠ بصات ؾدك١ٝ َعطن١ يًُٛتإ إىل

 ، بٓع١ُ ع٢ً أٌٖ ا٭ضض ؾإْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗا 
هلل ا ْٛع١ٝ ؾدك١ٝ )ٚقاٍ قّٛ مس٢ آزّتهٕٛ خ٬ؾ١ إٔ ْعِ ميهٔ 

، ا٭ضضٕ اٛا غهناْخًؿا٤ امل٥٬ه١ ايصٜٔ ٘ ٚشضٜت٘ ْخًٝؿ١ ٫ آزّ تعاىل
َٚٔ قاّ َكاَ٘ َٔ  آزَّػعٛز: خًٝؿ١ وهِ بني اـًل ٖٚٛ ابٔ ٚعٔ 
 .(4) ٗاض ٚمٖٛا(ْبات ايعضع ٚؾل ا٫ْإ٘ ىًؿين ل اْ، ٚقٌٝ ٚيسٙ

ِ لٔط تعاىلل ســسٜح: "قـاٍ اهلل ٚٚضز عـٔ ا٫َــاّ عــًــٞ 
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، ثِ ٖٞ زّغطٖا ٯأب ا٭ضضؾهاْت  (1)صخٍَِْفَحً لألسكجَاػًٌِ يِِ 

، ؾًُا ا٭ضضٛا خًؿا٤ ل هاْقطؿاِٖ اهلل ٚعكُِٗ ؾإيًُكطؿني ايصٜٔ 
غكبِٗ ايظ١ًُ ع٢ً اؿل ايصٟ دعً٘ اهلل ٚضغٛي٘ هلِ ٚسكٌ ٚقاض ل 

ٜسٟ ايهؿاض ع٢ً غبٌٝ ايػكب، بعح اهلل ضغــٛي٘ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ أ
خصٚٙ َٓ٘ بايػٝـ أٛا غكبٛا عًٝ٘، ناْٚآي٘ ٚغًِ ؾطدع ي٘ ٚ٭ٚقٝا٥٘ ؾُا 

، ؾاـ٬ؾ١ خاق١ (2)ؾكاض شيو مما اؾا٤ اهلل ب٘ أٟ مما اضدع٘ اهلل ايٝ٘"
ٕ اَػتسمي١ غري َٓشكط٠ بايكه١ٝ ايؿدك١ٝ بٌ ٖٞ َتذسز٠ ل نٌ ظَ

 .ٚايطغٍٛبايٓحم 
اٱَاّ عٔ   غٓازٙ عٔ ا٫َاّ قُس ايباقطإٚعٔ عًٞ بٔ ابطاِٖٝ ب

ىًل خًكّا بٝسٙ ٚشيو بعس َا إٔ ملا اضاز  تعاىلاهلل إٔ قاٍ: " عًٞ
ف غ١ٓ ؾهؿـ عٔ اطبام اٯغبع١  ا٭ضضَه٢ َٔ اؾٔ ٚايٓػــٓاؽ ل 
ا٭ضض َٔ خًكٞ َٔ اؾٔ  ٌٖأ إىلظطٚا أْايػُاٚات ٚقاٍ ي٥٬ًُه١ 

ٚايٓػٓاؽ، ؾًُا ضأٚا َا ٜعًُٕٛ ؾٝٗا باملعاقٞ عظِ شيو عًِٝٗ، ؾكايٛا 
ت ايععٜع ايكازض ٖٚصا خًكو ايهعٝـ ٜعٝؿــٕٛ بطظقو ٜٚعكــْٛو اْضبٓا 

ا٭ضض َٔ امل٥٬ه١ )قاٍ اْٞ داعٌ ل ٫ٚ تٓتكِ يٓؿػــو، ؾًُا مسع شيو 
و ػعٌ ؾٝٗا َٔ ٜؿػس اْؾكايت امل٥٬ه١ غبش ضنٞ،أخًٝؿ١ ٜهٕٛ سذ١ ل 

ا ٫ ْعكٝو ْٚػبض ؾإْؾادعٌ شيو اـًٝؿ١ َٓا ٕ اؾػست بٓٛ اؾأؾٝٗا نُا 
 عُسى ْٚكسؽ يو.
خًل خًكّا بٝسٟ أإٔ ضٜس أعًِ َا ٫ تعًُٕٛ، أٞ ْأؾكاٍ عع ٚدٌ 

 دعًِٗ خًؿا٤ ع٢ًأ١ُ٥ َٗسٜني أبٝا٤ٶ ٚعبازّا قاؿني ٚاْدعٌ َٔ شضٜت٘ أٚ
َطز٠ اؾٔ ايعكا٠ عٔ  كٌاَْٚٔ ايٓػٓاؽ  ضنٞأ طٗطأٚ، ضنٞأ خًكٞ ل
دعٌ بني اؾٔ ٚبني أٚ، ا٭ضض قطاضأغهِٓٗ ل اهلٛا٤ ٚل أٚخًكٞ 
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 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 56ط 

ؾعٌ َا ؾ٦ت ؾباعسِٖ اهلل َٔ إخًكٞ سذابّا، ؾكايت امل٥٬ه١ ٜا ضبٓا 
 قابع.با٭ ؾاضٚاأايعطف َػري٠ مخػُا١٥ عاّ ؾ٬شٚا بايعطف ٚ

ؾٓظط ايطب ايِٝٗ ْٚعيت ايطمح١، ؾٛنع هلِ ايبٝت املعُٛض، ؾكاٍ 
طٛؾٛا ب٘ ٚزعٛا ايعطف ؾطاؾٛا ب٘ ٖٚٛ ايبٝت ايصٟ ٜسخً٘ نٌ ّٜٛ غبعٕٛ 

يٝ٘ ابسّا، ؾٛنع ايبٝت املعُٛض تٛب١ ٫ٌٖ ايػُا٤ إايـ ًَو ٫ٚ ٜعٛزٕٚ 
ط١ٓٝ  ٘اْثِ قبض اهلل غبش -قاٍ إٔ  إىل - ا٭ضضٚٚنع ايهعب١ تٛب١ ٫ٌٖ 

ضبع ايطٜض ٚايسّ ٚاملط٠ ٚايبًػِ، ؾًعَ٘ َٔ ا٭ؾٝٗا ايطباٜع  دط٣أٚآزّ 
ٌَ ٚاؿطم، ٚيعَ٘ َٔ ْاس١ٝ ايبًػِ ْاس١ٝ ايطٜض سب ايٓػا٤ ٚطٍٛ ا٭

سب ايطعاّ ٚايؿطاب ٚايرب ٚاؿًِ ٚايطؾل، ٚيعَ٘ َٔ ْاس١ٝ املط٠ ايػهب 
ْاس١ٝ ايسّ سب  ٚايػــؿ٘ ٚايؿــٝط١ٓ ٚايتذــرب ٚايتُطز ٚايعذ١ً، ٚيعَ٘ َٔ

 .(1)ايٓػا٤ ٚايًصات ٚضنٛب ا اضّ ٚايؿٗٛات"
َٚا ضاؾك٘ َٔ  آزّٚاٯ١ٜ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ خايس٠ ؼهٞ بساٜات خًل 

يٝهٕٛ َسضغ١ عكا٥س١ٜ ٜسضى َٔ خ٬هلا ٕ اتعذب امل٥٬ه١ ٚطًبِٗ ايبٝ
بايعباز٠ ا٭ضض تعاىل ي٘ ل خًك٘، ٚتٛيٝ٘ عُاض٠  اهلل انطإّ اا٫ْػ

ٖا امل٥٬ه١ بني ١ٝ اييت شنطاٱمياْ، ل املكاض١ْ إٚايك٬ح ٚيعّٚ قٗطٙ يًؿٝط
ٕ اغٛا٤ ايؿٝطإعٔ عسّ تأثري  خباضإايعباز٠  إىلكطاعِٗ اْٚ ٕاا٫ْػ ؾػازإ

 .ْػإاٱعًِٝٗ غ٬ف بين 
 ِٖايتعٚز َٓٗا، ؾامل٥٬ه١  ٕاْػاٱصٙ اٯ١ٜ َسضغ١ عكا٥س١ٜ وتاز ٖٚ

ِٖٚ ايٛاغط١ بني اهلل عع ٚدٌ  ٭ْبٝا٤اايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بٓكٌ ايٛسٞ إىل 
امل٥٬ه١  َٔ املطازَا : ، َٚٔ املػا٥ٌ ايه١َٝ٬ ل ٖصٙ اٯ١ٜ ٭ْبٝا٤اٚبني 

 :َٓٗا املداطبٕٛ ؾٝٗا، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ
 قـاي١ ٭، ٚاملدتـاض  ٥ه١، ٖٚـٛ املٓػـٛب إىل املؿـٗٛض   عُّٛ امل٬ ا٭ٍٚ :

، ٚاقـً٘  ٘ َا زٍ ع٢ً ؾـا٥ع ل دٓػـ٘اْطــ٬م باٱ ط٬م، ٚقس عــطٸفاٱ
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  ص57طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

ضغاٍ، ؾهُا تهٕٛ ايساب١ ل ايًػ١ تـاض٠ َطغـ١ً   َٔ املع٢ٓ ايًػٟٛ ٖٚٛ اٱ
ٝس، ؾاملطًل ٜهٕٛ ي٘ َع٢ٓ ؾاٌَ ٚاخط٣ َكٝس٠، ؾهصا ا٫ط٬م ٜكابً٘ ايتكٝ

ؾطازٙ َٚكازٜك٘، َٚع عسّ ٚدــٛز زيٌٝ ع٢ً ايتكٝٝس وٌُ ايه٬ّ ع٢ً ٭
 ط٬ق٘.إ

اهلل تعـاىل ملـا   ٕ ٭ إبًـٝؼ ٛا قاضبني َـع  ناِْٗ امل٥٬ه١ ايصٜٔ ْإ ايجاْٞ:
ؾأؾػسٚا ؾٝٗا ٚغؿهٛا ايـسَا٤ ٚقتـٌ بعهـِٗ بعهـّا      ،ا٭ضضأغهٔ اؾٔ 
إبًـــٝؼ بعػـــهطٙ ستـــ٢ ل دٓـــس َـــٔ امل٥٬هـــ١ ؾكتًـــِٗ  إبًـــٝؼبعـــح اهلل 

هلــِ  تعــاىلؾكــاٍ ، ا٭ضض ٚاؿكــــِٖٛ ظــــعا٥ط ايبشـــط أخطدــــِٖٛ َــٔ 
ًٌ يِِ لٔط  بٔ عباؽ عبساهلل ، ضٚاٙ ايهــشاى عــٔصخٍَِْفَحً  لألسكِ جَمماػِ

 .ٌ ايٓاؽ ممٔ غبل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّغتكشبٛا ؾعإامل٥٬ه١ إٔ أٟ 
 :ٜٚٓاقـ َٔ ٚدـٛٙ

 .باملٛدٛز ْ٘ٛوهُٕٛ ع٢ً املعسّٚ ٜٚكٝػ نٝـ ا٭ٍٚ:

عابسّا ٕ انٕ إٚ، إىل زيٌٝ وتاز  إبًٝؼاضغـاٍ امل٥٬ه١ َع  ايجاْٞ :
 .ل اؾ١َٓتٓػهّا 
 تأغٝػّٝا، أَطّاص لِٔ جَاػًٌِ يِِ لألسك خٍَِْفَحًط تعاىلدا٤ قٛي٘  :يجايحا

 .ا٭ضض ل غابل غًل تعًك٘ ع٢ً ز٫ي١ ؾٝ٘ ٚيٝؼ
خٍََممكَ ٌَىُممُ  َِمما يِممِ لألسك    ط تعــاىلل اٯٜــ١ ايػــابك١ قٛيــ٘    ٚضز :ايطابــع

ٕ إَٚع ٖصا ؾ،  ٕال خطاب يبين آزّ، ٖٚٛ  َكس١َ ـًل ا٫ْػ ،(1)صجَِّْؼًا

 سٝح ايس٫ي١. َٔ أع٬ٙ ممهٔ اؿسٜح
 مجاع١ َٔ امل٥٬ه١. إىلاـطاب اٱهلٞ َٛد٘  اـاَؼ :
اـطاب ؾُٝع امل٥٬ه١ ٚيهٔ ايصٟ ضز مجاع١ ق١ًًٝ َِٓٗ  ايػازؽ :

١ٜ ي٥٬ًُه١ ٚؾُٝع آ آزّظٗط، ؾًكس أضاز اهلل عع ٚدٌ غًل ٖٚٛ ا٭
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 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 58ط 

ٚيهٔ مجاع١ َِٓٗ ، نجط َٔ امل٥٬ه١ تًكٛا ا٭َط بايتػًِٝ ٚا٭اـ٥٬ل، 
 غتدباضّا.إقاَٛا بايطز 
، أّ شضٜت٘، أّ آزّختــًـ ل املككــٛز َٔ اـًٝؿ١، ٌٖٚ ٖٛ أٚنُا 

 ختًـ ل عا٥س١ٜ اـ٬ؾ١ َٚعٓاٖا ع٢ً أقٛاٍ:أ، ٭ْبٝا٤ا
 تعاىلعًٝ٘ ايػ٬ّ خًٝؿ١ هلل ل أضن٘ وهِ باؿل إ٫ اْ٘  آزّ ٕإ ا٭ٍٚ :

ابٔ عباؽ ٚابٔ ٜهٕٛ َٔ شضٜت٘ َٔ ٜؿػس ؾٝٗا، عٔ  أ٥٬َٕهت٘  أعًِ إٔن
 .(1)َػعٛز
 إىلا٭ضض قبً٘، ْػب ًٝؿ١ يًذٔ ايصٜٔ ناْٛا ٜػهٕٓٛ خ آزّ :ايجاْٞ

 عباؽ.ابٔ 
ابٔ اهلل ل اؿهِ بني املهًؿني َٔ خًك٘، ضٟٚ عٔ  آزّ ىًـ  ايجايح:
 طعباؽ ٚايػسٟ، ٚقاٍ ايطاظٟ ٖٚصا ايطأٟ َٓا ٜتأنس بكٛي٘ ابٔ َػعٛز ٚ

 .(3()2)ص يَاد ممىُُ  تَْ َٓ لٌنالمماطِ تِاٌْذَكِّ لألسكما جَؼَمٍْممنَممانَ خَممٍِْمفَممحً يِِ لَّٔادَلًًُدُ 
اـ٬ؾ١  بني ايٓاؽ أسس اؾطاز َٚكازٜلاؿهِ  إٔٚيهٔ اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً 

ميهٔ اؾُع  نُا أعِ َٔ خ٬ؾ١ زاٚز آزّا٭ضض، ٚقس تهٕٛ خ٬ؾ١ ل 
بُٝٓٗا يٝؼ بتكٝٝس إط٬م خ٬ؾ١ آزّ مبٛنٛع خ٬ؾ١ زاٚز، بٌ باؾُع 

ٚيٲغتكطا٤ َٔ َهُٕٛ إستذاز  تعاىلٚإؾاز٠ ايتعسز يػع١ ضمح١ اهلل 
ؾطز َٔ أؾطاز خ٬ؾ١ زاٚز ٖٚٛ اؿهِ بني إضاز٠ شنط  إىلامل٥٬ه١، با٫ناؾ١ 

 ٕان زاٚز إٔايٓاؽ باؿل، ؾٗٛ ٫ٜتعاضض َع عُّٛ اـ٬ؾ١، خكٛقّا ٚ
اـ٬ؾ١ ايؿدك١ٝ ، ٚاملًو ٚتٛىل اهلل غبٌٝ ل داٖس نُا ايٝ٘، ٜٚٛس٢ ْبّٝا

سسخ إٔ ٚ، ي٘ ل اؾ١ًُ أبّا ْٚبّٝا ٕ َٚٓكاز أبٓا٤ٕٙ ٘ ٭ظاٖط٠ ل أٜاَٯزّ 
 ل قه١ٝ ٖٚٛ،  بكتٌ أخٝ٘ ٖابٌٝ ف ٖصٙ ايكاعس٠ ٚقٝاّ قابٌٝ بٔ آزّخ٬
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  ص59طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

 .ايكاعس٠ بأقٌ تهط ٫ ٚاقع١
٫ ميٓع َٔ  ٖٚٛبٓؿػ٘ ٚخاض املعاضى، ايٓحم ل أٜاَ٘ قاتٌ زاٚز ٚ

ْطبام ايتاّ ٢ً عسّ اٱٚيهٓ٘ ٜسٍ ع، ٞ ايجابت ايكطآْقسم اـ٬ؾ١ يًٓل 
 .٭ضدض ٖٚٛ تكسّ نُا اـ٬ؾ١ أؾطاز بعض شنطأٚ  أؾطازٖا ل

ايٓاؽ ىًـ بعهِٗ بعهّا، ع٢ً  ٕعين باـًٝؿ١ ٚيس آزّ ٭ ايطابع :
 .(2()1)ايبكطٟ ٘ املطاز َٔ اـ٬ؾ١، ٖٚٛ قٍٛ اؿػٔاْايكٍٛ ب
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( ٚاؿػٔ ٖٛ اؿػٔ بٔ ٜػاض ايبكطٟ ٜه٢ٓ أبا غعٝس، ٚشنط اْ٘ َٛىل ظٜس بٔ 2)

إٔ ثابت ا٫ْكاضٟ ٚاخٛ غعٝس ٚعُاض٠، ٚاَِٗ خري٠ ٠٫َٛ أّ غ١ًُ، ٜٚكاٍ 
ت تأخص اؿػـٔ إشا بهـ٢   ناْأّ غ١ًُ ظٚز ايٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٚ  ٕ اؾتػهت٘ بجـسٜٗا، ؾهـ   ضظم َـٔ شيـو، َٚـات    اؿهُـ١ ايـيت   إٔ ٜـسض عًٝـ٘ 
 اؿػٔ غ١ٓ َا١٥ ٚعؿط٠ ٚي٘ تػع ٚمثإْٛ غ١ٓ.

اْو تبػض  ظعِ َٔ ٖٓاى إٔضد٬ّ قاٍ يًشػٔ بإٔ ٚض٣ٚ ابٛ بهط اهلصيٞ: )
ؾأنب ٜبهٞ ط٬ّٜٛ ثِ ضؾع ضأغ٘ ؾكاٍ: يكس ؾاضقهِ با٭َؼ ضدٌ عًّٝا 
ٖـصٙ ا٭َـ١ ٚؾـطؾٗا    غُّٗا َٔ َطاَٞ اهلل عع ٚدـٌ عًـ٢ عـسٚٙ ضبـاْٞ     ٕ ان

ٚؾهًٗا ٚشٚ قطاب١ َٔ ايٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قطٜب١ مل ٜهٔ باي١َٛٓ 
ٕ آعٔ أَط اهلل ٫ٚ بايػاؾٌ عٔ سل اهلل ٫ٚ بايػطٚق١ َٔ َاٍ اهلل، أعط٢ ايكط

ععا٥ُ٘ ؾُٝا ي٘ ٚعًٝ٘ ؾأؾطف َٓٗا ع٢ً ضٜاض َْٛك١ ٚأع٬َـ٘ َبٝٓـ١، شيـو    
وسخ ل ظَٔ إٔ اؿػٔ ايبكطٟ إشا أضاز ٕ انعًٞ بٔ أبٞ طايب ٜا يهع(. ٚ

 بين أ١َٝ عٔ عًٞ قاٍ: قاٍ ابٛ ظٜٓب.
ٕ، أاؿػٔ دًٌٝ ايكسض ٚعظِٝ ايؿإٔ ٚعٔ نتاب بٔ غًِٝ بٔ قٝؼ اهل٬يٞ 

ٜتكٞ َٔ ظٜاز بٔ أبٝـ٘ ٚابٓـ٘ عبٝـس اهلل ٚاؿذـاز، ٚاعتـرب َـٔ ايعٖـاز        ٕ اٚن
ًٜكـ٢ ايٓـاؽ مبـا    ٕ ااؿػـٔ ايبكـطٟ نـ   إٔ ايجُا١ْٝ. ْٚكٌ عٔ ايهؿٞ ٚغريٙ 

ٚاعتعي٘ ٚاقــٌ بـٔ عطـــا٤، ٚملـا غـ٦ٌ مل تطنـت      ٜٕٗٛٚ ٜٚتكٓع يًطٜاغ١، 
ٕ اقاسحم نإٔ َصٖب قاسبو ٚزخًت ؾُٝا ٫ اقٌ ي٘ ٫ٚ سكٝك١، قاٍ: 

ٜكٍٛ طٛضّا بايكسض ٚطــٛضّا باؾرب َٚا اعًُـ٘ اعتكـس َصٖبـــّا زاّ    ٕ اكًطّا ن
 .عًٝ٘

املتكسَني بايعـسٍ اؿػـٔ بـٔ أبـٞ      ٚقاٍ ايػٝس املطته٢: أسس َٔ تظاٖط َٔ
 اؿػٔ ايبكطٟ.
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 :أقٛاٍ هلا تهاف
عتباض١ٜ إٗا اجملطز َٔ غري قؿات اْا٭ضض بعٓٛاـ٬ؾ١ ل  اـاَؼ :

 ظا٥س٠.
٢ ظٗط ايبػٝط١ َٔ ا٭ضض َٚا عًاـ٬ؾ١ ع٢ً ايٓاؽ ل  ايػازؽ : 

 ٚاؾٛاٖط ٚايٓبات. ؾذاضٚا٭ ايسٚاب
بايٓب٠ٛ ْٚعٍٚ ايٛسٞ َٔ ايػُا٤ ايصٟ ٖٛ  اـ٬ف ٕاا٫ْػْاٍ  ايػابع :

 . ٕاٚا٫ْػ تعاىلؾاٖس ع٢ً ايك١ً بني اهلل 
ٚايٓاؽ ، يصا  تعاىلسب٬ّ َتك٬ّ ٚزا٥ُّا بني اهلل  يٝهٕٛ ٕآايكط ْعٍٚ ٜٚأتٞ

ـــ    ًَلػ رَقِممٌُّل تِذَث ممًِ لٌٍَّممموِ   طايكطإٓٚضز اـطــاب اٱهلــٞ يًُػـــًُني بايتُػــو ب

 .(1)صجَِّْؼًا

                                                                                                                      
ٜطغـٌ نـجريّا أٟ ٜـطٟٚ عـٔ     ٕ اٚعٔ ايتكطٜب: ثك١ ؾكٝ٘ ؾانـٌ َؿـٗٛض، ٚنـ   

اغط١ ٚايكشابٞ ايصٟ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ غري شنط ايٛ
ٜـطٟٚ عـٔ مجاعـ١ مل    ٕ اٚنـ يهعـ اؿسٜح، ٕ اضغاٍ عٓٛمسع عٓ٘، ٚاٱ

٥ع ٚضمبا اعتصضٚا عٓٗـا  َِٓٗ ٜٚكٍٛ سسثٓا، َٚطغ٬ت اؿػٔ أَط ؾاٜػُع 
ٚمساع٘ عٔ عًٞ يتًو ا٭سازٜح وتاز  ْ٘ مسعٗا عٔ عًٞ بايتك١ٝ ٭

 زيٌٝ.  إىل
اؿػٔ ايبكطٟ ؾًُا ظٗط اٱخت٬ف ٚقايت  إىلٚاقٌ بٔ عطا٤ هًؼ ٕ اٚن

ٚ     زاـٛاض سهـِ  إٔ بتهؿري َطتهب ايهبا٥ط ٚقايـت اؾُاعـ١ بـاِْٗ َ٪َٓـٕٛ 
إٔ عًِٝٗ بايؿػل بػبب غ٤ٛ ؾعًِٗ ٚاتٝاِْٗ يًهبا٥ط، قاٍ ٚاقٌ بٔ عطا٤ 

ايؿاغل َٔ ٖصٙ ا٭١َ ٫ َ٪َٔ ٫ٚ نـاؾط بـني املٓـعيتني، ؾطـطزٙ اؿػـٔ عـٔ       
ُطٚ ع ٚاقٌ إىلفًػ٘ ٚاعتعٍ عٓ٘ َٚٔ شيو اؿني ظٗطت املعتعي١ ٚدًؼ 

 بني عبٝس.
َٔ ايعًِ ٚاملاٍ  تعاىلل َسس٘ ٚدٛٙ َٓٗا اْ٘ مل ٜبدٌ مبا ضظق٘ اهلل  ٚشنطت

 بؿ٧ اسسّا ٜأَط ٚمل ، ايٓاؽ عٔ بعًُ٘ ٜػتػين ٕايهٌ َٔ طًب٘ َٓ٘، ٚاْ٘ ن
 .عًُ٘ ست٢
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اـ٬ؾ١ يًعباز٠ ٚايتك٣ٛ يهٞ ٫ ٜهٕٛ ٖصا اؾطّ ٚاـًل  ايجأَ :
امل٥٬ه١ ٜعبسْٚ٘  تعاىلايعظِٝ ٖٚٛ ا٭ضض خايّٝا ممٔ ٜعبس اهلل ، ٚدعٌ اهلل 

 آخط خًكّا خًل غبشاْ٘ اهلل ٕإؾل ايػُا٤، ٚيًتبأٜ بني ايػُا٤ ٚا٭ضض 
 امل٥٬ه١ عٔ ٚإختًؿٛا  ، ا٭ضض ل يٝعبسٚٙ ايٓاؽ ِٖٚ ي٥٬ًُه١ َػاٜطّا
هلِ زاض إبت٤٬  ا٭ضض إٔٚ ، ٚايتهاثط بايتٛايس ٚاسس٠ ْؿؼ َٔ باِْٗ
 ايٓعِٝ، دٓات ايكاؿات ٜعًُٕٛ ايصٜٔ يًُ٪َٓني اهلل ٚأعس ، ٕاٚإَتش
 .ا٭يِٝ ايعصاب ٚيًهؿاض

ٖـ  إىلٖـٛ ا٭ٍٚ، ٖٚـٛ املتبـازض َـٔ ايًؿـظ ٚاملٓػـبل        ٚايكشٝض  ٕاا٭ش
ِ زّ، َٚــا أٯي٥٬ًُهــ١ بايػـذٛز   تعـاىل اهلل  ٚ٭َـط  بـ٘ عًــ٢   تعــاىلاهلل  ْعـ
ايتكٝٝـس بـايتك٣ٛ    َع،ا٭ضض ل ٚايتكطف ٚاٱدتٗاز ايػعٞ َٔ ٕاْػاٱ

ٚايكاؿني ب٘ ل َٛنٛع اـ٬ؾ١ ٱؾـاز٠ ظـاٖط    ٭ْبٝا٤ا ٚإؿامٚايك٬ح، 
إِِّٔممِ جَاػِممًٌ يِممِ لألَس كِ طاٯٜــ١ اٱغــتسا١َ ل َٛنــٛع ٚأسهــاّ اـ٬ؾــ١ 

 .(1)صخٍَِْفَحً

 ع٢ً ث٬خ ؾعب: ا٭ضضاـ٬ؾ١ ل إٔ ٚا٭ق٣ٛ 
 عًٝ٘ ايػ٬ّ. آزّؾدك١ٝ ٖٚٞ خ٬ؾ١  :ا٭ٚىل
 . ٭ْبٝا٤خاق١ ٖٚٞ خ٬ؾ١ ا ١ٝ:اْايج

اهلل عع ٕ ٭ ٘نطاَّا يإَطًكّا ٕ اا٫ْػْٛع١ٝ عا١َ ٖٚٞ خ٬ؾ١  ايجايج١:
ًٝـ ٚايعباز٠ يًته ٚدعٌ ا٫ْػإ َ٪٬َّٖٔ ضٚس٘  آزّ ٚدٌ ْؿذ ل

 .ٚيتهٕٛ اـ٬ؾ١ سذ١
ٖٚصٙ اـ٬ؾ١ َٔ ايهًٞ املؿهو ؾاـ٬ؾ١ اـاق١ كتًؿ١ عٔ ايٓٛع١ٝ 

، ٚايجا١ْٝ ل طٍٛ ا٭ٚىل  ٗا خ٬ؾ١اْا ٜكسم عًٝٗا ُايعا١َ ٚنٌ ٚاسس٠ َٓٗ
 .ٚيٝؼ ل عطنٗا
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ًُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا طيصا ٚضز قٍٛ امل٥٬ه١  ِٖٚ ٜعًُٕٛ عك١ُ   صؤَذَج ؼَ

قٍٛ امل٥٬ه١ ٫ ٜتعًل بؿدل اـًٝؿ١ بٌ  إٜٔكاٍ إٔ ، ٚميهٔ ٭ْبٝا٤ٚا آزّ
 عِأغتدربٚا ٚغأيٛا عٓ٘ إَٛنٛع اؾعٌ ايصٟ ٕ ، ٭ا٭ضضمبٔ غٝػهٔ 
َـ      أؾٗـِ مل ٜعرتنـٛا عًـ٢    ، َٔ اـ٬ؾ١  ٔ قـٌ اـ٬ؾـ١ بـٌ عُـا ٜطاؾكٗـا 

ُـ     اْاملؿاغس ايعطن١ٝ، أٟ  ١ اهلل عـع  ِٗ ٜػـًُٕٛ بـأَط اـ٬ؾـ١ ٚعظـِٝ سه
 ٌ تـ٘ عًــ٢ ايـتدًل َــٔ   اْباعٕ اْػــيٲؾٝٗــا، ٚيعًـِٗ غــأيٛا ايطمحـ١    ٚدـ

ــامل املًهــٛت    ا٭ضضاٱؾػــاز ل  ــطآ٠ يع ــعٙ تٚيت، يٝهــٕٛ َ ــٔ  ا٭ضضٓ َ
 ٘ عامل ايطمح١ ٚايعؿٛ ٚايؿهٌ اٱهلٞ.ْإاـطاٜا نُا تٓعٖت ايػُا٤ َٓٗا، 

ًكِٗ مل باـ٬ؾ١، ؾامل٥٬ه١ َع عظِٝ خ ٕاْػاٱ ؿطازْإعذاظ اٱَٚٔ 
 ٫ٚ ل ايػُا٤. ٜهْٛٛا خًؿا٤ اهلل ل ا٭ضض
ــ١   ــ١ ٚضزت ل اٯٜ ــِٝ    ٚاـ٬ؾ ــطٜـ ٚعظ ــطاّ ٚايتؿ ــ٢ اٱن ــ١ عً يًس٫ي

، ٖٚٞ ؾهٌ عظـِٝ تػـب  اـ٥٬ـل    ا٭ضضملػ٪ٚي١ٝ ل تعاٖس ايتٛسٝس ل ا
 .بايتك٣ٛ ا٭ضض عُاض٠ ٕاْػاٱٚسهِ ميًٞ ع٢ً  َٚٛنٛع، عًٝ٘ ٕاْػاٱ

ّ تؿٌُ َعٗا أ ا٭ٚىلتتعًل بايٓؿأ٠  ا٭ضضل ٕ اْػاٱتط٣ ٌٖ خ٬ؾ١ 
أٟ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚيهٔ ٖصا ٫  ا٭ٚىلٗا تتعًل باْ، ظاٖط اٯ١ٜ اٯخط٠ايٓؿأ٠ 

امل٪َٓني بايسضدات ٚ ا٭ْبٝا٤ نطاّإب اٯخط٠غباب اـ٬ؾ١ ل أميٓع َٔ ػًٞ 
 .(1)صػَش مُيَا لٌغالٌََّلخُ ًَلألسكطاؾ١ٓ إٔ خكٛقّا ٚ، ايع٢ً ل اؾ١ٓ

 ٚدـٛز سـٛادع  َٚٔ َؿاِٖٝ اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض أقاي١ اٱباس١، ٚعسّ 
نٓٛظٖا، يصا تطاٖا تعطٞ  قاٖط٠ زٕٚ إْتؿاع اٱْػإ َٔ ا٭ضض، ٚإغتجُاض

كطـاع أٜاَـ٘ ؾٝٗـا    أخـص َـٔ اٱْػـإ ؾـ٦ّٝا إ٫ عٓـس إْ     نٌ ؾـ٧ َـٔ غـري إٔ ت   
 ٚسًٍٛ ا٭دٌ ؾاْٗا تػرتزٙ يٝسؾٔ ؾٝٗا ٚؼؿظ٘ إىل ّٜٛ ايٓؿٛض.
 :ٚدّٖٛاٚوتٌُ ٖصا اؿؿظ ٚعٛز٠ اٱْػإ اىل ا٭ضض عٓس املٛت 

                                                 

 .133غٛض٠ آٍ عُطإ (1) 
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 إْ٘ َٔ عَُٛات اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض. ا٭ٍٚ:
 املٛت.بعس خًل اهلل اٱْػإ َٔ ا٭ضض، ٜٚعٝسٙ هلا  ايجاْٞ:
إْ٘ َٔ ايًطـ اٱهلٞ باٱْػإ سّٝا َٚٝتّا نُا ل قتٌ قابٌٝ  ايجايح:

ٌُِْشَِّوُ وَْ فَ ٌَُّلسُِ عٌَ ؤَجَ ٭خٝ٘ ٖابٌٝ ٚبعح اهلل عع ٚدٌ غطابّا قاٍ تعاىلط

 .(1) صؤَخِْوِ

 زؾٔ اٱْػإ ل ا٭ضض َكس١َ يبعج٘ ّٜٛ ايٓؿٛض. ايطابع:
 ايسؾٔ َٓاغب١ يًشػاب اٱبتسا٥ٞ ل عامل ايربظر.اـاَؼ:

ِِن يَا خٍََمْنَاوُُ  ًَيِْيَا ُٔؼِْذُوُُ  ًَِِن يَا ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح، قاٍ تعاىل ط

 . (2)صُٔخْشِجُىُُ  ذَاسَجً ؤُخ شٍَ

ٜتعاضض َع ايٛدٛٙ  عاز٠ َٔ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚيهٓ٘ ٫يتهٕٛ اٱ 
ا٭خط٣ إش تسٍ فتُع١ ع٢ً اؿه١ُ اٱهل١ٝ َٚٔ ٚدٛٙ اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض 
ايػٝاس١ ؾٝٗا، ؾًٝؼ َٔ سٛادع بني اٱْػإ ٚبني بكاع ا٭ضض املرتا١َٝ 
ا٭ططاف ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ َٓٗا، ٚإغتدطاز نٓٛظٖا، يبٝإ ايؿهٌ اٱهلٞ 

 ، ٚٱمتاّ اؿذ١ ع٢ً ٕ، ٚأْ٘ غبشاْ٘ ٜعطٞ با٭ٚؾ٢ ٚا٭اٱْػاع٢ً 
اٱْػإ، ٚػًٞ َعاْٞ ايًطـ اٱهلٞ عًٝ٘ يٝهٕٛ َكس١َ ٚغببّا يتٛدٗ٘ إىل 

 عباز٠ اهلل ٚاٱخ٬م ل ايعباز٠.
 اـًٝؿ١ ؾع١ًٝ مبع٢ٓ ؾاعٌ َٚٔ َكازٜكٗا ل اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

 ٜعُطٕٚ ا٭ضض قبً٘.قريٚض٠ آزّ خًٝؿ١ يًذٔ ايصٜٔ ناْٛا  ا٭ٍٚ :
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ايٓاؽ خًؿا٤ اؾٔ ل ا٭ضض ٚعُاضتٗا، ؾًؿظ خًٝؿ١ َؿطز  ايجاْٞ :
إِْال لٌُّْرَّمِنيَ دٓؼ، نُا ل قٛي٘ تعاىلطاغِ ٚاملطاز َٓ٘ اؾُع ٭ْ٘ 

 أٟ أْٗاض. (1)صيِِ جَنالاخٍ ًَػٌٍُُْْ

ا َات آزّ ىًؿ٘ َٔ بعسٙ أبٓا٩ٙ ٚشضٜت٘، ؾٗٛ ؾعًٝ٘ مبع٢ٓ  ايجايح : إش
 عٍٛ.َؿ

عػانط عٔ أبٞ دعؿط ايباقط قاٍ : ايػذٌ ابٔ أبٞ سا  ٚابٔ ٚأخطز )
ًَو ، ٚنإ ٖاضٚت َٚاضٚت َٔ أعٛاْ٘ ، ٚنإ ي٘ نٌ ّٜٛ ث٬خ  ات 
ٜٓظطٖٔ ل أّ ايهتاب ، ؾٓظط ْظط٠ مل تهٔ ي٘ ، ؾأبكط ؾٝٗا خًل آزّ َٚا 

إْٞ  }ؾٝ٘ َٔ ا٭َٛض ؾأغٸط شيو إىل ٖاضٚت َٚاضٚت ، ؾًُا قاٍ تعاىل : 
قاٍ : شيو  {١ قايٛا أػعٌ ؾٝٗا َٔ ٜؿػس ؾٝٗاداعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ
 .(2)(اغتطاي١ ع٢ً امل٥٬ه١

  املنلسبةاملنلسبة  عهىعهى
)خًؿا٤(  اؾُع ٚبكٝػ١ ،َطتني  املؿطز بكٝػ١ٕ آايكط ل خًٝؿ١ يؿظ ٚضز
 ،ْػإاٱب تتعًل ٚنًٗا تكسّ، نُا َطات أضبع (ـخ٥٬)ٚ َطات، ث٬خ

مل ٜتدص خًٝؿ١ َٔ  ٚدٌ عع اهلل إٔٚتٛنٝس ب ،نالإٖٚصا اؿكط تؿطٜـ 
 َٔ آزّ ل تعاىل اهلل ْؿذ ؾًػؿ١ أغطاض َٔ ٖٚٛ ،ٕاْػاٱ ٫إبني اـ٥٬ل 

 .٘ضٚس
َٔ تسبط ايسضٚؽ ٚايعرب َٔ ٖصا ايٓؿذ ايكسغٞ املبـاضى، َٚٓٗـا    ٫ٚبس

 ٕإتٝــا عًــ٢ ايكــسض٠ٚٚاٱتكــاف بايعكــٌ  ،ا٭ضضتأٖٝــٌ يًد٬ؾــ١ ل  ْ٘ــأ
ايكــرب  ختٝــاضٚإ ٚايػهــب،ا٭ؾهــٌ ٚا٭سػــٔ، ٚايتػًــب عًــ٢ ايؿــ٠ٛٗ 

 .٘اْغبش يٝ٘إست١ُٝ ايطدٛع  زضاىإٚ تعاىلٚايؿٗاز٠ ل غبًٝ٘ 
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ا٭خط٣ دا٤ت نًٗا  ١ٝاْايجُ اٯٜاتٕ إؾ ايبشح قٌ اٯ١ٜ غتجٓا٤إٚب
ٚز٫ي١ ع٢ً  ٕابٝ لبكٝػ١ اـطاب يًٓاؽ، ٚاملؿطز دا٤ ـطاب زاٚز 

 َٛنٛعٕ ٭ ايٓٛع١ٝ، اـ٬ؾ١ ٚبني بٝٓٗا تعاضض غري َٔ ايؿدك١ٝ اـ٬ؾ١
 بٌل اؿٝا٠ ايسْٝا،  آزّيبين  اضبٚاٱختٕ ااٱَتش غٓٔ عٔ ىطز ٫ اـ٬ؾ١
 .اـ٬ؾ١ َكازٜل َٔ ٖٛ

  حبث بالغيحبث بالغي
 َٔ نطٚب ايبسٜع )املطادع١( ٖٚٛ بٝإ  اٚض٠ بني املتهًِ ٚغريٙ

ًَلَايَ ٌَيُُ  َٔثُِّْيُُ  إِْال لٌٍَّوَ لَذ  بأعصب ا٭يؿاظ، ٚاٚدع عباض٠ نُا ل قٛي٘ تعاىل ط

خَ تَؼَثَ ٌَىُُ  رَاٌٌُخَ ٍَِِىًا لَاٌٌُل ؤَََّٔ َّىٌُُْ ٌَوُ لٌٍُّْْهُ ػٍََْ نَا ًََٔذ ُٓ ؤَدَكُّ تِاٌٍُّْْهِ ِِن وُ ًٌََُ  ُّؤ 

 .(1)صٌٍَّوَ لف طَفَاهُ ػٍََْ ىُُ عَؼَحً ِِٓ  لٌَّْايِ لَايَ إِْال ل

ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٭مس٢ ٚأب٢ٗ سٛاض ٭ْ٘ بـني اهلل ٥٬َٚهتـ٘   
غكـــٛم اٱْػـــإ ٚل َٛنـــٛع اـ٬ؾـــ١ إش ٜتهـــُٔ اٱخبـــاض ٚاملؿـــ١٦ٝ 

، ٚبٝـإ عًـ١ اٱغـتؿٗاّ ٚايـيت تتعًـل بـصات املٛنـٛع، ٚثٓـا٤         ٚاٱغتؿٗاّ
ٚعبـازتِٗ هلل، ؾًـٝؼ َـٔ ثٓـا٤ ل     امل٥٬ه١ ع٢ً أْؿػِٗ غكٛم طاعتِٗ 

سهــط٠ ايكــسؽ إ٫ بايطاعــ١ ٚاٱخــ٬م ل ايعبــاز٠، ٚايــطز ٚايبٝــإ َــٔ   
عٓساهلل باؿذ١ ٚايربٖإ ايكاطع، ٚإبتسأت اٯ١ٜ باـطاب َٔ اهلل عع ٚدٌ 

ص ٚؾٝ٘ تؿطٜـ ٚإنطاّ ي٘، إِرْ لَايَ سَتُّهَيًٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ط

 .ؿ١ ل ا٭ضض ٚإؾاض٠ إىل أْ٘ خًٝ
ٚتٓشٌ د١ٗ اـطاب بعسز املػًُني ٚاملػًُات ٚتكسٜطٙ )إش قاٍ ضبهِ 
ي٥٬ًُه١( ل بٝإ املٓعي١ ايعظ١ُٝ ايـيت دعًـٗا اهلل عـع ٚدـٌ يًـٓحم قُـس       

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بني اـ٥٬ـ ٖٚٛ خا  ايٓبٝني.
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 صلَاٌٌُل ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغ فِهُ لٌذَِِّاءَ ط تعلى لىنه
 سػٞ اؾعٌ أقٌ ٚيهٔ ايكًٛب، ٚأؾعاٍ ايتشٌٜٛ أؾعاٍ َٔ دعٌ
 قريٙ، ٚدعً٘ قٓع٘ ٚدعً٘ ٚنع٘، أٟ دع٬ّ هعً٘ ايؿ٤ٞ دعٌ: ٜكاٍ
 .ايٛنع املكاّ ل ٚاملطاز قريٙ، أٟ خعؾّا ايطني دعٌ ٜكاٍ

 ٖٛ ٌٖٚ ص لَاٌٌُل ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا ط امل٥٬ه١ َٔ غتؿٗاّاٱتط٣ ملاشا ٖصا 

٘ ٚد َٚعطؾ١ إغتدباض ٚغ٪اٍ إغتع٬َٞ اْ٘ أّ إغتٓهاضٟ إغتؿٗاّ
 ع٢ً ٕٛزا٥ب امل٥٬ه١إٔ  ايجابت يٮقٌ،  ا٭خرياملكًش١؟ اؾٛاب: ٖٛ 

 املٓعي١ َٔ زّٯ اهلل دعً٘ َاإٔ ب ايكٍٛ َٔ ميٓع ٫ ٚيهٓ٘ ٚايتػبٝض، ايطاع١
 ؾعاٍاْ٘ تعاىل عامل ٫ ٜؿعٌ ا٫ ا٭ ِعًُٗ َع امل٥٬ه١، ٚأؾعع ٖاٍ ايػا١َٝ
كًٛقات٘، ؾكايٛا شيو ع٢ً ٚ آٜات٘ ٜٚؿاٖسٕٚ وػٕٛ ِٗاْ نُا ، ا ه١ُ
 .اٱغتؿٗاّخطز كطز  ٕإٚ ٚاٱهاب اٱقطاضٚد٘ 
 امل٬ظ١َ ايطاع١ ٯزاب خ٬ؾّا ٚضز ّاإْهاض صؤَذَج ؼًَُ يِْيَاط قٛهلِ ٜهٔ ٚمل

،  ايعبٛز١ٜ قٝؼ عٔ ىطز مل ٘اْ بٌ أؾعاهلِ ع٢ً زا٥ُّا ٚايظاٖط٠ هلِ
 املٓاغب١ ايكٝػ١ يتشكــٌٝ غعٞ ٚؾٝ٘ ايطــاع١ ٚدــٛٙ َٔ ٚدــ٘ ع٢ً ٜ٪ٍٚٚ

 ايطاع١ ع٢ً بِٗأز ل ٜككطٚا ٫ نٞ إغتؿٗاّ ٚغ٪إٍ ابٝ ٚطًب َٓٗا،
 .ٚمسعّا عك٬ّ ايظاٖط ٖٚٛ ٚايتػـبٝض،

ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا ِٓ  ُّفْغِذُ  طغتؿٗاّ ٚايتعذب: اٱٚن٬ّ امل٥٬ه١ َٚا ؾٝ٘ َٔ 

عًٝ٘  آزّهإ ضاز٠ املع٢ٓ ا٭عِ يًد٬ؾ١، ؾإٜؿٝس  (1)صيِْيَا ًََّغ فِهُ لٌذَِِّاءَ

بتٛبت٘ َعكَّٛا َٓعّٖا عٔ اـطأ، ٚيٝؼ ل  ا٭ضض إىلْبّٝا، ْعٍ  ايػ٬ّ
 ٚدٛزٙ ل اؾ١ٓ غؿو يًسّ.

 :َػا٥ٌٚعًت٘  ايػ٪اٍ ٖصا ٚل
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 املعاقٞ َٔ آزّ شض١ٜ غتؿعً٘ َا ع٢ً إطًعٛا امل٥٬ه١ٕ إ : ا٭ٚىل
 .اـًل ٚأغطاضٚدٛٙ اؿه١ُ ط٬ع ع٢ً اٱضدا٤  ؾػأيٛا إمجا٫ّ

 تعاىل ي٥٬ًُه١ ٘ ملا قاٍ اهللاْضٟٚ عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز ٚغريٙ  ايجا١ْٝ:
، قاٍ تهٕٛ ي٘ قايٛا ضبٓا َٚا ٜهٕٛ اـًٝؿ١ صخٍَِْفَحًإِِِّٔ جَاػًٌِ يِِ لألَس كِ ط

ؾعٓس شيو  ،ا٭ضض ٜٚتشاغسٕٚ ٜٚكتٌ بعهِٗ بعهّاشض١ٜ ٜؿػسٕٚ ل 
 غأيٛا عٔ ايصٟ ٜؿػس َٔ شض١ٜ آزّ. أِْٗ أٟ اٯ١ٜ ص..…ؤَذَج ؼًَُ يِْيَاطقايٛا: 

 ّٜٛ إىل نا٥ٔ ٖٛ َا ايًٛح ل ايكًِ نتب ملا قاٍ اٱَاّ ايطاظٟ: ايجايج١:
قٌ اٱط٬ع ع٢ً ايًٛح أ، ٚ(1) شيو ؾعطؾٛا ايًٛح طايعٛا ؾًعًِٗ ايكٝا١َ

إٔ ٜكًض  ٚسسٙ اٱط٬ع إٖٔٛ ايٛاغع ايهطِٜ، ا٫  اهللٚ ،يٝؼ َٔ املُتٓع
، بٌ ا٭مسا٤ٜهٕٛ غببّا هلـصا ايكٍٛ ٚاٱغــتؿٗاّ ٚتعطنِٗ يًػــ٪اٍ عٔ 

 نجط ٬َّٝ يًكبٍٛ.أطٍٛ امل٬بػـ١ يٮَط ػعًِٗ إٔ  بايعهــؼ
 ايػ٬ّ عًٝ٘ آزّ قبٌ ناْٛا ايصٜٔ اؾٔ ساٍ ع٢ً قاغٛٙ أِْٗ : ١ايطابع

 ٜتعًل ٘اْ ن٬َِٗ ٚظاٖط ،(2)عباؽابٔ  عٔ املطٟٚ ٖٚٛ ، ا٭ضض ل
 َٓعي١ عًٛ َع خكٛقّا خًٝؿ١ اهلل هعً٘ مبٔ ٚخام ا٭ٜاّ، مبػتكبٌ
إٔ  نُا دٓػ٘، َٔ يٝؼ عانط ايػا٥ب ٜكٝػٛاإٔ  املػتبعس َٚٔ امل٥٬ه١،
 ،اؾٔ خ٬ؾ١ ع٢ً زيٌٝ َٔ ؾًٝؼ اـ٬ؾ١ َٔ أعِ ا٭ضض ل اؾٔ ٚدٛز

 ل ٚاٱقا١َ ايػهٔ َٔ أعِ اـ٬ؾ١ ٕ٭، اـ٬ؾ١ عسّ ٖٛ ٚا٭قٌ
 .ا٭ضض

ٖٚصا ٜعين ، و اـك١َٛ اـًٝؿ١ يًشهِ ٚايتٓاظع ٚؾإٔ  : ١اـاَػ
 ايؿػاز.اـ٬ف ٚيتعا١َٝ ٚقٛع اٱبايس٫ي١ 

ل ا٭ضض ٕ اشا نإ ْ٘أامل٥٬ه١  تؿهٌ بإخباض تعاىلاهلل ٕ إ ايػازغ١:
 ؾػسٚا ؾٝٗا ٚغؿهٛا ايسَا٤.أخًل عظِٝ 
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 شعطّا امل٥٬ه١ َٓٗا شعطت ايٓاض اهلل خًل ملا) ٘اْغبش اهللٕ إ : ١ايػابع
 ٚمل ،(1)(خًكٞ َٔ عكاْٞ ملٔ:  قاٍ ٖصٙ؟ خًكت مل ضبٓا:  ٚقايٛا ؾسٜسّا
 ص خٍَِْفَحً لألسكِ جَاػًٌِ يِِ لٔ ط قاٍ ؾًُا امل٥٬ه١، غري خًل ٦َٜٛص ٜهٔ
 خًل قبٌٕ ان اؾٔ خًلإٔ  ت٪نـس ٚايٓكــٛم َِٓٗ، املعك١ٝإٔ  عطؾٛا
 .اؾٔ َٔ ٖٚٛ آزّ خًل ّٜٛ َٛدٛزّا إبًٝؼٕ اٚن آزّ

 تعاىل اهللٕ إؾ اؾٔ، قاضب١ ل َعٕ٘ ان َٚٔ إبًٝؼ ٖٛ ايكا٥ٌ  : ١ايجآَ
 َٔ دٓس ل إبًٝؼ يِٝٗإاؾػسٚا ؾٝٗا بعح إٔ  ٚبعس ا٭ضض أغهِٓٗ
 .(2)عباؽابٔ  إىل ْػب ٚاؾعا٥ط، اؾباٍ ل ٚؾطقِٗ ؾسَطِٖ امل٥٬ه١

 باٱعتــصاض أعكبــٛٙ ِٗاْ ثِ ي٥٬ًُه١ قٍٛعٔ  اٯ١ٜ ٖصٙ ٚأخربت
 مشً٘ سُٝٓا املعك١ٝ إىل بازض ٚإبًٝؼ ٚدٌ، عع اهلل إىل ٚايتكطب ٚايتًطـ
 .ايػذٛز خطاب

 ظاٍ دػسّا مل تٓؿذ ؾٝ٘ ٫ ٖٚٛ آزّ إىل ْظطٚا امل٥٬ه١إٔ  : ١ايتاغع
 .بؿط١ٜ قؿات ل ا٭ضبع١ ايعٓاقط إدتُاع املًهٛتٞ بايٓظط زضنٛاأايطٚح ٚ
 َٛض:بأ اؿؿ١ٜٛ بعض ٚقاٍ
 .امل٥٬ه١ َٔ ايصْب قسٚض دٛاظ ا٭ٍٚ:
ــاْٞ: ــٛهلِ ٖــصا  إ ايج ــربٚا ق ــ٢ عرتانــّاإعت  أعظــِ َــٔ ٚعــسٸٚٙ اهلل، عً
 .ايصْٛب

 .غٝب١ ْ٘٭ ايهبا٥ط َٔ ٚايؿػاز ايكتٌ إىل آزّ بين ْػب١ إٔب قايٛا ايجايح:
ُ ُٔغَثِّخُ تِذَّ ذِنَ ط بكٛهلِ ْؿػِٗأَسح امل٥٬ه١  ايطابع:  .ص ًََٔذٓ 

                                                 

 .1/66(ايسض املٓجٛض1)

 .1/108ايطربٟ  تأضٜذ( اْظط 2)



  ص69طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

بعه٘ بعهّا، ٚقس أَا ا٭ٍٚ ؾ٬ زيٌٝ ع٢ً شْب امل٥٬ه١، ٚايكطإٓ ٜؿػط 
الَ ٚضزت اٯٜات مبسح امل٥٬ه١ ٚعكُتِٗ َٔ ايصْب ٚايعيٌ َطًكّاط

 . (1) صَّؼ قٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُ 

 ٱستُاٍ امل٥٬ه١ ن٬ّ ل تجبت مل اٱعرتاض كٝػ١ٚأَا ايجاْٞ ؾإْ
 ل طاعتِٗ ٚٱغتكشاب ،تكسّ نُا ايػ٪اٍ َكاقس َٔ ا٭خط٣ ايٛدٛٙ
 .املكاّ

 :يٛدٛٙ ن٬َِٗ ل ايػٝب١ تجبت ايجايح ؾإْ٘ ملٚأَا 
 ٜسٍإٔ  إ٫ ٜٛدس مل ملٔ ٫ٚغٝب١ بعس، ٜٛدسٚا مل ايٓاؽ ا٭ٍٚ :
 .اـ٬ف ع٢ً زيٌٝ

.ٚايؿػــاز بايؿػــل َتذاٖــطّا ٜهٕٛ َٔ ايٓاؽ َٔ ايجاْٞ :
 َٔ ا٭ضض ل ٜؿػسٕٚ ايصٜٔ أؾعاٍ  ع٢ًامل٥٬ه١ إطًعت  ايجايح :

 .آزّ بين
.ايؿػاز سسٚخ َٓع غبٌٝ ع٢ًا٭ْبٝا٤  ن٬ّدا٤  ايطابع :

 َٔ يٝؼ ٘اْ اش املكاّ ل َٓذع إخباضٙ بككس غـاَع ٚدٛز قٝس ٌٖٚ
 ٚيهٔ ايكٝس قش١ ٚؾطعا عك٬ ق٣ٛ، ا٭إٚدٗ ؾٝ٘ ايكٍٛ ٜػُع َهًـ
 عٓ٘ ٚخاضد١ ،ايػٝب١ َٛنٛع عٔ دٓب١ٝأٚاٯ١ٜ  املهًـ، َٔ أعِ ايػاَع

 .بايتدكل
ايطابع ؾإٕ َسح امل٥٬ه١ ٭ْؿػِٗ إقطاض بعظِٝ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأَا 

عًِٝٗ، ٚضناِٖ ب٘ ٚيعٌ ل َسسِٗ ٭ْؿػِٗ َكس١َ يؿؿاعتِٗ يًصٜٔ 
 .ًَِْٜٛٛٗ ع٢ً َسح أْؿػِٗ

 بايٓب٠ٛ ٜتعاٖسِٖ خًك٘، َٔ ْؿطّا غٝكطؿٞ اهللإٔ  امل٥٬ه١ تعًِ ٚمل
( خًٝؿ١) يؿظ َٔ ظاٖطّإ انٕ إٚ ا٭َِ، هلِ يتٓكاز ٚايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ
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 ملٓاظهلإ اْػاٱ أ١ًٖٝ عٔ ايػ٪اٍ دا٤ٕ إٚ ،اـ٬ؾ١ َٚهاَني يعَُٛات
 . ي٘ ق٬حإ اٱقطؿا٤ ٚيهٔ
نُا ل  ،تعاىلاهلل  عٓس َٔ املباضن١ بايبؿاض٠ ٭ْبٝا٤ا ع٢ً امل٥٬ه١ ٜٚٓعٍ 

 ٗاأْ َع َطِٜ َِٚٓٗ ٝا٤ا٭ٚيٚ ٭ْبٝا٤ا ٚؼسٜح ٚو٢ٝ غشامايبؿاض٠ بإ
يعٝػ٢ عًٝ٘  ٚي٫ٛزتٗا ٚعبازتٗا، يؿأْٗا عظ١ُٝ َٓعي١ هلا ٚيهٔ ،إَطأ٠

إِرْ لَاٌَد  لٌَّْةَئِىَحُ َّاَِش َُُّ إِْال لٌٍَّوَ لف طَفَانِ ًَرَيالشَنِ ًَلف طَفَانِ قاٍ تعاىل طايػ٬ّ ، 

 .(1)صػٍَََ ِٔغَاءِ لٌْؼَاٌَِّنيَ

ايطدا٤ بػُاع َٚعطؾ١ اؿه١ُ  صؤَذَج ؼًَُ يِْيَاطٜٚتهُٔ غ٪اٍ امل٥٬ه١ 

اٱهل١ٝ ل تعٝني ٚإختٝاض آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ خًٝؿ١ ل ا٭ضض نٞ ٜهٕٛ ايطز 
اٱهلٞ سذ١ عًِٝٗ ٚع٢ً اـ٥٬ل ل أ١ًٖٝ آزّ خًٝؿ١ ل ا٭ضض، ٚنأِْٗ 
أضازٚا ايػذٛز ٭زّ عٔ إزضاى ٱغتشكاق٘ يًد٬ؾ١ ٚيًػذٛز ي٘، مما ٜعين 

إستذادّا، إمنا ٖٛ غ٪اٍ ٚتٛغٌ ملعطؾ١ ع١ً ٖصا إٔ قٛهلِ أػعٌ ؾٝٗا يٝؼ 
ٕ ، ٚنااؾعٌ، َٚا ؾٝٗا َٔ اؿذ١ ٚا٭غطاض ايعظ١ُٝ، ل بسٜع قسض٠ اهلل

بايػذٛز ٭زّ ٖٛ: إغذسٚا ملٔ تعًُٕٛ أْ٘ ٜعُط ا٭ضض  تكسٜط ا٭َط
 بايعباز٠ ٚايك٬ح.

  بالغيبالغي  حبثحبث
 أٟ يٲغرتؾاز، ٖٓا ٚدا٤ت يٲغتؿٗاّاهلُع٠  صؤَذَج ؼًَُ يِْيَاط تعاىل قٛي٘

 .يًتعذب ٖٓا ٗااْ ٚقٌٝ ٚايؿِٗ، ٚاهلسا١ٜ ايطؾاز طايبني غأيٛا ِٗاْ
 قاٍ تعاىل اهللٕ ٭ ٜػتؿُٗٛا مل ِٗاْٚ يًسعا٤، ٚقٌٝ نعؿ٘، َٔ َِٚٓٗ

 بؿعٌ ن٬َِٗ تعًل َٔ ميٓع ٫ ٚيهٓ٘ ،صخٍَِْفَحً لألسكِ جَاػًٌِ يِِ لٔط

 .اـ٬ؾ١ بأقٌ ٚيٝؼ ،ٕاا٫ْػ
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 ظاٖطٕ ٭ بعٝس ايكٍٛ ٖٚصا ،(ػعًٓا أّ ؾٝٗا أػعًِٗ: )املع٢ٓإٔ  ٚقٌٝ
املعطؾ١ دع٤  ٖٚصٙ غريِٖ، اـًٝؿ١ َٔ املطازإٔ ب َعطؾتِٗ ع٢ً ٜسٍ ايه٬ّ
 ايػُا٤ تناْإٔ ب َكاَِٗ ٚمسٛ َٓعيتِٗ ٚعظِٝ بٛظا٥ؿِٗ عًَُِٗٔ 
 .هلِ َػهّٓا
ٚعذع  ،تعاىل اهلل قسض٠ عظِٝ ع٢ً يًس٫ي١ ا٭َطٜٔ إدتُاع َٔ عاَْ ٫ٚ

 ،ْػإاٱ ع٢ً ٚؾهً٘ ضمحت٘ ٚغع١ قٓع٘ ببسٜع اٱساط١امل٥٬ه١ عٔ 
 .َتجاٍآزّ ل يعّٚ ايطاع١ ٚسػٔ اٱ بين ع٢ً سذ١ يٝهٕٛ
 َٔ ػعٌ عكا٥س١ٜ َٚػا٥ٌ ن١َٝ٬ عًّٕٛ آايكط ب٬غ١ ل تتذ٢ً ٚبصا
 تؿٌُ بٌ ؾك ، ٚا٭يؿاظ بايؿكاس١ تٓشكــط ٫ َػتك١ً َعذع٠ ب٬غتــ٘
 ٜٚؿٛم ب٘ ٜٓؿـطز مما ب٬غت٘ عٔ ٚاملتؿطع١ ٚاملتهجط٠ املتعــسز٠ ايٛدٛٙ
 .ٝٗااَْع ظا٤أ ا٭يؿاظ ٚنــع ٚثــٛابت ــنياْقــٛ

 آزّ غًــــل إغتبؿــــطٚا ٗــــِاْ ٫ٚبــــس ايتػــــبٝض ل زا٥بــــٕٛ ٚامل٥٬هــــ١
ٍٛا٭ضض  ل تعاىل عبازت٘ بتأغٝؼ ٚتؿطٜعٞ تهٜٛين اْعطاف ٚسك

٘  اهلل قـ٢ً  قُـس  ايـٓحم  بعجـ١  بكـطب  غبط١ ٚإَت٦ًٛا ٘  عًٝـ ِ  ٚآيـ  َٚـٮ  ٚغـً
 ْكبإٔ  أٟٕ اْػيٲ اٱق٬ح غ٪اهلِ وتٌُ يصا ايتٛسٝس، بٓسا٤ ا٭ضض
 ععٚ اهلل غأيٛا ِٗاْٚ ٚاـطاٜا، ايصْٛب مبٔ تٓعٙ عٔ إ٫ ب٘ ًٜٝل ٫ اـًٝؿ١
 . َطًكّإ اْػيٲ شيو دٌ
 نًِٗ ؾادعًِٗ ايسَا٤ ٜٚػؿو ؾٝٗا ٜؿػس َٔ ؾٝٗا أػعٌ: اٯ١ٜ ٚتكسٜط  

 (.يو ْٚكسؽ عُسى ْػبض ٚمٔ َجًٓا عابسٜٔ َ٪َٓني

 صًََٔذ ُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّ ذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَط تعلى لىنه
ؾعاٍ أ إىلخربت امل٥٬ه١ عٔ طاعتٗا هلل عع ٚدٌ عٓسَا ْظطت أيكس 
عًِٝٗ ٚل  تعاىليعظِٝ ؾهً٘ ٕ ال بٝ ،ٚغًب١ ايؿ٠ٛٗ عٓس بعهِٗ آزّبين 

 اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
امل٥٬ه١ َٚٛاظبتِٗ ع٢ً ايتػبٝض بسأب  سػٔ مستٕ ابٝ : ا٭ٚىل
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 ٚتػًِٝ.
ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ ٚعُّٛ ٚدٛٙ ايطاع١ تػتشل إٔ خباض باٱ ايجا١ْٝ:

 ايجٛاب. إىلٜتطًع إٔ اؾعا٤ َٚٔ سل قاسبٗا 
امل٥٬ه١ شنطت إٔ ٖٚٛ أٜهّا ميهٔ تٛدٝ٘ املػأي١ ع٢ً مٛ آخط  ايجايج١:

 تعاىلبايتكطب ل املػأي١ بايؿهط ي٘  آزّطاعتٗا هلل ؾٗٞ ٚغ١ًٝ يًؿؿاع١ يبين 
ِٗ غأيٛا اهلل عع ٚدٌ اهلسا١ٜ ٚايعك١ُ هلصا اـًٝؿ١ اْع٢ً َا ٖساِٖ، ٚ

َؿاب١ٗ ٭عُاٍ امل٥٬ه١ ل  ا٭ضضل  آزّعُاٍ بين أنٞ تهٕٛ  ا٭ضضل 
 ايػُا٤.

 تػبٝض امل٥٬ه١ ؾٝ٘ ٚدٛٙ: ايطابع١:
 ايٓطل باؿُس هلل. ا٭ٍٚ :
ٝـ  ايجاْٞ :  اهلل ٕا)غـبش  بايتػـبٝشات غـٛا٤ ايتػـبٝشات ا٭ضبعـ١    ٕ ااٱت

 )غـبشإ اهلل( تػبٝش١ ايكػط٣ ايأٚ  (اهلل ٚاهلل انرب إ٫ إي٘ٚاؿُس هلل ٫ٚ 
 يًتػبٝض.خط٣ أأٚ قٝؼ 

 هلل عع ٚدٌ.ٚاٱْكٝاز ايك٠٬  ايجايح :
 ٢ًعّا يًصنط ٚايجٓا٤ اْعٓٛ َٔ امل٥٬ه١ دا٤ ايتػبٝضإٔ بعس  اـاَػ١ :

 ٘،اْْٚؿٞ قؿات ايٓكل عٓ٘ غبش، ٞ ايتٓعٜ٘ ٚاٱد٬ٍ اَْتهُّٓا َع، ٚاهلل
ضازٚا اـ٬ؾ١ أامل٥٬ه١  إبايهطٚض٠  ا٫ٚ ٜعين ٖص،  دا٤ إغتؿٗاَِٗ

٘ آَْعٙ عٔ ايعبح ٚ تعاىل اهللإٔ ؿػِٗ نُا قاٍ بعهِٗ يتػًُِٝٗ بْ٭
اؿهِٝ بسيٌٝ َا قسَٛٙ َٔ ايجٓا٤ ٚقسم ايعبٛز١ٜ َٚطاتب ايصٍ ٚاـهٛع 

ٜٚعًِ امل٥٬ه١ إٔ اهلل ؾطٸؾِٗ ٚأنطَِٗ بإٔ خكِٗ باٱخباض  . تعاىلهلل 
 عٔ إؽاشٙ خًٝؿ١ ل ا٭ضض .

تهٕٛ ٖصٙ ايهًُات َٔ امل٥٬ه١ ؾؿاع١ يبين إٔ ٚنُا ميهٔ  ايػازغ١:
 ،ملكاّ ايطبٛب١ٝ ٚتٛنٝسّا ٚخهٛعّا ٚأزبّاعتصاضّا إتهٕٛ إٔ ٗا تكًض ؾإْ آزّ

اٱقطاض بكؿ١  إىلّا، يكس بازضٚا إْهاضأٚ  عرتانّاإباِْٗ مل ٜػتؿُٗٛا 
 ٘.اْايعبٛز١ٜ ٚايعذع عٔ َعطؾ١ نٓ٘ عًُ٘ غبش
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َاز٠ إٔ ٚمل وتذٛا ب ،َٔ ايطني آزّامل٥٬ه١ خًل  ٜصنط مل ايػابع١:
 يٛدٛٙ : َطاتب،أٚ  ؾهٌ َٓٗا مبطتب١أخًكِٗ 
 .ل ايتؿهٌٝ  قٌ اـًك١ ٫ َسخ١ًٝ ٭ :ا٭ٍٚ
َٔ  ع َٔ ٜؿا٤ٜهطّ ٜٚعإٔ اهلل عع ٚدٌ ي٘ إٔ بامل٥٬ه١ عًِ : ايجاْٞ
 .قٌ ثط يٮأَٔ غري خًك٘، 

 ٚأِْٗ خًكٛا َٔ ايٓٛض.، قٌ خًكتِٗ أ امل٥٬ه١ هٌٗ : ايجايح
أقٌ ٫ ؽتًـ ل املطتب١ عٔ أقٌ خًكتِٗ  إٔامل٥٬ه١ ٜعًِ : ايطابع
 .آزّخًك١ 

، َٚٛنٛع (1)صالَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا ػٍََّّ رَنَاط: دا٤ قٍٛ امل٥٬ه١ بعس آٜتني اـاَؼ

املكاض١ْ ل أقٌ اـًك١ ، ٚايتؿهٌٝ بٝٓ٘ ٚبني أقٌ خًل آزّ مما ٫ تعًُ٘ 
 .امل٥٬ه١

: إْكطاع امل٥٬ه١ يًتػبٝض ٚايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب١ٝ، نُا تسٍ ايػازؽ
عًٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ، ٚقٛي٘ تعاىل بعس آٜتني سها١ٜ ع٢ً يػاِْٗ ) غبشاْو(. 

 ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚاـاَؼ ٚايػازؽ.
ل باب اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض اٱْػإ ايهُين بتؿهٌٝ  عرتافاٱ ايجا١َٓ:

 ٚعُاضتٗا باهلس٣.
ٍ تًبؼ سا ٓااْ أٟ،  ساي١ٝ مج١ً صًََٔذ ُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّ ذِنَط :١ ايتاغع

 ملكاّ ٚايتٓعٜ٘ ايتكسٜؼ َٓاظٍ ْػازض ٫ ايتػبٝض ل زا٥بٕٛ باملعك١ٝ، ٕاْػاٱ
آزّ ساٍ  شض١ٜ ؾعٌ َٔ ايتأشٟ ع٢ً اٱغتؿٗاّ َعطؾ١ ميهٔ ٚب٘ ايطبٛب١ٝ،

 .ٚايتكسٜؼ بايتػبٝض امل٥٬ه١ ؾتػاٍإ
 ا٭سٛاٍ نٌ ل َػتُط تعاىل هلل شنطِٖ إٔب امل٥٬ه١ ٕع٬إ : ايعاؾط٠

 ٜطتهبٛا مل عبازت٘، إىل َٓكطعني ٚدعًِٗ ،عًِٝٗ تؿهٌ غبشاْ٘ ٚاْ٘
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 .ا٭ضض ل ٕاباٱَتش ٕاْػاٱ َجٌ ٜبتًٛا ٚمل َعك١ٝ،
 .زّغتعساز ٚايتٗٝ٪ يًػذٛز ٯيٲٚتًو َكس١َ 

غطاض أاٯ١ٜ عرب٠ َٚٛعظ١ غكٛم ايػ٪اٍ عٔ عًٌ اـًل ٚٚل 
ِٗ َٔ اـري أٚ َٚا ٜكٝب، ٌٖ ا٭ضض أاـًٝك١ ٚاؿه١ُ اييت ػطٟ ل 

غ١ً٦ املػًُني اييت ٚضزت ل أؾـــطازّا، يصا تــط٣ أٚش٣ مجاعــات ا٭
خ عؿط٠ آ١ٜ َسضغ١ ل مخؼ عؿط٠ َط٠ ل ث٬ صَّغإٌٌََُٔهَطبًؿظ ٕ آايكط

 ضتكا٤ ايعًُٞ.ٚاٱاهلسا١ٜ 
ؾاؾػسٚا ؾٝٗا ؾبعح اهلل ٕ ال ا٭ضض خًل ٜكاٍ هلِ اؾٕ ان :ٚقٌٝ 
ا٭ضض َٔ ٕ اٖ٪٤٫ امل٥٬ه١ غهٕ اٚن ،دًَتِٗ َٔ ا٭ضضأ٥٬َه١ 
 .بايؿاٖسقاغٛا ايػا٥ب  ص...ؤَذَج ؼًَُ يِْيَاطامل٥٬ه١ سُٝٓا قايٛا: إٔ بعسِٖ، ٚ

اؾٔ ؾاؾػسٚا ؾٝٗا  ا٭ضضل ٕ اعباؽ ايكٍٛ: )نابٔ  إىلْٚػب    
 .(1)ٚشضٜت٘ بسهلِ( آزّٚغؿهٛا ايسَا٤ ؾاًٖهٛا ؾذعٌ 

َع  خط٣ ل تؿػـــري اٯ١ٜعتــبـاض ايٛدــٛٙ ا٭إَع  ٜتعاضض ٫ ٖٚٛ
عع  طًعِٗ اهللأإٔ قٍٛ امل٥٬ه١ دا٤ بعس إٔ ، ٚعًٝٗا قط١ٜٓأٚ  زيٌٝ ٚدٛز

 قساّ ع٢ً ايكتٌ بػري سل.ؿعٌ بٓــٛ آزّ َٔ املعكــٝـ١ ٚاٱٚدٌ ع٢ً َا ٜ
 :ؾٝ٘ َػا٥ٌ ٚز٫٫ت قٍٛ امل٥٬ه١ ٖصاٚ 

غتدباض غتع٬َٞ ٚغ٪اٍ اٱغتؿٗاّ ع٢ً ٚد٘ ايتعذب اٱاٱ ا٭ٚىل:
ٟ، ْهاضغتؿٗاّ اٱ٫ اٱٕ اْػخ٬ؾ١ اٱ َٚعطؾ١ املكًش١ لٕ اٚضدا٤ ايبٝ
ؾعاٍ ا ه١ُ ا٭ ٫إاهلل عع ٚدٌ عامل ٫ ٜؿعٌ إٔ امل٥٬ه١ تعًِ إٔ خاق١ ٚ
 ٚكًٛقات٘ عٓسِٖ َؿاٖس٠ ٚقػٛغ١ مبا ؾٝٗا شات امل٥٬ه١. ،املتك١ٓ

هاب اٱقايٛا شيو ع٢ً ٚد٘  ِٗاْبٞ عبٝس٠ ٚايعداز أٚعٔ   ايجا١ْٝ:
غباب٘ أ، ٖٚٛ سػٔ، ٫ٚبس َٔ ايتشكٝل  ل (2)غتؿٗاّاٱخطز كطز  إٔٚ
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 ،آزّٚتؿطؾِٗ عهٛض خًل ، املٓاغب١ ملكاّ امل٥٬ه١ ٚٚاملكاقس ايؿطٜؿ١ َٓ٘ 
 هلل عع ٚدٌ.ٚإَتجا٫ّ ٭َط اطاع١ ، ٚقٝاَِٗ بايػذٛز ي٘ ، ايطٚح ؾٝ٘  ْؿذٚ

َطنب َٔ ايبسٕ ٚايطٚح ٚق٣ٛ ايؿ٠ٛٗ ٚايعؿ١، ٕ اا٫ْػ ايجايج١:
تهــاز٠ امل  املتٓاؾ١ٝ خ٬ٚايك٬ح ٚايؿػاز، ٚاـري ٚايؿط، ٚمٖٛا َٔ ا٭

ضتهاب ا طَات، بُٝٓا امل٥٬ه١ إٜٚـٓــٝـّا، ؾٝهٕٛ عطن١ يًؿػـاز ؾٝ٘ تهٛ
 عكٌ َٔ غري ؾ٠ٛٗ.

ٖٛ ايٛسٝس ايصٟ دطت ؾٝ٘ َجٌ ٖصٙ ا اٚض٠ ٕ اْػاٱيعٌ خًل  ايطابع١:
خًل إٔ امل٥٬ه١ تسضى بإٔ  ا٭ضضَٚا غٝشتً٘ َٔ املٓعي١ ل  ،١ُٖٝ خًك٘٭
 .تعاىلؾٝض َٔ ضمحت٘ ٕ اْػاٱ
 ٚدٛٙ: ا٭ضضَطًكّا يًد٬ؾ١ ل ٕ اْػاٱٚ آز١ًّٖٝ أ لٚ

 .ٚإَتشإ يطاعت٘ هلل عٔ تهًٝـ ا٭ٍٚ:
 دٗازٙ يًٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ. ايجاْٞ:
 يٓؿذ اهلل عع ٚدٌ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘. ايجايح:
، بني ايٓاؽ  ٭ْبٝا٤ٚا ،يٛدٛز قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايطابع:

عُّٛ قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ خًٝؿ١ اهلل ل ايٓحم ٕ ٚ٭
 ٚبًٛؽ املكاّ ا ُٛز. باٱضتكا٤ ٚؾاظ،  ا٭ضض بعس بعجت٘

شا إ تعاىلاهلل ٕ إ٘ قاٍ : اْٚقس ٚضز عٔ ايٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
، ٚقس ٚضز عٔ ايٓحم (1)ىًل خًكّا يًد٬ؾ١ َػض ٜسٙ ع٢ً ْاقٝت٘(إٔ ضاز أ

 بٝسٙ آزّخًل خًل اهلل ث٬ث١ أؾٝا٤ بٝسٙ: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: )
، ؾكس ؾطف اهلل عع ٚدٌ (2) بٝسٙ،( ايؿطزٚؽٚنتب ايتٛضا٠ بٝسٙ، ٚغطؽ 

ٖٚٛ ٚسسٙ َٔ ٖصٙ ، (3)صََٔفَخْنَا يِْيَا ِِٓ  سًُدِنَاٚقاٍ تعاىلطبٝسٙ  ٘غًك آزّ
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، ٜٚطتب  ايتٓعٌٜ ٚاـًٛز ل ايٓعِٝ بتزّ ٜكسم عًٝ٘ َٛنٛع اـ٬ؾ١ ج٬ث١اي
 .ٚشضٜت٘ ٚتعاٖسِٖ يػٓٔ ٚأسهاّ اـ٬ؾ١

ٌََُّْط تعلى لىنه  صلِٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼٍ 
 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

ؽاش إغـباب اؿه١ُ ل أاهلل عع ٚدٌ ٜعًِ ٚدٛٙ املكًش١ ٚإٔ ا٭ٚىل: 
 .ا٭ضضخًٝؿ١ ل 
 ساط١ بايػٝب.اٱعذع امل٥٬ه١ ٚقكٛضِٖ عٔ  إىلؾاض٠ إاٯ١ٜ  ايجا١ْٝ:
٘ اْٖٚٛ غبش ،نٌُٚا٭  ٚا٭ قًضا٭٫ إتعاىل ٫ ٜؿعٌ  اهللٕ إ ايجايج١:

 َٓعٙ عٔ ايكبٝض.
َٚٔ َعِٗ ٚيٝهٕٛ  ،بت٤٬ ي٥٬ًُه١إٚ ٕاَتشإ آزّخًل  ٕإ ايطابع١:

 َٔ ايبػها٤ ٚاؿػس. إبًٝؼظٗاضّا ملا ٜهُطٙ إغتسضادّا ٚإخًك٘ 
٫ عٓس أٌٖ إغتؿٗاَِٗ إٜكؿٛا ل أٚ  امل٥٬ه١ مل ٜٓظطٚإ إ اـاَػ١:

 ط٬عِٗ املتكسّ عًٝٗا.إع٢ً ؾطض  آزّايؿػٛم ٚايؿط َٔ بين 
املساض ل  إٔٚ ،آزّابٔ ايتٛب١ تسضى إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ ٕ إ ايػازغ١:
ٚغًب١ يًك٣ٛ  ،ختٝاضإعٔ  ا٭ضضا٤ ن١ًُ ايتٛسٝس ل كاـ٬ؾ١ ع٢ً ب

 ايعك١ًٝ  ع٢ً ايك٣ٛ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ.
عًِ َٚعطؾ١ امل٥٬ه١ يؿًػؿ١ اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض مل تهٔ تا١َ ٕ إ ايػابع١:
ٖٚٛ ظاٖط ٖصٙ اٯ١ٜ ، ب عسٜس٠ خؿٝت عًِٝٗ َٓٗا اْدٛإٔ أٟ ، ٚنا١ًَ 
 عع ٫ اهللإغطاض اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٫ ٜعًُٗا أإٔ ، يصا ميهٔ ايكٍٛ ب ايهطمي١
 .ٚدٌ

 تؿاضإْٚ، ل اٯ١ٜ بؿاض٠ ٚز٫ي١ ع٢ً غٝاز٠ اهلسا١ٜ ٚايطؾاز  ايجا١َٓ:
 غ٬ّ.اٱ

خل با٭ْبٝا٤ ٖا ا٭ا تتعًل مبعٓاامنؾػاز ٚتتعًل اـ٬ؾ١ باٱ ٫ : ايتاغع١
 ٌٖ ايك٬ح.أٚ ١ُ٥ٚا٭
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 تعاىلبٗــصا املعـ٢ٓ ل قـٛيـ٘ ٕ آقس ٚضزت اـــ٬ؾــ١ ل ايكط  ايعاؾط٠:
 .(1)صيَاد ممىُممُ  تَْ َٓ لٌنالاطِ تِاٌْذَكِّ لألسكا جَممؼَممٍْنَممانَ خَممٍِمْفَحً يِِ لَّٔادَلًًُدُ ط

ل اٯ١ٜ تأزٜب يًٓاؽ بعسّ ايػ٪اٍ عُا غاب عٔ  اؿاز١ٜ عؿط٠:
قـــطاض اٱ٘ إىل اهلل عع ٚدــــٌ َــــع ٜهتؿٛا بطز عًُإٔ ٖٚاَِٗ ٚأَساضى 

 نًٗا سه١ُٝ ٚخاي١ٝ َٔ ايٓكل ٚايعٝب. تعاىلؾعـــــاي٘ أإٔ ب

  املالئكةاملالئكة  سجىدسجىد
 قسض٠ عظِٝ ع٢ً تسٍ ٚسذ١ آ١ٜ َِٓٗ ٚاسس ٚنٌ عظِٝ خًل امل٥٬ه١

 قاٍ،  ٚايتػــبٝض ايعباز٠ ا٫ عٌُ َٔ هلِ ٚيٝؼ قٓع٘، ٚبسٜع تعاىل اهلل
ع٢ً  أٚقات٫ِٚٗ ٜتدًٌ  (2)ص ُّغَممثِّذُممٌَْ لٌٍَّْ ًَ ًَلٌمناليَمماسَ الَ َّفْرُشًَُْ ط تعاىل

ع٢ً  بإغتبؿــاضأٚ قٓٛ  أٚ ٖٚٔ أٚ ؾطاؽ، زا٥بني  غـهٕٛ ٕاظَا٭ َطٸ
 َٔ عطؾٛٙ ملا ايطبٛب١ٝ َكاّ أظا٤ بايتككري إسػاؽايعباز٠ ٚايصنــط َع 

 .يًدايل ايؿهط َكتهٝات
: ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ اهلل عبس بٔ دابط عٔ

ًَو قا٥ِ أٚ  ٚؾٝ٘ ٫إ نـ ٫ٚ ربؾ ٫ٚ قسّ َٛنع ايػبع ايػُاٚات ل َا
َا عبسْاى سل  واْغبش مجٝعّا قايٛا ايكٝا١َ ّٜٕٛ ان ؾاشا غادس، ًَو

 .(3)ؾ٦ّٝا بو ْؿطى مل اْٸأ٫ إعبازتو، 
 ًَو ٚنٌ ايعطف مح١ً ع٢ً ايك٠٬ ل زعا٤ ايػذاز١ٜ ايكشٝؿ١ ٚل
 ٭عُاهلِبري ٚظا٥ؿِٗ ٚاملػايو املٓتظ١ُ ٚن خًكِٗ عظِٝ هػس ، َكطب

 .ٚعبازتِٗ
 َا امل٥٬ه١ َٚٔ نجري، تبأٜ ايبعض بعهٗا ٚبني كتًؿ١ امل٥٬ه١ ٦ٖٝٚات
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 قاٍ ، اٱغطا٤ا٭ضض، نُا ٚضز ل سسٜح ٚ ايػُاٚات بني َا عظُت٘ تبًؼ
 َٔ ضد٬ٙ ؾرتقتإ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ثِ ضأٜٓا ًَهّا قس عًٝ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ

ايػابع١ ايعًٝا، غًظ نٌ دٓاح  ايػُا٤ َٔ ضأغ٘ ٚإؾرتمايػؿ٢ً،  ا٭ضنني
 مخػُا١٥ َػري٠ دٓاسني نٌ بني َٚا عاّ، مخػُا١٥ َػري٠ أدٓشتَ٘ٔ 
 ْٚٛضّا، ٚدّٖٛا ممت٧ً قسَٝ٘ َٓت٢ٗ إىل ضأغ٘ يسٕ َٚٔ املػطع، يًطانب عاّ
 أخط٣،ل ٖصٙ ايٛدٛٙ بًػ١ ٕ اػبض نٌ يػٜ نجري٠ ٚدٛٙ َٓ٘ دع٤ نٌ ٚل
 .عّٝٓا عني ٫ٚ ،يػ١ يػ١ ٫ٚ ٚدّٗا ٚد٘ ٜؿب٘ ٫

 ْٛض َٓ٘ باْد ٚل وك٢، ٫ َا ٚايٓٛض ايربم َٔ ٚؾٝ٘ ٫إيٝؼ ؾٝ٘ عني 
 ْٛض باْد ٚل أخهط، ْٛض باْد ٚل أقؿط، ْٛض باْد ٚل أمحط،
 ٖٚٛ ا٫ دع٤ ٚؾعطٙ ٚبؿطت٘ ٚضٜؿ٘ أعها٥٘ ٚل دػسٙ ل ٚيٝؼ أبٝض
ًل اهلل َٔ خ َا بعسز تػبٝش٘ َٔ ّٜٛ نٌ ؾٝدطز آخط، بتػبٝض ٜػبض

بًك١ُ ٚاسس٠  ٚا٭ضض ايػُاٚات ًٜتكِإٔ  ضازأامل٥٬ه١ ٜػبشٕٛ، يٛ 
 ٫ٚ درب٥ٌٝ ٫ ْٛضٙ، َٔ يٝ٘إٜٓظط إٔ  امل٥٬ه١ َٔ أسس٭طام، ٫ ٜػتطٝع 

 .٫ٚ ايهطٚبٕٝٛ َٝها٥ٌٝ
 ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: )قاٍ ْ٘أ عباؽابٔ غطاؾٌٝ ٚضز عٔ إ ٚقـ ٚل
 ظا١ٜٚ غطاؾٌٝ،إًَهّا َٔ مح١ً ايعطف ٜكاٍ ي٘ إٔ : ٚغــًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل
 ايػؿ٢ً، ايػابع١ ا٭ضض ل قسَاٙ َطقت قس ناًٖ٘ ع٢ً ايعطف ظٚاٜا َٔ

 .(1)ايعًٝا ايػابع١ ايػُا٤ َٔ ضأغ٘ َٚطم
ــ٢ امل٥٬هــ١ ٖــ٪٤٫ ــعيتِٗ خًكٗــِ عظــِٝ عً ــ١ َٚٓ  ايعــطف، َــٔ ايكطٜب
٘  املتكـ١ً،  ٚطاعتِٗ ايسا٥ِ ٚتػبٝشِٗ ِ  تٛدـ ٞ  ا٭َـط  هلـ  بايػـذٛز  اٱهلـ

ٓ  ط زّٯ إْ ؤَتَممَ ًَلع ممرَىْثَشَ ًَوَمم  إتٍممْظيَغَممجَذًُل إِالَّ  دًََإِرْ لٍُنَمما ٌٍَِّْةَئىَممحِ لعممجُذًُل 

 .(2)ص لٌْىَايِشَِِِّٓٓ  
                                                 

 .5/347 ٛضج( ايسض امل1ٓ)
 .34( غٛض٠ ايبكط٠ 2)



  ص79طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

 اهلل تؿهــٌإٔ  بعــس ايبــايؼ ٚاٱنــطاّس دــا٤ ٖــصا ايتؿــطٜـ ايعظــِٝ يكــ
ِ  امل٥٬هـ١  ٚتـساضى  ،ضٚس٘ َٔ ؾٝ٘ ْٚؿذ بٝسٙ آزّ غًل ٘اْغبش  ٚإعتـصاضٖ
 ٚضز يصا اـًل، ل اؿه١ُ ٚأغطاضساط١ بايػٝب ثبٛت قكٛضِٖ عٔ اٱٚ

ــ ايكــازم اٱَــاّ عــٔ إٔ  امل٥٬هــ١ أَــط آزّ اهلل خًــلإٔ  ملــا: قــاٍ ٘اْ
 نطّأاهلل خًل خًكّا إٔ  ْظٔ نٓا َا: ؿػٗاأْ ل امل٥٬ه١ ؾكايت ي٘، ٜػـذسٚا

ٍ  يٝ٘،إقطب اـًل أ ٚمٔ ٘،اْدري ؾٓشٔ َٓا، عًٝ٘ ٌ  أمل: اهلل ؾكـا ِ  أقـ  يهـ
ِ  َٚا تبسٕٚ َا ٚأعًِ ا٭ضضٚ ايػُاٚات غٝب عًِأ ْٞأ  تهتُـٕٛ،  نٓـت

ٔ  امل٥٬هـ١  ؾـ٬شت  ؿػـِٗ، أْ ل َـا  ٚنتُـٛا  ،إاؾ أَط َٔ أبسٚا ؾُٝا  ايـصٜ
 .بايعطف قايٛا َا قايٛا
 امل٥٬ه١ عطؾت ؾًُا: ؾٝ٘ ٚظاز اؿػني بٔ عًٞ عٔ َجً٘ ٚٚضز) 
 امل٥٬ه١ َٔ عكاب١ َٔ تناْ ٗااْٚ بايعطف ٫شٚا خط١٦ٝ، ل ٚقعت ٗااْ

 عًٝ٘ قاٍإٔ  إىل امل٥٬ه١ مجٝع ٜهٔ مل ايعطف سٍٛ ٛاناْ ايصٜٔ ِٖٚ
 .(1)ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ايعطف سٍٛ ًٜٛشٕٚ ؾِٗ: ايػ٬ّ

 اؾب١ٗ ٚنع اٱقط٬حاـهٛع ٚايتطأَ ٚايتصيٌ، ٚل  يػ١ ٚايػذٛز
 .ٚدٌ عع هلل ٚطاع١ عباز٠ ا٭ضض ع٢ً

 ٚل غذٛز امل٥٬ه١ ٚدٛٙ :
 غذٛز ٖٛ نُا،  ٚاسس٠ ْٛع١ٝ ب١٦ٝٗ امل٥٬ه١ غذٛز ٕ ا: نا٭ٍٚ

 املػًُني ، بٛنع اؾباٙ ع٢ً ا٭ضض طاع١ هلل عع ٚدٌ .
 .اٯخط ِٗبعهعٔ  بعهِٗامل٥٬ه١  غذٛزإخت٬ف  : ايجاْٞ
 كٝــازْٚاٱ اـهــٛع ٖٚــٛ ايًػــٟٛ املعٓــ٢ عًــ٢ غــذٛزِٖٕ انــايجايح:
 .ٚايتصيٌ

 ٚنع ٖٚٛ ٚايؿطعٞ قط٬سٞع٢ً املع٢ٓ اٱغذٛز امل٥٬ه١  ايطابع:
 .ا٭ضض ع٢ً اؾب١ٗ

                                                 

 .96/205( عاض ا٫ْٛاض 1)
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 .ؾعٌأٚ  سطن١ َٔ يٝ٘إ ٜطَع َٚا ايػذٛز َػ٢ُ :اـاَؼ
 إ٫ كٝاز،ْٚمبا ٜ٪نس اـهٛع ٚاٱ ايؿطعٞ باملع٢ٓ دا٤ ٘اْ اٯ١ٜ ٚظاٖط

، ٦ٖٝاتِٗ ٱخت٬فض بع عٔ امل٥٬ه١ بعض غذٛز إخت٬ف ٜػتبعس ٫ ٘اْ
 ؿٛع ٚاـهٛع هلل، ٚاٱدتٗاز ؾٝ٘.اـ ملعاْٞ ِٗبٝاْ ل ٚاملٓسٚس١

ٔ  ايػذٛز عًِٝٗ ايػ٬ّ امل٥٬ه١ أز٣ يكس  ٍ  ، نٝؿٝـ١  بأسػـ ٘  ٜٚـس  عًٝـ
 (.ؾػذسٚا)  تعاىل قٛي٘

 غذٛزِٖإٔ  ايكٍٛ ميهٔ سػ١ٓ ١٦ٖٝ بأٟ ايتًبؼ ع٢ً امل٥٬ه١ ٚيكسض٠
 ن١ْٝٛ بٛظٝؿ١ ٜكّٛ ايصٟ املًو َجٌ بايسيٌٝ خطز َا ٫إ َتؿــابّٗا،ٕ ان

 يهٝؿ١ٝ ٯزّ تعًِٝ غذٛزِٖ ل ٚايتؿاب٘ ،خاق١ َػتسمي١ ١٦ٖٝ تػتًعّ
 ل ايػــذٛز ٚٚضز ،تعاىل هلل اـهٛع َعاْٞ أمس٢ ٚإظٗاض. ايػذٛز
 طتعاىل قٛي٘ ل نُا ا٭ضض، ع٢ً اؾب١ٗ ٚنــع َٔ عــِباملع٢ٓ ا٭ٕ آايكــط

 ًَلٌنالج ُُ ًَلٌؾالجَشُ ط تعاىل ٚقٛي٘ ، (1)ص لألسكًٌٍََِّوِ َّغ جُذُ َِا يِِ لٌغالٌََّلخِ ًََِا يِِ 

 .(2) صْ لَّغ جُذَ
 غــذست: قاٍ ْ٘أ ايكازم دعؿط َاّٚٚضز ل سسٜح عٔ اٱ

 .(3)اهلل َٔ تهط١َ ا٭ضض ع٢ً دباِٖٗ ٚٚنعٛا زّٯ امل٥٬ــه١
 ٚٚنع ٚايطؾع١ ايسضد١ َٔ آزّ ٚإنطاّملا بًػ٘ تؿـطٜـ  ٕابٝ ٚؾٝ٘
أٟ ع٢ً ايٛنع املٛاظٟ ملٛنع ايكسَني،  ا٭ضض ع٢ً دباِٖٗ امل٥٬ه١
 ل ٚاي٬ّ ا٭يـاؾٓؼ ل  إضاز٠ ٚايظاٖط ٜكؿٕٛ، ايصٟ املػت٣ٛ ٚسٝح
 خطز َٔ إ٫ امل٥٬ه١ فُٛع عٓس٥ص ؾٝهٕٛ ايـشسٜح ل ايٛاضز ١امل٥٬ه يؿظ

 .بايسيٌٝ
 ٘ طاع١ ٚإْكٝاز ٭َط اهلل ، ْإ ،زّٯ امل٥٬ه١ غذٛز ٜعين َاشا تط٣

                                                 

 .49غٛض٠ ايٓشٌ  (1)
 .6( غٛض٠ ايطمحٔ 2)
 .39 ٭ْبٝا٤( اؾعا٥طٟ / قكل ا3)



  ص81طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

 نُٔ زّٯ غذٛزِٖ ٜٚٓسضز ٚدٌ عع اهلل ا٫ ٜعبسٕٚ ٫ امل٥٬ه١ؾ
 ٚدٌ عع هلل طاع١ ي٘ غذسٚا ِٗاْ اش ٚدٌ عع هلل عبازتِٗ َكازٜل
 أَط ٖٚٛ ،آزّ خًل ل اٯٜات ضاِٖأٚ ٘اْغبش تؿهٌإٔ  بعس ٭َطٙ ٚإَتجا٫ّ
 ايتػبٝض ع٢ً زأبِٗ ؾُع ايٓؿػ١ٝ ايهُا٫ت َكاَات بًٛغِٗ ع٢ً ٜسٍ

 َع٘ وًُ٘ َا َع اؾسٜس يًُدًٛم يًػذٛز كازٚاإْ ايػٓني آ٫ف ٚايصنط
 ٖصٙ َجٌ ل كٝازْ، ٚمل ٜهٔ اٱا٭ضض ل ؾعًِٗ ٚغـ٤ٛ شضٜت٘ أسٛاٍ َٔ

 . ايعباز٠ ٚإيتعاّ ايطاع١ ًَه١ ي٫ٛ ّٖٝٓا َطّاأ اؿاٍ
 ايؿطا٥ضٕ اتٝإ نطٚض٠ ل ايٓاؽ ع٢ً ٚسذ١ يًُ٪َٓني زضؽ ٚؾٝ٘ 

 َؿك١ َٔ ٜتدًًٗا َاأٚ  ؾٝٗا، اؿه١ُأٚ  ايع١ً عٔ ايٓظط بػض ٚايعبازات
 .دٗسأٚ 
ٚتٛنٝس يطاع١ امل٥٬ه١  ٚتؿكٌٕٝ ابٝ ايٓكٛم فتُع١ َٚتؿطق١ل ٚ

ٚل ٚقـ امل٥٬ه١ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ ع٢ً مٛ املٛدب١ ، غبشاْ٘ املطًك١ هلل 
ؤََِشَىُُ  الَ َّؼ قٌَُْ لٌٍَّوَ َِا طعاىلايه١ًٝ ٚايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ٚاجملُٛعٞ قاٍ ت

ٚظدط عٔ تأٌٜٚ غذٛزِٖ  ، ِٖٚ زؾـعؾٝ٘ ٚ ،(1)صًََّفْؼٌٍََُْ َِا ُّؤ َِشًَُْ

 بػري غٓٔ ْٚٛاَٝؼ ايطاع١ هلل غبشاْ٘ ، 
 ؾعطنت َػا٥ٌ عٔ غ٦ٌ قُس بٔ َٛغ٢إٔ  (2) أنجِ بٔ و٢ٝ ٚعٔ
 غذسٚا ٚٚيسٙ ٜعكٛبإٔ  أخربْٞ: ي٘ قاٍَٚٓ٘   قُس بٔ ًٞع ع٢ً

 يٝٛغـ ٜهٔ مل ٘ؾإْ ٚٚيسٙ ٜعكٛب غذٛز أَا:  ؾأداب بٝا٤اْ ِٖٚ يٝٛغـ

                                                 

 .6غٛض٠ ايتشطِٜ (1)
( يًٗذط٠ ٜطدـع ل ْػـب٘   242 -159(  و٢ٝ بٔ أنجِ بٔ قُس ايتُُٝٞ أبٛ قُس )2)

٫ٚٙ املإَٔٛ قها٤ ايبكط٠ ثِ ايكها٤ ل  .انجِ بٔ قٝؿٞ َٔ سهُا٤ ايعطب إىل
بػساز ثِ قسَ٘ ل تسبري املًُه١ ٚعٓسَا دا٤ املعتكِ ععي٘ عٔ ايكها٤ ست٢ ضزٙ 

ات ل ايؿكــ٘ ٚل يــ٘ َكــٓؿ .َٛايــ٘أٚاغــتٛىل عًــ٢  240نــٌ ثــِ ععيــ٘ غــ١ٓ  املتٛ
 .غريت٘ ايؿدك١ٕٝ اخًهابٔ ٚقس تطدِ   ..قٍٛا٭



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 82ط 

 امل٥٬ه١ َٔ ايػـذٛزإٔ  نُا يٝٛغـ، ٚؼ١ٝ هلل طاع١ َِٓٗ شيوٕ ان اامن
ٛب ٚٚيسٙ ٜٚٛغـ َعِٗ ؾهطّا ٜعك ؾػذس زّٯ ٚؼ١ٝ هلل طاع١ٕ ان زّٯ

سَبِّ لَذ  طايٛقت شيو ل ؾهطٙ ل ٜكٍٛ ٘اْ تط٣ ٫أ مشًِٗ، دتُاعهلل ٱ

 .(1)صآذَْ رَنِِ ِِٓ  لٌٍُّْْهِ

 ْ٘٭ ايعباز٠ ٚد٘ ع٢ً اهلل يػري ايػذٛز هٛظ ٫ ٘اْ اٱمجاعٚمما عًٝ٘ 
 ٖٚصٙ ٜتٓاغب مبا ٚتؿػريٙ املكاّ ل ايػــذٛز تأٌٜٚ َٔ ٫بس إشٕ ؾــطى،
 .هلِ قب١ًٕ ان آزّإٔ  َٚٓ٘ ايه١ًٝ ايكاعس٠

 ايٓحم عٔ آبا٥٘ عٔ تؿػريٙ ل عًٞ بٔ اؿػٔ َاّٚنُا ضٟٚ عٔ اٱ
 امل٥٬ه١ ٜعين غذٛزِٖ، ي٘ ٜهٔ مل: قاٍ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس
 بصيوٕ اٚن ٚدــٌ عع هلل مــٛٙ ٜػذسٕٚ هلِ، قب١ً آزّٕ ان اامن ،زّٯ

 ي٘ ىهع اهلل، زٕٚ َٔ ٭سس ٜػـذسإٔ  ٭سس ٜٓبػٞ ٫ٚ َبذ٬ّ َعظُّا
 اؾبا٥ٞ عًٞ أبٛ قاٍ ٚب٘ ،(2)(هلل نتعظُٝ٘ بايػذٛز ٜٚعظُ٘ هلل ندهٛع٘
 .ٚمجاع١
 ٚاـهـٛع ا٫ْكٝازمبعٓاٙ ايًػٟٛ أٟ ٕ ااملكاّ ن ل ايػذٛزإٔ  قٌٝٚ
 ايػذٛز َٔ املتبازض ٚيهٔ ا٭ضض، ل آزّ خــ٬ؾ١ َؿّٗٛ قٛاٙ ٚضمبا زّٯ
 ل ٚخهٛع كٝازإْ َٔ يٝؼ اْ٘ إىل باٱناؾ١ ا٭ضض ع٢ً اؾب١ٗ ٚنع ٖٛ

ٚايٓحم ق٢ً  ٚٚظا٥ؿ٘ تهًٝؿ٘ ي٘ ؾهٌ ٚشضٜت٘، آزّ ٚبني امل٥٬ه١ بني ايظاٖط
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ خا  ايٓبٝني ٚغٝس املطغًني، َٚع ٖصا مل تٓعٍ امل٥٬ه١ 
 .يٓكطت٘ ل بسض ٚأسس إ٫ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚبعس إدتٗازٙ ل ايسعا٤

 ضؾض َٔ ٜػتؿاز قس َصنٛض غري يًػذٛز آخط َع٢ٓ ؾِٗ ميهٔ ٌٖ تط٣
 اؾ١ٓ َٔ بإخطاد٘ٚايتػبب  ٚإٜصا٥٘ باغٛا٥٘ ٚقٝاَ٘ زّٯ ايػذٛز إبًٝؼ
ع٢ٓ ايػذٛز ٖٓا َإٔ  أٟ ٚشضٜت٘ آزّ إنطاّ ع٢ً ٚاظبٛا اش امل٥٬ه١ بعهؼ

                                                 

 .101(غٛض٠ ٜٛغـ1)

 طبع١ سذط١ٜ. 395/ 1( ايٛغا٥ٌ 2)
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َٔ عًُا٤  أسس ب٘ ٜكٌ مل َا ٖصا املهط؟ ٚإدتٓاب ا٭ش٣ٖٛ ايٛؾام ٚنـ 
 ٚاملتبازض، ٚايجابت املؿّٗٛ خـ٬ف ٖٚٛ َسضىأٚ  زيٌٝ ي٘ ٚيٝؼ اٱغ٬ّ

 ٚٱقــا١َ ،غري املباؾط اٱغتس٫ٍست ٖصا ايتػا٩ٍ ٖٓا ع٢ً ططٜك١ طط اامنٚ
 .ٚخهٛعّا ؾع٬ّٕ أن امل٥٬ه١ َٔ ايػذٛز إٔ ع٢ً ايسيٌٝ
 ب٘ إستر سٝح يًٓاؽ إبت٤٬َٛنٛع غذٛز امل٥٬ه١ باب ٕ ان يكس

 ق٢ًقُس  ايٓحمإستذاز  ٚل ، ا٭قٓاّاملؿطنٕٛ ل تعسِٜٗ إىل عباز٠ 
٘ قاٍ هلِ: مل عبس  ا٭قٓاّ اْع٢ً َؿطنٞ ايعطب  ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل

 اهلل. إىلَٔ زٕٚ اهلل؟ قايٛا ْتكطب بصيو 
ٚأَط امل٥٬ه١ بايػذٛز ي٘ ؾػذسٚا ي٘  آزّاهلل ملا خًل ٕ إ ،ٚقاٍ بعهِٗ

َٔ امل٥٬ه١ ؾؿاتٓا شيو ؾكٛضْا  زّهلل نٓا مٔ أسل بايػذٛز ٯ تكطبّا
 إىل ز٥ّه١ بايػذٛز ٯاهلل نُا تكطبت امل٬ إىل قٛضت٘ ؾػذسْا هلا تكطبّا

د١ٗ َه١ ؾؿعًتِ ثِ ْكبتِ بأٜسٜهِ  إىلاهلل ٚنُا أَط  بايػذٛز بععُهِ 
 ل غري شيو ايبًس قاضٜب ؾػذس  إيٝٗا.

إٔ  إىلؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أخطأ  ايططٜل ٚنًًتِ ) 
أٚ  ٜعبس اهلل ؾػذس  يٕ٘ اقاٍ ( أخربْٚٞ عٓهِ إشا عبس  قٛض َٔ ن

قًٝتِ ٚٚنعتِ ايٛدٛٙ ايهطمي١ ع٢ً ايرتاب بايػذٛز بٗا ؾُا ايصٟ بكٝتِ 
٫ ٜػاٟٚ إٔ ٘ َٔ سل َٔ ًٜعّ تعظُٝ٘ ٚعبازتإٔ يطب ايعاملني؟ أَا عًُتِ 

إشا غٜٛتُٛٙ بعبٝسٙ ل سل ايتعظِٝ ٚاـؿٛع  عظُّٝاأٚ  ّاًَهعبٝسٙ؟ أضأٜتِ 
ٚاـهٛع أٜهٕٛ ل شيو ٚنع َٔ سل ايهبري نُا ٜهٕٛ ظٜاز٠ ل تعظِٝ 

 .ايكػري ؟ قايٛا: ْعِ
هِ َٔ سٝح تعظُٕٛ اهلل بتعظِٝ قٛض عبازٙ اْقاٍ: أؾ٬ تعًُٕٛ 

قاٍ ٚاهلل ععٚدٌ سٝح أَط إٔ  إىلاملطٝعني ي٘ تعضٕٚ ع٢ً ضب ايعاملني 
إٔ مل ٜأَط بايػذٛز يكٛضت٘ اييت ٖٞ غريٙ ؾًٝؼ يهِ  زّبايػذٛز ٯ

إش مل ٜأَطنِ  ،هِ ٫ تسضٕٚ يعً٘ ٜهطٙ َا تؿعًْٕٛتكٝػٛا شيو عًٝ٘؟ ٫
 .ب٘؟
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إٔ أيهِ  ،أضأٜتِ يٛ أشٕ يهِ ضدٌ بسخٍٛ زاضٙ َٜٛا بعٝٓ٘ :ثِ قاٍ
أخط٣ َجًٗا بػري  تسخًٛا ي٘ زاضّاإٔ يهِ أٚ  تسخًٖٛا بعس شيو بػري أَطٙ؟
٫ ٜتكطف ل ًَه٘ بػري إشْ٘ ؾًِ ؾعًتِ؟ إٔ أَطٙ؟ قايٛا ٫ قاٍ ؾاهلل أٚىل 

 .(1)؟تػذسٚا هلصٙ ايكٛضإٔ َٚت٢ أَطنِ 
 َٛنٛعٕ ابٝ ل ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ داٖس ٚيكس 

 ل آثاض َٔ عًٝ٘ ٜرتتب َٚا ي٘ اـاط٧ ايؿِٗ زٕٚ مما هلل طاع١ ٚاْ٘ ايػذٛز
 اٯخط يًبعض بعهِٗ ٚغذٛزِٖ بِٝٓٗ، ؾُٝا َٚعا٬َتِٗ ايٓاؽ عبازات
 املًٛى إىل ايتٛزز ل َعتاز٠ قٝػ١ إؽاشٙ إىل ٜ٪زٟ ٘اْ نُا يًؿطٜع١ كايـ
 عٓس ٚايتذرب ايهربٜا٤ َٔ ساي١ عٓ٘ ٜٓتر قس ممأَ باب ا٭ٚي١ٜٛ ،  ٚايهربا٤
ٕ اْٚػٝ ي٘، كٝازْٚشٍ ٚخهٛع عٓس ايػادس َكطٕٚ باٱ ي٘، املػذٛز
ٚإستذاز ، ٚل منطٚش ٚشَ٘ ايعباز٠ ل ٚدٌ عع ايباضٟ إىل ايتٛد٘ نطٚض٠

سَتِِّ لٌَّزُِ ُّذ ِِْ ًَُِّّْدُ لَايَ ؤََٔا إِرْ لَايَ إِت شَلىُُِْ طٚضز قٛي٘ تعاىلإبطاِٖٝ عًٝ٘ 

ؤُد ِِْ ًَؤُِِْدُ لَايَ إِت شَلىُُِْ يَئِْال لٌٍَّوَ َّإْذِِ تِاٌؾالّ ظِ ِِٓ  لٌَّْؾ شِقِ يَإْخِ تِيَا ِِٓ  

  .(2)صلٌَّْغْشِبِ يَثُيِدَ لٌَّزُِ وَفَشَ

 :ؾعب ع٢ً اؾٗاز ٖصإ اٚن
 . َٚعبٛزّا ٚخايكّا إهلّا ٚسسٙ هلل ايػذٛز ايٓاؽ تعًِٝ:  ا٭ٚىل
 .ايٓٗٞ عٔ ايػذٛز يػري اهلل: ايجا١ْٝ
، ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ًٓحم قُسي ايػذٛز عٔ ايٓاؽ ْٗٞ : ايجايج١

 :َػأيتإ ٚؾٝ٘ ،املطغًني ٚغٝس ايها٥ٓات ؾطفأ ْ٘أ َع
 ٫ ٜهّاأايػذٛز يػريٙ َٔ ايٓاؽ ٚاـ٥٬ل إٔ  يٮدٝاٍ ايتٛنٝس :ا٭ٚىل

 .عاْامل ٚٚدٛز، املكتهٞ تؿا٤ْإٚ،  ١ٜٛا٭ٚي يكاعس٠ هٛظ
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 ل ٚإخ٬ق٘  ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس ْب٠ٛ قسم ٕابٝ :ايجا١ْٝ
 ٚاـؿٛع ،اـهٛع َٓاظٍ َٔ ايٓاؽ إَا١َ ل ٚدٗازٙ ،تعاىل هلل ايعبٛز١ٜ

 .تعاىل هلل
: قاٍ ايكازم دعؿط َآّاز عٔ عبس ايطمحٔ بٔ نجري عٔ اٱغباٱ

 ب٘ َطٸ شإقشاب٘ أي٘ ٚغًِ َّٜٛا قاعسّا ل ٚآ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٕٛ ان
هلل ا ٜاضغٍٛ: ضدٌ ؾكاٍ ٚزعا، ا٭ضض ٘اْظط نطب ست٢ ؾذا٤ بٳعري،

 هلل، غـــذــسٚاإْؿعـٌ، ؾكاٍ: ٫، بٌ إٔ  سلأَأغذسٳ يو ٖصا ايبعري؟ ؾٓشٔ 
 يعٚدٗا، تػذسإٔ  املطأ٠ ٭َطت ٭سس ٜػــذسإٔ  اســسّا اَطت يٛ: قاٍ ثِ
 .ضباب٘أ ٜؿهٛ اؾٌُ ٖصاإٔ  ظاز اـؿاب َٛغ٢ بٔ اؿػـٔ ضٚا١ٜ ٚل

عع  اهلل إٔٚ خاق١ إمياْٞ ٚز ق١ً امل٥٬ه١ َع آزّ ق١ً تناْ ٚيكس
 ملا: قاٍ ٖٚب عٔ ايعًٌ ٚل نًٗا، ا٭مسا٤عِ ع٢ً آزّ بتعًُٝ٘ أْٚدٌ 
: ٚدٌ عع ضب٘ ي٘ قاٍ ٜػــذسإٔ  إبًٝؼ ٚاب٢ زّٯ امل٥٬ه١ اهلل اغذس
 ؾكٌ امل٥٬ه١ َٔ املٮ ٖ٪٤٫ إىل اْطًل آزّ ٜا: ٚدٌ عع قاٍ ثِ َٓٗا، أخطز
 ايػــ٬ّ ٚعًٝو: ؾكايٛا عًِٝٗ، ؾػًِ ٚبطنات٘، اهلل ٚضمح١ عًٝهِ ايػ٬ّ
 ٖصٙ تعاىلٚ تباضى ضبــ٘ ي٘ قاٍ ضب٘، إىل ضدــع ؾًُا ٚبطنـــات٘ اهلل ٚضمح١
 .ايكٝا١َ ّٜٛ إىل بِٝٓٗ ؾُٝا بعــسى َٔ شضٜتــو ٚؼ١ٝ ؼٝتو
، (1)ص...ًَػٍُ آدَ لألَع َّاءَ وٍَُّيَاق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝطَٔ ٚدٛٙ ٚ

)عًِ( ٚإبتسأت بٗا اٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚنًٗا ل عًِ  از٠ملّ ٖصٙ اٯ١ٜ مبؿتل اأختت
٭ٕ عًِ امل٥٬ه١ َٔ ؾهٌ اهلل ، َٚٓ٘ عًُِٗ اهلل عع ٚدٌ ٚتؿهً٘ ب٘، 

بكريٚض٠ خًٝؿ١ هلل ل ا٭ضض ، ايصٟ ٖٛ عًِ نػحم ؾًِ ٜعًُٛا ب٘ إ٫ 
 باخباض اهلل هلِ ب٘ .

ص أخربت ذَؼ ٌٍََُّْ إِِِّٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَط ل ايطز ع٢ً امل٥٬ه١اهلل ملا قاٍ ٚ 
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 .اٯ١ٜ ايتاي١ٝ عٔ تعًِٝ اهلل آزّ ا٭مسا٤ 
 ٚل ايك١ً بني خامت١ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚبسا١ٜ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ َػا٥ٌ: 

 إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜتؿهٌ بطظم أٌٖ ا٭ضض ايعًِ. ا٭ٚىل:
مسا٤ أقٌ َٚاز٠ ٱنتػاب املعاضف، ٚقريٚض٠ ا٭تعًِٝ آزّ  : ايجا١ْٝ

 ايتُٝٝع بني ايك٬ح ٚايؿػاز.اٱْػإ قازضّا ع٢ً 
قشٝض إٔ إستذاز اهلل عع ٚدٌ بعًُ٘ مبا ٫ ٜعًُ٘ امل٥٬ه١  : ايجايج١
َٔ تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤، إ٫ إٔ اؾُع بني اٯٜتني ٜسٍ ع٢ً َٛنٛعّا أعِ 

تؿطٜـ آزّ بايعُّٛ ل ا٭مسا٤ اييت تعًُٗا جمل٤ٞ اٯ١ٜ بػٛض املٛدب١ 
 .صآدَ لألَع َّاءَ وٍَُّيَا ًَػٍُايه١ًٝ)نٌ( ل قٛي٘ تعاىلط

تعًِ امل٥٬ه١ إٔ اهلل ٜعًِ َا ٫ ٜعًُٕٛ، ٚيهٔ اهلل تؿهٌ  ايطابع١:
 ٚعطض شات املػُٝات ع٢ً امل٥٬ه١ يٝكِٝ عًِٝٗ اؿذ١ َٔ ٚدٛٙ:

زع٠ٛ امل٥٬ه١ يًٓظط إىل اـًٝؿ١ َٔ ٚدٛٙ أخط٣ عظ١ُٝ غري  ا٭ٍٚ:
 بعض شضٜت٘. َػأي١ إؾػاز
 سٜس ٜعًِ َا ٫ ٜعًُ٘ امل٥٬ه١.خًل د قريٚض٠ ايجاْٞ:
َٔ ٚضؾش١ ؾهٌ ٖصا ايعًِ َٓع اٱؾتتإ بعًِ اٱْػإ ٭ٕ  ايجايح:

 .، ٚؾاٖس ع٢ً بسٜع قٓع٘ ٚعظِٝ قسضت٘ عٓس اهلل عع ٚدٌ
ّا بايعًِ ٖٚٛ ٚاق١ٝ َٔ شغٝٓعٍ اـًٝؿ١ إىل ا٭ضض َتػً : ايطابع

 إؾاع١ ايؿػاز.
ايك١ً ٚايتساخٌ بني ايعامل ايعًٟٛ ٚايػؿًٞ، بني أٌٖ  اـاَػ١:

ايػُا٤ ٚا٭ضض، ٚمل تكِ ٖصٙ ايك١ً ع٢ً تؿهٌٝ امل٥٬ه١ ع٢ً مٛ 
عًُ٘ ٜ اٱط٬م، بٌ أٌٖ ا٭ضض عٓسِٖ اـًٝؿ١ ِٖٚ ٜعًُٕٛ َا ٫

 امل٥٬ه١ إ٫ بؿهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
يؿإٔ ايعظِٝ يًٓحم ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني بٝإ َٓعي١ ايٓب٠ٛ ٚا ايػازغ١:

 عٓس أٌٖ ايػُٛات.
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دــا٤ تعًــِٝ آزّ ا٭مســا٤ أقــ٬ّ َٚجــا٫ّ يؿــتض بــاب ايتعًــِٝ    ايػــابع١:
ــ٘ تعــاىلط   ــ٘ قٛي ــسٍ عًٝ ــس اهلل، ٜٚ ــ٘ َــٔ عٓ ػٍََّممَُ لإلِٔغَمماَْ َِمما  ٯزّ ٚشضٜت

بـــــايٓب٠ٛ  قـــــعس اٱْػـــــإ ل عـــــامل ا٭ؾـــــ٬ىٚسُٝٓـــــا  ،(1)صٌَمممممُ  َّؼ ٍَمممممُ 

ــس     ــٓحم قُـ ــطا٤ ايـ ــاىل ل إغـ ــ٘ تعـ ــا ل قٛيـ ــاظ نُـ عُمممث ذَاَْ طٚاٱعذـ

ٌَْإْلَقممَ         َّغ ممِجِذ ل ٌْ ٌَممَ ل َِ ِإ ٌَْذممَشل َّغ ممِجِذ ل ٌْ ٓ  ل ِِمم ْ ًة  ٌَمم ٌَّممِزُ َؤع ممَشٍ ِتَؼث ممِذِه  ل

ٚقــــعس ٜٚطســــٌ اٱْػــــإ  ،(2)صلٌَّممممزُِ تَاسَوْنَمممما دٌَ ٌَمممموُ ٌِنُشَِّمممموُ ِِممممٓ  آَّاذِنَمممما

ٕ  باملطنبــات ايؿهــا١ٝ٥   تعًــِٝ اهلل عــع ٚدــٌ    ؾــإ امل٥٬هــ١ ٜػتشهــطٚ
ــصا     ــسضنٕٛ إٔ ٖــ ــ٬م ٜٚــ ــّٛ ٚاٱطــ ــٛ ايعُــ ــ٢ مــ ــا٤ عًــ ٯزّ ا٭مســ
ــع ٚدــٌ       ــِٝ اهلل ع ــطٚح ل آزّ ٚتعً ــذ اهلل اي ــٔ ضؾــشات ْؿ ايكــعٛز َ

ٖٚـــٞ  عًـــِٝٗ يـــ٘ ا٭مســـا٤ ٚػًـــٞ َكـــازٜل إستذـــاز اهلل عـــع ٚدـــٌ
ــا امل٥٬هــــ١ ل شات نًُــــ١ ايتٓعٜــــ٘  ــاّ ايطبٛبٝــــ١ ايــــيت شنطٖــ ٖــــصٙ  ملكــ

اٯٜـــ١)ٚمٔ ْػـــبض عُـــسى( ٚشنطٖٚـــا ؾـــ٤ٛٶ إىل اهلل ل اٯٜـــ١ بعـــس       
  ايتاي١ٝ)قايٛا غبشاْو(.

َٚٔ اٱعذاظ ل املكاّ إبتسا٤ آ١ٜ اٱغطا٤ بايتػبٝض ٚايتكسٜؼ هلل ٚثٓا٤ 
 ص.عُث ذَاَْ لٌَّزُِ ؤَع شٍَبكٛي٘ تعاىلطاهلل ع٢ً ْؿػ٘ ٚبسٜع قٓع٘ 

ْػإ ل ا٭ضض َا ٫ تكسٜط خامت١ اٯ١ٜ ٖٛ: أْٞ أعًِ غ٬ؾ١ اٱ ايجا١َٓ:
 تعًُٕٛ(.

امل٥٬هــــ١ إىل سكٝكــــ١ ٖٚــــٞ إٔ اهلل عــــع ٚدــــٌ     تٓبٝــــ٘  ايتاغــــع١:
ــٔ     ــ١ َـــ ــِ ٚاقٝـــ ــ٘، ٚايعًـــ ــس تعًُٝـــ ــب  آزّ إىل ا٭ضض إ٫ بعـــ مل ٜٗـــ

ــاىلط   ــاٍ تعـــ ــاز، قـــ ــاع١ ايؿػـــ إََِّّٔممممما َّخْؾَمممممَ لٌٍَّممممموَ ِِمممممٓ  ػِثَمممممادِهِ    إؾـــ

                                                 

 .5غٛض٠ ايعًل(1)
 .1غٛض٠ اٱغطا٤ (2)
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 .(1)صلٌْؼٍََُّاءُ

إخباض امل٥٬ه١ ٚاـ٥٬ل بإٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ َتذسز ٚغري  ايعاؾط٠:
َٓكطع ٚأْ٘ ٜؿٌُ إهاز خًل دسٜس َٚسٸٙ بأغباب ايعٝـ ايهطِٜ 

 ٚايتك٣ٛ ٚتكطٜب٘ َٔ َٓاظٍ طاع١ اهلل.
لَاٌٌُل عُث ذَأَهَ الَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ بعس ايتاي١ٝطٚايك١ً بني ٖصٙ 

 ع٢ً ٚدٛٙ: ،(2)ص.....ػٍََّّ رَنَا

بعس  اٱغتؿٗاّ اٱْهاضٟ َٔ د١ٗ امل٥٬ه١ ل ٖصٙ اٯ١ٜ إػٗٛا  ا٭ٍٚ:
ل اٯ١ٜ أع٬ٙ إىل ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب١ٝ ٚغكٛم املٛنٛع 

 ٖٚٛ دعٌ خًٝؿ١ ل ا٭ضض.
يكس إْؿػٌ امل٥٬ه١ بأْؿػِٗ، ٚنأِْٗ إغتسضنٛا ؾعازٚا إىل  ايجاْٞ:

ًٛا عًٝٗا ٖٚٞ ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ بٚظٝؿتِٗ اييت خًكٛا َٔ أدًٗا ٚد
ُّغَثِّذٌَُْ ٚاٱْكطاع إىل طاع١ اهلل، ٚل ايجٓا٤ عًِٝٗ ٚضز قٛي٘ تعاىلط

  .(3)صلٌٍَّْ ًَ ًَلٌناليَاسَ الَ َّفْرُشًَُْ

ش قاٍ ضبو ي٥٬ًُه١ أْٞ تكسٜط اؾُع بني اٯٜتني ٖٛ: ٚإ ايجايح:
داعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ١ قايٛا غبشاْو ٫ عًِ يٓا إ٫ َا عًُتٓا( ؾٝسخٌ 

ا٭ضض ؾُٝا عًُِٗ اهلل َع  لإخباض اهلل عع ٚدٌ هلِ ظعٌ خًٝؿ١ 
 تًكِٝٗ ي٘ بايتػًِٝ.

ــ١، ؾ  ايطابـــــع: ــ١ بـــــني اهلل ٚامل٥٬هـــ ــا إَـــــع إٔ ايهـــــ٬ّ ل اٯٜـــ ْٗـــ
ــو( أٟ ٚإش      ــاٍ ضبـــ ــاب)ٚإش قـــ ــ١ اـطـــ ــس بًػـــ ــٓحم قُـــ ــطت ايـــ شنـــ

ٚؾٝـــــ٘ غاٜـــــ١ ايتؿــــطٜـ ٚاٱنـــــطاّ يًـــــٓحم ،  قــــاٍ ضبـــــو ٜاقُــــس،   
                                                 

 .28غٛض٠ ؾاطط  (1)
 .32اٯ١ٜ  (2)
 .20غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (3)



  ص89طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

ــ٘       ــ٘ ٚآيــ ــ٢ً اهلل عًٝــ ــس قــ ــٓحم قُــ ــاب ايــ ــٛز ل اـطــ ــٌ املككــ ٖٚــ
ــٌُ     ــ١ٝ أّ ٜؿــــ ــ١ٝ ايؿدكــــ ــٝني ٚايكهــــ ــٛ ايتعــــ ــ٢ مــــ ــًِ عًــــ ٚغــــ

 اـطاب املػًُني باٱؿام.
ــاْٞ ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل إنــط   اّ املػــًُني ٚعَُٛــات اؾــٛاب ٖــٛ ايج

ؾٗــــِ أؾهــــٌ ا٭َــــِ  ،(1)صوُن ممممرُُ  خَْ ممممشَ ؤُِالممممحٍ ؤُخ شِجَممممد  ٌٍِنالمممماطِ قٛيــــ٘ تعــــاىلط

ــ٢ مــٛ ايعُــّٛ اجملُــٛعٞ ل تًكــٞ اـطــاب اٱهلــٞ إىل     بإؾــرتانِٗ عً
ــل       ــا٥ع خً ــب ٚٚق ــّٛ ايػٝ ــ٘ ٚغــًِ بعً ــ٘ ٚآي ــٓحم قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ اي
ــٌ      ــطاض ايتٓعٜـ ــطإٓ ٚأغـ ــات ايكـ ــاؽ بتٜـ ــٕٛ يًٓـ ــُا٤، ٚىطدـ آزّ ل ايػـ
ٚضؾــشات اهلساٜــ١ ٚايتكــ٣ٛ ٚإؾــطاقات اٱميــإ ايــيت تؿــع َٓٗــا عًــ٢    

ٚتتذًـــــ٢ عًـــــ٢ اؾـــــٛاضح ٚا٭ضنـــــإ بـــــأزا٤ املػـــــًُني   ايكًـــــٛب،
، ٚاؿــطب عًــ٢ ايؿػــاز ٚايكتــٌ بػــري اؿــل ،     ايؿــطا٥ض ٚايٛادبــات  

ٖٚــــٛ َــــٔ عًـــــِ اهلل ايــــصٟ إســــتر بـــــ٘ عًــــ٢ امل٥٬هــــ١ ل قٛيـــــ٘       
  ص.إِِِّٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْتعاىلط
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وٍَُّيَا ثُُال ػَشَمَيُُ  ػٍَََ لٌَّْةَئِىَحِ يَمَايَ  لألمساء آدًََػٍَََُّ  طتعلىلىنه 

 .31اٯ١ٜ  ص وُنرُُ  فَادِلِنيَؤْ ثِئٌُِِٔ تِإَع َّاءِ ىَؤُالَء لٔ

 اإلعزاب وانهغة
 ٚعًِ: ايٛاٚ سطف عطـ، عًِ: ؾعٌ َاض ٚايؿاعٌ نُري َػترت ٜعٛز

 هلل عع ٚدٌ.ا إىل
 ،تأنٝس يٮمسا٤ :نًٗا ،إ: َؿعٍٛ ب٘ ثا٭مسا٤ٍٚ، أ: َؿعٍٛ ب٘ آزّ

 .ايٝ٘ َهاف ايهُريٚ
 .ٚايرتاخٞ ايرتتٝب ٜؿٝس عطـ سطف: ثِ

ٚايؿاعٌ نُري َػترت  (ٚعًِ): عطض: َعطٛف ع٢ً مج١ً عطنِٗ
 .ب٘ َؿعٍٛ قٌ ل نُري)ِٖ( ٚ ٚدٌ، عع هللا إىلٜعٛز 

 ايرتتٝب ٜؿٝس عطـ سطف ايؿا٤: ؾكاٍ ٚفطٚض، داضامل٥٬ه١:  ع٢ً
 .َاض ؾعٌ: قاٍ املعٟٓٛ،
 ا٭ؾعاٍ َٔ َهاضعٕ٘ ٭ ايٕٓٛ، سصف ع٢ً َبين َط،أ: ؾعٌ ب٦ْٛٞاْ

 .اـُػ١
 .يًٛقا١ٜ: ايٕٓٛ ؾاعٌ،: ايٛاٚ
 .بامسا٤: داض ٚفطٚض ،ب٘ َؿعٍٛ ْكب قٌ ل َتكٌ نُري: ايٝا٤
 .ايٝ٘ َهاف دط قٌ ل ايهػط ع٢ً َبين ؾاض٠إاغِ : ٖ٪٤٫

 .داظّ ؾط  سطف: ٕإ
 .ايؿط  ؾعٌ دعّ قٌ ل ْاقل، َاض ؾعٌ: نٓتِ
 .مسٗاإ: ٚايتا٤

 ٚدٛاب غامل، َصنط مجع ْ٘٭ بايٝا٤ َٓكٛبٕ ان خرب: قازقني
 .قصٚف ايؿط 
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 قٛاٍ:أمس٘، ع٢ً إؾتكام إختًـ ل أبٛ ايبؿط، ٚأ :آزّ
 ،َٚا ؾٝٗا َٔ َؿطب١ غٛاز  ،٘ خًل َٔ أز١َ ا٭ضض ٚيْٛٗاْ٭:  ا٭ٍٚ

 مسط ايًٕٛ.أ آزّ ٕاٚن
٘ غ٦ٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ْأٚل ايعًٌ عٔ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

 ٖٚٛ (1)ا٭ضض٘ خًل َٔ أزِٜ ْ؟ قاٍ: ٭آزّمل مسٞ  آزّٚآي٘ ٚغًِ عٔ 
 . (2)دبري بٔ غعٝس عٔ املطٟٚ

إبًٝؼ ؾأخص َٔ أزِٜ  ٚدٌ عععباؽ قاٍ بعح ضب ايعع٠ ابٔ عٔ ٚ
٘ خًل َٔ َٔ عصبٗا ًَٚشٗا ؾدًل َٓ٘ آزّ َٚٔ ثِ مس٢ آزّ ٫ْ ضضا٭

ص أٟ ٖصٙ ؤَؤَع جُذُ ٌَِّٓ  خٍََمْدَ رِْنًاَٚٔ ثِ قاٍ إبًٝؼ ط ، ضضأزِٜ ا٭

 .(3)د٦ت بٗا ْاأايط١ٓٝ 
 عباؽابٔ  عٔ ٚٚضز غ٬ؾ٘ ٚاملؿٗٛض آزّ بط١ٓٝ إبًٝؼ ف٧ ٜجبت ٚمل
عباؽ قاٍ ابٔ عٔ ايهشاى عٔ ) باٱغٓاز أع٬ٙ اؿسٜح ٜعاضض َا ْؿػ٘

ًل آزّ َٔ طني ٫ظب َٔ محإ دبرتب١ آزّ ؾطؾعت ؾ تعاىلأَط اهلل تباضى ٚ
اب قاٍ ؾدًل َٓ٘ آزّ بٝسٙ قاٍ بعس ايرت ّاَػْٓٛ ّامح ٕانقاٍ ٚامنا  ،َػٕٓٛ 

إبًٝؼ ٜأتٝ٘ ؾٝهطب٘ بطدً٘ ؾٝكًكٌ  ٕاؾهًَك٢  دػسّاؾُهح أضبعني ي١ًٝ 
 ،(4) صِِٓ  فٍَْقَايٍ وَاٌْفَخَّاسِط تعاىلقاٍ : ؾٗٛ قٍٛ اهلل تباضى ٚ ،ؾٝكٛت 

ٜكٍٛ نايؿ٧ املٓؿطز ايص٣ يٝؼ مبكُت قاٍ : ثِ ٜسخٌ ل ؾٝ٘ ٚىطز َٔ 
زبطٙ ٜٚسخٌ ل زبطٙ ٚىطز َٔ ؾٝ٘ ثِ ٜكٍٛ يػت ؾ٦ٝا يًكًك١ً ٚيؿ٧ َا 

 .(5) عكٝٓو(٭ ٞعًٚي٦ٔ غًطت  ًٖهٓو٭خًكت ٚي٦ٔ غًطت عًٝو 
                                                 

 . 2/594( عًٌ ايؿطا٥ع 1)
 .1/91( اْظط تأضٜذ ايطرب2ٟ) 
 .1/91 ايطربٟ تاضٜذ(3) 
 .14غٛض٠ ايطمحٔ (4)
 . 1/92 ايطربٟ تأضٜذ(5) 



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 92ط 

ٚغابط ممٓٛع  ايكطف يًع١ًُٝ ٚايعذ١ُ َٚٔ ض أعذُٞ نتظاغِ )ِٖٚ 
ظعِ أْ٘ ؾعٌ َؿتل َٔ ا٭ز١َ ٖٚٞ نايػُط٠ أٚ َٔ أزِٜ ا٭ضض ٖٚٛ 
ٚدٗٗا ؾػري قٛاب ٭ٕ اٱؾتكام ٫ ٜهٕٛ ل ا٭مسا٤ ايعذ١ُٝ ٚقٌٝ ٖٛ 
عربٟ َٔ ا٭زاّ ٖٚٛ ايرتاب َٚٔ ظعِ أْ٘ ؾاعٌ َٔ أزميا٭ضض ؾاهلُع٠ 

ٍ ؾعٓسٙ ا٭ٚىل ٖٚٞ ايعا٥س٠ ؾدطأٙ ظاٖط ايجا١ْٝ عٓسٙ ظا٥س٠ غ٬ف ا٭ٚ
، ٚيهٔ (1)ؾعٌ ضباعٞ مسٞ ب٘(يعسّ قطؾ٘ ٚأبعس ايطرب ل ظعُ٘ أْ٘ 
 ايٓكاف ل ايهرب٣ ٖٚٞ ع٢ً ؾعبتني:

 أعذُٞ.اغِ إثبات إٔ آزّ  ا٭ٚىل:
ع١ً تا١َ يٲَتٓاع عٔ ايكطف ٚعسّ َٛاؾكت٘ غِ نٕٛ عذ١ُ ا٫ ايجا١ْٝ:

ٝس عٔ غعٝس بٔ دبري عس ٚعبس بٔ محغابٔ يٮٚظإ ايكطؾ١ٝ، ٚأخطز 
 .(2) قاٍ: أتسضٕٚ مل مسٞ آزّ؟ ٭ْ٘ خًل َٔ أزِٜ ايٮضض(

َٔ  آزّ٘ قٌٝ يًٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: خًل اْغ٬ّ ابٔ ٚعٔ 
َٔ طني ٚاسس، قاٍ: بٌ َٔ ايطني نً٘ ٚيٛ خًل َٔ طني أٚ  ايطني نً٘

ٛا ع٢ً قٛض٠ ٚاسس٠، قاٍ: ؾً٘ ناْٚاسس ملا عطف ايٓاؽ بعهِٗ بعهّا، ٚ
ؾكط، ٜعين ؾسٜس أخهط ٚؾٝ٘ أبٝض ٚؾٝ٘ أَجٌ؟ قاٍ: ايرتاب ؾٝ٘ ل ايسْٝا 
ؾًصيو قاض ايٓاؽ ؾِٝٗ  ،ٚؾٝ٘ ًَض ،ٚؾٝ٘ عصب ،ظضمأٚؾٝ٘  ،اؿُط٠

 .(3)ايرتاب..اخل ٕايٛأغٛز ٚع٢ً أٚؾِٝٗ  ،قؿطأٚؾِٝٗ  ،بٝضأ
َا بني ايٓاؽ  إىلتؿام ، ل إؾاض٠ ٚاٱ يؿ١زّ مبع٢ٓ ا٭َٔ ا٭ :ايجاْٞ 

 َٔ ايٛز، ٚاغت٦ٓاؽ بعهِٗ ببعض.
 ؾتكام ي٘ نتظض.إعذُٞ ٫ أاغِ ْ٘ إ :ايجايح 
يـ عٴطب عصف ا٭ ،ّ بٛظٕ خاتاّاقً٘ آزأٞ اْغطٜاغِ ٖٛ  :ايطابع 
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 ١ٝ.اْايج
 ب٘ آز١ّٝ آزاّ ؾػُٞ اْٚقاٍ ايجعًحم: ايرتاب بايعرب :اـاَؼ 

٘ خًل َٔ ْمسٞ آزّ ٭ اإمنعباؽ قاٍ ابٔ بٞ سا  عٔ أابٔ خطز أ)ٚ
 .(1)ا٭ضضزِٜ أ

 آزّزِٜ ٚخًل َٓٗا أا٭ضض ايطابع١ اغِ ٚقاٍ ايكسٚم:  :ايػازؽ 
 .(2)ا٭ضضزِٜ أيو قٌٝ َٔ ؾًص

ٚقا   آزّضبع١ أ٫ إعذ١ُٝ أنًٗا  ا٭ْبٝا٤ مسا٤أ)ٚقاٍ اؾٛايٝكٞ: 
ٜسٍ ع٢ً  مما، عٓس ايعذِ ٚاهلٓٛز ٖٛ نَٝٛطخ آزّ، ٚ(3)ٚؾعٝب ٚقُس(

 .ٚاسس أب هلِ ايٓاؽ إٔاٱتؿام بني أٌٖ املًٌ ٚايٓشٌ ع٢ً 
مسا٤ املػُٝات عصف املهاف ايٝ٘ أغِ، ٚاملع٢ٓ إٚا٭مسا٤ مجع 

 .يس٫يت٘ 
 دعا٤ )اؾٖٛطٟ نٌ يؿظ٘ ٚاسس َٚعٓاٙ مجعا٭هُع اغِ ٚايهٌ:  
ٌټ سهطٚا٢ ٖصا ْكٍٛ: نٌ سهط، ؾعً: قاٍ  .(4)(ٚن

 ،دعا٤أيؿظ عاّ َطنب َٔ ، ٚ داَع غٛض ٚايهٌ خ٬ف اؾع٤، ٖٚٛ
ثُُال ط تعاىلقٛي٘  ،دعا٥٘ اييت تتٓا٢ٖ بسيٌٝأبغتٝعاب، ٜٚتكّٛ ٜٚؿٝس اٱ

 .ص..ػَشَمَيُُ 
بطظت٘، ٚقاٍ أظٗطت٘ ٚأٚعطنت ايؿ٤ٞ عطنّا َٔ باب نطب: 

ايؿ٤ٞ، ؾُٔ شيو  قً٘ ل ايًػ١: ايٓاس١ٝ َٔ ْٛاسٞأايعداز: ايعطض 
 .(5)ايعطض خ٬ف ايطٍٛ
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ايكطا٤ ُٖعٚا  نجطأٚ، َطا٭ ظٗاضإٚ خباضٚاٱ عـ٬ّاٱ: با٤ْٚاٱ
 عُـ تطى اهلُع ؾٝ٘، ٖٚٞ يػ١ قطٜـ.ا٭( ْٚػب إىل ب٦ْٛٞاْ)

 يف سيلق اآليلت
ــس  ــاض اهلل إبعـ ــاىلخبـ ــ١ ل   تعـ ــٌ خًٝؿـ ــ١ ظعـ ــاْٚ ا٭ضضي٥٬ًُهـ ِٗ بٝـ

َـٔ   ا٭ضضل ٕ اْػـ اٱغتعطاض َا ٜؿعًـ٘  إٚ تعاىلٱخ٬قِٗ ل طاعت٘ 
ع٢ً ايٓاؽ بتعًِٝ  تعاىل اهلل دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس ؾهٌ، ايؿعٌ ايكبٝض 

ٚ أَٚٔ خ٬ي٘ مجٝع  آزّ تـٛبٝذ ٭ٖـٌ ايهـ٬ي١    اٯٜـ١  ل  بٓا٥٘ بايٛاغـط١، 
 . اهلل ايصٜٔ مل ٜٓتؿعٛا َٔ ايعًِ ، ٚمل هعًٛٙ ل َطنا٠ 
ـ٬ؾ١ ا٭ضض، بؿتض ٕ اٚتبني اٯ١ٜ تؿهٌ اهلل تعاىل بإق٬ح اٱْػ

باب ايعًِ أَاَ٘ بتعًِٝ اهلل تعاىل ٯزّ َٔ غري ٚاغط١ ًَو ل إؾاض٠ إىل 
ٚإىل ّٜٛ ٕ اْػإىل داْب إْتؿاع اٱٕ اْػع٢ً اٱإغتُطاض ْعٍٚ ايٛسٞ 

 ايكٝا١َ مما تعًُ٘ آزّ َٔ ا٭مسا٤.
ٕ اْػٚظٝؿ١ اٱإٔ آزّ ا٭مسا٤ ضز ع٢ً امل٥٬ه١ ب بتعًِٝ اهلل ؾهٌ ٚل

 يٝؼ اٱؾػاز ل ا٭ضض ، ٚاْ٘ ورتظ بايعًِ ايصٟ عًُّ٘ اهلل تعاىل ب٘.
ٖٚٛ غبشاْ٘ أعًِ باملكًش١ ٚاملٓؿع١، إمنا ٜأتٞ ايؿػاز بايعطض َٔ ؾطٜل 

 ،ز٨ ايتٛسٝسَٚبإ أَ ايٓاؽ ممٔ هشس بايعًِ ٚايٛسٞ، ٜٚتدًـ عٔ اٱمي
 .(1) صؤَِالٓ  ُّجِْةُ لٌُّْنطَشال إِرَل دَػَاهُ ًََّىْؾِفُ لٌغٌُّءَ ًََّج ؼٍَُىُُ  خٍَُفَاءَ لألسكقاٍ تعاىل ط

غ٪اٍ امل٥٬ه١ مل ٜهٔ عٔ آزّ ٚامل٪َٓني َطًكّا، بٌ إٔ ٚع٢ً َا بٝٓاٙ ب
دتجاخ ايؿػاز ٚاملؿػسٜٔ ل ا٭ضض، ٚعسّ إَٗاهلِ، ٱ دا٤ ٜٛغ٬ّ

ٕ اْػتٛب١ بايهػب ٚايتعًِ، ؾُا زاّ اٱؾذا٤ت اٯ١ٜ يت٪نس ؾتض باب اي
، ؾإْ٘ ٜكٌ إىل إزضاى قبض ١  ايتعًِ ٚٚغا٥ٌ إنتػاب املعطؾ١ميتًو آي
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ايؿػاز ٚاٱؾػاز، ٚميتٓع ٜٚهـ عٓ٘، َٚٔ أقط ع٢ً إضتهاب املعاقٞ 
 ًٜك٢ ايعكاب ا٭يِٝ ل اٯخط٠.

ٚٸز اـًٝؿ١ ل ا٭ضض مبا وتاد٘، ٜٚأتٞ اهلل تعاىل ظإٔ يكس بٝٓت اٯ١ٜ 
ٖٚٛ ٕ آتعًِٝ ا٭مسا٤ َكس١َ ٚت١٦ٝٗ يٓعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ، َٚٓٗا ايكط

 املُٗٝٔ ع٢ً ايهتب نًٗا.
ُ٘ اهلل تعاىل، ٚعذع ٚتبني اٯ١ٜ ايتاي١ٝ أ١ًٖٝ آزّ ـ٬ؾ١ ا٭ضض مبا عًّ

تًكٛٙ َٔ آزّ إٔ امل٥٬ه١ عٔ َعطؾ١ َا إختك٘ اهلل ب٘ َٔ ايعًِ إ٫ 
عًٝ٘ ايػ٬ّ مل ٜكِ بإخباضِٖ با٭مسا٤ إ٫ بعس أَط اهلل  آزّ إٔٚبايٛاغط١، 

 دٓؼ َٔ يٝؼ ٚايتعًِٝ ايتعًِ إٔ، ٚ تعاىلهلل  طاعت٘ ٕاي٘ ، يبٝ تعاىل
 .ايؿػاز ع٢ً ايكها٤ أغباب َٔ بٌ ايؿػاز

ل بسٜع قٓع اهلل ٚاْ٘ تعاىل مل ٕ اٚتبني اٯٜات َٛنٛع١ٝ اؿذ١ ٚايربٖ
 :ٖٜٞػهب ع٢ً امل٥٬ه١ بٌ بٝٸٔ هلِ أَٛضّا 

ايصٟ ٜهٕٛ خًٝؿ١ إٔ ل ا٭ضض، ٕٚ اْػٱا غبشاْ٘ اهلل ٜتعاٖس ا٭ٍٚ:
ل ا٭ضض ٫ ٜٓكطع عٔ ايػُا٤ بٌ ٜتًك٢ ايتعًِٝ َٓٗا، َٚٓ٘ ْعٍٚ امل٥٬ه١ 

إمكاض قؿ١ اـ٬ؾ١ بتزّ عًٝ٘ بايٛسٞ َٔ عٓس اهلل تعاىل، بإعتباض عسّ 
 .(1) صَّادَلًًُدُ لٔا جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحًايػ٬ّ ٚسسٙ، قاٍ تعاىل ط

ساد١ اـًٝؿ١ ل ا٭ضض إىل ايتعًِ، َٚٔ ٚدٖٛٗا ايتعًِٝ َٔ  ايجاْٞ:
 غبشاْ٘ بٗسا١ٜ آزّ إىل َا وتاد٘.اهلل عٓس اهلل ٚيٝؼ بايهػب، ؾتؿهٌ 

 تعًِٝ ا٭مسا٤ باب تٓؿتض َٓ٘ أبٛاب نجري٠ يًعًِ ٚاملعطؾ١. ايجايح:
اهلل تعاىل إشا أعط٢ ٜعطٞ با٭ٚؾ٢ ٚا٭ ، إش عًِّ غبشاْ٘ ٕ إ ايطابع:

 آزّ نٌ ا٭مسا٤ يٝهٕٛ ايتعًِٝ ي٘ عّْٛا ٚغ٬سّا ل خ٬ؾ١ ا٭ضض.
مبا عًُ٘ اهلل تعاىل، ٚؾٝ٘ ؾاٖس  تكسٸّ آزّ ع٢ً امل٥٬ه١ ضتب١ اـاَؼ:

ع٢ً ساد١ امل٥٬ه١ هلل تعاىل، ٚمل تكٌ اٯ١ٜ "ٚعطنٗا" ْٚػب١ ايهُري إىل 
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ا٭مسا٤ بٌ شنط نُري مجع ايػا٥ب املصنط "ِٖ" ل إؾاض٠ إىل املكازٜل 
 ايٛاقع١ٝ ٚاملػُٝات يتًو ا٭مسا٤.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايجايج١ يتبني إقطاض امل٥٬ه١ بعسّ عًُِٗ مبا أقبض آزّ 
إٔ باؿاد١ إىل اهلل تعاىل، ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً  عرتاؾِٗبؿهٌ اهلل، ٚإ ٜعًُ٘

َٓ٘ تعاىل، ٚاْ٘ غبشاْ٘ ٜٗسٟ  َٛنٛع اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض ٜتِ بتٛؾٝل
 إىل َا ؾٝ٘  عُاض٠ ا٭ضض بايعباز٠.ٕ اْػاٱ

اهلل عع ٕ ابُٝٓا شنط امل٥٬ه١ تػبٝشِٗ ٚتكسٜػِٗ هلل تعاىل، ؾ ايػازؽ:
طؾ١، آزّ ي٘، بٌ دا٤ ايتشسٟ بايعًِ ٚاملع ٚدٌ مل ٜباِٖٗ بتػبٝض ٚتكسٜؼ
، بايعًِ، ٚاْ٘ ْعٍ يٮضض يٝعُطٖا ٕ اْػٚتًو آ١ٜ إعذاظ١ٜ ل خًل اٱ

 ٚيتأنٞ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ عباز٠ ايٓاؽ هلل عٔ عًِ ٚتٛظٝـ يًعكٌ .  
ٚترتؾض ايتك٣ٛ ٚايك٬ح ٚقاضب١ ايؿػاز َٔ ايعًِ ٚايتشكٌٝ يًتبأٜ 

ٚامل٬ظ١َ بني ايعًِ  ،ٚبني ايك٬ح ٚايؿػاز ٚايتهاز بني ايعًِ ٚاؾٌٗ،
ٚايك٬ح َٔ د١ٗ، ٚبني اؾٌٗ ٚايؿػاز َٔ د١ٗ َهاز٠، ؾُت٢ َا عًِ 

بايٛظا٥ـ اييت خًل ْٚعٍ إىل ا٭ضض َٔ أدًٗا ؾإْ٘ ٜتٓعٙ عٔ ٕ اْػاٱ
 ٜٚتذٓب ايهؿط ٚايٓؿام. ايؿػاز،

ُُ َِا الَ لِٔ ؤَػ ٍَٚمل ٜكـ ايطز اٱهلٞ ع٢ً امل٥٬ه١ بكٛي٘ تعاىل ط

اهلل غبشاْ٘ تٛد٘ ٕ إبٝإ، ؾايص َع َا ؾٝ٘ َٔ ايهؿا١ٜ  ٚاؿذ١ ٚذَؼ ٌٍََُّْ

إىل آزّ ٚعًُ٘ ا٭مسا٤ يٝعطنٗا ع٢ً امل٥٬ه١ يتهٕٛ اؿذ١ ل خًل آزّ 
َٔ ٚايك٬ح ؾا١ًَ ـًك٘ ٚعُاضت٘ يٮضض اييت تتكّٛ بايعًِ ٚاهلسا١ٜ 

 .عٓس اهلل 
بٌ أخربت عٔ دعٌ اهلل خًٝؿ١ ل  آزّاغِ ٚمل تصنط اٯ١ٜ ايػابك١ 

امل٥٬ه١ تعًِ إٔ ص بؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَاا٭ضض ٜٚسٍ دٛاب امل٥٬ه١ ط

 ٗا.اـًٝؿ١ يٝؼ َٓ إٔ
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آزّ، ٚأٍٚ َا شنط إمس٘ بايتعًِ َٚعطؾ١ اغِ ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط 
ٚدٛز ق١ً بني أٍٚ ؾعٌ ا٭مسا٤ ٖٚٞ غط َٔ نٓٛظ ايعطف، مما ٜسٍ ع٢ً 

ع٢ً ٕ آقاّ ب٘ آزّ ٖٚٛ ايتعًِ َٔ اهلل تعاىل، ٚبني أٍٚ غٛض٠ ْعيت َٔ ايكط
 .(1) صخٍََكَ سَتِّهَ لٌَّزُِاعُ للْشَؤْ تِٖٚٞ طق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓحم قُس 

لِٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ي٥٬ًُه١ ط تعاىلاٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ اهلل  ٚأختتُت

 عًُّا ٚإساطت٘ ،تعاىلقسضت٘ ٚغًطاْ٘  عظِٝ ٕاٚبٝص بًػ١ ايتٓبٝ٘ ذَؼ ٌٍََُّْ

 . ٚاملعسّٚ َٓٗا املٛدٛز مجٝعّا با٭ؾٝا٤
ي٥٬ًُه١، إبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ بتعًِٝ  تعاىلٖصٙ اـامت١ ٚخطاب اهلل  ٚبعس
ٯزّ ا٭مسا٤ َٔ غري ؾاق١ً بُٝٓٗا، مما ٜسٍ ع٢ً إنطاّ اهلل  تعاىلاهلل 
با٭ؾٝا٤ ٚعٛاقب  تعاىلا٭مسا٤ َٔ عًِ اهلل  تعًُٝ٘ إٔٯزّ ٚ تعاىل

 ا٭َٛض.

 عجلس اآليةإ
َٚٛنٛع ايتعًِٝ  ،ي٘ تعاىلبتعًِٝ اهلل  آزّتبني اٯ١ٜ عظِٝ َٓعي١ 

 ـٌٝ ٚتؿطٜهتؿ ١ٚل اٯٜ ،تؿاع َٓ٘ ع٢ً مٛ زا٥ِ َباضىْٚست١ُٝ اٱ
 ٚامل٬ظ١َ ،مياْ٘ ٖٚساٜت٘إل تعًُ٘ ٚبٌ ، يٝؼ ؾك  ل خًكت٘ ٕ اْػيٲ

 أَٛض:ايؿطٜؿ١ بني 
 خًل اٱْػإ ٚايٓؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚح اهلل. ا٭ٍٚ:
 إنطاّ آزّ ٚزبٝب اؿٝا٠ ؾٝ٘ بايٓؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚح اهلل. ايجاْٞ:
غــذٛز امل٥٬هــ١ ٯزّ إقــطاضّا بأًٖٝتــ٘ يًد٬ؾــ١ ل ا٭ضض      ايجايــح:

ٚتػًُّٝا مبٛنٛع١ٝ ايٓؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚح اهلل ٚعسّ ٚدٛز ؾرت٠ ٚؾاق١ً بني 
ــاىلط   ــاٍ تعـ ــذٛز، قـ ــٓؿذ ٚايػـ ًََٔفَخْمممدُ يِْممموِ ِِمممٓ  سًُدِمممِ يَمَؼُمممٌل ٌَممموُ     ايـ
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 .(1)صعَاجِذَِّٓ

تعًــِٝ آزّ ا٭مســا٤ َٚــا ؾٝــ٘ َــٔ ز٥٫ــٌ املعطؾــ١، َٚكَٛــات  ايطابــع:
٘ٹ    عبـاؽ أْـ٘ قـاٍ:   ابـٔ  اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض ٚٚضز ل اٯ١ٜ عٔ  ٝٵـ ًَ عٳـطٳضٳ عٳ

ٌٴ،    ُٳـ ٖٳـصٳا اِيذٳ ُٳاضٴ،  ٖٳصٳا اِيشٹ ٌٳ:  ٚٳابٻ، َؾكٹٝ ٚٳايسٻ ْٵػٳاْٶا،  ْٵػٳاْٶا ِإ ٙٹ ِإ ٚٳَيسٹ ُٳا٤ٳ  َأغٵ
 ٙ َػا٥ٌ:، ٚل اؿسٜح أع٬(2)ٖٳصٳا اِيَؿطٳؽٴ
وُن رُُ  خَْ شَ ؤُِالحٍ اؿسٜح تؿػري َٚكسام َٔ َكازٜل يكٛي٘ تعاىلط ا٭ٚىل:

، بًشـاظ عظـِٝ َٓعيـ١ املػـًُني ل عـامل ايـصض، ٚإضاز٠       (3)صؤُخ شِجَد  ٌٍِنالماطِ 

 املػًُني نأ١َ قبٌ خًل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ.
ٚوتُـٌ عًـِ   بكا٤ ْع١ُ تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ بٛضاثـ١ ايـٓحم هلـا     ايجا١ْٝ:

 ايٓحم بٗا ٚدّٖٛا.
 بايٛسٞ ٚإخباض امل٥٬ه١. ا٭ٍٚ:
إٔ  :َػعٛزابٔ عٔ  ايعًِ اهلب١ َٔ عٓس اهلل نُا ل اؿسٜح: ايجاْٞ:

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ : إٕ ضٚح ايكسؽ ْؿـح ل ضٚعـٞ:   
، (4) إٔ ْؿػّا ئ متٛت ست٢ تػتهٌُ ضظقٗا ؾاتكٛا اهلل ٚأمجًٛا ل ايطًب

دابط عٔ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: ضٚح ايكـسؽ   ٚعٔ
 دربٌٜ.

ايتعًِٝ بػـري ٚاغـط١ ًَـو يس٫يـ١ سـطف ايتؿـبٝ٘ ايهـاف ل         ايجايح:
 اؿسٜح)نُا عًِ آزّ(.

عًِ ايٓحم قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ با٭مسـا٤ ايـيت         ايطابع:
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 ايكطإٓ ٚأغطاض ايتٓعٌٜ. عًُٗا اهلل آزّ بتأٌٜٚ آٜات
٫ ٜعًِ نٝؿ١ٝ تعًِٝ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    اـاَؼ:

ا٭مسا٤ إ٫ اهلل عع ٚدٌ ٚضغٛي٘، بكط١ٜٓ متجٌ املػًُني يًٓحم قُس ق٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ل املا٤ ٚايطني ٖٚٛ ؾـطف عظـِٝ مل ًٜٓـ٘ آزّ عًٝـ٘     

 ايػ٬ّ.
ّ      ايػازؽ: سكـطٙ   ايتعسز ل قـٝؼ ٚنٝؿٝـ١ تعًـِ آزّ يٮمسـا٤ ٚعـس

 بهٝؿ١ٝ ٚططٜل ككٛم، ٚاهلل ٚاغع نطِٜ.
زع٠ٛ املػًُني يعٓا١ٜ بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚا٭خص َٔ عًَٛٗا ٚعسّ  ايجايج١:

٫ أيؿني أسسنِ َته٦ّا ع٢ً  ايتؿطٜ  بٗا، ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:
أضٜهت٘ ، ٜأتٝ٘ ا٭َط َٔ أَطٟ مما أَطت ب٘ أٚ ْٗٝت عٓ٘ ؾٝكٍٛ : ٫ ْسضٟ 

 .(1)ٚدسْا ل نتاب اهلل اتبعٓاٙ . . . َا
ٚضاث١ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٮْبٝا٤ إبتسا٤ َٔ  ايطابع١:

 آزّ ايصٟ نًُ٘ اهلل قب٬ّ.
بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚإٔ ْع١ُ تعًِٝ ا٭مسا٤ مل تػازض  اـاَػ١:

 ايٓاؽ، ٭ْٗا َٔ خكا٥ل اـ٬ؾ١.
ــ١: ــ٘       ايػازغـ ــٞ إٔ قٛيـ ــسٜح ٖٚـ ــٔ اؿـ ــأي١ َـ ــتكطا٤ َػـ ــٔ إغـ ميهـ

، أعـــِ َـــٔ إٔ ٜٓشكـــط بايكهـــ١ٝ (2)صإِِّٔمممِ جَاػِمممًٌ يِممِ لألَس كِ تعــاىلط 

ايؿدك١ٝ ٚخ٬ؾ١ آزّ ع٢ً مٛ ايتعٝني، ٚإشا أْعـِ اهلل عـع ٚدـٌ بٓعُـ١     
 ؾاْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗا، ٚاـ٬ؾ١ ل ا٭ضض َٔ أعظِ ايٓعِ.

 غ٬ّ، ٚايتعٚز َٔ عًَٛ٘.تطغٝب ايٓاؽ بسخٍٛ اٱ ايػابع١:
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غبشاْ٘ عًِ آزّ  اهللٕ إغع١ ايهطّ اٱهلٞ ؾٕ اَٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ بٝ
امل٥٬ه١ إٔ ػتطع امل٥٬ه١ َعطؾ١ اٟ ٚاسس َٓٗا، ٫ٚبس نٌ ا٭مسا٤، ٚمل ت

 مل ٜهْٛٛا سانطٜٔ تعًِٝ اهلل تعاىل ٯزّ ا٭مسا٤.
آزّ اغِ ـ٬ؾ١ ، ٚمل تصنط ا أَط شنطت ايػابك١ اٯ١ٜ إٔاٱعذاظ  َٚٔ
ٖـصٙ اٯٜـ١ ؾـصنطت آزّ  باٱغـِ، ٚمل      َـا املع٢ٓ ا٭عِ ؾٝٗا، أ إىلمما ٜؿري 

ٜعطف بٗا ٯزّ ي٘ يتهٕٛ ي٘ قؿ١  تعاىلتعًِٝ اهلل  قسَت إٔتصنطٙ إ٫ بعس 
 . تعاىلٖٞ: املتعًِ َٔ اهلل 

،  امل٥٬هـ١  قبٌ َٔ اٱنطاّ تػتشل ٚسسٖا ٚايكؿ١ اـكٛق١ٝ  ٖٚصٙ 
 .ٚاٱقطاض بأًٖٝت٘ ـ٬ؾ١ ا٭ضض

مل ٜعًِ آزّ ؾططّا َٔ ا٭مسا٤، بٌ عًُ٘ نٌ  تعاىل اهلل إٔاٯٜات  َٚٔ
 تعاىلؾهٌ اهلل  عظِٝ ٕايبٝا٭مسا٤، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بتٛنٝس ٖصٙ اؿكٝك١ 
ا٭ضض بػ٬ح ايعًِ،  إىلعًٝ٘، ٚإق٬س٘ يًد٬ؾ١ ل ا٭ضض، يٝٓعٍ 

إش أْ٘ َسضغ١ ل ايعًّٛ  ٚأسهاَ٘ ٕآايكطب٘  إْتؿطٖٚصا ايػ٬ح ٖٛ ايصٟ 
 ٚاٱْتؿاعايعًِ  ٚإغتجُاض ٕايٲمي ٜسعٛٙ ٕاْػيٲاملدتًؿ١، يٝهٕٛ َكاسبّا 

 ايسْٝا ٚاٯخط٠. ٌْٚٝ خري ،ايعبازات ٕاٚإتٝ ٕاٚايربَٖٓ٘ ل اؿذ١ 

ى)) بأية الكزمية اآلية هذه تسوية وميكي
ّ
 يف إال ىآالقزيزد هذا اللف  يف  ملو ((آدو وعه

 تكزر وقداألمساء بصيغة اجلوع  ،  اآلية الىحيدة اليت يتكزر فيها لف   اهنا كوا اآلية، هذه

 .آيتني بعد)ؤمسائهن( لف 

 اآلية سالح
ع٢ً ايٓاؽ، ٚؾهٌ ٚؾطف  تعاىل اهلل ٕاسػإخباض عٔ نُاٍ إل اٯ١ٜ 

يٝهٕٛ  ٕامياـًك١ ٚاٱ قٌأبٞ ايبؿط، ٖٚصا ايؿطف َطنب َٔ أ آزّ
ت٘ هاَْسضغــ١ ٜعطف بٗا املػًِ عظِٝ قسضٙ عٓس اهلل ٚعٓس امل٥٬ه١ َٚ

كٝاز ْٚاٱ ،ايػا١َٝ اييت ٜٓؿطز بٗا بني اـ٥٬ل، ٖٚٞ زع٠ٛ مسا١ٜٚ يًطاع١
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 يًٓب٠ٛ.
خانعّا ي٥٬ًُه١، أٚ تابعّا يػريٙ، َٚٔ اٯٜات  آزّٚمل هعٌ اهلل تعاىل 

امل٥٬ه١ خًل ضٚساْٞ عظِٝ  إٜٔٓؿطز بكؿ١ اـًٝؿ١ َع ٕ اا٫ْػإٔ 
قاٍ تعاىل  ،بِٕٗ اٚزعا اهلل ايٓاؽ إىل اٱمي ،َٚٓكطعٕٛ إىل ايعباز٠

ؿا٤ خً يٝػٛا، ؾإِْٗ (1) صًَلٌَّْةَئِىَحًٌََِىِٓال لٌْثِشال َِٓ  آََِٓ تِاٌٍَّوِ ًَلٌٌَْْ َِ لٓخِشِ ط

ل ا٭ضض تؿهٌٝ ي٘، غكٛم ٕ اْػل ايػُا٤، ٚسكط اـ٬ؾ١ باٱ
 . َػأي١ اـ٬ؾ١

ع٢ً ايػعٞ ل َٝازٜٔ ايعًِ ٚايتشكٌٝ ٕ اْػح اٯ١ٜ اٱٚؼ
 ٚاٱنتؿاف، ٚتهٕٛ عّْٛا ي٘ ل غعٝ٘.

 اآلية نطف
، ا٭ضضخًك٘ ٚدعً٘ خًٝؿ١ ل إٔ ٕ اا٫ْػعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً أْيكس 

َٚا دعٌ ي٘ َٔ ٕ اا٫ْػٚتؿهٌ ع٢ً امل٥٬ه١ ٚأطًعِٗ ع٢ً آ١ٜ خًل 
 .املٓعي١ ايعظ١ُٝ بني اـ٥٬ل

، ٚيهٔ دا٤ ْػإاٱخًل شات امل٥٬ه١ مل وتذٛا ع٢ً إٔ َٚٔ اٯٜات 
غكٛم َٔ ٜؿػس ؾٝٗا ٚؾٝ٘ تٛبٝذ  ا٭ضضاٱستذاز ع٢ً دعً٘ خًٝؿ١ ل 

خًٝؿ١ ٕ اْػاٱؾبػببِٗ دا٤ ايطز املًهٛتٞ ع٢ً دعٌ ، يًهؿاض ٚايؿاغكني 
، مما ٜسٍ ع٢ً إنطاض  بايٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ ٭ْبٝا٤َع َا ؾطف اهلل عع ٚدٌ ب٘ ا
، ٚيهٓ٘ يٝؼ َػتسميا  بني اـ٥٬لٕ اْػاٱاملؿػسٜٔ بايٓاؽ مجٝعّا ٚظٓؼ 

 .(2)صٌَٓ  َّنُشًُّوُُ  إِالَّ ؤَرًٍطقاٍ تعاىل ؾست٘ ، سطظ َٔ  ٚامل٪َٕٓٛ ل

َٚا ي٘ َٔ  آزّيكس دا٤ت اٯ١ٜ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ تبني أٍٚ غاعات خًل 
ملعطؾ١ َٓعيت٘ ٚيعّٚ ؾهط ٕ اػإْايعظِٝ بني اـ٥٬ل، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يهٌ إٔ ايؿ
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 .111عُطإ غٛض٠ آٍ (2)
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بايٓب٠ٛ ٚايعٌُ بأسهاّ باهلل ٚايتكسٜل ٕ اع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ باٱمي تعاىلاهلل 
 ايتٓعٌٜ.

ٚتًو ْع١ُ عظ١ُٝ تسٍ  ،ىًلإٔ قبٌ ٕ ااٱْػيكس بسأ ايًطـ اٱهلٞ ب
كاض إم٘ ٚنطَ٘، َٚٔ اٯٜات عسّ اْع٢ً غع١ ضمح١ اهلل ٚعظِٝ إسػ

َٓعيت٘ ٕ ال شات٘ ٚخًكت٘ ْٚؿأت٘، بٌ دا٤ ؾا٬َّ يبٕٝ ااٱْػايًطـ اٱهلٞ ب
 .أؾطف ٚأعظِ خًل اهلل ي٘بني اـ٥٬ل بػذٛز 

ايػذٛز ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، ؾًِ ٜهٔ ايصٟ غذس ٚمل ٜأت  
اؾٓؼ  ،بٌ امل٥٬ه١ ٚاملطاز َٔ ا٭يـ ٚاي٬ّ ل امل٥٬ه١ ّاًَهّا ٚاسس

نُا ل بعض  ٜطز زيٌٝ ككلإٔ ٫ إقاي١ اٱط٬م ٚاٱغتػطام ٭
 .ا٭خباض
ظعً٘ عاملّا َٔ أٍٚ  ٕاباٱْػٚضمحت٘  تعاىلٖصٙ اٯ١ٜ يطـ اهلل  ٚبٝٓت

 ايسْٝا ل عًٝ٘ سذ١ ٖٚٛ ايسْٝا، اؿٝا٠ ل يَ٘ا خًك٘ يٝهٕٛ ايعًِ َكاسبّا 
 دتٓابإٚ، تعاىلٜٚتدصٙ ٚغ١ًٝ يعباز٠ اهلل ٚايتسبط ل بسٜع قٓع٘  ٚاٯخط٠

 ا طَات اييت ٢ْٗ عٓٗا.
عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚشضٜت٘ ؾاملطاز بايتعًِٝ  آزّؿهٌ اهلل ع٢ً يٕ اٚل اٯ١ٜ بٝ

ّٜٛ  إىل آزَّطًكّا، ؾٝؿٌُ سٛا٤ ٚشض١ٜ ٕ ااٱْػٚسسٙ بٌ  آزّيٝؼ 
 .ايكٝا١َ

 ؾٝ٘ ٚدٛٙ:، عًٝ٘ ايػ٬ّ  زّتط٣ َا ٖٞ نٝؿ١ٝ تعًِٝ اهلل عع ٚدٌ ٯ
 ايكصف ل قًب٘. :ا٭ٍٚ
 .آزّع٢ً ايًٛح ا ؿٛظ ؾٝكطأٖا  ا٭مسا٤دعٌ  ٞ:اْايج

إِْ  ىٌَُ إِالَّ  *ًََِا َّن طِكُ ػَٓ  لٌْيٌٍََ ، قاٍ تعاىلطايٛسٞ ايجايح:

 . (1)صًَد ٌِ ٌُّدََ
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ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ بٛاغط١ ًَو غري امل٥٬ه١ ايصٜٔ قايٛا ط ايطابع:

اهلل أنطّ درب٥ٌٝ بتٓعٌٜ إٔ ٚ ،درب٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّٕ اص نُا يٛ نيِْيَا

 ٜهّا.إٔ آايكط
 عٔ ططٜل ايهػب ٚايتعًِٝ. اـاَؼ:

 :إايتعًِٝ ٜأتٞ ع٢ً مٛ ايٛسٞ، ٚؾٝ٘ ٚدٕٗ إٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ؾ
عًٝـــ٘ ايػـــ٬ّ  زّايـــٛسٞ املباؾـــط، ٚتهًـــِٝ اهلل عـــع ٚدـــٌ ٯ :ا٭ٍٚ

ــّا ٚ ــخكٛقــ ــٛاَٝؼ    اْــ ــٔ ْــ ـــ عــ ــ١ ؽتًــ ــٛاَٝؼ اؾٓــ ــ١، ْٚــ ٘ ل اؾٓــ
 .ا٭ضض
إْ ًََِا وَط تعاىلقاٍ  ،بٛاغط١ سذابأٚ  ايٛسٞ ٚاٱخباض ٞ:اْايج

 .(1) صِِٓ  ًَسَلءِ دِجَابٍؤً  ُّىٍََِّّوُ لٌٍَّوُ إِالَّ ًَد ًْاؤْ ٌِثَؾَشٍ 

 تعاىلعًٝ٘ ايػ٬ّ ٚتؿهٌ اهلل  آزّٚدٛز ٕ إٞ، ؾاْٚايكشٝض ٖٛ ايج
٘ تًك٢ اْبايٓؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘ ٫ ميٓع َٔ مشٛي٘ بعَُٛات اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚ

ايٛسٞ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٚيهٔ ٖصا ايٛسٞ مل ٜهٔ بٛاغط١ ًَو َٔ 
عًٝ٘ ايػ٬ّ مل ٜطًع عًٝ٘  آزّامل٥٬ه١ بٌ ٖٛ ؾهٌ َٔ عٓس اهلل خل ب٘ 
عساّ ايٛاغط١ اْ، ٚإخباض بْػإاٱأسس َٔ امل٥٬ه١ ٖٚٛ ؾهٌ آخط ع٢ً 

 .ْػإاٱبني اهلل عع ٚدٌ ٚبني 
ــ٘      ــ٢ ل قٛيـ ــصا املعٓـ ــتكطا٤ ٖـ ــٔ إغـ ــاىلٚميهـ ًَوٍََّمممَُ لٌٍَّممموُ ٌُِعَمممَ   ط تعـ

ــع     (2) صذَىًٍِّْْمما ــس خــل اهلل ع ــا، ٚق ــ١ بُٝٓٗ ــٌ ٚاغــط١ ًَهٛتٝ ، أٟ مل هع

ــسّا   ــٓحم قُ ــ٘ ٚغــًِ   ٚدــٌ اي ــ٘ ٚآي ــِٝ   قــ٢ً اهلل عًٝ ــصا ايؿــطف ايعظ بٗ
 .ل ي١ًٝ اٱغطا٤
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 آليةا يفهىو
ٕ ااٱْػٚسح ع٢ً تسبط عظِٝ َٓعي١  ،مجٝعّا ايٓاؽ ع٢ً سذ١ اٯ١ٜ

ايؿطا٥ض  ٚتعاٖس،  ٭ْبٝا٤ا إتباع يعّٚ َٔ عٓٗا ٜرتؾض َٚا، اـ٥٬ل  بني
ٜتٛاضثْٛ٘  ٭ْبٝا٤ا عٓس اؾاَع ايتعًِٝ إْٔحم أٟ  ٛأبٛ ايبؿط ؾٗ آزّإٔ ؾهُا 

ع٢ً  تعاىل اهلل ؾهٌ اٯ١ٜ تبنيٚ ٘،اْاهلل غبش إىلٜٚتدصْٚ٘ ٚغ١ًٝ يًسع٠ٛ 
 ٚدٌ عع اهلل ٚتهًِٝ ايكسؽ سهط٠ َٔ امل٥٬ه١ قطب تظٗطٚ ،ْػإاٱ
 .هلِ

 ا٭مسا٤ ُ٘ٝعًتخًٝؿ١ ٚ آزّي٥٬ًُه١ بتكٝري  تعاىلإخباض اهلل  ٚل
 َػا٥ٌ َٓٗا:
ايهبري٠ اييت تٓتظطٙ ٖٚٛ أَط ٜسٍ عًٝ٘ بايس٫ي١  املػ٪ٚيٝات ا٭ٚىل:

 .اـ٬ؾ١ٕ اعٓٛ َهاَني باْد إىلاٱيتعا١َٝ إغتؿٗاّ امل٥٬ه١ ٚنٝؿٝت٘ 
 مل ايعًِ ل َٚطتب١ خام نطاّإبٕ ااٱْػٚدٓؼ  آزّ إْؿطاز ايجا١ْٝ:
 .غريِٖ ٜبًػٗا

، ٚبٝإ اؿه١ُ اٱهل١ٝ ل دعٌ خًٝؿ١  إقا١َ اؿذ١ ع٢ً امل٥٬ه١ ايجايج١ :
 ل ا٭ضض.
إىل ٚدٛز أ١َ َ٪١َٓ ل نٌ ظَإ تتعاٖس ايعًِ اٱؾاض٠  ايطابع١:
ا٭َط ايصٟ ػ٢ً ببعج١ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل ،  ايك٬ح ٚايتك٣ٛٚتتٛاضخ 

يؿظّا ٚضمسّا ٚت٠ٚ٬، ٖٚٛ َٔ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتعاٖس املػًُني يًتٓعٌٜ 
 .(1)صوُن رُُ  خَْ شَ ؤُِالحٍ ؤُخ شِجَد  ٌٍِنالاطِعَُٛات قٛي٘ تعاىلط

مل ٜٓعٍ اـًٝؿ١ ل ا٭ضض إ٫ بعس إٔ تعٚز بايعًِ ٚعٌُ ب٘،  اـاَػ١:
 ٜٚظٗط َكسام ايعٌُ بتعًِٝ آزّ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤.

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ ساد١ اٱْػإ ل ايسْٝا إىل ايعًِ ٚاملعطؾ١،  ايػازغ١:
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ٚتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بكها٤ ساد١ اٱْػإ بتعًِٝ آزّ ٖٚٛ َكس١َ ٚبؿاض٠ 
 ١ ع٢ً ا٭ْبٝا٤.يٓعٍٚ ايهتب ايػُاٜٚ

 عع اهللإٔ ٚ ا٭ضضٖصٙ اٯ١ٜ بساٜات ايعٕٛ اٱهلٞ يًدًٝؿ١ ل  ٚتبني
اـ٬ؾ١، ٚوؿظ٘ شات َٛنٛع يٝتعاٖسٙ ٚ خًٝؿ١ٕ ااٱْػٚدٌ دعٌ 
أَاّ اـ٥٬ل ؾٝ٘ سذ١ ٚآ١ٜ ٚ ،بايتك٣ٛ  قاؿاّٶ ٚهعً٘ يٛظا٥ؿٗاٜٚكًش٘ 

 .ا٭خط٣ ٚأؾطؾٗا امل٥٬ه١
 ايعٖٛ ٚططز ٚزع٠ٛ يٓبص ايػطٚض ،٘اْغبش اهلل ٠قسض يعظِٕٝ ابٝ اٯ١ٜ ٚل
 ضازأ يكس َٚٓعي١،إٔ ىًل َٔ ايعسّ َا ٜهٕٛ شا ؾ تعاىل اهللإٔ ٚ بايعباز٠،

 ٖٚصا ايعًِ، ميتًو ٘أْب يًد٬ؾ١ٕ ااٱْػٚدٓؼ  آزّ أ١ًٖٕٝ ابٝ ٘اْغبش اهلل
 .يًد٬ؾ١ آي١ ايتعًِٝ
 ،يًُُهٔ امل٬ظَني ٚاؿاد١ ايؿكطٕ اٚبٝ امل٥٬ه١ بتشس اٯ١ٜ دا٤ت يكس

 .ٚنٌ كًٛم ٖٛ ممهٔ
 ٚل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 تعاىل، ٚتؿهٌ اهلل آزّخًل  ٚقا٥عٚ أغطاضاٯ١ٜ  تتهُٔ: ا٭ٚىل
 .ا٭ضضٚدعً٘ خًٝؿ١ ل  ،بإخباض امل٥٬ه١ عٔ خًك٘

 بني اـ٥٬ل. آزّعظِٝ َٓعي١ ٕ ابٝ ١ٝ:اْايج
ٜكتٌ ٕ ااٱْػإٔ خًٝؿ١، ٚنٝـ  آزّضز امل٥٬ه١ ع٢ً دعٌ  ايجايج١:

اٯٜات  ربتخأ، ؾٗ٪٤٫ ايصٜٔ ا٭ضضّا أخاٙ، َِٚٓٗ َٔ ٜؿػس ل اْأسٝ
قس أخربت  ا٭ضضِٗ ٜؿػسٕٚ ل ْأايػابك١ عٔ ؾػكِٗ ْٚكهِٗ املٝجام ٚ

املؿػسٜٔ َبػٛنٕٛ إٔ ، ٚؾٝ٘ إخباض بآزّ تعاىلعِٓٗ امل٥٬ه١ ّٜٛ خًل اهلل 
 ٚايػُا٤. ا٭ضضل 

هلل  ِؿػِٗ ل طاعتٗأْتهُٔ ضز امل٥٬ه١ أزب ايعبٛز١ٜ مبسح ايطابع١: 
 .تعاىل

كاض ٖصٙ إمٚ ،آزّإدطا٤ امل٥٬ه١ َكاض١ْ بِٝٓٗ ٚبني بين  اـاَػ١:
، مما ٜسٍ ع٢ً إنطاّ امل٥٬ه١ يًُػًُني آزّاملكاض١ْ بايصٜٔ ٜؿػسٕٚ َٔ بين 
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ا٭ضض، املػًُني أٌٖ ـ٬ؾ١ إٔ ٚإؾتداضِٖ بِٗ ٜٚسٍ باملؿّٗٛ ع٢ً 
 ٜككسٚا مل امل٥٬ه١ إٔع٢ً  ،(1)صوُن رُُ  خَْ شَ ؤُِالحٍ ؤُخ شِجَد  ٌٍِنالاطِط تعاىلقٛي٘  ٜٚسٍ

غؿو ايسَا٤  ٜٚتذٓبٕٛ،  ايكاؿات ٜعًُٕٛ ايصٜٔ املػًُني ٜككسٚا
 .ا٭ضض ل ايؿػازٚ

 ا٭ضضٜهٕٛ أٌٖ إٔ باملػأي١ ب تعاىلاهلل  إىلامل٥٬ه١  تٛغٌ ايػازغ١:
ٜػبشٕٛ عُس اهلل ٜٚكُٕٝٛ ايك٠٬ َٚٓاغو ايطاع١  ،نًِٗ َػًُني

َٔ ايه٬ي١ ٕ ااٱْػيٝهٕٛ غ٪اٍ امل٥٬ه١ يٓذا٠  تعاىلا٭خط٣ سبّا هلل 
ٚيهٔ ٫بس َٔ إهاز ايك١ً بني  ،عًٝ٘ ايػ٬ّ آزّٚعصاب ايٓاض غابكّا ـًل 

ِ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ لٖٔصا ايككس َٔ امل٥٬ه١ ٚبني ايطز اٱهلٞ عًِٝٗ ط

 ص.ذَؼ ٌٍََُّْ

 َٓٗا:َؿاِٖٝ ن١َٝ٬ ل ايطز اٱهلٞ ٚقٍٛ امل٥٬ه١ ٖصا ٚ
 غع١ املػؿط٠ ٚايطمح١ اٱهل١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ. :ا٭ٍٚ
ل ٕ اْػاٱَٔ إؾػاز  ْٚعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ ٭ْبٝا٤بعج١ اتكًٌ  ٞ:اْايج
ًٌََىُُ  يِِ ط تعاىل، ٚسٛازخ ايكتٌ بني ايٓاؽ، نُا ل قٛي٘ ا٭ضض

ظدط ايٓاؽ عٔ  إىل، ٜٚ٪زٟ ايككام (2)صلٌْمِقَاؿِ دََْاجٌ َّاؤًُ ٌِِ لألٌَْثَابِ

٘ ٜتذٓب ؾإْشا قتٌ غريٙ إ٘ ٜكتٌ ظٓاٜت٘ ْإٔ اْػاٱايكتٌ، ؾُت٢ َا عًِ 
ِٸ ب٘ ايكتٌ  .ٚاهل

قاٍ  ،َا زاّ ل اؿٝا٠ ايسْٝإ اي٬ْػؾتض باب ايتٛب١  ايجايح:
  .(3)صًَإِِِّٔ ٌَغَفَّاسٌ ٌَِّٓ  ذَابَ ًَآََِٓ ًَػًََِّ فَاٌِذًا ثُُال لى رَذٍَطتعاىل
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  ص107طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

 اـًـ ٚايعٛض ملٔ ٜكتٌ َظًَّٛا. ايطابع:
يٝهٕٛ َٓاض ٖس٣ يًٓاؽ  ا٭ضضبكا٤ اٱغ٬ّ ٚأسهاَ٘ ل  اـاَؼ:

 مجٝعّا.
 .٭ْبٝا٤اٖٚٛ أٍٚ  ،ْحم  عًٝ٘ ايػ٬ّ آزّ ايػازؽ:
 ٘ أسا  بهٌ ؾ٤ٞاْبايطز ع٢ً امل٥٬ه١ ب تعاىلتؿهٌ اهلل  : ايػابع

َٔ  يٝهٕٛ تكِٜٛ، بأسػٕٔ اْػاٱخًل  ْ٘أ تعاىل اهلل َٚٔ عًِ ،عًُّا
،  ا٭ضض ل خًٝؿ١ ٚدعً٘ ٚتؿهٌ ٚآ١ٜ َٔ آٜات سػٔ قٓع٘، خًك٘ بسٜع

 .ٙ اـ٬ؾ١ ل اٱضاز٠ ايته١َٜٝٓٛٚعاْٞ ٚز٫٫ت ٖص

  اآليةاآلية  إفلضلتإفلضلت
اٱق٬ح هلصٙ املطتب١، ٜٚهٕٛ اٱق٬ح ع٢ً  ع٢ًيؿظ اـًٝؿ١  ٜسٍ

ٚدٛٙ ٚنٝؿٝات كتًؿ١، ٚيٝؼ ٖٓاى أؾهٌ َٔ إق٬ح آزّ يًد٬ؾ١ إش أْ٘ 
 دا٤ َٔ ٚدٛٙ:

ٜٚسٍ ٖصا  ،َٔ غري ٚاغط١ ًَواهلل عع ٚدٌ عًُّ٘ بٓؿػ٘ إٔ  ا٭ٍٚ:
 ايتعًِٝ ع٢ً أَٛض:

 نُاٍ ٖصا ايتعًِٝ. ا٭ٍٚ:
 اْ٘ أؾهٌ تعًِٝ ل تأضٜذ اـ٥٬ل َٔ دٗات: ايجاْٞ:
 اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ تؿهٌ ب٘. ا٭ٚىل:
 اٱستذاز ب٘ ع٢ً امل٥٬ه١. :١ ايجاْٝ
إٔ اٟ أخربِٖ آزّ، إٔ ٫ بعس عسّ َعطؾ١ امل٥٬ه١ ملهاَٝٓ٘ إ :١ ايجايج

مل ٜعًُٗا إ٫ اهلل عع ٚدٌ ٚآزّ َٔ بني ٕ اٖصٙ ا٭مسا٤ بكت آّْا َٔ ايعَ
 ٫ ٜعًُٗا غريِٖ.إٔ اـ٥٬ل، ؾإشا مل ٜعًُٗا امل٥٬ه١ ؾُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ 

ايعُّٛ ٚاٱط٬م ل تعًِ آزّ يتًو ا٭مسا٤ بًؿظ "نًٗا" ٖٚٛ  ايجاْٞ:
 ؾٝ٘ َػا٥ٌ :مجٝعّا ، ٚغٛض املٛدب١ ايه١ًٝ ايؿاٌَ يٮمسا٤ 

 .ٌٖ ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً قعٛز اٱْػإ إىل أؾ٬ى ايػُا٤  :ا٭ٚىل 
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 ايكسض املتٝكٔ ٖٛ تعًِٝ ا٭مسا٤، ٚيٝؼ املػُٝات . ايجا١ْٝ :
ٛ ايتعٝني . ٚا٭ضدض ٖٛ ٚضز ايتعًِٝ غكٛم آزّ ع٢ً م ايجايج١ :

 ا٭ٍٚ.
 ايٝٗا.ٜٗب  إٔ تأٌٖٝ آزّ يًد٬ؾ١ ل ا٭ضض قبٌ  ايجايح:
ٚتسٍ ل َؿَٗٛٗا ع٢ً  ،اٯ١ٜ بؿاض٠ ْعٍٚ ايٛسٞ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايطابع:
آزّ        تًك٢ ٕ اٚأسهاّ اٱغ٬ّ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾإشا نٕ آبكا٤ ايكط

ايتعًِٝ َٔ عٓس اهلل تعاىل، ٚتًك٢ ا٭ْبٝا٤ ِٖٚ ل ا٭ضض ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ 
ثُُال بكٛي٘ تعاىل ط غ٥٬ـ ا٭ضض املػًُني ٚقؿِٗ اهللٕ إَٔ عٓس اهلل، ؾ

 .(1)صجَؼٍَْنَاوُُ  خَةَئِفَ يِِ لألسك ِِٓ  تَؼ ذِىُِ  ٌِنَن ظُشَ وَْ فَ ذَؼ ٌٍََُّْ

ٚتتذ٢ً بايتعًِٝ ٚايٛسٞ امل٬ظ١َ بني اـ٬ؾ١ ٚايتعًِٝ ٚإش إْكطع 
إىل ايطؾٝل ا٭ع٢ً،  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٛسٞ بإْتكاٍ ايٓحم قُس 

٘ ايكطإٓ، َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭سهاّ َٚا بٝٓٸاملػًُني ٜتًكٕٛ ايتعًِٝ بتٜات ٕ إؾ
ل غٓت٘ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ بإعتباض اْٗا  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓحم قُس 

ؤْ *ًََِا َّن طِكُ ػَٓ  لٌْيٌٍََ قاٍ تعاىل ط ،َٔ َكازٜل ايٛسٞ ٚايتعًِٝ

 .(2) صىٌَُ إِالَّ ًَد ٌِ ٌُّدََ

ٌٖٚ ٜؿٌُ َا عٓس املػًُني ا٭مسا٤ اييت عًُٗا اهلل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، 
 أّ اْ٘ قكٛض مبا بني ايسؾتني.

ا٭مسا٤ اييت تًكاٖا آزّ ٖٞ ل ٕ اؾٛاب ٫ تعاضض بني ايٛدٗني ٭
َأًا ٌِىًُِّ ؽَِ ءٍطًشاظ نْٛ٘ بٕ آايكط ٖٚٛ َٔ ايًطـ اٱهلٞ  ،(3)صذِثْ 
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  ص109طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

باملػًُني ٚؾٝ٘ عٕٛ هلِ ع٢ً ايتؿك٘ ل أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، َٚسز إهلٞ 
 يٲقباٍ بؿٛم ع٢ً ايعبازات ٚايؿطا٥ض.

 انصهة بني أول وآخز اآلية

ُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْملا أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاىل ط ِ ؤَػ ٍَ ٕ اص ل بٝلٔ

الَ ُّغ مإَيُ ػَّالما َّفْؼَمًُ ًَىُمُ      ٚعظِٝ قسضتـ٘ ٚغـًطاْ٘، ٚاْـ٘ ط    تعاىل، اهللبسٜع قٓع 

تعاىل مبـا  اهلل ٖصٙ اٯ١ٜ مبكسام َٔ َكازٜل عًِ  إبتسأت، (1) صُّغ إٌٌََُْ

 آزّ ا٭مسا٤ نًٗا، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ٚعًِّتؿهٌ ٕ إ٫ٜعًُ٘ امل٥٬ه١ ب
ا٭مسا٤،  عًُّ٘إٔ عظِٝ ؾهٌ اهلل تعاىل ع٢ً آزّ ٚشضٜت٘ بٕ ابٝ ا٭ٍٚ:

 ٚمل هعً٘ أبهِ أٚ أقِ.
ٜسٍ تًكٞ ايتعًِٝ ع٢ً إَت٬ى اؿٛاؽ ٚايكسض٠ ايؿع١ًٝ ع٢ً  ايجاْٞ:

 ايؿِٗ ٚاؿؿظ.
 تعًِٝ ا٭مسا٤ ٚاق١ٝ َٔ غًب١ أٌٖ ايؿػاز ٚايؿذٛض. ايجايح:
 ،َٔ غري تكٝٝس أٚ ؾط  ايعُّٛدا٤ تعًِٝ ا٭مسا٤ ع٢ً مٛ  ايطابع:

 اىل ع٢ً آزّ.ٚؾٝ٘ تٛنٝس يؿهٌ اهلل تع
تبني اٯ١ٜ تأٌٖٝ آزّ يًد٬ؾ١ ل ا٭ضض، ٚدعً٘ قازضّا ع٢ً  اـاَؼ:

 ايعٓا١ٜ باملدًٛقات ا٭خط٣ ؾٝٗا.
َٔ َٓاؾع تعًِٝ ا٭مسا٤ ٯزّ ؾٝٛع ايطأؾ١ ٚايطمح١ بني  ايػازؽ:

 ايتعًِٝ ٚغ١ًٝ يًتؿاِٖ َٚكس١َ يًعٌُ ايٓاؾع.ٕ ايٓاؽ ل اؿٝا٠ ايسْٝا، ٭
َعاْٞ ٚخٛام ٕ انط ا٭مسا٤ ٱضاز٠ املع٢ٓ ا٭عِ،ٚ بٝدا٤ ش ايػابع:

 ا٭ؾٝا٤، ٖٚصا ايتعًِٝ ؾطع اـ٬ؾ١ ٚأسس َكَٛاتٗا.
 ٚإَتشإ. إختباضتعًِٝ اهلل ٯزّ ا٭مسا٤ ْٛع  ايجأَ:
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 ع٢ً املػُٝات ٚلٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ مجع ايعك٤٬ )عطنِٗ( 
ايهجط٠ ٚايتعسز ل ٕ أَ ٜعكٌ َٚا ٫ٜعكٌ، يػًب١ َٔ ٜعكٌ ٚيبٝ ايظاٖط

إٔ بسٜع خًل اهلل تعاىل، ٚأختتُت اٯ١ٜ ب ا٭مسا٤ ٚاملػُٝات، ٚتٛنٝس
اييت عًِ آزّ أمسا٤ٖا ع٢ً امل٥٬ه١ ٕ اعطض اهلل تعاىل ا٭ؾٝا٤ ٚا٭عٝ

 .بأمسا٥ٗاىربٚٙ إٔ ٚأَطِٖ ب
 . ٚايٛدٛز أؾطف َٔ ايعسّ ،ٚايعًِ أَط ٚدٛزٟ

تعسز َٓاؾع ايعًِ يتؿـٌُ قـاسبٗا ٚترتؾـض    تاؾاٌٖ، ِٚ أؾطف َٔ ٚايعايٹ
ٚل نػــب ايعًــّٛ إنــا٠٤ يًططٜــل ٚطــطز  ،عًــ٢ ايػــري بؿٛا٥ــس ٫سكــط هلــا

، ٚٚاق١ٝ َٔ اؾٗاي١ ٚايػؿ١ً ،يظ١ًُ، ٚبعح يًػعٞ ايٓاؾع، ٖٚٛ َكسض يٮٌَ
  .(1)صىًَْ َّغ رٌَُِ لٌَّزَِّٓ َّؼ ٌٍََُّْ ًَلٌَّزَِّٓ الَ َّؼ ٌٍََُّْطقاٍ تعاىل

 غري َٔ ٚاؿٛاؽ، ايعكٌ آزّ إَت٬ى ع٢ً ايتعًِٝ َٚعاْٞ اٯ١ٜ ٚتسٍ
ٜؿػسٕٚ ل  ايصٜٔ ع٢ً ٚسذ١ يًعباز٠، ٚآي٘ ططٜكّا يٝهٕٛ بُٝٓٗا، تعاضض

 ا٭خ٬م ْؿط ل ا٭مسا٤ تعًِٝ ٜٚػاعس ،ا٭ضض ٜٚػؿهٕٛ ايسَا٤
 .ايٓاؽ بني اؿُٝس٠
 :ٚدٛٙ ا٭مسا٤ ايػ٬ّ عًٝ٘ ٯزّ اهلل تعًِٝ ٚل

 .اؾ١ٓ ل ٕاناْ٘ ملٓؿع١ آزّ عٓسَا  :ا٭ٍٚ
 ا٭ضض. إىلملٓؿع١ آزّ عٓسَا ٜٗب   :ايجاْٞ
 تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ ملكًش١ آزّ ٚشضٜت٘ ل اؿٝا٠ ايسْٝا. :ايجايح
 إىلتعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ ْؿع ٚغ٬ّ ٯزّ ل اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚططٜل  :ايطابع

 ايػعاز٠ ل اٯخط٠.
 تعاىلدا٤ تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ يٲستذاز ب٘ ع٢ً امل٥٬ه١ يكٛي٘  :اـاَؼ

 ص.لٔثِئٌُِِٔ تِإَع َّاءِ ىَؤُالَءط
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 .دا٤ تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ يتهٕٛ ٚاق١ٝ َٔ ايؿػاز ل ا٭ضض :ايػازؽ
 . تعاىلإعُاض ا٭ضض بايعباز٠ ٚشنط اهلل  :ايػابع
تعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل ايؿهٌ اٱهلٞ ع٢ً  ٫ٚ

عٓس آزّ ٚشضٜت٘ ، ؾايٓؿع َٔ تعًِٝ ا٭مسا٤ َطًل، ٖٚٛ ضمح١ ْٚع١ُ َٔ 
 اْعِ بٗا ع٢ً آزّ ٚشضٜت٘. اهلل

آزّ بعس خًك٘ ٖٛ ايتعًِٝ ٚاملعطؾ١ ، ٖٚٛ آ١ٜ ل إنطاّ  تًكاٙأَط  أٍٚ إٔ
 .، ٚسذ١ عًٝ٘ ل ايٓؿأتني  ٬ْػإاهلل ي

 انتفسري انذاتي
ٚضز شنط )آزّ( ل ايكطإٓ مخػّا ٚعؿطٜٔ َط٠، نًٗا ل خًك٘، ٚغذٛز 

َّاتَنِِ آدَََ ٭ٚاَط اييت دا٤ت يصضٜت٘ نُا ل قٛي٘ تعاىلطٚاامل٥٬ه١ ي٘، 

 .(1) صخُزًُل صِّنَرَىُُ  ػِن ذَ وًُِّ َِغ جِذٍ

ٜصنط ؾٝٗا آزّ با٭غِ، ٚدا٤ت ٖٚصٙ اٯ١ٜ أٍٚ آ١ٜ ل ْظِ ايكطإٓ 
باٱخباض عٔ تعًِٝ اهلل عع ٚدٌ ي٘ َٔ غري ٚاغط١، ٚؾٝ٘ سذ١ ع٢ً ايهؿاض 
ل ْعٍٚ ايكطإٓ، ٚتعًِٝ اهلل عع ٚدٌ يًٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ٚغًِ ٚا٭ْبٝا٤ َٔ قبً٘ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ.
١ٜ ؾذا٤ت ٚقس دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بصنط اـًٝؿ١ ل ا٭ضض، أَا ٖصٙ اٯ

بصنط آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً مٛ ايتعٝني، ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َطًل 
َّادَلًًُدُ إَِّٔا جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً بًشاظ إٔ اـًٝؿ١ أعِ َٔ آزّ عًٝ٘  ايػ٬ّ قاٍ تعاىلط

، َٚا ْاي٘ زاٚز َٔ ايطتب١ ْاي٘ ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ (2)صيِِ لألَس كِ

 ملطغًني ٚإَاّ ايٓاؽ.ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ غٝس ا
َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ شنط آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚإضازت٘ بايصات ٚيٝؼ شضٜت٘ 
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)بين آزّ( غت عؿط٠ َط٠ ل ايكطإٓ َٓٗا مخؼ َطات ل غبع آٜات 
َتتايٝات َٔ غٛض٠ ايبكط٠، ٚشنطمخؼ َطات ل غبع آٜات َتتايٝات ل 

 .(1)غٛض٠ ط٘
ايبكط٠ ٚط٘ شنطت قك١ آزّ أٟ إٔ أضبع عؿط٠ آ١ٜ َتعاقبات َٔ غٛض٠ 

عؿط َطات، ٚباقٞ آٜات ايكطإٓ غت َطات، ٚؾٝ٘ تٛنٝس يكك١ خًل آزّ 
ٚغذٛز امل٥٬ه١ ي٘،ٚزع٠ٛ ايٓاؽ ٱقتباؽ ايسضٚؽ ٚايعرب َٓٗا، ٚمل ٜطز 
يؿظ )عطنِٗ( َٚٛنٛع عطض ا٭مسا٤ ع٢ً امل٥٬ه١ ل ايكطإٓ إ٫ ل 

ـ أْٗا سذ١ ع٢ً امل٥٬ه١ ٖصٙ اٯ١ٜ مما ٜسٍ ع٢ً َا هلا َٔ اـكٛق١ٝ ٚنٝ
ل يعّٚ إنطاّ آزّ، َٚكس١َ يتًكٞ أَط ايػذٛز ي٘ بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ، ٖٚٛ 
ْٛع ؽؿٝـ عٔ امل٥٬ه١ ٚؾاٖس ع٢ً إٔ َكازٜل ايًطـ اٱهلٞ تؿٌُ 

هلل عع ٚدٌ،  امل٥٬ه١ أٜهّا َٔ غري إٔ ٜتعاضض َع تعاٖسِٖ ملٓاظٍ ايطاع١
 .(2)صا ؤََِشَىُُ الَ َّؼ قٌَُْ لٌٍَّوَ َِقاٍ تعاىل ط

غبعّا ٚعؿطٜٔ َط٠، يٝؼ ؾٝٗا ل ايكطإٓ ٚدا٤ يؿظ )إ نٓتِ قازقني( 
خطابٸ ي٥٬ًُه١ إ٫ ل ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚؾٝ٘ بٝإ ملٛنٛع١ٝ خًل آزّ ل 
 ايػُاٚات ٚا٭ضض، َٚا ملٛنٛع ٚأسهاّ خ٬ؾت٘ ل ا٭ضض َٔ ايؿإٔ

زّ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ، ٚايصٟ هب إٔ ٜكابً٘ بٓٛ آل ايعامل ايعًٟٛ
بايطاع١ ٚاٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ، ٚإنتػاب املعاضف ٚايعًّٛ اييت تػاِٖ 
ل تجبٝت ن١ًُ ايتٛسٝس ل ا٭ضض، ٚاٱْتؿاع ايعاّ ا٭َجٌ َٔ نٓٛظ 

ىٌَُ لٌَّزُِ خٍََكَ ٌَىُُ  َِا يِِ ايػُٛات ٚا٭ضض اييت دا٤ت قبٌ آٜتني ط

 .(3)صلألَس كِ جَِّْؼًا
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 غليلت اآليةين 
 ل اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

ٚاْ٘ َٔ ايعسّ، ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ  ٘اْٚإٔٚ اْػاٱخًل ٕ ابٝ :ا٭ٍٚ
 .ْػإاٱامل٥٬ه١ غابكٕٛ يٛدٛز إٔ ٚ ايصٟ خًك٘

 عًٝ٘ ايػ٬ّ. آزّسهٛض امل٥٬ه١ خًل  ٞ:اْايج
ٕ ايٲْػقؿ١ اـًٝؿ١ إٔ ، ٚا٭ضضباـ٬ؾ١ ل  آزّخًل  ٕاقرتإ ايجايح:
ٚتسٍ ع٢ً عظِٝ َٓعيت٘ بني اـ٥٬ل، ٚؾٝ٘ غا١ٜ ايتهطِٜ  ،٬َظ١َ ي٘
 ٚايتؿطٜـ.
 ايعدط عٔ ايؿػاز ٚاملعك١ٝ ٚايكتٌ بػري سل. ايطابع:
 ايهطض ايعظِٝ َٔ ايكتٌ ٚغؿو ايسَا٤.ٕ ابٝ اـاَؼ:
ٜؿٌُ غؿو ايسَا٤ املٓٗٞ عٓ٘ اؿطٚب املسَط٠ ٚايكتٌ  ايػازؽ:
 .ٚقتًِٗ ٚغبِٝٗ ٚايععٍ ا٭بطٜا٤ ع٢ً ٚايتعسٟ ،اؾُاعٞ

إٔ ٫ إاٯ١ٜ دا٤ت بكٝػ١ املؿطز "ٜػؿو ايسَا٤" إٔ قشٝض  ايػابع:
سخٌ ل اٯ١ٜ املعاضى ٚايكتاٍ بني اؾُاعات ٚايؿطم تاملطاز َٓ٘ اؾٓؼ، ؾ

٘ يٝؼ َٔ غؿو ايسَا٤ ؾإْٚا٭َِ، ٚىطز بايتدكل ايكتاٍ ل غبٌٝ اهلل 
 املصَّٛ ٚاملصنٛض ل ٖصٙ اٯ١ٜ.

ايتػبٝض  إىلِٗ َٓكطعٕٛ أْٚ ،اٱخباض اٱهلٞ عٔ ساٍ امل٥٬ه١ ايجأَ:
ؿػِٗ ل ن٬ّ َع اهلل عع أْ، ؾًكس َسسٛا تعاىلٚشنط اهلل ٚايجٓا٤ عًٝ٘ 

ٚضٚز  إىل٘ سل ٚقسم باٱناؾ١ أْمما ٜسٍ ع٢ً ٕ آْٚعٍ ب٘ ايكط ،ٚدٌ
 إىلكطاعِٗ إْايعباز٠ ٚ ل خ٬قِٗإٚتبني ، آٜات أخط٣ متسح امل٥٬ه١ 
 .تعاىلايتػبٝض ٚطاعتِٗ املطًك١ هلل 

ٚإغتسا١َ ؾِٗ مل  بتسا٤إٕ ااٱْػعسّ عًِ امل٥٬ه١ غكا٥ل  ايتاغع:
٫ ٜعًُٕٛ نٌ ؾ٤ٞ  ِْٗأأخربِٖ اهلل عع ٚدٌ نُا إٔ  إىلٜعًُٛا غًك٘ 
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ظَ إاِلَّ ًََِٔا خٍََمْدُ لٌْجِٓال ًَلالط تعاىلقاٍ  ،ٚٚدٛٙ اؿػٔ ؾٕٝ٘ ااٱْػعٔ 

 .(1)صٌَِْؼ ثُذًُِْ

  انتفسريانتفسري
 صًَػٍُ آدَ  لألمساءط لىنه تعلى

ل ا٭ضض ع٢ً مٛ بعس اٱخباض عٔ قريٚض٠ خًٝؿ١ هلل عع ٚدٌ 
ُ٘ اهلل عع ٚدٌ عًّإٔ ٚ آزّدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني خًل اؿكط ٚايتعٝني ، 

ٚدعً٘ خًٝؿ١ ل  آزّ، ؾكٍٛ امل٥٬ه١ مل ٜهٔ ي٘ َٛنٛع١ٝ ل خًل ا٭مسا٤
 . ا٭ضض
ؾهً٘ َٚٓعيت٘ تظٗط ب٘، إٔ ٕٚ اْػيٲ١ُٖٝ ايعًِ بايٓػب١ أٚاٯ١ٜ تبني  

 املسضنات.ٛاع ْأيكبٍٛ ايعًّٛ ٕٚ اْػاٱ غتعسازإٚتسٍ ع٢ً 
َٔ ايػطٚض  ، ٖٚٛ َاْعٚامل٥٬ه١ عًِ نػحم آزّعًِ إٔ ٚؽرب اٯ١ٜ 

 .ٚإظٗاض َعاْٞ اـؿٛع ٚاـهٛع هلل عع ٚدٌ ايتٛانع إىل اٯ١ٜ ٚتسعٛ
ستذاز ع٢ً امل٥٬ه١ ٚدعًِٗ يٲَا ٚضز ل اٯ١ٜ ايػابك١ ناف إٔ َٚع 

 أ٫ٕ إا٭ضض  ٜكطٕٚ ٜٚػًُٕٛ بكريٚض٠ خًٝؿ١ هلل عع ٚدٌ َٔ ايبؿط ل
ــ٢     اْ غــبشاهلل ـــٌ عً ــ٘ تؿهـ ــ٘ ٚعظــِٝ قسضت ــ٘ ٚغــع١ ضمحت ــ٘ ٚيطؿ ٘ يهطَ

ظٗـــط هلـــِ بـــسٜع قـــــٓع٘ بٛدـــٛز خًٝؿـــ١ ل ا٭ضض  إٔٚ اامل٥٬هـــــ١ ؾأبـــ
 ١ًٖٝ هلا.ٚا٭غتشكام آزّ ملطاتب اـ٬ؾ١ إٚ

ّ أ١ًٖٝ ْٛع١ٝ ملا ْؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘ تًو ايٓع١ُ املتٛاضث١، ا٭ٌٖٚ تًو 
، بُٝٓا املعطؾ١ ْٛع١ٝ َٔ تعاىلايتعًِٝ   َباؾط٠ َٔ عٓسٙ ٕ ؾدك١ٝ ٭

ع٢ً  ط٬عاٱَها١ْٝ ايؿِٗ ٚايتًكٞ خاق١ َع إسٝح ايكسض٠ ايبؿط١ٜ ٚ
 ؾػازباٱٚن١ُُٝ قٍٛ امل٥٬ه١  ا٭مسا٤املعترب٠ ل تؿػري تًو  قٛاٍا٭

 .ٚغؿو ايسَا٤
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ل املكاّ  زّٗا ْٛع١ٝ ككٛق١، َٚع ٖصا ٜبك٢ ايؿطف ٯْأق٣ٛ ا٭
ْ٘ ٫ تعاضض أٚميهٔ ايكٍٛ يتًكٝ٘ ايتعًِٝ َباؾط٠ ٚايصٟ ٖٛ ٚسٞ نطِٜ، 

سػٔ أل  آزّت ْٛع١ٝ ظٗطت غ٬ؾ١ نا١ًْٖٝ ؾا٭، َطٜٔا٭بني 
 َكازٜكٗا ٚيٝؼ سكطّا.

ــِٝ ٕإ ــاّ ٕايٲْػــٯزّ ا٭مســا٤ ٚعــس إهلــٞ نــطِٜ   تعــاىلاهلل  تعً  ٚأَ
 ا٭ضض ل ٚدـٛزٙ  ل ٕايٲْػـ ٜبكـٞ ايعًـِ ٬َظَـّا     تعاىل اهلل إٔب امل٥٬ه١
 باق١ٝ ا٭مسا٤ تعًِٝ ؾٓع١ُ ْٛع١ٝ،أٚ  ؾدك١ٝ اـ٬ؾ١ إٔب ايكٍٛ ع٢ً غٛا٤
 :بأَٛض ٚتتذ٢ً ا٭ضض، ل

 ا٭ؾٝا٤، بني ايتُٝٝع ع٢ً ٚقسضت٘ ،ْػإاٱْع١ُ ايعكٌ عٓس  :ا٭ٍٚ
 .ٚايكبٝض ٚاؿػٔ ٚايؿط، ٚاـري

َٔ ايعًّٛ،  َٚا ؾٝٗاْٚعٍٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ،  ،٭ْبٝا٤بعج١ ا :ايجاْٞ
 َٔ ا٭َِ ايػابك١. ٭ْبٝا٤ٖٚٞ سكا١ْ ٭تباع ا

نتابّا داَعّا يٮسهاّ، ٚزغتٛضّا باقّٝا  عٓس اهلل َٔ ٕآايكطْعٍٚ  :ايجايح
ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚإَاَّا ٜكٛز ايٓاؽ مٛ اـري ٚايؿ٬ح ٚايؿٛظ ل ايٓؿأتني،  إىل

تعاٖس املػًُني ملا  ،(1) صوُن رُُ  خَْ شَ ؤُِالحٍ ؤُخ شِجَد  ٌٍِنالاطِط تعاىلَٚٔ َكازٜل قٛي٘ 

اهلل ععٚدٌ ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚسؿظ ن١ًُ ايتٛسٝس ل ا٭ضض اييت  عًُّ٘
 ٖٞ أمس٢ َطاتب ايعًِ.
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  آدوآدو  خهكخهك
 ١ْٝػاْاٱ ٚأقٌ، َطًكّا ِٖأبٛ ْ٘٭ مجٝعّا ايٓاؽ ِٜٗ أَط آزّ خًل

 إعذاظ١ٜ آ١ٜ ْٛع ٖٚٛ ايعكٛض، َط ع٢ً ٚتهاثطت ا٭ََِٓ٘ تؿطعت ٖصٙ ٚ
 ايصض١ٜ ٚنجط٠ ايٓػٌ ٚتعاٖس اـًل إبتسا٤ ل عاْايكٚدٛز  ع٢ً تسٍ
ل آزّ َٓؿكــ٬ّ عٔ خً ٜهٔ ٚمل ،(1)صلٔفُغِيُِ عَنُشِّيُِ  آَّاذِنَا يِِ لٓيَاقِ ًَيِِ ط

 تهٕٛإٔ  اهلل ؾا٤ اييت املٛدٛزات َٔ دع٤ٶٕ ان ٚامنا ا٭خط٣املدًٛقات 
 .َتٓاغل ْٚظاّ ،َرتاب  بعامل

 اهللٕ إ: قاٍ ٘اْ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس ايٓحم عٔ ضٟٚ يصيو
 ٚخًل ايج٬ثا٤، ّٜٛ اؾباٍ ٚخًل ٚاٱثٓني، ا٭سسّٜٛ  ا٭ضض خًل
 ٚخًل أٜاّ، أضبع١ ؾتًو ضبعا٤ا٭ ّٜٛ ٚاـطابٕ اٚايعُط ٚاملا٤ ايؿذط
 ٚامل٥٬ه١ ٚايٓذّٛ ٚايكُط ايؿُؼ اؾُع١ ّٜٛ ٚخًل ايػُا٤، اـُٝؼ

 .(2)آزّٚ
 خام بصنط ٚإؾطازٙ آزّ خًلايؿإٔ ايعظِٝ  ع٢ً ٜسٍ أَط ْ٘إ

 .اـ٥٬ل بني َٔ َٚتُٝع
 ّٜٛ َٔ غاع١ آخط أٟ ،آزّ ؾٝٗا ؾدًل: غ٬ّ بٔ عبساهلل عٔ ٚٚضز
 .(3)ايػاع١ ؾٝٗا تكّٛ اييت ايػاع١ ؾتًو عذٌ، ع٢ً اؾُع١
 غطض ع٢ً ٚدٛزٙ ْٚٗا١ٜ ٕاْػاٱْ٘ ْٛع ٬َظ١َ بني بسا١ٜ خًل إ

 .ي٘ اهلل غدطٙ َٚا ا٭ضض
ِ  ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٔ عباز٠ بٔ غعس عٔ باٱغٓاز  ٚغـً

 ا٭ضض، إىل أٖب  ٚؾٝ٘ ،،آزّ خًل ؾٝ٘: خكاٍ مخؼ اؾُع١ لٕ إ: قاٍ
ٙ أؾٝٗا ضب٘ ؾـ٦ّٝا إ٫   ايعبس ٜػأٍ ٫ غاع١ ٚؾٝ٘ ،آزّ اهلل تٛؾ٢ ٚؾٝ٘  اهلل عطـا
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 ٫ٚ َكطٸب ًَو َٔ َٚا ايػاع١، تكّٛ ٚؾٝ٘ قطٝع١،أٚ  إمثّا ٜػأٍ مل َا إٜاٙ،
ــاٍ ٫ٚ أضض ٫ٚ مســا٤ ــاح ٫ٚ دب ــّٛ َــٔ َؿــؿل ٖٚــٛ إ٫ عــط ٫ٚ ضٜ ٜ 
ٚ    :قإٍ اعٔ غًُ اـرب ٚل ،(اؾُع١ آيـ٘  قاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ 

 .(1)أتسضٟ َا اؾُع١ ؾٝٗا مجع أبٛى آزّ ٕ اغًِ ٜا غًُٚ
 شيو ع٢ً قازضّا ٚدٌ عع اهللٕ انٕ إٚ ٚاسس٠ زؾع١ آزّ خًل ٜهٔ ٚمل
 ايػُٛات غًل ٘اْغبش تؿهٌ نُا َطاسٌ، ٚع٢ً تسضهّٝإ ان ٚيهٓ٘

 ،اـًل ل ؿهُت٘ ٚاسس٠ زؾع١ غًكٗا قسضت٘ َع أٜاّ غت١ ل ٚا٭ضض
 ط تعاىل قٛي٘ َع ايتسضٜر ٖصا ٜتعاضض إٔ غري َٔ ايكرب ايٓاؽ ٚيٝتعًِ

 ؽًل َٓٗا َطس١ً ؾهٌ (2)صَّمٌُيَ ٌَوُ وُٓ  يََْىٌُُْ ؤْ لمنَا ؤَِ شُهُ إِرَل ؤَسَلدَ ؽَْ ئًا 

 .بايهاف ٚايٕٓٛ يًٛدٛز ٚتظٗط
 ا٫َاّ عٔ ضٟٚٚ ،آزّ ط١ٓٝ إختٝاض غاع١ َٔ ايتسضهٞ اـًل ٚبسأ
 ايطني َٔ ٚدٌ عع اهلل قبهٗا اييت ايكبه١ٕ إ: قاٍ ْ٘أ ايكازم دعؿط
: ا٭ضض ؾكايت ٜكبهــٗا،إٔ  درب٥ٌٝ ايٝٗا أضغٌ آزّ َٓٗا خًل ايصٟ
 بو تعٛشت ضبٸ ٜا ٚقاٍ ضبــ٘ إىل ؾطدع ؾــ٦ّٝا، َين تأخص إٔ باهلل أعٛش
 َٝها٥ٌٝ، ايٝٗا ؾأضغٌ شيو، َجٌ ؾكايت إغطاؾٌٝ ايٝٗا ؾأضغــٌ َين،
 ؾ٦ّٝا، َٓٗا ٜأخصإٔ  باهلل ؾتعٛشت املٛت ًَو ايٝٗا ؾأضغٌ َجً٘، ؾكايت
 .(3)َٓو أقبض ست٢ إيٝ٘ أضدع إٔ باهلل أعٛش ٚاْٞ املٛت ًَو ؾكاٍ

اهلل تعاىل ب٘ ٚإعطا٤ٙ  أَطٙ َا الاظ ع٢ً املٛت ًَو ععّ ايطٚا١ٜ ٚتظٗط
 إغتعاش٠ بػبب ضدعٛا ايصٜٔ امل٥٬ه١ قكٛض ٜعين ٫ شيو ٚيهٔ ا٭ٚي١ٜٛ،

إٔ  أٟ اؿتِ، ع٢ً املٛت ملًو تعاىل اهلل أَطإٔ ا٭ضض، ٚٚضز ل ايطٚا١ٜ 
ــط ــٔ إىل تعــاىل اهلل أَ ــ١ َــٔ تكسَــ٘ َ ــ٢ ٜهــٔ مل امل٥٬ه  اؿــتِ ٚدــ٘ عً
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ٔ  ، عبـاؽ ابـٔ   عٔ أٜهّا ٚضٟٚ ٚايٛدٛب، ٞ  َـط٠  ٚعـ ٔ  اهلُـساْ ابـٔ   عـ
"  امل٥٬ه١ قايت ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓحم أقشاب َٔ ْاؽ ٚعٔ َػعٛز
 يـو  ْٚكـسؽ  عُسى ْػبض ٚمٔ ايسَا٤ ٜٚػؿو ؾٝٗا ٜؿػس َٔ ؾٝٗا أػعٌ
 . إبًٝؼ إٔؾ َٔ ٜع٢ٓ ،(1)صإِِِّٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْط قاٍ

ضض يٝأتٝ٘ بطني َٓٗا ؾكايت إىل ا٭ ايػ٬ّ عًٝ٘ دربا٥ٌٝ اهلل ؾبعح
 ٜأخص ٚمل ؾطدع ٚتؿٝٓين ؾ٦ّٝا ٢َٓ تٓكل إٔ َٓو باهلل أعٛش ْٞأ ضضا٭

 ؾأعاشٖا َٓ٘ ؾعاشت َٝها٥ٌٝ ؾبعح ؾأعصتٗا بو عاشت اْٗا ضب ٜا ٚقاٍ
 .دربا٥ٌٝ قاٍ نُا ؾكاٍ ؾطدع

ْؿص أ ٚمل أضدع إٔ باهلل أعٛش ٚاْا ؾكاٍ َٓ٘ ؾعاشت املٛت ًَو ؾبعح
 َٔ ٚأخص ٚاسس ٕاَه َٔ ٜأخص ؾًِ ٚخً  ضضأَطٙ ؾأخص َٔ ٚد٘ ا٭

 بٌقكتًؿني ؾكعس ب٘  آزّ بٓٛ خطز ؾًصيو ٚغٛزا٤ ٚبٝها٤ محطا٤ تطب١
 ثِ ببعض بعه٘ ًٜتعم ايص٣ ٖٛ ٚاي٬ظب ،٫ظبّا طٝٓا عاز ست٢ ايرتاب
 قاٍ (2)صِِٓ  دََّئٍ َِغ نٌٍُْط ٜكٍٛ سني ٚشيو ٚاْنت تػري ست٢ تطى

 .(3)َٓنت
 إمنا ا٭ضض، َٔ ٚاْتعاعٗا إقتطاعٗا عٓس آزّ َٓٗا ىًل مل ايط١ٓٝ ٚشات

 ل غـت٬ٗى إأٚ ؼـٍٛ ْـٛعٞ أٚ    إغـتشاي١  غري َٔ ايتػٝري َٔ مبطاسٌ َطت
 ، َٚكسَات يًدًل. أخط٣ َاز٠
 آزّ خًل اهللٕ إ: قاٍ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛإٔ  ضٟٚ)   
 دا٤ ا٭ضض، قسض ع٢ً آزّ بٓٛ ؾذا٤ ا٭ضض، مجٝع َٔ قبهٗا قبه١ َٔ

ــٝض،، ٚا٭غــٛز، ا٭محــط َــِٓٗ  ٚاؿــعٕ، ٚايػــٌٗ، شيــو، ٚبــني ٚا٭ب
ًَت ثِ ٚايطٝب، ٚاـبٝح،  ست٢ تطنت ثِ ٫ظبّا، طّٝٓا قاضت ست٢ طٝٓت٘ بٴ

                                                 

 .30غٛض٠ ايبكط٠(1)
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 تعاىل اهلل قاٍ نُا قًكا٫ّ، قاضت ست٢ تطنت ثِ َػّْٓٛا، محّأ قاضت
 .(2()1)ص ِِٓ  فٍَْقَايٍ ِِٓ  دََّئٍ َِغ نٌٍُْإْ لالٔغًٌََمَذ  خٍََمْنَا  ط

َٚا ًٜشكٗا َٔ  أؾداقِٗ ٕاعٝأ ل ايٓاؽ بني ايظاٖط خت٬فٖٚصا اٱ
 ؿه١ُ ا٭ضض عُّٛ َٔ آزّ ط١ٓٝ إختٝاض ل ايته١ٜٝٓٛ ايع١ً ٖٛ ا٭عطاض

 ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً يًٓحم قٌٝ اْ٘ غ٬ّابٔ  عٔ ايكسٚم ض٣ٚ اـًل، ل
، ني ٚاسس ؟ قاٍ : بٌ َٔ ايطني نًَ٘ٔ ايطني نً٘ أٚ َٔ ط آزّ خًل ٚغًِ

، ٚناْٛا ع٢ً قٛض٠  ٚيٛ خًل َٔ طني ٚاسس ملا عطف ايٓاؽ بعهِٗ بعهّا
ٚاسس٠ . قاٍ : ؾًِٗ ل ايسْٝا َجٌ ؟ قاٍ : ايرتاب ؾٝ٘ أبٝض ٚؾٝ٘ أخهط 
ٚؾٝ٘ أقؿط ٚؾٝ٘ أغرب ٚؾٝ٘ أمحط ٚؾٝ٘ أظضم ، ٚؾٝ٘ عصب ٚؾٝ٘ ًَض ٚؾٝ٘ 
خؿٔ ٚؾٝ٘ يني ٚؾٝ٘ أقٗب ، ؾًصيو قاض ايٓاؽ ؾِٝٗ يني ٚؾِٝٗ خؿٔ 

 .(3)ايرتابٕ ايٛٚؾِٝٗ أبٝض ٚؾِٝٗ أقؿط ٚأمحط ٚأقٗب ٚأغٛز ع٢ً أ
 خًل ٚدٌ عع اهللٕ إ: قاٍ عًٞ عٔ ايعطْٞ سب١ عٔ ٚباٱغٓاز

 شضٜت٘ ل ؾهصيو ايطٝب، َٚٓ٘ املًض َٚٓ٘ ايػبار ؾُٓ٘ ا٭ضض زِٜأَٔ  آزّ
 .(4)ٚايطا  ايكا 
ــرب ل ٚٚضز ــا٤إٔ  اـــ ــصٟ املــ ــب ايــ ــ٢ قــ ــو عًــ ــ١ نــــ  تًــ ٕ اايطٝٓــ

ــايعطض  ـــّا بــــ ـــٛضكتًــؿـــــ ـــ١ آزّ  ٭َـــــ ــل غــًــكـــــ ــع اهلل ٕ٭تتعًــــ  عــــ
ــٌ ــ٘ أضاز ٚدــ ــٕٛ إٔ يــ ـــٔأ ل ٜهــ ــٛض٠ سػــ ـــ١، قــ ـــ٬ّ ٖٚــٝـ٦ـــ  َٚ٪ٖـــ

 مبكـــــــازٜكٗا زضّا عًـــــــ٢ ايعبـــــــاز٠  ٚقــــــــا،  ا٭ضض ل يًدــ٬ؾــــــــــ١
 .ٚاملاي١ٝ ٚايبـس١ْٝ ايعكا٥س١ٜ
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 .(1)ص ؤَد غَِٓ ذَمٌٍُِّْيِِ ْ أغلإلٌَمَذ  خٍََمْنَا  ط تعلى للل
 اؾٓؼ ٚسس٠ َع ٚايًٕٛ اهل١٦ٝ ل ايتعسز اـًل ٚبسٜع اؿػٔ َٚٔ
 .ٚايػٓد١ٝ

 ايتأيٝـ َٔ ٜهٕٛ َا ؾهٌأ ع٢ً ايؿ٤ٞ ٚدعٌ غتكا١َاٱ: ٚايتكِٜٛ
 .ٚاهل١٦ٝ

قٌ أٚآ١ٜ ل ْؿػ٘ ٕٚ اْػاٱع٢ً  ايبشح قٌ َٚٛنٛع اٯ١ٜ سذ١
 تػدري ٚعسّ ايطاع١، زضٚب ؽاشإٚخًكت٘ متًٞ عًٝ٘ نطٚض٠ ايؿهط 

 اهللإٔ  عًٞ اٱَاّ عٔ اهلل، َعك١ٝ ل ٚاؾٛاضح ٚا٭دعا٤ ا٭عها٤
 بأضبع١ ا٭ضض أزِٜ َٔ ٜأتٝ٘إٔ  ٚأَطٙ درب٥ٌٝ بعح تعاىلٚ تباضى
 َٔ ٚشيو غٛزا٤، ٚط١ٓٝ غربا٤ ٚط١ٓٝ محطا٤ ٚط١ٓٝ بٝها٤ ط١ٓٝ طٝٓات
 َط َٚا٤ ًَض َٚا٤ عصب َا٤ َٝاٙ، بأضبع ٜأتٝ٘إٔ  أَطٙ ثِ ٚسعْٗا، غًٗٗا
 سًك٘، ل ايعصب املا٤ ؾذعٌ ايطني، ل املا٤ ٜؿطؽإٔ  أَطٙ ثِ َٓنت، َٚا٤
 ل املٓنت املا٤ ٚدعٌ أشْٝ٘، ل املط املا٤ ٚدعٌ عٝٓٝ٘، ل املا  املا٤ ٚدعٌ

 .ؿْ٘أ
ٍ  اْ٘ ايكازم دعؿط ا٫َاّ عٔ دا٤ َٓاؾع٘ ٕاٚبٝ عًت٘ ٚل  امنـا : قـا
٘  يٝػٛؽ اؿًل ل ايعصب املا٤ دعٌ ٌ  يـ ٌ  ايطعـاّ،  أنـ  ل املـا   املـا٤  ٚدعـ
 ٚامنا املا٤، عًٝ٘ ٚنع إشا ٜبك٢ ايؿشِ ٕ٭ ايعني ؾش١ُ ع٢ً إبكا٤ ايعٝٓني
ِ  ؾًـ٬٦  ا٭شْـني  ل املـط  املا٤ ّ  تٗذـ ٔ  ايـسَاؽ  عًـ٢  اهلـٛا  إشا اْٗـا  شيـو  َٚـ

 إىل ٚقــٌ املــط املــا٤ تعــس٣ ؾًــٛ َاتــت، ا٭شْــني ل املــط املــا٤ إىل ٚقــًت
ٔ  ٚإخبـاض  اـًـل  أغطاض َٔ يػط ٕابٝ ٚاؿسٜح ،(2)ايسَاؽ  بـسٜع  آٜـات  عـ
 .أع٬ٙ ايهطمي١ ي١ٰٜ ٚتؿػري تعاىل قٓع٘
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 ٚاغــط١ ب٬ أٟ ،(1)اهلل خًل آزّ بٝسٙ ثِ غٛاٙ قٹبٳ٬(ٕ إ): ؿسٜحا ٚل
 ٕاي٬ْػ إنطاّ ْٛع اْ٘ امل٥٬ه١، َٔ أسسّا خًك٘ أَط ٜٛيٞإٔ  غري َٚٔ
 ٚإبطاظٙٓ٘ ٖٛ يعّٚ ايؿهط هلصا ايتؿطٜـ ع ٜػؿٌ ٫ إٔ هب ايصٟ ٚيهٔ
 .ٚايطاع١ ايعباز٠ غًِ ل باٱضتكا٤خاضدّا 
ؾؿـٞ خًكـ٘ َـٔ طـني      ايٛدـٛز،  ٚادـب  ٚدٛز ع٢ً زيٌٝ آزّ خًلٕ إ
 اؿٝـع  إىل ٜؿتكـط  سـازخ  ٘اْٚ سازث١ ـًك٘ ايكطٜب١ ا٭غباب إٔع٢ً ٕ ابطٖ

اهلل عـع  إٔ ٝك١ سك آزّ خًل َطاسٌ ل ايتسضز ٜ٪نس نُا ٚايتػٝري ٚاؿطن١
 إٔٚ عٓـ٘،  ثطٙأ ؽًـ ٜػتشٌٝ املٛدب امل٪ثط إٔ بإعتباضٚدٌ ؾاعٌ كتاض 

ّ  َػـبٛم  ممهٔ آزّ إٔ ٜجبت ٚايطني ا٭ضض بٛدٛز آزّ خًل غبل  بايعـس
 أيـ خًل تعاىل اهلل إٔ: ٚٚضز اـ٥٬ل، َٔ غريٙ َجٌ َجً٘ ،بكسِٜ ٚيٝؼ
 .آزّ أيـ

 يٝهٕٛ طني، َٕٔ اا٫ْػ خًلإٔ  يتــ٪نــسٕ آايكط آٜات دا٤ت ٚقس
 .ٚايٓؿٛض ايبعح سكٝك١ ٱثباتاـًك١ َسخــ٬ّ نـطميّا  أقــٌ

 تعاىلخًل َٓ٘، قاٍ  آزّإٔ ٚل باب ع١ً ســط١َ أنــٌ ايطــني شنط 
 .(2)صِِن يَا خٍََمْنَاوُُ  ًَيِْيَا ُٔؼِْذُوُُ  ًَِِن يَا ُٔخْشِجُىُُ  ذَاسَجً ؤُخ شٍَط

 ل ا٭خــط٣ساٍ ايصٜٔ ميٛتٕٛ ل ايهٛانب  عٔ بعهِٗ ٜػأٍ ٚقس
 .ا٭ضض إىل ٜعازٕٚ ٚنٝـ ايٝٗا ايٓاؽ ٖــذــط٠ ساٍ

 بأَج١ً اٱغتؿٗازؾٛض١ٜ بعس املٛت ٚميهٔ  اٱعاز٠ تًو ٚقس ٫ تهٕٛ
 عٔ ٚخطٚد٘ َٛت٘، عٓس ٜسؾٔ ٫ نايصٟ ايٛؾا٠ عاٍ ٜتعًل َا َٓٗا َٛدٛز٠
 املا٤، َٔ دػسٙ ىطز ٫ٚ غطقّا ميٛتأٚ  ًَت٘ غٓٔ بػببأٚ  املأيٛف،
 ايٝٗا ٜعازٕٚإٔ ٚ ٫بس ِٗؾإْ ا٭ضض غري ل ٜسؾٕٓٛ قس ايصٜٔ أٚي٦و نصيو
 ايصٜٔ ايٓكاي١ امل٥٬ه١ ٚدٛز إىل باٱناؾ١ بعجِٗ َٓٗا يٝهٕٛ ايٓؿٛض قبٌ
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ٌَّ ََ َٔطٌُِْ لٌغالَّاءَ وَطَِِّ لٌغِّجًِِّ ط تعاىل قاٍ ،زؾِٓٗ عٓس املٛت٢ بعض ٜٓكًٕٛ

 .(1)صا وُنالا يَاػٍِِنيَلٔا ؤًَاليَ خٍَْكٍ ُٔؼِْذُهُ ًَػ ذًل ػٍََْ نَا لٌٍِْٔىُرُةِ وََّا تَذَ
 تكاٍْٚاٱ،  ٚا٭ضض ايػُاٚاتٕ ايػه ؾا١ًَ ايٓؿٛض أسهاّإٔ  أٟ
 عاز٠إٚ ايعٓاقط َتعازإ َٔ ميٓع ٫ َسؾّٓا ثِ َػهّٓا ا٭ضض غري ٚإؽاش
 .أقٛهلا إىل دعا٤ا٭

 َٔ ايؿعـٌ ٜؿتًُ٘ مبا عامل ْ٘أ أٟ َـطٜس ْ٘أ تعاىل اهلل قــؿات َٚٔ
 آخـط، زٕٚ ٚقت ل إهازٙ ىكل ٚمبا إهازٙ إىل ايساعـٝــ١ املكــًش١
 بٗا ؿعــاٍْأٚ اٱ اٱضاز٠غري تأثط مبٛيسات تًو  َٔ خط٣،أ زٕٚ ٚدــ١ٗ
 ٕ٭أٚ مٛٙ ٜبعح إىل ؼكــٌٝ ايؿعٌ  ؾٛم ٜٓاهلِ إش ايٓاؽ عٓس نُا

 ٚغابل شاتٞ، سهٛضٟ ؾٗٛ تعاىل اهلل عًِ أَا طــباعـٞ،إْعًُِٗ نػــحم 
 .يًُعًّٛ
 ٚيعً٘ يٛدٛٙ: ضأغ٘، قبٌ َٔ أتــتـ٘ آزّ ل ايطٚح ْؿدت ملا ٚقٌٝ
 .ايعكٌٕ املهايطأؽ  تؿطٜـ ا٭ٍٚ:
 .يبـسٕا ل ٗااْٚدطٜ اؿٝا٠ يبسا١ٜق٬ح ايطأؽ  ايجاْٞ:
 .يتًكٞ ايطٚحايطأؽ  ١قابًٝ ايجايح:
 .ايعكحم ا٫سػــاؽ َطنع ْ٘٭ ايطابع:
 اهلل ق٢ً ايٓحم أقشاب َٔ ٙ ٚغري َػـعٛزابٔ  عٔ باٱغــٓاز ٚضٟٚ

 ؾٝــ٘ ٜٓؿذإٔ  ٚدــٌ عع اهلل ضازأ ايصٟ اؿني بًؼ ملا ٘اْ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘
 ْؿذ ؾًُا ي٘، ؾأغذسٚا ضٚسٞ َٔ ؾٝ٘ ْؿدت إشا: يًُــ٥٬هــ١ قاٍ ايطٚح،

 هلل، اؿُس قٌ: امل٥٬ه١ ؾكايت عطؼ، ضأغ٘ ل ايطٚح ؾسخٌ ايطٚح ؾٝ٘
 ل ايطٚح زخٌ ؾًُا ضبٸو، ضمحو: ي٘ ٚدٌ عع اهلل ؾكاٍ هلل، اؿُس: ؾكاٍ
إٔ  قبٌ ؾٛثب ايطعاّ، إؾت٢ٗ دٛؾ٘ ل زخٌ ؾًُا اؾ١ٓ، مثاض إىل ْظط عٝٓٝ٘
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 ،(1)اؿسٜح.. اؾ١ٓ مثاض إىلٕ عذ٬ ضدًٝ٘ ايطٚح تبًؼ

إبتسا٤ ٕ َٔ اٱعذاظ ل ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝهٛ 
يًس٫ي١ ع٢ً ٚضاث١ املػًُني ايكطإٓ باملس هلل بعس ايبػ١ًُ  تطتٝب آٜات

 .يٮْبٝا٤
ــ٘ ٚل ــاىل قٛيـ ــٔ ٚضز ،(2)صِِمممٓ  ػَجَمممًٍْ الالٔغمممخٍُِمممكَ ط تعـ ــٔ  عـ ابـ

 قـــسضٙ ايـــطٚح بًـــؼ ملـــا ٘اْـــٚ آزّ ٕاْػـــباٱ أضاز: قـــاٍ اْـــ٘ عبـــاؽ
 .ٜكّٛإٔ  أضاز

 فبٍٛ ٘اْٚ غًٛن٘ ع٢ً ايعذ١ً ٚظٗٛض ٕاْػإىل غذاٜا اٱ إؾاض٠ ٚل
ذ١ً وٌُ ايع َع٢ٓ ٚيهٔ محٝٸط، بًػ١ ايطني ٖٛ ٖٓا ايعذٌإٔ  قٌٝ عًٝٗا،

 َٔ ٚاـًل ايعذ١ً بني ٬َظ١َ ٚدٛز ٱستُاٍع٢ً ظاٖطٙ َٔ غري ْؿٞ 
 .ايطني

 عًٝـــــ٘ آزّ أبٝٓـــــا إىل اهلل أٚســـــ٢ ممـــــا ٘اْـــــ اــــــرب ل ٚضز ٚقـــــس
ــ٬ّ ـــتٓبطنيإٔ : )ايػـــ ــّٛ املػــــ ـــسٟ يًعًـــ ـــٌ عٓــــ ــٔ أؾهــــ ــاض َـــ ُٸـــ  ع
ــٓا٥ع ا٭ضض ــٔ بايكـــ ــتٓب إ َٚـــ ــّا غـــ ــ٘ عًُـــ ٚٸْـــ ــاب ل ٚز ــٛ نتـــ  ؾٗـــ
 .(3)(ايكؿٞ آزّ مبٓعي١

 ضٚسٞ َٔ ضٚسو: )ايػ٬ّ عًٝ٘ زّٯ قاٍ تعاىل اهللإٔ  اٜهّا ٚٚضز
 د١ٗ ٫ٚ اـربٜٔ ن٬ ل ايػــٓس ٜصنط ٚمل ،(نْٝٓٛيت خ٬ف ع٢ً ٚطبٝعتو
 .ُاٗ، ٖٚٛ أَاض٠ نعـ ؾٝايكسٚض
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  آدوآدو  صفةصفة
 بإٔ ٜػتشهط مجاي٘ ٜٛقـ ايػ٬ّ عًٝ٘ آزّ ٕاظَ ٚتكسّ يػبل
 ٜٛغـ اهلل ْحم سػٔ تؿبٝ٘ ٜتِ نُا بٝسٙ، ي٘ تعاىل اهلل خًل َٛنٛع
 .ايػ٬ّ عًٝ٘ آزّ ٚبٗا٤ عػٔ ايػ٬ّ عًٝ٘

 نُٛنٛع ٚؾ٘ٝ ٜٛغـ ٚمجاٍ سػٔ املًٝٸٕٛ ؾٝ٘ ىتًـ ٫ ٚمما
 اؿػٞ ايتؿبٝ٘ ٜعتُسٚ ٖٞ َسضغ١ ل املٛعظ١، ٚأسازٜح قكل دطت

 ٚايتؿبٝ٘ ،إا٭شٖ إىل ٚتكطٜب٘ مجاي٘ ٚقـ طازٜٴ عٓسَا ٚايعكًٞ
 ع٢ً ٚايس٫ي١ املع٢ٕٓ ايبٝ ططٜك١ أٍٚ باعتباضٙ ايب٬غ١ ل َعطٚف باب

 .ايطبٝع١
 بكؿ١ اٱؾرتاىثٓني أٚ أنجط َٔ خ٬ٍ إ١ً بني مماث اٱقط٬حٖٚٛ ل 

 املؿــب٘ ططؾني، بني ٚهطٟ اٱؾٗاّ، ٚقكس ايػطض َٓٗا ٜتشكل َا،
 املؿب٘ ب٘ ًٜشلإٔ  ٜطاز ايصٟ ب٘ ٚاملؿب٘ بػريٙ، ٚإؿاق٘ متجًٝ٘ ٜطاز ايصٟ
ٕ اا٭شٖ إىل ٚأقطب أظٗط ب٘ املؿب٘ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايصٟ ايٛقـ خ٬ٍ َٔ
 ، تزّب ٜٴؿبٸ٘ ٜٛغـ مجاٍ ٚقـ ٜطاز عٓسَا باملؿــب٘، َٓ٘

 خًك٘إٔ ب ايبؿط بني َٔ آزّ ب٘ ٚإتكـ إَتاظ ايصٟ ٚاؿػٔ ايبٗا٤ بًشاظ
 .ايػُاٚاتٕ اٚغه امل٥٬ه١ بني عظ٢ُ آ١ٜ ٚدعً٘ ،بٝسٙ ٚدٌ عع اهلل

 عًٝٗا ؾاط١ُ َع ٚغًِ ٚاي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس ايٓحم سسٜح ٚل
ٕ إؾ ايعٝٓني عظِٝ ععْأ ُقًتٹ َا ٚأَا: ايػ٬ّ عًٝ٘ عًٞ ٚقـ ل ايػ٬ّ
 .(1)آزّ بكؿ١ خًك٘ اهلل

 ايؿب٘ ل ٚيعٌ ٚإعتعاظ، ؾدط ق  بٗا ٚايتُجٌٝ آزّ قؿ١إٔ  أٟ
 .عسٜس٠ ١ْٝاؾعط ز٫٫ت ايظاٖطٟ
ٔ  ٖؿاّ سسٜح ٚل ٍ  ايعـام  بـ ْـ  بعجـت : قـا ٌ  اا ٌ  إىل آخـط  ٚضدـ  ٖطقـ
ٍ إٔ  إىل اٱغ٬ّ إىل ْسعٛٙ ايطّٚ قاسب ٌ  ث٬ثـاّ  ؾأقُٓـا : قـا  أٟ - ؾاضغـ
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 ن١٦ٝٗ بؿ٤ٞ زعا ثِ ؾأعسْاٙ قٛيٓا، ؾاغتعاز عًٝ٘، ؾسخًٓا ي٬ّٝ، يٝٓاإ - ٖطقٌ
ٝٗـا أبـٛاب، ؾؿـتض بٝتـّا ٚقؿـ٬ّ،      عً قـػاض  بٝٛت ؾٝٗا َصٖب١ ايعظ١ُٝ ايطبع١

 ضدٌ ؾٝٗا ٚإشا محطا٤، قٛض٠ ؾٝٗا ؾإشا ؾٓؿطْاٖا غٛزا٤ سطٜط٠ غتدطزإؾ
 ؿٝـ١  ي٘ يٝػت ٚإشا عٓك٘، طٍٛ َجٌ أض مل ا٭يٝتني، عظِٝ ايعٝٓني، ندِ
ٕ  ؾكاٍ اهلل، خًل َا أسػٕٔ اظؿريت ي٘ ٚإشا ٍ  ٫،: قًٓـا  ٖـصا؟  أتعطؾـٛ : قـا
 بابّا ؾتض ثِ: قاٍإٔ  إىل (1)ؾعطّا ايٓاؽ أنجط ٖٛ ٚإشا ايػ٬ّ، عًٝ٘ آزّ ٖصا
٘ إٔ نـ  آزّ نكـٛض٠  قٛض٠ ؾٝٗا ؾإشا بٝها٤ سطٜط٠ َٓ٘ ؾاغتدطز آخط  ٚدٗـ

ــاٍ ايؿــُؼ، ــٌ ؾك ــٕٛ ٖ ــصا؟ تعطؾ ــا ٖ ــ٘   ٫: قًٓ ــصا ٜٛغـــ عًٝ ــاٍ: ٖ ، ق
 .(2)اؿسٜح..ايػ٬ّ.
 ٖــصٙ ل املتعــاضف نــجريّا ٜؿــٛم مبــا ايكاَــ١ طٜٛــٌ آزّٕ انــ ٚيكــس
 بها٤ أسس به٢ َا:" قاٍ ايكازم دعؿط اٱَاّ عٔ باٱغٓاز ،إا٭ظَ
 آزّ اَا:  قاٍ ؟ بها٥ِٗ َٔ بًؼ َا:  ؾكًت ، ٚزاٚز ٜٚٛغـ آزّ ، ثًج١
 ست٢ ؾبه٢ ايػُا٤ ابٛاب َٔ باب ل ضأغ٘ ٚنإ اؾ١ٓ َٔ أخطز سني ؾبها
 .(3)اؿسٜح "قاَت٘ َٔ ؾش  اهلل إىل شيو ؾؿهٛا ، ايػُا٤ أٌٖ ٘ب تأش٣
 ل ايٓكلإٔ  أٟ ،(4)قاَت٘ َٔ ؾش  بايؿُؼ ٜتأش٣ٕ اٚن ضٚا١ٜ ٚل
 ا٭ضض، غطض ع٢ً ٚدٛزٙ َع ٜٚتٓاغب ٚسادت٘ بٌ ملٓؿعتٕ٘ ان طٛي٘
 .اؾ١ٓ ل ٚاٱقا١َ املعٝؿ١ ٭سٛاٍايطٍٛ ايعا٥س ٥٬َُّا ٕ اضمبا نٚ

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: "قاٍ نعب بٔ أبٞ عٔ ٚباٱغٓاز
 نجري شضاعّا، غتني ايػٻشٛم، نايٓدــ١ً ُطٛا٫ّٕ ان آزّ أبانــِإٔ : ٚغًِ

 ؾدطز غ٤ٛت٘ ي٘ بست اـط١٦ٝ أقاب ملا ٚاْ٘ ايعــٛض٠، َٛاض٣ ايؿــعط،
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 ٜا َين أؾطاضّا ضبٸ٘، ْٚازاٙ بٓاقٝت٘، ؾأخصت ؾذط٠، ؾتًكاٙ اؾ١ٓ، ل ٖاضبّا
 إىل اهلل ؾأٖبط٘ دٓٝت، قس مما َٓو سٝا٤ٶ ٚيهٔ ٜاضبٸ، ٚاهلل ٫: قاٍ ،آزّ

 .(1)اؿسٜح.." …ا٭ضض
 قاٍ ٘اْ ايكازم دعؿط ا٫َاّ عٕٔ اغًُٝ بٔ َكاتٌ عٔ ٚباٱغٓاز

 نتاب ل ٚدسْا: ؾكاٍ ا٭ضض، إىل ٖبطا سني ٚسٛا٤ آزّ طٍٛ عٔ غٴ٦ٌ
 بج١ٝٓ اناْ ضدًٝ٘ إٔ ا٭ضض، إىل آزّ أٖب  ملا تعاىل اهللإٔ  عًٞ
 .اهلل إىل ؾها ٘اْٚ ايػُا٤ أؾل زٕٚ ٚضأغ٘ ايكؿا
 َٔ بس ٫ٚ قٛضت٘، ع٢ً آزّ خًل ٚدٌ عع اهلل إٔ اؿسٜح ل ٚضز يكس

 ٜٛقـــ ٫ٚ ظػِ يٝؼ ٫ْ٘إىل غري اهلل عع ٚدٌ  (قٛضت٘) ل اهلا٤ عاز٠إ
 مل ايصٟ آزّ إىل تعٛز ٖٚٞ إؾتب٘ ع٢ً قّٛ بٗصا اؿسٜح ، ٕإٚ بهٝـ
 ا٭خط٣ثِ َهػ١ َطٚضّا مبطاسٌ ايُٓٛ  عًك١ ثِ ْطؿ١ َٔ اـًل ل ٜتسضز
ٌَمَذ  خٍََمْنَا لإلِٔغَاَْ يِِ ؤَد غَِٓ قاٍ تعاىل ط ٚايكبا ايطؿٛي١ غٔ ؾٝٗا مبا

 .مما ٜسٍ ع٢ً أْ٘ خًل بسٜع، (2)صذَمٌٍُِّْ

إٔ  ٜطٕٚٚ ايٓاؽٕ إ اهلل ضغٍٛابٔ  ٜا: ايػ٬ّ عًٝ٘ ايطنا اٱَاّ ٚغ٦ٌ
 ع٢ً آزّ خًل اهللٕ إ: قاٍ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ
 ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛإٔ  اؿسٜح أٍٚ سصؾٛا يكس: ؾكاٍ قٛضت٘،
 ٚدٗو اهلل قبٸض يكاسب٘ ٜكٍٛ أسسُٖا ؾػُعٕ اٜتػاب بطدًني َطٸ ٚغًِ
 تعاىل اهللٕ اؾ ٭خٝو ٖصا تكٌ ٫ اهلل عبس ٜا: ؾكاٍ ٜؿبٗو، َٔ ٚٚد٘
 .قٛضت٘ ع٢ً آزّ خًل

 اهلل إقطؿاٖا قسث١ قٛض٠ ٗااْ: ايػ٬ّ عًٝ٘ ايباقط اٱَاّ ٚعٔ
 ايهعب١ أناف نُا ْؿػ٘ إىل ؾأناؾٗاع٢ً غا٥ط ايكٛض املدتًؿ١  ٚإختاضٖا

                                                 

 .160/ 1( تأضٜذ ايطربٟ 2)
 .4غٛض٠ ايتني(2)



  ص127طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

ت ٚدٛٙ شنط ٚقس ،(1)صًََٔفَخدُ يِْوِ ِِٓ  سًُدِِط: ؾكاٍ ْؿػ٘ إىل ٚايطٚح

 .ٚدّٗا عؿطٜٔ امل١ُٗ ا٭قٍٛٚدٛٙ عسٜس٠ يًشسٜح، بًػت ل 
َٔ املطاتب شات  نُا تظٗط اٯ١ٜ ايهطمي١ املٓعي١ ايػا١َٝ يًعًِ َٚا ٜٴٓاٍ ب٘

 زّٯ تعاىلا٭مسا٤ اييت عًُٗا اهلل ، ٚل نطاّاٱ غتشكامإٚايعع ٚايطؾع١ 
 قٛاٍ َٓٗا:أ

ا٭مسا٤ ٚايكٓاعات ٚعُاض٠  غبشاْ٘ عًُ٘ مجٝع اهللٕ إ ا٭ٍٚ:
ؾذاض ا٭غطؽ غتدطاز املعازٕ ٚإٚ، ٚز١ٜٚا٭ طع١ُٚا٭ ا٭ضنني

ابٔ ٠ ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٖٚٛ املطٟٚ عٔ َٚٓاؾعٗا ٚمجٝع َا ٜتعًل بعُاض
 .(2)عباؽ ٚفاٖس ٚغعٝس بٔ دبري

مسا٤ شضٜت٘، عٔ ايطبٝع أٚامل٥٬ه١  مسا٤أعًُ٘  تعاىل اهلل ٕإ ايجاْٞ:
 .(3)ظٜسابٔ ٚ

آزّ ا٭مسا٤ نًٗا  تعاىلعباؽ قاٍ عًِ اهلل ابٔ باٱغٓاز عٔ  ايجايح:
ٚزاب١ ٚأضض ٚغٌٗ  ٕااْػ٢ٖٚ ٖصٙ ا٭مسا٤ ايت٢ ٜتعاضف بٗا ايٓاؽ 

 .(4)ٚغريٖا َِعط ٚدبٌ ٚمحاض ٚأؾباٙ شيو َٔ ا٭ٚ
إٔ ٖٚٛ  ،ٝٗا ٚخٛاقٗااْؾٝا٤ َٚعا٭تعاىل عًُّ٘ ايكاب  اهلل ٕإ ايطابع:

 .(5) ايؿطؽ ٜكًض ملاشا، ٚاؿُاض ٜكًض ملاشا
٘ غ٦ٌ عٔ ٖصٙ اٯ١ٜ اَْاّ دعؿط ايكازم اٱضٟٚ عٔ  اـاَؼ:

بػا  ؼت٘ ؾكاٍ:  إىلٚز١ٜ، ثِ ْظط ٚا٭ٚاؾباٍ ٚايؿعاب  ؾكاٍ: ا٭ضنني

                                                 

 .29( غٛض٠ اؿذط 1)
 .1/76ٕ ا( فُع ايب2ٝ)
 1/139ٕ آايكط ؿػريل تإٔ ( ايتب3ٝ)
 .1/97 ايطربٟ تأضٜذ(4) 
 1/76ٕ ا( فُع ايب5ٝ)
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ٚز١ٜ ا٭ مسا٤أاٜهّا ل اٯ١ٜ قاٍ: ، ٚعٓ٘ (1) (ٖٚصا ايبػا  مما عًُ٘
 .ٚايٓبات ٚايؿذط ٚاؾباٍ َٔ ا٭ضض

ؾسعا  اٱَاّ ايكازمقاٍ: نٓت عٓس ٕ ابٔ غطسٚٚضز عٔ زاٚز 
ـُٛ ؾكًت: دعًت ؾساى،  (2)إؾتػصٜٓا، ثِ زعا بايطؿت ٚايسغتؿٕ ابا
َٓ٘؟ ؾكاٍ: ايؿذاز ٕ اايطػت ٚايسغتؿ ص وٍَُّيَا لألمساء آدًََػٍُ  ط تعاىلقٛي٘ 

 ٣ٖٛ بٝسٙ نصا ٚنصا.أٚ ٚز١ٜٚا٭
عٔ ا٫َاّ ٚ ،(3)نٌ ؾ٧اغِ عباؽ قاٍ: عًُ٘ ابٔ عٔ  ايػازؽ:
 مسا٤ ا٭ؾٝا٤ نًٗا.أقاٍ: عًُ٘ ايكازم 

ٍٚ َا أٗا َٔ ْأٚ تعاىلاهلل ايًػ١ دا٤ت بتعًِٝ َباؾـط َٔ إٔ ٚتؿٝس اٯ١ٜ 
: )ٚقاٍ ايؿٝذ ايطٛغٞ: ٚظاٖط اٯ١ٜ ٚعَُٛٗا ٜسٍ آزّضظم اهلل عع ٚدٌ 

ؾأخص عٓ٘ ٚيسٙ  (4)ٞ(اْ٘ عًُ٘ مجٝع ايًػات ٚب٘ قاٍ اؾبا٥ٞ ٚايطَاْع٢ً 
عتازٚٙ ٚتطاٍٚ إٚأيؿٛٙ ٕ اتهًِ نٌ قّٛ َِٓٗ بًػ ايًػات ؾًُا تؿطقٛا،

 .ع٢ً َا خايـ شيو ؾٓػٛٙ(ٕ اايعَ
ؾعطٟ ٚاؾبا٥ٞ ٚايهعحم ايًػات نًٗا تٛقٝؿ١ٝ، ا٭ٚعٔ ايطاظٟ: قاٍ 

 .(5)ٞ(اْيؿاظ ٚتًو املعا٭خًل عًُّا نطٚضّٜا بتًو  تعاىلاهلل إٔ مبع٢ٓ 
َا ٜكض ب٘  آزّٚيهٔ ظاٖط اٯ١ٜ ٫ ٜسٍ عًٝ٘، ٚايكسض املتٝكٔ ٖٛ تعًِٝ 

عتازٖا امل٥٬ه١ َٚا إايتعبري عٔ املع٢ٓ َٔ ا٫يؿاظ املٓاغب١ ٚبايًػ١ اييت 
ٌٖ أٖٚٞ يػ١  ،تهٕٛ تًو ايًػ١ ٖٞ ايعطب١ٝإٔ  ٚميهٜٔتداطبٕٛ ب٘، 

 .إاؾٓ

                                                 

 .1/34تؿػري ايعٝاؾٞ(1)
 ( ايسغتؿإ: قٌ غػٌ ايٝس.2)
 .1/97( تأضٜذ ايطربٟ 3) 
 .2/176( اْظط َؿاتٝض ايػٝب 4)
 .2/176( اْظط َؿاتٝض ايػٝب 5)



  ص129طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

خصت، ٖٚٛ أَط ، ٚعٓ٘ أآزّا مسعت َٔ امنايًػات مجٝعّا إٔ ٚقٌٝ 
غتكطا٤ ايتأضىٞ غ٬ؾ٘ ٚؾٝ٘ ظٜاز٠ اٱ إٔٚخاق١  ،َاض٠أوتاز إىل زيٌٝ أٚ 

 تعاىل ع٢ً عبسٙ ْٚبٝ٘ ايصٟ خًل بٝسٙ اهلل نؿهٌ َٕٔ انٕ إعٔ اؿاد١ ٚ
 َطّا غري َػتبعس.أ ٚايٓاؽ

 مسا٤أٚهلل عع ٚدٌ عًِ آزّ يػ١ اـطاب ا إٔعذاظ ٖٚٛ إٚل اٯ١ٜ 
خربٙ بٗا أٜهٕٛ إٔ ؾٝا٤ ٚدعً٘ ٜعٝٗا ٚوؿظٗا، ٚقاٍ ايبًدٞ: ٚهٛظ ا٭

 عطاٙ اهلل َٔ ايؿِٗ ٚاؿؿظ.أؾٛعاٖا ل ٚقت قكري مبا 
ٜهّا أقكريّا، ٚؾٝ٘ ٕ اٚقت ايتعًِٝ نإٔ ٚيهٔ يٝؼ ل اٯ١ٜ َا ٜسٍ ع٢ً 

ٕ انإٔ ٚ ؾٝا٤ا٭َٛنٛعٝت٘ ل ايعًّٛ ٚل سكا٥ل ٚغِ ا٫إىل أ١ُٖٝ ؾاض٠ إ
 .با٭مسا٤ ؾاٯ١ٜ تأغٝؼ يعًِ خام  ،ملػ٢ُغري اغِ ا٫

 ٕآايكطاغِ ٚضز شنطٙ ب إش ،ٕآايكط ل ٕآايكط أمسا٤اٯٜات تعسز  َٚٔ
 .ٚغريٖا ٚايطٚح ٚايصنط ٕاٚايؿطق ٚايهتاب

 أصىيل حبث
ا٭يؿاظ أظا٤ َعاْٞ خاق١ بٗا،  ٚنع ٕاْػاٱايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً  َٔ

يٝهٕٛ بُٝٓٗا إضتبا  خام ٜرتؾض عٔ ايتدكٝل ٚنجط٠ اٱغتعُاٍ 
اٱضتبا  ضؾش١ َٔ  ٖصا إٔٚايطغٛر ل ايٛدٛز ايصٖين، يًس٫ي١ ع٢ً 

 .ْػإاٱبٗا ع٢ً  تعاىلضؾشات ْع١ُ ايعكٌ اييت أْعِ اهلل 
ا٭يؿاظ يًُعاْٞ بػاع١  ٚنع ٕاإقرت ٕااٱْػاٯٜات ل خًل  َٚٔ

ٚاٱضتبا  بني  يًٛنع ٕااٱْػخًك٘، ٚعسّ ؽًؿ٘ عٓ٘، مما ٜسٍ ع٢ً ساد١ 
ّٜٛ  إىل ٕايٲْػايًؿظ ٚاملع٢ٓ ٚايعًك١ بُٝٓٗا، ٖٚصٙ اؿاد١ َكاسب١ 

 ايكٝا١َ.
ع٢ً ا٭دٝاٍ املتعاقب١ َٔ ايٓاؽ ٚنع ا٭يؿاظ أظا٤  تعاىلؾهٌ اهلل  ؾُٔ

 ٚأغ٣ٛ اؾ١ٗ ٖصٙ َٔ إبًٝؼ ْؿص ٕإَٚعاْٝٗا، ٚتعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ نًٗا، 
 قس بِٝٓٗ ٚايتؿاِٖ ايتداطب يػ١ ؾ٫ًٛ ايؿذط٠، َٔ ا٭نٌ ع٢ً ٚسٛا٤ آزّ



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 130ط 

 يعّٚ ع٢ً ٜسٍ مما املٛنٛع، بصات ٚسٛا٤ آزّ إغٛا٤ إبًٝؼ ٫ٜػتطٝع
 ،ٕاايؿٝط غٛا٤صنط اهلل ٚايعباز٠ ٚاٱسرتاظ َٔ اب ايٛنع ْع١ُ سؿظ تعاٖس
 .َعاْٝٗا َٔ ايكبض عًٝٗا ٜرتؾض اييت ا٭يؿاظ ٚؾٝٛع ٕاطػَٝٚٓع 
ٖصا ايتعًِٝ َٓاغب١  ٜهٕٛ إٔبتعًِٝ آزّ ا٭مسا٤  تعاىلأضاز اهلل  يكس

ص، ؾكس ٚضز عٔ لٌْذَّ ذُ ٌٍَِّوِط ٖٞ آزّ بٗا ْطل ن١ًُ أٍٚ تناْيصنطٙ ، يصا 

َػعٛز ٚغريٙ ؾًُا ْؿذ ؾٝ٘ ايطٚح ؾسخٌ ايطٚح ل ضأغ٘ عطؼ ؾكايت ابٔ 
 .(1)ؾكاٍ اهلل ععٚدٌ ضمحو ضبو ،ؾكاٍ اؿُس هلل ،امل٥٬ه١ قٌ اؿُس هلل

تعًِ أٜهّا َٔ امل٥٬ه١ َعاْٞ ايجٓا٤ ٚايؿهط هلل  آزّ إٜٔسٍ ع٢ً  مما
 قٍٛ إٔعباؽ ابٔ َٚٓاغبت٘، ٚيهٔ ٖصا ايتعًِٝ َعاضض مبا ٚضز عٔ  تعاىل

َٔ اهلل إش ٚضز عٓ٘ اْ٘ قاٍ: ؾًُا متت ايٓؿد١ ل  بإهلاّ ٕانآزّ "اؿُس هلل" 
دػسٙ عطؼ ؾكاٍ اؿُس هلل ضب ايعاملني بإهلاّ اهلل ؾكاٍ ٜطمحو اهلل ٜا 

 .(2)آزّ

ضأغ٘  إىلٚنصا ٚضز عٔ قُس بٔ اغشل قاٍ:اْ٘ ملا اْت٢ٗ ايطٚح  
٫ٚ تعاضض  امل٥٬ه١، َٔ تعًِ آزّ ٕإؾعطؼ، ؾكاٍ اؿُس هلل.َٚع ٖصا 

ٖٚٛ َٔ أغطاض غهٓ٘ ل  بني اٱهلاّ ٚايتًكٞ َٔ امل٥٬ه١، ٚقس ٜتشسإ
 بسا١ٜ خًك٘ ل اؾ١ٓ.

إ٫ َع ٚدٛز  (َع ايتعاضض ٜهٕٛ ايتػاق  :ايٓٛب١ يكاعس٠ ٫ٚ تكٌ
ٚ٭ٕ ٖصٙ  ،تعاىلاهلل  ٖٛ اٱهلاّ ٚايؿهٌ َٔ عٓس ا٭قٌ َٕطدض، ٭
 ع١ًُٝ نايٛقـ يهٌ املػًُني . ا٭خباض ثط٠ٚ

َٔ ٚنع ا٭يؿاظ إَها٤ اؾعا٤ ٚايجٛاب ، ؾُع  ٚدٌ ععيكس أضاز اهلل 
 عٓس ايػاَع ٜأتٞ ايؿهٌ اٱهلٞ ، ّاككٛقايًؿظ ٚايٓطل ايصٟ ٜؿٝس َع٢ٓ 

ل اؿٝا٠ ايسْٝا، ٖٚٛ َٔ َكَٛات  ٚايٛنع َٔ ٚدٛٙ اٱبت٤٬ ٚاٱختباض

                                                 

 .1/94 ايطربٟ ٜذتأض(1) 
 .1/95( تأضٜذ ايطربٟ 2) 
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اـ٬ؾ١ ل ا٭ضض ٚقس شنطْا ل اؾع٤ ا٭ٍٚ ْظط١ٜ دسٜس٠ ل اٱعذاظ 
 .(1)ايصٖين ٚايٛدٛز ٕآايكطبامل٬ظ١َ بني ايؿاظ  ٞايكطآْ

 :أقٛاٍ ع٢ً َعاْٝٗا أظا٤ ا٭يؿاظ ٚنع ٚأقٌ إبتسا٤ ل ٚأختًـ
ٖٛ ايٛانع، ٚقاٍ ب٘ مجاع١ َِٓٗ أبٛ اؿػٔ  تعاىل اهلل ٕإ :ا٭ٍٚ

 ا٭ؾعطٟ ، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:
ٖصا ايكٍٛ َٔ  ٜػتكطأ إٔآزّ ايًػات، ٚميهٔ  ٔيّك تعاىل اهلل ٕإ :ا٭ٍٚ
 مل ٚيهٓ٘ آزّ، َٔ تؿطعت ايًػات إٔٚص ًَػٍُ آدَ لألَع َّاءَ وٍَُّيَاط تعاىلقٛي٘ 

 .بـأدٝاٍ آزّ بعس ٚؾاع ظٗط َا َٚٓٗا،  ايًػات زتعس َع خكٛقّا ٜجبت،
ٚنع اٱيؿاظ أظا٤ َعاْٝٗا، نُا ٚنع ا٭سهاّ  تعاىل اهلل ٕإ :ايجاْٞ

 ع٢ً َتعًكاتٗا ٚنعّا تؿطٜعّٝا.
يًٓاؽ باظٗاض تعاٖسِٖ با٭يؿاظ ٚثبٛت ْػبتٗا  تعاىل: ٖسا١ٜ اهلل ايجايح

َٚٔ عَُٛات قٛي٘  ٚاؿه١ُ اٱهل١ٝٚع٬قتٗا باملعاْٞ ، ٖٚٛ َٔ ايًطـ 
خكٛقّا َع ؿاظ املع٢ٓ  ،(2) صيِِ ؤَد غَِٓ ذَمٌٍُِّْْ أغخٍََمْنَا لإل ط تعاىل

 ٜتعاضض إٔٚإضاز٠ اؾٓؼ ٚاٱغتػطام با٭يـ ٚاي٬ّ ل )ايٓاؽ( َٔ غري 
 ْعِل بسْ٘ ٚدػسٙ ْٚؿع٘، إش أ ٕاْػاٱٚخًل  ،ايؿدك١ٝ ايكه١ٝ إضاز٠ َع
 اؿٛا٥ر ٚقها٤ ٚاٱغت٦ٓاؽ ٚايتؿاِٖ ايٓطل، بٓع١ُ ٕاْػاٱع٢ً  تعاىلاهلل 

قاٍ  ،َٚعاْٝٗا ا٭يؿاظ بني اـام ٚاٱضتبا  بايٛنع ٚايعا١َ ايؿطز١ٜ
 ا٭خطٌ:
 ٚامنا ايؿ٪از يؿٞ ايه٬ّ ٕإ        

 .(3)زي٬ّٝ ايؿ٪از ع٢ً ٕاايًػ دعٌ            
ايصٟ  ٭ْبٝا٤ا إىلتؿهٌ اهلل بٛنع ا٭يؿاظ أظا٤ َعاْٝٗا بايٛسٞ  :ايطابع
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 .ٚايرتزٜس ايًبؼ ميٓع مبا ا٭يؿاظ َٔ املككٛز٠ املعاْٞ ٚتعٝني ٕاايبٜٝتهُٔ 
ايبؿط، ٚاملطاز َٔ  إىل تعاىلٜأتٞ ايٛنع باهلاّ َٔ اهلل  :اـاَؼ

 ،ا٭١َٚبٌ ٖٛ اهلسا١ٜ ٚايتٛؾٝل يًذُاع١  ،يٮْبٝا٤اٱهلاّ أعِ َٔ ايٛسٞ 
٫ٚ ظايت  تهاْنٝؿ١ٝ املعٝؿ١ ؾ ُٗاٚعًّع٢ً ايٓشٌ  تعاىلاهلل  أْعِٚقس 

ايكا٥س ٚايػٝاغٞ ٚاملًو َػا٥ٌ ل ؾ٪ٕٚ  َٓ٘تعٝـ بٓظاّ زقٝل ٜكتبؼ 
لذَّخِزُِ ِِٓ  لٌْجِثَايِ ؤْ إىل لٌنالذ ًِ  ًَؤًَ دََ سَتُّهَط تعاىلايتسبري، قاٍ 

 .(1) صتٌُُْذًا

ــإ :ايػــازؽ ــايؿطط٠    ٜ ــ٪ًٖني ب ــِٗ َ ــاؽ، ٚدعً ــاع ايٓ ــ١ ل طب ساع ايًػ
 ٫تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١. تعاىليػ١ يًتؿاِٖ بِٝٓٗ، ٚاهلل  إىليًٛقٍٛ 
 ْتٝذ١أٚ  ايٛانع يهٌ يػ١ ٖٛ ؾدل َٔ ايبؿط مببازض٠ ؾدك١ٝ :ايجاْٞ

اـام ي٘ بني قَٛ٘ إش ٜتبعْٛ٘ ل ايٛنع ٜٚكَٕٛٛ بتجبٝت  ٚاملكاّ إٔيًؿ
ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ  ٚانعٚقٌٝ ا٭يؿاظ أظا٤ َعاْٝٗا باملعاٚي١ ٚاٱغتعُاٍ، 

 . إمسٗاَٚٓ٘ إؾتل  ، ٕاقشطٜعطب بٔ 
ايٛانع بٛنع أيؿاظ ككٛق١ أظا٤ َعاْٞ َع١ٓٝ ست٢ ٜؿٝع ٖصا  ٚهتٗس

ٚنع يؿظ أظا٤ َع٢ٓ  إىلايٛنع ٜٚٓؿطٙ بني قَٛ٘، ٚإشا َا إستادٛا 
اجملُع  إىل أسٝاّْا ٕاايعََٚٛنٛع آخط ضدعٛا ايٝ٘ نُا ٜطدع ل ٖصا 

ايًػٟٛ ٚايعًُٞ ٱهاز املٓاغب َٔ ا٭يؿاظ اٱقط٬س١ٝ أظا٤ َعاْٞ 
 َػتشسث١.
أٚ  ٕااملهدا٤ ٚنع ايًػ١ ظٗٛز ٚتعإٚ ْؿط َٔ ايٓاؽ هُعِٗ  :ايجايح
عًِٝٗ  ٚأْعِإش دعٌ اهلل عع ٚدٌ عٓسِٖ ايكسض٠ ع٢ً ايتداطب  ايٓػب

اؾُاع١ ٚاٱؼاز ٚؾو اـك١َٛ بًػ١  إىلبٓع١ُ ايٓطل، ٜٚسضنٕٛ اؿاد١ 
َٔ ٚاسس َِٓٗ بإختٝاض يؿظ ككٛم يصات  أنجطيًتؿاِٖ بِٝٓٗ، ٚقس ٜكّٛ 
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املع٢ٓ مما هعٌ َع٘ ايتعسز ل ا٭يؿاظ ٚيهٔ أسس تًو ا٭يؿاظ ٖٛ ايصٟ 
 َٓعي١ أثطأٚ  ٜبك٢ ل اٱغتعُاٍ بػبب ٚدٛز ضادض ٚعًك١ َٓاغب١ يًُع٢ٓ،

إغتعُاي٘ ٚغريٖا َٔ  إىلايصٜٔ بازضٚا  نجط٠أٚ  ٚنع٘، ايصٟ إٔٚؾ
 ا٭غباب.
ز٫ي١ ا٭يؿاظ ع٢ً َعاْٝٗا بايصات َٚٔ غري ٚنع ٚانع، نس٫ي١  : ايطابع
 ايٛاقع خ٬ف ٚيهٓ٘ ايؿُؼ، طًٛع ع٢ً ايٓٗاض ٚنٝا٤ ايٓاض، ع٢ً ٕاايسخ

 .ا٭دٝاٍ تعاقب عٓس خكٛقّا ايًػات ل ايتبأٜ َٔ َٚاوكٌ
ايتعسز ل ايٛنع ؾُٔ ا٭يؿاظ َاتٛاضثت٘ ا٭َِ َٔ ايٛسٞ  :اـاَؼ

 ٚايتٓعٌٜ، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ :
 .َعني ؾدل٭مسا٤ ا٭ؾٝا٤ ٚاملعاْٞ ٚنع٘  ٚنع:  ا٭ٍٚ
 :  َا ٚنع َٔ قبٌ أؾدام َتعاقبني. ايجاْٞ
 مجاع١. ٘ٚنعتؿاِٖ ٚتعانس ع٢ً : َا  ايجايح
ٯزّ عًٝ٘  تعاىلاهلل  تعًِٝ ٕاؾهايتؿكٌٝ ل ا٭يؿاظ َٚعاْٝٗا،  :ايػازؽ

ايػ٬ّ ـكٛم ا٭ع٬ّ ايؿدك١ٝ، ٖٚصا ايتعًِٝ قاعس٠ ٱؾتكام ا٭ؾعاٍ 
 ٚاؿطٚف.
دا٤ ايٛنع ْتٝذ١ اؿاد١ ٚايتذطب١ ٚايٛدسإ، ٚمل ٜٓشكط  :ايػابع

 .ككٛم دٌٝأٚ  ؾدلأٚ  ٕابعَ
ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖٞ يػ١ تٛيٝس١ٜ  تعاىلاييت عًُٗا اهلل  ايًػ١ ٕإ :ايجأَ
ايًػ١ أغاؽ  تًو إٔأٚ  ،ايًػات ا٭خط٣، ٚاهلل ٚاغع نطِٜ تتٛيس عٓٗا

يًتؿاِٖ ٖٚٞ قاب١ً يسخٍٛ أيؿاظ عًٝٗا ل شات املعاْٞ يٝؼ َٔ باب اجملاظ 
ٚايٓكٌ، بٌ يًػع١ ل ايٛنع مبا وكٌ َع٘ إغتكطاض ايًػات، ؾتهٕٛ ايًػ١ 

 ٚتؿطعت عٓٗا ايًػات ا٭خط٣. ،ّ ٖٞ ايًػ١ ا٭ّاهلل ٯز ُٗاعًّاييت 
 ايبكا٤ د١ٗ َٔ ايػ٬ّ عًٝ٘ آزّ ععٚدٌ اهلل عًُٗا اييت ايًػ١ ٚؼتٌُ

 :ٚدّٖٛا ٚا٭ثط
 ٫ َٚكػِ طبٝعٞ نٌ ؾٗٞ ا٭َِ، يػات بني َٛدٛز٠ بكا٩ٖا:ا٭ٍٚ
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 .ا٭خط٣ ايًػات ٜتػؿ٢ بؿط 
عًِ آزّ ايًػات نًٗا، ثِ أخصت نٌ أ١َ ٚ تعاىل اهللتؿهٌ  :ايجاْٞ

بني آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚبني ا٭َِ  ايك١ً ٕاعٓٛٚاسس٠ َٓٗا، يتهٕٛ ايًػ١ 
ٯزّ ا٭مسا٤ ظاٖطّا ع٢ً ايٓاؽ نًِٗ  ٚدٌ ععٜٚهٕٛ ْؿع ٚأثط تعًِٝ اهلل 

ل ايًػات اييت ٜتداطبٕٛ ٜٚتؿاُٖٕٛ بٗا ٚاييت   ٚنعٗا ع٢ً مٛ 
 تسضهٞ.
آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚسًت  تعاىلايًػ١ اييت عًُٗا اهلل  إْكطاض :ايجايح

 بس٬ّٜ هلا يػات َٔ ٚنع ايبؿط.
ٯزّ  تعاىلبايٛسٞ يصات ا٭مسا٤ اييت عًُٗا اهلل  ٭ْبٝا٤تًكٞ ا :ايطابع

 .تعاىلعًٝ٘ ايػ٬ّ ؾه٬ّ َٓ٘ 
ا٭مسا٤ بٗا، يتبك٢ هلا  تعاىلبكا٤ شات ايًػ١ اييت عًِ اهلل  :اـاَؼ
 .خام إٔقسغ١ٝ ٚؾ

 ٘ؾإْ ٕاا٫ْػْع١ُ ع٢ً  تعاىلاهلل  أْعِٖٛ اـاَؼ، ؾاشا  ٚايكشٝض
 ٕآبايكطعؿظ ٖصٙ ايًػ١  تعاىلٚتؿهٌ اهلل  ٜطؾعٗا، إٔغبشاْ٘ أنطّ َٔ 

 . ايّٝٛ ايكٝا١َ إىلايهتاب ايباقٞ  ٖٚٛ
َٚٔ إعذاظٙ سؿظ٘ ايًػ١ اييت ْعٍ بٗا، إش ٜؿتام ٜٚػع٢ ايٓاؽ َٔ  

ٚاييت وتادٗا  ،ايكطإٓكتًـ ا٭دٓاؽ يتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ بإعتباضٖا يػ١ 
 َجٌ ٕااٱْػاملػًِ عس٠ َطات ل ايّٝٛ ل ق٬ت٘، ٚيٝؼ َٔ يػ١ وتادٗا 

َهًؿٕٛ بايؿطٚع ٖٚٛ  ايهؿاض إٔايًػ١ ايعطب١ٝ غٛا٤ ع٢ً ايكٍٛ ب إىلسادت٘ 
بٗا، يربٚظ اؿاد١ ايع١ًُٝ املتذسز٠  نيَهًؿ ٛا، أّ يٝػ ٚاملدتاض املؿٗٛض

َٚٓٗا ت٠ٚ٬ اٯٜات ع٢ً مٛ ايٛدب يًُػًُني يتعًِ ايعطب١ٝ ٚايتًؿظ بٗا، 
 ل ايك٠٬ اي١َٝٛٝ .

١َٜٝٛ َسضغ١  ، ٖٚٛتعًُٗا بعس ايًػ١ ٖصٙ ٕاْػَٝٔ  ميٓع ٕآٚايكط 
 يتًكٞ ايسضٚؽ ل ايًػ١ ايعطب١ٝ. َتذسز٠
 إٔايعطب١ٝ ٖٞ يػ١ أٌٖ اؾ١ٓ ل اٯخط٠، ٚشنط  ايًػ١ إٔاٯٜات  َٚٔ
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 ن١ًُ أٍٚ إٔاييت تعًِ بٗا آزّ ا٭مسا٤ ٖٞ ايًػ١ ايػطٜا١ْٝ، ٚٚضز  ايًػ١
يكٓت٘ ٖصٙ  امل٥٬ه١ إَٔػعٛز ابٔ ص ٚل ضٚا١ٜ لٌْذَّ ذُ ٌٍَِّوِط ٖٞ آزّ بٗا ْطل

 شنط ايٓكٛم َٔ ٜطاز إٔايه١ًُ عٓسَا عطؼ ، ٖٚٞ ن١ًُ عطب١ٝ إ٫ 
 تطمجت٘أٚ  ايًؿظ شات إضاز٠ ل ايؿو َٚع بايعطب١ٝ، هلا ٚاملع٢ٓ ايرتمج١
 .ايعطب١ٝ ٚبايًػ١ص لٌْذَّ ذُ ٌٍَِّوِط ايًؿظ شات ٖٛ ؾا٭قٌ َٚعٓاٙ،

آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ا٭مسا٤ بًػ١ ككٛق١،  تعاىلدا٤ تعًِٝ اهلل  يكس
 إٖٔٞ يػ١ ايتداطب عٓسَا ٖب  ا٭ضض، ٚتٛاضثٗا َٓ٘ أبٓا٩ٙ، إ٫  تناْٚ

ايٓػٌ ٚتعسز ا٭َكاض ٚايتباعس بني ايٓاؽ ٚا٭َِ، دعٌ ا٭َِ ؽرتع  نجط٠
ا٭مسا٤ ٯزّ  تعًِٝ إٔيٓؿػٗا يػات، ٖٚٛ ٫ٜتعاضض َع أقٌ ايًػ١ بٌ 
ايتهًِ بًػ١ ٚاسس٠  إىلآ١ٜ َٔ بسٜع قٓع اهلل، ٚيعٌ ؾٝ٘ بؿاض٠ عٛز٠ ايٓاؽ 

ا٭ضدض ؿاد١  ٖٞ ٕآايكط،يتهٕٛ يػ١  ايعٛمل١ ٕاظَ، خكٛقّا َع سًٍٛ 
 نٌ ساد١ إٔإش  ،اٱغتػٓا٤ عٔ أٟ يػ١ إ٫ ايعطب١ٝ ٕاٚإَهايٓاؽ إيٝٗا 

 . ٚاي١ًًٝ ايّٝٛ ل َتذسز٠ هلا َٚػ١ًُ َػًِ

 يف سيلق اآليلت
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتني:

 ايك١ً بني اٯٜات ايػابك١ ٖٚصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ َٓٗا: ا٭ٚىل:
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) صيَغٌَاللىُٓالايك١ً بني آ١ٜ ط ا٭ٍٚ:

إبتسأت اٯ١ٜ أع٬ٙ بايهُري )ٖٛ( ٚإبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ )ٚعًِ  ا٭ٚىل:
 آزّ( ٚايؿاعٌ ل اٯٜتني ٖٛ اهلل عع ٚدٌ.

 بٝإ تعسز ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً آزّ ٚشضٜت٘. ايجا١ْٝ:
خًل َا ل  ت٘ بإٔ دعٌٜبٝإ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ ٯزّ ٚشض ايجايج١:

 ا٭مسا٤ نًٗا.ا٭ضض َٔ أدًِٗ ٚقبٌ إٔ ىًكٛا، ثِ تؿهٌ ٚعًِ آزّ 
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مل تٓشكط ايٓعِ اٱهل١ٝ اييت تٓتظط اٱْػإ مبا ل ا٭ضض، بٌ  ايطابع١:
ل ايػُا٤ أٜهّا بإٔ دا٤ خًل آزّ ل ايػُا٤ ٚبعًِ َٔ غهاْٗا ِٖٚ 

 امل٥٬ه١.
ًك٘ ٚإٔ شضٜت٘ إ ىإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ غًل آزّ قبٌ  اـاَػ١: 

١ ِٝ ٚعبازتِٗ ايع١ً ايػا٥غتعُط ا٭ضض ٭ْ٘ غبشاْ٘ دعٌ ايٓاؽ َٚعاؾٗ
 .، ٚؾٝ٘ ْٛع إنطاّ هلِ  ـًل ا٭ضض قبٌ إٔ ٜػٟٛ ايػُا٤ غبع مساٚات

مجعت اٯ١ٜ أع٬ٙ خًل ايػُٛات ٚا٭ضض، ٚدا٤ت ٖصٙ  ايػازغ١:
 اٯ١ٜ ل َٛنٛع ىل غهاُْٗا َعّا.

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)صخٍَِْفَحًايك١ً بني آ١ٜ ط ايجاْٞ:

يٝؼ َٔ ؾرت٠ بني إخباض اهلل عع ٚدٌ امل٥٬ه١ ظعٌ خًٝؿ١ ل  ا٭ٚىل:
 .ا٭ضض ٚبني تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤

 ٚوتٌُ اؾُع بني اٯٜتني ٚدّٖٛا: 
دا٤ إخباض اهلل ي٥٬ًُه١ ظعٌ خًٝؿ١ ل ا٭ضض قبٌ خًل آزّ  ا٭ٍٚ:

 ْٚؿذ اهلل ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘.
 دا٤ اٱخباض عٔ اـًٝؿ١ بعس خًل آزّ. ايجاْٞ:
عً٘ خًٝؿ١ ل ظخباض اهلل ي٥٬ًُه١ إامل٬ظ١َ بني خًل آزّ ٚ يح:ايجا
 .ا٭ضض
ايظاٖط ٖٛ ا٭ٍٚ ٭ٕ ا٭َط اٱهلٞ ي٥٬ًُه١ بايػذٛز ٯزّ دا٤  

ًَإِرْ لَايَ سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِ إِِِّٔ خَاٌِكٌ تَؾَشًل ِِٓ  فٍَْقَايٍ َتكسَّا ع٢ً خًك٘ قاٍ تعاىلط

رَل عٌَالّ رُوُ ًََٔفَخْدُ يِْوِ ِِٓ  سًُدِِ يَمَؼٌُل ٌَوُ يَئِ*ِِٓ  دََّئٍ َِغ نٌٍُْ

 .(2)صعَاجِذَِّٓ
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 تعًِٝ اهلل عع ٚدٌ آزّ ا٭مسا٤، َٔ َكازٜل خ٬ؾت٘ ا٭ضض. ايجا١ْٝ:
شنطت٘ اٯ١ٜ أع٬ٙ  دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط )آزّ( باٱغِ، بُٝٓا ايجايج١:

 بكؿ١ )خًٝؿ١( ٖٚٛ تؿطٜـ عظِٝ ٯزّ، بإٔ تػبل قؿت٘ إمس٘.
ايتبأٜ املٛنٛعٞ بني قٍٛ اهلل ٚقٍٛ امل٥٬ه١ ل اٱْػإ، ؾكس  ايطابع١:

 ْظط امل٥٬ه١ يًؿػاز ٚغؿو ايسَا٤ ايصٟ ٜؿعً٘ ؾطط َٔ شض١ٜ آزّ.
ايهػب ؾبني اهلل عع ٚدٌ ي٥٬ًُه١ تعًِ آزّ ا٭مسا٤ َٚطتبت٘ ل 

ا٠ٚ ٚآثاض ايٓؿؼ ايػهب١ٝ ػؿٚايتشكٌٝ، َٚا تسٍ عًٝ٘ َٔ إظاس١ أغباب اي
 ٚايؿ١ٜٛٗ عٓس شضٜت٘.

تهطاض يؿظ امل٥٬ه١ ل اٯٜتني ، ؾِٗ ؾٗٛز ـًل آزّ ٚإنطاَ٘  اـاَػ١:
 َٔ اهلل عع ٚدٌ.
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ايؿعب١ ايجا١ْٝ:

، ٚؾٝٗا (1)صلَاٌٌُل عُث ذَأَهَٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ط ايك١ً بني ا٭ٍٚ:

 َػا٥ٌ:
شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ قٍٛ اهلل ي٥٬ًُه١، ٚشنطت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ضز ا٭ٚىل:
 امل٥٬ه١.
بٝإ يػ١ اـهٛع ٚاـؿٛع اييت ٜتكـ بٗا امل٥٬ه١ )قايٛا  ايجا١ْٝ:
 غبشاْو(.
اهلل عع ٚدٌ، ؾٗٛ ايصٟ إؾرتاى آزّ ٚامل٥٬ه١ بايتعًِٝ َٔ عٓس ايجايج١:

 ٜتؿهٌ ٜٚعًِ أٌٖ ايػُاٚات ٚا٭ضض.
تكسّ آزّ ل ايعًِ َطتب١ ع٢ً امل٥٬ه١ َع تأخط ظَإ خًك٘ عٔ  ايطابع١:
 خًكِٗ.
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:  (2)صؤَْٔثِئْيُُ  تِإَع َّائِيُِ ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايجاْٞ:
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إؼاز َٛنٛع اٯٜتني غكٛم أمسا٤ ا٭ؾٝا٤ اييت غأٍ اهلل  ا٭ٚىل:
 عع ٚدٌ عٓٗا امل٥٬ه١.

بٝإ ايٛظا٥ـ ايػري١ٜ يتعًِٝ آزّ ا٭مسا٤، ٚإٔ َٓاؾعٗا أعِ َٔ  ايجا١ْٝ:
إٔ تٓشكط بكه١ٝ عني ؾدك١ٝ، أٚ أبٓا٤ آزّ ايكًبٝني أٚ شضٜت٘ َطًكّا، بٌ 

 تؿٌُ امل٥٬ه١ أٜهّا.
، ٚػ٢ً ل املكاّ ٚدٌ ع٢ً ْؿػ٘ ٚأْ٘ ٜعًِ ايػٝب  ثٓا٤ اهلل عع ايجايج١:

 آزّ بتعًِٝ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤. بكٝاّ
بٝإ ْع١ُ ايعكٌ ٚأثط ْؿذ ايطٚح عٓس آزّ بني سؿظ ا٭مسا٤  ايطابع١:

 ٚقاّ بايٓطل بٗا ٚتعًُٝٗا امل٥٬ه١.
 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)صلع جُذًُل ٓدَََايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايجايح:

بعس تعًِٝ آزّ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤، دا٤ أَط اهلل هلِ بايػذٛز ي٘،  :ا٭ٚىل
 ٚنإٔ َٔ ْٛاَٝؼ ايػُا٤ غذٛز املتعًِ يًُعًِ.

 وتٌُ ٖصا ايػذٛز ٚدٗني: ايجا١ْٝ:
 تطى امل٥٬ه١ ٱْهاض دعٌ خًٝؿ١ ل ا٭ضض. ا٭ٍٚ:
 عسّ ايتعاضض بني اٱْهاض ٚايػذٛز ؾٗات: ايجاْٞ:
تعًل، ؾاٱْهاض خام بؿطط َٔ شض١ٜ آزّ ايصٜٔ ايتبأٜ ل امل ا٭ٚىل:

ٜؿػسٕٚ ل ا٭ضض، ٚأَا ايػذٛز ؾٗٛ خام ٯزّ، ٚدا٤ إَتجا٫ّ ٭َط اهلل 
 عع ٚدٌ.
دا٤ إْهاض امل٥٬ه١ ٭ٕ اؾ١ًُ خرب١ٜ، بإخباض اهلل عٔ دعٌ  ايجا١ْٝ:

خًٝؿ١ ل ا٭ضض، أَا ايػذٛز ؾٗٛ دا٤ ؾ١ًُ إْؿا١ٝ٥ ٚقٝػ١ ا٭َط َٔ 
 يصٟ وٌُ ع٢ً ايٛدٛب.عٓس اهلل ا
الَ َّؼ قٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُ  ًََّفْؼٌٍََُْ اٯ١ٜ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل ط ايجايج١:
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 ، ٫ٚ تعاضض بني ايٛدٗني.(1)صَِا ُّؤ َِشًَُْ

ط َبعس تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ ٚقٝاَ٘ بتعًِٝ امل٥٬ه١ بٗا دا٤ ا٭ :طابع١ اي
بٝإ ملٓاؾع ْع١ُ ايعًِ، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ  اٱهلٞ ي٥٬ًُه١ بايػذٛز ٯزّ، ٚؾٝ٘

 يًتشكٌٝ ٚايهػب، ٚاٱضتكا٤ ل املعاضف اٱهل١ٝ.
 انعهى فضم
أضبع َطات، نًٗا َٓػٛب١ ٕ آِ( بكٝػ١ املانٞ ل ايكط)عًّ ايؿعٌٚضز 

ايتعًِٝ دا٤ َٔ إٔ أٟ ٕ اايؿعٌ ع٢ً اٱْػ ٜٚكعل ؾعًٗا إىل اهلل تعاىل، 
 ٖٚٛ ع٢ً قػُني:ٕ ااٱْػعٓساهلل تعاىل إىل 

ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ، ٚايصٟ دا٤ ل تعًِٝ اهلل تعاىل ٯزّ ا٭مسا٤  ا٭ٍٚ:
 نُا ل ٖصٙ اٯ١ٜ.

ْػإ، ٚدا٤ت ب٘ اٱدا٤ ايتعًِٝ ؾٓؼ  إشايكه١ٝ ايٓٛع١ٝ،  ايجاْٞ:
 اٯٜات ايج٬ث١ ا٭خط٣ ٖٚٞ:

اهلل إٔ ٚؾٝ٘ آ١ٜ ب ،(2) صلٌمشآْػٍَََُّ  *لٌشالد َُّٓ قٛي٘ تعاىل ط ا٭ٚىل:

 ُ٘ٚعًّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ايٓحم قُس ٕ آععٚدٌ أْعٍ ايكط
ع٢ً  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٜاٙ، ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ تؿهٌٝ ايٓحم قُس 

 .اٯخطٜٔا٭ْبٝا٤ 
 ٚدا٤عاملّا، ٕ اَٚا ٜكري ب٘ اٱْػ ايتبنيٚايتعًِٝ  ،ٚايتعًِٝ غري ايتٓعٌٜ

ٚإخطاد٘ َٔ ايعسّ إىل ايٛدٛز)عٔ ٕ اشنط خًل اٱْػٕ آبعس تعًِٝ ايكط
 . (3) ٖٓا آزّ(ٕ اباٱْػ ٚاملطاز: عباؽابٔ 

ايكطإٓ، ؾكس دا٤ ل اٯ١ٜ َتأخطّا خًل آزّ ع٢ً ْعٍٚ ٕ اؾُع تكسّ ظَ 
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 ايكطإٓ.َٛنٛع١ٝ تعًِٝ ٕ ا، يبٝعٓ٘
املطاز َٔ ا٭مسا٤ ل قٛي٘ تعاىل إٔ ٌٖٚ ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني أع٬ٙ 

ٚآٜات٘، اؾٛاب ٫ زيٌٝ عًٝ٘، ٕ آص أْ٘ تعًِٝ ايكطًَػٍُ آدَ لألَع َّاءَ وٍَُّيَاط

 ْعِٚا٭ؾدام،  ٕاإىل أمسا٤ ا٭ؾٝا٤ ٚا٭عٝ تؿري ٭ْٗا غ٬ؾ٘ٚا٭خباض 
اهلل تعاىل آزّ ٖٛ ل  عًُّ٘ايتعًِٝ ؾُا  ٜسٍ اؾُع بُٝٓٗا ع٢ً إؼاز َٛنٛع

ٚعظِٝ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِْٚب٠ٛ قُس ٕ آؾهٌ ايكطٕ اايكطإٓ، يبٝ
 ضمح١ اهلل تعاىل بايٓاؽ.

ٕ ااهلل تعاىل عًِ اٱْػإٔ أٟ  ،(1) صلٌَّزُِ ػٍَََُّ تِاٌْمٍََُِقٛي٘ تعاىل طايجا١ْٝ:

اْػاّْا غري تعًُٝ٘ ٯزّ  عًِّاهلل تعاىل إٔ ٕ آل ايكطايهتاب١ بايكًِ، ٚمل ٜطز 
ٚيعٌ ؾٝ٘ إؾاض٠ إىل تعًِٝ اهلل تعاىل  تعًِٝ، نً٘ ٚايتٓعٌٜ ايٛسٞ ٕان ٕإٚ

 ْػإ، ٚيٝؼ املطازاٱاملطاز َٔ ايكًِ ٚغ١ًٝ نتاب١ إٔ ٯزّ ايهتاب١، بًشاظ 
 .يًهتاب١ ايكًِ نتي١

ٕ اٚاملطاز )ايصٟ عًِ ايهتاب١ بايكًِ( يتهٕٛ نتاب١ اٱْػ، بتكسٜط سصف 
ٚاؿؿظ ٚايتٛثٝل، باٱناؾ١ إىل أقٌ ٕ اؾٝٗا َٔ ايبٝ بايكًِ ْع١ُ عظ١ُٝ ملا

ٜٛظـ ٜسٙ ل ايهتاب١، ٚهس ايك١ً بني يؿظ إٔ عٝح ٜػتطٝع ٕ اخًل اٱْػ
 َٚعٓاٙ. ٚضمس٘اؿطف 

ا٭يؿاظ ٚبني َعاْٝٗا، أَا ل  ؾؿٞ ايٛنع تهٕٛ ٖٓاى عًك١ بني ٚنع
ايهتاب١ ؾٝهاف أَط ثايح ٖٚٛ ضغِ اؿطٚف ٚايهًُات َٔ غري إخ٬ٍ 

 بايٛنع بٌ ٖٛ ل طٛي٘.
ٚل ايهتاب١ َٓاؾع ز١ْٜٛٝ ٚأخط١ٜٚ، ٚل املطاز َٔ ايهاتب ل املكاّ  

 ٚدٛٙ:
 آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ أٍٚ َٔ نتب، عٔ نعب. ا٭ٍٚ:
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 .ايهشاىَٔ نتب، عٔ املطاز إزضٜؼ، ٖٚٛ أٍٚ ايجاْٞ:
 .(1)ايهتاب١ بتعًِٝ َٔ اهلل تعاىل ٕ٭نٌ ْحم نتب بايكًِ، ايجايح:

اهلل ععٚدٌ قس أعطاٙ َٔ ًَو ٕ اآزّ َع َا نٕ اٚن ٚقاٍ ايطربٟ:
إىل ٚيسٙ ٚأْعٍ عًٝ٘ إسس٣  ضغ٫ّٛؾٝٗا قس ْبأٙ ٚدعً٘ ٕ اٚايػًط ضضا٭

ُٸ ٘ إٜاٖا دربا٥ٌٝ عًٝ٘ ٚعؿطٜٔ قشٝؿ١ نتبٗا آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ غط٘ عً
 .(2)ايػ٬ّ

آزّ إٔ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚقس ٚضزت ايٓكٛم عٔ ضغٍٛ اهلل 
زخًت املػذس ؾإشا ضغٍٛ : عٔ أب٢ شض ايػؿاضٟ قاٍ ْبّٝا، ٚباٱغٓاز ٕ ان

ٕ إاهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دايؼ ٚسسٙ ؾذًػت إيٝ٘ ؾكاٍ ٜا أبا شض 
 .ؾكِ ؾاضنعُٗا ؾًُا ضنعتُٗا دًػت إيٕٝ٘ اؼٝت٘ ضنعتإٔ يًُػذس ؼ١ٝ ٚ

قاٍ خري َٛنٛع  ؾكًت ٜا ضغٍٛ اهلل إْو أَطت٢ٓ بايك٠٬ ؾُا ايك٠٬
 .قاٍ ؾٝٗاغتكٌ ثِ شنط قك١ ط١ًٜٛ إغتهجط أٚ إ

 .قًت ٜا ضغٍٛ اهلل نِ ا٭ْبٝا٤
 ايطغٌقاٍ َا١٥ أيـ ٚأضبع١ ٚعؿطٕٚ أيؿا قاٍ قًت ٜا ضغٍٛ اهلل نِ 

قاٍ قًت ٜا  طٝبّا ٜع٢ٓ نجريّا غؿريّا قاٍ ثًجُا١٥ ٚث٬ث١ عؿط مجّا ،َٔ شيو
قاٍ قًت ٜا ضغٍٛ اهلل ٚآزّ ْب٢ َطغٌ  ،أٚهلِ قاٍ آزّٕ اضغٍٛ اهلل َٔ ن
 .اهلل بٝسٙ ْٚؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘ ثِ غٛاٙ قب٬ّ قاٍ ْعِ خًك٘

مما أْعٍ اهلل تعاىل ع٢ً آزّ ؼطِٜ املٝت١ ٕ ان ْ٘إ ايكٌْٝٚػب ايطربٟ إىل 
 .(3)ٚايسّ ٚؿِ اـٓعٜط ٚسطٚف املعذِ ل إسس٣ ٚعؿطٜٔ ٚضق١

آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ قس تعًِ ايهتاب١ ٚاْ٘ تًك٢ َٔ اهلل إٔ ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إىل 
عٔ أب٢ شض ايػؿاضٟ قاٍ قاٍ ىل ضغٍٛ  ايطربٟ باٱغٓازايكشـ، ٚشنط 
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اهلل ق٢ً اهلل تعاىل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜا أبا شض أضبع١ ٜع٢ٓ َٔ ايطغٌ 
غطٜإْٝٛ آزّ ٚؾٝح ْٚٛح ٚخٓٛر ٖٚٛ أٍٚ َٔ خ  بايكًِ ٚأْعٍ اهلل 

 .تعاىل ع٢ً خٓٛر ث٬ثني قشٝؿ١
قًت ٜا ضغٍٛ  ٚعٔ أبٞ شض ايػؿاضٟ قاٍ:  اٱغٓازٚيهٓ٘ شنط بصات 

اهلل نِ نتاب أْعي٘ اهلل ععٚدٌ قاٍ َا١٥ نتاب ٚأضبع١ نتب أْعٍ اهلل ع٢ً 
 .(1)ؾٝح مخػني قشٝؿ١

ٜتعاضض  ايتٓعٌٜ أعِ َٔ ايهتاب١ ٜٚهؿٞ ؾٝ٘ ايكطا٠٤، ٫ٚإٔ ٜكاٍ إٔ إ٫ 
إٔ ٚقـ آزّ بايػطٜا١ْٝ مبعطؾت٘ ٚتهًُ٘ ايعطب١ٝ غٛا٤ باؾُع بني ايًػتني ٚ

إىل ايتكاضب  باٱناؾ١ايٛقـ غري ايًػإ، إٔ يػ١ ايعًِ ٖٞ ايعطب١ٝ، أٚ 
ابٔ عٔ بٔ آزّ، ؾكس ٚضز  ؾٝحاغِ ْصاى نُا ٜظٗط ل آبني تًو ايًػات 

ي٘  ؾتلإٚأخت٘ سعٚضا ؾػ٢ُ ٖب١ اهلل  ؾٝجّاعباؽ قاٍ ٚيست سٛا٤ ٯزّ 
 .َٔ ٖابٌٝ قاٍ هلا دربا٥ٌٝ سني ٚيست٘ ٖصا ٖب١ اهلل بسٍ ٖابٌٝ

 .ٖٚٛ بايعطب١ٝ ؾح
 .ٚبايػطٜا١ْٝ ؾاخ
 .ٚبايعربا١ْٝ ؾٝح

 .(2)ث٬ثني َٚا١٥ غ١ٓابٔ آزّ ّٜٛ ٚيس ي٘ ؾٝح ٕ اٚإيٝ٘ أٚق٢ آزّ ٚن
ل  ٚثاْٝـ١ صَط٠ ل غٛض٠ ايبكط٠، ًَُػٍّٜأتٞ قٛي٘ تعاىل طإٔ َٚٔ اٯٜات 

ٔ غٛض٠ ايطمحٔ، ٜٚأتٞ َهطضّا ل آٜتني َتعاقبتني ل غـٛض٠ ايعًـل     يتتهـُ
أسهـاّ   َٚٛنـٛع١ٝ ْػـإ،  اٱْع١ُ ايكطا٠٤ ع٢ً ٕ ااؿح ع٢ً ايكطا٠٤ ٚبٝ

 َجًُـا  ،ايسٜٔ ٚايكٛاعس ايؿطع١ٝ، يٝهٕٛ أقـٌ ايعًـّٛ نًـٗا َـٔ عٓـس هلل     
ــاىل   ــل اهلل تع ــاخً ــاؽ  ل َ ــ٘ا٭ضض يًٓ ــاىل ط يكٛي خٍََممكَ ٌَىُممُ  َِمما يِممِ   تع
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ًّــِ اٱْػــ اٯخــط٠ٚدعــٌ  .(1)صلألَس كِ أَــٛض ٕ ازاض اؾــعا٤، ؾإْــ٘ غــبشاْ٘ ع

ايسٜٔ ٚايسْٝا، يٝٓتؿـع َـٔ ايـسْٝا بـايعًِ، ٜٚتدـصٙ ٚغـ١ًٝ ؾـين ايجُـاض ل         
 . باٱقا١َ ايسا١ُ٥ ل ايٓعِٝ اٯخط٠
ايكًِ يٝؼ داضسـ١ َـٔ   إٔ ايكًِ ْع١ُ إناؾ١ٝ، غري١ٜ ، إش  اهللط ٚغدٸ 

يتهـٕٛ بـس٬ّٜ عـٔ    ٕ اٜػـتعًُٗا اٱْػـ  بٌ ٖٛ آي١ خاضد١ٝ ٕ ادٛاضح اٱْػ
ايه٬ّ ٚأطـٍٛ َٓـ٘ عُـطّا، ٚبـ٘ تهتـب ايٛقـاٜا ٚؼؿـظ ايعٗـٛز، ٚتـسٕٚ          

ل أبٝات ل  متاّٚقاٍ أبٛ  ،، ٚؽتِ ايؿٗاز٠اٯداٍايسٜٕٛ ٚاملٛاثٝل ٚتصنط 
 َسح أسس ا٭َطا٤:عٓس ٚقـ ايكًِ 

 عاب ا٭ؾاعٞ ايكات٬ت يعاب٘ي
 .(2)اؾ٢ٓ اؾتاضت٘ أٜس عٛاغٌ ٟٚأض                                     

اغتدطدت٘،  ٚاؾتاضت٘: َا يعم َٔ ايعػٌ ل دٛف اـ١ًٝ، ٚاٯض٣
ٚعٛاغٌ: مجع عاغ١ً، أٟ َػتدطد١ ايعػٌ، ٚقاٍ ايؿطٜـ املطته٢: 

ل  قٌٝسػٔ ٚأؾدِ َٔ مجٝع َا ٖصٙ ا٭بٝات أإٔ ٚأمجع ايعًُا٤ 
. 

ؾهٌ اهلل تعاىل ل ْع١ُ ايكًِ ع٢ً  ٜبٝٸٔٚيهٔ ا٭سػٔ ٚا٭ؾهٌ َا  
ٚدّٖٛا َٔ ٖصٙ ايٓع١ُ  يؿعط سانّٝا َٚبّٝٓا بعصٚب١ ْٚظِٜأتٞ اإٔ ايٓاؽ ب

ايعظ١ُٝ ع٢ً ايٓاؽ ، ٚايٓكاف ل قٛي٘ ) أمجع ايعًُا٤ ( ؾ٬ زيٌٝ ع٢ً 
اييت ٫ ٜ٪خص ثبٛت٘، نُا ٖٛ ل عسز َٔ إمجاعات ايػٝس املطته٢ ل ايؿك٘ 

 .مجاع عًُا٤ ظَاْ٘إَع٢ٓ خام َٓٗا، نُا يٛ نإ ٜطٜس بٗا ٱضاز٠ 
دعً٘ خًٝؿت٘ ل ا٭ضض، ٚأٍٚ َا َٓش٘ إٔ اهلل تعاىل آزّ ب أنطّيكس 

خًٝؿت٘  ٜٗبايعًِ يتتذ٢ً ؾٝ٘ َعاْٞ ايطمح١ ٚايكسض٠ اٱهل١ٝ، ؾاهلل تعاىل 
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َٔ  أؾطف ٚاملٛدٛزٖٚٛ ايعًِ ٖٚٛ ْٛع ٚدٛز،  ايٛدٛز،أؾهٌ ؾ٧ ل 
 :بًشاظ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ إىل قػُني  ٜٓكػِ ايٓاؽش املعسّٚ، إ
 ايعامل.ا٭ٍٚ:
 اؾاٌٖ.ايجاْٞ:

تٓشكط  ايعامل أؾطف ٚأؾهٌ َٔ اؾاٌٖ، ٫ٚإٔ َٚٔ ايبسٜٗٝات 
خطٜٔ، ٜٚسضأ عِٓٗ ظ١ًُ ، بٌ ٖٛ نٝا٤ ٜٓري ايططٜل يٰعاًََ٘ٓاؾع ايعًِ 

 ايصٟاؾٌٗ، ٚوذبِٗ عٔ املٗايو با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط 
 ٚبا٭غ٠ٛ اؿػ١ٓ ٚإقتسا٤ ايٓاؽ بايعامل. ،دعًٗا اهلل عع ٚدٌ ٚادبّا

تٓشكط بتزّ عًٝ٘  َٓش١ ايعًِ ٫إٔ ٕ اَٚٔ اٯٜات ل خًل اٱْػ
٢ً ايٓاؽ غٛا٤ ؾُٝا تٛاضثٛٙ َٔ ايػ٬ّ، بٌ ٖٞ ْع١ُ أْعِ اهلل تعاىل بٗا ع

 ،اهلل تعاىل بايتٓعٌٜ ٚايٓب٠ٛ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، أٚ َا تًكاٙ ا٭ْبٝا٤ َٔ عٓس
، ٚقاٍ اهلل تعاىل ل ٜٛغـ (1)صيَمَذ  آذَْ نَا آيَ إِت شَلىَُِْ لٌْىِرَابَ ًَلٌْذِىَّْحَقاٍ تعاىل ط

ُهَ ِِٓ  ط  .(2) صذَإًًِِّْ لألَدَادِّثًَِوَزٌَِهَ َّج رَثِْهَ سَتُّهَ ًَُّؼٍَِّّ

عًِ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ بتأٌٜٚ ايط٩ٜا يٝهٕٛ غببّا ـطٚد٘ َٔ  ؾذا٤
ايٓاؽ َٔ  يٓذا٠اؿهِ ٚايًكا٤ با٭ٌٖ، َٚٓاغب١  يتٛيٝ٘ايػذٔ، َٚكس١َ 

 ، ٚسذ١ ل زعٛتِٗ يٲغ٬ّ.َٚٛعظ١ عرب٠املٛت دٛعّا يتهٕٛ هلِ 
ًّــ ًَػٍََّّ نَمماهُ فَممن ؼَحَ ٌَثُممٌطٍ قــاٍ تعــاىل ط ،ِ اهلل تعــاىل زاٚز قــٓاع١ ايــسضعٚع

ٍ  قـؿا٥ض  ناْـت ) :ٚاملطاز ايـسضع، ٚقـاٍ قتـاز٠    ،(3)صٌَىُُ  ٚٸ ٔ  ؾـأ  غـطزٖا  َـ

ِ ، (4) (ٚايتشكني اـؿ١ ؾذُعت ، زاٚز ٚسًكٗا ًّـ ُ   ٚع ٕ ااهلل تعـاىل غـًٝ
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ُ     ،َٓطل ايطري ػٍُِّّ نَما َِنطِمكَ   ًَلَمايَ َّاؤَُّّيَما لٌنالماطُ    طٕ اٚل ايتٓعٜـٌ سهاٜـ١ عـٔ غـًٝ

 .(1)صلٌطَّْ ش

ظٗط يًٓاؽ ٕ إٜؿِٗ املعاْٞ ٚايككس َٔ قٛت ايطري ٕٚ اغًُٕٝ اؾه
َسضغ١ ل ٕ آبٛتري٠ ٚاسس٠ يٝهٕٛ ن٬ّ اي١ًُٓ ٚتٛثٝك٘ ايػُاٟٚ ل ايكط

بؿطط َٔ ن٬ّ ايطري يصا دا٤ ايكٍٛ ع٢ً ٕ ااٱْػ املعاضف ٚبؿاض٠ َعطؾ١
 ص ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )عًُٓاٙ َٓطل ايطري(.ػٍُِّّ نَا َِنطِكَ لٌطَّْ شطٕ اغًُٕٝ ايػ

ايٓسا٤ ٚايتٓبٝ٘ )ٜا أٜٗا(  عطف َٚٔ اٱعذاظ ل ن٬ّ اي١ًُٓ اْٗا ْازت
املتٛد٘ إىل ايٌُٓ مجٝع٘ َٔ غري ٚدا٤ ن٬َٗا بكٝػ١ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ 

ضاغات اؿسٜج١ ايٌُٓ ٜػُع قٛتٗا، ٚأظٗطت ايسإٔ غتجٓا٤ مما ٜسٍ ع٢ً إ
اي١ًُٓ تكّٛ بتهدِٝ اٱؾاض٠ ايكٛت١ٝ ايكاز١َ إيٝٗا نُا ٖٛ اؿاٍ ل إٔ 

 أدٗع٠ اٱغتكباٍ اؿسٜج١.
اـطط زاِٖ ايٌُٓ بػطع١ ٚبٝٓت َهُٕٛ ٕ ٚإبتسأت ن٬َٗا با٭َط ٭
ثِ ْٗت ٚبٝٓت ايهطض َٔ  ،(2) صلد خٌٍُُل َِغَاوِنَىُُ ا٭َط َٚا ٜهؿٞ يًػ١َ٬ ط

ٕ اصٚدا٤ت باـام )غًُٝإ( يبٝالَ َّذ طَِّنالىُُ عسّ اٱَتجاٍ يٮَط ط

َا ٜؿعً٘ دٓٛزٙ ٜٓػب ي٘، ثِ دا٤ إٔ َػ٪ٚي١ٝ ٚٚظا٥ـ املًو ٚايكا٥س ٚ
ايكه١ٝ إٔ غتدؿاف با٭َط أٚ ايظٔ بع اٱص ملًَٓجُنٌُدُهُبكٝػ١ ايعُّٛ ط

ٚيهٔ ٖصا ايعسٍ ٫ميٓع َٔ ٕ اا بعسٍ غًُٝؾدك١ٝ ، ٚأخربت عٔ إقطاضٖ
تًـ ايٌُٓ ؼت سٛاؾع اـٌٝ عٓس َطٚض اؾٝـ ع٢ً ٚازٟ ايٌُٓ، ؾكايت 

ؾًِ ٜعًُٕٛ باْهِ أ١َ تًٗهٕٛ ملا ؾعًٛٙ ، ٱضاز٠ تٓعٜ٘  صًَىُُ  الَ َّؾ ؼُشًَُْط 

ٚأٌٖ  ٭ْبٝا٤ا عٓس ٚاٱْكاف ايعسٍ عٔ ٕااؿٝٛٚضنا عامل  ٠َٛكاّ ايٓب
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٬ٖى  إىلل غريِٖ  ًٜتؿتٕٛ ٫ اؾٓٛز إٔايتٛسٝس ، ٚقس ٜهٕٛ َعٓاٙ 
 .ْػإاٱايٌُٓ، نُا ٖٛ َتعاضف عٓس 

ع٢ً َػاؾ١ ث٬ث١ أَٝاٍ، ٚؾٝ٘ زيٌٝ  اي١ًُٓ ن٬ّ مسع ٕاغًُٝ إٔ ٚقٌٝ
 ١جاؿسٜ ايسضاغات أظٗطت ٚقس بٝٓٗا، َؿ١َٛٗ بًػ١ تتداطب ايٌُٓ إٔع٢ً 

 إىلايكٛت١ٝ اييت تكسض َٔ ايٌُٓ كتًـ َٔ من١ً  ايرتززات إٔنُا قٌٝ 
 ل ايٌُٓ َٔ ْٛع ايـ عؿط إثين ٖٓاى إٔآخط، ٚ إىلأخط٣ َٚٔ دٓؼ 

 .ايعامل
دَرََّ إِرَل ؤَذٌَ ل ػٍَََ ط تعاىلدا٤ت اٯ١ٜ بصنط املٛنع بكٛي٘  يصا

 ٜطًل ايٌُٓ إٔب ايسضاغات ٚأخربت ايؿاّ، ب٬ز ل ٖٚٛص ًَلدُِ لٌنالّ ًِ

 ٜتًكاٙ ؼصٜطّا، اي١ًُٓ ؾتطًل خطط، ٜساُٖ٘ عٓسَا خاق١ قٛت١ٝ إؾاضات
ٜتهًِ بعه٘ َع بعض أثٓا٤ ايعٌُ  ايٌُٓ إٔٚ ٚاٱغتذاب١، بايؿِٗ ايٌُٓ
 بتٓك١ٝ ا٭قٛات، ٚؾكًٗا ٚايتُٝٝع بٝٓٗا. كّٜٛٚ

ل عًّٛ  ٚاؿؿطات ٕااؿٝٛاٯ١ٜ ع٢ً اٱضتكا٤ ل َٛنٛع سكٛم  ٚتسٍ
أغطاض ل يػ١ ايطري ٚايٌُٓ ٚتعًِ ايٓاؽ  إنتؿاف إىلٚؾٝ٘ بؿاض٠  ،ايكطإٓ

ًََِا َٓ٘ املػا٥ٌ ٚايؿٛاٖس اييت تسٍ ع٢ً بسٜع خًل اهلل ، قاٍ غبشاْ٘ ط

عباؽ ابٔ ٚعٔ  ،(1)صِِٓ  دَلتالحٍ يِِ لألَس كِ ًَالَ رَائِشٍ َّطِريُ تِجَنَادَْ وِ إِالَّ ؤٌَُُِ ؤَِ ََاٌُىُُ 

ؾاختاض ايعًِ ؾأعطٞ املًو ٚاملاٍ  ،ايعًِ بنيبني املاٍ ٚاملًو ٚ ٕاغًُٝخري 
 . يعًُ٘ اهلسٖس ٕاغًُٝٚطًب  َعّا،

 اهلسٖس غًُٝإ اختاض نٝـ عباؽبٔ ٫ قاٍ ا٭ضظم بٔ ْاؾع ٚعٔ
 ظاٖطٖا َٔ باطٓٗا ٜط٣ نايعداد١ ا٭ضض ٭ٕ عباؽابٔ  قاٍ املا٤ يطًب
 ٜكع بٌ ٜطاٙ ؾ٬ تطاب َٔ بأقبع ي٘ ٜػطٞ ايؿذ بأٚقات ؾهٝـ ْاؾع ؾكاٍ
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 .(1) ايبكط عُٞ ايكسض دا٤ إشا عباؽابٔ  ؾكاٍ ؾٝ٘
نٌُٝ بٔ ظٜاز قاٍ أخص عًٞ بٔ أبٞ طايب  عٔ)  ايطاظٟ اٱَاّ ٚعٔ

اؾبا١ْ ؾًُا أقشط تٓؿؼ ايكعسا٤ ثِ قاٍ  إىلبٝسٟ ؾأخطدين  عًٝ٘ ايػ٬ّ 
ايكًٛب أٚع١ٝ ؾدريٖا أٚعاٖا ؾاسؿظ َا أقٍٛ يو ٖصٙ  ٕإٜا نٌُٝ بٔ ظٜاز 

أتباع نٌ  ،ُٖٚر ضعاع ،َٚتعًِ ع٢ً غبٌٝ لا٠ ،: ايٓاؽ ث٬ث١ عامل ضباْٞ
ضنٔ  إىلْاعل ميًٕٝٛ َع نٌ ضٜض مل ٜػته٦ٝٛا بٓٛض ايعًِ ٚمل ًٜذأٚا 

ٚثٝل ، ٜا نٌُٝ ايعًِ خري َٔ املاٍ ، ٚايعًِ وطغو ٚأْت ؼطؽ املاٍ 
ٓؿك١ ، ٚايعًِ ٜعنٛ باٱْؿام ، ٚقٓٝع املاٍ ٜعٍٚ بعٚاي٘ ، ٜا ٚاملاٍ تٓكك٘ اي

ايطاع١ ل سٝات٘ ،  ٕااٱْػب٘ ٜهتػب ب٘  ٕاٜعنٌُٝ َعطؾ١ ايعًِ ظٜٔ 
عٔ عُط  ،ٚمجٌٝ ا٭سسٚث١ بعس ٚؾات٘ ، ٚايعًِ سانِ ، ٚاملاٍ قهّٛ عًٝ٘

ٌ تٗا١َ ايطدٌ يٝدطز َٔ َٓعي٘ ٚعًٝ٘ َٔ ايصْٛب َجٌ دبإٔ بٔ اـطاب: 
َٓعي٘ ٚيٝؼ عًٝ٘  إىلؾإشا مسع ايعًِ ٚخاف ٚاغرتدع ع٢ً شْٛب٘ اْكطف 

اهلل مل ىًل تطب١ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض إٔ شْب ؾ٬ تؿاضقٛا فايؼ ايعًُا٤ ؾ
 .(2)أنطّ َٔ فايؼ ايعًُا٤

لُمًْ ىَمًْ َّغ مرٌَُِ    عًـ٢ أٖـٌ ايعًـِ ، قـاٍ غـبشاْ٘ ط      تعاىلأث٢ٓ اهلل  ٚقس

ــاىلاهلل  ٚتؿهــٌ،(3)صًَلٌَّممزَِّٓ الَ َّؼ ٍَُّممٌَْ  لٌَّممزَِّٓ َّؼ ٍَُّممٌَْ  ــٌ  تع ٚدع

ٌ ل اؿه١ُ ٚاملٛعظ١ ٚآي١ ايؿِٗ ٚايتسبط، ٚغـ٬سّا ٜطـطز    آ١ٜ ٕآايكط  اؾٗـ
ٚايػؿ١ً عٔ ايؿطز ٚاؾُاعـ١، ٚزعـ٠ٛ مساٜٚـ١ يًٓـاؽ مجٝعـّا يٓٝـٌ َطتبـ١        

 أؾطاز أِٖ ؾُٔ ٕآايكطايعًِ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚأزا٤ ايؿطا٥ض ٚت٠ٚ٬ آٜات 
٘  نُـا  ايعًِ َٔ َطتب١ ْاٍ َٔ إ٫ ٫ٜٚٓاي٘ ايتٛسٝس، عًِ ٖٛ ايعًِ  بـاب  اْـ
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إََِّّٔا َّخْؾََ لٌٍَّوَ ِِٓ  ػِثَادِهِ ط تعاىلقاٍ  ،ٚاملعطؾ١ ايعًِ َٝازٜٔ ل يٲضتكا٤

امل٬ظ١َ بني ايعًِ ٚبني اـؿ١ٝ  ع٢ً اؿكط، يًس٫ي١ (إمنا)ٚتؿٝس  ،(1)صلٌْؼٍََُّاءُ

 .تعاىلاـؿ١ٝ َٔ اهلل 
املًٛى ٕ ايطاظٟ ٚاملطاز َٔ أٚيٞ ا٭َط ايعًُا٤ ل أقض ا٭قٛاٍ ٭ ٚقاٍ

 .(2)هب عًِٝٗ طاع١ ايعًُا٤ ٫ٚ ٜٓعهؼ
دا٤ت ْكٛم َػتؿٝه١ ل ؾهٌ ايعًِ، ٚطًب٘ ٚعظِٝ أثطٙ ْٚؿع٘ ل ٚ 

ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚؾٝ٘ آ١ٜ تسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
زٚي١ اٱغ٬ّ ع٢ً ايعًِ ٚغًِ  َٚٓعي١ ايعًِ ل اٱغ٬ّ، ٚبؿاض٠ بٓا٤ 

 ٚنػب٘ ٚتعًُ٘ ٚتعًُٝ٘.
ّ، ٚتجبٝت ا٭سهاّ ايسؾاع عٔ اٱغ٬نتا٥ب إْؿػاٍ املػًُني ل  ؾُع

ايؿطع١ٝ، ٚتعًِٝ ايٓاؽ ايعبازات ٚايؿطا٥ض، ٚايتكسٟ ٭ٌٖ ايطٜب 
ايعًِ ٚوح  إىلقُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ٜسعٛ  ايٓحم ٕإؾٚايؿو، 

ل  طًب٘ ٚاٱضتكا٤ إىلعًٝ٘، ٜٚبني َٓاؾع٘ مبا ٜبعح ايؿٛم ل ايٓؿٛؽ 
 َٓاظي٘.
إٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ : َٔ أسب  اهلل ضغٍٛعٔ أْؼ قاٍ: قاٍ  ٚٚضز
املتعًُني ؾٛ ايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ َا َٔ  إىلعتكا٤ اهلل َٔ ايٓاض ؾًٝٓظط  إىلٜٓظط 

باب ايعامل إ٫ نتب اهلل ي٘ بهٌ قسّ عباز٠ غ١ٓ ، ٚب٢ٓ  إىلَتعًِ ىتًـ 
ضض ٖٚٞ تػتػؿط ي٘ ، ٚميػٞ ٚميؿٞ ع٢ً ا٭ ،اهلل بهٌ قسّ َس١ٜٓ ل اؾ١ٓ

 .(3)ي٘ ، ٚؾٗست امل٥٬ه١ أِْٗ عتكا٤ اهلل َٔ ايٓاض َػؿٛضّاٜٚكبض 
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 اهامنؾ عامل خًـ ق٢ً َٔعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ :  ل اـربٚ
 .(1)ق٢ً خًـ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

اؾُاع١ ؾعٌ عبازٟ َٜٛٞ َتهطض ٜتٛىل ؾٝٗا  ق٠٬ إْٔهت١ ٖٚٞ  ٚؾٝ٘
اٱَاّ ايكطا٠٤ عٔ املأََٛني، ٚيهٔ إختٝاض ايعامل يٲَا١َ ؾاٖس يًتػًِٝ ي٘ 
باٱَا١َ ٚايطٜاغ١، ٚزيٌٝ ع٢ً اٱغتعساز يتًكٞ ا٭سهاّ ٚايكبٍٛ َٓ٘، 
ٚقكس ايعٓا١ٜ بايك٠٬ ، ٚاٱيتؿات يًكطا٠٤ ايكشٝش١ ، ٚاؿطم ع٢ً 

 إنطاّ ٕاعٖٓٛٛ ٚيك٠٬ ٚأزا٥ٗا ، ٌْٚٝ ايجٛاب ا٭  ، مساعٗا ٚغ١َ٬ ا
 ل ٚاٱضتكا٤ ، ايعًِ يطًب عا١َ ْٛع١ٝ ٚزع٠ٛ ايعًِ، َٔ وًُ٘ ملا  يًعامل
 .َطاتب٘

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ؾهٌ ايعـامل عًـ٢ ايعابـس     ٚعٔ
ٕ ايؿطؽ  غبعني عاَا ، ٚشيو ٭ (2)سهطغبعٕٛ زضد١ ، بني نٌ زضدتني 

ٜهع ايبسع١ يًٓاؽ ؾٝبكطٖا ايعامل ؾٝعًٜٗا ، ٚايعابس ٜكبـٌ عًـ٢    ٕاايؿٝط
 .(3) عبازت٘

ايعباز٠ ٚنٝؿٝتٗا ٜٚهٕٛ غببّا ل  ع٢ًايتشطٜـ  ططٚايعامل  ؾُٝٓع
ايعًُا٤ َج٬ّ قٍٛ  ؾٝتعاٖسإغتسا١َ ايعباز٠ ٚؾل قٛاعس ٚأسهاّ ايؿطٜع١، 

 .(4)أقًٞ ضأٜتُْٛٞ نُا قًٛا :ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚتٛاضخ أسهاّ ايك٠٬، ٚتأيٝـ ايهتب ٚتجبٝت  نب ٜٚتٛىل ايعامل 

ايكٛاعس، ٚتٛدٝ٘ َػتشسثات املػا٥ٌ، ٚزض٤ أغباب ايؿت١ٓ َٚٓع ايػٛا١ٜ 
 إىلعًٝ٘ ايػ٬ّ  عًّٝاٚسُٝٓا بعح ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
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ٜهٕٛ إٔ خري يو َٔ  ٚاسسّا ضد٬ّٜٗسٟ اهلل بو ٕ "ؾٛاهلل ٭ قاٍ ايُٝٔ
 .(1)يو محط ايٓعِ"

 .ايعًِ أؾهٌ َٔ املاٍ بػبع١ أٚد٘عًٝ٘ ايػ٬ّ  ٚقاٍ
 .، ٚاملاٍ َرياخ ايؿطاع١ٓ  ٭ْبٝا٤: ايعًِ َرياخ ا أٚهلا 
 .: ايعًِ ٫ ٜٓكل بايٓؿك١ ٚاملاٍ ٜٓكل  ايجاْٞ 
 اؿاؾظ ٚايعًِ وؿظ قاسب٘. إىل: وتاز املاٍ  ٚايجايح 
 : إشا َات ايطدٌ ٜبك٢ َاي٘ ٚايعًِ ٜسخٌ َع قاسب٘ قربٙ. ٚايطابع 
٫ وكٌ إ٫  ٚايعًِ، : املاٍ وكٌ يًُ٪َٔ ٚايهاؾط  ٚاـاَؼ 

 .يًُ٪َٔ
قاسب ايعًِ ل أَط زِٜٓٗ ٫ٚ  إىل: مجٝع ايٓاؽ وتادٕٛ  ٚايػازؽ 

 قاسب املاٍ. إىلوتادٕٛ 
 .(2): ايعًِ ٜكٟٛ ايطدٌ ع٢ً املطٚض ع٢ً ايكطا  ٚاملاٍ ميٓع٘ ايػابع 

ايعامل، ٚإنطاَِٗ ي٘،  إىلايٓاؽ  ضدٛع ٕااٱْػاٯٜات ل خًل  َٚٔ
ٖصا ا٭َط عٓس  ١ًُ يكٛي٘، ٜٚتذ٢ًٚؾؿكتِٗ عًٝ٘، ٚإْكاتِٗ ل اؾ

املػًُني ضدا٫ّ ْٚػا٤ّا، ٚتأتٞ ؾطٜه١ ايك٠٬ يتهٕٛ َٓاغب١ ١َٜٝٛ َتهطض٠ 
ٱنطاّ املػًُني يًعًُا٤، ٚإخباض ايٓاؽ مجٝعّا مبٓعي١ ايعامل ل اٱغ٬ّ 

قًٛب ايٓاؽ ملعطؾ١ ايعًّٛ اييت دا٤ ٚعٓس املػًُني، ٚؾٝ٘ بعح يًؿٛم ل 
بٗا اٱغ٬ّ، نُا أْ٘ ًٜكٞ ايؿعع ٚاـٛف ل قًٛب أعسا٤ اٱغ٬ّ، 

، أٚ ٚميٓعِٗ َٔ ايتعسٟ ع٢ً اٱغ٬ّ باٱؾرتا٤ ٚأغباب ايؿو ٚاملػايط١
 .اٱغ١َٝ٬ ايجػٛض ع٢ً ٚاهلذّٛ بايػ٬ح

 ، شْب٘ ٚميٌٝ ضأغ٘ وطى ؾذط٠ ل بًبٌ ع٢ً َط غًُٝإ ٚوه٢ إٔ
 أنًت: ٜكٍٛ قاٍ:  أعًِ ْٚبٝ٘ اهلل:  قايٛا ٜكٍٛ؟ َا أتسضٕٚ: ٭قشاب٘ ؾكاٍ
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 شا يٝت: تكٍٛ أْٗا ؾأخرب ؾاخت١ ٚقاست ،ايعؿا٤ ايسْٝا ؾع٢ً متط٠ ْكـ
 ٚقاح ،تسإ تسٜٔ نُا: ٜكٍٛ ؾكاٍ طاٚٚؽ، ٚقاح ،ىًكٛا مل اـًل
 .َصْبني ٜا اهلل اغتػؿطٚا:  ٜكٍٛ ؾكاٍ ، ٖسٖس

 .ٚقاح طٝط٣ٛ ؾكاٍ : ٜكٍٛ نٌ سٞ َٝت ٚنٌ دسٜس باٍ
 .ٚقاح خطاف ؾكاٍ : ٜكٍٛ قسَٛا خريا ػسٚٙ

 .ٚقاست ضمخ١ ؾكاٍ : تكٍٛ غبشإ ضب٢ ا٭ع٢ً ٤ٌَ مسا٥٘ ٚأضن٘
ٚقاح قُطٟ ؾأخرب أْ٘ ٜكٍٛ : غبشإ ضب٢ ا٭ع٢ً ، ٚقاٍ اؿسأ ٜكٍٛ: 
نٌ ؾ٧ ٖايو إ٫ اهلل ، ٚايكطا٠ تكٍٛ : َٔ غهت غًِ ، ٚايببػا٤ تكٍٛ : 
ٌٜٚ ملٔ ايسْٝا ُٖ٘ ، ٚايسٜو ٜكٍٛ : اشنطٚا اهلل ٜا غاؾًني ، ٚايٓػط ٜكٍٛ : 

س َٔ ايٓاؽ آزّ عـ َا ؾ٦ت آخطى املٛت، ٚايعكاب ٜكٍٛ: ل ايبعابٔ ٜا 
 .(1)"أْؼ، ٚايهؿسع ٜكٍٛ : غبشإ ضب٢ ايكسٚؽ

 صوٍَُّيَاط لىنه تعلى
ع٢ً مٛ ايكه١ٝ امل١ًُٗ اييت مل ٜتبني ؾٝٗا َكساض عسز  ا٭مسا٤مل ٜطز شنط 

ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايه١ًٝ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اؿهِ  ا٭مسا٤ا٭ؾطاز بٌ دا٤ تعًِٝ 
ا٭ؾطاز ٚيٝػت دع١ٝ٥، بٌ ع٢ً ؾطازٙ ٚمشٍٛ مجٝع أع٢ً ايهًٞ مب٬سظ١ 

 .ع٢ً اٱط٬م مٛ املٛدب١ ايه١ًٝ ٚاييت دا٤ )نٌ( غٛضّا هلا يًس٫ي١
 )نٌ(، )مجٝع(، )ناؾ١(، )َطًل( ٚمٖٛا. َٚٔ ايؿاظ غٛض املٛدب١ ايه١ًٝ

ٍٚ خًك٘ ٖٚٛ ْحم، ٚميهٔ اٱغــتس٫ٍ باٯ١ٜ أعاملّا َٔ  آزّيكس اقبض 
ٚسطظ  ،ٖصا ايعًِ ٚاق١ٝ َٔ املعك١ٕٝ ٭ ،عًِ ايبؿطأا٭ْبٝا٤ إٔ ع٢ً 

 َٚطتب١ َٔ َطاتب ايهُاٍ.
ايكطإٓ، َطتني ل ( بكٝػ١ اؾُع تػع َطات ا٭مسا٤ٚيكس ٚضز يؿظ )

٢( هلل تعاىل، ٚث٬ث١ ل اؿػٓ ا٭مسا٤ضبع َطات بًؿظ )أٚل ٖصٙ اٯ١ٜ 
 .إمسا٤ ا٭ٚثأٚايؿطى 
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 َػ٪ٚي١ٝ َ٪يؿ١ َٔ قػُني: ا٭مسا٤بتعًُ٘  آزّيكس ؼٌُ 
 اٱخ٬م ل ايتٛسٝس. :ا٭ٍٚ
 ايٛث١ٝٓ ٚايهؿط.ٚقاضب١ ايؿطى  ٞ:اْايج

 ٮْبٝا٤ٚتعًِٝ ي٥٬ًُه١ بايٛظٝؿ١ املطنب١ يٕ ايٮمسا٤ بٝ آزّؾتعًِٝ 
 .ا٭ضضٚامل٪َٓني اييت ٜػتشكٕٛ َعٗا اـ٬ؾ١ ل 

 املنلسبة عهى
ٚعؿطٜٔ َط٠، َٓٗا تػع َطات بكٛي٘  مخػّا ٕآايكطشنط آزّ ل  ٚضز
ص ٚؾٝ٘ َسضغ١ تبني إنطاّ آدَََ ط بًؿظ َط٠ عؿط٠ ٚغتص، ت نَِ  آدَََط تعاىل

 ٖٛ اؾ١ٓ ٚغهٓ٘ ي٘، امل٥٬ه١ ٚغذٛز خًك٘، غاع١ َٔ)ٯزّ( تعاىلاهلل 
 .ٚسٛا٤
 عٝػ٢ خًل ل ٚاٱستذاز ٕاايبٝآزّ َج٬ّ ل  ٚدٌ ععشنط اهلل  نُا
ًََََِ ػِْغََ ػِن ذَ لٌٍَّوِ وًََََِّ آدَََ خٍََمَوُ ِِٓ  ؤْ قاٍ غبشاْ٘ ط ،ايػ٬ّ عًٝ٘

 .(1) صذُشَلبٍ

اٯ١ٜ قٌ ايبشح خًل آزّ خًٝؿ١ ل ا٭ضض ٚإنطاَ٘ بتعًِٝ  ؾصنطت
١ٜ أع٬ٙ ؾذا٤ت بصنط أقٌ خًك٘ ي٘، ٚغذٛز امل٥٬ه١ ي٘، أَا اٯ تعاىلاهلل 
 َٔ تطاب. ْ٘ٚأ

بتشصٜط آزّ ٖٚٛ ل اؾ١ٓ َٔ إبًٝؼ  تعاىلاٯٜات بتؿهٌ اهلل  ٚدا٤ت
بادتٓاب إبًٝؼ ٚاؿصض  تعاىلاهلل  ٙإش اَتٓع إبًٝؼ عٔ ايػذٛز ٯزّ ؾأَط

ىَزَل ػَذًٌُّ ٌَهَ ًٌَِضًَ جِهَ يَةَ ُّخْشِجَنالىَُّا ِِٓ  ؤْ يَمٍُْنَا َّاآدََُ ط تعاىلَٓ٘ قاٍ 

ٚتًو ضمح١ ٚؾهٌ ع٢ً آزّ ٚسٛا٤، ٚعًِ دسٜس أْعِ اهلل  ،(2)صلٌْجَنالحِ
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 ي٘، عسٚ إبًٝؼ إٔب٘ ع٢ً )آزّ( بعس تعًُٝ٘ ا٭مسا٤، ؾٗٛ مل ٜعًِ  تعاىل
 ٚسصضٙ بعساٚت٘ ٚأخربٙ آزّ ع٢ً تؿهٌ اهلل ٚيهٔ ، ي٘ ايػذٛز ٜأب٢ ٚأْ٘
َ٘ٓ. 

 :ٚدٛٙ َٔص ُّفْغِذُ يِْيَاؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ط قايٛا ٕإٚوصضٙ َٔ امل٥٬ه١  ٚمل

 امل٥٬ه١ إ٫ َا ٜأَطِٖ اهلل. ٫ ٜؿعٌ :ا٭ٍٚ
 دا٤ قٍٛ امل٥٬ه١ بكٝػ١ ايػ٪اٍ. :ايجاْٞ
 .ا٭ضض ل اـ٬ؾ١ غكٛم امل٥٬ه١ غ٪اٍ تعًل:ايجايح
 بايػذٛز ٯزّ. تعاىلإَتجاٍ امل٥٬ه١ ٭َط اهلل  :ايطابع
 بسا١ٜ ي٘، ٚاٱَتجاٍ بايػذٛز ا٭َط ٕإؾع٢ً ايكٍٛ باؽاشٙ قب١ً،  ٚست٢

ٜتهـُٔ   ايػـذٛز  إٔٚنـ  ٚآزّ، امل٥٬ه١ بني ايك٬ت ٚأسػٔ ٭ٚثل نطمي١
اـ٬ؾـــ١ ل ا٭ضض ْٚكـــط٠ بإعاْـــ١ آزّ ٚشضٜتـــ٘ ل  تعـــاىلاهلل  إىلايعٗـــس 
 .امل٪َٓني
ٚتٛىل امل٥٬ه١  ّٜٛ أسسْعٍ امل٥٬ه١ َػَٛني يٓكط٠ املػًُني  ٚقس

ٚظٝؿ١ ايٓعٍٚ بايٛسٞ بأَا١ْ ٚقسم ٚإخ٬م ٚقس سهطت امل٥٬ه١ نتاب١ 
ملا خًل آزّ  ٚدٌ ععاهلل إٔ عباؽ ابٔ آزّ ايٛق١ٝ ٚؾٗست َٛت٘ )عٔ 

ؾتهًُٛا ٚأؾٗسِٖ  ْطكِٗأؾَػض ظٗطٙ ٚأخطز شضٜت٘ نًِٗ ن١٦ٝٗ ايصض 
ٚأْ٘ قاٍ ٯزّ ٖ٪٤٫ شضٜتو أخص  ،ع٢ً أْؿػِٗ ٚدعٌ َع بعهِٗ ايٓٛض

 ضظقِٗ . ٞٚعً ،ؾ٦ٝا  ٞأ٢ْ أْا ضبِٗ ي٬٦ ٜؿطنٛا ب ،عًِٝٗ املٝجام 
قاٍ آزّ ؾُٔ ٖصا ايص٣ َع٘ ايٓٛض قاٍ ٖٛ زاٚز قاٍ ٜا ضب نِ نتبت ي٘ 

: قاٍ أيـ غ١ٓ، ٚقس نتبت  ٞي: قاٍ: غتني غ١ٓ ، قاٍ نِ نتبت ٌدَٔ ا٭
َِٓٗ نِ ٜعُط ٚنِ ًٜبح قاٍ ٜا ضب ظزٙ قاٍ ٖصا ايهتاب  ٕاإْػيهٌ 

ؾ٦ت َٔ عُطى قاٍ ْعِ ٚقس دـ ايكًِ عٔ غا٥ط ب٢ٓ إٔ َٛنٛع ؾاعط٘ 
ُٸ ط آزّ ؾهتب ي٘ َٔ أدٌ آزّ أضبعني غ١ٓ ؾكاض أدً٘ َا١٥ غ١ٓ ؾًُا ع

قس يو:  ضآٙ آزّ قاٍ َاإٔ تػعُا١٥ غ١ٓ ٚغتني غ١ٓ دا٤ٙ ًَو املٛت ؾًُا 
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قاٍ ي٘ آزّ إمنا عُطت تػعُا١٥ غ١ٓ ٚغتني غ١ٓ ٚبك٢  ،دًوأ غتٛؾٝتإ
 .أضبعٕٛ غ١ٓ

 . ٞؾًُا قاٍ شيو يًًُو قاٍ املًو قس أخربْٞ بٗا ضب 
قاٍ ٜا ضب  يو َاضب٘ قاٍ  إىلضبو ؾػً٘ ؾطدع املًو  إىلقاٍ ؾاضدع 

اضدع  ٚدٌ ععضدعت ايٝو ملا نٓت أعًِ َٔ تهطَتو إٜاٙ قاٍ اهلل 
 .(1)ؾاخربٙ أْ٘ قس أعط٢ ابٓ٘ زاٚز أضبعني غ١ٓ

ملا نتب آزّ ايٛق١ٝ َات قًٛات اهلل عًٝ٘  اغشام اْ٘ قاٍ:ابٔ ٚعٔ 
 ،قؿ٢ ايطمحٔ ؾكربت٘ امل٥٬ه١ ٕانٚادتُعت عًٝ٘ امل٥٬ه١ َٔ أدٌ أْ٘ 

ناْت ل ٚؾٝح ٚإخٛت٘ ل َؿاضم ايؿطزٚؽ عٓس قط١ٜ ٖٞ أٍٚ قط١ٜ 
 دتُعتإٚنػؿت عًٝ٘ ايؿُؼ ٚايكُط غبع١ أٜاّ ٚيٝايٝٗٔ ؾًُا  ضضا٭

َعطاز َٚعٗا ايكطٕ ايص٣ أخطز عًٝ٘ امل٥٬ه١ ٚمجع ايٛق١ٝ دعًٗا ل 
 .(2)يه٬ٝ ٜػؿٌ عٔ شنط اهلل ععٚدٌ ،آزّ َٔ ايؿطزٚؽ أبْٛا
عٔ اؿػٔ ل املطغٌ عٔ ايٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ ملا تٛؾ٢ آزّ ٚ

 .(3)ٚقايت ٖصٙ غ١ٓ آزّ ل ٚيسٙ ،ٚأؿسٚا ي٘  ٚتطّاغػًت٘ امل٥٬ه١ باملا٤ 
 تعاىلؾاٖس ع٢ً إنطاّ امل٥٬ه١ ٯزّ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  ٚؾٝ٘

ُٸ ،(4)صإِِِّٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْط بايعباز٠ ٚايتك٣ٛ، ط آزّ ا٭ضض إش ع

ْٚاٍ َطتب١ ايٓب٠ٛ َٚا تسٍ عًٝ٘ َٔ ايؿطف ايعظِٝ بني اـ٥٬ل، ٚسهطت 
ل  َٚٓٗذّا امل٥٬ه١ ايك٠٬ عًٝ٘ ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً تطن٘ ايعباز٠ ٚايك٠٬ غ١ٓ

 .ايسْٝا َػازضت٘ عٓس ٕااٱْػشضٜت٘، ٚيتهٕٛ آخط َاٜٛزع ب٘ 
ملا َات آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ ؾٝح ؾربا٥ٌٝ ق٢ً  عباؽ قاٍ :ابٔ  عٔ

                                                 

 .1/156 ايطربٟ تأضٜذ(1) 
 .1/159( تأضٜذ ايطربٟ 2) 
 . 1/161( تأضٜذ ايطربٟ 3) 
 .30غٛض٠ ايبكط٠(4)



  ص155طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

ٚنرب عًٝ٘  ،قاٍ : تكسّ أْت ؾكٌ ع٢ً أبٝو  ،اهلل عًُٝٗا قٌ ع٢ً آزّ 
 ؾتؿه٬ّٝؾأَا مخؼ ؾ٢ٗ ايك٠٬ ٚأَا مخؼ ٚعؿطٕٚ  ،ث٬ثني تهبري٠ 

 .(1)ٯزّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 صثُُال ػَشَمَيُُ  ػٍَََ لٌَّْةَئِىَحِط تعلىلىنه 
، ٚع٢ً (2)بٞ: عطنٗاأَػـعٛز: ثِ عطنٗٔ، ٚل قطا٠٤ ابٔ ٚل قطا٠٤ 

مل٥٬ه١؟ املٓكطف إىل ا٭مسا٤ ع٢ً اايكطا٤تني ميهٔ ايكٍٛ بعطض ٖاتني 
ٖٛ املػ٢ُ غِ ا٫إٔ ٛاٖط، بػض ايٓظط عٔ ايكٍٛ بٚاؾ ٕاعٝايصٚات ٚا٭

َػُٝاتٗا َٔ ا٭مسا٤ عطض آزّ عًِّ اهلل عع ٚدٌ إٔ ، بعس غريٙ ّ أ
ٚيتٛنٝس عذع امل٥٬ه١  ستذاز نطِٜإايٝٗا ل  بطظٖاأٚع٢ً امل٥٬ه١  ايصٚات
َٚا هلل عع ٚدٌ ؾٝٗا َٔ اؿه١ُ ٚسػٔ  ،غطاض اـًٝك١أ زضاىإعٔ 

 ايتسبري.
 ٚدٌ عع اهلل خاطبِٗ ست٢ إزعتأٚ  امل٥٬ه١ قايت َاشا تط٣

 َا َٓٗا،  قت١ًُ ٚدٛٙ عس٠ ؾٝ٘ ، ايكسمإ٫  وت٫ٌُ  خربٟ أَط غكـٛم
 :باملكاّ ٜتعًل

 ٚمل ا٭ضض ٚٚضاث١ يًد٬ؾ١ أٌٖ ؾٗٛ امل٥٬ه١ َٔ اـًٝؿ١ٕ ان ا٭ٍٚ:
 .ٚايعباز٠ ايتػبٝض ع٢ً زأبِٗ بس٫ي١ ايسَا٤ ٜػؿو ٚمل ٜؿػس

 ٜهْٛٛا ٚمل اـ٥٬ل، ع٢ً ٚا٭ؾه١ًٝ با٭ع١ًُٝ امل٥٬ه١ إعتكاز ايجاْٞ:
 ٚأقــٌ ٚسذــُ٘ ب٦ٝٗت٘ ٚدٌ عع اهلل خًك٘ ايصٟٕ اا٫ْػ ٖصاإٔ  ٜظٕٓٛ
 .ا٭ٚي١ٜٛكت٘ َٔ ايطني غٝٓتعع َِٓٗ تًو خً

 أضازإٔ ٚ ا٭ضض، ل خًٝؿ١ هعٌ ٚدٌ عع اهللإٔ  ٜتٛقعٛا مل ايجايح:
 ل ٚشضٜت٘ خًك٘، ل آزّٚ ٚا٭ْػــب، ا٭دسضشيو ؾِٗ أٟ امل٥٬ه١ 

 .ًٜػٛٙأٚ  ٚظِٓٗ ضدا٥ِٗ ل ٜ٪ثطٚا مل أؾعاهلِ
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 ٫ امل٥٬ه١ َٔ ٕاثٓإ ص ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا ط قاٍ ايصٟإٔ  ايطابع:

 ٚيػ١ امل٥٬ه١، َٔ بعهّا ايكا٥ٌ ٜهٕٛإٔ  املػتبعس َٔ ٚيٝؼ مجٝعِٗ،
 ٚميهٔ َِٓٗ، غتؿٗاّاٱ عُّٛ ع٢ً تسٍ ص ثِئٌُِِٔلٔ ط اـطاب ل اؾُع

ٕ انٕ إٚ امل٥٬ه١ مجٝع كاطب١إضاز٠  قطبٚا٭ اؾُع، بًػ١ ثٓنياٱ كاطب١
 .ايطمح١ ٚغع١ ايًطـ ٚعُّٛ اؿذ١ٕ ايبٝ ثٓنيإ َِٓٗ املػتؿِٗ
 ل نُإ اْػيٲ ٚؾؿاعتِٗ غعِٝٗ تؿٝس أخط٣ ٚدٛٙ شنط تكسّ ٚقس
 .(1)ص َِضِّذٌٍَّ ََ َٔمٌُيُ ٌِجيَنالَُ ىًَْ لِ رأَلْخِ ًَذَمٌُيُ ىًَْ ِِٓ   ط تعاىل قٛي٘
: ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ عٔ ايكازم اٱَاّ عٔٚ
 ٌٖ هلا ؾٓكٍٛ ايٓاض ؾتُتًٞ ميٮٖاإٔ  ايٓاض ٚعس اهللٕ ٭ إغتؿٗاّٖٛ 

: قاٍ َعٜس، لٸ يٝؼ أٟ اٱغتؿٗاّ، سس ع٢ً َعٜس َٔ ٌٖ ٚتكٍٛ إَتٮت
 ؾبِ ْٞمتٮ إٔ ٚٚعستين متٮٖاإٔ  ايٓاض ٚعست ضب ٜا اؾ١ٓ ؾتكٍٛ قاٍ
 ،اؾ١ٓ بِٗ ميٮ خًكّا ٦َٜٛص اهلل ؾٝدًل :قاٍ: قاٍ ايٓاض؟ َٮت ٚقس ْٞمتٮ
 .(2)ٚغَُٛٗا ايسْٝا ُّٖٛ ٜطٚا مل هلِ طٛب٢ ايكازم اٱَاّ ؾكاٍ قاٍ

 .تعاىل باشْ٘ إ٫ تػأٍ ٫ٚ ايٓاؽ عٔ ٚايعؿٛ ايتدؿٝـ تػأٍ ايٓاضإٔ  أٟ
ايهُري ٕ ٖٛ املػ٢ُ، ٭غِ ا٫إٔ غتسٍ ا٫ؾعط١ٜ ل إٚباٯ١ٜ ايهطمي١ 
ٗا اْا٭مسا٤ ؾسٍ ع٢ً ، ٚمل هط شنط تؿاقّاإاملػُٝات  إىلل عطنِٗ عا٥س 

 املػُٝات.
 :ٚدٛٙ ع٢ً ٚيهٔ اٯ١ٜ ؼتٌُ املع٢ٓ ايظاٖط

 .َٓتظ١ُٞ َٚا ٜسٍ ع٢ً يػ١ اْظا٤ املعأتعًِٝ ا٭يؿاظ املٛنٛع١  :ا٭ٍٚ
 .ع٢ً ايعًِ عكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ايس٫ي١ :ايجاْٞ
 .يًُعطؾ١ ٚا٭١ًٖٝ يٲنتػابٕ اعٓٛ اْٗا: ايجايح
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ٚايكسض٠  ،ػٛغاتتعًِٝ ا٭مسا٤ ٚغ١ًٝ ٱزضاى املعك٫ٛت ٚا  :ايطابع
 .ع٢ً ايتُٝٝع بٝٓٗا

يًتػًٝب ٚؾل اٱقط٬ح ايب٬غٞ بتػًٝب  ايتعًِٝ دا٤: اـاَؼ
 .اٝٗاْظا٤ َعأٚاملطاز َٓ٘ ٚنع ا٭يؿاظ  ،ع٢ً املػُٝات ا٭مسا٤

٫ٚ ٜعين  ،يٝ٘ يس٫ي١ املهاف عًٝ٘إ: ل ايه٬ّ سصف يًُهاف ايػازؽ
اؿصف ل ساٍ ثبٛت٘ ٜسٍ ع٢ً املػاٜط٠، َٚع ٚضٚز إٔ ٘ ْؿػ٘ بٌ اْ
 غتس٫ٍ.ستُاٍ ٚتعسزٙ ٜبطٌ اٱاٱ

شاْ٘ غب اهلل اضاز، أٟ (1)ا٭مسا٤( قشابأٚعٔ فاٖس قاٍ: عطض 
 ؾٝا٤ ٚاملػُٝات.ا٭بعطض  ا٭مسا٤َِٓٗ َعطؾ١ 

تًو ا٭مسا٤ ثِ غأٍ  آزّاهلل عع ٚدٌ عًِّ إٔ ٬ٜٚسظ ل اٯ١ٜ 
تؿهــٌٝ ٚؾطزّا ٕ اعٓٛ تزّكــاض َٛنٛع ايتعــًِٝ بمإامل٥٬ه١ عٓٗا يٝهٕٛ 

 .ا٭ضضغــتشكام اـــ٬ؾ١ ل إنطاّ ٚؾطاز اٱأَٔ 
كــٌ ٫ ٜعكٌ، ٚيهٔ اٯ١ٜ دا٤ت بتػًٝب َٔ ٜع ايصٚات َاٚل تًو 

 قٛاٍ:أبطاظٖا ي٥٬ًُهــ١ ع٢ً إٚل نٝؿٝــ١ عطنٗا  ختـًـأٚ
ست٢ ؾاٖستٗا  آزّٞ ا٭مسا٤ اييت عًُّٗا اْخًل َع تعاىل اهلل ٕإ ا٭ٍٚ:
 امل٥٬ه١.
ؾاٖسٖٚا، أٟ  ِْٗأنؾٝا٤، ؾكاضت ا٭قٛض ل قًٛبِٗ ٖصٙ  ايجاْٞ:

ايعًِ إٔ تابع ٚاملعًّٛ َتبٛع ٚ عًِ اـ٥٬ل ٕأش إاْٗا مل ؽًل بعس، 
ٜعًِ بٗا قبٌ سسٚثٗا  تعاىلٔ اهلل يهباملُهٓات تكٜٛط خاضدٞ هلا، ٚ

 نعًُٓا بٗا بعس سسٚثٗا.
متاَّا يًشذ١، إتعذٝعّا ٚ ،عطض عًِٝٗ َٔ نٌ دٓؼ ٚاسسّا ايجايح:
اهلل عع ٚدٌ عطض ع٢ً امل٥٬ه١ ايصٚات اييت عًِ إٔ ػب أٟ ْٖٚٛ ا٭
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غ٪اٍ  ،(1)صوُنرُُ  فَادِلِنيَؤْ ثِئٌُِِٔ تِإَع َّاءِ ىَؤُالَء لٔيَمَايَ  طمسا٤ٖا أآزّ 

ظٔ ْؿط َٔ املؿػــطٜٔ ٫ ٜػتطٝعٕٛ نُا  يتهًٝؿِٗ َا تعذٝع ٚتبهٝت ٫
 بامل٥٬ه١. تعاىل٘ ضمح١ ٚيطـ َٓ٘ اْبٌ  ،ؾـها٫ّإٚضز ؾٝ٘ أٚ

باملؿاٖس٠ ٚاؿؼ ٜكٝين ٜػتًعّ ايكبٍٛ َٛنٛعّا ٚقٛض٠ ٕ ا٘ بطٖاْ
نطاّ ي٥٬ًُه١ إغتذاب١، ٖٚٛ ٚاٱٚباب يًطنا  زضاىيٲٚايعكٌ، ٚآي١ 
ط٬ع ع٢ً َا خؿٞ اٱاهلل عع ٚدٌ هلِ  ضازأؾ، يعباز٠ ملٛاظبتِٗ ع٢ً ا

 عِٓٗ نٞ ٫ ٜػازض أٟ َِٓٗ َٓاظٍ ايتػًِٝ ٚايطنا.
 ايعًِ َطاتب عسٜس٠ ل اٍٚ غاع١ خًل ؾٝٗأَٔ  آزّيكس ؽط٢ 

 إبًٝؼقاب قًب أبُٝٓا  ،غتذابت امل٥٬ه١ َصع١ٓإؾٚايطؾع١ ٚعًٛ املٓعي١، 
ل ايػذٛز ملا يًشػس ٚايػٝظ  إبًٝؼغتذاب١ إ١ٝ، ٚيعٌ عسّ ْاْا٭اؿػس ٚ

َٔ ايؿهٌ اٱهلٞ  آزّبػبب َا ْاي٘ َٔ أثط قبٝض قًب٘  تٚايػري٠ اييت َٮ
 ٚاملٔ اؾػِٝ.

 صيَمَايَ لٔثِئٌُِِٔ تِإَع َّاءِ ىَؤُالَء ط لىنه تعلى
 ،عٔ َعطؾ١ ايػٝبايعطف  إىل ٚأقطبٗااـ٥٬ل  أعظِتظٗط اٯ١ٜ عذع 

، اهلل ٜؿا٤إٔ إ٫  سكا٥ل ا٭ؾٝا٤ ايٓٛع١ٝ ٚايكٛض اجملطز٠ٚزقا٥ل ا٭َٛض ٚ
بػري أٚ  يهٌ خري  غٛا٤ بايٛاغط١٘ ؾاعٌ نٌ ؾ٤ٞ ٖٚٛ املعطٞ اْؾٗٛ غبش
 ٚاغط١.

، َا١ٖٝ ايعًّٛٚسح ع٢ً َعطؾ١  ،ظٗاض يؿها٥ً٘إٚٚاٯ١ٜ تطغٝب بايعًِ 
٘ ٫ ٜهًـ با اٍ ٚاملتعصض ٚيهٓ٘ اْ غبشاهللٕ ٖٚصا ايػ٪اٍ يٝؼ تهًٝؿّا ٭

 ظٗاض ملٛنٛع١ٝ ايعًِ ل ايتؿهٌٝ ٚايتؿطٜـ.إ
 اـطاب ٚدا٤( ب٦ْٛٞاْ) يؿظ ؾٝٗا ٜأتٞ اييت ايٛسٝس٠ اٯ١ٜ ٖٞ ٖٚصٙ
 ايكطع١ٝ، ١ٜٛا٭ٚيب اـ٥٬ل َٔ ٚيػريِٖ ي٥٬ًُه١ املػتػطق١ اؾُعبكٝػ١ 
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 ػًٗٗاإٔ ؾُٔ باب أٚىل  ،ا٭مسا٤عٔ َعطؾ١  ٜعذعٕٚ  امل٥٬ه١ٕ ان ؾاشا
ٕ اْػاٱٚ آزّتؿطٜـ  ع٢ً تأضى١ٝٚ ًَهٛت١ٝ سذ١ ٚؾٝ٘ ا٭خط٣، اـ٥٬ل
 ْػإ.اٱاٱهلٞ ايصٟ ٜٓعِ ب٘ اهلل ع٢ً  يًؿٝضٕ اٚبٝ،  َطًكّا

 تأغٝؼ ْ٘إاؾٛاب  ،املجاٍ ّأَٔ باب اؿكط  ا٭مسا٤دا٤ شنط  ٌٖٚ
 خام ايٖٛحم ٚايهػحم، ايٖٛحم يًعًِٕ اْػاٱ ٭١ًٖٕٝ اٚبٝ يًعًّٛ

 .مجٝعّا يًٓاؽ ؾاٌَ ٚايهػحم ،٭ْبٝا٤با
أؾطاز ايعًِ،  ِٖأٚايٛسٞ  ،غتعُط بايعًِ ا٭ضض إٔب خباضإاٯ١ٜ  ٚل
 بايٛسٕٞ ااٱْػغٝتعاٖس خ٬ؾ١  ْ٘أب امل٥٬ه١ خربأ ٚدٌ عع اهللإٔ  أٟ

 خامت١ باعتباضٕٙ آايكط ع٢ً ايتشطٜـ ططٚ عسّ ل سذ١ ٖٚٛٚايتٓعٌٜ، 
 ايػ١ٓإٔ استٛا٥٘ قٛاعس ٚغٓٔ اـ٬ؾ١ ٚ إىل ؾاض٠إٚ ،ٚايتٓعٌٜ ايٛسٞ
 .اـ٬ؾ١ ٖصٙ َؿاِٖٝ تتهُٔ املباضن١ ايٓب١ٜٛ

 خًٝؿ١ ْػإاٱي٥٬ًُه١ ٭ِْٗ إستذٛا ع٢ً دعٌ  اضّابإخت اٯ١ٜ ٚدا٤ت
 :بأَٛض اضباٱخت ف٧ اٱعذاظ َٚٔ ا٭ضض، ل

 املؿطز بكٝػ١ اضبيػ١ اؾُع ٚايتعسز ل ا٭مسا٤، ؾًِ ٜأت اٱخت :ا٭ٍٚ
 .ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ ،اؾُع بكٝػ١ دا٤ بٌ ٚاٱؼاز،
 ايتدؿٝـ عٔ امل٥٬ه١. :ا٭ٚىل
 اؿذ١ ع٢ً امل٥٬ه١. متاّ بٝإ :ايجا١ْٝ
املسضغ١  ل إعطا٤ زضؽ يًُػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا، بايتدؿٝـ :ايجايج١

ٚايهجط٠ ل  بايتعسز ٕاايربَٖٚٝازٜٔ ايعٌُ َٚهاَني اٱستذاز ٚإقا١َ 
ٜهتػب َٔ َٝازٜٔ  ايصٟ إٔخكٛقّا ٚ ،اضباٱختٜٚػط  اضباٱخت غا٥ٌٚ

ايعٌُ ٜهتػب املٗاض٠  َٝازٜٔ ْػإاٱايعٌُ ا٭َط ايهجري، ؾشُٝٓا ٜسخٌ 
 ٜطٕٚ ِٗؾإْٚاـرب٠، ٜٚكًض ْؿػ٘ يًعٌُ بطٍٛ املعاٚي١ ٚبايٓػب١ ي٥٬ًُه١ 

ٜبًػٕٛ ضغا٫ت اهلل، ٚايهتب ايػُا١ٜٚ تٓعٍ أْٛاضّا َٔ ايػُا٤  ٭ْبٝا٤ا
 عُاضإٜٚؿٗسٕٚ  ،يٝ٘إيتُٮ ا٭ضض بهٝا٤ اهلس٣ ايصٟ هصب ايٓاؽ 

بايعباز٠ ٚايتك٣ٛ ٚدٗازِٖ ل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ  املػًُني ا٭ضض



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 160ط 

 عٔ املٓهط ٚدًب املكًش١ ٚزؾع املؿػس٠.
ٜٚػط َٛنٛع اٱختباض، ؾًٝؼ ؾٝ٘ عٌُ ٚدٗس نبري، بٌ  قطب :ايطابع١

 بػٝطّا ٕااٱَتشسانط٠، ٚدا٤ َٛنٛع  ملػُٝات مسا٤أٖٛ غ٪اٍ عٔ 
 تعاىلَٚٛدٛز٠، ؾًِ ٜػأٍ اهلل  سانط٠ ٕاأعٝقكٛضّا باٱخباض عٔ أمسا٤ 

امل٥٬ه١ عٔ أَٛض ٚأؾٝا٤ غا٥ب١ عٔ امل٥٬ه١ بٌ عٔ أَٛض ٚأؾٝا٤ ظاٖط٠ 
ؾُع عظِٝ َٓعي١ امل٥٬ه١  صؤَْٔثِئٌُِِٔ تِإَع َّاءِ ىَؤُالَءط تعاىلقٛي٘  بسيٌٝ ٕايًعٝ

ل ايػُا٤  جري٠ٚعًٛ َطتبتِٗ، ٚطٍٛ أعُاضِٖ، َٚعطؾتِٗ با٭َٛض ايه
 .ٚاسس َٛنٛع ل َٚتعسزّا بػٝطّا دا٤ إَتشاِْٗ ؾإٕبؿهٌ اهلل  ضٚا٭ض

 ص وُنرُُ  فَادِلِنيَْ إ ط لىنه تعلى
زعت امل٥٬ه١ نٞ ىاطبِٗ إأٚ  خ٬ف ايهصب، تط٣ َاشا قايت ايكسم

قٛاٍ ٚٚدٛٙ أ، ؾٝ٘ ٜٚػأهلِ عٔ َٛنٛع َعني َط خربٟأعٔ  تعاىلاهلل 
 َٓٗا:

ٚمل ٜؿػس ٚمل ٜػؿو  ،ؾٗٛ أٌٖ هلااـًٝؿ١ َٔ امل٥٬ه١ ٕ ان يٛ ا٭ٍٚ:
 ايسَا٤ بس٫ي١ زأبِٗ ع٢ً ايتػبٝض ٚايعباز٠.

ؾهٌ َِٓٗ أٔ خًل هلل عع ٚدٌ مم٘ يٝؼ اْب امل٥٬ه١ ٜعتكس ايجاْٞ:
نٓتِ قازقني ل ٕ إدسض مبكاّ اـ٬ؾ١ ؾٝهٕٛ ٖٓاى قصٚف تكسٜطٙ أٚ

 ظٓهِ.
نٓتِ قازقني ل قٛيهِ إٔ َػـعٛز: ابٔ عباؽ ٚابٔ ضٟٚ عٔ  ايجايح:

 .(1)تِ تكًشٕٛ ٚتكَٕٛٛ ب٘أ٫ْ ٚإ٘ ٫ ؾ٤ٞ مما ٜتعبس ب٘ اـًل اْ
ٕ اخط٣ ؾِٗ غها٭ع٢ً املدًٛقات  ع١ًُٝبا٭ِْٗ ٜعتكسٕٚ أ ايطابع:
 ٚخًكتِٗ ٦ٖٝٚــاتٗـِ ايعذٝب١ اهلا٥ــ١ً تػاعس عًٝ٘. ،ايػــُاٚات
قًض يًد٬ؾ١ مبا اَتاظٚا ب٘ َٔ ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ ا٭ِٖ  اـاَؼ:

                                                 

 . 1/77ٕ ا( فُع ايب1ٝ)



  ص161طاؾع٤ ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ َعامل اٱميإ

 اهلل عع ٚدٌ عٓسٙ سػٔ ايجٛاب.إٔ خاق١ ٚ
َعطؾ١ إٔ مل ٜتٛقعٛا قريٚض٠ خًٝؿ١ ل ا٭ضض، ٚنُا  ايػازؽ:

سسُٖا ٫ أ)اٟ نُا مل تعًُٛا  َطا٭ؾهصيو  ا٭مسا٤ َٔ عًِ ايػٝب
، أٟ دا٤ تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ َكس١َ (1)عباؽ(ابٔ خط عٔ تعًُٕٛ اٯ

 .يتؿهٌ اهلل تعاىل بػ٪اهلِ عٓٗا، يتهٕٛ سذ١ ٚبطٖاّْا
املطاز إٔ خؿـ ٚاؾبـا٥ٞ ٚعــًٞ بٔ عٝػـ٢ ٖٚـٛ ا٭ َ٘ا قــاي ايػابع:

خربٚا بٗا ٖٚصا أؾ مسا٥ِٗأؾُٝا ؽربٕٚ ب٘ َٔ  ص وُنرُُ  فَادِلِنيَؤْ ط

 . (2)نٓت قازقّا( ٕإخرب مبا ل ٜسٟ أنكٍٛ ايكا٥ٌ يػريٙ )
َٔ امل٥٬ه١ ٫  ٕاثٓإ ص.. ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا طايصٟ قاٍ  ايجأَ:

ايكا٥ٌ بعض امل٥٬ه١ زٕٚ مجٝعِٗ، ٚيػ١ إٔ أٟ  نُا تكسّ شنطٙ مجٝعِٗ
ع٢ً املعاضن١ اش ميهٔ كاطــب١ ٫ تسٍ  ص ثِئٌُِِٔلٔ طاؾُع ل اـطاب 

املػتؿِٗ ٕ انإٔ ثٓني بًػ١ اؾُــع، ٚا٫قـطب ٖٛ كاطب١ مجٝع امل٥٬ه١ ٚٱا
 ٚعُّٛ ايًطـ ٚغع١ ايطمح١.اؿذ١ ٕ اثٓني يبٝإَِٓٗ 

٘ غ٦ٌ اْ –َاّ ايباقط عًٝ٘ ايػـ٬ّ اٱ -ٚمما ٜ٪ٜس ٖصا ايكٍٛ َا ضٟٚ عٔ 
قاٍ  آزّملا اضاز خًل  تعاىلاهلل تباضى ٕٚ إبتسا٤ ايطــٛاف ؾكاٍ: "إعٔ 

ػعٌ ؾٝٗا أَٔ امل٥٬ه١ ٕ اخًٝؿ١، ؾكاٍ ًَه ٞ داعٌ ل ا٭ضضاْي٥٬ًُه١ 
ٜؿػــس ؾٝٗا ٜٚػؿو ايسَا٤ ؾٛقعت اؿذب ؾُٝا بُٝٓٗا ٚبني اهلل عع َٔ 

ْٛضٙ ظاٖط ي٥٬ًُه١ ؾًُا ٚقعت اؿذب  تعاىلاهلل تباضى ٕٚ اٚدٌ، ٚن
٘ غد  َٔ قٛهلُا ؾكا٫ ي٥٬ًُه١: َا سًٝتٓا َٚا ٚد٘ اْبٝٓ٘ ٚبُٝٓٗا عًُا 

يعطف، ؾ٬شا تًٛشٚا باإٔ ٫ إتٛبتٓا؟ ؾكايٛا: َا ْعطف يهُا َٔ ايتٛب١ 
سب أٚضؾعت اؿذب ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبُٝٓٗا، عٍ تٛبتُٗا، ٚأْبايعطف، ست٢ 
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ؾدًل اهلل ايبٝت ل ا٭ضض ، ٜعبس بتًو ايعباز٠  إٔ تعاىلاهلل تباضى ٚ
 .(1)ٚدعٌ ع٢ً ايعباز ايطٛاف سٛي٘، ٚخًل ايبٝت املعُٛض ل ايػُا٤

أهلُ٘ اهلل َعطؾ١  ،١ٓ٦ُعاملّا َٓؿطزّا َػتك٬ّ شا ْؿؼ َط آزّقبض أيكس 
 .ا٭ؾٝا٤ ٚيٛاظَٗا ٚآثاضٖا سٛاٍأٚا٭دٓاؽ 

 ،ٚايعًِ عباض٠ عٔ قٛض٠ َٛدٛز٠ بٛدٛز عكًٞ ٚفطز٠ عٔ َازتٗا
شنطٙ ٚطاعت٘، ؾتعًِٝ  إىلؾًٝؼ ؾٝ٘ ؾط ٫ٚ نطض ٫ٚ آؾ١، ٚدعً٘ اهلل غب٬ّٝ 

 لتػبٝض امل٥٬ه١ إٔ ل ا٭ضض، ٚ تعاىل اهلل سٝا٤ شنطإٜعين  ا٭مسا٤ آزّ
 .ا٭ضض ل َ٪اظض ي٘ َٔ َكاّ ايصٍ ٚايعبٛز١ٜ ، ٖٜٚٛعهسٙ ايػُا٤
، تعاىلايتػبٝض ٚايتكسٜؼ ي٘  إىل كطاعاٱْايػ٬ّ  عًٝ٘ آزّخًل  ٚع١ً 

يعبازت٘  ٞهاَْ إمتاّ ٖٛ بٌٕ اْػاٱؾتػبٝض امل٥٬ه١ ٫ ٜتعاضض َع خًل 
ًََِا خٍََمْدُ لٌْجِٓال ًَلالٔظَ إاِلَّ  ط تعاىل، ٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘ ا٭ضضل  تعاىل

 .(2) صٌَِْؼ ثُذًُِْ
ختٝاضٙ ل ْظاّ املًو ٚعظِٝ إبيٝتسبط ٕ اْػىًل اٱإٔ ٤ اهلل يكس ؾا

نًٗا، ٜٚتٓاؾؼ  ا٭مسا٤ آزّايكسض٠ اٱهل١ٝ ٚقؿات٘ اؿػ٢ٓ، يصا عًِ 
ٚتػُطِٖ  ،ايٓاؽ ل َكاَات َٚطاتب ايعًِ بايػٝاس١ ل عامل املًهٛت

 .هل١ٝعطؾ١ اٱامل كازٜلايػعاز٠ مب
بؿاض٠ زخٍٛ ايكاؿني اؾ١ٓ،  ا٭مسا٤  آزّ ععٚدٌ اهلل تعًِٕٝ إ
ٜكٍٛ اهلل تباضى ٚتعاىل ّٜٛ  عٔ ايٓحم  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: " دا٤ٚ

ايكٝا١َ : ٜا َعؿط ايعًُا٤ إْٞ مل أنع عًُٞ ؾٝهِ إ٫ ملعطؾيت بهِ قَٛٛا 
 .(3)ؾإْٞ قس غؿطت يهِ "

خًل ٕ أٚ املػؿط٠ ٚايعؿٛ، إىلغبٌٝ  تعاىلمسا٥٘ أايعًِ َٚعطؾ١ إٔ ٟ أ
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 ختباضٙ بعس تؿطٜؿ٘ بػ٬ح ايعًِ ٚاملعطؾ١.إٚٱنطاَ٘ ٕ اْػاٱ

 واملالئكة آدو
 ٚبسٜع ،اهلل قسض٠ عظِٝ ع٢ً ٚزي٬ّٝ ،ايعاملني ل آ١ٜ آزّ خًل غٝبك٢

 ٖٛ اؿه١ُ آثاض ؾٝ٘ تتذػس ايصٟ آزّٚ املتكٔ، يؿعً٘ ٚعًُ٘ ٚسهُت٘ قٓع٘
 ٚا٭ضض نايػُاٚات ايعظ١ُٝ تعاىل اهلل كًٛقات بني َٔ ايكػري ايها٥ٔ

 عع اهلل غ٬ؾ١ ٜؿٛظ ايكٝا١َ ّٜٛ إىل ٚايباق١ٝ ٚاؾباٍ ٚايٓذّٛ ٚايهٛانب
 .ٚضاثتٗا ع٢ً ٚيسٙ َٔ ا٭دٝاٍٚتتعاقب  ،ا٭ضض ل ٚدٌ
 نٌإٔ ٚ ايٛدٛز ٚادب تعاىل اهلل إٔ ايه٬ّ عًِ َباسح ل ثبت يكس
 اَا تعاىل يٝ٘إَٚػتٓس  ،قسِٜ غري ٚسازخ ،بايعسّ َػبٛم ممهٔ غريٙ ؾ٤ٞ
 ٜػتًعّ بايع١ً ايعًِٕ إؾ نصيو عامل، تعاىل ٖٚٛ بايٛاغط١أٚ  َباؾط٠
 ٕان دع٥ّٝا َعًّٛ بهٌ عاملّا ؾٝهٕٛ بصات٘ عامل ٘اْغبش ٖٚٛ ،باملعًٍٛ ايعًِ
 شٖب اَ خ٬ف ع٢ً شٖينأٚ  خاضدٞ ٚدٛز ي٘ عطنّا،أٚ  شاتّا نًّٝا،أٚ 
ًِ اـاطط٠ ٜع تعاىل ٘ؾإْ ايصٖين، ايٛدٛز عساّإْ َٔ ايؿ٬غؿ١ بعض يٝ٘إ

 ٜٓػاٖا، ٫ ٚدٌ عع اهلل ٚيهٔ ٜٓػاٖا، ثِ ٕاْػاٱاييت ؽطط ع٢ً قًب 
 قًب ع٢ً ططٖٚا قبٌ بٗا عامل ٖٚٛ (1)ص َّؼ ٍَُُ لٌغِّشال ًَؤَخ فََ طتعاىل قاٍ

 .ي٘ امل٥٬ه١ ٚغذٛز آزّ ٚخًل ،آبا٥٘ ٚخًل خًك٘ ٚقبٌ ٕاْػاٱ
ــٛ ــايل ٖٚ ــ خ ــُا١ٜٚاٯٜ ــِ ٚ، ات ايػ ــات  ٜعً ــ١ املدًٛق ــ٬ىسطن  ٚا٭ؾ
 َٛدٛزاتٗـا  ل َٚـا  ا٭ضن١ٝ ٚاملدًٛقات ٚخٛاقٗا، ٚناعٗاأٚ ْٚهسٖا

ٞ  ايرتنٝبأٚ  ٚايؿكٌ اؾٓؼ َٔ ايعكًٞ نايرتنـٝب َٚطنــباتـٗـا  اــاضد
ؾرتانٗا مجٝعّا ٚإ٠ ٚايكٛض٠، أٚ تطنٝب املكازٜط، املاز َٔ اؾػِ نرتنٝب
ٌ  عـع  اهلل ٚسهــ١ُ  قـٓع  بسٜـــع  َٔ دع٤ ٖٚٛ ٚاؿاد١، ؾتكاضل اٱ  ،ٚدـ
 .ٝت٘اْٚٚسس ضبٛبٝت٘ ع٢ً ٚزيٌٝ
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 املدًـٛم  ٖصا ٕاْػغبشاْ٘ بتعٜني تًو املعامل باٱ ٚدٌ عع اهلل تؿهٌ
 ؾٝ٘ ٚدٌ عع اهلل دعٌ مبا ، ٚا٭١ُٖٝإٔ  دػُّا، ايهبري بًشاظ ايؿايكػري
ـ  زقٝـل  َٓتظِ ٚخًل عذٝب١ خٛام َٔ  عظُٝـ١  ٚنْٛٝـ١  أخ٬قٝـ١  ٚٚظـا٥

 ٚأغــباب اٱبــت٤٬َٚــا ؾٝٗــا َــٔ ٚدــٛٙ  ،ا٭ضض ل اـ٬ؾــ١ مباٖٝــ١ تتعًــل
 .ايطؾع١

 ايػُا٤ ٚتػهٔ ،ٚايتػبٝض ايطاع١ ع٢ً زا٥ب١ ١ٝاْْٛض أدػاّ ٚامل٥٬ه١
 املتهطض درب٥ٌٝ ْعٍٚ ل نُا َا ٭َط ا٭ضض إىل َٓٗا بعض ٜٓعٍ ٚقس

 زس١ٝ بكٛض٠ ّااْأسٝ ٚغًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس يًٓحم ٚظٗٛضٙ
 .(1)ايهًحم
٠ بايهطٚض ٜعين ٚدٛزٙ ؾٛدٛب قتاز، غري غين تعاىل اهلل إٔ ثبت يكس
 ،امل٥٬ه١ شيو ل مبا قتاز ممهٔ عساٙ َا نٌٕ إؾ ؾ٤ٞ نٌ عٔ إغتػٓا٤ٙ
 ؾٝ٘ ،آزّ غ٬ؾ١ امل٥٬ه١ إىل اـام ٚاـطاب اٱخباضٖصا  إشٕ ؾًُاشا
 :ٚدٛٙ

 .اـ٥٬ل ل آزّ خًل َٛنٛع أ١ُٖٝ ا٭ٍٚ:
 .ايػٝب با٤أْ َٚٓ٘ اهلل، ُٗاعًّ َا ٫إامل٥٬ه١ ٫ تعًِ إٔ  ايجاْٞ:
َٔ بسٜع  ا٭خط١٣ ع٢ً ايعٛامل امل٥٬ه تطًع أضاز اهلل إٔ ايجايح:
 .كًٛقات٘

 ا٭ضض ع٢ً هطٟ َٚا ا٭َط،ٖصا  أظا٤ا ٚظا٥ؿٗ امل٥٬ه١ يت٪زٟ ايطابع:
 .تػٝري َٔ

غاع١  ٚايطنا باٱغتذاب١ٌ يسٚاّ امل٥٬ه١ ع٢ً ايطاع١ غبٝ ٘اْ اـاَؼ:
 .اٱبت٤٬، َٚا وتٌُ ؾٝ٘ َٔ ا٭َط

                                                 

 ،عطف عػٔ ايكٛض٠ ،ؾٗس أسسّا َٚا بعسٖا ،قشابٞ ،(  زس١ٝ بٔ خًٝؿ١ ايهًحم1)
ِ    ايـٓحم   إىلدرب٥ٌٝ ٜـأتٞ  ٕ اٚن ،ايكٛض٠ ل قـٛضت٘   قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    أضغً٘ ضغٍٛ اهلل  ،ٖٚٛ تؿطٜـ ٜسٍ ع٢ً ايٛثاق١ ،أسٝاّْا
 .قٝكط ضغ٫ّٛ غ١ٓ غت ل اهلس١ْ ؾتَٔ ب٘ إىل ٚغًِ
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 ل هلِ َػاٜط غًل ،تعاىل اهلل قٓع بسٜع ع٢ً ٜطًعٛاإٔ  ايػازؽ:
 .ايطني ٢ٖٚ َٚازت٘ ٚايؿعٌ اهل١٦ٝ

 .زّٯ نايػذٛز ب٘ ٜأَطٚا ملا َٚكس١َ بامل٥٬ه١ يطـ ؾٝ٘ ايػابع:
 َٔ آزّ بين غكٛم ب٘ اهلل ٜأَطِٖ َٚا يعًُِٗ امل٥٬ه١ ٜػتعس ايجأَ:

 .ٚمٖٛا ايػ٦ٝات ٚتسٜٚٔ اؿػٓات نتاب١
َكس١َ ٚسذ١ يٓعٍٚ امل٥٬ه١ يٓكط٠ امل٪َٓني ّٜٛ بسض ٚأسس  ْ٘إ ايتاغع:
إِرْ ذَمٌُيُ ٌٍُِّْؤ ِِنِنيَ ؤٌََٓ  َّىْفَِْىُُ  ؤَْ  ُِّّذالوُُ  سَتُّىُُ  تََِةَثَحِ آالَفٍ ِِٓ  قاٍ تعاىلط

 .(1) صلٌَّْةَئِىَحِ ُِن ضٌَِنيَ

 ٖٚٞ اؿكٝك١ ٖصٕٙ آايكط ٜٚ٪نس ايطاع١، ٫إٚمل ٜعطف عٔ امل٥٬ه١ 
ًَُّغَثِّخُ لٌشالػ مذُ تِذَممّ ذِهِ ًَلٌَّْممةَئِممىَمممحُ ِِٓ   ط تعاىل قاٍ آٜات٘، ل د١ًٝ ظاٖط٠

ِِٓ  دَلتالحٍ ًَلٌَّْةَئِىَحُ  لألسكًٌٍََِّوِ َّغ ممجُذُ َِا يِِ لٌغالمٌََّلخِ ًََِا يِِ  ط (2)ص خِْفَرِوِ

 ٚخؿ١ٝ خٛؾّا تعاىل هلل ٜػذسٕٚ امل٥٬ه١ ٕان ؾاشا، (3)ص ًَىُُ  الَ َّغ رَىْثِشًَُْ

 ،إغتٓهاضّا ا٭ضض ل خًٝؿ١ دعٌَٛنٛع  عٔ ٜػأيٛا مل ِْٗؾ٬بس أ ، َٓ٘
( داعٌ اْٞ) ٚاٱَها٤ ايكطع مٛ ع٢ً دا٤ اـ٬ؾ١ أَط إٔٚ خكٛقّا

الَ ُّغ إَيُ ػَّالا َّفْؼًَُ ًَىُُ  ط ٚؾعً٘ أَطٙ ل خًك٘ َٔ أسسّا ٜػتؿري ٫ غبشاْ٘ ٚاهلل

 .(4) صُّغ إٌٌََُْ

*********** 

  

                                                 

 .124غٛض٠ آٍ عُطإ(1)
 .13( غٛض٠ ايطعس 2)
 .49( غٛض٠ ايٓشٌ 3)
 . 23 ٭ْبٝا٤ا غٛض٠(4) 
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مدَ لٔممهَ لٔهَ الَ ػِممٍَُْ ٌَنَمما إِالَّ َِمما ػٍََّّ رَنَا ألَاٌٌُل عُمممث ذَ طتعلىلىنه 

 32اٯ١ٜ صلٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىمُُْ

 اإلعزاب وانهغة 
و: َؿعٍٛ َطًل دا٤ َهاؾّا اْؾاعٌ، غبش: ايٛاٚقايٛا: ؾعٌ َاض ٚ

 و تػبٝشّا.آَْكٛبّا ٜٚعين ْػبشو غبش
٘ ْأٜٚهٕٛ َٓكٛبّا ع٢ً  ،٘ مل ٜٛقـْ٭ٚقاٍ ايهػا٥ٞ: ٖٛ َٓكٛب 

 .(1)ْسا٤ َهاف
 .ايؿتض ع٢ً َبين ٫،اغِ : عًِ: ْاؾ١ٝ يًذٓؼ، ٫
 .٫ خرب مبشصٚفٕ اَتعًك ٚفطٚض داض: يٓا
ل َٛنع ايطؾع ع٢ً  َٛقٍٛ مبع٢ٓ ايصٟاغِ زا٠ سكط، َا: أ٫: إ

 .مسٗاإايبسي١ٝ َٔ قٌ ٫ ٚ
 هلل ٜعٛز تْأ: ؾعٌ َاض، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ عًُتٓا
 .ب٘ َؿعٍٛ)ْا(  ٚايهُري ععٚدٌ،

 .ؾكٌ نُري: تْأ ٚأمسٗا، ٕإ: وْإ
 .ٞاْايج ٕإَطؾٛع، اؿهِٝ: خرب  ا٭ٍٚ ٕإ: خرب ايعًِٝ

ٚل ايتٗصٜب، غبشت اهلل  ،ّاغبشت اهلل تػبٝشّا: أٟ ْعٖت٘ تٓعٜٗ
ٜكّٛ َكاّ ٕ اغبشغِ ٚا٫ ،تػبٝشّا ٚغبشاّْا مبع٢ٓ ٚاسس، ؾاملكسض تػبٝض

 املكسض.
َا أاهلل ؾكاٍ ٕ ااْػاّْا ؾػط يٞ غبشإٔ مشٌٝ: ضأٜت ل املٓاّ نابٔ )عٔ 

اهلل ايػطع١ ايٝ٘ ٚاـؿ١ ل ٕ اٚقاٍ: غبش ،ٜػبض ل غطعت٘تط٣ ايؿطؽ 

                                                 

 .1/160ٕ آ( ايٓشاؽ / اعطاب ايكط1)
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 .(1) طاعت٘(
ٚأزم َٔ  عِأنًُات٘ َٚهاَٝٓٗا ايكسغـ١ٝ  غطاضإٔٚ آٚيهٔ عًّٛ ايكط

خباض عٔ َٓاّ، ٚل ايًػ١ ٚعًِ ايتؿػري ٚايتأٌٜٚ َٓسٚس١ أت٪خص َٔ إٔ 
 ساط١اٱٚغع١ ٚغ٢ٓ عٔ ايًذ٤ٛ إىل تٛثٝل َٓاَات قس تبتعس ل بٝاْٗا عٔ 

ايتجبت َٔ  اْعساّإىل  ناؾ١باٱايكطآْٞ ظ٬ي١ املع٢ٓ ايكسغٞ املباضى يًؿظ 
 قػاّأٔ قش١ املٓاّ َٚٔ ثِ ايٛقٍٛ إىل ؼسٜس ايكػِ ايصٟ تٓتُٞ ايٝ٘ َ

ايؿطٜع١  سهاّإٔٚ آايط٩ٜا ٌٖٚ ٖٞ قازق١ اّ ٫، َٚٔ د٬ي١ عًّٛ ايكط
، ٚيؿظ  ل اؿذ١ٝ، ْعِ ض٩ٜا ا٭ْبٝا٤ ٚسٞ عتباضٖاإٚاْٗا خاي١ٝ َٔ املٓاَات 

 .غبشإ ٜتعًل باي٘ عع ٚدٌ ٚيٝؼ باملػطع إيٝ٘
َٔ نصا اشا تعذبت َٓ٘ ٕ اايعطب تكٍٛ: غبشإٔ : قٌٝ ظٖطٟا٭ٚعٔ 
 :ٜهّاأقٍٛ ا٫عؿ٢ ل َع٢ٓ ايربا٠٤ إٔ ٚظعِ 

ــط٠   ــا٤ْٞ ؾدــــ ــا دــــ ــٍٛ ملــــ  اقــــ
ــبش  ــاخط ٕ اغـ ــ١ ايؿـ ــٔ عًكُـ   (2)َـ

عًِ يًتؿطم ٚيٛ اغِ ٕ اَعطؾ١ ٫ْ٘ عًِ يًربا٠٤ نُا تكٍٛ ؾتٕ اٚغبش 
مما ٕ اٚعجُٕ اكطف، ٚقس ادتُع ؾٝ٘ ا٫يـ ٚايٕٓٛ َجٌ عُطْْهط٠ ٫ٕ ان

ميٓع َٔ قطؾ٘، ٫ٚ ٜهط باقٌ ايكاعس٠ ٚضٚزٙ َّْٓٛا ْهط٠ ل بٝت ؾعط نُا 
 :١َٝأل قٍٛ 

 غبشاْ٘ ثِ غبشاْا ٜعٛز ٚي٘
 

 
ٞ  ٚقبًٓا غبضٸ اؾـٛزٟ ٚاؿُـس    (3)دـا٤ْ

 ؾدــــــــــــــط٠ دــــــــــــــا٤ْٞ ؾدــــــــــــــط٠
 

وًٌُّ لَذ  ػٍََُِ فَةَذَوُ  ط اهلل، ٚل ايتٓعٌٜ ٕ اٜٚكاٍ غبض ايطدٌ" أٟ قاٍ غبش

                                                 

 . 2/471 ايعطب ٕايػ(1) 
 .1/474تؿػري ايطربٟ(2)
 .2/470يػإ ايعطب(3)
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ّ غبض بايتؿسٜس، أٌٖ ٖٛ َكسض غبض ٕ اختًـ ل غبشأٚ ، (1)صًَذَغ ثِْذَوُ

 ٖٛ ايجاْٞ. ق٣ٛٚا٭
تعاىل ) ايػبٛح، ايكسٚؽ ( ٖٚٛ املٓعٙ عٔ نٌ ْكل  اهلل تَٚٔ قؿا

يٝؼ ل ن٬ّ ايعطب بٓا٤ ع٢ً ؾعٍٛ بهِ  :ٚغ٤ٛ، ٚايكسٚؽ املباضى، ٚقٌٝ
 اؾًًٝني. مسنياٱغري ٖصٜٔ  ٚي٘أ

ٛاضٙ ٚعظُت٘ ٚقاٍ درب٥ٌٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ: )هلل أْٚغبشات ٚد٘ اهلل: 
سطقتٓا غبشات ٚد٘ سسٖا ٭إٔ سذابّا يٛ زْْٛا َٔ ٛزٕٚ ايعطف غبع

  . (غبشات ٚدٗ٘ ايٓاض ٚايٓٛضإٔ ٚل سسٜح: ) ،(2)ضبٓا

 يف سيلق اآليلت
َع عظِٝ َطتبتٗا  يًد٬ؾ١ٕ اْػاٱ ختٝاضإ غطاضأتػا٩ٍ امل٥٬ه١ عٔ  بعس

 آزّبتعًِٝ  ٘اْغبش ٚتؿهً٘ ا٭ؾعاٍ، قبٝض َٕٔ اْػاٱٚغ٤ٛ َا ٜؿعً٘ 
ٚايع١ً ايػا١ٝ٥ َٔ  آزّ،امل٥٬ه١ عذعِٖ عٔ زضى زضد١  ظٗطأ ا٭مسا٤

 تعظِٝ َكاّ ايطبٛب١ٝ بكٝؼ ايتهطع ٚاـؿٛع. إىلخًك٘ ٚبازضٚا 
ــس ــل إ  إٔ  ٚبع ــٔ خً ــ١ ع ــغــأٍ امل٥٬ه ــاز ل ا٭ضض،  ٕ اْػ ــط ايؿػ ٜٓؿ

 ايهطميـ١ َٚسسٛا أْؿػِٗ بإْكطاعِٗ إىل عباز٠ اهلل تعاىل، بٝٓٸت ٖصٙ اٯٜـ١  
 إْؿػاهلِ باٱعتصاض ٚإظٗاض ؽًؿِٗ ٚقكٛضِٖ عُا مل ٜعًُِٗ اهلل إٜاٙ.

ًَُٔمَذِّطُ ملكاّ ايطبٛب١ٝ نُا ٚضز قبٌ آٜتني ط تكسٜػِٗٚل اٯ١ٜ َكسام 

بًػ١ ايتػبٝض ٚايتعظِٝ ٚاملسح ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل  إ٫مل ٜتهًُٛا  اِْٗص إش ٌَهَ

 تعاىل، ٚوتٌُ ساٍ امل٥٬ه١ ل اؾٛاب أَٛضّا:
 ايتؿاٚض ؾُٝا بِٝٓٗ قبٌ اٱداب١. ا٭ٍٚ:
 تعسز ا٭قٛاٍ ثِ اٱتؿام ع٢ً ٚاسس َٓٗا. ايجاْٞ:
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ض ٚأِٖ ٚأٚىل قٝؼ اٱداب١ أقٕ آاؾٛاب املصنٛض ل ايكط ايجايح:
 بايصنط.

 دا٤ دٛاب امل٥٬ه١ َتشسّا َٔ غري تطزٜس. ايطابع:
ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري ؾًٝؼ َٔ تؿاٚض أٚ أخص ٚضز ؾُٝا بِٝٓٗ، َٚٔ 

ص إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ نًٗا ًََٔذ ُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّ ذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَايؿٛاٖس ع٢ً قٛهلِ ط

ايته١ُٝٓ ع٢ً غ٪اٍ ايتعًِ َٚعطؾ١ محس ٚثٓا٤ ٚتػبٝض ٚتسٍ بايس٫ي١ 
لٔهَ ٚدٛٙ اؿه١ُ، ٚاِْٗ ٜػأيٕٛ اهلل باؿُس ٚايجٓا٤ نُا ل خامت١ اٯ١ٜ ط

إ آزّ ٜعًُِٗ ا٭مسا٤ ع٢ً يػإٔ تعاىل  اهلل سه١ُص ؾُٔ لٔدَ لٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىُُِْ

ط ؾذا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ با٭َ ،عًٝ٘ ايػ٬ّ ْؿػ٘، يتهٕٛ اؿذ١ ظاٖط٠ ٚب١ٓٝ
 .ايتعٝني مٛ ع٢ً ا٭مسا٤ تًو امل٥٬ه١ ٜعًِ إٔب ٯزّاٱهلٞ 
ص إبتسأٚا ن٬َٗـِ  ًََٔذ ُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّ ذِنَطآٜتني قبٌ امل٥٬ه١ قٍٛ دا٤ ٚملا

ل ٖصٙ اٯ١ٜ به١ًُ ايتٓعٜ٘ اييت إضتهاٖا اهلل يٓؿػ٘ )غبشاْو( ٖٚٛ ؾاٖس 
 ،تعاىلايتػبٝض، ٖٚصا ايتػبٝض ٚغ١ًٝ يطًب َطنا٠ اهلل  إىلع٢ً إْكطاعِٗ 

 بايتػــبٝض باٱْؿــػاٍ يًُػــًُني تأزٜــب ٚؾٝــ٘ ٚغهــب٘، غــدط٘ ٚإدتٓــاب
 .يًُطًٛب ٚبًػ١ ايطظم يطًب نُكس١َ

 ٚل ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايتاي١ٝ ٚدٛٙ:
إبتــسأت ٖصٙ اٯ١ٜ بًؿظ)قايٛا( ايعا٥س إىل امل٥٬هـــ١ ٚمتذٝـسِٖ    ا٭ٍٚ:

هلل عع ٚدٌ ٚإبتــسأت اٯ١ٜ ايتــاي١ٝ بًؿــظ)قاٍ ٜا آزّ( ٚاـطــاب َٔ اهلل 
عع ٚدٌ يٝكِٝ آزّ ل اؾ١ٓ، ٜٚسٍ بايس٫يـ١ ايتهـ١ُٝٓ عًـ٢ إٔ اٱقاَـ١ ل     

ايكـا  نططٜـل   اؾ١ٓ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ تطغٝب يًٓاؽ بايعُـٌ  
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ًَعَاسِػٌُل إىل اؾ١ٓ، ٚاٱدتٗاز بايسعا٤ ٚاملػأي١ ٚغ٪اٍ املػؿط٠، قاٍ تعاىلط

 .(1)صإٌََِ َِغْفِشَجٍ ِِٓ  سَتِّىُُ  ًَجَنالحٍ ػَش مُيَا لٌغالٌََّلخُ ًَلألَس كُ ؤُػِذالخ  ٌٍُِّْرَّمِنيَ

تهُٓت ٖصٙ اٯ١ٜ إقطاض امل٥٬ه١ بعسّ إساطتِٗ مبا١ٖٝ ٚأغـطاض   ايجاْٞ:
 ايتاي١ٝ ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: خ٬ؾ١ آزّ ل ا٭ضض، ؾذا٤ت اٯ١ٜ

 إناؾ١ عًّٛ دسٜس٠ يعًِ امل٥٬ه١ َٔ ٚدٛٙ: ا٭ٚىل:
 ىاطب اهلل عع ٚدٌ آزّ َجًُا ىاطب امل٥٬ه١ َٔ غري ٚاغط١. ا٭ٍٚ:
لَايَ ُ٘ اهلل عع ٚدٌ ب٘، ٚقٛي٘ تعاىلطٜؿك٘ آزّ ايه٬ّ ايصٟ ٜهً ايجاْٞ:

 ، َٔ ا٭مسا٤ اييت عًُٗا اهلل عع ٚدٌ آزّ.صَّاآدََُ ؤَْٔثِئْيُُ 

تعًِ آزّ ا٭مسا٤ ٚسؿظٗا ٚايطابط١ بٝٓٗـا ٚبـني َعاْٝٗـا، ٚإٔ     ايجايح:
 ٜكسم ع٢ً َع٢ٓ ككٛم.اغِ نٌ 

 إَتجاٍ آزّ ٭َط اهلل، ٚعبازت٘ يتعًِٝ امل٥٬ه١. ايطابع:
إزضاى امل٥٬هـ١ ؿكٝكـ١ ٖٚـٞ تعًـِٝ آزّ ٭بٓا٥ـ٘ ٚتـٛاضخ شضٜتـ٘         ايجا١ْٝ:

عًُ٘ اهلل َٔ شات ا٭مسا٤ اييت ايتعًِٝ ٚؾل َا أَطٙ اهلل، ٭ْ٘ عًِ امل٥٬ه١ 
غري ؼطٜـ أٚ تبسٌٜ، ٌٖٚ ؾٝ٘ ؾاٖس عًـ٢ غـ١َ٬ ايكـطإٓ َـٔ ايتشطٜــ      

 بًشاظ َػا٥ٌ:
 أ١ًٖٝ اٱْػإ يًتعًِ ٚايتعًِٝ. ا٭ٚىل:
ٚز ا٭مسا٤ اييت عًُٗا اهلل عع ٚدٌ آزّ امل٥٬ه١ ل ايكـطإٓ  ٚض ايجا١ْٝ:

 .(2)صًََٔضالٌْنَا ػٍََْ هَ لٌْىِرَابَ ذِث َْأًا ٌِىًُِّ ؽَِ ءٍيعَُٛات قٛي٘ تعاىلط

ا٭مسا٤ ْع١ُ َٔ عٓس اهلل، ٖٚٛ غبشاْ٘ أنطّ َٔ إٔ تعًِ آزّ  ايجايج١:
 ٜطؾع ْع١ُ مئ بٗا.

                                                 

، أْظـط ا٭دـعا٤ ايج٬ثـ١ َـٔ ٖـصا ايتؿػـري ايـيت دـا٤ت ل         133غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطِٜ

 .89غٛض٠ ايٓشٌ (2)
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ٚعًٝ٘ اٱمجاع إ٫ إٔ امل٬ظَـ١   ٚقشٝض إٔ ايكطإٓ غامل َٔ ايتشطٜـ
بٝٓ٘ ٚبني تعًِ آزّ ا٭مسا٤ ؼتاز إىل زيٌٝ، ْعِ ٖصا ايتعًِ َكس١َ ٚعٕٛ 

 ع٢ً سؿظ٘ ٚغ٬َت٘ َٔ ايٓكل ٚايتشطٜـ.

 عجلس اآليةإ
ؾٗٞ َٔ  تعاىل اهلل َكسض ايعًّٛ َٚٓبعٗا َٔ عٓسإٔ ت٪نس اٯ١ٜ ب
عين ٜقطب املٓعي١ ٫ ٕ إٚ ،٘ بكسضاْغبش اهلل عٍ َٓٗااـعا٥ٔ اييت ٜٓٸ

مجٝعٗا سانط٠  املُهٓات ٕبعس ٭أبايهطٚض٠ ايتؿٛم ايعًُٞ ع٢ً َٔ ٖٛ 
ايػبل ل اـًل إٔ قٌ أٚ  َػتذٝب١ ٭َطٙ، ٚيٝؼ مث١ َػاؾ١، تعاىلعٓس اهلل 
ٚايعًِ ٜأتٞ  ايتكطبٕ إ٫ ٜؿٝس ايتكسّ ٚاٱضتكا٤ ل ايعًّٛ بٌ ٚاٱهاز 

 زؾع١ ايهػبأٚ  اهلب١ مٛ ع٢ً غٛا٤ ،ٚعهُت٘ ٚيطؿ٘ تعاىلبؿهٌ َٔ اهلل 
 .تسضهّٝاأٚ  ٚاسس٠
 ظٜاز٠غببّا ل ٕ ا٘ ناْٚنٝـ  ،آزّعظِٝ ايٓع١ُ غًل ٕ ال اٯ١ٜ بٝٚ

عٓس امل٥٬ه١ ٚيٝؼ ٖصا عٝبّا ؾٝٗا بٌ ٖٛ َٓاغب١ يًعًِ ٚايتعًِ  املعاضف
إٔ عًٓٛا بأقطٚا ٚأشعٓٛا ٚأِٗ ْأٚاٱقباٍ ع٢ً ايطاع١ ٚاٱَتجاٍ ٫غُٝا ٚ

 نٌ َا عٓسِٖ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
 امل٥٬ه١:ٕ اَٚع ق١ً عسز نًُات اٯ١ٜ ؾإْٗا تهُٓت ث٬ث١ أَٛض ع٢ً يػ

َبازضتِٗ إىل تػبٝض اهلل تعاىل، ٚست٢ سُٝٓا غأيٛا عٔ دعٌ  ا٭ٍٚ:
ؾإِْٗ مل ٜتدًٛا عٔ ايتػبٝض بٌ شنطٚٙ بًؿظ  ا٭ضض،ل خًٝؿ١ ٕ اا٫ْػ
ُ ُٔغَثِّخُ تِذَّ ذِنَط  .(1) صًََٔذٓ 

الَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا نٌ َا عٓسِٖ ٖٛ َٔ اهلل تعاىل طإٔ اٱعرتاف ب ايجاْٞ:

 ، ٚاٱقطاض بايتدًـ عٔ اٱساط١ بأغطاض ايػُاٚات ٚا٭ضض.(2) صػٍََّّ رَنَا
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تعًِٝ آزّ يٮمسا٤، ٚعذعِٖ عٔ َعطؾتٗا ٖٛ َٔ إٔ ايتػًِٝ ب ايجايح:
سه١ُ اهلل ٚاْ٘ ٫ غبٌٝ إىل َعطؾ١ ا٭مسا٤ إىل بؿهٌ ٚيطـ َٔ عٓس اهلل 

 .تعاىل
ل ٕ اْػذ١ بني َعطؾ١ امل٥٬ه١ ٱؾػاز اٱتط٣ َا ٖٞ ايٓػب١ ٚاؿ 

 عًُِّٗ آزّ بٗا، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:إٔ ا٭ضض ٚعسّ عًُِٗ با٭مسا٤ ا٫ 
إٔ ٫ ز ؾطط َٔ بين آزّ ٚغؿهِٗ ايسَا٤ إامل٥٬ه١ بؿػا مل ٜعًِ ا٭ٍٚ:

ص، ٚؾٝ٘ سذ١ الَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا ػٍََّّ رَنَاعًُِٗ اهلل تعاىل ب٘ ٭ْ٘ َٔ عَُٛات ط

ل ا٭ضض َع ٚقٛع ايؿػاز، ٚعسّ ايتعاضض بني  خًٝؿ١ٕ اظعٌ اٱْػ
أٌٖ اـ٬ؾ١ ِٖ ا٭ْبٝا٤ ٚايكاؿٕٛ ٚٚضث١ ا٭ْبٝا٤ ٕ اـ٬ؾ١ ٖٚصا ايؿػاز ٭

 . َٔ املػًُني
ميًِٗٗ اهلل تعاىل إىل ٜٓصضِٖ ٚأَا أٌٖ ايؿػاز ؾِٗ ايهؿاض ايصٜٔ  
 .(1)صوَاٌُّْفْغِذَِّٓ يِِ لألَس كِ ؤََ  َٔج ؼًَُ لٌَّزَِّٓ آَِنٌُل ًَػٌٍَُِّل لٌقالاٌِذَاخِطسني

َٚٓع إغتشٛاشٙ ، تعًِٝ آزّ يٮمسا٤ غ٬ح يعسعس١ ايؿػاز  ايجاْٞ:
 ٚغًطاْ٘ ل ا٭ضض.

ــح: ــٔ       ايجاي ــاضف ع ــّٛ ٚاملع ــٔ ايعً ــس َ ــ١ املعٜ ــا٥ـغــ٪اٍ امل٥٬ه  ٚظ
ــه١ٓٝ بــــ   ــاض٠ ٚايػــ ــا٤ ايبؿــ ــ١ ل ا٭ضض ٚضدــ ــط  إٔ اـًٝؿــ ــ١ ٜعُــ اـًٝؿــ

ًََِممما خٍََمْمممدُ لٌْجِمممٓال ، قـــاٍ تعـــاىلطٚايكـــ٬ح ٚايتكـــ٣ٛا٭ضض بايعبـــاز٠ 

 .(2)صًَلإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼ ثُذًُِْ

 .(كلنسبح للنىا) بأية الكزمية اآلية هذه تسوية  وميكي
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 اآلية سالح
٘ عٓس اهلل ا٭َط ْأٚعظِٝ ؾٕ اْػاٱزضاى َٓعي١ إاٯ١ٜ َٓاغب١ يًؿهط ٚ

ايٓب٠ٛ نُكسض  إىلايصٟ ٜػتًعّ ايؿهط بايعباز٠ ٚاٱقطاض بايطبٛب١ٝ ٚايتطًع 
ٚتأزٜب  ،ا٭ضضنصخا٥ط ع١ًُٝ ل ٕ آايكطآٜات  إىلٚ ،يٓعٍٚ ايعًّٛ

 .يًُػًُني بايًذ٤ٛ إىل اهلل، ٚتطغٝب يًُػًُني بهٝؿ١ٝ ايتكطب باٱعتصاض
 ٚاـهٛع، اـؿٛع ٚقٝؼ اب١ْاٱ يػ١ بتعًِ يًُػًُني زضؽ اٯ١ٜ ٚل

 اهلل ععٚدٌ.ٚاٱغتذاض٠ ب بايًذ٤ٛ ايتساضى ٕاَهإٚ
امل٥٬ه١  إٔٚتٓعٙ اٯ١ٜ امل٥٬ه١، ٚتبني قاّْْٛا ثابتّا ل عامل ايػُا٤ ٖٚٛ 

دعٌ خًٝؿ١ ل ا٭ضض مل ٜ٪ثط ل إْكطاعِٗ إٔ ٜػبشٕٛ اهلل ٜٚكسغْٛ٘، ٚ
بٌ ٜعٜسِٖ خهٛعّا ٚخؿٛعّا هلل،  ايطبٛب١ٝ،إىل ايعباز٠ ٚتعظُِٝٗ ملكاّ 

 ٚتػًُّٝا ٭ٚاَطٙ.
ــ١   ــصٙ اٯٜـــ ــست ٖـــ ــُا٤،  إٔ ٚأنـــ ــ٘ ل ا٭ضض ٚايػـــ ــاىل إيـــ اهلل تعـــ
ــٛض  ــس ا٭َــــ ــسٙ َكايٝــــ ــًُني   ٚبٝــــ ــا املػــــ ــ١ ل َؿَٗٛٗــــ ــسعٛ اٯٜــــ ٚتــــ

ــطع إىل      ــٌ ٚايتهـــ ــٝؼ ايتٛغـــ ــ١ قـــ ــٔ امل٥٬هـــ ــتعًِ َـــ ــاؽ ٚايـــ يٲقتبـــ
   ٚ ــساٍ  ــاز ٚاؾـــــ ــِ ل اٱستذـــــ ــٕٛ هلـــــ ــٛ عـــــ ــتٓبا  اهلل، ٖٚـــــ إغـــــ

ــ٬ّ اهلل    ــطإٓ نــــ ــاظ إٔ ايكــــ ــ١ٓ بًشــــ ــطإٓ ٚايػــــ ــٔ ايكــــ ــاّ َــــ ا٭سهــــ
ًََِممما َّن طِمممكُ ػَمممٓ    قـــاٍ تعـــاىلط ، ٚايػـــ١ٓ ايٓبٜٛـــ١ ؾـــعب١ َـــٔ ايـــٛسٞ     

 . (1)صإِْ  ىٌَُ إِالَّ ًَد ٌِ ٌُّدََ*لٌْيٌٍََ 

ٚميهٔ تأغٝؼ قإْٛ ٖٚٛ نٌ آ١ٜ قطآ١ْٝ تعًِٝ يًُػًُني ٚزضؽ قا٥ِ  
ايتؿػري إٔ نٌ آ١ٜ تأزٜب يًُػًُني يتهٕٛ املٓاؾع ٚغٝأتٞ ل أدعا٤ ، بصات٘ 

ٚايعًّٛ املرتؾش١ عٔ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ َٔ اي٬َٓتٗٞ ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ايػريٟ 
 .يًكطإٓ
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 آليةا يفهىو
اٯ١ٜ املػًُني ع٢ً َؿاِٖٝ أزب ايعبٛز١ٜ ٚعسّ ايػطٚض ٚايعٖٛ  ؼح

٤ ل َٓاظٍ ٚاٱضتكا ا٭ضضٚايعتٛ بػبب ٌْٝ املطاتب ايعاي١ٝ َٔ اـ٬ؾ١ ل 
 ايعًِ ايٖٛحم ٚايهػحم.

ٕ اايبٝ عػٔ باٱعتصاض اؿُٝس٠ ا٭خ٬م إىلٕ اْػاٱاٯ١ٜ  ٚتطؾس
 اـطاب ل" واْ"غبش ٚايتٓعٜ٘ ايتكسٜؼ يؿظ ٚتكسِٜ اؾٌُٝ، ٚايتساضى
ٚؾٝ٘  ٚايهؿط اؾشٛز ْٚبصٕ اٚاٱمي يًٗسا١ٜ زع٠ٛ ٚاٱعتصاض ٚاؾٛاب
 َػأيتإ:
 )غبشاْو( تعًِٝ ٯزّ. ٌٖ ل قٍٛ امل٥٬ه١ ا٭ٚىل:
 دع٤ َٚكسام َٔ َكازٜل تعًِٝ اهلل ٯزّ أّ ٫.ٖصا ايتعًِٝ  ايجا١ْٝ:

تعًِٝ آخط ي٥٬ًُه١ َٔ عٓس ٚؾٝ٘  ،اؾٛاب ٖٛ اٱهاب ل املػأيتني 
َٔ غري إٔ ٜػتًعّ ايسٚض بني تعًِ امل٥٬ه١ َٔ آزّ ٚتعًُ٘ َِٓٗ اهلل، 

 َٔ ٚدٛٙ:ل املكاّ تعًِٝ ايٜٚتذ٢ً يًتبأٜ ل َٛنٛع ايتعًِ ، 
هلل سكٝك١ ٖٚٞ إٔ آزّ تعًِ ا٭مسا٤ يتهٕٛ َكس١َ يعبازت٘ بٝإ  ا٭ٍٚ:

 عع ٚدٌ ٚتٓعٜ٘ ا٭ضض َٔ ايؿػاز ٚغؿو ايسَا٤.
ًٛبّا يصات٘ ؾك ، بٌ ٖٛ ٚغ١ًٝ َٚكس١َ يٝؼ َطتعًِ ا٭مسا٤  ايجاْٞ:

 ٚغ٬ح ل أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا،
 َعطؾ١ ايٓاؽ ا٭مسا٤ سذ١ عًِٝٗ، ٚٚغ١ًٝ يتًكٞ ايتٓعٌٜ. ايجايح:
 إىلايعباز٠ ٚايصنط، ٚسادتِٗ  إىلامل٥٬ه١  كطاعإْأنست اٯ١ٜ  يكس
 ظدط ٚؾٝٗا ،تعاىلَٓ٘  ٫إ سِٖعٓ عًِ ٚدٛز بعسّ قطاضِٖإٚ ١ اهللضمح
 .امل٥٬ه١ عباز٠ عٔ
 اٯ١ٜ َػا٥ٌ: لٚ

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ،ا٭مسا٤ ُ٘ٚعًّ آزّاهلل عع ٚدٌ تؿهٌ ع٢ً ٕ إ :ا٭ٚىل
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 ،عًٝ٘ ايػ٬ّ ايتعًِٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ َٔ غري ٚاغط١ آزّتًكٞ  :ا٭ٍٚ
 ٱنطاّ ٚايتؿهٌٝ.اٚتًو آ١ٜ َٔ 

 آدًََػٍُ طباٱط٬ماٯ١ٜ إش دا٤ت  ا٭مسا٤ايعُّٛ ل تػ١ُٝ  ٞ:اْايج

 .(نًٗا)كٝست اٯ١ٜ بػٛض املٛدب١ ايه١ًٝ ؾص وٍيا لألمساء

عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ  آزّتعكب ايتعًِٝ يتشسٟ امل٥٬ه١ مبا عٓس  ايجايح:
 ايعًّٛ.
 عاملّا َٔ أٍٚ غاع١ خًل ؾٝٗا.ٕ اا٫ْػأقبض  ١ٝ:اْايج

ٖٚــٛ ايػــين ايهــال  ،اهلل إىليًطدــٛع ٕ اْػــيٲل اٯٜــ١ ســح  ايجايجــ١:
 .ٙيعباز

اهلل عع ٚدٌ ٖٛ إٔ نا٥ٔ قتاز، ٚ ٕاْػاٱ إٔتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  ايطابع١:
 ايهال ي٘ ل قها٤ سٛا٥ذ٘.

٘ ايػــين ايــصٟ ٜهؿــٞ عبــازٙ ْــأٚ تعــاىلتــبني اٯٜــ١ نــطّ اهلل  : اـاَػــ١
 سٛا٥ذِٗ.
 باٱستذاز ع٢ً امل٥٬ه١.ٕ ايٲْػْكط٠ اهلل عع ٚدٌ  ايػازغ١:
اييت عطنٗا اهلل عع ٚدٌ  ا٭مسا٤عذع امل٥٬ه١ عٔ َعطؾ١  ايػابع١:

 عًِٝٗ.

 اآلية فلضلتإ
 شات ل ٜؿ٢ٕٓ اا٫ْػَٔ َساضؽ املعطؾ١ اٱهل١ٝ، ٚتأزٜب دعٌ  اٯ١ٜ

ٜٚطدٛ ضمحت٘ ٜٚػع٢ يٌٓٝ زضدات ايعًِ ٚاٱضتكا٤ ل غًِ املعاضف  ،اهلل
 .ٚايكِٝ

ؾُع عظ١ُ امل٥٬هـ١ ٚقـطبِٗ    ،ْػإاٱاٯ١ٜ ايػؿ١ً ٚايػطٚض عٔ  ٚتططز
 ٚدــٌ عــع اهلل بــٜ٘ــٓعِ عذــعِٖ عــٔ ؼكــٌٝ َــا مل  ظٗــطٚاأَــٔ ايعــطف 

ٚسهُت٘ ايبايػـ١   تعاىلعًُ٘  ط٬مإب باٱقطاض اٯ١ٜ خامت١ ف٤ٞ َع عًِٝٗ،
ْـ َٚٓٗا تعًِٝ اـ٥٬ل بكسض َعني َٔ غري تكٝٝس ي٘ عس قـسٚز بـٌ     ٜتػـع  ٘إ
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 .ٚايهػب ٚايػعٞ ٚايسعا٤ ايكا  بايعٌُ
ٔٸ إٔ ٫إٜتعصض عًِٝٗ نػب ايعًّٛ  امل٥٬ه١إٔ اٱعذاظ  َٚٔ اهلل  مي
ٚؾٝ٘ تأزٜب  ،تعاىل اهلل َُِٗا عًّ إىلْػبٛا مجٝع َا عٓسِٖ  يصا ِعًٝٗ
ٚؾهٌ  شٕإب ٖٛ امنإٕ اايعَ ٖصا ل ايعًُٞ اٱضتكا٤إٔ ب خباضإٚ ،ٕاْػيٲ
 .تعاىلَٓ٘ 

يًٓاؽ بٛدٛب إقرتإ ايعًِ بايتك٣ٛ، ٚتطؾشٗا عٓ٘ ٚل اٯ١ٜ تصنري 
 ٭ْ٘ ططٜل يًٗسا١ٜ ٚاٱميإ.

 اآلية وآخز أول بني انصهة
اؾٛاب بكٝػ١ اؾُع ايصٟ ٜسٍ ع٢ً قسٚضٙ َٔ امل٥٬ه١ مجٝعّا  دا٤

َٔ  إبًٝؼ ٕانٚعسّ ؽًـ ٚاسس َِٓٗ عٔ تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ، ٌٖٚ 
نُٔ ايكا٥ًني ل ٖصٙ اٯ١ٜ ا٭قطب ْعِ ، يٲط٬م ٚمتاّ اؿذ١ عًٝ٘ ،  

ًَإِرْ لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِ لع جُذًُل ٓدَ طط  تعاىلٚقس ٚضز اْ٘ َٔ نُٔ امل٥٬ه١ ل قٛي٘ 

 .(1) صصيَغَجَذًُل إِالَّ إتٍْظ

ٖٛ عسّ مشٍٛ إبًٝؼ ل اـطاب إ٫ َع ايكط١ٜٓ ايساي١ ع٢ً  ا٭قٌٚ
ِِٓ  لٌْجِِّٓ يَفَغَكَ  ْاوَيَغَجَذًُل إِالَّ إتٍْظ طط  تعاىلٛي٘ نُا ل قٛي٘ مش

  ..(2) صصػَٓ  ؤَِ شِ سَتِّوِ

ع٢ً ا٭قٌ ٚعسّ مشٍٛ إبًٝؼ بًؿظ امل٥٬ه١ بعس إظٗاضٙ ايعٓاز  ٜٚسٍ
ل ايصٜٔ َاتٛا ع٢ً  تعاىلَٓٗا قٛي٘  ،ايكطإٓٚاٱغتهباض  آٜات نجري٠ ل 

  تعاىلٚقٛي٘  ،،(3)صصؤًُ ٌَئِهَ ػٍََْ يُِ  ٌَؼ نَحُ لٌٍَّوِ ًَلٌَّْةَئِىَحِ ًَلٌنالاطِ ؤَج َّؼِنيَطط  ايهؿط
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  ..(1) صصًٌََىِٓال لٌْثِشال َِٓ  آََِٓ تِاٌٍَّوِ ًَلٌٌَْْ َِ لٓخِشِ ًَلٌَّْةَئِىَحِطط

ٖٚٛ خًل  ،املٛنٛع ٚسس٠ بًشاظ اٯ١ٜ ٖصٙ تصنطِٖ ايصٜٔ َع ٚإبًٝؼ
 ب٘. بايػذٛزآزّ ثِ ا٭َط اٱهلٞ 

  بكٝػ١ دا٤ ايصٟ هلِ اهلل غ٪اٍ ع٢ً دٛابّا امل٥٬ه١ ن٬ّ ٕان يكس
 ٚاْ٘ ،تعاىلبتٓعٜ٘ ٚتكسٜؼ اهلل  ٚإبتسأٚاص ص وُنرُُ  فَادِلِنيَؤْ طط  ايؿط 

 ل سهُ٘ ع٢ً ٜعرتنٕٛ ٫ امل٥٬ه١ إٔٚ ايػٝب، ٜعًِ ايصٟ ٚسسٙ غبشاْ٘
ًَذَشٍَ لٌَّْةَئِىَحَ دَايِّنيَ ِِٓ  دٌَ يِ لٌْؼَش ػِ ط تعاىلايػُا٤، قاٍ  لأٚ  ا٭ضض

 .(2)صُّغَثِّذٌَُْ تِذَّ ذِ سَتِّيُِ 

اٯ١ٜ به٬ّ امل٥٬ه١ ٖصا يتهٕٛ ٚثٝك١ تتهُٔ اٱخباض عٔ أزب  ٚدا٤ت
ايعبٛز١ٜ ل ن٬ّ امل٥٬ه١، ٚؾٝ٘ إضؾاز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚسٛا٤ ٚشضٜتُٗا 

تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ ٚتسٍ عًٝ٘ آٜات  ا٭ْبٝا٤ٓت أزع١ٝ ٚخطابات ؾًصا تهُ
ًََّرَفَىَّشًَُْ يِِ خٍَْكِ ل َسح امل٪َٓني ط تعاىل ٚقاٍ ،ايكطإٓنجري٠ ل 

 .(3)صلٌغالٌََّلخِ ًَلألسك سَتالنَا َِا خٍََمْدَ ىَزَل تَارِةً عُث ذَأهَ يَمِنَا ػَزَلبَ لٌنالاسِ

 ن١ًُ إٔص ع٢ً ًَػٍُ آدَ لألمساء وٍَُّيَاط ايػابك١ اٯ١ٜ ل اٱط٬م يػ١ٚتسٍ 

ٯزّ، ؾٓطل  تعاىلايتٓعٜ٘ ٚايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب١ٝ "غبشاْو" مما عًُ٘ اهلل 
يًتٛنٝس ع٢ً َٛنٛعٝتٗا ٚساد١ آزّ ٚشضٜت٘ إىل تعاٖس تٓعٜ٘ بٗا  امل٥٬ه١

 أخص ٚتعًِ َٔ امل٥٬ه١. ْ٘يٝكسم ع٢ً آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ أَكاّ ايطبٛب١ٝ ٚ
امل٥٬ه١ خطابِٗ ٚدٛابِٗ بايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب١ٝ أزب ل  إؾتتاح ٕإ

يريق٢ امل٪َٔ ايصٟ  ،تعاىلايعبٛز١ٜ، ٚزيٌٝ ع٢ً طاع١ أٌٖ ايػُا٤ هلل 
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 َطاتب ايػُٛ ٚايطؾع١. إىلبايتٛغٌ ٚايسعا٤ ٚاملػأي١  تعاىلاهلل  إىلٜتهطع 
 :ٜٚتهُٔ ن٬ّ امل٥٬ه١ َػأيتني

 امل٥٬ه١ إٌٖٔٚ ٜػتكطأ َٓ٘  ،تعاىلا عًُِٗ اهلل ممامل٥٬ه١  عًِ :ا٭ٚىل
٫ ٜػتٓبطٕٛ سهُّا مما دعٌ اهلل عٓسِٖ َٔ ايعًِ، اؾٛاب ٫، ؾايكسض 
املتٝكٔ َٓ٘ ٖٛ إخباض امل٥٬ه١ عٔ عسّ َعطؾتِٗ بأمسا٤ املػُٝات اييت 

 .، ٖٚٛ باب يًعًّٛعًِٝٗ تعاىلعطنٗا اهلل 
 ٚيهِٓٗ با٭مسا٤، َعطؾتِٗ عسّ عٔ اٱخباض عٓس امل٥٬ه١ ٜكـ ٚمل
 :أَٛض بج٬ث١ ن٬َِٗ قٝسٚا

 .تعاىليٝؼ عٓسِٖ َٔ ايعًِ ا٫ َا عًُِٗ اهلل  :ا٭ٍٚ
ؾ٤ٞ، َٚٔ عًُ٘  ٖٛ "ايعًِٝ" ايصٟ ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ تعاىل اهلل ٕإ :ايجاْٞ

 ٫ ٜعطؾٕٛ تًو ا٭مسا٤. تعاىل اْ٘ ٜعًِ بأِْٗ
 َٚٓٗا باؿه١ُ، تتكـ نًٗا أؾعايٖ٘ٛ اؿهِٝ، ٚ تعاىل اهلل :ايجايح

 .ا٭ضض ل خًٝؿ١ آزّ دعٌ
عًُّا بهٌ  تعاىلخامت١ اٯ١ٜ ل إقطاض امل٥٬ه١ بإساط١ اهلل  دا٤ت :ايجا١ْٝ

هلِ عٔ  تعاىل اهلل ٚغ٪اٍؾٞ، ٚؾٝٗا تٛغٌ ٚضدا٤ مبعطؾ١ تًو ا٭مسا٤ 
 تعًِ آزّ إٜٔعًُٕٛ  ٛاناٌْٖ امل٥٬ه١ ن٬َِٗ ٖصا  سُٝٓا قاٍا٭مسا٤، ٚ

٫ زيٌٝ عًٝ٘، ٚا٭قٌ عسّ َعطؾتِٗ ب٘، بُٝٓا دا٤ ايٛسٞ  ،ا٭مسا٤ تًو
 اٯ١ٜ ٖصٙ ل امل٥٬ه١ قٍٛ ٕاٚنل ا٭ضض بٛاغط١ بعض امل٥٬ه١  ٮْبٝا٤ي

 إٔ ٫إتٞ بعس اٱخباض عٔ عسّ ايعًِ ب٘ ٜأ ايٓكٌ ٕ٭ ايٛسٞ، يٓكًِٗ َكس١َ
 ايتٓعٌٜ. خباضْكٌ امل٥٬ه١ يًٛسٞ ٚأأٚ  مبعطؾ١ تعاىلاهلل  ٜأَط

ص لٔهَ لٔدَ لٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىُُِْبًػ١ ايعبٛز١ٜ ط تعاىل هللا امل٥٬ه١ ١كاطب ٚتتهُٔ

 اٯ١ٜ دا٤ت ؾًصا ا٭مسا٤، تًو مبعطؾ١ عًِٝٗ يًتؿهٌ ٚايتٛغٌ ايطدا٤
 .ايػ٬ّ عًٝ٘ آزّ بٛاغط١ ا٭مسا٤ بتعًُِٝٗ ايتاي١ٝ
ِ تِإَع َّاءِ امل٥٬ه١ ط إىل تعاىلاٯ١ٜ ايػابك١ بكٍٛ اهلل  أختتُت إٔ ٚبعس ؤَْٔثِئٌُِٔ
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ايصٟ ٜتهُٔ  امل٥٬ه١ بكٍٖٛصٙ اٯ١ٜ  تأإبتسص وُنرُُ  فَمادِلِنيَ ؤْ ىَؤُالَء 

اٱمسا٤، ٜٚػتكطأ َٓ٘ َع٢ٓ ايصٟ  تًوب َِعطؾتٗإعتصاضّا ٚإخباضّا عٔ عسّ 
 .صوُنرُُ  فَادِلِنيَْ إط تعاىلتعًل ايؿط  ب٘ ل قسقِٗ بكٛي٘ 

عذع امل٥٬ه١ ٫ٜعين اِْٗ غري قازقني مبا ٜؿٝس ايهس يًكسم  ٚيهٔ
 ؾٝ٘ أَٛض:ٖٚٛ ايهصب، بٌ 

 غع١ عًِ اهلل تعاىل ٚعظِٝ قسضت٘. ٕابٝ ا٭ٍٚ:
 ٜؿا٤. َاتعاىل ٜؿعٌ اهلل إ  ايجاْٞ:

ايكسم بإسطاظ َا ل دعٌ خًٝؿ١ ل ا٭ضض َٔ  إضاز٠ ايجايح:
 ٚاملٓاؾع.ا٭غطاض 

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً امل٥٬ه١. ايطابع:
عادعٜٔ عٔ َعطؾ١ ا٭مسا٤ اييت عهطتِٗ، ؾُٔ باب  نإ امل٥٬ه١ ؾاشا

ا٭ضض َـــٔ  ل ٕااٱْػــ ا٭ٚيٜٛــ١ اْٗـــِ عــادعٕٚ عـــٔ َعطؾــ١ َاٜؿعًـــ٘    
 قازقني نٓتِ ٕإايكاؿات ٚإعُاضٖا بايتك٣ٛ ٚايصنط ٚايتػبٝض ٚايتكسٜط: 

 .(ايسَا٤ ٜٚػؿو ؾٝٗا ٜؿػس اـًٝؿ١ إٔب
بطظر  ايعًِ ٕ٭ ايػ٦ٝات، ٚؾعٌ با٭مسا٤ آزّ عًِ بني ايتٓال ٕابَٝع  

ٖٚٛ  ،تعاىل عٓس اهللف٧ ايعًِ َٔ  إىلزٕٚ اؾٗاي١ ٚايػؿ١ً، باٱناؾ١ 
 ع٢ًايع١ًُٝ  اضٙآثٚػًٞ  ،ايجبات ل َعاْٞ ايعًِ ػ١بقسطظ ٚٚاق١ٝ ٜٚؿٝس 

 .نإاؾٛاضح ٚا٭ض
ؾكٗٝـ١ عبازٜـ١    َسضغـ١ آزّ ا٭مسا٤  إٔ ٜهٕٛ تعًِٝ تعاىلأضاز اهلل  يكس

يصا ؾُٔ خكا٥ل  ،ٕٚغٓٔ اٱغ٬ّ ٚآٜات ايكطآ بأسهاّ باق١ٝ ل ا٭ضض
آٜات٘ إساطتٗا باي٬قسٚز َـٔ ايٛقـا٥ع ٚا٭سـساخ ٚنُـا أظٗـطت امل٥٬هـ١       

ٚاـ٥٬ـل   ٗاؾإْاهلل عع ٚدٌ آزّ،  ُٗاعًّعذعٖا عٔ َعطؾ١ ا٭مسا٤ اييت 
اهلل  ٜطًعِٗ إٔإ٫  ٚز٫٫تٗا ٕآايكطاٯخط٣ تعذع عٔ اٱساط١ بهٓ٘ آٜات 

 دعٌ ل اٱهل١ٝ ايكسض٠ ٜ٪نس ٚمبا ،ٚتهؿـ ايٛقا٥ع عٔ ؾطط َٓٗا  ،تعاىل
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 ل هتٗـــس بـــٌ ا٭ضض ل ٫ٜؿػـــس اـًٝؿـــ١ ٖـــصا إٔٚ ا٭ضض، ل خًٝؿـــ١
 .ايؿػاز َٔ ٚتٓعٜٗٗا إق٬سٗا
ًَػٍُ ط تعاىلٚاسس٠ بكٛي٘  ٠طَ ايػابك١ اٯ١ٜ ل( ِ)عًّ َاز٠ شنطت ٚقس

اهلل اغِ ٚضٚز  إىلص أَا ل ٖصٙ اٯ١ٜ ؾكس دا٤ شنطٖا َطتني باٱناؾ١ آدَ

)ايعًِٝ( نُا تهطض يؿظ )أعًِ( ل اٯ١ٜ ايتاي١ٝ َطتني، ن٬ُٖا ل عًِ  تعاىل
 :أَٛض ع٢ً ز٫ي١ ٚؾٝ٘ ،تعاىلاهلل 

 ٖصٙ اٯٜات آٜات ايعًِ. :ا٭ٍٚ
 .بايعًِ آزّ خًل ٕاإقرت :ايجاْٞ
 ٚاتاايػُأٌٖ  ٚعذعؾ٤ٞ ،  بهٌعًُّا  تعاىلاهلل  إساط١ ٕابٝ :ايجايح

 .َٔ اؿه١ُ ضضا٭ ل خ٬ؾت٘ ل َٚا ،ٕااٱْػعٔ َعطؾ١ أغطاض خًل 
اهلل  إىلٖصٙ اٯ١ٜ نًٗا ن٬َّا ي٥٬ًُه١ ٚخطاب إعتصاض َِٓٗ  ٚدا٤ت

اهلل عع ٚدٌ  إىلامل٥٬ه١ باٱعتصاض  تتٛد٘ إَٔٚٔ آٜات خًل آزّ  ،تعاىل
ٚاٱقطاض مبا أْعِ  تعاىلقاغط٠ َصع١ٓ َعرتؾ١ بتدًؿٗا عٔ اٱساط١ بعًُ٘ 

 ضؾشات َٔ ضؾش١ عٓسِٖ ايصٟ نٌ إٔب٘ ع٢ً امل٥٬ه١ َٔ ايعًِ، ٚ
ؾ٫ًٛ إخباضٙ  ،ا٭ضض ل خًٝؿ١ دعٌ عٔ اٱخباض َٚٓ٘ ٚإسػاْ٘، ؾهً٘
 هلِ ملا عًُٛا باْ٘ غٝهٕٛ خًٝؿ١ ل ا٭ضض. تعاىل

 َٔ ٜٚتأيـ ، تعاىلٚتٓعّٜٗا ٚثٓا٤ ع٢ً اهلل  تعظُّٝادٛاب امل٥٬ه١  ٚدا٤
 :أططاف ث٬ث١

 ن١ًُ ايتٓعٜ٘ )غبشاْو(. :ا٭ٍٚ
اهلل،  عًُِٗ َا إ٫ ايعًِ َٔ عٓسِٖ يٝؼ باْ٘ امل٥٬ه١ إقطاض:ايجاْٞ

 .تعاىلٚاِْٗ ٫ٜعًُٕٛ تًو ا٭مسا٤ ٭ْٗا يٝػت مما عًُِٗ اهلل 
ٖٛ ايعًِٝ اؿهِٝ، ؾٗٛ غبشاْ٘ ٚسسٙ  تعاىل اهلل إٔب اٱقطاض:ايجايح

نًٗا سه١ُ ٚقٛاب، ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ل  أؾعاي٘ إٔايعامل بهٌ ؾ٧، ٚ
 أَٛضّا: َؿَّٗٛٗا
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 .َٓٗا املككٛز٠ ْٞاٚاملع ٚاملػُٝات ا٭مسا٤ ملعطؾ١ امل٥٬ه١ ؾٛم: ا٭ٍٚ
 إْعساّ ايؿٛم ملعطؾ١ تًو ا٭مسا٤. :ايجاْٞ
 .تعاىلاهلل  إىلا٭َط  تؿٜٛض:ايجايح

أخربت عٔ إمكاض عًُٗا  امل٥٬ه١ ٕإؾٚايجايح،  ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ
 َٔ ٚدٗني: تعاىلمبا عًُٗا اهلل، ٚأثٓت ع٢ً اهلل 

 بهٌ ؾ٧، َٚٓ٘ ٖصٙ ا٭مسا٤. تعاىلعًِ اهلل  :ا٭ٍٚ
اؿهِٝ ايصٟ ٜعًِ َا ل تعًِ امل٥٬ه١ يٮمسا٤ َٔ  تعاىل إْ٘:ايجاْٞ

 املٓؿع١ ٚاؿه١ُ.
 :ٚدٛٙ ع٢ً اؿه١ُ َكازٜل َٔ َكساقّا اٯ١ٜ ٚتبني
 .ايتعذٝعٟ بايػ٪اٍ اؿذ١ إقا١َ:ا٭ٍٚ
 .دٛاب٘ َعطؾ١ َع إ٫ ايػ٪اٍ ططح عسّ: ايجاْٞ
 اؾٛاب ل َازاّ ناملعًك١، ايػ٪اٍ تطى ٚعسّ اؾٛاب، شنط:ايجايح

 .ضدشإ ي٘ٚ َٓؿع١
 تعاىلاهلل  ٜعًُٗا إٔتًو ا٭مسا٤ قبٌ  ٜعًَِٔ اـ٥٬ل  أسس ٕان ٌٖٚ

بٗا،  تعاىلآزّ، اؾٛاب ٫ زيٌٝ ع٢ً اٱهاب ٚا٭قٌ ٖٛ إختكام اهلل 
إ٫ بعس  سساّٶأ عًٝٗا ٜطًع ٚمل ا٭مسا٤ تًو عنأْ٘ ٚ تعاىلؾُٔ عًِ اهلل 

بايعًِ بٗا قبٌ ايػري َٓعي١  ٙؾٛظبٗا آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ يتهٕٛ ل  أخرب إٔ
 ،ٙعًٝ٘ ايػ٬ّ بني اـ٥٬ل، ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً تؿهًٝ٘ ع٢ً َٔ غٛا ٘ضؾٝع١ ي
 َكازٜك٘ أِٖ َٚٔ ايعًِ، بتعاقب ايٓع١ُ ٖصٙ ٜؿهط إٔ ٕايٲْػٚزع٠ٛ 
 .ايؿطٜع١ سهاّأب ٚايعٌُ ايػُا١ٜٚ بايهتب ٚايتكسٜل اهلل، طاع١

اٯ١ٜ ل َٓطٛقٗا تٓعٜ٘ َكاّ ايطبٛب١ٝ، ٚتسٍ ل َؿَٗٛٗا ع٢ً  ٚتتهُٔ
تٓعٜ٘ امل٥٬ه١ ٭ْؿػِٗ، َع ايتبأٜ ل َكاَات ايتٓعٜ٘، ؾتٓعٜ٘ اهلل ٜعين 
تعظُٝ٘ ٚمتذٝسٙ ٚاٱقطاض بطبٛبٝت٘، أَا تٓعٜ٘ امل٥٬ه١ ٭ْؿػِٗ ؾٝعين 

ضمح١ اهلل  إىلٚػسٜس ايعذع ٚاؿاد١  ٚدٌ ععإقطاضِٖ بايعبٛز١ٜ هلل 
مما ٜسٍ ع٢ً  ،تعاىلاهلل  َُِٗا عًّبإخباضِٖ بأْ٘ يٝؼ عٓسِٖ إ٫  ،تعاىل
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 عًُِٗ مبا ٚغبطتِٗ ،تعاىلل َٓاظٍ ايطاع١ ٚاـهٛع ٚاـؿٛع هلل  باتِٗث
 .عع ٚدٌ اهلل
اهلل  ٢عً ٚثٓا٤ ،ايطبٛب١ٝ ملكاّ اٯ١ٜ ل آخط تٓعٜ٘ ٖٛ ٚاٱعرتاف ايتٓعٜ٘ ٖٚصا
ٚؾٝ٘ تأزٜب ٯزّ ٚشضٜت٘ ل ايؿهط  ،اهلل عٓسايتعًِٝ َٔ  بٓع١ُ قطاضٚإ ،تعاىل
،  ايتك٣ٛ بػٓٔ بايتكٝس ؾهً٘ َٔ ٜسعع٢ً ْع١ُ ايتعًِٝ، ٚضدا٤ امل تعاىلهلل 

  .(1)صٌَئِٓ  ؽَىَش ذُُ  ألَصِّذََّٔىُُ طقاٍ تعاىل

 انتفسري انذاتي
بايتػـــبٝض ٚايتكـــسٜؼ، ل َكسَـــ١   ؾـــأ امل٥٬هـــ١ إىل اهلل عـــع ٚدـــٌ    

يٲعتـــصاض ٚإظٗـــاض سػـــٔ ايعبٛزٜـــ١ ٚاـهـــٛع، ٚوتُـــٌ ٚاٚ اؾُاعـــ١  
 ل )قايٛا( أَٛضّا:

 قسٚض ايه٬ّ َٔ مجٝع امل٥٬ه١. ا٭ٍٚ:
 إمكاض ايكٍٛ بعسز َٔ امل٥٬ه١. ايجاْٞ:
قسٚض اٱغتؿٗاّ َٔ عسز قًٌٝ َٔ امل٥٬ه١، ٚيهٔ ايػ٪اٍ  ايجايح:

 مسا٤ تٛد٘ يًذُٝع.اٱهلٞ مبعطؾ١ ا٭
اٱغتؿٗاّ َٔ عسز خام َٔ امل٥٬ه١، ٚتٛد٘ ايػ٪اٍ  قسٚض ايطابع:

ٚايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب١ٝ )غبشاْو( دا٤  تعظِٝهلِ باـكٛم، ٚيهٔ اي
 َِٓٗ مجٝعّا.

ٚايكـــــــشٝض ٖـــــــٛ ا٭ٍٚ ٭قـــــــاي١ اٱطـــــــ٬م، ٚإضاز٠ ايعُـــــــّٛ  
قــسض َــٔ  اجملُــٛعٞ، إ٫ إٔ ٜكــاٍ إٔ أقــٌ اٱغــتؿٗاّ )أػعــٌ ؾٝٗــا(      

ــاىل ط      ــ٘ تعـ ــا٤ قٛيـ ــس دـ ــط، ٚقـ ــٌ اؿكـ ــ١ ؾٝشتُـ ــٔ امل٥٬هـ ــسز َـ لَممماٌٌُل عـ

 .(2) ص ل ايكطإٓ ث٬خ َطاتعُث ذَأَهَ

                                                 

 .7غٛض٠ إبطاِٖٝ (1)
 41،  غٛض٠ غبأ18اْظط غٛض٠ ايؿطقإ (2)
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 ين غليلت اآلية
 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 .ْػإاٱساد١ ٕ ابٝ :ا٭ٚىل
 :ٛض َٓٗااملٓعي١ ايعظ١ُٝ بني اـ٥٬ل بإَٔ اا٫ْػؾٛظ  ١ٝ:اْايج

 ْؿذ اهلل ل ضٚس٘. :ا٭ٍٚ
 ايعًِ مل ًٜٓٗا دٓؼ َٔ اـ٥٬ل قبً٘.ؿطازٙ مبطتب١ َٔ إْ ٞ:اْايج

 .ا٫ْػإعظِٝ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ٕ ابٝ ايجايج١:
عٓسٙ ْكٝب َٔ ايعًِ ٕ اْع١ُ ايعًِ ٖٞ أعظِ ايٓعِ، َٚٔ ن ايطابع١:

عِ اهلل عع ٚدٌ اْ، ٚقس املعاضف ل ٚإضتكا٤ ٚغبلؾكس ؾاظ ٚأسطظ َطتب١ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚايتكسٜل بايٓحم قُس ٕ ااٱمي إىلع٢ً املػًُني باهلسا١ٜ 

 ٖٚٛ َٔ أعظِ َكازٜل ايعًِ. ،ٚآي٘ ٚغًِ
أٚ  كاضمإتؿاع مما عٓسٙ َٔ ايعًِ، ٚل ْاٱ إىلٕ اْػاٱزع٠ٛ  اـاَػ١:

 :إعًٝ٘ ايػ٬ّ ٚدٗ آزّايعًِ ايصٟ ضظق٘ اهلل  تعسز
 عًٝ٘ ايػ٬ّ. تزّكاض ايعًِ بمإ :ا٭ٍٚ
 ُ٘عًّشضٜت٘ َٔ بعسٙ ع٢ً ايعًِ ايصٟ ٚعًٝ٘ ايػ٬ّ  آزّ ط٬عإ ٞ:اْايج
 .اهلل

 ٞ، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:اْٚايكشٝض ٖٛ ايج
ع٢ً مٛ اـكٛم بايتٛاضخ بِٝٓٗ،  ٭ْبٝا٤إختكام ايعًِ با :ا٭ٍٚ

 ايٓحم ايصٟ َٔ بعسٙ. إىلؾهٌ ْحم ٜٛضخ ايعًِ 
ٕ اش ٜطًع ايٓحم ل نٌ ظَإ، ٭ْبٝا٤مشٍٛ ايعًِ ٭قشاب ا ٞ:اْايج

 :إٚؾٝ٘ ٚدٗ ،أقشاب٘ ع٢ً َهاَني ايعًِ
 ٜطًع ايٓحم أقشاب٘ ع٢ً نٌ َا تعًُ٘ َٔ ايٓحم ايصٟ غبك٘. :ا٭ٍٚ
ىرب ايٓحم أقشاب٘ بؿطط مما تعًُ٘ َٔ ايٓحم ايػابل، ٜٚبكٞ  :ٞاْايج
 ٘ َٔ كتكات ايٓب٠ٛ.َْٓ٘ ٜسخطٙ يٓؿػ٘ ٭ ؾطط
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 ٭ْبٝا٤َا تعًُ٘ ٚضاث١ َٔ ا ع٢ًاملػًُني أتباع٘ ايٓحم  ط٬عإ ايجايح:
 عًٝ٘ ايػ٬ّ. آزّايػابكني عٔ 
ًّ ايطابــع:  عًُــ٘ ؿــٛا٤ ٚ٭٫ٚزٙ َــٔ بعــسٙ   آزُّــ٘ اهلل عــع ٚدــٌ َــا ع

 إىلعًٝـ٘ ايػـ٬ّ    آزَّباضنّا ل شض١ٜ  ضثّاإ بك٢ايكًبٝني َِٓٗ ٚا٭سؿاز، يٝ
 .املٓعي١ ايطؾٝع١ ل تٛاضث٘ ٚسؿظ٘ ٚتعاٖسٙ يٮْبٝا٤ ْعِ، ّٜٛ ايكٝا١َ

٫ٚ تعاضض بني ٖـصٙ ايٛدـٛٙ، ٭ٕ ايعًـِ َـٔ ايهًـٞ املؿـهو ايـصٟ         
، ٚتًو ْع١ُ عظ١ُٝ ع٢ً ايٓاؽ مجٝعّا ٚسذـ١  ١ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت

، ٚدـا٤ت اٯٜـ١ غكـٛم    ٭ْبٝا٤باهلل ٚايتكسٜل بإ اعًِٝٗ ل يعّٚ اٱمي
ٚؾٝ٘ زيٝـٌ عًـ٢ تهاَـٌ ايًػـ١      ،ٚايعطٚضٕ اٚا٭عٝتعًِٝ أمسا٤ ا٭ؾٝا٤ 

َعطؾ١ اؿطٚف ٚايهًُات عٓـسٙ بـاـًل ٚايـٓؿذ ؾٝـ٘ َـٔ       ٕاقرتإٚ آزّعٓس 
 ضٚح اهلل.

ٚمل ٕ قعب ٚيٝؼ بايٝػري، ؾًٛ ٚيس طؿ٬ َطأَعطؾ١ يػ١ ايتداطب ٕ إ
ٕ اٜهرب عٓسَاؾ٤ٞ، ٚ إىلإؾاض٠ أٚ  سسٜحأٚ  هط َع نٌ َُٓٗا أٟ ن٬ّ

ايٓطل باٟ يػ١ ٚمل ٜػُعا ن٬َّا َؿَّٗٛا، مما  اُٗا مل ٜعطؾؾهُع بُٝٓٗا 
دٝاٍ َٔ شضٜتُٗا نٞ تهٕٛ ٖٓاى يػ١ يًتداطب بِٝٓٗ، أٜػتًعّ تعاقب 

نًٗا ٚمبا ٜعطف  ا٭مسا٤ٚدعً٘ ٜعًِ  آزّ،عِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً أْٚقس 
 َع٘ يػ١ ككٛق١، ٖٚٛ أَط َػتكطأ َٔ أَٛض:

 بايٓؿذ ؾٝ٘ َٔ ضٚح اهلل. آزّتؿطٜـ  :ا٭ٍٚ
ٜهٕٛ اـًٝؿ١ إٔ ، ؾ٬ ميهٔ ا٭ضضمبٓكب اـ٬ؾ١ ل  آزّتعٝني  ٞ:اْايج

 دا٬ّٖ يًػ١ ايتداطب ٚايتؿاِٖ.
بني امل٥٬ه١ ٚعذعِٖ عٔ فاضات٘ مبا ضظق٘  تزّايتشسٟ اٱهلٞ ب ايجايح:

 .اهلل عع ٚدٌ َٔ ؾهً٘
يػ١  إىلَٔ اؿاد١  ٚخًك٘ ٕااٱْػع٢ً  تعاىلأْعِ اهلل  يكس:ايطابع

بايعباز٠ ٚايت٠ٚ٬ ٚتٛاضخ  ايكٝاّ كتهٞتاـ٬ؾ١  ٚظا٥ـ ٕاٱؾاض٠، ٭
 .ٚايًػ١ بايٓطل إ٫ ٫ؼكٌ أَٛض ٖٚٞ ،ايعًِ 
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تعًِ آزّ ا٭مسا٤ َكس١َ يٓٗٝ٘ عٔ ا٭نٌ َٔ ايؿذط٠، ٖٚٛ  :اَؼاـ
ٚايٛظض ع٢ً ايؿٝطإ ايصٟ ، ٚإٕ نإ ايتػبٝب سذ١ عًٝ٘ سُٝٓا أنٌ َٓٗا

 .أغٛاٙ ٚأغطاٙ ٚنصب ٚإؾرت٣ عًٝ٘
مل ٜصنطٚا  ا٭ضضل ٕ اا٫ْػهط امل٥٬ه١ خ٬ؾ١ أْسُٝٓا ايػازؽ:

ٱؾػازٙ ل ٕ اا٫ْػنتؿٛا بصّ إعذعٙ عٔ َعطؾ١ ايه٬ّ ٚايًػ١، َٚع ٖصا 
 ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ: ،ٚغؿه٘ ايسَا٤ ا٭ضض
 قبشّا. آزّعت٢ٓ امل٥٬ه١ بأنجط أؾعاٍ بين إ :ا٭ٍٚ
 تعًُٕٛ يػ١ يًتداطب.ايٓاؽ غٝإٔ عًِ امل٥٬ه١ ب ٞ:اْايج

يػات أٚ  ٚشضٜت٘ يػ١ آزّاهلل عع ٚدٌ غٝعًِ إٔ َعطؾ١ امل٥٬ه١  ايجايح:
 يًتداطب.
اهلل عع ٚدٌ خًك٘ بتُاّ ٕ ٭ ،يًتداطب يػ١ آزّ َت٬ىإ ايطابع:

 .اـًك١
، ٜٚسٍ ٖصا ايتعًِٝ بايس٫ي١ ا٭مسا٤تعًِٝ  ٫إٚمل تصنط ٖصٙ اٯ١ٜ 

ٜعًِ إٔ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜتشسخ يػ١ ككٛق١ قبٌ  آزّإٔ ايته١ُٝٓ ع٢ً 
 ا٭ؾٝا٤.

ٖٚٛ  ،ّااْتعًِٝ ايًػ١ َتكسّ ظَإٔ ايطابع، ؾايظاٖط ايجاْٞ ٚٚايكشٝض ٖٛ 
اـرب إٔ أٍٚ ن١ًُ قاهلا ، ٚٚضز ل ا٭مسا٤عًٝ٘ ايػ٬ّ  آزَّكس١َ يتعًِ 

 .آزّ ٖٞ اؿُس هلل

 انتفسري
 صعث ذأهَ  ط لىنه تعلى

هلل عع ٚدٌ َٔ نٌ َا ٫ ٜٓبػٞ ي٘ َٔ  ؼن١ًُ تٓعٜ٘ ٚتكسٜٕ اغبش
مي١ ٜهٕٛ املع٢ٓ ايكؿات َٚا ٜتعًل باملكاّ ٚؾل ايكطا٥ٔ، ؾؿٞ اٯ١ٜ ايهط

 ٕأايػٝب ٫ ٜعًُ٘ غريٙ، ٚإٔ ب ٕع٬ٚاٱ قطاضٚاٱتعاىل ٚتعظُٝ٘  اهلل تٓعٜ٘
ظِٝ ٚايتكسٜؼ ٚايتػًِٝ غتؿٗاّ غ٣ٛ ايتعاٱمل ٜككسٚا ل  امل٥٬ه١
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 هل١ٝ املطًك١.اٱيًكسض٠ 
مل ٜهٔ ع٢ً غبٌٝ  ص ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا طغتؿٗاَِٗ إ إٔؾٗصٙ اٯ١ٜ تبني 

ع٢ً ٚد٘ ايتعذب ؾُٝا ٫ ٜعًُْٛ٘ َٔ عظِٝ ٕ اغ٪اهلِ ن إٔ، ْٚهاضاٱ
 ضازت٘ ل تكٝري خًٝؿ١ ي٘ ل ا٭ضض.إَٚا تعٓٝ٘  تعاىلقسضت٘ 

٘ َطٜس أٟ عامل مبا ٜؿـتًُ٘ ايؿعٌ َٔ املكًش١ اْ تعاىلاهلل  تَٚٔ قؿا
هازٙ ل ٚقـت زٕٚ آخـط ٚسـاٍ زٕٚ    ٱ هازٙ ٖٚٛ املدكلإ إىلايساع١ٝ 
 اشؿعاٍ بٗا نُا عٓس ايٓاؽ ْاٱأٚ  ضاز٠اٱَٔ غري تأثط مبٛيسات تًو   ،آخط

عًُٗـِ نػـحم    ٕؼكـٌٝ ايؿعـٌ ٭   إىلمٛٙ ٜبعح أٚ  وكٌ عٓسِٖ ؾٛم
ؾٗٛ سهٛضٟ شاتٞ ٚغـابل يًُعًـّٛ، ٚعًـِ     تعاىل اهلل َا عًِأ ،ْطباعٞإ

 ايٓاؽ ٚامل٥٬ه١ ٫سل ٚتابع يًُعًّٛ ٚٚدٛزٙ قٛض٠ ٚدػُّا.
 صهَأعُث ذَطتعــظـِٝ امل٥٬ــهــ١ هلل عع ٚدٌ بكٛهلِ إٔ ْعِ ميــهٔ ايكٍٛ 

خ٬م ل ايعبٛز١ٜ ٚاـهٛع ٱاٚػسٜس ٕ اعتصاض ٚايبٝٚاٱَٓاغب١ يًتساضى 
َط ايٓاظٍ، ٚؾٝٗا بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ا٭تعاىل ٚايكبٍٛ باؿازخ َٔ  َطٙ٭

 خباض عٓٗا.باٱ اْ٘غبش اهلل ٚتؿهٌ ،عطؾتٗاملتطًع ٚضدا٤ 
ٌٖ ٖٛ خطأ  ص ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفغِذُ يِْيَا طختًـ ل قٍٛ امل٥٬ه١ أٚ

قطاض اٱ ظٗطٚاأِْٗ ٚاْسَِٗ ٚتٛبتِٗ، ٕ اٚتككري، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝ
ٛٙ ايطظم، ـــطف ٚدــؾأٛ ـ يًتعٚز بايعًِ ٖٚاهلل ؾهٌ إىلبايعذـع ٚاؿاد١ 

أعِ َٔ ايصْب  ٖٚٛعتـصاضِٖ ْٚسَِٗ إاض ٜسٍ ع٢ً ــخبا٭بعض  طـــٚظاٖ
 اهلل ٚتعظِٝ ملكاّ ايطبٛب١ٝ. إىلْٛع تكطب  ٚؾٝ٘ ،قط٬سٞمبعٓاٙ اٱ
ضتكا٤ ل َٓاظٍ ٚاٱايػُا٤ تتكـ بايسق١  سهاّأْٛاَٝؼ ٚإٔ ٜٚبسٚ 

، ٫ٚبس (1) سػٓات ا٭بطاض غ٦ٝات املكطبني ""٘ َٔ ْنأٚايعبٛز١ٜ ٚاـهٛع 
عتباض إٚعسّ  ،قاي١ ايكش١٭ايٛد٘ ا٭سػــٔ َٔ محٌ اٯ١ٜ ع٢ً 
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 تعاىلَٚٓٗا قٛي٘  ،ٚيٛضٚز اٯٜـات اييت تؿٝس تٓعٜ٘ امل٥٬ه١ َطًكّا، ايؿــو
 .(1)ص َّخَايٌَُْ سَتاليُُ  ِِٓ  يٌَ لِيُ  ًََّفْؼٌٍََُْ َِا ُّؤ َِشًَُْط
ٜٚظٗط هلا سادتٗا  ،كًٛقات٘ؾطف أٜكِٝ اؿذ١ ع٢ً  تعاىل اهلل ٕإ

دتٗاز ل ٚاٱ٠ يًٓاؽ مجٝعّا يتشكٌٝ ايعًِ املػتسمي١ ي٘، ٚل اٯ١ٜ زعٛ
 نتػاب٘.إطًب٘ ٚ

إٕ أٍٚ َٔ يب٢  عٔ أْؼ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
إْٞ داعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ١ قايٛا أػعٌ ؾٝٗا َٔ ٜؿػس }امل٥٬ه١ قاٍ اهلل 

قاٍ : ؾعازٚٙ ؾأعطض عِٓٗ ، ؾطاؾٛا بايعطف غت  {ؾٝٗا ٜٚػؿو ايسَا٤
غٓني ٜكٛيٕٛ: يبٝو يبٝو اعتصاضّا إيٝو ، يبٝو يبٝو ْػتػؿطى ْٚتٛب 

 إيٝو.
إٕ ايٓحم : غاب ابٔ عػانط عٔ ابٔ أبٞ سا  ٚابٔ دطٜط ٚابٔ ٚأخطز 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: زسٝت ا٭ضض َٔ َه١، ٚناْت امل٥٬ه١ تطٛف 
ٚٸٍ َٔ إْٞ داعٌ ل }طاف ب٘ ، ٖٚٞ ا٭ضض اييت قاٍ اهلل  بايبٝت ؾٗٞ أ

ٚنإ ايٓحم إشا ًٖو قَٛ٘ ٚلا ٖٛ ٚايكاؿٕٛ أتاٖا ٖٛ  {ا٭ضض خًٝؿ١
َٚٔ َع٘ ، ؾٝعبسٕٚ اهلل بٗا ست٢ ميٛتٛا ؾٝٗا، ٚإٔ قرب ْٛح، ٖٚٛز، 

 .(2)(ٚؾعٝب، ٚقا ، بني ظَعّ ٚبني ايطنٔ ٚاملكاّ
 ص إاِلَّ َِا ػٍََّّ رَنَاالَ ػٍَُِْ ٌَنَا  ط لىنه تعلى

ٕ اَهٚؾهً٘ يًعّٚ اٱ تعاىل اهلل ١ضمح إىلؾتكاض ٚاٱباؿاد١  قطاضإ
ستٝاز، ٫ٚظّ اي٬ظّ ٫ظّ، ٚمل اٱعٔ  ٕاَهْؿكاٍ اٱإملاٖٝتٗا ٚعسّ 

ِٖ ٤ٚادب ايٛدٛز بٛدٛزِٖ بٌ ٜؿٌُ بكا إىلستٝاز امل٥٬ه١ إٓشكط ٜ
نتػابٞ ٚايصٟ ٫ تػتطٝع امل٥٬ه١ ايتٛقٌ اٱاْب٘ املدتًؿ١ َٚٓ٘ عًُِٗ ٚدٛ
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 ٫ مبا ٜٓعِ ب٘ اهلل عًِٝٗ.إؾطز َٓ٘  إىل
غتشكام ٱ ًٖٝت٘أٚ خباضِٖ باـًٝؿ١ ل ا٭ضضإبتعاىل اهلل َٚٓ٘ تؿهٌ 

 ب٘. تعاىلتًو اـ٬ؾ١ مبا ؾهً٘ اهلل 
ِْٗ مل غتٓهاضّٜا ٫إغ٪اٍ امل٥٬ه١ يٝؼ إٔ ٜهّا بأغتس٫ٍ اٱٚميهٔ 
 تعاىلاهلل دا٤ بؿهٌ  آزّتعًِٝ إٔ ستذاز ٚمل ٜصنطٚا َج٬ّ باٱٜػتُطٚا 

ٚضمبا ٚد٘ بعض ايبؿط ٚاملٮ َِٓٗ ايعًِ  ،٘ ٫ ميٓع َٔ غؿو ايسَا٤اْٚ
بسْٚ٘ ٚيهِٓٗ أٚ  يًؿػاز ٚايؿط، ٚامل٥٬ه١ زا٥بٕٛ ل ايتػبٝض بٗصا ايعًِ

 ؾٗصٙ ا٭ضض، ل ايؿػاز ع٢ً يًكها٤ ناف آزّ تعًُ٘ ايصٟ إٔأزضنٛا 
ٚإع٤٬ ن١ًُ ايتٛسٝس ل  ،باؿل ٚاؿهِ ايعسٍ غٝاز٠ بؿاض٠ اٯٜات

 .ٚإغتساَت٘ ايؿػاز َٔ ٚسطظ ٚاق١ٝ ايعًِ إٔا٭ضض، ٚإخباض ب
عتصاض اؾـُٝــٌ ٖٚٛ زع٠ٛ ٚاٱ٥ه١ بهـٝؿٝـ١ ايطز ايهــطٜـِ ْؿػٌ امل٬إيكس 

دتٓــاب ْٛاٖٝــ٘ إملا ؾٝٗا َٔ املكــًشــ١، ٚ تعاىل اهلل ٚاَطأ طاع١يًُػًُني ب
 يعًُ٘ مبا ؾٝٗا َٔ املؿػـس٠.

املعاضف كًٛق١ هلل تعاىل، إٔ ؾــاعط٠ باٯٜـــ١ ايهــطمي١ ع٢ً ستر ا٭إٚ
املطاز ٫ عــًِ يٓا إٔ عتربٚا ايٛاغــط١ ل ايتــأٌٜٚ ؾكايٛا إَا املعــتعي١ ؾكس أ
 ًِٝ ٚاَا بٓكب ايس٫ي١.َا بايتعــأ٫ َٔ دــٗتــ٘ إ

ٖٚٞ َٓاغب١ يٲعتباض ، اٯ١ٜ أعظِ  ٚز٫٫ت ،بِٝٓٗ قػطٟٚ  ٚاـ٬ف
 إٔٚاٱتعاظ ٚيٝؼ اٱخت٬ف ايصٟ ٜؿػٌ ا٭شٖإ، َٚٔ ٚدٛٙ اٱعتباض 

 تػبٝضاي إىل ٚؾأت ،ايتساضى ٚاٱعتصاض إىلايعًِ  َع تٛدٗت امل٥٬ه١
 .ٚايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب١ٝ

زضاى إاٯ١ٜ ايهطمي١ عاٍ امل٥٬ه١ ل ايػُا٤ ٚايكسض املتٝكٔ ٖٛ تتعًل ٚ
 املػٝبات.

َا عٓسِٖ َٔ ايعًِ ٖٛ إٔ عرتاف َٔ امل٥٬ه١ بإٚبايٓعـِ  قطاضإٚل اٯ١ٜ 
. ٚيعٌ ؾٝٗا ٚؾُٝا ص... الَ ػٍَُِْ ٌَنَا طؾًِ ٜهتؿٛا بايكٍٛ  تعاىلؾهٌ َٔ اهلل 
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 يًعًِ بتًو ا٭مسا٤.بعسٖا َٔ ايتعظِٝ ٚايجٓا٤ غ٪ا٫ّ 

 بالغي حبث
مسّا ؾكس تهٕٛ َعطؾ١ ٚقس إشا ٚضزت إمسّا ٚتطز سطؾّا، ٚإ )َا( تطز 

شا سػٔ إَهٔ ف٤ٞ )ايصٟ( ل قًٗا ؾٗٞ َعطؾ١، اَا أشا إتهٕٛ ْهط٠، ٚ
 َعّا.ٕ اف٤ٞ )ؾ٤ٞ( قًٗا ؾٗٞ ْهط٠، ٚقس ٜكًض ا٭َط

غتؿٗا١َٝ، ٚل املكاّ دا٤ت إأٚ  ٖٚٞ ٖٓا َعطؾ١، ٚقس تهٕٛ خرب١ٜ
 ،ع٢ً نب  امل٥٬ه١ ملا عًُٛٙ اٯ١ٜ ٚتس٫ٍ(، إٗا دا٤ت بعس )ْخرب١ٜ ٫

ًّ ا٭مسا٤ٖصٙ  إِٔٗ َتأنسٕٚ َٔ اْٚ مل ٚ٘، اْغبش اهلل ُِٗيٝػت مما ع
غتشهاض نٌ َا إهتُعٛا ؾٝتؿاٚضٚا يًتصنط ٚأٚ  ٜرتززٚا ل اؾٛاب

ِ بٗا، ْكٝبّا بٌ أنسٚا عسّ عًُٕٗ اٍ ايٓػٝتُاٚمل هعًٛا ٱس، عًُٛٙ 
ٚسػٔ أزبِٗ ل سهط٠ ، ٚعظِٝ خًكِٗ، مما ٜسٍ ع٢ً ؾطف امل٥٬ه١

ا مبٕ اْػاٱع٢ً ؾطف  ٪نس بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝا٭َط ايصٟ ٜ، ايكسؽ
 اـ٥٬ل، بنيدعً٘ اهلل ؾٝٗا  اييتايطؾٝع١  ٚاملٓعي١ ، ايٓعِضظق٘ اهلل َٔ 

ًّاَْٚٓٗا   عٓس امل٥٬ه١.ُ٘ َا مل ٜهٔ ٘ ع

 صدَ لٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىُُِْلٔهَ لٔط لىنه تعلى
 هللايعًِ املطًل  امل٥٬ه١ ثبتأايعًِٝ ع٢ً ٚظٕ ؾعٌٝ يًُبايػ١، يكس 

 ىلإؾٝا٤ تػتٓس ا٭ إٔستٝاز، ٚٚاٱبايعذع  قطاضِٖإ أعًٓٛا إٔ بعس تعاىل
خًٝؿ١ ٜٚٴعٳًِ َٔ ٚهعٌ َٔ ٜؿا٤ ، ْ٘ كتاض ل كًٛقات٘ أٚ،  عع ٚدٌ اهلل
٫ َع ايككس إ٘ ؾاعٌ كتاض ٫ ٜؿعٌ ْٚوذب ؾهً٘ عُٔ ٜؿا٤ ٭ ،ٜؿا٤

 .ٚنٌ ؾاعٌ كتاض عامل 
 )اؿهِٝ(.ٚ)ايعًِٝ(  تعاىلمسا٥٘ أعامل، َٚٔ  تعاىل٘ اْٚايٓتٝذ١  

 :إٚاؿه١ُ هلا َعٓٝ
 .تٗا٥ٝاَٛض ٚدعا٭ؾٝا٤ ٚتؿاقٌٝ : َعطؾ١ ا٭ا٭ٍٚ
نٌُ، ٚاؿهِٝ ٖٓا ؾعٌٝ ٚا٭  ا٭ايٛد٘  ع٢ً َط: قسٚض ا٭اْٞايج
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 مبع٢ٓ ؾاعٌ.
سا  بهٌ ؾ٤ٞ أ٘ شٚ اؿه١ُ ايصٟ اْ غبشاهللٚع٢ً املع٢ٓ ا٭ٍٚ ؾ
٘ ايصٟ ٜؿعٌ َا ٖٛ غا١ٜ ايهُاٍ اْٞ ؾٗٛ غبشاْعًُّا، ٚع٢ً املع٢ٓ ايج

 سهاّ.ٚاٱٕ اتكٚاٱ
غــتشــايــ١ إب قطاضّاإٜٚتهُٔ ٖصا ايجٓا٤ ٚايتعظِٝ ل بعض َؿاُٖٝ٘ 

 آزّخًل إٔ ، ٚبتعاىل اهلل ٫َٔ بتٛؾٝل إٚقــٛع ايؿعٌ املتكــٔ َٔ امل٥٬ه١ 
ٚاؿه١ُ ٚايًطـ اٱهلٞ، نُا ؽرب  ٕاتكَٔ اٱ ٚدعً٘ خًٝؿ١ ل ا٭ضض

ل عامل إٔ َٔ ؾٚخ٬ؾت٘  ٕاْػيٲع٢ً َا ٜهٕٛ  ته١ُٝٓايبايس٫ي١  اٯ١ٜ
 ايتهٜٛٔ ٚايتؿطٜع.
 حبث روائي

َط أخًل اهلل آزّ إٔ قاٍ: ملا ا٫َاّ ايكازم ل تؿػري ايعٝاؾٞ عٔ 
اهلل خًل إٔ ؿػٗا: َا ّنٓا ْظٔ اْٜػذسٚا ي٘، ؾكايت امل٥٬ه١ ل إٔ امل٥٬ه١ 

قٌ أمل أقطب اـًل ايٝ٘، ؾكاٍ اهلل: أ٘ ٚمٔ اْخًكّا انطّ عًٝ٘ َٓا ؾٓشٔ دري
عًِ َا تبسٕٚ َٚا نٓتِ أٚ عًِ غٝب ايػُاٚات ٚا٭ضضأٞ اْيهِ 

ْؿػِٗ ؾ٬شت امل٥٬ه١ أ، ٚنتُٛا َا ل إَط اؾأتهتُٕٛ، ؾُٝا أبسٚا َٔ 
 ايصٜٔ قايٛا َا قايٛا بايعطف.
غتػؿطٚا َٔ إامل٥٬ه١ ملا إٔ عٔ ايطنا ٕ اٚل خرب قُس بٔ غٓ

شْبٛا ؾٓسَٛا ٫ٚشٚا أِْٗ أس ؾٝٗا ٚعًُٛا ــػعٌ ؾٝٗا َٔ ٜؿػأقٛهلِ 
از٠ ؾٛنع ل ـو ايعبــٜتعبس مبجٌ شيإٔ سب اهلل أؾ غتػؿطٚاإبايعطف ٚ

ايػُا٤ ايطابع١ بٝتّا عصا٤ ايعطف ٜػ٢ُ ايهطاح، ثِ ٚنع ل مسا٤ ايسْٝا 
ع ايبٝت عصا٤ ايبٝت ــثِ ٚن، صا٤ ايهطاح ـــ٢ُ املعُٛض عــبٝتّا ٜػ
 إىلاف ب٘ ٚتاب عًٝ٘ ٚدط٣ شيو ل ٚيسٙ ـــؾط آزَّط أٛض ثِ ــاملعُ

             . (1)ّٜٛ ايكٝا١َ
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ثَإَىُُ  تِإع مممَّائِيُِ  لَايَ ؤٌََُ  ؤَلًُْ لٔثِئْيُُ  تِإَع مَّائِيُِ  يٍََّالا لٔ آدَلَايَ َّا طتعلىلىنه 

ًَؤَػ ٍَمممُُ َِا ذُث ذًَُْ ًََِا وُنرُُ   لألسكلٌغالمممَّاًَلخِ ًَِ ؤَػ ٍَُُ غَْ ةَ لٌَٔىُممُ  

 33اٯ١ٜ صذَىْرٌَُُّْ

 اإلعزاب وانهغة
 .تعاىلاهلل  إىلٜعٛز  ٖٛ تكسٜطٙ َػترت نُري ٚايؿاعٌ َاض، ؾعٌ: قاٍ
 .، آزّ: َٓاز٣ َؿطز َبين ع٢ً ايهِ: ٜا: سطف ْسا٤آزّٜا 
 ت،اْٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ  ،ػهٕٛاي: ؾعٌ أَط َبين ع٢ً ب٦ِٗاْ
 ْكب قٌ ل ايؿع١ًٝ ٚاؾ١ًُ ب٘، َؿعٍٛ: اهلا٤ دٌ، ععٚ هللا إىل ٜعٛز
 .ايكٍٛ ٍَكٛ

 قٌ ل ٚاؾ١ًُ فطٚض،اغِ : مسا٤أ: ايبا٤: سطف دط، بامسا٥ِٗ
 .ايٝ٘ َهاف: اهلا٤ ٚايهُري ٞ،اْايج املؿعٍٛ ْكب
 مسا٥ِٗأبْب٦ِٗ أؾايؿا٤: عاطؿ١ ع٢ً مج١ً قصٚؾ١ ٚايتكسٜط  :ؾًُا

 هاظ غري املدٌ.ٚاٱٚسصؾت يًب٬غ١ ٚايٛنٛح 
 ،َاض: ؾعٌ بأِٖاْ ،ٚتتهُٔ َع٢ٓ ايؿط  اؿ١ٝٓٝ ٚتػ٢ُ ظطؾ١ٝ: ملا

 ناؾ١إب دط قٌ ل ٚاؾ١ًُ ،زّٜعٛز ٯ ٖٛتكسٜطٙ  رتَػت نُري ٚايؿاعٌ
 .ب٘ َؿعٍٛ اهلا٤ ٚايهُري ايٝٗا، ايظطف
، ٚايهُري )اهلا٤( ل قٌ دط ٦ِْٗببإٔ ا: داض ٚفطٚض َتعًكمسا٥ِٗأب

 .َهاف ايٝ٘
، تعاىلاهلل  إىلقاٍ: ؾعٌ َاض، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ ٖٛ ٜعٛز 

 ٭ْٗا دٛاب ؾط  غري داظّ.عطاب قٌ هلا َٔ اٱ ٚاؾ١ًُ ٫
 ٚدعّ. أمل: اهلُع٠، يٲغتؿٗاّ ايتكطٜطٟ، مل: سطف ْؿٞ ٚقًب

 أقٌ: ؾعٌ َهاضع فعّٚ بًِ، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ أْا.
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 ٚأمسٗا.إٔ بأقٌ، اْٞ:  إَتعًكيهِ: داض ٚفطٚض 
َٚا ل إٔ أعًِ: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ خرب إ، ٚمج١ً 

 سٝعٖا ل قٌ ْكب َكٍٛ ايكٍٛ.
َهاف  ؿتش١، ٖٚٛ َهاف، ايػُاٚات:َٓكٛب باي ب٘غٝب: َؿعٍٛ 

ًَشل ظُع امل٪ْح ايػامل،  ٭ْ٘يٝ٘ فطٚض بايهػط٠ ْٝاب١ عٔ ايؿتش١ إ
 ٚا٭ضض عطـ ع٢ً ايػُاٚات.

اغِ َا:  ،ا٭ٚىل: ايٛاٚ سطف عطـ، أعًِ: عطـ ع٢ً أعًِ ٚأعًِ
 .ب٘ َؿعٍٛ ْكب قٌ ل َٛقٍٛ
 ١قً اْٗ٭ هلا قٌ ٫ تبسٕٚ ٚمج١ً َطؾٛع، َهاضع ؾعٌ: تبسٕٚ
 .ا٭ٚىلٚ)َا( عطـ ع٢ً )َا(  ،املٛقٍٛ

 مسٗا، تهتُٕٛ: مج١ً ؾع١ًٝ ل قٌ ْكب خرب نٓتِ.إٔٚ انٓتِ: ن
قٌ تهٕٛ َه١َُٛ ٚقس ا٭ٖا٤ ايهُري ل  ِٕٗ بهِ اهلا٤، ٭ْب٦ٴأ

ٜا٤ نُا ل بِٗ ٚعًِٝٗ، ٚبكٞ آخطٕٚ أٚ  نػطٖا قّٛ عٓس غبكٗا بهػط٠
عاَط ابٔ  إٔقٌ، ٚضٟٚ ا٭ست٢ ل ٖصٙ اؿاي١ مح٬ّ ع٢ً  ع٢ً نُٗا

يتؿات اٱٚعسّ  ،ػط٠ ايبا٤تباعّا يهإضمبا ع٢ً ايكٝاؽ  ،ْب٦ِٗأنػط اهلا٤ ل 
 اهلُع٠ نشادع غانٔ. إىل

غاب عٓو، ٚل اٱقط٬ح َا خؿٞ ع٢ً ايٓاؽ  ٚايػٝب: ٖٛ نٌ َا
 .ٚدًٗٛا أَطٙ َٔ أغطاض ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚقكل ا٭َِ ايػايؿ١

ٚٸّا بٳسٵّٚا ٜٳبٵسٴٚ ايؿ٤ٞٴ بٳساٚ  ظٗط غٝبٜٛ٘ عٔ اَ٭خري٠ ٚبٳسّا ٚبٳسا٤ٶ ٚبٴسٴ
ٜٵت٘  .(1)َأظٗطت٘ َأْا َٚأبٵسٳ

 ايهتُإ: اٱخؿا٤، ْٚكٝض اٱع٬ٕ، ٜكاٍ نتِ ايؿ٧ ٜهتُ٘ نتُّا.
 تبسٕٚ: تظٗطٕٚ ٚتعًٕٓٛ.
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 يف سيلق اآليلت
ٚاؿذ١ ل ٕ اْػاٱل خًل  تعاىليعظِٝ ؾهٌ اهلل ٕ ابٖٝصٙ اٯٜات 

عسازٙ ٚدعً٘ ل َٓعي١ ٜػبط٘ عًٝٗا اـ٥٬ل ؾًٝؼ َٔ ؾرت٠ بني إٚتعًُٝ٘ 
اـًل ٚايتعًِٝ َٚا ٜعٓٝ٘ َٔ ايطؾع١، ٚؾٝ٘ تٛبٝذ ٭ٚي٦و ايصٜٔ مل ٜتدصٚا 

 ايعًِ ططٜكّا يٲقطاض بايطبٛب١ٝ.
 ٜٚهٕٛ َهُٕٛ ْظِ ٖصٙ اٯٜات ع٢ً ٚدٛٙ:

 غٝذعٌ خًٝؿ١ ي٘ ل ا٭ضض. بأْ٘ ي٥٬ًُه١إخباض اهلل تعاىل  ا٭ٍٚ:
 ،آزّ ل ا٭ضضابٔ ضز امل٥٬ه١ بايػ٪اٍ عٔ ايؿػاز ايصٟ وسث٘  ايجاْٞ:

َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭ش٣ ي٥٬ًُه١ ِٖٚ َٓكطعٕٛ يًعباز٠ ٚايتػبٝض، ٚشنط امل٥٬ه١ 
 أَطٜٔ:

 ايؿػاز ل ا٭ضض. ا٭ٍٚ:
 غؿو ايسَا٤. ايجاْٞ:

٫  ٚأِْٖٗٞ ايعباز٠ ا ه١ تِٗ ٚظٝؿ إٔبٚيكس أضاز امل٥٬ه١ ايكٍٛ 
مل ٜعرتنٛا ع٢ً دعٌ خًٝؿ١ ل ا٭ضض،  ٚأَِْٗا ٜأَطِٖ اهلل  إ٫ٜؿعًٕٛ 

ِٖٚ خًل َطٝعٕٛ هلل تعاىل، ٚيهِٓٗ غأيٛا عٔ ، ِْٗ أٖصا يٝؼ َٔ ؾٕ ٭
 ص.لِٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْؾذا٤ اؾٛاب َٔ عٓس اهلل ط، عاقب١ املؿػسٜٔ 

مل ٜرتى اهلل تعاىل ن٬ّ امل٥٬ه١ َٔ غري ضز، بٌ أدابِٗ مبا ؾٝ٘  ايجايح:
 سذ١ عًِٝٗ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

ٚدا٤ ٖصا  نًٗا،تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بتعًِٝ آزّ ا٭مسا٤  ايطابع:
 ٜكبض آزّ خًٝؿ١ ل ا٭ضض.إٔ ايتعًِٝ قبٌ 
 تؿهٌ اهلل ٚعطض املػُٝات ع٢ً امل٥٬ه١ ٱمتاّ اؿذ١ اـاَؼ:
 عٔ أمسا٥ِٗ. ٚايػ٪اٍ

٭ْٗا يٝػت مما  با٭مسا٤، َعطؾتِٗإظٗاض امل٥٬ه١ عسّ  ايػازؽ:
 عًُِٗ اهلل تعاىل، َع ايتشُٝس ٚايتُذٝس ملكاّ ايطبٛب١ٝ.
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 ا٭َط اٱهلٞ ٯزّ بإخباض امل٥٬ه١ عٔ ا٭مسا٤. ايػابع:
 ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً أَٛض: ،قٝاّ آزّ بإخباض امل٥٬ه١ عٔ ا٭مسا٤ ايجأَ:

قسض٠ آزّ ع٢ً سؿظ ا٭مسا٤ ٌٖٚ شنطٖا آزّ أّ تطى أٚ ْػٞ  ٍٚ:ا٭
اٱط٬م، ٚظاٖط اٯ١ٜ ايهطمي١ َٚا  ٭قاي١بعهّا َٓٗا، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، 

 ؾٝٗا َٔ يػ١ ايعُّٛ.
 آزّ يًصانط٠ ٚإغتشهاض ا٭مسا٤. إَت٬ى ايجاْٞ:
٥ه١، إغتذاب١ آزّ ٭َط اهلل تعاىل باٱداب١، ٚشنط ا٭مسا٤ ي٬ًُ ايجايح:

 ص.يٍََّالا لٔثَإَىُُ اٯ١ٜ تكٍٛ طٕ ٭

 ٚتًكٞ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ. ،أ١ًٖٝ آزّ يًد٬ؾ١ ل ا٭ضض إبٝ ايطابع:
َٔ اهلل تعاىل إىل امل٥٬ه١ عكب تعًِٝ آزّ هلِ ٕ اف٤ٞ ايبٝ ايتاغع:

ا٭مسا٤ ٚاٱخباض عٔ إساطت٘ غبشاْ٘ عًُّا بهٌ ؾ٤ٞ َا ظٗط  َٚا بطٔ، 
 ٚاملعسّٚ.ٚاملٛدٛز 
تٛد٘ ا٭َط اٱهلٞ إىل امل٥٬ه١ بايػذٛز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ،  ايعاؾط:
ايػذٛز مل ٜأتٹ َتك٬ّ َع اٱخباض عٔ دعً٘ خًٝؿ١ ل إٔ ؾُٔ اٯٜات 

ضض خًٝؿ١ ؾاغذسٚا ي٘" بٌ ا٭ضض، ؾًِ تكٌ اٯٜات "اْٞ داعٌ ل ا٭
َػا٥ٌ ل اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ َكسَات ٚدا٤ت اٯٜات بأَٛض ٚ

ا٭َط إٔ َٛنٛع اـ٬ؾ١ أعِ َٔ ؾدل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚإٔ إىل 
ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً امل٥٬ه١، ٖٚٛ يطـ َٔ ٕ ابايػذٛز مل ٜأتٹ ا٫ بعس ايبٝ

ٔ ٖصا ايًطـ بػبب عٓازٙ َ ٜٓتؿعاهلل تعاىل بِٗ ٚبتزّ، ٚيهٔ إبًٝؼ مل 
 .ٚدشٛزٙ
إغتذاب١ امل٥٬ه١ ٭َط اهلل بايػذٛز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ إ٫  عؿط: اؿازٟ

 داسسّا. إغتهربإبًٝؼ ايصٟ 
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اٱخباض عٔ ايؿهٌ اٱهلٞ ع٢ً آزّ بايػهٔ ٖٛ ٚظٚدت٘  ايجاْٞ عؿط:
 ؾٝ٘، آزّ ايػهٔ ل اؾ١ٓإغتشكام ؾٛاٖس ع٢ً ل اؾ١ٓ، ٌٖٚ ٖٓاى 

 :ٚدٛٙ
َعطؾ١ ا٭مسا٤ َٔ عٓس اهلل تعاىل َٔ غري ٚاغط١  آزّ تًكٞ ا٭ٍٚ:

 ًَو.
 قٝاَ٘ بتعًِٝ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤. ايجاْٞ:
 ٭َط اهلل تعاىل بتعًِٝ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤. إَتجاي٘ ايجايح:
 عسّ غكٛ  بعض ا٭مسا٤ َٓ٘. ايطابع:
 ا٭َط اٱهلٞ بػذٛز امل٥٬ه١ ي٘. اـاَؼ:
 قٝاّ امل٥٬ه١ بايػذٛز ٯزّ طاع١ هلل تعاىل. ايػازؽ:
 .إَتٓاع إبًٝؼ عٔ ايػذٛز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايػابع:

غهٔ آزّ  ٱغتشكامَٛنٛع١ٝ اٟ ٚاسس َٓٗا  ع٢ًاؾٛاب اْ٘ ٫ زيٌٝ 
يطؿّا ٚنطَّا َٔ عٓس اهلل تعاىل، ٚل  بٌ دا٤ غهُٓٗا ؾٝٗاٚسٛا٤ ل اؾ١ٓ، 

َٚكس١َ يػهٔ امل٪َٓني ، غهٓ٘ َع امل٥٬ه١ َٛعظ١ ٚعرب٠ ي٘ ٚي٥٬ًُه١ 
 ايسا٥ِ ل د١ٓ اـًس.

 يكس دا٤ ٖصا ايتعًِٝ ع٢ً قػُني:
 تعًِٝ اهلل تعاىل ا٭مسا٤ ٯزّ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ا٭ٍٚ:
 ساد١ آزّ يتعًِ ا٭مسا٤. ا٭ٚىل:
 نتػاب املعاضف.أ١ًٖٝ آزّ ٱ ايجا١ْٝ:
 وتٌُ تعًِ آزّ يٮمسا٤ ٚدٗني: ايجايج١:
 اْ٘ دا٤ ع٢ً مٛ زؾعٞ َٚط٠ ٚاسس٠. ا٭ٍٚ:
 .لَّٛا إٓايكطنٓعٍٚ دا٤ ايتعًِٝ ع٢ً مٛ تسضهٞ،  ايجاْٞ:

 ٚدٛٙ:َٔ ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ 



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 196ط 

َّمٌُيَ ٌَوُ وُٓ  ؤْ لمنَا ؤَِ شُهُ إِرَل ؤَسَلدَ ؽَْ ئًا عَُٛات قٛي٘ تعاىل ط ا٭ٍٚ:

 .(1) صيََْىٌُُْ

َٓعي١ آزّ ٕ ادا٤ت اٯٜات ل َكاّ اٱستذاز ع٢ً امل٥٬ه١ ل بٝ ايجاْٞ:
 ايعظِٝ.إٔ عًٝ٘ ايػ٬ّ، َٚا ي٘ َٔ ايؿ

دا٤ت اٯٜات بإؾاز٠ قريٚض٠ آزّ خًٝؿ١ ل ا٭ضض، ٚتبني  ايطابع١:
تعًِ آزّ ا٭مسا٤ ٕ اٯ١ٜ ؾهٌ اهلل تعاىل ع٢ً اـ٥٬ل بٛاغط١ اـًٝؿ١، ٭

 ٚغ١ًٝ يًعسٍ ْٚؿط َؿاِٖٝ ايطأؾ١.
 سذ١ َٚٓاغب١ يٲستذاز ع٢ً امل٥٬ه١. ا٤تعًِٝ ا٭مس اـاَػ١:
٫ بايعًِ آزّ مل ٜٓعٍ إىل ا٭ضض إإٔ َٔ ضمح١ اهلل تعاىل  ايػازغ١:

 ٚاملعاضف اٱهل١ٝ.
 تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ ي٥٬ًُه١ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ايجاْٞ:
اٯ١ٜ ؾٗاز٠ ع٢ً ٌْٝ آزّ يًُعاضف اييت ت٪ًٖ٘ ملٓعي١ اـ٬ؾ١ ل  ا٭ٚىل:
 .ا٭ضض

 َعطؾ١ أٌٖ ايػُاٚات مبٓعي١ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ. ايجا١ْٝ:
ٜتًكٕٛ ايتعًِٝ ممٔ مل متط َس٠  ٭ِْٗل اٯ١ٜ ثٓا٤ ع٢ً امل٥٬ه١  ايجايج١:

ع٢ً خًك٘، ٖٚٛ يٝؼ َٔ أٌٖ ايػُا٤ بٌ خًل يٝهٕٛ خًٝؿ١ ل ا٭ضض، 
يصا ٚضز )َٔ ايبعٝس ٚايبًس ايٓا٥ٞ ٕ اؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ يتًكٞ ايتعًِٝ ٚإٕ نٚ

 .(2)إطًبٛا ايعًِ ٚيٛ بايكنيق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ ايٓحم قُس 
ٜتًكٛا املعاضف، ٚيٛ َٔ ا٭ز٢ْ إٔ إعطا٤ امل٥٬ه١ زضغّا يًٓاؽ ب ايطابع١:

.َِٗٓ 
 إقطاض امل٥٬ه١ بأ١ًٖٝ آزّ يًد٬ؾ١ ل ا٭ضض. اـاَػ١:
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امل٥٬ه١ ىؿٕٛ َٔ أٌٖ ايؿػاز ل ا٭ضض نُا ل ٕ املا ن ايػازغ١:
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ  ،(1)صؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغ فِهُ لٌذَِِّاءَقٛي٘ تعاىل ط

 يًس٫ي١ ع٢ً أثط ايعًِ ل تٓعٜ٘ ا٭ضض َٔ إغتسا١َ ايؿػاز.
 تسٍ اٯٜات ع٢ً َطابك١ ا٭مسا٤ يًُػُٝات. ايػابع١:

ٚإش أنست اٯٜات عًِ آزّ با٭مسا٤ ؾإْٗا مل تؿط إىل تعًِ امل٥٬ه١ هلا، 
ٚيهٔ اٯ١ٜ تسٍ عًٝ٘ يهؿا١ٜ تًكٞ امل٥٬ه١ يٮمسا٤ ل سؿظِٗ هلا 

بكتٗا ملػُٝاتٗا يعظِٝ قسضِٖ، ٚٱتكاؾِٗ باؿؿظ، قاٍ تعاىل َٚطا
 .(2) صػٍََْ ىُُ  ٌَذَايِظِنيَؤْ ًَط

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(3) : ايك١ً بني آ١ٜ)ؾػٛأٖ(ا٭ٍٚ
: تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ غًل ٚتعٝني ضظم آزّ ٚشضٜت٘ قبٌ خًل ا٭ٚىل

عٔ خًل ا٭ضض َٚاز٠ آزّ بكط١ٜٓ إٔ خًل ايػُٛات دا٤ َتأخطّا ظَاّْا 
 ٚإٔ خًل آزّ ٚغذٛز امل٥٬ه١ ي٘ نإ ل اؾ١ٓ.ايطظم ؾٝٗا ، 
: َـٔ غٝـب ايػـُاٚات ٚا٭ضض ايـيت ٜعًُٗـا اهلل عًـ١ خًـل        ايجا١ْٝ
إش إٔ َكسَات َٛنٛع اـًٝؿ١ ل ا٭ضض  ٛات ايٓاؽ ؾٝٗا،قا٭ضض ٚأ

 غابك١ ـًل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ.
: أختتُت اٯ١ٜ باٱخبـاض عـٔ إساطـ١ اهلل عًُـّا بهـٌ ؾـ٤ٞ،       ايجايج١

 ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ عٔ أَٛض:
 : عًِ اهلل بػٝب ايػُاٚات.ا٭ٍٚ
ؾـإٔ آزّ  : عًِ اهلل عع ٚدـٌ بػٝـب ا٭ضض َٚـا ٜهـٕٛ َـٔ      ايجاْٞ

ٚشضٜتـ٘، ٜٚـسٍ بايس٫يـ١ ايتهـ١ُٝٓ عًـ٢ ايـطز عًـ٢ إزعـا٤ امل٥٬هـ١ بـإٔ           
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اٱْػإ ٜؿػس ل ا٭ضض ٜٚػؿو ايسَا٤، ٚاٱؾاض٠ إىل داْب ايك٬ح 
 ٚاهلسا١ٜ ل ا٭ضض.

 : َا ٜعًٔ امل٥٬ه١.ايجايح
 : َا ىؿٝ٘ امل٥٬ه١ ل ْؿٛغِٗ غكٛم آزّ أٚ َطًكّا.ايطابع
: َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ تعًِٝ آزّ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤، ٚف٤ٞ اـاَؼ
 ٚوتٌُ ايصٟ ىؿٝ٘ امل٥٬ه١ ٚدّٖٛا:، ٖصا ايتعًِٝ 
ــ٘    ا٭ٍٚ ــِٓٗ غكــٛم آزّ عًٝ ــ٘ امل٥٬هــ١ ؾُٝــا بٝ ــصٟ ٜتؿــل عًٝ : اي
 ايػ٬ّ.
 : َا ٜػتشٞ امل٥٬ه١ َٔ إظٗاضٙ.ايجاْٞ
 : َا ٜٕٓٛٚ قٛي٘ .ايجايح
 امل٥٬ه١ قبٌ إٔ ٜٓطكٛا ب٘.: ٜعًِ اهلل بطز ايطابع

يكس دا٤ت اٯٜات مبسح امل٥٬ه١ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ، ِٖٚ َٓكازٕٚ ٭َـط  
اهلل عع ٚدٌ، ٚدـا٤ت اٯٜـ١ ٱقاَـ١ اؿذـ١ عًـ٢ امل٥٬هـ١ ٚإٔ اهلل عـع        
ٚدٌ ٜعًِ بطزِٖ ٚقٛهلِ قبٌ إٔ ٜكٛيـٛٙ، ٚؾٝـ٘ تأزٜـب ٭ٖـٌ ايػـُا٤      

 ٚا٭ضض ٚبٝإ ٱنطاّ اهلل عع ٚدٌ ٯزّ.
 ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: ،(1) صخٍَِْفَحًط: ايك١ً بني آ١ٜايجاْٞ

: ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني إٔ خًل امل٥٬ه١ قبٌ آزّ، َٚع ٖـصا  ا٭ٚىل
 قاض آزّ َعًُّا ي٥٬ًُه١.

 : آزّ ٖٛ اـًٝؿ١ ل ا٭ضض.ايجا١ْٝ
: إستر امل٥٬ه١، بإٔ اـًٝؿ١ ٜؿػس ل ا٭ضض ٜٚهجط َٔ ايكتٌ ايجايج١

ؾذا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ يتـبني إتكـاف ٚقٝـاّ آزّ بـأمس٢ ٚظٝؿـ١         اؿل،بػري 
ٖٚٞ ايتعًِٝ ٚتعًِٝ امل٥٬ه١ بايصات، َٚـٔ خكـا٥ل ايتعًـِٝ إسـساخ     
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عًِ تتػٝري عٓس املتعًِ، ٖٚٛ ل املكاّ أعِ َٔ َٛنٛع ايتعًـِٝ ملعطؾـ١ املـ   
 ٚأًٖٝت٘  يًد٬ؾ١ ل ا٭ضض.

، ٚبني ٖـصٙ اٯٜـ١، ٚؾٝٗـا    (1) صلألمساء آدًََػٍُ  :ايك١ً بني آ١ٜ طايجايح

 َػا٥ٌ:
: دا٤ تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ يٓؿػـ٘ ٚي٥٬ًُهـ١ ممـا ٜـسٍ عًـ٢ إٔ      ا٭ٚىل

 خًك٘ ضمح١ ٚخري قض.
: ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني تعًِ آزّ يٮمسا٤، ٚقٝاَ٘ بتعًُٝٗـا،  ايجا١ْٝ

َكس١َ ٚؾاٖس يتًكٞ ا٭ْبٝا٤ ايٛسٞ، ٚقٝاَِٗ بتبًٝػ٘ َٔ غري ظٜاز٠  ٖٛٚ
ٚزعــ٠ٛ يًٓــاؽ يًتكــسٜل بٓبــ٠ٛ قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘  أٚ ْككــإ،

 َٚا ٜأتٞ ب٘ َٔ ايكطإٓ َٔ ايٛسٞ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. ،ٚغًِ
ضأ٣ آزّ ٖٚٛ ٜكّٛ بتعًِٝ امل٥٬ه١، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يـ٘   : إٕ إبًٝؼايجايج١
 َط بايػذٛز ٯزّ بايكبٍٛ.يتًكٞ ا٭
، ٚبني ٖـصٙ اٯٜـ١،   (2)صعُث ذَأَهَلَاٌٌُل : ايك١ً بني اٯ١ٜ ايػابك١طايطابع

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
 عتصاض خاق١.ٱ: تكسِٜ ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عٓس اؾٛاب َطًكّا، ٚاا٭ٚىل
ُـ٘ اهلل عـع ٚدــٌ   : دـا٤ ايتشـسٟ ي٥٬ًُهـ١، أَــا آزّ ؾكـس عًّ    ايجاْٝـ١ 

 ا٭مسا٤ إبتسا٤ ٚؾه٬ّ َٔ عٓسٙ.
ايتعًِٝ بٛاغط١ آزّ،  دسٜس٠ ٖٚٞ تًكٞ امل٥٬ه١ إبتسا٤ َطس١ً ايجايج١:
، (3) صالَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا ػٍََّّ رَنَاٜتعاضض َع قٛي٘ تعاىل ل اٯ١ٜ ايػابك١ط ٖٚٛ ٫

ٝـ      أَـاض٠ عًـ٢ قـعٛز     ٘بٌ ٖٛ ل طٛيـ٘، ٜٚتهـُٔ تؿـطٜـ آزّ، ٖٚـٌ ؾ
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اٱْػإ إىل ايهٛانب ا٭خط٣ ٚإْتؿاعـ٘ َـٔ غـًطإ ايعًـِ ل اٱْتؿـاع      
 َٓٗا، اؾٛاب ٫، ؾإ ايكسض املتٝكٔ ٖٛ ايك١ً بني امل٥٬ه١ ٚاٱْػإ.

 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ايؿعب١ ايجا١ْٝ:
، ٚؾٝٗا (1)صلع جُذًُل ٓدَََط ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ آ١ٜ ا٭ٍٚ:

 َػا٥ٌ:
بعس بٝـإ عًـِ آزّ ٚأًٖٝتـ٘ يًد٬ؾـ١ ل ا٭ضض دـا٤ ا٭َـط        ا٭ٚىل:

 اٱهلٞ ي٥٬ًُه١ بايػذٛز ٯزّ.
ٜــسٍ غــذٛز امل٥٬هــ١ ٯزّ عًــ٢ طــاعتِٗ هلل ٚإْكٝــازِٖ       ايجاْٝــ١:
 ٭ٚاَطٙ.
 قٝاّ اؿذ١ ع٢ً إبًٝؼ، ؾٗٛ أب٢ ايػذٛز َع ض١ٜ٩ ايعًِ عٓس ايجايج١:

 آزّ، ٚقٝاّ امل٥٬ه١ باٱَتجاٍ يًػذٛز ي٘.
 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2)صَّاآدََُ لع ىُٓ اٯ١ٜ ٚآ١ٜط ايك١ً بني ٖصٙ ايجاْٞ:
 مل ٜػهٔ آزّ ل اؾ١ٓ إ٫ بعس غذٛز امل٥٬ه١ ي٘. ا٭ٚىل:
 ػذٛز ي٘.اييعّٚ سصض آزّ َٔ إبًٝؼ ٭ْ٘ أب٢  ايجا١ْٝ:
بعس غذٛز امل٥٬هـ١ ٯزّ ل اٯٜـ١ ايػـابك١ دـا٤ إخبـاض ٖـصٙ        ايجايج١:

 اٯ١ٜ عٔ سٛا٤ ٚأْٗا تػهٔ َع آزّ ل اؾ١ٓ.
ٜسٍ سطف ايعطـ ايٛاٚ ل )ٚقًٓا( ع٢ً ف٧ ا٭َط بػذٛز  ايطابع١:

 آزّ ل اؾ١ٓ بعس غذٛز امل٥٬ه١ ي٘.
 ٌ:، ٚؾٝٗا َػا٥(3)صيَإَصٌََّيَُّاايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ط ايجايح:
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ٜؿٝس اؾُع بني  اٯٜتني بإٔ آزّ ٚسٛا٤ أن٬ َٔ ايؿذط٠ اييت  ا٭ٚىل:
 ْٗاُٖا اهلل عٓٗا.

 عسّ اغتسا١َ غهٔ آزّ ٚسٛا٤ ل اؾ١ٓ بػبب إغٛا٤ إبًٝؼ. ايجا١ْٝ:
َكاسب١ ايعسا٠ٚ يًػهٔ ل ا٭ضض، يتهٕٛ عبـاز٠ اٱْػـإ    ايجايج١:

 ًٝؼ.هلل ٚاق١ٝ َٔ تًو ايعسا٠ٚ، ٚغبٌٝ لا٠ َٔ ؾطٚض إب
َط بايػهٔ ل اؾ١ٓ َطًكّا بًشاظ أؾطاز ايعَإ، أَا دا٤ ا٭ ايطابع١:

ص ٜٚؿٝس اؾُع إٌََِ دِنيٍايػهٔ ل ا٭ضض ؾاْ٘ َكٝس بكٛي٘ تعاىل ط

قاٍ  ،بني اٯٜتني ٚدٛز سٝا٠ أخط٣ تتكـ باـًٛز ٖٚٞ ايػهٔ ل اؾ١ٓ
ذَج ممشُِ ِِممٓ  ذَذ رِيَمما لألَْٔيَمماسُ خَاٌِممذَِّٓ ٌٍَِّممزَِّٓ لذَّمَممٌ ل ػِن ممذَ سَتِّيِممُ  جَنالمماخٌ طتعــاىل

  .(1)صيِْيَا

  عجلس اآليةإ
ٜاٙ إ٘ ُٝل كاطب١ ايباضٟ عع ٚدٌ ي٘ ٚتعً زّتعسز َٛاضز اٱنطاّ ٯ

ل ٚ ،يٝكبض سذ١ ،يٛظا٥ؿ٘ ايع١ًُٝ ٚايعكا٥س١ٜ َٓص بسا١ٜ خًك٘ آزّٚتٛيٞ 
 ٚأٚزعٗإ آَٔ ايعًّٛ ل ايكط آزّٚدٛز َا دعٌ اهلل عٓس  إىل ؾاض٠إاٯ١ٜ 
اـ٬ؾ١ ل ٕ اباٱميٕ اْػاٱايٓاؽ يًٝٓٗٛا َٓ٘ يٝػتشل  اٯ١ٜ ٚتسعٛ آٜات٘،

 .ا٭ضض
لِٔ ؤَػ ٍَُُ غَْ ةَ لٌغالٌََّلخِ اهلل تعاىل قاٍ ي٥٬ًُه١ طإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ب ٚأخربت

ص ٚيٝؼ ل اٯٜات ايػابك١ شنط ي٘، ًََِا وُنرُُ  ذَىْرٌَُُّْ ًَلألسك ًَؤَػ ٍَُُ َِا ذُث ذًَُْ

بصنط عًُ٘ تعاىل  ف٦ٝٗا َعٕ آٚمل ٜطز ايًؿظ أع٬ٙ ل اٟ آ١ٜ َٔ آٜات ايكط
قاٍ إٔ اهلل عع ٚدٌ غبل ٚإٔ بػٝب ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً 
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إٔ ٖس ع٢ً ي٥٬ًُه١ ٖصا ايكٍٛ ٚتؿهٌ ٚشنطِٖ ب٘ ل خًل آزّ، ٖٚٛ ؾا
 .َٚٓٗا أخباض ايػُاٚات ٚامل٥٬ه١، نٌ ؾ٤ٞ ٕ اؾٝ٘ تبٕٝ آايكط

آزّ ا٭مسا٤ نًٗا يٝدرب امل٥٬ه١ بٗا، ٚأخرب  ععٚدٌ اهلل عًِّ يكس
ٜعًِ غٝب ٚأغطاض ايػُاٚات  ٚأْ٘عٔ ن٬َ٘ َع امل٥٬ه١ ٕ آاملػًُني بايكط

، ٚإزضاى سكٝك١ ٖٚٞ ميإٚا٭ضض يٝتًكاٙ املػًُٕٛ بايكبٍٛ ٚايتكسٜل باٱ
عًِ اهلل تعاىل مبا ل ْؿٛؽ املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا، ٚؾٝ٘ سطب ع٢ً 

 ايٓؿام ٚزع٠ٛ يًتٓعٙ َٓ٘، إش دا٤ت اٯٜات ايػابك١ بصّ املٓاؾكني.
ــِ      ــاض عــٔ عً ــ٘ دــا٤ت باٱخب ــ١ اْ ــاّ   اهللؾُــٔ إعذــاظ اٯٜ ــاىل بايع تع

 ٚاـام.
ومل يظظظظزد لفظظظظ    ((ب مساااالئهى باااا  ىنأ))بأيظظظظة  الكزميظظظظة اآليظظظظة تسظظظظوية وميكظظظظي

   آيظظظظة وتلظظظظ  ،فيهظظظظا هظظظظزتني  جظظظظاءف ،يف هظظظظذه اآليظظظظة وتلظظظظ   ظظظظى هتكظظظظزر   إال ىآالقظظظظزيف  هنئمسظظظظاؤ

 تليظظظظ   آدم وشظظظظز  ،هظظظظذه الىاقعظظظظة   تلظظظظ  هىةظظظظىتية   تظظظظد  هظظظظذه اآليظظظظة    يف وخصىصظظظظية 

 .اخلالئق بني السالم
 َٛنــــٛع١ٝ عًــــ٢ ٚؾــــاٖس اٯٜــــ١، هلــــصٙ إنــــال إعذــــاظ ٖٚــــٛ
ــِٝ ــاض آزّ  تعًــ ــ١   ٚإخبــ ــٔ ا٭غــــطاض    ٭مســــا٤،اب ي٥٬ًُهــ ــ٘ َــ َٚاؾٝــ

 بــــــني ٕااٱْػــــــٚاملهــــــاَني ايكسغــــــ١ٝ ايــــــيت تــــــسٍ عًــــــ٢ َٓعيــــــ١ 
ٟ    ،اـ٥٬ـــــل  ،٭ْبٝـــــا٤ا ٘ثـــــتٛاض َٚكـــــاّ  آزّ بـــــني امل٥٬هـــــ١ ٚايـــــص

ــًُٕٛ   ــسٙ املػــــ ــ ٜٚتعاٖــــ ــاض٠   أزا٤بــــ ــازات، ٚعُــــ ــطا٥ض ٚايعبــــ ايؿــــ
ــ٘    ــازٜل قٛيــ ــٔ َكــ ــٛ َــ ــادس، ٖٚــ ــاىلاملػــ خَْ ممممشَ ؤُِالممممحٍ ؤُخ شِجَممممد   وُن ممممرُُ  ط تعــ

 .بتك٣ٛ اهلل غبشاْ٘ املػًُني هلصٙ املطتب١تعاٖسٚ (1)صٌٍِنالاطِ
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 اآلية سالح
يتهٕٛ سذ١ عًٝٓا ٕ اا٫ْػتهؿـ اٯ١ٜ َطاسٌ ايعع ٚاٱنطاّ ل خًل 

 ٌٖ ايهؿط ٚايٓؿام.أٚتجبت ؽًـ  ،ل ايؿهط هلل ٚٚضاث١ ايعًِ
 بؿهٌ بٌ بػعٝ٘، ًٜٓٗا مل ٘اْٚ ،آزّاٯ١ٜ عظِٝ املٓعي١ اييت ْاهلا  ٚتبني

 إىلع٢ً ايًذ٤ٛ  ٚسج٘ ،ٕاْػاٱملٓع ايػطٚض عٓس  ٜاٙ،إعًُ٘  َٚا تعاىل اهلل
 .عع ٚدٌ اهلل

١ ا٭مسا٤ ٚؾٝ٘ يكس تٛىل آزّ ساٍ خًك٘ ل اؾ١ٓ َػ٪ٚي١ٝ تعًِٝ امل٥٬ه
بٛظا٥ـ اـ٬ؾ١ أسػٔ قٝاّ، ٫ٚ عرب٠ باملؿػسٜٔ ٕ اْػؾاٖس ع٢ً قٝاّ اٱ

ايصٜٔ ت٬سكِٗ آٜات ايتٓعٌٜ بايصّ ٚايتٛبٝذ ٚاٱْصاض، يتهٕٛ عاقبتِٗ ايٓاض 
 :أَٛضٚب٦ؼ املكري، ٚشنطت اٯ١ٜ عًِ اهلل تعاىل بأضبع١ 

 غٝب ايػُاٚات. ا٭ٍٚ:
 غٝب ٚأغطاض ا٭ضض. ايجاْٞ:
 َا ٜظٗطٙ ٜٚعًٓ٘ امل٥٬ه١. ايجايح:
 .َا ىؿٝ٘ امل٥٬ه١ ع:ايطاب

َطًكّا، ٚؾعً٘  ٕ اْػٜؿعً٘ اٱٛف ىل عًِ اهلل تعاىل مبا غٚؾٝ٘ إؾاض٠ إ
٫ٜتعاضض َع َٛنٛع اـ٬ؾ١، ٚإغتشكام  ٖٚٛ ،ايكا  َٓ٘ ٚايطا 

 امل٪َٓني هلا.
َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ أْٗا مل تتهُٔ تعًِٝ آزّ ي٥٬ًُه١ ا٭مسا٤ ؾًِ ٜكٌ 

ص ٚدا٤ لٔثِئْيُُ  تِإَع َّائِيُِ ا٭مسا٤" بٌ قاٍ غبشاْ٘ طاهلل تعاىل "ٜا آزّ عًُِٗ 

َتعكبّا هلصا ايؿطط إْبا٤ آزّ ي٥٬ًُه١ با٭مسا٤ َٔ غري إبطا٤ ٫ٚ إغتع٤٬ 
َٚا ؾٝٗا َٔ اٱَتجاٍ، أَا تعًِٝ  ٗا٫ٚ إغتهباض بٌ بكٝػ١ اٱخباض عٓ

 ا٭مسا٤ أق٬ّ ؾذا٤ َٔ عٓس اهلل إىل آزّ.
 مبٛنٛعْٗا إبتسأت ٚامل٥٬ه١ ٚإٔ ْػاايك١ً بني اٱ ني اٯ١ٜ داْبّا َٔٚتب
ُ٘ اهلل تعاىل، تط٣ ٌٖ َٔ آزّ امل٥٬ه١ با٭مسا٤ اييت عًّ ٚإخباض ًِايع
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ْػب١ بني إخباض آزّ امل٥٬ه١ با٭مسا٤ ٚبني ْعٍٚ امل٥٬ه١ بايٛسٞ ع٢ً 
 .ا٭ْبٝا٤

امل٥٬ه١ تهٕٛ ايك١ً بني إٔ اؾٛاب ْعِ، ؾكس أضاز اهلل عع ٚدٌ 
قا١ُ٥ ع٢ً ايعًِ ٚاٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ يٝتًك٢ نٌ ططف َع ٕ اٚا٫ْػ

غهٔ امل٥٬ه١ ل ايػُا٤ إٔ ايجاْٞ ايعًّٛ ٚايتبًٝؼ بايكبٍٛ ٚايطنا، ؾُع 
 ؾإِْٗ ٜعطؾٕٛ ا٭ضض ٚعًُٛا مبٔ غٝهٕٛ خًٝؿ١ ؾٝٗا.

إٔ إشا بعجـٛا ٚايٝـّا أٚ سانُـّا ل بًـس      أِْٗاملًٛى ٚايػ٬طني إٔ َٚٔ ؾ
مبا هب عًٝ٘ ؾعً٘، ؾٌٗ ٜؿب٘ ٖصا ايؿعـٌ خًـل اهلل عـع     ٜٚٛقٛٙ بًٜ٘تكٛا 

ٚإختباضٙ ل إخباض امل٥٬ه١ عٓٗا، اؾٛاب ٫،  ،ٚدٌ آزّ ٚتعًُٝ٘ ا٭مسا٤
ٖٚٛ قٝاؽ َـع ايؿـاضم، ؾـاهلل عـع ٚدـٌ هعـٌ آزّ َـ٪٬ّٖ يًد٬ؾـ١ ٖٚـٛ          

ىًك٘ ل ا٭ضض ٜٚطظق٘ ا٭١ًٖٝ يًد٬ؾ١ َـٔ غـاع١   إٔ ٢ ًغبشاْ٘ قازض ع
، ٚيــٝؼ مثــ١ َػــاؾ١ بــني اهلل ٚبــني خًٝؿتــ٘، ٚقــس ؾــطؾ٘ اهلل ا٭ْبٝــا٤   خًكــ٘

 .بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ
ٜط٣ امل٥٬ه١ بسٜع إٔ غبشاْ٘ يطٝـ بامل٥٬ه١ ٚايٓاؽ ٚأضاز  اهللٚ

ٕ اْػامل٥٬ه١ ل خ٬ؾ١ اٱتعاىل ٚبني خًك٘، ٜٚتعظ ايٓاؽ مما زاض بني اهلل 
يتهٕٛ ٖصٙ اٯٜات َسضغ١ عكا٥س١ٜ تػاِٖ ل إق٬ح ايػطا٥ط، ، ل ا٭ضض

ل ايٓؿٛؽ، ٚسطم املػًُني ع٢ً املبازض٠ إىل ؾعٌ ٕ اٚضغٛر َعاْٞ اٱمي
 ايكاؿات ٚإدتٓاب املعاقٞ ٚايػ٦ٝات.

 آليةا يفهىو
ّٛ ٚاملعاضف اٱهل١ٝ، يًعًٕ اْػاٱَؿاِٖٝ اٯ١ٜ اٱخباض عٔ إسطاظ  َٔ

تٛظٝـ ايعًِ  ٚإدتٓاب تعاىل اهلل يؿهط زع٠ٛ يٝهٕٛ ي٘ ٚإنطاّٚؾٝ٘ َسح 
 .ل اؾشٛز ٚاملعك١ٝ ٚايه٬ي١ 

 ايهٕٛ بأغطاضتعاىل  اهلل ٱساط١ٕ اٚبٝ ايطبٛب١ٝ َكاّع٢ً  ثٓا٤ اٯ١ٜ ٚل
 ٚايٓٛاٜا ٚاملكاقس ايظاٖط٠ ٚايباط١ٓ. ،ا٭َٛض ٚخؿاٜا
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 إخباض ٚإط٬ع َػ٪ٚي١ٝ ٜتٛىل عامل٘، غري عامل ٚل خًل ايصٟٕ اا٫ْػؾ
ٖٚصا ؾطف عظِٝ ٜٓؿطز ب٘  ،تعاىلَٔ عٓسٙ  ٫إ َتعًُّاامل٥٬ه١، ٫ٚ ٜهٕٛ 

اـ٬ؾ١  ١اَْأ باْد إىلؾ ،ناؾ١ٝإ َػ٪ٚي١ٝؾٝ٘ ٚ اـ٥٬ل، بني َٕٔ اْػاٱ
أمسا٤  إىلامل٥٬ه١ ٖٚساٜتِٗ  خباضإبقاّ ايعًِ ٚتبًٝػ٘، ؾاشا  عبا٤آزّ أؼٌُ 
 ؼْؿػ٘ يتبًٝ  ْػإؾا٭قٌ إٔ ٜٓصض اٱ َاَِٗ،أاؿانط٠  ٚاملػُٝاتٕ اا٭عٝ

ع٢ً ايٓعِ  تعاىلؾهطّا ي٘  تعاىلعبازت٘  إىل كطاعْاهلل ٚاٱ إىلايسع٠ٛ 
 ايٛاضز٠ ل ٖصٙ اٯٜات ٖٚٞ:

 .آزّ خًل ا٭ٍٚ:
 .ؾٝ٘ ايطٚح بعح ايجاْٞ:
 .خًك٘ غاع١ َٔ خًٝؿ١ ختٝاضٙإ ايجايح:
 .ب٘ امل٥٬ه١ َباٖا٠ ايطابع:
 .ا٭مسا٤ تعًُٝ٘ اـاَؼ:
 .ا٭مسا٤بامل٥٬ه١  إخباض آزّ ٞتٛي ايػازؽ:
 ٖٚصا ،ا٭مسا٤امل٥٬ه١ عذعِٖ عٔ َعطؾ١  ظٗاضإ آزّ سهٛض ايػابع:

 ِٗاْ أٟ هللا عًُِٗ مبا عًُِٗ سكط أعًٓٛا ؾكس املجاٍ، باب َٔ دا٤ ايعذع
 سسٚخ َع ،ا٭ضضخًٝؿ١ ل  ختٝاضٙإٚ آزّمل ٜعًُٛا ؾًػؿ١ ٚأغطاض خًل 

 .ايٓاؽ بني ٚايظًِ ايكتٌ

بعًِ  تعاىل ؿطازٙإْٕ َٓاغب١ ٱع٬ آزّـًل  ٚدٌ عع اهلل أضاز يكس
 ا٭ضضٚ ايػُاٚات شنط ٚدا٤ ناؾ١، اـ٥٬ل ٕٚ٪بؿ ساطت٘إايػٝب ٚ

 اييت ايعًّٛ َٔنٛعا٤ ظاٖطٟ َعًّٛ يًد٥٬ل، ٚيبسٜع خًكُٗا َٚا ؾُٝٗا 
 .بني اؿني ٚاٯخط عٓٗا َص١ًٖ ٚأضقاّ بهٓٛظ اؿسٜح ايعًِ عًٝٓا ٜطٌ

 َٔ يٝٓتؿع خًك٘ ساٍ ٚايتعًِٝ ايتأزٜب ٫ق٢ ٘اْ زّٯ اـ٬ؾ١ آٜات َٚٔ
 ٘اْغبش اهلل ٚتؿهٌ املًهٛتٞ اؿٛاض ٖصا ل دا٤ت اييت ٚايعرب ايسضٚؽ
يًٝٓٗٛا مما ٜتؿهٌ ب٘  تعاىل يٝ٘إٚضدٛع اؾُٝع  ،ٚامل٥٬ه١ آزّبتعًِٝ 
 عًِٝٗ.
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 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:ٚ
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ،ا٭مسا٤ٚعًُ٘  آزّاهلل عع ٚدٌ تؿهٌ ع٢ً ٕ إ :ا٭ٚىل
 ،عًٝ٘ ايػ٬ّ ايتعًِٝ َٔ اهلل عع ٚدٌ َٔ غري ٚاغط١ آزّتًكٞ  :ا٭ٍٚ

 ٚايتؿهٌٝ.ٱنطاّ اٚتًو آ١ٜ َٔ 
 ،(1) صلألمساء آدًََػٍُ ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ ط ا٭مسا٤ايعُّٛ ل تػ١ُٝ  ٞ:اْايج

 .(نًٗا)بػٛض املٛدب١ ايه١ًٝ  إط٬ق٘ اٯ١ٜ تبٝٓبٌ َٔ غري إط٬م، 
عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ  آزّتعكب ايتعًِٝ يتشسٟ امل٥٬ه١ مبا عٓس  ايجايح:
 ايعًّٛ.
 غاع١ خًل ؾٝٗا.عاملّا َٔ أٍٚ ٕ اْػاٱأقبض  ١ٝ:اْايج

 .ٙاهلل ٖٚٛ ايػين ايهال يعباز إىليًطدٛع ٕ ايٲْػل اٯ١ٜ سح  ايجايج١:
اهلل عع ٚدٌ ٖٛ إٔ نا٥ٔ قتاز، ٕٚ اْػاٱ إٔتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  ايطابع١:

 ايهال ي٘ ل قها٤ سٛا٥ذ٘.
ايػين ايصٟ ٜهؿٞ عبازٙ  ٘أْٚ تعاىلتبني اٯ١ٜ نطّ اهلل  اـاَػ١:
 سٛا٥ذِٗ.
 باٱستذاز ع٢ً امل٥٬ه١.ٕ ايٲْػْكط٠ اهلل عع ٚدٌ  ايػازغ١:
اييت عطنٗا اهلل عع ٚدٌ  ا٭مسا٤عذع امل٥٬ه١ عٔ َعطؾ١  ايػابع١:

 عًِٝٗ.

 نطف اآلية
شكط تعًِٝ اهلل تعاىل آزّ ا٭مسا٤ ي٘ غاٜات عسٜس٠ ٫ تٓإٔ تبني اٯ١ٜ 

قاي١، بٌ ٜؿٌُ إخباض امل٥٬ه١ عٓٗا يٝهٕٛ ل ا٭ضض با٭ مبٛنٛع اـ٬ؾ١
ل ٕ اْػزّ، ٚاملػ٪ٚيٝات اييت ٜتشًُٗا اٱٖصا اٱخباض ؾاٖسّا ع٢ً َٓعي١ آ

 .ا٭ضض
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بإخباض امل٥٬ه١ عٓٗا،  ي٘تعًِ آزّ ا٭مسا٤ دا٤ ا٭َط اٱهلٞ إٔ ؾبعس 
ػُع َٓ٘ امل٥٬ه١ ٚمل ٜتأخط آزّ بٌ أغطع ل اٱَتجاٍ ٭َط اهلل تعاىل يٝ

 ا٭مسا٤ بطنا ٚقبٍٛ.
يًُػًُني ع٢ً تٛاضخ عًّٛ ايٓب٠ٛ ٚتساضؽ آٜات  سحٚل اٯ١ٜ 

أضبع املتكٌ َٚا ؾٝٗا َٔ املعاْٞ ٚايس٫٫ت، ٚتهطض ايهُري "ِٖ" إٔ ايكط
 ل نًُات َتتايٝات، ٚيهٔ َعٓاٙ ع٢ً ٚدٗني: َطات

 دا٤ إثٓإ َٓٗا ٱضاز٠ املػُٝات. ا٭ٍٚ:
 دا٤ إثٓإ ـكٛم امل٥٬ه١. ايجاْٞ:

 ،ص اٟ أْب٧ امل٥٬ه١ بأمسا٤ ٖ٪٤٫ املػُٝاتلٔثَإَىُُ  تِإَع َّائِيُِ ٚقٛي٘ تعاىل ط

ٚؾِٗ آزّ املككٛز ٚبازض إىل اٱداب١ بأسػٔ دٛاب، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًُني 
يٲضتكا٤ ل املعاضف اٱهل١ٝ، ٚسػٔ اٱداب١ مبا ٜهٕٛ سذ١ هلِ ٚتجبٝتّا 

 ل ا٭ضض.ٕ املعامل اٱمي
 ٚتسٍ خامت١ اٯ١ٜ ع٢ً تعسز ايس٫٫ت ل اٯ١ٜ َٓٗا:

 ٖٚٛ ا٭ْؿع ٚا٭سػٔ يًد٥٬ل. ،ل ا٭ضضٕ اْػخ٬ؾ١ اٱ إٔ ا٭ٍٚ:
يري٣ امل٥٬ه١  ،خًٝؿ١ ل اـًلٕ ااهلل عع ٚدٌ دعٌ ا٫ْػإٔ  ايجاْٞ:

 ٚعظِٝ قسضت٘. اهلل قٓعٚاـ٥٬ل بسٜع 
 ٚدٛز ق١ً بني أٌٖ ايػُاٚات ٚأٌٖ ا٭ضض. ايجايح:
ٜٓــاؾؼ خًٝؿــ١ ل ا٭ضض أٚ ٕ اْػــيــٝؼ َــٔ كًــٛم ٜــأتٞ غــري اٱ ايطابــع:

 .(1)صخٍََكَ ٌَىُُ  َِا يِِ لألسك جَِّْؼًابسيٌٝ قٛي٘ تعاىل ؾُٝا تكسّ ط ،ؾٝٗإ اْػاٱ

 ١قتَ٪ ٖٞ بٌ زا١ُ٥، يٝػت ا٭ضض ل ٕااٱْػ خ٬ؾ١:اـاَؼ
 َكس١َ ا٭ضض ل اٱقا١َ يتهٕٛ َعني، ٚعُط أدٌ ٕاإْػ هًٌؾ َٚتذسز٠،
 .ٚاؾعا٤ يًشػاب َٚٛنٛع

                                                 

 .29غٛض٠ ايبكط٠(1)
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 اآلية فلضلتإ
 عٓس املتعسز٠ ايٓعِ تًكٝ٘ ايٓؿأتني ل ٕاْػاٱاييت ٜؿتدط بٗا  اٯٜات َٔ
 :َٚٓٗا خًك٘

اـًل َٔ غري ؾرت٠، َٚٔ غري ٚاغط١  غاع١ايتعًِٝ  آزّ تًكٞ ا٭ٍٚ:
 .ايٓاؽ َٔ سسأ

 .ايػُاٚات ٌٖأبتعًِٝ  آزّ قٝاّ ايجاْٞ:
غهٔ أبٟٛ ايٓاؽ مجٝعا اؾ١ٓ ، يٝهٕٛ َٔ ايهًٞ ايطبٝعٞ  ايجايح :

ايصٟ ٜؿتدط ب٘ نٌ إْػإ ٜٚهٕٛ سذ١ عًٝ٘ ، ٚتصنريا بًعّٚ إؽاش ايسْٝا 
 َعضع١ يٰخط٠ .

 بأَٛض :  ١اْبا٭َٜتكـ تعًِٝ آزّ ٚ
عًِ امل٥٬ه١ نُا عًُ٘ اهلل  كسؾ اـ٬ؾ١، ؾطا٥  أِٖ َٔ ٖٚٛ ا٭ٍٚ:

ع٢ً اؿاؾظ١ ٚسػٔ  ايتعًِٝنُا ٜسٍ  تػٝري،أٚ  ععٚدٌ َٔ غري تبسٌٜ
 بعض بسٍ بعهٗا ٚنعأٚ  ا٭مسا٤مل ٜكِ غً   ٘اْٚ ،آزّايصانط٠ عٓس 

ٖٛ ظاٖط ايتكطٜط ل اٯ١ٜ، ٖٚٞ  نُا ملػُاٙ َطابكّااغِ دا٤ بٗا نٌ  بٌ
 .ٲْػإي ناؾ١ٝإتؿطٜـ  عٓاٜٚٔ
 تعاىل اهلل يبسٜع قٓع ّاظٗاضإٚ ،زّٯ ّاختباضإايتعًِٝ  ٖصإ ان يكس

يًد٬ؾ١  آزّ ١باًٖٝ ي٥٬ًُه١ ٚتٛنٝسّا ،تعاىلٚؾاٖسّا ع٢ً عظِٝ قسضت٘ 
 ل ؾضأٚ  غٌ غري َٔ امل٥٬ه١ تعًِٝ ل غتذاب١باٱ تعاىل٭َطٙ  َتجاي٘إٚ

 .ايهطِٜ ٚايطظم ايعًِ

 اآلية وآخز أول بني انصهة
دا٤ اـطاب اٱهلٞ ل ٖصٙ اٯ١ٜ إىل آزّ يٝهٕٛ سذ١ ٚؾاٖسّا ع٢ً َا 

امل٥٬ه١ بكٝػ١ خاطب اهلل تعاىل إٔ ضظق٘ اهلل َٔ ايعًِ ٚاملعطؾ١، ؾبعس 
تعاىل عًِٝٗ، دا٤ ا٭َط  اهلل ايػ٪اٍ، ٚضزِٖ بأزب ايعبٛز١ٜ ٚضدا٤ تؿهٌ

ىرب امل٥٬ه١ با٭مسا٤، ٜٚعًُِٗ َا مل إٔ اٱهلٞ إىل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ب
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إىل آزّ ٖٛ ايكٝاّ بتعًِٝ ٜتٛد٘ ٜهْٛٛا ٜعًُْٛ٘ َٔ قبٌ يٝهٕٛ أٍٚ تهًٝـ 
 .امل٥٬ه١ 
ايتعًِٝ َٔ عٓس اهلل تعاىل،  ٖ٘ٛ تًكٝ آزّ خًل دا٤ أٍٚ َٛنٛع بعسٚ
خًٝؿ١ ل دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٝهٕٛ آزّ َعًُّا ي٥٬ًُه١ َع اْ٘ خًل ٚ

يٝهٕٛ نٌ َٔ ؾطزٟ ايتعًِٝ َعذع٠ ٯزّ ٚإنطاَّا ي٘ ٚيصضٜت٘ َٔ ، ا٭ضض
 بعسٙ.

َع امل٥٬ه١ تتعًِ َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚامل٪َٓني إٔ ٌٖٚ ٜػتكطأ َٔ ٖصٙ املػأي١ 
بعس املػاؾ١ بني ايػُا٤ ٚا٭ضض، ؾٝأخصٕٚ َِٓٗ ايسضٚؽ ٚايعرب 

ٜأشٕ اهلل هلِ إدتٗاز  حٚاملٛعظ١، اؾٛاب ٫ ٜبعس ٖصا إش ٜطٕٚ سٝ
 امل٪َٓني ل ايعباز٠ ٚايك٬ح ٚايتك٣ٛ، ٚت٬ٚتِٗ اٯٜات.

ٚإش أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ سها١ٜ عٔ امل٥٬ه١ ل تهطعِٗ إىل اهلل تعاىل 
ٜعًِ امل٥٬ه١ إٔ تعاىل اهلل  ١ؾُٔ عًِ ٚسهُ ،(1)صلٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىُُِْلٔهَ لٔدَ ط

ٚؾٝ٘ آ١ٜ تسٍ ع٢ً ، با٭مسا٤، ٜٚهٕٛ عًُِٗ بٗا بٛاغط١ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ 
ؾه٬ّ َٔ  ،اييت تًكاٖا طاع١ ٚإَتجاٍ آزّ ٭َط اهلل تعاىل، ٚسؿظ٘ يٮمسا٤

، ٚؾٝ٘ ْػإاٱٚقسضت٘ ع٢ً تعًُٝٗا، ٖٚٛ َٔ بسٜع قٓع اهلل تعاىل ل ، اهلل
 َػا٥ٌ:

اْ٘ سذ١ ع٢ً شض١ٜ آزّ ل يعّٚ تعاٖس ايهتب ايػُا١ٜٚ، َٚا  ا٭ٚىل:
 عًُ٘ اهلل تعاىل يٮْبٝا٤.

َٔ ٕ آؾٝ٘ ثٓا٤ ع٢ً املػًُني ؾٗازِٖ ٚغعِٝٗ ل غ١َ٬ ايكط ايجا١ْٝ:
 تكٌ ايٝ٘.إٔ ايتشطٜـ، َٚٓع ٜس ايتػٝري 

 ، ٚقسضت٘ ع٢ً ايٓطل ٚاؿؿظ.ْػإاٱَعذع٠ ل خًل ٕ ا: بٝايجايج١
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ٕ إص ؾؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا: ل اٯ١ٜ ضز ع٢ً قٍٛ امل٥٬ه١ طايطابع١

 ايعًِ غٝهٕٛ َكاسبّا يٮْبٝا٤ ٚأٌٖ ايتك٣ٛ.
بين آزّ يًعًِ ٚايتعًِ، ٖٚٛ سطظ  خٯ١ٜ إؾاض٠ إىل تٛاض: ل ااـاَػ١

 َٔ غًب١ اؾٗاي١ ٚايػؿ١ً عًِٝٗ، ٚٚاق١ٝ َٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات.
اٯ١ٜ َسضغ١ عكا٥س١ٜ تبني يًٓاؽ عظِٝ َٓعيتِٗ بني اـ٥٬ل  ايػازغ١: 

ؾػاع١ خًل أبِٝٗ آزّ قاّ بتعًِٝ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤، بًطـ ٚؾهٌ َٔ عٓس 
، ايٓاؽ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ بايؿدط، َٚٔ ضؾشات ٖصا ايتعًِٝ ؾٛظ اهلل

 .(1)صًٌٍََِّوِ لٌْؼِضالجُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْؤ ِِنِنيَطٚامل٪َٓني خاق١ بايعع ، قاٍ تعاىل

: دا٤ تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ ي٥٬ًُه١ ل اؾ١ٓ ٖٚٞ َػهٔ ايػابع١
 امل٥٬ه١.

 يعّٚ تعاٖس بين آزّ يًعًِ.ايجا١َٓ: 
دا٤ تعًِٝ آزّ ي٥٬ًُه١ ٚاملػُٝات َعطٚن١ عًِٝٗ، ل آ١ٜ تسٍ يكس 
إنطاّ آزّ غًك٘، ٚؾٝ٘ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ بًعّٚ ايؿهط، ٚدا٤ ٕ اع٢ً إقرت

اؿه١ُ اٱهل١ٝ ل خًل آزّ ٚتعًِٝ اهلل ي٘ ٕ اايؿطط ايجاْٞ َٔ اٯ١ٜ يبٝ
 ا٭مسا٤، ٚتعًِٝ آزّ ا٭مسا٤ ي٥٬ًُه١.

 هلل تعاىل: نيؾتهُٓت اٯ١ٜ قٛي
 ٜعًِ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤.إٔ إىل آزّ بأَط ا٭ٍٚ: 
 ٖٚٛ ع٢ً أقػاّ:،  َٚٛعظ١خطاب إىل امل٥٬ه١ دا٤ سذ١  ايجاْٞ:
ٚيٝؼ ل ٖصٙ اٯٜات َا ، اهلل تعاىل ٜعًِ غٝب ايػُاٚات ٕ إ ا٭ٍٚ:

ؾٝٗا  َٔ  َٚاتعاىل ي٥٬ًُه١ باْ٘ ٜعًِ غٝب ايػُاٚات اهلل ٜسٍ ع٢ً إخباض 
ا٭َٛض ٚا٭غطاض اييت ٫ٜعًُٗا غريٙ، َٚٔ غٝب ايػُاٚات عسّ َعطؾ١ 

 أَط اهلل آزّ بتعًُِٝٗ بٗا.إٔ امل٥٬ه١ يٮمسا٤ إ٫ بعس 
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 َاغبشاْ٘ ٜعًِ ٖٚٛ ، ٚدٌ دعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ١  اهلل ععٕ إ ايجاْٞ:
اهلل تعاىل، ٪ٍٚ ايٝ٘ أَط اـًٝؿ١ ٚايٓاؽ ايصٜٔ ٜطدعٕٛ مجٝعّا إىل ٝغ

لًُْ الَ َّؼ ٍَُُ َِٓ  يِِ لٌغالٌََّلخِ ًَلألَس كِ ٜٚكؿٕٛ بني ٜسٜ٘ يًشػاب، قاٍ تعاىل ط

 .(1)صلٌْغَْ ةَ إِالَّ لٌٍَّوُ

اهلل ععٚدٌ ٜعًِ َا ٜظٗط امل٥٬ه١ َٔ ايكٍٛ ٚايؿعٌ، َٚٓ٘ ٕ إ ايجايح:
 اهلل أضازإٔ ٜعًْٓٛ٘ َٚا ٜسٚض بِٝٓٗ َٔ ايكٍٛ ٚشنط ايطربغٞ ق٫ّٛ ٖٚٛ:  َا

، ٚيهٔ اٯ١ٜ (2) عًِ )َا تبسٕٚ( َٔ قٛيهِ )أػعٌ ؾٝٗا َٔ ٜؿػس ؾٝٗا(
إٔ قٛهلِ ٖصا دا٤ بكٝػ١ اـطاب ٚايػ٪اٍ هلل تعاىل، ٫ٚبس ٕ أعِ ٭

ٚإشا ناْت هلصا ايكٍٛ َكسَات ٚأغباب ؾٗٞ َٔ عًِ ايػٝب ، ايػٝب غريٙ 
 ايصٟ ٜعًُ٘ اهلل تعاىل.

ٕ يكس أسا  اهلل تعاىل عًُّا مبا ٜهتِ ٚىؿٞ امل٥٬ه١، ٚشنط ق٫ٛ ايطابع:
 ل تؿػريٙ:
تٓؿذ ؾٝ٘ ايطٚح، ٚمل تهٔ ضأت إٔ امل٥٬ه١ ع٢ً آزّ قبٌ َطت   ا٭ٍٚ:

 ً٘، ؾكايٛا ئ ىًل اهلل خًكّا إ٫ نٓا أنطّ َٓ٘ ٚأؾهٌ عٓسٙ.جَ
ٖصا يٝؼ بايٛد٘ قاٍ عًٞ بٔ عٝػ٢ : ٚإخؿا٤ إبًٝؼ املعك١ٝ،  ايجاْٞ:

اـطاب ي٥٬ًُه١ ، ٚيٝؼ إبًٝؼ َِٓٗ ، ٫ْٚ٘ عاّ ، ؾ٬ ىل إ٫ ٕ ٭
 .(3)بسيٌٝ

ٚاٯ١ٜ أعِ خكٛقّا ٚاْٗا دا٤ت يٲستذاز ع٢ً امل٥٬ه١ بكٍٛ غابل 
ص ٚإش ابتسأت اٯ١ٜ با٭َط اٱهلٞ ٯزّ لَايَ ؤٌََُ  ؤَلًُْ ٌَىُُ قاي٘ هلِ اهلل تعاىل ط

 اهلل ع٢ً ايتعًِ ٌْٚٝ املعاضف ع٢ً مٛ اهلب١ َٔ عٓسبايه٬ّ ٚمبا ٜسٍ 
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دا٤ت خامت١ اٯ١ٜ باٱستذاز ع٢ً امل٥٬ه١، يتهٕٛ بسا١ٜ ٚخامت١ اٯ١ٜ 
ايهطمي١ َكس١َ يسع٠ٛ امل٥٬ه١ يًػذٛز ٯزّ ٚعّْٛا هلِ ل اٱَتجاٍ هلصا 

 بٝٸٔ هلِإٔ ا٭َط َٔ غري تطزز ٚخ٬ف، ؾُٔ ؾهٌ اهلل تعاىل ع٢ً امل٥٬ه١ 
ا٭ضض ٜٚٗسٜ٘ ملا ؾٝ٘ ق٬ح  ،ٚدٌ ٜعًُ٘ اهلل ععإٔ أ١ًٖٝ آزّ يًد٬ؾ١، ٚ

 .ميإٚعُاضتٗا باٱ
ٚايٛنع ل عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ إختكام ايًؿظ باملع٢ٓ ْٚٛع إضتبا  

ىتل ايًؿظ بصات املع٢ٓ، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتدرب عٔ  ٝحبُٝٓٗا، ع
ا٤ أٌٖ ا٭ضض ٚأٌٖ ايػُا٤ ل َعطؾ١ ا٭مسا٤ نًٗا، ٖٚٞ بًػ١ ٚاسس٠ كايت

يػ١ امل٥٬ه١ ٖٞ إٔ ايٛانع يٮمسا٤ ٖٛ اهلل تعاىل، ٚمبا إٔ مما ٜسٍ ع٢ً 
ايًػ١ اييت عًِّ اهلل تعاىل بٗا آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ إٔ ؾا٭ق٣ٛ ، ١ ايعطبٝ

 . ا٭مسا٤ ٖٞ ايعطب١ٝ

 انتفسري انذاتي
آزّ بإٔ  ٚآَطبعس تػبٝض ٚتكسٜؼ امل٥٬ه١ هلل عع ٚدٌ، تؿهٌ اهلل عع 

مسا٤ اييت غأهلِ عٓٗا يبٝإ َٓعي١ آزّ، َٚا ١ عٔ ا٭ٜكّٛ بإخباض امل٥٬ه
عٓسٙ َٔ ايعًِ ٚاؿاؾظ١ بؿهٌ َٔ اهلل نؿاٖس ع٢ً أًٖٝت٘ يًد٬ؾ١ ل 

)آزّ( ل ايكطإٓ اغِ شنط ؾٝٗا  َط٠ ا٭ضض، َٚٔ بني مخؼ ٚعؿطٜٔ
ص ث٬ث١ َٓٗا خطاب َٔ اهلل عع َّاآدََُٚضزت مخؼ َطات بكٛي٘ تعاىل ط

 ٚدٌ.
 ا٭ٚىل اييت دا٤ت ل ٖصٙ اٯ١ٜ.
َُ لع ىُٓ  ؤَْٔدَ ًَصًَ جُهَ لٌْجَنالحَٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ ل غهٔ آزّ ط ،ٚؾٝ٘ (1) صًَلٍُْنَا َّاآدَ

ــ٘ ايػــ٬ّ يٝهــٕٛ ٖــصا ايػــهٔ َكسَــ١ ـ٬ؾ   إنــطاّ إنــال ٯزّ ــ٘عًٝ ل  ت
 ا٭ضض.
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قاٍ ، أَا ايطابع١ ؾكس دا٤ت ل ؼصٜط آزّ ٚسٛا٤ َٔ إغٛا٤ إبًٝؼ 
، ٚدا٤ت اـاَػ١ سها١ٜ عٔ (1)صيَمٍُْنَا َّاآدََُ إِْال ىَزَل ػَذًٌُّ ٌَهَ ًٌَِضًَ جِهَتعاىل ط

ََإبًٝؼ ط  .(2)صلَايَ َّاآدََُ ىًَْ ؤَدٌُُّهَ ػٍَََ ؽَجَشَجِ لٌْخٍُْذِ ًٍَُِْهٍ الَ َّثٍ 
نجط٠ اـطاب اٱهلٞ ٯزّ إنطاّ ي٘، ٚإضؾاز ٚتأٌٖٝ ٚتأزٜب ل ٚل 

بًٝؼ، ٚآ١ٜ ٚاسس٠ صٜط آزّ َٔ إٚاسس٠ ل ؼ ١ٚظا٥ـ اـ٬ؾ١، ٚدا٤ت آٜ
 ل إغٛا٤ إبًٝؼ ٯزّ.

٫ ل ٖصٙ اٯ١ٜ إٚتًو آ١ٜ ل ْظِ ايكطإٓ مل ٜطز ل ايكطإٓ يؿظ )اْب٦ِٗ( 
هٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً تعاٖس يٝهٕٛ أٍٚ عٌُ ٯزّ ٖٛ تعًِٝ أٌٖ ايػُٛات يٝ

امل٪َٓني يًعباز٠ ل ا٭ضض، ٚتهشٝتِٗ ل غبٌٝ اهلل، مبا ٜهٕٛ زضغّا 
 َٚٛعظ١ يًد٥٬ل.

آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ با٭مسا٤ أقاّ اهلل عع ٚدٌ اؿذ١ ع٢ً امل٥٬ه١  ٚملا أْبأ
ؾ٧ عًُّا، ٚأْ٘ ٫ؽؿ٢ عًٝ٘ خاؾ١ٝ، ٚقس دا٤  طِٖ بأْ٘ أسا  بهٌٚشّن

 تعاىل ع٢ً قػُني: اٱخباض عٔ عًِ اهلل
 عاّ ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتني: ا٭ٍٚ:
 ٖٛ خؿٞ ل ايػُٛات. عًِ اهلل عع ٚدٌ مبا ا٭ٚىل:
 ٜعًِ اهلل غٝب ٚأغطاض ا٭ضض، َٚا ؾٝٗا َٔ ايهٓٛظ. ايجا١ْٝ:
 عًِ اهلل عع ٚدٌ بأسٛاٍ امل٥٬ه١، ٖٚٛ ع٢ً ؾعبتني: ايجاْٞ:
 عًِ اهلل مبا ٜظٗط ٜٚكٍٛ امل٥٬ه١. ا٭ٚىل:
إساط١ اهلل عًُّا مبا ىؿٞ ٜٚهتِ امل٥٬ه١ ل ْؿٛغِٗ، ٚؾُٝا  ايجا١ْٝ:

 بِٝٓٗ ٚإنُاض إبًٝؼ املعك١ٝ.
ٌٖٚ َٛنٛع خ٬ؾ١ آزّ َٔ عًّٛ ايػٝب، اؾٛاب ْعِ، يصا ضز 

 امل٥٬ه١ بًػ١ اٱغتؿٗاّ، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ:
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 خ٬ؾ١ آزّ َٔ غٝب ايػُاٚات. ا٭ٍٚ:
 اـ٬ؾ١ َٔ غٝب ٚأغطاض ا٭ضض. ايجاْٞ:
ايعٓٛإ اؾاَع ٚإٔ خ٬ؾ١ آزّ َٔ غٝب ايػُاٚات ٚا٭ضض  ح:ايجاي
 َعّا.

 ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح َٔ ٚدٛٙ:
 خًل آزّ ل اؾ١ٓ. ا٭ٍٚ:
 يػ١ اؿٛاض اييت شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ بني اهلل ٚامل٥٬ه١. ايجاْٞ:
 غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ ٚإَتٓاع إبًٝؼ إغتهباضّا. ايجايح:
 .(1)صلع ىُٓ  ؤَْٔدَ ًَصًَ جُهَ لٌْجَنالحٍَ تعاىل طغهٔ آزّ ٚسٛا٤ اؾ١ٓ، قاايطابع:

 .(1)صلٌْجَنالحَ

لٍُْنَا لى ثِطٌُل ف٧ ا٭َط اٱهلٞ ٯزّ ٚسٛا٤ باهلبٛ  َٔ اؾ١ٓ ط اـاَؼ:

 .(2) صِِن يَا
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يػهٔ آزّ ٚسٛا٤ إٔ ٜهٕٛ َكس١َ يػهٔ 

تكٛزٙ امل٪َٓني ايسا٥ِ ل اؾ١ٓ، ٚيٝػع٢ اٱْػإ ل غبٌ اهلسا١ٜ اييت 
يًطدٛع إىل اؾ١ٓ يًبح ايسا٥ِ ؾٝٗا َٔ غري إغٛا٤ َٔ إبًٝؼ، أٚ إستُاٍ 

 اٱخطاز َٓٗا.
ٚيهٔ َا ٖٞ ايك١ً بني تعًِٝ آزّ ا٭مسا٤، ٚبني اٱستذاز بعًِ اهلل 
عع ٚدٌ بػٝب ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚاؾٛاب إٔ خًل آزّ خري قض 

طك٘ ٜهٕٛ ٚغ١ًٝ ْٚؿع بني أٌٖ ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚإٔ ؾتل يػإ آزّ ْٚ
ٚآي١ يصنطٙ هلل، ٚإعُاض ا٭ضض بايعباز٠، َٚع ٚدٛز أٌٖ ايؿػاز بني 
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ايٓاؽ، ؾإ اٱميإ ٚايعًِ ُٖا ايًصإ ٜػٛزإ ل ا٭ضض، ٚميٓعإ أضباب 
 ايؿػاز َٔ اٱغتشٛاش ٚايؿٝٛع ٚايسٚاّ.

 اآلية غليلت ين
 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

غِ ٜتهًِ بًػ١ ككٛق١ ٜٚعطف ايع١ً بني ا٫ آزّإٔ  بٝٓت اٯ١ٜ :ا٭ٚىل
بٗا، ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  تعاىلاييت غأي٘ اهلل  ا٭مسا٤ٚاملػ٢ُ، ٜعًِ َػُٝات 
َٔ تعًِٝ ايًػ١، َٚعطؾ١ قٝؼ  ٚدٌ عع اهلل عظِٝ ايٓع١ُ اييت ضظق٘

 ايتداطب ٚايتؿاِٖ بني ايٓاؽ.
٘ ٜعًِ َا اْ٘ غبشاْ، ٚتعاىلاٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً عظِٝ عًِ اهلل : ١ٝاْايج

ٚدعً٘ ٕ اْػاٱخًل إٔ ٚغريٙ َٔ اـ٥٬ل، ٕٚ اْػاٱٜظٗطٙ َٚا ٜهتُ٘ 
 َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ا٭ظيٞ. ا٭ضضخًٝؿ١ ل 
إٔ غتذابت٘ ي٘، ؾشاملا أَطٙ بإيطاع١ اهلل عع ٚدٌ، ٚ آزَّبازض٠  :١ايجايج

يصا دا٤  ،غري تطززقاّ بإخباضِٖ َٔ  ٕاٚا٭عٝ ا٭ؾٝا٤ىرب امل٥٬ه١ بأمسا٤ 
تعاىل اهلل  ٭ٚاَطَسح املػًُني ٚايجٓا٤ عًِٝٗ َٔ بني ايٓاؽ ٱغتذابتِٗ 

ايصٟ أْعي٘ ٖٚٛ اؾاَع يًعًّٛ، ٚإتباعِٗ يًٓحم قُس  ،ايكطإٓب ٚتكسٜكِٗ
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايصٟ بعج٘ اهلل ضمح١ يًعاملني

ي٘  تعاىلٚأَطٙ  ،عًٝ٘ ايػ٬ّ به٬ّ اهلل عع ٚدٌ آزّتؿطٜـ  ايطابع:
 باٱستذاز ع٢ً امل٥٬ه١.

ع اْع٢ً ٚدٛز ايكٕ اايربٖ قا١َإٚزع٠ٛ املػًُني يٲستذاز  اـاَؼ:
خَْ شَ ؤُِالحٍ ؤُخ شِجَد  ٌٍِنالاطِ ذَإُِْشًَُْ تِاٌَّْؼ شًُفِ  ن رُُ وُٚل ايتٓعٌٜ ط، ٚيعّٚ عبازت٘ 

 .(1) .....صًَذَن يٌَ َْ ػَٓ  لٌُّْنىَشِ ًَذُؤ ِِنٌَُْ تِاٌٍَّوِ
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 عُطإ.
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، ا٭مسا٤ملا أخرب امل٥٬ه١ ب آزّإٔ َٔ اٱعذاظ ل اٯ١ٜ  ايػازؽ:
تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ باٱستذاز ع٢ً امل٥٬ه١ مبا ٖٛ أعِ ٚأٚغع َٔ 

٘ ٜعًِ َا ظٗط َٚا خؿٞ َٔ اْ٘ غبشاْ، ٚأخربِٖ با٭مسا٤َٛنٛع تعًِٝ 
 إىلامل٥٬ه١ قتادٕٛ إٔ ايٓاؽ ب إىل، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ ا٭ضضأَٛض ايػُاٚات ٚ

، ب٘ يٓؿػ٘ختل اهلل إمما  ا٭ضضاٱساط١ بأغطاض ايػُاٚات ٚ إٔٚ ايعًِ،
  .(1)صػَاٌُُِ لٌْغَْ ةِ يَةَ ُّظْيِشُ ػٍَََ غَْ ثِوِ ؤَدَذًلطقاٍ تعاىل

 انتفسري
 صلَايَ َّاآدَ لٔثِئْيُُ  تِإَع َّائِيُِ   ط لىنه تعلى

تعاىل اهلل ظٗاضِٖ ايعذع تؿهٌ إ٥ه١ ٚعتصاض اؾٌُٝ َٔ امل٬اٱبعس 
مسا٤ ايصٚات اييت تعصض أبامل٥٬ه١  خباضإب آزَّط أؾٕ امتاَّا يًشذ١ ٚايربٖإٚ
 ملغتػطاقٞ ل ا٭مسا٤ تتذ٢ً َعااٱٚل قٝػ١ ايعُّٛ  ،ًِٝٗ َعطؾتٗاع

ع٢ً َٓ٘ ضتب١ ٚيٛ غكٛم ٖصا أؾطف َٔ املتعًِ ٚأايتؿهٌٝ، ٚاملعًِ 
 ايؿطز ايصٟ ٜتعًل ب٘ ايتعًِٝ.

ٖصٙ اؿك١ َٔ ايعًِ ٚايسضؽ ايعكا٥سٟ  إىلامل٥٬ه١ قتادني ٕ ايكس ن
ــس غــأهلِ عــٔ    ٕ٭ ــِ  أاهلل عــع ٚدــٌ ق ــا، ث ــ٘ أمسا٥ٗ ــِ  تعــاىلْ مل ٜعًُٗ

 منا تعًُٖٛا بايٛاغط١.إٚ آزّبا٭مسا٤ َباؾط٠ نُا عًِّ 
ٚغؿو  ا٭ضضقًت: َا ٖٞ ايك١ً بني تعًِ ا٭مسا٤ ٚاـ٬ؾ١ ل ٕ إؾ

 .آزّاملككٛز بايؿػاز ٚغؿو ايسَا٤ ٖٛ غري ؾدل إٔ ايسَا٤ خاق١ 
ٝـ   ٌ  عـع  اهللإٔ خبـاض بـ  إٕٚ اقًت: ل اٯٜـ١ ب ىتـاض َـا ٜؿـا٤ ٚيـٝؼ      ٚدـ

ٚ إي٥٬ًُه١  سُٝٓـا ٜكٸـري ٚهعـٌ خًٝؿـ١ ل ا٭ضض      تعـاىل ْـ٘  أ٫ ايتػـًِٝ، 
ايتكسٟ يًُػ٪ٚي١ٝ ٚاملكاّ، أٟ  َعٗاهعٌ عٓسٙ َٔ امل٪٬ٖت َا ٜػتشل 

ؾهـًٝت٘ ٚؾـطؾ٘   أب تكـط هعٌ امل٥٬ه١ إٔ  إىلاهلل عع ٚدٌ ٜطظق٘ ٜٚعطٝ٘ إٔ 
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ٕ اغتشكام ؾطزّا ٚاسسّا ل ظَاٱاملتًبؼ بصيو ٕ انٕ إٚق٬س٘ يًد٬ؾ١ ٚ
ٚأًٖٝتـ٘ يًد٬ؾـ١ دـع٤ َـٔ ؾًػـؿ١ اـًـل        آزّقـطاض امل٥٬هـ١ بؿـطف    إَا، ٚ

 ٚأغطاض ايتهٜٛٔ ٚيٛاظَ٘.
 ٖٚٓاىيتشكٝل ل َٛنٛع ايػذٛز ٚنٝؿٝت٘ ٖٚٛ عًِ ؾطٜـ، ٜٚاتٞ ا

قرتٕ بػذٛز إٚامل٥٬ه١، ٚملاشا  آزّبني خًل  ايك١ًٖٛ ٚ آخط َِٗ أَط
ل اؿٝا٠ ٕ اامل٥٬ه١ ي٘، َٚا ٖٞ عًت٘ ٚايٓتا٥ر اييت ترتؾض عٓ٘ ل نٌ ظَ

 .اٯخط٠ايسْٝا ٚل 
 َٔ اـ٬ؾ١ زضد١ عٔ ٜرتؾض َٚا اٱهلٞ ايتؿطٜـ عٔ خباضإ اٯ١ٜ ٚل
َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ ايٛظا٥ـ ايؿطع١ٝ بتشكٌٝ ايعًِ  ،اـ٥٬ل بني ايعع

 .ا٭ضضن١ًُ ايتٛسٝس ل  ٚتجبٝت ،ٕاْٚؿط اٱمي
يؿػاز ٚايكتٌ بػري سل ٫ ٜهط ل َا ٜكرتؾ٘ بعض ايٓاؽ َٔ ايؿط ٚاٚ
 مجا٫ّ.إقٌ َٛنٛع اـ٬ؾ١ أ

ايؿهط ٚايػعٞ ل ْٗا آ١ٜ ل ايتؿهٌٝ مل ٜ٪ز ايٓاؽ َا تػتٛدب٘ َٔ إ
ٚإنتػاب املعاضف ايصٟ ظضع٘  ،غتعساز يًتعًِٚاٱ نطاّيٲزضٚب املعطؾ١ 

 ٚايتصنري ٚايؿهط.ٕ ايًبٝ اٯ١ٜ اهلل ل ايٓؿٛؽ، ؾذا٤ت
بايتعًِٝ يتًكٞ ا٭َط اٱهلٞ ٚايكٝاّ  آز١ًّٖٝ أظٗطت اٯ١ٜ أيكس 
 آزّؾاعًٞ ٜسٍ ع٢ً ايتؿطٜـ ٚعًٛ ايطتب١، ؾُع بساٜات خًل ٕ اٖٚٛ عٓٛ

 ٚمبا آتاٙ َٔ ايعًّٛ. تعاىلقبض َكسضّا يًعًِ بؿهٌ اهلل أ
ٚتكسَ٘ ع٢ً ايطظم ، ًطظم ايطٚسٞ يا٭ثط ٚايؿإٔ ايعظِٝ ظٗط ٜٚبصا 
مسا٥ِٗ( أَا ايهُري ل )أب٦ِٗ( ٜعٛز ي٥٬ًُه١، اْٚايهُري ل ) ،املازٟ
 .صلٔثِئٌُِِٔ تِإَع َّاءِ ىَؤاُلَء  ط تعاىلٖ٪٤٫ ل قٛي٘  إىلؾٝعٛز 
عػانط عٔ عطا٤ قاٍ: ملا غذست ابٔ ٚأخطز إغشام بٔ بؿط ٚ)

امل٥٬ه١ ٯزّ ْؿط إبًٝؼ ْؿط٠ ثِ ٚىل َسبطّا ٖٚٛ ًٜتؿت أسٝاّْا ٜٓظط ٌٖ 
ؾػًِ  عك٢ ضب٘ أسس غريٙ. ؾعكُِٗ اهلل ثِ قاٍ اهلل ٯزّ: قِ ٜا آزّ

ؾكاّ ؾػًِ عًِٝٗ ٚضزٚا عًٝ٘، ثِ عطض ا٭مسا٤ ع٢ً امل٥٬ه١ ؾكاٍ  عًِٝٗ
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اْب٦ْٛٞ بأمسا٤ ٖ٪٤٫ إٕ نٓتِ }اهلل مل٥٬هت٘: ظعُتِ أْهِ أعًِ َٓ٘
إٕ ايعًِ َٓو ٚيو، ٫ٚ عًِ يٓا إ٫ َاعًُتٓا،  {قازقني، قايٛا غبشاْو

: ٖصٙ ْاق١، مجٌ، ؾكاٍ آزّ {قاٍ ٜا آزّ أْب٦ِٗ بأمسا٥ِٗ}ؾًُا أقطٚا بصيو 
بكط٠، ْعذ١، ؾا٠، ؾطؽ، ٖٚٛ َٔ خًل ضبٞ. ؾهٌ ؾ٤ٞ مسٞ آزّ ؾٗٛ 
امس٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚدعٌ ٜسعٛ نٌ ؾ٤ٞ بامس٘ سني ميط بني ٜسٜ٘ ست٢ 
بكٞ اؿُاض ٖٚٛ أخط ؾ٤ٞ َط عًٝ٘. ؾذا٤ اؿُاض َٔ ٚضا٤ ظٗطٙ ؾسعا آزّ: 

أعًِ َِٓٗ، ثِ قاٍ ي٘ أقبٌ ٜا محاض. ؾعًُت امل٥٬ه١ أْ٘ أنطّ ع٢ً اهلل ٚ
ضب٘ : ٜا آزّ ازخٌ اؾ١ٓ ؼٝا ٚتهطّ، ؾسخٌ اؾ١ٓ ؾٓٗاٙ عٔ ايؿذط٠ قبٌ إٔ 
ىًل سٛا٤. ؾهإ آزّ ٫ ٜػتأْؼ إىل خًل ل اؾ١ٓ، ٫ٚ ٜػهٔ إيٝ٘، ٚمل 

 ٜهٔ ل اؾ١ٓ ؾ٤ٞ ٜؿبٗ٘، 
ٚٸٍ ّْٛ نإ، ؾاْتععت َٔ نًع٘ ايكػط٣  ؾايك٢ اهلل عًٝ٘ ايّٓٛ ٖٚٛ أ

٭ٜػط، ؾدًكت سٛا٤ َٓ٘، ؾًُا اغتٝكظ آزّ ؾذًؼ ، ؾٓظط إىل َٔ داْب٘ ا
ؾهٌ ع٢ً ايطدٌ بهًع، ٚنإ اَطأ٠ سٛا٤ تؿبٗ٘ َٔ أسػٔ ايبؿط، ٚيهٌ 

نٌ ؾ٤ٞ، ؾذا٤ت٘ امل٥٬ه١ ؾٗٓٛٙ ٚغًُٛا عًٝ٘ ؾكايٛا: ٜا اغِ اهلل عًِ آزّ 
آزّ َا ٖصٙ؟ قاٍ: ٖصٙ َطأ٠ قٌٝ ي٘ : ؾُا امسٗا؟ قاٍ : سٛا٤ ؾكٌٝ ي٘: مل 
مسٝتٗا سٛا٤؟ قاٍ: ٭ْٗا خًكت َٔ سٞ . ؾٓؿذ بُٝٓٗا َٔ ضٚح اهلل ؾُا 

 .(1)(نإ َٔ ؾ٤ٞ ٜرتاسِ ايٓاؽ ب٘ َٔ ؾهٌ ضمحتٗا

 حبث كاليي
ضتكا٥٘ ايعًُٞ إؾهًٝت٘ ٚأملا ؼهٝ٘ َٔ ٕ اْػاٱاٯ١ٜ َٔ عظِٝ ايٓعِ ع٢ً 

ٚؼكل  ،ْٗا بؿاض٠ اٱبساع ايعكًٞ ٚتأغٝؼ ايعًّٛإٍٚ خًك٘، أَٓص 
َٔ اٱبتهاضات ٕ اَا وسخ ل ٖصا ايعَ إٔ، ْػإاٱاٱنتؿاف ع٢ً ٜس 

ا ٖٛ بربن١ منإ ،ٚاملٛاق٬ت  اٱتكا٫ت عامل ل املعًَٛات١ٝايتك١ٝٓ ٚ ٚايجٛض٠
 ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾطع َٓٗا.
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ايعكٌ ٕ اْػاٱاهلل عع ٚدٌ دعٌ عٓس ٕ إت عًّٛ امل٥٬ه١ ؾناْؾُُٗا 
يٝ٘ ايعكٌ َٔ ايعًّٛ ٖٛ إقا٥سّا عًُّٝا ٚغببّا يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز، ؾُا ٜتٛقٌ 

َٔ عٓس اهلل َٛنٛعّا ٚق٫ُّٛ ٚتٝػريّا ٚتٛؾٝكّا، َٚا وكٌ َٔ اٱغتعُاٍ 
بتؾات  إبًٝؼايهاض يًعًّٛ ٚايكٓاعات ؾٗٛ ٭غباب عطن١ٝ ٚؾطٚض ٜبجٗا 

تٓؿ  ل سـا٫ت ايؿـطاؽ   اؿػس ٚايبػها٤ ٚايهؿط ٚا٭خ٬م ايص١َُٝ اييت 
ــسٟ  ــإٚايعكا٥ ِ   ٕ إ٫ ؾ ــ ــني ايعً ــ١ ب ــٛ امل٬ظَ ــ١ٚ ا٭قــٌ ٖ ــٕٛ ، اهلساٜ يٝه
 .ميإاٱل ضغٛر  غببّا اٱنتؿاف

تهــٕٛ )عٝــس ايعًــِ إٔ ي٥٬ًُهــ١  ا٭مســا٤ آزَّٓاغــب١ تعًــِٝ ٚتكــًض 
ٚاملـساض ؾٝٗـا عًـ٢ املٛنـٛع ٚقسغـٝت٘، ٚ٭ٕ       َٓاغـب ٜـّٛ   بتعٝني ايعاملٞ(

ــا٤ ــِٝ آزّ ا٭مسـ ــْٛ٭ تعًـ ــا عٓـ ــسٟ ٕ اٗـ ــط ٚايتشـ ــاْاٱايؿدـ ــا٥ط ْػـ ٞ يػـ
تعًـِٝ امل٥٬هـ١ ٖٚـِ    قـاّ ب إٔ يٮٚي١ٜٛ ٚؾشـ٣ٛ اـطـاب بعـس     ،املدًٛقات

 .ؾطف اـ٥٬لأ
ٕ اْػـ اٱملٓع ايػطٚض عٓـس   زّٯ ا٭مسا٤شنط تعًِٝ اهلل عع ٚدٌ دا٤ ٚ

إٔ َٚا ٜتٛيس عٓ٘ َـٔ اؾشـٛز ٚايهؿـط ٚاٱغـتع٤٬، ؾٗـصٙ ايٓعُـ١ تكـًض        
ٚتٛظٝـ ايعًِ ٭غطاض  ،تعاىلٜهّا َٓاغب١ يًتٛانع ٚاـؿٛع هلل أتهٕٛ 

  ٌ ــاؾع ايعاَــ١، ٚت٪نــس اٯٜــ١ ؾهــ عًــ٢  تعــاىل اهلل ايكــ٬ح ٚتػــدريٙ يًُٓ
ايعًـِ ٚنػـاٙ َـٔ    ؾًِ ىًك٘ ؾكريّا بٌ ضظق٘ ايجط٠ٚ ٚايػ٢ٓ ؾاعطـاٙ  ٕ اْػاٱ
 ٚدعً٘ َطؾسّا يًشل ٖٚازّٜا يٲغ٬ّ. ،ْٛضٙ

 عهى املنلسبة
 صلٔثَإَىُُ طص ٚثِئْيُُ لٔؾإ قٛي٘ تعاىل ط ل ايكطإَٓع نجط٠ ٚضٚز َاز٠ "ْبأ" 

صات املٛنٛع ٖٚٛ ب٫ ل ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١، ٜٚتعًكإ إمل تصنطا ل ايكطإٓ 
ُ٘ اهلل تعاىل، ا٭ْبٝا٤ عػب َا عًّإخباض آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ي٥٬ًُه١ بأمسا٤ 

أقاّ اهلل عع ٚدٌ عًٝ٘ اؿذ١ بتٛنٝس أ١ًٖٝ ٚبعس إٔ عًُِٗ آزّ ا٭مسا٤ 
آزّ يًد٬ؾ١ ل ا٭ضض مبا عًُّ٘ اهلل تعاىل، يٝهٕٛ ٖصا ايتعًِٝ َكس١َ 
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 ٭َٛض:
داَعّا ٚ (1)(هٌ ؾ٤ٞ ي اتبٝاْدعً٘ اهلل )ايصٟ ْعٍٚ ايكطإٓ  ا٭ٍٚ:

اـ٬ؾ١، ىل َكاَات ٌ اهلسا١ٜ ٚايتٛؾٝل إٝٚاؿطاّ، ٚغبسهاّ اؿ٬ٍ ٭
 ٚاٱق٬ح ل ا٭ضض.

يتبسأ عسا٠ٚ ىل ا٭ضض ْبَٝا، ْب٠ٛ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٖٚبٛط٘ إ ايجاْٞ:
يًؿٝطإ بعسا٠ٚ ايٓحم آزّ ي٘، ؾٝهٕٛ أغ٠ٛ يصضٜت٘ ل يعّٚ َعازا٠  ْػإاٱ

 إبًٝؼ ٚايتٛقٞ ٚاؿصض َٓ٘.
ْعٍٚ امل٥٬ه١ يٓكط٠ امل٪َٓني ل َعطن١ بسض ٚأسس، ؾكس دا٤  ايجايح:

اٱخباض اٱهلٞ عٔ ْعٍٚ امل٥٬ه١ َسزّا يًُ٪َٓني َٔ غري إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى 
 إستذاز أٚ ضز َٔ امل٥٬ه١.

ل  (2)صًَلٌٍَّوُ َّؼ ٍَُُ َِا ذُث ذًَُْ ًََِا ذَىْرٌَُُّْٚقس ٚضز ل ايكطإٓ قٛي٘ تعاىل ط

ىل أسهاّ ايؿطٜع١ خطاب يًُػًُني ٚإضؾازِٖ إُٖا ل آٜتني، ٚن٬
ٚإعاْتِٗ يٲَتجاٍ ٚايعٌُ مبهاَٝٓٗا بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ، أَا ٖصٙ اٯ١ٜ 

َٔ غري ٚاغط١ ْحم، ٜٚسٍ اؾُع بني ؾذا٤ت بكٝػ١ اـطاب ي٥٬ًُه١ 
اٯٜات ايج٬ث١ ع٢ً عظِٝ َٓعي١ املػًُني، ٚإ اهلل عع ٚدٌ ىاطبِٗ بصات 

طب بٗا امل٥٬ه١ ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً سػٔ َٓعيتِٗ ٚؾأِْٗ، ايًػ١ اييت ىا
 ٚؾٝ٘ زع٠ٛ هلِ ٱق٬ح ايػطا٥ط. ،ٚإضتكا٥ِٗ ل املعاضى اٱهل١ٝ

ٚإغتشهاض سكٝك١ إ اهلل عع ٚدٌ َع املتشس ٚاملتعسز َِٓٗ مما ٜػتًعّ 
خؿٝتِٗ َٓ٘، ٚسطقِٗ ع٢ً أزا٤ َا ٜسٍ ع٢ً أًٖٝتِٗ يٛضاث١ ا٭ْبٝا٤ 

 ٓاب املعاقٞ ٚإضتهاب ايصْٛب.ٚخ٬ؾ١ ا٭ضض، ٚإدت

 صيٍََّالا لٔثَإَىُُ  تِإَع َّائِيُِ   ط لىنه تعلى
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مسا٤ َا أباٱخباض عٔ  تعاىلايػ٬ّ ٭َطٙ  عًٝ٘ آزّغتذاب١ إتظٗط اٯ١ٜ 
عذع امل٥٬ه١ عٔ َعطؾت٘، ٖٚصٙ اٱغتذاب١ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايطاع١ ٚع٢ً 

تؿا٤ ايطشا٥ٌ ْإٖصٙ اٱغتذاب١ ت٪نس ٕ إدتُاع ايٓكٝهني، ؾإقاعس٠ ْؿٞ 
ٚدٛز ؾطز تتذ٢ً ؾٝ٘ خكا٥ل اـ٬ؾ١ ٖٛ إٔ ا٭خ٬ق١ٝ عٔ اـًٝؿ١، ٚ

، ؾاستُاٍ ٚدٛز ا٭ضضَٚٛنٛع يًصنط ٚايعباز٠ ل  ،تعاىلؾٝض َٓ٘ 
ربن١ ٚدٛز يعّا اْٜهٕٛ َإٔ ٫ ٜكًض  ا٭ضضٌٖ ايه٬ي١ ٚايؿػاز ل أ
 ٚدعا٥٘. ٚنٌ عػاب٘ ،ؾٝٗإ اٌٖ اٱميأ

٘ غٝتعاٖس ا١ًْٖٝ اـًٝؿ١ يًتعًِ ٚايتعًِٝ مما ٜعين أزضى امل٥٬ه١ أيكس 
امل٥٬ه١ آزّ بٓا٥٘ ٚشضٜت٘، ؾهُا عًِ أٜٚٛضث٘ ملٔ بعسٙ َٔ  ا٭ضضل ٕ ااٱمي

سهاّ ايؿطٜع١ ٖٚهصا ٜتٛاضخ أ٘ غٝعًِ شضٜت٘ َٔ بعسٙ ؾإْ ا٭مسا٤
 .ا٭ضضغٓٔ ايتٛسٝس ٚايعباز٠ ل ٕ اْػاٱ

 ا٭ضضل  إش ٜؿتنت بايسْٝا، ٜٚٓؿػٌٕ اْػاٱيكس خؿٝت امل٥٬ه١ ع٢ً 
٫ بعس تسبط إزضانٗا باؿٛاؽ إغباب املعٝؿ١ ٚعسّ ض١ٜ٩ اٯٜات بايبكط ٚأٚ

دتُاع ايٓؿؼ ايًٛا١َ ٚايػهب١ٝ إَٚع َا عٓسٙ َٔ ا٭خ٬  ٚتؿهري 
بعسٙ عٔ ايػُا٤ ٚآٜاتٗا، غ٬ف َٔ ل ايػُا٤ ايصٟ ٜط٣ ١ٝٚ اْٚايؿٗٛ

غتعسازٙ يتشٌُ إًٖٝت٘ يًد٬ؾ١ مبع٢ٓ أ إىلْٛا أطُإْبأِٖ أاٯٜات، ؾًُا 
ٚبكا٤ ايعباز٠ ؾٝٗا ٚقاضب١ ايهؿط  ا٭ضض١ ل اَْػ٪ٚي١ٝ سؿظ ا٭َ

 ٚايه٬ي١.
ٚايربٖإ  اؿذ١ ٱقا١َ املػُٝات بعض بأمسا٤ ٫إامل٥٬ه١  آزّ ىرب ٚمل

ٚسُٝٓا تهًِ باملٗس مل  ٚل عٝػ٢  ،عٔ أ١ًٖٝ يًد٬ؾ١ بًباؽ ايتك٣ٛ
زاَػ١ ٚيهٓ٘ أنس عبٛزٜت٘ ٚزعا  سذ١ٕ اىرب ايٓاؽ بأمسا٥ِٗ، ٚيٛ ؾعٌ يه

ِ لٌْىِرَابَ أِ ػَث ذُ لٌٍَّوِ آذَلٔلَايَ ٚٚضز ل ايتٓعٌٜ ط  عباز٠إىل  غطا٥ٌٝإبين 

 .(1) صًَجَؼٍََنِِ َٔثًِّْا
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 خطٚز عسّ ع٢ً املػُٝات بعض بأمسا٤ امل٥٬ه١ بتعًِٝ اٱنتؿا٤ ٜسٍٚ
تعًُِٝٗ ايتك٣ٛ  آزّٚمل وتادٛا َٔ  ٚايطاع١ٕ ااٱمي قٝؼ عٔ امل٥٬ه١
 غ٪اٍإٔ َػأي١ َٓ٘ ٖٚٞ  غتكطا٤إايطاع١ ٚميهٔ  إىلٚايطدٛع  اب١ْٚاٱ

ٚيٝؼ  ا٭ضضيًد٬ؾ١ ل  آزّأ١ًٖٝ  ٚتٛنٝسٕ اايبٝ يطًبٕ ان امل٥٬ه١
 .َٜاإْهاضغ٪ا٫ّ 

ٚإدتٓاب٘ يًُطا٤  ،تعاىلل آزّ َعاْٞ ايعبٛز١ٜ ٚاـهٛع هلل  ٚتتذ٢ً
عطنت عًِٝٗ ؾأظٗط عًُ٘ َع  اييت ٕاا٭عٝ مسا٤بأ تباٜٙٚاؾسٍ، ؾٗٛ مل 

َٔ َكازٜل  ٖٚٛ ،ايكسؽ  سهط٠ لايتٛانع ٚا٭زب ٚايربا٠٤ َٔ اؿػس 
ب٘، ٚايؿٛاٖس ايع١ًُٝ ع٢ً أًٖٝت٘ يًد٬ؾ١ َٚا تػتًعَ٘  عع ٚدٌتعًِٝ اهلل 

 َٔ طاع١ اهلل.
 ا٭ضض، ل ٕايٲْػأنست اٯ١ٜ ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ َكاسب١ ايعًِ  يكس
ايعًِ ٜه٤ٞ  يٝبك٢ ٕآبايكط تعاىلبايعًِ، ثِ تؿهٌ اهلل  ٭ْبٝا٤ا ٚدا٤

بايطبٛب١ٝ هلل  ٚاٱقطاض ٕااٱميا٭ضض ل ايًٌٝ ٚايٓٗاض ٜٚكٛز ايٓاؽ مٛ 
 .ٚايه٬ي١ ٚايؿطى اؾٌٗ ع٢ً سطب ٚايعًِ ،تعاىل

 صؤٌََُ  ؤَلًُْ ٌىُممُ  لِٔ ؤَػ ٍَُُ غَْ ةَ لٌغالمممَّاًَلخِ ًَلألسكلاي ط لىنه تعلى
 غتشهاض.ٚاٱ غتؿٗاّيـ يًتٓبٝ٘ ٚاٱا٭
غطاض ايها٥ٓات َٚا أاهلل عع ٚدٌ ٜعًِ َا غاب عٔ امل٥٬ه١ َٔ  إٔأٟ 

َٚا غٝؿعً٘ ل اؿٝا٠ ايسْٝا  ،ٚخًكت٘ ايته١ٜٝٓٛ ٕاْػاٱدًٗٛٙ َٔ َا١ٖٝ 
ٚظٝؿ١ ا تاز ايصٟ ٫ ٜعًِ ٖٞ إٔ بت٤٬، ٚإٚ ٕاَتشإاييت غتهٕٛ زاض 

 .ايصٟ ٜعًِ نٌ ؾ٤ٞ ععٚدٌ هلل ٚاٱغتذاب١ايػُع 
ضتكا٤ ل اٱٚقسضت٘ ع٢ً  ،ل ايها٥ٓات ٕاْػاٱٚتظٗط اٯ١ٜ ؾهٌ 

 َطاتب ايهُاٍ.
ــ٘    ــ١ ايًطـــ اٱهلــٞ َٚــا خــل ب ــبني اٯٜ امل٥٬هــ١ َــٔ اٱنــطاّ  اهلل ٚت

باٱستذاز ايتأزٜحم ايصٟ ٜتهُٔ زضٚغّا ل املعطؾ١ اٱهلٝـ١، ٚتـسٍ عًـ٢    
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ٚسسٙ َسضغ١ ل اٱضاز٠  آزّخًل ٕ ي٥٬ًُه١ ٭ تعاىلغتُطاض تعًِٝ اهلل إ
َسضغ١ َػتك١ً  آزّايته١ٜٝٓٛ ٚايتؿطٜع١ٝ، َٚعطؾ١ امل٥٬ه١ يٮمسا٤ بٛاغط١ 

 ضتكا٤ عكا٥سٟ ٚعًُٞ ي٥٬ًُه١.إٚ ،ل َطاتب ايهُاٍ
ٗــا ٫ ْأؾ٬بــس  ا٭مســا٤َــٔ ٖــصٙ اغــِ ٜتؿــطع عًــِ َػــتكٌ عــٔ نــٌ  ٚ

ــٞ    غــِ تٓشكــط مبعطؾــ١ ا٫  ــ٢ مــٛ فــطز بــٌ ٖ عــِ، ٚنــٌ  أمشــٌ ٚأعً
ــاغــِ  ــاٍ   ؾٝ ــ١ ْ ــٔ ا٭غــطاض املًهٛتٝ ــٛ ايبؿــط ؾــطف  أ آزّ٘ غــط َ ــاضإب  خب

 عًٝٗا.امل٥٬ه١  ط٬عإٚ
ــ   إاٯٜــ١   تــبنيٚ  زّ، ٖٚــٞ تأزٜــب ٯ  تعــاىل اهللمكــاض عًــِ ايػٝــب ب
 ٍقـــسٚز ٕ اْػـــاٱعًـــِ إٔ ، ٚت٪نـــس بـــايكـــطإٓٚيًٓـــاؽ َـــٔ خـــ٬

ٜػــــرتف َٓــــ٘ إٔ ٜٚػــــتطٝع  ،تعــــاىل اهلل ٘ قتــــاز يعًــــِاْــــَٚتٓــــاٖٞ ٚ
 بايتك٣ٛ.

ٜعًِ ا٭ؾٝا٤ قبٌ سسٚثٗا، ٚشيو ٜسٍ ع٢ً  تعاىل٘ ْإٚقاٍ ايطاظٟ: "
 .(2)(1)َصٖب ٖؿاّ بٔ اؿهِ"ٕ بط٬

ــاٖط ــاّ إٔ ٚايظــ ــٔ ٖؿــ ــِ بــ ــا٤   مل اؿهــ ــ١ عًُــ ــٍٛ عاَــ ــايـ قــ ىــ
ــًُني بـــ  ٚ  إٔ املػـ ــسٚثٗا،  ــٌ سـ ــٝا٤ قبـ ــِ با٭ؾـ ــاهلل ٜعًـ ــ٘ إٔ  َ٘صٖبـ عًُـ

ــات ٖؿــاّ ل غــ   تعــاىل ــ٘، َ ــ١ ل   عــني شات ــ١ بايهٛؾ ١ٓ تػــع ٚتػــعني َٚا٥

                                                 

 . 2/210( َؿاتٝض ايػٝب 1)
اقـشاب   ََٔكُّٝا بايهٛؾ١ ٚ ٕاٖؿاّ بٔ اؿهِ ايبػسازٟ ايهٓسٟ ٫َِٖٛ ٚن  (2) 

نُا قاٍ ايػٝس املطته٢ عٔ ؾٝد٘ املؿٝس ايصٟ قاٍ عٓ٘ اٜهّا: اٱَاّ دعؿط ايكازم 
 تكّٝا ٚض٣ٚ سسٜجّا نجريّا. ٕا٘ ناْ

انطاَـ٘ ملـا زخـٌ عًٝـ٘ ل َٓـ٢ ٖٚـٛ غـ٬ّ أٍٚ َـا          ٚقس اظٗط اٱَاّ ايكازم
اهلل دػِ ٫ نا٭دػاّ ٚيهٓ٘ إٔ ٜكٍٛ باؾػ١ُٝ ٚ ٕا٘ ناْ، ْٚكٌ ضناٙ ٚقطب٘اخت  عا

اهلل عع ٚدٌ اش ْٗاٙ اٱَاّ عٓ٘، ٚمل ٜجبت قٛي٘ باؾػ١ُٝ  إىلضدع عٔ اؾػ١ُٝ ٚتاب 
ساشقّا ل عًِ ايه٬ّ  ٕاٚمل ٜعٍ غ٬َّا، ٚن  ٲَاّاملكطبني ئَ  ٕا٘ ناْخكٛقّا ٚ

 . ب٘ َٔ سػس املٓاؾػنيبتًٞ أٚتٓعٜٗ٘ مما ْػب ايٝ٘  ٚي٘ َٓاظطات نجري٠ تسٍ ع٢ً
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 ٜاّ ٖاضٕٚ ايطؾٝس.أ
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 صًَؤَػ ٍَمممُُ َِا ذُث ذًَُْ ًََِا وُنرُُ  ذَىْرٌَُُّْط لىنه تعلى
 ل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

ٌٖ ايعطـ ل اٯ١ٜ َٔ عطـ اـام ع٢ً ايعاّ ملٓاغب١  ا٭ٚىل :
ظاٖط ٚاؿذ١، ٕ امتاَّا يبٝإسٍ ع٢ً ايتعسز ٚاملػاٜط٠ بُٝٓٗا ٘ ٜأٚ اْ املكاّ،

 اٯ١ٜ ٖٛ ايتعسز.
َطِٖ أ٫ ىؿ٢ عًٝ٘ َٔ  ،ٝتِْٗغط امل٥٬ه١ ٚع٬ تعاىل اهلل ٜعًِ ايجا١ْٝ:
 ؾ٤ٞ.

َٔ املعك١ٝ ٚاملدايؿ١، ٚيهٔ  إبًٝؼٜعًِ َا ٜهُطٙ  تعاىل اهللٕ إ ايجايج١:
 يٝؼ َِٓٗ ٫ٚ قط١ٜٓ ع٢ً ايتدكٝل. إبًٝؼٚ ،امل٥٬ه١ إىلاـطاب َٛد٘ 
َطٙ أب٫ ايتػًِٝ ٚايطنا إ٫ ٜهتُٕٛ  ِْٗأاهلل عع ٚدٌ  ٜعًِ ايطابع١:

 .تعاىل
ٚتٛنٝسّا يعًُ٘  ،عتصاضِٖٱاٯ١ٜ تتهُٔ قب٫ّٛ إٔ يصا ميهٔ ايكٍٛ: 

 عكٝك١ قكسِٖ. تعاىل
ايطبٛب١ٝ يكس قسم امل٥٬ه١ ل عبازتِٗ ٚخهٛعِٗ ملكاّ  اـاَػ١:

ِٖ اهلل عع ٚدٌ بايكبٍٛ ايؿٛضٟ ؾذاظا ،ٚايتعَٛا باملٛاظب١ ع٢ً ايتػبٝض
 ظيٞ.ا٭شيو نً٘ ل عًُ٘ إٔ ٚ ،عتصاضِٖ ٚثٓا٥ِٗٱ

َطت ب٘ امل٥٬ه١  آزّملا خًل  تعاىلاهلل إٔ )ضٟٚ عٔ اؿػٔ  ايػازغ١:
اهلل  ٜٓؿذ ؾٝ٘ ايطٚح، ٚمل تهٔ ضأت َجً٘ قبٌ، ؾكايت: ئ ىًلإٔ قبٌ 
خؿــٛٙ ل أٖصا ايصٟ  إٔ، ؾععِ (1)ؾهٌ عٓسٙأَٓ٘ ٚ نطّأنٓا  ٫إخًكّا 

 .(2) ص ؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا طبـسٚٙ قٛهلِ أايصٟ إٔ ْؿٛغِٗ ٚ
 ٕاْػاٱعِ، ٚتظٗط ؾهٌ أنُا ٜبسٚ مل ٜطؾع، ٚظاٖط اٯ١ٜ  ٖٚصا ايكٍٛ

                                                 

 .َٓ٘ ععٚدٌ اهلل عٓس ٚأؾهٌ اؾسٜس، املدًٛم َٔ انطّ أٟ(1) 
 . 1/147 ٕآايكط ؿػريل تٕ ا( ايتب2ٝ)



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 226ط 

 ل َطاتب ايهُاٍ. ضتكا٤اٱٚقسضت٘ ع٢ً  ،ل ايها٥ٓات
قــٛي٘ إٔ َػــعٛز ابٔ عــباؽ ٚابٔ عٔ ضٟٚ عٔ ايؿــعحم ٚ ايػابع١:

 صؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَاطضاز ب٘ قٛهلِ أ صًَؤَػ ٍَمممُُ َِا ذُث ذًَُْط تعاىل

 ،ل ْؿػ٘ َٔ ايهرب إبًٝؼغط أضاز ب٘ َا أ صًََِا وُنرُ  ذَىْرٌَُُّْطٚقٛي٘ 

 ٘ أب٢ ايػذٛز.اْٚنٝـ 
ٚاٱغتس٫ٍ، أٟ ٕ اظاٖط اٯ١ٜ ايتصنري ٚاٱغتشهاض ٱقا١َ ايربٖ ٜؿٝسٚ
 ؾِٗٛٗ، ٝيإٚعٗس عٗسٙ  ،خصٙ عًِٝٗأاهلل عع ٚدٌ ٜصنطِٖ مبٛثل إٔ 
عًِ باملكا  ٚايػاٜات أ ٖٚٛ ا٭ضضعًِ غٝب ايػُاٚات ٜٚ ٘اْغبش

٘ ب عًِٜٖصا  ٚضزِٖ ،هتَُٕٜٛٚا  امل٥٬ه١ ٜبسٟ ٚمبا، آزّايػا١َٝ ل خًل 
ِ َها٤ املؿ١٦ٝ اٱهل١ٝ ل اـًل ٚايتكسٜط ٚيٝؼ هلإقبٌ سكٛي٘ ٫ٚ ميٓع َٔ 

غتؿازٚا إْتؿعٛا ٚإامل٥٬ه١ إٔ  آز٫ّ ايطاع١ ٚاٱَتجاٍ، ؾُٔ بطنات خًل إ
 ظزازٚا عًُّا ٚخؿٛعّا هلل عع ٚدٌ.إٚ

َسضغ١ ل اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚايتؿطٜع١ٝ  آزّيكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ 
ل مبا ؾٝٗا امل٥٬ه١ اـؿٛع ٥خًك٘ َٛعظ١ َٚٓاغب١ يتذسٜس اـ٬ٕ اٚن

 ٚاـهٛع هلل عع ٚدٌ.

 حبث بالغي
ؾُٝا يٛ  ،خرب١ٜ ٚقس ؼٌُ املعٓٝني َعّاأٚ  غتؿٗا١َٝإقس تهٕٛ )َا( 

ٕ ايكس ن ١، َٚٓ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ،ٜزضاأٚ  ٚقعت بني ؾعًني تكسّ عًُٝٗا عًِ
ٝؿ١ٝ َٚٓاغب١ يًتأزٜب عذاظ١ٜ ل اـًل ٚايتهٜٛٔ ٚايهإآ١ٜ  آزّخًل 

 اهلل َطأٚبسٜع  ١ؾطف اـ٥٬ل عٔ زضى ضمحأظٗاض عذع إٚايتعًِٝ ٚ
 صلِٔ ؤَػ ٍَُُ غَْ ةَ لٌغالٌََّلخِ ًَلألسك  ط تعاىلل اـًل، ؾكٛي٘  ععٚدٌ

٫ ع٢ً دع٤ قًٌٝ إِٗ مل ٜطًعٛا ْأساطت٘ بهٌ ؾ٤ٞ عًُّا ٚإ إىلؾاض٠ إ
 .زضان٘إَٓ٘ مما ٜػتطٝعٕٛ 
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ــ آزّيكــس بــسأ خًــل    عتــربٜإٔ  ا٭ٚىلّا ؾــاْــسذــ١ ٚبطٖٕ انــإٔ ب
ٚملـا نـإ ل أخبـاض املانـني عـرب٠ َٚٛعظـ١ قـاٍ        َـٔ آٜـ١ خًكـ٘    ٕ اْػاٱ

جٌ ٌِإًُ ٌِِ تعاىلط ث شَ ثَمابِ وَاَْ يِِ لَقَقِيُِ  ػِ ٌْ ؾُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ  ،(1)صلألَ

إٔ ٜهٕٛ خًل آزّ ٚغذٛز امل٥٬ه١ َع عظُتِٗ ٚضؾع١ َكاَِٗ ٚمسـٛ  
، ٚزعـ٠ٛ يـ٘ يٲَتجـاٍ    سذـ١ عًـ٢ ْؿػـ٘    ٖٚـٛ   َطتبتِٗ َٛعظـ١ ٚعـرب٠،  

اييت دا٤ت بٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ ، ٚاييت دا٤ت فتُع١ يٮٚاَط اٱهل١ٝ 
ع٢ً تعًـِٝ آزّ   تعاىل، ٚيتهٕٛ ت٠ٚ٬ آٜات٘ ٚتعًُٗا ؾهطّا هلل ايكطإٓل 
  ٭مسا٤.ا

               ************* 
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 إتٍْظًَإِرْ لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِ لع جُذًُل ٓدَََ يَغَجَذًُل إِالَّ ط لىنه تعلى

 34اٯ١ٜ  ص ِِٓ  لٌْىَايِشَِّٓ اْؤَتََ ًَلع رَىْثَشَ ًَوَ
 

 اإلعزاب وانهغة
 ؾعٌ: قًٓاظطف ملا َه٢ َٔ ايعَٔ،  :ٚإش: ايٛاٚ سطف عطـ، إش

 .ايٝٗا ايظطف باناؾ١ دط قٌ ل ايؿع١ًٝ ٚاؾ١ًُ ٚؾاعٌ، َاض،
 .ٚفطٚض داض: ي٥٬ًُه١

ؾاعٌ، ٚاؾ١ًُ  :ٚايٛاٚ ،َبين ع٢ً سصف ايٕٓٛ غذسٚا: ؾعٌ أَطإ
 ايؿع١ًٝ ل قٌ ْكب َكٍٛ ايكٍٛ.

 عاطؿ١، غذسٚا: ؾعٌ ٚؾاعٌ. ٤ايؿا: ؾػذسٚا
 ؾٝ٘ ٚدٗإ :ٚ ،: َػتج٢ٓإبًٝؼغتجٓا٤، إزا٠ أ٫: إ

 َٓكطع : أْ٘ َػتج٢ٓ  ا٭ٍٚ
 .بًشاظ ايتؿػري ٚغٝأتٞ بٝإ ايكٛيني .: َػتج٢ٓ َتكٌ  ايجاْٞ
 ل ايؿع١ًٝ ٚاؾ١ًُ ا٭يـ، ع٢ً املكسض ايؿتض ع٢ً َبين َاض ؾعٌ: أب٢
 .اؿاٍ ع٢ً ْكب قٌ
 أب٢، ع٢ً َعطٛف َاض ؾعٌ: غتهربإ: ايٛاٚ: سطف عطـ، غتهربإٚ
 َػترت نُري ٚأمسٗا ْاقل، َاض ؾعٌ: إن عطـ، سطف: ايٛاٚ: إٚن

 .ٖٛ تكسٜطٙ
 .إمبشصٚف خرب ن إداض ٚفطٚض َتعًك :ايهاؾطٜٔ َٔ

قط٬ح ، ٚل اٱْكٝازٚاٱ ايػذٛز: يػ١ اـهٛع ٚايتطأَ ٚايتصيٌ
 عباز٠ ٚطاع١ هلل عع ٚدٌ. ا٭ضضٚنع اؾب١ٗ ع٢ً 

عطبٞ ع٢ً ٚظٕ ؾعٌٝ أٟ ٜا٥ؼ َٔ ضمح١ اهلل، ٜكاٍ اغِ : إبًٝؼٚ
 عذُٞ.أاغِ ٘ اْٚقٌٝ ، بًؼ: ٜأؽ أ
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 .غتذاب١اٱٚضؾض  ،ايطاع١ عسّٚ َتٓاعٚاٱ: ايرتى با٤ٚاٱ

 يف سيلق اآليلت
دا٤ت ل املكاّ خاق١  ْػإاٱاٯٜات ايهطمي١ ٚثا٥ل مسا١ٜٚ ل تهطِٜ 

 ٞاَْع إبًٝؼٚاؾشٛز ايصٟ قابٌ ب٘  ايعتٛٚ ،امل٥٬ه١ َتجاٍإسػٔ  إيبٝ
آزّ  ظٗاضإبعس  ايتصنري ٚاملٛعظ١، ٚتتهُٔ زّٯاٱنطاّ ٚايتؿطٜـ 

يًد٬ؾ١ ا٭١ًٖٝ. 
 ا٭ضضيكس دا٤ت اٯ١ٜ ايج٬ثٕٛ بإخباض اهلل ي٥٬ًُه١ باْ٘ داعٌ ل 

بٌ شنطت٘ اٯ١ٜ اييت بعسٖا ٚمبٛنٛع ايتعًِ، غِ خًٝؿ١، ٚمل تصنط آزّ با٫
ٚيهٓ٘ ٜسٍ ع٢ً اـ٬ؾ١، ٚاْ٘ َٔ ٚظا٥ؿٗا اييت خًك٘ اهلل تعاىل هلا، ٖٚٞ 

ًََِا خٍََمْدُ هلل تعاىل يعَُٛات قٛي٘ تعاىل ط ْػإاٱَٔ َكازٜل عباز٠ 

 .(1) صلٌْجِٓال ًَلالٔظَ إِالَّ ٌَِْؼ ثُذًُِْ

ؾتعًِ آزّ يٮمسا٤ ٚإخباضٙ امل٥٬ه١ بٗا َٔ عبازت٘ هلل تعاىل، يٝهٕٛ 
أٍٚ ؾعٌ ؾعً٘ آزّ ٖٛ عباز٠ قه١ ٚمبا ٜهٕٛ سذ١ ٚبطٖاّْا عٓس امل٥٬ه١ 

 ِٖٚ غهإ ايػُاٚات ٚأؾطف اـ٥٬ل.
٥هـ١ با٭مسـا٤ ٚبـني غـذٛزِٖ يـ٘،      ٌٖٚ َٔ ق١ً بـني إخبـاض آزّ امل٬  

ـَـ  ْعــِ ، ٚاؾـٛاب   ل ٖــصٙ  اتتذًــ٢ َعـاْٞ ايكــ١ً باؼــاز غـٝام اٯٜــات ٚ
اهلل ععٚدـٌ، ٚدـا٤ غـذٛزِٖ     خباض َٔ ايس٫يـ١ عًـ٢ َٓعيـ١ آزّ عٓـس    ا٭

ًَإِرْ لٍُْنَما  ل ٖـصٙ اٯٜـ١ ط   ظٗـط طاع١ هلل تعاىل، ٚبأَط خام بايػذٛز نُـا ٜ 

 ص ؾايػذٛز نإ بأَط اهلل تعاىل.ٌٍَِّْةَئِىَحِ لع جُذًُل ٓدَََ
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ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يٲخباض عٔ ؾهٌ اهلل تعاىل بأَط آزّ ٚسٛا٤ 
آزّ ٚسٛا٤ با٭نٌ َٔ ٚىتل  ،بايػهٔ ل اؾ١ٓ بعس إ غذس ي٘ امل٥٬ه١

 ٥ه١ ٫ ٜأنًٕٛ، ٚغصا٩ِٖ ايتػبٝض.ٕ امل٬ؾذط اؾ١ٓ ٭
 ١ َٔ ٚدٛٙ:ٝايكطآْغٝام اٯٜات اٱعذاظ مبهاَني ايكك١  ٜٚبني
 ٫ٜعًُٗا إ٫ اهلل تعاىل.   ايػُا٤ل تثبٝإ ٚقا٥ع سس ا٭ٍٚ:
٥ه١ َٔ ٬ املبني اهلل ٚبني ٣دط مل ٜعًِ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ َا ايجاْٞ:

ٱخباض ظعً٘ خًٝؿ١ ٚضز امل٥٬ه١، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯٜات يتبني يًُػًُني ا
 عرب٠ َٚٛعظ١.يتهٕٛ ٚ، ع ٥تًو ايٛقا
: يػ١ اٱهاظ اٱعذاظ١ٜ اييت مل ؽٌ مبهاَني ايكك١، ٚنٌ ن١ًُ ايجايح

ٚتسعٛ اىل إغتٓبا  املػا٥ٌ ٚايسضٚؽ مما ؾٝٗا ، َٓٗا تؿتض آؾاقّا َٔ ايعًِ 
 َٔ ٚدٛٙ اؿه١ُ.

إٔ  يبجٛا ضز امل٥٬ه١ ع٢ً اٱخباض اٱهلٞ بايػذٛز ٯزّ ثِ َاايطابع: 
 ٞ:غذسٚا ي٘، ٚمل ٜأت غذٛزِٖ ي٘ إ٫ بعس أَٛض ٖ

َٔ عٓس اهلل إقا١َ اؿذ١ ع٢ً امل٥٬ه١ بعًِ آزّ، ٖٚصٙ اؿذ١ ا٭ٍٚ: 
بعض امل٥٬ه١ بأَط  ٫ِ ٜكسض عًٝٗا آزّ أٚ غريٙ َٔ اـ٥٬ل، ؾًِ ٜكٚ

يعسّ ٚقٍٛ ايٓٛب١  ا٭ضضل  ْػإاٱخط بًعّٚ ايتػًِٝ غ٬ؾ١ بعهِٗ اٯ
اؿذ١ ع٢ً اهلل ععٚدٌ ٚسسٙ ايكازض ع٢ً إقا١َ بإٔ  ِيعًُٗإيٝ٘ ، ٚ

 .امل٥٬ه١ ٚايٓاؽ ٚاـ٥٬ل أمجعني
إخباض اهلل تعاىل ي٥٬ًُه١ عٔ إساطت٘ عًُّا بهٌ ؾ٧، ٚعذع ايجاْٞ: 

 امل٥٬ه١ عٔ زضى عًُ٘.
ُِٗ اهلل تعاىل، ٚؾٝ٘ إقطاض امل٥٬ه١ بامكاض عًُِٗ مبا عًّ ايجايح:

ض َٚٓع ايػطٚض ٚايطػٝإ ل ايعًِ، ٚسح هلِ ع٢ً اٱقطا، تأزٜب يًٓاؽ 
ٚإ تعسزت ايٛغا٥   ،اهلل عٓسَٔ يٝ٘ َٔ ايعًِ ٖٛ ٜتٛقًٕٛ إ بإ نٌ َا

 ُٖٚا َٔ ؾهٌ اهلل تعاىل عًٝ٘.،  ْػإاٱ٭ٕ َاز٠ ايعًِ ٖٞ ايعكٌ ٚؾعٌ 
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،  ِٗبأَط ٜػري ٚقطٜب َٓي٥٬ًُه١ اض اهلل تعاىل بإَتشإ ٚإختايطابع: 
عًٝ٘ ،ٜٚسٍ مسا٤ َػُٝات َع١ٓٝٚبػٝ  غري َطنب، ٖٚٛ َعطؾ١ أ ٖٚٛ
 اٱؾاض٠ )ٖ٪٤٫(ل اٯ١ٜ ايهطمي١.اغِ ٚضٚز 
ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘  ا٤ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايتاي١ٝ إبتسَٔ ٚدٛٙ ٚ

اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بــ)ٚقًٓا( َع إخت٬ف اؾ١ٗ اييت تٛد٘  أتتعاىل)ٚإش قًٓا( ٚإبتس
ايتاي١ٝ ٚل اٯ١ٜ ، ؾؿٞ ٖصٙ اٯ١ٜ تٛد٘ اـطاب إىل امل٥٬ه١ ،  هلا ن٬ّ اهلل

 إىل آزّ ٚسٛا٤.
تط٣ ملاشا دا٤ ظطف ايعَٔ املانٞ إش ل ٖصٙ اٯ١ٜ ٚمل ٜأت ل اٯ١ٜ 

اؾٛاب يكٝػ١ ايعطـ بايٛاٚ ايصٟ إبتسأت ب٘ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ، ايتاي١ٝ 
ٚتكسٜطٙ: ٚإش قًٓا ٜا آزّ إغهٔ أْت ٚظٚدو .....( ٚيهٔ ٖصا املع٢ٓ ٫ 

َٔ ظطف  ٜتني غًٛ اٯ١ٜ ايتاي١ٝز٫٫ت يًتبأٜ بني اٯ ٤ميٓع َٔ إغتكطا
 ايعَٔ املانٝٞ َٚٓٗا:

ع٢ً مٛ َ٪قت، ٚغٛف ٜػهٓإ ؾٝٗا آزّ ٚسٛا٤ اؾ١ٓ  غهٔ ا٭ٚىل:
ق٠٬ عباؽ قاٍ: َا غهٔ آزّ اؾ١ٓ إ٫ َا بني ابٔ ع٢ً مٛ ايسٚاّ، ٚعٔ 

 .(1)ايؿُؼ( ايعكط إىل غطٚب
ايػاع١ َا١٥ ٚعٔ اؿػٔ قاٍ: يبح آزّ ل اؾ١ٓ غاع١ َٔ ْٗاض تًو 

 .(2)ٚث٬ثٕٛ غ١ٓ َٔ أٜاّ ايسْٝا(
غهٔ آزّ ٚسٛا٤ اؾ١ٓ ْع١ُ َػتسمي١ ع٢ً ايٓاؽ ٚإٕ إْكطعت  ايجا١ْٝ:
 .(3)صلى ثِطٌُل تَؼ نُىُُ  ٌِثَؼ لٍ ػَذًٌُّا إىل ا٭ضض نُا ل قٛي٘ تعاىلطُبٗبٛطٗ

٬ّ زٕٚ تٛايٞ ٥دشٛز إبًٝؼ ٚإَتٓاع٘ عٔ ايػذٛز يٝؼ سا ايجايج١:
ايٓعِ ايعظ١ُٝ ع٢ً آزّ ٚسٛا٤، ٚنصا بايٓػب١ يًٓاؽ ؾإٕ ايب٤٬ ٚايعصاب 

                                                 

 .1/78ايسض املٓجٛض (1)
 .1/237تؿػري ابٔ نجري (2)
 .36اٯ١ٜ (3)
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ٚايربنات ع٢ً ايصٟ ٜٓعٍ بايهؿاض ٫ ٜهٕٛ بطظخّا زٕٚ إتكاٍ ايٓعِ 
 امل٪َٓني ل أَكاضِٖ ٚأؾداقِٗ ٚشضاضِٜٗ.

ػ١ ا٭َط بايػذٛز ٚتعس٣ ٝدا٤ قٍٛ اهلل عع ٚدٌ ي٥٬ًُه١ بك ايطابع١:
ُٓا دا٤ اـطاب اٱهلٞ إىل آزّ بكٝػ١ ايٓسا٤ َٚا ؾٝٗا َٔ َعاْٞ بٝباي٬ّ، 
 اٱنطاّ.

٫ ٜػهٔ اؾ١ٓ إ٫ َٔ ؾا٤ اهلل ٚأَطٙ بسخٛهلا ٚاٱقا١َ ؾٝٗا،  اـاَػ١:
 ٚوتٌُ زخٍٛ امل٪َٓني اؾ١ٓ ٚدّٖٛا:

 نؿا١ٜ ضدشإ نؿ١ ايعٌُ ايكا . ا٭ٍٚ:
 تٛيٞ امل٥٬ه١ اٱشٕ ٚايتكطٜض بسخٍٛ اؾ١ٓ. ايجاْٞ:
 ٫بس َٔ أَط اهلل عع ٚدٌ غكٛم نٌ ؾطز ٜسخٌ اؾ١ٓ. ايجايح:

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ٜٚهٕٛ ايٛد٘ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ل طٛي٘، ٚنصا َا 
 ٜتعًل بايؿؿاع١.
بعس إختتاّ ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ إغتهباض ٚدشٛز إبًٝؼ  ايػازغ١:

٭َط اهلل عع ٚدٌ إبتسأت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بإنطاّ آزّ ٚسٛا٤ َٚعكٝت٘ ايظاٖط٠ 
باٱقا١َ ل اؾ١ٓ، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إغتسا١َ ايتهاز ٚايتبأٜ بني إبًٝؼ 

 . ٚتكٛاٙٚنؿطٙ ٚبني آزّ 
ؾإٕ قًت دا٤ ا٭َط اٱهلٞ ٯزّ بايػهٔ ل اؾ١ٓ إبتسا٤ َٔ ؾهٌ اهلل  

ي٘  اّ اهلل عع ٚدٌعع ٚدٌ، اؾٛاب ْعِ، ٖٚصا ايؿهٌ زيٌٝ ع٢ً إنط
 .ٚيعٚد٘ ٚيصضٜتُٗا

 يكس تهُٓت ٖصٙ اٯ١ٜ أَٛضّا:
 ا٭َط اٱهلٞ ي٥٬ًُه١ بايػذٛز ٯزّ. ا٭ٍٚ:
 إَتجاٍ امل٥٬ه١ ٚقٝاَِٗ بايػذٛز ٯزّ طاع١ هلل عع ٚدٌ. ايجاْٞ:
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يَغَجَذًُل إِالَّ إِت ٍِْظَ وَاَْ قاٍ تعاىلط، إَتٓاع إبًٝؼ عٔ ايػذٛز  ايجايح:

 .(1)صلٌْجِِّٓ يَفَغَكَ ػَٓ  ؤَِ شِ سَتِّوِِِٓ  

شّ إبًٝؼ ْٚعت٘ بايهؿط، ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ املعك١ٝ ؾعٌ قبٝض ٫  ايطابع:
ٜرتن٘ اهلل عع ٚدٌ غس٣ٶ بٌ ٜصنطٙ بايصّ يًتٓبٝ٘ ٚاٱْصاض، ٖٚٛ َٔ 

ًََٔضالٌْنَا طٛقا٥ع ايؿٛاٖس ع٢ً قٛي٘ تعاىل ل بٝإ إساط١ ايكطإٓ بايعًّٛ ٚاي

 ٚتهُٓت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ أَٛضّا: ،(2)صٌْىِرَابَ ذِث َْأًا ٌِىًُِّ ؽَِ ءٍػٍََْ هَ ل

 ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً آزّ ٚسٛا٤ بايػهٔ ل اؾ١ٓ. ا٭ٍٚ:
 إباس١ ايتٓعِ ٚا٭نٌ ل اؾ١ٓ بإغتجٓا٤ ؾذط٠ ككٛق١. ايجاْٞ:
يَرَىٌَُٔا َٔ ا٭نٌ َٔ ايؿذط٠ ٭ْ٘ ظًِ بكٛي٘ تعاىلطاٱْصاض  ايجايح:

 .(3)صلٌظَّاٌِِّنيَِِٓ  

ٚايظًِ ٖٓا أعِ َٔ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٭قاي١ اٱط٬م ٚيرتتب ا٭ثط 
اييت بعسٖا ْػبت غبب أنًُٗا ع٢ً ايصض١ٜ يصا ؾُٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ اٯ١ٜ 

ٚؾٝ٘ آ١ٜ  ،(4)صيَإَصٌََّيَُّا لٌؾالْ طَاُْ ػَن يَأَ ايؿذط٠ إىل إبًٝؼ بكٛي٘ تعاىلط

ٚإٔ أنً٘ يًؿذط٠ مل ٜتعاضض َع عك١ُ ايظًِ َٔ آزّ، بعسّ ؼكٝل 
ٚا٭قٌ ل ايؿعٌ ، ٛاَٝؼ ايػُا٤ أسهاَٗا اـاق١ ٓا٭ْبٝا٤ ٚإٕ ناْت ي

ٚاؾٓا١ٜ ايٓػب١ إىل املباؾط إ٫ َع ايكط١ٜٓ اييت تبني َٛنٛع١ٝ ايػبب ٚأثطٙ 
 .ل إتٝإ ايؿعٌ ٚسكٍٛ اؾٓا١ٜ

                                                 

 .50غٛض٠ ايهٗـ (1)
 .89غٛض٠ ايٓشٌ (2)
 .35اٯ١ٜ (3)
 .36اٯ١ٜ (4)
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ايؿعٌ إىل  ٚيهٔ ٖصٙ اٯ١ٜ تبني ايًطـ اٱهلٞ ع٢ً آزّ ٚسٛا٤ ْٚػبت 
 املػبب.

 عجلس اآليةإ
ب ايطاع١ ٚاٱَتجاٍ سني تٛد٘ هلِ ا٭َط بايػذٛز اْد إيتعّ امل٥٬ه١

َطٚا أ ؾشُٝٓا قس ٫ ٜتعًل بِٗ َباؾط٠ ا٭ضضَٛنٛع اـ٬ؾ١ ل  إَع 
 .يٝ٘إ بازضٚابايػذٛز 

ٚػُع ،  ْػإيٲضق٢ َطاتب ايتؿطٜـ اٱهلٞ أٚل اٯ١ٜ ز٫٫ت ع٢ً 
 ٛادباي إٚن ،إبًٝؼطاع١ امل٥٬ه١ ٚدشٛز  ،ػاٜطٜٔتَاٯ١ٜ بني ؾعًني 

 .ٜٓكاع ٭َطٙ تعاىل ٜٚكتسٟ بامل٥٬ه١ ٕعًٝ٘ أ
ٚقس ٚضزت َاز٠ )غذس( ل َٛانع نجري٠ َٔ ايكطإٓ، ٚدا٤ت بًؿظ 

ضبع١ ل ا٭َط بايػذٛز هلل تعاىل، ٚمخػ١ ل أَط أ)اغذسٚا( تػع َطات، 
٥ه١ بايػذٛز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، مما ٜسٍ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ٚدٌ ي٬ًُ اهلل عع

، ٚايسضٚؽ ْػإؾٝ٘ َٔ اٱنطاّ يٲ ٚأ١ُٖٝ غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ، َٚا
ٚا٭سهاّ املػتٓبط١ َٓ٘، َٚبازض٠ امل٥٬ه١ يًػذٛز طاع١ هلل تعاىل، ٚإقطاضّا 

 ٜٚتذ٢ً ٖصا ا٭قطاض بٛدٛٙ:، مبٓعي١ آزّ 
 تطؾش٘ عٔ ا٭َط اٱهلٞ بايػذٛز ٯزّ. ا٭ٍٚ:
 : َبازض٠ امل٥٬ه١ اىل ايػذٛز.ايجاْٞ
: ايك١ً بني دعٌ آزّ خًٝؿ١ ٚبني غذٛز امل٥٬ه١ ي٘، ٚإٕ مل ايجايح

 تطم إىل امل٬ظ١َ.

 (اسجدوا آلدواسجدوا آلدو) بأية اآلية هذه تسوية وميكي
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 اآلية سالح
تباع ايٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إاٯ١ٜ زع٠ٛ يًطاع١ ٚاٱَتجاٍ ٚ

 ٚتبعح ،سس َٔ ايبؿطأايصٟ ٖٛ ايبؿري املبًؼ َٔ عٓس اهلل َٔ غري ٚاغط١ 
 اهلل ٚؾهٌ ،ٚؾأْ٘ زضدت٘ عظِٝ ٜسضى ٚػعً٘ املػًِ ْؿؼ ل ايعع اٯ١ٜ
 .ًٝ٘ع تعاىل

ٚايهؿط، ؾأَا اٱغتذاب١ ٚأَا  ميإْعساّ ايٛاغط١ بني اٱإٚتبني اٯ١ٜ 
ٚاٱغتذاب١، يري٣ آزّ عًٝ٘  ميإايهؿط ٚاؾشٛز، ٚتظٗط ضدشإ نؿ١ اٱ

ايػ٬ّ إَتجاٍ امل٥٬ه١ ٭َط اهلل تعاىل، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ يًتشًٞ بايتك٣ٛ 
ٚاملبازض٠ اىل اٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل تعاىل إقتسا٤ بامل٥٬ه١، ٚؾهطّا هلل تعاىل 

 .ْػإاٱييت ْايٖٛا َٓص أٍٚ ّٜٛ خًل اهلل يعظِٝ املٓعي١ ا
ٚأغهٓ٘ اهلل ل ، ْبٝا٤ ؾكس غذس امل٥٬ه١ ٯزّ ٚمتٓع اٯ١ٜ َٔ ايػًٛ با٭

 ؾ٘ باـ٬ؾ١ ٚايٓب٠ٛ.دٓت٘، ٚنإ عبسّا َطٝعّا هلل تعاىل ؾطٸ

 اآلية نطف
عاّ عًٝ٘ مبا مل ًٜٓ٘ ْٚاٱ ْػإيٲل اٯ١ٜ إخباض عٔ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ 

اـ٥٬ل َٔ قبً٘، ؾًِ ٜطًب اهلل ايػذٛز ٯزّ َٔ بعض اـ٥٬ل سس َٔ أ
 َِٚٓٗ اؾٔ. ا٭ضضاملٛدٛز٠ ل ايػُا٤ ٚ إٚا٭عٝ

َٔ  ٚاملكطبنيغهإ ايػُا٤ بٌ تٛد٘ ا٭َط اٱهلٞ بايػذٛز ٯزّ اىل 
 :نيِٖٚ امل٥٬ه١، ٚوتٌُ غكٛم اـ٥٬ل ا٭خط٣ ٚدٗ ايعطف

شنط امل٥٬ه١ دا٤ َٔ باب  إمشٛهلا بايػذٛز ٯزّ، بإعتباض  :ا٭ٍٚ
 ١ٜٛ ايكطع١ٝ.ا٭ٚيايؿطز ا٭ِٖ ٚا٭َجٌ، ؾٝؿٌُ اـ٥٬ل ا٭خط٣ َٔ باب 

كاض ا٭َط بايػذٛز بامل٥٬ه١، ٖٚٛ ايكسض املتٝكٔ ل املكاّ مإٞ:اْايج
 ِٗ َٔ أؾطف دٓؼ ايعك٤٬، ٚدا٤ ا٭َط ل ايػُا٤.اْخكٛقّا ٚ

ٞ، ٚيهٔ ٖصا اؿكط ٫ ميٓع َٔ مشٍٛ أؾطاز َٔ اْٛ ايجٚايكشٝض ٖ
با٭َط اٱهلٞ  إبًٝؼ، نُا ل مشٍٛ إشا ٚضز ؾٝ٘ زيٌٝ غري امل٥٬ه١ َعِٗ
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 إتٍْظإِالَّ ٘ يٝؼ ًَهّا بٌ ٖٛ َٔ اؾٔ، قاٍ تعاىل طاْبايػذٛز ٯزّ َع 

 .(1) صِِٓ  لٌْجِِّٓ يَفَغَكَ ػَٓ  ؤَِ شِ سَتِّوِ اْوَ

ٚإنطاَ٘ َٔ بني  ْػإاٱيكس بٝٓت اٯ١ٜ سكٝك١ خايس٠ تسٍ ع٢ً تؿطٜـ 
 ا٭ضضٚؼتٌُ ايك١ً بني غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ ٚبني خ٬ؾت٘ ل  ،اـ٥٬ل
 ٚدّٖٛا:
ٚبني غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ،  ا٭ضضامل٬ظ١َ بني اـ٬ؾ١ ل  :ا٭ٍٚ

 . تػذس ي٘ امل٥٬ه١ ع٢ً مٛ اٱقتها٤ ا٭ضضؾايصٟ ٜهٕٛ خًٝؿ١ ل 
ػ٪اٍ ق٬ح ص يؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَادا٤ غ٪اٍ امل٥٬ه١ ط :ايجاْٞ 

عًِ  امل٥٬ه١ بكسض٠ اهلل ايٓاؽ ٚتٓعٜ٘ ا٭ضض َٔ ايؿػاز ، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ 
 .ًٝٛي١ بِٝٓٗ ٚبني ايكتٌ بػري سلع٢ً ْع ايٓاؽ َٔ ايؿػاز ، ٚاؿ

 إٚغذٛز امل٥٬ه١ بٌ  ا٭ضض٫ ٬َظ١َ بني خ٬ؾ١ آزّ ل  :يحاايج
 .َط َػتكٌأايػذٛز ٯزّ 

َتجا٫ّ ٭َط اهلل تعاىل، إش قاٍ اهلل إدا٤ غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ  :ايطابع
 ص.لع جُذًُل ٓدََط

غ٪اهلِ عٔ نٝؿ١ٝ  إَبازض٠ امل٥٬ه١ يًػذٛز ٯزّ ٜسٍ ع٢ً  :اـاَؼ
هاضّا بٌ ٖٛ دع٤ ْإٚ أستذادّا إمل ٜهٔ  ا٭ضضل  خًٝؿ١ ْػإاٱدعٌ 

الَ ُّغ إَيُ ػَّالا َّفْؼًَُ ًَىُُ  ٘ طاْ٘ غبشاْ٘ ٚأَْ إقطاضِٖ بكسض٠ اهلل ٚعظِٝ غًط

 .(2) صُّغ إٌٌََُْ

                                                 

 .50غٛض٠ ايهٗـ  (1) 
 .23غٛض٠ ا٫ْبٝا٤  (2) 
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، ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً ا٭ٍٚ، ٚاـاَؼ  ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح ٚايطابع
ٚإخباض  إؾاض٠ لٚتبني اٯ١ٜ ٯزّ ٚايٓاؽ طاع١ أٌٖ ايػُٛات هلل تعاىل، 

 هلل تعاىل.عباز٠ اٜٚتعاٖسٕٚ  ،كُٕٝٛ ايك٠٬إ٫ ايصٜٔ ٜ بإ اؾ١ٓ ٫ٜسخًٗا

 آليةايفهىو 
 يٲْػإاهلل عع ٚدٌ  عــسأاـ٥٬ــل َٚا  بنياٯ١ٜ َٓعي١ آزّ  تبني

املدًٛقات ي٘، ٚمل  ؾطفأَٔ َٓاظٍ ايطؾع١ َٚا خك٘ ب٘ َٔ غذٛز 
تػتٛف ايسضاغات ايه١َٝ٬ ٚايؿًػؿ١ٝ َػا٥ٌ ايػــذٛز ٯزّ َٚا ي٘ َٔ 
ايــس٫٫ت ايعكا٥س١ٜ ٚاملهــاَني ا٭خــ٬ق١ٝ ٖٚٛ َٔ ايعًِ ايصٟ تؿتض َٓ٘ 

 .َتؿعب١ َٚعاضف َٚػا٥ٌ بٛابأ
تسعٛ اىل اٱغتذاب١ ٚاٱَتجاٍ ل ايتهايٝـ َٔ  ٗااَْؿاِٖٝ اٯ١ٜ  َٚٔ
ؼصض َٔ املعك١ٝ  ٗااْع٢ً َعطؾ١ ايع١ً اٚ اؿه١ُ ل اؿهِ نُا  اضقطإغري 

اٯ١ٜ َٔ آٜات اٱعتباض  إَٚعكٝت٘ أٟ  إبًٝؼمبا تبٝٓ٘ َٔ قبض ؾعٌ 
 َهاَني عٔ ٚت٢ٗٓ ايص١َُٝ ٚا٭خ٬م اٱغتهباض ثطأٚاٱتعاظ، ٚتبني غ٤ٛ 

 .ٚاؾشٛز ايهؿط
 ٚل اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

ؾ٫ًٛ  ىل امل٥٬ه١ بايػذٛز ٯزّإَط اهلل تعاىل اٱخباض عٔ أ  :ا٭ٚىل
ختًـ عًُا٤ ٛع غذٛزامل٥٬ه١ ٭زّ ٚٱٖصٙ يؿو نجرئَ ايٓاؽ مبٛن

ىل عباز٠ إايه٬ّ ؾٝ٘ إخت٬ؾّا نبريّا، ؾذا٤ت اٯ١ٜ ضمح١ بايٓاؽ، ٚزع٠ٛ 
اهلل ٚتعاٖس ايطنٛع ٚايػذٛز َٚهاَني اـؿٛع هلل تعاىل  ٚظدطّا هلِ عٔ 

 .ؾساٍ ٚاـك١َٛا
َبازض٠ امل٥٬ه١ يٲغتذاب١ ٭َط اهلل تعاىل ٚقٝاَِٗ بايػذٛز ٯزّ  ١ٝ:اْايج

ِٗ مل وتذٛا ٜٚعرتنٛا ع٢ً دعٌ آزّ خًٝؿ١ اْعًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ب
ؿػِٗ عٓس اهلل عع ْأٚاٱط٬ع ٚتعن١ٝ  إٚيهِٓٗ غأيٛا يًبٝ ا٭ضضل 

 ٚدٌ ملٛاظبتِٗ ع٢ً ايعباز٠ ٚايصنط.
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 ،يٝهٕٛ خًل آزّ سذ١ ع٢ً اـ٥٬ل إبًٝؼظٗٛض َعك١ٝ  يج١:ايجا
خباضّا عٔ قبض ؾعً٘ إٚ بًٝؼ،ٱ ّاشٚؾه ،امل٥٬ه١ إميإٚنؿؿّا يطؾع١ ٚ

 ٚشْب٘.
عٔ ايػذٛز ٖٚصٙ ايع١ً شات١ٝ، ٚيٝؼ  إبًٝؼَتٓاع إع١ً  إبٝ ايطابع١:

بٌ  خكٛقّا ٚإ ايػذٛز ي٘ طاع١ هلل، عٔ قكٛض بأ١ًٖٝ آزّ يًػذٛز ي٘،
 َٔ ايهاؾطٜٔ. إن إبًٝؼ ٫ٕ

يػ١ ايتبعٝض ل َٛنٛع ايهؿط ٚايتًبؼ ب٘ ؾاٖس ع٢ً ٚدٛز  اـاَػ١:
خكٛقّا َع  ، ٚيعّٚ اؿصض ٚاؿٝط١ َِٓٗايهاؾطٜٔ بني ايٓاؽ ٚاـ٥٬ل

 .إستذاز امل٥٬ه١ بإؾػاز اٱْػإ ل ا٭ضض
ٚضز  ٚبٝإ عًُٞ ي٥٬ًُه١،ٯزّ سذ١  إبًٝؼل عسّ غذٛز  ايػازغ١:
اٯ١ٜ  إٔؾه ،(1)صؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغ فِهُ لٌذَِِّاءَغتؿٗاَِٗ طإآخط ع٢ً 

ايصٟ ٖٛ َعهِ ل اؾ١ٓ ٜٚتًك٢ اـطاب  إبًٝؼاٯ١ٜ تكٍٛ ي٥٬ًُه١: 
 غتهرب ٚأب٢ طاع١ اهلل.إاٱهلٞ ل ايػذٛز ٯزّ َجًهِ عك٢ ٚ

يًػهٔ ل ايػُا٤ ٌْٚٝ  امل٥٬ه١ غتشكامإٚمل ت٪ثط ٖصٙ املعك١ٝ ع٢ً 
٭ٕ املعك١ٝ  ظٕٛ ب٘وىل اهلل تعاىل ٚايتؿطٜـ ايعظِٝ ايصٟ إزضد١ ايكطب 

 ؾدك١ٝ ٚقازض٠ َٔ إبًٝؼ ع٢ً مٛ اؿكط ٚايتعٝني.
، ٌْٚٝ املػًُني ملطتب١ اـ٬ؾ١ ا٭ضضٚخ٬ؾ١  يٲْػإؾهصا بايٓػب١ 
 .ايهؿاضإؾػاز ؾػاز ٚ ٜ٪ثط عًِٝٗ ؾاْ٘ ٫ ٚتعاٖسِٖ هلا

اٚ قٝاَِٗ بططزٙ َٔ  ،إبًٝؼٚمل تظٗط يٓا اٯٜات تكبٝض امل٥٬ه١ يؿعٌ 
، ٚعسّ اٱهاز أعِ َٔ عسّ ايٛدٛز، ؾًعًِٗ شَٛٙ زٙٚيٝؼ هلِ طط اؾ١ٓ

اٯٜات مل تصنط ٖصا ايصّ، بٌ شنطت  ا٫ٕ إ ،ٚططزٚٙ َٔ مجاعتِٗ
ٚؾٝ٘ ؾاٖسّا إٔ اؾ١ٓ ًَو خًل هلل  اٯٜات إخطاز اهلل عع ٚدٌ ي٘ َٔ اؾ١ٓ
 .عع ٚدٌ، ٫َؿ١٦ٝ ؾٝٗا إ٫ ي٘ غبشاْ٘
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أّ َعك١ٝ  ،٭َط اهلل ٚعسّ غذٛزٙ ٯزّ إبًٝؼٚأُٜٗا أؾس َعك١ٝ  
ا ُٜٚػؿو ايسَا٤، اؾٛاب نٌ ؾطز َٓٗ ا٭ضضايصٟ ٜؿػس ل  اٱْػإ

ؾطط َٔ  أؾس ٚأنرب، ٖٚٞ ْٛا٠ َٚكس١َ يكٝاّ إبًٝؼَعك١ٝ، ٚيهٔ َعك١ٝ 
 .َٔ إغٛا٤ ايٓاؽ ٚاغطا٥ِٗ باملعك١ٝ إبًٝؼملا ٜكّٛ ب٘  ،باملعك١ٝ ايٓاؽ
ايطز ع٢ً امل٥٬ه١ بٛدٛز ايهاؾط بني  اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ ٚنُا تتهُٔ 
يٝؼ بػبب نْٛ٘ خًٝؿ١ ل  اٱْػإؾػاز إ ٕتسٍ ع٢ً أٗا اِْٝٗ ؾاْظٗط

 ٚإش ،٘ي إبًٝؼغٛا٤ إٞ اـ٬ؾ١ ٚبٛغٛغ١ ٚاْ، بٌ غطٚد٘ عٔ َعا٭ضض
ىل ّٜٛ إ اٱْػإباب ايتٛب١ مل ٜػًل عٔ  إع٢ً اؾشٛز، ؾ إبًٝؼأقط 
 ايكٝا١َ.

 فلضلت اآليةإ
 اٱَتجاٍ ٚسػٔ ايطاع١ يػبٌ ضؾازإٚ يًُػًُني تأزٜب اٯ١ٜ ل

 اؾسٜس يًُدًٛم بايػذٛز يٮَط غتذابٛاإامل٥٬ه١  إن ؾاشا ،١ٜٛا٭ٚيب
ٜػذس هلل طاع١  إ اٱْػإب ٚىلأؾ ،ا٭ضضاهلل ل  ؿ١ٝخً ٘اْب ٚايتػًِٝ
 ٘،اْغبش ي٘ ٫إ اٱْػإ٭ٚاَطٙ، ٚمل هعٌ اهلل غذٛز  َتجا٫ّإٚؾهطّا ٚ

 .يٲْػإ نالإٖٚصا تؿطٜـ 
ٚبني  بٝٓ٘ايعسا٤  ٚضٚحٚتبني ايتٓال  إبًٝؼ،اٯ١ٜ ع٢ً ايٓؿط٠ َٔ  ٚتبعح
امل٥٬ه١ اش غذسٚا ي٘، َٚٔ ٖٛ  ِٖٚ اٱْػإَٔ وب  ؼسزٚ ،اٱْػإ

 .ٚايهؿط اؾشٛز ختاضإايصٟ  إبًٝؼعسٚٙ ٖٚٛ 
ٚبًشاظ نجط٠ َٓعي١ امل٥٬ه١ َٚٛنٛع١ٝ زعا٥ِٗ يٲْػإ ؾإ عسا٠ٚ َٔ 

 ططز َٔ ضمح١ اهلل ٖٚٛ إبًٝؼ ئ تهط اٱْػإ َطًكّا.
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 اآلية انصهة بني أول وآخز
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ َا ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ املٓعي١ ايطؾٝع١ بني 

ىل امل٥٬ه١ مجٝعّا بايػذٛز سأ اٯ١ٜ با٭َط اٱهلٞ املتٛد٘ إاـ٥٬ل، ٚتب
ابك١ ٚيهٓٗا تبني ايسيٌٝ ، ؾٗصٙ اٯ١ٜ مل ؽطز عٔ ْظِ اٯٜات ايػاهلل ٭َط

 يعظِٝ ايصٟ دعً٘ اهلل تعاىل ٯزّ.ٕ اع٢ً ايؿأ
هل١ٝ بامل٥٬ه١ إش سٍ عًٝ٘ ٖصٙ اٯٜات َٔ ايطمح١ اٱعذاظ َا تَٚٔ اٱ

ًِ ٜأت ٖصا ؾىل امل٥٬ه١ بايػذٛز ٯزّ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بأَط اهلل تعاىل إ
ٕ آزّ بتًكٝ٘ ايتعًِٝ َٔ اهلل، إ٫ بعس إقا١َ اؿذ١ ع٢ً عظِٝ ؾأ ا٭َط

ايعظ١ُٝ،  عَٚا ل ٖصا ايتعًِٝ َٔ املٓاؾٚقٝاَ٘ بتعًِٝ امل٥٬ه١ ا٭مسا٤، 
اٍ َتعكب١ ي٘ ج٥ه١ دا٤ت اٱغتذاب١ ٚاٱَت٬ىل املٞ إَٚع تٛد٘ ا٭َط اٱهل

 غتٓهاضٟ ل املكاّ.إَٔ غري إبطا٤ أٚ تطزز، ؾًٝؼ َٔ غ٪اٍ 
قايٛا  ا٭ضضامل٥٬ه١ عٔ دعٌ خًٝؿ١ ل  ٚدٌ عع ؾشني أخرب اهلل

َع إ اـًٝؿ١ بعٝس عِٓٗ،  ،(1) صؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغ فِهُ لٌذَِِّاءَط

، ٚيهٔ ٚئ ٜكًِٗ َٓ٘ نطض ، ِٖٚ ٜػهٕٓٛ ل ايػُا٤ا٭ضضٚغهٓ٘ ل 
ىل اٱَتجاٍ ٚاٱغتذاب١، ازضٚا إبسُٝٓا أَطِٖ اهلل تعاىل بايػذٛز ٯزّ 

ٜأَطِٖ  إ٫ َإًٛ ؿعٚتًو آ١ٜ تسٍ ع٢ً طاع١ امل٥٬ه١ هلل تعاىل، ٚاِْٗ ٫ٜ
 غبشاْ٘.

١ ايجٓا٤ ٚاملسح ي٥٬ًُه١، ٚتسعٛ ايٓاؽ اىل إنطاَِٗ اىل ؾتتهُٔ اٯٜ
تعًِ آزاب ايعبٛز١ٜ ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل تعاىل، ؾاشا نإ امل٥٬ه١ 

هعٌ  ؾًِ نطّ بين آزّأبػذسٕٚ ٯزّ بأَط َٔ اهلل، ؾاْ٘ غبشاْ٘ 
ٚ تعظِٝ، أ٫ ي٘، ؾ٬ هٛظ ايػذٛز يػري اهلل غٛا٤ غذٛز عباز٠ إغذٛزِٖ 
بككس اـهٛع ٚاـؿٛع ٫ٜكض إ٫ هلل  ا٭ضضدبٗت٘ ع٢ً  ػإْاٱؾٛنع 
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َٚٔ َكازٜل اـ٬ؾ١، إش خل اهلل تعاىل  ،ْػإٚتًو نطا١َ يٲ ،تعاىل
، ٚدعٌ غذٛزٙ ي٘ غبشاْ٘ ع٢ً مٛ اـكٛم، ٖٚٞ َٓعي١ ْػإاٱ

 يػذٛز ٚاْ٘ ٫ٜكض إ٫ هلل، ٜٚأت١ٖٝ٢ َٚعاْٞ اَا ْػإاٱبإ ٜعًِ  ١عظُٝ
 .ب٘ بككس ايكطب١ ٚايطاع١ ي٘ غبشاْ٘

نست أِْٗ أ  ٚبعس إ بٝٓت اٯ١ٜ ا٭َط اٱهلٞ ي٥٬ًُه١ بايػذٛز ٯزّ
ٚل آ١ٜ أخط٣ قاٍ تعاىل ، إَتجًٛا مجٝعّا ٭َط اهلل ٚبازضٚا اىل ايػذٛز 

 .(1)صؤَتََ إتٍْظإِالَّ  *يَغَجَذَ لٌَّْةَئِىَحُ وٍُُّيُُ  ؤَج َّؼٌَُْ ط

ٚبُٝٓا دا٤ت اٯ١ٜ ل َسح امل٥٬ه١ ٚإنطاّ آزّ، ٚبٝإ عظِٝ قسض٠ اهلل، 
 بكٝػ١ ايصّ َٔ ٚدٛٙ: إبًٝؼشنطت اٯ١ٜ 
 اٱَتجاٍ ٭َط اهلل بايػذٛز ٯزّ. إبًٝؼ ضؾض ا٭ٍٚ:
ببٝإ  بػري سل، ٚقس دا٤ت آٜات أخط٣ ٢غتعًإغتهرب ٚإاْ٘  ايجاْٞ:

 .(2)صَٔاسٍ ًَخٍََمْرَوُ ِِٓ  رِنيٍ خٍََمْرَنِِ ِِٓ باْ٘ قاٍ، ط ٘ إغتهباضٙٚد

 بايهؿط ٚاؾشٛز. إبًٝؼْعت ايجايح:
بايهؿط عٓسَا أبٞ ايػذٛز ٯزّ إخباضّا عٔ سكٝك١  إبًٝؼٚيعٌ ل ْعت 

ٚإ ايهؿط ٜأتِٝٗ ع٢ً مٛ  ميإٖٚٞ إ ايٓاؽ خًكٛا ع٢ً ايؿطط٠ ٚاٱ
َٔ هلِ ، ٚؼصٜط ٚاٯ١ٜ ايهطمي١ َٛعظ١ ٯزّ ٚسٛا٤ ٚشضٜتُٗا ،عطنٞ
 ٚدٛٙ:

 .إبًٝؼاؿٝط١ ٚاؿصض َٔ  ا٭ٍٚ:
 إدتٓاب املعك١ٝ ٚاٱَتٓاع عٔ اٱَتجاٍ ٭َط اهلل. ايجاْٞ:
بايهؿط  إبًٝؼبٝإ ايكبض ايصاتٞ ٚايعطنٞ يًهؿط، إ ٚقـ  ايجايح:

ص إؾاض٠ اىل قسٚض اٱَتٓاع عٔ ًَوَاَْ ِِٓ  لٌْىَايِشَِّٓبكٝػ١ املانٞ ط
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الَ ط ٔشٛز، غ٬ف امل٥٬ه١ ايصٜاؾاٱقا١َ ع٢ً ايػذٛز َٔ ايهؿط ٚ

 .(1) صَّؼ قٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُ 

 انتفسري انذاتي
ص أضبع َطات ل ايكطإٓ نًٗا ل ا٭َط بايػذٛز لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِٚضز يؿظ ط

ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚؾٝ٘ آ١ٜ ل إنطاّ آزّ، ٚبٝإ عظِٝ َٓعيت٘ بني امل٥٬ه١ ل 
نُا تصنط ٖصٙ اٯ١ٜ إَتٓاع إبًٝؼ َٔ بني امل٥٬ه١ عٔ أٍٚ غاعات خًك٘ 

ٖٚٞ َٓكطع١ إىل  ،ايػذٛز ٯزّ، ٚي٥٬ًُه١ ٚظا٥ـ عظ١ُٝ ل ايػُاٚات
 ايعباز٠ ٚايتػبٝض.

ٚدا٤ إخباض اهلل عع ٚدٌ هلا غًل آزّ ٚإَتجاهلا يٮَط اٱهلٞ بايػذٛز 
 عع ي٘ ؾاٖسّا ع٢ً سػٔ عبٛزٜتٗا ٚطاعتٗا هلل عع ٚدٌ، إش ىًل اهلل

ٚدٌ خًكّا يٝهٕٛ خًٝؿ١ ل ا٭ضض، ٚيهٓ٘ مل ٜٗب  هلا إ٫ بعس إٔ ٜػذس 
 يٝهٕٛ آزّ اـًٝؿ١ ايصٟ ْاٍ َطتب١ غذٛز امل٥٬ه١ ي٘. ،ي٘ امل٥٬ه١

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بٛقـ امل٥٬ه١ عاٍ ٚاسس٠ ٖٚٞ ايػذٛز ٚنإ ايػذٛز 
ؽاش ٚاٱَتجاٍ أَط بػٝ  ٚغٌٗ قطٜب، ؾشُٝٓا أخرب اهلل امل٥٬ه١ عٔ إ

خًٝؿ١ ل ا٭ضض أظٗطٚا اٱْهاض بًػ١ اٱغتؿٗاّ، أَا سُٝٓا أَطِٖ 
بايػذٛز ؾاِْٗ بازضٚا إيٝ٘ َع ؾٝ٘ َٔ اٱقطاض بعظِٝ املٓعي١ ٚايؿإٔ ايطؾٝع 
ٯزّ، ٚإش دا٤ ٚقـ امل٥٬ه١ بأَط سػٔ شاتّا ٚعطنّا، ؾإ اٯ١ٜ شنطت 

 إبًٝؼ بج٬ث١ قؿات شات قبض شاتٞ ٚعطنٞ ٖٚٞ:
 ٘ أب٢ ٚإَتٓع عٔ ايػذٛز، ٚأب٢ ل املكاّ مبع٢ٓ تطى ٚإَتٓعإْ ا٭ٚىل:

مبع٢ٓ ايهطا١ٖ ٚايرتؾع، قاٍ تعاىل  ْكٝض أداب، ٚيٝؼ مبع٢ٓ اٱبا٤
 .(2) صًََّإْتََ لٌٍَّوُ إِالَّ ؤَْ  ُّرُِال ٌُٔسَهُ ًٌٌََ  وَشِهَ لٌْىَايِشًَُْط
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ث٬ث١ َٓٗا ٚدا٤ يؿظ )أب٢( بكٝػ١ ايؿعٌ املانٞ غبع َطات ل ايكطإٓ، 
ل شّ إبًٝؼ، ٚأضبع١ ل شّ ايهؿاض ٚايظاملني، ٚإَتٓاعِٗ عٔ غبٌ ايطاع١ 

 ٚاهلسا١ٜ.
اٱغتهباض ٚا٭ْؿ١ بػري سل، ٭ٕ اـهٛع هلل ٚادب، يكس ضؾع  ايجا١ْٝ:

إبًٝؼ ْؿػ٘ إىل َٓعي١ أنجط مما ٜػتشكٗا، ْٚػٞ أْ٘ عبس كًٛم هلل عع 
هرب ٚايعظ١ُ هلل عع ٚدٌ، ٜٚٓاٍ ٚدٌ، ٚإٔ ٚظٝؿت٘ ايطاع١ ٚاٱَتجاٍ، ٚاي

ايعبس املٓعي١ ايطؾٝع١ ٚايؿإٔ بايطاع١ هلل عع ٚدٌ، نُا ل امل٥٬ه١ ؾإِْٗ مل 
ىتاضٚا إ٫ طاع١ اهلل ؾبكٛا ل َٓاظٍ ايطؾع١، ٚغهِٓٗ ل ايػُا٤ ظٛاض 

 ايعطف بؿهٌ اهلل.
با٤، ٚأْ٘ َٔ عطـ ض َتشس ل َعٓاٙ ل املكاّ َع اٱٌٖٚ اٱغتهبا

 ، أّ أْ٘ َٔ عطـ ايٓػل، ٚإ ايهربٜا٤ غري اٱبا٤.ايبٝإ
اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ ٭ٕ ا٭قٌ ل ٚاٚ ايعطـ ايتعسز ٚاملػاٜط٠ ؾٝهٕٛ 
املع٢ٓ أب٢ ايػذٛز ٚإغتهرب عٔ طاع١ اهلل، بًشاظ إٔ ايػذٛز ٯزّ يٝؼ 
َطًٛبّا يصات٘ بٌ ٖٛ ؾاٖس ع٢ً اٱَتجاٍ ٭َط اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ 

 ٛاظب ع٢ً ايػذٛز هلل ٚطاعت٘ ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ.إىل إٔ آزّ غٝ
ْعت إبًٝؼ أْ٘ َٔ ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ يٓع١ُ اهلل عع ٚدٌ  ايجايج١:

ٚتؿهً٘ بػهٓ٘ َع امل٥٬ه١ ل اؾ١ٓ، بٌ إٔ تٛد٘ اـطاب ي٘ بايػذٛز ٯزّ 
 ْع١ُ أخط٣ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.

ص ٚؾٝ٘ يِشَِِِّٓٓ  لٌْىَا اْوَٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿعٌ املانٞ ط
ؾاٖس ع٢ً إٔ دشٛزٙ مل ٜٓشكط بعٌُ اؾٛاضح ٚإَتٓاع٘ عٔ ايػذٛز، 
بٌ إٔ ايؿو ٚايطٜب ٜػاٚضٙ ٚيٛ ل ا٭َط اٱهلٞ بإؽاش آزّ خًٝؿ١ ل 

 ا٭ضض، ٚاؿه١ُ َٓ٘.
يصا تطاٙ ٜػع٢ ل إغٛا٤ بين آزّ ٱظٗاض إٔ اٱْػإ غري َ٪ٌٖ يًد٬ؾ١ 

صنط ٚايتػبٝض، ؾذا٤ ْعٍٚ ايكطإٓ يٝذعٌ ل ا٭ضض، ٚملٓع٘ َٔ إعُاضٖا باي
ا٭ضض َظٗــطّا َــٔ َظــاٖط قــسض٠ اهلل عــع ٚدــٌ ل إْكطــاع أٖــٌ اٱميــإ   
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ؾاْ٘ مل ٜصنط ل ٚإغٛا٥٘ َٚع نجط٠ ٚؾس٠ اٱبت٤٬ بإبًٝؼ  ،يًتػبٝض ٚايصنط
ايكطإٓ إ٫ إسس٣ عؿط٠ َط٠ َٓٗا تػع َطات ل إَتٓاع٘ عٔ ايػذٛز ٯزّ، 

ٚ  ٓػب١ٖٚصٙ اي اسـس، تـسٍ عًـ٢ أُٖٝتـ٘ َٚٛنـٛعٝت٘، ٚيـعّٚ       ل َٛنـٛع 
 إغتٓبا  املػا٥ٌ ٚايسضٚؽ َٓ٘.

إبًٝؼ، إش دا٤ بعس إٔ شنط اغِ ٖٚصٙ أٍٚ آ١ٜ ل ْظِ ايكطإٓ ٜصنط ؾٝٗا 
اهلل عع ٚدٌ امل٥٬ه١ ٚأخرب عٔ خًل آزّ ٚإؽاشٙ خًٝؿ١ ل ا٭ضض، 

ا٭مسا٤، يٝهٕٛ ٖصا ايتعًِٝ سذ١ ع٢ً إبًٝؼ،  ،ٚقٝاَ٘ بتعًِٝ امل٥٬ه١
ٚزع٠ٛ ي٘ يٲَتجاٍ ٭َط اهلل عع ٚدٌ بايػذٛز ي٘، ٚملا أب٢ ايػذٛز دا٤ت 
ٖصٙ اٯ١ٜ بٓعت٘ بأْ٘ َٔ ايهاؾطٜٔ، ٭ْ٘ مل ٜتدص َٔ تعًِٝ آزّ امل٥٬ه١ 
ا٭مسا٤ عرب٠ َٚٛعظ١ ٚمل ٜٓتؿع َٓ٘ نسضؽ ٚيطـ إهلٞ نُا إْتؿع 

 . امل٥٬ه١ 
يؿظ )ايهاؾطٜٔ( ث٬ثّا ٚتػعني َط٠ ل ايكطإٓ، َٓٗا َطتإ ٚٚضز 

 ، ٚن٬ُٖا ل إبًٝؼ ٚشَ٘.(1) صوَاَْ ِِٓ  لٌْىَايِشَِّٓط

 ٚل يؿظ إبًٝؼ ٚدٗإ:
أعذُٞ َعطب، ٚإغتسٍ عًٝ٘ ايعداز ٚغريٙ بإَتٓاع اغِ إْ٘  ا٭ٍٚ:
 قطؾ٘.

 أْ٘ عطبٞ َؿتل َٔ اٱب٬ؽ ٚقاٍ ايعذاز : ايجاْٞ:
 َهطغا ضمسا تعطف ٌٖ قاح ٜا

(2)أبًػا ٚ أعطؾ٘ ْعِ قاٍ                                           
 . 
ْازض ٚيٝؼ ي٘ اغِ ٚع٢ً ٖصا ايكٍٛ ٜهٕٛ عسّ قطؾ٘ ٱغتجكاي٘، ٚ٭ْ٘ 

 .ْظري عٓس ايعطب، ٚتٓؿط ايٓاؽ َٔ ايتػ١ُٝ ب٘ 
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ٚنإ أبٛ بهط ايػطاز ٜطز ع٢ً ايكٍٛ ل إبًٝؼ أْ٘ يؿظ عطبٞ، ٚإ 
زضٜؼ َٔ ، ٚإإغشام َٔ أغشك٘ اهلل تعاىل إغشاقّا، ٚأٜٛب َٔ أب ٜ٪ب

 .(1) ايسضؽ ٚمٖٛا بأْ٘ نُٔ )ظعِ إٔ ايطري ٚيس اؿٛت(

يؿاظ، ٚإخت٬  ا٭يػٔ ل ا٭ٚيهٓ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم،ٱؼاز دٓؼ  
ا٭ظ١َٓ املتؿاٚت١، ٚا٭قٌ ل ايًؿظ ايكطآْٞ عطبٝت٘، ٚإقتباغ٘ َٔ يػ١ 

،٫ٚ وهِ ع٢ً ايًؿظ بأْ٘ أعذُٞ (2)صإَِّٔا ؤَٔضٌَْنَاهُ لُش آًٔا ػَشَتًِّْاط ايعطب قاٍ تعاىل
إ٫ بايكط١ٜٓ ٚا٭َاض٠ ايكاضؾ١، ٚست٢ ايًؿظ ا٭عذُٞ قس ٜهٕٛ ل ا٭قٌ 
عطبّٝا، ٚأخصت٘ ا٭َِ ا٭خط٣ َٔ ايعطب ثِ عاز إيٝٗا بايكطإٓ يٝهٕٛ َٔ 

ف٧ ا٭يؿاظ  (3) صغََٓ لٌْمَقَـَِٔذ ُٓ َٔمُـُّ ػٍََْ هَ ؤَد عَُٛات قٛي٘ تعاىل ط
ٚؾاٖس سذ١ ، ٚؾٝ٘ ايعطب١ٝ املٓسثط٠ ٚاملػتعاض٠ َٔ ا٭َِ ا٭خط٣ ل ايكطإٓ 

 سؿظ ايكطإٓ يًػ١ ايعطب١ٝ.ع٢ً 
طاع١  تط٣ ملاشا شنطت اٯ١ٜ قك١ إبًٝؼ َٚعكٝت٘، ٚمل تهتـ بصنط

 امل٥٬ه١ ٚغذٛزُٖا ٯزّ، اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:
 ايكٟٛ ايكاٖط يعبازٙ. ٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛإ ا٭ٍٚ:
 ؼصٜط آزّ ٚظٚد٘ َٔ إبًٝؼ. ايجاْٞ:
 دعٌ ايٓاؽ ل سٝط١ ٜٚكظ١ َٔ إغٛا٤ إبًٝؼ. ايجايح:
تطغٝب ايٓاؽ مبشانا٠ امل٥٬ه١ ل طاع١ اهلل، ٚيػ١ ايتدؿٝـ  ايطابع:

 عِٓٗ، ؾٗٛ مل ٜطًب َٔ ايٓاؽ ايػذٛز يػريٙ،بٌ أَطِٖ بايػذٛز ي٘.
ٛز هلل، ٚيهٔ اهلل غبشاْ٘ غد  عًٝ٘ ٚنإ إبًٝؼ َٛاظبّا ع٢ً ايػذ

٭ْ٘ مل ٜػذس ٯزّ ملا ل ٖصا ايػذٛز َٔ طاع١ هلل عع ٚدٌ، أَا اٱْػإ 
 . ؾإْ٘ مل ٚئ ٜػذس إ٫ هلل عع ٚدٌ
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 ٚدا٤ت عكٛب١ إبًٝؼ ع٢ً أقػاّ: 
لخ شَُ  ِِن يَا َِزْءًًُِا قاٍ تعاىل ط ،عكٛب١ عاد١ً باـطٚز َٔ اؾ١ٓ ا٭ٍٚ:

 .(1)صَِذ دٌُسًل

ًَإِْال ػٍََْ هَ ايعكاب املكاسب ٭ٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا، قاٍ تعاىل ط ايجاْٞ:

ًٜشل إبًٝؼ َٔ اٱثِ بػبب  ، باٱناؾ١ إىل َا(2) صلٌٍَّؼ نَحَ إٌََِ ٌَّ َِ لٌذِِّّٓ
 .(3)إغٛا٥٘ يؿطٜل َٔ بين آزّ

 دعا٤ املعك١ٝ اـًٛز ل ايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ. ايجايح:
 ين غليلت اآلية

 اٯ١ٜ ل غاٜاتٗا َػا٥ٌ عسٜس٠ َٓٗا:تتهُٔ 
 عٔ عظِٝ َٓعيت٘ عٓس اهلل. ْػإاٱإخباض  :ا٭ٚىل
هلل عع ٚدٌ ع٢ً َا خك٘ ب٘ َٔ ايهطا١َ  ْػإاٱيعّٚ ؾهط  ١ٝ:اْايج

 ٚاٱنطاّ.
، َٚٔ اٯٜات آزّ ِبٝٗ٭ؿكٝك١ غذٛز امل٥٬ه١ بين آزّ إزضاى  ايجايج١:

 ايٓاؽ مجٝعّا ٜعًُٕٛ َٓعي١ امل٥٬ه١ عٓس اهلل. إ
اهلل عع  إؿػِٗ بٌ ْأمل ٜأتٹ غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ َٔ عٓس  ايطابع١:

 ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أَطِٖ بايػذٛز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ.
، ٚنٝؿ١ٝ إبًٝؼَٔ  املػًُني خاق١، ٚايٓاؽ عا١َؼصٜط  اـاَػ١:

هلل  إبًٝؼ٘ ٜظٗط عسا٠ٚ اَْٚهاَني ٖصا ايتشصٜط آ١ٜ َٔ عٓس اهلل، اش 
، ٖٚٞ ْع١ُ عًٝ٘ ايػ٬ّ أٍٚ خًل آزّ هؿاف ٖصٙ ايعسا٠ٚ َٔاْٚيًٓاؽ، ٚ
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اش دعً٘ ٜعطف عسٚٙ ٜٚتٛق٢  ْػإاٱعظ١ُٝ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا ع٢ً 
 .َٓ٘ َٔ سني خًك٘
مل تهٔ ل ايهتب املٓعي١ ٫سكّا  إبًٝؼٔ َصاض ْبسا١ٜ اٱ إؾُٔ اٯٜات 

صاض َٔ أٍٚ خًل آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜٚتذ٢ً ٖصا ْبٌ بسأ ايتشصٜط ٚاٱ
 ايتشصٜط بٛدٛٙ:

ض١ٜ٩ آزّ ي٥٬ًُه١ ٚاـ٥٬ل  إ٭َط اهلل تعاىل ؾ إبًٝؼَعك١ٝ  :ا٭ٍٚ
٫ٚزُٖا بايتعاّ ايطاع١ هلل تعاىل ٚايٓؿط٠ أَطٝعني هلل زع٠ٛ ي٘ ٚؿٛا٤ ٚ

َٔ ٜعًِ بٛدٛز  ْػإاٱ إبًٝؼاملطًك١ َٔ املعك١ٝ، بُٝٓا دعًت َعك١ٝ 
 .عك١ٝ ٚقاسبٗااملٜعكٞ اهلل، ٜٚٓؿط َٔ 

 بٌ ٖٞ ؼصٜط َٔ ، ْػإاٱهلصٙ ايػبب١ٝ أثط غًحم ع٢ً سٝا٠ يٝؼ ٚ
 ،َٔ املعك١ٝ ٚأغبابٗا ميإٌٖ اٱأت غببّا ٱسرتاظ اْ، ٚنَٚهطٙ  إبًٝؼ

 ٚؾطٚضٙ. إبًٝؼٚايتٛقٞ َٔ 
ٖٚٞ نؿطٙ ٚدشٛزٙ بكٛي٘ تعاىل  إبًٝؼاٱخباض عٔ ع١ً َعك١ٝ  ٞ:اْايج
بتسا٥ّٝا إَطّا أعسّ غذٛزٙ مل ٜهٔ  ٕأص أٟ ِِٓ  لٌْىَايِشَِّٓ اًَْوَط

َٚٔ  ،إبًٝؼَٚػتك٬ّ بٌ ٖٛ ؾطع ْٚتٝذ١ يهؿطٙ، ٚؾٝ٘ ؼصٜط يًُ٪َٓني َٔ 
 ايهؿاض َطًكّا.
 ايتٓبٝ٘ ٚايتشصٜط َٔ ايعٓاز ٚاٱغتهباض. ايجايح:
زع٠ٛ املػًُني اىل اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ، ٚأزا٤ ايؿطا٥ض  ايػازغ١:

 إؾ، عك٢ اهلل عع ٚدٌ بأَط ايػذٛز ٯزّ  إبًٝؼ إٚايعبازات، ٚاشا ن
ٚث٬ثني َط٠  ّاايػذٛز هلل تعاىل ل ق٠٬ ايؿطٜه١ نٌ ّٜٛ أضبعبٜكّٛ  ملػًِا

 بًشاظ غذستني ل نٌ ضنع١.
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ٚإخباض ايٓاؽ  ،ل إنطاَ٘ ْػإاٱؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً  إبٝ ايػابع١:
غٛا٤ إؿػِٗ َٔ ْأٚسكٓٛا ،املػًُني ِٖ ايصٜٔ تعاٖسٚا ايؿهط هلل إب

 .(1)صتَؼ نُىُُ  ٌِثَؼ لٍ ػَذًٌُّلى ثِطٌُل قاٍ تعاىلط،خص اؿٝط١ ٚاؿصض َٓ٘أ،ٚإبًٝؼ

 انتفسري
 صًَإِرْ لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِ لع جُذًُل ٓدَََ  ط لىنه تعلى

عِ اهلل عع اْايػا١َٝ َٚا  ْػإاٱاٯٜات فتُع١ َٚٓؿطز٠ َٓعي١  ؼهٞ
 تعاىل خًك٘ بٝسٙ ثِ تؿهٌ عًٝ٘ اهلل إٚدٌ عًٝ٘ ب٘ َٔ ايتهـطِٜ، ٚ

غاٜت٘ سٝح  اٯ١ٜٖصٙ  ل نطاّٖصا اٱٜٚبًؼ ، ا٭ضضبايتؿطٜـ باـ٬ؾ١ ل 
ظٗاض اـهٛع ٚايتطأَ ل ايهطِٜ َٔ امل٥٬ه١ ٱٚدٌ اـًَ ٜأَط اهلل عع

 .ا٭ضضباعتباضٙ خًٝؿ١ اهلل ل ٯزّ 
ٚ ؾدل آزّ ٚسسٙ بٌ أ ا٭مسا٤بتعًِٝ  ٖصا ايػذٛزتٓشكط ع١ً  ٫ٚ
ٚاملػ٪ٚيٝات اؾػاّ  ا٭ضضنرب، ؾٗٞ ؾا١ًَ ملٛنٛع اـ٬ؾ١ ل أٖٞ 

 ٠ اهللَٔ بني اـ٥٬ل، نُا تظٗط اٯ١ٜ عظِٝ قسض ْػإاٱاملًكا٠ ع٢ً عاتل 
 ٕغتدطاز ٚدٛٙ اؿه١ُ َٔ ٖصا ايػذٛز ٭إىل إٚتسعٛ  ،ضازت٘ ل خًك٘إٚ
 ٫ ا٭َط املتكٔ.إ٘ ٫ ٜؿعٌ اْغبش اهلل

ٚتصنري ع٢ً ايٓاؽ مجٝعّا، ٚؾٝ٘ سذ١ ٚتبني اٯ١ٜ ايٓعِ اٱهل١ٝ ايعظ١ُٝ 
تتكّٛ ايعباز٠ إ٫ بايػذٛز هلل تعاىل طاع١  بًعّٚ عباز٠ اهلل تعاىل، ٫ٚ

 .ٚخهٛعّا ي٘ غبشاْ٘ 
ــ٘ أَــط امل٥٬هــ١      ــ٘ غــبشاْ٘ ٭ْ ٖٚــٌ ٜكــض ايػــذٛز هلل تعــاىل ؾــهطّا ي

١ٝ يتبني ؾهٌ ايكطآْؾتأتٞ ايكك١ اؾٛاب ْعِ ، بايػذٛز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، 
ٚ   كا٤ت، ٚإيْػإاٱاهلل تعاىل ع٢ً  ل طاعـ١ اهلل،   ا٭ضضأٖـٌ ايػـُاٚات 

َـط اٱهلـٞ بايػـذٛز    ٚايكٝاّ بايػذٛز ٚاـهٛع ي٘ غبشاْ٘، ٚمل ٜأت ا٭
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ىل ؾطز ٚاسس َٔ امل٥٬ه١ بٌ دا٤ هلِ مجٝعّا، ٖٚـٛ ظـاٖط اٯٜـ١ ممـا     ٯزّ إ
ٜسٍ ع٢ً املٓعي١ ايطؾٝع١ ٯزّ إش ْؿذ اهلل تعاىل ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘، ٚدعٌ ٖـصا  

ذٛز امل٥٬ه١ ي٘ ٚغهٓ٘ ل اؾ١ٓ ٖٛ ظٚد٘، ٚيٝهـٕٛ  ايٓؿذ ع١ً ٱنطاَ٘ بػ
٘ غـذٛزِٖ يـ٘ َكسَـ١ ٱنطاَـ٘ ل      َعٗـِ ٚبعـس ٖبٛطـ٘ إىل    ايككـري٠   إقاَتـ

ػًُني َٔ شضٜت٘ اىل ّٜٛ ، ٚتطؾض ٖصا اٱنطاّ ع٢ً ايكاؿني ٚاملا٭ضض
 ايكٝا١َ.

٥٬ًُه١ إ٫ بعس إ إستر امل٥٬ه١ ي ا٭َط اٱهلٞ عسّ ف٧َٚٔ اٯٜات 
َط مبػأي١ اٱؾػاز ؾٝٗا، يٝهٕٛ ا٭ ا٭ضضٛع دعٌ خًٝؿ١ ل ع٢ً َٛن

ٓع َٔ َٛنٛع مت سذ١ عًِٝٗ بإ ن٬ي١ ؾطط َٔ ايبؿط ٫ٚاٱغتذاب١ ي٘ 
سػٓٛا بايجٛاب ٚا٭دط ايعظِٝ، أاـ٬ؾ١، ٚإ اهلل تعاىل غٝذاظٟ ايصٜٔ 

 .ؾشِٝايصٜٔ ٜػؿهٕٛ ايسَا٤ باـًٛز ل ا ا٭ضضل ٚهاظٟ املؿػسٜٔ 
، ١ ٯزّ إختباضّا هلِ ، اؾٛاب ٫ٕ ا٭َط اٱهلٞ بػذٛز امل٥٬هٌٖٚ نا

ٚتٛنٝس إخ٬قِٗ ايعباز٠ هلل ، سسِٗ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ ؾكس دا٤ت اٯٜات مب
 عع ٚدٌ .

بسا١ٜ عٗس دسٜس َٔ ايك١ً بني عًٝ٘ ايػ٬ّ ٜٚعترب غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ 
املدتًؿ١ َٔ ٚدٛٙ عسٜس٠ امل٥٬ه١ ٚايٓاؽ ل أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ ٚايعٛامل 

 َٓٗا:
 غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ بأَط َٔ اهلل تعاىل. ا٭ٍٚ:
إنطاّ امل٥٬ه١ ٯزّ  ٚسٛا٤ أثٓا٤ إقاَتُٗا ل اؾ١ٓ، ٚض١ٜ٩  ايجاْٞ:

بٌ  ٜتعٚدٕٛ امل٥٬ه١ ٭َط دسٜس ل اؾ١ٓ ٖٚٛ ٚدٛز ظٚدني، ٚامل٥٬ه١ ٫
بإ  ْػإزع٠ٛ يٲ ِٖ خًل عظِٝ َٓكطع اىل اهلل تعاىل بايعباز٠، ٚؾٝ٘

بٝت تجهعًٗا ٚغ١ًٝ يٜتعاٖسٖا ٚٚ، ٜؿهط اهلل تعاىل ع٢ً ْع١ُ ايعٚاز 
 .ا٭ضضَعامل ايعباز٠ ل 

قٝاّ امل٥٬ه١ بايٓعٍٚ بايٛسٞ اىل ا٭ْبٝا٤، َٚٔ اٯٜات إ  ايجايح:
عظِ امل٥٬ه١ مما ٜسٍ ع٢ً أمس٢ ٚأَٔ امل٥٬ه١ ايصٜٔ ٜٓعيٕٛ بايٛسٞ ِٖ 



 اؾع٤ ايػابعَعامل اٱميإ /  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 250ط 

 ٚظٝؿ١ ايطغاي١ بايٛسٞ. قسغ١ٝ ايٛسٞ، ٚؾطف
قاٍ ، زعا٤ امل٥٬ه١ يًٓاؽ، ٚإغتػؿاضِٖ  هلِ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا  ايطابع:
ىٌَُ لٌَّزُِ ُّقٍَِِّ ػٍََْ ىُُ  ًََِةَئِىَرُوُ ٌُِْخْشِجَىُُ  ِِٓ  لٌظٍَُُّّاخِ إٌََِ تعاىل ط

ًَلٌَّْةَئِىَحُ ُّغَثِّذٌَُْ قاٍ تعاىل ط، ٚق٠٬ امل٥٬ه١ إغتػؿاض ٚزعا٤   ،(1)صلٌنٌُّسِ

 .(2)صلألسكتِذَّ ذِ سَتِّيُِ  ًََّغ رَغْفِشًَُْ ٌَِّٓ  يِِ 

، ْٚكٌ ايبؿاضات ا٭ضضقٝاّ امل٥٬ه١ بٛظا٥ـ َباضن١ ل اـاَؼ: 
، ٚإق٬ح ا٭ْبٝا٤ ا٭ضضغباب تعظِٝ ؾعا٥ط اهلل ل أٚت١٦ٝٗ َكسَات ٚ
إتٝإ ايٛادبات ٚإدتٓاب سهاّ أٚإعا١ْ امل٪َٓني ل  ‘٭زا٤ ايطغاي١
، قاٍ تعاىل ب٫ٛز٠ عٝػ٢  َطِٜ اىلامل٥٬ه١ بٓكٌ ايبؿاض٠  كاَتا طَات، ؾ

لتٓ إِرْ لَاٌَد  لٌَّْةَئِىَحُ َّاَِش َُُّ إِْال لٌٍَّوَ ُّثَؾِّشُنِ تِىٍََِّحٍ ِِن وُ لع ُّوُ لٌَّْغِْخُ ػِْغََ ط

ايػه١ٓٝ ل ْؿؼ َطِٜ َٚٓع ططٚ ٚؾٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ، ٖٚٞ بعح ، (3)صَِش ََُّ

ؼرتظ َٔ تطن٘ أٚ  عًٗاب، ٚدأَٔ غري  ٢ايؿو عٓسٖا َٔ ٫ٚز٠ عٝػ
٭َط اهلل تعاىل ٭ّ َٛغ٢  ُٖاي٘ أٚ ٚقٍٛ ايهطض إيٝ٘، ٚنصا ْكٌ امل٥٬ه١إ
١َ ؿؿظ َٛغ٢ عًٝ٘ نُكس ،(4)صيَإٌَْمِْوِ يِِ لٌَُِّْْ ًَالَ ذَخَايِِ ًَالَ ذَذ ضَِِٔط

بٗا ٤ املعذعات اييت دا ٚاٯٜات ،بايطغاي١ إغطا٥ٌٝىل بين إايػ٬ّ ٚبعج٘ 
 اهلل. َٔ عٓس

 تز، ٚٚضا٭ضضقٝاّ امل٥٬ه١ بتٛدٝ٘ ايًع١ٓ يًُؿػسٜٔ ل   ايػازؽ:
ؤًُ ٌَئِهَ طع٢ً ايهؿط، قاٍ تعاىل  ٛتَٕٛج٬ّ غكٛم ايهؿاض ايصٜٔ مي ع١ٓايً
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قٝاّ ٚنصا ٚضزت آ١ٜ آخط٣ ل  صًَلٌنالاطِ ؤَج َّؼِنيَػٍََْ يُِ  ٌَؼ نَحُ لٌٍَّوِ ًَلٌَّْةَئِىَحِ 

 .(1)يهؿاض اؾاسسٜٔ ايظاملنيا امل٥٬ه١ بًعٔ
 ٚاملػًُني ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٓحم قُس ْكط٠ امل٥٬ه١ يً ايػابع:

إِرْ ذَمٌُيُ  ط قاٍ تعاىل، ل َٝازٜٔ ايكتاٍ، ٚقاضب١ ايهؿاض ٚاملؿطنني 

ٌٍُِّْؤ ِِنِنيَ ؤٌََٓ  َّىْفَِْىُُ  ؤَْ  ُِّّذالوُُ  سَتُّىُُ  تََِةَثَحِ آالَفٍ ِِٓ  لٌَّْةَئِىَحِ 

 .(2)صُِن ضٌَِنيَ

قاٍ ، ػ٬ّ املباضى ٚايبؿط٣ يبا ١ٓأٌٖ اؾ ٢ًزخٍٛ امل٥٬ه١ ع ايجأَ:
 .(3) صعَةٌََ ػٍََْ ىُُ  تَِّا فَثَش ذُُ  *لٌَّْةَئِىَحُ َّذ خٌٍَُُْ ػٍََْ يُِ  ِِٓ  وًُِّ تَابٍ تعاىلط

ع٢ً ايٓاض، ٥ُٕٛ تؿهٌ اهلل تعاىل ٚدعٌ امل٥٬ه١ ِٖ ايكا ايتاغع:
 .(4)صًََِا جَؼٍَْنَا ؤَف ذَابَ لٌنالاسِ إِالَّ َِةَئِىَحًقاٍ تعاىلط، صاب ايهؿاض ؾٝٗا عٚ

ػٍََْ يَا َِةَئِىَحٌ غِةَظٌ بكٛي٘ تعاىل ط، ٚبٝٓت آ١ٜ أخط٣ ٚظٝؿ١ ٖ٪٤٫ امل٥٬ه١ 

 .(5)صؽِذَلدٌ الَ َّؼ قٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُ 

ًٝؿ١ خإش ٚضز إخباض امل٥٬ه١ ظعٌ ، آزّ ل آ١ٜ اـ٬ؾ١ اغِ ٚمل ٜصنط 
 ٚدٛٙ:ٚؾٝ٘ ، ، ٚدا٤ ا٭َط بػذٛزِٖ ٯزّ ل ٖصٙ اٯ١ٜ ا٭ضضل 

آزّ ل اغِ مس٘، ٖٚٞ املط٠ ا٭ٚىل اييت ٜصنط إتػ١ُٝ آزّ ب ا٭ٍٚ:
اـطاب َع امل٥٬ه١، ٚتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً إ اهلل تعاىل ٖٛ 

 ايصٟ إختاض ي٘ ٖصا اٱغِ.
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إْكطاعِٗ إىل زٕٚ مل ميٓع إستذاز امل٥٬ه١ ل َٛنٛع اـ٬ؾ١  ايجاْٞ:
ايػذٛز ٯزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚقس  غذسٚا ٯزّ َط٠  عٔ ٠عبازايتػبٝض ٚاي

ٚاسس٠ طاع١ هلل تعاىل، ِٖٚ عانؿٕٛ ع٢ً ايتػبٝض ٚايػذٛز هلل زا٥ُّا 
 .(1)صُّغَثِّذٌَُْ لٌٍَّْ ًَ ًَلٌناليَاسَ الَ َّفْرُشًَُْقاٍ تعاىل ط، ٚأبسّا 

تٛد٘ ا٭َط اٱهلٞ اىل امل٥٬ه١ بايػذٛز ٯزّ يبٝإ َٓعي١ آزّ  ايجايح:
ني اـ٥٬ل، ٚتٛنٝس طاع١ امل٥٬ه١ هلل تعاىل، ٚعسّ تطززِٖ ل ايػذٛز ب

، ٚاٱقطاض مبٓعيت٘، ٚتعاٖس إنطاّ امل٪َٓني َٔ بين آزّعًٝ٘ ايػ٬ّ ، ٯزّ 
 .ْٚكطتِٗ

 صيَغَجَذًُلط لىنه تعلى
نرب أز َط بايػذٛا٭َٛنٛع  تعاىل، ٚاهلل َطامل٥٬ه١ ٭ غتذاب١بٝإ ٱ
خباض ٫ وتاز اىل اٱ إش إ ،ا٭ضضؽاش خًٝؿ١ ل إخباض عٔ نجريّا َٔ اٱ

ٖصا اٱخباض َكس١َ نطمي١ ملٛنٛع  إظٗاض يًطنا، ْعِ نإغتذاب١ اٚ إ
 غتعسازاٱ ساٍ ايػذٛز َٚٓاغب١ تتهُٔ ايًطـ ٚايطمح١ ل ت١٦ٝٗ

ٚاملبازض٠ ايؿٛض١ٜ يًػذٛز َٔ غري تطزز اٚ  إشعٚايكبٍٛ يس٣ امل٥٬ه١ باٱ
 اٚ تأخري.غتؿٗاّ إ

ٚتهطِٜ ملٔ  ،َطَٙتجاٍ ٭إ٘ طاع١ هلل ْٚإتط٣ َاشا ٜعين ٖصا ايػذٛز، 
بٌ  ٜٓتكل َٔ َٓعي١ امل٥٬ه١ ؾ٤ٞ، إٜهطّ َٔ غري  إؾا٤ اهلل عع ٚدٌ 

اىل  تع١ اهللطاع إش إضتكا٤ٶ ل غًِ ايعباز٠ ٚايعًِ إَكاَِٗ ٜعزاز 
ظزازت عًّٛا إَطتبتِٗ  إأٟ ، خ٬م مس٢ َٓاظٍ اٱأغتذاب١ ي٘ ٚاٱ

عع ٚدٌ، ؾهإ غذٛزِٖ  ملا ؾٝ٘ َٔ َهاَني ايطاع١ هلل ،بايػذٛز ٯزّ
، ٚزضغّا ي٘ ٚؿٛا٤ ٚيًٓاؽ مجٝعّا  زّ دع٤ّا َٔ عبازتِٗ هللٚتعظُِٝٗ ٯ

 ّٚ طاع١ اهلل ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَطٙ.بًع
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ٚنإ غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ تٓبٝ٘ ٚؼصٜط ي٘ َٔ ا٭نٌ َٔ ايؿذط٠، ٚتًو 
ٚبني امل٥٬ه١ إغتساَت ٚإتكًت بٓعٚهلِ  ْػإاٱآ١ٜ ل ايك١ً املباضن١ بني 

 .بايٛسٞ 
عباؽ قاٍ: إٕ اهلل ابٔ ؾطٜو  عٔ ضدٌ عٔ عهط١َ عٔ  باٱغٓاز عٔ

اهلل عًِٝٗ ْاضّا خًل خًكّا ؾكاٍ: إغذسٚا ٯزّ، ؾكايٛا: ٫ تؿعٌ ؾبعح 
ؼطقِٗ ثِ خًل خًكّا آخط، ؾكاٍ أْٞ خايل بؿطّا َٔ طني إغذسٚا ٯزّ 
ؾأبٛا ؾبعح اهلل عًِٝٗ ْاضّا ؾأسطقتِٗ، قاٍ: ثِ خًل ٖ٪٤٫، ؾكاٍ: إغذسٚا 
ٯزّ، ؾكايٛا: ْعِ، ٚنإ إبًٝؼ َٔ أٚي٦و ايصٜٔ أبٛا إٔ ٜػذسٚا 

  .(1)(ٯزّ
 .ٚز٫ي١ ٚاؿسٜح قعٝـ غٓسّا

ٱَاّ غأٍ اٜٗٛزّٜا  ا٢ٕ بٔ دعؿط عٔ آبا٥٘ عًِٝٗ ايػ٬ّ: "عٔ َٛغٚ
عٔ َعذعات ايٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ل َكاب١ً َعذعات  عًّٝا
١ ؾٌٗ ؾعٌ غذس اهلل ي٘ امل٥٬هأبٝا٤ عًِٝٗ ايػ٬ّ، ؾكاٍ: ٖصا آزّ ْا٭

 .مبشُس ؾ٦ّٝا َٔ ٖصا
شيو، ٚيهٔ أغذس اهلل ٯزّ امل٥٬ه١،  إؾكاٍ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ: يكس ن

ا آزّ َٔ زٕٚ اهلل عع ِٗ عبسٚاْغذٛزِٖ مل ٜهٔ غذٛز طاع١ أٚ  إؾ
ق٢ً اهلل عرتاؾّا ٯزّ بايؿه١ًٝ ٚضمح١ َٔ اهلل ي٘، ٚقُس إٚدٌ، ٚيهٔ 
ق٢ً عًٝ٘  اهلل دٌ د٬ي٘ ٕإعطٞ َا ٖٛ أؾهٌ َٔ ٖصا أ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚتعبس امل٪َٕٓٛ بايك٠٬ عًٝ٘ ؾٗصا ظٜاز٠ ي٘  ،مجعٗاأه١ بل دربٚت٘ ٚامل٥٬

 ٜاٜٗٛزٟ".
 غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ. إقًت: نٝـ ن إؾ

 ٘ وتٌُ ٚدّٖٛا:اْقًت: 
 ٖٛ اـهٛع ٚايتصيٌ ٚؾل املع٢ٓ ايًػٟٛ. :ا٭ٍٚ
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قط٬سٞ ٚايؿطعٞ أٟ ٚنع اؾب١ٗ ٖٛ ايػذٛز باملع٢ٓ اٱ ٞ:اْايج
 َٚا ؾابٗٗا طاع١ هلل تعاىل. ا٭ضضع٢ً 

 يٝ٘ َٔ سطن١ أٚ ؾعٌ.إَػ٢ُ ايػذٛز َٚا ٜطَع  ايجايح:
 كٝاز ٚاٱتباع ٚايتػًِٝ ي٘ بايعًِ .ْاٱ ايطابع:

قس دا٤ ايػذٛز ، ٚل امل٥٬ه٫ًٚ١ تعاضض بني ٖصٙ ايٛدٛٙ يًتبأٜ ل خ
ل ز٫ي١  ا٭ضضٚا٭عِ َٔ ٚنع اؾب١ٗ ع٢ً ، باملع٢ٓ ايًػٟٛ  ايكطإٓل 

 .ايكطإٓعذاظ إع٢ً 
٫ٚ ميهٔ قٝاؽ غذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ ع٢ً غذٛز املدًٛقات ا٭خط٣ 

 يٲخت٬ف ايٓٛعٞ ل املٛنٛع ٚا ٍُٛ.
بإٔ أقًش٘ اهلل اٱقط٬سٞ  ايػذٛز باملع٢َٓٚٔ امل٥٬ه١ َٔ غذس 

١ُٖٝ ٚز٫٫ت ػعً٘ أملا يٮَط َٔ يهٝؿ١ٝ ايػذٛز يتأزٜب آزّ ٚسٛا٤ ، ٚ
ٖٚٛ ايػذٛز ٚؾل  إاىل ايؿطز ا٭ِٖ ٚاملٓاغب ٚاملتبازض يٮشٖ ٜٓكطف

ٚ٭ٕ ا٭َط قه١ٝ ل ٚاقع١، ٚتسٍ ،  اٱقط٬ح ايؿطعٞ ٚت٪ٜسٙ ايٓكٛم
ص مما ٜسٍ ع٢ً عسّ إضاز٠ َع٢ٓ يَغَجَذًُلعًٝ٘ ْؿؼ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىل ط

 اـهٛع ٚاـؿٛع املػتسِٜ
، ٚا٭قض ا٭ضضغذٛز امل٥٬ه١ ل اؾ١ٓ إ٫ إٔ تهٕٛ َٔ دٓإ ٚنإ 

 . أْ٘ ل ايػُا٤ 
ٖٚٞ تكػِٝ املطغٌ  ،ْططح ْظط١ٜ دسٜس٠ ل عًِ ايطداٍ إميهٔ 

 : اىل اقػاّبًشاظ ايٛثاق١ ٚايهعـ ٚضداٍ ايػٓس 
 َطغٌ أع٢ً. ا٭ٍٚ:
 َطغٌ َتٛغ . ايجاْٞ:
 َطغٌ نعٝـ. ايجايح:

خكٛقّا ل  ضغاٍ ايصٟ مل ٜصنط ايػٓس ثك١ضاٟٚ اٱ إَا اشا ن ا٭ٍٚٚ
ٞ اْ، ٚايجايكسض ا٭ٍٚ ل اٱغ٬ّ ٚأٜاّ ايكشاب١ ٚايتابعني ٚنجط٠ املتكني
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 .ايصٟ ٜطغٌ اؿسٜح ممسٚح
أٚ  ّاٚ نعٝؿأ ضغاٍ ف٫ّٕٛٗ ضاٟٚ اٱٚاملطغٌ ايهعٝـ ٖٛ ايصٟ ٜهٛ

 مل ٜٛثل.
غذٛز قب١  إغذٛز امل٥٬ه١ ٯزّ ن إيكس أمجع املػًُٕٛ ع٢ً 

ايبًدٞ اغِ ٚتهط١َ ٚمل ٜهٔ غذٛز عباز٠، ٚقاٍ اؾبا٥ٞ ٚأبٛ ايك
دعً٘ قب١ًّ هلِ، ؾأَطِٖ بايػذٛز اىل قبًتِٗ تعظُّٝا  اهلل إٚمجاع١ 
 ٚانطاَّا.
ايك٠٬ اىل ايكب١ً  ٕؾهٌ بعهِٗ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ باؽاش آزّ قب١ً، ٫أٚ

 ّ.٬يايٝؼ تتعس٣ عطف اؾط )اىل( ٚ
وًٌُّ   طٚيهٔ اي٬ّ قس تأتٞ َطازؾ١ ؿطف اؾط )اىل( نُا ل قٛي٘ تعاىل

 دٌ.أىل إ، أٟ (1)ص َّج شُِ ٌِإَجًٍَ ُِغًََّّ

 بٔ ثابت: إنُا ٚضز ل ؾعط سػ
 

 ا٭َـــط َٓكـــطف  ٕأعـــطف أَـــا نٓـــت  
 ِٔ  عٔ ٖاؾِ ثِ َٓٗا عٔ أبٞ سػ

    ِ ــ٢ً يكبًــــــته ــٝؼ أٍٚ َــــــٔ قــــ  أيــــ
ِٔ ايكطإٓٚأعطف ايٓاؽ ب   .(2)ٚايػٓ

ٕ قًٝت يًكب١ً بت١ٜ َٔ  دٛاظ ايكٍٛ اٯ١ٜٚقاٍ اٱَاّ ايطاظٟ ل    ايكـطآ
ص ؤَلِمُ  لٌقالمةَجَ ٌِمذٌٌُُنِ لٌؾالمّ ظِ    ؾكٛي٘ تعاىل ط ايكطإٓقاٍ )اَا  ايؿعط أع٬ٙ، ٚبٝيت

ــِ ٫   ــاشا دــاظ شيــو ؾً ــسيٛى، ؾ هــٛظ إٔ ٜكــاٍ قــًٝت   ٚايكــ٠٬ هلل ٫ يً
 .(3)يًكب١ً(
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ايعَإ  ٠زقٝاؽ َع ايؿاضم، ؾايكط١ٜٓ ظاٖط٠ ل اٯ١ٜ أع٬ٙ ٱضاٚيهٓ٘ 
ٚمست ايكب١ً  ،ٚايعَإ َتشطى َٚتذسز ،ٝؼ د١ٗ ايكب١ًٚيٚٚقت ايك٠٬ 
 .، ٚقس ٜهٕٛ إغتعُاٍ اي٬ّ نطٚض٠ ؾعط١َٜٛنع ثابت

 ص ؤَتََ ًَلع رَىثَشَ إتٍْظإِالَّ  ط لىنه تعلى
ٚيٝؼ ، َتٓاع َعك١ٝ إَٔ بني امل٥٬ه١ عٔ ايػذٛز ٯزّ  إبًٝؼَتٓع إ

خٍَمْرَنِِ  طأؾهًٝت٘ ع٢ً آزّ ل أقٌ اـًك١  إبًٝؼعتكس إدشٛزّا، يكس 

إ ، يصا ٚضز عٔ ا٫َاّ ايكازم (1)ص ِِٓ  َٔاسٍ ًَخٍََمْرَوُ ِِٓ  رِنيٍ

: إبًٝؼاهلل بٗا، قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ؾكاٍ  ٞكغتهباض ٖٛ أٍٚ َعك١ٝ عٴاٱ
ا أعبسى عباز٠ مل ٜعبسى بٗا ًَو َكطب، اْضبٹ أعؿين َٔ ايػذٛز ٯزّ ٚ

ا عبازتٞ َٔ امنحم َطغٌ، ؾكاٍ دٌ د٬ي٘ ٫ساد١ يٞ ل عبازتو، ْ ٫ٚ
 .(2)سٝح ُأضٜس ٫ َٔ سٝح تٴطٜس

ا زٴعٞ ّٝا ع٢ً عسّ ايػذٛز ٯزّ اشاْب إن إبًٝؼ إٚٚضز ل اؿسٜح 
 ،غتهباضت تٓاظع٘ بطٚح اٱاْْؿػ٘ ن إي٘ أثٓا٤ َس٠ تكٜٛط آزّ، خكٛقّا 

ايهطٚض٠ تكتهٞ  ٚغؿٌ عٔٚسكط أغباب ايتؿهٌٝ بأقٌ اـًك١ ؾك ، 
 دٌ.٩ىل اهلل عع ٚإَط ٚتؿٜٛض ا٭ ،أٚي١ٜٛ ايطاع١

أٍٚ  إغٓاز عٔ أبٞ بكري عٔ ا٫َاّ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٚباٱ
ع٢ً اهلل اَطٙ، ٚعٔ  سٝح ضزٸ إبًٝؼَٔ نؿط باهلل سٝح خًل اهلل آزّ نؿط 

ايًعني ؾٝكٍٛ:  إبًٝؼميط ب٘  إايكُٞ: خًل اهلل آزّ ؾبكٞ غ١ٓ َكٛضّا، ٚن
َطْٞ اهلل أي٦ٔ  إبًٝؼ٫َط َا خٴًكت، ٚقاٍ ايعامل عًٝ٘ ايػ٬ّ: ؾكاٍ 

غذسٚا ٯزّ أي٥٬ًُه١  قاٍ ثِ قاٍ اهلل تعاىل ٕأىل إ٘ تبايػذٛز هلصا يعكٝ
 ٜػذس(. ٕأب٢ أل قًب٘ َٔ اؿػس ؾ إَا ن إبًٝؼخطز أؾػذسٚا ؾ
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٘ ْأزّ ٚقايٛا ش ؾهطٚا ي٘ ضؾه٘ ايػذٛز ٯإمجاع١  إبًٝؼنٌ أٚيكس 
 دعٌ ايػذٛز كتكّا ب٘ تعاىل ٚمسٛٙ غٝس املٛسسٜٔ.

َع َعكٝت٘ زي٬ّٝ ع٢ً غع١ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ  إبًٝؼَٗاٍ إ إيكس ن
ختٝاض، ٚاملٓعي١ بني املٓعيتني ٚؾٝ٘ تٛنٝس ع٢ً ّٜٛ ٛز باب اٱــٚسًُ٘ ٚٚد

 ١ٝ ل اؿاٍ.ــيٛأز املعك اهلل ا٤ـــاب، ٚيٛ ؾــاؿػ
 َٔ امل٥٬ه١ أّ مل ٜهٔ َٓٗا. إنٌٖ  إبًٝؼختًـ ل َٛنٛع أٚ

املػٝب ٚقتاز٠ اْ٘ نإ َِٓٗ ابٔ َػعٛز ٚابٔ عباؽ ٚابٔ عٔ  ٚضٟٚ
 غتجٓا٥٘ َٔ مجًتِٗ ل ٖصٙ اٯ١ٜ.ٱ

 إ، أٟ ن(1)ص ِِٓ  لٌْجِِّٓ اْوَ طَػعٛز ل قٛي٘ تعاىل ابٔ ٚعٔ 

عباؽ ٚعٔ َط٠ اهلُساْٞ ابٔ عٔ أب٢ قا  عٔ ، ٚباٱغٓاز )خاظٕ اؾ١ٓ
َػعٛز ٚعٔ ْاؽ َٔ أقشاب ايٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ دعٌ ابٔ عٔ 
ع٢ً ًَو ايػُا٤ ايسْٝا ٚنإ َٔ قب١ًٝ َٔ امل٥٬ه١ ٜكاٍ هلِ اؾٔ  إبًٝؼ

 .(2)خاظْا َع ًَه٘ إبًٝؼٚإمنا مسٛا اؾٔ ٫ِْٗ خعإ اؾ١ٓ ٚنإ 
َٔ ايؿإٔ ٚاملٓعي١ بني أٌٖ ايػُا٤  بًٝؼٚل اؿسٜح ايؿطٜـ بٝإ ملا ٱ

نإ  إبًٝؼٕ إاٍ ) أْ٘ قعباؽ ابٔ عٔ صا ٚضز ي ا٭ضضقبٌ إ ٜٗب  إىل 
َٔ أؾطاف امل٥٬ه١ ٚأنطَِٗ قب١ًٝ ٚنإ خاظْا ع٢ً اؾٓإ ٚنإ ي٘ غًطإ 

 .ا٭ضضمسا٤ ايسْٝا ٚنإ ي٘ غًطإ 
محٝس قاٍ سسثٓا غ١ًُ قاٍ سسثٓا املباضى بٔ ابٔ سسثٓا  ٚقاٍ ايطربٟ 

فاٖس أبٛ ا٫ظٖط عٔ ؾطٜو بٔ عبس اهلل بٔ أب٢ منط عٔ قا  َٛىل 
ؾهإ  ،ٜكاٍ هلِ اؾٔ عباؽ قاٍ إٕ َٔ امل٥٬ه١ قب٬ّٝابٔ ايتٛأ١َ عٔ 

ؾعك٢ ؾُػد٘ اهلل  ا٭ضضَِٓٗ ٚنإ ٜػٛؽ َا بني ايػُا٤ ٚ إبًٝؼ
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 .(1)ؾٝطاْا ضدُٝا
اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ خًل اهلل ععٚدٌ آزّ بٝسٙ ْٚؿذ  ٔ ايٓحم ق٢ًٚع

َٔ امل٥٬ه١ ؾػذسٚا ي٘ ؾذًؼ ؾعطؼ ؾكاٍ اؿُس  ؾٝ٘ َٔ ضٚس٘ ٚأَط املٮ
َٔ امل٥٬ه١ ؾكٌ هلِ ايػ٬ّ  هلل ؾكاٍ ي٘ ضب٘ ٜطمحو ضبو ا٥ت أٚي٦و املٮ

عًٝهِ ؾأتاِٖ ؾكاٍ ايػ٬ّ عًٝهِ ؾكايٛا ي٘ ٚعًٝو ايػ٬ّ ٚضمح١ اهلل ثِ 
ضدع إىل ضب٘ ععٚدٌ ؾكاٍ ي٘ ٖصٙ ؼٝتو ٚؼ١ٝ شضٜتو بِٝٓٗ ؾًُا أظٗط 

َٔ ْؿػ٘ َا نإ ي٘ كٝؿا ؾٝٗا َٔ ايهرب ٚاملعك١ٝ يطب٘ ٚناْت امل٥٬ه٘  إبًٝؼ
إِِِّٔ جَاػًٌِ يِِ لألَس كِ خٍَِْفَحً لَاٌٌُل ط قاٍ هلِٚدٌ سني قس قايت يطبٗا عع

ؾكاٍ ،(2)صؤَذَج ؼًَُ يِْيَا َِٓ  ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغ فِهُ لٌذَِِّاءَ ًََٔذ ُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّ ذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَ

ٛا ُتبني هلِ َا نإ عِٓٗ َػترتا ٚعًص إِِِّٔ ؤَػ ٍَُُ َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْطهلِ ضبِٗ

 .(3)َطٙٚدٌ ٚاـ٬ف ٭ ؾِٝٗ َٔ َٓ٘ املعك١ٝ هلل عع إٔ
ل سسٜح: )ؾكٌٝ ي٘: نٝـ ٚقع با٫غٓاز عٔ ا٫َاّ دعؿط ايكازم 

َط اهلل امل٥٬ه١ بايػذٛز ٯزّ؟ ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ: أا امن، ٚإبًٝؼَط ع٢ً ا٭
اهلل خًل  إَِٓٗ باي٤٫ٛ ٚمل ٜهٔ َٔ دٓؼ امل٥٬ه١، ٚشيو  إبًٝؼ إن

ؾػسٚا ٚغؿهٛا أؾعتٛا ٚ ا٭ضضؾِٝٗ سانُّا ل  إبًٝؼ إخًكّا قبٌ آزّ ٚن
 إىل ايػُا٤ ٚنإٚضؾعٛٙ  إبًٝؼايسَا٤ ؾبعح اهلل امل٥٬ه١ ؾكتًِٖٛ ٚأغطٚا 

 .(4)خًل اهلل تباضى ٚتعاىل آزّ( ٕأىل إــ١ ٜعبس اهلل َٔ امل٥٬ه
ًٜٞ ؾ٦ّٝا  إَٔ امل٥٬ه١ اٚ ن إان إبًٝؼعٔ  اٱَاّ ايكازمعٔ ٚ

ت امل٥٬ه١ أَْ أَط ايػُا٤؟ ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ: مل ٜهٔ َٔ امل٥٬ه١ ٚن
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َط أ٘ يٝؼ َٓٗا ٚمل ٜهٔ ًٜٞ ؾ٦ّٝا َٔ اْاهلل ٜعًِ  إ٘ َٓٗا، ٚناْتط٣ 
هط، ٚقاٍ نٝـ ٫ اْايػُا٤ ٫ٚ نطا١َ، ؾأتٝت ايطٝاض ؾأخربت٘ مبا مسعت ؾ

٫ إغذسٚا ٯزّ ؾػذسٚا إكٍٛ ي٥٬ًُه١: ٜهٕٛ َٔ امل٥٬ه١؟ ٚاهلل ٜ
ا عٓسٙ ؾكاٍ ي٘: دعًت ؾساى قٍٛ اهلل اْ، ؾسخٌ عًٝ٘ ايطٝاض ؾػأي٘ ٚإبًٝؼ

ٜسخٌ ل ٖصٙ أل كاطب١ امل٪َٓني  إعع ٚدٌ: ٜاأٜټٗا ايصٜٔ آَٓٛا ل غري َه
املٓاؾكــٕٛ؟ ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ْعِ ٜسخًٕٛ ل ٖصٙ املٓاؾكٕٛ ٚايه٬ٍ، 

 .(1)بايسع٠ٛ ايظاٖط٠( ٚنٌ َٔ أقط
مل ٜهٔ َٔ امل٥٬ه١ ٚإ  إبًٝؼ إبٚقاٍ اؿػٔ ايبكطٟ ٚقتاز٠ 

تعي١، غـــتجٓا٤ َٓكطــع، ٚب٘ قـاٍ املعإ( إبًٝؼغــتجٓا٤ ل اٯٜـــ١ )ا٫ اٱ
ي٘  إبًٝؼ ٕ، ٫ٚص ِِٓ  لٌْجِِّٓ اْوَ إتٍْظإِالَّ  طغتسٍ بكٛي٘ تعاىل أٚ

ؤَيَرَرَّخِزًَُٔوُ ًَرُسِّّالرَوُ ؤًَ ٌَِْاءَ ِِٓ   طشض١ٜ ٚامل٥٬ه١ يٝؼ هلا شض١ٜ يكٛي٘ تعاىل 

كاضت عٓسٙ ا٭١ًٖٝ ؾ ا٭ضضإ٫ إ ٜكاٍ اْ٘ أٖب  اىل  ،(2)ص دًُِِٔ

 يٌٝ اْ٘ يٝؼ ل اؾ١ٓ إلاب ْٚػٌ.يًصض١ٜ بس
ــ   أٚيًؿــاضم ل   كًــٛم َــٔ ايٓــاض، ٚل ايتٓعٜــٌ      إبًٝؼقــٌ اـًــل ؾ
 ٚامل٥٬ه١ كًٛقٕٛ َٔ ايٓٛض. (3)ص خٍََمْرَنِِ ِِٓ  َٔاسٍط

ًَإِرْ  طط٬م ٖـصٙ اٯٜـ١   إَـٔ امل٥٬هـ١ متػـهٛا بـ     إبًـٝؼ  إٚايكا٥ـًٕٛ بـ 

 ٚبعـض ا٭خبـاض   ٜؿػط بعهـ٘ بعهـاّ   ايكطإٓٚيهٔ  ص لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِ لع مجُذًُل ٓدَََ 

ل  إبًـــٝؼٚيًؿـــاضم املٛدـــٛز بـــني امل٥٬هـــ١ ٚ ٕآيًكـــطٚايٓكـــٛم َبٝٓـــ١ 
ايكٛاعــس ايهًٝــ١ ل تٓعٜــ٘ امل٥٬هــ١ تكــــًض  إ، نُــا ٱغــتذاب١ ٭َــط اهلل ا
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املٓطل بايربٖإ  يٝؼ َٔ امل٥٬هـــ١ ٖٚٛ املػــ٢ُ ل عًِ إبًٝؼ إيًشهِ ب
 غتس٫ٍ َٔ املعًٍٛ ع٢ً ايع١ً.ْٞ ٜٚعين اٱاٱ

 إقبٌ  إبًٝؼ إاٍ: نـ٘ قاْعباؽ ٔ ابعٔ  (1)ٚض٣ٚ فاٖس ٚطاٚٚؽ
، ا٭ضض إَٔ غه إمس٘ ععاظٌٜ ٚنإٜطتهب املعكــ١ٝ ًَهّا َٔ امل٥٬هـ١ 

ؾــس أ١ ــَٔ امل٥٬ه١ ٜػُٕٛ اؾٔ ٚمل ٜهٔ َٔ امل٥٬ه ا٭ضض إغه إٚن
ب٢ ايػـذٛز ٯزّ أنجط عًُّا َٓ٘، ؾًُا تهرب ع٢ً اهلل ٚأدتــٗــازّا ٫ٚ إ

مس٘ نإ إ، ٚل ضٚاٜــ١ (2)إبًٝؼّا ٚمساٙ اْؾــٝـطــٚعكاٙ يعٓ٘ ٚدعً٘ 
 اؿاضخ.

ل تؿػري اٯ١ٜ قاٍ: ؾكس دا٤ عٔ ايعطب َا ٜسٍ ع٢ً  إٚل فُع ايبٝ
ؿس ْأقاٍ  (3)زضٜسابٔ  ؿسْأ٫ ٜطعُٕٛ ٫ٚ ٜؿطبٕٛ،  -أٟ اؾٔ  -ِٗ اْ
 بٛ سا :أ

 

   ٔ ــ ــسٳ ٖٚــ ــأت بٴعٝــ ــس سهــ ــاض قــ  ْٚــ
ـــاَا    ــا َكــــ ــسٴ بٗــ ــا ُأضٜــ ــساض َــ  بــ

 غـــــ٣ٛ تطسٝـــــٌ ضاسًـــــ١ ٚعـــــــني 
ــ١َ   ــا كاؾــــ ـــا إأنامّلٗــــ  تٓـــــــاَــــ

ٕٳ    تـــــــِاَْأتــــٛا ْــــاضٟ ؾكًــــتٴ َٓــــٛ
ٔٸ قًتٴ عُـٛا ظــــــ٬َا     ؾكايٛا اؾ

ِ  إؾكًــــت    ىل ايّطعــــاّ ؾكــــاٍ َــــٓٗ
 

                                                 

ب٢ ايكطب أ ،ؾكٝ٘ تابعٞ ،( طاٚٚؽ بٔ نٝػإ َٛيسٙ ل ايُٝٔ ٚأقً٘ َٔ ايؿطؽ1)
 . 160َات سادّا مبه١ غ١ٓ  ،ٚنإ ٜعظِٗ ،َطا٤ٚا٭َٔ املًٛى 

 . 1/83(   فُع ايبٝإ 2)
( ٖذط١ٜ َٔ أ١ُ٥ ايًػ١ 321-223زضٜس قُس بٔ اؿػٔ بٔ زضٜس ا٫ظزٟ )ابٔ (  3)

 ٚا٫زب. 
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ِٷ وػــسٴ ا٫  ؼ ايطعــاَــــــــاْــظعــٝ
ــًتِ با٭   ــس ؾهــ ـــا يكــ ــٌ ؾٝٓــــــــــــ  نــ

 ٚيهـــــٔ شاى ٜعكـــــبهِ غــــــكاَا   
  

 (1)ٕٝٝٛاِْٗ ضٚسِْٗ ٫ ٜأنًٕٛ ٫ٚ ٜؿطبٕٛ ٭ْأع٢ً ؾٗصا ٜسٍ 
اؾٔ ٫ ٜأنًٕٛ  إبٝات َٔ ايؿـعط ٫ تكًض زي٬ّٝ ع٢ً ٚيهٔ ٖصٙ ا٭

 املػأي١ تتعًل بعًِ ايه٬ّ ٫ٚ سذ١ ؾٝ٘ يكٍٛ ؾاعط. ٕ٭ ،٫ٚ ٜؿطبٕٛ
ت تكاتٌ اؾٔ ؾػحم اْامل٥٬ه١ ن إ٘ قاٍ اْعباؽ ابٔ نُا ضٟٚ عٔ 

ايػذٛز ٯزّ َط بؾهإ َع امل٥٬ه١ ؾتعبس َعٗا با٭قػريّا  إٚن إبًٝؼ
 .(2)َٔ اؾٔ إن إبًٝؼ٫ إؾًصيو قاٍ اهلل تعاىل  إبًٝؼب٢ أٚ، ؾػذسٚا 

َٔ امل٥٬ه١،  إبًٝؼعباؽ بإ ابٔ ٖٚصا اؿسٜح َعاضض ملا ٚضز عٔ 
اىل َٓعي١ يٓػــو دــتٗــاز ل ايعباز٠ ٚاباٱتطق٢  إ٫ إٔ ٜكاٍ بإٔ اؾٔ

ٚا٭١ًٖٝ يًتػ١ُٝ املٛت،طا  ل قــؿٛؾِٗ ل اؿٝا٠ اٚ بعس نامل٥٬هــ١ ٚاٱ
إ٫ إ ٜؿا٤ اهلل،  خت٬ف ايػٓد١ٝٱَـاض٠ تسٍ عًٝ٘ إيٝؼ َٔ ٚ ،بإمسِٗ

 ،كطاع ايٝٗاْل ايعباز٠ ٚاٱ دتٗازًٜشل بِٗ بايطٜان١ ٚايٓػو ٚاٱ ؾكس
ٚيهٓ٘ دشسٖا ٚمل ، بامل٥٬ه١ ؾهٌ ْٚع١ُ َٔ اهلل عًٝ٘  إبًٝؼٚاؿام 
 .ٜؿهطٖا
هل١ٝ ٖٚٛ غط تكتهٝ٘ اؿه١ُ اٱ َطّاأبني امل٥٬ه١  إبًٝؼٚدٛز  إيكس ن

 إغطاض اـًٝك١، ٚبػض ايٓظط عٔ غبب ٚأقٌ ٚدٛزٙ بني امل٥٬ه١ ؾأَٔ 
 ، تعاىل بايػذٛز ٯزّاهلل َط٭ غتذابٛاإٕٝٛ اْامل٥٬ه١ ِٖٚ خًل ضٚس

ع٢ً  إؾتتبت٤٬ ٚاٱيتؿتض قؿش١ َٔ اٱ ،غتذاب١عٔ اٱ إبًٝؼٚؽًـ 
 بين آزّ.
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 صًَوَاْ ِِٓ  لٌْىَايِشَِّٓط لىنه تعلى

د  ؤَت ٌَلتًا * أًَيُرِذَد  لٌغالَّاءُ يَىَ طنُا ل قٛي٘ تعاىل  ،أٟ قاض َٔ ايهاؾطٜٔ

 .(1)ص د  عَشَلتًاأًَعُِّْشَخ  لٌْجِثَايُ يَىَ
( إؾاز٠ اؿانط بًشاظ ايكط١ٜٓ، ٚايعطب تٛقع )ناملانٞ ٱؾذا٤ يؿظ 
تكٌ ْإٚ كطعْإ( ملا إ)ن ٕا بُٝٓٗا َٔ ايتكاضب ل املع٢ٓ ٫َٛقع )قاض( مل

 ىل ساٍ.إَٔ ساٍ 
ٚيهٔ نٌ ؾ٤ٞ  (2)ل عًِ اهلل تعاىل َٔ ايهاؾطٜٔ( إضاز نأ)ٚقٌٝ 

 إبًٝؼٞ يؿعٌ اْسازخ ٖٛ ل عًِ اهلل، ٚاٯ١ٜ ل َكاّ ايٛقـ ايبٝ
 قٛي٘.أٚسكٝكت٘ ٚ

قبًٗا َا  إبًٝؼضمبا قسض َٔ إضاز٠ ايعَٔ املانٞ ،ٚٚا٭قٌ ل )نإ(
 ٜؿٝس ايهؿط ٚاؾشٛز بايٓع١ُ.

 :ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ، نٌ َعك١ٝ نؿط إبٚقاٍ بٗصٙ اٯ١ٜ بعهِٗ ٚمتػو 
 ٖصا ايكٍٛ خ٬ف إمجاع املػًُني. ا٭ٚىل:
٫ ٬َظ١َ بني املعك١ٝ ٚايهؿط، خكٛقّا ٚإٔ املعك١ٝ َٔ ايهًٞ  ايجا١ْٝ:

 املؿهو ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطاتب َتؿاٚت١ ق٠ٛ ٚنعؿّا.
ٚزضدات، ٚل سسٜح مج١ًٝ بٓت عبس اهلل  ايهؿط ع٢ً أقػاّ ايجايج١:

د١ ثابت بٔ قٝؼ: إْٞ أنطٙ ايهؿط( أٟ ايعْا، َٚٓ٘)نؿط ايٓع١ُ ٖٚٛ ٚظ
 .(3)ايتككري ل ايؿهط(

قٛي٘ تعاىل)نإ َٔ ايهاؾطٜٔ( خام بإبًٝؼ ٚؾهض ي٘، ٚإخباض  ايطابع١:
 عٔ َا١ٖٝ ؾعً٘، ٚل ٖصا اٱخباض ْٚعٚي٘ ل ايكطإٓ إنطاّ يهٌ َػًِ َٚػ١ًُ.
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 .٪َٔقاسب ايهبري٠ َ إؾاعط٠ بقاٍ ا٭ٚ
 بايهبري٠ ٚيهٓ٘ ٫ ٜسخٌ ل ايهؿط. ميإٚقاٍ املعتعي١ غطٚد٘ عٔ اٱ

 ٚسسٖا، ع٢ً املهًـ ٫ ٜأتٞ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاؿهِ بايهؿط ٚعسَ٘
 سهاّ املهًؿني.أٚ ا٭ضضدٓب١ٝ عٔ ْٛاَٝؼ أٚيعًٗا 

، ميإاؾٛاضح َٔ اٱ ؾعاٍأ إبٗصٙ اٯ١ٜ ع٢ً املؿػطٜٔ )ٚاغتسٍ بعض 
َ٪َّٓا مبا َع٘ َٔ املعطؾ١  إبًٝؼٜهٕٛ  إؾكاٍ يٛ مل ٜهٔ نصيو يٛدب 

 . تعاىل ٚإ ؾػل بإبا٥٘( باهلل
 أٚ عسَ٘ أعِ َٔ ؾعٌ اؾٛاضح. ٚاٱَتجاٍ
طاعت٘ بؿعٌ اؾٛاضح بني َكسام يٝ إبًٝؼَط َتٛد٘ اىل ٚيهٔ ا٭

غتهباض إٚ با٤إغتذاب١ اٚ يٲ غتعسازإٜػبك٘ قبٍٛ شٖين ٖٚٚٛ أَط ٚاقعّا، 
 زا٥٘.أشاتٞ وٍٛ زٕٚ 

قسّ؟ أُٜٗا أغأٍ عٔ ايهؿط ٚايؿطى ٚعٔ ا٫َاّ دعؿط ايكازم 
ٚنإ نؿطٙ غري ؾطى، ، َٔ نؿط  ٍٚأ إبًٝؼ إقسّ، ٚشيو أؾكاٍ: ايهؿط 

 ا زعا اىل شيو بعس ؾأؾطى.منإ٘ مل ٜسعٴ اىل عباز٠ غري اهلل، ْٚ٭

 إبهيسآدو و
ٔ ايطمح١ ٚايٝأؽ َٔ ع بتعازَؿتل َٔ ايتشري ٚايٓسّ ٚاٱاغِ  إبًٝؼ
ا٭ضدض أْ٘ عطبٞ ، ٚمل ٜجبت خطٚد٘ عٔ عَُٛات قٛي٘ ايٓذا٠، ٚ

 إبًٝؼ ٚن١ٝٓ إاؿٝٛ سٝا٠ ٚل ،(1)صؤَٔضٌَْنَاهُ لُش آًٔا ػَشَتًِّْا ٌَؼٍََّىُُ  ذَؼ مٌٍََُِِّْٔا طتعاىل

 .َط٠ بٛأ
 املعك١ٝ َٓ٘ قسضت ؾًُا ععاظٌٜ، ١ٝاْٚبايعرب اؿاضخ مس٘إ إٚن
 .ايعباز٠ ل دتٗاز، ٚنإ َع امل٥٬ه١ ٚميتاظ باٱإبًٝؼ غٴُٞ

 أَٔ ٜسضٟ ٫ غ١ٓ آ٫ف غت١ ل اهلل عبس قس ٘اْ)  عًٞ ا٫َاّ ٚعٔ
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 غين َٔ إن ؾًٛ ٖصا ٚع٢ً: ٌٝ ٚق ،(1)(اٯخط٠ غين ّأ ايسْٝا غين
 .نجريّا ايػٓني َٔ يبًؼ اٯخط٠

 عٔ ايٓظط بػض ٚاســس ٞاْايعَ َكساضٖا إ أٟ شاتٗا ايعباز٠ َس٠ ٚيهٔ
 يؿعٌ ايعَين ايٛعا٤ ٜهٕٛ إ ميهٔ ؾ٬ ،اٯخط٠ اٚ ايسْٝا غين َٔ نْٛٗا

 َٛنٛع ل ايٓكٝهني دتُاعإ ًٜعّ٘ ٫ْ َعّا ٚقكريّا ط٬ّٜٛ ٚاسس ؾدكٞ
 ايص٣ غتس٫ٍٜطز ع٢ً مجع َٔ املؿػطٜٔ يٲقس ْٚظط  تأٌَ ٖٚٓاى ،َتشس
ذَؼ شَُُ لٌَّْةَئِىَحُ ًَلٌشًُّحُ إٌَِْ وِ  ط تعاىل بكٛي٘ املككٛز ٖٛ ايكٝا١َ ّٜٛ إب ايٝ٘ شٖبٛا

 .(2)صِِمْذَلسُهُ خَّ غِنيَ ؤٌَْفَ عَنَحٍ اْيِِ ٌَّ ٍَ وَ
ـــٛز ٚيهــٔ ـــذٛزٙ ٞاْايعَــ يًٛعــا٤ إبًــٝؼ َعطؾــ١ عــسّ َــٔ املككـ  يػـ
 اىل ًٜتؿــت ٚمل ايعبــاز٠ اىل َٓكطعــّا إنــ ٘اْــ خاضدــّا، تعٝٓــ٘ َــع ٚعبازتــ٘

 ٚايٓػو بايتك٣ٛ قرتظّا ؿػاٍْإنإ ل َأَٔ ٚ ٘اْٚ ٚتػريات٘ إايعَ سٛاٍأ
ٖٚٛ  ل َس٠ بكسض غت١ أ٫ف غ١ٓ َٔ غين ايسْٝا، سٛي٘ وسخ مبا ٜبايٞ ٫

 .املتبازض يٮشٖإ، ٚأقاي١ ايظاٖط
٘ َٔ امل٥٬ه١، اْ طا٥ؿ١ قايت ٫، أٚ امل٥٬ه١ َٔ إنٌٖٚ  إبًٝؼل ٚ
 ع٢ً ٚدٛٙ: ٚعًُ٘ َٓعيت٘ ل ختًؿٛاإٚ

 . إيًذٓ خاظّْا إن :ا٭ٍٚ
 .ا٭ضض إٚغًط ايػُا٤ إغًط ي٘ ايجاْٞ:
 .ا٭ضضٚ ايػُا٤ بني َا ٜػّٛ إن ايجايح:
اْ٘ ٚضز ع٢ً  أّ ايػذٛز عسّ ع١ً ٖٛ اؾٔ َٔ إبًٝؼ قٌأ نٕٛ ٌٖٚ

 َعِٗ غذس ممٔ أٚ امل٥٬ه١ َٔ ٖٓاى ٌٖٚ خت٬ف،غبٌٝ ايٓعت ٚبٝإ اٱ
 ٚاؾٔ ٯزّ ايػذٛز ل تعاىل اهلل َط٭ غتذابإ ٚيهٓ٘ اؾٔ َٔ اقً٘
٫ املطٝع هلل إِٝٗ ؾ ؾًٝؼ امل٥٬ه١ غ٬ف شيو زٕٚ َِٚٓٗ ايكا  َِٓٗ
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 .ايكازع بأَطٙ
  هلل َتجاٍؼ ع١ً تا١َ يعسّ ايػذٛز ٯزّ ٚاٱيٝ ايػٓد١ٝ قٌأ ٕإ
 غًحم، ٚأثط عتباضبٝٓ٘ ٚبني امل٥٬ه١ ٚخكٛق١ٝ هلا إ ؾاضم ٚيهٓ٘ ،تعاىل
ايؿطز َٔ  إ، ٚغتذاب١ل ْٛع اٱ ثطأ ي٘ بُٝٓٗا ٚاؾٓؼ ايػٓد١ٝ خت٬فإٚ

امل٥٬ه١ ايطٚساْٝني، ْعِ  َٓعي١ ىلإ ٢ٜطق ٫ ٘اْؾ ايعباز٠ ل دتٗسإ إٚ اؾٔ
 .َٚاٖٝت٘ غٓدٝت٘ ىلإدتٗس بايكٝاؽ إبصٍ ايٛغع ٚ ْ٘أ عًٝ٘ ٜكسم إميهٔ 
 بايهؿط ْٚعت٘ يِٝٚٚعسٙ ٚبؿطٙ بايعصاب ا٭ إبًٝؼ ٚدٌ عع اهلل شّ يكس
 ايهاؾطٜٔ، َٔ قاض أٟ ص ًَوَاْ ِِٓ  لٌْىَايِشَِّٓ ط تعاىل بكٛي٘

 ايتكاضب َٔ بٝٓٗا ملا غتعاض٠إ بعض إَه ؾعاٍا٭ ٖصٙ ببعض تٞأايعطب تٚ
 َٚٔ ساٍ، ىلإَٔ ساٍ  تكاٍْ٘ ل املع٢ٓ، ٜٚتعًل ايؿع٬ٕ باٱٚايتؿاب

د  ؤَت ٌَلتًا * ًَعُِّْشَخ  لٌْجِثَايُ أًَيُرِذَد  لٌغَّاءُ يَىَ ط: ايتٓعٌٜ ل ٚضز َا ايؿٛاٖس،

 .(1)ص د  عَشَلتًاأيَىَ
 ٕأ ٜعًِ تعاىل ٕ اهللأٚ ظاٖطٖا ع٢ً اٯ١ٜ تؿػري َٔ ميٓع ٫ ٖصا ٕأ ٫إ
  ٯزّ بايػذٛز إَتشاٱ إٚن ،إبًٝؼ شات ل َكسَات هلا املعك١ٝ ٖصٙ
 .ٚاؾشٛز ايهؿط َٔ ٜهُطٙ ملا ظٗاضّاإٚ ي٘ غتسضادّاإ

ع٢ً ٚد٘  آزّ ببين أثطٙ تكٌإ ٚاملعك١ٝ اؾشٛز َٔ بابّا إبًٝؼ ؾتض يكس
انا٠ ايػًب١ٝ َٔ ايٓؿٛؽ شات ٚا  ٚاملُاث١ً غٛا٤بت٤٬ باٱٚاٱؾتتإ اٱ
 .ٚاملعك١ٝ يًطش١ًٜ غتعسازاٱ
عٞ زٴ اشا ٯزّ ايػذٛز عسّ ع٢ً ّٝااْب إن إبًٝؼ ٕأ اؿسٜح ل ٚضزٚ
 .غتهباضت تٓاظع٘ بطٚح اٱاْن ْؿػ٘ ٕأ أٟ آزّ، تكٜٛط َس٠ ثٓا٤أ يٝ٘إ

 َٛعظ١سُٝٓا أَطٙ اهلل بايػذٛز ٯزّ  إبًٝؼٚإغتهباض  دشٛز ل إ
 :َٔ دٗات صاضّاْإٚ يًٓاؽ ٚعرب٠
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 تعاىل اهلل َط٭ غتذاب١املعك١ٝ ٚنطٚض٠ املبازض٠ اىل اٱ دتٓابإا٭ٚىل:
 .،(1)صًَعَاسِػٌُل إٌََِ َِغْفِشَجٍ ِِٓ  سَتِّىُُ  ًَجَنالحٍ ػَش مُيَا لٌغالٌََّلخُ ًَلألَس كُقاٍ تعاىلط

 َٔ ايٝ٘ ٜػـع٢ َٚا ًَٝ٘ٚهطٙ ٚس إايؿــٝط نٝس َٔ ايتشصٜط ايجا١ْٝ:
 .ٚؾهًِٗ ٚدٌ عع اهلل نطَِٗأ إ بعس ن٬هلِإبين آزّ ٚ غـٛا٤إ

إؽاش ايسعا٤ ٚغ١ًٝ َباضن١ يٲسرتاظ َٔ إبًٝؼ ٚدٓٛزٙ، ٚعٔ  ايجايج١:
ٚغًِ ٚآي٘ نإ َٔ زعا٤ ايٓحم ق٢ً اهلل عًٝ٘ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ طًش١ قاٍ: 

 ،(2)(ططز عين ٚغٛاؽ ايؿٝطإأٚغٛاؽ شنطى ٚعُط قًحم َٔ أايًِٗ :
 َا بايٓا ْسعٛ اهلل ؾ٬ ٜػتذٝب يٓا؟ٚسهٞ إٕ إبطاِٖٝ بٔ أزِٖ قٌٝ ي٘: 

: ٭ْٸهِ عطؾتِ اهلل ؾًِ تطٝعٛٙ ٚعطؾتِ ايطغٍٛ ؾًِ تتبعٛا غٓٸت٘، قاٍ
ٚعطؾتِ ايكطإٓ ؾًِ تعًُٛا مبا ؾٝ٘، ٚأنًتِ ْع١ُ اهلل ؾًِ ت٪زٸٚا ؾهطٖا، 

ؾًِ تطًبٖٛا ٚعطؾتِ ايٓٸاض ؾًِ تٗطبٛا َٓٗا، ٚعطؾتِ ايؿٝطإ ٚعطؾتِ اؾٓٸ١ 
ؾًِ ؼاضبٛٙ ٚٚاؾكتُٛٙ ٚعطؾتِ املٛت ؾًِ تػتعسٸٚا ي٘، ٚزؾٓتِ ا٭َٛات 

 .(3)(ؾًِ تعتربٚا بِٗ ٚتطنتِ عٝٛبهِ ٚاؾتػًتِ بعٝٛب ايٓاؽ
٫ٚ أقٌ هلصا ايكٍٛ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايصّ ٚايتكبٝض ٖٚٛ خ٬ف اٱط٬م ل 

ٚشات ايسعا٤ ؾ٤ٛ إىل اهلل عع  ،(4)صلد ػٌُِِٔ ؤَع رَجِة  ٌَىُُ قٛي٘ تعاىلط

ٚدٌ، ٚغعٞ ل غبٌ َطنات٘ إمنا ٜ٪خط اهلل عع ٚدٌ اٱغتذاب١ يٝػُع 
  إؿاح امل٪َٓني َتؿطقني ٚفتُعني ل ايػ٪اٍ ٚاملػأي١.

ب٢ٓ عًٝ٘  ُاٝؾ خطأأاـًك١ ٚنٌ ٚ قٌأ ل ايكٝاؽ إبًٝؼ عتُسإ يكس
ًرتدٝض شات٘ ٖٛ ع١ً يرتدٝض ي ع١ً ؽصٙإ ايصٟ اـًك١ قٌأ إ ،قطاضٙ
 خًل اييت ايٓاض ٕ، ٫ايظاٖط ٖٚٛ ايتؿهٌٝ ل ثطأ ي٘ إن إ آزّ ٌٝٚتؿه
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 . بايٛاغط١ ٚيهٔ ايطني ىلإتطدع  إبًٝؼ َٓٗا
ؾتتإ ٚغببّا ابّا يٲب غٛا٩ٙإٚ إبًٝؼ ٜهٕٛ إ ٚدٌ عع اهلل ؾا٤ يكس
اىل  غب٬ّٝ ي٘ ٚايتكسٟ َٓ٘ ٚايتشكٔ ٚايصْٛب، ثاّملباؾط٠ اٯيًعيٌ، 
 د١ٗ َٔ ٚايك٬ح اـري ق٣ٛ بني ايكطاع إَٚٝس ايسْٝا إَتشإاؾ١ٓ، اْ٘ 

عٓ٘  عطاضٚاٱ إبًٝؼ ٚبتشسٟ خط٣،أ د١ٗ َٔ ٚايػ٤ٛ ايؿط ٚق٣ٛ
 .املًهٛت عامل ل ْػإيٲ ضتكا٤إاملٛاظب١ ع٢ً ايطاعات  ظٗاضإٚ

ل  إبًٝؼٚ ،ْػإاٱٜكـ ل داْب َٓ٘  ثٓا٥ّٝا ايكطاع ٖصا ٜهٔ ٚمل
هلٞ ظٗٛض ايعٕٛ ٚاملسز اٱي ق٣ٖٛٞ ا٭ ْػإاٱاؾاْب اٯخط، بٌ إ نؿ١ 

 دًّٝا، َٚٓ٘ آٜات ايكطإٓ، ٚبٝإ قبض ؾعٌ إبًٝؼ بإَتٓاع٘ عٔ ايػذٛز ٯزّ
 .عًٝ٘ ايػ٬ّ

ْو خًكت آزّ ٚدعًت ب٢ٓٝ إابًٝؼ قاٍ ٜا ضب  ٕإايبٝٗكٞ قاٍ:  عٔٚ
ٚبٝٓ٘ عسا٠ٚ ؾػًطين قاٍ قسٚضِٖ َػانٔ يو قاٍ ضب ظز٢ْ قاٍ ٫ ٜٛيس 

َِٓٗ فط٣ ايسّ قاٍ ٯزّ ٚيس ا٫ ٚيس يو عؿط٠ قاٍ ضب ظز٢ْ قاٍ ػط٣ 
ــاٍ   ــ٢ ق ــِٝٗ غٝ إضب ظزْ ــب عً ــاضنِٗ ل ا٭  دً ــو ٚؾ ــو ٚضدً ــٛاٍ ً َ

 . ٫ٚزٚا٭
ٜـا ضب اْـو خًكـت ابًـٝؼ     بًٝؼ إىل ضب٘ قـاٍ  إؾؿها آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

ٚدعًت ب٢ٓٝ ٚبٝٓ٘ عسا٠ٚ ٚبػها ٚغًطت٘ ع٢ً ٚأْا ٫ أطٝك٘ ا٫ بو قاٍ ٫ 
ٜٛيس يو ٚيسا ا٫ ٚنًت ب٘ ًَهني وؿظاْ٘ َٔ قطْا٤ ايػ٤ٛ قاٍ ضب ظز٢ْ 
قاٍ اؿػ١ٓ بعؿط أَجاهلا قاٍ ضب ظز٢ْ قاٍ ٫ أسذب عٔ أسس َٔ ٚيسى 

 . (1)ايتٛب١ َا مل ٜػطغط ٚاهلل أعًِ

 .اؿًل ل ايطٚح تطزز يػطغط٠ٚا 
 ٜػذس ئ ٘اْ ٜعًِ ٖٚٛ ٯزّ ٜػذس إ إبًٝؼ ٚدــٌ عع اهلل َطأ يكس
 ٚمل َطٙأ ٘اْغبش اهلل ٚيهٔ يػذس، ٯزّ إبًٝؼ ٜػــذس إ تعاىل ؾا٤ ٚيٛ
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 .ستِ ضاز٠إضاز٠ ععّ ٚيٝؼ إ، اْٗا أٜؿـ
بٓظط خص أسٖا ل ايكٝاؽ، ٚمل ٜٚس املازٜات عتُازإ ل إبًٝؼ أخطأ يكس
 أٟ بؿط آزّ إ اجملطزات، ٚعامل باؾٖٛط ٜتعًل مما مس٢،أ ٖٛ َا عتباضاٱ

هؼ امل٥٬ه١ ايطٚساْٝني شٟٚ بع ٜٚٓؿعٌ ٜٚباؾط إَه ل وٌ نجٝـ دػِ
يَئرَل عٌَالّ رُوُ ًََٔفَخْدُ  ط تعاىل بكٛي٘ ب٘ سٌ ايــطٚح ٚيهٔ ايًطــٝؿ١، دػــاّا٭

 نالإ نطاّإاْ٘ عٓٛإ تؿطٜـ ٚ (1)ص عَاجِذَِّٓيِْوِ ِِٓ  سًُدِِ يَمَؼٌُل ٌَوُ 

 َٔ آزّ ل ايطٚح ْؿذ َباؾط٠ ٜتعكب ايػذٛز اٯ١ٜ ل تط٣ يصيو ٯزّ،
 .تطار غري

 ٜتعًل ٫ أٟ َطًكّا تكِٜٛ سػٔأ ل آزّ ٜهٕٛ إ ٚدٌ عع اهلل ؾا٤ يكس
 ٜعاٍ ٫ٚ قٓع٘ ٚبسٜع ْػإاٱيكٛض٠ ؾك  بٌ اْ٘ ؾاٌَ ملا١ٖٝ ٚا باهل١٦ٝ
 .اـًك١ سٝح َٔ ْػإاٱ َعامل ؼسٜس عٔ قاقطّا ايعًِ
ٔ  ٍٚأ: قاٍ ٘اْ ايكازم اٱَاّ عٔ غٓازباٱ ٍ  إبًـٝؼ  قـاؽ  َـ : قـا
ٛ  طني َٔ ٚخًكت٘ ْاض َٔ خًكتين ِ  ٚيـ ٌ  َـا  إبًـٝؼ  عًـ  مل آزّ ل اهلل دعـ
 إاؾـ  ٚخًـل  ْٛض َٔ امل٥٬ه١ خًل ٚدٌ عع اهلل إ: قاٍ ثِ عًٝ٘، ٜؿتدط
ٔ  ٚقٓؿّا ايطٜض َٔ إاؾ َٔ قٓؿّا اؾٔ ٚخًل ايٓاض، َٔ  ٚخًـل  املـا٤،  َـ
 ؾبايٓٛض ٚاملا٤، ٚايطٜض ٚايٓاض ايٓٛض آزّ ل دط٣أ ثِ ايطني قؿش١ َٔ آزّ
ٔ  مل املعـس٠  ل ايٓـاض  ٚي٫ٛ ٚؾطب، نٌأ ٚبايٓاض ٚؾِٗ، ٚعكٌ بكطأ  تطشـ

 تًٗب، مل املعس٠ ْاض تًٗب آزّ بين دٛف ل ايطٜض إ ٚي٫ٛ ايطعاّ، املعس٠
ابٔ  دٛف ايٓاض سطقتآزّ ٜطؿٞ سط املعس٠ ٭ابٔ  دٛف ل املا٤ إ ٚي٫ٛ
خكــ١ً  إبًــٝؼٚناْــت ل   خكـاٍ،  ـُــؼ آزّ ل شيــو اهلل ؾذُـع  آزّ،

 .(2)  ؾاؾتدط بٗا
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 بالغي حبث
 ت٬سِ بٝٓٗا َعطٛؾات َتتايٝات نًُات ف٤ٞ ٖٚٛ ايٓػل سػٔ اٯ١ٜ ل
 تعطٞ إ مبؿطزٖا ٚتػتطٝع ،َػتكٌ َع٢ٓ هلا َٓٗا ٠ٚاسس نٌ َٓتظِ،
 .ناؾّٝا ٚزي٬ّٝ َؿَّٗٛا

إ اهلل  ي٥٬ًُه١، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ًعٔ قٍٛ اهلل ؾابتسأت اٯ١ٜ باٱخباض
خطٜٔ اّ إ ٌ ٜهًِ أسسِٖ بايٛسٞ ٖٚٛ ىرب اٯتعاىل ٜهًِ امل٥٬ه١، ٖٚ

 .بعطض ٚاسس مجٝعّا دا٤ِٖايه٬ّ َٔ اهلل اىل امل٥٬ه١ 
، ا٭ضضيًتبأٜ بني ْٛاَٝؼ ايػُا٤ ْٚٛاَٝؼ  ،قض ٖٛ ايجاْٞٚا٭

٫ٕٚ امل٥٬ه١ َكطبٕٛ اىل اهلل، ٚست٢ آزّ سُٝٓا نإ ل ايػُا٤ ٚضز ايه٬ّ 
ثِ دا٤ قٛي٘  ،(1)صلَايَ َّاآدََُ لٔثِئْيُُ  تِإَع َّائِيُِ ي٘ َٔ غري ٚاغط١ ع٢ً ايظاٖط ط

امل٥٬ه١ خاق١ ص ٚؾٝ٘ َٛنٛع َػتكٌ ٚأَط إهلٞ اىل لع جُذًُل ٓدَََتعاىل ط

ػذٛز ٯزّ ع٢ً مٛ ايتعٝني ٚايعُّٛ اٱغتػطاقٞ املٓبػ  ع٢ً اؾُٝع باي
 .بعطض ٚاسس

 ؾٝا٤أح ايب٬غٞ "اؾُع"، ؾاٯ١ٜ ػُع قط٬ٚل اٯ١ٜ َا ٜػ٢ُ ل اٱ
 تؿٝس عسٜس٠ ْتـا٥ر عًٝ٘ ترتتب ٚاسـس َٛنٛع ل َتبا١ٜٓ ٚعٓاٜٚٔ َتعسز٠
 .ٚاسسّا سهُّا نًٗا

 بايهؿط ٚايٓعت غتهباض١َٝ ٖٚٞ إ اؾُع بني اٱبا٤ ٚاٱن٬ ْهت١ ٚؾٝٗا
 .ٚمٖٛا ٚايػؿ١ً إٚايٓػٝ ؾتباٙايتأٌٜٚ باٱَاْع َٔ إستُاٍ 

 تعاىل عًُ٘ ع٢ً ٜسٍ ص ًَوَاْ ِِٓ  لٌْىَايِشَِّٓ ط تعاىل اهلل ٚقٍٛ

 .َٓ٘ َػتػطب١ تهٔ مل املعك١ٝ ٖصٙ إٚ ،إبًٝؼ بػٓد١ٝ
إِِِّٔ ؤَػ ٍَُُ ط٥٬ه١ ل املكاّإستر بٗا ع٢ً املَٚٔ ٚدٛٙ عًِ اهلل ايصٟ 
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 أَٛض:تعًُٕٛ  ص،َِا الَ ذَؼ ٌٍََُّْ

ٚضز ل املطغٌ عٔ ايػسٟ، عُٔ غٓد١ٝ إبًٝؼ ٚعٓازٙ ،  ا٭ٍٚ:
ِٔ سسث٘،  ٝٳا ابٔ عٳ ْٵ ُٳا٤ٹ ايسټ َٳ٥٬ٹَه١ٹ غٳ  ٢ًَ ًٹٝؼٴ عٳ ٕٳ ِإبٵ ٍٳ: "َنا عٳبٻاٍؽ، َقا

ِٻ  ٖٳ ٚٳ ٕٳ "  َؾاغٵتٳِهبٳطٳ  ُٴٛ ًَ َٳا ٫ تٳعٵ ِٴ  ًَ ٘ٹ: ِإِّٞ َأعٵ ًَّ ٍٴٴ اي ٛٵ ٚٳَطػٳ٢، َؾصٳيٹَو َق ُٳعٵكٹٝٳ١ٹ  بٹاِي
ٞٴ ًٹٝؼٳ اِيبٳػٵ  .(1)ؾٹٞ ْٳِؿِؼ ِإبٵ

  . عًِ اهلل َٔ إبًٝؼ املعك١ٝ، ٚخًك٘ هلا ، عٔ فاٖس ايجاْٞ:
 ٫ زيٌٝ ع٢ً ٖصا اؿكط.ٚيهٔ ع١ً خًل إبًٝؼ أعِ َٔ املعك١ٝ ، ٚ

نإ َٔ عًِ اهلل أْ٘ غٝهٕٛ َٔ شيو اـًٝؿ١ ضغٌ ٚاْبٝا٤  ايجايح:
 ٚقّٛ قاؿٕٛ ٚغانٔ اؾ١ٓ.

قاٍ ، تصنري امل٥٬ه١ بكإْٛ َػتسِٜ ٖٚٛ عًِ اهلل بايػٝب ايطابع:
 .(2)صإِِِّٔ ؤَػ ٍَُُ غَْ ةَ لٌغالٌََّلخِ ًَلألَس كِتعاىلط

ٔټ بٳٓٴٛ ٚ اـاَؼ: ٕٳ اِيذٹ ٍٳ: "َنا ُٵٍطٚ، َقا ِٔ عٳ ٘ٹ بٵ َّ ٔٵ عٳبٵسٹ اي ٖٹسٺ، عٳ َٴذٳا ٔٵ  عٳ
ٞٵ غٳـٓٳ١ٺ، َؾَأِؾػٳـسٴٚا ؾٹـٞ اَ٭ضٵِض،     ّٴ بٹَأِيَؿ ًَلٳ آزٳ ٕٵ ٜٴدٵ ٌٳ َأ ِّ ؾٹٞ اَ٭ضٵِض َقبٵ اِيذٳا

ِٵ سٳٚ ٖٴ ُٳ٥٬ٹَه١ٹ َؾهٳطٳبٴٛ ٔٳ اِي َٹ ٓٵسٶا  ٘ٴ دٴ َّ َٳا٤ٳ، َؾبٳعٳحٳ اي ِٵ غٳَؿُهٛا ايسِّ ٖٴ تٻ٢ َأِيشٳُكٛ
ًٹَٝؿ١ّ َقاُيٛا  ٌٷ ؾٹٞ اَ٭ضٵِض خٳ ُٳ٥٬ٹَه١ٹ:  " ِإِّٞ دٳاعٹ ًِ ٘ٴ يٹ ًَّ ٍٳ اي بٹذٳعٳا٥ٹِط اِيبٴشٴِٛض، َؾَكا
َٳــا ٫       ِٴ  ًَــ ٍٳ:  " ِإِّـٞ َأعٵ َٳا٤ٳ "  َقــا ٜٳػٵــؿٹُو ايـسِّ ٚٳ ٗٳـا  ٜٴِؿػٹــسٴ ؾٹٝ ٔٵ  َٳـ ٗٳــا  ٌٴ ؾٹٝ َأتٳذٵعٳـ

ٕٳ ُٴٛ ًَ  ، تٳعٵ
ِٔ ايطٻبٹِٝع، عٳٚ  ٌٷ ؾٹـٞ اَ٭ضٵِض      عٳ ٘ٹ:  " ِإِّـٞ دٳاعٹـ ٛٵيٹـ ٝٳـ١ٹ،"ؾٹٞ َق ٔٵ َأبٹٞ اِيعٳايٹ

٘ٴ  َّ ًَلٳ اي ٍٳ: خٳ ٕٳ " ، َقا ُٴٛ ِٵ تٳِهتٴ ٓٵتٴ َٳا ُن ٚٳ ٕٳ  َٳا تٴبٵسٴٚ ِٴ  ًَ ٚٳَأعٵ ٘ٹ  "  ٛٵيٹ ًٹَٝؿ١ّ  "  ِإَي٢ َق خٳ
ٚٳخٳ  ُٹــِٝؼ،  ّٳ اِيدٳ ٛٵ ــ ٜٳ ٔٻ  ــ ًَــلٳ اِيذٹ ٚٳخٳ ّٳ اَ٭ضٵبٹعٳــا٤ٹ،  ٛٵ ــ ٜٳ ُٳ٥٬ٹَهــ١َ  ّٳ اِي ٛٵ ــ ٜٳ ّٳ  ًَــلٳ آزٳ

ِٵ ؾٹـٞ اَ٭ضٵِض     ِٗ ٝٵ ٗٵـبٹُ  ِإَيـ ُٳ٥٬ٹَه١ُ تٳ ِّ، َؾَهاْٳتٹ اِي ٔٳ اِيذٹ َٹ ّٷ  ٛٵ ُٴعٳ١ٹ، َؾَهَؿطٳ َق اِيذٴ
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ِٻ َقاُيٛا:   ٔٵ ثٳ ُٹ ٕٳ اِيَؿػٳازٴ ؾٹٞ اَ٭ضٵِض، َؾ ٚٳَنا ِٵ،  ٗٴ ٓٳ ٝٵ َٳا٤ٴ بٳ ِٵ، َؾَهاْٳتٹ ايسِّ ٗٴ ًُ َؾتٴَكاتٹ
ٜٴِؿػٹ ٔٵ  َٳ ٗٳا  ٌٴ ؾٹٝ ُٳـا      " َأتٳذٵعٳ َٳا٤ٳ َن ٜٳػٵـؿٹُو ايـسِّ ٚٳ ٔټ  ُٳا َأِؾػٳـسٳتٹ اِيذٹـ ٗٳا  "  َن سٴ ؾٹٝ

 .(1)غٳَؿُهٛا
ٕٳ      }اؾـٛاب  عطؾـ١  بٔ قٌٝ ٫ ايػازؽ: ُٴـٛ ًَ َٳـا ٫َ تٳعٵ ِٴ  ًَـ غـري   {إْـٞ َأعٵ

قاٍ : ) غأيٛا عٔ دعأٜٔ ( : ُٖٚا ٌٖ ،  َطابل )يًػ٪اٍ ( هلصا ايتؿػري
ٖـِ ٜػـبشٕٛ؟ ؾـأدٝبٛا عـٔ     ٜهٕٛ اـًٝؿ١ َؿػسا؟ ٌٖٚ ٜهْٕٛٛ إش شاى 

 .(2)اؾع٤ ا٭ٍٚ ؾك 

ٚيهٔ اؾٛاب أعِ َٛنٛعّا ٚسهُّا ٚز٫يـ١، ٖٚـٛ َـٔ ؾهـٌ اهلل،      
ٚميهـٔ إغـتكطا٤ قـإْٛ نًـٞ ٖٚـٛ إٔ اؾـٛاب ٜـأتٞ َـٔ اهلل بـا٭عِ َــٔ          

، باٱنـاؾ١ إىل تأنٝـسٙ ل   ايػ٪اٍ ٚمبا ٜػين ل َٛنٛع٘ إىل ّٜٛ ايكٝاَـ١  
 َٓطٛم َٚؿّٗٛ آٜات أخط٣ .

 َكازٜل تعًل ايسعا٤ بامل٥٬ه١ َػا٥ٌ: َٚٔ
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ ايك١ً ٚايٓػـب١ بـني خ٬ؾـ١ اٱْػـإ ل      ا٭ٚىل:

 ا٭ضض ٚبني عباز٠ ٚتػبٝض امل٥٬ه١.
َسزا إٕ اهلل عع ٚدٌ غٛف ٜأَط امل٥٬ه١ يًٗبٛ  إىل ا٭ضض  ايجا١ْٝ:

 . اضب١ ايؿػاز٭١َ َ٪١َٓ  
تػــبٝض ٚزعــا٤ امل٥٬هــ١ ٜٓؿــع ايٓــاؽ ل إدتجــاخ ايؿػــاز َــٔ   ايجايجــ١:

لٌَّمزَِّٓ َّذ ٍُِّمٌَْ لٌْؼَمش ػَ ًََِمٓ  دٌَ ٌَموُ ُّغَمثِّذٌَُْ       ا٭ضض، ٚل ايتٓعٌٜ ط

تِذَّ ذِ سَتِّيُِ  ًَُّؤ ِِنٌَُْ تِوِ ًََّغ رَغْفِشًَُْ ٌٍَِّزَِّٓ آَِنٌُل سَتالنَا ًَعِؼ دَ وًَُّ ؽَِ ءٍ سَد َّمحً  

                                                 

 .1/82تؿػري ابٔ سا (1)
 . 1/61تؿػري ابٔ عطؾ١ (2)
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، ٚؾٝـ٘ ؾـاٖس بـإٔ    (1)صا يَاغْفِش  ٌٍَِّزَِّٓ ذَاتٌُل ًَلذَّثَؼٌُل عَثٍَِْهَ ًَلِيُِ  ػَزَلبَ لٌْجَذِمُِْ ًَػًٍِّْ

امل٥٬ه١ ٜكطٕٚ بٛدـٛز أَـ١ َ٪َٓـ١ ل ا٭ضض، ٚإٔ بـاب املػؿـط٠ َؿتـٛح       
 يًٓاؽ بؿهٌ اهلل.

ــاظٍ     ايطابعــ١: ــ٘ عًــ٢ اٱْػــإ ل َٓ ٜعًــِ اهلل املــسز ايــصٟ ٜتؿهــٌ ب
ا ٖذِ املؿطنٕٛ ع٢ً ٜجطب ٱضاز٠ قتٌ ايٓحم قُس ق٢ً اـ٬ؾ١، ٚعٓسَ

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚقتٌ أٚ أغط أقشاب٘ ظٝٛف عظ١ُٝ ّٜٛ بسض ٚأسس 
ٖٚعمي١ ٚامل٪َٓني ، ٓكطت٘ يٚاـٓسم، تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ باْعاٍ امل٥٬ه١ 

ٌ سِىُِ  ىَزَل ُّّ مذِد وُُ   تٍَََ إِْ  ذَق ثِشًُل ًَذَرَّمٌُل ًََّإْذٌُوُُ  ِِٓ  يَقاٍ تعاىلط، ايهؿاض 

 .(2)صسَتُّىُُ  تِخَّ غَحِ آالَفٍ ِِٓ  لٌَّْةَئِىَحِ

 دساض٠ اٱْػإ يًد٬ؾ١ ل ا٭ضض بًطـ ٚؾهٌ َٔ اهلل. اـاَػ١:
إقباٍ امل٥٬ه١ ع٢ً امل٪َٓني بايتش١ٝ ٚاٱنطاّ ٚايجٓا٤ إبتـسا٤   ايػازغ١:

ــ٘ تعــاىلط   ذَرٌََيَّمماىُُ  لٌَّْةَئِىَممحُ رَِّْممثِنيَ  لٌَّممزَِّٓ َــٔ غــاع١ املــٛت نُــا ل قٛي

َْ عَةٌََ ػٍََْ ىُُ  خع١ْ اؾ١ٓ َٔ امل٥٬ه١ امل٪َٓني بايػ٬ّ،  ٢، ٚتتًك(3)صَّمٌٌٌُُ

عَةٌََ ػٍََْ ىُُ  تَِّا فَثَش ذُُ  يَنِؼ َُ ػُمْثََ ايتٓعٌٜط ٚل، َٔ نٌ باب  ِٚتسخٌ عًٝٗ

 .(4)صلٌذاللسِ

ايهٛانب ل ٖصا ايعَإ َٔ عًِ اهلل قعٛز اٱْػإ إىل ٌٖ  ايػابع١:
أّ أْ٘ خاضز بايتدكـل أٚ  ، ايصٟ إستر ب٘ ع٢ً امل٥٬ه١ ّٜٛ خًل آزّ 

                                                 

 .7غٛض٠ غاؾط (1)
 .125غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .32غٛض٠ ايٓشٌ  (3)
 .24غٛض٠ ايطعس  (4)
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ايتدكٝل بًشاظ إٔ ايكسض املتٝكٔ ٖٛ خكٛم ؾـدل آزّ َٚٛنـٛع   
 خ٬ؾ١ اٱْػإ ل ا٭ضض.

اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ىرب امل٥٬ه١ بإٔ اٱْػإ غـٛف  
 صا ايكعٛز ع٢ً قػُني:ٜكعس إىل ايػُا٤، ٖٚ

ايكعٛز باملعذع٠ ٚايؿهٌ َٔ اهلل، نُا ل إغطا٤ ايٓحم قُـس   ا٭ٍٚ:

عُمث ذَاَْ لٌَّمزُِ ؤَع مشٍَ تِؼَث مذِهِ     طق٢ً اهلل عًٞ ٚآي٘ ٚغًِ بكٛي٘ تعـاىل 

، ٚقشٝض إٔ َٛنـٛع  (1)صٌَْ ةً ِِٓ  لٌَّْغ جِذِ لٌْذَشَلَِ إٌََِ لٌَّْغ جِذِ لٌْإَلْقََ

اٱغطا٤ بايٓحم ل ايًٌٝ إىل املػذس ا٭قك٢ إ٫ إٔ ايكطإٓ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٖٛ 
ٜؿػط بعه٘ بعها، إش دا٤ باٱخباض عٔ قعٛز ايٓحم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآيـ٘ ٚغـًِ ل طبكـات ايػـُا٤ ايعًٝــا ٚٚقـٛي٘ إىل ؾـذط٠ املٓتٗـ٢، قــاٍ        

 .(2)صيَىَاَْ لَابَ لٌَ عَْ ِٓ ؤًَ  ؤَد ََٔ*ثُُال دََٔا يَرَذٌَََّ تعاىلط

باٱنــاؾ١ إىل إٔ ايػــ١ٓ ايٓبٜٛــ١ بٝــإ يًكــطإٓ ٚقــس دــا٤ت ا٭سازٜــح 
ايٓب١ٜٛ املػتؿٝه١ اييت ت٪نس عطٚز ايـٓحم ل ايػـُا٤ ببسْـ٘ ٚضٚسـ٘ ٖٚـٛ      

عُمث ذَاَْ لٌَّمزُِ ؤَع مشٍَ    ايصٟ ٜسٍ عًٝ٘ يؿظ ايعبٛز١ٜ ل قٛي٘ تعـاىلط 

 ص.تِؼَث ذِهِ

سخ، عٔ أتٝت ع٢ً سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ ٖٚٛ وٚعٔ ظض بٔ سٴبٝـ قاٍ: 
 ي١ًٝ أغطٟ مبشُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٖٚٛ ٜكٍٛ: "ؾاْطًكٓا ست٢ أتٝٓـا 
بٝت املكسؽ". ؾًِ ٜسخ٬ٙ. قاٍ: قًت: بـٌ زخًـ٘ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل     
عًٝ٘ ٚغًِ يًٝت٦ص ٚقـ٢ً ؾٝـ٘. قـاٍ: َـا امسـو ٜـا أقـًع؟ ؾـإْٞ أعـطف          

                                                 

 .1غٛض٠ اٱغطا٤  (1)
 .9-8غٛض٠ ايٓذِ  (2)
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ٝٵـ. قـاٍ: ؾُـا         ٚدٗو ٫ٚ أزضٟ َا امسو؟ قـاٍ: قًـت: أْـا ظض بـٔ سٴبٳـ
غًِ ق٢ً ؾٝـ٘ يًٝت٦ـص؟ قـاٍ:    آي٘ ٚعًُو بإٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

 قًت: ايكطإٓ ىربْٞ بصيو. قاٍ: َٔ تهًِ بايكطإٓ ؾًر، اقطأ.
ِّ ِإَي٢ }قاٍ: ؾكًت:   ُٳػٵذٹسٹ اِيشٳطٳا ٔٳ اِي َٹ ٝٵ٬  ٙٹ َي ٕٳ ايَّصٹٟ َأغٵطٳ٣ بٹعٳبٵسٹ غٴبٵشٳا

ُٳػٵذٹسٹ ا٭ِقكٳ٢ قـ٢ً ؾٝـ٘"؟ قًـت: ٫. قـاٍ:     قاٍ: ٜا أقًع، ٌٖ ػس " {اِي
ٚاهلل َا ق٢ً ؾٝ٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يًٝت٦ص، ٚيٛ ق٢ً ؾٝـ٘  
يهتب عًٝهِ ق٠٬ ؾٝ٘، نُا نتب عًٝهِ ق٠٬ ل ايبٝت ايعتٝل، ٚاهلل َا 
ظا٬ٜ ايربام ست٢ ؾتشت هلُا أبٛاب ايػُا٤، ؾطأٜـا اؾٓـ١ ٚايٓـاض ٚٚعـس     

ُٗا. قاٍ: ثِ نشو ست٢ ضأٜت اٯخط٠ أمجع، ثِ عازا عٛزُٖا ع٢ً بس٥
ْٛادصٙ. قاٍ: ٚؼسثٛا أْ٘ ضبط٘ ٫ ٜؿط َٓ٘، ٚإمنا غـدطٙ يـ٘ عـامل ايػٝـب     
ٚايؿٗاز٠. قًت: أبا عبـس اهلل أٟ زابـ١ ايـربام؟ قـاٍ: زابـ١ أبـٝض طٜٛـٌ        

 .(1)(ٖهصا، خطٛٙ َس ايبكط
ٚقــس ٫ تهــٕٛ ٖٓــاى ٬َظَــ١ بــني قــ٠٬ ايــٓحم ل بٝــت املكــسؽ يًٝــ١   

متت مبعذع٠ ٚضمبا ، ٚقٛعٗا ٚبني ؾطنٗا ع٢ً املػًُني ٚل ساٍ اٱغطا٤ 

ٚيهـٔ  ، (2)صٌَمَذ  وَاَْ ٌَىُمُ  يِمِ سَعُمٌيِ لٌٍَّموِ ؤُع مٌَجٌ دَغَمنَحٌ      ٜػتسٍ بكٛي٘ تعاىلط

ٚٚدٛب ايك٠٬ ل ايبٝت أزا٤ ايك٠٬ أعِ َٔ ايٛدٛب ؾٝؿٌُ ايٓسب ،

ــ٘ تعــاىلط  لٌْثَْ ممدِ َِممٓ  لع ممرَطَاعَ إٌَِْ مموِ  ًٌٍََِّمموِ ػٍََممَ لٌنالمماطِ دِمم ُّ  َــٔ عَُٛــات قٛي

 .(4)، ٚقٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: خصٚا عين َٓاغههِ((3)صعَثِْةً

                                                 

 .5/21تؿػري ابٔ نجري  (1)
 .21غٛض٠ ا٭سعاب  (2)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
 .107/108ايبشاض ( 4)
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قــعٛز ضٚاز ايؿهــا٤ ٚغريٖــِ بــايعًِ املهتػــب ٚايػــعٞ       ايجــاْٞ:
ايس٩ٚب ٚايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ ٚايتك١ٝٓ ٖٚٛ أَط ٫ ٜعًِ قسٚضٙ َٔ اٱْػإ 

ٌ   ل ؼكـٌٝ ايعًـّٛ ٚنْٛـ٘ خًٝؿـ١ ٜٓتؿـع       إ٫ اهلل عــع  َٓٗـا اٱْتؿـاع ا٭َجـ
 .   ٚدٌ

********** 
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 انفهزس
 

 املىضىع انصفحة املىضىع انصفحة
 ايتؿػري ايصاتٞ 15 املكس١َ 3
ًَلٳ قٛي٘ تعاىل ط 6 ٛٳ ايَّصٹٟ خٳ ٖٴ

ِٻ  ُٹٝعٶا ثٴ َٳا ؾٹٞ اَ٭ضٵِض دٳ ِٵ  َيُه
ٔٻ  ٖٴ ٛٻا ُٳا٤ٹ َؾػٳ ٛٳ٣ ِإَي٢ ايػٻ اغٵتٳ

ٚٳاتٺ  ُٳا ِّ غٳبٵعٳ غٳ ٛٳ بٹُه ٖٴ ٚٳ
ِٷ ًٹٝ ٞٵ٤ٺ عٳ  صؾٳ

 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 18

 ايتؿػري 18 ا٭عطاب ٚايًػ١ 6
ًَلٳ قٛي٘ تعاىل ط 18 ل غٝام اٯٜات 7 ٛٳ ايَّصٹٟ خٳ ٖٴ

ُٹٝعٶا َٳا ؾٹٞ اَ٭ضٵِض دٳ ِٵ   صَيُه
ٛٳ٣ ِإَي٢ قٛي٘ تعاىل ط 24 إعذاظ اٯ١ٜ 8 ِٻ اغٵتٳ ثٴ

ُٳا٤ٹ  صايػٻ
 عح ؾًػؿٞ 25 اٯ١ٜ غ٬ح 9
ٔٻ غٳبٵعٳ قٛي٘ تعاىلط 27 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 10 ٖٴ ٛٻا َؾػٳ

ٚٳاتٺ ُٳا  صغٳ
ٞٵ٤ٺ قٛي٘ تعاىلط 28 اٯ١ٜ يطـ 11 ِّ ؾٳ ٛٳ بٹُه ٖٴ ٚٳ

ِٷ ًٹٝ  عٳ
 عح ن٬َٞ 29 إؾانات اٯ١ٜ 12
ٍٳ ضٳبټَو قٛي٘ تعاىل ط 31 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 12 ٚٳِإشٵ َقا

ٌٷ ؾٹٞ  ُٳ٥٬َٹَه١ٹ ِإِّٞ دٳاعٹ ًِ يٹ
ٌٴ  ًٹَٝؿ١ّ َقاُيٛا َأتٳذٵعٳ اَ٭ضٵِض خٳ
ٜٳػٵؿٹُو ٚٳ ٗٳا  ٔٵ ٜٴِؿػٹسٴ ؾٹٝ َٳ ٗٳا   ..صؾٹٝ
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 الفكرس

 

 املىضىع انصفحة املىضىع انصفحة
ٔٴ ْٴػٳبِّضٴ قٛي٘ تعاىل ط 71 ايًػ١ ٚاٱعطاب 31 ٚٳْٳشٵ

ٍٳ ٚٳْٴَكسِّؽٴ َيَو َقا ُٵسٹَى   صبٹشٳ
َٳا ٫َقٛي٘ ط 76 إعذاظ اٯ١ٜ 36 ِٴ  ًَ ٕٳ ِإِّٞ َأعٵ ُٴٛ ًَ  تٳعٵ
 غذٛز امل٥٬ه١ 77 اٯ١ٜ غ٬ح 39
ُٳا٤ٳ قٛي٘ تعاىل ط 90 اٯ١ٜ يطـ 40 ٚٳعًِ آزّ اَ٭غٵ

ٗٳا َّ ُٳ٥٬َٹَه١ٹ  ُن ٢ًَ اِي ِٵ عٳ ٗٴ ِٻ عٳطٳنٳ ثٴ
ٕٵ  ٖٳ٪ٴ٤٫َ ِإ ُٳا٤ٹ  ْٵبٹ٦ٴْٛٹٞ بٹَأغٵ ٍٳ َأ َؾَكا

ِٵ قٳازٹقٹنيٳ  صُنٓتٴ
 اٱعطاب ٚايًػ١ 90 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 42
 ل غٝام اٯٜات 94 اٯ١ٜإؾانات  44
 إعذاظ اٯ١ٜ 97 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 45
 اٯ١ٜ غ٬ح 100 ايتؿػري ايصاتٞ 48
 اٯ١ٜ يطـ 101 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 51
ُٳ٥٬َٹَه١ٹ طايتؿػري 53 ًِ ٍٳ ضٳبټَو يٹ ٚٳِإشٵ َقا

ًٹَٝؿ١ّ ٌٷ ؾٹٞ اَ٭ضٵِض خٳ  ِإِّٞ دٳاعٹ
 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 104

 إؾانات اٯ١ٜ 107 عًِ املٓاغب١ 64
 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 109 عح ب٬غٞ 65
ٗٳا قٛي٘ تعاىل ط 66 ٌٴ ؾٹٝ َقاُيٛا َأتٳذٵعٳ

ٜٳػٵؿٹُو  ٚٳ ٗٳا  ٔٵ ٜٴِؿػٹسٴ ؾٹٝ َٳ
َٳا٤ٳ  صايسِّ

 ايتؿػري ايصاتٞ 111

 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 113 عح ب٬غٞ 70
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 الفكرس

 

 

 املىضىع انصفحة املىضىع انصفحة
َقاُيٛا غٴبٵشٳاْٳَو ٫َ قٛي٘ تعاىل ط 166 ايتؿػري 114

ُٵتٳٓٳا ِإْٻَو َأْٵتٳ  ًَّ َٳا عٳ ٓٳا ِإ٫َّ  ِٳ َي ًِ عٹ
ِٴ ِٴ اِيشٳهٹٝ ًٹٝ  صاِيعٳ

ٚٳعًِ آزّ قٛي٘ تعاىلط 114
ُٳا٤ٳ  اَ٭غٵ

 اٱعطاب ٚايًػ١ 166

 ل غٝام اٯٜات 168 خًل آزّ 115
ًَِكٓٳا  قاٍ تعاىل ط 120 َيَكسٵ خٳ

ٍِ ِٜٛ ِٔ تٳِك ٕٳ ؾٹٞ َأسٵػٳ  صاِٱْػٳا
 إعذاظ اٯ١ٜ 171

 اٯ١ٜ غ٬ح 173 قؿ١ آزّ 124
 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 174 عح أقٛيٞ 129
 إؾانات اٯ١ٜ 175 ل غٝام اٯٜات 135
 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 176 ؾهٌ ايعًِ 139
ٗٳاقٛي٘ تعاىل ط 151 َّ  ايتؿػري ايصاتٞ 182 صُن
 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 183 عًِ املٓاغب١ 152
٢ًَ قٛي٘ تعاىل ط 155 ِٵ عٳ ٗٴ ِٻ عٳطٳنٳ ثٴ

ُٳ٥٬َٹَه١ٹ  صاِي
 ايتؿػري 185

ْٵبٹ٦ٴْٛٹٞ قٛي٘ تعاىل ط 158 ٍٳ َأ َؾَكا
ٖٳ٪ٴ٤٫َ ُٳا٤ٹ   صبٹَأغٵ

 صغٴبٵشٳاْٳَوقٛي٘ تعاىل ط 185

ِٵ قٛي٘ تعاىل ط 160 ٕٵ ُنٓتٴ ِإ
 صقٳازٹقٹنيٳ

َٳا ٫َ قٛي٘ تعاىل ط 187 ٓٳا ِإ٫َّ  ِٳ َي ًِ عٹ
ُٵتٳٓٳا ًَّ  صعٳ

 عح ب٬غٞ 189 آزّ ٚامل٥٬ه١ 163
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 املىضىع انصفحة املىضىع انصفحة
ِٴ قٛي٘ تعاىل ط 189 ًٹٝ ِإْٻَو َأْٵتٳ اِيعٳ

ِٴ  صاِيشٳهٹٝ
 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 208

 ايتؿػري ايصاتٞ 212 عح ضٚا٥ٞ 190
ٍٳ قٛي٘ تعاىل ط 191 ِٵ َقا ٗٴ ْٵبٹ٦ٵ ّٴ َأ ٜٳاآزٳ

ِٵ  ٖٴ ْٵبٳَأ ُٻا َأ ًَ ِٵ َؾ ِٗ ُٳا٥ٹ بٹَأغٵ
ِٵ  ٌٵ َيُه ِٵ َأُق ٍٳ َأَي ِٵ َقا ِٗ ُٳا٥ٹ بٹَأغٵ
ٛٳاتٹ  ُٳ ِٴ َغٝٵبٳ ايػٻ ًَ ِإِّٞ َأعٵ
ٕٳ  َٳا تٴبٵسٴٚ ِٴ  ًَ ٚٳَأعٵ ٚٳاَ٭ضٵِض 

ٕٳ ُٴٛ ِٵ تٳِهتٴ َٳا ُنٓتٴ  صٚٳ

 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 215

 ايتؿػري 216 اٱعطاب ٚايًػ١ 191
ِٵ قٛي٘ تعاىل ط 216 ل غٝام اٯٜات 193 ٗٴ ْٵبٹ٦ٵ ّٴ َأ ٍٳ ٜٳاآزٳ َقا

ِٵ ِٗ ُٳا٥ٹ  صبٹَأغٵ
 عح ن٬َٞ 218 إعذاظ اٯ١ٜ 201
 عًِ املٓاغب١ 219 اٯ١ٜ غ٬ح 203
ِٵ قٛي٘ تعاىل ط 220 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 204 ٖٴ ْٵبٳَأ ُٻا َأ ًَ َؾ

ِٵ ِٗ ُٳا٥ٹ  صبٹَأغٵ
ٍٳ قٛي٘ تعاىل ط 222 اٯ١ٜ يطـ 206 ِٵ َقا ٌٵ َيُه ِٵ َأُق َأَي

ٛٳاتٹ  ُٳ ِٴ َغٝٵبٳ ايػٻ ًَ ِإِّٞ َأعٵ
 صٚٳاَ٭ضٵِض

ٕٳ قٛي٘ تعاىل ط 224 إؾانات اٯ١ٜ 208 َٳا تٴبٵسٴٚ ِٴ  ًَ ٚٳَأعٵ
ٕٳ ُٴٛ ِٵ تٳِهتٴ َٳا ُنٓتٴ  صٚٳ
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 املىضىع انصفحة املىضىع انصفحة
 ايتؿػري ايصاتٞ 241 عح ب٬غٞ 225
ُٳ٥٬َٹَه١ٹ ٚٳِإشٵ قٛي٘ تعاىلط 227 ًِ ٓٳا يٹ ًِ ُق

ّٳ َؾػٳذٳسٴٚا ِإ٫َّ  اغٵذٴسٴٚا ٯزٳ
ٔٵ  َٹ ٕٳ  ٚٳَنا ٚٳاغٵتٳِهبٳطٳ  ًٹٝؼٳ َأبٳ٢  ِإبٵ

ٔٳ  صاِيَهاؾٹِطٜ

 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 245

 ايتؿػري 247 اٱعطاب ٚايًػ١ 227
ُٳ٥٬َٹَه١ٹ قٛي٘ تعاىل ط 247 ل غٝام اٯٜات 228 ًِ ٓٳا يٹ ًِ ٚٳِإشٵ ُق

 صاغٵذٴسٴٚا
 صَؾػٳذٳسٴٚاقٛي٘ تعاىل ط 251 اٯ١ٜ إعذاظ 233
ًٹٝؼٳ َأبٳ٢ قٛي٘ تعاىل ط 255 اٯ١ٜ غ٬ح 234 ِإ٫َّ ِإبٵ

 صٚٳاغٵتٳِهبٳطٳ
ٔٳقٛي٘ تعاىل ط 261 اٯ١ٜ يطـ 234 ٔٵ اِيَهاؾٹِطٜ َٹ ٕٳ   ٚٳَنا
 آزّ ٚإبًٝؼ 262 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 236
 عح ب٬غٞ 268 إؾانات اٯ١ٜ 238
 ايؿٗطؽ 275 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 239


