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َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط3ص

املمدية
اؿُس هلل ايص ٟدعٌ آٜات٘ قطٜب َٔ ١ايٓاؽ عكٚ ٬سػاّ بايكطإٓ ؾتٓؿص
اىل قًٛبِٗ ٚميٮ نٝاٖ٩ا دٛامِٗٚ ،إش دعٌ اهلل اؿٝا ٠ايسْٝا زاض إَتشإ
ٚإختباض ٚإبت ٤٬ؾاْ٘ غبشاْ٘ مل ىٌّ بني اٱْػإ ٚبني ٚد ٙٛاٱبت ٤٬ؾٗٝا،
بٌ ضظق٘ غ٬ح ايعكٌ ٚدعٌ ايكطإٓ ٜٓري ي٘ زضٚب اؿٝاٚ ، ٠إَاَاّ ٜٗسٜ٘
اىل غبٌ ايطؾاز ٚ ،ايػ َٔ ١َ٬أغباب ايػٛاٚ ١ٜايه٬ي.١
 َٔٚاٯٜات إْعساّ املٛاْع بـني ايٓـاؽ ٚايكـطإٓ ،ؾتٜاتـ٘ قطٜبـَ ١ـٔ نـٌ
إْػإ ٚيٝؼ َٔ سكط ملكازٜل ٚأغباب ٖصا ايكطب َٔٚ ،ايًطـ اٱهلٞ
بايٓاؽ ٚدٛب ت ٠ٚ٬املػـًُني ٯٜـات ايكـطإٓ ل ايكـ ٠٬ايَٝٛٝـَٗٓٚ ، ١ـا

ايكطا ٠٤اؾٗط ١ٜل أططاف ايٓٗاض ٚايً . ٌٝقاٍ تعـاىلط ًَؤَلِمُ لٌقالمةَجَ رَشَيِمِ
لٌناليَاسِ ًَصٌَُفًا ِِٓ لًٌٍَِّْ ص

()1

يتهَ ٕٛهاَٗٓٝا زعـ ٠ٛيًتؿهـط ل اـًـل ٚايتـسبط

ببسٜع قٓع اهلل.
 َٔٚآٜات ايكطإٓ َا ؼه ٞقك ١خًل آزّ  ٖٛٚأب ٛايبؿطٚ ،يٖ ٫ٛصٙ
اٯٜات َٚا ٚضز َجًٗا ل ايهتب ايػُا ١ٜٚايػابك ١ؾٌٗ اٱْػإ أقٌ
بسا ١ٜخًك٘ٚ ،يتعسزت ا٭قٛاٍ ٚا٭غاطريٚ ،تهُٔ بعهٗا ايهؿط
ٚاؾشٛز ٚاٱغتهباض ٚايػطٚض.

ٜٚسٍ قٛي٘ تعاىلطىٌَُ لٌَّزُِ خٍََكَ ٌَىُُ َِا يِِ لألَسكِ جَِّْؼًاص( ،)2ايصٜ ٟبسأ

()1غٛضٖٛ ٠ز .114
()2غٛض ٠ايبكط.29 ٠

ط4ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ب٘ ٖصا اؾع ٤عً ٢ساد ١ايٓاؽ يطمح ١اهلل إبتساٚ ٤إغتساَٚ ،١قس وتاز
اٱْػإ تَٗ ١٦ٝكسَات سادت٘ ٚيهٓ٘ يٝؼ َٔ عَُٛات َكسَ ١ايٛادب
ٚادب ،ؾٝعتين اٱْػإ مبا غدٸط اهلل عع ٚدٌ َٔ خعا ٔ٥ا٭ضض،
ٚواؾظ عًٗٝا ؾُج ّ٬قس ٜك ّٛبعضاع ١بعض ايٓباتات اييت  ٫تطًب بصاتٗا
با٭قٌ ٚيهٓٗا تكًض ايرتب ١يعضاع ١املأن َٔ ٍٛايكُض ٚايؿعري ،أٜ ٚكّٛ
بإْؿا ٤ايػسٚزٚ ،بصٍ ا٭َٛاٍ ٚاؾٗٛز يًُشاؾظ ١عً ٢املٛاضز املا ١ٝ٥اييت
هب إٔ تكرتٕ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ايصٜ ٟتذً ٢ايؿعً َ٘ٓ ٞبايتكٚ ٣ٛأزا٤

ايؿطا٥ض  ،قاٍ تعاىل طيَاترَغٌُل ػِنذَ لٌٍَّوِ لٌشِّصْقَ يَاترَغٌُل ػِنذَ لٌٍَّوِ لٌشِّصْقَ ًَلػثُذًُهُ ًَلؽىُشًُل
ٌَوُص(.)1

ٚدا٤ت ايجاْٖ َٔ ١ٝصا اؾع َٔ ٤ايتؿػري  ٖٛٚاؾع ٤ايػابع بإخباض اهلل
يًُ٥٬ه ١ظعٌ آزّ خًٝؿ ١ل ا٭ضض ٜ ،ػدط ي٘ اهلل عع ٚدٌ ا٭ؾٝا،٤
يٝعُطٖا بايعبازٚ ٠ايصنطٚ ،إستذاز امل٥٬ه ١عً ٘ٝبايب ١ٓٝاييت ته ٕٛقاقط٠
َٚتدًؿ ١عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ٚايربٖإ اؿانط ايص ٟأظٗط ٙهلِ بتعًِٝ
آزّ ا٭مساَٚ ،٤ا ٜسٍ عً َٔ ٘ٝإضتكا ٤اٱْػإ ل املعاضف اٱهل ١ٝنؿطع
يٓؿذ اهلل عع ٚدٌ ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘ ٚإؽاش املعطؾٚ ١ايعً ّٛايٖٛبٚ ١ٝايهػب١ٝ
يسؾع ايؿػاز َٚكسَات٘.
ٚأخربت اٯٜات عٔ ؾهٌ اهلل عً ٢آزّ ٚسٛا ٤باملهح ل اؾٓٚ ١يٛ
ٯٕ َاٚ ،ؾ ٘ٝبٝإ ٱغٛا ٤إبًٝؼ هلُا ل قك ١ت٪نس خًل اهلل تعاىل ٯزّ
ٚسٛا َٔ ٤غري إٔ ٜهْٛا ل ضسِ اَطأ ٠أ ٚظداد ١بٌ مبؿ٦ٝت٘ ٚإضازت٘ تعاىل

طإََِّّٔا ؤَِشُهُ إِرَل ؤَسَلدَ ؽَْئًا ؤَْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُٓ يََْىٌُُْص (.)2

ٚتبني اٯٜات بساٚ ١ٜدٛز اٱْػإ ل ا٭ضض  ٖٛٚؾطع ٚدٛز ٙل
()1غٛض ٠ايعٓهبٛت .11
()2غٛضٜ ٠ؼ .82

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط5ص
ايػُا ،٤ؾًٝؼ َٔ خًل ل ا٭ضض امنا نإ ايتٓاغٌ ٚايتهاثط  ٕ٫أبٟٛ
ايبؿط خًكا ل اؾْٓٛ ٖٛٚ ، ١ع تؿهٚ ٌٝإنطاّ يبين آزّٚ ،بسأ ٖصا
ايتؿه ٌٝقبٌ إٔ ىًل آزّ بت٫ف ايػٓني بتَٗ ١٦ٝا ل ا٭ضض يًٓاؽ ضمح١

ٚؾه َٔ ّ٬اهلل غبشاْ٘  ،قاٍ تعاىل طىٌَُ لٌَّزُِ خٍََكَ ٌَىُُ َِا يِِ لألسك جَِّْؼًا
ثُُال لعرٌٍََ إٌََِ لٌغالَّاءِ يَغٌَاللىُٓال عَثغَ عََّاًَلخٍص(.)1

ٚمل وتر امل٥٬ه ١عً ٢خًل آزّ أ ٚعً ٢خ٬ؾت٘ ل ا٭ضض ،بٌ نإ
إستذادِٗ عً ٢دعٌ ٚٚدٛز املؿػس ٜٔل ا٭ض مما ٜسٍ عٌ خطٚز آزّ
ٚا٭ْبٝاٚ ٤ايكاؿني ٚاملػًُني مجٝعاّ بايتدكل َٔ َٛنٛع إستذاز

امل٥٬هٚ ،١ميهٔ إغتكطاَ ٤ػأي َٔ ١ق ٍٛامل٥٬ه١طؤَذَجؼًَُ يِْيَاص( ،)2إٔ اـ٬ؾ١
 ٫تؿٌُ ايهؿاض ٚاملؿػسٚ ،ٜٔإٔ امل٥٬ه ١أضازٚا ا٭ضض خايك ١يًدًٝؿ١
ٚاملَٓ٪ني ايصٜ ٜٔصنط ٕٚاهلل ٪ٜٚز ٕٚايؿطا٥ض ٚايعبازاتٜٚ ،سٍ عً٘ٝ

ايجٓا ٤ايٛاضز ٠عً ٢املػًُني ل ايكطإٓ َ٘ٓٚ ،قٛي٘ تعاىلطوُنرُُ خَْشَ ؤُِالحٍ ؤُخشِجَد

ٌٍِنالاطِص(.)3

()1غٛض ٠ايبكط.29 ٠
()2اٯ.30 ١ٜ
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .110

ط6ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

لىنه تعالىط ىُمٌَ لٌَّمزُِ خٍََمكَ ٌَىُمُ َِما يِمِ لألسك جَِّْؼًما ثُمُال

لعرٌٍََ إىل لٌغالَّاءِ يَغَممٌاللىُٓال عَثغَ عََّممماًَلخٍ ًَىُمٌَ تِىُمًِّ ؽَمِءٍ
ػٌٍَُِْصاٯ.29١ٜ
اإلعزاب وانهغة
(ٖ ٛايص ٟخًل يهِ)
ٖ :ٛنُري َٓؿكٌ ل قٌ ضؾع َبتسأ .
ايص :ٟاغِ َٛق ٍٛل قٌ ضؾع خرب ،خًل :ؾعٌ َاض َبين عًـ٢
ايؿتضٚ ،ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜط ،ٖٛ ٙعا٥س إىل اهلل تعاىل ،يهِ :داض
ٚفطٚض َتعًكإ غًل.
َا :اغِ َٛقَ ٍٛبين عً ٢ايػـه ٕٛل قـٌ ْكـب َؿعـ ٍٛبـ٘ ،ل
ا٭ضض  :داض ٚفطٚض .
مجٝعاّ :ساٍ يًُؿع ٍٛب٘ٚ ،ق ٖٛ ٌٝتٛنٝس ي٘.
(ثِ إغت )٣ٛثِ  :سطف عطـ ٜؿٝس ايرتتٝـب َـع ايرتاخـ ،ٞإغـت:٣ٛ
ؾعــٌ َــاض َعطــٛف عًــ ٢خًــل ،إىل ايػــُا :٤دــاض ٚفــطٚض َتعًك ـإ
بإغت.٣ٛ
(ؾػٛأٖ غبع مساٚات) ايؿا :٤سـطف عطــ ،غـ ٣ٛؾعـٌ َـاض
َبين عً ٢ايؿتض املكسض عً ٢ا٭يـ ،ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜط.ٖٛ ٙ
اهلا :٤نُري َتكٌ ل قٌ ْكب َؿع ٍٛب٘.
غــبع مســاٚات :غــبع ســاٍ َٓكــٛبٚ ،قٝــٌ بــسٍ َــٔ ايهــُري ل
غٛأٖ ،مساٚاتَ :هاف إي.٘ٝ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط7ص
( ٖٛٚبهٌ ؾ ٤ٞعً )ِٝايٛا :ٚإغتٓ٦اؾَ :ٖٛ ،١ٝبتـسأ ،بهـٌ ؾـ:٤ٞ
داض ٚفطٚض َتعًكإ بعً ،ِٝعً :ِٝخرب ٖ.ٛ
َٔ أمسا ٤اهلل تعاىل (اـايل)  ٖٛٚاملكسض ملا ٜٛدسٚ ،نٌ َا ىطز َٔ
ايعسّ إىل ايٛدٛز قتاز إىل تكسٜط اهلل تعاىل ٚإهازٚ ،ٙاـًل ٖ ٛايتكسٜط
ٚاؾُع ٚايهِ ٚاٱخرتاع.
ٚإغت :٣ٛقكس ٚعُس.
ٚايػُاٚات :مجع مساٜ ٤صنط ْ٪ٜٚحٚ(،عٔ ابٔ ا٭ْباض ٟإٔ ايتصنري
قً)ٌٝ
ٚتسٍ َعاْ ٞايػــُا ٤عً ٢اٱ ضتؿـاع ٚايعًـٚ ٛايػـُٸٚ ،ٛقـاٍ ْؿـط َـٔ
ايًػٜٛني :إٔ غكـ ايبٝت ٜطــًل عً ٘ٝاغِ مساٚ ،٤ا٭ْػب إٔ ٜكاٍ يـ٘
مسا ٤ايبٝتٚ( ،ب٘ أ ٟايتكٝٝس قاٍ ابٔ اٱعطاب.ٞ

يف سيلق اآليلت

ٜعس َٛنٛع ٖص ٙاٯٚ ١ٜاـطـاب ؾٗٝا عاّ ٜٚتعًل باٱضاز ٠ايتهــٜٝٓٛــ١
ؾرت ٣اٯٜات ل غــٝاقٗا َتــعسز ٠ايٛد ٙٛبتٓػـٝل ْٚظِ بسٜع ٜططز ايػأّ
عٔ ايٓؿٛؽ ٚيتأخـص نـٌ طا٥ؿـَ ١ـا ٜٓؿعٗـا َٚـا ؼتـــاز إيٝـ٘ غــٛا ٤نـإ
اـطــــاب َتٛدـٗــــاّ ايٗٝــا أ ٚإىل غريٖــا أ ٟإٔ ايٓؿــــع عــاّ غــٛا ٤نــإ
باملٓطــٛم أ ٚباملؿٗ ّٛأ ٚبٗـُــا َعاّ.
ٚبعس إٔ داَٛ ٤نٛع اٯ ١ٜايػابكَ ١تعًكاّ بايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢اٱْػإ
ل ْؿػ٘ ٚقٛاَ٘ ٚسادت٘ سٝاّ َٝٚتاّ ٚإبتسا٤ٶ ٚإغتساَ ١يطمحـٚ ١ؾهـٌ اهلل
تعاىل دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ اٱضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛبسٜع قٓع٘.
ٚبني ٖص ٙاٯٜـٚ ١اٯٜـ ١ايػـابك ١عُـٚ ّٛخكـٛم َـٔ ٚدـ٘ ،ؾُـاز٠
اٱيتكا ٤اٱخباض ٚاٱستذاز بعامل اـًل ٚايتهَٚ ،ٜٔٛـاز ٠اٱؾـرتام إٔ
اٯ ١ٜايػابك ١تتشسخ عٔ خًل اٱْػإ ٚبعج٘ بعس املٛتٖٚ ،ص ٙاٯ ١ٜعٔ
خًل ايػُاٚ ٤ا٭ضض َٚا غدط اهلل يٲْػإ.

ط8ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٚإش دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١بصنط ايٓعِ اٱهلٝـ ١عًـ ٢ايٓـاؽ ل ايعـٛامل
ايطٛي ١ٝمما قبٌ اؿٝاٚ ٠بعسٖاٚ ،ايعـامل اٯخـط  ،دـا٤ت ٖـص ٙاٯٜـ ١يبٝـإ
ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ِٗٝل ا٭ضض ٚايػُا.٤
ٚميهٔ إٔ ْػُ ٞايٓعِ ل اٯ ١ٜايػابك ١بايٓعِ ايصات.١ٝ
ٚايٓعِ ل ٖص ٙاٯ ١ٜبايٓعِ ايػري.١ٜ
يتذتُع نًٗا ل ْؿع اٱْػإ ٚتهَ ٕٛكسَٚ ١عْٛاّ ي٘ ل ايعباز.٠
 ٚايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتايٚ َٔ ١ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ قاْ ٕٛثابت  ٖٛٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٧ٝيًٓاؽ ضظقِٗ قبٌ
إٔ ٜعُطٚا ا٭ضض.
ايجاْ َٔ :ٞخكا٥ل خًٝؿ ١اهلل ل ا٭ضض إٔ  ٧ٜٝٗاهلل تعاىل ي٘ ايٓعِ
ا٭ضنٚ ١ٝايػُا.١ٜٚ
ايجايح :دا ٤شنط تػدري َا ل ا٭ضض يٲْػإ يًتصنري بٛدٛب قٝاَ٘
بؿهط اهلل تعاىل عً ٢تًو ايٓعِ.

إعجلس اآلية

اـًل ٚايٓعِ املػدط ٠يبين آزّ  ،يٝػت يًَُٓ٪ني ؾكـ ؾُـٔ إعذـاظ
اٯ ١ٜيػ ١ايعُ ّٛل ايطظم اٱهلٚ ٞايٓعِ ايػُا ١ٜٚيتكٝب ايٓاؽ مجٝعاّ،
 ٖٞٚشات ؾعبتني:
ا٭ٚىل :تٛبٝذ ٚسذ ١عً ٢ايهؿاض.

ايجاْ :١ٝاؾعا ٤ايعادٌ ٚايطمح ١يًَُٓ٪ني  ،قاٍ تعاىلطَّاؤَُّّيَما لٌَّمزَِّٓ

آَِنٌُل وٌٍُُل ِِٓ رَِّْثَاخِ َِا سَصَلْنَاوُُص(.)1
ٚل اٯ ١ٜتٛنٝس ٱْعساّ ايؿـطٜو ل اـًـلٚ ،يـ ّٛيًهؿـاض بإؽـاشِٖ
()1غٛض ٠ايبكط.172 ٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط9ص
ا٭ْساز هللٚ ،ل اٯ ١ٜزع ٠ٛيًتسبط ل َٓاؾع اٯٜات ايهٚ ١ْٝٛعسّ اٱؾتتإ
بٗا ٚقس ظٌ ق ّٛبعباز ٠ايؿُؼٚ ،آخط ٕٚعبسٚا ايكُط ؾذا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
يت٪نس إٔ ايهآ٥ات مجٝعاّ َٔ خًل اهلل.

وميكي تسوية هذه اآلية الكزمية بأية (يغٌَاللىُٓال) ومل يزد هذا اللفظ يف القظزآى إال يف

هذه اآلية.

اآلية سالح
اٯ ١ٜبؿاضٚ ٠ضمحٚ ١إ خباض عٔ تٛاي ٞايٓعِ اٱهلٝـَٓٚ ١اغـب ١يًؿـهط
ٚايجٓاٚ ٤اٱنطا

ل َػايو ايعباز ،٠ؾايٓعِ ٚاٱؾانات ٚتػدري دـٓؼ

اؿٛٝإ ٚايٓبات ٚاملعسٕ ٚغريٖا يٲْػإ إمنا ٖ ٞع ٕٛي٘ عًـ ٢ايعبـاز،٠
ٚسذٚ ١زع ٠ٛيًٗسا.١ٜ
دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜمبٛنٛع عاّ بعـس خطـاب خـام إش تتهـُٔ اٯٜـ١
ايػابك ١شّ ايهؿاض ٚدشٛزِٖ يًٓعِ اٱهلٚ ،١ٝدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜباـطاب
ٚاٱخبــاض عــٔ ايــطظم ايٛاغــع ايهــطٚ ،ِٜعػــب قاعــس ٠ايًـــ ٚايٓؿــط
ايب٬غ ١ٝؾإ اٯَ ١ٜسح ٚثٓا ٤عً ٢املػًُني ٭ِْٗ آَٓٛا باهلل تعاىلٚ ،أقطٸٚا
بايٓعِ اييت تؿهٌ بٗا عً ٢ايٓاؽ مجٝعاّ.
ٚتسع ٛاٯ ١ٜإىل اـؿ َٔ ١ٝاهلل تعاىل غبشاْ٘ عً ِٗٝبهٌ ؾَٚ ٧ـٔ
عًُ٘ تعاىل إٔ املَٓ٪ني ٜؿهط ٕٚاهلل عً ٢ايٓعِ ٜٚتدصْٗٚا ٚغ ١ًٝيعُاض٠
ا٭ضض بايعبــازٖٚ ،٠ــ ٛغــبشاْ٘ ميٗــٌ ايهؿــاض ل اؿٝــا ٠ايــسْٝا يٝهــٕٛ
َكريِٖ إىل ايٓاض.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ اٱغتػٓا ٤عٔ اؿاد ١يػري ٙغـبشاْ٘،
يٓٝكطعٛا إىل عبازت٘ٚ ،يٝعًُٛا أْ٘ يٝؼ َٔ أسس ي٘ ايؿهٌ عً ٢بـين آزّ
إ ٫اهلل تعاىل ،ؾٗ ٛخايكِٗ ٚضاظقِٗ ٚساؾظِٗ.
َٚــــٔ اٯٜــــات إٔ دــــا ٤خًــــل َــــا ل ا٭ضض يٲْػــ ـإ قبــــٌ إٔ

ط10ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
تػ ٣ٛايػُاٚات إىل غبعٚ ،ؾ ٘ٝإنطاّ إنال يٲْػإ ٚبٝـإ ملٓعيتـ٘ بـني
اـ٥٬ل.

يفهىو اآلية
َــٔ أمســا ٤اهلل تعــاىل ايًطٝـــ ؾٗــ ٛايــصٜ ٟكــطب عبــاز ٙإىل ايطاعــ١

ٜٗٚس ِٜٗإيٗٝا ٚوبب إي ِٗٝاٱميإ ٖٚص ٙاٯ َٔ ١ٜايًطـ اٱهل ٞغٛا ٤مبا
ؾٗٝا َٔ قٝػ ١اـطاب ايعاّ اٱغتػطاق ٞايؿاٌَ ؾُٝع ايٓاؽ أ ٚل شنط
عظ ِٝكًٛقات٘ أ ٚتؿهً٘ بتػدريٖا يًٓاؽ.
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜايتٛنٝس عًـ  ٢تعاٖـس اهلل غـبشاْ٘ يًد٥٬ـل ٚتٗ٦ٝـ١
أغباب اؿٝاٚ ٠إغتساَتٗا بأؾهٌ ساٍ ؾإْ٘ غبشاْ٘ خًل اٱْػإ بأسػٔ
ٖٚ ١٦ٝقٛضٚ ، ٠قٝض ي٘ َػتًعَات اؿٝا ٠ايهطميٚ ١ايػعاز ٠ل ايسْٝا.
ٚاٯٚ ١ٜعس ٚٚعٝس ملا ؾٗٝا َٔ إساط ١اهلل غبشاْ٘ عًُاّ بهـٌ ؾـ، ٤ٞ
َٚـٔ ايٛعـس اٱخبـاض عـٔ عًُــ٘ غـبشاْ٘ بإميـإ املػـًُنيَٚ ،ـٔ ايٛعٝــس
إساطتــ٘ عًُ ـاّ ظشــٛز ايهــاؾطٚ ٜٔقــاضبتِٗ يٲغــٚ ّ٬إختٝــاضِٖ طــطم
ايه٬يْٚ ١كهِٗ يًُٛاثٝل ٚإؾػازِٖ ل ا٭ضض.
 َٔٚؾهٌ اهلل تعاىل إٔ ٜعسز ْعُ٘ عً ٢بين آزّ ًٜٚؿت أْظاضِٖ إىل
أؾطازٖــا ممــا ٜ ٫كــسض عًٝــ٘ إ ٫اهلل ،يتتــبني هلــِ ســادتِٗ إىل تًــو ايــٓعِ
ٚعذعِٖ عٔ اؿٝا ٠بسْٗٚاٖٚ ،صا ايبٝإ َكسَ ١ٱزضاى ٚدـٛب عبازتـ٘
تعاىل ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَط ،ٙؾهطاّ يـ٘ غـبشاْ٘ ٚخٛؾـاّ َٓـ٘ ٚضدـا ٤يطمحتـ٘

 ٌْٝٚاملعٜس َٔ ايٓعِ ،قاٍ تعاىلط ًَإِْ ذَؼُذًُّل ِٔؼَّحَ لٌٍَّوِ الَ ذُذقٌُىَاص(.)1
ٚمتٓع اٯ َٔ ١ٜعباز ٠ا٭ْساز َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٌ ؾ ٤ٞل ايٛدٛز كًٛم تؿهٌ غًك٘ اهلل تعاىل.

ايجاْٖ :ٞص ٙاملٛدٛزات ايعظَ ١ُٝػدط ٠يٲْػإ بـسي ٌٝقٛيـ٘ تعـاىل
()1غٛض ٠إبطاٖ.34 ِٝ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط11ص
طخًل يهِص ؾَٗ ٞكري ٠ؾٓؼ اٱْػإ عً ٢تعاقب أدٝاي٘.
ايجايح :عظ ِٝقسض ٠اهلل تعاىل ٚبسٜع قـٓع٘ بطٖـإ ل يـع ّٚعبازتـ٘
غبشاْ٘.
ٚمل تكــٌ اٯٜــ( ١عًــ ٢ا٭ضض) بــٌ قايــت (ل ا٭ضض) ٚتؿٝــس (ل)
ايظطؾٚ ،١ٝؾٗٝا إخباض عٔ نٓٛظ ا٭ضض َٚا ل باطٓٗا َٔ ايٓعِ ٚاملعازٕ،
ٚزع ٠ٛيًتٓكٝب ٚايبشح عٓٗا.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبػـٛض اؾُـع ٚايؿـُ( ٍٛمجٝعـاّ) يًتٛنٝـس َٓٚـع ْػـب١
اـًل يػري اهلل تعاىل أ ٚاٱعتُاز عً ٢ا٭غباب ٚسـسٖا ،٭ٕ اـًـل قـس
ٜه ٕٛل ظاٖط ٙأسٝاْ ّا ٚؾل قٛاْني ا٭غباب ٚاملػبباتٚ ،ايعًٚ ١املعً.ٍٛ
ٚل اٯ ١ٜؼصٜط َـٔ اؾشـٛز ٚايهؿـط ٭ٕ اهلل عـع ٚدـٌ عًـ ِٝبهـٌ
ؾٚ ،٤ٞنٌ ا٭ؾٝا ٤سانط ٠عٓسَ ٙا زم َٓٗا َٚا نربٚ ،اـًل أَاض ٠عً٢
عًِ اـايل مبدًٛقات٘.
ٚل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ايجٓا ٤عً ٢اهلل تعاىل.
ايجاْ :١ٝبٝإ خًل اهلل عع ٚدٌ ا٭ضض َٚا ؾٗٝا.
ايجايج :١خًل اهلل عع ٚدٌ يًػُاٚات ٚدعًٗا غبع مساٚات بعهٗا
ؾٛم بعض.
ايطابع :١إساط ١اهلل عًُاّ بهٌ ؾ.٤ٞ

اآلية نطف

تتهُٔ اٯ ١ٜزع ٠ٛايٓـاؽ يًتـسبط ل خًـل ايػـُاٚات ٚا٭ضض َٚـا
ؾُٗٝا َٔ ايس ٌ٥٫عًٚ ٢دٛز ايكاْ عٚٚ ،دٛب عبازتـ٘ ٚطاعتـ٘ٚ ،متٓـع
اٯ َٔ ١ٜايؿطى باهلل تعاىل ل عامل اـًل ،ؾُتَ ٢ا أزضى اٱْػإ إٔ نٌ
ؾ ٤ٞل ايٛدٛز ٖ َٔ ٛخًل اهلل ؾإٕ أغباب ايؿطى تهَ ٕٛعس ١َٚعٓس.ٙ

ط12ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
 َٔٚؾهٌ اهلل عً ٢ايٓاؽ إٔ ٜٓعٍ ٖـص ٙاٯٜـ ١ٱقاَـ ١اؿذـ ١عًـِٗٝ
ٚزعٛتِٗ يٲميإ بايربٖإ ايٛاقع ٞاملًُٛؽ.
إٕ خًــل ايػــُاٚات ٚا٭ضض أَــط عظــٜ ٫ ِٝكــسض عًٝــ٘ غــري اهلل،
ؾذا٤ت اٯ ١ٜيعدط ايهؿاض عٔ ايهؿط ٚزعٛتِٗ يٲميإ باٱخباض عٔ قإْٛ
ايعًٚ ١املعً ٍٛل ايهآ٥اتٚ ،إْٗا تطدع مجٝعاّ ل ٚدٛزٖا إىل َؿ ١٦ٝاهلل
تعاىل.

إفلضلت اآلية
تبعح اٯ ١ٜعً ٢سب اهلل تعاىل ٚ ،ضغٛر سب٘ ل ْؿٛؽ ايعباز ،ؾهٌ

ؾ َ٘ٓ ٤ٞتعاىل ؾ ٬ؾ ٤ٞعٓس ايعبس إ ٫اؿب ٚايعؿل يًكا ٘٥تعاىلٚ ،ايؿٓا٤
ل طاعتــ٘ ٚاٱَتجــاٍ ٭ٚاَــط ،ٙؾاٯٜــ ١ايػــابك ١أخــربت عــٔ خًكــ٘ تعــاىل
يٲْػإ.
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتدرب بإٔ اهلل عع ٚدٌ مل ىًل اٱْػـإ ٚهعًـ٘
ل ساد ١إىل غري ٙتعاىل ٚ ،مل تهٔ ساد ١اٱْػإ َعًك ١عً ٢أٚاْٗـا أٚ
َكٝس ٠بؿط ايعباز ٠بٌ دعٌ اهلل قهاٖ٤ا غابك ّا ـًل اٱْػإ ٤ٖٞٚ ،ي٘
أغباب ايٓعِ قبٌ إٔ ىًل ٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًؿهط ٚايجٓا ٤عً ٢اهلل عع ٚدٌ،
قاٍ تعاىلط ًََِٓ ؽَىَشَ يَئََِّّٔا َّؾىُشُ ٌِنَفْغِوِص(.)1

انصهة بني أول وآخز اآلية
بعس إٔ دا٤ت اٯ ١ٜاؿازٚ ١ٜايعؿـط ٕٚل خًـل اهلل يًٓـاؽ مجٝعـاّ،
ٚيع ّٚعباز ٠اهلل تعاىل دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ خًل اهلل تعـاىل ملـا
ل ا٭ضض ،يته ٕٛاٯٜتإ فتُعتني ؾاٖساّ عً ٢إنطاّ اهلل تعاىل يٲْػإ
ٚاْ٘ غبشاْ٘ مل ىًك٘ ٜٚرتن٘ ٜٛاد٘ َؿام اؿٝا ٠ايسْٝا ،بٌ غـدٸط يـ٘ َـا
()1غٛض ٠ايٌُٓ .40

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط13ص
وتاد٘ ٖٚصا ايتػدري َكسَ ١يًعبازٚ ،٠سذ ١عً ٢اْ٫ػإ ل يع ّٚعباز٠
اهلل تعاىل ،يته ٕٛايعباز ٠بايٓػب ١يًدًل نـاملعً ٍٛايـصٜ ٫ ٟتدًــ عـٔ
عًت٘.
ٚبسأت اٯ ١ٜبايهُري (ٖ )ٛايصٜ ٟعٛز إىل اهلل تعاىلٚ ،ؾ ٘ٝتٛنٝس عً٢
يع ّٚإغتشهاض ايٓاؽ يًٓعِ اٱهلٚ ، ١ٝايتسبط ل عظُتٗا ٚنجطتٗا ٚأْٗا َٔ
ايَ٬تٓاٖ ٞايصٜ ٟعذع ايٓاؽ عٔ إسكا ،٘٥ثِ أخربت اٯ ١ٜعٔ تؿهٌ اهلل
تعاىل بتػ ١ٜٛايػُاٚ ، ٤تسبري ؾْٗٚ٪ا  ،قاٍ تعاىل طثُُال لعرٌٍََص.

ٚتؿٝس (ثِ) ايرتتٝب ٚايرتاخ ،ٞمما ٜسٍ عً ٢إٔ اهلل عع ٚدٌ خًل َا
ل ا٭ضض يٲْػإ ثِ غ ٣ٛأَٛض ايػـُاٚ ،٤ؾٝـ٘ إنـطاّ إنـال يٲْػـإ
بًشاظ إٔ آزّ خًل ل اؾٓ ،١مما ٜسٍ عً ٢إٔ اهلل تعاىل ٖ ٧ٝيٲْػإ َـا

وتاد٘ ل ا٭ضض قبٌ إٔ ىًل آزّ ،ؾكٛي٘ تعاىل ل اٯ ١ٜايػـابك ١طوُنمرُُ

ؤٌََِلذًاص ٜسٍ عً ٢إٔ اهلل تعاىل ٜهطّ ايٓاؽ أسٝا٤ٶ ٚأَٛاتاّٚ ،ؾ ٘ٝبؿاضٌْٝ ٠
ضمح ١اهلل تعاىل بعس املٛت.
ٚإش شنطت اٯ ١ٜخًل نٌ َا ل ا٭ضض يًٓاؽ ،ؾٌٗ خًل اهلل تعاىل
ايػُٛات َٔ أدٌ ايٓاؽ ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚمل ىًل اهلل تعاىل ايػُاٚات يٲْػإ ٚسس.ٙ
ايجآْٜ :ٞتؿع اْ٫ػإ َٔ ايػُا ٤عً ٢م ٛاملٛدب ١اؾع.١ٝ٥
ايجايح :خًل اهلل تعاىل ايػُاٚات يًٓاؽ نُا خًل ا٭ضض.
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايجاْ ،ٞؾإٕ اٱْػإ ٜٓتؿع َٔ ايػـُاٚ ،٤تًـو
املٓاؾع ظاٖط ٠يًشٛاؽ ٚخًل ايػُٛات أعِ َٔ سادـ ١اٱْػـإٖٚ ،ـٞ
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َػهٔ امل٥٬ه ،١قاٍ تعاىل طؤٌََُ ذَشًَل ؤْ لٌٍَّوَ عَخَّشَ ٌَىُمُ َِما يِمِ لٌغالمٌََّلخِ ًََِما
يِِ لألسكص (.)1
 َٔٚاملٓاؾع ا٭ضنَ ١ٝا ٜتعًل بايػـُاَٚ ٤ـا ٜٓـعٍ َٓٗـاٚ ،تكـسّ قٛيـ٘

تعاىل ط ًَلٔضَيَ ِِٓ لٌغالَّاءِ َِاءً يَمإَخشَََ تِموِ ِِمٓ لٌَََّّمشَلخِ سِصْلًما ٌَىُمُص(ٚ ،)2دـا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜداَع ١يًؿظ ايػُا ٤بكٝػ ١املؿطز ٚاؾُعٚ ،ؾٚ ٘ٝدٗإ:
ا٭ :ٍٚخًل اهلل ايػُا ٤قبٌ إٔ ٜتؿهٌ ٚهعًٗا غبع مساٚات.
ايجاْ :ٞايػُا ٤مل تهٔ َٛدٛزٚ ،٠شنط ايػُا ٤با٫غِ ل قٛي٘ تعاىل

طثُُال لعرٌٍََ إىل لٌغالَّاءِص يٲخباض عٔ قريٚضتٗا مساٚ ٤غكؿاّ َطؾٛعاّ.
ٚعً ٢ايٛد٘ ا٭ٜ ٍٚه ٕٛخًل ايػُا ٤عًَ ٢طتبتني:
ا٭ٚىل :خًكٗا عً ٢م ٛايعُ.ّٛ
ايجاْ :١ٝدعًٗا غبع مساٚات.

ٚقس دا٤ت آٜات عسٜس ٠بتكـس ِٜايػـُٛات عًـ ٢ا٭ضض قـاٍ تعـاىل

ط خٍََكَ لٌغالٌََّلخِ ًَلألسك تِماٌْذَكِّص (ٚ ،)3دا٤ت آ ١ٜبتكس ِٜا٭ضض ،قـاٍ تعـاىل
ط ذَنضِّةً ِِّالٓ خٍََكَ لألسك ًَلٌغالٌََّلخِ لٌْؼُةَص(.)4
ٚمل ؽرب اٯ ١ٜقٌ ايبشح عٔ خًل ا٭ضض قبٌ ايػُا ،٤بٌ أخربت
عــٔ خًــل َــا ل ا٭ضض يٲْػ ـإ َٓٚؿعتــ٘ ل أدٝايــ٘ املتعاقبــٚ ،١خًــل
ا٭ضض بعس ملا ؾٗٝا َٔ أغباب ايطظم ٚاملعاف ٜٚتذًٖ ٢صا ايبٝإ ٚإبتسا٤
()1غٛض ٠يكُإ .20
()2غٛض ٠ايبكط.22 ٠
()3غٛض ٠ايٓشٌ .3
()4غٛض ٠ط٘ .4
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خًــل ايػــُاٖٚ ٤ــ ٞزخـإ بكٛيــ٘ تعــاىل طثُمُال لعمرٌٍََ إىل لٌغالمَّاءِ ًَىِمَِ
دُخَإْ يَمَايَ ٌَيَا ًٌَِألَسكِ لِئْرَِْا رٌَػًا ؤً وَشىًا لَاٌَرَا ؤَذَْنَا رَائِؼِنيَ * يَمَنَاىُٓال عَثغَ عََّاًَلخٍ
يِِ ٌََِِّْٓ ًَؤًَدََ يِِ وًُِّ عََّاءٍ ؤَِشَىَاص (.)1
إٕ تكس ِٜخًل َا وتاز إي ٘ٝاٱْػـإ عًـ ٢دعـٌ ايػـُاٚات غـبعاّ،
ٚقبٌ إٔ ىًل اهلل آزّ عً ٘ٝايػْ ّ٬عُـ ١عظُٝـٚ ١ضمحـ ١بًٓـاؽ ٚسذـ١
عًٚ ، ِٗٝدـا٤ت ل املكـاّ بكـٝػ ١ايتـصنري املكـط ٕٚبـايً ّٛيًهؿـاض عًـ٢
دشــٛزِٖ ٚنؿــطِٖٜٚ ،ــسٍ ل َؿَٗٛــ٘ عًــ ٢ايتدٜٛـــ ٚايٛعٝــس َــٔ
اؿػاب  ّٜٛايكٝاَ.١
َٚع إٔ اٯ ١ٜدا٤ت يتـٛبٝذ ايهؿـاض عًـَ ٢ـا إختـاضَ ٙٚـٔ اؾشـٛز
ٚايعٓاز ؾإْٗا تبني بسٜع قٓع اهلل تعاىل يًػُٛات ٚا٭ضض ٚإْٗـا مجٝعـاّ

َٔ ًَو اهلل تعاىل ،يصا أختتُت اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاىل طًَىٌَُ تِىًُِّ ؽَِءٍ ػٌٍَُِْص

ل ز٫ي ١عً ٢أْ٘ غبشاْ٘ ٜتعاٖس اـ٥٬ل ٚميٌٗ ايهؿاض عً ٢دشٛزِٖ َع
زٚاّ ايٓعِ عً ٢ايٓاؽ مجٝعاّ ل ايسْٝا.

انتفسري انذاتي

إبتسأت اٯ ١ٜبايهُري (ٖٜٚ )ٛعٛز إىل اهلل عع ٚدٌٚ ،ل ت ٠ٚ٬اٯ١ٜ
ٚاٱغت ُاع إيٗٝا ْٛع تعظ ِٝملكاّ ايطبٛبٚ ،١ٝزع ٠ٛيٲقطاض بايعبٛز ١ٜهلل عع
ٚدٌ ،إش ْػبت اٯٜـ ١ايػـابك ١اؿٝـاٚ ٠املـٛت ٚعًـ ٢مـَ ٛتهـطض هلل عـع
ٚدٌٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯٜـ ١يبٝـإ ؾهـً٘ عًـ ٢ايٓـاؽ ل خًـل ايػـُاٚات
ٚا٭ضضٚ ،تططز اٯَ ١ٜعاْ ٞايؿطى َٔ ايٓؿٛؽ ٚتسع ٛإىل اهلسأَ ١ٜ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٕ ٖص ٙايهٛانب ٚايهآ٥ات َٔ خًل اهلل عع ٚدٌ .
()1غٛض ٠ؾكًت .12-11
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ايجاْ :ٞغدط اهلل َا ل ا٭ضض يًٓاؽ ل أدٝاهلِ املتعاقبـ ،١ؾٝـصٖب
دٜٚ ٌٝأت ٞدٚ ٌٝايٓعِ ترت ٣عً َٔ ِٗٝعٓـس اهلل ،ؾٗـ ٞنـاملرياخ ايعـاّ
ايصٜ ٟتكطف ؾ ٘ٝايٓـاؽ مجٝعـ ّا يٝرتنـ ٙٛملـٔ بعـسِٖ َـٔ غـري إٔ ٜكـٝب٘
ايٓككإ.
ايجايحَٓ :ع إؾتتإ ايٓاؽ بايهٛانب ٚايؿُؼ ٚايكُطٚ ،ايعدط عـٔ
عبازتٗا.
ايطابع :زع ٠ٛايٓاؽ يًؿهط هلل عع ٚدـٌ عًـٖ ٢ـص ٙايـٓعِٚ ،ايـصٟ
ٜتذً ٢باٱقطاض بايٓبٚ ٠ٛايهتب ايػُا ١ٜٚاملٓعي.١
اـاَؼ :ايكطإٓ ٖس ٣يًٓاؽٚ ،باب يًتؿك٘ ل أَـٛض ايـسٚ ٜٔايـسْٝا،
ٚٚغ ١ًٝمسا ١ٜٚيٲضتكا  ٤ل املعاضفٚ ،سطب عً ٢اؾٌٗ ٚايٛثٓ.١ٝ
ٚدا٤ت آٜات نجري ٠ؽرب عٔ خًل اهلل يًػـُٛات ٚا٭ضض َـٔ غـري
تكٝٝــس بــاـًل يًٓــاؽ ايــص ٟدــا ٤ل ٖــص ٙاٯٜــ( ١خًــل يهــِ) ٚؾٝــ٘ تكٝٝــس
يٲط٬م ْٚهت ١عكا٥سٚ َٔ ١ٜد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚسح ايٓاؽ عً ٢ايسعا ٤يٲْتؿاع ا٭َجٌ ٚا٭سػٔ َٔ ايـٓعِ
اييت أٚزعٗا اهلل ا٭ضض.
ايجاْ :ٞزع ٠ٛايٓاؽ يًسعا ٤ٱغتجُاض ٚإغتدطاز خعا ٔ٥ا٭ضض٫ٚ ،
ٜكبٌ ايسعا ٤إَ ٫ع اٱميإٚ ،قس غأٍ بٓ ٛإغطا ٌٝ٥اهلل عع ٚدـٌ يٝدـطز

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

رَؼَاٍَ ًَلدِذٍ يَادعُ ٌَنَا سَتالهَ ُّخْشَِ ٌَنَا ِِّالا ذُنثِدُ لألَسكُ ص ( ، )1ؾاغتذاب هلِ اهلل عع ٚدـٌ
َــع أْٗــِ تطنــٛا ا٭ٚىل َٓٚــ٘ املــٔ ٚايػــً ٣ٛط لىثِطُممٌل ِِق مشًل يَ مئِْال ٌَىُممُ َِمما
عَإٌَْرُُص( ،)2ممـا ٜـسٍ عًـ ٢إٔ اـًـل املـصنٛض ل اٯٜـٜٓ ٫ ١شكـط بايظـاٖط

()1غٛض ٠ايبكط. 61 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.61 ٠
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ٚايبــاطٔ َــٔ خــعا ٔ٥ا٭ضض بــٌ ٜؿــٌُ َــا ٜٛدــس َــٔ ايعــسّ نايٓبــات
ٚاؿٛٝإ املتهجـط ،يٝهـَ ٕٛكـازٜل َـٔ ضمحـ ١اهلل ٚؾـٛاٖس عًـ ٢ػـسز
ايطظم يًٓاؽ.
ايجايــح :عــسّ فــ ٧دــٓؼ آخــط غــري اٱْػــإ ٜػــتٛي ٞعًــ ٢خــريات

ا٭ضض ٚاملٝاٚ ٙميٓع اٱْػإ َٔ ايٛق ٍٛإيٗٝا ،٭ٕ اٯ ١ٜتك ٍٛطخٍََكَ ٌَىُُ

َِا يِِ لألَسكِ ص ٜٓ ٫ٚعٍ امل٥٬ه َٔ ١ايػُا ٤ملٓاؾػ ١اٱْػـإ ل ا٭ضض،
ْعِ ْعٍ آ٫ف َٔ امل٥٬ه ١ل َعطن ١بسض ٚأسس ٚاـٓسم ٱعاْـ ١اٱْػـإ
عً ٢اٱْتؿاع َٔ نٓٛظ ا٭ضض ،بايكتاٍ إىل داْب املـَٓ٪ني يتبكـ ٢نًُـ١
ايتٛسٝس قطساّ ضاغداّ ل ا٭ضض ٜٚ ،ػتُط ايٓاؽ ل عباز ٠اهلل عع ٚدٌ
ؾته ٕٛايعبازَٛ ٠نٛعاّ َٚاز ٠ٱغتُطاض اؿٝا ٠ل ا٭ضضٚ ،تٛاي ٞايٓعِ،

قاٍ تعاىل ط ًََِا خٍََمْدُ لٌْجِٓال ًَلإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼثُذًُِْص(.)1

ٚتبني اٯ ١ٜضمح ١اهلل بايٓاؽ إش ٖ ٧ٝهلِ َا وتـاد ٕٛإيٝـ٘ ل ايـسْٝا
ٚاٯخطٚ ،٠آٜات اٯؾام سذـ ١عًـ ٢ايٓـاؽٚ ،زعـ ٠ٛعكًٝـٚ ١سػـ ١ٝهلـِ
يًٗساٚ ١ٜاٱميـإٚ ،إش دعـٌ اهلل عـع ٚدـٌ ايٓـاؽ ٜتكـطؾ ٕٛل ا٭ضض
ٜٚتًُهٜٚ ٕٛتٛاضث ٕٛؾٗٝاٜٚ ،تكامس ٕٛخرياتٗا ؾاْ٘ غبشاْ٘ (إغت )٣ٛإىل
ايػُا ٤ٱضاز ٠اٱغتٚ ٤٬ٝاملًه ١ٝاملطًك ١هلل ل ايػُٛات ،ؾًٝؼ َٔ َايو
َٚتكطف ؾٗٝا إ ٫اهلل يته ٕٛؾاٖساّ عًًَ ٢ه ١ٝاهلل يًػـُٛات ٚا٭ضض

 ّٜٛايكٝاََٚ ، ١كساقاّ سانطاّ بني ايٓاؽ يكٛي٘ تعاىلطٌَِّٓ لٌٍُّْْهُ لٌٌَََْْ ٌٍَِّوِ
لٌٌَْلدِذِ لٌْمَيالاسِص(.)2

( )1غٛض ٠ايصاضٜات .56
()2غٛض ٠غاؾط .16
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ين غليلت اآلية

ل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :تٛد ٘ٝايًٚ ّٛايصّ يًهؿاض عً ٢دشٛزِٖ.
ايجاْ :١ٝنطٚض ٠ايتسبط ل أقٌ اـًـل ٚإؽـاشٚ ٙغـ ١ًٝيٲميـإ َٚـاز٠
يٲعتباض.
ايجايج :١بٝإ بسٜع قسض ٠اهللٚ ،عظ ِٝغًطاْ٘.
ايطابع :١سهٛض ا٭ؾٝا ٤مجٝعٗا عٓس اهلل.

انتفسري

لىنه تعلى ط ىٌَُ لٌَّزُِ خٍََكَ ٌَىُُ َِا يِِ لألسك جَِّْؼًاص
ا٭ :ٍٚبعس تؿهٌ اهلل تعاىل ببٝإ اؿذٚ ١ايربٖإ يًٓاؽ ل أْؿػِٗ

ٚإٔ آ ١ٜخًكِٗ ٚبعجــِٗ تٛدـب إيتعاَِٗ بعبازت٘ ٚطاعتـ٘ دـــا٤ت ٖـصٙ

اٯ ١ٜايهطمي ١يٲستذاز بتٜات٘ ل املٓاؾعٚ ،ل اٯؾام ط عَمنُشِّيُِ آَّاذِنَما يِمِ

لٓيَاقِ ًَيِِ لٔفُغِيُِص(.)1
ايجاْ :ٞإٕ قسض ٠اهلل تعاىل تتعًل بهٌ املكسٚضات ناَ ١ٓ٥ا ناْت ٚأْٗا
عاََٚ ١طًك ١يتذطزٖـا عـٔ ايعَـإ ٚاملهـإ ٚاؾٗـ ١يتػـاْ ٟٚػـبتٗا إىل
اٱهاز ملا تتكــ بـ٘ َـٔ اٱَهـإ َٚـا ٬ٜظَـ٘ نـطٚضَ ٠ـٔ اؿادـ ١إىل
ٚادب ايٛدٛزْ ،عِ ًٜ ٫عّ َٔ ايتعًل اؿسٚخ ايعاّ ،ؾاهلل تعاىل قازض
عً ٢ؾعٌ ايؿٚ ٤ٞنسٚ ٙيهٓ٘ َٓع ٙعٔ ايكبٝض ٚايظًِ ٚمُٖٛا.
ايجايــح :ل اٯٜــ ١ظدــط عــٔ عبــاز ٠غــري اهلل ؾهــٌ يــ٘ كًــٛم َٓكــاز،
ٚاـ٥٬ــل َاٖٝــات َتكـــؿ ١باٱستٝــاز ٚاؿــسٚخ ٚإٕ ن ـإ هلــا ٚدــٛز
خاضد.ٞ
( )1غٛض ٠ؾكًت .53

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط19ص
ايطابع :ل اٯ ١ٜتـٛبٝذ يًُؿـطنني ؾهٝــ ٜعبـسَ ٕٚـا خًكـ٘ اهلل هلـِ
ٚغــدٸ ط ٙؿادــتـِٗ ْعُ َ٘ٓ ١تعاىل ٚؾه ّ٬عً ٢ايٓاؽ ٚسذ.١
اـاَؼٚ :ضز ل اـرب عٔ اَ٫اّ عً ٞل ا ٯ ٖٛ" :١ٜايص ٟخًل
يهِ َا ل ا٭ضض مجٝعاّ يتعتربٚا ب٘ ٚيتٛٸقًٛا ب٘ إىل ضنٛاْ٘ ٚتتٛقٛا ب٘
َٔ عصاب ْرياْ٘ ،ثِ إغت ٣ٛإىل ايػُاٚ ٤أخص ل خًكٗا ٚإتكاْٗا ؾػٛأٖ
غبع مساٚات  ٖٛٚبهٌ ؾ ٤ٞعًـٚ ،ِٝيعًُـ٘ بهـٌ ؾـ ٤ٞعًـِ املكـا
ؾدًل ؾطع َا ل ا٭ضض ملكاؿهِ ٜا بين آزّ).
ايػازؽ :اٯ ١ٜبٝإ يًرتتٝب ل خًل ا٭ضض ٚايػُاَٚ ٤ـا ؾٝـ٘ َـٔ
إعذاظ ٚز٫٫ت نُا إٔ ( ثِ) ايٛاضز ٠ل اٯ ١ٜتؿٝس ايرتتٝب ٚايرتاخ،ٞ
(ٚعٔ أب ٞقا

عٔ ابٔ عباؽ ٚعٔ َط ٠اهلُساْ ٞعٔ ابٔ َػعٛز

ٚعٔ ْاؽ َٔ أقشاب ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ل قٛيـ٘ {ٖـٛ
ايص ٟخًل يهِ َا ل ا٭ضض مجٝعاّ ثِ اغت ٣ٛإىل ايػُا ٤ؾػٛٸأٖ غبع
مساٚات} قاٍ  :إٕ اهلل نإ عطؾ٘ عً ٢املـاٚ ٤مل ىًـل ؾـ٦ٝاّ قبـٌ املـا،٤
ؾًُا أضاز إٔ ىًل أخطز َ ٞاملا ٤زخاْاّ  ،ؾاضتؿع ؾٛم املا ، ٤ؾػُا مسا،٤
ثِ أٜبؼ املا ٤ؾذعً٘ أضناّ ؾتكٗا ٚاسس ،٠ثِ ؾتكٗا ؾذعًٗا غبع أضنني ل
َٜٛني .ل ا٭سس ٚاٱِثٓني،
ؾدًل ا٭ضض عًـ ٢سـٛت ٖٚـ ٛايـص ٟشنـط ٙل قٛيـ٘ (ٕ*ٚايكًـِ)
ٚا ؿٛت َٔ املـاٚ ،٤املـا ٤عًـ ٢ظٗـط قـؿاٚ ،٠ايكـؿا ٠عًـ ٢ظٗـط ًَـو،
ٚاملًو عًـ ٢قـدطٚ ،٠ايكـدط ٠ل ايـطٜضٖٚ ،ـ ٞايكـدط ٠ايـيت شنطٖـا
يكُــإ; يٝػــت ل ايػــُا ٫ٚ ٤ل ا٭ضض ،ؾتشــطى اؿــٛت ؾانــططب
ؾتعيعيت ا٭ضض ،ؾأضغ ٢عًٗٝا اؾباٍ،
ؾاؾباٍ تؿدط عً ٢ا٭ضض .ؾصيو قٛي٘{ٚدعٌ هلا ضٚاغـ ٞإٔ متٝـس
بهِ} ٚخًل اؾباٍ ؾٗٝا ٚ ،أقٛات أًٖٗا ٚ ،ؾـذطٖا َٚ ،ـا ٜٓبػـ ٞهلـا ل
َٜٛني  :ل ايج٬ثاٚ ،٤ا٭ضبعاٚ ،٤شيو قٛي٘ {أٓ٥هِ يتهؿط ٕٚبايص ٟخًل
ا٭ضض} إىل قٛي٘ {ٚباضى ؾٗٝا} ٜك :ٍٛأْبت ؾذطٖاٚ ،قسض ؾٗٝا أقٛاتٗا،

ط20ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٜك ٍٛ٭ًٖٗا {ل أضبع ١أٜاّ غٛا ٤يًػاً٥ني} ٜك َٔ :ٍٛغأٍ ؾٗهصا ا٭َط
{ ثِ اغت ٣ٛإىل ايػُا ٖٞٚ ٤زخإ} ٚنإ شي و ايسخإ َـٔ تـٓؿؼ املـا٤
سني تٓؿؼ ،ثِ دعًٗا مساٚ ٤اسس ، ٠ثِ ؾتكٗا ؾذعًـٗا غـبع مسـٛات ل
َٜٛني  :ل اـُٝؼ ٚ ،اؾُعٚ ،١إمنا مس ّٜٛ ٞاؾُع ١٭ْ٘ مجع ؾ ٘ٝخًل
ايػــُٛات ٚا٭ضض { ٚأٚســ ٢ل نــٌ مســا ٤أَطٖــا} قــاٍ :خًــل ل نـٌ
مسا ٤خًكٗا َٔ امل٥٬هٚ ،١اـًل ايص ٟؾٗٝا َٔ ،ايبشاضٚ ،دباٍ ،ايربز،
َٚا ٜ ٫عًِ.
ثِ ظ ٜٔايػُا ٤ايسْٝا بايهٛانب ،ؾذعًٗا ظٚ ١ٜٓسؿظاّ َٔ ايؿٝاطني،
ؾًُا ؾطؽ َٔ خًل َا أسب اغت ٣ٛعً ٢ايعطف)(.)1
ايػابع :تبني اٯ ١ٜإٔ اهلل عع ٚدٌ مل ىًل اٱْػإ ٜٚرتن٘ غس ٣بٌ

تهؿٌ ضظق٘ ْٛ ٖٛٚع إنطاّ  َٔٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاىلطًٌَمَذ وَشالِنَا تَنِمِ
آدَََ ًَدٍََّْنَاىُُ يِِ لٌْثَشِّ ًَلٌْثَذشِ ًَسَصَلْنَاىُُ ِِٓ لٌطَِّّْثَاخِ ًَيَنٍَّْنَاىُُ ػٍَََ وََِريٍ ِِّالٓ
خٍََمْنَاص(.)2

بعــس إٔ أْ هــط املؿـــطن ٕٛايبعــح ٚايٓؿــأ ٠اٯخــط ٠دــا٤ت ٖــص ٙاٯٜــ١
بايتصنري بايؿٛاٖس ايظاٖط ٠يًشٛاؽ ٚاملسضن ١بايعكٌ ٚايٛدـــسإ ايـيت
تسعــٖٛــِ إىل اٱميإ.
ؾُٔ آٜات اهلل غبـشــاْ٘ إٔ دعٌ َا قبٌ خًل اْ٫ػإ ٚأثٓا ٤ســٝاتــ٘
ٚبعس َـٛت٘ آٜات تسع ٙٛيٲقـطاض بايطبٛبٝـٚ ١اٱميـإ ٖٚ ،ـص ٙاٯٜـ ١داَعـ١
َٚػـــتٛعب ١يًُطاتب ايجـ٬خ ملا ؾٗٝا َٔ آٜات اـًل ٚايـطظم املػـتس،ِٜ
ٚزٚاّ اؿٝاٚ ٠ػسز ٚتعاقب ا٭دٝاٍ ٚا٭َِ.
ايجأَ :تؿتض اٯ ١ٜآؾاقاّ عًُٚ ١ٝتبني إٔ اٱْػإ مل ٜٛظـ بعس ايؿطط
()1ايسض املٓجٛض .61/1
( )2غٛض ٠اٱغطا.70 ٤

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط21ص
ا٭نرب مما غدٸط ٙاهلل عع ٚدٌ ي٘ ،ؾٗص ٙاٯ َٔ ١ٜأعظِ ايٓعِ عً ٢اٱْػإ
ملا ؾٗٝا َٔ إ ط٬م يًتػدري ٚعسّ ايتكٝٝس ،إ ٫إٔ ٜـطز زيٝـٌ ل آٜـ ١قطآْٝـ١
أخط ٣أ َٔ ٚايػٓ ١عً ٢ايتكٝٝس ٚايظاٖط اْ٘ َعسٚ ،ّٚبعض أؾطاز ايٛاقع
اـاضد ٫ ٞتكًض إٔ ته ٕٛسذ ١مبعٓ ٢إٔ َا ٜظٓ٘ اْ٫ػإ ايٝـ ّٛخـاٍ
َٔ ايٓؿع ؾإْ٘ قس ٜه ٕٛل املان ٞأ ٚاملػتكبٌ شا ْؿع عظ.ِٝ
ايتاغــعَ :ــٔ إعذــاظ ايكــطإٓ إٔ اٯٜــ ١ل َكــاّ اٱغــتدباض ٚايتــٛبٝذ
ٚيهٓٗا ؼٌُ ايبؿاضات ٚؼح عً ٢اٱْ تؿاع ا٭َجـٌ َـٔ خـعا ٔ٥ا٭ضض
 َٔٚاٯٜات ايتطبٝكٚ ١ٝايؿــٛاٖـس عً ٢عُـ ّٛاـطـاب ل ٖـص ٙاٯٜـ ١إٔ
ايٓاؽ مجٝعاّ ََٓ٪ني ٚنؿاضاّ َٓتؿع َٔ ٕٛنٓٛظ ا٭ضض ٚايجـطٚات ايـيت
دعًٗا اهلل شخريٚ ٠ظازاّ َٚتاعاّ يٲْػإ.
ٚقس تط ٣ايهؿاض ِٖ ا٭نجط إْ تؿاعاّ َٔ ٖص ٙايجطٚات ٚايٓعِ ايسْٜٛٝـ١
نذع َٔ ٤عُ ّٛضمحت٘ ل ايـسْٝا ٚيٝهـَ ٕٛكـساقاّ ٱطـ٬م اـطـاب ل
ٖص ٙاٯٚ ١ٜإغتسضاداّ هلِٚ ،سذ ١عً ّٜٛ ِٗٝايكٝاَ.١
ايعاؾط :اٯ ١ٜزع ٠ٛٱغتجُاض ا٭ضض ٚإسٝاٗ٥ا ٚايبشح ٚايتٓكٝب ؾٗٝا
ٚيع ّٚعــسّ ايتؿط ٜبجطٚاتٗا ٭ْٗا ًَو يٮدٝاٍ املتعاقبٚ ،١قس شنــطت ل

تؿػـري غٛضٜٛ ٠غـ ل قٛي٘ تعاىل ط لجؼٍَْنِِ ػٍَََ خَضَلئِِٓ لألسكص

()1

إٔ اٯ ١ٜزع ٠ٛيتأغٝؼ ٚظاض ٠خاق ١بؿ ٕٚ٪ا٭ضض ٚتٓظ ِٝاٱْتؿاع َٔ
نٓٛظٖا.
اؿاز ٟعؿط َٔ :اٱعذاظ إٔ اٯ ١ٜايهطمي ١دا٤ت عطف (ل) ايصٟ
ٜؿٝس ايظطؾٚ ،١ٝمل تأت ب(با )٤ايػبب ١ٝأ( ٚعً )٢اييت تؿٝـس اٱغـتع،٤٬
ٚضمبا ؾػطت ملا ؾٛم ا٭ضضٚ ،تتعًل (ل) با٭ضض َٚا عًٗٝا َٚا ؾٗٝـا
َٔ ايهٓٛظ.
ٚل اٯٜــ ١إؾــاض ٠يطمح ـ ١اهلل تعــاىل مبــا دعــٌ ل ا٭ضض َــٔ نٓــٛظ
( )1غٛضٜٛ ٠غـ .55

ط22ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
َػتٛض َٔ ٠ايصٖب ٚايٓؿ ٚاملاؽ ٚمٖٛا اييت تتشهِ ل ٖـص ٙا٭ظَٓـ١
باٱقتكاز ايعامل ،ٞباٱناؾ ١إىل ايعضاع ١نٓعُٚ ١سادـَ ١ػـتسميٚ ،١نٓـع
عاّ قطٜب َتذسز.
ايجاْ ٞعؿط :تبني اٯ ١ٜؾطف اٱْػإ ٚعظَٓ ِٝعيت٘ عٓس اهلل عع ٚدٌ
مبا غدط اهلل ي٘ ٚأنطَ٘ ب٘ ،ؾً ٛأعإ إْػإ إْػاْ ّا آخط عً ٢ؾ ٕٚ٪سٝات٘
ٚقٝض ي٘ َػهٓاّٚ ،أدط ٣ي٘ عطا٤ٶ ؾٗطٜاّ ،ثِ قكٸط ايصٜ ٟتًك ٢ايع ٕٛل
ايؿهط عً ٢ايٓعُٚ ١ضز اٱسػـإ ٚقابًـ٘ بـاؾشٛز يطأٜـت ايٓـاؽ بـطِٖ
ٚؾادطِٖ ٜٛدٗ ٕٛايً ّٛي٘ عً ٢دشٛزٚ ٙتككري.ٙ
ؾهٝـ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ قس أْعِ عً ٢ايٓاؽ فتُعني َٚتؿطقني ْعُاّ
ْعذع عٔ إسكاٗ٥ا ٚعسٖا َ ٖٞٚ ،ػتسميَٓٚ ١بػطٚ ١قطٜبـَ ١ـع دشـٛز
أنجط ايٓاؽ ،ؾ ٬غطاب ١إٔ تػتػطب امل٥٬ه َٔ ١اٱْػإ إضتهاب٘ املعك،١ٝ
أ ٚاْ ٗـــا تػـــأٍ عـــٔ إغـــتشكاق٘ اـ٬ؾـــَ ١ـــع دشـــٛزٚ ٙعـــسّ ؾـــهطٙ
بكٛهلِط ؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغفِهُ لٌذَِِّاءَص(.)1

ايجايح عؿط :طجَِّْؼًاص ساٍ ٚتٛنٝس ملا غدط اهلل عع ٚدـٌ يٲْػـإ
ل ا٭ضض يبٝإ يطؿ٘ ٚإغتُطاض تٛايْ ٞعُ٘.
ايطابع عؿط :تططز اٯ ١ٜاـٛف َٔ ؾبض اؾٛع أْ ٚكل ايػصا ،٤ؾؿٞ
نٌ ظَإ ٜسضى اٱْػإ إٔ ْعِ ا٭ضض أعِ ٚأنجط َٔ ساد ١ايٓاؽ.
اـــاَؼ عؿــط :مل تتعًــل اٯٜــ ١بايتػــدري بــٌ ل أقــٌ اـًــل ٚأْ ـ٘
يٲْػإ.
ايػازؽ عؿط :تسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ ا٭قٌ ل ا٭ؾٝا ٤اٱباس ١نُا َبني
ل ايؿك٘ٚ ،إٔ اؿٝاظٚ ٠املًه ١ٝاـاق ١ؼتاز إىل زي.ٌٝ
ايػابع عؿطٚ :ل دٗ ١اـطاب ٚد:ٙٛ
( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط23ص
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٛد٘ يًَُٓ٪ني خاق.١
ايجاَْٛ :ٞد٘ يًُػًُني با٭قايٚ ١يػريِٖ بايعطض ٚايتبع.١ٝ
ايجايح :إضاز ٠ايٓاؽ مجٝعاّ َٔ اـطاب.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايـح ،بكطٜٓـ ١اـطـاب ل اٯٜـ ١ايػـابكٚ ١بـايكطأ٥
اؿايٚ ١ٝٱقاَ ١اؿذٚ ١بٝإ عظ ِٝإسػإ اهلل غـبشاْ٘ٚ ،أْـ٘ ٜـطظم ايـرب
ٚايؿادطٚ ،املٚ َٔ٪ايهاؾطٚ ،ست ٢ايهاؾط قس تسضن٘ ايتٛبٚ ١اٱْاب.١
ٖٚص ٙاٯَ َٔ ١ٜكازٜل اؿح عً ٢ايتٛبٚ ١ايسع ٠ٛإىل اهلساٚ ،١ٜقس
ىطز َٔ شض ١ٜايهاؾط َٔ  َٔ٪ٜباهلل ٜٚتبـع ايـٓحم قُـس ّا قـً ٢اهلل عًٝـ٘
ٚآي٘ ٚغًِٚ ،ميتجٌ ٭سهاّ ايؿطٜع ١اٱغ.١َٝ٬
ايجأَ عؿط ٫ :تسٍ اٯ ١ٜعًـ ٢إٔ اٱْػـإ عًـ ١تاَـ ١ـًـل ا٭ضض
ٚيهٔ اهلل عع ٚدٌ غدط ايٓعِ ا٭ضن ١ٝي٘.
ايتاغع عؿط :إثبات ؾ ٧يؿٜ٫ ٧سٍ عًـْ ٢ؿٝـ٘ عـٔ غـري ،ٙؾـاي ّ٬ل

قٛيــ٘ تعــاىل طخٍََ مكَ ٌَىُممُص ٚإٕ ٚضزت يٲختكــام ،إ ٫إٔ َٓــاؾع خًــل
ا٭ضض أعِ َٔ إٔ تٓشكط باٱْػإ.

ٚل قٛي٘ تعاىلطخٍََكَ ٌَىُُ َِما يِمِ لألسك جَِّْؼًماصٚ ،ؾٗٝـا زعـ ٠ٛيًٓـاؽ

يٲغتؿاز ٠مما ل ا٭ضض َٔ املٛدٛزات ٚاـعاٚ ٔ٥ايـصخا٥ط ايَ٬تٓاٖٝـ١
ٚإغتظٗاض بطناتٗا.
ٚؾٗٝا بٝإ بإ اهلل تعاىل ٜ ٫ؿعٌ يػطض ٚأْ٘ غري قتاز.
(ٚأ غتسٍ باٯ ١ٜايهطمي ١عً ٢سطَ ١أنٌ ايطني ٭ْ٘ تعاىل خًل يٓا َـا

ل ا٭ضض زْ ٕٚؿؼ ا٭ضض)(ٚ ،)1يهٔ اٱغتس ٍ٫باٯ ١ٜايهطمي ١غري تاّ
تاّ ٚنصيو ايتعً ٌٝاش إٔ اـًل اعِ َـٔ ا٫نـٌ ٚغـريٚ ٙإٕ دـا ٤ايـٓل
ٚاٱمجاع عً ٢سطَ ١أنٌ ايطني.
(َ )1ؿاتٝض ايػٝب .154/2

ط24ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

لىنه تعلى طثُُال لعرٌٍََ إىل لٌغَّاءِص
شنطت ل اٯ ١ٜأقٛاٍ َٓٗا:
ا٭ :ٍٚقكس ايػُا ٤يتػٜٛتٗا.

ايجاْ :ٞإغتٛىل اهلل عع دٌ عً ٢ايػُا ٤بايكٗط.
ايجايح :ثِ إغت ٣ٛأَـط اهلل ٚقـعس إىل ايػـُا ٤٭ٕ أٚاَـطٚ ٙقهـاٜاٙ
تٓعٍ َٔ ايػُا ٤إىل ا٭ضض .
ايطابعَ :ا ض ٟٚعٔ ثعًب أمحس بٔ و ٢ٝأْ٘ غ ٌ٦عٔ َعٓ ٢اٱغتٛا٤
ل قؿ ١اهلل عع ٚدٌ ؾكاٍ :اٱغتٛا :٤اٱقباٍ عً ٢ايؿٚ ٤ٞقاٍ ايؿطا: ٤
َعٓا ٙأقبٌ عًٗٝا.
 ٚاٯ ١ٜزي ٌٝعً ٢عظ ِٝغًطإ اهلل تعاىل ٚقسضت٘ ٚعً ٛؾـأْ٘ ٚيـٝؼ
ل َٓطٛقٗــا أَ ٚؿَٗٗٛــا َــا ًٜٝ ٫ــل بــ٘ َــٔ َعــاْ ٞاٱْتكــاٍ ٚاٱضتؿــاع
باملػاؾ.١
ٚٚادب ايٛدٛز َٓع ٙعٔ قؿات ا٭دػاّ ،٭ْٗا سازث ٫ ١تٓؿو عٔ
املهإٚ ،امن ا املسح ل ايكسضٚ ٠ايؿــإٔٚ ،إٔ قسض ٠اهلل تعاىل أعظِ َٔ إٔ
ؼ ٝبٗا ا٭ٖٚاّ نُا إ اهلل ٜٛ ٫قـ بايعذع ٖٛٚ ،بطٖإ إْ ٞيٲْتكــاٍ
َٔ املعً ٍٛإىل ايعـًٚ ١اٱقطاض ي٘ غبشاْ٘ بايطبٛبْٚ ،١ٝبص ايهؿط ٚايؿــطى،
يٝبكَٓ ٢اغب ١يًؿهط عً ٢ايٓعِ.
ٚؼتٌُ اٯٚ ١ٜدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚدا ٤خًل َا ل ا٭ضض َتأخطاّ ظَاْاّ ـًـل ا٭ضض ،يًتعـسز
ٚايتبا ٜٔبني خًل ا٭ضضٚ ،خًل َا ؾٗٝا.
ايجاْ :ٞاٱؼاز بني خًل ا٭ضض ٚخًل َا ؾٗٝا ،يٝه ٕٛأٖ ٍٚص ٙاٯ١ٜ

َكساقاّ ٚتؿػرياّ يكٛي٘ تعاىل ط لًُْ ؤَئِنالىُُ ٌَرَىْفُشًَُْ تِاٌَّزُِ خٍََكَ لألَسكَ يِِ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط25ص

ٌََِِّْٓص (.)1

ايجايح :اٱغتٛا ٤إىل ايػُا ٤بعس خًكٗا ،٭ٕ ظاٖط اٯٜـٜ ١ـسٍ عًـ٢
ٚدٛز ايػُا ٤قبٌ إٔ ٜػ ٜٔٗٛاهلل غبع مساٚات.
ايطابع :اٱؼاز بني خًل ايػُاٚ ٤بني دعًٗا غبع مساٚات ،إٔ ايكٍٛ
بايتعــسز ٚضدشــإ ايٛدــ٘ ا٭ٚ ٍٚايجايــح عًــ ٢ايظــاٖط زيٝــٌ عًــ ٢آٜــ١
إعذاظ.١ٜ

حبث فهسفي
يكس ثبت ل ايؿًػؿ ١إٔ ايػُا ٤سازثٚ ،١نٌ سـازخ َػـبٛم بايعـسّ

ؾايػُا ٤خًكٗا اهلل بعس إٔ مل تهٔ أ ٟإٔ إط٬م اغِ ايػُا ٤عًٗٝا قبٌ
خًكٗا إقتها ٞ٥تعًٝكٚ ،ٞيٝؼ ؾعًٝاّٚ ،ؾ ٘ٝبٝإ يعظ ِٝقسضت٘ تعاىل ٚعًُ٘
غًكٗاٚ ،إٕ نإ ظاٖط اٯ ١ٜاٱخباض عٔ خًكٗا.
ٚل اٯٚ ١ٜد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإغتشكت ايػـُا ٤قـسم اغـِ ايػـُا ٤بايٓػـب ١يـٮضض عٓـس
خًكٗا.
ايجاْ :ٞإْٗا خًكت أ ّ٫ٚمساٚ ٤اسس ٠ثِ دعًٗا اهلل غبع مساٚات َٔ
غري ؿاظ يٮضض.
ايجايح :اْٗا خًكت غبع مساٚا ت ٚي ٛعً ٢م ٛايتسضز املتكٌ.
ا٭قطب ا٭خري يبٝإ بسٜع خًك٘ ٚإٔ ايتكػٚ ِٝسس ٙآ ١ٜنَ ١ْٝٛعذـع٠

َع ظٗٛض قـسض ٠اهلل عـع ٚدـٌ ل قٛيـ٘ تعـاىل ط ثُمُال لعمرٌٍََ إىل لٌغالمَّاءِ

ًَىَِِ دُخَإْ يَمَايَ ٌَيَا ًٌَِألَسكِ لِئْرَِْا رٌَػًا ؤً وَشىًا لَاٌَرَا ؤَذَْنَا رَائِؼِنيَ ص(ٚ ،)2إٔ

()1غٛض ٠ؾكًت.9
( )2غٛض ٠ؾكًت .11

ط26ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايػُا ٤ل ا٭قٌ زخإ.
َٚعٓ ٢غٛأٖ :أ ٟخًكٗٔ ٖٝٚأٖٔ ٚدعًٗٔ.
قاٍ ا٭ خؿـ :ايػُا ٤دٓؼ ٜسٍ عً ٢ايكًٚ ٌٝايهجريٚ ،قاٍ ايطَاْ:ٞ
ايػُاٚات غري ا٭ؾـــ٬ى ،٭ٕ ا٭ ؾــ٬ى تتشــطى ٚتــسٚض ٚاَا ايػُاٚات

 ٫تتشطى  ٫ٚتـسٚض ،يكـٛي٘ تعـاىل طؤْ لٌٍَّموَ ُّّغِمهُ لٌغالمٌََّلخِ ًَلألسك ؤْ

ذَضًُالَص(.)1
ٚيهٔ اٯ ٫ ١ٜتٓؿ ٞسطن ١ايػُاٚ ٤ا٭ضض ل ْظاّ َتٓاغل ٚامنا تعين
أْٗا  ٫تتٗا ٣ٚأ ٚتػك  ،ؾايعٚاٍ يٝؼ َطازؾاّ يًشـطن ١أ ٚايسٚضإ ٚإمنـا
ٜعــين ايــصٖاب ٚاٱغــتشايٚ ١اٱ نــُشٚ ٍ٬ايتٓشــ ٞل َكابــٌ ايجبــات
ٚايبكا.٤
(ٚثِ) ل اٯ ١ٜايهطمي ٖٞ ٌٖ ١يًرتتٝـب ٚايرتاخـ ٞنُـا ٖـَ ٛعـطٚف
قٓاعٚ ١عطؾاّ أّ دا٤ت يًبٝإ ٚتعساز ايٓعِ ٚبسٜع اـًل نُا ق.ٌٝ
 ٫ٚتعــــاضض بــني ايــٛدٗني ٚنُٖ٬ــا َــٔ َكــازٜل اٯٜــٖٚ ،١ــٛ

ؾــاٖس عًــ ٢بــسٜع قــٓع اهلل ،قــاٍ تعــاىل طؤَلٔم رُُ ؤَؽَمذُّ خٍَْمًمما ؤََ لٌغالمَّاءُ تَنَاىَمما *
سَيَممم مغَ عَمممممّىَيَا يَغَممم مٌاللىَا * ًَؤَغْطَممم مؼَ ٌٍََْيَممممما ًَؤَخممم مشَََ مُممممممذَاىَا * ًَلألسك تَؼممم مذَ رٌَِممم مهَ
دَدَاىَاص(.)2
إش  ٫تعاضض ل ايكطإٓ ٚإٔ اٯ ١ٜتؿري إىل إٔ خًل ايػُا ٤قبٌ خًل
ا٭ضض ٚ ،يهٓ٘ مل ميٝع بني خًل ايػـُاٚ ٤بـني تػـٜٛتٗا ٚنـصا بـني خًـل
ا٭ضض ٚبــني زسٖٛــا ٖٚــ ٛتػــٜٛتٗا ؾكــس تهــ ٕٛتػــٚ ١ٜٛزســ ٛا٭ضض
َتأخــط ٠عٔ خًل ايػُا ٤بُٓٝا خًل ا٭ضض قبً٘ٚ ،يتظـٗط اٯ ١ٜإٔ زســٛ
( )1غٛض ٠ؾاطط .41
( )2غٛض ٠ايٓاظعات .30-27
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ا٭ضض ٚسس ٙآَ ١ٜػـتكً ١ـًكٗا نعظ ِٝدطَٗا ٚاْ٘  ٫ميهٔ تػٜٛتٗا إ٫
بايكسض ٠اٱهل.١ٝ
ٖٚــــٌ باَهــــإ ايــــص ٜٔل قًــــٛبِٗ َــــطض إٔ ٜكٛيــــٛا بــــإٔ ل
اٯٜــــ ١أ ٚتأًٜٚــــٗا َــــا ىــــايـ ايٓتــــا٥ر ايعًُٝــــ ١اؿسٜجــــ ١ل سطنــــ١
ٚغــــــري ٚزٚضإ ايهٛانــــــب ٚايٓذــــــٚ ّٛاملٛدــــــٛزات ايػــــــُا١ٜٚ
ا٭خط. ٣
اؾـــٛاب  ،٫٭ٕ ز٫يـــ ١اٯٜـــــ َ ١طابكـــ ١يتًـــو ايٓتا٥ـ ــرٚ ،ٱعذـــاظ
ايكــطإٓ ل َٓــع أ َجــاٍ ٖــ ٤٫٪عــرب ايكــطَ ٕٚــٔ ايتعــطض يــ٘ بعــس ثبــٛت
خًــَ ٙٛــٔ ايتٓــاقض ٚٚدــ ٙٛايباطــٌٚ ،تكــس ٣ايعًُــا ٤ل سٓٝـــ٘ إىل
قــ ٍٛايطَ ـاْ ٞيتؿطٜكــ٘ بــني ايػــُاٚات ٚا٭ؾــ٬ى ْٚعتــ ٙٛبايهــعـ تــاض٠
ٚب اْ٘ غري قشٝض تاض ٠أخط.٣

لىنه تعلى طيَغٌَاللىُٓال عَثغَ عََّاًَلخٍص
تــبني اٯٜــ ١عظــ ِٝقــسض ٠اهلل تعــاىل ،ل اـًــل اٱبتــساٚ ٞ٥اي٬ســل

َٚؿـــ٦ٝت٘ تعـــاىل ل إْؿـــطاض ٚإْكػـــاّ املدًٛقـــات ٚخهـــٛعٗا ؿهُـــ٘
ٚأَـــط ٙغـــبشاْ٘ٚٚ ،ضز يؿـــظ (غـــبع) ل ايكـــطإٓ أضبعـ ـ ّا ٚعؿـــطَ ٜٔـــط٠
بكــٝػ ١ايتــصنري ٚايتأْٝــح ٖٚــَ ٛــٔ أنجــط ا٭عــساز شنــطاّ ل ايكــطإٓ بعــس
ايٛاســسٚ ،ايٛاســسٚ ،٠ؾٝــ٘ تؿــطٜـ هلــصا ايعــسز ٖٚــ ٛعٓــٛإ ايهجــط٠
ٚايتعسز.
ٚايتعـــــــسز ل ايػـــــــُاٚات زيٝـــــــٌ عًـــــــ ٢نجـــــــط ٠ايعـــــــٛامل ل
ايػــــــُاٚاتٚ ،سػــــــٔ ايٓظــــــاّ ٚايهــــــب ؾٗٝــــــا ٚبٝــــ ـإ يًكــــــسض٠
اٱهلٝــــ ١ل تعاٖــــسٖا ٚإغــــتساَ ١بكاٗ٥ــــا َٚــــا ؾٗٝــــا َــــٔ امل٥٬هــــ١
ٚايهٛانــــــب ٚا٭ؾــــــ٬ى ٫ٚ ،ظاٍ ايعًــــــِ قــــــسمياّ ٚســــــسٜجاّ ٜطــــــٌ
عً ٢ايٓاؽ بأغطاض عذٝب َٔ ١عامل ايػُا.٤
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لىنه تعلى طًَىٌَُ تِىًُِّ ؽَِءٍ ػٌٍَُِْ ص

آ ١ٜل ايطبٛب ١ٝؾاهلل غـبشاْ٘ ٜتعاٖـس اـًـل ٭ٕ ايػـُاٚات ٚا٭ضض
قتاد ١ي٘ عً ٢مَ ٛػتسٚ ،ِٜأْ٘ تعاىل عامل باؾعٝ٥ات ٚايهًٝـات عًـ٢
سس غٛا.٤
ٚل اٯ ١ٜز٫ي ١عً ٢إٔ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض َٛنٛعاّ ٚقُّ٫ٛ
َٚا ٜتؿطع عٓ٘ َٔ أسهاّ ْٚتا٥ر ٚنٝؿ ١ٝتػدريٖا يٲْػإ َٚس ٣إْتؿاع٘
َٓٗا ٚتٗ ١٦ٝأغباب ٖصا اٱْتؿاع إمنا ٖ ٛبعًُـ٘ تعـاىلٚ ،اٯٜـ ١سـح عًـ٢
عً ّٛايؿًو ٚاؾٛٝيٛدٝا ٚإغتظٗاض بعض ا٭غطاض ٚايعذا٥ب املهٓ ١ْٛل
أقٌ َازتُٗا.
ٚاٯ ١ٜقاعس ٠نً ١ٝثابتَ ١ػتٛعب ١يهٌ اؿـٛازخ ٚايٛقـا٥ع ٚايعكا٥ـس،
ٚفٖ٪ٝا َكرتْ ١بعامل اـًل ٚايتػدري ٜسٍ عً ٢سًـِ اهلل غـبشاْ٘ٚ ،اْـ٘
ٜــطظم اٱْػ ـإ َــع دشــٛزٚ ٙيــ ٛؾــا ٤اهلل ؾعــٌ ايٓــاؽ نًــِٗ َــَٓ٪ني
ؾانط.ٜٔ
إْ٘ دع َٔ ٤اٱَتشإ ٚاٱختباض ل ايٓؿأ ٠ايسْٝاَٚ ،ا زاّ اـطاب ل
اٯ ١ٜإم٬يٝاّ ٜؿٌُ نٌ إْػإٚ ،ل نٌ ظَإ ؾإٕ اٯ ١ٜبؿاضٚٚ ٠عس نطِٜ
ٚتبعح ايػهٚ ١ٓٝايطُأْ ١ٓٝل ايٓؿٛؽ بهُإ ضظم اٱْػـإ ٚشضٜتـ٘ َـٔ
بعس ،ٙخكٛقاّ ٚإٔ خطاب اـًل ٜٓ ٫شكط باملهًؿني ٚسسِٖ بٌ ٜؿٌُ
غري املهًؿني أٜهاّ َجًُا أْ ٘ ٜٓ ٫شكط باملَٓ٪ني ٚسسِٖ.
ٚبعس إٔ بٓٝت اٯ ١ٜعظ ِٝقسض ٠اهلل ،دا ٤ضأؽ اٯ ١ٜيٝبني عًُ٘ تعاىل
مما ٜسٍ عً ٢أْـ٘ مل ىًـل ا٭ضض ٚايػـُاٚات َٛنـٛعاّ ٚغـبباّ ا ٫عـٔ
سهُٚ ١عًِ ،ؾٗ ٛغبشاْ٘ َٓع ٙعـٔ ايعبـحٚ ،ؾٗٝـا تٛنٝـس بـإٔ اـًـل
عًٚ ٢د٘ اٱتكإ.
ٚل اٯ ١ٜزؾع ٚ ِٖٚإخباض بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜطَ ٣ا ٜؿعٌ ايهاؾطٕٚ
ٚاْ٘ عامل ظشٛزِٖ َٓص إٔ خًل ا٭ضض َٚا عًٗٝا ،خكٛقاّ ٚإٔ عًُ٘
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تعاىل يٝؼ ي٘ ظَإ غابل وس ٙغٛا ٤نـإ ايعَـإ عًـ ٢مـ ٛايتشكٝـل أٚ
ايتكسٜط ،قاٍ تعاىلط ًََِا لٌٍَّوُ تِغَايًٍِ ػَّالا َّؼٌٍََُّْص(.)1

حبث كاليي
َـــــــٔ أمســـــــا ٤اهلل تعـــــــاىل (ايعًـــــــٚ )ِٝإٔ خًكـــــــ٘ غـــــــبشاْ٘
يًػــــُاٚات ٚا٭ضض زيٝــــٌ ع ًــــ ٢عًُــــ٘ ملــــا ؾٗٝــــا َــــٔ اٱتكــــإ
ٚا٭ سهــــاّ ٚبــــسٜع ايكــ ـ ٓعٚ ،غــــري ايعــــــامل ٜتعــــــصض عًٝــــ٘ إتٝــــــإ
ايؿعــــٌ ا هــــِٚ ،اهلل تعــــاىل يــــٝؼ ظػــــِ  ٫ٚدػــــُاْٚ ،ٞعًُــــ٘
غــــبشاْ٘ ٜعــــِ ا٭ ؾــــٝا ٤مجٝعــ ـاَّ ،ــــا نــ ـإ َٚــــا ٜهــــ ،ٕٛإش إٔ نــــٌ
املٛدـــــــٛزات ممهٓـــــــات ٚ ،نـــــــٌ ممهـــــــٔ َػـــــــتٓس إىل ٚادـــــــب
ايٛدــــٛز َباؾــــط ٠أ ٚبايٛاغــــطٚ ،١عًــــِ ٚادــــب ايٛدــــٛز بصاتــــ٘
زيٝـــــٌ عًـــــ ٢عًُـــــ٘ بػـــــري ٙ٭ٕ ايعًـــــِ بايعًـــــٜ ١ػـــــتًعّ ايعًـــــِ
باملعً.ٍٛ
ٚل اٯ ١ٜبٝإ يكؿتني َٔ قؿات اهلل عع ٚدٌ ايجبٛتٝـ ،١ؾكـس بـسأت
اٯ ١ٜببٝإ أْ٘ تعاىل قازض كتاض ٚميهٓ٘ إٔ ٜؿعٌ ٚإٔ ٜ ٫ؿعٌٚ ،إٔ عظِٝ
قٓع٘ ٜسٍ عًٚ ٢دٛب ٚدٛزٚ ، ٙإٔ ايعامل سازخ َكٓٛع يٝؼ بكسِٜ
بسي ٌٝإهاز ٚإسساخ أعظِ َهْٛات٘ ايػُاٚات ٚا٭ضضٚ ،ختُت اٯ١ٜ

ببٝإ عًِ اهلل تعـاىل ٚإساطتـ٘ بهـٌ ا٭ؾـٝا ،٤قـاٍ تعـاىلطؤَْال لٌٍَّموَ تِىُمًِّ
ؽَِءٍ ػٌٍَُِْص(.)2
ٜ ٫ٚعين عًِ اهلل تعاىل سكـــ ٍٛقـــٛض تًـو ا٭ؾـٝا ٤ل شاتـ٘ ٭ْـ٘
تعاىل يٝؼ ق ّ٬يًشٛازخ ،ؾٗ ٛتعاىل ٜ ٫ؿتكط إىل تًو ايكٛض أ ٚتعسزٖا

أ ٚتهاعؿٗا ،بٌ إٔ ا٭ؾ ٝا ٤مجٝعاّ سانط ٠عٓسَ ٙػتذٝب ١٭َـطٚ ٙعًُـ٘
()1غٛض ٠ايبكط.144 ٠
()2غٛض ٠ايبكط.231 ٠
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تعاىل سهٛضٚ ،ٟيٝؼ سكٛيٝاّ أ ٚإْطباعٝاّ.

ٚقٛيــــ٘ تعــــاىل طخٍََمممكَ ٌَىُممممُص زيٝــــٌ عًــــ ٢أْـــ٘ تعــــاىل غــــين غــــري

قتــــــاز يػــــــري ٙإش إٔ ٚادــــــب ايٛدــــــٛز غــــــري َؿتكـــــــط ل شاتــــــ٘،
ٚاٱؾتكــــــاض ٜػــــــتًعّ اٱَهــــ ـإ ؾٗــــــ ٛغــــــبشاْ٘ مل ىًــــــل ا٭ضض
ؿادــــَٓ ١ــــ ٘ ايٗٝــــا ،بــــٌ خًكٗــــا ضمحــــٚ ١ؾهــــٚ ّ٬إسػــــاْاّ ٚبابــــاّ
يًؿــــهط ٚ ،غــــب ّ٬ٝيًتؿهــــط بعظــــ ِٝقــــٓع٘ ٚبــــسٜع خًكــــ٘ٚ ،عْٛــــاّ
عًـــ ٢اهلساٜـــٚ ١اٱقـــطاض يـــ٘ با يعبٛزٜـــٚ ١ايتػـــــًٚ ِٝإ تبـــاع َـــا دـــا٤
بـــ٘ ايـــٓحم قُــــس قـــً ٢اهلل عًٝــــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َــــٔ عٓـــس ٙتعــــاىل،
ٚ ٖٞٚعاٚ ٤قٌ ٭زا ٤ايؿطا٥ض ٚاملٓاغو.
إٕ ايتــسبط ل املدًٛقــات َٚؿــاٖس ٠ايهآ٥ــات ٪ٜنــس بايعكــٌ ٚاؿــؼ
ٚايٛدــسإ إٔ اهلل تعاىل ؾاعٌ كتــاض عامل ٚ ،إٔ ْػــب ١مجٝع املعًَٛات
َتػــا ١ٜٚيسٜــ٘ٚ ،تًــض عًــ ٢ايٓــاؽ مجٝع ـاّ بهــطٚض ٠اٱغــتذاب ١يًــسع٠ٛ
اٱغٚ ، ١َٝ٬اٱنطا ل قؿٛف أٖـٌ اٱميـإ ٚمجاعـ ١املكـًني طاعـ١
٭َط اهلل تعاىل.
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لىنه

تعلىط ًَإِرْ لَايَ سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِ لِٔ جَاػًٌِ يِِ لألسك

خٍِْفَحً لَاٌٌُل ؤَذَجمؼَممًُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِممذُ يِْيَا ًََّغممفِهُ لٌذَِِّمماءَ ًََٔذُٓ ُٔغَممثِّخُ
تِذَّذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَ لَايَ لِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْ ص اٯ.30 ١ٜ
انهغة واإلعزاب

ٚإش :ايٛا :ٚإغتٓ٦اؾ ،١ٝإش :ظطف ملا َه َٔ ٢ايعَإ ل قٌ ْكب
َؿع ٍٛب٘ يؿعٌ قصٚف تكسٜط ٙأشنطٚ ،ضزٸ ابٔ سبإ ٖصا ايكٚ ،ٍٛقاٍ ؾ٘ٝ
إخطاز (إش) عٔ بابٗا.
قاٍ :ؾعٌ َاض ،ضبو :ضب :ؾاعٌ َطؾٛعَ ٖٛٚ ،هاف ٚايهُري
ايهاف َهاف إيٚ ،٘ٝاؾًُ ١ايؿعً ١ٝل قٌ دط بإناؾ ١ايظطف (إش) إيٗٝا،
يًُ٥٬ه :١داض ٚفطٚض َتعًكإ بكاٍ.
اْ :ٞسطف َؿب٘ بايؿعٌٚ ،ايٝا ٤إمسٗا  .داعٌ :خرب إٕ َطؾٛع
بايهُ.١
ل ا٭ضض :داض ٚفطٚض ،خًٝؿَ :١ؿع ٍٛب٘ ؾاعٌ ٭ْ٘ اغِ ؾاعٌ.
قايٛا :ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايهِ ٱتكاي٘ بٛا ٚاؾُاع ،١ايٛا :ٚؾاعٌ،
ٚاؾًُ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا إغتٓ٦اؾ.١ٝ
أػعٌ :اهلُع ٠يٲغتؿٗاّ ايتعذحم ،ػعٌ :ؾعٌ َهاضع َطؾٛعٚ ،ؾاعً٘
نُري َػترت تكسٜط ٙأْت ،ؾٗٝا :داض ٚفطٚض.
َٔ :اغِ َٛق ٍٛل قٌ ْكب َؿع ٍٛبٜ٘ ،ؿػس :ؾعٌ َهاضع
َطؾٛعٚ ،ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٚ ،ٖٛ ٙاؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعطاب
ْٗ٫ا قً ١املٛق ،ٍٛؾٗٝا :داض ٚفطٚض .
ٜٚػؿو :ايٛا ٚسطف عطـٜ ،ػؿو :ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايهُ١

ط32ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايظاٖط ٠عً ٢آخط ،ٙايسَاَ :٤ؿع ٍٛب٘ َٓكٛب بايؿتشٚ ،١مٔ :ايٛاٚ
ساي ،١ٝمٔ :نُري َٓؿكٌ ل قٌ ضؾع َبتسأٚ ،اؾًُ ١ايؿعًْ( ١ٝػبض) ل
قٌ ضؾع خرب مٔ.
(ْٚكسؽ يو)
ايٛا :ٚسطف عطـْ ،كسؽ :ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايهَُ ١عطٛف عً٢
ْػبض .
يو :داض ٚفطٚض.
(قاٍ اْ ٞأعًِ َا  ٫تعًُ)ٕٛ
قاٍ :ؾعٌ َاضٚ ،ؾاعً٘ نُري َػترت تكسٜط.ٖٛ ٙ
إْ :ٞإٕ ٚامسٗا ،أعًِ :ؾعٌ َهاضع َطؾٛعٚ ،ؾاعً٘ نُري َػترت
تكسٜط ٙاْا ،عا٥س إىل اهلل تعاىل.
َا :اغِ َٛق ٍٛل قٌ ْكب َؿع ٍٛبْ٘ :٫ ،اؾ ،١ٝتعًُ :ٕٛؾعٌ
َهاضع َطؾٛع بجبٛت ايٓٚ ،ٕٛاؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا قً١
املٛقٚ ،ٍٛمجً( ١اْ ٞأعًِ) ل قٌ ْكب َك ٍٛايك.ٍٛ
امل٥٬ه :١مجع ًَو ٚأ قً٘ َايو ،تطنـت اهلُـع ٠يهجـط ٠اٱغـتعُاٍ،
ٚأنجط ايًػٜٛني عً ٢أْ٘ َؿتل َٔ ا٭يٛنٖٚ ، ١ـ ٞايطغـاي ١٭ْٗـا تٛيـو ل
ايؿِ ٚتٓكٌ بعٓا ١ٜيػـاْ ١ٝظا٥سٚ ٠ؼتاز إىل بٝإٜ ٫ٚ ،عين ٖصا إٔ امل٥٬ه١
مجــٝعِٗ ضغــٌ ،بــٌ ٖــ ٛاغــِ دــٓؼ دــا٤ت ايكــؿ ١يتًــبؼ نــجري َــِٓٗ

بايطغـــاي ،١يكٛيـــ٘ تعـــاىل ط لٌٍَّم موُ َّقم مطَفِِ ِِمممٓ لٌَّْةَئِىَم محِ سُعُم مةً ًَِِمممٓ
لٌنالاطِ..ص(.)1
ٚامل٥٬ه ١أدػــاّ ْٛضاْ ١ٝيطــٝؿ ٖٛٚ ١املؿٗٛض ،هلا ايكسض ٠عً ٢تػٝري
أؾـهاهلا ٦ٖٝٚاتٗا بكٛض كتًؿ ٖٞٚ ،١زا٥ب ١عً ٢ايطاعَٚ ١ػهٓٗا

( )1غٛض ٠اؿر .75

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط33ص
ايػُاٚات ٚيهٓٗا قس تٓعٍ إىل ا٭ضض ٭َط َاٜٚ ،هْ ٕٛع ٍٚامل٥٬ه ١عً٢
قػُني:
ا٭ :ٍٚايكه ١ٝايؿدك ،١ٝبإٔ ٜٓعٍ ًَو ل ضغايٚٚ ،١ظٝؿ ١عباز ١ٜنُا

ل ْع ٍٚدرب ٌٝ٥املتهــطض ٚظـٗٛض ٙيًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ أسٝاْاّ بكٛض ٠زس ١ٝايهًحم.
ايجاْ :ٞايٓع ٍٚايٓٛع ٞاملتعسز نُا ل ْع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املػًُني ل

َعطن ١بسض ٚأسس قاٍ تعاىلط إِرْ ذَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِنِنيَ ؤٌََٓ َّىْفَِْىُُ ؤَْ ُِّّذالوُُ سَتُّىُُ
تََِةَثَحِ آالَفٍ ِِٓ لٌَّْةَئِىَحِ ُِنضٌَِنيَص

()1

ٚ َٔٚظا٥ـ امل٥٬ه ١ايعبازٚ ١ٜطاعتِٗ اِْٗ ضغٌ هلل أَٓا ،٤ؾِٗ
ٜكَٛــ ٕٛبتبًٝؼ ا٭ْبٝا ٤بايٛســ َٔ ٞغري ؼـطٜـ أ ٚغٗ ٛأ ٚغؿًٚ ،١عٔ

اٱَاّ دعؿط ايكازم عٔ ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ:

"َا َٔ ؾ ٤ٞخًك٘ اهلل أنجط َٔ امل٥٬ه)2("...١اؿسٜح.

ٚق ٌٝإٔ امل٥٬هٚ ١اؾٔ ٚايؿٝاطني َتشس ٕٚل ايٓٛع ٚكتًؿٕٛ
با٭ؾعاٍ.
ؾامل٥٬هٜ ٫ ١ؿعً ٕٛإ ٫اـري.
ٚاؾٔ َِٓٗ َٔ ٜؿعٌ اـري ٜ َٔ َِٗٓٚؿعٌ ايؿط.
أَا ايؿٝاطني ؾٜ ٬ؿعً ٕٛإ ٫ايؿط.
ٚيهٔ اٱؼاز ٚايتبا ٜٔاؾٗيت ل ايؿعٌ ٜ٫سٍ عً ٢اٱؼاز ل
ايٓٛع.
ٚامل٥٬هَ ١ع عظ ِٝخًكِٗ ؾإِْٗ ٜ ٫أنًٜ ٫ٚ ٕٛؿطبٜٓ ٫ٚ ٕٛهش،ٕٛ
ؾػصا ِٖ٩ايتػبٝض ْٚػــ ِٝايعطف  ِْٗ٫زا٥ب ٕٛعً ٢ايعبازَٓ ،٠كطع ٕٛإىل
اهلل تعاىل ،غا٥ش ٕٛل آؾام آٜات٘.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ . 124
( )2ايبشاض .175/56

ط34ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٚاؾعٌ :اـًل ٚاٱسساخ ٚايؿعٌ.
ٚاـًٝؿ :١ايصٜ ٟه ٕٛخًؿاّ يػري ٙل تسبري ا٭َــٛض ،ثِ ؾاع ل ايعطف
ايتأضى ٞاْ٘ خًـ ملٔ نإ قبً٘ ٖٛٚ ،أٜهاّ ْٛع َٔ ايػري.١ٜ
ٚايػؿو :اٱضاقٚ ١اٱدطا ٤يهٌ َاٜع (ٚل ايسعاٚ :٤أَططت بكسضتو

ايػ ّٛٝايػٛاؾو)(ٚ )1غؿو ايسّ :قب٘ ٚإٖطاق٘.

ٚايتػبٝض :ايتٓعٚ ٜ٘ايتكسٜؼ ٚايترب َٔ ١٥ايٓكا٥لَٚ ،عْٓ ٢ػــبض
عُسى :أْٓ ٟعٖــو عُا ًٜٝ ٫ل بو َتًبػــني عُـسْا يو.
 َٔٚأمسا ٘٥تعاىل (ايكسٚؽ)  ٖٛٚاملٓع ٙعٔ ايٓكا٥ل ٚايعٛٝب.
بعس تٛد ٘ٝايً ّٛعً ٢ايهؿطٚ ،بٝـإ أ قـٌ اـًـل ٚايتهـٚ ٜٔٛتؿـطٜـ
اْ٫ػإ نذع ٤عً ١ـًل ا٭ضض ٚغبب نط ِٜملا ؾٗٝـا َـٔ ايـٓعِ ،دـا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜبٝاْاّ يٓعُ ١عاَ ٖٞٚ ١خًل اْ٫ػإ ٚبسا ١ٜتهٚ ٜ٘ٓٛن ّ٬امل٥٬ه١
ل دٓؼ اْ٫ػإَٚ ،ا ٜطػَ ٢ـٔ ايٓـاؽ ل ا٭ًٖٝـ ١يًد٬ؾـ ،١ؾؿـ ٞاٯٜـ١
ٚبًشاظ ْظِ اٯٜات تٛبٝذ ٚٚعٝس ٭ٌٖ ايه٬يٚ ١اؾشٛز  ِْٗ٫مل ٜعًُٛا
ملا خًكٛا ي٘.
ٚدا ٤خًل اْ٫ػإ ٚدعً٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضض بعس أَٛض ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚتؿهٌ اهلل تعاىل غًل َا ل ا٭ضض يٲْػإ َطًكاّ ،يته ٕٛي٘
ا٭ضض غهٓاّ ٚضظقاّ ٚنٓعاّ ٚشخري.٠

ايجاْ :ٞقريٚض ٠ايػُا ٤غبع مساٚات قاٍ تعاىلطثُُال لعرٌٍََ إٌََِ

لٌغالَّاءِ يَغٌَاللىُٓال عَثغَ عََّاًَلخٍص (.)2
ايجايح :إخباض اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١عٔ خًل آزّ ٚدعً٘ خًٝؿ ١ل
ا٭ضض.
 َٔٚاٱعذاظ إٔ اٯ ١ٜتهُٓت اٱخباض ٚسسٚ ،ٙمل تتهُٔ ا٭َط
( )1ايبشاض .344/83
()2غٛض ٠ايبكط.29٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط35ص
اٱهل ٞإىل امل٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبتؿهً٘ تعاىل عً ٢آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬دٓؼ اٱْػإ
َطًكاّ بتعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤نًٗا ،يٝه ّ٬ٖ٪َ ٕٛيعباز ٠اهللٚ ،يًد٬ؾ ١ل
ا٭ضض.
ٚبعس اٯٜات اييت دا٤ت ل شّ ايهؿاضٚ ،شنط ايٓعِ اٱهل ١ٝعً٢
اٱْػإ دا٤ت آ ١ٜاـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ،يته ٕٛإخباضاّ إناؾٝاّ بايٓعِ اٱهل،١ٝ
ٚشَاّ يًهؿاض ٚاملٓاؾكنيٚ ،تصنري ّا هلِ بٛظٝؿتِٗ اييت خًكٛا هلاٚ ،سجِٗ
عً ٢اٱضتكا ٤إىل املٓعي ١اييت دعًِٗ اهلل ؾٗٝا َٔ بني اـ٥٬ل ،إش إٔ
اـًٝؿ ٖٛ ١ايص ٟىًـ غريٜٚ ،ٙكَ ّٛكاَٜ٘ٚ ،ػهٔ اْ٫ػإ ا٭ضض،
ٜٚعُطٖا ٜٓ ٫اؾػ٘ أٜ ٚعامح٘ أ ٟدٓؼ َٔ اـ٥٬ل.
ٚقس ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ عً ٢اؿٛٝاْات ٚايسٚاب بأْ٘ ميؿٞ
عً ٢ضدً ٘ٝقاُ٥اّٜٚ ،تٓا ٍٚطعاَ٘ بٝسٚ ،ٜ٘غريٜ ٙتٓاٚي٘ بؿُ٘ٚ ،ؾطؾ٘ اهلل
بايٓطل يٝه ٕٛآيَ ١باضن ١يت ٠ٚ٬ن ّ٬اهللٚ ،عُاض ٠ا٭ضض بصنط ٙغبشاْ٘،
ٚٚغ ١ًٝيًٗساْٚ ١ٜؿط ايك٬ح ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط.
 َٔٚاٱعذاظ إٔ تأت ٞآ ١ٜاـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ،بعس اٱخباض عٔ ؾهٌ
اهلل تعاىل غًل َا ل ا٭ضض َٔ أدٌ ايٓاؽ مجٝعاّ ضمح ١بِٗ ،يتهٕٛ
ٖص ٙاٯَٚ ١ٜا ؾٗٝا َٔ َهاَني اـ٬ؾ ١زع ٠ٛيًٓاؽ يًعسٍ ٚاٱسػإ،
ٚإدتٓاب ايظًِ ٚايتعسٚ ٟا٭خ٬م املصَ.١َٛ
ٚبعس إستذاز امل٥٬ه ١إْتكًت اٯ ١ٜايتاي ١ٝإىل تعً ِٝاهلل عع ٚدٌ ٯزّ
ا٭مساٚ ،٤شنطت َا أعكب ٖصا ايتعً َٔ ِٝايتشس ٟيًُ٥٬هٚ ،١إبطاٍ
إستذادٗا ٜتدًؿٗا عٔ ايعًِ مبا ٜعًُ٘ آزّٚ ،ؾ ٘ٝإؾاض ٠إىل إٔ اـًٝؿ١

وتاز إ ٫اهلل عع ٚدٌ ل باب ايعًِ ْٚبص ايؿػازٚ ،ل قٛي٘ تعاىل طلٍُْنَا

َّأَاسُ ؤٌُِِ تَشدًل ًَعَةًَِا ػٍَََ إِتشَلىَُِْص(.)1
()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.69٤

ط36ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
سُٓٝا مجع من طٚش ٚق َ٘ٛاؿطب ٱسطام إبطاٖٚ ِٝأؾعًٛا ْاضاّ عظ١ُٝ
ست ٢ايطري تهـاز تكـع ؾٗٝـا َـٔ ؾـس ٠هلٝب ٗـاٚٚ ،نـع ٙٛل املٓذٓٝـل َكٝـساّ
َػ ًٚ ّ٫ٛضَٛا ب٘ ل ايٓاض ؾكاٍ ي٘ درب ٌٝ٥سني ضَ ٌٖ :ٙٛيو ساد ،١ؾكاٍ
أَا إيٝو ؾ ،٬قاٍ  :ؾػٌ ضبو ٚ ،عٔ ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا  :إمنا لا
بكٛي٘  :سػحم اهلل ْٚعِ ايٛن.)1( ٌٝ

ٚل ٖص ٙايٛاقعَ ١طآ ٠ٱستذاز امل٥٬ه ١ايـٛاضز ٠ل اٯٜـ ١قـٌ ايبشـح

ٚضز اهلل عع ٚدٌ عً ِٗٝطإِِِّٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص ؾُٔ عًُ٘ تعاىل أْـ٘
لا إبطاٖ َٔ ِٝايٓاضٚ ،نبح املؿػسٚ ،ٜٔقاضٚا ِٖ املكًٛبني باؾساٍ ،إىل
داْب َاؿكِٗ َٔ اـع ٟبػ ١َ٬إبطاٖ َٔ ِٝايٓاض َٔٚ ،أعظِ ايؿٛاٖس
ٚاملكازٜل عً ٢قٛي٘ تعاىل أع ْ ٙ٬ع ٍٚامل٥٬ه ١أْؿػِٗ يٓكط ٠ايٓحم قُـس
قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚأقـشاب٘ ٚزسـط املؿػـسٚ ٜٔأقطـاب ايهؿـط،
يٝهٖ ٕٛصا ايسسط َػتسمياّ ٚبطظخاّ ز ٕٚبًٛؽ ايطٛاغٝت َطاتـب ايػـٝاز٠
إىل  ّٜٛايكٝا َ ١بربن ١بعج ١ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ ٚدٗـاز

املػًُني َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاىل ط ٌَِْمْطَغَ رَشَيًما ِِمٓ لٌَّمزَِّٓ وَفَمشًُل ؤًَ

َّىْثِرَيُُ يََْنمٍَِثٌُل خَائِثِنيَص(.)2

إعجلس اآلية
بٝإ َٛنٛع خًل اْ٫ػإ َٚا قاسب اـًل َٔ ْعِ عظ ١ُٝايؿإٔ
ٚاملٓعيٚ ١اـ٬ؾ ١ل ا٭ضضٚ ،ؾٗٝا إخباض عٔ أًٖ ١ٝاملػًُني ٱقاَ١
ا٭سهاّ ٚايػٓٔ ايػُا ١ٜٚل ا٭ضض  ًِْٗٝٚهلص ٙاملطتب ١ايعظ،١ُٝ
ٚتتهُٔ إؾطاقات ٚإؾانات قسغ ١ٝ٭ؾطف قاٚضٚ ٠خطاب تًكت٘ امل٥٬ه١
غكٛم خًل اٱْػإ.
( )1ايهؿاف.578/3
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.110

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط37ص
ٚتبني اٯ ١ٜاملٓعي ١ايعظ ١ُٝيٲْػإ بني اـ٥٬ل ٚاييت ْاهلا زؾعٚ ١اسس٠
بؿهٌ اهلل تعاىل َٔٚ ،إعذاظ اٯ ١ٜإٔ امل٥٬ه ١مل تػأٍ عٔ خ٬ؾ ١اْ٫ػإ
َطًكاّ ،أ ٚخ٬ؾ ١آزّ بايصات بٌ غأيت عٔ ٚدٛز َٔ ٜؿػس ل ا٭ضض

طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغفِهُ لٌذَِِّاءَص.

يكــس غــأٍ امل٥٬هــ ١اهلل ععٚدــٌ إٔ ٜهــ ٕٛاملَٓ٪ــٚ ٕٛســسِٖ غــهٓ١
ا٭ضضٚ ،إٔ تٓع َٔ ٙايهؿط ٠املؿػس ٜٔايـص ٜٔشنـطتِٗ اٯٜـات ايػـابك،١
يٝهَ ٕٛعٓ ٢اٯ ١ٜبًشاظ غٝام اٯٜات شنط ايتٛبٝذ ٚايتكبٝض ايصٚ ٟدٗـ٘
امل٥٬ه ١إىل ايهؿاضٚ ،اٱخبـاض عـٔ ؾهـٌ اهلل ععٚدـٌ غًكٗـِ ٚإَٗـاهلِ
ٚتٛد ٘ٝايً ّٛهل ِ ل ٖص ٙاٯٜات يعًِٗ ٜتٛب ٕٛإىل اهللٚ ،عٔ ايٓحم قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ" أطت ايػُاٚ ٤سل هلا إٔ تَ ، ٦ا ؾٗٝا َٛنع
قسّ إٚ ٫ؾًَ ٘ٝو غادس أ ٚضانع"(.)1

ؾامل٥٬ه ١مل ٜػأيٛا غ٪ا ّ٫اغتٓهاضٜاّ عٔ دعٌ آزّ خًٝؿـ ١ل ا٭ضض،
 ِٖٚايصٜ ٜٔؿعًَ ٕٛا ٜأَطِٖ اهلل ٚيٝؼ َٔ عٌُ عٓسِٖ إ ٫طاعٚ ١عباز٠
اهلل ٜٚعًُـــ ٕٛإٔ ا٭ضض ًَـــو هلل تعـــاىلٚ ،أ ْـــ٘ خًـــل َاؾٗٝـــا ضظقـــاّ

يٲْػإط تٍَََ إِْ ذَقثِشًُل ًَذَرَّمٌُل ًَّإْذٌُوُُ ِِٓ يَمٌسِىُِ ىَمزَل ُّّمذِدوُُ سَتُّىُمُ تِخَّغَمحِ
آالَفٍ ِِٓ لٌَّْةَئِىَحِص ( ،)2نُا إٔ َػهِٓٗ ايػُا.٤

ٚيهِٓٗ غأيٛا اهلل عع ٚدـٌ إٔ ٜهـ ٕٛأٖـٌ ا٭ضض نأٖـٌ ايػـُا ٤ل

ايعبازٚ ٠ايك٬ح ٚاهلسا ١ٜيٝهْٛٛا َجًِٗ نُا ٚضز ل اٯ ١ٜطًََٔذُٓ ُٔغَثِّخُ
تِذَّذِنَصٚإٔ مل ٜبًػٛا شات ايطتبٚ ١اـًك ١بإٔ ٜهْٛٛا عك ّ٬قهاّ ،ؾأضازٚا

إٔ تهــ ٕٛا٭ضض غــهٓاّ يًُٛســسٚ ٜٔســسِٖٚ ،قــس ْــعٍ امل٥٬هــ ١يٓكــط٠

( )1عاض اْٛ٫اض .212/56
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .125

ط38ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
املػــًُني ل بــسض ٚأســس ؾه ـَ ّ٬ــٔ عٓــس اهلل تعــاىل عًــ ٢املػــًُني ٖٚــِ
َٓعٖ َٔ ٕٛزا ٤اؿػس ٚأغباب٘.
ٜٚسٍ عًٖ ٢صا املعٓ ٢املكسام اـاضد ٞبإٔ ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝاٚ ٤املَٓ٪ني
ٚايكاؿني َٔ ايٓاؽ ٜعُط ٕٚا٭ضض بايعبازٜٓٚ ٠ؿطَ ٕٚؿاٖ ِٝايتك،٣ٛ
ٜٚتٛاضث ٕٛاٱغٚ ّ٬غٓٔ اٱميإٜٚ ،طاِٖ امل٥٬ه ١ل ايك ٠٬اي.١َٝٛٝ

ٚل قٛي٘ تعاىل ط ًَلُشآَْ لٌْفَجشِ إِْال لُشآَْ لٌْفَجمشِ وَماَْ َِؾميٌُدًلص (،)1

ٚضز عٔ ايٓحم قُس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ  :تؿهـٌ قـ ٠٬اؾُاعـ١
ق ٠٬أسسنِ ٚسس ٙغُػٚ ١عؿط ٜٔدع٤ا ٚ ،هتُع َ٥٬ه ١ايًٚ ٌٝايٓٗاض

ل ق ٠٬ايؿذط  ،أٚضز ٙايبداض ٟل ايكشٝض) (.)2

أ ٟإٔ امل٥٬ه ١تؿٗس عباز ٠املػًُنيٚ ،تٛزٜع ايًٚ ٌٝاغتكباٍ ايٓٗاض نٌ
 ّٜٛبايكٚ ٠٬اـهٛع ٚاـؿٛع هلل تعاىل َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاىل

طلِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص بإٔ املػًُني غٝتعاٖس ٕٚايصنط ٚايعباز ٠إىل
 ّٜٛايكٝاَٚ ،١إْهِ أٜٗا امل٥٬ه ١غتؿٗس ٕٚعبازتِٗ ل أنجط ايػاعات
غهْٛاّ ،ؾ ٬تػُع ٕٛسٗٓٝا ل ا٭ضض إ ٫شنط اهلل.
ؾ٬بس إٔ امل٥٬هٜ ١ككس ٕٚغري املػًُنيٜٚ ،طٜس ٕٚبايصّ ايهؿاض ايصٜٔ
ْعتتِٗ اٯٜات ايػابك ١باِْٗ املؿػس.ٕٚ

ويمكن تسمية هذه اآلية بلية (اخلهيفة) وقد ورد لفظ الخليفة في

القرآن مرتين قال تعالى طَّادَلًًُدُ إَِّٔا جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألَسكِص(ٚ ،)3ل
اؾُع بني اٯٜتني َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :أ ٍٚخًٝؿ ١ل ا٭ضض آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
()1غٛض ٠ا٭غطا.78٤
( )2فُع ايبٝإ  - 434/6قشٝض ايبداض.159/1 ٟ
()3غٛض ٠م .26

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط39ص
ايجآَْ :١ٝعي ١اـ٬ؾَ ١طتب ١تؿطٜؿٚٚ ،١ٝظٝؿ ١ؾطعَٓٚ ١ٝٳكب ٜأت ٞعً٢
م ٛايتعٝني َٔ عٓساهلل عع ٚدٌ.
ايجايج :١امل٬ظَ ١بني ايٓبٚ ٠ٛاـ٬ؾ ،١إشا نإ ايٓحم َبػٛ

ايٝس ،يتهٕٛ

ٖص ٙامل٬ظَ.١
ايطابع:١مل ٜصنط يؿظ (خًٝؿ )١ل ايكطإٓ إَ ٫طتني ٚل خ٬ؾ ١اٱْػإ ل
ا٭ضضٚ ،ؾ ٘ٝتؿطٜـ ٚبٝإ َٛنٛعٚ ١ٝقسغٖ ١ٝص ٙاـ٬ؾ.١
اـاَػَٛ :١نٛع اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض َٓاغب ١يتجبٝت أسهاّ ايس،ٜٔ
ٚق٬ح اجملتُعاتْٚ ،بص ايهؿط ٚايؿطى ٚايه٬يٚ ١دا٤ت اٯٜات بكٝػ١
اؾُع (خ٥٬ـ) (ٚخًؿا )٤ل بهع آٜات َٔ ايكطإٓ قاٍ تعاىل ل خطاب

يًُػًُني طًَىٌَُ لٌَّزُِ جَؼٍََىُُ خَةَئِفَ لألَسكِص(.)1

ٚؾ ٘ٝبؿاض ٠غٝاز ٠أسهاّ اٱغ ّ٬إىل  ّٜٛايكٝاَ ١ل ا٭ضض ْاغذ ٚإ
املػًُني خًؿٛا ا٭َِ ايػابكٜٚ ،١تٛاضث ٕٛاـ٬ؾٚ ١تعاٖس عباز ٠اهلل ل

ا٭ضض ٚاؿهِ مبا أْعٍ اهلل َٔ ٖٛٚ ،عَُٛات قٛي٘ تعاىل طوُنرُُ خَْشَ ؤُِالحٍ

ؤُخشِجَد ٌٍِنالاطِص(.)2

اآلية سالح
ل اٯ ١ٜإنطاّ يبين آزّ َٔ دٗتني َٔ ،دٗ ١اـًل َٔٚ ،دَٗٛ ١نٛع
اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚإٕ نإ عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدكٚ ١ٝأْ٘ خام
با٭ْبٝا ٖٞٚ ،٤بؿاض ٠يًُػًُني ٚزع ٠ٛيٲيتعاّ بأسهاّ ايؿطٜع.١
ٚتبعح اٯ ١ٜل ْؿؼ املػًِ ايععّ عً ٢تعاٖس ٚأَاْٚٚ ١ظا٥ـ اـ٬ؾ١
ل ا٭ضضٚ ،ػعً٘ سطٜكاّ عً ٢إدتٓاب أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚاٱؾػاز ل ا٭ضض.
()1غٛض ٠ا٭ْعاّ.165
()2غٛض ٠آٍ عُطإ.110

ط40ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايجاْ :ٞغؿو ايسَا ٤بػري سل.
ٚؼصض اٯ َٔ ١ٜايظًِ ٚايتعس ٟ٭ُْٗا َٔ َكازٜل ايؿػاز ايص ٟشنطٙ
امل٥٬ه ١إش تكع ؼت٘ َكازٜل عسٜس َٔ ٠ا٭ؾعاٍ.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ايتٓع ٙعٔ ايهؿط ٚايؿطى باٱخباض عٔ
خًل اهلل تعاىل يٲْػإ ٚدعً٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضضٚ ،تتهُٔ اـ٬ؾَ ١عاْٞ

ايعع ٚقس ؾاظ ب٘ امل َٕٛٓ٪بايك٬ح ٚايتك ٣ٛقاٍ غبشاْ٘ طًٌٍََِّوِ لٌْؼِضالجُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ

ًٌٍَُِّْؤِِنِنيَص (ٚ َٔ ٖٛٚ ،)1د ٙٛايؿهط اٱهل ٞيًَُٓ٪ني يتعاٖسِٖ
َٓكب اـ٬ؾ ١ايطؾٝع ل ا٭ضض.
ٚتسع ٛاٯ ١ٜاملػًُني يٲقتسا ٤بامل٥٬ه ١ل عبازتٗا ٚاْكطاعٗا إىل ايصنط
ٚايتػبٝض ٚايسعاٚ ،٤ل اٯ ١ٜع ٕٛيًُػًُني يٲميإ بامل٥٬ه ِٖٚ ١ضغٌ
اهلل إىل أْبٝا ٘٥ل تبًٝؼ ايٛسٚٚ ،ٞغا ٥ايتٓع ٌٜبني ايػُاٚ ٤ا٭ضض.

اآلية نطف

تسع ٛاٯ ١ٜايٓاؽ إىل ايك٬ح ْٚبص ايؿػاز ٚا٭خ٬م املصَ١َٛ
بازضانِٗ ملٓعيتِٗ بني اـ٥٬ل ٚاملػٚ٪يٝات ايعظ ١ُٝاييت ؼًُٗا اٱْػإ إش
إٔ اـ٬ؾ ١أَاْ ١ؼًُٗا يته ٕٛغب ّ٬ٝيسخ ٍٛاملَٓ٪ني اؾٓٚ ،١سذ ١تسخٌ
ايهاؾط ايٓاض  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚتٓكٌ اٯ ١ٜيًُػًُني ٚايٓاؽ مجٝعاّ َادط ٣بني اهلل تعاىل ٚبني
َ٥٬هت٘  ّٜٛخًل آزّٖٚ ،صا ايٓكٌ َٔ خكا٥ل ايكطإٓ ٭ٕ َا ؾَٔ ٘ٝ
ايككل ٚا٭خباض ٫تٓشكط بككل ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭َِ ايػايؿ ،١بٌ تؿٌُ
أخباض ايػُاٚ ٤عامل ايربظر ٚاٯخطَٚ ، ٠ا ٜٓؿع اٱْػإ ٚهعً٘ ٜعترب
ٜٚتعظ َٓ٘ ،يٝه ّٜٛ ٕٛخًل آزّ َٜٛاّ َؿٗٛزاّ ل ايػُاٚ ،٤شنطاّ زاُ٥اّ ل
ا٭ضض إىل  ّٜٛايكٝاَ ١يؿهٌ اهلل.
()1غٛض ٠املٓاؾك.8 ٕٛ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط41ص

ٖٚــص ٙاٯٜــَ ١ــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاىلط َٔذ مُٓ َٔمُ مـُّ ػٍََْ مهَ ؤَدغَ مَٓ

لٌْمَقَمـِص( َٔ ٖٞٚ ، )1أؾطف ٚأعظِ ايككـل ل تـأضٜذ اٱْػـاْ ،١ٝ٭ْٗـا
ػُع أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚاٱخباض اٱهل ٞيًُ٥٬ه ١ظعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض.
ايجاْ :ٞتؿطٜـ امل٥٬ه ١بٗصا اٱخباض.
ايجايح :بٝإ إستذاز امل٥٬ه ١عً ٢دعٌ آزّ خًٝؿ ١ل ا٭ضض  ،بػبب
َا ٜؿعً٘ بعض َٔ شضٜت٘ .
 ٖٛٚاٱستذاز ايٛسٝس َٔ امل٥٬هـ ١ل ايكـطإٓ ،ؾًـٝؼ ؾٝـ٘ إخبـاض عـٔ
إغتٓهاض امل٥٬ه ١٭َط إهلٜٚ ،ٞتهُٔ ايكطإٓ أبَٗ ٢كـازٜل ايطاعـ ١ايـيت

ٜتشًـ ٢بٗــا امل٥٬هــَٓٚ ١ـ٘ غــذٛزِٖ ٯزّ طاعــ ١هلل ،قـاٍ تعــاىل طًَإِرْ لٍُْنَمما

ٌٍَِّْةَئِىَحِ لعجُذًُل ٓدَََ يَغَجَذًُل إِالَّ إِتٍِْظَ ؤَتََص(.)2
ٖٚص ٙاٯٚ ١ٜثٝك ١تؿٗس بعظَٓ ِٝعي ١اْ٫ػإ بني اـ٥٬ل ٚإٔ اهلل عع
ٚدٌ ؾطٸؾ٘ ٚأنطَ٘ بإٔ أخرب امل٥٬ه ١عٔ خًك٘ ٚإختٝاض ٙخًٝؿ ١ل ا٭ضض
ٚاهلل ععٚدٌ غين عٔ امل٥٬هٚ ١اـ٥٬ل مجٝعاّ.
ؾذا ٤بعس أضبع آٜات اٱخباض عٔ ا٭َط اٱهل ٞيًُ٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ،
 ٖٛٚأَاضٚ ٠قط ١ٜٓعً ٢إٔ غ٪اٍ امل٥٬ه ١مل ٜهٔ عٔ آزّ ٚخ٬ؾت٘ ل
ا٭ضض إ ٫إٔ ٜكاٍ إٔ ا٭َط بايػذٛز دا ٤بعس إقاَ ١اؿذ ١عً ِٗٝل
أًٖٝتِٗ يًػذٛز ي٘ بأَط اهلل  ٖٛٚبعٝس يػٛض املٛدب ١ايهً ١ٝل ؾعٌ امل٥٬ه١

 ٖٛٚإَتجاهلِ يٮَط اٱهلَ ٞطًكاّ ،قاٍ تعاىل طالَ َّؼقٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُص (.)3

()1غٛضٜٛ ٠غـ.3
()2غٛض ٠ايبكط.34٠
()3غٛض ٠ايتشط.6 ِٜ
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يفهىو اآلية

ل اٯ ١ٜبٝإ يعظَٓ ِٝعي ١اٱْػإ ل اـ٥٬ل ٚإؾعاض عٔ أًٖٝت٘ يعباز٠
اهللٚ ،يع ّٚتٓعٖ٘ عٔ ايهؿط ٚايؿطى َٚ ،ع ايطتب ١ايعاي ١ٝيًُ٥٬ه ١ل غًِ
ايعبازٚ ٠ايٝكني ٚأِْٗ غهإ ايعطف ٚايػُا ٤ؾاِْٗ ٜتًك ٕٛا٭َط ٚاٱخباض
اٱهل ٞبإٔ اٱْػإ ٖ ٛاـًٝؿ ١ل ا٭ضضٚ ،ؼصض اٯ َٔ ١ٜاٱؾػاز ل
ا٭ضض ٚتسع ٛاٱْػإ يٲضتكا ٤إىل َػٚ٪يٝات َٗٚاّ اـ٬ؾٚ ١املٓعي١
اي٥٬ك ١ب٘ بني اـ٥٬ل.
ٚل اٯ ١ٜأٌَ ٚضمح ١ملا تسٍ عً ٘ٝبايس٫ي ١ايتهُٓ َٔ ١ٝإغتعساز
اٱْػإ ٱسٝا ٤ا٭ضض بايعبازٚ ٠ي ٛعً ٢م ٛاملٛدب ١اؾع ١ٝ٥ايصٜ ٟتذً٢
بأزا ٤ايؿطا٥ض ٚتعاٖس املػًُني يًكٚ ٠٬ايكٝاّٚ ،أزآَ ٤اغو اؿر
ٚاٱْكٝاز ايتاّ ٭سهاّ ايكطإٓ.
ٚتبني اٯ ١ٜغطاّ َٔ أغطاض اـًل ٚإٔ اهلل غبشاْ٘ هعٌ خًٝؿ ١ي٘ ل
ا٭ضض ٚمل هعٌ خًٝؿ ١ل ايػُاَ ٤ع تعسزٖا ٚعظ ِٝأدطاَٗا ٚخًكٗا
ٚإْؿطاز اْ٫ػإ ل َٛنٛع ٚأسهاّ اـ٬ؾ ١تؿطٜـ خام ي٘ٚ ،زع٠ٛ
يتكٝس ٙبأسهاّ ايعبازَٚ ٠ػٚ٪ي ١ٝعظ ١ُٝمل تًل عً ٢عاتل قٓـ أ ٚدٓؼ
َٔ اـ٥٬ل ،يصا إْبٗطت اـ٥٬ل َٔ َٛنٛع اـ٬ؾ ١عً ٢مَ ٛطنب َٔ
ٚد:ٙٛ
ا٭ٚ :ٍٚدٛز خًٝؿ ١هلل تعاىلٚ ،سكط َٛنٛع اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض.

ايجاْ :ٞأًٖ ١ٝبعض اـ٥٬ل ٭ٕ ٜه ٕٛخًٝؿ ،١قاٍ تعاىلطٌَمَذ وَشالِنَا

تَنِِ آدَََ ًَدٍََّْنَاىُُ يِِ لٌْثَشِّ ًَلٌْثَذشِ ًَسَصَلْنَاىُُ ِِٓ لٌطَِّّْثَاخِ ًَيَنٍَّْنَاىُُ ػٍَََ وََِريٍ
ِِّالٓ خٍََمْنَاص (.)1
ايجايح :تؿطٜـ اٱْػإ بأعظِ َطتبٚ ١عٓٛإ  ٖٛٚاـ٬ؾ.١
()1غٛض ٠ا٭غطا.70٤

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط43ص
ايطابع :أًٖ ١ٝاٱْػإ هلصا ايؿطف ايعظ.ِٝ
اـاَؼ :عسّ ايتعاضض بني اـ٬ؾٚ ١بني ايٛقٛف بني ٜس ٟاهلل

يًشػاب ٚاؾعا ّٜٛ ٤ايكٝاَ ١يصا ٚضز قٛي٘ تعاىل طإِرَل دُوَّد لألَسكُ دَوًّاص(،)1

أٜ ٟػَ ٣ٛا عًٗٝا َٔ اؾباٍ ٚايككٛض ٚايبٓاٚ ٤ايؿذط ٜؿعٌ بٗا َط ٠بعس
َطٚ ،٠نإٔ ظ٫ظٍ ؾاًَ ١يًُٓاطل املأٖٛي ١أ ٚسطٚب َسَط ٠تأت ٞعً٢
اؿطخ ٚايٓػٌ ٚايبٓا. ٤

ٚعٔ ابٔ عباؽ زنت ا٭ضض أَ ٟست  ّٜٛايكٝاََ ١س ا٭ز.)2(ِٜ
ؾٜ ٬ه ٕٛأَط إ ٫أَط اهلل يته ٕٛاملعطؾ ١بايتٛسٝس ٦َٜٛص نطٚض،١ٜ

ؾُٝع ايٓاؽ ،يٝؼ َعٗا ؾو أ ٚضٜب أ ٚؾبٗ ١يصا دا٤ت اٯ ١ٜاييت بعس

اٯ ١ٜأع ٙ٬طًَجَاءَ سَتُّهَص أ ٟأَط ضبوٚ ،ػً ٢اهلل غبشاْ٘ ـًك٘ بعظِٝ
قسضت٘ٚ ،غًطاْ٘ٚ ،إختكام املًو ب٘ٚ ،يٝؼ َٔ ًَو ٦َٜٛص يػريٙ
غ٬ف عامل ايسْٝاٜٚ ،كـ ايٓاؽ مجٝعاّ يًشػاب بعس آ ١ٜايبعح ٚايٓؿٛض،
ٚإ ٫ؾإ اهلل عع ٚدٌ َٓع ٙعٔ اؾػُٚ ١ٝاملهإ.
ايػازؽ :إْػبام امل٥٬ه ١إىل املكاضْ ١بٚ ِٗٓٝبني اٱْػإ َٛٚنٛع
ا٭ًٖ ١ٝيسضد ١اـ٬ؾٖٚ ، ١ص ٙاملكاضْ ١يٝػت َٔ بني ا٭غباب اييت أزت

إىل تػا٩هلِ طؤَذَجؼًَُ يِْيَاص.

ٚنإٔ امل٥٬ه ١غأيٛا اهلل مبا هلِ َٔ املٓعي ١عٓسٚ ،ٙإْكطاعِٗ يًعباز ٠إٔ
ٜٓعِ عً ٢أٌٖ ايتٛسٝس با٭َٔ ٚايػٚ ١َ٬ايكٝاّ بٛظا٥ـ اـ٬ؾ.١
يكس أخربت اٯ ١ٜعٔ قاْ ٕٛوهِ ا٭ضض إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ١تتؿطع عٓ٘
عسَ ٠ػاٚ ،ٌ٥ايٛاقع ٚايٛدسإ ٜؿٗسإ بكٝاّ اٱْػإ بايتكطف املطًل
بؿَٛٚ ٕٚ٪دٛزات ا٭ضض ٚناْ٘ املايو هلا إ ٫إٔ قٝس اـ٬ؾًٜ ١عَ٘
()1غٛض ٠ايؿذط .21
()2فُع ايبٝإ.488/10
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ايطدٛع إىل اهلل تعاىل ل نٝؿ ١ٝايتكطف ٚيع ّٚعبازت٘ غبشاْ٘ نُا أنس
امل٥٬ه ١بإٔ املساض ل اـ٬ؾ ١عً ٢ايعبازٚ ،٠ايجٓا ٤عًَ ٢كاّ ايطبٛب.١ٝ
ٚإخباض امل٥٬ه ١عٔ أسٛاٍ اٱْػإ ايػابل ـًك٘ ْٚؿذ ايطٚح ؾ ٘ٝبٝإ
ملا هط ٟل عامل ايػُاٚات ٚإضؾاز يًُػًُني ل َعطؾ ١أسٛاٍ ايبؿط َٚا
ٜؿعً٘ ايهؿاض ٚإؾاض ٠إىل َا غ٬ٝق ٘ٝاملػًُ َٔ ٕٛا٭شٚ ،٣زع ٠ٛهلِ
يًكرب ٚايتشٌُ ٚاؾٗاز ل غب ٌٝاهلل تعاىلٚ ،اٱضتكا ٤إىل زضد ١اـ٬ؾ،١
َٚا ٜرتؾض عٓٗا َٔ ايٛظا٥ـ ايؿطعٚ ١ٝايعبازٚ ١ٜا٭خ٬ق.١ٝ
ٚتبني اٯ ١ٜل َؿَٗٗٛا عًَ ٛطتب ١امل٥٬هٚ َٔ ١د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتؿهٌ اهلل تعاىل بإخباضِٖ عٔ خًل اْ٫ػإٚ ،اْ٘ غٝهٕٛ
خًٝؿ ١ي٘ ل ا٭ضض.
ايجاْ :ٞتٗٚ ١٦ٝإق٬ح امل٥٬ه ١يًكٝاّ بإعاْ ١اْ٫ػإ ل خ٬ؾتَ٘٘ٓٚ ،
ايكٝاّ بايطغاي ١بني اهلل ٚبني ا٭ْبٝاٚ،٤تٛيٚ ٞظٝؿ ١ايٛسٚ ،ٞا٭َاْ ١ل
ايتٓع ٌٜيٝك ّٛاـًٝؿ ١بعًُ٘ أسػٔ قٝاّٜٚ ،سضى ايٓاؽ ٚدٛز امل٥٬ه١
ٚأَاْتِٗ ٚإْكطاعِٗ إىل ايعبازٚ،٠تٛي ٞامل٥٬هَ ١ػٚ٪ي ١ٝايٓع ٍٚبايٛسٞ

ع ٕٛيًُػًُني يٲميإ بِٗ قاٍ تعاىل طًٌَىِٓال لٌْثِشال َِٓ آََِٓ تِاٌٍَّوِ ًَلٌٌََِْْ
لٓخِشِ ًَلٌَّْةَئِىَحِص.
ايجايح :عًِ امل٥٬ه ١مبا غٝؿعً٘ اْ٫ػإ ل ا٭ضض.
ايطابع :إمكاض عًُِٗ بايعبازٚ ٠ايتػبٝض.
اـاَؼ  :طاع ١امل٥٬ه ١املطًك ١هلل عع ٚدٌ .

إفلضلت اآلية

تبني اٯ ١ٜعظَٓ ِٝعي ١اْ٫ػإ بني أٌٖ ايػُاٚات ٚا٭ضضٚ ،ت٪نس
ؾهٌ اهلل تعاىل ل تكسمي٘ ضتب ١مما ٜػتًعّ اٱقباٍ عً ٢ايعبازات ٚاٱضتكا٤
إىل زضد ١اـ٬ؾ ١باٱْكٝاز ايتاّ ٭ٚاَط ٙتعاىل ٚخؿ ١ٝكايؿتٗا ،٭ٕ َعك١ٝ
اـًٝؿ ١أنجط نطضاّ ،نُا إٔ عكٛبتٗا أؾس ٚأقػٚ ،٢مل تبني اٯَٛ ١ٜنٛع١ٝ
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ٱختٝاض اْ٫ػإ ٚقبٛي٘ يًد٬ؾٚ ،١ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاٱْػإ عبس قاغط هلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :ٞاـ٬ؾ ١تؿطٜـ عظ.ِٝ
ايجايح :دا٤ت اـ٬ؾ ١إبتسا َٔ ٤اهلل تعاىل َٔ ،غري إٔ ٜػأهلا اْ٫ػإ
ؾ٬بس إ امل٥٬ه ١غبشاْ٘ ٜكًش٘ هلا.
ايطابع :إْٗا دع َٔ ٤بسٜع خًل اهلل ٚقٓع٘ تعاىلٚ ،ؾاٖس عً ٢ايكٛاعس
ٚاْ٫ظُٚ ١ايهٛاب اييت ؼهِ اـ٥٬ل بًطـ َٔ اهلل تعاىل.
اـاَؼ :اـ٬ؾ ١نًٗا خري قض ؾَٛ ٬نٛع ١ٝٱختٝاض اْ٫ػإ ؾٗٞ
ضمحَ ١عداٚ ٠ؾهٌ َٓ٘ تعاىل َٔ ٌٖٚ ،إختباض ٯزّ ل اـ٬ؾ. ١
اؾٛاب ْعِٚ َٔ ،د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚدا ٤اٱستذاز اٱهل ٞعً ٢امل٥٬ه ١بتعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤نًٗا.
ايجاْ :ٞسؿظ آزّ يٮمساٚ ٤تعً ُ٘ٝإٜاٖا امل٥٬ه.١
ايجايح :اؿٝا ٠ايسْٝا نًٗا زاض إَتشإ ٚإختباض.
ايطابع :اـ٬ؾْ ١عُ َٔ ١عٓساهلل عً ٢آزّ ٚاملَٓ٪ني َٔ شضٜت٘ ،يٝؼ هلِ
إ ٫إٔ ٜكبًٖٛا ٜٚتًكٖٛا بايؿهط هلل غبشاْ٘ َ ،ع إظٗاض َعاْ ٞايعبٛز١ٜ
ٚاـهٛع ي٘ تعاىل.

انصهة بني أول وآخز اآلية

بعس إٔ دا٤ت اٯٜات ايػابك ١ل شّ ايهؿاض ٚاملدازعني ٚ ،اٱخباض عٔ
ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢ايٓاؽٚ ،بسٜع خًل ايػُٛات ٚا٭ضض ،اْتكًت اٯ١ٜ

إىل كاطب ١ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ طإِرْ لَايَ سَتُّهَص  ٖٞٚأ ٍٚآ١ٜ
َٔ ايكطإٓ تأت ٞبٗص ٙايكٝػ َٔ ١اـطاب يبٝإ عظ ِٝقسض ٠اهللٜٚ ،سٍ
َٛنٛعٗا عً ٢ايكً ١بني خًل آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬بعج ١ايٓحم قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ .
ؾذا٤ت اٯ ١ٜمبٛنٛع خًل آزّ يٝه ٕٛخًٝؿ ١ل ا٭ضضٚ ،ؾ ٘ٝإؾاض٠
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إىل خ٬ؾ ١ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚبٛت٘ ٚيع ّٚإتباع٘
ٚظٗٛض اٱغ ّ٬٭ٕ اهلل تعاىل ٖ ٛايص ٟأضاز ٚدٛز اـًٝؿ ١ل ا٭ضض،
 ٫ٚضاز ٭َط ٙغبشاْ٘.
ٚتبني اٯ ١ٜإٔ قكل ايكطإٓ ٫تٓشكط بككل ا٭ْبٝا ٤بٌ تؿٌُ أخباض
ايػُٛات ٚا٭ضضٚ ،ايكً ١بُٗٓٝاٚ ،شنطت غ٪اٍ امل٥٬ه ١غكٛم
ايصٜ ٜٔؿػس ٕٚل ا٭ضض ٜٚػؿه ٕٛايسَا ٤ز ٕٚاـًٝؿٚ ١غا٥ط املَٓ٪ني،
أ ٟاِْٗ تًكٛا َٛنٛع اـًٝؿ ١بايكبٚ ٍٛايطناٚ ،يهِٓٗ غأيٛا اهلل عع
ٚدٌ إٔ ته ٕٛا٭ضض خايك ١٭ٌٖ اٱميإ ٚايتكٚ ،٣ٛإٔ ٜه ٕٛا٭ْبٝا٤
ل ا٭ضض ِٖ أٌٖ ا٭َط ٚايٓٗٚ ،ٞأتباعِٗ ِٖ أٌٖ اؿٌ ٚايعكس.
ٚإش شنط امل٥٬ه ١خكًتني َصََٛتني ٭ٌٖ ايؿػاز ،ؾإِْٗ شنطٚا
خكًتني محٝستني مما ٜتكـ ب٘ امل٥٬هُٖٚ ١ا:
ا٭ٚىلَٛ :اظبتِٗ عً ٢ايٓطل باؿُس هلل.
ايجاْ :١ٝتٓعَ ٜ٘كاّ ايطبٛب ١ٝعُا ًٜٝ ٫ل ب٘ َٔ ايٓكل.
ٚعً ٢املبٓ ٢اؾسٜس ايصْ ٟصٖب اي ٘ٝل تؿػري ٖص ٙاٯ ١ٜبإٔ امل٥٬ه١
أضازٚا ا٭ضض خايك ١٭ٌٖ اٱميإ ؾٝشتٌُ َسسِٗ ٭ْؿػِٗ ْٛع تٛغٌ
إىل اهلل تعاىل يكبَ ٍٛػأيتِٗ ٖص ،ٙإ ٫اْ٘ عاد ١إىل زي َٔ ٌٝقطإٓ أ ٚغٓ١

خكٛقاّ ٚإٔ امل٥٬ه ١طَّفْؼٌٍََُْ َِا ُّؤَِشًَُْص (ٜ٫ ٖٛٚ ،)1تعاضض َع

إستذاز امل٥٬هٚ ١ضغبتِٗ بإٔ ته ٕٛاـ٬ؾ ١ل ا٭ضض عًٚٚ ١غ١ًٝ
يعُاضتٗا بايعبازٚ ،٠ؾ ٘ٝسذ ١عً ٢اٱْػإ إش دعًٗا اهلل َػدط ٠ي٘ َع
إْكطاع امل٥٬ه ١يًعباز ،٠يٝؿهط ايٓاؽ مجٝعاّ اهلل تعاىل عًٖ ٢ص ٙايٓعُ١
ٚايؿهٌ ايعظٚ ، ِٝامل٥٬ه ١عكٌ َٔ غري ؾَٗٓ ،٠ٛكطع ٕٛإىل ايتػبٝض
ٚايتًٗ. ٌٝ

()1غٛض ٠ايتشط.6 ِٜ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط47ص

ٚأختتُت اٯ ١ٜبك ٍٛاهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١طلِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص ل

بٝإ أْ٘ تعاىل أٌٖ يًتػبٝض عُسٚ ٙايتكسٜؼ ي٘ َٔ ،امل٥٬هٚ ١ايٓاؽ
مجٝعاّٚ ،اهلل غبشاْ٘ ايكازض عً ٢نٌ ؾ.٧
ٚتبني خامت ١اٯ ١ٜاؿهُ ١اٱهل ١ٝل خًل آزّ ٚإؽاش ٙخًٝؿ ١ل ا٭ضض
ٚأْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ خؿاٜا ٚعٛاقب ا٭َٛضَٚ ،ا ؾ ٘ٝإق٬ح ا٭ضض ٚتؿهً٘
تعاىل بٓكط ٠املػًُنيٚ ،تعاٖس اٱميإ.
ٚمل تصنط اٯ ١ٜإٔ اـًٝؿ ٖٛ ١آزّ عً ٢م ٛايتعٝني أ ٚاملعٓ ٢ا٭عِ،

ٚيهٓ٘ املػتكطأ َٔ ٖص ٙاٯٜات ٚآٜات أخط ،٣قاٍ تعاىل طَّادَلًًُدُ لٔا
جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألسكص (.)1

يكس دا٤ت ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايجُاْ ١ٝاييت بعسٖا ل ايهٚ ّ٬اٱستذاز
اٱهل ٞعً ٢امل٥٬ه ١ل خًل آزّٚ ،نٌ آَٗٓ ١ٜا شنطت َاز( ٠قاٍ) إ ٫ل

آٚ ١ٜاسسٚ ٠ضز ايك ٍٛبكٝػ ١اٱيكا ٤طيَرٍََمََّ آدَ ِِٓ سَتِّوِ وٍََِّاخٍص (.)2

ٖٚص ٖٞ ٙاٯ ١ٜايٛسٝس َٔ ٠بٗٓٝا اييت تأت ٞؾٗٝا َاز( ٠قاٍ) ث٬خ َطات
:ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚق ٍٛاهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١باْ٘ داعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ.١
ايجاْ :ٞإغتؿٗاّ امل٥٬ه ١بإٔ اهلل هعٌ ل ا٭ضض َٔ ٜؿػس ؾٗٝا.
ايجايح :ضز اهلل تعاىل عً ٢امل٥٬ه ١باْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ َا ٜ ٫عًُ.ٕٛ
ٚتتكـ ٖص ٙاٯ ١ٜبإٔ َهاَٗٓٝا نًٗا َٔ دٓؼ ايكٚ ٍٛاملداطبٚ ،١ل
َٛنٛع ٚاسس ٖ ٛخًل آزّٚ ،يٝؼ ٯزّ ؾٗٝا ن ّ٬أ ٚق ،ٍٛيتأت ٞاٯ١ٜ
ايتايٚ ١ٝؽرب عٔ تًك ٞآزّ ايتعً َٔ ِٝاهلل ٖٛٚ ،أضقَ ٢كازٜل ايتعً ِٝبني
اـ٥٬لٜٚ ،سٍ عً ٢ؾطف َٓٚعي ١آزّ عٓس اهلل تعاىل.
()1غٛض ٠م . 25
()2غٛض ٠ايبكط. 37 ٠

ط48ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

انتفسري انذاتي

إبتسأت اٯ ١ٜباـطاب ايتؿطٜؿ ٞيًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

بكٛي٘ تعاىل طإِرْ لَايَ سَتُّهَص ٚايهُري ايهاف ٜعٛز يًٓحم قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾ ،٘ٝبٝإ ملٓعي ١ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإٔ اهلل
عع ٚدٌ خك٘ بككل ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭َِ ايػابكٚ ١أخرب ب٘ مبا دط ٣بني اهلل
ٚبــني امل٥٬هــَ ١ــٔ اؿــسٜح ٚاؿــٛاض غــاع ١خًــل آزّ ٚبٝــإ ٚظٝؿتــ٘ ل
ا٭ضضٚ ،ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إْ٘ َٔ َكازٜل أسػٔ ايككل اييت ٚضزت ل ايكطإٓ ،ؾُٔ
اؿػٔ ايصات ٞيتًو ايككل مشٛهلا يبساٜات خًل اٱْػإ.
ايجاْ:١ٝؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إٔ ايكطإٓ بٝإ يهٌ ؾٚ ٧أْ٘ ٜتهُٔ أخباض

ايػُاٚات ،قاٍ تعاىل طًَٔضالٌْنَا ػٍََْهَ لٌْىِرَابَ ذِثَْأًا ٌِىًُِّ ؽَِءٍص (.)1

ايجايج :١اٱخباض عٔ َٓعي ١امل٥٬ه ١عٓس اهلل عع ٚدٌٚ ،إٔ َا هط ٟل
ا٭ضض ٜعًِ ب٘ أٌٖ ايػُاٚ ،٤ل ضٚا ١ٜعٔ ايٓحم قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚغًِ( :إؽصْ ٞاهلل عبساّ قبٌ إ ٜتدصْْ ٞبٝاّ)(.)2

 ٌٖٚل يػ ١اـطاب ل اٯ ١ٜإؾاض ٠إىل إٔ ايٓحم قُساّ قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٖ ٛاـًٝؿ ١ل ا٭ضض ٚأْ٘ ايصٜٛ ٟاد٘ أٌٖ ايؿػاز يتٗب
امل٥٬ه ١يٓكطت٘ ٚإعاْت٘ اؾٛاب ْعِ إ ٫أْ٘  ٫ميٓع َٔ إضاز ٠آزّ عً٘ٝ

ايػ ّ٬ل َٛنٛع اـ٬ؾٚ ١نصا ا٭ْبٝا ٤ايباقني نُا ل قٛي٘ تعاىل طَّادَلًًُدُ إَِّٔا
جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألَسكِص(.)3

( )1غٛض ٠ايٓشٌ . 89
( )2تأضٜذ َس ١ٜٓزَؿل.76/4
( )3غٛض ٠م . 26

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط49ص

يكس دا ٤اـطاب قبٌ آٜات يًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ طًَتَؾِّمش
لٌَّزَِّٓ آَِنٌُل ًَػٍَُِّمٌل لٌقالماٌِذَاخِص ( ، )1ثـِ عـازت ٖـص ٙاٯٜـ ١بـصات ايكـٝػَ ١ـٔ
اـطاب ط ًَإِرْ لَايَ سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِص .
ٚؾ ٘ٝتؿطٜـ ٚإنطاّ إنال يًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بإٔ بٝٸٔ
اهلل عع ٚدٌ إبتسا ٤خًل اٱْػإ َٔٚ ،اٯٜات إٔ دا ٤شنط خًل آزّ بعس
ضظم ايٓاؽ ٚأْ٘ أَط َسخط هلِ إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ،١عـسّ إغـتجٓا ٤أسـس َـٔ

ايبؿط َٔ قٛي٘ تعاىل ل اٯ ١ٜايػابك ١طخٍََكَ ٌَىُُ َِا يِِ لألَسكِص ( ،)2إش إٔ نٌ
إْػإ َـٔ ا٭ٚيـني ٚاٯخـطٜٓ ٜٔتؿـع ممـا ل ا٭ضض َـٔ ايـٓعِ ٚاــعا،ٔ٥
يٝهَٓ ٕٛاغب ١يًؿهط ٚاٱتعاظ.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١باٱخباض عٔ خًل نٌ ؾ ٧ل ا٭ضض يًٓاؽ ،أَا
ٖص ٙاٯ ١ٜؾذا٤ت ظعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١هلل عع ٚدٌ ل ا٭ضض ٚاـ٬ؾ١
ْعُ ١أخط ٣عً ٢ايٓاؽ مجٝعاّٚ ،إ ناْت خاق ١بتزّ ٚا٭ْبٝأَٚ ،٤

ٜؿا ٤اهلل َٔ أٚيٝا ،٘٥قاٍ تعاىل طَّادَلًًُدُ إَِّٔا جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألَسكِص(.)3

يكس أخرب اهلل عع ٚدٌ عٔ َٛنٛع اـ٬ؾ ١عسٜج٘ َع امل٥٬ه ١ؾًِ تكٌ
اٯٚ( ١ٜإشدعٌ ضبو خًٝؿ ١ل ا٭ضض) بٌ شنط امل٥٬هٚ ١ضزِٖ عً ٢قٍٛ
اهلل عع ٚدٌ.
يكس إبتسأ شنط اٱْػإ ل ايػُا ٤قبٌ ا٭ضض ،ؾُع أْ٘ خًٝؿ ١ل
ا٭ضض دا ٤إخباض اهلل عع ٚدٌ يًُ٥٬ه ،١يبٝإ َٓعي ١اٱْػإ بني أٌٖ
ايػُٛاتٚ ،دا ٤ضز امل٥٬ه ١عً ٢قػُني:

()1غٛض ٠ايبكط.25٠
( )2غٛض ٠ايبكط.29٠
()3غٛض ٠م .26

ط50ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ا٭ :ٍٚبٝإ ايؿعٌ ايػٚ ٧ايكبٝض ايصٜ ٟؿعً٘ اٱْػإ ل ا٭ضضٖٛٚ ،
عً ٢ؾعبتني:
ا٭ٚىل :ايؿػاز ل ا٭ضض.
ايجاْ :١ٝايكٝاّ بايكتٌ ٚإظٖام ا٭ضٚاح بػري سل.
ايجاْ :ٞبٝإ سػٔ مست ٚؾعٌ امل٥٬ه ٖٛٚ ،١عً ٢ؾعبتني:
ا٭ٚىل :قٝاَِٗ بايتػبٝض ٚايتشُٝس ِٖٚ ،ؾانط ٕٚهلل عع ٚدٌ
هلساٜتِٗ يًتػبٝض.
ايجاْ :١ٝتٓع ٜ٘امل٥٬ه ١ملكاّ ايطبٛب.١ٝ
ٚتبني اٯ ١ٜيػ ١اؿٛاض بني اهلل ٚبني أٌٖ ايػُا ،٤بُٓٝا ته ٕٛايكًَ ١ع
أٌٖ ا٭ضض ايٓبٚ ٠ٛايهتاب املٓعٍ ل قٛؽ ايٓع ،ٍٚأَا قٛؽ ايكعٛز
ؾٝتذً ٢بايسعاٚ ٤اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهلٚ ،١ٝقس أعس اهلل عع ٚدٌ يًَُٓ٪ني
دٓات ايٓع ِٝخايس ٜٔؾٗٝا ،يكس إبتسأت اٯ ١ٜبك ٍٛاهلل عع ٚدٌ طًَإِرْ لَايَ

سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِص.
ٚأختتُت بك ٍٛاهلل عع ٚدٌ َع إؼاز اؾٗ ١اييت ٜتٛد٘ هلا اـطاب
اٱهل ٖٞٚ ٞامل٥٬ه ١بإٔ اهلل عع ٚدٌ أعًِ باملكا

ٚأغباب زؾع

املؿاغس ،ؾذاْ ٤عٖ ٍٚص ٙاٯَ َٔ ١ٜكازٜل عًِ اهلل عع ٚدٌ ايص ٟدا٤ت
ب٘ خامت ١اٯ ١ٜبإٔ شنط اؿٛاض اٱهلَ ٞع امل٥٬ه ١نُٛنٛع ٱق٬ح
ايٓاؽَٚ ،اْع َٔ ايؿػازٚ ،يٝؼ َٔ سكط ٭غباب ٚقٝؼ تٓع ٜ٘ا٭ضض
َٔ ايؿػازٚ ،غ ١َ٬اجملتُعات َٔ ايكتٌ بايباطٌ.
 َٔٚأُٖٗا بعج ١ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ْٚع ٍٚايكطإٓ
ٚتجبٝت أسهاّ ايؿطٜع ١ل ا٭ضض ؾايكٚ ٠٬اق َٔ ١ٝاملعاقٚ ،ٞا٭َط
باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط باب َؿتٛح يًك٬ح ٚاٱق٬ح ٚتتهُٔ
ا٭سهاّ ايجٛاب ٚايعكابَٗٓٚ ،ا قٛاْني ايككام  ،قاٍ تعاىل طًٌَىُُ يِِ
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لٌْمِقَاؿِ دََْاجٌص (ٚ ،)1اييت تتهُٔ ايعدط املػتس ِٜعٔ ايكتٌ ،إىل داْب َا
دا ٤ب٘ ا٭ْبٝاٚ ٤ايهتب ايػُا َٔ ١ٜٚأسهاّ اؾٓاٜات ٚعكٛبات ايؿػاز
ٚايٓٗ ٞعٓ٘ ٚايتشصٜط َٔ َكسَات٘.
يكس ؾ تض اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ باب ايتٛبٚ ١اٱغتػؿاضٚ ،دعٌ ايعاقب١
يًتكٚ ٣ٛايك٬ح ٖٛٚ ،غبشاْ٘ ميس املَٓ٪ني بأغباب ايٓكط ٚايػًبٜٓٚ ،١عٍ
امل٥٬ه ١ايص ٜٔإستذٛا عً ٢خ٬ؾ ١اٱْػإ يٓكط املَٓ٪ني ٚتجبٝت أسهاّ
ايتٛسٝس ل ا٭ضض.
 ٌٖٚل ٖصا ايٓع ٍٚتأزٜب يٮٚ ١ُ٥ايكاز ٠بإٔ َٔ وتر عً ٢عٌُ
ٚتٛي ٞغريَ ٙػٚ٪يٚٚ ١ٝظا٥ـ اٱشٕ ي٘ بايعٌُ يتعهٝسٚ ٙإعاْت٘ ل
َػٚ٪يٝت٘ٚ ،دعً٘ ٜعطف بٓؿػ٘ ا٭غباب ٚنٝؿ ١ٝايعٌُ ٚايػاٜات ،اؾٛاب
 ٫زي ٌٝعً ٖٛٚ ،٘ٝقٝاؽ َع ايؿاضم.
يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ عً ٢آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بايؿهٌ ٚاٱنطاّ غ٬ؾ١
ا٭ضض َس ٠سٝات٘ ٚإبتساٖ َٔ ٤بٛط٘ َٔ اؾٓ ١ايص ٖٛ ٟإَتشإ ٚإبت٤٬
يصضٜت٘ ،يتتػؿ ٢ايطمح ١اٱهل ١ٝأٌٖ اٱميإ َِٜٓٗٚ ،هْٛٛا ل ْع ِٝزا.ِ٥

ين غليلت اآلية

ل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إٔ اهلل ععٚدٌ ىاطب امل٥٬هٚ ، ١ىربِٖ عٔ أسٛاٍ
اـ٥٬لٚ ،تبني اٯَٛ ١ٜنٛع ١ٝخًل اْ٫ػإ ٚقريٚضت٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضض
ٚاْ٘ أَط  ِٜٗأٌٖ ايػُا.٤
ايجاْ :١ٝدا ٤أَط اهلل ععٚدٌ عً ٢م ٛايكطع ٚاؾعّ ؾًِ ىرب امل٥٬ه١
عً ٢م ٛايػ٪اٍ أ ٚاٱختباض  ٖٛٚغبشاْ٘ ٜ٫ؿاٚض أسساّ ؾُٝا ٜؿعٌ ،قاٍ

()1غٛض ٠ايبكط. 179 ٠
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غبشاْ٘ طالَ ُّغإَيُ ػَّالا َّفْؼًَُ ًَىُُ ُّغإٌٌََُْص (.)1

ٚت٪نــــس يػــــ ١ايكطــــع ظعــــٌ اٱْػــ ـإ خًٝؿــــ ١ل ا٭ضض عًــــ ٢إٔ
امل٥٬هـــٜ ١تًكـــ ٕٛاٱخبـــاض بايطنـــا ٚايتػـــًٚ ِٝايكبـــٚ ٍٛإٔ غـــ٪اهلِ ٫
ىــل اـًٝؿــ ١بايــصات ،بــٌ دــا ٤ل شّ ايهؿــاض ٚاجملــطَني ايــصٜ ٜٔعٝجــٕٛ
ل ا٭ضض ؾػازاّ.
ايجايجَ :١سح امل٥٬هٚ ،١شنطِٖ ـكاهلِ اؿُٝس ٠ل طاع ١اهلل ،يري٣
اٱْػإ ل أ ٍٚغاعات خًك٘ نٝـ إٔ امل٥٬ه ١زا٥ب ٕٛل طاع ١اهللٖٛٚ ،
َٔ أغطاض خًل آزّ ل اؾٓٚ ،١عسّ ْعٚي٘ إىل ا٭ضض إ ٫بعس إٔ ضآ٣
عبازٚ ٠تػبٝض امل٥٬هٚ ،١كايؿت٘ هلِٚ ،يؿطا٥

ايػهٔ ل اؾٓ ١بأنً٘

ٚسٛا َٔ ٤ايؿذط ٠اييت ْٗٝا عٓٗا.
ايطابع :١داَ ٤سح امل٥٬ه ١٭ْؿػِٗ يبٝإ ؾهٌ اهلل عً ِٗٝل خًكِٗ
يطاعت٘ ٚعبازت٘ ،ي٪ٝنس قٛهلِ اْ٘ غبشاْ٘ غين عٔ عباز ٠ايٓاؽ يٜ٘ٚ ،عبسٙ
ل ايػُا ٤مجٝع امل٥٬ه ٫ٚ ،١وك ٞعسزِٖ إ ٫اهلل غبشاْ٘ ٚنًِٗ
َٓكطع ٕٛإىل ايعباز.٠
اـاَػـــ :١أختتُـــت اٯٜـــ ١باٱخبـــاض عـــٔ عًـــِ اهلل تعـــاىل املطًـــل
ٚعذــع امل٥٬هــ ١عــٔ بًــٛؽ عًُــ٘ ٚإضازتــ٘ ايتهٜٝٓٛــ ١باٱساطــ ١بأغــطاض
خًــل اْ٫ػ ـإ ٚعاقبتــ٘ ْٚكــط ٠اهلل يًُــَٓ٪نيٚ ،بعجــ ١ايــٓحم قُــس قــً٢
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ايــيت ؼؿــظ نًُــ ١ايتٛسٝــس ٚايعبــاز ٠ل ا٭ضض
إىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ٚل خامت ١اٯ ١ٜإؾاض ٠إىل بؿاض ٠ظٗٛض اٱغٚ ّ٬إْتكاض دٓٛزٚ ٙعًٛ
نًُت٘ٚ ،إظاس ١املؿػسٚ ٜٔقل ايباطٌ ملا ؾٗٝا َٔ بعح ايػه ١ٓٝل ْؿٛؽ
امل٥٬ه.١

()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.23 ٤
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انتفسري

لىنه تعلىطًَإِرْ لَايَ سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِ لِٔ جَاػًٌِ يِِ لألسك خٍَِْفَحًص
يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بإخباض امل٥٬ه ١باؽاش ٙخًٝؿٜ ١تدص ا٭ضض
َػهٓاّ ٜٚسٜط أَٛض أٌٖ ا٭ضض ٜٚتٛىل ق٬سِٗٚ ،قس ثبت إٔ اهلل عع
ٚدٌ غين غري قتاز يػري ٖٛٚ ،ٙاؿه ِٝايص ٟاتكٔ بسٜع قٓع٘ ٚقس تكسّ
بٝاْ٘ٚ ،ل ٖصا اٱخباض َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل ٜ :سٍ عً ٢إٔ امل٥٬ه ٫ ١تعًِ إَ ٫ا عًُٗا اهللٚ ،اْٗا  ٫تعًِ
َٔ ايػٝب إ ٫إٔ ٜؿا ٤اهلل.
ايجاْ :١ٝت٪ز ٟامل٥٬هــٚ ١ظــا٥ؿــٗــا أظاٖ ٤صا املٛنـٛع َٚا هط ٟعً٢
ا٭ضض َٔ تػٝري أ ٚتبسٍ أَ ٚا ٜتعًل مبػتشسثات ا٭َٛض.
ايجايج :١إط٬ع امل٥٬ه ١عً ٢ايعٛامل ا٭خط َٔ ٣بسٜع خًل اهلل تعاىل.
ايطابع :١إْ٘ َٓاغبٚ ١يطـ يسٚاّ امل٥٬ه ١عً ٢ايطاع ١باٱغتذاب١
ٚايطنا غاع ١ا٭َط َٚا وتٌُ ؾ َٔ ٘ٝاٱبت.٤٬
اـاَػٜٓ ١ظط امل٥٬ه ١إىل ٖصا اـًل اؾسٜس املػاٜط ل اهلٚ ١٦ٝايؿعٌ إش
إٔ ايٓاؽ خًكٛا َٔ ايطني ٚ ،أِْٗ كتًؿ ٕٛل أؾعاهلِ بني ايك٬ح
ٚايؿػاز أ ٚاؾُع ٚاـً بُٗٓٝا.
َٛٚنٛع اٯٜـ ١أعِ َٔ آزّ ٚســسٚ ٙإٕ زأب أنجط املؿػط ٜٔعً ٢ايكٍٛ
بإٔ اهلل عع ٚدٌ أضاز باـــًٝـؿــ ١آزّٚ ،ايعُٜ ٫ ّٛتعاضض َع املٓػٛب
إىل ابٔ عباؽ ٚابٔ َػعٛز(.)1

ٚٚضزت نًُ( ١خًٝؿ )١ل ايكطإٓ َطتنيٚ ،ايجاْ ١ٝقٛي٘ تعاىل ط َّادَلًًُدُ لٔا

جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً يِِ لألسك ...ص(ٚٚ .)2ضزت بًػ ١اؾُع ط خٍَُفَاءَ ص ث٬خ
( )1فُع ايبٝإٔ 74/1
( )2غٛض ٠م .26
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()1

َطات

نُا ٚضزت اٜهاّ بًؿظ خ٥٬ـ مجعاّ عً ٢ا٭قٌ َجٌ نطمي١

ٚنطا ِ٥أضبع َطات(.)2

ٚيعٌ املككٛز ل اٯ ١ٜقٌ ايبشح أٌٖ اٱميإ ٚايتكٚ ،٣ٛا٭ْبٝا ٤أ١ُ٥
املتكنيٚ ،يؿظ اـًٝؿ ١أعِ َٔ ايٓٝابٚ ،١إٕ ٚضز مبا ٜؿب٘ ٖصا املعٓ ٢ل
خكٛم زاٚز ٭ْ٘ وهِ مبا أْعٍ اهلل ،أَا عً ٢املعٓ ٢ا٭عِ أ ٟاٱْػإ
َطًكاّ ؾإٕ اـ٬ؾ ١عٓس ٙمبا ضظق٘ اهلل ايعكٌ ٚايتُٝٝع ب٘ٚ ،ايكسض ٠عً ٢إتٝإ
ا٭ؾعاٍ َع اٱبساع ٚإَهاْ ١ٝاٱغتشٛاش ٚايتًُو ٚضٚح اٱضاز ٠املكرتْ١
بايككس ٚاٱزضاى ٚ ٚيهٔ ايهاؾط ىطز بايتدكٝل َٔ ٖص ٙاـ٬ؾ١
بإختٝاض ٙايهؿط ٚاؾشٛزٚ ،عسّ تكٝس ٙبؿطا٥

ٚغٓٔ اـ٬ؾٚ ، ١اٱَتٓاع

باٱختٝاض ٜٓ ٫ال اٱختٝاض  ،قاٍ تعاىلطًَجَؼٍَْنَاىُُ خَةَئِفَ ًَؤَغْشَلْنَا لٌَّزَِّٓ وَزَّتٌُل

تِأَّاذِنَاص(. )3
َٛٚنٛع اـ٬ؾٚ ١قسٚضٖا َٔ ايباض ٟعع ٚدٌ زي ٌٝعً ٢إغتساَتٗا
إىل إدٌ  ٫ٚته ٕٛقكٛض ٠بصات ؾدكَ ١ٝعطن ١يًُٛت ٚ ،إشا أْعِ اهلل
بٓعُ ١عً ٢أٌٖ ا٭ضض ؾإْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗا ،
ْعِ ميهٔ إٔ ته ٕٛخ٬ؾ ١آزّ ْٛع ١ٝؾدكٚ( ١ٝقاٍ ق ّٛمس ٢اهلل
تعاىل آزّ خًٝؿٚ ْ٘٫ ١شضٜت٘ خًؿا ٤امل٥٬ه ١ايص ٜٔناْٛا غهإ ا٭ضض،
ٚعٔ ابٔ َػعٛز :خًٝؿ ١وهِ بني اـًل  ٖٛٚآزّ  َٔٚقاّ َكاَ٘ َٔ

ٚيسٚ ،ٙق ٌٝاْ٘ ىًؿين ل إْبات ايعضع ٚؾل اْٗ٫اض ٚمٖٛا) (.)4

ٚٚضز عـٔ اَ٫ــاّ عــًــ ٞل ســسٜح" :قـاٍ اهلل تعاىل طلِٔ

( )1اْظط غٛض ٠ا٫عطاف  ،69،74ايٌُٓ .62
( )2اْظط غٛض ٠اْ٫عاّ ْٜٛ ،165ؼ .73 ،44 ،39
( )3غٛضْٜٛ ٠ؼ.73
( )4ايتبٝإ ل تؿػري ايكطإٓ .133/1
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جَاػًٌِ يِِ لألسك خٍَِْفَحًص

()1

ؾهاْت ا٭ضض بأغطٖا ٯزّ ،ثِ ٖٞ

يًُكطؿني ايص ٜٔإقطؿاِٖ اهلل ٚعكُِٗ ؾهاْٛا خًؿا ٤ل ا٭ضض ،ؾًُا
غكبِٗ ايظًُ ١عً ٢اؿل ايص ٟدعً٘ اهلل ٚضغٛي٘ هلِ ٚسكٌ ٚقاض ل
أٜس ٟايهؿاض عً ٢غب ٌٝايػكب ،بعح اهلل ضغــٛي٘ قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ؾطدع ي٘ ٚ٭ٚقٝا ٘٥ؾُا ناْٛا غكبٛا عً ،٘ٝأخص َ٘ٓ ٙٚبايػٝـ
ؾكاض شيو مما اؾا ٤اهلل ب٘ أ ٟمما اضدع٘ اهلل اي ،)2("٘ٝؾاـ٬ؾ ١خاق١
َػتسمي ١غري َٓشكط ٠بايكه ١ٝايؿدك ١ٝبٌ َٖ ٞتذسز ٠ل نٌ ظَإ
بايٓحم ٚايطغ.ٍٛ

ٚعٔ عً ٞبٔ ابطاٖ ِٝبإغٓاز ٙعٔ اَ٫اّ قُس ايباقط 
عً ٞقاٍ" :إٔ اهلل تعاىل ملا اضاز إٔ ىًل خًكاّ بٝسٚ ٙشيو

عٔ اٱَاّ
بعس َا

َه َٔ ٢اؾٔ ٚايٓػــٓاؽ ل ا٭ضض غبع ١اٯف غٓ ١ؾهؿـ عٔ اطبام
ايػُاٚات ٚقاٍ يًُ٥٬ه ١أْظطٚا إىل أٌٖ ا٭ضض َٔ خًك َٔ ٞاؾٔ
ٚايٓػٓاؽ ،ؾًُا ضأٚا َا ٜعًُ ٕٛؾٗٝا باملعاق ٞعظِ شيو عً ،ِٗٝؾكايٛا
ضبٓا اْت ايععٜع ايكازض ٖٚصا خًكو ايهعٝـ ٜعٝؿــ ٕٛبطظقو ٜٚعكــْٛو
 ٫ٚتٓتكِ يٓؿػــو ،ؾًُا مسع شيو َٔ امل٥٬ه( ١قاٍ اْ ٞداعٌ ل ا٭ضض
خًٝؿٜ ١ه ٕٛسذ ١ل أضن ،ٞؾكايت امل٥٬ه ١غبشاْو ػعٌ ؾٗٝا َٔ ٜؿػس
ؾٗٝا نُا أؾػست بٓ ٛاؾإ ؾادعٌ شيو اـًٝؿَٓ ١ا ؾإْا ْ ٫عكٝو ْٚػبض
عُسى ْٚكسؽ يو.
ؾكاٍ عع ٚدٌ أْ ٞأعًِ َا  ٫تعًُ ،ٕٛأضٜس إٔ أخًل خًكاّ بٝسٟ
ٚأدعٌ َٔ شضٜت٘ اْبٝا٤ٶ ٚعبازاّ قاؿني ٚأَٗ ١ُ٥سٜني أدعًِٗ خًؿا ٤عً٢
خًك ٞل أضنٚ ،ٞأطٗط أضن َٔ ٞايٓػٓاؽ ٚاْكٌ َطز ٠اؾٔ ايعكا ٠عٔ
خًكٚ ٞأغهِٓٗ ل اهلٛاٚ ٤ل أقطاض ا٭ضضٚ ،أدعٌ بني اؾٔ ٚبني
( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
( )2ايٛغا 128/2 ٌ٥طبع ١سذط.١ٜ

ط56ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
خًك ٞسذاباّ ،ؾكايت امل٥٬هٜ ١ا ضبٓا إؾعٌ َا ؾ٦ت ؾباعسِٖ اهلل َٔ
ايعطف َػري ٠مخػُا ١٥عاّ ؾ٬شٚا بايعطف ٚأؾاضٚا با٭قابع.
ؾٓظط ايطب ايْٚ ِٗٝعيت ايطمح ،١ؾٛنع هلِ ايبٝت املعُٛض ،ؾكاٍ
طٛؾٛا ب٘ ٚزعٛا ايعطف ؾطاؾٛا ب٘  ٖٛٚايبٝت ايصٜ ٟسخً٘ نٌ  ّٜٛغبعٕٛ
ايـ ًَو ٜ ٫ٚعٛز ٕٚإي ٘ٝابساّ ،ؾٛنع ايبٝت املعُٛض تٛب ٌٖ٫ ١ايػُا٤
ٚٚنع ايهعب ١تٛب ٌٖ٫ ١ا٭ضض  -إىل إٔ قاٍ  -ثِ قبض اهلل غبشاْ٘ ط١ٓٝ
آزّ ٚأدط ٣ؾٗٝا ايطباٜع ا٭ضبع ايطٜض ٚايسّ ٚاملطٚ ٠ايبًػِ ،ؾًعَ٘ َٔ
ْاس ١ٝايطٜض سب ايٓػاٚ ٤ط ٍٛا٭ٌَ ٚاؿطمٚ ،يعَ٘ َٔ ْاس ١ٝايبًػِ
سب ايطعاّ ٚايؿطاب ٚايرب ٚاؿًِ ٚايطؾلٚ ،يعَ٘ َٔ ْاس ١ٝاملط ٠ايػهب
ٚايػــؿ٘ ٚايؿــٝطٓٚ ١ايتذــرب ٚايتُطز ٚايعذًٚ ،١يعَ٘ َٔ ْاس ١ٝايسّ سب
ايٓػاٚ ٤ايًصات ٚضنٛب ا اضّ ٚايؿٗٛات"(.)1

ٚاٯٚ ١ٜثٝك ١مسا ١ٜٚخايس ٠ؼه ٞبساٜات خًل آزّ َٚا ضاؾك٘ َٔ

تعذب امل٥٬هٚ ١طًبِٗ ايبٝإ يٝهَ ٕٛسضغ ١عكا٥سٜ ١ٜسضى َٔ خ٬هلا
اْ٫ػإ انطاّ اهلل تعاىل ي٘ ل خًك٘ٚ ،تٛي ٘ٝعُاض ٠ا٭ضض بايعباز٠
ٚايك٬ح ٚيع ّٚقٗط ٙيًؿٝطإ ،ل املكاضْ ١اٱمياْ ١ٝاييت شنطٖا امل٥٬ه ١بني
إؾػاز اْ٫ػإ ٚاْكطاعِٗ إىل ايعباز ٠إخباض عٔ عسّ تأثري إغٛا ٤ايؿٝطإ
عً ِٗٝغ٬ف بين اٱْػإ.
ٖٚص ٙاٯَ ١ٜسضغ ١عكا٥س ١ٜوتاز اٱْػإ ايتعٚز َٓٗا ،ؾامل٥٬هِٖ ١
ايصٜ ٜٔك َٕٛٛبٓكٌ ايٛس ٞإىل ا٭ْبٝا ِٖٚ ٤ايٛاغط ١بني اهلل عع ٚدٌ
ٚبني ا٭ْبٝا َٔٚ ،٤املػا ٌ٥ايه ١َٝ٬ل ٖص ٙاٯَ : ١ٜا املطاز َٔ امل٥٬ه١
املداطب ٕٛؾٗٝاٚ ،ؾٚ ٘ٝدَٗٓ ٙٛا:
ا٭ : ٍٚعُ ّٛامل٥ ٬هٖٚ ،١ـ ٛاملٓػـٛب إىل املؿـٗٛض ٚاملدتـاض ،٭قـاي١
اٱط٬مٚ ،قس عــطٸف اٱطــ٬م باْ ٘ َا زٍ عً ٢ؾـا٥ع ل دٓػـ٘ٚ ،اقـً٘
( )1عًٌ ايؿطا٥ع .106/1

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط57ص
َٔ املعٓ ٢ايًػ ٖٛٚ ٟٛاٱ ضغاٍ ،ؾهُا ته ٕٛايساب ١ل ايًػ ١تـاضَ ٠طغـً١
ٚاخطَ ٣كٝس ،٠ؾهصا ا٫ط٬م ٜكابً٘ ايتكٝ ٝس ،ؾاملطًل ٜه ٕٛي٘ َعٓ ٢ؾاٌَ
٭ ؾطازَٚ ٙكازٜكَ٘ٚ ،ع عسّ ٚدــٛز زي ٌٝعً ٢ايتكٝٝس وٌُ ايه ّ٬عً٢
إط٬ق٘.
ايجاْ :ٞإِْٗ امل٥٬ه ١ايص ٜٔناْٛا قاضبني َـع إبًـٝؼ ٭ٕ اهلل تعـاىل ملـا
أغهٔ اؾٔ ا٭ضض ،ؾأؾػسٚا ؾٗٝا ٚغؿهٛا ايـسَاٚ ٤قتـٌ بعهـِٗ بعهـاّ
بعـــح اهلل إبًـــٝؼ ل دٓـــس َـــٔ امل٥٬هـــ ١ؾكتًـــِٗ إبًـــٝؼ بعػـــهط ٙستـــ٢
أخطدــــَ ِٖٛــٔ ا٭ضض ٚاؿكــــ ِٖٛظــــعا٥ط ايبشـــط  ،ؾكــاٍ تعــاىل هلــِ

طلِٔ جَمماػًٌِ يِِ لألسك خٍَِْفَحً ص  ،ضٚا ٙايهــشاى عــٔ عبساهلل بٔ عباؽ
أ ٟإٔ امل٥٬ه ١إغتكشبٛا ؾع ٌ ايٓاؽ ممٔ غبل آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٜٓٚاقـ َٔ ٚدـ:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنٝـ وهُ ٕٛعً ٢املعسٜٚ ّٚكٝػ ْ٘ٛباملٛدٛز.

ايجاْ : ٞاضغـاٍ امل٥٬هَ ١ع إبًٝؼ وتاز إىل زيٚ ، ٌٝإٕ نإ عابساّ
َتٓػهاّ ل اؾٓ.١

ايجايح :دا ٤قٛي٘ تعاىل طلِٔ جَاػًٌِ يِِ لألسك خٍَِْفَحًص أَطاّ تأغٝػٝاّ،

ٚيٝؼ ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢تعًك٘ غًل غابل ل ا٭ضض.

ايطابــعٚ :ضز ل اٯٜــ ١ايػــابك ١قٛيــ٘ تعــاىل طخٍََ مكَ ٌَىُممُ َِمما يِممِ لألسك

جَِّْؼًاص( ،)1ل خطاب يبين آزَّ ٖٛٚ ،كسَ ١ـًل اْ٫ػإ َٚ ،ع ٖصا ؾإٕ
اؿسٜح أع ٙ٬ممهٔ َٔ سٝح ايس٫ي.١
اـاَؼ  :اـطاب اٱهلَٛ ٞد٘ إىل مجاع َٔ ١امل٥٬ه.١
ايػازؽ  :اـطاب ؾُٝع امل٥٬هٚ ١يهٔ ايص ٟضز مجاع ١قًَِٗٓ ١ًٝ
 ٖٛٚا٭ظٗط ،ؾًكس أضاز اهلل عع ٚدٌ غًل آزّ آ ١ٜيًُ٥٬هٚ ١ؾُٝع
( )1غٛض ٠ايبكط.29 ٠

ط58ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
اـ٥٬لٚ ،ا٭نجط َٔ امل٥٬ه ١تًكٛا ا٭َط بايتػًٚ ، ِٝيهٔ مجاعَِٗٓ ١
قاَٛا بايطز إغتدباضاّ.
ٚنُا أختــًـ ل املككــٛز َٔ اـًٝؿ ٖٛ ٌٖٚ ،١آزّ ،أّ شضٜت٘ ،أّ
ا٭ْبٝا ،٤أختًـ ل عا٥س ١ٜاـ٬ؾَٚ ١عٓاٖا عً ٢أقٛاٍ:
ا٭ : ٍٚإٕ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬خًٝؿ ١هلل ل أضن٘ وهِ باؿل إ ٫اْ٘ تعاىل
نإٔ أعًِ َ٥٬هت٘ إٔ ٜه َٔ ٕٛشضٜت٘ َٔ ٜؿػس ؾٗٝا ،عٔ ابٔ عباؽ ٚابٔ

َػعٛز(.)1

ايجاْ :ٞآزّ خًٝؿ ١يًذٔ ايص ٜٔناْٛا ٜػهٓ ٕٛا٭ضض قبًْ٘ ،ػب إىل
ابٔ عباؽ.
ايجايح :ىًـ آزّ اهلل ل اؿهِ بني املهًؿني َٔ خًك٘ ،ض ٟٚعٔ ابٔ

َػعٛز ٚابٔ عباؽ ٚايػسٚ ،ٟقاٍ ايطاظٖٚ ٟصا ايطأَٓ ٟا ٜتأنس بكٛي٘ ط
َّادَلًًُدُ لٔما جَؼَمٍْممنَممانَ خَممٍِْمفَممحً يِِ لألسك يَادممىُُ تََْٓ لٌنالمماطِ تِاٌْذَكِّ ص(.)3()2

ٚيهٔ اٯ ١ٜتسٍ عً ٢إٔ اؿهِ بني ايٓاؽ أسس اؾطاز َٚكازٜل اـ٬ؾ١
ل ا٭ضضٚ ،قس ته ٕٛخ٬ؾ ١آزّ أعِ َٔ خ٬ؾ ١زاٚز نُا ميهٔ اؾُع
بُٗٓٝا يٝؼ بتكٝٝس إط٬م خ٬ؾ ١آزّ مبٛنٛع خ٬ؾ ١زاٚز ،بٌ باؾُع
ٚإؾاز ٠ايتعسز يػع ١ضمح ١اهلل تعاىل ٚيٲغتكطاَ َٔ ٤هُ ٕٛإستذاز
امل٥٬ه ،١با٫ناؾ ١إىل إضاز ٠شنط ؾطز َٔ أؾطاز خ٬ؾ ١زاٚز  ٖٛٚاؿهِ بني
ايٓاؽ باؿل ،ؾٜٗ٫ ٛتعاضض َع عُ ّٛاـ٬ؾ ،١خكٛقاّ ٚإٔ زاٚز نإ
ْبٝاّ ٜٛٚس ٢اي ،٘ٝنُا داٖس ل غب ٌٝاهلل ٚتٛىل املًوٚ ،اـ٬ؾ ١ايؿدك١ٝ
ٯزّ ظاٖط ٠ل أٜاَ٘ ٭ٕ أبٓآَ ٙ٤كاز ٕٚي٘ ل اؾًُ ١أباّ ْٚبٝاّ ٚ ،إٔ سسخ
خ٬ف ٖص ٙايكاعسٚ ٠قٝاّ قاب ٌٝبٔ آزّ بكتٌ أخٖ ٘ٝاب ٖٛٚ ، ٌٝقه ١ٝل
( )1فُع ايبٝإ .74/1
( )2غٛض ٠م .26
(َ )3ؿاتٝض ايػٝب .165/4

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط59ص
ٚاقع ٫ ١تهط بأقٌ ايكاعس.٠
ٚقاتٌ زاٚز ايٓحم ل أٜاَ٘ بٓؿػ٘ ٚخاض املعاضى ٫ ٖٛٚ ،ميٓع َٔ
قسم اـ٬ؾ ١يًٓل ايكطآْ ٞايجابت ٚ ،يهٓ٘ ٜسٍ عً ٢عسّ اٱْطبام ايتاّ
ل أؾطازٖا أ ٚشنط بعض أؾطاز اـ٬ؾ ١نُا تكسّ  ٖٛٚ٭ضدض.
ايطابع  :عين باـًٝؿٚ ١يس آزّ ٭ٕ ايٓاؽ ىًـ بعهِٗ بعهاّ ،عً٢

ايك ٍٛباْ٘ املطاز َٔ اـ٬ؾ ٖٛٚ ،١ق ٍٛاؿػٔ ايبكط.)2()1(ٟ
( )1فُع ايب ٝإ .74 /1

(ٚ ) 2اؿػٔ ٖ ٛاؿػٔ بٔ ٜػاض ايبكطٜ ٟهٓ ٢أبا غعٝسٚ ،شنط اْ٘ َٛىل ظٜس بٔ
ثابت اْ٫كاضٚ ٟاخ ٛغعٝس ٚعُاضٚ ،٠اَِٗ خري ٠٫َٛ ٠أّ غًُٜٚ ،١كاٍ إٔ
أّ غًُ ١ظٚز ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ناْ ت تأخص اؿػـٔ إشا بهـ٢
ؾتػهت٘ بجـسٜٗا ،ؾهـ إ ٜـسض عًٝـ٘  ٚإٔ اؿهُـ ١ايـيت ضظم َـٔ شيـوَٚ ،ـات
اؿػٔ غَٓ ١اٚ ١٥عؿطٚ ٠ي٘ تػع ٚمثاْ ٕٛغٓ.١
ٚض ٣ٚاب ٛبهط اهلصي ( :ٞإٔ ضد ّ٬قاٍ يًشػٔ بإٔ ٖٓاى َٔ ظعِ اْو تبػض

عًٝاّ  ؾأنب ٜبه ٞط ّ٬ ٜٛثِ ضؾع ضأغ٘ ؾكاٍ :يكس ؾاضقهِ با٭َؼ ضدٌ
ن إ غُٗ اّ َٔ َطاَ ٞاهلل عع ٚدـٌ عًـ ٢عـس ٙٚضبـاْٖ ٞـص ٙا٭َـٚ ١ؾـطؾٗا
ٚؾهًٗا ٚش ٚقطاب َٔ ١ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قطٜب ١مل ٜهٔ بايٓ١َٛ
عٔ أَط اهلل  ٫ٚبايػاؾٌ عٔ سل اهلل  ٫ٚبايػطٚقَ َٔ ١اٍ اهلل ،أعط ٢ايكطإٓ
ععا ُ٘٥ؾُٝا ي٘ ٚعً ٘ٝؾأؾطف َٓٗا عً ٢ضٜاض َْٛكٚ ١أعَ٬ـ٘ َبٓٝـ ،١شيـو
عً ٞبٔ أب ٞطايب ٜا يهع)ٚ .ن إ اؿػٔ ايبكط ٟإشا أضاز إٔ وسخ ل ظَٔ
بين أَ ١ٝعٔ عً ٞقاٍ :قاٍ اب ٛظٜٓب.
ٚعٔ نتاب بٔ غً ِٝبٔ قٝؼ اهل٬ي ٞإٔ اؿػٔ دً ٌٝايكسض ٚعظ ِٝايؿأ ٕ،
ٚن إ ٜتك َٔ ٞظٜاز بٔ أبٝـ٘ ٚابٓـ٘ عبٝـس اهلل ٚاؿذـازٚ ،اعتـرب َـٔ ايعٖـاز
ايجُاْْٚ .١ٝكٌ عٔ ايهؿٚ ٞغري ٙإٔ اؿػـٔ ايبكـط ٟنـ إ ًٜكـ ٢ايٓـاؽ مبـا
ٜٚ ٕٜٚٛٗتكٓع يًطٜاغٚ ،١اعتعي٘ ٚاقــٌ بـٔ عطـــاٚ ،٤ملـا غـ ٌ٦مل تطنـت
َصٖب قاسبو ٚزخًت ؾُٝا  ٫اقٌ ي٘  ٫ٚسكٝك ،١قاٍ :إٔ قاسحم ن إ
كًط اّ ن إ ٜك ٍٛطٛضاّ بايكسض ٚطــٛضاّ باؾرب َٚا اعًُـ٘ اعتكـس َصٖبـــاّ زاّ
عً.٘ٝ
ٚقاٍ ايػٝس املطته :٢أسس َٔ تظاٖط َٔ املتكسَني بايعـسٍ اؿػـٔ بـٔ أبـٞ
اؿػٔ ايبكط.ٟ

ط60ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
تهاف هلا أقٛاٍ:
اـاَؼ  :اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض بعٓٛاْٗا اجملطز َٔ غري قؿات إعتباض١ٜ
ظا٥س.٠
ايػازؽ  :اـ٬ؾ ١عً ٢ايٓاؽ ل ا٭ضض َٚا عً ٢ظٗط ايبػٝطَٔ ١
ايسٚاب ٚا٭ؾذاض ٚاؾٛاٖط ٚايٓبات.
ايػابع ْ :اٍ اْ٫ػإ اـ٬ف بايٓبْٚ ٠ٛع ٍٚايٛس َٔ ٞايػُا ٤ايصٖٛ ٟ
ؾاٖس عً ٢ايكً ١بني اهلل تعاىل ٚاْ٫ػإ .
ٜٚأتْ ٞع ٍٚايكطإٓ يٝه ٕٛسبَ ّ٬تكٚ ّ٬زاُ٥اّ بني اهلل تعاىل ٚايٓاؽ  ،يصا

ٚضز اـطــاب اٱهلــ ٞيًُػـــًُني بايتُػــو بــايكطإٓط ًَلػرَقِممٌُّل تِذَثممًِ لٌٍَّمموِ

جَِّْؼًاص(.)1
ٚعٔ ايتكطٜب :ثك ١ؾك ٘ٝؾانـٌ َؿـٗٛضٚ ،نـ إ ٜطغـٌ نـجرياّ أٜ ٟـط ٟٚعـٔ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٔ غري شنط اي ٛاغطٚ ١ايكشاب ٞايصٟ
مسع عٓ٘ٚ ،اٱ ضغاٍ عٓٛإ يهعـ اؿسٜحٚ ،نـ إ ٜـط ٟٚعـٔ مجاعـ ١مل
ٜػُع َِٓٗ ٜٚك ٍٛسسثٓاَٚ ،طغ٬ت اؿػٔ أَط ؾا ٥ع ٚضمبا اعتصضٚا عٓٗـا

بايتك ١ٝ٭ ْ٘ مسعٗا عٔ عً ٞ

إىل زي.ٌٝ

ٚمساع٘ عٔ عً ٞيتًو ا٭سازٜح وتاز

ٚن إ ٚاقٌ بٔ عطا ٤هًؼ إىل اؿػٔ ايبكط ٟؾًُا ظٗط اٱخت٬ف ٚقايت
اـٛاض ز بتهؿري َطتهب ايهبا٥ط ٚقايـت اؾُاعـ ١بـاِْٗ ََٓ٪ـ ٚ ٕٛإٔ سهـِ
عً ِٗٝبايؿػل بػبب غ ٤ٛؾعًِٗ ٚاتٝاِْٗ يًهبا٥ط ،قاٍ ٚاقٌ بٔ عطا ٤إٔ
ايؿاغل َٔ ٖص ٙا٭َ ٫ٚ َٔ٪َ ٫ ١نـاؾط بـني املٓـعيتني ،ؾطـطز ٙاؿػـٔ عـٔ
فًػ٘ ٚاعتعٍ عٓ٘  َٔٚشيو اؿني ظٗطت املعتعيٚ ١دًؼ إىل ٚاقٌ ع ُطٚ
بني عبٝس.
ٚشنطت ل َسس٘ ٚدَٗٓ ٙٛا اْ٘ مل ٜبدٌ مبا ضظق٘ اهلل تعاىل َٔ ايعًِ ٚاملاٍ
يهٌ َٔ طًب٘ َٓ٘ٚ ،اْ٘ ن إ ٜػتػين بعًُ٘ عٔ ايٓاؽ ٚ ،مل ٜأَط اسساّ بؿ٧
ست ٢عًُ٘.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.110

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط61ص
ايجأَ  :اـ٬ؾ ١يًعبازٚ ٠ايتك ٣ٛيهٜ ٫ ٞهٖ ٕٛصا اؾطّ ٚاـًل
ايعظ ٖٛٚ ِٝا٭ضض خايٝاّ ممٔ ٜعبس اهلل ٚ ،دعٌ اهلل تعاىل امل٥٬هٜ ١عبسْ٘ٚ
ل ايػُاٚ ،٤يًتبا ٜٔبني ايػُاٚ ٤ا٭ضض ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ خًل خًكاّ آخط
َػاٜطاّ يًُ٥٬ه ِٖٚ ١ايٓاؽ يٝعبس ٙٚل ا٭ضض ٚ ،إختًؿٛا عٔ امل٥٬ه١
باِْٗ َٔ ْؿؼ ٚاسس ٠بايتٛايس ٚايتهاثط ٚ ،إٔ ا٭ضض هلِ زاض إبت٤٬
ٚإَتشإ ٚ ،أعس اهلل يًَُٓ٪ني ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛايكاؿات دٓات ايٓع،ِٝ
ٚيًهؿاض ايعصاب ا٭ي.ِٝ
ٚايكشٝض ٖـ ٛا٭ٖٚ ،ٍٚـ ٛاملتبـازض َـٔ ايًؿـظ ٚاملٓػـبل إىل ا٭شٖـإ
ٚ٭َـط اهلل تعـاىل يًُ٥٬هــ ١بايػـذٛز ٯزَّٚ ،ــا أْعـِ اهلل تعــاىل بـ٘ عًــ٢
اٱْػإ َٔ ايػعٚ ٞاٱدتٗاز ٚايتكطف ل ا٭ضضَ،ع ايتكٝٝـس بـايتك٣ٛ
ٚايك٬حٚ ،إؿام ا٭ْبٝاٚ ٤ايكاؿني ب٘ ل َٛنٛع اـ٬ؾ ١ٱؾـاز ٠ظـاٖط

اٯٜــ ١اٱغــتساَ ١ل َٛنــٛع ٚأسهــاّ اـ٬ؾــ ١طإِِّٔممِ جَاػِمًٌ يِممِ لألَسكِ

خٍَِْفَحًص(.)1
ٚا٭ق ٣ٛإٔ اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض عً ٢ث٬خ ؾعب:
ا٭ٚىل :ؾدك ٖٞٚ ١ٝخ٬ؾ ١آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايجاْ :١ٝخاق ٖٞٚ ١خ٬ؾ ١ا٭ْبٝا. ٤
ايجايجْٛ :١ع ١ٝعاَ ٖٞٚ ١خ٬ؾ ١اْ٫ػإ َطًكاّ إنطاَاّ ي٘ ٭ٕ اهلل عع
ٚدٌ ْؿذ ل آزّ َٔ ضٚس٘ ٚدعٌ اْ٫ػإ َ ّ٬ٖ٪يًتهًٝـ ٚايعباز٠
ٚيته ٕٛاـ٬ؾ ١سذ.١
ٖٚص ٙاـ٬ؾ َٔ ١ايهً ٞاملؿهو ؾاـ٬ؾ ١اـاق ١كتًؿ ١عٔ ايٓٛع١ٝ
ايعاَٚ ١نٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا ٜكسم عًٗٝا اْٗا خ٬ؾٚ ، ١ايجاْ ١ٝل ط ٍٛا٭ٚىل
ٚيٝؼ ل عطنٗا.

()1غٛض ٠ايبكط.30٠

ط62ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

يصا ٚضز ق ٍٛامل٥٬ه ١ط ؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَاص ٜ ِٖٚعًُ ٕٛعكُ١

آزّ ٚا٭ْبٝاٚ ،٤ميهٔ إٔ ٜكاٍ إٔ ق ٍٛامل٥٬هٜ ٫ ١تعًل بؿدل اـًٝؿ ١بٌ
مبٔ غٝػهٔ ا٭ضض ،٭ٕ َٛنٛع اؾعٌ ايص ٟإغتدربٚا ٚغأيٛا عٓ٘ أعِ
َٔ اـ٬ؾ ، ١ؾٗـِ مل ٜعرتنـٛا عًـ ٢أ قـٌ اـ٬ؾـ ١بـٌ عُـا ٜطاؾكٗـا َـٔ
املؿاغس ايعطن ،١ٝأ ٟاْ ِٗ ٜػـًُ ٕٛبـأَط اـ٬ؾـٚ ١عظـ ِٝسهُـ ١اهلل عـع
ٚدـٌ ؾٗٝــاٚ ،يعًـِٗ غــأيٛا ايطمحـ ١يٲْػـإ باعاْ تـ٘ عًــ ٢ايـتدًل َــٔ
اٱؾػــاز ل ا٭ضض يٝهــَ ٕٛــطآ ٠يعــامل املًهــٛت ٚ ،يتتٓــع ٙا٭ضض َــٔ
اـطاٜا نُا تٓعٖت ايػُاَٗٓ ٤ا ،إْ٘ عامل ايطمحٚ ١ايعؿٚ ٛايؿهٌ اٱهل.ٞ
 َٔٚاٱعذاظ إْؿطاز اٱْػإ باـ٬ؾ ،١ؾامل٥٬هَ ١ع عظ ِٝخًكِٗ مل
ٜهْٛٛا خًؿا ٤اهلل ل ا٭ضض  ٫ٚل ايػُا.٤
ٚاـ٬ؾــٚ ١ضزت ل اٯٜــ ١يًس٫يــ ١عًــ ٢اٱنــطاّ ٚايتؿــطٜـ ٚعظــِٝ
ا ملػٚ٪ي ١ٝل تعاٖس ايتٛسٝس ل ا٭ضض  ٖٞٚ ،ؾهٌ عظـ ِٝتػـب اـ٥٬ـل
اٱْػإ عًَٛٚ ،٘ٝنٛع ٚسهِ ميً ٞعً ٢اٱْػإ عُاض ٠ا٭ضض بايتك.٣ٛ
تط ٌٖ ٣خ٬ؾ ١اٱْػإ ل ا٭ضض تتعًل بايٓؿأ ٠ا٭ٚىل أّ تؿٌُ َعٗا
ايٓؿأ ٠اٯخط ،٠ظاٖط اٯ ١ٜاْٗا تتعًل با٭ٚىل أ ٟاؿٝا ٠ايسْٝا ٚيهٔ ٖصا ٫
ميٓع َٔ ػً ٞأغباب اـ٬ؾ ١ل اٯخط ٠بإنطاّ ا٭ْبٝاٚ ٤املَٓ٪ني بايسضدات
ايعً ٢ل اؾٓ ،١خكٛقاّ ٚإٔ اؾٓ ١طػَشمُيَا لٌغالٌََّلخُ ًَلألسكص(.)1

َ َٔٚؿاٖ ِٝاـ٬ؾ ١ل ا٭ضض أقاي ١اٱباسٚ ،١عسّ ٚدـٛز سـٛادع
قاٖط ٠ز ٕٚإْتؿاع اٱْػإ َٔ ا٭ضضٚ ،إغتجُاض نٓٛظٖا ،يصا تطاٖا تعطٞ
نٌ ؾـَ ٧ـٔ غـري إٔ ت أخـص َـٔ اٱْػـإ ؾـ٦ٝاّ إ ٫عٓـس إْ كطـاع أٜاَـ٘ ؾٗٝـا
ٚسً ٍٛا٭دٌ ؾاْٗا تػرتز ٙيٝسؾٔ ؾٗٝا ٚؼؿظ٘ إىل  ّٜٛايٓؿٛض.
ٚوتٌُ ٖصا اؿؿظ ٚعٛز ٠اٱْػإ اىل ا٭ضض عٓس املٛت ٚدٖٛاّ:

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .133

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط63ص
ا٭ :ٍٚإْ٘ َٔ عَُٛات اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض.
ايجاْ :ٞخًل اهلل اٱْػإ َٔ ا٭ضضٜٚ ،عٝس ٙهلا بعس املٛت.
ايجايح :إْ٘ َٔ ايًطـ اٱهل ٞباٱْػإ سٝاّ َٝٚتاّ نُا ل قتٌ قابٌٝ

٭خٖ ٘ٝابٚ ٌٝبعح اهلل عع ٚدٌ غطاباّ قاٍ تعاىلطٌُِْشَِّوُ وَْفَ ٌَُّلسُِ عٌَؤَجَ
ؤَخِْوِص (.)1
ايطابع :زؾٔ اٱْػإ ل ا٭ضض َكسَ ١يبعج٘  ّٜٛايٓؿٛض.
اـاَؼ:ايسؾٔ َٓاغب ١يًشػاب اٱبتسا ٞ٥ل عامل ايربظر.

ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْٚ ٞايجايح ،قاٍ تعاىل طِِنيَا خٍََمْنَاوُُ ًَيِْيَا ُٔؼِْذُوُُ ًَِِنيَا

ُٔخْشِجُىُُ ذَاسَجً ؤُخشٍَص

(. )2

يته ٕٛاٱعاز َٔ ٠اٱضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛيهٓ٘ ٜ ٫تعاضض َع ايٛدٙٛ
ا٭خط ٣إش تسٍ فتُع ١عً ٢اؿهُ ١اٱهلٚ َٔٚ ١ٝد ٙٛاـ٬ؾ ١ل ا٭ضض
ايػٝاس ١ؾٗٝا ،ؾًٝؼ َٔ سٛادع بني اٱْػإ ٚبني بكاع ا٭ضض املرتاَ١ٝ
ا٭ططاف ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ َٓٗاٚ ،إغتدطاز نٓٛظٖا ،يبٝإ ايؿهٌ اٱهلٞ
عً ٢اٱْػإٚ ،أْ٘ غبشاْ٘ ٜعط ٞبا٭ٚؾٚ ٢ا٭ ٚ ،ٱمتاّ اؿذ ١عً٢
اٱْػإٚ ،ػًَ ٞعاْ ٞايًطـ اٱهل ٞعً ٘ٝيٝهَ ٕٛكسَٚ ١غبباّ يتٛدٗ٘ إىل
عباز ٠اهلل ٚاٱخ٬م ل ايعباز.٠
اـًٝؿ ١ؾع ١ًٝمبعٓ ٢ؾاعٌ َ َٔٚكازٜكٗا ل اٯٚ ١ٜد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚقريٚض ٠آزّ خًٝؿ ١يًذٔ ايص ٜٔناْٛا ٜعُط ٕٚا٭ضض قبً٘.

()1غٛض ٠املا٥س.31 ٠
()2غٛض ٠ط٘ . 55

ط64ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايجاْ : ٞايٓاؽ خًؿا ٤اؾٔ ل ا٭ضض ٚعُاضتٗا ،ؾًؿظ خًٝؿَ ١ؿطز

ٚاملطاز َٓ٘ اؾُع ٭ْ٘ اغِ دٓؼ ،نُا ل قٛي٘ تعاىلطإِْال لٌُّْرَّمِنيَ
يِِ جَنالاخٍ ًَػٌٍُُْْص( )1أ ٟأْٗاض.

ايجايح  :إش ا َات آزّ ىًؿ٘ َٔ بعس ٙأبٓاٚ ٙ٩شضٜت٘ ،ؾٗ ٛؾع ً٘ٝمبعٓ٢
َؿع.ٍٛ
(ٚأخطز ابٔ أب ٞسا ٚابٔ عػانط عٔ أب ٞدعؿط ايباقط قاٍ  :ايػذٌ
ًَو ٚ ،نإ ٖاضٚت َٚاضٚت َٔ أعٛاْ٘ ٚ ،نإ ي٘ نٌ  ّٜٛث٬خ ات
ٜٓظطٖٔ ل أّ ايهتاب  ،ؾٓظط ْظط ٠مل تهٔ ي٘  ،ؾأبكط ؾٗٝا خًل آزّ َٚا
ؾ َٔ ٘ٝا٭َٛض ؾأغٸط شيو إىل ٖاضٚت َٚاضٚت  ،ؾًُا قاٍ تعاىل  { :إْٞ
داعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ ١قايٛا أػعٌ ؾٗٝا َٔ ٜؿػس ؾٗٝا} قاٍ  :شيو
اغتطاي ١عً ٢امل٥٬ه.)2()١

عهى املنلسبة

ٚضز يؿظ خًٝؿ ١ل ايكطإٓ بكٝػ ١املؿطز َطتني ٚ ،بكٝػ ١اؾُع (خًؿا)٤

ث٬خ َطات(ٚ ،خ٥٬ـ) أضبع َطات نُا تكسّٚ ،نًٗا تتعًل باٱْػإ،
ٖٚصا اؿكط تؿطٜـ إنالٚ ،تٛنٝس بإٔ اهلل عع ٚدٌ مل ٜتدص خًٝؿَٔ ١
بني اـ٥٬ل إ ٫اٱْػإ َٔ ٖٛٚ ،أغطاض ؾًػؿْ ١ؿذ اهلل تعاىل ل آزّ َٔ
ضٚس٘.
٫ٚبس َٔ تسبط ايسضٚؽ ٚايعرب َٔ ٖصا ايٓؿذ ايكسغ ٞاملبـاضىَٗٓٚ ،ـا
أْ ـ٘ تأٖٝــٌ يًد٬ؾــ ١ل ا٭ضضٚ ،اٱتكــاف بايعكــٌ ٚايكــسض ٠عًــ ٢إتٝــإ
ا٭ؾهــٌ ٚا٭سػــٔٚ ،ايتػًــب عًــ ٢ايؿــٗٚ ٠ٛايػهــبٚ ،إختٝــاض ايكــرب
ٚايؿٗاز ٠ل غب ً٘ٝتعاىل ٚإزضاى ستُ ١ٝايطدٛع إي ٘ٝغبشاْ٘.
()1غٛض ٠اؿذط .45
()2ايسض املٓجٛض .108/7

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط65ص
ٚبإغتجٓا ٤اٯ ١ٜقٌ ايبشح ؾإٕ اٯٜات ايجُاْ ١ٝا٭خط ٣دا٤ت نًٗا

بكٝػ ١اـطاب يًٓاؽٚ ،املؿطز دا ٤ـطاب زاٚز ل بٝإ ٚز٫ي ١عً٢
اـ٬ؾ ١ايؿدك َٔ ١ٝغري تعاضض بٗٓٝا ٚبني اـ٬ؾ ١ايٓٛع ،١ٝ٭ٕ َٛنٛع
اـ٬ؾ ٫ ١ىطز عٔ غٓٔ اٱَتشإ ٚاٱختباض يبين آزّ ل اؿٝا ٠ايسْٝا ،بٌ
َٖ َٔ ٛكازٜل اـ٬ؾ.١

حبث بالغي

َٔ نطٚب ايبسٜع (املطادع ٖٛٚ )١بٝإ

اٚض ٠بني املتهًِ ٚغريٙ

بأعصب ا٭يؿاظٚ ،اٚدع عباض ٠نُا ل قٛي٘ تعاىل طًَلَايَ ٌَيُُ َٔثُِّْيُُ إِْال لٌٍَّوَ لَذ
تَؼَثَ ٌَىُُ رَاٌٌُخَ ٍَِِىًا لَاٌٌُل ؤَََّٔ َّىٌُُْ ٌَوُ لٌٍُّْْهُ ػٍََْنَا ًََٔذُٓ ؤَدَكُّ تِاٌٍُّْْهِ ِِنوُ ًٌََُ ُّؤخَ
عَؼَحً ِِٓ لٌَّْايِ لَايَ إِْال لٌٍَّوَ لفطَفَاهُ ػٍََْىُُص(.)1

ٚدا٤ت اٯ ١ٜقٌ ايبشح ٭مسٚ ٢أبٗ ٢سٛاض ٭ْ٘ بـني اهلل ٥٬َٚهتـ٘
غكـــٛم اٱْػـــإ ٚل َٛنـــٛع اـ٬ؾـــ ١إش ٜتهـــُٔ اٱخبـــاض ٚاملؿـــ١٦ٝ
ٚاٱغتؿٗاّ ٚ ،بٝـإ عًـ ١اٱغـتؿٗاّ ٚايـيت تتعًـل بـصات املٛنـٛعٚ ،ثٓـا٤
امل٥٬ه ١عً ٢أْؿػِٗ غكٛم طاعتِٗ ٚعبـازتِٗ هلل ،ؾًـٝؼ َـٔ ثٓـا ٤ل
سهــط ٠ايكــسؽ إ ٫بايطاعــٚ ١اٱخــ٬م ل ايعبــازٚ ،٠ايــطز ٚايبٝــإ َــٔ
عٓساهلل باؿذٚ ١ايربٖإ ايكاطعٚ ،إبتسأت اٯ ١ٜباـطاب َٔ اهلل عع ٚدٌ

يًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ طإِرْ لَايَ سَتُّهَص ٚؾ ٘ٝتؿطٜـ ٚإنطاّ ي٘،
ٚإؾاض ٠إىل أْ٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضض .

ٚتٓشٌ دٗ ١اـطاب بعسز املػًُني ٚاملػًُات ٚتكسٜط( ٙإش قاٍ ضبهِ
يًُ٥٬ه )١ل بٝإ املٓعي ١ايعظ ١ُٝايـيت دعًـٗا اهلل عـع ٚدـٌ يًـٓحم قُـس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بني اـ٥٬ـ  ٖٛٚخا ايٓبٝني.

()1غٛض ٠ايبكط.247٠

ط66ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

لىنه تعلى طلَاٌٌُل ؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغفِهُ لٌذَِِّاءَ ص

دعٌ َٔ أؾعاٍ ايتشٚ ٌٜٛأؾعاٍ ايكًٛبٚ ،يهٔ أقٌ اؾعٌ سػٞ
ٜكاٍ :دعٌ ايؿ ٤ٞهعً٘ دع ّ٬أٚ ٟنع٘ٚ ،دعً٘ قٓع٘ ٚدعً٘ قري،ٙ
ٜكاٍ دعٌ ايطني خعؾاّ أ ٟقريٚ ،ٙاملطاز ل املكاّ ايٛنع.

تط ٣ملاشا ٖصا اٱغتؿٗاّ َٔ امل٥٬ه ١ط لَاٌٌُل ؤَذَجؼًَُ يِْيَا ص ٖٛ ٌٖٚ

إغتؿٗاّ إغتٓهاض ٟأّ اْ٘ إغتعٚ َٞ٬غ٪اٍ إغتدباض َٚعطؾٚ ١د٘
املكًش١؟ اؾٛاب ٖٛ :ا٭خري  ،يٮقٌ ايجابت إٔ امل٥٬ه ١زا٥ب ٕٛعً٢
ايطاعٚ ١ايتػبٝضٚ ،يهٓ٘  ٫ميٓع َٔ ايك ٍٛبإٔ َا دعً٘ اهلل ٯزّ َٔ املٓعي١
ايػاَٖ ١ٝاٍ ٚأؾعع امل٥٬هَ ،١ع عًُِٗ اْ٘ تعاىل عامل ٜ ٫ؿعٌ ا ٫ا٭ؾعاٍ
ا هُ ، ١نُا اِْٗ وػٜٚ ٕٛؿاٖس ٕٚآٜات٘ ٚكًٛقات٘ ،ؾكايٛا شيو عً٢
ٚد٘ اٱقطاض ٚاٱهاب ٚإٕ خطز كطز اٱغتؿٗاّ.

ٚمل ٜهٔ قٛهلِ طؤَذَجؼًَُ يِْيَاص إْهاض ّا ٚضز خ٬ؾاّ ٯزاب ايطاع ١امل٬ظَ١

هلِ ٚايظاٖط ٠زاُ٥اّ عً ٢أؾعاهلِ بٌ اْ٘ مل ىطز عٔ قٝؼ ايعبٛز، ١ٜ
 ٍٚ٪ٜٚعًٚ ٢دــ٘ َٔ ٚدــ ٙٛايطــاعٚ ١ؾ ٘ٝغع ٞيتشكــ ٌٝايكٝػ ١املٓاغب١
َٓٗاٚ ،طًب بٝإ ٚغ٪اٍ إغتؿٗاّ نٜ ٫ ٞككطٚا ل زأبِٗ عً ٢ايطاع١
ٚايتػـبٝض ٖٛٚ ،ايظاٖط عكٚ ّ٬مسعاّ.

ٚن ّ٬امل٥٬هَٚ ١ا ؾ َٔ ٘ٝاٱغتؿٗاّ ٚايتعذب :ط ؤَذَجؼًَُ يِْيَا ِٓ ُّفْغِذُ

يِْيَا ًََّغفِهُ لٌذَِِّاءَص

()1

ٜؿٝس إضاز ٠املعٓ ٢ا٭عِ يًد٬ؾ ،١ؾهإ آزّ عً٘ٝ

ايػْ ّ٬بٝاّْ ،عٍ إىل ا٭ضض بتٛبت٘ َعكَٛاّ َٓعٖاّ عٔ اـطأٚ ،يٝؼ ل
ٚدٛز ٙل اؾٓ ١غؿو يًسّ.
ٚل ٖصا ايػ٪اٍ ٚعًت٘ َػا:ٌ٥

( )1غٛض ٠ايبكط.30 ٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط67ص
ا٭ٚىل  :إٕ امل٥٬ه ١إطًعٛا عًَ ٢ا غتؿعً٘ شض ١ٜآزّ َٔ املعاقٞ
إمجا ّ٫ؾػأيٛا ضدا ٤اٱط٬ع عًٚ ٢د ٙٛاؿهُٚ ١أغطاض اـًل.
ايجاْ :١ٝض ٟٚعٔ عبساهلل بٔ َػعٛز ٚغري ٙاْ٘ ملا قاٍ اهلل تعاىل يًُ٥٬ه١

طإِِِّٔ جَاػًٌِ يِِ لألَسكِ خٍَِْفَحًص قايٛا ضبٓا َٚا ٜه ٕٛاـًٝؿ ،١قاٍ ته ٕٛي٘
شضٜ ١ٜؿػس ٕٚل ا٭ضض ٜٚتشاغسٜٚ ٕٚكتٌ بعهِٗ بعهاّ ،ؾعٓس شيو

قايٛا :طؤَذَجؼًَُ يِْيَا…..ص اٯ ١ٜأ ٟأِْٗ غأيٛا عٔ ايصٜ ٟؿػس َٔ شض ١ٜآزّ.

ايجايج :١قاٍ اٱَاّ ايطاظ :ٟملا نتب ايكًِ ل ايًٛح َا ٖ ٛنا ٔ٥إىل ّٜٛ

ايكٝاَ ١ؾًعًِٗ طايعٛا ايًٛح ؾعطؾٛا شيو (ٚ ،)1أقٌ اٱط٬ع عً ٢ايًٛح
يٝؼ َٔ املُتٓعٚ ،اهلل ٖ ٛايٛاغع ايهط ،ِٜا ٫إٔ اٱط٬ع ٚسسٜ ٙكًض إٔ
ٜه ٕٛغبباّ هلـصا ايكٚ ٍٛاٱغــتؿٗاّ ٚتعطنِٗ يًػــ٪اٍ عٔ ا٭مسا ،٤بٌ
بايعهــؼ إٔ ط ٍٛامل٬بػـ ١يٮَط ػعًِٗ أنجط َ ّ٬ٝيًكب.ٍٛ
ايطابع : ١أِْٗ قاغ ٙٛعً ٢ساٍ اؾٔ ايص ٜٔناْٛا قبٌ آزّ عً ٘ٝايػّ٬

ل ا٭ضض  ٖٛٚ ،املط ٟٚعٔ ابٔ عباؽ(ٚ ،)2ظاٖط ن َِٗ٬اْ٘ ٜتعًل
مبػتكبٌ ا٭ٜاّٚ ،خام مبٔ هعً٘ اهلل خًٝؿ ١خكٛقاّ َع عًَٓ ٛعي١
امل٥٬ه َٔٚ ،١املػتبعس إٔ ٜكٝػٛا ايػا٥ب عانط يٝؼ َٔ دٓػ٘ ،نُا إٔ
ٚدٛز اؾٔ ل ا٭ضض أعِ َٔ اـ٬ؾ ١ؾًٝؼ َٔ زي ٌٝعً ٢خ٬ؾ ١اؾٔ،
ٚا٭قٌ ٖ ٛعسّ اـ٬ؾ ،١٭ٕ اـ٬ؾ ١أعِ َٔ ايػهٔ ٚاٱقاَ ١ل
ا٭ضض.
اـاَػ : ١إٔ اـًٝؿ ١يًشهِ ٚايتٓاظع ٚؾو اـكٖٚ ، ١َٛصا ٜعين
بايس٫ي ١اٱيتعاَٚ ١ٝقٛع اـ٬ف ٚايؿػاز.
ايػازغ :١إٕ اهلل تعاىل تؿهٌ بإخباض امل٥٬ه ١أْ٘ إشا نإ ل ا٭ضض
خًل عظ ِٝأؾػسٚا ؾٗٝا ٚغؿهٛا ايسَا.٤
(َ)1ؿاتٝض ايػٝب.446/1
(َ)2ؿاتٝض ايػٝب.446/1

ط68ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايػابع : ١إٕ اهلل غبشاْ٘ (ملا خًل اهلل ايٓاض شعطت َٓٗا امل٥٬ه ١شعطاّ

ؾسٜساّ ٚقايٛا  :ضبٓا مل خًكت ٖصٙ؟ قاٍ  :ملٔ عكاْ َٔ ٞخًكٚ ،)1()ٞمل

ٜهٔ ٦َٜٛص خًل غري امل٥٬ه ،١ؾًُا قاٍ ط لِٔ جَاػًٌِ يِِ لألسك خٍَِْفَحً ص
عطؾٛا إٔ املعكٚ ،َِٗٓ ١ٝايٓكــٛم ت٪نـس إٔ خًل اؾٔ نإ قبٌ خًل
آزّ ٚنإ إبًٝؼ َٛدٛزاّ  ّٜٛخًل آزّ  َٔ ٖٛٚاؾٔ.
ايجآَ : ١ايكا ٖٛ ٌ٥إبًٝؼ  َٔٚنإ َع٘ ل قاضب ١اؾٔ ،ؾإٕ اهلل تعاىل
أغهِٓٗ ا٭ضض ٚبعس إٔ اؾػسٚا ؾٗٝا بعح إي ِٗٝإبًٝؼ ل دٓس َٔ
امل٥٬ه ١ؾسَطِٖ ٚؾطقِٗ ل اؾباٍ ٚاؾعا٥طْ ،ػب إىل ابٔ عباؽ(.)2

ٚأخربت ٖص ٙاٯ ١ٜعٔ ق ٍٛيًُ٥٬ه ١ثِ اِْٗ أعكبــ ٙٛباٱعتــصاض
ٚايتًطـ ٚايتكطب إىل اهلل عع ٚدٌٚ ،إبًٝؼ بازض إىل املعك ١ٝسُٓٝا مشً٘
خطاب ايػذٛز.
ايتاغع : ١إٔ امل٥٬هْ ١ظطٚا إىل آزّ  ٫ ٖٛٚظاٍ دػساّ مل تٓؿذ ؾ٘ٝ
ايطٚح ٚأزضنٛا بايٓظط املًهٛت ٞإدتُاع ايعٓاقط ا٭ضبع ١ل قؿات بؿط.١ٜ
ٚقاٍ بعض اؿؿ ١ٜٛبأَٛض:
ا٭ :ٍٚدٛاظ قسٚض ايصْب َٔ امل٥٬ه.١
ايجــاْ :ٞإ عتــربٚا قــٛهلِ ٖــصا إعرتان ـاّ عًــ ٢اهللٚ ،ع ـسٸَ ٙٚــٔ أعظــِ
ايصْٛب.
ايجايح :قايٛا بإٔ ْػب ١بين آزّ إىل ايكتٌ ٚايؿػاز َٔ ايهبا٥ط ٭ْ٘ غٝب.١
ايطابعَ :سح امل٥٬ه ١أْؿػِٗ بكٛهلِ ط ًََٔذُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّذِنَ ص.

()1ايسض املٓجٛض.66/1
( )2اْظط تأضٜذ ايطرب.108/1 ٟ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط69ص
أَا ا٭ ٍٚؾ ٬زي ٌٝعً ٢شْب امل٥٬هٚ ،١ايكطإٓ ٜؿػط بعه٘ بعهاّٚ ،قس

ٚضزت اٯٜات مبسح امل٥٬هٚ ١عكُتِٗ َٔ ايصْب ٚايعيٌ َطًكاّطالَ
َّؼقٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُص (. )1

ٚأَا ايجاْ ٞؾإْكٝػ ١اٱعرتاض مل تجبت ل ن ّ٬امل٥٬ه ١ٱستُاٍ
ايٛد ٙٛا٭خطَ َٔ ٣كاقس ايػ٪اٍ نُا تكسّٚ ،ٱغتكشاب طاعتِٗ ل
املكاّ.
ٚأَا ايجايح ؾإْ٘ مل تجبت ايػٝب ١ل ن َِٗ٬يٛد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايٓاؽ مل ٜٛدسٚا بعس٫ٚ ،غٝب ١ملٔ مل ٜٛدس إ ٫إٔ ٜسٍ
زي ٌٝعً ٢اـ٬ف.

ايجاْ َٔ : ٞايٓاؽ َٔ ٜهَ ٕٛتذاٖــطاّ بايؿػــل ٚايؿػــاز.
ايجايح  :إطًعت امل٥٬ه ١عً ٢أؾعاٍ ايصٜ ٜٔؿػس ٕٚل ا٭ضض َٔ
بين آزّ.

ايطابع  :دا ٤ن ّ٬ا٭ْبٝا ٤عً ٢غبَٓ ٌٝع سسٚخ ايؿػاز.
 ٌٖٚقٝس ٚدٛز غـاَع بككس إخباضَٓ ٙذع ل املكاّ اش اْ٘ يٝؼ َٔ
َهًـ ٜػُع ايك ٍٛؾٚ ٘ٝدٗإ ،ا٭ق ٣ٛعكٚ ٬ؾطعا قش ١ايكٝس ٚيهٔ
ايػاَع أعِ َٔ املهًـٚ ،اٯ ١ٜأدٓب ١ٝعٔ َٛنٛع ايػٝبٚ ،١خاضد ١عٓ٘
بايتدكل.
ٚأَا ايطابع ؾإٕ َسح امل٥٬ه ١٭ْؿػِٗ إقطاض بعظ ِٝؾهٌ اهلل عع ٚدٌ
عًٚ ،ِٗٝضناِٖ ب٘ ٚيعٌ ل َسسِٗ ٭ْؿػِٗ َكسَ ١يؿؿاعتِٗ يًصٜٔ
 ًَِْٜٗٛٛعًَ ٢سح أْؿػِٗ.
ٚمل تعًِ امل٥٬ه ١إٔ اهلل غٝكطؿْ ٞؿطاّ َٔ خًكٜ٘ ،تعاٖسِٖ بايٓب٠ٛ
ٚايٛسٚ ٞايتٓع ٌٜيتٓكاز هلِ ا٭َِٚ ،إٕ نإ ظاٖطاّ َٔ يؿظ (خًٝؿ)١

()1غٛض ٠ايتشط.6 ِٜ

ط70ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
يعَُٛات َٚهاَني اـ٬ؾٚ ،١إٕ دا ٤ايػ٪اٍ عٔ أًٖ ١ٝاٱْػإ ملٓاظهلا
ٚيهٔ اٱقطؿا ٤إق٬ح ي٘ .
ٜٓٚعٍ امل٥٬ه ١عً ٢ا٭ْبٝا ٤بايبؿاض ٠املباضن َٔ ١عٓس اهلل تعاىل ،نُا ل
ايبؿاض ٠بإغشام ٚوٚ ٢ٝؼسٜح ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭ٚيٝاَ َِٗٓٚ ٤طَ ِٜع أْٗا
إَطأٚ ،٠يهٔ هلا َٓعي ١عظ ١ُٝيؿأْٗا ٚعبازتٗاٚ ،ي٫ٛزتٗا يعٝػ ٢عً٘ٝ

ايػ ، ّ٬قاٍ تعاىل طإِرْ لَاٌَد لٌَّْةَئِىَحُ َّاَِشَُُّ إِْال لٌٍَّوَ لفطَفَانِ ًَرَيالشَنِ ًَلفطَفَانِ

ػٍَََ ِٔغَاءِ لٌْؼَاٌَِّنيَص(.)1
ٜٚتهُٔ غ٪اٍ امل٥٬ه ١طؤَذَجؼًَُ يِْيَاص ايطدا ٤بػُاع َٚعطؾ ١اؿهُ١
اٱهل ١ٝل تعٝني ٚإختٝاض آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬خًٝؿ ١ل ا٭ضض نٜ ٞه ٕٛايطز
اٱهل ٞسذ ١عًٚ ِٗٝعً ٢اـ٥٬ل ل أًٖ ١ٝآزّ خًٝؿ ١ل ا٭ضضٚ ،نأِْٗ
أضازٚا ايػذٛز ٭زّ عٔ إزضاى ٱغتشكاق٘ يًد٬ؾٚ ١يًػذٛز ي٘ ،مما ٜعين
إٔ قٛهلِ أػعٌ ؾٗٝا يٝؼ إستذاداّ ،إمنا ٖ ٛغ٪اٍ ٚتٛغٌ ملعطؾ ١عًٖ ١صا
اؾعٌَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ اؿذٚ ١ا٭غطاض ايعظ ،١ُٝل بسٜع قسض ٠اهللٚ ،نإ
تكسٜط ا٭َط بايػذٛز ٭زّ ٖ :ٛإغذسٚا ملٔ تعًُ ٕٛأْ٘ ٜعُط ا٭ضض
بايعبازٚ ٠ايك٬ح.

حبث بالغي

قٛي٘ تعاىل طؤَذَجؼًَُ يِْيَاص اهلُع ٠يٲغتؿٗاّ ٚدا٤ت ٖٓا يٲغرتؾاز ،أٟ

اِْٗ غأيٛا طايبني ايطؾاز ٚاهلساٚ ١ٜايؿِٗٚ ،ق ٌٝاْٗا ٖٓا يًتعذب.
 َٔ َِٗٓٚنعؿ٘ٚ ،ق ٌٝيًسعاٚ ،٤اِْٗ مل ٜػتؿُٗٛا ٭ٕ اهلل تعاىل قاٍ

طلِٔ جَاػًٌِ يِِ لألسك خٍَِْفَحًصٚ ،يهٓ٘  ٫ميٓع َٔ تعًل ن َِٗ٬بؿعٌ
اْ٫ػإٚ ،يٝؼ بأقٌ اـ٬ؾ.١
()1غٛض ٠آٍ عُطإ.42

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط71ص
ٚق ٌٝإٔ املعٓ( :٢أػعًِٗ ؾٗٝا أّ ػعًٓا)ٖٚ ،صا ايك ٍٛبعٝس ٭ٕ ظاٖط
ايهٜ ّ٬سٍ عًَ ٢عطؾتِٗ بإٔ املطاز َٔ اـًٝؿ ١غريِٖٖٚ ،ص ٙاملعطؾ ١دع٤
َٔ عًُِٗ بٛظا٥ؿِٗ ٚعظَٓ ِٝعيتِٗ ٚمسَ ٛكاَِٗ بإٔ ناْت ايػُا٤
َػهٓاّ هلِ.
َ ٫ٚاْع َٔ إدتُاع ا٭َط ٜٔيًس٫ي ١عً ٢عظ ِٝقسض ٠اهلل تعاىلٚ ،عذع
امل٥٬ه ١عٔ اٱساط ١ببسٜع قٓع٘ ٚغع ١ضمحت٘ ٚؾهً٘ عً ٢اٱْػإ،
يٝه ٕٛسذ ١عً ٢بين آزّ ل يع ّٚايطاعٚ ١سػٔ اٱَتجاٍ.
ٚبصا تتذً ٢ل ب٬غ ١ايكطإٓ عً ّٛنَٚ ١َٝ٬ػا ٌ٥عكا٥س ١ٜػعٌ َٔ
ب٬غتــ٘ َعذعَ ٠ػتكً ٫ ١تٓشكــط بايؿكاسٚ ١ا٭يؿاظ ؾك  ،بٌ تؿٌُ
ايٛد ٙٛاملتعــسزٚ ٠املتهجطٚ ٠املتؿطع ١عٔ ب٬غت٘ مما ٜٓؿـطز ب٘ ٜٚؿٛم
قــٛاْــني ٚثــٛابت ٚنــع ا٭يؿاظ أظاَ ٤عاْٗٝا.
ٚامل٥٬هــــ ١زا٥بــــ ٕٛل ايتػــــبٝض ٫ٚبــــس اْٗــــِ إغتبؿــــطٚا غًــــل آزّ

ٚسك ٍٛاْعطاف تهٜٛين ٚتؿطٜع ٞبتأغٝؼ عبازت٘ تعاىل ل ا٭ضض
ٚإَتًٛ٦ا غبط ١بكـطب بعجـ ١ايـٓحم قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َٚـٮ
ا٭ضض بٓسا ٤ايتٛسٝس ،يصا وتٌُ غ٪اهلِ اٱق٬ح يٲْػإ أ ٟإٔ ْكب
اـًٝؿًٜٝ ٫ ١ل ب٘ إ ٫مبٔ تٓع ٙعٔ ايصْٛب ٚاـطاٜاٚ ،اِْٗ غأيٛا اهلل ععٚ
دٌ شيو يٲْػإ َطًكاّ .
ٚتكسٜط اٯ :١ٜأػعٌ ؾٗٝا َٔ ٜؿػس ؾٗٝا ٜٚػؿو ايسَا ٤ؾادعًِٗ نًِٗ
ََٓ٪ني عابسَ ٜٔجًٓا ٚمٔ ْػبض عُسى ْٚكسؽ يو).

لىنه تعلى طًََٔذُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَص

يكس أخربت امل٥٬ه ١عٔ طاعتٗا هلل عع ٚدٌ عٓسَا ْظطت إىل أؾعاٍ
بين آزّ ٚغًب ١ايؿٗ ٠ٛعٓس بعهِٗ ،ل بٝإ يعظ ِٝؾهً٘ تعاىل عًٚ ِٗٝل
اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل  :بٝإ سػٔ مست امل٥٬هَٛٚ ١اظبتِٗ عً ٢ايتػبٝض بسأب

ط72ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٚتػً.ِٝ
ايجاْ :١ٝاٱخباض بإٔ ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ ٚعُٚ ّٛد ٙٛايطاع ١تػتشل
اؾعا َٔٚ ٤سل قاسبٗا إٔ ٜتطًع إىل ايجٛاب.
ايجايج :١ميهٔ تٛد ٘ٝاملػأي ١عً ٢م ٛآخط أٜهاّ  ٖٛٚإٔ امل٥٬ه ١شنطت
طاعتٗا هلل ؾٗٚ ٞغ ١ًٝيًؿؿاع ١يبين آزّ بايتكطب ل املػأي ١بايؿهط ي٘ تعاىل
عًَ ٢ا ٖساِٖٚ ،اِْٗ غأيٛا اهلل عع ٚدٌ اهلساٚ ١ٜايعكُ ١هلصا اـًٝؿ١
ل ا٭ضض ن ٞته ٕٛأعُاٍ بين آزّ ل ا٭ضض َؿابٗ ١٭عُاٍ امل٥٬ه ١ل
ايػُا.٤
ايطابع :١تػبٝض امل٥٬ه ١ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ : ٍٚايٓطل باؿُس هلل.
ايجاْ : ٞاٱتٝـإ بايتػـبٝشات غـٛا ٤ايتػـبٝشات ا٭ضبعـ( ١غـبشإ اهلل
ٚاؿُس هلل  ٫ٚإي٘ إ ٫اهلل ٚاهلل انرب) أ ٚايتػبٝش ١ايكػط( ٣غـبشإ اهلل)
أ ٚقٝؼ أخط ٣يًتػبٝض.
ايجايح  :ايكٚ ٠٬اٱْكٝاز هلل عع ٚدٌ.
اـاَػ : ١بعس إٔ دا ٤ايتػبٝض َٔ امل٥٬ه ١عٓٛاْاّ يًصنط ٚايجٓا ٤عً٢
اهللَٚ ،تهُٓاّ َعاْ ٞايتٓعٚ ٜ٘اٱدْٚ ، ٍ٬ؿ ٞقؿات ايٓكل عٓ٘ غبشاْ٘،
دا ٤إغتؿٗاَِٗ ٜ ٫ٚ ،عين ٖصا بايهطٚض ٠إ امل٥٬ه ١أضازٚا اـ٬ؾ١
٭ْؿػِٗ نُا قاٍ بعهِٗ يتػً ُِٗٝبإٔ اهلل تعاىل َٓع ٙعٔ ايعبح ٚاْ٘
اؿه ِٝبسيَ ٌٝا قسَ َٔ ٙٛايجٓاٚ ٤قسم ايعبٛزَٚ ١ٜطاتب ايصٍ ٚاـهٛع
هلل تعاىل ٜٚ .عًِ امل٥٬ه ١إٔ اهلل ؾطٸؾِٗ ٚأنطَِٗ بإٔ خكِٗ باٱخباض
عٔ إؽاش ٙخًٝؿ ١ل ا٭ضض .
ايػازغٚ :١نُا ميهٔ إٔ تهٖ ٕٛص ٙايهًُات َٔ امل٥٬ه ١ؾؿاع ١يبين
آزّ ؾإْٗا تكًض إٔ ته ٕٛإعتصاضاّ ٚأزباّ ٚخهٛعاّ ملكاّ ايطبٛبٚ ١ٝتٛنٝس ّا،
باِْٗ مل ٜػتؿُٗٛا إعرتاناّ أ ٚإْهاضاّ ،يكس بازضٚا إىل اٱقطاض بكؿ١
ايعبٛزٚ ١ٜايعذع عٔ َعطؾ ١نٓ٘ عًُ٘ غبشاْ٘.

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط73ص
ايػابع :١مل ٜصنط امل٥٬ه ١خًل آزّ َٔ ايطنيٚ ،مل وتذٛا بإٔ َاز٠
خًكِٗ أؾهٌ َٓٗا مبطتب ١أَ ٚطاتب ،يٛد: ٙٛ
ا٭َ ٫ :ٍٚسخً ١ٝ٭قٌ اـًك ١ل ايتؿه. ٌٝ
ايجاْ :ٞعًِ امل٥٬ه ١بإٔ اهلل عع ٚدٌ ي٘ إٔ ٜهطّ ٜٚعع َٔ ٜؿأَ ٤
خًك٘ َٔ ،غري أثط يٮقٌ .
ايجايح :هٌٗ امل٥٬ه ١أقٌ خًكتِٗ ٚ ،أِْٗ خًكٛا َٔ ايٓٛض.
ايطابعٜ :عًِ امل٥٬ه ١إٔ أقٌ خًكتِٗ  ٫ؽتًـ ل املطتب ١عٔ أقٌ
خًك ١آزّ.

اـاَؼ :دا ٤ق ٍٛامل٥٬ه ١بعس آٜتني طالَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا ػٍََّّرَنَاص(َٛٚ ،)1نٛع

املكاضْ ١ل أقٌ اـًكٚ ، ١ايتؿه ٌٝبٚ ٘ٓٝبني أقٌ خًل آزّ مما  ٫تعًُ٘
امل٥٬ه.١
ايػازؽ :إْكطاع امل٥٬ه ١يًتػبٝض ٚايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب ،١ٝنُا تسٍ
عًٖ ٘ٝص ٙاٯٚ ، ١ٜقٛي٘ تعاىل بعس آٜتني سها ١ٜعً ٢يػاِْٗ ( غبشاْو).
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ٞاـاَؼ ٚايػازؽ.
ايجآَ :١اٱعرتاف ايهُين بتؿه ٌٝاٱْػإ ل باب اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض
ٚعُاضتٗا باهلس.٣

ايتاغع : ١طًََٔذُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّذِنَص مجً ١ساي ، ١ٝأ ٟآْا ساٍ تًبؼ

اٱْػإ باملعك ،١ٝزا٥ب ٕٛل ايتػبٝض ْ ٫ػازض َٓاظٍ ايتكسٜؼ ٚايتٓع ٜ٘ملكاّ
ايطبٛبٚ ،١ٝب٘ ميهٔ َعطؾ ١اٱغتؿٗاّ عً ٢ايتأش َٔ ٟؾعٌ شض ١ٜآزّ ساٍ
إؾتػاٍ امل٥٬ه ١بايتػبٝض ٚايتكسٜؼ.
ايعاؾط : ٠إع ٕ٬امل٥٬ه ١بإٔ شنطِٖ هلل تعاىل َػتُط ل نٌ ا٭سٛاٍ
ٚاْ٘ غبشاْ٘ تؿهٌ عًٚ ،ِٗٝدعًِٗ َٓكطعني إىل عبازت٘ ،مل ٜطتهبٛا

()1غٛض ٠ايبكط.32 ٠

ط74ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
َعكٚ ،١ٝمل ٜبتًٛا َجٌ اٱْػإ باٱَتشإ ل ا٭ضض.
ٚتًو َكسَ ١يٲغتعساز ٚايتٗ ٪ٝيًػذٛز ٯزّ.
ٚل اٯ ١ٜعربَٛٚ ٠عظ ١غكٛم ايػ٪اٍ عٔ عًٌ اـًل ٚأغطاض
اـًٝكٚ ١اؿهُ ١اييت ػط ٟل أٌٖ ا٭ضض َٚ ،ا ٜكٝبِٗ َٔ اـري أٚ
ا٭ش ٣مجاعــات ٚأؾـــطازاّ ،يصا تــط ٣أغ ١ً٦املػًُني اييت ٚضزت ل
ايكطإٓ بًؿظ طَّغإٌٌََُٔهَص مخؼ عؿطَ ٠ط ٠ل ث٬خ عؿط ٠آَ ١ٜسضغ ١ل

اهلساٚ ١ٜاٱضتكا ٤ايعًُ.ٞ
ٚق : ٌٝنإ ل ا٭ضض خًل ٜكاٍ هلِ اؾإ ؾاؾػسٚا ؾٗٝا ؾبعح اهلل
َ٥٬ه ١أدًَتِٗ َٔ ا٭ضضٚ ،نإ ٖ ٤٫٪امل٥٬ه ١غهإ ا٭ضض َٔ

بعسِٖٚ ،إٔ امل٥٬ه ١سُٓٝا قايٛا :طؤَذَجؼًَُ يِْيَا...ص قاغٛا ايػا٥ب بايؿاٖس.

ْٚػب إىل ابٔ عباؽ ايك( :ٍٛنإ ل ا٭ضض اؾٔ ؾاؾػسٚا ؾٗٝا

ٚغؿهٛا ايسَا ٤ؾاًٖهٛا ؾذعٌ آزّ ٚشضٜت٘ بسهلِ)(.)1

ٜ ٫ ٖٛٚتعاضض َع إعتــبـاض ايٛدــ ٙٛا٭خط ٣ل تؿػـــري اٯَ ١ٜع
ٚدٛز زي ٌٝأ ٚقط ١ٜٓعًٗٝاٚ ،إٔ ق ٍٛامل٥٬ه ١دا ٤بعس إٔ أطًعِٗ اهلل عع
ٚدٌ عًَ ٢ا ٜؿعٌ بٓــ ٛآزّ َٔ املعكــٝـٚ ١اٱقساّ عً ٢ايكتٌ بػري سل.
ٚق ٍٛامل٥٬هٖ ١صا ؾَ ٘ٝػاٚ ٌ٥ز٫٫ت:
ا٭ٚىل :اٱغتؿٗاّ عًٚ ٢د٘ ايتعذب اٱغتعٚ َٞ٬غ٪اٍ اٱغتدباض
ٚضدا ٤ايبٝإ َٚعطؾ ١املكًش ١ل خ٬ؾ ١اٱْػإ  ٫اٱغتؿٗاّ اٱْهاض،ٟ
خاقٚ ١إٔ امل٥٬ه ١تعًِ إٔ اهلل عع ٚدٌ عامل ٜ ٫ؿعٌ إ ٫ا٭ؾعاٍ ا هُ١
املتكٓٚ ،١كًٛقات٘ عٓسِٖ َؿاٖسٚ ٠قػٛغ ١مبا ؾٗٝا شات امل٥٬ه.١
ايجاْٚ :١ٝعٔ أب ٞعبٝسٚ ٠ايعداز اِْٗ قايٛا شيو عًٚ ٢د٘ اٱهاب

ٚإٔ خطز كطز اٱغتؿٗاّ( ٖٛٚ ،)2سػٔ٫ٚ ،بس َٔ ايتشكٝل ل أغباب٘
( )1فُع ايبٝإ .74/1
( )2ايتبٝإ ل تؿػري ايكطإٓ .134/1

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط75ص
ٚاملكاقس ايؿطٜؿٚ َ٘ٓ ١املٓاغب ١ملكاّ امل٥٬هٚ ، ١تؿطؾِٗ عهٛض خًل آزّ،
ْٚؿذ ايطٚح ؾٚ ، ٘ٝقٝاَِٗ بايػذٛز ي٘  ،طاعٚ ١إَتجا ّ٫٭َط اهلل عع ٚدٌ.
ايجايج :١اْ٫ػإ َطنب َٔ ايبسٕ ٚايطٚح ٚق ٣ٛايؿٗٚ ٠ٛايعؿ،١
ٚايك٬ح ٚايؿػازٚ ،اـري ٚايؿطٚ ،مٖٛا َٔ ا٭خ٬

املتٓاؾ ١ٝاملتهــاز٠

ؾ ٘ٝتهٜٛـٓــٝـاّ ،ؾٝه ٕٛعطن ١يًؿػـاز ٚإضتهاب ا طَات ،بُٓٝا امل٥٬ه١
عكٌ َٔ غري ؾٗ.٠ٛ
ايطابع :١يعٌ خًل اٱْػإ ٖ ٛايٛسٝس ايص ٟدطت ؾَ ٘ٝجٌ ٖص ٙا اٚض٠
٭ُٖ ١ٝخًكَ٘ٚ ،ا غٝشتً٘ َٔ املٓعي ١ل ا٭ضض إٔ امل٥٬ه ١تسضى بإٔ خًل
اٱْػإ ؾٝض َٔ ضمحت٘ تعاىل.
ٚل أًٖ ١ٝآزّ ٚاٱْػإ َطًكاّ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚيطاعت٘ هلل عٔ تهًٝـ ٚإَتشإ.
ايجاْ :ٞدٗاز ٙيًٓؿؼ ايؿٗٚ ١ٜٛايػهب.١ٝ
ايجايح :يٓؿذ اهلل عع ٚدٌ ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘.
ايطابع :يٛدٛز قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،ا٭ْبٝا ٤بني ايٓاؽ ،
ٚ٭ٕ ايٓحم قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٖ ٛخًٝؿ ١اهلل ل عُّٛ
ا٭ضض بعس بعجت٘ ٚ ،ؾاظ باٱضتكاٚ ٤بًٛؽ املكاّ ا ُٛز.
ٚقس ٚضز عٔ ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ  :إٕ اهلل تعاىل إشا

أضاز إٔ ىًل خًكاّ يًد٬ؾَ ١ػض ٜس ٙعًْ ٢اقٝت٘)(ٚ ،)1قس ٚضز عٔ ايٓحم
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ( :خًل اهلل ث٬ث ١أؾٝا ٤بٝس :ٙخًل آزّ بٝسٙ

ٚنتب ايتٛضا ٠بٝسٚ ،ٙغطؽ ايؿطزٚؽ بٝس ،)2( )،ٙؾكس ؾطف اهلل عع ٚدٌ

آزّ غًك٘ بٝسٚ ٙقاٍ تعاىلطَٔفَخْنَا يِْيَا ِِٓ سًُدِنَاص(ٚ ٖٛٚ ،)3سسٖ َٔ ٙصٙ
( )1اؾاَع ايكػري .255/1
( )2نٓع ايعُاٍ .131/6
()3غٛض ٠ا٭ْبٝا.91٤

ط76ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايج٬ثٜ ١كسم عًَٛ ٘ٝنٛع اـ٬ؾٜٚ ،١طتب ايتٓعٚ ٌٜاـًٛز ل ايٓع ِٝبتزّ
ٚشضٜت٘ ٚتعاٖسِٖ يػٓٔ ٚأسهاّ اـ٬ؾ.١

لىنه تعلى طلِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص
ل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ ٚد ٙٛاملكًشٚ ١أغـباب اؿهُ ١ل إؽاش
خًٝؿ ١ل ا٭ضض.
ايجاْ :١ٝاٯ ١ٜإؾاض ٠إىل عذع امل٥٬هٚ ١قكٛضِٖ عٔ اٱساط ١بايػٝب.
ايجايج :١إٕ اهلل تعاىل ٜ ٫ؿعٌ إ ٫ا٭قًض ٚا٭ ٚا٭نٌُ ٖٛٚ ،غبشاْ٘
َٓع ٙعٔ ايكبٝض.
ايطابع :١إٕ خًل آزّ إَتشإ ٚإبت ٤٬يًُ٥٬هَ َٔٚ ،١عِٗ ٚيٝهٕٛ
خًك٘ إغتسضاداّ ٚإظٗاضاّ ملا ٜهُط ٙإبًٝؼ َٔ ايبػهاٚ ٤اؿػس.
اـاَػ :١إٕ امل٥٬ه ١مل ٜٓظطٚا أٜ ٚكؿٛا ل إغتؿٗاَِٗ إ ٫عٓس أٌٖ
ايؿػٛم ٚايؿط َٔ بين آزّ عً ٢ؾطض إط٬عِٗ املتكسّ عًٗٝا.
ايػازغ :١إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ إٔ ايتٛب ١تسضى ابٔ آزّٚ ،إٔ املساض ل
اـ٬ؾ ١عً ٢بكا ٤نًُ ١ايتٛسٝس ل ا٭ضض عٔ إختٝاضٚ ،غًب ١يًك٣ٛ
ايعكً ١ٝعً ٢ايك ٣ٛايؿٗٚ ١ٜٛايػهب.١ٝ
ايػابع :١إٕ عًِ َٚعطؾ ١امل٥٬ه ١يؿًػؿ ١اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض مل تهٔ تاَ١
ٚناًَ ، ١أ ٟإٔ دٛاْب عسٜس ٠خؿٝت عًَٗٓ ِٗٝا  ٖٛٚ ،ظاٖط ٖص ٙاٯ١ٜ
ايهطمي ، ١يصا ميهٔ ايك ٍٛبإٔ أغطاض اٱضاز ٠ايتهٜ ٫ ١ٜٝٓٛعًُٗا إ ٫اهلل عع
ٚدٌ.
ايجآَ :١ل اٯ ١ٜبؿاضٚ ٠ز٫ي ١عً ٢غٝاز ٠اهلساٚ ١ٜايطؾاز ٚ ،إْتؿاض
اٱغ.ّ٬
ايتاغع ٫ : ١تتعًل اـ٬ؾ ١باٱؾػاز ٚامنا تتعًل مبعٓاٖا ا٭خل با٭ْبٝا٤
ٚا٭ٚ ١ُ٥أٌٖ ايك٬ح.

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط77ص
ايعاؾط :٠قس ٚضزت اـــ٬ؾــ ١ل ايكطإٓ بٗــصا املعـٓ ٢ل قـٛيـ٘ تعاىل

طَّادَلًًُدُ لٔا جَممؼَممٍْنَممانَ خَممٍِمْفَحً يِِ لألسك يَادممىُممُ تََْٓ لٌنالاطِ تِاٌْذَكِّص(.)1

اؿاز ١ٜعؿط :٠ل اٯ ١ٜتأزٜب يًٓاؽ بعسّ ايػ٪اٍ عُا غاب عٔ
َساضى أٖٚاَِٗ ٚإٔ ٜهتؿٛا بطز عًُ٘ إىل اهلل عع ٚدــــٌ َــــع اٱقـــطاض
بإٔ أؾعـــــاي٘ تعاىل نًٗا سهٚ ١ُٝخاي َٔ ١ٝايٓكل ٚايعٝب.

سجىد املالئكة

امل٥٬ه ١خًل عظٚ ِٝنٌ ٚاسس َِٓٗ آٚ ١ٜسذ ١تسٍ عً ٢عظ ِٝقسض٠

اهلل تعاىل ٚبسٜع قٓع٘ٚ ،يٝؼ هلِ َٔ عٌُ ا ٫ايعبازٚ ٠ايتػــبٝض  ،قاٍ

تعاىل ط ُّغَممثِّذُممٌَْ لًٌٍََّْ ًَلٌمناليَمماسَ الَ َّفْرُشًَُْ ص

()2

َطٸ ا٭ظَإ غـه ٕٛأ ٚقٓٛ

ٜ ٫ٚتدًٌ أٚقاتِٗ عً٢

أ ٖٔٚ ٚأ ٚؾطاؽ ،زا٥بني بإغتبؿــاض عً٢

ايعبازٚ ٠ايصنــط َع إسػاؽ بايتككري أظاَ ٤كاّ ايطبٛب ١ٝملا عطؾَٔ ٙٛ
َكتهٝات ايؿهط يًدايل.
عٔ دابط بٔ عبس اهلل قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:
َا ل ايػُاٚات ايػبع َٛنع قسّ  ٫ٚؾرب  ٫ٚنـ إٚ ٫ؾًَ ٘ٝو قا ِ٥أٚ
ًَو غادس ،ؾاشا نإ  ّٜٛايكٝاَ ١قايٛا مجٝعاّ غبشاْو َا عبسْاى سل
()3

عبازتو ،إ ٫أٸْا مل ْؿطى بو ؾ٦ٝاّ

.

ٚل ايكشٝؿ ١ايػذاز ١ٜزعا ٤ل ايك ٠٬عً ٢محً ١ايعطف ٚنٌ ًَو
َكطب  ،هػس عظ ِٝخًكِٗ ٚنبري ٚظا٥ؿِٗ ٚاملػايو املٓتظُ ١٭عُاهلِ
ٚعبازتِٗ.
٦ٖٝٚات امل٥٬ه ١كتًؿٚ ١بني بعهٗا ايبعض تبا ٜٔنجري َٔٚ ،امل٥٬هَ ١ا
( )1غٛض ٠م .26
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.20 ٤
( )3فُع ايعٚا٥س .51/1

ط78ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
تبًؼ عظُت٘ َا بني ايػُاٚات ٚا٭ضض ،نُا ٚضز ل سسٜح اٱغطا ، ٤قاٍ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :ثِ ضأٜٓا ًَهاّ قس إؾرتقت ضدَٔ ٙ٬
ا٭ضنني ايػؿًٚ ،٢إؾرتم ضأغ٘ َٔ ايػُا ٤ايػابع ١ايعًٝا ،غًظ نٌ دٓاح
َٔ أدٓشت٘ َػري ٠مخػُا ١٥عاَّٚ ،ا بني نٌ دٓاسني َػري ٠مخػُا١٥
عاّ يًطانب املػطع َٔٚ ،يسٕ ضأغ٘ إىل َٓتٗ ٢قسَ ٘ٝممتًٚ ٧دٖٛاّ ْٛٚضاّ،
ٚل نٌ دعٚ َ٘ٓ ٤د ٙٛنجريٜ ٠ػبض نٌ يػإ ل ٖص ٙايٛد ٙٛبًػ ١أخط،٣
ٜ ٫ؿب٘ ٚد٘ ٚدٗاّ  ٫ٚيػ ١يػ ٫ٚ ،١عني عٓٝاّ.
يٝؼ ؾ ٘ٝعني إٚ ٫ؾ َٔ ٘ٝايربم ٚايٓٛض َا  ٫وكٚ ،٢ل داْب َٓ٘ ْٛض
أمحطٚ ،ل داْب ْٛض أقؿطٚ ،ل داْب ْٛض أخهطٚ ،ل داْب ْٛض
أبٝض ٚيٝؼ ل دػسٚ ٙل أعهاٚ ٘٥ضٜؿ٘ ٚبؿطت٘ ٚؾعط ٙدع ٤اٖٛٚ ٫
ٜػبض بتػبٝض آخط ،ؾٝدطز نٌ  َٔ ّٜٛتػبٝش٘ بعسز َا خًل اهلل َٔ
امل٥٬هٜ ١ػبش ،ٕٛي ٛأضاز إٔ ًٜتكِ ايػُاٚات ٚا٭ضض بًكُٚ ١اسس٠
٭طامٜ ٫ ،ػتطٝع أسس َٔ امل٥٬ه ١إٔ ٜٓظط إيْٛ َٔ ٘ٝض ٫ ،ٙدرب٫ٚ ٌٝ٥
َٝها ٫ٚ ٌٝ٥ايهطٚب.ٕٛٝ
ٚل ٚقـ إغطاؾٚ ٌٝضز عٔ ابٔ عباؽ أْ٘ قاٍ( :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغــًِ :إٔ ًَهاّ َٔ محً ١ايعطف ٜكاٍ ي٘ إغطاؾ ،ٌٝظا١ٜٚ
َٔ ظٚاٜا ايعطف عً ٢ناًٖ٘ قس َطقت قسَا ٙل ا٭ضض ايػابع ١ايػؿً،٢

َٚطم ضأغ٘ َٔ ايػُا ٤ايػابع ١ايعًٝا(.)1

ٖــ ٤٫٪امل٥٬هــ ١عًــ ٢عظــ ِٝخًكٗــِ َٓٚــعيتِٗ ايكطٜبــَ ١ــٔ ايعــطف،
ٚتػبٝشِٗ ايساٚ ِ٥طاعتِٗ املتكـً ،١تٛدـ٘ هلـِ ا٭َـط اٱهلـ ٞبايػـذٛز

ٯزّ ط ًَإِرْ لٍُنَمما ٌٍَِّْةَئىَ محِ لع مجُذًُل ٓدَ يَغَ مجَذًُل إِالَّ إتٍممْظ ؤَتَممَ ًَلع مرَىْثَشَ ًَوَ مإْ
ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓ ص(.)2
( )1ايسض املٓجٛض .347/5
( )2غٛض ٠ايبكط.34 ٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط79ص
يك ـ س دــاٖ ٤ــصا ايتؿــطٜـ ايعظــٚ ِٝاٱنــطاّ ايبــايؼ بعــس إٔ تؿهــٌ اهلل
غبشاْ٘ غًل آزّ بٝسْٚ ٙؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘ٚ ،تـساضى امل٥٬هـٚ ١إعتـصاضِٖ
ٚثبٛت قكٛضِٖ عٔ اٱساط ١بايػٝب ٚأغطاض اؿهُ ١ل اـًل ،يصا ٚضز

عــٔ اٱَــاّ ايكــازم اْ ـ٘ قــاٍ :ملــا إٔ خًــل اهلل آزّ أَــط امل٥٬هــ ١إٔ
ٜػـذسٚا ي٘ ،ؾكايت امل٥٬ه ١ل أْؿػٗاَ :ا نٓا ْظٔ إٔ اهلل خًل خًكاّ أنطّ

عًَٓ ٘ٝا ،ؾٓشٔ درياْ٘ٚ ،مٔ أقطب اـًل إي ،٘ٝؾكـاٍ اهلل :أمل أقـٌ يهـِ
أْ ٞأعًِ غٝب ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚأعًِ َا تبسَٚ ٕٚا نٓـتِ تهتُـ،ٕٛ
ؾُٝا أبسٚا َٔ أَط اؾإٚ ،نتُـٛا َـا ل أْؿػـِٗ ،ؾـ٬شت امل٥٬هـ ١ايـصٜٔ
قايٛا َا قايٛا بايعطف.

( ٚٚضز َجً٘ عٔ عً ٞبٔ اؿػني ٚظاز ؾ :٘ٝؾًُا عطؾت امل٥٬ه١

اْٗا ٚقعت ل خط٫ ،١٦ٝشٚا بايعطف ٚاْٗا ناْت َٔ عكاب َٔ ١امل٥٬ه١
 ِٖٚايص ٜٔناْٛا س ٍٛايعطف مل ٜهٔ مجٝع امل٥٬ه ١إىل إٔ قاٍ عً٘ٝ
ايػ :ّ٬ؾِٗ ًٜٛش ٕٚس ٍٛايعطف إىل  ّٜٛايكٝاَ.)1(١
ٚايػذٛز يػ ١اـهٛع ٚايتطأَ ٚايتصيٌٚ ،ل اٱقط٬ح ٚنع اؾبٗ١
عً ٢ا٭ضض عبازٚ ٠طاع ١هلل عع ٚدٌ.
ٚل غذٛز امل٥٬هٚ ١د: ٙٛ
ا٭ :ٍٚنإ غذٛز امل٥٬ه ١بْٗٛ ١٦ٝعٚ ١ٝاسس ، ٠نُا ٖ ٛغذٛز
املػًُني  ،بٛنع اؾبا ٙعً ٢ا٭ضض طاع ١هلل عع ٚدٌ .
ايجاْ :ٞإخت٬ف غذٛز امل٥٬ه ١بعهِٗ عٔ بعهِٗ اٯخط.
ايجايح:ن ـإ غــذٛزِٖ عًــ ٢املعٓــ ٢ايًػــٖٚ ٟٛــ ٛاـهــٛع ٚاٱْكٝــاز
ٚايتصيٌ.
ايطابع :غذٛز امل٥٬ه ١عً ٢املعٓ ٢اٱقط٬سٚ ٞايؿطعٚ ٖٛٚ ٞنع
اؾبٗ ١عً ٢ا٭ضض.
( )1عاض اْٛ٫اض .205/96

ط80ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
اـاَؼَ :ػُ ٢ايػذٛز َٚا ٜطَع إي َٔ ٘ٝسطن ١أ ٚؾعٌ.
ٚظاٖط اٯ ١ٜاْ٘ دا ٤باملعٓ ٢ايؿطعٚ ٞمبا ٪ٜنس اـهٛع ٚاٱْكٝاز ،إ٫
اْ٘ ٜ ٫ػتبعس إخت٬ف غذٛز بعض امل٥٬ه ١عٔ بعض ٱخت٬ف ٖ٦ٝاتِٗ،
ٚاملٓسٚس ١ل بٝاِْٗ ملعاْ ٞاـؿٛع ٚاـهٛع هللٚ ،اٱدتٗاز ؾ.٘ٝ
يكس أز ٣امل٥٬ه ١عً ِٗٝايػ ّ٬ايػذٛز بأسػـٔ نٝؿٝـٜٚ ، ١ـسٍ عًٝـ٘
قٛي٘ تعاىل ( ؾػذسٚا).
ٚيكسض ٠امل٥٬ه ١عً ٢ايتًبؼ بأ ١٦ٖٝ ٟسػٓ ١ميهٔ ايك ٍٛإٔ غذٛزِٖ
نإ َتؿــابٗاّ ،إَ ٫ا خطز بايسيَ ٌٝجٌ املًو ايصٜ ٟك ّٛبٛظٝؿ ١ن١ْٝٛ
تػتًعّ َٖ ١٦ٝػتسمي ١خاقٚ ،١ايتؿاب٘ ل غذٛزِٖ تعً ِٝٯزّ يهٝؿ١ٝ
ايػذٛزٚ .إظٗاض أمسَ ٢عاْ ٞاـهٛع هلل تعاىلٚٚ ،ضز ايػــذٛز ل

ايكــطإٓ باملعٓ ٢ا٭عــِ َٔ ٚنــع اؾبٗ ١عً ٢ا٭ضض ،نُا ل قٛي٘ تعاىلط
ًٌٍََِّوِ َّغجُذُ َِا يِِ لٌغالٌََّلخِ ًََِا يِِ لألسك ص(ٚ ، )1قٛي٘ تعاىل ط ًَلٌنالجُُ ًَلٌؾالجَشُ

َّغجُذَلْ ص (.)2
ٚٚضز ل سسٜح عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم أْ٘ قاٍ :غــذست

امل٥٬ــه ١ٯزّ ٚٚنعٛا دباِٖٗ عً ٢ا٭ضض تهطَ َٔ ١اهلل(.)3

ٚؾ ٘ٝبٝإ ملا بًػ٘ تؿـطٜـ ٚإنطاّ آزّ َٔ ايسضدٚ ١ايطؾعٚٚ ١نع
امل٥٬ه ١دباِٖٗ عً ٢ا٭ضض أ ٟعً ٢ايٛنع املٛاظ ٟملٛنع ايكسَني،
ٚسٝح املػت ٣ٛايصٜ ٟكؿٚ ،ٕٛايظاٖط إضاز ٠اؾٓؼ ل ا٭يـ ٚاي ّ٬ل
يؿظ امل٥٬ه ١ايٛاضز ل ايـشسٜح ؾٝه ٕٛعٓس٥ص فُٛع امل٥٬ه ١إ َٔ ٫خطز
بايسي.ٌٝ
تطَ ٣اشا ٜعين غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ ،إْ٘ طاعٚ ١إْكٝاز ٭َط اهلل ،
( )1غٛض ٠ايٓشٌ .49
( )2غٛض ٠ايطمحٔ .6
( )3اؾعا٥ط / ٟقكل ا٭ْبٝا.39 ٤

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط81ص
ؾامل٥٬هٜ ٫ ١عبس ٕٚا ٫اهلل عع ٚدٌ ٜٓٚسضز غذٛزِٖ ٯزّ نُٔ
َكازٜل عبازتِٗ هلل عع ٚدٌ اش اِْٗ غذسٚا ي٘ طاع ١هلل عع ٚدٌ
ٚإَتجا ّ٫٭َط ٙبعس إٔ تؿهٌ غبشاْ٘ ٚأضاِٖ اٯٜات ل خًل آزّ ٖٛٚ ،أَط
ٜسٍ عً ٢بًٛغِٗ َكاَات ايهُا٫ت ايٓؿػ ١ٝؾُع زأبِٗ عً ٢ايتػبٝض
ٚايصنط آ٫ف ايػٓني إْكازٚا يًػذٛز يًُدًٛم اؾسٜس َع َا وًُ٘ َع٘
َٔ أسٛاٍ شضٜت٘ ٚغـ ٤ٛؾعًِٗ ل ا٭ضضٚ ،مل ٜهٔ اٱْكٝاز ل َجٌ ٖصٙ
اؿاٍ أَطاّ ٖٓٝاّ يًَ ٫ٛه ١ايطاعٚ ١إيتعاّ ايعباز. ٠
ٚؾ ٘ٝزضؽ يًَُٓ٪ني ٚسذ ١عً ٢ايٓاؽ ل نطٚض ٠إتٝإ ايؿطا٥ض
ٚايعبازات بػض ايٓظط عٔ ايعً ١أ ٚاؿهُ ١ؾٗٝا ،أَ ٚا ٜتدًًٗا َٔ َؿك١
أ ٚدٗس.
ٚل ايٓكٛم فتُعَٚ ١تؿطق ١بٝإ ٚتؿكٚ ٌٝتٛنٝس يطاع ١امل٥٬ه١
املطًك ١هلل غبشاْ٘ ٚ ،ل ٚقـ امل٥٬هٚ ١ايجٓا ٤عً ِٗٝعً ٢م ٛاملٛدب١

ايهًٚ ١ٝايعُ ّٛاٱغتػطاقٚ ٞاجملُٛع ٞقاٍ تعاىلطالَ َّؼقٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُ

ًَّفْؼٌٍََُْ َِا ُّؤَِشًَُْص(ٚ ،)1ؾ ٘ٝزؾـع ٚ ، ِٖٚظدط عٔ تأ ٌٜٚغذٛزِٖ
بػري غٓٔ ْٛٚاَٝؼ ايطاع ١هلل غبشاْ٘ ،
ٚعٔ و ٢ٝبٔ أنجِ

()2

عً ٢عً ٞبٔ قُس 

إٔ َٛغ ٢بٔ قُس غ ٌ٦عٔ َػا ٌ٥ؾعطنت

 َ٘ٓٚقاٍ ي٘ :أخربْ ٞإٔ ٜعكٛب ٚٚيس ٙغذسٚا

يٛٝغـ  ِٖٚاْبٝا ٤ؾأداب  :أَا غذٛز ٜعكٛب ٚٚيس ٙؾإْ٘ مل ٜهٔ يٛٝغـ
()1غٛض ٠ايتشط.6 ِٜ
( ) 2و ٢ٝبٔ أنجِ بٔ قُس ايتُ ُٞٝأب ٛقُس ( ) 242 -159يًٗذطٜ ٠طدـع ل ْػـب٘
إىل انجِ بٔ قٝؿ َٔ ٞسهُا ٤ايعطب ٙ٫ٚ .املأَ ٕٛقها ٤ايبكط ٠ثِ ايكها ٤ل
بػساز ثِ قسَ٘ ل تسبري املًُهٚ ١عٓسَا دا ٤املعتكِ ععي٘ عٔ ايكها ٤ست ٢ضزٙ
املتٛنــٌ ثــِ ععيــ٘ غــٓٚ 240 ١اغــتٛىل عًــ ٢أَٛايــ٘ .يــ٘ َكــٓؿات ل ايؿكــ٘ ٚل
ا٭قٚ ..ٍٛقس تطدِ ابٔ خًهإ غريت٘ ايؿدك.١ٝ

ط82ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
امنا نإ شيو َِٓٗ طاع ١هلل ٚؼ ١ٝيٛٝغـ ،نُا إٔ ايػـذٛز َٔ امل٥٬ه١
ٯزّ نإ طاع ١هلل ٚؼ ١ٝٯزّ ؾػذس ٜعكٛب ٚٚيسٜٛٚ ٙغـ َعِٗ ؾهطاّ

هلل ٱدتُاع مشًِٗ ،أ ٫تط ٣اْ٘ ٜك ٍٛل ؾهط ٙل شيو ايٛقتطسَبِّ لَذ
آذَْرَنِِ ِِٓ لٌٍُّْْهِص(.)1

ٚمما عً ٘ٝاٱمجاع اْ٘  ٫هٛظ ايػذٛز يػري اهلل عًٚ ٢د٘ ايعباز ٠٭ْ٘
ؾــطى ،إشٕ ٫بس َٔ تأ ٌٜٚايػــذٛز ل املكاّ ٚتؿػري ٙمبا ٜتٓاغب ٖٚصٙ
ايكاعس ٠ايهً َ٘ٓٚ ١ٝإٔ آزّ نإ قبً ١هلِ.
ٚنُا ض ٟٚعٔ اٱَاّ اؿػٔ بٔ عً ٞل تؿػري ٙعٔ آبا ٘٥عٔ ايٓحم
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ :مل ٜهٔ ي٘ غذٛزِٖٜ ،عين امل٥٬ه١
ٯزّ ،امنا نإ آزّ قبً ١هلِٜ ،ػذس ٕٚمــ ٙٛهلل عع ٚدــٌ ٚنإ بصيو
َعظُاّ َبذٜٓ ٫ٚ ّ٬بػ ٞ٭سس إٔ ٜػـذس ٭سس َٔ ز ٕٚاهلل ،ىهع ي٘

ندهٛع٘ هلل ٜٚعظُ٘ بايػذٛز نتعظ ُ٘ٝهلل)(ٚ ،)2ب٘ قاٍ أب ٛعً ٞاؾباٞ٥
ٚمجاع.١
ٚق ٌٝإٔ ايػذٛز ل املكاّ نإ مبعٓا ٙايًػ ٟٛأ ٟاْ٫كٝاز ٚاـهـٛع
ٯزّ ٚضمبا قٛاَ ٙؿٗ ّٛخــ٬ؾ ١آزّ ل ا٭ضضٚ ،يهٔ املتبازض َٔ ايػذٛز
ٖٚ ٛنع اؾبٗ ١عً ٢ا٭ضض باٱناؾ ١إىل اْ٘ يٝؼ َٔ إْكٝاز ٚخهٛع ل
ايظاٖط بني امل٥٬هٚ ١بني آزّ ٚشضٜت٘ ،ؾهٌ ي٘ تهًٝؿ٘ ٚٚظا٥ؿ٘ ٚايٓحم قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خا ايٓبٝني ٚغٝس املطغًنيَٚ ،ع ٖصا مل تٓعٍ امل٥٬ه١
يٓكطت٘ ل بسض ٚأسس إ ٫بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌٚ ،بعس إدتٗاز ٙل ايسعا.٤
تط ٌٖ ٣ميهٔ ؾِٗ َعٓ ٢آخط يًػذٛز غري َصنٛض قس ٜػتؿاز َٔ ضؾض
إبًٝؼ ايػذٛز ٯزّ ٚقٝاَ٘ باغٛاٚ ٘٥إٜصاٚ ٘٥ايتػبب بإخطاد٘ َٔ اؾٓ١
بعهؼ امل٥٬ه ١اش ٚاظبٛا عً ٢إنطاّ آزّ ٚشضٜت٘ أ ٟإٔ َعٓ ٢ايػذٛز ٖٓا
()1غٛضٜٛ ٠غـ.101
( )2ايٛغا 395 /1 ٌ٥طبع ١سذط.١ٜ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط83ص
ٖ ٛايٛؾام ٚنـ ا٭شٚ ٣إدتٓاب املهط؟ ٖصا َا مل ٜكٌ ب٘ أسس َٔ عًُا٤
اٱغٚ ّ٬يٝؼ ي٘ زي ٌٝأَ ٚسضى  ٖٛٚخـ٬ف املؿٗٚ ّٛايجابت ٚاملتبازض،
ٚامنا ططست ٖصا ايتػآٖ ٍ٩ا عً ٢ططٜك ١اٱغتس ٍ٫غري املباؾطٚ ،ٱقــاَ١
ايسي ٌٝعً ٢إٔ ايػذٛز َٔ امل٥٬ه ١نإٔ ؾعٚ ّ٬خهٛعاّ.
يكس نإ َٛنٛع غذٛز امل٥٬ه ١باب إبت ٤٬يًٓاؽ سٝح إستر ب٘
املؿطن ٕٛل تعس ِٜٗإىل عباز ٠ا٭قٓاّ ٚ ،ل إستذاز ايٓحم قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عًَ ٢ؿطن ٞايعطب اْ٘ قاٍ هلِ :مل عبس ا٭قٓاّ
َٔ ز ٕٚاهلل؟ قايٛا ْتكطب بصيو إىل اهلل.
ٚقاٍ بعهِٗ ،إٕ اهلل ملا خًل آزّ ٚأَط امل٥٬ه ١بايػذٛز ي٘ ؾػذسٚا ي٘
تكطباّ هلل نٓا مٔ أسل بايػذٛز ٯزّ َٔ امل٥٬ه ١ؾؿاتٓا شيو ؾكٛضْا
قٛضت٘ ؾػذسْا هلا تكطباّ إىل اهلل نُا تكطبت امل٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ إىل
اهلل ٚنُا أَط بايػذٛز بععُهِ إىل دَٗ ١ه ١ؾؿعًتِ ثِ ْكبتِ بأٜسٜهِ
ل غري شيو ايبًس قاضٜب ؾػذس إيٗٝا.
ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ أخطأ ايططٜل ٚنًًتِ ( إىل إٔ
قاٍ ) أخرب ْٞٚعٓهِ إشا عبس قٛض َٔ نإ ٜعبس اهلل ؾػذس ي٘ أٚ
قًٝتِ ٚٚنعتِ ايٛد ٙٛايهطمي ١عً ٢ايرتاب بايػذٛز بٗا ؾُا ايص ٟبكٝتِ
يطب ايعاملني؟ أَا عًُتِ إٔ َٔ سل َٔ ًٜعّ تعظٚ ُ٘ٝعبازت٘ إٔ ٜ ٫ػاٟٚ
عبٝسٙ؟ أضأٜتِ ًَه ّا أ ٚعظُٝاّ إشا غٜٛتُ ٙٛبعبٝس ٙل سل ايتعظٚ ِٝاـؿٛع
ٚاـهٛع أٜه ٕٛل شيو ٚنع َٔ سل ايهبري نُا ٜه ٕٛظٜاز ٠ل تعظِٝ
ايكػري ؟ قايٛاْ :عِ.
قاٍ :أؾ ٬تعًُ ٕٛاْهِ َٔ سٝح تعظُ ٕٛاهلل بتعظ ِٝقٛض عبازٙ
املطٝعني ي٘ تعض ٕٚعً ٢ضب ايعاملني إىل إٔ قاٍ ٚاهلل ععٚدٌ سٝح أَط
بايػذٛز ٯزّ مل ٜأَط بايػذٛز يكٛضت٘ اييت ٖ ٞغري ٙؾًٝؼ يهِ إٔ
تكٝػٛا شيو عً٘ٝ؟ ْ٫هِ  ٫تسض ٕٚيعً٘ ٜهطَ ٙا تؿعً ،ٕٛإش مل ٜأَطنِ
ب٘؟.

ط84ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ثِ قاٍ :أضأٜتِ ي ٛأشٕ يهِ ضدٌ بسخ ٍٛزاضَٜٛ ٙا بع ،٘ٓٝأيهِ إٔ
تسخًٖٛا بعس شيو بػري أَطٙ؟ أ ٚيهِ إٔ تسخًٛا ي٘ زاضاّ أخطَ ٣جًٗا بػري
أَطٙ؟ قايٛا  ٫قاٍ ؾاهلل أٚىل إٔ ٜ ٫تكطف ل ًَه٘ بػري إشْ٘ ؾًِ ؾعًتِ؟

َٚت ٢أَطنِ إٔ تػذسٚا هلص ٙايكٛض؟(.)1

ٚيكس داٖس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ل بٝإ َٛنٛع
ايػذٛز ٚاْ٘ طاع ١هلل مما ز ٕٚايؿِٗ اـاط ٧ي٘ َٚا ٜرتتب عً َٔ ٘ٝآثاض ل
عبازات ايٓاؽ َٚعاَ٬تِٗ ؾُٝا بٚ ،ِٗٓٝغذٛزِٖ بعهِٗ يًبعض اٯخط
كايـ يًؿطٜع ١نُا اْ٘ ٪ٜز ٟإىل إؽاش ٙقٝػَ ١عتاز ٠ل ايتٛزز إىل املًٛى
ٚايهربا َٔ ٤باب ا٭ٚي ، ١ٜٛمما قس ٜٓتر عٓ٘ ساي َٔ ١ايهربٜاٚ ٤ايتذرب عٓس
املػذٛز ي٘ٚ ،شٍ ٚخهٛع عٓس ايػادس َكط ٕٚباٱْكٝاز يْ٘ٚ ،ػٝإ
نطٚض ٠ايتٛد٘ إىل ايباض ٟعع ٚدٌ ل ايعبازٚ ،٠ل منطٚش ٚشَ٘ ٚإستذاز

إبطاٖ ِٝعًٚ ٘ٝضز قٛي٘ تعاىلطإِرْ لَايَ إِتشَلىُُِْ سَتِِّ لٌَّزُِ ُّذِِْ ًَُِّّْدُ لَايَ ؤََٔا
ؤُدِِْ ًَؤُِِْدُ لَايَ إِتشَلىُُِْ يَئِْال لٌٍَّوَ َّإْذِِ تِاٌؾالّظِ ِِٓ لٌَّْؾشِقِ يَإْخِ تِيَا ِِٓ
لٌَّْغْشِبِ يَثُيِدَ لٌَّزُِ وَفَشَص(.)2
ٚنإ ٖصا اؾٗاز عً ٢ؾعب:
ا٭ٚىل  :تعً ِٝايٓاؽ ايػذٛز هلل ٚسس ٙإهلاّ ٚخايكاّ َٚعبٛزاّ .
ايجاْ :١ٝايٓٗ ٞعٔ ايػذٛز يػري اهلل.

ايجايج ْٞٗ : ١ايٓاؽ عٔ ايػذٛز يًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ،
َع أْ٘ أؾطف ايهآ٥ات ٚغٝس املطغًنيٚ ،ؾَ ٘ٝػأيتإ:
ا٭ٚىل :ايتٛنٝس يٮدٝاٍ إٔ ايػذٛز يػري َٔ ٙايٓاؽ ٚاـ٥٬ل أٜهاّ ٫
هٛظ يكاعس ٠ا٭ٚيٚ ، ١ٜٛإْتؿا ٤املكتهٚٚ ،ٞدٛز املاْع.
( )1ايٛغا.386 /1 ٌ٥
()2غٛض ٠ايبكط.258 ٠
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ايجاْ :١ٝبٝإ قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚإخ٬ق٘ ل
ايعبٛز ١ٜهلل تعاىلٚ ،دٗاز ٙل إَاَ ١ايٓاؽ َٔ َٓاظٍ اـهٛعٚ ،اـؿٛع
هلل تعاىل.

باٱغٓاز عٔ عبس ايطمحٔ بٔ نجري عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم قاٍ:

نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َٜٛاّ قاعساّ ل أقشاب٘ إش َطٸ ب٘
بٳعري ،ؾذا ٤ست ٢نطب ظطاْ٘ ا٭ضض ٚزعا ،ؾكاٍ ضدٌٜ :اضغ ٍٛاهلل
أَغذسٳ يو ٖصا ايبعري؟ ؾٓشٔ أسل إٔ ْؿعـٌ ،ؾكاٍ ،٫ :بٌ إغـــذــسٚا هلل،
ثِ قاٍ :ي ٛاَطت اســساّ إٔ ٜػــذس ٭سس ٭َطت املطأ ٠إٔ تػذس يعٚدٗا،
ٚل ضٚا ١ٜاؿػـٔ بٔ َٛغ ٢اـؿاب ظاز إٔ ٖصا اؾٌُ ٜؿه ٛأضباب٘.

ٚيكس ناْت قً ١آزّ َع امل٥٬ه ١قًٚ ١ز إمياْ ٞخاقٚ ١إٔ اهلل عع

ٚدٌ أْعِ عً ٢آزّ بتعً ُ٘ٝا٭مسا ٤نًٗاٚ ،ل ايعًٌ عٔ ٖٚب قاٍ :ملا

اغذس اهلل امل٥٬ه ١ٯزّ ٚاب ٢إبًٝؼ إٔ ٜػــذس قاٍ ي٘ ضب٘ عع ٚدٌ:
أخطز َٓٗا ،ثِ قاٍ عع ٚدٌٜ :ا آزّ اْطًل إىل ٖ ٤٫٪املٮ َٔ امل٥٬ه ١ؾكٌ
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضمح ١اهلل ٚبطنات٘ ،ؾػًِ عً ،ِٗٝؾكايٛاٚ :عًٝو ايػــّ٬
ٚضمح ١اهلل ٚبطنـــات٘ ؾًُا ضدــع إىل ضب٘ ،قاٍ ي٘ ضبــ٘ تباضى ٚتعاىل ٖصٙ
ؼٝتو ٚؼ ١ٝشضٜتــو َٔ بعــسى ؾُٝا ب ِٗٓٝإىل  ّٜٛايكٝاَ.١

ٚ َٔٚد ٙٛقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯ ١ٜايتاي١ٝطًَػٍُ آدَ لألَعَّاءَ وٍَُّيَا...ص(،)1

أختتاّ ٖص ٙاٯ ١ٜمبؿتل ملاز( ٠عًِ) ٚإبتسأت بٗا اٯ ١ٜايتايٚ ،١ٝنًٗا ل عًِ
اهلل عع ٚدٌ ٚتؿهً٘ ب٘ ،٭ٕ عًِ امل٥٬ه َٔ ١ؾهٌ اهلل  َ٘ٓٚ ،عًُِٗ
بكريٚض ٠خًٝؿ ١هلل ل ا٭ضض  ،ايص ٖٛ ٟعًِ نػحم ؾًِ ٜعًُٛا ب٘ إ٫
باخباض اهلل هلِ ب٘ .

ٚملا قاٍ اهلل ل ايطز عً ٢امل٥٬ه ١طإِِِّٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص أخربت

()1اٯ.31 ١ٜ

ط86ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
اٯ ١ٜايتاي ١ٝعٔ تعً ِٝاهلل آزّ ا٭مسا. ٤
ٚل ايكً ١بني خامتٖ ١ص ٙاٯٚ ١ٜبسا ١ٜاٯ ١ٜايتايَ ١ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜتؿهٌ بطظم أٌٖ ا٭ضض ايعًِ.
ايجاْ : ١ٝتعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤أقٌ َٚاز ٠ٱنتػاب املعاضفٚ ،قريٚض٠
اٱْػإ قازضاّ عً ٢ايتُٝٝع بني ايك٬ح ٚايؿػاز.
ايجايج : ١قشٝض إٔ إستذاز اهلل عع ٚدٌ بعًُ٘ مبا ٜ ٫عًُ٘ امل٥٬ه١
أعِ َٛنٛعاّ َٔ تعً ِٝآزّ ا٭مسا ،٤إ ٫إٔ اؾُع بني اٯٜتني ٜسٍ عً٢
تؿطٜـ آزّ بايعُ ّٛل ا٭مسا ٤اييت تعًُٗا جمل ٤ٞاٯ ١ٜبػٛض املٛدب١

ايهً(١ٝنٌ) ل قٛي٘ تعاىلطًَػٍُ آدَ لألَعَّاءَ وٍَُّيَاص.

ايطابع :١تعًِ امل٥٬ه ١إٔ اهلل ٜعًِ َا ٜ ٫عًُٚ ،ٕٛيهٔ اهلل تؿهٌ
ٚعطض شات املػُٝات عً ٢امل٥٬ه ١يٝك ِٝعً ِٗٝاؿذٚ َٔ ١د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚزع ٠ٛامل٥٬ه ١يًٓظط إىل اـًٝؿٚ َٔ ١د ٙٛأخط ٣عظ ١ُٝغري
َػأي ١إؾػاز بعض شضٜت٘.
ايجاْ :ٞقريٚض ٠خًل دسٜس ٜعًِ َا ٜ ٫عًُ٘ امل٥٬ه.١
ايجايحَٓ :ع اٱؾتتإ بعًِ اٱْػإ ٭ٕ ٖصا ايعًِ ؾهٌ ٚضؾشَٔ ١
عٓس اهلل عع ٚدٌ ٚ ،ؾاٖس عً ٢بسٜع قٓع٘ ٚعظ ِٝقسضت٘.
ايطابع  :غٓٝعٍ اـًٝؿ ١إىل ا٭ضض َتػًشاّ بايعًِ ٚ ٖٛٚاقَٔ ١ٝ
إؾاع ١ايؿػاز.
اـاَػ :١ايكًٚ ١ايتساخٌ بني ايعامل ايعًٚ ٟٛايػؿً ،ٞبني أٌٖ
ايػُاٚ ٤ا٭ضضٚ ،مل تكِ ٖص ٙايكً ١عً ٢تؿه ٌٝامل٥٬ه ١عً ٢مٛ
اٱط٬م ،بٌ أٌٖ ا٭ضض عٓسِٖ اـًٝؿٜ ِٖٚ ١عًَُ ٕٛا ٜ ٫عًُ٘
امل٥٬ه ١إ ٫بؿهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
ايػازغٜ :١ؿٝس اؾُع بني اٯٜتني بٝإ َٓعي ١ايٓبٚ ٠ٛايؿإٔ ايعظ ِٝيًٓحم
عٓس أٌٖ ايػُٛات.
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ايػــابع :١دــا ٤تعًــ ِٝآزّ ا٭مســا ٤أق ـَٚ ّ٬جــا ّ٫يؿــتض بــاب ايتعًــِٝ

ٯزّ ٚشضٜتــ٘ َــٔ عٓــس اهللٜٚ ،ــسٍ عًٝــ٘ قٛيــ٘ تعــاىلطػٍََّ مَُ لإلِٔغَمماَْ َِمما

ٌَمممممُ َّؼٍَمممممُص(ٚ ،)1سُٓٝـــــا قـــــعس اٱْػـــــإ ل عـــــامل ا٭ؾـــــ٬ى بـــــايٓب٠ٛ

ٚاٱعذـــاظ نُـــا ل قٛيـــ٘ تعـــاىل ل إغـــطا ٤ايـــٓحم قُـــس طعُمممثذَاَْ
قممَ
ج ِذ ل ٌْ َإ ْل َ
ذ مشَل َِ ِإ ٌَممَ ل ٌَّْغ م ِ
ج ِذ ل ٌْ َ
ة ِِممٓ ل ٌَّْغ م ِ
ل ٌَّ مزُِ ؤَع مشٍَ ِتؼَث م ِذ ِه ٌَممْ ً
لٌَّمممزُِ تَاسَوْنَمممما دٌٌََممموُ ٌِنُشَِّممموُ ِِممممٓ آَّاذِنَمممماص(ٚ ،)2قــــعس ٜٚطســــٌ اٱْػــــإ
باملطنبــات ايؿهــا ١ٝ٥ؾــإ امل٥٬هــٜ ١ػتشهــط ٕٚتعًــ ِٝاهلل عــع ٚدــٌ
ٯزّ ا٭مســــا ٤عًــــ ٢مــــ ٛايعُــــٚ ّٛاٱطــــ٬م ٜٚــــسضن ٕٛإٔ ٖــــصا
ايكــعٛز َــٔ ضؾــشات ْؿــذ اهلل ايــطٚح ل آزّ ٚتعًــ ِٝاهلل عــع ٚدــٌ
يـــ٘ ا٭مســـاٚ ٤ػًـــَ ٞكـــازٜل إستذـــاز اهلل عـــع ٚدـــٌ عًـــٖٚ ِٗٝـــٞ
شات نًُــــ ١ايتٓعٜــــ٘ ملكــــاّ ايطبٛبٝــــ ١ايــــيت شنطٖــــا امل٥٬هــــ ١ل ٖــــصٙ
اٯٜـــٚ(١مٔ ْػـــبض عُـــسى) ٚشنطٖٚـــا ؾـــ٤ٛٶ إىل اهلل ل اٯٜـــ ١بعـــس
ايتاي(١ٝقايٛا غبشاْو).
 َٔٚاٱعذاظ ل املكاّ إبتسا ٤آ ١ٜاٱغطا ٤بايتػبٝض ٚايتكسٜؼ هلل ٚثٓا٤

اهلل عًْ ٢ؿػ٘ ٚبسٜع قٓع٘ بكٛي٘ تعاىلطعُثذَاَْ لٌَّزُِ ؤَعشٍَص.

ايجآَ :١تكسٜط خامت ١اٯ :ٖٛ ١ٜأْ ٞأعًِ غ٬ؾ ١اٱْػإ ل ا٭ضض َا ٫
تعًُ.)ٕٛ
ايتاغــــع :١تٓبٝــــ٘ امل٥٬هــــ ١إىل سكٝكــــٖٚ ١ــــ ٞإٔ اهلل عــــع ٚدــــٌ
مل ٜٗـــــب آزّ إىل ا٭ضض إ ٫بعـــــس تعًُٝـــــ٘ٚ ،ايعًـــــِ ٚاقٝـــــَ ١ـــــٔ

إؾـــــاع ١ايؿػـــــاز ،قـــــاٍ تعـــــاىلط إََِّّٔممممما َّخْؾَمممممَ لٌٍَّممم موَ ِِمممممٓ ػِثَمممممادِهِ
()1غٛض ٠ايعًل.5
()2غٛض ٠اٱغطا.1 ٤

ط88ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

لٌْؼٍََُّاءُص(.)1

ايعاؾط :٠إخباض امل٥٬هٚ ١اـ٥٬ل بإٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ َتذسز ٚغري
َٓكطع ٚأْ٘ ٜؿٌُ إهاز خًل دسٜس َٚسٸ ٙبأغباب ايعٝـ ايهطِٜ
ٚايتكٚ ٣ٛتكطٜب٘ َٔ َٓاظٍ طاع ١اهلل.

ٚايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜبعس ايتاي١ٝطلَاٌٌُل عُثذَأَهَ الَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا

ػٍََّّرَنَا.....ص( ،)2عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبعس اٱغتؿٗاّ اٱْهاض َٔ ٟدٗ ١امل٥٬ه ١ل ٖص ٙاٯ ١ٜإػٗٛا
ل اٯ ١ٜأع ٙ٬إىل ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛبٚ ١ٝغكٛم املٛنٛع
 ٖٛٚدعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض.
ايجاْ :ٞيكس إْؿػٌ امل٥٬ه ١بأْؿػِٗٚ ،نأِْٗ إغتسضنٛا ؾعازٚا إىل
ٚظٝؿتِٗ اييت خًكٛا َٔ أدًٗا ٚدبًٛا عًٗٝا  ٖٞٚايتػبٝض ٚايتكسٜؼ

ٚاٱْكطاع إىل طاع ١اهللٚ ،ل ايجٓا ٤عًٚ ِٗٝضز قٛي٘ تعاىلطُّغَثِّذٌَُْ

لًٌٍََّْ ًَلٌناليَاسَ الَ َّفْرُشًَُْص(.)3
ايجايح :تكسٜط اؾُع بني اٯٜتني ٖٚ :ٛإش قاٍ ضبو يًُ٥٬ه ١أْٞ
داعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ ١قايٛا غبشاْو  ٫عًِ يٓا إَ ٫ا عًُتٓا) ؾٝسخٌ
إخباض اهلل عع ٚدٌ هلِ ظعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض ؾُٝا عًُِٗ اهلل َع
تًك ِٗٝي٘ بايتػً.ِٝ
ايطابـــــعَ :ـــــع إٔ ايهـــــ ّ٬ل اٯٜـــــ ١بـــــني اهلل ٚامل٥٬هـــــ ،١ؾإْٗـــــا
شنـــــطت ايـــــٓحم قُـــــس بًػـــــ ١اـطـــــاب(ٚإش قـــــاٍ ضبـــــو) أٚ ٟإش
قــــاٍ ضبـــــو ٜاقُــــسٚ ،ؾٝـــــ٘ غاٜـــــ ١ايتؿــــطٜـ ٚاٱنـــــطاّ يًـــــٓحم ،
( )1غٛض ٠ؾاطط .28
( )2اٯ.32 ١ٜ
()3غٛض ٠ا٭ْبٝا.20 ٤

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط89ص
ٖٚــــٌ املككــــٛز ل اـطــــاب ايــــٓحم قُــــس قــــً ٢اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘
ٚغــــــًِ عًــــــ ٢مــــــ ٛايتعــــــٝني ٚايكهــــــ ١ٝايؿدكــــــ ١ٝأّ ٜؿــــــٌُ
اـطاب املػًُني باٱؿام.
اؾــٛاب ٖــ ٛايجــاْٖٚ ٞــَ ٛــٔ َكــازٜل إنــط اّ املػــًُني ٚعَُٛــات

قٛيــــ٘ تعــــاىلط وُنمم مرُُ خَْمم مشَ ؤُِالمم محٍ ؤُخشِجَممممد ٌٍِنالمممماطِص( ،)1ؾٗــــِ أؾهــــٌ ا٭َــــِ
بإؾــرتانِٗ عًــ ٢مــ ٛايعُــ ّٛاجملُــٛع ٞل تًكــ ٞاـطــاب اٱهلــ ٞإىل
ايــٓحم قُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بعًــ ّٛايػٝــب ٚٚقــا٥ع خًــل
آزّ ل ايػـــُاٚ ،٤ىطدـــ ٕٛيًٓـــاؽ بتٜـــات ايكـــطإٓ ٚأغـــطاض ايتٓعٜـــٌ
ٚضؾــشات اهلساٜــٚ ١ايتكــٚ ٣ٛإؾــطاقات اٱميــإ ايــيت تؿــع َٓٗــا عًــ٢
ايكًـــــٛبٚ ،تتذًـــــ ٢عًـــــ ٢اؾـــــٛاضح ٚا٭ضنـــــإ بـــــأزا ٤املػـــــًُني
ايؿــطا٥ض ٚايٛادبــات ٚ ،اؿــطب عًــ ٢ايؿػــاز ٚايكتــٌ بػــري اؿــل ،
ٖٚــــَ ٛــــٔ عًـــــِ اهلل ايــــص ٟإســــتر بـــــ٘ عًــــ ٢امل٥٬هــــ ١ل قٛيـــــ٘

تعاىلطإِِِّٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110

ط90ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

لىنه تعلىط ًَػٍَََُّ آدَ لألمساء وٍَُّيَا ثُُال ػَشَمَيُُ ػٍَََ لٌَّْةَئِىَحِ يَمَايَ
لٔثِئٌُِِٔ تِإَعَّاءِ ىَؤُالَء ؤْ وُنرُُ فَادِلِنيَ ص اٯ.31 ١ٜ
اإلعزاب وانهغة
ٚعًِ :ايٛا ٚسطف عطـ ،عًِ :ؾعٌ َاض ٚايؿاعٌ نُري َػترت ٜعٛز
إىل اهلل عع ٚدٌ.
آزَّ :ؿع ٍٛب٘ أ ،ٍٚا٭مساَ :٤ؿع ٍٛب٘ ثإ ،نًٗا :تأنٝس يٮمسا،٤
ٚايهُري َهاف اي.٘ٝ
ثِ :سطف عطـ ٜؿٝس ايرتتٝب ٚايرتاخ.ٞ
عطنِٗ :عطضَ :عطٛف عً ٢مجًٚ( ١عًِ) ٚايؿاعٌ نُري َػترت
ٜعٛز إىل اهلل عع ٚدٌ )ِٖ(ٚ ،نُري ل قٌ َؿع ٍٛب٘.
عً ٢امل٥٬ه :١داض ٚفطٚض ،ؾكاٍ :ايؿا ٤سطف عطـ ٜؿٝس ايرتتٝب
املعٓ ،ٟٛقاٍ :ؾعٌ َاض.
اْب :ْٞٛ٦ؾعٌ أَطَ ،بين عً ٢سصف ايٓ ،ٕٛ٭ٕ َهاضع٘ َٔ ا٭ؾعاٍ
اـُػ.١
ايٛا :ٚؾاعٌ ،ايٓ :ٕٛيًٛقا.١ٜ
ايٝا :٤نُري َتكٌ ل قٌ ْكب َؿع ٍٛب٘ ،بامسا :٤داض ٚفطٚض.
ٖ :٤٫٪اغِ إؾاضَ ٠بين عً ٢ايهػط ل قٌ دط َهاف اي.٘ٝ
إٕ :سطف ؾط داظّ.
نٓتِ :ؾعٌ َاض ْاقل ،ل قٌ دعّ ؾعٌ ايؿط .
ٚايتا :٤إمسٗا.
قازقني :خرب نإ َٓكٛب بايٝا ٤٭ْ٘ مجع َصنط غاملٚ ،دٛاب
ايؿط قصٚف.

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط91ص
آزّ :أب ٛايبؿطٚ ،أختًـ ل إؾتكام إمس٘ ،عً ٢أقٛاٍ:
ا٭ : ٍٚ٭ْ٘ خًل َٔ أزَ ١ا٭ضض ٚيْٗٛاَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ َؿطب ١غٛاز ،
ٚنإ آزّ أمسط ايً.ٕٛ
ٚل ايعًٌ عٔ ايكازم عً ٘ٝايػ :ّ٬أْ٘ غ ٌ٦ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚآي٘ ٚغًِ عٔ آزّ مل مس ٞآزّ؟ قاٍ :٭ْ٘ خًل َٔ أز ِٜا٭ضض(ٖٛٚ )1
(. )2

املط ٟٚعٔ غعٝس بٔ دبري

ٚعٔ ابٔ عباؽ قاٍ بعح ضب ايعع ٠عع ٚدٌ إبًٝؼ ؾأخص َٔ أزِٜ
ا٭ضض َٔ عصبٗا ًَٚشٗا ؾدًل َٓ٘ آزّ  َٔٚثِ مس ٢آزّ  ْ٘٫خًل َٔ

أز ِٜا٭ضض  َٔٚ ،ثِ قاٍ إبًٝؼ طؤَؤَعجُذُ ٌَِّٓ خٍََمْدَ رِْنًاص أٖ ٟصٙ
ايط ١ٓٝأْا د٦ت بٗا(.)3
ٚمل ٜجبت ف ٧إبًٝؼ بط ١ٓٝآزّ ٚاملؿٗٛض غ٬ؾ٘ ٚٚضز عٔ ابٔ عباؽ
ْؿػ٘ َا ٜعاضض اؿسٜح أع ٙ٬باٱغٓاز (عٔ ايهشاى عٔ ابٔ عباؽ قاٍ
أَط اهلل تباضى ٚتعاىل برتب ١آزّ ؾطؾعت ؾدًل آزّ َٔ طني ٫ظب َٔ محإ
َػٓ ، ٕٛقاٍ ٚامنا نإ مح ّا َػّٓ ْٛا بعس ايرتاب قاٍ ؾدًل َٓ٘ آزّ بٝس ٙقاٍ
ؾُهح أضبعني ي ١ًٝدػساّ ًَك ٢ؾهإ إبًٝؼ ٜأت ٘ٝؾٝهطب٘ بطدً٘ ؾٝكًكٌ

ؾٝكٛت  ،قاٍ  :ؾٗ ٛق ٍٛاهلل تباضى ٚتعاىل طِِٓ فٍَْقَايٍ وَاٌْفَخَّاسِص (،)4

ٜك ٍٛنايؿ ٧املٓؿطز ايص ٣يٝؼ مبكُت قاٍ  :ثِ ٜسخٌ ل ؾٚ ٘ٝىطز َٔ
زبطٜٚ ٙسخٌ ل زبطٚ ٙىطز َٔ ؾ ٘ٝثِ ٜك ٍٛيػت ؾ٦ٝا يًكًكًٚ ١يؿَ ٧ا

خًكت ٚي ٔ٦غًطت عًٝو ٭ًٖهٓو ٚي ٔ٦غًطت عً ٞ٭عكٓٝو) (.)5
( )1عًٌ ايؿطا٥ع .594/2
( )2اْظط تأضٜذ ايطرب.91/1ٟ
()3تاضٜذ ايطرب.91/1 ٟ
()4غٛض ٠ايطمحٔ .14
()5تأضٜذ ايطرب. 92/1 ٟ

ط92ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
( ِٖٚاغِ أعذُ ٞنتظض ٚغابط ممٓٛع ايكطف يًعًُٚ ١ٝايعذَُٔٚ ١
ظعِ أْ٘ ؾعٌ َؿتل َٔ ا٭زَ ٖٞٚ ١نايػُط ٠أ َٔ ٚأز ِٜا٭ضض ٖٛٚ
ٚدٗٗا ؾػري قٛاب ٭ٕ اٱؾتكام ٜ ٫ه ٕٛل ا٭مسا ٤ايعذُٚ ١ٝقٖٛ ٌٝ
عرب َٔ ٟا٭زاّ  ٖٛٚايرتاب  َٔٚظعِ أْ٘ ؾاعٌ َٔ أزميا٭ضض ؾاهلُع٠
ايجاْ ١ٝعٓس ٙظا٥س ٠غ٬ف ا٭ ٍٚؾعٓس ٙا٭ٚىل  ٖٞٚايعا٥س ٠ؾدطأ ٙظاٖط
يعسّ قطؾ٘ ٚأبعس ايطرب ل ظعُ٘ أْ٘ ؾعٌ ضباع ٞمس ٞب٘)(ٚ ،)1يهٔ
ايٓكاف ل ايهرب ٖٞٚ ٣عً ٢ؾعبتني:
ا٭ٚىل :إثبات إٔ آزّ اغِ أعذُ.ٞ
ايجاْ :١ٝن ٕٛعذُ ١ا٫غِ عً ١تاَ ١يٲَتٓاع عٔ ايكطف ٚعسّ َٛاؾكت٘
يٮٚظإ ايكطؾٚ ،١ٝأخطز ابٔ غعس ٚعبس بٔ محٝس عٔ غعٝس بٔ دبري
قاٍ :أتسض ٕٚمل مس ٞآزّ؟ ٭ْ٘ خًل َٔ أز ِٜايٮضض) (.)2
ٚعٔ ابٔ غ ّ٬اْ٘ ق ٌٝيًٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :خًل آزّ َٔ
ايطني نً٘ أ َٔ ٚطني ٚاسس ،قاٍ :بٌ َٔ ايطني نً٘ ٚي ٛخًل َٔ طني
ٚاسس ملا عطف ايٓاؽ بعهِٗ بعهاّٚ ،ناْٛا عً ٢قٛضٚ ٠اسس ،٠قاٍ :ؾً٘
ل ايسْٝا َجٌ؟ قاٍ :ايرتاب ؾ ٘ٝأبٝض ٚؾ ٘ٝأخهط ٚؾ ٘ٝأؾكطٜ ،عين ؾسٜس
اؿُطٚ ،٠ؾ ٘ٝأظضمٚ ،ؾ ٘ٝعصبٚ ،ؾًَ ٘ٝض ،ؾًصيو قاض ايٓاؽ ؾِٗٝ
أبٝضٚ ،ؾ ِٗٝأقؿطٚ ،ؾ ِٗٝأغٛز ٚعً ٢أيٛإ ايرتاب..اخل(.)3

ايجاْ َٔ : ٞا٭زّ مبعٓ ٢ا٭يؿٚ ١اٱتؿام  ،ل إؾاض ٠إىل َا بني ايٓاؽ
َٔ ايٛزٚ ،اغتٓ٦اؽ بعهِٗ ببعض.
ايجايح  :إْ٘ اغِ أعذُ ٫ ٞإؾتكام ي٘ نتظض.
ايطابع  ٖٛ :اغِ غطٜاْ ٞأقً٘ آزاّ بٛظٕ خاتاّ ،عٴطب عصف ا٭يـ
( )1ايتبٝإ ل تؿػري غطٜب ايكطإٓ .74/1
()2غٛض. ٠
( )3عًٌ ايؿطا٥ع .471/2

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط93ص
ايجاْ.١ٝ
اـاَؼ ٚ :قاٍ ايجعًحم :ايرتاب بايعرباْ ١ٝآزاّ ؾػُ ٞآزّ ب٘
(ٚأخطز ابٔ أب ٞسا عٔ ابٔ عباؽ قاٍ إمنا مس ٞآزّ ٭ْ٘ خًل َٔ

أز ِٜا٭ضض(.)1

ايػازؽ ٚ :قاٍ ايكسٚم :اغِ ا٭ضض ايطابع ١أزٚ ِٜخًل َٓٗا آزّ

ؾًصيو ق َٔ ٌٝأز ِٜا٭ضض(.)2

(ٚقاٍ اؾٛايٝك :ٞأمسا ٤ا٭ْبٝا ٤نًٗا أعذُ ١ٝإ ٫أضبع ١آزّ ٚقا

ٚؾعٝب ٚقُس)(ٚ ،)3آزّ عٓس ايعذِ ٚاهلٓٛز ٖ ٛنَٛٝطخ ،مما ٜسٍ عً٢
اٱتؿام بني أٌٖ املًٌ ٚايٓشٌ عً ٢إٔ ايٓاؽ هلِ أب ٚاسس.
ٚا٭مسا ٤مجع إغِٚ ،املعٓ ٢أمسا ٤املػُٝات عصف املهاف اي٘ٝ
يس٫يت٘ .
ٚايهٌ :اغِ هُع ا٭دعا( ٤اؾٖٛط ٟنٌ يؿظ٘ ٚاسس َٚعٓا ٙمجع
قاٍ :ؾعًٖ ٢صا ْك :ٍٛنٌ سهطٚ ،نٌټ سهطٚا)(.)4
ٚايهٌ خ٬ف اؾع ٖٛٚ ،٤غٛض داَع ٚ ،يؿظ عاّ َطنب َٔ أدعا،٤

ٜٚؿٝس اٱغتٝعابٜٚ ،تك ّٛبأدعا ٘٥اييت تتٓاٖ ٢بسي ،ٌٝقٛي٘ تعاىل طثُُال
ػَشَمَيُُ..ص.

ٚعطنت ايؿ ٤ٞعطناّ َٔ باب نطب :أظٗطت٘ ٚأبطظت٘ٚ ،قاٍ
ايعداز :ايعطض أقً٘ ل ايًػ :١ايٓاسْٛ َٔ ١ٝاس ٞايؿ ،٤ٞؾُٔ شيو

ايعطض خ٬ف ايط.)5(ٍٛ

( )1اٱتكإ ل عً ّٛايكطإٓ .58/4
( )2عًٌ ايؿطا٥ع .14/1
( )3ايػٛٝط /ٞاٱتكإ ل عً ّٛايكطإٓ .58/4
( )4يػإ ايعطب .591/11
( )5ايتبٝإ ل تؿػري ايكطإٓ .138/1

ط94ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٚاٱْبا :٤اٱعـٚ ّ٬اٱخباض ٚإظٗاض ا٭َطٚ ،أنجط ايكطاُٖ ٤عٚا
(اْبْٚ )ْٞٛ٦ػب إىل ا٭عُـ تطى اهلُع ؾ ٖٞٚ ،٘ٝيػ ١قطٜـ.

يف سيلق اآليلت

بعـــس إخبـــاض اهلل تعـــاىل يًُ٥٬هـــ ١ظعـــٌ خًٝؿـــ ١ل ا٭ضض ٚبٝـــاِْٗ
ٱخ٬قِٗ ل طاعت٘ تعاىل ٚإغتعطاض َا ٜؿعًـ٘ اٱْػـإ ل ا٭ضض َـٔ
ايؿعٌ ايكبٝض  ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيت٪نس ؾهٌ اهلل تعاىل عً ٢ايٓاؽ بتعًِٝ
آزّ  َٔٚخ٬ي٘ مجٝع أبٓا ٘٥بايٛاغـط ٚ ،١ل اٯٜـ ١تـٛبٝذ ٭ٖـٌ ايهـ٬ي١
ايص ٜٔمل ٜٓتؿعٛا َٔ ايعًِ ٚ ،مل هعً ٙٛل َطنا ٠اهلل .
ٚتبني اٯ ١ٜتؿهٌ اهلل تعاىل بإق٬ح اٱْػإ ـ٬ؾ ١ا٭ضض ،بؿتض
باب ايعًِ أَاَ٘ بتعً ِٝاهلل تعاىل ٯزّ َٔ غري ٚاغطًَ ١و ل إؾاض ٠إىل
إغتُطاض ْع ٍٚايٛس ٞعً ٢اٱْػإ إىل داْب إْتؿاع اٱْػإ ٚإىل ّٜٛ
ايكٝاَ ١مما تعًُ٘ آزّ َٔ ا٭مسا.٤
ٚل ؾهٌ اهلل بتعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤ضز عً ٢امل٥٬ه ١بإٔ ٚظٝؿ ١اٱْػإ
يٝؼ اٱؾػاز ل ا٭ضض ٚ ،اْ٘ ورتظ بايعًِ ايص ٟعًُّ٘ اهلل تعاىل ب٘.
 ٖٛٚغبشاْ٘ أعًِ باملكًشٚ ١املٓؿع ،١إمنا ٜأت ٞايؿػاز بايعطض َٔ ؾطٜل
َٔ ايٓاؽ ممٔ هشس بايعًِ ٚايٛسٜٚ ،ٞتدًـ عٔ اٱميإ َٚباز ٨ايتٛسٝس،

قاٍ تعاىل طؤَِالٓ ُّجِْةُ لٌُّْنطَشال إِرَل دَػَاهُ ًَّىْؾِفُ لٌغٌُّءَ ًََّجؼٍَُىُُ خٍَُفَاءَ لألسكص (.)1

ٚعًَ ٢ا بٓٝا ٙبإٔ غ٪اٍ امل٥٬ه ١مل ٜهٔ عٔ آزّ ٚاملَٓ٪ني َطًكاّ ،بٌ
داٜٛ ٤غ ّ٬ٱدتجاخ ايؿػاز ٚاملؿػس ٜٔل ا٭ضضٚ ،عسّ إَٗاهلِ،
ؾذا٤ت اٯ ١ٜيت٪نس ؾتض باب ايتٛب ١بايهػب ٚايتعًِ ،ؾُا زاّ اٱْػإ
ميتًو آي ١ايتعًِ ٚٚغا ٌ٥إنتػاب املعطؾ ،١ؾإْ٘ ٜكٌ إىل إزضاى قبض
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َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط95ص
ايؿػاز ٚاٱؾػازٚ ،ميتٓع ٜٚهـ عٓ٘ َٔٚ ،أقط عً ٢إضتهاب املعاقٞ
ًٜك ٢ايعكاب ا٭ي ِٝل اٯخط.٠
يكس بٓٝت اٯ ١ٜإٔ اهلل تعاىل ظٚٸز اـًٝؿ ١ل ا٭ضض مبا وتادٜ٘ٚ ،أتٞ
تعً ِٝا٭مساَ ٤كسَٚ ١تٗ ١٦ٝيٓع ٍٚايهتب ايػُاَٗٓٚ ،١ٜٚا ايكطإٓ ٖٛٚ
املٗ ُٔٝعً ٢ايهتب نًٗا.
ٚتبني اٯ ١ٜايتاي ١ٝأًٖ ١ٝآزّ ـ٬ؾ ١ا٭ضض مبا عًُّ٘ اهلل تعاىلٚ ،عذع
امل٥٬ه ١عٔ َعطؾَ ١ا إختك٘ اهلل ب٘ َٔ ايعًِ إ ٫إٔ تًك َٔ ٙٛآزّ
بايٛاغطٚ ،١إٔ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬مل ٜكِ بإخباضِٖ با٭مسا ٤إ ٫بعس أَط اهلل
تعاىل ي٘  ،يبٝإ طاعت٘ هلل تعاىل ٚ ،إٔ ايتعًِ ٚايتعً ِٝيٝؼ َٔ دٓؼ
ايؿػاز بٌ َٔ أغباب ايكها ٤عً ٢ايؿػاز.
ٚتبني اٯٜات َٛنٛع ١ٝاؿذٚ ١ايربٖإ ل بسٜع قٓع اهلل ٚاْ٘ تعاىل مل
ٜػهب عً ٢امل٥٬ه ١بٌ بٝٸٔ هلِ أَٛضاّ ٖ:ٞ
ا٭ٜ :ٍٚتعاٖس اهلل غبشاْ٘ اٱْػإ ل ا٭ضضٚ ،إٔ ايصٜ ٟه ٕٛخًٝؿ١
ل ا٭ضض ٜٓ ٫كطع عٔ ايػُا ٤بٌ ٜتًك ٢ايتعًَٗٓ ِٝاْ َ٘ٓٚ ،ع ٍٚامل٥٬ه١
بايٛس َٔ ٞعٓس اهلل تعاىل ،بإعتباض عسّ إمكاض قؿ ١اـ٬ؾ ١بتزّ عً٘ٝ

ايػٚ ّ٬سس ،ٙقاٍ تعاىل طَّادَلًًُدُ لٔا جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحًص (.)1

ايجاْ :ٞساد ١اـًٝؿ ١ل ا٭ضض إىل ايتعًِٚ َٔٚ ،دٖٗٛا ايتعًَٔ ِٝ
عٓس اهلل ٚيٝؼ بايهػب ،ؾتؿهٌ اهلل غبشاْ٘ بٗسا ١ٜآزّ إىل َا وتاد٘.
ايجايح :تعً ِٝا٭مسا ٤باب تٓؿتض َٓ٘ أبٛاب نجري ٠يًعًِ ٚاملعطؾ.١
ايطابع :إٕ اهلل تعاىل إشا أعطٜ ٢عط ٞبا٭ٚؾٚ ٢ا٭  ،إش عًِّ غبشاْ٘
آزّ نٌ ا٭مسا ٤يٝه ٕٛايتعً ِٝي٘ عْٛاّ ٚغ٬ساّ ل خ٬ؾ ١ا٭ضض.
اـاَؼ :تكسٸّ آزّ عً ٢امل٥٬ه ١ضتب ١مبا عًُ٘ اهلل تعاىلٚ ،ؾ ٘ٝؾاٖس
عً ٢ساد ١امل٥٬ه ١هلل تعاىلٚ ،مل تكٌ اٯٚ" ١ٜعطنٗا" ْٚػب ١ايهُري إىل
( )1غٛض ٠م .26

ط96ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ا٭مسا ٤بٌ شنط نُري مجع ايػا٥ب املصنط "ِٖ" ل إؾاض ٠إىل املكازٜل
ايٛاقعٚ ١ٝاملػُٝات يتًو ا٭مسا.٤
ٚدا٤ت اٯ ١ٜايجايج ١يتبني إقطاض امل٥٬ه ١بعسّ عًُِٗ مبا أقبض آزّ
ٜعًُ٘ بؿهٌ اهللٚ ،إعرتاؾِٗ باؿاد ١إىل اهلل تعاىلٚ ،ؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢إٔ
َٛنٛع اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ٜتِ بتٛؾٝل َٓ٘ تعاىلٚ ،اْ٘ غبشاْ٘ ٜٗسٟ
اٱْػإ إىل َا ؾ ٘ٝعُاض ٠ا٭ضض بايعباز.٠
ايػازؽ :بُٓٝا شنط امل٥٬ه ١تػبٝشِٗ ٚتكسٜػِٗ هلل تعاىل ،ؾإ اهلل عع
ٚدٌ مل ٜباِٖٗ بتػبٝض ٚتكسٜؼ آزّ ي٘ ،بٌ دا ٤ايتشس ٟبايعًِ ٚاملعطؾ،١
ٚتًو آ ١ٜإعذاظ ١ٜل خًل اٱْػإ ٚ ،اْ٘ ْعٍ يٮضض يٝعُطٖا بايعًِ،
ٚيتأن ٞسكٝك ٖٞٚ ١إٔ عباز ٠ايٓاؽ هلل عٔ عًِ ٚتٛظٝـ يًعكٌ .
ٚترتؾض ايتكٚ ٣ٛايك٬ح ٚقاضب ١ايؿػاز َٔ ايعًِ ٚايتشك ٌٝيًتبأٜ
ٚايتهاز بني ايعًِ ٚاؾٌٗٚ ،بني ايك٬ح ٚايؿػازٚ ،امل٬ظَ ١بني ايعًِ
ٚايك٬ح َٔ دٗٚ ،١بني اؾٌٗ ٚايؿػاز َٔ دَٗ ١هاز ،٠ؾُتَ ٢ا عًِ
اٱْػإ بايٛظا٥ـ اييت خًل ْٚعٍ إىل ا٭ضض َٔ أدًٗا ؾإْ٘ ٜتٓع ٙعٔ
ايؿػازٜٚ ،تذٓب ايهؿط ٚايٓؿام.

ٚمل ٜكـ ايطز اٱهل ٞعً ٢امل٥٬ه ١بكٛي٘ تعاىل طلِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ

ذَؼٌٍََُّْص َع َا ؾ َٔ ٘ٝايهؿاٚ ١ٜاؿذٚ ١ايبٝإ ،ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ تٛد٘
إىل آزّ ٚعًُ٘ ا٭مسا ٤يٝعطنٗا عً ٢امل٥٬ه ١يته ٕٛاؿذ ١ل خًل آزّ
ؾاًَ ١ـًك٘ ٚعُاضت٘ يٮضض اييت تتك ّٛبايعًِ ٚاهلساٚ ١ٜايك٬ح َٔ
عٓس اهلل .
ٚمل تصنط اٯ ١ٜايػابك ١اغِ آزّ بٌ أخربت عٔ دعٌ اهلل خًٝؿ ١ل

ا٭ضض ٜٚسٍ دٛاب امل٥٬ه ١طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَاص بإٔ امل٥٬ه ١تعًِ
إٔ اـًٝؿ ١يٝؼ َٓٗا.

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط97ص
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبصنط اغِ آزّٚ ،أَ ٍٚا شنط إمس٘ بايتعًِ َٚعطؾ١
ا٭مسا ٖٞٚ ٤غط َٔ نٓٛظ ايعطف ،مما ٜسٍ عًٚ ٢دٛز قً ١بني أ ٍٚؾعٌ
قاّ ب٘ آزّ  ٖٛٚايتعًِ َٔ اهلل تعاىلٚ ،بني أ ٍٚغٛضْ ٠عيت َٔ ايكطإٓ عً٢

ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  ٖٞٚطللْشَؤْ تِاعُ سَتِّهَ لٌَّزُِ خٍََكَص (.)1

ٚأختتُت اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١طلِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ
ذَؼٌٍََُّْص بًػ ١ايتٓبٚ ٘ٝبٝإ عظ ِٝقسضت٘ ٚغًطاْ٘ تعاىلٚ ،إساطت٘ عًُاّ
با٭ؾٝا ٤مجٝعاّ املٛدٛز َٓٗا ٚاملعس. ّٚ
ٚبعس ٖص ٙاـامتٚ ١خطاب اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ،١إبتسأت ٖص ٙاٯ ١ٜبتعًِٝ
اهلل تعاىل ٯزّ ا٭مسا َٔ ٤غري ؾاقً ١بُٗٓٝا ،مما ٜسٍ عً ٢إنطاّ اهلل
تعاىل ٯزّ ٚإٔ تعً ُ٘ٝا٭مسا َٔ ٤عًِ اهلل تعاىل با٭ؾٝاٚ ٤عٛاقب
ا٭َٛض.

إعجلس اآلية
تبني اٯ ١ٜعظَٓ ِٝعي ١آزّ بتعً ِٝاهلل تعاىل يَ٘ٛٚ ،نٛع ايتعًِٝ

ٚستُ ١ٝاٱْتؿاع َٓ٘ عً ٢م ٛزاَ ِ٥باضىٚ ،ل اٯ ١ٜتؿهٚ ٌٝتؿطٜـ
يٲْػإ يٝؼ ؾك

ل خًكت٘  ،بٌ ل تعًُ٘ ٚإمياْ٘ ٖٚساٜت٘ٚ ،امل٬ظَ١

ايؿطٜؿ ١بني أَٛض:
ا٭ :ٍٚخًل اٱْػإ ٚايٓؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚح اهلل.
ايجاْ :ٞإنطاّ آزّ ٚزبٝب اؿٝا ٠ؾ ٘ٝبايٓؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚح اهلل.
ايجايــح :غــذٛز امل٥٬هــ ١ٯزّ إقــطاضاّ بأًٖٝتــ٘ يًد٬ؾــ ١ل ا٭ضض
ٚتػًُٝاّ مبٛنٛع ١ٝايٓؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚح اهلل ٚعسّ ٚدٛز ؾرتٚ ٠ؾاقً ١بني

ايـــٓؿذ ٚايػـــذٛز ،قـــاٍ تعـــاىلط ًَٔفَخْم مدُ يِْم موِ ِِمممٓ سًُدِمممِ يَمَؼُمممٌل ٌَم موُ

( )1غٛض ٠ايعًل .1

ط98ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

عَاجِذَِّٓص(.)1

ايطابــع :تعًــ ِٝآزّ ا٭مســاَٚ ٤ــا ؾٝــ٘ َــٔ ز٥٫ــٌ املعطؾــَٚ ،١كَٛــات
اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚٚضز ل اٯ ١ٜعٔ ابـٔ عبـاؽ أْـ٘ قـاٍ :عٳـطٳضٳ عٳًَٝٵـ٘ٹ
أَغٵُٳا٤ٳ ٚٳيَسٹٙٹ إِْٵػٳاْٶا إِْٵػٳاْٶاٚ ،ٳايسٻٚٳابٻ ،ؾَكٹٌٝٳٖ :ٳصٳا ايِشٹُٳاضٴٖ ،ٳـصٳا ايِذٳُٳـٌٴ،
ٖٳصٳا ايِؿَطٳؽٴ(ٚ ،)2ل اؿسٜح أعَ ٙ٬ػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :اؿسٜح تؿػري َٚكسام َٔ َكازٜل يكٛي٘ تعاىلطوُنرُُ خَْشَ ؤُِالحٍ

ؤُخشِجَد ٌٍِنالماطِص( ، )3بًشـاظ عظـَٓ ِٝعيـ ١املػـًُني ل عـامل ايـصضٚ ،إضاز٠
املػًُني نأَ ١قبٌ خًل آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايجاْ :١ٝبكاْ ٤عُ ١تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤بٛضاثـ ١ايـٓحم هلـا ٚوتُـٌ عًـِ
ايٓحم بٗا ٚدٖٛاّ.
ا٭ :ٍٚبايٛسٚ ٞإخباض امل٥٬ه.١
ايجاْ :ٞايعًِ اهلب َٔ ١عٓس اهلل نُا ل اؿسٜح :عٔ ابٔ َػعٛز :إٔ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ  :إٕ ضٚح ايكسؽ ْؿـح ل ضٚعـ:ٞ
إٔ ْؿػاّ ئ متٛت ست ٢تػتهٌُ ضظقٗا ؾاتكٛا اهلل ٚأمجًٛا ل ايطًب (،)4
ٚعٔ دابط عٔ ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ :ضٚح ايكـسؽ
درب.ٌٜ
ايجايح :ايتعً ِٝبػـري ٚاغـطًَ ١ـو يس٫يـ ١سـطف ايتؿـب ٘ٝايهـاف ل
اؿسٜح(نُا عًِ آزّ).
ايطابع :عًِ ايٓحم قُـس قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ با٭مسـا ٤ايـيت

()1غٛض ٠م.72
( )2تؿػري ابٔ أب ٞسا .86/1
()3غٛض ٠آٍ عُطإ.110
()4ايسض املٓجٛض.158/1

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط99ص
عًُٗا اهلل آزّ بتأ ٌٜٚآٜات ايكطإٓ ٚأغطاض ايتٓع.ٌٜ
اـاَؼٜ ٫ :عًِ نٝؿ ١ٝتعً ِٝايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآيـ٘ ٚغـًِ
ا٭مسا ٤إ ٫اهلل عع ٚدٌ ٚضغٛي٘ ،بكط ١ٜٓمتجٌ املػًُني يًٓحم قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ل املاٚ ٤ايطني  ٖٛٚؾـطف عظـ ِٝمل ًٜٓـ٘ آزّ عًٝـ٘
ايػ.ّ٬
ايػازؽ :ايتعسز ل قـٝؼ ٚنٝؿٝـ ١تعًـِ آزّ يٮمسـاٚ ٤عـسّ سكـطٙ
بهٝؿٚ ١ٝططٜل ككٛمٚ ،اهلل ٚاغع نط.ِٜ
ايجايج :١زع ٠ٛاملػًُني يعٓا ١ٜبايػٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛا٭خص َٔ عًَٗٛا ٚعسّ
ايتؿط ٜبٗاٚ ،عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٫ :أيؿني أسسنِ َته٦اّ عً٢
أضٜهت٘ ٜ ،أت ٘ٝا٭َط َٔ أَط ٟمما أَطت ب٘ أْٝٗ ٚت عٓ٘ ؾٝكْ ٫ : ٍٛسضٟ
َ . . .ا ٚدسْا ل نتاب اهلل اتبعٓا.)1(ٙ
ايطابعٚ :١ضاث ١ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يٮْبٝا ٤إبتسأَ ٤
آزّ ايص ٟنًُ٘ اهلل قب.ّ٬
اـاَػ :١بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚإٔ ْعُ ١تعً ِٝا٭مسا ٤مل تػازض
ايٓاؽ ،٭ْٗا َٔ خكا٥ل اـ٬ؾ.١
ايػازغـــ :١ميهـــٔ إغـــتكطاَ ٤ػـــأيَ ١ـــٔ اؿـــسٜح ٖٚـــ ٞإٔ قٛيـــ٘

تعــاىلطإِِّٔمممِ جَاػِممًٌ يِممِ لألَسكِص( ، )2أعـــِ َـــٔ إٔ ٜٓشكـــط بايكهـــ١ٝ
ايؿدكٚ ١ٝخ٬ؾ ١آزّ عً ٢م ٛايتعٝنيٚ ،إشا أْعـِ اهلل عـع ٚدـٌ بٓعُـ١
ؾاْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗاٚ ،اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض َٔ أعظِ ايٓعِ.
ايػابع :١تطغٝب ايٓاؽ بسخ ٍٛاٱ غٚ ،ّ٬ايتعٚز َٔ عً.َ٘ٛ

()1ايسض املٓجٛض.309/2
()2غٛض ٠ايبكط.30٠
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 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜبٝإ غع ١ايهطّ اٱهل ٞؾإٕ اهلل غبشاْ٘ عًِ آزّ
نٌ ا٭مساٚ ،٤مل تػتطع امل٥٬هَ ١عطؾ ١اٚ ٟاسس َٓٗا٫ٚ ،بس إٔ امل٥٬ه١
مل ٜهْٛٛا سانط ٜٔتعً ِٝاهلل تعاىل ٯزّ ا٭مسا.٤
 َٔٚاٱعذاظ إٔ اٯ ١ٜايػابك ١شنطت أَط اـ٬ؾٚ ، ١مل تصنط اغِ آزّ
مما ٜؿري إىل املعٓ ٢ا٭عِ ؾٗٝا ،أَـا ٖـص ٙاٯٜـ ١ؾـصنطت آزّ باٱغـِٚ ،مل
تصنط ٙإ ٫بعس إٔ قسَت تعً ِٝاهلل تعاىل ي٘ يته ٕٛي٘ قؿ ١ٯزّ ٜعطف بٗا
ٖ :ٞاملتعًِ َٔ اهلل تعاىل .
ٖٚص ٙاـكٛقٚ ١ٝايكؿٚ ١سسٖا تػتشل اٱنطاّ َٔ قبٌ امل٥٬هـ، ١
ٚاٱقطاض بأًٖٝت٘ ـ٬ؾ ١ا٭ضض.
 َٔٚاٯٜات إٔ اهلل تعاىل مل ٜعًِ آزّ ؾططاّ َٔ ا٭مسا ،٤بٌ عًُ٘ نٌ
ا٭مساٚ ،٤دا٤ت اٯ ١ٜبتٛنٝس ٖص ٙاؿكٝك ١يبٝإ عظ ِٝؾهٌ اهلل تعاىل
عًٚ ،٘ٝإق٬س٘ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضض ،يٓٝعٍ إىل ا٭ضض بػ٬ح ايعًِ،
ٖٚصا ايػ٬ح ٖ ٛايص ٟإْتؿط ب٘ ايكطإٓ ٚأسهاَ٘ إش أْ٘ َسضغ ١ل ايعًّٛ
املدتًؿ ،١يٝهَ ٕٛكاسباّ يٲْػإ ٜسع ٙٛيٲميإ ٚإغتجُاض ايعًِ ٚاٱْتؿاع
َٓ٘ ل اؿذٚ ١ايربٖإ ٚإتٝإ ايعبازات ٌْٝٚ ،خري ايسْٝا ٚاٯخط.٠

ّ
وميكي تسوية هذه اآلية الكزمية بأية (وعهى آدو) ومل يزد هذا اللف يف القزآى إال يف

هذه اآلية ،كوا اهنا اآلية الىحيدة اليت يتكزر فيها لف األمساء بصيغة اجلوع  ،وقد تكزر
لف (ؤمسائهن) بعد آيتني.

اآلية سالح
ل اٯ ١ٜإخباض عٔ نُاٍ إسػإ اهلل تعاىل عً ٢ايٓاؽٚ ،ؾهٌ ٚؾطف
آزّ أب ٞايبؿطٖٚ ،صا ايؿطف َطنب َٔ أقٌ اـًكٚ ١اٱميإ يٝهٕٛ
َسضغــٜ ١عطف بٗا املػًِ عظ ِٝقسض ٙعٓس اهلل ٚعٓس امل٥٬هَٚ ١هاْت٘
ايػاَ ١ٝاييت ٜٓؿطز بٗا بني اـ٥٬ل ٖٞٚ ،زع ٠ٛمسا ١ٜٚيًطاعٚ ،١اٱْكٝاز

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط101ص
يًٓب.٠ٛ
ٚمل هعٌ اهلل تعاىل آزّ خانعاّ يًُ٥٬ه ،١أ ٚتابعاّ يػري َٔٚ ،ٙاٯٜات
إٔ اْ٫ػإ ٜٓؿطز بكؿ ١اـًٝؿَ ١ع إٔ امل٥٬ه ١خًل ضٚساْ ٞعظِٝ
َٓٚكطع ٕٛإىل ايعبازٚ ،٠زعا اهلل ايٓاؽ إىل اٱميإ بِٗ ،قاٍ تعاىل

طًٌَىِٓال لٌْثِشال َِٓ آََِٓ تِاٌٍَّوِ ًَلٌٌََِْْ لٓخِشِ ًَلٌَّْةَئِىَحِص ( ،)1ؾإِْٗ يٝػٛا خًؿا٤
ل ايػُاٚ ،٤سكط اـ٬ؾ ١باٱْػإ ل ا٭ضض تؿه ٌٝي٘ ،غكٛم
َػأي ١اـ٬ؾ. ١
ٚؼح اٯ ١ٜاٱْػإ عً ٢ايػع ٞل َٝاز ٜٔايعًِ ٚايتشكٌٝ
ٚاٱنتؿافٚ ،ته ٕٛعْٛاّ ي٘ ل غع.٘ٝ

اآلية نطف

يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ عً ٢اْ٫ػإ إٔ خًك٘ ٚدعً٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضض،
ٚتؿهٌ عً ٢امل٥٬هٚ ١أطًعِٗ عً ٢آ ١ٜخًل اْ٫ػإ َٚا دعٌ ي٘ َٔ
املٓعي ١ايعظ ١ُٝبني اـ٥٬ل.
 َٔٚاٯٜات إٔ امل٥٬ه ١مل وتذٛا عً ٢شات خًل اٱْػإٚ ،يهٔ دا٤
اٱستذاز عً ٢دعً٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضض غكٛم َٔ ٜؿػس ؾٗٝا ٚؾ ٘ٝتٛبٝذ
يًهؿاض ٚايؿاغكني  ،ؾبػببِٗ دا ٤ايطز املًهٛت ٞعً ٢دعٌ اٱْػإ خًٝؿ١
َع َا ؾطف اهلل عع ٚدٌ ب٘ ا٭ْبٝا ٤بايٓبٚ ٠ٛايتٓع ، ٌٜمما ٜسٍ عً ٢إنطاض
املؿػس ٜٔبايٓاؽ مجٝعاّ ٚظٓؼ اٱْػإ بني اـ٥٬ل ٚ ،يهٓ٘ يٝؼ َػتسميا

ٚامل َٕٛٓ٪ل سطظ َٔ ؾست٘  ،قاٍ تعاىل طٌَٓ َّنُشًُّوُُ إِالَّ ؤَرًٍص(.)2

يكس دا٤ت اٯٚ ١ٜثٝك ١مسا ١ٜٚتبني أ ٍٚغاعات خًل آزّ َٚا ي٘ َٔ
ايؿإٔ ايعظ ِٝبني اـ٥٬لٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛيهٌ إْػإ ملعطؾَٓ ١عيت٘ ٚيع ّٚؾهط
( )1غٛض ٠ايبكط.177 ٠
()2غٛض ٠آٍ عُطإ .111

ط102ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
اهلل تعاىل عًٖ ٢ص ٙايٓعُ ١باٱميإ باهلل ٚايتكسٜل بايٓبٚ ٠ٛايعٌُ بأسهاّ
ايتٓع.ٌٜ
يكس بسأ ايًطـ اٱهل ٞباٱْػإ قبٌ إٔ ىًلٚ ،تًو ْعُ ١عظ ١ُٝتسٍ
عً ٢غع ١ضمح ١اهلل ٚعظ ِٝإسػاْ٘ ٚنطَ٘ َٔٚ ،اٯٜات عسّ إمكاض
ايًطـ اٱهل ٞباٱْػإ ل شات٘ ٚخًكت٘ ْٚؿأت٘ ،بٌ دا ٤ؾاَ ّ٬يبٝإ َٓعيت٘
بني اـ٥٬ل بػذٛز أؾطف ٚأعظِ خًل اهلل ي٘.
ٚمل ٜأت ايػذٛز عً ٢م ٛايكه ١ٝايؿدك ،١ٝؾًِ ٜهٔ ايص ٟغذس
ًَهاّ ٚاسس ّا بٌ امل٥٬هٚ ١املطاز َٔ ا٭يـ ٚاي ّ٬ل امل٥٬ه ،١اؾٓؼ
ٚاٱغتػطام ٭قاي ١اٱط٬م إ ٫إٔ ٜطز زي ٌٝككل نُا ل بعض
ا٭خباض.
ٚبٓٝت ٖص ٙاٯ ١ٜيطـ اهلل تعاىل ٚضمحت٘ باٱْػإ ظعً٘ عاملاّ َٔ أٍٚ
َا خًك٘ يٝه ٕٛايعًِ َكاسباّ ي٘ ل اؿٝا ٠ايسْٝا ٖٛٚ ،سذ ١عً ٘ٝل ايسْٝا
ٚاٯخطٜٚ ٠تدصٚ ٙغ ١ًٝيعباز ٠اهلل ٚايتسبط ل بسٜع قٓع٘ تعاىلٚ ،إدتٓاب
ا طَات اييت ْٗ ٢عٓٗا.
ٚل اٯ ١ٜبٝإ يؿهٌ اهلل عً ٢آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬شضٜت٘ ؾاملطاز بايتعًِٝ
يٝؼ آزّ ٚسس ٙبٌ اٱْػإ َطًكاّ ،ؾٝؿٌُ سٛاٚ ٤شض ١ٜآزّ إىل ّٜٛ
ايكٝاَ.١
تطَ ٣ا ٖ ٞنٝؿ ١ٝتعً ِٝاهلل عع ٚدٌ ٯزّ عً ٘ٝايػ ، ّ٬ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚايكصف ل قًب٘.
ايجاْ :ٞدعٌ ا٭مسا ٤عً ٢ايًٛح ا ؿٛظ ؾٝكطأٖا آزّ.

ايجايح :ايٛس ،ٞقاٍ تعاىلطًََِا َّنطِكُ ػَٓ لٌْيٌٍََ * إِْ ىٌَُ إِالَّ

ًَدٌِ ٌُّدََص(.)1

()1غٛض ٠ايٓذِ .4-3
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ايطابع :بٛاغطًَ ١و غري امل٥٬ه ١ايص ٜٔقايٛا طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ

يِْيَاص نُا ي ٛنإ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬إٔ اهلل أنطّ درب ٌٝ٥بتٓعٌٜ
ايكطإٓ أٜهاّ.
اـاَؼ :عٔ ططٜل ايهػب ٚايتعً.ِٝ
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح ،ؾإٕ ايتعًٜ ِٝأت ٞعً ٢م ٛايٛسٚ ،ٞؾٚ ٘ٝدٗإ:
ا٭ :ٍٚايـــٛس ٞاملباؾـــطٚ ،تهًـــ ِٝاهلل عـــع ٚدـــٌ ٯزّ عًٝـــ٘ ايػـــّ٬
خكٛقــ ـاّ ٚاْــ ـ ٘ ل اؾٓــــْٚ ،١ــــٛاَٝؼ اؾٓــــ ١ؽتًـــــ عــــٔ ْــــٛاَٝؼ
ا٭ضض.

ايجاْ :ٞايٛسٚ ٞاٱخباض أ ٚبٛاغط ١سذاب ،قاٍ تعاىل طًََِا وَإْ

ٌِثَؾَشٍ ؤْ ُّىٍََِّّوُ لٌٍَّوُ إِالَّ ًَدًْا ؤً ِِٓ ًَسَلءِ دِجَابٍص (.)1
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْ ،ٞؾإٕ ٚدٛز آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬تؿهٌ اهلل تعاىل
بايٓؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘  ٫ميٓع َٔ مشٛي٘ بعَُٛات اٯ ١ٜأعٚ ٙ٬اْ٘ تًك٢
ايٛس َٔ ٞعٓس اهلل عع ٚدٌٚ ،يهٔ ٖصا ايٛس ٞمل ٜهٔ بٛاغطًَ ١و َٔ
امل٥٬ه ١بٌ ٖ ٛؾهٌ َٔ عٓس اهلل خل ب٘ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬مل ٜطًع عً٘ٝ
أسس َٔ امل٥٬ه ٖٛٚ ١ؾهٌ آخط عً ٢اٱْػإٚ ،إخباض باْعساّ ايٛاغط١
بني اهلل عع ٚدٌ ٚبني اٱْػإ.

ٚميهـــٔ إغـــتكطاٖ ٤ـــصا املعٓـــ ٢ل قٛيـــ٘ تعـــاىل ط ًَوٍََّم مَُ لٌٍَّم موُ ٌُِعَمممَ

ذَىًٍِّْْمماص ( ، )2أ ٟمل هعــٌ ٚاغــطًَ ١هٛتٝــ ١بُٗٓٝــاٚ ،قــس خــل اهلل عــع
ٚدــٌ ايــٓحم قُــساّ قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ بٗــصا ايؿــطف ايعظــِٝ
ل ي ١ًٝاٱغطا.٤
( )1غٛض ٠ايؿٛض.51 ٣
( )2غٛض ٠ايٓػا.164 ٤
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يفهىو اآلية

اٯ ١ٜسذ ١عً ٢ايٓاؽ مجٝعاّٚ ،سح عً ٢تسبط عظَٓ ِٝعي ١اٱْػإ
بني اـ٥٬ل َٚ ،ا ٜرتؾض عٓٗا َٔ يع ّٚإتباع ا٭ْبٝاٚ ، ٤تعاٖس ايؿطا٥ض
ؾهُا إٔ آزّ أب ٛايبؿط ؾْٗ ٛحم أ ٟإٔ ايتعً ِٝاؾاَع عٓس ا٭ْبٝاٜ ٤تٛاضثْ٘ٛ
ٜٚتدصٚ ْ٘ٚغ ١ًٝيًسع ٠ٛإىل اهلل غبشاْ٘ٚ ،تبني اٯ ١ٜؾهٌ اهلل تعاىل عً٢
اٱْػإٚ ،تظٗط قطب امل٥٬ه َٔ ١سهط ٠ايكسؽ ٚتهً ِٝاهلل عع ٚدٌ
هلِ.
ٚل إخباض اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١بتكٝري آزّ خًٝؿٚ ١تعً ُ٘ٝا٭مسا٤
َػاَٗٓ ٌ٥ا:
ا٭ٚىل :املػٚ٪يٝات ايهبري ٠اييت تٓتظط ٖٛٚ ٙأَط ٜسٍ عً ٘ٝبايس٫ي١
اٱيتعاَ ١ٝإغتؿٗاّ امل٥٬هٚ ١نٝؿٝت٘ إىل داْب َهاَني عٓٛإ اـ٬ؾ.١
ايجاْ :١ٝإْؿطاز آزّ ٚدٓؼ اٱْػإ بإنطاّ خام َٚطتب ١ل ايعًِ مل
ٜبًػٗا غريِٖ.
ايجايج : ١إقاَ ١اؿذ ١عً ٢امل٥٬هٚ ، ١بٝإ اؿهُ ١اٱهل ١ٝل دعٌ خًٝؿ١
ل ا٭ضض.
ايطابع :١اٱؾاض ٠إىل ٚدٛز أَ ١َٓ٪َ ١ل نٌ ظَإ تتعاٖس ايعًِ
ٚتتٛاضخ ايك٬ح ٚايتك ، ٣ٛا٭َط ايص ٟػً ٢ببعج ١ايٓحم قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚتعاٖس املػًُني يًتٓع ٌٜيؿظاّ ٚضمساّ ٚتَٔ ٖٛٚ ،٠ٚ٬

عَُٛات قٛي٘ تعاىلطوُنرُُ خَْشَ ؤُِالحٍ ؤُخشِجَد ٌٍِنالاطِص(.)1

اـاَػ :١مل ٜٓعٍ اـًٝؿ ١ل ا٭ضض إ ٫بعس إٔ تعٚز بايعًِ ٚعٌُ ب٘،
ٜٚظٗط َكسام ايعٌُ بتعً ِٝآزّ امل٥٬ه ١ا٭مسا.٤
ايػازغ :١بٝإ سكٝك ٖٞٚ ١ساد ١اٱْػإ ل ايسْٝا إىل ايعًِ ٚاملعطؾ،١

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .110
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ٚتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بكها ٤ساد ١اٱْػإ بتعً ِٝآزّ َ ٖٛٚكسَٚ ١بؿاض٠
يٓع ٍٚايهتب ايػُا ١ٜٚعً ٢ا٭ْبٝا.٤
ٚتبني ٖص ٙاٯ ١ٜبساٜات ايع ٕٛاٱهل ٞيًدًٝؿ ١ل ا٭ضض ٚإٔ اهلل عع
ٚدٌ دعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١يٝتعاٖسٚ ٙشات َٛنٛع اـ٬ؾٚ ،١وؿظ٘
ٜٚكًش٘ يٛظا٥ؿٗا ٚهعً٘ قاؿاّٶ بايتكٚ ، ٣ٛؾ ٘ٝسذٚ ١آ ١ٜأَاّ اـ٥٬ل
ا٭خطٚ ٣أؾطؾٗا امل٥٬ه.١
ٚل اٯ ١ٜبٝإ يعظ ِٝقسض ٠اهلل غبشاْ٘ٚ ،زع ٠ٛيٓبص ايػطٚض ٚططز ايعٖٛ
بايعبازٚ ،٠إٔ اهلل تعاىل ىًل َٔ ايعسّ َا ٜه ٕٛشا ؾإٔ َٓٚعي ،١يكس أضاز
اهلل غبشاْ٘ بٝإ أًٖ ١ٝآزّ ٚدٓؼ اٱْػإ يًد٬ؾ ١بأْ٘ ميتًو ايعًِٖٚ ،صا
ايتعً ِٝآي ١يًد٬ؾ.١
يكس دا٤ت اٯ ١ٜبتشس امل٥٬هٚ ١بٝإ ايؿكط ٚاؿاد ١امل٬ظَني يًُُهٔ،
ٚنٌ كًٛم ٖ ٛممهٔ.
ٚل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :تتهُٔ اٯ ١ٜأغطاض ٚٚقا٥ع خًل آزّٚ ،تؿهٌ اهلل تعاىل
بإخباض امل٥٬ه ١عٔ خًك٘ٚ ،دعً٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضض.
ايجاْ :١ٝبٝإ عظَٓ ِٝعي ١آزّ بني اـ٥٬ل.
ايجايج :١ضز امل٥٬ه ١عً ٢دعٌ آزّ خًٝؿٚ ،١نٝـ إٔ اٱْػإ ٜكتٌ
أسٝاْاّ أخاٜ َٔ َِٗٓٚ ،ٙؿػس ل ا٭ضض ،ؾٗ ٤٫٪ايص ٜٔأخربت اٯٜات
ايػابك ١عٔ ؾػكِٗ ْٚكهِٗ املٝجام ٚأِْٗ ٜؿػس ٕٚل ا٭ضض قس أخربت
عِٓٗ امل٥٬ه ّٜٛ ١خًل اهلل تعاىل آزّٚ ،ؾ ٘ٝإخباض بإٔ املؿػسَ ٜٔبػٛنٕٛ
ل ا٭ضض ٚايػُا.٤
ايطابع :١تهُٔ ضز امل٥٬ه ١أزب ايعبٛز ١ٜمبسح أْؿػِٗ ل طاعتِٗ هلل
تعاىل.
اـاَػ :١إدطا ٤امل٥٬هَ ١كاضْ ١بٚ ِٗٓٝبني بين آزّٚ ،إمكاض ٖصٙ
املكاضْ ١بايصٜ ٜٔؿػس َٔ ٕٚبين آزّ ،مما ٜسٍ عً ٢إنطاّ امل٥٬ه ١يًُػًُني

ط106ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٚإؾتداضِٖ بِٗ ٜٚسٍ باملؿٗ ّٛعً ٢إٔ املػًُني أٌٖ ـ٬ؾ ١ا٭ضض،

ٜٚسٍ قٛي٘ تعاىل طوُنرُُ خَْشَ ؤُِالحٍ ؤُخشِجَد ٌٍِنالاطِص( ،)1عً ٢إٔ امل٥٬ه ١مل ٜككسٚا

ٜككسٚا املػًُني ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛايكاؿات ٜٚ ،تذٓب ٕٛغؿو ايسَا٤
ٚايؿػاز ل ا٭ضض.
ايػازغ :١تٛغٌ امل٥٬ه ١إىل اهلل تعاىل باملػأي ١بإٔ ٜه ٕٛأٌٖ ا٭ضض
نًِٗ َػًُنيٜ ،ػبش ٕٛعُس اهلل ٜٚك ُٕٛٝايكَٓٚ ٠٬اغو ايطاع١
ا٭خط ٣سباّ هلل تعاىل يٝه ٕٛغ٪اٍ امل٥٬ه ١يٓذا ٠اٱْػإ َٔ ايه٬ي١
ٚعصاب ايٓاض غابكاّ ـًل آزّ عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬يهٔ ٫بس َٔ إهاز ايكً ١بني

ٖصا ايككس َٔ امل٥٬هٚ ١بني ايطز اٱهل ٞعً ِٗٝطلِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ

ذَؼٌٍََُّْص.
ٚل ايطز اٱهلٚ ٞق ٍٛامل٥٬هٖ ١صا َؿاٖ ِٝنَٗٓ ١َٝ٬ا:
ا٭ :ٍٚغع ١املػؿطٚ ٠ايطمح ١اٱهل ّٜٛ ١ٝايكٝاَ.١
ايجاْ :ٞتكًٌ بعج ١ا٭ْبٝاْٚ ٤ع ٍٚايهتب ايػُا َٔ ١ٜٚإؾػاز اٱْػإ ل

ا٭ضضٚ ،سٛازخ ايكتٌ بني ايٓاؽ ،نُا ل قٛي٘ تعاىل طًٌَىُُ يِِ

لٌْمِقَاؿِ دََْاجٌ َّاؤًٌُِِ لألٌَْثَابِص(٪ٜٚ ،)2ز ٟايككام إىل ظدط ايٓاؽ عٔ
ايكتٌ ،ؾُتَ ٢ا عًِ اٱْػإ أْ٘ ٜكتٌ ظٓاٜت٘ إشا قتٌ غري ٙؾإْ٘ ٜتذٓب
ايكتٌ ٚاهلِٸ ب٘.
ايجايح :ؾتض باب ايتٛب ١يْ٬ػإ َا زاّ ل اؿٝا ٠ايسْٝا ،قاٍ

تعاىلطًَإِِِّٔ ٌَغَفَّاسٌ ٌَِّٓ ذَابَ ًَآََِٓ ًَػًََِّ فَاٌِذًا ثُُال لىرَذٍَص(.)3

()1غٛض ٠آٍ عُطإٔ .110
( )2غٛض ٠ايبكط.179 ٠
()3غٛض ٠ط٘ .82
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ايطابع :اـًـ ٚايعٛض ملٔ ٜكتٌ َظًَٛاّ.
اـاَؼ :بكا ٤اٱغٚ ّ٬أسهاَ٘ ل ا٭ضض يٝهَٓ ٕٛاض ٖس ٣يًٓاؽ
مجٝعاّ.
ايػازؽ :آزّ عً ٘ٝايػْ ّ٬حم  ٖٛٚ ،أ ٍٚا٭ْبٝا.٤
ايػابع  :تؿهٌ اهلل تعاىل بايطز عً ٢امل٥٬ه ١باْ٘ أسا

بهٌ ؾ٤ٞ

عًُاّ َٔٚ ،عًِ اهلل تعاىل أْ٘ خًل اٱْػإ بأسػٔ تك ،ِٜٛيٝهَٔ ٕٛ
بسٜع خًك٘ٚ ،آ َٔ ١ٜآٜات سػٔ قٓع٘ ٚتؿهٌ ٚدعً٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضض ،
َٚعاْٚ ٞز٫٫ت ٖص ٙاـ٬ؾ ١ل اٱضاز ٠ايته.١ٜٝٓٛ

إفلضلت اآلية

ٜسٍ يؿظ اـًٝؿ ١عً ٢اٱق٬ح هلص ٙاملطتبٜٚ ،١ه ٕٛاٱق٬ح عً٢

ٚدٚ ٙٛنٝؿٝات كتًؿٚ ،١يٝؼ ٖٓاى أؾهٌ َٔ إق٬ح آزّ يًد٬ؾ ١إش أْ٘
داٚ َٔ ٤د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٔ اهلل عع ٚدٌ عًُّ٘ بٓؿػ٘ َٔ غري ٚاغطًَ ١وٜٚ ،سٍ ٖصا
ايتعً ِٝعً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚنُاٍ ٖصا ايتعً.ِٝ
ايجاْ :ٞاْ٘ أؾهٌ تعً ِٝل تأضٜذ اـ٥٬ل َٔ دٗات:
ا٭ٚىل :اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛايص ٟتؿهٌ ب٘.
ايجاْ : ١ٝاٱستذاز ب٘ عً ٢امل٥٬ه.١
ايجايج : ١عسّ َعطؾ ١امل٥٬ه ١ملهاَ ٘ٓٝإ ٫بعس إٔ أخربِٖ آزّ ،ا ٟإٔ
ٖص ٙا٭مسا ٤بكت آْاّ َٔ ايعَإ مل ٜعًُٗا إ ٫اهلل عع ٚدٌ ٚآزّ َٔ بني
اـ٥٬ل ،ؾإشا مل ٜعًُٗا امل٥٬ه ١ؾُٔ باب ا٭ٚي ١ٜٛإٔ ٜ ٫عًُٗا غريِٖ.
ايجاْ :ٞايعُٚ ّٛاٱط٬م ل تعًِ آزّ يتًو ا٭مسا ٤بًؿظ "نًٗا" ٖٛٚ
غٛض املٛدب ١ايهً ١ٝايؿاٌَ يٮمسا ٤مجٝعاّ ٚ ،ؾَ ٘ٝػا: ٌ٥
ا٭ٚىل  ٌٖ :ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢قعٛز اٱْػإ إىل أؾ٬ى ايػُا. ٤

ط108ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايجاْ : ١ٝايكسض املتٝكٔ ٖ ٛتعً ِٝا٭مساٚ ،٤يٝؼ املػُٝات .
ايجايجٚ : ١ضز ايتعً ِٝغكٛم آزّ عً ٢م ٛايتعٝني ٚ .ا٭ضدض ٖٛ
ا٭.ٍٚ
ايجايح :تأٖ ٌٝآزّ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضض قبٌ إٔ ٜٗب ايٗٝا.
ايطابع :اٯ ١ٜبؿاضْ ٠ع ٍٚايٛس ٞعً ٢ا٭ْبٝاٚ ،٤تسٍ ل َؿَٗٗٛا عً٢
بكا ٤ايكطإٓ ٚأسهاّ اٱغ ّ٬إىل  ّٜٛايكٝاَ ،١ؾإشا نإ آزّ

تًك٢

ايتعً َٔ ِٝعٓس اهلل تعاىلٚ ،تًك ٢ا٭ْبٝا ِٖٚ ٤ل ا٭ضض ايٛسٚ ٞايتٓعٌٜ

َٔ عٓس اهلل ،ؾإٕ املػًُني ٚقؿِٗ اهلل غ٥٬ـ ا٭ضض بكٛي٘ تعاىل طثُُال
جَؼٍَْنَاوُُ خَةَئِفَ يِِ لألسك ِِٓ تَؼذِىُِ ٌِنَنظُشَ وَْفَ ذَؼٌٍََُّْص(.)1

ٚتتذً ٢بايتعًٚ ِٝايٛس ٞامل٬ظَ ١بني اـ٬ؾٚ ١ايتعًٚ ِٝإش إْكطع
ايٛس ٞبإْتكاٍ ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إىل ايطؾٝل ا٭عً،٢
ؾإٕ املػًُني ٜتًك ٕٛايتعً ِٝبتٜات ايكطإَٓٚ ،ا ؾ َٔ ٘ٝا٭سهاّ َٚا بٓٝٸ٘
ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ل غٓت٘ ايكٛيٚ ١ٝايؿعً ١ٝبإعتباض اْٗا

َٔ َكازٜل ايٛسٚ ٞايتعً ،ِٝقاٍ تعاىل طًََِا َّنطِكُ ػَٓ لٌْيٌٍََ *ؤْ
ىٌَُ إِالَّ ًَدٌِ ٌُّدََص (.)2

ٜ ٌٖٚؿٌُ َا عٓس املػًُني ا٭مسا ٤اييت عًُٗا اهلل آزّ عً ٘ٝايػ،ّ٬
أّ اْ٘ قكٛض مبا بني ايسؾتني.
اؾٛاب  ٫تعاضض بني ايٛدٗني ٭ٕ ا٭مسا ٤اييت تًكاٖا آزّ ٖ ٞل

ايكطإٓ بًشاظ ن ْ٘ٛطذِثَْأًا ٌِىًُِّ ؽَِءٍص( َٔ ٖٛٚ ،)3ايًطـ اٱهلٞ

( )1غٛضْٜٛ ٠ؼ .14
( )2غٛض ٠ايٓذِ .4-3
()3غٛض ٠ايٓشٌ .89
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باملػًُني ٚؾ ٘ٝع ٕٛهلِ عً ٢ايتؿك٘ ل أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝاَٚ ،سز إهلٞ
يٲقباٍ بؿٛم عً ٢ايعبازات ٚايؿطا٥ض.

انصهة بني أول وآخز اآلية

ملا أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١بكٛي٘ تعاىل طلِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص ل بٝإ

بسٜع قٓع اهلل تعاىلٚ ،عظ ِٝقسضتـ٘ ٚغـًطاْ٘ٚ ،اْـ٘ ط الَ ُّغمإَيُ ػَّالما َّفْؼَمًُ ًَىُمُ
ُّغإٌٌََُْص ( ،)1إبتسأت ٖص ٙاٯ ١ٜمبكسام َٔ َكازٜل عًِ اهلل تعاىل مبـا
ٜ٫عًُ٘ امل٥٬ه ١بإٕ تؿهٌ ٚعًِّ آزّ ا٭مسا ٤نًٗاٚ ،ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ عظ ِٝؾهٌ اهلل تعاىل عً ٢آزّ ٚشضٜت٘ بإٔ عًُّ٘ ا٭مسا،٤
ٚمل هعً٘ أبهِ أ ٚأقِ.
ايجاْٜ :ٞسٍ تًك ٞايتعً ِٝعً ٢إَت٬ى اؿٛاؽ ٚايكسض ٠ايؿعً ١ٝعً٢
ايؿِٗ ٚاؿؿظ.
ايجايح :تعً ِٝا٭مساٚ ٤اق َٔ ١ٝغًب ١أٌٖ ايؿػاز ٚايؿذٛض.
ايطابع :دا ٤تعً ِٝا٭مسا ٤عً ٢م ٛايعُ َٔ ّٛغري تكٝٝس أ ٚؾط ،
ٚؾ ٘ٝتٛنٝس يؿهٌ اهلل تعاىل عً ٢آزّ.
اـاَؼ :تبني اٯ ١ٜتأٖ ٌٝآزّ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضضٚ ،دعً٘ قازضاّ عً٢
ايعٓا ١ٜباملدًٛقات ا٭خط ٣ؾٗٝا.
ايػازؽَٓ َٔ :اؾع تعً ِٝا٭مسا ٤ٯزّ ؾٛٝع ايطأؾٚ ١ايطمح ١بني
ايٓاؽ ل اؿٝا ٠ايسْٝا ،٭ٕ ايتعًٚ ِٝغ ١ًٝيًتؿاِٖ َٚكسَ ١يًعٌُ ايٓاؾع.
ايػابع :دا ٤شنط ا٭مسا ٤ٱضاز ٠املعٓ ٢ا٭عِ ٚ،بٝإ َعاْٚ ٞخٛام
ا٭ؾٝاٖٚ ،٤صا ايتعً ِٝؾطع اـ٬ؾٚ ١أسس َكَٛاتٗا.
ايجأَ :تعً ِٝاهلل ٯزّ ا٭مساْٛ ٤ع إختباض ٚإَتشإ.

()1غٛض ٠ا٭ْبٝا. 23 ٤
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ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١مجع ايعك( ٤٬عطنِٗ) ٚل املػُٝات عً٢
ايظاٖط َٔ ٜعكٌ َٚا ٜ٫عكٌ ،يػًبٜ َٔ ١عكٌ ٚيبٝإ ايهجطٚ ٠ايتعسز ل
ا٭مساٚ ٤املػُٝاتٚ ،تٛنٝس بسٜع خًل اهلل تعاىلٚ ،أختتُت اٯ ١ٜبإٔ
عطض اهلل تعاىل ا٭ؾٝاٚ ٤ا٭عٝإ اييت عًِ آزّ أمساٖ٤ا عً ٢امل٥٬ه١
ٚأَطِٖ بإٔ ىرب ٙٚبأمساٗ٥ا.
ٚايعًِ أَط ٚدٛزٚ ،ٟايٛدٛز أؾطف َٔ ايعسّ .
ٚايعايٹِ أؾطف َٔ اؾاٌٖٚ ،ت تعسز َٓاؾع ايعًِ يتؿـٌُ قـاسبٗا ٚترتؾـض
عًــ ٢ايػــري بؿٛا٥ــس ٫سكــط هلــاٚ ،ل نػــب ايعًــ ّٛإنــا ٠٤يًططٜــل ٚطــطز
يظًُٚ ،١بعح يًػع ٞايٓاؾعَ ٖٛٚ ،كسض يٮٌَٚٚ ،اق َٔ ١ٝاؾٗايٚ ١ايػؿً،١

قاٍ تعاىلط ىًَْ َّغرٌَُِ لٌَّزَِّٓ َّؼٌٍََُّْ ًَلٌَّزَِّٓ الَ َّؼٌٍََُّْص(.)1

ٚتسٍ اٯَٚ ١ٜعاْ ٞايتعً ِٝعً ٢إَت٬ى آزّ ايعكٌ ٚاؿٛاؽ َٔ ،غري
تعاضض بُٗٓٝا ،يٝه ٕٛططٜكاّ ٚآي٘ يًعبازٚ ،٠سذ ١عً ٢ايصٜ ٜٔؿػس ٕٚل
ا٭ضض ٜٚػؿه ٕٛايسَاٜٚ ،٤ػاعس تعً ِٝا٭مسا ٤ل ْؿط ا٭خ٬م
اؿُٝس ٠بني ايٓاؽ.
ٚل تعً ِٝاهلل ٯزّ عً ٘ٝايػ ّ٬ا٭مساٚ ٤د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاْ٘ ملٓؿع ١آزّ عٓسَا نإ ل اؾٓ.١
ايجاْ :ٞملٓؿع ١آزّ عٓسَا ٜٗب إىل ا٭ضض.
ايجايح :تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤ملكًش ١آزّ ٚشضٜت٘ ل اؿٝا ٠ايسْٝا.
ايطابع :تعً ِٝآزّ ا٭مساْ ٤ؿع ٚغ ّ٬ٯزّ ل اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،ططٜل إىل
ايػعاز ٠ل اٯخط.٠
اـاَؼ :دا ٤تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤يٲستذاز ب٘ عً ٢امل٥٬ه ١يكٛي٘ تعاىل

طلٔثِئٌُِِٔ تِإَعَّاءِ ىَؤُالَءص.

()1غٛض ٠ايعَط .9
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ايػازؽ :دا ٤تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤يتهٚ ٕٛاق َٔ ١ٝايؿػاز ل ا٭ضض.
ايػابع :إعُاض ا٭ضض بايعبازٚ ٠شنط اهلل تعاىل .
 ٫ٚتعاضض بني ٖص ٙايٛدٚ ، ٙٛنًٗا َٔ َكازٜل ايؿهٌ اٱهل ٞعً٢
آزّ ٚشضٜت٘  ،ؾايٓؿع َٔ تعً ِٝا٭مساَ ٤طًل ٖٛٚ ،ضمحْٚ ١عُ َٔ ١عٓس
اهلل اْعِ بٗا عً ٢آزّ ٚشضٜت٘.
إٔ أ ٍٚأَط تًكا ٙآزّ بعس خًك٘ ٖ ٛايتعًٚ ِٝاملعطؾ ٖٛٚ ، ١آ ١ٜل إنطاّ
اهلل يْ٬ػإ ٚ ،سذ ١عً ٘ٝل ايٓؿأتني .

انتفسري انذاتي

ٚضز شنط (آزّ) ل ايكطإٓ مخػاّ ٚعؿطَ ٜٔط ،٠نًٗا ل خًك٘ٚ ،غذٛز

امل٥٬ه ١ي٘ٚ ،ا٭ٚاَط اييت دا٤ت يصضٜت٘ نُا ل قٛي٘ تعاىلطَّاتَنِِ آدَََ
خُزًُل صِّنَرَىُُ ػِنذَ وًُِّ َِغجِذٍص (.)1

ٖٚص ٙاٯ ١ٜأ ٍٚآ ١ٜل ْظِ ايكطإٓ ٜصنط ؾٗٝا آزّ با٭غِٚ ،دا٤ت
باٱخباض عٔ تعً ِٝاهلل عع ٚدٌ ي٘ َٔ غري ٚاغطٚ ،١ؾ ٘ٝسذ ١عً ٢ايهؿاض
ل ْع ٍٚايكطإٓٚ ،تعً ِٝاهلل عع ٚدٌ يًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ ٚا٭ْبٝا َٔ ٤قبً٘ بايٛسٚ ٞايتٓع.ٌٜ
ٚقس دا٤ت اٯ ١ٜايػابك ١بصنط اـًٝؿ ١ل ا٭ضض ،أَا ٖص ٙاٯ ١ٜؾذا٤ت
بصنط آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢م ٛايتعٝنيٚ ،بُٗٓٝا عُٚ ّٛخكٛم َطًل

بًشاظ إٔ اـًٝؿ ١أعِ َٔ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ تعاىلطَّادَلًًُدُ إَِّٔا جَؼٍَْنَانَ خٍَِْفَحً

يِِ لألَسكِص(َٚ ،)2ا ْاي٘ زاٚز َٔ ايطتبْ ١اي٘ ايٓحم قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ غٝس املطغًني ٚإَاّ ايٓاؽ.
 َٔٚإعذاظ ايكطإٓ شنط آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬إضازت٘ بايصات ٚيٝؼ شضٜت٘
()1غٛض ٠ا٭عطاف .31
()2غٛض ٠م .26

ط112ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
(بين آزّ) غت عؿطَ ٠ط ٠ل ايكطإٓ َٓٗا مخؼ َطات ل غبع آٜات
َتتايٝات َٔ غٛض ٠ايبكطٚ ،٠شنطمخؼ َطات ل غبع آٜات َتتايٝات ل

غٛض ٠ط٘(.)1

أ ٟإٔ أضبع عؿط ٠آَ ١ٜتعاقبات َٔ غٛض ٠ايبكطٚ ٠ط٘ شنطت قك ١آزّ
عؿط َطاتٚ ،باق ٞآٜات ايكطإٓ غت َطاتٚ ،ؾ ٘ٝتٛنٝس يكك ١خًل آزّ
ٚغذٛز امل٥٬ه ١ي٘ٚ،زع ٠ٛايٓاؽ ٱقتباؽ ايسضٚؽ ٚايعرب َٓٗاٚ ،مل ٜطز
يؿظ (عطنِٗ) َٛٚنٛع عطض ا٭مسا ٤عً ٢امل٥٬ه ١ل ايكطإٓ إ ٫ل
ٖص ٙاٯ ١ٜمما ٜسٍ عًَ ٢ا هلا َٔ اـكٛقٚ ١ٝنٝـ أْٗا سذ ١عً ٢امل٥٬ه١
ل يع ّٚإنطاّ آزَّٚ ،كسَ ١يتًك ٞأَط ايػذٛز ي٘ بايكبٚ ٍٛاٱَتجاٍٖٛٚ ،
ْٛع ؽؿٝـ عٔ امل٥٬هٚ ١ؾاٖس عً ٢إٔ َكازٜل ايًطـ اٱهل ٞتؿٌُ
امل٥٬ه ١أٜهاّ َٔ غري إٔ ٜتعاضض َع تعاٖسِٖ ملٓاظٍ ايطاع ١هلل عع ٚدٌ،

قاٍ تعاىل طالَ َّؼقٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُص(.)2

ٚدا ٤يؿظ (إ نٓتِ قازقني) ل ايكطإٓ غبعاّ ٚعؿطَ ٜٔط ،٠يٝؼ ؾٗٝا
خطابٸ يًُ٥٬ه ١إ ٫ل ٖص ٙاٯ ١ٜايهطميٚ ،١ؾ ٘ٝبٝإ ملٛنٛع ١ٝخًل آزّ ل
ايػُاٚات ٚا٭ضضَٚ ،ا ملٛنٛع ٚأسهاّ خ٬ؾت٘ ل ا٭ضض َٔ ايؿإٔ
ل ايعامل ايعًٚ ،ٟٛايص ٟهب إٔ ٜكابً٘ بٓ ٛآزّ بايؿهط هلل عع ٚدٌ
بايطاعٚ ١اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهلٚ ،١ٝإنتػاب املعاضف ٚايعً ّٛاييت تػاِٖ
ل تجبٝت نًُ ١ايتٛسٝس ل ا٭ضضٚ ،اٱْتؿاع ايعاّ ا٭َجٌ َٔ نٓٛظ

ايػُٛات ٚا٭ضض اييت دا٤ت قبٌ آٜتني طىٌَُ لٌَّزُِ خٍََكَ ٌَىُُ َِا يِِ
لألَسكِ جَِّْؼًاص(.)3

()1أْظط غٛض ٠ط٘ .120،121 ،117 ،115،116
()2غٛض ٠ايتشط. 6ِٜ
()3غٛض ٠ايبكط.29 ٠
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ين غليلت اآلية
ل اٯٚ ١ٜد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚبٝإ خًل اٱْػإ ٚأٚاْ٘ ٚاْ٘ َٔ ايعسّٚ ،إٔ اهلل عع ٚدٌ
ايص ٟخًك٘ ٚإٔ امل٥٬ه ١غابك ٕٛيٛدٛز اٱْػإ.
ايجاْ :ٞسهٛض امل٥٬ه ١خًل آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايجايح :إقرتإ خًل آزّ باـ٬ؾ ١ل ا٭ضضٚ ،إٔ قؿ ١اـًٝؿ ١يٲْػإ
َ٬ظَ ١ي٘ٚ ،تسٍ عً ٢عظَٓ ِٝعيت٘ بني اـ٥٬لٚ ،ؾ ٘ٝغا ١ٜايتهطِٜ
ٚايتؿطٜـ.
ايطابع :ايعدط عٔ ايؿػاز ٚاملعكٚ ١ٝايكتٌ بػري سل.
اـاَؼ :بٝإ ايهطض ايعظ َٔ ِٝايكتٌ ٚغؿو ايسَا.٤
ايػازؽٜ :ؿٌُ غؿو ايسَا ٤املٓٗ ٞعٓ٘ اؿطٚب املسَطٚ ٠ايكتٌ
اؾُاعٚ ،ٞايتعس ٟعً ٢ا٭بطٜاٚ ٤ايععٍ ٚغبٚ ِٗٝقتًِٗ.
ايػابع :قشٝض إٔ اٯ ١ٜدا٤ت بكٝػ ١املؿطز "ٜػؿو ايسَا "٤إ ٫إٔ
املطاز َٓ٘ اؾٓؼ ،ؾتسخٌ ل اٯ ١ٜاملعاضى ٚايكتاٍ بني اؾُاعات ٚايؿطم
ٚا٭َِٚ ،ىطز بايتدكل ايكتاٍ ل غب ٌٝاهلل ؾإْ٘ يٝؼ َٔ غؿو ايسَا٤
املصَٚ ّٛاملصنٛض ل ٖص ٙاٯ.١ٜ
ايجأَ :اٱخباض اٱهل ٞعٔ ساٍ امل٥٬هٚ ،١أِْٗ َٓكطع ٕٛإىل ايتػبٝض
ٚشنط اهلل ٚايجٓا ٤عً ٘ٝتعاىل ،ؾًكس َسسٛا أْؿػِٗ ل نَ ّ٬ع اهلل عع
ٚدٌْٚ ،عٍ ب٘ ايكطإٓ مما ٜسٍ عً ٢أْ٘ سل ٚقسم باٱناؾ ١إىل ٚضٚز
آٜات أخط ٣متسح امل٥٬هٚ ، ١تبني إخ٬قِٗ ل ايعبازٚ ٠إْكطاعِٗ إىل
ايتػبٝض ٚطاعتِٗ املطًك ١هلل تعاىل.
ايتاغع :عسّ عًِ امل٥٬ه ١غكا٥ل اٱْػإ إبتساٚ ٤إغتساَ ١ؾِٗ مل
ٜعًُٛا غًك٘ إىل إٔ أخربِٖ اهلل عع ٚدٌ نُا أِْٗ ٜ ٫عًُ ٕٛنٌ ؾ٤ٞ
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عٔ اٱْػإ ٚٚد ٙٛاؿػٔ ؾ ،٘ٝقاٍ تعاىل طًََِا خٍََمْدُ لٌْجِٓال ًَلالٔظَ إِالَّ
ٌَِْؼثُذًُِْص(.)1

انتفسري

لىنه تعلى طًَػٍُ آدَ لألمساءص
بعس اٱخباض عٔ قريٚض ٠خًٝؿ ١هلل عع ٚدٌ ل ا٭ضض عً ٢مٛ

اؿكط ٚايتعٝني  ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتبني خًل آزّ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ عًُّ٘
ا٭مسا ،٤ؾك ٍٛامل٥٬ه ١مل ٜهٔ ي٘ َٛنٛع ١ٝل خًل آزّ ٚدعً٘ خًٝؿ ١ل
ا٭ضض .
ٚاٯ ١ٜتبني أُٖ ١ٝايعًِ بايٓػب ١يٲْػإ ٚإٔ ؾهً٘ َٓٚعيت٘ تظٗط ب٘،
ٚتسٍ عً ٢إغتعساز اٱْػإ يكب ٍٛايعًٚ ّٛأْٛاع املسضنات.
ٚؽرب اٯ ١ٜإٔ عًِ آزّ ٚامل٥٬ه ١عًِ نػحمَ ٖٛٚ ،اْع َٔ ايػطٚض
ٚتسع ٛاٯ ١ٜإىل ايتٛانع ٚإظٗاض َعاْ ٞاـؿٛع ٚاـهٛع هلل عع ٚدٌ.
َٚع إٔ َا ٚضز ل اٯ ١ٜايػابك ١ناف يٲ ستذاز عً ٢امل٥٬هٚ ١دعًِٗ
ٜكطٜٚ ٕٚػًُ ٕٛبكريٚض ٠خًٝؿ ١هلل عع ٚدٌ َٔ ايبؿط ل ا٭ضض إ ٫إٔ
اهلل غــبشاْ ٘ يهطَــ٘ ٚيطؿــ٘ ٚغــع ١ضمحتــ٘ ٚعظــ ِٝقسضتــ٘ تؿهــــٌ عًــ٢
امل٥٬هـــــ ١ؾأبـ ـإ ٚأ ظٗـــط هلـــِ بـــسٜع قـــــٓع٘ بٛدـــٛز خًٝؿـــ ١ل ا٭ضض
ٚإغتشكام آزّ ملطاتب اـ٬ؾٚ ١ا٭ًٖ ١ٝهلا.
 ٌٖٚتًو ا٭ًْٖٛ ١ٝع ١ٝملا ْؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘ تًو ايٓعُ ١املتٛاضث ،١أّ
ؾدك ١ٝ٭ٕ ايتعًِٝ

َباؾط َٔ ٠عٓس ٙتعاىل ،بُٓٝا املعطؾْٛ ١عَٔ ١ٝ

سٝح ايكسض ٠ايبؿطٚ ١ٜإَهاْ ١ٝايؿِٗ ٚايتًك ٞخاقَ ١ع اٱط٬ع عً٢
ا٭قٛاٍ املعترب ٠ل تؿػري تًو ا٭مساٚ ٤نُ ١ُٝق ٍٛامل٥٬ه ١باٱؾػاز
ٚغؿو ايسَا.٤
( )1غٛض ٠ايصاضٜات .56
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ا٭ق ٣ٛأْٗا ْٛع ١ٝككٛقَٚ ،١ع ٖصا ٜبك ٢ايؿطف ٯزّ ل املكاّ

يتًك ٘ٝايتعًَ ِٝباؾطٚ ٠ايصٚ ٖٛ ٟس ٞنطٚ ،ِٜميهٔ ايك ٍٛأْ٘  ٫تعاضض

بني ا٭َط ،ٜٔؾا٭ًٖ ١ٝناْت ْٛع ١ٝظٗطت غ٬ؾ ١آزّ ل أسػٔ
َكازٜكٗا ٚيٝؼ سكطاّ.
إٕ تعًــ ِٝاهلل تعــاىل ٯزّ ا٭مســاٚ ٤عــس إهلــ ٞنــط ِٜيٲْػ ـإ ٚأَــاّ
امل٥٬ه ١بإٔ اهلل تعاىل ٜبكـ ٞايعًـِ َ٬ظَـاّ يٲْػـإ ل ٚدـٛز ٙل ا٭ضض
غٛا ٤عً ٢ايك ٍٛبإٔ اـ٬ؾ ١ؾدك ١ٝأْٛ ٚع ،١ٝؾٓعُ ١تعً ِٝا٭مسا ٤باق١ٝ
ل ا٭ضضٚ ،تتذً ٢بأَٛض:
ا٭ْ :ٍٚعُ ١ايعكٌ عٓس اٱْػإٚ ،قسضت٘ عً ٢ايتُٝٝع بني ا٭ؾٝا،٤
ٚاـري ٚايؿطٚ ،اؿػٔ ٚايكبٝض.
ايجاْ :ٞبعج ١ا٭ْبٝاْٚ ،٤ع ٍٚايهتب ايػُاَٚ ،١ٜٚا ؾٗٝا َٔ ايعً،ّٛ
 ٖٞٚسكاْ ١٭تباع ا٭ْبٝا َٔ ٤ا٭َِ ايػابك.١
ايجايحْ :ع ٍٚايكطإٓ َٔ عٓس اهلل نتاباّ داَعاّ يٮسهاّٚ ،زغتٛضاّ باقٝاّ
إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ،١إَاَاّ ٜكٛز ايٓاؽ م ٛاـري ٚايؿ٬ح ٚايؿٛظ ل ايٓؿأتني،
َ َٔٚكازٜل قٛي٘ تعاىل طوُنرُُ خَْشَ ؤُِالحٍ ؤُخشِجَد ٌٍِنالاطِص ( ،)1تعاٖس املػًُني ملا

عًُّ٘ اهلل ععٚدٌ ٯزّ عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬سؿظ نًُ ١ايتٛسٝس ل ا٭ضض اييت
ٖ ٞأمسَ ٢طاتب ايعًِ.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ.110
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خهك آدو

خًل آزّ أَط  ِٜٗايٓاؽ مجٝعاّ ٭ْ٘ أبَ ِٖٛطًكاّٚ ،أقٌ اٱْػاْ١ٝ

 َ٘ٓٚتؿطعت ٖص ٙا٭َِ ٚتهاثطت عًَ ٢ط ايعكٛضْٛ ٖٛٚ ،ع آ ١ٜإعذاظ١ٜ
تسٍ عًٚ ٢دٛز ايكاْع ل إبتسا ٤اـًل ٚتعاٖس ايٓػٌ ٚنجط ٠ايصض١ٜ

طعَنُشِّيُِ آَّاذِنَا يِِ لٓيَاقِ ًَيِِ لٔفُغِيُِص(ٚ ،)1مل ٜهٔ خًل آزّ َٓؿكــ ّ٬عٔ
املدًٛقات ا٭خطٚ ٣امنا نإ دع٤ٶ َٔ املٛدٛزات اييت ؾا ٤اهلل إٔ تهٕٛ

بعامل َرتاب ْٚ ،ظاّ َتٓاغل.
يصيو ض ٟٚعٔ ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ :إٕ اهلل
خًل ا٭ضض  ّٜٛا٭سس ٚاٱثٓنيٚ ،خًل اؾباٍ  ّٜٛايج٬ثاٚ ،٤خًل
ايؿذط ٚاملاٚ ٤ايعُطإ ٚاـطاب  ّٜٛا٭ضبعا ٤ؾتًو أضبع ١أٜاّٚ ،خًل
اـُٝؼ ايػُاٚ ،٤خًل  ّٜٛاؾُع ١ايؿُؼ ٚايكُط ٚايٓذٚ ّٛامل٥٬ه١
ٚآزّ(.)2

إْ٘ أَط ٜسٍ عً ٢ايؿإٔ ايعظ ِٝخًل آزّ ٚإؾطاز ٙبصنط خام

َٚتُٝع َٔ بني اـ٥٬ل.
ٚٚضز عٔ عبساهلل بٔ غ :ّ٬ؾدًل ؾٗٝا آزّ ،أ ٟآخط غاعّٜٛ َٔ ١

اؾُع ١عً ٢عذٌ ،ؾتًو ايػاع ١اييت تك ّٛؾٗٝا ايػاع.)3(١

إْ٘ ْٛع َ٬ظَ ١بني بسا ١ٜخًل اٱْػإ ْٗٚاٚ ١ٜدٛز ٙعً ٢غطض
ا٭ضض َٚا غدط ٙاهلل ي٘.
باٱغٓاز عٔ غعس بٔ عباز ٠عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغـًِ
قاٍ :إٕ ل اؾُع ١مخؼ خكاٍ :ؾ ٘ٝخًل آزّٚ ،،ؾ ٘ٝأٖب إىل ا٭ضض،
ٚؾ ٘ٝتٛؾ ٢اهلل آزّٚ ،ؾ ٘ٝغاعٜ ٫ ١ػأٍ ايعبس ؾٗٝا ضب٘ ؾـ٦ٝاّ إ ٫أعطـا ٙاهلل
()1غٛض ٠ؾكًت .53
( )1ايتبٝإ ل تؿػري ايكطإٓ .106 /9
( )3ايطرب  / ٟتأضٜذ ايطغٌ ٚاملًٛى .47/1
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إٜاَ ،ٙا مل ٜػأٍ إمثاّ أ ٚقطٝعٚ ،١ؾ ٘ٝتك ّٛايػاعَٚ ،١ا َٔ ًَو َكطٸب ٫ٚ
مســا ٫ٚ ٤أضض  ٫ٚدبــاٍ  ٫ٚضٜــاح  ٫ٚعــط إٖٚ ٫ــَ ٛؿــؿل َــٔ ٜــّٛ
اؾُعٚ ،)١ل اـرب عٔ غًُإ قاٍ :قاٍ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘

ٚغًِ ٜا غًُإ أتسضَ ٟا اؾُع ١ؾٗٝا مجع أبٛى آزّ (.)1

ٚمل ٜهٔ خًل آزّ زؾعٚ ١اسسٚ ٠إٕ نإ اهلل عع ٚدٌ قازضاّ عً ٢شيو
ٚيهٓ٘ نإ تسضهٝاّ ٚعًَ ٢طاسٌ ،نُا تؿهٌ غبشاْ٘ غًل ايػُٛات
ٚا٭ضض ل غت ١أٜاّ َع قسضت٘ غًكٗا زؾعٚ ١اسس ٠ؿهُت٘ ل اـًل،

ٚيٝتعًِ ايٓاؽ ايكرب َٔ غري إٔ ٜتعاضض ٖصا ايتسضٜر َع قٛي٘ تعاىل ط
لمنَا ؤَِشُهُ إِرَل ؤَسَلدَ ؽَْئًا ؤْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُٓ يََْىٌُُْ ص

()2

ؾهٌ َطسًَٗٓ ١ا ؽًل

ٚتظٗط يًٛدٛز بايهاف ٚايٓ.ٕٛ
ٚبسأ اـًل ايتسضه َٔ ٞغاع ١إختٝاض ط ١ٓٝآزّٚ ،ض ٟٚعٔ اَ٫اّ

دعؿط ايكازم أْ٘ قاٍ :إٕ ايكبه ١اييت قبهٗا اهلل عع ٚدٌ َٔ ايطني

ايص ٟخًل َٓٗا آزّ أضغٌ ايٗٝا درب ٌٝ٥إٔ ٜكبهــٗا ،ؾكايت ا٭ضض:

أعٛش باهلل إٔ تأخص َين ؾــ٦ٝاّ ،ؾطدع إىل ضبــ٘ ٚقاٍ ٜا ضبٸ تعٛشت بو
َين ،ؾأضغــٌ ايٗٝا إغطاؾ ٌٝؾكايت َجٌ شيو ،ؾأضغٌ ايٗٝا َٝها،ٌٝ٥
ؾكايت َجً٘ ،ؾأضغٌ ايٗٝا ًَو املٛت ؾتعٛشت باهلل إٔ ٜأخص َٓٗا ؾ٦ٝاّ،

ؾكاٍ ًَو املٛت ٚاْ ٞأعٛش باهلل إٔ أضدع إي ٘ٝست ٢أقبض َٓو(.)3

ٚتظٗط ايطٚا ١ٜععّ ًَو املٛت عً ٢الاظ َا أَط ٙاهلل تعاىل ب٘ ٚإعطاٙ٤
ا٭ٚيٚ ،١ٜٛيهٔ شيو ٜ ٫عين قكٛض امل٥٬ه ١ايص ٜٔضدعٛا بػبب إغتعاش٠
ا٭ضضٚٚ ،ضز ل ايطٚا ١ٜإٔ أَط اهلل تعاىل ملًو املٛت عً ٢اؿتِ ،أ ٟإٔ
أَــط اهلل تعــاىل إىل َــٔ تكسَــ٘ َــٔ امل٥٬هــ ١مل ٜهــٔ عًــٚ ٢دــ٘ اؿــتِ
( )1املعذِ ايهبري .237/6
( )2غٛضٜ ٠ؼ .82
()3عاض ا٭ْٛاض.103/11

ط118ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٚايٛدٛبٚ ،ض ٟٚأٜهاّ عٔ ابـٔ عبـاؽ ٚ ،عـٔ َـط ٠اهلُـساْ ٞعـٔ ابـٔ
َػعٛز ٚعٔ ْاؽ َٔ أقشاب ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قايت امل٥٬ه" ١
أػعٌ ؾٗٝا َٔ ٜؿػس ؾٗٝا ٜٚػؿو ايسَاٚ ٤مٔ ْػبض عُسى ْٚكـسؽ يـو
قاٍ طإِِِّٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص(ٜ ،)1عٓ َٔ ٢ؾإٔ إبًٝؼ .

ؾبعح اهلل دربا ٌٝ٥عً ٘ٝايػ ّ٬إىل ا٭ضض يٝأت ٘ٝبطني َٓٗا ؾكايت
ا٭ضض أْ ٞأعٛش باهلل َٓو إٔ تٓكل َٓ ٢ؾ٦ٝاّ ٚتؿٓٝين ؾطدع ٚمل ٜأخص
ٚقاٍ ٜا ضب اْٗا عاشت بو ؾأعصتٗا ؾبعح َٝها ٌٝ٥ؾعاشت َٓ٘ ؾأعاشٖا
ؾطدع ؾكاٍ نُا قاٍ دربا.ٌٝ٥
ؾبعح ًَو املٛت ؾعاشت َٓ٘ ؾكاٍ ٚاْا أعٛش باهلل إٔ أضدع ٚمل أْؿص
أَط ٙؾأخص َٔ ٚد٘ ا٭ضض ٚخً

ؾًِ ٜأخص َٔ َهإ ٚاسس ٚأخص َٔ

تطب ١محطاٚ ٤بٝهاٚ ٤غٛزا ٤ؾًصيو خطز بٓ ٛآزّ كتًؿني ؾكعس ب٘ قبٌ
ايرتاب ست ٢عاز طٓٝا ٫ظباّٚ ،اي٬ظب ٖ ٛايصًٜ ٣تعم بعه٘ ببعض ثِ

تطى ست ٢تػري ٚاْنت ٚشيو سني ٜك ٍٛطِِٓ دََّئٍ َِغنٌٍُْص

()2

قاٍ

َٓنت(.)3
ٚشات ايط ١ٓٝمل ىًل َٓٗا آزّ عٓس إقتطاعٗا ٚاْتعاعٗا َٔ ا٭ضض ،إمنا
َطت مبطاسٌ َٔ ايتػٝري َٔ غري إغـتشاي ١أ ٚؼـْ ٍٛـٛع ٞأ ٚإغـتٗ٬ى ل
َاز ٠أخطَٚ ، ٣كسَات يًدًل.
( ض ٟٚإٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ :إٕ اهلل خًل آزّ
َٔ قبه ١قبهٗا َٔ مجٝع ا٭ضض ،ؾذا ٤بٓ ٛآزّ عً ٢قسض ا٭ضض ،دا٤
َــِٓٗ ا٭محــطٚ ،ا٭غــٛزٚ ،ا٭بــٝضٚ ،بــني شيــوٚ ،ايػــٌٗٚ ،اؿــعٕ،
ٚاـبٝحٚ ،ايطٝب ،ثِ بٴًَت طٓٝت٘ ست ٢قاضت طٓٝاّ ٫ظباّ ،ثِ تطنت ست٢
()1غٛض ٠ايبكط.30٠
()2غٛض ٠اؿذط .26
( )3تأضٜذ ايطرب. 90/1ٟ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط119ص
قاضت محأّ َػْٓٛاّ ،ثِ تطنت ست ٢قاضت قًكا ،ّ٫نُا قاٍ اهلل تعاىل
ط ًٌَمَذ خٍََمْنَا لالٔغإْ ِِٓ فٍَْقَايٍ ِِٓ دََّئٍ َِغنٌٍُْ ص(.)2()1

ٖٚصا اٱخت٬ف ايظاٖط بني ايٓاؽ ل أعٝإ أؾداقِٗ َٚا ًٜشكٗا َٔ
ا٭عطاض ٖ ٛايعً ١ايته ١ٜٝٓٛل إختٝاض ط ١ٓٝآزّ َٔ عُ ّٛا٭ضض ؿهُ١
ل اـًل ،ض ٣ٚايكسٚم عٔ ابٔ غ ّ٬اْ٘ ق ٌٝيًٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ خًل آزّ َٔ ايطني نً٘ أ َٔ ٚطني ٚاسس ؟ قاٍ  :بٌ َٔ ايطني نً٘،
ٚي ٛخًل َٔ طني ٚاسس ملا عطف ايٓاؽ بعهِٗ بعهاّ ٚ ،ناْٛا عً ٢قٛض٠
ٚاسس . ٠قاٍ  :ؾًِٗ ل ايسْٝا َجٌ ؟ قاٍ  :ايرتاب ؾ ٘ٝأبٝض ٚؾ ٘ٝأخهط
ٚؾ ٘ٝأقؿط ٚؾ ٘ٝأغرب ٚؾ ٘ٝأمحط ٚؾ ٘ٝأظضم ٚ ،ؾ ٘ٝعصب ٚؾًَ ٘ٝض ٚؾ٘ٝ
خؿٔ ٚؾ ٘ٝيني ٚؾ ٘ٝأقٗب  ،ؾًصيو قاض ايٓاؽ ؾ ِٗٝيني ٚؾ ِٗٝخؿٔ

ٚؾ ِٗٝأبٝض ٚؾ ِٗٝأقؿط ٚأمحط ٚأقٗب ٚأغٛز عً ٢أيٛإ ايرتاب(.)3

ٚباٱغٓاز عٔ سب ١ايعطْ ٞعٔ عً ٞقاٍ :إٕ اهلل عع ٚدٌ خًل

آزّ َٔ أز ِٜا٭ضض ؾُٓ٘ ايػبار  َ٘ٓٚاملًض  َ٘ٓٚايطٝب ،ؾهصيو ل شضٜت٘
ايكا

ٚايطا (.)4

ٚٚضز ل اـــــرب إٔ املــــا ٤ايــــص ٟقــــب عًــــ ٢تًــــو ايطٓٝــــ ١نــــإ
كتًــؿــــــــاّ بــــــايعطض ٭َــــــــٛض تتعًــــــل غــًــكــــــــ ١آزّ ٭ٕ اهلل عــــــع
ٚدــــٌ أضاز يــــ٘ إٔ ٜهــــ ٕٛل أسػـــــٔ قــــٛضٖٚ ٠ــٝـ٦ــــــٖ٪َٚ ،١ــــــّ٬
يًدــ٬ؾــــــــــ ١ل ا٭ضض ٚ ،قــــــــا زضاّ عًـــــــ ٢ايعبـــــــاز ٠مبكـــــــازٜكٗا
ايعكا٥سٚ ١ٜايبـسْٚ ١ٝاملاي.١ٝ

( )2غٛض ٠اؿذط .26
( )3تأضٜذ ايطرب.92/1 ٟ
( )3عاض ا٭ْٛاض .306/9
( )4عًٌ ايؿطا٥ع .83/1

ط120ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
للل تعلى ط ٌَمَذ خٍََمْنَا لإلٔغاْ يِِ ؤَدغَِٓ ذَمٌٍُِّْ ص(.)1

 َٔٚاؿػٔ ٚبسٜع اـًل ايتعسز ل اهلٚ ١٦ٝايًَ ٕٛع ٚسس ٠اؾٓؼ
ٚايػٓد.١ٝ
ٚايتك :ِٜٛاٱغتكاَٚ ١دعٌ ايؿ ٤ٞعً ٢أؾهٌ َا ٜه َٔ ٕٛايتأيٝـ
ٚاهل.١٦ٝ
َٛٚنٛع اٯ ١ٜسذ ١قٌ ايبشح عً ٢اٱْػإ ٚآ ١ٜل ْؿػ٘ ٚأقٌ
خًكت٘ متً ٞعً ٘ٝنطٚض ٠ايؿهط ٚإؽاش زضٚب ايطاعٚ ،١عسّ تػدري
ا٭عهاٚ ٤ا٭دعاٚ ٤اؾٛاضح ل َعك ١ٝاهلل ،عٔ اٱَاّ عً ٞإٔ اهلل
تباضى ٚتعاىل بعح دربٚ ٌٝ٥أَط ٙإٔ ٜأت َٔ ٘ٝأز ِٜا٭ضض بأضبع١
طٓٝات ط ١ٓٝبٝهاٚ ٤ط ١ٓٝمحطاٚ ٤ط ١ٓٝغرباٚ ٤ط ١ٓٝغٛزاٚ ،٤شيو َٔ
غًٗٗا ٚسعْٗا ،ثِ أَط ٙإٔ ٜأت ٘ٝبأضبع َٝاَ ،ٙا ٤عصب َٚاًَ ٤ض َٚاَ ٤ط
َٚآَ ٤نت ،ثِ أَط ٙإٔ ٜؿطؽ املا ٤ل ايطني ،ؾذعٌ املا ٤ايعصب ل سًك٘،
ٚدعٌ املا ٤املا

ل عٚ ،٘ٝٓٝدعٌ املا ٤املط ل أشْٚ ،٘ٝدعٌ املا ٤املٓنت ل

أْؿ٘.
ٚل عًت٘ ٚبٝإ َٓاؾع٘ دا ٤عٔ اَ٫اّ دعؿط ايكازم اْ٘ قـاٍ :امنـا
دعٌ املا ٤ايعصب ل اؿًل يٝػٛؽ يـ٘ أنـٌ ايطعـاّٚ ،دعـٌ املـا ٤املـا

ل

ايعٓٝني إبكا ٤عً ٢ؾشُ ١ايعني ٭ٕ ايؿشِ ٜبك ٢إشا ٚنع عً ٘ٝاملاٚ ،٤امنا
املا ٤املـط ل ا٭شْـني ؾًـ ٬٦تٗذـِ اهلـٛاّ عًـ ٢ايـسَاؽ َٚـٔ شيـو اْٗـا إشا
ٚقــًت إىل املــا ٤املــط ل ا٭شْــني َاتــت ،ؾًــ ٛتعــس ٣املــا ٤املــط ٚقــٌ إىل
ايسَاؽ(ٚ ،)2اؿسٜح بٝإ يػط َٔ أغطاض اـًـل ٚإخبـاض عـٔ آٜـات بـسٜع

قٓع٘ تعاىل ٚتؿػري يٰ ١ٜايهطمي ١أع.ٙ٬

( )1غٛض ٠ايتني .4
( )2تٛسٝس املؿهٌ.

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط121ص
ٚل اؿسٜح( :إٕ اهلل خًل آزّ بٝس ٙثِ غٛا ٙٹقبٳ ،)1()٬أ ٟبٚ ٬اغــط١
 َٔٚغري إٔ ٜٛي ٞأَط خًك٘ أسساّ َٔ امل٥٬ه ،١اْ٘ ْٛع إنطاّ يْ٬ػإ
ٚيهٔ ايص ٟهب إٔ ٜ ٫ػؿٌ عٓ٘ ٖ ٛيع ّٚايؿهط هلصا ايتؿطٜـ ٚإبطاظٙ
خاضداّ باٱضتكا ٤ل غًِ ايعبازٚ ٠ايطاع.١
إٕ خًل آزّ زي ٌٝعًٚ ٢دٛز ٚادـب ايٛدـٛز ،ؾؿـ ٞخًكـ٘ َـٔ طـني
بطٖإ عً ٢إٔ ا٭غباب ايكطٜب ١ـًك٘ سازثٚ ١اْ٘ سـازخ ٜؿتكـط إىل اؿٝـع
ٚاؿطنٚ ١ايتػٝري نُا ٪ٜنس ايتسضز ل َطاسٌ خًل آزّ سكٝك ١إٔ اهلل عـع
ٚدٌ ؾاعٌ كتاض بإعتباض إٔ امل٪ثط املٛدب ٜػتش ٌٝؽًـ أثط ٙعٓـ٘ٚ ،إٔ
غبل خًل آزّ بٛدٛز ا٭ضض ٚايطني ٜجبت إٔ آزّ ممهٔ َػـبٛم بايعـسّ
ٚيٝؼ بكسَ ،ِٜجً٘ َجٌ غري َٔ ٙاـ٥٬لٚٚ ،ضز :إٔ اهلل تعاىل خًل أيـ
أيـ آزّ.
ٚقس دا٤ت آٜات ايكطإٓ يتــ٪نــس إٔ خًل اْ٫ػإ َٔ طني ،يٝهٕٛ
أقــٌ اـًكَ ١سخــ ّ٬نـطمياّ ٱثبات سكٝك ١ايبعح ٚايٓؿٛض.
ٚل باب عً ١ســطَ ١أنــٌ ايطــني شنط إٔ آزّ خًل َٓ٘ ،قاٍ تعاىل

طِِنيَا خٍََمْنَاوُُ ًَيِْيَا ُٔؼِْذُوُُ ًَِِنيَا ُٔخْشِجُىُُ ذَاسَجً ؤُخشٍَص(.)2

ٚقس ٜػأٍ بعهِٗ عٔ ساٍ ايص ٜٔميٛت ٕٛل ايهٛانب ا٭خــط ٣ل
ساٍ ٖــذــط ٠ايٓاؽ ايٗٝا ٚنٝـ ٜعاز ٕٚإىل ا٭ضض.
ٚقس  ٫ته ٕٛتًو اٱعاز ٠ؾٛض ١ٜبعس املٛت ٚميهٔ اٱغتؿٗاز بأَجً١
َٛدٛزَٗٓ ٠ا َا ٜتعًل عاٍ ايٛؾا ٠نايصٜ ٫ ٟسؾٔ عٓس َٛت٘ٚ ،خطٚد٘ عٔ
املأيٛف ،أ ٚبػبب غٓٔ ًَت٘ أ ٚميٛت غطقاّ  ٫ٚىطز دػس َٔ ٙاملا،٤
نصيو أٚي٦و ايص ٜٔقس ٜسؾٓ ٕٛل غري ا٭ضض ؾإِْٗ ٫بس ٚإٔ ٜعاز ٕٚايٗٝا
قبٌ ايٓؿٛض يٝهَٗٓ ٕٛا بعجِٗ باٱناؾ ١إىل ٚدٛز امل٥٬ه ١ايٓكاي ١ايصٜٔ
( )2يػإ ايعطب .538/11
( )2غٛض ٠طـ٘ .55
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ٜٓكً ٕٛبعض املٛت ٢عٓس زؾِٓٗ ،قاٍ تعاىل طٌَََّ َٔطٌُِْ لٌغالَّاءَ وَطَِِّ لٌغِّجًِِّ
ٌٍِْىُرُةِ وََّا تَذَلٔا ؤًَاليَ خٍَْكٍ ُٔؼِْذُهُ ًَػذًل ػٍََْنَا لٔا وُنالا يَاػٍِِنيَص(.)1
أ ٟإٔ أسهاّ ايٓؿٛض ؾاًَ ١يػهإ ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚ ،اٱْتكاٍ
ٚإؽاش غري ا٭ضض َػهٓاّ ثِ َسؾٓاّ  ٫ميٓع َٔ إَتعاز ايعٓاقط ٚإعاز٠
ا٭دعا ٤إىل أقٛهلا.
 َٔٚقــؿات اهلل تعاىل أْ٘ َـطٜس أ ٟأْ٘ عامل مبا ٜؿتًُ٘ ايؿعـٌ َٔ
املكــًش ١ايساعـٝــ ١إىل إهازٚ ٙمبا ىكل إهاز ٙل ٚقت ز ٕٚآخـط،
ٚدــٗ ١ز ٕٚأخط َٔ ،٣غري تأثط مبٛيسات تًو اٱضاز ٠أ ٚاٱْؿعــاٍ بٗا
نُا عٓس ايٓاؽ إش ٜٓاهلِ ؾٛم أ ٚمٜ ٙٛبعح إىل ؼكــ ٌٝايؿعٌ ٭ٕ
عًُِٗ نػــحم إْطــباعـ ،ٞأَا عًِ اهلل تعاىل ؾٗ ٛسهٛض ٟشاتٚ ،ٞغابل
يًُعً.ّٛ
ٚق ٌٝملا ْؿدت ايطٚح ل آزّ أتــتـ٘ َٔ قبٌ ضأغ٘ٚ ،يعً٘ يٛد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتؿطٜـ ايطأؽ ملهإ ايعكٌ.
ايجاْ :ٞق٬ح ايطأؽ يبسا ١ٜاؿٝاٚ ٠دطٜاْٗا ل ايبـسٕ.
ايجايح :قابً ١ٝايطأؽ يتًك ٞايطٚح.
ايطابع :٭ْ٘ َطنع ا٫سػــاؽ ايعكحم.
ٚض ٟٚباٱغــٓاز عٔ ابٔ َػـعٛز ٚغري  َٔ ٙأقشاب ايٓحم قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ اْ٘ ملا بًؼ اؿني ايص ٟأضاز اهلل عع ٚدــٌ إٔ ٜٓؿذ ؾٝــ٘
ايطٚح ،قاٍ يًُــ٥٬هــ :١إشا ْؿدت ؾ َٔ ٘ٝضٚس ٞؾأغذسٚا ي٘ ،ؾًُا ْؿذ
ؾ ٘ٝايطٚح ؾسخٌ ايطٚح ل ضأغ٘ عطؼ ،ؾكايت امل٥٬ه :١قٌ اؿُس هلل،
ؾكاٍ :اؿُس هلل ،ؾكاٍ اهلل عع ٚدٌ ي٘ :ضمحو ضبٸو ،ؾًُا زخٌ ايطٚح ل
عْ ٘ٝٓٝظط إىل مثاض اؾٓ ،١ؾًُا زخٌ ل دٛؾ٘ إؾتٗ ٢ايطعاّ ،ؾٛثب قبٌ إٔ

( )1غٛض ٠ا٭ْبٝا.104 ٤
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(،)1

تبًؼ ايطٚح ضدً ٘ٝعذ ٕ٬إىل مثاض اؾٓ ..١اؿسٜح

يٝه َٔ ٕٛاٱعذاظ ل ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إبتسا٤
تطتٝب آٜات ايكطإٓ باملس هلل بعس ايبػًُ ١يًس٫ي ١عًٚ ٢ضاث ١املػًُني
يٮْبٝا.٤

ٚل قٛيـــ٘ تعـــاىل طخٍُِم مكَ لالٔغم ماْ ِِمممٓ ػَجَم مًٍص(ٚ ،)2ضز عـــٔ ابـــٔ

عبـــاؽ اْـــ٘ قـــاٍ :أضاز باٱْػـ ـإ آزّ ٚاْـ ـ٘ ملـــا بًـــؼ ايـــطٚح قـــسضٙ
أضاز إٔ ٜك.ّٛ
ٚل إؾاض ٠إىل غذاٜا اٱْػإ ٚظٗٛض ايعذً ١عً ٢غًٛن٘ ٚاْ٘ فبٍٛ
عًٗٝا ،ق ٌٝإٔ ايعذٌ ٖٓا ٖ ٛايطني بًػ ١محٝٸطٚ ،يهٔ َعٓ ٢ايعذً ١وٌُ
عً ٢ظاٖط َٔ ٙغري ْؿ ٞٱستُاٍ ٚدٛز َ٬ظَ ١بني ايعذًٚ ١اـًل َٔ
ايطني.
ٚقـــــس ٚضز ل اــــــرب اْـــــ٘ ممـــــا أٚســـــ ٢اهلل إىل أبٓٝـــــا آزّ عًٝـــــ٘
ايػـــــ( :ّ٬إٔ املػـــــــتٓبطني يًعًـــــ ّٛعٓـــــــس ٟأؾهـــــــٌ َـــــٔ عُٸـــــاض
ا٭ضض بايكـــــٓا٥ع َٚـــــٔ إغـــــتٓب عًُـــــاّ ٚزٚٸْـــــ٘ ل نتـــــاب ؾٗـــــٛ

مبٓعي ١آزّ ايكؿ.)3()ٞ

ٚٚضز اٜهاّ إٔ اهلل تعاىل قاٍ ٯزّ عً ٘ٝايػ( :ّ٬ضٚسو َٔ ضٚسٞ
ٚطبٝعتو عً ٢خ٬ف نْٛٓٝيت)ٚ ،مل ٜصنط ايػــٓس ل ن ٬اـرب ٫ٚ ٜٔدٗ١
ايكسٚض ٖٛٚ ،أَاض ٠نعـ ؾُٗٝا.

( )1تأضٜذ ايطرب.94/1 ٟ
( )2غٛض ٠ا٭ْبٝا.37 ٤
( )3ا٫غؿاض .5/6
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صفة آدو

يػبل ٚتكسّ ظَإ آزّ عً ٘ٝايػٜٛ ّ٬قـ مجاي٘ بإٔ ٜػتشهط

َٛنٛع خًل اهلل تعاىل ي٘ بٝس ،ٙنُا ٜتِ تؿب ٘ٝسػٔ ْحم اهلل ٜٛغـ
عً ٘ٝايػ ّ٬عػٔ ٚبٗا ٤آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬

ٚمما  ٫ىتًـ ؾ ٘ٝاملًٝٸ ٕٛسػٔ ٚمجاٍ ٜٛغـ ٚؾ ٘ٝنُٛنٛع

دطت قكل ٚأسازٜح َٖ ٞسضغ ١ل املٛعظٜٚ ،١عتُس ايتؿب ٘ٝاؿػٞ
ٚايعكً ٞعٓسَا ٜٴطاز ٚقـ مجاي٘ ٚتكطٜب٘ إىل ا٭شٖإٚ ،ايتؿب٘ٝ

باب َعطٚف ل ايب٬غ ١باعتباض ٙأ ٍٚططٜك ١يبٝإ املعٓٚ ٢ايس٫ي ١عً٢
ايطبٝع.١
 ٖٛٚل اٱقط٬ح مماثً ١بني إ ثٓني أ ٚأنجط َٔ خ ٍ٬اٱؾرتاى بكؿ١
َاٜ ،تشكل َٓٗا ايػطض ٚقكس اٱؾٗاّٚ ،هط ٟبني ططؾني ،املؿــب٘
ايصٜ ٟطاز متجٚ ً٘ٝإؿاق٘ بػريٚ ،ٙاملؿب٘ ب٘ ايصٜ ٟطاز إٔ ًٜشل ب٘ املؿب٘
َٔ خ ٍ٬ايٛقـ ايصٜ ٟه ٕٛؾ ٘ٝاملؿب٘ ب٘ أظٗط ٚأقطب إىل ا٭شٖإ
َٓ٘ باملؿــب٘ ،عٓسَا ٜطاز ٚقـ مجاٍ ٜٛغـ ٜٴؿبٸ٘ بتزّ ،

بًشاظ ايبٗاٚ ٤اؿػٔ ايص ٟإَتاظ ٚإتكـ ب٘ آزّ َٔ بني ايبؿط بإٔ خًك٘
اهلل عع ٚدٌ بٝسٚ ،ٙدعً٘ آ ١ٜعظُ ٢بني امل٥٬هٚ ١غهإ ايػُاٚات.
ٚل سسٜح ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝاي٘ ٚغًِ َع ؾاطُ ١عًٗٝا
ايػ ّ٬ل ٚقـ عً ٞعً ٘ٝايػٚ :ّ٬أَا َا قًُتٹ أْعع عظ ِٝايعٓٝني ؾإٕ
اهلل خًك٘ بكؿ ١آزّ(.)1

أ ٟإٔ قؿ ١آزّ ٚايتُج ٌٝبٗا ق

ؾدط ٚإعتعاظٚ ،يعٌ ل ايؿب٘

ايظاٖط ٟز٫٫ت عطؾاْ ١ٝعسٜس.٠
ٚل سسٜح ٖؿاّ بـٔ ايعـام قـاٍ :بعجـت اْـا ٚضدـٌ آخـط إىل ٖطقـٌ
قاسب ايطْ ّٚسع ٙٛإىل اٱغ ّ٬إىل إٔ قـاٍ :ؾأقُٓـا ث٬ثـاّ ؾاضغـٌ  -أٟ
( )1ايبشاض .32/1
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ٖطقٌ  -إيٓٝا ي ،ّ٬ٝؾسخًٓا عً ،٘ٝؾاغتعاز قٛيٓا ،ؾأعسْا ٙثِ زعا بؿ ٤ٞنٗ١٦ٝ
ايطبع ١ايعظَ ١ُٝصٖب ١ؾٗٝا بٛٝت قـػاض عً ٗٝـا أبـٛاب ،ؾؿـتض بٝتـاّ ٚقؿـ،ّ٬
ؾإغتدطز سطٜط ٠غٛزا ٤ؾٓؿطْاٖا ؾإشا ؾٗٝا قٛض ٠محطاٚ ،٤إشا ؾٗٝا ضدٌ
ندِ ايعٓٝني ،عظ ِٝا٭يٝتني ،مل أض َجٌ ط ٍٛعٓك٘ٚ ،إشا يٝػت ي٘ ؿٝـ١
ٚإشا ي٘ ظؿريتإ أسػٔ َا خًل اهلل ،ؾكاٍ أتعطؾـٖ ٕٛـصا؟ قًٓـا ،٫ :قـاٍ:

ٖصا آزّ عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬إشا ٖ ٛأنجط ايٓاؽ ؾعطاّ( )1إىل إٔ قاٍ :ثِ ؾتض باباّ
آخط ؾاغتدطز َٓ٘ سطٜط ٠بٝها ٤ؾإشا ؾٗٝا قٛض ٠نكـٛض ٠آزّ نـإٔ ٚدٗـ٘

ايؿــُؼ ،ؾكــاٍ ٖــٌ تعطؾــٖ ٕٛــصا؟ قًٓــا ، ٫ :قــاٍٖ :ــصا ٜٛغـــ عًٝــ٘

ايػ...ّ٬اؿسٜح(.)2

ٚيكــس ن ـإ آزّ طٜٛــٌ ايكاَــ ١مبــا ٜؿــٛم نــجرياّ املتعــاضف ل ٖــصٙ

ا٭ظَإ ،باٱغٓاز عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم قاٍَ ":ا به ٢أسس بها٤

ثًج ، ١آزّ ٜٛٚغـ ٚزاٚز  ،ؾكًت َ :ا بًؼ َٔ بها ِٗ٥؟ قاٍ  :اَا آزّ
ؾبها سني أخطز َٔ اؾٓٚ ١نإ ضأغ٘ ل باب َٔ ابٛاب ايػُا ٤ؾبه ٢ست٢
تأش ٣ب٘ أٌٖ ايػُا ، ٤ؾؿهٛا شيو إىل اهلل ؾش َٔ قاَت٘" اؿسٜح(.)3
ٚل ضٚاٚ ١ٜنإ ٜتأش ٣بايؿُؼ ؾش

َٔ قاَت٘( ،)4أ ٟإٔ ايٓكل ل

طٛي٘ نإ ملٓؿعت٘ بٌ ٚسادت٘ ٜٚتٓاغب َع ٚدٛز ٙعً ٢غطض ا٭ضض،
ٚضمبا نإ ايط ٍٛايعا٥س َُ٥٬اّ ٭سٛاٍ املعٝؿٚ ١اٱقاَ ١ل اؾٓ.١
ٚباٱغٓاز عٔ أب ٞبٔ نعب قاٍ" :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ :إٔ أبانــِ آزّ نإ طُٛا ّ٫نايٓدــً ١ايػٻشٛم ،غتني شضاعاّ ،نجري
ايؿــعطَٛ ،اض ٣ايعــٛضٚ ،٠اْ٘ ملا أقاب اـط ١٦ٝبست ي٘ غ٤ٛت٘ ؾدطز

( )2تأضٜذ ابٔ نجري .252/2
( )3تأضٜذ ابٔ نجري .253 – 252 /2
()3تؿػري ايعٝاؾ.186/2ٞ
( )1تأضٜذ ايعٝاؾ.178/2 ٞ
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ٖاضباّ ل اؾٓ ،١ؾتًكا ٙؾذط ،٠ؾأخصت بٓاقٝتْ٘ٚ ،ازا ٙضبٸ٘ ،أؾطاضاّ َين ٜا
آزّ ،قاٍٚ ٫ :اهلل ٜاضبٸٚ ،يهٔ سٝا٤ٶ َٓو مما قس دٓٝت ،ؾأٖبط٘ اهلل إىل
ا٭ضض… "..اؿسٜح(.)1

ٚباٱغٓاز عٔ َكاتٌ بٔ غًُٝإ عٔ اَ٫اّ دعؿط ايكازم اْ٘ قاٍ

غٴ ٌ٦عٔ ط ٍٛآزّ ٚسٛا ٤سني ٖبطا إىل ا٭ضض ،ؾكاٍٚ :دسْا ل نتاب
عً ٞإٔ اهلل تعاىل ملا أٖب

آزّ إىل ا٭ضض ،إٔ ضدً ٘ٝناْا بجٓ١ٝ

ايكؿا ٚضأغ٘ ز ٕٚأؾل ايػُاٚ ٤اْ٘ ؾها إىل اهلل.
يكس ٚضز ل اؿسٜح إٔ اهلل عع ٚدٌ خًل آزّ عً ٢قٛضت٘ ٫ٚ ،بس َٔ
إعاز ٠اهلا ٤ل (قٛضت٘) إىل غري اهلل عع ٚدٌ  ْ٘٫يٝؼ ظػِ ٜٛ ٫ٚقـــ
بهٝـ ٚإٕ إؾتب٘ عً ٢ق ّٛبٗصا اؿسٜح  ٖٞٚ ،تعٛز إىل آزّ ايص ٟمل
ٜتسضز ل اـًل َٔ ْطؿ ١ثِ عًك ١ثِ َهػَ ١طٚضاّ مبطاسٌ ايُٓ ٛا٭خط٣

مبا ؾٗٝا غٔ ايطؿٛيٚ ١ايكبا قاٍ تعاىل طٌَمَذ خٍََمْنَا لإلِٔغَاَْ يِِ ؤَدغَِٓ
ذَمٌٍُِّْص( ،)2مما ٜسٍ عً ٢أْ٘ خًل بسٜع.

ٚغ ٌ٦اٱَاّ ايطنا عً ٘ٝايػٜ :ّ٬ا ابٔ ضغ ٍٛاهلل إٕ ايٓاؽ ٜط ٕٚٚإٔ

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ :إٕ اهلل خًل آزّ عً٢
قٛضت٘ ،ؾكاٍ :يكس سصؾٛا أ ٍٚاؿسٜح إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َطٸ بطدًني ٜتػابإ ؾػُع أسسُٖا ٜك ٍٛيكاسب٘ قبٸض اهلل ٚدٗو
ٚٚد٘ َٔ ٜؿبٗو ،ؾكاٍٜ :ا عبس اهلل  ٫تكٌ ٖصا ٭خٝو ؾإ اهلل تعاىل
خًل آزّ عً ٢قٛضت٘.
ٚعٔ اٱَاّ ايباقط عً ٘ٝايػ :ّ٬اْٗا قٛض ٠قسث ١إقطؿاٖا اهلل
ٚإختاضٖا عً ٢غا٥ط ايكٛض املدتًؿ ١ؾأناؾٗا إىل ْؿػ٘ نُا أناف ايهعب١

( )2تأضٜذ ايطرب.160 /1 ٟ
()2غٛض ٠ايتني.4

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط127ص

ٚايطٚح إىل ْؿػ٘ ؾكاٍ :طًَٔفَخدُ يِْوِ ِِٓ سًُدِِص(ٚ ،)1قس شنطت ٚدٙٛ
ٚد ٙٛعسٜس ٠يًشسٜح ،بًػت ل ا٭ق ٍٛاملُٗ ١عؿطٚ ٜٔدٗاّ.
نُا تظٗط اٯ ١ٜايهطمي ١املٓعي ١ايػاَ ١ٝيًعًِ َٚا ٜٴٓاٍ ب٘ َٔ املطاتب شات
ايعع ٚايطؾعٚ ١إغتشكام اٱنطاّٚ ،ل ا٭مسا ٤اييت عًُٗا اهلل تعاىل ٯزّ
أقٛاٍ َٓٗا:
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل غبشاْ٘ عًُ٘ مجٝع ا٭مساٚ ٤ايكٓاعات ٚعُاض٠
ا٭ضنني ٚا٭طعُٚ ١ا٭ٚزٚ ،١ٜإغتدطاز املعازٕ ٚغطؽ ا٭ؾذاض
َٓٚاؾعٗا ٚمجٝع َا ٜتعًل بعُاض ٠ايسٚ ٜٔايسْٝا ٖٛٚ ،املط ٟٚعٔ ابٔ

عباؽ ٚفاٖس ٚغعٝس بٔ دبري(.)2

ايجاْ :ٞإٕ اهلل تعاىل عًُ٘ أمسا ٤امل٥٬هٚ ١أمسا ٤شضٜت٘ ،عٔ ايطبٝع

ٚابٔ ظٜس(.)3

ايجايح :باٱغٓاز عٔ ابٔ عباؽ قاٍ عًِ اهلل تعاىل آزّ ا٭مسا ٤نًٗا
ٖ ٢ٖٚص ٙا٭مسا ٤ايتٜ ٢تعاضف بٗا ايٓاؽ اْػإ ٚزابٚ ١أضض ٚغٌٗ

ٚعط ٚدبٌ ٚمحاض ٚأؾبا ٙشيو َٔ ا٭َِ ٚغريٖا(.)4

ايطابع :إٕ اهلل تعاىل عًُّ٘ ايكاب ا٭ؾٝاَٚ ٤عاْٗٝا ٚخٛاقٗا ٖٛٚ ،إٔ

ايؿطؽ ٜكًض ملاشاٚ ،اؿُاض ٜكًض ملاشا (.)5

اـاَؼ :ض ٟٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم اْ٘ غ ٌ٦عٔ ٖص ٙاٯ١ٜ

ؾكاٍ :ا٭ضنني ٚاؾباٍ ٚايؿعاب ٚا٭ٚز ،١ٜثِ ْظط إىل بػا

( )1غٛض ٠اؿذط .29
( )2فُع ايبٝإ .76/1
( )3ايتبٝإٔ ل تؿػري ايكطإٓ 139/1
()4تأضٜذ ايطرب.97/1 ٟ
( )5فُع ايبٝإ 76/1

ؼت٘ ؾكاٍ:

ط128ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٖٚصا ايبػا

مما عًُ٘) (ٚ ،)1عٓ٘ اٜهاّ ل اٯ ١ٜقاٍ :أمسا ٤ا٭ٚز١ٜ

ٚايٓبات ٚايؿذط ٚاؾباٍ َٔ ا٭ضض.

ٚٚضز عٔ زاٚز بٔ غطسإ قاٍ :نٓت عٓس اٱَاّ ايكازم ؾسعا
()2

باـُٛإ ؾتػصٜٓا ،ثِ زعا بايطؿت ٚايسغتؿإ

ؾكًت :دعًت ؾساى،

قٛي٘ تعاىل ط ًَػٍُ آدَ لألمساء وٍَُّيَا ص ايطػت ٚايسغتؿإ َٓ٘؟ ؾكاٍ :ايؿذاز
ٚا٭ٚزٚ ١ٜأٖ ٣ٛبٝس ٙنصا ٚنصا.

ايػازؽ :عٔ ابٔ عباؽ قاٍ :عًُ٘ اغِ نٌ ؾٚ ،)3(٧عٔ اَ٫اّ

ايكازم قاٍ :عًُ٘ أمسا ٤ا٭ؾٝا ٤نًٗا.

ٚتؿٝس اٯ ١ٜإٔ ايًػ ١دا٤ت بتعًَ ِٝباؾـط َٔ اهلل تعاىل ٚأْٗا َٔ أَ ٍٚا
ضظم اهلل عع ٚدٌ آزّٚ( :قاٍ ايؿٝذ ايطٛغٚ :ٞظاٖط اٯٚ ١ٜعَُٗٛا ٜسٍ
()4

عً ٢اْ٘ عًُ٘ مجٝع ايًػات ٚب٘ قاٍ اؾباٚ ٞ٥ايطَاْ)ٞ

ؾأخص عٓ٘ ٚيسٙ

ايًػات ؾًُا تؿطقٛا ،تهًِ نٌ ق َِٗٓ ّٛبًػإ أيؿٚ ٙٛإعتازٚ ٙٚتطاٍٚ
ايعَإ عًَ ٢ا خايـ شيو ؾٓػ.)ٙٛ
ٚعٔ ايطاظ :ٟقاٍ ا٭ؾعطٚ ٟاؾباٚ ٞ٥ايهعحم ايًػات نًٗا تٛقٝؿ،١ٝ

مبعٓ ٢إٔ اهلل تعاىل خًل عًُاّ نطٚضٜاّ بتًو ا٭يؿاظ ٚتًو املعاْ.)5()ٞ

ٚيهٔ ظاٖط اٯٜ ٫ ١ٜسٍ عًٚ ،٘ٝايكسض املتٝكٔ ٖ ٛتعً ِٝآزّ َا ٜكض ب٘
ايتعبري عٔ املعٓ َٔ ٢ا٫يؿاظ املٓاغبٚ ١بايًػ ١اييت إعتازٖا امل٥٬هَٚ ١ا
ٜتداطب ٕٛب٘ٚ ،ميهٔ إٔ ته ٕٛتًو ايًػ ٖٞ ١ايعطب ٖٞٚ ،١ٝيػ ١أٌٖ
اؾٓإ.
()1تؿػري ايعٝاؾ.34/1ٞ
( )2ايسغتؿإ :قٌ غػٌ ايٝس.
( )3تأضٜذ ايطرب.97/1 ٟ
( )4اْظط َؿاتٝض ايػٝب .176/2
( )5اْظط َؿاتٝض ايػٝب .176/2

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط129ص
ٚق ٌٝإٔ ايًػات مجٝعاّ امنا مسعت َٔ آزّٚ ،عٓ٘ أخصت ٖٛٚ ،أَط
وتاز إىل زي ٌٝأ ٚأَاض ،٠خاقٚ ١إٔ اٱغتكطا ٤ايتأضى ٞغ٬ؾ٘ ٚؾ ٘ٝظٜاز٠
عٔ اؿادٚ ١إٕ نإ نؿهٌ َٔ اهلل تعاىل عً ٢عبسْٚ ٙب ٘ٝايص ٟخًل بٝسٙ
ٚايٓاؽ أَطاّ غري َػتبعس.
ٚل اٯ ١ٜإعذاظ  ٖٛٚإٔ اهلل عع ٚدٌ عًِ آزّ يػ ١اـطاب ٚأمسا٤
ا٭ؾٝاٚ ٤دعً٘ ٜعٗٝا ٚوؿظٗاٚ ،قاٍ ايبًدٚ :ٞهٛظ إٔ ٜه ٕٛأخرب ٙبٗا
ؾٛعاٖا ل ٚقت قكري مبا أعطا ٙاهلل َٔ ايؿِٗ ٚاؿؿظ.
ٚيهٔ يٝؼ ل اٯَ ١ٜا ٜسٍ عً ٢إٔ ٚقت ايتعً ِٝنإ قكرياّٚ ،ؾ ٘ٝأٜهاّ
إؾاض ٠إىل أُٖ ١ٝا٫غِ َٛٚنٛعٝت٘ ل ايعًٚ ّٛل سكا٥ل ا٭ؾٝاٚ ٤إٔ نإ
ا٫غِ غري املػُ ،٢ؾاٯ ١ٜتأغٝؼ يعًِ خام با٭مسا. ٤
 َٔٚاٯٜات تعسز أمسا ٤ايكطإٓ ل ايكطإٓ ،إش ٚضز شنط ٙباغِ ايكطإٓ
ٚايهتاب ٚايؿطقإ ٚايصنط ٚايطٚح ٚغريٖا.

حبث أصىيل

َٔ ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢اٱْػإ ٚنع ا٭يؿاظ أظاَ ٤عاْ ٞخاق ١بٗا،
يٝه ٕٛبُٗٓٝا إضتبا

خام ٜرتؾض عٔ ايتدكٝل ٚنجط ٠اٱغتعُاٍ

ٚايطغٛر ل ايٛدٛز ايصٖين ،يًس٫ي ١عً ٢إٔ ٖصا اٱضتبا

ضؾشَٔ ١

ضؾشات ْعُ ١ايعكٌ اييت أْعِ اهلل تعاىل بٗا عً ٢اٱْػإ.
 َٔٚاٯٜات ل خًل اٱْػإ إقرتإ ٚنع ا٭يؿاظ يًُعاْ ٞبػاع١
خًك٘ٚ ،عسّ ؽًؿ٘ عٓ٘ ،مما ٜسٍ عً ٢ساد ١اٱْػإ يًٛنع ٚاٱضتبا بني
ايًؿظ ٚاملعٓٚ ٢ايعًك ١بُٗٓٝاٖٚ ،ص ٙاؿادَ ١كاسب ١يٲْػإ إىل ّٜٛ
ايكٝاَ.١
ؾُٔ ؾهٌ اهلل تعاىل عً ٢ا٭دٝاٍ املتعاقب َٔ ١ايٓاؽ ٚنع ا٭يؿاظ أظا٤
َعاْٗٝاٚ ،تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤نًٗاٚ ،إٕ ْؿص إبًٝؼ َٔ ٖص ٙاؾٗٚ ١أغ٣ٛ
آزّ ٚسٛا ٤عً ٢ا٭نٌ َٔ ايؿذط ،٠ؾً ٫ٛيػ ١ايتداطب ٚايتؿاِٖ ب ِٗٓٝقس

ط130ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٜ٫ػتطٝع إبًٝؼ إغٛا ٤آزّ ٚسٛا ٤بصات املٛنٛع ،مما ٜسٍ عً ٢يعّٚ
تعاٖس سؿظ ْعُ ١ايٛنع بصنط اهلل ٚايعبازٚ ٠اٱسرتاظ َٔ اغٛا ٤ايؿٝطإ،
َٓٚع طػٝإ ٚؾٛٝع ا٭يؿاظ اييت ٜرتؾض عًٗٝا ايكبض َٔ َعاْٗٝا.
يكس أضاز اهلل تعاىل بتعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايتعًَٓ ِٝاغب١

يصنط ، ٙيصا ناْت أ ٍٚنًُْ ١طل بٗا آزّ ٖ ٞطلٌْذَّذُ ٌٍَِّوِص ،ؾكس ٚضز عٔ
ابٔ َػعٛز ٚغري ٙؾًُا ْؿذ ؾ ٘ٝايطٚح ؾسخٌ ايطٚح ل ضأغ٘ عطؼ ؾكايت
امل٥٬ه ١قٌ اؿُس هلل ،ؾكاٍ اؿُس هلل ،ؾكاٍ اهلل ععٚدٌ ضمحو ضبو(.)1

مما ٜسٍ عً ٢إٔ آزّ تعًِ أٜهاّ َٔ امل٥٬هَ ١عاْ ٞايجٓاٚ ٤ايؿهط هلل
تعاىل َٓٚاغبت٘ٚ ،يهٔ ٖصا ايتعًَ ِٝعاضض مبا ٚضز عٔ ابٔ عباؽ إٔ قٍٛ
آزّ "اؿُس هلل" نإ بإهلاّ َٔ اهلل إش ٚضز عٓ٘ اْ٘ قاٍ :ؾًُا متت ايٓؿد ١ل
دػس ٙعطؼ ؾكاٍ اؿُس هلل ضب ايعاملني بإهلاّ اهلل ؾكاٍ ٜطمحو اهلل ٜا
(.)2

آزّ

ٚنصا ٚضز عٔ قُس بٔ اغشل قاٍ:اْ٘ ملا اْتٗ ٢ايطٚح إىل ضأغ٘
عطؼ ،ؾكاٍ اؿُس هللَٚ.ع ٖصا ؾإٕ آزّ تعًِ َٔ امل٥٬ه ٫ٚ ،١تعاضض
بني اٱهلاّ ٚايتًك َٔ ٞامل٥٬هٚ ،١قس ٜتشسإ  َٔ ٖٛٚأغطاض غهٓ٘ ل
بسا ١ٜخًك٘ ل اؾٓ.١
 ٫ٚتكٌ ايٓٛب ١يكاعسَ :٠ع ايتعاضض ٜه ٕٛايتػاق ) إَ ٫ع ٚدٛز
َطدض ،٭ٕ ا٭قٌ ٖ ٛاٱهلاّ ٚايؿهٌ َٔ عٓس اهلل تعاىلٚ ،٭ٕ ٖصٙ
ا٭خباض ثط ٠ٚعًُ ١ٝنايٛقـ يهٌ املػًُني .
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ َٔ ٚنع ا٭يؿاظ إَها ٤اؾعاٚ ٤ايجٛاب  ،ؾُع
ايًؿظ ٚايٓطل ايصٜ ٟؿٝس َعٓ ٢ككٛق ّا عٓس ايػاَع ٜأت ٞايؿهٌ اٱهل، ٞ
ٚايٛنع َٔ ٚد ٙٛاٱبتٚ ٤٬اٱختباض ل اؿٝا ٠ايسْٝاَ َٔ ٖٛٚ ،كَٛات
()1تأضٜذ ايطرب.94/1 ٟ
( )2تأضٜذ ايطرب.95/1 ٟ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط131ص
اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚقس شنطْا ل اؾع ٤ا٭ْ ٍٚظط ١ٜدسٜس ٠ل اٱعذاظ

ايكطآْ ٞبامل٬ظَ ١بني ايؿاظ ايكطإٓ ٚايٛدٛز ايصٖين(.)1

ٚأختًـ ل إبتساٚ ٤أقٌ ٚنع ا٭يؿاظ أظاَ ٤عاْٗٝا عً ٢أقٛاٍ:
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل تعاىل ٖ ٛايٛانعٚ ،قاٍ ب٘ مجاع َِٗٓ ١أب ٛاؿػٔ
ا٭ؾعط ٖٛٚ ، ٟعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل تعاىل يكّٔ آزّ ايًػاتٚ ،ميهٔ إٔ ٜػتكطأ ٖصا ايكَٔ ٍٛ

قٛي٘ تعاىل طًَػٍُ آدَ لألَعَّاءَ وٍَُّيَاص ٚإٔ ايًػات تؿطعت َٔ آزّٚ ،يهٓ٘ مل
ٜجبت ،خكٛقاّ َع تعسز ايًػات َٗٓٚ ،ا َا ظٗط ٚؾاع بعس آزّ بـأدٝاٍ.

ايجاْ :ٞإٕ اهلل تعاىل ٚنع اٱيؿاظ أظاَ ٤عاْٗٝا ،نُا ٚنع ا٭سهاّ
عًَ ٢تعًكاتٗا ٚنعاّ تؿطٜعٝاّ.
ايجايحٖ :سا ١ٜاهلل تعاىل يًٓاؽ باظٗاض تعاٖسِٖ با٭يؿاظ ٚثبٛت ْػبتٗا
ٚع٬قتٗا باملعاْ َٔ ٖٛٚ ، ٞايًطـ ٚاؿهُ ١اٱهل َٔٚ ١ٝعَُٛات قٛي٘

تعاىل ط خٍََمْنَا لإلٔغاْ يِِ ؤَدغَِٓ ذَمٌٍُِّْص ( ،)2خكٛقاّ َع ؿاظ املعٓ٢
ٚإضاز ٠اؾٓؼ ٚاٱغتػطام با٭يـ ٚاي ّ٬ل (ايٓاؽ) َٔ غري إٔ ٜتعاضض
َع إضاز ٠ايكه ١ٝايؿدكٚ ،١ٝخًل اٱْػإ ل بسْ٘ ٚدػسْٚ ٙؿع٘ ،إش أْعِ
اهلل تعاىل عً ٢اٱْػإ بٓعُ ١ايٓطلٚ ،ايتؿاِٖ ٚاٱغتٓ٦اؽ ٚقها ٤اؿٛا٥ر
ايؿطزٚ ١ٜايعاَ ١بايٛنع ٚاٱضتبا

اـام بني ا٭يؿاظ َٚعاْٗٝا ،قاٍ

ا٭خطٌ:
إٕ ايه ّ٬يؿ ٞايؿ٪از ٚامنا

دعٌ ايًػإ عً ٢ايؿ٪از زي.)3(ّ٬ٝ

ايطابع :تؿهٌ اهلل بٛنع ا٭يؿاظ أظاَ ٤عاْٗٝا بايٛس ٞإىل ا٭ْبٝا ٤ايصٟ
( )1اْظط اؾع ٤ا٭.251 ٍٚ
( )2غٛض ٠ايتني .4
(َ)3ؿاتٝض ايػٝب.16/1
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ٜتهُٔ ايبٝإ ٚتعٝني املعاْ ٞاملككٛز َٔ ٠ا٭يؿاظ مبا ميٓع ايًبؼ ٚايرتزٜس.
اـاَؼٜ :أت ٞايٛنع باهلاّ َٔ اهلل تعاىل إىل ايبؿطٚ ،املطاز َٔ
اٱهلاّ أعِ َٔ ايٛس ٞيٮْبٝا ،٤بٌ ٖ ٛاهلساٚ ١ٜايتٛؾٝل يًذُاعٚ ١ا٭َ،١
ٚقس أْعِ اهلل تعاىل عً ٢ايٓشٌ ٚعًُّٗا نٝؿ ١ٝاملعٝؿ ١ؾهاْت  ٫ٚظايت
تعٝـ بٓظاّ زقٝل ٜكتبؼ َٓ٘ ايكا٥س ٚايػٝاغٚ ٞاملًو َػا ٌ٥ل ؾٕٚ٪

ايتسبري ،قاٍ تعاىل طًَؤًَدََ سَتُّهَ إىل لٌنالذًِ ؤْ لذَّخِزُِ ِِٓ لٌْجِثَايِ

تٌُُْذًاص (.)1
ايػــازؽ :إٜــ ساع ايًػــ ١ل طبــاع ايٓــاؽٚ ،دعًــِٗ َــًٖ٪ني بــايؿطط٠
يًٛق ٍٛإىل يػ ١يًتؿاِٖ بٚ ،ِٗٓٝاهلل تعاىل ٫تػتعك ٞعًَ ٘ٝػأي.١
ايجاْ :ٞايٛانع يهٌ يػ ٖٛ ١ؾدل َٔ ايبؿط مببازض ٠ؾدك ١ٝأْ ٚتٝذ١
يًؿإٔ ٚاملكاّ اـام ي٘ بني ق َ٘ٛإش ٜتبع ْ٘ٛل ايٛنع ٜٚك َٕٛٛبتجبٝت
ا٭يؿاظ أظاَ ٤عاْٗٝا باملعاٚيٚ ١اٱغتعُاٍٚ ،قٚ ٌٝانع ايًػ ١ايعطبٖٛ ١ٝ
ٜعطب بٔ قشطإ  َ٘ٓٚ ،إؾتل إمسٗا .
ٚهتٗس ايٛانع بٛنع أيؿاظ ككٛق ١أظاَ ٤عاَْ ٞع ١ٓٝستٜ ٢ؿٝع ٖصا
ايٛنع ٜٓٚؿط ٙبني قٚ ،َ٘ٛإشا َا إستادٛا إىل ٚنع يؿظ أظاَ ٤عٓ٢
َٛٚنٛع آخط ضدعٛا اي ٘ٝنُا ٜطدع ل ٖصا ايعَإ أسٝاْاّ إىل اجملُع
ايًػٚ ٟٛايعًُ ٞٱهاز املٓاغب َٔ ا٭يؿاظ اٱقط٬س ١ٝأظاَ ٤عاْٞ
َػتشسث.١
ايجايح :داٚ ٤نع ايًػ ١ظٗٛز ٚتعاْ ٕٚؿط َٔ ايٓاؽ هُعِٗ املهإ أٚ
ايٓػب إش دعٌ اهلل عع ٚدٌ عٓسِٖ ايكسض ٠عً ٢ايتداطب ٚأْعِ عًِٗٝ
بٓعُ ١ايٓطلٜٚ ،سضن ٕٛاؿاد ١إىل اؾُاعٚ ١اٱؼاز ٚؾو اـك ١َٛبًػ١
يًتؿاِٖ بٚ ،ِٗٓٝقس ٜك ّٛأنجط َٔ ٚاسس َِٓٗ بإختٝاض يؿظ ككٛم يصات
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املعٓ ٢مما هعٌ َع٘ ايتعسز ل ا٭يؿاظ ٚيهٔ أسس تًو ا٭يؿاظ ٖ ٛايصٟ
ٜبك ٢ل اٱغتعُاٍ بػبب ٚدٛز ضادض ٚعًكَٓ ١اغب ١يًُعٓ ،٢أ ٚأثط َٓعي١
ٚؾإٔ ايصٚ ٟنع٘ ،أ ٚنجط ٠ايص ٜٔبازضٚا إىل إغتعُاي٘ ٚغريٖا َٔ
ا٭غباب.
ايطابع  :ز٫ي ١ا٭يؿاظ عًَ ٢عاْٗٝا بايصات  َٔٚغري ٚنع ٚانع ،نس٫ي١
ايسخإ عً ٢ايٓاضٚ ،نٝا ٤ايٓٗاض عً ٢طًٛع ايؿُؼٚ ،يهٓ٘ خ٬ف ايٛاقع
َٚاوكٌ َٔ ايتبا ٜٔل ايًػات خكٛقاّ عٓس تعاقب ا٭دٝاٍ.
اـاَؼ :ايتعسز ل ايٛنع ؾُٔ ا٭يؿاظ َاتٛاضثت٘ ا٭َِ َٔ ايٛسٞ
ٚايتٓع ٖٛٚ ،ٌٜعًٚ ٢د: ٙٛ
ا٭ٚ : ٍٚنع ٭مسا ٤ا٭ؾٝاٚ ٤املعاْٚ ٞنع٘ ؾدل َعني.
ايجاَْ : ٞا ٚنع َٔ قبٌ أؾدام َتعاقبني.
ايجايح َ :ا تؿاِٖ ٚتعانس عًٚ ٢نع٘ مجاع.١
ايػازؽ :ايتؿك ٌٝل ا٭يؿاظ َٚعاْٗٝا ،ؾهإ تعً ِٝاهلل تعاىل ٯزّ عً٘ٝ
ايػ ّ٬ـكٛم ا٭ع ّ٬ايؿدكٖٚ ،١ٝصا ايتعً ِٝقاعس ٠ٱؾتكام ا٭ؾعاٍ
ٚاؿطٚف.
ايػابع :دا ٤ايٛنع ْتٝذ ١اؿادٚ ١ايتذطبٚ ١ايٛدسإٚ ،مل ٜٓشكط
بعَإ أ ٚؾدل أ ٚد ٌٝككٛم.
ايجأَ :إٕ ايًػ ١اييت عًُٗا اهلل تعاىل ٯزّ عً ٘ٝايػ ٖٞ ّ٬يػ ١تٛيٝس١ٜ
تتٛيس عٓٗا ايًػات ا٭خطٚ ،٣اهلل ٚاغع نط ،ِٜأ ٚإٔ تًو ايًػ ١أغاؽ
يًتؿاِٖ  ٖٞٚقابً ١يسخ ٍٛأيؿاظ عًٗٝا ل شات املعاْ ٞيٝؼ َٔ باب اجملاظ
ٚايٓكٌ ،بٌ يًػع ١ل ايٛنع مبا وكٌ َع٘ إغتكطاض ايًػات ،ؾته ٕٛايًػ١
اييت عًُّٗا اهلل ٯزّ ٖ ٞايًػ ١ا٭ّٚ ،تؿطعت عٓٗا ايًػات ا٭خط.٣
ٚؼتٌُ ايًػ ١اييت عًُٗا اهلل ععٚدٌ آزّ عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬دٗ ١ايبكا٤
ٚا٭ثط ٚدٖٛاّ:
ا٭:ٍٚبكاٖ٩ا َٛدٛز ٠بني يػات ا٭َِ ،ؾٗ ٞنٌ طبٝعَٚ ٞكػِ ٫
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بؿط ٜتػؿ ٢ايًػات ا٭خط.٣
ايجاْ :ٞتؿهٌ اهلل تعاىل ٚعًِ آزّ ايًػات نًٗا ،ثِ أخصت نٌ أَ١
ٚاسسَٗٓ ٠ا ،يته ٕٛايًػ ١عٓٛإ ايكً ١بني آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬بني ا٭َِ
ٜٚهْ ٕٛؿع ٚأثط تعً ِٝاهلل عع ٚدٌ ٯزّ ا٭مسا ٤ظاٖطاّ عً ٢ايٓاؽ نًِٗ
ل ايًػات اييت ٜتداطبٜٚ ٕٛتؿاُٖ ٕٛبٗا ٚاييت

ٚنعٗا عً ٢مٛ

تسضه.ٞ
ايجايح :إْكطاض ايًػ ١اييت عًُٗا اهلل تعاىل آزّ عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬سًت
بس ّ٬ٜهلا يػات َٔ ٚنع ايبؿط.
ايطابع :تًك ٞا٭ْبٝا ٤بايٛس ٞيصات ا٭مسا ٤اييت عًُٗا اهلل تعاىل ٯزّ
عً ٘ٝايػ ّ٬ؾه َ٘ٓ ّ٬تعاىل.
اـاَؼ :بكا ٤شات ايًػ ١اييت عًِ اهلل تعاىل ا٭مسا ٤بٗا ،يتبك ٢هلا
قسغٚ ١ٝؾإٔ خام.
ٚايكشٝض ٖ ٛاـاَؼ ،ؾاشا أْعِ اهلل تعاىل ْعُ ١عً ٢اْ٫ػإ ؾإْ٘
غبشاْ٘ أنطّ َٔ إٔ ٜطؾعٗاٚ ،تؿهٌ اهلل تعاىل عؿظ ٖص ٙايًػ ١بايكطإٓ
 ٖٛٚايهتاب ايباق ٞإىل اي ّٛٝايكٝاَ. ١
 َٔٚإعذاظ ٙسؿظ٘ ايًػ ١اييت ْعٍ بٗا ،إش ٜؿتام ٜٚػع ٢ايٓاؽ َٔ
كتًـ ا٭دٓاؽ يتعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝبإعتباضٖا يػ ١ايكطإٓٚ ،اييت وتادٗا
املػًِ عسَ ٠طات ل اي ّٛٝل ق٬ت٘ٚ ،يٝؼ َٔ يػ ١وتادٗا اٱْػإ َجٌ
سادت٘ إىل ايًػ ١ايعطب ١ٝغٛا ٤عً ٢ايك ٍٛبإٔ ايهؿاض َهًؿ ٕٛبايؿطٚع ٖٛٚ
املؿٗٛض ٚاملدتاض  ،أّ يٝػٛا َهًؿني بٗا ،يربٚظ اؿاد ١ايعًُ ١ٝاملتذسز٠
يًُػًُني يتعًِ ايعطبٚ ١ٝايتًؿظ بٗاَٗٓٚ ،ا ت ٠ٚ٬اٯٜات عً ٢م ٛايٛدب
ل ايك ٠٬اي. ١َٝٛٝ
ٚايكطإٓ ميٓع َٔ ْػٝإ ٖص ٙايًػ ١بعس تعًُٗاَ ٖٛٚ ،سضغ١َٜٝٛ ١
َتذسز ٠يتًك ٞايسضٚؽ ل ايًػ ١ايعطب.١ٝ
 َٔٚاٯٜات إٔ ايًػ ١ايعطب ٖٞ ١ٝيػ ١أٌٖ اؾٓ ١ل اٯخطٚ ،٠شنط إٔ
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ايًػ ١اييت تعًِ بٗا آزّ ا٭مسا ٖٞ ٤ايًػ ١ايػطٜاْٚٚ ،١ٝضز إٔ أ ٍٚنًُ١

ْطل بٗا آزّ ٖ ٞطلٌْذَّذُ ٌٍَِّوِص ٚل ضٚا ١ٜابٔ َػعٛز إٔ امل٥٬ه ١يكٓت٘ ٖصٙ
ايهًُ ١عٓسَا عطؼ  ٖٞٚ ،نًُ ١عطب ١ٝإ ٫إٔ ٜطاز َٔ ايٓكٛم شنط
ايرتمجٚ ١املعٓ ٢هلا بايعطبَٚ ،١ٝع ايؿو ل إضاز ٠شات ايًؿظ أ ٚتطمجت٘

َٚعٓا ،ٙؾا٭قٌ ٖ ٛشات ايًؿظ طلٌْذَّذُ ٌٍَِّوِص ٚبايًػ ١ايعطب.١ٝ

يكس دا ٤تعً ِٝاهلل تعاىل آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬ا٭مسا ٤بًػ ١ككٛق،١
ٚناْت ٖ ٞيػ ١ايتداطب عٓسَا ٖب ا٭ضضٚ ،تٛاضثٗا َٓ٘ أبٓا ،ٙ٩إ ٫إٔ
نجط ٠ايٓػٌ ٚتعسز ا٭َكاض ٚايتباعس بني ايٓاؽ ٚا٭َِ ،دعٌ ا٭َِ ؽرتع
يٓؿػٗا يػاتٜ٫ ٖٛٚ ،تعاضض َع أقٌ ايًػ ١بٌ إٔ تعً ِٝا٭مسا ٤ٯزّ
آ َٔ ١ٜبسٜع قٓع اهللٚ ،يعٌ ؾ ٘ٝبؿاض ٠عٛز ٠ايٓاؽ إىل ايتهًِ بًػٚ ١اسس٠
 ،خكٛقاّ َع سً ٍٛظَإ ايعٛمل، ١يته ٕٛيػ ١ايكطإٓ ٖ ٞا٭ضدض ؿاد١
ايٓاؽ إيٗٝا ٚإَهإ اٱغتػٓا ٤عٔ أ ٟيػ ١إ ٫ايعطب ،١ٝإش إٔ ساد ١نٌ
َػًِ َٚػًُ ١هلا َتذسز ٠ل ايٚ ّٛٝايً. ١ًٝ

يف سيلق اآليلت

ايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات اجملاٚض ٠عً ٢ؾعبتني:
ا٭ٚىل :ايكً ١بني اٯٜات ايػابكٖٚ ١ص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا ٚدَٗٓ ٙٛا:

ا٭ :ٍٚايكً ١بني آ ١ٜطيَغٌَاللىُٓالص (ٚ ،)1بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إبتسأت اٯ ١ٜأع ٙ٬بايهُري (ٖٚ )ٛإبتسأت ٖص ٙاٯٚ( ١ٜعًِ
آزّ) ٚايؿاعٌ ل اٯٜتني ٖ ٛاهلل عع ٚدٌ.
ايجاْ :١ٝبٝإ تعسز ايٓعِ اٱهل ١ٝعً ٢آزّ ٚشضٜت٘.
ايجايج :١بٝإ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ ٯزّ ٚشضٜت٘ بإٔ دعٌ خًل َا ل
ا٭ضض َٔ أدًِٗ ٚقبٌ إٔ ىًكٛا ،ثِ تؿهٌ ٚعًِ آزّ ا٭مسا ٤نًٗا.
()1غٛض ٠ايبكط.29٠

ط136ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايطابع :١مل تٓشكط ايٓعِ اٱهل ١ٝاييت تٓتظط اٱْػإ مبا ل ا٭ضض ،بٌ
ل ايػُا ٤أٜهاّ بإٔ دا ٤خًل آزّ ل ايػُاٚ ٤بعًِ َٔ غهاْٗا ِٖٚ
امل٥٬ه.١
اـاَػ :١إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ غًل آزّ قبٌ إ ىًك٘ ٚإٔ شضٜت٘
غتعُط ا٭ضض ٭ْ٘ غبشاْ٘ دعٌ ايٓاؽ َٚعاؾِٗ ٚعبازتِٗ ايعً ١ايػا١ٝ٥
ـًل ا٭ضض قبٌ إٔ ٜػ ٟٛايػُا ٤غبع مساٚات ٚ ،ؾْٛ ٘ٝع إنطاّ هلِ .
ايػازغ :١مجعت اٯ ١ٜأع ٙ٬خًل ايػُٛات ٚا٭ضضٚ ،دا٤ت ٖصٙ
اٯ ١ٜل َٛنٛع ىل غهاُْٗا َعاّ.

ايجاْ :ٞايكً ١بني آ ١ٜطخٍَِْفَحًص(ٚ ،)1بني ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :يٝؼ َٔ ؾرت ٠بني إخباض اهلل عع ٚدٌ امل٥٬ه ١ظعٌ خًٝؿ ١ل
ا٭ضض ٚبني تعً ِٝآزّ ا٭مسا.٤
ٚوتٌُ اؾُع بني اٯٜتني ٚدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚدا ٤إخباض اهلل يًُ٥٬ه ١ظعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض قبٌ خًل آزّ
ْٚؿذ اهلل ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘.
ايجاْ :ٞدا ٤اٱخباض عٔ اـًٝؿ ١بعس خًل آزّ.
ايجايح :امل٬ظَ ١بني خًل آزّ ٚإخباض اهلل يًُ٥٬ه ١ظعً٘ خًٝؿ ١ل
ا٭ضض.
ايظاٖط ٖ ٛا٭ ٍٚ٭ٕ ا٭َط اٱهل ٞيًُ٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ دا٤

َتكسَاّ عً ٢خًك٘ قاٍ تعاىلطًَإِرْ لَايَ سَتُّهَ ٌٍَِّْةَئِىَحِ إِِِّٔ خَاٌِكٌ تَؾَشًل ِِٓ فٍَْقَايٍ
ِِٓ دََّئٍ َِغنٌٍُْ*يَئِرَل عٌَالّرُوُ ًَٔفَخْدُ يِْوِ ِِٓ سًُدِِ يَمَؼٌُل ٌَوُ
عَاجِذَِّٓص(.)2
( )1اٯ.30 ١ٜ
()2غٛض ٠اؿذط.29-28

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط137ص
ايجاْ :١ٝتعً ِٝاهلل عع ٚدٌ آزّ ا٭مساَ َٔ ،٤كازٜل خ٬ؾت٘ ا٭ضض.
ايجايج :١دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبصنط (آزّ) باٱغِ ،بُٓٝا شنطت٘ اٯ ١ٜأعٙ٬
بكؿ( ١خًٝؿ ٖٛٚ )١تؿطٜـ عظ ِٝٯزّ ،بإٔ تػبل قؿت٘ إمس٘.
ايطابع :١ايتبا ٜٔاملٛنٛع ٞبني ق ٍٛاهلل ٚق ٍٛامل٥٬ه ١ل اٱْػإ ،ؾكس
ْظط امل٥٬ه ١يًؿػاز ٚغؿو ايسَا ٤ايصٜ ٟؿعً٘ ؾطط َٔ شض ١ٜآزّ.
ؾبني اهلل عع ٚدٌ يًُ٥٬ه ١تعًِ آزّ ا٭مساَٚ ٤طتبت٘ ل ايهػب
ٚايتشكَٚ ،ٌٝا تسٍ عً َٔ ٘ٝإظاس ١أغباب ايػؿاٚ ٠ٚآثاض ايٓؿؼ ايػهب١ٝ
ٚايؿٗ ١ٜٛعٓس شضٜت٘.
اـاَػ :١تهطاض يؿظ امل٥٬ه ١ل اٯٜتني  ،ؾِٗ ؾٗٛز ـًل آزّ ٚإنطاَ٘
َٔ اهلل عع ٚدٌ.
ايؿعب ١ايجاْ :١ٝايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتايٚ ،١ٝؾٗٝا ٚد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي ١ٝطلَاٌٌُل عُثذَأَهَص(ٚ ،)1ؾٗٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل:شنطت ٖص ٙاٯ ١ٜق ٍٛاهلل يًُ٥٬هٚ ،١شنطت اٯ ١ٜايتاي ١ٝضز
امل٥٬ه.١
ايجاْ :١ٝبٝإ يػ ١اـهٛع ٚاـؿٛع اييت ٜتكـ بٗا امل٥٬ه( ١قايٛا
غبشاْو).
ايجايج:١إؾرتاى آزّ ٚامل٥٬ه ١بايتعً َٔ ِٝعٓس اهلل عع ٚدٌ ،ؾٗ ٛايصٟ
ٜتؿهٌ ٜٚعًِ أٌٖ ايػُاٚات ٚا٭ضض.
ايطابع :١تكسّ آزّ ل ايعًِ َطتب ١عً ٢امل٥٬هَ ١ع تأخط ظَإ خًك٘ عٔ
خًكِٗ.

ايجاْ :ٞايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜطؤَْٔثِئْيُُ تِإَعَّائِيُِص

()2

()1اٯ.32 ١ٜ
()2اٯ.33 ١ٜ

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥

ط138ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ا٭ٚىل :إؼاز َٛنٛع اٯٜتني غكٛم أمسا ٤ا٭ؾٝا ٤اييت غأٍ اهلل
عع ٚدٌ عٓٗا امل٥٬ه.١
ايجاْ :١ٝبٝإ ايٛظا٥ـ ايػري ١ٜيتعً ِٝآزّ ا٭مساٚ ،٤إٔ َٓاؾعٗا أعِ َٔ
إٔ تٓشكط بكه ١ٝعني ؾدك ،١ٝأ ٚأبٓا ٤آزّ ايكًبٝني أ ٚشضٜت٘ َطًكاّ ،بٌ
تؿٌُ امل٥٬ه ١أٜهاّ.
ايجايج :١ثٓا ٤اهلل عع ٚدٌ عًْ ٢ؿػ٘ ٚأْ٘ ٜعًِ ايػٝب ٚ ،ػً ٢ل املكاّ
بكٝاّ آزّ بتعً ِٝامل٥٬ه ١ا٭مسا.٤
ايطابع :١بٝإ ْعُ ١ايعكٌ ٚأثط ْؿذ ايطٚح عٓس آزّ بني سؿظ ا٭مسا٤
ٚقاّ بايٓطل بٗا ٚتعًُٗٝا امل٥٬ه.١

ايجايح :ايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜطلعجُذًُل ٓدَََص(ٚ ،)1ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :بعس تعً ِٝآزّ امل٥٬ه ١ا٭مسا ،٤دا ٤أَط اهلل هلِ بايػذٛز ي٘،
ٚنإٔ َٔ ْٛاَٝؼ ايػُا ٤غذٛز املتعًِ يًُعًِ.
ايجاْ :١ٝوتٌُ ٖصا ايػذٛز ٚدٗني:
ا٭ :ٍٚتطى امل٥٬ه ١ٱْهاض دعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض.
ايجاْ :ٞعسّ ايتعاضض بني اٱْهاض ٚايػذٛز ؾٗات:
ا٭ٚىل :ايتبا ٜٔل املتعًل ،ؾاٱْهاض خام بؿطط َٔ شض ١ٜآزّ ايصٜٔ
ٜؿػس ٕٚل ا٭ضضٚ ،أَا ايػذٛز ؾٗ ٛخام ٯزّٚ ،دا ٤إَتجا ّ٫٭َط اهلل
عع ٚدٌ.
ايجاْ :١ٝدا ٤إْهاض امل٥٬ه ١٭ٕ اؾًُ ١خرب ،١ٜبإخباض اهلل عٔ دعٌ
خًٝؿ ١ل ا٭ضض ،أَا ايػذٛز ؾٗ ٛدا ٤ؾًُ ١إْؿاٚ ١ٝ٥قٝػ ١ا٭َط َٔ
عٓس اهلل ايص ٟوٌُ عً ٢ايٛدٛب.

ايجايج :١اٯ َٔ ١ٜعَُٛات قٛي٘ تعاىل طالَ َّؼقٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُ ًَّفْؼٌٍََُْ

()1اٯ.34١ٜ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط139ص

َِا ُّؤَِشًَُْص( ٫ٚ ،)1تعاضض بني ايٛدٗني.

ايطابع : ١بعس تعً ِٝآزّ ا٭مساٚ ٤قٝاَ٘ بتعً ِٝامل٥٬ه ١بٗا دا ٤ا٭َط
اٱهل ٞيًُ٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّٚ ،ؾ ٘ٝبٝإ ملٓاؾع ْعُ ١ايعًِٚ ،زع ٠ٛايٓاؽ
يًتشكٚ ٌٝايهػبٚ ،اٱضتكا ٤ل املعاضف اٱهل.١ٝ

فضم انعهى

ٚضز ايؿعٌ (عًِّ) بكٝػ ١املان ٞل ايكطإٓ أضبع َطات ،نًٗا َٓػٛب١
ل ؾعًٗا إىل اهلل تعاىلٜٚ ،كع ايؿعٌ عً ٢اٱْػإ أ ٟإٔ ايتعً ِٝدأَ ٤
عٓساهلل تعاىل إىل اٱْػإ  ٖٛٚعً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚايكه ١ٝايؿدكٚ ،١ٝايص ٟدا ٤ل تعً ِٝاهلل تعاىل ٯزّ ا٭مسا٤
نُا ل ٖص ٙاٯ.١ٜ
ايجاْ :ٞايكه ١ٝايٓٛع ،١ٝإش دا ٤ايتعً ِٝؾٓؼ اٱْػإٚ ،دا٤ت ب٘
اٯٜات ايج٬ث ١ا٭خط:ٖٞٚ ٣

ا٭ٚىل :قٛي٘ تعاىل طلٌشالدَُّٓ * ػٍَََُّ لٌمشآْص (ٚ ،)2ؾ ٘ٝآ ١ٜبإٔ اهلل

ععٚدٌ أْعٍ ايكطإٓ عً ٢ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعًُّ٘
إٜاٚ َٔ ٖٛٚ ،ٙد ٙٛتؿه ٌٝايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عً٢
ا٭ْبٝا ٤اٯخط.ٜٔ
ٚايتعً ِٝغري ايتٓعٚ ،ٌٜايتعً ِٝايتبني َٚا ٜكري ب٘ اٱْػإ عاملاّٚ ،دا٤
بعس تعً ِٝايكطإٓ شنط خًل اٱْػإ ٚإخطاد٘ َٔ ايعسّ إىل ايٛدٛز(عٔ
ابٔ عباؽٚ :املطاز باٱْػإ ٖٓا آزّ)

( . )3

ؾُع تكسّ ظَإ خًل آزّ عًْ ٢ع ٍٚايكطإٓ ،ؾكس دا ٤ل اٯَ ١ٜتأخطاّ
()1غٛض ٠ايتشط.6ِٜ
()2غٛض ٠ايطمحٔ.2-1
( )3فُع ايبٝإ .197/9

ط140ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
عٓ٘ ،يبٝإ َٛنٛع ١ٝتعً ِٝايكطإٓ.
ٜ ٌٖٚؿٝس اؾُع بني اٯٜتني أع ٙ٬إٔ املطاز َٔ ا٭مسا ٤ل قٛي٘ تعاىل

طًَػٍُ آدَ لألَعَّاءَ وٍَُّيَاص أْ٘ تعً ِٝايكطإٓ ٚآٜات٘ ،اؾٛاب  ٫زي ٌٝعً،٘ٝ
ٚا٭خباض غ٬ؾ٘ ٭ْٗا تؿري إىل أمسا ٤ا٭ؾٝاٚ ٤ا٭عٝإ ٚا٭ؾدامْ ،عِ
ٜسٍ اؾُع بُٗٓٝا عً ٢إؼاز َٛنٛع ايتعً ِٝؾُا عًُّ٘ اهلل تعاىل آزّ ٖ ٛل
ايكطإٓ ،يبٝإ ؾهٌ ايكطإٓ ْٚب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚعظِٝ
ضمح ١اهلل تعاىل بايٓاؽ.

ايجاْ:١ٝقٛي٘ تعاىل طلٌَّزُِ ػٍَََُّ تِاٌْمٍََُِص ( ،)1أ ٟإٔ اهلل تعاىل عًِ اٱْػإ

ايهتاب ١بايكًِٚ ،مل ٜطز ل ايكطإٓ إٔ اهلل تعاىل عًِّ اْػاْاّ غري تعً ُ٘ٝٯزّ
ٚإٕ نإ ايٛسٚ ٞايتٓع ٌٜنً٘ تعًٚ ،ِٝيعٌ ؾ ٘ٝإؾاض ٠إىل تعً ِٝاهلل تعاىل
ٯزّ ايهتاب ،١بًشاظ إٔ املطاز َٔ ايكًِ ٚغ ١ًٝنتاب ١اٱْػإٚ ،يٝؼ املطاز
ايكًِ نتي ١يًهتاب.١
بتكسٜط سصف ٚ ،املطاز (ايص ٟعًِ ايهتاب ١بايكًِ) يته ٕٛنتاب ١اٱْػإ
بايكًِ ْعُ ١عظ ١ُٝملا ؾٗٝا َٔ ايبٝإ ٚاؿؿظ ٚايتٛثٝل ،باٱناؾ ١إىل أقٌ
خًل اٱْػإ عٝح ٜػتطٝع إٔ ٜٛظـ ٜس ٙل ايهتابٚ ،١هس ايكً ١بني يؿظ
اؿطف ٚضمس٘ َٚعٓا.ٙ
ؾؿ ٞايٛنع تهٖٓ ٕٛاى عًك ١بني ٚنع ا٭يؿاظ ٚبني َعاْٗٝا ،أَا ل
ايهتاب ١ؾٝهاف أَط ثايح  ٖٛٚضغِ اؿطٚف ٚايهًُات َٔ غري إخٍ٬
بايٛنع بٌ ٖ ٛل طٛي٘.
ٚل ايهتابَٓ ١اؾع زْٚ ١ٜٛٝأخطٚ ،١ٜٚل املطاز َٔ ايهاتب ل املكاّ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚآزّ عً ٘ٝايػ ّ٬أ َٔ ٍٚنتب ،عٔ نعب.

()1غٛض ٠ايعًل.4

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط141ص
ايجاْ:ٞاملطاز إزضٜؼ ٖٛٚ ،أ َٔ ٍٚنتب ،عٔ ايهشاى.

ايجايح:نٌ ْحم نتب بايكًِ ،٭ٕ ايهتاب ١بتعً َٔ ِٝاهلل تعاىل(.)1

ٚقاٍ ايطربٚ :ٟنإ آزّ َع َا نإ اهلل ععٚدٌ قس أعطاًَ َٔ ٙو
ا٭ضض ٚايػًطإ ؾٗٝا قس ْبأٚ ٙدعً٘ ضغ ّ٫ٛإىل ٚيسٚ ٙأْعٍ عً ٘ٝإسس٣
ٚعؿط ٜٔقشٝؿ ١نتبٗا آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬غط٘ عًُٸ٘ إٜاٖا دربا ٌٝ٥عً٘ٝ

ايػ.)2(ّ٬

ٚقس ٚضزت ايٓكٛم عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٔ آزّ
نإ ْبٝاّٚ ،باٱغٓاز عٔ أب ٢شض ايػؿاض ٟقاٍ  :زخًت املػذس ؾإشا ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ دايؼ ٚسس ٙؾذًػت إي ٘ٝؾكاٍ ٜا أبا شض إٕ
يًُػذس ؼٚ ١ٝإٔ ؼٝت٘ ضنعتإ ؾكِ ؾاضنعُٗا ؾًُا ضنعتُٗا دًػت إي.٘ٝ
ؾكًت ٜا ضغ ٍٛاهلل إْو أَطتٓ ٢بايك ٠٬ؾُا ايك ٠٬قاٍ خري َٛنٛع
إغتهجط أ ٚإغتكٌ ثِ شنط قك ١ط ١ًٜٛقاٍ ؾٗٝا.
قًت ٜا ضغ ٍٛاهلل نِ ا٭ْبٝا.٤
قاٍ َا ١٥أيـ ٚأضبعٚ ١عؿط ٕٚأيؿا قاٍ قًت ٜا ضغ ٍٛاهلل نِ ايطغٌ
َٔ شيو ،قاٍ ثًجُاٚ ١٥ث٬ث ١عؿط مجاّ غؿرياّ ٜعٓ ٢نجرياّ طٝباّ قاٍ قًت ٜا
ضغ ٍٛاهلل َٔ نإ أٚهلِ قاٍ آزّ ،قاٍ قًت ٜا ضغ ٍٛاهلل ٚآزّ ْبَ ٢طغٌ
قاٍ ْعِ خًك٘ اهلل بٝسْٚ ٙؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘ ثِ غٛا ٙقب.ّ٬
ْٚػب ايطرب ٟإىل ايك ٌٝإْ٘ نإ مما أْعٍ اهلل تعاىل عً ٢آزّ ؼط ِٜاملٝت١

ٚايسّ ٚؿِ اـٓعٜط ٚسطٚف املعذِ ل إسسٚ ٣عؿطٚ ٜٔضق.)3(١

ٚؾ ٘ٝإؾاض ٠إىل إٔ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬قس تعًِ ايهتابٚ ١اْ٘ تًك َٔ ٢اهلل
ايكشـٚ ،شنط ايطرب ٟباٱغٓاز عٔ أب ٢شض ايػؿاض ٟقاٍ قاٍ ىل ضغٍٛ
()1فُع ايبٝإ.515/10
()2تأضٜذ ايطرب.150/1ٟ
()3اب ٛدعؿط قُس بٔ دطٜط ايطربٖ310-224ٟذط/١ٜتأضٜذ ايطغٌ ٚاملًٛى.151/1
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اهلل قً ٢اهلل تعاىل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜا أبا شض أضبعٜ ١عٓ َٔ ٢ايطغٌ
غطٜاْ ٕٛٝآزّ ٚؾٝح ْٛٚح ٚخٓٛر  ٖٛٚأ َٔ ٍٚخ

بايكًِ ٚأْعٍ اهلل

تعاىل عً ٢خٓٛر ث٬ثني قشٝؿ.١
ٚيهٓ٘ شنط بصات اٱغٓاز ٚعٔ أب ٞشض ايػؿاض ٟقاٍ :قًت ٜا ضغٍٛ
اهلل نِ نتاب أْعي٘ اهلل ععٚدٌ قاٍ َا ١٥نتاب ٚأضبع ١نتب أْعٍ اهلل عً٢

ؾٝح مخػني قشٝؿ.)1(١

إ ٫إٔ ٜكاٍ إٔ ايتٓع ٌٜأعِ َٔ ايهتابٜٚ ١هؿ ٞؾ ٘ٝايكطاٜ ٫ٚ ،٠٤تعاضض
ٚقـ آزّ بايػطٜاْ ١ٝمبعطؾت٘ ٚتهًُ٘ ايعطب ١ٝغٛا ٤باؾُع بني ايًػتني ٚإٔ
يػ ١ايعًِ ٖ ٞايعطب ،١ٝأ ٚإٔ ايٛقـ غري ايًػإ ،باٱناؾ ١إىل ايتكاضب
بني تًو ايًػات آْصاى نُا ٜظٗط ل اغِ ؾٝح بٔ آزّ ،ؾكس ٚضز عٔ ابٔ
عباؽ قاٍ ٚيست سٛا ٤ٯزّ ؾٝجاّ ٚأخت٘ سعٚضا ؾػُٖ ٢ب ١اهلل إؾتل ي٘
َٔ ٖاب ٌٝقاٍ هلا دربا ٌٝ٥سني ٚيست٘ ٖصا ٖب ١اهلل بسٍ ٖاب.ٌٝ
 ٖٛٚبايعطب ١ٝؾح.
ٚبايػطٜاْ ١ٝؾاخ.
ٚبايعرباْ ١ٝؾٝح.

ٚإي ٘ٝأٚق ٢آزّ ٚنإ آزّ ٚ ّٜٛيس ي٘ ؾٝح ابٔ ث٬ثني َٚا ١٥غٓ.)2(١

 َٔٚاٯٜات إٔ ٜأت ٞقٛي٘ تعاىل طًَػٍُّ صَط ٠ل غٛض ٠ايبكطٚ ،٠ثاْٝـ ١ل

غٛض ٠ايطمحٜٔٚ ،أتَ ٞهطضاّ ل آٜتني َتعاقبتني ل غـٛض ٠ايعًـل يتتهـُٔ
اؿح عً ٢ايكطاٚ ٠٤بٝإ ْعُ ١ايكطا ٠٤عً ٢اٱْػـإَٛٚ ،نـٛع ١ٝأسهـاّ
ايسٚ ٜٔايكٛاعس ايؿطع ،١ٝيٝه ٕٛأقـٌ ايعًـ ّٛنًـٗا َـٔ عٓـس هللَ ،جًُـا

خًــل اهلل تعــاىل َــا ل ا٭ضض يًٓــاؽ يكٛيــ٘ تعــاىل طخٍََ مكَ ٌَىُممُ َِمما يِممِ

()1تأضٜذ ايطرب.153/1ٟ
()2تأضٜذ ايطرب152/1ٟ
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لألَسكِص(ٚ .)1دعــٌ اٯخــط ٠زاض اؾــعا ،٤ؾإْــ٘ غــبشاْ٘ عًّــِ اٱْػـإ أَــٛض
ايسٚ ٜٔايسْٝا ،يٓٝتؿـع َـٔ ايـسْٝا بـايعًِٜٚ ،تدـصٚ ٙغـ ١ًٝؾـين ايجُـاض ل
اٯخط ٠باٱقاَ ١ايسا ١ُ٥ل ايٓع. ِٝ
ٚغدٸط اهلل ايكًِ ْعُ ١إناؾ ،١ٝغري ، ١ٜإش إٔ ايكًِ يٝؼ داضسـَ ١ـٔ
دٛاضح اٱْػإ بٌ ٖ ٛآي ١خاضدٜ ١ٝػـتعًُٗا اٱْػـإ يتهـ ٕٛبـس ّ٬ٜعـٔ
ايهٚ ّ٬أطـَٓ ٍٛـ٘ عُـطاّٚ ،بـ٘ تهتـب ايٛقـاٜا ٚؼؿـظ ايعٗـٛزٚ ،تـسٕٚ
ايسٚ ٕٜٛاملٛاثٝل ٚتصنط اٯداٍٚ ،ؽتِ ايؿٗازٚ ،٠قاٍ أب ٛمتاّ ل أبٝات ل
ٚقـ ايكًِ عٓس َسح أسس ا٭َطا:٤
يعاب ا٭ؾاع ٞايكات٬ت يعاب٘

ٚأض ٟاؾٓ ٢اؾتاضت٘ أٜس عٛاغٌ(.)2

ٚاٯضَ :٣ا يعم َٔ ايعػٌ ل دٛف اـًٚ ،١ٝاؾتاضت٘ اغتدطدت٘،
ٚعٛاغٌ :مجع عاغً ،١أَ ٟػتدطد ١ايعػٌٚ ،قاٍ ايؿطٜـ املطته:٢
ٚأمجع ايعًُا ٤إٔ ٖص ٙا٭بٝات أسػٔ ٚأؾدِ َٔ مجٝع َا ق ٌٝل

.

ٚيهٔ ا٭سػٔ ٚا٭ؾهٌ َا ٜبٝٸٔ ؾهٌ اهلل تعاىل ل ْعُ ١ايكًِ عً٢
ايٓاؽ بإٔ ٜأت ٞايؿعط سانٝاّ َٚبٓٝاّ بعصٚبْٚ ١ظِ ٚدٖٛاّ َٔ ٖص ٙايٓعُ١
ايعظ ١ُٝعً ٢ايٓاؽ ٚ ،ايٓكاف ل قٛي٘ ( أمجع ايعًُا ) ٤ؾ ٬زي ٌٝعً٢
ثبٛت٘ ،نُا ٖ ٛل عسز َٔ إمجاعات ايػٝس املطته ٢ل ايؿك٘ اييت ٪ٜ ٫خص
بٗا ٱضازَ ٠عٓ ٢خام َٓٗا ،نُا ي ٛنإ ٜطٜس إمجاع عًُا ٤ظَاْ٘.
يكس أنطّ اهلل تعاىل آزّ بإٔ دعً٘ خًٝؿت٘ ل ا٭ضضٚ ،أَ ٍٚا َٓش٘
ايعًِ يتتذً ٢ؾَ ٘ٝعاْ ٞايطمحٚ ١ايكسض ٠اٱهل ،١ٝؾاهلل تعاىل ٜٗب خًٝؿت٘
()1غٛض ٠ايبكط.29٠
()2فُع ايبٝإ.356/10
( )3أَاي ٞاملطته.172/2 ٢
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أؾهٌ ؾ ٧ل ايٛدٛز ٖٛٚ ،ايعًِ ْٛ ٖٛٚع ٚدٛزٚ ،املٛدٛز أؾطف َٔ
املعس ،ّٚإش ٜٓكػِ ايٓاؽ بًشاظ ايكه ١ٝايؿدك ١ٝإىل قػُني :
ا٭:ٍٚايعامل.
ايجاْ:ٞاؾاٌٖ.
 َٔٚايبسٜٝٗات إٔ ايعامل أؾطف ٚأؾهٌ َٔ اؾاٌٖ ٫ٚ ،تٓشكط
َٓاؾع ايعًِ عاًَ٘ ،بٌ ٖ ٛنٝآٜ ٤ري ايططٜل يٰخطٜٚ ،ٜٔسضأ عِٓٗ ظًُ١
اؾٌٗٚ ،وذبِٗ عٔ املٗايو با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ايصٟ
دعًٗا اهلل عع ٚدٌ ٚادباّٚ ،با٭غ ٠ٛاؿػٓٚ ١إقتسا ٤ايٓاؽ بايعامل.
 َٔٚاٯٜات ل خًل اٱْػإ إٔ َٓش ١ايعًِ  ٫تٓشكط بتزّ عً٘ٝ
ايػ ،ّ٬بٌ ْٖ ٞعُ ١أْعِ اهلل تعاىل بٗا عً ٢ايٓاؽ غٛا ٤ؾُٝا تٛاضثَٔ ٙٛ
آزّ عً ٘ٝايػ ،ّ٬أَ ٚا تًكا ٙا٭ْبٝا َٔ ٤عٓس اهلل تعاىل بايتٓعٚ ٌٜايٓب،٠ٛ

قاٍ تعاىل طيَمَذ آذَْنَا آيَ إِتشَلىَُِْ لٌْىِرَابَ ًَلٌْذِىَّْحَص(ٚ ،)1قاٍ اهلل تعاىل ل ٜٛغـ
طًَوَزٌَِهَ َّجرَثِْهَ سَتُّهَ ًَُّؼٍَُِّّهَ ِِٓ ذَإًًِِّْ لألَدَادِّثِص (.)2
ؾذا ٤عًِ ٜٛغـ عً ٘ٝايػ ّ٬بتأ ٌٜٚايطٜ٩ا يٝه ٕٛغبباّ ـطٚد٘ َٔ
ايػذَٔٚ ،كسَ ١يتٛي ٘ٝاؿهِ ٚايًكا ٤با٭ٌَٖٓٚ ،اغب ١يٓذا ٠ايٓاؽ َٔ
املٛت دٛعاّ يته ٕٛهلِ عربَٛٚ ٠عظٚ ،١سذ ١ل زعٛتِٗ يٲغ.ّ٬

ٚعًّ ـ ِ اهلل تعــاىل زاٚز قــٓاع ١ايــسضع ،قــاٍ تعــاىل ط ًَػٍََّّنَمماهُ فَممنؼَحَ ٌَثُممٌطٍ

ٌَىُُص(ٚ ،)3املطاز ايـسضعٚ ،قـاٍ قتـاز( :٠ناْـت قـؿا٥ض ؾـأٚٸٍ َـٔ غـطزٖا
ٚسًكٗا زاٚز  ،ؾذُعت اـؿٚ ١ايتشكني) (ٚ ،)4عًّـِ اهلل تعـاىل غـًُٝإ
( )1غٛض ٠ايٓػا.54 ٤
()2غٛضٜٛ ٠غـ .6
()3غٛض ٠ا٭ْبٝا.80٤
( )4ايهؿاف.249/4
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َٓطل ايطريٚ ،ل ايتٓعٜـٌ سهاٜـ ١عـٔ غـًُٝإ ط ًَلَمايَ َّاؤَُّّيَما لٌنالماطُ ػٍُِّّنَما َِنطِمكَ
لٌطَّْشص(.)1
ؾهإ غًُٝإ ٜؿِٗ املعاْٚ ٞايككس َٔ قٛت ايطري ٚإٕ ظٗط يًٓاؽ
بٛتريٚ ٠اسس ٠يٝه ٕٛن ّ٬ايًُٓٚ ١تٛثٝك٘ ايػُا ٟٚل ايكطإٓ َسضغ ١ل
املعاضف ٚبؿاضَ ٠عطؾ ١اٱْػإ بؿطط َٔ ن ّ٬ايطري يصا دا ٤ايك ٍٛعً٢

يػإ غًُٝإ طػٍُِّّنَا َِنطِكَ لٌطَّْشص ٚمل تكٌ اٯ( ١ٜعًُٓآَ ٙطل ايطري).

 َٔٚاٱعذاظ ل ن ّ٬ايًُٓ ١اْٗا ْازت عطف ايٓساٚ ٤ايتٓبٜ( ٘ٝا أٜٗا)
ٚدا ٤نَٗ٬ا بكٝػ ١ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞاملتٛد٘ إىل ايٌُٓ مجٝع٘ َٔ غري
إغتجٓا ٤مما ٜسٍ عً ٢إٔ ايٌُٓ ٜػُع قٛتٗاٚ ،أظٗطت ايسضاغات اؿسٜج١
إٔ ايًُٓ ١تك ّٛبتهد ِٝاٱؾاض ٠ايكٛت ١ٝايكازَ ١إيٗٝا نُا ٖ ٛاؿاٍ ل
أدٗع ٠اٱغتكباٍ اؿسٜج.١
ٚإبتسأت نَٗ٬ا با٭َط ٭ٕ اـطط زاِٖ ايٌُٓ بػطعٚ ١بٓٝت َهُٕٛ

ا٭َط َٚا ٜهؿ ٞيًػ ١َ٬طلدخٌٍُُل َِغَاوِنَىُُص ( ،)2ثِ ْٗت ٚبٓٝت ايهطض َٔ
عسّ اٱَتجاٍ يٮَط طالَ َّذطَِّنالىُُصٚدا٤ت باـام (غًُٝإ) يبٝإ
َػٚ٪يٚٚ ١ٝظا٥ـ املًو ٚايكا٥س ٚإٔ َا ٜؿعً٘ دٓٛزٜٓ ٙػب ي٘ ،ثِ دا٤

بكٝػ ١ايعُ ّٛطًَجُنٌُدُهُص ملٓع اٱغتدؿاف با٭َط أ ٚايظٔ بإٔ ايكه١ٝ
ؾدكٚ ، ١ٝأخربت عٔ إقطاضٖا بعسٍ غًُٝإ ٚيهٔ ٖصا ايعسٍ ٫ميٓع َٔ
تًـ ايٌُٓ ؼت سٛاؾع اـ ٌٝعٓس َطٚض اؾٝـ عًٚ ٢از ٟايٌُٓ ،ؾكايت

ط ًَىُُ الَ َّؾؼُشًَُْص ؾًِ ٜعًُ ٕٛباْهِ أَ ١تًٗه ٕٛملا ؾعً ، ٙٛٱضاز ٠تٓعٜ٘
َكاّ ايٓبٚ ٠ٛضنا عامل اؿٛٝإ عٔ ايعسٍ ٚاٱْكاف عٓس ا٭ْبٝاٚ ٤أٌٖ
()1غٛض ٠ايٌُٓ .16
()2غٛض ٠ايٌُٓ .18

ط146ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايتٛسٝس ٚ ،قس ٜهَ ٕٛعٓا ٙإٔ اؾٓٛز ًٜ ٫تؿت ٕٛل غريِٖ إىل ٖ٬ى
ايٌُٓ ،نُا َٖ ٛتعاضف عٓس اٱْػإ.
ٚق ٌٝإٔ غًُٝإ مسع ن ّ٬ايًُٓ ١عًَ ٢ػاؾ ١ث٬ث ١أَٝاٍٚ ،ؾ ٘ٝزيٌٝ
عً ٢إٔ ايٌُٓ تتداطب بًػَ ١ؿٗ ١َٛبٗٓٝاٚ ،قس أظٗطت ايسضاغات اؿسٜج١
نُا ق ٌٝإٔ ايرتززات ايكٛت ١ٝاييت تكسض َٔ ايٌُٓ كتًـ َٔ منً ١إىل
أخط َٔٚ ٣دٓؼ إىل آخطٚ ،إٔ ٖٓاى إثين عؿط ايـ ْٛع َٔ ايٌُٓ ل
ايعامل.

يصا دا٤ت اٯ ١ٜبصنط املٛنع بكٛي٘ تعاىل طدَرََّ إِرَل ؤَذٌَل ػٍَََ

ًَلدُِ لٌنالًِّص  ٖٛٚل ب٬ز ايؿاّٚ ،أخربت ايسضاغات بإٔ ايٌُٓ ٜطًل
إؾاضات قٛت ١ٝخاق ١عٓسَا ٜساُٖ٘ خطط ،ؾتطًل ايًُٓ ١ؼصٜطاّٜ ،تًكاٙ
ايٌُٓ بايؿِٗ ٚاٱغتذابٚ ،١إٔ ايٌُٓ ٜتهًِ بعه٘ َع بعض أثٓا ٤ايعٌُ
ٜٚك ّٛبتٓك ١ٝا٭قٛاتٚ ،ؾكًٗا ٚايتُٝٝع بٗٓٝا.
ٚتسٍ اٯ ١ٜعً ٢اٱضتكا ٤ل َٛنٛع سكٛم اؿٛٝإ ٚاؿؿطات ل عًّٛ
ايكطإٓٚ ،ؾ ٘ٝبؿاض ٠إىل إنتؿاف أغطاض ل يػ ١ايطري ٚايٌُٓ ٚتعًِ ايٓاؽ

َٓ٘ املػاٚ ٌ٥ايؿٛاٖس اييت تسٍ عً ٢بسٜع خًل اهلل  ،قاٍ غبشاْ٘ طًََِا

ِِٓ دَلتالحٍ يِِ لألَسكِ ًَالَ رَائِشٍ َّطِريُ تِجَنَادَْوِ إِالَّ ؤٌَُُِ ؤَََِاٌُىُُص(ٚ ،)1عٔ ابٔ عباؽ
خري غًُٝإ بني املاٍ ٚاملًو ٚبني ايعًِ ،ؾاختاض ايعًِ ؾأعط ٞاملًو ٚاملاٍ
َعاّٚ ،طًب غًُٝإ اهلسٖس يعًُ٘ .
ٚعٔ ْاؾع بٔ ا٭ضظم قاٍ ٫بٔ عباؽ نٝـ اختاض غًُٝإ اهلسٖس
يطًب املا ٤قاٍ ابٔ عباؽ ٭ٕ ا٭ضض نايعدادٜ ١ط ٣باطٓٗا َٔ ظاٖطٖا
ؾكاٍ ْاؾع ؾهٝـ بأٚقات ايؿذ ٜػط ٞي٘ بأقبع َٔ تطاب ؾٜ ٬طا ٙبٌ ٜكع

()1غٛض ٠ا٭ْعاّ .38

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط147ص
ؾ ٘ٝؾكاٍ ابٔ عباؽ إشا دا ٤ايكسض عُ ٞايبكط (.)1
ٚعٔ اٱَاّ ايطاظ ( ٟعٔ نُ ٌٝبٔ ظٜاز قاٍ أخص عً ٞبٔ أب ٞطايب
عً ٘ٝايػ ّ٬بٝس ٟؾأخطدين إىل اؾباْ ١ؾًُا أقشط تٓؿؼ ايكعسا ٤ثِ قاٍ
ٜا نُ ٌٝبٔ ظٜاز إٕ ٖص ٙايكًٛب أٚع ١ٝؾدريٖا أٚعاٖا ؾاسؿظ َا أق ٍٛيو
 :ايٓاؽ ث٬ث ١عامل ضباَْٚ ،ٞتعًِ عً ٢غب ٌٝلاُٖٚ ،٠ر ضعاع ،أتباع نٌ
ْاعل ميَ ًٕٛٝع نٌ ضٜض مل ٜػتهٛ٦ٝا بٓٛض ايعًِ ٚمل ًٜذأٚا إىل ضنٔ
ٚثٝل ٜ ،ا نُ ٌٝايعًِ خري َٔ املاٍ ٚ ،ايعًِ وطغو ٚأْت ؼطؽ املاٍ
ٚاملاٍ تٓكك٘ ايٓؿكٚ ، ١ايعًِ ٜعن ٛباٱْؿام ٚ ،قٓٝع املاٍ ٜع ٍٚبعٚاي٘ ٜ ،ا
نَُ ٌٝعطؾ ١ايعًِ ظٜ ٜٔعإ ب٘ ٜهتػب ب٘ اٱْػإ ايطاع ١ل سٝات٘ ،
ٚمج ٌٝا٭سسٚث ١بعس ٚؾات٘ ٚ ،ايعًِ سانِ ٚ ،املاٍ قه ّٛعً ،٘ٝعٔ عُط
بٔ اـطاب :إٔ ايطدٌ يٝدطز َٔ َٓعي٘ ٚعً َٔ ٘ٝايصْٛب َجٌ دبٌ تٗاَ١
ؾإشا مسع ايعًِ ٚخاف ٚاغرتدع عً ٢شْٛب٘ اْكطف إىل َٓعي٘ ٚيٝؼ عً٘ٝ
شْب ؾ ٬تؿاضقٛا فايؼ ايعًُا ٤ؾإٔ اهلل مل ىًل تطب ١عًٚ ٢د٘ ا٭ضض

أنطّ َٔ فايؼ ايعًُا.)2(٤

ٚقس أثٓ ٢اهلل تعاىل عًـ ٢أٖـٌ ايعًـِ  ،قـاٍ غـبشاْ٘ طلُمًْ ىَمًْ َّغمرٌَُِ

لٌَّ مزَِّٓ َّؼٍَُّممٌَْ ًَلٌَّ مزَِّٓ الَ َّؼٍَُّممٌَْص(ٚ،)3تؿهــٌ اهلل تعــاىل ٚدعــٌ
ايكطإٓ آ ١ٜل اؿهُٚ ١املٛعظٚ ١آي ١ايؿِٗ ٚايتسبطٚ ،غـ٬ساّ ٜطـطز اؾٗـٌ
ٚايػؿً ١عٔ ايؿطز ٚاؾُاعـٚ ،١زعـ ٠ٛمساٜٚـ ١يًٓـاؽ مجٝعـ ّا يٓٝـٌ َطتبـ١
ايعًِ بسخ ٍٛاٱغٚ ،ّ٬أزا ٤ايؿطا٥ض ٚت ٠ٚ٬آٜات ايكطإٓ ؾُٔ أِٖ أؾطاز
ايعًِ ٖ ٛعًِ ايتٛسٝسٜٓ٫ٚ ،اي٘ إْ َٔ ٫اٍ َطتب َٔ ١ايعًِ نُـا اْـ٘ بـاب

(َ)1ؿاتٝض ايػٝب.472/1
(َ )2ؿاتٝض ايػٝب . 192/2
()3غٛض ٠ايعَط.9
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يٲضتكا ٤ل َٝاز ٜٔايعًِ ٚاملعطؾ ،١قاٍ تعاىل طإََِّّٔا َّخْؾََ لٌٍَّوَ ِِٓ ػِثَادِهِ
لٌْؼٍََُّاءُص(ٚ ،)1تؿٝس (إمنا) اؿكط ،يًس٫ي ١عً ٢امل٬ظَ ١بني ايعًِ ٚبني اـؿ١ٝ
اـؿ َٔ ١ٝاهلل تعاىل.
ٚقاٍ ايطاظٚ ٟاملطاز َٔ أٚي ٞا٭َط ايعًُا ٤ل أقض ا٭قٛاٍ ٭ٕ املًٛى

هب عً ِٗٝطاع ١ايعًُآٜ ٫ٚ ٤عهؼ(.)2

ٚدا٤ت ْكٛم َػتؿٝه ١ل ؾهٌ ايعًِٚ ،طًب٘ ٚعظ ِٝأثطْٚ ٙؿع٘ ل
ايسْٝا ٚاٯخطٚ ،٠ؾ ٘ٝآ ١ٜتسٍ عً ٢قسم ْب ٠ٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ َٓٚعي ١ايعًِ ل اٱغٚ ،ّ٬بؿاض ٠بٓا ٤زٚي ١اٱغ ّ٬عً ٢ايعًِ
ٚنػب٘ ٚتعًُ٘ ٚتعً.ُ٘ٝ
ؾُع إْؿػاٍ املػًُني ل نتا٥ب ايسؾاع عٔ اٱغٚ ،ّ٬تجبٝت ا٭سهاّ
ايؿطعٚ ،١ٝتعً ِٝايٓاؽ ايعبازات ٚايؿطا٥ضٚ ،ايتكس ٟ٭ٌٖ ايطٜب
ٚايؿو ،ؾإٕ ايٓحم قُساّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜسع ٛإىل ايعًِ ٚوح
عًٜٚ ،٘ٝبني َٓاؾع٘ مبا ٜبعح ايؿٛم ل ايٓؿٛؽ إىل طًب٘ ٚاٱضتكا ٤ل
َٓاظي٘.
ٚٚضز عٔ أْؼ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘  َٔ :أسب إٔ
ٜٓظط إىل عتكا ٤اهلل َٔ ايٓاض ؾًٓٝظط إىل املتعًُني ؾ ٛايصْ ٟؿػ ٞبٝسَ ٙا َٔ
َتعًِ ىتًـ إىل باب ايعامل إ ٫نتب اهلل ي٘ بهٌ قسّ عباز ٠غٓٚ ، ١بٓ٢
اهلل بهٌ قسّ َس ١ٜٓل اؾٓٚ ،١ميؿ ٞعً ٢ا٭ضض  ٖٞٚتػتػؿط ي٘ ٚ ،ميػٞ

ٜٚكبض َػؿٛضاّ ي٘ ٚ ،ؾٗست امل٥٬ه ١أِْٗ عتكا ٤اهلل َٔ ايٓاض(.)3

()1غٛض ٠ؾاطط .28
(َ )2ؿاتٝض ايػٝب .179/2
()3عاض ا٭ْٛاض .184/1
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ٚل اـرب عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ  َٔ :قً ٢خًـ عامل ؾهامنا

قً ٢خًـ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ(.)1

ٚؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١إٔ ق ٠٬اؾُاع ١ؾعٌ عبازَ َٜٞٛ ٟتهطض ٜتٛىل ؾٗٝا
اٱَاّ ايكطا ٠٤عٔ املأََٛنيٚ ،يهٔ إختٝاض ايعامل يٲَاَ ١ؾاٖس يًتػً ِٝي٘
باٱَاَٚ ١ايطٜاغٚ ،١زي ٌٝعً ٢اٱغتعساز يتًك ٞا٭سهاّ ٚايكب،َ٘ٓ ٍٛ
ٚقكس ايعٓا ١ٜبايكٚ ، ٠٬اٱيتؿات يًكطا ٠٤ايكشٝشٚ ، ١اؿطم عً٢
مساعٗا ٚغ ١َ٬ايكٚ ٠٬أزاٗ٥ا  ٌْٝٚ ،ايجٛاب ا٭  ٖٛٚ ،عٓٛإ إنطاّ
يًعامل ملا وًُ٘ َٔ ايعًِٚ ،زعْٛ ٠ٛع ١ٝعاَ ١يطًب ايعًِ ٚ ،اٱضتكا ٤ل
َطاتب٘.
ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :ؾهٌ ايعـامل عًـ ٢ايعابـس

غبع ٕٛزضد ، ١بني نٌ زضدتني سهط( )2ايؿطؽ غبعني عاَا ٚ ،شيو ٭ٕ

ايؿٝطإ ٜهع ايبسع ١يًٓاؽ ؾٝبكطٖا ايعامل ؾٝعًٜٗا ٚ ،ايعابس ٜكبـٌ عًـ٢
عبازت٘ (.)3
ؾُٓٝع ايعامل طط ٚايتشطٜـ عً ٢ايعبازٚ ٠نٝؿٝتٗا ٜٚه ٕٛغبباّ ل
إغتساَ ١ايعبازٚ ٠ؾل قٛاعس ٚأسهاّ ايؿطٜع ،١ؾٝتعاٖس ايعًُاَ ٤ج ّ٬قٍٛ
ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :قًٛا نُا ضأٜتُ ْٞٛأقً.)4(ٞ
ٜٚتٛىل ايعامل نب

ٚتٛاضخ أسهاّ ايكٚ ،٠٬تأيٝـ ايهتب ٚتجبٝت

ايكٛاعسٚ ،تٛدَ ٘ٝػتشسثات املػاٚ ،ٌ٥زض ٤أغباب ايؿتَٓٓٚ ١ع ايػٛا١ٜ
ٚسُٓٝا بعح ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ عًٝاّ عً ٘ٝايػ ّ٬إىل

( )1ايصنط.267 ٣
( )2سهط ايؿطؽ :إضتؿاع٘ ل عس.ٙٚ
( ١َٝٓ )3املطٜس . 100
( )4عاض ا٭ْٛاض.335/79
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اي ُٔٝقاٍ "ؾٛاهلل ٭ٕ ٜٗس ٟاهلل بو ضدٚ ّ٬اسساّ خري يو َٔ إٔ ٜهٕٛ

يو محط ايٓعِ"(.)1

ٚقاٍ عً ٘ٝايػ ّ٬ايعًِ أؾهٌ َٔ املاٍ بػبع ١أٚد٘.
أٚهلا  :ايعًِ َرياخ ا٭ْبٝاٚ ، ٤املاٍ َرياخ ايؿطاعٓ. ١
ايجاْ : ٞايعًِ ٜٓ ٫كل بايٓؿكٚ ١املاٍ ٜٓكل .
ٚايجايح  :وتاز املاٍ إىل اؿاؾظ ٚايعًِ وؿظ قاسب٘.
ٚايطابع  :إشا َات ايطدٌ ٜبكَ ٢اي٘ ٚايعًِ ٜسخٌ َع قاسب٘ قرب.ٙ
ٚاـاَؼ  :املاٍ وكٌ يًُٚ َٔ٪ايهاؾط ٚ ،ايعًِ  ٫وكٌ إ٫
يًُ.َٔ٪
ٚايػازؽ  :مجٝع ايٓاؽ وتاد ٕٛإىل قاسب ايعًِ ل أَط ز٫ٚ ِٜٗٓ
وتاد ٕٛإىل قاسب املاٍ.

ايػابع  :ايعًِ ٜك ٟٛايطدٌ عً ٢املطٚض عً ٢ايكطا ٚاملاٍ ميٓع٘(.)2

 َٔٚاٯٜات ل خًل اٱْػإ ضدٛع ايٓاؽ إىل ايعاملٚ ،إنطاَِٗ ي٘،
ٚؾؿكتِٗ عًٚ ،٘ٝإْكاتِٗ ل اؾًُ ١يكٛيٜ٘ٚ ،تذًٖ ٢صا ا٭َط عٓس
املػًُني ضداْٚ ّ٫ػا٤اّٚ ،تأت ٞؾطٜه ١ايك ٠٬يتهَٓ ٕٛاغبَ ١َٜٝٛ ١تهطض٠
ٱنطاّ املػًُني يًعًُاٚ ،٤إخباض ايٓاؽ مجٝعاّ مبٓعي ١ايعامل ل اٱغّ٬
ٚعٓس املػًُنيٚ ،ؾ ٘ٝبعح يًؿٛم ل قًٛب ايٓاؽ ملعطؾ ١ايعً ّٛاييت دا٤
بٗا اٱغ ،ّ٬نُا أْ٘ ًٜك ٞايؿعع ٚاـٛف ل قًٛب أعسا ٤اٱغ،ّ٬
ٚميٓعِٗ َٔ ايتعس ٟعً ٢اٱغ ّ٬باٱؾرتاٚ ٤أغباب ايؿو ٚاملػايط ،١أٚ
بايػ٬ح ٚاهلذ ّٛعً ٢ايجػٛض اٱغ.١َٝ٬
ٚوه ٢إٔ غًُٝإ َط عً ٢بًبٌ ل ؾذط ٠وطى ضأغ٘ ٚمي ٌٝشْب٘ ،
ؾكاٍ ٭قشاب٘ :أتسضَ ٕٚا ٜكٍٛ؟ قايٛا  :اهلل ْٚب ٘ٝأعًِ  :قاٍ ٜك :ٍٛأنًت
(َ )1ػٓس أمحس .333/5
(َ )2ؿاتض ايػٝب .182/2
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ْكـ متط ٠ؾعً ٢ايسْٝا ايعؿاٚ ،٤قاست ؾاخت ١ؾأخرب أْٗا تك :ٍٛيٝت شا
اـًل مل ىًكٛاٚ ،قاح طاٚٚؽ ،ؾكاٍ ٜك :ٍٛنُا تس ٜٔتسإٚ ،قاح
ٖسٖس  ،ؾكاٍ ٜك : ٍٛاغتػؿطٚا اهلل ٜا َصْبني.
ٚقاح طٝط ٣ٛؾكاٍ ٜ :ك ٍٛنٌ سَٝ ٞت ٚنٌ دسٜس باٍ.
ٚقاح خطاف ؾكاٍ ٜ :ك ٍٛقسَٛا خريا ػس.ٙٚ
ٚقاست ضمخ ١ؾكاٍ  :تك ٍٛغبشإ ضب ٢ا٭عً ٤ٌَ ٢مساٚ ٘٥أضن٘.
ٚقاح قُط ٟؾأخرب أْ٘ ٜك : ٍٛغبشإ ضب ٢ا٭عًٚ ، ٢قاٍ اؿسأ ٜك:ٍٛ
نٌ ؾٖ ٧ايو إ ٫اهلل ٚ ،ايكطا ٠تك َٔ : ٍٛغهت غًِ ٚ ،ايببػا ٤تك: ٍٛ
 ٌٜٚملٔ ايسْٝا ُٖ٘ ٚ ،ايسٜو ٜك : ٍٛاشنطٚا اهلل ٜا غاؾًني ٚ ،ايٓػط ٜك: ٍٛ
ٜا ابٔ آزّ عـ َا ؾ٦ت آخطى املٛتٚ ،ايعكاب ٜك :ٍٛل ايبعس َٔ ايٓاؽ
أْؼٚ ،ايهؿسع ٜك : ٍٛغبشإ ضب ٢ايكسٚؽ"(.)1

لىنه تعلى طوٍَُّيَاص

مل ٜطز شنط ا٭مسا ٤عً ٢م ٛايكه ١ٝاملًُٗ ١اييت مل ٜتبني ؾٗٝا َكساض عسز
ا٭ؾطاز بٌ دا ٤تعً ِٝا٭مسا ٤عً ٢م ٛايكه ١ٝايهً ١ٝاييت ٜه ٕٛؾٗٝا اؿهِ
عً ٢ايهً ٞمب٬سظ ١أؾطازٚ ٙمش ٍٛمجٝع ا٭ؾطاز ٚيٝػت دع ،١ٝ٥بٌ عً٢
م ٛاملٛدب ١ايهًٚ ١ٝاييت دا( ٤نٌ) غٛضاّ هلا يًس٫ي ١عً ٢اٱط٬م.
 َٔٚايؿاظ غٛض املٛدب ١ايهً( ١ٝنٌ)( ،مجٝع)( ،ناؾَ( ،)١طًل) ٚمٖٛا.
يكس اقبض آزّ عاملاّ َٔ أ ٍٚخًك٘ ْ ٖٛٚحمٚ ،ميهٔ اٱغــتس ٍ٫باٯ١ٜ
عً ٢إٔ ا٭ْبٝا ٤أعًِ ايبؿط ،٭ٕ ٖصا ايعًِ ٚاق َٔ ١ٝاملعكٚ ،١ٝسطظ
َٚطتبَ َٔ ١طاتب ايهُاٍ.
ٚيكس ٚضز يؿظ (ا٭مسا )٤بكٝػ ١اؾُع تػع َطات ل ايكطإَٓ ،طتني
ل ٖص ٙاٯٚ ١ٜأضبع َطات بًؿظ (ا٭مسا ٤اؿػٓ )٢هلل تعاىلٚ ،ث٬ث ١ل
ايؿطى ٚأمسا ٤ا٭ٚثإ.
(َ )1ػٓس أمحس .333/5
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يكس ؼٌُ آزّ بتعًُ٘ ا٭مساَ ٤ػٚ٪ي٪َ ١ٝيؿ َٔ ١قػُني:
ا٭ :ٍٚاٱخ٬م ل ايتٛسٝس.
ايجاْ :ٞقاضب ١ايؿطى ٚايٛثٓٚ ١ٝايهؿط.
ؾتعً ِٝآزّ يٮمسا ٤بٝإ ٚتعً ِٝيًُ٥٬ه ١بايٛظٝؿ ١املطنب ١يٮْبٝا٤
ٚاملَٓ٪ني اييت ٜػتشكَ ٕٛعٗا اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض.

عهى املنلسبة

ٚضز شنط آزّ ل ايكطإٓ مخػاّ ٚعؿطَ ٜٔطَٗٓ ،٠ا تػع َطات بكٛي٘

تعاىل طتنَِ آدَََصٚ ،غت عؿطَ ٠ط ٠بًؿظ ط آدَََص ٚؾَ ٘ٝسضغ ١تبني إنطاّ
اهلل تعاىل(ٯزّ) َٔ غاع ١خًك٘ٚ ،غذٛز امل٥٬ه ١ي٘ٚ ،غهٓ٘ اؾٖٓٛ ١
ٚسٛا.٤
نُا شنط اهلل عع ٚدٌ آزّ َج ّ٬ل ايبٝإ ٚاٱستذاز ل خًل عٝػ٢

عً ٘ٝايػ ،ّ٬قاٍ غبشاْ٘ طؤْ ًََََِ ػِْغََ ػِنذَ لٌٍَّوِ وًََََِّ آدَََ خٍََمَوُ ِِٓ
ذُشَلبٍص (.)1

ؾصنطت اٯ ١ٜقٌ ايبشح خًل آزّ خًٝؿ ١ل ا٭ضض ٚإنطاَ٘ بتعًِٝ
اهلل تعاىل ي٘ٚ ،غذٛز امل٥٬ه ١ي٘ ،أَا اٯ ١ٜأع ٙ٬ؾذا٤ت بصنط أقٌ خًك٘
ٚأْ٘ َٔ تطاب.
ٚدا٤ت اٯٜات بتؿهٌ اهلل تعاىل بتشصٜط آزّ  ٖٛٚل اؾٓ َٔ ١إبًٝؼ
إش اَتٓع إبًٝؼ عٔ ايػذٛز ٯزّ ؾأَط ٙاهلل تعاىل بادتٓاب إبًٝؼ ٚاؿصض

َٓ٘ قاٍ تعاىل طيَمٍُْنَا َّاآدََُ ؤْ ىَزَل ػَذًٌُّ ٌَهَ ًٌَِضًَجِهَ يَةَ ُّخْشِجَنالىَُّا ِِٓ

لٌْجَنالحِص(ٚ ،)2تًو ضمحٚ ١ؾهٌ عً ٢آزّ ٚسٛاٚ ،٤عًِ دسٜس أْعِ اهلل

()1غٛض ٠آٍ عُطإٔ . 59
()2غٛض ٠ط٘ .117
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تعاىل ب٘ عً( ٢آزّ) بعس تعً ُ٘ٝا٭مسا ،٤ؾٗ ٛمل ٜعًِ إٔ إبًٝؼ عس ٚي٘،
ٚأْ٘ ٜأب ٢ايػذٛز ي٘ ٚ ،يهٔ اهلل تؿهٌ عً ٢آزّ ٚأخرب ٙبعساٚت٘ ٚسصضٙ
َٓ٘.

ٚمل وصض َٔ ٙامل٥٬هٚ ١إٕ قايٛا طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَاص َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ٜ ٫ :ٍٚؿعٌ امل٥٬ه ١إَ ٫ا ٜأَطِٖ اهلل.
ايجاْ :ٞدا ٤ق ٍٛامل٥٬ه ١بكٝػ ١ايػ٪اٍ.
ايجايح:تعًل غ٪اٍ امل٥٬ه ١غكٛم اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض.
ايطابع :إَتجاٍ امل٥٬ه ١٭َط اهلل تعاىل بايػذٛز ٯزّ.
ٚست ٢عً ٢ايك ٍٛباؽاش ٙقبً ،١ؾإٕ ا٭َط بايػذٛز ٚاٱَتجاٍ ي٘ ،بسا١ٜ

نطمي ١٭ٚثل ٚأسػٔ ايك٬ت بني امل٥٬هٚ ١آزّٚ ،نـإٔ ايػـذٛز ٜتهـُٔ
ايعٗـــس إىل اهلل تعـــاىل بإعاْـــ ١آزّ ٚشضٜتـــ٘ ل اـ٬ؾـــ ١ل ا٭ضض ْٚكـــط٠
املَٓ٪ني.
ٚقس ْعٍ امل٥٬هَ ١ػَٛني يٓكط ٠املػًُني  ّٜٛأسس ٚتٛىل امل٥٬ه١
ٚظٝؿ ١ايٓع ٍٚبايٛس ٞبأَاْٚ ١قسم ٚإخ٬م ٚقس سهطت امل٥٬ه ١نتاب١
آزّ ايٛقٚ ١ٝؾٗست َٛت٘ (عٔ ابٔ عباؽ إٔ اهلل عع ٚدٌ ملا خًل آزّ
َػض ظٗطٚ ٙأخطز شضٜت٘ نًِٗ نٗ ١٦ٝايصض ؾأْطكِٗ ؾتهًُٛا ٚأؾٗسِٖ
عً ٢أْؿػِٗ ٚدعٌ َع بعهِٗ ايٓٛضٚ ،أْ٘ قاٍ ٯزّ ٖ ٤٫٪شضٜتو أخص
عً ِٗٝاملٝجام  ،أْ ٢أْا ضبِٗ يٜ ٬٦ؿطنٛا ب ٞؾ٦ٝا ٚ ،عً ٞضظقِٗ .
قاٍ آزّ ؾُٔ ٖصا ايصَ ٣ع٘ ايٓٛض قاٍ ٖ ٛزاٚز قاٍ ٜا ضب نِ نتبت ي٘
َٔ ا٭دٌ :قاٍ :غتني غٓ ، ١قاٍ نِ نتبت ي : ٞقاٍ أيـ غٓٚ ،١قس نتبت
يهٌ إْػإ َِٓٗ نِ ٜعُط ٚنِ ًٜبح قاٍ ٜا ضب ظز ٙقاٍ ٖصا ايهتاب
َٛنٛع ؾاعط٘ إٔ ؾ٦ت َٔ عُطى قاٍ ْعِ ٚقس دـ ايكًِ عٔ غا٥ط بٓ٢
آزّ ؾهتب ي٘ َٔ أدٌ آزّ أضبعني غٓ ١ؾكاض أدً٘ َا ١٥غٓ ١ؾًُا ع ٸُط
تػعُا ١٥غٓٚ ١غتني غٓ ١داًَ ٙ٤و املٛت ؾًُا إٔ ضآ ٙآزّ قاٍ َا يو :قس
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إغتٛؾٝت أدًو ،قاٍ ي٘ آزّ إمنا عُطت تػعُا ١٥غٓٚ ١غتني غٓٚ ١بك٢
أضبع ٕٛغٓ.١
ؾًُا قاٍ شيو يًًُو قاٍ املًو قس أخربْ ٞبٗا ضب. ٞ
قاٍ ؾاضدع إىل ضبو ؾػً٘ ؾطدع املًو إىل ضب٘ قاٍ َا يو قاٍ ٜا ضب
ضدعت ايٝو ملا نٓت أعًِ َٔ تهطَتو إٜا ٙقاٍ اهلل عع ٚدٌ اضدع

ؾاخرب ٙأْ٘ قس أعط ٢ابٓ٘ زاٚز أضبعني غٓ.)1(١

ٚعٔ ابٔ اغشام اْ٘ قاٍ :ملا نتب آزّ ايٛقَ ١ٝات قًٛات اهلل عً٘ٝ
ٚادتُعت عً ٘ٝامل٥٬ه َٔ ١أدٌ أْ٘ نإ قؿ ٢ايطمحٔ ؾكربت٘ امل٥٬ه،١
ٚؾٝح ٚإخٛت٘ ل َؿاضم ايؿطزٚؽ عٓس قط ٖٞ ١ٜأ ٍٚقط ١ٜناْت ل
ا٭ضض ٚنػؿت عً ٘ٝايؿُؼ ٚايكُط غبع ١أٜاّ ٚيٝاي ٔٗٝؾًُا إدتُعت
عً ٘ٝامل٥٬هٚ ١مجع ايٛق ١ٝدعًٗا ل َعطاز َٚعٗا ايكطٕ ايص ٣أخطز

أبْٛا آزّ َٔ ايؿطزٚؽ ،يهٜ ٬ٝػؿٌ عٔ شنط اهلل ععٚدٌ(.)2

ٚعٔ اؿػٔ ل املطغٌ عٔ ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ملا تٛؾ ٢آزّ

غػًت٘ امل٥٬ه ١باملاٚ ٤تطاّ ٚأؿسٚا ي٘ ٚ ،قايت ٖص ٙغٓ ١آزّ ل ٚيس.)3(ٙ

ٚؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إنطاّ امل٥٬ه ١ٯزَّ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل قٛي٘ تعاىل

طإِِِّٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص( ،)4إش عُٸط آزّ ا٭ضض بايعبازٚ ٠ايتك،٣ٛ
ْٚاٍ َطتب ١ايٓبَٚ ٠ٛا تسٍ عً َٔ ٘ٝايؿطف ايعظ ِٝبني اـ٥٬لٚ ،سهطت
امل٥٬ه ١ايك ٠٬عًٚ ٘ٝؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢تطن٘ ايعبازٚ ٠ايك ٠٬غَٓٗٓٚ ١ذاّ ل
شضٜت٘ٚ ،يته ٕٛآخط َاٜٛزع ب٘ اٱْػإ عٓس َػازضت٘ ايسْٝا.
عٔ ابٔ عباؽ قاٍ  :ملا َات آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬قاٍ ؾٝح ؾربا ٌٝ٥قً٢
()1تأضٜذ ايطرب.156/1 ٟ
( )2تأضٜذ ايطرب.159/1 ٟ
( )3تأضٜذ ايطرب. 161/1 ٟ
()4غٛض ٠ايبكط.30٠
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اهلل عًُٗٝا قٌ عً ٢آزّ  ،قاٍ  :تكسّ أْت ؾكٌ عً ٢أبٝو ٚ ،نرب عً٘ٝ
ث٬ثني تهبري ، ٠ؾأَا مخؼ ؾٗ ٢ايكٚ ٠٬أَا مخؼ ٚعؿط ٕٚؾتؿهّ٬ٝ
ٯزّ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ(.)1

لىنه تعلى طثُُال ػَشَمَيُُ ػٍَََ لٌَّْةَئِىَحِص

ٚل قطا ٠٤ابٔ َػـعٛز :ثِ عطنٗٔٚ ،ل قطا ٠٤أب :ٞعطنٗا(ٚ ،)2عً٢
ٖاتني ايكطا٤تني ميهٔ ايك ٍٛبعطض ا٭مسا ٤عً ٢امل٥٬ه١؟ املٓكطف إىل
ايصٚات ٚا٭عٝإ ٚاؾٛاٖط ،بػض ايٓظط عٔ ايك ٍٛبإٔ ا٫غِ ٖ ٛاملػُ٢
أّ غري ، ٙبعس إٔ عًِّ اهلل عع ٚدٌ آزّ ا٭مسا ٤عطض َػُٝاتٗا َٔ
ايصٚات عً ٢امل٥٬هٚ ١أبطظٖا ايٗٝا ل إستذاز نطٚ ِٜيتٛنٝس عذع امل٥٬ه١
عٔ إزضاى أغطاض اـًٝكَٚ ،١ا هلل عع ٚدٌ ؾٗٝا َٔ اؿهُٚ ١سػٔ
ايتسبري.
تطَ ٣اشا قايت امل٥٬ه ١أ ٚإزعت ست ٢خاطبِٗ اهلل عع ٚدٌ
غكـٛم أَط خرب ٫ ٟوتٌُ إ ٫ايكسم  ،ؾ ٘ٝعسٚ ٠د ٙٛقتًَُٗٓ ، ١ا َا
ٜتعًل باملكاّ:
ا٭ :ٍٚنإ اـًٝؿ َٔ ١امل٥٬ه ١ؾٗ ٛأٌٖ يًد٬ؾٚٚ ١ضاث ١ا٭ضض ٚمل
ٜؿػس ٚمل ٜػؿو ايسَا ٤بس٫ي ١زأبِٗ عً ٢ايتػبٝض ٚايعباز.٠
ايجاْ :ٞإعتكاز امل٥٬ه ١با٭عًُٚ ١ٝا٭ؾهً ١ٝعً ٢اـ٥٬لٚ ،مل ٜهْٛٛا
ٜظٓ ٕٛإٔ ٖصا اْ٫ػإ ايص ٟخًك٘ اهلل عع ٚدٌ بٗ٦ٝت٘ ٚسذــُ٘ ٚأقــٌ
خًكت٘ َٔ ايطني غٓٝتعع َِٓٗ تًو ا٭ٚي.١ٜٛ
ايجايح :مل ٜتٛقعٛا إٔ اهلل عع ٚدٌ هعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضضٚ ،إٔ أضاز
شيو ؾِٗ أ ٟامل٥٬ه ١ا٭دسض ٚا٭ْػــبٚ ،آزّ ل خًك٘ٚ ،شضٜت٘ ل
أؾعاهلِ مل ٪ٜثطٚا ل ضداٚ ِٗ٥ظِٓٗ أًٜ ٚػ.ٙٛ
( )1تأضٜذ ايطرب. 161/1 ٟ
( )2فُع ايبٝإ ل تؿػري ايكطإٓ .77/1

ط156ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

ايطابع :إٔ ايص ٟقاٍ ط ؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ص إثٓإ َٔ امل٥٬ه٫ ١

مجٝعِٗٚ ،يٝؼ َٔ املػتبعس إٔ ٜه ٕٛايكا ٌ٥بعهاّ َٔ امل٥٬هٚ ،١يػ١
اؾُع ل اـطاب ط لٔثِئٌُِِٔ ص تسٍ عً ٢عُ ّٛاٱغتؿٗاّ َِٓٗٚ ،ميهٔ

كاطب ١اٱثٓني بًػ ١اؾُعٚ ،ا٭قطب إضاز ٠كاطب ١مجٝع امل٥٬هٚ ١إٕ نإ
املػتؿِٗ َِٓٗ إثٓني يبٝإ اؿذٚ ١عُ ّٛايًطـ ٚغع ١ايطمح.١
ٚقس تكسّ شنط ٚد ٙٛأخط ٣تؿٝس غعٚ ِٗٝؾؿاعتِٗ يٲْػإ نُا ل

قٛي٘ تعاىل ط ٌَََّ َٔمٌُيُ ٌِجيَنالَُ ىًَْ لِرَألْخِ ًَذَمٌُيُ ىًَْ ِِٓ َِضِّذٍ ص(.)1

ٚعٔ اٱَاّ ايكازم عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ:
ٖ ٛإغتؿٗاّ ٭ٕ اهلل ٚعس ايٓاض إٔ ميٮٖا ؾتُتً ٞايٓاض ؾٓك ٍٛهلا ٌٖ
ل َعٜس ،قاٍ:
إَتٮت ٚتكَ َٔ ٌٖ ٍٛعٜس عً ٢سس اٱغتؿٗاّ ،أ ٟيٝؼ ٸ
قاٍ ؾتك ٍٛاؾٜٓ ١ا ضب ٚعست ايٓاض إٔ متٮٖا ٚٚعستين إٔ متٮْ ٞؾبِ
متٮْٚ ٞقس َٮت ايٓاض؟ قاٍ :قاٍ :ؾٝدًل اهلل ٦َٜٛص خًكاّ ميٮ بِٗ اؾٓ،١

قاٍ ؾكاٍ اٱَاّ ايكازم طٛب ٢هلِ مل ٜطٚا ُٖ ّٛايسْٝا ٚغَُٗٛا(.)2
أ ٟإٔ ايٓاض تػأٍ ايتدؿٝـ ٚايعؿ ٛعٔ ايٓاؽ  ٫ٚتػأٍ إ ٫باشْ٘ تعاىل.

ٚباٯ ١ٜايهطمي ١إغتسٍ ا٫ؾعط ١ٜل إٔ ا٫غِ ٖ ٛاملػُ ،٢٭ٕ ايهُري
ل عطنِٗ عا٥س إىل املػُٝات إتؿاقاّٚ ،مل هط شنط ا٭مسا ٤ؾسٍ عً ٢اْٗا
املػُٝات.
ٚيهٔ اٯ ١ٜؼتٌُ املعٓ ٢ايظاٖط عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتعً ِٝا٭يؿاظ املٛنٛع ١أظا ٤املعاَْٚ ٞا ٜسٍ عً ٢يػَٓ ١تظُ.١
ايجاْ :ٞايس٫ي ١عً ٢ايعًِ عكا٥ل ا٭ؾٝا.٤
ايجايح :اْٗا عٓٛإ يًُعطؾٚ ١ا٭ًٖ ١ٝيٲنتػاب.
( )1غٛض ٠م .30
( )2تأضٜذ عً ٞبٔ ابطاٖ.324/2 ِٝ
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ايطابع :تعً ِٝا٭مساٚ ٤غ ١ًٝٱزضاى املعك٫ٛت ٚا ػٛغاتٚ ،ايكسض٠
عً ٢ايتُٝٝع بٗٓٝا.
اـاَؼ :دا ٤ايتعً ِٝيًتػًٝب ٚؾل اٱقط٬ح ايب٬غ ٞبتػًٝب
ا٭مسا ٤عً ٢املػُٝاتٚ ،املطاز َٓ٘ ٚنع ا٭يؿاظ أظاَ ٤عاْٗٝا.
ايػازؽ :ل ايه ّ٬سصف يًُهاف إي ٘ٝيس٫ي ١املهاف عًٜ ٫ٚ ،٘ٝعين
اْ٘ ْؿػ٘ بٌ إٔ اؿصف ل ساٍ ثبٛت٘ ٜسٍ عً ٢املػاٜطَٚ ،٠ع ٚضٚز
اٱستُاٍ ٚتعسزٜ ٙبطٌ اٱغتس.ٍ٫

ٚعٔ فاٖس قاٍ :عطض أقشاب ا٭مسا ،)1()٤أ ٟاضاز اهلل غبشاْ٘

َِٓٗ َعطؾ ١ا٭مسا ٤بعطض ا٭ؾٝاٚ ٤املػُٝات.
٬ٜٚسظ ل اٯ ١ٜإٔ اهلل عع ٚدٌ عًِّ آزّ تًو ا٭مسا ٤ثِ غأٍ
امل٥٬ه ١عٓٗا يٝه ٕٛإمكــاض َٛنٛع ايتعــً ِٝبتزّ عٓٛإ تؿهــٚ ٌٝؾطزاّ
َٔ أؾطاز اٱنطاّ ٚإغــتشكام اـــ٬ؾ ١ل ا٭ضض.
ٚل تًو ايصٚات َا ٜ ٫عكٌٚ ،يهٔ اٯ ١ٜدا٤ت بتػًٝب َٔ ٜعكــٌ
ٚأختـًـ ل نٝؿٝــ ١عطنٗا ٚإبطاظٖا يًُ٥٬هــ ١عً ٢أقٛاٍ:
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل تعاىل خًل َعاْ ٞا٭مسا ٤اييت عًُّٗا آزّ ست ٢ؾاٖستٗا
امل٥٬ه.١
ايجاْ :ٞقٛض ل قًٛبِٗ ٖص ٙا٭ؾٝا ،٤ؾكاضت نأِْٗ ؾاٖسٖٚا ،أٟ
اْٗا مل ؽًل بعس ،إش إٔ عًِ اـ٥٬ل تابع ٚاملعًَ ّٛتبٛع ٚإٔ ايعًِ
باملُهٓات تكٜٛط خاضد ٞهلاٚ ،يهٔ اهلل تعاىل ٜعًِ بٗا قبٌ سسٚثٗا
نعًُٓا بٗا بعس سسٚثٗا.
ايجايح :عطض عً َٔ ِٗٝنٌ دٓؼ ٚاسساّ ،تعذٝعاّ ٚإمتاَاّ يًشذ،١
 ٖٛٚا٭ْػب أ ٟإٔ اهلل عع ٚدٌ عطض عً ٢امل٥٬ه ١ايصٚات اييت عًِ

( )1فُع ايبٝإ .77/1
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آزّ أمساٖ٤ا ط يَمَايَ لٔثِئٌُِِٔ تِإَعَّاءِ ىَؤُالَء ؤْ وُنرُُ فَادِلِنيَص( ،)1غ٪اٍ
تعذٝع ٚتبهٝت  ٫يتهًٝؿِٗ َا ٜ ٫ػتطٝع ٕٛنُا ظٔ ْؿط َٔ املؿػــطٜٔ
ٚأٚضز ؾ ٘ٝإؾـها ،ّ٫بٌ اْ٘ ضمحٚ ١يطـ َٓ٘ تعاىل بامل٥٬ه.١
اْ٘ بطٖإ ٜكٝين ٜػتًعّ ايكبَٛ ٍٛنٛعاّ ٚقٛض ٠باملؿاٖسٚ ٠اؿؼ
ٚايعكٌٚ ،آي ١يٲزضاى ٚباب يًطنا ٚاٱغتذاب ٖٛٚ ،١إنطاّ يًُ٥٬ه١
ملٛاظبتِٗ عً ٢ايعباز ، ٠ؾأضاز اهلل عع ٚدٌ هلِ اٱط٬ع عًَ ٢ا خؿٞ
عِٓٗ نٜ ٫ ٞػازض أَٓ َِٗٓ ٟاظٍ ايتػًٚ ِٝايطنا.

يكس ؽط ٢آزّ  َٔأ ٍٚغاع ١خًل ؾٗٝا َطاتب عسٜس ٠ل ايعًِ

ٚايطؾعٚ ١عً ٛاملٓعي ،١ؾإغتذابت امل٥٬هَ ١صعٓ ،١بُٓٝا أقاب قًب إبًٝؼ
اؿػس ٚا٭ْاْٚ ،١ٝيعٌ عسّ إغتذاب ١إبًٝؼ ل ايػذٛز ملا يًشػس ٚايػٝظ
ٚايػري ٠اييت َٮت قًب٘ َٔ أثط قبٝض بػبب َا ْاي٘ آزّ َٔ ايؿهٌ اٱهلٞ
ٚاملٔ اؾػ.ِٝ

لىنه تعلى ط يَمَايَ لٔثِئٌُِِٔ تِإَعَّاءِ ىَؤُالَءص
تظٗط اٯ ١ٜعذع أعظِ اـ٥٬ل ٚأقطبٗا إىل ايعطف عٔ َعطؾ ١ايػٝب،

ٚزقا٥ل ا٭َٛض ٚسكا٥ل ا٭ؾٝا ٤ايٓٛعٚ ١ٝايكٛض اجملطز ٠إ ٫إٔ ٜؿا ٤اهلل،
ؾٗ ٛغبشاْ٘ ؾاعٌ نٌ ؾ ٖٛٚ ٤ٞاملعط ٞيهٌ خري غٛا ٤بايٛاغط ١أ ٚبػري
ٚاغط.١
ٚاٯ ١ٜتطغٝب بايعًِ ٚإظٗاض يؿهاٚ ،ً٘٥سح عًَ ٢عطؾَ ١اٖ ١ٝايعً،ّٛ
ٖٚصا ايػ٪اٍ يٝؼ تهًٝؿاّ ٭ٕ اهلل غبشاْ٘ ٜ ٫هًـ با اٍ ٚاملتعصض ٚيهٓ٘
إظٗاض ملٛنٛع ١ٝايعًِ ل ايتؿهٚ ٌٝايتؿطٜـ.
ٖٚص ٖٞ ٙاٯ ١ٜايٛسٝس ٠اييت ٜأت ٞؾٗٝا يؿظ (اْبٚ )ْٞٛ٦دا ٤اـطاب
بكٝػ ١اؾُع املػتػطق ١يًُ٥٬هٚ ١يػريِٖ َٔ اـ٥٬ل با٭ٚي ١ٜٛايكطع،١ٝ

()1غٛض ٠ايبكط.31٠
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ؾاشا نإ امل٥٬هٜ ١عذع ٕٚعٔ َعطؾ ١ا٭مسا ،٤ؾُٔ باب أٚىل إٔ ػًٗٗا
اـ٥٬ل ا٭خطٚ ،٣ؾ ٘ٝسذًَ ١هٛتٚ ١ٝتأضى ١ٝعً ٢تؿطٜـ آزّ ٚاٱْػإ
َطًكاّ ٚ ،بٝإ يًؿٝض اٱهل ٞايصٜٓ ٟعِ ب٘ اهلل عً ٢اٱْػإ.
 ٌٖٚدا ٤شنط ا٭مسا َٔ ٤باب اؿكط أّ املجاٍ ،اؾٛاب إْ٘ تأغٝؼ
يًعًٚ ّٛبٝإ ٭ًٖ ١ٝاٱْػإ يًعًِ ايٖٛحم ٚايهػحم ،ايٖٛحم خام
با٭ْبٝاٚ ،٤ايهػحم ؾاٌَ يًٓاؽ مجٝعاّ.
ٚل اٯ ١ٜإخباض بإٔ ا٭ضض غتعُط بايعًِٚ ،ايٛس ٞأِٖ أؾطاز ايعًِ،
أ ٟإٔ اهلل عع ٚدٌ أخرب امل٥٬ه ١بأْ٘ غٝتعاٖس خ٬ؾ ١اٱْػإ بايٛسٞ
ٚايتٓع ٖٛٚ ،ٌٜسذ ١ل عسّ طط ٚايتشطٜـ عً ٢ايكطإٓ باعتباض ٙخامت١
ايٛسٚ ٞايتٓعٚ ،ٌٜإؾاض ٠إىل استٛا ٘٥قٛاعس ٚغٓٔ اـ٬ؾٚ ١إٔ ايػٓ١
ايٓب ١ٜٛاملباضن ١تتهُٔ َؿاٖٖ ِٝص ٙاـ٬ؾ.١
ٚدا٤ت اٯ ١ٜإختباضاّ يًُ٥٬ه ١٭ِْٗ إستذٛا عً ٢دعٌ اٱْػإ خًٝؿ١
ل ا٭ضض َٔٚ ،اٱعذاظ ف ٧اٱختباض بأَٛض:
ا٭ :ٍٚيػ ١اؾُع ٚايتعسز ل ا٭مسا ،٤ؾًِ ٜأت اٱختباض بكٝػ ١املؿطز
ٚاٱؼاز ،بٌ دا ٤بكٝػ ١اؾُعٚ ،ؾَ ٘ٝػا.ٌ٥
ا٭ٚىل :ايتدؿٝـ عٔ امل٥٬ه.١
ايجاْ :١ٝبٝإ متاّ اؿذ ١عً ٢امل٥٬ه.١
ايجايج :١إعطا ٤زضؽ يًُػًُني ٚايٓاؽ مجٝعاّ ،بايتدؿٝـ ل املسضغ١
َٝٚاز ٜٔايعٌُ َٚهاَني اٱستذاز ٚإقاَ ١ايربٖإ بايتعسز ٚايهجط ٠ل
ٚغا ٌ٥اٱختباض ٜٚػط اٱختباض ،خكٛقاّ ٚإٔ ايصٜ ٟهتػب َٔ َٝازٜٔ
ايعٌُ ا٭َط ايهجري ،ؾشُٓٝا ٜسخٌ اٱْػإ َٝاز ٜٔايعٌُ ٜهتػب املٗاض٠
ٚاـربٜٚ ،٠كًض ْؿػ٘ يًعٌُ بط ٍٛاملعاٚيٚ ١بايٓػب ١يًُ٥٬ه ١ؾإِْٗ ٜطٕٚ
ا٭ْبٝاٜ ٤بًػ ٕٛضغا٫ت اهللٚ ،ايهتب ايػُا ١ٜٚتٓعٍ أْٛاضاّ َٔ ايػُا٤
يتُٮ ا٭ضض بهٝا ٤اهلس ٣ايص ٟهصب ايٓاؽ إيٜٚ ،٘ٝؿٗس ٕٚإعُاض
املػًُني ا٭ضض بايعبازٚ ٠ايتكٚ ٣ٛدٗازِٖ ل ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ
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عٔ املٓهط ٚدًب املكًشٚ ١زؾع املؿػس.٠
ايطابع :١قطب ٜٚػط َٛنٛع اٱختباض ،ؾًٝؼ ؾ ٘ٝعٌُ ٚدٗس نبري ،بٌ
ٖ ٛغ٪اٍ عٔ أمسا ٤ملػُٝات سانطٚ ،٠داَٛ ٤نٛع اٱَتشإ بػٝطاّ
قكٛضاّ باٱخباض عٔ أمسا ٤أعٝإ سانطَٛٚ ٠دٛز ،٠ؾًِ ٜػأٍ اهلل تعاىل
امل٥٬ه ١عٔ أَٛض ٚأؾٝا ٤غا٥ب ١عٔ امل٥٬ه ١بٌ عٔ أَٛض ٚأؾٝا ٤ظاٖط٠

يًعٝإ بسي ٌٝقٛي٘ تعاىل طؤَْٔثِئٌُِِٔ تِإَعَّاءِ ىَؤُالَءص ؾُع عظَٓ ِٝعي ١امل٥٬ه١
ٚعًَ ٛطتبتِٗٚ ،ط ٍٛأعُاضَِٖٚ ،عطؾتِٗ با٭َٛض ايهجري ٠ل ايػُا٤
ٚا٭ضض بؿهٌ اهلل ؾإٕ إَتشاِْٗ دا ٤بػٝطاّ َٚتعسزاّ ل َٛنٛع ٚاسس.

لىنه تعلى ط إْ وُنرُُ فَادِلِنيَ ص

ايكسم خ٬ف ايهصب ،تطَ ٣اشا قايت أ ٚإزعت امل٥٬ه ١ن ٞىاطبِٗ
اهلل تعاىل عٔ أَط خربٜٚ ٟػأهلِ عٔ َٛنٛع َعني ،ؾ ٘ٝأقٛاٍ ٚٚدٙٛ
َٓٗا:
ا٭ :ٍٚي ٛنإ اـًٝؿ َٔ ١امل٥٬ه ١ؾٗ ٛأٌٖ هلاٚ ،مل ٜؿػس ٚمل ٜػؿو
ايسَا ٤بس٫ي ١زأبِٗ عً ٢ايتػبٝض ٚايعباز.٠
ايجاْٜ :ٞعتكس امل٥٬ه ١باْ٘ يٝؼ ممٔ خًل هلل عع ٚدٌ أؾهٌ َِٓٗ
ٚأدسض مبكاّ اـ٬ؾ ١ؾٝهٖٓ ٕٛاى قصٚف تكسٜط ٙإٕ نٓتِ قازقني ل
ظٓهِ.
ايجايح :ض ٟٚعٔ ابٔ عباؽ ٚابٔ َػـعٛز :إٔ نٓتِ قازقني ل قٛيهِ

اْ٘  ٫ؾ ٤ٞمما ٜتعبس ب٘ اـًل إٚ ٫أْتِ تكًشٚ ٕٛتك َٕٛٛب٘(.)1

ايطابع :أِْٗ ٜعتكس ٕٚبا٭عًُ ١ٝعً ٢املدًٛقات ا٭خط ٣ؾِٗ غهإ
ايػــُاٚاتٚ ،خًكتِٗ ٦ٖٝٚــاتٗـِ ايعذٝب ١اهلا٥ــً ١تػاعس عً.٘ٝ
اـاَؼ ِٖ :ا٭قًض يًد٬ؾ ١مبا اَتاظٚا ب٘ َٔ ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ

( )1فُع ايبٝإ .77/1

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط161ص
خاقٚ ١إٔ اهلل عع ٚدٌ عٓس ٙسػٔ ايجٛاب.
ايػازؽ :مل ٜتٛقعٛا قريٚض ٠خًٝؿ ١ل ا٭ضضٚ ،نُا إٔ َعطؾ١
ا٭مسا َٔ ٤عًِ ايػٝب ؾهصيو ا٭َط (ا ٟنُا مل تعًُٛا أسسُٖا ٫

تعًُ ٕٛاٯخط عٔ ابٔ عباؽ)( ،)1أ ٟدا ٤تعً ِٝآزّ ا٭مساَ ٤كسَ١
يتؿهٌ اهلل تعاىل بػ٪اهلِ عٓٗا ،يته ٕٛسذٚ ١بطٖاْاّ.
ايػابعَ :ا قــاي٘ ا٭خؿـ ٚاؾبـاٚ ٞ٥عــً ٞبٔ عٝػـٖٚ ٢ـ ٛإٔ املطاز

طؤْ وُنرُُ فَادِلِنيَ ص ؾُٝا ؽرب ٕٚب٘ َٔ أمسا ِٗ٥ؾأخربٚا بٗا ٖٚصا
نك ٍٛايكا ٌ٥يػري( ٙأخرب مبا ل ٜس ٟإٕ نٓت قازقاّ)(. )2

ايجأَ :ايص ٟقاٍ ط ؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ..ص إثٓإ َٔ امل٥٬ه٫ ١

مجٝعِٗ نُا تكسّ شنط ٙأ ٟإٔ ايكا ٌ٥بعض امل٥٬ه ١ز ٕٚمجٝعِٗٚ ،يػ١
اؾُع ل اـطاب ط لٔثِئٌُِِٔ ص  ٫تسٍ عً ٢املعاضن ١اش ميهٔ كاطــب١

اٱثٓني بًػ ١اؾُــعٚ ،ا٫قـطب ٖ ٛكاطب ١مجٝع امل٥٬هٚ ١إٔ نإ املػتؿِٗ
َِٓٗ إثٓني يبٝإ اؿذٚ ١عُ ّٛايًطـ ٚغع ١ايطمح.١
ٚمما ٜ٪ٜس ٖصا ايكَ ٍٛا ض ٟٚعٔ  -اٱَاّ ايباقط عً ٘ٝايػـ – ّ٬اْ٘ غٌ٦

عٔ إبتسا ٤ايطــٛاف ؾكاٍ" :إٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ملا اضاز خًل آزّ قاٍ
يًُ٥٬ه ١اْ ٞداعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ ،١ؾكاٍ ًَهإ َٔ امل٥٬ه ١أػعٌ ؾٗٝا
َٔ ٜؿػــس ؾٗٝا ٜٚػؿو ايسَا ٤ؾٛقعت اؿذب ؾُٝا بُٗٓٝا ٚبني اهلل عع
ٚدٌٚ ،نإ اهلل تباضى ٚتعاىل ْٛض ٙظاٖط يًُ٥٬ه ١ؾًُا ٚقعت اؿذب
بٚ ٘ٓٝبُٗٓٝا عًُا اْ٘ غد

َٔ قٛهلُا ؾكا ٫يًُ٥٬هَ :١ا سًٝتٓا َٚا ٚد٘

تٛبتٓا؟ ؾكايٛاَ :ا ْعطف يهُا َٔ ايتٛب ١إ ٫إٔ تًٛشٚا بايعطف ،ؾ٬شا
بايعطف ،ست ٢أْعٍ تٛبتُٗاٚ ،ضؾعت اؿذب ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبُٗٓٝاٚ ،أسب

( )1فُع ايبٝإ .77/1
( )2فُع ايبٝإ .77/1

ط162ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
اهلل تباضى ٚتعاىل إٔ ٜعبس بتًو ايعباز ، ٠ؾدًل اهلل ايبٝت ل ا٭ضض
ٚدعٌ عً ٢ايعباز ايطٛاف سٛي٘ٚ ،خًل ايبٝت املعُٛض ل ايػُا.)1(٤

يكس أقبض آزّ عاملاّ َٓؿطزاّ َػتك ّ٬شا ْؿؼ َطُ ،١ٓ٦أهلُ٘ اهلل َعطؾ١
ا٭دٓاؽ ٚأسٛاٍ ا٭ؾٝاٚ ٤يٛاظَٗا ٚآثاضٖا.
ٚايعًِ عباض ٠عٔ قٛضَٛ ٠دٛز ٠بٛدٛز عكًٚ ٞفطز ٠عٔ َازتٗا،
ؾًٝؼ ؾ ٘ٝؾط  ٫ٚنطض  ٫ٚآؾٚ ،١دعً٘ اهلل غب ّ٬ٝإىل شنطٚ ٙطاعت٘ ،ؾتعًِٝ
آزّ ا٭مساٜ ٤عين إسٝا ٤شنط اهلل تعاىل ل ا٭ضضٚ ،إٔ تػبٝض امل٥٬ه ١ل
ايػُاٜ ٤عهس٪َ ٖٛٚ ،ٙاظض ي٘ َٔ َكاّ ايصٍ ٚايعبٛز ١ٜل ا٭ضض.
ٚعً ١خًل آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬اٱْكطاع إىل ايتػبٝض ٚايتكسٜؼ ي٘ تعاىل،
ؾتػبٝض امل٥٬هٜ ٫ ١تعاضض َع خًل اٱْػإ بٌ ٖ ٛإمتاّ َهاْ ٞيعبازت٘

تعاىل ل ا٭ضضٜٚ ،سٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاىل ط ًََِا خٍََمْدُ لٌْجِٓال ًَلالٔظَ إِالَّ
ٌَِْؼثُذًُِْص (.)2

يكس ؾا ٤اهلل إٔ ىًل اٱْػإ يٝتسبط بإختٝاض ٙل ْظاّ املًو ٚعظِٝ
ايكسض ٠اٱهلٚ ١ٝقؿات٘ اؿػٓ ،٢يصا عًِ آزّ ا٭مسا ٤نًٗاٜٚ ،تٓاؾؼ
ايٓاؽ ل َكاَات َٚطاتب ايعًِ بايػٝاس ١ل عامل املًهٛتٚ ،تػُطِٖ
ايػعاز ٠مبكازٜل املعطؾ ١اٱهل.١ٝ

إٕ تعً ِٝاهلل ععٚدٌ آزّ  ا٭مسا ٤بؿاض ٠زخ ٍٛايكاؿني اؾٓ،١

ٚدا ٤عٔ ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜ " :ك ٍٛاهلل تباضى ٚتعاىل ّٜٛ
ايكٝاَٜ : ١ا َعؿط ايعًُا ٤إْ ٞمل أنع عًُ ٞؾٝهِ إ ٫ملعطؾيت بهِ قَٛٛا

ؾإْ ٞقس غؿطت يهِ "(.)3

أ ٟإٔ ايعًِ َٚعطؾ ١أمسا ٘٥تعاىل غب ٌٝإىل املػؿطٚ ٠ايعؿٚ ،ٛإٔ خًل
( )1ايٛغا.386/9 ٌ٥
()2غٛض ٠ايصاضٜات .56
( )3نٓع ايعُاٍ .173/10

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط163ص
اٱْػإ ٱنطاَ٘ ٚإختباض ٙبعس تؿطٜؿ٘ بػ٬ح ايعًِ ٚاملعطؾ.١

آدو واملالئكة

غٝبك ٢خًل آزّ آ ١ٜل ايعاملنيٚ ،زي ّ٬ٝعً ٢عظ ِٝقسض ٠اهللٚ ،بسٜع
قٓع٘ ٚسهُت٘ ٚعًُ٘ يؿعً٘ املتكٔٚ ،آزّ ايص ٟتتذػس ؾ ٘ٝآثاض اؿهُٖٛ ١
ايها ٔ٥ايكػري َٔ بني كًٛقات اهلل تعاىل ايعظ ١ُٝنايػُاٚات ٚا٭ضض
ٚايهٛانب ٚايٓذٚ ّٛاؾباٍ ٚايباق ١ٝإىل  ّٜٛايكٝاَٜ ١ؿٛظ غ٬ؾ ١اهلل عع
ٚدٌ ل ا٭ضضٚ ،تتعاقب ا٭دٝاٍ َٔ ٚيس ٙعًٚ ٢ضاثتٗا.
يكس ثبت ل َباسح عًِ ايه ّ٬إٔ اهلل تعاىل ٚادب ايٛدٛز ٚإٔ نٌ
ؾ ٤ٞغري ٙممهٔ َػبٛم بايعسّٚ ،سازخ غري قسَٚ ،ِٜػتٓس إي ٘ٝتعاىل اَا
َباؾط ٠أ ٚبايٛاغط ٖٛٚ ١تعاىل عامل ،نصيو ؾإٕ ايعًِ بايعًٜ ١ػتًعّ
ايعًِ باملعً ٖٛٚ ،ٍٛغبشاْ٘ عامل بصات٘ ؾٝه ٕٛعاملاّ بهٌ َعً ّٛدعٝ٥اّ نإ
أ ٚنًٝاّ ،شاتاّ أ ٚعطناّ ،ي٘ ٚدٛز خاضد ٞأ ٚشٖين عً ٢خ٬ف َا شٖب
إي ٘ٝبعض ايؿ٬غؿ َٔ ١إْعساّ ايٛدٛز ايصٖين ،ؾإْ٘ تعاىل ٜعًِ اـاطط٠
اييت ؽطط عً ٢قًب اٱْػإ ثِ ٜٓػاٖاٚ ،يهٔ اهلل عع ٚدٌ ٜٓ ٫ػاٖا،

قاٍ تعاىلط َّؼٍَُُ لٌغِّشال ًَؤَخفََ ص

()1

 ٖٛٚعامل بٗا قبٌ ططٖٚا عً ٢قًب

اٱْػإ ٚقبٌ خًك٘ ٚخًل آباٚ ،٘٥خًل آزّ ٚغذٛز امل٥٬ه ١ي٘.
ٖٚــ ٛخــايل اٯٜــات ايػــُاٜٚ ،١ٜٚعًــِ سطنــ ١املدًٛقــات ٚا٭ؾــ٬ى
ْٚهسٖا ٚأٚناعٗا ٚخٛاقٗاٚ ،املدًٛقات ا٭ضنَٚ ١ٝـا ل َٛدٛزاتٗـا
َٚطنــباتـٗـا نايرتنـٝب ايعكً َٔ ٞاؾٓؼ ٚايؿكٌ أ ٚايرتنٝب اــاضدٞ
نرتنٝب اؾػِ َٔ املاز ٚ ٠ايكٛض ،٠أ ٚتطنٝب املكازٜطٚ ،إؾرتانٗا مجٝعاّ
ل اٱؾتكاض ٚاؿاد ٖٛٚ ،١دع َٔ ٤بسٜـــع قـٓع ٚسهــُ ١اهلل عـع ٚدـٌ،
ٚزي ٌٝعً ٢ضبٛبٝت٘ ٚٚسساْٝت٘.

( )1غٛض ٠ط٘ .7

ط164ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ غبشاْ٘ بتعٜني تًو املعامل باٱْػإ ٖصا املدًـٛم
ايكػري دػُاّ ،ايهبري بًشاظ ايؿإٔ ٚا٭ُٖ ، ١ٝمبا دعٌ اهلل عع ٚدٌ ؾ٘ٝ
َٔ خٛام عذٝبٚ ١خًل َٓتظِ زقٝـل ٚٚظـا٥ـ أخ٬قٝـٚ ١نْٝٛـ ١عظُٝـ١
تتعًــل مباٖٝــ ١اـ٬ؾــ ١ل ا٭ضضَٚ ،ــا ؾٗٝــا َــٔ ٚدــ ٙٛاٱبــتٚ ٤٬أغــباب
ايطؾع.١
ٚامل٥٬ه ١أدػاّ ْٛضاْ ١ٝزا٥ب ١عً ٢ايطاعٚ ١ايتػبٝضٚ ،تػهٔ ايػُا٤
ٚقس ٜٓعٍ بعض َٓٗا إىل ا٭ضض ٭َط َا نُا ل ْع ٍٚدرب ٌٝ٥املتهطض
ٚظٗٛض ٙيًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أسٝاْ ّا بكٛض ٠زس١ٝ
ايهًحم(.)1

يكس ثبت إٔ اهلل تعاىل غين غري قتاز ،ؾٛدٛب ٚدٛزٜ ٙعين بايهطٚض٠
إغتػٓا ٙ٤عٔ نٌ ؾ ٤ٞؾإٕ نٌ َا عسا ٙممهٔ قتاز مبا ل شيو امل٥٬ه،١
ؾًُاشا إشٕ ٖصا اٱخباض ٚاـطاب اـام إىل امل٥٬ه ١غ٬ؾ ١آزّ ،ؾ٘ٝ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚأَُٖٛ ١ٝنٛع خًل آزّ ل اـ٥٬ل.
ايجاْ :ٞإٔ امل٥٬ه ٫ ١تعًِ إَ ٫ا عًُّٗا اهلل َ٘ٓٚ ،أْبا ٤ايػٝب.
ايجايح :أضاز اهلل إٔ تطًع امل٥٬ه ١عً ٢ايعٛامل ا٭خط َٔ ٣بسٜع
كًٛقات٘.
ايطابع :يت٪ز ٟامل٥٬هٚ ١ظا٥ؿٗا أظاٖ ٤صا ا٭َطَٚ ،ا هط ٟعً ٢ا٭ضض
َٔ تػٝري.
اـاَؼ :اْ٘ غب ٌٝيسٚاّ امل٥٬ه ١عً ٢ايطاع ١باٱغتذابٚ ١ايطنا غاع١
ا٭َطَٚ ،ا وتٌُ ؾ َٔ ٘ٝاٱبت.٤٬
( )1زس ١ٝبٔ خًٝؿ ١ايهًحم ،قشاب ،ٞؾٗس أسساّ َٚا بعسٖا ،عطف عػٔ ايكٛض،٠
ايكٛضٚ ،٠نإ دربٜ ٌٝ٥ـأت ٞإىل ايـٓحم قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ل قـٛضت٘
أسٝاْاّ ٖٛٚ ،تؿطٜـ ٜسٍ عً ٢ايٛثاق ،١أضغً٘ ضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘
ٚغًِ إىل قٝكط ضغ ّ٫ٛغٓ ١غت ل اهلسْ ١ؾتَٔ ب٘.
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ايػازؽ :إٔ ٜطًعٛا عً ٢بسٜع قٓع اهلل تعاىل ،غًل َػاٜط هلِ ل
اهلٚ ١٦ٝايؿعٌ َٚازت٘  ٢ٖٚايطني.
ايػابع :ؾ ٘ٝيطـ بامل٥٬هَٚ ١كسَ ١ملا ٜأَطٚا ب٘ نايػذٛز ٯزّ.
ايجأَٜ :ػتعس امل٥٬ه ١يعًُِٗ َٚا ٜأَطِٖ اهلل ب٘ غكٛم بين آزّ َٔ
نتاب ١اؿػٓات ٚتس ٜٔٚايػ٦ٝات ٚمٖٛا.
ايتاغع :إْ٘ َكسَٚ ١سذ ١يٓع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني  ّٜٛبسض ٚأسس

قاٍ تعاىلطإِرْ ذَمٌُيُ ٌٍُِّْؤِِنِنيَ ؤٌََٓ َّىْفَِْىُُ ؤَْ ُِّّذالوُُ سَتُّىُُ تََِةَثَحِ آالَفٍ ِِٓ
لٌَّْةَئِىَحِ ُِنضٌَِنيَص (.)1

ٚمل ٜعطف عٔ امل٥٬ه ١إ ٫ايطاع٪ٜٚ ،١نس ايكطإٓ ٖص ٙاؿكٝكٖٞٚ ١

ظاٖط ٠دً ١ٝل آٜات٘ ،قاٍ تعاىل ط ًَُّغَثِّخُ لٌشالػمذُ تِذَممّذِهِ ًَلٌَّْممةَئِممىَمممحُ ِِٓ
خِْفَرِوِ ص

()2

ط ًٌٍََِّوِ َّغممجُذُ َِا يِِ لٌغالمٌََّلخِ ًََِا يِِ لألسك ِِٓ دَلتالحٍ ًَلٌَّْةَئِىَحُ

ًَىُُ الَ َّغرَىْثِشًَُْ ص( ،)3ؾاشا نإ امل٥٬هٜ ١ػذس ٕٚهلل تعاىل خٛؾاّ ٚخؿ١ٝ
َٓ٘  ،ؾ٬بس أِْٗ مل ٜػأيٛا عٔ َٛنٛع دعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض إغتٓهاض ّا،
خكٛقاّ ٚإٔ أَط اـ٬ؾ ١دا ٤عً ٢م ٛايكطع ٚاٱَها( ٤اْ ٞداعٌ)

ٚاهلل غبشاْ٘ ٜ ٫ػتؿري أسساّ َٔ خًك٘ ل أَطٚ ٙؾعً٘ طالَ ُّغإَيُ ػَّالا َّفْؼًَُ ًَىُُ
ُّغإٌٌََُْص

()4

.
***********

()1غٛض ٠آٍ عُطإ.124
( )2غٛض ٠ايطعس .13
( )3غٛض ٠ايٓشٌ .49
()4غٛض ٠ا٭ْبٝا. 23 ٤
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لىنه تعلىط لَاٌٌُل عُمممثذَأهَ الَ ػِممٍَُْ ٌَنَمما إِالَّ َِمما ػٍََّّرَنَا لٔممهَ لٔمدَ
لٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىمُُْصاٯ32 ١ٜ
اإلعزاب وانهغة
قايٛا :ؾعٌ َاض ٚايٛا :ٚؾاعٌ ،غبشاْوَ :ؿعَ ٍٛطًل داَ ٤هاؾاّ
َٓكٛباّ ٜٚعين ْػبشو غبشاْو تػبٝشاّ.
ٚقاٍ ايهػآَ ٖٛ :ٞ٥كٛب ٭ْ٘ مل ٜٛقـٜٚ ،هَٓ ٕٛكٛباّ عً ٢أْ٘

ْساَ ٤هاف(.)1

ْ :٫اؾ ١ٝيًذٓؼ ،عًِ :اغِ َ ،٫بين عً ٢ايؿتض.
يٓا :داض ٚفطٚض َتعًكإ مبشصٚف خرب .٫
إ :٫أزا ٠سكطَ ،ا :اغِ َٛق ٍٛمبعٓ ٢ايص ٟل َٛنع ايطؾع عً٢
ايبسي َٔ ١ٝقٌ ٚ ٫إمسٗا.
عًُتٓا :ؾعٌ َاضٚ ،ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜط ٙأْت ٜعٛز هلل
ععٚدٌٚ ،ايهُري (ْا) َؿع ٍٛب٘.
إْو :إٕ ٚأمسٗا ،أْت :نُري ؾكٌ.
ايعً :ِٝخرب إٕ ا٭َ ٍٚطؾٛع ،اؿه :ِٝخرب إٕ ايجاْ.ٞ
غبشت اهلل تػبٝشاّ :أْ ٟعٖت٘ تٓعّ ٜٗاٚ ،ل ايتٗصٜب ،غبشت اهلل
تػبٝشاّ ٚغبشاْاّ مبعٓٚ ٢اسس ،ؾاملكسض تػبٝضٚ ،ا٫غِ غبشإ ٜكَ ّٛكاّ
املكسض.
(عٔ ابٔ مش :ٌٝضأٜت ل املٓاّ نإٔ اْػاْاّ ؾػط ي ٞغبشإ اهلل ؾكاٍ أَا
تط ٣ايؿطؽ ٜػبض ل غطعت٘ٚ ،قاٍ :غبشإ اهلل ايػطع ١ايٚ ٘ٝاـؿ ١ل
( )1ايٓشاؽ  /اعطاب ايكطإٓ .160/1
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طاعت٘) (.)1
ٚيهٔ عً ّٛايكطإٓ ٚأغطاض نًُات٘ َٚهاَٗٓٝا ايكسغـ ١ٝأعِ ٚأزم َٔ
إٔ ت٪خص َٔ أخباض عٔ َٓاّٚ ،ل ايًػٚ ١عًِ ايتؿػري ٚايتأَٓ ٌٜٚسٚس١
ٚغعٚ ١غٓ ٢عٔ ايًذ ٤ٛإىل تٛثٝل َٓاَات قس تبتعس ل بٝاْٗا عٔ اٱساط١
ظ٬ي ١املعٓ ٢ايكسغ ٞاملباضى يًؿظ ايكطآْ ٞباٱناؾ ١إىل اْعساّ ايتجبت َٔ
قش ١املٓاّ  َٔٚثِ ايٛق ٍٛإىل ؼسٜس ايكػِ ايص ٟتٓتُ ٞاي َٔ ٘ٝأقػاّ
ايطٜ٩ا  ٖٞ ٌٖٚقازق ١اّ  َٔٚ ،٫د٬ي ١عً ّٛايكطإٓ ٚأسهاّ ايؿطٜع١
اْٗا خاي َٔ ١ٝاملٓاَات ٚإعتباضٖا ل اؿذْ ،١ٝعِ ضٜ٩ا ا٭ْبٝاٚ ٤سٚ ، ٞيؿظ
غبشإ ٜتعًل باي٘ عع ٚدٌ ٚيٝؼ باملػطع إي.٘ٝ
ٚعٔ ا٭ظٖط :ٟق ٌٝإٔ ايعطب تك :ٍٛغبشإ َٔ نصا اشا تعذبت َٓ٘
ٚظعِ إٔ ق ٍٛا٫عؿ ٢ل َعٓ ٢ايربا ٠٤أٜهاّ:
اقــــــ ٍٛملــــــا دــــــا ْٞ٤ؾدــــــط٠
غـــبشإ َـــٔ عًكُـــ ١ايؿـــاخط

()2

ٚغبشإ َعطؾ ْ٘٫ ١عًِ يًربا ٠٤نُا تك ٍٛؾتإ اغِ عًِ يًتؿطم ٚيٛ
نإ ْهطْ٫ ٠كطفٚ ،قس ادتُع ؾ ٘ٝا٫يـ ٚايَٓ ٕٛجٌ عُطإ ٚعجُإ مما
ميٓع َٔ قطؾٜ٘ ٫ٚ ،هط باقٌ ايكاعسٚ ٠ضٚزَْٛٓ ٙاّ ْهط ٠ل بٝت ؾعط نُا
ل ق ٍٛأَ:١ٝ
غبشاْ٘ ثِ غبشاْا ٜعٛز ٚي٘
ٚقبًٓا غبضٸ اؾـٛزٚ ٟاؿُـس دـاْٞ٤

( )3

دـــــــــــــ
ؾدــــــــــــــط٠
ؾدــــــــــــٍِـَُـط٠فَةَذَوُ
ـاْٞ٤ط وًٌُّ لَذ ػَ
ايتٓعٌٜ
اهللٚ ،ل
ٜٚكاٍ غبض ايطدٌ" أ ٟقاٍ غبشإ

()1يػإ ايعطب . 471/2
()2تؿػري ايطرب.474/1ٟ
()3يػإ ايعطب.470/2
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ًَذَغثِْذَوُص(ٚ ، )1أختًـ ل غبشإ ٌٖ َٖ ٛكسض غبض أّ غبض بايتؿسٜس،
ٚا٭ق ٖٛ ٣ٛايجاْ.ٞ
 َٔٚقؿات اهلل تعاىل ( ايػبٛح ،ايكسٚؽ )  ٖٛٚاملٓع ٙعٔ نٌ ْكل
ٚغٚ ،٤ٛايكسٚؽ املباضىٚ ،ق :ٌٝيٝؼ ل ن ّ٬ايعطب بٓا ٤عً ٢ؾع ٍٛبهِ
أٚي٘ غري ٖص ٜٔاٱمسني اؾًًٝني.
ٚغبشات ٚد٘ اهلل :أْٛاضٚ ٙعظُت٘ ٚقاٍ درب ٌٝ٥عً ٘ٝايػ( :ّ٬هلل
ز ٕٚايعطف غبع ٕٛسذاباّ ي ٛزْْٛا َٔ أسسٖا ٭سطقتٓا غبشات ٚد٘

ضبٓا(ٚ ،)2ل سسٜح( :إٔ غبشات ٚدٗ٘ ايٓاض ٚايٓٛض) .

يف سيلق اآليلت

بعس تػا ٍ٩امل٥٬ه ١عٔ أغطاض إختٝاض اٱْػإ يًد٬ؾَ ١ع عظَ ِٝطتبتٗا
ٚغَ ٤ٛا ٜؿعً٘ اٱْػإ َٔ قبٝض ا٭ؾعاٍٚ ،تؿهً٘ غبشاْ٘ بتعً ِٝآزّ
ا٭مسا ٤أظٗط امل٥٬ه ١عذعِٖ عٔ زضى زضد ١آزّٚ ،ايعً ١ايػأَ ١ٝ٥
خًك٘ ٚبازضٚا إىل تعظَ ِٝكاّ ايطبٛب ١ٝبكٝؼ ايتهطع ٚاـؿٛع.
ٚبعــس إٔ غــأٍ امل٥٬هــ ١عــٔ خًــل إْػــإ ٜٓؿــط ايؿػــاز ل ا٭ضض،
َٚسسٛا أْؿػِٗ بإْكطاعِٗ إىل عباز ٠اهلل تعاىل ،بٓٝٸت ٖص ٙاٯٜـ ١ايهطميـ١
إْؿػاهلِ باٱعتصاض ٚإظٗاض ؽًؿِٗ ٚقكٛضِٖ عُا مل ٜعًُِٗ اهلل إٜا.ٙ

ٚل اٯَ ١ٜكسام تكسٜػِٗ ملكاّ ايطبٛب ١ٝنُا ٚضز قبٌ آٜتني طًَُٔمَذِّطُ

ٌَهَص إش اِْٗ مل ٜتهًُٛا إ ٫بًػ ١ايتػبٝض ٚايتعظٚ ِٝاملسح ٚايجٓا ٤عً ٢اهلل
تعاىلٚ ،وتٌُ ساٍ امل٥٬ه ١ل اؾٛاب أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚايتؿاٚض ؾُٝا ب ِٗٓٝقبٌ اٱداب.١
ايجاْ :ٞتعسز ا٭قٛاٍ ثِ اٱتؿام عًٚ ٢اسس َٓٗا.
()1غٛض ٠ايٓٛض .41
( )2عاض ا٭ْٛاض .45/55
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ايجايح :اؾٛاب املصنٛض ل ايكطإٓ أقض ٚأِٖ ٚأٚىل قٝؼ اٱداب١
بايصنط.
ايطابع :دا ٤دٛاب امل٥٬هَ ١تشساّ َٔ غري تطزٜس.
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭خري ؾًٝؼ َٔ تؿاٚض أ ٚأخص ٚضز ؾُٝا بَٔٚ ،ِٗٓٝ

ايؿٛاٖس عً ٢قٛهلِ طًََٔذُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَص إٔ ٖص ٙاٯ ١ٜنًٗا
محس ٚثٓاٚ ٤تػبٝض ٚتسٍ بايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢غ٪اٍ ايتعًِ َٚعطؾ١

ٚد ٙٛاؿهُٚ ،١اِْٗ ٜػأي ٕٛاهلل باؿُس ٚايجٓا ٤نُا ل خامت ١اٯ ١ٜطلٔهَ

لٔدَ لٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىُُِْص ؾُٔ سهُ ١اهلل تعاىل إٔ ٜعًُِٗ ا٭مسا ٤عً ٢يػإ آزّ
عً ٘ٝايػْ ّ٬ؿػ٘ ،يته ٕٛاؿذ ١ظاٖطٚ ٠ب ،١ٓٝؾذا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبا٭َط
اٱهل ٞٯزّ بإٔ ٜعًِ امل٥٬ه ١تًو ا٭مسا ٤عً ٢م ٛايتعٝني.

ٚملا دا ٤ق ٍٛامل٥٬ه ١قبٌ آٜتنيطًََٔذُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّذِنَص إبتسأٚا نَٗ٬ـِ

ل ٖص ٙاٯ ١ٜبهًُ ١ايتٓع ٜ٘اييت إضتهاٖا اهلل يٓؿػ٘ (غبشاْو)  ٖٛٚؾاٖس
عً ٢إْكطاعِٗ إىل ايتػبٝضٖٚ ،صا ايتػبٝض ٚغ ١ًٝيطًب َطنا ٠اهلل تعاىل،
ٚإدتٓــاب غــدط٘ ٚغهــب٘ٚ ،ؾٝــ٘ تأزٜــب يًُػــًُني باٱْؿــػاٍ بايتػــبٝض
نُكسَ ١يطًب ايطظم ٚبًػ ١يًُطًٛب.
ٚل قًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات ايتايٚ ١ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإبتــسأت ٖص ٙاٯ ١ٜبًؿظ(قايٛا) ايعا٥س إىل امل٥٬هـــٚ ١متذٝـسِٖ
هلل عع ٚدٌ ٚإبتــسأت اٯ ١ٜايتــاي ١ٝبًؿــظ(قاٍ ٜا آزّ) ٚاـطــاب َٔ اهلل
عع ٚدٌ يٝك ِٝآزّ ل اؾٜٓٚ ،١سٍ بايس٫يـ ١ايتهـُٓ ١ٝعًـ ٢إٔ اٱقاَـ ١ل
اؾٓ ١بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌٚ ،ؾ ٘ٝتطغٝب يًٓاؽ بايعُـٌ ايكـا

نططٜـل
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إىل اؾٓٚ ،١اٱدتٗاز بايسعاٚ ٤املػأيٚ ١غ٪اٍ املػؿط ،٠قاٍ تعاىلطًَعَاسِػٌُل
إٌََِ َِغْفِشَجٍ ِِٓ سَتِّىُُ ًَجَنالحٍ ػَشمُيَا لٌغالٌََّلخُ ًَلألَسكُ ؤُػِذالخ ٌٍُِّْرَّمِنيَص(.)1
ايجاْ :ٞتهُٓت ٖص ٙاٯ ١ٜإقطاض امل٥٬ه ١بعسّ إساطتِٗ مباٖٚ ١ٝأغـطاض
خ٬ؾ ١آزّ ل ا٭ضض ،ؾذا٤ت اٯ ١ٜايتايٚ ١ٝؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إناؾ ١عً ّٛدسٜس ٠يعًِ امل٥٬هٚ َٔ ١د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚىاطب اهلل عع ٚدٌ آزّ َجًُا ىاطب امل٥٬ه َٔ ١غري ٚاغط.١

ايجاْٜ :ٞؿك٘ آزّ ايه ّ٬ايصٜ ٟهً ُ٘ اهلل عع ٚدٌ ب٘ٚ ،قٛي٘ تعاىلطلَايَ

َّاآدََُ ؤَْٔثِئْيُُص  َٔ ،ا٭مسا ٤اييت عًُٗا اهلل عع ٚدٌ آزّ.
ايجايح :تعًِ آزّ ا٭مساٚ ٤سؿظٗا ٚايطابط ١بٗٓٝـا ٚبـني َعاْٗٝـاٚ ،إٔ
نٌ اغِ ٜكسم عًَ ٢عٓ ٢ككٛم.
ايطابع :إَتجاٍ آزّ ٭َط اهللٚ ،عبازت٘ يتعً ِٝامل٥٬ه.١
ايجاْ :١ٝإزضاى امل٥٬هـ ١ؿكٝكـٖٚ ١ـ ٞتعًـ ِٝآزّ ٭بٓا٥ـ٘ ٚتـٛاضخ شضٜتـ٘
ايتعًٚ ِٝؾل َا أَط ٙاهلل ،٭ْ٘ عًِ امل٥٬ه ١شات ا٭مسا ٤اييت عًُ٘ اهلل َٔ
غري ؼطٜـ أ ٚتبس ٌٖٚ ،ٌٜؾ ٘ٝؾاٖس عًـ ٢غـ ١َ٬ايكـطإٓ َـٔ ايتشطٜــ
بًشاظ َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :أًٖ ١ٝاٱْػإ يًتعًِ ٚايتعً.ِٝ
ايجاْٚ :١ٝض ٚز ا٭مسا ٤اييت عًُٗا اهلل عع ٚدٌ آزّ امل٥٬ه ١ل ايكـطإٓ

يعَُٛات قٛي٘ تعاىلط ًَٔضالٌْنَا ػٍََْهَ لٌْىِرَابَ ذِثَْأًا ٌِىًُِّ ؽَِءٍص(.)2

ايجايج :١تعًِ آزّ ا٭مساْ ٤عُ َٔ ١عٓس اهلل ٖٛٚ ،غبشاْ٘ أنطّ َٔ إٔ
ٜطؾع ْعُ ١مئ بٗا.
()1غٛض ٠آٍ عُطإ  ، 133أْظـط ا٭دـعا ٤ايج٬ثـَ ١ـٔ ٖـصا ايتؿػـري ايـيت دـا٤ت ل
تؿػري ٖص ٙاٯ ١ٜايهط.ِٜ
()2غٛض ٠ايٓشٌ .89
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ٚقشٝض إٔ ايكطإٓ غامل َٔ ايتشطٜـ ٚعً ٘ٝاٱمجاع إ ٫إٔ امل٬ظَـ١
بٚ ٘ٓٝبني تعًِ آزّ ا٭مسا ٤ؼتاز إىل زيْ ،ٌٝعِ ٖصا ايتعًِ َكسَٚ ١عٕٛ
عً ٢سؿظ٘ ٚغَ٬ت٘ َٔ ايٓكل ٚايتشطٜـ.

إعجلس اآلية

ت٪نس اٯ ١ٜبإٔ َكسض ايعًَٓٚ ّٛبعٗا َٔ عٓس اهلل تعاىل ؾَٗٔ ٞ
اـعا ٔ٥اييت ٜٓٸعٍ َٓٗا اهلل غبشاْ٘ بكسضٚ ،إٕ قطب املٓعيٜ ٫ ١عين
بايهطٚض ٠ايتؿٛم ايعًُ ٞعً ٖٛ َٔ ٢أبعس ٭ٕ املُهٓات مجٝعٗا سانط٠
عٓس اهلل تعاىل َػتذٝب ١٭َطٚ ،ٙيٝؼ مثَ ١ػاؾ ،١أ ٚقٌ إٔ ايػبل ل اـًل
ٚاٱهاز ٜ ٫ؿٝس ايتكسّ ٚاٱضتكا ٤ل ايعً ّٛبٌ إٕ ايتكطب ٚايعًِ ٜأتٞ
بؿهٌ َٔ اهلل تعاىل ٚعهُت٘ ٚيطؿ٘ ،غٛا ٤عً ٢م ٛاهلب ١أ ٚايهػب زؾع١
ٚاسس ٠أ ٚتسضهٝاّ.
ٚل اٯ ١ٜبٝإ عظ ِٝايٓعُ ١غًل آزّٚ ،نٝـ اْ٘ نإ غبباّ ل ظٜاز٠
املعاضف عٓس امل٥٬هٚ ١يٝؼ ٖصا عٝباّ ؾٗٝا بٌ َٖٓ ٛاغب ١يًعًِ ٚايتعًِ
ٚاٱقباٍ عً ٢ايطاعٚ ١اٱَتجاٍ ٫غُٝا ٚأِْٗ أشعٓٛا ٚأقطٚا ٚأعًٓٛا بإٔ
نٌ َا عٓسِٖ َٔ اهلل عع ٚدٌ.
َٚع قً ١عسز نًُات اٯ ١ٜؾإْٗا تهُٓت ث٬ث ١أَٛض عً ٢يػإ امل٥٬ه:١
ا٭َ :ٍٚبازضتِٗ إىل تػبٝض اهلل تعاىلٚ ،ست ٢سُٓٝا غأيٛا عٔ دعٌ
اْ٫ػإ خًٝؿ ١ل ا٭ضض ،ؾإِْٗ مل ٜتدًٛا عٔ ايتػبٝض بٌ شنط ٙٚبًؿظ

طًََٔذُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّذِنَص (.)1

ايجاْ :ٞاٱعرتاف بإٔ نٌ َا عٓسِٖ ٖ َٔ ٛاهلل تعاىل طالَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا
ػٍََّّرَنَاص (ٚ ،)2اٱقطاض بايتدًـ عٔ اٱساط ١بأغطاض ايػُاٚات ٚا٭ضض.
()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠
()2غٛض ٠ايبكط. 32 ٠
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ايجايح :ايتػً ِٝبإٔ تعً ِٝآزّ يٮمساٚ ،٤عذعِٖ عٔ َعطؾتٗا َٖٔ ٛ
سهُ ١اهلل ٚاْ٘  ٫غب ٌٝإىل َعطؾ ١ا٭مسا ٤إىل بؿهٌ ٚيطـ َٔ عٓس اهلل
تعاىل.
تطَ ٣ا ٖ ٞايٓػبٚ ١اؿذ ١بني َعطؾ ١امل٥٬ه ١ٱؾػاز اٱْػإ ل
ا٭ضض ٚعسّ عًُِٗ با٭مسا ٤ا ٫إٔ عًُِّٗ آزّ بٗا ،اؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚمل ٜعًِ امل٥٬ه ١بؿػاز ؾطط َٔ بين آزّ ٚغؿهِٗ ايسَا ٤إ ٫إٔ

عًُِٗ اهلل تعاىل ب٘ ٭ْ٘ َٔ عَُٛات طالَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا ػٍََّّرَنَاصٚ ،ؾ ٘ٝسذ١
ظعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١ل ا٭ضض َع ٚقٛع ايؿػازٚ ،عسّ ايتعاضض بني
اـ٬ؾٖٚ ١صا ايؿػاز ٭ٕ أٌٖ اـ٬ؾ ِٖ ١ا٭ْبٝاٚ ٤ايكاؿٚٚ ٕٛضث ١ا٭ْبٝا٤
َٔ املػًُني .
أَا أٌٖ ايؿػاز ؾِٗ ايهؿاض ايصٜٓ ٜٔصضِٖ ٚميًِٗٗ اهلل تعاىل إىل

سنيطؤََ َٔجؼًَُ لٌَّزَِّٓ آَِنٌُل ًَػٌٍَُِّل لٌقالاٌِذَاخِ وَاٌُّْفْغِذَِّٓ يِِ لألَسكِص(.)1

ايجاْ :ٞتعً ِٝآزّ يٮمسا ٤غ٬ح يعسعس ١ايؿػاز َٓٚ ،ع إغتشٛاشٙ
ٚغًطاْ٘ ل ا٭ضض.
ايجايــح :غــ٪اٍ امل٥٬هــ ١املعٜــس َــٔ ايعًــٚ ّٛاملعــاضف عــٔ ٚظــا٥ـ
اـًٝؿــــ ١ل ا٭ضض ٚضدــــا ٤ايبؿــــاضٚ ٠ايػــــه ١ٓٝبــ ـإٔ اـًٝؿــــٜ ١عُــــط

ا٭ضض بايعبـــازٚ ٠ايكـــ٬ح ٚايتكـــ ،٣ٛقـــاٍ تعـــاىلط ًََِممما خٍََمْممدُ لٌْجِممٓال
ًَلإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼثُذًُِْص(.)2

وميكي تسوية هذه اآلية الكزمية بأية (للنىا سبحلنك).

()1غٛض ٠م .28
()2غٛض ٠ايصاضٜات .56
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اآلية سالح

اٯَٓ ١ٜاغب ١يًؿهط ٚإزضاى َٓعي ١اٱْػإ ٚعظ ِٝؾأْ٘ عٓس اهلل ا٭َط
ايصٜ ٟػتًعّ ايؿهط بايعبازٚ ٠اٱقطاض بايطبٛبٚ ١ٝايتطًع إىل ايٓب ٠ٛنُكسض
يٓع ٍٚايعًٚ ،ّٛإىل آٜات ايكطإٓ نصخا٥ط عًُ ١ٝل ا٭ضضٚ ،تأزٜب
يًُػًُني بهٝؿ ١ٝايتكطب باٱعتصاضٚ ،تطغٝب يًُػًُني بايًذ ٤ٛإىل اهلل.
ٚل اٯ ١ٜزضؽ يًُػًُني بتعًِ يػ ١اٱْابٚ ١قٝؼ اـؿٛع ٚاـهٛع،
ٚإَهإ ايتساضى بايًذٚ ٤ٛاٱغتذاض ٠باهلل ععٚدٌ.
ٚتٓع ٙاٯ ١ٜامل٥٬هٚ ،١تبني قاْْٛاّ ثابتاّ ل عامل ايػُا ٖٛٚ ٤إٔ امل٥٬ه١
ٜػبش ٕٛاهلل ٜٚكسغٚ ،ْ٘ٛإٔ دعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض مل ٪ٜثط ل إْكطاعِٗ
إىل ايعبازٚ ٠تعظ ُِٗٝملكاّ ايطبٛب ،١ٝبٌ ٜعٜسِٖ خهٛعاّ ٚخؿٛعاّ هلل،
ٚتػًُٝاّ ٭ٚاَط.ٙ
ٚأنـــــست ٖـــــص ٙاٯٜـــــ ١إٔ اهلل تعـــــاىل إيـــــ٘ ل ا٭ضض ٚايػـــــُا،٤
ٚبٝــــــسَ ٙكايٝــــــس ا٭َــــــٛض ٚتــــــسع ٛاٯٜــــــ ١ل َؿَٗٗٛــــــا املػــــــًُني
يٲقتبـــــاؽ ٚايـــــتعًِ َـــــٔ امل٥٬هـــــ ١قـــــٝؼ ايتٛغـــــٌ ٚايتهـــــطع إىل
اهللٖٚ ،ـــــــ ٛعـــــــ ٕٛهلـــــــِ ل اٱستذـــــــاز ٚاؾـــــــساٍ ٚإغـــــــتٓبا
ا٭سهــــــاّ َــــــٔ ايكــــــطإٓ ٚايػــــــٓ ١بًشــــــاظ إٔ ايكــــــطإٓ نــــــ ّ٬اهلل

ٚايػـــٓ ١ايٓبٜٛـــ ١ؾـــعبَ ١ـــٔ ايـــٛس ، ٞقـــاٍ تعـــاىلط ًََِممما َّنطِمممكُ ػَمممٓ
لٌْيٌٍََ *إِْ ىٌَُ إِالَّ ًَدٌِ ٌُّدََص

( . )1

ٚميهٔ تأغٝؼ قاْ ٖٛٚ ٕٛنٌ آ ١ٜقطآْ ١ٝتعً ِٝيًُػًُني ٚزضؽ قاِ٥
بصات٘ ٚ ،غٝأت ٞل أدعا ٤ايتؿػري إٔ نٌ آ ١ٜتأزٜب يًُػًُني يته ٕٛاملٓاؾع
ٚايعً ّٛاملرتؾش ١عٔ اٯ ١ٜايكطآْ َٔ ١ٝايَٓ٬تٗ َٔ ٖٛٚ ٞاٱعذاظ ايػريٟ
يًكطإٓ.
()1غٛض ٠ايٓذِ .4-3
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يفهىو اآلية

ؼح اٯ ١ٜاملػًُني عًَ ٢ؿاٖ ِٝأزب ايعبٛزٚ ١ٜعسّ ايػطٚض ٚايعٖٛ
ٚايعت ٛبػبب ْ ٌٝاملطاتب ايعاي َٔ ١ٝاـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚاٱضتكا ٤ل َٓاظٍ
ايعًِ ايٖٛحم ٚايهػحم.
ٚتطؾس اٯ ١ٜاٱْػإ إىل ا٭خ٬م اؿُٝس ٠باٱعتصاض عػٔ ايبٝإ
ٚايتساضى اؾُٚ ،ٌٝتكس ِٜيؿظ ايتكسٜؼ ٚايتٓع" ٜ٘غبشاْو" ل اـطاب
ٚاؾٛاب ٚاٱعتصاض زع ٠ٛيًٗساٚ ١ٜاٱميإ ْٚبص اؾشٛز ٚايهؿط ٚؾ٘ٝ
َػأيتإ:
ا٭ٚىل ٌٖ :ل ق ٍٛامل٥٬ه( ١غبشاْو) تعً ِٝٯزّ.
ايجاْٖ :١ٝصا ايتعً ِٝدعَٚ ٤كسام َٔ َكازٜل تعً ِٝاهلل ٯزّ أّ .٫
اؾٛاب ٖ ٛاٱهاب ل املػأيتني ٚ ،ؾ ٘ٝتعً ِٝآخط يًُ٥٬ه َٔ ١عٓس
اهلل َٔ ،غري إٔ ٜػتًعّ ايسٚض بني تعًِ امل٥٬ه َٔ ١آزّ ٚتعًُ٘ َِٓٗ
يًتبا ٜٔل َٛنٛع ايتعًِ ٜٚ ،تذً ٢ايتعً ِٝل املكاّ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ سكٝك ٖٞٚ ١إٔ آزّ تعًِ ا٭مسا ٤يتهَ ٕٛكسَ ١يعبازت٘ هلل
عع ٚدٌ ٚتٓع ٜ٘ا٭ضض َٔ ايؿػاز ٚغؿو ايسَا.٤
ايجاْ :ٞتعًِ ا٭مسا ٤يٝؼ َطًٛباّ يصات٘ ؾك  ،بٌ ٖٚ ٛغَٚ ١ًٝكسَ١
ٚغ٬ح ل أَٛض ايسٚ ٜٔايسْٝا،
ايجايحَ :عطؾ ١ايٓاؽ ا٭مسا ٤سذ ١عًٚٚ ،ِٗٝغ ١ًٝيتًك ٞايتٓع.ٌٜ
يكس أنست اٯ ١ٜإْكطاع امل٥٬ه ١إىل ايعبازٚ ٠ايصنطٚ ،سادتِٗ إىل
ضمح ١اهلل ٚإقطاضِٖ بعسّ ٚدٛز عًِ عٓسِٖ إ َ٘ٓ ٫تعاىلٚ ،ؾٗٝا ظدط
عٔ عباز ٠امل٥٬ه.١
ٚل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إٕ اهلل عع ٚدٌ تؿهٌ عً ٢آزّ ٚعًُّ٘ ا٭مساٚ ،٤ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚتًك ٞآزّ عً ٘ٝايػ ّ٬ايتعً َٔ ِٝاهلل عع ٚدٌ َٔ غري ٚاغط،١
ٚتًو آ َٔ ١ٜاٱنطاّ ٚايتؿه.ٌٝ

ايجاْ :ٞايعُ ّٛل تػُ ١ٝا٭مسا ٤إش دا٤ت اٯ ١ٜباٱط٬مطًَػٍُ آدَ

لألمساء وٍياص ؾكٝست اٯ ١ٜبػٛض املٛدب ١ايهً( ١ٝنًٗا).
ايجايح :تعكب ايتعً ِٝيتشس ٟامل٥٬ه ١مبا عٓس آزّ عً ٘ٝايػَٔ ّ٬
ايعً.ّٛ
ايجاْ :١ٝأقبض اْ٫ػإ عاملاّ َٔ أ ٍٚغاع ١خًل ؾٗٝا.
ايجايجــ :١ل اٯٜــ ١ســح يٲْػ ـإ يًطدــٛع إىل اهللٖٚ ،ــ ٛايػــين ايهــال
يعباز.ٙ
ايطابع :١تسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ اٱْػإ نا ٔ٥قتازٚ ،إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ
ايهال ي٘ ل قها ٤سٛا٥ذ٘.
اـاَػــ : ١تــبني اٯٜــ ١نــطّ اهلل تعــاىل ٚأْ ـ ٘ ايػــين ايــصٜ ٟهؿــ ٞعبــازٙ
سٛا٥ذِٗ.
ايػازغْ :١كط ٠اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ باٱستذاز عً ٢امل٥٬ه.١
ايػابع :١عذع امل٥٬ه ١عٔ َعطؾ ١ا٭مسا ٤اييت عطنٗا اهلل عع ٚدٌ
عً.ِٗٝ

إفلضلت اآلية
اٯَ َٔ ١ٜساضؽ املعطؾ ١اٱهلٚ ،١ٝتأزٜب دعٌ اْ٫ػإ ٜؿٓ ٢ل شات

اهللٜٚ ،طد ٛضمحت٘ ٜٚػع ٢يٓ ٌٝزضدات ايعًِ ٚاٱضتكا ٤ل غًِ املعاضف
ٚايك.ِٝ
ٚتططز اٯ ١ٜايػؿًٚ ١ايػطٚض عٔ اٱْػإ ،ؾُع عظُ ١امل٥٬هـٚ ١قـطبِٗ
َــٔ ايعــطف أظٗــطٚا عذــعِٖ عــٔ ؼكــَ ٌٝــا مل ٜــٓعِ بــ٘ اهلل عــع ٚدــٌ
عًَ ،ِٗٝع ف ٤ٞخامت ١اٯ ١ٜباٱقطاض بإط٬م عًُ٘ تعاىل ٚسهُت٘ ايبايػـ١
َٗٓٚا تعً ِٝاـ٥٬ل بكسض َعني َٔ غري تكٝٝس ي٘ عس قـسٚز بـٌ إْـ٘ ٜتػـع
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بايعٌُ ايكا

ٚايسعاٚ ٤ايػعٚ ٞايهػب.

 َٔٚاٱعذاظ إٔ امل٥٬هٜ ١تعصض عً ِٗٝنػب ايعً ّٛإ ٫إٔ مئٸ اهلل
عً ِٗٝيصا ْػبٛا مجٝع َا عٓسِٖ إىل َا عًُِّٗ اهلل تعاىلٚ ،ؾ ٘ٝتأزٜب
يٲْػإٚ ،إخباض بإٔ اٱضتكا ٤ايعًُ ٞل ٖصا ايعَإ إمنا ٖ ٛبإشٕ ٚؾهٌ
َٓ٘ تعاىل.
ٚل اٯ ١ٜتصنري يًٓاؽ بٛدٛب إقرتإ ايعًِ بايتكٚ ،٣ٛتطؾشٗا عٓ٘
٭ْ٘ ططٜل يًٗساٚ ١ٜاٱميإ.

انصهة بني أول وآخز اآلية

دا ٤اؾٛاب بكٝػ ١اؾُع ايصٜ ٟسٍ عً ٢قسٚض َٔ ٙامل٥٬ه ١مجٝعاّ
ٚعسّ ؽًـ ٚاسس َِٓٗ عٔ تٓعَ ٜ٘كاّ ايطبٛب ٌٖٚ ،١ٝنإ إبًٝؼ َٔ
نُٔ ايكاً٥ني ل ٖص ٙاٯ ١ٜا٭قطب ْعِ  ،يٲط٬م ٚمتاّ اؿذ ١عً، ٘ٝ

ٚقس ٚضز اْ٘ َٔ نُٔ امل٥٬ه ١ل قٛي٘ تعاىل طًَإِرْ لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِ لعجُذًُل ٓدَ
يَغَجَذًُل إِالَّ إتٍْظص (.)1

ٚا٭قٌ ٖ ٛعسّ مش ٍٛإبًٝؼ ل اـطاب إَ ٫ع ايكط ١ٜٓايساي ١عً٢

مشٛي٘ نُا ل قٛي٘ تعاىل طيَغَجَذًُل إِالَّ إتٍْظ وَاْ ِِٓ لٌْجِِّٓ يَفَغَكَ
ػَٓ ؤَِشِ سَتِّوِص (.)2

ٜٚسٍ عً ٢ا٭قٌ ٚعسّ مش ٍٛإبًٝؼ بًؿظ امل٥٬ه ١بعس إظٗاض ٙايعٓاز
ٚاٱغتهباض آٜات نجري ٠ل ايكطإَٓٗٓ ،ا قٛي٘ تعاىل ل ايصَ ٜٔاتٛا عً٢

ايهؿط طؤًٌَُئِهَ ػٍََْيُِ ٌَؼنَحُ لٌٍَّوِ ًَلٌَّْةَئِىَحِ ًَلٌنالاطِ ؤَجَّؼِنيَص(ٚ ،)3قٛي٘ تعاىل

()1غٛض ٠ايبكط.34٠
()2غٛض ٠ايهٗـ .50
()3غٛض ٠ايبكط. 161 ٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط177ص

طًٌَىِٓال لٌْثِشال َِٓ آََِٓ تِاٌٍَّوِ ًَلٌٌََِْْ لٓخِشِ ًَلٌَّْةَئِىَحِص (.)1

ٚإبًٝؼ َع ايص ٜٔتصنطِٖ ٖص ٙاٯ ١ٜبًشاظ ٚسس ٠املٛنٛع ٖٛٚ ،خًل
آزّ ثِ ا٭َط اٱهل ٞبايػذٛز ب٘.
يكس نإ ن ّ٬امل٥٬ه ١دٛاباّ عً ٢غ٪اٍ اهلل هلِ ايص ٟدا ٤بكٝػ١
ايؿط

طؤْ وُنرُُ فَادِلِنيَص ٚإبتسأٚا بتٓعٚ ٜ٘تكسٜؼ اهلل تعاىلٚ ،اْ٘

غبشاْ٘ ٚسس ٙايصٜ ٟعًِ ايػٝبٚ ،إٔ امل٥٬هٜ ٫ ١عرتن ٕٛعً ٢سهُ٘ ل

ا٭ضض أ ٚل ايػُا ،٤قاٍ تعاىل طًَذَشٍَ لٌَّْةَئِىَحَ دَايِّنيَ ِِٓ دٌَيِ لٌْؼَشػِ
ُّغَثِّذٌَُْ تِذَّذِ سَتِّيُِص(.)2

ٚدا٤ت اٯ ١ٜبه ّ٬امل٥٬هٖ ١صا يتهٚ ٕٛثٝك ١تتهُٔ اٱخباض عٔ أزب
ايعبٛز ١ٜل ن ّ٬امل٥٬هٚ ،١ؾ ٘ٝإضؾاز ٯزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬سٛاٚ ٤شضٜتُٗا
ؾًصا تهُٓت أزعٚ ١ٝخطابات ا٭ْبٝا ٤تٓعَ ٜ٘كاّ ايطبٛبٚ ١ٝتسٍ عً ٘ٝآٜات

نجري ٠ل ايكطإٓٚ ،قاٍ تعاىل ل َسح املَٓ٪ني طًَّرَفَىَّشًَُْ يِِ خٍَْكِ
لٌغالٌََّلخِ ًَلألسك سَتالنَا َِا خٍََمْدَ ىَزَل تَارِةً عُثذَأهَ يَمِنَا ػَزَلبَ لٌنالاسِص(.)3

ٚتسٍ يػ ١اٱط٬م ل اٯ ١ٜايػابك ١طًَػٍُ آدَ لألمساء وٍَُّيَاص عً ٢إٔ نًُ١
ايتٓعٚ ٜ٘ايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب" ١ٝغبشاْو" مما عًُ٘ اهلل تعاىل ٯزّ ،ؾٓطل
امل٥٬ه ١بٗا يًتٛنٝس عًَٛ ٢نٛعٝتٗا ٚساد ١آزّ ٚشضٜت٘ إىل تعاٖس تٓعٜ٘
َكاّ ايطبٛبٚ ١ٝيٝكسم عً ٢آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬أْ٘ أخص ٚتعًِ َٔ امل٥٬ه.١
إٕ إؾتتاح امل٥٬ه ١خطابِٗ ٚدٛابِٗ بايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب ١ٝأزب ل
ايعبٛزٚ ،١ٜزي ٌٝعً ٢طاع ١أٌٖ ايػُا ٤هلل تعاىل ،يريق ٢امل َٔ٪ايصٟ
()1غٛض ٠ايبكط.177 ٠
()2غٛض ٠ايعَط .75
()3غٛض ٠آٍ عُطإ .191
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ٜتهطع إىل اهلل تعاىل بايتٛغٌ ٚايسعاٚ ٤املػأي ١إىل َطاتب ايػُٚ ٛايطؾع.١
ٜٚتهُٔ ن ّ٬امل٥٬هَ ١ػأيتني:
ا٭ٚىل :عًِ امل٥٬ه ١مما عًُِٗ اهلل تعاىلٜ ٌٖٚ ،ػتكطأ َٓ٘ إٔ امل٥٬ه١
ٜ ٫ػتٓبط ٕٛسهُاّ مما دعٌ اهلل عٓسِٖ َٔ ايعًِ ،اؾٛاب  ،٫ؾايكسض
املتٝكٔ َٓ٘ ٖ ٛإخباض امل٥٬ه ١عٔ عسّ َعطؾتِٗ بأمسا ٤املػُٝات اييت
عطنٗا اهلل تعاىل عً ٖٛٚ ،ِٗٝباب يًعً.ّٛ
ٚمل ٜكـ امل٥٬ه ١عٓس اٱخباض عٔ عسّ َعطؾتِٗ با٭مساٚ ،٤يهِٓٗ
قٝسٚا ن َِٗ٬بج٬ث ١أَٛض:
ا٭ :ٍٚيٝؼ عٓسِٖ َٔ ايعًِ اَ ٫ا عًُِٗ اهلل تعاىل.
ايجاْ :ٞإٕ اهلل تعاىل ٖ" ٛايعً "ِٝايص ٫ ٟىؿ ٢عً ٘ٝؾ َٔٚ ،٤ٞعًُ٘
تعاىل اْ٘ ٜعًِ بأِْٗ ٜ ٫عطؾ ٕٛتًو ا٭مسا.٤
ايجايح :اهلل تعاىل ٖ ٛاؿهٚ ،ِٝأؾعاي٘ نًٗا تتكـ باؿهَُٗٓٚ ،١ا
دعٌ آزّ خًٝؿ ١ل ا٭ضض.
ايجاْ :١ٝدا٤ت خامت ١اٯ ١ٜل إقطاض امل٥٬ه ١بإساط ١اهلل تعاىل عًُاّ بهٌ
ؾٚ ،ٞؾٗٝا تٛغٌ ٚضدا ٤مبعطؾ ١تًو ا٭مساٚ ٤غ٪اٍ اهلل تعاىل هلِ عٔ
ا٭مساٚ ،٤سُٓٝا قاٍ امل٥٬ه ١نٖ َِٗ٬صا ٌٖ ناْٛا ٜعًُ ٕٛإٔ آزّ تعًِ
تًو ا٭مسا ٫ ،٤زي ٌٝعًٚ ،٘ٝا٭قٌ عسّ َعطؾتِٗ ب٘ ،بُٓٝا دا ٤ايٛسٞ
يٮْبٝا ٤ل ا٭ضض بٛاغط ١بعض امل٥٬هٚ ١نإ ق ٍٛامل٥٬ه ١ل ٖص ٙاٯ١ٜ
َكسَ ١يٓكًِٗ ايٛس ،ٞ٭ٕ ايٓكٌ ٜأت ٞبعس اٱخباض عٔ عسّ ايعًِ ب٘ إ ٫إٔ
ٜأَط اهلل تعاىل مبعطؾ ١أْ ٚكٌ امل٥٬ه ١يًٛسٚ ٞأخباض ايتٓع.ٌٜ

ٚتتهُٔ كاطب ١امل٥٬ه ١اهلل تعاىل بًػ ١ايعبٛز ١ٜطلٔهَ لٔدَ لٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىُُِْص

ايطداٚ ٤ايتٛغٌ يًتؿهٌ عً ِٗٝمبعطؾ ١تًو ا٭مسا ،٤ؾًصا دا٤ت اٯ١ٜ
ايتاي ١ٝبتعً ُِٗٝا٭مسا ٤بٛاغط ١آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬

ٚبعس إٔ أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١بك ٍٛاهلل تعاىل إىل امل٥٬ه ١طؤَْٔثِئٌُِِٔ تِإَعَّاءِ
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ىَؤُالَء ؤْ وُنرُُ فَمادِلِنيَص إبتسأت ٖص ٙاٯ ١ٜبك ٍٛامل٥٬ه ١ايصٜ ٟتهُٔ
إعتصاضاّ ٚإخباضاّ عٔ عسّ َعطؾتِٗ بتًو اٱمساٜٚ ،٤ػتكطأ َٓ٘ َعٓ ٢ايصٟ
تعًل ايؿط ب٘ ل قسقِٗ بكٛي٘ تعاىل طإْ وُنرُُ فَادِلِنيَص.

ٚيهٔ عذع امل٥٬هٜ٫ ١عين اِْٗ غري قازقني مبا ٜؿٝس ايهس يًكسم
 ٖٛٚايهصب ،بٌ ؾ ٘ٝأَٛض:
ا٭ :ٍٚبٝإ غع ١عًِ اهلل تعاىل ٚعظ ِٝقسضت٘.
ايجاْ :ٞإ اهلل تعاىل ٜؿعٌ َا ٜؿا.٤
ايجايح :إضاز ٠ايكسم بإسطاظ َا ل دعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض َٔ
ا٭غطاض ٚاملٓاؾع.
ايطابع :إقاَ ١اؿذ ١عً ٢امل٥٬ه.١
ؾاشا نإ امل٥٬ه ١عادع ٜٔعٔ َعطؾ ١ا٭مسا ٤اييت عهطتِٗ ،ؾُٔ باب
ا٭ٚيٜٛــ ١اْٗـــِ عــادع ٕٚعـــٔ َعطؾــَ ١اٜؿعًـــ٘ اٱْػــإ ل ا٭ضض َـــٔ
ايكاؿات ٚإعُاضٖا بايتكٚ ٣ٛايصنط ٚايتػبٝض ٚايتكسٜط :إٕ نٓتِ قازقني
بإٔ اـًٝؿٜ ١ؿػس ؾٗٝا ٜٚػؿو ايسَا.)٤
َع بٝإ ايتٓال بني عًِ آزّ با٭مساٚ ٤ؾعٌ ايػ٦ٝات ،٭ٕ ايعًِ بطظر
ز ٕٚاؾٗايٚ ١ايػؿً ،١باٱناؾ ١إىل ف ٧ايعًِ َٔ عٓس اهلل تعاىلٖٛٚ ،
سطظ ٚٚاقٜٚ ١ٝؿٝس قبػ ١ايجبات ل َعاْ ٞايعًِٚ ،ػً ٞآثاض ٙايعًُ ١ٝعً٢
اؾٛاضح ٚا٭ضنإ.
يكس أضاز اهلل تعاىل إٔ ٜه ٕٛتعً ِٝآزّ ا٭مساَ ٤سضغـ ١ؾكٗٝـ ١عبازٜـ١
باق ١ٝل ا٭ضض بأسهاّ ٚغٓٔ اٱغٚ ّ٬آٜات ايكطإٓ ،يصا ؾُٔ خكا٥ل
آٜات٘ إساطتٗا باي٬قسٚز َـٔ ايٛقـا٥ع ٚا٭سـساخ ٚنُـا أظٗـطت امل٥٬هـ١
عذعٖا عٔ َعطؾ ١ا٭مسا ٤اييت عًُّٗا اهلل عع ٚدٌ آزّ ،ؾإْٗا ٚاـ٥٬ـل
اٯخط ٣تعذع عٔ اٱساط ١بهٓ٘ آٜات ايكطإٓ ٚز٫٫تٗا إ ٫إٔ ٜطًعِٗ اهلل
تعاىلٚ ،تهؿـ ايٛقا٥ع عٔ ؾطط َٓٗا ٚ ،مبا ٪ٜنس ايكسض ٠اٱهل ١ٝل دعٌ
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خًٝؿـــ ١ل ا٭ضضٚ ،إٔ ٖـــصا اـًٝؿـــٜ٫ ١ؿػـــس ل ا٭ضض بـــٌ هتٗـــس ل
إق٬سٗا ٚتٓعٜٗٗا َٔ ايؿػاز.

ٚقس شنطت َاز( ٠عًِّ) ل اٯ ١ٜايػابكَ ١طٚ ٠اسس ٠بكٛي٘ تعاىل طًَػٍُ

آدَص أَا ل ٖص ٙاٯ ١ٜؾكس دا ٤شنطٖا َطتني باٱناؾ ١إىل ٚضٚز اغِ اهلل
تعاىل (ايعً )ِٝنُا تهطض يؿظ (أعًِ) ل اٯ ١ٜايتايَ ١ٝطتني ،نُٖ٬ا ل عًِ
اهلل تعاىلٚ ،ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢أَٛض:
ا٭ٖ :ٍٚص ٙاٯٜات آٜات ايعًِ.
ايجاْ :ٞإقرتإ خًل آزّ بايعًِ.
ايجايح :بٝإ إساط ١اهلل تعاىل عًُاّ بهٌ ؾٚ ، ٤ٞعذع أٌٖ ايػُاٚات
عٔ َعطؾ ١أغطاض خًل اٱْػإَٚ ،ا ل خ٬ؾت٘ ل ا٭ضض َٔ اؿهُ.١
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜنًٗا نَ٬اّ يًُ٥٬هٚ ١خطاب إعتصاض َِٓٗ إىل اهلل
تعاىل َٔٚ ،آٜات خًل آزّ إٔ تتٛد٘ امل٥٬ه ١باٱعتصاض إىل اهلل عع ٚدٌ
قاغطَ ٠صعَٓ ١عرتؾ ١بتدًؿٗا عٔ اٱساط ١بعًُ٘ تعاىل ٚاٱقطاض مبا أْعِ
ب٘ عً ٢امل٥٬ه َٔ ١ايعًِٚ ،إٔ نٌ ايص ٟعٓسِٖ ضؾش َٔ ١ضؾشات
ؾهً٘ ٚإسػاْ٘ َ٘ٓٚ ،اٱخباض عٔ دعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض ،ؾً ٫ٛإخباضٙ
تعاىل هلِ ملا عًُٛا باْ٘ غٝه ٕٛخًٝؿ ١ل ا٭ضض.
ٚدا ٤دٛاب امل٥٬ه ١تعظُٝاّ ٚتٓعٜٗاّ ٚثٓا ٤عً ٢اهلل تعاىل ٜٚ ،تأيـ َٔ
ث٬ث ١أططاف:
ا٭ :ٍٚنًُ ١ايتٓع( ٜ٘غبشاْو).
ايجاْ:ٞإقطاض امل٥٬ه ١باْ٘ يٝؼ عٓسِٖ َٔ ايعًِ إَ ٫ا عًُِٗ اهلل،
ٚاِْٗ ٜ٫عًُ ٕٛتًو ا٭مسا ٤٭ْٗا يٝػت مما عًُِٗ اهلل تعاىل.
ايجايح:اٱقطاض بإٔ اهلل تعاىل ٖ ٛايعً ِٝاؿه ،ِٝؾٗ ٛغبشاْ٘ ٚسسٙ
ايعامل بهٌ ؾٚ ،٧إٔ أؾعاي٘ نًٗا سهُٚ ١قٛابٚ ،ؼتٌُ اٯ ١ٜل
َؿَٗٗٛاّ أَٛضاّ:
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ا٭ :ٍٚؾٛم امل٥٬ه ١ملعطؾ ١ا٭مساٚ ٤املػُٝات ٚاملعاْ ٞاملككٛزَٗٓ ٠ا.
ايجاْ :ٞإْعساّ ايؿٛم ملعطؾ ١تًو ا٭مسا.٤
ايجايح:تؿٜٛض ا٭َط إىل اهلل تعاىل.
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭ٚ ٍٚايجايح ،ؾإٕ امل٥٬ه ١أخربت عٔ إمكاض عًُٗا
مبا عًُٗا اهللٚ ،أثٓت عً ٢اهلل تعاىل َٔ ٚدٗني:
ا٭ :ٍٚعًِ اهلل تعاىل بهٌ ؾٖ َ٘ٓٚ ،٧ص ٙا٭مسا.٤
ايجاْ:ٞإْ٘ تعاىل اؿه ِٝايصٜ ٟعًِ َا ل تعًِ امل٥٬ه ١يٮمسأَ ٤
املٓؿعٚ ١اؿهُ.١
ٚتبني اٯَ ١ٜكساقاّ َٔ َكازٜل اؿهُ ١عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭:ٍٚإقاَ ١اؿذ ١بايػ٪اٍ ايتعذٝع.ٟ
ايجاْ :ٞعسّ ططح ايػ٪اٍ إَ ٫ع َعطؾ ١دٛاب٘.
ايجايح:شنط اؾٛابٚ ،عسّ تطى ايػ٪اٍ ناملعًكَ ،١ازاّ ل اؾٛاب
َٓؿعٚ ١ي٘ ضدشإ.
 ٌٖٚنإ أسس َٔ اـ٥٬ل ٜعًِ تًو ا٭مسا ٤قبٌ إٔ ٜعًُٗا اهلل تعاىل
آزّ ،اؾٛاب  ٫زي ٌٝعً ٢اٱهاب ٚا٭قٌ ٖ ٛإختكام اهلل تعاىل بٗا،
ؾُٔ عًِ اهلل تعاىل أْ٘ ٚنع تًو ا٭مساٚ ٤مل ٜطًع عًٗٝا أسساّٶ إ ٫بعس
إٔ أخرب بٗا آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬يته ٕٛل ؾٛظ ٙبايعًِ بٗا قبٌ ايػري َٓعي١
ضؾٝع ١ي٘ عً ٘ٝايػ ّ٬بني اـ٥٬لٚ ،ؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢تؿه ً٘ٝعً َٔ ٢غٛا،ٙ
ٚزع ٠ٛيٲْػإ إٔ ٜؿهط ٖص ٙايٓعُ ١بتعاقب ايعًِ َٔٚ ،أِٖ َكازٜك٘
طاع ١اهللٚ ،ايتكسٜل بايهتب ايػُاٚ ١ٜٚايعٌُ بأسهاّ ايؿطٜع.١
ٚتتهُٔ اٯ ١ٜل َٓطٛقٗا تٓعَ ٜ٘كاّ ايطبٛبٚ ،١ٝتسٍ ل َؿَٗٗٛا عً٢
تٓع ٜ٘امل٥٬ه ١٭ْؿػَِٗ ،ع ايتبا ٜٔل َكاَات ايتٓع ،ٜ٘ؾتٓع ٜ٘اهلل ٜعين
تعظٚ ُ٘ٝمتذٝسٚ ٙاٱقطاض بطبٛبٝت٘ ،أَا تٓع ٜ٘امل٥٬ه ١٭ْؿػِٗ ؾٝعين
إقطاضِٖ بايعبٛز ١ٜهلل عع ٚدٌ ٚػسٜس ايعذع ٚاؿاد ١إىل ضمح ١اهلل
تعاىل ،بإخباضِٖ بأْ٘ يٝؼ عٓسِٖ إَ ٫ا عًُِّٗ اهلل تعاىل ،مما ٜسٍ عً٢
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ثباتِٗ ل َٓاظٍ ايطاعٚ ١اـهٛع ٚاـؿٛع هلل تعاىلٚ ،غبطتِٗ مبا عًُِٗ
اهلل عع ٚدٌ.
ٖٚصا ايتٓعٚ ٜ٘اٱعرتاف ٖ ٛتٓع ٜ٘آخط ل اٯ ١ٜملكاّ ايطبٛبٚ ،١ٝثٓا ٤عً ٢اهلل
تعاىلٚ ،إقطاض بٓعُ ١ايتعً َٔ ِٝعٓس اهللٚ ،ؾ ٘ٝتأزٜب ٯزّ ٚشضٜت٘ ل ايؿهط
هلل تعاىل عًْ ٢عُ ١ايتعًٚ ،ِٝضدا ٤املعٜس َٔ ؾهً٘ بايتكٝس بػٓٔ ايتك، ٣ٛ
قاٍ تعاىلطٌَئِٓ ؽَىَشذُُ ألَصِّذََّٔىُُص(.)1

انتفسري انذاتي
ؾـــأ امل٥٬هـــ ١إىل اهلل عـــع ٚدـــٌ بايتػـــبٝض ٚايتكـــسٜؼ ،ل َكسَـــ١
يٲعتـــصاض ٚإظٗـــاض سػـــٔ ايعبٛزٜـــٚ ١اـهـــٛعٚ ،وتُـــٌ ٚا ٚاؾُاعـــ١
ل (قايٛا) أَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚقسٚض ايه َٔ ّ٬مجٝع امل٥٬ه.١
ايجاْ :ٞإمكاض ايك ٍٛبعسز َٔ امل٥٬ه.١
ايجايح :قسٚض اٱغتؿٗاّ َٔ عسز قً َٔ ٌٝامل٥٬هٚ ،١يهٔ ايػ٪اٍ
اٱهل ٞمبعطؾ ١ا٭مسا ٤تٛد٘ يًذُٝع.
ايطابع :قسٚض اٱغتؿٗاّ َٔ عسز خام َٔ امل٥٬هٚ ،١تٛد٘ ايػ٪اٍ
هلِ باـكٛمٚ ،يهٔ ايتعظٚ ِٝايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب( ١ٝغبشاْو) دا٤
َِٓٗ مجٝعاّ.
ٚايكـــــــشٝض ٖـــــــ ٛا٭ ٍٚ٭قـــــــاي ١اٱطـــــــ٬مٚ ،إضاز ٠ايعُـــــــّٛ
اجملُــٛع ،ٞإ ٫إٔ ٜكــاٍ إٔ أقــٌ اٱغــتؿٗاّ (أػعــٌ ؾٗٝــا) قــسض َــٔ

عـــسز َـــٔ امل٥٬هـــ ١ؾٝشتُـــٌ اؿكـــطٚ ،قـــس دـــا ٤قٛيـــ٘ تعـــاىل طلَم ماٌٌُل

عُثذَأَهَص ل ايكطإٓ ث٬خ َطات (.)2
()1غٛض ٠إبطاٖ.7 ِٝ
()2اْظط غٛض ٠ايؿطقإ  ،18غٛض ٠غبأ41
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ين غليلت اآلية

ل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :بٝإ ساد ١اٱْػإ.
ايجاْ :١ٝؾٛظ اْ٫ػإ املٓعي ١ايعظ ١ُٝبني اـ٥٬ل بأَٛض َٓٗا:
ا٭ْ :ٍٚؿذ اهلل ل ضٚس٘.
ايجاْ :ٞإْؿطاز ٙمبطتب َٔ ١ايعًِ مل ًٜٗٓا دٓؼ َٔ اـ٥٬ل قبً٘.
ايجايج :١بٝإ عظ ِٝؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢اْ٫ػإ.
ايطابعْ :١عُ ١ايعًِ ٖ ٞأعظِ ايٓعِ َٔٚ ،نإ عٓسْ ٙكٝب َٔ ايعًِ
ؾكس ؾاظ ٚأسطظ َطتبٚ ١غبل ٚإضتكا ٤ل املعاضفٚ ،قس اْعِ اهلل عع ٚدٌ
عً ٢املػًُني باهلسا ١ٜإىل اٱميإ ٚايتكسٜل بايٓحم قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ َٔ ٖٛٚ ،أعظِ َكازٜل ايعًِ.
اـاَػ :١زع ٠ٛاٱْػإ إىل اٱْتؿاع مما عٓس َٔ ٙايعًِٚ ،ل إمكاض أٚ
تعسز ايعًِ ايص ٟضظق٘ اهلل آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬دٗإ:
ا٭ :ٍٚإمكاض ايعًِ بتزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايجاْ :ٞإط٬ع آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬شضٜت٘ َٔ بعس ٙعً ٢ايعًِ ايص ٟعًُّ٘
اهلل.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْ ٖٛٚ ،ٞعًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإختكام ايعًِ با٭ْبٝا ٤عً ٢م ٛاـكٛم بايتٛاضخ ب،ِٗٓٝ
ؾهٌ ْحم ٜٛضخ ايعًِ إىل ايٓحم ايص َٔ ٟبعس.ٙ
ايجاْ :ٞمش ٍٛايعًِ ٭قشاب ا٭ْبٝا ،٤إش ٜطًع ايٓحم ل نٌ ظَإ
أقشاب٘ عًَ ٢هاَني ايعًِٚ ،ؾٚ ٘ٝدٗإ:
ا٭ٜ :ٍٚطًع ايٓحم أقشاب٘ عً ٢نٌ َا تعًُ٘ َٔ ايٓحم ايص ٟغبك٘.
ايجاْ :ٞىرب ايٓحم أقشاب٘ بؿطط مما تعًُ٘ َٔ ايٓحم ايػابلٜٚ ،بكٞ
ؾطط َٓ٘ ٜسخط ٙيٓؿػ٘ ٭ْ٘ َٔ كتكات ايٓب.٠ٛ
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ايجايح :إط٬ع ايٓحم أتباع٘ املػًُني عًَ ٢ا تعًُ٘ ٚضاث َٔ ١ا٭ْبٝا٤
ايػابكني عٔ آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايطابــعَ :ــا عًُّــ٘ اهلل عــع ٚدــٌ آزّ عًُــ٘ ؿــٛاٚ ٤٭٫ٚزَ ٙــٔ بعــسٙ
ايكًبٝني َِٓٗ ٚا٭سؿاز ،يٝبك ٢إضثاّ َباضناّ ل شض ١ٜآزّ عًٝـ٘ ايػـ ّ٬إىل
 ّٜٛايكٝاَْ ،١عِ يٮْبٝا ٤املٓعي ١ايطؾٝع ١ل تٛاضث٘ ٚسؿظ٘ ٚتعاٖس.ٙ
 ٫ٚتعاضض بني ٖـص ٙايٛدـ ،ٙٛ٭ٕ ايعًـِ َـٔ ايهًـ ٞاملؿـهو ايـصٟ
ٜه ٕٛعًَ ٢طاتب َتؿاٚتٚ ، ١تًو ْعُ ١عظ ١ُٝعً ٢ايٓاؽ مجٝعاّ ٚسذـ١
عً ِٗٝل يع ّٚاٱميإ باهلل ٚايتكسٜل با٭ْبٝاٚ ، ٤دـا٤ت اٯٜـ ١غكـٛم
تعً ِٝأمسا ٤ا٭ؾٝاٚ ٤ا٭عٝإ ٚايعطٚضٚ ،ؾ ٘ٝزيٝـٌ عًـ ٢تهاَـٌ ايًػـ١
عٓس آزّ ٚإقرتإ َعطؾ ١اؿطٚف ٚايهًُات عٓـس ٙبـاـًل ٚايـٓؿذ ؾٝـ٘ َـٔ
ضٚح اهلل.
إٕ َعطؾ ١يػ ١ايتداطب أَط قعب ٚيٝؼ بايٝػري ،ؾًٚ ٛيس طؿٚ ٕ٬مل
هط َع نٌ َُٓٗا أ ٟن ّ٬أ ٚسسٜح أ ٚإؾاض ٠إىل ؾٚ ،٤ٞعٓسَا ٜهربإ
هُع بُٗٓٝا ؾُٗا مل ٜعطؾا ايٓطل با ٟيػٚ ١مل ٜػُعا نَ٬اّ َؿَٗٛاّ ،مما
ٜػتًعّ تعاقب أدٝاٍ َٔ شضٜتُٗا ن ٞتهٖٓ ٕٛاى يػ ١يًتداطب ب،ِٗٓٝ
ٚقس أْعِ اهلل عع ٚدٌ عً ٢آزّٚ ،دعً٘ ٜعًِ ا٭مسا ٤نًٗا ٚمبا ٜعطف
َع٘ يػ ١ككٛق ٖٛٚ ،١أَط َػتكطأ َٔ أَٛض:
ا٭ :ٍٚتؿطٜـ آزّ بايٓؿذ ؾ َٔ ٘ٝضٚح اهلل.
ايجاْ :ٞتعٝني آزّ مبٓكب اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ،ؾ ٬ميهٔ إٔ ٜه ٕٛاـًٝؿ١
داٖ ّ٬يًػ ١ايتداطب ٚايتؿاِٖ.
ايجايح :ايتشس ٟاٱهل ٞبتزّ بني امل٥٬هٚ ١عذعِٖ عٔ فاضات٘ مبا ضظق٘
اهلل عع ٚدٌ َٔ ؾهً٘.
ايطابع:يكس أْعِ اهلل تعاىل عً ٢اٱْػإ ٚخًك٘ َٔ اؿاد ١إىل يػ١
اٱؾاض ،٠٭ٕ ٚظا٥ـ اـ٬ؾ ١تكته ٞايكٝاّ بايعبازٚ ٠ايتٚ ٠ٚ٬تٛاضخ
ايعًِ  ٖٞٚ ،أَٛض ٫ؼكٌ إ ٫بايٓطل ٚايًػ.١
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اـاَؼ :تعًِ آزّ ا٭مساَ ٤كسَ ١يٓٗ ٘ٝعٔ ا٭نٌ َٔ ايؿذطٖٛٚ ،٠
سذ ١عً ٘ٝسُٓٝا أنٌ َٓٗاٚ ،إٕ نإ ايتػبٝب ٚايٛظض عً ٢ايؿٝطإ ايصٟ
أغٛاٚ ٙأغطاٚ ٙنصب ٚإؾرت ٣عً.٘ٝ
ايػازؽ:سُٓٝا أْهط امل٥٬ه ١خ٬ؾ ١اْ٫ػإ ل ا٭ضض مل ٜصنطٚا
عذع ٙعٔ َعطؾ ١ايهٚ ّ٬ايًػَٚ ،١ع ٖصا إنتؿٛا بصّ اْ٫ػإ ٱؾػاز ٙل
ا٭ضض ٚغؿه٘ ايسَاٚ ،٤اؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإعتٓ ٢امل٥٬ه ١بأنجط أؾعاٍ بين آزّ قبشاّ.
ايجاْ :ٞعًِ امل٥٬ه ١بإٔ ايٓاؽ غٝتعًُ ٕٛيػ ١يًتداطب.
ايجايحَ :عطؾ ١امل٥٬ه ١إٔ اهلل عع ٚدٌ غٝعًِ آزّ ٚشضٜت٘ يػ ١أ ٚيػات
يًتداطب.
ايطابع :إَت٬ى آزّ يػ ١يًتداطب ،٭ٕ اهلل عع ٚدٌ خًك٘ بتُاّ
اـًك.١
ٚمل تصنط ٖص ٙاٯ ١ٜإ ٫تعً ِٝا٭مساٜٚ ،٤سٍ ٖصا ايتعً ِٝبايس٫ي١
ايتهُٓ ١ٝعً ٢إٔ آزّ عً ٘ٝايػٜ ّ٬تشسخ يػ ١ككٛق ١قبٌ إٔ ٜعًِ
ا٭ؾٝا.٤
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْٚ ٞايطابع ،ؾايظاٖط إٔ تعً ِٝايًػَ ١تكسّ ظَاْ ّاٖٛٚ ،
َكسَ ١يتعًِ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬ا٭مساٚٚ ،٤ضز ل اـرب إٔ أ ٍٚنًُ ١قاهلا
آزّ ٖ ٞاؿُس هلل.

انتفسري

لىنه تعلى ط عثذأهَ ص

غبشإ نًُ ١تٓعٚ ٜ٘تكسٜؼ هلل عع ٚدٌ َٔ نٌ َا ٜٓ ٫بػ ٞي٘ َٔ
ايكؿات َٚا ٜتعًل باملكاّ ٚؾل ايكطا ،ٔ٥ؾؿ ٞاٯ ١ٜايهطميٜ ١ه ٕٛاملعٓ٢
تٓع ٜ٘اهلل تعاىل ٚتعظٚ ُ٘ٝاٱقطاض ٚاٱع ٕ٬بإٔ ايػٝب ٜ ٫عًُ٘ غريٚ ،ٙإٔ
امل٥٬ه ١مل ٜككسٚا ل اٱغتؿٗاّ غ ٣ٛايتعظٚ ِٝايتكسٜؼ ٚايتػًِٝ
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يًكسض ٠اٱهل ١ٝاملطًك.١

ؾٗص ٙاٯ ١ٜتبني إٔ إغتؿٗاَِٗ ط ؤَذَجؼًَُ يِْيَا ص مل ٜهٔ عً ٢غبٌٝ

اٱْهاضٚ ،إٔ غ٪اهلِ نإ عًٚ ٢د٘ ايتعذب ؾُٝا ٜ ٫عًُ َٔ ْ٘ٛعظِٝ
قسضت٘ تعاىل َٚا تعٓ ٘ٝإضازت٘ ل تكٝري خًٝؿ ١ي٘ ل ا٭ضض.
 َٔٚقؿات اهلل تعاىل اْ ٘ َطٜس أ ٟعامل مبا ٜؿـتًُ٘ ايؿعٌ َٔ املكًش١
ايساع ١ٝإىل إهاز ٖٛٚ ٙاملدكل ٱ هاز ٙل ٚقـت ز ٕٚآخـط ٚسـاٍ زٕٚ
آخط َٔ ،غري تأثط مبٛيسات تًو اٱضاز ٠أ ٚاٱْؿعاٍ بٗا نُا عٓس ايٓاؽ اش
وكٌ عٓسِٖ ؾٛم أ ٚمٜ ٙٛبعح إىل ؼكـ ٌٝايؿعـٌ ٭ٕ عًُٗـِ نػـحم
إْطباع ،ٞأَا عًِ اهلل تعاىل ؾٗ ٛسهٛض ٟشاتٚ ٞغـابل يًُعًـٚ ،ّٛعًـِ
ايٓاؽ ٚامل٥٬ه٫ ١سل ٚتابع يًُعًٚٚ ّٛدٛز ٙقٛضٚ ٠دػُاّ.

ْعِ ميــهٔ ايك ٍٛإٔ تعــظـ ِٝامل٥٬ــهــ ١هلل عع ٚدٌ بكٛهلِ طعُثذَأهَص

َٓاغب ١يًتساضى ٚاٱعتصاض ٚايبٝإ ٚػسٜس اٱخ٬م ل ايعبٛزٚ ١ٜاـهٛع
٭َط ٙتعاىل ٚايكب ٍٛباؿازخ َٔ ا٭َط ايٓاظٍٚ ،ؾٗٝا بايس٫ي ١ايتهُٓ١ٝ
تطًع ٚضدا ٤ملعطؾتٗاٚ ،تؿهٌ اهلل غبشاْ٘ باٱخباض عٓٗا.

ٚأختًـ ل ق ٍٛامل٥٬ه ١ط ؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفغِذُ يِْيَا ص ٌٖ ٖ ٛخطأ

ٚتككريٚ ،دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ ْسَِٗ ٚتٛبتِٗٚ ،اِْٗ أظٗطٚا اٱقطاض
بايعذـع ٚاؿاد ١إىل ؾهٌ اهلل يًتعٚز بايعًِ ٖٚـ ٛأؾــطف ٚدـــ ٙٛايطظم،
ٚظاٖـــط بعض ا٭خبــاض ٜسٍ عً ٢إعتـصاضِٖ ْٚسَِٗ  ٖٛٚأعِ َٔ ايصْب
مبعٓا ٙاٱقط٬سٚ ،ٞؾْٛ ٘ٝع تكطب إىل اهلل ٚتعظ ِٝملكاّ ايطبٛب.١ٝ
ٜٚبس ٚإٔ ْٛاَٝؼ ٚأسهاّ ايػُا ٤تتكـ بايسقٚ ١اٱضتكا ٤ل َٓاظٍ

ايعبٛزٚ ١ٜاـهٛع ٚنأْ٘ َٔ "سػٓات ا٭بطاض غ٦ٝات املكطبني " (٫ٚ ،)1بس
َٔ محٌ اٯ ١ٜعً ٢ايٛد٘ ا٭سػــٔ ٭قاي ١ايكشٚ ،١عسّ إعتباض
( )1عاض اٱْٛاض 256/11

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط187ص
ايؿــوٚ ،يٛضٚز اٯٜـات اييت تؿٝس تٓع ٜ٘امل٥٬هَ ١طًكاَّٗٓٚ ،ا قٛي٘ تعاىل

طَّخَايٌَُْ سَتاليُُ ِِٓ يٌَلِيُ ًَّفْؼٌٍََُْ َِا ُّؤَِشًَُْ ص(.)1

إٕ اهلل تعاىل ٜك ِٝاؿذ ١عً ٢أؾطف كًٛقاتٜ٘ٚ ،ظٗط هلا سادتٗا
املػتسمي ١ي٘ٚ ،ل اٯ ١ٜزع ٠ٛيًٓاؽ مجٝعاّ يتشك ٌٝايعًِ ٚاٱدتٗاز ل
طًب٘ ٚإنتػاب٘.
عٔ أْؼ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إٕ أ َٔ ٍٚيب٢
امل٥٬ه ١قاٍ اهلل {إْ ٞداعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ ١قايٛا أػعٌ ؾٗٝا َٔ ٜؿػس
ؾٗٝا ٜٚػؿو ايسَا }٤قاٍ  :ؾعاز ٙٚؾأعطض عِٓٗ  ،ؾطاؾٛا بايعطف غت
غٓني ٜكٛي :ٕٛيبٝو يبٝو اعتصاضاّ إيٝو  ،يبٝو يبٝو ْػتػؿطى ْٚتٛب
إيٝو.
ٚأخطز ابٔ دطٜط ٚابٔ أب ٞسا ٚابٔ عػانط عٔ ابٔ غاب  :إٕ ايٓحم
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ :زسٝت ا٭ضض َٔ َهٚ ،١ناْت امل٥٬ه ١تطٛف
بايبٝت ؾٗ ٞأٚٸٍ َٔ طاف ب٘  ٖٞٚ ،ا٭ضض اييت قاٍ اهلل {إْ ٞداعٌ ل
ا٭ضض خًٝؿٚ }١نإ ايٓحم إشا ًٖو قٚ َ٘ٛلا ٖٚ ٛايكاؿ ٕٛأتاٖا ٖٛ
َ َٔٚع٘  ،ؾٝعبس ٕٚاهلل بٗا ست ٢ميٛتٛا ؾٗٝاٚ ،إٔ قرب ْٛحٖٛٚ ،ز،
ٚؾعٝبٚ ،قا  ،بني ظَعّ ٚبني ايطنٔ ٚاملكاّ)(.)2

لىنه تعلى ط الَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا ػٍََّّرَنَا ص

إقطاض باؿادٚ ١اٱؾتكاض إىل ضمح ١اهلل تعاىل ٚؾهً٘ يًع ّٚاٱَهإ
ملاٖٝتٗا ٚعسّ إْؿكاٍ اٱَهإ عٔ اٱستٝاز٫ٚ ،ظّ اي٬ظّ ٫ظّٚ ،مل
ٜٓشكط إستٝاز امل٥٬ه ١إىل ٚادب ايٛدٛز بٛدٛزِٖ بٌ ٜؿٌُ بكاِٖ٤
ٚدٛاْب٘ املدتًؿ َ٘ٓٚ ١عًُِٗ اٱنتػابٚ ٞايص ٫ ٟتػتطٝع امل٥٬ه ١ايتٛقٌ
( )1غٛض ٠ايٓشٌ .50
()2ايسض املٓجٛض .67/1
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إىل ؾطز َٓ٘ إ ٫مبا ٜٓعِ ب٘ اهلل عً.ِٗٝ
 َ٘ٓٚتؿهٌ اهلل تعاىل بإخباضِٖ باـًٝؿ ١ل ا٭ضض ٚأًٖٝت٘ ٱغتشكام
تًو اـ٬ؾ ١مبا ؾهً٘ اهلل تعاىل ب٘.
ٚميهٔ اٱغتس ٍ٫أٜهاّ بإٔ غ٪اٍ امل٥٬ه ١يٝؼ إغتٓهاضٜاّ  ِْٗ٫مل
ٜػتُطٚا باٱستذاز ٚمل ٜصنطٚا َج ّ٬إٔ تعً ِٝآزّ دا ٤بؿهٌ اهلل تعاىل
ٚاْ٘  ٫ميٓع َٔ غؿو ايسَاٚ ،٤ضمبا ٚد٘ بعض ايبؿط ٚاملٮ َِٓٗ ايعًِ
يًؿػاز ٚايؿطٚ ،امل٥٬ه ١زا٥ب ٕٛل ايتػبٝض بٗصا ايعًِ أ ٚبسٚ ْ٘ٚيهِٓٗ
أزضنٛا إٔ ايص ٟتعًُ٘ آزّ ناف يًكها ٤عً ٢ايؿػاز ل ا٭ضض ،ؾٗصٙ
اٯٜات بؿاض ٠غٝاز ٠ايعسٍ ٚاؿهِ باؿلٚ ،إع ٤٬نًُ ١ايتٛسٝس ل
ا٭ضضٚ ،إخباض بإٔ ايعًِ ٚاقٚ ١ٝسطظ َٔ ايؿػاز ٚإغتساَت٘.
يكس إْؿػٌ امل٥٬ه ١بهـٝؿٝـ ١ايطز ايهــطٜـِ ٚاٱعتصاض اؾـُٝــٌ  ٖٛٚزع٠ٛ
يًُػًُني بطاع ١أٚاَط اهلل تعاىل ملا ؾٗٝا َٔ املكــًشــٚ ،١إدتٓــاب ْٛاٖٝــ٘
يعًُ٘ مبا ؾٗٝا َٔ املؿػـس.٠
ٚإستر ا٭ؾــاعط ٠باٯٜـــ ١ايهــطمي ١عً ٢إٔ املعاضف كًٛق ١هلل تعاىل،
أَا املعــتعي ١ؾكس إعتربٚا ايٛاغــط ١ل ايتــأ ٌٜٚؾكايٛا إٔ املطاز  ٫عــًِ يٓا
إ َٔ ٫دــٗتــ٘ أَا بايتعــًٚ ِٝاَا بٓكب ايس٫ي.١
ٚاـ٬ف ب ِٗٓٝقػطٚ ، ٟٚز٫٫ت اٯ ١ٜأعظِ َٓ ٖٞٚ ،اغب ١يٲعتباض
ٚاٱتعاظ ٚيٝؼ اٱخت٬ف ايصٜ ٟؿػٌ ا٭شٖإٚ َٔٚ ،د ٙٛاٱعتباض إٔ
امل٥٬ه ١تٛدٗت َع ايعًِ إىل ايتساضى ٚاٱعتصاضٚ ،ؾأت إىل ايتػبٝض
ٚايتكسٜؼ ملكاّ ايطبٛب.١ٝ
ٚتتعًل اٯ ١ٜايهطمي ١عاٍ امل٥٬ه ١ل ايػُاٚ ٤ايكسض املتٝكٔ ٖ ٛإزضاى
املػٝبات.
ٚل اٯ ١ٜإقطاض بايٓعـِ ٚإعرتاف َٔ امل٥٬ه ١بإٔ َا عٓسِٖ َٔ ايعًِ ٖٛ

ؾهٌ َٔ اهلل تعاىل ؾًِ ٜهتؿٛا بايك ٍٛط الَ ػٍَُِْ ٌَنَا ...صٚ .يعٌ ؾٗٝا ٚؾُٝا
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بعسٖا َٔ ايتعظٚ ِٝايجٓا ٤غ٪ا ّ٫يًعًِ بتًو ا٭مسا.٤

حبث بالغي

تطز (َا) إمساّ ٚتطز سطؾاّٚ ،إشا ٚضزت إمساّ ؾكس تهَ ٕٛعطؾٚ ١قس
تهْ ٕٛهطٚ ،٠إشا أ َهٔ ف( ٤ٞايص )ٟل قًٗا ؾَٗ ٞعطؾ ،١اَا إشا سػٔ
ف( ٤ٞؾ )٤ٞقًٗا ؾْٗ ٞهطٚ ،٠قس ٜكًض ا٭َطإ َعاّ.
ٖٓ ٖٞٚا َعطؾٚ ،١قس ته ٕٛخرب ١ٜأ ٚإغتؿٗاَٚ ،١ٝل املكاّ دا٤ت
خربْٗ٫ ١ٜا دا٤ت بعس (إٚ ،)٫تسٍ اٯ ١ٜعً ٢نب

امل٥٬ه ١ملا عًُ،ٙٛ

ٚاِْٗ َتأنس َٔ ٕٚإٔ ٖص ٙا٭مسا ٤يٝػت مما عًُِّٗ اهلل غبشاْ٘ٚ ،مل
ٜرتززٚا ل اؾٛاب أ ٚهتُعٛا ؾٝتؿاٚضٚا يًتصنط ٚإغتشهاض نٌ َا
عًُٚ ، ٙٛمل هعًٛا ٱستُاٍ ايٓػٝإ ْكٝباّ بٌ أنسٚا عسّ عًُِٗ بٗا،
مما ٜسٍ عً ٢ؾطف امل٥٬هٚ ،١عظ ِٝخًكِٗٚ ،سػٔ أزبِٗ ل سهط٠
ايكسؽ ،ا٭َط ايص٪ٜ ٟنس بايس٫ي ١اٱيتعاَ ١ٝعً ٢ؾطف اٱْػإ مبا
ضظق٘ اهلل َٔ ايٓعِ ٚ ،املٓعي ١ايطؾٝع ١اييت دعً٘ اهلل ؾٗٝا بني اـ٥٬ل،
َٗٓٚا اْ٘ عًُّ٘ َا مل ٜهٔ عٓس امل٥٬ه.١

لىنه تعلى طلٔهَ لٔدَ لٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىُُِْص

ايعً ِٝعًٚ ٢ظٕ ؾع ٌٝيًُبايػ ،١يكس أثبت امل٥٬ه ١ايعًِ املطًل هلل
تعاىل بعس إٔ أعًٓٛا إقطاضِٖ بايعذع ٚاٱستٝازٚ ،إٔ ا٭ؾٝا ٤تػتٓس إىل
اهلل عع ٚدٌ ٚ ،أْ٘ كتاض ل كًٛقات٘ ٚ ،هعٌ َٔ ٜؿا ٤خًٝؿ ٚ ١ٴٜعٳًِ َٔ
ٜؿاٚ ،٤وذب ؾهً٘ عُٔ ٜؿا ٤٭ْ٘ ؾاعٌ كتاض ٜ ٫ؿعٌ إَ ٫ع ايككس
ٚنٌ ؾاعٌ كتاض عامل .
ٚايٓتٝذ ١اْ٘ تعاىل عامل َٔٚ ،أمسا ٘٥تعاىل (ايعً(ٚ )ِٝاؿه.)ِٝ
ٚاؿهُ ١هلا َعٓٝإ:
ا٭َ :ٍٚعطؾ ١ا٭ؾٝاٚ ٤تؿاق ٌٝا٭َٛض ٚدعٝ٥اتٗا.
ايجاْ :ٞقسٚض ا٭َط عً ٢ايٛد٘ ا٭

ٚا٭نٌُٚ ،اؿهٖٓ ِٝا ؾعٌٝ

ط190ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
مبعٓ ٢ؾاعٌ.
ٚعً ٢املعٓ ٢ا٭ ٍٚؾاهلل غبشاْ٘ ش ٚاؿهُ ١ايص ٟأسا

بهٌ ؾ٤ٞ

عًُاّٚ ،عً ٢املعٓ ٢ايجاْ ٞؾٗ ٛغبشاْ٘ ايصٜ ٟؿعٌ َا ٖ ٛغا ١ٜايهُاٍ
ٚاٱتكإ ٚاٱسهاّ.
ٜٚتهُٔ ٖصا ايجٓاٚ ٤ايتعظ ِٝل بعض َؿاٖ ُ٘ٝإقطاضاّ بإغــتشــايــ١
ٚقــٛع ايؿعٌ املتكــٔ َٔ امل٥٬ه ١إ ٫بتٛؾٝل َٔ اهلل تعاىلٚ ،بإٔ خًل آزّ
ٚدعً٘ خًٝؿ ١ل ا٭ضض َٔ اٱتكإ ٚاؿهُٚ ١ايًطـ اٱهل ،ٞنُا ؽرب
اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعًَ ٢ا ٜه ٕٛيٲْػإ ٚخ٬ؾت٘ َٔ ؾإٔ ل عامل
ايتهٚ ٜٔٛايتؿطٜع.

حبث روائي

ل تؿػري ايعٝاؾ ٞعٔ اَ٫اّ ايكازم قاٍ :ملا إٔ خًل اهلل آزّ أَط

امل٥٬ه ١إٔ ٜػذسٚا ي٘ ،ؾكايت امل٥٬ه ١ل اْؿػٗاَ :ا نّٓا ْظٔ إٔ اهلل خًل
خًكاّ انطّ عًَٓ ٘ٝا ؾٓشٔ درياْ٘ ٚمٔ أقطب اـًل اي ،٘ٝؾكاٍ اهلل :أمل أقٌ
يهِ اْ ٞأعًِ غٝب ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚأعًِ َا تبسَٚ ٕٚا نٓتِ
تهتُ ،ٕٛؾُٝا أبسٚا َٔ أَط اؾإٚ ،نتُٛا َا ل أْؿػِٗ ؾ٬شت امل٥٬ه١
ايص ٜٔقايٛا َا قايٛا بايعطف.

ٚل خرب قُس بٔ غٓإ عٔ ايطنا إٔ امل٥٬ه ١ملا إغتػؿطٚا َٔ

قٛهلِ أػعٌ ؾٗٝا َٔ ٜؿػــس ؾٗٝا ٚعًُٛا أِْٗ أشْبٛا ؾٓسَٛا ٫ٚشٚا
بايعطف ٚإغتػؿطٚا ؾأسب اهلل إٔ ٜتعبس مبجٌ شيــو ايعبـاز ٠ؾٛنع ل
ايػُا ٤ايطابع ١بٝتاّ عصا ٤ايعطف ٜػُ ٢ايهطاح ،ثِ ٚنع ل مسا ٤ايسْٝا
بٝتاّ ٜػــُ ٢املعُٛض عـــصا ٤ايهطاح  ،ثِ ٚنــع ايبٝت عصا ٤ايبٝت
املعُــٛض ثِ أَط آزّ ؾطـــاف ب٘ ٚتاب عًٚ ٘ٝدط ٣شيو ل ٚيس ٙإىل
 ّٜٛايكٝاَ. )1(١

( )1عًٌ ايؿطا٥ع .406 /2
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لىنه تعلىط لَايَ َّاآدَ لٔثِئْيُُ تِإَعمَّائِيُِ يٍََّالا لٔثَإَىُُ تِإعمممَّائِيُِ لَايَ ؤٌََُ ؤَلًُْ
ٌَىُممُ لِٔ ؤَػٍَُُ غَْةَ لٌغالمممَّاًَلخِ ًَلألسك ًَؤَػٍَمممُُ َِا ذُثذًَُْ ًََِا وُنرُُ
ذَىْرٌَُُّْصاٯ33 ١ٜ
اإلعزاب وانهغة
قاٍ :ؾعٌ َاضٚ ،ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٜ ٖٛ ٙعٛز إىل اهلل تعاىل.
ٜا آزّٜ :ا :سطف ْسا ،٤آزَّٓ :ازَ ٣ؿطز َبين عً ٢ايهِ.
اْب :ِٗ٦ؾعٌ أَط َبين عً ٢ايػهٚ ،ٕٛايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜط ٙاْت،
ٜعٛز إىل اهلل عع ٚدٌ ،اهلاَ :٤ؿع ٍٛب٘ٚ ،اؾًُ ١ايؿعً ١ٝل قٌ ْكب
َك ٍٛايك.ٍٛ
بامسا :ِٗ٥ايبا :٤سطف دط ،أمسا :٤اغِ فطٚضٚ ،اؾًُ ١ل قٌ
ْكب املؿع ٍٛايجاْٚ ،ٞايهُري اهلاَ :٤هاف اي.٘ٝ
ؾًُا :ايؿا :٤عاطؿ ١عً ٢مجً ١قصٚؾٚ ١ايتكسٜط ؾأْب ِٗ٦بأمساِٗ٥
ٚسصؾت يًب٬غٚ ١ايٛنٛح ٚاٱهاظ غري املدٌ.
ملا :ظطؾٚ ١ٝتػُ ٢اؿٚ ١ٝٓٝتتهُٔ َعٓ ٢ايؿط  ،اْبأِٖ :ؾعٌ َاض،
ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٜ ٖٛ ٙعٛز ٯزّٚ ،اؾًُ ١ل قٌ دط بإناؾ١
ايظطف ايٗٝاٚ ،ايهُري اهلاَ ٤ؿع ٍٛب٘.
بأمسا :ِٗ٥داض ٚفطٚض َتعًكإ بأْبٚ ،ِٗ٦ايهُري (اهلا )٤ل قٌ دط
َهاف اي.٘ٝ
قاٍ :ؾعٌ َاضٚ ،ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٜ ٖٛ ٙعٛز إىل اهلل تعاىل،
ٚاؾًُ ٫ ١قٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا دٛاب ؾط غري داظّ.
أمل :اهلُع ،٠يٲغتؿٗاّ ايتكطٜط ،ٟمل :سطف ْؿٚ ٞقًب ٚدعّ.
أقٌ :ؾعٌ َهاضع فع ّٚبًِٚ ،ايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜط ٙأْا.
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يهِ :داض ٚفطٚض َتعًكإ بأقٌ ،اْ :ٞإٔ ٚأمسٗا.
أعًِ :ؾعٌ َهاضع َطؾٛعٚ ،اؾًُ ١ايؿعً ١ٝخرب إٚ ،مجً ١إٔ َٚا ل
سٝعٖا ل قٌ ْكب َك ٍٛايك.ٍٛ
غٝبَ :ؿع ٍٛب٘ َٓكٛب بايؿتشَ ٖٛٚ ،١هاف ،ايػُاٚاتَ :هاف
إي ٘ٝفطٚض بايهػطْٝ ٠اب ١عٔ ايؿتش ١٭ْ٘ ًَشل ظُع املْ٪ح ايػامل،
ٚا٭ضض عطـ عً ٢ايػُاٚات.
ٚأعًِ :ايٛا ٚسطف عطـ ،أعًِ :عطـ عً ٢أعًِ ا٭ٚىلَ ،ا :اغِ
َٛق ٍٛل قٌ ْكب َؿع ٍٛب٘.
تبس :ٕٚؾعٌ َهاضع َطؾٛعٚ ،مجً ١تبس ٫ ٕٚقٌ هلا ٭ْٗا قً١
املٛقَ(ٚ ،ٍٛا) عطـ عًَ( ٢ا) ا٭ٚىل.
نٓتِ :نإ ٚأمسٗا ،تهتُ :ٕٛمجً ١ؾعً ١ٝل قٌ ْكب خرب نٓتِ.
أْب٦ٴِٗ بهِ اهلا ،٤٭ٕ ٖا ٤ايهُري ل ا٭قٌ تهَ ٕٛهُٚ ١َٛقس
نػطٖا ق ّٛعٓس غبكٗا بهػط ٠أٜ ٚا ٤نُا ل بِٗ ٚعًٚ ،ِٗٝبك ٞآخطٕٚ
عً ٢نُٗا ست ٢ل ٖص ٙاؿاي ١مح ّ٬عً ٢ا٭قٌٚ ،ض ٟٚإٔ ابٔ عاَط
نػط اهلا ٤ل أْب ،ِٗ٦ضمبا عً ٢ايكٝاؽ إتباعاّ يهػط ٠ايباٚ ،٤عسّ اٱيتؿات
إىل اهلُع ٠نشادع غانٔ.
ٚايػٝب ٖٛ :نٌ َا غاب عٓوٚ ،ل اٱقط٬ح َا خؿ ٞعً ٢ايٓاؽ
ٚدًٗٛا أَط َٔ ٙأغطاض ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚقكل ا٭َِ ايػايؿ.١
سٚٸاّ ٚبٳسا٤ٶ ٚبٳساّ ا٭َخري ٠عٔ غٝب ٜ٘ٛظٗط
ٚبٳسا ايؿ٤ٞٴ ٳٜبٵسٴ ٚبٳسٵٚاّ ٚبٴ ٴ

َ ٚأبٵسٳٜٵت٘ أَْا أَظٗطت٘(.)1

ايهتُإ :اٱخؿاْٚ ،٤كٝض اٱعٜ ،ٕ٬كاٍ نتِ ايؿٜ ٧هتُ٘ نتُاّ.
تبس :ٕٚتظٗطٚ ٕٚتعًٓ.ٕٛ

()1يػإ ايعطب.65/14
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يف سيلق اآليلت

ٖص ٙاٯٜات بٝإ يعظ ِٝؾهٌ اهلل تعاىل ل خًل اٱْػإ ٚاؿذ ١ل
تعًٚ ُ٘ٝإعسازٚ ٙدعً٘ ل َٓعيٜ ١ػبط٘ عًٗٝا اـ٥٬ل ؾًٝؼ َٔ ؾرت ٠بني
اـًل ٚايتعًَٚ ِٝا ٜعٓ َٔ ٘ٝايطؾعٚ ،١ؾ ٘ٝتٛبٝذ ٭ٚي٦و ايص ٜٔمل ٜتدصٚا
ايعًِ ططٜكاّ يٲقطاض بايطبٛب.١ٝ
ٜٚهَ ٕٛهُْ ٕٛظِ ٖص ٙاٯٜات عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإخباض اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١بأْ٘ غٝذعٌ خًٝؿ ١ي٘ ل ا٭ضض.
ايجاْ :ٞضز امل٥٬ه ١بايػ٪اٍ عٔ ايؿػاز ايص ٟوسث٘ ابٔ آزّ ل ا٭ضض،
َٚا ؾ َٔ ٘ٝا٭ش ٣يًُ٥٬هَٓ ِٖٚ ١كطع ٕٛيًعبازٚ ٠ايتػبٝضٚ ،شنط امل٥٬ه١
أَط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚايؿػاز ل ا٭ضض.
ايجاْ :ٞغؿو ايسَا.٤
ٚيكس أضاز امل٥٬ه ١ايك ٍٛبإٔ ٚظٝؿتِٗ ٖ ٞايعباز ٠ا هٚ ١أِْٗ ٫
ٜؿعً ٕٛإَ ٫ا ٜأَطِٖ اهلل ٚأِْٗ مل ٜعرتنٛا عً ٢دعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض،
٭ٕ ٖصا يٝؼ َٔ ؾأِْٗ  ِٖٚ ،خًل َطٝع ٕٛهلل تعاىلٚ ،يهِٓٗ غأيٛا عٔ
عاقب ١املؿػس ، ٜٔؾذا ٤اؾٛاب َٔ عٓس اهلل طلِٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص.

ايجايح :مل ٜرتى اهلل تعاىل ن ّ٬امل٥٬ه َٔ ١غري ضز ،بٌ أدابِٗ مبا ؾ٘ٝ
سذ ١عً ِٗٝإىل  ّٜٛايكٝاَ.١
ايطابع :تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بتعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤نًٗاٚ ،داٖ ٤صا
ايتعً ِٝقبٌ إٔ ٜكبض آزّ خًٝؿ ١ل ا٭ضض.
اـاَؼ :تؿهٌ اهلل ٚعطض املػُٝات عً ٢امل٥٬ه ١ٱمتاّ اؿذ١
ٚايػ٪اٍ عٔ أمسا.ِٗ٥
ايػازؽ :إظٗاض امل٥٬ه ١عسّ َعطؾتِٗ با٭مسا ،٤٭ْٗا يٝػت مما
عًُِٗ اهلل تعاىلَ ،ع ايتشُٝس ٚايتُذٝس ملكاّ ايطبٛب.١ٝ
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ايػابع :ا٭َط اٱهل ٞٯزّ بإخباض امل٥٬ه ١عٔ ا٭مسا.٤
ايجأَ :قٝاّ آزّ بإخباض امل٥٬ه ١عٔ ا٭مساٚ ،٤ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢أَٛض:
ا٭ :ٍٚقسض ٠آزّ عً ٢سؿظ ا٭مسا ٌٖٚ ٤شنطٖا آزّ أّ تطى أْ ٚػٞ
بعهاّ َٓٗا ،اؾٛاب ٖ ٛا٭ ،ٍٚ٭قاي ١اٱط٬مٚ ،ظاٖط اٯ ١ٜايهطميَٚ ١ا
ؾٗٝا َٔ يػ ١ايعُ.ّٛ
ايجاْ :ٞإَت٬ى آزّ يًصانطٚ ٠إغتشهاض ا٭مسا.٤
ايجايح :إغتذاب ١آزّ ٭َط اهلل تعاىل باٱدابٚ ،١شنط ا٭مسا ٤يًُ٥٬ه،١

٭ٕ اٯ ١ٜتك ٍٛطيٍََّالا لٔثَإَىُُص.

ايطابع :بٝإ أًٖ ١ٝآزّ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضضٚ ،تًك ٞايٛسٚ ٞايتٓع.ٌٜ
ايتاغع :ف ٤ٞايبٝإ َٔ اهلل تعاىل إىل امل٥٬ه ١عكب تعً ِٝآزّ هلِ
ا٭مساٚ ٤اٱخباض عٔ إساطت٘ غبشاْ٘ عًُاّ بهٌ ؾَ ٤ٞا ظٗط َٚا بطٔ،
ٚاملٛدٛز ٚاملعس.ّٚ
ايعاؾط :تٛد٘ ا٭َط اٱهل ٞإىل امل٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ عً ٘ٝايػ،ّ٬
ؾُٔ اٯٜات إٔ ايػذٛز مل ٜأتٹ َتكَ ّ٬ع اٱخباض عٔ دعً٘ خًٝؿ ١ل
ا٭ضض ،ؾًِ تكٌ اٯٜات "اْ ٞداعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ ١ؾاغذسٚا ي٘" بٌ
دا٤ت اٯٜات بأَٛض َٚكسَات َٚػا ٌ٥ل اٱضاز ٠ايتهٚ ،١ٜٝٓٛؾ ٘ٝإؾاض٠
إىل إٔ َٛنٛع اـ٬ؾ ١أعِ َٔ ؾدل آزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬إٔ ا٭َط
بايػذٛز مل ٜأتٹ ا ٫بعس ايبٝإ ٚإقاَ ١اؿذ ١عً ٢امل٥٬ه ٖٛٚ ،١يطـ َٔ
اهلل تعاىل بِٗ ٚبتزّٚ ،يهٔ إبًٝؼ مل ٜٓتؿع َٔ ٖصا ايًطـ بػبب عٓازٙ
ٚدشٛز.ٙ
اؿاز ٟعؿط :إغتذاب ١امل٥٬ه ١٭َط اهلل بايػذٛز ٯزّ عً ٘ٝايػ ّ٬إ٫
إبًٝؼ ايص ٟإغتهرب داسساّ.
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ايجاْ ٞعؿط :اٱخباض عٔ ايؿهٌ اٱهل ٞعً ٢آزّ بايػهٔ ٖٚ ٛظٚدت٘
ل اؾٖٓٓ ٌٖٚ ،١اى ؾٛاٖس عً ٢إغتشكام آزّ ايػهٔ ل اؾٓ ،١ؾ٘ٝ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتًك ٞآزّ َعطؾ ١ا٭مسا َٔ ٤عٓس اهلل تعاىل َٔ غري ٚاغط١
ًَو.
ايجاْ :ٞقٝاَ٘ بتعً ِٝامل٥٬ه ١ا٭مسا.٤
ايجايح :إَتجاي٘ ٭َط اهلل تعاىل بتعً ِٝامل٥٬ه ١ا٭مسا.٤
ايطابع :عسّ غك ٛبعض ا٭مسا.َ٘ٓ ٤
اـاَؼ :ا٭َط اٱهل ٞبػذٛز امل٥٬ه ١ي٘.
ايػازؽ :قٝاّ امل٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ طاع ١هلل تعاىل.
ايػابع :إَتٓاع إبًٝؼ عٔ ايػذٛز ٯزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
اؾٛاب اْ٘  ٫زي ٌٝعًَٛ ٢نٛع ١ٝاٚ ٟاسس َٓٗا ٱغتشكام غهٔ آزّ
ٚسٛا ٤ل اؾٓ ،١بٌ دا ٤غهُٓٗا ؾٗٝا يطؿاّ ٚنطَاّ َٔ عٓس اهلل تعاىلٚ ،ل
غهٓ٘ َع امل٥٬هَٛ ١عظٚ ١عرب ٠ي٘ ٚيًُ٥٬هَٚ ، ١كسَ ١يػهٔ املَٓ٪ني
ايسا ِ٥ل دٓ ١اـًس.
يكس داٖ ٤صا ايتعً ِٝعً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚتعً ِٝاهلل تعاىل ا٭مسا ٤ٯزّٚ ،ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :ساد ١آزّ يتعًِ ا٭مسا.٤
ايجاْ :١ٝأًٖ ١ٝآزّ ٱنتػاب املعاضف.
ايجايج :١وتٌُ تعًِ آزّ يٮمساٚ ٤دٗني:
ا٭ :ٍٚاْ٘ دا ٤عً ٢م ٛزؾعَٚ ٞطٚ ٠اسس.٠
ايجاْ :ٞدا ٤ايتعً ِٝعً ٢م ٛتسضه ،ٞنٓع ٍٚايكطإٓ لَٛاّ.
ٚايكشٝض ٖ ٛا٭ٚ َٔ ٍٚد:ٙٛ
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ا٭ :ٍٚعَُٛات قٛي٘ تعاىل طلمنَا ؤَِشُهُ إِرَل ؤَسَلدَ ؽَْئًا ؤْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُٓ

يََْىٌُُْص (.)1
ايجاْ :ٞدا٤ت اٯٜات ل َكاّ اٱستذاز عً ٢امل٥٬ه ١ل بٝإ َٓعي ١آزّ
عً ٘ٝايػَٚ ،ّ٬ا ي٘ َٔ ايؿإٔ ايعظ.ِٝ
ايطابع :١دا٤ت اٯٜات بإؾاز ٠قريٚض ٠آزّ خًٝؿ ١ل ا٭ضضٚ ،تبني
اٯ ١ٜؾهٌ اهلل تعاىل عً ٢اـ٥٬ل بٛاغط ١اـًٝؿ ،١٭ٕ تعًِ آزّ ا٭مسا٤
ٚغ ١ًٝيًعسٍ ْٚؿط َؿاٖ ِٝايطأؾ.١
اـاَػ :١تعً ِٝا٭مسا ٤سذَٓٚ ١اغب ١يٲستذاز عً ٢امل٥٬ه.١
ايػازغ َٔ :١ضمح ١اهلل تعاىل إٔ آزّ مل ٜٓعٍ إىل ا٭ضض إ ٫بايعًِ
ٚاملعاضف اٱهل.١ٝ
ايجاْ :ٞتعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤يًُ٥٬هٚ ١ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :اٯ ١ٜؾٗاز ٠عً ٌْٝ ٢آزّ يًُعاضف اييت ت ًٖ٘٪ملٓعي ١اـ٬ؾ ١ل
ا٭ضض.
ايجاَْ :١ٝعطؾ ١أٌٖ ايػُاٚات مبٓعي ١آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايجايج :١ل اٯ ١ٜثٓا ٤عً ٢امل٥٬ه ١٭ِْٗ ٜتًك ٕٛايتعً ِٝممٔ مل متط َس٠
عً ٢خًك٘ ٖٛٚ ،يٝؼ َٔ أٌٖ ايػُا ٤بٌ خًل يٝه ٕٛخًٝؿ ١ل ا٭ضض،
ٚؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يتًك ٞايتعًٚ ِٝإٕ نإ َٔ ايبعٝس ٚايبًس ايٓا( ٞ٥يصا ٚضز
عٔ ايٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إطًبٛا ايعًِ ٚي ٛبايكني(.)2

ايطابع :١إعطا ٤امل٥٬ه ١زضغاّ يًٓاؽ بإٔ ٜتًكٛا املعاضفٚ ،ي َٔ ٛا٭زْ٢
َِٓٗ.
اـاَػ :١إقطاض امل٥٬ه ١بأًٖ ١ٝآزّ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضض.

()1غٛضٜ ٠ؼ .82
()2نٓع ايعُاٍ .138/10
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ايػازغ :١ملا نإ امل٥٬ه ١ىؿ َٔ ٕٛأٌٖ ايؿػاز ل ا٭ضض نُا ل

قٛي٘ تعاىل طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغفِهُ لٌذَِِّاءَص( ،)1دا٤ت ٖص ٙاٯ١ٜ
يًس٫ي ١عً ٢أثط ايعًِ ل تٓع ٜ٘ا٭ضض َٔ إغتساَ ١ايؿػاز.
ايػابع :١تسٍ اٯٜات عًَ ٢طابك ١ا٭مسا ٤يًُػُٝات.
ٚإش أنست اٯٜات عًِ آزّ با٭مسا ٤ؾإْٗا مل تؿط إىل تعًِ امل٥٬ه ١هلا،
ٚيهٔ اٯ ١ٜتسٍ عً ٘ٝيهؿا ١ٜتًك ٞامل٥٬ه ١يٮمسا ٤ل سؿظِٗ هلا
َٚطابكتٗا ملػُٝاتٗا يعظ ِٝقسضِٖٚ ،ٱتكاؾِٗ باؿؿظ ،قاٍ تعاىل

طًَؤْ ػٍََْىُُ ٌَذَايِظِنيَص (.)2

ا٭ : ٍٚايكً ١بني آ(١ٜؾػٛأٖ) (ٚ ، )3بني ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل  :تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ غًل ٚتعٝني ضظم آزّ ٚشضٜت٘ قبٌ خًل
آزّ بكط ١ٜٓإٔ خًل ايػُٛات داَ ٤تأخطاّ ظَاْاّ عٔ خًل ا٭ضض َٚاز٠
ايطظم ؾٗٝا ٚ ،إٔ خًل آزّ ٚغذٛز امل٥٬ه ١ي٘ نإ ل اؾٓ.١
ايجاَْ : ١ٝـٔ غٝـب ايػـُاٚات ٚا٭ضض ايـيت ٜعًُٗـا اهلل عًـ ١خًـل
ا٭ضض ٚأقٛات ايٓاؽ ؾٗٝا ،إش إٔ َكسَات َٛنٛع اـًٝؿ ١ل ا٭ضض
غابك ١ـًل آزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
ايجايج : ١أختتُت اٯ ١ٜباٱخبـاض عـٔ إساطـ ١اهلل عًُـاّ بهـٌ ؾـ،٤ٞ
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ عٔ أَٛض:
ا٭ : ٍٚعًِ اهلل بػٝب ايػُاٚات.
ايجاْ : ٞعًِ اهلل عع ٚدـٌ بػٝـب ا٭ضض َٚـا ٜهـَ ٕٛـٔ ؾـإٔ آزّ
ٚشضٜتـٜ٘ٚ ،ـسٍ بايس٫يـ ١ايتهـُٓ ١ٝعًـ ٢ايـطز عًـ ٢إزعـا ٤امل٥٬هـ ١بـإٔ

()1غٛض ٠ايبكط.30٠
( )2غٛض ٠اْ٫ؿطاض .10
()3اٯ.29 ١ٜ
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اٱْػإ ٜؿػس ل ا٭ضض ٜٚػؿو ايسَاٚ ،٤اٱؾاض ٠إىل داْب ايك٬ح
ٚاهلسا ١ٜل ا٭ضض.
ايجايح َ :ا ٜعًٔ امل٥٬ه.١
ايطابع َ :ا ىؿ ٘ٝامل٥٬ه ١ل ْؿٛغِٗ غكٛم آزّ أَ ٚطًكاّ.
اـاَؼ  َٔ :عًِ اهلل عع ٚدٌ تعً ِٝآزّ امل٥٬ه ١ا٭مساٚ ،٤ف٤ٞ
ٖصا ايتعًٚ ، ِٝوتٌُ ايص ٟىؿ ٘ٝامل٥٬هٚ ١دٖٛاّ:
ا٭ : ٍٚايــصٜ ٟتؿــل عًٝــ٘ امل٥٬هــ ١ؾُٝــا بٝــِٓٗ غكــٛم آزّ عًٝــ٘
ايػ.ّ٬
ايجاَْ : ٞا ٜػتش ٞامل٥٬ه َٔ ١إظٗاض.ٙ
ايجايح َ :ا  ٕٜٚٛٓقٛي٘ .
ايطابعٜ :عًِ اهلل بطز امل٥٬ه ١قبٌ إٔ ٜٓطكٛا ب٘.
يكس دا٤ت اٯٜات مبسح امل٥٬هٚ ١ايجٓا ٤عًَٓ ِٖٚ ،ِٗٝكاز ٕٚ٭َـط
اهلل عع ٚدٌٚ ،دـا٤ت اٯٜـ ١ٱقاَـ ١اؿذـ ١عًـ ٢امل٥٬هـٚ ١إٔ اهلل عـع
ٚدٌ ٜعًِ بطزِٖ ٚقٛهلِ قبٌ إٔ ٜكٛيـٚ ،ٙٛؾٝـ٘ تأزٜـب ٭ٖـٌ ايػـُا٤
ٚا٭ضض ٚبٝإ ٱنطاّ اهلل عع ٚدٌ ٯزّ.

ايجاْ :ٞايكً ١بني آ١ٜطخٍَِْفَحًص (ٚ ،)1بني ٖص ٙاٯٚ ،١ٜؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل ٜ :ؿٝس اؾُع بني اٯٜتني إٔ خًل امل٥٬ه ١قبٌ آزَّٚ ،ع ٖـصا
قاض آزّ َعًُاّ يًُ٥٬ه.١
ايجاْ : ١ٝآزّ ٖ ٛاـًٝؿ ١ل ا٭ضض.
ايجايج : ١إستر امل٥٬ه ،١بإٔ اـًٝؿٜ ١ؿػس ل ا٭ضض ٜٚهجط َٔ ايكتٌ
بػري اؿل ،ؾذا٤ت ٖـص ٙاٯٜـ ١يتـبني إتكـاف ٚقٝـاّ آزّ بـأمسٚ ٢ظٝؿـ١
 ٖٞٚايتعًٚ ِٝتعً ِٝامل٥٬ه ١بايصاتَٚ ،ـٔ خكـا٥ل ايتعًـ ِٝإسـساخ

()1اٯ. 30١ٜ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط199ص
تػٝري عٓس املتعًِ ٖٛٚ ،ل املكاّ أعِ َٔ َٛنٛع ايتعًـ ِٝملعطؾـ ١املـتعًِ
ٚأًٖٝت٘ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضض.

ايجايح:ايكً ١بني آ ١ٜط ًَػٍُ آدَ لألمساءص (ٚ ، )1بني ٖـص ٙاٯٜـٚ ،١ؾٗٝـا

َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل  :دا ٤تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤يٓؿػـ٘ ٚيًُ٥٬هـ ١ممـا ٜـسٍ عًـ ٢إٔ
خًك٘ ضمحٚ ١خري قض.
ايجاْٜ : ١ٝؿٝس اؾُع بني اٯٜتني تعًِ آزّ يٮمساٚ ،٤قٝاَ٘ بتعًُٗٝـا،
َ ٖٛٚكسَٚ ١ؾاٖس يتًك ٞا٭ْبٝا ٤ايٛسٚ ،ٞقٝاَِٗ بتبًٝػ٘ َٔ غري ظٜاز٠
أْ ٚككــإٚ ،زعــ ٠ٛيًٓــاؽ يًتكــسٜل بٓبــ ٠ٛقُــس قــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘
ٚغًَِٚ ،ا ٜأت ٞب٘ َٔ ايكطإٓ َٔ ايٛس َٔ ٞعٓس اهلل عع ٚدٌ.
ايجايج :١إٕ إبًٝؼ ضأ ٣آزّ ٜ ٖٛٚك ّٛبتعً ِٝامل٥٬هٚ ،١ؾ ٘ٝزع ٠ٛيـ٘
يتًك ٞا٭ َط بايػذٛز ٯزّ بايكب.ٍٛ

ايطابع  :ايكً ١بني اٯ ١ٜايػابك١طلَاٌٌُل عُثذَأَهَص(ٚ ، )2بني ٖـص ٙاٯٜـ،١

ٚؾٗٝا َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :تكس ِٜايجٓا ٤عً ٢اهلل عٓس اؾٛاب َطًكاّٚ ،اٱعتصاض خاق.١
ايجاْٝـ : ١دـا ٤ايتشـس ٟيًُ٥٬هـ ،١أَــا آزّ ؾكـس عًُّـ٘ اهلل عـع ٚدــٌ
ا٭مسا ٤إبتساٚ ٤ؾه َٔ ّ٬عٓس.ٙ
ايجايج :١إبتساَ ٤طسً ١دسٜس ٖٞٚ ٠تًك ٞامل٥٬ه ١ايتعً ِٝبٛاغط ١آزّ،

ٜ ٫ ٖٛٚتعاضض َع قٛي٘ تعاىل ل اٯ ١ٜايػابك١ط الَ ػٍَُِْ ٌَنَا إِالَّ َِا ػٍََّّرَنَاص (،)3

بٌ ٖ ٛل طٛيـٜ٘ٚ ،تهـُٔ تؿـطٜـ آزّٖٚ ،ـٌ ؾٝـ٘ أَـاض ٠عًـ ٢قـعٛز
()1غٛض ٠ايبكط.31٠
()2اٯ.32 ١ٜ
()3غٛض ٠ايبكط32٠

ط200ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
اٱْػإ إىل ايهٛانب ا٭خطٚ ٣إْتؿاعـ٘ َـٔ غـًطإ ايعًـِ ل اٱْتؿـاع
َٓٗا ،اؾٛاب  ،٫ؾإ ايكسض املتٝكٔ ٖ ٛايكً ١بني امل٥٬هٚ ١اٱْػإ.
ايؿعب ١ايجاْ :١ٝايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯٜات ايتايٚ ،١ٝؾٗٝا ٚد:ٙٛ

ا٭ :ٍٚايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜاٯ ١ٜايتاي ١ٝآ ١ٜطلعجُذًُل ٓدَََص(ٚ ،)1ؾٗٝا
َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :بعس بٝـإ عًـِ آزّ ٚأًٖٝتـ٘ يًد٬ؾـ ١ل ا٭ضض دـا ٤ا٭َـط
اٱهل ٞيًُ٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ.
ايجاْٝــٜ :١ــسٍ غــذٛز امل٥٬هــ ١ٯزّ عًــ ٢طــاعتِٗ هلل ٚإْكٝــازِٖ
٭ٚاَط.ٙ
ايجايج :١قٝاّ اؿذ ١عً ٢إبًٝؼ ،ؾٗ ٛأب ٢ايػذٛز َع ض ١ٜ٩ايعًِ عٓس
آزّٚ ،قٝاّ امل٥٬ه ١باٱَتجاٍ يًػذٛز ي٘.

ايجاْ :ٞايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ١ٜطَّاآدََُ لعىُٓص(ٚ ،)2ؾٗٝا َػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :مل ٜػهٔ آزّ ل اؾٓ ١إ ٫بعس غذٛز امل٥٬ه ١ي٘.
ايجاْ :١ٝيع ّٚسصض آزّ َٔ إبًٝؼ ٭ْ٘ أب ٢ايػذٛز ي٘.
ايجايج :١بعس غذٛز امل٥٬هـ ١ٯزّ ل اٯٜـ ١ايػـابك ١دـا ٤إخبـاض ٖـصٙ
اٯ ١ٜعٔ سٛاٚ ٤أْٗا تػهٔ َع آزّ ل اؾٓ.١
ايطابعٜ :١سٍ سطف ايعطـ ايٛا ٚل (ٚقًٓا) عً ٢ف ٧ا٭َط بػذٛز
آزّ ل اؾٓ ١بعس غذٛز امل٥٬ه ١ي٘.

ايجايح :ايكً ١بني ٖص ٙاٯٚ ١ٜآ ١ٜطيَإَصٌََّيَُّاص(ٚ ،)3ؾٗٝا َػا:ٌ٥

()1اٯ.34١ٜ
()2اٯ.35١ٜ
()3اٯ.36١ٜ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط201ص
ا٭ٚىلٜ :ؿٝس اؾُع بني اٯٜتني بإٔ آزّ ٚسٛا ٤أن َٔ ٬ايؿذط ٠اييت
ْٗاُٖا اهلل عٓٗا.
ايجاْ :١ٝعسّ اغتساَ ١غهٔ آزّ ٚسٛا ٤ل اؾٓ ١بػبب إغٛا ٤إبًٝؼ.
ايجايجَ :١كاسب ١ايعسا ٠ٚيًػهٔ ل ا٭ضض ،يته ٕٛعبـاز ٠اٱْػـإ
هلل ٚاق َٔ ١ٝتًو ايعساٚ ،٠ٚغب ٌٝلا َٔ ٠ؾطٚض إبًٝؼ.
ايطابع :١دا ٤ا٭ َط بايػهٔ ل اؾَٓ ١طًكاّ بًشاظ أؾطاز ايعَإ ،أَا

ايػهٔ ل ا٭ضض ؾاْ٘ َكٝس بكٛي٘ تعاىل طإٌََِ دِنيٍص ٜٚؿٝس اؾُع
بني اٯٜتني ٚدٛز سٝا ٠أخط ٣تتكـ باـًٛز  ٖٞٚايػهٔ ل اؾٓ ،١قاٍ

تعــاىلط ٌٍَِّمزَِّٓ لذَّمَممٌل ػِنمذَ سَتِّيِممُ جَنالمماخٌ ذَجمشُِ ِِممٓ ذَذرِيَمما لألَْٔيَمماسُ خَاٌِمذَِّٓ
يِْيَاص(.)1

إعجلس اآلية
تعسز َٛاضز اٱنطاّ ٯزّ ل كاطب ١ايباض ٟعع ٚدٌ ي٘ ٚتعً ُ٘ٝإٜاٙ
ٚتٛي ٞآزّ يٛظا٥ؿ٘ ايعًُٚ ١ٝايعكا٥سَٓ ١ٜص بسا ١ٜخًك٘ ،يٝكبض سذٚ ،١ل
اٯ ١ٜإؾاض ٠إىل ٚدٛز َا دعٌ اهلل عٓس آزّ َٔ ايعً ّٛل ايكطإٓ ٚأٚزعٗا
آٜات٘ٚ ،تسع ٛاٯ ١ٜايٓاؽ يًٛٗٓٝا َٓ٘ يٝػتشل اٱْػإ باٱميإ اـ٬ؾ ١ل
ا٭ضض.

ٚأخربت ٖص ٙاٯ ١ٜبإٔ اهلل تعاىل قاٍ يًُ٥٬ه ١طلِٔ ؤَػٍَُُ غَْةَ لٌغالٌََّلخِ

ًَلألسك ًَؤَػٍَُُ َِا ذُثذًَُْ ًََِا وُنرُُ ذَىْرٌَُُّْص ٚيٝؼ ل اٯٜات ايػابك ١شنط ي٘،
ٚمل ٜطز ايًؿظ أع ٙ٬ل ا ٟآ َٔ ١ٜآٜات ايكطإٓ َع فٗ٦ٝا بصنط عًُ٘ تعاىل
بػٝب ايػُاٚات ٚا٭ضضٚ ،ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إٔ اهلل عع ٚدٌ غبل ٚإٔ قاٍ

()1غٛض ٠آٍ عُطإ .15

ط202ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
يًُ٥٬هٖ ١صا ايكٚ ٍٛتؿهٌ ٚشنطِٖ ب٘ ل خًل آزّ ٖٛٚ ،ؾاٖس عً ٢إٔ
ايكطإٓ ؾ ٘ٝتبٝإ نٌ ؾَٗٓٚ ، ٤ٞا أخباض ايػُاٚات ٚامل٥٬ه.١
يكس عًِّ اهلل ععٚدٌ آزّ ا٭مسا ٤نًٗا يٝدرب امل٥٬ه ١بٗاٚ ،أخرب
املػًُني بايكطإٓ عٔ نَ َ٘٬ع امل٥٬هٚ ١أْ٘ ٜعًِ غٝب ٚأغطاض ايػُاٚات
ٚا٭ضض يٝتًكا ٙاملػًُ ٕٛبايكبٚ ٍٛايتكسٜل باٱميإٚ ،إزضاى سكٝكٖٞٚ ١
عًِ اهلل تعاىل مبا ل ْؿٛؽ املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعاّٚ ،ؾ ٘ٝسطب عً٢
ايٓؿام ٚزع ٠ٛيًتٓع ،َ٘ٓ ٙإش دا٤ت اٯٜات ايػابك ١بصّ املٓاؾكني.
ؾُــٔ إعذــاظ اٯٜــ ١اْــ٘ دــا٤ت باٱخبــاض عــٔ عًــِ اهلل تعــاىل بايعــاّ
ٚاـام.

وميكظظظظي تسظظظظوية اآليظظظظة الكزميظظظظة بأيظظظظة (أنباااا ى ب مساااالئهى) ومل يظظظظزد لفظظ ظ

ؤمسظظظظائهن يف القظظظظزآى إال يف هظظظظذه اآليظظظظة وتلظظ ظ

ظظظظى هتكظظظظزر  ،فجظظظظاء فيهظظظظا هظظظظزتني  ،وتلظظ ظ آيظظظظة

وخصىصظظظظية يف هظظظظذه اآليظظظظة تظظظظد تلظظظظ هىةظظظظىتية هظظظظذه الىاقعظظظظة  ،وشظظظظز آدم تليظظظظ
السالم بني اخلالئق.
ٖٚــــ ٛإعذــــاظ إنــــال هلــــص ٙاٯٜــــٚ ،١ؾــــاٖس عًــــَٛ ٢نــــٛع١ٝ
تعًــــٚ ِٝإخبــــاض آزّ يًُ٥٬هــــ ١با٭مســــاَٚ ،٤اؾٝــــ٘ َــــٔ ا٭غــــطاض
ٚاملهــــــاَني ايكسغــــــ ١ٝايــــــيت تــــــسٍ عًــــــَٓ ٢عيــــــ ١اٱْػـــــإ بــــــني
اـ٥٬ـــــلَٚ ،كـــــاّ آزّ بـــــني امل٥٬هـــــٚ ١ايـــــص ٟتٛاضثـــــ٘ ا٭ْبٝـــــا،٤
ٜٚتعاٖــــــس ٙاملػــــــًُ ٕٛبــــــأزا ٤ايؿــــــطا٥ض ٚايعبــــــازاتٚ ،عُــــــاض٠
املػــــادسٖٚ ،ــــَ ٛــــٔ َكــــازٜل قٛيــــ٘ تعــــاىل طوُنمم مرُُ خَْمم مشَ ؤُِالمم محٍ ؤُخشِجَممممد

ٌٍِنالاطِص(ٚ )1تعاٖس املػًُني هلص ٙاملطتب ١بتك ٣ٛاهلل غبشاْ٘.

()1غٛض ٠آٍ عُطإ.110
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اآلية سالح

تهؿـ اٯَ ١ٜطاسٌ ايعع ٚاٱنطاّ ل خًل اْ٫ػإ يته ٕٛسذ ١عًٓٝا
ل ايؿهط هلل ٚٚضاث ١ايعًِٚ ،تجبت ؽًـ أٌٖ ايهؿط ٚايٓؿام.
ٚتبني اٯ ١ٜعظ ِٝاملٓعي ١اييت ْاهلا آزّٚ ،اْ٘ مل ًٜٗٓا بػع ،٘ٝبٌ بؿهٌ
اهلل تعاىل َٚا عًُ٘ إٜا ،ٙملٓع ايػطٚض عٓس اٱْػإٚ ،سج٘ عً ٢ايًذ ٤ٛإىل
اهلل عع ٚدٌ.
يكس تٛىل آزّ ساٍ خًك٘ ل اؾَٓ ١ػٚ٪ي ١ٝتعً ِٝامل٥٬ه ١ا٭مساٚ ٤ؾ٘ٝ
ؾاٖس عً ٢قٝاّ اٱْػإ بٛظا٥ـ اـ٬ؾ ١أسػٔ قٝاّ ٫ٚ ،عرب ٠باملؿػسٜٔ
ايص ٜٔت٬سكِٗ آٜات ايتٓع ٌٜبايصّ ٚايتٛبٝذ ٚاٱْصاض ،يته ٕٛعاقبتِٗ ايٓاض
ٚب٦ؼ املكريٚ ،شنطت اٯ ١ٜعًِ اهلل تعاىل بأضبع ١أَٛض:
ا٭ :ٍٚغٝب ايػُاٚات.
ايجاْ :ٞغٝب ٚأغطاض ا٭ضض.
ايجايحَ :ا ٜظٗطٜٚ ٙعًٓ٘ امل٥٬ه.١
ايطابعَ :ا ىؿ ٘ٝامل٥٬ه.١
ٚؾ ٘ٝإؾاض ٠إىل عًِ اهلل تعاىل مبا غٛف ٜؿعً٘ اٱْػإ َطًكاّٚ ،ؾعً٘
ايكا

َٓ٘ ٚايطا ٜ٫ ٖٛٚ ،تعاضض َع َٛنٛع اـ٬ؾٚ ،١إغتشكام

املَٓ٪ني هلا.
 َٔٚإعذاظ اٯ ١ٜأْٗا مل تتهُٔ تعً ِٝآزّ يًُ٥٬ه ١ا٭مسا ٤ؾًِ ٜكٌ

اهلل تعاىل "ٜا آزّ عًُِٗ ا٭مسا "٤بٌ قاٍ غبشاْ٘ طلٔثِئْيُُ تِإَعَّائِيُِص ٚدا٤
َتعكباّ هلصا ايؿطط إْبا ٤آزّ يًُ٥٬ه ١با٭مسا َٔ ٤غري إبطا ٫ٚ ٤إغتع٤٬
 ٫ٚإغتهباض بٌ بكٝػ ١اٱخباض عٓٗا َٚا ؾٗٝا َٔ اٱَتجاٍ ،أَا تعًِٝ
ا٭مسا ٤أق ّ٬ؾذا َٔ ٤عٓس اهلل إىل آزّ.
ٚتبني اٯ ١ٜداْباّ َٔ ايكً ١بني اٱْػإ ٚامل٥٬هٚ ١أْٗا إبتسأت مبٛنٛع
ايعًِ ٚإخباض آزّ امل٥٬ه ١با٭مسا ٤اييت عًُّ٘ اهلل تعاىل ،تطَٔ ٌٖ ٣
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ْػب ١بني إخباض آزّ امل٥٬ه ١با٭مساٚ ٤بني ْع ٍٚامل٥٬ه ١بايٛس ٞعً٢
ا٭ْبٝا.٤
اؾٛاب ْعِ ،ؾكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ ته ٕٛايكً ١بني امل٥٬ه١
ٚاْ٫ػإ قا ١ُ٥عً ٢ايعًِ ٚاٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل ١ٝيٝتًك ٢نٌ ططف َع
ايجاْ ٞايعًٚ ّٛايتبًٝؼ بايكبٚ ٍٛايطنا ،ؾُع إٔ غهٔ امل٥٬ه ١ل ايػُا٤
ؾإِْٗ ٜعطؾ ٕٛا٭ضض ٚعًُٛا مبٔ غٝه ٕٛخًٝؿ ١ؾٗٝا.
 َٔٚؾإٔ املًٛى ٚايػ٬طني أِْٗ إشا بعجـٛا ٚايٝـاّ أ ٚسانُـاّ ل بًـس إٔ
ًٜتكٛا ب٘ ٜٛٚق ٙٛمبا هب عً ٘ٝؾعً٘ ،ؾٌٗ ٜؿب٘ ٖصا ايؿعـٌ خًـل اهلل عـع
ٚدٌ آزّ ٚتعً ُ٘ٝا٭مساٚ ،٤إختباض ٙل إخباض امل٥٬ه ١عٓٗا ،اؾٛاب ،٫
 ٬يًد٬ؾـٖٚ ١ـٛ
 ٖٛٚقٝاؽ َـع ايؿـاضم ،ؾـاهلل عـع ٚدـٌ هعـٌ آزّ َـّ ٖ٪
غبشاْ٘ قازض عً ٢إٔ ىًك٘ ل ا٭ضض ٜٚطظق٘ ا٭ًٖ ١ٝيًد٬ؾَ ١ـٔ غـاع١
خًكــ٘ ٚ ،يــٝؼ مثــَ ١ػــاؾ ١بــني اهلل ٚبــني خًٝؿتــ٘ٚ ،قــس ؾــطؾ٘ اهلل ا٭ْبٝــا٤
بايٛسٚ ٞايتٓع.ٌٜ
ٚاهلل غبشاْ٘ يطٝـ بامل٥٬هٚ ١ايٓاؽ ٚأضاز إٔ ٜط ٣امل٥٬ه ١بسٜع
خًكٜ٘ٚ ،تعظ ايٓاؽ مما زاض بني اهلل تعاىل ٚبني امل٥٬ه ١ل خ٬ؾ ١اٱْػإ
ل ا٭ضض ،يتهٖ ٕٛص ٙاٯٜات َسضغ ١عكا٥س ١ٜتػاِٖ ل إق٬ح ايػطا٥ط،
ٚضغٛر َعاْ ٞاٱميإ ل ايٓؿٛؽٚ ،سطم املػًُني عً ٢املبازض ٠إىل ؾعٌ
ايكاؿات ٚإدتٓاب املعاقٚ ٞايػ٦ٝات.

يفهىو اآلية

َٔ َؿاٖ ِٝاٯ ١ٜاٱخباض عٔ إسطاظ اٱْػإ يًعًٚ ّٛاملعاضف اٱهل،١ٝ
ٚؾَ ٘ٝسح ٚإنطاّ ي٘ يٝه ٕٛزع ٠ٛيؿهط اهلل تعاىل ٚإدتٓاب تٛظٝـ ايعًِ
ل اؾشٛز ٚاملعكٚ ١ٝايه٬ي. ١
ٚل اٯ ١ٜثٓا ٤عًَ ٢كاّ ايطبٛبٚ ١ٝبٝإ ٱساط ١اهلل تعاىل بأغطاض ايهٕٛ
ٚخؿاٜا ا٭َٛضٚ ،ايٓٛاٜا ٚاملكاقس ايظاٖطٚ ٠ايباطٓ.١
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ؾاْ٫ػإ ايص ٟخًل ٚل عامل غري عاملٜ٘ ،تٛىل َػٚ٪ي ١ٝإخباض ٚإط٬ع
امل٥٬هٜ ٫ٚ ،١هَ ٕٛتعًُاّ إ َٔ ٫عٓس ٙتعاىلٖٚ ،صا ؾطف عظٜٓ ِٝؿطز ب٘
اٱْػإ َٔ بني اـ٥٬لٚ ،ؾَ ٘ٝػٚ٪ي ١ٝإناؾ ،١ٝؾإىل داْب أَاْ ١اـ٬ؾ١
ؼٌُ آزّ أعبا ٤ايعًِ ٚتبًٝػ٘ ،ؾاشا قاّ بإخباض امل٥٬هٖٚ ١ساٜتِٗ إىل أمسا٤
ا٭عٝإ ٚاملػُٝات اؿانط ٠أَاَِٗ ،ؾا٭قٌ إٔ ٜٓصض اٱْػإ ْؿػ٘ يتبًٝؼ
ايسع ٠ٛإىل اهلل ٚاٱْكطاع إىل عبازت٘ تعاىل ؾهطاّ ي٘ تعاىل عً ٢ايٓعِ
ايٛاضز ٠ل ٖص ٙاٯٜات :ٖٞٚ
ا٭ :ٍٚخًل آزّ.
ايجاْ :ٞبعح ايطٚح ؾ.٘ٝ
ايجايح :إختٝاض ٙخًٝؿ َٔ ١غاع ١خًك٘.
ايطابعَ :باٖا ٠امل٥٬ه ١ب٘.
اـاَؼ :تعً ُ٘ٝا٭مسا.٤
ايػازؽ :تٛي ٞآزّ إخباض امل٥٬ه ١با٭مسا.٤
ايػابع :سهٛض آزّ إظٗاض امل٥٬ه ١عذعِٖ عٔ َعطؾ ١ا٭مساٖٚ ،٤صا
ايعذع دا َٔ ٤باب املجاٍ ،ؾكس أعًٓٛا سكط عًُِٗ مبا عًُِٗ اهلل أ ٟاِْٗ
مل ٜعًُٛا ؾًػؿٚ ١أغطاض خًل آزّ ٚإختٝاض ٙخًٝؿ ١ل ا٭ضضَ ،ع سسٚخ
ايكتٌ ٚايظًِ بني ايٓاؽ.
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ ـًل آزّ َٓاغب ١ٱع ٕ٬إْؿطاز ٙتعاىل بعًِ
ايػٝب ٚإساطت٘ بؿ ٕٚ٪اـ٥٬ل ناؾٚ ،١دا ٤شنط ايػُاٚات ٚا٭ضض
نٛعا ٤ظاٖطَ ٟعً ّٛيًد٥٬لٚ ،يبسٜع خًكُٗا َٚا ؾُٗٝا َٔ ايعً ّٛاييت
ٜطٌ عًٓٝا ايعًِ اؿسٜح بهٓٛظ ٚأضقاّ َصًٖ ١عٓٗا بني اؿني ٚاٯخط.
 َٔٚآٜات اـ٬ؾ ١ٯزّ اْ٘ ٫ق ٢ايتأزٜب ٚايتعً ِٝساٍ خًك٘ يٓٝتؿع َٔ
ايسضٚؽ ٚايعرب اييت دا٤ت ل ٖصا اؿٛاض املًهٛتٚ ٞتؿهٌ اهلل غبشاْ٘
بتعً ِٝآزّ ٚامل٥٬هٚ ،١ضدٛع اؾُٝع إي ٘ٝتعاىل يًٛٗٓٝا مما ٜتؿهٌ ب٘
عً.ِٗٝ
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ٚل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إٕ اهلل عع ٚدٌ تؿهٌ عً ٢آزّ ٚعًُ٘ ا٭مساٚ ،٤ؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتًك ٞآزّ عً ٘ٝايػ ّ٬ايتعً َٔ ِٝاهلل عع ٚدٌ َٔ غري ٚاغط،١
ٚتًو آ َٔ ١ٜاٱنطاّ ٚايتؿه.ٌٝ

ايجاْ :ٞايعُ ّٛل تػُ ١ٝا٭مسا ٤ؾًِ تكٌ اٯ ١ٜطًَػٍُ آدَ لألمساءص (،)1

َٔ غري إط٬م ،بٌ بٓٝت اٯ ١ٜإط٬ق٘ بػٛض املٛدب ١ايهً( ١ٝنًٗا).
ايجايح :تعكب ايتعً ِٝيتشس ٟامل٥٬ه ١مبا عٓس آزّ عً ٘ٝايػَٔ ّ٬
ايعً.ّٛ
ايجاْ :١ٝأقبض اٱْػإ عاملاّ َٔ أ ٍٚغاع ١خًل ؾٗٝا.
ايجايج :١ل اٯ ١ٜسح يٲْػإ يًطدٛع إىل اهلل  ٖٛٚايػين ايهال يعباز.ٙ
ايطابع :١تسٍ اٯ ١ٜعً ٢إٔ اٱْػإ نا ٔ٥قتازٚ ،إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ
ايهال ي٘ ل قها ٤سٛا٥ذ٘.
اـاَػ :١تبني اٯ ١ٜنطّ اهلل تعاىل ٚأْ٘ ايػين ايصٜ ٟهؿ ٞعبازٙ
سٛا٥ذِٗ.
ايػازغْ :١كط ٠اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ باٱستذاز عً ٢امل٥٬ه.١
ايػابع :١عذع امل٥٬ه ١عٔ َعطؾ ١ا٭مسا ٤اييت عطنٗا اهلل عع ٚدٌ
عً.ِٗٝ

اآلية نطف

تبني اٯ ١ٜإٔ تعً ِٝاهلل تعاىل آزّ ا٭مسا ٤ي٘ غاٜات عسٜس ٫ ٠تٓشكط
مبٛنٛع اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض با٭قاي ،١بٌ ٜؿٌُ إخباض امل٥٬ه ١عٓٗا يٝهٕٛ
ٖصا اٱخباض ؾاٖساّ عًَٓ ٢عي ١آزّٚ ،املػٚ٪يٝات اييت ٜتشًُٗا اٱْػإ ل
ا٭ضض.
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ؾبعس إٔ تعًِ آزّ ا٭مسا ٤دا ٤ا٭َط اٱهل ٞي٘ بإخباض امل٥٬ه ١عٓٗا،
ٚمل ٜتأخط آزّ بٌ أغطع ل اٱَتجاٍ ٭َط اهلل تعاىل يٝػُع َٓ٘ امل٥٬ه١
ا٭مسا ٤بطنا ٚقب.ٍٛ
ٚل اٯ ١ٜسح يًُػًُني عً ٢تٛاضخ عً ّٛايٓبٚ ٠ٛتساضؽ آٜات
ايكطإٔ َٚا ؾٗٝا َٔ املعاْٚ ٞايس٫٫تٚ ،تهطض ايهُري "ِٖ" املتكٌ أضبع
َطات ل نًُات َتتايٝاتٚ ،يهٔ َعٓا ٙعًٚ ٢دٗني:
ا٭ :ٍٚدا ٤إثٓإ َٓٗا ٱضاز ٠املػُٝات.
ايجاْ :ٞدا ٤إثٓإ ـكٛم امل٥٬ه.١

ٚقٛي٘ تعاىل طلٔثَإَىُُ تِإَعَّائِيُِص ا ٟأْب ٧امل٥٬ه ١بأمسا ٤٫٪ٖ ٤املػُٝات،
ٚؾِٗ آزّ املككٛز ٚبازض إىل اٱداب ١بأسػٔ دٛابٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًُػًُني
يٲضتكا ٤ل املعاضف اٱهلٚ ،١ٝسػٔ اٱداب ١مبا ٜه ٕٛسذ ١هلِ ٚتجبٝتاّ
ملعامل اٱميإ ل ا٭ضض.
ٚتسٍ خامت ١اٯ ١ٜعً ٢تعسز ايس٫٫ت ل اٯَٗٓ ١ٜا:
ا٭ :ٍٚإٔ خ٬ؾ ١اٱْػإ ل ا٭ضض ٖٛٚ ،ا٭ْؿع ٚا٭سػٔ يًد٥٬ل.
ايجاْ :ٞإٔ اهلل عع ٚدٌ دعٌ اْ٫ػإ خًٝؿ ١ل اـًل ،يري ٣امل٥٬ه١
ٚاـ٥٬ل بسٜع قٓع اهلل ٚعظ ِٝقسضت٘.
ايجايحٚ :دٛز قً ١بني أٌٖ ايػُاٚات ٚأٌٖ ا٭ضض.
ايطابــع :يــٝؼ َــٔ كًــٛم ٜــأت ٞغــري اٱْػ ـإ خًٝؿــ ١ل ا٭ضض أٜٓ ٚــاؾؼ

اٱْػإ ؾٗٝا ،بسي ٌٝقٛي٘ تعاىل ؾُٝا تكسّ ط خٍََكَ ٌَىُُ َِا يِِ لألسك جَِّْؼًاص(.)1
اـاَؼ:خ٬ؾ ١اٱْػإ ل ا٭ضض يٝػت زا ،١ُ٥بٌ ٖ٪َ ٞقت١
َٚتذسز ،٠ؾًهٌ إْػإ أدٌ ٚعُط َعني ،يته ٕٛاٱقاَ ١ل ا٭ضض َكسَ١
َٛٚنٛع يًشػاب ٚاؾعا.٤
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إفلضلت اآلية

َٔ اٯٜات اييت ٜؿتدط بٗا اٱْػإ ل ايٓؿأتني تًك ٘ٝايٓعِ املتعسز ٠عٓس
خًك٘ َٗٓٚا:
ا٭ :ٍٚتًك ٞآزّ ايتعً ِٝغاع ١اـًل َٔ غري ؾرت َٔٚ ،٠غري ٚاغط١
أسس َٔ ايٓاؽ.
ايجاْ :ٞقٝاّ آزّ بتعً ِٝأٌٖ ايػُاٚات.
ايجايح  :غهٔ أب ٟٛايٓاؽ مجٝعا اؾٓ ، ١يٝه َٔ ٕٛايهً ٞايطبٝعٞ
ايصٜ ٟؿتدط ب٘ نٌ إْػإ ٜٚه ٕٛسذ ١عًٚ ، ٘ٝتصنريا بًع ّٚإؽاش ايسْٝا
َعضع ١يٰخط. ٠
ٜٚتكـ تعً ِٝآزّ با٭َاْ ١بأَٛض :
ا٭ َٔ ٖٛٚ :ٍٚأِٖ ؾطا٥

اـ٬ؾ ،١ؾكس عًِ امل٥٬ه ١نُا عًُ٘ اهلل

ععٚدٌ َٔ غري تبس ٌٜأ ٚتػٝري ،نُا ٜسٍ ايتعً ِٝعً ٢اؿاؾظٚ ١سػٔ
ايصانط ٠عٓس آزّٚ ،اْ٘ مل ٜكِ غً

ا٭مسا ٤أٚ ٚنع بعهٗا بسٍ بعض

بٌ دا ٤بٗا نٌ اغِ َطابكاّ ملػُا ٙنُا ٖ ٛظاٖط ايتكطٜط ل اٯٖٞٚ ،١ٜ
عٓا ٜٔٚتؿطٜـ إناؾ ١ٝيٲْػإ.
يكس نإ ٖصا ايتعً ِٝإختباض ّا ٯزّٚ ،إظٗاض ّا يبسٜع قٓع اهلل تعاىل
ٚؾاٖساّ عً ٢عظ ِٝقسضت٘ تعاىلٚ ،تٛنٝساّ يًُ٥٬ه ١باًٖ ١ٝآزّ يًد٬ؾ١
ٚإَتجاي٘ ٭َط ٙتعاىل باٱغتذاب ١ل تعً ِٝامل٥٬ه َٔ ١غري غٌ أ ٚؾض ل
ايعًِ ٚايطظم ايهط.ِٜ

انصهة بني أول وآخز اآلية
دا ٤اـطاب اٱهل ٞل ٖص ٙاٯ ١ٜإىل آزّ يٝه ٕٛسذٚ ١ؾاٖساّ عًَ ٢ا

ضظق٘ اهلل َٔ ايعًِ ٚاملعطؾ ،١ؾبعس إٔ خاطب اهلل تعاىل امل٥٬ه ١بكٝػ١
ايػ٪اٍٚ ،ضزِٖ بأزب ايعبٛزٚ ١ٜضدا ٤تؿهٌ اهلل تعاىل عً ،ِٗٝدا ٤ا٭َط
اٱهل ٞإىل آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بإٔ ىرب امل٥٬ه ١با٭مساٜٚ ،٤عًُِٗ َا مل
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ٜهْٛٛا ٜعًُ َٔ ْ٘ٛقبٌ يٝه ٕٛأ ٍٚتهًٝـ ٜتٛد٘ إىل آزّ ٖ ٛايكٝاّ بتعًِٝ
امل٥٬ه. ١
ٚدا ٤أَٛ ٍٚنٛع بعس خًل آزّ ٖ ٛتًك ٘ٝايتعً َٔ ِٝعٓس اهلل تعاىل،
ٚدا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيٝه ٕٛآزّ َعًُاّ يًُ٥٬هَ ١ع اْ٘ خًل خًٝؿ ١ل
ا٭ضض ،يٝه ٕٛنٌ َٔ ؾطز ٟايتعًَ ِٝعذع ٠ٯزّ ٚإنطاَاّ ي٘ ٚيصضٜت٘ َٔ
بعس.ٙ
ٜ ٌٖٚػتكطأ َٔ ٖص ٙاملػأي ١إٔ امل٥٬ه ١تتعًِ َٔ ا٭ْبٝاٚ ٤املَٓ٪ني َع
بعس املػاؾ ١بني ايػُاٚ ٤ا٭ضض ،ؾٝأخص َِٗٓ ٕٚايسضٚؽ ٚايعرب
ٚاملٛعظ ،١اؾٛاب ٜ ٫بعس ٖصا إش ٜط ٕٚسٝح ٜأشٕ اهلل هلِ إدتٗاز
املَٓ٪ني ل ايعبازٚ ٠ايك٬ح ٚايتكٚ ،٣ٛتٚ٬تِٗ اٯٜات.
ٚإش أختتُت اٯ ١ٜايػابك ١سها ١ٜعٔ امل٥٬ه ١ل تهطعِٗ إىل اهلل تعاىل

طلٔهَ لٔدَ لٌْؼٍَُُِْ لٌْذَىُُِْص( ،)1ؾُٔ عًِ ٚسهُ ١اهلل تعاىل إٔ ٜعًِ امل٥٬ه١
با٭مساٜٚ ،٤ه ٕٛعًُِٗ بٗا بٛاغط ١آزّ عً ٘ٝايػٚ ، ّ٬ؾ ٘ٝآ ١ٜتسٍ عً٢
طاعٚ ١إَتجاٍ آزّ ٭َط اهلل تعاىلٚ ،سؿظ٘ يٮمسا ٤اييت تًكاٖا ،ؾهَٔ ّ٬
اهللٚ ،قسضت٘ عً ٢تعًُٗٝا َٔ ٖٛٚ ،بسٜع قٓع اهلل تعاىل ل اٱْػإٚ ،ؾ٘ٝ
َػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :اْ٘ سذ ١عً ٢شض ١ٜآزّ ل يع ّٚتعاٖس ايهتب ايػُاَٚ ،١ٜٚا
عًُ٘ اهلل تعاىل يٮْبٝا.٤
ايجاْ :١ٝؾ ٘ٝثٓا ٤عً ٢املػًُني ؾٗازِٖ ٚغع ِٗٝل غ ١َ٬ايكطإٓ َٔ
ايتشطٜـَٓٚ ،ع ٜس ايتػٝري إٔ تكٌ اي.٘ٝ
ايجايج :١بٝإ َعذع ٠ل خًل اٱْػإٚ ،قسضت٘ عً ٢ايٓطل ٚاؿؿظ.

()1غٛض ٠ايبكط.32٠
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ايطابع :١ل اٯ ١ٜضز عً ٢ق ٍٛامل٥٬ه ١طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَاص ؾإٕ

ايعًِ غٝهَ ٕٛكاسب ّا يٮْبٝاٚ ٤أٌٖ ايتك.٣ٛ
اـاَػ :١ل اٯ ١ٜإؾاض ٠إىل تٛاضخ بين آزّ يًعًِ ٚايتعًِ ٖٛٚ ،سطظ
َٔ غًب ١اؾٗايٚ ١ايػؿً ١عًٚٚ ،ِٗٝاق َٔ ١ٝؾعٌ ايػ٦ٝات.
ايػازغ :١اٯَ ١ٜسضغ ١عكا٥س ١ٜتبني يًٓاؽ عظَٓ ِٝعيتِٗ بني اـ٥٬ل
ؾػاع ١خًل أب ِٗٝآزّ قاّ بتعً ِٝامل٥٬ه ١ا٭مسا ،٤بًطـ ٚؾهٌ َٔ عٓس
اهلل َٔٚ ،ضؾشات ٖصا ايتعً ِٝؾٛظ ايٓاؽ إىل  ّٜٛايكٝاَ ١بايؿدط،
ٚاملَٓ٪ني خاق ١بايعع  ،قاٍ تعاىلطًٌٍََِّوِ لٌْؼِضالجُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْؤِِنِنيَص(.)1

ايػابع :١دا ٤تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤يًُ٥٬ه ١ل اؾَٓ ٖٞٚ ١ػهٔ
امل٥٬ه.١
ايجآَ :١يع ّٚتعاٖس بين آزّ يًعًِ.
يكس دا ٤تعً ِٝآزّ يًُ٥٬هٚ ١املػُٝات َعطٚن ١عً ،ِٗٝل آ ١ٜتسٍ
عً ٢إقرتإ إنطاّ آزّ غًك٘ٚ ،ؾ ٘ٝسذ ١عً ٢ايٓاؽ بًع ّٚايؿهطٚ ،دا٤
ايؿطط ايجاْ َٔ ٞاٯ ١ٜيبٝإ اؿهُ ١اٱهل ١ٝل خًل آزّ ٚتعً ِٝاهلل ي٘
ا٭مساٚ ،٤تعً ِٝآزّ ا٭مسا ٤يًُ٥٬ه.١
ؾتهُٓت اٯ ١ٜقٛيني هلل تعاىل:
ا٭ :ٍٚأَط إىل آزّ بإٔ ٜعًِ امل٥٬ه ١ا٭مسا.٤
ايجاْ :ٞخطاب إىل امل٥٬ه ١دا ٤سذَٛٚ ١عظ ٖٛٚ ، ١عً ٢أقػاّ:
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل تعاىل ٜعًِ غٝب ايػُاٚات ٚ ،يٝؼ ل ٖص ٙاٯٜات َا
ٜسٍ عً ٢إخباض اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١باْ٘ ٜعًِ غٝب ايػُاٚات َٚا ؾٗٝا َٔ
ا٭َٛض ٚا٭غطاض اييت ٜ٫عًُٗا غري َٔٚ ،ٙغٝب ايػُاٚات عسّ َعطؾ١
امل٥٬ه ١يٮمسا ٤إ ٫بعس إٔ أَط اهلل آزّ بتعً ُِٗٝبٗا.

()1غٛض ٠املٓاؾك.8 ٕٛ
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ايجاْ :ٞإٕ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ل ا٭ضض خًٝؿ ٖٛٚ ، ١غبشاْ٘ ٜعًِ َا
غ ٍٚ٪ٝاي ٘ٝأَط اـًٝؿٚ ١ايٓاؽ ايصٜ ٜٔطدع ٕٛمجٝعاّ إىل اهلل تعاىل،

ٜٚكؿ ٕٛبني ٜس ٜ٘يًشػاب ،قاٍ تعاىل طلًُْ الَ َّؼٍَُُ َِٓ يِِ لٌغالٌََّلخِ ًَلألَسكِ

لٌْغَْةَ إِالَّ لٌٍَّوُص(.)1
ايجايح :إٕ اهلل ععٚدٌ ٜعًِ َا ٜظٗط امل٥٬ه َٔ ١ايكٚ ٍٛايؿعٌَ٘ٓٚ ،
َا ٜعًَٓٚ ْ٘ٛا ٜسٚض ب َٔ ِٗٓٝايكٚ ٍٛشنط ايطربغ ٞق :ٖٛٚ ّ٫ٛإٔ اهلل أضاز

عًِ (َا تبس َٔ )ٕٚقٛيهِ (أػعٌ ؾٗٝا َٔ ٜؿػس ؾٗٝا) (ٚ ،)2يهٔ اٯ١ٜ

أعِ ٭ٕ قٛهلِ ٖصا دا ٤بكٝػ ١اـطاب ٚايػ٪اٍ هلل تعاىل٫ٚ ،بس إٔ
ايػٝب غريٚ ، ٙإشا ناْت هلصا ايكَ ٍٛكسَات ٚأغباب ؾٗ َٔ ٞعًِ ايػٝب
ايصٜ ٟعًُ٘ اهلل تعاىل.
ايطابع :يكس أسا اهلل تعاىل عًُاّ مبا ٜهتِ ٚىؿ ٞامل٥٬هٚ ،١شنط قٕ٫ٛ
ل تؿػري:ٙ
ا٭َ :ٍٚطت امل٥٬ه ١عً ٢آزّ قبٌ إٔ تٓؿذ ؾ ٘ٝايطٚحٚ ،مل تهٔ ضأت
َجً٘ ،ؾكايٛا ئ ىًل اهلل خًكاّ إ ٫نٓا أنطّ َٓ٘ ٚأؾهٌ عٓس.ٙ
ايجاْ :ٞإخؿا ٤إبًٝؼ املعك ،١ٝقاٍ عً ٞبٔ عٝػٖٚ : ٢صا يٝؼ بايٛد٘
٭ٕ اـطاب يًُ٥٬هٚ ، ١يٝؼ إبًٝؼ َِٓٗ  ْ٘٫ٚ ،عاّ  ،ؾ ٬ىل إ٫

بسي.)3(ٌٝ

ٚاٯ ١ٜأعِ خكٛقاّ ٚاْٗا دا٤ت يٲستذاز عً ٢امل٥٬ه ١بك ٍٛغابل

قاي٘ هلِ اهلل تعاىل طلَايَ ؤٌََُ ؤَلًُْ ٌَىُُص ٚإش ابتسأت اٯ ١ٜبا٭َط اٱهل ٞٯزّ
بايهٚ ّ٬مبا ٜسٍ عً ٢ايتعًِ  ٌْٝٚاملعاضف عً ٢م ٛاهلب َٔ ١عٓس اهلل
()1غٛض ٠ايٌُٓ . 65
()2فُع ايبٝإ .79/1
()3فُع ايبٝإ. 79/1
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دا٤ت خامت ١اٯ ١ٜباٱستذاز عً ٢امل٥٬ه ،١يته ٕٛبساٚ ١ٜخامت ١اٯ١ٜ
ايهطميَ ١كسَ ١يسع ٠ٛامل٥٬ه ١يًػذٛز ٯزّ ٚعْٛاّ هلِ ل اٱَتجاٍ هلصا
ا٭َط َٔ غري تطزز ٚخ٬ف ،ؾُٔ ؾهٌ اهلل تعاىل عً ٢امل٥٬ه ١إٔ بٝٸٔ هلِ
أًٖ ١ٝآزّ يًد٬ؾٚ ،١إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًُٜ٘ٗٚ ،س ٜ٘ملا ؾ ٘ٝق٬ح ا٭ضض
ٚعُاضتٗا باٱميإ.
ٚايٛنع ل عًِ ا٭ق ٖٛ ٍٛإختكام ايًؿظ باملعْٓٛٚ ٢ع إضتبا
بُٗٓٝا ،عٝح ىتل ايًؿظ بصات املعٓٚ ،٢دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيتدرب عٔ
ايتكا ٤أٌٖ ا٭ضض ٚأٌٖ ايػُا ٤ل َعطؾ ١ا٭مسا ٤نًٗا ٖٞٚ ،بًػٚ ١اسس٠
مما ٜسٍ عً ٢إٔ ايٛانع يٮمسا ٖٛ ٤اهلل تعاىلٚ ،مبا إٔ يػ ١امل٥٬هٖٞ ١
ايعطب ، ١ٝؾا٭ق ٣ٛإٔ ايًػ ١اييت عًِّ اهلل تعاىل بٗا آزّ عً ٘ٝايػّ٬
ا٭مسا ٖٞ ٤ايعطب. ١ٝ

انتفسري انذاتي
بعس تػبٝض ٚتكسٜؼ امل٥٬ه ١هلل عع ٚدٌ ،تؿهٌ اهلل عع ٚآَط آزّ بإٔ

ٜك ّٛبإخباض امل٥٬ه ١عٔ ا٭مسا ٤اييت غأهلِ عٓٗا يبٝإ َٓعي ١آزَّٚ ،ا
عٓس َٔ ٙايعًِ ٚاؿاؾظ ١بؿهٌ َٔ اهلل نؿاٖس عً ٢أًٖٝت٘ يًد٬ؾ ١ل
ا٭ضض َٔٚ ،بني مخؼ ٚعؿطَ ٜٔط ٠شنط ؾٗٝا اغِ (آزّ) ل ايكطإٓ

ٚضزت مخؼ َطات بكٛي٘ تعاىل طَّاآدََُص ث٬ثَٗٓ ١ا خطاب َٔ اهلل عع
ٚدٌ.
ا٭ٚىل اييت دا٤ت ل ٖص ٙاٯ.١ٜ

ٚايجاْٚ ١ٝايجايج ١ل غهٔ آزّ ط ًَلٍُْنَا َّاآدََُ لعىُٓ ؤَْٔدَ ًَصًَجُهَ لٌْجَنالحَص (ٚ،)1ؾ٘ٝ

إنــطاّ إنــال ٯزّ عًٝــ٘ ايػــ ّ٬يٝهــٖ ٕٛــصا ايػــهٔ َكسَــ ١ـ٬ؾتــ٘ ل
ا٭ضض.
()1غٛض ٠ايبكط. 35 ٠
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أَا ايطابع ١ؾكس دا٤ت ل ؼصٜط آزّ ٚسٛا َٔ ٤إغٛا ٤إبًٝؼ  ،قاٍ

تعاىل طيَمٍُْنَا َّاآدََُ إِْال ىَزَل ػَذًٌُّ ٌَهَ ًٌَِضًَجِهَص(ٚ ،)1دا٤ت اـاَػ ١سها ١ٜعٔ
إبًٝؼ طلَايَ َّاآدََُ ىًَْ ؤَدٌُُّهَ ػٍَََ ؽَجَشَجِ لٌْخٍُْذِ ًٍَُِْهٍ الَ َّثٍََص(.)2
ٚل نجط ٠اـطاب اٱهل ٞٯزّ إنطاّ ي٘ٚ ،إضؾاز ٚتأٖٚ ٌٝتأزٜب ل
ٚظا٥ـ اـ٬ؾٚ ،١دا٤ت آٚ ١ٜاسس ٠ل ؼصٜط آزّ َٔ إبًٝؼٚ ،آٚ ١ٜاسس٠
ل إغٛا ٤إبًٝؼ ٯزّ.
ٚتًو آ ١ٜل ْظِ ايكطإٓ مل ٜطز ل ايكطإٓ يؿظ (اْب )ِٗ٦إ ٫ل ٖص ٙاٯ١ٜ
يٝه ٕٛأ ٍٚعٌُ ٯزّ ٖ ٛتعً ِٝأٌٖ ايػُٛات يٝه ٕٛؾاٖساّ عً ٢تعاٖس
املَٓ٪ني يًعباز ٠ل ا٭ضضٚ ،تهشٝتِٗ ل غب ٌٝاهلل ،مبا ٜه ٕٛزضغاّ
َٛٚعظ ١يًد٥٬ل.
ٚملا أْبأ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬با٭مسا ٤أقاّ اهلل عع ٚدٌ اؿذ ١عً ٢امل٥٬ه١
ٚشنّطِٖ بأْ٘ أسا

بهٌ ؾ ٧عًُاّٚ ،أْ٘ ٫ؽؿ ٢عً ٘ٝخاؾٚ ،١ٝقس دا٤

اٱخباض عٔ عًِ اهلل تعاىل عً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚعاّ  ٖٛٚعً ٢ؾعبتني:
ا٭ٚىل :عًِ اهلل عع ٚدٌ مبا ٖ ٛخؿ ٞل ايػُٛات.
ايجاْٜ :١ٝعًِ اهلل غٝب ٚأغطاض ا٭ضضَٚ ،ا ؾٗٝا َٔ ايهٓٛظ.
ايجاْ :ٞعًِ اهلل عع ٚدٌ بأسٛاٍ امل٥٬ه ٖٛٚ ،١عً ٢ؾعبتني:
ا٭ٚىل :عًِ اهلل مبا ٜظٗط ٜٚك ٍٛامل٥٬ه.١
ايجاْ :١ٝإساط ١اهلل عًُاّ مبا ىؿٜٚ ٞهتِ امل٥٬ه ١ل ْؿٛغِٗٚ ،ؾُٝا
بٚ ِٗٓٝإنُاض إبًٝؼ املعك.١ٝ
َٛ ٌٖٚنٛع خ٬ؾ ١آزّ َٔ عً ّٛايػٝب ،اؾٛاب ْعِ ،يصا ضز
امل٥٬ه ١بًػ ١اٱغتؿٗاّ ٖٛٚ ،عًٚ ٢د:ٙٛ
()1غٛض ٠ط٘. 117
()2غٛض ٠ط٘ .120
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ا٭ :ٍٚخ٬ؾ ١آزّ َٔ غٝب ايػُاٚات.
ايجاْ :ٞاـ٬ؾ َٔ ١غٝب ٚأغطاض ا٭ضض.
ايجايح :ايعٓٛإ اؾاَع ٚإٔ خ٬ؾ ١آزّ َٔ غٝب ايػُاٚات ٚا٭ضض
َعاّ.
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايح َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚخًل آزّ ل اؾٓ.١
ايجاْ :ٞيػ ١اؿٛاض اييت شنطتٗا ٖص ٙاٯ ١ٜبني اهلل ٚامل٥٬ه.١
ايجايح :غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ ٚإَتٓاع إبًٝؼ إغتهباضاّ.

ايطابع:غهٔ آزّ ٚسٛا ٤اؾٓ ،١قاٍ تعاىل طلعىُٓ ؤَْٔدَ ًَصًَجُهَ لٌْجَنالحَص(.)1

لٌْجَنالحَص(.)1
اـاَؼ :ف ٧ا٭َط اٱهل ٞٯزّ ٚسٛا ٤باهلبٛ

َٔ اؾٓ ١طلٍُْنَا لىثِطٌُل

ِِنيَاص (.)2
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يػهٔ آزّ ٚسٛا ٤إٔ ٜهَ ٕٛكسَ ١يػهٔ
املَٓ٪ني ايسا ِ٥ل اؾٓٚ ،١يٝػع ٢اٱْػإ ل غبٌ اهلسا ١ٜاييت تكٛزٙ
يًطدٛع إىل اؾٓ ١يًبح ايسا ِ٥ؾٗٝا َٔ غري إغٛا َٔ ٤إبًٝؼ ،أ ٚإستُاٍ
اٱخطاز َٓٗا.
ٚيهٔ َا ٖ ٞايكً ١بني تعً ِٝآزّ ا٭مساٚ ،٤بني اٱستذاز بعًِ اهلل
عع ٚدٌ بػٝب ايػُاٚات ٚا٭ضضٚ ،اؾٛاب إٔ خًل آزّ خري قض
ْٚؿع بني أٌٖ ايػُاٚات ٚا٭ضضٚ ،إٔ ؾتل يػإ آزّ ْٚطك٘ ٜهٚ ٕٛغ١ًٝ
ٚآي ١يصنط ٙهللٚ ،إعُاض ا٭ضض بايعبازَٚ ،٠ع ٚدٛز أٌٖ ايؿػاز بني

()1غٛض ٠ايبكط.35٠
()2غٛض ٠ايبكط.38 ٠
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ايٓاؽ ،ؾإ اٱميإ ٚايعًِ ُٖا ايًصإ ٜػٛزإ ل ا٭ضضٚ ،ميٓعإ أضباب
ايؿػاز َٔ اٱغتشٛاش ٚايؿٛٝع ٚايسٚاّ.

ين غليلت اآلية
ل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ٚىل :بٓٝت اٯ ١ٜإٔ آزّ ٜتهًِ بًػ ١ككٛقٜٚ ١عطف ايعً ١بني ا٫غِ
ٚاملػُٜ ،٢عًِ َػُٝات ا٭مسا ٤اييت غأي٘ اهلل تعاىل بٗاٚ ،تسٍ اٯ ١ٜعً٢
عظ ِٝايٓعُ ١اييت ضظق٘ اهلل عع ٚدٌ َٔ تعً ِٝايًػَٚ ،١عطؾ ١قٝؼ
ايتداطب ٚايتؿاِٖ بني ايٓاؽ.
ايجاْ :١ٝاٯ ١ٜؾاٖس عً ٢عظ ِٝعًِ اهلل تعاىلٚ ،اْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ َا
ٜظٗطَٚ ٙا ٜهتُ٘ اٱْػإ ٚغري َٔ ٙاـ٥٬لٚ ،إٔ خًل اٱْػإ ٚدعً٘
خًٝؿ ١ل ا٭ضض َٔ عًِ اهلل عع ٚدٌ ا٭ظي.ٞ
ايجايجَ :١بازض ٠آزّ يطاع ١اهلل عع ٚدٌٚ ،إغتذابت٘ ي٘ ،ؾشاملا أَط ٙبإٔ
ىرب امل٥٬ه ١بأمسا ٤ا٭ؾٝاٚ ٤ا٭عٝإ قاّ بإخباضِٖ َٔ غري تطزز ،يصا دا٤
َسح املػًُني ٚايجٓا ٤عً َٔ ِٗٝبني ايٓاؽ ٱغتذابتِٗ ٭ٚاَط اهلل تعاىل
ٚتكسٜكِٗ بايكطإٓ ،ايص ٟأْعي٘  ٖٛٚاؾاَع يًعًٚ ،ّٛإتباعِٗ يًٓحم قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ايص ٟبعج٘ اهلل ضمح ١يًعاملني.
ايطابع :تؿطٜـ آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬به ّ٬اهلل عع ٚدٌٚ ،أَط ٙتعاىل ي٘
باٱستذاز عً ٢امل٥٬ه.١
اـاَؼ :زع ٠ٛاملػًُني يٲستذاز ٚإقاَ ١ايربٖإ عًٚ ٢دٛز ايكاْع

ٚيع ّٚعبازت٘ ٚ ،ل ايتٓع ٌٜطُونرُُ خَْشَ ؤُِالحٍ ؤُخشِجَد ٌٍِنالاطِ ذَإُِْشًَُْ تِاٌَّْؼشًُفِ
ًَذَنيٌََْ ػَٓ لٌُّْنىَشِ ًَذُؤِِنٌَُْ تِاٌٍَّوِ.....ص (.)1

( )1اْظط اؾع َٔ 58 ٤ايتؿػري ايص ٟىتل ل تؿػري اٯ َٔ 110 ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ.
عُطإ.
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ايػازؽ َٔ :اٱعذاظ ل اٯ ١ٜإٔ آزّ ملا أخرب امل٥٬ه ١با٭مسا،٤
تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ باٱستذاز عً ٢امل٥٬ه ١مبا ٖ ٛأعِ ٚأٚغع َٔ
َٛنٛع تعً ِٝا٭مساٚ ،٤أخربِٖ باْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ َا ظٗط َٚا خؿَٔ ٞ
أَٛض ايػُاٚات ٚا٭ضضٚ ،ؾ ٘ٝإؾاض ٠إىل ايٓاؽ بإٔ امل٥٬ه ١قتاد ٕٛإىل
ايعًِٚ ،إٔ اٱساط ١بأغطاض ايػُاٚات ٚا٭ضض مما إختل اهلل ب٘ يٓؿػ٘،

قاٍ تعاىلطػَاٌُُِ لٌْغَْةِ يَةَ ُّظْيِشُ ػٍَََ غَْثِوِ ؤَدَذًلص(.)1

انتفسري

لىنه تعلى ط لَايَ َّاآدَ لٔثِئْيُُ تِإَعَّائِيُِ ص

بعس اٱعتصاض اؾُ َٔ ٌٝامل٥٬هٚ ١إظٗاضِٖ ايعذع تؿهٌ اهلل تعاىل
ٚإمتاَاّ يًشذٚ ١ايربٖإ ؾأَط آزّ بإخباض امل٥٬ه ١بأمسا ٤ايصٚات اييت تعصض
عًَ ِٗٝعطؾتٗاٚ ،ل قٝػ ١ايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞل ا٭مسا ٤تتذًَ ٢عامل
ايتؿهٚ ،ٌٝاملعًِ أؾطف َٔ املتعًِ ٚأعً َ٘ٓ ٢ضتبٚ ١ي ٛغكٛم ٖصا
ايؿطز ايصٜ ٟتعًل ب٘ ايتعً.ِٝ
يكس نإ امل٥٬ه ١قتادني إىل ٖص ٙاؿك َٔ ١ايعًِ ٚايسضؽ ايعكا٥سٟ
٭ٕ اهلل عــع ٚدــٌ قــس غــأهلِ عــٔ أمساٗ٥ــا ،ثــِ أْــ٘ تعــاىل مل ٜعًُٗــِ
با٭مساَ ٤باؾط ٠نُا عًِّ آزّ ٚإمنا تعًُٖٛا بايٛاغط.١
ؾإٕ قًتَ :ا ٖ ٞايكً ١بني تعًِ ا٭مساٚ ٤اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚغؿو
ايسَا ٤خاق ١إٔ املككٛز بايؿػاز ٚغؿو ايسَا ٖٛ ٤غري ؾدل آزّ.
قًت :ل اٯٜـ ١بٝـإ ٚإخبـاض بـإٔ اهلل عـع ٚدـٌ ىتـاض َـا ٜؿـاٚ ٤يـٝؼ
يًُ٥٬ه ١إ ٫ايتػـًٚ ،ِٝأْـ٘ تعـاىل سُٓٝـا ٜكٸـري ٚهعـٌ خًٝؿـ ١ل ا٭ضض
هعٌ عٓس َٔ ٙامل٬ٖ٪ت َا ٜػتشل َعٗا ايتكس ٟيًُػٚ٪يٚ ١ٝاملكاّ ،أٟ
إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜطظق٘ ٜٚعط ٘ٝإىل إٔ هعٌ امل٥٬ه ١تكـط بأؾهـًٝت٘ ٚؾـطؾ٘
()1غٛض ٠اؾٔ .26

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط217ص
ٚق٬س٘ يًد٬ؾٚ ١إٕ نإ املتًبؼ بصيو اٱغتشكام ؾطزاّ ٚاسساّ ل ظَإ
َاٚ ،إقـطاض امل٥٬هـ ١بؿـطف آزّ ٚأًٖٝتـ٘ يًد٬ؾـ ١دـعَ ٤ـٔ ؾًػـؿ ١اـًـل
ٚأغطاض ايتهٚ ٜٔٛيٛاظَ٘.
ٜٚات ٞايتشكٝل ل َٛنٛع ايػذٛز ٚنٝؿٝت٘  ٖٛٚعًِ ؾطٜـٖٓٚ ،اى
أَط َِٗ آخط  ٖٛٚايكً ١بني خًل آزّ ٚامل٥٬هٚ ،١ملاشا إقرتٕ بػذٛز
امل٥٬ه ١يَ٘ٚ ،ا ٖ ٞعًت٘ ٚايٓتا٥ر اييت ترتؾض عٓ٘ ل نٌ ظَإ ل اؿٝا٠
ايسْٝا ٚل اٯخط.٠
ٚل اٯ ١ٜإخباض عٔ ايتؿطٜـ اٱهلَٚ ٞا ٜرتؾض عٔ زضد ١اـ٬ؾَٔ ١
ايعع بني اـ٥٬لَٚ ،ا ٜرتتب عًٗٝا َٔ ايٛظا٥ـ ايؿطع ١ٝبتشك ٌٝايعًِ
ْٚؿط اٱميإٚ ،تجبٝت نًُ ١ايتٛسٝس ل ا٭ضض.
َٚا ٜكرتؾ٘ بعض ايٓاؽ َٔ ايؿط ٚايؿػاز ٚايكتٌ بػري سل ٜ ٫هط ل
أقٌ َٛنٛع اـ٬ؾ ١إمجا.ّ٫
إْٗا آ ١ٜل ايتؿه ٌٝمل ٪ٜز ايٓاؽ َا تػتٛدب٘ َٔ ايؿهط ٚايػع ٞل
زضٚب املعطؾ ١يٲنطاّ ٚاٱغتعساز يًتعًِٚ ،إنتػاب املعاضف ايص ٟظضع٘
اهلل ل ايٓؿٛؽ ،ؾذا٤ت اٯ ١ٜيًبٝإ ٚايتصنري ٚايؿهط.

يكس أظٗطت اٯ ١ٜأًٖ ١ٝآزّ يتًك ٞا٭َط اٱهلٚ ٞايكٝاّ بايتعًِٝ

 ٖٛٚعٓٛإ ؾاعًٜ ٞسٍ عً ٢ايتؿطٜـ ٚعً ٛايطتب ،١ؾُع بساٜات خًل آزّ
أقبض َكسضاّ يًعًِ بؿهٌ اهلل تعاىل ٚمبا آتا َٔ ٙايعً.ّٛ
ٚبصا ٜظٗط ا٭ثط ٚايؿإٔ ايعظ ِٝيًطظم ايطٚسٚ ، ٞتكسَ٘ عً ٢ايطظم
املازٚ ،ٟايهُري ل (اْبٜ )ِٗ٦عٛز يًُ٥٬ه ،١أَا ايهُري ل (أمسا)ِٗ٥

ؾٝعٛز إىل ٖ ٤٫٪ل قٛي٘ تعاىل ط لٔثِئٌُِِٔ تِإَعَّاءِ ىَؤُالَء ص.

(ٚأخطز إغشام بٔ بؿط ٚابٔ عػانط عٔ عطا ٤قاٍ :ملا غذست
امل٥٬ه ١ٯزّ ْؿط إبًٝؼ ْؿط ٠ثِ ٚىل َسبطاّ ًٜ ٖٛٚتؿت أسٝاْاّ ٜٓظط ٌٖ
عك ٢ضب٘ أسس غري .ٙؾعكُِٗ اهلل ثِ قاٍ اهلل ٯزّ :قِ ٜا آزّ ؾػًِ
عً ِٗٝؾكاّ ؾػًِ عًٚ ِٗٝضزٚا عً ،٘ٝثِ عطض ا٭مسا ٤عً ٢امل٥٬ه ١ؾكاٍ

ط218ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
اهلل مل٥٬هت٘ :ظعُتِ أْهِ أعًِ َٓ٘{اْب ْٞٛ٦بأمسا ٤٫٪ٖ ٤إٕ نٓتِ
قازقني ،قايٛا غبشاْو} إٕ ايعًِ َٓو ٚيو ٫ٚ ،عًِ يٓا إَ ٫اعًُتٓا،
ؾًُا أقطٚا بصيو {قاٍ ٜا آزّ أْب ِٗ٦بأمسا }ِٗ٥ؾكاٍ آزّٖ :صْ ٙاق ،١مجٌ،
بكطْ ،٠عذ ،١ؾا ،٠ؾطؽ َٔ ٖٛٚ ،خًل ضب .ٞؾهٌ ؾ ٤ٞمس ٞآزّ ؾٗٛ
امس٘ إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ،١دعٌ ٜسع ٛنٌ ؾ ٤ٞبامس٘ سني ميط بني ٜس ٜ٘ست٢
بك ٞاؿُاض  ٖٛٚأخط ؾَ ٤ٞط عً .٘ٝؾذا ٤اؿُاض َٔ ٚضا ٤ظٗط ٙؾسعا آزّ:
أقبٌ ٜا محاض .ؾعًُت امل٥٬ه ١أْ٘ أنطّ عً ٢اهلل ٚأعًِ َِٓٗ ،ثِ قاٍ ي٘
ضب٘ ٜ :ا آزّ ازخٌ اؾٓ ١ؼٝا ٚتهطّ ،ؾسخٌ اؾٓ ١ؾٓٗا ٙعٔ ايؿذط ٠قبٌ إٔ
ىًل سٛا .٤ؾهإ آزّ ٜ ٫ػتأْؼ إىل خًل ل اؾٜٓ ٫ٚ ،١ػهٔ إيٚ ،٘ٝمل
ٜهٔ ل اؾٓ ١ؾٜ ٤ٞؿبٗ٘،
ؾايك ٢اهلل عً ٘ٝايٓ ٖٛٚ ّٛأٚٸٍ ْ ّٛنإ ،ؾاْتععت َٔ نًع٘ ايكػط٣
َٔ داْب٘ ا٭ٜػط ،ؾدًكت سٛا ،َ٘ٓ ٤ؾًُا اغتٝكظ آزّ ؾذًؼ  ،ؾٓظط إىل
سٛا ٤تؿبٗ٘ َٔ أسػٔ ايبؿطٚ ،يهٌ اَطأ ٠ؾهٌ عً ٢ايطدٌ بهًعٚ ،نإ
اهلل عًِ آزّ اغِ نٌ ؾ ،٤ٞؾذا٤ت٘ امل٥٬ه ١ؾٗٓٚ ٙٛغًُٛا عً ٘ٝؾكايٛاٜ :ا
آزّ َا ٖصٙ؟ قاٍٖ :صَ ٙطأ ٠ق ٌٝي٘  :ؾُا امسٗا؟ قاٍ  :سٛا ٤ؾك ٌٝي٘ :مل
مسٝتٗا سٛا٤؟ قاٍ :٭ْٗا خًكت َٔ س . ٞؾٓؿذ بُٗٓٝا َٔ ضٚح اهلل ؾُا
نإ َٔ ؾٜ ٤ٞرتاسِ ايٓاؽ ب٘ َٔ ؾهٌ ضمحتٗا)(.)1

حبث كاليي

اٯ َٔ ١ٜعظ ِٝايٓعِ عً ٢اٱْػإ ملا ؼه َٔ ٘ٝأؾهًٝت٘ ٚإضتكا ٘٥ايعًُٞ
َٓص أ ٍٚخًك٘ ،إْٗا بؿاض ٠اٱبساع ايعكًٚ ٞتأغٝؼ ايعًٚ ،ّٛؼكل
اٱنتؿاف عًٜ ٢س اٱْػإ ،إٔ َا وسخ ل ٖصا ايعَإ َٔ اٱبتهاضات
ٚايجٛض ٠ايتكٓٚ ١ٝاملعًَٛات ١ٝل عامل اٱتكا٫ت ٚاملٛاق٬ت  ،إمنا ٖ ٛبربن١
ٖص ٙاٯٚ ١ٜؾطع َٓٗا.
()1ايسض املٓجٛض .79/1

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط219ص
ؾُُٗا ناْت عً ّٛامل٥٬ه ١ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ دعٌ عٓس اٱْػإ ايعكٌ
قا٥ساّ عًُٝاّ ٚغبباّ يًٗساٚ ١ٜايطؾاز ،ؾُا ٜتٛقٌ إ ي ٘ٝايعكٌ َٔ ايعًٖٛ ّٛ
َٔ عٓس اهلل َٛنٛعاّ ٚقُٚ ّ٫ٛتٝػرياّ ٚتٛؾٝكاَّٚ ،ا وكٌ َٔ اٱغتعُاٍ
ايهاض يًعًٚ ّٛايكٓاعات ؾٗ ٛ٭غباب عطنٚ ١ٝؾطٚض ٜبجٗا إبًٝؼ بتؾات
اؿػس ٚايبػهاٚ ٤ايهؿط ٚا٭خ٬م ايصَ ١ُٝاييت تٓؿ ل سـا٫ت ايؿـطاؽ
ايعكا٥ــسٚ ٟإ ٫ؾــإٕ ا٭قــٌ ٖــ ٛامل٬ظَــ ١بــني ايعًــِ ٚاهلساٜــ ،١يٝهــٕٛ
اٱنتؿاف غبباّ ل ضغٛر اٱميإ.
ٚتكــًض َٓاغــب ١تعًــ ِٝآزّ ا٭مســا ٤يًُ٥٬هــ ١إٔ تهــ( ٕٛعٝــس ايعًــِ
ايعامل )ٞبتعٝني ٜـَٓ ّٛاغـب ٚاملـساض ؾٗٝـا عًـ ٢املٛنـٛع ٚقسغـٝت٘ٚ ،٭ٕ
تعًـــ ِٝآزّ ا٭مســـا ٤٭ْٗـــا عٓـــٛإ ايؿدـــط ٚايتشـــس ٟاٱْػـــاْ ٞيػـــا٥ط
املدًٛقات ،يٮٚيٚ ١ٜٛؾشـ ٣ٛاـطـاب بعـس إٔ قـاّ ب تعًـ ِٝامل٥٬هـٖٚ ١ـِ
أؾطف اـ٥٬ل.
ٚدا ٤شنط تعً ِٝاهلل عع ٚدٌ ا٭مسا ٤ٯزّ ملٓع ايػطٚض عٓـس اٱْػـإ
َٚا ٜتٛيس عٓ٘ َـٔ اؾشـٛز ٚايهؿـط ٚاٱغـتع ،٤٬ؾٗـص ٙايٓعُـ ١تكـًض إٔ
ته ٕٛأ ٜهاّ َٓاغب ١يًتٛانع ٚاـؿٛع هلل تعاىلٚ ،تٛظٝـ ايعًِ ٭غطاض
ايكــ٬ح ٚتػــدري ٙيًُٓــاؾع ايعاَــٚ ،١ت٪نــس اٯٜــ ١ؾهــٌ اهلل تعــاىل عًــ٢
اٱْػإ ؾًِ ىًك٘ ؾكرياّ بٌ ضظق٘ ايجطٚ ٠ٚايػٓ ٢ؾاعطـا ٙايعًـِ ٚنػـاَ ٙـٔ
ْٛضٚ ،ٙدعً٘ َطؾساّ يًشل ٖٚازٜاّ يٲغ.ّ٬

عهى املنلسبة

َع نجطٚ ٠ضٚز َازْ" ٠بأ" ل ايكطإٓ ؾإ قٛي٘ تعاىل طلٔثِئْيُُص ٚطلٔثَإَىُُص

مل تصنطا ل ايكطإٓ إ ٫ل ٖص ٙاٯ ١ٜايهطميٜٚ ،١تعًكإ بصات املٛنٛع ٖٛٚ
إخباض آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬يًُ٥٬ه ١بأمسا ٤ا٭ْبٝا ٤عػب َا عًُّ٘ اهلل تعاىل،
ٚبعس إٔ عًُِٗ آزّ ا٭مسا ٤أقاّ اهلل عع ٚدٌ عً ٘ٝاؿذ ١بتٛنٝس أًٖ١ٝ
آزّ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضض مبا عًُّ٘ اهلل تعاىل ،يٝهٖ ٕٛصا ايتعًَ ِٝكسَ١

ط220ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
٭َٛض:
ا٭ْ :ٍٚع ٍٚايكطإٓ ايص ٟدعً٘ اهلل (تبٝاْا يهٌ ؾ) ٤ٞ

()1

ٚداَعاّ

٭سهاّ اؿٚ ٍ٬اؿطاّٚ ،غب ٌٝاهلساٚ ١ٜايتٛؾٝل إىل َكاَات اـ٬ؾ،١
ٚاٱق٬ح ل ا٭ضض.
ايجاْْ :ٞب ٠ٛآزّ عً ٘ٝايػٖٚ ،ّ٬بٛط٘ إىل ا٭ضض ْبٝاَ ،يتبسأ عسا٠ٚ
اٱْػإ يًؿٝطإ بعسا ٠ٚايٓحم آزّ ي٘ ،ؾٝه ٕٛأغ ٠ٛيصضٜت٘ ل يعَ ّٚعازا٠
إبًٝؼ ٚايتٛقٚ ٞاؿصض َٓ٘.
ايجايحْ :ع ٍٚامل٥٬ه ١يٓكط ٠املَٓ٪ني ل َعطن ١بسض ٚأسس ،ؾكس دا٤
اٱخباض اٱهل ٞعٔ ْع ٍٚامل٥٬هَ ١سزاّ يًَُٓ٪ني َٔ غري إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى
إستذاز أ ٚضز َٔ امل٥٬ه.١

ٚقس ٚضز ل ايكطإٓ قٛي٘ تعاىل طًَلٌٍَّوُ َّؼٍَُُ َِا ذُثذًَُْ ًََِا ذَىْرٌَُُّْص( )2ل

آٜتنيٚ ،نُٖ٬ا ل خطاب يًُػًُني ٚإضؾازِٖ إىل أسهاّ ايؿطٜع١
ٚإعاْتِٗ يٲَتجاٍ ٚايعٌُ مبهاَٗٓٝا بكٝػ ١اؾًُ ١اـرب ،١ٜأَا ٖص ٙاٯ١ٜ
ؾذا٤ت بكٝػ ١اـطاب يًُ٥٬ه َٔ ١غري ٚاغطْ ١حمٜٚ ،سٍ اؾُع بني
اٯٜات ايج٬ث ١عً ٢عظَٓ ِٝعي ١املػًُنيٚ ،إ اهلل عع ٚدٌ ىاطبِٗ بصات
ايًػ ١اييت ىاطب بٗا امل٥٬هٚ ١ؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢سػٔ َٓعيتِٗ ٚؾأِْٗ،
ٚإضتكا ِٗ٥ل املعاضى اٱهلٚ ،١ٝؾ ٘ٝزع ٠ٛهلِ ٱق٬ح ايػطا٥ط.
ٚإغتشهاض سكٝك ١إ اهلل عع ٚدٌ َع املتشس ٚاملتعسز َِٓٗ مما ٜػتًعّ
خؿٝتِٗ َٓ٘ٚ ،سطقِٗ عً ٢أزاَ ٤ا ٜسٍ عً ٢أًٖٝتِٗ يٛضاث ١ا٭ْبٝا٤
ٚخ٬ؾ ١ا٭ضضٚ ،إدتٓاب املعاقٚ ٞإضتهاب ايصْٛب.

لىنه تعلى ط يٍََّالا لٔثَإَىُُ تِإَعَّائِيُِ ص

()1غٛض ٠ايٓشٌ .89
( )2غٛض ٠املا٥س ،99 ٠ايٓٛض .29
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تظٗط اٯ ١ٜإغتذاب ١آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬٭َط ٙتعاىل باٱخباض عٔ أمساَ ٤ا
عذع امل٥٬ه ١عٔ َعطؾتٖ٘ٚ ،ص ٙاٱغتذابٚ ١د٘ َٔ ٚد ٙٛايطاعٚ ١عً٢
قاعسْ ٠ؿ ٞإدتُاع ايٓكٝهني ،ؾإٕ ٖص ٙاٱغتذاب ١ت٪نس إْتؿا ٤ايطشاٌ٥
ا٭خ٬ق ١ٝعٔ اـًٝؿٚ ،١إٔ ٚدٛز ؾطز تتذً ٢ؾ ٘ٝخكا٥ل اـ٬ؾٖٛ ١
ؾٝض َٓ٘ تعاىلَٛٚ ،نٛع يًصنط ٚايعباز ٠ل ا٭ضض ،ؾاستُاٍ ٚدٛز
أٌٖ ايه٬يٚ ١ايؿػاز ل ا٭ضض ٜ ٫كًض إٔ ٜهَ ٕٛاْعاّ يربنٚ ١دٛز
أٌٖ اٱميإ ؾٗٝاٚ ،نٌ عػاب٘ ٚدعا.٘٥
يكس أزضى امل٥٬ه ١أًٖ ١ٝاـًٝؿ ١يًتعًِ ٚايتعً ِٝمما ٜعين اْ٘ غٝتعاٖس
اٱميإ ل ا٭ضض ٜٛٚضث٘ ملٔ بعس َٔ ٙأبٓاٚ ٘٥شضٜت٘ ،ؾهُا عًِ آزّ امل٥٬ه١
ا٭مسا ٤ؾإْ٘ غٝعًِ شضٜت٘ َٔ بعس ٙأسهاّ ايؿطٜعٖٚ ١هصا ٜتٛاضخ
اٱْػإ غٓٔ ايتٛسٝس ٚايعباز ٠ل ا٭ضض.
يكس خؿٝت امل٥٬ه ١عً ٢اٱْػإ إش ٜؿتنت بايسْٝآٜٚ ،ؿػٌ ل ا٭ضض
ٚأغباب املعٝؿٚ ١عسّ ض ١ٜ٩اٯٜات بايبكط ٚإزضانٗا باؿٛاؽ إ ٫بعس تسبط
ٚتؿهري َع َا عٓس َٔ ٙا٭خ٬

ٚإدتُاع ايٓؿؼ ايًٛاَٚ ١ايػهب١ٝ

ٚايؿٗٛاْٚ ١ٝبعس ٙعٔ ايػُاٚ ٤آٜاتٗا ،غ٬ف َٔ ل ايػُا ٤ايصٜ ٟط٣
اٯٜات ،ؾًُا أْبأِٖ إطُأْٛا إىل أًٖٝت٘ يًد٬ؾ ١مبعٓ ٢إغتعساز ٙيتشٌُ
َػٚ٪ي ١ٝسؿظ ا٭َاْ ١ل ا٭ضض ٚبكا ٤ايعباز ٠ؾٗٝا ٚقاضب ١ايهؿط
ٚايه٬ي.١
ٚمل ىرب آزّ امل٥٬ه ١إ ٫بأمسا ٤بعض املػُٝات ٱقاَ ١اؿذٚ ١ايربٖإ
عٔ أًٖ ١ٝيًد٬ؾ ١بًباؽ ايتكٚ ،٣ٛل عٝػٚ  ٢سُٓٝا تهًِ باملٗس مل
ىرب ايٓاؽ بأمساٚ ،ِٗ٥ي ٛؾعٌ يهإ سذ ١زاَػٚ ١يهٓ٘ أنس عبٛزٜت٘ ٚزعا

بين إغطا ٌٝ٥إىل عبازٚٚ  ٠ضز ل ايتٓع ٌٜطلَايَ لِٔ ػَثذُ لٌٍَّوِ آذَأِ لٌْىِرَابَ
ًَجَؼٍََنِِ َٔثًِّْاص (.)1
( )1غٛضَ ٠ط.30 ِٜ
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ٜٚسٍ اٱنتؿا ٤بتعً ِٝامل٥٬ه ١بأمسا ٤بعض املػُٝات عً ٢عسّ خطٚز
امل٥٬ه ١عٔ قٝؼ اٱميإ ٚايطاعٚ ١مل وتادٛا َٔ آزّ تعً ُِٗٝايتك٣ٛ
ٚاٱْابٚ ١ايطدٛع إىل ايطاعٚ ١ميهٔ إغتكطاَ ٤ػأي ٖٞٚ َ٘ٓ ١إٔ غ٪اٍ
امل٥٬ه ١نإ يطًب ايبٝإ ٚتٛنٝس أًٖ ١ٝآزّ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚيٝؼ
غ٪ا ّ٫إْهاضٜاَ.
ٚتتذً ٢ل آزّ َعاْ ٞايعبٛزٚ ١ٜاـهٛع هلل تعاىلٚ ،إدتٓاب٘ يًُطا٤
ٚاؾسٍ ،ؾٗ ٛمل ٜتبا ٙبأمسا ٤ا٭عٝإ اييت عطنت عً ِٗٝؾأظٗط عًُ٘ َع
ايتٛانع ٚا٭زب ٚايربا َٔ ٠٤اؿػس ل سهط ٠ايكسؽ َ َٔ ٖٛٚ ،كازٜل
تعً ِٝاهلل عع ٚدٌ ب٘ٚ ،ايؿٛاٖس ايعًُ ١ٝعً ٢أًٖٝت٘ يًد٬ؾَٚ ١ا تػتًعَ٘
َٔ طاع ١اهلل.
يكس أنست اٯ ١ٜعً ٢سكٝكَ ٖٞٚ ١كاسب ١ايعًِ يٲْػإ ل ا٭ضض،
ٚدا ٤ا٭ْبٝا ٤بايعًِ ،ثِ تؿهٌ اهلل تعاىل بايكطإٓ يٝبك ٢ايعًِ ٜه٤ٞ
ا٭ضض ل ايًٚ ٌٝايٓٗاض ٜٚكٛز ايٓاؽ م ٛاٱميإ ٚاٱقطاض بايطبٛب ١ٝهلل
تعاىلٚ ،ايعًِ سطب عً ٢اؾٌٗ ٚايؿطى ٚايه٬ي.١

لىنه تعلى طلاي ؤٌََُ ؤَلًُْ ٌىُممُ لِٔ ؤَػٍَُُ غَْةَ لٌغالمممَّاًَلخِ ًَلألسكص

ا٭يـ يًتٓبٚ ٘ٝاٱغتؿٗاّ ٚاٱغتشهاض.
أ ٟإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ َا غاب عٔ امل٥٬ه َٔ ١أغطاض ايهآ٥ات َٚا
دًَٗ َٔ ٙٛاٖ ١ٝاٱْػإ ٚخًكت٘ ايتهَٚ ،١ٜٝٓٛا غٝؿعً٘ ل اؿٝا ٠ايسْٝا
اييت غته ٕٛزاض إَتشإ ٚإبتٚ ،٤٬إٔ ٚظٝؿ ١ا تاز ايصٜ ٫ ٟعًِ ٖٞ
ايػُع ٚاٱغتذاب ١هلل ععٚدٌ ايصٜ ٟعًِ نٌ ؾ.٤ٞ
ٚتظٗط اٯ ١ٜؾهٌ اٱْػإ ل ايهآ٥اتٚ ،قسضت٘ عً ٢اٱضتكا ٤ل
َطاتب ايهُاٍ.
ٚتــبني اٯٜــ ١ايًطـــ اٱهلــَٚ ٞــا خــل بــ٘ اهلل امل٥٬هــَ ١ــٔ اٱنــطاّ
باٱستذاز ايتأزٜحم ايصٜ ٟتهُٔ زضٚغاّ ل املعطؾ ١اٱهلٝـٚ ،١تـسٍ عًـ٢
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إغتُطاض تعً ِٝاهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١٭ٕ خًل آزّ ٚسسَ ٙسضغ ١ل اٱضاز٠
ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜعَٚ ،١ٝعطؾ ١امل٥٬ه ١يٮمسا ٤بٛاغط ١آزّ َسضغَ ١ػتكً١
ل َطاتب ايهُاٍٚ ،إ ضتكا ٤عكا٥سٚ ٟعًُ ٞيًُ٥٬ه.١
ٜ ٚتؿــطع عًــِ َػــتكٌ عــٔ نــٌ اغــِ َــٔ ٖــص ٙا٭مســا ٤ؾ٬بــس أْٗــا ٫
تٓشكــط مبعطؾــ ١ا٫غــِ عًــ ٢مــ ٛفــطز بــٌ ٖــ ٞأمشــٌ ٚأعــِٚ ،نــٌ
اغــِ ؾ ٝـ ٘ غــط َــٔ ا٭غــطاض املًهٛتٝــْ ١ــاٍ آزّ أبــ ٛايبؿــط ؾــطف إخبــاض
ٚإط٬ع امل٥٬ه ١عًٗٝا.
ٚتــبني اٯٜــ ١إ مكــاض عًــِ ايػٝــب بــاهلل تعــاىل ٖٚ ،ــ ٞتأزٜــب ٯزّ

ٚ يًٓـــاؽ َـــٔ خـــ ٍ٬ايكـــطإٓٚ ،ت٪نـــس بـ ـإٔ عًـــِ اٱْػـ ـإ قـــسٚز
َٚتٓــــاٖٚ ٞاْــ ـ٘ قتــــاز يعًــــِ اهلل تعــــاىلٜٚ ،ػــــتطٝع إٔ ٜػــــرتف َٓــــ٘
بايتك.٣ٛ
ٚقاٍ ايطاظ" :ٟإْ٘ تعاىل ٜعًِ ا٭ؾٝا ٤قبٌ سسٚثٗاٚ ،شيو ٜسٍ عً٢
بطَ ٕ٬صٖب ٖؿاّ بٔ اؿهِ"(.)2()1
ٚايظــــاٖط إٔ ٖؿــــاّ بــــٔ اؿهــــِ مل ىــــايـ قــــ ٍٛعاَــــ ١عًُــــا٤
املػـــًُني بـــإٔ اهلل ٜعًـــِ با٭ؾـــٝا ٤قبـــٌ ســـسٚثٗاَٚ ،صٖبـــ٘ إٔ عًُـــ٘
تعــاىل عــني شاتــَ٘ ،ــات ٖؿــاّ ل غ ـ ٓ ١تػــع ٚتػــعني َٚا٥ــ ١بايهٛؾــ ١ل
(َ )1ؿاتٝض ايػٝب .210/2
(ٖ )2ؿاّ بٔ اؿهِ ايبػساز ٟايهٓسٚ ِٖ٫َٛ ٟنإ َكُٝاّ بايهٛؾ َٔٚ ١اقـشاب
اٱَاّ دعؿط ايكازم  نُا قاٍ ايػٝس املطته ٢عٔ ؾٝد٘ املؿٝس ايص ٟقاٍ عٓ٘ اٜهاّ:
اْ٘ نإ تكٝاّ ٚض ٣ٚسسٜجاّ نجرياّ.
ٚقس اظٗط اٱَاّ ايكازم  انطاَـ٘ ملـا زخـٌ عًٝـ٘ ل َٓـٖٚ ٢ـ ٛغـ ّ٬أَ ٍٚـا
اخت عاضناٚ ٙقطبْ٘ٚ ،كٌ اْ٘ نإ ٜك ٍٛباؾػُٚ ١ٝإٔ اهلل دػِ  ٫نا٭دػاّ ٚيهٓ٘
ضدع عٔ اؾػُٚ ١ٝتاب إىل اهلل عع ٚدٌ اش ْٗا ٙاٱَاّ عٓ٘ٚ ،مل ٜجبت قٛي٘ باؾػُ١ٝ
خكٛقاّ ٚاْ٘ نإ َٔ املكطبني يٲَاّ ٚ مل ٜعٍ غَ٬اّٚ ،نإ ساشقاّ ل عًِ ايهّ٬
ٚي٘ َٓاظطات نجري ٠تسٍ عً ٢تٓع ٜ٘ٗمما ْػب ايٚ ٘ٝأبتً ٞب٘ َٔ سػس املٓاؾػني .
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أ ٜاّ ٖاض ٕٚايطؾٝس.
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لىنه تعلى طًَؤَػٍَمممُُ َِا ذُثذًَُْ ًََِا وُنرُُ ذَىْرٌَُُّْص
ل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥

ا٭ٚىل  ٌٖ :ايعطـ ل اٯ َٔ ١ٜعطـ اـام عً ٢ايعاّ ملٓاغب١
املكاّ ،أ ٚاْ٘ ٜسٍ عً ٢ايتعسز ٚاملػاٜط ٠بُٗٓٝا إمتاَاّ يبٝإ اؿذٚ ،١ظاٖط
اٯ ٖٛ ١ٜايتعسز.
ايجاْٜ :١ٝعًِ اهلل تعاىل غط امل٥٬هٚ ١عْٝ٬تِٗ ٫ ،ىؿ ٢عً َٔ ٘ٝأَطِٖ
ؾ.٤ٞ
ايجايج :١إٕ اهلل تعاىل ٜعًِ َا ٜهُط ٙإبًٝؼ َٔ املعكٚ ١ٝاملدايؿٚ ،١يهٔ
اـطاب َٛد٘ إىل امل٥٬هٚ ،١إبًٝؼ يٝؼ َِٓٗ  ٫ٚقط ١ٜٓعً ٢ايتدكٝل.
ايطابعٜ :١عًِ اهلل عع ٚدٌ أِْٗ ٜ ٫هتُ ٕٛإ ٫ايتػًٚ ِٝايطنا بأَطٙ
تعاىل.
يصا ميهٔ ايك :ٍٛإٔ اٯ ١ٜتتهُٔ قب ّ٫ٛٱعتصاضِٖٚ ،تٛنٝساّ يعًُ٘
تعاىل عكٝك ١قكسِٖ.
اـاَػ :١يكس قسم امل٥٬ه ١ل عبازتِٗ ٚخهٛعِٗ ملكاّ ايطبٛب١ٝ
ٚايتعَٛا باملٛاظب ١عً ٢ايتػبٝض ،ؾذاظاِٖ اهلل عع ٚدٌ بايكب ٍٛايؿٛضٟ
ٱعتصاضِٖ ٚثٓاٚ ،ِٗ٥إٔ شيو نً٘ ل عًُ٘ ا٭ظي.ٞ
ايػازغ( :١ض ٟٚعٔ اؿػٔ إٔ اهلل تعاىل ملا خًل آزّ َطت ب٘ امل٥٬ه١
قبٌ إٔ ٜٓؿذ ؾ ٘ٝايطٚحٚ ،مل تهٔ ضأت َجً٘ قبٌ ،ؾكايت :ئ ىًل اهلل

خًكاّ إ ٫نٓا أنطّ َٓ٘ ٚأؾهٌ عٓس ،)1(ٙؾععِ إٔ ٖصا ايص ٟأخؿــ ٙٛل

ْؿٛغِٗ ٚإٔ ايص ٟأبـس ٙٚقٛهلِ ط ؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ص (.)2

ٖٚصا ايك ٍٛنُا ٜبس ٚمل ٜطؾعٚ ،ظاٖط اٯ ١ٜأعِٚ ،تظٗط ؾهٌ اٱْػإ

()1أ ٟانطّ َٔ املدًٛم اؾسٜسٚ ،أؾهٌ عٓس اهلل ععٚدٌ َٓ٘.
( )2ايتبٝإ ل تؿػري ايكطإٓ .147/1
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ل ايهآ٥اتٚ ،قسضت٘ عً ٢اٱضتكا ٤ل َطاتب ايهُاٍ.
ايػابع :١ض ٟٚعٔ ايؿــعحم ٚعٔ ابٔ عــباؽ ٚابٔ َػــعٛز إٔ قــٛي٘

تعاىل طًَؤَػٍَمممُُ َِا ذُثذًَُْص أضاز ب٘ قٛهلِ طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَاص
ٚقٛي٘ طًََِا وُنرُ ذَىْرٌَُُّْص أضاز ب٘ َا أغط إبًٝؼ ل ْؿػ٘ َٔ ايهرب،
ٚنٝـ اْ٘ أب ٢ايػذٛز.

ٜٚؿٝس ظاٖط اٯ ١ٜايتصنري ٚاٱغتشهاض ٱقاَ ١ايربٖإ ٚاٱغتس ،ٍ٫أٟ
إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜصنطِٖ مبٛثل أخص ٙعًٚ ،ِٗٝعٗس عٗس ٙإي ،ِٗٝؾٗٛ
غبشاْ٘ ٜعًِ غٝب ايػُاٚات ٚا٭ضض  ٖٛٚأعًِ باملكا

ٚايػاٜات

ايػاَ ١ٝل خًل آزّٚ ،مبا ٜبس ٟامل٥٬هَٚ ١ا ٜهتُٚ ،ٕٛضزِٖ ٖصا ٜعًِ ب٘
قبٌ سكٛي٘  ٫ٚميٓع َٔ إَها ٤املؿ ١٦ٝاٱهل ١ٝل اـًل ٚايتكسٜط ٚيٝؼ هلِ
إ ٫ايطاعٚ ١اٱَتجاٍ ،ؾُٔ بطنات خًل آزّ إٔ امل٥٬ه ١إْتؿعٛا ٚإغتؿازٚا
ٚإظزازٚا عًُاّ ٚخؿٛعاّ هلل عع ٚدٌ.
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ آزّ َسضغ ١ل اٱضاز ٠ايتهٚ ١ٜٝٓٛايتؿطٜع١ٝ
ٚنإ خًك٘ َٛعظَٓٚ ١اغب ١يتذسٜس اـ٥٬ل مبا ؾٗٝا امل٥٬ه ١اـؿٛع
ٚاـهٛع هلل عع ٚدٌ.

حبث بالغي

قس تهَ( ٕٛا) إغتؿٗاَ ١ٝأ ٚخربٚ ١ٜقس ؼٌُ املعٓٝني َعاّ ،ؾُٝا يٛ
ٚقعت بني ؾعًني تكسّ عًُٗٝا عًِ أ ٚزضاٖ َ٘ٓٚ ،١ٜص ٙاٯ ،١ٜيكس نإ
خًل آزّ آ ١ٜإ عذاظ ١ٜل اـًل ٚايتهٚ ٜٔٛايه ٝؿَٓٚ ١ٝاغب ١يًتأزٜب
ٚايتعًٚ ِٝإظٗاض عذع أ ؾطف اـ٥٬ل عٔ زضى ضمحٚ ١بسٜع أَط اهلل

ععٚدٌ ل اـًل ،ؾكٛي٘ تعاىل ط لِٔ ؤَػٍَُُ غَْةَ لٌغالٌََّلخِ ًَلألسك ص
إؾاض ٠إىل إ ساطت٘ بهٌ ؾ ٤ٞعًُاّ ٚأِْٗ مل ٜطًعٛا إ ٫عً ٢دع ٤قًٌٝ
َٓ٘ مما ٜػتطٝع ٕٛإزضان٘.
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يكــس بــسأ خًــل آزّ ب ـإٔ ن ـإ سذــٚ ١بطٖ اْ ـ اّ ؾ ـ ا٭ٚىل إٔ ٜعتــرب

اٱْػإ َـٔ آٜـ ١خًكـ٘ ٚملـا نـإ ل أخبـاض املانـني عـربَٛٚ ٠عظـ ١قـاٍ
تعاىلط وَاَْ يِِ لَقَقِيُِ ػِث شَجٌ ٌِإًُ ٌِِ لألٌَْثَمابِص( ،)1ؾُٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ
إٔ ٜه ٕٛخًل آزّ ٚغذٛز امل٥٬هَ ١ع عظُتِٗ ٚضؾعَ ١كاَِٗ ٚمسـٛ
َطتبتِٗ َٛعظـٚ ١عـربٖٚ ،٠ـ ٛسذـ ١عًـْ ٢ؿػـ٘ ٚ ،زعـ ٠ٛيـ٘ يٲَتجـاٍ
يٮٚاَط اٱهل ١ٝاييت دا٤ت بٗا ايهتب ايػُاٚ ، ١ٜٚاييت دا٤ت فتُع١
ل ايكطإٓ ٚ ،يته ٕٛت ٠ٚ٬آٜات٘ ٚتعًُٗا ؾهطاّ هلل تعاىل عً ٢تعًـ ِٝآزّ
ا٭مسا.٤
*************

()1غٛضٜٛ ٠غـ.111
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لىنه تعلى طًَإِرْ لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِ لعجُذًُل ٓدَََ يَغَجَذًُل إِالَّ إتٍْظ
ؤَتََ ًَلعرَىْثَشَ ًَوَاْ ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓ ص اٯ34 ١ٜ
اإلعزاب وانهغة
ٚإش :ايٛا ٚسطف عطـ ،إش :ظطف ملا َه َٔ ٢ايعَٔ ،قًٓا :ؾعٌ
َاضٚ ،ؾاعٌٚ ،اؾًُ ١ايؿعً ١ٝل قٌ دط باناؾ ١ايظطف ايٗٝا.
يًُ٥٬ه :١داض ٚفطٚض.
إغذسٚا :ؾعٌ أَط َبين عً ٢سصف ايٓٚ ،ٕٛايٛا :ٚؾاعٌٚ ،اؾًُ١
ايؿعً ١ٝل قٌ ْكب َك ٍٛايك.ٍٛ
ؾػذسٚا :ايؿا ٤عاطؿ ،١غذسٚا :ؾعٌ ٚؾاعٌ.
إ :٫أزا ٠إغتجٓا ،٤إبًٝؼَ :ػتجٓٚ ،٢ؾٚ ٘ٝدٗإ :
ا٭ : ٍٚأْ٘ َػتجَٓٓ ٢كطع
ايجاَْ : ٞػتجَٓ ٢تكٌ ٚ .غٝأت ٞبٝإ ايكٛيني بًشاظ ايتؿػري.
أب :٢ؾعٌ َاض َبين عً ٢ايؿتض املكسض عً ٢ا٭يـٚ ،اؾًُ ١ايؿعً ١ٝل
قٌ ْكب عً ٢اؿاٍ.
ٚإغتهرب :ايٛا :ٚسطف عطـ ،إغتهرب :ؾعٌ َاض َعطٛف عً ٢أب،٢
ٚنإ :ايٛا :ٚسطف عطـ ،نإ :ؾعٌ َاض ْاقلٚ ،أمسٗا نُري َػترت
تكسٜط.ٖٛ ٙ
َٔ ايهاؾط :ٜٔداض ٚفطٚض َتعًكإ مبشصٚف خرب نإ.
ايػذٛز :يػ ١اـهٛع ٚايتطأَ ٚايتصيٌ ٚاٱْكٝازٚ ،ل اٱقط٬ح
ٚنع اؾبٗ ١عً ٢ا٭ضض عبازٚ ٠طاع ١هلل عع ٚدٌ.
ٚإبًٝؼ :اغِ عطب ٞعًٚ ٢ظٕ ؾع ٌٝأٜ ٟا٥ؼ َٔ ضمح ١اهللٜ ،كاٍ
أبًؼٜ :أؽ ٚ ،ق ٌٝاْ٘ اغِ أعذُ.ٞ
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ٚاٱبا :٤ايرتى ٚاٱَتٓاع ٚعسّ ايطاعٚ ،١ضؾض اٱغتذاب.١

يف سيلق اآليلت

اٯٜات ايهطميٚ ١ثا٥ل مسا ١ٜٚل تهط ِٜاٱْػإ دا٤ت ل املكاّ خاق١
يبٝإ سػٔ إَتجاٍ امل٥٬هٚ ،١ايعتٚ ٛاؾشٛز ايص ٟقابٌ ب٘ إبًٝؼ َعاْٞ
اٱنطاّ ٚايتؿطٜـ ٯزّٚ ،تتهُٔ ايتصنري ٚاملٛعظ ١بعس إظٗاض آزّ

ا٭ًٖ ١ٝيًد٬ؾ.١

يكس دا٤ت اٯ ١ٜايج٬ث ٕٛبإخباض اهلل يًُ٥٬ه ١باْ٘ داعٌ ل ا٭ضض
خًٝؿٚ ،١مل تصنط آزّ با٫غِ بٌ شنطت٘ اٯ ١ٜاييت بعسٖا ٚمبٛنٛع ايتعًِ،
ٚيهٓ٘ ٜسٍ عً ٢اـ٬ؾٚ ،١اْ٘ َٔ ٚظا٥ؿٗا اييت خًك٘ اهلل تعاىل هلاٖٞٚ ،

َٔ َكازٜل عباز ٠اٱْػإ هلل تعاىل يعَُٛات قٛي٘ تعاىل طًََِا خٍََمْدُ
لٌْجِٓال ًَلالٔظَ إِالَّ ٌَِْؼثُذًُِْص (.)1

ؾتعًِ آزّ يٮمساٚ ٤إخباض ٙامل٥٬ه ١بٗا َٔ عبازت٘ هلل تعاىل ،يٝهٕٛ
أ ٍٚؾعٌ ؾعً٘ آزّ ٖ ٛعباز ٠قهٚ ١مبا ٜه ٕٛسذٚ ١بطٖاْاّ عٓس امل٥٬ه١
 ِٖٚغهإ ايػُاٚات ٚأؾطف اـ٥٬ل.
 َٔ ٌٖٚقً ١بـني إخبـاض آزّ امل٥ ٬هـ ١با٭مسـاٚ ٤بـني غـذٛزِٖ يـ٘،
اؾـٛاب ْعــِ  ٚ ،تتذًــَ ٢عـاْ ٞايكــً ١باؼــاز غـٝام اٯٜــات َٚـا ل ٖــصٙ
ا٭ خباض َٔ ايس٫يـ ١عًـَٓ ٢عيـ ١آزّ عٓـس اهلل ععٚدـٌٚ ،دـا ٤غـذٛزِٖ

طاع ١هلل تعاىلٚ ،بأَط خام بايػذٛز نُـا ٜظٗـط ل ٖـص ٙاٯٜـ ١طًَإِرْ لٍُْنَما

ٌٍَِّْةَئِىَحِ لعجُذًُل ٓدَََ ص ؾايػذٛز نإ بأَط اهلل تعاىل.

( )1غٛض ٠ايصاضٜات .56
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ٚدا٤ت اٯ ١ٜايتاي ١ٝيٲخباض عٔ ؾهٌ اهلل تعاىل بأَط آزّ ٚسٛا٤
بايػهٔ ل اؾٓ ١بعس إ غذس ي٘ امل٥٬هٚ ،١ىتل آزّ ٚسٛا ٤با٭نٌ َٔ
ؾذط اؾٓ ١٭ٕ امل٥٬هٜ ٫ ١أنًٚ ،ٕٛغصا ِٖ٩ايتػبٝض.
ٜٚبني غٝام اٯٜات اٱعذاظ مبهاَني ايكك ١ايكطآْٚ َٔ ١ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚبٝإ ٚقا٥ع سسثت ل ايػُاٜ٫ ٤عًُٗا إ ٫اهلل تعاىل.
ايجاْ :ٞمل ٜعًِ آزّ عً ٘ٝايػَ ّ٬ا دط ٣بني اهلل ٚبني امل٥٬هَٔ ١
اٱخباض ظعً٘ خًٝؿٚ ١ضز امل٥٬ه ،١ؾذا٤ت ٖص ٙاٯٜات يتبني يًُػًُني
تًو ايٛقا٥ع ٚ ،يته ٕٛعربَٛٚ ٠عظ.١
ايجايح :يػ ١اٱهاظ اٱعذاظ ١ٜاييت مل ؽٌ مبهاَني ايككٚ ،١نٌ نًُ١
َٓٗا تؿتض آؾاقاّ َٔ ايعًِ ٚ ،تسع ٛاىل إغتٓبا

املػاٚ ٌ٥ايسضٚؽ مما ؾٗٝا

َٔ ٚد ٙٛاؿهُ.١
ايطابع :ضز امل٥٬ه ١عً ٢اٱخباض اٱهل ٞبايػذٛز ٯزّ ثِ َا يبجٛا إٔ
غذسٚا ي٘ٚ ،مل ٜأت غذٛزِٖ ي٘ إ ٫بعس أَٛض ٖ:ٞ
ا٭ :ٍٚإقاَ ١اؿذ ١عً ٢امل٥٬ه ١بعًِ آزّٖٚ ،ص ٙاؿذ َٔ ١عٓس اهلل
ٜ ٫ٚكسض عًٗٝا آزّ أ ٚغري َٔ ٙاـ٥٬ل ،ؾًِ ٜكِ بعض امل٥٬ه ١بأَط
بعهِٗ اٯخط بًع ّٚايتػً ِٝغ٬ؾ ١اٱْػإ ل ا٭ضض يعسّ ٚق ٍٛايٓٛب١
إيٚ ، ٘ٝيعًُِٗ بإٔ اهلل ععٚدٌ ٚسس ٙايكازض عً ٢إقاَ ١اؿذ ١عً٢
امل٥٬هٚ ١ايٓاؽ ٚاـ٥٬ل أمجعني.
ايجاْ :ٞإخباض اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١عٔ إساطت٘ عًُاّ بهٌ ؾٚ ،٧عذع
امل٥٬ه ١عٔ زضى عًُ٘.
ايجايح :إقطاض امل٥٬ه ١بامكاض عًُِٗ مبا عًُِّٗ اهلل تعاىلٚ ،ؾ٘ٝ
تأزٜب يًٓاؽ َٓٚ ،ع ايػطٚض ٚايطػٝإ ل ايعًِٚ ،سح هلِ عً ٢اٱقطاض
بإ نٌ َا ٜتٛقً ٕٛإي َٔ ٘ٝايعًِ ٖ َٔ ٛعٓس اهللٚ ،إ تعسزت ايٛغا٥
٭ٕ َاز ٠ايعًِ ٖ ٞايعكٌ ٚؾعٌ اٱْػإ ُٖٚ ،ا َٔ ؾهٌ اهلل تعاىل عً.٘ٝ
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ايطابع :إَتشإ ٚإختباض اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١بأَط ٜػري ٚقطٜب َِٓٗ ،
ٚ ٖٛٚبػٝ

غري َطنبَ ٖٛٚ ،عطؾ ١أمساَ ٤ػُٝات َعٜٚ،١ٓٝسٍ عً٘ٝ

ٚضٚز اغِ اٱؾاض)٤٫٪ٖ( ٠ل اٯ ١ٜايهطمي.١
ٚ َٔٚد ٙٛقًٖ ١ص ٙاٯ ١ٜباٯٜات ايتاي ١ٝإبتساٖ ٤ص ٙاٯ ١ٜبكٛي٘
تعاىل(ٚإش قًٓا) ٚإبتسأت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبــ(ٚقًٓا) َع إخت٬ف اؾٗ ١اييت تٛد٘
هلا ن ّ٬اهلل  ،ؾؿٖ ٞص ٙاٯ ١ٜتٛد٘ اـطاب إىل امل٥٬هٚ ، ١ل اٯ ١ٜايتاي١ٝ
إىل آزّ ٚسٛا.٤
تط ٣ملاشا دا ٤ظطف ايعَٔ املان ٞإش ل ٖص ٙاٯٚ ١ٜمل ٜأت ل اٯ١ٜ
ايتاي ، ١ٝاؾٛاب يكٝػ ١ايعطـ بايٛا ٚايص ٟإبتسأت ب٘ اٯ ١ٜايتاي١ٝ
ٚتكسٜطٚ :ٙإش قًٓا ٜا آزّ إغهٔ أْت ٚظٚدو ٚ ).....يهٔ ٖصا املعٓ٫ ٢
ميٓع َٔ إغتكطا ٤ز٫٫ت يًتبا ٜٔبني اٯٜتني غً ٛاٯ ١ٜايتاي َٔ ١ٝظطف
ايعَٔ املانَٗٓٚ ٞٝا:
ا٭ٚىل :غهٔ آزّ ٚسٛا ٤اؾٓ ١عً ٢م٪َ ٛقتٚ ،غٛف ٜػهٓإ ؾٗٝا
عً ٢م ٛايسٚاّٚ ،عٔ ابٔ عباؽ قاٍَ :ا غهٔ آزّ اؾٓ ١إَ ٫ا بني ق٠٬
ايعكط إىل غطٚب ايؿُؼ)(.)1
ٚعٔ اؿػٔ قاٍ :يبح آزّ ل اؾٓ ١غاعْٗ َٔ ١اض تًو ايػاعَ ١ا١٥
ٚث٬ث ٕٛغٓ َٔ ١أٜاّ ايسْٝا)(.)2
ايجاْ :١ٝغهٔ آزّ ٚسٛا ٤اؾْٓ ١عَُ ١ػتسمي ١عً ٢ايٓاؽ ٚإٕ إْكطعت

بٗبٛطُٗا إىل ا٭ضض نُا ل قٛي٘ تعاىلطلىثِطٌُل تَؼنُىُُ ٌِثَؼلٍ ػَذًٌُّص(.)3

ايجايج :١دشٛز إبًٝؼ ٚإَتٓاع٘ عٔ ايػذٛز يٝؼ سا ّ٬٥ز ٕٚتٛايٞ
ايٓعِ ايعظ ١ُٝعً ٢آزّ ٚسٛاٚ ،٤نصا بايٓػب ١يًٓاؽ ؾإٕ ايبٚ ٤٬ايعصاب
()1ايسض املٓجٛض .78/1
()2تؿػري ابٔ نجري .237/1
()3اٯ.36 ١ٜ
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ايصٜٓ ٟعٍ بايهؿاض ٜ ٫ه ٕٛبطظخاّ ز ٕٚإتكاٍ ايٓعِ ٚايربنات عً٢
املَٓ٪ني ل أَكاضِٖ ٚأؾداقِٗ ٚشضاض.ِٜٗ
ايطابع :١دا ٤ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ يًُ٥٬ه ١بكٝػ ١ا٭َط بايػذٛز ٚتعس٣
باي ،ّ٬بُٓٝا دا ٤اـطاب اٱهل ٞإىل آزّ بكٝػ ١ايٓساَٚ ٤ا ؾٗٝا َٔ َعاْٞ
اٱنطاّ.
اـاَػٜ ٫ :١ػهٔ اؾٓ ١إ َٔ ٫ؾا ٤اهلل ٚأَط ٙبسخٛهلا ٚاٱقاَ ١ؾٗٝا،
ٚوتٌُ زخ ٍٛاملَٓ٪ني اؾٓٚ ١دٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚنؿا ١ٜضدشإ نؿ ١ايعٌُ ايكا .
ايجاْ :ٞتٛي ٞامل٥٬ه ١اٱشٕ ٚايتكطٜض بسخ ٍٛاؾٓ.١
ايجايح٫ :بس َٔ أَط اهلل عع ٚدٌ غكٛم نٌ ؾطز ٜسخٌ اؾٓ.١
ٚايكشٝض ٖ ٛايجايحٜٚ ،ه ٕٛايٛد٘ ا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞل طٛي٘ٚ ،نصا َا
ٜتعًل بايؿؿاع.١
ايػازغ :١بعس إختتاّ ٖص ٙاٯ ١ٜباٱخباض عٔ إغتهباض ٚدشٛز إبًٝؼ
َٚعكٝت٘ ايظاٖط ٠٭َط اهلل عع ٚدٌ إبتسأت اٯ ١ٜايتاي ١ٝبإنطاّ آزّ ٚسٛا٤
باٱقاَ ١ل اؾٓٚ ،١ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إغتساَ ١ايتهاز ٚايتبا ٜٔبني إبًٝؼ
ٚنؿطٚ ٙبني آزّ ٚتكٛا. ٙ
ؾإٕ قًت دا ٤ا٭َط اٱهل ٞٯزّ بايػهٔ ل اؾٓ ١إبتسا َٔ ٤ؾهٌ اهلل
عع ٚدٌ ،اؾٛاب ْعِٖٚ ،صا ايؿهٌ زي ٌٝعً ٢إنطاّ اهلل عع ٚدٌ ي٘
ٚيعٚد٘ ٚيصضٜتُٗا.
يكس تهُٓت ٖص ٙاٯ ١ٜأَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚا٭َط اٱهل ٞيًُ٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ.
ايجاْ :ٞإَتجاٍ امل٥٬هٚ ١قٝاَِٗ بايػذٛز ٯزّ طاع ١هلل عع ٚدٌ.
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ايجايح :إَتٓاع إبًٝؼ عٔ ايػذٛز  ،قاٍ تعاىلطيَغَجَذًُل إِالَّ إِتٍِْظَ وَاَْ

ِِٓ لٌْجِِّٓ يَفَغَكَ ػَٓ ؤَِشِ سَتِّوِص(.)1
ايطابع :شّ إبًٝؼ ْٚعت٘ بايهؿطٚ ،ؾ ٘ٝؾاٖس بإٔ املعك ١ٝؾعٌ قبٝض ٫
ٜرتن٘ اهلل عع ٚدٌ غس٣ٶ بٌ ٜصنط ٙبايصّ يًتٓبٚ ٘ٝاٱْصاضَٔ ٖٛٚ ،

ايؿٛاٖس عً ٢قٛي٘ تعاىل ل بٝإ إساط ١ايكطإٓ بايعًٚ ّٛايٛقا٥ع طًَٔضالٌْنَا

ػٍََْهَ لٌْىِرَابَ ذِثَْأًا ٌِىًُِّ ؽَِءٍص(ٚ ،)2تهُٓت اٯ ١ٜايتاي ١ٝأَٛضاّ:
ا٭ :ٍٚؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢آزّ ٚسٛا ٤بايػهٔ ل اؾٓ.١
ايجاْ :ٞإباس ١ايتٓعِ ٚا٭نٌ ل اؾٓ ١بإغتجٓا ٤ؾذط ٠ككٛق.١

ايجايح :اٱْصاض َٔ ا٭نٌ َٔ ايؿذط ٠٭ْ٘ ظًِ بكٛي٘ تعاىلطيَرَىٌَُٔا
ِِٓ لٌظَّاٌِِّنيَص(.)3
ٚايظًِ ٖٓا أعِ َٔ ايكه ١ٝايؿدك ١ٝ٭قاي ١اٱط٬م ٚيرتتب ا٭ثط
عً ٢ايصض ١ٜيصا ؾُٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ اٯ ١ٜاييت بعسٖا ْػبت غبب أنًُٗا

َٔ ايؿذط ٠إىل إبًٝؼ بكٛي٘ تعاىلطيَإَصٌََّيَُّا لٌؾالْطَاُْ ػَنيَاص(ٚ ،)4ؾ ٘ٝآ١ٜ
بعسّ ؼكٝل ايظًِ َٔ آزّٚ ،إٔ أنً٘ يًؿذط ٠مل ٜتعاضض َع عكُ١
ا٭ْبٝاٚ ٤إٕ ناْت يٓٛاَٝؼ ايػُا ٤أسهاَٗا اـاقٚ ، ١ا٭قٌ ل ايؿعٌ
ٚاؾٓا ١ٜايٓػب ١إىل املباؾط إَ ٫ع ايكط ١ٜٓاييت تبني َٛنٛع ١ٝايػبب ٚأثطٙ
ل إتٝإ ايؿعٌ ٚسك ٍٛاؾٓا.١ٜ

()1غٛض ٠ايهٗـ .50
()2غٛض ٠ايٓشٌ .89
()3اٯ.35 ١ٜ
()4اٯ.36 ١ٜ
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ٚيهٔ ٖص ٙاٯ ١ٜتبني ايًطـ اٱهل ٞعً ٢آزّ ٚسٛاْٚ ٤ػبت ايؿعٌ إىل
املػبب.

إعجلس اآلية

إيتعّ امل٥٬ه ١داْب ايطاعٚ ١اٱَتجاٍ سني تٛد٘ هلِ ا٭َط بايػذٛز
َع إ َٛنٛع اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض قس ٜ ٫تعًل بِٗ َباؾط ٠ؾشُٓٝا أَطٚا
بايػذٛز بازضٚا إي.٘ٝ
ٚل اٯ ١ٜز٫٫ت عً ٢أضقَ ٢طاتب ايتؿطٜـ اٱهل ٞيٲْػإ ٚ ،ػُع
اٯ ١ٜبني ؾعًني َتػاٜط ،ٜٔطاع ١امل٥٬هٚ ١دشٛز إبًٝؼٚ ،نإ ايٛادب
عً ٘ٝإٔ ٜٓكاع ٭َط ٙتعاىل ٜٚكتس ٟبامل٥٬ه.١
ٚقس ٚضزت َاز( ٠غذس) ل َٛانع نجري َٔ ٠ايكطإٓٚ ،دا٤ت بًؿظ
(اغذسٚا) تػع َطات ،أضبع ١ل ا٭َط بايػذٛز هلل تعاىلٚ ،مخػ ١ل أَط
اهلل عع ٚدٌ يًُ٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ عً ٘ٝايػ ،ّ٬مما ٜسٍ عًَٛ ٢نٛع١ٝ
ٚأُٖ ١ٝغذٛز امل٥٬ه ١ٯزَّٚ ،ا ؾ َٔ ٘ٝاٱنطاّ يٲْػإٚ ،ايسضٚؽ
ٚا٭سهاّ املػتٓبطَٚ ،َ٘ٓ ١بازض ٠امل٥٬ه ١يًػذٛز طاع ١هلل تعاىلٚ ،إقطاضاّ
مبٓعي ١آزّ ٜٚ ،تذًٖ ٢صا ا٭قطاض بٛد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتطؾش٘ عٔ ا٭َط اٱهل ٞبايػذٛز ٯزّ.
ايجاَْ :ٞبازض ٠امل٥٬ه ١اىل ايػذٛز.
ايجايح :ايكً ١بني دعٌ آزّ خًٝؿٚ ١بني غذٛز امل٥٬ه ١ي٘ٚ ،إٕ مل
تطم إىل امل٬ظَ.١

وميكي تسوية هذه اآلية بأية (اسجدوا آلدو)
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اآلية سالح

اٯ ١ٜزع ٠ٛيًطاعٚ ١اٱَتجاٍ ٚإتباع ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ
ايص ٖٛ ٟايبؿري املبًؼ َٔ عٓس اهلل َٔ غري ٚاغط ١أسس َٔ ايبؿطٚ ،تبعح
اٯ ١ٜايعع ل ْؿؼ املػًِ ٚػعً٘ ٜسضى عظ ِٝزضدت٘ ٚؾأْ٘ٚ ،ؾهٌ اهلل
تعاىل عً.٘ٝ
ٚتبني اٯ ١ٜإْعساّ ايٛاغط ١بني اٱميإ ٚايهؿط ،ؾأَا اٱغتذابٚ ١أَا
ايهؿط ٚاؾشٛزٚ ،تظٗط ضدشإ نؿ ١اٱميإ ٚاٱغتذاب ،١يري ٣آزّ عً٘ٝ
ايػ ّ٬إَتجاٍ امل٥٬ه ١٭َط اهلل تعاىلٚ ،ؾ ٘ٝزع ٠ٛيًٓاؽ يًتشً ٞبايتك٣ٛ
ٚاملبازض ٠اىل اٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل تعاىل إقتسا ٤بامل٥٬هٚ ،١ؾهطاّ هلل تعاىل
يعظ ِٝاملٓعي ١اييت ْايٖٛا َٓص أ ّٜٛ ٍٚخًل اهلل اٱْػإ.
ٚمتٓع اٯ َٔ ١ٜايػً ٛبا٭ْبٝا ٤ؾكس غذس امل٥٬ه ١ٯزّ ٚ ،أغهٓ٘ اهلل ل
دٓت٘ٚ ،نإ عبساّ َطٝعاّ هلل تعاىل ؾطٸؾ٘ باـ٬ؾٚ ١ايٓب.٠ٛ

اآلية نطف

ل اٯ ١ٜإخباض عٔ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ ٚاٱْعاّ عً ٘ٝمبا مل ًٜ٘ٓ
أسس َٔ اـ٥٬ل َٔ قبً٘ ،ؾًِ ٜطًب اهلل ايػذٛز ٯزّ َٔ بعض اـ٥٬ل
ٚا٭عٝإ املٛدٛز ٠ل ايػُاٚ ٤ا٭ضض  َِٗٓٚاؾٔ.
بٌ تٛد٘ ا٭َط اٱهل ٞبايػذٛز ٯزّ اىل غهإ ايػُاٚ ٤املكطبني َٔ
ايعطف  ِٖٚامل٥٬هٚ ،١وتٌُ غكٛم اـ٥٬ل ا٭خطٚ ٣دٗني:
ا٭ :ٍٚمشٛهلا بايػذٛز ٯزّ ،بإعتباض إ شنط امل٥٬ه ١دا َٔ ٤باب
ايؿطز ا٭ِٖ ٚا٭َجٌ ،ؾٝؿٌُ اـ٥٬ل ا٭خط َٔ ٣باب ا٭ٚي ١ٜٛايكطع.١ٝ
ايجاْ:ٞإمكاض ا٭َط بايػذٛز بامل٥٬ه ٖٛٚ ،١ايكسض املتٝكٔ ل املكاّ
خكٛقاّ ٚاِْٗ َٔ أؾطف دٓؼ ايعكٚ ،٤٬دا ٤ا٭َط ل ايػُا.٤
ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْٚ ،ٞيهٔ ٖصا اؿكط  ٫ميٓع َٔ مش ٍٛأؾطاز َٔ
غري امل٥٬هَ ١عِٗ إشا ٚضز ؾ ٘ٝزي ،ٌٝنُا ل مش ٍٛإبًٝؼ با٭َط اٱهلٞ
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بايػذٛز ٯزّ َع اْ٘ يٝؼ ًَهاّ بٌ ٖ َٔ ٛاؾٔ ،قاٍ تعاىل طإِالَّ إتٍْظ
وَاْ ِِٓ لٌْجِِّٓ يَفَغَكَ ػَٓ ؤَِشِ سَتِّوِص (.)1
يكس بٓٝت اٯ ١ٜسكٝك ١خايس ٠تسٍ عً ٢تؿطٜـ اٱْػإ ٚإنطاَ٘ َٔ بني
اـ٥٬لٚ ،ؼتٌُ ايكً ١بني غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ ٚبني خ٬ؾت٘ ل ا٭ضض
ٚدٖٛاّ:
ا٭ :ٍٚامل٬ظَ ١بني اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚبني غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ،
ؾايصٜ ٟه ٕٛخًٝؿ ١ل ا٭ضض تػذس ي٘ امل٥٬ه ١عً ٢م ٛاٱقتها. ٤

ايجاْ : ٞدا ٤غ٪اٍ امل٥٬ه ١طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَاص يػ٪اٍ ق٬ح

ايٓاؽ ٚتٓع ٜ٘ا٭ضض َٔ ايؿػاز ٚ ،ؾْ ٘ٝهت ٖٞٚ ١عًِ امل٥٬ه ١بكسض ٠اهلل
عًْ ٢ع ايٓاؽ َٔ ايؿػاز ٚ ،اؿًٛٝي ١بٚ ِٗٓٝبني ايكتٌ بػري سل.
ايجايح٬َ ٫ :ظَ ١بني خ٬ؾ ١آزّ ل ا٭ضض ٚغذٛز امل٥٬ه ١بٌ إ
ايػذٛز ٯزّ أَط َػتكٌ.
ايطابع :دا ٤غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ إَتجا ّ٫٭َط اهلل تعاىل ،إش قاٍ اهلل

طلعجُذًُل ٓدََص.

اـاَؼَ :بازض ٠امل٥٬ه ١يًػذٛز ٯزّ ٜسٍ عً ٢إ غ٪اهلِ عٔ نٝؿ١ٝ
دعٌ اٱْػإ خًٝؿ ١ل ا٭ضض مل ٜهٔ إستذاداّ أ ٚإْهاضاّ بٌ ٖ ٛدع٤

َٔ إقطاضِٖ بكسض ٠اهلل ٚعظ ِٝغًطاْ٘ ٚاْ٘ غبشاْ٘ طالَ ُّغإَيُ ػَّالا َّفْؼًَُ ًَىُُ

ُّغإٌٌََُْص (.)2

( )1غٛض ٠ايهٗـ .50
( )2غٛض ٠اْ٫بٝا.23 ٤
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ٚايكشٝض ٖ ٛايجاْٚ ٞايجايح ٚايطابع ٚاـاَؼ  ٫ٚ ،زي ٌٝعً ٢ا٭،ٍٚ
ٚتبني اٯ ١ٜٯزّ ٚايٓاؽ طاع ١أٌٖ ايػُٛات هلل تعاىل ،ل إؾاضٚ ٠إخباض
بإ اؾٜٓ٫ ١سخًٗا إ ٫ايصٜ ٜٔك ُٕٛٝايكٜٚ ،٠٬تعاٖس ٕٚعباز ٠اهلل تعاىل.

يفهىو اآلية

تبني اٯَٓ ١ٜعي ١آزّ بني اـ٥٬ــل َٚا أعــس اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ
َٔ َٓاظٍ ايطؾعَٚ ١ا خك٘ ب٘ َٔ غذٛز أؾطف املدًٛقات ي٘ٚ ،مل
تػتٛف ايسضاغات ايهٚ ١َٝ٬ايؿًػؿَ ١ٝػا ٌ٥ايػــذٛز ٯزّ َٚا ي٘ َٔ
ايــس٫٫ت ايعكا٥سٚ ١ٜاملهــاَني ا٭خــ٬ق َٔ ٖٛٚ ١ٝايعًِ ايص ٟتؿتض َٓ٘
أبٛاب َٚػاَٚ ٌ٥عاضف َتؿعب.١
َ َٔٚؿاٖ ِٝاٯ ١ٜاْٗا تسع ٛاىل اٱغتذابٚ ١اٱَتجاٍ ل ايتهايٝـ َٔ
غري إقطاض عًَ ٢عطؾ ١ايعً ١ا ٚاؿهُ ١ل اؿهِ نُا اْٗا ؼصض َٔ املعك١ٝ
مبا تب َٔ ٘ٓٝقبض ؾعٌ إبًٝؼ َٚعكٝت٘ أ ٟإ اٯ َٔ ١ٜآٜات اٱعتباض
ٚاٱتعاظٚ ،تبني غ ٤ٛأثط اٱغتهباض ٚا٭خ٬م ايصَٚ ١ُٝتٓٗ ٢عٔ َهاَني
ايهؿط ٚاؾشٛز.
ٚل اٯَ ١ٜػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :اٱخباض عٔ أَط اهلل تعاىل إىل امل٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ ؾً٫ٛ
ٖص ٙيؿو نجرئَ ايٓاؽ مبٛنٛع غذٛزامل٥٬ه ١٭زّ ٚٱختًـ عًُا٤
ايه ّ٬ؾ ٘ٝإخت٬ؾاّ نبرياّ ،ؾذا٤ت اٯ ١ٜضمح ١بايٓاؽٚ ،زع ٠ٛإىل عباز٠
اهلل ٚتعاٖس ايطنٛع ٚايػذٛز َٚهاَني اـؿٛع هلل تعاىل ٚظدطاّ هلِ عٔ
اؾساٍ ٚاـك.١َٛ
ايجاَْ :١ٝبازض ٠امل٥٬ه ١يٲغتذاب ١٭َط اهلل تعاىل ٚقٝاَِٗ بايػذٛز ٯزّ
عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬ؾ ٘ٝؾاٖس باِْٗ مل وتذٛا ٜٚعرتنٛا عً ٢دعٌ آزّ خًٝؿ١
ل ا٭ضض ٚيهِٓٗ غأيٛا يًبٝإ ٚاٱط٬ع ٚتعن ١ٝأْؿػِٗ عٓس اهلل عع
ٚدٌ ملٛاظبتِٗ عً ٢ايعبازٚ ٠ايصنط.
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ايجايج :١ظٗٛض َعك ١ٝإبًٝؼ يٝه ٕٛخًل آزّ سذ ١عً ٢اـ٥٬ل،
ٚنؿؿاّ يطؾعٚ ١إميإ امل٥٬هٚ ،١ؾهش ّا ٱبًٝؼٚ ،إخباضاّ عٔ قبض ؾعً٘
ٚشْب٘.
ايطابع :١بٝإ عً ١إَتٓاع إبًٝؼ عٔ ايػذٛز ٖٚص ٙايعً ١شاتٚ ،١ٝيٝؼ
عٔ قكٛض بأًٖ ١ٝآزّ يًػذٛز ي٘ ،خكٛقاّ ٚإ ايػذٛز ي٘ طاع ١هلل ،بٌ
 ٕ٫إبًٝؼ نإ َٔ ايهاؾط.ٜٔ
اـاَػ :١يػ ١ايتبعٝض ل َٛنٛع ايهؿط ٚايتًبؼ ب٘ ؾاٖس عًٚ ٢دٛز
ايهاؾط ٜٔبني ايٓاؽ ٚاـ٥٬لٚ ،يع ّٚاؿصض ٚاؿٝط َِٗٓ ١خكٛقاّ َع
إستذاز امل٥٬ه ١بإؾػاز اٱْػإ ل ا٭ضض.
ايػازغ :١ل عسّ غذٛز إبًٝؼ ٯزّ سذٚ ١بٝإ عًُ ٞيًُ٥٬هٚ ،١ضز

آخط عً ٢إغتؿٗاَِٗ طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغفِهُ لٌذَِِّاءَص( ،)1ؾهإٔ اٯ١ٜ
اٯ ١ٜتك ٍٛيًُ٥٬ه :١إبًٝؼ ايصَ ٖٛ ٟعهِ ل اؾٜٓٚ ١تًك ٢اـطاب
اٱهل ٞل ايػذٛز ٯزّ َجًهِ عكٚ ٢إغتهرب ٚأب ٢طاع ١اهلل.
ٚمل ت٪ثط ٖص ٙاملعك ١ٝعً ٢إغتشكام امل٥٬ه ١يًػهٔ ل ايػُاٌْٝٚ ٤
زضد ١ايكطب إىل اهلل تعاىل ٚايتؿطٜـ ايعظ ِٝايص ٟوظ ٕٛب٘ ٭ٕ املعك١ٝ
ؾدكٚ ١ٝقازض َٔ ٠إبًٝؼ عً ٢م ٛاؿكط ٚايتعٝني.
ؾهصا بايٓػب ١يٲْػإ ٚخ٬ؾ ١ا٭ضض ٌْٝٚ ،املػًُني ملطتب ١اـ٬ؾ١
ٚتعاٖسِٖ هلا ؾاْ٘ ٪ٜ ٫ثط عً ِٗٝؾػاز ٚإؾػاز ايهؿاض.
ٚمل تظٗط يٓا اٯٜات تكبٝض امل٥٬ه ١يؿعٌ إبًٝؼ ،ا ٚقٝاَِٗ بططزَٔ ٙ
اؾٓٚ ١يٝؼ هلِ ططزٚ ،ٙعسّ اٱهاز أعِ َٔ عسّ ايٛدٛز ،ؾًعًِٗ شَٙٛ
ٚططز َٔ ٙٚمجاعتِٗ ،إ ٫إ اٯٜات مل تصنط ٖصا ايصّ ،بٌ شنطت
اٯٜات إخطاز اهلل عع ٚدٌ ي٘ َٔ اؾٓٚ ١ؾ ٘ٝؾاٖساّ إٔ اؾًَٓ ١و خًل هلل
عع ٚدٌَ٫ ،ؿ ١٦ٝؾٗٝا إ ٫ي٘ غبشاْ٘.
()1غٛض ٠ايبكط.30٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط239ص
ٚأُٜٗا أؾس َعك ١ٝإبًٝؼ ٭َط اهلل ٚعسّ غذٛز ٙٯزّ ،أّ َعك١ٝ
اٱْػإ ايصٜ ٟؿػس ل ا٭ضض ٜٚػؿو ايسَا ،٤اؾٛاب نٌ ؾطز َُٓٗا
َعكٚ ،١ٝيهٔ َعك ١ٝإبًٝؼ أؾس ٚأنربْٛ ٖٞٚ ،اَٚ ٠كسَ ١يكٝاّ ؾطط َٔ
ايٓاؽ باملعك ،١ٝملا ٜك ّٛب٘ إبًٝؼ َٔ إغٛا ٤ايٓاؽ ٚاغطا ِٗ٥باملعك.١ٝ
ٚنُا تتهُٔ اٯ ١ٜسكٝك ٖٞٚ ١ايطز عً ٢امل٥٬ه ١بٛدٛز ايهاؾط بني
ظٗطاْ ِٗٝؾاْٗا تسٍ عً ٢إٔ إؾػاز اٱْػإ يٝؼ بػبب ن ْ٘ٛخًٝؿ ١ل
ا٭ضض ،بٌ غطٚد٘ عٔ َعاْ ٞاـ٬ؾٚ ١بٛغٛغٚ ١إغٛا ٤إبًٝؼ ي٘ٚ ،إش
أقط إبًٝؼ عً ٢اؾشٛز ،ؾإ باب ايتٛب ١مل ٜػًل عٔ اٱْػإ إىل ّٜٛ
ايكٝاَ.١

إفلضلت اآلية

ل اٯ ١ٜتأزٜب يًُػًُني ٚإضؾاز يػبٌ ايطاعٚ ١سػٔ اٱَتجاٍ
با٭ٚي ،١ٜٛؾاشا نإ امل٥٬ه ١إغتذابٛا يٮَط بايػذٛز يًُدًٛم اؾسٜس
ٚايتػً ِٝباْ٘ خًٝؿ ١اهلل ل ا٭ضض ،ؾأٚىل باٱْػإ إ ٜػذس هلل طاع١
ٚؾهطاّ ٚإَتجا ّ٫٭ٚاَطٚ ،ٙمل هعٌ اهلل غذٛز اٱْػإ إ ٫ي٘ غبشاْ٘،
ٖٚصا تؿطٜـ إنال يٲْػإ.
ٚتبعح اٯ ١ٜعً ٢ايٓؿط َٔ ٠إبًٝؼٚ ،تبني ايتٓال ٚضٚح ايعسا ٤بٚ ٘ٓٝبني
اٱْػإٚ ،ؼسز َٔ وب اٱْػإ  ِٖٚامل٥٬ه ١اش غذسٚا يٖ٘ٛ َٔٚ ،
عس ٖٛٚ ٙٚإبًٝؼ ايص ٟإختاض اؾشٛز ٚايهؿط.
ٚبًشاظ نجطَٓ ٠عي ١امل٥٬هَٛٚ ١نٛع ١ٝزعا ِٗ٥يٲْػإ ؾإ عسأَ ٠ٚ
ططز َٔ ضمح ١اهلل  ٖٛٚإبًٝؼ ئ تهط اٱْػإ َطًكاّ.

ط240ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

انصهة بني أول وآخز اآلية

دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜيبٝإ َا ٯزّ عً ٘ٝايػ َٔ ّ٬املٓعي ١ايطؾٝع ١بني
اـ٥٬لٚ ،تبسأ اٯ ١ٜبا٭َط اٱهل ٞاملتٛد٘ إىل امل٥٬ه ١مجٝعاّ بايػذٛز
٭َط اهلل ،ؾٗص ٙاٯ ١ٜمل ؽطز عٔ ْظِ اٯٜات ايػابكٚ ١يهٓٗا تبني ايسيٌٝ
عً ٢ايؿإٔ ايعظ ِٝايص ٟدعً٘ اهلل تعاىل ٯزّ.
 َٔٚاٱعذاظ َا تسٍ عًٖ ٘ٝص ٙاٯٜات َٔ ايطمح ١اٱهل ١ٝبامل٥٬ه ١إش
دا٤ت ٖص ٙاٯ ١ٜبأَط اهلل تعاىل إىل امل٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ ؾًِ ٜأت ٖصا
ا٭َط إ ٫بعس إقاَ ١اؿذ ١عً ٢عظ ِٝؾإٔ آزّ بتًك ٘ٝايتعً َٔ ِٝاهلل،
ٚقٝاَ٘ بتعً ِٝامل٥٬ه ١ا٭مساَٚ ،٤ا ل ٖصا ايتعً َٔ ِٝاملٓاؾع ايعظ،١ُٝ
َٚع تٛد٘ ا٭َط اٱهل ٞإىل امل٥٬ه ١دا٤ت اٱغتذابٚ ١اٱَتجاٍ َتعكب ١ي٘
َٔ غري إبطا ٤أ ٚتطزز ،ؾًٝؼ َٔ غ٪اٍ إغتٓهاض ٟل املكاّ.
ؾشني أخرب اهلل عع ٚدٌ امل٥٬ه ١عٔ دعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض قايٛا

طؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغفِهُ لٌذَِِّاءَص (َ ،)1ع إ اـًٝؿ ١بعٝس عِٓٗ،
ٚغهٓ٘ ل ا٭ضضٜ ِٖٚ ،ػهٓ ٕٛل ايػُاٚ ٤ئ ٜكًِٗ َٓ٘ نطضٚ ،يهٔ
سُٓٝا أَطِٖ اهلل تعاىل بايػذٛز ٯزّ بازضٚا إىل اٱَتجاٍ ٚاٱغتذاب،١
ٚتًو آ ١ٜتسٍ عً ٢طاع ١امل٥٬ه ١هلل تعاىلٚ ،اِْٗ ٜ٫ؿعً ٕٛإَ ٫ا ٜأَطِٖ
غبشاْ٘.
ؾتتهُٔ اٯ ١ٜايجٓاٚ ٤املسح يًُ٥٬هٚ ،١تسع ٛايٓاؽ اىل إنطاَِٗ اىل
تعًِ آزاب ايعبٛزٚ ١ٜاٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل تعاىل ،ؾاشا نإ امل٥٬ه١
بػذس ٕٚٯزّ بأَط َٔ اهلل ،ؾاْ٘ غبشاْ٘ أنطّ بين آزّ ؾًِ هعٌ
غذٛزِٖ إ ٫ي٘ ،ؾ ٬هٛظ ايػذٛز يػري اهلل غٛا ٤غذٛز عباز ٠أ ٚتعظ،ِٝ
ؾٛنع اٱْػإ دبٗت٘ عً ٢ا٭ضض بككس اـهٛع ٚاـؿٛع ٜ٫كض إ ٫هلل

()1غٛض ٠ايبكط.30 ٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط241ص
تعاىلٚ ،تًو نطاَ ١يٲْػإَ َٔٚ ،كازٜل اـ٬ؾ ،١إش خل اهلل تعاىل
اٱْػإٚ ،دعٌ غذٛز ٙي٘ غبشاْ٘ عً ٢م ٛاـكٛمَٓ ٖٞٚ ،عي١
عظ ١ُٝبإ ٜعًِ اٱْػإ َاَٖٚ ١ٝعاْ ٞايػذٛز ٚاْ٘ ٜ٫كض إ ٫هللٜٚ ،أت٢
ب٘ بككس ايكطبٚ ١ايطاع ١ي٘ غبشاْ٘.
ٚبعس إ بٓٝت اٯ ١ٜا٭َط اٱهل ٞيًُ٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ أنست أِْٗ
إَتجًٛا مجٝعاّ ٭َط اهلل ٚبازضٚا اىل ايػذٛز ٚ ،ل آ ١ٜأخط ٣قاٍ تعاىل

طيَغَجَذَ لٌَّْةَئِىَحُ وٍُُّيُُ ؤَجَّؼٌَُْ * إِالَّ إتٍْظ ؤَتََص(.)1

ٚبُٓٝا دا٤ت اٯ ١ٜل َسح امل٥٬هٚ ١إنطاّ آزّٚ ،بٝإ عظ ِٝقسض ٠اهلل،
شنطت اٯ ١ٜإبًٝؼ بكٝػ ١ايصّ َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚضؾض إبًٝؼ اٱَتجاٍ ٭َط اهلل بايػذٛز ٯزّ.
ايجاْ :ٞاْ٘ إغتهرب ٚإغتعً ٢بػري سلٚ ،قس دا٤ت آٜات أخط ٣ببٝإ

ٚد٘ إغتهباض ٙباْ٘ قاٍ ،طخٍََمْرَنِِ ِِٓ َٔاسٍ ًَخٍََمْرَوُ ِِٓ رِنيٍص(.)2
ايجايحْ:عت إبًٝؼ بايهؿط ٚاؾشٛز.

ٚيعٌ ل ْعت إبًٝؼ بايهؿط عٓسَا أب ٞايػذٛز ٯزّ إخباضاّ عٔ سكٝك١
 ٖٞٚإ ايٓاؽ خًكٛا عً ٢ايؿططٚ ٠اٱميإ ٚإ ايهؿط ٜأت ِٗٝعً ٢مٛ
عطنٚ ،ٞاٯ ١ٜايهطميَٛ ١عظ ١ٯزّ ٚسٛاٚ ٤شضٜتُٗاٚ ،ؼصٜط هلِ َٔ
ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚاؿٝطٚ ١اؿصض َٔ إبًٝؼ.
ايجاْ :ٞإدتٓاب املعكٚ ١ٝاٱَتٓاع عٔ اٱَتجاٍ ٭َط اهلل.
ايجايح :بٝإ ايكبض ايصاتٚ ٞايعطن ٞيًهؿط ،إ ٚقـ إبًٝؼ بايهؿط

بكٝػ ١املان ٞطًَوَاَْ ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓص إؾاض ٠اىل قسٚض اٱَتٓاع عٔ

()1غٛض ٠اؿذط. 31-30
()2غٛض ٠ا٭عطاف .12
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ايػذٛز َٔ ايهؿط ٚاٱقاَ ١عً ٢اؾشٛز ،غ٬ف امل٥٬ه ١ايص ٜٔطالَ
َّؼقٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُص (.)1

انتفسري انذاتي

ٚضز يؿظ طلٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِص أضبع َطات ل ايكطإٓ نًٗا ل ا٭َط بايػذٛز
ٯزّ عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬ؾ ٘ٝآ ١ٜل إنطاّ آزّٚ ،بٝإ عظَٓ ِٝعيت٘ بني امل٥٬ه ١ل
أ ٍٚغاعات خًك٘ نُا تصنط ٖص ٙاٯ ١ٜإَتٓاع إبًٝؼ َٔ بني امل٥٬ه ١عٔ
ايػذٛز ٯزّٚ ،يًُ٥٬هٚ ١ظا٥ـ عظ ١ُٝل ايػُاٚاتَٓ ٖٞٚ ،كطع ١إىل
ايعبازٚ ٠ايتػبٝض.
ٚدا ٤إخباض اهلل عع ٚدٌ هلا غًل آزّ ٚإَتجاهلا يٮَط اٱهل ٞبايػذٛز
ي٘ ؾاٖساّ عً ٢سػٔ عبٛزٜتٗا ٚطاعتٗا هلل عع ٚدٌ ،إش ىًل اهلل عع
ٚدٌ خًكاّ يٝه ٕٛخًٝؿ ١ل ا٭ضضٚ ،يهٓ٘ مل ٜٗب هلا إ ٫بعس إٔ ٜػذس
ي٘ امل٥٬ه ،١يٝه ٕٛآزّ اـًٝؿ ١ايصْ ٟاٍ َطتب ١غذٛز امل٥٬ه ١ي٘.
ٚدا٤ت اٯ ١ٜبٛقـ امل٥٬ه ١عاٍ ٚاسس ٖٞٚ ٠ايػذٛز ٚنإ ايػذٛز
ٚاٱَتجاٍ أَط بػٝ

ٚغٌٗ قطٜب ،ؾشُٓٝا أخرب اهلل امل٥٬ه ١عٔ إؽاش

خًٝؿ ١ل ا٭ضض أظٗطٚا اٱْهاض بًػ ١اٱغتؿٗاّ ،أَا سُٓٝا أَطِٖ
بايػذٛز ؾاِْٗ بازضٚا إيَ ٘ٝع ؾ َٔ ٘ٝاٱقطاض بعظ ِٝاملٓعيٚ ١ايؿإٔ ايطؾٝع
ٯزّٚ ،إش داٚ ٤قـ امل٥٬ه ١بأَط سػٔ شاتاّ ٚعطناّ ،ؾإ اٯ ١ٜشنطت
إبًٝؼ بج٬ث ١قؿات شات قبض شاتٚ ٞعطن:ٖٞٚ ٞ
ا٭ٚىل :إْ٘ أبٚ ٢إَتٓع عٔ ايػذٛزٚ ،أب ٢ل املكاّ مبعٓ ٢تطى ٚإَتٓع
ْكٝض أدابٚ ،يٝؼ مبعٓ ٢اٱبا ٤مبعٓ ٢ايهطاٖٚ ١ايرتؾع ،قاٍ تعاىل

طًَّإْتََ لٌٍَّوُ إِالَّ ؤَْ ُّرُِال ٌُٔسَهُ ًٌٌََ وَشِهَ لٌْىَايِشًَُْص (.)2
()1غٛض ٠ايتشط. 6 ِٜ
()2غٛض ٠ايتٛب. 32١
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ٚدا ٤يؿظ (أب )٢بكٝػ ١ايؿعٌ املان ٞغبع َطات ل ايكطإٓ ،ث٬ثَٗٓ ١ا
ل شّ إبًٝؼٚ ،أضبع ١ل شّ ايهؿاض ٚايظاملنيٚ ،إَتٓاعِٗ عٔ غبٌ ايطاع١
ٚاهلسا.١ٜ
ايجاْ :١ٝاٱغتهباض ٚا٭ْؿ ١بػري سل ،٭ٕ اـهٛع هلل ٚادب ،يكس ضؾع
إبًٝؼ ْؿػ٘ إىل َٓعي ١أنجط مما ٜػتشكٗاْٚ ،ػ ٞأْ٘ عبس كًٛم هلل عع
ٚدٌٚ ،إٔ ٚظٝؿت٘ ايطاعٚ ١اٱَتجاٍٚ ،ايهرب ٚايعظُ ١هلل عع ٚدٌٜٓٚ ،اٍ
ايعبس املٓعي ١ايطؾٝعٚ ١ايؿإٔ بايطاع ١هلل عع ٚدٌ ،نُا ل امل٥٬ه ١ؾإِْٗ مل
ىتاضٚا إ ٫طاع ١اهلل ؾبكٛا ل َٓاظٍ ايطؾعٚ ،١غهِٓٗ ل ايػُا ٤ظٛاض
ايعطف بؿهٌ اهلل.
 ٌٖٚاٱغتهباض َتشس ل َعٓا ٙل املكاّ َع اٱباٚ ،٤أْ٘ َٔ عطـ
ايبٝإ ،أّ أْ٘ َٔ عطـ ايٓػلٚ ،إ ايهربٜا ٤غري اٱبا.٤
اؾٛاب ٖ ٛايجاْ ٞ٭ٕ ا٭قٌ ل ٚا ٚايعطـ ايتعسز ٚاملػاٜط ٠ؾٝهٕٛ
املعٓ ٢أب ٢ايػذٛز ٚإغتهرب عٔ طاع ١اهلل ،بًشاظ إٔ ايػذٛز ٯزّ يٝؼ
َطًٛباّ يصات٘ بٌ ٖ ٛؾاٖس عً ٢اٱَتجاٍ ٭َط اهلل عع ٚدٌٚ ،ؾ ٘ٝإؾاض٠
إىل إٔ آزّ غٛٝاظب عً ٢ايػذٛز هلل ٚطاعت٘ ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَط.ٙ
ايجايجْ :١عت إبًٝؼ أْ٘ َٔ ايهاؾطٚ ٜٔاؾاسس ٜٔيٓعُ ١اهلل عع ٚدٌ
ٚتؿهً٘ بػهٓ٘ َع امل٥٬ه ١ل اؾٓ ،١بٌ إٔ تٛد٘ اـطاب ي٘ بايػذٛز ٯزّ
ْعُ ١أخط َٔ ٣عٓس اهلل عع ٚدٌ.

ٚدا٤ت اٯ ١ٜبكٝػ ١ايؿعٌ املان ٞطوَاْ ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓص ٚؾ٘ٝ

ؾاٖس عً ٢إٔ دشٛز ٙمل ٜٓشكط بعٌُ اؾٛاضح ٚإَتٓاع٘ عٔ ايػذٛز،
بٌ إٔ ايؿو ٚايطٜب ٜػاٚضٚ ٙي ٛل ا٭َط اٱهل ٞبإؽاش آزّ خًٝؿ ١ل
ا٭ضضٚ ،اؿهُ.َ٘ٓ ١
يصا تطاٜ ٙػع ٢ل إغٛا ٤بين آزّ ٱظٗاض إٔ اٱْػإ غري َ ٌٖ٪يًد٬ؾ١
ل ا٭ضضٚ ،ملٓع٘ َٔ إعُاضٖا بايصنط ٚايتػبٝض ،ؾذاْ ٤ع ٍٚايكطإٓ يٝذعٌ
ا٭ضض َظٗــطاّ َــٔ َظــاٖط قــسض ٠اهلل عــع ٚدــٌ ل إْكطــاع أٖــٌ اٱميــإ

ط244ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
يًتػبٝض ٚايصنطَٚ ،ع نجطٚ ٠ؾس ٠اٱبت ٤٬بإبًٝؼ ٚإغٛا ٘٥ؾاْ٘ مل ٜصنط ل
ايكطإٓ إ ٫إسس ٣عؿطَ ٠طَٗٓ ٠ا تػع َطات ل إَتٓاع٘ عٔ ايػذٛز ٯزّ،
ٖٚص ٙايٓػب ١ل َٛنـٛع  ٚاسـس ،تـسٍ عًـ ٢أُٖٝتـ٘ َٛٚنـٛعٝت٘ٚ ،يـعّٚ
إغتٓبا املػاٚ ٌ٥ايسضٚؽ َٓ٘.
ٖٚص ٙأ ٍٚآ ١ٜل ْظِ ايكطإٓ ٜصنط ؾٗٝا اغِ إبًٝؼ ،إش دا ٤بعس إٔ شنط
اهلل عع ٚدٌ امل٥٬هٚ ١أخرب عٔ خًل آزّ ٚإؽاش ٙخًٝؿ ١ل ا٭ضض،
ٚقٝاَ٘ بتعً ِٝامل٥٬ه ،١ا٭مسا ،٤يٝهٖ ٕٛصا ايتعً ِٝسذ ١عً ٢إبًٝؼ،
ٚزع ٠ٛي٘ يٲَتجاٍ ٭َط اهلل عع ٚدٌ بايػذٛز ي٘ٚ ،ملا أب ٢ايػذٛز دا٤ت
ٖص ٙاٯ ١ٜبٓعت٘ بأْ٘ َٔ ايهاؾط ،ٜٔ٭ْ٘ مل ٜتدص َٔ تعً ِٝآزّ امل٥٬ه١
ا٭مسا ٤عربَٛٚ ٠عظٚ ١مل ٜٓتؿع َٓ٘ نسضؽ ٚيطـ إهل ٞنُا إْتؿع
امل٥٬ه. ١
ٚٚضز يؿظ (ايهاؾط )ٜٔث٬ثاّ ٚتػعني َط ٠ل ايكطإَٓٗٓ ،ا َطتإ

طوَاَْ ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓص (ٚ ،)1نُٖ٬ا ل إبًٝؼ ٚشَ٘.
ٚل يؿظ إبًٝؼ ٚدٗإ:

ا٭ :ٍٚإْ٘ اغِ أعذَُ ٞعطبٚ ،إغتسٍ عً ٘ٝايعداز ٚغري ٙبإَتٓاع
قطؾ٘.
ايجاْ :ٞأْ٘ عطبَ ٞؿتل َٔ اٱب٬ؽ ٚقاٍ ايعذاز :
ٜا قاح ٌٖ تعطف ضمسا َهطغا
قاٍ ْعِ أعطؾ٘  ٚأبًػا(. )2
ٚعًٖ ٢صا ايكٜ ٍٛه ٕٛعسّ قطؾ٘ ٱغتجكاي٘ٚ ،٭ْ٘ اغِ ْازض ٚيٝؼ ي٘
ْظري عٓس ايعطبٚ ،تٓؿط ايٓاؽ َٔ ايتػُ ١ٝب٘ .

( )1غٛض ٠م . 74
( )2فُع ايبٝإ . 81/1

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط245ص
ٚنإ أب ٛبهط ايػطاز ٜطز عً ٢ايك ٍٛل إبًٝؼ أْ٘ يؿظ عطبٚ ،ٞإ
إغشام َٔ أغشك٘ اهلل تعاىل إغشاقاّٚ ،أٜٛب َٔ أب ٪ٜبٚ ،إزضٜؼ َٔ
ايسضؽ ٚمٖٛا بأْ٘ نُٔ (ظعِ إٔ ايطري ٚيس اؿٛت)

(.)1

ٚيهٓ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم،ٱؼاز دٓؼ ا٭يؿاظٚ ،إخت٬

ا٭يػٔ ل

ا٭ظَٓ ١املتؿاٚتٚ ،١ا٭قٌ ل ايًؿظ ايكطآْ ٞعطبٝت٘ٚ ،إقتباغ٘ َٔ يػ١

ايعطب قاٍ تعاىل طإَِّٔا ؤَٔضٌَْنَاهُ لُشآًٔا ػَشَتًِّْاص( ٫ٚ،)2وهِ عً ٢ايًؿظ بأْ٘ أعذُٞ
إ ٫بايكطٚ ١ٜٓا٭َاض ٠ايكاضؾٚ ،١ست ٢ايًؿظ ا٭عذُ ٞقس ٜه ٕٛل ا٭قٌ
عطبٝاّٚ ،أخصت٘ ا٭َِ ا٭خط َٔ ٣ايعطب ثِ عاز إيٗٝا بايكطإٓ يٝهَٔ ٕٛ

عَُٛات قٛي٘ تعاىل طَٔذُٓ َٔمُـُّ ػٍََْهَ ؤَدغََٓ لٌْمَقَـِص

( )3

ف ٧ا٭يؿاظ

ايعطب ١ٝاملٓسثطٚ ٠املػتعاض َٔ ٠ا٭َِ ا٭خط ٣ل ايكطإٓ ٚ ،ؾ ٘ٝسذٚ ١ؾاٖس
عً ٢سؿظ ايكطإٓ يًػ ١ايعطب.١ٝ
تط ٣ملاشا شنطت اٯ ١ٜقك ١إبًٝؼ َٚعكٝت٘ٚ ،مل تهتـ بصنط طاع١
امل٥٬هٚ ١غذٛزُٖا ٯزّ ،اؾٛاب َٔ ٚد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚإٕ اهلل عع ٚدٌ ٖ ٛايك ٟٛايكاٖط يعباز.ٙ
ايجاْ :ٞؼصٜط آزّ ٚظٚد٘ َٔ إبًٝؼ.
ايجايح :دعٌ ايٓاؽ ل سٝطٜٚ ١كظ َٔ ١إغٛا ٤إبًٝؼ.
ايطابع :تطغٝب ايٓاؽ مبشانا ٠امل٥٬ه ١ل طاع ١اهللٚ ،يػ ١ايتدؿٝـ
عِٓٗ ،ؾٗ ٛمل ٜطًب َٔ ايٓاؽ ايػذٛز يػري،ٙبٌ أَطِٖ بايػذٛز ي٘.
ٚنإ إبًٝؼ َٛاظباّ عً ٢ايػذٛز هللٚ ،يهٔ اهلل غبشاْ٘ غد

عً٘ٝ

٭ْ٘ مل ٜػذس ٯزّ ملا ل ٖصا ايػذٛز َٔ طاع ١هلل عع ٚدٌ ،أَا اٱْػإ
ؾإْ٘ مل ٚئ ٜػذس إ ٫هلل عع ٚدٌ .
()1فُع ايبٝإ . 81/1
()2غٛضٜٛ ٠غـ. 2
()3غٛضٜٛ ٠غـ .3

ط246ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٚدا٤ت عكٛب ١إبًٝؼ عً ٢أقػاّ:

ا٭ :ٍٚعكٛب ١عادً ١باـطٚز َٔ اؾٓ ،١قاٍ تعاىل طلخشَُ ِِنيَا َِزْءًًُِا
َِذدٌُسًلص(.)1
ايجاْ :ٞايعكاب املكاسب ٭ٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝا ،قاٍ تعاىل طًَإِْال ػٍََْهَ
لٌٍَّؼنَحَ إٌََِ ٌََِّ لٌذِِّّٓص ( ،)2باٱناؾ ١إىل َا ًٜشل إبًٝؼ َٔ اٱثِ بػبب
إغٛا ٘٥يؿطٜل َٔ بين آزّ(.)3
ايجايح :دعا ٤املعك ١ٝاـًٛز ل ايعصاب  ّٜٛايكٝاَ.١

ين غليلت اآلية

تتهُٔ اٯ ١ٜل غاٜاتٗا َػا ٌ٥عسٜسَٗٓ ٠ا:
ا٭ٚىل :إخباض اٱْػإ عٔ عظَٓ ِٝعيت٘ عٓس اهلل.
ايجاْ :١ٝيع ّٚؾهط اٱْػإ هلل عع ٚدٌ عًَ ٢ا خك٘ ب٘ َٔ ايهطاَ١
ٚاٱنطاّ.
ايجايج :١إزضاى بين آزّ ؿكٝك ١غذٛز امل٥٬ه ١٭ب ِٗٝآزّ َٔٚ ،اٯٜات
إ ايٓاؽ مجٝعاّ ٜعًَُٓ ٕٛعي ١امل٥٬ه ١عٓس اهلل.
ايطابع :١مل ٜأتٹ غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ َٔ عٓس أْؿػِٗ بٌ إ اهلل عع
ٚدٌ ٖ ٛايص ٟأَطِٖ بايػذٛز ٯزّ عً ٘ٝايػ.ّ٬
اـاَػ :١ؼصٜط املػًُني خاقٚ ،١ايٓاؽ عاَ َٔ ١إبًٝؼٚ ،نٝؿ١ٝ
َٚهاَني ٖصا ايتشصٜط آ َٔ ١ٜعٓس اهلل ،اش اْ٘ ٜظٗط عسا ٠ٚإبًٝؼ هلل
ٚيًٓاؽٚ ،اْهؿاف ٖص ٙايعسا َٔ ٠ٚأ ٍٚخًل آزّ عً ٘ٝايػْ ٖٞٚ ،ّ٬عُ١

()1غٛض ٠ا٭عطاف. 18
()2غٛض٠اؿذط. 35
()3اْظطغٛض ٠اؿذط .39-38

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط247ص
عظ ١ُٝتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا عً ٢اٱْػإ اش دعً٘ ٜعطف عسٜٚ ٙٚتٛق٢
َٓ٘ َٔ سني خًك٘.
ؾُٔ اٯٜات إ بسا ١ٜاٱْصاض َٔ إبًٝؼ مل تهٔ ل ايهتب املٓعي٫ ١سكاّ
بٌ بسأ ايتشصٜط ٚاٱْصاض َٔ أ ٍٚخًل آزّ عً ٘ٝايػٜٚ ّ٬تذًٖ ٢صا
ايتشصٜط بٛد:ٙٛ
ا٭َ :ٍٚعك ١ٝإبًٝؼ ٭َط اهلل تعاىل ؾإ ض ١ٜ٩آزّ يًُ٥٬هٚ ١اـ٥٬ل
َطٝعني هلل زع ٠ٛي٘ ٚؿٛاٚ ٤أ٫ٚزُٖا بايتعاّ ايطاع ١هلل تعاىل ٚايٓؿط٠
املطًك َٔ ١املعك ،١ٝبُٓٝا دعًت َعك ١ٝإبًٝؼ اٱْػإ ٜعًِ بٛدٛز َٔ
ٜعك ٞاهللٜٓٚ ،ؿط َٔ املعكٚ ١ٝقاسبٗا.
ٚيٝؼ هلص ٙايػبب ١ٝأثط غًحم عً ٢سٝا ٠اٱْػإ ،بٌ ٖ ٞؼصٜط َٔ
إبًٝؼ َٚهطٚ ، ٙناْت غبباّ ٱسرتاظ أٌٖ اٱميإ َٔ املعكٚ ١ٝأغبابٗا،
ٚايتٛق َٔ ٞإبًٝؼ ٚؾطٚض.ٙ
ايجاْ :ٞاٱخباض عٔ عًَ ١عك ١ٝإبًٝؼ  ٖٞٚنؿطٚ ٙدشٛز ٙبكٛي٘ تعاىل

طًَوَاْ ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓص أ ٟإٔ عسّ غذٛز ٙمل ٜهٔ أَطاّ إبتساٝ٥اّ
َٚػتك ّ٬بٌ ٖ ٛؾطع ْٚتٝذ ١يهؿطٚ ،ٙؾ ٘ٝؼصٜط يًَُٓ٪ني َٔ إبًٝؼَٔٚ ،
ايهؿاض َطًكاّ.
ايجايح :ايتٓبٚ ٘ٝايتشصٜط َٔ ايعٓاز ٚاٱغتهباض.
ايػازغ :١زع ٠ٛاملػًُني اىل اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهلٚ ،١ٝأزا ٤ايؿطا٥ض
ٚايعبازاتٚ ،اشا نإ إبًٝؼ عك ٢اهلل عع ٚدٌ بأَط ايػذٛز ٯزّ  ،ؾإ
املػًِ ٜك ّٛبايػذٛز هلل تعاىل ل ق ٠٬ايؿطٜه ١نٌ  ّٜٛأضبع ّا ٚث٬ثني َط٠
بًشاظ غذستني ل نٌ ضنع.١

ط248ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايػابع :١بٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عً ٢اٱْػإ ل إنطاَ٘ٚ ،إخباض ايٓاؽ
بإ املػًُني ِٖ ايص ٜٔتعاٖسٚا ايؿهط هللٚ،سكٓٛا أْؿػِٗ َٔ إغٛا٤
إبًٝؼٚ،أخص اؿٝطٚ ١اؿصض َٓ٘،قاٍ تعاىلطلىثِطٌُل تَؼنُىُُ ٌِثَؼلٍ ػَذًٌُّص(.)1

انتفسري

لىنه تعلى ط ًَإِرْ لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِ لعجُذًُل ٓدَََ ص

ؼه ٞاٯٜات فتُعَٓٚ ١ؿطزَٓ ٠عي ١اٱْػإ ايػاََٚ ١ٝا اْعِ اهلل عع
ٚدٌ عً ٘ٝب٘ َٔ ايتهـطٚ ،ِٜإ اهلل تعاىل خًك٘ بٝس ٙثِ تؿهٌ عً٘ٝ
بايتؿطٜـ باـ٬ؾ ١ل ا٭ضضٜٚ ،بًؼ ٖصا اٱنطاّ ل ٖص ٙاٯ ١ٜغاٜت٘ سٝح
ٜأَط اهلل عع ٚدٌ اـًَل ايهط َٔ ِٜامل٥٬ه ١ٱظٗاض اـهٛع ٚايتطأَ

ٯزّ باعتباض ٙخًٝؿ ١اهلل ل ا٭ضض.

 ٫ٚتٓشكط عًٖ ١صا ايػذٛز بتعً ِٝا٭مسا ٤أ ٚؾدل آزّ ٚسس ٙبٌ
ٖ ٞأنرب ،ؾٗ ٞؾاًَ ١ملٛنٛع اـ٬ؾ ١ل ا٭ضض ٚاملػٚ٪يٝات اؾػاّ
املًكا ٠عً ٢عاتل اٱْػإ َٔ بني اـ٥٬ل ،نُا تظٗط اٯ ١ٜعظ ِٝقسض ٠اهلل
ٚإضازت٘ ل خًك٘ٚ ،تسع ٛإىل إغتدطاز ٚد ٙٛاؿهُٖ َٔ ١صا ايػذٛز ٭ٕ
اهلل غبشاْ٘ ٜ ٫ؿعٌ إ ٫ا٭َط املتكٔ.
ٚتبني اٯ ١ٜايٓعِ اٱهل ١ٝايعظ ١ُٝعً ٢ايٓاؽ مجٝعاّٚ ،ؾ ٘ٝسذٚ ١تصنري
بًع ّٚعباز ٠اهلل تعاىل ٫ٚ ،تتك ّٛايعباز ٠إ ٫بايػذٛز هلل تعاىل طاع١
ٚخهٛعاّ ي٘ غبشاْ٘ .
ٖٚــٌ ٜكــض ايػــذٛز هلل تعــاىل ؾــهطاّ يــ٘ غــبشاْ٘ ٭ْــ٘ أَــط امل٥٬هــ١
بايػذٛز ٯزّ عً ٘ٝايػ ،ّ٬اؾٛاب ْعِ  ،ؾتأت ٞايكك ١ايكطآْ ١ٝيتبني ؾهٌ
اهلل تعاىل عً ٢اٱْػإٚ ،إيتكا ٤أٖـٌ ايػـُاٚات ٚا٭ضض ل طاعـ ١اهلل،
ٚايكٝاّ بايػذٛز ٚاـهٛع ي٘ غبشاْ٘ٚ ،مل ٜأت ا٭َـط اٱهلـ ٞبايػـذٛز
( )1غٛض ٠ا٫عطاف . 23
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ٯزّ إ ىل ؾطز ٚاسس َٔ امل٥٬ه ١بٌ دا ٤هلِ مجٝعاّٖٚ ،ـ ٛظـاٖط اٯٜـ ١ممـا
ٜسٍ عً ٢املٓعي ١ايطؾٝع ١ٯزّ إش ْؿذ اهلل تعاىل ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘ٚ ،دعٌ ٖـصا
ايٓؿذ عً ١ٱنطاَ٘ بػ ذٛز امل٥٬ه ١ي٘ ٚغهٓ٘ ل اؾٓ ٖٛ ١ظٚد٘ٚ ،يٝهـٕٛ
غـذٛزِٖ يـ٘ َكسَـ ١ٱنطاَـ٘ ل إقاَتـ٘ ايككـريَ ٠عٗـِ ٚبعـس ٖبٛطـ٘ إىل
ا٭ضض ٚ ،تطؾض ٖصا اٱنطاّ عً ٢ايكاؿني ٚاملػًُني َٔ شضٜت٘ اىل ّٜٛ
ايكٝاَ.١
 َٔٚاٯٜات عسّ ف ٧ا٭َط اٱهل ٞيًُ٥٬ه ١إ ٫بعس إ إستر امل٥٬ه١
عًَٛ ٢نٛع دعٌ خًٝؿ ١ل ا٭ضض مبػأي ١اٱؾػاز ؾٗٝا ،يٝه ٕٛا٭َط
ٚاٱغتذاب ١ي٘ سذ ١عً ِٗٝبإ ن٬ي ١ؾطط َٔ ايبؿط  ٫متٓع َٔ َٛنٛع
اـ٬ؾٚ ،١إ اهلل تعاىل غٝذاظ ٟايص ٜٔأسػٓٛا بايجٛاب ٚا٭دط ايعظ،ِٝ
ٚهاظ ٟاملؿػس ٜٔل ا٭ضض ايصٜ ٜٔػؿه ٕٛايسَا ٤باـًٛز ل اؾش.ِٝ
 ٌٖٚنإ ا٭َط اٱهل ٞبػذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ إختباضاّ هلِ  ،اؾٛاب ،٫
ؾكس دا٤ت اٯٜات مبسسِٗ ٚايجٓا ٤عًٚ ، ِٗٝتٛنٝس إخ٬قِٗ ايعباز ٠هلل
عع ٚدٌ .
ٜٚعترب غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ عً ٘ٝايػ ّ٬بسا ١ٜعٗس دسٜس َٔ ايكً ١بني
امل٥٬هٚ ١ايٓاؽ ل أؾطاز ايعَإ ايطٛيٚ ١ٝايعٛامل املدتًؿٚ َٔ ١د ٙٛعسٜس٠
َٓٗا:
ا٭ :ٍٚغذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ بأَط َٔ اهلل تعاىل.
ايجاْ :ٞإنطاّ امل٥٬ه ١ٯزّ ٚسٛا ٤أثٓا ٤إقاَتُٗا ل اؾٓٚ ،١ض١ٜ٩
امل٥٬ه ١٭َط دسٜس ل اؾٓٚ ٖٛٚ ١دٛز ظٚدنيٚ ،امل٥٬هٜ ٫ ١تعٚد ٕٛبٌ
ِٖ خًل عظَٓ ِٝكطع اىل اهلل تعاىل بايعبازٚ ،٠ؾ ٘ٝزع ٠ٛيٲْػإ بإ
ٜؿهط اهلل تعاىل عًْ ٢عُ ١ايعٚاز ٜٚ ،تعاٖسٖا ٚهعًٗا ٚغ ١ًٝيتجبٝت
َعامل ايعباز ٠ل ا٭ضض.
ايجايح :قٝاّ امل٥٬ه ١بايٓع ٍٚبايٛس ٞاىل ا٭ْبٝا َٔٚ ،٤اٯٜات إ
امل٥٬ه ١ايصٜٓ ٜٔعي ٕٛبايٛس َٔ ِٖ ٞأمسٚ ٢أعظِ امل٥٬ه ١مما ٜسٍ عً٢

ط250ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
قسغ ١ٝايٛسٚ ،ٞؾطف ٚظٝؿ ١ايطغاي ١بايٛس.ٞ
ايطابع :زعا ٤امل٥٬ه ١يًٓاؽٚ ،إغتػؿاضِٖ هلِ أٜاّ اؿٝا ٠ايسْٝا  ،قاٍ

تعاىل طىٌَُ لٌَّزُِ ُّقٍَِِّ ػٍََْىُُ ًََِةَئِىَرُوُ ٌُِْخْشِجَىُُ ِِٓ لٌظٍَُُّّاخِ إٌََِ
لٌنٌُّسِص(ٚ ،)1ق ٠٬امل٥٬ه ١إغتػؿاض ٚزعا ، ٤قاٍ تعاىل طًَلٌَّْةَئِىَحُ ُّغَثِّذٌَُْ
تِذَّذِ سَتِّيُِ ًََّغرَغْفِشًَُْ ٌَِّٓ يِِ لألسكص(.)2

اـاَؼ :قٝاّ امل٥٬ه ١بٛظا٥ـ َباضن ١ل ا٭ضضْٚ ،كٌ ايبؿاضات
ٚتَٗ ١٦ٝكسَات ٚأغباب تعظ ِٝؾعا٥ط اهلل ل ا٭ضضٚ ،إق٬ح ا٭ْبٝا٤
٭زا ٤ايطغايٚ ‘١إعاْ ١املَٓ٪ني ل أسهاّ إتٝإ ايٛادبات ٚإدتٓاب
ا طَات ،ؾكاَت امل٥٬ه ١بٓكٌ ايبؿاض ٠اىل َط ِٜب٫ٛز ٠عٝػ ، ٢قاٍ تعاىل

طإِرْ لَاٌَد لٌَّْةَئِىَحُ َّاَِشَُُّ إِْال لٌٍَّوَ ُّثَؾِّشُنِ تِىٍََِّحٍ ِِنوُ لعُّوُ لٌَّْغِْخُ ػِْغََ لتٓ

َِشََُّص(ٚ ،)3ؾْ ٘ٝهت ١عكا٥س ٖٞٚ ،١ٜبعح ايػه ١ٓٝل ْؿؼ َطَٓٚ ِٜع ططٚ
ايؿو عٓسٖا َٔ ٫ٚز ٠عٝػ َٔ ٢غري أبٚ ،دعًٗا ؼرتظ َٔ تطن٘ أٚ
إُٖاي٘ أٚ ٚق ٍٛايهطض إيٚ ،٘ٝنصا ْكٌ امل٥٬ه ١٭َط اهلل تعاىل ٭ّ َٛغ٢

طيَإٌَْمِْوِ يِِ لٌَُِّْْ ًَالَ ذَخَايِِ ًَالَ ذَذضَِِٔص( ،)4نُكسَ ١ؿؿظ َٛغ ٢عً٘ٝ
ايػٚ ّ٬بعج٘ إىل بين إغطا ٌٝ٥بايطغايٚ ،١اٯٜات املعذعات اييت دا ٤بٗا
َٔ عٓس اهلل.
ايػازؽ :قٝاّ امل٥٬ه ١بتٛد ٘ٝايًعٓ ١يًُؿػس ٜٔل ا٭ضضٚٚ ،ضزت

ايًعَٓ ١ج ّ٬غكٛم ايهؿاض ايص ٜٔميٛت ٕٛعً ٢ايهؿط ،قاٍ تعاىل طؤًٌَُئِهَ
()1غٛض ٠ا٭سعاب . 43
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ػٍََْيُِ ٌَؼنَحُ لٌٍَّوِ ًَلٌَّْةَئِىَحِ ًَلٌنالاطِ ؤَجَّؼِنيَص ٚنصا ٚضزت آ ١ٜآخط ٣ل قٝاّ
امل٥٬ه ١بًعٔ ايهؿاض اؾاسس ٜٔايظاملني(.)1
ايػابعْ :كط ٠امل٥٬ه ١يًٓحم قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚاملػًُني

ل َٝاز ٜٔايكتاٍٚ ،قاضب ١ايهؿاض ٚاملؿطنني  ،قاٍ تعاىل ط إِرْ ذَمٌُيُ
ٌٍُِّْؤِِنِنيَ ؤٌََٓ َّىْفَِْىُُ ؤَْ ُِّّذالوُُ سَتُّىُُ تََِةَثَحِ آالَفٍ ِِٓ لٌَّْةَئِىَحِ
ُِنضٌَِنيَص(.)2

ايجأَ :زخ ٍٛامل٥٬ه ١عً ٢أٌٖ اؾٓ ١بايػ ّ٬املباضى ٚايبؿط ، ٣قاٍ

تعاىلطلٌَّْةَئِىَحُ َّذخٌٍَُُْ ػٍََْيُِ ِِٓ وًُِّ تَابٍ * عَةٌََ ػٍََْىُُ تَِّا فَثَشذُُص (.)3

ايتاغع :تؿهٌ اهلل تعاىل ٚدعٌ امل٥٬ه ِٖ ١ايكا ُٕٛ٥عً ٢ايٓاض،

ٚعصاب ايهؿاض ؾٗٝا  ،قاٍ تعاىلطًََِا جَؼٍَْنَا ؤَفذَابَ لٌنالاسِ إِالَّ َِةَئِىَحًص(.)4

ٚبٓٝت آ ١ٜأخطٚ ٣ظٝؿ ٤٫٪ٖ ١امل٥٬ه ، ١بكٛي٘ تعاىل طػٍََْيَا َِةَئِىَحٌ غِةَظٌ
ؽِذَلدٌ الَ َّؼقٌَُْ لٌٍَّوَ َِا ؤََِشَىُُص(.)5
ٚمل ٜصنط اغِ آزّ ل آ ١ٜاـ٬ؾ ، ١إش ٚضز إخباض امل٥٬ه ١ظعٌ خًٝؿ١
ل ا٭ضضٚ ،دا ٤ا٭َط بػذٛزِٖ ٯزّ ل ٖص ٙاٯٚ ، ١ٜؾٚ ٘ٝد:ٙٛ
ا٭ :ٍٚتػُ ١ٝآزّ بإمس٘ ٖٞٚ ،املط ٠ا٭ٚىل اييت ٜصنط اغِ آزّ ل
اـطاب َع امل٥٬هٚ ،١تسٍ اٯ ١ٜبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝعً ٢إ اهلل تعاىل ٖٛ
ايص ٟإختاض ي٘ ٖصا اٱغِ.
()1اْظط اٯ َٔ 87 ١ٜغٛض ٠آٍ عُطإ.
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ط252ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايجاْ :ٞمل ميٓع إستذاز امل٥٬ه ١ل َٛنٛع اـ٬ؾ ١ز ٕٚإْكطاعِٗ إىل
ايتػبٝض ٚايعباز ٠عٔ ايػذٛز ٯزّ عً ٘ٝايػٚ ،ّ٬قس غذسٚا ٯزّ َط٠
ٚاسس ٠طاع ١هلل تعاىل ِٖٚ ،عانؿ ٕٛعً ٢ايتػبٝض ٚايػذٛز هلل زاُ٥اّ

ٚأبساّ  ،قاٍ تعاىل طُّغَثِّذٌَُْ لًٌٍََّْ ًَلٌناليَاسَ الَ َّفْرُشًَُْص(.)1

ايجايح :تٛد٘ ا٭َط اٱهل ٞاىل امل٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ يبٝإ َٓعي ١آزّ
بني اـ٥٬لٚ ،تٛنٝس طاع ١امل٥٬ه ١هلل تعاىلٚ ،عسّ تطززِٖ ل ايػذٛز
ٯزّ عً ٘ٝايػٚ ، ّ٬اٱقطاض مبٓعيت٘ٚ ،تعاٖس إنطاّ املَٓ٪ني َٔ بين آزّ،
ْٚكطتِٗ.

لىنه تعلى طيَغَجَذًُلص

بٝإ ٱغتذاب ١امل٥٬ه ١٭َط اهلل تعاىلَٛٚ ،نٛع ا٭َط بايػذٛز أنرب
نجرياّ َٔ اٱخباض عٔ إؽاش خًٝؿ ١ل ا٭ضض ،إش إ اٱخباض  ٫وتاز اىل
إغتذاب ١ا ٚإظٗاض يًطناْ ،عِ نإ ٖصا اٱخباض َكسَ ١نطمي ١ملٛنٛع
ايػذٛز َٓٚاغب ١تتهُٔ ايًطـ ٚايطمح ١ل تٗ ١٦ٝساٍ اٱغتعساز
ٚايكب ٍٛيس ٣امل٥٬ه ١باٱشعإ ٚاملبازض ٠ايؿٛض ١ٜيًػذٛز َٔ غري تطزز اٚ
إغتؿٗاّ ا ٚتأخري.
تطَ ٣اشا ٜعين ٖصا ايػذٛز ،إْ٘ طاع ١هلل ٚإَتجاٍ ٭َطٚ ،ٙتهط ِٜملٔ
ؾا ٤اهلل عع ٚدٌ إ ٜهطّ َٔ غري إ ٜٓتكل َٔ َٓعي ١امل٥٬ه ١ؾ ،٤ٞبٌ
ٜعزاز َكاَِٗ إضتكا٤ٶ ل غًِ ايعبازٚ ٠ايعًِ إش إ طاع ١اهلل تعاىل
ٚاٱغتذاب ١ي٘ أمسَٓ ٢اظٍ اٱخ٬م  ،أ ٟإ َطتبتِٗ إظزازت عًٛاّ
بايػذٛز ٯزّ ،ملا ؾَ َٔ ٘ٝهاَني ايطاع ١هلل عع ٚدٌ ،ؾهإ غذٛزِٖ
ٚتعظ ُِٗٝٯزّ دع٤اّ َٔ عبازتِٗ هلل ٚ ،زضغاّ ي٘ ٚؿٛاٚ ٤يًٓاؽ مجٝعاّ
بًع ّٚطاع ١اهلل ٚاٱَتجاٍ ٭ٚاَط.ٙ

()1غٛض ٠ا٭ْبٝا.20 ٤

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط253ص
ٚنإ غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ تٓبٚ ٘ٝؼصٜط ي٘ َٔ ا٭نٌ َٔ ايؿذطٚ ،٠تًو
آ ١ٜل ايكً ١املباضن ١بني اٱْػإ ٚبني امل٥٬ه ١إغتساَت ٚإتكًت بٓعٚهلِ
بايٛس. ٞ
باٱغٓاز عٔ ؾطٜو عٔ ضدٌ عٔ عهطَ ١عٔ ابٔ عباؽ قاٍ :إٕ اهلل
خًل خًكاّ ؾكاٍ :إغذسٚا ٯزّ ،ؾكايٛا ٫ :تؿعٌ ؾبعح اهلل عًْ ِٗٝاضاّ
ؼطقِٗ ثِ خًل خًكاّ آخط ،ؾكاٍ أْ ٞخايل بؿطاّ َٔ طني إغذسٚا ٯزّ
ؾأبٛا ؾبعح اهلل عًْ ِٗٝاضاّ ؾأسطقتِٗ ،قاٍ :ثِ خًل ٖ ،٤٫٪ؾكاٍ :إغذسٚا
ٯزّ ،ؾكايٛاْ :عِٚ ،نإ إبًٝؼ َٔ أٚي٦و ايص ٜٔأبٛا إٔ ٜػذسٚا
ٯزّ)(.)1
ٚاؿسٜح قعٝـ غٓساّ ٚز٫ي.١
ٚعٔ َٛغ ٢بٔ دعؿط عٔ آبا ٘٥عً ِٗٝايػ" :ّ٬إ ٜٛٗزٜاّ غأٍ اٱَاّ
عًٝاّ عٔ َعذعات ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ل َكابًَ ١عذعات
ا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايػ ،ّ٬ؾكاٍٖ :صا آزّ أغذس اهلل ي٘ امل٥٬ه ١ؾٌٗ ؾعٌ
مبشُس ؾ٦ٝاّ َٔ ٖصا.
ؾكاٍ عً ٞعً ٘ٝايػ :ّ٬يكس نإ شيوٚ ،يهٔ أغذس اهلل ٯزّ امل٥٬ه،١
ؾإ غذٛزِٖ مل ٜهٔ غذٛز طاع ١أ ٚاِْٗ عبسٚا آزّ َٔ ز ٕٚاهلل عع
ٚدٌٚ ،يهٔ إعرتاؾاّ ٯزّ بايؿهٚ ١ًٝضمح َٔ ١اهلل ي٘ٚ ،قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ أعطَ ٞا ٖ ٛأؾهٌ َٔ ٖصا إٕ اهلل دٌ د٬ي٘ قً ٢عً٘ٝ
ل دربٚت٘ ٚامل٥٬ه ١بأمجعٗاٚ ،تعبس امل َٕٛٓ٪بايك ٠٬عً ٘ٝؾٗصا ظٜاز ٠ي٘
ٜاٜٛٗز."ٟ
ؾإ قًت :نٝـ نإ غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ.
قًت :اْ٘ وتٌُ ٚدٖٛاّ:
ا٭ ٖٛ :ٍٚاـهٛع ٚايتصيٌ ٚؾل املعٓ ٢ايًػ.ٟٛ
()1تؿػري ايطرب.508/1 ٟ

ط254ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ايجاْ ٖٛ :ٞايػذٛز باملعٓ ٢اٱقط٬سٚ ٞايؿطع ٞأٚ ٟنع اؾبٗ١
عً ٢ا٭ضض َٚا ؾابٗٗا طاع ١هلل تعاىل.
ايجايحَ :ػُ ٢ايػذٛز َٚا ٜطَع إي َٔ ٘ٝسطن ١أ ٚؾعٌ.
ايطابع :اٱْكٝاز ٚاٱتباع ٚايتػً ِٝي٘ بايعًِ .
 ٫ٚتعاضض بني ٖص ٙايٛد ٙٛيًتبا ٜٔل خًل امل٥٬هٚ ،١قس دا ٤ايػذٛز
ل ايكطإٓ باملعٓ ٢ايًػٚ ، ٟٛا٭عِ َٔ ٚنع اؾبٗ ١عً ٢ا٭ضض ل ز٫ي١
عً ٢إعذاظ ايكطإٓ.
 ٫ٚميهٔ قٝاؽ غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ عً ٢غذٛز املدًٛقات ا٭خط٣
يٲخت٬ف ايٓٛع ٞل املٛنٛع ٚا ُ.ٍٛ
 َٔٚامل٥٬ه َٔ ١غذس ايػذٛز باملعٓ ٢اٱقط٬س ٞبإٔ أقًش٘ اهلل
يهٝؿ ١ٝايػذٛز يتأزٜب آزّ ٚسٛاٚ ، ٤ملا يٮَط َٔ أُٖٚ ١ٝز٫٫ت ػعً٘
ٜٓكطف اىل ايؿطز ا٭ِٖ ٚاملٓاغب ٚاملتبازض يٮشٖإ  ٖٛٚايػذٛز ٚؾل
اٱقط٬ح ايؿطعٚ ٞتٜ٪س ٙايٓكٛم ٚ ،٭ٕ ا٭َط قه ١ٝل ٚاقعٚ ،١تسٍ

عًْ ٘ٝؿؼ اٯ ١ٜبكٛي٘ تعاىل طيَغَجَذًُلص مما ٜسٍ عً ٢عسّ إضازَ ٠عٓ٢
اـهٛع ٚاـؿٛع املػتسِٜ
ٚنإ غذٛز امل٥٬ه ١ل اؾٓ ١إ ٫إٔ ته َٔ ٕٛدٓإ ا٭ضضٚ ،ا٭قض
أْ٘ ل ايػُا. ٤
ميهٔ إ ْططح ْظط ١ٜدسٜس ٠ل عًِ ايطداٍ ٖٞٚ ،تكػ ِٝاملطغٌ
بًشاظ ايٛثاقٚ ١ايهعـ ٚضداٍ ايػٓس اىل اقػاّ :
ا٭َ :ٍٚطغٌ أعً.٢
ايجاَْ :ٞطغٌ َتٛغ .
ايجايحَ :طغٌ نعٝـ.
ٚا٭َ ٍٚا اشا نإ ضا ٟٚاٱضغاٍ ايص ٟمل ٜصنط ايػٓس ثك ١خكٛقاّ ل
ايكسض ا٭ ٍٚل اٱغٚ ّ٬أٜاّ ايكشابٚ ١ايتابعني ٚنجط ٠املتكنيٚ ،ايجاْٞ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط255ص
ايصٜ ٟطغٌ اؿسٜح ممسٚح.
ٚاملطغٌ ايهعٝـ ٖ ٛايصٜ ٟه ٕٛضا ٟٚاٱضغاٍ فٗ ّ٫ٛأ ٚنعٝؿ ّا أٚ
مل ٜٛثل.
يكس أمجع املػًُ ٕٛعً ٢إ غذٛز امل٥٬ه ١ٯزّ نإ غذٛز قب١
ٚتهطَٚ ١مل ٜهٔ غذٛز عبازٚ ،٠قاٍ اؾباٚ ٞ٥أب ٛايكاغِ ايبًدٞ
ٚمجاع ١إ اهلل دعً٘ قبً ّ١هلِ ،ؾأَطِٖ بايػذٛز اىل قبًتِٗ تعظُٝاّ
ٚانطاَاّ.
ٚأؾهٌ بعهِٗ عًٖ ٢صا ايك ٍٛباؽاش آزّ قبً ٕ٫ ،١ايك ٠٬اىل ايكبً١
تتعس ٣عطف اؾط (اىل) ٚيٝؼ اي.ّ٬

ٚيهٔ اي ّ٬قس تأتَ ٞطازؾ ١ؿطف اؾط (اىل) نُا ل قٛي٘ تعاىلط وًٌُّ

َّجشُِ ٌِإَجًٍَ ُِغًََّّ ص( ،)1أ ٟإىل أدٌ.
نُا ٚضز ل ؾعط سػإ بٔ ثابت:
َـــا نٓـــت أعـــطف إٔ ا٭َـــط َٓكـــطف
عٔ ٖاؾِ ثِ َٓٗا عٔ أب ٞسػِٔ
أيــــــٝؼ أَ ٍٚــــــٔ قــــــً ٢يكبًــــــتهِ
ٚأعطف ايٓاؽ بايكطإٓ ٚايػِٓٔ(.)2
ٚقاٍ اٱَاّ ايطاظ ٟل اٯ ١ٜدٛاظ ايك ٍٛقًٝت يًكبً ١بت َٔ ١ٜايكـطإٓ

ٚبٝيت ايؿعط أع ،ٙ٬قاٍ (اَا ايكطإٓ ؾكٛي٘ تعاىل ط ؤَلِمُ لٌقالمةَجَ ٌِمذٌٌُُنِ لٌؾالمّظِص
ٚايكــ ٠٬هلل  ٫يًــسيٛى ،ؾــاشا دــاظ شيــو ؾًــِ  ٫هــٛظ إٔ ٜكــاٍ قــًٝت

يًكبً.)3()١

( )1غٛض ٠ايعَط .5
(َ)2ؿاتٝض ايػٝب . 212/3
(َ)3ؿاتٝض ايػٝب .212/3

ط256ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ٚيهٓ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم ،ؾايكط ١ٜٓظاٖط ٠ل اٯ ١ٜأع ٙ٬ٱضاز ٠ايعَإ
ٚٚقت ايكٚ ٠٬يٝؼ دٗ ١ايكبًٚ ،١ايعَإ َتشطى َٚتذسزٚ ،مست ايكبً١
َٛنع ثابتٚ ،قس ٜه ٕٛإغتعُاٍ اي ّ٬نطٚض ٠ؾعط.١ٜ

لىنه تعلى ط إِالَّ إتٍْظ ؤَتََ ًَلعرَىثَشَ ص

إَتٓع إبًٝؼ َٔ بني امل٥٬ه ١عٔ ايػذٛز ٯزّ إَتٓاع َعكٚ ، ١ٝيٝؼ

دشٛزاّ ،يكس إعتكس إبًٝؼ أؾهًٝت٘ عً ٢آزّ ل أقٌ اـًك ١ط خٍَمْرَنِِ

ِِٓ َٔاسٍ ًَخٍََمْرَوُ ِِٓ رِنيٍ ص( ،)1يصا ٚضز عٔ اَ٫اّ ايكازم إ
اٱغتهباض ٖ ٛأَ ٍٚعك ١ٝعٴك ٞاهلل بٗا ،قاٍ عً ٘ٝايػ :ّ٬ؾكاٍ إبًٝؼ:
ضبٹ أعؿين َٔ ايػذٛز ٯزّ ٚاْا أعبسى عباز ٠مل ٜعبسى بٗا ًَو َكطب،
ْ ٫ٚحم َطغٌ ،ؾكاٍ دٌ د٬ي٘ ٫ساد ١ي ٞل عبازتو ،امنا عبازتَٔ ٞ
سٝح أُضٜس  َٔ ٫سٝح تٴطٜس(.)2

ٚٚضز ل اؿسٜح إ إبًٝؼ نإ باْٝاّ عً ٢عسّ ايػذٛز ٯزّ اشا زٴعٞ
ي٘ أثٓاَ ٤س ٠تكٜٛط آزّ ،خكٛقاّ إ ْؿػ٘ ناْت تٓاظع٘ بطٚح اٱغتهباض،
ٚسكط أغباب ايتؿه ٌٝبأقٌ اـًك ١ؾك ٚ ،غؿٌ عٔ ايهطٚض ٠تكتهٞ
أٚي ١ٜٛايطاعٚ ،١تؿٜٛض ا٭َط إىل اهلل عع ٩ٚدٌ.
ٚباٱغٓاز عٔ أب ٞبكري عٔ اَ٫اّ دعؿط ايكازم عً ٘ٝايػ :ّ٬إ أٍٚ
َٔ نؿط باهلل سٝح خًل اهلل آزّ نؿط إبًٝؼ سٝح ضزٸ عً ٢اهلل اَطٚ ،ٙعٔ
ايكُ :ٞخًل اهلل آزّ ؾبك ٞغَٓ ١كٛضاّٚ ،نإ ميط ب٘ إبًٝؼ ايًعني ؾٝك:ٍٛ
َ٫ط َا خٴًكتٚ ،قاٍ ايعامل عً ٘ٝايػ :ّ٬ؾكاٍ إبًٝؼ ي ٔ٦أَطْ ٞاهلل
بايػذٛز هلصا يعكٝت٘ إىل إٔ قاٍ ثِ قاٍ اهلل تعاىل يًُ٥٬ه ١أغذسٚا ٯزّ
ؾػذسٚا ؾأخطز إبًٝؼ َا نإ ل قًب٘ َٔ اؿػس ؾأب ٢إٔ ٜػذس).
( )1غٛض ٠ا٫عطاف .12
( )2تؿػري عً ٞبٔ إبطاٖ.42 ِٝ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط257ص
ٚيكس أنٌ إبًٝؼ مجاع ١إش ؾهطٚا ي٘ ضؾه٘ ايػذٛز ٯزّ ٚقايٛا أْ٘
دعٌ ايػذٛز كتكاّ ب٘ تعاىل ٚمس ٙٛغٝس املٛسس.ٜٔ
يكس نإ إَٗاٍ إبًٝؼ َع َعكٝت٘ زي ّ٬ٝعً ٢غع ١ضمح ١اهلل عع ٚدٌ
ٚسًُ٘ ٚٚدــٛز باب اٱختٝاضٚ ،املٓعي ١بني املٓعيتني ٚؾ ٘ٝتٛنٝس عًّٜٛ ٢
اؿػــابٚ ،ي ٛؾـــا ٤اهلل يٛأز املعكــ ١ٝل اؿاٍ.
ٚأختًـ ل َٛنٛع إبًٝؼ ٌٖ نإ َٔ امل٥٬ه ١أّ مل ٜهٔ َٓٗا.
ٚض ٟٚعٔ ابٔ عباؽ ٚابٔ َػعٛز ٚابٔ املػٝب ٚقتاز ٠اْ٘ نإ َِٓٗ
ٱغتجٓا َٔ ٘٥مجًتِٗ ل ٖص ٙاٯ.١ٜ

ٚعٔ ابٔ َػعٛز ل قٛي٘ تعاىل ط وَاْ ِِٓ لٌْجِِّٓ ص( ،)1أ ٟنإ

خاظٕ اؾٓٚ ،١باٱغٓاز (عٔ أب ٢قا

عٔ ابٔ عباؽ ٚعٔ َط ٠اهلُساْٞ

عٔ ابٔ َػعٛز ٚعٔ ْاؽ َٔ أقشاب ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ دعٌ
إبًٝؼ عًًَ ٢و ايػُا ٤ايسْٝا ٚنإ َٔ قب َٔ ١ًٝامل٥٬هٜ ١كاٍ هلِ اؾٔ
ٚإمنا مسٛا اؾٔ  ِْٗ٫خعإ اؾٓٚ ١نإ إبًٝؼ َع ًَه٘ خاظْا(.)2

ٚل اؿسٜح ايؿطٜـ بٝإ ملا ٱبًٝؼ َٔ ايؿإٔ ٚاملٓعي ١بني أٌٖ ايػُا٤
قبٌ إ ٜٗب

إىل ا٭ضض يصا ٚضز عٔ ابٔ عباؽ أْ٘ قاٍ ( إٕ إبًٝؼ نإ

َٔ أؾطاف امل٥٬هٚ ١أنطَِٗ قبٚ ١ًٝنإ خاظْا عً ٢اؾٓإ ٚنإ ي٘ غًطإ
مسا ٤ايسْٝا ٚنإ ي٘ غًطإ ا٭ضض.
ٚقاٍ ايطرب ٟسسثٓا ابٔ محٝس قاٍ سسثٓا غًُ ١قاٍ سسثٓا املباضى بٔ
فاٖس أب ٛا٫ظٖط عٔ ؾطٜو بٔ عبس اهلل بٔ أب ٢منط عٔ قا

َٛىل

ايتٛأَ ١عٔ ابٔ عباؽ قاٍ إٕ َٔ امل٥٬ه ١قبٜ ّ٬ٝكاٍ هلِ اؾٔ ،ؾهإ
إبًٝؼ َِٓٗ ٚنإ ٜػٛؽ َا بني ايػُاٚ ٤ا٭ضض ؾعك ٢ؾُػد٘ اهلل

()1غٛض ٠ايهٗـ.50
( )2تأضٜذ ايطرب. 81/1 ٟ

ط258ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ؾٝطاْا ضدُٝا(.)1
ٚعٔ ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ خًل اهلل ععٚدٌ آزّ بٝسْٚ ٙؿذ
ؾ َٔ ٘ٝضٚس٘ ٚأَط املٮ َٔ امل٥٬ه ١ؾػذسٚا ي٘ ؾذًؼ ؾعطؼ ؾكاٍ اؿُس
هلل ؾكاٍ ي٘ ضب٘ ٜطمحو ضبو ا٥ت أٚي٦و املٮ َٔ امل٥٬ه ١ؾكٌ هلِ ايػّ٬
عًٝهِ ؾأتاِٖ ؾكاٍ ايػ ّ٬عًٝهِ ؾكايٛا ي٘ ٚعًٝو ايػٚ ّ٬ضمح ١اهلل ثِ
ضدع إىل ضب٘ ععٚدٌ ؾكاٍ ي٘ ٖص ٙؼٝتو ٚؼ ١ٝشضٜتو ب ِٗٓٝؾًُا أظٗط
إبًٝؼ َٔ ْؿػ٘ َا نإ ي٘ كٝؿا ؾٗٝا َٔ ايهرب ٚاملعك ١ٝيطب٘ ٚناْت امل٥٬ه٘

قس قايت يطبٗا عع ٚدٌ سني قاٍ هلِطإِِِّٔ جَاػًٌِ يِِ لألَسكِ خٍَِْفَحً لَاٌٌُل

ؤَذَجؼًَُ يِْيَا َِٓ ُّفْغِذُ يِْيَا ًََّغفِهُ لٌذَِِّاءَ ًََٔذُٓ ُٔغَثِّخُ تِذَّذِنَ ًَُٔمَذِّطُ ٌَهَص(،)2ؾكاٍ
هلِ ضبِٗطإِِِّٔ ؤَػٍَُُ َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص تبني هلِ َا نإ عِٓٗ َػترتا ٚعًُٛا
إٔ ؾ َ٘ٓ َٔ ِٗٝاملعك ١ٝهلل عع ٚدٌ ٚاـ٬ف ٭َط.)3(ٙ

با٫غٓاز عٔ اَ٫اّ دعؿط ايكازم ل سسٜح( :ؾك ٌٝي٘ :نٝـ ٚقع

ا٭َط عً ٢إبًٝؼٚ ،امنا أَط اهلل امل٥٬ه ١بايػذٛز ٯزّ؟ ؾكاٍ عً ٘ٝايػ:ّ٬
نإ إبًٝؼ َِٓٗ بايٚ ٤٫ٛمل ٜهٔ َٔ دٓؼ امل٥٬هٚ ،١شيو إ اهلل خًل
خًكاّ قبٌ آزّ ٚنإ إبًٝؼ ؾ ِٗٝسانُاّ ل ا٭ضض ؾعتٛا ٚأؾػسٚا ٚغؿهٛا
ايسَا ٤ؾبعح اهلل امل٥٬ه ١ؾكتًٚ ِٖٛأغطٚا إبًٝؼ ٚضؾع ٙٛإىل ايػُاٚ ٤نإ

َٔ امل٥٬هــٜ ١عبس اهلل إىل إٔ خًل اهلل تباضى ٚتعاىل آزّ)(.)4

ٚعٔ اٱَاّ ايكازم عٔ إبًٝؼ انإ َٔ امل٥٬ه ١ا ٚنإ  ًٜٞؾ٦ٝاّ

َٔ أَط ايػُا٤؟ ؾكاٍ عً ٘ٝايػ :ّ٬مل ٜهٔ َٔ امل٥٬هٚ ١ناْت امل٥٬ه١

( )1تأضٜذ ايطرب. 82/1 ٟ
()2غٛض ٠ايبكط.30٠
()3تأضٜذ ايطرب.96/1ٟ
( )4تؿػري ايكُ.36 ٞ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط259ص
تط ٣اْ٘ َٓٗاٚ ،نإ اهلل ٜعًِ اْ٘ يٝؼ َٓٗا ٚمل ٜهٔ  ًٜٞؾ٦ٝاّ َٔ أَط
ايػُا ٫ٚ ٤نطاَ ،١ؾأتٝت ايطٝاض ؾأخربت٘ مبا مسعت ؾاْهطٚ ،قاٍ نٝـ ٫
ٜه َٔ ٕٛامل٥٬ه١؟ ٚاهلل ٜك ٍٛيًُ٥٬ه :١إغذسٚا ٯزّ ؾػذسٚا إ٫
إبًٝؼ ،ؾسخٌ عً ٘ٝايطٝاض ؾػأي٘ ٚاْا عٓس ٙؾكاٍ ي٘ :دعًت ؾساى ق ٍٛاهلل
عع ٚدٌٜ :اأٜټٗا ايص ٜٔآَٓٛا ل غري َهإ ل كاطب ١املَٓ٪ني أٜسخٌ ل ٖصٙ
املٓاؾكــٕٛ؟ ؾكاٍ عً ٘ٝايػْ :ّ٬عِ ٜسخً ٕٛل ٖص ٙاملٓاؾكٚ ٕٛايه،ٍ٬

ٚنٌ َٔ أقط بايسع ٠ٛايظاٖط.)1()٠

ٚقاٍ اؿػٔ ايبكطٚ ٟقتاز ٠بإ إبًٝؼ مل ٜهٔ َٔ امل٥٬هٚ ١إ
اٱغــتجٓا ٤ل اٯٜـــ( ١ا ٫إبًٝؼ) إغـــتجٓآَ ٤كطــعٚ ،ب٘ قـاٍ املعتعي،١

ٚأغتسٍ بكٛي٘ تعاىل ط إِالَّ إتٍْظ وَاْ ِِٓ لٌْجِِّٓ ص ٕ٫ٚ ،إبًٝؼ ي٘

شضٚ ١ٜامل٥٬ه ١يٝؼ هلا شض ١ٜيكٛي٘ تعاىل ط ؤَيَرَرَّخِزًَُٔوُ ًَرُسِّّالرَوُ ؤًٌََِْاءَ ِِٓ
دًُِِٔ ص( ،)2إ ٫إ ٜكاٍ اْ٘ أٖب

اىل ا٭ضض ؾكاضت عٓس ٙا٭ًٖ١ٝ

يًصض ١ٜبسي ٌٝاْ٘ يٝؼ ل اؾٓ ١إلاب ْٚػٌ.
ٚيًؿــاضم ل أقــٌ اـًــل ؾــإبًٝؼ كًــٛم َــٔ ايٓــاضٚ ،ل ايتٓعٜــٌ

طخٍََمْرَنِِ ِِٓ َٔاسٍ ص(ٚ )3امل٥٬ه ١كًٛق َٔ ٕٛايٓٛض.

ٚايكا٥ـً ٕٛبـإ إبًـٝؼ َـٔ امل٥٬هـ ١متػـهٛا بـإط٬م ٖـص ٙاٯٜـ ١ط ًَإِرْ
لٍُْنَا ٌٍَِّْةَئِىَحِ لعمجُذًُل ٓدَََ ص ٚيهٔ ايكطإٓ ٜؿػط بعهـ٘ بعهـاّ ٚبعـض ا٭خبـاض
ٚايٓكـــٛم َبٓٝـــ ١يًكـــطإٓ ٚيًؿـــاضم املٛدـــٛز بـــني امل٥٬هـــٚ ١إبًـــٝؼ ل
اٱغــتذاب ١٭َــط اهلل  ،نُــا إ ايكٛاعــس ايهًٝــ ١ل تٓعٜــ٘ امل٥٬هــ ١تكــــًض

( )1ايهال .274/8
( )2غٛض ٠ايهٗـ .50
( )3غٛض ٠م .76

ط260ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
يًشهِ بإ إبًٝؼ يٝؼ َٔ امل٥٬هـــ ٖٛٚ ١املػــُ ٢ل عًِ املٓطل بايربٖإ
اٱْٜٚ ٞعين اٱ غتس َٔ ٍ٫املعً ٍٛعً ٢ايعً.١
()1

ٚض ٣ٚفاٖس ٚطاٚٚؽ

عٔ ابٔ عباؽ اْ٘ قـاٍ :نإ إبًٝؼ قبٌ إ

ٜطتهب املعكــًَ ١ٝهاّ َٔ امل٥٬هـ ١إمس٘ ععاظٚ ٌٜنإ َٔ غهإ ا٭ضض،
ٚنإ غهإ ا٭ضض َٔ امل٥٬هٜ ١ػُ ٕٛاؾٔ ٚمل ٜهٔ َٔ امل٥٬هــ ١أؾــس
إدتــٗــازاّ  ٫ٚأنجط عًُاّ َٓ٘ ،ؾًُا تهرب عً ٢اهلل ٚأب ٢ايػـذٛز ٯزّ
ٚعكا ٙيعٓ٘ ٚدعً٘ ؾــٝـطــاْاّ ٚمسا ٙإبًٝؼ(ٚ ،)2ل ضٚاٜــ ١نإ إمس٘
اؿاضخ.
ٚل فُع ايبٝإ ل تؿػري اٯ ١ٜقاٍ :ؾكس دا ٤عٔ ايعطب َا ٜسٍ عً٢
( )3

اِْٗ  -أ ٟاؾٔ ٜ ٫ -طعُٜ ٫ٚ ٕٛؿطب ،ٕٛأْؿس ابٔ زضٜس

قاٍ أْؿس

أب ٛسا :
س ٖٚــــٔ
ْٚــــاض قــــس سهــــأت بٴعٝــــ ٳ
بــــساض َــــا أُضٜــ ـسٴ بٗــــا َكـــــــاَا
غـــــ ٣ٛتطسٝـــــٌ ضاسًـــــٚ ١عـــــــني
أناملّٗــــــا كاؾــــ ـ َ١إ تٓـــــــاَـــــــا
أَتــــٛا ْــــاض ٟؾكًـــتٴ َٓــــٕٛٳ اْتـــــــِ
ؾكايٛا اؾٔٸ قًتٴ عُـٛا ظــــــَ٬ا
ؾكًــــت إ ىل ايطّعــــاّ ؾكــــاٍ َــــِٓٗ

( ) 1طاٚٚؽ بٔ نٝػإ َٛيس ٙل ايٚ ُٔٝأقً٘ َٔ ايؿطؽ ،ؾك ٘ٝتابع ،ٞأب ٢ايكطب
َٔ املًٛى ٚا٭َطاٚ ،٤نإ ٜعظَِٗ ،ات ساداّ مبه ١غٓ.160 ١
( )2فُع ايبٝإ .83/1
( )3ابٔ زضٜس قُس بٔ اؿػٔ بٔ زضٜس ا٫ظزٖ )321-223( ٟذط َٔ ١ٜأ ١ُ٥ايًػ١
ٚا٫زب.

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط261ص
ظعــِٝٷ وػـسٴ اْ٫ـ ؼ ايطعــاَــــــــا
يكــــس ؾهــــًتِ با٭ نــــٌ ؾٓٝـــــــــــــــا
ٚيهـــــٔ شاى ٜعكـــــبهِ غــــــكاَا
()1

ؾٗصا ٜسٍ عً ٢أِْٗ ٜ ٫أنًٜ ٫ٚ ٕٛؿطب ٕٛ٭ِْٗ ضٚسإْٛٝٝ

ٚيهٔ ٖص ٙا٭بٝات َٔ ايؿـعط  ٫تكًض زي ّ٬ٝعً ٢إ اؾٔ ٜ ٫أنًٕٛ
ٜ ٫ٚؿطب ،ٕٛ٭ٕ املػأي ١تتعًل بعًِ ايه ٫ٚ ّ٬سذ ١ؾ ٘ٝيك ٍٛؾاعط.
نُا ض ٟٚعٔ ابٔ عباؽ اْ٘ قاٍ إ امل٥٬ه ١ناْت تكاتٌ اؾٔ ؾػحم
إبًٝؼ ٚنإ قػرياّ ؾهإ َع امل٥٬ه ١ؾتعبس َعٗا با٭َط بايػذٛز ٯزّ
ؾػذسٚا ٚ ،أب ٢إبًٝؼ ؾًصيو قاٍ اهلل تعاىل إ ٫إبًٝؼ نإ َٔ اؾٔ(.)2

ٖٚصا اؿسٜح َعاضض ملا ٚضز عٔ ابٔ عباؽ بإ إبًٝؼ َٔ امل٥٬ه،١
إ ٫إٔ ٜكاٍ بإٔ اؾٔ تطق ٢باٱدــتٗــاز ل ايعبازٚ ٠ايٓػــو اىل َٓعي١
امل٥٬هــٚ ١اٱنطا

ل قــؿٛؾِٗ ل اؿٝا ٠ا ٚبعس املٛتٚ،ا٭ًٖ ١ٝيًتػُ١ٝ

بإمسِٗٚ ،يٝؼ َٔ إَـاض ٠تسٍ عً ٘ٝٱخت٬ف ايػٓد ١ٝإ ٫إ ٜؿا ٤اهلل،
ؾكس ًٜشل بِٗ بايطٜانٚ ١ايٓػو ٚاٱدتٗاز ل ايعبازٚ ٠اٱْكطاع ايٗٝا،
ٚاؿام إبًٝؼ بامل٥٬ه ١ؾهٌ ْٚعُ َٔ ١اهلل عًٚ ، ٘ٝيهٓ٘ دشسٖا ٚمل
ٜؿهطٖا.
يكس نإ ٚدٛز إبًٝؼ بني امل٥٬ه ١أَطاّ تكته ٘ٝاؿهُ ١اٱهل ٖٛٚ ١ٝغط
َٔ أغطاض اـًٝكٚ ،١بػض ايٓظط عٔ غبب ٚأقٌ ٚدٛز ٙبني امل٥٬ه ١ؾإ
امل٥٬ه ِٖٚ ١خًل ضٚساْ ٕٛٝإغتذابٛا ٭َط اهلل تعاىل بايػذٛز ٯزّ،
ٚؽًـ إبًٝؼ عٔ اٱغتذاب ،١يتؿتض قؿش َٔ ١اٱبتٚ ٤٬اٱؾتتإ عً٢
بين آزّ.
( )1فُع ايبٝإ .83/1
()2فُع ايبٝإ.154/1

ط262ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

لىنه تعلى طًَوَاْ ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓص

أ ٟقاض َٔ ايهاؾط ،ٜٔنُا ل قٛي٘ تعاىل ط ًَيُرِذَد لٌغالَّاءُ يَىَأد ؤَتٌَلتًا *
ًَعُِّْشَخ لٌْجِثَايُ يَىَأد عَشَلتًا ص(.)1
ؾذا ٤يؿظ املان ٞٱؾاز ٠اؿانط بًشاظ ايكطٚ ،١ٜٓايعطب تٛقع (نإ)
َٛقع (قاض) ملا بُٗٓٝا َٔ ايتكاضب ل املعٓ( ٕ٫ ٢نإ) ملا إْكطع ٚإْتكٌ
َٔ ساٍ إىل ساٍ.

()2

(ٚق ٌٝأضاز نإ ل عًِ اهلل تعاىل َٔ ايهاؾط)ٜٔ

ٚيهٔ نٌ ؾ٤ٞ

سازخ ٖ ٛل عًِ اهللٚ ،اٯ ١ٜل َكاّ ايٛقـ ايبٝاْ ٞيؿعٌ إبًٝؼ
ٚسكٝكت٘ ٚأقٛي٘.
ٚا٭قٌ ل (نإ)إضاز ٠ايعَٔ املانٚ، ٞضمبا قسض َٔ إبًٝؼ قبًٗا َا
ٜؿٝس ايهؿط ٚاؾشٛز بايٓعُ.١
ٚمتػو بعهِٗ بٗص ٙاٯٚ ١ٜقاٍ بإ نٌ َعك ١ٝنؿطٚ ،ؾَ ٘ٝػا:ٌ٥
ا٭ٚىلٖ :صا ايك ٍٛخ٬ف إمجاع املػًُني.
ايجاْ٬َ ٫ :١ٝظَ ١بني املعكٚ ١ٝايهؿط ،خكٛقاّ ٚإٔ املعك َٔ ١ٝايهًٞ
املؿهو ايصٜ ٟه ٕٛعًَ ٢طاتب َتؿاٚت ١قٚ ٠ٛنعؿاّ.
ايجايج :١ايهؿط عً ٢أقػاّ ٚزضداتٚ ،ل سسٜح مج ١ًٝبٓت عبس اهلل
ظٚد ١ثابت بٔ قٝؼ :إْ ٞأنط ٙايهؿط) أ ٟايعْا(َ٘ٓٚ ،نؿط ايٓعُٖٛٚ ١
ايتككري ل ايؿهط)(.)3
ايطابع :١قٛي٘ تعاىل(نإ َٔ ايهاؾط )ٜٔخام بإبًٝؼ ٚؾهض ي٘ٚ ،إخباض
عٔ َاٖ ١ٝؾعً٘ٚ ،ل ٖصا اٱخباض ْٚعٚي٘ ل ايكطإٓ إنطاّ يهٌ َػًِ َٚػًُ.١
( )1غٛض ٠ايٓبأ .20-19
( )2ابٔ ٜعٝـ .102/7
()3ايعني .472/1

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط263ص
ٚقاٍ ا٭ؾاعط ٠بإ قاسب ايهبري.َٔ٪َ ٠
ٚقاٍ املعتعي ١غطٚد٘ عٔ اٱميإ بايهبريٚ ٠يهٓ٘ ٜ ٫سخٌ ل ايهؿط.
ٚاؿهِ بايهؿط ٚعسَ٘ عً ٢املهًـ ٜ ٫أتٖ َٔ ٞص ٙاٯٚ ١ٜسسٖا،
ٚيعًٗا أدٓب ١ٝعٔ ْٛاَٝؼ ا٭ضض ٚأسهاّ املهًؿني.
(ٚاغتسٍ بعض املؿػط ٜٔبٗص ٙاٯ ١ٜعً ٢إ أؾعاٍ اؾٛاضح َٔ اٱميإ،
ؾكاٍ ي ٛمل ٜهٔ نصيو يٛدب إ ٜه ٕٛإبًٝؼ ََٓ٪اّ مبا َع٘ َٔ املعطؾ١
باهلل تعاىل ٚإ ؾػل بإبا. )٘٥
ٚاٱَتجاٍ أ ٚعسَ٘ أعِ َٔ ؾعٌ اؾٛاضح.
ٚيهٔ ا٭َط َتٛد٘ اىل إبًٝؼ يٝبني َكسام طاعت٘ بؿعٌ اؾٛاضح
ٚاقعاّ ٖٛٚ ،أَط ٜػبك٘ قب ٍٛشٖين ٚإغتعساز يٲغتذاب ١ا ٚإباٚ ٤إغتهباض
شات ٞو ٍٛز ٕٚأزا.٘٥

ٚعٔ اَ٫اّ دعؿط ايكازم غأٍ عٔ ايهؿط ٚايؿطى أُٜٗا أقسّ؟

ؾكاٍ :ايهؿط أقسّٚ ،شيو إ إبًٝؼ أ َٔ ٍٚنؿط ٚ ،نإ نؿط ٙغري ؾطى،
٭ْ٘ مل ٜسعٴ اىل عباز ٠غري اهللٚ ،إمنا زعا اىل شيو بعس ؾأؾطى.

آدو وإبهيس

إبًٝؼ اغِ َؿتل َٔ ايتشري ٚايٓسّ ٚاٱبتعاز عٔ ايطمحٚ ١ايٝأؽ َٔ
ايٓذاٚ ،٠ا٭ضدض أْ٘ عطبٚ ، ٞمل ٜجبت خطٚد٘ عٔ عَُٛات قٛي٘

تعاىلطَِّٔا ؤَٔضٌَْنَاهُ لُشآًٔا ػَشَتًِّْا ٌَؼٍََّىُُ ذَؼمٌٍَُِْص(ٚ ،)1ل سٝا ٠اؿٛٝإ ٚنٓ ١ٝإبًٝؼ
أبَ ٛط.٠
ٚنإ إمس٘ اؿاضخ ٚبايعرباْ ١ٝععاظ ،ٌٜؾًُا قسضت َٓ٘ املعك١ٝ
غٴُ ٞإبًٝؼٚ ،نإ َع امل٥٬هٚ ١ميتاظ باٱدتٗاز ل ايعباز.٠

ٚعٔ اَ٫اّ عً ( ٞاْ٘ قس عبس اهلل ل غت ١آ٫ف غٜٓ ٫ ١سض ٟأَٔ

()1غٛضٜٛ ٠غـ .2

ط264ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
غين ايسْٝا أّ غين اٯخطٚ ،)1()٠قٚ : ٌٝعًٖ ٢صا ؾً ٛنإ َٔ غين
اٯخط ٠يبًؼ َٔ ايػٓني نجرياّ.
ٚيهٔ َس ٠ايعباز ٠شاتٗا أ ٟإ َكساضٖا ايعَاْٚ ٞاســس بػض ايٓظط عٔ
نْٗٛا َٔ غين ايسْٝا ا ٚاٯخط ،٠ؾ ٬ميهٔ إ ٜه ٕٛايٛعا ٤ايعَين يؿعٌ
ؾدكٚ ٞاسس طٚ ّ٬ٜٛقكرياّ َعاّ ًٜ ْ٘٫عّ إدتُاع ايٓكٝهني ل َٛنٛع
َتشسٖٓٚ ،اى تأٌَ ْٚظط قس ٜطز عً ٢مجع َٔ املؿػط ٜٔيٲغتس ٍ٫ايص٣

شٖبٛا اي ٘ٝبإ  ّٜٛايكٝاَ ٖٛ ١املككٛز بكٛي٘ تعاىل ط ذَؼشَُُ لٌَّْةَئِىَحُ ًَلٌشًُّحُ إٌَِْوِ

يِِ ٌٍََّ وَاْ ِِمْذَلسُهُ خَّغِنيَ ؤٌَْفَ عَنَحٍص(.)2
ٚيهــٔ املككــــٛز َــٔ عــسّ َعطؾــ ١إبًــٝؼ يًٛعــا ٤ايعَ ـاْ ٞيػــــذٛزٙ
ٚعبازتــ٘ َــع تعٓٝــ٘ خاضد ـاّ ،اْـ٘ ن ـإ َٓكطعـاّ اىل ايعبــازٚ ٠مل ًٜتؿــت اىل
أسٛاٍ ايعَإ ٚتػريات٘ ٚاْ٘ نإ ل َأَٔ ٚإْؿػاٍ قرتظاّ بايتكٚ ٣ٛايٓػو
ٜ ٫باي ٞمبا وسخ سٛي٘ ل َس ٠بكسض غت ١أ٫ف غٓ َٔ ١غين ايسْٝاٖٛٚ ،
املتبازض يٮشٖإٚ ،أقاي ١ايظاٖط.
ٚل إبًٝؼ  ٌٖٚنإ َٔ امل٥٬ه ١أ ،٫ ٚقايت طا٥ؿ ١اْ٘ َٔ امل٥٬ه،١
ٚإختًؿٛا ل َٓعيت٘ ٚعًُ٘ عًٚ ٢د:ٙٛ
ا٭ :ٍٚنإ خاظْاّ يًذٓإ .
ايجاْ :ٞي٘ غًطإ ايػُاٚ ٤غًطإ ا٭ضض.
ايجايح :نإ ٜػَ ّٛا بني ايػُاٚ ٤ا٭ضض.
 ٌٖٚن ٕٛأقٌ إبًٝؼ َٔ اؾٔ ٖ ٛعً ١عسّ ايػذٛز أّ اْ٘ ٚضز عً٢
غب ٌٝايٓعت ٚبٝإ اٱخت٬فٖٓ ٌٖٚ ،اى َٔ امل٥٬ه ١أ ٚممٔ غذس َعِٗ
اقً٘ َٔ اؾٔ ٚيهٓ٘ إغتذاب ٭َط اهلل تعاىل ل ايػذٛز ٯزّ ٚاؾٔ
َِٓٗ ايكا

 َِٗٓٚز ٕٚشيو غ٬ف امل٥٬ه ١ؾًٝؼ ؾ ِٗٝإ ٫املطٝع هلل

(ْٗ )1ر ايب٬غ ١ؾطح قُس عبس.139/2 ٙ
( )2غٛض ٠املعاضز .4

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط265ص
ايكازع بأَط.ٙ
إٕ أقٌ ايػٓد ١ٝيٝؼ عً ١تاَ ١يعسّ ايػذٛز ٯزّ ٚاٱَتجاٍ هلل
تعاىلٚ ،يهٓ٘ ؾاضم بٚ ٘ٓٝبني امل٥٬هٚ ١خكٛق ١ٝهلا إعتباض ٚأثط غًحم،
ٚإخت٬ف ايػٓدٚ ١ٝاؾٓؼ بُٗٓٝا ي٘ أثط ل ْٛع اٱغتذابٚ ،١إ ايؿطز َٔ
اؾٔ ٚإ إدتٗس ل ايعباز ٠ؾاْ٘ ٜ ٫طق ٢إىل َٓعي ١امل٥٬ه ١ايطٚساْٝنيْ ،عِ
ميهٔ إ ٜكسم عً ٘ٝأْ٘ بصٍ ايٛغع ٚإدتٗس بايكٝاؽ إىل غٓدٝت٘ َٚاٖٝت٘.
يكس شّ اهلل عع ٚدٌ إبًٝؼ ٚٚعسٚ ٙبؿط ٙبايعصاب ا٭يْٚ ِٝعت٘ بايهؿط

بكٛي٘ تعاىل ط ًَوَاْ ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓ ص أ ٟقاض َٔ ايهاؾط،ٜٔ
ٚايعطب تأت ٞببعض ٖص ٙا٭ؾعاٍ َهإ بعض إغتعاض ٠ملا بٗٓٝا َٔ ايتكاضب
ٚايتؿاب٘ ل املعٜٓٚ ،٢تعًل ايؿع ٕ٬باٱْتكاٍ َٔ ساٍ إىل سأٍَٚ ،

ايؿٛاٖسَ ،ا ٚضز ل ايتٓع :ٌٜط ًَيُرِذَد لٌغَّاءُ يَىَأد ؤَتٌَلتًا * ًَعُِّْشَخ لٌْجِثَايُ

يَىَأد عَشَلتًا ص(.)1
إ ٫إٔ ٖصا  ٫ميٓع َٔ تؿػري اٯ ١ٜعً ٢ظاٖطٖا ٚإٔ اهلل تعاىل ٜعًِ إٔ
ٖص ٙاملعك ١ٝهلا َكسَات ل شات إبًٝؼٚ ،نإ اٱَتشإ بايػذٛز ٯزّ
إغتسضاداّ ي٘ ٚإظٗاضاّ ملا ٜهُط َٔ ٙايهؿط ٚاؾشٛز.
يكس ؾتض إبًٝؼ باباّ َٔ اؾشٛز ٚاملعك ١ٝإتكٌ أثط ٙببين آزّ عًٚ ٢د٘
اٱؾتتإ ٚاٱبت ٤٬باٱغٛاٚ ٤املُاثًٚ ١ا انا ٠ايػًب َٔ ١ٝايٓؿٛؽ شات
اٱغتعساز يًطشٚ ١ًٜاملعك.١ٝ
ٚٚضز ل اؿسٜح إٔ إبًٝؼ نإ باْٝاّ عً ٢عسّ ايػذٛز ٯزّ اشا زٴعٞ
إي ٘ٝأثٓاَ ٤س ٠تكٜٛط آزّ ،أ ٟإٔ ْؿػ٘ ناْت تٓاظع٘ بطٚح اٱغتهباض.
إ ل دشٛز ٚإغتهباض إبًٝؼ سُٓٝا أَط ٙاهلل بايػذٛز ٯزّ َٛعظ١
ٚعرب ٠يًٓاؽ ٚإْصاضاّ َٔ دٗات:
( )1غٛض ٠ايٓبأ .20-19

ط266ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع
ا٭ٚىل:إدتٓاب املعكٚ ١ٝنطٚض ٠املبازض ٠اىل اٱغتذاب ١٭َط اهلل تعاىل

قاٍ تعاىلطًَعَاسِػٌُل إٌََِ َِغْفِشَجٍ ِِٓ سَتِّىُُ ًَجَنالحٍ ػَشمُيَا لٌغالٌََّلخُ ًَلألَسكُص(.،)1

ايجاْ :١ٝايتشصٜط َٔ نٝس ايؿــٝطإ َٚهطٚ ٙسَٚ ً٘ٝا ٜػـع ٢ائَ ٘ٝ
إغـٛا ٤بين آزّ ٚإن٬هلِ بعس إ أنطَِٗ اهلل عع ٚدٌ ٚؾهًِٗ.
ايجايج :١إؽاش ايسعاٚ ٤غَ ١ًٝباضن ١يٲسرتاظ َٔ إبًٝؼ ٚدٓٛزٚ ،ٙعٔ
َعا ١ٜٚبٔ أب ٞطًش ١قاٍ :نإ َٔ زعا ٤ايٓحم قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ

:ايًِٗ أعُط قًحم َٔ ٚغٛاؽ شنطى ٚأططز عين ٚغٛاؽ ايؿٝطإ)(،)2
ٚسه ٞإٕ إبطاٖ ِٝبٔ أزِٖ ق ٌٝيَ٘ :ا بايٓا ْسع ٛاهلل ؾٜ ٬ػتذٝب يٓا؟

قاٍ :٭ْٸهِ عطؾتِ اهلل ؾًِ تطٝعٚ ٙٛعطؾتِ ايطغ ٍٛؾًِ تتبعٛا غٓٸت٘،
ٚعطؾتِ ايكطإٓ ؾًِ تعًُٛا مبا ؾٚ ،٘ٝأنًتِ ْعُ ١اهلل ؾًِ ت٪زٸٚا ؾهطٖا،
ٚعطؾتِ اؾٓٸ ١ؾًِ تطًبٖٛا ٚعطؾتِ ايٓٸاض ؾًِ تٗطبٛا َٓٗاٚ ،عطؾتِ ايؿٝطإ
ؾًِ ؼاضبٚٚ ٙٛاؾكتُٚ ٙٛعطؾتِ املٛت ؾًِ تػتعسٸٚا ي٘ٚ ،زؾٓتِ ا٭َٛات

ؾًِ تعتربٚا بِٗ ٚتطنتِ عٛٝبهِ ٚاؾتػًتِ بعٛٝب ايٓاؽ)(.)3

 ٫ٚأقٌ هلصا ايكَٚ ٍٛا ؾ َٔ ٘ٝايصّ ٚايتكبٝض  ٖٛٚخ٬ف اٱط٬م ل

قٛي٘ تعاىلطلدػٌُِِٔ ؤَعرَجِة ٌَىُُص(ٚ ،)4شات ايسعا ٤ؾ ٤ٛإىل اهلل عع
ٚدٌٚ ،غع ٞل غبٌ َطنات٘ إمنا ٪ٜخط اهلل عع ٚدٌ اٱغتذاب ١يٝػُع
إؿاح املَٓ٪ني َتؿطقني ٚفتُعني ل ايػ٪اٍ ٚاملػأي.١
يكس إعتُس إبًٝؼ ايكٝاؽ ل أقٌ اـًكٚ ١نٌ ٚأخطأ ؾُٝا بٓ ٢عً٘ٝ
قطاض ،ٙإ أقٌ اـًك ١ايص ٟإؽص ٙعً ١يًرتدٝض شات٘ ٖ ٛعً ١يرتدٝض
ٚتؿه ٌٝآزّ إ نإ ي٘ أثط ل ايتؿه ٖٛٚ ٌٝايظاٖط ٕ٫ ،ايٓاض اييت خًل
( )1اٯ 133 ١ٜأْظط اؾع ٤ايتاغع ٚايجُاْني ايص ٟدا ٤خاقا ل تؿػري ٖص ٙاٯ.١ٜ
( )2ايسض املٓجٛض .402/10
( )3ايهؿـ ٚايبٝإ .345/1
( )4غٛض ٠غاؾط .60

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط267ص
َٓٗا إبًٝؼ تطدع إىل ايطني ٚيهٔ بايٛاغط. ١
يكس ؾا ٤اهلل عع ٚدٌ إ ٜه ٕٛإبًٝؼ ٚإغٛا ٙ٩باباّ يٲؾتتإ ٚغبباّ
يًعيٌ ،ملباؾط ٠اٯثاّ ٚايصْٛبٚ ،ايتشكٔ َٓ٘ ٚايتكس ٟي٘ غب ّ٬ٝاىل
اؾٓ ،١اْ٘ إَتشإ ايسْٝا َٝٚسإ ايكطاع بني ق ٣ٛاـري ٚايك٬ح َٔ دٗ١
ٚق ٣ٛايؿط ٚايػ َٔ ٤ٛدٗ ١أخطٚ ،٣بتشس ٟإبًٝؼ ٚاٱعطاض عٓ٘
ٚإظٗاض املٛاظب ١عً ٢ايطاعات إضتكا ٤يٲْػإ ل عامل املًهٛت.
ٚمل ٜهٔ ٖصا ايكطاع ثٓاٝ٥اّ ٜكـ ل داْب َٓ٘ اٱْػإٚ ،إبًٝؼ ل
اؾاْب اٯخط ،بٌ إ نؿ ١اٱْػإ ٖ ٞا٭ق ٣ٛيظٗٛض ايعٚ ٕٛاملسز اٱهلٞ
دًٝاّ َ٘ٓٚ ،آٜات ايكطإٓٚ ،بٝإ قبض ؾعٌ إبًٝؼ بإَتٓاع٘ عٔ ايػذٛز ٯزّ
عً ٘ٝايػ.ّ٬
ٚعٔ ايبٗٝك ٞقاٍ :إٕ ابًٝؼ قاٍ ٜا ضب إ ْو خًكت آزّ ٚدعًت ب٢ٓٝ
ٚب ٘ٓٝعسا ٠ٚؾػًطين قاٍ قسٚضِٖ َػانٔ يو قاٍ ضب ظزْ ٢قاٍ ٜٛ ٫يس
ٯزّ ٚيس اٚ ٫يس يو عؿط ٠قاٍ ضب ظزْ ٢قاٍ ػط َِٗٓ ٣فط ٣ايسّ قاٍ
ضب ظزْــ ٢قــاٍ إدًــب عًــ ِٗٝغً ٝــو ٚضدًــو ٚؾــاضنِٗ ل ا٭َــٛاٍ
ٚا٭٫ٚز .
ؾؿها آزّ عً ٘ٝايػ ّ٬إبًٝؼ إىل ضب٘ قـاٍ ٜـا ضب اْـو خًكـت ابًـٝؼ
ٚدعًت بٚ ٢ٓٝب ٘ٓٝعساٚ ٠ٚبػها ٚغًطت٘ عًٚ ٢أْا  ٫أطٝك٘ ا ٫بو قاٍ ٫
ٜٛيس يو ٚيسا اٚ ٫نًت ب٘ ًَهني وؿظاْ٘ َٔ قطْا ٤ايػ ٤ٛقاٍ ضب ظزْ٢
قاٍ اؿػٓ ١بعؿط أَجاهلا قاٍ ضب ظزْ ٢قاٍ  ٫أسذب عٔ أسس َٔ ٚيسى
ايتٛبَ ١ا مل ٜػطغط ٚاهلل أعًِ

(. )1

ٚايػطغط ٠تطزز ايطٚح ل اؿًل.
يكس أَط اهلل عع ٚدــٌ إبًٝؼ إ ٜػذس ٯزّ ٜ ٖٛٚعًِ اْ٘ ئ ٜػذس
ٚي ٛؾا ٤تعاىل إ ٜػــذس إبًٝؼ ٯزّ يػذسٚ ،يهٔ اهلل غبشاْ٘ أَطٚ ٙمل
( )1ايسض املٓجٛض .192/4
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ٜؿـأ ،اْٗا إضاز ٠ععّ ٚيٝؼ إضاز ٠ستِ.
يكس أخطأ إبًٝؼ ل إعتُاز املازٜات ٚسسٖا ل ايكٝاؽٚ ،مل ٜأخص بٓظط
اٱعتباض َا ٖ ٛأمس ،٢مما ٜتعًل باؾٖٛط ٚعامل اجملطزات ،إ آزّ بؿط أٟ
دػِ نجٝـ وٌ ل َهإ ٜٚباؾط ٜٓٚؿعٌ بعهؼ امل٥٬ه ١ايطٚساْٝني شٟٚ

ا٭دػــاّ ايًطــٝؿٚ ،١يهٔ ايــطٚح سٌ ب٘ بكٛي٘ تعاىل ط يَئرَل عٌَالّرُوُ ًَٔفَخْدُ
يِْوِ ِِٓ سًُدِِ يَمَؼٌُل ٌَوُ عَاجِذَِّٓ ص

()1

اْ٘ عٓٛإ تؿطٜـ ٚإنطاّ إنال

ٯزّ ،يصيو تط ٣ل اٯ ١ٜايػذٛز ٜتعكب َباؾطْ ٠ؿذ ايطٚح ل آزّ َٔ
غري تطار.
يكس ؾا ٤اهلل عع ٚدٌ إ ٜه ٕٛآزّ ل أسػٔ تكَ ِٜٛطًكاّ أٜ ٫ ٟتعًل
باهلٚ ١٦ٝايكٛض ٠ؾك

بٌ اْ٘ ؾاٌَ ملاٖ ١ٝاٱْػإ ٚبسٜع قٓع٘ ٜ ٫ٚعاٍ

ايعًِ قاقطاّ عٔ ؼسٜس َعامل اٱْػإ َٔ سٝح اـًك.١

باٱغٓاز عٔ اٱَاّ ايكازم اْ٘ قاٍ :أَ ٍٚـٔ قـاؽ إبًـٝؼ قـاٍ:

خًكتين َٔ ْاض ٚخًكت٘ َٔ طني ٚيـ ٛعًـِ إبًـٝؼ َـا دعـٌ اهلل ل آزّ مل
ٜؿتدط عً ،٘ٝثِ قاٍ :إ اهلل عع ٚدٌ خًل امل٥٬هْٛ َٔ ١ض ٚخًـل اؾـإ
َٔ ايٓاضٚ ،خًل اؾٔ قٓؿاّ َٔ اؾإ َٔ ايطٜض ٚقٓؿاّ َـٔ املـاٚ ،٤خًـل
آزّ َٔ قؿش ١ايطني ثِ أدط ٣ل آزّ ايٓٛض ٚايٓاض ٚايطٜض ٚاملا ،٤ؾبايٓٛض
أبكط ٚعكٌ ٚؾِٗٚ ،بايٓاض أنٌ ٚؾطبٚ ،ي ٫ٛايٓـاض ل املعـس ٠مل تطشـٔ
املعس ٠ايطعاّٚ ،ي ٫ٛإ ايطٜض ل دٛف بين آزّ تًٗب ْاض املعس ٠مل تًٗب،
ٚي ٫ٛإ املا ٤ل دٛف ابٔ آزّ ٜطؿ ٞسط املعس ٠٭سطقت ايٓاض دٛف ابٔ
آزّ ،ؾذُـع اهلل شيــو ل آزّ ـُــؼ خكـاٍٚ ،ناْــت ل إبًــٝؼ خكــً١
ؾاؾتدط بٗا (.)2

( )1غٛض ٠اؿذط .29
( )1ايبشاض .102/11
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حبث بالغي

ل اٯ ١ٜسػٔ ايٓػل  ٖٛٚف ٤ٞنًُات َتتايٝات َعطٛؾات بٗٓٝا ت٬سِ
َٓتظِ ،نٌ ٚاسسَٗٓ ٠ا هلا َعَٓ ٢ػتكٌٚ ،تػتطٝع مبؿطزٖا إ تعطٞ
َؿَٗٛاّ ٚزي ّ٬ٝناؾٝاّ.
ؾابتسأت اٯ ١ٜباٱخباضعٔ ق ٍٛاهلل يًُ٥٬هٚ ،١ؾ ٘ٝؾاٖس عً ٢إ اهلل
تعاىل ٜهًِ امل٥٬هٜ ٌٖٚ ،١هًِ أسسِٖ بايٛس ٖٛٚ ٞىرب اٯخط ٜٔاّ إ
ايه َٔ ّ٬اهلل اىل امل٥٬ه ١دا ِٖ٤بعطض ٚاسس مجٝعاّ.
ٚا٭قض ٖ ٛايجاْ ،ٞيًتبا ٜٔبني ْٛاَٝؼ ايػُاْٛٚ ٤اَٝؼ ا٭ضض،
 ٕ٫ٚامل٥٬هَ ١كطب ٕٛاىل اهللٚ ،ست ٢آزّ سُٓٝا نإ ل ايػُاٚ ٤ضز ايهّ٬

ي٘ َٔ غري ٚاغط ١عً ٢ايظاٖط طلَايَ َّاآدََُ لٔثِئْيُُ تِإَعَّائِيُِص( ،)1ثِ دا ٤قٛي٘
تعاىل طلعجُذًُل ٓدَََص ٚؾَٛ ٘ٝنٛع َػتكٌ ٚأَط إهل ٞاىل امل٥٬ه ١خاق١
بايػذٛز ٯزّ عً ٢م ٛايتعٝني ٚايعُ ّٛاٱغتػطاق ٞاملٓبػ

عً ٢اؾُٝع

بعطض ٚاسس.
ٚل اٯَ ١ٜا ٜػُ ٢ل اٱقط٬ح ايب٬غ" ٞاؾُع" ،ؾاٯ ١ٜػُع أؾٝا٤
َتعسزٚ ٠عٓاَ ٜٔٚتبا ١ٜٓل َٛنٛع ٚاسـس ترتتب عًْ ٘ٝتـا٥ر عسٜس ٠تؿٝس
نًٗا سهُاّ ٚاسساّ.
ٚؾٗٝا ْهت ١ن ٖٞٚ ١َٝ٬إ اؾُع بني اٱباٚ ٤اٱغتهباض ٚايٓعت بايهؿط
َاْع َٔ إستُاٍ ايتأ ٌٜٚباٱؾتباٚ ٙايٓػٝإ ٚايػؿًٚ ١مٖٛا.

ٚق ٍٛاهلل تعاىل ط ًَوَاْ ِِٓ لٌْىَايِشَِّٓ ص ٜسٍ عً ٢عًُ٘ تعاىل

بػٓد ١ٝإبًٝؼٚ ،إ ٖص ٙاملعك ١ٝمل تهٔ َػتػطب.َ٘ٓ ١

ٚ َٔٚد ٙٛعًِ اهلل ايص ٟإستر بٗا عً ٢امل٥٬ه ١ل املكاّطإِِِّٔ ؤَػٍَُُ

()1غٛض ٠ايبكط.33٠
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َِا الَ ذَؼٌٍََُّْص ،تعًُ ٕٛأَٛض:

ا٭ :ٍٚغٓد ١ٝإبًٝؼ ٚعٓازٚ ، ٙضز ل املطغٌ عٔ ايػس ،ٟعُٔ
سْٵٝٳا
غُٳا٤ٹ اي ټ
عبٻاؽٍ ،قَاٍٳ" :نَإٳ ِإبٵًٹٝؼٴ عٳًََ ٢ٳ٥٬ٹهَ١ٹ ٳ
سسث٘ ،عٳِٔ ابٔ ٳ
طػٳ ،٢ؾَصٳ ٹيوَ َق ٵٍٛٴ ايًَّ٘ٹ :إَِِّْ ٞأعٵًَِٴ َٳا  ٫تٳعٵ ًَُٴٕٛٳ "
هبٳطٳ ٚٳٖٳِٻ بٹا ِي ٳُعٵكٹٝٳ١ٹ ٳَ ٚ
ؾَاغٵتٳ ِ
ؾٹْ ٞٳؿِؼِ ِإبٵًٹٝؼٳ ا ِي ٳبػٵٞٴ(.)1
ايجاْ :ٞعًِ اهلل َٔ إبًٝؼ املعكٚ ،١ٝخًك٘ هلا  ،عٔ فاٖس .
ٚيهٔ عً ١خًل إبًٝؼ أعِ َٔ املعك ٫ٚ ، ١ٝزي ٌٝعًٖ ٢صا اؿكط.
ايجايح :نإ َٔ عًِ اهلل أْ٘ غٝه َٔ ٕٛشيو اـًٝؿ ١ضغٌ ٚاْبٝا٤
ٚق ّٛقاؿٚ ٕٛغانٔ اؾٓ.١
ايطابع:تصنري امل٥٬ه ١بكاَْ ٕٛػتس ٖٛٚ ِٜعًِ اهلل بايػٝب  ،قاٍ

تعاىلطإِِِّٔ ؤَػٍَُُ غَْةَ لٌغالٌََّلخِ ًَلألَسكِص(.)2

اـاَؼ ٚ :عٳٔٵ َٴذٳاٖٹسٺ ،عٳٔٵ عٳبٵسٹ ايًَّ٘ٹ بٵِٔ عٳُٵطٍ ،ٚقَاٍٳ" :نَإٳ ايِذٹٔټ بٳٓٴٛ
ايِذٳإِّ ؾٹ ٞا٭َضٵضِ قَبٵٌٳ إَٔٵ ٜٴدٵًَلٳ آزٳّٴ بٹأَيِؿَٞٵ غٳـٓٳ١ٺ ،ؾَأَؾِػٳـسٴٚا ؾٹـ ٞا٭َضٵضِ،
 ٚغٳؿَهُٛا ايسَِّٳا٤ٳ ،ؾَبٳعٳحٳ ايًَّ٘ٴ دٴٓٵسٶا َٹٔٳ ايُِٳ٥٬ٹهَ١ٹ ؾَهٳطٳبٴٖٛٴِٵ سٳتٻ ٢أَيِشٳكُٖٛٴِٵ
ذعٳا٥ٹطِ ا ِيبٴشٴٛضِ ،ؾَكَاٍٳ اي ًَّ٘ٴ يٹ ًُِٳ٥٬ٹهَ١ٹ " :إِِّْ ٞدٳاعٹٌٷ ؾٹ ٞا٭َضٵضِ خٳًٹٝؿَ ّ١قَايُٛا
بٹ ٳ
أَتٳذٵعٳـٌٴ ؾٹٗٝٳــا َٳـٔٵ ٜٴؿِػٹـسٴ ؾٹٗٝٳـا ٚٳ ٳٜػٵـؿٹوُ ايـسَِّٳا٤ٳ " قَــاٍٳ " :إِِّْـ ٞأَعٵًَـِٴ َٳــا ٫
تٳعٵًَُٴٕٛٳ،
ٚعٳِٔ ايطٻبٹٝعِ ،عٳ ٔٵ أَبٹ ٞايِعٳايٹٝٳـ١ٹ"،ؾٹ ٞقَٛٵيٹـ٘ٹ " :إِِّْـ ٞدٳاعٹـٌٷ ؾٹـ ٞا٭َضٵضِ
خٳًٹٝؿَ " ّ١إِيَ ٢قَٛٵ ٹي٘ٹ " ٚٳأَعٵًَِٴ َٳا تٴبٵسٴٕٚٳ ٚٳَٳا نُٓٵتٴِٵ تٳهِ ٴتُٴٕٛٳ "  ،قَاٍٳ :خٳًَلٳ ايًَّ٘ٴ
ايُِٳ٥٬ٹهَ ـٜ َ١ٳ ـٛٵّٳ ا٭َضٵبٹعٳــا٤ٹٚ ،ٳخٳًَ ـلٳ ايِذٹ ـٔٻ ٜٳ ـٛٵّٳ ايِدٳُٹــٝؼِٚ ،ٳخٳًَ ـلٳ آزٳّٳ ٜٳ ـٛٵّٳ
ايِذٴُٴعٳ١ٹ ،ؾَهَؿَطٳ قَٛٵّٷ َٹٔٳ ايِذٹِّٔ ،ؾَهَاْٳتٹ ايُِٳ٥٬ٹهَ ُ١تٳٗٵـبٹ ُ إِيَـٝٵِِٗٵ ؾٹـ ٞا٭َضٵضِ
()1تؿػري ابٔ سا .86/1
()2غٛض ٠ايبكط.33٠

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط271ص
ؾَتٴكَاتٹًُٗٴِٵ ،ؾَهَاْٳتٹ ايسَِّٳا٤ٴ بٳٝٵٓٳٗٴِٵٚ ،ٳنَإٳ ايِؿَػٳازٴ ؾٹ ٞا٭َضٵضِ ،ؾَُٹٔٵ ثٳِٻ قَايُٛا:
" أَتٳذٵعٳٌٴ ؾٹٗٝٳا َٳٔٵ ٜٴؿِػٹ سٴ ؾٹٗٝٳا " نَُٳا أَؾِػٳـسٳتٹ ايِذٹـٔټ ٚٳٜٳػٵـؿٹوُ ايـسَِّٳا٤ٳ نَُٳـا
غٳؿَهُٛا(.)1
ايػازؽ :ق٫ ٌٝبٔ عطؾـ ١اؾـٛاب { إْـ ٞأَعٵًَـِٴ َٳـا  َ٫تٳعٵًَُٴـٕٛٳ } غـري
َطابل (يًػ٪اٍ ) هلصا ايتؿػري ،قاٍ  ( :غأيٛا عٔ دعأُٖٚ : ) ٜٔا ٌٖ
ٜه ٕٛاـًٝؿَ ١ؿػسا؟ ٜ ٌٖٚه ْٕٛٛإش شاى ٖـِ ٜػـبشٕٛ؟ ؾـأدٝبٛا عـٔ
اؾع ٤ا٭ ٍٚؾك

( . )2

ٚيهٔ اؾٛاب أعِ َٛنٛعاّ ٚسهُاّ ٚز٫يـٖٚ ،١ـَ ٛـٔ ؾهـٌ اهلل،
ٚميهـٔ إغـتكطا ٤قـاْ ٕٛنًـٖٚ ٞـ ٛإٔ اؾـٛاب ٜـأتَ ٞـٔ اهلل بـا٭عِ َــٔ
ايػ٪اٍ ٚمبا ٜػين ل َٛنٛع٘ إىل  ّٜٛايكٝاَـ ، ١باٱنـاؾ ١إىل تأنٝـس ٙل
َٓطٛم َٚؿٗ ّٛآٜات أخط. ٣
َ َٔٚكازٜل تعًل ايسعا ٤بامل٥٬هَ ١ػا:ٌ٥
ا٭ٚىل :إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ ايكًٚ ١ايٓػـب ١بـني خ٬ؾـ ١اٱْػـإ ل
ا٭ضض ٚبني عبازٚ ٠تػبٝض امل٥٬ه.١
ايجاْ :١ٝإٕ اهلل عع ٚدٌ غٛف ٜأَط امل٥٬ه ١يًٗب ٛإىل ا٭ضض َسزا
٭َ ١َٓ٪َ ١اضب ١ايؿػاز .
ايجايجــ :١تػــبٝض ٚزعــا ٤امل٥٬هــٜٓ ١ؿــع ايٓــاؽ ل إدتجــاخ ايؿػــاز َــٔ

ا٭ضضٚ ،ل ايتٓع ٌٜط لٌَّمزَِّٓ َّذٍُِّمٌَْ لٌْؼَمشػَ ًََِمٓ دٌٌََموُ ُّغَمثِّذٌَُْ
تِذَّذِ سَتِّيُِ ًَُّؤِِنٌَُْ تِوِ ًََّغرَغْفِشًَُْ ٌٍَِّزَِّٓ آَِنٌُل سَتالنَا ًَعِؼدَ وًَُّ ؽَِءٍ سَدَّمحً

()1تؿػري ابٔ سا .82/1
( )2تؿػري ابٔ عطؾ. 61/1١
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ًَػًٍِّْ ا يَاغْفِش ٌٍَِّزَِّٓ ذَاتٌُل ًَلذَّثَؼٌُل عَثٍَِْهَ ًَلِيُِ ػَزَلبَ لٌْجَذِمُِْص(ٚ ، )1ؾٝـ٘ ؾـاٖس بـإٔ
امل٥٬هٜ ١كط ٕٚبٛدـٛز أَـَٓ٪َ ١ـ ١ل ا٭ضضٚ ،إٔ بـاب املػؿـطَ ٠ؿتـٛح
يًٓاؽ بؿهٌ اهلل.
ايطابعــٜ :١عًــِ اهلل املــسز ايــصٜ ٟتؿهــٌ بــ٘ عًــ ٢اٱْػــإ ل َٓــاظٍ
اـ٬ؾٚ ،١عٓسَ ا ٖذِ املؿطن ٕٛعًٜ ٢جطب ٱضاز ٠قتٌ ايٓحم قُس قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚقتٌ أ ٚأغط أقشاب٘ ظٛٝف عظ ّٜٛ ١ُٝبسض ٚأسس
ٚاـٓسم ،تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ باْعاٍ امل٥٬ه ١يٓكطت٘ ٚاملَٓ٪ني ٖٚ ،عمي١

ايهؿاض  ،قاٍ تعاىلط تٍَََ إِْ ذَقثِشًُل ًَذَرَّمٌُل ًَّإْذٌُوُُ ِِٓ يٌَسِىُِ ىَزَل ُّّمذِدوُُ
سَتُّىُُ تِخَّغَحِ آالَفٍ ِِٓ لٌَّْةَئِىَحِص(.)2
اـاَػ :١دساض ٠اٱْػإ يًد٬ؾ ١ل ا٭ضض بًطـ ٚؾهٌ َٔ اهلل.

ايػازغ :١إقباٍ امل٥٬ه ١عً ٢املَٓ٪ني بايتشٚ ١ٝاٱنطاّ ٚايجٓا ٤إبتـسا٤

َــٔ غــاع ١املــٛت نُــا ل قٛيــ٘ تعــاىلطلٌَّ مزَِّٓ ذَرٌََيَّمماىُُ لٌَّْةَئِىَ محُ رَِّْ مثِنيَ

َّمٌٌٌَُُْ عَةٌََ ػٍََْىُُص(ٚ ،)3تتًك ٢خعْ ١اؾٓ َٔ ١امل٥٬ه ١املَٓ٪ني بايػ،ّ٬

ٚتسخٌ عً َٔ ِٗٝنٌ باب ٚ ،ل ايتٓعٌٜطعَةٌََ ػٍََْىُُ تَِّا فَثَشذُُ يَنِؼَُ ػُمْثََ
لٌذاللسِص(.)4
ايػابع ٌٖ :١قعٛز اٱْػإ إىل ايهٛانب ل ٖصا ايعَإ َٔ عًِ اهلل
ايص ٟإستر ب٘ عً ٢امل٥٬ه ّٜٛ ١خًل آزّ  ،أّ أْ٘ خاضز بايتدكـل أٚ
( )1غٛض ٠غاؾط.7
( )2غٛض ٠آٍ عُطإ.125
( )3غٛض ٠ايٓشٌ .32
( )4غٛض ٠ايطعس .24
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ايتدكٝل بًشاظ إٔ ايكسض املتٝكٔ ٖ ٛخكٛم ؾـدل آزّ َٛٚنـٛع
خ٬ؾ ١اٱْػإ ل ا٭ضض.
اؾٛاب ٖ ٛا٭ ٍٚؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ىرب امل٥٬ه ١بإٔ اٱْػإ غـٛف
ٜكعس إىل ايػُا ٖٚ ،٤صا ايكعٛز عً ٢قػُني:
ا٭ :ٍٚايكعٛز باملعذعٚ ٠ايؿهٌ َٔ اهلل ،نُا ل إغطا ٤ايٓحم قُـس

قً ٢اهلل عًٚ ٞآي٘ ٚغًِ بكٛي٘ تعـاىلط عُمثذَاَْ لٌَّمزُِ ؤَعمشٍَ تِؼَثمذِهِ

ٌَْةً ِِٓ لٌَّْغجِذِ لٌْذَشَلَِ إٌََِ لٌَّْغجِذِ لٌْإَلْقََص(ٚ ، )1قشٝض إٔ َٛنـٛع
اٯ ١ٜأع ٖٛ ٙ٬اٱغطا ٤بايٓحم ل ايً ٌٝإىل املػذس ا٭قك ٢إ ٫إٔ ايكطإٓ
ٜؿػط بعه٘ بعها ،إش دا ٤باٱخباض عٔ قعٛز ايٓحم قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآيـ٘ ٚغـًِ ل طبكـات ايػـُا ٤ايعًٝــا ٚٚقـٛي٘ إىل ؾـذط ٠املٓتٗـ ،٢قــاٍ

تعاىلطثُُال دََٔا يَرَذٌَََّ * يَىَاَْ لَابَ لٌَعَِْٓ ؤًَ ؤَدََٔص(.)2

باٱنــاؾ ١إىل إٔ ايػــٓ ١ايٓبٜٛــ ١بٝــإ يًكــطإٓ ٚقــس دــا٤ت ا٭سازٜــح
ايٓب ١ٜٛاملػتؿٝه ١اييت ت٪نس عطٚز ايـٓحم ل ايػـُا ٤ببسْـ٘ ٚضٚسـ٘ ٖٚـٛ

ايصٜ ٟسٍ عً ٘ٝيؿظ ايعبٛز ١ٜل قٛي٘ تعـاىلطعُمثذَاَْ لٌَّمزُِ ؤَعمشٍَ
تِؼَثذِهِص.

ٚعٔ ظض بٔ سٴبٝـ قاٍ :أتٝت عً ٢سصٜؿ ١بٔ ايُٝإ  ٖٛٚوسخ ،عٔ
ي ١ًٝأغط ٟمبشُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٜ ٖٛٚ ،ك" :ٍٛؾاْطًكٓا ست ٢أتٓٝـا
بٝت املكسؽ" .ؾًِ ٜسخ .ٙ٬قاٍ :قًت :بـٌ زخًـ٘ ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ يًٝت٦ص ٚقـً ٢ؾٝـ٘ .قـاٍَ :ـا امسـو ٜـا أقـًع؟ ؾـإْ ٞأعـطف
( )1غٛض ٠اٱغطا.1 ٤
( )2غٛض ٠ايٓذِ .9-8
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سبٳـٝٵـ .قـاٍ :ؾُـا
ٚدٗو  ٫ٚأزضَ ٟا امسو؟ قـاٍ :قًـت :أْـا ظض بـٔ ٴ
عًُو بإٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘  ٚغًِ قً ٢ؾٝـ٘ يًٝت٦ـص؟ قـاٍ:
قًت :ايكطإٓ ىربْ ٞبصيو .قاٍ َٔ :تهًِ بايكطإٓ ؾًر ،اقطأ.
سٙٹ يَٝٵَ ٬ٹٔٳ ا ِي ٳُػٵذٹسٹ ايِشٳطٳاِّ إِيَ٢
قاٍ :ؾكًت { :غٴبٵشٳإٳ ايَّصٹ ٟأَغٵطٳ ٣بٹعٳبٵ ٹ
ايُِٳػٵذٹسٹ ا٭قِكٳ }٢قاٍٜ :ا أقًع ٌٖ ،ػس " قـً ٢ؾٝـ٘"؟ قًـت .٫ :قـاٍ:
ٚاهلل َا قً ٢ؾ ٘ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًٝت٦صٚ ،ي ٛقً ٢ؾٝـ٘
يهتب عًٝهِ ق ٠٬ؾ ،٘ٝنُا نتب عًٝهِ ق ٠٬ل ايبٝت ايعتٝلٚ ،اهلل َا
ظا ٬ٜايربام ست ٢ؾتشت هلُا أبٛاب ايػُا ،٤ؾطأٜـا اؾٓـٚ ١ايٓـاض ٚٚعـس
اٯخط ٠أمجع ،ثِ عازا عٛزُٖا عً ٢بسُٗ٥ا .قاٍ :ثِ نشو ست ٢ضأٜت
ْٛادص .ٙقاٍٚ :ؼسثٛا أْ٘ ضبط٘ ٜ ٫ؿط َٓ٘ٚ ،إمنا غـدط ٙيـ٘ عـامل ايػٝـب
ٚايؿٗاز .٠قًت :أبا عبـس اهلل أ ٟزابـ ١ايـربام؟ قـاٍ :زابـ ١أبـٝض طٜٛـٌ
ٖهصا ،خطَ ٙٛس ايبكط)(.)1
ٚقــس  ٫تهــٖٓ ٕٛــاى َ٬ظَــ ١بــني قــ ٠٬ايــٓحم ل بٝــت املكــسؽ يًٝــ١
اٱغطا ٤ل ساٍ  ٚقٛعٗا ٚبني ؾطنٗا عً ٢املػًُني ٚ ،متت مبعذعٚ ٠ضمبا
ٜػتسٍ بكٛي٘ تعاىلط ٌَمَذ وَاَْ ٌَىُمُ يِمِ سَعُمٌيِ لٌٍَّموِ ؤُعمٌَجٌ دَغَمنَحٌص(ٚ ،)2يهـٔ
أزا ٤ايك ٠٬أعِ َٔ ايٛدٛب ؾٝؿٌُ ايٓسب ٚٚ ،دٛب ايك ٠٬ل ايبٝت

َــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاىلط ًٌٍََِّ موِ ػٍََممَ لٌنالمماطِ دِ م ُّ لٌْثَْ مدِ َِممٓ لع مرَطَاعَ إٌَِْ موِ
عَثِْةًص(ٚ ، )3قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ :خصٚا عين َٓاغههِ)(.)4
( )1تؿػري ابٔ نجري .21/5
( )2غٛض ٠ا٭سعاب .21
( )3غٛض ٠آٍ عُطإ .97
( )4ايبشاض .108/107
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ايجــاْ :ٞقــعٛز ضٚاز ايؿهــاٚ ٤غريٖــِ بــايعًِ املهتػــب ٚايػــعٞ
ايسٚ٩ب ٚايجٛض ٠ايكٓاعٚ ١ٝايتكٓ ٖٛٚ ١ٝأَط ٜ ٫عًِ قسٚض َٔ ٙاٱْػإ
ل ؼكـ ٌٝايعًـٚ ّٛنْٛـ٘ خًٝؿـٜٓ ١تؿـع َٓٗـا اٱْتؿـاع ا٭َجـٌ إ ٫اهلل عــع
ٚدٌ.
**********
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انفهزس

انصفحة

املىضىع

انصفحة

املىضىع

3

املكسَ١

15

ايتؿػري ايصاتٞ

6

قٛي٘ تعاىل ط ٴٖٛٳ ايَّصٹ ٟخٳ ًَلٳ

18

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

دُٹٝعٶا ثٴِٻ
يَهُِٵ َٳا ؾٹ ٞا٭َضٵضِ ٳ
ػٛٻا ٴٖٔٻ
ػُٳا٤ٹ َؾ ٳ
اغٵ ٳتٛٳ ٣إِيَ ٢اي ٻ
غُٳاٚٳاتٺ ٚٳ ٴٖٛٳ بٹهٌُِّ
غبٵعٳ ٳ
ٳ
٤ٞٺ عٳًٹِٝٷص
ؾٳ ٵ
6

ا٭عطاب ٚايًػ١

18

ايتؿػري

7

ل غٝام اٯٜات

18

قٛي٘ تعاىل ط ٴٖٛٳ ايَّصٹ ٟخٳ ًَلٳ

8

إعذاظ اٯ١ٜ

24

9

اٯ ١ٜغ٬ح

25

عح ؾًػؿٞ

10

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

27

غبٵعٳ
ػٛٻا ٴٖٔٻ ٳ
قٛي٘ تعاىلط َؾ ٳ

11

اٯ ١ٜيطـ

28

12

إؾانات اٯ١ٜ

29

عح نَٞ٬

12

ايكً ١بني أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

31

قٛي٘ تعاىل ط ٳِ ٚإشٵ قَاٍٳ ٳضبټوَ

دُٹٝعٶاص
يَهُِٵ َٳا ؾٹ ٞا٭َضٵضِ ٳ
قٛي٘ تعاىل طثٴِٻ اغٵ ٳتٛٳ ٣إِيَ٢
ػُٳا٤ٹص
اي ٻ

غُٳاٚٳاتٺص
ٳ
٤ٞٺ
قٛي٘ تعاىلطٚٳ ٴٖٛٳ بٹهٌُِّ ؾٳ ٵ
عٳًٹِٝٷ

يٹ ًِ ٳُ٥َ٬ٹهَ١ٹ ِإِّْ ٞدٳاعٹٌٷ ؾٹٞ
ا٭َضٵضِ خٳًٹٝؿَ ّ١قَايُٛا أَتٳذٵعٳٌٴ
ؾٹٗٝٳا ٳَٔٵ ٜٴ ِؿػٹسٴ ؾٹٗٝٳا ٚٳ ٳٜػٵ ٹؿوُ..ص
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الفكرس

انصفحة

املىضىع

انصفحة

املىضىع

31

ايًػٚ ١اٱعطاب

71

ػبِّضٴ
شٔٴ ٴْ ٳ
قٛي٘ تعاىل ط ٳْٚٳ ٵ

36

إعذاظ اٯ١ٜ

76

قٛي٘ ط ِإَِّْ ٞأعٵًَِٴ َٳا  َ٫ٳتعٵ ًَُٴٕٛٳ

39

اٯ ١ٜغ٬ح

77

غذٛز امل٥٬ه١

40

اٯ ١ٜيطـ

90

غُٳا٤ٳ
قٛي٘ تعاىل طٚٳعًِ آزّ ا٭َ ٵ

42

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

90

اٱعطاب ٚايًػ١

44

إؾانات اٯ١ٜ

94

ل غٝام اٯٜات

45

ايكً ١بني أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

97

إعذاظ اٯ١ٜ

48

ايتؿػري ايصاتٞ

100

اٯ ١ٜغ٬ح

51

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

101

اٯ ١ٜيطـ

53

٥٬ٹهَ١ٹ
ايتؿػريطٚٳإِشٵ قَاٍٳ ضٳ ټبوَ يٹًِ ٳُ َ

104

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

64

عًِ املٓاغب١

107

إؾانات اٯ١ٜ

65

عح ب٬غٞ

109

ايكً ١بني أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

66

قٛي٘ تعاىل طقَايُٛا أَتٳذٵعٳٌٴ ؾٹٗٝٳا

111

ايتؿػري ايصاتٞ

شُٵسٹىَ ٳْٚٴكَسِّؽٴ يَوَ قَاٍٳص
بٹ ٳ

نًَُّٗٳا ثٴِٻ عٳطٳنٳٗٴِٵ عٳًَ ٢ايِ ٳُ٥َ٬ٹهَ١ٹ
غُٳا٤ٹ ٳٖ٪ٴِ ٤َ٫إٕٵ
ؾَكَاٍٳ َأ ٵْبٹ٦ٴْٛٹ ٞبٹأَ ٵ
نُٓتٴِٵ قٳازٹقٹنيٳص

إِِّْ ٞدٳاعٹٌٷ ؾٹ ٞا٭َضٵضِ خٳًٹٝؿَّ١

ٳَٔٵ ٜٴ ِؿػٹسٴ ؾٹٗٝٳا ٚٳ ٳٜػٵؿٹوُ
ايسَِّٳا٤ٳص
70

عح ب٬غٞ

113

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

ط278ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

الفكرس

انصفحة

املىضىع

انصفحة

املىضىع

114

ايتؿػري

166

غبٵشٳاٳْوَ َ٫
قٛي٘ تعاىل طقَايُٛا ٴ

114

قٛي٘ تعاىلطٚٳعًِ آزّ

166

ِ يَٓٳا إَِ َّ٫ٳا عٳ ًَُّٵتٳٓٳا ِإٻْوَ َأ ٵْتٳ
عٹًِ ٳ
ا ِيعٳًٹِٝٴ ايِشٳهٹِٝٴص
اٱعطاب ٚايًػ١

غُٳا٤ٳ
ا٭َ ٵ
115

خًل آزّ

168

ل غٝام اٯٜات

120

قاٍ تعاىل ط يَكَسٵ خٳًَكِٓٳا

171

إعذاظ اٯ١ٜ

ػِٔ تٳكٍِِِٜٛص
س ٳ
اٱِْػٳإٳ ؾٹَ ٞأ ٵ
124

قؿ ١آزّ

173

اٯ ١ٜغ٬ح

129

عح أقٛيٞ

174

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

135

ل غٝام اٯٜات

175

إؾانات اٯ١ٜ

139

ؾهٌ ايعًِ

176

ايكً ١بني أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

151

قٛي٘ تعاىل طنًَُّٗٳاص

182

ايتؿػري ايصاتٞ

152

عًِ املٓاغب١

183

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

155

قٛي٘ تعاىل طثٴِٻ عٳطٳنٳٗٴِٵ عٳًَ٢

185

ايتؿػري

ا ِي ٳُ٥َ٬ٹهَ١ٹص
158

قٛي٘ تعاىل طؾَكَاٍٳ َأ ٵْبٹ٦ٴْٛٹٞ

185

غبٵشٳاٳْوَص
قٛي٘ تعاىل ط ٴ

غُٳا٤ٹ ٳٖ٪ٴ٤َ٫ص
بٹأَ ٵ
160

قٛي٘ تعاىل ط ِإٕٵ نُٓتٴِٵ

187

قٳازٹقٹنيٳص
163

آزّ ٚامل٥٬ه١

ِ يَٓٳا إَِ َّ٫ٳا
قٛي٘ تعاىل ط َ٫عٹًِ ٳ
عٳ ًَُّٵتٳٓٳاص

189

عح ب٬غٞ

َعامل اٱميإ /اؾع ٤ايػابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط279ص

الفكرس
انصفحة

املىضىع

انصفحة

املىضىع

189

قٛي٘ تعاىل ط ِإٻْوَ َأ ٵْتٳ ايِعٳًٹِٝٴ

208

ايكً ١بني أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

ايِشٳهٹِٝٴص
190

عح ضٚاٞ٥

212

ايتؿػري ايصاتٞ

191

قٛي٘ تعاىل طقَاٍٳ ٜٳاآزٳّٴ َأ ٵْبٹ٦ٵٗٴِٵ

215

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

غُٳا٥ٹِِٗٵ ؾَ ًَُٻا َأ ٵْبٳأَٖٴِٵ
بٹأَ ٵ
ٌ يَهُِٵ
غُٳا٥ٹِِٗٵ قَاٍٳ أَيَِٵ أَقُ ٵ
بٹأَ ٵ
ػ ٳُٛٳاتٹ
ِإَِّْ ٞأعٵًَِٴ غَٝٵبٳ اي ٻ
ٚٳا٭َضٵضِ ٚٳ َأعٵًَِٴ َٳا ٴتبٵسٴٕٚٳ
ٚٳَٳا نُٓتٴِٵ تٳهِ ٴتُٴٕٛٳص
191

اٱعطاب ٚايًػ١

216

ايتؿػري

193

ل غٝام اٯٜات

216

قٛي٘ تعاىل طقَاٍٳ ٜٳاآزٳّٴ َأ ٵْبٹ٦ٵٗٴِٵ

201

إعذاظ اٯ١ٜ

218

عح نَٞ٬

203

اٯ ١ٜغ٬ح

219

عًِ املٓاغب١

204

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

220

قٛي٘ تعاىل طؾَ ًَُٻا َأ ٵْبٳأَٖٴِٵ

206

اٯ ١ٜيطـ

222

208

إؾانات اٯ١ٜ

224

غُٳا٥ٹِِٗٵص
بٹأَ ٵ

غُٳا٥ٹِِٗٵص
بٹأَ ٵ
قٛي٘ تعاىل طقَاٍٳ أَيَِٵ أَقٌُٵ يَهُِٵ
ػ ٳُٛٳاتٹ
ِإَِّْ ٞأعٵًَِٴ غَٝٵبٳ اي ٻ
ٚٳا٭َضٵضِص
قٛي٘ تعاىل طٚٳ َأعٵًَِٴ َٳا ٴتبٵسٴٕٚٳ
ٚٳَٳا نُٓتٴِٵ تٳهِ ٴتُٴٕٛٳص

ط280ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ  /اؾع ٤ايػابع

الفكرس

انصفحة

املىضىع

انصفحة

املىضىع

225

عح ب٬غٞ

241

ايتؿػري ايصاتٞ

227

قٛي٘ تعاىلط ٳِ ٚإشٵ قًُِٓٳا يٹ ًُِٳ٥َ٬ٹهَ١ٹ

245

َٔ غاٜات اٯ١ٜ

اغٵذٴسٴٚا ٯزٳّٳ َؾػٳذٳسٴٚا إَِّ٫
هبٳطٳ ٳٚنَإٳ ٹَٔٵ
ِإبٵًٹٝؼٳ َأبٳٚ ٢ٳاغٵتٳ ِ
ايِهَاؾٹطِٜٔٳص
227

اٱعطاب ٚايًػ١

247

ايتؿػري

228

ل غٝام اٯٜات

247

قٛي٘ تعاىل ط ٳِ ٚإشٵ قًُِٓٳا يٹ ًِ ٳُ٥َ٬ٹهَ١ٹ

233

إعذاظ اٯ١ٜ

251

قٛي٘ تعاىل ط َؾػٳذٳسٴٚاص

234

اٯ ١ٜغ٬ح

255

قٛي٘ تعاىل طإِِ َّ٫إبٵًٹٝؼٳ َأبٳ٢

234

اٯ ١ٜيطـ

261

قٛي٘ تعاىل ط ٳٚنَإٳ ٹَٔٵ ايِهَاؾٹطِٜٔٳ

236

َؿٗ ّٛاٯ١ٜ

262

آزّ ٚإبًٝؼ

238

إؾانات اٯ١ٜ

268

عح ب٬غٞ

239

ايكً ١بني أٚ ٍٚآخط اٯ١ٜ

275

ايؿٗطؽ

اغٵذٴسٴٚاص

هبٳطٳص
ٚٳاغٵتٳ ِ

