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  املقدمت
اؿُس هلل ايصٟ دعٌ ايكطإٓ َكاسبّا ٭ٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا يٝهٕٛ غؿ١ٓٝ لا٠، 

اهلل ع٢ً قُس ٚآي٘  خرل ايدل١ٜ اؿُس هلل  ٣ٚٚغ١ًٝ ؾعٌ ايكاؿات ٚقٌ
اغيتؿطز باـًل ٚاغيؿ١٦ٝ اغيطًك١ ايعامل بػطا٥ط ايكًٛب ٚاشلازٟ إزي غٛا٤ 

 .ايػبٌٝ
إ أسػٔ اؿسٜح  :ٚؼي خطب١ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ 

نتاب اهلل ، قس أؾًض َٔ ظٜٓ٘ اهلل ؼي قًب٘ ، ٚأزخً٘ ؼي أٱغ٬ّ بعس ايهؿط ، 
اختاضٙ ع٢ً َا غٛاٙ َٔ أسازٜح ايٓاؽ أْ٘ أسػٔ اؿسٜح ٚأبًػ٘ ، أسبٛا ٚ

َٔ أسب اهلل ، أسبٛا اهلل َٔ نٌ قًٛبهِ ، ٫ٚ شيًٛا ن٬ّ اهلل تعازي 
 .(1)ٚشنطٙ

ْعِ اهلل عع ٚدٌ عًٝٓا بٗصا اؾع٤ َٔ َعامل اٱضيإ ؼي تؿػرل ايكطإٓ أٚقس 
َٔ غٛض٠ ايبكط٠  164 -158ٖٚٛ ايػابع ٚايعؿطٕٚ، ٜٚتهُٔ تؿػرل اٯٜات 

إِرَّ اْصَّهَرب ٠َراَْْٗرْس٠َرحَر ِرْٙ  طٜٚبسأ بتؿػرل ٚتأٌٜٚ قٛي٘ تعازي 

 .ص َرؿَرباِرسِر  َِّر 
قس شنطت ؾٝٗا نًُات مل تصنط ؼي َٚع ق١ً نًُات أٍٚ آ١ٜ ٜبسأ بٗا اؾع٤ ف

 :آ١ٜ أخط٣ ٖٚٞ 
 .ايكؿا  :ا٭ٚزي 
 .اغيط٠ٚ  :ايجا١ْٝ 
 .سرٸ  :ايجايج١ 
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 .إعتُط  :ايطابع١ 
 .  ٜٓطٛف :اـاَػ١

 .ؾانط  :ايػازغ١ 
ٜٚٛيٞ اغيػًُٕٛ ؼي َؿاضم َٚػاضب ا٭ضض عٓا١ٜ خاق١ بايكؿا ٚاغيط٠ٚ 

 :ُٖٚا دع٤ َٔ سٝاتُٗا اي١َٝٛٝ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ 
 .ٖصٙ ايعٓا١ٜ َٔ أغطاض إغتكباٍ اغيػًُري يًبٝت اؿطاّ :ا٭ٚزي 
 .تعاٖس اغيػًُري غيعامل ايسٜٔ :ايجا١ْٝ 
َر ٠َرَٖرْٙ طإتكاف اغيػًُري بكٝػ١ ايتك٣ٛ، قاٍ تعازي :ايجايج١  ذَرِْر

ْ  َرؿَرباِرسَر  َِّر نَر ِرََّٟٚرب ِرْٙ رَر١ًَْر٢ اُْْرُر١ةِر   .(1)ص٦ُرؿَرػِّٕظ
 :َٚػ١ًُ ايعٗس بايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ٚدٜٛٙس نٌ َػًِ زتر :ايطابع١ 
 .ت٠ٚ٬ آ١ٜ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ا٭ٍٚ 
 .إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؼي ايك٠٬ :ايجاْٞ 

 .أزا٤ َٓاغو اؿر ؾطٜه١ ْٚسبّا :ايجايح 
 .ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايطابع 

 .أزا٤ ايعُط٠ اغيٓؿطز٠ أٚ عُط٠ ايتُتع :اـاَؼ 
إِرَّ نِر٥ خَرْٓىِر اْعََّٗر١َرادِر طي٘ تعازيٚأختتِ ٖصا اؾع٤ بتؿػرل قٛ

، يبٝإ غا١ٜ ظيٝس٠ َٔ (2)ص٠َرااَرْز ِر ٠َراخْزِر َرلِر ا٧َِّْْر ٠َراََّْٟربزِر 
غاٜات اـًل ٖٚٞ قرلٚض٠ نٌ ؾطز َٔ آٜات اهلل عع ٚدٌ، َٓاغب١ يًتسبط، 
ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يٲضيإ، ٚإَتشاّْا ٚإختباضّا ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜٛظـ ؾٝ٘ عكً٘ 

ب ايكاْع، ٚإغتشاي١ إغتسا١َ ايٓعاّ ايهْٛٞ ايبسٜع َٔ زٕٚ ٜٚسضى ٚدٛ
عٓا١ٜ َٚؿ١٦ٝ ٚأَط َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ؾهٌ ْع١ُ عا١َ ٚخاق١ ٖٞ َٔ 

ُٞر١َر اَّْرِر٤ ٦ُرعَر٧ِّظسُرُرْٕ نِر٥ اْْجَرسِّظ طعٓس اهلل، قاٍ تعازي

                                                           

. 32غٛض٠ اؿر  (1)

. 164غٛض٠ ايبكط٠  (2)
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 . (1)ص٠َراْْجَر ْسِر 

ؾع٤ اييت بسأ ٖصا ا( ايكؿا ٚاغيط٠ٚ) يٝهٕٛ َٔ ٚدٛٙ ايك١ً بري آ١ٜ 
 بتؿػرلٖا ٚبري اٯ١ٜ أع٬ٙ إٔ ايٓعِ اٱشل١ٝ ايعع١ُٝ ع٢ً ايٓاؽ ْٛع ططٜل

 .َٚكسَات عك١ًٝ يهطٚب ايعباز٠
ظا٤ زٚقس بسأت بهتاب١ ايتؿػرل قبٌ عيؼ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ، ٚاثٓا٤ نتاب١ ا٭

 :ضظقين اهلل عع ٚدٌ عًَّٛا دسٜس٠ َجٌ 
 . إؾانات اٯ١ٜ :ا٭ٍٚ 
 . اٯ١ٜ يطـ :ايجاْٞ 
 ايك١ً بري أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ  : ايجايح
 . َٔ غاٜات اٯ١ٜ :ايطابع 

باٱناؾ١ إزي ايػع١ ٚايبٝإ اٱناؼي ؼي تؿػرل اٯ١ٜ َٚؿَٗٛٗا ٚباب  
إعذاظ اٯ١ٜ، ٚاٯ١ٜ غ٬ح، ٚمٖٛا، ؾطدعت إزي أدعا٤ تؿػرل غٛض٠ ايبكط٠ 

ٱغتٓباط ايعًّٛ َٔ آٜاتٗا بعٌُ ز٩ٚب ٚدٗس َهاعـ بؿهٌ َٔ اهلل، 
اْدؾُر١ِر٥ طقاٍ تعازي، عازي ايكبٍٛ ٚإغتسا١َ اغيسز ٚايؿٝض أغاي٘ ت

ُرْٕ   .(2)ص َرظْزَر ِرْت َْر
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 22غٛض٠ ْٜٛؼ (1)

. 60غٛض٠ غاؾط  (2)
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إِرَّ اْصَّهَرب ٠َراَْْٗرْس٠َرحَر ِرْٙ ط قىلً تعاىل

اْجَر٧ْذَر  َر٠ْ اْؾزَرَٗرسَر نَر َر   َرؿَرباِرسِر  َِّر نَرَٗرْٙ  َر َّ 
جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ٦َرط١ََّّلَر ثِرِرَٗرب ٠َرَٖرْٙ رَرطَر١َّؼَر 

. 158اٯ١ٜ ص خَر٧ْسًرا نَر ِرَّ  ََّر  َر بِرسٌر ؾَرِر٧ٌر 
 

القراءة واإلعراب واللغت 
بايٝا٤، ٚايباقٞ ع٢ً ايكطا٠٤ ( ٜطٛع)قطأ ظيع٠ ٚعاقِ ٚايهػا٥ٞ 

ابٔ عباؽ ٚعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ اغيطغ١َٛ ؼي اغيكاسـ، ٚضٟٚ ؼي ايؿٛاش عٔ 
 .(1) (ا٫ ٜطٛف بُٗا)ٚغعٝس بٔ دبرل ٚابٞ بٔ نعب ٚابٔ َػعٛز 

 ،غيٓاغبت٘ ا٫ْؿطاز ؼي ايكطا٠٤ٚيعً٘ َِٚٓٗ َٔ ْػب٘ ازي ابٔ َػعٛز ٚسسٙ 
. َع اؿاد١ ازي اثبات ايػٓس ٖٚٛ أَط غرل غٌٗ ؼي َجٌ ٖصٙ ايكطا٤ات

. عطـ ع٢ً ايكؿا: إ ٚازلٗا، ٚاغيط٠ٚ: إ ايكؿا
 .داض ٚفطٚض: َٔ ؾعا٥ط

 .َهاف ايٝ٘: إغِ اؾ٬ي١
. ؾطط داظّ َبتسأ غِإ: ايؿا٤ اغت٦ٓاؾ١ٝ، َٔ: ؾُٔ

ؾعٌ َاض ؼي قٌ دعّ ؾعٌ ايؿطط ٚؾاعً٘ نُرل : سر: سر ايبٝت
. َؿعٍٛ ب٘: َػتذل ٜعٛز ع٢ً َٔ، ايبٝت

ٚقس ٜهٕٛ غيطًل  ،سطف عطـ ٭سس ؾ٦ٝري ع٢ً اٯخط: ٚأ: عتُطأٚ أ
ٕ أَا أٍٚ ٭ٕ ايؿعٌ ايعبازٟ َٔ ايطٛاف ٚايػعٞ اؾُع، ٖٚٛ ٖٓا َٔ ا٭

ؾعٌ َاض َعطٛف : عتُطإ. ٚ َػتشبّاأايعُط٠  ٚ َٔأٜهٕٛ دع٤ٶ َٔ اؿر 
. ع٢ً سر

ْاؾ١ٝ يًذٓؼ : زل١ٝ، ٫إْ٘ طي١ً ايؿا٤ ضابط١ ؾٛاب ايؿطط ٭: ؾ٬ دٴٓاح

                                                           

 .1/239فُع ايبٝإ (1)
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ؾطاز دٓؼ أْٗا تٓؿٞ اؿهِ عٔ طيٝع ٭ ،تعٌُ عٌُ إ ٚتػ٢ُ تدل١٥

. زلٗا َبين ع٢ً ايؿتضإ: زلٗا، دٴٓاحإ
َٚا ؼي سٝعٖا ؼي تأٌٜٚ  إٔ اغيكسض١ٜ، ٖٚٞ: داض ٚفطٚض، إٔ ٜطٛف: عًٝ٘

 .ؼي طٛاف: َكسض َٓكٛب بٓعع اـاؾض أٟ
غِ ؾطط داظّ ؼي قٌ ضؾع َبتسأ، إ: ايٛاٚ عاطؿ١، َٔ: َٚٔ تطٛع

ٚؾاعً٘ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٛ،  ،ؾعٌ َاض ؼي قٌ دعّ ؾعٌ ايؿطط: ٚتطٛع
ْؿػ٘ اش جيٛظ إ اٱعطاب نُا تكسّ ٜهٕٛ " ٜطٛع"ٚع٢ً ايكطا٠٤ باغيهاضع 

ؾُٔ قدل "، اٚ َان١ٝ َجٌ "ؾُٔ ٜكدل ٜؿٛظ"ي١ ايؿطط َهاضع١ َجٌ تهٕٛ دِ
٠َرِْرَٗرْٙ جَربءَر ثِرِر ط ٚ نُا ؼي قٛي٘ تعازي أ" ٕ قدلت ؾعتإ"ٚ أ" ؾاظ

.  (1)ص ِرُْٗر ثَرؿِر٧سٍر 
 .قؿ١ غيكسض قصٚف، ؾٗٛ َؿعٍٛ َطًل، أٟ ٜتطٛع تطٛعّا خرلّا: خرلّا

 .ايؿا٤ ضابط١ ؾٛاب ايؿطط: ؾإ اهلل
 .ٚإزلٗاإٕ : إٕ اهلل

 .خدلإ ٱٕ، ٚطي١ً إٕ اهلل ؼي قٌ دعّ دٛاب ايؿطط: ؾانط عًِٝ
ايعطٜض َٔ اؿذاض٠ ا٭ًَؼ، طيع قؿا٠ ٚاغيج٢ٓ قؿٛإ، : ايكؿا

ٚايكؿا ٚاغيط٠ٚ دب٬ٕ ؼي َه١ ٜػع٢ اؿاز ٚاغيعتُط بُٝٓٗا، ٚجيٛظ ايتصنرل 
  .ٚايتأْٝح ؼي ايكؿا بًشاظ اغيهإ ٚايبكع١

ُٖٚا َتك٬ٕ باغيػذس ؼي ٖصا ،  ٤ َه١ ٚاغيػذسٜٚكع اؾب٬ٕ بري بطشا
غِ ٫سس ططؼي إٚنٌ َٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  ٚنأُْٗا َٚػعاُٖا دع٤ َٓ٘ ،ايعَإ
. اٱثِ: ٚاؾٓاح ،(2)اغيػع٢

ع٢ً ايكؿا  اْٚكب ،ٚسهٞ إ اغاؾّا ْٚا١ًٜ ظْٝا ؼي ايهعب١ ؾُػدا سذطٜٔ
نطاّ ايبٝت ٚتٓعٜٗ٘، إٚاغيط٠ٚ يهٞ ٜتعغ ايٓاؽ ٜٚطٕٚ اٯٜات ٚحيطقٛا ع٢ً 

                                                           

.  72غٛض٠ ٜٛغـ ( 1)
 .155أْعط ضغايتٓا َٓاغو اؿر م (2)
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ٕ ايطٛاف إْتؿاض ظاٖط٠ ا٭قٓاّ تِٖٛ إٚيهٔ َع تكازّ ا٭ٜاّ ٚظٗٛض ايهؿط ٚ

ٚقٌٝ مل ٜؿذط بٗا ؼي  نإ تععُّٝا يًكُٓري ؾًصا تػا٤ٍ اغيػًُٕٛ ؾٓعيت اٯ١ٜ
ًٓٗا، ٚنػطا ؼي ّٜٛ ايؿتض، ٚناْت َه١ ٫ ٜكط ؾٝٗا ظامل ٫ٚ باؽ  ايبٝت ٚيهٔ قب

. ا٫ٚ ؾادط إ٫ ْؿٞ عٓ٘
َٛنع : َٚٓ٘ ايطٛاف بايبٝت، ٚاغيطاف (زاض سٛي٘: ٚطاف بايؿ٤ٞ)

، (1) (غاض ؾٝٗاٚطٛف : ٚطاف ؼي ايب٬ز طٛؾّا ٚتطٛاؾّا)اغيطاف سٍٛ ايهعب١، 
ٚايطا٥ـ ٖٛ اـازّ ايصٟ ٜ٪زٟ ٚظٝؿت٘ باتكإ بإ خيسَو بطؾل، ٚاؾُع 

ز١َ طٛاؾٕٛ، ٚنإٔ ؼي ايطٛاف سٍٛ ايبٝت ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ر
. زا٩ٖاأا، ٚب٘ تػتسِٜ ؾطٜه١ اؿر ٜٚتٛاقٌ ّٚعٓا١ٜ ب٘

: ايصٜٔ ٜتطٛعٕٛ باؾٗاز، ٚاـرل: تٝإ ايؿ٤ٞ تدلعّا، ٚاغيطٛع١إ: ٚايتطٛع
عٓٛإ داَع يًؿها٥ٌ ٖٚٛ نس ايؿط ٜٚأتٞ بعٓٛإ ايعٜاز٠ ؼي ايؿهٌ ٚايعٌُ 

ا ػسٙ زعا٤ ايعبازٟ نُا ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١، ٚسيع٢ٓ اغياٍ ٚاٱسػإ ٚاغيعطٚف يص
: ش ٜكٍٛ ايؿدل يكاسب٘ ع٢ً مٛ ايسعا٤ ٚايجٓا٤ ٚايؿهطإعاَّا َتعاضؾّا 

". دعاى اهلل خرلّا"
طيع ؾعرل٠ ٖٚٞ إغِ َا أؾعط، أٟ دعٌ ؾعاضّا ٚعًُّا : ٚايؿعا٥ط

 .ع٢ً اٱَتجاٍ ٭ٚاَط اهلل ّايًٓػو، ٚعٓٛاّْا يًعباز٠، ٚؾاٖس

يف سياق اآلياث 
اهلل اؿطاّ ؾٌٗ شلا ق١ً بايكدل ٚدعا٥٘ نُا تتعًل اٯ١ٜ سيٓاغو سر بٝت 

: ْعِ َٔ ٚدٗري: ؼي اٯٜات اغيتكس١َ، اؾٛاب
. ٕ اؿر عباز٠ بس١ْٝ َاي١ٝأؾهٌ ٚدٛٙ ايكدل خاق١ ٚأايعباز٠ َٔ  :ا٭ٍٚ
زا٤ اؿر تٛؾٝل ٚضظي١ ٚيعً٘ َٔ َكازٜل ايطظي١ ايٛاضز٠ ؼي أ :ايجاْٞ

. ٖتسا٤اٯ١ٜ ايػابك١ َٚٔ ٚدٛٙ اٱ

                                                           

 .9/225يػإ ايعطب  (1)
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، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1) (إغتعٝٓٛا بايكدل) يك١ً بري آ١ٜا :ا٭ٍٚ

 :َػا٥ٌ
 .اغي٪َٕٓٛ ِٖ ايصٜٔ ٜ٪زٕٚ ؾعا٥ط اهلل :ا٭ٚزي
 .زع٠ٛ اغيػًُري يتعاٖس ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايجا١ْٝ
 .ايػعٞ دع٤ ٚضنٔ َٔ أضنإ اؿر :ايجايج١

اؿر عباز٠ بس١ْٝ تػتًعّ ايكدل، ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜتري ايتشًٞ  :ايطابع١
 .بايكدل ؼي اغيكسَات ايعك١ًٝ ٚاغياي١ٝ يًشر ٚؼي أزا٤ ايؿطٜه١ شاتٗا

٫ ٜٓشكط ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ باؿر بأٜاَ٘ اغيدكٛق١،  :اـاَػ١
ٕ ، ؾايػعٞ دع٤ ٚضنٔ ّ(2)صاْْ َر ُّج  َر ُْٟرسٌر َٖرْؿُر١َٖربدٌر طقاٍ تعازي

ايعُط٠ اييت تػتٛعب أٜاّ ايػ١ٓ نًٗا، ؾٗٛ ايطابع َٔ أؾعاٍ ايعُط٠، ٚايعاؾط 
 .(3)َٔ أؾعاٍ اؿر

َكازٜل ايكدل، ٖٚٛ َٔ ٜػتًعّ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  :ايػازغ١
 .ايكدل ع٢ً طاع١ اهلل

، صإِرَّ  ََّر َٖرؽَر اْصَّبثِرسِر٦َر طأختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ :ايػابع١
َٓاغو اؿر ٚحيطقٕٛ ع٢ً ايؿعا٥ط َٔ ايكابطٜٔ ٜٚؿٝس ٚايصٜٔ ٜ٪زٕٚ 

ُٸاض بٝت٘ اؿطاّ  .اؾُع بري اٯٜتري إٔ اهلل عع ٚدٌ َع ع
، صنَر ِرَّ  ََّر  َربِرسٌر ؾَرِر٧ٌر طأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي :ايجا١َٓ

 .زا٥ِٗ يًك٠٬أاغيػًُري ٱغتعاْتِٗ بايكدل ٚ ضيبٝإ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜؿو
شنط اهلل َٔ ؾعا٥طٙ، َٚٔ اٯٜات إٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  :٠عؽايتا

 .َٔ ايصنط ايعًُٞ ٚايكٛيٞ
( ٫ٚ تهؿطٕٚ) دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ أع٬ٙ بايعدط عٔ اؾشٛز :٠عاؾطاٍ

                                                           

 .153اٯ١ٜ (1)
 .154اٯ١ٜ (2)
 .153أْعط ضغايتٓا َٓاغو اؿر (3)
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مل زا٥بٕٛ ع٢ً ايؿهط، ٚسر ايبٝت ٚايعُط٠ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً إٔ اغيػًُري 

 .ٜهؿطٚا باهلل عع ٚدٌ
َط٠ ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ايؿهط هلل عع اؿر ٚايع :٠اؿاز١ٜ عؿط

 .ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اشلسا١ٜ
شنطت اٯ١ٜ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚدا٤ت اٯ١ٜ  :عؿط٠ ٠ٟايجإ

 :أع٬ٙ بأضبع١ أططاف نٌ ططف َٓٗا ضيهٔ إعتباضٙ َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٖٞ
 .اٱضيإ باهلل ٚضغٛي٘ ٚايصٟ تسٍ عًٝ٘ يػ١ اـطاب :ا٭ٍٚ
 .اٱغتعا١ْ بايكدل ٚايكٝاّ ٟ:ايجإ

 .أزا٤ ايك٠٬ ٚاٱغتعا١ْ بٗا :ايجايح
 . اغيسز ٚايعٕٛ اٱشلٞ يًكابطٜٔ، ٚايًطـ بِٗ :ايطابع
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (بٌ أسٝا٤) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجاْٞ
 .َٔ أقسم ؾعا٥ط اهللاهلل ايكتاٍ ؼي غبٌٝ  :ا٭ٚزي
عسّ ايتعاضض بري أزا٤ َٓاغو اؿر ٚبري ايكتاٍ ؼي غبٌٝ اهلل،  :ايجا١ْٝ

قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ : "ٜصنط اؿر)ٚعٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ 
ْ٘ أَا أسس اؾٗازٜٔ ٖٚٛ دٗاز ايهعؿا٤ ٚمٔ ايهعؿا٤، أٖٛ : ٚآي٘ ٚغًِ
ايك٠٬ ٜؼ ؼي ؼي اؿر ٖٗٓا ق٠٬ ٍٚ ٫ ايك٠٬إؾهٌ َٔ اؿر أيٝؼ ؾ٤ٞ 
 .(3) (2)(اؿسٜح.." قبًهِ سر
ٜؿٝس اؾُع بري اٯ١ٜ أع٬ٙ، ٚخاشي١ ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ اهلل عع ٚدٌ  :ايجايج١

ٜؿهط يًُػًُري دٗازِٖ ؼي غبًٝ٘، ٚإٔ أَط اهلل بٛقـ ايصٜٔ قتًٛا ؼي غبًٝ٘ 
 .با٭سٝا٤ َٔ ؾهطٙ تعازي شلِ

، ص َربِرسٌر ؾَرِر٧ٌر نَر ِرَّ  ََّر طأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي :ايطابع١
                                                           

 .154اٯ١ٜ (1)
 .4 َٓاغو اؿر(2)
 .12/96عاض ا٭ْٛاض  (3)
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اغيػًُري ٚاهلل عع ٚدٌ ٜعًِ اغيٓاؾع ايعع١ُٝ يٓعت ايؿٗسا٤ با٭سٝا٤، ٚإقطاض 
 .بأِْٗ مل ضيٛتٛا بٌ ِٖ أسٝا٤ ٜطظقٕٛ عٓس اهلل

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (ٚيٓبًْٛهِ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجايح
ضيٓعِٗ  إبت٤٬ اغيػًُري باـٛف ٚاؾٛع ْٚكل ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿؼ ٫ :ا٭ٚزي

 .َٔ أزا٤ اغيٓاغو ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري ايذلغٝب بأزا٤ اغيٓاغو ؼي سا٫ت ايؿس٠  :ايجا١ْٝ
 .ٚاٱبت٤٬

 ٙأزا٤ اغيٓاغو ٚاق١ٝ َٔ اٱبت٤٬، ٖٚٛ َٔ عَُٛات احملٛ ؼي قٍٛ :ايجايج١
 .(2)ص ُر١ا  َُّر َٖرب ٦َر َربءُر ٠َر٦ُرضْجِرذُر ٦َرْٕ طتعازي

، ٚؾعع إزي اهلل، ٤ اغيٓاغو غؿط ضٚسٞ، ٚضٜان١ ْؿػ١ٝأزا :ايطابع١
ٚإعطاض عٔ ظ١ٜٓ ايسْٝا، ٚغ١َ٬ َٔ اؿعٕ ٚايؿعع ٚاـٛف ايصٟ ٜأتٞ 

 .َكاسبّا يٲبت٤٬
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(3) (اغيكٝب١) ايك١ً بري :ايطابع
 .أزا٤ اؿر قٗط يًُكٝب١ ٚآثاضٖا :ا٭ٚزي
 .جيب إٔ ٫ تهٕٛ اغيكٝب١ بطظخّا زٕٚ أزا٤ ايؿطا٥ض ٚاغيٓاغو :ايجا١ْٝ
ٜأتٞ اغيػًُٕٛ بايعبازات ٚاغيٓاغو ؼي ساٍ ايؿس٠ ٚايطخا٤ َٔ غرل  :ايجايج١

 .إْكطاع
اٱغذلداع، بٌ إِْٗ ٜأتٕٛ ب٫ ٜهتؿٞ اغيػًُٕٛ عٓس اغيكٝب١  :ايطابع١

ٕ اؿر، ٚايعُط٠، ٜٚػعٕٛ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ػ١ًٝ ٚؽ١ًٝ باغيٓاغو، ٜٚ٪زٚ
ٚؽٌ  ،اؾٗاز ؼي غبٌٝ اهلل، ٚؾٝ٘ إْكطاع إزي اهللَؿاِٖٝ ٚؼ١ًٝ، إش تتذ٢ً ؾٝ٘ 

 .عٔ اؿعٕ ٚا٭مل باغيكٝب١، ٚؼٌ بايكدل ٚايطنا بأَط اهلل عع ٚدٌ
                                                           

 .155اٯ١ٜ (1)
 .39غٛض٠ ايطعس (2)
 .156اٯ١ٜ (3)
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 .دا٤ ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ شنط ايتطٛع بايعٜاز٠ ٚايتعسز ؼي ايطٛاف :اـاَػ١
مل ٜكـ اغيػًُٕٛ عٓس اٱغذلداع، ٌٜ ٜ٪زٕٚ اغيٓاغو  :ايػازغ١

 .ٜٚٛاظبٕٛ ع٢ً تععِٝ ؾعا٥ط اهلل
 .مل تؿػٌ اغيكٝب١ ٚآثاضٖا اغيػًُري عٔ أزا٤ اغيٓاغو :ايػابع١
، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، (1) (ايكؿا ٚاغيط٠ٚ) ايك١ً بري اٯ١ٜ ايػابك١ :اـاَؼ
 :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ

 .َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ باغيػًُري بٝإ ا٭سهاّ ٚاغيٓاغو شلِ :ا٭ٚزي
 .سر ايبٝت ٚايعُط٠ َٔ َكازٜل اشلسا١ٜ :ايجا١ْٝ
، غاع١ صإِرَّٚب  ِرَِّر ٠َرإِرَّٚب إِرَْر٧ِْر زَراجِرؿُر١َر طإشا نإ قٍٛ :ايجايج١

ٚأزا٤ ايؿعا٥ط باب يًجٛاب ايععِٝ اغيكٝب١ غببّا يًجٛاب ايععِٝ ؾإٕ ايػعٞ 
يٝهٕٛ نٌ إٓ َٔ سٝا٠ اغيػًِ ٚساٍ ايػطا٤ ٚايهطا٤ َٓاغب١ ٱنتٓاظ ،  أٜهّا

 .اؿػٓات
 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ايجاْٞ
، ٚؾٝٗا (2) (ايصٜٔ ٜهتُٕٛ) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ :ا٭ٍٚ

 :َػا٥ٌ
 .ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ايبٝٓات اييت أْعشلا اهللاؿر  :ا٭ٚزي
غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ، ٚعذع ايٓاؽ عٔ نتُإ ا٭َط اٱشلٞ  :ايجا١ْٝ

 .بايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ
 .دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بٝاّْا ٭سهاّ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايجايج١

ٜٚسٍ ع٢ً ( هلل ؾانط عًِٕٝ اؾا) أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي :ايطابع١
ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري ؼي أزا٥ِٗ اغيٓاغو، ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بايٛعٝس 
قُس ٚايتدٜٛـ يًصٜٔ خيؿٕٛ سكا٥ل ايتٓعٌٜ، ٜٚهتُٕٛ ايبؿاضات بايٓيب 

                                                           

 .157اٯ١ٜ (1)
 .159 اٯ١ٜ(2)
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 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري ٭ِْٗ ٫ ٜهتُٕٛ  :اـاَػ١

 .اٯٜات ٚايبٝٓات
 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (إ٫ ايصٜٔ تابٛا) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجاْٞ
 .َٔ َكازٜل ايتٛب١ ٚايك٬ح أزا٤ َٓاغو اؿر ٚايعُط٠ :ا٭ٚزي
، ٚنصا (بٝٓٛاٚ) أع٬ٙت٠ٚ٬ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايبٝإ ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ  :ايجا١ْٝ

 .ْ٘ َٔ ايبٝإ ايعًُٞاٱتٝإ باغيٓاغو ؾا
بؿاض٠ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ عٔ اغيػًُري َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ،  :ايجايج١

ؾإشا نإ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات ٜكبٌ اهلل تٛبتِٗ ٚق٬سِٗ ؾإٕ اغيػًُري 
 .ايصٜٔ ٜ٪زٕٚ اغيٓاغو ٜتٛب اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ ٜٚطظيِٗ

 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (ٕ ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛاإ) ايك١ً بري ٖصٙ ٚآ١ٜ :ايجايح
 .بٝإ ايتهاز ؼي ايؿعٌ بري اغيػًُري ٚايهؿاض :ا٭ٚزي
اهلل عع  ٕٚؼي ا٭ثط، ؾإٕ اغيػًُري ٜؿهط ٙإغتُطاض ايتهاز ٚظٗٛض :ايجا١ْٝ

 .ِٖ ايؿعا٥ط، بُٝٓا تأتٞ ايًع١ٓ اغيطًك١ ٚاغيتعسز٠ يًهؿاض٨أزاع٢ً ٚدٌ 
 . ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري ايذلغٝب بايتٛب١ ٚأزا٤ اغيٓاغو :ايجايج١

عجاز اآليت إ
سهاّ اؿر َٔ ؾعا٥ط إٔ أسهاّ ؾطٜه١ اؿر ٚايعُط٠ ٚتبري أتٓعِ اٯ١ٜ 

عباز٠ ْٚػهّا ٚطاع١ ي٘، ٚؼي اٯ١ٜ بؿاض٠ ا٭َٔ  تؿهٌ غبشاْ٘ ظعًٗااهلل 
. ٚايػ١َ٬ عٓس ايػعٞ بُٝٓٗا

 :ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ، ٚتصنط اٯ١ٜ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ باٱغِ 
 .ٚايذلزٜس ٠يبؼ ٚاؾٗاٍآَع  :ا٭ٚزي

                                                           

 .160اٯ١ٜ (1)
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 .بٝإ َٛنٛعٝتُٗا ؼي َٓاغو اؿر :ايجا١ْٝ
 .تجبٝت إغِ نٌ ٚاسس َُٓٗا إزي ّٜٛ ايكٝا١َ :ايجايج١

 .تٛنٝس قسغ١ٝ بعض اغيٛانع ٱتٝإ اغيٓاغو ؾٝٗا :ايطابع١
 .اؿاٍ ٚايؿعٌ ت٘ َعدا٤ شنط احملٌ ؼي اٯ١ٜ ٚإضاز :اـاَػ١

أضبع َطات ؼي ايكطإٓ بكٝػ١ اؾُع، ٚمل ٜطز بكٝػ١ ( ؾعا٥ط) ٚٚضز يؿغ
 :اغيؿطز، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ

ايذلابط ٚايتساخٌ بري ايؿعا٥ط، ٚساد١ ايٓاؽ يٲتٝإ بٗا ع٢ً  :ا٭ٚزي
 .مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ، يتعًكٗا بايٛادبات ٚايؿطا٥ض

ؼي إثٓتري َٓٗا، نُا ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ ( َٔ)ف٤ٞ سطف ايتبعٝض :٠ايجاْٞ
٠َراْْجُرْدَر جَرؿَرَْٓربَٞرب طيتٛنٝس يعّٚ اٱتٝإ بايؿعا٥ط فتُع١ ٚقٛي٘ تعازي

ْ ِرْٙ  َرؿَرباِرسِر  َِّر  ُُٕر ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ ٱغتكطا٤ َٚعطؾ١ ايؿعا٥ط ٚايتؿك٘ (1)صَْر
 .ؼي ايسٜٔ

ايعدط ٚايٓٗٞ عٔ ايتؿطٜط بؿعا٥ط اهلل نُا ؼي قٛي٘  :ايجايج١
٦َرب َر٦ُّجَٟرب اَّْرِر٦َر آَٖرُر١ا الَر رُر ِرُّج١ا  َرؿَرباِرسَر طتعازي

زع٠ٛ اغيػًُري يًتؿك٘ ؼي ايسٜٔ، ٚعسّ ايتؿطٜط ؼي أٟ ؾعرل٠ َٔ  :ايطابع١
  .ايعُّٛ اجملُٛعٞمٛ ايؿعا٥ط ٚاؿح ع٢ً إتٝإ ايؿطا٥ض ٚايٛادبات ع٢ً 

اْصهب  ) ٦٠ُٗٙ رع٧ٗخ ا٦٨خ آ٦خ
٠ْٕ ٦سد ن٥ اًْسآ٘ َّ ٖٙ إظٕ ( ٠اْٗس٠ح

             .اْصهب ٠اْٗس٠ح إال ن٥ ٞرٜ ا٦٨خ اُْس٦ٗخ

اآليت سالح 
اغيٓؿطز ٚاؾُاع١ ٚتطغب ؼي إَتجاٍ  ،زا٤ َٓاغو اؿرأؼح اٯ١ٜ ع٢ً 

بٝإ َعامل اؿر عّْٛا  ٜٚعتدلٚتبري َٛاطٔ ايعباز٠ ؾٝٗا،  ،ع٢ً مٛ ايسق١

                                                           

 .36غٛض٠ اؿر (1)
 .2غٛض٠ اغيا٥س٠ (2)
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ٕ ايعٕٛ أنطاّ، ٚؾٝٗا ْٛع دٗاز ؾهُا زا٥٘ باتكإ َكذلّْا باٱأَٚػاعس٠ ع٢ً 
ؾطازٙ ؼي اغيكاّ َٛاد١ٗ اغيؿطنري ٚؼسِٜٗ إٔ اؾٗاز ؾٝٗا َطنب َٚٔ اف َتعسز

. قٓاّْٚبص ا٭
يكس دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ؼي شّ ايصٜٔ خيؿٕٛ آٜات ايتٓعٌٜ، ٚدا٤ت ٖصٙ 

يتبري غ١َ٬ ايكطإٓ ٚأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َٔ ايتشطٜـ بتعٝري اٯ١ٜ 
َٛانع ايعباز٠، ٚؼي ٖصا ايتعٝري بعح ع٢ً تعاٖسٖا ٚاؿؿاظ عًٝٗا، إش تسعٛ 

اٯ١ٜ إزي اؿؿاظ ع٢ً ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٭ُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٖٚٛ َٔ أغطاض 
 .شنطُٖا باٱغِ ْٚعتُٗا بأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل

ح َتذسز ؼي أٜسٟ اغيػًُري ٜبعح ع٢ً ٚدٛب تعاٖسُٖا غ٬ٚاٯ١ٜ 
ٚإشا نإ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚايػعٞ بُٝٓٗا دع٤ ، ٚايػعٞ بُٝٓٗا 

 ، َٔ اؿر ٚضنٔ ؾٝ٘، ؾٌٗ سر ايبٝت أععِ َٔ َطتب١ ؾعا٥ط اهلل، اؾٛاب ٫
اؽ ؾاؿر َٔ ؾعا٥ط اهلل اييت تعين اغيتعبسات ٚايؿطا٥ض اييت ٜتكطب بٗا ائ

ؾعطت :ٜٚكاٍ )أؾعطٖا اهلل أٟ ْكبٗا أع٬َّا، ٚبٝٓٗا يًٓاؽ ٱتٝاْٗاٚإزي اهلل، 
 .(1)(عًُت٘: ب٘

ناْت ايعطب عا١َ ٫ ٜطٕٚ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ايؿعا٥ط ٫ٚ  :ٚقاٍ ايؿطا٤
ٜطٛؾٕٛ بُٝٓٗا ؾَأْعٍ اهلل تعازي ٫ ؼًٛا ؾعا٥ط اهلل َأٟ ٫ تػتشًٛا تطى شيو 

 .(2)اؿرٚقٌٝ ؾعا٥ط اهلل َٓاغو 
ٚؼي اٯ١ٜ ْهت١ تتذ٢ً بًػ١ ايتبعٝض ؼي اٯ١ٜ بإٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط 

قاٍ ، اهلل، يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ تعسز ايؿعا٥ط ٚاغيٓاغو ؼي اؿر 
ْ ِرْٙ  َرؿَرباِرسِر  َِّر طتعازي ُُٕر ، ػيا ٜسٍ (3)ص٠َراْْجُرْدَر جَرؿَرَْٓربَٞرب َْر

 .ا٥٘ ؾطٜه١ ٚتطٛعّاع٢ً قسغ١ٝ اؿر ٚأغباب بعح ايؿٛم ؼي ايٓؿٛؽ ٭ز

                                                           

 .1/128تٗصٜب ايًػ١  (1)
 .4/410يػإ ايعطب  (2)
 .36غٛض٠ اؿر  (3)
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سباب الىسول أ
ٕ إقٓاّ أْ٘ نإ ع٢ً ايكؿا ٚاغيط٠ٚ أ: "عًٝ٘ ايػ٬ّ اٱَاّ ايكازمعٔ  

سر ايٓاؽ مل ٜسضٚا نٝـ ٜكٓعٕٛ ؾاْعٍ اهلل ٖصٙ اٯ١ٜ، ؾهإ ايٓاؽ ٜػعٕٛ 
.  (1)"ٚا٭قٓاّ ع٢ً ساشلا، ؾًُا سر ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ض٢َ بٗا

قٛي١ٝ َٔ ايػ١ٓ ايؿع١ًٝ اييت دا٤ بٗا ٖصا اؿسٜح أٚضيهٔ ؼطٜط قاعس٠ 
ٕ ا٭زا٤ أزا٤ اغيٓاغو بٌ إٔ ٚدٛز بعض َعاٖط ايهؿط ٫ ضيٓع َٔ أٖٚٞ 
 . ْتؿا٥ٗاإزي إغبٌٝ 
 ناْت ايعطب عا١َ ٫ ٜطٕٚ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ايؿعا٥ط ٫ٚ: ا٤ضفٚقاٍ اٍ 

، ؼي ايعدط (2)صرُر ِرُّج١ا  َرؿَرباِرسَر  َِّر الَر طٜطٛؾٕٛ بُٝٓٗا ؾأْعٍ اهلل تعازي
عٔ تطى ايػعٞ بُٝٓٗا، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايبٝإ ٚايتكطٜض بًعّٚ ايػعٞ 

. بُٝٓٗا
إٔ جيعٌ دبٌ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّاايٓيب قُسيكس غأيت قطٜـ 

ايكؿا شٖبّا نٞ ٜ٪َٓٛا بطغايت٘، ٚمل ٜٓتكِ اهلل عع ٚدٌ َِٓٗ ؼي اؿاٍ نُا 
يػبعري َٔ بين إغطا٥ٌٝ ايصٜٔ غأيٛا َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ض١ٜ٩ اهلل عع أَات ا

ست٢ زخٌ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِعذعات ؾتٛايت ٚدٌ بٌ 
ِر ُرِّظِر ٠َرَْر١ْ َرسِرَٜر طقاٍ تعازي، َه١ ؾاؼّا  ِْر٧ُرْػِرسَرُٜر ؾَرَر٣ اْدِّظ٦

ٚتعزٖط ، ٚيٝهٕٛ دبٌ ايكؿا شٖبّا َتذسزّا ؼي نٌ عاّ، (3)صاُْْٗر ْسِرُر١َر 
ايتذاض٠ ؼي نٌ َٛغِ، َٚٔ اٯٜات عُاض٠ أغٛام َه١ بايتبع١ٝ يعُاض٠  َع٘

ب١ َٔ ق٢ أٌٖ ايبٝت ٚايكشاَه١، َٚا ٫ايبٝت اؿطاّ، ٚؾٝ٘ سذ١ ع٢ً نؿاض 
 .ا٭ش٣ ٚايتعسٟ ٚايعًِ

تٛدٗت خطابات  تٛدٝ٘ ايًّٛ إزي أبٓا٥ِٗ ايصٜٔ أغًُٛا نُا ٫ ٜكضٚ
                                                           

. 96/237ايبشاض  (1)

 .2غٛض٠ اغيا٥س٠ (2)
 .9غٛض٠ ايكـ (3)



 16################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

ؼي  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِأٜاّ ْب٠ٛ  اغيؿطنريايكطإٓ بايًّٛ إزي 
اٱغ٬ّ سذ١ ٚبطٖاّْا أبٓا٤ نؿاض قطٜـ  ٚنإ زخٍٛآٜات عسٜس٠ َٔ ايكطإٓ 

زخٌ ض٩غا٤ ٚقٓازٜس قطٜـ اٱغ٬ّ ّٜٛ ايؿتض، ٖٚٛ َٔ َكازٜل  ست٢
ِر٧َر ٠َرَٖرب  َرْزظَرَْٓربَر إِرالَّ زَر طقٛي٘ تعازي ، ٚؾٝ٘ (1)ص َْٗرخًر ِْرْٓؿَربَْر

ع٢ً ا٭ْبٝا٤  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِؾاٖس ع٢ً تؿهٌٝ 
 .  اٯخطٜٔ

 مفهىم اآليت
، َٚٓٗا أسهاّ َٓاغو اؿر، ٚتسٍ داَع يٮسهاّت٪نس اٯ١ٜ بإٔ ايكطإٓ 

ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً غًل باب اٱدتٗاز ؼي أضنإ اؿر باٱدعا٤ ٚاٱنتؿا٤ 
ايكطآْٞ اـايٞ َٔ ايًبؼ ٚايذلزٜس، ٖٚٞ ٚغ١ًٝ يتجبٝت ٚسس٠ باؿهِ 

اغيػًُري ٚاغيٓع َٔ ايؿطق١ ٚايؿذي ٚايه٬ي١، ٚبطظر زٕٚ سكٍٛ اغيكٝب١ َٔ 
ايؿطق١ ٚاـ٬ف، أٟ إٔ اٯ١ٜ ْٛع ٚقا١ٜ ٚإسذلاظ َٔ سسٚخ ايؿذي بػبب 
ٟ ايعباز٠ ٚأزا٤ اغيٓاغو ٚنأْٗا ؽكٝل يًُكٝب١ ٚإخباض عٔ ايتدؿٝـ اٱي٘

ؼي سكط أغباب سسٚثٗا َٚٓع تساعٞ اشلٝانٌ اٱدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايع١ًُٝ 
 .يًُػًُري

ايبؿاض٠ ٚتسعٛ اٯ١ٜ إزي ايعٜاز٠ ٚايٓؿٌ ؼي ايعبازات َٔ غرل إٔ تذلى 
ؼي ايكطإٓ ٚاشلسا١ٜ ععِٝ ايٓؿع ٚايجٛاب بٗصٙ ايعٜاز٠، إْٗا ؾًػؿ١ ايذلغٝب ب

اغيٓاغو ٚسؿعٗا َٚٓع ايتؿطٜط بٗا ٚتٛظٝؿٗا يٲقباٍ ع٢ً ايطاعات، ٚتعاٖس 
 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ ،غٛا٤ نإ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ أٚ ايٓٛع١ٝ

 .اشلُِ ٭زا٤ اؿر إغتٓٗاض :ا٭ٚزي 
 .بعهٗايتؿطٜط بٚعسّ إ اؿر ايتكٝس بأؾعاٍ :ايجا١ْٝ 
 .ّ ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً أزا٥٘ تاَّابععٞاٯ١ٜ تبؿط  :ايجايج١ 

                                                           

 .107غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (1)
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بطن١ ايعبازات َٚا ؾٝٗا َٔ اـرل ايعادٌ ٚاٯدٌ،  اٯ١ٜ تبري :ايطابع١ 
ؾاغيػًُٕٛ مل ٜهْٛٛا ٚسسِٖ ؼي قاؾعتِٗ ع٢ً ايٛسس٠ ٚزض٤ اـ٬ف بٌ إٕ 

٠َرَٖرب ٦َرْؿَرُر ط ايعبازات ٚاق١ٝ ٚغ٬ح زٕٚ ايؿت١ٓ ٚايؿطق١ ٚايتؿتت 

َر إِرالَّ ُٞر١َر   .(1)صجُرُر١دَر زَرثِّظ
ز ٚمُٖٛا، ٚاؿطم ع٢ً أزا٤ ؾطٜه١ ايك٠٬ ٚاحلؼي اغيكاّ َٚٔ اؾٓٛز 

ايتكٝس باغيٓاغو ٚا٭سهاّ ٚؾل َا دا٤ ب٘ ايكطإٓ ٚايصٟ ثبت بايػ١ٓ ايكٛي١ٝ 
 .ٚايؿع١ًٝ ٚايتكطٜط١ٜ

 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
تكسَت اٯٜات بصنط ايبٝت اؿطاّ قب١ً يًُػًُري، ٚيعّٚ تٛدِٗٗ  :ا٭ٚزي

اؿر ٚنأْ٘  إيٝ٘ ؼي ايك٠٬، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط َا ٜسٍ ع٢ً أزا٤ َٓاغو
َٔ شنط اؾع٤ ٚإضاز٠ ايهٌ، ؾكشٝض إٔ اٯ١ٜ خاق١ بتجبٝت ٚدٛب ايػعٞ 

بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ إ٫ أْٗا ت٪نس أزا٤ اؿر ٚايعُط٠، ٚتسعٛ إيُٝٗا يكٛي٘ 
 ص.اْْجَر٧ْذَر  َر٠ْ اْؾزَرَٗرسَر  نَرَٗرْٙ  َر َّ طتعازي

بٝإ أ١ُٖٝ دبٌ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؼي اٱغ٬ّ، ؾكشٝض إٔ ايتهًٝـ  :ايجا١ْٝ
 :ٚحيتٌُ ٚدٗري ،بايػعٞ بُٝٓٗا إ٫ إٔ اٯ١ٜ دا٤ت بصنطُٖا بايصات

إضاز٠ ايػعٞ بُٝٓٗا َٔ شنطُٖا ؼي اٯ١ٜ، ٚنأْ٘ َٔ شنط اي٬ظّ  :ا٭ٍٚ
 .ٚإضاز٠ اغيًعّٚ

ؾأ١ْٝ اـاق١ اغيككٛز شات ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٚتٛنٝس ايكسغ١ٝ ٚاٍ :ايجاْٞ
 .ؾبًٞ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ

٫ٚ تعاضض بري ايٛدٗري، ٚن٬ُٖا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ، ٚؼي شنطُٖا 
ّ ٚايصات إؾاض٠ إزي إٔ اؿر َكاسب يٛدٛز اٱْػإ ؼي ا٭ضض، ؽبإٱ

 .ٚغابل عًٝ٘، ٚإٔ أٌٖ ايػُا٤ ٜعًُٕٛ بؿإٔ بعض اغيٛانع ايعباز١ٜ
                                                           

. 31غٛض٠ اغيسثط  (1)
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ا أؾاض آزّ َٔ ٢َٓ، تًكت٘ مل : ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ
ؾاْا قس سذذٓا ٖصا ايبٝت قبٌ إ ؼذ٘ ، ٜا آزّ بٴطٻ سذو : اغي٥٬ه١، ؾكايت

 .ٚإٔ يٝؼ َٔ ْكل أٚ ؾا٥ب١ ؾٝ٘ ، قبٌ اهلل سذو  أٟ.(2)((1)بايؿٞ عاّ
بٝإ ع١ً ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، يتهٕٛ اٯ١ٜ َٓاغب١ يتؿك٘  :ايجايج١

 .عًٌ ا٭سهاَّري ؼي ايسٜٔ، َٚعطؾ١ ٍاغيؼ
بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٚإشا نإ ايػعٞ  َا ٖٞ ع١ًقس ٜأتٞ َٔ ٜكٍٛ  :ايطابع١

ايبٝت هلل عع ٚدٌ ٚايطٛاف ب٘ ٚادب ؾُاشا ٜعين ايػعٞ بري دبًري فاٚضٜٔ 
ي٘، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يٲستذاز ٚزؾع ِٖٚ، ٚضز َتكسّ ظَاّْا يًُػايط١ 

رِرج٧َْربًٚرب طنٕٛ ايكطإٓٚاؾساٍ ؼي ٖصا ايباب، ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً 

ءٍر 
ْ
 .(3)صِْرُرِّظ  َر٥
زع٠ٛ اغيػًُري يًتكٝس سيٓاغو اؿر نُا دا٤ت ؼي ايكطإٓ ٚايػ١ٓ  :اـاَػ١

 .ٚعسّ ايتؿطٜط بٗا، َٚٓٗا ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ
 .تٛنٝس إٔ اؿر ٚايعُط٠ َٓاغو َتعسز٠ ٚيٝؼ ؾع٬ّ َتشسّا :ايػازغ١
 .إؼاز سهِ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؼي اؿر ٚايعُط٠ :ايػابع١
ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايطٛاف بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ يتٛنٝس يعّٚ ايكعٛز  :ايجا١َٓ

 .ا ؼي ايػعٞ، ٚعسّ اٱنتؿا٤ بايٛقٍٛ إزي أططاؾُٗاّعًٝ٘
قس ٜكاٍ اغيطاز َٔ ايطٛاف بُٝٓٗا ٖٛ ؾعٌ إناؼي غرل ايػعٞ  :ايتاغع١

نَر َر جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ٦َرط١ََّّلَر ثِرِرَٗرب ٠َرَٖرْٙ طبًشاظ قٛي٘ تعازي

، ٚإٔ اغيطاز ايطٛاف ع٢ً دع٤ َٔ نٌ دبٌ ٫ٚ زيٌٝ عًٝ٘ صرَرطَر١َّؼَر خَر٧ْسًرا

                                                           

. 6سسٜح / اؿر َٔ أبٛاب  2ايٛغا٥ٌ باب ( 1)
 .8َٓاغو اؿر(2)
 .89غٛض٠ ايٓشٌ (3)
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٭ٕ اغيطاز اؾُع بُٝٓٗا ؼي ايعٌُ ايعبازٟ ٚدعٌ نٌ دبٌ َُٓٗا ططؾّا يًػعٞ 
 .غبع َطات

ايٛادب َط٠ ٕ نإ غٝب باٱنجاض َٔ اؿر ٚايعُط٠، ٚإايذل :ايعاؾط٠
 .ٚاسس٠ ؼي ايعُط

بٝإ ايجٛاب ايععِٝ ؼي أزا٤ اؿر ٚايعُط٠، ٚؼي ايػعٞ بري ايكؿا  :ايعاؾط٠
 :ٚاغيط٠ٚ، ؾُٔ أغطاض ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا ت٪نس أَٛضّا

 .خكٛق١ٝ ٚقسغ١ٝ شات اؾبًري :ا٭ٍٚ
 .ايجٛاب ايععِٝ ع٢ً ايػعٞ بُٝٓٗاتطتب  :ايجاْٞ

ز ٚايعُط٠، ٚعسّ ايتؿطٜط أٚ اؿطم ع٢ً دع٥ٝتُٗا َٔ احل :ايجايح
 .ايتككرل ؼي ايػعٞ بُٝٓٗا

 .ؾطف َٛنع ٚشات ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚاغيٓعي١ ايطؾٝع١ شلُا :ايطابع
ايذلغٝب بايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بإختتاّ اٯ١ٜ بكٛي٘  :اؿاز١ٜ عؿط٠

 ص.نَر ِرَّ  ََّر  َربِرسٌر ؾَرِر٧ٌر طتعازي
ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري بتعاٖس ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٖٚٛ  :ايجا١ْٝ عؿط٠

 .(1)صُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر طَٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي
 .ايٛعس ايهطِٜ عؿغ َٛانع اؿر َٚٓاغه٘ :ايجايج١ عؿط٠

بٝإ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٚعًُ٘ ظعٌ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  :ايطابع١ عؿط٠
 .َٔ ؾعا٥ط اهلل

 :ؼتٌُ تػ١ُٝ دبٌ ايكؿا بايكؿا، ٚاغيط٠ٚ باغيط٠ٚ ٚدّٖٛا :اـاَػ١ عؿط٠
 .َٔ اهلل عع ٚدٌ اؾبًري تػ١ُٝ :ا٭ٍٚ
ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ا٭زلا٤ اييت عًُٗا اهلل عع ٚدٌ بكٛي٘  :ايجاْٞ

 .(1)صَٖربءَر ُرََّٟرب٠َرؾٕٓ آدٔ ااَرضْ طتعازي
                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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دا٤ت ايتػ١ُٝ عػب ٚاقع١ تأضخي١ٝ نُا ؼي ايكٍٛ بٗبٛط آزّ  :ايجايح
قؿ٠ٛ اهلل ع٢ً ايكؿا، ٚسٛا٤ ع٢ً اغيط٠ٚ، ٚتٛنٝس ايك١ً بري ٖبٛطُٗا إزي 

ا٭ضض ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚإٔ ٖصا ايػعٞ َٔ عَُٛات قٛي٘ 
َْٓرب اْٞجِرطُر١ا ِرَْٟٛرب جَرِر٧ؿًرب نَر ِر طتعازي ْ يُر َّٖب ٦َرْأرِر٧َرَُُّٕر

ِرِّظ٥ ُٞردًر٢ نَرَٗرْٙ رَرجِرؽَر ُٞردَرا٤َر نَر َر خَر١ْلٌر ؾَرَر٧ِْرْٕ ٠َرالَر ُٞرْٕ 

 .(2)ص٦َر ْصَرُٚر١َر 
 . دا٤ت ايتػ١ُٝ إختٝاضّا َٔ غه١ٓ اؿطّ قبٌ اٱغ٬ّ :ايطابع

ٚايٛد٘ ايطابع بعٝس، ٫ٚ تعاضض بري ايٛدٛٙ ايج٬ث١ ا٭ٚزي ٜٚسٍ عًٝٗا  
 .قسغ١ٝ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚف٤ٞ شنطُٖا باٱغِ ٚايصات
ٚإش دا٤ت اٯ١ٜ بًعّٚ طٛاف ٚغعٞ ٚؾس اؿاز ٚاغيعتُطٜٔ بُٝٓٗا، ؾإٕ 

َري ع٢ً غيػٌدٝاٍ اٚقـ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل سح ٭
إنطاَُٗا ٚايعٓا١ٜ بُٗا، ٚإٕ َػ٪ٚي١ٝ سؿعُٗا يٝتشًُٗا عُّٛ اغيػًُري 

ؾُٔ مل حير أٚ ٜعتُط ؾعًٝ٘ إٔ ٜعًِ أُْٗا َٔ : ٚاغيػًُات، ٚتكسٜط اٯ١ٜ 
 .اهلل ؾعا٥ط

ٚاٱيتؿات إزي قسغٝتُٗا  بًٞ ايكؿا ٚاغيط٫ٚ٠ٚ ٜٓشكط َٛنٛع ايعٓا١ٜ بر
َٔ ٖٛ عاّ ٚؾاٌَ يًٓاؽ طيٝعّا، ٖٚٛ ٚأُٖٝتُٗا باغيػًُري ٚاغيػًُات، بٌ 

اْصَّهَرب ٠َراَْْٗرْس٠َرحَر ِرْٙ  إ٘طأغطاض ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايكإْٛ ايهًٞ

ٚأُْٗا  أٟ أعًُٛا أٜٗا ايٓاؽ إٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهللص  َرؿَرباِرسِر  َِّر 
ؾهُا ٜتٛد٘ اـطاب ايتهًٝؿٞ باؿر إزي ، ؼي عٓاٜٛ ٚسؿغ َٔ اهلل عع ٚدٌ 

٠َر ِرَِّر ؾَرَر٣ اَّْبضِر  ِر ُّج اْْجَر٧ْذِر َٖرْٙ ططيٝعّا بكٛي٘ تعازيايٓاؽ 

                                                                                                                                                    

 .31غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .38غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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، ٚع٢ً مٛ َتذسز ؼي نٌ ظَإ، ؾهصا (1)صاظْزَرطَربؼَر إِرَْر٧ِْر ظَرجِر٧ ًر 
ايتؿك٘ ؼي َػأي١ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، َٚٛنٛعٝتُٗا ؼي اؿر، ٚيعّٚ تعاٖس ايٓاؽ 

  .ا َٔ ؾعا٥ط اهللّا بأّْْ٘عت٘ضؾشات شلُا ٖٚصا ايتعاٖس َٔ 

  اآليت لطف
يكس أْعٍ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ ٖس٣ ٚضظي١ يًٓاؽ طيٝعّا، إْتؿع اغيػًُٕٛ 

ع٢ً مٛ اـكٛم َٔ آٜات٘، َٚٔ ٚدٛٙ ٖصا اٱْتؿاع ايتكٝس بأسهاّ 
ايعبازات اييت ٜتهُٓٗا ايكطإٓ ٚايجابت١ ؼي ا٭ضض سي٬ظ١َ ايكطإٓ يًشٝا٠ ايسْٝا 

 .ايتبسٌٜ ٚايتػٝرلَٚع غ٬َت٘ َٔ ايتشطٜـ 
ايًطـ ؼي ايكطإٓ بعسز آٜات٘، نُا إٔ اٯ١ٜ ايٛاسس٠ يطـ َتعسز ٜتذ٢ً ٚ

ايٛدٛٙ ٚاغيهاَري، ٖٚٛ َٔ أغطاض ايًؿغ ايكطآْٞ ٚإساطت٘ باي٬قسٚز َٔ 
ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ، ٚتتذسز َعاْٞ ايًطـ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي َٛغِ اؿر ٚعٓس 

ام اغيػًِ اع ا٭ضض، إش ٜؿتكتًـ أٜاّ ايػ١ٓ ٚأقل أزا٤ ايعُط٠، ٚؼي
٠ٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي ايك٠٬ ٚاغيػ١ًُ يًكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚايػعٞ بُٝٓٗا عٓس ت٬

 .ٚخاضدٗا
ٚعٓسَا ٜكٌ اغيػًِ إزي اؾبًري يًػعٞ بُٝٓٗا ٜؿعط بايػبط١ ٚايػعاز٠ بإٔ 

َهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ أقبشت ٚاقعّا بايٓػب١ ي٘، ٚقشٝض إٔ ؼكٌٝ َكس١َ 
ايػعٞ ٚبصٍ ايٛغع َٔ أدٌ  ايٛادب يٝؼ بٛادب إزي إٔ اٯ١ٜ تبعح ع٢ً

ايٛقٍٛ إزي ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚايطٛاف بُٗا، َٚٔ َكازٜل ايًطـ ؼي اٯ١ٜ 
يصٟ ٜتٛد٘ يًشر، ٚإنطاَ٘ ٚغ٪اٍ ايسعا٤ ؼي َعإ باغبط١ اغيػًُري 

اٱغتذاب١ َٚٓٗا تطغٝب اغيػًُري باؿر َٚٓاغه٘ َٚٓٗا ايػعٞ بري ايكؿا 
 .ٚاغيط٠ٚ

                                                           

. 97غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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قاٍ  ،قك١ ْٛح ٚضغٛ غؿٝٓت٘يكس شنط ايكطإٓ دبٌ اؾٛزٟ ؼي 
َر ااَرْٖسُر ٠َراظْزَر١َرْد ؾَرَر٣ طتعازي

٠َرقِر٧ضَر اَْْٗربءُر ٠َريُرضِر٥

ؼي إبٔ ْٛح سُٝٓا أضاز ايٓذا٠ َٔ ايػطم بايكعٛز إزي ٚ، (1)صاْْ ُر١دِر٤ِّظ 
يَربَر ظَرآ٠ِر٤ إِرَْر٣ جَرجَرٍر ٦َرْؿصِرُٗرِر٥ ِرْٙ طؼي ايتٓعٌٜضز اؾبٌ ٚ

ؼي َٓادا٠ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚ، نُا ٚضز شنط دبٌ ايطٛض ؼي (2) صاَْْٗربءِر 
 .ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ يبين إغطا٥ٌٝ

نٓعّا َسخطّا يًُػًُري ًٜٕٓٗٛ َٓ٘ إزي ّٜٛ يٝهٕٛ ٚٚضز شنط ايكؿا ٚاغيط٠ٚ 
خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ طايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل تؿهٌٝ اغيػًُري ٚأِْٗ

 .(3)صِْرَّٓبضِر 
إٔ ٜهٕٛ دبٌ  آي٘ ٚغًِق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚيكس غأيت قطٜـ ايٓيب قُسّا 

ايكؿا شٖبّا، ؾطظم اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري اٱْتؿاع َٓ٘ ؼي ايٓؿأتري، ٚإْتؿاع 
قطٜـ ٚأبٓا٥ِٗ ؼي أدٝاشلِ اغيتعاقب١ َٔ ْع١ُ ٚؾٛز اؿاز ٚعُاض٠ ايبٝت 

اؿطاّ، ٚنجط٠ ايتذاضات ٚتبازٍ اغيعازٕ ؼي عُّٛ أٜاّ ايػ١ٓ ٖٚٛ يطـ إناؼي 
ازٜل اٱغتذاب١ يسعا٤ إبطاِٖٝ ؼي قٛي٘ بأٌٖ ايبًس اؿطاّ َٚٔ َل

 .(4)ص٠َراْزشُرْو  َرَْٞرُر ِرْٙ اْضََّٗرسَرادِر طتعازي

 إفاضاث اآليت
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ دصب١ إزي َكاَات ايتكطٜب إزي 

ضظيت٘ ٚإسػاْ٘، ٚايطٛاف بُٝٓٗا غٝاس١ ؼي عامل اغيًهٛت غعٞ إزي اؾ١ٓ، 
ٚأٌَ ؼي ايٛقٍٛ إزي َٓاظٍ اـًس ٚايػبط١ ٚايػعاز٠، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط 
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ي١ ع٢ً ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل َع أُْٗا دب٬ٕ ٖاَسإ يًس٫
َٛنٛع١ٝ ايػعٞ بُٝٓٗا ؼي دٗاز ا٭ْبٝا٤ ٚايكاؿري َٔ قبٌ، ٚأْ٘ ؾعاض 

 .اع ا٭ضضايصٟ جيتُعٕٛ ؾٝ٘ َٔ نٌ أقل نعاغيػًُري إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚاغيٛ
ظٍٚ َع٘ ايؿٛاضم ؼي شات ايتهًٝـ ايعبازٟ ٚعسز َطات ايػعٞ، ٚؼي تٚ

ْؿٛؽ اغيػًُري سانُّا ٚقهَّٛا، ٚغّٓٝا ٚؾكرلّا، ٚشنطّا ٚأْج٢، غٝسّا ٚعبسّا، 
ؾهٌ ؾطز َِٓٗ تػُطٙ ايػعاز٠ يبًٛؽ ٖصا اغيٓعٍ اغيباضى، ٚشيتٮ ْؿػ٘ بايؿهط 

حيب إيٝ٘ َِٚٓٗ َٔ ايصاتٞ هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اشلسا١ٜ ٚتٝػرل ايٛقٍٛ 
٦َربَْر٧ْذَر طٚؼي ايتٓعٌٜ ،ٚشٜٚ٘ َٚعاضؾ٘ غاع١ ؾٛظٙ بايػعٞإط٬ع أًٖ٘ 

ثِرَٗرب قَرهَرسَر ِْر٥ زَرثِّظ٥ ٠َرجَرؿَرَرِر٥ ِرْٙ  *يَر١ِْر٥ ٦َرْؿَرُٗر١َر 

 .(1)صاُْْٗرُْسَرِر٧َر 
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري ايتُػو بايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚأسهاّ 

ثِر َرْجِر  َِّر جَرِر٧ؿًرب ٠َرالَر  ٠َراْؾزَرصِرُٗر١اطقاٍ تعازي ،ايؿطٜع١

، ٜٚأتٞ اؿر َٚٓاغو ايعُط٠ ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ (2) صرَرهَرسَّيُر١ا
َكازٜل اٱعتكاّ ٚؾاٖس عًٝ٘، َٚٓاغب١ ٱنتػاب ايعًّٛ ٚآزاب اـؿٛع 

ٚاـهٛع هلل عع ٚدٌ، ٚايػعٞ بُٝٓٗا عٓٛإ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬، َٚكسام 
 .(3)صُٖرْ ِرُر١َر إِرخ١َْرحٌر إِرََّٚٗرب اِْ طيكٛي٘ تعازي

ٜٚتذ٢ً تكٝٝس ا٭خ٠ٛ باٱضيإ ؼي اٯ١ٜ بًشاظ إؾذلاى اغيػًُري با٭ؾعاٍ  
َٚٓٗا ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  ،ايعباز١ٜ، ٚغعِٝٗ ٭زا٥ٗا بتؿإ ٚإخ٬م

 :ايصٟ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايبعح إيٝ٘ َٔ ٚدٛٙ
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ٚؾٝ٘ َٓع يًبؼ ٚايذلزٜس ٚزؾع  ،شنط ايكؿا ٚاغيط٠ٚ باٱغِ ٚايتعٝري :ا٭ٍٚ
 .يًِٖٛ

قاٍ  ،ايٛقـ بأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل اييت جيب ايعٓا١ٜ بٗا ٚتعاٖسٖا :ايجاْٞ
ْ  َرؿَرباِرسَر  َِّر نَر ِرََّٟٚرب ِرْٙ رَر١ًَْر٢ طتعازي ٠َرَٖرْٙ ٦ُرؿَرػِّٕظ

اؾٛاب ٖٛ ، ٍ ٜٓشكط ايتععِٝ بايػعٞ أّ أْ٘ أعِ ، ٚٙ(1) صاُْْرُر١ةِر 
اٯ١ٜ بصنط ايكؿا ٚاغيط٠ٚ باٱغِ ٚأُْٗا َٔ ؾعا٥ط ايجاْٞ بسيٌٝ ف٤ٞ 

 .ٚسطَات اهلل
 .ٚايتصنرل بُٗا اؿر ٚايعُط٠ اٯ١ٜ َٓاغب١ يتٛنٝس ٚدٛب :ايجايح
ف٤ٞ شنط اؿر ٚايعُط٠ ع٢ً مٛ اٱط٬م َٔ غرل تكٝٝس  :ايطابع

بايٛدٛب، ٚؾٝ٘ تطغٝب بُٗا، ٚبعح يًؿٛم يًكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚايػعٞ بُٝٓٗا 
ٚؾٝ٘ سطظ َٔ ايؿٛاسـ ٚايػ٦ٝات، ،  ٚإغتشهاض َعاغيٗا ؼي ايٛدٛز ايصٖين

 .ٚزع٠ٛ يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح
 :حيتٌُ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚدّٖٛا :اـاَؼ

 .ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل :ٍا٭ٚ
 .ايػعٞ شات٘ َٔ ؾعا٥ط اهلل :ايجاْٞ

ٚايػعٞ  ،ايعٓٛإ اؾاَع يٮَطٜٔ أع٬ٙ، ؾهٌ َٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايجايح
ٚنٕٛ ايػعٞ بُٝٓٗا دع٤ َٔ َٓاغو اؿر ٚايعُط٠ ،  بُٝٓٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل

 .سهِ ؾطعٞ ثابت إزي ّٜٛ ايكٝا١َ
عاضض َع٘ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ؾُٗا ؼي طٛي٘ إش ، ٫ٚ ٜت ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ

ٚؾاٖسّا ، زا١ٜ تٛب١ ٚاي٘دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ أع٬َّا ٚأغبابّا يٌ
ٜٚهٕٛ ايػعٞ بُٝٓٗا َٔ تععِٝ ؾعا٥ط ، ع٢ً طاع١ اهلل ٚاٱْكٝاز ٭ٚاَطٙ 
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ْ  َرؿَرباِرسَر  َِّر نَر ِرََّٟٚرب ِرْٙ رَر١ًَْر٢ طاهلل، قاٍ تعازي ٠َرَٖرْٙ ٦ُرؿَرػِّٕظ

 .(1) صُْْرُر١ةِر ا

 التفسري الذاتي
مل ٜطز إغِ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚايطٛاف بُٗا إ٫ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١، يتهٕٛ 

 : ٖصٙ اٯ١ٜ َعذع٠ قا١ُ٥ بصاتٗا َٔ ٚدٛٙ
 .إختكام ايكؿا ٚاغيط٠ٚ باٯ١ٜ :ا٭ٍٚ
 .بٝإ َٛنٛع١ٝ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايجاْٞ

 .تٛنٝس نُْٛٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل :ايجايح
 .٠ايعٓا١ٜ اـاق١ بؿعا٥ط اهلل، ٚبٝاْٗا ٚشنطٖا ع٢ً مٛ ايتبعٞ :ايطابع

بعح ايؿٛم ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري ٚاغيػًُات يًػعٞ بري ايكؿا  :اـاَؼ
 .ٚاغيط٠ٚ

ثٓيت عؿط٠ َط٠ ؼي ايكطإٓ، ٚتتعًل أنجطٖا بأزا٤ إ (فاط) ٚٚضزت َاز٠ 
َطتري ؼي دا٤ ؼي ايكطإٓ ( ايطا٥ؿري)َٓاغو اؿر ٚايعُط٠ َٚٔ اٯٜات إٔ يؿغ

 .(2)ايطٛاف بايبٝت اؿطاّ
ٛٸف) ٚمل ٜطز يؿغ بايتؿسٜس ؼي ايكطإٓ إ٫ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ يًٓسب ( ٜط

 .إيٝ٘ ٚأزا٤ َٓاغو اؿر بإخ٬م ٚقكس ايكطب١
ٌٖٚ َٔ  ،ٚنًٗا ؼي اؾ١ٓ ٚإنطاّ أًٖٗا، ث٬خ َطات ( ٜطاف) يؿغ تهطضٚ

ٚاغيط٠ٚ ٚايبٝت اؿطاّ ٚبري طٛاف ايٛيسإ  اق١ً بري طٛاف اغي٪َٓري بايكـ
عًِٝٗ ؼي اؾ١ٓ، اؾٛاب ْعِ، ٖٚٛ َٔ ايجٛاب ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ٚايؿٛاٖس 

 . ع٢ً ؾهٌ اهلل ؼي دعٌ ايؿعا٥ط غب٬ّٝ يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح ٌْٚٝ ايجٛاب
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 ؼي ايكطإٓ أضبع َطات، نًٗا َهاؾ١ إزي اهلل عع ٚدٌ (ؾعا٥ط) ٚٚضز يؿغ 
ٙ َسضغ١ ؼي ايعبازات ٚعٌُ ايكاؿات، ٚتطغٝب بايك٬ح ٚؼي (ؾعا٥ط اهلل)

ْ  َرؿَرباِرسَر  َِّر نَر ِرََّٟٚرب ِرْٙ طٚايتك٣ٛ، قاٍ تعازي َر ٠َرَٖرْٙ ٦ُرؿَرػِّٕظ ذَرِْر

، ٚايتععِٝ أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط بإتٝإ ا٭ؾعاٍ (1)صرَر١ًَْر٢ اُْْرُر١ةِر 
 . ٖٚٛ َٔ اغيٓسٚس١ ٚايػع١ ؼي غبٌ ايجٛابايعباز١ٜ 

ايكطإٓ عؿط َطات نًٗا تتعًل عر ايبٝت اؿطاّ،  ٚٚضز يؿغ اؿر ؼي 
ٚتًو آ١ٜ ؼي إعذاظ ايكطإٓ ْٚعِ آٜات٘ ٚأغطاض أيؿاظ٘، ٚبٝاْ٘ غيٛنٛع١ٝ ايعباز٠ 

 .ٚايٓسب إيٝٗا 
ؼي ايكطإٓ إ٫ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١، نُا أْ٘ مل ٜأت ( سرٸ) ٚمل ٜطز ايؿعٌ
ػيا ٜسٍ ع٢ً َا شلصٙ ( حيذٕٛ) يًُؿطز أٚ اؾُع( حير) ؾٝ٘ بكٝػ١ اغيهاضع

 :يصا تطاٖا تتعًل بأَٛض ،َٔ ا٭غطاض ٚايعًّٛ اٯ١ٜ َٔ اـكٛق١ٝ َٚا ؾٝٗا
 .ايكؿا :ا٭ٍٚ
 .اغيط٠ٚ :ايجاْٞ

 .ؾعا٥ط اهلل :ايجايح
 .اؿر :ايطابع

 .ايعُط٠ :اـاَؼ
 .ايطٛاف ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايػازؽ

 .ؾعٌ اـرل ٚاٱنجاض َٔ اؿر ٚايعُط٠ :ايػابع
ٚؾٝ٘ ٚعس نطِٜ باؾعا٤ ( ؾانط عًِٝ) ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ :يجأَا

اؿػٔ، َٚع إٔ اٯ١ٜ دا٤ت يتٛنٝس َٓعي١ ٚععِٝ ؾإٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ إ٫ أْٗا 
اؿر ؼي تكسٜؼ  َٛنٛع١ٝشنطت سر ايبٝت ٚأزا٤ ايعُط٠، ػيا ٜسٍ ع٢ً 
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نإ اؿر، دع٤ ٚضنٔ َٔ أض ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٚإٔ ايطٛاف ٚايػعٞ بُٝٓٗا
 .٫ّ عبازّٜا َػتك٬ّٚيٝؼ ؾل

 مه غاياث اآليت
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

بٝإ َٛنٛع١ٝ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؼي ايعبازات بًشاظ أُْٗا قٌ  :ا٭ٚزي
 .يًٓػو

 .يعّٚ تعاٖس اغيػًُري ؾبٌ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايجا١ْٝ
ف٤ٞ اٯ١ٜ غكٛم ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٚتٛنٝس دع١ٝ٥ ايػعٞ بُٝٓٗا  :ايجايج١

 .َٔ اؿر، ؾًٝؼ يًصٟ حير ايبٝت إٔ ٜعطض عُٓٗا ٚعٔ ايػعٞ بُٝٓٗا
عسّ إمكاض َٛنٛع١ٝ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ باؿر ٚسسٙ،  :ايطابع١

ٕ ناْت ايعُط٠ َؿطز٠ أٜهّا بعطض ٚاسس َٔ د١ٗ ايٛدٛب ٚإٜؿٌُ ايعُط٠ ف
 .َٚػتشب١

بٝإ ايك١ً ايعكا٥س١ٜ بري اغيػًُري ٚاؿر، ٚإٔ اؿر َٓاغو  :اـاَػ١
 .ٚأؾعاٍ عباز١ٜ تع١ٝٓٝٝ ٚيٝؼ ؽٝرل١ٜ

اٱؾاض٠ إزي قطب ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ايبٝت اؿطاّ، ٚعسّ ٚدٛز  :ايػازغ١
 .سادع ٚبطظر بٝٓٗا

 .ٜسٍ عطـ اغيط٠ٚ ع٢ً ايكؿا ع٢ً اغيتعسز، ٚإٔ اغيط٠ٚ غرل ايكؿا :ايػابع١
 :ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ( ؾانط عًِٝ) ف٤ٞ خاشي١ اٯ١ٜ بايجٓا٤ ع٢ً اهلل ٚأْ٘ :ايجا١َٓ
ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بأؾعاٍ ايعباز، ٚأْٗا سانط٠ عٓسٙ، ٖٚصا إ :ا٭ٚزي

ؾانط ) ايعًِ غابل شلا َٚكاسب َتأخط عٓٗا، يٝؿٝس إدتُاع اٱزلري َعّا
َتك١ً ساٍ إتٝاْ٘ صيا٤ ايجٛاب ع٢ً ايؿعٌ ايعبازٟ، ٚظٜازت٘ ظٜاز٠  (عًِٝ

 .ٚبعسٙ ٚإزي ّٜٛ ايكٝا١َ
 .اؿح ع٢ً تعاٖس ؾعا٥ط اهلل :ايجا١ْٝ
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ايجٓا٤ ع٢ً اغيػًُري ٭زا٥ِٗ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ، َٚٓٗا اؿر  :ايجايج١
 .ٚايعُط٠

َسح اغيػًُري يعُاضتِٗ ايبٝت اؿطاّ، ٖٚصٙ ايعُاض٠ َٔ  :ايطابع١
   . (1) صخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر ُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُر طَكازٜل قٛي٘ تعازي

 الصلت بني أول وآخر اآليت
بسأت اٯ١ٜ بصنط ايكؿا ٚاغيط٠ٚ باٱغِ ػيا ٜسٍ ع٢ً َعطؾتُٗا إزلّا 

 :َٚػ٢ُ َٔ قبٌ اغيداطبري، ِٖٚ ع٢ً ٚدٛٙ
ع٢ً مٛ اـكٛم،  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِإضاز٠  :ا٭ٍٚ

 .ٚايتؿػرل يٮ١َ بايتبًٝؼ ٚايبٝإٖٚٛ ايصٟ ٜكّٛ ٭ٕ ايكطإٓ ْعٍ عًٝ٘، 
 .اغيككٛز أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب١ أٜاّ ْعٍٚ اٯ١ٜ :ايجاْٞ

 .إضاز٠ عُّٛ اغيػًُري ٚاغيػًُات بأدٝاشلِ اغيتعاقب١ :ايجايح
 .اـطاببسلٍٛ اغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعّا  :ايطابع

ٕ قٌٝ دا٤ت اٯ١ٜ ؾاٯ١ٜ عا١َ ؼي خطابٗا ٚبٝاْٗا ٚإٚايكشٝض ٖٛ ايطابع 
قٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ ٚيٝؼ اٱْؿا٤، ٚؾٝ٘ إٔ آٜات ايكطإٓ بؿاضات ٚإْصاضات، ب

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بؿاض٠ يًُ٪َٓري ٚإْصاضّا يًهاؾطٜٔ، ٖٚٞ ب٬ؽ يًٓاؽ طيٝعّا 
َٞررَرا ثَر َرٌر طقاٍ تعازي ،ٚتطغٝب بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚإتٝإ اغيٓاغو

رَرزُر٠ا  .(2)صثِرِر  ِْرَّٓبضِر ٠َرِْر٧ُٛر
ٚنٝؿ١ٝ  ،اغيػًُري ٚاغيػًُات طيٝعّا ٜعطؾٕٛ ايكؿا ٚاغيط٠َٚٚٔ اٯٜات إٔ 

ضؾ١ َٔ أزا٤ اغيػًُري َٓاغو تععِٝ ؾعا٥ط اهلل غكٛقُٗا، ٚتذلؾض ٖصٙ اغيع
ؾٗٞ تعطٜـ بُٗا ٚتٛنٝس ع٢ً قسغٝتُٗا، ْٚسب  ،َٚٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ اؿر
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ٯ١ٜ يًػعٞ بُٝٓٗا، ْعِ َٔ ايٓاؽ َٔ مل ٜعطف ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؾذا٤ت ٖصٙ ا
زع٠ٛ ي٘ غيعطؾتُٗا ٚإزضاى سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ زٜٔ ايعباز٠ 

ٚايك٬ح ٚاٱْكطاع إزي اهلل عع ٚدٌ، ٚإٔ ؾعا٥ط اهلل َٓاغب١ يًٛسس٠ ٚا٭يؿ١ 
 .ْٚبص ايؿطق١ ٚايهسٚضات

 : ٚقسَت اٯ١ٜ إغِ ايكؿا ع٢ً اغيط٠ٚ يٛدٛٙ قت١ًُ
 .إبتسا٤ ايطٛاف ٚايػعٞ بُٝٓٗا َٔ ايكؿا :ا٭ٍٚ
 .ايكؿا أقطب إزي ايبٝت َٔ اغيط٠ٚ :ايجاْٞ

 .دبٌ ايكؿا أع٢ً َٔ اغيط٠ٚ :ايجايح
 .تكسّ سطف ايكاز ع٢ً سطف اغيِٝ ؼي اؿطٚف ا٭ظس١ٜ :ايطابع

ٚضز ؼي اـدل إٔ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٖبط ع٢ً دبٌ ايكؿا ٚإٔ  :اـاَؼ
َْٓرب طسٛا٤ ٖبطت ع٢ً اغيط٠ٚ، ٚتكسّ ؼي تؿػرل قٛي٘ تعازي اْٞجِرطُر١ا ٠َريُر

ْ ِْرجَرْؿضٍر ؾَردُر٠ٌّو   .(1) صثَرْؿضُرُُٕر
 خيػ١ ايتصنرل ؼي ايكؿا زٕٚ إغِ اغيط٠ٚ ايصٟ دا٤ بكٝػ١ ايتأْٞ :ايػازؽ

ٚيعٌ ٚدّٖٛا أخط٣ أنجط أ١ُٖٝ دعًت إغِ ايكؿا ٜتكسّ ع٢ً اغيط٠ٚ، ٌٖٚ 
حيتٌُ إْعساّ غبب ايتكسِٜ ٚإصيا دا٤ بهطٚض٠ تكسِٜ أسس اٱزلري ع٢ً 

، ؾإٕ تطتٝب أيؿاظ ايكطإٓ إعذاظ ٚي٘ ز٫٫ت ٚأغطاض اٯخط، اؾٛاب ٫
 .عسٜس٠

َٚٔ اٱعذاظ ؼي اٯ١ٜ ػًٞ َعاْٞ ايبٝإ ٚايٛنٛح، ٚإْتؿا٤ ايًبؼ 
ٚايذلزٜس إش ؽدل عٔ َا١ٖٝ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚأُْٗا بكع١ َباضن١ ٚدع٤ َٔ ؾعا٥ط 

، يًتبعٝض يًس٫ي١ ع٢ً تعسز َكازٜل ؾعا٥ط اهلل( َٔ) اهلل، ٚدا٤ سطف اؾط
 :إزي ٚاييت ضيهٔ إٔ ْكػُٗا تكػُّٝا إغتكطا٥ّٝا
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ايؿعا٥ط اغيها١ْٝ َٚٓٗا ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٚايبٝت اؿطاّ َٔ باب  :ا٭ٍٚ
 .ا٭ٚي١ٜٛ

٠َراْْجُرْدَر طايؿعا٥ط ايؿع١ًٝ، َٚٓٗا َٓاغو اؿر، قاٍ تعازي :ايجاْٞ

ْ ِرْٙ  َرؿَرباِرسِر  َِّر  ُُٕر  .(1) صجَرؿَرَْٓربَٞرب َْر
٭زا٥ٗا، َجٌ ّٜٛ  ٤ايؿعا٥ط ايعَا١ْٝ ٚاييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايعَإ ٚعا :ايجايح

عطؾ١ يًٛقٛف ع٢ً عطؾ١، ٚؾٗط ضَهإ ٭زا٤ ؾطٜه١ ايكٝاّ، ٚشنطت اٯ١ٜ 
اؿر ٚايعُط٠ يًس٫ي١ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؼي نٌ ٚاسس َُٓٗا، 

١ٜ يكس بٝٓت اٯ ،ٚتٛنٝس سهِ ؾطعٞ ٖٚٛ إٔ ايػعٞ بُٝٓٗا َٔ أضنإ اؿر
 :اغيٛنٛع ايعبازٟ ايصٟ تعًل بايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ٚدٗري

إٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٖٛ ايػبب ؼي قرلٚضتُٗا َٔ ؾعا٥ط  :ا٭ٍٚ
 عٌ ايعبازٟ ايصٟ ٜ٪ز٣ُٖا شلصٙ اغيطتب١ ايعع١ُٝ َٔ ايـٍٟٕاهلل، ٚتطؾض 

 .بايػعٞ بُٝٓٗا ٚايكعٛز عًُٝٗا
ايؿعا٥ط، ٚإٔ ايطٛاف ٚايػعٞ تٛنٝس شلصٙ شات ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ  :ايجاْٞ

ْ طقاٍ تعازي ،اؿكٝك١ ٚؾاٖس ع٢ً تععِٝ اغيػًُري يًؿعا٥ط ٠َرَٖرْٙ ٦ُرؿَرػِّٕظ

 .(2)ص َرؿَرباِرسَر  َِّر نَر ِرََّٟٚرب ِرْٙ رَر١ًَْر٢ اُْْرُر١ةِر 
ٜهٕٛ ٫ٚ تعاضض بري ايٛدٗري، ٚن٬ُٖا َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚضيهٔ إٔ 

، ؾكس أضاز اهلل عع ي٘ ، ٚتجبٝتّاٚإَتسازّا قٌ، ٚا٭ٍٚ ؼي طٛي٘ايجاْٞ ٖٛ ا٭
ٚدٌ إٔ ٜهٕٛ اغيػًُٕٛ سؿع١ يؿعا٥طٙ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 

 .(3) صُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر طتعازي
 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ 

                                                           

 .36غٛض٠ اؿر (1)
 .32غٛض٠ اؿر (2)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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َٛنٛع ٱضتكا٤ ْعت ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل  : ا٭ٚزي
 .ؼي غًِ اغيعاضف اغيػًُري

 .يًتؿك٘ ؼي ايسٜٔ ٠َٓاغب اٯ١ٜ :ايجا١ْٝ 
 .اٯ١ٜ غبٌٝ يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز :ايجايج١ 

 .َهاَري اٯ١ٜ بطظر زٕٚ ايؿطق١ ٚايتؿتت :ايطابع١ 
 :َٚٔ َٓاؾع اٯ١ٜ ايهطضي١ أَٛض

 .تجبٝت أسهاّ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ :ا٭ٍٚ
 .ايسع٠ٛ ٭زا٤ َٓاغو اؿر ٚايعُط٠ :ايجاْٞ

تبعح اٯ١ٜ ع٢ً إنطاّ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ نُٛنع َباضى ؼي ا٭ضض،  :ايجايح
ٚؼتٌُ ايدلن١ ؼي  ،ٚتهؿـ عٔ سكٝك١ ٖٚٞ ٚدٛز بكع َباضن١ ؼي ا٭ضض

 :اغيكاّ دٗات
 .تعًل ايدلن١ بصات ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ا٭ٚزي
 .تطؾٝض ايدلن١ َٔ ايبٝت اؿطاّ :ايجا١ْٝ
 .تأتٞ ايدلن١ َٔ ايػعٞ بُٝٓٗا :ايج١ايح

 .اغيع٢ٓ اؾاَع شلصٙ اؾٗات :ايطابع١
٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ اؾٗات، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١، 

ٚايؿٛاٖس ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل، ٚقسغ١ٝ َهاَري آٜات٘، تط٣ 
 :ٙٚاؾٛاب َٔ ٚدٛ( ؾُٔ سر أٚ إعتُط) غياشا دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿطط

 .بٝإ أسهاّ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ا٭ٍٚ
 .اٱؾاض٠ إزي نٝؿ١ٝ إنطاّ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايجاْٞ

 .اؿر ٚايعُط٠ بُٝٓٗا ؼي أؾعاٍتٛنٝس ضن١ٝٓ ايػعٞ  :ايجايح
 .يعّٚ عسّ ايتؿطٜط ٚايتككرل ؼي ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايطابع
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بٝإ قإْٛ ثابت ٖٚٛ إٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؾطع نُْٛٗا  :اـاَؼ
دا٤ يًشر  ايصٟا غٛا٤ َّٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚيعّٚ َعطؾ١ اغيػًُري بكسغٝت٘

ٚايعُط٠ أٚ َٔ تعصض عًٝ٘ ايٛقٍٛ إيُٝٗا، خكٛقّا ٚإٔ ٚدٛب اؿر 
 ٠َر ِرَِّر ؾَرَر٣ اَّْبضِر  ِر ُّج اْْجَر٧ْذِر طقاٍ تعازي ،َؿطٚط بكٝس اٱغتطاع١

 .(1) صَٖرْٙ اظْزَرطَربؼَر إِرَْر٧ِْر ظَرجِر٧ ًر 
ٚايكؿا دبٌ َطتؿع ع٢ً ضيري ايساخٌ إزي اغيػع٢ َٔ ايبٝت اؿطاّ، 

ٚاغيط٠ٚ دبٌ َٓدؿض ٜهٕٛ ع٢ً ٜػاض ايساخٌ ٜٚبسٚ ؼي ٖصا ايعَإ ٚنأُْٗا 
عٓسَا  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدع٤ َٔ اغيػذس اؿطاّ، ٚنإ ضغٍٛ اهلل 

ٜطٌٝ ايٛقٛف عًٝ٘ بكسض َا ٜكطأ غٛض٠ ايبكط٠ َذلت٬ّ يصا يكؿا يًػعٞ اٜكعس 
٠ ايٛقٛف عًٝ٘ إ٫ إشا نإ ٖصا ايٛقٛف ٜتعاضض َع أزا٤ ٚؾس ٍٜػتشب إطا

ٚتٓؿٞ اٯ١ٜ اؿطز َٔ ايطٛاف ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ،  ،اؿاز ٚاغيعتُطٜٔ
ض ٚباب خرل َض ثِ تبري إٔ ايعٜاز٠ ؼي أزا٤ اؿر ٚايعُط٠، ٚايػعٞ بري ايكؿا

 .يًجٛاب
إش دا٤ت خاق١ بُٗا يٝهٕٛ (ايكؿا ٚاغيط٠ٚ) ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٖٞ آ١ٜ

َٛنٛعُٗا سّٝا ٚغهّا َٚػتُطّا إزي ّٜٛ ايكٝا١َ ػيا ٜسٍ ع٢ً ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ 
اٱعذاظ ؼي آٜات ايكطإٓ، ٖٚٛ إٔ ايططا٠ٚ ٚاؿٝا٠ ؼي اٯ١ٜ ٫ تٓشكط باٱعذاظ 

أٜهّا ٚايس٫٫ت ٚايطؾشات ٟ ايصاتٞ ٚنًُات اٯ١ٜ بٌ تؿٌُ اٱعذاظ ايػرل
إضياّْٝا خايسّا َٚتذسزّا، ٜتعاٖسٙ اغيػًُٕٛ نٌ  َٛنٛعّاإش ٜبك٢ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ 

 :ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ  ،ّٜٛ، ٜٚبًؼ ٖصا ايتعاٖس قبػت٘ ايعاغي١ٝ ؼي َٛغِ اؿر
 .يٓاؽ طيٝعّاضظي١ باغيػًُري ٚا إْ٘ :ا٭ٚزي 
 .تأنٝس سكٝك١ أُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل :ايجا١ْٝ 

 .ايٓاؽ بٛظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ تصنرلؾٝ٘  :ثايج١ اٍ
                                                           

 .97غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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 .عا١َ إزي ايؿاخل اغيباضىدصب١ ؾٝ٘   :ايطابع١ 
 .يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز زع٠ٛإْ٘  :اـاَػ١ 

زٕٚ  ابطظرٚقرلٚض٠ َٛغِ اؿر َٓاغب١ يتعاٖس ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  :ايػازغ١ 
 .ايه٬ي١ ٚايػٞ

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  بٝإ ساد١ ايٓاؽ يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل :ايػابع١ 
 .بتذًٞ أسهاّ ٚغٓٔ ا٭ْبٝا٤ بايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ 

بسسط َؿاِٖٝ ايهؿط ؼي  بٝإ َعامل ايٓكط ٚغًب١ َباز٨ ايتٛسٝس :ايجا١َٓ 
 .أؾطف بكع١ ؼي ا٭ضض

َط اٱشلٞ يًُػًُري بصنط اهلل ٚؾهطٙ دا٤ قبٌ غت آٜات ا٭ :ايتاغع١ 
 َرْذُرْسُرْٕ ٠َراْ ُرسُر٠ا ِْر٥ نَربْذُرسُر٠ِر٥ طٚعسّ اؾشٛز بايٓعِ 

ِر  ،  ٚؼي غعٞ اغيػًُري بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ شنط هلل عع (1) ص٠َرالَر رَرُْهُرسُر٠
 . ٚدٌ ٚؾهط ي٘ غبشاْ٘، َٚكسام يػ٬َتِٗ َٔ نؿطإ ايٓعِ

 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ  
ؼي اٯ١ٜ ْسب يًشر اغيٓسٚب ٚتهطاض ايعُط٠، غيا ؾٝ٘ َٔ ايجٛاب ايععِٝ، 

 .ٚيهٓٗا ٚقؿت٘ بأْ٘ خرل، ّا يًٓسب ٜٔعسزّا َعٚمل تصنط اٯ١ٜ 
زلري َٔ أزلا٤ اهلل عع ٚدٌ يذلغٝب اغيػًُري إيكس أختتُت اٯ١ٜ ب

باؿر ٚايعُط٠ ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل ٚتٛنٝس ضن١ٝٓ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؼي 
ٚنٕٛ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط ، َٓاغو اؿر، ٚؾٝ٘ بٝإ يؿهٌ اهلل عع ٚدٌ 

 .                يٌٓٝ ايجٛاب ايععِٝ ع٢ً ايٓاؽ، ٚغب٬ٝاهلل ْع١ُ 

  اآليت مه غاياث

 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ 

                                                           

. 152ايبكط٠ غٛض٠  (1)
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تعٝري إغِ نٌ َٔ دبٌ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، َٚٔ اٯٜات بكا٤  :ا٭ٚزي 
إزلُٝٗا إزي ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ غرل تبسٌٜ أٚ ؼطٜـ، َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ ايػرلٟ 

، (1) ص ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر ُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر طَٚكازٜل قٛي٘ تعازي
 :أَٛض

 .عسّ ططٚ ٚإخذلاع إغِ دسٜس ٚيٛ باٱناؾ١ يًكؿا أٚ اغيط٠ٚ :ا٭ٍٚ 
 .مل ٜصنط اؾب٬ٕ إ٫ ٜٚتكسّ إغِ ايكؿا :ايجاْٞ 

ٜعطف نٌ َػًِ َٚػ١ًُ إزلٞ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٚٛنٛعٗا  :ايجايح 
 .َٚٛنعُٗا
ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، غٛا٤ ايصٟ ؾٛم نٌ َػًِ َٚػ١ًُ يًػعٞ بري  :ايطابع 

 .أز٣ اؿر َط٠ أٚ َطات أٚ ايصٟ مل ٜؿع بأزا٥٘
سلؼ َؿطق١  ُٖاإط٬ي١ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ع٢ً ايبٝت اؿطاّ ٚنإٔ :اـاَؼ 

 .بايٓٗاض ٚايًٌٝ
بٛط٧ شات اغيٛنع ايصٟ ٚطأٙ ضغٍٛ اهلل  إشا أضاز اغيػًِ ايتؿطف :ايجا١ْٝ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ ؾًٝتٛد٘ يًػعٞ بري ايكؿا 
 .يٝؼ قكرلّااغيػع٢ ٚاغيط٠ٚ، َٚٔ اٯٜات إٔ 

َع نٝل سسٚز اغيػع٢ ؾاْ٘ ٜػع ي٬ًُٜري َٔ اغيػًُري ؼي نٌ  :ايجايج١ 
 .عاّ

ٕ ؾعا٥ط اهلل يًس٫ي١ ع٢ً ْعت شات ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بأُْٗا ّ :ايطابع١ 
 .ٚدٛب تعاٖسُٖا بايصات ٚإٔ ايػعٞ بُٝٓٗا َطتب١ عع١ُٝ إناؾ١ٝ

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)



 35################################################################################27ز/اٱضيإَعامل 

ا ّزع٠ٛ اغيػًُري ٱنطاّ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بايصات ٚبايػعٞ بٝٓ٘ :اـاَػ١ 
ْ  َرؿَرباِرسَر  َِّر نَر ِرََّٟٚرب طبػه١ٓٝ ٚيػإ اغيصنط، قاٍ تعازي ٠َرَٖرْٙ ٦ُرؿَرػِّٕظ

 .(1)صِرْٙ رَر١ًَْر٢ اُْْرُر١ةِر 
ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ، زع٠ٛ اغيػًُري يٲبتسا٤ بايػعٞ َٔ ايكؿا  :ايػازغ١ 

 .(2)إبسأ سيا بسا اهلل ب٘: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
نَر َر طبكٛي٘ تعازي، ػًٞ ايٛدٛب بكٝػ١ ْؿٞ اٱثِ ٚاؿطز  :ايػابع١ 

 .ٚايس٫ي١ ع٢ً إٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بٝإ ٚتؿػرل يًكطإٓص جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْر 
بٝإ ايؿعٌ ايعبازٟ غكٛم ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٖٚٛ ايطٛاف بُٗا  :ايجا١َٓ 

 .ٚايصٟ ٜؿػط عًُّٝا بايػعٞ بُٝٓٗا
ايبعح يؿعٌ ايكاؿات سيا ٖٛ أعِ َٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  :ايتاغع١ 

ْهط٠ ؼي غٝام ايؿطط ص ٠َرَٖرْٙ رَرطَر١َّؼَر خَر٧ْسًراطؼي قٛي٘ تعازي( خرلّا)٭ٕ
إؾاض٠ ٚتطغٝب سيٓاغو اؿر، ٚأعُاٍ ايدل  ٚتؿٝس ايعُّٛ ؼي ايطاعات ٚؾٝ٘

 .ٚايك٬ح ؼي َٛغِ اؿر
ٚأزا٥٘ ايعُط٠ ٚعُاضت٘  ٙؾهط اهلل عع ٚدٌ يًُػًِ ع٢ً سر :ايعاؾط٠ 
 .ايبٝت اؿطاّ

التفسري  
ص إِرَّ اْصَّهَرب ٠َراَْْٗرْس٠َرحَر ِرْٙ  َرؿَرباِرسِر  َِّر طقٛي٘ تعازي
َعًِ يطاعت٘ ؾٗٛ ؾعرل٠ ع٬ّ طاعت٘ َٚٛاطٔ عبازت٘، ٚنٌ أؾعا٥ط اهلل 

َعامل ايعباز٠ : اغيعًِ ٚاغيتٴعبسٻ، ٚاغيؿاعط: َٔ ؾعا٥طٙ ٚباب يطظيت٘، ٚاغيؿٳعط
، ٚدعًٗا اهلل أع٬َّا يًٓاؽ، ٚسذ١ عًِٝٗ، ٚبابّا يٌٓٝ ايجٛاب اييت ْسب ايٝٗا

. ؾعطت ب٘ أٟ عًُت: ٜكاٍ
                                                           

 .32غٛض٠ اؿر  (1)
 .1/471تؿػرل ابٔ نجرل  (2)
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: قٛاٍأٚضزت ؼي اٯ١ٜ ٚ
. (1)بٔ عباؽإ ُْٗا َٔ َٛانع ْػه٘ ٚطاعات٘، عٔإ :ٍا٭ٚ

. َٔ زٜٔ اهلل، عٔ اؿػٔ :ايجاْٞ 
. ؾٝ٘ سصف ٚتكسٜطٙ ايطٛاف بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل :ايجايح 
  .ز٫ي١ ّاييت ٖٞ أعع٬ٙ نًٗا َٔ تؿػرل اٯ١ٜ أايٛدٛٙ ايج٬ث١ ٚ

ٚضيهٔ إٔ ْهٝـ ٚدّٗا آخط، ٖٚٛ إٔ شات ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل 
 .ٕ َٔ ايؿعا٥طإ َباضىاٚنعّعع ٚدٌ ٜٚأتٞ ايػعٞ بُٝٓٗا ٭ُْٗا 

ٚيهٔ يٝؼ ٖٛ قدل ، عتباض ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ َكازٜل ايكدل إضيهٔ  :ا٭ٚزي 
بٌ ايكدل ؼي طاع١ اهلل ٖٚٛ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايكدل ٜؿعط َع٘ ايعبس  اغيكٝب١

َٚا تساضى ٚعٛض عٔ اغيكٝب١ ٚايكدل ؾٝٗا  بايػبط١ ٚايػعاز٠ غيا ؾٝ٘ َٔ
. غبابٗاأٜتعكبٗا ٚيعٌ ؾٝ٘ ؽؿٝؿّا ٚزؾعّا يًُكٝب١ ٚ

َٔ ؾًػؿ١ ايكدل ع٢ً اغيكٝب١ ايكدل ع٢ً ايطاع١ ؾٗٞ َٛاغا٠  :ايجا١ْٝ 
ٚقطٜٔ يًكدل عٔ اغيعك١ٝ ٚع٢ً اغيكٝب١، ٚبصا ٜعٗط ايتساخٌ ا٫جيابٞ بري 

خط١ٜٚ بايجٛاب زا٤ اغيٓاغو، ٚا٭أايكدل ٚسػٔ خاشيت٘ ايس١ْٜٛٝ باؿر ٚٚدٛٙ 
. اؿػٔ

. ٜٚػتًعّ ايكدل ٚايعٓا٤ ،اؿر تهًٝـ َٚؿك١: ايجايج١ 
ؼي اؿر  ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؼي اٯ١ٜ إخباض عٔ َٛنٛع١ٝ :ايطابع١ 

. زي اهللإؾهٌ ٚدٛٙ ايعباز٠ ٚايٓػو ٚايكطب١ أَٔ  ٚأُْٗا
د٬ٍ ٖصٜٔ اغيكاَري اغيباضنري ٭ُْٗا َٛنع إيعّٚ  اٯ١ٜ ٩نست :اـاَػ١ 

. زا٤ ايٓػو ٚؼح ع٢ً تعاٖسُٖاأ
صيا دعًُٗا نصيو ٭ُْٗا َٔ آثاض ٖادط إٚ :قاٍ ايطاظٟ ؼي اٯ١ٜ: ايػازغ١ 

 .(1)"زلاعٌٝ ػيا دط٣ عًُٝٗا َٔ ايب٣ًٛإٚ
                                                           

 .1/403فُع ايبٝإ  (1)
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زلاعٌٝ إٕ تؿطٜعُٗا َتكسّ ظَاّْا ع٢ً ظَإ أخباض ٜؿٝس ٚيهٔ ظاٖط ا٭
ٚ ،َ٘ضض، ٚاغيتبازض ْػإ ع٢ً ا٭ايطٛاف بُٝٓٗا ٬َظّ يٛدٛز اٱسهِ ٚأ

، ْعِ ٚضز عٔ إبٔ ض بٗصا ايػببَٔ دعًُٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل أعِ َٔ اؿل
 .(2)أٍٚ َٔ غع٢ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ أّ إزلاعٌٝ :عباؽ أْ٘ قاٍ 

ٚيٝؼ ع٢ً ، ٚاٯثاض نجرل٠ َٚٓٗا َا قٌٝ باغتشباب ايؿعٌ ايتعبسٟ ؾٝٗا 
اغيٛانع اييت ٜػتشب ؾٝٗا ايك٠٬ سيه١ ، َٚا ؾٝٗا ٚؼي باب ، مٛ ايٛدٛب 

: َٚا قض َٔ شيو قاٍ أبٛ ايٛيٝس )ٚغًِ ، ٚآي٘ َٔ آثاض ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
َٛيس ايٓيب أٟ ايبٝت ايصٟ ٚيس ؾٝ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ٖٚٛ ؼي زاض 

ٕ عكٌٝ بٔ أبٞ طايب أخصٙ قُس بٔ ٜٛغـ أخٞ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ، نا
سري ٖادط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ٚؾٝ٘ ٚؼي غرلٙ ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً 

ٌٖٚ  ،أٜٔ ْٓعٍ ٜا ضغٍٛ اهلل: اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عاّ سذ١ ايٛزاع ، سري قٌٝ ي٘ 
ؾًِ ٜعٍ بٝسٙ ٚبٝس ٚيسٙ ست٢ باع٘ ٚيسٙ َٔ قُس بٔ ،تطى يٓا عكٌٝ َٔ ظٌ 

ييت ٜكاٍ شلا ايبٝها٤ ، ٚتعطف ايّٝٛ بابٔ ٜٛغـ ، ٜٛغـ ، ؾأزخً٘ ؼي زاضٙ ا
ؾًِ ٜعٍ شيو ايبٝت ؼي ايساض ست٢ سذت اـٝعضإ أّ اـًٝؿتري َٛغ٢ 

ٖٚاضٕٚ ، ؾذعًت٘ َػذسا ٜك٢ً ؾٝ٘ ، ٚأخطدت٘ َٔ ايساض ، ٚأؾطعت٘ ؼي 
ايعقام ايصٟ ؼي أقٌ تًو ايساض ، ٜكاٍ ي٘ ظقام اغيٛيس سسثٓا أبٛ ايٛيٝس ، قاٍ 

ٜٚٛغـ بٔ قُس ، ٜجبتإ أَط اغيٛيس ، ٚأْ٘ شيو ايبٝت ، ٫  زلعت دسٟ: 
 .(3) اخت٬ف ؾٝ٘ عٓس أٌٖ َه١

زلٞ ايكؿا قؿا ٭ٕ : قاٍ اٱَاّ ايكازمؼي اـدل عٔ  :ايػابع١ 
ٜكٍٛ اهلل عع غِ آزّ إَٔ  ّاغِإٖبط عًٝ٘ ؾكطع يًذبٌ اغيكطؿ٢ آزّ 

                                                                                                                                                    

. 2/455َؿاتٝض ايػٝب  (1)

. 4/1أخباض َه١ يًؿانٗٞ  (2)

. 3/184أخباض َه١ يٮظضقٞ (3)
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عُطإ ع٢ً ايعاغيري بطاِٖٝ ٚآٍ إٕ اهلل اقطؿ٢ آزّ ْٚٛسّا ٚآٍ إٚدٌ 
صيا زلٝت اغيط٠ٚ ٭ٕ اغيطأ٠ ٖبطت عًٝٗا ؾكطع إٚ ،ٖٚبطت سٛا٤ ع٢ً اغيط٠ٚ

. غِ اغيطأ٠إغِ َٔ إيًذبٌ 
ايكؿا ايعطٜض َٔ اؿذاض٠ ا٭ًَؼ، طيع : بٔ ايػهٝتإقاٍ  :ايجا١َٓ
شا ثين قٌٝ قٳَؿٛإ، ٚاغيط٠ٚ ٚاسس٠ اغيطٚ ٖٚٛ سذاض٠ بٝها٤ بطاق١ إقؿا٠، ٚ

. (1) (ٚبٗا غٴُٝت اغيط٠ٚ سيه١): قاٍ إبٔ َٓعٛضاض، تكسح َٓٗا ائ
ٕ ٚأ ،ضضْػإ ع٢ً ا٭َا زاّ تؿطٜع اؿر ٬َظَّا يٛدٛز اٱ :ايتاغع١ 

َٔ ؾًػؿت٘ زٚاّ اؿٝا٠ عًٝٗا بتعاٖسٙ ٭ْ٘ اغيرلاخ ايعًُٞ يًٓب٠ٛ، ؾُػ٪ٚي١ٝ 
َٓطٛم ايٓاؽ طيٝعّا احملاؾع١ ع٢ً ؾطٜه١ اؿر بأزا٤ اغيػًُري شلا، ٚبه١ُُٝ 

٠َرَٖرب خَرَرًْذُر اْْ ِرَّ ٠َراإلِرٚطَر إِرالَّ طَٚؿّٗٛ قٛي٘ تعازي 

ِر   .(2)صِْر٧َرْؿجُردُر٠

غتسا١َ إغتُطاض ٚإَٚؿّٗٛ اٯ١ٜ َع عسّ ايعباز٠ َِٓٗ تٓتؿٞ ع١ً  
. ٭ٕ تعًٝل اؿهِ ع٢ً ايٛقـ َؿعط بايع١ًٝٚدٛزِٖ 

ٕ دا٤ت اٯٜات بتؿطٜع ؾطٜه١ اؿر دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ أبعس : ايعاؾط٠ 
. زي ّٜٛ ايكٝا١َإسهاّ بعض َٓاغه٘ يتػاِٖ ؼي تجبٝتٗا ٚأيبٝإ 

ٜعطف اغيػًُٕٛ َٔ خ٬شلا ا٭١ُٖٝ ايعباز١ٜ شلصٜٔ  :اؿاز١ٜ عؿط٠ 
ٕ اٱغ٬ّ ٜكسؽ َٛاطٔ ايعباز٠ ٜٚهطّ اغي٪َٓري ايصٜٔ أاغيٛنعري ٚنٝـ 

. نطاّ ٚاٱد٬ٍٜتعاٖسْٚٗا با٭زا٤ ٚاٱ
َٔ ؾعا٥ط اهلل ػيا ٜعين ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  ٕأنست اٯ١ٜ أ :ايجا١ْٝ عؿط٠ 
زلُٝٗا ضغدا ؼي قًب نٌ َػًِ إؾإ ٚايطٛاف بُٝٓٗا ٚدٛب ايػعٞ 

                                                           

. 15/275يػإ ايعطب  (1)

.  56غٛض٠ ايصاضٜات ( 2)
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بعٓاٜٚٔ اٱنطاّ  َٚػ١ًُ، يصا تط٣ ا٭١َ ٚعدل أدٝاشلا اغيتعاقب١ تٓعط شلُا
. ٚاؿب ٚاٱد٬ٍ ٭ُْٗا َٔ َعامل اٱغ٬ّ ايجابت١

ُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل زع٠ٛ ٱنطاَُٗا ايصٟ ٜعتدل َٔ أايٓل ب :ايجايج١ عؿط٠ 
ْ  َرؿَرباِرسَر  َِّر نَر ِرََّٟٚرب ط قاٍ تعازي ، َػايو ايتك٣ٛ  ٠َرَٖرْٙ ٦ُرؿَرػِّٕظ

دا٤ت ؼي غٛض٠ اٯ١ٜ أع٬ٙ ، خكٛقّا ٚإ (1)صِرْٙ رَر١ًَْر٢ اُْْر١ٓةِر 
. اؿر

ضبع َطات نًٗا ؼي اؿر أقس شنطت ن١ًُ ؾعا٥ط ؼي ايكطإٓ  :ايطابع١ عؿط٠ 
. ٭ٕ َعاْٞ ايعبٛز١ٜ تتذ٢ً ؾٝ٘ بٛؾٛز طياعٞ ،ؾعاي٘أٚ

عسا٤ أضتكا٤ ضٚسٞ ٚغ٬ح ؼي ٚد٘ إاؿر ٬َش ٚططٜل  :اـاَػ١ عؿط٠ 
. ظٗاض يٲضيإ ايطاغذ ٚاغيػتكطإايسٜٔ ٚ

ُر ؾَرَر٧ِْرْٕ ٠َرإِرذَرا ٠َريَرؽَر اَْْر١ْ ط ؼي قٛي٘ تعازي  :ايػازغ١ عؿط٠ 

 َرخْسَرْجَرب َْرُٟرْٕ دَراثَّخًر ِرْٙ ااَرْز ِر رُرَرِّظُٗرُٟرْٕ  َرَّ اَّْبضَر 

ْٗا ؽطز َٔ بري ايكؿا أضٟٚ  (2)ص َربُٚر١ا ثِرآ٦َربرِرَرب الَر ٦ُر١يِرُر١َر 
 .ٚاغيط٠ٚ ػيا ٜعين اغيٛنٛع١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يًكؿا ٚاغيط٠ٚ َٚا بُٝٓٗا َٔ اغيػع٢

أبٞ قبٝؼ، ٚاغيط٠ٚ سذط ععِٝ  ٚايكؿا سذط أظضم ععِٝ َٔ أقٌ دبٌ
ٚطٍٛ اغيػع٢ بري بسا١ٜ ايكؿا إزي إبتسا٤ ، َٔ أقٌ دبٌ َتكٌ ظبٌ قٝكعإ 

َذلّا  395ٚعًٛ اغيط٠ٚ ٖٛ  ضَذلّا، َٚٔ قسض ٚعًٛ ايكؿا إزي قس 374 اغيط٠ٚ
تكطٜبّا، ٚناْت أضض اغيػع٢ َٔ تطاب مل تطقـ، ٚيٝؼ ي٘ غكـ إزي ايكطٕ 

 .ايجايح عؿط اشلذطٟ
ٚايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ضنٔ َٔ أضنإ اؿر، ٚب٘ قاٍ ايؿاؾعٞ 

عٔ سبٝب١  ٟضٚ ،أْ٘ ٚادب : ٚأظيس ٚؼي ضٚا١ٜ عٔ َايو، ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ 
زي اهلل مضأٜت ضغٍٛ اهلل : بٓت أبٞ ػطأ٠ أسس٣ ْػا٤ بين عبس ايساض قايت

                                                           

. 32غٛض٠ اؿر ( 1)
.  82غٛض٠ ايٌُٓ ( 2)
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ِٖ ٖٚٛ ٜطٛف بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚايٓاؽ بري ٜسٜ٘ ٖٚٛ ٚضا٤ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
إغعٛا ؾإٕ : ٜػع٢ ست٢ أض٣ ضنبتٝ٘ َٔ ؾس٠ ايػعٞ ٜسٚض ب٘ أظاضٙ ٖٚٛ ٜكٍٛ

ضدٌ ؼي  عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّٚ.(1) (اهلل نتب عًٝهِ ايػعٞ
ٜطدع : ٜعٝس ايػعٞ قًت ؾإْ٘ خطز قاٍ: ْػٞ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ قاٍ 

ٚايػعٞ بري ايكؿا ، ٠ ٕ ايطَٞ غٔإؾٝعٝس ايػعٞ إٕ ٖصا يٝؼ نطَٞ اؾُاض 
 .(2) (ٚاغيط٠ٚ ؾطٜه١

َٚٔ أزيت٘ قٛي٘ ٚقاض ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ضنّٓا َٔ أضنإ اؿر، 
ٚتأتٞ ايهتاب١ سيع٢ٓ (نتب عًٝهِ ايػعٞ )أع٬ٙ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ْ اْصِّظ٧َربُر َرَٗرب ُرزِرتَر طايٛدٛب ٚاٱيعاّ، قاٍ تعازي ُُٕر ُرزِرتَر ؾَرَر٧ْ

 .، ٚاغيطاز َٔ ايهتاب١ ايؿطض ٚايًعّٚ (3)صؾَرَر٣ اَّْرِر٦َر ِرْٙ يَرْجِرُرْٕ 
ٟ دعؿط اغيٓكٛض ب٢ٓ عاًَ٘ ع٢ً َه١ زضدّا ع٢ً ايكؿا إثٓيت بٚؼي أٜاّ أ

 .نشًت بايٓٛض٠ أٜاّ اغيإَٔٛ، عؿط٠ زضد١، ٚع٢ً اغيط٠ٚ عيؼ عؿط٠ زضد١ 
ُْٚٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل ٜسٍ ع٢ً ضز ع٢ً قطٜـ ٚظدط شلِ، ؾوٚؼي اٯ١ٜ 

قرلٚضتُٗا شٖبّا، ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ؾطؾُٗا سيا ٖٛ أزل٢ ٚأععِ  تعصض
يٓاؽ، ٚٚغ١ًٝ ٱنتػاب اؿػٓات، ٚدعًُٗا سطظّا يٮدٝاٍ اغيتعاقب١ َٔ ا

 .ٜٔ ؿؿغ ا٭ضض َٔ إٔ شيٝس بأًٖٗازتٚ
ٚغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ػيا تٓبت ٚؼي قكل ا٭َِ ايػابك١ غأٍ بٓٛ إغطا٥ٌٝ ّ

ا٭ضض َع أْ٘ ٜٓعٍ عًِٝٗ اغئ ٚايػ٣ًٛ َٔ ايػُا٤، ؾٛضز ؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ 
ْ َٖرب ظَرأَرْْزُرْٕ طعٔ َٛغ٢ ُُٕر اْٞجِرطُر١ا ِرْصسًرا نَر ِرَّ َْر

ِْٗ غأيٛا إ، أَا قطٜـ فص٠َر ُرسِرثَرْذ ؾَرَر٧ِْرْٕ اْرِّظَّْخُر ٠َراَْْٗرْعَرَرخُر 
أَطّا ػيتٓعّا، ؾبٝٓت ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ اؿاٍ اييت عًٝٗا ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٖٞ أؾطف 

                                                           

. 55/376َػٓس أظيس  (1)

 .14/127َٗصب ا٭سهاّ (2)
 .183غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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ٚتأتٞ سيهاغب َٚٓاؾع ز١ْٜٛٝ ٚأخط١ٜٚ أععِ َٔ ايصٖب ٚأؾهٌ َٔ ايصٖب 
 :ٚؼتٌُ قؿ١ ايؿعرل٠ ؼي تعًكٗا أَٛضّا، 

 .شات اؾبًري :ا٭ٍٚ
 .اؾب٬ٕ ٚسذاضتُٗا ٚإضتؿاعُٗا :ايجاْٞ

 .اغيع٢ٓ ا٭عِ ايؿاٌَ يًُٛنع ٚاؿذاض٠ ٚاؾبًري :ايجايح
ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ٭قاي١ اٱط٬م ٚيتعًل ٚظٝؿ١ ايػعٞ بُٗا َعّا، 
ٚ٭ٕ َعاغيُٗا َذلؾش١ َٔ شات اغيٛنع ٚاؿذاض٠ ٚع٢ً ؾطض ثبٛت ٖصا 

ا ؼي ّاغيع٢ٓ ؾ٬ جيٛظ ايكطع َُٓٗا، ٚضؾع بعض سذاضتُٗا، ٚايتعسٟ عًٝ٘
ايططف، ٫ٚ ايبٓا٤ عًٝٗا إ٫ ايبٓا٤ اـام بايػعٞ َع  ايعُاض٠ ٚايػهٔ ٚؾل

 .ايهطٚض٠ إيٝ٘ ٚعسّ َعاضنت٘ َع نُْٛٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل
 :غتسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛب ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بأَطٜٔأٚ

نَر َر جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ٦َرط١ََّّلَر طز٫ي١ قٛي٘ تعازي :ا٭ٍٚ

 .ع٢ً اٱباس١ زٕٚ ايٛادببإٔ عسّ اؾٓاح ٚاٱثِ أَاض٠ ص ثِرِرَٗرب
 (.ؾ٬ دٓاح عًٝ٘ إٔ ٫ ٜطٛف بٗا)قطا٠٤ إبٔ عباؽ ٚإبٔ َػعٛز  :ايجاْٞ

، ٚٚدٛب ٚإعتُسٙ اؿٓاب١ً ٚقاٍ َايو، ٚؾكٗا٤ اؿطَري بٛدٛب ايػعٞ
، ٚٚضٚز ٖٚٛ قٍٛ عا٥ؿ١ ٚعط٠ٚ َتكسّ ظَاّْا عٔ أٜاّ ايؿكٗا٤ايػعٞ 

ؼي اؾا١ًٖٝ دبٌ ع٢ً ايكؿا  ايٓكٛم اييت تبري أغباب ْعٍٚ اٯ١ٜ ٚأْ٘ نإ
إزل٘ إغاف ٚع٢ً اغيط٠ٚ قِٓ إزل٘ ْا١ً٥، ٚأظحيت ٚنػطت ا٭قٓاّ 

باٱغ٬ّ ٚنطٙ اغيػًُٕٛ َٛاؾك١ اغيؿطنري ؼي ايطٛاف بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ؾبري 
اهلل عع ٚدٌ شلِ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ شات ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚأختًـ 

 : َٓاغو اؿر ع٢ً ٚدٛٙؼي ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؼي
ايػعٞ ضنٔ َٔ أضنإ اؿر ٚايعُط٠ ٫ ٜكض أٟ َُٓٗا إ٫  :ا٭ٍٚ

 .بايػعٞ، ٫ٚ ٜكض ددلٙ بسّ ٚنؿاض٠
، ايػعٞ ٚادب يٝؼ ضنّٓٝا، ٚجيدل بسّ عٓس ايتدًـ عٔ اٱتٝإ ب٘ :ايجاْٞ
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حيٌُ ع٢ً ص نَر َر جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ٦َرط١ََّّلَر ثِرِرَٗربط٭ٕ قٛي٘ تعازي
طياع، ٚإ سسٜح سبٝب١ بٓت ٱباس١، ٚيهٔ تطى ظاٖط اٱباس١ يسيٌٝ ااٱ

 .ٜؿٝس ايطن١ٝٓ أبٞ ػطأ٠ خدل آساز ٫
ْٚػب إزي إبٔ  ّغتشب، َٚٔ تطن٘ ٫ تًعَ٘ نؿاض٠ ٚزإْ٘ غ١ٓ ّٚ :ايجايح

 .ٚضٟٚ عٔ أظيس بٔ سٓبٌ  عباؽ ٚأْؼ ٚإبٔ ايعبرل،
ُٵطٳ٠ُ غٴٓٻ١ْ،ا: قاٍ َايو، غكٛم ايعُط٠ ٚ ُٹريٳ  ِيعٴ ًٹ ُٴػٵ ٔٳ اِي َٹ ِٴ َأسٳسّا  ًَ ٚٳ٫َ ْٳعٵ

ٗٳا َِٚٓٗ َٔ اغتسٍ ع٢ً اغتشبابٗا بكٍٛ ايٓيب قُس  .(1) َأضٵخٳلٳ ؾٹٞ تٳطٵنٹ
ٛٸع :ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  .(2) اؿر دٗاز ، ٚايعُط٠ تط

ايعُط٠ ٚادب١ ع٢ً ايٓاؽ إ٫ ع٢ً أٌٖ َه١ ٭ِْٗ ٜطٛؾٕٛ : ٚعٔ عطا٤
اغيتهطض بايبٝت نايعُط٠، ٫ٚ خ٬ف بٛدٛبٗا ايعطنٞ بايبٝت، أٟ إٔ طٛاؾِٗ 

 . بايٓصض
٠ عع١ُٝ بري عًُا٤ اٱغ٬ّ ا٭ٍٚ ٖٚٛ اغيدتاض، بإٔ ايػعٞ غيؿٗٛض ؾٗطٚا

 .بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ضنٔ َٔ أضنإ اؿر ٚايعُط٠
ٚقاٍ بايٛد٘ ايجاْٞ أع٬ٙ ٚأْ٘ ٚادب جيدل بسّ أبٛ سٓٝؿ١ ٚأقشاب٘، 

 إْ٘ اؿٓاب١ً، ٚقاٍ إبٔ قسا١َ ؼي اغيػينايكانٞ َٔ ٚاؿػٔ ٚقتاز٠ ٚايجٛضٟ، ٚ
بري ايكؿا ٜػع٢ أٚزي، يكس نإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٚاغيط٠ٚ، ٚؼي عًِ ا٭قٍٛ ف٤ٞ ؾعٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
غ١ٓ ٚادب١، ٚأْ٘ تؿػرل ٚبٝإ  ٙ٭َط ظاٖط أٚ فٌُ ؼي نتاب اهلل ٜسٍ ع٢ً نٕٛ

 .(3)ص٠َرَٖرب آرَربُرْٕ اْسَّظُر١ُر نَر ُررُر٠ُٜر ط١ٜ، قاٍ تعازييٰ
ٚقاٍ  ،(4) (يتأخصٚا عين َٓاغههِ: ٚقاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

أبس٩ٚا سيا : ٚؼي ضٚا١ٜ ايٓػا٥ٞ( ْبسأ سيا بسأ اهلل ب٘: ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
                                                           

. 1/197اغيٛطأ  (1)
. 1/420ايسض اغيٓجٛض  (2)
 .7غٛض٠ اؿؿط (3)
. 1/552تؿػرل ابٔ نجرل  (4)
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 .بكٝػ١ ا٭َط ايصٟ حيٌُ ع٢ً ايٛدٛب( بسأ اهلل ب٘
يػعٞ اايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل سذ١ ع٢ً يعّٚ ايتكٝس بٕ ْعت إ

بُٝٓٗا، ٚضٟٚ عٔ إبٔ َػعٛز ٚأبٞ بٔ نعب ٚإبٔ عباؽ ٚأْؼ إٔ ايػعٞ 
ّ بذلن٘ زّ، ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ اغيتعسز٠ تػتًعّ ًٜعبري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ غ١ٓ ٫ 

 سبٝـ بٔ عُطٚ عٔ دطٜط ابٔ ٚأخطزايتشكٝل يٛضٚز بعض ا٭خباض غ٬ؾ٘ 
 اْطًل: ؾكاٍ ،اٯ١ٜ {. . .  ٚاغيط٠ٚ ايكؿا إٕ } قٛي٘ عٔ عُط ابٔ غأيت: قاٍ
 ؾػأيت٘ ؾأتٝت٘ ،قُس ع٢ً أْعٍ سيا بكٞ َٔ أعًِ ؾإْ٘ ؾاغأي٘، عباؽ ابٔ إزي

 ست٢ بُٝٓٗا ايطٛاف عٔ اَػهٛا أغًُٛا ؾًُا أقٓاّ، عٓسُٖا نإ إْ٘: ؾكاٍ
 . (1)({. . .  ٚاغيط٠ٚ ايكؿا إٕ}أْعيت

ت٬ آ١ٜ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ع٢ً عا٥ؿ١ ٚقاٍ ؾٛ اهلل َا ع٢ً أسس عٔ عط٠ٚ أْ٘ 
ٛٵ )دٓاح أ٫ ٜطٛف بايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٙٹ َي ٖٳصٹ ٕٻ  ٔٳ ُأخٵتٹ٢ ٔإ ٜٳا ابٵ ًِتٳ  َٳا ُق َقاَيتٵ بٹ٦ٵؼٳ 

ٗٳا  ٓٻ ٚٳَيهٹ ُٳا ،  ٔٗ ٛٻفٳ بٹ ٜٳتٳَط ٕٵ ٫َ  ٘ٹ َأ ٝٵ ًَ ٘ٹ َناْٳتٵ ٫َ دٴٓٳاحٳ عٳ ٝٵ ًَ ٗٳا عٳ ٚٻِيتٳ ُٳا َأ ْٵٔعَيتٵ َناْٳتٵ َن ُأ
ٗٳا  ٜٳعٵبٴسٴْٚٳ ٓٳا٠َ ايٖطاغٹٝٳ١ٹ اٖيتٹ٢ َناْٴٛا  ُٳ ٕٳ يٹ ًٛٗ ٔٗ ٜٴ ُٴٛا  ًٹ ٕٵ ٜٴػٵ ٌٳ َأ ؾٹ٢ اَ٭ْٵكٳأض ، َناْٴٛا َقبٵ

ُٴٛا  ًَ ُٻا َأغٵ ًَ ٚٳ٠ٹ ، َؾ ُٳطٵ ٚٳاِي ٕٵ ٜٳُطٛفٳ بٹايكٻَؿا  ٜٳتٳشٳطٻزٴ َأ ٌٻ  ٖٳ ٔٵ َأ َٳ ٕٳ  ٌٔ ، َؾَها ًٖ ُٴؿٳ ٓٵسٳ اِي عٹ
ٍٳ ٘ٹ ق٢ً اهلل عًٝ٘ غٳَأُيٛا ضٳغٴٛ ًٖ ٘ٹ ، ٔإْٻا  ٚآي٘ اي ًٖ ٍٳ اي ٜٳا ضٳغٴٛ ٔٵ شٳيٹَو َقاُيٛا  ٚغًِ عٳ

٘ٴ تٳعٳاَي٢  ًٖ ٍٳ اي ْٵعٳ ٚٳ٠ٹ ، َؾَأ ُٳطٵ ٚٳاِي ٔٳ ايكٻَؿا  ٝٵ ٕٵ ْٳُطٛفٳ بٳ ٕٻ ايكٻَؿا ) ُنٓٻا ْٳتٳشٳطٻزٴ َأ ٔإ
٘ٹ  ًٖ ٔٵ ؾٳعٳا٥ٹٔط اي َٹ ٚٳ٠َ  ُٳطٵ ٘ٹ ق٢ً اهلل  :َقاَيتٵ عٳا٥ٹؿٳ١ُ. اٯٜٳ١َ ( ٚٳاِي ًٖ ٍٴ اي ٔٻ ضٳغٴٛ ٚٳَقسٵ غٳ

ُٳاٚآي٘ عًٝ٘  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٛٳافٳ بٳ ٜٳتٵطٴَى ايٖط ٕٵ  ٝٵؼٳ َ٭سٳسٺ َأ ًَ ُٳا ، َؾ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٛٳافٳ بٳ  .(2)(ٚغًِ ايٖط
سري زلاعٌٝ إٕ ٖادط أّ أؼي تأضٜذ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ شنط ٚ

غبشاْ٘ َٔ اهلل ؾهٌ  دا٤ٖا بٓٗا ايعطـ ايؿسٜسإنام بٗا ا٭َط ٚأقابٗا ٚ
باعاْتٗا سيا٤ ظَعّ ْابعّا َباضنّا يتهٕٛ ؾٝ٘ لا٠ شلُا ٚؾٗاز٠ خايس٠ ع٢ً تعاٖسٙ 
غبشاْ٘ ٭ٌٖ طاعت٘ ٚعبازٙ ايصٜٔ ْصضٚا أْؿػِٗ يتععِٝ ؾعا٥طٙ ٚيٝبك٢ ٚثٝك١ 

                                                           

 .1/319ايسض اغيٓجٛض (1)
 .6/256قشٝض ايبداضٟ (2)
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. تأضخي١ٝ
ٖٚصٙ اؿازث١ يٝػت ايػبب ؼي تؿطٜع ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بٌ دا٤ت 

ضض طًبّا ايعاد١ً يًػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚغئ نطب ؼي ا٭يتبري اغيٓاؾع 
٠َر َرزِرَٚرب طؼي ايتٓعٌٜ بطاِٖٝ إسٝا٤ٶ يًػ١ٓ بسيٌٝ َا ٚضز عٔ إيطناٙ تعازي ٚ

، ٖٚٓاى ْكٛم ٚؾٛاٖس تسٍ ع٢ً ٚدٛز ٖصٙ ايؿعا٥ط (1)ص َٖرَربظِرَرَرب
. َٓص أٜاّ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ايهعب١ أٍٚ بٝت ؼي ا٭ضض ْٚػب٘ بإٔ دعٌ ايٓاؽ يكس أنطّ اهلل عع ٚدٌ 
إِرَّ  َر٠ََّر ثَر٧ْذٍر ٠ُر ِرؽَر ِْرَّٓبضِر َْرَّرِر٤ طإزي ْؿػ٘ قاٍ تعازي

، ٚتؿٝس ا٭يـ ٚاي٬ّ ؼي ايٓاؽ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ (2)صثِرجَرَّخَر ُٖرجَربزَرًرب
 :ؾتؿٌُ آزّ ٚسٛا٤، ٚحيتٌُ ٚنع ايبٝت بايٓػب١ ٯزّ ٚسٛا٤ ٚدّٖٛا

 .ٚنع ايبٝت يًٓاؽ قبٌ إٔ ٜٗبط آزّ ٚسٛا٤ إزي ا٭ضض :ا٭ٍٚ 
ٚنع ايبٝت بعس إٔ ٖبط آزّ ٚسٛا٤ إزي ا٭ضض، ُٖٚا ؼي  :ايجاْٞ 

 .ططٜكُٗا إزي ايبٝت
ٕ إمل ٜٛنع ايبٝت إ٫ بعس إٔ ٚقٌ آزّ ٚسٛا٤ إزي َٛنع٘، ٚ :ايجايح 

 .آزّ قاّ ببٓا٥٘ باضؾاز ٚتعهٝس َٔ ددل٥ٌٝ
غيا أٖبط اهلل آزّ  :ضز عٔ إبٔ عباؽ قاٍٚقس أر، ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ 

إزي ا٭ضض أٖبط٘ إزي َٛنع ايبٝت اؿطاّ ٖٚٛ َجٌ ايؿًو َٔ ضعست٘ ، ثِ 
أْعٍ عًٝ٘ اؿذط ا٭غٛز ٖٚٛ ٜتٮ٭ َٔ ؾس٠ بٝان٘ ، ؾأخصٙ آزّ ؾهُ٘ إيٝ٘ 

ؽط ٜا آزّ ، ؾتدط٢ ؾإشا ٖٛ بأضض : ؾكٌٝ ي٘ ، آْػّا ب٘ ، ثِ ْعٍ عًٝ٘ ايكها٤ 
: ايػٓس ؾُهح بصيو َا ؾا٤ اهلل ، ثِ اغتٛسـ إزي ايطنٔ ؾكٌٝ ي٘ اشلٓس أٚ 
بطٸ سذو ٜا آزّ ، ٚيكس سذذٓا ٖصا : ؾشر ؾًكٝت٘ اغي٥٬ه١ ؾكايٛا . اسذر 

                                                           

. 128غٛض٠ ايبكط٠ ( 1)
 .96غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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 .(1)ايبٝت قبًو بأيؿٞ عاّ
ؾذل٠ ؼي  تٕ ٚا٭سكاب ٚسكٌٚايػٔ تٚقس قاّ ا٭ْبٝا٤ عر ايبٝت ٚتعاقب

، ٚظ٢ْ ٣ّ بعض اؾاسسٜٔ ؼي غٝ٘عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾتُاز ٣ايٓب٠ٛ بعس بعج١ عٝؼ
ٌٸ طأٖا إ٫ خاضز ايهعب١ ٟا ؾٝٗا ٚمل ٙضدٌ َٔ دطِٖ باَطأ٠ ؼي ايهعب١، ٚقٌٝ قب

بٓت غٌٗٝ، :ْاغه١ بٓت ش٥ب ٚقٌٝ ٚإغِ ايطدٌ إغاف بٔ بػ٘، ٚإغِ اغيطأ٠
ا، ْٚكب أسسُٖا ع٢ً ايكؿا ٚاٯخط ّا ثٝابّ٘ا اهلل سذطٜٔ ٚعًّٝ٘ؾُػد٘

 .ع٢ً اغيط٠ٚ
زإ، ٚقٌٝ أَط عُطٚ بٔ ؿٞ ايٓاؽ بعبازتُٗا ٜعب اايعَإ قاضٚغيا تكازّ 

ٚايتُػض بُٗا، ٚقٌٝ خٛ ٫ ؾذعٌ أسسُٖا ًَتككّا بايهعب١، ٚاٯخط عٓس ب٦ط 
ظَعّ، ٚنإ ايٓاؽ ٜٓشطٕٚ عٓسُٖا، ٫ٚ تسْٛ اؿا٥ض َُٓٗا، ٚنإ ايطا٥ـ 

إزي إٔ   غتًُ٘، ٚعٓس ايؿطاؽ َٔ ايطٛاف خيتِ بٓا١ً٥ ٜٚػتًُٗا،ٟف فٜبسأ باغا
 .آي٘ ٚغًِ ّٜٛ ايؿتضا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ّٚنػطٙ

ٜتعاضض َع َا ٚضز َٔ  ٫ ٠ٖٚصا ايٓكٌ ٚايتشٌٜٛ شلُا َٔ ايكؿا ٚاغيطٚ
َري ؼي قٔا باعتباض إٔ اغيؿطنري جيعًٕٛ َٛنٛع١ٝ يٌّأغباب ايٓعٍٚ غكٛق٘

 . ا ع٢ً ايكؿا ٚاغيط٠ّٚأٚ يٛدٛز أقٓاّ غرلٙ ّغعٝ٘
ْكب عُطٚ بٔ ؿٞ اـًك١ بأغؿٌ َه١، ٚناْٛا  :غشلإقاٍ إبٔ  

ًٜبػْٛٗا ايك٥٬س ٜٚٗسٕٚ شلا ايؿعرل ٚاؿٓط١ ٜٚكبٕٛ عًٝٗا ايًدي ٜٚصعٕٛ 
ْٗٝو : شلا ٜٚعًكٕٛ عًٝٗا بٝض ايٓعاّ، ْٚكب ع٢ً ايكؿا قُّٓا ٜكاٍ ي٘

ٚأَا َٓا٠ ٚناْت . َطعِ ايطرل: فاٚز ايطٜض، ْٚكب ع٢ً اغيط٠ٚ قُّٓا ٜكاٍ ي٘
شٌٜ ٚخعاع١ ؾأٍٚ َٔ ْكبٗا عُطٚ بٔ ؿٞ ع٢ً غاسٌ ايبشط ػيا قدط٠ ي٘

ًٜٞ قسٜس، ٚناْت ا٭ٚؽ ٚاـعضز ٚغػإ َٔ ا٭ظز َٚٔ زإ زٜٓٗا َٔ أٌٖ 
ٜجطب ٚأٌٖ ايؿاّ ناْٛا حيذْٛٗا ٜٚععُْٛٗا، ؾإشا طاؾٛا بايبٝت ٚأؾانٛا َٔ 

ا عطؾات ٚؾطغٛا َٔ ٢َٓ مل حيًكٛا ض٩ٚغِٗ إ٫ عٓس َٓا٠، ٚنإ ًٜٕٗٛ ي٘

                                                           

 .1/250ايسض اغيٓجٛض  (1)



 46################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

ٌٸ شلا مل ٜطـ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َهإ ايكُٓري ايًصٜٔ عًُٝٗا، ُٖٚا  َٚٔ أٖ
ْٗٝو فاٚز ايطٜض َٚطعِ ايطرل، ٚنإ ٖصا اؿٞ َٔ ا٭ْكاض ًٜٕٗٛ سيٓا٠، 
ٚناْٛا إشا أًٖٛا عر أٚ عُط٠ مل ٜعٌ أسس َِٓٗ غكـ بٝت٘ ست٢ ٜؿطؽ َٔ 

ؾٝ٘  سذ٘ أٚ عُطت٘، ؾهإ ايطدٌ إشا أسطّ مل ٜسخٌ بٝت٘، ٚإٕ ناْت ي٘
ي٬٦ حيـ ضتاز ايباب ضأغ٘، ؾًُا دا٤ اهلل ، ساد١ تػٛض َٔ ظٗط بٝت٘ 

ٚيٝؼ ايدل بإٔ تأتٛا ايبٝٛت َٔ : " باٱغ٬ّ ٖٚسّ أَط اؾا١ًٖٝ أْعٍ ؼي شيو
 .(1)"ظٗٛضٖا 

زخٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َه١ ّٜٛ  :ٚعٔ إبٔ عباؽ قاٍ
: شلِ إبًٝؼ بايطعاّ ٚؼي ضٚا١ٜايؿتض ٚإٕ بٗا ث٬مثا١٥ ٚغتري قُّٓا قس غسٖا 

ٚنإ بٝس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ، سٍٛ ايهعب١ ث٬مثا١٥ ٚغتٕٛ قُّٓا 
دا٤ اؿل ٚظٖل : " ٚغًِ قهٝب ؾطاف ع٢ً ضاسًت٘ ٚدعٌ ٜطعٓٗا ٜٚكٍٛ

ؾُا َٓٗا قِٓ أؾاض إزي ٚدٗ٘ إ٫ ٚقع ع٢ً " ايباطٌ إٕ ايباطٌ نإ ظٖٛقّا 
ع ع٢ً ٚدٗ٘ ست٢ ٚقعت نًٗا ٚأَط بٗبٌ ٙ إ٫ ٚمضزبطٙ، ٫ٚ أؾاض إزي زب
.  ؾهػط ٖٚٛ ٚاقـ عًٝ٘

ٜا أبا غؿٝإ بٔ سطب : ؾكاٍ ايعبرل بٔ ايعٛاّ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٭بٞ غؿٝإ
قس نػط ٖبٌ أَا إْو قس نٓت َٓ٘ ّٜٛ أسس ؼي غطٚض سري تععِ أْ٘ قس أْعِ 

ع زع ٖصا عٓو ٜا ابٔ ايعٛاّ ؾكس أض٣ إٔ يٛ نإ ّ: عًٝو، ؾكاٍ أبٛ غؿٝإ
. إي٘ قُس غرلٙ يهإ غرل َا نإ

غيا ق٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايعٗط ّٜٛ ايؿتض : ٚقاٍ ابٔ إغشام
أَط با٭قٓاّ اييت سٍٛ ايهعب١ ؾذُعت ثِ سطقت بايٓاض ٚنػطت، ٚمل ٜهٔ 

ض١ْ : إٕ إبًٝؼ ضٕ ث٬خ ضْات: ٜٚكاٍ. ؼي قطٜـ ضدٌ سيه١ إ٫ ٚؼي بٝت٘ قِٓ
قٛض٠ اغي٥٬ه١، ٚض١ْ سري ضأ٣ ضغٍٛ اهلل سري يعٔ ؾتػرلت قٛضت٘ عٔ 
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ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قا٥ُّا سيه١، ٚض١ْ سري اؾتتض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
 .(1)ٚغًِ

 َرنَرسَر َر٦ْزُرْٕ اْ َّدَر طقاٍ تعازي ٚقس ٚضز شنط بعض ا٭قٓاّ ؼي ايكطإٓ

، ٚناْت ايعع٣ (2)ص٠َرَٖرَربحَر اْضَّبِْرضَرخَر ااُرخْسَر٢*٠َراْْؿُرص٢َّ 
 .َٚٓا٠ يٮٚؽ ٚاـعضز ف،ٟيكط

ٚغيا نإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜٓصض قطٜـ بعصاب ّٜٛ 
اشا نإ ّٜٛ : ايكٝا١َ جيازيٕٛ بإٔ آشلتِٗ تؿؿع شلِ، ٚقاٍ ايٓهط بري اؿاضخ

 . ايكٝا١َ ؾؿعت يٞ اي٬ت ٚايعع٣
إٔ ضد٬ّ ػئ  :ٚنإ أٍٚ أَط اي٬ت ٚايعع٣ ع٢ً َا ضٟٚ عٔ إبٔ عباؽ

 (3)يتٟف، ٜـ ٜبٝع ايػُٔ َٔ اؿاز إشا َطٚاَه٢ نإ ٜكعس ع٢ً قدط٠ يجل
قاٍ ، ٚنإ شا غِٓ ؾػُٝت ايكدط٠ اي٬ت ؾُات، ؾًُا ؾكسٙ ايٓاؽ ، غٜٛكِٗ

إٕ ضبهِ نإ اي٬ت ؾسخٌ ؼي دٛف ايكدط٠، ٚناْت ايعع٣ : شلِ عُطٚ
ٖا عُطٚ بٔ ث٬خ ؾذطات زلطات بٓد١ً، ٚنإ أٍٚ َٔ زع٢ إزي عبازت

إٕ ضبهِ ٜكٝـ باي٬ت يدلز : ضبٝع١ ٚاؿاضخ بٔ نعب، ٚقاٍ شلِ عُطٚ
ايطا٥ـ ٜٚؿتٛ بايعع٣ ؿط تٗا١َ، ٚنإ ؼي نٌ ٚاسس٠ ؾٝطإ ٜعبس ثِ بعح 

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بعس ايؿتض خايس بٔ ايٛيٝس إزي ايعع٣ ٜكطعٗا 
 .ؾكطعٗا ثِ دا٤ 
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ٚقٌٝ ايكدط٠ اييت  زلٞ ايكِٓ اي٬ت إٔ ضد٬ّ نإ ًٜت ايػٜٛل عٓسٙ يًشاز إزل٘ اي٬ت، (3)

، ٚايػٜٛل 2/82يػإ ايعطب/ًٜت عًٝٗا ايػٜٛل إزلٗا اي٬ت،ٚيت ايػٜٛل ٚا٭قط أٟ بػٸ٘ باغيا٤
ٖٛ زقٝل اؿٓط١ أٚ ايؿعرل ٜٴبٌ بايػُٔ أٚ باغيا٤ أٚ بايًدي أٚ بايعػٌ، ٖٚٓاى  غع٠ٚ تػ٢ُ غع٠ٚ 

 .ٕايػٜٛل ٚقعت ؼي آخط ايػ١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذط٠ بعس غع٠ٚ بسض بٓشٛ ؾٗطٟ
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٫ ؾ٤ٞ : ؾكاٍ" َا ضأٜت ؾٝٗٔ؟ : " ملؾكاٍ ي٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚؽ
ؾطدع ؾكطع ؾٛدس ؼت أقًٗا اَطأ٠ ْاؾط٠ " َا قطعتٗٔ ؾاضدع ؾاقطع : " قاٍ

: إْٞ ضأٜت نصا ٚنصا قاٍ: ؾعطٖا قا١ُ٥ عًِٝٗ نأْٗا تٓٛح عًٝٗٔ ؾطدع ؾكاٍ
ٜٚط٣ٚ إٔ خايس بٔ ايٛيٝس خطز إزي ايعع٣ ٜٗسَٗا ؼي ث٬ثري " . قسقت " 

ت٢ اْت٢ٗ إيٝٗا ؾٗسَٗا ثِ ضدع إزي ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ؾاضغّا َٔ أقشاب٘ ح
.  ْعِ ٜا ضغٍٛ اهلل: قاٍ" أٖسَت؟ : " ٚغًِ ؾكاٍ

ؾإْو مل : " قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ. ٫: قاٍ" ٌٖ ضأٜت ؾ٦ّٝا؟ : " قاٍ
ؾدطز خايس ٖٚٛ َتػٝغ ؾًُا اْت٢ٗ إيٝٗا دطز غٝؿ٘ " تٗسَٗا ؾاضدع ؾاٖسَٗا 

ؾدطدت إيٝ٘ اَطأ٠ عطٜا١ْ ْاؾط٠ ؾعطٖا ؾذعٌ ايػازٕ ٜكٝض بٗا ؾأقبٌ خايس 
هلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ بايػٝـ إيٝٗا ؾهطبٗا ؾذعشلا باثٓتري ثِ ضدع إزي ضغٍٛ ا

: ؾكاٍ خايس" . تًو ايعع٣ قس أٜػت إٔ تعبس بب٬زنِ : " ٚغًِ ؾأخدلٙ، قاٍ
ٜا ضغٍٛ اهلل، اؿُس هلل ايصٟ أنطَٓا بو ٚأْكصْا بو َٔ اشلًه١، يكس نٓت 

أض٣ أبٞ ٜأتٞ إزي ايعع٣ غرل َاي٘ َٔ اٱبٌ ٚايػِٓ ؾٝصعٗا يًعع٣ ٜٚكِٝ 
ٚضّا، ْٚعطت إزي َا َات أبٞ ٚإزي شيو عٓسٖا ث٬ثّا ثِ ٜٓكطف إيٝٓا َػط

ايطأٟ ايصٟ ٜعاف ؼي ؾهً٘، ٚنٝـ خسع ست٢ قاض ٜصبض غيا ٫ ٜػُع ٫ٚ 
 . ٜبكط ٫ٚ ٜهط ٫ٚ ٜٓؿع

إٕ ٖصا ا٭َط إزي اهلل ؾُٔ ٜػطٙ : " ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
ٚنإ ٖسَٗا ـُؼ يٝاٍ بكري " . يًٗس٣ تٝػط ي٘ َٚٔ ٜػطٙ يًه٬ي١ نإ ؾٝٗا 

َٔ ؾٗط ضَهإ غ١ٓ مثإ، ٚنإ غازْٗا أؾًض بٔ ايٓهط ايػًُٞ َٔ بين 
َا : ٕ، ؾكاٍغًِٝ، ؾًُا سهطت٘ ايٛؾا٠ زخٌ عًٝ٘ أبٛ شلب ٜعٛزٙ ٖٚٛ سعٟ

٫ : ؾكاٍ ي٘ أبٛ شلب. أخاف إٔ تهٝع ايعع٣ َٔ بعسٟ: قاٍ" يٞ أضاى سعّٜٓا 
إٕ تعٗط : ؾذعٌ أبٛ شلب ٜكٍٛ يهٌ َٔ يكٝ٘. ؼعٕ ؾأْا أقّٛ عًٝٗا بعسى

ايعع٣ نٓت قس اؽصت عٓسٖا ٜسّا، ٚإٕ ٜعٗط قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً 
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تبت ٜسا أبٞ شلب " عع ٚدٌ  ؾأْعٍ اهلل. ايعع٣ َٚا أضاٙ ٜعٗط ؾابٔ أخٞ
" . ٚتب 

شات : " ؾهاْت ؾذط٠ عع١ُٝ خهطا٤ عٓري، ٜكاٍ شلا: ٚأَا شات أْٛاط
يهؿاض قطٜـ َٚٔ غٛاِٖ َٔ ايعطب، ناْٛا ٜععُْٛٗا ٜٚصعٕٛ بٗا " أْٛاط 

ٜٚعهؿٕٛ عٓسٖا َّٜٛا، ٚنإ َٔ سر َِٓٗ ٚنع ظازٙ عٓسٖا ٜٚسخٌ بػرل 
ٍ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إزي سٓري قاٍ ظاز تععُّٝا يًشطّ، ؾًُا شٖب ضغٛ

ٜا ضغٍٛ اهلل ادعٌ يٓا شات : ي٘ ضٖط َٔ أقشاب٘ ؾِٝٗ اؿاضخ بٔ َايو
: أْٛاط نُا شلِ شات أْٛاط ؾهدل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقاٍ

 .(1) ادعٌ يٓا إشلّا نُا شلِ آشل١ قاٍ إْهِ قّٛ ػًٕٗٛ:ٖهصا قاٍ قّٛ َٛغ٢ "
سسثٓا غعٝس بٔ غامل ، عٔ عجُإ : زثين دسٟ ، قاٍ ح :ٚقاٍ ا٭ظضقٞ 

إٔ عُطٚ بٔ ؿٞ ، ْكب َٓا٠  »أخدلْٞ قُس بٔ إغشام : بٔ غاز ، قاٍ 
ع٢ً غاسٌ ايبشط ػيا ًٜٞ قسٜسا ، ٖٚٞ اييت ناْت يٮظز ٚغػإ ، حيذْٛٗا 

ٜٚععُْٛٗا ، ؾإشا طاؾٛا بايبٝت ٚأؾانٛا َٔ عطؾات ٚؾطغٛا َٔ ٢َٓ ، مل 
ْس َٓا٠ ، ٚناْٛا ًٜٕٗٛ شلا ، َٚٔ أٌٖ شلا مل ٜطـ بري ايكؿا حيًكٛا إ٫ ع

ْٗٝو فاٚز ايطٜض ، َٚطعِ ايطرل ، : ٚاغيط٠ٚ ; غيهإ ايكُٓري ايًصٜٔ عًُٝٗا 
ؾهإ ٖصا اؿٞ َٔ ا٭ْكاض ًٜٕٗٛ سيٓا٠ ، ٚناْٛا إشا أًٖٛا عر أٚ عُط٠ مل 

ايطدٌ إشا  ٜعٌ أسسا َِٓٗ غكـ بٝت ست٢ ٜؿطؽ َٔ سذت٘ أٚ عُطت٘ ، ٚنإ
أسطّ مل ٜسخٌ بٝت٘ ، ٚإٕ ناْت ي٘ ؾٝ٘ ساد١ تػٛض َٔ ظٗط بٝت٘ ; ٭ٕ ٫ جئ 

١ًٖٝ ، أْعٍ اهلل ضتاز ايباب ضأغ٘ ، ؾًُا دا٤ اهلل باٱغ٬ّ ، ٖٚسّ أَط اؾا
٠َرَْر٧ْطَر اْْجِرسُّج ثِرأَرْ٘ رَرْأرُر١ا اْْجُر٧ُر١دَر ِرْٙ طتعازي ؼي شيو 

ِرَّ اْْجِرسَّ َٖرْٙ ادَّ  .  (2)صيَر٣غُرُٟر١زِرَٞرب ٠َرَْر
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ٚناْت َٓا٠ يٮٚؽ ٚاـعضز ٚغػإ َٔ ا٭ظز َٚٔ زإ بسِٜٓٗ : قاٍ  
َٔ أٌٖ ٜجطب ٚأٌٖ ايؿاّ ، ٚناْت ع٢ً غاسٌ ايبشط َٔ ْاس١ٝ اغيؿًٌ 

 .(1)بكسٜس
َٚٔ اٯٜات إٔ ايعٕٝٛ اييت ؼي قعط ظَعّ ث٬خ، عري سصا٤ ايكؿا ٚأبٞ 

  .ا٭غٛزقبٝؼ، ٚعري سصا٤ اغيط٠ٚ، ٚعري سصا٤ ايطنٔ 
نِر٧ِر آ٦َربدٌر طٌٖٚ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي 

، أّ إٔ ايكسض اغيتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ ٖٛ َا ٚضز ؾٝٗا بكٛي٘ (2)صثَر٧ِّظَربدٌر 
، (3)صَٖرَربُر إِرْثسَراِر٧َر ٠َرَٖرْٙ دَرخَرَرُر َربَر آِرًربطتعازي

 :اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛٙ 
 (.إٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل)اٱخباض ب# :ا٭ٍٚ 
شنط اغيكاّ ٚزخٍٛ ايبٝت بأَٔ ؾطزإ َباضنإ بُٝٓا شنطت اٯ١ٜ  :ايجاْٞ 

 .ايبٝٓات بكٝػ١ اؾُع
إِرَّ طَٔ آٜات ايبٝت ايدلن١ ٚاشلس٣ ايعاّ يًٓاؽ، قاٍ تعازي :ايجايح 

زَرًرب ٠َرُٞردًر٢  َر٠ََّر ثَر٧ْذٍر ٠ُر ِرؽَر ِْرَّٓبضِر َْرَّرِر٤ ثِرجَرَّخَر ُٖرجَرب

ِر٧َر   .(4)صِْرْٓؿَربَْر

آدم واحلج 
زي إقط٬ح ٖٛ ايككس زي ايؿ٤ٞ، ٚؼي اٱإٚاؿر يػ١ ٖٛ ايككس ٚايػعٞ 

تٝإ إبٝت اهلل اؿطاّ ؼي ظَإ ككٛم َٔ نٌ غ١ٓ ٚؾل اؿػاب ايكُطٟ َع 
. عُاٍ ككٛق١ َٚػ١ْٛٓأ

                                                           

 . 1/169أخباض َه١ /ا٭ظضقٞ (1)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (4)
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زي ايؿاخل ايصٟ دعً٘ إْ٘ عؿل جيػس َهاَري ايعبٛز١ٜ، ٚؾٛم ؾططٟ إ
. زي َطنات٘ تعازيإاـايل ايهطِٜ بابّا يًتٛب١ ٚغب٬ّٝ 

ضؾس ي٘ آزّ أضض، ْػإ ع٢ً ا٭ٚيكس نإ تؿطٜع اؿر ٬َظَّا يٛدٛز اٱ
َاّ دعؿط عٔ ا٭ اـدلٚيٝهٕٛ غ١ٓ ثابت١ ؼي شضٜت٘ ؾؿٞ  ،ططٜكّا يًُػؿط٠

يٝ٘ ددل٥ٌٝ، إغٌ ضأغيا بًؼ ايٛقت ايصٟ ٜطٜس اهلل عع ٚدٌ : قاٍايكازم 
ٕ اهلل عع ٚدٌ إايػ٬ّ عًٝو ٜا آزّ ايكابط يًٝت٘، ايتا٥ب عٔ خط٦ٝت٘، : ؾكاٍ

ٕ ٜتٛب بٗا عًٝو، ؾأخص ددل٥ٌٝ أعًُو اغيٓاغو اييت ٜطٜس اهلل يٝو ٭إبعجين 
 ّبٝس آز(1)ست٢ أت٢ ب٘ َهإ ايبٝت .

ٕ اهلل عع ٚدٌ أخدل بععِٝ َٓعي١ ايبٝت اؿطاّ ٚأٚغيكاّ ايٓب٠ٛ ٕ آزّ إ
ٕ خيًل إٔ ايطٛاف سٛي٘ َٓٗر اغي٥٬ه١ قبٌ أغتعبس ب٘ خًك٘ ٚدعً٘ َباضنّا ٚإ

.  آزّ
ٍٚ َطاسٌ أٚ ،ضض حيهٞ بسا١ٜ عُاض٠ ايبٝت اؿطاّزي ا٭إٖٚبٛط آزّ 

ٕ اهلل عع ٚدٌ إ: َاّ قُس ايباقط عٔ آبا٥٘ عًِٝٗ ايػ٬ّ قاٍبٓا٥٘، عٔ اٱ
ّ ٚسٛا٤ ؾاٖبط عًُٝٗا غ١ُٝ َٔ خِٝ ْٞ قس ضظيت آزإزي ددل٥ٌٝ إٚس٢ أ

اؾ١ٓ، ؾانطب اـ١ُٝ َهإ ايبٝت ٚقٛاعسٖا اييت ضؾعٗا اغي٥٬ه١ قبٌ آزّ، 
ْعٍ آزّ َٔ ايكؿا ٚسٛا٤ أٚ ،ضنإ ايبٝت ؾٓكبٗاأؾٗبط باـ١ُٝ ع٢ً َكساض 

َٔ اغيط٠ٚ ٚطيع بُٝٓٗا ؼي اـ١ُٝ ٚنإ عُٛز اـ١ُٝ قهٝبّا َٔ ٜاقٛت أظيط، 
دباٍ َه١ ؾاَتس ن٤ٛ ايعُٛز ٖٚٛ َٛنع اؿطّ ايّٝٛ ؾذعً٘ اهلل ؾانا٤ ْٛضٙ 

طٓاب اـ١ُٝ سٛشلا، أُْٗا َٔ اؾ١ٓ، َٚست سطَّا ؿط١َ اـ١ُٝ ٚايعُٛز ٭
. ٚتازٖا َا سٍٛ اغيػذس اؿطاّأؾُٓت٢ٗ 

يـ ًَو أٖبط ع٢ً اـ١ُٝ بػبعري إٔ أزي ددل٥ٌٝ إٚس٢ اهلل عع ٚدٌ أٚ
ْػٕٛ آزّ ٜٚطٛؾٕٛ سٍٛ اـ١ُٝ ؾهاْٛا حيطغْٛٗا َٔ َطز٠ ايؿٝاطري ٜٚ٪

                                                           

. 20سسٜح / َٔ أبٛاب اؿر  2ايٛغا٥ٌ باب ( 1)
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بعس زي ددل٥ٌٝ إٚس٢ إٔ اهلل تباضى ٚتعازي أٜطٛؾٕٛ سٛشلا ٚحيطغْٛٗا، ثِ 
ضؾع قٛاعس بٝيت أزي آزّ ٚسٛا٤ ؾٓشُٗا عٔ َٛنع ايكٛاعس ٚإٖبط إٔ أشيو 

خطدُٗا َٔ اـ١ُٝ ٚماُٖا عٔ أغي٥٬هيت ٚخًكٞ َٔ ٚيس آزّ ؾٗبط عًُٝٗا ٚ
يـ ًَو إٔ ايػبعري إٜا آزّ : عٔ َٛنع ايبٝت ٚقاٍايبٝت ٚم٢ اـ١ُٝ 

ٕ ٜبين شلِ َهإ اـ١ُٝ أضض غأيٛا اهلل عع ٚدٌ زي ا٭إْعشلِ اهلل أايصٜٔ 
بٝتّا ع٢ً َٛنع ايذلع١ اغيباضن١ سٝاٍ ايبٝت اغيعُٛض ؾٝطٛؾٕٛ سٛي٘ نُا ناْٛا 

ٞٸ إٚس٢ اهلل تباضى ٚتعازي أٜطٛؾٕٛ ؼي ايػُا٤ سٍٛ ايبٝت اغيعُٛض، ف  ٕأي
ضؾع اـ١ُٝ، ؾطؾع قٛاعس ايبٝت عذط َٔ ايكؿا ٚسذط َٔ اغيط٠ٚ أمٝو ٚأ

ٚسذط َٔ طٛض غٝٓا٤ ٚسذط َٔ دبٌ ايػ٬ّ ٖٚٛ ظٗط ايهٛؾ١ ؾاٚس٢ اهلل 
ا٫سذاض ا٫ضبع١ َٔ إ ابٓ٘ ٚاشي٘ ؾاقتًع ددل٥ٌٝ عع ٚدٌ ازي ددل٥ٌٝ 

٣ قٛاعسٙ َٛانعٗا ظٓاس٘ ؾٛنعٗا سٝح اَطٙ اهلل تعازي ؼي اضنإ ايبٝت عٌ
. ْٚكب اع٬َٗا

بٞ قبٝؼ ٚادعٌ ي٘ بابري، أشي٘ َٔ سذاض٠ أبٓ٘ ٚإٕ أزي ددل٥ٌٝ إٚس٢ أثِ 
ؾًُا ؾطؽ طاؾت اغي٥٬ه١ سٛي٘ ؾًُا ْعط بابّا ؾطقّا، ٚبابّا غطبّا، ؾاشي٘ ددل٥ٌٝ 

ؾٛاط ثِ أْطًكا ؾطاؾا غبع١ إزي اغي٥٬ه١ ٜطٛؾٕٛ سٍٛ ايبٝت إآزّ ٚسٛا٤ 
. ٜأن٬ٕخطدا ٜطًبإ َا 
ٚيري َٔ يسٕ آزّ ختدل ا٭إٕ اهلل غبشاْ٘ إ: قاٍَاّ عًٞ ٚؼي خطب١ يٲ

زي اٯخطٜٔ َٔ ٖصا ايعامل بأسذاض ٫ تهط ٫ٚ تٓؿع ٫ٚ إقًٛات اهلل عًٝ٘ 
. تبكط ٫ٚ تػُع، ؾذعًٗا بٝت٘ اؿطاّ ايصٟ دعً٘ يًٓاؽ قٝاَّا

ٜت اؿطاّ ٚؼي اؿسٜح تؿهٝو بري َٛنٛع ايعباز٠، ٚاغيككٛز َٓٗا، ؾايب
ِرْٙ  طٚمل ٜككس بصات٘، يصا دا٤ ايتكٝٝس  ،زي اغيعبٛزإططٜل ٚغبب يًتكطب 

.  سذاض اغيباضن١غيٓع ايػًٛ ؼي ٖصٙ ا٭ص   َرؿَرباِرسِر  َِّر 
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زي آزّ غيا أٖبط٘ إٕ اهلل تعازي أٚس٢ أبٔ عباؽ إغٓاز عٔ ٚقس ضٟٚ باٱ
ٕ يٞ سطَّا سٝاٍ عطؾٞ، ؾاْطًل ؾأبٔ يٞ بٝتّا ؾٝ٘ ثِ طـ ب٘ نُا أضض زي ا٭إ

غتذٝب زعا٤ى ٚزعا٤ َٔ حيـ ب٘ َٔ أضأٜت ٥٬َهيت ؼـ بعطؾٞ ؾٗٓايو 
يٝ٘، ؾكٝٸض اهلل تعازي إْٞ يػت أق٣ٛ ع٢ً بٓا٥٘ ٫ٚ أٖتسٟ إؾكاٍ آزّ . شضٜتو

َهاّْا ٚ أْطًل ب٘ مٛ َه١ ٚنإ آزّ ؼي ططٜك٘ نًُا ضأ٣ ضٚن١ إي٘ ًَهّا ف
ٖٓا ست٢  ْ٘ يٝؼ ٖاإٕ ٜٓعٍ ب٘ ٖٓاى يٝبين ؾٝ٘، ؾٝكٍٛ اغيًو أٜعذب٘ غأٍ اغيًو 

أقسَ٘ َه١ ؾب٢ٓ ايبٝت َٔ عيػ١ دباٍ طٛض غٝٓا٤ ٚطٛض ظٜتٕٛ ٚيبٓإ 
زي عطؾات ؾأضاٙ إٚاؾٛز ٚب٢ٓ قٛاعسٙ َٔ سطا٤، ؾًُا ؾطؽ خطز ب٘ اغيًو 

َه١ ٚطاف بايبٝت اغبٛعّا ثِ اغيٓاغو نًٗا اييت ٜؿعًٗا ايٓاؽ ايّٝٛ ثِ قسّ ب٘ 
.  (1)ضض اشلٓس ؾُاتأزي إضدع 

. ضنإ اؿر اييت ٜبطٌ بذلنٗا عُسّا ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚأَٚٔ 
ٚتتهُٔ اٯ١ٜ تؿطٜؿّا يًُػًُري يتعاٖسِٖ ؾعا٥ط اهلل َٚا ؾطض ع٢ً 

إِرَّ  طضض ٚؼي قٛي٘ تعازي غهٓ٘ ا٭إٔ خًل اهلل عع ٚدٌ آزّ ٚأايعباز َٓص 

 َر٠ََّر ثَر٧ْذٍر ٠ُر ِرؽَر ِْرَّٓبضِر َْرَّرِر٤ ثِرجَرَّخَر ُٖرجَربزَرًرب ٠َرُٞردًر٢ 

ِر٧َر  َتكٌ ٟ سازٜح اغيكاّ ، ٚزيٌٝ ٚاقعَكسام ٚتٛنٝس ٭ (2)ص ِْرْٓؿَربَْر
سهاّ ايجابت١ ؼي ١ًٖٝ اغيػًُري يًُشاؾع١ ع٢ً َعامل ايسٜٔ ٚا٭أٚظاٖط ع٢ً 

. ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ
ضبعري سذ١ ع٢ً أزي ايهعب١ إْس ضض اي٘إٔ آزّ سر َٔ أٜهّا أٚضٟٚ 

. ْعيت َٔ ايػُا٤ ٖٚٞ ٜاقٛت١ أٚ ي٪ي٪٠إٔ ايهعب١ أضدًٝ٘، نُا ٚضز 
 ؼي تععِٝ ؾعا٥ط اهلل ٚدعٌ ايبٝت اؿطاّ ًَذأ ٬َٚشّادتٗس آزّ إيكس 

زي عامل اغيًهٛت إٚٚاظب ع٢ً ٖصا ايػؿط ايطٚساْٞ ايصٟ ٜطتكٞ ؾٝ٘ اغي٪َٔ 

                                                           

. 3/237تاضٜذ ايطدلٟ ( 1)
 .96غٛض٠ آٍ عُطإ ( 1)
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بٛاب ايسعا٤ يػ٪اٍ ايتٛب١ ٚضدا٤ أاغيع١ٜٛٓ ٚؾانات غتجُط َا ؾٝ٘ َٔ اٱإٚ
عط٢ يٮدٝاٍ َٔ شضٜت٘ زضٚغّا ؾ٢ ايعبٛز١ٜ أايكطب َٔ ضظي١ اهلل تعازي، ٚ
.  سهاَٗاأيتعاّ بزا٥ٗا ٚاٱأيًطظئ ؾاظ اغيػًُٕٛ بؿطف 

إ آزّ زعا ضب٘ ؾكاٍ ٜاضب أَا  (1)بٛ دعؿط عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘أٚض٣ٚ 
ْٞ غأدعٌ ؾٝٗا إغرلٟ، ؾكاٍ اهلل  ٭ضنو ٖصٙ عاَط ٜػبشو ٜٚكسغو ؾٝٗا

َٔ ٚيسى َٔ ٜػبض عُسٟ ٜٚكسغين، ٚغأدعٌ ؾٝٗا بٝٛتّا تطؾع يصنطٟ 
ٚغأدعٌ َٔ تًو ايبٝٛت بٝتّا أختك٘  ،زلٞإٜػبشين ؾٝٗا خًكٞ ٜٚصنط ؾٝٗا 

زلٝ٘ بٝيت ٚعًٝ٘ ٚنعت د٬ييت ٚخككت٘ أبهطاَيت ٚأٚثطٙ بازلٞ ف
ايبٝت سطَّا آَّٓا، حيطّ عطَت٘ ْا َع شيو ؼي نٌ ؾ٤ٞ أدعٌ شيو أيععُيت ٚ

غتٛدب نطاَيت، َٚٔ إَٚٔ سٛي٘ َٚٔ ؼت٘ َٚٔ ؾٛق٘، ؾُٔ سطَ٘ عطَيت 
دعً٘ بٝتّا َباضنّا ٜأتٝ٘ أغتشل غدطٞ، ٚإباح سطَيت، ٚأًٖ٘ ؾكس أأخاف 

بٓٛى ؾعجّا غدلّا ع٢ً نٌ ناَط، َٔ نٌ ؾر عُٝل، ٜطدٕٛ بايتًب١ٝ ضدٝذّا، 
يٞ ٚظاضْٞ إٚٚؾس  ،عتُسٙ ٫ ٜطٜس غرلٙإٜٚعذٕٛ بايتهبرل عذٝذّا، َٔ 

نٝاؾ٘، إٔ ٜهطّ ٚؾسٙ ٚأغعؿت٘ ؿادت٘ ٚسل ع٢ً ايهطِٜ أغتهاف بٞ إٚ
١َ أْبٝا٤ َٔ ٚيسى، َِ ٚايكطٕٚ ٚا٭تعُطٙ ٜا آزّ َا زَت سّٝا، ثِ تعُطٙ ا٭

ٖبط أزي ايبٝت اؿطاّ ايصٟ إَط آزّ إ ٜأتٞ أ١َ، ٚقطّْا بعس قطٕ، قاٍ ثِ أبعس 
. ض ؾٝطٛف ب٘ضزي ا٭إي٘ 

                                                           

ٖٚٛ َٔ ايتابعري،  114غ١ٓ  ٣ٖذط١ٜ ٚقٌٝ تٛف( 110– 20)ايكٓعاْٞ ٖٚب بٔ َٓب٘ (  1)
، اقً٘ َٔ ابٓا٤ ؾاضؽ ايهتب ايكسضي١ َٚٔ ا٫غطا٥ًٝٝات ض٣ٚ اخباضّا نجرل٠ عٔ

ض٣ٚ عٔ ابٔ عباؽ ٚابٔ . َٛيسٙ ٚٚؾات٘ بكٓعا٤. ايصٜٔ بعح بِٗ نػط٣ ازي ايُٝٔ
 . عُط
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ٚ أنُا نإ ٜط٣ اغي٥٬ه١ تطٛف سٍٛ ايعطف ٚنإ ايبٝت س٦ٓٝص َٔ زض٠ 
بطاِٖٝ غاغ٘ ؾبٛأٙ اهلل ٱأغطم اهلل تعازي قّٛ ْٛح ضؾع٘ ؾبكٞ أٜاقٛت١ ؾًُا 

. (1)ؾبٓاٙ
زا٤ٙ اؿر يػٓٛات عسٜس٠ باب ؾدط أببٓا٤ ايبٝت اؿطاّ ٕٚ قٝاّ آزّ إ

طياع اغيػًُري إيؿطٜه١ اؿر اييت ٖٞ ٚبيًُػًُري ؼي قاؾعتِٗ ٚتعاٖسِٖ 
. ضنإ ايسٜٔأَٔ 

ضنإ غاغ١ٝ ايطٛاف بايبٝت اؿطاّ ٖٚٛ أسس ا٭َٚٔ َٓاغو اؿر ا٭
ؾٛاط إٔ ايطٛاف غبع١ أطياع ع٢ً ايػت١ يًشر ايصٟ ٜبطٌ بذلن٘ عُسّا، ٚاٱ

ؾًٛ ْكل ؾٛطّا اٚ ؾططّا َٓ٘ بٌ ٚيٛ خط٠ٛ مل ٜكض ايطٛاف، ي٬قٌ 
ٚضز ؼي خدل ابٞ ظيع٠ قس دعا٥٘، ٚأْتؿا٤ بعض إاغيطنب ب ٚيكاعس٠ اْتؿا٤

ؾٛاط؟ أ٭ٟ ع١ً قاض ايطٛاف غبع١ : ايجُايٞ عٔ ا٫َاّ ايػذاز عًٝ٘ ايػ٬ّ
إِرِّٚظ٥ جَربؾِرٌر نِر٥ ااَرْز ِر ط ٕ اهلل قاٍ ي٥٬ًُه١ إ: ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ

٦ُرْهعِردُر  َررَر ْؿَرُر نِر٧َٟرب َٖرْٙ : ط ؾطزٚا عًٝ٘ ٚقايٛا (2)ص خَرِر٧هَرخًر 

إِرِّٚظ٥  َرْؾَرُر َٖرب الَر : ط ؾكاٍ( 3)ص نِر٧َٟرب ٠َر٦َرعْهِرُر اْدِّظَٖربءَر 

، ٚنإ ٫ حيذبِٗ عٔ ْٛضٙ، ؾشذبِٗ عٔ ْٛضٙ غبع١ آ٫ف (4) ص رَرْؿَرُٗر١َر 
عاّ، ؾ٬شٚا بايعطف غبع١ آ٫ف عاّ ؾطظيِٗ ٚتاب عًِٝٗ، ٚدعٌ شلِ 

. ايبٝت اغيعُٛض ؼي ايػُا٤ ايطابع١، ٚدعً٘ َجاب١
يبٝت اؿطاّ ؼت ايبٝت اغيعُٛض، ٚدعً٘ َجاب١ يًٓاؽ ٚأَّٓا، ؾكاض ٚدعٌ ا

أٟ  ،(5)(ؾٛاط ٚادبّا ع٢ً ايعباز يهٌ أيـ غ١ٓ ؾٛط ٚاسسأايطٛاف غبع١ 
                                                           

. 3/238ْٗر ايب٬غ١ ( 1)
. 30غٛض٠ ايبكط٠ ( 2)
. 30غٛض٠ ايبكط٠  (3)
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ؾٛاط ايطٛاف ٜتعًل ؼي تؿطٜع٘ سيٛنٛع خًل آزّ عًٝ٘ إٔ ؼسٜس عسز أ
 ٚيعٌ ؼي نٌ طٛاف ثٛاب أيـ طٛاف ،ٚقرلٚضت٘ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض  ايػ٬ّ

. ٚاهلل ٚاغع نطِٜ
ٕ َٛنٛع ايبٝت اؿطاّ ٚؾطٜه١ اؿر ٫ ٜٓشكط ؼي اؾاْب ايعبازٟ ؾكط إ

دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ خ٬ق١ٝ ٚاٱعِ َٔ شيو ٚضيهٔ تًُؼ ايسضٚؽ ا٭أبٌ ٖٛ 
سٝا٤ َعامل ايسٜٔ أدتُاع اغيػًُري ٚػسٜس ٚايػٝاغ١ٝ ؾٝ٘، ؾٗٛ َٓاغب١ ٱ
.  َأْػّاٚنإ ٯزّ  ،ٚايتك٣ٛيؿ١ ٚاحملب١ ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل بطٚح ا٭

َٹ٢ٓ، ٚضز عٔ  ٕ ٜؿاضم آزّ أضاز إٔ ددل٥ٌٝ غيا أبٔ عباؽ إٚؼي تػ١ُٝ 
٘ٔٳ، قاٍ: قاٍ ي .  (1)شي٢ٓ اؾ١ٓ ؾػٴُٝت بصيو ٭١َٝٓ آزّأ: ش٘ي

زضغّا ي٬دٝاٍ سيا نإ ٜؿعً٘ َٔ اد٬ٍ ٚتكسٜؼ عط٢ آزّ أٚيكس 
.  ٚاقع ايَٝٛٞٚايتؿات ازي ا١ُٖٝ تععِٝ ايبٝت اؿطاّ ؼي اٍ

: حيسخ ضد٬ّ َٔ قطٜـ قاٍزلعت عًٞ بٔ اؿػري : عٔ ايجُايٞ قاٍ
ضض ٫ ؼي ا٭إغيا تاب اهلل ع٢ً آزّ ٚاقع سٛا٤، ٚمل ٜهٔ غؿٝٗا َٓص خًكت 

ٕ ٜػؿ٢ سٛا٤ أضاز أٚشيو بعسَا تاب اهلل عًٝ٘، ٚنإ آزّ ٜععِ اؿطّ ٚإشا 
غتػ٬ٕ، ثِ ٜطدع ازي خطدٗا َع٘، ٚغؿٝٗا ؼي اؿٌ ثِ ٟأخطز َٔ اؿطّ ٚ

. (2)اؿسٜح ….. ؾٓا٤ ايبٝت
ِٳ غٴُٞ ا٭بطض أبطشّا؟ قاٍ: عٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّٚ ٭ٕ آزّ : يٹ

 ٜكعس أْؿذط ايكبض، ثِ ُأَط إُأَط إ ٜٓبطض ؼي بطشا٤ طيع، ؾاْبطض ست٢ ٕ
ٕ ٜعذلف بصْب٘، ؾؿعٌ شيو، ؾأضغٌ أدبٌ طيع، ٚأَطٙ اشا طًعت ايؿُؼ 

. (3)َٔ ايػُا٤ ؾكبهت قطبإ آزّ اهلل ْاضّا

                                                           

.  12/108ايبشاض  (1)

. عٔ نتاب اـطاٜر 64قكل ا٫ْبٝا٤ ( 2)
. 91/73دٛاٖط ايه٬ّ ( 1)
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ص اْْجَر٧ْذَر  نَرَٗرْٙ  َر َّ طقٛي٘ تعازي 
ٕ إأٟ قكس ظٜاض٠ بٝت اهلل ؼي ٚقت ككٛم ٭زا٤ ؾطٜه١ اؿر، ٚاٯ١ٜ ٚ

م٬يٞ ٜٓشٌ بعسز إا٭َط ، ْٚٗا تؿٝس ا٭َط ٚاٱْؿا٤ إٚضزت بكٝػ١ اـدل ف
 ز٫ي١َٔ اغيػًُري ٚبًشاظ  ٫ٚ ٜٓشكط باغيٛدٛز بٌ ٜؿٌُ اغيعسّٚ ،اؿذاز

ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ  ٚدٛب اؿر ع٢ً اؾُع ٚقط١ٜٓ( َٔ)غِ ايؿطط إ
بكٝس اٱغتطاع١ باٱناؾ١ إزي ايٓكٛم اييت تسٍ ع٢ً إغتشباب أزا٥٘ بعس 

أزا٤ اؿر ايٛادب، َٚٔ َؿاِٖٝ ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا تطغٝب باؿر ٚادبّا أٚ 
. َٓسٚبّا

اغيػًُري نُا تكسّ قبٌ عيؼ  ٚدا٤ت اٯ١ٜ ؼي ْعِ آٜات ؽاطب
٦َرب َر٦ُّجَٟرب اَّْرِر٦َر آَٖرُر١ا اظْزَرؿِر٧ُر١ا ثِربْصَّجْسِر طآٜات

ٚمل ، ، ٚيهٔ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت بكٝػ١ ايؿطط ٚايعُّٛ (1)...ص٠َراْصَّ َرحِر 
تهٔ اٯ١ٜ اييت بعسٖا بصات ايٓعِ يٝهٕٛ اؿر داَعّا يًكدل ٚايك٠٬ ٭ْ٘ 

ا٭ٌٖ  مٚؼٌُ َؿام ايططٜل ٚعٓا٤ ؾطاعباز٠ بس١ْٝ َاي١ٝ تػتًعّ ايكدل 
 .ٚتعطٌٝ اغيهاغب 

َٚٔ أغطاض يػ١ ايعُّٛ ؼي اٯ١ٜ تعًكٗا باٱط٬م ؼي ايتهًٝـ باؿر بكٛي٘ 
٠َر ِرَِّر ؾَرَر٣ اَّْبضِر  ِر ُّج اْْجَر٧ْذِر َٖرْٙ اظْزَرطَربؼَر إِرَْر٧ِْر طتعازي

سب ، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚادب َكا(2)صظَرجِر٧ ًر 
ؿر ايبٝت َٔ أٜاّ أبٝٓا آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ، إش ٚضز اـطاب ايتهًٝؿٞ يًٓاؽ 

إِرََّٚٗرب اُْْٗر ْسِرُر١َر َٚر َرطٌر نَر َر ططيٝعّا ٚإٕ قاض ايتكٝٝس بكٛي٘ تعازي

 .(3)ص٦َرًْسَرثُر١ا اَْْٗرعْ ِردَر اْْ َرسَراَر ثَرْؿدَر ؾَربِرِرْٕ َٞررَرا
ٚإٔ ، قؿا ٚاغيط٠ٚ ايػعٞ بري اٍٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اغيؿطز يتأنٝس ٚدٛب 

غا٤ ٚؾطط اغيؿطنٕٛ أتعاٖس ٖصا اغيٓػو ٚاحملاؾع١ عًٝ٘، ؾاشا  نًـع٢ً نٌ ّ
                                                           

 .153غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .28غٛض٠ ايتٛب١  (3)
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بٗصا ايٓػو ؾع٢ً اغي٪َٓري تعاٖسٙ ٚسؿع٘، َٚٔ أغطاض يػ١ اغيؿطز ؼي اغيكاّ ٖٛ 
ٚيعّٚ ، عذع أٟ د١ٗ أٚ غًطإ َٓع اغيػًُري عٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ 

 .عصض ق٫ُٛست٢ َع اٍايػعٞ 
 :تكسٜط اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ ٚ

 .ؾُٔ نإ َػتطٝعّا ٚسر ايبٝت :ا٭ٍٚ 
 .٭َط اهلل بأزا٤ ؾطٜه١ اؿر ؾُٔ إَتجٌ :ايجاْٞ 

ؾُٔ ضظق٘ اهلل اؿر ٚنإ ؼي نٝاؾ١ ايطظئ أٟ سيا ٖٛ أعِ َٔ  :ايجايح 
 .اٱغتطاع١

ٚقٌٝ بأْ٘ يٛ إقذلض ٚسر ايبٝت ؾإ ٖصا اؿر ٫جيعٟ عٔ سذ١ 
اٱغ٬ّ، ٫ٚ زيٌٝ عًٝ٘، ؾاٯ١ٜ أع٬ٙ دا٤ت َطًك١، ٚٚضزت ايٓكٛم ب٘، 

 .(1)اؿر عطؾ١: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚ
ٜٚػتشب ؼي ٖصا ايعَإ اٱقذلاض يًشر َع ايعٔ بايكسض٠ ع٢ً اٱٜؿا٤، 

ٚغرلٙ، ؾاشا ت٧ٝٗ ايػؿط ط إناؾ١ٝ َجٌ ايكطع١ ٚدٛاظ يٛدٛز قٝٛز ٚنٛاب
ؼي غ١ٓ أخط٣ طٍٛ ايعُط، ٜٚهٕٛ اؿر  ٫٤ٟٜت٘ زاؿر ؼي غ١ٓ ككٛق١ م

 .َع اٱقذلاض َدل٤ يًص١َ عٔ سذ١ اٱغ٬ّ 
َٚع إٔ اٯ١ٜ دا٤ت غكٛم ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؾاْٗا شنطت اؿر 

ن٘، ٚؾٝ٘ تأزٜب َٚٛنٛعٝت٘ ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايػعٞ ؾطع اؿر ٚأسس َٓاؽ
يًُػًُري ؼي تجبٝت أعُاٍ اؿر ٚعسّ تػٝرلٖا أٚ تبسًٜٗا، ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً إٔ 

بٝإ اغيٓاغو مل ٜٓشكط بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بٌ دا٤ ايتؿكٌٝ بايكطإٓ ايهتاب اـايس 
 .٠ايػ٬ّ َٔ ايٓكل أٚ ايعٜاز٠ إزي ّٜٛ ايكٝاّ

ؼي ز٫ي١ ع٢ً إٔ ايٓاؽ ( ايبٝت)بًؿغ  ّايبٝت اؿطا ٚشنطت اٯ١ٜ
٫حيذٕٛ ؼي ّٜٛ َا ازي بٝت ؼي ا٭ضض غرل بٝت اهلل، ؾايتعطٜـ با٭يـ 

اُْْر١َّحَر  ِرَِّر طناف يًبٝإ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازيايعٗس١ٜ ٚاي٬ّ 

                                                           

 .1/382ايهؿـ ٚايبٝإ  (1)
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ٚسسٜح إبط١ٖ ،  ٚات ٚا٭ضضٚأْ٘ غبشاْ٘ ي٘ ًَو ايػِ. (1)صجَرِر٧ؿًرب
قاٍ ، إٔ حير ايعطب إزي نٓٝػ١ عع١ُٝ بٓاٖا ؼي ايُٝٔ  َٛثل ؼي ايكطإٓ إش أضاز

َر ثِرأَرْص َربةِر اْْهِر٧ِر طتعازي  * َرَْرْٕ رَرسَر٢ َر٧ْمَر نَرؿَرَر زَرثُّج

٠َر َرْزظَرَر ؾَرَر٧ِْرْٕ  * َرَْرْٕ ٦َر ْؿَرّْ َر٧ْدَرُٞرْٕ نِر٥ رَرْضِر٧ٍر 
 *رَرْسِر٧ِرْٕ ثِر ِر َربزَرحٍر ِرْٙ ظِر ِّظ٧ٍر  *طَر٧ْسًرا  َرثَربثِر٧َر 

 .(2)صؾَرْصمٍر َٖرْأُر١ٍر نَر َرؿَرَرُٟرْٕ َر 
ص  َر٠ْ اْؾزَرَٗرسَر طقٛي٘ تعازي 

ايبٝت اؿطاّ يٝ٪زٟ َٓاغو ايعُط٠، َٚا جيب عًٝ٘ َٔ اغيػًِ أٟ دا٤ 
ِٖ َٔ ايعُط٠ ٚيهٓٗا إٔ اؿر أؾعاٍ ايعُط٠، ٫ٚ خ٬ف بأدعا٤ ٚؾطٚط ٚأ

عُط٠ ٚدٛب دا٤ت ؼي اٯ١ٜ بعطض ٚاسس َع اؿر يٛدٛٙ اٱيتكا٤ بُٝٓٗا ؼي 
ٚدٛب ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ قاٍ ع٢ً اغيػًِ اغيػتطٝع ٚ اؿرايتُتع َع 

، ٚيبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ (3)ص ٠َر َررِرُّٗج١ا اْْ َر َّ ٠َراْْؿُرْٗسَرحَر ط تعازي 
 .ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ دع٤ ٚادب َٔ نٌ َٔ اؿر ٚايعُط٠

 :ٚدّٖٛا( عتُطإأٚ ) ٚحيتٌُ قٛي٘ تعازي
 .إضاز٠ ايعُط٠ اغيؿطز٠ :ا٭ٍٚ
 .سلٍٛ عُط٠ ايتُتع :ايجاْٞ

 . إضاز٠ اغيع٢ٓ ا٭عِ يًٛدٗري أع٬ٙ :ايجايح
  .ٱؼاز ايػٓد١ٝ ٚاؿهِ ٚأقاي١ اٱط٬م ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح 

ص نَر َر جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ٦َرط١ََّّلَر ثِرِرَٗربطقٛي٘ تعازي 
شا طاف ٚغع٢ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٌٖٚ حيٌُ إأٟ يٝؼ َٔ سطز عًٝ٘ 

ْ٘ إ: ايطٛاف ع٢ً َعٓاٙ ايًػٟٛ ٖٚٛ ايطٛاف ٚايسٚضإ سٛشلُا، اؾٛاب
خ٬ف ايٓكٛم ٚتؿاقٌٝ ا٭سهاّ ؾاغيطاز َٓ٘ ايػعٞ بُٝٓٗا ٚدا٤ شنط 
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 :يٛدٛٙايطٛاف 
 .بري ايطٛاف ٚايػعٞ يًُكاضب١ :ا٭ٍٚ
 .غًبت طٛاف ايبٝت :ايجاْٞ

 .ٟ بايطٛاف فاظّا ٚقسم َػ٢ُ ايطٛاف بايػعٞايػع ْعت: ايجايح
 .ٜؿب٘ ايطٛاف ايػعٞ :ايطابع

 .بٝإ يعّٚ اٱتٝإ بايػعٞ ٚايطٛاف َعّا :اـاَؼ
طاف ب٘ ساّ سٛي٘، : ٚقٌٝ)زاض سٛي٘،: ٜكاٍ طاف بايؿ٤ٞ :ايػازؽ

، يٝتهُٔ َع٢ٓ ايطٛاف ؼي اغيكاّ، (1) (إغتساض ٚدا٤ َٔ ْٛاسٝ٘: ٚأطاف
غِ ٚاغيٛنع ٫ ضيٓع َٔ ٕ ايتعسز ؼي اٱأَٛنٛعُٗا ٚاسس ٚؾاض٠ بإ ٱا

إزي ايتعسز ؼي ايصٖاب  ٚايس٫ي٠١ ؾاضاٱٚ،  ايٓعط شلُا عبازّٜا ع٢ً مٛ َتشس
ٛٸف) ٚاٱٜاب بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، يٝهٕٛ َٔ اٱعذاظ شنط يؿغ ؼي اٯ١ٜ ( ٜط

 .يتٛنٝس أسهاّ ايػعٞ بُٝٓٗا غبع َطات، ٚتهٕٛ ٖصٙ ايػع١ ْٛع طٛاف
إؿام ايػعٞ بايطٛاف ؼي ايؿأ١ْٝ ٚايؿعٌ ايعبازٟ، ٚغيا ٚقؿت  :ايػابع

اٯ١ٜ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل، دا٤ ٖصا ايؿطط ببٝإ ايؿعٌ ايعبازٟ 
 .ؼي اغيكاّ ٚأْ٘ طٛاف بري ؾعرلتري َٔ ؾعا٥ط اهلل

تٛنٝس سهِ ؾطعٞ ٖٚٛ يعّٚ ايكعٛز ع٢ً نٌ َٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  :ايجأَ
يػعٞ بُٝٓٗا، ٚعسّ اٱنتؿا٤ بايػعٞ ؼي اغيػاؾ١ بُٝٓٗا، ٜٚهٕٛ تكسٜط اٯ١ٜ ؼي ا

ٛٸف باغيط٠ٚ ٛٸف بايكؿا، ٜٚط  .٫ دٓاح عًٝ٘ إٔ ٜط
 .   بٝإ أسهاّ ايػعٞ ٚأْ٘ ًَشل بايطٛاف :ايتاغع١

ٕ اغيطاز َٔ ْؿٞ اؾٓاح ٚاؿطز ٚاغيٌٝ عٔ اؿل اٱغتشباب أٚظاٖط اٯ١ٜ 
ٚايٓكٛم اغيتٛاتط٠ تسٍ ع٢ً ٚدٛب ايػعٞ بُٝٓٗا ؼي ايػعٞ، ٚيهٔ ايكطا٥ٔ 

َط عطنٞ آخط ٬َظّ يًٛدٛب ٖٚٛ أؾٝهٕٛ ظيٌ اٯ١ٜ ايهطضي١ ع٢ً ْؿٞ 
ثٓا٤ ايػعٞ بعٗٛض اؿطز أٚ بعهِٗ أساي١ َٔ ايؿعٛض تعذلٟ اغيػًُري 

                                                           

 .9/225يػإ ايعطب(1)



 61################################################################################27ز/اٱضيإَعامل 

ٌٖ اؾا١ًٖٝ أٚ ٭ٕ أزا٤ ايٛادب َٔ ٚدٛز ا٭قٓاّ س٦ٓٝص، أٚايهٝل عٓس 
عٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  اٱَاّ ايكازمغ٦ٌ ٚ ناْٛا ٜػعٕٛ بُٝٓٗا،
نَر َر ط اٚ يٝؼ قس قاٍ اهلل عع ٚدٌ، : ؾطٜه١، قًت: ؾطٜه١ اّ غ١ٓ، ؾكاٍ

نإ شيو ؼي عُط٠ : ، قاٍص جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ٦َرط١ََّّلَر ثِرِرَٗرب
ٕ ٜطؾعٛا إٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾطط عًِٝٗ أايكها٤ 

ْكهت ا٭ٜاّ إؾا ٚاغيط٠ٚ، ؾتؿاغٌ ضدٌ تطى ايػعٞ ست٢ ا٭قٓاّ َٔ ايل
ٜا ضغٍٛ اهلل إ ؾ٬ّْا مل ٜػع بري : يٝ٘ ؾكايٛاإعٝست ا٭قٓاّ، ؾذا٩ٚا أٚ

نَر َر جُرَربحَر ط ْعٍ اهلل عع ٚدٌ أعٝست ا٭قٓاّ فأايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٚقس 

.  أٟ ٚعًُٝٗا ا٭قٓاّص ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ٦َرط١ََّّلَر ثِرِرَٗرب
طيا٫ّ با٭ٜاّ ا٭ٚزي إع ِٖٚ، ٚيهٔ ايِٖٛ َٓشكط يسفاٯ١ٜ دا٤ت ٚ

اٯ١ٜ تتعًل بتًو ا٭ٜاّ خاق١ َع  يٲغ٬ّ ؾكس ضؾعت بعس٥ص ا٭قٓاّ ؾٌٗ
َٚٛنٛعٗا أعِ َٔ َػأي١ ٫، : ٜاّ، اؾٛابغتبعاز سكٍٛ شيو ؼي قازّ ا٭إ

 ، بصات٘ زي ّٜٛ ايكٝا١َإايكطإٓ سٞ بام ٚ، ضؾع ا٭قٓاّ ٚطٛاف ايهؿاض 
ٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ تٓشٌ بعسز ايٛقا٥ع ٚا٭ؾدام، يصا دا٤ت اٯ١ٜ أٚٚأسهاَ٘ 

: ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌط٬م، اُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل ع٢ً مٛ اٱبخباض يٲ
. ضاز٠ تجبٝت ٖصا ايطنٔ َٔ اؿر َٚٔ ايعُط٠إ :ا٭ٚزي 
. بؿاض٠ ايػه١ٓٝ ٚا٭َٔ ٚزٚاّ ايػعٞ بُٝٓٗا :ايجا١ْٝ 
ٚايعُط٠ ٫ تٓشكط بايطٛاف بايبٝت ٕ َٓاغو اؿر أايتٛنٝس ب :ايجايج١ 

ٚ َبٝت ؼي أش يٝؼ ؾٝٗا ٚقٛف ع٢ً عطؾ١ إاؿطاّ خكٛقّا بايٓػب١ يًعُط٠ 
٢َٓ .

. بؿاض٠ ضؾع ا٭قٓاّ بايٓػب١ ٭ٜاّ ايٓعٍٚ :ايطابع١ 
ٖٚٞ َا نإ  ،تٛثٝل سكٝك١ تأضخي١ٝ ٚدٗاز١ٜ ٭دٝاٍ اغيػًُري :اـاَػ١ 

ٚايكشاب١ َٔ اغيؿطنري َٚا ًٜكْٛ٘ َٔ ٜعاْٝ٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
. سهاّ ايؿطٜع١ أقٓٛف ا٭ش٣ َٚا بصيٛٙ َٔ اؾٗس ٚايػعٞ اؿجٝح يتجبٝت 
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اغيػًُري ع٢ً تعاٖس ؾعا٥ط اهلل ٚايعٓا١ٜ ايتا١َ سيٛاطٔ بعح  :ايػازغ١ 
عبازت٘ تعازي ٚعسّ ايتؿطٜط بايؿعا٥ط خكٛقّا ٚإ اٯ١ٜ ٚضزت بايتبعٝض 

ص. ِرْٙ  َرؿَرباِرسِر  َِّر طتعازي بكٛي٘ ( َٔ)عطف اؾط 
يصا تط٣ اغيػًُري ٫ حيتادٕٛ ازي ، عسّ اـؿ١ٝ ؼي ايػعٞ بُٝٓٗا  :ايػابع١ 

. ثٓا٤ ايػعٞ بُٝٓٗاأايػ٬ح 
زا٤ ايؿطا٥ض ٚاـؿ١ٝ َٔ أيٛ سكٌ تعاسِ اٚ تعاضض بري  :ايجا١َٓ 

خباض بعسّ إعسا٤ ايسَا٤، ٚاٯ١ٜ ايهؿاض ٜكسّ ا٭ٍٚ اشا مل تبًؼ ايتك١ٝ َٔ ا٭
. زي ٖصٙ اغيطتب١إٚقٍٛ ايتك١ٝ 

َا زاَا َٔ ؾعا٥ط اهلل عع ٚدٌ ؾ٬ تذلززٚا ؼي ايػعٞ بُٝٓٗا ٫ٚ  :ايتاغع١ 
ٕ ايؿا٤ ع٢ً ٖصا ايتؿػرل تهٕٛ أَط بػبب ايػعٞ أٟ أٚ سسٚخ أسسّا أؽؿٛا 
. يًػبب١ٝ

ٚإ ايػعٞ بري  ،اٯ١ٜ سذ١ بإ تؿطٜع اؿر َٓص اٜاّ ابٝٓا آزّ :ايعاؾط٠ 
. ايكؿا ٚاغيط٠ٚ يٝؼ َػتشسثّا ؼي اٱغ٬ّ

ٌٖ ايهتاب ٚتؿهٝهِٗ أتطا٤ات إفؾٝٗا ٚقا١ٜ ٚسطظ َٔ  :اؿاز١ٜ عؿط٠ 
ٞٸ ضٚا اغيػًُري باؼاز قبًتِٗ َع قب١ً ايٝٗٛز ؾ٬ َاْع َٔ تهطاض ايتعٝرل ؾهُا ع

. باؼاز َٓاغهِٗ َع َٓاغو اغيؿطنري
ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٛعع١ ٚعدل٠ يًُػًُري ؼي : ايجا١ْٝ عؿط٠ 

ٚ َاْع عطنٞ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜتعاٖس أاٱَتجاٍ َع ٚدٛز َعٛم ظاٖط 
. سهاَ٘أاٱغ٬ّ ٚ

غتشسخ إٕ إشلٞ بايػعٞ بُٝٓٗا ؼي نٌ ا٭سٛاٍ ٚٱَط اا٭: ايجايج١ عؿط٠ 
ٕ ٜكٍٛ بتعطٌٝ أٚ سانِ أَط ٜتٓاؾ٢ َع ايؿعا٥ط ؾبعس ْعٍٚ اٯ١ٜ ٫ ضيهٔ يؿكٝ٘ أ

ٚ ٭غطاض ايكٝا١ْ ٚاٱعُاض أغباب قاٖط٠ أايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بسع٣ٛ 
ٕ ٜ٪زٚا َٓاغهِٗ ٚع٢ً أٚ يؿت١ٓ سًت ٚمٛٙ، ؾع٢ً اؿذاز ٚاغيعتُطٜٔ أ

. زا٤ اغيٓاغوأاؾُٝع ايتد١ًٝ بِٝٓٗ ٚبري 
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بٝإ ؿكٝك١ ؾطع١ٝ ٖٚٞ ف٤ٞ ايكطإٓ بتؿاقٌٝ ا٭سهاّ  :ايطابع١ عؿط٠ 
.  ضع١ٝ ضظي١ ٚتٝػرلّا ٚؽؿٝؿّا ٚسذ١ َٚٓعّا يًؿطق١ايـ

ُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر طاٯ١ٜ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي :اـاَػ١ عؿط٠ 

 .(1)ص ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر 
 :َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ شات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ تتكـ بأَٛض 

 .ايبٝإ ايصاتٞ غيهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ :ا٭ٍٚ 
 .ٚز٫ي١ أيؿاظٗا ، عاْٝٗا زؾع ايِٖٛ ٚاٱطياٍ ؼي ّ :ايجاْٞ 

 .ؼي تؿػرلٖا ٚتأًٜٚٗا َٓع اـ٬ف ٚايؿكام :ايجايح 
اؿح ع٢ً ايعٌُ سيا ؾٝٗا َٔ ا٭ٚاَط ٚإدتٓاب َا ؾٝٗا َٔ  :ايطابع 

 .ايٓٛاٖٞ
ٚإش ْؿت آ١ٜ ايبشح اؾٓاح ٚاٱثِ عٔ ايصٟ ٜػع٢ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؾاْٗا 

 :يػعٞ َٔ دٗاتؾاضت إزي ٚدٛب اأ
ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايتطٛع ص ٠َرَٖرْٙ رَرطَر١َّؼَر خَر٧ْسًراطقٛي٘ تعازي :ا٭ٚزي 

 .أز٢ْ ضتب١ َٔ ايٛدٛب، ٚأْ٘ ٜأتٞ بتهطاض ايطٛاف
ٛٸ :ايجا١ْٝ   .ف بايكؿا ٚاغيط٠ٚإٕ اهلل عع ٚدٌ ؾانط غئ ٜط
 .ا ٚجياظٜ٘ عًٝ٘ خرلّاّإْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ سئ ٜػع٢ بٝٓ٘ :ايجايج١ 

 :ْؿٞ اؾٓاح ٚاغيٌٝ عٔ اؿل ؼي اغيكاّ ٚدٛٙ َٚٔ َكازٜل
نطا١ٖٝ اغيػًُري سيشانا٠ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ؼي ايػعٞ بري ايكؿا  :ا٭ٍٚ 

 .ٚاغيط٠ٚ
أٌٖ اؾا١ًٖٝ ٜهطٖٕٛ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ؾذا٤ت  نإ  :ايجاْٞ 

 .اٯ١ٜ يٓؿٞ ٖصٙ ايهطا١ٖٝ ٚأْ٘ ٫ أقٌ شلا
ع٢ً  ف٠ عٓسَا نإ ايكِٓ إغاَٛنٛع اٯ١ٜ َا قبٌ ؾتض َو :ايجايح 
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نإ :ايكؿا، ٚايكِٓ ْا١ً٥ ع٢ً اغيط٠ٚ، ٚعٔ اٱَاّ قُس ايباقط عًٝ٘ ايػ٬ّ
شيو ؼي عُط٠ ايكها٤، ٚقس ؾطط عًِٝٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 .إٔ ٜطؾعٛا ا٭قٓاّ َٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ
 .(1)ٙٚضٟٚ إٔ اغيػع٢ نإ أٚغع ػيا ٖٛ ايّٝٛ ٚيهٔ ايٓاؽ نٝٓكٛ)

غع٢ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ فٚشنط إٔ قطٜؿّا ضؾعت ا٭قٓاّ 
ٚغًِ ٚأقشاب٘ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٚضزت قطٜـ ا٭قٓاّ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، 
ؾذا٤ ضدٌ ٚقاٍ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ مل ٜػع، ؾٓعيت آ١ٜ 

ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ٦َرط١ََّّلَر نَر َر جُرَربحَر طايبشح، ٚتكسٜط اٯ١ٜ س٦ٓٝص 

، ؾشت٢ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ غبب ايٓعٍٚ ( ٚإٕ ناْت ا٭قٓاّ ؾُٝٗا ثِرِرَٗرب
ٜاّ، خام ؾإ اغيساض ع٢ً عُّٛ اغيع٢ٓ ٚإضاز٠ كتًـ ا٭ظ١َٓ ٚتكًبات ا٭

 .ٖٚٛ َٔ أغطاض بكا٤ أسهاّ ايكطإٓ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ

حبث قرآوي 
نَر َر جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْر  َرْ٘ ط٠ بٔ ايعبرل ؾِٗ َٔ قٛي٘ تعازي ٕ عطٚأشنط 

يٛ : ٕ ايػعٞ يٝؼ بطنٔ، ؾطزت عًٝ٘ عا٥ؿ١ شيو ٚقايتأص ٦َرط١ََّّلَر ثِرِرَٗرب
 (.إ ٫ ٜطٛف بُٗا)نإ نُا قًت، يكاٍ 

 ،(2) (٫ ٜطٛف بُٗا ؾ٬ دٓاح عًٝ٘ إ)ٚضٟٚ عٔ إبٔ َػعٛز أْ٘ قطأ 
 .ٚيهٓٗا قطا٠٤ ؾاش٠ ٚخ٬ف اغيطغّٛ ؼي اغيكاسـ

َط ٚاغع ٚؾٝ٘ َٓسٚس١ ٜٚؿٌُ ٚدٛٙ اؾٛاظ َطًكّا أعسّ ايٛدٛب إٔ  
صيا ٜػتؿاز ايٛدٛب َٔ ايػ١ٓ ايكٛي١ٝ إَٔ اٱغتشباب ٚاٱباس١ ٚايهطا١ٖ، 

ٖٚصا َٔ  ٖٚٛ اغيؿٗٛض ؾٗط٠ عع١ُٝ بري عًُا٤ اغيػًُريٚايؿع١ًٝ ٚايتكطٜط١ٜ 
عذاظ ايكطإٓ ٚغ١َ٬ ايؿطٜع١ َٔ ايتشطٜـ ٚايتػٝرل، ؾٓعيت اٯ١ٜ بٓؿٞ اٱثِ إ

ٚيهٔ ايػ١ٓ تجبت اؿهِ ايؿطعٞ اغيػتكطأ َٔ اٯ١ٜ ٚتؿػرلٖا،  ،ٚاؾٓاح َطًكّا
                                                           

 .غٛض٠  (1)
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غباب ايٓعٍٚ َٚا ؾٝٗا َٔ ايس٫ي١ ٚايبٝإ ٚايدلٖإ ٚنأْٗا أزي عًِ إباٱناؾ١ 
ٕ ٖصٙ إ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايتعسٟ اغيٛنٛعٞ، ايتؿػرل بايطأَٟٔ َعهس٠ يًػ١ٓ َٚٓع 

: اٯ١ٜ ؾٗاز٠ قطآ١ْٝ ع٢ً
ٚيعّٚ عسّ اٱعطاض  ،ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ؼي تؿػرل ايكطإٓعتباض ايػ١ٓ إ-1
. عٓٗا

، إش إٔ ايػ١ٓ خص آٜات ايكطإٓ بًشاظ اغيع٢ٓ ايًػٟٛ ٚسسٙأايتشصٜط َٔ -2
. اغيكسض ايجاْٞ يًتؿطٜعٖٞ 

. غباب ايٓعٍٚ ؼي بٝإ اغيطاز َٔ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝأَٛنٛع١ٝ -3
ايٛاضز ؼي اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ١ًٖٝ اغيػًُري غيعطؾ١ ٚتعاٖس اؿهِ ايؿطعٞ أ-4

. ٕ نإ ظاٖطٖا حيتٌُ ٚدّٖٛا اخط٣إٚ
ٕ اغيؿٗٛض أقٛاٍ َعتدل٠ ؼي تؿػرل اٯ١ٜ ٚؾل ايعاٖط َع أعسّ ٚدٛز -5

ٜسٍ ع٢ً ٚدٛب ايػعٞ  ٕ ظاٖط اٯ١ٜ ٫أش إٚايػايب ٜكٍٛ عذ١ٝ ايعٛاٖط، 
. ّابري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ؾذا٤ت ايػ١ٓ يتجبت ايٛدٛب ًٜٚتعّ ب٘ اغيػًُٕٛ طيٝع

ضٜع ايٛدٛب نُا ؼي اـتإ تـٕ تهٕٛ َكسضّا ٍأايػ١ٓ ٚسسٖا تكًض -6
َا ايػعٞ ؾإ ٚدٛب٘ بايكطإٓ اغيبري بايػ١ٓ أؼي ٚدٛب٘ َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ 

. ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١
ٜهّا ؾكٛي٘ إٔ ٜػتكطأ ايٛدٛب َٔ باب تؿػرل ايكطإٓ بايكطإٓ أضيهٔ -7
 ،اٯ١ٜ عٔ تطى ايٛادب زيٌٝ ع٢ً ْٗٞص  ٠َرَٖرْٙ رَرطَر١َّؼَر خَر٧ْسًراط تعازي 

. ٕ ايٓاؾ١ً ٚايعٜاز٠ َػتشب١ َٚٓسٚب١أٚ

صىيل أحبث 
ايؿاضع اغيهًـ بري ايؿعٌ  ٜرلَٔ أؾطاز اؿهِ ايتهًٝؿٞ اٱباس١ ٖٚٛ تذ

 .ٚايذلى َٔ غرل تكسِٜ ٚتطدٝض ٭سسُٖا
تػتؿاز اٱباس١ َٔ اٱشٕ ٚايذلخٝل ٚاؿ١ًٝ ٚاؾٛاظ ٚايتدٝرل نُا ؼي قٍٛ 

 زي اغيٓاؾع اٚ ا٭ؾعاٍإٕ ؾ٦ت ؾ٬ تؿعٌ، َٚٔ ايٓسب إٕ ؾ٦ت ؾاؾعٌ ٚإايكا٥ٌ 
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َٚٔ عسّ ٚضٚز ؼطِٜ ؼي ا٭َط، َٚٔ اٱقطاض َٚٓ٘ ايػ١ٓ  ٚاٱْتؿاع َٓٗا،
ّ َٔ تكطٜط ايكطإٓ، غتٓباط اؿوإزي إايتكطٜط١ٜ بٌ إ بعض ايكشاب١ شٖب 

 .(1)نٓا ْععٍ ٚايكطإٓ ٜٓعٍ: قٍٛ دابط بٔ عبس اهلل)نُا ؼي 
نَر ِرْ٘ طنُا ؼي قٛي٘ تعازي َٚٓع اؿطز َٚٔ ٚدٛٙ اٱباس١ ضؾع اؾٓاح، 

عذاظ إَٚٔ  (2)ص طَرََّرَٟرب نَر َر جُرَربحَر ؾَرَر٧ِْرَٗرب  َرْ٘ ٦َرزَرسَراجَرؿَرب
ايٛدٛب نُا ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً تأتٞ يتسٍ ص الَر جُرَربحَر ط ْو تط٣ أايكطإٓ 

ٕ تٓشكط بكٛاْري ايًػ١، ؾإ ايػ١ٓ أعِ َٔ إٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أػيا ٜعين 
ػيا ٜسٍ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً بكا٤  ايتٛغع١ ٚايتهٝٝلايؿطٜؿ١ تكسّ ٚشلا 

. ، َع قبػ١ ايجبات يٮسهاّعٛخ ٚعًّٛ ايكطإٓ َتذسز٠ َٚػتُط٠
سكٝك١ ؼي ايٛدٛب ٖٚٛ ايعاٖط ( ٍؾعإ)َٚع إٔ اغيؿٗٛض ٚاغيدتاض إٔ قٝػ١ 

إضاز٠ ايطًب اي٬ظّ ٚعسّ ايذلى ؾكس دعًٗا بعض ا٭ع٬ّ َؿذلن١ بري بيػ١ ٚ
 :ايٛدٛب ٚاغيٓسب، َِٚٓٗ َٔ دعًٗا َؿذلن١ بري ث٬ث١ ٚدٛٙ

 .ايٛدٛب :ا٭ٍٚ 
 .ايٓسب :ايجاْٞ 

 .اٱباس١ :ايجايح 
 .َِٚٓٗ َٔ أناف شلصٙ ايٛدٛٙ ٚدّٖٛا أخط٣ نايتٗسٜس

ٚخايـ ايهعيب َٔ اغيعتعي١ ، ٜؼ َٔ قٝػ١ قسٚز٠ ٱضاز٠ اٱباس١ ٍٚ
 .َٚٔ اتبع٘ ٚقاٍ بٓؿٞ اغيباح بًشاظ إٔ ؾعٌ اغيباح ٜؿٝس تطى سطاّ َا

 ؾ٤ٞٚيهٔ ايٛقـ ٚايتعطٜـ يًؿعٌ ٜذلؾض عٔ شات٘ ٚيٝؼ عٔ ؾعٌ 
غرلٙ، َٚتعًل ا٭َط ب٘ غيكًش١ أٚ زؾع َؿػس٠ ؾٝ٘ بايصات، ٫ٚ ٬َظ١َ بري 
ؾعٌ اغيباح ٚتطى اؿطاّ، ؾكس ٜهٕٛ ؼي ؾعٌ اغيباح تطى َػتشب أٚ إضدا٤ 

 .ٚادب أٚ تطى َباح آخط
                                                           

 .2/37ايسض اغيٓجٛض  (1)
.  230غٛض٠ ايبكط٠ ( 2)
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ص ٠َرَٖرْٙ رَرطَر١َّؼَر خَر٧ْسًراطقٛي٘ تعازي 
َٚا ؾٝ٘ َٔ اٱسػإ ع٢ً ايٓؿؼ  ،اـرل ٖٓا سيع٢ٓ ايعٌُ ايكاحل -1

. ٚع٢ً ايػرل نأغ٠ٛ سػ١ٓ
تٝإ شات ايؿعٌ ايعبازٟ اغيٓسٚب ٚاغيػتشب ٚايتدلع ب٘ اٯ١ٜ زع٠ٛ ٱ -2
. ْاؾ١ً

 تعازي، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ اهلل ٚضٚز اٯ١ٜ ع٢ً ايتٓهرل ٜسٍ ع٢ً غع١ ؾهٌ -3
. نجاض َٔ ايٓاؾ١ً َٚٓٗا ايعُط٠ اغيٓسٚب١يٲ

. تٝإ ايكاؿاتإؾعٌ اـرلات ٚاٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ ؼي  -4
قاٍ ،  ٜبك٢ باب ايعٌُ ؾٝٗا َؿتٛسّا َا زاَت اؿٝا٠ ايسْٝا -5
ْ ٠َرزَرظُر١ُْرُر طتعازي ّْ اؾَْٗرُر١ا نَرعَر٧َرسَر٢  َُّر ؾَرَٗرَرُُٕر ٠َريُر

. (1)ص٠َراُْْٗرْ ِرُر١َر 
َا َعٓاٖا اـام ؾٝتعًل أ ،ط٬م اٯ١ٜ ٜػتٛعب عٌُ ايكاؿاتإ -6

. ٚايعُط٠بايطٛاف ٚتهطاض اؿر 
ٕ اؿر ٚايعُط٠ ايٛادبتري ٜ٪زٜإ َط٠ ؼي ايعُط ؾإ أقشٝض  -7

اغيػتشب َٔ اؿر ٜكض ؼي نٌ غ١ٓ، ٚبايٓػب١ يًعُط٠ ؾٝػتشب يهٌ ؾٗط 
خكٛقّا َع  ٚ نٌ ّٜٛأغبٛع إا٫تٝإ بايعُط٠ نٌ ٚاغيدتاض جيٛظ عُط٠، 

. غطع١ ٚغا٥ط ايٓكٌ، ٚتكاضب ايبًسإ
ٚقاي٘ َايو ؼي اغيس١ْٚ، ٭ٕ ايٓيب ، ٚقٌٝ بهطا١ٖ تهطاضٖا ؼي ايعاّ ايٛاسس 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜهطضٖا ؼي عاّ ٚاسس َع قسضت٘ عًٝ٘، ٚعٔ عًٞ 
ؼي نٌ ؾٗط عُط٠، ٚيعٌ اغيطاز َٓ٘ ايذلغٝب ؾٝٗا ٚيٝؼ ايتكٝٝس : عًٝ٘ ايػ٬ّ

ْ٘ إعتُط أيـ عُط٠ ٚنطٖت عا٥ؿ١ عُطتري ؼي ؾٗط، ٚضٟٚ عٔ إبٔ عُط أ،
 .ٚسر غتري سذ١

نطاّ يًُػًُري بتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ تععِٝ ؾعا٥ط اهلل ؼي إاٯ١ٜ تؿطٜـ ٚ -8
                                                           

 .105غٛض٠ ايتٛب١ (1)
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ُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ طٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي ا٭ضض

. (1)صِْرَّٓبضِر 
 :َٚٔ اٱعذاظ ؼي اٯ١ٜ فٝ٪ٖا بكٝػ١ اٱط٬م َٔ ٚدٛٙ

ؾٝ٘ َٓسٚس١ ٚغع١ بًشاظ ق١ً ايٛقت ٚشنط ايتطٛع ٖٚٛ أَط ٚاغع  :ا٭ٍٚ
نٝٗا اؿاز ٚاغيعتُط ؼي ايسٜاض ٜلايصٟ ت٪ز٣ ؾٝ٘ اغيٓاغو بًشاظ ا٭ٜاّ اييت 

اغيكسغ١ َٛغِ اؿر ٚعٓس ايعُط٠ ٜٚسٍ شنط يؿغ ايتطٛع ؼي َؿَٗٛ٘ ع٢ً 
، َٚٔ ٚدٛب ايػعٞ بٝين ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ٭ٕ ايتطٛع ْاؾ١ً ٚأَطّا إناؾّٝا

اٱعذاظ ؼي ايكطإٓ ٚايس٫ي١ ع٢ً تٛنٝس ٚدٛب ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ 
ءٍر طٚايؿٛاٖس إٔ ؾٝ٘

ْ
، َٚكازٜل قإْٛ ايتؿػرل (2)صرِرج٧َْربًٚرب ِْرُرِّظ  َر٥

 .ايصاتٞ
٠َرؾَرَر٣ طقاٍ تعازي ،مل تطز ؼي ايكطإٓ إ٫ َطتري( تطٛع) ٕ َاز٠إ

ِر  ٍر نَرَٗرْٙ رَرطَر١َّؼَر اَّْرِر٦َر ٦ُرطِر٧ُر١َٚرُر نِرْد٦َرخٌر طَرؿَربُر ِرْع ٦

 :، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ(3)صخَر٧ْسًرا نَرُٟر١َر خَر٧ْسٌر َْرُر 
 .دا٤ت ن٬ اٯٜتري ؼي ايٛادبات :ا٭ٚزي
اٱطياع ع٢ً إضاز٠ ايعٜاز٠ ٚايٓاؾ١ً ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ َٚٛنٛع نؿاض٠  :ايجا١ْٝ

، ػيا ٜسٍ بايس٫ي١ (4) (َٔ تطٛع بعٜاز٠ اٱطعاّ: ٚعٔ إبٔ عباؽ)اٱؾطاض
٣ إٔ اغيطاز َٔ ايتطٛع ؼي اٯ١ٜ قٌ ايبشح ايٓاؾ١ً ٚايعٜاز٠ ؼي اٱيتعا١َٝ عٌ

 .ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ
تٛنٝس ٖصٙ اٯ١ٜ بإٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل ٚإٔ ايتطٛع ؼي  :ايجايج١

 .ايػعٞ باب يًجٛاب

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .89ايٓشٌ غٛض٠ (2)
 .184ايبكط٠ غٛض٠ (3)
 .1/185فُع ايبٝإ (4)
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 :ؼي اٯ١ٜ ٖٚٛ غٛض اغيٛدب١ ايه١ًٝ، َٔ دٗات( اـرل) ٚضٚز يؿغ :ايجاْٞ
 .نجط٠ ٚتعسز ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ا٭ٚزي
اٱنجاض َٔ ايعُط٠ اغيؿطز٠ ٚأزا٤ َٓاغهٗا، َٚؿٗٛض ايؿكٗا٤ يهٌ  :ايجا١ْٝ

ٚؼي ( َٓاغو اؿر) ٠ّؾٗط عُط٠، ٚقس شنطت ؼي ضغاييت اغيٛغٛ
جيٛظ اٱتٝإ بانجط َٔ عُط٠ ؼي ّٜٛ ٚاسس عٔ ْؿػ٘ اٚ عٔ غرلٙ، (186)اغيػأي١

َٓسٚب١، َٚا ٚضز َٔ ايٓكٛم ؼي عُط٠ يهٌ ؾٗط َٔ ٚغٛا٤ ناْت ٚادب١ اٚ 
باب ايبٝإ ٚتعسز اغيطًٛب ٚؿاظ اغيؿك١ ؼي تًو ا٭ظ١َٓ ٚقطع اغيػاؾ١، نُا 

 .(1) (ٚضزت بعض ايٓكٛم باغتشباب ايعُط٠ ؼي نٌ اغبٛع
ٕ نإ اغيٛنٛع ٜػتكطأ َٔ إٚمل تكٝس اٯ١ٜ أؾطاز اـرل َٚٛنٛع٘، ٚ 

 .َهاَري اٯ١ٜ ايهطضي١
ؼي اٯ١ٜ ت١ُٝٓ غيًه١ ايتطٛع ؼي اـرلات، ٚاغيبازض٠ إزي ايٓاؾ١ً ضدا٤  :ايجايح

. ايجٛاب ٌْٚٝ َطتب١ تًكٞ ايؿهط َٔ اهلل عع ٚدٌ
 :ٚحيتٌُ َٛنٛع ايتطٛع ٚدّٖٛا 

إضاز٠ ايتطٛع غكٛم ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ، ؾٝكض اٱتٝإ  :ا٭ٍٚ 
 .بايػعٞ َٓؿطزّا بككس أْ٘ طٛاف بري ؾعا٥ط اهلل

اغيطاز ايتطٛع ؼي اؿر بًشاظ إٔ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ  :ايجاْٞ 
٠َر ِرَِّر ؾَرَر٣ اَّْبضِر  ِر ُّج طغيا ْعيت: ٚعٔ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ َٓاغه٘، 

ٜا ضغٍٛ اهلل ؼي : قايٛا  (2)صاْْجَر٧ْذِر َٖرْٙ اظْزَرطَربؼَر إِرَْر٧ِْر ظَرجِر٧ ًر 
ٚيٛ قًت . ٫ : عاّ؟ قاٍ  ٜا ضغٍٛ اهلل ؼي نٌ: قايٛا . . ؟ ؾػهت  نٌ عاّ

{٫ تػأيٛا عٔ أؾٝا٤ إٕ تبس يهِ تػ٪نِ  }ؾأْعٍ اهلل . ْعِ يٛدبت 
، ٚعٔ (3)

ٜا أٜٗا ايٓاؽ : خطبٓا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ  :إبٔ عباؽ قاٍ

                                                           

 .58َٓاغو اؿر (1)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
 .2/390ايسض اغيٓجٛض  (3)
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أؼي نٌ عاّ ٜا : ؾكاّ ا٭قطع بٔ سابؼ ؾكاٍ . إٕ اهلل نتب عًٝهِ اؿر 
ا يٛدبت ، ٚيٛ ٚدبت مل تعًُٛا بٗا ٚمل تػتطٝعٛا يٛ قًت٘: ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ 

ٛٸع. إٔ تعًُٛا بٗا   .(1)اؿر َط٠ ؾُٔ ظاز ؾتط
 .إضاز٠ ايٓاؾ١ً ؼي ايك٠٬ ٚايكٝاّ :ايجايح 
 .اغيككٛز ؾعٌ اـرلات ٚايٓاؾ١ً َطًكّا :ايطابع 

٫ٚ تعاضض بري ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١، 
ؼي غٝام ايؿطط ؾتؿٝس اٱط٬م أٟ نٌ تطٛع ؼي اـرل دا٤ ْهط٠ ( خرلّا)٭ٕ

 .ؾإ اهلل عع ٚدٌ ٜؿهط ايعبس عًٝ٘ ٖٚٛ غبشاْ٘ عامل ب٘
ص نَر ِرَّ  ََّر  َربِرسٌر ؾَرِر٧ٌر طقٛي٘ تعازي 

. خاشي١ َباضن١ ي١ٰٜ ٚقاعس٠ ن١ًٝ تٓبػط ع٢ً ايسْٝا ٚاٯخط٠ -1
دٛزٙ ع٢ً اٯخط نٌ َُٓٗا ٜبت٢ٓ ؼي ٚ ،ايسٚض ايصٟ ٜعين ٚدٛز ؾ٦ٝري -2

ٚايصٟ ٫ ٜتِ ٫ٚ ٜكض ؼي ايؿًػؿ١ تطاٙ دع٤ َٔ اغيعطؾ١ اٱشل١ٝ نباب يٮدط 
. َٓاغب١ يًجٛابَكازٜكٗا  تعازي ٚغعت نٌ ؾ٤ٞ ٠ٚ اهللٚايجٛاب ٭ٕ ضسِ

َٚع ٖصا ؾاْ٘ ٜؿهط  ،ٕ اهلل غبشاْ٘ ٜٗسٟ ٜٚٛؾل ٭زا٤ اغيٓاغوإ -3
بايؿهٌ اؾعٌٜ يطؿّا َٓ٘ اغي٪زٜٔ شلا ٚاحملاؾعري ع٢ً ؾطا٥طٗا ٚبكا٥ٗا 

. سػاّْاإٚ
ٕ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ عباز٠ أتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً  -4

. ْ٘ َٓاغب١ ٱنتٓاظ ايكاؿات ٚايجٛاب ايععِٝأٚعٌُ قاحل ٚ
. زا٤ َٓاغو اؿر ٚايعُط٠أْ٘ سح َباضى ع٢ً اغيٛاظب١ ع٢ً إ -5
تٝاْٗا بادعا٥ٗا إدعا٤ ايعباز٠ ٜعين اؿح ع٢ً أزا٤ أزي إٕ ايسع٠ٛ إ -6

. ٚؾطٚطٗا ا٭خط٣
َٔ إزلا٤ اهلل تعازي ايؿانط ٚايؿهٛض، ٖٚٛ غبشاْ٘ ايصٟ ٜٗسٟ عبازٙ إزي 

 :َٚٔ َكازٜل ؾهط اهلل يًعباز أَٛض ؾعٌ ايكاؿات
                                                           

 .2/390ايسض اغيٓجٛض  (1)
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 .ٜكبٌ ايٝػرل َٔ ايعٌُ :ا٭ٍٚ 
 .ٜكطبِٗ َٔ َٓاظٍ ايطاع١ ٧ٜٝٗٚ شلِ َكسَات اٱَتجاٍ :ايجاْٞ 

ٜسؾع اهلل عٔ ايٓاؽ اغيٛاْع اييت ؼٍٛ زٕٚ ايعباز٠، ٖٚٛ َٔ  :ايجايح 
 .(1) ص َُّر َْرطِر٧مٌر ثِرؿِرجَربدِرِر طَكازٜل قٛي٘ تعازي

ع٢ً اغي٪َٓري َٔ أغباب ايطظم ايهطِٜ، قاٍ اهلل ٜعٜس  :ايطابع 
ُرْٕ َْرئِرْٙ  َرَرْسرُرْٕ طتعازي  .(2)صاَرشِر٦دَرَّٚ

اؾعا٤ ايععِٝ ؼي اٯخط٠ ع٢ً اٱضيإ ٚؾعٌ ايكاؿات باـًٛز  :اـاَؼ 
 .ؼي ايٓعِٝ

ُرْٛزُرْٕ طَٚٓ٘ قٛي٘ تعازي، ايجٓا٤ ع٢ً ايعابسٜٔ اغيطٝعري  :ايػازؽ 

 .(3)صخَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر 
إٔ خيًل ايٓاؽ، ٚاهلل غبشاْ٘ ٖٚٛ ايعًِٝ سئ ٜطٝع٘ َٚٔ ٜعكٝ٘ َٔ قبٌ 

 .تػٝب عٓ٘ أبسّا ٚأعُاشلِ سانط٠ عٓسٙ ٫
َٚٔ َكازٜل إعذاظ ايكطإٓ ػًٞ َكازٜل ؾهطٙ تعازي بآٜات٘ سيا ٜبعح 

ٜٚػبب ايٓؿط٠ َٔ اغيعك١ٝ ؾؿٞ خاشي١ آ١ٜ ، ايؿٛم ؼي ايٓؿٛؽ إزي ايطاع١ 
ايبشح تطغٝب بأزا٤ َٓاغو اؿر ٚسطم ع٢ً إتٝاْٗا نا١ًَ نُا أزاٖا 

، (4)خصٚا عين َٓاغههِ :ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إش قاٍضغٍٛ اهلل 
 :ٚبًشاظ آ١ٜ ايبشح ؾإ ؾهط اهلل عع ٚدٌ َٔ ٚدٛٙ

 .اؿر ايٛادب :ا٭ٍٚ 
 .اؿر اغيٓسٚب :ايجاْٞ 

 .ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ايجايح 

                                                           

 .19غٛض٠ ايؿٛض٣  (1)
 .7غٛض٠ ابطاِٖٝ  (2)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
 .2/353َؿاتٝض ايػٝب  (4)
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 .ايتػًِٝ بإٔ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل :ايطابع 
 .تعاٖس َٓاغو اؿر :اـاَؼ 
إعا١ْ اؿذاز ٚت١٦ٝٗ َكسَات سذِٗ، ٚبصٍ ْؿكات اؿر غئ  :ايػازؽ 

 .ٜطغب ؾٝ٘ ٜٚعذع عٔ ايعاز ٚايطاس١ً

أفعال احلج 
: اؾعاٍ اؿر ث٬ث١ عؿط

.  ايٛقٛف بعطؾات -2.          اٱسطاّ -1
. ضَٞ اؾُط٠ ايعكب١ ؼي ٢َٓ -4. ايٛقٛف باغيؿعط اؿطاّ -3
. ايتككرل -6    .  اشلسٟ -5
. طٛاف اؿر -8.  ضَٞ باقٞ اؾُطات -7
. ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ -10    .  ق٠٬ ايطٛاف -9
. ايٓػا٤ايٛزاع ق٠٬ طٛاف  -12.     ايٓػا٤ايٛزاع اٚ طٛاف  -11

. اغيبٝت ؼي ٢َٓ -13
: ٖٚٞ واعمال العمرة املفردة سبعت

. ايطٛاف -2.   اٱسطاّ -1 
. ق٠٬ ايطٛاف عٓس َكاّ ابطاِٖٝ -3 
. ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ غبع١ اؾٛاط -4 
. أٚ ايٓػا٤ ايٛزاعطٛاف  -6.  ايتككرل اٚ اؿًل -5 
. ايٛزاع أٚ ايٓػا٤ق٠٬ طٛاف  -7 
ػعٟ ايعُط٠ اغيتُتع بٗا اٟ اييت ٜتكٌ بٗا سر ايتُتع، نُا يٛ غاؾط ازي ٚ 

اؿر َٔ ٜهٕٛ بًسٙ بعٝسّا عٔ َه١ ٚاعتُط قبٌ أٚإ اؿر ٚطاف بايبٝت 
ع٢ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ ٖٚٛ اغيتعاضف ٚايؿا٥ع ؾٗصٙ ايعُط٠ ػعٟ عٔ ايعُط٠ ٚؽ

. اغيؿطز٠ 
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شا نإ َػتطٝعّا ٭ْ٘ َهًـ بايؿطٚع إٜهّا أػب ايعُط٠ ع٢ً ايهاؾط ٚ
َا ٫ٚ ٜ٪شٕ ي٘ نتهًٝؿ٘ با٭قٍٛ ٚعُّٛ اـطاب ٜؿًُ٘، ٚيهٓٗا ٫ تكض َٓ٘ 

ؾاٱغ٬ّ ؾطط ؼي ايكش١، ٚيٛ َات ايهاؾط ٫  ،زاّ ناؾطّا نػا٥ط ايعبازات
، ٜٚكه٢ عٔ اغيػًِ نطاّ ٚططٜل قتٌُ يٲبطا٤إ٭ٕ ايكها٤ ْٛع  ،تكه٢ عٓ٘

ٚعًٝ٘ ايٓل ٚاٱطياع ٚإشا إختًـ عًُا٤ اٱغ٬ّ ؼي قها٤ ايك٠٬ ٚايكّٛ 
ع٢ً َٔ ؾاتاٙ ؾأِْٗ أطيعٛا ع٢ً قها٤ اؿر، ٚتًو آ١ٜ ؼي َٛنٛع١ٝ اؿر 

 . غيٝت، ٚيعّٚ عسّ ايتؿطٜط ب٘ نؿطٜه١ ٚؾعٌ عبازْٟٚؿع٘ يًشٞ ٚا
٘ٹ  :ٚعٔ غٛز٠ بٓت ظَع١ قايت  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٢ًٖ اي ٘ٹ قٳ ًٖ ٍٔ اي ٌٷ ٔإَي٢ ضٳغٴٛ دٳا٤ٳ ضٳدٴ
٢ًَ ٚآي٘  ٕٳ عٳ ٛٵ َنا ٜٵتٳَو َي ٍٳ َأضٳَأ ٕٵ ٜٳشٴرٻ َقا ٝٵذٷ َنبٹرلٷ َيا ٜٳػٵتٳطٹٝعٴ َأ ٕٻ َأبٹٞ ؾٳ ٍٳ ٔإ ِٳ َؾَكا ًٖ ٚٳغٳ

٘ٹ َأبٹَٝو زٳ ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٢ًٖ اي ٍٳ قٳ ِٵ َقا ٍٳ ْٳعٳ ٓٵَو َقا َٹ ٌٳ  ٘ٴ ُقبٹ ٓٵ ٘ٴ عٳ ٝٵتٳ ٔٷ َؾَكهٳ ٘ٴ ٚآي٘ ٜٵ ًٖ ِٳ َؾاي ًٖ ٚٳغٳ
ٔٵ َأبٹَٝو ِٴ سٴرٻ عٳ  .(1) َأضٵسٳ

مستحباث السعي ومه 
ٕ أضتٛا٤، ٚا٭ٚزي غتػكا٤ َٔ ظَعّ َع َباؾط٠ شيو بٓؿػ٘ ٚاٱاٱ: ا٭ٍٚ

ٖسا٩ٙ إٚايؿطب َٓ٘ ٜٚػتشب ظيً٘ ٚزي ايكؿا، إٜهٕٛ قبٌ ايصٖاب 
ٕ ٜسعٛ عٓس ايؿطب ٖٚٛ َػتكبٌ ايكب١ً باغيأثٛض، ٚؼي قشٝش١ أغتٗسا٩ٙ، ٚإٚ

دعً٘ إايًِٗ : ٚتكٍٛ سري تؿطب: "َعا١ٜٚ بٔ عُاض عٔ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ
". عًُّا ْاؾعّا ٚضظقّا ٚاغعّا ٚؾؿا٤ َٔ نٌ زا٤ ٚغكِ

احملاشٟ يًشذط ا٫غٛز ٖٚٛ ايباب زي ايكؿا َٔ ايباب إٕ ٜتذ٘ أ: ايجاْٞ
. ايصٟ خطز َٓ٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

. ٕ ضيؿٞ بػه١ٓٝ ٚٚقاضإٔ ٜهٕٛ ع٢ً طٗاض٠ ٚأ: ايجايح
زي ايبٝت َع عسّ ٚدٛز سادب إزي ايكؿا عٝح ٜٓعط إايكعٛز : ايطابع

. ٜٚتأنس شيو بايٓػب١ يًطدٌ
ٜهدل اهلل تعازي ٚحيُسٙ ٜٚصنط ، ٚغتكباٍ ايطنٔ ايصٟ ؾٝ٘ اؿذطإ: اـاَؼ

                                                           

. 55/431َػٓس أظيس  (1)



 74################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

َا ٜكسض شنطٙ خكٛقّا ايسعٛات  -ٚسػٔ َا قٓع اهلل  -َٔ آ٥٫٘ ٚب٥٬٘ 
  .ٚايك٠٬ ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚآي٘ ،شناض اغيدكٛق١ٚا٭

واجباث السعي ومه 
زي شياَ٘ إغتسا١َ َس٠ ايػعٞ إبتسا٤ٶ ٚإاي١ٝٓ، ٜٚهؿٞ ؾٝٗا ايساعٞ : ا٭ٍٚ

، ؾٗٓاى غعٞ يعُط٠ ايتُتع اٚ ؿذ١ أٚ عُط٠ ايتُتع ايعُط٠ اغيؿطز٠ ْ٘ غعٞأٚ
. اٱغ٬ّ اٚ اؿر اغيٓسٚب ٚغرلٙ

ؾٛط، اٟ إ ا٭ؾٛاط ايػبع١  آخطايبسأ بايكؿا ٚاـتِ باغيط٠ٚ ؼي : ايجاْٞ
زي ايكؿا إزي اغيط٠ٚ شٖابّا ٚث٬ث١ َٔ اغيط٠ٚ إؾٛاط َٔ ايكؿا أضبع١ أعباض٠ عٔ 

. ايػابع ٜبسأ َٔ ايكؿا ٜٚٓتٗٞ عٓس اغيط٠ٚ ٚب٘ ٜتِ ايػعٜٞابّا، ؾايطٛاف أ
ٜهٕٛ ع٢ً ضيٝٓ٘،  ،ايكؿا دبٌ َطتؿع َٔ ٜسخٌ اغيػع٢ َٔ ايبٝت اؿطاّٚ

ٚاغيط٠ٚ دبٌ َٓدؿض ٜهٕٛ ع٢ً ٜػاضٙ، ٚؼي ٖصا ايعَإ ٜبسٚإ ٚنأُْٗا دع٤ 
. َٔ اغيػذس اؿطاّ

غعٝ٘ غٛا٤  ٟ بسأ ؾٛط٘ ا٭ٍٚ باغيط٠ٚ بطٌأيٛ أت٢ بايػعٞ بايعهؼ ٚ
، ٫ٚ جيب َعطؾ١ إ٫ إٔ ٜذلى ايؿطط ا٭ٍٚ نإ عٔ عُس اٚ ْػٝإ اٚ دٌٗ

. ايتؿكٌٝ ؾًٛ از٣ ايػعٞ ٚؾل ايؿطا٥ط قض
َع اٱظزساّ جيٛظ ايػعٞ ؼي ايطابل ا٭ع٢ً اغيٛدٛز ؼي ٖصا ايعَإ   

ٚا٭ٚزي ايػعٞ ؼي ا٭ضنٞ اغيتعاضف ٚايصٟ غع٢ ب٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 
. ٚا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّٚايكشاب١ مل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚؽ
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إِرَّ اَّْرِر٦َر ٦َرُْزُرُٗر١َر َٖرب ط قىلً تعاىل

َرب ِرْٙ اْْجَر٧ِّظَربدِر ٠َراُْْٟردَر٢ ِرْٙ ثَرْؿدِر   َرٚصَرْْ
ِرزَربةِر  ُر٠َْْرئِرَر  َٖرب ثَر٧ََّّبُٜر ِْرَّٓبضِر نِر٥ اْْ

. 159اٯ١ٜ ص ٦َرْٓؿَرُرُٟرْٕ  َُّر ٠َر٦َرْٓؿَرُرُٟرْٕ اْ َّؾِرُر١َر 
 

اإلعراب واللغت 
ؾاعٌ، : ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ايٛاٚ: إٕ ٚإزلٗا، ٜهتُٕٛ: إٕ ايصٜٔ

 .ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ٫ قٌ شلا ٭ْٗا ق١ً اغيٛقٍٛ
 .غِ َٛقٍٛ َؿعٍٛ ب٘إ: َا

أْعيٓاٙ، ٚاؾ١ًُ ٫ قٌ شلا : ؾعٌ ٚؾاعٌ، ٚايعا٥س قصٚف ٚايتكسٜط: أْعيٓا
 .٭ْٗا ق١ً اغيٛقٍٛ

عطـ ع٢ً : ، َتعًكإ  سيشصٚف ساٍ، اشلس٣داض ٚفطٚض: َٔ ايبٝٓات
 .ايبٝٓات

. داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝهتُٕٛ: َٔ بعس
َا َكسض١ٜ ٖٚٞ َع َا ؼي خدلٖا ؼي تأٌٜٚ َكسض ؼي قٌ َهاف : َا بٝٓاٙ

. يٝ٘ ٚتكسٜطٙ َٔ بعس تبٝاْ٘إ
 .داض ٚفطٚض َتعًكإ ببٝٓاٙ: يًٓاؽ

 .داض ٚفطٚض، َتعًكإ ببٝٓاٙ: ؼي ايهتاب
. ؾعٌ َهاضع َع َؿعٍٛ ب٘: ؾاض٠ َبتسأ، ًٜعِٓٗإغِ إ: ٚي٦وأ

. ؾاعٌ َطؾٛع، ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ خدل يًُبتسأ: اهلل
اؿطف ( إٕ) ؼي قٌ ضؾع خدل( اٚي٦و ًٜعِٓٗ) ٚطي١ً اٱؾاض٠ اٱزل١ٝ
 .ايصٟ إبتسأت ب٘ اٯ١ٜ ايهطضي١
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َؿعٍٛ ب٘، : ؾعٌ َهاضع، ٚاشلا٤: سطف عطـ، ًٜٚعِٓٗ: ايٛاٚ: ًٜٚعِٓٗ
 .ؾاعٌ َطؾٛع بايٛاٚ ٭ْ٘ طيع َصنط غامل: ْٕٛاي٬ع

بهػط  -ايٛنٛح ٚايعٗٛض، ٚبٝٓات: ٚايبٝإ ،غذلٙ ٚاخؿا٩ٙ: ٚنتِ ا٭َط
أٟ ضيتًهٔ ا٭١ًٖٝ يًعٗٛض شاتّا بذلؾض اؿذ١ عٓٗٔ نُا ؼي اٯ١ٜ اييت  -ايٝا٤

ؽدل عٔ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚشنط ؼي ايؿطم بري ايبٝإ 
يتبٝإ إ ايبٝإ دعٌ ايؿ٤ٞ ظاٖطّا ٚٚانشّا َٔ غرل سذ١، ٚايتبٝإ دعً٘ ٚا

ايتؿكٌٝ ظاٖطّا ٚٚانشّا َع اؿذ١ أٟ إ بُٝٓٗا عَُّٛا ٚخكٛقّا َطًكّا، ٚ
. ٚ قط١ٜٓ َعتدل٠أزي زيٌٝ إَاز٠ اٱؾذلام ٖصٙ بُٝٓٗا ؼتاز ٚ

يصّ، ايًعٔ َٔ ايعباز ٜعين ايػب ٚاٚايططز َٔ ايطظي١ ٚاـرل،  :ٚايًعٔ
. ٚايسعا٤ با٫ْتكاّ ٜكاٍ ضدٌ يعري ًَٚعٕٛ ٚاؾُع ٬َعري

٫ ايجكًري، ْٚػب ابٔ إبٔ عباؽ اي٬عٕٓٛ نٌ ؾ٤ٞ ؼي ا٭ضض إٚعٔ 
. (1)اي٬عٕٓٛ نٌ َٔ آَٔ باهلل َٔ اٱْؼ ٚاؾٔ ٚاغي٥٬ه١: زي ايكٌٝإَٓعٛض 

يف سياق اآلياث 
غبشاْ٘ ببٝإ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؼي بعض َٛاطٔ ايعباز٠ اهلل بعس إ تؿهٌ 

َط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يصّ ايصٜٔ خيؿٕٛ 
زي إؾاض٠ إٜٚهتُٕٛ ايبؿاضات ٚايدلاٖري ايساي١ ع٢ً ْبٛت٘ ٚيعٌ ؼي ْعِ اٯٜات 

ٚدٛب ؾطٜه١ سر بٝت اهلل اؿطاّ ؼي ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١، ٖٚٓاى 
ايصٟ عًُ٘ ددل٥ٌٝ بتسا٤ٶ َٔ آزّ إْبٝا٤ ايػابكري تبري سر ا٭ْكٛم 

سر َٛغ٢ بٔ عُطإ َٚع٘ : اغيٓاغو ٖٚٛ آخص بٝسٙ، ٚعٔ ايباقط عًٝ٘ ايػ٬ّ
غطا٥ٌٝ خطِ إبًِٗ َٔ يٝـ، ًٜبٕٛ ٚػٝبِٗ اؾباٍ ٚع٢ً إغبعٕٛ ْبّٝا َٔ بين 

بٔ َت٢  ْٜٛؼ يبٝو عبسى ٚابٔ عبسى، َٚطٸ: َٛغ٢ عبا٥تإ قطٛاْٝإ ٜكٍٛ
عٝػ٢  يبٝو نؿاف ايهطب ايععاّ يبٝو، َٚطٸ: بكؿا٥ض ايطٚسا٤ ٖٚٛ ٜكٍٛ

...". بٔ أَتو يبٝوإيبٝو عبسى ٚ: بٔ َطِٜ بكؿا٥ض ايطٚسا٤ ٖٚٛ ٜكٍٛ
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ضبعري ٬َّٝ عٔ اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠، ٚقؿا٥ض أٚايطٚسا٤ نشُطا٤ بًس ع٢ً مٛ 
. يًشرايطٚسا٤ دٛاْبٗا ٖٚٞ ػيط ا٭ْبٝا٤ سري ٜككسٕٚ ايبٝت 

عاقطٙ ايعؿطات َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚؼي اؿسٜح ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ إ َٛغ٢ 
ٚقس ٚضز ؼي ايكطإٓ شنط ٖاضٕٚ، ٚقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ خامت ايٓبٝري 

. َٚع ٖصا آَٔ ب٘ ايعطب ٚاغيػًُٕٛٚناْت ؾذل٠ بٝٓ٘ ٚبري عٝػ٢ 
 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (نُا أضغًٓا) يك١ً بري آ١ٜا:ا٭ٍٚ
إْعسّ نتُإ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبطغاي١  :ا٭ٚزي

بٝإ يٰٜات ٚا٭سهاّ، ٖٚٛ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٯٜات، إش إٔ ضغايت٘ 
 .َٔ أغطاض تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكري

آٜات ايكطإٓ َٔ ايبٝٓات اييت أْعشلا اهلل، ٚمل ٜهتُٗا اغيػًُٕٛ بٌ  :ايجا١ْٝ
ٜكَٕٛٛ بت٬ٚتٗا دٗطّا ٚإخؿاتّا ؼي ايك٠٬ ٚغرلٖا، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ 

 .(2)صُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر طتعازي
يٰٜات سطب ع٢ً  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِت٠ٚ٬  :ايجايج١

 .َاْٗا ٚؾهض يًصٜٔ خيؿْٛٗا ٜٚكَٕٛٛ بتشطٜؿٗانت
زع٠ٛ اغيػًُري يٲعطاض عٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ ٜٚهتُٕٛ اٯٜات ٭ٕ  :ايطابع١
 .ٜتًٛ عًِٝٗ آٜات اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّاايٓيب قُس

سح اغيػًُري ع٢ً ايؿهط هلل يتؿهً٘ باٯ١ٜ ايعع٢ُ ؼي بعج١  :اـاَػ١
 .ٚت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ع٢ً اغيػًُري ٚآي٘ ٚغًِايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أخدلت اٯ١ٜ أع٬ٙ عٔ تعن١ٝ  :ايػازغ١
 :يًُػًُري، ٖٚٞ ٚاق١ٝ َٔ أَٛض ٚغًِ

 .إخؿا٤ اٯٜات :ا٭ٍٚ
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 .اٱْكات يًصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات :ايجاْٞ
 .اٱْؿعاٍ بايتشطٜـ َٚهاَٝٓ٘ :ايجايح

 .ع٢ً إضتكا٤ اغيػًُري ؼي اغيعاضفٟ ؾاٖس مٖٚصا ايتٛ
بعس بٝإ اٯٜات ٚاشلس٣ يًٓاؽ ؼي ايهتاب قاّ ؾطٜل َِٓٗ : ايػابع١

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بتشطٜـ ايهتاب ٚإخؿا٤ اٯٜات، يتأتٞ ضغاي١ 
 .ٶزٕٚ إؾتتإ ايٓاؽ ب٘ ٚاق١ٝ ٚغ٬سّا يططز آثاض ٖصا ايهتُإ، ٚبطظخا ٚغًِ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ أع٬ٙ باٱخباض عٔ تعًِٝ دا٤ت اٯ١ٜ  :ايجا١َٓ
اغيػًُري ايهتاب ٚاؿه١ُ، ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إٔ ٖصا ايتعًِٝ  ٚآي٘ ٚغًِ

 :ي٘ َٓاؾع عسٜس٠ َٓٗا
 .اٱسذلاظ َٔ ايتشطٜـ :ا٭ٍٚ
 .إظٗاض اٯٜات ٚايبٝٓات :ايجاْٞ

 .إغتػٓا٤ اغيػًُري عُا ؼي أٜسٟ ايٓاؽ :ايجايح
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ضغٝب ايٓاؽ طيٝعّا بايٌٓٗ ػيا دا٤ ب٘ ت :ايطابع
 .ٚآي٘ ٚغًِ

زع٠ٛ ايٓاؽ يٲعطاض عٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٜٚهتُٕٛ  :اـاَؼ
 .ايتٓعٌٜ

ايٓيب قُس ق٢ً ٜسٍ اؾُع بري اٯٜتري ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يبعج١  :ايتاغع١
اب ايػُا١ٜٚ اييت ٚؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ؼي ت١٦ٝٗ ا٭غب اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .ػصب ايٓاؽ يٲضيإ
َٚٔ (ٜٚعًُهِ َا ٫تعًُٕٛ) أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ تعازي :ايعاؾط٠

َكازٜل ٖصا ايعًِ إخباض اٯ١ٜ قٌ ايبشح عٔ نتُإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يٰٜات 
ٚايبٝٓات، ؾكس تعٔ طا٥ؿ١ َٔ اغيػًُري تٓعٙ ايٓاؽ ٚعسّ ػطأِٖ ع٢ً إخؿا٤ 

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس ٖصا ايهتُإ ٚإٔ بعج١ اٯٜات، ؾذا٤ت ٖص
َرب طبٝإ اٯٜات، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٠َرَٚرصَّْْ
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ءٍر 
ْ
ِرزَربةَر رِرج٧َْربًٚرب ِْرُرِّظ  َر٥ َر اْْ  .(1) صؾَرَر٧ْ

ايٓيب قُس ق٢ً شلس٣، ؾذا٤ ايكس نتُٛا ايبٝٓات ٚأغباب  :اؿازٟ عؿط٠
بايهتاب اؾاَع يٮسهاّ ٚاغيباز٨، يٝهٕٛ ؼي بعجت٘  ٚغًِاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 .إْكها٤ ا٭ٜاّ ايهتُإ ٚاٱخؿا٤
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري ايعك١ُ َٔ ؼطٜـ ايكطإٓ ٚآٜات٘،  :ايجا١ْٝ عؿط٠

ٚإٔ ايصٜٔ ُٜٕٗٛ بايتشطٜـ ٚخيؿٕٛ اٯٜات َططٚزٕٚ َٔ ضظي١ اهلل، ٚتٓؿط 
 .َِٓٗ ايٓؿٛؽ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ببعج١ يكس أضاز  :ايجايج١ عؿط٠
نُا ) اٱعطاض عٔ أٌٖ ايتشطٜـ ٚايه٬ي١، ٚدا٤ت آ١ٜ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

دا٤ت خطابّا يًُػًُري إ٫ أْٗا تبري أِْٗ أ١ُ٥ ايٓاؽ ؼي اشلسا١ٜ ( أضغًٓا
ٚايطؾاز، ٚايتشًٞ با٭خ٬م اؿُٝس٠، ٚايعٗٛض بأب٢ٗ َعاْٞ ايعبٛز١ٜ 

 .ٚدٌٚايطاع١ هلل عع 
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (شنطْٚٞاف) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجاْٞ
شنط اهلل عع ٚدٌ بطظر زٕٚ اٱْكات يًتشطٜـ ٚايؿو  :ا٭ٚزي

 .ٚايطٜب
 .شنط اغيػًُري هلل ٚاق١ٝ شلِ َٔ نتُإ ٚإخؿا٤ اٯٜات :ايجا١ْٝ
 .شنط اهلل عع ٚدٌ إظٗاض يٰٜات :ايجايج١

ات ٚاشلس٣ اييت أْعشلا اهلل عع ٕإٕ َهاَري اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ اييب :ايطابع١
 .ٚدٌ يًٓاؽ
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بايٛعس ايهطِٜ يًُػًُري بصنطِٖ يكٛي٘  :اـاَػ١

ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح َٔ َكازٜل شنط اهلل عع ( شنطْٚٞ أشنطنِا)تعازي
قُس ٚايبؿاضات بايٓيب  اتٚدٌ يًُػًُري ٚؼصٜطِٖ َٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٟ
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 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بايبؿاض٠ بصنط اهلل يًُػًُري، ٚبٝإ ايًطـ  :ايػازغ١

اٱشلٞ بِٗ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح بصّ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚططزِٖ َٔ 
 . ضظي١ اهلل، ْٚؿط٠ ايٓاؽ َِٓٗ

، ٚبؿاض٠ ٌَٝ ايٓاؽ شلِ، ٜٚؿٝس اؾُع بري اٯٜتري ايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري 
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيتذًٞ آٜات ايكسم ٚاؿل ؼي ْب٠ٛ 

دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؾهشّا يًصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚايبؿاضات  :ايػابع١
ٚاضز اييت تػتًعّ ايؿهط ٚيتهٕٛ َٔ امل قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايٓيب 

ؾهطٙ ع٢ً ؾهض ( ٚأؾهطٚا يٞ)عازيهلل عع ٚدٌ، ٜٚهٕٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ ت
 .خباض بإٔ يع١ٓ ٚغهب اهلل ٚايٓاؽ عًِٝٗايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚا٭

ٜتٛد٘ اغيػًُٕٛ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً بٝإ اٯٜات ؼي ايكطإٓ،  :ايجا١َٓ
قاٍ ، ٚايبٝٓات ت ٚعسّ تطتب ا٭ثط ع٢ً إخؿا٤ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يٰٜا

ِرذَر طتعازي َر اْْ َرب ؾَرَر٧ْ ءٍر ٠َرَٚرصَّْْ
ْ
 .(1)صاةَر رِرج٧َْربًٚرب ِْرُرِّظ  َر٥

تتهُٔ خاشي١ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايعدط عٔ ايهؿط زع٠ٛ اغيػًُري  :ايتاغع١
 .إزي إظٗاض اٯٜات ٚاغيعذعات ٚعسّ إخؿا٥ٗا

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (إغتعٝٓٛا بايكدل) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجايح
ٚؾٝ٘ ثٓا٤ ع٢ً ( ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا)دا٤ اـطاب ؼي اٯ١ٜ بًؿغ :ا٭ٚزي

 .اغيػًُري، ٚؾاٖس بأِْٗ َٓعٖٕٛ عٔ نتُإ ٚإخؿا٤ اٯٜات
زع٠ٛ اغيػًُري يًكدل ٚؼٌُ ا٭ش٣ ايصٟ ٜأتٞ َٔ إخؿا٤ ؾطٜل َٔ  :ايجا١ْٝ

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايٓاؽ ايبٝٓات ٚايبؿاضات اييت تسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ 
 .ٚغًِ

ؼًٞ اغيػًُري بايكدل ؼي َٛاد١ٗ ايتشطٜـ ٚايهتُإ ئ ٜهط  :ايجايج١
                                                           

 .89ايٓشٌ غٛض٠ (1)

 .153اٯ١ٜ (2)



 81################################################################################27ز/اٱضيإَعامل 

 .اغيػًُري ؼي زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ
 .أزا٤ ايك٠٬ سطب ع٢ً إخؿا٤ اٯٜات :ايطابع١

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أضاز ايصٜٔ أخؿٛا ايبؿاضات بٓب٠ٛ  :اـاَػ١
ؾهشّا شل٪٤٫  تعطٌٝ ايك٠٬ ؾذا٤ أزا٤ اغيػًُري شلا ٚإغتعاْتِٗ بٗا ٚغًِ

 .ٚيع١ٓ عًِٝٗ
ٚؾٝ٘ ( ٕ اهلل َع ايكابطٜٔإ )أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ تعازي : ايػازغ١

ثٓا٤ ع٢ً اغيػًُري يكدلِٖ ٚتؿكِٗٗ ؼي ايسٜٔ، ٚإسذلاظِٖ َٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ 
 .اٯٜات

ٜػتًعّ بٝإ ٚإظٗاض اٯٜات ٚاغيعذعات ايكدل شاتّا ٚعطنّا، أٟ  :ايػابع١
 .إٔ إظٗاض اٯٜات حيتاز إزي زضد١ َٔ ايكدل، ٚنصا ا٭ثط ايصٟ ٜذلتب عًٝ٘

زع٠ٛ اغيػًُري يًكدل ؼي تًكٞ ايعًّٛ ٚاغيعاضف اييت دا٤ت ؼي  :ايجا١َٓ
ٖٚصا  (ٕ اهلل َع ايكابطٜٔإ) ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعازي

ايكدل ٚاق١ٝ َٔ ايتشطٜـ ٚأًٖ٘، ٚغ١َ٬ َٔ أغباب ايؿو ٚايطٜب اييت 
 .تتؿطع عٔ نتُإ ٚإخؿا٤ ايبٝٓات

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (بٌ أسٝا٤) ايك١ً بري آ١ٜ :ايطابع
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ خطابّا يًُػًُري، ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح  :ا٭ٚزي

 .بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ
تتعًل اٯ١ٜ أع٬ٙ ؼي َسح ايؿٗسا٤ ٚايكت٢ً ؼي غٛح اغيعاضى َٔ  :ا١ْٝايح

اغي٪َٓري، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي شّ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ٚايس٫٫ت 
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٛانشات اييت ت٪نس قسم ْب٠ٛ 

مل ٜػتطع ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات ٚاغيعذعات إخؿا٤ سكٝك١ َٔ  : ايجايج١
بطظر ٜتذ٢ً ؾٝٗا إنطاّ اهلل عع ٚدٌ يًُػًُري عا١َ، ٚيًؿٗسا٤ عامل اٍ

 .خاق١
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ْ٘ إنُا أخدل اهلل عع ٚدٌ عٔ سٝا٠ ايصٜٔ ٜكتًٕٛ ؼي غبًٝ٘ ف :ايطابع١
 .غبشاْ٘ ٜعٗط اٯٜات اييت خيؿٝٗا ايهؿاض، ٚإٕ ناْت تتعًل بعامل اٯخط٠

ؾٝٗا ٚع٢ً ؾطض إٔ سٝا٠ ايؿٗسا٤ ؼي اٯخط٠ ٚايبٝٓات اييت ٜذ :اـاَػ١
ؾطٜل َٔ ايٓاؽ، ؾإٕ اٯ١ٜ أع٬ٙ دا٤ت ضظي١ باغيػًُري، ٚٚغ١ًٝ زلا١ٜٚ 

يك٬سِٗ ٚغ٬َتِٗ َٔ أزضإ اؾعع ٚايٝأؽ ٚأغباب ايكٓٛط، ٚٚاق١ٝ َٔ 
 .ٚإقطاض زنتُإ اٯٜات، ٚايصٜٔ خيؿْٛٗا عٔ عِ

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (ٚيٓبًْٛهِ) ايك١ً بري آ١ٜ :اـاَؼ
َٔ اٯٜات ايبٝٓات اٱخباض عٔ إبت٤٬ اغيػًُري بأغباب ا٭ش٣ ؼي  :ا٭ٚزي
 .دٓب اهلل
اٱخباض عٔ إبت٤٬ اغيػًُري باـٛف ٚاؾٛع ْٚكل ا٭َٛاٍ َٔ  :ايجا١ْٝ

 .ايبٝٓات اييت أْعشلا اهلل، ٫ٚ تػتطٝع ؾطق١ أٚ طا٥ؿ١ إخؿا٤ٖا عِٓٗ
ابطٜٔ بايجٛاب َٔ ايبٝٓات ٚاشلس٣ ايصٟ أْعي٘ اهلل ايبؿط٣ يًل :ايجايج١

ايععِٝ ؼي اٯخط٠، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ يتٛنٝسٙ ٚبٝاْ٘، ٚدعً٘ أَطّا ظاٖطّا 
 .َٚعًَّٛا عٓس اغيػًُري طيٝعّا

اغيػًُري َٔ اٱبت٤٬ يٝؼ غهبّا َٔ اهلل، بٌ ٖٛ غبب  بَا ٜكٞ :ايطابع١
 .يًؿٛظ بطظي١ اهلل

ييت ٜهتُٗا ٕٚ بايكدل َعطؾ١ اٯٜات ٚاغيعذعات اّٜػتطٝع اغيػٌ :اـاَػ١
 .ٚخيؿٝٗا ايهؿاض، ٚأٌٖ ايه٬ي١ ٚاؿػس

 :ٜؿٝس اؾُع بري خاشي١ اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚدّٖٛا :ايػازغ١
بؿاض٠ اغيػًُري ع٢ً قدلِٖ ع٢ً نتُإ ٚإخؿا٤ ؾطٜل َٔ أٌٖ  :ا٭ٚزي

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايهتاب اٯٜات ٚايبؿاضات اييت دا٤ت ببعج١ 
 .اٯٜات إٔ ٖصا ايكدل ٚاق١ٝ َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل ٚؾهض ي٘ ، َٚٔٚغًِ

زع٠ٛ اغيػًُري يعسّ ايكتاٍ بػبب نتُإ سكا٥ل ايتٓعٌٜ  :ايجا١ْٝ
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 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓيب 
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜبري اٯٜات ٚايبٝٓات بتؿهً٘ بٓعٚشلا لَّٛا ع٢ً  :ايجايج١

 .يٝٓعسّ أثط ٖصا ايهتُإ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري بٓعٍٚ ايًع١ٓ بايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات  :ايطابع١

 .ٚحياٚيٕٛ قس ايٓاؽ عٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (اغيكٝب١) بري آ١ٜ :ايػازؽ

ٕ قسضت َٔ ؾطق١ ٚطا٥ؿ١ إإٕ نتُإ اٯٜات َكٝب١ عا١َ ٚ :ا٭ٚزي
 .خاق١

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ إخؿا٤ ايبؿاضات ايٛاضز٠ غكٛم بعج١  :ايجا١ْٝ
 .ؼي ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٚآي٘ ٚغًِ
َٛاد١ٗ إخؿا٤ ايبٝٓات بايكدل ٚاٱغذلداع، ؾإٕ قًت إْ٘ خ٬ف  :ايجايج١
 :ؾاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ،  ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط عَُٛات
 .ٕ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهطٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ ّ  :ا٭ٍٚ
تتهُٔ ٖصٙ اٯ١ٜ سح أٌٖ ايهتاب ع٢ً إظٗاض ايبٝٓات  :ايجاْٞ

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات اييت تسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ 
 .ؼي اٱغذلداع سح يًٓاؽ ع٢ً شّ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات :ايجايح
إظٗاض اغيػًُري ايكدل ٚإدٗاضِٖ باٱغذلداع ٜسٍ ع٢ً سػٔ  :ايطابع١

 .زلتِٗ، ٚثبات اٱضيإ ؼي ْؿٛغِٗ، ٚتكٝسِٖ بأسهاّ ايؿطٜع١
ؼي اٱغذلداع عٓس َكٝب١ نتُإ ايبٝٓات ٚايبؿاضات ؽٜٛـ  :اـاَػ١

 .بأٖٛاٍ ايّٝٛ اٯخط ٚتصنرل باؿػاب
، ٚبري ٖصٙ (2) (َٔ ضبِٗ قًٛاتأٚي٦و عًِٝٗ ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايػابع

 :اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ
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ػًٞ ايتبأٜ ٚايتهاز بري اغيػًُري ٚايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات، إش تٓعٍ  :ا٭ٚزي
ايكًٛات ٚايطظي١ َٔ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري يكدلِٖ ٚإغذلداعِٗ 

ٚتؿٜٛهِٗ ا٭َٛض إزي اهلل، ٚتٓعٍ ايًع١ٓ ع٢ً ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات، ًٜٚشكِٗ 
 .ِٖ َٔ ضظي١ اهللايصٍ ٚاـعٟ بططز

تطغٝب أٌٖ ايهتاب بإظٗاض ايبٝٓات ٚاٱخباض عٔ ايبؿاضات اييت  :ايجا١ْٝ
ٚضثٖٛا َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚدا٤ت ؼي ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ يٛقـ اغيػًُري 

 .إظٗاض ايبٝٓات َٔ َكازٜل اشلسا١ٜٚباغيٗتسٜٔ، 
 .غًُريتسٍ َهاَري اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً إٔ إخؿا٤ ايبٝٓات ئ ٜهط امل :ايجايج١

بكا٤ باب اشلسا١ٜ َؿتٛسّا يًٓاؽ ػيا ٜسٍ ع٢ً خٝب١ ٚخعٟ ايصٜٔ  :ايطابع١
 .ايبؿاضات، ٖٚٛ َٔ َكازٜل يع١ٓ اهلل ٚايٓاؽ عًِٜٝٗٚهتُٕٛ اٯٜات 

ايذلغٝب بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚدعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ  :اـاَػ١
 .ايبٝٓات

اشلس٣ ٚبٝٓ٘ يًٓاؽ ػيا  خدلت اٯ١ٜ قٌ ايبشح بإٔ اهلل أْعٍأ :ايػازغ١
ٜسٍ ع٢ً إٔ نتُإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ئ حيذب٘ بسيٌٝ ٚدٛز أ١َ َٗتس١ٜ ِٖٚ 

 .اغيػًُٕٛ
 :ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ اتايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٟ :ايؿعب١ ايجا١ْٝ

، ٚؾٝٗا (1) (إ٫ ايصٜٔ تابٛا) ايتاي١ٝٚاٯ١ٜ ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ  :ا٭ٍٚ
 :َػا٥ٌ

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ إٕ نتُإ ايبٝٓات ٚإخؿا٤ ايبؿاضات بايٓيب  :ا٭ٚزي
 .ٍ ضيهٔ ايتٛب١ َٓ٘ظتعٍزا٥ُّا ًَٚه١ ثابت١، بٌ ٖٛ أَط ّ يٝؼ أَطّا ٚآي٘ ٚغًِ
تطغٝب ايٓاؽ بايتٛب١ ٚإظٗاض ايبٝٓات ٚايتكسٜل باغيعذعات اييت  :ايجا١ْٝ
 .ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدا٤ بٗا 

يصٜٔ تابٛا سذ١ ع٢ً ايصٜٔ أقطٚا ع٢ً إخؿا٤ ايبٝٓات ا :ايجايج١
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 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓيب 
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ بٝإ اٯٜات ٚاشلس٣ َٔ عٓس اهلل  :ايطابع١

ؼي ايهتاب، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باٱخباض عٔ بٝإ ايصٜٔ تابٛا يٰٜات، ٚؾٝ٘ 
قُس ق٢ً ايبؿاضات بٓب٠ٛ  ٚإخباضِٖ عٜٔٔ تابٛا زع٠ٛ يًٓاؽ يٲقػا٤ يًص

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 .ٜأتٞ ق٬ح ايصٜٔ تابٛا ع٢ً نتُإ اٯٜات ٚايبٝٓات :اـاَػ١

زع٠ٛ ايٓاؽ إزي إدتٓاب ايًع١ٓ اييت تأتٞ بػبب نتُإ ايبٝٓات،  :ايػازغ١
ٚسجِٗ ع٢ً ٌْٝ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ اييت تٓعٍ بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚنؿـ 

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ؿكا٥ل ٚاٱخباض عٔ اغيعذعات ٚايبؿاضات بٓب٠ٛ ا
 .ٚغًِ

 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (إٕ ايصٜٔ نؿطٚا) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجاْٞ
 .دا٤ت اٯٜتإ ؼي شّ ايصٜٔ نؿطٚا ٚإْصاضِٖ ٚؼصٜطِٖ :ا٭ٚزي
 .تهطضت ؼي اٯ١ٜ يع١ٓ اهلل ع٢ً ايهؿاض :ايجا١ْٝ
َٛنٛع ٖصٙ اٯ١ٜ أع٬ٙ نتُإ اٯٜات، َٚٛنٛع اٯ١ٜ قٌ  :ايجايج١

 .ايبشح ايهؿط ٚاغيٛت عًٝ٘ ٚعسّ ايتٛب١
َٔ إعذاظ ْعِ اٯٜات ف٤ٞ آ١ٜ ايتٛب١ ايػابك١ بري آٜتري ٜتهُٓإ  :ايطابع١

شّ ايصٜٔ نؿطٚا ْٚعٍٚ ايًع١ٓ عًِٝٗ، ٚؾٝ٘ سح ع٢ً ايتٛب١ ٚتطغٝب باٱْاب١، 
عٔ أبٞ  يًتٛب١ يًٓاؽٚايٓٗٞ عٔ اغيٓهط ٚزع٠ٛ َٚٓاغب١ يٮَط باغيعطٚف 

َٳا  :َٛغ٢ قاٍ ٗٳا  ٓٵ َٹ ُٳا٤ٶ  ٘ٴ َأغٵ ِٳ ْٳِؿػٳ ًٖ ٚٳغٳ ٘ٹ  ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٢ًٖ اي ٘ٹ قٳ ًٖ ٍٴ اي ٓٳا ضٳغٴٛ ُٻ٢ َي غٳ
ُٳ١ٹ ًِشٳ ُٳ ٛٵبٳ١ٹ ٚاِي ٞټ ايتٻ ٚٳْٳبٹ ٚٳاِيشٳاؾٹطٴ  ُٴَكؿِّٞ  ُٳسٴ ٚاِي ٚٳَأسٵ ُٻسٷ  َٴشٳ ٍٳ َأْٳا   .(2)سٳؿٹِعٓٳا َقا

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط يع١ٓ اي٬عٓري يًهؿاض، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ  :اـاَػ١
 .بايتؿهٌٝ ٚإٔ اغيطاز َٔ اي٬عٓري ِٖ اغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ أطيعري
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ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري ساد١ ايٓاؽ يبعج١  :ايػازغ١
 .ٚاٱغ٬ّ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ع٢ً ا٭ْبٝا٤، ؾأِْٗ ٜكَٕٛٛ بًع١ٓ  نُا ٜٓعٍ اغي٥٬ه١ بايٛسٞ :ايػابع١
 .ايهؿاض ٚايسعا٤ عًِٝٗ

 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيكس ْعٍ اغي٥٬ه١ يٓكط٠  :ايجا١َٓ
ٚاغيػًُري، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ يتددل عٔ ٚظٝؿ١ أخط٣ ي٥٬ًُه١ ٖٚٞ يعٔ 

 .ايصٜٔ نؿطٚا
 :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ، (1) (ٚخايسٜٔ ؾٝٗا) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجايح
بٝإ غ٤ٛ عاقب١ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ٜٚهتُٕٛ ايبؿاضات بايٓيب  :ا٭ٚزي

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ يع١ٓ اهلل ٚايٓاؽ يًصٜٔ خيؿٕٛ  :ايجا١ْٝ

ٚايس٫٫ت ايٛانشات ع٢ً  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبؿاضات بايٓيب 
ا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بتؿػرل ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل، ٚخًٛز قسم ْبٛت٘، ٚز

 . ايهؿاض بايٓاض
 .أخؿتٗا طا٥ؿ١ َٔ ايٓاؽايتكسٜل بايبٝٓات اييت  :ايجايج١

 .اٱدٗاض بايبٝٓات، ٚت٠ٚ٬ اٯٜات ايػُا١ٜٚ :ايطابع١
 .زع٠ٛ ايٓاؽ يٲعطاض عٔ أٌٖ اؾساٍ ٚايؿو :اـاَػ١

 .ت ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١سح ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜا :ايػازغ١
ايتكسٜل بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ دا٤  :ايػابع١

 .باغيعذعات ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ اييت تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘
ًٜٚعِٓٗ )ٚعٔ قتاز٠ ؼي قٛي٘ تعازييع١ٓ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات، :ايجا١َٓ

 .(قاٍ اغي٥٬ه١ ٚاغي٪َٕٓٛ( ٫عٕٓٛاٍ
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ايٓاؽ عٔ ايتكسٜل قطف يكس أضازٚا َٔ إخؿا٤ قؿات خامت ايٓبٝري 
بٓبٛت٘، ٚععٚؾِٗ عٔ اغيعذعات اييت دا٤ بٗا، ٚيهٔ ايًع١ٓ َٔ اهلل ٚاـ٥٬ل 

ْعيت بِٗ ؾُٔ َكازٜكٗا ططزِٖ َٔ ضظي١ اهلل، ٚؾهشِٗ بري ايٓاؽ، 
ٚقرلٚض٠ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ سسٜح اغيٓتسٜات 

 :، إش ؼتٌُ ايًع١ٓ ؼي ايعطف ايعَاْٞ ٭ثطٖا ٚدّٖٛامايبٝٛت ٚا٭غٛاٚ
 .ْعٍٚ ايًع١ٓ بايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا :ا٭ٍٚ
 .اغيككٛز ططزِٖ َٔ ضظي١ اهلل ؼي اٯخط٠ :ايجاْٞ

 .تهٕٛ يع١ٓ اهلل ؼي اٯخط٠، أَا يع١ٓ اـ٥٬ل ؾٗٞ ؼي ايسْٝا :ايجايح
ْعٍٚ ايًع١ٓ بايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ايبٝٓات ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠  :ايطابع

 .    ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خرل ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً قبض ؾعًِٗ، ٚظٜاز٠ ؼي عكٛبتِٗ

عجاز اآليت إ
خباض عٔ ٚدٛز آٜات ٚسذر ؼي ايهتب ايػُا١ٜٚ اغيٓعي١ ٚؾهض ؼي اٯ١ٜ إ

َٚٓعِٗ َٔ  ،غباب ايطظي١أخباض عٔ ططزِٖ َٔ ايصٜٔ ٜهتُْٛٗا ٚشَِٗ ٚاٱ
. بٛابٗاأقذلاب َٔ اٱ

 :تتهُٔ اٯ١ٜ ايتشسٟ َٔ ٚدٛٙ
 .اٱخباض عٔ ْعٍٚ ايبٝٓات :ا٭ٍٚ
 .إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أْعٍ ايبٝٓات ٚاغيعذعات :ايجاْٞ

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ إٕ أسهاّ ايؿطا٥ع اييت دا٤ بٗا  :ايجايح
 .ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكري َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٚغًِ

 .ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا :ايطابع
 .ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ يًصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات :اـاَؼ
عسّ تطتب ا٭ثط ع٢ً إخؿا٤ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يًدلاٖري  :ايػازؽ

 .ٚاغيعذعات
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ْؿط٠ ايٓاؽ َٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٱختتاّ اٯ١ٜ بكٛي٘  :ايػابع
ٚؾٝ٘ بٝإ يػدط ايٓاؽ ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ٜكطٕٚ (ًٜٚعِٓٗ اي٬عٕٓٛ)تعازي

ايٓيب ع٢ً اؾشٛز ٜٚتعُسٕٚ إْهاض َا ٚضز ؼي ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َٔ قؿات 
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

اْر٦ٙ  )  ٦٠ُٗٙ  ٘ ٚع٥ٗ ٞرٜ ا٦٨خ آ٦خ
٠يد ٠زد ٞرا آْهع ٖسر٧ٙ ن٥ ( ر٦٘١ٍٗ

    .(1)اًْسآ٘ ٠َ ٞٗب ن٥ ظ١زح اْجًسح
اآليت سالح 

ٚؾٝٗا سح شلِ ٌٖ ايهتاب أتتهُٔ اٯ١ٜ ايهطضي١ َٛانٝع إستذاز ع٢ً 
ظٗاض تًو ايبٝٓات َع اغيسز ٚا٭ٌَ اغيٓكسح ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري بًػ١ إع٢ً 

عٔ عسّ تطتب ا٫ثط  ايتدٜٛـ ٚايٛعٝس يًصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات، ٚؽدل نُّٓا
ُٞر١َر طقاٍ تعازي،  ٚعع اغي٪َٓري ع٢ً ٖصا ايهتُإ بػبب ظٗٛض ايسٜٔ

ِر اْْ َرىِّظ ِْر٧ُرْػِرسَرُٜر  اَّْرِر٤  َرْزظَرَر زَرظُر١َْرُر ثِربُْْٟردَر٢ ٠َردِر٦

ِر ُرِّظِر  . (2)صؾَرَر٣ اْدِّظ٦
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬، َٚٔ ٚدٛٙ ٖصا 

ا٤ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يٰٜات ٚايدلاٖري يُٝٓعٛا ايٓاؽ عٔ زخٍٛ اٱبت٤٬ إخـ
اٱغ٬ّ، ٜٚكسِٖٚ عٔ ٚظا٥ؿِٗ اؾٗاز١ٜ، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬سّا 

 :يًُػًُري ٚايٓاؽ طيٝعّا، أَا اغيػًُٕٛ ؾاٯ١ٜ غ٬ح شلِ َٔ ٚدٛٙ
ؾكشٝض  ،ؼي اٯ١ٜ ت١ُٝٓ غيًه١ ايٛقا١ٜ ٚاٱعطاض عٔ ايصٜٔ نؿطٚا :ا٭ٍٚ
دا٤ت غكٛم ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات إ٫ إٔ َٓاؾعٗا أعِ، ٚتؿٌُ إٔ اٯ١ٜ 

 .اٱسذلاظ َٔ ايهؿاض
 .عسّ اٱؾتتإ بأغباب ايؿو ٚايطٜب :ايجاْٞ
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اٯ١ٜ َاز٠ ٚغ٬ح ؼي ا٭َط باغيعطٚف، ٖٚٛ ؼي اغيكاّ َتعسز َٔ  :ايجايح
ُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر طعَُٛات قٛي٘ تعازي

، َٔ (1)صَر ثِربَْْٗرْؿسُر٠لِر ٠َررَرَْٟٛر١َْر ؾَرْٙ اُْْٗرَٛرسِر رَرْأُٖرسُر٠
 :دٗات

 .سح ايٓاؽ ع٢ً عسّ اٱقػا٤ إزي ض٩غا٤ ايهؿط ٚايه٬ي١ :ا٭ٚزي
 .ؾهض ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات :ايجا١ْٝ
ٕٚ ع٢ً بؿاضات ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ببعج١ زع٠ٛ ايصٜٔ ٜكس :ايجايج١

 .٣ إظٗاضٖا ٚنؿؿٗاعٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
طـ اٱشلٞ بايٓاؽ إٔ ٍبٝإ اٯٜات ٚايبٝٓات ٚايبؿاضات، ؾُٔ اٍ :ايطابع١

ٚدٛزٖا َٚهاَٝٓٗا مل ٜٓشكط بايهؿاض ؾكس دا٤ ايكطإٓ بٗا ٚسيا ٜعٜس ع٢ً َا 
 .عٓس أٌٖ ايهتاب َٛنٛعّا ٚسهُّا

 .زع٠ٛ اغيػًُري يًتسبط ؼي اٯٜات ٚايبٝٓات، ٚايتؿك٘ ؼي ايسٜٔ :ايطابع
إغتٓباط َػأي١ ؾك١ٝٗ ٖٚٞ دٛاظ يعٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات  :اـاَؼ

ٚايبٝٓات اييت تسٍ ع٢ً ٚدٛب عباز٠ ايكاْع ٚإتباع ا٭ْبٝا٤ ٚإتٝإ ايؿطا٥ض 
 .ٚايعبازات

 :ٚأَا إؽاش ايٓاؽ ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬سّا ؾُٔ ٚدٛٙ
خباض عٔ أسٛاٍ ا٭َِ إزي آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ اٱْكات :ا٭ٍٚ

 .ض٣ا٭ر
 .اٱسذلاظ َٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات :ايجاْٞ

 .شّ ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ايٓب٠ٛ ٚاغيعذعات :ايجايح
َعطؾ١ سكٝك١ ٖٚٞ غهب اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايصٜٔ نؿطٚا ٚايصٜٔ  :ايطابع

خيؿٕٛ اغيعذعات ٚايبؿاضات، َٚٔ ايؿطط٠ ايٓؿط٠ َٔ ايصٜٔ تٓعٍ عًِٝٗ ايًع١ٓ 
 .ٚاغيططٚزٜٔ َٔ ضظي١ اهلل
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اس١ ايػؿا٠ٚ اييت جيعًٗا أٌٖ ايه٬ي١ ٚايهتُإ غيٓع ايٓاؽ إظ :اـاَؼ
 .َٔ ايتسبط ؼي اٯٜات

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ٌَٝ ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚايتسبط ؼي َعذعات  :ايػازؽ
 .ٚبػض أعسا٥٘ ٚايعاغيري ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

عًٝ٘ ٚآي٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل يكس أْعٍ اهلل عع ٚدٌ اغي٥٬ه١ يٓكط٠ 
نَربظْزَر َربةَر طقاٍ تعازي ،ٚاغي٪َٓري ؼي َعطن١ بسض ٚأسس ٚغرلٖا ٚغًِ

ْ  َرِّٚظ٥ ُٖرِردُّجُرْٕ ثِرأَرْْمٍر ِرْٙ اَْْٗر َراِرَرخِر ُٖرْسدِرنِر٧َر  ُُٕر ، (1) صَْر
ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح َسزّا ٚعّْٛا يًُػًُري ؼي ساٍ اؿطب ٚايػًِ، 

ُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر طّٚايؿس٠ ٚايطخا٤، ؾُٔ ٚدٛٙ تؿهٌٝ اغيػًُري ٚأْ٘

ٖٚصا  ،، إٔ ايػ٬ح ايعكا٥سٟ َكاسب شلِ(2) ص ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر 
 .   ايػ٬ح َتعسز ٚتٛيٝسٟ، ؾهٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ غ٬ح ٚعٕٛ َٚسز شلِ

سباب الىسول أ
: قٛاٍأؾٝٗا 

نتُٛا ا٭خباض ايٛاضز٠ ؼي ايتٛضا٠  َٔ أٌٖ ايهتاباٯ١ٜ تتعًل  :ا٭ٍٚ
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َجٌ نعب بٔ ا٭ؾطف  ٚاٱلٌٝ عٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً

َٔ  عسزبٔ عباؽ ٚتبع٘ إزي إبٔ قٛضٜا، ْػب ٖصا ايكٍٛ إغس ٚأٚنعب بٔ 
. ٌٖ ايعًِأ

بٔ عباؽ ٚفاٖس ٚاؿػٔ ٚقتاز٠ إْعيت ؼي أٌٖ ايهتاب، عٔ  :ايجاْٞ
ٚايكٍٛ ا٭ٍٚ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾا٭ٍٚ  ٚغرلِٖ، ٚبري ٖصا ايكٍٛ

 .ٜتعًل بايعًُا٤ َِٓٗ ؾكط، ٖٚصا ايكٍٛ ٜؿٌُ عاَتِٗ اٜهّا
َٔ ايٝٗٛز عُا ؼي ايتٛضا٠ َٔ  ْكاض غأيٛا ْؿطّإ طياع١ َٔ ا٭إ :ايجايح

، ؾٓعيت اٯ١ٜ سهاّ ؾهتُٛا،اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٭ قؿات ايٓيب ق٢ً
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 .قٛاٍٚاغيع٢ٓ َتكاضب بري ٖصٙ ا٭

 مفهىم اآليت
ؼح اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً اٱدٗاض باؿل ٚشنط ا٭خباض اييت تتهُٔ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ع٬َات ْيب آخط ايعَإ ٚإْطباقٗا ع٢ً ايطغٍٛ ا٭نطّ قُس 
، َٚا ؾٝٗا َٔ ايٛعٝس َٛعع١ ٚعدل٠ ٚؼصٜط َٔ نتُإ اٯٜات، ٚآي٘ ٚغًِ

ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ايػاٜات اؿُٝس٠ ؼي  (َسضغ١ ايتٛبٝذ)ٚبصا تتذ٢ً يٓا َٓاؾع 
ٚإق٬ح ايٓؿٛؽ َٚٓع اؿػس ٚايهٝس ٚطػٝإ ايٓؿؼ ايػهب١ٝ ٚايؿ١ٜٛٗ 

خكٛقّا َع ٚدٛز اؿذ١ ٚايب١ٓٝ ؼي شات اٯ١ٜ بصنط ايبٝٓات ٚاٯٜات 
 . ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣ايباٖطات ؼي

ٱْؿا٤ ٚايسع٠ٛ ٚاٯ١ٜ ٚإ ٚضزت بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ إ٫ أْٗا تتهُٔ ا
أٟ  ع٢ً ايٓاؽ إٔ " بٝٓاٙ يًٓاؽ"إزي ض١ٜ٩ اٯٜات يصا تطاٖا تأتٞ بًؿغ ايٓاؽ 

ٜطًٓعٛا ع٢ً ايهتب ايػُا١ٜٚ سيع٢ٓ أْ٘ يٝؼ يٲْػإ إٔ ٜهتؿٞ بكٍٛ أٌٖ 
اؾشٛز ٚاـ٬ف ٚايؿكام بٌ ٫بس ي٘ إٔ ٜكّٛ بٓؿػ٘ سيعطؾ١ اٯٜات َٚس٣ 

ق٢ً هلل عع ٚدٌ ٚقسم ْب٠ٛ قُس قسقٗا ٚز٫يتٗا ع٢ً ْعٚشلا َٔ عٓس ا
، قاٍ تعازي ؼي ايجٓا٤ ع٢ً ْؿػ٘ ؼي خًل اٱْػإ َٚا ضظق٘ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .(1)صؾَرََّٗرُر اْْجَر٧َربَر  *خَرَرىَر اإلِرٚعَربَر طَٔ ْع١ُ ايعكٌ ٚايعًِ
َرب ِرْٙ اْْجَر٧ِّظَربدِر طٚقٛي٘ تعازي   (ايٓاؽ)ٚيؿغ  صَٖرب  َرٚصَرْْ

ٜس٫ٕ ع٢ً إٔ نٌ إْػإ باَهاْ٘ َعطؾ١ اٯٜات ٚؾُٗٗا ٚإزضاى قسم ْعٚشلا 
َٔ عٓس اهلل إ٫ إٔ ايهتُإ ٚايتشطٜـ حي٫ٕٛ زٕٚ شيو سيع٢ٓ أُْٗا ٫ 
حي٫ٕٛ زٕٚ نؿـ اـكا٥ل إشا َا قاّ اٱْػإ بٓؿػ٘ بإغتككا٤ اؿل 
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ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بٞ قُس ٚايٓعط ؼي إعذاظ ايكطإٓ ٚاٯٜات اييت دا٤ بٗا ائ
 .ٚغًِ

يصا ؾُؿّٗٛ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً إٔ نٌ إْػإ ٜتشٌُ اغيػ٪ٚي١ٝ إشا نإ َككطّا 
ٚقاّ بتكسٜل أٌٖ ايتشطٜـ أٚ إنتؿ٢ بكٍٛ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بهتُإ اٯٜات 
نُا غٝأتٞ بٝاْ٘ ؼي اٯ١ٜ ايٛاسس٠ ٚايػتري بعس اغيا١٥، ْعِ ايًع١ٓ ايٛاضز٠ ؼي 

 .عٔ عُس ضؾري يًهتاب ٚايهاشيري ٯٜات٘اٯ١ٜ تٓشكط باغيض
َٔ قطٜـ ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يًتدًٞ عٔ أقطاب ايهؿط ٚض٩غا٤ ايه٬ي١ 

ٚإغكاط غيٓعيتِٗ عٓس أتباعِٗ، ٚؼح ع٢ً اٱبتعاز عِٓٗ أٟ أْٗا َٔ َكازٜل 
 .ايًع١ٓ ٚاـعٟ ؼي ايسْٝا

ٚقس شنطْا ؼي تؿػرل اٯٜات ايػابك١ بإٔ ايهتُإ ئ ٜهط إ٫ أقشاب٘ ٚإٔ 
ظاٖط٠ ٚب١ٓٝ ٚإٔ اٱغ٬ّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َعذعات ايطغٍٛ ا٭نطّ 

٠َرإِرَّ نَرسِر٦ًرب ِرُْٟٛرْٕ طقاٍ تعازيبام ٜٚعزاز ق٠ٛ َّٜٛا بعس ّٜٛ، 

ْزُرُٗر١َر اْْ َرىَّ ٠َرُٞرْٕ ٦َرْؿَرُٗر١َر   .(1)صَْر٧َُر
إ٫ إزي ٚسس٠ اغيػًُري ٚتعاٖسِٖ يًؿطا٥ض  ٜ٪زٟ تهصٜب بعه٫ِٚٗ 

ٚايٛادبات، ا٭َط ايصٟ ٜكٛز إزي إمػاض ايهؿط قٗطّا ٚاْطباقّا َٚٔ ٚدٖٛ٘ 
ٚع٬َات٘ ايًع١ٓ ايٛاضز٠ ؼي اٯ١ٜ ٚأْٗا تٓعٍ َٔ ايػُا٤ ٚتًتكٞ َع يع١ٓ اغي٥٬ه١ 

، ٚقٝػ١ ٚأٌٖ ا٭ضض يتهٕٛ غٝٛؾّا تػتأقٌ ايعٓاز ٚايؿطى ٚاؾشٛز
 .تؿٝس اٱغتُطاض ٚايتذسز (ًٜعِٓٗ)اغيهاضع 

 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
 .ايصٟ ٜهُطٙ ايهؿاض يٲغ٬ّ بٝإ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايعسا٤ :ا٭ٚزي
 .ايتشصٜط َٔ ايصٜٔ نؿطٚا ٚإخؿا٥ِٗ يٰٜات ٚايبؿاضات :ايجا١ْٝ
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ق٢ً اهلل عًٝ٘ قبض إخؿا٤ ٚنتُإ اٯٜات ٚايبؿاضات بايٓيب قُس  :ايجايج١
 .ٙ ٚغًِٚآٍ

عٓس  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِتٛنٝس ٚدٛز بؿاضات بايٓيب  :ايطابع١
 .أٌٖ ايهتاب
اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتسبط ؼي آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭غطاض ٚايعًّٛ  :اـاَػ١

ءٍر طقاٍ تعازي
ْ
ِرزَربةَر رِرج٧َْربًٚرب ِْرُرِّظ  َر٥ َر اْْ َرب ؾَرَر٧ْ  ص٠َرَٚرصَّْْ

(1). 
ٚدٛز طياع١ أٚ أ١َ ؽؿٞ سكا٥ل ايتٓعٌٜ َٚهاَري ايهتاب،  :ايػازغ١

ٚاٱغتسا١َ  ٜٚسٍ عًٝ٘ َٛنٛع اٯ١ٜ ٚفٝ٪ٖا بكٝػ١ ايؿعٌ اغيهاضع
 .(ٜهتُٕٛ)

سذبٛا آٜات َِٓٗ تٛنٝس ساد١ ايٓاؽ طيٝعّا يًكطإٓ ٭ٕ ؾطٜكّا  :ايػابع١
 .ايهتب ايػابك١ عِٓٗ

ؼي اٯ١ٜ بؿاض٠ بكا٤ آٜات ايكطإٓ ظاٖط٠ د١ًٝ ٚقطٜب١ َٔ ايٓاؽ،  :ايجا١َٓ
َرب اْرِّظَْسَر ٠َرإِرَّٚب َْرُر طقاٍ تعازي إِرَّٚب َٚرْ ُر َٚرصَّْْ

 .(2)صْ بنػ١٘
 .تطغٝب ايٓاؽ باٱْكات ٯٜات ايكطإٓ :ايتاغع١
شّ ايؿاغكري ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚايدلاٖري ايساي١ ع٢ً قسم  :ايعاؾط٠

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس ق٢ً ْب٠ٛ 
سلٍٛ اـطابات ايتهًٝؿ١ٝ يًٓاؽ طيٝعّا ببٝإ اٯٜات  :اؿاز١ٜ عؿط٠

 .ٚاشلس٣
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عُّٛ اٯ١ٜ ٚإضاز٠ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚايبٝٓات اييت  :ايجا١ْٝ عؿط٠
ٕ ايتبأٜ ؼي َعاْٞ اٱخؿا٤ ؾٗٞ ٚإ دا٤ت ؼي ايهتب ايػابك١ ٚؼي ايكطإٓ َع

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ات بايٓيب خيؿٕٛ ايبؿاضايصٜٔ دا٤ت غكٛم 
ايٛاضز٠ ؼي ايهتب ايػابك١، إ٫ أْٗا تؿٌُ قا٫ٚتِٗ إْهاض ايبٝٓات  ٚغًِ

، (1) ص٠َر٦َرْأثَر٣  َُّر إِرالَّ  َرْ٘ ٦ُرزِرَّ ُٚر١زَرُٜر طٚاغيعذعات اييت دا٤ بٗا 
ايٓيب قُس ٚتؿٌُ اٯ١ٜ نؿاض قطٜـ ايصٜٔ ٜتًكٕٛ آٜات ايكطإٓ َٚعذعات 

 .بايكسٚز ٚاٱعطاض ٚايتهصٜب عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِق٢ً اهلل 
اٱؼاز ؼي اؾ١ٗ اييت ٜتٛد٘ إيٝٗا ايًعٔ َع تعسز د١ٗ  :ايجايج١ عؿط٠

ايكسٚض ْٚعٚشلا َٔ عٓس اهلل، َٚٔ اـ٥٬ل، ٜٚسٍ اٱؼاز ؼي اغيكاّ ع٢ً 
عك١ُ اغيػًُري َٔ ايًعٔ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل ٭ٕ ايًع١ٓ تأتٞ يًهؿاض ايصٜٔ 

 .ٜات ٚايدلاٖريخيؿٕٛ اٯ

 اآليت لطف
يكس بعح اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضأؾ١ 

٠َرَٖرب  َرْزظَرَْٓربَر إِرالَّ زَر َْٗرخًر طٚضظي١ يًٓاؽ طيٝعّا

ِر٧َر   :،َٚٔ َكازٜل ايطظي١  ؼي ْبٛت٘ أَٛض(2)صِْرْٓؿَربَْر
 .َاْ٘تكسّ ايبؿاض٠ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قبٌ ظ :ا٭ٍٚ
ف٤ٞ ايبؿاض٠ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ دٗتري  :ايجاْٞ
 :َباضنتري

 .ع٢ً يػإ ا٭ْبٝا٤ ايػابكري :ا٭ٚزي
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آٜات َٚهاَري ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ َٚا ؾٝٗا َٔ ايبٝٓات  :ايجا١ْٝ
ٚايس٫٫ت ايٛانشات، قاٍ تعازي ؼي خطاب يبين إغطا٥ٌٝ ٚسذ١ 

، (1)صثِرَٗرب  َرٚصَرْْذُر ُٖرصَردِّظيًرب ِْرَٗرب َٖرؿَرُرْٕ ٠َرآِرُر١ا طعًِٝٗ
ٚططم ايبؿاض٠ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إعذاظ َٚٔ َكازٜل 

ايطظي١ يعسّ زخٍٛ ايعٔ ٚايؿو إيٝٗا، ٭ْٗا ٚسٞ ٚتٓعٌٜ َٔ ايػُا٤، 
 .ؾًٝؼ يًُٓذُري ٚأضباى ايؿًو ٚايعٸطاؾري َٛنٛع١ٝ ؾٝٗا

 َٔ ا٭َِ ايػابك١ يبعجت٘ ٚايكدل ع٢ً إْتعاض ٚتطًع اغيػًُري :ايجايح
 .ا٭ش٣ َٔ ايهؿاض ضدا٤ إؾطاق١ ْبٛت٘ ٚقٛ أغباب ايعًِ ٚاؾٛض عِٓٗ

يًصٜٔ ٜتكسٕٚ  ٜؼؾٌَٚع تعسز قٝؼ ايبؿاض٠ ٚقبػتٗا ايػُا١ٜٚ 
غيػ٪ٚيٝات ايطٜاغ١ بري ايٓاؽ إٔ ٜكَٛٛا بإخؿا٤ ٖصٙ اؿكا٥ل اييت ٖٞ ضظي١ 

ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ شلِ ٚيًٓاؽ طيٝعّا ِٖٚ بإخؿا٤ 
ٚغًِ ٚأسهاّ ؾطٜع١ اٱغ٬ّ جيًبٕٛ ايهطض ٭ْؿػِٗ ٚ٭تباعِٗ ٚست٢ 

يًُ٪َٓري غيا ًٜكْٛ٘ َِٓٗ َٔ ا٭ش٣ ٚايهٝس ٚيهٔ ايٓكط ٚعاقب١ ا٭َٛض تهٕٛ 
يًُ٪َٓري، ٭ٕ ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫ بس ٚإٔ 

٠َر َُّر ُٖرزِرُّج ُٚر١زِرِر طييت أضازٖا اهلل عع ٚدٌ، قاٍ تعازيتبًؼ غاٜاتٗا ا

َربنِرسُر٠َر   .(2)ص٠َرَْر١ْ َرسِرَٜر اْْ
يكس أختتُت اٯ١ٜ بايًع١ٓ ٚايٛعٝس بايططز َٔ ضظي١ اهلل يًصٜٔ خيؿٕٛ 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٌٗ ٖٛ َٔ ايًطـ أّ اؿل ٚبؿاضات ايٓيب قُس 
 :نسٙ، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛٙ

 .اٯ١ٜ إْصاض ٚٚعٝس ٚؽٜٛـ :ا٭ٍٚ
 .ؾٝٗا زع٠ٛ يًٓاؽ ٱدتٓاب ؼطٜـ اؿكا٥ل ٚإخؿا٤ ايبؿاضات :ايجاْٞ
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بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ إخؿا٤ آٜات اهلل، ٚايبؿاضات بايٓيب قُس  :ايجايح
 .ٚغبب يٓعٍٚ ايعكاب َعك١ٝق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس 

اض ايصٜٔ ٜػعٕٛ ؼي إن٬ٍ ؾؿا٤ قسٚض اغيػًُري غيا ًٜكاٙ ايهـ :ايطابع
 .ايٓاؽ َٔ ايعصاب

إظزٜاز اغيػًُري إضياّْا غيا حيٌ ؼي غاس١ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات َٔ  :اـاَؼ
 .ايب٤٬

ٚؾٝ٘ زع٠ٛ  (ًٜعِٓٗ )(ٜهتُٕٛ) دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اغيهاضع :ايػازؽ
يًصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚاٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ بطنات ْب٠ٛ قُس 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا ؾٝٗا َٔ أغباب ايٓذا٠ ٚايػ١َ٬ يًٓاؽ ؼي ق٢ً 
٠َرإِرِّٚظ٥ َْركَرهَّبزٌر ِْرَٗرْٙ رَربةَر ٠َرآَٖرَر ٠َرؾَرِرَر طايٓؿأتري، قاٍ تعازي

 .(1)صصَربِْر ًرب صُرَّ اْٞزَردَر٢

 إفاضاث اآليت
يكس تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ ٚأْعٍ آٜات ٚز٫٫ت َعذعات يتهٕٛ ضظي١ 

اـ٥٬ل ع٢ً ضز ضظي١ اهلل، ٫ٚ  تكسض ٫ٚ، ٚغبٌٝ ٖسا١ٜ يًٓاؽ طيٝعّا
٠َرإِرْ٘ ٦ُرسِرْدَر طقاٍ تعازي، تػتطٝع سذبٗا َٚٓع ٚقٛشلا إزي ايٓاؽ 

ت اٯ١ٜ ايهطضي١ عٔ نتِ ٚإخؿا٤ ، ؾاخدل(2) صثِر َر٧ْسٍر نَر َر زَرادَّ ِْرهَرْضِرِر 
َٔ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ، ٫ٚ ٜٓشكط تٓعٌٜ اٯٜات ٚايبؿاض٠ بايٓيب قُس  ٯٜاتا

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚططم ٚقٛشلا إزي ايٓاؽ بٗ٪٤٫ ايكّٛ بسيٌٝ ْعٍٚ 
ٖصٙ اٯ١ٜ ٚتبًٝػٗا يًُػًُري ٚبٛاغطتِٗ يًٓاؽ َٔ غرل إٔ ٜػتطٝع ٖ٪٤٫ 

أٌٖ إ٫ ٫ ٜهط  ا٥لماحلٖٚٞ إٔ إخؿا٤  ٠سكٝلنتُاْٗا ٚإخؿا٥ٗا، يبٝإ 
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ِرْٙ غَرَرُٗر١ا طقاٍ تعازي، اٱخؿا٤  ٠َرَٖرب غَرَرَْٗربُٞرْٕ ٠َرَْر

 .(1)ص َرٚهُرعَرُٟرْٕ 
ًٜشل ايصٟ خيؿٕٛ اٯٜات، ٚتأنٝس  شٟاٍٚتتهُٔ اٯ١ٜ بٝإ اـعٟ 

اهلل عع  ٖابريٸإمكاض ظًُِٗ بأْؿػِٗ بإٔ نتُاِْٗ يٰٜات مل ٜأت إ٫ بعس إٔ 
 :ٚدٌ يًٓاؽ، يتهٕٛ اٯ١ٜ تٛثٝكّا غيػا٥ٌ

 .قبض ؾعٌ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات:ا٭ٚزي
 .ع٢ً غ٤ٛ ؾعًِٗ باٱخؿا٤ايعاّ بٝإ عسّ تطتب ا٭ثط :ايجا١ْٝ
تأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٯٜات ٚايبٝٓات مل تٓعٍ إ٫ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ِٖٚ :ايجايج١

 :ٜتكؿٕٛ بأَٛض
 .أٚ ؼطٜـ ٠مقٕٞايتٓعٌٜ َٔ غرل ظٜاز٠ أٚ ايكٝاّ بتبًٝؼ اٯٜات ٚ :ا٭ٍٚ
 .ايػعٞ ايس٩ٚب يٛقٍٛ اٯٜات ٭نجط عسز َٔ ايٓاؽ:ايجاْٞ

 .اؾٗاز غيٓع إخؿا٤ اٯٜات :ايجايح
 .َرلاخ ايٓب٠ٛ ٕٚؾغٜضأْكاض ٚأتباع  قرلٚض٠ :ايطابع

يكس قاّ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ بايبؿاض٠ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  :اـاَؼ
 .ٚغًِ

بٝإ ساد١ ايٓاؽ ٭غباب سؿغ ايبٝٓات ٚاشلس٣، ؾتؿهٌ اهلل عع  :ايطابع١
ٚدٌ ٚأْعٍ ايكطإٓ ٚدعٌ اغيػًُري ٜتعاٖسْٚ٘ ٜٚبك٢ قطٜبّا َٔ اٱْػإ بآٜات٘ 

َرب اْرِّظَْسَر ٠َرإِرَّٚب َْرُر طقاٍ تعازي ،ٚإعذاظٙ إِرَّٚب َٚرْ ُر َٚرصَّْْ

ع٢ً ؾهٌ اهلل  ؾاٖسّاٚ، يتبك٢ آ١ٜ ايبشح سذ١ يًُػًُري، (2)صْ بنػ١٘
عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بٓعٍٚ ايكطإٓ ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يٲعطاض عٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ 
اغيعذعات يٝبكٛا ؼي َٓاظٍ ايطٜاغ١ َٚا ؾٝٗا َٔ ايؿإٔ ٚاؾاٙ ٚايٓؿع ايؿدكٞ 

ايعاّ، ٚعٔ غعٝس بٔ اغيػٝب عٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؼي سسٜح عٔ 
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 أضبع ٚ َا١٥ ايكطإٓ غٛض ٜعدِ: قاٍ)ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 آ١ٜ ث٬ثٕٛ ٚ غت ٚ آ١ٜ َا٥تا ٚ آ١ٜ آ٫ف غت١ ايكطإٓ آٜات طيٝع ٚ غٛض٠ عؿط٠

 ٚ سطف أيـ عؿطٕٚ ٚ ٚاسس سطف أيـ ث٬مثا١٥ ايكطإٓ سطٚف طيٝع ٚ
 ٜتعٗس ٫ ٚ ايػعسا٤ إ٫ ايكطإٓ تعًِ ؼي ٜطغب ٫ سطؾا عيػٕٛ ٚ َا٥تإ
 .(1)ايطظئ أٚيٝا٤ إ٫ قطا٤ت٘
ٗٴسٳ٣ .ٚاؿطاّ ٚاؿ٬ٍ ٚا٭سهاّ ٚاؿسٚز ايطدِ ٜعين: ايبٝٓاتٚ  ٚٳاِي
ُٸس ٚأَط ٜعين  .(2)ْٚعت٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ق

 أول وآخر اآليتبني صلت 
ايصٟ ٜػتًعّ إزلّا ٚخدلّا، ٚيهٔ  (إٕ)إبتسأت اٯ١ٜ باؿطف اغيؿب٘ بايؿعٌ

ٚٚقـ َتعسز خدلٙ مل ٜأت بعس أزلٗا َباؾط٠ بٌ تأخط بعس تكسِٜ بٝإ 
ايٛدٛٙ يًصٜٔ دا٤ت اٯ١ٜ  بصَِٗ، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي قبض ؾعًِٗ ٚغ٤ٛ عاقبتِٗ 

 :َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ، َٔ ٚدٛٙ
 .قٝاَِٗ باخؿا٤ اغيعذعات ٚاٯٜات :ا٭ٍٚ
ؼطٜـ ايبؿاضات اييت دا٤ت بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ :ايجاْٞ

 .ٚغًِ
ييت تهُٓتٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ َٚٓٗا غذل ايعًّٛ ٚاٯٜات ا :ايجايح

ايكب١ً ٚؼًٜٛٗا إزي ايبٝت  أَطٚقؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
: قاٍ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َايو بٔ ٚعٔ أْؼ ،اؿطاّ

 .(3)ْاض َٔ بًذاّ ايكٝا١َ ّٜٛ أؾِ ؾهتُ٘ عًِ عٔ غ٦ٌ َٔ
إخؿا٤ ايتٓعٌٜ ٚاٯٜات اييت تٗسٟ ايٓاؽ إزي غبٌ ايٓذا٠ ؼي  :ايطابع

 .ايٓؿأتري
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 .1/285ايهؿـ ٚايبٝإ يًجعًيب(2)
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 ٖٞ اشلس٣ ٚ ايبٝٓات ٚقٌٝ )(ايبٝٓات)ٚدا٤ اشلس٣ َعطٛؾّا ؼي اٯ١ٜ ع٢ً
ٜٚطز عًٝ٘ بٛدٛٙ . (1) (يؿعُٝٗا ٫خت٬ف نطض إصيا ٚ ٚاسس سيع٢ٓ ُٖا ٚ ا٭زي١

 :َٔ َٓطٛم اٯ١ٜ
 .اغيع٢ٓ ٜسٍ ايعطـ ع٢ً اغيػاٜط٠ ٚتعسز:ا٭ٍٚ
ٖٓاى تبأٜ بري اغيعطٛف ٚاغيعطٛف عًٝ٘، إش عطـ اغيؿطز اغيصنط :ايجاْٞ

 .ع٢ً طيع اغي٪ْح ايػامل
 صِرْٙ ثَرْؿدِر َٖرب ثَر٧ََّّبُٜر طف٧ نُرل اغيؿطز ؼي قٛي٘ تعازي :ايجايح

 .٫ٜسٍ ع٢ً إؼاز ايبٝٓات ٚاشلس٣ ٙإٔٚإ نإ حيتٌُ ٚدّٖٛا إ٫ 
ايتعسز ٚاغيػاٜط٠ غبب ؼي ظٜاز٠ إثِ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚتٛبٝذ  :ايطابع

 .شلِ، ٚؼصٜط يًٓاؽ َِٓٗ
ؾًِ ٜهتؿٛا باخؿا٤ ايبٝٓات، بٌ غعٛا ؼي َٓع ايٓاؽ َٔ اشلسا١ٜ إزي غبٌ 

 .اغيعطؾ١، ٚايتسبط ؼي َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
زم ْب٠ٛ قُس ق٢ً ٚقس ناْت قطٜـ تػأٍ بعض ضدا٫ت ايٝٗٛز عٔ م

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باعتباضِٖ أٌٖ نتاب، ٚعٓسِٖ أخباض ايٓب٠ٛ، ، ٚساضبت 
عًٝ٘ اؾٝٛف عكب١ٝ ٚدشٛزّا ؾهاْت اشلعضي١ َكاسب١  ٚدٗعتقطٜـ ايٓيب 

ِْر٧َرًْطَرؽَر طَرسَرنًرب ِرْٙ اَّْرِر٦َر طَعطن١ أسس  غكٛمشلِ قاٍ تعازي 

 . (2) صا خَرباِرجِر٧َر َرهَرسُر٠ا  َر٠ْ ٦َرُْجِرزَرُٟرْٕ نَر٧َرَْٛرِرجُر١
ٚمل شيط ا٭ٜاّ ست٢ مت ؾتض َه١ ٚزخًت قطٜـ ؼي اٱغ٬ّ، ٚإْكازٚا  

٭سهاّ ايكطإٓ ٚآَٔ ايٓاؽ بايبٝٓات ٚمل حيكس ايصٜٔ خيؿْٛٗا إ٫ اـعٟ 
 *إِرذَرا جَربءَر َٚرْصسُر  َِّر ٠َراْْهَرْزحُر طقاٍ تعازي  ،ٚإغتسا١َ ْعٍٚ ايًع١ٓ

ِر  َِّر  َرْن١َراجًرب   *٠َرزَر َر٦ْذَر اَّْبضَر ٦َرْدخُرُر١َر نِر٥ دِر٦
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َر  ، ؾًٝؼ َٔ يع١ٓ بعسٙ ٚيهٓ٘ اٱْكطاع إزي اهلل (1)صنَرعَرجِّظحْ ثِر َرْٗدِر زَرثِّظ
 .ٚإقاّ ايك٠٬ ٚاتٝإ ايعنا٠ ٚايؿطا٥ض ا٭خط٣ يتًٌٗٝٚابايتػبٝض 

تهٕٛ ب١ٓٝ ٚظاٖط٠، أَا اشلس٣ ؾاْ٘ اييت ايبٝٓات قؿ١ اٯٜات :اـاَؼ
 ٚع٢ً مٛايطؾاز، ْعِ تهٕٛ ايبٝٓات ٖس٣ يًٓاؽ  غبٌ إزيإغِ ؾاعٌ يًٗسا١ٜ 

 :اغيتعسز با٭ؾطاز ٚاغيكازٜل ٚؾٝ٘ أَٛض
 .إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات :ا٭ٍٚ
 .ساد١ ايٓاؽ يٓعٍٚ ايكطإٓ ٚغ٬َت٘ َٔ ايتشطٜـ :ايجاْٞ

خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ طاغيػًُري غيٓعي١بٝإ إغتشكام :ايجايح

 .، يعسّ إخؿا٥ِٗ ايبٝٓات(2) صِْرَّٓبضِر 
 :َٚٔ َكازٜل خطٚز اغيػًُري يًٓاؽ بًشاظ آ١ٜ ايبشح أَٛض

 .ؾهض اغيػًُري يًصٜٔ خيؿٕٛ اغيعذعات ٚايبٝٓات:ا٭ٍٚ
 .بٝإ قبض إخؿا٤ سكا٥ل ايتٓعٌٜ :ايجاْٞ

تأنٝس ْعٍٚ ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي  :ايجايح 
 .ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١

إظٗاض ايبٝٓات ٚاٯٜات اييت خيؿٝٗا بعهِٗ، ٚقرلٚض٠ ٖصا  :ايطابع 
٠َرَٖرب غَرَرَْٗربُٞرْٕ طاٱخؿا٤ عسِٜ ايهطض إ٫ ع٢ً اقشاب٘، قاٍ تعازي

ِرْٙ َربُٚر١ا  َرٚهُرعَرُٟرْٕ ٦َرْػِرُٗر١َر   .(3) ص٠َرَْر
 .تٛثٝل ايًـ ٚايطط َٔ ضظي١ اهلل يًصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات :اـاَؼ 

 مه غاياث اآليت
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
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اٯ١ٜ َٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل، غيا ؾٝٗا َٔ  :ا٭ٚزي
خيؿٕٛ قؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ٚايبٝإ ٚايتشصٜط يًصٜٔايتشسٟ 

 .ٚغًِ اييت شنطتٗا ايػابك١
ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع ؼي ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ؼي ز٫ي١ ع٢ً  :ايجا١ْٝ

 :ٚؼتٌُ ٖصٙ ايهجط٠ ٚدّٖٛا ،تعسزِٖ ٚنجطتِٗ
 .إضاز٠ ايتعسز ؼي أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ :ا٭ٍٚ
إ بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ نجطتِٗ ؼي أٜاّ ايٓب٠ٛ، ٚأٚ :ايجاْٞ

 .ٚغًِ
 .ايهجط٠ ٚايتعسز ؼي نٌ ظَإ :ايجايح

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ؾكشٝض إٔ اٯ١ٜ دا٤ت غكٛم بعج١ ايٓيب قُس 
 اغيساضق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإْهاض ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب يكؿات٘ ٚيهٔ 

ؾٛاٖس ايٛاقع١ٝ ؼي نٌ ع٢ً عُّٛ ايًؿغ ٚيٝؼ غبب ايٓعٍٚ، باٱناؾ١ إزي اٍ
ظَإ، َٚكاب١ً بعهِٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٱْهاض 

ٚايتهصٜب، ؾًصا دا٤ ايٛعٝس شلِ بكٝػ١ ايؿعٌ اغيهاضع ٱغتسا١َ يعٓتِٗ، ٚإش 
 . ايًع١ٓ ٙعٔضيٛت بعهِٗ ؾٌٗ تٓكطع 

اؾٛاب ٫، ٭ْٗا ططز َٔ ضظي١ اهلل، ٜٚهٕٛ اٱْػإ قتادّا إزي ضظيت٘  
زاض سػاب ب٬ عٌُ  ٠اٯخطتعازي بعس اغيٛت أنجط َا ٖٛ قبٌ اغيٛت، ٭ٕ 

٦َر١َْٖرئِررٍر ٦َر١َردُّج اَّْرِر٦َر َرهَرسُر٠ا طؾًٝؼ َٔ ؾطق١ يًتٛب١، قاٍ تعازي

الَر ٦َرُْزُرُٗر١َر ٠َرؾَرصَر١ْا اْسَّظُر١َر َْر١ْ رُرعَر٢َّ١ ثِرِرْٕ ااَرْز ُر ٠َر 

 .(1)ص ََّر  َردِر٦ضًرب
 .تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ، َٚعطؾ١ أسٛاٍ ا٭َِ :ايجايج١

                                                           

 .42غٛض٠ ايٓػا٤ (1)



 102################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

ظٜاز٠ إضيإ اغيػًُري، ٚططز أغباب ايؿو ٚايطٜب اييت ٜأتٞ بٗا  :ايطابع١
 .أٌٖ اـك١َٛ ٚاؾساٍ

ايتد١ًٝ بري ايٓاؽ ٚاغيعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  :اـاَػ١
إزي اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ايكبا٥ٌ ف٤ٞ  َٔ ز٥٫ٌ ْبٛت٘ نإآي٘ ٚغًِ يصا عًٝ٘ ٚ

ؾ٬ ٜطدعٕٛ إ٫ ٚقس سكٝك١ ايتٓعٌٜ َٔ أٌٖ ايؿطاغ١ غيعطؾ١  ايٛؾٛزإضغاشلا ٚ
ايك٠٬ ٚآزابٗا، إش نإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  غيٛازخًٛا اٱغ٬ّ، ٚتع
ؼي اغيس١ٜٓ عس٠ أٜاّ ست٢ ٜتعًُٛا أسهاّ ايك٠٬  يٲقا١َٚآي٘ ٚغًِ ٜ٪خطِٖ 

 .ٜٚ٪َٛا قَِٛٗ إشا ضدعٛا إيِٝٗ
ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾ٬ 

، بٌ تطاِٖ َع ْؿٛغِٗخياف َٔ ط١ًٝ إقاَتِٗ ض٩ٜتِٗ غيا ٜبعح ايؿو ؼي 
 .طٍٛ اٱقا١َ ٜعزازٕٚ إضياّْا ٚتكسٜكّا

التفسري 
 صَّْرِر٦َر ٦َرُْزُرُٗر١َر إِرَّ اط

َتشس٠ ايػٓد١ٝ ٚاغيٛنٛع ٫ تكبٌ ايػُا١ٜٚ اؿُس هلل ايصٟ دعٌ ايؿطٜع١ 
زي بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل إزي ا٭ضض، ٚإبٝٓا آزّ أايتذع١٥ َٓص ْعٍٚ 

ٜٚكع اٱخت٬ف ؼي تؿاقٌٝ ٚنٝؿ١ٝ اؿهِ َٔ غرل تػٝرل ؼي  ،عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 طؾايكٝاّ َج٬ّ ٚاسس ؼي ايؿطا٥ع نُا ٜسٍ عًٝ٘ قٛي٘ تعازي  ا٭قٌ ٚاغيؿّٗٛ

ْ اْصِّظ٧َربُر َرَٗرب ُرزِرتَر ؾَرَر٣ اَّْرِر٦َر ِرْٙ  ُُٕر ُرزِرتَر ؾَرَر٧ْ

ٚنُاٍ ايؿطا٥ع ٚشياَٗا باٱغ٬ّ ْٚعٍٚ ايكطإٓ، ؾ٬بس إ  (1)ص... يَرْجِرُرْٕ 
قاسب  تأتٞ ايبؿاض٠ ؼي ايهتب ايػابك١ زاع١ٝ ازي ايكطإٓ َٚٛط١٦ ي٘ ٚيٓب٠ٛ

ايهُا٫ت اٱْػا١ْٝ ايطغٍٛ ا٭نطّ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚنأْٗا 
اَا١ْ ٜتعاٖسٖا اٱْبٝا٤ ٖٚٞ دع٤ َٔ ٚظا٥ـ ْبٛتِٗ ٚاييت ٬َنٗا اٱق٬ح 

                                                           

. 183غٛض٠ ايبكط٠  (1)
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ٚايطؾاز ٭ٌٖ ا٭ضض طيٝعّا اغيٛدٛز َِٓٗ ٚاغيعسّٚ، ثِ ٚضخ نتبِٗ َٔ 
يو ايبؿاضات تككرلّا بعسِٖ عًُا٩ِٖ ٚيهِٓٗ ؼي اؾ١ًُ أبٛا ا٫ اخؿا٤ ت

: ٚظًُّا ٚيٝؼ قكٛضّا ؾاؾاٌٖ ؼي اٱقط٬ح ع٢ً قػُري
داٌٖ قاقط ٖٚٛ اغيعصٚض ؼي عسّ ايعًِ باؿهِ ٚؼي اضتهاب  :ا٭ٍٚ

. اغيدايؿ١
اؾاٌٖ اغيككط ٖٚٛ ايصٟ باَهاْ٘ ايعًِ ٚيهٓ٘ مل ٜػأٍ ٚمل  :ايجاْٞ

: ٜتؿشل يطؾع اؾٌٗ ٖٚٛ اٜهّا ٜٓكػِ ازي قػُري
. بإ حيتٌُ اْ٘ ٜؿعٌ َا خيايـ اؿهًَِتؿت  :ا٭ٍٚ 
ٖٚٛ ايصٟ ٫ ٜعٔ اْ٘ خيايـ اؿهِ ايؿطعٞ ٚاْ٘ غرل ًَتؿت : ايجاْٞ 

َككط ؼي عسّ ايؿشل ٚايػ٪اٍ بػبب غؿ١ً اٚ غٗٛ اٚ خًٌ ؼي اغيكسَات 
ٖٚٛ اقطب ازي َطاتب اؾاٌٖ اغيككط ازي ايكاقط، ٚخيتًـ عٓ٘ بتككرلٙ ؼي 

. ايػ٪اٍ َع اَهاْ٘
ٚاخؿا٤ ايبؿاضات ٚاٯٜات ايساي١ ع٢ً ْبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
يٝؼ َٔ ايككٛض اٚ ايتككرل بٌ ٖٛ َٔ ايتؿطٜط ٚايعًِ يًٓؿؼ ٚيًػرل ؾإ 

 َٚٓع َٔ ؿٛمايهؿـ ٚاٱقطاض بتًو اٯٜات يٛ مت يٛؾط ايهجرل َٔ ا٭َٛاٍ 
ٍٚ سكٍٛ عسز غرل قًٌٝ َٔ اغيعاضى ٚظٖٛم ا٫ضٚاح، ٚؿاٍ زٕٚ زر

اٚي٦و ايصٜٔ قسقٛا باقٛاشلِ، ٚؾاتِٗ زخٍٛ  ايب٤٬ايهجرلٜٔ َٔ اتباعِٗ 
اٱغ٬ّ ٚاَتٓعٛا عٔ ايتسبط ؼي اعذاظ ايكطإٓ ٚآٜات٘، ْعِ قس ٜهٕٛ اخؿا٤ 
بعهِٗ يتًو اؿكا٥ل ٚايبؿاضات عٔ دٌٗ اٚ قكٛض ٚنٌ ي٘ سهُ٘ ؾًً٘ 

ٖا ٚنتُاْٗا نتبّا اؿذ١ ايبايػ١، ٚظاٖط اٯ١ٜ ٜتعًل سئ ٜعطؾٗا ٜٚتعُس اخؿا٤
يٲغ٬ّ ٚاتباع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  ناْت اٚ اخباضّا اٚ آ١ٜ اٚ بؿاض٠ اٚ زع٠ٛ

. ٚآي٘ ٚغًِ ٚبٝإ قؿات٘
َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إ اهلل عع ٚدٌ تؿهٌ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا ببكا٤ اٯٜات 

ٚايبؿاضات ازي سري ايبعج١ ايٓب١ٜٛ يتهٕٛ سذ١ يًُ٪َٓري ٚسذ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ 
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ا ْٛع ؽؿٝـ ٚإ مل تهٔ ع٢ً مٛ اغيٛدب١ ايه١ًٝ ٚايك١ً ايتا١َ يٓؿط ؾؿٝ٘
ايطغاي١ ٚغٝاز٠ اٱغ٬ّ، ٚتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ٚدٛز آٜات 

باٖطات ٚسكا٥ل بٝس اٌٖ ايهتاب تجبت ْب٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
. غ٬ّٚغًِ ٚؽدل عٔ قسق٘، ػيا ٜعين ؼي َؿَٗٛ٘ ست١ُٝ اْتكاض ا٫

 :ٚحيتٌُ اغيٛنٛع ايصٜٔ ٜهتُ٘ ٖ٪٤٫ ٚدّٖٛا
 .ايبٝٓات اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ :ا٭ٍٚ
 ٚضزت ؼياييت  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبؿاضات بٓب٠ٛ  :ايجاْٞ

 .ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِزع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ يًتكسٜل بٓب٠ٛ  :ايجايح

 .ْٚكطت٘
 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاغيعذعات اييت دا٤ بٗا  :ايطابع

 .ٚاييت تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘
نتُإ اٱعذاظ ايصاتٞ ٚايػرلٟ يًكطإٓ، ٚإثاض٠ أغباب ايؿو  :اـاَؼ

، ٚت٪نس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايطٜب ؼي آٜات َٚعذعات 
 :اٯ١ٜ سكٍٛ ايهتُإ بعس أَٛض

 .ٍٚ ايبٝٓات ٚايدلاٖريْع :ا٭ٍٚ
 .ْعٍٚ ايهتاب ٚاشلسا١ٜ ٚف٤ٞ ايكطإٓ بأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ :ايجاْٞ

ؼي ايتٛضا٠  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبٝإ قؿات  :ايجايح
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاٱلٌٝ، ٚبًٛؽ ايٓاؽ ٖصا ايبٝإ ٚتٛاضثِٗ ٭خباض ْب٠ٛ 

 .ٚايبؿاض٠ بٗا ٚآي٘ ٚغًِ
 صا ِرْٙ اْْجَر٧ِّظَربدِر ٠َراُْْٟردَر٢َٖرب  َرٚصَرَْْر طزي قٛي٘ تعا

. أٟ َٔ اؿذر ٚايدلاٖري-1
ظاٖط اٯ١ٜ اٱط٬م أٟ اٯٜات اييت تتعًل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ -2

. ايؿطا٥ع قٍٛأٚمل ٚآٜات اسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ ٚآي٘ ٚؽ
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يسخٍٛ يٛ مل خيؿٛا آٜات ا٭سهاّ يهإ ايعٌُ ٚاٱيتعاّ بٗا ططٜكّا -3
اٱغ٬ّ ٚٚاقعّا َٓاغبّا يٲْكات ٚاٱقػا٤ ٯٜات ايكطإٓ ٚاؿذر ٚايدلاٖري 

. اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
مل ٜٓشكط َٛنٛع اٯ١ٜ ٚايصّ باخؿا٤ اؿذر بٌ ٜؿٌُ اخؿا٤ِٖ -4

. ٭غباب اشلسا١ٜ ٚاسهاّ ايٓب٠ٛ ْٚٛاَٝػٗا َٚا ؼي ايؿطا٥ع َٔ ايٓػذ
. ٚقٛع ايٓػذ ؼي ايؿطا٥عتأنٝس -5
ٜؿٝس اغيػاٜط٠ ٚايتعسز،  (ايٛاٚ)ف٤ٞ اشلس٣ َعطٛؾّا عطف ايعطـ -6

ٚايعاٖط اْ٘ َعطٛف ع٢ً ايبٝٓات ؼي ايتٓعٌٜ ٚيٝؼ َٛنٛعّا َػتك٬ّ بصات٘ 
ِرْٙ ثَرْؿدِر َٖرب  طبسيٌٝ قٛي٘ تعازي  (َا)ٜتعًل بايهتُإ َعطٛؾّا ع٢ً 

ِرزَربةِر  ، ٚاشلا٤ نُرل ٜعٛز يًعٓٛإ ص ثَر٧ََّّبُٜر ِْرَّٓبضِر نِر٥ اْْ
اؾاَع بُٝٓٗا، ٚاشلس٣ ٜذلؾض َٔ ايبٝٓات ٚايهتب اغيٓعي١ ٚايؿطا٥ض نُا ؼي 

ِرزَربةَر اَّْرِر٤ جَربءَر ثِرِر  طقٛي٘ تعازي  ّْ َٖرْٙ  َرٚصَرَر اْْ يُر

ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ  (اشلس٣)، ٚيؿغ (1)ص  ُٖر١ظَر٣ ُٚر١زًرا ٠َرُٞردًر٢ ِْرَّٓبضِر 
ْبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْٗا ٖس٣ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح تٛنٝس ٜؿٌُ 

. يًٓاؽ طيٝعّا
إ ٚظٝؿ١ اٯٜات اغيٓعي١ ٖسا١ٜ ايٓاؽ ازي اٱغ٬ّ ٚاضؾازِٖ ازي -7

. زضٚب ايطؾاز ٚاٱضيإ ٚاٱخ٬م ؼي ايتٛسٝس
ٜكسم ٚقـ ايهتب ايػُا١ٜٚ باشلس٣ باٱتٝإ بايكؿ١ ٚاضاز٠  -8

. ظٍٚ ايهتب بٗسا١ٜ ايٓاؽاغيٛقٛف ٚبًشاظ ايٛظٝؿ١ ٚتطتب ا٭ثط ع٢ً ٕ

 
حبث بالغي يف الىجىي والىظائر 

ايًؿغ اغيتشس ايصٟ ٜػتعٌُ غيعإ عسٜس٠ ٜطاز َٔ ايٛدٛٙ ؼي اٱقط٬ح 

                                                           

.  91غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
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اَا ايٓعا٥ط ؾتتعًل  ،ع٢ً مٛ ٜؿٝس اؾذلان٘ ؾٝ٘ غٛا٤ بايٛنع اٚ باؿكٝك١ ٚاجملاظ
ا٭َجاٍ  ازخًتؼي عًِ ايب٬غ١ ٚ ،با٭يؿاظ اغيتٛاط١٦ اييت تؿٝس َع٢ٓ ٚاسسّا

 . بايٓعا٥ط
ٚاعتدل ٖصا ايعًِ َٔ اعذاظ ايكطإٓ اش إ ايه١ًُ ايٛاسس٠ قس تٓكطف  

، ٖٚٛ اَط ػيتٓع ؼي ن٬ّ غرل اـايل تعازي، َع اٚ انجط ازي عؿطٜٔ ٚدّٗا
اٱقطاض باغيككٛز ٚايعذع عٔ بًٛؽ اغيٓت٢ٗ ؼي َعطؾ١ ٚدٛٙ ايًؿغ ايكطآْٞ ٭ٕ 

. زتٓـٖصا ايًؿغ خع١ٜٓ ٫ 
ٖصا ايعًِ سكط ايًؿغ ؼي َع٢ٓ ٚاسس عػب َٛنع٘  ْٚهٝـ ازي ابٛاب

بٌ إ اغيع٢ٓ َتعسز ؼي نٌ َٛنع نُا ٜتهض ؼي َكاَات نجرل٠ َٔ ٖصا 
ايتؿػرل، ٚتعسز اغيع٢ٓ ٜهٕٛ تاض٠ عػب ايًػ١ اٚ عػب تؿػرل ايكطإٓ بايكطإٓ 

ٖصا  اٚ عػب ايٓكٛم ٚػيا ٜ٪نسٚد٤٬ َع٢ٓ اٯ١ٜ ايكطإٓ، ظاٖط اٚ عػب 
ايتعسز اْو ٫ ػس تعاضنّا بٝٓٗا، ٚؼي اـدل عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 .٫ ٜؿك٘ ايطدٌ نٌ ايؿك٘ ست٢ ٜط٣ يًكطإٓ ٚدّٖٛا نجرل٠: ٚغًِ
أٟ إ ايًؿغ ايكطآْٞ حيٌُ ع٢ً عس٠ َعإ َٓاغب١ ي٘ ٫ٚ ٜكـ ايعامل عٓس 

ا٠ٚ ٚتػط١ٝ َع٢ٓ ٚاسس ٭ٕ ٖصا ايٛقٛف تعطٌٝ يهجرل َٔ عًّٛ ايكطإٓ ٚغـ
. يؿطط َٔ اغطاضٙ ٚععِٝ َٓاؾع٘

ٚيهٔ بعض عًُا٤ ايب٬غ١ اغػٛا قاعس٠ ٖٚٞ اختكام ايًؿغ سيع٢ٓ 
. ٚاسس ؼي نٌ َٛنع َػاٜط يصات ايًؿغ ؼي َٛانع اخط٣

ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ قايٛا اْ٘ سيع٢ٓ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  (اشلس٣)ؾؿٞ 
ٚإ  (1)ص ٦ََّر َْرُٟرْٕ اُْْٟردَر٢ِرْٙ ثَرْؿدِر َٖرب رَرتَر  طٚنصا ؼي قٛي٘ تعازي 

 (2)ص إِرَّ اُْْٟردَر٢ ُٞردَر٢  َِّر  طٚإ اشلس٣ سيع٢ٓ ايسٜٔ ؼي قٛي٘ تعازي 

                                                           

.  25غٛض٠ قُس  (1)
.  73غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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، ٚسيع٢ٓ (1)ص٠َر٦َرصِر٦دُر  َُّر اَّْرِر٦َر اْٞزَردَر٠ْا ُٞردًر٢طؼيٚسيع٢ٓ اٱضيإ 
 (2)ص اْٞدِرَٚرب اْصِّظسَرااَر اُْْٗرعْزَرِر٧َر  طٚسيع٢ٓ ايطؾاز ؼي قٛي٘ تعازي 

ٖٚهصا عسٚا يًٗس٣ غبع١ عؿط ٚدّٗا، ٚعٓسٟ إ ٖصٙ ايٛدٛٙ نًٗا اٚ ؾطط 
ؼي َٛنع ٚاسس، ٖٚصا ايتكٝٝس أٟ يؿغ اشلس٣ ؾطز ٚاسس َٔ َٓٗا قس ػتُع ؼي 

ٚايتؿكٌٝ مل ٜجبت ٚايكاعس٠ اييت ٚنعٖٛا قاقط٠ عٔ اضاز٠ اغيع٢ٓ، ْعِ 
اَهإ تطبٝكٗا باٱَهإ شنط ايٛدٛٙ اغيتعسز٠ يًؿغ نُا ؼي اشلس٣ ثِ زضاغ١ 

ٚاسسّا ٚاسسّا ع٢ً ايًؿغ نًُا ٚضز ؼي َٛنع َٔ َٛانع ايكطإٓ عػب 
ايسيٌٝ خكٛقّا ٚإ قط١ٜٓ اٱْعاٍ ٚعطـ اشلس٣ ع٢ً َا اْعٍ َٔ ايبٝٓات 

ٚا٭ْبٝا٤ ٜؿٝس تعًل اشلس٣ باٯٜات اغيٓعي١ َٚٓٗا اييت ْعيت ع٢ً َٛغ٢ 
ٜات ايكطآ١ْٝ اييت تجبت قسم َبؿط٠ بٓبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٓٗا اٯ

. ايطغٍٛ ا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ْبٛت٘ ٚتبًٝػ٘ عٔ اهلل عع ٚدٌ
ِرزَربةِر طقٛي٘ تعازي  ِرْٙ ثَرْؿدِر َٖرب ثَر٧ََّّبُٜر ِْرَّٓبضِر نِر٥ اْْ

: ؾٝ٘ َػا٥ٌ ص
َٔ إعذاظ اٯ١ٜ إ ايهتُإ دا٤ بعس ايبٝإ يًٓاؽ ػيا ٜعين ؼي  :ا٭ٚزي 

. ايهطض ٚا٭ش٣ بٗصا ايهتُإَؿَٗٛ٘ عسّ 
يؿغ ايٓاؽ ٜؿٝس اٱط٬م ايؿُٛيٞ ٚعسّ اٱمكاض سي١ً زٕٚ : ايجا١ْٝ 

. اخط٣
ايتشطٜـ ٚايهتُإ خطأ ٚظيٌ ٚؾعٌ ٜسضى ايٓاؽ قبش٘ ٚبصا  :ايجايج١ 

. ٜؿكس أثطٙ ٫ٚ ٜهط ا٫ اًٖ٘
 ايٓاؽ طيٝعّا اقبشٛا ؾٗٛزّا ع٢ً ايتٓعٌٜ ٚقسم ْبٛت٘ ق٢ً :ايطابع١ 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ؾايصٟ جيشس غي٪١ْٚ ظا٥س٠ ٚاقطاض ٜهٕٛ ؾعً٘ ٖصا كايؿّا اهلل 
. يٮقٌ

                                                           

. 76غٛض٠ َطِٜ  (1)

.  6غٛض٠ ايؿاؼ١  (2)
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تبري اٯ١ٜ ايتٛط١٦ ايػُا١ٜٚ يٓب٠ٛ ايطغٍٛ ا٫نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ : اـاَػ١ 
ٚآي٘ ٚغًِ ٚايتكسٟ اغيتكسّ يهتُإ اٯٜات باظٗاضٖا ؼي ايهتاب ٚيًٓاؽ 

. َطًكّا َٔ غرل سكط
. يبٝإ بايٛسٞ يٮْبٝا٤ ٚتبًٝػِٗ يًٓاؽ٫بس إ ٜتِ ا :ايػازغ١ 
ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚبعٚؽ ؾذط : ايػابع١ 

. اٱغ٬ّ ٫ تٓشكط باٌٖ ايهتاب ٭ٕ يؿغ ايٓاؽ اعِ َِٓٗ
إ ا٫تباع َٔ اٌٖ ايهتاب ٜعًُٕٛ ٖصٙ ايبؿاضات ؾاشا َا اقطٚا  :ايجا١َٓ 

ٚيٝؼ  قاي١با٭ِٖ اٜهّا ٭ٕ دشٛزِٖ ٕٚ بصْٛباٚ اغتهدلٚا ؾاِْٗ ٜ٪اخص
. بايتبع١ٝ

ٟ َٔ غرل اغيػًُري اٜهّا ؼي إ ؾهشِٗ ٚقٝاّ اؿذ١ عًِٝٗ ٜأت :ايتاغع١ 
. يًُػًُري ٚؽؿٝـ عِٓٗ شلٞإعٕٛ 

تعازي ظعٌ سذ١ عٓس اغيػًُري ٚتعٜٚسِٖ بايػ٬ح  اهلل تؿهٌ :ايعاؾط٠ 
. ؼي َٛاد١ٗ تهصٜب اٌٖ ايهتاب ٚدشٛزِٖ باٯٜات

اقا١َ اؿذ١ يًتساضى ٚاٱقطاض باٱخؿا٤ ٚايهتُإ ٚؾع٬ّ : اؿاز١ٜ عؿط٠ 
سكًت بعض ايؿٛاٖس ٚاعًٔ بعض عًُا٥ِٗ اغ٬َ٘ ٚاقاّ اؿذ١ ع٢ً قَٛ٘ 

. ؼي نتُإ اٯٜات
عسّ ا٫يتؿات بؼي اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٚٛعع١ ٚزع٠ٛ يًٓاؽ طيٝعّا  :ايجا١ْٝ عؿط٠ 

ن١ُٝٓ ع٢ً ايتسبط ؼي اٯٜات اييت دا٤ بٗا بايس٫ي١ ايتاٯ١ٜ ازي ا٫ؾذلا٤، ٚتسٍ 
. ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

تط٣ َا اغيطاز َٔ ايهتاب ٌٖ ٖٛ ايكطإٓ اّ ا٭عِ، ا٭ق٣ٛ : ايجايج١ عؿط٠ 
ٖٛ ا٭عِ ٖٚٛ ٜؿٌُ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚؾٝ٘ ْهت١ أٟ اِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ نتُإ 

. اٯٜات ع٢ً مٛ ايػايب١ ايه١ًٝ
اغي٬ظ١َ ٚضٚح ايتؿاب٘ ٚاغيُاث١ً بري ايتٓعٌٜ ٚبري َا عٓسِٖ : ايطابع١ عؿط٠ 

ْعِ  ،َٔ اؿذر ٚاٯٜات ٚايدلاٖري تًو اييت اقطٚا ع٢ً نتُاْٗا دشٛزّا
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. بٝإ اٯٜات ؼي ايكطإٓ ظاٖط ٚسانط ٚايتشطٜـ عٓ٘ َٓتـ
 صؾِرُر١َر  ُر٠َْْرئِرَر ٦َرْٓؿَرُرُٟرْٕ  َُّر ٠َر٦َرْٓؿَرُرُٟرْٕ اْ َّ طقٛي٘ تعازي 

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
اٚي٦و نُرل يًبعٝس ز٫ي١ ع٢ً بعسِٖ عٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ  :ا٭ٚزي 

. ٖٚٛ ايصٟ ت٪نسٙ اٯ١ٜ قطاس١ يكبٝض ؾعًِٗ ٚغ٤ٛ َا اقذلؾٛٙ
قٝػ١ اؾُع ٚايؿٍُٛ ؼي ايًعٔ تسٍ ع٢ً ععِٝ اؾطّ ايصٟ  :ايجا١ْٝ 
َْرْؿَرخُر  َِّر  ؾَرَر٧ِْرْٕ طيعِٓٗ نٌ اسس بسيٌٝ قٛي٘ تعازي اضتهبٛٙ ؼي

ؾاغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ ن٬عٓري  (1)ص٠َراَْْٗر َراِرَرخِر ٠َراَّْبضِر  َرجَْٗرؿِر٧َر 
. ٜسخًٕٛ ؼي َٓطٛم اٯ١ٜ ايصٟ ٜعتدل ؼي ظاٖطٙ اعِ َٔ اغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ

اٯ١ٜ زع٠ٛ يتٛدٝ٘ ايًع١ٓ ازي ايهؿاض ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ اٯٜات  :ايجايج١ 
. ٜٚهتُْٛٗا

. ايًعٔ ٭عسا٤ ايسٜٔ ؾاْ٘ ٜكسّ ع٢ً يعٔ ٖ٪٤٫نٌ َٔ حيػٔ  :ايطابع١ 
َٛنٛع ايًعٔ ٜسٍ ع٢ً غهب ايباضٟ عًِٝٗ ٚإ ايعصاب  :اـاَػ١ 

. ا٭يِٝ ٜٓتعطِٖ
إ نتُإ اٯٜات َٔ اؾس ٚدٛٙ ايعًِ غيا ؾٝ٘ َٔ ا٭نطاض  :ايػازغ١ 

. بايٓاؽ ٚاـ٥٬ل عا١َ
ٚايػعٞ  ٖٛاّ ا٭ضض تتعطض يٲبت٤٬ بػبب دشٛز اٱْػإ: ايػابع١ 

: ، يصا ٚضز عٔ فاٖس ٚعهط١َٚإضتهاب ايؿٛاسـ اـبٝح ؼي نتُإ اٯٜات
َٓعٓا ايَكِطط سيعاقٞ : "إ اي٬عٓري ِٖ زٚاب ا٫ضض ٖٚٛاَٗا، ٚاْٗا تكٍٛ

َقطط٠، َٚع ٖصا : اغَيَطط ٚطيع٘ قٹطاض، ٚٚاسس٠ ايَكِطط: ، ٚايَكِطط"بين آزّ
ا٫نجط ا١ُٖٝ شٚٚ ايعكٍٛ ؾُهُٕٛ اٯ١ٜ انجط سل٫ّٛ، ٚاؾطاز اي٬عٓري 

. ٚاضباب اغيعطؾ١
ايكٍٛ بإ ايًع١ٓ َٔ نٌ ؾ٤ٞ غ٣ٛ ايجكًري اؾٔ ٚاٱْؼ : ايجا١َٓ 

                                                           

. 161غٛض٠ ايبكط٠  (1)
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اٱْؼ ٚاؾٔ  َاْع َٔ اعتباض ؾ٬بعٝس ْػب١ ٚز٫ي١،  ،ٚاغيٓػٛب ازي ابٔ عباؽ
. اي٬عٓري َٔ اِٖ اؾطاز

ت اهلل ٚايًع١ٓ ؼي اٯ١ٜ تتٛد٘ عٔ قكس ازي ايصٜٔ ٜهتُٕٛ آٜا :ايتاغع١ 
بػبب نؿطِٖ ٚدشٛزِٖ، ٚقس تأتِٝٗ عطنّا اٚ تكٌ ايِٝٗ َع ٚدٛز 

اغيػتشل شلا ٖٚصٙ اغيػأي١ اناؾ١ٝ ظا٥س٠ بًشاظ ظيٌ اٯ١ٜ ع٢ً ايًعٔ َطًكّا، 
ٕٸ ايكتٌ ٚأٍٚ ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ ؽ ؼي باب غؿو ايسَا٤ؾهُا إ ع٢ً قابٌٝ ٚظضّا 

ايًع١ٓ َطًكّا تؿٌُ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات ٚإ مل ٜهْٛٛا  ٌٖفَٔ قاّ بايكتٌ، 
اؾٛاب ٫  َككٛزٜٔ بايًعٔ، ؾبػبب ايهتُإ ٜؿٝع اٚ ٜعٗط ايًعٔ بري ايٓاؽ

. (1)ص٠َرالَر رَرصِرزُر ٠َراشِرزَرحٌر ٠ِرْشزَر  ُرخْسَر٢طزيٌٝ عًٝ٘، قاٍ تعازي
إ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اؿل ٚقؿات ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ : ايعاؾط٠ 

ٍ يًع١ٓ اٚ اِْٗ غبب ؼي ٚدٛز ٚدٛٙ اـك١َٛ ٚايٓعاع ٚايت٬عٔ بري ٚغًِ اٙ
. ايػ١ًُٝ يعُّٛ ايٓاؽ خ٬ق١ٝا٭يٓاؽ ٭ِْٗ سايٛا زٕٚ ايذلب١ٝ ا

َٔ : "ضٟٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ :اؿاز١ٜ عؿط٠ 
، ٚبػض ايٓعط (2)"غ٦ٌ عٔ عًِ ٜعًُ٘ ؾهتُ٘ اؾِ ّٜٛ ايكٝا١َ بًذاّ َٔ ْاض

، ؾاْ٘ قشٝض ز٫ي١ َٚؿٗٛض ٭ٕ ايعًِ اَا١ْ ٚحيتاز غٓسّا ؾٝ٘عٔ اٱضغاٍ َٚا 
، (3)ٚقس ٚضز اؿسٜح بططم قشٝض َٚٔ غرل نعـ أٚ إضغاٍ ايٝ٘ ايٓاؽ

ٖٚصا اؿسٜح ٫بس إ ٜهٕٛ َكٝسّا باٱَهإ ٚاسهاّ ايتك١ٝ ٚادتٓاب ايهطض 
. ايصٟ ٫ حيتٌُ

قازٜل َا ٚتتعًل مباٯ١ٜ اخل َٔ َٛنٛع اؿسٜح اع٬ٙ  :ايجا١ْٝ عؿط٠ 
عٔ ايٓاؽ ٖٚٛ اٯٜات ٚاؿذر اغيتعًك١ بٓبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘  ٜ٘ بعهِٗخيـ

. ٚآي٘ ٚغًِ

                                                           

. 18غٛض٠ ؾاطط  (1)

. 406/ 1فُع ايبٝإ  (2)

. 1/328اغيػتسضى يًشانِ /1/428أْعط ا٭َايٞ يًطٛغٞ  (3)



 111################################################################################27ز/اٱضيإَعامل 

ايًع١ٓ ؼي اٯ١ٜ اعِ َٔ ايعكٛب١ ٚايعصاب ٭ٕ ايًع١ٓ ٫ تتعًل :ايجايج١ عؿط٠ 
. باٯخط٠ ٚسسٖا بٌ تؿٌُ ايسْٝا

ٕ اٯ١ٜ ٫ تٓشكط سيٛنٛع اخؿا٤ قؿات ايٓيب ايعاٖط ا :ايطابع١ عؿط٠ 
ؾٗٞ اعِ ؾتؿٌُ نٌ  ايهتب ايػابك١ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اغيصنٛض٠ ؼي 

. اخؿا٤ ؿكٝك١ عكا٥س١ٜ ٚاسهاّ ؾطع١ٝ ٭ٕ َ٪زاٖا ايتػًِٝ بايٓب٠ٛ
َٚٔ أِٖ ٚدٛٙ ا٫خؿا٤  ،اٯ١ٜ تٛبٝذ ٚاْصاض ٚشّ :اـاَػ١ عؿط٠ 

خؿا٤ اعذاظ ايكطإٓ ٚاٯٜات اييت دطت ع٢ً ٜس ٚايهتُإ اغيصَّٛ قا٫ٚت ا
. ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

قس ٜط٣ اسسِٖ نٝـ تتهًِ اؿك٢ بٝس ايٓيب ق٢ً اهلل : ايػازغ١ عؿط٠ 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٚ ٜط٣ آ١ٜ اْؿكام ايكُط ؾٝهتُ٘، اٚ ٜط٣ اغيٓاؾع اييت ضاؾكت 

خيؿٞ ٖصٙ ايٓعِ ٫ٚ ٜكط بٗا، اٱغ٬ّ ٚتٛيست عٔ ْؿاش اسهاَ٘ ٚغٓٓ٘ ٚيهٓ٘ 
خكٛقّا ٚإ يؿغ اشلس٣ ايٛاضز ؼي اٯ١ٜ اعِ َٔ ايتٓعٌٜ ٜٚٓطبل اٜهّا ع٢ً 

. َا ٜتؿطع عٓ٘
: إ ضد٬ّ ات٢ غًُإ ايؿاضغٞ ؾكاٍاٱَاّ ايباقط عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚعٔ 

سسثين ؾػهت عٓ٘، ثِ عاز ؾػهت، ؾازبط ايطدٌ ٖٚٛ ٜكٍٛ ٜٚتًٛ ٖصٙ اٯ١ٜ 
َرب ِرْٙ اْْجَر٧ِّظَربدِر  إِرَّ اَّْرِر٦َر  ط ٦َرُْزُرُٗر١َر َٖرب  َرٚصَرْْ

ِرزَربةِر   ص ٠َراُْْٟردَر٢ ِرْٙ ثَرْؿدِر َٖرب ثَر٧ََّّبُٜر ِْرَّٓبضِر نِر٥ اْْ
ؾكاٍ ي٘ اقبٌ، اْا يٛ ٚدسْا اَّٝٓا ؿسثٓاٙ، ٚيهٔ اعس غيٓهط ْٚهرل اشا اتٝاى ؼي 

ايكدل ؾػأ٫ى عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإ ؾههت اٚ ايتٜٛت 
: ثِ َ٘، قاٍ: نطباى ع٢ً ضأغو سيططق١ َعُٗا تكرل َٓٗا ضَازّا، ؾكاٍ ي٘

ًَهإ : ُٖا قعٝسا ايكدل قًت: َٚا َٓهط ْٚهرل؟ قاٍ: تعٛز ثِ تعصب، قًت
. ْعِ: ٜعصبإ ايٓاؽ ؼي قبٛضِٖ؟ قاٍ

يًعصض ؼي عسّ اٱداب١ ٜسٍ بايس٫ي١  (ٟ اهلل عٓ٘ضض)ؾتكسِٜ غًُإ 
ايته١ُٝٓ ع٢ً ظيً٘ ي١ٰٜ ع٢ً اغيع٢ٓ ا٭عِ، ٚاْٗا داض١ٜ ازي ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ٚ 

ٚآي٘  تٓشكط باٌٖ ايهتاب ايصٜٔ خيؿٕٛ قؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘
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ٚغًِ ، اَا اغيػًِ ايصٟ ٫ تتٗٝأ ي٘ ايع١ً ايتا١َ ٚاغباب اغيٛعع١ ٚاٱخباض 
ٚنؿـ اؿكا٥ل ؾاْ٘ َعصٚض اشا تًبؼ بتًو اؿاٍ َا زاّ غرل َككط، ٚفطز 

ؾٝدطز  اٱْتُا٤ يٲغ٬ّ عكٝس٠ ٚزٜا١ْ اع٬ٕ ٚقطاض ٚزع٠ٛ قاَت١ يٰخطٜٔ
ْتُا٥ِٗ ايٝ٘ ٚبصيو ٜجبتٕٛ اغي٪َٕٓٛ َٓٗا بايتدكٝل ٱختٝاضِٖ اٱغ٬ّ ٚا

. اٯٜات ٜٚتكسٕٚ غئ ٜهتُٗا
يعّٚ بٝإ عًّٛ ايتٓعٌٜ ٚز٥٫ٌ ايتٛسٝس ٚٚدٛب ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ب 

 :ٚدٛٙ ٚؾٝٗا، عباز٠ اهلل ٚشّ اغيؿطنري 
 .إضاز٠ خيؿٕٛ ايبٝٓات ٫ٚ ٜبسْٚٗا إبتسا٤ :ا٭ٍٚ
 .ايصٜٔ ٜٴػ٦ًٕٛ عٔ اغيعذعات ٚايبؿاضات ؾٝدؿْٛٗا :ايجاْٞ

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايصٜٔ حيطؾٕٛ ايبٝٓات ٚايبؿاضات بايٓيب  :ثايحاٍ
٠َرَربُٚر١ا ِرْٙ ط، ٚقؿات٘ ايٛاضز٠ ؼي ايهتب ايػابك١،  قاٍ تعازيٚغًِ

يَرْجُر ٦َرعْزَرْهزِر ُر١َر ؾَرَر٣ اَّْرِر٦َر َرهَرسُر٠ا نَرَرَّٗب جَربءَرُٞرْٕ 
َٖرب ؾَرسَرنُر١ا َرهَرسُر٠ا ثِرِر نَرَرْؿَرخُر  َِّر ؾَرَر٣ 

َر  ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط ْعٍٚ يع١ٓ اهلل ع٢ً ايصٜٔ خيؿٕٛ (1)صانِرسِر٦َر اْْ
ايبٝٓات َع عطـ يع١ٓ اي٬عٓري عًٝٗا، ٚتًو آ١ٜ ؼي بسٜع ايكطإٓ ٚبٝإ 

ايػهب اٱشلٞ ٚاؿذ١ اييت تكاّ عًِٝٗ، ؾُع إٔ يع١ٓ ايعصاب تأتٞ بايعصاب 
٠ َع ا٭دٝاٍ، ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ؾإٕ يع١ٓ اي٬عٓري َتعسز٠ ٚتٛيٝس١ٜ َٚتذسز

 :ٚؼتٌُ يع١ٓ اي٬عٓري ؼي َتعًكٗا ٚدّٖٛا
تتٛد٘ يع١ٓ نٌ دٌٝ إزي أٌٖ ظَاِْٗ َٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات  :ا٭ٍٚ

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓيب 
ايٓيب قُس تكٝب يع١ٓ اي٬عٓري ايصٜٔ أخؿٛا ايبٝٓات أٜاّ بعج١  :ايجاْٞ

 ٚاظسـايصٜٔ  اٚقسٚا ايٓاؽ عٔ اٱغ٬ّ، ٚقطٜـ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 .بٗا ع٢ً اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ظٝٛف عع١ُٝ ٫ قبٌ ٭ٌٖ ٜجطب

إضاز٠ ايتؿكٌٝ ؾًع١ٓ اغي٥٬ه١ تتػؿ٢ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ؼي نٌ  :ايجايح
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ظَإ، أَا اٱْؼ ٚاؾٔ ؾتدل يع١ٓ نٌ دٌٝ َِٓٗ ايطبكات اييت تكاسبِٗ 
غيطاز ٖٛ اغيع٢ٓ ا٭عِ ؾتتػؿ٢ يع١ٓ اغي٥٬ه١ ٚاٱْؼ َٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ا

ٚاؾٔ ايصٜٔ خيؿٞ ايبٝٓات َٔ ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١ بعطض ٚاسس، ؾًع١ٓ اغيتأخط 
َٔ ايٓاؽ تؿٌُ ايصٜٔ خيؿٞ ايبٝٓات َٔ ا٭دٝاٍ ايػابك١، ٚيع١ٓ اغيتكسّ 

 .اتؿٌُ اغيتأخط َٔ ايصٜٔ خيؿْٛٗا ٜٚهتُْٛ٘
ضاض ايعطـ بايٛاٚ ؼي اٯ١ٜ، إزي داْب ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ٖٚٛ َٔ أؽ

َا ٜتهُٓ٘ َٔ ايتدٜٛـ ٚاٱْصاض ٚايٛعٝس نٛغ١ًٝ ٚغبب يًهؿـ عٔ 
َٚٔ ا٭غطاض ٚقٝػ١  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبٝٓات ٚايبؿاضات بٓب٠ٛ 

٠َر ِرَِّر ُٖرُْٓر اْعََّٗر١َرادِر ٠َرااَرْز ِر ٠َر َُّر ؾَرَر٣ طاٱط٬م ؼي قٛي٘ تعازي

ءٍر 
ْ
، ٚقسضت٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ أْ٘ غبشاْ٘ ٜبري ايبٝٓات (1) صيَردِر٦سٌر  ُرِّظ  َر٥

ٚايبؿاضات شاتٗا اييت نتُٗا ٚأخؿاٖا ايصٜٔ قاضت إيِٝٗ أَا١ْ ٚٚزٜع١ َٔ 
 .بٝا٤ ايػابكري ٚأقشابِٗ ٚأتباعِٗا٭ٕ

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ؾهشّا ـٝا١ْ ٖصٙ ا٭َا١ْ، ٚإظٗاضّا شلا، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ 
ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٖٚصا ايتًكٞ َٔ أغباب َٚكازٜل يتًكٞ َهاَٝٓٗا َٔ ايكطإٓ 

يع١ٓ ايٓاؽ ع٢ً ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات، ؾٗصٙ ايًع١ٓ يٝػت أَطّا بػٝطّا داَسّا، 
بٌ ٖٞ َتعسز٠ اغيكازٜل ٚاغيكاقس، ؾإعطاض ايٓاؽ عٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات 

ٚايبؿاضات ايٓب١ٜٛ يع١ٓ ع٢ً ايصٜٔ خؿٕٛ ايبٝٓات، ٚزخٍٛ ايٓاؽ اٱغ٬ّ 
 .ٚادّا يع١ٓ عًِٝٗأف

ٌٖٚ ؼي اٯ١ٜ ٚعٝس يًُػًِ ايصٟ خيؿٞ ايبٝٓات ٚؽٜٛـ َٔ ْعٍٚ ايًع١ٓ 
 :عًِٝٗ، اؾٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ

ايتبأٜ اغيٛنٛعٞ إش إٔ اٯ١ٜ دا٤ت إْصاضّا ٭ٚي٦و ايصٜٔ خيؿٕٛ  :ا٭ٍٚ
أزي١ ايٓب٠ٛ ٚاغيعذعات ٚايبؿاضات ايٛاضز٠ ؼي ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ 

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِغكٛم ْب٠ٛ 
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اغيػًُٕٛ ٫ ٜهتُٕٛ َا أْعٍ اهلل، بٌ ٜكَٕٛٛ بإظٗاضٙ ٚإع٬ْ٘،  :ايجاْٞ
 .َٚٔ َكازٜل ٖصا اٱظٗاض ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ، ٚأزا٤ ايؿطا٥ض

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اغيػًُري ٚاغط١ يٓكٌ ٚتبًٝؼ ٖصٙ ايًع١ٓ،  :ايجايح
 .شيٕٛ اٯٜات ْٚؿطتِٗ َِٓٗٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً عسّ إقػا٥ِٗ يًصٜٔ ٜو

ايهؿاض غذلٖا ٚإخؿا٤ٖا ٖٚٞ إٔ ايهطض  ٜػتطٝع ٫ٚتبري اٯ١ٜ سكٝك١ 
ايصٟ ٜأتِٝٗ َٔ نتُإ ايبٝٓات أنجط نجرلّا َٔ ايٓؿع ايصٟ ٜٓايٕٛ َٔ إخؿا٥ٗا، 

َٚٔ أغطاض ْعٍٚ ايكطإٓ ٚاؿاد١ إيٝ٘ إْعساّ ٚقٛ ايٓؿع ايصٟ ٜأتٞ يًهؿاض َٔ 
ات، نُا إٔ أؾطاز ايًع١ٓ اييت تتهُٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ غبب إخؿا٤ ايبٝٓات ايبؿاض

 .يٓعٍٚ ا٭ش٣ ٚايعصاب بايهؿاض ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠
نَر ِرَّ  ََّر طقاٍ تعازي ،ٖٚٛ َٔ عَُٛات َٚكازٜل عسا٠ٚ اهلل يًهؿاض

، ؾُٔ عساٚت٘ شلِ سذب ايٓؿع ٚايؿا٥س٠ َٔ (1)صؾَردُر٠ٌّو ِْرَْٓربنِرسِر٦َر 
ِْٗ بهتُاِْٗ ايبٝٓات ٜكسٕٚ ايٓاؽ عٔ اٱغ٬ّ نتُإ ايبٝٓات، ٚقس ٜعٕٓٛ أ

، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٚخاشيتٗا قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايتكسٜل بٓب٠ٛ 
ببط٬ٕ ٖصا ايعٔ، ٚإْتؿا٤ ا٭ثط يػعِٝٗ ٚإَػانِٗ عٔ إظٗاض اٯٜات 

 .ٚايبؿاضات
 ***********

  
  
  

إِرالَّ اَّْرِر٦َر رَربثُر١ا ٠َر َرْصَر ُر١ا  طقىلً تعاىل

٠َرثَر٧َُّر١ا نَرأُر٠َْْرئِرَر  َررُر١ةُر ؾَرَر٧ِْرْٕ ٠َر َرَٚرب 
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 160اٯ١ٜ  صاْز١ََّّاةُر اْسَّ ِر٧ُر 
 

اإلعراب واللغت 
ؼي ًٜعِٓٗ،  (ِٖ)َػتج٢ٓ َٔ اغيؿعٍٛ ب٘ ايهُرل : غتجٓا٤، ايصٜٔأأزا٠ : ٫إ
. ، ٚايٛاٚ ؾاعٌَاض ؾعٌ: تابٛا

 .عطـ ع٢ً تابٛا: سطف عطـ، ٚأقًشٛا ٚبٝٓٛا: ايٛاٚ: ٚأقًشٛا
ايؿا٤ ضابط١ ٭ْٗا ٚاقع١ ؼي ؾب٘ ؾطط ٖٚٞ ٖٓا سطف ٫ عٌُ ي٘، : ؾأٚي٦و

. غِ إؾاض٠ َبين ع٢ً ايهػط ؼي قٌ ضؾع َبتسأإ: أٚي٦و
ؾعٌ َهاضع، ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ أْا ٚطي١ً أتٛب خدل : أتٛب

 .إغِ اٱؾاض٠
 .بأتٛب داض ٚفطٚض َتعًكإ: عًِٝٗ

. َبتسأ ٚخدل: ايٛاٚ سطف عطـ، أْا ايتٛاب: ٚاْا ايتٛاب
 .خدل ثإ: ايطسِٝ

يف سياق اآلياث 
بعس إ بٝٓت اٯ١ٜ ايػابك١ ع٬َات َٔ ٜػتشل ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ 

ظٗط تًو ايبٝٓات أاهلل عع ٚدٌ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتػتجين ايصٟ ْسّ ٚتاب ٚ
. ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ْٚعٍٚ ايكطإٓ ٚايس٫٫ت ايباٖطات ايساي١ ع٢ً قسم

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (أغتعٝٓٛا بايكدل) ايك١ً بري آ١ٜ :ا٭ٍٚ
َٔ إغتعا١ْ اغيػًُري بايكدل زعٛتِٗ ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚاؾساٍ  :ا٭ٚزي

 .باؿه١ُ ٚاغيٛعع١ اؿػ١ٓ
 .٭ٌٖ ايؿو ٚايطٜب ْكاتاٱايكدل ٚايك٠٬ ٚاق١ٝ َٔ  :ايجا١ْٝ
 .أزا٤ ايك٠٬ ٚاٱغتعا١ْ بٗا إظٗاض يٰٜات ٚايبٝٓات :ايجايج١
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ؼي اٱغتعا١ْ بايكدل ٚايك٠٬ تٛبٝذ ٚؾهض يًصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات  :ايطابع١
ٚؾاٖس ع٢ً زخٍٛ ايٓاؽ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓيب 

قٝػ١ أؾٛادّا ؼي اٱغ٬ّ ٚتٛد٘ اـطاب ايتهًٝؿٞ شلِ بايكدل ٚايك٠٬ ٚب
إِرذَرا جَربءَر َٚرْصسُر  َِّر ٠َراْْهَرْزحُر طايعُّٛ اٱغتػطاقٞ، قاٍ تعازي

ِر  َِّر  َرْن١َراجًرب*  .ص٠َرزَر َر٦ْذَر اَّْبضَر ٦َرْدخُرُر١َر نِر٥ دِر٦
ؾاٖس  (إٔ اهلل َع ايكابطٜٔ) إختتاّ اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ تعازي :اـاَػ١

 .يًبٝٓاتع٢ً ظٗٛض اٱغ٬ّ، ٚعسّ تطتب ا٭ثط ع٢ً نتُإ ايهؿاض 
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري يعّٚ ؼًٞ ايتا٥بري بايكدل ٚأزا٥ِٗ  :ايػازغ١

 .ايك٠٬
 .َٔ قؿات ايتا٥بري ْ٘ؾإ٠ َٔ َكازٜل ايكدل، ٚنصا ايكدل ايتٛب :ايػابع١
 .ٜػتًعّ اٱق٬ح ايكدل ٚؼٌُ ا٭ش٣ ؼي َطنا٠ اهلل :ايجا١َٓ

 .ٙ ايكدلَٔ ٜكّٛ بايبٝإ ٬ٜقٞ ايعٓا٤ ٚا٭ش٣ ٚعًٞ :ايتاغع١
 .(ٚبٝٓٛا)أزا٤ ايكٝاّ ٚايك٠٬ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي :ايعاؾط٠

ايتا٥بٕٛ َٔ إخؿا٤ اٯٜات، ٚايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بإظٗاضٖا،  :اؿاز١ٜ عؿط٠
ٜٚأَطٕٚ باغيعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهط َٔ ايكابطٜٔ ايصٜٔ ضيسِٖ اهلل بأغباب 

 .ايتٛؾٝل، ٜٚكطبِٗ إزي َٓاظٍ ايتك٣ٛ
تٛسـ ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ بػبب إْكطاع قًتِٗ َع قس ٜؼ :ايجا١ْٝ عؿط٠

إخٛاِْٗ ايصٜٔ ناْٛا ع٢ً ًَتِٗ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ شلساٜتِٗ يًكدل 
ٚايكٝاّ ٚايك٠٬ يططز ايٛسؿ١، ٚايٛقا١ٜ َٔ أغباب ايٓؿط٠ اييت ٜعٗطٖا 

 .ٖ٪٤٫ أظا٤ِٖ
 .اٯ١ٜ أع٬ٙ تطغٝب بايتٛب١ ٚاٱْاب١ :ايجايج١ عؿط٠

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (بٌ أسٝا٤) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجاْٞ
 .ػئ ٜتٛب اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗاهلل ايصٜٔ ٜكتًٕٛ  ؼي غبٌٝ  :ا٭ٚزي
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 .زع٠ٛ ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ َٔ إخؿا٤ اٯٜات إزي اؾٗاز ؼي غبٌٝ اهلل :ايجا١ْٝ
َٔ اٯٜات اييت بٝٓٗا ايصٜٔ تابٛا اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ ٚايػعاز٠ ايسا١ُ٥  :ايجايج١

 .يًصٜٔ ٜكتًٕٛ ؼي غبٌٝ اهلل
َٔ ايبٝٓات اييت أظٗطٖا ايكطإٓ اٱخباض عٔ سٝا٠ ايؿٗسا٤ ايصٜٔ  :ايطابع١

 .ٜكاتًٕٛ ؼت يٛا٤ اٱغ٬ّ
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (ٚيٓبًْٛهِ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجايح
تٛب١ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات ؽؿٝـ يًب٤٬ ايصٜٔ ٜتعطض ي٘  :ا٭ٚزي
 .اغيػًُٕٛ
يٲغتعساز يًب٤٬ ٚايكدل  ايتٛابريٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري زع٠ٛ  :ايجا١ْٝ

 .ضدا٤ َطنا٠ اهلل
إبت٤٬ اغيػًُري باـٛف ٚاؾٛع ٚغرلُٖا َٓاغب١ يًؿٛظ بايتٛب١  :ايجايج١

 .ٚايطظي١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ
ٖٚصا  (َٔ اـٛف ٚاؾٛع) دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بًػ١ ايتبعٝض :ايطابع١

ايتبعٝض َٔ ايهًٞ اغيؿهو ؼي عسز أؾطازٙ ٚظَاْ٘ َٚٛانٝع٘ غٛا٤ ؼي َكساض 
اـٛف أٚ ساي١ اؾٛع، ٚؼي بتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚايبٝإ تكًٌٝ يعسزٖا، ٚآثاضٖا، 

٠َررَرؿَرب٠َرُٚر١ا ؾَرَر٣ اْْجِرسِّظ طٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

 .(2)صاْز١ًََّْر٠٢َر 
ٚايتٛب١  (ٚبؿط ايكابطٜٔ) أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ تعازي :اـاَػ١

ٚاٱق٬ح َٔ َكازٜل ايكدل، َٚٔ اٱعذاظ ؼي اٯ١ٜ أْٗا أختتُت سيهاَري 
٠َرَٖرب ٦ُرَرَّبَٞرب إِرالَّ طايبؿاض٠ ٭ٕ ايتٛب١ ٚايعؿٛ َٔ اهلل َطتب١ عع١ُٝ

 .(3) صذُر٠  َرعٍّظ ؾَرػِر٧ٍر 
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بايبؿاض٠ يًكابطٜٔ، َٚٔ َكازٜل  (ٚيٓبًْٛهِ) دا٤ت خاشي١ آ١ٜ :ايػازغ١
ايبؿاض٠ ايتٛب١ ٚايؿٛظ بطظي١ اهلل عع ٚدٌ ٚاييت تسٍ عًٝٗا خاشي١ اٯ١ٜ قٌ 

 .ايبشح
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (اغيكٝب١) ايك١ً بري آ١ٜ :ايطابع
 .ايتٛب١ غ١َ٬ ٚلا٠ َٔ اغيكٝب١ :ا٭ٚزي
قاٍ  ،ح ٚبٝإ ايبٝٓات ٚاق١ٝ َٔ اغيكٝب١ ايؿدك١ٝ ٚايٓٛع١ٝايك٬ :ايجا١ْٝ

نَرَر٧ْمَر إِرذَرا  َرصَربثَرْزُٟرْٕ ُٖرصِر٧جَرخٌر ثِرَٗرب يَردََّٖرْذ طتعازي

 .(2)ص َر٦ْدِر٦ِرْٕ 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ نتُإ ايبٝٓات، ٚإخؿا٤ ايبؿاضات بايٓيب  :ايجايج١

َكٝب١، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ غيٓع إغتُطاضٖا، ؾكشٝض إٔ آ١ٜ اٱغذلداع  ٚغًِ
إشا أقابتِٗ )تصنط اغيكٝب١ ع٢ً مٛ اؿًٍٛ ايطاض٨ ع٢ً اغيػًُري بكٛي٘ تعازي

بعض َٔ ٚدٛز َكٝب١ َػتُط٠ َٚػتسضي١ عٓس  ضيٓع ٫إ٫ إٔ ٖصا  (َكٝب١
يهآب١ َجٌ نتُإ ايبٝٓات، َٚا ٜذلؾض عٓ٘ َٔ نٝل ايكسٚض ٚا ايطٛا٥ـ

ٚأْٛاع ايب٤٬، ٚؼي ايتٛب١ َٓ٘ غ١َ٬ ٚخ٬م َٔ ساٍ اغيكٝب١، َٚكس١َ 
 .يتٛظٝـ غ٬ح اٱغذلداع عٓس سًٍٛ اغيكٝب١

 .ايتٛب١ ٚاق١ٝ َٔ اغيكٝب١ اغيػتسضي١ :ايطابع١
 .َٔ ضظي١ اهلل بايتا٥بري ٖساٜتِٗ إزي اٱغذلداع عٓس اغيكٝب١ :اـاَػ١

زي اهلل عع ٚدٌ ع١ً تا١َ يًتٛب١ اٱقطاض باغيعاز ٚايطدٛع إ :ايػازغ١
 .ٚاٱْاب١

ايبؿاض٠ بايؿٛظ بايتٛب١ ٚايعؿٛ َٔ اهلل ٚايصٟ دا٤ت ب٘ ٖصٙ اٯ١ٜ  :ايػابع١
تبعح ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ ايتا٥بري، ٚاٱدتٗاز ؼي اٱق٬ح ٚايبٝإ ٚاٱخباض عٔ 

ٚاييت شنطتٗا ايهتب  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبؿاضات بايٓيب 
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 .ايػابك١ ايػُا١ٜٚ
، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1) (قًٛات َٔ ضبِٗ) ايك١ً بري آ١ٜ :اـاَؼ

 :َػا٥ٌ
ف٤ٞ نٌ َٔ اٯٜتري سيكازٜل َٔ ايؿهٌ اٱشلٞ َٚا ٜسٍ ع٢ً  :ا٭ٚزي

 .ععِٝ قسض٠ اهلل ٚإٔ َكايٝس ا٭َٛض بٝسٙ غبشاْ٘، ٚأْ٘ ايط٩ٚف ايطسِٝ
شنط اٯٜتري يطظي١ اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ تطغٝب بايتٛب١ ٚإتٝإ  :ايجا١ْٝ
 .ايؿطا٥ض
تؿٌُ َهاَري اٯ١ٜ أع٬ٙ ايصٜٔ تابٛا ٚأقًشٛا يكرلٚضتِٗ َٔ  :ايجايج١

 .اغيػًُري ايصٜٔ ٜػتشهطٕٚ اٱغذلداع عٓس اغيكٝب١
ايؿطٜع١، َٚعطؾ١  سهاّأٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري تؿك٘ ايتٛابري ؼي  :ايطابع١

 .اشلس٣ ٚاٱضيإ َٓاؾع
نٌ َٔ ايتٛب١ ٚايك٬ح ٚايبٝإ ضظي١ َٔ عٓس اهلل، ٖٚسا١ٜ إزي  :اـاَػ١

 .غبٌ ايطؾاز ٚايعٌُ ايكاحل، ٚايؿٛظ بايجٛاب ايععِٝ ؼي اٯخط٠
بري خاشي١ اٯ١ٜ أع٬ٙ َٚهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ عُّٛ ٚخكٛم  :ايػازغ١

 .غيػًُري ايكابطَٜٔطًل، ؾايصٜٔ تابٛا ٚأقًشٛا ٚبٝٓٛا َٔ اغيٗتسٜٔ ٚعُّٛ ا
 .ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري زع٠ٛ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات إزي إظٗاضٖا :ايػابع١

، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2) (ايكؿا ٚاغيط٠ٚ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايػازؽ
 :َػا٥ٌ

اٯ١ٜ أع٬ٙ خطاب تهًٝؿٞ يًصٜٔ تابٛا، ٚبعح شلِ ٭زا٤ اغيٓاغو  :ا٭ٚزي
 .ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل

 .تطغٝب ايتٛابري ؿر ايبٝت اؿطاّ :ايجا١ْٝ
زع٠ٛ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات إزي إظٗاض اٯٜات ٚا٭خباض اييت تسٍ  :ايجايج١
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ع٢ً ٚدٛب سر بٝت اهلل اؿطاّ، َٚٔ اٱعذاظ ؼي ؾطٜه١ اؿر فٝ٪ٖا 
٠َر ِرَِّر ؾَرَر٣ طقاٍ تعازي ،بكٝػ١ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ايؿاٌَ يًٓاؽ طيٝعّا

، (1) صاْْجَر٧ْذِر َٖرْٙ اظْزَرطَربؼَر إِرَْر٧ِْر ظَرجِر٧ ًر اَّْبضِر  ِر ُّج 
ايبٝت ْٚاز٣ إبطاِٖٝ  بٓٝاٚت٪نس اٯٜات إٔ إبطاِٖٝ ٚإزلاعٌٝ عًُٝٗا ايػ٬ّ 

باؿر ٚزعا ايٓاؽ يًطٛاف بايبٝت ٚيٝؼ َٔ ْيب إ٫ ٚسر ايبٝت ؾُٔ ايبٝٓات 
تكّٛ اؿر اييت جيب اٱخباض عٓٗا أخباض ا٭ْبٝا٤ ؼي سر بٝت اهلل اؿطاّ، ٫ٚ ٟ

إِرََّٚٗرب طإ٫ بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٜٚسٍ عًٝ٘ اؾُع بري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚقٛي٘ تعازي

اُْْٗر ْسِرُر١َر َٚر َرطٌر نَر َر ٦َرًْسَرثُر١ا اَْْٗرعْ ِردَر اْْ َرسَراَر ثَرْؿدَر 

 .،باٱناؾ١ إزي ايٓكٛم ٚاٱطياع(2)صؾَربِرِرْٕ َٞررَرا
ٚدا٤ت (ّٚأْا ايتٛاب ايطسٞ) تعازيأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘  :ايطابع١

اٯ١ٜ أع٬ٙ سيكازٜل َتذسز٠ َٚتشس٠ اغيٛنٛع ايطظي١ اهلل ٚتٛبت٘ ع٢ً ايعباز 
بإٔ دعٌ ؾطٜه١ اؿر َٓاغب١ يػؿطإ ايصْٛب ْٚعٍٚ ايؿهٌ اٱشلٞ، ٚغيا نإ 

ايبٝت  ٠ٚظٜاض٠ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بايعُط٠ اؿر ؼي ظَإ ككٛم َٔ ايػٔ
ؼي غ١ٓ َٚٓاغب١ يًعؿٛ ٚايك٬ح تػتٛعب أٜاّ ايػ١ٓ نًٗا، ٚؾٝ٘ سذ١ ع٢ً 

 .ايٓاؽ، ٚزع٠ٛ شلِ يًتٛب١ ٚاٱْاب١
َٔ أزلا٤ اهلل عع ٚدٌ  زلريبإأختتُت نٌ َٔ اٯٜتري  :اـاَػ١

ٖٚصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘  (ؾإٕ اهلل ؾانط عًِٝ)ؾذا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ تعازي
ٚتعسز أزلا٤ اهلل ؼي اغيكاّ بؿاض٠ تٛايٞ ايؿهٌ  (ٚأْا ايتٛاب ايطسِٝ)تعازي

 .اٱشلٞ ع٢ً اغي٪َٓري ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايكاؿات ٜٚعٗطٕٚ اٯٜات
ٚحيتٌُ ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ بًشاظ أؾطاز ٖصٙ اٯ١ٜ  :ايػازغ١

 :ٚدّٖٛا
 .إْ٘ َٔ ايتٛب١ :ا٭ٍٚ

                                                           

 .97آٍ عُطإ غٛض٠ (1)
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 .ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ ايك٬ح ْٚؿط َعاْٞ اٱضيإ :ايجاْٞ
 .إْ٘ َٔ ايبٝإ غيا ؾٝ٘ َٔ تععِٝ ؾعا٥ط اهلل :ايجايح
ٚبإغتجٓا٤  (ايكؿا ٚاغيط٠ٚ)يٝؼ َٔ ق١ً بري اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚآ١ٜ  :ايطابع

ايٛد٘ ايطابع ؾإٕ ايٛدٛٙ ايج٬ث١ ا٭ٚزي نًٗا قشٝش١، َٚٔ ايؿٛاٖس ع٢ً 
 .اغي٪َٓري عا١َ ٚسلٛي٘يًتا٥بري  ايجٛابّ آٜات ايكطإٓ، اٱعذاظ ؼي ْغ

 :، ٖٚصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (إٔ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ) آ١ٜايك١ً بري  :ايػابع
يبٝإ سكٍٛ ايتٛب١  (إ٫) إبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ عطف اٱغتجٓا٤ :ا٭ٚزي

 .ٚايٓسّ َٔ إخؿا٤ ايبٝٓات
بعح ا٭ٌَ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري بتعسز أؾطاز ايتا٥بري َٔ إخؿا٤  :ايجا١ْٝ

 .ايبٝٓات
نٌ ؾطز ٜتٛب ٜٚعٗط اؿكا٥ل ايٓب١ٜٛ ٜٚكًض أَٛضٙ اغيتعًك١ بايسٜٔ  :ايجايج١

، ٚايبٝٓات اٯٜاتتاب ٚغرلِٖ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚبٝإ ٚايسْٝا زع٠ٛ ٭ٌٖ ايو
٠َرؾَرِرَر صَربِْر ًرب  ٠َرإِرِّٚظ٥ َْركَرهَّبزٌر ِْرَٗرْٙ رَربةَر ٠َرآَٖرَر طقاٍ تعازي

 .(2)صصُرَّ اْٞزَردَر٢
ٖصٙ اٯ١ٜ تطغٝب بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايك٬ح، ٚبعح يًٓؿط٠ ؼي  :ايطابع١

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓؿٛؽ َٔ إخؿا٤ ايبٝٓات ٚايبؿاضات بايٓيب 
ػًٞ ايتبأٜ ٚايتهاز ؼي اؾعا٤ ايصٟ تتهُٓ٘ خاشيتا اٯٜتري، إش  :اـاَػ١

دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بايًع١ٓ اغيطًك١ يًصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات، ٚدا٤ت خاشي١ ٖصٙ 
قُس ق٢ً اهلل اٯ١ٜ بايتٛب١ ٚايطظي١ يًتٛابري ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ايبؿاضات بايٓيب 

 .٠ يًتٛب١ٜٚكَٕٛٛ بإتباع٘ ْٚكطت٘، ٚؾٝ٘ زعٛ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
بٝإ قإْٛ ثابت ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ إٔ اهلل عع ٚدٌ  :ايػازغ١

ٜعٗط ايبٝٓات اييت أْعشلا، ٚإٔ ايٓاؽ عادعٜٔ عٔ إخؿا٥ٗا ٚغذلٖا، ٚيهٔ 
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ايسْٝا زاض إَتشإ ٚب٤٬ ٚايصٟ ٜهتُٗا ٜعًِ ْؿػ٘ ٚايصٟ ٜتٛب إزي اهلل ٜؿٛظ 
 . بعؿٛ ٚضظي١ اهلل
 :ٚدٛٙ اٚؾٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ايك١ً بري :ايؿعب١ ايجا١ْٝ

، (1)(إٔ ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛا) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ آ١ٜ :ا٭ٍٚ
 :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ

بٝإ ايتبأٜ ٚايتهاز بري أٌٖ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚعاقب١ نٌ  :ا٭ٚزي
 .َُٓٗا

 .زع٠ٛ ايٓاؽ يًتٛب١، ٚؼصٜطِٖ َٔ اغيٛت ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ :ايجا١ْٝ
تٛنٝس َا ٜٓتعط ايهؿاض َٔ ايعصاب ا٭يِٝ، ٚاٱؾاض٠ إزي إغتُطاض  :ايجايج١

 .ؼي اٯخط٠ٚا٭ش٣ ع٢ً ايهاؾط ايًع١ٓ 
اٱخباض عٔ سذب ضظي١ اهلل ؼي اٯخط٠ عٔ ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً  :ايطابع١

 .ايهؿط
ٜٔ اٯٜتري ايذلغٝب بايتٛب١ ٚاٱق٬ح، ٚايٓؿط٠ َٔ ٜؿٝس اؾُع ب :اـاَػ١

 .ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ
يًُٛت ؼي أٟ ؿع١، ؾإٕ اٯ١ٜ تسعٛ  ٠عطضغيا نإ اٱْػإ  :ايػازغ١

 .ايهؿاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايًشٛم بايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ايبٝٓات
شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ تٛب١ ٚعؿٛ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايتا٥بري، ْٚعٍٚ  :ايػابع١
 .ِٜٗ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ سيا ٜسٍ ع٢ً غًل باب ايعؿٛ عٔ ايهؿاضضظيت٘ عٌ
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري اؿح ع٢ً أزا٤ ايٛظا٥ـ ايؿطع١ٝ،  :ايجا١َٓ

ٚايتدٜٛـ َٔ ايهؿط ٚاؾشٛز، غيا ؼي اٱق٬ح َٔ اؿػٔ ايصاتٞ، َٚا ؼي 
 .ايهؿط َٔ ايكبض ٚأغباب ايصّ

، أَا ايهؿاض ؾإٔ ايٓؿٛؽ تٓؿط جيعٌ اهلل عع ٚدٌ ٚزّا يًتٛابري :ايتاغع١
 .َِٓٗ، ٖٚصٙ ايٓؿط٠ َٔ َكازٜل ايًع١ٓ اييت شنطتٗا اٯ١ٜ أع٬ٙ
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 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (خايسٜٔ ؾٝٗا) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجاْٞ
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري دصب ايٓاؽ يٲضيإ ٚإظٗاض اؿكا٥ل  :ا٭ٚزي

ٚاٱقػا٤ إيٝٗا ٚتٓاقًٗا  ٚآي٘ ٚغًِقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚايبؿاضات بايٓيب 
إزي ٖصٙ اٯٜات ٜتعغ  تمٕٟؾُٔ ايٓاؽ َٔ مل ٜهتِ ايبٝٓات ٚيهٓ٘ عٓسَا 

ٜٚعتدل ٚحيطم ع٢ً إظٗاضٖا عٓس زلاعٗا ٚاٱط٬ع عًٝٗا، ٖٚٛ َٔ 
َر إِرالَّ ُٞر١َر طعَُٛات قٛي٘ تعازي  .(2) ص٠َرَٖرب ٦َرْؿَرُر جُرُر١دَر زَرثِّظ

ٚايؿٛم إيٝٗا َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ اغيٓاؾع  اب١ٱٕاٚاؿح ع٢ً ايتٛب١  :ايجا١ْٝ
 .عٔ ايهؿط ٚاؾشٛزٚايتٓعٙ  اٱبتعازَا ؾٝٗا َٔ ٚؼي ايٓؿأتري، 

بٝإ ايتبأٜ ٚايتٓاقض بري عاقب١ ايتٛب١ ٚايك٬ح ٚبري اٱقطاض  :ايجايج١
 .ع٢ً ايهؿط
إيتؿات اغيهًؿري إزي يعّٚ اٱغتعساز يًُٛت، َٚػازض٠ ايسْٝا  :ايطابع١

بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايك٬ح، ؾُت٢ َا أزضى اٱْػإ إٔ اغيٛت قطٜب َٓ٘ ٚإٔ 
َػازض٠ ايسْٝا ع٢ً ايهؿط ت٪زٟ إزي اـًٛز ؼي ايٓاض ؾإْ٘ ٜٓؿط َٔ ايهؿط 

تٛب١ ٚاؾشٛز ٜٚبشح عٔ أغباب ايٓذا٠ َٔ سطٖا ٚشلٝبٗا ٚايصٟ ٜٓشكط باٍ
 .ٚإتٝإ ايكاؿات

 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(3) (ٚإشلهِ إي٘ ٚاسس) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجايح
 .بطظيت٘ يؿٛظٍب١ ؾ٤ٛ إزي اهلل عع ٚدٌ، ٚضدا٤ ايتٛ :ا٭ٚزي
تٛنٝس نٌ َٔ اٯٜتري يطظي١ اهلل، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً ايؿٛظ بٗا  :ايجا١ْٝ

 .ات ايػُا١ٜٚبايتٛب١ ٚايعٌُ ايكاحل ٚبٝإ اؿكا٥ل ٚايبؿاض
إختتاّ نٌ َٔ اٯٜتري بإزلري َٔ أزلا٤ اهلل، ٜتهُٓإ َعاْٞ  :ايجايج١

ٚاٯ١ٜ  (ٚأْا ايتٛاب ايطسِٝ)ايطظي١ ٚايتٛب١، ؾأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي
                                                           

 .162اٯ١ٜ (1)
 .31اغيسثط غٛض٠ (2)
 .163اٯ١ٜ (3)
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 .(ايطظئ ايطسِٝ)أع٬ٙ بكٛي٘ تعازي
ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ تٛنٝس غيهاَري اٯ١ٜ قٌ ايبشح، ٚزيٌٝ ع٢ً إٔ  :ايطابع١

 .            َكايٝس ا٭َٛض نًٗا بٝس اهلل عع ٚدٌ

إعجاز اآليت 
تطنت اٯ١ٜ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا ٚضٸغبت باٱغتسضاى ٚبٝإ قؿات ايٓيب 

تعازي نُا تسٍ ؼي  ٠ اهللضسِخباض عٔ غع١ إق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾٝٗا 
َؿَٗٛٗا ع٢ً تٛب١ بعهِٗ ٚإظٗاض َا دا٤ ؼي نتبِٗ َٔ ايبؿاضات، ٚؾٝٗا 

. َاضات ايهؿـ عٔ بعض اٯٜات اغيدؿ١ٝأز٫٫ت ٚ
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباض، ٜٚتػؿ٢ ايًطـ 

اٱشلٞ َكازٜل اٱبت٤٬ ؾٝٗا، ؾُٔ اٯٜات ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ إٔ ايًطـ 
سب َكازٜل اٱبت٤٬ ٜٚتكسّ عًٝٗا ٜٚتأخط عٓٗا ٚدا٤ت ٖصٙ اٱشلٞ ٜكا

اٯٜات يطؿّا َٔ عٓس اهلل يٓبص نتُإ اٯٜات، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يٲعطاض ايصٜٔ 
خيؿٕٛ تًو اٯٜات، ٚايػعٞ غيعطؾ١ ايبٝٓات، ٚايتسبط ؼي اٯٜات، َٚٔ ايًطـ 

خ ٚايٛقا٥ع اٱشلٞ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ َتتابع١ َتتاي١ٝ َٚٓٗا َا ٜتعًل باؿٛاز
 .(أغباب ايٓعٍٚ)ٚاييت تػ٢ُ

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يطؿّا ٚخرلّا قهّا ٚزع٠ٛ يًصٜٔ خيؿٕٛ اغيعذعات 
بايتٛب١ ٚاٱْاب١، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إغتكطا٤ َػأي٘ ن١َٝ٬ َٓٗا ٖٚٞ إٔ ايتٛب١ 

َتعسز٠ ايكٝؼ ٚاغيٛانٝع، ٚأْٗا ٫ تٓشكط باٱغتػؿاض ٚاٱْاب١، بٌ تؿٌُ 
ؿكا٥ل، ؾكس تكسم ايتٛب١ ع٢ً ايهـ عٔ اغيعك١ٝ ٚإضتهاب ايبٝإ ٚإظٗاض ا

ايصْب، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط َكسام يًتٛب١ ٜتذ٢ً بإع٬ٕ اؿكا٥ل ؾ٬ 
ٜكض اٱَتٓاع ٚاٱق٬ع عٔ نتُإ اؿكا٥ل إ٫ بإع٬ْٗا ٚاٱخباض عٓٗا، يصا 

 :دا٤ت اٯ١ٜ بج٬ث١ أَٛض َت٬ظ١َ َٚتساخ١ً ٖٚٞ
 .ايتٛب١ :ا٭ٍٚ
 .اٱق٬ح :ايجاْٞ
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 .ايبٝإ :ايجايح
ٖٚصا ايتعسز ٚايت٬ظّ آ١ٜ إعذاظ١ٜ ؼي شات اٯ١ٜ ٚتٛنٝس ٭١ُٖٝ َٛنٛع 

ايتٛب١ ؼي باب نتُإ اٯٜات ٚاغيعذعات، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ ٚإْعساّ ايؿذل٠ بري 
تٛب١ ايعبس َٔ نتُإ اٯٜات ٚقبٛشلا َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ تطغٝب بايتٛب١ ٚسح 

٤ ع٢ً ايعٓاز ٚاٱقطاض ع٢ً إخؿا٤ ايبؿاضات بايٓيب عًٝٗا، ٚظدط عٔ ايبكا
َٚٔ َكازٜل اٱغتجٓا٤ ؼي اغيكاّ غ١َ٬ ٚأَٔ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .ايتا٥بري َٔ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل
ٚايتٛب١ ؼي اغيكاّ أعِ َٔ إٔ تٓشكط بايصات ٚاي١ٝٓ ٚايككس بٌ تؿٌُ عامل 

ايتٛب١ ع٢ً اؾٛاْض ٚا٭ضنإ، َٚكاسبتٗا  ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ٚػًٞ َكازٜل
يًعبس نًُه١ َػتكط٠ غرل َتعيعي١، ٚتهٕٛ َطآ٠ يًٗسا١ٜ ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يًتٛب١ 

ٚإضاز ايك٬ح ايصاتٞ بٌ دا٤ت  (ٚقًشٛا)ٚايك٬ح، ٚمل تأت اٯ١ٜ بًؿغ
بكٝػ١ ايؿاعٌ ٚأْ٘ جيب ع٢ً ايتا٥بري ايك٬ح ٚاٱق٬ح ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ، 

 .ّا ؼي اـرلات ٚزاع١ٝ إزي اهلل عع ٚدٌيٝهٕٛ ايتا٥ب إَاّ
 .     (إ٫ ايصٜٔ تابٛا) آ٦خ٦٠ُٗٙ  ٘ ٚع٥ٗ ٞرٜ ا٦٨خ 

اآليت سالح 
: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

دتٓاب اٱقطاض ع٢ً نتُإ إزي ايتٛب١ ٚإاٯ١ٜ أٌٖ ايهتاب  تسعٛ :ا٭ٚزي 
. اٯٜات

اغيػًُري ع٢ً زعٛتِٗ إزي اشلس٣ ٚايك٬ح ٚإظٗاض اٯ١ٜ ؼح  :ايجا١ْٝ 
. اؿكا٥ل

. عسّ ايٝأؽ َٔ تٛبتِٗ ٚيٛ ع٢ً مٛ اغيٛدب١ اؾع١ٝ٥ :ايجايج١ 
ؾٝٗا إنطاّ يًصٜٔ أغًُٛا َِٓٗ ٚتٓبٝ٘ يًُػًُري بعسّ َ٪اخصتِٗ  :ايطابع١ 

ٚ شِٜٚٗ أبٓا٤ ًَتِٗ أع٢ً شْٛب ايصٜٔ اغتُطٚا ع٢ً نتُإ اؿل َٔ 
ٚقس ٚضزت  ،ٚ ايعهؼأٜػًِ اٱبٔ ٜٚبك٢ ا٭ب ع٢ً ايهؿط  قاضبِٗ ؾكسأٚ
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٠َرإِرْ٘ جَربَٞردَراَر طقاٍ تعازي  ايٓكٛم ؼي سػٔ ايعؿط٠ َعِٗ اٯٜات

َر ثِرِر ؾِرٌْٓر نَر َر  ؾَر٣ٓ  َرْ٘ رُر ْسِرَر ثِر٥ َٖرب َْر٧ْطَر َْر

. (1)صرُرطِرْؿُٟرَٗرب ٠َرصَرب ِرجُْٟرَٗرب نِر٥ اْدُّج٧َْٚرب َٖرْؿسُر٠نًرب
ضتكا٥ِٗ بايكٍٛ أغًُٛا سيػؿط٠ شْٛبِٗ ٱ اٯ١ٜ بؿاض٠ يًصٜٔ :اـاَػ١ 

خ٬قِٗ إٕ اٯ١ٜ تػاعس ؼي أٚايعٌُ إزي َٓاظٍ عسّ نتُإ اٯٜات أٟ 
. ٚقسقِٗ ٚايتدؿٝـ عِٓٗ ٚضؾع عٓا٤ ٚظض ا٭ٜاّ ايػايؿ١

. ٚتٛقع تٛب١ بعهِٗ ْٚسَ٘ ،ؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتٛب١ ايٓكٛح :ايػازغ١ 
 .اؿكا٥ل ٚأغطاض ايتٓعٌٜ ٣ إخؿا٤دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ سطبّا عٌ :ايػابع١ 
 .َباضن١ يًذلغٝب بايتٛب١ ٚاٱْاب١زلا١ٜٚ  ٚغ١ًٝاٯ١ٜ  :ايجا١َٓ 

 .َٓاظٍ ايعٓت ٚايكسٚز عٔ اغيعذعاتزٕٚ ايبكا٤ ؼي  اٯ١ٜ بطظر :ايتاغع١ 
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ تهٕٛ ايتٛب١ قطٜب١ َٔ ايعباز، يٝؼ بِٝٓٗ ٚبٝٓٗا 

اغيٌٝ إزي ايك٬ح ٚايتك٣ٛ ٚايٓؿط٠ َٔ نسٖا سادع ٚتبعح اٯ١ٜ ؼي ايٓؿٛؽ 
 .َٚٔ ايهس اـام شلا نتُإ ٚإخؿا٤ اٯٜات

يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ تهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ عّْٛا يًٓاؽ يًتٛب١ ٚاٱْاب١، َٔ 
 :ٚدٛٙ

 .تطغٝب َٔ خيؿٞ اٯٜات بإظٗاضٖا ٚإع٬ْٗا :ا٭ٍٚ
ٚزعٛتِٗ  ظدط ايٓاؽ عٔ ايطدٛع إزي ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات، :ايجاْٞ

 .ٚايك٬ح، ٚاٱتعاظ ٚا٭خص َِٓٗ ٠ٚاٱْابيًتٛد٘ إزي أٌٖ ايتٛب١ 
 .إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ ٜبكٕٛ ؼي َٓاظٍ إخؿا٤ ٚنتُإ اغيعذعات :ايجايح
 نطاّٚإ، َٚعطؾ١ ععِٝ َٓعي١ ايتٛابري، تؿك٘ اغيػًُري ؼي ايسٜٔ :ايطابع

 .ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ اٯٜات ٜٚهؿٕٛ عٔ إخؿا٥ٗا
ْؿط َعاْٞ ايك٬ح ؼي اجملتُات ٚبري ايٓاؽ، يتهٕٛ غببّا ؼي  :اـاَؼ

، ٚإخ٬م ايتٛب١ َٔ ايصْٛب ٚاغيعاقٞ قبٍٛ اغيعذعات ٚاٱقػا٤ إزي اٯٜات
                                                           

. 15غٛض٠ يكُإ  (1)
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إٔ قكابا ٚيع ظاض١ٜ ؾأضغٗا أًٖٗا إزي ساد١  :اغيعْٞ ٚعٔ بهط بٔ عبس اهلل
أؾس دبا  ٫ تؿعٌ ٭ْا: شلِ ؼي قط١ٜ أخط٣ ؾتبعٗا ؾطاٚزٖا عٔ ْؿػٗا ؾكايت 

ؾأْت ؽاؾٝٓ٘ ٚأْا ٫ أخاؾ٘ ؾطدع تا٥با : يو َٓو يٞ ٚيهين أخاف اهلل قاٍ 
ؾأقاب٘ ايعطـ ست٢ ناز ٜٓكطع عٓك٘ ؾإشا ٖٛ بطغٍٛ يبعض أْبٝا٤ بين 

تعاٍ ْسعٛ ست٢ تعًٓا غشاب١ : ايعطـ قاٍ : َا يو قاٍ : إغطا٥ٌٝ ؾػأي٘ قاٍ 
ؾأْا أزعٛ ؾأَٔ أْت قاٍ : َا يٞ َٔ عٌُ ؾازعٛ قاٍ : ست٢ ْسخٌ ايكط١ٜ قاٍ 

ؾسعا ايطغٍٛ ٚأَٔ ٖٛ ؾأظًتِٗ غشاب١ ست٢ اْتٗٛا إزي ايكط١ٜ ؾأخص : 
: ايككاب إزي َهاْ٘ َٚايت ايػشاب١ ؾُايت عًٝ٘ ٚضدع ايطغٍٛ ؾكاٍ ي٘ 

ظعُت إٔ يٝؼ يو عٌُ ٚأْا ايصٟ زعٛت ٚأْت أَٓت ؾأظًتٓا ايػشاب١ ثِ 
ايتا٥ب إزي اهلل تعازي سيهإ : ٍ تبعتو يتددلْٞ َا أَطى ؟ ؾأخدلٙ ؾكاٍ ايطغٛ

 .(1)يٝؼ أسس َٔ ايٓاؽ سيهاْ٘

 مفهىم اآليت
َٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ أْٗا تأزٜب يًُػًُري ٚعسّ َ٪اخص٠ َٔ أغًِ َٔ أٌٖ 

ايهتاب ٚإٕ نإ َٔ ض٩غا٤ ًَت٘ ٭ٕ اٱغ٬ّ جٓيب َا قبً٘ ٚايتٛب١ َاس١ٝ 
 :َػا٥ٌ يًصْٛب ٚؾٝٗا 

 .بايصْبإقطاض عًُٞ َباضى إْٗا  :ا٭ٚزي 
 .ٚضدٛع ٚتٓعٙ عٓ٘ إعذلاف بايتككرل إْٗا  :ايجا١ْٝ 
 .م ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعازيؾٗاز٠ ع٢ً قسإْٗا  :ايجايج١ 

ع٢ً نتُإ اٯٜات ٚايصٜٔ أقطٚا  َٔ َعاْٞ ايتٛب١ اٱستذاز : ايطابع١ 
 .ع٢ً نتُاْٗا
 .ٚاؾشٛز يهؿطٍيٲغ٬ّ ْٚبص إْٗا زع٠ٛ  :اـاَػ١ 

                                                           

. 5/421ؾعب اٱضيإ  (1)



 128################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

ايتٛب١ ؾ٤ٛ إزي اهلل ٚإع٬ٕ يعسّ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب، قاٍ  :ايػازغ١ 
٠َرَٖرْٙ ٦َرْكهِرسُر اْرُّجُٚر١ةَر إِرالَّ  َُّر ٠َرَْرْٕ ٦ُرصِرسُّج٠ا ؾَرَر٣ طتعازي

 .(2) (1)صَٖرب نَرؿَرُر١ا
 .ايجٛاب ايععِٝ ايصٟ ٜٓتعط ايتا٥بري  :ايػابع١ 

ؾاٯ١ٜ تٛيٞ عٓا١ٜ خاق١ سئ أغًِ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚتسعٛ إزي إنطاَِٗ 
ٖٚٞ بؿاض٠ شلِ عػٔ ايعاقب١، ٖٚصٙ اغيهاَري ضغاي١ زلا١ٜٚ يهٌ ؾطز َٔ 
أٌٖ ايهتاب ٚؼي نٌ ظَإ تٓادٝ٘ بهط٠ ٚعؿّٝا ٚتطدٛ َٓ٘ ايتساضى ٚايٓذا٠ 

ت ايطغٍٛ بايًشام بأٌٖ اؿل ٚايتػًِٝ سيا ؼًُ٘ ايهتب ايػُا١ٜٚ َٔ قؿا
ٚايبؿاضات ٚف٧ قٛي٘ تعازي  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭نطّ قُس 

بكٝػ١ اغيهاضع إخباض عٔ إغتُطاض ؾتض باب ايتٛب١ ٚايسع٠ٛ إزي  ص َررُر١ةُر ط
اٱغ٬ّ ٜٚتهُٔ ؼي َؿَٗٛ٘ بكا٤ نتُإ اٯٜات ٚعسّ إمكاضٙ بأٜاّ ايتٓعٌٜ 

ٚؾع٬ّ ؾاْو تط٣ ؾٛاٖس اؾشٛز ٚايكسٚز ٚإثاض٠ ايؿبٗات ع٢ً اٱغ٬ّ 
شٙ اٯ١ٜ َػتُط٠ إزي ظَآْا ٖصا، ؾٗ٪٤٫ َٚٔ ٜتبعِٗ ٜٚػتُع شلِ تتٛد٘ شلِ ٙ

 .باؿح ع٢ً ايتٛب١ ْٚبص ايعٓاز ٚاٱغتهباض ٚإخؿا٤ اٯٜات
ٚخاشي١ اٯ١ٜ ٚعس نطِٜ ٚسح إناؼي، ٚتٛنٝس زلاٟٚ ع٢ً يعّٚ ايتساضى 

 .ٚاٱْاب١ ٚنؿـ اؿكا٥ل ٚاٱخباض عٔ َٛاثٝل ا٭ْبٝا٤
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

بٝإ ساد١ ايٓاؽ إزي ضظي١ اهلل، ٚعسّ إَهإ اٱغتػٓا٤ عٓٗا،  :ا٭ٚزي
ٖٚٞ ؼي اغيكاّ َطنب١ إش تتذ٢ً ؼي اٯ١ٜ َعاْٞ ايذلغٝب بايتٛب١ ٚايك٬ح، ْٚبص 

 .ايهؿط ٚاؾشٛز
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.  اييت دا٤ت ؼي تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ 94-92أْعط ا٭دعا٤  (2)
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ايصٟ ٜتٛب إزي اهلل َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل ٜهٕٛ غببّا يًك٬ح ٖٚسا١ٜ  :ايجا١ْٝ
 .ايٓاؽ

ايٓؿؼ، ٚعسّ ايًٗح ٚضا٤ ايسْٝا ٚظٜٓتٗا ايذلغٝب ايػُاٟٚ ظٗاز  :ايجايج١
 .ٚاؾاٙ ٚايؿإٔ بري ايهؿاض ايصٟ ٜأتٞ َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل ٚآٜات ايتٓعٌٜ

سح أٌٖ ايهتاب ع٢ً إظٗاض ايبؿاضات اييت دا٤ت ؼي ايتٛضا٠  :ايطابع١
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚاٱلٌٝ ؼي ْب٠ٛ 

ٯٜات سيذ٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ تٛنٝس ْعٍٚ ايًع١ٓ بايصٜٔ خيؿٕٛ ا :اـاَػ١
 .بإغتجٓا٤ ايصٜٔ تابٛا َٓٗا

 .ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ ايػؿٛض ايطسِٝ :ايػازغ١
قشٝض إٔ ايتٛب١ ؼي اٯٜات دا٤ت غكٛم ايصٜٔ ٜٓتكًٕٛ َٔ  :ايػابع١

َٓاظٍ نتُإ اغيعذعات إ٫ أْٗا تتهُٔ اؿح ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايك٬ح 
ٕ خاشي١ اٯ١ٜ بايٛعس ايهطِٜ بإط٬م قبٍٛ ايتٛب١، َٔ نٌ ايصْٛب ٚاغيعاقٞ ٭

 . ٚشنط إزلري َٔ أزلا٤ اهلل عع ٚدٌ ُٖا ايتٛاب ايطسِٝ

 اآليت لطف
اٯ١ٜ نٝا٤ َباضى َٚكباح ٖسا١ٜ ٜٓؿص ْٛضٙ إزي ؾػاف ايكًٛب، ٜٚبعح 

ايٓؿٛؽ إزي ايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚايػ١َ٬ َٔ ن٬ّ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل، 
ايػ١َ٬ ٚاشل٬ى إ٫ ايتٛب١ ٚإختٝاض ايك٬ح، َٚٔ ايًطـ اٱشلٞ ؼي ؾًٝؼ بري 
 :اٯ١ٜ أَٛض
 .بكا٤ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا :ا٭ٍٚ
تتابع اٯٜات اييت ؼح ع٢ً نؿـ اؿكا٥ل ٚإع٬ٕ ايبؿاضات :ايجاْٞ

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايٓيب 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ قُس ق٢ً تٛايٞ اغيعذعات اييت ت٪نس قسم ْب٠ٛ  :ايجايح

 .ٚتؿهض ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚغًِ
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إزضاى ايهؿاض يعسّ تطتب ا٭ثط ع٢ً نتُإ ايبٝٓات ٚأغباب  :ايطابع
اشلس٣، ٚإٔ ٖصا ايهتُإ ٫ ٜهط إ٫ أًٖ٘ ٚؼي اٯ١ٜ إضؾاز يهٝؿ١ٝ ايتٓعٙ َٔ 

إخؿا٤ اؿكا٥ل ٚايبٝٓات ع٢ً ايبٝإ ٚايتؿكٌٝ، ٚبعح ع٢ً ايك٬ح ؾ٬ ٜكـ 
ات، ٚزع٠ٛ ز ايتٛب١ بٌ ٫بس َٔ إع٬ٕ ايبٝٓات ٚإق٬ح ايص ا٭َط عٔ

اٯخطٜٔ ٱع٬ٕ ايبٝٓات، ٚعسّ ايبكا٤ ؼي َٓاظٍ ايهتُإ ٚإخؿا٤ ايبؿاضات، 
ٚايهصب ع٢ً اهلل عع ٚدٌ، ؾشُٝٓا ٜتٛب ٚاسس َٔ ايصٜٔ خيؿٕٛ اؿكا٥ل 
ؾأِْٗ ٜصَْٛ٘ ٜٚؿذلٕٚ عًٝ٘، ؾذا٤ت اٯ١ٜ بًعّٚ اٱق٬ح ٚاٱْاب١، ؾهض 

اْدؼُر إِرَْر٣ ططايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ٚدساشلِ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

َْٗرخِر ٠َراَْْٗر١ْؾِرػَرخِر اْْ َرعَرَرخِر ٠َرجَربدِرُْْٟرْٕ  َر ثِربْْ ُِر ظَرجِر٧ِر زَرثِّظ

َر  َر ْعَرُر 
ٚٚضزت ؼي نٝؿ١ٝ إغ٬ّ عسز َٔ أقطاب ، ، (1) صصثِربَّْزِر٥ ِر٥

 .ايٝٗٛز قكل تتهُٔ قٝاَِٗ بايبٝإ ٚإيكا٤ اؿذ١ 

 اآليتإفاضاث 
يكس خًل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ يعبازت٘ ٚايكٝاّ بأزا٤ ايؿطا٥ض، ٚاغيٓاغو 

اييت تسٍ ع٢ً إْكٝازِٖ ٭ٚاَطٙ، ؾبعح اغيٓعٝري َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، ٚأْعٍ 
ايهتب ايػُا١ٜٚ ؾصب ايٓاؽ يٲضيإ، ٚتؿهٌ ٚدعٌ تًو ايهتب ٚثا٥ل 

٤ ايهتب ايػابك١ زلا١ٜٚ تٗسٟ إزي اٱضيإ با٭ْبٝا٤ َطًكّا َٚٔ اٯٜات فٞ
بايبؿاض٠ بٓبٛت٘ ٚيعّٚ تكسٜك٘ ٚإتباع٘  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيٓب٠ٛ 

ْٚكطت٘، ٚيهٔ ؾطٜكّا َٔ ايٓاؽ خيؿٕٛ تًو ايبؿاضات بٓبٛت٘ ٚيعّٚ تكسٜك٘ 
ٚإتباع٘ ْٚكطت٘، ٚيهٔ ؾطٜكّا َٔ ايٓاؽ خيؿٕٛ تًو ايبؿاضات ؾذا٤ت اٯ١ٜ 

 .َٔ ايعصاب ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ايػابك١ يؿهشِٗ ٚؽٜٛؿِٗ ٚإْصاضِٖ
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱغتجٓا٤ ايصٟ ٜتعًل بعامل ا٭ؾعاٍ ٚايتٛب١ َٔ إخؿا٤ 

اؿكا٥ل ٚايبؿاضات، يٝهٕٛ ٖصا اٱغتجٓا٤ ؾٝهّا ٚضظي١ إشل١ٝ ع٢ً ايٓاؽ 
، ٚشيٓع اٯ١ٜ (ٚأْا ايتٛاب ايطسِٝ)طيٝعّا ؾًصا دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي
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غيا١ْٝ اييت ٜػببٗا إخؿا٤ اؿكا٥ل ٚايبؿاضات، َٚٔ مل َٔ ايهًسٚضات ايغ
ٜٓتؿع َٔ َهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايذلغٝب بايتٛب١ ؾإٕ اغيعذعات اييت 

تًض عًٝٗا بايتٛب١ ٚػعً٘ ًّٜٛ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدا٤ بٗا 
ٙ إدتُاع ٖصٙ ْؿػ٘ ع٢ً إقاَت٘ ع٢ً إخؿا٤ ايبؿاضات بٓبٛت٘، باٱناؾ١ إزي ٜبعح

اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َٔ ايٓسّ ٚاؿػط٠ ٚايؿعع ؼي ْؿػ٘ ٖٚصٙ اٯ١ٜ باب َؿتٛح 
يًتٛب١، ٚبطظر زٕٚ ايعصاب، ٚغبٌٝ لا٠ َٔ ايًع١ٓ ٚأغبابٗا، ٚتطغٝب 

با٭خ٠ٛ اٱضيا١ْٝ ٚايػ١َ٬ َٔ ايكبش١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايهتب ٚاٱقطاض ع٢ً 
زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايؿٛظ بٓع١ُ قش١ٝ ايعٓاز، ٚإخؿا٤ ايبؿاضات، ٚؾٝٗا زع٠ٛ ٍ

 .اغيػًُري َٚا ؾٝٗا َٔ َعاْٞ ايٛز ٚاٱٜجاض ٚايتُػو بأسهاّ ايؿطٜع١

 الصلت بني أول وآخر اآليت
ٚتًو آ١ٜ إعذاظ١ٜ ؼي ْعِ ايكطإٓ ٚأغطاض  (إ٫)بسأت اٯ١ٜ بأزا٠ اٱغتجٓا٤

٣ َٓ٘ مل ايك١ً ٚايتساخٌ بري آٜات٘، ؾُع إؼاز اغيٛنٛع بري اغيػتج٢ٓ ٚاغيػتجٔ
ٜأتٝا بآ١ٜ ٚاسس٠، بٌ دا٤ اغيػتج٢ٓ َٓ٘ ؼي آ١ٜ، ٚاغيػتج٢ٓ ؼي آ١ٜ أخط٣، ػيا بري 

 :أَطّا قطآّْٝا ٖٛ أخل َٔ قٛاعس ايًػ١ ٚايٓشٛ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ
بٝإ غيٛنٛع١ٝ َٛنٛع اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، ٚيٝؼ ا٭قٌ ٖٛ قٛاعس  :ا٭ٚزي

 .ايًػ١ ٚايٓشٛ
١ْ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ، أَا دا٤ت آ١ٜ اغيػتج٢ٓ َٓ٘ بايًع :ايجا١ْٝ

 .ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت سيعاْٞ ايطظي١  ٚايعؿٛ ٚايتٛب١
ايتبأٜ بري َتعًل اٯٜتري، ؾتدل اٯ١ٜ ايػابك١ ايصٜٔ خيؿٕٛ  :ايجايج١

اغيعذعات ٚايبؿاضات بايٓب٠ٛ، أَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾٝتعًل َٛنٛعٗا باغي٪َٓري ايصٜٔ 
الَر ططؾعع ٚاـٛف، ٚأقبشٛا َٔ ايصٜٔٓلٛا َٔ نتُإ اٯٜات َٚاؾٝ٘ َٔ اٍ

  ..(1) صصخَر١ْلٌر ؾَرَر٧ِْرْٕ ٠َرالَر ُٞرْٕ ٦َر ْصَرُٚر١َر 
ٖصٙ اٯ١ٜ أعِ ؼي َٛنٛعٗا َٔ ايػ١َ٬ ٚاٱغتجٓا٤ َٔ إخؿا٤  :ايطابع١
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ٚنتُإ سكا٥ل ايتٓعٌٜ إش تؿٌُ ايك٬ح ٚاشلسا١ٜ ٚؾعٌ اـرلات، ؾكس ٜتٛب 
اٱْػإ َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل، ٜٚكّٛ بإع٬ْٗا أٚ ٫ٜؿاضى ؼي ؼطٜؿٗا، ٚيهٓ٘ 

َتجاٍ ٭َط ٜبك٢ كتًؿّا ؼي َٓاظٍ اؾشٛز ٚايكسٚز، ٜٚأب٢ ؾعٌ ايكاؿات ٚاٱ
ٚزخٍٛ   اهلل ؼي ايؿطا٥ض ٚايعبازات، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًشح ع٢ً اشلسا١ٜ

  ..(1) صصخَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر ططاٱغ٬ّ، ٚاٱْتُا٤ إزي
زع٠ٛ اغيػًُري ٚايٓاؽ طيٝعّا يًتسبط ؼي خاشييت اٯٜتري َٚا  :اـاَػ١

بُٝٓٗا َٔ ايتبأٜ ٚاٱخت٬ف ؼي ا٭ثط اغيذلتب ع٢ً ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ ؼي خاشي١ 
 .اٯ١ٜ ايػابك١، ٚايٛعس ايهطِٜ ؼي خاشي١ ٖصٙ اٯ١ٜ

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًُع٢ٓ ا٭عِ َٔ اٱغتجٓا٤ ٚايتٛب١ ؾٗٞ  :ايػازغ١
٣ٚ، إش تبعح ايٓاؽ عا١َ ٚاغيػًُري خاق١ ع٢ً ايك٬ح َسضغ١ ؼي ايتل

 .ٚايتكٝس بايؿطا٥ض
ْٚعع   تسعٛ ٖصٙ اٯ١ٜ اغيػًُري يًٓعط إزي ايصٜٔ تابٛا بعري ا٭خ٠ٛ :ايػابع١

  ص.ص.إِرََّٚٗرب اُْْٗرْ ِرُر١َر إِرخ١َْرحٌر ططايهػا٥ٔ قاٍ تعازي
ع٠ٛ إبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ بأزا٠ اٱغتجٓا٤ إ٫ يًذلغٝب بايتٛب١،ٚز :ايجا١َٓ

اغيػًُري ؿح أٌٖ ايهتُإ ع٢ً إظٗاض اؿكا٥ل ٚبٝإ ايبؿاضات، ٖٚصٙ 
 .ايسع٠ٛ ٫ تتعاضض َع يعّٚ اؿصض ٚاؿٝط١ َِٓٗ

ٜٚسٍ إبتسا٤ اٯ١ٜ باٱغتجٓا٤ ع٢ً إتكاٍ َهُٕٛ ٚنًُات ٖصٙ  :ايتاغع١
 .اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ بًشاظ أْٗا تتهُٔ اغيػتج٢ٓ َٓ٘

تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ عسز ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ ٜٚعًُٕٛ ايكاؿات َٔ  :ايعاؾط٠
ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات أقٌ َٔ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً ايهتُإ 

ٚاٱخؿا٤، ٚؾٝ٘ إعذاظ إناؼي، ٚزع٠ٛ يًُػًُري يًشٝط١ ٚاؿصض َٔ ايصٜٔ 
ٜهتُٕٛ ايبٝٓات ٚآثاض ٚأنطاض ٖصا ايهتُإ، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ اؿاس١ يتٛب١ 

 :ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ٚاشلس٣ ٖٚصٙ اؿاد١ ع٢ً ٚدٛٙ ٚق٬ح
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ساد١ اغيػًُري يتٛب١ ٚق٬ح ايصٜٔ ٜهتُٕٛ ايبٝٓات، ٭ٕ ؼي : ا٭ٍٚ
تٛبتِٗ ؼكٝل عٔ اغيػًُري، ٚغبب يسخٍٛ أؾٛاز َٔ ايٓاؽ اٱغ٬ّ ٚبطظخّا 

 .زٕٚ قتاٍ نجرل َِٓٗ يًُػًُري
ْؿػِٗ ؼي ايسْٝا ْسّ ٚتٛب١ ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ساد١ شلِ أ: ايجاْٞ

 .ٚاٯخط٠
إْ٘ ساد١ يًٓاؽ غيا ؾٝٗا َٔ إظاس١ يًػؿا٠ٚ اييت تهٕٛ ع٢ً  :ايجايح

ا٭بكاض بػبب نتُإ اٯٜات، ٚدصب يًٓاؽ يًدلاٖري ٚايبٝٓات، ٚبعح 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ايؿٛم ؼي ْؿٛغِٗ غيعطؾ١ ايبؿاضات اييت دا٤ت ؼي 

ؼي اغيكاّ شنط اٯ١ٜ يكؿ١ اٱق٬ح ٜٚسٍ ع٢ً تعسز ٚدٛٙ اؿاد١  ٚآي٘ ٚغًِ
 .(ٚأقًشٛا)بكٛي٘ تعازي

إٕ إظٗاض ايبٝٓات َٔ قبٌ ايصٜٔ ناْٛا خيؿْٛٗا َسضغ١ يٮدٝاٍ ٜكتبػٕٛ 
َٓٗا ايسضٚؽ ٚايعدل، ٫ٚ تٓشكط َٓاؾع ٖصٙ اغيسضغ١ بأبٓا٥ِٗ أٚ باغيػًُري 
ٚاغيػًُات بٌ ٖٞ عا١َ، َٚٓاغب١ يسخٍٛ ايٓاؽ اٱغ٬ّ ٭ٕ ٖصٙ ايتٛب١ 

سذ١ ٚؾاٖس زلاٟٚ َٔ اغيًٌ ايػابك١ ع٢ً قسم ْبٛت٘، ؾُٔ إعذاظ ٖصٙ 
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٯ١ٜ ايصاتٞ ٚايػرلٟ نؿـ ايبؿاضات بايٓيب 

بٛاغط١ ق١ٜٛ ْٚسّ أٚي٦و ايصٜٔ خيؿْٛٗا، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ 
 :َٔ عٓس اهلل َٔ ٚدٛٙ

ٍٚ ايتٛب١ َٔ قبٌ ؾطٜل َٔ تتهُٔ ٖصٙ اٯ١ٜ اٱخباض عٔ سل :ا٭ٍٚ
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚايبؿاضات بٓب٠ٛ 

ف٤ٞ أٌٖ ايتٛب١ بكٝػ١ اٱغتجٓا٤ َٚاؾٝ٘ َٔ ايس٫ي١ ع٢ً ايك١ً : ايجاْٞ
بايكٝاؽ إزي نجط٠ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً إخؿا٤ ايبٝٓات بًشاظ قٝػ١ ايعُّٛ 

 .غؿ١ً ٚدٗاي١ايؿا١ًَ يًصٟ ٜهتُٗا عٔ عًِ أٚ عٔ 
ؼي اٯ١ٜ سح يًُػًُري غيٛاق١ً ايسع٠ٛ يًصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات  :ايجايح

 .يػبٌ اشلسا١ٜ
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ايتعسز ؼي قؿات ايتا٥بري َٔ إخؿا٤ اٯٜات، ٚنٌ قؿ١ شلا َع٢ٓ  :ايطابع
ٚز٫ي١ َٚٓاؾع، َع إدتُاع َٓاؾع ٖصٙ ايكؿات ٚؼي ايك١ً بري ايتٛب١ 

 :ٚاٱق٬ح ٚايبٝإ ٚدٛٙ
 :بري ايتٛب١ ٚاٱق٬ح، ٚؾٝٗا َػا٥ٌايك١ً  :ا٭ٍٚ
 .ايك٬ح ؾاٖس ع٢ً قسم ايتٛب١ ٚاٱْاب١ :ا٭ٚزي
 .بٝإ اٱْتؿاع َٔ ايتٛب١ بايتك٣ٛ ٚاشلسا١ٜ :ايجا١ْٝ
 .إظٗاض َؿاِٖٝ ايتٛب١ بايك٬ح :ايجايج١

اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً ٚدٛز آثاض غًب١ٝ ٱخؿا٤ ايبٝٓات ٚايبؿاضات  :ايطابع١
ؾذا٤ قٝس اٱق٬ح بكٛي٘  ٜ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس ق٢ً اهلل عٌبايٓيب 
 .ٱظاي١ تًو اٯثاض (ٚأقًشٛا)تعازي

اٯ١ٜ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً غع١ ضظي١ اهلل ٚضأؾت٘ بايتٛابري، ٚزيٌٝ  :اـاَػ١
ٚأْا ايتٛاب )سانط ع٢ً اغيٓاؾع ايعع١ُٝ ؼي ايٓؿأتري ٱختتاّ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي

ز ٜهٕٛ اٱق٬ح ؼي باب غرل ؾاٱق٬ح نؿاض٠ َٔ إخؿا٤ ايبٝٓات، ٚم (ايطسِٝ
باب ايبٝإ ٚإع٬ٕ اؿكا٥ل ٚغيٓع ِٖٚ ٖٚٛ إٔ ايتا٥ب ٜكّٛ باٱق٬ح َع 

بكا٥٘ ع٢ً إخؿا٤ ايبٝٓات ٫ٚ ٜٓشكط ايبٝإ ؼي اٯ١ٜ غكٛم إخؿا٤ ايبٝٓات 
 :بٌ ٖٛ عاّ ٜٚؿٌُ أَٛضّا

 ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘اٱخباض عٔ اغيعذعات اييت دا٤ بٗا  :ا٭ٍٚ
 .َٔ عٓس اهلل ٚغًِ

 .أزا٤ ايؿطا٥ض ٚاغيٓاغو ٭ٕ ؾٝ٘ بٝاّْا عًُّٝا يًبٝٓات :ايجاْٞ
بٝإ قبض نتُإ ٚإخؿا٤ ايبٝٓات، ٚشّ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً اٱقا١َ  :ايجايح

ؼي َٓاظٍ اؾشٛز ٚايعٓاز، ٚؼي اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتا٥بري بإْصاض ٚؼصٜط ايصٜٔ خيؿٕٛ 
 .ايبٝٓات ٚزعٛتِٗ يًٗسا١ٜ ٚاٱضيإ

َٚٔ أغطاض إدتُاع اٱق٬ح َع ايبٝإ إٔ ايبٝإ ٚسسٙ ٫ ٜهؿٞ ؼي دصب 
ايٓاؽ إزي غبٌ اشلسا١ٜ ٚدعٌ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ٜعٗطْٚٗا ٜٚعًْٓٛٗا 



 135################################################################################27ز/اٱضيإَعامل 

 .ٚايك٬ح ٚغ١ًٝ ٱْعاتِٗ يسع٠ٛ اؿل ٚاشلس٣
ٚقسَت اٯ١ٜ ايتٛب١ ٭ْٗا ؾطط ؼي قبٍٛ ا٭عُاٍ، ٚؾاٖس ع٢ً أْٗا تأتٞ 

ضؾاز، ٚؾاٖس عٌ قكس ايكطب١ ايصٟ تتكّٛ ب٘ ايؿطا٥ض عٔ إضيإ ٖٚسا١ٜ ٚ
ايعباز١ٜ ثِ دا٤ت بعس ايتٛب١ اٱق٬ح يٝهٕٛ زي٬ّٝ ع٢ً سكٍٛ ايتٛب١ 

ٚاٱْاب١، ؾكس ٜذلى اٱْػإ َٓاظٍ إخؿا٤ اٯٜات ٫ ٜعًُٕٛ ب٘، ؾٝأتٞ إق٬س٘ 
يٓيب اإخباضّا يًٓاؽ عٔ ْسَ٘ ٚتٛبت٘ ٚإقطاضٙ بايبٝٓات ٚاغيعذعات اييت دا٤ بٗا 

ٚؾٝ٘ تٛنٝس ؿاد١ ايصات ٚايػرل يٲق٬ح،  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ؾاٱْػإ حيتاز إٔ ٜهٕٛ َكًشّايًؿٛظ بايٓعِ ايس١ْٜٛٝ ٚاٯخط١ٜٚ، ٚتهٕٛ 

َٓاؾع اٱق٬ح عا١َ ٚؾا١ًَ يٰخطٜٔ ٚدا٤ قٝس اٱق٬ح يًس٫ي١ ع٢ً تكّٛ 
 .ايتٛب١ بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚؾعٌ ايكاؿات

  اٯ١ٜ ايبٝإ ٚأْ٘ َكس١َ ٚادب١ ٱسطاظ ضنا اهلل ٌْٚٝ تٛبت٘ثِ شنطت 
نَرزَرَر٣َّ آدَرُر ِرْٙ زَرثِّظِر ططٚعؿٛٙ، قاٍ تعازي غكٛم آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٚدا٤ ايكطإٓ باٯٜات اييت تتهُٔ ، ، (1)صصَرِرَٗربدٍر نَرزَربةَر ؾَرَر٧ِْر 
، ايهًُات اييت ٜتٛب اهلل عع ٚدٌ بٗا ع٢ً ايٓاؽ باٱق٬ح ٚبٝإ اغيعذعات

 :ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع ؼي ايتٛب١ اٱق٬ح ٚايبٝإ ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ
بٝإ نجط٠ ايتا٥بري ٚاؿاد١ إزي قرلٚضتِٗ أ١َ تهؿـ ن٬ي١ ايصٜٔ  :ا٭ٍٚ

 .خيؿٕٛ ايبٝٓات
 .اٯ١ٜ بؿاض٠ تٛب١ نجرل َٔ أٌٖ ايهتاب :ايجاْٞ

زع٠ٛ اغيػًُري ٱغتكباٍ ٚقبٍٛ ايتا٥بري سيعاْٞ ا٭خ٠ٛ اٱضيا١ْٝ  :ايجايح
 .ٚإعاْتِٗ ٖٚساٜتِٗ إزي غبٌ ايك٬ح، ٚنٝؿ١ٝ اٱق٬ح، ٚإظٗاض ايبٝٓات

بٝإ قإْٛ ثابت ٖٚٛ إٔ آثاض َٚٓاؾع اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ عع١ُٝ  :ايطابع
ع عٔ َٚتعسز٠، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايٛعس ايهطِٜ ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايذلزٜس ٚاغيُذي

ايًبؼ ٚاـًط إش أخدلت عٔ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ عٔ خكٛم ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ 

                                                           

 .37غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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إزي اهلل َٔ إخؿا٤ اٯٜات، ٜٚكَٕٛٛ بايك٬ح ٚأزا٤ ايعبازات ٜٚبٝٓٛا يًٓاؽ 
ٚايعٌُ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاغيعذعات ٚيعّٚ ايتكسٜل بٓب٠ٛ 

ذِر٦َر  ُر٠رُر١ا ٠َرإِرْذ  َرخَررَر  َُّر ِر٧ضَربوَر اَّ ططباغيٝجام قاٍ تعازي

ِرزَربةَر َْرزُرجَر٧ِّظُرَُّر ِْرَّٓبضِر  ، َٚٔ اٱعذاظ ؼي قٛي٘ (1) صصاْْ
 :َػا٥ٌ (ؾاٚي٦و أتٛب عًِٝٗ)تعازي

ايصٟ ٜؿٝس ايتعكٝب ٚإٔ َا  (ايؿا٤)دا٤ت اٯ١ٜ بايعطـ عطف :ا٭ٚزي
بعسٙ ٫ ٜتأخط عُا قبً٘ ٚؾٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ َع تٛب١ اهلل تٓعٍ ايٓعِ ٚتطؾع 

 .ايًع١ٓ، ٚتكّٛ اغي٥٬ه١ بايسعا٤ يًتا٥بري
 .تٛنٝس إدتُاع أؾطاز ايتٛب١ ايج٬ث١ ٚغبٌ ايٓذا٠ َٔ ايًع١ٓ :ايجا١ْٝ
 .ظ ايععِٝ ايصٟ ٜٓاي٘ أٌٖ ٖصٙ اٯ١ٜبٝإ ايؿٛ :ايجايج١

ايذلغٝب بايتٛب١ ٚؾعٌ ايكاؿات ٭ٕ تٛب١ اهلل غا١ٜ ظيٝس٠ جيب  :ايطابع١
 .بصٍ ايٛغع يًٓٝٗا ٚإسطاظٖا

َٔ ْػذ ٚإبطاٍ ايًع١ٓ ٚف٤ٞ ايبؿاض٠ بس٬ّٜ شلا يًصٜٔ ٜتٛبٕٛ  :اـاَػ١
 .إخؿا٤ ايبٝٓات ٚاٯٜات

ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً غع١ ضظي١ اهلل عع  ف٤ٞ ايتٛب١ عا١َ يًتٛابري، :ايػازغ١
 .ٚدٌ ٚععِٝ عؿٛٙ ٚإسػاْ٘

َٔ أزلا٤ اهلل عع ٚدٌ ُٖٚا ايتٛاب ايطسِٝ،  زلريبإٚأختتُت اٯ١ٜ 
ٜتهًِ عٔ ْؿػ٘  ٭ْ٘ؼي اغيكاّ ًَشل بأزلا٤ اهلل عع ٚدٌ  (أْا)ايهُرلٚ

 :غبشاْ٘، ٚؼي خاشي١ اٯ١ٜ َػا٥ٌ
إٔ اهلل عع ٚدٌ غؿٛض  تٛنٝس غيهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ ٚؾاٖس ع٢ً :ا٭ٚزي

 .ضسِٝ يٝؼ َٔ سكط غيتعًل َٚٛنٛع تٛبت٘
عسّ إمكاض ايتٛب١ بايصٜٔ تابٛا َٔ إخؿا٤ ايبٝٓات بٌ تؿٌُ ايٓاؽ  :ايجا١ْٝ

 .طيٝعّا
                                                           

 .187آٍ عُطإ غٛض٠ (1)
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 .َٚا ٚضز ؼي اٯ١ٜ ؾطز َٓٗا ٣ؼلإٔ َٛاضز ايتٛب١ أنجط َٔ إٔ  :ايجايج١
 .ايتٛب١ يطـ ٚؾهٌ َٔ عٓس اهلل :ايطابع١

 .ايتٛب١ ْاغد١ يًع١ٓ اهلل ٚاـ٥٬ل ٚاٯثاض اغيذلتب١ عًٝٗا :اـاَػ١
َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ َكاسب١ ايطظي١ يًتٛب١، ؾُع ايتٛب١  :ايػازغ١

تأتٞ ايٓعِ، ٚشيش٢ ايٓكِ، ٜٚسؾع اهلل عع ٚدٌ ايؿطٚض ٚا٭ش٣، ٚتػتعس 
 .اغي٥٬ه١ ٱغتكباٍ اغي٪َٔ ؼي اؾ١ٓ

ّٜا عٓس اٱْػإ، ٚدا٤ت خاشيتا ضغ٫ّٛ باطٔ ٍعلاٍيكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ 
ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ يٝعٌُ اٱْػإ ؾهطٙ ؼي ا٭نطاض ايؿازس١ اييت تًشك٘ 

اض بايصات ٚعسّ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ بػبب إخؿا٤ ايبٝٓات َع سكط ٖصٙ ا٭نط
ْعٍٚ ايكطإٓ ٚقٝاّ اؿذ١ ع٢ً قسم ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل  بدلن١تعسٜٗا يًػرل 

قاٍ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِع٢ً ٜس  ٚتٛايٞ اغيعذعات
، ، (1) صص٠َرإِرْ٘ رُرْؿسِر ْ ؾَرُْٟٛرْٕ نَرَرْٙ ٦َرضُرسُّج٠َر  َر٧ْئًربططتعازي

ٜٚػتشهط اٱْػإ ايطظي١ ٚغكٛط ايعكاب بايتٛب١ ٚايك٬ح ٚايبٝإ، ؾٝسضى 
اؿاد١ إزي ايتٛب١ ٜٚٓبعح ؼي ْؿػ٘ ؾٛم ٱتٝإ ايكاؿات ٚقشب١ اغي٪َٓري 

٠َرالَر ططقاٍ تعازي ،ؼي أزا٥ِٗ اغيٓاغو ضدا٤ ايؿٛظ بطظي١ اهللٚقاناتِٗ 

  ..(2)صص٦ُرَرَّبَٞرب إِرالَّ اْصَّبثِرسُر٠َر 

 مه غاياث اآليت
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

 .بٝإ إْتٗا٤ ٚإْكطاع ايًع١ٓ ٚعسّ إط٬قٗا :ا٭ٚزي
 .شنط ايػ٬ح ٚايٛغ١ًٝ اييت تٓكطع بٗا ايًع١ٓ ٖٚٞ ايتٛب١ ٚاٱْاب١ :ايجا١ْٝ
زع٠ٛ اغيػًُري يًتُٝٝع بري ايصٜٔ خيؿٕٛ اٯٜات ٚبري ايصٜٔ تابٛا  :ايجايج١

                                                           

 .42اغيا٥س٠ غٛض٠ (1)
 .80ايككل غٛض٠ (2)
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 .سٛاٍٚأم
تطغٝب أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ بايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚايبٝإ، ٚدا٤ت  :ايطابع١

ٖصٙ ا٭َٛض زؾع١ ٚاسس٠ ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع 
يصٜٔ ٜهتُٕٛ ٚدٌ ؾًِ تصنط اٯ١ٜ ايتٛب١ ٚسسٖا نُطتب١ أٚزي يذلغٝب ا

اٯٜات بايتٛب١، بٌ دا٤ت اٯ١ٜ بصنط ايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚايبٝإ ٖٚٛ َٔ 
٦َرب َر٦ُّجَٟرب اَّْبضُر  َرْٚزُرْٕ اْْهُرَرسَراءُر إِرَْر٣ ططعَُٛات قٛي٘ تعازي

ُّج اْْ َرِر٧دُر 
  ..(1)صص َِّر ٠َر َُّر ُٞر١َر اْْكَرِر٥

 .بؿاض٠ ايتٛب١ ٚقٛ ايصْٛب ٚايػ٦ٝات عٔ اغي٪َٓري :اـاَػ١
اٱق٬ح ٚايبٝإ، ٚؾٝ٘ عٕٛ َٚسز  إزيزع٠ٛ اغيػًُري طيٝعّا  :ايػازغ١

يتٛب١ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات، ٚزع٠ٛ شلِ يٲق٬ح ْٚبص ايتشطٜـ ٚنتُإ 
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبؿاضات بايٓيب 

بعح ا٭ٌَ ؼي ْؿٛؽ ايٓاؽ طيٝعّا َِٚٓٗ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات،  :ايػابع١
ٚزؾع ايٝأؽ ٚايكٓٛط عِٓٗ، ٭ٕ ؾتض باب ايتٛب١ تطغٝب بٗا، ٚزع٠ٛ يًٓؿط٠ 

 .َٔ اٱقا١َ عٔ اغيعاقٞ
٠َرَٖرب ططاٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايبؿاض٠ يًتا٥بري َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي :ايجا١َٓ

ِر٧َر  َرْزظَرَْٓربَر إِرالَّ زَر َْٗرخًر    ..(2)صصِْرْٓؿَربَْر
تٛنٝس إْتؿا٤ اؿادع بري اهلل ٚبري عبازٙ ؾُا إٔ ٜتٛب اٱْػإ  :ايتاغع١

 .ٜٚكًض ساي٘ ست٢ ٜتٛب عًٝ٘ اهلل عع ٚدٌ
زع٠ٛ اغيػًُري إزي إنطاّ ايتا٥بري ٚإعاْتِٗ ؼي ايتؿك٘ ؼي ايسٜٔ  :ايعاؾط٠

 .َٚعطؾ١ أسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ
يًكطإٓ ٚآٜات٘ َٚا ؾٝ٘ َٔ اؿح ع٢ً بٝإ ساد١ ايٓاؽ  :اؿاز١ٜ عؿط٠

 .ايتٛب١ ٚبٝإ َٓاؾعٗا ؼي ايٓؿأتري
                                                           

 .15ؾاطط غٛض٠ (1)
 .107ا٭ْبٝا٤ غٛض٠ (2)
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ت٠ٚ٬ اغيػًُري شلصٙ اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ ايتشطٜـ ٚإْصاض يًهؿاض،  :ايجا١ْٝ عؿط٠
 .                       ٚظدط عٔ إخؿا٤ ايبٝٓات

التفسري 
  صاَّْرِر٦َر رَربثُر١ا ٠َر َرْصَر ُر١ا إِرالَّ ط
 تعازي ٚبكا٤ باب ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ َؿتٛسّا ست٢ اهلل ٠تبري اٯ١ٜ غع١ ضسِ -1

ظٗاض ايٓسّ إيًصٜٔ تعُسٚا اٱغا٠٤ ٚايعًِ بػرل سل ٖٚٞ سح ع٢ً ايتٛب١ ٚ
. زي ّٜٛ ايكٝا١َإٚباب نطِٜ ٜبك٢ َؿتٛسّا 

ٚي٦و ايصٜٔ ْسَٛا ٚتٓكًٛا أغتجٓت اٯ١ٜ َٔ َٛانع ايًع١ٓ ٚؾستٗا إ -2
. نطاضا٭َٔ خط١٦ٝ ايهتُإ َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ 

ٌٖ ايًع١ٓ ٫ تؿٌُ ٖ٪٤٫ ست٢ قبٌ تٛبتِٗ يعًُ٘ تعازي عكٍٛ ايتٛب١  -3
ثٓا٤ ايتًبؼ بايهتُإ َؿُٛيٕٛ بعَُٛات أ٫ ٭ِْٗ : ٚايٓسّ َِٓٗ، اؾٛاب

ٚؾٝ٘ ْهت١ ن١َٝ٬ ٖٚٞ إٔ  ْطبام اؿهِ عًِٝٗ نذع٤ َٔ َٛنٛع٘إايًعٔ ٚ
بتكطٜب ايعبس إزي ايتٛب١ ٚايًطـ اٱشلٞ  ايًع١ٓ ٫ شيٓع َٔ ايتٛب١ ٚايك٬ح

ٚت١٦ٝٗ َكسَاتٗا، َٚٓٗا آ١ٜ ايبشح ٚت٠ٚ٬ اغيػًُري شلا نسع٠ٛ زلا١ٜٚ أضن١ٝ 
ايتٛاب )، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ضظي١ اهلل ٚخاشي١ ٖصٙ اٯ١ٜ بإٔ اهلل ٖٛيًتٛب١

رِرزَرُرْٕ طقاٍ تعازي (ايطسِٝ َّ َٞررَرا اُْْرْسآُر اِرُٚر
َر إِرَْر٥

٠َر ُر٠ ِر٥

. (1) صثِرِر ٠َرَٖرْٙ ثَرَرفَر 
عٓس ايتٛب١ ٚايٓسّ ٚنؿـ ٚإظٗاض اٯٜات ايساي١ ع٢ً ْبٛت٘ ق٢ً اهلل  -4

عٔ  ٚتسؾع ٚتسضأ ايًع١ٓ ،تباع٘ ٜتػرل اغيٛنٛعإعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚع٢ً يعّٚ 
عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ  -ضنٞ اهلل عٓ٘  ٚعٔ عًٞ ايتا٥ب

٫ٚ أٌٖ بٝت  ٚععتٞ ٚد٬يٞ ٚاضتؿاعٞ ؾٛم عطؾٞ ، َا َٔ أٌٖ قط١ٜ »اهلل 
ٛٸيٛا عٓٗا إزي َا  ٫ٚ ضدٌ بباز١ٜ ، ناْٛا ع٢ً َا نطٖت٘ َٔ َعكٝيت ، ثِ ؼ

ٛٸيت شلِ عُا ٜهطٖٕٛ َٔ عصابٞ إزي َا حيبٕٛ َٔ  أسببت َٔ طاعيت ، إ٫ ؼ
                                                           

. 19غٛض٠ ا٭ْعاّ  (1)
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ضظييت; َٚا َٔ أٌٖ بٝت ٫ٚ قط١ٜ ٫ٚ ضدٌ بباز١ٜ ناْٛا ع٢ً َا أسببت َٔ 
ٕ َعكٝيت ، إ٫ ؼٛيت شلِ عُا طاعيت ، ثِ ؼٛيٛا عٓٗا إزي َا نطٖت ّ

 .(1)حيبٕٛ َٔ ضظييت إزي َا ٜهطٖٕٛ َٔ غهيب
اغتجٓا٩ِٖ َٔ ايًعٔ بايتدكل ٚيٝؼ بايتدكٝل بعس ؼكل ايتٛب١  -5

. ٕ نإ اٱغتجٓا٤ ساٍ ايسع٠ٛ يًتٛب١ بايتدكٝلإختٝاض ططٜل ايطؾاز ٚإٚ
 ص٠َر َرْصَر ُر١اطقٛي٘ تعازي 

اٯ١ٜ يتسٍ ع٢ً اٱعذاظ ٚايتهاٌَ  سذلاظ١ٜ ٚضزت ؼيإقٝٛز تأزٜب١ٝ ٚ  -1
ٚقطع ايططٜل ع٢ً ايهؿاض ايصٜٔ قس  ،ٚايسق١ ؼي اؿهِ ْٚؿٞ اؾٗاي١ ٚايػطض

. ِْٗ ٫ ٜعًُٕٛ باَهإ ايتٛب١ ٚاٱْتؿاع َٔ ايتساضىأعٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜسٸ
غطاض ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َٚا أع٬ٕ ايٓسّ ٚسسٙ ع٢ً نتُإ اؿكا٥ل ٚإ  -2

ؾُٝٗا َٔ ايبؿاضات ٚعًّٛ ايػٝب اـاق١ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ ٫ ٜهؿٞ ؼي سذب ايًع١ٓ عِٓٗ، ؾ٬بس َٔ ْكا٤ ايػطٜط٠ ٫ٚ ٜهؿٞ 

. زي اـاضز بايكٍٛ ٚايعٌُإٕ ٜدلظ أايك٬ح ايصاتٞ ٚسسٙ َٔ غرل 
 .ٌَ ٚتٓكٝش٘ ٚؽًٝك٘ ػيا ٜؿٛب٘خ٬م ايعإ٫بس َٔ اٱق٬ح ٖٚٛ   -3
ٜاّ اٱخؿا٤ ٚايهتُإ أق٣ٛ عسّ ٚدٛب ايتساضى ايتؿكًٝٞ غيا ؾات ا٭  -4

. نعٓٛإ يكسم ايتٛب١
اؿكا٥ل يٝهؿؿٗا ٚخيدلٙ  عٓسٙزي نٌ ؾدل نتِ إٕ ٜطدع أ٫ جيب   -5

ق٬ح ؼي َػتكبٌ عُاي٘ بايتٛب١، ؾعاٖط اٯ١ٜ اٱأغتكباٍ إباؿل بٌ ٜهؿٞ 
 .ا ًٜٞ ايتٛب١ ٜٚتعكبٗاؾعاٍ َِا٭

حبث بالغي  
قس دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي  صإِرالَّ اَّْرِر٦َر رَربثُر١ا ٠َر َرْصَر ُر١ا  ط

، ٚيهٓٗا دا٤ت ؼي َٛنعري َٔ ايكطإٓ بعٜاز٠ َٔ بعس (2)ٜهّاأغٛض٠ ايٓػا٤ 
                                                           

. 5/484ايسض اغيٓجٛض  (1)

.  146غٛض٠ ايٓػا٤  (2)
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َر  طشيو قاٍ تعازي  إِرالَّ اَّْرِر٦َر رَربثُر١ا ِرْٙ ثَرْؿدِر ذَرِْر

ٖٚصا ايتؿاب٘ ٚايعٜاز٠ ي٘ ز٫٫ت قطآ١ْٝ، ؾاٱخت٬ف ٫  (1)ص ٠َر َرْصَر ُر١ا
ٜٓشكط باؿطؾري نُا شنط ؼي عًِ ايب٬غ١، ؾؿٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚضز ايبٝإ َع ايتٛب١ 

ٚاٱق٬ح ؾذا٤ت ؾاق١ً اٯ١ٜ باٱخباض ايكطٜض ٚايٓل ايكطآْٞ بتؿهً٘ 
نطِٜ  اْ٘ ٚعس ص نَرأُر٠َْْرئِرَر  َررُر١ةُر ؾَرَر٧ِْرْٕ  طغبشاْ٘ بايتٛب١ عًِٝٗ 

 .ٚبؿاض٠ ٚسح ع٢ً ايتٛب١ َع اٱق٬ح ٚايتبٝإ
ٚؼي اٯ١ٜ َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ دا٤ شنط ايتٛب١ ٚاٱق٬ح َٔ غرل  

َر  طتبٝإ، ٚؾٝ٘ ْهت١ تسٍ عًٝٗا ايعٜاز٠  اييت تسٍ  (2)صِرْٙ ثَرْؿدِر ذَرِْر
سيا ٜسٍ ع٢ً إغتكطاضٖا ٚثباتٗا  بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ايتأخط ايطتيب ؼي ايتٛب١

 .زّ ْػدٗا ٚتطنٗاٚع
، ٚقس ٜعٗط ؼي باب اغيكاض١ْ بري اٯٜتري ايتأخط ايعَاْٞ ؼي ايتٛب١ اٜهّا

اؾُع بري اٯٜتري ٜسٍ ع٢ً غع١ باب اغيػؿط٠ اٱشل١ٝ ٚسلٛشلا يٛدٛٙ ايتٛب١ ٚ
ظٗاض اٱضيإ ٚؾهض ايتشطٜـ إيبٝإ ٚٚأ١ُٖٝ اخكٛق١ٝ  ٚت٪نس اٯ١ٜ

. ٚاؾشٛز
٫ ٚيٝ٘ َٔ باب عًِ ايب٬غ١ ؾكط، إٜٓعط ٕ ٫ إٔ ايتؿاب٘ ايًؿعٞ جيب إ

ٜكؿٛا  أ٫ْ٘ ع٢ً ايعًُا٤ أٜهٕٛ َاْعّا يًبشٛخ ايعكا٥س١ٜ ؼي باب اغيتؿاب٘ سيع٢ٓ 
١ُٖٝ أنجط أعٓس ايبشح ايب٬غٞ ؾكط ؾكس ٜهٕٛ ؾٝ٘ سذب يعًّٛ قطآ١ْٝ 

. ٚساد١ يٮ١َ ٚيًدلٖإ
 ص٠َرثَر٧َُّر١اطقٛي٘ تعازي 

. ظٗطٚا َا ناْٛا ٜهتُْٛ٘أأٟ ٚ -1
. قط٬س١ٝ يًتٛب١إخ٬ق١ٝ ٚأتعطٞ ٖصٙ اٯ١ٜ َعاْٞ  -2
دعًت اٯ١ٜ اٱغتجٓا٤ ٌْٚٝ ايطظي١ ٚاـ٬م َٔ ؾس٠ ايعصاب -3

                                                           

.  5، غٛض٠ ايٓٛض 119، غٛض٠ ايٓشٌ 89غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
.  5، غٛض٠ ايٓٛض 119، غٛض٠ ايٓشٌ 89غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)
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إِرَّ  ََّر الَر ٦ُركَر٧ِّظسُر َٖرب طقاٍ تعازي ببٝإ ايعًِ ٚإظٗاضٙ ٚايٓذا٠ َٔ ايططز

. (1)صثِرَر١ٍْر  َرز٣َّ ٦ُركَر٧ِّظسُر٠ا َٖرب ثِرأَرٚهُرعِرِرْٕ 
خيتل سئ قاّ بؿعٌ إناؼي ٖٚٛ ٖصا اغيع٢ٓ يًتٛب١ ٫ ٜهٕٛ َطًكّا بٌ  -4

. نؿـ اؿكا٥ل ٚإع٬ٕ ايبؿاضات
َٔ ايتٛب١ َا ٜػتشب َع٘ غذل ايصْب ٚاٱغتػؿاض ٚعسّ ؾهض ايٓؿؼ  -5

دا٤ ضدٌ إزي : دابط بٔ عبس اهلل عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ قاٍ  ٚعٔ بري ايٓاؽ
ٚاشْٛباٙ ٚاشْٛباٙ ؾكاٍ ٖصا ايكٍٛ : ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ؾكاٍ 

قٌ ايًِٗ َػؿطتو : َطتري أٚ ث٬ثا ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ 
عس ؾعاز : أٚغع َٔ شْٛبٞ ٚ ضظيتو أضد٢ عٓسٟ َٔ عًُٞ ؾكاشلا ثِ قاٍ 

. (2) (قِ ؾكس غؿط اهلل يو: عس ؾعاز ؾكاٍ : ثِ قاٍ 
َٚدلظ خاضدٞ يًٓسّ ٚايتٛب١  ايبٝإ ؼي اغيكاّ نطٚض٠ ٚساد١ عكا٥س١ٜ -6

قطاض ايعًين باٯٜات ٚايك٬ح، ؾكس ٜتٛب َٔ تعُس ايهتُإ ٚيهٓ٘ ٜتذٓب اٱ
َٔ غرل نطٚض٠ 

تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً عسّ ايٛاغط١ بري اٱضيإ ٚايهؿط،  -7
أزا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ، قاٍ إزي ؾعٓس ٖذطإ ٚتطى َٓاظٍ ايهؿط جيب ايتٛد٘ 

ْ  َرؿَرباِرسَر  َِّر نَر ِرََّٟٚرب ِرْٙ رَر١ًَْر٢ ٠َرَر طتعازي ْ٘ ٦ُرؿَرػِّٕظ

. (3)صاُْْرُر١ةِر 
ع٬ٕ ٚايهؿـ عٔ سكا٥ل ٚنٓٛظ ايٓب٠ٛ اغيسخط٠ ٚاغيػطا٠ بػشب باٱ -8

اشل١ٜٛ اٱضيا١ْٝ يًؿدل، ٜٚػاِٖ ؼي تتذ٢ً  اؿػس ٚايبػها٤ ٚايه٬ي١
٠َرؾَرِرُر١ا إِرَّ اَّْرِر٦َر آَٖرُر١ا طإق٬ح ساي٘ عٓس ايٓاؽ، قاٍ تعازي

                                                           

. 11غٛض٠ ايطعس  (1)

 .5/50اغيػتسضى ع٢ً ايكشٝشري يًشانِ  (2)
 .32غٛض٠ اؿر (3)
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. (1)صاْصَّبِْر َربدِر ظَر٧َر ْؿَرُر َْرُٟرْٕ اْسَّ َْٗرُر ٠ُردًّا
ْ٘ ٫ ظاٍ أختٝاضٙ ايػهٛت ٚايذلزز، ؾإ ايٓاؽ ٜعٕٓٛ إع٢ً ؾطض  -9

 .ع٢ً قٛي٘ َٔ ْهطإ اٯٜات اـاق١ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
بٛاب أٚ ؼي أقس ٜعٗط اٱق٬ح سيػُاٙ ؾكط ٚع٢ً مٛ قسٚز  -10

ٕ ٜبري ٜٚعًٔ تًو ايبؿاضات ؾٝبك٢ تأثرل أَٔ غرل  خ٬ق١ٝأٚدتُاع١ٝ ٚعطؾ١ٝ إ
نطضٙ ٚتكسٜل ايٓاؽ ب٘ ٭ٕ  ٜعزازٚ، دشٛزٙ ٚنتُاْ٘ غاضّٜا بري ايٓاؽ

ايصٟ دشس ٚنتِ تًو اٯٜات ٜبسٚ شلِ َتًبػّا بايك٬ح ٖٚٛ ضزا٤ ٜػاعس 
نتُإ  ٚتاب عٔ ْ٘ ْسّأقٛاي٘ ٚيٝؼ َٔ ب١ٓٝ ع٢ً أَها٤ إع٢ً تكسٜل ٚ

 ْ٘أَع  ب٘ ٖٚٛ خيؿٞ اٯٜاتقٛا ٚي٦و ايصٜٔ قسٸأقس ٜ٪اخص بصْٛب ٚاٯٜات، 
ٚ بايعطض ٚبػبب أٚ تٛب١ ٚق٬ح ؾتأتٝ٘ ايًع١ٓ بايٛاغط١ أؼي ساٍ ْسّ  أقبض

خؿا٥٘ إٜاّ نؿطٙ ٚأقٛاي٘ ٚتهصٜب٘ أقٛا بدشٛز غرلٙ َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ قسٸ
 .صيا حيًٌ ايه٬ّ ٚحيطّ ايه٬ّإايبؿاضات ٚ

َٔ نٓٛظ ايكطإٓ ايعٌ  -11 
ٕ ايتشكٝل ٜجبت أ١َٝ ٖصا اؾُع بري ايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚايتبٝإ ٚنٝـ 

اغي٬ظ١َ بٝٓٗا يًٓذا٠ َٔ ايًع١ٓ ٚبٗا ٜسؾع اٱطياٍ ٜٚدلظ ايٓل ايصٟ ٫ حيتٌُ 
. تأ٬ّٜٚ آخط ٚيٛ نإ نعٝؿّا

ؼي ايبٝإ سذ١ ع٢ً ايصات ٚايػرل ؾُٔ ٜعٗط ايعًّٛ ٚا٭غطاض  -12 
ايهتب ايػُا١ٜٚ ببعج١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اغيٛدٛز٠ ؼي اـاق١ 
٫ ٜػتطٝع ايبكا٤ ع٢ً نؿطٙ بٌ ٜهٕٛ زخٛي٘ ؼي اٱغ٬ّ نطٚض٠  ايػباق١

 .ٚعطؾ١ٝ ي٘ يسؾع ايتٓاقض بري ايكٍٛ ٚايعٌُ دتُاع١ٝإٚخ٬ق١ٝ أٚساد١ 
 شا ناْت ايهسٚضات ايعًُا١ْٝ ٚايٓؿؼ ايب١ُٝٝٗ ٚايؿطٚض ايعطن١ٝإ -13

ػعً٘ ٜذلزز ؼي زخٍٛ اٱغ٬ّ ٜٚٗازٕ ض٩غا٤ ايهؿط ٚايه٬ي١ ؾإ ايتبٝإ 
ٕ أاغيكطٕٚ بايك٬ح ٚايٓسّ َسخٌ يًٗسا١ٜ ٚاٱضيإ ْٚعع ضزا٤ ايهؿط نُا 

                                                           

.  96غٛض٠ ايطظئ  (1)
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 ،اٱغ٬ّٚت١٦ٝٗ َكسَات زخٛي٘ اغيػًُري ٜكابًْٛ٘ س٦ٓٝص باٱنطاّ ٚاٱعتعاظ 
َٚٔ اٱعذاظ  ،ٱغ٬ّا اغيًٌ ا٭خط٣ ٚبٗصٙ ايهٝؿ١ٝ زخٌ طياع١ َٔ عًُا٤

عسّ ٚدٛز بطظر ٚسٛادع بري ايؿطز ٚاؾُاع١ ٚبري زخٛشلِ اٱغ٬ّ ؾًٝؼ 
. عًِٝٗ إ٫ ايٓطل بايؿٗازتري

ظٗاض أسسِٖ اؿكا٥ل ٚاعذلاؾ٘ إٕ أؼي اٯ١ٜ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ  -14
ظاس١ بعض إباٯٜات جيعٌ اقطاب ايهؿط ٜٝأغٕٛ َٓ٘ ٜٚبتعسٕٚ عٓ٘ ػيا ٜعين 

. غ٬ّايٓعط٠ اغيٛنٛع١ٝ اشلازؾ١ ٚزخٛي٘ اٱاؿٛادع أَاّ 
 صنَرأُر٠َْْرئِرَر  َررُر١ةُر ؾَرَر٧ِْرْٕ طقٛي٘ تعازي 

 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ 
. ٚعس نطِٜ بكبٍٛ تٛبتِٗ ٚايطنا عِٓٗ -1
ٜعٗط ؼي اٯ١ٜ ايؿهٌ اٱشلٞ ٚتعكب ايعؿٛ يًتٛب١ ايٓكٛح ساٍ  -2

. دتُاع ؾطا٥طٗاإسسٚثٗا ٚ
صيا تسٍ عًٝ٘ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ إاٯ١ٜ ٫ تتشسخ عٔ ضؾع ايًع١ٓ عِٓٗ  -3

 .٭ٕ ايؿهٌ اٱشلٞ بايتٛب١ ٜعين غؿطإ ايصْب ٚغكٛط ايعكاب
تسٍ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً ايٛعٝس َٚا ٜٓتعط ايصٜٔ أقطٚا ع٢ً نتُإ  -4

. سكا٥ل ايٓب٠ٛ ٚبؿاضات ايطغاي١ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ
 تعازي ٚيٝػت ٚادبّا اهلل ٚب١ ٚاغيػؿط٠ ؾهٌ َٕٔ ايتأتبري اٯ١ٜ  -5

ْٗا يطـ أؾطازٖا بايصنط ٜسٍ ع٢ً إغتشكاقّا يًعبس ٜٓاي٘ سيذطز ايتٛب١ ؾإ إٚ
. سػإإٚ

 ص٠َر َرَٚرب اْز١ََّّاةُر طقٛي٘ تعازي 
. اٯ١ٜ يًُبايػ١ ٚاٱخباض ايكاطع ٚايٛعس باؾٌُٝ -1
. زل٘إعع  ٚؾهط هللؾٝٗا ثٓا٤  -2
 ؼي غابل عٗسِٖ ْؿػِٗأايعكاب َٔ غ٤ٛ َا ؾعًٛا بخٛف ٚزؾع ِٖٚ  -3

 .يٝ٘ ٖصا ايهتُإ َٔ ايهطض ايٓٛعٞ ايعاّإز٣ أٚنتُاِْٗ اٯٜات َٚا 
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غطاض أخؿا٤ إقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚزي ايٓؿٛؽ ٚاٱإَٓع تػطب ايٝأؽ  -4
. نذلاخإعطانّا ٚعسّ إٚ أايٓب٠ٛ عُسّا 

. نجطٖاأغبشاْ٘ عٔ ٚاغع َػؿطت٘ يععِٝ ايصْٛب ٚ اهلل خدلأ -5
زع٠ٛ  ؾسِٖ ظًُّا يٓؿػ٘أغبشاْ٘ يًتٛب١ َٔ ايعاقري ٚ اهلل قبٍٛ -6

. زلا١ٜٚ يهٌ إْػإ ٜأتٞ بٗا ايكطإٓ ٚسذ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ؼي ايٓؿأتري
. ؼي اٯ١ٜ سح إشلٞ ع٢ً ايتٛب١ -7
ٚايهؿـ عٔ ايبؿاضات  ،ظٗاض نٓٛظ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝزع٠ٛ زلا١ٜٚ ٱ -8

. ٣ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاـاق١ ببعج١ ايٓيب قُس قٌ
غتػطام ط٬م ٚاٱَتعًكٗا، يصا ٚضزت ع٢ً مٛ اٱ ؼياٯ١ٜ أعِ  -9

. ٚعُّٛ تٛبت٘ غبشاْ٘ َٚػؿطت٘
 .سس٣ عؿط٠ َط٠إٚقس ٚضز ؼي ايكطإٓ  ، اؿػ٤٢ٓ اهللزلاأايتٛاب َٔ  -10
٠َر َرَٚرب طٖصٙ اٯ١ٜ ٖٞ ايٛسٝس٠ اييت دا٤ت بكٝػ١ اغيتهًِ  -11

غبشاْ٘ بايكسض٠ ع٢ً  اهلل ْؿطازإٚػيا ٜؿٝس ايكطع بكبٍٛ ايتٛب١  صاْز١ََّّاةُر 
. قٛ ايصْٛب ٚإ تٛبت٘ ع٢ً ايعباز َطًك١

ؼي اٯ١ٜ ٚثٝك١ زلا١ٜٚ ٚسح ع٢ً ايتٛب١ ٚٚعس بكبٛشلا ٖٚصا ايٛعس ٫  -12
 .ٜٓشكط سيٛنٛع اٯ١ٜ ٚأٚإ ايٓعٍٚ بٌ ٖٛ بام ٬َٚظّ يًتهًٝـ

 صاْسَّ ِر٧ُر طقٛي٘ تعازي 
ف٤ٞ ٖصٙ ايكؿ١ اغيباضن١ ٬َظ١َ يكؿ١ ايتٛاب ٜسٍ ع٢ً تؿهً٘ غبشاْ٘ -1

غكاط إبايعؿٛ ٚتػؿٞ ايطظي١ شل٪٤٫ ٚبسا١ٜ َطس١ً ايجٛاب ٚا٭دط بعس 
. ايعكاب

َٔ ضظيت٘ تعازي بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚظٗٛض -2
. اٱغ٬ّ

غِ إْ٘ أ: ايػ٬ّ ايطسِٝ عٔ اٱَاّ ايكازم عًَٝ٘ع٢ٓ إغِ ٚضز ؼي -3
 غًِباملْ٘ ٜؿٌُ اؿٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٚيهٓ٘ خام أأٟ  (عاّ بكؿ١ خاق١
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َاّْا ّٜٛ أٖٛاٍ ايدلظر ٚسطظّا ٚأؾتتػؿاٙ ايطظي١ ؼي ايسْٝا ٚتهٕٛ ٚقا٤ َٔ 
. اؿػاب

ايهاؾط ٫ ٜٓتؿع َٔ ٖصٙ ايكؿ١ ٚيهٓ٘ ٜػتؿٝس َٔ قؿ١ ايطظئ ؼي - 4
 .دتُاع ايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚايتبٝإ ؼي اغي٪َٔإايسْٝا زٕٚ اٯخط٠ ػيا ٜسٍ ع٢ً 

ِْٗ قس ٜػتؿٝسٕٚ َٔ أاغي٬ظ١َ بري ايٓب٠ٛ ٚايطظي١ يسؾع ِٖٚ ايهؿاض ب -5
ْٙ رَرَٗرعََّرب  طٚضز ؼي ايتٓعٌٜ سها١ٜ عِٓٗايطظي١ نُا  ٠َريَربُْر١ا َْر

. (1)صاَّْبزُر إِرالَّ  َر٦َّبًٖرب َٖرْؿدُر٠دَرحًر 
. ٚسهُّا ضيإ ٖ٪٤٫ بٗصٙ ايكؿات َٛنٛعّاإ ٜتكـ -6
سهاّ اٱَا١َ أع٬ٕ ْعت ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٕ تبٝإ ٚإ -7
ْطباقّا َع اٱضيإ ٚاشلسا١ٜ ؾ٬ تتشكل ايتٛب١ ع٢ً َٔ ضنٞ بايبكا٤ ع٢ً إٜأتٞ 

. اؾشٛز
ق٬ح َع ايبكا٤ ؼي َٓاظٍ ايهؿط ٫ ٜكبٌ ٱؾذلاط اٱغ٬ّ ٚقكس اٱ- 8

. ايكطب١ ؼي ايعبازات
خباض عٔ قؿات ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي ٱايبٝإ ٚا- 9

ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َع بكا٤ ايؿدل ع٢ً ايهؿط سذ١ عًٝ٘ عٓس اهلل ٚعٓس ايٓاؽ 
. ايتٛب١ ايٓكٛح ؼكل٫ٚ ٜهؿٞ ؼي قسم 

٫ ٜٓشكط َٛنٛع اٯ١ٜ بهتُإ قؿ١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ - 10
ات ايكطإٓ ٚاٯٜات اؿػ١ٝ ؼي ٚغًِ بٌ ٜؿٌُ نتُإ اٯٜات َطًكّا َٚٓٗا آٟ

. اٱغ٬ّ ٚاٱعذاظ اغيٛنٛعٞ ؾٝ٘ ٚمٖٛا
يتبؿط  ،زي ّٜٛ ايكٝا١َإَػتُط٠  إغتُطاض ايٛعس اٱشلٞ ؼي اٯ١ٜ- 11

قًض ساي٘ ٚقاض زاع١ٝ يًشل دطّٜا أغتكاّ ٚإباغيػؿط٠ ٚايطظي١ نٌ َٔ 
. ٚاْطباقّا

ع٢ً  ؼٌُ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ع٢ً اٱط٬م َع عسّ ٚضٚز زيٌٝ- 12
                                                           

. 14غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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. ايتدكٝل
تعازي بكبٍٛ ايتٛب١ ؾٗٛ يٝؼ ٚادبّا عكًّٝا  اهلل يؿهٌؼي اٯ١ٜ بٝإ - 13

سػإ، يصا دا٤ت اٯ١ٜ يًٛعس ب٘ ٖٚصا إعًٝ٘ غبشاْ٘ بٌ ٖٛ ضظي١ ٚتؿهٌ ٚ
خباض عٓٗا َٚكس١َ شلا ٭ٕ ايٛعس اـايٞ َٔ اغيٓاؾع إايٛعس دع٤ َٔ ايتٛب١ ٚ

. غرل قتازَتٓإ ٚؾهٌ، ٚاهلل عع ٚدٌ غين إْٛع 
َٛنٛع١ٝ ايٛعس تتذ٢ً سيا تًكٝ٘ اٯ١ٜ ايهطضي١ َٔ طُأ١ْٓٝ ٚضنا - 14

. ٚغه١ٓٝ ؼي ايكًب
 .ٌَأاٯ١ٜ عٕٛ ع٢ً ايتٛد٘ ٭زا٤ ايٛادبات ٚايعبازات باغتبؿاض ٚ- 15
. دٝاٍ ؼي قبٍٛ ايتٛب١عتباض اٯ١ٜ َسضغ١ يٮإضيهٔ - 16
٠ ٚاغيػؿط٠ زيٌٝ ع٢ً خل َع ايتٛبقذلإ قؿ١ ايطظي١ باغيع٢ٓ ا٭إٕ إ- 17

 َرَْر٧ْطَر  َُّر طقاٍ تعازي ،نؿاٜت٘ تعازي يعبٝسٙ ايتا٥بري ٚسؿعِٗ ٚلاتِٗ

. (1)صثِرَربلٍر ؾَرجْدَرُٜر 
ٚاٯٜات  ٕ ايصٜٔ عًُٛا بٗصٙ اٯ١ٜأضٜذ جيس أاغيتتبع يًٛقا٥ع ٚايت- 18

زي داْب َا ٜٓتعطِٖ َٔ إخط٣ ْايٛا ايهطا١َ ٚايٛدا١ٖ ؼي ايسْٝا ٚايدلاٖري ا٭
. ايجٛاب ايععِٝ ؼي اٯخط٠

حبث اصىيل 
ز شنط عٔشا دا٤ت بعس ن٬ّ تاّ، أٟ إغتجٓا٤ ٜٓكب َا بعسٖا إأزا٠  (٫إ)

غتؿٗاّ، ٚؼي عًِ اغيػتج٢ٓ َٓ٘، َٚٛدب٘ ٫ ٜتهُٔ قٝؼ ايٓؿٞ ٚايٓٗٞ ٚاٱ
اغيٓطل قس تهٕٛ ايكه١ٝ اؿ١ًُٝ ع٢ً مٛ ايػايب١ اؾع١ٝ٥ ٖٚٞ اييت ٜػًب ؾٝٗا 

٫، يٝؼ، ٚؼي : ؾطاز اغيٛنٛع سيا ٜػ٢ُ غٛضٖا َجٌأاحملٍُٛ عٔ بعض 
. ايب٬غ١ تػتعٌُ ايهجط٠ نٓا١ٜ عٔ اؾٌٗ عٓس تطى ايتكطٜض ب٘

غتسع٢ َٔ حيهِ إقشاب٘ ؼي َػأي١ ٚأسس أأسس اـًؿا٤ َع  ٚغيا إختًـ
: ؾٝٗا ٚنإ َٔ أٌٖ ايعًِ ؾًُا ٚدس ايكٛاب غ٬ف َا قاٍ اـًٝؿ١ قاٍ

                                                           

 .36غٛض٠ ايعَط (1)
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 َرَْضَرسَر ط، ٜطٜس ايتعطٜض ب٘ يكٛي٘ تعازيأنجطاـًٝؿ١ ايكا٥ًٕٛ بكٍٛ 

. (1)صاَّْبضِر الَر ٦َرْؿَرُٗر١َر 
اؾٌٗ ٚايه٬ي١، أع٬ٙ ؼي اٯ١ٜ  ّايعٌٚيهٓ٘ يٝؼ بتاّ ٭ٕ اغيطاز َٔ عسّ 

 .ف ؼي َػأي١ ن١َٝ٬ أٚ ؾك١ٝٗٚيٝؼ اٱخت٬
قٍٛ ايؿا٥ع١ ايعاّ ٚاـام، ٚا٭ٍٚ ٖٛ ايًؿغ قط٬سات عًِ ا٭إَٚٔ 

٫ ببعض إَا اـام ؾٗٛ ايصٟ ٫ ٜتعًل أؾطاز اغيٛنٛع، ٚأايصٟ ٜتعًل ظُٝع 
٫ ٚقس خل، ٚاغيدكل قس ٜهٕٛ َتك٬ّ إؾطاز َٛنٛع٘، َٚا َٔ عاّ أ

 .َٔ ايعُّٛ نُا ٖٛ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ٕ قكس اغيتهًِ ٖٛ غرل اـامأٜٚسٍ ع٢ً 
٫ إٚقس ٜهٕٛ اغيدكل َٓؿك٬ّ، ٫ٚ ٜٓعكس يًه٬ّ ؼي اغيتكٌ ظٗٛض 

تٝإ باغيدكل اغيتكٌ نُا ؼي ٫ بعس اٱإغتكطاضٙ ٚشياَ٘ إباـكٛم يعسّ 
 ."٫ اهللإٕ ٫ إي٘ أؾٗس أ" قٛيو 

ايًع١ٓ ٕ أٜٚبك٢ ايعاّ ع٢ً سذٝت٘ ؾُٝا عسا ايصٟ خطز بايتدكٝل أٟ 
ْعٍ بايصٜٔ خيؿٕٛ ايبؿاضات ٜٚعطنٕٛ عٔ َعذعات ايٓب٠ٛ بإغتجٓا٤ ايصٜٔ ت

إختاضٚا ايتٛب١ ٚقاَٛا باٱق٬ح، ؾذُعت ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ 
ْصاض ٚايٛعٝس اٱٚايبؿاض٠ َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا  (اٱْصاض ٚايٛعٝس ٚايتدٜٛـ)يػ١

. ٚايتدٜٛـ
**************** 

 

إِرَّ اَّْرِر٦َر َرهَرسُر٠ا ٠َرَٖربرُر١ا  طقىلً تعاىل

٠َرُٞرْٕ ُرهَّبزٌر  ُر٠َْْرئِرَر ؾَرَر٧ِْرْٕ َْرْؿَرخ   

 161اٯ١ٜ  ص٠َراَْْٗر َراِرَرخِر ٠َراَّْبضِر  َرجَْٗرؿِر٧َر 
 

اإلعراب واللغت 
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إغِ َٛقٍٛ َبين ؼي قٌ : سطف َؿب٘ بايؿعٌ، ايصٜٔإٕ : إ ايصٜٔ
 .اغيٛقٍٛ ٫ قٌ شلاؾعٌ ٚؾاعٌ، ٚاؾ١ًُ ق١ً : ، نؿطٚاْكب إغِ إٕ

 .عطـ ع٢ً طي١ً نؿطٚا: سطف عطـ، طي١ً َاتٛا: ايٛاٚ: َٚاتٛا 
، ٚاؾ١ًُ ؼي قٌ َطؾٛع  خدل: َبتسأ، نؿاض: ايٛاٚ ساي١ٝ، ِٖ: ِٖٚ نؿاض

. ْكب ع٢ً اؿاٍ ٚايتكسٜط َاتٛا ناؾطٜٔ
داض ٚفطٚض َتعًكإ سيشصٚف خدل : ؾاض٠ َبتسأ، عًِٝٗإغِ إ: أٚي٦و

 .َكسّ
، فطٚض ، ٖٚٛ َهاف، ٚإغِ اؾ٬ي١ َهاف إيَٝ٘طؾٛع تسأ َ٪خطَب: يع١ٓ

َعٟٓٛ فطٚض،  تٛنٝس: أطيعري عطـ ع٢ً إغِ اؾ٬ي١،: اغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ
.  ٚع١َ٬ دطٙ ايٝا٤

يف سياق اآلياث 
ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ تأنٝس ٕ بٝٓت اٯٜتإ ايػابكتإ عكٛب١ نتُإ اٯٜات، ٚأبعس 

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٓصض ايهاؾطٜٔ َطًكّا، َٔ قًض ٚنؿـ اؿكا٥ل أغئ تاب ٚ
ٜعطف اٯٜات ٜٚهتُٗا ٚغرلٙ، ٚنإٔ اٯٜات دا٤ت يًتدكٝل ٚايؿكٌ 

. ٚايتُٝٝع
 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ا٭ٚزي
، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1) (بايكدل أغتعٝٓٛاٚ) ايك١ً بري آ١ٜ :ا٭ٍٚ

 :َػا٥ٌ
تهاز بري اٱضيإ ٚايهؿط ؼي اغيا١ٖٝ ٚا٭ثط ٚايعاقب١ ؾاهلل عع بٝإ اٍ :ا٭ٚزي

ٚدٌ َع اغيػًُري ايكابطٜٔ، أَا ايهؿاض ؾإٕ يع١ٓ اهلل ٚاـ٥٬ل تٓعٍ عًِٝٗ 
 .ٚتكاسبِٗ

دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باـطاب يًُػًُري ٚايصٟ ٜتهُٔ ايبؿاض٠  :ايجا١ْٝ
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ض ٚبٝإ غ٤ٛ ٜٚبعح ع٢ً ايػه١ٓٝ، أَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت بايٛعٝس يًهؿا
ساشلِ، ٭ٕ ايًع١ٓ ٚاقع١ ؼي ايعَٔ اؿانط ٬َٚظ١َ شلِ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، 

ٚتتعكبِٗ ؼي اٯخط٠، ؾإٕ قًت إٕ ايًع١ٓ ؼي اٯ١ٜ َكٝس٠ باغيٛت ع٢ً ايهؿط، 
دا٤ت : ٖٚٛ أَط َتأخط ظَاّْا ع٢ً أٜاّ ايهاؾط ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾاؾٛاب

يهؿاض َطًكّا َٔ غرل تكٝٝس بأٜاّ اٯخط٠ اٯٜات باٱخباض عٔ يع١ٓ اهلل ع٢ً ا
َربنِرسِر٦َر ٠َر َرؾَردَّ َْرُٟرْٕ طقاٍ تعازي إِرَّ  ََّر َْرؿَرَر اْْ

، ػيا ٜسٍ ع٢ً ػسز ايًع١ٓ ع٢ً ايهؿاض، ٚسلٛشلا ٭ٜاَِٗ ؼي (1)صظَرؿِر٧سًرا
 .ايسْٝا، ٚؼي عامل ايدلظر ٚايكدل، ّٜٚٛ ايكٝا١َ

ايذلتٝب بايكدل ٚايك٠٬ ٚايؿطا٥ض َطًكّا، ٚدعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط  :ايجايج١
 .َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١ غيا ؾٝ٘ َٔ ايكبض ايصاتٞ ٚغ٤ٛ ايعاقب١

َٔ َكازٜل ايكدل ايكدل ع٢ً ايطاع١ ٚأزا٤ ايٛادبات ايعباز١ٜ،  :ايطابع١
 .ٚاٱبتعاز عٔ اغيعاقٞ ٚايصْٛب ٚايًصات اغيًٗه١

َع ايكابطٜٔ ؾإٕ اغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ َعِٗ، غيا نإ اهلل عع ٚدٌ  :اـاَػ١
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚتتذ٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ بٓعٍٚ اغي٥٬ه١ يٓكط٠ 

ٚاغي٪َٓري ايصٜٔ خطدٛا ؼي َعطن١ بسض ٚاسس ٚاـٓسم ٚغرلٖا غيٛاد١ٗ  ٚغًِ
دٝٛف ايهؿاض اييت ظسؿت ع٢ً اغيس١ٜٓ، قاٍ تعازي غكٛم َعطن١ 

٠ا ٠َر٦َرْأرُر١ُرْٕ ِرْٙ نَر١ْزِرِرْٕ َٞررَرا رَرْصجِرسُر٠ا ٠َررَرزَّىُر طأسس

ْ ثِر َرْٗعَرخِر آالَرلٍر ِرْٙ اَْْٗر َراِرَرخِر  ُُٕر ، ٚدا٤ت (2)ص٦ُرْٗدِرْدُرْٕ زَرثُّج
اٯ١ٜ قٌ ايبشح باٱخباض عٔ ططز ايهؿاض َٔ ضظي١ اهلل، َٚكاسب١ يع١ٓ 

 .اغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ شلِ
 :ٖا َػا٥ٌ، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؼي(3) (بٌ أسٝا٤)ايك١ً بري آ١ٜ  :ايجاْٞ
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بٝإ ايتبأٜ ٚايتهاز ساٍ َا بعس اغيٛت بري اغي٪َٓري ٚايهؿاض، ٚإٔ  :ا٭ٚزي
اغي٪َٓري ايصٜٔ ٜكتًٕٛ ؼي غبٌٝ اهلل خايسٕٚ ؼي ايٓعِٝ، أَا ايهؿاض ؾِٗ َكُٕٝٛ 

 .ؼي ايعصاب ت٬سكِٗ يع١ٓ اهلل ٚاـ٥٬ل
ع٬ٙ ٫ ٜؿعط اغيػًُٕٛ ٚايٓاؽ عٝا٠ ايؿٗسا٤، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أ :ايجا١ْٝ

يٲخباض َٓٗا ٚتٛنٝسٖا، ٚأخدلت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ غ٤ٛ عاقب١ ايهؿاض ايصٜٔ مل 
 .تسضنِٗ ايتٛب١ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا

 :ٜبعح اؾُع بري اٯٜتري ع٢ً أَٛض :ايجايج١
 .ايػبط١ ٚايػعاز٠ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري :ا٭ٍٚ
 .اـٛف ٚاؿعٕ ؼي قًٛب ايهؿاض :ايجاْٞ

 .يك٬حاغيبازض٠ إزي ايتٛب١ ٚا :ايجايح
 .يعٔ ٚشّ ايصٜٔ ٜػازضٕٚ ايسْٝا ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ :ايطابع

ؼي ايٛقت اييت تٗسٟ اٯ١ٜ أع٬ٙ اغيػًُري إزي إنطاّ ايصٜٔ قتًٛا  :ايطابع١
ؼي غبٌٝ اهلل بٓعتِٗ با٭سٝا٤ ٚايؿٗسا٤ ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تتهُٔ شّ ايهؿاض 

، ٚزع٠ٛ يعسّ شَِٗٚاٱخباض عٔ يع١ٓ ايٓاؽ طيٝعّا شلِ ٚؾٝٗا َٓع يًشطز َٔ 
ٜؿذلط اٱغ٬ّ ؼي ) ايسعا٤ شلِ ٚايك٠٬ عًِٝٗ، ٚشنط ؼي باب ْٝاب١ اؿر

اغيٓٛب عٓ٘، ٚإ نإ َٝتّا ٚاؿر َػتشبّا، ؾ٬ تكض ايٓٝاب١ عٔ ايهاؾط ٚعًٝ٘ 
 .(1)(اٱطياع

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (ٚيٓبًْٛهِ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجايح
أع٬ٙ خطابّا يًُػًُري، أَا اٯ١ٜ قٌ ايبشح  دا٤ت اٯ١ٜ :ا٭ٚزي

 .ؾأخدلت عٔ ا٭ش٣ ٚايعصاب ايٓاظٍ بايهؿاض
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض ب٤٬ ٚإَتشإ، ٫ٚ ٜٓذٛ  :ايجا١ْٝ

ؾطز أٚ طياع١ َٓ٘، ٚيهٔ َع ايؿاضم، ؾاغيػًُٕٛ ٜأتِٝٗ ايب٤٬ ايصٟ ٜكذلٕ ب٘ 
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ايجٛاب ٚا٭دط ٚايصٟ ٫ ٜهٕٛ عٔ َعك١ٝ َِٓٗ، أَا ايهؿاض ؾإٕ ايب٤٬ ٜأتِٝٗ 
 .سيا قسَت أٜسِٜٗ، ٜٚكاسب٘ ايعصاب ٚايهطض ٚاؿعٕ

ٜأتٞ ايب٤٬ يًُػًُري ع٢ً مٛ قسٚز َٛنٛعّا ٚظَاّْا ٚتسٍ عًٝ٘  :ايج١ايح
 ِرْٙ اْْ َر١ْلِر ٠َراْْ ُر١ؼِر طيػ١ ايتبعٝض ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ

ءٍر
ْ
أَا  ،(1)صثِر َر٥

ايهؿاض ؾإٕ ايب٤٬ ٚا٭ش٣ َكاسب شلِ ؼي ايساضٜٔ، ٚتًو آ١ٜ ؼي اٱضاز٠ 
 .ايته١ٜٝٓٛ

أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ ببؿاض٠ اغيػًُري ايكابطٜٔ بايطظي١ ٚايؿهٌ  :ايطابع١
اٱشلٞ، أَا اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؾأْٗا تهُٓت يع١ٓ ايهؿاض ٚططزِٖ عٔ ضظي١ 

 .اهلل
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ يسع٠ٛ اغيػًُري يًسعا٤ حملٛ ايب٤٬ ٚايتدؿٝـ  :اـاَػ١

غٝب بايسعا٤ َٓ٘ ٖٚٛ َٔ أغطاض يػ١ ايتبعٝض ؼي اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايذل
ٚايتهطع إزي اهلل، أَا ايهؿاض ؾأِْٗ سذبٛا عٔ أْؿػِٗ ْع١ُ ايسعا٤ 

يَربُْر١ا نَربْدؾُر١ا ٠َرَٖرب دُرؾَربءُر  ط:ٚاٱغتذاب١ ي٘، ٚؼي ايتٓعٌٜ

َربنِرسِر٦َر إِرالَّ نِر٥  َر َرٍر   .(2)صاْْ
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري ايذلغٝب باٱضيإ اغيكذلٕ بايكدل ْٚبص  :ايػازغ١

 .٠ايهؿط ٚايه٬ٍ
ايكتٌ ؼي غبٌٝ اهلل، ٚاٱخباض عٔ سٝا٠ ايؿٗسا٤ زع٠ٛ يًٓاؽ  :ايػابع١

 .يٲغ٬ّ ٚاشلسا١ٜ
، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (3) (ايصٜٔ إشا أقابتِٗ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايطابع

 :َػا٥ٌ
دا٤ت آٜات ايكطإٓ بٗسا١ٜ اغيػًُري إزي اٱغذلداع عٓس اغيكٝب١  :ا٭ٚزي
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 .ٚايًذ٤ٛ إزي اهلل عع ٚدٌ ٚشّ ايهؿاض يه٬يتِٗ
ٚساٍ نآ١ٜ َكاسب١ يًهاؾط قاٍ ايتًبؼ بايهؿط َكٝب١ َػتسضي١  :ايجا١ْٝ

٠َرَٖرْٙ ٦ُرسِرْد  َرْ٘ ٦ُرضِرَُّر ٦َر ْؿَرّْ صَرْدزَرُٜر  َر٧ِّظًرب طتعازي

 .داع ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ يسعٛت٘ يٲغ٬ّ، ٚدا٤ اٱغذل(1)ص َرسَرجًرب
ٍ َع قٝاّ اغيػًُري باٱغذلداع ٜسعٛ شلِ اغي٥٬ه١ ٚاـ٥٬ل ٚتتٓع :ايجايج١

ّْ طؼي ؾس٠ ٚعػط، قاٍ تعازي ِْٗؾإعًِٝٗ ضظي١ اهلل، أَا ايهؿاض  يُر

 .(2)صُٖر١رُر١ا ثِركَر٧ْػِرُرْٕ 
ػًٞ ايتبأٜ بري اغيػًُري ٚايهؿاض إش ٜؿعع اغيػًُٕٛ إزي اهلل عٓس  :ايطابع١

 .اغيكٝب١، أَا ايهؿاض ؾإٕ ايًع١ٓ تٓعٍ عًِٝٗ ؼي نٌ أٚإ
، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، (3) (أٚي٦و عًِٝٗ قًٛات) ايك١ً بري آ١ٜ :اـاَؼ
 :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ

ْعُّا عع١ُٝ  بٝإ اغيا٥ع بري اغيػًُري ٚايهؿاض، إش شنطت اٯ١ٜ أع٬ٙ :ا٭ٚزي
٫ ٜٓاشلا إ٫ اغيػًُٕٛ ايكابطٕٚ، ٚشنطت اٯ١ٜ قٌ ايبشح أْٛاعّا َٔ ايب٤٬ 

 .ٚايعصاب ٫ تكٝب إ٫ ايصٜٔ ٜػازضٕٚ ايسْٝا بهؿطِٖ
ايتهاز بري َا ٜٓعٍ ع٢ً اغيػًُري َٔ ايطظي١ ٚبري َا ٜٓعٍ ع٢ً  :ايجا١ْٝ

 .ايهؿاض َٔ ايًع١ٓ ٚايصّ
ٜٗسٟ اهلل اغيػًُري إزي اٱغذلداع يٝهٕٛ َكس١َ ٚٚغ١ًٝ يٓعٍٚ  :ايجايج١

 .ايطظي١ اٱشل١ٝ، أَا ايهؿاض ؾإِْٗ إختاضٚا بأْؿػِٗ اٱنطاض بأْؿػِٗ
بٝإ َٓاؾع اٱضيإ ٚشنط اهلل عع ٚدٌ ؼي ساٍ ايؿس٠ ٚايطخا٤،  :ايطابع١

 .ٚشنط ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل
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 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (ض٠ٚايكؿا ٚامل)ايك١ً بري آ١ٜ :ايػازؽ
 .َٔ أغباب ْعٍٚ ايًع١ٓ ع٢ً ايهؿاض ٚإعطانِٗ عٔ ؾعا٥ط اهلل :ا٭ٚزي
 .ايذلغٝب بأزا٤ اغيٓاغو ٚضدا٤ ايػ١َ٬ ٚا٭َٔ بأزا٥ٗا :ايجا١ْٝ
تأتٞ ايكًٛات َٔ اهلل يًُػًُري، أَا ايهؿاض ؾإٕ ايًع١ٓ تٓعٍ  :ايجايج١

 .ٕ ضظي١ اهللعًِٝٗ، ٜٚهْٕٛٛ َططٚزٜٔ ّ
إش دا٤ت خاشي١ ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي شّ ايهؿاض ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط،  :ايطابع١

دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بٛقـ اغيػًُري ايصٜٔ ٜػذلدعٕٛ عٓس اغيكٝب١ ٜٚتػابكٕٛ  
ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً غ١َ٬ ٚعك١ُ اغيػًُري َٔ (اغيٗتسٕٚ)إزي غٛح اغيعاضى بأِْٗ

 .ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بصنط ث٬ث١ أؾطاز يطظي١ اهلل ع٢ً اغي٪َٓري  :اـاَػ١

ٖٞ: 
 .قًٛات َٔ اهلل عع ٚدٌ :ا٭ٍٚ
 .ْعٍٚ ايطظي١ َٔ عٓس اهلل :ايجاْٞ

ٚقـ اغيػًُري باغيٗتسٜٔ ٚؾٗاز٠ اٯ١ٜ شلِ ببًٛؽ َطاتب عاي١ٝ ؼي  :ايجايح
 .ظٍ ايتك٣ٛايٝكري ٭ٕ ايكدل عٓس اغيكٝب١ ؾاٖس ع٢ً اٱضيإ ٚاٱتكا٤ ؼي َٓا

،ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2) (إٔ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايػابع
 :َػا٥ٌ

دا٤ت اٯٜتإ ؼي شّ ايهؿاض، ٚبُٝٓٗا َٔ د١ٗ اغيتعًل عُّٛ  :ا٭ٚزي
ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ ٖٞ ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚسلٍٛ ايهؿاض 

بايًع١ٓ، أَا َاز٠ اٱؾذلام ؾٗٞ إختكام اٯ١ٜ أع٬ٙ بايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات 
ٚف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي ايٛعٝس  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓيب 

 .يًصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز
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بري بساٜيت اٯٜتري عُّٛ ٚخكٛم َطًل، إش إبتسأت نٌ َُٓٗا  :ايجا١ْٝ
 .ٚؾاؼ١ اٯ١ٜ أع٬ٙ أخل َٔ ؾاؼ١ ٖصٙ اٯ١ٜ (ايصٜٔ ٕإ) بكٛي٘ تعازي

دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ أع٬ٙ بصنط اي٬عٓري ع٢ً مٛ اٱط٬م  :ايجايج١
ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح  (ًٜٚعِٓٗ اي٬عٕٓٛ)اٍ بعص شنط يع١ٓ اهللٚاٱدِ

 ُر٠َْْرئِرَر ؾَرَر٧ِْرْٕ َْرْؿَرخُر  َِّر طتؿػرلّا ٚبٝاّْا ٭ؾطاز اي٬عٓري بكٛي٘ تعازي

، يبٝإ ؾس٠ ايعصاب ٚا٭ش٣ ص٠َراَْْٗر َراِرَرخِر ٠َراَّْبضِر  َرجَْٗرؿِر٧َر 
، ٚؾٝ٘ بعح يًٓؿط٠ ؼي ا١َايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايهؿاض ؼي عامل ايدلظر ّٜٚٛ ايكٞ

نَرَٗرْٙ ٦ُرسِرْد طْؿٛؽ ايٓاؽ َٔ ايهؿط ٚاؾشٛز ٚؼي ايتٓعٌٜ ؾُٔ ٜطز اهلل إٔ

 .(1) ص َُّر  َرْ٘ ٦َرٟدِر٦َرُر ٦َر ْسَرحْ صَرْدزَرُٜر ِْر ِرظْ َرِر 
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري زع٠ٛ ايهؿاض ٱع٬ٕ اٯٜات ٚايهؿـ عٔ  :ايطابع١

ايٓيب قُس ق٢ً ايبؿاضات اييت دا٤ت ؼي ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ غكٛم 
 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ٟضؽسبري ايهؿط ايصٟ شنطت٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚبري نتُإ ايبٝٓات ايصٟ  :اـاَػ١
شيإ اٯٜات ٚايبٝٓات َٔ َٓ٘ اٯ١ٜ أع٬ٙ عُّٛ ٚخكٛم َطًل إش إٔ ى

 .ايهؿط، ٚيهٓ٘ أعِ َٓٗا
،ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2) (إ٫ ايصٜٔ تابٛا) ايك١ً بري اٯ١ٜ ايػابك١ :ايجأَ

 :َػا٥ٌ
 .ايتبأٜ بري ايتا٥بري ٚبري ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ :ا٭ٚزي
ايهؿاض بايٓاؽ، ايتا٥بٕٛ َٔ اٱق٬ح بطظر زٕٚ تأثرل ب٘ َا ٜكّٛ  :ايجا١ْٝ

 .َٚاْع َٔ تػؿٞ ا٭خ٬م ٚايعازات اغيص١ََٛ اييت عًٝٗا ايهؿاض
 .ايتٛب١ َاس١ٝ يًعكاب، ٚٚاق١ٝ َٔ ايًع١ٓ :ايجايج١

 ٚايؿٛظٱْاب١ ٚايػ١َ٬ َٔ ايًع١ٓ زع٠ٛ ايهؿاض إزي ايتٛب١ ٚا :ايطابع١
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 .بايطظي١
ٚإبتسا٤  (ِٜٚأْا ايتٛاب ايطح)إختتاّ اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعازي :اـاَػ١

ٖصٙ بصنط ايصٜٔ نؿطٚا ٚششلِ زع٠ٛ يًٓاؽ يٓبص ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚسح شلِ 
 .ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١

 خطٟٚا٭ٕ ايًع١ٓ، ٚايٛقا١ٜ َٔ ايعصاب بٝإ غبٌٝ ايٓذا٠ ّ :ايػازغ١
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بايتٛب١ اٱق٬ح ٚبٝإ اٯٜات ٚايبؿاضات بايٓيب 

 .ٚغًِ
 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ايؿعب١ ايجا١ْٝ

، ٚؾٝٗا (1)(خايسٜٔ ؾٝٗا) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ آ١ٜ :ا٭ٍٚ
 :َػا٥ٌ

 .إؼاز َٛنٛع اٯٜتري :ا٭ٚزي
ايًع١ٓ ع٢ً  غتُطاضٚإاي١ٝ بتٛنٝس َهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ، ف٤ٞ اٯ١ٜ ايت :ايجا١ْٝ

 .ظي١ ٚايعؿٛ اٱشلٞ عِٓٗايهؿاض ؼي ايٓؿأتري ٚسذب ايط
تتهُٔ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ اٱخباض عٔ إغتػطام ايهؿاض يًع١ٓ، ٚعسّ  :ايجايج١

 .إغتجٓا٤ ؾطٜل َِٓٗ
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ يع١ٓ اهلل يًهؿاض ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً  :ايطابع١

ايهؿط ٚططزِٖ َٔ ضظي١ اهلل، ٚقس ٜكاٍ بإٔ ٖٓاى بطظخّا بري ايطظي١ 
ٚايعصاب ٖٚٛ ايططز َٔ اهلل، ؾذا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ يتٛنٝس إغتسا١َ ايعصاب 

عين ع٢ً ايهاؾطٜٔ، ٚعسّ ؽؿٝؿ٘ عِٓٗ، ٚإٕ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل ت
 .ايعصاب

ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري اٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض بايعصاب ا٭يِٝ  :اـاَػ١
 .إٕ أقطٚا ع٢ً ايهؿط ست٢ َػازضتِٗ ايسْٝا
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 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (إشلهِ إي٘ ٚاسس) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجاْٞ
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ، ٜٚتعًل َٛنٛعٗا  :ا٭ٚزي

 :ض، أَا اٯ١ٜ أع٬ٙ ؾذا٤ت بًػ١ اـطاب ٚؼتٌُ ؼي د١ٗ اـطاب أَٛضّابايهؿا
 .ايصٜٔ شنطتِٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ِٖٚ ايهؿاض :ا٭ٍٚ
اغيػًُٕٛ إش دا٤ت آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ايٛعس ٚايبؿاض٠  :ايجاْٞ

 .خاق١ بِٗ
اغيع٢ٓ ا٭عِ ٚإضاز٠ ايٓاؽ طيٝعّا، ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خرل قاٍ  :ايجايح

 .(2)صَْرُر اُْْٗرُْٓر الَر إِرَْرَر إِرالَّ ُٞر١َر نَرأَر٣َّٚ رُرْصسَرنُر١َر طتعازي
، ٚؾٝٗا (3) (ؼي خًل ايػُٛات ٕإ) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجايح

 :َػا٥ٌ
 .إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض، بًعّٚ ْبص ايهؿط ٚاؾشٛز :ا٭ٚزي
زع٠ٛ اغيػًُري يًذساٍ باؿه١ُ ٚاغيٛعع١ ٚبٝإ ععِٝ قسض٠  :ايجا١ْٝ

 .ٚغًطإ اهلل عع ٚدٌ
تٛنٝس دشٛز ايهؿاض بايٓعِ اييت ٜتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا عًِٝٗ  :ايجايج١

 .ٚع٢ً ايٓاؽ
سح ايهؿاض ٚايٓاؽ طيٝعّا ع٢ً ايتؿهط ؼي أغطاض ٚعع١ُ خًل  :ايطابع١

 .يكاْع ٚيعّٚ عبازت٘ايػُٛات ٚا٭ضض، ٚنٝـ أْ٘ ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز ا
بٝإ قإْٛ ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ إٔ نؿط ٚدشٛز ايهؿاض مل  :اـاَػ١

ضيٓع َٔ تٛايٞ ايٓعِ ايعع١ُٝ َٔ عٓس اهلل ع٢ً ايٓاؽ ٚاـ٥٬ل، يصا دا٤ت 
اٯ١ٜ أع٬ٙ بصنط ايٓؿع ايعاّ يًٓاؽ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا سيا ؾِٝٗ ايهؿاض بكٛي٘ 

، باٱناؾ١ إزي شنط ْعٍٚ اغيطط َٔ ايػُا٤ صاضَر ثِرَٗرب ٦َرٛهَرؽُر اَّْ طتعازي
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 .             َٓ٘، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًتٛب١ ٚأزا٤ ايؿطا٥ض ٚايك٬ح دطاٚايـٚإْتؿاع ايدل 

عجاز اآليت إ
غتكطاضٙ إغتشكام ايططز َٔ ضظي١ اهلل ع٢ً ايهؿط ٚإػعٌ اٯ١ٜ اغيساض ؼي 

 ٖصٙ اٯ١ٜ ايٓاض ٚتٓؿٞغتشكام إٕ تطز آ١ٜ تٛغع اؿهِ ٚأ٫ إزي سري ايٛؾا٠، إ
َع اٯ١ٜ ايػابك١ ايدلظخ١ٝ بري اٱضيإ ٚايهؿط، ٚتكطع ايططٜل ع٢ً قٝؼ 

. غ٬ّزي اٱإعذلاف بكسم ايٓب٠ٛ ٚعسّ اغيبازض٠ قطاض ٚاٱايه٬ي١ ٚقاٚي١ اٱ
اٯ١ٜ بايبٝإ ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض بإٔ ايًع١ٓ اغيصنٛض٠ ؼي ٖصٙ  دا٤تٚ

اٯ١ٜ تتعًل بإدتُاع ايهؿط ٚاغيٛت عًٝ٘، يٲخباض بأْٗا خاق١ بعامل اٯخط٠ 
خًل اهلل ّٜٛ خًل ايػُٛات  :ٜحٜٚأؽ ايهؿاض َٔ ٌْٝ ايطظي١ ؾٝ٘، ٚؼي اؿس

ٚتػعٕٛ يّٝٛ ٚا٭ضض َا١٥ ضظي١ ، َٓٗا ضظي١ ٜذلاسِ بٗا اـًل ٚتػع 
 .(1)ايكٝا١َ ، ؾإشا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ أنًُٗا بٗصٙ ايطظي١

يتددل ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ َكاسب١ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل يًهؿاض ؼي 
عٛتِٗ اٯخط٠، ٖٚصا اٱخباض خرل قض ٚضظي١ بايهؿاض غيا ٜتهُٓ٘ َٔ ز

 .يًتٛب١ ٚايتساضى قبٌ اغيٛت
١ٜ زع٠ٛ يًتٛب١ ايعاد١ً، ٚإدتٓاب ٚسيا إٔ اغيٛت قطٜب َٔ اٱْػإ ؾإٕ اٯ

اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚدا٤ ايتعسز ٚايتهطٜط ؼي ايًعٔ يتٛنٝس شّ 
 .ايهؿاض ٚبعجِٗ ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١

 (ان الذيه كفروا وماتىا)٦٠ُٗٙ رع٧ٗخ ا٦٨خ آ٦خ
 .   (2)٠٠زد ٞرا آْهع ن٥ اًْسآ٘ ٖسر٧ٙ

اآليت سالح 
ؼي ايٛعٝس يًهاؾطٜٔ ؽؿٝـ عٔ اغي٪َٓري ٚقصف يًػه١ٓٝ ؼي ْؿٛغِٗ، 
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ععاظ ٭ٚي٦و ايصٜٔ إَتٓعٛا عٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚضظي١ ٚإٚسذ١ ع٢ً ايصٜٔ 
. غ٬ّ عٓس ض١ٜ٩ اٯٜات ٚظٗٛض ايدلاٖريزخًٛا اٱ

يكس دا٤ ايكطإٓ يٝبعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهؿاض، ٜٚكطع ايػؿ١ً 
اؽ يصا تتهُٔ آٜات٘ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ٜٚتذًٝإ ؼي ٖصٙ ٚضيٓع اؾٗاي١ عٔ ائ

اٯٜات إش دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بايبؿط٣ ٚبايتٛب١ ٚايعؿٛ يًصٜٔ تابٛا ٚأقًشٛا 
ٚأظٗطٚا ايبٝٓات، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايٛعٝس ٚنُا تتهُٔ اٯ١ٜ ايػابك١ ؼي 

ٕ ؼي َؿَٗٛٗا ايٛعٝس يًهؿاض ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات، ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ تتهِ
نَر َر رَرُٗر١رُرَّ إِرالَّ ٠َر َرْٚزُرْٕ طَؿَٗٛٗا ايبؿاض٠ يًُ٪َٓري قاٍ تعازي

 .(1) صُٖرعِرُٗر١َر 
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬، ٚيهٓ٘ تؿهٌ 

 .ٚايٓاؽ طيٝعّا ٚدعٌ اغيسز َكاسبّا يًُػًُري
ٚإٕ تبأٜ َٛنٛعّا ٚنٝؿّا ٚنُّا بايٓػب١ يٮؾطاز  ٚيٝؼ َٔ سكط شلصا اغيسز

، َٚٓ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ ٚاغيًٌ ٚايٓشٌ، ؾؿاظ اغيػًُٕٛ بايٓكٝب ا٭ٚؾط َٓ٘
اييت ٖٞ غ٬ح زلاٟٚ ٜكٝب ايهؿاض باؿعٕ ٚاـٝب١، ٜٚسعِٖٛ يًتسبط ؼي 

 ّايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغٌاٯٜات ايه١ْٝٛ ٚاغيعذعات اييت دا٤ بٗا 
أٟ إٔ ايػ٬ح ايػُاٟٚ ؼي اغيكاّ خيتًـ عُا ٖٛ َعطٚف عٔ ا٭غًش١ اييت 
ٜتدصٖا ايٓاؽ ؼي اشلذّٛ ٚايسؾاع، ؾٝتذ٢ً ايًطـ اٱشلٞ بري ثٓاٜا ايٛعٝس 

ايٛاضز ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ بايٓؿط٠ َٔ ايهؿط، ٚاـؿ١ٝ َٔ اغيٛت عًٝ٘، ٚتعٜري 
١ٜ، َٚٓٗا ايػ١َ٬ ٚايٓذا٠ ؼي ايًع١ٓ ايتٛب١، ٚايتسبط ؼي َٓاؾعٗا ايس١ْٜٛٝ ٚاٯخطٚ

اغيًٗه١ اييت دا٤ بٗا ٖصٙ اٯ١ٜ، إش تٓعٍ يع١ٓ اهلل ٚاغي٥٬ه١ ٚطيٝع ايٓاؽ 
٠َرالَر طقاٍ تعازي بًػ١ ايٛعس ٚايتدٜٛـ بايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١

 .    (2)صرَرُٗر١رُرَّ إِرالَّ ٠َر َرْٚزُرْٕ ُٖرعِرُٗر١َر 
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 مفهىم اآليت
يٲخباض عٔ إتػاع ضقع١ ايًع١ٓ بًشاظ ايهؿط أٟ أْٗا تؿٌُ دا٤ت اٯ١ٜ 

عُّٛ ايهاؾطٜٔ ٫ ايصٜٔ خيؿٕٛ آٜات ايتٓعٌٜ ؾكط، ؾايصٟ ٜتبع ض٩غا٤ ايهؿط 
ايصٜٔ ٜهتُٕٛ ايبؿاضات تكٝب٘ ايًع١ٓ، ٚإشا نإ اغيػًُٕٛ َعطنري يًُكٝب١ 

نؿاض ؾإ ؾإ اٯٜات ايػابك١ أٚقتِٗ بايكدل ٚٚعستِٗ باؾعا٤ ايععِٝ، أَا اٍ
 .ايكطإٓ تٛعسِٖ ٚخٛؾِٗ ٚيعِٓٗ ٚبؿطِٖ بايعصاب ا٭يِٝ

ٚقس قٝست اٯ١ٜ اؿهِ بًع١ٓ ايهاؾطٜٔ سيٛتِٗ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز، 
غيٛنٛع١ٝ ايتٛب١ ؼي ضؾع ايعصاب ٚيًتٓبٝ٘ عًٝٗا ٚاؿح ع٢ً ٚيٛز أبٛابٗا 

٫ أْ٘ ٫ بٛاب ع٢ً باب ايتٛب١ ٫ٚ تعاسِ ٚ ٠ اهللضسِايٛاغع١، ؾُٔ ععِٝ 
إشٕ ٜٓتعط نٞ ٜكّٛ اٱْػإ بايتٛب١ ٫ٚ إبطا٤ ؼي قبٛشلا، ؾًٝؼ بري ايعبس 

ٚايتٛب١ ْٚعٍٚ ايطظي١ إ٫ إٔ ٜكًض غطٜطت٘ ٜٚعًٔ تٛبت٘ ٜٚٗذط َٓاظٍ ايهؿط 
ٚايه٬ي١ َٚػتٓكع ايصْٛب، ٚؼي ناشيٞ اٯٜات دا٤ت ايًع١ٓ ؼي اٯ١ٜ قبٌ 

، أَا ؼي ٖصٙ (1) صْ َّؾِرُر١َر ٦َرْٓؿَرُرُٟرْٕ  َُّر ٠َر٦َرْٓؿَرُرُٟرْٕ اطايػابك١ 
 ُر٠َْْرئِرَر ؾَرَر٧ِْرْٕ َْرْؿَرخُر  َِّر ٠َراَْْٗر َراِرَرخِر طاٯ١ٜ ؾٛضز قٛي٘ تعازي 

 .ص٠َراَّْبضِر  َرجَْٗرؿِر٧َر 
 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

 .بٝإ سهِ ايهؿاض ؼي اٯخط٠، َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعكاب ا٭يِٝ :ا٭ٚزي
 .زع٠ٛ ايٓاؽ طيٝعّا يٲقطاض باغيعاز ٚأْ٘ سل :ايجا١ْٝ
ايتصنرل بايٓاض ٚؾس٠ ايعصاب ؾٝٗا، ٚيعّٚ أخص اؿا٥ط١ يّٝٛ  :ايجايج١

 .اؿػاب بايتعذٌٝ بايتٛب١
 .سكط ايٓذا٠ َٔ يع١ٓ اهلل ٚاغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ بايتٛب١ ٚايك٬ح :ايطابع١

 .تًعٔ اغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ ايصٜٔ ًٜعِٓٗ اهلل :اـاَػ١
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تتهُٔ اٯ١ٜ ضؾع اؾٗاي١ ٚايػطض بتعٝري ايصٜٔ تٓعٍ بِٗ ايًع١ٓ  :٠ايػازؽ
 .ِٖٚ ايهؿاض ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١

زع٠ٛ ايٓاؽ يٓبص ايهؿط َٚؿاِٖٝ ايه٬ي١، ٚسجِٗ ع٢ً زخٍٛ  :ايػابع١
 .اٱغ٬ّ

 إفاضاث اآليت
إزي طاع١ اهلل عع ٚدٌ  ٠ٚدصبٜأتٞ اٱْصاض ؼي ايكطإٓ يٝهٕٛ زع٠ٛ يًٗسا١ٜ 

 :إش ٫ ٚاغط١ بري اٱضيإ ٚايهؿط، ؾتتهُٔ اٯ١ٜ اٱخباض عٔ أقػاّ َٔ ايهؿاض
 .قبٌ ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚمل خيتاضٚا ايتٛب١ ٚاتّاايصٜٔ  :ا٭ٍٚ
ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ بعس ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚإزي ّٜٛ  :ايجاْٞ

 .ايكٝا١َ
اؿٝا٠ ايسْٝا ٜٚػُعٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ أٚ اٯٜات  ايهؿاض ايصٜٔ ِٖ ؼي :ايجايح

َٚٔ  ،ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِا٭خط٣ ٚاغيعذعات اييت دا٤ بٗا 
يجايح أع٬ٙ ؼي طٍٛ َعاْٞ ايطظي١ ٚايًطـ اٱشلٞ ؼي اٯ١ٜ إٔ ايكػِ ا

اٯ١ٜ ايهاؾط ؼي سٝات٘ ٚؽدلٙ بأْ٘ غٝهٕٛ َٔ أٌٖ ايٓاض ٚؼٝط  ؾتشصضايجاْٞ، 
َٞررَرا طقاٍ تعازي يع١ٓ اغيطًك١ إٕ أقط ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ب٘ اٍ

رَرزُر٠ا ثِرِر   .(1)صثَر َرٌر ِْرَّٓبضِر ٠َرِْر٧ُٛر
َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ نٌ آ١ٜ َٓ٘ تكطٜب إزي اٱضيإ، َٚٛعع١ تبعس 

اٱْػإ عٔ َٓاظٍ ايهؿط، غٛا٤ ناْت بؿاض٠ أٚ إْصاضّا، ٚعسّا أٚ ٚعٝسّا، 
اييت دا٤ت بايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل يًهؿاض بعس َٛتِٗ، َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ 

 .سبت٘ إزي سري اغي١ٝٓ ٚا٭دٌٚسيا جيعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ ايهؿط ٚؽؿ٢ َكا
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َٚٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ إٔ دعٌ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا إزي سري ايٛؾا٠، 
يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ سانط٠ ؼي ايٛدٛز ايصٖين تًض ع٢ً ايهاؾط َتشسّا َٚتعسزّا 
بايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚقس جيس ايهاؾط ا٭ْؼ ٚا٭يؿ١ َع أقشاب٘ َٔ ايهؿاض ٜٚٓكاز 

إزي ندلا٥ِٗ، ٚاغيٮ َِٓٗ، ٚبعس َٛتِٗ ٜعٍٚ غًطاِْٗ عٔ قًب٘، ٚتبك٢ ٖصٙ 
 َّٟٙؿا َٔاٯ١ٜ ؽدلٙ عٔ ساشلِ َٚا شلِ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ ؾتٓؿط ْؿػ٘ 

ايػ١َ٬ ٚا٭َٔ ػيا ؼي اٯخط٠، ٜٚطدٛ  َع أًٖ٘، ٜٚهطٙ إدتُاع٘ ايهؿط
أقابِٗ، ٜٚسضى ٚدٛب اٱضيإ ٚايتػًِٝ بايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ، ٖٚٛ 

 .ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٠ٖٚساٟاغيطًٛب، ٚؾٝ٘ تؿك٘ 

 اآليت لطف
دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ايكبض ايصاتٞ يًهؿط ٚغ٤ٛ عٛاقب٘ ؼي اٯخط٠ ٖٚصا ايبٝإ 

يطـ بايٓاؽ طيٝعّا، إش ٜبعح ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري ٱختٝاضِٖ 
ضظي١ اهلل، اٱغ٬ّ، ٚلاتِٗ َٔ ايهؿط َٚا ٜكاسب٘ َٔ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ 

ٌٖ بٗا، ٚائ أِٖ َٔ ايؿٛظ بطظي١ اهلل ٚاٱغتعا١ْ ايٛدٛزٚيٝؼ َٔ ؾ٤ٞ ؼي 
 .َٔ َعاْٝٗا ايكسغ١ٝ ٚإؾاناتٗا

ٚتسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً إٔ ايطظي١ قطٜب١ َٔ اغيػًُري قاٍ 
، ٚتبري ايتُاٜع (1) صإِرَّ زَر َْٗرخَر  َِّر يَرسِر٦تٌر ِرْٙ اُْْٗر ْعِرِر٧َر طتعازي

ٚايتبأٜ بري اغي٪َٓري ٚايهؿاض ؼي ٖصا ايباب ٚاؿادات اييت تذلؾض عٓ٘ ؼي 
 .ضظي١ اهلل ؼي نٌ إٓ ٚظَإ ٠اعٚاؾِايسٜٔ ٚايسْٝا إش حيتاز ايؿطز  أَٛض

ٚبٝإ قبض ايهؿط يطـ بايهؿاض، ٚتٓبٝ٘ زلاٟٚ َتذسز يًعّٚ تطن٘ ٚطًب 
ايػبٌ اييت تٓذٞ َٓ٘، ٚتبعس اٱْػإ عٔ أغباب ايططز َٔ ضظي١ اهلل، 
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ٚيعّٚ اٱضيإ ٚاٯ١ٜ َٓاغب١ يًتؿك٘ ؼي ايسٜٔ ٚإزضاى ايٓاؽ يٛظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ 
 .باهلل عع ٚدٌ ٚايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ ايٓاظي١ َٔ عٓسٙ غبشاْ٘

َٚٔ ايًطـ اٱشلٞ ؼي اٯ١ٜ أْٗا ؽدل عٔ أَط ٚاقع ٫ٚ بس َٓ٘، ػيا ٜػتًعّ 
أخص اؿا٥ط١ ٚاؿصض َٓ٘ ٚإدتٓاب َكسَات٘، ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايسْٝا زاض 

 .ٜٓعٍ باٱْػإ إصيا بإختٝاضٙ إَتشإ ٚإختباض ٚإٔ ايعكاب ايصٟ

 الصلت بني أول وآخر اآليت
يٝهٕٛ إزلٗا ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛا  (ٕا)زأت اٯ١ٜ باؿطف اغيؿب٘ بايؿعٌإبت

ع٢ً ايهؿط ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ اٯ١ٜ َٔ آٜات اٱْصاض ٚايٛعٝس، ٚدا٤ت بكٝػ١ 
ْٞ اؾُع ؼي ز٫ي١ ع٢ً نجط٠ ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ؽ

عِٓٗ، ٚأِْٗ مل ٜهطٚا اغيػًُري ؼي إضياِْٗ ٚأزا٥ِٗ يًعبازات، يكس أقبض 
اٱغ٬ّ ؼي اغيس١ٜٓ قّٜٛا ععٜعّا، ؾذا٤ت آٜات اٱْصاض يتٛبٝذ ايهؿاض َٔ غرل 

خٛف أٚ خؿ١ٝ َِٓٗ، ؾٗصٙ اٯ١ٜ تصَِٗ ٚؽدل عٔ يعٔ ٚؾتِ ايٓاؽ غئ ضيٛت 
غازضٚا ايسْٝا ع٢ً ايهؿط  َِٓٗ ع٢ً ايهؿط، ٚتصّ اٯ١ٜ آبا٤ ايهؿاض ايصٜٔ

 .ٚتسعٛا إزي يعِٓٗ ٚايسعا٤ عًِٝٗ بايططز َٔ ضظي١ اهلل
يكس دا٤ت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ بٓعٍٚ يع١ٓ اهلل ٚاي٬عٓري ع٢ً ايصٜٔ ٜهتُٕٛ 

ايبٝٓات ٚايهتُإ أخل َٔ ايهؿط َٚكسام َٔ َكازٜك٘، ٚيهٔ ٖصٙ اٯ١ٜ 
ؾٌٗ تهٕٛ ايًع١ٓ ع٢ً  قٝست بٓعٍٚ ايًع١ٓ بايهؿط ع٢ً َٛتِٗ ع٢ً ايهؿط،

 :ايهؿاض َعًك١ إزي سري ٚؾاتِٗ َٚػازضتِٗ ايسْٝا اؾٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ
دا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ بكا٤ ٚإتكاٍ ايًع١ٓ ع٢ً ايهؿاض ست٢ بعس  :ا٭ٍٚ

 .َٛتِٗ
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تسٍ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً إٔ ايتا٥بري َٔ ايهؿط غرل َؿُٛيري  :ايجاْٞ
رَرزَر١َرنَّبُٞرْٕ اَْْٗر َراِرَرخُر طَر٧ِّظجِر٧َر اَّْرِر٦َر طبايًع١ٓ بٌ ِٖ َٔ

ُرْٕ   .(1)ص٦َرُر١ُْر١َر ظَر َرٌر ؾَرَر٧ْ
 .ؼٙيغاب ؼي اٯخط٠ ٚقٛاْري ايعكاب ؼي اٯ١ٜ إخباض عٔ َٛاطٔ احل :ايجايح
 ًٜعٕٜٓٛٚصَٕٛ دا٤ت اٯ١ٜ يتٛنٝس سكٝك١ إٔ ايٓاؽ ؼي ايسْٝا  :ايطابع

 .ايصٜٔ َاتٛا ع٢ً ايهؿط
٠َرَٖرب طاٯ١ٜ َٔ ايطظي١ اٱشل١ٝ بايهؿاض ٚعَُٛات قٛي٘ تعازي :اـاَؼ

ِر٧َر  ، إش تسعٛ اٯ١ٜ ايهؿاض إزي (2) ص َرْزظَرَْٓربَر إِرالَّ زَر َْٗرخًر ِْرْٓؿَربَْر
 .ايتساضى ٚايتٛب١ ٚاٱْاب١

دا٤ت اٯ١ٜ بايًع١ٓ ع٢ً ايهؿاض ٚع٢ً ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات  :ايػازؽ
 َرالَر َْرْؿَرخُر  َِّر ؾَرَر٣ طٚايبؿاضات، ٚع٢ً ايعاغيري نُا ؼي قٛي٘ تعازي

، ٚتأتٞ ايًع١ٓ ع٢ً شْٛب َٚعاقٞ ؾدك١ٝ نُا ؼي قٛي٘ (3)صاْػَّبِْرِر٧َر 
إِرَّ اَّْرِر٦َر ٦َرْسُٖر١َر اُْْٗر ْصَرَربدِر اْْكَربنِر َردِر طتعازي

 .(4) صُْْٗرْ ِرَربدِر ُْرؿِرُر١ا نِر٥ اْدُّج٧َْٚرب ٠َرا٨خِرسَرحِر ا
ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح يبٝإ قإْٛ ثابت ؼي اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ 

إزي ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ عٔ سذب ضظي١ اهلل 
اغيص١ََٛ، ٚسح  ايهؿاض آثاض، ٚتطى اٱبتعاز عٔ غِٓٓٗ ٚأؾعاشلِ ايكبٝش١

أبٓا٥ِٗ ع٢ً عسّ اٱقتسا٤ بِٗ أٚ قاناتِٗ ؼي ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚدصبِٗ إزي 
اٱغ٬ّ ٚايتٓعٙ ػيا نإ عًٝ٘ آبا٩ِٖ َٔ َؿاِٖٝ ايهؿط ٚاؾشٛز، َٚع إؼاز 

                                                           

 .32ايٓشٌ غٛض٠ (1)
 .107ا٭ْبٝا٤ غٛض٠ (2)
 .18ٖٛز غٛض٠ (3)
 .23ايٓٛض غٛض٠ (4)
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َٛنٛع اٯ١ٜ ٚإٔ اغيككٛز بايتٛبٝذ ٚايتبهٝت ِٖ ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط 
 :يًع١ٓ ٖٞؾكس شنطت اٯ١ٜ ث٬ث١ أؾطاز َٔ ا

يع١ٓ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ٖ٪٤٫ ايهؿاض ٚططزِٖ َٔ ضظيت٘، ٚؾٝ٘  :ا٭ٍٚ
 .بعح يًٝأؽ ؼي ْؿٛؽ ايهؿاض َٔ ضظي١ اهلل ؼي اٯخط٠

يع١ٓ اغي٥٬ه١، ٬َٚقاتِٗ يًهؿاض عٓس اغيٛت َٚا بعسٙ بايػدط  :ايجاْٞ
 نَرَر٧ْمَر إِرذَرا رَر١َرنَّْزُٟرْٕ اَْْٗر َراِرَرخُر طقاٍ تعازي ،ٚأْٛاع ايعصاب

 .(1)ص٦َرْضسِرثُر١َر ٠ُرجُر١َٞرُٟرْٕ ٠َر َرْدثَربزَرُٞرْٕ 
بػض ْٚؿط٠ ايٓاؽ طيٝعّا َٔ ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط، ٚايسعا٤  :ايجايح

 .ع٢ً غ٤ٛ إختٝاضِٖ ٚؾعًِٗ عًِٝٗ ٚايؿُات١ بِٗ غيا ًٜكْٛ٘ َٔ عكٛب١
ٚايصٟ ٜؿٝس ايتأنٝس، ٖٚٛ  (أطيعري) َٚٔ اٱعذاظ ؼي اٯ١ٜ ف٤ٞ يؿغ

غٛض اغيٛدب١ ايه١ًٝ ايصٟ ضيٓع اٱبٗاّ ٚإستُاٍ ايتدكٝل ٚاٱغتجٓا٤، 
٦َر١َْر اِْْر٧َربَٖرخِر طقاٍ تعازي ،ؾٝسخٌ ايهؿاض شاتِٗ ؼي يعٔ أقشابِٗ

ْ ثَرْؿضًرب ْ ثِرجَرْؿضٍر ٠َر٦َرْٓؿَرُر ثَرْؿضُرُُٕر  .(2)ص٦َرُْهُرسُر ثَرْؿضُرُُٕر

 مه غاياث اآليت
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

 .شّ ايصٜٔ نؿطٚا :ا٭ٚزي
 .زع٠ٛ ايهؿاض يًتٛب١ :ايجا١ْٝ
إغتشهاض اٱْػإ يًُٛت، ٚتصنطٙ، ٚإزضاى يعّٚ اٱغتعساز ي٘  :ايجايج١

 .باٱضيإ ٚايعٌُ ايكاحل

                                                           

 .27قُس غٛض٠ (1)
 .25ايعٓهبٛت غٛض٠ (2)
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تٛنٝس سكٝك١ اغيعاز، ٚضدٛع ايٓاؽ إزي اهلل ٚايٛقٛف بري ٜسٜ٘  :ايطابع١
إِرَّٚب  ِرَِّر ٠َرإِرَّٚب طيًشػاب، ٚدا٤ قبٌ آٜات قٍٛ اغيػًُري عٓس اغيكٝب١

 .(1) صإِرَْر٧ِْر زَراجِرؿُر١َر 
غاع١ اغيٛت  ٜس٠معٚاٍتكػِٝ ايٓاؽ تكػُّٝا إغتكطا٥ّٝا بًشاظ اغي١ً  :اـاَػ١
 :إزي قػُري
 .اغي٪َٕٓٛ :ا٭ٍٚ
 .ايهؿاض :ايجاْٞ

ٚعسّ إتعاظِٗ  ،بٝإ غهب اهلل ع٢ً ايصٜٔ ضيٛتٕٛ ِٖٚ نؿاض :ايػازغ١
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚاغيعذعات اييت دا٤ بٗا 

 .ٚآٜات ايكطإٓ اييت ٖٞ زع٠ٛ يًٗسا١ٜ ٚاٱضيإ ٚغًِ
زْٝا، ٚإٔ آٜات تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض ؼي اؿٝا٠ اٍ :ايػابع١

ايتبًٝؼ ٚاٱْصاض اييت ٚقًتِٗ ناؾ١ٝ يٓبصِٖ ايهؿط، ٚزخٛشلِ اٱغ٬ّ قاٍ 
ّْ نَرِرَِّر اْْ ُر َّخُر اْْجَربِْركَرخُر طتعازي  .(2) صيُر

بٝإ غهب أٌٖ ايػُا٤ ع٢ً ايهؿاض ايصٜٔ ٜػازضٕٚ ايسْٝا َٔ  :ايجا١َٓ
َٖرب الَر  إِرِّٚظ٥  َرْؾَرُر طغرل تٛب١، ٖٚصا ايػهب َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

، عٓسَا ضز اهلل عع ٚدٌ إغتؿٗاّ اغي٥٬ه١ ؼي دعٌ آزّ خًٝؿ١ (3)صرَرْؿَرُٗر١َر 
 َررَر ْؿَرُر نِر٧َٟرب َٖرْٙ طؼي ا٭ضض نُا ٚضز سها١ٜ عِٓٗ ؼي ايتٓعٌٜ

ايٓيب ، ؾُٔ عًُ٘ تعازي إٔ (4)ص٦ُرْهعِردُر نِر٧َٟرب ٠َر٦َرعْهِرُر اْدِّظَٖربءَر 
تٞ تٓصض ايهؿاض ٚتعدط عٔ ٜأتٞ باٯٜات اٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّاقُس

                                                           

 .156ايبكط٠ غٛض٠ (1)
 .149ا٭ْعاّ غٛض٠ (2)
 .30ايبكط٠ غٛض٠ (3)
 .30ايبكط٠ غٛض٠ (4)
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، ٚإٔ اغي٥٬ه١ ًٜعٕٓٛ ايهؿاض ايصٜٔ ٜػتشكٕٛ ٟٙعٌايهؿط، ٚؼصض َٔ اغيٛت 
ايعصاب، يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اـ٬ؾ١ ؼي ا٭ضض يٝػت زا١ُ٥ بٌ ٖٞ إَتشإ 

 .ٚإختباض ٚإٔ ايصٟ ٜؿػس ؼي ا٭ضض، ٚخيتاض ايهؿط ٜهٕٛ خايسّا ؼي ايٓاض
 :ؼي اٯ١ٜ إْصاض َتعسز، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ :ايتاغع١

 .إْصاض ٚظدط ايهؿاض َٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز :ا٭ٍٚ
 .ايٛعٝس َٔ اغيٛت ع٢ً ايهؿط، ٚايذلغٝب بايتٛب١ :ايجاْٞ

اٱْصاض َٔ قانا٠ ايهؿاض ٚاٯبا٤ ايصٜٔ َاتٛا ع٢ً ايهؿط  :ايجايح
 .ٚايه٬ي١

بت٦ػٕٛ يػ٤ٛ َٓكًب٘، ٚغيا عٓسَا ضيٛت أسس ايهؿاض ؾأِْٗ ٟ :ايعاؾط٠
ٚدصبِٗ إزي  ِٖيبعحٚايعصاب، ٖٚٛ َٓاغب١ نطضي١  ٜٓتعطِٖ َٔ اـًٛز ؼي ايًع١ٓ

 .ايتٛب١ ٚاٱْاب١ َكاَات
َٔ َكازٜل يعٔ ايهؿاض بعهِٗ بعهّا ايًّٛ ٚايصّ اغيتبازٍ  :اؿاز١ٜ عؿط٠

   . بِٝٓٗ

التفسري 
 ص٠َرُٞرْٕ ُرهَّبزٌر زُر٠ا ٠َرَٖربرُر١ا إِرَّ اَّْرِر٦َر َرمَر طقٛي٘ تعازي 
 :ؾٝ٘ َػا٥ٌ

َا باٱقػا٤ أزي ايٓؿٛؽ إتبك٢ آٜات ايكطإٓ قٛتّا ضيٮ اٯؾام ٜٚٓؿص -1
يٝٗا طٛعّا ٚزلاعٗا اتؿاقّا ٚاْطباقّا اٚ بتبًٝػٗا ٚٚقٛشلا ازي إٚاٱغتُاع 

. ايهاؾطٜٔ قٗطّا زلاعأ
دا٤ت اٯ١ٜ ٫قا١َ اؿذ١ هلل عع ٚدٌ ٚيتهٕٛ َٓاغب١ نطضي١ ٱْتؿاع -2

. بعهِٗ
اؿٝا٠  ٜاّأاٯ١ٜ دع٤ َٔ ؾًػؿ١ ايٛعس ٚايٛعٝس اييت تتػؿ٢ ايٓاؽ نٌ -3
ٚشيجٌ دع٤ َٔ اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٚايتؿطٜع١ٝ َعّا، ٚتكٌ ٚيٛ سيطاتب  ايسْٝا
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ٚٚعٝس ٚتبهٝت  ،ٖٚٞ ضظي١ َٚسز يًُ٪َٔ ،ْػإإزي نٌ إٚنٝؿٝات َتؿاٚت١ 
. ٚب١ٓٝ ع٢ً ايهاؾط

زي اٱضيإ َٔ إػاِٖٗ إؾط ٚبعض ايٓاؽ ٕٚ اٱْؿهاى ٚايؿكٌ بري ايوإ-4
 .اغيُهٓات ٚيٝؼ َٔ اغيُتٓع ست٢ بايٓػب١ ٭ؾس ايٓاؽ عتّٛا ٚنؿطّا

ْصاضّا ٚؽٜٛؿّا ٚؼصٜطّا َجًُا ٖٞ بٝإ ؿهِ زلاٟٚ إعتباض اٯ١ٜ إضيهٔ -5
. قطعٞ
زي اغيٓطٛم ٚؾٝٗا قاعس٠ إٕ َٛنٛع اٯ١ٜ َطنب ٚشلا َؿّٗٛ باٱناؾ١ إ-6

. ت١ ؼي ا٭ضض ّٜٚٛ ايكٝا١َن١ًٝ ٚغ١ٓ ثاب
َٔ إعذاظ اٯ١ٜ إ اؿهِ ٫ ٜتٛقـ ع٢ً ايتًبؼ عاٍ ايهؿط بٌ قٝست٘ -7

َهإ تؿػرل ايًع١ٓ بايعصاب ؼي إباغتساَت٘ ؿري ايٛؾا٠ ا٭َط ايصٟ ٜسٍ ع٢ً 
. ْاض دِٗٓ

 تؿٌُفمكاض َٛنٛعٗا باغيٛدٛز إط٬م اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً عسّ إ-8
َٔ  يًصٟ غٝٛيس ٚاٱْصاضيصٟ َات ع٢ً ايهؿط، ايٛعٝس ٍاغيعسّٚ بططؾٝ٘، 

ْٗا ؽٜٛـ ٚؼصٜط يًُٛدٛز َٔ ايٓاؽ ع٢ً مٛ أبايٛاغط١ أٟ  أبٓا٤ ايهاؾطٜٔ
بٓو َؿُٛيٕٛ سيهُٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ إباى ٚأْو ٚأَطنب َٚتعسز، ؾٗٞ ؽدلٙ ب

زي لاتو ٚلا٠ ا٫ٚزى ٚإ ْعيٛا ٚقس تكٝب ايطظي١ ا٭ب إغبٌٝ  ىإِٜإٚإ 
تعازي ٚبػبب إغ٬ّ اٱبٔ، ؾكشٝض إٔ ا٭قٛيٝري ٫ ٜكٛيٕٛ  ي٘اٜهّا بؿض

باٱغتكشاب ايكٗكطٟ سيع٢ٓ ا٭ثط ايطدعٞ يًشهِ إ٫ إٔ ضظيت٘ تعازي أٚغع 
. ٚأندل َٔ إٔ ؼٝط بٗا قٛاْري ايبؿط ٚعكٛشلِ

، ٖٚصا َٔ ٚظا٥ـ ٖصٙ تسضنِٗ ايتٛب١ ٚاشلسا١َٜا زاَٛا ؼي ايسْٝا ؾكس -9
. ا سح ع٢ً اٱضيإاٯ١ٜ ؾاْٗا ؼي َؿَٗٛ٘

ٕ ايًع١ٓ َكاسب١ شلِ ؼي ايسْٝا ع٢ً مٛ َتعيعٍ َٔ غرل َٓع أضدض ا٭-10
نطاضٖا، ٚعٓس اغيٛت تػتكط ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل ٱْكطاع أٚإ ٭

. ايتٛب١ ٚؾٛات ٚقت ايتساضى
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ؼي ايسْٝا سيعاٖط ؾت٢ ٚسيا ٜػًب ايتٛؾٝل  ع٢ً ايهؿاضتعٗط ايًع١ٓ -11
. قٞ ؼي ًَصاتٗاٚايتٓعِ اؿكٞ

ظٗاض إشنط ساٍ ايهؿط ٚاغيٛت عًٝ٘ ؼي بسا١ٜ اٯ١ٜ نُٛنٛع َػتكٌ -12
غتٝعاب ايهؿط ؿاٍ اؿٝا٠ ٚؿري اغيٛت نػبب إٚبٝإ ٭١ُٖٝ ا٭َط ٚخطٛض٠ 

. غتشكاق٘إغيهاعؿ١ ايعصاب ٚثبٛت 
ع٬ٕ اغيهًـ ايتٛب١ ٚاٱغ٬ّ عٓس اغيٛت ٜذلتب عًٝ٘ ا٭ثط ٚئ إ- 13

بؿهً٘ تعازي، ٚايبكا٤ ع٢ً ايهؿط ٜعطن٘ ٭ؾس ايعكاب ٚايًع١ٓ ٜهطٙ ؾ٦ّٝا 
. ايسا١ُ٥
غبٌ ؼي  ٚايػعٞ ٌٖ ايبكا٥ط يًتسبطأؼي اٯ١ٜ خطاب ٭ٚيٞ ا٭يباب ٚ-14

 .ايٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭خطٟٚ َٚػايو
دتٓاب ايًع١ٓ إٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا نًٗا َٓاغب١ يًتٛب١ ْٚبص ايهؿط ٚأ-15

. ٚايػهب اٱشلٞ
ِٖ ؾٛا٥س اؿٝا٠ ايسْٝا باغتجُاضٖا يًتساضى أ١ٜ ؾا٥س٠ َٔ تعٗط اٯ-16

. ْٗا َعضع١ اٯخط٠أٚايٓسّ ٚايتٛب١ ٚبصا ٜكسم عًٝٗا 
ٕ ٜٓشكط بأٚي٦و ايصٜٔ ٜهتُٕٛ أَٛنٛع اٯ١ٜ ْٚعت ايهؿط أعِ َٔ -17

غطاض بكا٥٘ ْابهّا باؿٝا٠ أعذاظ ايكطإٓ ٚإاٯٜات ٚبؿاضات ايٓب٠ٛ، ٖٚصا َٔ 
ْطبام آٜات٘ ع٢ً إسساخ ٚايٛقا٥ع، ٚضض َٔ ا٭ٟ ع٢ً ا٭َػتٛعبّا غيا جيط

عتباضات ٕ اختًؿت اغيصاٖب ٚتبآٜت اٱإايكهاٜا ايؿدك١ٝ ٚايٓٛع١ٝ ٚ
. ايعا٥س٠
ْصاض ٚايتدٜٛـ ايكطٜض ؼي اٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ تتهُٔ ايٛعٝس ٚاٱ-18

. ستُاٍ اغيػاٜطاـايٞ َٔ اٱ
ي١ نتُإ اٯٜات تسٍ شنط ٖصٙ ايكاعس٠ ايه١ًٝ شات ا٭١ُٖٝ ؼي َػأ-19

ثطٖا ؼي ساٍ ايهؿط َٚٛاطٓ٘ نػبب ٚع١ً يبكا٤ أع٢ً َٛنٛعٝتٗا ٚنبرل 
َتٓع إع٢ً بكا٤ ٚثين ع٢ً نؿطٙ ٭ْ٘  ؾدلايهجرلٜٔ ع٢ً ايهؿط، ؾكس ٜ٪ثِ 



 170################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

. ضتهاظّا ع٢ً َا ٜطاٙإٚٚٱغٛا٥٘  ٙتباعّا ٍإغ٬ّ عٔ زخٍٛ اٱ
ؾاض٠ إٚخٝبتِٗ، ٚٚضٚز اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع تٛنٝس يسسطِٖ ٚقٗطِٖ -20

. ٕ نجطتِٗ مل تٓؿعِٗإٚ ،زي عسّ قًتِٗإ
ختٝاضِٖ ايهؿط إخباض عٔ إ ص اَّْرِر٦َر َرهَرسُر٠ا طؼي قٛي٘ تعازي -21

. ٚ َعصٚضٜٔ بٌ َككطٜٔ عاَسٜٔأِْٗ يٝػٛا قاقطٜٔ أطٛاع١ٝ، ٚ
َٗاٍ اٱشلٞ بادتُاع ايهؿط ٚاغيٛت عًٝ٘ يجبٛت تعٗط ايطأؾ١ ٚاٱ -22

 عبسغتكطاض ايًع١ٓ أَط َعًل ع٢ً ٚؾا٠ اٍإايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضظي١ اهلل ٚنإٔ 
. ناؾطّا

ٕ ايٛعٝس ايكطآْٞ إٔ ْػتكطأ قاعس٠ ؼي ايًطـ اٱشلٞ ٖٚٞ أضيهٔ -23
غتكطاض ايًع١ٓ باغيٛت إٜتهُٔ ايطظي١ ٚاؿح ع٢ً ايتساضى ٚايتٛب١ بتكٝٝس 

ايهؿط، ؾُا زاّ ايهاؾط سّٝا َهًؿّا ؾايكطإٓ ٜسعٛٙ يٲضيإ ٚايٓذا٠ َٔ  ع٢ً
. قطاض بآٜات ايٓب٠ٛايعصاب باٱ

. ط٬م تؿطٜعٗا ٚعسّ ؽكٝكٗاإاٯ١ٜ َسضغ١ ؼي ؾًػؿ١ ايتٛب١ ٚ-24
غتشكام إغتكطاض ايًع١ٓ ٚإدتٓاب ؼح اٯ١ٜ ع٢ً ايتٛب١ ايعاد١ً ٱ- 25

. ضٙ ؼي أٟ ٚقتايعصاب باغيٛت، ٖٚٛ ظا٥ط ٜتٛقع سهٛ
زي عاطؿ١ إيًُع١ٝ ٚاييت تٓكػِ  ص٠َرَٖربرُر١ا طٕ ايٛاٚ ؼي أايعاٖط -26

ٚغرل عاطؿ١، ٖٚٞ ٖٓا َٔ ايكػِ ا٭ٍٚ، ؾأقٌ ايًع١ٓ غرل َكٝس٠ سيٛتِٗ ع٢ً 
. ايهؿط بٌ تؿًُِٗ ِٖٚ ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا َتًبػري بايهؿط

 صَْرئِرَر ؾَرَر٧ِْرْٕ َْرْؿَرخُر   ُر٠ْ طقٛي٘ تعازي 
. ٜططزِٖ اهلل َٔ ضظيت٘أٟ  -1
غتشكام ايعكاب إٜهْٕٛٛ عطن١ ٭ؾس ايعصاب ي٬ًُظ١َ بري ايهؿط ٚ -2
. ا٭يِٝ
. خباض ٚايكطعدا٤ت اٯ١ٜ ع٢ً مٛ اٱ -3
ٜطاز َٓ٘ ٖٓا ايتشكرل ٚايبعس عٔ ضظي١ اهلل،  (اٚي٦و)غِ اٱؾاض٠ إ -4
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مطاط عٔ ٚاٱمساض ٚايذلزٟ ؼي ايٓاض، ٚايبعس ٚايًع١ٓ عٓٛإ ايتشكرل ٚاٱ
 ُر٠َْْرئِرَر اَّْرِر٦َر  طزضد١ اغيداطبري َٔ اغيػًُري ٚقس تكسّ قٛي٘ تعازي 

 (1)ص ا ْزَرسَر٠ْا اْضَّ َرَْرخَر ثِربُْْٟردَر٢ نَرَٗرب زَرثِر َرْذ رِر َربزَررُرُٟرْٕ 
 .ْصاضّاإٚناْت تعطٜهّا بِٗ ٚ ايهؿاض ختٝاضإاييت بٝٓت غ٤ٛ 

زي ايتُٝٝع إِْٗ مل ًٜتؿتٛا أختٝاض ايه٬ي١ ٚإٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبري عاقب١ 
. ٫ بط١ٜ٩ ايعصاب ا٭يِٝإبري اؿل ٚايباطٌ 

 :ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ (إٔ ايصٜٔ َاتٛا ِٖٚ نؿاض) تط٣ غياشا مل تكٌ
إضاز٠ أَطٜٔ أسسُٖا ؼي طٍٛ اٯخط ُٖٚا اٱغتسا١َ ٚايبكا٤ ع٢ً  :ا٭ٍٚ

 .ايهؿط، ٚاغيٛت عًٝ٘
تٛنٝس بكا٤ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا ٖٚٛ ايصٟ زيت عًٝ٘ اٯ١ٜ ايػابك١  :ايجاْٞ

إِرالَّ اَّْرِر٦َر رَربثُر١ا ٠َر َرْصَر ُر١ا طَٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا بكٛي٘ تعازي

 .(2)ص٠َرثَر٧َُّر١ا نَرأُر٠َْْرئِرَر  َررُر١ةُر ؾَرَر٧ِْرْٕ 
ايتصنرل بايتٛب١ ٚيعّٚ ايتدًل َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١ ؼي نٌ إٓ  :ايجايح

 .ٚظَإ
 :بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ ايتؿهٝو بري أَطٜٔ :ايطابع
 .ايهؿط اضإخيت :ا٭ٍٚ
 .ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط :ايجاْٞ

 .ٖٚصا ايتؿهٝو عٕٛ يًٓاؽ يًتٛب١ ٚتكطٜب غيٓاظٍ ايطاع١ ٚايك٬ح
ؽاطب ٖصٙ اٯ١ٜ ايعكٍٛ، ٚتسعٛ ايٓاؽ يًتٛب١ ٚاٱْاب١،  :اـاَؼ

 . ٚاٱغتعساز يًُٛت ٚزْٛ ا٭دٌ بايتٛب١
 ص٠َراَْْٗر َراِرَرخِر طقٛي٘ تعازي 

ْٗا يًعٗس أٌٖ ا٭يـ ٚاي٬ّ ؼي اغي٥٬ه١ يًذٓؼ ٚاٱغتػطام، أّ   -1
                                                           

. 16غٛض٠ ايبكط٠  (1)
 .160اٯ١ٜ (2)
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٠َرَْر١ْ رَرسَر٢  طٚؽل اغي٥٬ه١ ايصٜٔ حيهطٕٚ اغيٛت نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

إِرْذ ٦َرزَر١َرن٣َّ اَّْرِر٦َر َرهَرسُر٠ا اَْْٗر َراِرَرخُر ٦َرْضسِرثُر١َر 

عٛز٠  ٚحيتٌُ٭ٍٚ، ، ايعاٖط ٖٛ ا(1)ص ٠ُرجُر١َٞرُٟرْٕ ٠َر َرْدثَربزَرُٞرْٕ 
ْٗا ؽل طياع١ َٔ اغي٥٬ه١ ٚظٝؿتِٗ يعٔ أٚ أٜهّا أزي اغي٥٬ه١ إ (طيعريأ)

قاي١ اٱط٬م ٚظيٌ أعتباض إايهؿاض اٚ تتعًل باغي٥٬ه١ ايهاتبري، ايعاٖط ٖٛ 
. ٕ ا٭يـ ٚا٫ّ يٲغتػطامأٚأٜهَا ايه٬ّ ع٢ً اغيع٢ٓ ا٭عِ 

ٚؾس٠ قطبِٗ َٔ ايعطف ٚغيعطؾتِٗ بكٝاّ اؿذ١ ع٢ً  اغي٥٬ه١ ٱخ٬م -2
اٱْػإ ؼي يعّٚ ايعباز٠ ًٜعٕٓٛ نٌ َٔ ضيٛت َٔ ايهؿاض نُا اِْٗ ٜكًٕٛ 

ع٢ً ايصٜٔ آَٓٛا، ٚيع١ٓ اغي٥٬ه١ ع٢ً ايهؿاض تٛنٝس ٱغتشكاقِٗ شلا ٚيعٌ ؼي 
٦َٟرب  َررَر ْؿَرُر لِر  طيكٝاّ بعض اغي٥٬ه١ باٱغتؿٗاّ  ظٗاضّاإٚ ٖصٙ اٯ١ٜ بٝاّْا

ؾاْٗا تتهُٔ ايتؿكٌٝ بري اٱضيإ ٚايهؿط  (2)ص... َٖرْٙ ٦ُرْهعِردُر نِر٧َٟرب
. ٚاٱشٕ ي٥٬ًُه١ بًعٔ اغيؿػسٜٔ َٔ ايٓاؽ

 
حبث كالمي 

ثطّا أيع١ٓ اغي٥٬ه١ أؾس ٚقعّا ع٢ً ايهاؾطٜٔ َٔ يع١ٓ ايٓاؽ نُّا ٚنٝؿّا ٚإٕ 
دات ايٓؿؼ َٛض ايسْٝا ٚساأٚظَاّْا ؾاغيًو ٫ ضيٛت ناٱْػإ ٫ٚ ٜٓؿػٌ ب

زي إٕ ٜتػطب أْكطاع ايتاّ يًعباز٠ َٔ غرل ايب١ُٝٝٗ ٚاغي٥٬ه١ ٜتكؿٕٛ باٱ
ْؿػاٍ ايتاّ بايسعا٤، ٫ٚ ٜكٝبِٗ ْؿٛغِٗ ًٌَ َٔ اغيٛاظب١ ع٢ً ايتػبٝض ٚاٱ

. ٚ قٓٛطأٚ ؾو أٚ نػٌ أتعب 
: " ٚيعٓتِٗ يًهاؾطٜٔ َٔ تععِٝ اهلل ٚعبازت٘ ٚؼي أزع١ٝ ايكشٝؿ١ ايػذاز١ٜ

عٔ تػبٝشو ايؿٗٛات، ٫ٚ ٜكطعِٗ عٔ تععُٝو غٗٛ  ٫ٚ تؿػًِٗ
". ايػؿ٬ت

                                                           

. 50غٛض٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
. 30غٛض٠ ايبكط٠  (2)
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٫ اهلل عع ٚدٌ ٚنأِْٗ إزي نجط٠ عسزِٖ ؾ٬ ٜعًِ نجطتِٗ إناؾ١ باٱ
ٚ أٜتعاٖسٕٚ قٝاّ ايػُاٚات ٚا٫ضض سيٛاق١ً ايعباز٠ ٚايتػبٝض َٔ غرل ؾذل٠ 

 .تطار
َا : ملقاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚؽ: "ٚعٔ دابط بٔ عبس اهلل قاٍ

ؼي ايػُٛات ايػبع َٛنع قسّ ٫ٚ ؾدل ٫ٚ نـ إ٫ ٚؾٝ٘ ًَو قا٥ِ، أٚ ًَو 
َا ! غبشاْو: غادس، أٚ ًَو ضانع، ؾإشا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ قايٛا طيٝعا

. (1)"عبسْاى سٳلٻ عبازتو، إ٫ أْا مل ْؿطى بو ؾ٦ٝٶا
ٚيع١ٓ اغي٥٬ه١ ٫ تٓشكط بعَإ زٕٚ ظَإ، ٫ٚ عاٍ زٕٚ آخط، بٌ ٖٞ 

سٛاٍ اغيدتًؿ١ عهِ تعسز ٚسلٍٛ ٚظا٥ـ اغي٥٬ه١ زضي١ ٚتتػؿ٢ ا٭َػت
. ؾطاف ع٢ً سػابِٗٚتٛيِٝٗ نتاب١ أعُاٍ ايعباز ٚاٱ

تكاٍ ايًع١ٓ ؼي عامل ايدلظر ؾكس ضيٛت ايهاؾط َٚٔ عاقطٙ َٔ إاٯ١ٜ  ٚتبري
ْٗا ٫ تعطؾ٘ نُا ٖٛ أٚ أاغي٪َٓري ايصٜٔ نإ ٜ٪شِٜٗ، ٚتٓػاٙ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ 

ب ٚيهٔ اغي٥٬ه١ ٫ ٜٓػْٛ٘ ٚضأٚا غ٦ٝات٘ ٚنتبٖٛا ٚعطؾٛا ايك١ً ٚايطابط١ ايػاٍ
. بٝٓٗا ٚبري غ٦ٝات ايصٜٔ دا٤ٚا َٔ بعسٙ، ؾٝذسز اغي٥٬ه١ يعٓ٘

 ص٠َراْٛبضِر  َرجَْٗرؿِر٧َر طقٛي٘ تعازي 
ع٢ً مٛ ايسعا٤ : تٛنٝس بكٝاّ ايٓاؽ طيٝعّا بًعٔ ايهاؾطٜٔ، ٚيعٔ ايٓاؽ

: ٚايػدط، ٚؼي اٯ١ٜ ٚدٛٙ
ٕ نإ ٖٛ ْؿػ٘ ناؾطّا بًعٔ َٔ ضيٛت إْػإ ٚإايتٛنٝس قٝاّ نٌ ٜؿٝس  -1
. ايهؿط ع٢ً

ؾٝؿٌُ ايصٜٔ ٚضز ٌٖ اٱضيإ، أعِ َٔ إٔ اغيطاز بايٓاؽ أايعاٖط  -2
 إ٫ ،(2) صَرباَرْٚؿَربِر ثَرّْ ُٞرْٕ  َر َرُّج ظَرجِر٧ ًر  ط شَِٗ ؼي ايكطإٓ باِْٗ

َِٓٗ يًهاؾطٜٔ ٚيٛ بعس  ٕ ساٍ ايػؿ١ً ٚاؾشٛز ٫ شيٓع َٔ قسٚض ايًع١ٓأ

                                                           

 .8/270تؿػرل إبٔ نجرل  (1)
 .179غٛض٠ ا٭عطاف (2)
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 .سري
. َا ايهؿاض ؾًٝعٔ اي٬سل َِٓٗ ايػابلأتأتٞ ايًع١ٓ َٔ اغي٪َٓري،  -3
صُرَّ  طٕ ايًع١ٓ ّٜٛ ايكٝا١َ بعس ثبٛت اؿل ٚظٗٛض اٯٜات قاٍ تعازي إ -4

 ْ ْ ثِرجَرْؿضٍر ٠َر٦َرْٓؿَرُر ثَرْؿضُرُُٕر ٦َر١َْر اِْْر٧َربَٖرخِر ٦َرُْهُرسُر ثَرْؿضُرُُٕر

ٚاٯ١ٜ ت٪نس َطاضز٠ ايًع١ٓ يًهاؾطٜٔ ست٢ ؼي ّٜٛ ايكٝا١َ ػيا ٜعين  (1)ص ثَرْؿضًرب
. ِْٗ خاضدٕٛ عٔ َٛنٛع ايطظي١ آْصاى بايتدكلأ

. ٕ اٱْػإ ؼي تهٜٛٓ٘ ٚخًكت٘ ٚغٓدٝت٘ فبٍٛ ع٢ً يعٔ ايهاؾطٜٔإ  -5
. خص ايعٗس َٔ ايٓاؽ بًعٔ ايهاؾطٜٔإٔ اهلل عع ٚدٌ إ -6
 طٚضز قٛي٘ تعازي  قسَٔ َات ناؾطّا، ٚشّْا بًعٔ إٕ ؼي اٯ١ٜ أايعاٖط  -7

ٚعسّ ايك٠٬  (2)ص٠َرالَر رُرصَرِّظ ؾَرَر٣  َر َردٍر ِرُْٟٛرْٕ َٖربدَر  َرثَردًرا
 .أخل َٔ ايًعٔ ظَاّْا َٚٛنٛع

ٕ ايًعٔ ٜكسض َِٓٗ طٛعّا ٚاْطباقّا ٭ٕ ٚظٝؿ١ اٱْػإ ؼي ا٭قٌ إ -8
. ٖٞ ايعباز٠

قطاض٠ ْؿػ٘ ؼكل طبٝعٞ ايًعٔ َٚػُاٙ، ؾايهاؾط ْؿػ٘ ٜعًِ ؼي  -9
. دتُاع عس٠ ٚدٛٙ ٚقٝؼ يًعٔإغتشكاق٘ ايًعٔ ٫ٚ ضيٓع َٔ إ

ْعساّ ايؿؿاع١ بايٓػب١ يًهؿاض، ؾايهٌ إخباض عٔ إْصاض ٚتٛبٝذ ٚإاٯ١ٜ  -10
ٚ ٜٛاؾكِٗ َٚٔ أْؿػِٗ ٚيػرلِٖ ػئ ٜتبعِٗ أًٜعِٓٗ ٚغاخط عًِٝٗ يعًُِٗ 

ْتُا٤ إن٬ي٘ ٚدعًٛٙ ٫ ٜػتٛسـ َٔ زضٚب ايهؿط َا زاَٛا َع٘ إغاُٖٛا ؼي 
. ٚ ؾهطّا اٚ قشب١ ؾدك١ٝأٚ تأضخيّا أ

 
 
 

                                                           

. 25غٛض٠ ايعٓهبٛت  (1)
. 84غٛض٠ ايتٛب١  (2)
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خَربِْردِر٦َر نِر٧َٟرب الَر ٦ُر َرهَّمُر ؾَرُْٟٛرْٕ طقىلً تعاىل

 162اٯ١ٜ  صاْْؿَررَراةُر ٠َرالَر ُٞرْٕ ٦ُرٛػَرسُر٠٘
 

اإلعراب واللغت 
. ص ؾَرَر٧ِْرْٕ  ُر٠َْْرئِرَر  طساٍ َٔ ايهُرل ِٖ ؼي : خايسٜٔ

َٔ غرل إٔ زي ايٓاض إٕ ايهُرل ٜعٛز أداض ٚفطٚض، ٚايعاٖط : ؾٝٗا
 .ٜتعاضض َع إضاز٠ ايًع١ٓ ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ آثاض ايًع١ٓ َتك١ً َٚػتُط٠

داض : عِٓٗ ؾعٌ َهاضع َبين يًُذٍٗٛ،: ْاؾ١ٝ، خيؿـ: ٫: ٫ خيؿـ
. ْا٥ب ؾاعٌ: ايعصاب ٚفطٚض،

ؾعٌ : َبتسأ، ٜٓعطٕٚ: ْاؾ١ٝ، ِٖ: طـ، ٫سطف ع: ايٛاٚ: ٫ٚ ِٖ ٜٓعطٕٚ
 .ْا٥ب ؾاعٌ: َهاضع َبين يًُذٍٗٛ، ايٛاٚ

ٕ اغيطاز باـًٛز ؼي ايٓاض أ: ؾاعط٠زي ا٭إايتأبٝس ٚايسٚاّ، ْٚػب : اـًٛز
، أٟ َاٍ (زي ا٭ضضإ خًسأ: قٛي٘ تعازيٖٛ اغيهح ايطٌٜٛ اغتكطا٤ َٔ 

زي َا بعسٖا، ٚيهٔ اـًٛز إزي ايسْٝا ٚآثطٖا ٚغهٔ شلا ٚمل ٜٓعط إٚاْكطع 
 .ْكطاع ٖصا اـًٛز قٗطّا باغيٛتإبٗصا اغيع٢ٓ َبري بايكط١ٜٓ ايساي١ ع٢ً 

اغيػٔ ايصٟ مل ٜكبؼ : قاّ، ٚاغيدًس َٔ ايطداٍأيس أٟ أرٚنصا ٜكاٍ 
غٓاْ٘ َٔ أٜهّا ع٢ً ايطدٌ ايصٟ مل تػكط أٜٚطًل . ؾعطٙ ايبٝاض ٚايؿٝب
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. اشلطّ
أٟ ضنٔ َٚاٍ  ،يٝٗاإخًس أَٔ زإ شلا ٚ": ؼي شّ ايسْٝاٚؼي سسٜح عًٞ 

. يٝٗاإ
 

يف سياق اآلياث 
. تكاٍ ايعصاب يًصٜٔ َاتٛا ِٖٚ نؿاضإشنط  -1
. ايبٝإ ايتؿكًٝٞ يًٛعٝس -2
. خباض عٔ ؾس٠ ايعصاب ٚزٚاَ٘اٱ -3

 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتري
ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا ، (1) (إغتعٝٓٛا بايكدل) ايك١ً بري آ١ٜ :ا٭ٚزي

 :َػا٥ٌ
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ خطابّا يًُػًُري ٜتهُٔ َعاْٞ اٱنطاّ  :ا٭ٚزي

ٚاٱضؾاز، أَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت بكٝػ١ اؾ١ًُ اـدل١ٜ ٚتؿٝس ايصّ ٚايٛعٝس 
 .يًهؿاض ايصٜٔ ٜػازضٕٚ ايسْٝا ِٖٚ ع٢ً ١ًَ ايهؿط ٚايه٬ي١

ٕ أش٣ ايهؿاض، ٭ٕ بٝإ ٕٚ ّزع٠ٛ اغيػًُري يًكدل ع٢ً َا ٬ٜم :ايجا١ْٝ
 .ؾؿا٤ يكسٚض اغيػًُري عاقبتِٗغ٤ٛ 

إغتعا١ْ اغيػًُري بايكدل ٚأزا٩ِٖ ايك٠٬ زع٠ٛ يًهؿاض يًتٛب١  :ايجايج١
٠َرَٖرب  َرْزظَرَْٓربَر إِرالَّ َربنَّخًر طٚاٱْاب١، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

 .(2)صِْرَّٓبضِر ثَر ِر٧سًرا ٠َرَٚررِر٦سًرا
بُٝٓا أخدلت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ خًٛز ايهؿاض ؼي ايٓاض ؾإٕ اٯ١ٜ أع٬ٙ  :ايطابع١

دا٤ت باٱخباض بإٔ اهلل َع اغيػًُري ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ يكدلِٖ ٚأزا٥ِٗ 

                                                           

 .153اٯ١ٜ (1)
 .28غبأ غٛض٠ (2)
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ايؿطا٥ض، ٚؾٝ٘ بؿاض٠ زخٍٛ اغيػًُري اؾ١ٓ، ٚتأنٝس ايتبأٜ بِٝٓٗ ٚبري ايهؿاض 
 .ؼي َٓاظٍ اٯخط٠

بط، ٖٚٛ َكس١َ َٚٓاغب١ يًتسبط تطغٝب ايهؿاض بايتشًٞ بايل :اـاَػ١
ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ، َجًُا ٖٛ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِسيعذعات 

 .غ٬ح بٝس اغيػًُري ؼي أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (بٌ أسٝا٤) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجاْٞ
أَا ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ تأزٜبّا ٚإضؾازّا يًُػًُري،  :ا٭ٚزي

 .ؾتهُٓت ايٛعٝس يًهاؾطٜٔ
ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ بؿاض٠ يًُػًُري عا١َ باؿٝا٠ ايسا١ُ٥ ؼي زاض اٯخط٠  :ايجا١ْٝ

 .يًؿٗسا٤، بُٝٓا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ خًٛز ايهؿاض ؼي ايٓاض
 :ٜ٪زٟ اؾُع بري اٯٜتري إزي نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ ع٢ً ٚدٛٙ :ايجايج١
 .اٱغ٬ّتطغٝب ايٓاؽ ب :ا٭ٍٚ
 .بعح ايؿٛم ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري يًكتاٍ ؼي غبٌٝ اهلل :ايجاْٞ

 .ايٓؿط٠ ايعا١َ َٔ ايهؿط يػ٤ٛ عاقبت٘ :ايجايح
ظدط ايٓاؽ عٔ تٛدٝ٘ ايًّٛ يًُػًِ ايصٟ جياٖس ٜٚكتٌ ؼي غبٌٝ  :ايطابع١

 .خطٟٚا٭غعاز٠ ا٭بس١ٜ ٚأَٔ َٔ ايعصاب اهلل، ٚغبطت٘ ٭ْ٘ إؾذل٣ اٍ
نٌ َٔ َهاَري اٯٜتري َٔ عًِ ايػٝب ايصٟ أطًع اهلل عع ٚدٌ  :اـاَػ١

ضغٛي٘ عًٝ٘، ٚدعً٘ نٓعّا ٚنٝا٤ عٓس اغيػًُري ضيٝعٕٚ ب٘ ططٜل اشلس٣ عٔ 
٠َرَٖرب  َرْزظَرَْٓربَر إِرالَّ طططٜل ايه٬ي١، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

ِر٧َر  ٫ّ ، غيا ؾٝ٘ َٔ زع٠ٛ ايٓاؽ طيٝعّا إزي اٱؽ(2)صزَر َْٗرخًر ِْرْٓؿَربَْر
ببٝإ ساٍ ايٓاؽ ؼي اٯخط٠، ٚتٛنٝس قإْٛ تعٝري َكاَاتِٗ ؾٝٗا بًشاظ 

 .أعُاشلِ ؼي ايسْٝا
                                                           

 .154اٯ١ٜ (1)
 .107ا٭ْبٝا٤ غٛض٠ (2)
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 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (ٚيٓبًْٛهِ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجايح
 .ؼي ايب٤٬ ايصٟ ٜتعطض ي٘ اغيػًُٕٛ ا٭دط ٚايجٛاب :ا٭ٚزي
ّْ طٚؼي ايتٓعٌٜ ، ٚايطناٜتًك٢ اغيػًُٕٛ قٓٛف اٱبت٤٬ بايكدل :ايجا١ْٝ يُر

َرب  .(2)صَْرْٙ ٦ُرصِر٧جَرَرب إِرالَّ َٖرب َرزَرتَر  َُّر َْر
دا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ أع٬ٙ بايبؿاض٠ يًكابطٜٔ، ٚتهُٓت ٖصٙ اٯ١ٜ  :ايجايج١

 .ايٛعٝس يًهؿاض ٚاؾاسسٜٔ
٠ ٜكٝب اٱبت٤٬ اغيػًُري ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا يٝهٕٛ قدلِٖ ؾٝ٘ ٚاقٞ :ايطابع١

ٜكابٕٛ باٱبت٤٬ َٔ غرل أدط أٚ ثٛاب،  ِْٗؾاشلِ ّٜٛ ايكٝا١َ، أَا ايهؿاض 
 .ٜٚٓتعطِٖ ايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ

عجاز اآليت إ
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

. اغي٬ظ١َ بري ايًع١ٓ اغيطًك١ ٚاـًٛز ؼي ايٓاض-1
تؿتض اٯ١ٜ آؾام ايسضاغ١ يٛدٛز ايؿب٘ ٚايك١ً بري ايًع١ٓ ٚاـًٛز ؼي -2
. ايٓاض

. ؾاٯ١ٜ ػعً٘ ٚاقعّا تعًٝكّٝا ،قذلاب٘إٚنٛح ايٛعٝس ٚ-3
ٚقؿٗا بًػ١ احملػٛؽ ٱقا١َ اؿذ١ ٚعُّٛ ٚتكطٜب ايهًٝات ايعك١ًٝ  -4

. اٱعتباض
. زعٛا أِْٗ مل ٜعًُٛا بؿس٠ ايعصابإعتصاض ٦َٜٛص نُا يٛ َٓع اٱ-5
ْٙ رَرَٗرعََّرب اَّْبزُر إِرالَّ  طٚي٦و ايصٜٔ قايٛا أضز ع٢ً  اٯ١ٜ ؼي-6  َْر

 .(3)ص َر٦َّبًٖرب َٖرْؿدُر٠دَرادٍر 

                                                           

 .155اٯ١ٜ (1)
 .51ايتٛب١ غٛض٠ (2)
. 24غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
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غياشا مل ٜأتٞ اؿاٍ َٔ  ٣تطَتعًل باٯ١ٜ ايػابك١  (عاٍ)إبتسأت اٯ١ٜ
 :نُٔ اٯ١ٜ ايػابك١، اؾٛاب ع٢ً ٚدٛٙ

 .بٝإ أ١ُٖٝ َٛنٛع خًٛز ايهؿاض ؼي ْاض دِٗٓ :ا٭ٍٚ
 .ايتٛنٝس ع٢ً ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ غيا ٜٓعٍ بايهؿاض َٔ ايعصاب :ايجاْٞ

زع٠ٛ ايٓاؽ يٲقطاض بايّٝٛ اٯخط َٚا ؾٝ٘ َٔ أٖٛاٍ اؿػاب،  :ايجايح
 .َؿاِٖٝ ايهؿط ٚايه٬ي١ إدتٓاببٚتتذ٢ً اؿٝط١  ٚيعّٚ اؿصض ٚاؿٝط١ َٓ٘،

بعح ايؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهؿاض ظعٌ آ١ٜ َػتك١ً غيٛنٛع  :ايطابع
 .خًٛزِٖ ؼي ايٓاض

١َ َٔ عصاب ايٓاض، ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١ يًػ٬ ْاؽاٍسح  :اـاَؼ
إِرَّ  ََّر ٦ُر ِرتُّج اْز١ََّّاثِر٧َر ٠َر٦ُر ِرتُّج طٚؼي ايتٓعٌٜ ٚاـًٛز ؾٝٗا،

 .(1) صاُْْٗرزَرطَرِّٟظسِر٦َر 

 (خالديه فيها) ٦٠ُٗٙ رع٧ٗخ ٞرٜ ا٦٨خ آ٦خ
٠ْٕ ٦سد ٞرا آْهع ن٥  ٠ِ آ٦خ يسآ٧ٚخ إال 

 .ٞرٜ ا٦٨خ

اآليت سالح 
٭ْٗا تطًعِٗ ع٢ً ساٍ ايهؿاض تػاِٖ اٯ١ٜ ؼي ايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري  -1

. ّٜٛ ايكٝا١َ
 .ثط ا٭ش٣ ايصٟ ٜتًكْٛ٘ َٔ ايهؿاضأْٗا عٕٛ ٚٚغ١ًٝ يًتكًٌٝ َٔ إ -2
. تكصف اٯ١ٜ ؼي قًٛب ايهؿاض ايطعب ٚاـٛف ٚايٝأؽ -3
ختٝاض اٱغ٬ّ ٚايٓذا٠ إتبعح اٯ١ٜ ايطُأ١ْٓٝ ؼي ْؿؼ اغيػًِ يًتٛؾٝل ب -4

  .َٔ ايعصاب ا٭يِٝ
ٖصٙ اٯ١ٜ بطظر ْاظٍ َٔ ايػُا٤ غيٓع ايهؿاض َٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط 

َٚػازض٠ ايسْٝا عًٝ٘، ٚإٕ َات أسسِٖ ٖٚٛ َتًبؼ بايهؿط َٚٔ غرل إٔ ٜتٛب 
                                                           

. 222غٛض٠ ايبكط٠  (1)
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إزي اهلل ٜكٝب ايهؿاض ايؿعع ٚاـٛف َٔ شات ايعاقب١، يكس ْعٍ اغي٥٬ه١ َسزّا 
٭ٚزي ٚإْٗعّ يًُ٪َٓري ؼي بسض ٚأسس ٚسٓري ٚغرلٖا َٔ َعاضى اٱغ٬ّ ا

ِٖ يرلدع ٚبطـ  َٔ نٝسِٖ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايهؿاض، ٚلا 
ظَرُرِْٓر٥ نِر٥ ططايٓكط ٚايػ١ُٝٓ قاٍ تعازي ا٤بًٛٚأقشاب٘ إزي اغيس١ٜٓ 

  ..(1)صصيُرُر١ةِر اَّْرِر٦َر َرهَرسُر٠ا اْسُّجْؾتَر 
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َسزّا زلاّٜٚا َتذسزّا ٚع٢ً مٛ اٱط٬م ؼي أؾطاز 

َٔ ايٓاؽ َِٚٓٗ ايهؿاض  ايعَإ ايطٛي١ٝ، ٚاغيهإ ايعطن١ٝ، ٚغ٬سّا يٓؿط٠
 .َٓاظٍ ايهؿط ٚايه٬ي١

َٚعطؾ١ أسٛاٍ  ٜٔايسضي١ َٓاغب١ يتؿك٘ اغيػًُري ؼي َٚهاَري ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط
أعسا٩ِٖ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ ايعصاب  ًٜكاَٙا ٚاٯخط٠ ٚأٖٛاٍ عامل اؿػاب، 

يًٓاؽ بًعّٚ اٱغتعساز يًُٛت باشلسا١ٜ  ايتصنرل ايسا٥ِا٭يِٝ، َٚٓٗا 
 . ٚاٱضيإ، ٚإدتٓاب اغيٛت ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١

ٚتأتٞ إْصاضات ايكطإٓ يعدط ايٓاؽ عٔ اغيعاقٞ، ٚتكطٜبِٗ إزي َكاَات 
اٱضيإ ٚغٓٔ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘، ٚاٱْتؿاع اغيجٌ َٔ آْات ايعَإ ٚنطٚب 

إشا  :اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍايعباز٠ ؾٝٗا، نُا ٚضز عٔ ايٓيب قُس ق٢ً 
 .دا٤ ضَهإ ؾتشت أبٛاب اؾ١ٓ ٚغًٓكت أبٛاب ايٓرلإ ٚقؿست ايؿٝاطري

 مفهىم اآليت
عُا ٜتعطض ي٘ ايهاؾطٕٚ َٔ ؾسٜس ايعصاب بػبب اخؿا٥ِٗ  خباضاٱ

َٔ غبٌ تجبٝت  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٯٜات ٚايبؿاضات بايٓيب قُس 
ٖٚٛ سذ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ ٚزع٠ٛ شلِ  َعامل ايتٛسٝس ؼي ا٭ضض

يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚاٱغتسضاى يصا تط٣ اٱخباض ايكطآْٞ ٜتساخٌ َع اؿح ع٢ً 
ايتٛب١ ٚاٱق٬ح ْٚبص ايهؿط ٚتبٝإ اؿكا٥ل ٚتػًِٝ ٚزا٥ع ا٭ْبٝا٤ ايع١ًُٝ 
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ٚايبؿاضات اييت زيت ع٢ً بعٚؽ سلؼ اٱغ٬ّ، َع اْ٘ ستُٞ اؿسٚخ 
ٚ اخؿٝت يٲعذاظ ايصاتٞ يًكطإٓ ٚاٯٜات اييت دا٤ بٗا ايطغٍٛ غٛا٤ اعًٓت ا

ٚتسٍ ؾس٠ ايعصاب ٚاـًٛز ؼي ايٓاض ع٢ً  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭نطّ 
 .إ ايهؿط باهلل ٚبايطغا٫ت اندل ايصْٛب ٚانجطٖا نطضّا ع٢ً ايصات ٚايػرل

 :ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
ض، إش ؽدل اٯ١ٜ بعح ايٝأؽ ؼي قًٛب ايهؿاض َٔ اـطٚز َٔ ايٓا :ا٭ٚزي

٠َرآصَرسَر اْْ َر٧َربحَر  *نَرأَرَّٖب َٖرْٙ طَركَر٣ طقاٍ تعازي عٔ خًٛزِٖ ؾٝٗا،

َر اَْْٗرْأ٠َر٢ *اْدُّج٧َْٚرب 
 .(1)صنَر ِرَّ اْْ َر ِر٧َر ِر٥

إزي ا٭بس، إش ٜٓكطع  ؾاضٚايوشياٜع ٚايتبأٜ بري اغي٪َٓري بكا٤ اٍ :ايجا١ْٝ
اغي٪َٕٓٛ إزي شنط اهلل ٚإقا١َ ايؿطا٥ض ؼي ايسْٝا، ٚؼي اٯخط٠ ٜؿٛظٕٚ بايٓعِٝ 
ايسا٥ِ، أَا ايهؿاض ؾأِْٗ ٜكطٕٚ ع٢ً اؾشٛز ٚايهؿط، ٜٚكُٕٝٛ ؼي ايعصاب 

 .ا٭يِٝ ٫ٚ ٜػازضْٚ٘ أبسّا
ايهؿـ عٔ عًِ َٔ عًّٛ ايػٝب ٖٚٛ إٔ ايعصاب ايصٟ ٜٓاٍ  :ايجايج١

ؼي ايٓاض َٔ ايهًٞ اغيتٛاط٧ ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠ ؼي ؾست٘  ايهؿاض
 :ٚإٔ تكازَت ايػٕٓٛ ٚا٭سكاب، ٚحيتٌُ أَطٜٔ

عصاب طيٝع ايهؿاض ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠ يصنط اٯ١ٜ ايػابك١ قٝس  :ا٭ٍٚ
 .اغيٛت ع٢ً ايهؿط

ٚإٔ َٔ د١ٗ نٝؿٝت٘ ٚنُ٘ ٚؾس٠ ٚطأت٘ ايتبأٜ بري عصاب ايهؿاض  :ايجاْٞ
 .َٔ إؼاز اغيطتب١ ٖٛ عصاب ايؿطز ايٛاسس َِٓٗ اغيطاز

 غببضٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ يٲخت٬ف ؼي إغتشكام َٚطاتب ايعصاب 
إِرَّ اُْْٗرَربنِرِر٧َر طزضدات ايعًِ ٚايؿذٛض ٚتسٍ عًٝ٘ آٜات عسٜس٠ َٓٗا

ِر ااَرظْهَرِر ِرْٙ اَّْبزِر   .(2) صنِر٥ اْدَّْز
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٭ٕ ايعطب تطًل يؿغ زضى ٚمل تكٌ اٯ١ٜ ؼي ايسضد١ ا٭غؿٌ َٔ ايٓاض، 
ع٢ً اٱمطاط ٚاشلبٛط ٚتطًل يؿغ زضز ع٢ً إضتك٢ ٚقعس عًّٛا ٚعٔ عبس 

ٔٵ ْٳإض، َؾتٴِطبٳلٴ عٳ :اهلل بٔ َػعٛز ؼي اٯ١ٜ أع٬ٙ قاٍ َٹ ٛٳابٹٝتٳ  ٕٳ ؾٹٞ تٳ ًُٛ ِٵ ٜٴذٵعٳ ٔٗ ٝٵ َي
ٌٔ ايٓٻأض  .(1)(ؾٹٞ َأغٵَؿ

ٌٖ تسضٕٚ : زلعت عًّٝا ٜكٍٛ: ٚعٔ سطإ بٔ عبس اهلل ايطقاؾٞ قاٍ
٫ ٚيهٔ ٖهصا ، ؾٛقـ : نٓشٛ ٖصٙ ا٭بٛاب، قاٍ: نٝـ أبٛاب ايٓاض؟ قايٛا

 .(2)بعهٗا ؾٛم بعض
أَا ايكٝس ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ ايػابك١ ؾأْ٘ يًس٫ي١ ع٢ً سلٛشلِ بًع١ٓ اهلل 

بايعصاب ا٭يِٝ، ؾُع ايتبأٜ ؼي ٚاغي٥٬ه١ ٚايٓاؽ أطيعري ٚيبٝإ تػؿِٝٗ 
َطاتب ايعصاب بري ايهؿاض ناغيتبٛعري ٚايتابعري َِٓٗ ؾإٕ نٌ ؾطز َٓ٘ ٖٛ 

إِرْذ رَرجَرسَّ َر اَّْرِر٦َر ارُّججِرؿُر١ا ِرْٙ طقاٍ تعازي  عصاب أيِٝ

 .(3)صاَّْرِر٦َر ارَّجَرؿُر١ا ٠َرزَر َر٠ْا اْْؿَررَراةَر 
اض إناؼي شلِ، ٚزع٠ٛ إْعساّ ايؿذل٠ ٚاٱَٗاٍ يًهؿاض، ٚؾٝ٘ إْص :ايطابع١

 .يًتسضاى ٚايتٛب١ ٚاٱْاب١

إفاضاث اآليت 
يكس دعٌ اهلل نٌ آ١ٜ َٔ آٜات ايكطإٓ ؾؿا٤ يكسٚض اغيػًُري، ٚٚغ١ًٝ 

 ّٚٙايٓاض ٚتعِٝٓٗ  تتهُٔ ايٛعٝس ٭ٌٖيعٜاز٠ إضياِْٗ، َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ اييت 
اٯ١ٜ  َٓاظشلا، نُا شنطتايصٜٔ ضيٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ ٫ٚ ٜػازضٕٚ 

 .ايػابك١
ٚتبعح اٯ١ٜ ايؿعع َٔ ْاض دِٗٓ، ٚػعٌ ايكاض٨ ٚايػاَع شلا حيؼ بًٗٝب 

ايٓاض، ٜٚؿعط بإْعساّ اغيٗطب َٔ اـًٛز إ٫ باٱغ٬ّ ٚايتدًل َٔ بطاثٔ 
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اييت تهٕٛ  زٚضاتٚايوايهؿط، ٚتسؾع اٯ١ٜ ؾطٚض ا٭ضٚاح ايعًُا١ْٝ اـبٝج١، 
 .َكس١َ يًهؿط ٚاييت تذلؾض عٓ٘

دا٤ ايكطإٓ يتدًٝل ايٓاؽ َٔ غذٔ ايهؿط ٚايه٬ي١ ٚدصبِٗ يعامل يكس 
 .ايٓٛض ٚايػبط١ ٚايػعاز٠ ايسا١ُ٥ ٚايؿٛظ ايععِٝ

 اآليت لطف
تبعح اٯ١ٜ ايٓؿط٠ ؼي ايٓؿٛؽ َٔ ايهؿط ٚاٱقا١َ عًٝ٘ يػ٤ٛ عاقبت٘، ٚػعٌ 

 :َٔ ٚدٛٙ يطـايهؿاض َٓؿػًري بأْؿػِٗ، ٚؼي ٖصا اٱْؿػاٍ 
 :إْ٘ يطـ باغيػًُري َٔ دٗات :ا٭ٍٚ
 .إَتٓاع ايهؿاض عٔ ايتعسٟ عًِٝٗ :ا٭ٚزي
 .ايتدؿٝـ عٔ اغيػًُري بهعـ ٚإْؿػاٍ عسِٖٚ :ايجا١ْٝ
 .بعح اغيػًُري إزي اؾٗاز ؼي غبٌٝ اهلل :ايجايج١

 .تؿك٘ اغيػًُري ؼي أسهاّ ايؿطٜع١ :ايطابع١
بايكطإٓ ٚايػ١ٓ، تعاٖس اغيػًُري غيعاْٞ ايٛسس٠ بِٝٓٗ ٚايتُػو  :اـاَػ١

ُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ طٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعازي

 .، بإٔ ٜٓؿػٌ عسِٖٚ بٓؿػ٘ ٚظًُ٘ شلا(1) صِْرَّٓبضِر 
 :بِٗ َٔ دٗات يطـإْؿػاٍ ايهؿاض بأْؿػِٗ  :ايجاْٞ
دعًِٗ عادعٜٔ عٔ اٱنطاض باغيػًُري، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘  :ا٭ٚزي

 .(2)ص٦َرضُرسُّج٠ُرْٕ إِرالَّ  َرذًر٢َْرْٙ طتعازي
 .بعح ايهؿاض يًتسبط ؼي ساشلِ ٚؽًؿِٗ عٔ ٚظا٥ؿِٗ ايؿطع١ٝ :ايجا١ْٝ
ثَرْأظُرُٟرْٕ طقاٍ تعازي ،سكٍٛ ايؿطق١ ٚايؿكام بري ايهؿاض :ايجايج١

 .(3) صثَر٧َْرُٟرْٕ  َردِر٦دٌر رَر ْعَرجُرُٟرْٕ جَرِر٧ؿًرب ٠َريُرُر١ثُرُٟرْٕ  َرز٣َّ
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 .14اؿؿط غٛض٠ (3)



 184################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

إساط١ ايهؿاض عًُّا سيا ٜٓتعطِٖ َٔ غ٤ٛ ايعاقب١ غبٌٝ يًتٛب١  :ايطابع١
 .ٚاٱْاب١

قُس ق٢ً إظٗاض ايبٝٓات ٚاغيعذعات ايٓب١ٜٛ ٚايبؿاضات بايٓيب  :اـاَػ١
 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

بايٓاؽ َٔ  يطـٚضظي١ إْؿػاٍ ايهؿاض بأْؿػِٗ ٚغ٤ٛ عاقبتِٗ  :ايجايح
 :دٗات

ؼي اٯ١ٜ  ٚضز َاإدتٓاب ايهؿاض ٚاٱبتعاز عِٓٗ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل  :ا٭ٚزي
 .ايػابك١ َٔ يع١ٓ ايٓاؽ أطيعري ع٢ً ايهؿاض

 .ايٓؿط٠ َٔ َؿاِٖٝ ايهؿط ٚايه٬ي١ :ايجا١ْٝ
ايٓيب قُس ق٢ً اغيٌٝ إزي اٱغ٬ّ َٚباز٥٘، ٚايتسبط ؼي َعذعات  :ايجايج١

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚايتُاٜع بري اغيػًُري ٚايهؿاض ؼي ايعٛاقب ٚخٛاتِٝ  إزضاى ايتبأٜ :ايطابع١

ا٭َٛض َٚا ٜؿٛظ ب٘ اغيػًُٕٛ َٔ ايػعاز٠، ٚاـٝب١ ٚاـػاض٠ اييت تٓتعط ايهؿاض 
 .ٚاؾاسسٜٔ

 الصلت بني أول وآخر اآليت
 :دا٤ت اٯ١ٜ َٔ ث٬ث١ أططاف

اٱخباض عٔ خًٛز ايهؿاض ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ؼي  :ايططف ا٭ٍٚ
اض، ٚتٛنٝس اغي٬ظ١َ بري اغيٛت ع٢ً ايهؿط ٚبري زخٍٛ ايٓاض ٚنإٔ زخٛشلا ائ

بايٓػب١ يًُٛت ع٢ً ايهؿط َٔ اغيعًٍٛ ايصٟ ٫ ٜتدًـ عٔ عًت٘ ٚحيتٌُ 
 :َٔ د١ٗ ايهٝؿ١ٝ ٚدّٖٛا َٓٗا ،اـًٛز ؼي ايٓاض

 .ايتبأٜ ؼي زضد١ َٚطتب١ ايعصاب :ا٭ٍٚ
 .ؽؿٝـ ايعصاب عِٓٗ :ايجاْٞ

 .سكٍٛ ؾذلات خاي١ٝ َٔ ايعصاب :ايجايح
 .إتكاٍ ايعصاب ٚؾست٘ :ايطابع
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 .ٚايكشٝض ايٛد٘ ا٭خرل
عسّ ؽؿٝـ ايعصاب عٔ ايهؿاض، نُا ؼي ايٛد٘ ايطابع  :ايططف ايجاْٞ

أع٬ٙ ٚؾٝ٘ بعح يًؿعع ٚاـٛف ؼي قًٛب ايهؿاض عا١َ، ٚؼصٜط إناؼي َٔ 
اغيٛت ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز، ٚإزضاى سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايهؿط ٫ ٜػتشل ٖصا 

ايعٓا٤ ٚا٭ش٣، ٚيٝؼ ؾٝ٘ ْؿع غٛا٤ ؼي ايسْٝا أٚ ؼي اٯخط٠ ٖٚٛ نطض قض 
 .خ ايعصاب ٚاؿػط٠ٚزا٥ِ ٜٚٛض

عسّ إَٗاٍ ايهؿاض، إش ٜهٕٛ عصابِٗ سانطّا، ٜٚتعصض  :ايططف ايجايح
عًِٝٗ اٱعتصاض َٚٔ اٯٜات إٔ نٌ ططف َٔ اٯ١ٜ َػأي١ ن١َٝ٬ َػتك١ً 

 .تسعٛ إزي اٱغ٬ّ، ٚإخ٬م ايعباز٠ هلل عع ٚدٌ

 مه غاياث اآليت
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

 .َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ؾس٠ ايعصاببٝإ ساٍ ايهؿاض ؼي اٯخط٠ ٚ :ا٭ٚزي
 .٬َسك١ ايًع١ٓ يًهؿاض ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ :ايجا١ْٝ
قاٍ  ،تٛنٝس ٚدٛز ايٓاض ؼي اٯخط٠، ٚايتشصٜط َٓٗا :ايجايج١

 .(1)ص٠َرارَُّر١ا اَّْبزَر اَّْزِر٥  ُرؾِردَّْد ِْرَْٓربنِرسِر٦َر طتعازي
 .ؾٝٗا ٕٚخايسإٕ اٯخط٠ ٖٞ اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ ايسا١ُ٥ ٚإٔ أٌٖ ايٓاض  :ايطابع١

تٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اغيًو ّٜٛ ايكٝا١َ هلل عع ٚدٌ، ٫ٚ  :اـاَػ١
 .ٜػتطٝع ايهؿاض دًب َٓؿع١ أٚ زؾع غ٤ٛ

نٌ ططف َٔ أططاف اٯ١ٜ ايج٬ث١ إْصاض ٚؽٜٛـ يًهؿاض ٚزع٠ٛ  :ايػازغ١
 .يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح

ض َٔ عِٓٗ غيا ٬ٜقْٛ٘ َٔ ايهؿا ؽؿٝـاٍٚؾؿا٤ قسٚض اغيػًُري،  :ايػابع١
  .ا٭ش٣ إش ٜتؿهٌ اهلل ٚخيدلِٖ عُا ٜٓتعط أعسا٤ِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ

التفسري 
                                                           

 .131آٍ عُطإ غٛض٠ (1)
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اْْؿَررَراةُر خَربِْردِر٦َر نِر٧َٟرب الَر ٦ُر َرهَّمُر ؾَرُْٟٛرْٕ طقٛي٘ تعازي

 ص٠َرالَر ُٞرْٕ ٦ُرٛػَرسُر٠٘
ٖٛ  اؾٛابازي ايًع١ٓ أّ ازي ايٓاض،   صنِر٧َٟرب طٌٖ ٜعٛز ايهُرل ؼي 

ٖٚصا ٫ ضيٓع َٔ سلٍٛ اط٬م اٯ١ٜ يًع١ٓ  ا٭خرل يؿٗطتٗا ٚقط١ٜٓ اـًٛز
، باعتباض إ اٌٖ ايٓاض ًَعْٕٛٛ ٚإ ايعصاب اؾس اْٛاع ايًع١ٓ ايٛاقع١ٝ اغياز١ٜ

ؾتهٕٛ ايٓاض ناغيصنٛض٠ ؼي اٯ١ٜ ٖٚٛ َٔ ايبسٜع، ٚاضاز٠ تٌٜٗٛ أَطٖا ٚبكط١ٜٓ 
اْدخُرُر١ا  طآٜات نجرل٠ تؿٝس خًٛز ايهؿاض ؼي ايٓاض نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

ايصٟ تهطض ؼي عس٠ آٜات،  (1)ص ْث١َراةَر جَرَٟرََّر خَربِْردِر٦َر نِر٧َٟرب َر 
بكٝػ١ اؾُع تػعّا ٚغتري َط٠، َٓٗا مثإ  ص خَربِْردِر٦َر  طٚقس ٚضزت 

، ٚث٬ثٕٛ َط٠ تتعًل باـًٛز ؼي اؾ١ٓ، ٚمثإ ٚعؿطٕٚ تتعًل باـًٛز ؼي ايٓاض
 .يبح ايهؿاض ؼي ايٓاض ٚتكاسبِٗ ؾٝٗاٚايًع١ٓ َٔ َكسَات 

ثِ إ ايًع١ٓ غدط ٚعطض قازض َٔ ايػرل، ٚقس ٜذلؾض ا٭ش٣ َٓ٘ ع٢ً 
ايبكا٤ ايسا٥ِ  ٜٚعيناغيًعٕٛ بايٛاغط١ اَا اـًٛز ؾٗٛ اش٣ َباؾط َٚتكٌ 

 .سطف ٜؿٝس ايعطؾ١ٝ صنِر٧َٟربطبسيٌٝ إ 
ٚايًعٔ غبب َٚكس١َ يًعصاب ٚاجياب يًعكاب ٚ٭ٕ َا بعسٖا ٖٚٛ قٛي٘ 

آ١ٜ ؼي ايٛعٝس ٚاٱخباض ٜٚتكـ  صاْْؿَررَراةُر  الَر ٦ُر َرهَّمُر ؾَرُْٟٛرْٕ  طتعازي 
. بايسق١ عٔ اغتسا١َ نٝؿ١ٝ ثابت١ يًعصاب 

ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ آٜات اٱْصاض ٚؾٝٗا أؾس َهاَري ايٛعٝس ٚايتٗسٜس غيا ؼي 
ا٫غتسا١َ ٚايسٚاّ َٔ اعتباض ٚأ١ُٖٝ ؼي اغيٛنٛع اٚ ايؿعٌ، ؾهُا إ ايكسق١ 

، ايسؾع١ٝ اييت ؼكٌ ع٢ً مٛ اٱؼاز ٜط٠ايك١ًًٝ ايطاتب١ ايسا١ُ٥ أؾهٌ َٔ ايهح
ؾهصا ايعصاب ٚايعكاب ايكًٌٝ اشا نإ زا٥ُّا ؾٗٛ أؾس َٔ ايعصاب ايسؾعٞ ٚإ 

َع ايٝأؽ َٔ اْكطاع٘ اٚ نإ ؾسٜسّا، ؾهٝـ اؿاٍ اشا نإ زا٥ُّا ؼي ؾست٘، 
. ؽؿٝؿ٘

                                                           

. 76غٛض٠ ايعَط  (1)
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 صالَر ٦ُر َرهَّمُر ؾَرُْٟٛرْٕ اْْؿَررَراةُر طقٛي٘ تعازي 
بٌ ٖٛ  ،ايعصاب ؼي ايٓاض يٝؼ َٔ ايهًٞ اغيؿهو ٚعٝس ٚاخباض قطآْٞ بإٔ

َٔ ايهًٞ اغيتٛاط٧ ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠ ٜٚكسم ع٢ً اؾطازٙ ع٢ً 
ايػٛا٤ َٔ زٕٚ تبأٜ ٚاخت٬ف ؼي ايؿس٠ ٚايهعـ، ا٫ إ تسٍ ايٓكٛم 

. ؼي نٝؿٝت٘ نُا ؼي ساٍ اقشاب ايسضى ا٭غؿٌ َٔ ايٓاض ايتبأٜ ع٢ً
َؿَٗٛٗا زع٠ٛ  ٕإفاٯ١ٜ َٔ ايتٗسٜس ٚايٛعٝس  ْطٛمٚبا٫ناؾ١ غيا ؼي ّ

تتإ سيا يًُػًُري يًجبات ع٢ً اٱضيإ َٚعطؾ١ ساٍ ايهاؾطٜٔ، ٚعسّ ا٫ف
. ايك٠ٛ اغي٪قت١ غبابأٚعٓسِٖ َٔ ظ١ٜٓ ايسْٝا 

 ؾطز نٌ سهاّأعسز نًُاتٗا ؾاْٗا تهُٓت ث٬ث١  َٚع ا٫جياظ ؼي اٯ١ٜ ٚق١ً
: اغيا١ٖٝ ٚاغيهإ ٚايعَإ َٖٚٞٓٗا َػتكٌ عٔ اٯخط َع اؼازٖا ؼي 

. اـًٛز ؼي ايٓاض نشهِ قطعٞ :ا٭ٍٚ 
. عسّ ؽؿٝـ ايعكاب :ايجاْٞ 

. تكاي٘ ٚعسّ ؾتٛضٙ، ؾًٝؼ َٔ ؾذل٠ ؼي ايٓاضإ :ايجايح 
 ص٠َرالَر ُٞرْٕ ٦ُرٛػَرسُر٠٘طقٛي٘ تعازي 

ٕ غأيٛا إَٗاٍ ٚإٚ أْ٘ َتكٌ ٚيٝؼ ؾٝ٘ مث١ ؾذل٠ إأٟ َع ؾس٠ ايعصاب ف
ٜهّا أْعساّ ايؿذل٠ ٫ ٜتعًل بأٚقات ايعصاب اغيتعاقب١ بٌ ٜؿٌُ ايبسا١ٜ إشيو، ٚ

ٕ ايعصاب أٜهّا بعصاب ايدلظر ٚأػيا ًٜٞ اؿػاب ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيعً٘ ٜتعًل 
ٕ قدل ايهاؾط ٜهٕٛ نشؿط٠ أٜبسأ َع زخٍٛ ايكدل غيا ٚضز ؼي بعض ايٓكٛم ب

. َٔ سؿط ايٓرلإ

حبث كالمي 
قُاض ايكٓاع١ٝ أغطاضّا تهؿـ عع١ُ اؿسٜج١ ٚا٭تعٗط ايسضاغات ايؿًه١ٝ 

ظا٤ أأؾ٬ى ايػُا٤ ٚايؿٝض ايٛدٛزٟ اغيٓبػط ٚاغيذلاَٞ ٚيهٓٗا تبسٚ قػرل٠ 
خطّٜٚا ٭ٌٖ ايهؿط أش دعًٗا اهلل عع ٚدٌ غذّٓا إٍٖٛ دِٗٓ ٚعع١ُ خًكٗا، 

ٕ بري أع٬ٖا ٚقعطٖا غبعُا١٥ أٚاغيعاقٞ، ٚزلٝت دِٗٓ يبعس قعطٖا، ٚشنط 
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. قساّ يًُتٛغطٕ ايػٓري، أٟ بتكسٜط قطعٗا َؿّٝا ٚغرلّا ع٢ً ا٭ّ ّاٚعيؼ
ْ  طٚأٌٖ ايٓاض ِٖ َازتٗا سيعاقِٝٗ ٚشْٛبِٗ نُا ؼي قٛي٘ تعازي  ُُٕر إِرَّٚ

ِر  َِّر  َرصَرتُر جَرَٟرََّر  ، يٝهٕٛ  (1)ص ٠َرَٖرب رَرْؿجُردُر٠َر ِرْٙ دُر٠
 تكع غتشهاض ايػ٦ٝات ٚايصْٛب ٬َظَّا يٛقـ َا تػتشسث٘ َٔ اٯ٫ّ اييتإ

نطاّ ايصات سهاّ ٚاييت تػع٢ ٱْػا١ْٝ أٚ ايٓاطك١ اغيسضن١ يٮع٢ً ايٓؿؼ اٱ
ايتكٛض ٌْٚٝ اغيطايب ٚاتباع غبٌٝ  تباٯغتذاب١ ٚطًب ايعًّٛ عػٔ اٱ

ايعبا١ْٝ ٚاغي٥٬ه١ ايكا٥ُري عًٝٗا  يصا ؾإٕزي اٱضيإ، إاؿه١ُ ايصٟ ٜكٛز 
زي اهلل عع ٚدٌ بايصنط إٚ أش٣، ِٖٚ َٓكطعٕٛ أيٝٗا َٔ غرل أمل إٜسخًٕٛ 

. عطاض عٔ اجملطَريٚايتػبٝض َع اٱ
ْعِ بآٜات ٚبطاٖري : ٌٖٚ حيؼ ايهاؾط بؿطٚض دِٗٓ ؼي ايسْٝا، اؾٛاب

ْعساّ ايتًصش بٓعِ ايسْٝا، ٚاغي٥٬ه١ حيكٕٛ عًٝ٘ أٜاَ٘ ٜٚٓتعطٕٚ زْٛ إٚنٝل ٚ
 .ضض َٓ٘ ٜٚػتشل ايًع١ٓ ا٭بس١ٜأدً٘ يتتٓعٙ ا٭

قشاب٘ ؼي أإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ قاعسّا َع "ضٟٚ 
: اغيػذس ؾػُعٛا ٖسٸ٠ عع١ُٝ ؾاضتاعٛا، ؾكاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

سذط أيكٞ َٔ أع٢ً : اهلل ٚضغٛي٘ أعًِ، قاٍ: أتعطؾٕٛ َا ٖصٙ اشلسٸ٠، قايٛا
عطٖا زي مإزي قعطٖا، ؾهإ ٚقٛي٘ إدِٗٓ َٓص غبعري غ١ٓ اٯٕ ٚقٌ 

٫ إٚغكٛط٘ ؾٝٗا ٖصٙ اشلسٸ٠، ؾُا ؾطؽ َٔ ن٬َ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚايكطار ؼي زاض َٓاؾل َٔ اغيٓاؾكري قس َات، ٚنإ عُطٙ غبعري غ١ٓ، ؾكاٍ 

اهلل أندل ؾعًِ ايكشاب١ إ ٖصا اؿذط : ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٕ بًؼ عُطٙ غبعري أزي إدِٗٓ ٖٛ شيو اغيٓاؾل، ٚاْ٘ َٓص خًك٘ اهلل ٜٟٗٛ ؼي 

". غ١ٓ، ؾًُا َات سكٌ ؼي قعطٖا
 ***********

                                                           

. 98غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (1)
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ْ إِرَْرٌٝر ٠َرا ِردٌر الَر إِرَْرَر إِرالَّ  ط  قىلً تعاىل ُُٕر ٠َرإِرَْرُٟر

 163اٯ١ٜ  صُٞر١َر اْسَّ َْٗرُر اْسَّ ِر٧ُر 
 

اإلعراب واللغت 
. يٝ٘إَبتسأ، ٚايهُرل َهاف : إي٘: شلهِإغت٦ٓاؾ١ٝ، إايٛاٚ : ٚاشلهِ

ٜهٕٛ َبتسأ ٚخدلّا ؼي آ١ٜ  (اي٘)ٚتط٣ شات ايًؿغ  ،َطؾٛع بايه١ُخدل : إي٘
اعذاظ١ٜ، ؾاهلل ٖٛ ا٭ٍٚ ٚاٯخط، ٚبصا تطابل ايكٓاع١ ايٓش١ٜٛ قٛاعس 

. ايتٛسٝس ٚتهٕٛ ؾطعّا َٔ ايسضاغات ايعطؾا١ْٝ
ْاؾ١ٝ يًذٓؼ ٚتػ٢ُ تدل١٥ ٭ْٗا تٓؿٞ اؿهِ عٔ : قؿ١ إي٘، ٫: ٚاسس

ؾتسخٌ ع٢ً  (إ)غتجين، ٖٚٞ تعٌُ عٌُ أَا ٫ إزلٗا إؾطاز دٓؼ أطيٝع 
اغيبتسأ ٚاـدل ؾتٓكب ا٭ٍٚ ٚتطؾع ايجاْٞ بؿطٚط َٓٗا ايٓل ع٢ً ْؿٞ اؾٓؼ، 

ٕ ٫ ٜتكسّ أ٫ ٚدب اٱُٖاٍ ٚايتهطاض ٚإزلٗا ٚخدلٖا ْهطتري ٚإٕ ٜهٕٛ أٚ
. ٫ ؼي ْهط٠ َٓؿ١ٝإْٗا ٫ تعٌُ إ: بٔ ٖؿاّإزلٗا، ٚقاٍ إخدلٖا ع٢ً 

زا٠ سكط ٫ٚ تهٕٛ أ: ٫إ ع٢ً ايؿتض ؼي قٌ ْكب، زلٗا َبينإ: إي٘
. غتجٓا٤ اغيؿطؽ٫ ؼي اٱإنصيو 
خدلّا  (إي٘)َبتسأ َ٪خطّا ٚ (ٖٛ)ٕ ٜهٕٛ أغِ ٫، ٚجيٛظ إبسٍ َٔ : ٖٛ

قٌ ٖٛ إي٘ ع٢ً َب٢ٓ ايعكؿطٟ ايصٟ ْؿ٢ اؿصف ؼي ن١ًُ ٕ ا٭أَكسَّا، أٟ 
٫ ؾت٢ ا٫ عًٞ ٫ٚ غٝـ : خطز ْعا٥طٙ ؼي اٱعطاب مٛأايؿٗاز٠، ٚع٢ً ٖصا 

. ٫ شٚ ايؿكاضإ
 . ، ٚقٌٝ خدل غيبتسأ قصٚف تكسٜطٙ ٖٛصُٞر١َر طقؿ١ يًهُرل : ايطظئ

يف سياق اآلياث 
بعس إ بٝٓت اٯٜات ايػابك١ خًٛز ايهؿاض ؼي ايعصاب، ٚايٛعٝس غئ ٜهتِ 

٠ ايكطحي١ يًتُػو اٯٜات ٚايبٝٓات دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ؼي ايتٛسٝس ٚايسعٛ
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. سهاَ٘أب
 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتري

، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾٝٗا (1) (ٚأغتعٝٓٛا بايكدل) ايك١ً بري آ١ٜ :ايؿعب١ ا٭ٚزي
 :َػا٥ٌ

 .اٱغتعا١ْ بايكدل طاع١ هلل عع ٚدٌ :ا٭ٚزي
 .ايكدل ضؾش١ َٔ ضؾشات اٱضيإ :ايجا١ْٝ
 .ايك٠٬ إقطاض بايتٛسٝس ٚايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ :ايجايج١

 (ايطظئ ايطسِٝ) َٔ أزلا٤ اهلل زلريبإأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ  :ايطابع١
 :َٚٔ ضظي١ اهلل بًشاظ اؾُع بري اٯٜتري ٚدٛٙ

 .ا٭َط اٱشلٞ باٱغتعا١ْ بايكدل :ا٭ٍٚ
 .ا٭َط اٱشلٞ باٱغتعا١ْ بايك٠٬ :ايجاْٞ

 .ع ايكابطٜٔإٕ اهلل عع ٚدٌ ّ :ايجايح
 .عُّٛ إعا١ْ ٚيطـ اهلل تعازي بايكابطٜٔ ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ :ايطابع
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (بٌ أسٝا٤) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجاْٞ
 .ٜكاتٌ اغيػًُٕٛ يطؾع ضا١ٜ ٫ إي٘ إ٫ اهلل :ا٭ٚزي
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ّاايٓيب قُسإٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ بعح  :ايجا١ْٝ

 .ضغ٫ّٛ يًٓاؽ طيٝعّا ٚغًِ
أخدلت اٯ١ٜ أع٬ٙ عٔ قتاٍ اغيػًُري ؼي غبٌٝ اهلل، ٚدا٤ت ٖصٙ  :ايجايج١

 .اٯ١ٜ بتٛنٝس اٱي١ٖٝٛ اغيطًك١ هلل عع ٚدٌ
 .َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ إٔ دعٌ ايصٜٔ ٜكتًٕٛ ؼي غبًٝ٘ أسٝا٤ :ايطابع١
 :، ٚبري ٖصٙ ٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (ٚيٓبًْٛهِ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجايح

                                                           

 .153اٯ١ٜ (1)
 .154اٯ١ٜ (2)



 191################################################################################27ز/اٱضيإَعامل 

شنطت اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚدّٖٛا ككٛق١ َٔ اٱبت٤٬ ٚإٔ ٖصا اٱبت٤٬  :ا٭ٚزي
 .َٔ عٓس اهلل ػيا ٜسٍ ع٢ً إٔ َكايٝس ا٭َٛض نًٗا بٝس اهلل عع ٚدٌ

 .ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري بإٔ اٱبت٤٬ ضظي١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ :ايجا١ْٝ
ع٬ٙ بايبؿاض٠ يًكابطٜٔ ٖٚٛ َٔ ضظي١ اهلل عع أختتُت اٯ١ٜ أ :ايجايج١

 .ٚدٌ باغيػًُري
 .زع٠ٛ اغيػًُري يًسعا٤ ٚغ٪اٍ ايتدؿٝـ َٔ اٱبت٤٬ ٚقٛٙ :ايطابع١
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (اٱغذلداع) ايك١ً بري آ١ٜ :ايطابع
ٜسٍ اٱغذلداع ع٢ً إقطاض اغيػًُري بايتٛسٝس ٚايعبٛز١ٜ هلل عع  :ا٭ٚزي

 .ٚدٌ
 .َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ ٖسا١ٜ اغيػًُري يٲغذلداع :ايجا١ْٝ
 .ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إٔ ضدٛع اغيػًُري هلل ضظي١ بِٗ :ايجايج١

، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، (3)(أٚي٦و عًِٝٗ قًٛات) ايك١ً بري آ١ٜ :اـاَؼ
 :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ

٫ ٜكسض ع٢ً إْعاٍ ايكًٛات إ٫ اهلل عع ٚدٌ، ٚقس دعًٗا خاق١  :ا٭ٚزي
 .يًُػًُري
 .إخباض اٯٜتري عٔ ضظي١ اهلل ٚؾهً٘ ع٢ً اغيػًُري :ايجا١ْٝ
ٚقـ اغيػًُري بأِْٗ اغيٗتسٕٚ ؾاٖس ع٢ً إقطاضِٖ بايتٛسٝس  :ايجايج١

 .ٚايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ْٚؿٞ ايؿطٜو عٓ٘
 :، ٖٚصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(4) (ايكؿا ٚاغيط٠ٚ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايػازؽ

 .هلل عع ٚدٌ ؾعا٥ط ٫بس َٔ تععُٝٗا َٚٓٗا ايكؿا ٚاغيط٠ٚ :ا٭ٚزي
                                                                                                                                                    

 . 155اٯ١ٜ (1)
 .156اٯ١ٜ (2)
 .157اٯ١ٜ (3)
 .158اٯ١ٜ (4)
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َٔ ؾعا٥ط اهلل ؾاٖس ع٢ً إٔ ًَو بأُْٗا ْعت ايكؿا ٚاغيط٠ٚ  :ايجا١ْٝ
 .ايػُاٚات ٚا٭ضض هلل عع ٚدٌ

 .َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ تؿهً٘ بايؿهط يًُػًُري ع٢ً عبازتِٗ :ايجايج١
ؾ٤ٞ عًُّا، ٫  نٌبَٔ قؿات اهلل عع ٚدٌ أْ٘ ايعامل إش حيٝط  :ايطابع١

 .ؽؿ٢ عًٝ٘ خاؾ١ٝ ؼي ا٭ضض ٫ٚ ؼي ايػُا٤
َٔ ايؿطى  ٠ٚعكِإقطاض بايتٛسٝس،  ْاغواملسر ايبٝت ٚأزا٤  :اـاَػ١

 .ٚايه٬ي١
عع ٚدٌ باغيػًُري ٖساٜتِٗ ٭زا٤ َٓاغو اؿر  َٔ ضظي١ اهلل :ايػازغ١

 .ٚايعُط٠
، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1) (إٔ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايػابع

 :َػا٥ٌ
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜٓعٍ ايبٝٓات َٔ ايػُا٤، ٫ٚ ٜكسض غرلٙ  :ا٭ٚزي

 .ع٢ً إْعاشلا
 .ْعٍٚ ايبٝٓات َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ايتٛسٝس :ايجا١ْٝ
يعّٚ اـؿ١ٝ اـهٛع هلل عع ٚدٌ ؾٗٛ اٱي٘ ايصٟ ٫ ؾطٜو ي٘،  :ايجايج١

 .َٚٔ اـؿ١ٝ َٓ٘ إظٗاض ايبٝٓات ٚإدتٓاب غذلٖا ٚإخؿا٤ٖا
٫ ٜكسض ع٢ً بٝإ اٯٜات إ٫ اهلل عع ٚدٌ، ٚقس تؿهٌ ببٝاْٗا  :ايطابع١

 .بايٓب٠ٛ ٚايهتاب
 .تبٝإ اٯٜا عّاٟدَِٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ  :اـاَػ١

 .نٌ َٔ ٖاتري اٯٜتري بٝإ يٰٜات :ايػازغ١
َٞررَرا ثَر٧َربٌر طقاٍ تعازي ،ايكطإٓ بٝإ ٚتبٝإ يٰٜات :ايػابع١

 .(2) صِْرَّٓبضِر ٠َرُٞردًر٢ ٠َرَٖر١ْؾِرػَرخٌر ِْرُْٓٗرزَِّر٧َر 
                                                           

 .159اٯ١ٜ (1)
 .138غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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 .ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اشلس٣ ايصٟ شنطت اٯ١ٜ أع٬ٙ ْعٚي٘ :ايجا١َٓ
َري خاق١ َٚكازٜل قٛي٘ َٔ ضظي١ اهلل بايٓاؽ طيٝعّا ٚاغيػٌ :ايتاغع١

ف٤ٞ اٯ١ٜ أع٬ٙ بايعدط عٔ إخؿا٤ ايبٝٓات،  (ٖٛ ايطظئ ايطسِٝ) تعازي
 .ٚاؿح ع٢ً نؿـ اؿكا٥ل

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (إ٫ ايصٜٔ تابٛا) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجأَ
 .إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايتٛاب، ٫ٚ ٜػؿط ايصْٛب غٛاٙ :ا٭ٚزي
 .َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ ؾتض باب ايتٛب١ :ايجا١ْٝ
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باؿح ع٢ً ايبٝإ ٚاٱخباض عٔ ايجٛاب عًٝ٘،  :ايجايج١

 .َٚٔ ايبٝإ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚت٬ٚتٗا ٚايتسبط ؼي َعاْٝٗا ايكسغ١ٝ
غيا تهُٓت اٯ١ٜ أع٬ٙ اؿح ع٢ً ايتٛب١ ٚإغتجٓا٤ ايتا٥بري َٔ  :ايطابع١

 اب، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايبؿاض٠ بتػؿِٝٗ بطظي١ اهلل،ايًع١ٓ َٚكسَات ايعص
 .(ايطسِٝ)تهطض ؼي اٯٜتري إغِ َٔ أزلا٤ اهلل اؿػ٢ٓ ٖٚٛ :اـاَػ١
، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2) (إٕ ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛا) ايك١ً بري آ١ٜ :ايتاغع

 :َػا٥ٌ
، ٚإقطاضِٖ ع٢ً تٛبٝذ ايهؿاض يهؿطِٖ باهلل ايٛاسس ا٭سس :ا٭ٚزي

 .ٚزاؾض
 .دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبعح ايٓؿٛؽ ع٢ً ايٓؿط٠ َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١ :ايجا١ْٝ
 .يع١ٓ اهلل ايصٟ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ ْعٍٚ ايتشصٜط َٔ :ايجايج١

ؾٗٞ ضظي١ ؼي  (ايطظئ ايطسِٝ) اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ ضؾشات إزلٞ :ايطابع١
 .ايسْٝا غيا ؼي َٓطٛقٗا َٚؿَٗٛٗا َٔ اٱْصاض ٚايعدط ع٢ً ايهؿط

، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (3) (خايسٜٔ ؾٝٗا) ايك١ً بري اٯ١ٜ ايػابك١ :ايعاؾط
                                                           

 .160اٯ١ٜ (1)
 .161اٯ١ٜ (2)
 .162اٯ١ٜ (3)
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 :َػا٥ٌ
 .ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري بٝإ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٚبطؿ٘ بايهؿاض :ا٭ٚزي
َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ إْصاض ايهؿاض ٚايٓاؽ طيٝعّا بصنط عاقب١  :ايجا١ْٝ

 .ايهؿاض ٚخًٛزِٖ ؼي ايٓاض
 .ٜط ٚاٱَتٓاع عٔ اٱضيإايعدط عٔ ايتؿط :ايجايج١

بعح ايػه١ٓٝ ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري با٭َٔ َٔ ايٓاض اييت أعسٖا اهلل  :ايطابع١
 .يًهؿاض

، (1) (تكطٜـ ايطٜاح)ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ :ايؿعب١ ايجا١ْٝ
 :َػا٥ٌ ٖاؼيٚ

خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ؾاٖس ع٢ً ايتٛسٝس ٚيعّٚ اـهٛع  :ا٭ٚزي
 .عع ٚدٌٚاـؿٛع هلل 

يكس غدط اهلل َا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض يًٓاؽ ٖٚٛ َٔ ضظيت٘  :ايجا١ْٝ
 .غبشاْ٘

شنطت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ آٜات ته١ٜٝٓٛ عع١ُٝ ٚنٌ ٚاسس٠ َٓٗا زيٌٝ  :ايجايج١
 .ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚإمكاض اٱي١ٖٝٛ ب٘ غبشاْ٘، ْٚؿٞ ايؿطٜو عٓ٘

 :َػا٥ٌ ٜٗاٚف، (2) (َٚٔ ايٓاؽ) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجاْٞ
 .ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إٕ إؽاش ا٭ْساز نبرل٠ َٚعك١ٝ :ا٭ٚزي
بٝإ يعّٚ اؾٗاز ؼي غبٌٝ اهلل، ٚايجبات ع٢ً اٱضيإ، ٚقاضب١  :ايجا١ْٝ

 .ايؿطى ٚايه٬ي١
 :اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ ضظي١ اهلل َٔ ٚدٛٙ :ايجايج١
 .تجبٝت أقساّ اغيػًُري ؼي َٓاظٍ اٱضيإ :ا٭ٍٚ

                                                           

 . 164اٯ١ٜ (1)
 .165اٯ١ٜ (2)
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 .اٯ١ٜ ضظي١ بايهؿاض ٭ْٗا ظدط ٚؼصٜط َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١ ٟ:ايجإ
 .زع٠ٛ ايٓاؽ يٓبص ايهؿط ٚاؾشٛز، ٚزعٛتِٗ يٲضيإ :ايجايح
 عّاٟدَِٔ ايؿٛاٖس ع٢ً إ عع ٚدٌ ٖٛ اٱي٘ ٚايطب ٚإٔ ايك٠ٛ  :ايطابع١
 .ي٘ غبشاْ٘

ايطظئ  ٙٚإٔدا٤ت خاشي١ اٯ١ٜ قٌ ايبشح بتأنٝس ضظي١ اهلل  :اـاَػ١
ايطسِٝ، ٚتهُٓت خاشي١ اٯ١ٜ أع٬ٙ اٱْصاض ٚايٛعٝس بايعصاب ا٭يِٝ 

ٚاؾُع بُٝٓٗا ؾٛاٖس ع٢ً ايتٛسٝس ٚإْتؿا٤  آَّ٘يًُؿطنري، ٚؼي نٌ 
 . ايؿطٜو

عجاز اآليت إ
 ٙؼيقذلاْ٘ بايطظي١ اغيطًك١ إؼي بهع نًُات َع  قطاض بايطبٛب١ٝتٛنٝس اٱ

نطاّ شلِ، إاٯ١ٜ ٚعس نطِٜ يًُػًُري ٚ يػ١ اـطاب ؼيإع٬ٕ بؿاض٠ َٚسز، ٚ
ؾٛادب ايٛدٛز بػٝط،  َاْع١، ٚت٬سغ نًُات ايتٛسٝس قكرل٠ داَع١

. ٚاؿكا٥ل ٚايدلاٖري ظاٖط٠
دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اـطاب ٚع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ايؿاٌَ يًٓاؽ 

١ٜ طيٝعّا غيهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ َٚا ؾٝٗا َٔ ز٥٫ٌ ايتٛسٝس، َٚٔ اٱعذاظ ؼي اٯ
يػ١ ايتٛنٝس ؼي ايٛسسا١ْٝ َٚهاَري ايطظي١ إش أْٗا أختتُت بأزلري َٔ أزلا٤ 

 .(ايطظئ ايطسِٝ)اهلل عع ٚدٌ ُٖا
إُْٟٕ إْٝ ) ٦٠ُٗٙ رع٧ٗخ ا٦٨خ آ٦خ

٠ثٓ بظ  سل اْؿطم ا١ْا٠ ن٥ ا٦٨خ  (٠ا د
ْٕ ٦أد ٞرا آْهع ن٥ اًْسآ٘ إال ن٥ ٞرٜ 

إُْٟٕ إْٝ ) ا٦٨خ، ث٧ٛٗب جبء ي١ْٝ رؿب٣ْ
 .خٗط ٖساد ن٥ اًْسآ٘ ( د٠ا

اآليت سالح 
 عباز٠ؼح اٯ١ٜ ع٢ً اٱضيإ اغيطًل ٚقسم ايػطٜط٠ ٚاٱخ٬م ؼي اٍ

. ٚقٝؼ ايعؿٛ ٚايطظي١



 196################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

يكس خًل اهلل عع ٚدٌ اٱْػإ خًٝؿ١ ؼي ا٭ضض يٝعُطٖا بايعباز 
ٜٚتٛاضخ ايٓاؽ َباز٨ ايتٛسٝس، ٚيهٔ ؾطٜكّا َٔ ايٓاؽ إختاضٚا ايهؿط 

بٓعِ اهلل، ٚغيا دا٤ت اٯٜات ايػابك١ بصنط عصاب  ٚايه٬ي١، ٚدشسٚا
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايهؿاض، ٚايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ٚايبؿاضات بايٓيب 

ٖصٙ اٯ١ٜ خطابّا عاَّا  دا٤تٚٚإغتجٓا٤ أٌٖ ايتٛب١ ٚايك٬ح ٚايبٝإ  ٚغًِ
 غبٌٝ ٖسا١ٜ، ٚٚغ١ًٝ يتجبٝت اٱضيإ، ٚسطبّا ع٢ً ايهؿط ٚزع٠ٛيًٓاؽ يتهٕٛ 

 .يًتٓعٙ َٓ٘
ٚتُٓٞ اٯ١ٜ ًَه١ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل عٓس اغيػًُري، ٚػعًِٗ أغٓٝا٤ بًطؿ٘ 

شيً٪ِٖ ايجك١ بععِٝ قسضت٘ سػٔ إغتذابت٘ ٚؾٝٗا ٚاق١ٝ َٔ ايطنٕٛ إزي ايعاغيري 
 َرَْر٧ْطَر  َُّر ثِرَربلٍر طٚبطظر زٕٚ ضدا٤ اؿادات َِٓٗ قاٍ تعازي

٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ ٚايتٓعٙ عٔ ، اٯ١ٜ عٕٛ يًُػًُري ؼي أزا(1)صؾَرجْدَرُٜر 
 .ايهػٌ ٚاـٍُٛ

ٚايتٛسٝس غ٬ح ؼي ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٖٚٛ ٚاق١ٝ َٔ زخٍٛ ايٓاض، ٚباعح 
إِرَّ اَّْرِر٦َر آَٖرُر١ا ٠َرؾَرِرُر١ا طيٮَٔ َٔ ايعصاب، قاٍ تعازي

اْصَّبِْر َربدِر ٠َر َريَربُٖر١ا اْصَّ َرحَر ٠َرآرَر١ْا اْصََّربحَر َْرُٟرْٕ 
ِرْٕ ٠َرالَر خَر١ْلٌر ؾَرَر٧ِْرْٕ ٠َرالَر ُٞرْٕ  َرجْسُرُٞرْٕ ؾِرْٛدَر زَرةِّظ 

 .(2)ص٦َر ْصَرُٚر١َر 
ْػب يٓا إٔ نؿاض قطٜـ قايٛا ٜا قُس قـ يٓا ٚأ: بٔ عباؽإضٟٚ عٔ 

. (3)ضبو، ؾاْعٍ اهلل ٖصٙ اٯ١ٜ ٚغٛض٠ اٱخ٬م

 
 مفهىم اآليت

                                                           

 .35غٛض٠ ايعَط (1)
 .277غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .غٛض٠  (3)
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اٯ١ٜ سطب ع٢ً ايؿطى ٚإع٬ٕ ٱْتٗا٤ تأثرل ايهاؾطٜٔ ٚاغيؿطنري ع٢ً 
ٚإسذلاظ عكا٥سٟ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٞ ايؿٝكٌ بري اٱغ٬ّ ٚايهؿط اغيػًُري، 

ْٙ ٦َر ْؿَرَر  َُّر ِْرَْٓربنِرسِر٦َر ؾَرَر٣ طإش ٫ ٚاغط١ بُٝٓٗا ٠َرَْر

 .(1)صاُْْٗرْ ِرِر٧َر ظَرجِر٧ ًر 
ٚتبري اٯ١ٜ قب١ً اؾٗاز ٚغٓاّ اٱغ٬ّ ٚعع ايؿطٜع١ ٚإغتكا١َ ططٜل 

إْٗا ْٛض ٜه٤ٞ يًٓاؽ زضٚب اشلسا١ٜ ٜٚططز ؾبض ايع١ًُ ٚؾكا٤  ،اغيػًُري
 .اؾشٛز ٚايعٓاز

ٚؼبب اٯ١ٜ اٱضيإ ٚايتكٝس بأسهاّ ايتٛسٝس إزي ايٓؿٛؽ بتهُٓٗا ٭زل٢ 
آٜات ايطظي١ ٚؼي شنطٙ تعازي باغِ ايطظئ ٚايطسِٝ ز٫ي١ ع٢ً زع٠ٛ ايهؿاض 

 .ٚاغيؿطنري إزي اٱضيإ ٚسجِٗ ع٢ً اٱغ٬ّ
 ،ٚايهؿط باؿذ١ ٚايدلٖإ ،غيعاضف اٱشل١ٝ َكاب١ً اؾشٛز بايطأؾ١ؾُٔ ا

ػيا ٜعين إ ضظيت٘ تعازي تتػؿ٢ ايٓاؽ  ،ٚايه٬ي١ ٚايعٓاز بايتٛزز ٚايًطـ
طيٝعّا ؼي اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾاَا إ ٜهٕٛ َ٪َّٓا ؾٝٓاٍ َٔ ؾهً٘ تعازي َٚٔ إغِ 

ضظئ ٜٚكٝب ايطسِٝ ٚايطظئ، ٚأَا إٔ ٜهٕٛ ناؾطّا ؾٝٓتؿع َٔ إغِ اٍ
ايُٓا٤ ؼي اغياٍ ٚايطظم ٚزؾع ايب٤٬، َٚع٘ أٜهّا اغيٛعع١ ٚايتصنط٠ ٚاٱعتباض 
ٚتططم آشإ قًب٘ آٜات ايسع٠ٛ يصا تعتدل يػ١ اـطاب ؼي اٯ١ٜ ؾا١ًَ تؿٌُ 

 .اغيػًِ ٚغرل اغيػًِ
ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ايجٓا٤ ع٢ً اغي٪َٓري ٱختٝاضِٖ اٱغ٬ّ، 

ٚتسعِٖٛ يًتؿك٘ ؼي ايسٜٔ ٚؼٌُ ا٭ش٣ ؼي دٓب اهلل، ٚايٛثٛم بايٓكط 
ٚايػًب١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٚتتهُٔ تٛبٝذ ايهؿاض ع٢ً غ٤ٛ إختٝاضِٖ 

ات ٚقبٝض أؾعاشلِ َٚٓٗا إخؿا٥ِٗ اؿكا٥ل ٚعسّ إع٬ِْٗ ايبؿاضات ايبؿاض

                                                           

. 141غٛض٠ ايٓػا٤  (1)
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قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ اييت ٚضزت ؼي ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ غكٛم ْب٠ٛ 
 :ٚيعّٚ إتباع٘ ْٚكطت٘، ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ ٚغًِ

تتهُٔ اٯ١ٜ ايبؿاض٠ يًُػًُري، ٚاٱْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض،  :ا٭ٚزي
ٚتتذ٢ً ايبؿاض٠ سيذ٤ٞ اٯ١ٜ بإزلري َٔ أزلا٤ اهلل ؾُٝٗا َعاْٞ ايطظي١ 

 .ٚايعؿٛ، ٚاٱْصاض عطَإ ايهؿاض َٔ ضظي١ اهلل
 .تػاٟٚ ايٓاؽ ؼي ايعبٛز١ٜ هلل ٚيعّٚ اـهٛع ٚاـؿٛع ي٘ غبشاْ٘ :ايجا١ْٝ
 .ضٜو هلل عع ٚدٌإْعساّ ايـ :ايجايج١

 .إٕ اهلل عع ٚدٌ ضظئ ايسْٝا ٚايطسِٝ اٯخط٠ :ايطابع١
 .سطَإ ايهؿاض ٭ْؿػِٗ َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ :اـاَػ١

عسّ ايتعاضض بري ايػع١ ؼي ضظي١ اهلل، ْٚعٍٚ ايعصاب  :ايػازغ١
 .بايهؿاض

 .اٯ١ٜ تطغٝب يًهؿاض بايتٛب١ ٚاٱْاب١ :ايػابع١
عاز٠ ؼي ْؿٛؽ ايصٜٔ تابٛا ٚزع٠ٛ شلِ يٲدتٗاز بعح ايػبط١ ٚايؼ :ايجا١َٓ

 .ؼي اٱق٬ح ٚبٝإ اؿكا٥ل

 إفاضاث اآليت
اٯ١ٜ غٝاس١ ؼي عامل اغيًهٛت، ٚاغيتسبط ؼي اٯ١ٜ ٫ ٜط٣ ؼي ايٛدٛز إ٫ اهلل 

عع ٚدٌ، ٚنٌ ؾ٤ٞ ٖٛ كًٛم سيؿ٦ٝت٘ ، َٓكاز ٭َطٙ، َؿٝض نُاٍ نٌ 
ض اؿهط٠ اٱشل١ٝ، ٜطدٛ ؾهً٘ َٛدٛز، ٜٚكبض ايصٟ ٜتًٖٛا نُٔ إؾعاع أْٛا

ٜٚتطًع إزي ٚاغع ضظيت٘ ايصٟ أنست٘ اٯ١ٜ ٚايطظي١ قؿ١ نُاٍ تتهُٔ 
اٱخباض عٔ تٓعٙ اهلل عٔ ايعًِ، ٚاٱؾاض٠ إزي إٔ ايٛعٝس يًهاؾطٜٔ ؼي اٯٜات 
ايػابك١ ٚتبعح اٯ١ٜ ع٢ً سب اهلل، ٚاؿطم ع٢ً ايؿٓا٤ ؼي َطنات٘ ٚايؿٛم 

 .يًكا٥٘، ٚايٓؿط٠ َٔ َعكٝت٘
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ٚاٯ١ٜ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ ؼي َا١ٖٝ ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ٚتأنٝس يكسقٗا، ؾٗٛ مل ٜأت إ٫ ؾصب ايٓاؽ يعباز٠ اهلل ْٚبص ايؿطى 

 .ٚايكها٤ ع٢ً ػدل ٚإغتهباض ايطٛاغٝت ؼي ا٭ضض

َٚٔ أغطاض ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ اـطاب دعٌ ايٓاؽ سيطتب١ ٚاسس٠ ؼي 
يتهٕٛ سطبّا ع٢ً اٱؾتتإ بايعاغيري  (ٚإشلهِ إي٘ ٚاسس)ايعبٛز١َٜكاَات 

 .ٚإتباعِٗ ؼي غِٝٗ ٚتعسِٜٗ
ٚؼي اٯ١ٜ قٗط يًٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ، ٚزع٠ٛ يٲْكٝاز إزي أسهاّ اؿ٬ٍ 

ٚاؿطاّ، ٚاٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱشل١ٝ ٚباعح ع٢ً ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
 .تٛسٝس ؼي ايككس ٚايطًباغيٓهط طًبّا غيطنا٠  اهلل َٚا ٜػ٢ُ باٍ

ٚاٯ١ٜ تطغٝب بؿهٌ اهلل، ٚايتطًع إزي غع١ ضظيت٘ ٚإق٬ح يًٓؿؼ غيٓاظٍ 
 .ايتٛب١

 اآليت لطف
عٔ ايكًٛب سب غرل اهلل، ٚتبري ساد١ ايٓاؽ إيٝ٘ غبشاْ٘، تططز اٯ١ٜ 

يًصٜٔ ٜتٛبٕٛ  ايبؿاض٠ٚيػابك١ بصّ ايصٜٔ خيؿٕٛ ايبٝٓات ٚإش دا٤ت اٯٜات ا
ٖا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًبعح ع٢ً إظٗاض اٯٜات ٚتكسٜل ايصٜٔ إزي اهلل ٜٚبكٕٛ

ٜعٗطْٚٗا ٚعسّ قاضبتِٗ، ٚاٱخباض بإٔ َكايٝس ا٭َٛض بٝس اهلل ٚإٔ إخؿا٤ 
اٯٜات ئ ٜهط إ٫ أًٖ٘ ايصٜٔ مل ٜٓتؿعٛا َٔ غع١ ضظي١ اهلل، بٌ أقطٚا ع٢ً 

باز١ٜ، بايٛظا٥ـ ايع اؾشٛز، يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ تصنرلّاايهصب ٚاٱؾذلا٤ ٚ
خَر٧ْسَر طي# ٖٚصٙ اٯ١ٜ ٖب١ زلا١ٜٚ ،ٚزع٠ٛ ٱنتػاب ايعًّٛ ٚأْٛاض اغيعطؾ١

، ٚدصب١ إزي َكاَات ايتكطٜب َٔ يطـ (1)ص ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر 
 .ٚإسػإ اهلل عع ٚدٌ ٚخعا٥ٔ ضظيت٘

 الصلت بني أول وآخر اآليت
                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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دا٤ت اٯ١ٜ ؼي ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ٚتٛنٝس ايتٛسٝس، ٚإثبات ايطبٛب١ٝ 
 ٟايصي٘ غبشاْ٘، ْٚؿٞ ايؿطٜو عٓ٘، ٚٚضزت بكٝػ١ اـطاب اٱغتػطاقٞ 

ؾٝٗا  (إي٘)، ؼي إشلهِ، َٚع ق١ً نًُات اٯ١ٜ ؾكس تهطض يؿغ(ايهاف)تسٍ عًٝ٘
اٱي٘ إزي ايٓاؽ زيٌٝ ع٢ً إنطاَِٗ ٚيعّٚ إؾتداضِٖ  إناؾ١ٚث٬خ َطات، 

 .بٗصٙ اٱناؾ١ ٚايتكٝس بطاع١ اهلل عع ٚدٌ
ٚغيا أخدلت بإٔ اهلل إي٘ ٚاسس يٝؼ ي٘ ثإ، دا٤ ايؿطط ايجاْٞ بتٛنٝس إْتؿا٤ 
ايؿطٜو ٚأْ٘ ٫ إي٘ إ٫ اهلل يتشبٝب ايًٛش سيكاّ ايطبٛب١ٝ، ٚططز َؿاِٖٝ ايؿطى 

ؾٛؽ ؾاهلل عع ٚدٌ إي٘ ايٓاؽ ٚاـ٥٬ل نًٗا، ؾًٝؼ ايعاٖط ٚاـؿٞ عٔ ائ
َٔ إي٘ ؼي ايٛدٛز غٛاٙ َٚٔ خكا٥ل ا٭ي١ٖٝٛ اغيطًك١ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ 

َهاَري ايعؿٛ ٚاغيػؿط٠ ٚاغيسز ٭ٌٖ َٔ ؾهً٘ ايطظئ ايطسِٝ، ايصٟ تؿٝض 
 .اٱضيإ ايصٜٔ ٜكًشٕٛ ؼي ا٭ضض، ٜٚأَطٕٚ باغيعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ اغيٓهط

ٯ١ٜ بكٝػ١ اـطاب يًٓاؽ طيٝعّا، ٚؾٝ٘ ثٓا٤ َٔ اهلل عع ٚدٌ ٚإبتسأت ا
ْؿػ٘ ٚضظيت٘ بايٓاؽ شلساٜتِٗ غٛا٤ ايػبٌٝ، ٖٚٞ سطب ع٢ً ايٛث١ٝٓ 

ٚا٭قٓاّ يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ َسزّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؼي 
 .إق٬ح اجملتُعات ٚبعح ايٓؿط٠ ؼي ايٓؿٛؽ َٔ ايؿطى ٚأزضاْ٘

 ةمه غاياث اآلي
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

 .تٛنٝس ايتٛسٝس :ا٭ٚزي
 .ايكطع بإْتؿا٤ ايؿطٜو يًباضٟ :ايجا١ْٝ
 .ٚدٛب عباز٠ اهلل :ايجايج١

ٚا٭ْبٝا٤  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيعّٚ ايتكسٜل بٓب٠ٛ  :ايطابع١
 .اٯخطٜٔ ايٛاغط١ اغيباضن١ بري اهلل ٚبري خًك٘
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إَت٤٬ ايهٕٛ بأغباب ايطظي١ ٚايعؿٛ، ٚخًل اٱْػإ شات٘  :اـاَػ١
ضظي١ َٔ عٓس اهلل، يتتػؿاٙ ضظي١ اهلل ؼي ايٓؿأتري بإغتجٓا٤ ايصٜٔ ٜكطٕٚ 

ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز، ايصٜٔ حيطَٕٛ أْؿػِٗ َٔ ايطظي١ ؼي اٯخط٠ ٚت٬سكِٗ 
   .  ايًع١ٓ ٚأغباب ايعصاب

التفسري 
ْ إِرَْرٌٝر طقٛي٘ تعازي ُُٕر  ص٠َرا ِردٌر الَر إِرَْرَر إِرالَّ ُٞر١َر  ٠َرإِرَْرُٟر

ػػس اٯ١ٜ ايهطضي١ ؾًػؿ١ ايتٛسٝس ٚؾٝٗا تعًِٝ ٚتأزٜب يًُػًُري ٚقطع 
 .يًؿطى ٚايؿو ٚايِٖٛ

٘ٴ إشا تٳشٳٝٻط :عٔ ابٔ ا٭ثرل ٜٳِأَي ٘ٳ  ، ٜطٜس اشا ٚقع ايعبس ؼي (1)(َٚأقً٘ َٔ َأيٹ
. عع١ُ اهلل ٚد٬ي٘

أٌٜٚ ٜكًض َذلؾشّا عٔ قؿات ٚايت ،ا٫ؾتكاماغيع٢ٓ أعِ َٔ ٖصا : أقٍٛ
ٕ أي١ٖٝٛ تتعًل با٭قاي١ ٚع٢ً مٛ ايؿاع١ًٝ، ٚايعاٖط ايصات، ٭ٕ قؿ١ اٱ

، ٚقؿ١ إْؿطز غِ يًُعبٛز ايصٟ ٜؿعع ايٝ٘ اغيتأشلٕٛ ًٜٚذأ ايٝ٘ ايعابسٕٚإاٱي٘ 
. بٗا اهلل غبشاْ٘

ؾهٌ ع٢ً عًٞ بٔ عٝػ٢ ؼي قٛي٘ َع٢ٓ إي٘ ٖٛ اغيػتشل يًعباز٠، ٚقاٍ أٚ
ٖٚصا غًط، ٭ْ٘ يٛ نإ نصيو غيا نإ ايكسِٜ غبشاْ٘ إشلّا ؾُٝا مل : ايطدلغٞ

غتشكاق٘ يًعباز٠ أَط شاتٞ إإ : قٍٛأ، (2)(ٜعٍ ؼي ا٭ظٍ َا ٜػتشل ب٘ ايعباز٠
. ٚ مل ٜٛدس بعس،، ٚاغيُهٔ يٝؼ سيُتٓعأبس اغٛا٤ ٚدس ايع

ٜط ْ٘ بػٝط ؽأٚقـ ي٘ ز٫٫ت عسٜس٠ َٓٗا  ص٠َرا ِردٌر طٚقٛي٘ تعازي  
َطنب ٫ ٜكبٌ اٱْكػاّ ٚايتعسز ٫ٚ تططأ عًٝ٘ ايتذع١٥، ٚاْ٘ ٚاسس ؼي قؿات٘ 

ٚاسس ؼي ا٭ي١ٖٝٛ ٚايطبٛب١ٝ ٚؼي قؿات٘ ٚازلا٥٘ اؿػ٢ٓ،  ،٫ ؾبٝ٘ ٫ٚ َجٌٝ ي٘
. ٚايؿطٜو َٓتـ عٓ٘

                                                           

. 13/467يػإ ايعطب  (1)

. 1/451فُع ايبٝإ  (2)
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ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُري يًتكسٜل ٚايتػًِٝ سيا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
ع٢ً ايكدل ؼي دٓب اهلل ٚاؾٗاز ٚايسؾاع عٔ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚسح 

سكا١ْ ؾهط١ٜ شلِ ٚٚقا١ٜ َٔ ايؿو ٚايطٜب َٚا حياٍٚ  ْٗاإا٫غ٬ّ، 
نعـ اٱضيإ، ٖٚٞ غ٬ح  غبابأغيؿطنٕٛ بج٘ ٚظضع٘ ؼي ْؿٛغِٗ َٔ ا

. عكا٥سٟ

 بالغي حبث كالمي
ْؿٞ َطًل يًؿطٜو ٚاغيجٌ ي٘  صالَر إِرَْرَر إِرالَّ ُٞر١َر طقٛي٘ تعازي 

ايتكسٜؼ ٚاٱد٬ٍ ٜٚتهُٔ َعاْٞ  ؾًٝؼ َٔ َػتشل يًعباز٠ غرلٙ ،غبشاْ٘
ٕ نإ فطز ايتكسٜط بٝاّْا إثبات ٭يٖٛٝت٘ تعازي ٚإي٘ تعازي ٚؾٝٗا تٛنٝس ٚ

. ٚتٛنٝشّا
ٚ ؾبٝ٘ أٚ ْس أٚ شٟ أدعا٤، ٚيٝؼ ي٘ ؾطٜو أغبشاْ٘ يٝؼ سيطنب  ٚاهلل

اغيطًك١ ٚايػ٢ٓ ؼي ٚدٛب ايٛدٛز ٚا٭ي١ٖٝٛ، نُا اْ٘ تؿطز بايكسّ ٚايكسض٠ 
ُٖٚا َٔ  ،ٚايعًِ بكؿات شات٘، ؾهٌ َا عساٙ ٜططأ عًٝ٘ ايتػٝرل ٚايتبسٍ

 .زي اغيداطبريإناؾ١ َهإ ٚاٱع٬َات اٱ
ٚتبري اٯ١ٜ سكٝك١ ثابت١ ٖٚٞ إْؿطاز اهلل عع ٚدٌ باٱي١ٖٝٛ، ػيا ٜسٍ 

 بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً إٔ نٌ كًٛم َٓكاز ي٘ غبشاْ٘ ٫ٚ ٜكسض غرلٙ غبشاْ٘
ْ طإزعا٤ اٱي١ٖٝٛ ؾإٕ قًت ٚضز عٔ ؾطعٕٛ أْ٘ قاٍ ُُٕر  َرَٚرب زَرثُّج

ايبطـ ب٘ دا٤ غطٜعّا عاد٬ّ إش أغطم ٚدٓٛزٙ،  ٕإ، ٚاؾٛاب (1)صااَرْؾَر٣
، ٚخطاب٘ أع٬ٙ خام بكَٛ٘ ٚنإ دا٬ّٖ سيعاْٞ ٚقاض عدل٠ َٚٛعع١ يًٓاؽ

يَربَر نِرْسؾَر١ُْر ٠َرَٖرب زَرةُّج طايطبٛب١ٝ اغيطًك١، ٚؼي ايتٓعٌٜ

ِر٧َر  . (2)صاْْؿَربَْر
ٜهّا أٚقايٛا  ،يؿاظ ايه٬ّ زٕٚ اغيع٢ٓأؼي ايٓشٛ قايٛا بٛدٛز ظٜاز٠ ؼي 

                                                           

 .24غٛض٠ ايٓاظعات(1)
. 23غٛض٠ ايؿعطا٤  (2)
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ٕ إقايٛا  ص الَر إِرَْر إِرالَّ  َُّر  طباؿصف ٚٚدٛز ايتكسٜط، ؾؿٞ قٛي٘ تعازي 
ٚا٭ٍٚ اٚزي  (يٓا)٫ اهلل، َِٚٓٗ قسضٙ إي٘ َٛدٛز إاـدل قصٚف ٚتكسٜطٙ ٫ 
. بايٓػب١ يًد٥٬لٱعطا٥٘ َع٢ٓ اٱط٬م 

ٚاْهط بعض اغيتهًُري ع٢ً ايٓشٜٛري ايكٍٛ بايتكسٜط ٖٓا، ٭ٕ قٛي٘ تعازي 
ْؿٞ ايؿطٜو ع٢ً مٛ اٱط٬م َٔ غرل تكٝٝس  تهُٔ ص الَر إِرَْرَر إِرالَّ  َُّر  ط

ايتكسٜط ايتبعٝض ٚايتكٝٝس غيا١ٖٝ ايؿطٜو، ٚادٝب عًٝ٘  ٜؿٝسش إبتكسٜط َعري، 
ّا ايٓؿٞ اغيطًل يًؿطٜو ع٢ً مٛ ايكطع، ٭ٕ ايعسّ ٜضأبإ ٖصا ايتكسٜط ٜؿٝس 

 .عتباض ي٘إ٫ 
َا زاّ ٜؿٝس  ،ٚزي َٔ ايتكسٜطأٚظيٌ ايه٬ّ ع٢ً ظاٖطٙ ٚقٝاغت٘ 

ؼي  ٖٛفٚيهٔ ايتكسٜط ٫ ٜتعاضض َع٘،  ،اغيكاقس ايؿطٜؿ١ َٔ ٚنع ايًؿغ
، ٚقس ٫ ػس ن١ًُ تكؿٗا تكسٜطّا تهٕٛ َٓاغب١ يًشاٍ ٚاغيكاّ َٔ زٕٚ طٛي٘

ٖٛض اغيع٢ٓ ؼي ايعاٖط، ؾتكسٜط ايٛدٛز قس ٫ ٜهٕٛ ناؾّٝا ٭ٕ اغيطاز َٓ٘ ظ
٫ ٜٓؿٞ  (ايٛدٛز)عِ َٓ٘، نُا إ تكسٜط أايٛدٛز اـاضدٞ ٚايٛدٛز ايصٖين 

ي٘ آخط، ؾبري اٱَهإ ٚايٛدٛز عُّٛ ٚخكٛم َطًل ؾهٌ َٛدٛز إَهإ إ
ٖٚٛ غبشاْ٘ قازض ع٢ً نٌ ػيهٔ َا  ،ػيهٔ ٚيٝؼ نٌ ػيهٔ َٛدٛزّاغ٣ٛ اهلل 

، ٚ مل ٜهٔ َٛدٛزّا ؾ٬ تػتعكٞ عًٝ٘ غبشاْ٘ َػأي١أنإ َٓ٘ َٛدٛزّا 
ٖٚٛ ٫ ٜٓؿٞ ايتعسز بًشاظ َٔ ٫ ٜػتشل  (َػتشل يًعباز٠)ٜهّا أٚقسضٚا 
. ايعباز٠

دا٤ت باغيع٢ٓ ا٭عِ ٱيٖٛٝت٘ تعازي اٯ١ٜ ايهطضي١ يهٔ ٚ (يٓا)ٚقايٛا بتكسٜط 
إ٫ ع٢ً َب٢ٓ إثبات ؾ٤ٞ  َٔ اـ٥٬لاٱْؼ أٚ ايجكًري أٚ ؾطط َٔ إٔ تكٝس ب

. يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غرلٙ
قٌ اـ٬ف اٱخت٬ف ؼي اغيطتهع، ؾُٔ قٛاعس ايكٓاع١ ايٓش١ٜٛ أٚ

عذلانِٗ إٚ َكسضّا، َع عسّ أغتشاي١ ٚدٛز َبتسأ ب٬ خدل غٛا٤ نإ ظاٖطّا إ
ٚ ايػُع ؾٝ٘، أٚ اٱؾهاٍ أٜرل اغيع٢ٓ ع٢ً اغيع٢ٓ ؾِٗ ٫ ٜعتدلٕٚ َٔ ايتكسٜط تؼ

عتُازٙ اٱجياظ ٚاٱختكاض إقطاض بٛدٛٙ ايدلاع١ ؼي ايه٬ّ ٚإٕ ايكٍٛ باؿصف إ
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. عذاظ ايكطإٓإَٔ غرل تػٝرل باغيع٢ٓ، ؾكٛاعس ايٓشٛ ٖصٙ دا٤ت يبٝإ 
ٚقايٛا بايتكسِٜ ٚايتأخرل  ،ٚساٍٚ طيع َٔ احملككري ايتٛؾٝل بري ايكٛيري

ٕ أٚ (ي٘إ٫ )َا اـدل ؾٗٛ أَبتسأ  (٫ اهللإ)ٕ أزي تكسِٜ خدل، ٚإْ٘ ٫ حيتاز أٚ
٫، ٚايعاٖط اْٗا َكاؿ١ ٫ إضٜس اؿكط ظٜس ٫ ٚأؾًُا  (ي٘إاهلل )ا٭قٌ 

ٖٛ اـدل، ٜٚطز عًٝ٘  (ا٫ اهلل)تٓػذِ ٚايكٛاعس ايٓش١ٜٛ، َِٚٓٗ َٔ دعٌ 
 ا٭ٚزي ٚؼي اـدل عٔ أي١ٖٝٛ اهلل نٝـ ٜهٕٛ اغيبتسأ ْهط٠ ٚاـدل َعطؾ١

. ٚيٝؼ بكٝػ١ ايتٓهرل (اهلل إ٫ ي٘)ايكٍٛ
ٕ تتعسز ا٭قٛاٍ ؼي َعاْٞ ن١ًُ ايتٛسٝس ٚتتؿطع عٓٗا أَٚٔ اٱعذاظ 

اَع١ يًٓعٛت ايكسغ١ٝ ٚايهُا٫ت ؾطف يؿع١ ؼي ايٛدٛز ٚاجلأايسضاغات ؾٗٞ 
بػاطتٗا ٖٚٞ َع يٝٗا ايٓؿٛؽ يس٫يتٗا ع٢ً ايصات ا٭سس١ٜ إتٓذصب  اييت

: ٌٖ ايعطؾإأٚقاٍ بعض  ،زضاى نٓٗٗاإعٔ ٚإجياظٖا ؾإ ايعكٍٛ تعذع 
. ايٛدٛز اؿل ٖٛ اهلل خاق١ َٔ سٝح شات٘ ٚعٝٓ٘

ؼي ايكطإٓ ٚضزت  (٫ اي٘ ا٫ اهلل)ٕ ن١ًُ ايتٛسٝس أغطاض ايكطإٓ أَٚٔ 
نَربْؾَرْٕ  َرَُّٚر الَر إِرَْرَر إِرالَّ  َُّر ٠َراظْزَرْكهِرْس  طَطتري بكٛي٘ تعازي 

إِرذَرا يِر٧َر َْرُٟرْٕ الَر إِرَْرَر إِرالَّ  َُّر  ط،  (1)ص ثِرَر ِْررَرْ٘ 

الَر إِرَْرَر إِرالَّ  ط، ٚدا٤ت َطات عسٜس٠ بكٛي٘ تعازي  (2)ص ٦َرعْزَرُْجِرسُر٠َر 

 .ص ُٞر١َر 
 صاْسَّ ُْٗر اْسَّ ِر٧ُر طقٛي٘ تعازي 

ايطظئ ع٢ً ٚظٕ ؾع٬ٕ قٝػ١ َبايػ١ تسٍ ع٢ً ايهجط٠، ٚايطسِٝ  -1
. ٚقؿ١ تسٍ ع٢ً ايسٚاّ ٚاٱغتسا١َ ؾعٌٝ ٜٚطاز َٓ٘ ايؿاعٌ

ععِ قؿات٘ غبشاْ٘ اييت تهٕٛ قط ساد١ أٖصإ ايٛقؿإ َٔ  -2
. اٱْػإ ؼي زْٝاٙ ٚآخطت٘

                                                           

.  19غٛض٠ قُس  (1)
..  35غٛض٠  ايكاؾات  (2)
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يتٛنٝس  ص الَر إِرَْرَر إِرالَّ ُٞر١َر  طقذلاُْٗا بآ١ٜ ايتٛسٝس ٚقٍٛ إدا٤  -3
٠ ايجبات ع٢ً اٱضيإ َٚٛاق١ً اغيػًُري ايػعٞ ؼي َػايو اؾٗاز ٚطًب َطنا

 .تعازي اهلل
ٌٖ أؾذلا٤ات اغيؿطنري ٚإغباب ايؿو ٚأزي إاٯ١ٜ زع٠ٛ يعسّ اٱيتؿات  -4

. ايطٜب ٚاؿػس
. خباض عٔ ايجٛاب اؾعٌٜإاٯ١ٜ َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا بؿاض٠ ٚٚعس ٚ -5
. غباب نُاٍ ايسٜٔأدتُاع ايتٛسٝس ٚايطظي١ شياّ ايٓع١ُ ٚإؼي  -6
. ؾٝٗا تطغٝب ٚسح ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١ -7
بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ضدا٤ قبٍٛ ايتٛب١ ٚقٛ ايػ٦ٝات  اٯ١ٜ تسٍ -8

 .باغيػؿط٠
ٌٖ ايهتاب ٚايهاؾطٜٔ أيػ١ اـطاب ؼي اٯ١ٜ َطًك١ تؿٌُ اغيػًُري ٚ -9

. َتٓعٛا باختٝاضِٖ عٔ اٱضيإ ٚقطع مثاضٙ اؿانط٠ ٚاي٬سك١إٕ إٚ

حبث فلسفي 
ضض ٫ بًشاظ زي ا٭غاغ١ٝ يسٚاّ اؿٝا٠ عشيجٌ ؾًػؿ١ ايتٛسٝس ايطنٝع٠ ا٭

ايعكٝس٠ ٚايتؿطٜع ؾشػب بٌ بًشاظ ايٛاقع اغيازٟ ٚايٛدٛز ايصٖين 
سهاّ يًُعطؾ١ َٚٓع يتبسزٖا ٚنٝاع ايعًِ ٚتعتدل ضازعّا إٚاـاضدٞ، ٚؾٝٗا 

يًؿو ٚساي١ ايطٜب َٚا تؿطظٙ ايهسٚضات ايعًُا١ْٝ ٜٚبج٘ ايؿٝطإ َٔ 
خ٬ق١ٝ ٜٚكٝب ِٜ ا٭ايٛغٛغ١ ايؿدك١ٝ ٚايٓٛع١ٝ، يٝؿػس طػٝإ ايؿو ايل

غباب أزي إلصاب ايطٚح إبايٖٛٔ ايعكا٥س اغيب١ٝٓ ع٢ً ايعكٌ ٚايٛدسإ ٚ
. عطاض عٓٗاإاشلسا١ٜ غيا ٜػبب٘ َٔ 

يصا نإ َٔ أِٖ ٚظا٥ـ ايٓب٠ٛ ايتكسٟ يك٣ٛ ايه٬ي١ ٚايػٛا١ٜ، 
ايصٜٔ ؼي قًٛبِٗ َطض  ٚايتشصٜط َٔ ايؿٝطإ َٚهطٙ ٚسًٝ٘ ٚت٬عب٘ بأشٖإ

 .ٚاغيذلززٜٔ
غ٬ّ ؼي قاٚي١ ػاّٖا ؾهطّٜا َهازّا َٚعازّٜا يٲإيكس أضازٚا دعٌ ايؿو 
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غتكطاض زٜإ ٚؾكسإ اٱٱجياز ساي١ َٔ ا٫نططاب ٚايتعاضض بري ا٭
غتكطاض يٝتسبط ايٓاؽ آٜات ايكطإٓ زي اٱإغ٬ّ حيتاز دتُاعٞ ٭ٕ اٱاٱ

ظٗط ؼي ٚايٓب٠ٛ، ٖٚصا ايؿو ٚايطٜب ؼي َٛنٛع٘ َٚكاقسٙ غرل ايؿو ايصٟ 
قطاض ايهٓٝػ١ ع٢ً إايكطٕ ايػازؽ عؿط ٚايػابع عؿط اغي٬ٝزٟ غيٛاد١ٗ 

ٚقا٫ٚت زٜهاضت ؾُٝا بعس يتهٝٝل زا٥طت٘  ،ؾهاض بعض ايعًُا٤أؾطض 
، ْعِ ٖصا ايؿو دا٤ "شٕ أْا َٛدٛزإأْا أؾو، : "بطاٍ أثطٙ بكٛي٘ اغيؿٗٛضإٚ

. سهاَ٘أيسٜٔ ٚبتعاز عٔ اخ٬ق١ٝ ٚاٱم٬ٍ ايكِٝ ايعكا٥س١ٜ ٚا٭إبػبب 
ْت تط٣ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ نٝـ ؼاقط ايؿو ٚتعحي٘ عٔ غٜٛسا٤ أٚ

 بٛاب خاق١ ٭سهاّ ايؿوأٚايعبازات ا٭خط٣  ق٠٬سهاّ اٍأايكًب، ٚؼي 
. عٓ٘ نآي١ ٚغ٬ح نعٝـ يًؿٝطإ اضعطٚاٱَب١ٝٓ ع٢ً ايتدؿٝـ ٚايتٝػرل 

غؼ أقٌ ايؿطٜع١ ٚأٚ ضأٟ يًعًُا٤ خاضز عٔ أٚيٝؼ َٔ ػطأ 
ٱخطاز  (َٔ ا٭زي١ ايتؿك١ًٝٝ)اٱغتٓباط َٔ ا٭زي١ ايتؿك١ًٝٝ ٚايكٝس ا٭خرل 

غتس٫ٍ َٚعطؾ١ ايسيٌٝ، نايعاَٞ ايصٟ إايصٟ ٜعًِ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ غرل 
ٚؾت٣ٛ  ،ٜعطف ٚدٛب ايك٠٬ ٚسط١َ اـُط ٚمٖٛا تػًُّٝا بعاٖط ايكطإٓ

ٍ ع٢ً ايؿت٣ٛ ٚايدلٖإ َا ايعامل ؾٝطايب بايسيٞأ ،ايؿكٝ٘ اغيػتٓبط يًشهِ
. ايؿطعٞ ع٢ً اؿهِ

 يكس ضاؾل عكط ايٓٗه١ ؼي أٚضبا ؼي ايكطٕ ايطابع عؿط اغي٬ٝزٟ ْكل ؼي
ع٢ً اعتباض ططٜل ايٓؿؼ ٚكاطب١ ايكًب ت٪نس اٱضيإ بايػٝب ٚناْت ايهٓٝػ١ 

زٕٚ ايعكٌ، ٚنصا بايٓػب١ يؿو ِٖٚٚ ايصٜٔ أقطٚا ع٢ً اؾشٛز ٚعسّ 
يٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾاْ٘ ْتٝذ١ ايؿذل٠ اييت اٱضيإ سيا دا٤ ب٘ ا

مػاض إمطاط ايسٜٔ ٚإغبكت ْبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا ضاؾكٗا َٔ 
يباؽ ايك٬ح َٚتع١ٜٓ بايعكٌ بايػٓٔ ٚا٭سهاّ ب غ٬ّايعًِ، ؾذا٤ اٱ

 إِرَّ طقاٍ تعازي زي ّٜٛ ايكٝا١َإَٚكط١ْٚ بايدلاٖري، ٚت٬ظَٗا اؿذر 
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. (1)صاْدِّظ٦َر ؾِرْٛدَر  َِّر اإلِرظْ َرُر 
************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

إِرَّ نِر٥ خَرْٓىِر اْعََّٗرب٠َرادِر ٠َرااَرْز ِر  طقىلً تعاىل

٠َراخْزِر َرلِر ا٧ِْْٓر ٠َراََّْٟربزِر ٠َراْْهُرِْٓر اَّْزِر٥ 
رَر ْسِر٤ نِر٥ اْْجَر ْسِر ثِرَٗرب ٦َرٛهَرؽُر اَّْبضَر ٠َرَٖرب 

                                                           

. 19غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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اْعََّٗربءِر ِرْٙ َٖربءٍر نَرأَر ٧َْرب ثِرِر  َرٚصَرَر   ِرْٙ 
ااَرْز َر ثَرْؿدَر َٖر١ْرِرَٟرب ٠َرثَرشَّ نِر٧َٟرب ِرْٙ ُرِّظ 

دَراثَّخٍر ٠َررَرْصسِر٦مِر اْسِّظ٦َربحِر ٠َراْعَّ َربةِر اُْْٗرعَر َّسِر 
 ِر ٦٨َربدٍر ِْرَر١ٍْر ثَر٧َْر اْعََّٗربءِر ٠َرااَرزْ 

. 164اٯ١ٜ  ص٦َرْؿِرُر١َر 
 

القراءة واإلعراب واللغت 
ٚقطأ ، (1)بكٝػ١ اغيؿطز ٚايباقٕٛ بكٝػ١ اؾُع (ايطٜض)ٚايهػا٥ٞ قطأ ظيع٠ 

 ٙٚقطأ ايهػا٥ٞ ايطٜاح ؼي ث٬ث١ َٛانع ؼي اؿذط ٚايؿطقإ ٚأٍٚ ايطّٚ، ٚٚاؾل
. ظيع٠ إ٫ ؼي اؿذط

داض ٚفطٚض َتعًكإ سيشصٚف خدل إ : سطف َؿب٘ بايؿعٌ، ؼي خًل: إ
 .اغيكسّ

 .َاٚاتعطـ ع٢ً ايؼ: َهاف ايٝ٘، ٚا٭ضض: ايػُاٚات
 .عطـ ع٢ً خًل ايػُاٚات: ٚإخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض

 .َعطٛف ع٢ً خًل ايػُاٚات: ٚايؿًو
 .قؿ١ ايؿًو: اييت

ؾعٌ َهاضع، ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٞ، : ػطٟ: ػطٟ ؼي ايبشط
 .ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ٫ قٌ شلا ٭ْٗا ق١ً اغيٛقٍٛ

 .با٤إغِ َٛقٍٛ ؼي قٌ دط باٍ: سطف دط، َا: ايبا٤: سيا
 .ؾعٌ َهاضع ،  ٚايؿاعٌ نُرل َػتذل تكسٜطٙ ٖٛ: ٜٓؿع

 .َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايؿتش١: ايٓاؽ
 .ٚاؾ١ًُ اٱزل١ٝ ٫ قٌ شلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا ق١ً اغيٛقٍٛ

 .ا٭ٚزي" َا"عطـ ع٢ً : َٚا
                                                           

 .1/224أْعط فُع ايبٝإ(1)
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 .ؾاعٌ َطؾٛع: ؾعٌ َاض، اهلل: اْعٍ
 .داض ٚفطٚض َتعًكإ بأْعٍ: َٔ ايػُا٤

 ".َٔ ايػُا٤"بسٍ َٔ قٛي٘ تعازي  داض ٚفطٚض: َٔ َا٤
 .داض ٚفطٚض َتعًكإ بأسٝا: عطـ ع٢ً ؾأْعٍ، ب٘: ؾأسٝا

 .َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايؿتش١: ا٭ضض
 .(اسٝا)ظطف ظَإ َٓكٛب َتعًل ب#: بعس: بعس َٛتٗا

: َٛت َهاف إيٝ٘، ٖٚٛ َهاف، ٚايهُرل َهاف إيٝ٘، ٚبح: َٛتٗا
 .عطـ ع٢ً أسٝا

 .َتعًكإ سيشصٚف ساٍداض ٚفطٚض، : ؾٝٗا
 .َهاف إيٝ٘: َهاف، زاب١: داض ٚفطٚض، ٚنٌ: َٔ نٌ: َٔ نٌ زاب١

َهاف إيٝ٘، ٚايػشاب : عطـ ع٢ً خًل، ايطٜاح: ٚتكطٜـ ايطٜاح
 .َعطٛف ع٢ً ايطٜاح

 .قؿ١ يًػشاب: اغيػدط
َتعًل سيػدط ٖٚٛ َهاف، َهإ بري ظطف : بري ايػُا٤ ٚا٭ضض

 .ف ع٢ً ايػُا٤َهاف ايٝ٘، ا٭ضض، َعطٛ: ايػُا٤
َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكب٘  إغِ إٕ اغي٪خط: اي٬ّ ٖٞ اغيعسًك١، آٜات: ٯٜات

 .ايهػط٠
ؾعٌ َهاضع : داض ٚفطٚض َتعًكإ سيشصٚف قؿ١ ٯٜات، ٜعكًٕٛ: يكّٛ

 .ؾاعٌ: َطؾٛع، ايٛاٚ
. ايػؿ١ٓٝ، ٜٚأتٞ يًُؿطز ٚاؾُع، ٜٚصنط ٜٚ٪ْح: ايؿًو

ايػِٝ، طيع غشاب١، ٚجيُع ع٢ً غٴشب  –بؿتض ايػري  -ٚايػشاب 
.  ٚغشا٥ب

. ايتصيٌٝ ٚدعٌ ايؿ٤ٞ غ٬ّٗ َٝػطّا: ٚايتػدرل
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قاي١ أزلا٥٘ تعازي اـايل ٚاـ٬م، ٖٚصٙ ايكؿ١ خاق١ ب٘ تعازي أَٚٔ 
 َرالَر َْرُر  طبتساع ايؿ٤ٞ ع٢ً غرل َجاٍ غابل، قاٍ تعازي إٚسكٝك١، ٚاـًل 

ِر٧َر اْْ َرْٓىُر ٠َرااَر  ، ٚقس ٜطز (1)ص ْٖسُر رَرجَربزَرَر  َُّر زَرةُّج اْْؿَربَْر
رَرجَربزَرَر  َُّر  َر ْعَرُر ل طاـًل سيع٢ٓ ايتكسٜط نُا ؼي قٛي٘ تعازي 

، ٚاغيطاز ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ قٌ ايبشح اغيع٢ٓ ا٭ٍٚ أٟ (2)ص اْْ َربِْرِر٧َر 
. بتسا٤ٶ َٚٔ ايعسّإاٱبتساع 

ـٹًؿ١ايتبأٜ ٚاغيػاٜط٠، : ٚاٱخت٬ف أٟ إ ن٬ّ : ٚؼي اغيكاّ ٜؿٌُ َع٢ٓ ا
ًَـ يٰخط، ٜصٖب ٖصا ؾٝأتٞ شاى . َُٓٗا خٳ

زي إَعطٚف ٜٚبسأ َٔ غطٚب ايؿُؼ ٚظٗٛض اؿُط٠ اغيؿطق١ٝ : ٚايًٌٝ
زي غطٚب ايؿُؼ، ٚع٢ً إنٝا٤ َا بري طًٛع ايؿذط : طًٛع ايؿذط، ٚايٓٗاض

٫ بعس طًٛع إ قٍٛ َٔ طًٛع ايؿُؼ باعتباض نٝا٥٘ ٚاْ٘ ٫ ٜٓبػط ٜٚكسم
. ايؿُؼ

ايّٝٛ اعِ َٔ ايٓٗاض بًشاظ نْٛ٘  ٚنإَٔٚع إ ايّٝٛ ٖٛ اٚإ ايٓٗاض يػ١ 
. ٚعا٤ يًٛقا٥ع ٚاؿٛازخ شات اٱَتساز ايعَاْٞ

ايػؿ١ٓٝ، ٚتكع ع٢ً ايٛاسس ٚاٱثٓري ٚاؾُع  –بهِ ايؿا٤  -ٚايؿًو 
از خط٣ باٱتضأٚتصنط ٚت٪ْت، ٚٚضز ٖٓا باؾُع ٚايتأْٝح، ٚٚضز ؼي آ١ٜ 

ِر  طٚايتصنرل بكٛي٘ تعازي  . (3)ص نِر٥ اْْهُرِْٓر اَْْٗر ْ ُر١
ٕ دا٤ طيعّا إشا نإ ٚاسسّا ؾٗٛ َصنط ٚإَِٚٓٗ َٔ قاٍ بايتؿكٌٝ بايؿًو 

َْٓرب  طؾٗٛ َ٪ْح، ٚيهٓ٘ ٫ ٜكًض نكاعس٠ يػ١ٜٛ ن١ًٝ بسيٌٝ قٛي٘ تعازي  يُر

ِر  ِر اْصَر٧ْ ؾًو ؾذا٤ت اٍ (4)ص اْ ِرّْ نِر٧َٟرب ِرْٙ ُرٍّظ شَر٠ْجَر٧ْ
. َ٪ْج١ َع اْٗا َؿطز٠

                                                           

. 64غٛض٠ غاؾط  (1)
. 14غٛض٠ اغي٪َٕٓٛ  (2)
. 119غٛض٠ ايؿعطا٤  (3)
. 27غٛض٠ اغي٪َٕٓٛ  (4)
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بح اهلل اـًل أٟ : ايٓؿط ايعاٖط ٚايتؿطٜل ٚايتٛظٜع، ٜٚكاٍ: ٚايبح
ْؿطٙ ٚؾطق٘، ٜٚأتٞ : خًكِٗ ْٚؿطِٖ ع٢ً مٛ ايتؿطٜل، ٜٚكاٍ بج٘ ٜبج٘ بجّا

يًؿ٤ٞ اؿػٞ ٚيًددل ٚاغيٛنٛع اٱعتباضٟ ٜٚؿٝس اسٝاّْا َع٢ٓ ايهجط٠ 
. ٚايتهاثط

ٜكاٍ زبٸ ٜسبٴ زبّا ٚزبٝبّا  ،ٜسب ع٢ً ا٭ضضغِ يًشٝٛإ ٭ْ٘ إ: ايساب١
غطاع، ٚقس ؾاع اغتعُاٍ يؿغ ايساب١ غيا ٜطنب َٔ إاٟ َؿ٢ ضٜٚسّا َٔ غرل 

 .ات ٚيهٓ٘ َطًل ٜؿٌُ ايٓاطل ٚغرلٙاؿٝٛإ
خطز أ: "ؾسِٖ بأغّاأٚغيا قاٍ اـٛاضز يٹَكَططٟ ٖٚٛ َٔ ض٩غا٤ ا٭ظاضق١ ٚ

عًٝ٘ باـ٬ؾ١ ؾهإ دٛاب٘ إ أَطِٖ ٚنجرلّا َا ناْٛا ٜػًُٕٛ  "يٝٓا ٜا زاب١إ
َٖرب رَرسَرَر ؾَرَر٧َْٟرب ِرْٙ طباٱغتػؿاض ؾاغتؿٗسٚا بكٛي٘ تعازي 

. (1)صدَراثَّخٍر 
ٚايكطف ضز ايؿ٤ٞ عٔ ٚدٗ٘، ٜكاٍ قطؾ٘ ٜكطؾ٘ قطؾّا ؾاْكطف، ٚقس 

تػٝرل : ٚتكطٜـ اٯٜات تبٝٝٓٗا، ٚتكطٜـ ايطٜاح ،ٜأتٞ ايكطف سيع٢ٓ ايتكًب
ٚ أٚ با٭ٜاّ أخط٣ غٛا٤ باؿاٍ ٚايتعاقب أزي إد١ٗ اػاٖٗا ٚؼًٜٛٗا َٔ 

. ٚ زبٛضّاأٚ قبّا أٚ سلا٫ّ أاغيٛاغِ، ؾتهٕٛ دٓٛبّا 
طيع غشاب١ ٖٚٞ ايػ١ُٝ : ٚايػشا٥ب ،ٚايػشاب بؿتض ايػري ٚايػشب

ٚ نجرلّا، زلٝت بصيو ٱْػشابٗا ؼي اشلٛا٤ ٚغرلٖا أاييت تأتٞ باغيطط ق٬ًّٝ نإ 
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ٠عُاّغِ إنإ : "َٓكاز٠ ٱػاٖ٘، ٚؼي اؿسٜح

دعٌ اهلل "َٔ ايدلن١ ايػشاب زلٝت ب٘ تؿبّٝٗا بػشاب اغيطط َٚا ؾٝ٘ ٚغًِ
، "ايػشاب ععابٌٝ يًُطط تصٜب ايدلز ست٢ ٜكرل َا٤ يه٬ٝ ٜهط ؾ٦ّٝا ٜكٝب٘

. زي اٱعذاظ ٚايتساخٌ ؼي ايٓعاّ ايهْٛٞإؾاض٠ إطـ ايػشاب ع٢ً ايطٜاح ٚع
ْكاز إ، ٚنٌ َا شٍ ٚضازت٘إٙ ٚٚدٗ٘ سػب #ٌأٟ شٍ: ٚغدط ايؿ٤ٞ تػدرلّا

ٕ يؿغ ايػُا٤ ٫ أٜعٗط  صثَر٧َْر طَطى ؾكس غٴدط يو، ٚٚضٚز أٚنإ طٛع 

                                                           

. 61غٛض٠ ايٓشٌ  (1)
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. خلأٜعين سلٛي٘ يهٌ َا ٖٛ ؾٛم ض٩ٚغٓا بٌ ٖٛ 

يف سياق اآلياث 
إ تعطنت اٯٜات ايػابك١ يًهؿاض شَّا ٚتكبٝشّا، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بعس 

ضض يًٝتكٛا َع أٌٖ ع٬ٕ ايتٛسٝس ؾعاضّا ثابتّا ٭ٌٖ اٱضيإ ؼي ا٭إايػابك١ ب
خ٬م ايعبٛز١ٜ، تهُٓت ٖصٙ اٯ١ٜ ايس٫ي١ ع٢ً ايتٛسٝس إايػُا٤ ؼي 

اضدٞ ْ٘ غبشاْ٘ ٜػتشل ايعباز٠ باغيدلظ اخلأٚايدلاٖري يبسٜع خًك٘، ٚنٝـ 
. ٚايٛدٛز ايصٖين ٚاؿكٝكٞ

 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتري
 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ا٭ٚزي
 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) (ايكؿا ٚاغيط٠ٚ) ايك١ً بري آ١ٜ :ا٭ٍٚ
 .ٚا٭ضضنٕٛ ايكؿا ٚاغيط٠ٚ َٔ أغطاض خًل ايػُاٚات  :ا٭ٚزي
 .ٚدٛز عًٌ ٚخكٛقٝات يًد٥٬ل سيؿ١٦ٝ اهلل :ايجا١ْٝ
خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ندل٣ ن١ًٝ، ٚنٌ خًل ي٘ أغطاضٙ  :ايجايج١

 .اـاق١، َٚٓ٘ َا ٜهٕٛ َٔ ؾعا٥ط اهلل
 .ايػعٞ بري ايكؿا ٚاغيط٠ٚ إقطاض غًل اهلل يًػُاٚات ٚا٭ضض :ايطابع١

 .ايػعٞ ؾهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اـًل :اـاَػ١
َٔ آٜات إخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض سًٍٛ َٛغِ اؿر َٚٓاغه٘  :ايػازغ١
 .َط٠ نٌ عاّ

، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2) (إٔ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجاْٞ
 :َػا٥ٌ

 :دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ببٝٓات عسٜس٠ ٖٚٞ :ا٭ٚزي

                                                           

 .158اٯ١ٜ (1)
 .159اٯ١ٜ (2)
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 .ٕ ا٭ؾ٬ى ٚبسٜع قٓع اهللخًل ايػُاٚات َٚا ؾٝٗا ّ :ا٭ٍٚ
 .خًل ا٭ضض َٚا ؾٝٗا َٔ اؾباٍ :ايجاْٞ

 .إخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض :ايجايح
 .ؼي ا٭دٝاٍ اغيتعاقب١ اَٚٓاؾع٘دطٜإ ايؿًو ٚايػؿٔ ؼي ايبشاض  :ايطابع

آ١ٜ ْعٍٚ اغيطط َٔ ايػُا٤، ٚظٗٛض ايٓبات ٚصيٛ ا٭ؾذاض، ٚسٝا٠  :اـاَؼ
 .اؿٝٛإ

 .إػاٙ ايطٜض ٚتػرلٖا بايّٝٛ ٚايػاع١ ٚايؿكٌ :ايػازؽ
ٖٚصٙ اٯٜات ٫  ،آٜات ايػشاب ايصٟ جيطٟ بري ايػُا٤ ٚا٭ضض :ايػابع

ضيهٔ نتُاْٗا ٚإٔ ايكسض اغيتٝكٔ َٔ ايهتُإ ٖٛ اغيعذعات ٚايبؿاضات بايٓيب 
ٚشنط ٖصٙ اٯٜات ؼي ايكطإٓ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .ي٘ َٔ عٓس اهللقسم ْعٚ
اٯ١ٜ قٌ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ ايس٫٫ت ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚيعّٚ  :ايجا١ْٝ

 .عبازت٘ َٔ ايبٝٓات ٚاشلس٣ ايصٟ أْعي٘ اهلل عع ٚدٌ
 .زع٠ٛ ايٓاؽ يًتسبط ؼي اٯٜات ايه١ْٝٛ، ٚططز ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١ :ايجايج١

ات يٝتعغ يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايػُا٤ ٚا٭ضض ػي٠٤ًٛ باٯٟ :ايطابع١
ايٓاؽ ٚجيتٓبٛا يع١ٓ اهلل ٚاغي٥٬ه١ شلِ، ٖٚصٙ اٯٜات ٚاٱتعاظ َٓٗا َٔ 

ْ َٖرب نِر٥ طعَُٛات قٛي٘ تعازي ُُٕر  َرَْرْٕ رَرسَر٠ْا  َرَّ  ََّر ظَر َّسَر َْر

 .(1) صاْعََّٗر١َرادِر ٠َرَٖرب نِر٥ ااَرْز ِر 
زع٠ٛ ايٓاؽ ٱغتعٗاض اٯٜات ٚأغباب اشلس٣ اييت دا٤ت ؼي  :اـاَػ١

 .ايكطإٓ
 :،ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (إ٫ ايصٜٔ تابٛا) ايك١ً بري آ١ٜ :ايجايح
 .اٱتعاظ باٯٜات ايه١ْٝٛ غبٌٝ يًتٛب١ ٚايك٬ح :ا٭ٚزي

                                                           

 .20غٛض٠ يكُإ (1)
 .160اٯ١ٜ (2)
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اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚغ١ًٝ يٲعتباض ٚاٱتعاظ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل تػدرل  :ايجا١ْٝ
 .اهلل عع ٚدٌ شلا يًٓاؽ

ٜٚسعٛ ايعكٌ إزي  ،أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بايتٛنٝس ع٢ً ايعكٌ ٚايتسبط :ايجايج١
 .سل ٚقسم اٙنٌ ٚاسس٠ َٔ ٭ٕايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚبٝإ اٯٜات 

نٌ آ١ٜ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتٛب١  :ايطابع١
 .ٚايك٬ح ٚاشلسا١ٜ

 (ايطسِٝ)َٖٛٔ ا٭زلا٤ اؿػ٢ٓ ٚ غِبإاٯ١ٜ أع٬ٙ  أختتُت :اـاَػ١
ٚنٌ آ١ٜ ن١ْٝٛ شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ضظي١ بايٓاؽ ؼي شاتٗا َٚٛنٛعٗا، ٚيعّٚ 

 .إؽاشٙ ٚغ١ًٝ يًٗسا١ٜ
، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1) (إٔ ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛا) ايك١ً بري آ١ٜ :ايطابع

 :َػا٥ٌ
 .إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض باٯٜات ايه١ْٝٛ :ا٭ٚزي
 .تكٝب ضظي١ اهلل عع ٚدٌ ؼي ايسْٝا ايٓاؽ طيٝعّا :ايجا١ْٝ
مل تصنط اٯ١ٜ أع٬ٙ يع١ٓ ايػُاٚات ٚا٭ضض ع٢ً ايصٜٔ نؿطٚا،  :ايجايج١

ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ ؼي عامل اغيُهٓات، ٚإٔ ايًع١ٓ تكسض َٔ ايعك٤٬، ٚإٔ 
 .ايػُاٚات ٚا٭ضض غدطٖا اهلل يًٓاؽ طيٝعّا، ٚيٝؼ يًعٔ ؾطٜل َِٓٗ

ات ايه١ْٝٛ زع٠ٛ يًٓاؽ يًػ١َ٬ ٚايعك١ُ َٔ ايًع١ٓ اٯٟ :ايطابع١
 .ٚايػهب اٱشلٞ

 :، ٚبري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (خايسٜٔ ؾٝٗا) ايك١ً بري آ١ٜ :اـاَؼ
 .قسض٠ اهلل عع ٚدٌععِٝ ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري بٝإ  :ا٭ٚزي
يكس غدط اهلل ايها٥ٓات يًٓاؽ، َٚٔ مل ٜؿهط اهلل ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ  :ايجا١ْٝ

 .باٱضيإ ٚإتٝإ ايؿطا٥ض ًٜك٢ ايعصاب ا٭يِٝ ؼي اٯخط٠
                                                           

 .161اٯ١ٜ (1)
 .162اٯ١ٜ (2)
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آ٦َربدٌر ِْرَر١ٍْر طأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي :ايطابع١

، يًس٫ي١ ع٢ً أْٗا ٚاق١ٝ َٔ ايٓاض غئ ٜتسبط ؼي َعاْٝٗا َٚهاَٝٓٗا ص٦َرْؿِرُر١َر 
ظَرُرسِر٦ِرْٕ طَٚا تؿرل إيٝ٘ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ قاٍ تعازيايكسغ١ٝ، 

آ٦َربرِرَرب نِر٥ ا٨نَربوِر ٠َرنِر٥  َرْٚهُرعِرِرْٕ  َرز٣َّ ٦َرزَرجَر٧ََّر َْرُٟرْٕ 

 .(1) ص َرَُّٚر اْْ َرىُّج 
، ٚبري ٖصٙ (2) (ٚإشلهِ إي٘ ٚاسس) ايك١ً بري اٯ١ٜ ايػابك١ :ايػازؽ

 :اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ
 .ايؿٛاٖس ع٢ً ايتٛسٝس ََٔا ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض  :ا٭ٚزي
 .اهلل تعازي ٖٛ بسٜع ايػُاٚات ٚا٭ضض :ايجا١ْٝ
٫ ٜكسض ع٢ً خًل َجٌ ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚتكطٜـ ايطٜاح  :ايجايج١

 .ٚدطٜإ ايػشاب إ٫ اهلل عع ٚدٌ
َا شنطت٘ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ َٔ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ  :ايطابع١

ٚتٝػرل أغباب ايعٝؿ١ شلِ، ٚإؽاشِٖ شلا ٚغ١ًٝ يٲتعاظ ٚتجبٝت بايٓاؽ، 
 .اٱضيإ

تسٍ ٖصٙ اٯ١ٜ ع٢ً ساد١ اـ٥٬ل إزي ضظي١ اهلل عع ٚدٌ  :اـاَػ١
َْر١ْ َربَر نِر٧ِرَٗرب آِْرَٟرخٌر إِرالَّ  َُّر طقاٍ تعازي ،ٚإْعساّ ايؿطٜو

 .(3) صَْرهَرعَردَررَرب
قسام ٚؾاٖس ع٢ً اٯ١ٜ أع٬ٙ نٌ آ١ٜ ن١ْٝٛ شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ّ :ايػازغ١

 .ٚٚدٛب ايتٛسٝس ٚاٱقطاض هلل عع ٚدٌ باٱي١ٖٝٛ ٚايطبٛب١ٝ
 :ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ايؿعب١ ايجا١ْٝ

                                                           

 .53غٛض٠ ؾكًت (1)
 .163اٯ١ٜ (2)
 .22غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (3)
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، ٚؾٝٗا (1)(َٚٔ ايٓاؽ) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ آ١ٜ :ا٭ٍٚ
 :َػا٥ٌ

إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ضظي١  :ا٭ٚزي
 .باٱْػإ، ٚزع٠ٛ ي٘ يعبازت٘

يٝؼ َٔ َٛدٛز ٖٚٛ كًٛم هلل عع ٚدٌ ٚخانع غيؿ٦ٝت٘، ؾ٬  :ايجا١ْٝ
 .جيٛظ إؽاش ايؿطٜو يًباضٟ

اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً َا دا٤ ؼي خاشي١  :ايجايج١
 .(٠ هلل طيٝعّاإٔ ايكٛ) اٯ١ٜ أع٬ٙ
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري إْصاض ايصٜٔ ٫ ٜتععٕٛ باٯٜات ايه١ْٝٛ،  :ايطابع١

 .٫ٚ ٜتدصْٚٗا ٚغ١ًٝ َٚكس١َ يًٗسا١ٜ ٚاٱضيإ
 :، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(2) (إش تدلأ) ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجاْٞ
ظ إٕ ايسْٝا َٚا ؾٝٗا َٔ ايٓعِ إختباض ٚإَتشإ يًٓاؽ، ٚمل ٜتع :ا٭ٚزي

 .ايهؿاض ػيا ؾٝٗا َٔ اٯٜات
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري دصب ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚسجِٗ ع٢ً ايتٛب١  :ايجا١ْٝ

 .ٚاٱْاب١
َٔ مل ٜتعغ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ ؼي ايسْٝا، ٚمل ٜؿهط اهلل عع ٚدٌ  :ايجايج١

 .ع٢ً ايٓعِ ؾٝٗا، ٜٚبك٢ َكطّا ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز ًٜك٢ ايعصاب ؼي اٯخط٠
ايهؿاض عسّ إعُاٍ ايعكٌ ؼي اٯٜات، َٚعاْٝٗا ٚنٝـ أْٗا  اضخيتإ :ايطابع١

 .سذر هلل ع٢ً اـًل
 :، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ(3) (نًٛا ػيا ؼي ا٭ضض)ايك١ً بري ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ :ايجايح
ٜؿٝس اؾُع بري اٯٜتري بٝإ ايٓعِ ايعع١ُٝ اييت تؿهٌ اهلل عع  :ا٭ٚزي

                                                           

 .165اٯ١ٜ (1)
 .166اٯ١ٜ (2)
 .168اٯ١ٜ (3)
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 .ٚدٌ بٗا ع٢ً ايٓاؽ
 .مل ٜٓشكط اٱْتؿاع َٔ ايٓعِ باغيػًُري بٌ ٖٛ ؾاٌَ يًٓاؽ ناؾ١ :ايجا١ْٝ
 .سح ايٓاؽ ع٢ً ايتٓعٙ عٔ ايعًِ ٚايتعسٟ :ايجايج١

آ٦َربدٌر ِْرَر١ٍْر طأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعازي :ايطابع١

بايتشصٜط َٔ خطٛات ايؿٝطإ ٚإتباع  ٠اٯٟ، ٚدا٤ت ٖصٙ ص٦َرْؿِرُر١َر 
 .         اشلس٣

عجاز اآليت إ
جيعً٘ ناغيتشس ٚايػٌٗ ايٝػرل ؼي آ١ٜ ايبشح مثإ آٜات ن١ْٝٛ بتٛاٍ ٚتعاقب 

ْٗا قػٛغ١ ظاٖط٠ يًعٝإ إْٗا َٔ بسٜع ايكٓع فأَٔ قسض٠ اهلل تعازي، َٚع 
ظٗطت اٯ١ٜ ايهطضي١ أٚتتؿطع عٔ نٌ آ١ٜ َٓٗا آٜات ن١ْٝٛ َٚػا٥ٌ َتعسز٠، ٚ

ْٗا أْعاّ ايهْٛٞ، نُا ايك١ً ٚايهطٚض٠ بري ْؿأ٠ اـًل ٚايتهٜٛٔ ٚسٛازخ اٍ
. اؿاقٌ عٔ اؿهٛض اغيػتُط شلصٙ اٯٜاتباٱيتؿات تططز ايػؿ١ً 

: ٚع٢ً ٚدٛٙ َتعسز٠ ٖٞ ،عذاظ َطنبإٚؼي اٯ١ٜ 
. اـًل َطًكّا -1
. بتساعٗاإخًل ايػُاٚات ٚ -2
. خًل ا٭ضض ٚبػطٗا -3
ٚايسق١ ؼي عسّ ايتساخٌ  ،خت٬ؾُٗاإآ١ٜ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ٚتعاقبُٗا ٚ -4
 .بُٝٓٗا
. ْع١ُ ايبشاض -5
. دطٜإ ايؿًو ؾٝٗا -6
. ض١ٜ بٌ َطًكّاحايٓؿع ايععِٝ َٔ ٚغا٥ط ايٓكٌ ايب -7
. ْعٍٚ اغيطط -8
. شنط ايػُا٤ نعا٥س١ٜ َٚكسض -9
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. َٓاؾع اغيطط -10
تعًل اؿٝا٠ ع٢ً ا٭ضض باغيسز اغيتكٌ َٔ ايػُا٤ أٟ ساد١ اـ٥٬ل   -11

. ٚاغيتذسز٠ يًػُا٤اغيػتسضي١ 
. بعح اؿٝا٠ ٚايتهاثط ؼي اؿٝٛإ -12
. ايطٜاح ٚتػرل اػاٖٗا ٚسسٚخ ايعٛاقـ -13
. ايتصنرل ٚاٱعتباض باٯٜات -14
. اـًل غطاضإٔ ايعكٌ ٜٚتدصْٚ٘ ططٜكّا ٱزضاى َسح ايصٜٔ ٜٛظؿٛ -15

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بآٜات ن١ْٝٛ َتعسز٠، ٚنٌ ن١ًُ َٓٗا تسٍ ع٢ً َعذع٠ ؼي 
ٚآ١ٜ ؼي بسٜع قٓع اهلل، ٚاٯٜات اييت شنطتٗا اٯ١ٜ إم٬ي١ٝ،إش تتذسز  ايهٕٛ

َكازٜل نٌ آ١ٜ َٓٗا يتكاسب ٖصٙ اٯ١ٜ ايٓاؽ ٚتهٕٛ سانط٠ ؼي ايٛدٛز 
 .ايصٖين، تسعٛ يعباز٠ اهلل ٚايتٓعٙ َٔ ايؿطى ٚايه٬ي١

ٚغيا دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ إمكاض اٱي١ٖٝٛ باهلل عع ٚدٌ، 
يطظئ ايطسِٝ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايؿٛاٖس ع٢ً َهاَري اٯ١ٜ ايػابك١، ٚأْ٘ ا

َٚا ٜ٪نس ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ طيٝعّا، يتهٕٛ عّْٛا يًٓاؽ يسخٍٛ 
 .اٱغ٬ّ

َٚٔ اٱعذاظ إٔ ٖصٙ اٯٜات سػ١ٝ تسضى باؿٛاؽ يتهٕٛ زع٠ٛ يًٓاؽ 
عذاظ إٔ َٚٔ اٱ ،طيٝعّا ع٢ً إخت٬ف َساضنِٗ َٚؿاضبِٗ يسخٍٛ اٱغ٬ّ

زا١َٝ، أٟ أْٗا زا١ُ٥ َٚػتُط٠ ؼي َا نٌ آ١ٜ ن١ْٝٛ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ زا١ُٝ٥ ٚيٝؼ 
 .نٌ ظَإ َٚٓبػط١ ع٢ً ا٭ضض نًٗا

ن٥ خٓى  ٘إ) ٦٠ُٗٙ  ٘ ٚع٥ٗ ٞرٜ ا٦٨خ
٠٠زد ٞرا آْهع ٖسر٧ٙ  (اْعٗب٠اد ٠ااز 

(1)ن٥ اًْسآ٘
. 

اآليت سالح 
                                                           

 .190أْعط غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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ٚزع٠ٛ عك١ًٝ ٚسػ١ٝ اٯ١ٜ ؾاٖس تأضخيٞ ٚٚدساْٞ َٜٚٛٞ ع٢ً ايتٛسٝس 
ٌٜٚ غئ قطأ ٖصٙ : "ازي اٱضيإ، ٚؼي اـدل عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

. ، أٟ مل ٜتعغ سيا ؾٝٗا َٔ اغيكاقس ايؿطٜؿ١(1)"اٯ١ٜ ؾُرٸ بٗا
يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اغيػًُري باغيسز ؼي غٛح اغيعاضى ا٭ٚزي ٥٬َه١ 

ٜات ايكطإٓ َسزّا عاَّا يًٓاؽ، ٖٚٛ َٔ ايػُا٤ يٓكطتِٗ، ٚتؿهٌ غبشاْ٘ بآ
 .زع٠ٛ ايٓاؽ طيٝعّا يٲْتؿاع َٓٗأَ َكازٜل ضظيت٘ اغيطًك١ ؼي ايسْٝا، ٚ

ٚتتذ٢ً َكازٜل اغيسز ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطضي١ بصنط اٯٜات ايه١ْٝٛ اغيتعسز٠، 
ٚسح ايٓاؽ ع٢ً ايتؿهط ؾٝٗا ٚؾل قإْٛ ايع١ً ٚاغيعًٍٛ، َٚا ٜػ٢ُ بايدلٖإ 

غتس٫ٍ َٔ اغيعًٍٛ ع٢ً ايع١ً، يس٫يتٗا ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚإٔ اٱْٞ ٖٚٛ اٱ
اهلل عع ٚدٌ إي٘ نٌ ؾ٤ٞ ٚبٝسٙ َكايٝس ا٭َٛض، ٚاٯ١ٜ غ٬ح إستذاز بٝس 

اغيػًُري، ٚبطظر زٕٚ ايؿطى ٚايه٬ي١، ٚبٝإ ٭غباب ْعٍٚ ايطظم ايهطِٜ 
 .َٔ عٓس اهلل باٱضيإ ٚاٱقطاض باٯٜات ايبٝٓات َٔ عٓس اهلل

ٚتططز اٯ١ٜ أغباب ايؿو ٚايطٜب عٔ ايٓؿٛؽ، ؾؿٞ نٌ غاع١ تطٌ ع٢ً 
اٱْػإ آ١ٜ َٔ بسٜع قٓع اهلل عع ٚدٌ َٔ اٯٜات اييت شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ، 

اهلل، قاٍ  ٠قسضع٢ً ععِٝ  ٠َؼزايتهٕٛ زع٠ٛ قٗط١ٜ يٲغ٬ّ، ٚسذ١ 
ّْ نَرِرَِّر اْْ ُر َّخُر اْْجَربِْركَرخُر طتعازي  .(2) صيُر

أسباب الىسول  
غأيت قطٜـ ايٝٗٛز ؼي زضاغ١ ْٛع١ٝ َكاض١ْ عٔ اٯٜات اييت دا٤ بٗا 

ؾشسثِٖٛ عٔ ايعكا ٚايٝس ايبٝها٤، ٚغأيٛا ايٓكاض٣ عٔ اٯٜات َٛغ٢ 
سٝا٤ اغيٛت٢، إؾشسثِٖٛ بابطا٤ ا٭نُ٘ ٚا٭بطم ٚاييت دا٤ بٗا عٝػ٢ 

ٚايهُ٘ ايع٢ُ ايصٟ ٜٛيس اٱْػإ عًٝ٘ ؾكايت قطٜـ عٓس شيو يًٓيب ق٢ً 
ٕ جيعٌ يٓا ايكؿا شٖبّا ؾٓعزاز ٜكّٝٓا ٚق٠ٛ ع٢ً أازعٴ اهلل : " عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاهلل

                                                           

. 1/151ايهؿاف  (1)

 .149غٛض٠ ا٭ْعاّ (2)
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نصبٛا بعس شيو  ٕإٜٚعطِٝٗ  ٕأيٝ٘ إعسْٚا، ؾػأٍ ضب٘ شيو ؾأٚس٢ اهلل تعازي 
شضْٞ ٚقَٛٞ : عصبتِٗ عصابّا ٫ أعصب٘ أسسّا َٔ ايعاغيري، ؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٕ أٖصٙ اٯ١ٜ َبّٝٓا شلِ أِْٗ ناْٛا ٜطٜسٕٚ أزعِٖٛ َّٜٛا ؾَّٝٛا، ؾأْعٍ اهلل تعازي 
أدعٌ شلِ ايكؿا شٖبّا يٝعزازٚا ٜكّٝٓا ؾدًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚغا٥ط َا شنط 

 .(1)ععِأ
إ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٓس قسَٚ٘ اغيس١ٜٓ ْعٍ "ٚعٔ عطا٤ 

ْ إِرَْرٌٝر ٠َرا ِردٌر طعًٝ٘  ُُٕر نٝـ ٜػع : ؾكاٍ نؿاض قطٜـ سيه١ (2)ص٠َرإِرَْرُٟر
إِرَّ نِر٥ خَرْٓىِر اْعََّٗر١َرادِر طايٓاؽ إي٘ ٚاسس؟ ؾاْعٍ اهلل تعازي 

 126ؼي َكط غ١ٓ  ٣ٚتٛفطا٤ بٔ زٜٓاض اشلصيٞ ٫َِٖٛ ، ٚع(3)ص٠َرااَرْز ِر 
 .يًٗذط٠ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ي٘ نتاب ؼي ايتؿػرل ٜطٜٚ٘ عٔ غعٝس بٔ دبرل 

عذاظ ايكطإٓ ٖٚٞ سذ١ ٱ عك١ًٝ ٚاؿػ١ٝايكبػ١ اٍيكس دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ 
. ١َٜٝٛ تٛاد٘ ايٓاؽ ٚتسعِٖٛ ازي ايتٛسٝس

 مفهىم اآليت
ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايطظي١ اٱشل١ٝ ٚؾٝٗا بٝإ يععِٝ إسػإ اهلل ع٢ً ايٓاؽ 

ٚنأْٗا َتؿطع١ عٔ آ١ٜ ايتٛسٝس ٚايسع٠ٛ ايػابك١ غيا ؾٝٗا َٔ ايًطـ ٚايتؿكٌٝ 
ايه١ْٝٛ ايعاٖط٠ ٚاؾ١ًٝ، اْٗا زع٠ٛ ن١ْٝٛ عاغي١ٝ يبسٜع قٓع٘ غبشاْ٘ ٚاٯٜات 

يٲضيإ ٚإؾطاى ؿٛاؽ اٱْػإ، ٚسح قٗطٟ ع٢ً تٛظٝـ عكً٘ ؼي َٝازٜٔ 
 .اغيعطؾ١ ٚايتشكٌٝ

ٚتتكـ ٖصٙ اٯ١ٜ بايباؽ ايسع٠ٛ إزي اهلل يباؽ ايؿهط ٚايجٓا٤ عًٝ٘ تعازي 
 .بًشاظ َا ؽدل عٓ٘ َٔ ايٓعِ

                                                           

. 2/480َؿاتٝض ايػٝب  (1)

. 162غٛض٠ ايبكط٠  (2)
. 163غٛض٠ ايبكط٠  (3)
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ٜات ٚاٱؾانات َٓ٘ تعازي ع٢ً عُّٛ أٌٖ َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ زٚاّ ٖصٙ اٯ
 ".سيا ٜٓؿع ايٓاؽ" ا٭ضض يصا ٚضز يؿغ اٯ١ٜ 

ٚتعٗط اٯ١ٜ اغيا٥ع بري ايعكٌ ٚتٛظٝؿ٘ ؾهٌ إْػإ ضظق٘ اهلل عك٬ّ ٜعطف ب٘  
اؿػٔ ٚايكبض ٚضيٝع ب٘ بري ا٭ؾٝا٤ ٜٚسضى ا٭ٚيٝات اييت ٜكسم بٗا يصاتٗا َٔ 

ٚقٌ إزي ايؿططٜات اييت ؼتاز إزي غرل َكسَات أٚ ٚغا٥ط سػ١ٝ نُا ٜت
تكٜٛط ططؾٝٗا ؾٝػتشهط ايعكٌ ايٛغط اغيٓاغب ٚاغيكسَات ػيا ٜػتًعّ ايطًب 

 .ٚايؿهط
ٚإطياع ايعك٤٬ ع٢ً إٔ ايعكٌ ٜسضى بصات٘ فُٛع١ َٔ اغيؿاِٖٝ ٚب٘ قاٍ 

زٜهاضت ؾُٝا خيل ا٭َٛض اجملطز٠ ٚايطٚس١ٝ َٔ خاضز عامل اغياز٠، ٚيهٔ 
٢ْ ا٭عِ ؾٗٞ ؽاطب ايعكٍٛ با٭َٛض اغياز١ٜ ٚاجملطز٠ اٯ١ٜ دا٤ت باغيع

 .ٚايًطٝؿ١ ٚنصا ايعاٖط٠ يًشٛاؽ اغيتذسز٠ ؼي ايًٌٝ ٚايٓٗاض
ٚتؿٌُ اٯٜات اغيصنٛض٠ ؼي اٯ١ٜ اؿا٫ت ايه١ْٝٛ اييت تتذ٢ً يٲْػإ ؼي 
سهطٙ ٚغؿطٙ يهٞ تهٕٛ قاسبّا ٬َظَّا يتصنرلٙ بًعّٚ طاعت٘ تعازي نُا إ 

غتشهطٖا اٱْػإ ٖٚٛ ؼي اؿهط ٚنصا ايعهؼ ٖٚصا آٜات ايػؿط ٟ
اٱغتشهاض اغيتكٌ ٚاغيػتسِٜ ٜتكـ ب٘ اغيػًُٕٛ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 

ٚبسأت اٯ١ٜ بصنط (1)صُرْٛزُرْٕ خَر٧ْسَر  ُرَّٖخٍر  ُرخْسِرجَرْذ ِْرَّٓبضِر طتعازي
خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٖٚٞ آ١ٜ ن١ْٝٛ عا١َ ظاٖط٠ يًعٝإ ٜٚسضنٗا اٱْػإ 

غٗا عٛاغ٘ ؼي سً٘ ٚتطساي٘ ٚيًٝ٘ ْٚٗاضٙ ٚزاخٌ بٝت٘ ٚخاضد٘، بعكً٘ ٜٚض
 .َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ بٝإ ؾًػؿ١ خًل اٯٜات ايه١ْٝٛ

اْٗا َٔ َكازٜل ايًطـ اٱشلٞ غيا ؾٝٗا َٔ زع٠ٛ ايٓاؽ يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز 
َٚعطؾ١ اٱْػإ ؿكٝك١ ْؿػ٘ ٚنعؿ٘ َٚٛنٛع يبعح اـٛف ٚايؿعع ؼي ايٓؿؼ 

 اٯخط٠ َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭ٖٛاٍ ٚاغيداطط نذع٤ َٔ عامل اـًل اٱْػا١ْٝ َٔ عامل
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اجملٍٗٛ ٚايصٟ زٍ عًٝ٘ ايعامل ايعاٖطٟ ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ 
 .أْٗا ػُع بري اٯٜات ايه١ْٝٛ ايجابت١ ٚاٯٜات اغيتشطن١

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايهٕٛ جيطٟ ٚؾل ْعاّ زقٝل ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ 
 ؼي بسٜع قٓع٘، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايتكسٜل يًجٓا٤ ع٢ً اهلل

بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل، ؾتتهُٔ اٯ١ٜ اٯٜات اغيها١ْٝ ٚايعَا١ْٝ، ٚايجابت١ 
 :ٚاغيتشطن١، ٚؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

 .إٕ ايػُا٤ ٚا٭ضض كًٛقتإ، ٚيٝؼ قسضيتري :ا٭ٚزي
 .ساد١ ايػُا٤ ٚا٭ضض إزي اهلل عع ٚدٌ ؼي بكا٥ُٗا ٚإغتساَتُٗا :ايجا١ْٝ
 .إٕ ن٬ّ َٔ ايًٌٝ ٚايٓٗاض َٔ بسٜع قٓع اهلل :ايجايج١

زع٠ٛ ايٓاؽ يًتؿهط بايتبأٜ بري ظ١ًُ ايًٌٝ ٚن٤ٛ ايٓٗاض  :ايطابع١
 .ٚأغطاضٙ َٚٓاؾع٘

تٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اغيطط ْع١ُ َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ سح ع٢ً  :اـاَػ١
 .ايسعا٤ يٓعٍٚ اغيطط ٚاٱغتػكا٤

بٝإ أغطاض دطٜإ ايػؿٔ ؼي ايبشاض بآ١ٜ إعذاظ١ٜ َع ؾس٠  :ايػازغ١
 .ا٭َٛاز ٚتبسٍ د١ٗ ايطٜاح

زع٠ٛ ايٓاؽ يًتسبط ؼي َعذع٠ غرل ايػؿٔ ايهبرل٠ ٚايكػرل٠ ؼي  :ايػابع١
، َٚا ؾٝ٘ قها٤ سٛا٥ر ايٓاؽ، ٚإْتكاشلِ بري ا٭َكاض، َع ايبشاض ٚا٭ْٗاض

ا٭خطاض اييت ؼٝط بأٌٖ ايػؿٔ ؼي ضس٬تِٗ عٝح تٓذصب قًٛبِٗ إزي شنط 
ؼي ايػ١َ٬ َٔ ايبشط ٚأٖٛاي٘ ٚأَٛاد٘ سٝح ٫  ضظيتٍ٘اهلل ٜٚسضنٕٛ اؿاد١ 

اُٞرْٕ ٠َرَْرَرْد َرسََّْٖرب ثَرِر٥ آدَرَر ٠َر َرَٗرَْٓر طقاٍ تعازي َٓكص إ٫ اهلل

 .(1)صنِر٥ اْْجَرسِّظ ٠َراْْجَر ْسِر 
ٚنإٔ ايػرل ؼي ايبشاض عٓس اٱبتعاز عٔ ا٭ٌٖ ٚايٓاؽ ٚغط ايبشط َجاٍ 

 .غيكسَات اؿػاب ؼي عامل ايدلظر ٚيٝؼ َٔ َعري ْٚاقط إ٫ اهلل
                                                           

. 70غٛض٠ ا٭غطا٤  (1)
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دا٤ شنط ايؿًو ٚايػؿٔ َٔ باب اغيجاٍ ا٭َجٌ، ؾاٯ١ٜ تصنرل  :ايجا١َٓ
إٔ ٚغا٥ط ايٓكٌ اؿسٜج١  قًتؾإٕ  ٠ززٟٚاجلط ايٓكٌ َطًكّا ايكسضي١ َٓٗا بٛغا٨

 :َٔ ٚدٛٙ اؾٛابفٚايكطاض َٔ قٓع ٚإبتهاض اٱْػإ نايطا٥ط٠ 
 .ايػؿٔ أٜهّا َٔ قٓع اٱْػإ :ا٭ٍٚ
 عا٤ٚضٜإ ايػؿٔ، ٚنصا بايٓػب١ يًذٛ دعٌ اهلل ايبشط ٚاغيا٤ جل :ايجاْٞ

 .ٚسطن١ اغيطنبات يًطا٥ط٠، ٚا٭ضض ق٬ّ ٱْتكاٍ
 بايٛغا٥ط ايدل١ٜشنط اٯ١ٜ يًع١ً ٖٚٞ ْؿع ايٓاؽ، ٚؼي ايٓكٌ  :ايجايح

 .ٚايػطٜع١ ْؿع ععِٝ يًٓاؽ

 إفاضاث اآليت
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ ٭ضباب اؿكٝك١ ع٢ً مٛ َتكٌ بتعسز اٯٜات 

ايه١ْٝٛ اييت تسٍ ع٢ً بسٜع قٓع اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ غبشاْ٘ خايل ظ١ًُ ايعسّ 
ايعكٌ اٱْػإ بٓٛض ايٛدٛز، َٚؿٝض نُاٍ نٌ سٞ، ٚضظم اهلل عع ٚدٌ 

ظ ٚدٌ ٚاؿٛاؽ يتذتُع ؼي اٱلصاب إزي ايتٛسٝس ٚاٱقطاض بايعبٛز١ٜ هلل ع
، ٖٚصٙ زٚضاتايوزع٠ٛ يًتٓعٙ َٓ٘ ٚايػ١َ٬ َٔ ٖٚٞ سطب ع٢ً ايعًِ ٚ

اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٛسس٠ اٱْػا١ْٝ ؼت يٛا٤ ايٓعِ اٱشل١ٝ، ٚاٯٜات اييت غدطٖا 
 .اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ طيٝعّا

َٚٔ اٱعذاظ ؼي اٯ١ٜ تعسز ٚنجط٠ اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت شنطتٗا ٚتؿعب 
ض٠ يًشٛاؽ، ٚسذ١ ع٢ً ايٓاؽ طيٝعّا ػعًِٗ َكازٜكٗا، ٚنٌ آ١ٜ َٓٗا ظاٙ

 .ٜسضنٕٛ سادتِٗ إزي ضظي١ اهلل
ٚتبعح اٯ١ٜ ايعع ٚايؿدط ؼي ْؿٛؽ اغيػًُري ؿػٔ إختٝاضِٖ اٱغ٬ّ، 

َٚبازضتِٗ إزي ؾهط اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ٖصٙ ايٓعِ، َٚٔ َكازٜل ايؿهط ت٠ٚ٬ 
 .ٖصٙ اٯ١ٜ ٚايتسبط ؼي َهاَٝٓٗا ٚايتؿهط ؼي َكازٜكٗا

 ة لطفاآلي
تهُٓت اٯ١ٜ شنط آٜات ن١ْٝٛ قطٜب١ َٔ اٱْػإ، ٚؼٝط ب٘، ٚتٛادٗ٘ ؼي 
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ْٗاضٙ ٚيًٝ٘، ٫ ٜػتطٝع اٱغتؿتا٤ أٚ اٱعطاض عٓٗا، ٚؾٝ٘ بٝإ يععِٝ قٓع 
اهلل ٚأْ٘ قازض ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ، ٚتؿهٌ ؾذعٌ بسٜع خًك٘ ؼي ايػُاٚات 

ايعباز١ٜ، ٚبطظخّا  ٚا٭ضض َٚا ؾُٝٗا ـس١َ اٱْػإ ٚإعاْت٘ ع٢ً أزا٤ ٚظا٥ؿ٘
 .زٕٚ اغيعك١ٝ

ٚتططز اٯ١ٜ ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١، ٚتسٍ ع٢ً إٔ ايكطإٓ ٚاغط١ ايؿٝض اٱشلٞ، 
ٚططٜل إزي عامل ايٓٛض، ٚٚاق١ٝ َٔ ؾطٚض ايٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ ٚايػهب١ٝ إش ؽدل 

اٯ١ٜ عٔ قطب ايٓعِ اٱشل١ٝ َٔ اٱْػإ ٚسادت٘ ٱغتساَتٗا ٚايٌٓٗ ؾٝٗا ؼي 
عح ع٢ً اٱدتٗاز ؼي ايعباز٠ ٚايتؿهط ؼي آٜات اهلل اؿهط ٚايػؿط، ٚتب

 .٬َٚظ١َ اـؿ١ٝ َٓ٘ تعازي، ٚاٱَتٓاع عٔ اؾشٛز ٚاٱغتهباض

 الصلت بني أول وآخر اآليت
 :إبتسأت اٯ١ٜ بصنط أَطٜٔ

 .خًل ايػُاٚات :ا٭ٍٚ
خًل ا٭ضض، ٚشنطتُٗا فتُعري بًػ١ اـًل ٖٚصا اؾُع زيٌٝ  :ايجاْٞ

 ٚأْ٘ غبشاْ٘ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٚؾٝ٘ ثٓا٤ َٔ اهلل ع٢ً ععِٝ قسض٠ اهلل
ع٢ً ْؿػ٘ بإٔ خيدل ؼي ايهتاب ايباقٞ إزي ّٜٛ ايكٝا١َ بأْ٘ غبشاْ٘ ٖٛ ايصٟ 

ٚزيٌٝ ع٢ً  ٠ٚبريخًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚدعٌ خًل نٌ ؾطز َٓٗا آ١ٜ 
عٔ خًل اهلل عع ٚدٌ شلُا ٚؾٝ٘  ٚيؿعّا ععِٝ قسضت٘، ٚمل ؽدل اٯ١ٜ ْكّا

 :َػا٥ٌ
دا٤ت آٜات أخط٣ باٱخباض بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ خًكٗا  :ا٭ٚزي
اْْ َرْٗدُر  ِرَِّر اَّْرِر٤ خَرَرىَر اْعََّٗر١َرادِر ٠َرااَرْز َر طقاٍ تعازي

 .(1) ص٠َرجَرؿَرَر اْػُّجُرَٗربدِر ٠َراُّْج١زَر 
يل ايػُاٚات تسٍ اٯ١ٜ ؼي َؿَٗٛٗا ع٢ً أْ٘ ٫ ٜكسض ع٢ً ر :ايجا١ْٝ

 .ٚا٭ضض إ٫ اهلل عع ٚدٌ
                                                           

 .1غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
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ؼتاز ايػُاٚات ؼي إغتساَتٗا إزي اهلل عع ٚدٌ خكٛقّا ٚأْ٘  :ايجايج١
عًٝٗا، ٚ٭ٕ عُطٖا ٬َٜري ايػٓري ٚإبتسأت اٯ١ٜ  تكّٛ ٚتطتهعيٝؼ َٔ أعُس٠ 

غًل ايػُاٚات ٚا٭ضض غيا ؾٝٗا َٔ اٯٜات ٚايعع١ُ ٚبسٜع ايكٓع، ٚؾٛاٖس 
َٚكازٜل اٯ١ٜ ايػابك١ بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ اٱي٘ يٝؼ ي٘ ايكسض٠ اغيطًك١، 

ؾطٜو ٚأْ٘ تعازي ٖٛ ايطظئ ايطسِٝ ؾدًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ضظي١ َٔ 
اهلل باغي٥٬ه١ ٚاٱْؼ ٚاؾٔ، ٚعٕٛ يٮْبٝا٤ ؼي زعٛتِٗ إزي اهلل، ٚسطب ع٢ً 

ٌٖ ايؿطٜو ٚايه٬ي١، غيا ؾُٝٗا َٔ اؿذ١ ٚاغياْع َٔ إْكات ايٓاؽ يًهؿاض ٚأ
 .ايؿو ٚايطٜب

َٚٔ أغطاض خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض إٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ ا٭خط٣ 
اغيصنٛض٠ ؼي اٯ١ٜ َتعًك١ غًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ُٖٚا ٚعا٤ شلا، ؾذا٤ت آ١ٜ 
ايتبأٜ ٚاٱخت٬ف بػرل ايهٛانب ٚايؿُؼ ٚايكُط ٚسطن١ ا٭ضض ٚزٚضاْٗا 

ايؿًو شنط سٍٛ ْؿػٗا، ٖٚٛ آ١ٜ ؼي طٍٛ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض، ثِ دا٤ 
اييت ػطٟ ؼي ايبشط، ٖٚٓاى ؾاضم نبرل بري عع١ُ َا شنط قبٌ آ١ٜ دطٜإ ايؿًو 

 :ٚبٝٓٗا ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ
ايتٛنٝس ع٢ً آ١ٜ ايبشاض ٚخًكٗا ٚنٝـ أْٗا ؼٝط بايعامل، ٚضيهٔ  :ا٭ٍٚ

 .َٔ خ٬شلا ايٛقٍٛ إزي أقك٢ ا٭ضض
 ايسع٠ٛ ايػُا١ٜٚ يتطٜٛط ٚغا٥ط ايٓكٌ اغيا٥ٞ ٚاٱعتُاز عًٝ٘ ؼي :ايجاْٞ

 .ايتذاضات ٚاغيهاغب بسيٌٝ تكٝٝس اٯ١ٜ بايٓؿع
سيا )تذلؾض َهاَري ٭غطاض ٖصٙ اٯ١ٜ بايكٝس ايٛاضز ؼي قٛي٘ تعازي :ايجايح
ٚؾٝ٘ إؾاض٠ بإٔ اهلل خًل ايبشاض يٓؿع ايٓاؽ ؼي اٱْتكاٍ بري  (ٜٓؿع ايٓاؽ

 .ا٭َكاض، إزي داْب َٓاؾعٗا ا٭خط٣
ايؿًو، إ٫ أْ٘ ٫ ضيٓع َٔ اغيع٢ٓ َٚتعًل ايٓؿع اغيصنٛض أع٬ٙ ٖٛ دطٜإ 

 :ؾٝهٕٛ ايتكسٜط ع٢ً ث٬ث١ ٚدٛٙ ،ا٭عِ
 .ٜٓؿع ايٓاؽ َاإٔ ؼي خًل ايػُٛات ٚا٭ضض  :ا٭ٍٚ
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 .إخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض سيا ٜٓؿع ايٓاؽ :ايجاْٞ
 .ايؿًو ػطٟ ؼي ايبشط سيا ٜٓؿع ايٓاؽ :ايجايح

اهلل ؼي ايسْٝا  َٚٔ اٱعذاظ ؼي اٯ١ٜ فٝ٪ٖا بًؿغ ايٓاؽ ٖٚٛ َٔ ضظي١
اييت تكٝب ايدل ٚايهاؾط، ٚيتهٕٛ زع٠ٛ يًٓاؽ طيٝعّا يًتؿهط ؼي اـًل 

ٚإزضاى سكٝك١ ٚدٛب ؾهط ايٓعِ ٚايصٟ ٜتذ٢ً بأزا٤ ايؿطا٥ض، ٚؾٝٗا َا 
اؿر  َٓاغوىٜتدص ايبشط ٚٚغا٥ط ايٓكٌ ططٜكّا َٚكس١َ عك١ًٝ ٭زا٥ٗا 

اضِر ثِربْْ َر ِّظ ٠َر َرذِّظْ٘ نِر٥ اَّْ طقاٍ تعازي ،ؼي نٌ عاّ ٠اغيتذسز

٦َرْأرُر١َر زِرجَربالًر ٠َرؾَرَر٣ ُرِّظ  َربِرسٍر ٦َرْأرِر٧َر ِرْٙ ُرِّظ نَر ٍّظ 

 .(1) صؾَرِر٧ىٍر 
إش إٔ ايٓؿع َطنب ٚؾاٌَ يًػعا٠ ٚ٭ٌٖ  ٖٚٞ آي١ ٚٚغ١ًٝ يًذٗاز

ا٭َكاض اييت ٜتِ ؾتشٗا، ٜٚسخٌ أًٖٗا اٱغ٬ّ، ٚبعس شنط ايؿًو دا٤ شنط 
ْعٍٚ اغيا٤ َٔ ايػُا٤ يبٝإ آ١ٜ عع٢ُ يٝؼ يٲْػإ ؾٝٗا َٛنٛع١ٝ ٚأثط، ْعِ 

ايسعا٤ ٚاٱغتػكا٤ ٚغ٪اٍ ْعٍٚ اغيطط، ٚبٝٓت اٯ١ٜ َٓاؾع اغيطط ٚأْ٘  ٙبإَهإ
 طات قٛي٘ تعازئَ عُّٛ

ٍّظ
ْءٍر  َر٥

 ص٠َرجَرؿَرَْٓرب ِرْٙ اَْْٗربءِر ُرَّ  َر٥
٤ ٜٚؿٌُ ، بًشاظ إضاز٠ اٱبتسا٤ ٚاٱغتسا١َ، ؾإٕ تعاٖس اؿٝا٠ ٜهٕٛ باغيا(2)

 .اؾُاز ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ
ؾاع بِٝٓٗ ايهؿط  اإشٌٖٚ ؼي اٯ١ٜ إْصاض َٔ سبؼ اغيطط عٔ ايٓاؽ 

اهلل عع ٚدٌ اغيتعسز ع٢ً ايٓاؽ  ٚاغيعاقٞ، اؾٛاب دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ؾهٌ
نطِٜ ؼي  ٚعسٖٚٞ طيٝعّا ٚبٝإ غع١ ضظيت٘ ٚععِٝ إسػاْ٘ ع٢ً ايٓاؽ، 

إزا١َ سٝا٠ اؿٝٛاْات اييت دعًٗا اهلل غا١ُ٥ ؼي ا٭ضض، ثِ شنطت اٯ١ٜ 
تكطٜـ ايطٜاح غيا ؾٝ٘ َٔ أغباب إغتسا١َ اؿٝا٠ ٚق٬ح ا٭بسإ ٚغ٬َتٗا 

َٚا ؾٝٗا َٔ  (تكطٜـ)ٜاح بكٝػ١ اغيكسضَٔ ا٭زضإ، ٚشنطت اٯ١ٜ ايط
َعاْٞ ايتذسز يبٝإ إٔ نٌ تػٝرل ؾٝٗا ٜتِ بأَط َٔ عٓس اهلل ٚيٝؼ ٖٞ ْعاَّا 

                                                           

 .27غٛض٠ اؿر (1)
 .30غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (2)
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ثابتّا نُا ؼي غرل ايؿُؼ ٚايكُط بٌ ٜكطف اهلل ايطٜاح سٝح ٜؿا٤ ٖٚٛ َٔ 
إِرََّٚٗرب  َرْٖسُرُٜر إِرذَرا  َرزَرادَر  َر٧ْئًرب  َرْ٘ طعَُٛات قٛي٘ تعازي

، ٚقٝاّ اغي٥٬ه١ ايكا٥ُري ع٢ً ايطٜض سيا (1) صنَر٧َرُر١ُر ٦َرُر١َر َْرُر ُرْٙ 
ٜأَطِٖ اهلل عع ٚدٌ َٚع إٔ اٯ١ٜ شنطت ْعٍٚ اغيا٤ َٔ ايػُا٤ ٚبٝإ َٓاؾع٘ 

ايعع١ُٝ ؾأْٗا شنطت ايػشاب ع٢ً مٛ َػتكٌ ٚأْ٘ َػدط بري ايػُا٤ 
ٚا٭ضض يتٛنٝس آ١ٜ غرلٙ ٚإْتكاي٘ بٓعاّ زقٝل َٔ غرل إٔ ٜطتهع ع٢ً ؾ٤ٞ 

 (َػدط)قإْٛ اؾاشب١ٝ خكٛقّا ٚأْ٘ دطّ ٚأثكٌ َٔ اشلٛا٤ ْٚعت٘ بأْ٘ ٚؾل
 :زيٌٝ ع٢ً أْ٘ آ١ٜ َٔ ٚدٛٙ

 .شات ايػشاب آ١ٜ :ا٭ٍٚ
 .دطٜإ ايػشاب بري ايػُا٤ ٚا٭ضض :ايجاْٞ

غرل ٚدطٜإ ايػشاب إزي دٗات ككٛق١، ؾٗٛ ضيط ع٢ً أضاض  :ايجايح
َٚٓٗا ٫ ٜٓعٍ َطط عًٝٗا، يٝهٕٛ َطٚضٙ  ،ٚأَكاض عسٜس٠ َٓٗا َا ضيطط ؾٝٗا

 .زع٠ٛ يًٓاؽ يػ٪اٍ اغيطط، ٚايؿهط ي٘ تعازي ع٢ً ْع١ُ ْعٚي٘
تػدرل ايػشاب ٱسٝا٤ ا٭ضض، ْٚؿع ايٓاؽ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ  :ايطابع

ايصٟ إبتسأت (إٕ)اغيؿب٘ بايؿعٌ ؿطفٍإغِ  (آٜات) َتك١ً بأٚشلا، إش إٔ يؿغ
 .(ٜعكًٕٛ ؼي خًل ايػُٛات ٚا٭ضضاٯٜات يكّٛ  ٕإ)ب٘ اٯ١ٜ ٚايتكسٜط

ٚؼي خاشي١ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتسبط ؼي نٌ آ١ٜ َٔ اٯٜات ٚايس٫٫ت ع٢ً ععِٝ 
قسض٠ اهلل اييت شنطتٗا اٯ١ٜ، ٚبطٖإ ع٢ً غع١ ضظيت٘ بايٓاؽ طيٝعّا ٚيعّٚ 

 .عبازت٘

 مه غاياث اآليت
 :ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

 .ْ٘ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ايععِٝ قسضت٘ ٚغًطا :ا٭ٚزي

                                                           

 .82غٛض٠ ٜؼ (1)
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بٝإ غع١ ضظي١ اهلل عع ٚدٌ بتػدرل اغيدًٛقات ايعع١ُٝ يًٓاؽ،  :ايجا١ْٝ
َٔ ايؿٛاٖس ايه١ْٝٛ اغيتذسز٠ ع٢ً إنطاّ اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ، ٚعَُٛات 

، ؾُٔ خكا٥ل (1) صإِرِّٚظ٥ جَربؾِرٌر نِر٥ ااَرْز ِر خَرِر٧هَرخًر طقٛي٘ تعازي
ايٛاغع١، ٚنا٥ٓات اجملطات ايه١ْٝٛ ي٘ خًٝؿ١ اهلل إٔ ٜػدط اهلل عع ٚدٌ 

 َررَر ْؿَرُر نِر٧َٟرب طعع١ُٝ، ٚآٜات ٫ ٜكسض عًٝٗا إ٫ اهلل، يصا قاٍ اغي٥٬ه١

 .(2)صَٖرْٙ ٦ُرْهعِردُر نِر٧َٟرب ٠َر٦َرعْهِرُر اْدِّظَٖربء
اٱستذاز ع٢ً اْتؿاع َٔ ٚتكسٜط اؾُع بري اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح 

إٔ ٜتكٞ اهلل بٗصٙ ايٓعِ، ٚا٭قٌ ٜؿػس ؼي ا٭ضض ٫ٚ ٜ٪زٟ سل ايؿهط 
اغي٥٬ه١ باٱْكطاع إزي ايتػبٝض ٚطاع١ اهلل، ؾذا٤ قٛي٘  ٜٚؿعٌ نُا تؿعٌ

ايٓيب ، يٲؾاض٠ إزي بعج١ (3) صإِرِّٚظ٥  َرْؾَرُر َٖرب الَر رَرْؿَرُٗر١َر طتعازي
ٚإعُاض اغيػًُري ا٭ضض بصنط اهلل عع ٚدٌ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ست٢ ٜكطؿٛا ؼي قؿٛف  ـُؼا٠ ؾُا إٔ ٜسخٌ أٚإ إسس٣ ايكًٛات ايَٝٛٞ
بري ٜسٟ اهلل، ٜٚأتٞ ؾٗط ضَهإ ؾٝهٕٛ اؾاَع بِٝٓٗ ؼي َؿاضم  ٠مَذلا

ٚاٱَػاى عٔ اغيؿططات، َٚا إٔ ٜأتٞ َٛغِ اؿر  ايكٝاّبا٭ضض َٚػاضبٗا 
اغي٪َٕٓٛ أٌٖ اٱغتطاع١ َٔ نٌ قٛب ٚسسب يٝذتُعٛا ؼي  ؾٝتٛد٘ست٢ 

يبٝو ايًِٗ يبٝو، يبٝو ٫ )َه١ اغيهط١َ ؾٝػُع غهإ ايػُاٚات تًبٝتِٗ
 .(ؾطٜو يو

ٚدا٤ت ايتٛضا٠ ايكٓاع١ٝ ٚايؿها٥ٝات يرل٣ ٜٚػُع ايٓاؽ طيٝعّا ؼي 
غٟٓٛ َتذسز ؼي تأضٜذ إضياْٞ أَكاضِٖ اغيدتًؿ١ ايتًب١ٝ ؼي أععِ إدتُاع 

ضض، يٝهْٛٛا َٔ أٌٖ خاشي١ ٖصٙ اٯ١ٜ َٚكسام ايصٜٔ ٜعكًٕٛ ٜٚتسبطٕٚ ا٭
 .ؼي اٯٜات ايه١ْٝٛ، ٚايػبب ؼي إغتسا١َ ايٓعِ ع٢ً عُّٛ أٌٖ ا٭ضض

                                                           

 .30غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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 :قسَت اٯ١ٜ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ :ايجايج١
َا ؾٝٗا َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٚايعاٖط٠  :ا٭ٍٚ

 .٠ بايعكٍٛيًشٛاؽ ٚاغيسضى
 .بٝإ ساد١ اٱْػإ يًػُاٚات ٚا٭ضض :ايجاْٞ

 .زع٠ٛ ايٓاؽ يٲْتؿاع َٔ ايٓعِ اٱشل١ٝ ؼي ايػُاٚات ٚا٭ضض :ايجايح
خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض اٯ١ٜ ايعع٢ُ اييت تسٍ ع٢ً بسٜع قٓع  :ايطابع

٠َر ِرَِّر ِر٧سَراسُر طقاٍ تعازي ،اهلل ؼي خًكٗا ٚإغتساَتٗا ٚعا٥سٜتٗا

 .(1) صاْعََّٗر١َرادِر ٠َرااَرْز ِر 
سح ايٓاؽ ع٢ً ايتسبط ؼي إخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض ايسٚضٟ  :ايطابع١

، ؾًٝؼ َٔ تػٝرل ؼي أقٌ ايتعاقب بُٝٓٗا َع اٱخت٬ف اؾع٥ٞ ؼي ضاتباٍ
 .ايطٍٛ ٚايككط ع٢ً َساض ايػ١ٓ

ْع١ُ زٚضإ ايػؿٔ سٍٛ ا٭ضض ٚغرلٖا ؼي ايبشاض، ٚايؿًو  :اـاَػ١
يؿغ ٜكع ع٢ً ايٛاسس ٚاؾُع ٚقٌٝ ٖٛ إغِ يًسٚضإ خاق١، ٚدا٤ت اٯ١ٜ 
بصنط اغيٓاؾع ٚا٭ظياٍ ٚايتذاضات اييت تٓكًٗا ايػؿٔ، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي ايٓؿع 

ايعا١َ َٔ ايػؿط ٚايتٓكٌ بري ايبًسإ، ٚتبازٍ اغيعاضف ٚؼكٌٝ ا٭َٛاٍ 
ٚطًب ايعًِ، َٚٓاؾع اٱخت٬ط بري أٌٖ ا٭َكاض، ؾُٔ اٱعذاظ إٔ اٯ١ٜ مل 
ؼكط ايٓؿع بباب ككٛم نايتذاض٠ ْٚكٌ ايبها٥ع ٚا٭ظياٍ، بٌ دا٤ شنط 

ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إزي غعت٘ ٚتعسز ٚدٖٛ٘ ٚظٗٛض َكازٜل َػتشسث١  ،ايٓؿع َطًكّا
 .َٓ٘ ؼي نٌ ظَإ

اغيا٤ ؾه٬ّ َٔ عٓس اهلل عع دطٜإ أقٛات ايٓاؽ سيا ٜٓعٍ َٔ  :ايػازغ١
 :ٚدٌ، َٚٔ اٯٜات ؼي َٓاؾع اغيطط أْ٘ ع٢ً أقػاّ

ايٓؿع اغيباؾط يٲْػإ بإٔ ٜتدصٙ يًؿطب ٚسادات٘ اـاق١ نايػػٌ  :ا٭ٍٚ
 .ٚأغباب ايٓعاؾ١

                                                           

 .10غٛض٠ اؿسٜس (1)
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 .ْعٍٚ اغيطط ٚغ١ًٝ يًعضاع١ ٚعُاض٠ ا٭ضض :ايجاْٞ
 ؿُ٘ا٤ يٲْػإ َٔ ٚؾٝ٘ ثط٠ٚ ٚغص ،ؼي اغيا٤ إغتسا١َ ؿٝا٠ اؿٝٛإ :ايجايح

 .َٚٓتذات٘ ٚصيا٥٘ اغيتكٌ نايكٛف أٚ اغيٓؿكٌ ناؿًٝب ٚايبٝض
بٝإ َٛنٛع١ٝ ايعضاع١ ؼي إغتسا١َ اؿٝا٠ ع٢ً ا٭ضض ٚسؿغ  :ايػابع١

 .ايها٥ٓات ايدل١ٜ ٚايطٝٛض
اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ خًل اٱْػإ ٚاؿٝٛاْات، ٚنٌ قتاز  ٕإ :ايجا١َٓ

 .إزي ٚادب ايٛدٛز ؼي بكا٥٘
بٝإ آ١ٜ غرل ايطٜاح ٖٚبٛبٗا ْٚػُٝٗا ٚتػرل إػاٖٗا، ٚزع٠ٛ  :ايتاغع١

 .ايٓاؽ يصنط اهلل ٚإغتشهاض ععِٝ قسضت٘ عٓس ٖبٛب ايطٜاح ٚتػرلٖا
باغيا٤ إزي إٔ ٜأشٕ اهلل  آ١ٜ ايػشاب ٚقطع٘ َػاؾات ط١ًٜٛ ق٬ُّ :ايعاؾط٠

 .بٓعٚي٘ عع ٚدٌ
ايه١ْٝٛ، ٚتػدرلٖا  ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ؼي تعسز اٯٜات :اؿاز١ٜ عؿط٠

يًٓاؽ يٲتعاظ بٗا ٚسيٓاؾعٗا ٚإؽاشٖا ٚإغتشهاضٖا ؼي ايصٖٔ َٓاغب١ يصنط اهلل 
         .      عع ٚدٌ

التفسري 
: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ

تعازي غًل ٚابتساع  اهلل تؿهٌَٔ اٯٜات ايساي١ ع٢ً ايٛسسا١ْٝ  -1
ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ غرل َجاٍ ٫ٚ ؾبٝ٘ حيتص٣ يبٝإ ايتعسز ٚايذلنٝب ؼي 

. ْؿا٤ َٚٛنٛعّاإاٯٜات 
زي تهٜٛٔ إٚ ٜكٌ إٔ ٜسضى نٓٗٗا أاٱبتساع ٚسسٙ آ١ٜ َػتك١ً ٫ ضيهٔ  -2

. سس َٔ اـ٥٬لأؾهط٠ عٓٗا 
نططٜل َعبس تعازي  اهلل قٓعاٯ١ٜ تسعٛ يًتؿهط ٚايتسبط ؼي بسٜع  -3

. قطاض ي٘ غبشاْ٘ بايٛسسا١ْٝ ْٚؿٞ ايؿطٜوٚغايو يٲ
اٱغ٬ّ باٱقػا٤ ايٓٛعٞ زخٍٛ ٜػاِٖ ايكطإٓ ؼي سح ايهؿاض ع٢ً  -4
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. ايعاّ ٯٜات ايتٛسٝس
ْػإ إططح اغيسضنات ايعك١ًٝ بكٝػ١ احملػٛؽ ايصٟ ٜػتطٝع نٌ  -5

 .تًُػ٘
ععِ اٯٜات اييت تكاسبِٗ نٌ أزي إْعاضِٖ أضاز٠ تٓبٝ٘ ايٓاؽ ٚيؿت إ -6

زضاى َا ٜتكـ ب٘ إاٱْػإ  ؾكس تٓػٞ اغيكاسب١غاع١ ؼي سٝاتِٗ ايسْٝا، 
٫ سري َػازضت٘ ٚايؿطام، ٖٚٛ ؼي إيٝٗا إايكاسب َٔ اـكا٥ل ٫ٚ ًٜتؿت 

. اغيكاّ اغيٛت سٝح ٫ ٜٓؿع ايٓسّ
زي بسٜع قٓع ايػُاٚات ٚا٭ضض َٓاغب١ نطضي١ يسٚاّ ٖصٙ إاٱيتؿات  -7
٠َر٦َرزَرهَرَّسُر٠َر نِر٥ خَرْٓىِر ط، قاٍ تعازي ٚأضباب ايعكٍٛايٓع١ُ

. (1)صاْعََّٗر١َرادِر ٠َرااَرْز ِر 
خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚاٯٜات ا٭خط٣ اغيصنٛض٠ ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ  -8

. َكازٜل يطظيت٘ تعازي بايٓاؽ
ي٘ ؼي ا٭ضض ٚإي٘ ؼي ايػُا٤، ؾا٭دطاّ ايع١ًٜٛ خًكّا إغبشاْ٘ اهلل  -9

. َطٙ ٚقسضت٘ َٚؿ٦ٝت٘ تعازيأ٫ بإتهٔ غتسا١َ مل إٚ
خذلاعّا إجياز ايؿعٌ إزي ايٛدٛز ٚإخطاز ايؿ٤ٞ َٔ ايعسّ إاـًل ٖٛ  -10

، ٚ عبح، ؾاٯ١ٜ تٛنٝس يًٛسسا١ْٝأٚ غٗٛ أبايكسض٠ ايكسضي١ ا٭ظي١ٝ َٚٔ غرل آي١ 
٠َرَٖرب خَرَرًَْرب اْعََّٗربءَر ٠َرااَرْز َر ٠َرَٖرب ثَر٧َْرُٟرَٗرب طقاٍ تعازي

. (2)صالَرؾِرجِر٧َر 
ضض ٚبسٜع اٯ١ٜ زع٠ٛ يًبشح ٚايتشكٝل ؼي أغطاض ايػُاٚات ٚا٭ -11
. قٓعٗا
ٌِّ اٯ١ٜ ايهطضي١ أٌٖ ايعًِ َٔ اغي٪َٓري َػ٪ٚي١ٝ تٛظٝـ    -12 ؼ

 .ثبات ٚدٛز ايكاْعنتؿاؾات اؾسٜس٠ ؼي ايٓعاّ ايهْٛٞ ٚؼي نٌ ضغاي١ ٱاٱ

                                                           

. 191غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)

. 16غٛض٠ ا٭ْبٝا٤  (2)



 232################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

 .ؽدل ب٘ آٜات٘ ضض ؼي ايكطإٓ َٚاسٛاٍ ايػُاٚات ٚا٭أقطا٠٤ أغطاض ٚ -13
ضض َٚٓاؾع٘ اغيطنب١ ٚاغيتعسز٠ ايتشسٟ اـايس ؼي خًل ايػُاٚات ٚا٭ -14

َٚٓٗا َٓع ايػؿ١ً عٓٗا عٓس بٝإ ايعًّٛ اؿسٜج١ يًػرل اغيٓعِ يًهٛانب 
خباض ايطقسٟ إدطاّ، ؾُج٬ّ َا جيطٟ خاضدّا َٔ ايهػٛف ٚاـػٛف ٚٚا٭

ف ايٓاؽ َٔ سكٛشلُا ٫ ٜٓؿٞ عُٓٗا قبٌ أٚاُْٗا ٚبايسق١ ايعك١ًٝ ٚظٚاٍ خٛ
. ايكسض٠ اٱشل١ٝ ؼي اـًل ٚايتهٜٛٔ

ضض َٔ ايعًّٛ اؾسٜس٠ بتؿكٌٝ غتكطا٤ عع١ُ خًل ايػُاٚات ٚا٭إ -15
. زق١ ايكٓع ؾٝٗا

خط٣ ؼي ْػإ ؼي ايػُا٤ ٚظٜاضت٘ ايهٛانب ا٭غتجُاض قعٛز اٱإ -16
نتؿاؾ٘ ٚبري عًّٛ إجياز ٚدٛٙ اغيطابك١ بري َا ٜتِ إضنإ ايتٛسٝس ٚأتجبٝت 

. عذاظٙإايكطإٓ سيا ٜعٗط 
ٕ أٜتذسز تؿػرل ٖصٙ اٯ١ٜ بايعًّٛ ايؿًه١ٝ اؿسٜج١ ٚضيهٔ ايكٍٛ  -17

. غطاضٖا مل ٜػتعٗط بعسأؾططّا َٔ 
  صلِر ا٧َِّْْر ٠َراََّْٟربزِر ٠َراخْزِر َر طقٛي٘ تعازي 

خت٬ؾُٗا ؼي ايكؿات ٚاغيػ٢ُ، ؾايٓٗاض تطٌ عًٝٓا ؾٝ٘ ايؿُؼ إأٟ  -1
ٖا غ٬ف ايًٌٝ سٝح تػٝب ٜٚطًع ايكُط ٜٚبسأ ضسًت٘ ؼي أٍٚ ايؿٗط بهٝا٨

ٕ تهٌُ زا٥طت٘ ٚغط ايؿٗط ٜبسز ظ١ًُ ايًٌٝ ثِ ٜأخص أزي إ٫ّ٬ٖ ثِ ٜهدل 
. بايٓككإ ٖٚهصا

طٍٛ َٔ أسسُٖا إٔ ٜهٕٛ أخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض بايطٍٛ ٚايككط بإ -2
. اٯخط
ٕ ٜهٕٛ ْٗاض ايكٝـ أايطٛي١ٝ بؾطازٙ أاٱخت٬ف ايصاتٞ يهٌ َُٓٗا ؼي  -3

طٍٛ َٔ إٔ ٜهٕٛ يٌٝ ايؿتا٤ أطٍٛ َٔ ْٗاض ايؿتا٤ ٚايعهؼ بايٓػب١ يًٌٝ بأ
. يٌٝ ايكٝـ

َٚا ؾٝ٘ َٔ  اٱخت٬ف ؼي ايكٝاّ ٚاٱؾطاض ؾّٝٛ ؾٗط ضَهإ ٚيًٝت٘ -4
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. ٜاّ ايػ١ٓأخيتًـ عٔ باقٞ  ايؿعٌ ايعبازٟ ٚايدلن١
. بػبب نٝا٤ ايؿُؼ اخت٬ف زضد١ اؿطاض٠ ٚايدلٚز٠ ؾُٝٗا -5
ٚايًٌٝ  ،ايتبأٜ بُٝٓٗا ؾايٓٗاض ظطف يًعٌُ ٚايهػب ٚطًب اغيعاف -6

. غهٔ ٚنٌ َُٓٗا ْع١ُ ٚضظي١
ٖٚٛ َٔ عَُٛات بسٜع   تعازياهلل خت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض ؾهٌ َٔإآ١ٜ  -7

٠َرِرْٙ آ٦َربرِرِر ا٧َُّْْر ٠َراََّْٟربزُر ٠َراْ َّْٗطُر طاـًل، قاٍ تعازي

. (1)ص٠َراَْْرَٗرسُر 
خط ٖٚٛ اٯ ؼيباتٝاْ٘  ايعبازات َٔ َهإ تساضى َا ؾات ؼي أسسُٖاإ -8

خًؿ٘ غٛا٤ نإ ْٗاضّا اٚ ي٬ّٝ، يصا تط٣ ق٠٬ ايكها٤ ت٪ز٣ ؼي أٟ ٚقت ؾاشا 
 .ٕ تك٢ً قها٤ٶ ؼي ايًٌٝ َج٬ّأؾاتت ق٠٬ ايعٗط ٚمل تكٌ ؼي ٚقتٗا ؾٝذٛظ 

زي إغتسا١َ ايتٛد٘ خت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض سلٍٛ ظَاْٞ َٚهاْٞ ٱإؼي  -9
ٚقت ق٠٬ ايعٗط، ٖٚصا ت٪ز٣ ؾٝ٘ بٓؿؼ ايػاع١ ؾٝ٘ ايكب١ً، ؾٗصا ايبًس ٜسخٌ 

غتكباٍ َٓبػط ٫ ٚاٱإق٠٬ اغيػطب، ٖٚصا ق٠٬ ايكبض ٖٚهصا، ؾ٬ ضيط أٚإ 
 .ضض نػبب عبازٟ يسٚاّ اؿٝا٠ ْٚعٍٚ ايطظم٭ع٢ً ا
٠ ؾٝهٕٛ اغيع٢ٓ غت٦ٓاؼيإ صا٧ِْْٓر ٠َراََّْٟربزِر طعتباض ايٛاٚ ؼي إ -10

ؾطاز ايٓٗاض ايطٛي١ٝ بعهٗا طٌٜٛ ٚبعهٗا قكرل أخت٬ف اؿاقٌ ؼي اٱ
ٚ ظٚاشلا َٚػٝبٗا ؾٝ٘، ٚنصا بايٓػب١ يًٌٝ أٚخيتًـ أٚإ طًٛع ايؿُؼ 

ا ٜعزاز ٚقت أسسُٖا ا٫ ٜٚٓكل يتكازلُٗا غاعات َع١ٓٝ ؼي ايّٝٛ ٚيًٝت٘، ؾِ
 .خطاٯ

ؾهٌ ّٜٛ ٚيًٝت٘ خيتًـ عٔ  ،خت٬ف ع٢ً نٌ ّٜٛ ٚي١ًْٝبػاط اٱإ -11
ط٬ي١ ايؿُؼ إٚ أٚإ ايؿطٚم ٚايػطٚب أاٯخط ع٢ً َساض ايػ١ٓ بًشاظ 

 .تعازي ؼي نٌ ّٜٛ ٠ اهللضسَِٚٓعٍ ايكُط َٚا جيطٟ ؾُٝٗا َٔ اؿٛازخ ٚػسز 
خت٬ف ايٓٗاض ٚايًٌٝ ٚسا٫ت ايؿُؼ ٚسطناتٗا إاغي٬ظ١َ بري  -12

                                                           

. 37غٛض٠ ؾكًت  (1)
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. َٚطايعٗا
خت٬ف ٖٚٛ ايتعاقب ٚايذلزز ؼي ايصٖاب ايٓعط يًُع٢ٓ ايًػٟٛ يٲ -13

. خط٣إٔ ٜٓكهٞ ايًٌٝ ست٢ ٜطٌ عًٝٓا ايٓٗاض َط٠ أٚاجمل٤ٞ، ؾُا 
َا نطٸ : "نٌ ّٜٛ ٚنٌ ي١ًٝ ُٖا غرل ايًصٜٔ غبكاُٖا ؾًصا ٜكاٍ -14

. أٟ ايًٌٝ ٚايٓٗاض" اؾسٜسإ
ط٬م اٯ١ٜ ٚسلٛشلا يٮضض طيٝعٗا سيا ؼي شيو اغيٓطك١ ايكطب١ٝ إ -15

سسُٖا ٫ ٜأتٞ إٔ نإ إخت٬ف ٚايتعاقب بري ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٖٚا اٱؾذل٣ ؼي
خط٣ ٚتتهُٔ َع٢ٓ أعذاظ١ٜ إ٫ بعس غت١ أؾٗط ع٢ً اٯخط، ٚتًو آ١ٜ إ

ضبع ٚعؿطٜٔ غاع١، أٜهّا بإٔ تعاقب ايًٌٝ ٚايٓٗاض عٓسْا نٌ أخت٬ف اٱ
ؼي ايػ١ٓ ٚنأْٗا أَاض٠ ع٢ً نبط ايػ١ٓ  تريَط٫ إٖٚٓاى تعاقبُٗا ٫ ٜهٕٛ 

إِرَّ ؾِردَّحَر طقاٍ تعازينتٛقٝت نْٛٞ ٚعاغيٞ زا٥ِ ٜتعاٖس عس٠ ايؿٗٛض 

. (1)صاْ ُّجُٟر١زِر ؾِرْٛدَر  َِّر اْصَرب ؾَر َرسَر  َرْٟسًرا

حبث فقهي يف كلمت اختالف 
 ،(2)"خت٬ف أَيت ضظي١إ: "ؼي اـدل عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ٚعسٸٙ بعض ايعًُا٤، "خطز بػرل غٓسأ: ٚقس شنطٙ ؼي اؾاَع ايكػرل ٚقاٍ
. خت٬ف ؼي ؾطٚع ايسٜٔاٱ

إ قَّٛا ٜطٕٚٚ : قًت يًكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: "اغي٪َٔ ا٫ْكاضٟ قاٍ عبسٚ
: ، ؾكاٍ"اخت٬ف أَيت ضظي١: "إ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ

: عصاب، قاٍ عًٝ٘ ايػ٠ّ٬ ؾادتُاعِٗ خت٬ؾِٗ ضسِإٕ نإ إ:قسقٛا، ؾكًت
َْر١ْالَر َٚرهَرسَر ِرْٙ لطصيا أضاز قٍٛ اهلل عع ٚدٌ إٚشٖبٛا  شٖبتيٝؼ سٝح 

ِر  ُرِّظ نِرْسيَرخٍر ِرُْٟٛرْٕ طَرباِرهَرخٌر ِْر٧َرزَرهَرَُّٟر١ا نِر٥ اْدِّظ٦
رِرزُر٠ا يَر١َْٖرُٟرْٕ إِرذَرا زَرجَرؿُر١ا  رِرزُر٠ا يَر١َْٖرُٟرْٕ ٠َرِْر٧ُٛر ٠َرِْر٧ُٛر

                                                           

. 36غٛض٠ ايتٛب١  (1)

 .4/155تؿػرل ايكططيب (2)
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زي ضغٍٛ اهلل إٕ ٜٓؿطٚا أؾأَطِٖ  (1)ص ْرَرزُر٠َر إِرَْر٧ِْرْٕ َْرؿَرَُّٟرْٕ ٤َر 
زي قَِٛٗ إيٝ٘ ؾٝتعًُٛا ثِ ٜطدعٛا إق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚخيتًؿٛا 

صيا ايسٜٔ إخت٬ؾّا ؼي زٜٔ اهلل، إخت٬ؾِٗ َٔ ايبًسإ ٫ إضاز أصيا إؾٝعًُِٖٛ 
. (2)"ٚاسس

دا٤ت ع٢ً مٛ ايتٓهرل ػيا حيتٌُ  (يٝؼ سٝح تصٖب ٚشٖبٛا)ٚقٛي٘ 
يٝ٘ ايػا٥ٌ ٚايصٟ ٜصٖب إستُاٍ ايتبأٜ بري ايصٟ ٜصٖب إعس٠ ٚدٛٙ، َع 

ضازت٘ َؿّٗٛ إٕ نإ ا٭ضدض ٖٛ ايعاٖط َٔ ن٬ّ ايػا٥ٌ ٚإيٝ٘ ايكّٛ، ٚإ
. اغيدايؿ١

شّ  ٕ ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ٫ أقٌ بأظيس بٔ ٬ٍٖ ايعدلتا٥ٞ ٚٚضز ؾٝ٘أٚقشٝض 
ٙ قاٍ َؿٗٛض ايطدايٝري ٚإ نإ ظاٖط ايٓذاؾٞ نعـٚبٚؼصٜط عٔ اٱَاّ 

خص بطٚاٜت٘، ٚقس بٝٓا شيو تؿك٬ّٝ ؼي اؾع٤ ا٫ٍٚ َٔ تكطٜطات عجٓا اـاضز ا٭
، ؾاٱَاّ ٜٓؿٞ إ ٜهٕٛ ي٘ َؿّٗٛ كايؿ١ "نٓٛظ ايؿطا٥ع"ؼي ايؿك٘ اغيٛغّٛ 

َط ايصٟ ٜسٍ ض َٔ ظاٖطٙ، ا٭ٜٚعطٞ يًشسٜح تأ٬ّٜٚ ٚتؿػرلّا غرل اغيتباز
بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً تٛنٝس اؿسٜح، ٚنعـ ايػٓس ٫ ٜهط ٱلباضٙ 

. ٚغرلٙ (3)ٚشنطٙ ؼي اؾاَع ايكشٝض بايؿٗط٠
 صِر اَّْز٥ رَر ْسِر٤ نِر٥ اْْجَر ْسِر ٠َراْْهُرّْ طقٛي٘ تعازي 

: ؼي اٯ١ٜ َػا٥ٌ
ْع١ُ دطٜإ ايػؿٔ ؼي ايبشاض ٚا٭ْٗاض يٓكٌ ايٓاؽ ٚاغيتاع ٚا٭ضظام َٔ  -1
. زي بًس آخط ٚؾل اغيكًش١ ٚايٓؿع ايعاّإبًس 

ٖٚٞ َٔ قٓع  –ؼي اٯ١ٜ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ شنط ايؿًو ٚايػؿٔ  -2
َع ععِٝ آٜات٘ ايه١ْٝٛ يًس٫ي١ ع٢ً خًل ايبشاض ٚاغيا٤ ٚٚظٝؿتٗا  -اٱْػإ 

                                                           

. 122غٛض٠ ايتٛب١  (1)
.  7باب  19ضٚا١ٜ  227م/  ا٭ٍٚاؾع٤ / عاض ا٭ْٛاض  (2)
. اؾاَع ايكػرل/ايػٝٛطٞ (3)
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 َرَْرْٕ رَرسَر٢ طقاٍ تعازي اهلل،سٛا٥ذِٗ ٚتٓكًِٗ بؿهٌ  ٚتػدرلٖا يًٓاؽ ؼي

ْ ِرْٙ  ُُٕر  َرَّ اْْهُرَْٓر رَر ْسِر٤ نِر٥ اْْجَر ْسِر ثِرِرْؿَٗرخِر  َِّر ِْر٧ُرسِر٦َر

. (1)صآ٦َربرِرِر 
. خط١ُٖٝ٣ َٓاؾع٘ ا٭أشنط دطٜإ ايػؿٔ ؼي ايبشط ٫ ضيٓع َٔ  -3
زا٤ ايؿطا٥ض نؿطٜه١ اؿر غئ أايؿتٛسات اٱغ١َٝ٬ ؼي ايبشاض ٚ -4

تعازي، ٚيبٝإ بسٜع قٓع٘ ؼي ايبشاض ٚتؿعب  اهلل َٜٔػًو ططٜل ايبشط آ١ٜ 
. ْػإ شلاتػاع زا٥ط٠ تػدرل اٱإَٓاؾعٗا ٚ

ضض، ٚبه٬ ٭ْ٘ ؾل ؼي ا٭: ْبػاط٘ ٚغعت٘، ٚقٌٝغٴُٞ ايبشط عطّا ٱ -5
ٚايبٝإ ٜؿٌُ آٜات  ،عذاظ نْٛٞ، َٚٛنٛع اٯ١ٜ ٜتعًل بأغطاض اؿاٍإاغيعٓٝري 

. اـًل ؼي احملٌ
 ،تعازي ؼي تػٝرل ايؿًواهلل  ٠زي ضسِإخباض عٔ اؿاد١ إؼي اٯ١ٜ  -6

َٛاز ايبشط عات١ٝ ؾسٜس٠ غيا أؾًٛ ناْت  ،َإأزي ايػاسٌ بإٚٚقٛشلا 
ٚ أَإ غٛا٤ ايؿطاع١ٝ ايكسضي١ َٓٗا إٔ ػطٟ ؾٝ٘ بأغتطاعت ايؿًو ٚايػؿٔ إ

. ايكٓاع١ٝ اؿسٜج١
بساع٘ إزي إيٝ٘ ٚإشيٓع اٯ١ٜ اٱْػإ َٔ ْػب١ دطٜإ ايؿًو ؼي ايبشط  -7

ٚقٓاعت٘ ٚتطٜٛطٙ يًػؿٔ، ٖٚصا اغيٓع سادع عٔ ايػطٚض، ٚزع٠ٛ يٲضيإ 
. ٚاٱقطاض بايتٛسٝس

ضؾس إٔ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ايبشاض ٚعا٤ َٓاغبّا ٱْتكاٍ ايؿًو ٚإ -8
عطاض أبعٌُ ايؿًو َع ٚح ْبٝا٥٘ نُا ؼي قٝاّ ٕأزي قٓاعتٗا بٛاغط١ إايٓاؽ 

٠َر٦َرْصَرؽُر اْْهُرَْٓر ٠َرُرََّٗرب َٖرسَّ طقاٍ تعازي،  غرل اغي٪َٓري عٓ٘

. (2)صؾَرَر٧ِْر َٖر ٌر ِرْٙ يَر١ِْرِر ظَر ِرسُر٠ا ِرُْٛر 
زي تػدرل اغيطنبات ايدل١ٜ نايػٝاضات إ ؾاض٠إيعٌ ؼي شنط ايؿًو  -9

                                                           

 .31غٛض٠ يكُإ (1)
. 38غٛض٠ ٖٛز  (2)
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. ٚايطا٥طات ؼي اؾٛ يٓكٌ اٱْػإ
 قٝسٸدعٌ ا٭ضض َٓبػط١ قاؿ١ ؿطن١ اغيطنبات، ٕٚ اهلل عع ٚدٌ إ -10

، ٚدا٤ ٚقطعٗا اغيػاؾات ؿطن١ ايطا٥طات ايػطٜع١ ٚق٬اشلٛا٤ ٚعا٤  غهٕٛ
. شنط ايؿًو َٔ باب اغيجاٍ ٚيٝؼ اؿكط

 تعازي، اهلل ْػإ ؼي بسٜع قٓعدطٜإ ايؿًو ؼي ايبشط َٓاغب١ يتؿهط اٱ -11
٫ باغتعُاشلا ؼي إْػإ ٜكًٗا اٱ عُام ايبشاض ٚطٛشلا ٫أؾٗٓاى َٛاطٔ ؼي 

. أغؿاضٙ
ْتؿاع َٔ زي اٱإْػإ اغيػتُط٠ عذاظٟ عٔ ساد١ اٱإخباض إؼي اٯ١ٜ  -12

غتدساّ ايؿاسٓات إايبشط، ٚأْت تط٣ ايتؿعب ؼي ٚغا٥ط ايٓكٌ ٚاؿُٛي١ ٚ
ٚطا٥طات ايؿشٔ ٚايططم اؿسٜج١ ايجابت١ نأْابٝب ايٓؿط ٚايػاظ، ٚيهٔ أؾه١ًٝ 

ظاٖط٠ بٛدٛٙ عسٜس٠، ٚيعٌ ٖٓاى ٚدّٖٛا ٚخكا٥ل ٜتكـ  ايٓكٌ ايبشطٟ
. بٗا ايٓكٌ ايبشطٟ مل تعٗط بعس

َع خطٛض٠ ضنٛب ايبشط ٍٖٚٛ غًطاْ٘ ٫غُٝا ساٍ ٖٝذاْ٘  -13
. زي غاٜتو َٚككسى ؼي ايػايب ا٭عِإٜٛقًو  ْ٘إفَٛاد٘ أنططاب إٚ

يٝ٘ إ تعازي ٚايًذ٤ٛ ٠ اهللضنٛب ايػؿٔ َٓاغب١ يًسعا٤ ٚايتأٌَ ؼي قسض -14
ْكطاع عٔ َٛاز ٚاٱنططاب ا٭إٖٛاٍ ٚعٓس غيا ٜبسٚ ؼي ايبشط َٔ اغيداطط ٚا٭

 َرز٣َّ إِرذَرا ُرْٛزُرْٕ نِر٥ طقاٍ تعازي ،ايٓاؽ ٚأغباب ايعٕٛ ٚاغيسز

اْْهُرِْٓر ٠َرجَرسَر٦َْر ثِرِرْٕ ثِرسِر٦حٍر طَر٧ِّظجَرخٍر ٠َرنَرسِر ُر١ا ثِرَٟرب 

. (1)صجَربءَرْرَٟرب زِر٦حٌر ؾَربصِرمٌر 
ايبشط يًػؿ١ٓٝ ٚايباخط٠ ٚعسّ غطقٗا آ١ٜ َٓ٘ تعازي، َع إ ظيٌ  -15

. ايػؿ١ٓٝ أثكٌ َٔ َكساض اغيا٤ ايعاٖط ايصٟ تطؿٛ عًٝ٘
غ١َٝ٬، ٖٚٛ َػدط ايبشط آي١ ٚٚغ١ًٝ يتشكٝل ايؿتٛسات اٱ -16

. غؿاضِٖ ٚػاضاتِٗأيًُػًُري ٚيًٓاؽ طيٝعّا ؼي 

                                                           

 .22غٛض٠ ْٜٛؼ(1)
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ٚؼطٜهٗا ازي د١ٗ َٓاغب١ اػاٙ ايطٜض ؼي تػٝرل ايػؿٔ ايؿطاع١ٝ - 17
. َع١ٓٝ َككٛز٠ يٝتِ ايٓؿع َٓٗا

ط٬م اٯ١ٜ ٚعسّ تعطنٗا يؿهً٘ تعازي بتػدرل ايطٜض ٚاػاٖٗا إ- 18
زي ايػٛاسٌ ٚايب٬ز اغيككٛز٠، إؿطن١ ايػؿٔ ؾ٫ًٖٛا َا ناْت ايػؿٔ تكٌ 

زي عكط ايٓٗه١، إزي ايطٜض َٚٛنٛعٝتٗا ؼي ايٓكٌ ايبشطٟ إٚاغتُطت اؿاد١ 
عذاظ ايكطإٓ اـام بٗصا ايعَإ، إٯ١ٜ ٭١ُٖٝ اػاٙ ايطٜاح َٔ ؾعسّ تعطض ا

. ٚإ سطنتٗا ؼي ايبشط ٚسسٖا آ١ٜ َٔ عٓسٙ تعازي
نٝؿ١ٝ غرل ايؿًو ؼي ايبشط َٚا ؾٝٗا َٔ ايعذا٥ب زيٌٝ ع٢ً ٚدٛز - 19

. ايكاْع غبشاْ٘ خايكّا َٚبسعّا َٚسبطّا
غباب ٖصا أٚ ؼي ٚغا٥طٚ ضظاقِٗإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜطسِ ايٓاؽ ؼي إ- 20

 .ْتؿاع ا٭َجٌايطظم َٚكسَات٘، ٚدعًِٗ ٜٓتؿعٕٛ َٓ٘ اٱ
ْٗاض يتعصض يٛ مل ٜٓعِ اهلل عع ٚدٌ عًٝٓا بػرل ايػؿٔ ؼي ايبشاض ٚا٭- 21

مكط ايكٝس ع٢ً ايػاسٌ ٚساؾات إشا إٚ ٭قبض ق٬ًّٝ، فأقٝس ايػُو 
تعطًت ططاف اغيٝاٙ، ٍٚأقذلب َٔ إضض يػاض ايػُو ؼي عُل ايبشاض ٚغيا ا٭

. ػاض٠ ايً٪ي٪ ٚاغيطدإ
، سط نً٘ ْاض ؼي ْاضايب: "ضٟٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ

ٚ أ٫ غاظّٜا إ٫ ٜطنديٸ ضدٌ عطّا : "ٜهّا ضٟٚ عٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِأٚ
عذاظ ؼي تػدرل ايؿًو ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً اٱَعتُطّا، ؾإ ؼت ايبشط ْاضّا

 سهاّ ايؿطٜع١أْػإ، ٜٚبري َٛنٛع ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٚؾل اٱ ٚايبشط َعّا ـس١َ
ٚيعٌ ؼي اؿسٜح إؾاض٠ إزي نٓٛظ ؼت ايبشاض مل تهتؿـ بعس تكًض إٔ تهٕٛ 

. َكسضّا يًطاق١، َٚٓٗا ايٓؿط
 صثِرَٗرب ٦َرٛهَرؽُر اَّْبضَر طقٛي٘ تعازي  

ٕ دطٜإ ايؿًو ٜأتٞ بايٓؿع أظٗاض ايٓؿع ٚسسٙ َع إعذاظ ٖٚٛ إؼي اٯ١ٜ 
ٚ اْ٘ ٜٛظـ يًهطض ٚا٭ش٣ ٚشنط ايٓؿع ٚسسٙ ؾٝ٘ أسٝاّْا ٜهٕٛ ؾٝ٘ نطض أٚ
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: ٚدٛٙ
. اٯ١ٜ يبٝإ ايٓع١ُ ٤تاز -1
َط عطنٞ أَا ايهطض ؾٗٛ أٚا٭نجط ؼي ايبشط ايٓؿع ٚايؿا٥س٠،  ا٭قٌ -2

٠َرَٖرب طقاٍ تعازي، ايعباز٠  شْٛب اٱْػإ ٚتككرلٙ ؼي َٛاضز ٕعٜذلؾض 

ِرْٙ   .(1)صَربُٚر١ا  َرٚهُرعَرُٟرْٕ ٦َرْػِرُٗر١َر غَرَرَْٗربُٞرْٕ ٠َرَْر
تباع اشل٣ٛ ٚايٓؿؼ ايؿٗٛا١ْٝ إَط عاضض بػبب إٔ ايهطض إ -3

. بت٤٬ َٚٓاغب١ يٮدط ٚايجٛابٚ أْ٘ َٛنٛع يٲأٚايٛغاٚؽ ايؿٝطا١ْٝ، 
اٯ١ٜ بؿاض٠ ايتدًل َٔ ا٭نطاض ٚاغيداطط ؼي ايٓكٌ ايبشطٟ ؼي اؾ١ًُ  -4

ٚ بتشػري أ٤ باضتكا٤ قٓاع١ ايػؿٔ ٚغٝاز٠ ايٓؿع ايعاّ َٔ ايؿًو غٛا
. غباب ايػ١َ٬أَٚهاعؿ١ 

خباض عٔ اـطأ ٚايصْب ؼي تػدرل ايبشط إؼي اٯ١ٜ تأزٜب يًٓاؽ ٚ -5
. ٚٚغا٥ط ايٓكٌ ؾٝ٘ يًؿط ٚا٭ش٣

زلاى ايبشط١ٜ ايٓؿع ايٛاضز ؼي اٯ١ٜ أعِ َٔ ايٓكٌ ؾٗٛ ٜؿٌُ قٝس ا٭ -6
. ٚخعا٥ٔ ايبشاض َطًكّا اغيا١ٝ٥ٚايجط٠ٚ 

غتٓباط ٚانتؿاف قٝؼ َتعسز٠ ٫غتجُاض ايٓكٌ ايبشطٟ اٯ١ٜ ٱ تسعٛ -7
. ٚاب َتعسز٠ ٚكتًؿ١أب ؼي

ؼح اٯ١ٜ ع٢ً ٚنع نٛابط عاغي١ٝ زقٝك١ يًػ١َ٬ ايبشط١ٜ غٛا٤ ؼي  -8
ْصاض اغيبهط، تكاٍ ايػطٜع ٚاٱدٗع٠ اٱأٚ اغيٛا٧ْ خاق١ َع ٚدٛز أايػؿٔ 

ايهطٚض٠ ٚاؿاد١، ٚبصا ٜكبض ْكاش ٚغرلٖا عٓس َهإ سهٛض طا٥طات اٱإٚ
ٚ بعض ضناب أْكاش طيٝع إَهإ إايٓكٌ ايبشطٟ خيتًـ عٔ ايٓكٌ اؾٟٛ ب

. ايػؿ١ٓٝ عٓسَا تؿطف ع٢ً ايػطم اٚ تتعطض يًتًـ ٜٚكٝبٗا اـًٌ
ؾٝٗا زع٠ٛ يٲْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ايبشط ٚنأْٗا تٛقٞ بعكس َ٪شيط عاغيٞ  -9

ا جيعًٗا خاي١ٝ َٔ ايهطض بايٓاؽ تؿاق١ٝ زٚي١ٝ تٓعِ غٓٔ ايبشاض ٚمبإٱقطاض 
                                                           

 .118غٛض٠ ايٓشٌ (1)
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. َطًكّا
ؽاشٖا يػرل َا غدطت إغتعُاٍ ايؿًو ٚإْصاضّا َٔ غ٤ٛ إيعٌ ؼي اٯ١ٜ  -10

بإ ٖصا ايتػابل ؼي  ايكٍٛي٘ ػيا ٜػبب ظٚاٍ ْع١ُ ايبشاض، ؾًٝؼ َٔ ايػًٛ 
زي إإغتدساّ ايبشاض يٮغطاض ايعػهط١ٜ ٚاستُاٍ تهطاض اغيعاضى ؾٝ٘ ٜ٪زٟ 

ططاؾ٘، تًو ايؿت١ٓ اييت غتهٕٛ أْهؿاف بعض إم َٝاٙ ايبشاض ٚظٗٛض ؾت١ٓ ْل
قًٗا ٖٚٛ أزي إ٫ غاَض اهلل َكسض ؾعع ٭ٌٖ ا٭ضض طيٝعّا ٚمل ًٜتؿتٛا 

ظٗاض إغتجُاض ٖصا ايٓع١ُ ٚتبسًٜٗا ٚتٛظٝؿٗا يًشطب ٚايؿط ٚا٭ش٣ ٚإعسّ 
غتػ٬ٍ ايبشاض ٱضٖاب إغًش١ ايؿتو ٚايسَاض ؼي غرل َطنا٠ اهلل ٚأق٠ٛ ٚ

ٚ بايتػبٝب، ْػأي٘ تعازي صيا٤ ْع١ُ ايبشاض ٚا٭ْٗاض أغيػًُري َج٬ّ باغيباؾط٠ ا
. ٌٖ ايسْٝاأبؿهٌ َٓ٘ تعازي ٚعسّ َ٪اخصتٓا سيا ٜؿعٌ ايػؿٗا٤ ٚ

َٚا ٜسضٜو يعٌ ايؿت١ٓ ٚاٱبت٤٬ بٓككاْٗا ضظي١ يًُ٪َٓري ٚؽؿٝـ عِٓٗ  
ّ ايهتاب أ غبشاْ٘ ضيشٛ َا ٜؿا٤ ٜٚجبت ٚعٓسٙ اهلل ٚاْصاض يًهاؾطٜٔ، ٚيهٔ

تػاعٗا ٚدطٜإ ايؿًو ؾٝٗا يًتذاضات إبكا٤ ْع١ُ ايبشاض َع إؾٗٛ ايكازض ع٢ً 
ٕ اٯ١ٜ ٚضزت بكٝػ١ اغيهاضع ػيا ٜسٍ ؼي أٚاغيعاؾات ٚاغيهاغب، خكٛقّا 

زي إطياي١ٝ إؾاض٠ إعذاظ ٚإظاٖطٙ ع٢ً ايسٚاّ ٚاٱغتسا١َ ٚتٛنٝس شنطٖا 
ٚيٝهٕٛ ؼي ايػرل ؼي ،  نجطتٗا ٚدعٌ َا٥ٗا ؾسٜس اغيًٛس١ زيإٱناؾ١ زٚاَٗا با

ا٭ضض اييت ناْت عاضّا َٔ َكازٜل آ١ٜ ايبشح ٚاٱتعاظ ػيا أقاب اغيهصبري 
 .باٯٜات

قٌ أدط٠ ايٓكٌ ؼي ايبشاض ظٖٝس٠ ٚإٕ أْو تط٣ أَٔ آٜات٘ غبشاْ٘  -11 
ايهبرل٠ َٔ اؿ٫ُٛت ٫  ايدل١ٜ ٚاؾ١ٜٛ، ٚإ اغيكازٜطأدط٠ ايٛغا٥ط بهجرل َٔ 

َهإ إ٫ ايبشط، ؾإ قًت إ ٖٓاى بسا٥ٌ نأْابٝب ْكٌ ايٓؿط ٚإٜكًض شلا 
 :ضبط اغيؿطم بايػطب بٌ ايعامل نً٘ بؿبه١ َٔ ا٭ْابٝب قًت

زي ايبشط ٫ تٓشكط بايٓكٌ بٌ تؿٌُ ايجطٚات ايعع١ُٝ ٚايهٓٛظ إٕ اؿاد١ أ
. ايػُه١ٝاغيٛدٛز٠ ؾٝ٘، ٖٚٞ تٛيٝس١ٜ نايجطٚات 

طياي١ٝ تبري َٓاؾع ايبشاض إغ١َٝ٬ ٚيٛ إ٫ بأؽ ؼي اغيكاّ َٔ زضاغ١ - 12
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زي إَٚكساض ايجط٠ٚ ايػُه١ٝ اغيػتدطد١ نٌ عاّ ٚعسز اغيٓتؿعري َٓٗا ؼي ايعامل 
. داْب ثطٚات ايً٪ي٪ ٚاغيطدإ

ٕ ا٭ْابٝب ٫ تكًض يٓكٌ نٌ ؾ٤ٞ ؾٗٞ تٓكٌ ايٓؿط ٖٚٛ ثط٠ٚ إ- 13
. ايبشاض، ٚايػؿٔ تػتعٌُ يؿت٢ ٚدٛٙ ايٓكٌْانب١ َع بكا٤ 

ٕ تًو ايؿبه١ غرل َأ١َْٛ اغيداطط خكٛقّا ؼي اغيٓاطل غرل إ- 14 
. اغيػتكط٠ غٝاغّٝا

ْ٘ تعازي إٌٖ ا٭ضض ْع١ُ فإٔ اهلل ٚاغع نطِٜ ٚسُٝٓا تػٝب عٔ إ- 15
خط٣ بس١ًٜ، ٚيهٓٗا َٚع اؾشٛز ٚعسّ ايؿهط اغيٓاغب أغبابّا يٓع١ُ أٜكٝض 

. باٖه١ ايتهايٝـ ٚؼـ بٗا اغيؿام ٚايعٓا٤قس تهٕٛ 
ظٗاض ععِٝ ايٓع١ُ ؼي ضنٛب ايبشط ؾ٬ بأؽ إ إاٯ١ٜ ع٢ً ؼح - 16

تكٓـ بعض ايهتب ؼي َٓاؾع ايبشط ٚضنٛب٘ بسّأ َٔ ايػؿ١ٓٝ اييت قٓعٗا ْٛح 
٠َراْصَرْؽ اْْهُرَْٓر ثِرأَرْؾ٧ُرِرَرب ٠َر٠َر ٧ِْرَرب ٠َرالَر رُر َربطِرْجِر٥  ط

 ، ٚعبٛض َٛغ٢ (1)ص٠ا إِرَُّٟٚرْٕ ُٖرْكسَريُر١َر نِر٥ اَّْرِر٦َر غَرَرُر 
ايبشط ٚغطم ؾطعٕٛ ٚقَٛ٘، ٚتػدرل اغيػًُري يًبشط ؼي ٚبين إغطا٥ٌٝ 

ْتؿع إغتدساَ٘ يػرل َطنا٠ اهلل، ٚنٝـ إايؿتٛسات ٚبٝإ ا٭نطاض ؼي غ٤ٛ 
ٛٸ قتشاّ إ٣ اهلل عع ٚدٌ قًٛبِٗ ع٢ً ضنٛب٘ ٚاغيػًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ َٔ ايبشط ٚق

غتدسَٛا ٚغا٥ٌ بػٝط١ إِْٗ أٌٖ باز١ٜ، ٚأاغيداطط دٗازّا ؼي غبًٝ٘ َع 
ؽصٚٙ ٚغ١ًٝ يًذٗاز إزي اـدل٠ ٚايتذطب١ ؼي ضنٛب٘ إؾتكاضِٖ إٚبسا١ٝ٥، َٚع 

بطاظ ٖصٙ إ، ٚبععضي١ اٱضيإ ٚقكس ايكطب١ ٚايؿتض َٔ اي١ًٖٛ ا٭ٚزي يطنٛب٘
قتكاز١ٜ إاؾ١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚايٓع١ُ بسضاغات ٚثا٥ك١ٝ َٚكاض١ْ ٚتأضخي١ٝ ٚدػط

. خ٬ق١ٝ َٚاي١ٝ قه١ َكط١ْٚ بؿٛاٖس َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓأٚ
 ص  ِرْٙ اْعََّٗربءِر ِرْٙ ٖبءٍر  ٠َرَٖرب  َرٚصَرَر طقٛي٘ تعازي 

. تصنرل بٓع١ُ ْعٍٚ اغيطط ايصٟ ٜكٝب ايدل ٚايؿادط- 1

                                                           

. 36غٛض٠ ٖٛز  (1)
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. ٕ ايٓعِ اغيصنٛض٠ ؼي اٯ١ٜ ْعِ ْٛع١ٝ عا١َ تكٝب طيٝع ايٓاؽإ- 2
ّ ايػشاب، اـ٬ف قػطٟٚ، أٌٖ اغيطاز َٔ ايػُا٤ د١ٗ ايػُا٤، - 3

ٚحيٌُ ايه٬ّ ع٢ً ظاٖطٙ ؾاغيطاز َٓ٘ د١ٗ ايػُا٤، نُٛنع ٜٓعٍ َٓ٘ اغيطط، 
. ٜٚسخٌ ايػشاب يػ١ ؼي َع٢ٓ ايػُا٤ ٭ْ٘ ؼي د١ٗ ايعًٛ

اغيطط ز٫ي١ ع٢ً نجط٠ اغيطط ٚإ ْعٚي٘ ٜتِ  طًل يؿغ اغيا٤ ع٢ًأ- 4
ٚ ايؿهٌ أتعازي عػب اٱغتشكام ٚايعَإ ٚاٱغتسضاز بتكسٜط ٚعًِ َٓ٘ 

٫ ٜٓعٍ سيا خيطب ٚأْ٘  ٚٱضاز٠ تعسز اغيٓاؾع ٚاغيكاحل َٔ ْعٍٚ اغيططاٱشلٞ، 
. ٕ ٜؿا٤ اهللأ٫ إايب٬ز ًٜٚٗو ايعضع 

ناؼي إتططز اٯ١ٜ ايػؿ١ً عٔ ع١ً ْعٍٚ اغيطط، ٚؾٝٗا تٓبٝ٘ َٚٛنٛع - 5
 تعازي اهلل ْٗا َٔأَطاض بع ْعٚي٘ َٔ ا٭نطٚضٟ يًسضاغات ايع١ًُٝ عُا ٜتٛم

. ٚقاب١ً يًعٜاز٠ بايسعا٤ ٚايك٬ح
ٜط ٟٚيٛ قاض ؾطط َٔ اغيطط ٜٓعٍ باغيعاؾ١ ٚايططم ايع١ًُٝ ٚايتػدري ٚايتؼ

ن٬ّ أٚ دع٤ٶ عٔ بعس ؾٌٗ ٜبك٢ َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهطضي١  ٙٚايتشهِ بٗطٍٛ
 :اؾٛاب ْعِ َٔ ٚدٛٙ، ٚأْ٘ َٔ عٓس اهلل أٜهَا 

 .ٖٛ َٔ عٓس اهلل ٚإٕ نإ با٭غباب ٚايٛغا٥طفْعٍ َٔ ايػُا٤  :ا٭ٍٚ 
 .َٛنٛع١ٝ ١٦ٖٝ ايهٕٛ :ايجاْٞ 

 .قإْٛ داشب١ٝ ا٭ضض :ايجايح 
قاب١ًٝ اغيا٤ يٲغتشاي١ إزي غاض بكسض٠ اهلل ٚعٛزت٘ ٚنجاؾت٘ َٔ  :ايطابع 

 .دسٜس بآ١ٜ َٓ٘ تعازي
 َُّر اَّْرِر٤ طايتٓعٌٜ َسخ١ًٝ ايطٜض ٚإػاٖٗا ٚغطعتٗا ٚؼي :اـاَؼ 

٦ُرْسظِرُر اْسِّظ٦َربحَر نَرزُرضِر٧سُر ظَر َربثًرب نَر٧َرجْعُرطُرُر نِر٥ اْعََّٗربءِر 

 .(1)صَر٧ْمَر ٦َر َربءُر 
عسّ ٚدٛز َٛاْع طبٝع١ٝ بري ايػُا٤ ٚا٭ضض ؼٍٛ زٕٚ  :ايػازؽ 

                                                           

 .48غٛض٠ ايطّٚ (1)
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 .دطٜإ ايػشاب
ٚأْع١ُ زٚي١ٝ شيٓع َٔ ايتكطف به١ُٝ ا٭َطاض ٚاغيا٤  ْعِ ٫بس َٔ قٛاْري

ٚاغيتبدط َٔ ايبشاض ٚاؾ١ٗ اييت تتٛد٘ إيٝٗا، يًعّٚ اؿؿاظ ع٢ً ايجط٠ٚ اغيا١ٝ٥ 
َٚٝاٙ ايبشاض ٚعسّ ايعًِ ٚايتعسٟ ؼي غرل ايػشاب  ٚسذب٘ عٔ بعض 

 ا٭َكاض ٚاغيٛانع
 صنَرأَر ٧َْرب ثِرِر ااَرْز َر ثَرْؿدَر َٖر١ْرِرَٟربطقٛي٘ تعازي 

ؾب٘ ٜٓبت ايعضع  ،بٝإ ايٓعِ اغيتؿطع١ ٚاغيتٛيس٠ َٔ ْعٍٚ اغيططاٯ١ٜ ؼي - 1
ْتؿاع ايٓاؽ َٓ٘ ؼي إايصٟ ٜعتدل سٝا٠ يٮضض ٚصيا٤ يًٓبات َٚا ؾٝ٘ َٔ اـرل ٚ

. قٛاتِٗ َٚعاؾاتِٗأ
ظٗط ٭ٕ اؿٝا٠ ؼي اٯ١ٜ أٌٖ ا٭ضض، ٚا٭ٍٚ أسٝا٤ إٕ اغيطاز أقٌٝ - 2

. ، ٫ٚ َاْع َٔ إدتُاع ا٭َطٜٔقػٛؽَط أتعًكت با٭ضض ٖٚٛ 
ْٛاع ايجُاض أْٗا مل تصنط اغيطط ٚخطٚز ايٓبات ٚأَٔ إعذاظ اٯ١ٜ - 3

ايٓاؽ ع٢ً  ؾطط َٔنػبب يًشٝا٠ ؾكس ٜأتٞ ظَإ ع٢ً ايٓاؽ تهٕٛ َعٝؿ١ 
اغيٓتذات ايكٓاع١ٝ ٚيٛ ؼي اؾ١ًُ يتبك٢ نٌ آ١ٜ َٔ آٜات ايكطإٓ ْابه١ باؿٝا٠ 

. ١ُ٥٬َٚ يطٚح ايعكط
ضض زي ايباضٟ عع ٚدٌ ؼي عُاض٠ ا٭إتسعٛ اٯ١ٜ يًتٛد٘ - 4

. قٛاتٚاؿكٍٛ ع٢ً ا٭
ؼاز إضض ٚتعٗط اٯ١ٜ اغي٬ظ١َ ٚايتساخٌ بري أغباب اغيعٝؿ١ ؼي ا٭- 5

تعازي، ؾ٫ًٛ ايبشاض غيا نإ اغيطط، ٚي٫ٛ  اهلل َْٔٗا طيٝعّا ْع١ُ أاغيكسض، ٚ
. ٫ُٖا غيا عاف اؿٝٛإاغيطط غيا ظٗط ايٓبات ٚايهٮ ٚايعؿب، ٚيٛ

ضض باغيطط ٚايٓبات ٜعين تٛقـ بكا٥ٗا ع٢ً ْع١ُ اغيطط سٝا٤ ا٭إ- 6
ٕ إ: ٚايعضاع١ اش ٫ ٚاغط١ بري اؿٝا٠ نأَط ٚدٛزٟ ٚسكٍٛ اغيٛت، ؾإٕ قًت

ٕ اغيٛت اغيصنٛض ؼي اٯ١ٜ إ: اغيٛت َصنٛض ؼي اٯ١ٜ يصا حيٌُ ع٢ً اجملاظ، قًتٴ
ضض ا٥ٔ ٚؾٛاٖس نجرل٠، ٜكٝب ا٭ٚتسٍ عًٝ٘ قط ٚخام با٭ضض َ٪قت
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ٚ ٜٓكطع عٓٗا اغيطط ؼي غرل َٛزل٘ ثِ ٜأتٞ َٓسؾعّا َباضنّا، ؾتكبض أاؾؿاف غيس٠ 
. ايٓؿاط ٚا٭ٌَ ؼي ايٓؿٛؽ ؾٝتذسز ،ضض ْهط٠ شات بٗذ١ا٭

ضض بايٓبات ٚاغيعضٚعات تصنرل بٛدٛز ايكاْع سٝا٤ ا٭إ- 7
. غتشكاق٘ ايعباز٠ ٚايؿهطإٚ

قتكاز١ٜ دتُاع١ٝ ٚاٱايٓاؽ ٚسٝاتِٗ اٱ ؾٝ٘ تٓعِٝ غيعا٥ـ- 8
أٚإ ٱخطاز  ٚضتباطٗا قٗطّا سيٛاغِ ايعضاع١ ٚاؿكاز ٚدين ايجُاض، ٚٙٱ

ايعنا٠ ٚاؿكٛم ايؿطع١ٝ يتهٕٛ َٓاغب١ نطضي١ ٱتٝإ ايؿطا٥ض اييت تعتدل بابّا 
.  يسٚاّ ايٓعِ

 حبث اجتماعي
نُا شٖب إيٝ٘ بػض ايٓعط عٔ اـ٬ف ؼي أ١ًٖٝ ايعكٌ فطزّا يًشهِ 

اغيعتعي١ ٚاْ٘ َ٪ٌٖ غيعطؾ١ اؿػٔ ٚايكبض ايصاتٝري ؼي ا٭ؾعاٍ أٚ أْ٘ تابع يًؿطع 
نُا شٖب إيٝ٘ ا٭ؾاعط٠ ٚإٔ اؿػٔ َا سػٓ٘ ايؿطع، ٚايكبض َا قبش٘ ايؿطع 

ؾإ ايعك٤٬ ع٢ً َط ايعكٛض إتؿكٛا ع٢ً سط١َ عيػ١ أَٛض ٚأطًل عًٝٗا إغِ 
 :ا٭قٍٛ اـُػ١ ايٓعا١َٝ ٖٚٞ

 .ٍ ايٓؿؼ احملذل١َ بػرل سلقت -1
 .ايعْا ٚايؿاسؿ١ -2
 .ايعًِ ٚايتعسٟ ع٢ً اٯخطٜٔ ٜٚؿٌُ اٜهّا ظًِ ايٓؿؼ سيا ٫ حيتٌُ -3
 .ايػطق١ ْٚٗب أَٛاٍ ايػرل -4
تطى ايكٓا٥ع اييت حيتاز ايٝٗا ايٓاؽ ٚشلا َٛنٛع١ٝ ؼي سؿغ ايٓعاّ  -5
 .ايعاّ

اغيٓهط،  ٜسخٌ ؼي باب ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ نٌ أَط َٓٗاٚايعدط عٔ 
ٚإسٝا٤ ا٭ضض ٚدعًٗا قاؿ١ يًعضاع١ َٔ أغباب بكا٤ اؿٝا٠ ؼي ا٭ضض 

 .غبشاْ٘ ٠ اهللعبازٚزٚاّ 
 ص٠َرثَرشَّ نِر٧َٟرب ِرْٙ ُرِّظ دَراثَّخٍر طقٛي٘ تعازي 
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ضظام اـ٥٬ل ٚاؿٝٛاْات إٔ أش إسٝا٤ ا٭ضض بايٓبات إساٍ - 1
. َٓص بس٤ ٚدٛزٖا ع٢ً ايٓبات ٚايعضاع١ ؼي ا٭عِ ايػايب ٠َتعًل
غتسا١َ ٚدٛز اٱْػإ ٚايها٥ٓات إ ٭ٕدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اغيانٞ - 2

. تعازي اهلل َٔاؿ١ٝ يٝؼ بكسضتٗا ايصات١ٝ بٌ بؿهٌ ٚتكسٜط 
ْ٘ ٫ ٜػتػين ؼي بكا٥٘ إزي ايكاْع فإستاز ايعامل ؼي ٚدٛزٙ إنُا - 3

يٓٛع١ٝ ٚايؿدك١ٝ، ايبؿط١ٜ ٚاؿٝٛا١ْٝ ٚايٓبات١ٝ عٔ ايباضٟ ٚزٚاّ اؿٝا٠ َطًكّا ا
. ٚ ايسٚضأؾطاز ايعًٌ ؾاْ٘ ٫ ٜػتًعّ ايتػًػٌ أعع ٚدٌ ٚإ تعسزت 

ايع١ً ايطبٝع١ٝ احملػٛغ١ ٚاغيسضن١ بايٛدسإ ٫ تٓؿٞ ايع١ً ايٛادب١ - 4
. بٌ تجبتٗا

ؾهاٍ ٚقٛض اؿٝٛإ ٚايسٚاب ٚتبآٜٗا أَٔ ْعُت٘ تعازي تعسز - 5
نُٝات اغيطط ايٓاظي١ ع٢ً مٛ َتؿاٚت ظَاّْا اخت٬ف غب اغيٓار ٚايب١٦ٝ ٚبض

. َٚهاّْا
ٚيهٓٗا غبب َباضى  ،ضض يٝؼ ع١ً تا١َ يًشٝا٠ ٚزضيَٛتٗاسٝا٤ ا٭إ- 6

ؾٝا٤ ْػإ بايعكٌ ٚغدط ي٘ ا٭مت سيؿ٦ٝت٘، ٚقس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً اٱ
ٙ غبشاْ٘ خؿـ عٓ٘ ٚأضاز غباب زٚاّ اؿٝا٠، ٚيهٔأبتهاض إٚدعً٘ قازضّا ع٢ً 

ْؿػاي٘ إٕ ٜتٓعِ بؿطط َٔ دٗسٙ ايعكًٞ ٚايبسْٞ ؼي طاع١ اهلل بس٫ّ َٔ أي٘ 
 .ايتاّ بأغباب اغيعٝؿ١

 
 ص ٠َررَرْصسِر٦مِر اْسِّظ٦َربحِر  طقٛي٘ تعازي 

ٚبٝإ غيا ؾٝٗا  ،َٛعع١ ٚتصنرل بايٓعِ اييت ؼٝط بٗا ايػُاٚات ٚا٭ضض-1
َط َطنب َتهٕٛ َٔ أَٔ اٱعذاظ َٚا تسٍ عًٝ٘ َٔ ععِٝ ايكسض٠، ٖٚٛ 

. ػاٖٗاإٚايجاْٞ ؼي تكًٝبٗا ٚتػٝرلٖا ٚتبسٌٜ  ،قٌ ايطٜضأايكسض٠ ع٢ً 
َٛضّا أػاٙ ايطٜض ٚغطعتٗا ٚمٖٛا يٝػت إٕ تػرل زلت ٚأظاٖط اٯ١ٜ -2

ْٗا تتػرل أعًُا٤ ايطبٝع١ بٌ  طبٝع١ٝ تتِ ٚؾل عًًٗا ايطبٝع١ٝ اغيُه١ٓ نُا ٜعتكس
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: تعازي ٚتكطٜؿٗا حيٌُ ع٢ً ٚدٛٙ ،شْ٘إَطٙ ٚأشاتّا ب
سلا٫ّ أٟ َٔ د١ٗ ايؿُاٍ ٚتػ٢ُ سا٬ّ٥، اٚ  تهٕٕٛ أػاٖٗا بإتػٝرل -أ

ايكبا َٔ د١ٗ ايؿطم، ٚايسبٛض َٔ د١ٗ ايػطب، ضٜض دٓٛبّا ٚتػ٢ُ ٫قشّا، ٚ
اثٓري َٔ ٖصٙ ا٭ضبع١، ؾاشا  نجط غع١ ٚتساخ٬ّ ٚبطظخّا بريأٚقس تهٕٛ دٗتٗا 

ناْت بري ايكبا ٚايؿُاٍ ؾٗٞ ايٓهبا٤، ٚاشا ناْت بري اؾٓٛب ٚايكبا ؾٗٞ 
. اؾطبٝا٤
بعض ايطٜاح ٜأتٞ بايطظي١ ٚاغيٓؿع١ ؾتهٕٛ غببّا يتًكٝض ايٓبات ٚتطٝٝب -ب

اغيهإ بطؾع ايطٚا٥ض ايهط١ٜٗ ٚػؿٝـ ايططٛبات ٚتػٝرل ايػشاب َٚا ؾٝ٘ سٝا٠ 
ٜٛإ ٚايٓبات، ٚبعهٗا ٜأتٞ بايعصاب ٚا٭ش٣ ٚايعٛاقـ اٱْػإ ٚاحل

٫ تػبٖٛا ؾإْٗا ػ٤ٞ بايطظي١ ٚػ٤ٞ بايعصاب ،  :ابٔ عباؽ ٚعٔاغيسَط٠، 
. (1) (ايًِٗ ادعًٗا ضظي١ ٫ٚ ػعًٗا عصابّا: ٚيهٔ قٛيٛا 

زي آخط، َٚٔ ظَإ إتكطٜؿٗا تبآٜٗا ٚاْتكاشلا ٚتػرل سطنتٗا َٔ بًس -ز
ٚإ ظٚبع١ ايطٜاح ٖٚٝذاْٗا، ؾاٯ١ٜ تصنطِٖ بإ أزي آخط، ؾذلاِٖ ٜعطؾٕٛ إ

ٚ نسٙ َٔ غهٕٛ ايطٜض يٝؼ اَطّا َٓشكطّا بايطبٝع١ بٌ ٖٛ َٔ أٖصا اشلٝذإ 
عٓس اهلل ٚبأَطٙ، ا٭َط ايصٟ ٜػتًعّ ايؿهط ٚايسعا٤ ٚايتٛغٌ يطؾع ا٭ش٣ 

. ٚايؿط اغيكاسب ؿطن١ ايطٜض
ٕ آ١ٜ ايطٜاح ٖٚبٛبٗا ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١، إش أدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يططز -ز 

يٝٗا سيا ٜٓاغب ععُتٗا نُٔ بسٜع قٓع٘ إٚتكطٜؿٗا ٚتػٝرلٖا مل ًٜتؿت 
تعازي، ٚنٝـ إ نٌ اـ٥٬ل تعذع عٔ تٓعُٝٗا ٚغٛقٗا يًشع١ ٚاسس٠ خاق١ 

َع خؿ١ اشلٛا٤ ٚتػؿٝ٘ غيا بري ايػُاٚات ٚا٭ضض، َٚع ٖصا مل تعط َا 
. يتصنط ٚايؿهط يًباضٟ عع ٚدٌ ٚاٱقطاض بطبٛبٝتٜ٘ٓاغبٗا َٔ ايتسبط ٚا

سٛاٍ أضتباطٗا اجملطز بإْكٝاع ايطٜاح ٭َطٙ تعازي ٚعسّ إبٝإ سكٝك١ -3
ػاٙ ايطٜاح ٖٚبٛبٗا إاهلل عع ٚدٌ ؼي تبسٌٜ  زيإْػإ ًٜذأ ايطبٝع١ جيعٌ اٱ
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. ٚتكطٜؿٗا سيا ٥٬ِٜ سادت٘ ٚحيكل َٓؿعت٘
عٓس ٖبٛب ايطٜاح غيا ضغذ  تعازي اغتشهاض بسٜع خًك٘ ٚععِٝ قسضت٘-4

ٚؼي اٯ١ٜ ؼس ٫ٚ ٜكس ع٢ً  ؼي ايصٖٔ َٔ اغتذابتٗا اغيطًك١ ٭َطٙ تعازي
ٚقات اغتشباب ايسعا٤ ٖبٛب أ، يصا ٚضز َٔ تكطٜؿٗا إ٫ اهلل عع ٚدٌ

: ايطٜاح، ٚؼي قشٝش١ ظٜس ايؿشاّ عٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ
ٖبٛب ايطٜاح ٚظٚاٍ ا٫ؾٝا٤ ْٚعٍٚ  اطًبٛا ايسعا٤ ؼي اضبع غاعات عٓس"

. (1)اؿسٜح..." ايكطط
َا ؼي تكطٜـ ايطٜاح سطن١ ٚغهّْٛا َٔ اغيٓاؾع ايعع١ُٝ اٱخباض ع -5

. ١ُ٥٬َٚ ايطباع ْٚهٛز ايجُاض
يًػشاب ؾٝ٘ ز٫٫ت ع٢ً عسّ ٚقٛف  ص اُْْٗرعَر َّسِر  طٚضٚز ْعت -6

 .ٚ عػب اغيهإأسٝاّْا أٚ تهٝل أاشلٛا٤ ؼي اؾٛ ٚأْ٘ ؼي سطن١ زا١ُ٥ تتػع 
ايطٜاح َٔ دٓٛز ايباضٟ عع ٚدٌ ٚتػدرلٖا ٚتصيًٝٗا ي٘ َعاْٞ كتًؿ١ -7

. ٚ عصابّا يًهاؾطٜٔأغتسضادّا أؾٗٛ ضظي١ يًُ٪َٓري، ٚقس ٜهٕٛ 
ػاٙ إيكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ٥٬َه١ قا٥ُري ع٢ً تٛدٝ٘ ايطٜاح ٚ-8

مل ٜٓعٍ ؾ٤ٞ َٔ ايطٜض : ٚعٔ أَرل اغي٪َٓري عًٝ٘ ايػ٬ّ)َػرلٖا َٚكازٜطٖا، 
٫ ّٜٛ عاز ؾاْ٘ اشٕ شلا زٕٚ اـعإ ؾدطدت ؾصيو إ٫ بهٌٝ ع٢ً ٜس ًَو، إ

.  (2)ص  ثِرسِر٦حٍر صَرْسصَرسٍر ؾَربرِر٧َرخٍر  طقٛي٘ تعازي 
ْػإ َٔ ايطٜاح ؼي سطن١ ٚغرل ايػؿٔ ٚؼي تؿػٌٝ بعض غتؿاز اٱإيكس -9

اييت نإ تٛظٝؿٗا بتسا١ٝ٥ ْػإ بايٓع١ُ اٱاغيطاسٔ ٚمٖٛا، ؾاٯ١ٜ تصنط اٱ
. ساد١ يعًُ٘

مل ٜٓشكط اٱْتؿاع بايطٜاح ؼي ا٭ظ١َٓ ايكسضي١ بٌ ٖٞ ْع١ُ زا١ُ٥ يتٝػرل -10
بعض اٯ٫ت، َٚٓاؾعٗا ؼي ا٭ظ١َٓ اي٬سك١ َتٓٛع١ َٚتعسز٠ بًشاظ اٱضتكا٤ 

                                                           

 .4/170ايٛغا٥ٌ  (1)
. 6غٛض٠ اؿاق١  (2)



 248################################################################################27ز/َعامل اٱضيإ

. ايعًُٞ ايػطٜع ٚاؿاد١ ٚق١ً ايهًؿ١
ٚنٌ ٚاسس٠ َٓٗا ٕ اٯٜات اغيصنٛض٠ ؾٝٗا َت٬ظ١َ أعذاظ اٯ١ٜ إَٔ -11

خط٣، ؾاٯ١ٜ شيٓع َٔ اـًط ٚايٓعط٠ اؾاَع١ اغيتشس٠ ايكاقط٠ َب١ٝٓ ع٢ً ا٭
ٕ ٜتعاضض شيو َع أايتؿهٝو بٝٓٗا نٓعِ ٚآٜات َٔ غرل  زيإٚسسٖا، ٚتسعٛ 

. ؼازايٓعط شلا بكؿ١ اٱ
شا ٖبت ضٜاح إناؾ١ٝ فإتبسٌٜ ٚتػٝرل اػاٙ ايطٜاح تذلؾض عٓ٘ َٓاؾع -12

َعٗا خرل ٚتهٕٛ غببّا يًتًكٝض، ٚاشا ٖبت ايؿُاٍ ٖٚٞ تكابٌ اؾٓٛب ٜأتٞ 
شا ناْا َٔ ايٓاؽ إثٓري اؾٓٛب ؾاْٗا تٓؿـ ايططٛبات، ٜٚكٍٛ ايعطب يٲ

ًَت ضحيُٗا، ٚقاٍ ايؿاعط: ضحيُٗا دٓٛب، ٚاشا تؿطقا: َتكاؾٝري ُٳ : ؾٳ
قبشت أيعُطٟ، ي٦ٔ ضٜض اغيٛز٠ 

 

 
سلا٫ّ، يكس بٴسٸيت ٖٚٞ دٳٓٴٛبٴ 

ٚقاٍ )زي ايتبأٜ ؼي سطاض٠ ٚبطٚز٠ نٌ ضٜض َٔ ايطٜاح ا٫ضبع١،إناؾ١ باٱ 
. (1)ْٗا باضز٠إ٫ بٓذس فإاؾٓٛب ؼي نٌ َٛنع ساض٠ : إبٔ َٓعٛض

 ٠َراْعَّ َربةِر اُْْٗرعَر َّسِر ثَر٧َْر اْعََّٗربءِر ٠َرااَرْز ِر  طقٛي٘ تعازي 
 ص

زي ايػُا٤ بػبب سطاض٠ ايؿُؼ إايػشاب ٜتٛيس َٔ ا٭غط٠ اغيتكاعس٠  -1
ٕ إٌٖ ا٭ضض ٚأٚتػًٝطٗا ع٢ً ايبشاض ؼي آ١ٜ ْٚع١ُ َتذسز٠ نٌ ّٜٛ ع٢ً 

. تبآٜت َٛانع٘
شنط ايػشاب ؼي ْؿؼ اٯ١ٜ اييت شنط ؾٝٗا اغيطط َُٓٗا آ١ٜ ْٚع١ُ َػتك١ً  -2

عِ َٔ ْعٍٚ اغيطط، ؾكس ضيٮ ايػشاب أٜهّا ْع١ُ ٚ٭ٕ ايػشاب أدتُاعُٗا إٚ
خط٣، ؾبري أٜهّا آ١ٜ أٚيهٔ ايػُا٤ ٫ شيطط ٖٚصٙ  ،طٞ ايؿُؼايػُا٤ ٜٚؼ

ايػشاب ٚاغيطط عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ َطط َٔ ايػشاب ٚيٝؼ نٌ 
. غشاب ػيططّا
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عُاٍ اٱْػإ، ؾٌٗ سايت أسٝاّْا َٚا قًت٘ بأغياشا ٫ ضيطط ايػشاب -3
٤ شياّ ْعُت٘، أّ ٖٛ ايتككرل ؼي ايسعا٤، أّ اٱبت٬إشْٛب بين آزّ زٕٚ 

اؾٛاب  ٕ اهلل عع ٚدٌ حيح ايٓاؽ ع٢ً ايسعا٤ ٚايػ٪اٍ،أٚاٱختباض، أّ 
ٖٛ إدتُاع ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنٌ ٚاسس َٓٗا ٜكًض يًػبب١ٝ نُا إٔ ف٤ٞ ايػشاب 
خايّٝا َٔ اغيطط آ١ٜ ن١ْٝٛ ٚباب يًسعا٤ ٚا٭ٌَ ٚايتسبط ؼي بسٜع قٓع٘ غبشاْ٘، 

أٟ ؼي تصيًٝ٘  صزِر اُْْٗرعَر َّ  طؼي اٯ١ٜ ايهطضي١  ايػشاب ٚضز ٚقـ ٚقس
َت٬ن٘ قاب١ًٝ اٱغتعساز يٲْتؿاع ب٘ َٚٓ٘ ٚؾٝ٘، ٖٚٛ َٓػشب إٚت٦ٝٗت٘ ٚ

. َٚٓذط
ْ  طؼي غٛض٠ ايطعس دا٤ قٛي٘ تعازي  -4 ُٞر١َر اَّْرِر٤ ٦ُرسِر٦ُُٕر

 (1)ص  اْْجَرْسوَر خَر١ْنًرب ٠َرطَرَٗرؿًرب ٠َر٦ُرْٛ ِر ُر اْعَّ َربةَر اْضِّظَربَر 
َا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت يًتسبط أيبٝإ تهٕٛ ايػشاب ٚايتسبط باٯٜات اييت ؾٝ٘، 

غتسا١َ ٚغرل ايػشاب، ٚاٯٜات اييت ؾٝ٘ فتُع١ َٚتؿطق١ َتٝػطّا إٚايتؿهط ؼي 
زي َا ؾٝ٘ َٔ آٜات ظاٖط٠ نػِٝ إناؾ١ َكٗٛضّا ؾُٝا بري ايػُا٤ ٚا٭ضض باٱ

. ٚ بُٝٓٗاأٚ بط٧ أبػطع١  ٙؿاظ سطن١ غرلٚ زعا١َ ٚأضتهاظ إٚغُاّ َٔ غرل 
نجط اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚايطبٝع١ٝ اييت تسٍ ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚيهٔ أَا -5

ْؿػاي٘ عٓٗا، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًتصنرل إيٝٗا ٱعتٝازٖا ٚإاٱْػإ قس ٫ ًٜتؿت 
.  تعازياهلل َٚٓاغب١ يصنط ٚؾهط ،ُٖٝتٗا ٚؾعًٗا عّْٛا َّٜٛٝاأبٗا ٚيبٝإ 

ضظام ٚدعٌ ؾه٬ّ غئ ٜسعٛٙ ٜٚػأي٘ َٔ غرل ٚدٌ ا٭يكس قػِ اهلل عع -6
ٕ ايػشاب ؾهٌ َٓ٘ تعازي ٚضظي١ أايصٟ نتب يًد٥٬ل، ٚظاٖط اٯ١ٜ ٜؿٝس 

. ٜكٝب بٗا َٔ ٜؿا٤
ظٜٔ زع١ٝ ايكشٝؿ١ ايػذاز١ٜ خل اٱَاّ أؼي ايسعا٤ ايجايح َٔ -7

٥٬َه١ ايػشاب ٚايطعس بصنط نطِٜ ٚغ٪اٍ ايطظي١ شلِ بسعا٥٘ ايعابسٜٔ 
ٚخعإ اغيطط ٚظٚادط ايػشاب ٚايصٟ بكٛت ظدطٙ ٜػُع ظدط : "ٚغً٘ٚت
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شا غدلت ب٘ سؿٝؿ١ ايػشاب ايتُعت قٛاعل ايدلٚم، َٚؿٝعٞ إايطعٛز، ٚ
". ٚايكٛاّ ع٢ً خعا٥ٔ ايطٜاح ،ايجًر ٚايدلز ٚاشلابطري َع قطط اغيطط اشا ْعٍ

اٖس فٕ اغيطط َٔ عٓسٙ تعازي ٚبٝسٙ، ٚإقطاض بإٚايسعا٤ شل٪٤٫ اغي٥٬ه١  
تساخٌ ٚتهاٌَ ايٓعاّ ايهْٛٞ ٚععِٝ َا غدط اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ َٔ ع٢ً 

. اـ٥٬ل ايهطضي١ عٓسٙ غبشاْ٘
اقبًت ايٝٗٛز ازي ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل : ْ٘ قاٍأبٔ عباؽ إٚضز عٔ -8

: اخدلْا َا ٖصا ايطعس؟ قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكايٛا
ايػشاب ب٘ ضام َٔ ْاض ٜعدط َٛنٌ بايػشاب بٝسٙ َذ٥٬َه١ اهلل ًَو َٔ 

: قٛت٘، قايٛا: ؾُا ٖصا ايكٛت ايصٟ ْػُع؟ قاٍ: َط اهلل، قايٛاأٜػٛق٘ سٝح 
. (1)قسقت

 صدٍر ِْرَر١ٍْر ٦َرْؿِرُر١َر ٦٨َربطقٛي٘ تعازي 
ٕ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ٖصٙ اٯٜات سذ١ ٚباب ٖسا١ٜ ٚضؾاز ٭ٚيٞ إ-1

. ٚاٱزضاى ايػًِٝقشاب ايعكٍٛ ٚايؿِٗ أا٭يباب ٚ
ّ بُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم أٌٖ بري ايعك٤٬ ٚاغيػًُري ْػب١ ايتػاٟٚ -2

سس، أَطًل، ؾإ قًٓا با٭ٍٚ ْٓؿٞ ايعكٌ عٔ غرل اغيػًِ ٖٚصا َا مل ٜكٌ ب٘ 
قٝب أؾايعاٖط ٖٛ ايجاْٞ ؾهٌ َػًِ عاقٌ ٚيٝؼ ايعهؼ، َٚٔ ؾكس عكً٘ ٚ

. باؾٕٓٛ ؾصاى خاضز بايتدكل
َٔ ايعك٤٬ سذب٘ غبب طاض٨ ٚخًٌ ٚتككرل  َٔ مل ٜهٔ َػًُّا-3

. ٚتهٕٛ ٖصٙ اٯٜات سذ١ عًٝ٘ ٱزضان٘ ٚؾُٗ٘ شلا خاق١

حبث بالغي حبث بالغي 
ٚمل تطز  قٝػ١ اغيؿطز ؼي غت١ ٚمثاْري َٛنعّا َٔ ايكطإٓ،ب (آ١ٜ)شنط يؿغ 

 .بكٝػ١ اغيج٢ٓ ا٫ َط٠ ٚاسس٠
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ؼي َا٥تري ٚعيػ١ ٚتػعري َٛنعّا، ٖٚصٙ  (آٜات)بكٝػ١ اؾُع دا٤ ٚ
عذاظ ايكطإٓ ؼي آٜات٘، ٚنٌ إنجط٠ تسٍ ع٢ً ا٭١ُٖٝ ٚاٱعتباض خكٛقّا ٚإ اٍ

ٚاٯ١ٜ يػ١ ايع١َ٬ ٚايس٫ي١، ٚقس تأتٞ عٓس  ،آ١ٜ َٓ٘ ٜكسم عًٝٗا اْٗا قطإٓ
: ضاز٠ ايتعذب قاٍ ايؿاعطإ

آ١ٜ ؼي اؾُاٍ يٝؼ ي٘ ؼي 
ي٘ َٔ ْعرل  غٔ ؾب٘ َٚااحل

َا ؼي اٱقط٬ح ؾٗٞ ايطا٥ؿ١ َٔ ايكطإٓ اييت شلا نٝإ َػتكٌ عُا قبًٗا أ
ٚ ايٛقـ ٚايؿاق١ً ٖٚٞ َٛنٛع يًتشسٟ أَٚا بعسٖا عػب ايع١َ٬ 

ختًـ بعض ايكطا٤ ؼي بعض إٔ إَط تٛقٝؿٞ ٚأٚاٱعذاظ، ٚؼسٜس اٯٜات 
. اٯٜات ٚنصا بايٓػب١ يًهٛؾٝري ٚايبكطٜري

خت٬ف ايعًُا٤ ؼي عس اٯٟ ٚايهًِ إٕ غبب إ):  ٚقاٍ ايعضنؿٞ
ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ ٜكـ ع٢ً ض٩ٚؽ اٯٟ أٚاؿطٚف 

ْٗا يٝػت أؾٝشػب ايػاَع  ، ، ؾاشا عًِ قًٗا ٚقٌ يًتُاّ يًتٛقٝـ
 .(1)(ؾاق١ً
زي زيٌٝ، ٚٚضز عٔ اٱَاّ إعتباض ٖصا ايكٍٛ ع١ً تا١َ يٲخت٬ف حيتاز إٚ
قٛاٍ إٔ غت١ آ٫ف َٚا٥تإ ٚمثإ عؿط٠، ٚشنطت ٕ عسز آٜات ايكطآأعًٞ 

طٍٛ آ١ٜ ؼي ايكطإٓ ٖٞ آ١ٜ ايسٜٔ ٖٚٞ اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ٚايجُإْٛ بعس أخط٣، ٚأ
ٚعسز  ،اغيا٥تري َٔ غٛض٠ ايبكط٠ ٚعسز نًُاتٗا َا١٥ ٚمثإ ٚعؿطٕٚ ن١ًُ

. ضبعٕٛ سطؾّاأسطٚؾٗا عيػُا١٥ ٚ
ف يؿعّا ٚغت١ سطأعيػ١  (ٚايؿذط)ثِ  (ٚايهش٢)قكط آ١ٜ ؾٝ٘ ٖٞ أٚ

. سطف يؿعّا ٚضزلّاأٖٚٞ غبع١  (َسٖاَتإ)ضزلّا، ثِ 
خط٣ َٔ آٜات أعذاظ قطآْٞ ٚآ١ٜ إٕ ٖصا ايتبأٜ ؼي عسز نًُات اٯٜات إ

. ايكطإٓ تتهُٔ عٓاٜٚٔ ايتشسٟ
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 حبث فقهيحبث فقهي
ايعكٌ َٔ ؾطا٥ط ايتهًٝـ ايعا١َ ٚاييت اُٖٗا ث٬ث١ ايبًٛؽ ٚايعكٌ 

 ايطؾس ٜػكط ايتهًٝـ ٜٚعطف ايبًٛؽ يًصنطٚاٱختٝاض ؾُع عسّ بًٛؽ غٔ 
ع٢ً سػاب ايػ١ٓ اغي٬ٝز١ٜ اضبع عؿط٠  بإشياّ عيؼ عؿط٠ غ١ٓ ٬ٖي١ٝ ٖٚٛ 

مثإ غٓٛات ٬َٝز١ٜ تػع غٓٛات ٬ٖي١ٝ أٟ  ّٜٛ تكطٜبّا، ٚيٮْج٢ اغ١ٓ َٚا٥ت
ٕ ؾططّا َٔ ا٭ؾٗط أزي إٕ ٚعيػ١ ٚغتري َّٜٛا تكطٜبّا، َع اٱيتؿات اَٚا٥ت

ٕ ؾٗط ؾباط ْاقل ٚقس ٜتؿل ف٦ٝ٘ ؼي إٔٚ ٚاسسّا ٚث٬ثري َّٜٛا ٚايط١َٝٚ ٜو
. بايٓػب١ ٱستػاب غٔ ايبًٛؽ ا٭ؾٗط ايػت١ ا٭خرل٠

اصيا ٜسام اهلل ايعباز ؼي : "قاٍٚؼي خدل أبٞ اؾاضٚز عٔ اٱَاّ ايباقط 
، ٖٚصا ٜسٍ (1)"اؿػاب ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً قسض َا آتاِٖ َٔ ايعكٍٛ ؼي ايسْٝا

َٛض اغيؿهه١ ٚبًشاظ ايعكٌ َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ غاب َٔ ا٭ع٢ً إ احل
. زي ايٛادبات ٚايؿطا٥ضإيتؿات ايؿط١ٓ ٚاٱ

زٚاضّٜا، ْعِ إٚ أطباقّٝا إ٫ٚ تهًٝـ يؿاقس ايعكٌ ٚاجملٕٓٛ غٛا٤ نإ دْٓٛ٘ 
. دْٓٛ٘ٚأٚإ زٚاضّٜا ؾٝػكط ايتهًٝـ غاع١ إشا نإ دْٓٛ٘ إ

خل َٔ ايعك٤٬، أ ص ٦َرْؿِرُر١َر ِْرَر١ٍْر  طٕ قٛي٘ تعازي أٚايعاٖط 
سك٘ ؼي  ٜعطْٛ٘ٚعُاشلِ، أؾايصٜٔ ٜعكًٕٛ أٟ ٜٛظؿٕٛ ايعكٌ ؼي َعتكساتِٗ ٚ

نٌ  زي ٖصٙ اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت تٛاد٘إَعإ إب ٚإ ًٜتؿتأايتسبط ٚايتؿهرل ٫بس 
قٗطّا نٌ غاع١، ٜٚطتب عًٝٗا ا٭ثط َٔ ٚدٛب طاعت٘ تعازي  ٚاسس َِٓٗ

. ٫ٍ ٚاؿطاّسهاّ احلأيتعاّ بٚاٱ
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