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 املقدمت
نٌ دع٤ َٔ ٖصا ايتؿػري اـايس عُسٙ ٚايجٓا٤ عًٝ٘  اؿُس هلل ايصٟ أؾتتضٴ

اؿُس هلل ايصٟ تؿهٌ ٚدعٌ  ،ٚق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚآي٘ ايطٝبٌ ايطاٖطٜٔ
ؾبعس ،  ١ٝايكطآْ ٗ ايعًّٛ إػتٓبط١ َٔ نٓٛظ اٯ١ٜثط٠ٚ ٚثٛض٠ ٖصا ايتؿػري  

ايكطإٓ ٜأتٞ ٖصا ايػٹؿط بسضض َٚػا٥ٌ  ْعٍٚأنجط َٔ أيـ ٚأضبعُا١٥ غ١ٓ ع٢ً 
تهاف  ٚأغطاض عكا٥س١ٜ َٔ شات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، َػتكطأ٠ َٓٗا ؾه٬ّ َٓ٘ تعاٍ

َٚٓٗذ١ٝ ، ٗ عًِ ايتؿػري ايػ١ٝٓ إٍ اؾٗٛز إباضن١ يًعًُا٤ َٚ٪يؿاتِٗ 
باب غٝام اٯٜات ايصٟ يٝؼ ي٘  ث١ َٓٗاٛاب َػتشسبٚإؾانات نط١ّ ٚأ

ايعًُا٤ ٗ ا٭دٝاٍ ايكاز١َ تأيٝـ  بتٛيٞإْتٗا٤ ٫ٚ سس َٔ ططف ايهجط٠ 
 اجملًسات ؾٝ٘.

وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ط ٚغٓكسض إٕ ؾا٤ اهلل ٔػٌ دع٤ خاق١ بك١ً آ١ٜ

، ٚقس قسض َٓٗا ،  باٯٜات ايػابك١ هلا َٔ غٛض٠ ايبكط٠ ٚآٍ عُطإ(1)صٌٍِنَّبطِ

ٚقس ػًت ؾٝٗا عًّٛ ٚقٛاٌْ ، ٛا٠ ٚبصض٠ هلصا ايعًِ ْيتهٕٛ  مثا١ْٝ أدعا٤ 
ٚغٓٔ َكتبػ١ َٔ ٚدٛٙ ايك١ً بٌ نٌ آٜتٌ، أٚ ث٬خ آٜات َٔ ايكطإٓ غٛا٤ 

إٍ داْب َباسح ناْت َتذاٚض٠ أٚ ٗ غٛض٠ ٚاسس٠ أٚ ٗ غٛض َتعسز٠ 
 .ٖصا ايتؿػري غٝام اٯٜات ٗ أٍٚ تؿػري نٌ آ١ٜ َٔ آٜات 
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انٕٛ نتبّا ٗ إعذاظ ايكطإٓ، ٚقس ٫ تتذاٚظ ٚقس أيـ ايعًُا٤ إ 
ٚاؿُس هلل بابا خاقّا ٗ  عسز ا٭قابع َٔ اٱْػإ، ٚدعًتٴإٛدٛز َٓٗا 

تؿػري نٌ آ١ٜ إمس٘ )إعذاظ اٯ١ٜ( إٍ داْب إهاٌَ اٱعذاظ١ٜ ٗ ثٓاٜا 
 . تؿػريٖا

خري قض ٜٓتؿع َٓٗا إػًِ ٗ َٚٓٗا باب اٯ١ٜ غ٬ح ٚنٝـ أْٗا  
 . ايٓؿأتٌ

ايٓعِ اييت تتذ٢ً ببٗا٤ ٗ ا إؾانات اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ يطـ يبٝإ َٚٓٗ 
 إؾطاقتٗا ع٢ً ايكًٛب إٓهػط٠ .

 عًِ َػتشسخ إمس٘تؿػري نٌ آ١ٜ َٓ٘ إٕ ؾا٤ اهلل ٜٚطٌ عًٝو ٗ  
ا ؾٝ٘ )ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ( ٜكسم عًٝ٘ أْ٘ تأغٝؼ هلصا ايعًِ ٭ٕ َ

 . ا٥ط أنعاف َهاعؿ١ ٕا نتبت٘ ؾٝ٘خَٔ ايص
ٚباب )ايتؿػري ايصاتٞ( ٚ)َٔ غاٜات اٯ١ٜ( ٚقٝست٘ عطف ايتبعٝض)َٔ(  

٭ٕ ٖصٙ ايػاٜات أععِ ٚأنرب ٚأعِ َٔ إٔ ؼٝط أٖٚاّ ايبؿط ٖٚٞ ٗ ػسز 
 .َتكٌ 

ٖٚصٙ ٖٞ إط٠ ايجايج١ اييت أعٝس ؾٝٗا نتاب١ ا٭دعا٤ ا٭ٍٚ َٚٓٗا ٖصا 
 ع٤ يٲؾانات ٚاٱناؾات ٚايتٓكٝض.اؾ

ٚاؿُس  (1)ٚقس قسض اؾع٤ اـاَؼ ٚايتػعٕٛ َٓ٘ ٗ تؿػري آ١ٜ ٚاسس٠
ٚمل ٜػاعسْٞ ؾٝ٘ إ٫ اهلل عع ٚدٌ َسز ٚيطـ ٚإسػإ َٓ٘ غبشاْ٘، ٫ ، هلل

ع٤ إش أقّٛ بايتأيٝـ ٚإطادع١ ٚايتكشٝض َؿطزٟ إٍ سٌ قسٚض اؾ
ٚايهًُات ٚيسإ يٞ قػريإ ضظقُٗا  ٜٚٓهس اؿطٚف ،ٚعطن٘ ع٢ً إٛقع

ٚيٛ ناْت ٖٓاى َٛاضز ٚسكٛم تأتٞ ، اهلل ايكرب بإتكاٍ عٌُ ايّٝٛ بًًٝت٘ 
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١ ٚا٭قٛي١ٝ ٚايه١َٝ٬ يهاْت ٖٓاى ٝٗٝس ايتؿػري َٚ٪يؿاتٞ ا٭خط٣ ايؿكيتعه
َ٪غػ١ َٚٛظؿٕٛ ٜعًُٕٛ َعٞ ٚيكسض دع٤إ أٚ ث٬ث١ أدعا٤ َٔ ايتؿػري 

عًِ ، ٖٚٛ ايصٟ ٜ(1)صاٌٍَّوَ ىٌَُ اٌشَّصَّاقُ رًُ اٌْمٌَُّحِ اٌَّْزِنيُ إَِّْبسٍ اؾع٤ ايٛاسس ط

 .بإكًش١ ٚأغباب زؾع إؿػس٠ 
١ٝ َٔ ؾٝٛنات ًُٚتهُٔ ٖصا ايتؿػري ا٦ٕات َٔ ايكٛاٌْ ايعكا٥س١ٜ ٚايع

بتٛؾٝل َٔ اهلل عع  ب١ٓٝ ٚز٫ي١شات اٯ١ٜ اييت ٜأتٞ ايكإْٛ نُٔ تؿػريٖا ٗ 
 ٌْ ترت٣ َع ايػٝاس١ ٗ آٜات ايكطإٓ.ٚدٌ، ٖٚصٙ ايكٛا
ٜعُطٸ ا٭ؾ٦س٠ بأْٛاض ايٝكٌ ٜٚٓطل ا٭يػ١ٓ باؿذ١ ٚايربٖإ، ٖٚٛ غبشاْ٘ 

 .ٚهطٟ إساز َا ٜهؿـ سكا٥ل ايسٜٔ ٜٚسؾع ن٬ٍ أٌٖ اٱؿاز
ٜٚتهُٔ تؿػري  ٖٚصا اؾع٤ ٖٛ اؾع٤ اـاَؼ ٚايعؿطٕٚ َٔ ايتؿػري

 ٠.َٔ غٛض٠ ايبكط (2)(151-143اٯٜات)

ٗ خطاب تؿطٜؿٞ ٚٚعس  صًَوَزٌَِهَ خَؼٍَْنَبوُُْ أَُِّخً ًَعَطًبٜٚبسأ بكٛي٘ تعاٍط

 ٚسهِ مساٟٚ زا٥ِ ٫،  ٚبؿاض٠ يًُػًٌُ ٚإػًُات ٗ أدٝاهلِ إتعاقب١
ٜكبٌ ايٓػذ ٖا ٜسٍ ع٢ً ايعٓا١ٜ ٚايًطـ اٱهلٞ بإػًٌُ ٚبكا٥ِٗ ٗ َٓاظٍ 

اؽ ٗ يعّٚ إنطاّ إػًٌُ َٚعطؾ١ سذ١ ع٢ً ايٓ اٱّإ ٚايتك٣ٛ، ٚؾٝ٘
َٚٔ َكازٜكٗا ٗ ايسْٝا اٱقتسا٤ بِٗ ٚايعٌُ ، اؿاد١ إيِٝٗ ٗ ايؿٗاز٠ 

 بػٓٔ اٱغ٬ّ اييت تهؿٞ قؿ١ ايعساي١ ع٢ً ايعاٌَ بٗا.
طتب١ ايػا١َٝ َٔ بٌ ايبؿط إ٫ بايكطإٓ ٚضغاي١ ٚمل ٜطتل إػًُٕٛ هلصٙ إ

ًِ ٖا ًّٞ عًٝٓا تعاٖس ايكسٚض عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ
 .ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ إباضن١ ايكطإٓ
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 .ناْت ٖصٙ اٯٜات ٗ ايطبع١ ا٭ٍٚ هلصا ايتؿػري نُٔ اؾع٤ اؿازٟ عؿط َٓ٘(2)
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اؿُس هلل ايصٟ أْعِ عًٝٓا بإٔ بًؼ عًِ تؿػري ايكطإٓ بٗصا ايػؿط َطس١ً 
غا١َٝ مل تططأ ع٢ً باٍ نجري َٔ ايعًُا٤ ٚتتذ٢ً ؾٝ٘ بطنات َٔ ؾؿا٤ 

ا ع٢ً أٜسٟ ٚغٝأتٞ إعٜس َٓٗٯي٧ ايتٓعٌٜ ،  ايتأٌٜٚ ٚإغتعٗاضايكسٚض ٗ 
 ايكاز١َ. ايعًُا٤ ٗ ا٭دٝاٍ

 شات ايتؿاغـري أنـعاف َهـاعؿ١ هلـا     غكـٛم ٚايسضاغات ا٭نازّٝـ١  
، ٚطٛب٢ هلِ ْٝعّا، ٕٚٔ غام ٗ نٓٛظ شات اٯ١ٜ تؿػريّا َٛنٛعّا ٚعسزّا

تشكـٌٝ  شـت ٭ٖـٌ اي  تؿٚإْٚتأ٬ّٜٚ، َع ق١ً َا ؾٝٗا َٔ َعاْٞ تؿػري اٯٜـ١،  
ٌ       بٗصا ايػؿطٚعؿام ايكطإٓ   خعا٥ٔ َـٔ ٖـصا ايعًـِ ٚنـأِْٗ ؾـٗسٚا ايتٓعٜـ

ٚنُــا إٔ نــٌ آٜــ١ ٗ ايكــطإٓ َــسز يطغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ   
ٚيًُػًٌُ ٗ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، َٚػا٥ٌ ايعبازات ٚإعا٬َت، ؾكس ناْت 
اٯٜــ١ ايــيت أتٓــاٍٚ تؿػــريٖا ٚتأًٜٚــٗا َــسز يــٞ تهــ٧ يــٞ بإعــاضف ايعايٝــ١   

١ٝ اييت تٓكسح ٭ٍٚ َط٠ ٗ ايتأضٜذ ٚع٢ً مٛ زؾعٞ َٚتعسز ٚا٭غطاض ايطباْ
ــا        ــري غريٖ ــع تؿػ ــساخٌ َ ــتكٌ َٚت ــٛ َػ ــ٢ م ــ١ عً ــٌ آٜ ــري ن ــاٍ ٗ تؿػ ، ق

 . (1)صًَاٌَّزَِّٓ خَبىَذًُا فِْنَب ٌَنَيْذَِّنَّيُُْ عُجٍَُنَب ًَإَِّْ اٌٍَّوَ ٌََّغَ اٌُّْسْغِنِنيَتعاٍط
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ؼٍَْنَبوُُْ أَُِّخً ًَعَطًب ٌِزَىٌٌُُٔا شُيَذاءَ ػٍَََ اٌنَّبطِ ًَوَزٌَِهَ خَط قىنه تعاىل

ًََّىٌَُْ اٌشَّعٌُيُ ػٍََْْىُُْ شَيِْذًا ًََِب خَؼٍَْنَب اٌْمِجٍَْخَ اٌَّزِِ وُنذَ ػٍََْْيَب إِالَّ ٌِنَؼٍََُْ 

ريَحً إاِلَّ َِْٓ َّزَّجِغُ اٌشَّعٌُيَ َِِّّْٓ َّنمٍَِتُ ػٍَََ ػَمِجَْْوِ ًَإِْْ وَبَٔذْ ٌَىَجِ

ػٍَََ اٌَّزَِّٓ ىَذٍَ اٌٍَّوُ ًََِب وَبَْ اٌٍَّوُ ٌُِْعِْغَ إِميَبَٔىُُْ إَِّْ اٌٍَّوَ 

 .143اٯ١ٜ  صثِبٌنَّبطِ ٌَشَءًُفٌ سَزٌُِْ 
 

 اإلعزاب وانهغت وانقزاءة
 ،( ٖذط١ٜ ٚنصا ٓع٠ ٚايهػا154ٞ٥-68قطأ عُطٚ بٔ ايع٤٬ ايبكطٟ )
ابٔ )ٚقطأ ظّا َٔ غري ٚاٚ ع٢ً ٚظٕ ضعـٚابٛ بهط عٔ عاقِ )ض٩ف( َُٗٛ

 .(1) )يط٩ٚف( ع٢ً ٚظٕ ضعٛف( عاَط، ٚسؿل عٔ عاقِابٔ نجري ْٚاؾع ٚ
اغِ ايهاف: سطف دط ٚٚظٝؿت٘ ايتؿبٝ٘، ٚ ،عاطؿ١ ايٛاٚ  :ٚنصيو

 .اٱؾاض٠ ٗ قٌ دط بايهاف
 .: َؿعٍٛ ب٘ ثا١َٕأ ،ٍٚأدعًٓانِ: ؾعٌ ٚؾاعٌ َٚؿعٍٛ ب٘ 

 . ٭١َ َٓكٛب َجً٘ ١ٚغطّا: قؿ
يتهْٛٛا: اي٬ّ يًتعًٌٝ، تهْٛٛا: ؾعٌ َهاضع ْاقل َٓكٛب بإٔ َكسض٠  

 تهٕٛ.اغِ بعس ٫ّ ايتعًٌٝ، ايٛاٚ: 
 ؾٗسا٤: خرب تهٕٛ َٓكٛب بايؿتش١، ٚ٭ْ٘ ع٢ً ٚظٕ ؾع٤٬ مل ٜٕٓٛ.

 ض، ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ: ايٛاٚ: سطف عطـ.ع٢ً ايٓاؽ: داض ٚفطٚ
 ٜهٕٛ َطؾٛع.اغِ سض٠، ايطغٍٛ: ٜهٕٛ: ؾعٌ َهاضع بإٔ َك

 عًٝهِ: سطف دط، ٚنُري ٗ قٌ دط، ؾٗٝسّا: خرب ٜهٕٛ َٓكٛب.
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َٚا دعًٓا: ايٛاٚ: سطف عطـ، َا: ْاؾ١ٝ، ايكب١ً: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، 

ٍٛ ٗ قٌ ْكب ٛقَاغِ ٚقٌٝ عصف َؿعٍٛ ثإ تكسٜطٙ قب١ً يو، اييت: 
 قؿ١ يكب١ً.

، عًٝٗا: نإاغِ ايػهٕٛ، ايتا٤: َبين ع٢ً نٓت: ؾعٌ َاض ْاقل 
ٚإطاز بٝت إكسؽ نكب١ً قطف اهلل عٓٗا ايٓيب قُس ق٢ً  داض ٚفطٚض

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚقٌٝ َع٢ٓ نٓت عًٝٗا اقطت عًٝٗا، نُا ٗ قٛي٘ 
 .، أٟ إطاز ايبٝت اؿطاّ، ٚا٭ٍٚ أضدض (1)صوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍتعاٍط

 .ٞنًِ: اي٬ّ يًتعًٌٝ ٜٚعرب عٓٗا ب٬ّ زا٠ سكط، يٓعأ٫: إ
ْعًِ: ؾعٌ َهـاضع َٓكـٛب بإ َهـُط٠، ٚايؿاعٌ نــُري َــػترت 

 تكسٜطٙ مٔ.
َٛقٍٛ ٗ قٌ ْكب َؿعٍٛ ب٘، ٜتبع: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، اغِ َٔ: 

 ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ ٖٛ، ايطغٍٛ: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب.
 ٗ قٌ دط، ٜٓكًب: ؾعٌ َهاضع َٛقٍٛ َبيناغِ ٖٔ: سطف دط، ٚ

 )ٖٛ(. َطؾٛع، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ
ع٢ً عكبٝ٘: داض ٚفطٚض، ٚعكيب َهاف، ٚاهلا٤: نُري ٗ قٌ دط 

 َهاف إيٝ٘، ٚإٕ ناْت: ايٛاٚ إعرتان١ٝ، ٚقٌٝ ساي١ٝ.
ــح      ــا٤ ايتأْٝــ ــا٤ تــ ــاقل، ٚايتــ ــاض ْــ ــٌ َــ ــت: ؾعــ ــ١ ، ناْــ إٕ: كؿؿــ

ــان١ٓ، ٚ ــِ ايػـ ــإ نـــُري َػـــ اغـ ــسٜطٙ ٖـــٞ أٟ نـ ــ١ ٚترت تكـ ــتكباٍ ايكبًـ إغـ
 ٚتٛيٞ ايهعب١.

، اييت تؿٝس ايتٛنٝس يهبري٠: اي٬ّ ٖٞ ايؿاضق١ ٖٚٞ إعسًك١ ْؿػــٗا
 تأتٞ بعس )إ( ايجك١ًٝ ؾتؿطقٗا عٔ )إ( ايٓاؾ١ٝ. ٚمسٝت ؾاضقــ١ ٭ْٗا
، ع٢ً ايصٜٔ: داض ٚفطٚض َتعًل أزا٠ سكط :٫إ ،نبري٠: خرب نإ

 بهبري٠.
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اؾ٬ي١ اغِ اض َبين ع٢ً ايؿتض إكسض ع٢ً ا٭يـ، اهلل: ٖس٣: ؾعٌ َ

 ؾاعٌ َطؾٛع.
نإ: ؾعٌ َاض ْاقل، اهلل: ،  َٚا نإ: ايٛاٚ سطف عطـ، َا: ْاؾ١ٝ

 .نإ َطؾٛعاغِ 
ع: ؾعٌ َهاضع َٓكٛب بإٔ َهُط٠ بعس ٝ، ٜهيٝهٝع: اي٬ّ يًذشٛز

 اي٬ّ، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ ٖٛ.
إ َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، ٚايهُري إتكٌ)نِ( ٗ قٌ َهاف إّاْهِ: إّ

 .إيٝ٘
إٕ اغــِ اؾ٬يــ١ اغــِ إٕ اهلل بايٓــاؽ: إٕ: ســطف َؿــب٘ بايؿعــٌ، اهلل:  

َٓكــٛب، بايٓــاؽ: دــاض ٚفــطٚض، يــط٩ٚف ضســِٝ: ايــ٬ّ: ٖــٞ إعسًكــ١،   
 ض٩ٚف: خرب إٕ َطؾٛع، ضسِٝ: خرب ثإ َطؾٛع.

ٍ أٚدعــٌ َــٔ  ــس ــسا٤ بايؿعــٌ ٚاْؿــا٥٘   ؾعــاٍ ايؿــطٚع ايــيت ت عًــ٢ اٱبت
ـــٌأَٚـــٔ  ـــٗطٖا دعــ ـــص، أ ،ؾــ ــاضع  أخـ ـــٌ َهـ ــا ؾعـ ـــاّ، ٚخربٖـ ـــأ، قــ ْؿــ

ٍ    أفــطز َــٔ )إ( ٚدٛبـــّا ٭ٕ    شا إٚ ،ؾعـــاٍ ايؿــــطٚع تعطــٞ َعٓــ٢ اؿــا
دـــا٤ت )إ( َـــع ايؿعـــٌ إهــــاضع ؾاْٗـــا تؿٝـــس َعــــ٢ٓ ايعَـــإ إػــــتكبٌ  

   ٔ ــ ــايٞ َـ ــاضع اــ ــاضض ٭ٕ إهـ ــا ايتعـ ـــٌ بُٝٓٗـ ــتكبٌ   ؾٝشكـ ــطا٥ٔ إػـ قـ
 ٜعطٞ َع٢ٓ اؿاٍ.

نايػدا٤ ٚغط بٌ ايبدٌ ٚايتبصٜط، ، عسي٘أٚايٛغط َٔ نٌ ؾ٤ٞ 
بتعاز عٔ ططٗ ايتعسٟ إٚايؿذاع١ ٚغط بٌ اؾي ٚايتٗٛض، ٚٗ ايٛغط 

 قاٍ ظٖري: ٚايتؿطٜط َٚا ٖٛ َصَّٛ
 .(1)ايععا٥ِ ايًٝايٞ إسس٣ ْعيت إشا         عهُِٗ ا٭ْاّ ٜطن٢ ٚغط ِٖ
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 يف سياق اآلياث
دا٤تِٗ ايٓب٠ٛ عٔ اسهاَٗا  ٔؾطٜل ٖبعس إ بٝٓت اٯٜات ايػابك١ ؽًـ 

ٚتككريِٖ ٗ عسّ احملاؾع١ عًٝٗا ٚتٛدِٗٗ باٱستذاز ع٢ً إػًٌُ دا٤ت 
ٖصٙ اٯ١ٜ بايتؿكٌٝ ٗ بٝإ اؿه١ُ َٔ ايكب١ً ايػابك١ ٚنٝـ اْٗا ٚايتشٍٛ 

يو تسٍ ع٢ً ايتؿبٝ٘ ٚضدٛع٘ ، ٚايهاف ٗ نصٚإنطاّ َٓٗا َٛنٛع ابت٤٬
 ع٢ً ايعاٖط اٍ َهاٌَ اٯٜات ايػابك١.

 ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ:ق١ً ٖصٙ اٯ
 ق١ً اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :
عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ط ا٭ٍٚ :

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: ،(1)ص...يُِْػَْٓ لِجٍَْزِ

تتعًل بسا١ٜ اٯ١ٜ بأَط ٗ إػتكبٌ ايكطٜب ٖٚٛ قٍٛ َٔ أٌٖ  ا٭ٍٚ :
ٝٗا إخباض عٔ أَط ٜتػؿ٢ أؾطاز ؿاؿػس)غٝكٍٛ ايػؿٗا٤( أَا بسا١ٜ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾ

ًَوَزٌَِهَ خَؼٍَْنَبوُُْ أَُِّخً ايعَإ ايطٛي١ٝ إانٞ ٚاؿانط ٚإػتكبٌ بكٛي٘ تعاٍط

 ص بتكطٜب إٔ إػًٌُ ٗ نٌ ظَإ ِٖ أ١َ ٚغط عسٍ.بًَعَطً

َٔ َؿاِٖٝ ا٭١َ ايٛغط ايعًِ بأسٛاٍ ايٓاؽ، ٚايتُٝٝع ؾُٝا  ايجا١ْٝ :
بِٝٓٗ، ٖٚصا ايتُٝٝع يٝؼ بأ١ًٖٝ شات ا٭١َ ايٛغط بٌ بؿهٌ ٚعٕٛ َٔ اهلل 
عع ٚدٌ إش ؽرب ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ ٚدٛز غؿٗا٤ بٌ ايٓاؽ، ٜٚعطؾٕٛ بإْهاضِٖ 

 إػًٌُ ايبٝت اؿطاّ قب١ً.إؽاش 
)ايٓاؽ( ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َٚٛقع نٌ َُٓٗا  تهطاض يؿغ ايجايج١ :

فطٚض ٚدا٤ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ بًػ١ ايتبعٝض ٚإٔ ايػؿٗا٤ طا٥ؿ١ َٔ اغِ 
 ايٓاؽ.

ٜؿٗسٕٚ ٚأخربت ٖصٙ اٯ١ٜ بأِْٗ َؿٗٛز عًِٝٗ ٚإٔ إػًٌُ ِٖ ايصٜٔ 
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 . ع٢ً ايٓاؽ

 اؾُع بٌ اٯٜتٌ بًشاظ يؿغ ايٓاؽ ٚدٛٙ: ٚٗ 
 ٕ ع٢ً غريِٖ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚايهؿاض.ٛإػًُٜؿٗس  ا٭ٍٚ :
ايػؿٗا٤ إنطاض بأْؿػِٗ، ٭ٕ إػًٌُ غٛف ٚإْهاض قٍٛ  ايجاْٞ :

 ٜؿٗسٕٚ عًِٝٗ.
نــٌ َــٔ اٯٜــتٌ زعــ٠ٛ يًُػــًٌُ يًؿــٗاز٠ عًــ٢ ايػــؿٗا٤         ايجايــح :

 بإْهاضِٖ ؼٌٜٛ ايكب١ً.
ًَاٌشُّيَذَاءُ ػِنْذَ سَثِّيُِْ ٌَيُُْ أَخْشُىُُْ إضاز٠ ايجٛاب يًُػًٌُ، قاٍ تعاٍط ع :ايطاب

 .(1)صًٌَُٔسُىُُْ

بًشاظ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا، ؾآ١ٜ ايبشح زع٠ٛ  اـاَؼ :
، ٗ َٛانٝع ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ يعسّ اٱْؿػاٍ بكٍٛ ايػؿٗا٤هلِ 
 بك١ َػا٥ٌ:بًشاظ اٯ١ٜ ايػا ٚؾٝ٘

 ايؿٗاز٠ ع٢ً ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ؼٍٛ ايكب١ً. ا٭ٍٚ :
 ايؿٗاز٠ ع٢ً ايصٜٔ ٜ٪شٕٚ إػًٌُ ٗ زِٜٓٗ ٚعبازاتِٗ.: ايجا١ْٝ 

ٚإٔ ي٘ إؿطم ، ايؿٗاز٠ ٕٔ ٜػًُٕٛ بإًو إطًل هلل عع ٚدٌ  ايجايج١ :
 ٚإػطب.

ٕٛ عٔ ايؿٗاز٠ ٭ٌٖ اهلسا١ٜ، ٚايؿٗاز٠ ع٢ً ايصٜٔ ٜٓشطؾ ايطابع١ :
داز٠ ايكطاط، ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ مل ُٓع َٔ تٛغٌ ٚتهطع إػًٌُ ٱغتسا١َ 

، ٚايصٟ ٜتًٛٙ نٌ (2)صاىْذَِٔب اٌصِّشَاغَ اٌُّْغْزَمَُِْباتِٗ ع٢ً اٱّإ يكٛي٘ تعاٍطث

ٚيٝؿٗس  َػًِ َٚػ١ًُ ع٢ً مٛ ايٛدٛب ايعٝين عس٠ َطات ٗ ايّٝٛ
 إػًُٕٛ بعهِٗ يبعض َا ٜطؾع زضداتِٗ.
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ــ١ َٚــٔ     ـاَػــ١ :ا ــ١ ايػــابك١ ٗ َٛنــٛع ايكبً ــ١ ٚاٯٜ تؿــرتى ٖــصٙ اٯٜ

ــ١ ايــيت إْكــطف عٓٗــا      ــصنط ايكبً ــات إٔ نــ٬ّ َُٓٗــا ت اٱعذــاظ ٗ ْعــِ اٯٜ
 إػًُٕٛ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٚٛ بٝت إكسؽ.

َع ْعت اٯ١ٜ ايػابك١ يًصٜٔ ٜٓهطٕٚ ع٢ً إػًٌُ اٱْتكاٍ  ايػازغ١ :
بايػؿٗا٤، ؾإٕ ٖصٙ اٯ١ٜ دا٤ت باؾٛاب عًِٝٗ،  َٔ إغتكباٍ بٝت إكسؽ

 ٚزؾع إؾهاهلِ، َٔ دٗات:
بًعّٚ إتباع ايٓيب قُس  اايكب١ً ايػابك١ إَتشاّْا ٚإختباض نإ ا٭ٍٚ :

 ٚايٓٗٞ، ٚايٓػذ ٚايتبٝإ.ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ا٭َط 
١ٝ تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ يعّٚ ٚستُ ايجا١ْٝ :

 ايتشٍٛ َٔ بٝت ايكسؽ إٍ إػذس اؿطاّ.
إٕ إػًٌُ َأَٛضٕٚ بإتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايج١ :

ٚغًِ ٚايتٓعٌٜ، ٚاهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أَطٙ برتى إغتكباٍ بٝت إكسؽ، 
 ٚيٝؼ يًُػًٌُ إ٫ إتباع٘.

يـ٘ ٚغـًِ ٗ   ٗ إتبـاع إػـًٌُ يًـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآ       ايطابع١ :
 ايتشٍٛ ٗ ايكب١ً خري ايسْٝا ٚاٯخط٠، ؾهٝـ ًَِٜٛٗ بعض ايٓاؽ ع٢ً ٖصٙ

ٚاـري إتكٌ يصا دا٤ ْعتِٗ بايػؿٗا٤ أٟ يًَِٛٗ إػًٌُ  ايٓع١ُ ايسا١ُ٥،
 ٟ َباضى.زع٢ً ؾعٌ عبا
 يتشًُِٗ أقٛاٍ ايػؿٗا٤ غكٛم ايجٛاب ايععِٝ يًُػًٌُ اـاَػ١ :

 ؽ.ٍٛ ايكب١ً َٔ بٝت إكسؼ
ْكط٠ اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٗ إَتجاهلِ يًٛظا٥ـ ايعباز١ٜ  ايػازغ١ :

 بؿهض ٚظدط ايصٜٔ ٜ٪اخصِْٚٗ ع٢ً تبسٍ ايؿعٌ ايعبازٟ طاع١ هلل.
ًَإِْْ وَبَٔذْ ايتشٍٛ ٗ ايكب١ً َٔ اهلسا١ٜ ٚايطؾاز يكٛي٘ تعاٍط ايػابع١ :

 .ص ٌَىَجِريَحً إاِلَّ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ ىَذٍَ اٌٍَّوُ

ا٭َط  ،اؾُع بٌ اٯٜتٌ بٝإ ؿكٝك١ بإٔ طاع١ اهلل قؿٛؾ١ با٭ش٣ٚٗ 
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 ايصٟ ٜػتًعّ ايكرب.

ْعت أٌٖ اٱْهاض بأِْٗ غؿٗا٤ زع٠ٛ يًُػًٌُ يعسّ ايبطـ  ايجا١َٓ :
ِٗ، ٚإدتٓاب اٱنطاض بِٗ، إِا ٖٛ دساٍ ٚإستذاز، ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح ب

ٚعسّ اٱْؿػاٍ بأقٛاٍ  زع٠ٛ يًُػًٌُ يًجبات ع٢ً غٓٔ اهلسا١ٜ ٚاٱّإ
 ايػري ٚإْهاضٙ ٚؾٝ٘ ظٜاز٠ ٗ إٜصا٥٘.

ص إَِّْ اٌٍَّوَ ثِبٌنَّبطِ ٌَرشَءًُفٌ سَزِرٌُْ  إختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍط ايتاغع١ :

ّ  َــٔٚ ٖٚــٌ قٛيــ٘  ،ضٓتــ٘ تعــاٍ ؼٜٛــٌ قبًــ١ إػــًٌُ إٍ إػــذس اؿــطا
 ات:ص َٓٗا اؾٛاب ْعِ َٔ دٗعََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُتعاٍط

 ايٓاؽ َٔ قٍٛ ايػؿٗا٤ ٖصا.ؼصٜط  ا٭ٍٚ :
 ايعدط عٔ اٱْهاض ع٢ً إػًٌُ أؾعاهلِ ايعباز١ٜ. ايجا١ْٝ :

َٔ ضأؾ١ اهلل اٱخباض عٔ أَط غٝيب يٛضٚز ايػٌ ٗ قٛي٘  ايجايج١ :
ص يًس٫ي١ ع٢ً إٔ ايكطإٓ نتاب ْاظٍ َٔ عٓس اهلل عع عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُتعاٍط

 ٚدٌ.
زع٠ٛ ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايهـ عٔ قٛهلِ ٖصا،  :ايطابع١ 

أَط باٱَتٓاع أق٬ّ عٔ ٖصا ايكٍٛ، اؾٛاب اٱخباض عٔ ٚقٛع ٌٖٚ ٗ اٯ١ٜ 
 دا٤تاٯ١ٜ اٱْهاض ْٛع ؼس ٚإعذاظ ٭ٕ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚب٤٬ ٚيهٔ 

 ٕٓع إؾتتإ ايٓاؽ بٗصا ايكٍٛ. اٯ١ٜ
 ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ،ٜات ايتاي١ٝق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ ايجا١ْٝ :
َبءِ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝط ا٭ٍٚ : لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَ فِِ اٌغَّّ

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)....صفٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْظَبىَب

 اؾُع بٌ اٯٜتٌ يؿعّا ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :
 ٚدٗو ٗ ايػُا٤. ٚنصايو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا قس ْط٣ تكًب ا٭ٍٚ :

                                                           

 .144اٯ١ٜ (1)
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 ٚغطّا ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا. ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ايجاْٞ :

 ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ؾٛيٛا ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ. ايجايح :
نصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ أْ٘  ايطابع :

 اؿل َٔ ضبِٗ.
 ل.ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا أْ٘ اؿ اـاَؼ :
 ص.ًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب َّؼٌٍََُّْْٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ط ايػازؽ :

 ٔقس ْط٣ تكٌ ٚدٗو ٗ ايػُا٤ يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ ٖ ايػابع :
 ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘.

 َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ.قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤  ايجا١َٓ :
 سِٝ قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤.إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ض ايتاغع١ :
 ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ. ايعاؾط٠ :

ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف  اؿاز١ٜ عؿط٠ :
 ضسِٝ.

ٕ أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ إٕ اهلل إٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب يٝعًُٛ ايجا١ْٝ  عؿط٠ :
 بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ.

 َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ. عؿط٠ : ايجايج١
 َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ. ايطابع١ عؿط٠ :

إٔ ا٭١َ ايٛغط ٖٞ اييت ٫بس إٔ تتدص قب١ً تػتكبًٗا ٗ  ايجا١ْٝ :
 ايعبازات ٚإٓاغو، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:

 اؿطاّ. قب١ً ا٭١َ ايٛغط ٖٞ ايبٝت ا٭ٍٚ :
 تعٌٝ ايكب١ً بايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. ايجاْٞ :

 بٝإ َٛنع ايكب١ً يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ايجايح :
سػٔ إتباع ا٭١َ ايٛغط يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايطابع :

 ايكب١ً. ٗ تعٌٝ
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ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً إػًٌُ ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ َٔ  ايجايج١ :

ضناٙ بايكب١ً ايٓاغد١ ٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ، يٝؿٗس هلِ عٓس اهلل ؾٛق٘ ٚ
 .(1)صًَأَطِْؼٌُا اٌٍَّوَ ًَاٌشَّعٌُيَ ٌَؼٍََّىُُْ رُشْزٌََُّْعػٔ عًُِٗ، قاٍ تعاٍط

شنطت ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً أَط ثكٌٝ ع٢ً ايصٜٔ مل  ايطابع١ :
اٯ١ٜ ايتاي١ٝ با٭َط يًُػًٌُ بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٖا ٜ٪َٓٛا، ٚدا٤ت 

ٜسٍ ع٢ً إّاِْٗ، ٚأْٗا يٝػت نبري٠ عًِٝٗ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ 
 . (2)صوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِتعاٍط

تعًل نٌ َٔ اٯٜتٌ َٛنٛع ايكب١ً، ٚشنطت ٖصٙ ايتشٍٛ َٔ  اـاَػ١ :
َٸا اٯ١ٜ ايبٝت إكسؽ ٚإْ كطاع إؽاش إػًٌُ ي٘ قب١ً ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، أ

ْٗا تهُٓت ا٭َط اٱهلٞ يًُػًٌُ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ إايتاي١ٝ ؾ
   ايك٠٬ ٚايعبازات.

ًٌََئِْٓ أَرَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ آَّخٍ ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍطق١ً  ايجاْٞ :

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: ،(3)ص...زَهََِب رَجِؼٌُا لِجٍَْ

 :تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ ا٭ٍٚ :
 تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ.قس ْط٣  ا٭ٍٚ :
 ٗ ايػُا٤ يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ.قس ْط٣ تكًب ٚدٗو  ايجاْٞ :

 ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا. ايجايح :
  نصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ.نصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ.ٚٚ  ايطابع :

ٙ ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٙ ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ؾططؾطط  ِِٖهٖهٛٛٚسٝح َا نٓتِ ؾٍٛ ٚدٚسٝح َا نٓتِ ؾٍٛ ٚد  اـاَؼ :
  ٚغطّا.ٚغطّا.
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ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ   ايػازؽ :

  أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ.أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ.
  ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا َٚا اهلل بػاف عُا ٜعًُٕٛ.ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا َٚا اهلل بػاف عُا ٜعًُٕٛ.  ايػابع :

دٗو ٗ ايػُا٤ َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت قس ْط٣ تكًب ٚ يجأَ :ا
  عًٝٗا إ٫ يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ َٔ ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘.

إٕ دعٌ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا عس٫ّ ْع١ُ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ إٕ دعٌ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا عس٫ّ ْع١ُ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ   ايجا١ْٝ :
ٜسٍ عًٝ٘ ٗ إكاّ ٜسٍ عًٝ٘ ٗ إكاّ َٚٔ خكا٥ل ا٭١َ ايٛغط إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً َٚٚٔ خكا٥ل ا٭١َ ايٛغط إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٚ

  أَٛض:أَٛض:
  ف٤ٞ آ١ٜ ايبشح غكٛم ايكب١ً.ف٤ٞ آ١ٜ ايبشح غكٛم ايكب١ً.  :ا٭ٍٚ 

  ..اّّاإبتسا٤ آ١ٜ ايبشح باٱخباض عٔ نٕٛ إػًٌُ أ١َ ٚغطإبتسا٤ آ١ٜ ايبشح باٱخباض عٔ نٕٛ إػًٌُ أ١َ ٚغط  ايجاْٞ :
  ف٤ٞ آ١ٜ ايػٝام ٚاٯ١ٜ اييت قبًٗا غكٛم ايكب١ً.ف٤ٞ آ١ٜ ايػٝام ٚاٯ١ٜ اييت قبًٗا غكٛم ايكب١ً.  ايجايح :
دا٤ت نٌ َٔ آٜيت ايبشح ٚايػٝام خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل دا٤ت نٌ َٔ آٜيت ايبشح ٚايػٝام خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل   ايجايج١ :

َع ايتبأٜ إٛنعٞ إش بسأت آ١ٜ َع ايتبأٜ إٛنعٞ إش بسأت آ١ٜ َط٠ أخط٣، َط٠ أخط٣، عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َط٠ ٚيًُػًٌُ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َط٠ ٚيًُػًٌُ 
  ايػٝام باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.ايػٝام باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

أَا آ١ٜ ايػٝام ؾتهُٓت أَا آ١ٜ ايػٝام ؾتهُٓت ، ، أخربت آ١ٜ ايبشح عٔ ْػذ ايكب١ً أخربت آ١ٜ ايبشح عٔ ْػذ ايكب١ً   ايطابع١ :
ا٭َط اٱهلٞ يًُػًٌُ بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ا٭َط اٱهلٞ يًُػًٌُ بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ 

  ع٢ًع٢ً، ؾًِ ُط ؾطٜه١ ٚاسس٠ ، ؾًِ ُط ؾطٜه١ ٚاسس٠ ٚبٝإ َٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ عبازات ا٭١َ ايٛغطٚبٝإ َٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ عبازات ا٭١َ ايٛغط
  إػًٌُ إ٫ ِٖٚ َػتكبًٕٛ ايكب١ً ٚيٝؼ َٔ ؾرت٠ بٝت إٓػٛر ٚايٓاغذ.إػًٌُ إ٫ ِٖٚ َػتكبًٕٛ ايكب١ً ٚيٝؼ َٔ ؾرت٠ بٝت إٓػٛر ٚايٓاغذ.

ًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَب فَبعْزَجِمٌُا ططق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ   ايجايح :ايجايح :

  ٚؾٝٗا َػا٥ٌ :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ :    (1)صص......اٌْخَْْشَادِ

، ٌٖٚ َٔ ٬َظ١َ بٌ ، ٌٖٚ َٔ ٬َظ١َ بٌ ايكب١ًايكب١ً  كٛمكٛما٭ٍٚ : إػًُٕٛ أ١َ ٚغط ست٢ غا٭ٍٚ : إػًُٕٛ أ١َ ٚغط ست٢ غ
، اؾٛاب ْعِ يٝهٕٛ إختكام ، اؾٛاب ْعِ يٝهٕٛ إختكام ايتعسز ٗ قب١ً ا٭َِ َٚٓاظهلا ٚغٓٓٗاايتعسز ٗ قب١ً ا٭َِ َٚٓاظهلا ٚغٓٓٗا

. ٚيٛ . ٚيٛ إػًٌُ باغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ؾاٖسّا ع٢ً أِْٗ أ١َ ٚغطإػًٌُ باغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ؾاٖسّا ع٢ً أِْٗ أ١َ ٚغط
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   17ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ25زَعامل ا٫ّإ /   
١ ا٭١َ ١ ا٭١َ ؿؿطٜل َٔ ايٓاؽ باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾٌٗ ًٜشل بكطٜل َٔ ايٓاؽ باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾٌٗ ًٜشل بكؾؾساناِٖ ساناِٖ 

  غ٬ّ .غ٬ّ .، ٭ٕ ٖصٙ ايكؿ١ تتكّٛ باٱ، ٭ٕ ٖصٙ ايكؿ١ تتكّٛ باٱ، اؾٛاب ٫، اؾٛاب ٫ايٛغطايٛغط
تهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط ايكطٜض يًُػًٌُ باغتبام اـريات تهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط ايكطٜض يًُػًٌُ باغتبام اـريات   ايجا١ْٝ :ايجا١ْٝ :

  ٚتسٍ آ١ٜ ايبشح بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ٖصا ا٭َط َٔ ٚدٛٙ :ٚتسٍ آ١ٜ ايبشح بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ٖصا ا٭َط َٔ ٚدٛٙ :
  ٚظا٥ـ اٯ١ٜ ايٛغط ايعباز١ٜ .ٚظا٥ـ اٯ١ٜ ايٛغط ايعباز١ٜ .  ا٭ٍٚ :ا٭ٍٚ :

  ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ .ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ .  ::  ايجاْٞايجاْٞ
ٕػًٌُ ٕػًٌُ ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً اؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ا  ::ححايجايايجاي

    ٚيعّٚ َػاضعتِٗ ٗ اـريات.  ٚيعّٚ َػاضعتِٗ ٗ اـريات.  
  : إخباض اٯ١ٜ عٔ إّإ إػًٌُ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜجٝبِٗ عًٝ٘ .: إخباض اٯ١ٜ عٔ إّإ إػًٌُ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜجٝبِٗ عًٝ٘ .ايطابع ايطابع 
عٌ اـطاب ٗ نٌ َٔ آٜيت ايبشح ٚايػبام عٌ اـطاب ٗ نٌ َٔ آٜيت ايبشح ٚايػبام ظظ: إنطاّ إػًٌُ : إنطاّ إػًٌُ ايجا١ْٝ ايجا١ْٝ 

  َٛد٘ إيِٝٗ َٚا ٜؿٝس إق٬ِٖ ٖٚساِٜٗ يػٓٔ ايتك٣ٛ .َٛد٘ إيِٝٗ َٚا ٜؿٝس إق٬ِٖ ٖٚساِٜٗ يػٓٔ ايتك٣ٛ .
ٓاؽ ايتُٝٝع بِٝٓٗ ٗ ا١ًٕ ٚايعكٝس٠ ٓاؽ ايتُٝٝع بِٝٓٗ ٗ ا١ًٕ ٚايعكٝس٠ : َٔ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً اي: َٔ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايايجايج١ ايجايج١ 

َٚع إٔ ايكب١ً خاق١ بإٛسسٜٔ َٔ َٚع إٔ ايكب١ً خاق١ بإٛسسٜٔ َٔ ، ، بًشاظ د١ٗ ايكب١ً اييت ٜػتكبًٕٛ بًشاظ د١ٗ ايكب١ً اييت ٜػتكبًٕٛ 
ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚإػًٌُ ؾإ ؾٗاز٠ إػًٌُ عا١َ تؿٌُ ايٓاؽ ْٝعّا، ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚإػًٌُ ؾإ ؾٗاز٠ إػًٌُ عا١َ تؿٌُ ايٓاؽ ْٝعّا، 
نُا أْٗا تتكـ باٱط٬م إٛنٛعٞ َٔ غري تكٝٝس غكٛم ايكب١ً ٭قاي١ نُا أْٗا تتكـ باٱط٬م إٛنٛعٞ َٔ غري تكٝٝس غكٛم ايكب١ً ٭قاي١ 

  اٱط٬م ٗ ايؿٗاز٠ .اٱط٬م ٗ ايؿٗاز٠ .
  ص ص إَِّْ اٌٍَّوَ ثِبٌنَّبطِ ٌَشَءًُفٌ سَزٌُِْإَِّْ اٌٍَّوَ ثِبٌنَّبطِ ٌَشَءًُفٌ سَزٌُِْ: أختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍ ط: أختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍ طايطابع١ ايطابع١ 

ص ص إَِّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌإَِّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌختتُت آ١ٜ ايبشح غٝام بكٛي٘ تعاٍ طختتُت آ١ٜ ايبشح غٝام بكٛي٘ تعاٍ طأأٚٚ

يٝهٕٛ َٔ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ضأؾت٘ بايٓاؽ ٚتكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ ايطاع١، يٝهٕٛ َٔ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ضأؾت٘ بايٓاؽ ٚتكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ ايطاع١، 
الَ ُّغْأَيُ ػََّّب الَ ُّغْأَيُ ػََّّب قاٍ تعاٍ طقاٍ تعاٍ طإٕ ؾا٤ َٚا ٜؿا٤ ، إٕ ؾا٤ َٚا ٜؿا٤ ، اتِٗ اتِٗ ٚايعؿٛ عِٓٗ ٚايتذاٚظ عٔ غ٦ٝٚايعؿٛ عِٓٗ ٚايتذاٚظ عٔ غ٦ٝ

                  ..(1)صصَّفْؼًَُ ًَىُُْ ُّغْأٌٌَََُّْفْؼًَُ ًَىُُْ ُّغْأٌٌََُْ
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  عجاس اآليتعجاس اآليتإإ
تعترب اٯ١ٜ ايهط١ّ ٚثٝك١ زا١ُ٥ ٗ ؼسٜس ععِٝ إػ٪ٚي١ٝ يًُػًٌُ 

َتجاٍ إٚغٝازتِٗ ع٢ً ا٭َِ ٚايعكا٥س ٚؾٝٗا بؿاض٠ بايجٛاب اؾعٌٜ ؿػـٔ 
َتشاّْا إَطّا غـ٬ّٗ ٚنإ إٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً مل ٜهٔ أٌ ٖا ٜ٪نس إػًُ

 .ٱغتٓهاض ٚاٱغتدؿافاٌٖ ايهتاب أ ختٝاضإخكٛقّا َع 
بايطأؾ١ ٚتػؿٞ ايط١ٓ يًٓاؽ ْٝعّا ٖا ٜعين إ ا٭َط  اٯ١ٜ ختُتٚ

بتشٌٜٛ ايكب١ً ؾٝ٘ ْؿع يًذُٝع َٚٔ غري إ ٜٓشكط بإػًٌُ ٚإ ناْٛا 
ٚٗ اٯ١ٜ ضز مساٟٚ ع٢ً  ،غتذابٛا ي٘إكٛا ا٭َط ٚٚسسِٖ ايصٜٔ تً

 ايػؿٗا٤.
 ٜٚتذ٢ً ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً إػًٌُ ٗ َٓطٛم اٯ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:

ًٌُ ا٭١َ ايٛغط، ٌٖٚ إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ دعٌ إػ ا٭ٍٚ :
ٖصا اؾعٌ زؾعٞ َٚط٠ ٚاسس٠، اؾٛاب إْ٘ َتذسز ٗ نٌ ّٜٛ ٚنٌ غاع١ 

ع ٚدٌ إػًٌُ إٍ َطتب١ ايعسٍ ٚايٛغط، ٜٚٗسِٜٗ إيٝٗا سٝح ٜٓكطب اهلل ع
ًٌٌََْالَ فَعًُْ اٌٍَّوِ ػٍََْْىُُْ ًَسَزَّْزُوُ َِب صَوَب ِِنْىُُْ ِِْٓ ّٚٓع َٔ َؿاضقتِٗ هلا، قاٍ تعاٍط

  .(1)صأَزَذٍ أَثَذًا

ٚاٯ١ٜ ٚثٝك١ مسا١ٜٚ تٓبأ عٔ ٌْٝ إػًٌُ َطتب١)أ١َ ٚغطّا( ٚوتٌُ 
 :ا٭َط ٚدٌٗ
إْؿطاز إػًٌُ بكؿ١ ا٭١َ ايٛغط، ؾًٝؼ َٔ أ١َ غريِٖ ْايت  ا٭ٍٚ :
 ٖصٙ إطتب١.
دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايتٓهري، ٖٚٛ ٫ ّٓع َٔ ايتعسز ٗ ٖصٙ إٓعي١  ايجاْٞ :

 سٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ.ٚإطتب١ ايطؾٝع١، ٚإثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜ
أ١َ ٚغطّا بٌ ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚتكسٜط اٯ١ٜ: ٚنصيو دعًٓانِ 
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   19ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ25زَعامل ا٫ّإ /   
 إ٫ يًُتشس. ايٓاؽ( يبٝإ إٔ َكاّ ايٛغط ٫ ٜكًض

( ًمل يسد نفظ ًسط يف انقسآٌ إال يف ىره أمت وسطا  ) ًميكٍ حسًيت اآل يت آيت

 اآليت انكسميت.

 اآليت سالح
ْٗــا تػــاعس إػــًٌُ ٗ ايتػــًِٝ أَـٔ ٚدــٛٙ اٱعذــاظ ٗ اٯٜــ١ ايهطّـ١   

ًَاعْرزَؼِْنٌُا ثِبٌصَّرجْشِ   قـاٍ تعـاٍط  ،  اؿػـس ٖـٌ  أعــطاض عـٔ   بايكب١ً اؾسٜس٠ ٚاٱ

ٍ إ، ٚػعًــِٗ ٜبــازضٕٚ بــٛعٞ (1)صًَاٌصَّررةَحِ ًَإَِّٔيَررب ٌَىَررجِريَحٌ إِالَّ ػٍََررَ اٌْخَبشِررؼِنيَ 

ؾعاهلِ عٔ تسبط أإ تهٕٛ بَط وتاد٘ اٱغ٬ّ أاٱيتعاّ بايكب١ً اؾسٜس٠ ٖٚٛ 
 . ٚإَتجاٍ ْٚعط
سٛا٫ّ ٖٚٗـسات ٭زا٤  أغبابّا ٚأٌُ ٜكٝض إػًٚايٓيب اهلل ؾعٓسَا ٜأَط  

 .ُٚاّ اؿذ١ َتعًل ا٭َط ٚايجبات عًٝ٘ ٖٚٛ َكسام يًط١ٓ
َٚٔ أغطاض اٯٜتٌ دعٌ أٌٖ اٱْهاض ٜكؿٕٛ عٓسٙ ٜٚٓؿػًٕٛ ٗ أْؿػِٗ، 

)اٯ١ٜ َسز( ؾهٌ آ١ٜ  ٜٚتسبطٕٚ ٗ ْعتِٗ بايػؿا١ٖ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قإْٛ
اٯ١ٜ، ؾبُٝٓا ٜتًك٢ أٌٖ اؾساٍ ٚاٱْهاض  عٕٛ َٚسز يًُػًٌُ، َٚٓٗا ٖصٙ

ايصّ ٚايًّٛ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ٜتٛد٘ إػًُٕٛ إٍ ايهعب١ ايؿطٜؿ١ ٜٚتعاٖسٕٚ 
ٖصا اٱغتكباٍ نٌ ّٜٛ ٗ ايك٠٬ ٚغريٖا ؾ٬ ٜهطِٖ قٍٛ غريِٖ بعسٙ ع٢ً 

 ؾطض ػسزٙ ٚإغتساَت٘.
ف ٚايٓٗٞ عٔ إػًٌُ يًكٝاّ بٛظا٥ـ ا٭َط بإعطٚ ٚتتهُٔ اٯ١ٜ زع٠ٛ

إٓهط باهلسا١ٜ إٍ ايك٠٬ ٚأزا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ بًشاظ إٔ ايكب١ً ؾطط 
يًك٠٬ ٚإٔ أقٌ ْعٍٚ اٯ١ٜ ٖٛ تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬ 
ٜٚبعح إخباض اٯ١ٜ عٔ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ ايجك١ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ، 
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 25زــــــــــ   َعامل ا٫ّإ / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  20

 .(1)صاٌْؼِضَّحُ ًٌَِشَعٌٌُِوِ ًٌٍَُِّْؤِِْنِنيَ ًٌٍََِّوِٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

يكس إبتسأت ٚأختتُت اٯ١ٜ غطاب ثٓا٤ ع٢ً إػًٌُ إش تهُٓت خاُتٗا 
ًََِب وَبَْ اٌٍَّوُ ايؿٗاز٠ يًُػًٌُ باٱّإ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜجٝبِٗ عًٝ٘ط

١َ إغتكباهلِ ص ٚؾٝ٘ َسز يًُػًٌُ بتعاٖس اٱّإ َٚٓ٘ إغتساٌُِْعِْغَ إِميَبَٔىُُْ

  يًبٝت اؿطاّ.

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
اٯ١ٜ َسح ٚثٓا٤ يًُػًٌُ ٚعسّ ًَِٝٗ إٍ ١ًَ أخط٣ أٚ أٖٛا٤ قّٛ 
آخطٜٔ، ٖٚٞ بؿاض٠ إغتسا١َ سهِ ايعسٍ ٚاٱْكاف ٗ ا٭ضض غٛا٤ بًؿغ 
)نصيو( َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ اٱغتُطاض ٚايتذسز، أٚ َهاٌَ ؾًػؿ١ ايٛغط 

 غتكا١َ.َٚا تطَع إيٝ٘ َٔ ايعسٍ ٚاٱ
ٚاٯ١ٜ تعن١ٝ ٭سهاّ اٱغ٬ّ غٛا٤ ْػذ ايكب١ً ٚؼًٜٛٗا أٚ ايؿطا٥ض  

ا٭خط٣، ؾُٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ اٱعذاظ١ٜ اْٗا تجبت ْػذ ايكب١ً ٚتسؾع أش٣ 
 ،ايػؿٗا٤ ٚقٍٛ ايػ٤ٛ ٚتهٕٛ َكس١َ ع١ًُٝ ٚتأزٜب١ٝ يٓعٍٚ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ

يتجبٝت ايؿطا٥ض ٚنإٔ َػأي١ ايكب١ً ٖٚٞ ؾطط ٗ ايك٠٬ ُطٜٔ عبازٟ 
 ا٭خط٣ نايكٝاّ ٚايعنا٠ بٌ ايك٠٬ ْؿػٗا.

ْٗا ؽرب عٔ َٛاق١ً أعسا٤ اٱغ٬ّ ايتعسٟ بايكٍٛ اٚ أَٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ 
غريٙ ع٢ً إػًٌُ ٗ ؾعا٥طِٖ َٚٓاغو زِٜٓٗ، ٚؼح إػًٌُ ع٢ً ايكرب 

ٝت ْٚعت َٓهطٟ إغتكباٍ ايب، عًٝٗا ٭ْٗا ططٜل اهلسا١ٜ ٚايكطاط إػتكِٝ 
ٌَْٓ َّعُشًُّوُُْ إاِلَّ اؿطاّ بايػؿٗا٤ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 . (2)صأَرًٍ
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ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس زؾع نطض ايهؿاض ٚأٌٖ ايؿو ٚايطٜب ٗ  تٚدا٤ 

َٛنٛع ايكب١ً، ؾُت٢ َا تٝكٔ اٱْػإ اْ٘ ع٢ً داز٠ ايٓذا٠ اييت ؽًك٘ َٔ 
عسّ اٱمطاف عٓٗا إبتسا٤ ٚإغتسا١َ إؿاظ٠ ؾاْ٘ وطم ع٢ً ايتُػو بٗا ٚ

ٚيٝ٪زٖا ٗ ؾطح ٚغبط١ َٔ غري خٛف اٚ ٚدٌ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ زيٌٝ قطآْٞ 
 ٜه٤ٞ َػايو اؿٝا٠ ٭ْٗا تعًٔ إ اؿل َع إػًٌُ ٗ عبازاتِٗ.

ختل ب٘ إػًُٕٛ مل ٜهٔ َطًٛبّا يًصات ؾكط إٚايعسٍ ٚايٛغط ايصٟ 
ػعٌ إػًٌُ َ٪ًٌٖ ـ٬ؾ١ ا٭ضض بٌ يًصات ٚايػري ٖٚصٙ إٓعي١ ايطؾٝع١ 

ٚٚضاث١ ا٭ْبٝا٤ بؿٗازتِٗ ع٢ً ايٓاؽ ٚايتكا٥ِٗ َع ا٭ْبٝا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ بإ 
ايصٟ ٜؿٗسٚا ع٢ً اـًل نُا غٝأتٞ ٗ اؿسٜح ٜٚتػؿاِٖ أٜهّا ايتؿطٜـ 

ُْ ًَخِِءَ ثِبٌنَّجِِّْنيَ ًَاٌشُّيَذَاءِ ًَلُعَِِ ثَْْنَيُطٜػتكطأ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ 

   .(1) صثِبٌْسَكِّ ًَىُُْ الَ ُّظٌٍََُّْْ

إٕ ؼٌُ ايؿٗاز٠ ٜعين بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ عسّ إؾرتاى ايؿٗٛز ٗ اؾٓا١ٜ 
تؿطٜـ َٔ ضؾع١ ٚٚايٛاقع١ اييت ٜؿٗسٕٚ عًٝٗا ٖا ٜعين إ ايٛغط١ٝ 

خكا٥ك٘ عسّ ايسخٍٛ ٚاٱؾرتاى ٗ اـ٬ؾات ٚاـكَٛات اييت ؼسخ 
٭ٕ إػًٌُ إختاضٚا اؿل ٚاهلس٣ ؾُا عساِٖ ٜهٕٛ  بٌ ايؿطم إدتًؿ١

ع٢ً ن٬ي١ ٚيٛ ناْت ٖصٙ ايه٬ي١ ع٢ً َطاتب تؿهٝه١ٝ َتؿاٚت١، ؾايهاؾط 
 ايٛثين أؾس َٔ غريٙ ن٬ي١.

ْٚعت إػًٌُ بايؿٗسا٤ ٜعين أًٖٝتِٗ يًؿٗاز٠ ٚإتكاؾِٗ بأَٛض 
ٯ١ٜ أضق٢ ٚؾطٚط ٫بس َٔ إعتباضٖا ٗ ايؿاٖس ٫غُٝا ٚإٔ ايؿٗاز٠ ٗ ا

َطاتب ايؿٗاز٠ ٚأنجطٖا أ١ُٖٝ ٚأؾطؾٗا ٚأغٓاٖا ؾُا َٔ عبس إ٫ ٜٚطدٛ إ 
ٚيهٔ تًو إطتب١  ،ٜهٕٛ ؾاٖسّا ّٜٛ ايكٝا١َ ٕا ؾٝٗا َٔ ايتعن١ٝ ٚاٱنطاّ

ايطؾٝع١ مل ٜؿع بٗا إ٫ ا٭ْبٝا٤ ٚإػًُٕٛ، ٖٚصٙ ايٓع١ُ هب إٔ ًٜتؿت إيٝٗا 
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ا٭خ٬ق١ٝ ؾع٢ً نٌ َػًِ إٔ ٜكًض ْؿػ٘ ٗ ايسضاغات ايعكا٥س١ٜ ٚايه١َٝ٬ ٚ

 يًؿٗاز٠ ّٜٛ ايكٝا١َ بايعٌُ ايكاحل.
ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إَت٬ى إػًٌُ يًبكري٠ ٚقسضتِٗ ع٢ً ايتُٝٝع بٌ اؿل 

ق٢ً ٚايباطٌ، ٚتعين ايؿٗاز٠ اؿهٛض ٚايؿٗٛز، )ٚقس ٚضز عٔ ايٓيب قُس 
تط٣ ايؿُؼ؟ ع٢ً  ٚقس غ٦ٌ عٔ ايؿٗاز٠ أْ٘ قاٍ: ٌٖ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 .(1)(َجًٗا ؾاؾٗس أٚ زع

 تبٌ اٯ١ٜ خًٛ غاس١ إػًٌُ َٔ َٛاْع قبٍٛ ايؿٗاز٠ َٚٓٗا:ٚ
 زضأ ايت١ُٗ. : ا٭ٍٚ
 دط ايٓؿع. : ايجاْٞ

 زؾع ايهطض عٔ ايٓؿؼ. : ايجايح
 ايعسا٠ٚ ايس١ْٜٛٝ. : ايطابع

 ٚإػًُٕٛ يٝػٛا َتربعٌ بايؿٗاز٠ بٌ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜهطَِٗ 
 .(2)صفَئِْْ رٌٌٌَََّْا فَمٌٌٌُُا اشْيَذًُا ثِأََّٔب ُِغٌٍَُِّْْ، قاٍ تعاٍطٜٚأشٕ هلِ بايؿٗاز٠

ٜٚعترب ٗ ايؿٗاز٠ سكٍٛ ايٝكٌ ٚايكطع ٚعسّ ايؿو ٖا ٜعين إغتبا١ْ 
ا٭َٛض يًُػًٌُ َٚعطؾتِٗ أعُاٍ إًٌ ا٭خط٣، ٚتًو إعطؾ١ مل تتأت٢ إ٫ 

 ٚايعرب ٚا٭َجاٍ.بايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايسضٚؽ 
ٚتبٌ اٯ١ٜ ؾطزّا َٔ ٚدٛٙ تػٝري ايكب١ً ٖا ٜتعًل باٱَتجاٍ ٚشنطٙ ٖٓا دا٤ 
يًبٝإ ٚايتعًٌٝ ٚسح إػًٌُ ع٢ً سػٔ ايطاع١ إش إٔ اٯ١ٜ مل ػعٌ 
بطظخّا بٌ ايطاع١ ٚإعك١ٝ، َٚٔ هشس بايكب١ً ٜبك٢ ع٢ً ساي٘ َٔ ايتٛد٘ 

ٓعت٘ باٱضتساز، ٖا ٜسٍ ع٢ً سط١َ ايبكا٤ اٍ ايكب١ً إٓػٛخ١، ٚيهٔ اٯ١ٜ ت
 ع٢ً ساٍ ايكب١ً ايػابك١ ٚأْ٘ ْٛع إضتساز.
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ّٚهٔ إٔ تػتكطأ قاعس٠ ن١ًٝ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٚٞ إٔ عسّ اٱَتجاٍ يًتػٝري  

ٚإٕ ناْت ٚايٓػذ ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤ بايكطإٓ ٚايٛسٞ إضتساز ْٚهٛم، 
َٔ قؿات إػًِ إشا ٚ)ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘( أعِ َٔ َٛنٛع ايكب١ً  َعاْٞ

دا٤ٙ ا٭َط بايتػٝري اٱَتجاٍ ٚاٱغتذاب١ يٮَط اٱهلٞ يصيو مل تطز اٯ١ٜ إ٫ 
 بكؿ١ )ايطغٍٛ( يتٛنٝس إٔ ايٓيب ٫ ٜأَطِٖ إ٫ َا ٜأتٝ٘ َٔ ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ.

َٚٓشِٗ  ،ٕػًٌُ ع٢ً َبازضتِٗ يٲغتذاب١ا َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ َسح
 تعاٍ، ؾٗٛ اهلل ايكب١ً مت بتٛؾٝل ٚيطـ َٔقؿ١ اهلسا١ٜ ٚإٔ اٱَتجاٍ ٗ 

ٚاٱغتسا١َ  بايؿٛض١ٜايصٟ أعاِْٗ ع٢ً سػٔ اٱغتذاب١ اييت تتكـ 
ٚإدتٓاب اٱؾهاٍ، ٚاٱعطاض عٔ ايؿبٗات اييت أثاضٖا ايػؿٗا٤ 

 . ٚاؾاسسٕٚ
ٚؼح اٯ١ٜ ع٢ً ايكاؿات ٚايتعاّ ايطاع١ هلل ٚضغٛي٘ ٕا ؾٝٗا َٔ  

اؿٝا٠ ايسْٝا َٓاغب١ ٱغتٓاّ ايكاؿات ٚإظٗاض اٱخباض عٔ ايجٛاب ٚدعٌ 
 َعامل ايعبٛز١ٜ ٌْٚٝ ايجٛاب.

ٚدا٤ت خا١ُ اٯ١ٜ بًؿغ )ايٓاؽ( ٖا ٜعين اٱط٬م ٚمشٍٛ ض١ٓ اهلل  
تعاٍ يًٓاؽ ْٝعّا ٗ ْعٍٚ ا٭سهاّ غٛا٤ إطًل ٚإكٝس، اٚ ايعاّ 

 ٚاـام، اٚ ايٓاغذ ٚإٓػٛر.
ؾهٌ  ،ٌ، ٚبُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َطًلٚيؿغ ايٓاؽ أعِ َٔ إػًُ 

َػًِ ٖٛ اْػإ ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾؿٞ عُّٛ اٯ١ٜ تٛنٝس يععِٝ ؾهٌ اهلل 
تعاٍ ٚإٔ ضٓت٘ غبشاْ٘ تتػؿ٢ ايٓاؽ ْٝعّا َٔ إٖتس٣، َٚٔ إضتس، َٚٔ 

إَِّْ اٌٍَّوَ ثِبٌنَّبطِ ٌَشَءًُفٌ ، ٚٗ ايتٓعٌٜطأثاض ايؿبٗات ع٢ً أَط َٛيٟٛ ٚدٛبٞ

 .صسَزٌُِْ
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 آليت نطفا
يٝؼ َٔ سكط يٓعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ عَُّٛا ٚع٢ً إػًٌُ 

ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح  ،(1)صًَإِْْ رَؼُذًُّا ِٔؼَّْخَ اٌٍَّوِ الَ رُسْصٌُىَبخاق١، قاٍ تعاٍط

يًُػًٌُ ٱَتجاهلِ ٭َط اهلل بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإؽاشٙ ٖب١ ٚثٛابّا 
ِٗ اهلل عع ٚدٌ ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ، ٚؼتٌُ قب١ً هلِ ٗ عبازاتِٗ بإٔ دعً

 :ايؿٗاز٠ ٗ اٯخط٠ ٚدّٖٛا
 ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ. ا٭ٍٚ :
 ؾٗاز٠ ايٓاؽ ع٢ً إػًٌُ. ايجاْٞ :

 ؾٗاز٠ ايٓاؽ بعهِٗ ع٢ً بعض. ايجايح :
ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً إػًٌُ بٌ  ايطابع :

ا٭ؾعاٍ نًٗا َس١ْٚ َٔ قبٌ ا٥٬ٕه١ ٚسانط٠ عٓس اهلل  ايٓاؽ ٗ اٯخط٠ ٭ٕ
 .(2)صًَخَبءَدْ وًُُّ َٔفْظٍ َِؼَيَب عَبئِكٌ ًَشَيِْذٌقاٍ غبشاْ٘ط

ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ ٚايطابع ٚاـاَؼ، إش ٜؿٗس إػًُٕٛ ع٢ً أَِ 
ا٭ْبٝا٤ ٚؾٝ٘ غا١ٜ اٱنطاّ يًُػًٌُ، ٚعٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ قاٍ: قاٍ 

ٝٵَو اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ضغٍٛ اهلل ق٢ً  ٍٴ َيبٻ َٳ١ٹ َؾٝٳُكٛ ّٳ اِيكٹٝٳا ٛٵ ٜٳ ٜٴسٵعٳ٢ ْٴٛحٷ 
ِٵ  ًٖػٳُه ٌٵ بٳ ٖٳ ٘ٹ  َٻتٹ ٍٴ ُ٭ ِٵ. َؾٝٴَكا ٍٴ ْٳعٳ ًٖػٵتٳ َؾٝٳُكٛ ٌٵ بٳ ٖٳ ٍٴ  ٜٵَو ٜٳا ضٳبِّ. َؾٝٳُكٛ ٚٳغٳعٵسٳ

ٍٴ ٗٳسٴ َيَو َؾٝٳُكٛ ٔٵ ٜٳؿٵ َٳ ٍٴ  ٔٵ ْٳصٹٜٕط َؾٝٳُكٛ َٹ َٳا َأتٳاْٳا  ٕٳ  ٕٳ  َؾٝٳُكُٛيٛ ٗٳسٴٚ ٘ٴ . َؾتٳؿٵ َٻتٴ ٚٳُأ ُٻسٷ  َٴشٳ
ٚٳَنصٳيٹَو  ٙٴ) ٌٻ شٹِنطٴ ٘ٴ دٳ ٛٵُي ٗٔٝسٶا( َؾصٳيٹَو َق ِٵ ؾٳ ٝٵُه ًَ ٍٴ عٳ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٜٳُهٛ ٚٳ ًٖؼٳ) ٘ٴ َقسٵ بٳ َأْٻ
ِٵ  ٝٵُه ًَ ٍٴ عٳ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٜٳُهٛ ٚٳ ٢ًَ ايٓٻأؽ  ٗٳسٳا٤ٳ عٳ ٚٳغٳّطا يٹتٳُهْٛٴٛا ؾٴ َٻ١ّ  ِٵ ُأ ٓٳاُن ًِ دٳعٳ

ٗٔٝسٶا(  .(3)(ؾٳ
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 .21غٛض٠ م (3)



   25ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ25زَعامل ا٫ّإ /   
ٜٚسٍ اؿسٜح ع٢ً إٔ اٯ١ٜ يطـ ٚض١ٓ بإػًٌُ ٚإتباع ا٭ْبٝا٤ ّٜٛ 

أٜ يًتبايكٝا١َ، ٌٖٚ تطق٢ ايؿٗاز٠ ٗ إكاّ إٍ َطتب١ ايؿؿاع١ اؾٛاب ٫، 
 إٛنٛعٞ بُٝٓٗا.

 إفاضاث اآليت
٫ ٜؿٗس ّٜٛ ايكٝا١َ إ٫ ايصٟ ٜتكـ بايعساي١، ٚدا٤ ايكطإٓ بؿٗاز٠ 

تكاؾِٗ بايعساي١ تًو اـك١ً اييت ؾاظٚا بٗا بؿٝض إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ ٱ
ًَوَزٌَِهَ خَؼٍَْنَبوُُْ أَُِّخً ًَعَطًب ٚؾهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ نُا ٜتذ٢ً ٗ آ١ٜ ايبشحط

ٚؾٝ٘ زع٠ٛ هلِ  ،أقًض إػًٌُ هلصٙ إٓعي١ص ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٌِزَىٌٌُُٔا شُيَذَاءَ

ػ١ ١ ايعع١ُٝ شات ايكبع٢ً ٖصٙ ايٓعُ يًؿهط ٚايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ
ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ ايؿطع١ٝ ٚايعك١ًٝ، إش تسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً تٓعٙ 

 ٝا٤ ٚعٛ ايتؿطٜط با٭سهاّ ٚايػٓٔ.إػًٌُ عٔ ايػًٛ با٭ْب
 ٚتبٌ اٯ١ٜ ايػُٛ ا٭خ٬قٞ ايصٟ بًػ٘ إػًُٕٛ بًشاظ أْ٘ ْٛع ؾطط

َٔ عَُٛات قٛي٘  ٚططٜل يًعساي١ ٚأزا٤ ايؿٗاز٠ ع٢ً أمت ٚد٘ ٖٚٛ
 ، َٔ دٗات:(1)صوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِطتعاٍ

 )خري أ١َ(. قريٚض٠ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا َٔ َكازٜل ا٭ٍٚ :
 إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أخطز إػًٌُ يًٓاؽ ٚأقًشِٗ ايجا١ْٝ :

 ٕٓعي١ ايعسٍ ٚايٛغط.
 ؾٗازتِٗ عًِٝٗ. َٔ ٚدٛٙ خطٚز إػًٌُ يًٓاؽ ايجايج١ :

)خري أ١َ( ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  َٔ خكا٥ل ايطابع١ :
 .هلِ باٱّإ ٚايتػًِٝ بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ قب١ً هلِ ٗ عبازاتِٗ ٚغًِ

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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)دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا( ع٢ً إٔ يؿغ نإ  ٜسٍ قٛي٘ تعاٍ اـاَػ١ :

ايج٬خ  ٌ ٜؿٌُ ا٭ظ١َٓ ايطٛي١ٝٗ)نٓتِ خري أ١َ( ٫ ٜٓشكط بايعَٔ إانٞ ب
 إانٞ ٚاؿانط ٚإػتكبٌ َٔ اؾعٌ ٚايتكٝري.

ٗ ايؿٗاز٠، ٚػاؾٝ٘  يػهبَ٘ٚٔ خكا٥ل ايعسٍ عسّ دعً٘ َٛنٛع١ٝ 
 .ٚأغباب ايػٛا١ٜ، ٜٚأتٞ ايٛغط َع٢ٓ ايعسٍعٔ اهل٣ٛ 

ٚتسعٛ اٯ١ٜ إٍ اٱغ٬ّ ٚايؿٛظ بإطتب١ ايطؾٝع١ اييت عًٝٗا إػًُٕٛ َٔ 
كا١ْ َٔ ايؿطط َٚٔ ظًِ ايٓؿؼ ٚايػري، ٚسهٛضِٖ ّٜٛ ايكٝا١َ ٗ اؿ

َٛاطٔ إٝعإ ٚاؿهِ بٌ ايٓاؽ يتهٕٛ ؾٗازتِٗ ع٢ً ايٓاؽ َٔ عَُٛات 
َِْٓ آََِٓ ثِبٌٍَّوِ ًَاٌٌََِْْْ آخِشِ ًَػًََِّ صَبٌِسًب  فٍََيُُْ أَخْشُىُُْ ػِنْذَ سَثِّيُِْ ًَالَ خٌَْفٌ قٛي٘ تعاٍط

 .(1)صًَالَ ىُُْ َّسْضٌََُْٔ ػٍََْْيُِْ

إػًٌُ ٫ إٔ ٖصا ٫ ٜعين إٔ بًشاظ ايتبأٜ بٌ ايؿاٖس ٚإتِٗ، إ٫ 
فَأََِّب َِْٓ أًُرَِِ وِزَبثَوُ ٜكؿٕٛ يًشػاب ٚاٯ١ٜ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

ؾذا٤ت آ١ٜ ايبشح بصنط سكٝك١ ٖٚٞ  ،(2)صفَغٌَْفَ ُّسَبعَتُ زِغَبثًب َّغِريًا *ثَِِّْْنِوِ

ؾٗاز٠ ايٓيب ع٢ً إػًٌُ، َٚٔ اٱعذاظ إتكاٍ ٖصٙ ايؿٗاز٠ بكريٚض٠ 
إػًٌُ أ١َ ٚغطّا ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ؾٗازت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ هلِ 
ٕٚٓؿعتِٗ ٚؾٝٗا تأنٝس يًُٓعي١ اييت دعًِٗ اهلل عع ٚدٌ بٗا َٔ ايٛغط١ٝ 

 ٚعسّ ايعٜؼ أٚ إٌٝ عٔ داز٠ اهلس٣. ٚايعسٍ ٚاٱغتكا١َ
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 انصهت بني أول وآخز اآليت
إبتسأت ٖصٙ اٯب١ بأزا٠ ايتؿبٝ٘ ٚاٱؾاض٠ إٍ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً 
إػًٌُ ٚايٓاؽ ٖٚٛ إدتبا٤ إػًٌُ ٕطتب١ ا٭١َ ايٛغط، َٚٔ إعذاظ 
ايكطإٓ أْ٘ مل تطز تػ١ُٝ أ١َ أٚ ْاع١ أٚ ؾطز إ٫ إػًٌُ ع٢ً مٛ ايعُّٛ 

 ٜػتػطم ٜٚٓبػط ع٢ً نٌ َػًِ.اٯ١ٜ إم٬يٞ اٱغتػطاقٞ إش إٔ اـطاب ٗ 
ؾإٔ أقًشٗا َٚٔ بسٜع قٓع اهلل ٚععِٝ قسضت٘ دعٌ أ١َ عع١ُٝ شات 

ٚٚظٝؿ١ َتشس٠ ؾهٌ ؾطز َٔ إػًٌُ شنطّا أٚ أْج٢ ٖٛ ؾاٖس ع٢ً ايٓاؽ  ي٘
َع إخت٬ف ًًَِٗ ٚأدٓاغِٗ، يٝهٕٛ أٌٖ ا٭ضض ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً قػٌُ 

 ٫ ثايح هلُا:
 ؿٗسا٤.اي ا٭ٍٚ :
 إؿٗٛز عًِٝٗ. ايجاْٞ :

١ اييت تٓكطف إٍ ٚدا٤ يؿغ)ايطغٍٛ( ٗ اٯ١ٜ با٭يـ ٚاي٬ّ ايعٗسٜ
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع ٚضٚزٖا بصات ايكٝػ١ ٭ْبٝا٤ 

، ٚٚضز ٗ (1)صفَؼَصََ فِشْػٌَُْْ اٌشَّعٌُيَ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّطآخطٜٔ نُا ٗ

ٚٚضز  ،(2)صفَمَجَعْذُ لَجْعَخً ِِْٓ أَثَشِ اٌشَّعٌُيِ إًوطعٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚدا٤ ٗ

فٍَََّّب خَبءَهُ ط بايؿدل إطغٌ َٔ إًو إٍ ايٓيب ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ

ٗ ايكطإٓ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ، ٚأنجط َا ٚضز يؿغ ايطغٍٛ (3)صاٌشَّعٌُيُ

 .ٚآي٘ ٚغًِ
طغٍٛ ع٢ً مٛ اٱط٬م ّٚهٔ تؿطٜع قاعس٠ ن١ًٝ ٖٚٞ إشا ٚضز يؿغ اي

ْ٘ ٜٓكطف إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٚاـايٞ َٔ ايكطا٥ٔ ؾ
                                                           

 .15غٛض٠ إعٌَ (1)
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 .50غٛض٠ ٜٛغـ (3)
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إضازت٘ ٜٚسٍ عًٝ٘ قٛي٘  ع٢ًَع ايكطإٓ ٚا٭َاضات اييت تسٍ ٚضٚزٙ ٚنصا 

 .(1)صفَىَْْفَ إِرَا خِئْنَب ِِْٓ وًُِّ أَُِّخٍ ثِشَيِْذٍ ًَخِئْنَب ثِهَ ػٍَََ ىَؤُالَءِ شَيِْذًاتعاٍط

ٚدا٤ يؿغ)ايطغٍٛ( َطتٌ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚنصا ٗ ٔؼ آٜات ث٬خ 
َٓٗا ٗ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚاسس٠ ؾٝ٘ ٚعا١َ ا٭ْبٝا٤، 

إِِِّٔ سَعٌُيُ اٌٍَّوِ ٚٚاسس٠ ؾٝ٘ ٚٗ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚخطاب٘ يبين إغطا٥ٌٝط

ًَُِجَشِّشًا ثِشَعٌُيٍ َّأْرِِ ِِْٓ ثَؼْذُِ اعُّْوُ  ٌزٌَّْسَاحِ إٌَِْْىُُْ ُِصَذِّلًب ٌَِّب ثََْْٓ َّذََُّ َِِٓ ا

، ٚدا٤ شنط ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ آ١ٜ ايبشح ع٢ً (2)صأَزَّْذُ

 قػٌُ:
 ٗ اٯخط٠ بايؿٗاز٠ ع٢ً إػًٌُ. ا٭ٍٚ :
 .ٗ ايسْٝا بإتباع إػًٌُ ي٘ ٗ ايكب١ً ٚايتٛد٘ إٍ إػذس اؿطاّ ايجاْٞ :

ٖٚٛ خام باٯخط٠ ع٢ً إتباع ايكب١ً، ٚقس قسَت اٯ١ٜ َٛنٛع ايؿٗاز٠ 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 ايعطـ بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ٖٝ.١ َا ا٭ٍٚ :
دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ؾهٌ اهلل ع٢ً إػًٌُ بإٔ دعًِٗ ا٭١َ  ايجا١ْٝ :

 ايتؿطٜط.عٔ اٱؾطاط ٚايٛغط بٌ ايٓاؽ ايػا١ٕ َٔ ايػًٛ ٚايعًِ، ٚإُتٓع١ 
اٱخباض عٔ نٕٛ إتباع إػًٌُ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايج١ :

ٚغًِ ٗ إػاٙ ايكب١ً ٚؼًٜٛٗا إِا ٖٛ َٔ خكا٥ل ا٭١َ ايٛغط يتصنط اٯ١ٜ 
 ا٭قٌ ثِ ايؿطع.

اٯ١ٜ بايبؿاض٠ بإٔ تبسأ إػًٌُ بعح ايػه١ٓٝ ٚا٭َٔ ٗ ْؿٛؽ  ايطابع١ :
اؽ، َٚا تسٍ عًٝ٘ َٔ اٱقرتاب َٔ اؾ١ٓ ٚايًبح هلِ بايؿٗاز٠ ع٢ً ايٓ

 ايسا٥ِ ؾٝٗا.
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دعٌ أٍٚ ايكبًتٌ قس ْػذ ٚتٛد٘ إػًُٕٛ إٍ ايهعب١، أَا  اـاَػ١ :

 دعًِٗ أ١َ ٚغطّا ؾٗٛ بام إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾكسّ اؾعٌ ايسا٥ِ ع٢ً إٓكطّ.
ضتب١  ايتشٍٛ ٗ ايكب١ً إَتشإ ٚإختباض ؾطظم اهلل إػًٌُ ايػازغ١ :

ا٭١َ ايٛغط ٚايعسٍ َٚطتب١ ايك٬ح ثِ أَطِٖ بايتشٍٛ ؾذا٤ َِٓٗ اٱَتجاٍ 
 غطٜعّا، ٚيٝؼ مث١ ؾرت٠ أٚ ٚقت ؾطٜه١ ق٠٬ ١َٜٝٛ بٌ ْعٍٚ آ١ٜ ايكب١ً.

 من غاياث اآليت
 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

ايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ بايطؾع١ ٚععِٝ إٓعي١ بٌ أٌٖ ا٭ضض  ا٭ٍٚ :
 .ظعًِٗ أ١َ ٚغطّا

٫ تػتطٝع أ١َ ايؿٛظ َٓعي١ غا١َٝ بٌ أٌٖ إًٌ ٚايٓشٌ إ٫  ايجا١ْٝ :
 )ٚنصيو دعًٓانِ(. بؿهٌ ٚيطـ َٚسز َٔ اهلل عع ٚدٌ يصا قايت اٯ١ٜ

ايٛغط،  زع٠ٛ إػًٌُ يؿهط اهلل تعاٍ ع٢ً ؾٛظِٖ بٓع١ُ ا٭١َ ايجايج١ :
اع ٚغٓد١ٝ ايؿٔ ٚٗ ايسْٝا تهٕٛ اؾا٥ع٠ ٚإطتب١ ا٭ٍٚ زٚض١ٜ بًشاظ اٱبس

، أٚ ٜهٕٛ غري َٛدٛز أٚ أْ٘ ؾاقس ٚقس تعٛز يٮٍٚ بعس غٓٛات أٚ ٫ تعٛز
 .يًؿطا٥ط

أَا ض١ٓ اهلل ؾٗٞ زا١ُ٥ ٭ْ٘ تعاٍ إشا أْعِ بٓع١ُ ؾأْ٘ غبشاْ٘ أنطّ َٔ 
إٔ ٜطؾعٗا ؾإػًُٕٛ ِٖ ا٭١َ ايعسٍ ٚأٌٖ اـري ٚايك٬ح ٗ نٌ ظَإ، 

ًَأَِِّٔ فَعٍَّْزُىُُْ ػٍَََ ٥ٌٝ بكٛي٘ تعاٍطاهلل بين إغطاؾإٕ قًت قس أنطّ 

، ٚاؾٛاب ْػذ اٱغ٬ّ ايؿطا٥ع ٚمل ٜٓػذ ايتؿهٌٝ ٚيهٓ٘ (1)صاٌْؼَبٌَِّنيَ

دعً٘ بإتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايتكسٜل ب٘، ؾًصا تط٣ 
أنجط ا٭َِ ؽاطب ٗ ايكطإٓ بعس إػًٌُ ِٖ بٓٛ إغطا٥ٌٝ، ٚؾٝ٘ تطغٝب هلِ 

 زع٠ٛ يتعاٖس ايتؿهٌٝ باٱغ٬ّ.ٚ

                                                           

 .47غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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ٖٚٛ َٔ ا٭غطاض إخباض ايكطإٓ عٔ تؿهًِٝٗ، تط٣ َاشا ٜهٕٛ ؾهط 

اؾٛاب يٝؼ َٔ سكط ٕكازٜل ٖصا ايؿهط ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ،  ،إػًٌُ هلل
ايؿدك١ٝ ٚايعا١َ، ٜٚتذ٢ً بأزا٤ ايعبازات ٚايؿطا٥ض، َٚٓٗا ايتشٍٛ ٗ 

لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ آ١ٜ ْػذ ايكب١ً، قاٍ تعاٍط ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ سإا ْعيت

 .(1)صًَخْيِهَ فِِ اٌغََّّبءِ فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْظَبىَب

عٓٗا َٔ ايربنات عًٝٗا  بٝإ َٓاؾع ا٭١َ ايٛغط َٚا ترتؾض ايطابع١ :
ٚع٢ً ايٓاؽ، إش قاض إػًُٕٛ ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ ٚنإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ بؿطط 

ؿٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ، ؾأقًض اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ هلصٙ ايطتب١ يً ١ايعساي
 ٚايؿطط.

تأنٝس َكاّ ايٓب٠ٛ ٚساد١ ايٓاؽ ْٝعّا ٚإػًٌُ خاق١ يبعج١  اـاَػ١ :
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾا٭١َ ايٛغط يٝػت َطًك١ ٗ ؾعًٗا 

هلل َٔ ايٛسٞ ٚؾٗازتٗا، ؾايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا آتاٙ ا
ٚإٓعي١ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٖٛ ايؿٗٝس ع٢ً ا٭١َ ايٛغط ِٖٚ إػًُٕٛ، ٖٚٛ 

، ؾُٔ إكاّ (2)صػَغََ أَْْ َّجْؼَثَهَ سَثُّهَ َِمَبًِب َِسٌُّْدًأَ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

ايؿٗاز٠ ع٢ً ا٭١َ اييت أضاز اهلل هلا ايؿٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ، )ٚعٔ ي٘ احملُٛز 
 .، ٖٚٞ إسس٣ َكازٜك٘(3)ٖٛ ايؿؿاع١( عباؽ:ابٔ 

٫بس َٔ ٬َظ١َ ٚق١ً ٗ إٛنٛع ٚاؿهِ بٌ قريٚض٠  ايػازغ١ :
إػًٌُ ا٭١َ ايٛغط ٚايعسٍ ٚبٌ ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ بٝت إكسؽ إٍ ايبٝت 

 ٜػتكبًِْٛ٘ إ٫ بإغتكباٍ َا نإ ا٭ْبٝا٤ ا٭١َ ايعسٍ ٭ُاؿطاّ، ٚنإٔ َٓعي١ 

                                                           

 .144اٯ١ٜ (1)
 .79غٛض٠ اٱغطا٤ (2)
 .6/307ايسض إٓجٛض (3)
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ٛ ايبٝت اؿطاّ، يٝدطز َٔ إغتشكاقٗا َٔ ّتٓع عٔ ٗ ق٬تِٗ أ٫ ٖٚ

 اٱَتجاٍ ٗ إكاّ.
اٯ١ٜ باـطاب يًُػًٌُ ٚبعسٙ دا٤  َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ إبتسا٩ٖا

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بع١ً َٚٛنٛع ؼٌٜٛ ايكب١ً.اـطاب يًٓيب قُس 
يطاع١ ٫ ب بطاع١ اهلل ٗ أزا٤ ايك٠٬ ٚبٝإ إٔ ٖصٙ اايرتغٝ ايػابع١ :

ًَإِْْ وَبَٔذْ ٌَىَجِريَحً إاِلَّ تتشكل إ٫ بٗسا١ٜ ٚتٛؾٝل َٔ اهلل عع ٚدٌ يكٛي٘ تعاٍط

 .صػٍَََ اٌَّزَِّٓ ىَذٍَ اٌٍَّوُ

 بٝإ سكا٥ل ٚإقتباؽ عًّٛ غكٛم ؼٌٜٛ ايكب١ً َٓٗا: ايجا١َٓ :
ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ بٝت إكسؽ إٍ ايبٝت اؿطاّ بأَط َٔ اهلل عع  ا٭ٍٚ :

 .ٚدٌ
تأٌٖٝ إػًٌُ ٕطتب١ اٱَتجاٍ يتشٌٜٛ ايكب١ً ظعًِٗ ا٭١َ  ايجاْٞ :

 ايٛغط.
 ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً إَتجا٫ّ ٚإَتٓاعّا. ايجايح :
 ايجٛاب ايععِٝ يًُػًٌُ ع٢ً إغتكباهلِ ايبٝت اؿطاّ . ايطابع :

  انتفسريانتفسري
آٜـات ايكبًـ١ ؾهُـا دـا٤ت      151-142ايعؿـط٠  ّٚهٔ تػـ١ُٝ ٖـصٙ اٯٜـات    

ٔؼ آٜات ٗ ؾطٜهـ١ ايكـٝاّ ٚتعٝٝٓٗـا َٛنـٛعَا ٚظَاْـّا ٚسهُـّا َٚـٛاضز        
 ؾإٕ ٖصٙ اٯٜات بٝٓٸت ْػذ ايكب١ً ٚتعٌٝ ،(1)اٱغتجٓا٤ َٓٗا َٔ إطض ٚايػؿط

 ٝسبع٢ً مٛ ايتأ ٚدا٤ت بعسٖا آٜتإ َتعاقبتإ ٗ تجبٝت قب١ً إػًٌُ دٗتٗا
َِ       ًَِِر قاٍ تعاٍط ٌَْسرَشا َّْغرِدِذ ا ٌْ ًَْخَيرَه َشرْطَش ا ٌَيِّ  ُُ َخَشْخرَذ َفر ْْر ، ٚستـ٢ ٗ  (2)صْٓ َز

ؾطٜه١ ايكٝاّ نإ ٖٓاى قٝاّ ٭ٜاّ ككٛق١ ؾٓػدٗا قٝاّ ؾٗط ضَهـإ  
                                                           

 .187-183أْعط غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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يٝهــٕٛ َــٔ إعذــاظ ايكــطإٓ فــ٤ٞ ايؿطٜهــ١ ٚاؿهــِ ٗ بهــع آٜــات َتكــ١ً  

ّٚٓع َٔ اـ٬ف  َٚتذاٚض٠ ٚبٝٓٗا تطابط ٗ إٛنٛع َا وسز َعامل ايؿطٜه١
ٚاـك١َٛ ؾٝٗا َٚا ٜهٕٛ غببّا ٗ تهٝٝعٗا ؾكس ؽتًـ أ١َ َٔ ا٭َِ ٗ سهِ 
ككــٛم ٜٚتػــع اـــ٬ف بٝــِٓٗ ؾذــا٤ت اٯٜــات إتذــاٚض٠ ٗ بٝــإ سهــِ 

     ٌ ؾُـٔ   ايؿطٜه١ ٕٓع أقٌ ٖصا اـ٬ف نُا ٜـسٍ عًٝـ٘ ٚاقـع ٚسـاٍ إػـًُ
غـباب ا٭َتجـاٍ، قـاٍ    ؾهٌ اهلل ع٢ً إػـًٌُ إٔ ٜـأَطِٖ بؿـ٧ ّٚـسِٖ با    

، ٚدا٤ت آٜات ايكب١ً َٔ َكـازٜل  (1)صًَاػْزَصٌُِّا ثِسَجًِْ اٌٍَّوِ خَِّْؼًب ًَالَ رَفَشَّلٌُاتعاٍط

ٚاق١ٝ َٔ ايؿطق١ ٚايٓعاع ٖٞ ٚ، ايكب١ً َٔ َكازٜل ٖصا اٱعتكاّ ٚايتُػو 
 .ؾٝٗا

١ تط٣ ٜؾُع َطٚض أنجط َٔ أيـ ٚأضبعُا١٥ أيـ غ١ٓ ع٢ً ايبعج١ ايٓبٛ
ٚايؿطا٥ط اييت أزاٖا ضغٍٛ اهلل ًٌُ ٜ٪زٕٚ ايؿطا٥ض بصات ايهٝؿ١ٝ إػ

وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

 .(2)صٌٍِنَّبطِ

تط٣ ٌٖ َٔ ق١ً بٌ ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚأزا٤ ؾطٜه١ اؿر، 
، اؾٛاب ْعِ (3)صٌنَّبطِ زِحُّ اٌْجَْْذِ َِْٓ اعْزَطَبعَ إٌَِْْوِ عَجِْةًًٌٍََِّوِ ػٍَََ اٚقٛي٘ تعاٍط

 َٔ ٚدٛٙ:
نٌ َٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚؾطٜه١ اؿر ٚادب ٚؾطٜه١  ا٭ٍٚ :

 َٔ عٓس اهلل.
 ؼٌٜٛ ايكب١ً َكس١َ ٚتجبٝت يؿطٜه١ اؿر. ايجاْٞ :

َكٝس باٱغتطاع١ دا٤ ا٭َط باغتكباٍ ايبٝت َطًكّا ٚعاَّا غري  ايجايح :

                                                           

 .103غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
 .97غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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  .كٝس باٱغتطاع١ُْ٘ ؾطط يعباز٠ بس١ْٝ ٖٞ ايك٠٬، أَا اؿر ؾ٭

بٌ اؿر ٚإغتكباٍ ايبٝت عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠  ايطابع :
 اٱيتكا٤ َٔ دٗات:

 ايبٝت اؿطاّ َٛنٛع نٌ َٔ اؿهٌُ. ا٭ٍٚ :
 نٌ َُٓٗا ؾٝ٘ قطإٓ. ايجا١ْٝ :
اٍ ٚاؿر ٖٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ نإ اٱَاّ ٗ اٱغتكب ايجايج١ :

 .: خصٚا عين َٓاغههِ(ٚآي٘ ٚغًِ، ٚقاٍ
إَِّْ أًََّيَ نٌ َٔ اؿر ٚاٱغتكباٍ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط ايطابع١ :

 .(1)صثَْْذٍ ًُظِغَ ٌٍِنَّبطِ ٌٍََّزُِ ثِجَىَّخَ ُِجَبسَوًب

َٸا َاز٠ اٱؾرتام ؾُٔ ٚدٛٙ:  أ
نٌ ّٜٛ ٔؼ َطات، ٚاؿر ٗ َٛغِ  إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ا٭ٍٚ :

 .(2)صاٌْسَحُّ أَشْيُشٌ َِؼٌٍَُِْبدٌقاٍ تعاٍط ،ككٛم

ؾطض عٌ ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ، ٚسر ايبٝت ايبٝت  إغتكباٍ  ايجاْٞ :
ٌٍََِّروِ ػٍََرَ   َػـعٛز ٗ قٛيـ٘ تعـاٍط   ابـٔ  ؾطض إػتطٝع ايكازض عًٝـ٘، ٚعـٔ   

قٌٝ ٜا ضغٍٛ اهلل َـا ايػـبٌٝ؟ قـاٍ:     (3)صبعَ إٌَِْْوِ عَرجِْةً اٌنَّبطِ زِحُّ اٌْجَْْذِ َِْٓ اعْزَطَ

 .(4)(ايعاز ٚايطاس١ً
ٗ اؿر أزا٤ َٓاغو َع اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬، أَا ايٓػب١  ايجايح :

خام بأزا٤ ايك٠٬ ٚبعض ا٭عُاٍ نايتصن١ٝ  ٘يٲغتكباٍ ٗ ا٭َكاض ؾإْ
 ٚإغتشهاض غاع١ إٛت.
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أزا٩ٖا ٗ ايبًس اؿـطاّ ٗ َهـ١ َٚٓـ٢    ر اؿَٔ ؾطا٥ط َٓاغو  ايطابع :

ْ٘ ؾطط ٗ ايك٠٬ يًكطٜب ٚايبعٝس اٚعطؾات، أَا إغتكباٍ ايبٝت ٗ ايك٠٬ ؾ
 ٚ٭ٌٖ إػطب ٚإؿطم.

عٔ سبإ بٔ أبٞ دب١ً قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 
٬ّ إشا ْع اهلل عبازٙ ّٜٛ ايكٝا١َ نإ أٍٚ َٔ ٜسع٢ إغطاؾٌٝ عًٝ٘ ايػ

ؾٝكٍٛ ي٘ ضب٘ : َا ؾعًت ٗ عٗسٟ ٌٖ بًػت عٗسٟ ؟ ؾٝكٍٛ : ْعِ قس بًػت 
دربٌٜ ؾٝسع٢ دربٌٜ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾٝكٍٛ : ٌٖ بًػو إغطاؾٌٝ عٗسٟ ؟ 
ؾٝكٍٛ : ْعِ ٜا ضب قس بًػين ؾٝدًٞ عٔ إغطاؾٌٝ ٜٚكاٍ ؾربٌٜ ٌٖ بًػت 

ٌ عٗسٟ ؟ ؾٝكٍٛ دربٌٜ : ْعِ قس بًػت ايطغٌ ؾٝسعٞ ايطغٌ ؾٝكٍٛ : ٖ
بًػهِ دربٌٜ عٗسٟ ؟ ؾٝكٛيٕٛ : ْعِ ؾٝدًٞ عٔ دربٌٜ ثِ ٜكاٍ يًطغٌ ٌٖ 

 بًػهِ عٗسٟ؟ 
ؾٝكٛيٕٛ : قس بًػٓا أٖٓا ؾتسع٢ ا٭َِ ؾٝكاٍ هلِ : ٌٖ بًػهِ ايطغٌ 
عٗسٟ ؟ ؾُِٓٗ إكسم ٚ َِٓٗ إهصب ؾتكٍٛ ايطغٌ : إٕ يٓا عًِٝٗ ؾٗٛزا 

يهِ ؟ ؾٝكٛيٕٛ قُس ٚ ٜؿٗسٕٚ إٔ قس بًػٓا َع ؾٗازتو ؾٝكٍٛ : َٔ ٜؿٗس 
أَت٘ ؾتسع٢ أ١َ قُس ؾٝكٍٛ : تؿٗسٕٚ إٔ ضغًٞ ٖ٪٤٫ قس بًػٛا عٗسٟ إٍ 
َٔ أضغًٛا إيٝ٘ ؟ ؾٝكٛيٕٛ : ْعِ ضب ؾٗسْا إٔ قس بًػٛا ؾتكٍٛ تًو ا٭َِ 
نٝـ ٜؿٗس عًٝٓا َٔ مل ٜسضنٓا ؾٝكٍٛ هلِ ايطب : نٝـ تؿٗسٕٚ ع٢ً َٔ 

٫ ٚ أْعيت إيٝٓا عٗسى ٚ نتابو ضغٛ مل تسضنٛا ؟ ؾٝكٛيٕٛ : ضبٓا بعجت إيٝٓا
قككو عًٝٓا إِْٗ قس بًػٛا ؾؿٗسْا َا عٗست إيٝٓا ؾٝكٍٛ ايطب : ٚ

 .(1)(قسقٛا
اؾٛاب َٔ ع٢ً ايٓاؽ ، تط٣ َا ٖٞ َاز٠ َٚٛنٛع ؾٗاز٠ إػًٌُ 

 ٚدٛٙ:
آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚا ؾٝٗا َٔ قكل ا٭ْبٝا٤ ٚا٭َِ  ا٭ٍٚ :
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 .(1)صَٔمُصُّ ػٍََْْهَ أَزْغََٓ اٌْمَصَصِ َٔسُْٓايػابك١، قاٍ تعاٍط

ــ١ أعــ٬ٙ أْٗــا َٛنــٛع    يٝهــٕٛ َــٔ  َكــازٜل اؿػــٔ ٚا٭سػــٔ ٗ اٯٜ
ايؿٗاز٠ ّٜٛ ايكٝا١َ ٕا ؾٝٗا َٔ ايبٝإ ٚايتؿكٌٝ عـٔ دٗـاز ا٭ْبٝـا٤ ٚأخبـاض     

 ا٭َِ.
شنط ايكطإٓ يًٛظا٥ـ ايعباز١ٜ يًٓاؽ ٚٚدٛب تكسٜكِٗ بايٓب٠ٛ  ايجاْٞ :

 .(2)صًََِب خٍََمْذُ اٌْدَِّٓ ًَاإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼْجُذًُِْتعاٍطٚايتٓعٌٜ، قاٍ 

١ًٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايػ١ٓ ايكٛي١ٝ ٚايؿع  ايجايح :
 َٚا ؾٝٗا َٔ اٱخباض عٔ أسٛاٍ ا٭َِ.

غري٠ َٚٓٗر إػًٌُ ٗ ايعباز٠ َٚكاض١ْ أعُاٍ ايٓاؽ بًشاظ  ايطابع :
 اٱّإ ٚايتك٣ٛ.

 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: )نصيو( تسأت اٯ١ٜ بأزا٠ ايتؿبٝ٘ٚإب
ايٓعط إٍ ْعِ اٯٜات ٚإهاز ٚدٛٙ ايك١ً ٚايؿب٘ بٌ َٛنٛع  ا٭ٍٚ :

 ا٭١َ ايٛغط َٚا ٗ اٯ١ٜ أٚ اٯٜات ايػابك١.
ٕا أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ ٖساٜـ١ اهلل َـٔ ٜؿـا٤ إٍ     ايجاْٞ :

دعٌ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا يتأنٝس  ططٜل اؿل ٚاهلس٣، أخربت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ
ٖٚٞ إٔ إػًٌُ ٖساِٖ اهلل إٍ قـطاط َػـتكِٝ ٚأْعـِ عًـِٝٗ بـإٔ       سكٝك١

 قريِٖ أ١َ ٚغطّا.
ٖٚصٙ ايعباز٠ ٖٞ  ،اٱهلٞ يًٓاؽ ْٝعّا بٛدٛب عبازت٘ٚدا٤ اـطاب 

 ، أَا(3)صًَأَْْ اػْجُذًُِِٔ ىَزَا صِشَاغٌ ُِغْزَمٌُِْداز٠ اؿل ٚاهلس٣، قاٍ تعاٍط

وُنْرزُُْ  ايٛغط ؾًِ ٜطز ٗ ايكطإٓ إ٫ يًُػًٌُ ٖٚٛ َٔ عَُٛـاتط  ١ْعت ا٭َ
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 .(1)صخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِ

تعسز ايٓعِ اٱهل١ٝ ع٢ً إػًٌُ ٚشنط ْع١ُ  َٔ ايتؿبٝ٘ إطاز ايجايح :
 ا٭١َ ايٛغط بعس ْع١ُ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.

ٚإطاز أْ٘ َع ْع١ُ اهلسا١ٜ  ،ايٛاٚ إبتسأت اٯ١ٜ عطف ايعطـ ايطابع :
 ؾإٕ اهلل أْعِ ع٢ً إػًٌُ ظعًِٗ أ١َ ٚغطّا.

 صًَوَزٌَِهَ خَؼٍَْنَبوُُْ أَُِّخً ًَعَطًبط قىنه تعاىل
)ايٛاٚ( ٖا ٜسٍ ع٢ً إتكاٍ َٛنٛع ٖصٙ  إبتسأت اٯ١ٜ عطف ايعطـ
 اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: 

 يكب١ً ٗ اٯٜتٌ.إؼاز َٛنٛع ا ا٭ٍٚ :
ايطز ع٢ً ايصٜٔ أْهطٚا تٛد٘ إػًٌُ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ،  ايجاْٞ :

 ؾُٔ خكاٍ ا٭١َ ايٛغط ايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ قبًتِٗ.
ٚبعح ايكرب ٗ ْؿٛغِٗ ٚتجبٝت أقساَِٗ ٗ ، َٛاغا٠ إػًٌُ  ايجايح :

 ٤.َٓاظٍ اٱّإ، ٚإعاْتِٗ ٗ اٱعطاض عٔ قٍٛ ايػؿٗا
َٔ إعذاظ يػ١ ايعطـ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚتساخٌ َٛنٛعٗا َع اٯ١ٜ  ايطابع :

ايتعسٟ َٔ أعسا٤ اٱغ٬ّ غكٛم ايكب١ً ٚعسّ قسٚض ايػابك١ َٓع 
 ايتُازٟ ٗ اٱْهاض.

ًََّيْذُِ َِْٓ َّشَبءُ ختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاٍطإٔا  اـاَؼ :

 .(2)صإٌََِ صِشَاغٍ ُِغْزَمٍُِْ

اٯ١ٜ يًُػًٌُ يبٝإ ععِٝ َػ٪ٚيٝاتِٗ ٗ ا٭ضض  اـطاب ٗ
ٚايتؿطٜـ اٱهلٞ هلِ ٖٚٛ تأزٜب ٚتعًِٝ ٚتعن١ٝ ٚإعساز يًد٬ؾ١ ٗ 

 ا٭ضض َٚٓع اٱؾطاط ٚايتؿطٜط ٗ ايعكا٥س.
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 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

سهاَٗا عُا أبتعاز إتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً تهاٌَ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚ ا٭ٍٚ :
 .(1) صاٌٌَََْْْ أَوٍَّْْذُ ٌَىُُْ دِّنَىُُْقاٍ تعاٍط،  ٚايتؿطٜطٖٛ َصَّٛ َٔ قٝؼ اٱؾطاط 

١َ تتؿٛم ع٢ً غريٖا عكا٥سّٜا أايكطإٓ ٚايٓب٠ٛ َٔ إػًٌُ  دعٌ  ايجا١ْٝ :
َاّ إدتُاعّٝا، ٚتعتُس ايعكٌ ٚايبكري٠ ٗ ا٭ؾعاٍ، ٚعٓسٖا إخ٬قّٝا ٚأٚ

 ٍ اهلس٣.إسانط ٜكٛزٖا 
٦ٌ عٔ ــغْ٘ أيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآي٘ ٚغــًِ: "ٗ اـــرب عٔ ايٓــ ايجايج١ :

ٓشاظ اٍ غري ٍٜ داْب زٕٚ داْب ٫ٚ إص قاٍ: عس٫ّ أٟ ٫ ٌّٝ ًَعَطًبط

 اؿل.
ٚايعسٍ  ٚايطؾازؼٌٜٛ ايكب١ً َكـسام َٔ َكازٜل ايتٛؾٝل  ايطابع١ :

 عٓس إػًٌُ.
قًت ٖٞ  ؾطاز إككٛز٠ نُا يٛايهاف تؿٝس ايتؿبٝ٘ ٚتطابل ا٭ اـاَػ١ : 

ؾطاز اٱؾاض٠ ع٢ً ١٦ٖٝ اٱاغِ ٜهّا، ٜٚبك٢ أَع٢ٓ  (نصيو)نتًو، ٚقس تطز 
 زٜت ايك٠٬ ٚايعنا٠ نصيو، ٫ٚ تكٍٛ نتًو. أٚايتصنري ؾٝكٍٛ: 

ا٭قٌ ٗ ايهاف ايتؿبٝ٘، ؾُا إككٛز َٔ ايتؿبٝ٘ ٗ اٯ١ٜ،  ايػازغ١ :
ٍ إؾايتٛد٘  ،ّ اهلسا١ٍٜ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٚعُٛإٕ إؿب٘ ب٘ ايتشٍٛ أايعاٖط 

 ْ٘ دع٤ َٔ ْعِ َتتاي١ٝ.إايبٝت اؿطاّ مل ٜهٔ فطزّا بٌ 
ص ٚمل أَُِّخً ًَعَطًبط١ٜ ٖٞ ايٛسٝس٠ اييت تكـ إػًٌُٖصٙ اٯ ايػابع١ :

إًٌ، ٚباٱَهإ َعطؾ١ بعض دٛاْب ا٭َِ ٜأت ٖصا ايتؿـطٜـ يػريِٖ َٔ 
ٜهّا تكًض أٖٞ ٫ّ ايتعًٌٝ ٚص  ٌِٚزَىٌٌُُٔا ٖصا ايٓعت بًشاظ اي٬ّ ٗ ط 

 يًكريٚض٠ ٚايعاقب١.
اٯٜــ١ َــسح ٚثٓــا٤ عًــ٢ إػــًٌُ ٚتٓعٜــ٘ ٭سهــاّ اٱغــ٬ّ        ايجآَــ١ :
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 َٚٓاٖذ٘.

خباض مساٟٚ عٔ إٓعي١ ايعع١ُٝ اييت ْاهلا إػًُٕٛ إٗ اٯ١ٜ  ايتاغع١ :
 َٔ بٌ ا٭َِ ٚإًٌ.

خاضط١ ايعامل ْت تط٣ أٚ ،َٔ َعاْٞ ايٛغط ايبعس إهاْٞ ايعاؾط٠ :
ٍ داْب ٚدٛزِٖ ٗ كتًـ إٚنٝـ إ إػًٌُ َٓتؿطٕٚ ٗ ٚغطٗا 

 غتساَتٗا.أغباب ايٓعِ ٚأايبًسإ ٭ْ٘ غبشاْ٘ ٜعطٞ با٭ٚؾ٢ ٜٚٝػط 
اٯ١ٜ زع٠ٛ مسا١ٜٚ يًُػًٌُ يتشٌُ َػ٪ٚيٝاتِٗ ايعا١َ  اؿاز١ٜ عؿط٠ :

 . ٗ سح ْٝع ايٓاؽ ع٢ً اهلسا١ٜ ٚايطؾاز
سهاَ٘ أٚايتكٝس ب ، خ٬م اٱغ٬ّأيتشًٞ با ٛع١َٝٛناٯ١ٜ تبٌ ٚ 

ًٌَْزَىُْٓ ِِنْىُُْ أَُِّخٌ طٗ َٛاظٜٔ ايسع٠ٛ إٍ اهلل ، قاٍ تعاٍ ٚاٱيتعاّ بؿطا٥ه٘

 .(1)صَّذْػٌَُْ إٌََِ اٌْخَْْشِ

٫ ٜٓشكط اـطاب ٗ اٯ١ٜ َٚٛنٛعٗا بإٛدٛزٜٔ َٔ  ايجا١ْٝ عؿط٠ :
ٕٛدٛز ٚإعسّٚ ايصٟ مل ٜٛيس َِٓٗ بعـس ؿٌُ اٜإػًٌُ أٜـاّ ايتٓعٌٜ، بٌ 

 يعَُٛـات اـطـاب ايكطآْٞ يتبسٚ ظ٤٬ عع١ُ ٖصا ايتؿطٜـ.
إبتسأت اٯ١ٜ باـطاب شٟ قبػ١ ايبؿاض٠ يًُػًٌُ بإٔ اهلل عع ٚدٌ 

 دعًِٗ ا٭١َ ايعسٍ ٚايٛغط ، ٚٗ ٖصٙ ايبؿاض٠ ٚدٛٙ:
 خاق١ بِٗ. إضاز٠ إػًٌُ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ، ٚإٔ ايبؿاض٠ ا٭ٍٚ :
مشٍٛ ايبؿاض٠ ٭ٌٖ ايهتاب بًشاظ إٔ إختٝاض إػًٌُ هلصٙ  ايجاْٞ :

إطتب١ ٚض١ٓ بأٌٖ ايهتاب نُا إغتبؿط إػًُٕٛ بٓكط ايطّٚ نأٌٖ نتاب 
 .(2)صثِنَصْشِ اٌٍَّوِ * ًٌَََِّْئِزٍ َّفْشَذُ اٌُّْؤِِْنٌَُْع٢ً نػط٣ ٚدٓٛزٙ، قاٍ تعاٍط

أ١َ ٚغط تتكـ بايك٬ح ٚايعسٍ عسّ خًٛ ا٭ضض َٔ  ايجايح :
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 ٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ق٬تٗا.

بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿٛؽ ايٓااؽ ْٝعّا بٛدٛز أ١َ عسٍ بٌ  ايطابع :
ظٗطاِْٝٗ ٖٚٛ َٔ أغطاض تػ١ُٝ إػًٌُ أ١َ ٚغطّا، أٟ إٔ اهلل عع ٚدٌ 

ز٠ أضازٖا قطٜب١ َٔ ايٓاؽ ْٝعّا ٚغببّا ٗ إق٬سِٗ ٖٚساٜتِٗ، ثِ ايؿٗا
عًِٝٗ، ؾكشٝض إٔ َع٢ٓ ا٭١َ ايٛغط ايعسٍ إ٫ إٔ ايًؿغ وٌُ أٜهّا ع٢ً 
َعٓاٙ ايًػٟٛ ايعاٖط، َٚٔ ع٬َات اؿكٝك١ ايتبازض، َٚٓ٘ ٗ إكاّ إٔ 
إػًٌُ أ١َ قطٜب١ َٔ أَِ أٌٖ ا٭ضض يٝسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً إط٬ع 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أٌٖ ا٭ضض ع٢ً عكا٥س اٱغ٬ّ َٚعطؾتِٗ بٓب٠ٛ قُس قً
 ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ.

 صٌِزَىٌٌُُٔا شُيَذَاءَ ػٍَََ اٌنَّبطِ ط  قىنه تعاىل

تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً ايٓعاّ ايتهٜٛين ٚايتؿطٜعٞ ٗ ا٭ضض ٖٚٞ ؾٗاز٠ 
ٚظعا١َ بعض ا٭َِ ٭ٌٖ ا٭ضض َٔ خ٬ٍ َٓعاض ٬َٚى عكا٥سٟ ٚتًو 

ْٝا اٜهّا، يصا تط٣ ايكطإٓ ايؿٗاز٠ ٫ تٓشكط باٯخط٠ بٌ تؿٌُ اؿٝا٠ ايس
ٜػتعطض ا٭زٜإ ٚإًٌ ا٭خط٣ ٜٚبٌ َا ؾٝٗا ٜٚصنط َػا٨ٚ ا٭َِ 

 ا٭خط٣ اييت تتكس٣ يٲغ٬ّ.
ستُاٍ إضاز٠ ايكٝس ٚإٚعٓس زٚضإ ا٭َط بٌ اٱط٬م ٚايتكٝٝس ٚايؿو ٗ 

قاي١ اٱط٬م، ٖٚٞ سذ١ ع٢ً إتهًِ ٚايػاَع ٚيهٔ أٚدٛزٙ ؾتعترب 
، ايكاض٨ ٚايػاَع ٚايٓاؽ ْٝعّاايل ْكٍٛ ٖٞ سذ١ ع٢ً ن٬ّ اـ غكٛم

 .(1)صالَ ُّغْأَيُ ػََّّب َّفْؼًَُ ًَىُُْ ُّغْأٌٌََُْطَٓعٙ عٔ ايكبٝض ٚايباضٟ عع ٚدٌ ٭ٕ 

٫ ع٢ً ططف إٕ اؿذ١ٝ ٫ تهٕٛ أٚيتعًل إٛنٛع بتهـايٝـ ايعبــاز، أٟ 
 ز.اايعب ِٚاسس ٖٚ

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: عٔ ايٓيب ق٢ً عٔ ابٝ٘ ٚعٔ ايكازم 
ٖا أعط٢ اهلل اَيت ٚؾهًِٗ ب٘ ع٢ً غا٥ط ا٫َِ أعطاِٖ ث٬خ خكاٍ مل )
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ٜعطٗا إ٫ ْيب ٚشيو إٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ نإ إشا بعح ْبٝا قاٍ ي٘ إدتٗس ٗ 
زٜٓو ٫ٚ سطز عًٝو ٚإٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ أعط٢ اَيت شيو سٝح ٜكٍٛ 

َٔ نٝل قاٍ ٚنإ إشا بعح ْبٝا  َٚا دعٌ عًٝهِ ٗ ايسٜٔ َٔ سطز ٜكٍٛ
دعً٘ ؾٗٝسا ع٢ً قَٛ٘ ٚإٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ دعٌ اَيت ؾٗسا٤ ع٢ً اـًل 

 .سٝح ٜكٍٛ يٝهٕٛ ايطغٍٛ ؾٗٝسا عًٝهِ ٚتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ
َِٚٓٗ َٔ ضبط بٌ ايٛغـط ٗ اٯٜـ١ َٚا ٚضز عٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

بًشاظ إا١ٖٝ قشٝض ٚيهٔ ايتبأٜ  ٚغًِ بإٔ خري ا٭َٛض اٚغطٗا، ٚإع٢ٓ
ٚاؾٓؼ ٚإٛنٛع، ؾايٛغط سُٝٓا ٜتعًل باٱدػاّ ٚا٭عساز ٜعين ايؿكٌ 

 .ٚايتٛغط بٌ ا٭ؾٝا٤
ٚسُٝٓا ٜتعًل با٭َٛض إع١ٜٛٓ ٚاجملطزات ٜعين ايعسٍ ٚا٫غتكا١َ َٚساض 

 ا٬ٕى.
تِٗ ًٖٝطاَّا يًُػًٌُ ٕا تسٍ عًٝ٘ ٗ َؿَٗٛٗا َٔ أـُٔ اٯ١ٜ إنـٚتته 

ًٜٚشل بِٗ إتدًـ ٚتعٗط  ،ريدع هلِ ايتايٞؾٱقا١َ ؾعا٥ط اهلل ٗ ا٭ضض 
 .ايهؿط٠ ٚأٌٖ ايه٬ي١ بكسض كايؿتِٗ يًُػًٌُ َٚػا٨ٚ عٝٛب

 ٚٗ ايؿٗاز٠ ٚدٛٙ:
 ؼًُٗا ٗ ايسْٝا ٚأزا٩ٖا ٗ اٯخط٠. ا٭ٍٚ :
 خط٠.ؼًُٗا ٗ ايسْٝا ٚأزا٩ٖا ٗ ايسْٝا ٚاٯ ايجاْٞ :

ٛاؽ أّ ٜتعس٣ اٍ ــط باؿــٌ ٜٓشكــٖٚ، ٗاز٠ ــٛع ايؿـَٛن ايح :ايج
 غريٖا.

اٯخط٠، بٌ اْٗا بايعاٖط إ ايؿٗاز٠ عا١َ َٚطًك١ ٫ٚ ٜٓشكط ازا٩ٖا 
هلا َعإ اخط٣،  ٚأعِ َٔ إ تتعًل بايؿٗاز٠ َعٓاٖا اٱقط٬سٞ ايؿكٗٞ، 

ض ٚا٭ؾعاٍ ؾٗٞ اٱغتكا١َ ٚايهُاٍ ايعكا٥سٟ ايصٟ تعطض عًٝ٘ ا٭ؾها
 .ْٝعّا ؾٝبسٚ ق٬سٗا أٚ ؾػازٖا بإكاض١ْ ٚبايعطض ع٢ً َباز٨ ا٫غ٬ّ

عٔ ايٓيب قُس ٜٚػتؿٗس ٗ عًِ ا٭قٍٛ بأسازٜح ايعطض َٓٗا َا ٚضز 
قاٍ ضغٍٛ اهلل )قاٍ: عٔ اٱَاّ ايكازم  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ



   41ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ25زَعامل ا٫ّإ /   
 ،اب ْٛضّاق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: إ ع٢ً نٌ سل سكٝك١ ٚع٢ً نٌ قٛ

ٚٗ اـرب عٓ٘ ، (1)(ؾُا ٚاؾل نتاب اهلل ؾدصٚٙ، َٚا خايـ نتاب اهلل ؾسعٛٙ
 :ٍٚغريٙ َٔ ، (2)(ؾٗٛ ظخطف نتاب اهللٜٛاؾل  نٌ سسٜح ٫)قا

ا٫سازٜح اييت تأَط بعطض ايػ١ٓ ع٢ً ايهتاب ٖا ٜعين ٗ َؿَٗٛ٘ عسّ 
٘ ٫ ٜكض عك٬ّ ٚإ ايػ١ٓ ٫ تٓػذ ايكطإٓ اش اْ، سكٍٛ ايتشطٜـ ٗ ايكطإٓ 

، قاٍ ٚؾطعّا ايعطض ع٢ً َا تعست عًٝ٘ ٜس ايتشطٜـ َٚا نإ َٓػٛخّا
 .(3)صإَِّٔب َٔسُْٓ َٔضٌَّْنَب اٌزِّوْشَ ًَإَِّٔب ٌَوُ حلبفظٌْتعاٍط

ّهٔ تػ١ُٝ ٖصٙ اٯ١ٜ بآ١ٜ )ايعطض ايعكا٥سٟ(، أٟ تعطض إًٌ ٚ
يًٓاؽ َا  بايبٝإٕ ٛإػًُ ٜكّٛٚإباز٨ ٚا٫ؾعاٍ ع٢ً ا٫غ٬ّ ٚايكطإٓ، ٚ

يتهٕٛ هب عًِٝٗ َٚا ًٜعَِٗ تطن٘ ٚادتٓاب٘، ؾُا خايؿُٗا ٫ ٜ٪خص ب٘ 
ًٌُ ٚاسهاّ ـطاب١ إ تط٣ إػــغ٬ّ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ، ؾ٬ غَباز٨ اٱ

ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ ظاٖط٠ ٗ ْٝع ايبًسإ، ٚاْٗا تبًؼ أمساع ايٓاؽ ٱُاّ 
 .ايعطض، عطض ايكب١ً ٚدٗتٗااؿذ١ ٚؼكل أغباب ايؿٗاز٠ َٚٔ أؾطاز 

يًكطإٓ َٚباز٨ ١ ايس١ٜٝٓ ـإْٗا ايطٜاز٠ ايعكا٥س١ٜ ٚإٓاض ايطٚسٞ ٚايععاَ
بايس٫ي١ ا٫يتعا١َٝ ع٢ً ق٠ٛ تسٍ ٚإٓع١، ؾاٯ١ٜ  ٕ تكرتٕ بايعع٠اٱغ٬ّ ؾ٬بس أ

 ا٫غ٬ّ ٚقسضت٘ ع٢ً قس ايتعسٟ ٚاٱؾرتا٤ إٛد٘ إيٝ٘.
اٱقط٬سٞ  بإؿ١ّٜٛٗ َع٢ٓ ايؿٗاز٠ ٗاز٠ ايٛاضز٠ ٗ اٯـٚتتهُٔ ايؿ

يٝ٪زٖا إػًُٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ َا ضظقِٗ اهلل َٔ اٱغتكا١َ ٗ ايسْٝا ٚإقاَتِٗ 
٠ٛ ايع١ًٝٓ ـ٠ٛ ٚايسع٠ٛ ايكاَت١ أٚ بايسعـاؿذ١ ع٢ً ايػري غٛا٤ نإ با٭غ
َٔ أؾطاز  ٜعتربشإ ايصٟ ٜتهطض نٌ ّٜٛ َٚٓٗا إقا١َ ايؿطا٥ض، ٚست٢ ا٭

 و ايؿٗاز٠.َٚكازٜل تً
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ّٚهٔ إغتكطا٤ ٖصٙ إعاْٞ اؾسٜس٠ ٚإتؿعب١ يًؿٗاز٠ ٗ اٯ١ٜ َٔ ؾٗاز٠ 
ايطغٍٛ ع٢ً ا٭١َ، ٚٗ اٯخط٠ غٝهٕٛ يًُػًٌُ ؾؿٝعّا بعس إ نإ ٗ 

ؾايٓيب ، َع ايكٍٛ بايتبأٜ إٛنٛعٞ بٌ ايؿٗاز٠ ٚايؿؿاع١  ايسْٝا إَاَّا،
 ٜؿؿع يكاسب إعك١ٝ َِٓٗ.ٜؿٗس يًُػًٌُ ْٝعّا بإتباع٘ ٚتكسٜك٘ ٚ

خطت ؾؿاعيت ٭ٌٖ ايهبا٥ط َٔ زإٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:  
 .(1)أَيت(

ؾُٔ َكازٜل ؾٗازت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭غ٠ٛ ٚايكس٠ٚ 
ٚايطٜاغ١ ايعا١َ ٗ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا، ٚدعٌ إػًٌُ ؾٗسا٤ ع٢ً غريِٖ 

ٜعترب ٚ يًؿٗاز٠ عًِٝٗ، أخط٣ س٫ي١ ع٢ً ٚدٛز َهاٌَاي ٜتهُٔتأٌٖٝ 
ب١ٓٝ ٚسذ١ ع٢ً إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ْٚاعتِٗ ًٌُـإػّإ إ

ًٓ  ؼ ايطغاي١ عٔ اهلل عع ٚدٌ.ٚغًِ قس ب
إٕ ايتعاّ إػًٌُ بأسهاّ ايؿطٜع١ ٚإتٝإ ا٭ؾعاٍ ايعباز١ٜ عٔ تػًِٝ 

 ٚزيٌٝ ٚإقطاض ٚخهٛع تاّ ؾاٖس ٚب١ٓٝ ٚسذ١ ١َٜٝٛ ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا،
ٚؾٝ٘ تٛنٝس عًُٞ يػُا١ٜٚ َا دا٤  ،ع٢ً قسم غطا٥طِٖ ٚغ١َ٬ أعُاهلِ

 ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
إػًٌُ َػ٪ٚي١ٝ تعاٖس أسهاّ ايؿطٜع١ ٗ ا٭ضض اٯ١ٜ ب ْاطتأيكس 

ٚدا٤ت يتدربِٖ بإٔ َػ٪ٚيٝتِٗ َطنب١ َٔ تعاٖس ايؿطٜع١ ٚسؿغ ا١ًٕ 
َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ ٭ازٜكٗا اـٛع ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاؽ، َٚٔ َكٚايٓ

عٔ إٓهط َطاتب٘ إتعسز٠ باٱناؾ١ إٍ قٝؼ اؾٗاز ٚؾل إُهٔ ٚقاعس٠ 
 إٝػٛض.

اٯ١ٜ إع٬ٕ عٔ تٛيٞ إػًٌُ َػ٪ٚي١ٝ ا٭َا١ْ ٗ ا٭ضض بتعاٖس ٚ
 إٍ اٱغ٬ّ، اٱغ٬ّ ٚأسهاَ٘ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ بػريتِٗ ٚتكٝسِٖ بايؿطا٥ض 

ٚٗ اٯ١ٜ َسح يًُػًٌُ ٱختٝاضِٖ يًؿٗاز٠ ع٢ً ا٭َِ ٚاؾرتاط 
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ايعساي١ ٗ ايؿاٖس، ؾاًٖٝتِٗ يًؿٗاز٠ تعن١ٝ هلِ َٔ عٓس اهلل َٚٔ ايٓاؽ ّٜٛ  

 ٚأًٖٝت٘ عسايت٘ سّايكٝا١َ، اش ول يًُسع٢ عًٝ٘ إ هطح ايؿاٖس ٜٚبٌ ع
ٍٛ ايٓاؽ ْٝعّا بؿٗازتِٗ ؾٗٛزّا ٜسٍ ع٢ً قب ؾاؽاش إػًٌُيًؿٗاز٠، 

ًٖٝتِٗ يًؿٗاز٠ ع٢ً ا٭َِ َٚا أٚاِْٗ ٜعرتؾٕٛ ٜٚكطٕٚ بعساي١ إػـًٌُ ٚ
 ٜتكؿٕٛ ب٘ َٔ ايكسم ٚايؿه١ًٝ.

ختٝاض إػًٌُ يًؿٗاز٠ ٜعين عسّ ٚقٛؾِٗ إٕ أايكٍٛ  ّهٌٖٔ ٚ
اؾٛاب  ٚأٚإ ايؿٗاز٠ يًشػاب ٚإػا٤ي١ اؿل ٚيٛ غكٛم شيو إٛطٔ

ٚتؿٝس اٯ١ٜ  ،(1) صلِفٌُىُُْ إَِّٔيُُْ َِغْئٌٌٌَُُْقاٍ تعاٍط، اؿػاب  ٫، يعَُٛات

قا١َ اؿذ١ عًِٝٗ، إؾٗاز٠ ايطغٍٛ عًِٝٗ، ؾٝؿٗس إػًُٕٛ ع٢ً ايٓاؽ ٗ 
قا١َ إػًٌُ يؿعا٥ط اهلل ٚسػٔ إب ٜٚؿٗس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 :، َٔ ٚدٛٙ تباعِٗ ي٘إ
اؽ بتبًٝػِٗ ٚزعٛتِٗ يٲغ٬ّ ٚاٱعطاض ايؿٗاز٠ ع٢ً ايٓ ا٭ٍٚ :

 ٚايكسٚز ايصٟ ٚادِٖٗٛ ب٘.
ش ٜطايب اهلل إِٖٗ أتهصٜب ا٭ْبٝا٤ َٔ قبٌ ايؿطط ا٭نرب َٔ  ايجا١ْٝ :

ع٢ً  َا دا٤ا٭ْبٝا٤ بايؿٗٛز ؾٝ٪ت٢ بإػًٌُ يٝؿٗسٚا َا ٗ نتاب اهلل ٚ
ٌَ إِالَّ ًَزٌِْ إِْْ ىُقاٍ تعاٍط ،يػإ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .(2)صٌُّزََ

ص ٜؿٝس شُيَذَاءَ ػٍَََ اٌنَّبطِ اؿطف )ع٢ً( ٗ قٛي٘ تعاٍ ط  ايجايج١ :

ايسضدات  ٛؽًباٱغتع٤٬ ٖا ٜعين ٌْٝ إػًٌُ ايعع٠ ٚايطؾع١ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚ
 ايع٢ً.

تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يًُػًٌُ ّٜٛ  ايطابع١ :
                                                           

 .24غٛض٠ ايكاؾات ( 1)
 .4غٛض٠ ايٓذِ ( 2)
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سهاّ ايطغا٫ت ايػُا١ٜٚ، ٚتبٌ أا١َ يًؿٗاز٠ باؿل َٚس٣ تكٝس ا٭َِ بايكٝ

اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ ايؿٗاز٠ َٚكاّ ايؿاٖس ٚقسضت٘ ع٢ً ؼٌُ ايؿٗاز٠ ٗ ايسْٝا 
 زا٥ٗا ٗ اٯخط٣.أٚ

تٓؿٞ اٯ١ٜ ؾٗاز٠ ا٭َِ ا٭خط٣ ع٢ً إػًٌُ، ٚايعكٌ ٜ٪ٜس  اـاَػ١ :
 مت ايؿطا٥ع.أِٗ شيو ٭ٕ إػًٌُ آخط ا٭َِ ٚؾطٜعت

: خري ايؿٗسا٤ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٗ اؿسٜح
 .(1)قبٌ إٔ ٜػأهلا ايصٟ ٜأتٞ بؿٗازت٘

ٚتبٌ اٯ١ٜ ٚععِٝ قسض٠ اهلل ٗ دعٌ ايٓاؽ أَِ ٚتؿهٌٝ بعهٗا ع٢ً 
بعض، ٚضظم إػًٌُ َا ٜكًشِٗ ٭َٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ٚهعًِٗ أ١ُ٥ 

خكا٥ل ٚٚظا٥ـ ا٭١َ ايٛغط أعِ َٔ ايؿٗاز٠ ع٢ً  ؽ، إش إٔٚأغ٠ٛ يًٓا
ؾايٛغط ٖٛ ، ايٓاؽ، ٚإثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٞ غريٙ عٓ٘ 

اٱغتكا١َ ٗ ايسْٝا، ٚؾعٌ ايكاؿات، ٚؾٝ٘ تطغٝب يًٓاؽ باٱغ٬ّ، 
ٚا٭١َ اييت تعس٣ بإنطاّ يًؿٗاز٠ ايؿاٖس تتذ٢ً ٗ إكاّ أؾه١ًٝ ٚؾهٌ ٚ

يجٛاب هلا ع٢ً سػٔ مستٗا َٚٓ٘ اٱَتجاٍ ٗ ؼٌٜٛ بًشاظ إٔ ؾٗازتٗا َٔ ا
 غٛا٤ نإ إؿٗٛز عًٝ٘ ؾان٬ أٚ ٫ ، غعٝسا أٚ ؾكٝا .  .ايكب١ً 

ؾهٝـ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜكًض إػًٌُ يًؿٗاز٠ بايتك٣ٛ 
ٚايعٌُ ايكاحل، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ أْ٘ يٝؼ يًٓاؽ إٔ وتذٛا ع٢ً ؾٗاز٠ 

ا اؾطح ٚايطعٔ بؿٗازتِٗ ّٚهٔ إغتكطا٤ سكٝك١ إػًٌُ عًِٝٗ، أٚ واٚيٛ
َٔ اٯ١ٜ ٖٚٞ إٔ إ٪ٌَٓ هلِ عٌُ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٛ زعٛتِٗ يًؿٗاز٠ ع٢ً 

 ايٓاؽ ٗ أؾعاهلِ يٝهٕٛ إنطاّ إػًٌُ َتعسزّا َٔ ٚدٛٙ:
 ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ. ا٭ٍٚ :
 ١َ.إؾرتاى إػًٌُ َع ا٥٬ٕه١ ٗ ؾٗاز٠ ّٜٛ ايكٝا ايجاْٞ :

َا هعًِٗ ّٝعٕٚ ايعٌُ ايكاحل َٚا ، تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ  ايجايح :
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 ّٚسسٕٛ اؿػ١ٓ ٜٚصَٕٛ ايػ١٦ٝ.، ٖٛ نسٙ َٔ ايكبٝض ٚإٓهط 

 إط٬ع إػًٌُ ع٢ً أعُاٍ ا٭َِ ا٭َِ ا٭خط٣. ايطابع :
ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ّٜٛ  اـاَؼ :

 ايكٝا١َ.
إغتُاع اهلل عع ٚدٌ ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاؽ يًُػًٌُ ِٖٚ ٜسيٕٛ  ايػازؽ :

 تبؿٗازتِٗ ع٢ً ايٓاؽ.
ؾٗاز٠ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً أِٖٗ، ٚتهاف هلا ؾٗاز٠ إػًٌُ ٭ِْٗ  ايػابع :

فَىَْْفَ إِرَا خِئْنَب ِِْٓ وًُِّ أَُِّخٍ ثِشَيِْذٍ ًَخِئْنَب ثِهَ ػٍَََ ىَؤُالَءِ ٚضث١ ا٭ضض، قاٍ تعاٍط

 .(1)صشَيِْذًا

ا٭١َ ايٛغط ايسع٠ٛ إٍ اهلل، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘  َٚٔ خكا٥ل
 وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِ رَأُِْشًَُْ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًَرَنْيٌََْْ ػَْٓ اٌُّْنىَشِتعاٍط

بايتبًٝؼ ٚتعاٖست ٚتٛاضثت  ت، ٚإٔ ا٭١َ ايٛغط قاَ(2)صًَرُؤِِْنٌَُْ ثِبٌٍَّوِ

ٝاهلِ أزا٤ ايٛظا٥ـ ايعباز١ٜ، يتهٕٛ أ١ًٖٝ ٚسذ١ ٚؾطزّا َٔ أؾطاز أد
ايؿٗاز٠ ٚأِْٗ بصيٛا ٚغعِٗ ٗ ايسع٠ٛ إٍ اٱغ٬ّ ٚاؿطب ع٢ً ايهؿط 

 ٚايؿطى َٚؿاِٖٝ ايه٬ي١.
ٌٖٚ ٜؿٗس إػًُٕٛ ع٢ً أْؿػِٗ أّ ٜهتؿ٢ بؿٗاز٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٱط٬م َٔ يؿغ ايٓاؽ ٚمشٛي٘ ٚآي٘ ٚغًِ عًِٝٗ اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ ٱضاز٠ ا
 . بإػًٌُ إْطباقّا

ٚٗ أسهاّ ايؿٗاز٠ ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ ايؿاٖس عس٫ّ ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح  
يتعنٞ إػًٌُ ٚتؿٗس هلِ بايعساي١ َا ِٖ أ١َ ٫ٚ تكبٌ ؾٗاز٠ ايؿطٜو َٚٔ 
ي٘ ْكٝب ٫ٚ ؾٗاز٠ ايػٝس يعبسٙ إأشٕٚ، ٫ٚ ؾٗاز٠ ايٛقٞ ؾُٝا ٚق٢ ب٘ 
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٠ َٔ ٜطٜس زؾع ايهطض عٔ ْؿػ٘، أَا ّٜٛ ايكٝا١َ ؾتكبٌ ايؿٗاز٠ ٫ٚ ؾٗاز

َطًكّا ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بايٛقا٥ع ٖٚٞ سانط٠ عٓسٙ، ٜٚتعصض ايهصب 
ٚاٱؾرتا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚتأتٞ ايؿٗاز٠ يًشذ١ ٚايب١ٓٝ ٚتؿاضى أعها٤ إؿٗٛز 

أَفٌَْاىِيُِْ ًَرُىٍَُِّّنَب أَّْذِّيُِْ ًَرَشْيَذُ  اٌٌَََْْْ َٔخْزُُِ ػٍَََقاٍ تعاٍطٚإسع٢ عًٝ٘ ٗ ايؿٗاز٠، 

 .(1)صأَسْخٍُُيُُْ ثَِّب وَبٌُٔا َّىْغِجٌَُْ

ٚٗ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً أْؿػِٗ إٍ داْب ؾٗازتِٗ ع٢ً غريِٖ 
 َػا٥ٌ:

 َٔ ضؾشات ؾٛظِٖ َطتب١ ا٭١َ ايٛغط ٚايعسٍ.إْٗا ضؾش١  ا٭ٍٚ :
ك٠٬ يصا تهُٓت أنجط ايعبازات قبػ١ ٜؿٗس إػًِ باٱّإ ٚاي ايجا١ْٝ :

ا٭زا٤ اؾُاعٞ، َجٌ اٱدتُاع ٗ َٛغِ اؿر ٚعٓس أزا٤ َٓاغه٘، ٚاٱؼاز 
ع٢ً مٛ  ، يبٝو ٫ ؾطٜو يو يبٝو(ٚايتؿاب٘ ٗ قٍٛ)يبٝو ايًِٗ يبٝو

ايٛدٛب، ٚإغتشباب أزا٤ ايك٠٬ ْاع١ ع٢ً مٛ َ٪نس ٚغريٖا َٔ 
 َٛنٛعات ايؿٗاز٠.

ض٠ يًُػًٌُ بؿٗاز٠ بعهِٗ يبعض، ٚإغتشهاض ٖصٙ ايبؿا ايجايج١ :
ايؿٗاز٠ ٗ ايسْٝا عٓس أزا٤ ايعبازات ٚايكٝاّ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 إٓهط.
ٚتبٌ اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ عسّ خًٛ ا٭ضض َٔ أ١َ ٚغط تتكـ بايعسٍ 
ٚاؿه١ُ اييت تتذ٢ً بأزا٤ إػًٌُ يًؿطا٥ض ٚايعبازات خكٛقّا ايٛقٛف 

هلل ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ، ؾإٕ إْكطعت ايٓب٠ٛ بإْتكاٍ ايٓيب قُس بٌ ٜسٟ ا
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً ؾإٔ اٱ١َ ايٛغط باق١ٝ إٍ ّٜٛ 

ًََّىٌَُْ اٌشَّعٌُيُ قٛي٘ تعاٍ ط ، ايكٝا١َ تسعٛ ايٓاؽ يٲّإ ٖٚٛ َٔ َكازٜل

 صػٍََْْىُُْ شَيِْذًا 

                                                           

 .65غٛض٠ ٜؼ (1)
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َِ ا٭ْبٝا٤ تهصب ٗ اٯخط٠ إٔ أٗ ايتؿػري  غشل ايعداز: دا٤إبٛ أقاٍ 

َط أْبٝا٤ِٖ، ٖصا ؾُٝٔ دشس ٗ ايسْٝا َِٓٗ أسٕٚ شيِٝٗ ؾٝذإضغٌ أَٔ 
ٚتؿٗس  ،١َ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكسم ا٭ْبٝا٤أايطغٌ، ؾتؿٗس 

 .(1)بتهصبِٝٗ ٜٚؿٗس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ هلصٙ بكسقِٗ
ٚؾٗاز٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ،ؾٗاز٠ إػًٌُ ،عِ ٗ ؾكٝٗاأٚاٯ١ٜ 

ٚغــًِ، ٚقٍٛ ايعدـاز )ٚدـا٤ ٗ ايتؿػــري( ع٢ً مٛ اؿهاٜـ١ ٚعسّ ضؾع٘ 
ٜهّا أٍ ايٓيب ٜسٍ ع٢ً ايٛضع ٚايتشطظ َٔ ايكٍٛ ٗ نتاب اهلل، يهٓ٘ ٜسٍ إ

 ع٢ً نعـ اـرب.
٢ً ايكسم ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايؿاٖس ٜسٍ عاٯ١ٜ ْٚعت 

 ٜهّا ٗ ؾٗازتِٗ.أّٜٛ ايكٝا١َ ٚعسّ ايهصب ٚاْتؿا٥٘ عٔ إػًٌُ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ : )ٜا ضغٍٛ  ّاٚنُا غأٍ ا٭عطابٞ ايٓيب قُس

شٕ، إاهلل ٌٖ اهلل واغبٓا بٓؿػ٘ اّ ا٥٬ٕه١؟ ؾكاٍ: بٌ اهلل ْؿػ٘، ؾكاٍ: ؾعْا 
 .(2) عطابٞ(ؾكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: تؿك٘ اٱ

١ٓ َٓ٘  تعاٍ ظعٌ ايٓيب ْؿػ٘ ؾٗٝسّا عًٝٓا ّٜٛ ايكٝا١َ ضاهلل ٕ تؿهٌإ
ٌمَذْ خَبءَوُُْ سَعٌُيٌ ِِْٓ أَٔفُغِىُُْ ػَضِّضٌ ػٍََْْوِ َِب ػَنِزُُّْ زَشِّصٌ طقاٍ تعاٍ ،غبشاْ٘ ٚبؿاض٠

 ،ؿهٛض ٚا٭َا١ْٚتأتٞ ايؿٗاز٠ َع٢ٓ ا (3)صػٍََْْىُُْ ثِبٌُّْؤِِْنِنيَ سَءًُفٌ سَزٌُِْ

ٚباغتشهاض ؾؿاعت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜهٕٛ َٛنٛع 
ٍ اهلل تعاٍ بػ٪اٍ ايعؿٛ ٚإػؿط٠ إؾٗازت٘ ايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ بايتٛغٌ 

ٍ ؾٗازت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ إباٱناؾ١  بعؿٛٙ ٚضٓت٘ تعاٍ،هلِ ٚمشٛهلِ 
 باب ايعٕٛ ّٜٛ ايؿاق١.غأِٖ أتباع٘ ٖٚصا َٔ إٚآي٘ ٚغًِ بٓكطت٘ ٚ
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ْ  ط ىنه تعاىلق ًََِب خَؼٍَْنَب اٌْمِجٍَْخَ اٌَّزِِ وُنذَ ػٍََْْيَب إِالَّ ٌِنَؼٍََُْ َِْٓ َّزَّجِغُ اٌشَّعٌُيَ َِِّّٓ

 ص َّنمٍَِتُ ػٍَََ ػَمِجَْْوِ 

ٌٜٛ ايكب١ً ٚأْٗا ٗ عًِ اهلل يٝػت بسا١ُ٥ إٍ ـٗ اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً إضاز٠ ؼ
يٮَط ٕكسؽ ٖٚصا ٖا ٜطدض إْتعاض ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٝت ا

ًَالَ رَؼْدًَْ طقٛي٘ تعاٍ ٚعَُٛاتربٙ بصيو، ـبتكطٜب إ اهلل عع ٚدٌ أخ ،بٗا

ٚاٯ١ٜ  (1)صثِبٌْمُشْآِْ ِِْٓ لَجًِْ أَْْ ُّمْعََ إٌَِْْهَ ًَزُْْوُ ًَلًُْ سَةِّ صِدِِْٔ ػًٍِّْب

ؾع ايِٖٛ َٚٓع تأثري اٱؾرتا٤ ٚتؿهٝو ٚتػا٩ٍ ؾهٌ َٔ ايباضٟ عع ٚدٌ يس
 .ايػؿٗا٤

ّٚهٔ إ تٓبجل َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ قاعس٠ قطآ١ْٝ ن١ًٝ ٖٚٞ تهُٔ اؿهِ 
هلٞ يٲختباض ٚاٱَتشإ ٚاٱبت٤٬، ؾايصٟ ٜطتس ع٢ً عكبٝ٘ ٗ َػأي١ ايكب١ً ٱا

ٜؿتهض ٚىع٣ ٚتٓهؿـ سكٝكت٘، ٚٗ شيو ْؿع ععِٝ يٲغ٬ّ ٚإػًٌُ، 
سازٙ ؾُٝا بعس ٚٗ أٚإ اؿاد١ ـإؾتهاس٘ ٗ َػأي١ ايكب١ً خري َٔ إضتأٟ إ 

ٜٚػبب إضتسازٙ ْٛع  ،خططّا ٚثػط٠ ع٢ً اٱغ٬ّس٦ٓٝص  اش ٜهٕٛٚإٛاد١ٗ 
 قٓٛط ٜٚأؽ.

بتًٞ إػًُٕٛ َػاي١ ؼٌٜٛ ايكب١ً يتهٕٛ إَتشاّْا أٚيّٝا َٚٓاغب١ أ كسي 
 يًتٓعٙ َٔ ايٓؿام.

يصا ّهٔ ٌٓ إتباع ايطغٍٛ ٗ اٯ١ٜ ٚنصا  زّا، تعاٍ دٗااهلل ٚتعترب عٓس
اٱْك٬ب ٚاٱضتساز ع٢ً إع٢ٓ ا٭عِ ٚا٭مشٌ غري إٓشكط َٛنٛع 
ايكب١ً، ٖٚصا ٫ ّٓع َٔ إكسام ايؿدكٞ ٗ اٯ١ٜ ٚايكٍٛ بإٔ قَّٛا إضتسٚا 

طـ٬م اٯ١ٜ نُا إٚعٔ اٱغ٬ّ ٕا سٛيت ايكب١ً ٚيهٔ إثبات٘ وتاز إٍ زيٌٝ، 
 سٍ عًٝ٘ ٜٚهٕٛ َٔ ايؿب١ٗ إكساق٫ٜ.١ٝ  طٜعٗ

ضتساز ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ ٚايؿطز١ٜ ؾاْ٘ ٫ إٚع٢ً ؾطض سكٍٛ 
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ٍ ايكب١ً إْكٝاع إػًٌُ ايتاّ ٚتكٝسِٖ عهِ ايتشٍٛ ايٓٛعٞ إٜهط ب

ع٢ً  ٚاطأقؿط َٔ إػًٌُ ْٚ أؾًِ وسثٓا ايتأضٜذ عٔ ْاع١  ،اؾسٜس٠
ابٔ خرب غري َطؾٛع، ؾكس ض٣ٚ ايؿهاٍ عٔ ٚز ٚٛخ١ ٚايبكا٤ ع٢ً ايكب١ً إٓػ

بًػين إٔ أْاغّا َٔ ايصٜٔ أغًُٛا ضدعٛا ؾكايٛا َط٠ ٖٗٓا دطٜر اْ٘ قاٍ: 
 .(1)(َٚط٠ ٖٗٓا

( يًٗذط٠ ضَٚٞ ا٭قٌ ي٘ َكٓؿات، ٚيس َٚات 150-80دطٜر )ابٔ ٚ
 ٗ َه١ ٚاـرب نعٝـ غٓسّا ٚد١ٗ قسٚض، ٭ٕ ن١ًُ بًػين ْهط٠ ١ًَُٗٚ

اٱغتؿٗاّ ، ٚظاٖط اٯ١ٜ إ أسس ايكشاب١ أٚ أٌٖ ايبٝتٍ إٚمل تطؾع ظاٖطّا 
 .، ٚإضاز٠ عُّٛ إػًٌُقازض َٔ غري إػًٌُ  صَِب ًَالَّىُُْط اٱْهاضٟ

ٚقاٍ ايػسٟ: ٕا تٛد٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مٛ إػذس 
  . اؿطاّ اختًـ ايٓاؽ

  .ا ع٢ً قب١ً ثِ تطنٖٛاؾكاٍ إٓاؾكٕٛ: َا باهلِ ناْٛ
ٚقاٍ إػًُٕٛ: يػٓا ْعًِ ساٍ اخٛآْا ايصٜٔ َاتٛا ِٖٚ ٜكـًٕٛ مٛ 

ٚقاٍ إؿطنٕٛ:  ٚقاٍ آخطٕٚ: اؾتام اٍ بًس ابٝ٘ َٚٛيسٙ،، بٝت إكسؽ
 .(2)ؼري ٗ زٜٓ٘

ٖٚصا ايكٍٛ ٫ ىطز عٔ َٓطٛم اٯ١ٜ ٚتأًٜٚٗا ٜٚ٪نس إ إػًٌُ 
١ ٚضنٛا عهُٗا ع٢ً مٛ اٱط٬م، ْٚاع١ اٚ اغتذابٛا ٭َط ؼٌٜٛ ايكبً

 .إغتػطابّا أٚ َهطّاْاعات ِٖٚ ايػؿٗا٤ اثاضٚا ايؿهٛى ٚتػا٤يٛا 
ٚيعــٌ ايكــٍٛ باضتـساز بعــض إػــًٌُ َػـــتكطأ َٔ قــٛي٘ تعــاٍ 

ٕ تتعًل بايكب١ً أَٔ ٗ َٛنٛعٗا عِ أص ٚيهٓٗا َِِّّْٓ َّنمٍَِتُ ػٍَََ ػَمِجَْْوِ ط

ٍ اٱغ٬ّ إضتساز بٌ تؿٌُ ايهؿاض ايصٜٔ ٜٛيٕٛ ازباضِٖ عٓس زعٛتِٗ ٚاٱ
ٚض١ٜ٩ اٯٜات، َٚٓٗا ؼٌٜٛ اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬ اٍ قب١ً ابطاِٖٝ 
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 ٜٔبسيٝـٌ عـسّ ٚدــٛز ايربظخٝــ١ ٚايٛغطـ١ٝ بٌ اٱّإ ٚايهؿط ايًص

عُررٌيَ َِِّّررْٓ َّنمٍَِررتُ ػٍَََ ٌِنَؼٍََُْ َِْٓ َّزَّجِغُ اٌشَّظٗطا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ط 

تبــاع ايطغٍٛ ٖـٛ اٱّإ، ٚعــسَ٘ ٖٛ ايهؿط، ٚاٱْك٬ب ع٢ً إص ؾػَررمِجَْْوِ 

 غتعاض٠ عٔ اؾشٛز.إايعكب عٓٛإ ٚ
تباع ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٕ ا٬ٕظ١َ بٌ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٚإ

سهاَٗا، ٚبُٝٓا أغ١َٝ٬ ١ُٖٝٚ َٛنٛع ايكب١ً ٗ ايؿطٜع١ اٱأٜسٍ ع٢ً 
عطت قاعس٠ ن١ًٝ ٚدا٤ت بًؿغ أدا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ اـطاب يٮ١َ ثِ يًٓيب 

٫ٚبس ي٘ َٔ  ٚؾٝ٘ سح ع٢ً إتباع٘ ٚتكسٜك٘ ٚقانا٠ ؾعً٘ ايعبازٟايطغٍٛ 
 :ز٫٫ت َٓٗا
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚيٝؼ َٔ عٓس ايٓيب  تعاٍ اهلل ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ ا٭ٍٚ :

 .ٚآي٘ ٚغًِ
 .ْ٘ َٓاغب١ يٲختباض ٚاٱَتشإإ ايجاْٞ :

ٍ َٝازٜٔ إنرب نايتٛد٘ أَكس١َ ٕا ٖٛ  ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ايجايح :
 .ايكتاٍ

 .ايكرب ٗ دٓب اهللاْ٘ َكسام َٔ َكازٜل  ايطابع :

بعح ايطعب ٚايؿعع ٗ قًٛب ايهاؾطٜٔ بط٩ٜتِٗ إغتذاب١  اـاَؼ :
 إػًٌُ ٭َط ؼٌٜٛ ايكب١ً.

ٖٔ ٜعٗط اٱَتجاٍ  َطا٤ ايػطاٜا ٚايكٛازأختٝاض س١َ إإْ٘ َك ايػازؽ :
َٔ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚاٱْكٝاز ايتاّ ٕا ٜأتٞ ب٘ ايطغٍٛ ا٭نطّ 

 عٓس اهلل.
 ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ أقٌ ايتؿطٜع ٚتبًٝؼ ا٭سهاّ

ا ٗ ايك٠٬ ٚغريٖا َٔ ٖ، ٖٚٞ زع٠ٛ يتعاٖس أَطَتشإ ٚؾطٚع ايسٜٔٚاٱ
 ا٭عُاٍ اييت ٜؿرتط ؾٝٗا اٱغتكباٍ.

بٞ َػًِ قٛي٘: ي٫ٛ ايطٚاٜات مل تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً قب١ً أْٚكٌ ايطاظٟ عٔ 
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ٚايػ٬ّ عًٝٗا، ٭ْ٘ قس ٜكاٍ: نٓت َع٢ٓ قطت عًٝ٘ ايك٠٬ قبٌ ايطغٍٛ 
ٍ نإ ٗ َع٢ٓ مل ٜع ٚقس ٜكاٍ: (1)صوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِ طنكٛي٘ تعاٍ

ًََِب طؾ٬ ّتٓع إ ٜطز بكٛي٘ تعاٍ (2)صًَوَبَْ اٌٍَّوُ ػَضِّضًا زَىًِّْبطنكٛي٘ تعاٍ

إ٫ نصا ص أٟ اييت مل تعٍ عًٝٗا ٖٚٞ ايهعب١ خَؼٍَْنَب اٌْمِجٍَْخَ اٌَّزِِ وُنذَ ػٍََْْيَب

  . (3)(ٚنصا
إانٞ إ٫ َع ايكط١ٜٓ اييت تؿٝس  عَٔٚيهٔ ا٭قٌ ٗ نإ إضاز٠ اي

إػتكبٌ، نُا تتذ٢ً ٖصٙ ايكط١ٜٓ باٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ ١ٚ ٚإضاز٠ اؿانط اٱغتساَ
 غٛض٠ آٍ عُطإ ٚيهٔ آٜات ايكطإٓ تسٍ ع٢ً ٚدٛز قب١ً غابك١ َٔ ٚدٛٙ:

عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ قٛي٘ تعاٍ ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ط ا٭ٍٚ:

)نإ( ٗ اٯٜتٌ، أٟ ٗ  ، ٚقس شنط ايؿعٌ إانٞ(4) صيَبلِجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْ

 ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ إصنٛض٠ أع٬ٙ.
ف٤ٞ اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٝػ١ اٱستذاز، ْٚعت ايصٜٔ أْهطٚا ؼٍٛ  ايجاْٞ:

 إػًٌُ ٗ قبًتِٗ ٚتطى ايكب١ً ايػابك١ بايػؿ٘ ٚخؿ١ ايعكٌ.
ٍ ٗ بسا١ٜ أٜاّ اهلذط٠ ٚإقا١َ ، ٚمل تٓعَس١ْٝآٜات ايكب١ً ٖصٙ  ايجايح:

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إس١ٜٓ ٚقاسبت ايك٠٬ إػًٌُ 
َٔ أٜاّ ايسع٠ٛ ا٭ٍٚ، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ا٭َط بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ دا٤ 

عٔ أٍٚ اهلذط٠ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١، ٚإٔ إػًٌُ ناْٛا ٜػتكبًٕٛ  ّاَتأخطّا ظَاْ
 .بٝت إكسؽ

َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ تعًل اٱَتشإ ٚاٱبت٤٬ باٯ١ٜ إٓػٛخ١، ٚإغتكباٍ 
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)َٚا  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايبٝت إكسؽ، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜ

هلا(، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ  ودعًٓا ايكب١ً اييت ٚيٝت ٚدٗ
ٚغًِ ٚإػًٌُ إٍ ٖٛ ا٭قٌ، ٚإٔ تٛد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

  .  عًٝ٘ ايتػٝري ٚايتبسٌٜططٚ بٝت إكسؽ أَط طاض٨ َٚ٪قت، َٚعًّٛ 
ٚاٯ١ٜ خطاب يًُػًٌُ بكٝػ١ اؾُع اٱغتػطاقٞ إتهُٔ اٱنطاّ 
ٚقريٚضتِٗ ا٭١َ ايٛغط بٌ أٌٖ ا٭ضض، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايعع ٚايطؾع١ 

٘ ٫ ٜعطٞ ايٓع١ُ َٓؿطز٠ يًُػًٌُ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠، َٚٔ ؾهٌ اهلل تعاٍ أْ
ٗ تعسز ايٓعِ اييت تأتٞ َعٗا، ٚ َباضن١ َٓٗاَٚتشس٠ بٌ تتكـ غكا٥ل 

 شات اٯ١ٜ َٓٗا: اْع١ُ ا٭١َ ايٛغط ْعِ نجري٠ تسٍ عًٝٗإكاّ دا٤ت َع 
هٕٛ َٔ َكازٜل ٚضاثتِٗ تأ١ًٖٝ إػًٌُ يًؿٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ ي ا٭ٍٚ :

ع٢ً ْػذ ايؿطٜع١ بطغاي١ ٚؾٝ٘ ز٫ي١  ، يٮْبٝا٤ ايصٜٔ ٜؿٗسٕٚ ع٢ً أِٖٗ
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايؿطٜع١ اييت دا٤ بٗا، ٭ٕ ؾٗاز٠ 

، ايٛاضز٠ (1)صرٍِْهَ أَُِّخٌ لَذْ خٍََذْا٭ْبٝا٤ إْكهت َٔ َكازٜل َا تكسّ قبٌ آٜتٌط

غكٛم ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ٫ٚبس َٔ ؾٗاز٠ ع٢ً ايٓاؽ َٔ ايبؿط ٜهْٕٛٛ 
 ايسْٝا ٜٚٓطبل ا٭َط ع٢ً إػًٌُ ٭ِْٗ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤ ١ًٓٚ يٛا٤ َعِٗ ٗ

وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ ايؿطٜع١ ايٓاغد١ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

، أٟ ىطدٕٛ ع٢ً ايٓاؽ بايؿٗاز٠ عًِٝٗ، ٚؾٝ٘ بؿاض٠ (2)صأُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِ

ٚضأؾتِٗ بايٓاؽ ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ اـري  يًٓاؽ عػٔ ؾٗاز٠ إػًٌُ ٚعسايتِٗ
 ايتؿهٌٝ.اغِ ٚ

ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ ٚبؿاض٠  ايجا١ْٝ :
 ؾؿاعت٘ هلِ.

                                                           

 .134غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 . 110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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 ْػذ ايكب١ً ٚؾٛظ إػًٌُ عػٔ اٱَتجاٍ. ايجايج١ :

ٖٚٞ ايبٝت ، إغتذاب١ إػًٌُ بايتٛد٘ إٍ ايكب١ً اؾسٜس٠  ايطابع١ :
ًَإِْْ وَبَٔذْ ٌَىَجِريَحً إِالَّ ػٍَََ َكازٜل اهلسا١ٜ ٗ قٛي٘ تعاٍط اؿطاّ َٔ

 ص.اٌَّزَِّٓ ىَذٍَ اٌٍَّوُ

ايؿٗاز٠ َٔ اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ بإٔ تٛدِٗٗ يًكب١ً  اـاَػ١ :
ص، ؾًُا شنطت اٯ١ٜ ًََِب وَبَْ اٌٍَّوُ ٌُِْعِْغَ إِميَبَٔىُُْاؾسٜس٠ َٔ اٱّإ يكٛي٘ تعاٍط

ػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ، ٚؾٗاز٠ ايٓيب ع٢ً إػًٌُ، شنطت ؾٗاز٠ اهلل ؾٗاز٠ إ
ع٢ً إػًٌُ بكسم اٱّإ ٚايتشٍٛ ٗ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ بككس 

 .ايكطب١ إٍ اهلل عع ٚدٌ 
ٚؾٝ٘ إؾاض٠ بإٔ ؾٗاز٠ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً 

هٔ إٔ ْ٪غػٗا ٖٚٞ إػًٌُ بكسم اٱّإ ٚسػٔ اٱَتجاٍ يكاعس٠ ّ
اٱؼاز بٌ ؾٗاز٠ اهلل ٚؾٗاز٠ ضغٛي٘، ٚعسّ ايتعاضض بُٝٓٗا أبسّا ٚٗ 

 ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ايبؿاض٠ يًُػًٌُ بايجٛاب ايععِٝ ع٢ً إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ  ايػازغ١ :

ٚتعاٖسٙ ٚايكرب ع٢ً ا٭ش٣ ايصٟ ٜأتٞ َٔ أٌٖ اٱْهاض نُا دا٤ ٗ اٯ١ٜ 
 .ص فَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْعََْمٌُيُ اٌغُّايػابك١ط

َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ إٔ ايػٌ تؿٝس إػتكبٌ ايكطٜب ٜٚسٍ 
أع٬ٙ َٚا كٍٛ ايبايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً نؿا١ٜ اهلل عع ٚدٌ يًُػًٌُ ٚإٔ 

 .ٜػتُط  ٜرتؾض عٓ٘ َٔ ايهطض ئ
ٖصا، اؾٛاب  ِإْهاضٖ٘ ٚقٛيٌٖٚ َٔ َٛنٛع١ٝ هلصٙ اٯٜات بكطع 

 ْعِ.
ايٓػا٤ إػًُات ؾٗاز٠ ٗ إكاّ إػًٌُ ع٢ً غريِٖ ٚتؿٌُ ؾٗاز٠ 

بعطض ٚاسس َع ايطداٍ َٔ إػًٌُ ّٜٛ ايكٝا١َ ٱط٬م اٯ١ٜ ٚ٭ْٗا 
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ٚضزت بًشاظ قؿ١ اٱغ٬ّ، ٚتطتٝب اؿهِ ع٢ً ايٛقـ َؿعط بايعًٝٸ١، 

 ت ٗ ايسْٝا، قاٍ تعاٍٚقس ٚضزت ؾٗاز٠ ؾٗاز٠ ايٓػا٤ ٗ إعا٬َ
ًَاعْزَشْيِذًُا شَيِْذَِّْٓ ِِْٓ سِخَبٌِىُُْ فَئِْْ ٌَُْ َّىٌَُٔب سَخٍَُِْْٓ فَشَخًٌُ ًَاِْشَأَرَبِْ ط

 .(1)صِِْٓ اٌشُّيَذَاءِ َِِّّْٓ رَشْظٌََْْ

ا٤ت بكٝػ١ اؾُع يًُػًٌُ ٗ ؾٗازتِٗ َٚٔ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ أْٗا د
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 ٕػًٌُ فتُعٌ ع٢ً نٌ ٚاقع١ ٚسازث١.ؾٗاز٠ ا ا٭ٍٚ :
 اٯ١ٜ إم٬ي١ٝ ؾهٌ َػًِ ٜسيٞ بؿٗازت٘. ايجاْٞ :

تعسز قسٚض ايؿٗاز٠ َٔ إػًٌُ، ؾ٬بس َٔ عسز َٓاغب ٗ  ايجايح :
 .. ٚأِْٗ ٜؿٗسٕٚ َا ِٖ َػًُٕٛ نٌ ؾٗاز٠

ٚٗ سٌ دا٤ اـطاب يًُػًٌُ بايؿٗاز٠ بًػ١ اؾُع، ؾإٕ ؾٗاز٠ ايٓيب 
٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٓؿطز٠ ؾٗٛ ايصٟ ٜؿٗس ع٢ً ا٭١َ ٚؾٝ٘ غا١ٜ قُس ق

 ايؿٗاز٠ ٚايؿؿاع١ ٗ إكاّ اؾٛاب ْعِ.اٱنطاّ ي٘، ٌٖٚ َٔ ق١ً بٌ 
تٓعٜ٘ هلِ ٚإخباض عٔ أًٖٝتِٗ يًؿٗاز٠،  ايػريٚٗ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً 

ٌٌُٔا شُيَذَاءَ ٌِزَىُٚإتكاؾِٗ غكاٍ ايعساي١ ٚايتك٣ٛ، َٚٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

ص إضاز٠ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ يًٓاؽ ٚايؿاٌَ ٭دٝاٍ بين آزّ إٍ ػٍَََ اٌنَّبطِ

َع ّٜٛ ايكٝا١َ يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ زي٬ّٝ ع٢ً بكا٤ اٱغ٬ّ َٚباز٥٘ ٚأسهاَ٘ 
أ١َ تتعاٖسٙ، ؾايؿٗٛز ع٢ً ايٓاؽ ٗ َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا ٫ ٚدٛز 

وُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ ٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍطق١ً ٚطا٥ؿ١ بٌ أ١َ عع١ُٝ ٖٚ ٕٜهْٛٛ

 .(2)صأُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِ

                                                           

 .282اٯ١ٜ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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ًََِْٓ أَظٍَُُْ َِِّّْٓ وَزََُ شَيَبدَحً ػِنْذَهُ ِِْٓ ٚدا٤ قبٌ ث٬خ آٜات قٛي٘ تعاٍط

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس بإٔ ايصٟ ىؿٞ ايؿٗاز٠ ئ ٜهط إ٫ ْؿػ٘، ٚ، (1)صاٌٍَّوِ

ؿٛظ١ ٚإٔ إػًٌُ وهطٕٚ يٝسيٛا بؿٗازتِٗ ٚإٔ شات ايؿٗاز٠ َٛثك١ ٚق
 ٖٚٞ ٗ إكاّ َٔ دٗتٌ:

 ايؿٗاز٠ ع٢ً ايصٟ ىؿٞ ؾٗازت٘. ا٭ٍٚ :
 بٝإ إٛنٛع ٚاؿهِ ايصٟ ُأضٜس إخؿا٩ٙ.  ايجا١ْٝ :

  حبث نغىيحبث نغىي
ؾعاٍ تػـ٢ُ اؾعا٫ّ أٖا ٖٛ َؿٗٛض ٗ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚعًِ ايٓشٛ ٚدٛز 

َػ٢، بات، ٚمسٝت ْاقك١ يتذطزٖا أض، قبأؾٗطٖا نإ، ظٌ، أْاقك١ ٚ
كاض َٛنٛعٗا ٗ ايعَٔ، َِٚٓٗ َٔ قاٍ: اْٗا إمعٔ عٓكط اؿسخ ٚ
ٍ خربٖا إٓكٛب ٚعسّ انتؿا٥ٗا بامسٗا إؾتكاضٖا إمسٝت ْاقك١ بًشاظ 

 إطؾٛع.
ٚتأتٞ نإ يًُانٞ إٓكطع ٖٚٛ اٱغتعُاٍ ايػايب ٚإتعاضف هلا، ٖٚٛ 

 ع٢ً قػٌُ:
ايعَإ إانٞ نُا ٗ قٛي٘ ايجابت باؿسخ ٗ  ايتًبؼ ا٭ٍٚ:

 . (2)صًوبْ اثٌمهب صبحلبًطتعاٍ

ًََِب غــتسا١َ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط إاؿـسٚخ َــط٠ ٚاســس٠ َٔ غري  ايجاْٞ:

 .(3)صوَبَْ خٌََاةَ لٌَِِْوِ إِالَّ أَْْ لَبٌٌُا أَخْشِخٌُىُُْ ِِْٓ لَشَّْزِىُُْ

ستُاٍ اؿسٚخ ٗ ايعَإ إانٞ نُا ٗ تأتٞ نإ يًُانٞ إػتُط ٚٱٚ

                                                           

 .140اٯ١ٜ (1)
 .82( غٛض٠ ايهٗـ 2)
 .82طاف ( غٛض٠ ا٫ع3)
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قٛيو نإ اهل٬ٍ غٌٝٗ ايباضس١، ْعِ قس ٜأتٞ نإ يًسٚاّ ٚاٱتكاٍ أٟ 

 َع٢ٓ )مل ٜعٍ(.
ْهط ٖصا إع٢ٓ أَِٚٓٗ َٔ  (1)صًَوَبَْ اٌٍَّوُ لًٌَِّّب ػَضِّضًا نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ط 

ـتُطاض سٍ ع٢ً اغتيـ)نإ(، قاٍ ايطنٞ: ٚشٖب بعهِٗ اٍ إ )نإ( 
ًَوَبَْ اٌٍَّوُ َهـُٕٛ اـــرب ٗ ْــٝع ظَٔ إانــٞ ٚؾبٗتــ٘ قٛيــ٘ تعاٍ ط 

 .(2) صعَِّْؼًب ثَصِريًا 

غتؿاز٠ اٱغتُطاض َٔ قط١ٜٓ ٚدٛب نٕٛ اهلل مسٝعّا بكريّا، إّهٔ  يهٔ
ٜتهُٔ ايكط١ٜٓ ع٢ً إضاز٠ ،  نإ ظٜس ْا٥ُّا ْكـ غاع١ ؾاغتٝكغ ٚقٛيو

ا٫ َع اٱغتُطاض َٓ٘ قًت نإ ظٜس ناضبّا مل ٜػتؿس  ٚاشا ايعَٔ إانٞ
 .ايكط١ٜٓ

ــٔ        ــطز َـ ــا اجملـ ــإ َعٓاٖـ ــا ؾهـ ــط بُٝٓٗـ ــربظر ٚايٛغـ ــٛ ايـ ــاٖط ٖـ ٚايعـ
ــسٚاّ       ــ٢ اي ــ١ عً ــ١ ايساي ــع ايكطٜٓ ــعَٔ إانــٞ ٖٚــٞ َ ــ٢ اي ــسٍ عً ــ١ ت ايكطٜٓ

َــٔ غــري إ ٜهــٕٛ ٖــصا إعٓــ٢ ايطـــاض٨ ْاغــدّا       غــتُطاضتؿٝــس َعٓــ٢ اٱ 
ــ٬ّٝ  ــطاؾٗٚزيـ ــ٢ اْكـ ــ١   ا عًـ ــٌ يًكطٜٓـ ــٞ بـ ــٛ إانـ ــا ا٭ٍٚ، ٖٚـ ــٔ َعٓاٖـ عـ

يًهًُــ١ ايعطبٝـــ١   تعطــ٢ ٚاؿهَٛــ١ ٚتٛغــع١ َعٓــ٢ نــإ، ٚبٗـــصا إؿٗــّٛ      
اغــتك٬يٝتٗا َٚٛنــٛعٝتٗا ٗ ايًػــ١ ايعطبٝــ١ ٚقابًٝتٗــا عًــ٢ تعــسز ٚدــٛٙ        

، ٖٚــٛ ٚدــ٘ َــٔ ٚدــٛٙ    إعٓــ٢ َــٔ غــري تٓــاف اٚ تعــاضض بــٌ َعاْٝٗــا      
ــ١ ايعطب   ــ١ ايًػـ ــٞ ٚاًٖٝـ ــاظ ايكطآْـ ــسز٠   اٱعذـ ــاْٞ إتعـ ــا يًُعـ ــ١ ٱستٛا٥ٗـ ٝـ

 ٞ ــ ــغ ايكطآْ ــاٍط    يًؿ ــ٘ تع ــازٜل قٛي ــٔ َك ــٛ َ إَِّٔررب أَٔضٌَْنَرربهُ لُشْآًٔررب ػَشَثًِّْررب ٌَؼٍََّىُررُْ    ، ٖٚ

 .(3)صرَؼْمٌٍَُِْ
                                                           

 . 25( غٛض٠ ا٭سعاب 1)
 .34ايٓػا٤ غٛض٠ ( 2)
 .2غٛض٠ ٜٛغـ (3)
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ٚيٝؼ َٔ قط١ٜٓ ٗ اٯ١ٜ ايهـط١ّ تؿٝس إ إطاز َٔ )نإ( اؾاز٠ ايسٚاّ 

اضز٠ ٗ إكاّ ٫ ٚايٓكٛم ٚايطٚاٜات ايٛ ،ٚاٱغتُطاض ع٢ً شات ايكب١ً
ٜٓشكط َٛنٛعٗا بايكط١ٜٓ بإع٢ٓ ا٭قط٬سٞ بٌ ٖٞ بٝإ ٚتؿػري ٚعٕٛ 

ٚا٭خبـاض َتٛاتط٠ ع٢ً ؼٜٛـٌ ايكبًــ١، ، ع٢ً ؾِٗ َع٢ٓ ايًؿغ ايعطبٞ 
لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَ طيـ١ ايته١ُٝٓ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍٚايكطإٓ ٜسٍ عًٝـ٘ بايس٫

َبءِ فٍََنٌَُ  .(1)...صٌَِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْظَبىَبفِِ اٌغَّّ

 صإِالَّ ٌِنَؼٍََُْ ط  قىنه تعاىل

ٗ  ختًؿٛاإٕ إ تعاٍ عامل ٚاهلل ٕأٖا ٖٛ ثابت عٓس ايؿ٬غؿ١ ٚإتهًٌُ 
ْهؿاف ا٭ؾٝا٤ يسٜ٘ ع٢ً إاـكٛقٝات ٚايعٚا٥س اٱعتباض١ٜ، ٚعًُ٘ تعاٍ 

١َ ٗ اـاضز ٫ َع٢ٓ اْٗا مل مٛ اٱغتسا١َ ٚعسّ ايػٝاب ٚإ ناْت َعسٚ
 ثِ ظٗطت.ي٘ تهٔ ظاٖط٠ 

ٚيٝؼ َٔ سكط ٭قػاّ عًِ اهلل عع ٚدٌ ٱط٬ق٘ ٚمشٛي٘ إٛدٛز 
ايصات اٱهل١ٝ ٫ تكبٌ ايتعسز اٚ ايتذع١٥ ؾُٔ باب اٍٚ إ ٜهٕٛ ٚإعسّٚ، ٚ

عًُ٘ َتشسّا غٛا٤ نإ ايعًِ بايصات اٱهل١ٝ إكسغ١ اٚ إدًٛقات فطز٠ 
 اٚ َاز١ٜ.ناْت 
ْعساّ إازٜات قبٌ سكٛهلا اٚ بعسٙ ٫ ٜهط ٗ عًِ اهلل تعاٍ هلا، إٚ

ٚسهٛضٖا عٓسٙ ٭ٕ عًُ٘ تعاٍ سهٛضٟ َٚٓبػط ع٢ً نٌ إدًٛقــات 
َتشإ، إختباض ٚإبت٤٬ ٚإٕ ؼٌٜٛ ايكب١ً أعُــاٍ ايٓاؽ، خاق١ ٚأَٚٓٗا 

 إػتذٝب ٚايتُٝٝع بٌ ،ٍ اـاضزإؾُع٢ٓ عًِ اهلل ٖٓا ظٗٛض ايؿعٌ 
 .ٚاؾاسس

 ،ظٗاض عٓكط اٱختٝاض ايؿدكٞإ ٜتهُٔٚيؿغ )يٓعًِ( ٚثٝك١ مسا١ٜٚ ٚ
 ٚعسّ تعاضن٘ َع ايعًِ ا٭ظيٞ ٚؾٝض ايٛدٛز.

                                                           

 .144اٯ١ٜ ( 1)
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  صَِِّّْٓ َّنمٍَِتُ ػٍَََ ػَمِجَْْوِ َِْٓ َّزَّجِغُ اٌشَّعٌُيَط قىنه تعاىل

هِ ايكب١ً عَٛنٛع١ٝ ي٘ ؾُٔ ًٜتعّ قريٚض٠ تؿطٜـ يعٌُ اؾٛاضح ٚ
تبع ايطغٍٛ إْ٘ أاؾسٜس٠ ٜٚ٪زٟ ايك٠٬ َػتكب٬ّ ايبٝت اؿطاّ ٜكسم عًٝ٘ 

ٚ إٔ ٜسٍ زيٌٝ آخط ع٢ً ايتدكٝل أ٫ إا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ايتدكل.

ؾعاي٘ أٚٗ اٯ١ٜ سح ع٢ً قانا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ 
بصيو، ٖٚٛ باب ٜػتطٝع نٌ تباع غٓت٘ ٌْٚٝ ايسضدات ايع٢ً إعُاي٘ ٚأٚ

ٍ نبري إزا٤ ايك٠٬ أزضان٘ ٚبًٛؽ َكاقسٙ يعسّ ساد١ اٱغتكباٍ ٚإَػًِ 
 .ٚ دٗس عكًٞ ٚؼكٌٝ عًُٞأَؿك١ 

ٕ عا١َ ايٓاؽ ٚع٢ً كتًـ َساضنِٗ ايعك١ًٝ أؾُٔ آٜات اٱغ٬ّ 
 َٚػتٜٛاتِٗ اٱدتُاع١ٝ ٚإعاؾ١ٝ ٜػتطٝعٕٛ بًٛؽ زضدات ايتك٣ٛ.

َٛنٛع ايكب١ً ٚغريِٖ سكط ايتُٝٝع بٌ إ٪ٌَٓ  ٫ٚ تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً
ٚتػٝريٖا ؾاثبات ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ ٚيهٓٗا ت٪نس َطاتب 
اٱختباض ٚاٱَتشإ ايعكا٥سٟ ٗ اٱغ٬ّ ٚاْ٘ ٫ ٜٓشكط بسخٛي٘ ٚايٓطل 
بايؿٗازتٌ بٌ ٖٛ َػتسِٜ ٜٚتذ٢ً ٗ نٌ عكط ٚنٌ ّٜٛ بأزا٤ ايؿطا٥ض، 

ايكشاب١ َٔ اٱَتشإ بايكب١ً ٚايتٛؾٝل ايٓٛعٞ ايعاّ ٗ  َٚا تعطض ي٘
اٱغتذاب١ ٚاٱَتجاٍ ٜتذسز نٌ ّٜٛ بتٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ، 
قشٝض أْ٘ قٝاؽ َع ايؿاضم، ٭ٕ اؾٗاز ٚاٱَتجاٍ إبتسا٤ أؾل ٗ َطاتب 

 .ايتهًٝـ َٔ احملانا٠ ٚتًكٞ ا٭َط بايتٛاضخ ايعكا٥سٟ
 تعاٍ َٔ غري تهٝٝع ؿل اهلل ٛاب إؾان١ ٚؾهٌ َٔٚيهٔ إج١ًٝ ٗ ايج

 ايػبل باٱغتذاب١ ٚاٱَتجاٍ.
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 صًَإِْْ وَبَٔذْ ٌَىَجِريَحً إِالَّ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ ىَذٍَ اٌٍَّوُ ط قىنه تعاىل

  ص ٖٚٞ:وَبَٔذْ  شنطت أقٛاٍ ٗ ايهُري ٗ ط

 بري٠ أٟ ثك١ًٝ.ناْت ايكب١ً نُٛنٛع ٚسهِ ن ، بإٔايكب١ً   ا٭ٍٚ  :

 .عباؽ ٚفاٖس ٚقتاز٠ابٔ ايتشٌٜٛ ٚتبسٌٜ ايكب١ً، عٔ  ايجا١ْٝ :
 ظٜس.ابٔ ايك٠٬، عٔ  ايجايج١ :

 ًٌُـص أٟ إ ايعطب ٚإػاٌْمِجٍَْخَ اٌَّزِِ وُنذَ ػٍََْْيَب  ٚقس ٜعٛز ايهُري إٍ ط

ت اييت ت٪نس ع٢ً بٓا٤ ٞ ايبٝت اؿطاّ بسيٌٝ اٯٜاـُّٓا إ ايكب١ً ٖـٜعًُٕٛ ن
ًَإِرْ َّشْفَغُ ، قاٍ تعاٍطابطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ ايبٝت اؿطاّ َٚٛنٛعٝت٘ ٗ دٗاز

 .صاػِذَ ِِْٓ اٌْجَْْذِ إِثْشَاىُُِْ اٌْمٌََ

ٚيبكا٤ أسهاّ اؿٓٝؿ١ٝ ٚسر ايعطب يًبٝت ٬ٖٚى إبط١ٖ ٚدٓٛزٙ سُٝٓا 
ّا َ٪قتّا َٚكسضّا بعَإ تهًٝؿ  نإإكسؽ  غتكباٍ بٝتا ٚإأضاز ٖسّ ايهعب١، 

قسز اْا٫ّ ٜٚهؿٞ ٗ َعطؾتِٗ شيو إخباض ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚقبٛي٘ ٚ ،ٖٚٛ يطـٚغًِ، ٚإٕ نإ اٱخباض َكس١َ ُٚٗٝسّا 

 ٱظٗاض سػٔ اٱَتجاٍ. نط١ّ َٓاغب١
اؿل  تباعأختل ب٘ إٗتسٕٚ ٚإؾايكرب ع٢ً ايكب١ً إ٪قت١ ٚايتػًِٝ ب٘ 

ٕ أٚيؿـطف بٝت إكسؽ ثاْـٞ ايكبًتٌ ٚثايح اؿطٌَ، أٟ نُا  ،٭ْ٘ تهًٝـ
 َتشاّْا.إبت٤٬ ٚإٍ بٝت إكسؽ نإ إختباض ؾإ ايتٛد٘ إبت٤٬ ٚإؼٌٜٛ ايكب١ً 

ّٚهٔ إػاعس٠ ع٢ً ٖصا ايتاٌٜٚ بايؿٛاٖس ايتأضى١ٝ ٚتًكٞ إػًٌُ 
٢ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ؼٌٜٛ ايكب١ً بايطنا ٚايكبٍٛ، ٚبعس إ قً

يٝأخص ضنعتٌ َٔ ق٠٬ ايعٗط َتٛدّٗا اٍ بٝت إكسؽ، ْعٍ درب٥ٌٝ 
 بعهسٜ٘ ٚوٛي٘ اٍ ايهعب١.

ٕ بين عبس ا٭ؾٌٗ أتِٖٛ ِٖٚ ٗ إعٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٚ
٠٬ ٚقس قًٛا ضنعتٌ اٍ بٝت إكسؽ، ؾكٌٝ هلِ: إ ْبٝهِ قس قطف ـايك
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ا٤ ٚقًٛا ـتشٍٛ ايٓػا٤ َهإ ايطداٍ، ٚايطداٍ َهإ ايٓػاٍ ايهعب١ ؾ

ايطنعتٌ ايباقٝتٌ اٍ ايهعب١، ؾكًٛا ق٠٬ ٚاسس٠ اٍ قبًتٌ، ٚيصيو مسٞ 
 .(1)(َػذسِٖ َػذس ايكبًتٌ

ٕ َػذس ايكبًتٌ غري ايصٟ ْعٍ ب٘ درب٥ٌٝ ع٢ً ايٓيب ق٢ً أعاٖط ايٚ
 ايعبازٟ ٖصا مل ٜٓشكط ايؿعٌٌ ـاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتشٌٜٛ ايكب١ً، ٚيع

 نُا تكسّ ٗ ضٚا١ٜ َػذس بين ساضث١ اٚ َػذس قبا٤ ا٫ؾٌٗ بين عبس ذسَػ
ْٛع إنطاّ ٚثٓا٤ هلِ ٭ِْٗ إنتؿٛا باـرب ٚؼٛيٛا  ، ٚؾٝ٘اٚ َػذس بين غامل

 .وــٗ اؿاٍ َٔ غري تطزز اٚ ؾ
ي١ إٕ َبازض٠ إػًٌُ بايتشٍٛ ٚاٱغتساض٠ اٍ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٜسٍ بايس٫

 َاض٠أٖٚٛ ايته١ُٝٓ ع٢ً إستُاٍ إْتعاضِٖ يتشٌٜٛ ايكب١ً ْٚعٍٚ ايٛسٞ ب٘، 
س٣ اهلل، أٟ إٔ ْتا٥ر ـسػٔ اٱَتجاٍ ٚغطع١ اٱغتذاب١ ٚاِْٗ َٔ ايصٜٔ ٖ

٘ قٛب ايبٝت ـٛز اَٗاٍ ٗ ايتٛدــاٱختباض اٱهلٞ تعٗط ٗ اؿاٍ يعسّ ٚد
هلا ؾًػؿ١ ٕ تهٕٛ بس أاؿطاّ، ٚتًو ايؿٛض١ٜ ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٫

ٚؾٝٗا زضٚؽ ، خاق١ ٚٚدٛٙ َٔ اؿه١ُ تػتشل َعٗا ايتسبط ٚإَعإ ايٓعط 
 :َٚػا٥ٌ

 : قطع ايططٜل ع٢ً أٌٖ ايؿو ٚايطٜب.ا٭ٍٚ
 : َٓع ايرتزز ٚايتػٜٛـ ٗ تػٝري ايكب١ً.ايجا١ْٝ

 : اؿًٝٛي١ زٕٚ ا٫خت٬ف بٌ إػًٌُ ٗ أَط عبازٟ ٖاّ.ايجايج١

٤ ايتهًٝـ بايتٛد٘ اٍ ايبٝت اؿطاّ ع٢ً مٛ ايعُّٛ : إبتساايطابع١
ٚإم٬ٍ اـطاب بعسز إػًٌُ ٖا ًٜعّ نٌ َهًـ ايعٌُ ب٘،  ،اٱغتػطاقٞ

يٝـ ٖٚٛ َكته٢ قاعس٠ اٜطؾسِٖ ٜٚٛؾكِٗ ٭زا٤ ايته ٘تعاٍ اْ ؾ١ اهللأَٚٔ ض
 ايًطـ.

 عسّ إتاس١ ايؿطق١ يًتػا٩ٍ ٚايطز ٚايتُين ٚايتٛقـ. : اـاَػ١
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 ٗ خكٛم ؼٌٜٛ ايكب١ً.غريِٖ َٓع تأثط إػًٌُ بأقاٌٜٚ  : ازغ١ايػ

إغكاط َا ٗ أٜسٟ إٓاؾكٌ َؿاد٦تِٗ با٭َط ٚاٱَتجاٍ ايؿعًٞ  : ايػابع١
 يتشٌٜٛ ايكب١ً ٗ ٚقت ٚاسس.

ايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ ٗ زضٚب اؾٗاز، ؾػًل باب اٱؾتتإ  : ايجا١َٓ
ٕٛ دٗٛزِٖ فتُع١ َٚتعاؾط٠ مٛ ـٚايرتزز ٗ ٖصا ايباب هعًِٗ ٜٛدٗ

 ٗ تأضٜذ ا٫غ٬ّ. ؾإٔغاٜات عكا٥س١ٜ شات 

تٓعِٝ ٚغٔ ييكس نإ ا٫غ٬ّ ٗ تًو ا٫ٜاّ ٗ َطاسٌ ايبٓا٤ ٚا : ايتاغع١
ٚمساع اٜاّ تؿطٜعٗا ٛع ايكب١ً ـَٛنايسا٥ِ سهاّ، ؾا٫ْؿػاٍ ايؿطا٥ع ٚا٭
بٌ  َع ايهؿاض انّاضا٤ ؾٝ٘ ٜهعـ أغؼ ٖصٙ ايبٓا٤ ٚوسخ اضبايه٬ّ ٚاٯ

 إػًٌُ، ؾذا٤ ا٭َط اٱهلٞ يػًل ٖصا ايباب.
تأزٜب إػًٌُ ٚتعًُِٝٗ غطع١ ا٫غتذاب١ ٚسػٔ ا٫َتجاٍ  ايعاؾط٠ :

َٔ غري تطزز نسيٌٝ ع٢ً ايتكسٜل بايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ َٚا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس 
ؾدك١ٝ يٝكبض ًَه١ ْؿػا١ْٝ ْٛع١ٝ ٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل

 .، ٚبطٖاّْا عكا٥سّٜاٚتهٕٛ زي٬ّٝ ،ثابت١ َٚتٛاضث١ عٓس إٛدٛز َِٓٗ ٚإعسّٚ
إػًٌُ  ْكٝازإٗ سػٔ ايٓاؽ قا١َ اؿذ١ ع٢ً إ اؿاز١ٜ عؿط٠ :

، ٚؾٝ٘ بٝإ مل هازيٛا أٚ ىايؿٛاٚاْكٝاعِٗ يٮَط اٱهلٞ ٚنٝـ اِْٗ 
 ٫غتشكام إػًٌُ ـ٬ؾ١ ا٫ضض.

اب١ اعسا٤ ا٫غ٬ّ بايٝأؽ ٚاـٝب١ َا اظٗطٙ إػًُٕٛ إق ايجا١ْٝ عؿط٠ :
 َٔ ايععّ ٚا٫غتذاب١، ٚإ ايتٛد٘ اٍ إػذس اؿطاّ ٖٛ اؿل.

إبازض٠ اٍ ايهُاٍ عػٔ ا٫َتجاٍ ٚادتٓاب ا٫ؾطاط  ايجايج١ عؿط٠ :
 ٚايتؿطٜط.

ايبؿاض٠ ٚايػعاز٠ ٚايجٛاب ُٚاّ ا٭دط ٗ غطع١  ايطابع١ عؿط٠ :
 ا٫غتذاب١.

بعض أٌٖ ايهتاب تعاٍ يًُػًٌُ ؾكس نإ ْكط٠ اهلل  اـاَػ١ عؿط٠ :
اتباعِٗ ٗ قبًتِٗ، ؾذا٤ ا٭َط اٱهلٞ يريؾع اؿعٕ عٔ إػًٌُ بٜعريِْٚٗ 
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 ٜٚهؿـ َا بِٗ َٔ ايػِ.

قٝػ١ ايكطع ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً اٍ ايهعب١ نتؿطٜع َػتكط  ايػازغ١ عؿط٠ :
 اٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.

ٜتهُٔ ٗ ايتهًٝـ َٔ إؿك١ ٚايهًؿ١ ؾاْ٘  ع َاَ ايػابع١ عؿط٠ :
ٜػريّا  ايصٟ دعً٘ايؿٛضٟ ٚ زا٤ ا٭متٚا٭َط با٫ ،ايتدؿٝـ ٚايعٕٛ اٱهلٞ

 خايّٝا َٔ إؿك١ ٚا٫ؾتتإ.
ْتٗا٤ ا٬ٕى ٚإكًش١ ٗ اغتكباٍ بٝت إكسؽ ؾريدع اٍ إ ايجا١َٓ عؿط٠ :

 ا٫قٌ.
س١ً َٔ اؾٗاز ٚامػاض تأثري ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً ْٗا١ٜ َط ايتاغع١ عؿط٠ :

 عسا٤ ايسٜٔ ع٢ً إػًٌُ.أ

تبسٌٜ ايكب١ً اثٓا٤ ايك٠٬ ؾٝ٘ َػا٥ٌ ٚاغطاض مل تػتكطأ بعس،  : ايعؿطٕٚ
ٜٚتذ٢ً ؾٝ٘ دٗاز يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚداْب َٔ ا٭ش٣ ايصٟ 

بّا ٫قاٙ ؾٗٛ أٍٚ َٔ ٜبازض إٍ اٱَتجاٍ، ٚإ ا٭َط ٗ تًو ايك٠٬ نإ َطن
 َٔ أَٛض:

 أزا٤ ايؿطٜه١. ا٭ٍٚ:
 ؼٌٜٛ ايكب١ً. ايجاْٞ:

 إغتذاب١ إػًٌُ ٭َط اهلل. ايجايح:
قانا٠ ٚإتباع إػًٌُ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  ايطابع:
 .(1)صاًََِب آرَبوُُْ اٌشَّعٌُيُ فَخُزًُهُ ًََِب َٔيَبوُُْ ػَنْوُ فَبْٔزَيٌُ، قاٍ تعاٍطػوٓايعباز٠ ٚاي

أخربِٖ أسس إػًٌُ  اطٚا١ٜ إػًِ، ؾشإٚايتكسٜل بايجك١  اـاَؼ:
 بتبسٌٜ ايكب١ً بٓٛا ع٢ً قسق٘ ٚعسايت٘ ٚإغتساضٚا إٍ د١ٗ ايبٝت اؿطاّ.

تٛنٝس سكٝك١ تأضى١ٝ خايس٠ ٖٚٞ إ إػًٌُ  اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ:
ٚآي٘ ٚغًِ ٗ أِٖ ٜبازضٕٚ اٍ ا٫َتجاٍ ايػطٜع ٚقانا٠ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
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َا  ٚايتعسٟ ع٬٢ً ّهٔ قٗطِٖ اٚ ايٓؿاش ؾَػا٥ٌ ايعباز٠ َٔ غري تطزز 

 ٜ٪َٕٓٛ ب٘.
ؼٌٜٛ ايكب١ً َٓكب١ يًُػـًٌُ ٚزضؽ تأضىـٞ ٜعدط  ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ:

 نٌ َٔ ٜعتسٟ عًِٝٗ ٜٚعٔ ؽًؿِٗ عٔ ٚظا٥ؿِٗ ايؿطع١ٝ.

 صإِميَبَٔىُُْ  ًََِب وَبَْ اٌٍَّوُ ٌُِْعِْغَط قىنه تعاىل

 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
إٔ أْاغّا قايٛا: نٝـ بأعُايٓا )عباؽ: ابٔ ٔ ـ١ عـٚضز ٗ اٯٜ :ا٭ٍٚ 

ًََِب ٌ قٛي٘ طــع ٚدــعٍ اهلل عــا ا٭ٍٚ؟ ؾأْــًتٓـٌ ٗ قبـُـا ْعــيت نٓـاي

 .(1) صوَبَْ اٌٍَّوُ ٌُِْعِْغَ إِميَبَٔىُُْ

١ عٔ اخٛاِْٗ ايصٜٔ َاتٛا ــت ايكبًـؼٛيٕ عٓسَا ٛإػًُتػا٤ٍ  ايجا١ْٝ :
ا َٔ ـطٚض ٚناْــربا٤ بٔ َعــٚاي ،س بٔ ظضاض٠ــعـــقبٌ ؼًٜٛٗا َجٌ غ

ت ـِ إٍ بٝـ٬تٗـــٛ قـــ١ ٖــٛز ٗ اٯٜـــإ إككــايٓكبا٤، ٚإ اٱّ
إكسؽ ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إٔ أغباب ايٓعٍٚ أعِ َٔ إٔ تتعًل باٯ١ٜ 

 خاق١ بؿطط ٚدع٤ َٔ اٯ١ٜ. نًٗا، ؾكس تأتٞ أغباب

 .اٯ١ٜ ايهط١ّ أعِ ٚتؿٌُ اٱغتذاب١ ايػطٜع١ يتشٌٜٛ ايكب١ً ايجايج١ :

ٗ َٛنٛع ايكب١ً  سػٔ ايطاع١ ٚاٱيتعاّ ظٗاضإ ع٢ًاٯ١ٜ ؼح  ايطابع١ :
 .ٚعسّ اٱيتؿات يػري اؿهِ ايؿطعٞ بتشًٜٛٗا

ض٠ عػٔ أْٗا تتهُٔ ايجٛاب ٚايبؿا شٗ اٯ١ٜ ٚد٘ آخط إ اـاَػ١ :
اؾعا٤ ٚإٔ إبازض٠ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ َكازٜل اٱّإ، 

 .ٜٚػتشل عًٝ٘ إػًِ ايجٛاب

عسّ تهٝٝع اٱّإ ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ٜتهُٔ اٱؾاض٠ إٍ إعتباض  ايػازغ١ :
 .اٱغتذاب١ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ْٛع دٗاز ٚعباز٠
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 اٱَتجاٍ. عس ٚزع٠ٛ يٲغتُطاض ٗ سػٔٚ اٯ١ٜ ٗ ايػابع١ :

 ،ٚايتهًٝـ اي٬سل ،َٔ اٱّإ اٱْكٝاع يًشهِ ايٓاغذ ايجا١َٓ :
 ٚايتؿطٜع اؾسٜس.

ٚ  إْتكاٍ إػًٌُ إت٪نس اٯ١ٜ  ايتاغع١ : دتـاظٚا  إْٗـِ  أٍ َٓعيـ١ َتكسَـ١ 
َطاتب َٔ اؾٗاز ٚؼًُٛا إؿـام، ؾُـع ا٭َـط بـاؿهِ اؾسٜـس دـا٤ت       

 ِ ٚغعِٝٗ ٚعسّ تهٝٝع٘.ستػاب عًُٗإايبؿاض٠ بايٛعس ٚاٱخباض عٔ 

ٍ بٝت إكسؽ تا١َ ا٭ضنإ ٚايؿطا٥ط ٚتٓطبل إايك٠٬  ناْت ايعاؾط٠ :
 عًٝٗا خكا٥ل اٱّإ.

ٕ اهلل عع ٚدٌ وؿغ ا٭عُاٍ ايكاؿ١ ٜٚهاعؿٗا إ اؿاز١ٜ عؿط٠ :
 ُٜٚٓٝٗا.

يعٌ ٗ اٱيتعاّ بايكب١ً ا٭ٍٚ ٚبًٛؽ زضد١ َٔ سػٔ  ايجا١ْٝ عؿط٠ :
ٍ إغبابّا يتشٌٜٛ ايكب١ً أع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تباإاٱْكٝاع ٚ

٫ باؾٗاز ٚايكرب إايبٝت اؿطاّ، ٭ْ٘ تؿطٜـ ععِٝ مل ًٜٓ٘ إػًُٕٛ 
 ٚايطاع١.

  حبث بالغي حبث بالغي 
ٕ أٜكاع ايػبب َٛقع إػـبب أٟ إاٯ١ٜ َٔ اجملاظ قػِ  أٌٖ ايب٬غ١ عتربإ

ضغاٍ إضغٌ شيو أطًل ع٢ً َا تطؾض عٓ٘ ٚدٛٙ ايطاع١، ٚأاٱّإ 
إػًُات، ٚيهٔ ا٭قٌ ٖٛ اؿكٝك١ ٫ٚبـس َٔ ايٓعط ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ بإع٢ٓ 

 ٚععِٝ ١ اهللٍ ضٓإا٭عِ ٚا٭نجط ْؿعّا، ٚإع٢ٓ اؿكٝكٞ ٖٛ ا٭قطب 
 .سػاْ٘ غبشاْ٘ ٚتعاٍإ

ٕ دا٤ غكٛم اٱْكٝاز يٮٚاَط اٱهل١ٝ بتشٌٜٛ ايكب١ً إٚقسض اٯ١ٜ ٚ 
 قس ٜهٕٛ قسضٖا ٗ ؾ٤ٞ ٚآخطٖا ٗ ؾ٤ٞ آخط. طآ١ْٝ َطًكّاايك ٕ اٯ١ٜأ٫ إ

ٚاخط اٯٜات قٛاعس ن١ًٝ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٓٗا ؾٗٞ تتشسخ أٚنجريّا َا تأتٞ 
ػت٘ ٝعٔ اٱّإ ناختٝاض عكا٥سٟ ٚعٌُ دٗازٟ ْؿػٞ، أٟ إ اٱّإ بك
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ب٘ وتػٚدط عٓس اهلل أاجملطز٠ ايبػٝط١ غري إطنـب١ َٔ ا٭عُاٍ اؾٗاز١ٜ، ٚي٘ 

يًعبس ٜٚطظق٘ عًٝ٘ ٗ ايساضٜٔ، ؾٝهٕٛ إػبب ٚايؿعٌ اـاضدٞ غبشاْ٘ اهلل 
ضتب١ ٗ عًّٛ ايكــطإٓ ٫ٚ تهٝع إٓاؾـع ٚؾٝ٘ بٝإ ٚناٗ إدط آخط ٚثٛاب أي٘ 

خربْا أايعع١ُٝ ٗ نٌ نٓع َٔ نٓٛظ اٯٜات ايكطآ١ْٝ بعس إ بؿــطْا بٗصٙ اٯ١ٜ ٚ
ٍ اـاضز عػٔ إٚسسٙ قبٌ تطدً٘ اٱّإ  با٭دط ٚاؾعا٤ اؿػٔ ع٢ً

 اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ.
 صإَِّْ اٌٍَّوَ ثِبٌنَّبطِ ٌشَءًُفٌ سَزٌُِْط قىنه تعاىل

خا١ُ اٯ١ٜ إخباض عٔ إكاقس ايػا١َٝ ٗ ايكب١ً َٛنٛعّا  ا٭ٍٚ :
 .ٚؼ٬ّٜٛ، َٚا قبٌ ايتشٌٜٛ

ٚدٛز زضٚؽ َٚٛاعغ ٗ  إٕ ا٬ٕى ايط١ٓ اٱهل١ٝ ٖا ٜعين  ايجاْٞ :
 .ؼٌٜٛ ايكب١ً
 .ٚايط١ٓ أٚغع َٓٗا ،ايطأؾ١ تتعًل بإبت٢ً ايجايح :
إ اهلل مل ٜرتى إػًٌُ ب٬ قب١ً ٚمل هعًِٗ ٜتؿطقٕٛ اٚ  ايطابع :

ىتًؿٕٛ ٗ َػأي١ ايكب١ً بٌ دا٤ تعٌٝ ايكب١ً بايكطإٓ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً غ١َ٬ 
 آٜات ا٭سهاّ ٚأغباب ْعٚهلا.ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ ٭ٕ ؾٝ٘ 

ٚبٗا ت٪ز٣  ،ٜعٗط غٝام اٯ١ٜ إ ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ ضأؾت٘ تعاٍ  اـاَؼ :
غتكباٍ إٍ َا ٜرتؾض َٔ إنٌُ ؾطٚطٗا باٱناؾ١ أايك٠٬ بأمت ٚدٖٛٗا ٚ

ايبٝت اؿطاّ ع٢ً ايؿطا٥ض ٚا٭عُاٍ ا٭خط٣ َٔ إؾانات بازا٥ٗا ٚايتكٝس 
 . بأسهاَ٘ ٚغٓٓ٘

: قًٛا نُا ضأٜتُْٛٞ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)ٚقاٍ ايٓيب
 .، َٚٔ أدعا٤ ايك٠٬ ايتٛد٘ يًهعب١ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ(1) أقًٞ(

زا٤ َا هعًِٗ أعإ إػًٌُ ع٢ً إٔ أ تعاٍ ١ اهللَٔ ضأؾ ايػازؽ :
ٍ اٱَتجاٍ إٚتٛؾٝكِٗ  ،ٍ ايبٝت اؿطاّإَط ؼٌٜٛ ايكب١ً أَػتعسٜٔ يتًكٞ 
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ايتشٍٛ ٚيكس تًك٢ إػًُٕٛ ٖصا ا٭َط باٱغتبؿاض ٚايػعاز٠  ايػطٜع ٗ

 ٚايػبط١.
ٗ اٯ١ٜ نُشٌ يتًكٞ ايطأؾ١ ٚايط١ٓ،  صثِبٌنَّبطِطٚضٚز يؿغ  ايػابع :

ٜعين إ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٕٓؿع١ ايٓاؽ ْٝعّا َا ٗ شيو ايصٜٔ إغتٗع٤ٚا أٚ 
 .أسعِْٗ ٖصا ايتشٌٜٛ

ؿطا٥ض ٚتكٝسِٖ بأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ بإتٝإ إػًٌُ اي  ايجأَ :
إٍ  ؾٝٗا ٚؾطا٥ط ايؿعٌ ايعبازٟ ٜٛدٕٗٛ ضغاي١ إٍ ايٓاؽ ْٝعّا ٜسعِْٛٗ

 اٱغ٬ّ ْٚبص ايعٓاز ٚاـك١َٛ.
ؾهٌ َػًِ ٖٛ  ،بٌ ايٓاؽ ٚإػًٌُ عُّٛ ٚخكٛم َطًل ايتاغع :

بأٜ اْػإ ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾايطأؾ١ ٚايط١ٓ ٖٓا تٓبػط ع٢ً اؾُٝع َع ايت
 بايٓاؽ إ دعٌ ١ اهللؾُٔ ضٓ ،ٚاٱخت٬ف بايسضد١ ٚايهٝؿ١ٝ ٚايعَإ

 ،إػًٌُ هلِ َجا٫ّ ٜكتس٣ َٚسضغ١ ٚعرب٠ َٚٛعع١ سانط٠ ٚسذ١ زا١ُ٥
ٚإٕ إمكط اٱْتؿاع َٓٗا ٚتبٌ اٯ١ٜ إ ؼٌٜٛ ايكب١ً ض١ٓ باؾُٝع 

 .بإػًٌُ
ٕ أش إسهاّ ايكب١ً أّ بَتجاٍ ايتاؾتػاٍ اٱتكتهٞ قاعس٠ اٱ  ايعاؾط :

ٍ إ٫ بايتٛد٘ إؾتػاٍ ايٝكٝين ٜكتهٞ ايؿطاؽ ايٝكٝين، ؾ٬ تربأ ش١َ إهًـ اٱ
 ايكب١ً ٗ ق٬ت٘.

ٚٗ إغتكباٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ َع٘ بٝت 
 إكسؽ أقٛاٍ:

آي٘ إْ٘ ٖا أٚدب اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ا٭ٍٚ :
 ْٚػد٘ بايكطإٓ.، ٚغًِ بايٛسٞ 

ّا بٌ ايهعب١ ٚبٝت رينإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ك ايجاْٞ :
 إكسؽ يٮيؿ١ َع ايٝٗٛز قاي٘ اؿػٔ ٚعهط١َ.
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إغتكباٍ بٝت إكسؽ بإدتٗاز َٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايح :
 ٚغًِ.

اٱقا١َ، ؾعٓسَا نإ ايٓيب قُس ق٢ً  ٛطٔ ٚزاضيايتبأٜ  بًشاظ ا ايطابع :
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َه١ إهط١َ تٛد٘ إٍ ايهعب١ ٚعٓسَا ٖادط إٍ إس١ٜٓ 

 إغتكبٌ بٝت إكسؽ.

ص ًََِب خَؼٍَْنَب اٌْمِجٍَْخَ اٌَّزِِ وُنذَ ػٍََْْيَبطٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ يكٛي٘ تعاٍ

إِْْ ىٌَُ إِالَّ ًَزٌِْ *ٌٍَ ًََِب َّنْطِكُ ػَْٓ اٌْيَٚيعَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 .(1)صٌُّزََ

َٚجًُا تعدط اٯ١ٜ ايػابك١ عٔ إْهاض ايتشٍٛ َٔ إغتكباٍ بٝت إكسؽ، 
ؾإٕ اٯ١ٜ أع٬ٙ ُٓع َٔ اٱؾهاٍ ٗ تعسز ايكب١ً، يصا مل ػس أسسّا َٔ 
إػًٌُ ٜكٍٛ ٕاشا مل ٜهٕٛ ايتٛد٘ ٗ ايك٠٬ إٍ ايهعب١ َٔ ا٭قٌ ؾتًك٢ 

عسز ايكب١ً ٚايٓػذ ؾٝٗا بايكبٍٛ ٚايطنا ٚايؿدط ٚايعع، ٖٚٛ َٔ إػًُٕٛ ت

 . (2)صًََٔسُْٓ ٌَوُ ُِغٌٍَُِّْْعَُٛات قٛي٘ تعاٍط
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لَذْ َٔشٍَ رَمٍَتَ ًَخْيِهَ فِِ اٌغََّّبءِ فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً ط قىنه تعاىل

ُُ َِب وُنزُُْ فٌٌٌََُّا ًُخٌُىَىُُْ شَطْشَهُ رَشْظَبىَب فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ ًَزَْْ

ًَإَِّْ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌْىِزَبةَ ٌََْؼٌٍََُّْْ أََّٔوُ اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّيُِْ ًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ 

 .144ص اٯ١ٜ ػََّّب َّؼٌٍََُّْْ 

 انقزاءة 
أ عبس اهلل بٔ عاَط ٚٓع٠ ٚايهػا٥ٞ )تعًُٕٛ( بايتأٌٜٚ بكٝػ١ قط

 (بايٝا٤)ايباقٕٛ قطأ اـطاب ٚنإٔ إطاز ب٘ إػًُٕٛ ٚؾٝ٘ بؿاض٠ هلِ، ٚ
 ٌٖ ايهتاب.أٍ إٖٚٛ ضادع ، ٚعًٝ٘ ضغِ إكاسـ 

 اإلعزاب وانهغت
ؾعٌ َهاضع َع٢ٓ ٜهؿٞ َجٌ قس اغِ ٚ ،مسّا َع٢ٓ سػبإتأتٞ )قس( 

طز َٔ ٫ عـ٢ً ايؿعٌ اجملإايتعكٝب تػـبٝش١، ٚتأتٞ سطؾـّا ٚس٦ٓٝص ٫ تسخـٌ 
ايٓاقـب ٚاؾاظّ ٚسطف اٱغـتكباٍ، َجـٌ "قس قاَت ايك٠٬" ٚتعترب َع 

 ايؿعٌ نايه١ًُ ايٛاسس٠، ٚقس ٜؿكٌ بُٝٓٗا بايكػِ، ٚيـ)قس( ٔػ١ َعإ:
 ٫ َع إهاضع َجٌ "قس ُطط ايػُا٤".إايتٛقع ٫ٚ ٜهٕٛ  ا٭ٍٚ :
 تكطٜب إانٞ َٔ اؿاٍ. ايجا١ْٝ :
 كًٌٝ َجٌ قس ٜكسم ايهصٸاب.ايت ايجايج١ :

 قا١َ ايك٠٬.إع٬ٙ ٗ أايتشكٝل نُا ٗ إجٌ  ايطابع١ :
ايٓيب  عٓا١ٍٜ إؾاض٠ إٖٚٛ إطاز ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ، ايتهجري اـاَػ١ : 
ٍ ايػُا٤ َتطًعّا إٚآي٘ ٚغًِ َٛنٛع ايكب١ً ؾريؾع بكطٙ  ٘ق٢ً اهلل عًٝ

لَذْ َٔؼٍَُُْ إَِّٔوُ ٌََْسْضُُٔهَ هّا نُا ٗ قٛي٘ تعاٍطٜٚؿٝس ايتشكٝل أٜ باغتكطا٤ َٓتعطّا
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 .(1)صاٌَّزُِ َّمٌٌٌَُُْ

ْط٣: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ٚؾاعً٘ نُري َػترت تكسٜطٙ )مٔ( ٜعٛز اٍ 
١ُٖٝ ا٭َط بتشٌٜٛ أٚ ،ايباضٟ عع ٚدٌ، ٚيػ١ اؾُع عٓٛإ يععِٝ غًطاْ٘

 ايكب١ً.
 ًب: َؿعٍٛ ب٘ ٖٚٛ َهاف.تٓك

 .يٝ٘إَهاف  :ٚايهاف ٖٚٛ َهاف ، يٝ٘، إف ٚدٗو: ٚد٘ َها
 .ٗ ايػُا٤: داض ٚفطٚض َتعًل بـ)تكًب(

 يًتعًٌٝ. دا٤ت ؾًٓٛيٓٝو: ايؿا٤: عاطؿ١
ْٗا ٫ّ ايعاقب١ أَٛط١٦ يًكػِ ٚايعاٖط  ٗاْإٜكٍٛ ايٓشٜٕٛٛ: ٚٗ اي٬ّ: 

ٚترتتب ، عس٠ َػا٥ٌقط٬ح ؾطعٞ تتؿطع عٓ٘ إ٭ٕ ايكػِ ، ٚايكريٚض٠ 
ٌٸ: ؾعٌ ٚا٭قٌ عسَ٘، ٍ زيٌٝ إثبات٘ إٚوتاز ، ع١ٝ عًٝ٘ آثاض ؾط ، ْٛي

َهاضع َبين ع٢ً ايؿتض ٗ قٌ ضؾع)ايٕٓٛ( ْٕٛ ايتٛنٝس، ايهاف: َؿعٍٛ ب٘ 
 .أٍٚ

 قب١ً: َؿعٍٛ ب٘ ثإ.
تطناٖا: تطن٢ ؾعٌ َهاضع َطؾٛع بايؿتش١ إكسض٠، ٚايؿاعٌ نُري 

 )ٖا( نُري ٗ قٌ َؿعٍٛ ب٘. َػترت تكسٜطٙ أْت
ٍٸ ؾٍٛ: ؾعٌ أَط َبين ع٢ً سصف  : ايؿا٤: ضابط١ ؾٛاب ؾطط َكسض، ٚ

 سطف ايع١ً، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ أْت.
 ٚايهاف: َهاف إيٝ٘.، ٚدٗو: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، ٖٚٛ َهاف 

ؾطط: ظطف َهإ َبين ع٢ً ايؿتض ٗ قٌ ْكب، إػذس: َهاف إيٝ٘ 
 . فطٚض بايهػط٠، اؿطاّ: قؿ١ يًُػذس فطٚض َجً٘

ؾطط داظّ ٗ قٌ اغِ : : سطف عطـ، سٝجُا : ايٛاٚ ٚسٝح َا نٓتِ 
 .ْكب ظطف َهإ، نٓتِ: ؾعٌ َاض تاّ ٗ قٌ دعّ، ٚايهُري ؾاعٌ نإ
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ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ: ايؿا٤: ضابط١ ؾٛاب ايؿطط، ٚيٛا: ؾعٌ أَط َبين ع٢ً 
سصف ايٕٓٛ، ايٛاٚ: ؾاعٌ، ٚدٖٛهِ: ٚدٛٙ: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، ٖٚٛ 

 يهُري ايهاف َهاف إيٝ٘.َهاف، ٚا
ؾططٙ: ظطف َهإ َبين ع٢ً ايؿتض ٗ قٌ ْكب، ٚايهُري اهلا٤ 

 . َهاف إيٝ٘
ٕ: سطف َؿب٘ بايؿعٌ إٔ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب: ايٛاٚ: إغت٦ٓاؾ١ٝ، أٚ 

َٛقٍٛ َبين ع٢ً ايهِ، ايٛاٚ: ْا٥ب ؾاعٌ، اغِ يًتٛنٝس، ايصٜٔ: 
 ايهتاب: َؿعٍٛ ب٘.

: ؾعٌ  ٬ّ: ٖٞ إعسًك١ ٚتؿٝس ايتٛنٝس، ٜعًُٕٛ: اي يٝعًُٕٛ أْ٘ اؿل
: سطف َؿب٘ بايؿعٌ، اهلا٤:  إٔ . ، ايٛاٚ: ؾاعٌبجبٛت ايٕٓٛ  َهاضع َطؾٛع

 إٔ.اغِ نُري 
اؿل: خرب)إٔ( َطؾٛع، َٔ ضبِٗ: داض ٚفطٚض َتعًل َشصٚف ساٍ 

 : َهاف إيٝ٘. (  ِٖ)َٔ اؿل، ٚايهُري 
اؾ٬ي١: اغِ : ْاؾ١ٝ تعٌُ عٌُ يٝؼ، ٚ غت٦ٓاؾ١ٝ، َاإَٚا اهلل: ايٛاٚ: 

 ق٬فطٚض يؿعّا َٓكٛب اغِ ايبا٤ سطف دط ظا٥س، غاؾٌ:  :، بػاؾٌَااغِ 
 . خري)َا(

َٛقٍٛ ٗ قٌ دط َتعًل اغِ عًُٕٛ: عٔ: سطف دط: َا: ٜعُا  
، ٜعًُٕٛ: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع ٚع١َ٬ ضؾع٘ ثبٛت ايٕٓٛ، ايٛاٚ:  بػاؾٌ
 ؾاعٌ.
 ؾ١ًُ ايؿع١ًٝ )ٜعًُٕٛ( ٫ قٌ هلا ٭ْٗا ق١ً َا.ٚا

سٝاّْا ظطف ظَإ، ٖٚٞ َب١ٝٓ ع٢ً ايهـِ، أسٝح: ظطف َهإ ٚقس تأتٞ 
شا زخًت عًٝٗا )َا( نُا ٗ اٯ١ٜ إٚقس تب٢ٓ ع٢ً ايؿتض اٚ عـ٢ً ايهػط، ٚ

ْٗا تهؿٗا عٔ اٱناؾ١ ٚػعًٗا تتهُٔ َع٢ٓ إقبشت سٝجُا ؾأايهط١ّ ٚ
 ٌ.ايؿطط ٚػعّ ؾعً

 ٚايؿــطط: ْكــ ايؿـ٤ٞ، ٜكـاٍ ؾـططت٘: دعًت٘ ْكؿٌ، قاٍ ايػسٟ:
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 ٫ٚح يٓـــا اهلـــ٬ٍ نؿـــطط طـــٛم   

 عًـــــ٢ يبٸـــــات ظضقـــــا٤ ايًبـــــاؽ    
  

ٚؾطط ايؿ٤ٞ: ْاسٝت٘ ٚدٗت٘ ٚقكسٙ، ٚقاٍ ابٛ اغـشل: ايؿطط ايصٟ ٫ 
اخت٬ف ؾٝ٘ بٌ اٌٖ ايًػ١، ٚاٱتٝإ بًؿغ ايؿطط اعذاظ قطآْٞ ٕا ٜتهُٓ٘ َٔ 

 ؿٝـ ٚايتٝػري ٚعسّ اؾرتاط ايسق١ ايعك١ًٝ.ايتد
ٚتكًب ايؿ٤ٞ: ؼٛي٘ ْٚعت ايٛد٘ بايتكًب يٓعطٙ ٚعج٘، ٚ٭ْ٘ خ٬ف 
اؿاٍ اٱعتٝاز١ٜ ٗ ايٓعط ؾكس ٜهجط اٱْػإ ايٓعط اٍ اَاَ٘ اٚ ٜػاضٙ اٚ ّٝٓ٘ 
اٚ اٍ ا٭ضض، اَا ايٓعط اٍ ايػُا٤ ؾ٬بس إ ٜهٕٛ عٔ ع١ً ٫ٚ ىًٛ َٔ 

 ٌ.سه١ُ ٚتأَ
ٚضز عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً ٚايٛد٘ َعطٚف، ٚٚد٘ نٌ ؾ٤ٞ: َػتكبً٘، ٚ

ًٓ٘ بٌ قًٛبهِ: اي٘ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٔٸ اي ، ؾتٛيٝـ١ (1)(أقُٝٛا قؿٛؾهِ أٚ يٝدايؿ
إػًٌُ اٍ د١ٗ ٚاسس٠ ٜعين اؼازٖــِ َٚٓع اٱخت٬ف ٚايؿـكام بِٝٓٗ، 

ٖٚٞ ايٛد٘ ٚايكسض ٚإطاز َٔ ايٛد٘ ٗ اٯ١ٜ شات اٱْػإ َٚكازِٜ بسْ٘ 
 ٚايبطٔ ٚايطنبتإ.

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
بعس إ دا٤ت اٯٜات ايػابك١ ببٝإ اؾهاٍ اٌٖ ايهتاب ع٢ً ؼٌٜٛ 
إػًٌُ يكبًتِٗ َٔ بٝت إكسؽ اٍ َه١ إهط١َ ْٚعت اقشاب ٖصا 

 ٕ ايتشٌٜٛ مت َٔ عٓسيٝعًِ ايٓاؽ أاٱؾهاٍ باِْٗ غؿٗا٤ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ 
يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٚيًُػـًٌُ ؾٝ٘ اَط ٗ  تعاٍ ٚيٝؼ اهلل

 زع٠ٛ يًتػًِٝ ب٘ ْٚبص ايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ بػبب٘.
 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ:

 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
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ٚؾٝٗا  ،(1)صأَُِّخً ًَعَرطًب  ًَوَزٌَِهَ خَؼٍَْنَبوُُْطايػابك١ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ا٭ٍٚ :

 َػا٥ٌ:
ــ١ ايػــابك١ باـطــاب يًُػــًٌُ ٚإػــًُات ٚإٔ اهلل     ا٭ٍٚ : ــسأت اٯٜ إبت

دعًِٗ أ١َ ٚغطا، ٚإبتسأت ٖصٙ اٯ١ٜ باـطاب إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
 ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜط٣ تكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤.

ؾٗاز٠ ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      أخربت اٯ١ٜ ايػابك١ عٔ  ايجا١ْٝ :
ٚغًِ ع٢ً إػًٌُ ؾٌٗ تكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ باْتعاض ؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ أؾطاز 
ايؿٗاز٠ ٖصٙ ، اؾٛاب ْعِ ، ؾٗٞ َٔ َكسَاتٗا ٚيكس تبع٘ إػًُٕٛ سإا أَطٙ 
اهلل بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ ؾتهٕٛ ؾٗاز٠ هلِ َٚـا ؾٝـ٘ خريٖـِ ْٚؿعٗـِ ٗ     

 اضٜٔ.ايس
شنطت اٯ١ٜ ايػابك١ قب١ً إػًٌُ ايػابك١ اييت ؼٛيٛا عٓٗا، ٚشنطت  ايجايج١ :

ٖصٙ اٯ١ٜ ايكب١ً اؾسٜس٠ اييت ؼٍٛ إيٝٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ٚإػًُٕٛ.
بٝت إكسؽ إِا اؾاضت إيٝ٘ نػاٜـ١ ٗ  اغِ مل تصنط اٯ١ٜ ايػابك١  ايطابع١ :
ايبٝـت اؿـطاّ نكبًـ١ دسٜـس٠ ٭ٕ     اغـِ  ٛخ١ أَا ٖصٙ اٯٜـ١ ؾـصنطت   ايكب١ً إٓػ

 َٓع يًذٗاي١ ٚايػطض.بٝإ ٚسهُٗا ثابت إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚؾٝ٘ 
ٕٚا دا٤ت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ باٱخباض عـٔ إْهـاض ؾطٜـل َـٔ ايٓـاؽ يتشـٍٛ       
إػًٌُ عٔ اغتكباٍ بٝت إكسؽ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط ايبٝت اؿطاّ نكبًـ١  

بطظخـا زٕٚ اٱؾـرتا٤ ٚقـٍٛ ايػـؿٗا٤ ٚتعـسٟ      غـِ  يًُػًٌُ يٝهـٕٛ شنـطٙ با٫  
 ايعإٌ.
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ٌنَّررررربطِ َِرررررب  عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ ط ايجاْٞ :

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) صًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ

ٍ ايكبًتٌ ٖٚٛ بٝت إكسؽ بٝإ ع١ً ٚنٝؿ١ٝ ؼٍٛ إػًٌُ َٔ أٚ ا٭ٍٚ :
 ٚأْ٘ مت بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ، ٚؾٝ٘ ضز ع٢ً ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ٖصا ايتشٍٛ.

َٔ َعاْٞ ايػؿ٘ ٗ إْهاض ايتشٍٛ ٗ ايكب١ً أْ٘ مل ٜـتِ إ٫ بـأَط َـٔ     ايجا١ْٝ :
اهلل عع ٚدٌ، ٚػًت َكسَات٘ بتطًع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ 

 َط ٚإغتعسازّا يٲَتجاٍ.ايػُا٤ إْتعاضّا يٮ

، ٜسٍ عًـ٢ ايتشـٍٛ   (2)صفٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَرشَاَِ إٕ قٛي٘ تعاٍط ايجايج١ :

إٍ ايبٝــت اؿــطاّ عًــ٢ مــٛ زا٥ــِ ٚثابــت ٖٚــٛ ايــصٟ ػًــ٢ باْكطــاع ايــٛسٞ   
ٚايتٓعٌٜ عٓس إْتكاٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ ايطؾٝـل ا٭عًـ٢   

 ٜٓعٍ ْػذ ٯ١ٜ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ. ٚمل
تأنٝس ا٭ش٣ ايصٟ ٫قاٙ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ  ايطابع١ :

ايٓاؽ ٗ زعٛت٘ إٍ اهلل عع ٚدٌ، ؾُع إٔ اهلل ٖٛ ايصٟ أَطٙ باغتكباٍ ايبٝت 
 اؿطاّ أْهط ؾطٜل َٔ ايٓاؽ تطن٘ إغتكباٍ بٝت إكسؽ.

ا٭َـط إٍ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        تهُٓت آ١ٜ ايبشـح  اـاَػ١ :
ٚغًِ بايتشٍٛ إٍ إػذس اؿطاّ ٗ ايك٠٬، ٚتهُٓت آٜـ١ ايػـٝام ا٭َـط يـ٘     

لًُْ باٱستذاز ٚايطز ع٢ً دساٍ ايصٜٔ وتذٕٛ ع٢ً ؼٌٜٛ ايكب١ً بكٛي٘ تعاٍط

 . (3)صٌٍَِّوِ اٌَّْشْشِقُ ًَاٌَّْغْشِةُ
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يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ  ؾؿٞ آ١ٜ أَط بايؿعٌ ايعبازٟ َتٛد٘  
ٚإػًٌُ ٖٚٛ ايتشٍٛ إٍ ايكب١ً، ٚآ١ٜ أَط بـايكٍٛ ضزّا ٚزؾاعـّا عـٔ اٱغـ٬ّ     

 ٚتطغٝبّا ب٘.

عََْمٌُيُ تط٣ ٕاشا تكسّ إْهاض ايػري ع٢ً ؼٍٛ إػًٌُ ٗ قبًتِٗ بكٛي٘ تعاٍط

ص ع٢ً ا٭َط اٱهلٞ بتشـٍٛ ايـٓيب قُـس    اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
 اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:

...ص ع٢ً آ١ٜ ايبشح عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُايعَاْٞ يٓعٍٚ قٛي٘ تعاٍط ّايتكس ا٭ٍٚ :

إشا أَطْـانِ   :ايبٝت اؿطاّ، ٚايتكـسٜط  َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭َط بايتشٍٛ إٍ إغتكباٍ
 بتٛي١ٝ ٚدٖٛهِ ؾطط إػذس اؿطاّ ؾإٕ ايػؿٗا٤ َٔ ايٓاؽ غٝكٛيٕٛ....(.

ت١٦ٝٗ أشٖإ إػًٌُ يًكرب ٚاٱسرتاظ َٔ أٌٖ ايؿو عٓس ايتشٍٛ  ايجاْٞ :
 إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.

بٝــإ َكسَــ١ دٗازٜــ١ ٱغــتكباٍ ايبٝــت بــإٔ إػــًٌُ غٝػــُعٕٛ   ايجايــح :
٢ً إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚتأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اهلل عع اٱستذاز ٚاٱْهاض ع

ٚدٌ ٜعًِ بإٔ إػًٌُ غٝتشٛيٕٛ إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ نكب١ً عٓسَا ٜٓعٍ 
 ا٭َط اٱهلٞ ب٘.

٫ َٛنٛع١ٝ يًتكسِٜ ٚايتـأخري ٗ تطتٝـب اٯٜـات ٗ إكـاّ يتذًـٞ       ايطابع :
 إع٢ٓ.

َع إٔ ْعٚي٘ ٗ ْعِ اٯٜات ا٤...( تكسّ قٛي٘ تعاٍ)غٝكٍٛ ايػؿٗ اـاَؼ :
َتأخط ظَاّْا ع٢ً آ١ٜ ايبشح ٭ْٗا دا٤ت نُٔ ْعِ آٜات اٱستذاز ايعاّ ٗ 

 غٓٔ ا٭ْبٝا٤ ٚيعّٚ ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
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ؾُٔ إعذاظ ْعِ اٯٜات إٔ أٌٖ ايٓؿام ٚايؿو مل ٜٛدٗٛا ايًّٛ ٚاٱْهـاض  
 عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـع أْـ٘ اٱَـاّ ٗ ايتشـٍٛ ٗ        إٍ ؾعٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل

ايكب١ً ٚيهِٓٗ أْهطٚا ع٢ً إػًٌُ عا١َ ٚإٕ زخٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
 ٚآي٘ ٚغًِ ؾٝ٘ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ. 

، ٚؾٝٗا (1)....صرٍِْهَ أَُِّخٌ لَذْ خٍََذْ ٌَيَب َِب وَغَجَذْق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط ايجايح :

 َػا٥ٌ:
 اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ:تكسٜط اؾُع بٌ  ٍٚ :ا٭

 تًو أ١َ قس خًت ٚدعًٓانِ أ١َ ٚغطّا. ا٭ٍٚ :
 تًو أ١َ قس خًت يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ. ايجاْٞ :

 دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚيهِ َا نػبتِ. ايجايح :
 غٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسّا تًو أ١َ قس خًت.ٜٚهٕٛ ايط ايطابع :

 ٝسّا ٚيهِ َا نػبتِ.ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗ اـاَؼ :
 يٕٛ عُا ناْٛا ٜعًُٕٛ.ػأٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٫ٚ ت ايػازؽ :

 يٕٛ عُا ناْٛا ٜعًُٕٛ.أيتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ ٫ٚ تػ ايػابع :
َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا إ٫ يٓعًِ َـٔ ٜتبـع ايطغـٍٛ ٖـٔ      ايجأَ :

 ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘ تًو أ١َ قس خًت.
 ٜهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسّا ٫ٚ تػ٦ًٕٛ عُا ناْٛا ٜعًُٕٛ.ٚ ايتاغع :
 تًو أ١َ قس خًت َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ. ايعاؾط :

 ٚيهِ َا نػبتِ َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ. اؿازٟ عؿط :
 تًو أ١َ قس خًت إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ. ايجاْٞ عؿط :

 ٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ.هلا َا نػبت ٚيهِ َا نػبتِ إ ايجايح عؿط :
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 ٫ٚ تػ٦ًٕٛ عُا ناْٛا ٜعًُٕٛ إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ. ايطابع عؿط :
بُٝٓا أخربت آ١ٜ ايػٝام عٔ إْكها٤ أٜاّ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ دا٤ت آ١ٜ  ايجا١ْٝ :

ايبشح باٱخباض عـٔ سهـٛض ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚبٝـإ          
٢ إٔ ايٓاؽ َأَٛضٕٚ بايعباز٠ ٚإٔ غٝـاب ٚاْكهـا٤   أسهاّ ؾطٜعت٘ ٖا ٜسٍ عً

أٜاّ ا٭ْبٝا٤ ايصٜٔ ٜطدع إيِٝٗ ايٓاؽ ٫ ق١ً ي٘ بٛدـٛب إغـتُطاض ايعبـاز٠ ٗ    
 .(1) صًَمَب خَلَقْتُ الْجِهَّ ًَاإلِوسَ إِالَّ لِيَعْبُدًُنِا٭ضض َا ٜؿا٤ اهلل، قاٍ تعاٍط

ص ٚؾٝ٘ ز٫ي١ عًـ٢  لَكُمْ مَب كَسَبْتُمًَْتهُٓت آ١ٜ ايػٝام قاّْْٛا نًّٝا ٖٚٛط ايجايج١ :

سهٛض أعُاٍ اٱْػإ َع٘ ٗ ايسْٝا ٚاٯخـط٠ ٬َٚظَتٗـا يـ٘، يـصا دـا٤ ا٭َـط       
اٱهلٞ يًُػًٌُ بايكًٛات اي١َٝٛٝ اـُػ١ يتهٕٛ نؿاض٠ يًصْٛب بٝٓٗا ٚغببّا 

إٕ َجٌ ايكًٛات : ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ)يعٜاز٠ اؿػٓات 
 .(2)(ُجٌ ْٗط داض ع٢ً باب أسسنِ ٜػتػٌ ؾٝ٘ نٌ ّٜٛ ٔؼ َطاتاـُؼ ن

ئ ٜهًـ اهلل ايٓاؽ بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ إباضنـ١ بايػـ٪اٍ عـٔ ًَـ١      ايطابع١ :
يٕٛ عٔ أَـط اهلل  أا٭دٝاٍ إتؿطق١ َٔ ايٓاؽ، َٚٓٗر ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، بٌ ٜػ

١ٝ بًـعّٚ إقاَـ١ ايكـ٠٬    تعاٍ بايتٛد٘ إٍ ايكب١ً َٚا ٜسٍ عًٝ٘ بايس٫ي١ ايتهُٓ
 دع٤ ٚادب ٗ ايك٠٬.ٚبًشاظ إٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾطط 

ص ع٢ً عسّ اٱْؿػاٍ َا١ٖٝ ًٌَ فٌََلٌُّا ًُجٌُىَكُمْ شَطْرَهُٜسٍ قٛي٘ تعاٍط اـاَػ١ :

 ا٭َِ ايػابك١ ٚتكسّ٘ ع٢ً ايٛظٝؿ١ ايعباز١ٜ ٚيعّٚ تك٣ٛ اهلل.
ايػـٝام غكـٛم عُـٌ اٱْػـإ     أختتُت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚ ايػازغ١ :

ًَالَ ٚعًِ اهلل ب٘ َٚٛنٛعٝت٘ ٗ اؿػاب، ؾاختتُت آٜـ١ ايػـٝام بكٛيـ٘ تعـاٍط    

َٚٔ  صًَمَب اللَّوُ بِغَبفِلٍ عَمَّب يَعْمَلٌُنَص ٚأختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍطتُسْأَلٌُنَ عَمَّب كَبوٌُا يَعْمَلٌُنَ
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يػا٥ب، ٚاي٬سل عٔ ايػابل ٚدٛٙ اؾُع بُٝٓٗا، إٔ عسّ غ٪اٍ اؿانط عٔ ا
، (1)صًَقِفٌُىُمْ إِوَّيُمْ مَسْئٌُلٌُن٫َٜعين عسّ غ٪اي٘ ٚسػاب٘ عٔ عًُ٘، ٚدا٤ قٛي٘ تعاٍط

 ع٢ً مٛ ايعُّٛ ايؿاٌَ يًٓاؽ ْٝعّا.
 اٯ١ٜ باٯٜات ايتاي١ٝ ٚؾٝٗا ٚدٛٙ:ق١ً ٖصٙ  ايؿعب١ ايجا١ْٝ :

، (2)صرَْْرذَ اٌَّرزَِّٓ أًُرُرٌا اٌىِزَربةَ    ًٌََئِْٓ أَق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝط ا٭ٍٚ :

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
ايبشح ٚايػـٝام َٛنـٛع ايكبًـ١ ٚاٱغـتكباٍ ٗ     تعًل َٛنٛع آ١ٜ  ا٭ٍٚ :

ٕ ا٭ْبٝا٤ أايك٠٬ ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايكب١ً داَع َؿرتى بٌ إًٌٝ ٚإٛسسٜٔ ٚ
كطب١ إٍ دا٤ٚا بًعّٚ تٛد٘ ايعباز٠ إٍ قب١ً ككٛق١، ٌٖٚ َٔ َعاْٞ قكس اي

 اؾٛاب ْعِ ٚتًو َػأي١ ٜسضنٗا اٱْػإ بايٛدسإ بإٔ تهٕٛ د١ٗ َع١ٓٝ اهلل
٠ ْؿــؼ اٱْػــإ ٜٚتٛدــ٘ هلــا ٗ ضهلــا ؾــإٔ َٚٓعيــ١ ٗ عبــازات ا٭َــ١ ٚٗ قــطا

٘ اهلل عع ٚدٌ ؾٝٗا تطغٝب بػُاع عبازت٘، ٜٚؿعع هلا ٗ سادات٘ ٚ َـٔ تًـو    يـ

  .(3)صَُّ ًَخْوُ اٌٍَّوِفَأَّْنََّب رٌٌٌَُُّا فَثَاؾ١ٗ، قاٍ تعاٍط

تبٌ اٯ١ٜ ايػٝام اٱختكام ٚايؿكٌ ٗ ايكب١ً، ٚإٔ إػًٌُ هلِ  ايجا١ْٝ :
ٚمل ٜـصنط ايهؿـاض ٚإؿـطنٕٛ ؾًـٝؼ هلـِ      ، قبًتِٗ ٚأٌٖ ايهتاب هلِ قبًـتِٗ  

نُا ٗ نؿاض قطٜـ، يتبٌ إٔ ايتبأٜ ٚايتهاز بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب   ١،قبً
اض ٚإؿطنٌ َٔ د١ٗ أخط٣ َع اٱقطاض بٛدٛز اـ٬ف ٗ َٔ د١ٗ ٚبٌ ايهؿ

 ايكب١ً بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب.
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 25زَعامل ا٫ّإ /   ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  78

)ايكبًـ١( َـط٠ ٚاسـس٠ ؾـإٕ آٜـ١ ايػـٝام        ي٦ٔ شنطت آ١ٜ ايبشـح يؿـغ   ايجايج١ :
 شنطتٗا ث٬خ َطات.

يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٕا دا٤ت آ١ٜ ايبشح با٭َط  ايطابع١ :
ٝت اؿطاّ تهُٓت آٜـ١ ايػـٝام َـا ٜـسٍ عًـ٢ تػـًُٝ٘ ٚإَتجايـ٘        بايتٛد٘ إٍ ايب

 يٮَط بايكب١ً اؾسٜس٠، ٚإٔ ايٓاؽ ْٝعّا ٜعًُٕٛ أْٗا قبًت٘.
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ يٝؼ َٔ اهلـ٣ٛ، بـٌ    اـاَػ١ :

 ٚؾٝ٘ ايؿ٬ح ٚايك٬ح.، ٖٛ ٚسٞ ٚتٓعٌٜ 

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: (1)صًٍّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَبًٌَِىُق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط ايجاْٞ :

تأزٜب إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٗ ايكطإٓ بٗساٜتِٗ إٍ تطى اٱنطاٙ  ا٭ٍٚ :

 .(2)صالَ إِوْشَاهَ فِِ اٌذِِّّٓ لَذْ رَجَََّْٓ اٌشُّشْذُ ِِْٓ اٌغَِِّٗ ايكب١ً يكٛي٘ تعاٍط

َـع  ـ٬ف ٗ َٛنـٛع ايكبًـ١   إٍ عسّ اٱْؿـػاٍ بـا   زع٠ٛ إػًٌُ ايجا١ْٝ :
أٌٖ ايهتـاب يًـعّٚ إعطـا٤ ا٭ٚيٜٛـ١ يًُػـاضع١ ٗ ؾعـٌ ايكـاؿات ٖٚـٛ َـٔ          

ِٕٗ باٱنـاؾ١ إٍ زخـٍٛ إغـتكباٍ ايبٝـت     عَُٛات قاعس٠ تكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً ا
 اؿطاّ ٗ َكازٜل اـريات ايصٟ تهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط بإػاضع١ ؾٝٗا.

٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜهجط َٔ تطًعـ٘ إٍ  يكس نإ ايٓيب قُس قً ايجايج١ :
ــ٘ ٜٓتعــط َــٔ اهلل ايتٛدــ٘ إٍ ايكبًــ١ اـاقــ١     ــ١ ايػــٝام بأْ ايػــُا٤ ؾــأخربت آٜ

ص ٕـا تـسٍ عًٝـ٘ اٯٜـ١ أعـ٬ٙ عًـ٢ إٔ       ًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىُرٌَ ٌٌَُِِّْيَرب  بإػًٌُ يكٛي٘ تعاٍط

ٓـ١ يـٝؼ عًـ٢ مـٛ     ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛزٙ ٗ إسٜ ؾٗطتٛدٗ٘ إٍ قب١ً ايٝٗٛز ٗ ا٭
 ايسٚاّ ٚايجبات، ؾ٬ بس َٔ ايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ.
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 َػا٥ٌ:، ٚؾٝٗا (1)صوََّب أَسْعٍَْنَب فِْىُُْ سَعٌُالًق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط ايجايح :

دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ خطابّا َتعسزّا إش إبتسأت بتٛدٝ٘ اـطاب ٚا٭َط  ا٭ٍٚ :
ًِ ثِ تٛدٗت باـطاب ٚا٭َط إٍ إػًٌُ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ

َــع إؼــاز َٛنــٛع ا٭َــط ؾُٝٗــا ٜٚتعًــل بإغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ ٗ ايكــ٠٬،  
ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام خطابّا يًُػًٌُ ٚإػًُات خطابّا يًُػـًٌُ ٚعًـ٢ مـٛ    
اؾ١ًُ اـرب١ٜ اييت تتهُٔ أٚاَط نجري٠ تتعًل بًعّٚ تكسٜل ٚإتباع ايٓيب قُس 

  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾُٝا ٜٓعٍ عًٝ٘ َٔ عٓس اهلل.ق٢ً اهلل
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ     تهُٓت آ١ٜ ايبشح ا٭َط يًـٓيب قُـس    ايجا١ْٝ :

 ٚإػًٌُ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل آ١ٜ ايػٝام َٔ ٚدٛٙ:
إْ٘ َٔ ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚعَُٛات قٛي٘  ا٭ٍٚ :

ُْ سَعٌُالً ِِنْىُُْوَتعاٍط ص ٭ٕ ؼٌٜٛ ايكب١ً مل ٜأت إ٫ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ َّب أَسْعٍَْنَب فِْىُ

َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْعِ اٯٜات إٔ ؼٜٛـٌ ايكبًـ١ َـٔ خكـا٥ل ايطغـاي١ ٚيـٝؼ       
٭ٕ ايـٓيب ٜعُـٌ بؿـطٜع١ ايطغـٍٛ ايػـابل، أَـا ايطغـٍٛ ؾٝـأتٞ         ٚسسٖا  ايٓب٠ٛ

  ٗ أٍٚ آٜـ١ ايػـٝام بايهـاف ٗ قٛيـ٘      بؿطٜع١ َبتسأ٠ ٖٚٛ َٔ َكـازٜل ايتؿـبٝ٘ 
 تعاٍ)نُا أضغًٓا(.

ٚقؿت آ١ٜ ايػٝام ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بأْ٘ ٜتًٛ  ايجاْٞ :
آٜات اهلل ع٢ً إػًٌُ، َٚٓٗا آ١ٜ ايبشح َٚا ؾٝٗـا َـٔ َهـاٌَ ايتشـٍٛ إٍ     

 قُس ق٢ً إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، يبٝإ قإْٛ نًٞ ٗ اٯٜات اييت ٜتًٖٛا ايٓيب
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإْٗا تتهُٔ ايعٌُ ايعبازٟ ٚتأغٝؼ غٓٔ ايؿطٜع١.

ِ( ٚايتشــٍٛ إٍ ايبٝــت ه)ٜٚــعنٝ ٚضز ٗ آٜــ١ ايػــٝام قٛيــ٘ تعــاٍ ايجايــح :
 ن١ٝ ٚايتطٗري ٚأغباب ايك٬ح.عاؿطاّ َٔ َكازٜل ايت
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عًٝ٘  ٚضز ٗ آ١ٜ ايػٝام قٛي٘ تعاٍ ٗ ٚقـ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ايطابع :

ٚا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ ايهتاب  صًَُّؼٍَُِّّىُُْ اٌْىِزَبةَ ًَاٌْسِىَّْخَٚآي٘ ٚغًِط

٭ْ٘ ْل قطآْٞ قاطع ٫ ٜكبـٌ ايتعـسز ٗ إعٓـ٢ ٚايتأٜٚـٌ بـايتشٍٛ إٍ ايبٝـت       
 اؿطاّ قب١ً ٜطناٖا اهلل عع ٚدٌ يبٓٝ٘ ٚإػًٌُ.

ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٚإَا١َ  اـاَؼ :
 ٚغًِ يًُػًٌُ ٗ ايتشٌٜٛ إيٝ٘ َٔ اؿه١ُ اييت ٜعًُٗا هلِ.

ص ًَُّؼٍَُِّّىُرُْ َِرب ٌَرُْ رَىٌُُٔرٌا رَؼٍَُّْرٌَْ     أختتُت آ١ٜ ايػٝام بكٛيـ٘ تعـاٍط   ايػازؽ :

ٚايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ ايعًِ ايصٟ دا٤ ب٘ ايٓيب قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   
 ا ٜسٍ ع٢ً اؿاد١ إٍ بعجت٘.ٚآي٘ ٚغًِ ٖ

 عجاس اآليتعجاس اآليتإإ
 تكطع اٯ١ٜ َٛنٛع اؾساٍ ٚاٱستذاز ٗ َٛنٛع ايكب١ً. ا٭ٍٚ :
اْٗا ٚثٝك١ مسا١ٜٚ تبٌ إ ؼٌٜٛ ايكب١ً يٝؼ سهُّا تهًٝؿّٝا ؾاقّا  ايجاْٞ :

 اِا ٖٛ ض١ٓ ٚعؿٛ ٚؽؿٝـ.
بأَط ؼٌٜٛ ايكب١ً  ٗ اخباض اٯ١ٜ عٔ َعطؾ١ ٚعًِ اٌٖ ايهتاب  ايجايح :

عََْمٌُيُ ٕكاي١ ايػؿٗا٤ ٗ قٛي٘ تعاٍطبطاٍ إاغكاط ٕا ٗ اٜسِٜٗ ٚسذ١ عًِٝٗ ٚ

 .(1) صاٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ

 ٗ ظاٖط اٯ١ٜ زع٠ٛ ؾعٌ ّٜٛ تبسٌٜ ايكب١ً عٝسّا. ايطابع : 
يّٝٛ بعـس نــبط٘ ٚؼسٜــسٙ ّٜٛ عٝـس ا٭ٍٚ إ ٜهٕٛ ٖصا ا اـاَؼ : 

تٓعِ ؾٝ٘ ايرباَــر ٚإٓاٖر ايع١ًُٝ َٚا ٜتعًل بايكب١ً ٚيٝهٕٛ َٓاغب١ ٕعطؾــ١ 
ايسضٚؽ ٚايعرب َٚا ٜػــتٓبط َٔ ا٭سهــاّ ٚؾطٚع إػا٥ٌ ٗ باب ايكب١ً 

 ٚايسضٚؽ إٝسا١ْٝ يتعٌٝ د١ٗ ايكب١ً ٗ نٌ بًس٠ ٚقط١ٜ.
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قسٟ قطؾت ايكب١ً ّٜٛ اٱثٌٓ ايٓكـ َٔ ضدب قاٍ ايٛا ايػازؽ : 

إغشام: ٜٚكاٍ: قٴطؾت ايكب١ً ٗ ابٔ )قاٍ ع٢ً ضأؽ غبع١ عؿط ؾٗطّا
ؾعبإ ع٢ً ضأؽ مثا١ْٝ عؿطّا َٔ َكسّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 .(1) إس١ٜٓ(
ِٖ عٓاٜٚٔ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ إٔ ٚسس٠ اٱغتكباٍ َٔ إ ايػابع : 

 َٛنٛعٗا َٔ ايتشكٝل ٚايسضاغات ٚإػا٥ٌ إػتٓبط١.ل ٜٚػتش
 ٌٖ ايهتاب.أؼح اٯ١ٜ ع٢ً ايبشح عٔ قٝؼ اٱستذاز َع   ايجأَ : 

عذــاظ اٯٜــ١ ض٩ٜــ١ ؼٜٛــٌ ايكب١ً ٚنأْ٘ ساقٌ ٗ ٖصا إَٔ  ايتاغع :
 ايعَإ.

غطاضّا أهٞ ٗ اٯٜــ١ بٝــإ تأضىٞ يبساٜات ؼٌٜٛ ايكب١ً و ايعاؾط : 
 عكا٥س١ٜ.

 ًميكٍ أٌ َسًي ىره اآليت آيت)قد َسٍ( نٌجٌه:

 إبخداء اآليت هبرا انهفظ. األًل:

 مل يسد ىرا انهفظ يف انقسآٌ إال يف ىره اآليت انكسميت. انثاَي:

جاء نفظ)َسٍ( سج يساث  يف انقسآٌ، إثنخني ينيا بنسبت انفعم إىل اهلل عز ًجم،  انثانث:

، خبصٌص عامل اآلخسة ًحٌبيخ ًذو أىم انناز، بينًا جاءث ىره اآليت يف (2)تًجاءث اآليت انثاَي

انثناء عهَ اننيب حمًد صهَ اهلل عهيو ًآنو ًسهى يف احلياة اندَيا، ًإيخثانو نأليس اإلهلي عز ًجم 

 إنخزاو كًال.
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  اآليت سالحاآليت سالح
 عبازٟ طَأيتكا٤ إػًٌُ ع٢ً إاٯ١ٜ عٓٛإ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ ٚ ا٭ٍٚ : 

 َٜٛٞ داَع.
ؾرتا٤ات ٚضزٖا بايتكطٜض ؽؿٝـ عٔ إػًٌُ بسض٤ اٱٗ اٯ١ٜ  ايجا١ْٝ : 
 ٌٖ ايهتاب بايكب١ً.أخباض عٔ عًِ ٚاٱ

ٚقطعّا يًرتزز  ،ٍ ّٜٛ ايكٝا١َإتتهُٔ اٯ١ٜ ؼسٜسّا زقٝكّا يًكب١ً  ايجايج١ : 
 ٍ ايكب١ً اؾسٜس٠.إاحملتٌُ ٗ ايتٛد٘ 

 غتكباٍ.سهاَّا دسٜس٠ غكٛم اٱأتطتب اٯ١ٜ  طابع١ :اي 
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدٗازٙ 
ٚقربٙ ٗ غبٌٝ اهلل اـري ٚايٓؿع ٚأغباب اهلسا١ٜ يًُػًٌُ ٚإػًُات إٍ 

ؾايٓيب ٜكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤، ٜٚٓتعط ْعٍٚ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ  ّٜٛ ايكٝا١َ
َٔ ٚم، ٜٚتعًل اـام بتشٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ، ايعاّ ٚاـا

إعذاظ آ١ٜ ايبشح أْٗا إبتسأت باؾ١ًُ اـرب١ٜ ٚتعكبٗا ا٭َط َباؾط٠ َٔ غري 
ع٢ً تعسز تكًب ٚد٘ ايٓيب قُس  ٙإٕ اـرب ؾٝٗا ٜسٍ ٗ ظاٖطٚؾاق١ً بُٝٓٗا 

ؼكٝل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤، ؾذا٤ ا٭َط)ؾًٓٛيٝٓو( َع٢ٓ 
 ٗ ايسعا٤ عادات ٗ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا. ٤ا٭ٌَ ٚايطدا

ٚمل تهتـ اٯ١ٜ با٭َط إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ 
تهُٓت ا٭َط يًُػًٌُ ٚإػًُات ؾ٬ ٜكٍٛ بعض إٓاؾكٌ إٔ ا٭َط خام 

ػًٌُ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يتهٕٛ اٯ١ٜ غ٬سّا َٚسزّا يًُ
ٚبطظخّا زٕٚ اؾساٍ ٚايتؿهٝو ٗ إط٬م ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ 

عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ٜٚػتكطأ َع٢ٓ ايػ٬ح ٚإسز ٗ آ١ٜ ايبشح َٔ قٛي٘ تعاٍط

أٟ إٔ إٓاؾكٌ أغكط َا ٗ أٜسِٜٗ  ،(1)صِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ
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ٛيٛا إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ع٢ً مٛ ايعُّٛ ٚغًُٓٛا بإٔ إػًٌُ ٓؼ

 اٱغتػطاقٞ ٚأِْٗ تًكٛا أَط ٖصا ايتشٍٛ بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ.

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
ٚإعاْت٘ ٗ  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ًتبٌ اٯ١ٜ ايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ بايٓيب قُس 

٫ بايػُا٤  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عبازات٘ ٚتأزٜب٘، ؾك١ً ايٓيب قُس 
تٓشكط بايٛسٞ َع أْ٘ أؾطف ق١ً بٌ ايػُا٤ ٚا٭ضض بٌ تؿٌُ تٛدٝ٘ 

 أؾعاي٘ ٚتٓعِٝ ؾ٪ْٚ٘ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ.
بأَٛض ا٭١َ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتعٗط اٯ١ٜ إْؿػاٍ ايٓيب 

ٚإْكطاع٘ إٍ ايٛسٞ تًكّٝا أٚ إغتعسازّا ٚقب٫ّٛ، ٚتسٍ ع٢ً ايًطـ اٱهلٞ 
طًع ايٓيب تأتٞ اٱغتذاب١ ٚايٓػذ ٚاؿهِ ايصٟ ٚععِٝ ضٓت٘ تعاٍ ؾُع ت

 ٜتهُٔ ايطنا ٚايكبٍٛ ٚايػبط١.
ق٢ً اهلل ٜسٍ ٗ َؿَٗٛ٘ ع٢ً إزضاى ايٓيب  صلِجٍَْخً رَشْظَبىَبطٚقٛي٘ تعاٍ  

يعسّ ايهطض ايٓٛعٞ ٗ ْػذ ايكب١ً ٚعسّ تأثري ايػؿٗا٤  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
عا٤ِٖ ئ ٜ٪ثط غًبّا ع٢ً ؾرتا٥ِٗ، ٚإٔ إغتٗٚإٚأٌٖ اؾشٛز ٗ أقٛاهلِ 

 .  ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚع٢ً إػًٌُ ٗ عبازاتِٗ
َٚٔ اعذاظ ايكطإٓ بعح إػًٌُ ع٢ً ايعٌُ بآٜات٘ ع٢ً مٛ ايعُّٛ 
اٱغتػطاقٞ إتذسز ٗ نٌ ظَإ َٚهإ، ؾآ١ٜ ٚاسس٠ َٔ ايكطإٓ تطؾض عٓٗا 

١ٗ ايكب١ً ٗ عٌُ عُّٛ إػًٌُ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ باْهباط ٚزق١ ٚتعٌٝ ؾ
ايك٠٬ َٔ غري إ ىطز ٚاسس َِٓٗ عٔ َهُْٛٗا ؾايكب١ً عٓٛإ اٱغ٬ّ 

 ٚؾاٖس عسٍ ع٢ً اٱْتُا٤ يًعكٝس٠ اٱغ١َٝ٬ ٗ أسهاَٗا ٚغٓٓٗا.
ٖٚصٙ اٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً ٚسس٠ إػًٌُ ٚتٛاضثِٗ يًعًِ ٚتؿكِٗٗ ٗ ايسٜٔ  

اؾطٜٔ ٜٚهع َٚٔ اعذاظٖا اْٗا تأتٞ بايٓػذ ٚايتػٝري ايصٟ ٜ٪شٟ ايه
ٖصا ايتػٝري بإٔ يًُػًٌُ َٓٗذّا َػتك٬ّ ٗ ايكب١ً َٚع ٖصا ؾاْٗا تكِٝ اؿذ١ 
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ٚتٓصض َٔ ايتكسٟ ي٘ ٚقاٚي١ إٜصا٤ إػًٌُ ٗ ، سل ٚاْ٘ ٫بس ٚإٔ وكٌ 

 عبازاتِٗ نُا ؽرب اٯ١ٜ ٗ خاُتٗا ع٢ً إٔ ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٫ ٜٓػذ.
 إفاضاث اآليت
ّا إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜبكط نٌ ؾ٤ٞ َٔ غري آي١ باقط٠ ْٝعٜسضى إًٕٝٛ 

إٛدٛز ٚإعسّٚ، ٚأخرب غبشاْ٘ اهلل تعاٍ  ؾتهٕٛ ا٭ؾٝا٤ نًٗا سانط٠ عٓس
أْ٘ ٜط٣ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ ٜكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ 

٠ ٚؾٝ٘ غا١ٜ اٱنطاّ ي٘ ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜط٣ غهٓات٘ ٚسطنات٘ ٚأْٗا ٗ َطنا
اهلل ٚضدا٤ ْعٍٚ ؾآبٝب ضٓت٘ ْٚعٍٚ ايٛسٞ َا ٜٓؿع إػًٌُ ٗ أدٝاهلِ 

 . إتعاقب١
ٗ تجبٝت زعا٥ِ ٚغٓٔ ايؿطٜع١ ْبٝ٘ ايهطِٜ غعٞ اهلل عع ٚدٌ  بكطٜ

ؾتؿهٌ عًٝ٘ بإدابت٘ ٕا ٜتطًع ، َتطًعّا َتًٗؿا يٓعٍٚ ايٛسٞ بتشٌٜٛ ايكب١ً 
و( اييت تؿٝس ايتعكب َٔ غري ؾرت٠ أٚ إيٝ٘ َٔ غري تأخري ٕكاّ ايؿا٤ ٗ)ؾًٓٛيٝٓ

إبطا٤، َٚٔ َؿاِٖٝ ض١ٜ٩ اهلل يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ 
 .(1)صفَئَِّٔهَ ثِأَػُْْنِنَباٯ١ٜ)قس ْط٣( أْ٘ ٗ عٌ اهلل، قاٍ تعاٍ ٗ َٛغ٢ط

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكب١ً َسضغ١ عباز١ٜ َػتك١ً، تُٓٞ ًَه١  
س إػًٌُ، ٚت٪زبِٗ ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً إٓاغو ب١٦ٝٗ ا٭خ٬م اؿُٝس٠ عٓ

ٚنٝؿ١ٝ ثابت١، ٚغا١ٜ قطٜب١ نؿطط يًتعبس تتهُٔ ايتكسٜؼ ٕكاّ ايطبٛب١ٝ 
بطاعت٘، َٚٔ اٯٜات إٔ اهلل عع ٚدٌ ْػب ايبٝت اؿطاّ إٍ ْؿػ٘، قاٍ 

 .(2)صٌدًَِطَيِّشْ ثَْْزِِ ٌٍِطَّبئِفِنيَ ًَاٌْمَبئِِّنيَ ًَاٌشُّوَّغِ اٌغُّدُتعاٍط

َٚع ؾطط١ٝ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬ ؾإٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أظٗط ايعٓا١ٜ ظ١ٗ ايكب١ً ض٣ٚ أْؼ إٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
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ضأ٣ نا١َ ٗ ايكب١ً ؾؿل شيو عًٝ٘ ست٢ ض٥ٞ ٗ ٚدٗ٘ ؾكاّ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

٘ ؾإِا ٜٓادٞ ضب٘ ٚإٕ ضب٘ بٝٓ٘ ؾشه٘ بٝسٙ ٚقاٍ إٕ أسسنِ إشا قاّ ٗ ق٬ت
ٚبٌ ايكب١ً ؾ٬ ٜبعم أسسنِ قبٌ قبًت٘ ٚيهٔ عٔ ٜػاضٙ أٚ ؼت قسَ٘ ثِ أخص 

 .(1)(ططف ضزا٥٘ ؾبكل ؾٝ٘ ٚضز بعه٘ ع٢ً بعض ؾكاٍ أٚ ٜؿعٌ ٖهصا
ايتطٗط ٚاؾًٛؽ ٚإغتكباٍ ايكب١ً ٚايك٠٬ ع٢ً قُس : ٚٗ آزاب ايسعا٤ 

تكٟٛ ايبكط يبؼ ْعٝـ ايؿاؾعٞ أضبع١  ٚعٔ)ٚآي٘ ٚا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ، 
ايجٝاب ٚايٓعط إٍ اؿهط٠ ٚاؾًٛؽ َػتكبٌ ايكب١ً ٚايهشٌ عٓس ايّٓٛ َٔ 
سذط ٜعين با٭مثس، ٚعٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: عًٝهِ 

 .(2)ايبكط ٜٚٓبت ايؿعط( هًٛبا٭مثس ؾإْ٘ 
بٌ ايصٟ ٚضز ؾٝ٘ ٚشنط ٗ عًت٘ ٚإختكام ا٭مثس بٗصا ايٓؿع أْ٘ َٔ اؾ 

 .(3)صفٍَََّّب رَدٍَََّ سَثُّوُ ٌٍِْدَجًَِ خَؼٍََوُ دَوًّب ًَخَشَّ ٌُِعََ صَؼِمًبقٛي٘ تعاٍط

 اآليت نطف
ٗ بسا١ٜ ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ٗ َه١ ٜػتكبًٕٛ ايبٝت اؿطاّ  نإ إػًُٕٛ

عٔ و٢ٝ بٔ عؿٝـ عٔ عؿٝـ قاٍ د٦ت ٗ ٗ ق٬تِٗ، ٚٚضز باٱغٓاز)
ٍ َه١ ؾٓعيت ع٢ً ايعباؽ بٔ عبس إطًب قاٍ ؾًُا طًعت اؾا١ًٖٝ إ

ايؿُؼ ٚسًكت ٗ ايػُا٤ ٚأْا أْعط إٍ ايهعب١ أقبٌ ؾاب ؾط٢َ ببكطٙ إٍ 
ايػُا٤ ثِ اغتكبٌ ايهعب١ ؾكاّ َػتكبًٗا ؾًِ ًٜبح ست٢ دا٤ غ٬ّ ؾكاّ عٔ 

ؾكاَت خًؿُٗا ؾطنع ايؿاب ؾطنع اَطأ٠ ّٝٓ٘ قاٍ ؾًِ ًٜبح ست٢ دا٤ت 
ايػ٬ّ ٚإطأ٠ ؾطؾع ايؿاب ؾطؾع ايػ٬ّ ٚإطأ٠ ؾدط ايؿاب غادسا ؾػذسا 

 َع٘ ؾكًت ٜا عباؽ أَط ععِٝ 

                                                           

 .2/428اؾُع بٌ ايكشٝشٌ(1)
 . 4/261ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ (2)
 .143غٛض٠ ا٭عطاف (3)
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ععِٝ أتسض٣ َٔ ٖصا ؾكًت ٫ قاٍ ٖصا قُس بٔ عبس اهلل بٔ  ؾكاٍ أَط

عبس إطًب بٔ أخ٢ أتسض٣ َٔ ٖصا َع٘ قًت ٫ قاٍ ٖصا عًٞ بٔ أب٢ 
َٔ ٖصٙ إطأ٠ ايت٢ خًؿُٗا قًت ٫ أخ٢ أتسض٣ ابٔ طايب بٔ عبس إطًب 

أخ٢ ٖٚصا سسث٢ٓ إٕ ضبو ضب ابٔ قاٍ ٖصٙ خسه١ بٓت خًٜٛس ظٚد١ 
ايػُا٤ أَطِٖ بٗصا ايص٣ تطاِٖ عًٝ٘ ٚأِٜ اهلل َا أعًِ ع٢ً ظٗط ا٫ضض 

 .(1)(نًٗا أسسا ع٢ً ٖصا ايسٜٔ غري ٖ٪٤٫ ايج٬ث١
ععِ إٔ اهلل أضغً٘ ب٘ ٖصا قُس بٔ عبس اهلل ٜٚٗ ضٚا١ٜ قاٍ ي٘ ايعباؽ: )

ٚإٔ نٓٛظ نػط٣ ٚقٝكط غتؿتض عًٝ٘ ٖٚصٙ اَطأت٘ خسه١ بٓت خًٜٛس آَٓت 
عُ٘ عًٞ بٔ أب٢ طايب آَٔ ب٘ قاٍ عؿٝـ ؾًٝتين نٓت ابٔ ب٘ ٖٚصا ايػ٬ّ 

 .(2)(آَٓت ٦َٜٛص ؾهٓت أنٕٛ ثايجا
ٚعٓسَا ٖادط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٍ إس١ٜٓ تٛد٘ 

قبًتِٗ إٍ بٝت إكسؽ سٝح ٜتٛد٘ ايٝٗٛز، ٚتًو آ١ٜ ٗ ايػع١ ٕ ٗ ُٛإػً
ٚقٝؼ ايتدؿٝـ ٗ بسا١ٜ اٱغ٬ّ إٍ إٔ ْعٍ بعس ، ٚإٓسٚس١ ٗ اٱغ٬ّ 

جُا١ْٝ عؿط ؾٗطّا ايتشٌٜٛ إٍ إػذس اؿطاّ بآ١ٜ ايبشح ايب١ٜٛٓ باهلذط٠ 
غذ ٗ ايكب١ً بايٓل ٗ ٖٚصا ايبكا٤ َٔ أغطاض شنط ايٓا، يٝبك٢ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ 

 ايكطإٓ زٕٚ إٓػٛر، ؾًِ تصنط اٯٜات إغتكباٍ إػًٌُ يبٝت إكسؽ.
ٚمل ٜهٔ تٛد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إيٝ٘ عٓس 

يكس تطتبت أسهاّ ، بساٜات اهلذط٠ بآ١ٜ قطآ١ْٝ، ٖا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ أَط َ٪قت 
ٜتذ٢ً  إٓ بإغتكباٍ إػًٌُ ايبٝت اؿطاّإناؾ١ٝ ع٢ً ا٭َط اٱهلٞ ٗ ايكط

 ١ايٓٗٞ عٔ ٚطأ ايطدٌ ٱَطأت٘ َػتكبٌ ايكبًَج٬ ؾٝٗا تععِٝ ايبٝت َٓٗا 
 ٚايصٟ وٌُ ع٢ً ايهطا١ٖ.

                                                           

 .2/56تأضٜذ ايطربٟ (1)
 .2/57تأضٜذ ايطربٟ (2)
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يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ بتعٌٝ ايكب١ً بايبٝت اؿطاّ إغتكباٍ ْؿٛؽ 

ٗ طاعت٘ ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘  ِٖٚإؼاز، ٭َط اهلل إػًٌُ 
 .(1)صًَاػْزَصٌُِّا ثِسَجًِْ اٌٍَّوِ خَِّْؼًبطتعاٍ

ٚزٜٔ اهلل ايصٟ تصنطٙ اٯ١ٜ، ٚقس ؾاظ إػًُٕٛ ٗ  ١ َٔ سبٌؾايكبً 
اٱَتجاٍ بٗصا إكسام ٚإٔ ايس٫٫ت ٚايػاٜات ايعكا٥س١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٗ 

قٍٛ ًٝؼ بتاّ ايبٝت اؿطاّ أنجط َٔ إٔ ؼك٢ يصا ؾبسكط إغتكباٍ إػًٌُ 
اتؿل إػًُٕٛ ع٢ً إٔ ايتٛد٘ إٍ ايكب١ً أعين ايهعب١ ؾطط  ) بأْ٘عطبٞ ابٔ 

َٔ ؾطٚط قش١ ايك٠٬ ي٫ٛ إٔ اٱْاع غبكين ٗ ٖصٙ إػ١ً٦ مل أقٌ ب٘ 
أْ٘ ؾطط ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ ؾأُٜٓا تٛيٛا ؾجِ ٚد٘ اهلل ْعيت بعسٙ ٖٚٞ آ١ٜ قه١ُ 

 .(2)(غري َٓػٛخ١ ٚيهٔ اْعكس اٱْاع ع٢ً ٖصا
ز اهلل عع ٚدٌ ايتدؿٝـ عٔ إػًٌُ بتعٌٝ ايكب١ً ٚاٱْتؿاع يكس أضا

ٚايهٌ ٜعًِ أْ٘ َٔ بٌ أغباب ٚسس٠ ، ا٭َجٌ َٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ 
إػًٌُ، َٚٓع إغتُطاض ايؿطق١ ٚاـ٬ف بِٝٓٗ خكٛقّا ٚأِْٗ ٜتٛدٕٗٛ 
إيٝٗا ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ َٔ نٌ أَكاض ا٭ضض يصا ؾُٔ أغطاض قٛي٘ 

، (3)صلًُْ ٌٍَِّوِ اٌَّْشْشِقُ ًَاٌَّْغْشِةُٗ اٱستذاز ع٢ً أٌٖ إْهاض ؼٌٜٛ ايكب١ًطتعاٍ 

بإٔ إػًٌُ ٗ نٌ َهإ َٚٔ نٌ د١ٗ ٜعًٕٓٛ تٛسٝس اهلل ٚضم قؿٛؾِٗ 
 بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.

ايؿطٜع١ َٛنٛع١ٝ يًكب١ً، عٓس إستهاض إٝت بإٔ ٜػتكبٌ ايكب١ً ٚدعًت 
ٜهٕٛ َػتكب٬ّ يًكب١ً، ٚست٢ ٗ ايسؾٔ ؾإٕ ٜٛنع ع٢ً  بطدًٝ٘ أٟ يٛ قعس ؾأْ٘

اهلل ٗ  ١ٓدٓب٘ يٝهٕٛ َػتكب٬ّ يًهعب١ بٛدٗ٘ َٚكازِٜ بسْ٘، يتتذ٢ً ض
 .، ٜٚهٕٛ آخط عٗس إػًِ بايسْٝا ايبٝت اؿطاّ

                                                           

 .103غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .1/476ايؿتٛسات إه١ٝ (2)
 .142اٯ١ٜ (3)
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 انصهت بني أول وآخز اآليت
إبتسأت اٯ١ٜ بتأنٝس عًِ اهلل عع ٚدٌ بكٝاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

اي١ بكطٙ ٗ ايػُا٤ تطًعّا يًٛسٞ، ٚايبشح عٔ د١ٗ إغتكباٍ دي٘ ٚغًِ بإٚآ
ثِ أخربت عٔ ا٭َط اٱهلٞ بتشٌٜٛ  ايبٝت اؿطاّ ٗ ساٍ ؼٌٜٛ ايكب١ً،

ايكب١ً ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜتكطف ٗ 
ٜٚعًِ أْ٘ ػًٌُ ٕ نإ ايؿعٌ ٜطناٙ يًُإايعبازات ٚا٭سهاّ َٔ عٓس ْؿػ٘ ٚ

 ٕ ٜؿعٌ ٖٛ تكًٝب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤.شٚ ْؿع بٌ أقك٢ َا نا
َٚٔ اٱعذاظ ٚايس٫٫ت ايعكا٥س١ٜ ٗ آ١ٜ ايكب١ً أْٗا تبسأ غطاب َٔ اهلل 
يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتهُٔ اٱنطاّ ٚايًطـ ؾذا٤ت 

 اٱغتذاب١ ٚؼكٝل ا٭َاْٞ ايعكا٥س١ٜ بتشٌٜٛ ايكب١ً
عذاظ ٚايس٫٫ت ايعكا٥س١ٜ ٗ آ١ٜ ايكب١ً أْٗا تبسأ غطاب َٔ اهلل َٚٔ اٱ

يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتهُٔ اٱنطاّ ٚايًطـ ؾذا٤ت 
ص ٖٚصا ايتعكٝب فٍََنٌٌََُِّْنَّهَاٱغتذاب١ ٚؼكٝل ا٭َاْٞ ايعكا٥س١ٜ بتشٌٜٛ ايكب١ًط

ِْشُهُ إِرَا أَسَادَ شَْْئًب أَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ إََِّّٔب أَٚايػطع١ ٗ ا٭َط َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 ٘، َع ػًٞ قإْٛ نًٞ ٖٚٛ إٔ ا٭َط اٱهلٞ ايؿٛضٟ ؾٝ(1) صوُْٓ فََْىٌُُْ

ْؿع َٚكًش١ إ٪ٌَٓ ٚؾٝ٘ زع٠ٛ هلِ يًتٛد٘ بايسعا٤ ٚايتطًع إٍ ايػُا٤ ؾإ 
كًش١ ْعٍ إًو درب٥ٌٝ با٭َط ٚآ١ٜ ايكب١ً ؾإ اهلل عع ٚدٌ ٜٓعٍ ا٭َط بإ

 .ٚزؾع إؿػس٠ ٚنؿـ ايػ١ُ 
ٌٖٚ تكًب ٚد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ َػتكٌ 
بصات٘ أّ أْ٘ ؾطع ايسعا٤، ٚأَاض٠ عًٝ٘ اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ، قاٍ 

، ٚست٢ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ ؾإ اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً (2)صادْػٌُِِٔ أَعْزَدِتْ ٌَىُُْتعاٍط
                                                           

 .82غٛض٠ ٜؼ (1)
 .60غٛض٠ غاؾط (2)
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ٚدٗ٘ ٚسسٙ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ إٔ تكًب خكٛق١ٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل

هعٟ عٔ ايسعا٤ ٜٚهؿٞ ٗ تًكٞ اٱغتذاب١ َٔ عٓس اهلل، ٖٚٛ َٔ َكازٜل 
، ؾهُا إٔ َٔ كتكات ايٓيب قُس ق٢ً (1)صأٌََْْظَ اٌٍَّوُ ثِىَبفٍ ػَجْذَهُقٛي٘ تعاٍط

ايعٚاز بأنجط َٔ أضبع، ٚقّٛ ايٛقاٍ عسٜس٠ َٓٗا اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚث٬ث١ أٜاّ َع ايًًٝتٌ ايًتٌ ، ُٓٗا ٝاٍ قٝاّ ٌَٜٛ َع اي١ًًٝ اييت بباتك

 بُٝٓٗا ٚتؿهٌ ٢ْٗٚ إػًٌُ عٓ٘.
٘ بٌ ايبكا٤ أٚ إؿاضق١، َٚٓٗا َٚٓٗا ؼكل ايط٬م َٔ ايٓيب بتدٝري أظٚاد

ؼطِٜ أظٚاد٘ ع٢ً ايػري بعس إْتكاي٘ إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً، َٚٓٗا ٚدٛب 
 .(2)صًَِِْٓ اًٌٍَِّْْ فَزَيَدَّذْ ثِوِ َٔبفٍَِخً ٌَهَي٘ تعاٍطايتٗذس ٗ ايًٌٝ يكٛ

ؾهصا ؾُٔ كتكات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ قٛي٘ 
 ص أَٛض :لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَتعاٍط

 إٔ ٜػتذٝب ي٘ اهلل عع ٚدٌ بتكًب ٚدٗ٘. ا٭ٍٚ :
ٗ٘ ٗ ايػُا٤، دكًب ٚاٱخباض عٔ ض١ٜ٩ اهلل عع ٚدٌ ي٘ ٖٚٛ ٜ ايجاْٞ :

ٚمل ٜطز يؿغ )ْط٣( عا٥سّا إٍ اهلل عع ٚدٌ ٗ ايكطإٓ ع٢ً مٛ اٱهاب إ٫ 
، َع أْ٘ ٜتعًل (3)صًََِب َٔشٍَ َِؼَىُُْ شُفَؼَبءَوُُْٗ ٖصٙ اٯ١ٜ، إش إٔ قٛي٘ تعاٍط

خط٠ ٚساٍ ايب٪ؽ ٚايؿس٠ اييت عًٝٗا ايهؿاض ؾاْٗا دا٤ بٓؿٞ ض١ٜ٩ بايساض اٯ
 ٱْعساَِٗ . ٤ٚدٛز ايؿؿعا

                                                           

 .36غٛض٠ ايعَط (1)
 .79غٛض٠ ا٭غطا٤ (2)
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أَا آ١ٜ ايبشح ؾإ اهلل أخرب عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  

ؾ٬ ؽؿ٢ عًٝ٘ خاؾ١ٝ ٗ ) ٗ سطنات٘ ٚغهٓات٘، ٚاهلل غبشاْ٘ ٜط٣ نٌ ؾ٧
 .(1)(ايػُٛات ٫ٚ ٗ ا٭ضض

تكًب ٚد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ناف يٓعٍٚ  ايجايح :
اب١ َٓ٘ تعاٍ، ٚؾٝ٘ إْصاض يًٓاؽ بًعّٚ إدتٓاب إٜصا٤ ا٭َط اٱهلٞ ٚاٱغتذ

قاٍ ، ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ ٗ أَٔ ٚسطظ َٔ عٓس اهلل 
، ٚػ٢ً ٖصا إع٢ٓ بٗع١ّ قطٜـ ٚدٝٛؾٗا (2)صًَاٌٍَّوُ َّؼْصُِّهَ ِِْٓ اٌنَّبطِتعاٍط

غ٬ّ ٚإٗادطٜٔ ٚايكبا٥ٌ إتشايؿ١ َعٗا اييت أضازت ايٌٓٝ َٓ٘ َٚٔ اٱ
 . ٚا٭ْكاض

ٚمل تصنط اٯ١ٜ د١ٗ ايكب١ً أ٫ّٚ بٌ تكسَت إغتذاب١ اهلل يًٓيب قُس  
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾُٝا ٜطناٙ ٚوب٘ ٜٚؿتام إيٝ٘ يتهٕٛ ٖصٙ إكس١َ 

بايكب١ً اؾسٜس٠ ٚخكا٥كٗا ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل ٚتطغٝبا تعطٜؿّا 
دا٤ ٌُ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ٚايجٓا٤ عًٝ٘، ٚبعسٖا عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػً

 قٛي٘ تعاٍ)ؾٍٛ ٚدٗو(.
ٚشات ايؿعٌ ٚقٝػ١ ا٭َط ث٬خ  يتهٕٛ ٚظٝؿ١ ايؿا٤ ٚتهطاضٖا ٗ اٯ١ٜ

كٝك١ ٖٚٞ ؿ ا)ؾًٓٛيٝٓو( )ؾٍٛ ٚدٗو( )ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ( تأنٝسَطات ٖٞ 
١ٜ ٗ ض١ٓ اهلل ايتتابع ٚإْعساّ ايؿرت٠ ٚإس٠ بٌ نٌ ؾطز َٓٗا ٚاٯخط، ٚتًو آ

عع ٚدٌ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٗ أَٛض زِٜٓٗ، 
َٚا غِ ع٢ً َعطؾ١ إػًٌُ ب٘ بٗصا ا٫غِ ٜٚسٍ شنط)ايبٝت اؿطاّ( با٫
)إػذس اؿطاّ( ٔؼ عؿط٠ َط٠ ٗ ايكطإٓ،  ٜؿٝسٙ َٔ ايكسغ١ٝ، ٚٚضز يؿغ
 هاّ ٚسٝا٠ إػًٌُ ٚايٓاؽ.ٚؾٝ٘ بٝإ يععِٝ َٓعيت٘ ٗ ا٭س
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خَؼًََ اٌٍَّوُ اٌْىَؼْجَخَ اٌْجَْْذَ اٌْسَشَاََ لَِْبًِب ٚٚضز َط٠ بًؿغ ايهعب١ ٚايبٝت بكٛي٘ تعاٍط

( ٔؼ َطات ٗ ايكطإٓ نًٗا غكٛم  )ؾطط ، ٚٚضز يؿغ(1)صٌٍِنَّبطِ

ٗ  إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َطتٌ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚنصا ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚاـاَػ١
، ٜٚسٍ ٖصا (2)صًَِِْٓ زَُُْْ خَشَخْذَ فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِقٛي٘ تعاٍط

ايتعسز ٚايبٝإ ع٢ً َٛنٛع١ٝ َػأي١ ايكب١ً ٚيعّٚ إْكٝاز إػًٌُ ٭ٚاَط اهلل 
 اٱخت٬ف ؾٝٗا. ععع ٚدٌ َٚٓ

٢ اهلل عًٝ٘ َٚٔ اٱعذاظ ٗ ْعِ ٖصٙ اٯ١ٜ أْ٘ بعس ا٭َط يًٓيب قُس قً
ٚآي٘ ٚغًِ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ تٛد٘ شات ا٭َط إٍ إػًٌُ ٚإػًُات، 

إٔ اـطاب َٚٚٓ٘ إٔ ايٓكٛم ٚضزت بتشٍٛ إػًٌُ ٚإػًُات ٗ ايكب١ً 
ٜهّا بعطض ٚاسس َع إػًٌُ ٚأْٗٔ إؾرتنٔ باٱَتجاٍ أتٛد٘ يًُػًُات 

 يتشٌٜٛ ايكب١ً ساٍ ْعٍٚ اٯ١ٜ.
ٚآي٘ ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ ٚضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ريٙ: ٚعٔ فاٖس ٚغ

ٚغًِ ٗ َػذس بين غ١ًُ، ٚقس ق٢ًٓ بأقشاب٘ ضنعتٌ َٔ ق٠٬ ايعٗط 
ٛٸٍ ايطٸداٍ َهإ ايٓػا٤  ٛٸٍ ٗ ايك٠٬ ٚاغتكبٌ إٝعاب، ٚس ٚايٓػا٤ ، ؾتش

ُٸٞ شيو إػذس َػذس ايكبًتٌ  .(3)(َهإ ايطداٍ ؾػ
ذاز ع٢ً أٌٖ ايهتاب بأِْٗ ٜعًُٕٛ بإٔ ثِ تهُٓت اٯ١ٜ اؿذ١ ٚاٱست

إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل ٚقسم ٚتٓعٌٜ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، يتدتتِ 
 اٯ١ٜ باٱْصاض ٚايتشصٜط َٔ إٜصا٤ إػًٌُ ٗ َٛنٛع ايكب١ً.

ٚبٌ ا٭َط يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٭َط يًُػًٌُ 
يعُّٛ ٚاـكٛم إطًل يؿعّا، ْٚػب١ بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ قب١ً ْػب١ ا
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ايتػاٟٚ ٗ إع٢ٓ ٚايس٫ي١، ؾذا٤ ا٭َط إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ؾٍٛ ٚدٗو، ب٬ ؾطط، بُٝٓا دا٤ ا٭َط إٍ إػًٌُ ٗ تؿكٌٝ 

ص ٚؾٝ٘ بؿاض٠ تعسز أَكاض إػًٌُ، ٚخطٚز ًَحَيْثُ مَب كُنتُمْٚإط٬م َهاْٞط
ْكاض إٍ ا٭َكاض ؾاؼٌ َٚكٌُٝ ٚنإ ايٓيب ٜعسِٖ ب٘ ٚنإٔ إٗادطٜٔ ٚا٭

ًَإِذْ زَاغَتْ األَبْصَبرُ ًَبَلَغَتْ الْقُلٌُةُ ٖصا ايٛعس تؿػري ٯٜات ايكب١ً ٖصٙ، ٚٗ قٛي٘ تعاٍط

ظٔ إ٪َٕٓٛ نٌ ظٔ،  ، ٗ ٚاقع١ ا٭سعاب قاٍ قُس بٔ إغشام:(1)صالْحَنَبجِرَ
َٴعٳتٸب  أخٛ بين عُطٚ بٔ عٛف: نإ قُس -بٔ قؿري  ٚلِ ايٓؿام ست٢ قاٍ 

ٜٳعٹسٴْا إٔ ْأنٌ نٓٛظ نػط٣ ٚقٝكط، ٚأسسْا ٫ ٜكسض ع٢ً إٔ ٜصٖب إٍ 
 .(2)(ايػا٥ط

 من غاياث اآليت
 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

بٝإ إنطاّ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ا٭ٍٚ :
 دٗ٘ ٗ ايػُا٤.بإخباض ايكطإٓ عٔ ض١ٜ٩ اهلل عع ٚدٌ يتكًب ٚ

إْكطاع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ٗ  ايجا١ْٝ :
ًَالَ رَؼْدًَْ ثِبٌْمُشْآِْ ِِْٓ لَجًِْ أَْْ ُّمْعََ إٌَِْْهَ أَٛض ايعبازات، قاٍ تعاٍط

 .(3)صًَزُْْوُ ًَلًُْ سَةِّ صِدِِْٔ ػًٍِّْب

  بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ.تٛثٝل اٯ١ٜ يتشٌٜٛ قب١ً إػًٌُ ايجايج١ :
بٝــإ سكٝكــ١ ٖٚــٞ إٔ اٱغــتكباٍ ٜعــين ايتٛدــ٘ ٗ ايكــ٠٬        ايطابعــ١ :

 ٚإٓاغو إٍ ايبٝت اؿطاّ.
بعح ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚإػـًٌُ إٍ         اـاَػ١ :
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إبازض٠ ايؿٛض١ٜ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يعسّ تؿٜٛت ايجٛاب َٔ 

 ٚدٛٙ:
 ثٛاب اٱَتجاٍ ايؿٛضٟ يٮَط اٱهلٞ. :ا٭ٍٚ 

 ظٗٛض إػًٌُ بكبػ١ ايطاع١ هلل عع ٚدٌ. ايجاْٞ :
إتباع إػًٌُ ٕا ٜأتٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ  ايجايح :

ايٛسٞ، ٚإٔ تكسٜكِٗ بٓبٛت٘ إبتـسا٤ٶ ٚاغـتسا١َ ٚعًـ٢ مـٛ ايتذـسز ٗ نـٌ       
َٚٓاغب١ يٮدط خاق١ ٗ َػأي١ ايكب١ً ٚاقع١ ٚعٓس ْعٍٚ نٌ أَط أٚ ْٗٞ ْع١ُ 

ٖٚٞ عا١َ اٱبت٤٬ ٚا٭ختباض  َٚتذسز٠ ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ بايكـ٠٬ إٍ  
 داْب إٓسٚبات ا٭خط٣، اييت يًكب١ً ٚاٱغتكباٍ َٛنٛع١ٝ ؾٝٗا.

 بعح ايٝأؽ ٗ قًٛب ايهؿاض َٔ إضتساز بعض إػًٌُ. ايطابع :
ٍ بٌ ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     إؼاز َا١ٖٝ ا٭َط ٚاٱَتجا ايػازغ١ :

ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ، ٚاؾاَع ٗ اٱغتكباٍ ٖٛ ؾطط إػـذس اؿـطاّ، ؾـ٬    
 ىايـ أٟ دٌٝ َٔ إػًٌُ ٚدٛب إغتكباهلِ ايبٝت اؿطاّ.

 قريٚض٠ َٛنٛع ايكب١ً َٓاغب١ ٚغببّا يٛسس٠ إػًٌُ. ١ :بعايػا
بٝت اؿطاّ باٱخباض عٔ عًِ إقرتإ اؿذ١ َع ا٭َط بإغتكباٍ اي ١ :جآَاي

 .ٚتٓعٌٜ  أٌٖ ايهتاب بإٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل
إبتسا٤ اٯ١ٜ بايبؿاض٠ يًُػًٌُ ٚايكطع ٚايتعٌٝ يًكب١ً،  ١ :تاغعاي

ٚإختتاَٗا باٱْصاض ٚايٛعٝس ايصٜٔ ٜ٪شٕٚ إػًٌُ بإٔ ٜٓهطٚا إغتكباهلِ 
  يًبٝت اؿطاّ ٗ ق٬تِٗ َٚٓاداتِٗ.

  انتفسريانتفسري
 صلَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَ فِِ اٌغََّّبءِ ط  قىنه تعاىل

ؽرب اٯ١ٜ عٔ ساي١ تطقب ٚؾٛم عٓس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚايهـرب٣ ايه١ًٝ ٖٚٞ إ ايٓيب َعكّٛ قبٌ ايٓب٠ٛ ٚبعسٖا،  ،ٚبًشاظ ايكطا٥ـٔ

ايرتزز، غباب اؿري٠ ٚإٔ ايٓب٠ٛ َٓع١ٖ َٔ ٚأٚاْ٘ َ٪ٜس بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ 
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٭َط اٱهلٞ ٚايتٛثب ٚاٱغتعساز يٲَتجاٍ ايٓٛعٞ َٔ ا ْتعاضإ َٔ َكازٜك٘ٚ

غباب ٚع١ً ٖصا أيتذًٞ ٚاْ٘ قـس سإ إٔ أإػًٌُ ناؾ١، ٚإ ايٓيب ٜعًِ ب
 ايتطًع ع٢ً ٚدٛٙ:

َاضات ايه١ْٝٛ ؾبا٬ٕظ١َ بٌ َا وسخ ٗ غتشهاض ايكطا٥ٔ ٚا٭إ ا٭ٍٚ :
زضى ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أا٤ ٚعًِ اهل١٦ٝ ا٭ضض َٚا ٜط٣ ٗ ايػُ

 ٚإ ؼٌٜٛ ايكب١ً.أٚغًِ سًٍٛ 
 تطتٝب ْعٍٚ اٯٜات ٚايتسضز ٗ ا٭سهاّ. :ايجاْٞ 

اٱخباض اٱهلٞ عٔ ططٜل درب٥ٌٝ بكطب ؼٌٜٛ ايكب١ً يت١٦ٝٗ  ايجايح :
 ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٮَط ؽؿٝؿّا ٚتأزٜبّا.

نُا يٛ نإ  ،ظٗٛض ز٫٫ت ٚع٬َات ع٢ً قطب تػٝري ايكب١ً ايطابع :
غتعساز إًهٛتٞ ػاٙ ا٥٬ٕه١ ٚاٱإاٱغتعساز يٮَط اٱهلٞ ظاٖطّا ٗ سطن١ ٚ

 هلصا ايؿٝض اٱهلٞ إباضى. 
ًٓ اـاَؼ : ٕ ٜتعًل أعِ َٔ أْ٘ أب ٚد٘ ايٓيب ٗ ايػُا٤ ٚاٱط٬م ٗ تك

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًـِ ؾا ٜٓعٍ ب٘ درب٥ٝـٌ َـطّا َأْ٘ ٜٓتعـط أش إبايكب١ً 
ٚ ايتٓعٌٜ أَطّا خطريّا غٝشسخ ٗ ايهٕٛ ٚعامل ايػُا٤ أٜتٛقع سازثا ٶٚ

سهاّ ايكطإٓ، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتدــرب عــٔ ا٭َــط إٓتعــط ٚإتٛقــع ٖٚٛ أٚ
 ؼٜٛــٌ ايكبًــ١ ٚتػٝريٖا.

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ  َا نإ ٜعاْٝ٘ ايٓيب قُس ق٢ً ايػازؽ :
ٚتعٝريِٖ يًُػًٌُ باِْٗ ٜتدصٕٚ شات قبًتِٗ ؾهإ ايٓيب ق٢ً اهلل بعهِٗ 

َط أغٛا٤ ايتعطٜض عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜطدٛ سٌ ٖصا إٛنٛع ٚايتدًل َٔ 
قاَــ١ اؿذ١ عًِٝٗ، ٚع٢ً ٖصا ايؿطض إٚ بايـطز ٚأاهلل عع ٚدٌ بايتبسٌٜ 

ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ غــري ٜهٕٛ َٛنٛع تطًع ايٓيب ق٢ً اهلل عً
 َٓشكــط َػــأي١ ؼٜٛـٌ ايكبًـ١ بٌ ٖٛ ايتؿٜٛض ٚايًذـ٤ٛ اٍ اهلل.

ايطدا٤ تطًع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًػُا٤ ٜؿٝس   ايػابع :
ْتكاض اٱغ٬ّ ٚغٝازت٘ ٗ إط٬ي١ إٚاْ٘ ٜٓتعط ْٚعٍٚ ايؿهٌ اٱهلٞ ٚايٛسٞ 
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قّا َٔ ايسضاغ١ ٜٚعٗط نٓٛظّا َسخط٠ ٗ اٯ١ٜ ؾاآٖٚصا ايكٍٛ ٜؿتض  ،ا٭ضض

ٕ يًكب١ً أْتكاض يٲغ٬ّ ٚعع٠ يًُ٪ٌَٓ ٚإايهط١ّ أٟ إ ؼٌٜٛ ايكب١ً ؾٝ٘ 
 ْتكاض ٚغٝاز٠ اٱغ٬ّ.إَٓعي١ ٗ 

مل ٜهٔ اتكاٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايػُا٤ بايٛسٞ  ايجأَ :
َطًكّا، ٚاؿسٜح ايكسغٞ،  اٚ ايكطإٓ ٚسسٙ بٌ َا ٖٛ اعِ ؾٝؿٌُ ايٛسٞ

 تعاٍ ٚيهٓٗا اهلل ٚؼسٜح ا٥٬ٕه١، ٚايػ١ٓ، يصا ْكٍٛ بإ ايػ١ٓ اٜهّا َٔ عٓس
ًََِب َّنْطِكُ ػَْٓ يٝػت َٓعي١ بايًؿغ اِا بإع٢ٓ ٜٚسٍ عًٝ٘ اط٬م قٛي٘ تعاٍ ط

 .(1)صاٌْيٌٍََ  * إِْْ ىٌَُ إِالَّ ًَزٌِْ ٌُّزََ 

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ ْٛع تكًب ٚد٘ ايٓيب ق ايتاغع :
 تػًِٝ ٭َطٙ تعاٍ ٚاقطاض بايعبٛز١ٜ ٚايطنا َا قػِ.

اْ٘ ْٛع ؾها١ٜ ٚايتذا٤ ايٝ٘ تعاٍ أٟ اعِ َٔ إ ٜتعًل بايكب١ً  ايعاؾط :
ٚسسٖا، ٖٚٛ ؾعع اٍ ايباضٟ عع ٚدٌ يًٓذا٠ َٔ نٝس ايهاؾطٜٔ ٚقاضب١ 

 ايعإٌ.
َطّا ٚؼسّٜا عكا٥سّٜا بايؼ ايتأثري أ َٛنـٛع تػٝري ايكبًـ١ ٜعترب اؿازٟ عؿط :

قتٌ عٝػ٢  ٗ غباب ايتشطٜضأِٖ إٔ َٔ أٚا٭ثط، ٚٗ بعض ا٭خباض 
بسٍ قبًـ١ َٛغ٢ غ٬ف دٗتٗـا.أْ٘ أ 

تعسز َهاٌَ اٱنطاّ اٱهلٞ ٗ َػأي١ تكًب بكط ايٓيب  ايجاْٞ عؿط :
ػُا٤ ٚاٱغتعساز إتكسّ يتًكٞ اؿهِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ آؾام اي

 ايؿطعٞ ٚاٱَتجاٍ ا٭سػٔ يٮَط اٱهلٞ.
ٚضز َٛنٛع ايكب١ً َٔ باب إجاٍ ٚيٝؼ اؿكط ؾُٝا  ايجايح عؿط :

س ٚإ نجريّا َٔ ا٭سهاّ غبكتٗا ٜتعًل بإكسَات ٚايت١٦ٝٗ يًتؿطٜع اؾسٜ
 َاضات ٚع٬َات َٛط١٦ يٓعٚهلا ٚايعٌُ بٗا.أ

يعٌ تكًب ايٛد٘ ٗ ايػُا٤ نٓا١ٜ عٔ ايسعا٤ ٚايتهطع اٍ   ؿط :ايطابع ع
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عباؽ إ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ابٔ ٚقس ضٟٚ عٔ  ،ايباضٟ عع ٚدٌ

ٚززت إٔ اهلل قطؾين عٔ قب١ً ايٝٗٛز إٍ غريٖا؟  ؾكاٍ ٚغًِ قاٍ ؾربٌٜ: )
، ؾازع ضبٸو ي٘ دربٌٜ: إِا أْا عبس َجًو، ٫ٚ أًَو يو ؾ٦ّٝا إ٫ َا أَطت

ٚغً٘، ؾذعٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜسِٜ ايٓعط إٍ ايػُا٤ ضدا٤ 
 .(1)(إٔ ٜأتٝ٘ دربٌٜ بايصٟ غأٍ

َٔ إؿػــطٜٔ َٔ ؾِٗ تكًــب ٚدٗ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  اـاَؼ عؿط :
قشٝض ، قس ٚغًِ اْ٘ َا نـإ ٜتهًِ بتشٌٜٛ ايكب١ً ٚإ نإ وب٘ ٜٚٓتعطٙ 

 ع٢ً ايٓل، ٚاٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ هلا َعإ َٚهاٌَ تتعس٣ ايعاٖط. اْٛزٜهٕٛ 
ٚاْ٘ اعاز بٓا٤ٖا ٭ٕ ايهعب١ ناْت قب١ً ابطاِٖٝ  عؿط : ايػازؽ

ٖٚٝأٖـا َكس١َ يبعجــ١ ايٓــيب قُــس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيــ٘ ٚغًِ نإ ايٓيب 
ًَإِرْ َّشْفَغُ طقاٍ تعاٍ ،يٝٗاإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتٛقع ؼٌٜٛ اٱغتكباٍ

 .(2)صإِثْشَاىُُِْ اٌْمٌََاػِذَ ِِْٓ اٌْجَْْذِ

يعٌ ٗ تعسز قب١ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َكساقّا  ايػابع عؿط :
 ضظقٕ٘ اهلل عع ٚدٌ أغطا٥ٌٝ بإيٛضاثت٘ ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ ٚاؿذ١ ع٢ً بين 

 ٚظاز عًٝ٘.َا نإ عٓس َٛغ٢ 
)قس( يًتهجري ٚعسّ ٚدٛز قط١ٜٓ ع٢ً ْؿأ٠ قٝاَ٘  ٚضٚز ايجأَ عؿط :

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بتكطٜـ ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ زؾع١ ٚاسس٠ ٚابتسا٤، 
 وتٌُ إ ايٓيب نإ ٜتطًع اٍ ؼٌٜٛ ايكب١ً َٓص ٚقٛي٘ اٍ إس١ٜٓ إٓٛض٠.

 ٗ َٛنٛع اٱغتكباٍ ٗ بساٜات ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٗ َه١ ٚدٛٙ: 
 يب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتٛد٘ اٍ ايهعب١.نإ ايٓ ا٭ٍٚ:
 َاَ٘.أٍ بٝت إكسؽ ٚهعٌ ايهعب١ ٜتٛد٘ إ ايجاْٞ:

ٍ بٝت إكسؽ إخط٣ أٚ ،ٍ ايهعب١إَط ايكب١ً َط٠ أايػع١ ٗ  ايجايح:
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 ع٢ً مٛ ايتدٝري.

ٕ مل ٜؿـطع إنطاّ ايهعب١ َٔ ٚظا٥ـ ايٓب٠ٛ ٚإٖٛ ايجاْٞ ٭ٕ  قضٚا٭  
ٚ ٚدــٛز أٚ سه١ُ ٗ ايتؿطٜع أبػبب عكا٥سٟ ٢ً ايؿٛض عغـتكباهلا إٗ 

 اٱَاّ دعؿط ايكازمعٔ اؿًيب عٔ ْٚعــساّ إكتهــٞ، إإاْــع ٚيٝؼ 
نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٜكًٞ إٍ بٝت  :يت٘أقاٍ غ ٌٖ

ؾكاٍ عًٝ٘  ؟نإ هعٌ ايهعب١ خًـ ظٗطٙأ :ؾكًت ،ْعِ :قاٍ ؟إكسؽ
ٚاَا إشا نإ ٖادطٖا إٍ إس١ٜٓ ؾٓعِ ست٢  ،إ َه١ ؾ٬اَا إشا ن :ايػ٬ّ

 . سٍٛ إٍ ايهعب١
عباؽ إ ايتٛد٘ اٍ بٝت إكسؽ نإ ؾطنّا قككّا ب٬ ابٔ ْٚػــب اٍ ) 
 .(1)(ؽٝري

ٗٛ ؾٜٓشكط َٛنٛع٘  ٕأعِ َٔ أثط ؼٌٜٛ ايكب١ً أ ايتاغع عؿط :
ٕ٪َٔ َٔ إٓاؾل ٜٚعٗط ق٠ٛ ْعطاف ٚؼٌٜٛ ٗ َػايو اٱّإ ٜعطف ب٘ اإ

بطاِٖٝ َٔ غري إٍ قب١ً إغتك٬ٍ إػًٌُ ٗ قبًتِٗ ٚعٛزتِٗ إاٱغ٬ّ ٚ
 ٌٖ ايهتاب.أخٛف َٔ 

َتشاْــّا ٭ْ٘ َ٪قــت ؾايٓيب ق٢ً إغتكبـاٍ بٝت إكــسؽ إنإ  ايعؿطٕٚ
ٕ أ ٍ تبسٌٜ ايكب١ً ؽؿٝؿّا عٔ إػًٌُ قبٌإاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ ٜتطًع 

 غتكباٍ بٝت إكسؽ ٜٚكعب عًِٝٗ ايتػٝري.إ ٜعتازٚا
ؼٌٜٛ ايكب١ً َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتػٝري ٚاٱضتكا٤   ٚايعؿطٕٚ : اؿازٟ

ضاز ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أٗ َٓاظٍ ايجبات ٚايطغٛر ايعكا٥سٟ، ؾ
اؾٗاز١ٜ ٍ ايتايٞ َٔ ايكٝؼ إٕ تتِ ٖصٙ إطسًـ١ ايعباز١ٜ يٝتٛدـ٘ إػًُٕٛ أ

ٚايعباز١ٜ ؾ٬ غطاب١ إ تط٣ تبسٌٜ ايكب١ً ٚؾطض ايكٝاّ ٚايعنا٠ ٗ ْؿؼ 
ٜؿتض ايباب ا٭َط ايصٟ ٜػتًعّ ايتشكٝل ٭ْ٘  ،ايػ١ٓ ٖٚٞ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذط٠

ٚؾٝ٘ زضؽ ٭ٌٖ اؿٌ  غـتكطا٤ خكٛقٝات ٖصٙ ايػ١ٓإٯؾام َٔ ايعًّٛ ٚ
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ٓاغب١، ٚإٕ ناْت َتعسز٠ َا ٚايعكس ٗ ا٭١َ ٚأَكاضٖا ٱؽاش ايكطاضات إ

 .زاّ إكتهٞ َٛدٛزّا ٚإاْع َؿكٛزّا
عين ايٓكـ ٚقػ١ُ ايؿ٤ٞ ٚاؾع٤ ٜٕ يؿغ ؾطط أَع   ايجاْٞ ٚايعؿطٕٚ :

، ؾاْ٘ (1)َٓ٘ نُا ٚضز ٗ اؿسٜح قٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ: )ايػٛاى ؾطط ايٛن٤ٛ(
ٔؼ َطات ٍ ايبٝت اؿطاّ ٚتهطض إ٫ غكٛم ايتٛد٘ إمل ٜطز ٗ ايكطإٓ 
 ْؿطازٖا غكٛق١ٝ َع١ٓٝ.إغتك٬ٍ ايكب١ً ٚإؿري اٍ ٜٗ ث٬خ آٜات ٖا 

نُا ٗ  ،ٍ عٓإ ايػـُا٤إايكب١ً َٔ ؽّٛ ا٭ضض ايجايح ٚايعؿطٕٚ : 
ٍ ايكب١ً ٚدٗتٗا ٗ إايطٚاٜـ١ يصا قس ٜهٕٛ تكًب ايٛد٘ ٚتكطٜؿ٘ ايتطًع 

ٕ ٜتٛد٘ أبصيو قبٌ ْؿطاز ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إايػُا٤ ٚ
 إػًُٕٛ هلا.

أٜسٟ عطاض عٔ آخط َا ٗ ْصاض ببس٤ اٱإتبسٍ ايكب١ً  ايطابع ٚايعؿطٕٚ :
 ْصاض١ٜ.إْ٘ آ١ٜ أأٟ ايػري 

ايتطًع اٍ ايػـُا٤ ٚسسٙ ٚع٢ً مٛ فطز َٔ  اـاَؼ ٚايعؿطٕٚ :
عِٝ سبط بعٖٛ َٓاغب١ يًتؾٝ٘ َٛاعغ ٚعرب ٚ، ٚعتباض١ٜ ايعا٥س٠غطاض اٱا٭

 قسضت٘ تعاٍ.
ٕ ايتػٝري ٚايتشٌٜٛ ايؿٛضٟ ايسؾعٞ ٭َط ايكب١ً إ ايػازؽ ٚايعؿطٕٚ :

 ٍ ايػُا٤.إهعٌ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜػتعس ي٘ بايتطًع 
ٍٚ َا أَـط ايكب١ً إٔ أعباؽ ايكٍٛ بابٔ ٍ إْػب  ايػابع ٚايعؿطٕٚ :
جري َٔ ايعًُا٤ ع٢ً سكٍٛ ايٓػذ، َط ٜػتسٍ ب٘ نأْػـذ َـٔ ايكطإٓ ٖٚٛ 

 .غــتكباٍ بٝت إكـسؽ غري َصنــٛض ٗ ايكطإٓإٚيهٔ 
٫ إَٚٔ ؾطا٥ط ايٓػـذ ٚؾل اٱقط٬ح تهُٔ ايكطإٓ يًٓاغذ ٚإٓػٛر 

غبل ع٢ً  ٜسٍ (2)صًََِب خَؼٍَْنَب اٌْمِجٍَْخَ اٌَّزِِ وُنذَ ػٍََْْيَبٕ قٛي٘ تعاٍ طإٔ ٜكاٍ بأ

                                                           

 .73/136ايبشاض (1)
 .143اٯ١ٜ (2)
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 ػد٘ ؾٗٛ ْػذ ٗ اؿهِ ٚثك٘ ايكطإٓ.غتكباٍ بٝت إكسؽ ْٚإ

غتكباٍ بٝت إكسؽ بايٓل ٗ ايكطإٓ آ١ٜ إعسّ شنط  ايجأَ ٚايعؿطٕٚ :
ؾكس  ْ٘ مل ٜهٔ ع٢ً مٛ ايجبٛت ٚايسٚاّإاعذاظ١ٜ يًتدؿٝـ ٚا٫ؾاض٠ ب

 .شنطت٘ اٯ١ٜ بأْ٘ ايكب١ً اييت نإ عًٝٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عًِ إ ايكب١ً ٜعًِ   ٕ :ايتاغع ٚايعؿطٚ

خربٙ ب٘ ٚيهٓ٘ مل ٜعٌ د١ٗ ايكب١ً إٔ درب٥ٌٝ أغتتشٍٛ عٔ بٝت إكسؽ ٚ
ؾاخص ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتطًع ٗ ايػُا٤ يتًكٞ ا٭َط  ،اؾسٜس٠

 اٱهلٞ قبٌ اقا١َ ايك٠٬.
طِٜ ٕكسَات ؼٌٜٛ ايكب١ً َجاٍ يهٝؿ١ٝ ٖصا ايٛقـ ايبٝاْٞ ايه  ايج٬ثٕٛ :

تعاٍ يٓبٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾاٖس ع٢ً َكسَات  اهلل تأزٜب
 ْعٍٚ اؿهِ اٱهلٞ َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭عبا٤.

تعٗط اٯ١ٜ أزب ايعبٛز١ٜ عٓس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
اهلل اؽصْٞ عبسا إٕ : قاٍ سٙ إٍ ايػُا٤ غكٛم ايكب١ً ٚعٓ٘ كبتعسز ضَٞ ب

 .(1)(قبٌ إٔ ٜتدصْٞ ْبٝا
 أَٛض:ع٢ً إٍ ايػُا٤ بًشاظ اٯ١ٜ  سٙكسٍ نجط٠ ضَٞ ايٓيب بتٚ

 )قس( ٚايصٟ ٜطاز َٓ٘ ٗ اٯ١ٜ ايتهجري. إبتسا٤ اٯ١ٜ باؿطف ا٭ٍٚ :
 َٔ َع٢ٓ ايهجط٠.ٗ يؿع٘ ٚضٚز يؿغ تكًٓب َٚا ٗ ايتؿسٜس  ايجاْٞ :

تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤( َع٢ٓ مٛ ) إؾاز٠ سطف اؾط ٗ ايجايح :
)ٗ( ٗ اٯ١ٜ أعِ ٜٚؿٌُ ايعطؾ١ٝ َٚع٢ٓ  ايػُا٤، ٚيهٔ َع٢ٓ سطف اؾط

 .(2)صفَزُيَبخِشًُا فِْيَبإٍ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍط

ٚايجا١ْٝ دا٤ت ، )ْط٣( ٗ ايكطإٓ بٓػبت٘ إٍ اهلل إ٫ َطتٌ  ٚمل ٜطز يؿغ
ًََِب َٔشٍَ َِؼَىُُْ عاٍطغكٛم اٱستذاز ع٢ً ايهؿاض ٗ اٯخط٠ بكٛي٘ ت

                                                           

 .11/142إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ (1)
 .97غٛض٠ ايٓػا٤ (2)
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ٗ ايكطإٓ، ٚدا٤ت ايجا١ْٝ بكٛي٘ أٜها ، ٚٚضز يؿغ)تكًب( َطتٌ (1)صشُفَؼَبءَوُُْ

 .(2)صالَ َّغُشََّّٔهَ رَمٍَُّتُ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا فِِ اٌْجِةَدِتعاٍط

ٚتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً عٓا١ٜ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايعباز٠ 
اغو يًُػًٌُ، ٚتجبٝت ؾطا٥ط ايك٠٬ ٚإٍ ّٜٛ ٚتأغٝؼ قٛاعس إٓ

ايكٝا١َ، ؾًٛ مل ٜتِ ؼٌٜٛ ايكب١ً بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ٫ وكٌ تػٝريٖا، َع أْٗا 
َٔ أععِ ايٓعِ ع٢ً إػًٌُ يصا ٚقؿٗا اهلل عع ٚدٌ بأْٗا تطنٞ ايٓيب 

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
بس٫ي١ ض١ٓ ٚضأؾ١ ،  ٭ٌْٖ٘ٚ ٖصا ايتشٌٜٛ ٜطنٞ اهلل اؾٛاب ْعِ، 

ا٭َط ب٘، ٚضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ 
 تعاٖس ؾطٜه١ اؿر.

َٚٔ أغطاض تػًب ٚد٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ 
ًَػَيِذَْٔب إٌََِ إِثْشَاىَُِْ ٖٛ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بتطٗري ايبٝت اؿطاّ بكٛي٘ تعاٍط

ؾإ ايٓيب  صعَّْبػًَِْ أَْْ طَيِّشَا ثَْْزِِ ٌٍِطَّبئِفِنيَ ًَاٌْؼَبوِفِنيَ ًَاٌشُّوَّغِ اٌغُّدٌُدًَِإِ

قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜسضى إٔ أبٜٛ٘ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ عًُٝٗا 
ايػ٬ّ قس أقًشا ايبٝت تطٗريّا ٚتٓؿٝص َٔ ايطدؼ يٝتٛد٘ ي٘ ايٓيب قُس 

، ؾت٪ز٣ ايك٠٬ ٗ طٗط غًِ ٚإػًُٕٛ ٗ ق٬تِٗق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ
 ٚإٍ بٝت اهلل ايطاٖط إطٗط.

 صفٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْظَبىَبط قىنه تعاىل
ٕ ايٓيب ق٢ً أ تعاٍ ٚاهلل خباض مساٟٚ بإٔ تبسٌٜ ايكب١ً َٔإ  ا٭ٍٚ :

 َط.أاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝؼ ي٘ ؾٝٗا 
مل ٜٓـ ايؿأ١ْٝ ؾٝٗا ٚيٛ ع٢ً مٛ ٚايطنا بايكب١ً ا٭َط ٜؿٝس  ايجاْٞ :

                                                           

 .94غٛض٠ ا٭ْعاّ (1)
 .196غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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ع٬ّ إػبل إتكسّ ع٢ً ظَإ ْؿطاز بايتبًٝؼ ٚاٱايسعا٤ ٚايػ٪اٍ ٚاٱ

 ايتؿطٜع ٚأٚإ ايٛادب ايؿعًٞ.
ْ٘ ٜسٍ عًـ٢ ععِٝ َٓعي١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٓس اهلل عع إ 

 ٚدٌ.
 ٌٖ ايطنا: ايجايح :

 ٚإ ٖصا ايتبسٌٜ.اَط غابل ٭ ●
 غٝشكٌ بايتبسٌٜ. ●
ٜتعًـل بصات ايكبًـ١ ٚايبٝت اؿــطاّ أٟ إ ايٓــيب قــ٢ً اهلل عًٝ٘   ●

 ٚآي٘ ٚغًِ نإ ٜطن٢ بايتبسٌٜ ٚايتشٌٜٛ اٍ ايبٝت اؿطاّ.
 تعاٍ ؾايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اهلل َطأبإ ايطنا ٜتعًل  ●

 ٜطن٢ سٝح اَط اهلل.
ايٛدٛٙ تكًض فتُع١ َٚتؿطق١ ٱْطبام ايطنا ايٛاضز ٗ  اؾٛاب: إ ٖصٙ

اٯ١ٜ ايهط١ّ َٔ غري تعاضض بٝٓٗا، ؾهٌ َٓٗا َٔ َكازٜل ايطنا اؿاقٌ 
 ؾع٬ّ عٓس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

ٚإطاز ب٘ ايٓيب ،ب إؿطز اـطاب ٚايطنا دا٤ بكٝػ١ إداَط ايطابع :
ٕ ايتهًٝـ عاّ يًُػًٌُ، ؾإطاز ا٭١َ أِ َع قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغً

 فتُع١ َٚتؿطق١ عرب ا٭ظَإ إتعاقب١ ٚا٭دٝاٍ إت٬سك١.
 ُاّ سهِ ايكب١ً اؾسٜس٠.إاٯ١ٜ بؿاض٠ ع٢ً  اـاَؼ :

 ،سهاَ٘أغ٬ّ ٚضغٛر عٔ غٝاز٠ اٱ عذاظٟإخباض إْٗا إ ايػازؽ :
 زا٥ٗا.أٚايتُهٌ َٔ 

ؾًٓٛيٝٓو( ع٢ً نجط٠ َػ٪ٚيٝات ايٓيب قُس ق٢ً ) ايؿا٤ َٗكاّ  ٜٚسٍ
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚظا٥ؿ٘ ايطغاي١ٝ بؿهٌ اهلل، ؾًِ ٜرتن٘ اهلل عع ٚدٌ 
ٜطٌٝ ايتطًع إٍ ايػُا٤ ٚايتعًل بٓعٍٚ ايٛسٞ َػأي١ ككٛق١ ٚعًِ دسٜس 

ٖٚٛ َٔ ٚتعٝٝٓٗا ، ايكب١ً ات غكٛم ايكب١ً ؾتؿهٌ غبشاْ٘ ٚأْعٍ آٜ
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 .(1)صإََِّّٔب أَِْشُهُ إِرَا أَسَادَ شَْْئًب أَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُْٓ فََْىٌُُْاٍطعَُٛات قٛي٘ تع

٫ٚ ٜسٍ ضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ إغتكباٍ ايبٝت 
ٜسٍ  اؿطاّ ع٢ً عسّ ضنا عٔ إغتكباٍ بٝت إكسؽ ٭ٕ إثبات ؾ٧ يؿ٧ ٫

 ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ، َٚٛنٛع ايكب١ً نً٘ خري قض.
ٚايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضاض عٔ نٌ أَط َٔ اهلل عع 

بإٓػٛر َٔ ا٭سهاّ، ٚسب ايٓيب قُس  ٙبايٓاغذ ٚضنا ٙٚدٌ، َٚٓ٘ ضنا
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٕا ؾٝ٘ َٔ ايجٛاب ايععِٝ 

َّؼٍَُُْ خَبئِنَخَ ٍطقاٍ تعا، يًُػًٌُ ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً إٔ اهلل ٜعًِ َا ٗ ايكًٛب 

 .(2)صاألَػُِْْٓ ًََِب رُخْفِِ اٌصُّذًُسُ

ٚٗ اٯ١ٜ إنطاّ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ اهلل عع ٚدٌ 
ٖصا ايطنا َٔ  ٌٜػتذٝب ي٘ ٜٚعذٌ بٓػذ ايكب١ً، ٖٚٝ٘ ، ٚىرب عُا ٜطن

أضعٴ ؾٹ٢ َٳا اضٳ٣ ضٳبٻَو ا٫ ٜٴػٳ َكازٜل قٛي٘ عا٥ؿ١ يًٓيب غكٛم ْػا٥٘:
ٛٳاَى  اؾٛاب ٫. ،(3) ٖٳ

ضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غكٛم ايكب١ً  ٚٗ َٛنٛع
 َػا٥ٌ:

 إْ٘ ؾعٌ عبازٟ ٜتعًل بك٠٬ َٚٓاغو إػًٌُ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ. ا٭ٍٚ :
ٌ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ تجبٝت يسعا٥ِ ايسٜٔ ٚقطح ٜٗ ؼٛ ايجا١ْٝ :

ػًٌُ يًعبازات اييت أضاز اهلل عع ٚدٌ يعبازٙ ٖٚٛ ايصٟ ايتك٣ٛ، ٚتعاٖس إ
 ٜطن٢ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜٚطٜسٙ.

إٕ ضنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ْػذ ايكب١ً  ايجايج١ :

                                                           

 .82غٛض٠ ٜؼ (1)
 .19غٛض٠ غاؾط (2)
 .19/275إػٓس اؾاَع (3)
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، ؾ٬بس إٔ قب١ً (1)صًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَبيكإْٛ نًٞ ٜتذ٢ً ٗ قٛي٘ تعاٍط

 إػًٌُ تسٍ ع٢ً إغتك٬هلِ َٓاغو ايعباز٠.
)قب١ً تطناٖا(ع٢ً إزضاى ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  ٜسٍ قٛي٘ تعاٍ ايطابع١ :

إٔ اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ َٔ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض أقبشٛا ٗ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ايكب١ً ٚتعسٟ غريِٖ عًِٝٗ ساٍ َٔ ايك٠ٛ ٚإٓع١ عٝح ٫ ٜهطِٖ ؼٍٛ 

 .بػببٗا
عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٱعذاظ ٗ إكاّ َا ٚضز ٗ اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١طَٚٔ 

ص أٟ إٔ ايصٜٔ مل ٜطنٛا بتشٍٛ إػًٌُ قبًتِٗ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ

ٜٚسٍ عًٝ٘ أٜهّا ، قاضٚا عادعٜٔ عٔ ايبطـ بإػًٌُ بػبب تػٝري ايكب١ً 
ًِ ٚايعك٤٬ َٔ أٌٖ ايهتاب مل ٜٓهطٚا ؼٍٛ ْعتِٗ بايػؿٗا٤ أٟ إٔ أٌٖ ايع

ًَإَِّْ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌْىِزَبةَ إػًٌُ ٗ قبًتِٗ ٚٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٚضز قٛي٘ تعاٍط

 .(2)صٌََْؼٌٍََُّْْ أََّٔوُ اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّيُِْ

ــ٘ ٚغــًِ     ــ٘ ٚآي ــ١ عــٔ ضنــا ايــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ٚإش أخــربت اٯٜ
 طاّ، ؾتشتٌُ ٚدّٖٛا بايٓػب١ يًُػًٌُ:باغتكباٍ ايبٝت اؿ

 تبع١ٝ ضنا إػًٌُ يطنا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ا٭ٍٚ :
 ٜأتٞ ضنا إػًٌُ ٫سكّا بعس ؼٌٜٛ ايكب١ً. ايجاْٞ :

َٛنع ايطنا غكٛم ايكبًـ١ خـام بـايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل       ايجايح :
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

نٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ، َٚا ٜط
ًََِب أَسْعٍَْنَبنَ ٜطنٞ إػًٌُ ْٝعّا، ٚضناٙ ٗ إكاّ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط
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، ؾٗٛ ٜطٜس اغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٕا ؾٝ٘ َٔ ايسع٠ٛ إٍ (1) صإِالَّ سَزَّْخً ٌٍِْؼَبٌَِّنيَ

 . اٱغ٬ّ ٚايجبات ٗ َٓاظٍ اٱّإ، ٚاؿطب ع٢ً ايؿطى
اؿـطاّ   يس٫ي١ إغـتكباٍ ايبٝـت  ٌٖٚ ؾٝ٘ َكس١َ يؿتض َه١، اؾٛاب ْعِ  
ٚبعح ايؿٛم ٚايععّ ٗ ْؿٛؽ إػًٌُ يًؿتض َٚٓع إغتسا١َ ،  ت٘قسغٝع٢ً 

إغتشٛاش ايهؿاض َٚؿاِٖٝ ايؿطى ع٢ً ايبٝت ٖٚصا إٓع َٔ َكازٜل ٚقـ 
 ايبٝت باؿطاّ.
 صاملَغْدِذِ اٌْسَشَاَِفٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ ط قىنه تعاىل

خباض عٔ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٚاٱ ،يتؿػرياايؿا٤ سطف عطـ يًبٝإ ٚ ا٭ٍٚ :
 يًُػًٌُ.

اٯ١ٜ ؼسٜس قطٜض َٚباضى يًكب١ً ع٢ً مٛ ايسق١ ٚيٝؼ  ايجا١ْٝ :
 اٱْاٍ.

، ٚإطاز َٓ٘ ٖٓا ايهعب١ َٚع بعس ٚايٓاس١ٝ ايؿطط ايبعض ٚاؾع٤ ايجايج١ :
 ؾإ اٯ١ٜ تهُٓت يؿغ ايؿطط ؽؿٝؿّا ٚغع١. ،اؿطاّايبٝت 

دا٤ت اٯ١ٜ غطاب اؾُع بعس إؿطز إداطب ٖا ٜسٍ ع٢ً  ايطابع١ : 
عِ َٔ أ١ُٖٝ اؿهِ ٗ سٝا٠ نٌ َػًِ ٚٗ نٌ ظَإ ٖٚٛ أععِٝ إػ٪ٚي١ٝ ٚ

 عطـ ايعاّ ع٢ً اـام.
ٚ َا ٜٓػذ َٔ أّٛ ب٘ ؾٝٗا أَط بتبع١ٝ إػًٌُ يًٓيب ٗ َا ٜك  اـاَػ١ :

 اؿهِ.
دتٓاب إُاث١ً ٗ ظًِ بعض إْكٝاز ٚايتػًِٝ ْٚٗا زع٠ٛ يٲإ ايػازغ١ : 

َٔ غبل إػًٌُ َٔ إًٌٝ بايطز ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚغ٪اهلِ، ٚاٱنجاض َٔ 
نرب غٛض٠ أش مسٝت بٗا إايؿبٗات ٚٚدٛٙ ايؿو نُا ٗ ا٭َط بصبض ايبكط٠ 

إَِّْ اٌٍَّوَ َّأُِْشُوُُْ أَْْ رَزْثَسٌُا ثَمَشَحً لَبٌٌُا ايتٓعٌٜط ، ٚٗ َٛغ٢ ٚضز َٗٔ ايكطإٓ
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 .(1)صأَرَزَّخِزَُٔب ىُضًًُا لَبيَ أَػٌُرُ ثِبٌٍَّوِ أَْْ أَوٌَُْ ِِْٓ اٌْدَبىٍِِنيَ

ٜات آٓٛع َٔ ايتساخٌ ع٢ً َعاْٞ ي نؿا٤ٶإيعٌ ٗ اٯ١ٜ  :ايػابع١  
ٖصٙ ايػٛض٠ يتعًكٗا بصات إٛنٛع َٚٓٗا َػأي١ ايكب١ً ٚٚضٚزٖا ٗ  ،ايػٛض٠
٭ؾعاٍ ا٭ٌٖ يٝ٘ اٯٜات ايػابك١ اييت تهُٓت شنطّا ٚتعسازّا إؾاضت أايصٟ 

 بعض إًٌ ايػابك١.
ٕ ناْت تِٓ إؾدك١ٝ ٗ ٚاقع١ ٚعٌ، َٚٛنٛع ايبكط٠ قه١ٝ  ايجا١َٓ : 

ٜسٍ عِ َٓٗا ٚتتعًل بايعكا٥س ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٖا إٔ ايكب١ً أ٫ إعٔ غذاٜا 
 ع٢ً ا٭١ُٖٝ اٱناؾ١ٝ.

َتجاٍ إػًٌُ هلا إٚسػٔ  َا ٗ اٯ١ٜ َٔ ا٭سهاّ ٚايػٓٔ  ايتاغع١ : 
ٖٚٛ َٔ َكازٜل ٌْٝ  خط٣َٓاغب١ يسضاغات َكاض١ْ بِٝٓٗ ٚبٌ إًٌ ا٭

 .(2)صخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِإػًٌُ ٕطتب١ط

زضاى إٚسػٔ اٱغتذاب١ يعسّ ايتػًِٝ ٜػتًعّ ٖصا ايباب  ايعاؾط٠ : 
 عكٍٛ ايبؿط ايكاقط٠ يعًٌ ا٭سهاّ.

م٬يّٝا ٜؿٌُ نٌ إدا٤ ا٭َط ايعاّ ٗ اٯ١ٜ يٝهٕٛ خطابّا  اؿاز١ٜ عؿط٠ : 
 ؾٝٓعسّ ايؿو ٜٚٓكطع ايرتزز.َٚػ١ًُ َػًِ 

 ٌٖ ايطٜب١.أاٯ١ٜ ٚاق١ٝ ٚسطظ نس  عؿط٠ :ايجا١ْٝ  
ٕ إػًٌُ ٜػتذٝبٕٛ يًشهِ أ٫ي١ ٚتٛنٝس بٗ اٯ١ٜ ز ايجايج١ عؿط٠ : 

ٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا زاّ إايؿطعٞ ست٢ ٚيٛ نإ َٛدّٗا 
 فطزّا عٔ ايكطا٥ٔ اييت تؿٝس سكط اؿهِ ب٘.

دتُاع ا٭َط اـام ٚايعاّ ٗ إٓ إ٫بس َٔ ز٫٫ت ع٢ً  ايطابع١ عؿط٠ : 
٠ ٚيٝؼ ع٢ً مٛ ايتسضٜر خكٛقّا ضاز٠ ْػذ ايكب١ً زؾع١ ٚاسسإٚاسس َٓٗا 

 ْصاى ناْت تكاّ ٗ إس١ٜٓ ٚغريٖا ْاع١.إٓ ايكًٛات أٚ
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ٜهٕٛ إػًُٕٛ عّْٛا يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  اـاَػ١ عؿط٠ : 

ُاّ ؼٌٜٛ ايكب١ً َٚٓع ايتأثري ايػًيب ٚايهاض يًؿهٛى ٚايؿبٗات اييت إٗ 
 .بعهِٗثاضٖا أ

عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ دا٤  قٛي٘ تعاٍ ط  عؿط٠ : ايػازغ١ 

ٚمل ٜعس هلِ تأثري ع٢ً  ،ٜسِٜٗأغكط ٗ أص بكٝػ١ اؾُع أٟ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ 

إػًٌُ ٭ْ٘ ٜسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ايتػًِٝ عكٍٛ ايتبسٌٜ ٖٚٛ ظاٖط 
 يًعٝإ.

ٚؼٛيت تػريت َٔ ايك٠٬ ٚاسس٠ ١ َٜٛٝٗ ؾطٜه١  ايػابع١ عؿط٠ : 
بت٤٬ات قت١ًُ إا٭َط ايصٟ ساٍ زٕٚ سكٍٛ ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ايكب١ً 

 َكاسب١ ي٘ اٚ َتؿطع١ عٓ٘.
فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ طٗ قٛي٘ تعاٍايباقط اٱَاّ عٔ  ايجا١َٓ عؿط٠ :  

ًب ٚدٗــو عٔ ايكبًــ١ غتكبٌ ايكب١ً ٫ٚ تكإ.ص اٯ١ٜ، قاٍ: ".اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ

فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ ؾتؿػس ق٬تو ؾإ اهلل ٜكٍٛ يٓبٝ٘ ٗ ايؿطٜه١ ط 

 .(1).ص"..ًَزَُُْْ َِب وُنزُُْ فٌٌٌََُّا ًُخٌُىَىُُْ شَطْشَهُ

إٔ  (2)صعََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّربطِ ٜؿٝس اؾُع بٌ آ١ٜ ايبشح ٚقٛي٘ تعاٍط

ق٠٬ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػـًٌُ نًـٗا باغـتكباٍ قبًـ١     
 َع١ٓٝ، ٖٚٞ ع٢ً قػٌُ ٫ ثايح هلُا:

 ايبٝت اؿطاّ. ا٭ٍٚ :
 بٝت إكسؽ. ايجاْٞ :

ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام ؿكط ايكب١ً بايبٝت اؿطاّ، ٚإٔ ايكب١ً دع٤ 
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ٌ ْٚبص ايؿطى َع إزضاى َٔ ايك٠٬ ٖٚٞ عٓٛإ إخ٬م ايعباز٠ هلل عع ٚد

 بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٗ نٌ َهإ.

  مسائم فقهيتمسائم فقهيت
ٍ عٌ ايهعب١ ٜهؿٝ٘ دٗتٗا إايبعٝس ايصٟ ٫ ٜكسض ع٢ً ايتٛد٘  أ٫ّٚ :

ٚ أغتكباٍ ٜطدض نْٛٗا ا٭ْػب ٚؾل ايسيٌٝ ٚمستٗا، ٚاقطب نٝؿ١ٝ يٲ
 َاض٠ ايؿطع١ٝ إتٝػط٠.ا٭

٫ إػـذس َع اٱَهإ قـ٣ٛ ٢ ا٭غتكباٍ عٌ ايهعب١ عًإهب  ثاّْٝا :
ٚضٟٚ)إٕ  خباض عسٜس٠ ٚقشٝش١ ايػٓسأٚؾٝ٘ ٚيٛ يًبعٝس،  ٚ اؿطّأاؿطاّ 

ايٓيب عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ٕا خطز َٔ ايهعب١ ضنع ضنعتٌ ٗ قب١ً ايهعب١ 
ايهعب١ قب١ً ٕٔ ٗ ٚشنط إٔ ، ، ٚقٌٝ أْٗا تؿٝس اؿكط(1) ٚقاٍ: ٖصٙ ايكب١ً(
غتسيٛا إؿطّ، ٚاؿطّ ٕٔ ٖٛ خاضز عٓ٘، ٚب١ً ٕٔ ٗ اإػذس ٚإػذس ق

تػاعٗا إعتباضٖا اَتٓا١ْٝ يتػٌٗٝ د١ٗ ايكب١ً ٚإخباض نعٝؿ١ ايػٓس ّٚهٔ إب
عباؽ ابٔ عٓس ايبعس َٚؿك١ ايتٛد٘ اٍ ايهعب١، ٖٚصا ايكٍٛ ضٟٚ عٔ 

 ذسإػ ٚ ،إػذس أٌٖ قب١ً ايبٝت ٚ ايباب ايبٝت قب١ً ٚ قب١ً نً٘ ايبٝتقاٍ)
يبٝإ إ اؿطّ قب١ً ، (2) (نً٘ ا٭ضض أٌٖ قب١ً ٚاؿطّ ،اؿطّ أٌٖ قب١ً

شٖبٛا اٍ َٔ ايؿكٗا٤ ٭ٌٖ إؿطم ٚإػطب ٚب٘ قاٍ َايو، ْٚاع١ 
ايكٍٛ ا٭ٍٚ بإ ايهعب١ ٖٞ ايكب١ً يٓكٛم تؿٝس سكط ايكب١ً بايهعب١ ٚإ 

قاٍ ٖصٙ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً ضنعتٌ ٗ قبٌ ايهعب١ ٚ
 ايكب١ً.

ايعًِ ظ١ٗ ايهعب١ ٚاـط إػتكِٝ ايصٟ ّتس بٌ إكًٞ َع عسّ  ثايجّا :
َاضات إؿٝس٠ يًعٔ ٖٚٞ نجري٠ َٚتعسز٠ ٍ ايع٬َات ٚا٭إٜطدع  ٚبٝٓٗا
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نجط، ٚقس ًٜتكٞ أٚ أبتعسز اٯؾام ٚايبًسإ، ؾُٝهٔ إ ٜهٕٛ يهٌ بًس ع١َ٬ 

غًبٗا ف١ًُ ٚتكسٜط١ٜ َٚٓٗا قٛاعس أتكٞ، ٚٚ ٫ ًٜأَع غريٙ ٗ تًو ايع١َ٬ 
ٌٖ اـرب٠ ؾٝٗا، َٚٓٗا َعطؾ١ خطٛط ايطٍٛ ٚايعطض أعًِ اهل١٦ٝ ٚأقٛاٍ 

ٚ أٚبعهٗا ٜتعًل بايؿُؼ ٕه١ إهط١َ ٚيبًس إكًٞ ٚايبٛق١ً ٚمٖٛا، 
 .ٚ تهاضٜؼ ا٭ضضأػاٙ ايطٜاح إ

َهإ إعٓس عسّ  يٝٗاإا٭َاضات إؿٝس٠ يًعٔ اييت هب ايطدٛع  ضابعّا :
 ايعًِ عسٜس٠ َٓٗا:

بؿتض اؾِٝ ٚغهٕٛ ايساٍ، ٖٚٛ لِ نايجابت ٗ َٛنع٘  اَؾسٵٟ ●
ٜٚعترب ٗ عًِ اهل١٦ٝ َٔ ا٭زي١ ايتكطٜب١ٝ، يصا  ،َٚٓكٛم عًٝ٘ ٗ اؾ١ًُ

ٖٚٞ ايططٜل اجملعٍٛ  -بؿتض اهلُع٠ -دعًٓاٙ َٔ ا٭َاضات َٚؿطزٖا أَاض٠ 
ٚاؿ١ً خًـ َجٌ بػساز ٚاغط ايعطام أٗ سل اؾاٌٖ، ؾٝذعً٘ َٔ ٗ 

نؿان٘ إٚ أضتؿاع٘ إإٓهب ا٭ّٔ، ٚا٭سٛط إ ٜهٕٛ شيو بًشاظ غا١ٜ 
ٚإٓهب َا بٌ ايهتـ ٚايعٓل، ٚٗ ايبكط٠ َٚا ٚا٫ٖا َٔ ايب٬ز عٓس اٱشٕ 

ٛقٌ َٚا بٓاسٝتٗا بٌ ايهتؿٌ، ٚٗ ايؿاّ خًـ ايهتـ إاي٢ُٓٝ، ٚٗ 
عٌٝٓ، ٚٗ قٓعا٤ ع٢ً اٱشٕ اي٢ُٓٝ، ٚٗ اؿبؿ١ ا٭ٜػط، ٚٗ عسٕ بٌ اي

 قؿش١ اـس ا٫ٜػط.
 ٖٚٛ عهؼ اَؾسٵٟ. غٴٌٗٝ ●
ٍ اؿادب ا٭ّٔ عٓس إشا ظايت عٔ ا٭ْـ إ٭ٌٖ ايعطام  ايؿُؼ ●

 َٛادٗتِٗ ْكط١ اؾٓٛب.
ٜهّا أ٭ٌٖ ايعطام  دعٌ إػطب ع٢ً ايٌُٝ ٚإؿطم ع٢ً ايؿُاٍ ●

 نُا ٗ إٛقٌ.ؾٝٛنع اؾسٟ بٌ ايهتؿٌ 
 ،٭ٌٖ إػطب ٜهعٕٛ ا٭ٍٚ عٓس طًٛعٗا ع٢ً ا٭ّٔ ايجطٜا ٚايعٝٛم ●

 ٚايجاْٞ ع٢ً ا٭ٜػط.
شا مل إِٗ بَٔ ا٭َاضات قب١ً بًس إػًٌُ ٗ ق٬تِٗ ٚقبٛضِٖ ٚقاضٜ  ●
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 ْٗا غري قشٝش١.أٜجبت 

اٍ ٕ َعطؾ١ ز٥٫ٌ ايكب١ً ٚادب نؿا٥ٞ ؾا٭َط باٱغتكبأا٭ق٣ٛ  خاَػّا :
ٜٓشٌ ع٢ً عسز إهًؿٌ ٚٗ ا٭ظَإ ايطٛي١ٝ ٚإ ايٛادب  م٬يٞإخطاب 

٫ ب٘، ٚيهٔ قاعس٠ ْؿٞ اؿطز ٚإٝػٛض هلُا اؿه١َٛ، يصا هٛظ إ٫ ٜتشكٌ 
ٌٖ اـرب٠ ٚغري٠ إػًٌُ، ٕا ٜػتًعَ٘ ؼسٜسٙ َٔ زضاغات أاٱنتؿا٤ بكٍٛ 

ٍ س٦ٓٝص هعً٘ ٫ ختكام ٖٓسغٞ َكطٕٚ َؿك١ ٚؼكٌٝ، ٚتبأٜ ا٭قٛاإٚ
ٚقس أقسضْا بٝاّْا عاَّا إقرتسٓا ؾٝ٘ اهاز دٗاظ أٚ  ٍ ايٛادب ايعٝينإٜطق٢ 

، خاق١ َع أدٗع٠ يتشسٜس قب١ً نٌ َٛنع َٔ ا٭ضض ع٢ً مٛ ايسق١
 .اٱضتكا٤ ايعًُٞ ٚا٭قُاض ايكٓاع١ٝ

  فيما يستقبم نهفيما يستقبم نه
ؿهٛى زا٤ ٚقهـا٤ ٚتٛابعٗا َٔ قـ٠٬ اٱستٝـاط يًأايكًٛات اي١َٝٛٝ 

ٚقها٤ ا٭دعا٤ إٓػ١ٝ ٚغذستٞ ايػٗٛ، ٚنصا غا٥ط ايكًٛات ايٛادب١ 
نك٠٬ اٯٜات، ٚهب ٗ ق٠٬ ايٓاؾ١ً ساٍ اٱغتكطاض ٚيٝؼ ٗ ساٍ إؿٞ 

ٕ قاضت إٚ ايطنٛب، ٫ٚ هب اٱغتكباٍ ٚاٱغتكطاض ٗ ق٠٬ ايٓاؾ١ً ٚأ
ٱغتكطاض ؾٝٗا ٚادب١ بايعطض نايٓصض ٚمٛٙ، ٖٚصا ٫ ّٓع َٔ ا٬ٕظ١َ بٌ ا

 ٚبٌ اٱغتكباٍ.

  كيفيت اإلستقبالكيفيت اإلستقبال
ٍ ايكب١ً ست٢ إإكًٞ عٔ قٝاّ ٜهٕٛ ٚدٗ٘ َٚكازِٜ بسْ٘  ا٭ٍٚ :

قابع ضدًٝ٘ ع٢ً ا٭سٛط، ٜٚهؿٞ ايكسم ايعطٗ ٫ٚ ًٜعّ ايسق١ ع٢ً أ
ٍ ايكب١ً ٚنصا إَا ٗ ساٍ ايك٠٬ عٔ دًٛؽ ؾٝهٕٛ ٚدٗ٘ أمٛ عكًٞ، 

ٕ ٜهٕٛ ٚنعُٗا إٔ دًؼ ع٢ً قسَٝ٘ ٫بـس إٝ٘، ٚقسضٙ ٚبطٓ٘ ٚعٝٓا ضنبت
 ع٢ً ٚد٘ ٜعس َكاب٬ّ يًكب١ً.

ٕ إٔ ٜهٕٛ ن١٦ٝٗ إسؾٕٛ، أٟ أايصٟ ٜكًٞ َهطذعّا هب  ايجاْٞ :
ٍ إؿطم َهطذعّا ع٢ً داْب٘ ا٭ّٔ بايٓػب١ إٍ إػطب ٚضدًٝ٘ إضأغ٘ 
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ّٝا ؾه١٦ٝٗ ٕ ق٢ً َػتًكإػاٙ ايكب١ً ٗ بًسٙ، ٚإٚ عػب أ٭ٌٖ ايعطام 

 ٍ ايكب١ً عٝح يٛ دًؼ نإ َػتكب٬ّ.إٕ باطٔ قسَٝ٘ أاحملتهط أٟ 
هب دعٌ احملتهط ٗ ساٍ اٱغتكباٍ، ٚنصا إسؾٕٛ  ايجايح :

 ٚبايهٝؿ١ٝ اييت تكسَت يهٌ َُٓٗا.
ٕ ٜهٕٛ إصبض ٚإٓشط َٚكازِٜ بسٕ اؿٝٛإ أايصبض ٚايٓشط ب ايطابع :

 ٜهّا َػتكب٬ّ ٚيهٓ٘ ا٭ٍٚ.أٜهٕٛ ايصابض ٕ أٍ ايكب١ً، ٫ٚ هب إ
 ٫ هٛظ اٱغتكباٍ ساٍ ايتدًٞ بايبٍٛ ٚايػا٥ط. اـاَؼ :

 ٗ َٛانع َٓٗا: ٜػتشب اٱغتكباٍ
 قطا٠٤ ايكطإٓ. ثاّْٝا :   ساٍ ايسعا٤. أ٫ّٚ :
 ايتعكٝب. ضابعّا :          ايصنط. :ثايجّا 

 غذس٠ ايؿهط. غازغّا :  نِ.إطاؾع١ عٓس اؿا خاَػّا :
 غذس٠ ايت٠ٚ٬. غابعّا :
عًٝ٘ ايػ٬ّ: "نإ اٱَاّ ايكازم ساٍ اؾًٛؽ َطًكّا، ٚعٔ  ثآَّا :

 .(1)ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ انجط َا هًؼ ػاٙ ايكب١ً"
 ٜهطٙ اغتكباٍ ايكب١ً ساٍ اؾُاع. تاغعّا :

  أحكاو اخلهم يف انقبهتأحكاو اخلهم يف انقبهت
ٚعًٝ٘  ،اٱخ٬ٍ با٫غتكباٍ عٔ عًِ ٚعُس َبطٌ يًك٠٬ ٍٚ :ا٭

 اٱْاع ٚسسٜح ٫ تعاز.
ٚ أٚ غؿ١ً أٚ ْػٝإ أيٛ نإ عسّ تٛدٗ٘ اٍ ايكب١ً عٔ دٌٗ  ايجا١ْٝ :

ٍ َا بٌ ايٌُٝ ٚايٝػاض إخطأ ٗ اٱعتكاز، ؾإ نإ باٱمطاف عٓٗا 
ٕ إِٝ ٜٚػتكبٌ ٗ باقٞ ايك٠٬ ثٓا٤ ٜػتكؾايك٠٬ قشٝش١ ٚيٛ ايتؿت ٗ ا٭

ٍ د١ٗ ايٌُٝ ٚايٝػاض ؾإ إَا يٛ نإ َٓشطؾّا أتبٌ ي٘ اـطأ ٗ ايٛقت، 
َا يٛ تبٝٓت ي٘ أخطأ ٜعٝس ٖصٙ ايك٠٬، أدتٗس ٚيهٔ إنإ قس ؼط٣ ٚ
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عاز٠، ٚيٛ نإ َػتسبطّا ايكب١ً ؾا٭سٛط إدٗتٗا بعس خطٚز ايٛقت ؾ٬ 

 د٘.ٟ ٗ ايٛقت ٚخاضأاٱعاز٠ َطًكّا 
ٚ نإ ْاغّٝا، ؾايعاٖط ٚدٛب اٱعاز٠ ٗ أيٛ مل ٜتشط ايكب١ً   ايجايج١ :

ٚ نإ أٚ د١ٗ ايٝػاض إٔ نإ َٓشطؾّا اٍ د١ٗ ايٌُٝ إايٛقت ٚخاضد٘ 
 َػتسبطّا.

ٍ غري ايكب١ً عإّا عاَسّا سطّ إصبٛح إٚ مط أشا شبض إ  ايطابع١ :
ٚ مل ٜعطف د١ٗ ايكب١ً ٫ ٜهٕٛ أٚ دا٬ّٖ أَا يٛ نإ ْاغّٝا أٚإٓشٛض، 

غتكباي٘ نُا يٛ تطز٣ اؿٝٛإ ٗ إسطاَّا، ٚنصا ٫ ٜهٕٛ سطاَّا يٛ تعصض 
 ٍ غري ايكب١ً.إٕ نإ إب٦ط ٚمٛٙ ؾاْ٘ ٜصع٘ ٚوٌ ٚ

غتكباٍ إغتكباٍ إٝت أٟ ٚنع ٗ قربٙ ع٢ً غري إيٛ تطى  اـاَػ١ :
َت٘ غٛا٤ نإ تطى ٕ ايٓبـ ٜٛدب ٖتو سطأٚ أٚدب ْبؿ٘ َا مل ٜت٬ف 

 ٚ ْػٝإ.أٚ دٌٗ أاٱغتكباٍ عٔ عُس 

  حبث روائيحبث روائي
ٕ ؼٌٜٛ ايكبًـ١ سكٌ ٗ إس١ٜٓ بعس ٖذط٠ ايٓيب أتؿل إػًُٕٛ ع٢ً إ

ْ٘ سكٌ ٗ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ أقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ هلا، ٚا٭ضدض 
 .، ٚتكسَت اٱؾاض٠ إيٝ٘يًٗذط٠ إباضن١

ْ٘ أايؿٗط ايػابع عؿط َٔ بس٤ اهلذط٠ ايٓب١ٜٛ ْٚ٘ ٗ أنجط ايطٚاٜات أٚٗ 
، أٟ قبٌ ٚقٛع َعطن١ بسض بٓشٛ ؾٗطٜٔ نإ ٗ ضدب ٗ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ َٓٗا

ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ق٢ً اٍ ايبٝت إكسؽ ث٬خ ٚشنط أ
 عؿط٠ غ١ٓ ٚتػع١ عؿط ؾٗطّا بإس١ٜٓ ثِ عريت٘ ايٝٗٛز.

ص قاٍ عًٝ٘ َْمٌُيُ اٌغُّفيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِعَٗ قٛي٘ تعاٍ ط عٔ ايكازم ٚ

ايػ٬ّ: ؼٛيت ايكب١ً اٍ ايهعب١ بعسَا ق٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٍ إَه١ ث٬خ عؿط٠ غ١ٓ اٍ بٝت إكسؽ ٚبعس َٗادطت٘ اٍ إس١ٜٓ ق٢ً 

ؾٗط، قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ: ثِ ٚدٗ٘ اهلل اٍ ايهعب١ ٚشيو أبٝت إكسؽ غـبع١ 
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يٝٗٛز ناْٛا ٜعريٕٚ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜكٛيٕٛ ي٘: ٕ اأ
 ٍ قبًتٓا.إْت تابع يٓا تكًٞ أ

ؾاغتِ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ شيو غُّا ؾسٜسّا ٚخطز 
قبض أَطّا ٕا أٍ آؾام ايػـُا٤ ٜٓتعـط َٔ اهلل ٗ شيو إٗ دـٛف ايًٌٝ ٜٓعــط 

ٗ َػـذس بين غامل قس ق٢ً َٔ ايعٗـط  ٚسهط ٚقت ق٠٬ ايعٗط نإ
لَذْ طسٜ٘ ٚسٛي٘ اٍ ايهعب١ ٚاْعٍ عًٝ٘خص بعهأضنعتٌ ؾٓعٍ عًٝ٘ دربا٥ٌٝ ٚ

ص َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَ فِِ اٌغََّّبءِ فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْظَبىَب فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ

 ايهعب١ ؾكايت ايٝٗٛز ٍإبٝت إكسؽ ٚضنعتٌ ٚنإ قس ق٢ً ضنعتٌ اٍ 
 .(1)صَِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَبطٚايػؿٗا٤

ٚٗ ايسض إٓجٛض عٔ ايربا٤ ٕا قسّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
إس١ٜٓ ؾك٢ً مٛ بٝت إكسؽ غت١ عؿط ؾٗطّا، اٚ غبع١ عؿط ؾٗطّا ٚنإ 

ٛد٘ مٛ ايهعب١ ؾاْعٍ اهلل اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ وب إ ٜضغٍٛ 
، (2)(آّخص لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَ فِِ اٌغََّّبءِ فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْظَبىَب ...ط تعاٍ

ضٚاٙ ايبداضٟ عٔ عبس اهلل بٔ ضدا٤ ٚٗ قشٝض َػًِ مٛٙ ا٫ ٚقطٜب َٓ٘ 
 .(3)ّاإ إس٠ غت١ عؿط ؾٗط

  حبث تأريـخيحبث تأريـخي
ٜعترب ؼٌٜٛ ايكب١ً َعًُّا تأضىّٝا عكا٥سّٜا َٚٔ َؿاخط ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٜٚٛثل 
يٓـا سكٝك١ ٖٚـٞ تعسز ق٠٬ اؾُاع١ ٗ َس١ٜٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

زا٤ أسهاّ اٱغ٬ّ ٚايتػامل ع٢ً أٜاّ ايٓب٠ٛ ٖا ٜسٍ ع٢ً تطغذ أٚغًِ 
ٜاّ َعسٚز٠ دع٤ َٔ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًُػًٌُ ٗ أقبشت ٚبأْٗا أايؿطا٥ض ٚ
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ما٤ إس١ٜٓ إٓــٛض٠ آْـصاى، نُا ٜبٌ إٔ إػادس تػؿت أبٝٛتِٗ ٚق٬تِٗ، ٚ

ْ٘ مل ٜٓشكط بإػذس ايصٟ نإ ضغــٍٛ اهلل أعسّ غٗٛي١ ؼٌٜٛ ايكب١ً، ٚ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغــًِ ٜكًٞ ؾٝ٘.
ٚايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٔ ؾبعس إ ْعٍ درب٥ٌٝ بتػٝري ايكب١ً 

ٌٖ َػذس قبا٤ أَع٘ َٔ إػًٌُ ٗ ق٠٬ ايعٗط ٚقس قًٛا َٓٗا ضنعتٌ ؾإ 
ناْٛا ٗ ق٠٬ ايكبض بإس١ٜٓ َػتكبًٌ بٝت إكسؽ َٚػتسبطٜٔ ايهعب١ ٕا 

ٍ ايهعب١ ؾاغتساضٚا إٕ ايكب١ً قس سٛيت إبُٝٓٗا ؾكٌٝ هلِ: إػاؾ١ باعتباض 
ٌٖ إػــذس ؾــطف أ٠٬ َٔ غري طًب يًب١ٓٝ ٚايسيٌٝ، ٚسـاظ ِٖٚ ٗ ايك

ٌََّغْدِذٌ ؾ٘ اهلل عع ٚدٌ بايكطإٓ بكٛي٘ تعاٍ طٕ ؾطٸأسػــٔ اٱغتذاب١ بعس 

 .(1)صأُعِّظَ ػٍَََ اٌزَّمٌٍَْ ِِْٓ أًََّيِ ٌٍََّْ

ٜصنط ٜٚ٪ْح، َٛنع بايكطب َٔ إس١ٜٓ إٓٛض٠  -بهِ ايكاف  -ٚقبا٤ 
قبض ٗ ٖصا ايعَإ دع٤ َٓٗا، نُا أمّٛا َٔ ًٌَٝ َٚٔ د١ٗ اؾٓٛب 

غتكباٍ ايهعب١ ٭ٕ اٱغـتساض٠ ناْت إغتسٍ بٗصٙ ايٛاقع١ ع٢ً عسّ ٚدٛب أ
َهاٙ إٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أضاز٠ دٗـ١ إػذس ٚإظ١ٝٓ آْٝـ١ ٚب

ؾٝٗا  ، ٚيهٓٗا قه١ٝ ٗ ٚاقع١ ٫ إعتباضهلِ ٖا هعً٘ ًَشكّا بايػ١ٓ ايتكطٜط١ٜ
يًدطأ غري إتعُس َا بٌ ايٌُٝ ٚايٝػاض، ٚايكسض إتٝكٔ َٓٗا تٛنٝس إيتعاّ 

ٗ ٖصا ايعَإ قػطّٜٚا إػًٌُ بايتٓعٌٜ ٚاسهاَ٘، ٚأقبض ٖصا إبشح 
يٲضتكا٤ ايعًُٞ ٚايتكين ايصٟ ّهٔ إٔ ٜػاعس ع٢ً تعٌٝ ايكب١ً ع٢ً مٛ 

 .ايسق١
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 صزُُْ فٌٌٌََُّا ًُخٌُىَىُُْ شَطْشَهُ ًَزَُُْْ َِب وُنط  قىنه تعاىل

ٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٕ اـطاب ايكطآْٞ إتٛد٘ أإعطٚف 
٫ َا ٜ٪َط ب٘ َٔ عٓس اهلل إ٫ ٜؿعٌ  اْكٝازٖا ي٘ ٭ٕ ايٓيبٜطاز َٓ٘ ا٭١َ ٚيعّٚ 
ٕ ٜطز زيٌٝ ع٢ً ايتدكٝل ٚنْٛ٘ قه١ٝ أ٫ إدٝاهلا أعع ٚدٌ َع تعسز 

نُا ٗ ظٜاز٠ أظٚاز ايٓيب ع٢ً ا٭ضبع أٚ ٗ إختكاق٘  ؿ١ٝؾدك١ٝ تؿطٜ
، ، ٚعسّ ا٭نٌ بايًٌٝ بٌ َٜٛٞ ايكٝاّايجايح ٗ ايػ١ٓ بكّٛ ايٛقاٍ

 ْٚعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٜعترب َكساقّا تطبٝكّٝا هلصٙ ايكاعس٠.
ٍ إغتساض إخص درب٥ٌٝ بعهس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٔ أؾُا 

ػًُٕٛ َٔ خًؿ٘ ٖٚـِ ٗ قـ٠٬ ايعٗط ٕا ضغذ ٗ غتساض إإد١ٗ ايهعب١ 
ٖٚٛ ٕ َا ٜ٪َط ب٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٜطاز َٓ٘ ا٭١َ، أشٖاِْٗ بأ

ٝ٘ ، ٚايٓيب قُس ق٢ً اهلل عً(1)صًَأَطِْؼٌُا اٌٍَّوَ ًَاٌشَّعٌُئََ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 . ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ اٱَاّ ٗ ايك٠٬ عٓس ؼٌٜٛ ايكب١ً
ٕ ا٭قٌ ٗ اـطاب ايكطآْٞ ٖٛ ايعُّٛ ا٫ إ ٜطز إٔ ٜكاٍ أهٔ ّٚ

زيٌٝ ع٢ً ايتدكـٝل ٚيهٔ ٖصٙ اٯ١ٜ دـا٤ت باـطاب ايعاّ بعس اـام، 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 تجبٝت اؿهِ ٚتٛنٝسٙ.  ا٭ٍٚ :
 َٓع ايرتزز ؾٝ٘. ايجا١ْٝ :
 ٚايٓؿام. باطٌٝ اٌٖ اـك١َٛأاْ٘ ْٛع ٚقا١ٜ َٔ ايتؿهٝو ٚ ايجايج١ :

َها٤ سهِ ايكب١ً اؾسٜس٠ ع٢ً نٌ إْبػاط َػ٪ٚي١ٝ إبٝإ  ايطابع١ :
 ثطٙ.أُٖٝت٘ ٚأَػًِ ٖا ٜسٍ ع٢ً ععِٝ 

تٝإ إَـط ايكب١ً ٚأخطٛض٠ َا نــإ ٜٛادٗـ٘ إػًُٕٛ ٗ  اـاَػ١ :
 ايؿطا٥ض.

اؿهِ باٱغتكباٍ دا٤ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ زؾع١  ايػازغ١ :
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٫ ٗ ساٍ ايعصض إؾًٝؼ مث١ ؾكٌ بٌ عٌُ ايٓيب ٚعٌُ إػًٌُ  ،٠ٚاسس

 ٚعسّ سكٍٛ ايتبًٝؼ اٯْٞ.
ٱهلٞ َباؾط٠ اِ ايتؿطٜـ ٚاٱنطاّ بتًكٞ ا٭َط ٌْٝ نٌ َػً ايػابع١ :

 باغتكباٍ ايكب١ً اؾسٜس٠.
 غتكباٍ ايهعب١ ٗ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يهٌ َػًِ.إَٛنٛع١ٝ  ايجا١َٓ :

غتكباٍ ايكب١ً َع إايؿٍُٛ إهاْٞ ي١ٰٜ يتٛنٝس ٚسس٠ اؿهِ ٗ  ايتاغع١ :
مكاض اٱغتكباٍ بإٓاطل إخت٬ف اٯؾام ٚتباعس ا٭َكاض، ٚيسؾع ِٖٚ إ

 ايكطٜب١.
عتباض ايتبأٜ اؾػطاٗ إؼاز ايكب١ً ٜعين غكٛط إاٱط٬م ٗ  ايعاؾط٠ :

طٓاع١ٝ ناؾسضإ ٚإٛاْع ايطبٝع١ٝ َٔ اؾباٍ ٚايبشاض ٚإٛاقع اٱق
 ٚايػابات.

ؼاز اؿهِ بايٓػب١ يًعامل ٚاؾاٌٖ، إتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  اؿاز١ٜ عؿط٠ :
إدتاض ٚإهطط، ايكا٥ِ ٚإػتًكٞ، ايصٟ ٜعٝـ ٗ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ ٚايصٟ 

 ٜعٝـ ٚغط ايهؿاض ٚٗ بًساِْٗ.
ا١ٝ٥ ٕا تسٍ اٯ١ٜ بؿاض٠ ع٢ً ؾتض ا٭َكـاض ٚايبًـسإ ايٓ عؿط٠ :ايجا١ْٝ 

ْٗا أعًٝ٘ قٝػ١ اٱْهاض َٔ اٱط٬م ٚإا١ٖٝ اجملطز٠ ٚعسّ اؿكط خكٛقّا ٚ
 ٫ ع٢ً مٛ إٛدب١ اؾع١ٝ٥.إططاف إس١ٜٓ أْعيت ٚاٱغ٬ّ مل ٜتعس 

قشاب ضغٍٛ اهلل أظاٖط اٯ١ٜ ؾٝ٘ بؿاض٠ ع٢ً خطٚز  ايجايج١ عؿط٠ :
بعٝسّا عٔ َه١، ٚبٝإ يٛظٝؿتٗا ٚاْٗا  بايهتا٥ٍ إق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 ٚآي١ ٕٓع اٱضباى ٚاـ٬ف. ،غتهٕٛ سطظّا هلِ
َط ايكب١ً قس إٔ أص تؿٝس ايرتتٝب، أٟ  ًَزَُُْْ َِب ايٛاٚ ٗ ط  ايطابع١ عؿط٠ :

ؾطؽ َٓ٘ ٗ إس١ٜٓ بٓذاح ٚتٛؾٝل، ٚدا٤ ٖصا ايؿطط َٔ اٯ١ٜ َتعًكّا ببكاع 
 ا٭ضض إدتًؿ١.

 ٌٜ إػًٌُ ٗ قبًتِٗ ِٖٚ ٗ ايك٠٬ ٚدٛٙ: ٚٗ ؼٛ



 25زَعامل ا٫ّإ /   ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  116
 ؼٍٛ ايكب١ً ٗ ضدب بعس ظٚاٍ ايؿُؼ قبٌ قتاٍ بسض بؿٗطٜٔ. ا٭ٍٚ :
ٙٴص ٚضغٍٛ اهلل ق٢ً  ايجاْٞ : ِٵ ؾٳِططٳ ٖٳُه ٚٴدٴٛ ٛٳٗيٛا  ْعٍٚ قٛي٘ تعاٍطَؾ

ٚقس ق٢ًٓ بأقشاب٘ ضنعتٌ َٔ  غ١ًُ، بين اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َػذس 
ٛٸٍ ٗ ايك٠٬ ٚاغتكبٌ إٝعاب،ق٠٬ ايعٗط ؾ ٛٸٍ ايطٸداٍ َهإ ايٓػا٤  تش ٚس

ُٸٞ شيو إػذس َػذس ايكبًتٌ عٔ فاٖس  (1)(ٚايٓػا٤ َهإ ايطداٍ ؾػ
 ٚغريٙ.

تسٍ ا٭خباض ايٛاضز٠ غكٛم ؼٌٜٛ ايكب١ً ع٢ً ٚدٛز ق٠٬  ايجايح :
ُس ق٢ً غري ايك٠٬ اييت ٜكًٝٗا ايٓيب ق ْٚٛاسٝٗا ْاع١ ٗ إس١ٜٓ إٓٛض٠

ق٢ً اهلل  ّااهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إػذس ايٓبٟٛ، ٚتًو آ١ٜ بإٔ ايٓيب قُس
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜػازض إٍ ايطؾٝل ا٭ع٢ً إ٫ ٚقس تعسزت ق٠٬ اؾُاع١ 

 ست٢ زاخٌ إس١ٜٓ إٓٛض٠ . 
ٚايبعاض عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ: دا٤ْا  غعس ٚإٕ أبٞ ؾٝب١ابٔ ٚأخطز 

ٛٸيت إٍ بٝت َٓازٟ ضغٍٛ اهلل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ إٕ ايكب١ً قس س
اهلل اؿطاّ، ٚقس ق٢ً أٱَاّ ضنعتٌ ؾاغتساضٚا ، ؾكًٛا ايطنعتٌ ايباقٝتٌ 

 .(2)(مٛ ايهعب١
سذذت َع أبٞ ٗ ظَإ بين ُأ١َٝ ؾطأٜت ٚقاٍ خًـ بٔ ٜاغٌ ايهٛٗ: 

ٚغًِ ٚآي٘  عًٝ٘ ٗ إس١ٜٓ َػذس ايكبًتٌ ٜعين َػذس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل
ؾًُا نإ ظَإ أبٞ دعؿط قايٛا : ٜسخٌ اؾاٌٖ  بكبا ٚؾٝ٘ قب١ً بٝت إكسؽ،

ٞٸ ، (3)(ؾ٬ ٜعطف ايكب١ً ؾٗسٸّ ايبٓا٤ ايصٟ بين ع٢ً ٜسٟ عبس ايكُس بٔ عً
ٜتعًل ٚيهٔ ٫ بأؽ ببكا٤ أثط ي٘ ٫ ٜعاسِ قطاب ايكب١ً عاٍ، يٝهٕٛ َعًُّا 

٘ َٔ إٛاعغ ٚإػا٥ٌ إػتٓبط١)ٚضأٜت َػذس ؼٍٛ ايكب١ً َٚا ؾٝ ب٘ َٛنٛع
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إٓاؾكٌ ايصٟ شنطٚا اهلل تعاٍ ٗ ايكطإٓ ٚؾٝ٘ دشط ىطز َٓ٘ ايسخإ ٖٚٛ 

 .(1)ايّٝٛ َعب١ً(
 ١َٔ أغطاض ٚضٚز يؿغ)ؾطط( ٚإضاز٠ َع٢ٓ ايٓاس١ٝ ٚاؾ١ٗ أٟ إٔ بٓٝ

اي٘ بايتٛد٘ ايهعب١ يٛ ٖسَت ٫ غاَض اهلل ؾإٕ إغتكباٍ إػًٌُ ٜبك٢ ع٢ً س
إغتك٬ٍ  عٕٛنعٗا ٖٚٛ غبب ٗ إعاز٠ بٓا٥ٗا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٓٗا َٓ

 إػًٌُ ٗ بًس ككٛم إٍ غري ايكب١ً، ٚخطٚز ايصٟ ىايـ َٔ ا١ًٕ.
َٚٔ َعاْٞ ايؿطط ٚغط ايؿ٤ٞ، ؾٝهٕٛ إطاز َٔ ٚغط إػذس اؿطاّ 

 ٖٛ ايهعب١ ٭ْٗا تكع ٚغط٘.

ص خطابّا َتذسزّا ٭دٝاٍ إػـًٌُ اٍ  ٌا ًُخٌُىَىُُْفٌٌََُّيكس دا٤ قٛي٘ تعاٍط

ّٜٛ ايكٝاَـ١ إش ؽـاطبِٗ اٯٜـ١ بًـعّٚ تعاٖـس إغـتكباٍ ايبٝـت اؿـطاّ، ٖٚـصا          
أََْ ؾكط نُا ٗ ٚق١ٝ ٜعكٛب ٭بٓا٥٘ط اٯبا٤اٱغتكباٍ يٝؼ تطن١ ٚٚق١ٝ َٔ 

ُ     وُنزُُْ شُيَذَاءَ إِرْ زَعَشَ َّؼْمٌُةَ اٌَّْرٌْدُ إِرْ لَربيَ ٌِجَنِ   ، ٚإ (2)صْروِ َِرب رَؼْجُرذًَُْ ِِرْٓ ثَؼْرذِ

٭بٝ٘ بٔ ناْت ٖصٙ ايٛق١ٝ ساد١ ٗ َكاَات اٱّإ ؾُع ايٛق١ٝ ٚٚضاث١ ا٫
إػًِ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾإ آ١ٜ ايبشح ؽاطب نٌ َػًِ َٚػ١ًُ قبٌ 

بايتٛد٘ إٍ إػذس اؿطاّ ٚإؽاشٙ قب١ً، ٖٚٛ َٔ ايؿٛاٖس  بًٛغ٘ٚعٓس ٚبعس 
ـ عًــ ــ إَِّٔررب َٔسْررُٓ َٔضٌَّْنَررب اٌررزِّوْشَ ًَإَِّٔررب ٌَرروُ   قــاٍ تعــاٍط ،٢ سؿــغ ايكــطإٓ َــٔ ايتشطٜ

 .(3)صحلبفظٌْ

ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع ٱضاز٠ تكٝس إػًٌُ باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ 
ٗ ق٠٬ اؾُاع١ ٚنإ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ وـطم عًـ٢    

َٔ أغباب ايتعاٖس ايٓٛعٞ ايعاّ ٱغـتكباٍ   تػ١ٜٛ قؿٛف إكًٌ َٚا ؾٝٗا
                                                           

 .6/227ايهؿـ ٚايبٝإ (1)
 .133غٛض٠ ايبكط٠  (2)

 .9غٛض٠ اؿذط  (3)
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ايبٝت ؾهًُا ناْت ايؿطز بٌ إكًٌ أقٌ نإ اٱسرتاظ ٗ إغـتكباٍ ايبٝـت   

إشا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ   َطزٜٚ٘ عٔ أْؼ إٔ ايٓيب ابٔ أنجط، ٚأخطز 
تكسّ ٜا ؾ٬ٕ ، تأخط ٜا ؾ٬ٕ ، أقُٝٛا قؿٛؾهِ  ،قاّ إٍ ايك٠٬ قاٍ: اغتٛٚا

ًَإَِّٔب ٌَنَسُْٓ اٌصَّبفٌَُّْ *ًَإَِّٔرب ٌَرنَسُْٓ   طثِ ٜتًٛ  ،اهلل بهِ ٖسٟ ا٥٬ٕه١ ٜطٜس

 .(2()1)صاٌُّْغَجِّسٌَُْ

 صًَإَِّْ اٌَّزَِّٓ أًُرُرٌا اٌْىِزَربةَ ٌََْؼٍَُّْرٌَْ أََّٔوُ اٌْسَكُّ ِِْٓ سَهبُِْطقىنه تعـاىل
ٍ إطاب ايتهًٝؿٞ عذاظ قطآْٞ ٗ طٝات اؿهِ ايؿطعٞ، ؾُع تٛد٘ اـإ

ٌٖ ايهتاب ٗ زع٠ٛ أقا١َ ايب١ٓٝ ٚايربٖإ ع٢ً إإػًٌُ تط٣ اٱستذاز ٚ
ٱقطاضِٖ بكش١ ايتشٌٜٛ ٚيعّٚ ايتػًِٝ ب٘ ٭ْ٘ ٚعس دا٤ ب٘ ا٭ْبٝا٤ َٔ 

ٕ ايٓيب أْهطٚا ايٛسٞ ب٘، ٚقايٛا أ ؾططّا َٔ أٌٖ ايهتاب ٕأقبٌ، ٚشنط 
ٍ إخط٣ أٍ بٝت إكسؽ ٚإسٙ َط٠ بتسع٘ َٔ عٓإق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  

ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ سذ١ عًِٝٗ إيتهٕٛ ٚ ١ٜاٯهعب١، ؾاْعٍ اهلل عع ٚدٌ ٖصٙ اي
 ٚغ٬سّا بٝس ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

٭ٕ اٯ١ٜ ٫ ت٪خص باٚإ  تتبعِٗٚايعًُا٤ ٜتساضغٕٛ ايهتاب، ٚايعا١َ 
اؿذ١ ؾكس ٜٓتؿع  ُّٛٚيعايٓعٍٚ ٚسسٙ بٌ ٖٞ انجط مش٫ّٛ ٚاعِ َٛنٛعّا، 

ْو ػس أَٓٗا ا٭ز٢ْ ٚايتابع زٕٚ إتبٛع ٚايعامل، َٚٔ غٓٔ ايسٜاْات 
اؿل عٓس ض١ٜ٩ إتباع ٍ إايؿكـطا٤ ٚإػـتهعؿٌ ِٖ ايصٜٔ ٜبازضٕٚ ٗ ايػـايب 

 اٯٜات.
ايعًِ بكسم ْبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتذ٢ً عٔ ايتٛضا٠ ٚ

 .أٌٖ ايهتابيُٝٗا إٜطدع  ٚاٱلٌٝ ُٖٚا ايهتابإ ايًصإ
قاٍ ايطاظٟ: "٫ٚبس إ ٜهْٛٛا عسزّا ق٬ًّٝ ٭ٕ ايهجري ٫ هٛظ عًِٝٗ 
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 .8/269ض ايسض إٓجٛ (2)
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 .(1)ايتٛاط٪ ع٢ً ايهتُإ"

ٕ أط٬م اؾُع ٗ اٯ١ٜ ٚايؿٛاٖس ايتأضى١ٝ ٚايٛدسإ ٜبٌ إٚيهٔ قٝػ١ 
ؾداقّا ٚظَاّْا َٚهاّْا، ٚيٝؼ َٔ ٬َظ١َ بٌ ايهتُإ َٔ د١ٗ، أاٯ١ٜ أعِ 

ؾكس ٜػتشٛش ، تباع٘ إٌ ق١ً ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ اؿل ٜٚكطٕٚ ع٢ً عسّ ٚب
ٚمل ،  س٣اٯ١ٜ ايهط١ّ ع٢ً اهلتسٍ تتبع اهل٣ٛ، ٚؾجط٠ نايؿٝطإ ع٢ً 

قطاض ع٢ً تطى اٱٚ ،١ اؿل قا١َ اؿذ١ َعطؾإٍ إتتعطض يًهتُإ بٌ 
 دشٛزٙ.

 ص ٚدٛٙ:أََّٔوُ اٌْسَكُّ ٚٗ عا٥س١ٜ ايهُري ٗ ط 

ٕ ا٭ْبٝا٤ أٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإعٛز ٜ ا٭ٍٚ :
 ايػابكٌ بؿطٚا ب٘.

ٚاٱتؿام ع٢ً  ،َا ٜأتٞ ب٘ َٔ ا٭سهاّ يط٩ٜتِٗ اٯٜات ايباٖطات ايجاْٞ :
 قسق٘ ٚاَاْت٘.

 َط ايكب١ً ٚؼًٜٛٗا.أ ايجايح :
َٚا يًهٌ ٜرتؾض ع٢ً اؾع٤  ،ْ٘ دع٤ َٔ ايك٠٬ ٖٚٞ سلإ ايطابع :

 ٚايؿطط.
ْعٍ بايكب١ً اؾسٜس٠ قطإٓ ٖا ٜعين ايجبات ٚايسٚاّ ٚعسّ ايٓؿع   :اـاَؼ 

 ثاض٠ ايؿً.إَٔ ايتؿهٝو ٚ
بطاِٖٝ اييت إٕ ايهعب١ ٖٞ قب١ً أٌٖ ايهتاب ٜعًُٕٛ بأنإ  ايػازؽ :

 عاز بٓا٤ٖا.أ
سهاَٗا َٚا أَٚٔ  ،ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ سل ايػابع :

 ٘ ؼٌٜٛ ايكب١ً.تأتٞ ب
ٍ ايكبًتٌ إٕ ايك٠٬ أ ٕعًُٜٛ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتابيكس نإ   ايجأَ :

 َٔ ع٬َات ْيب آخط ايعَإ.
                                                           

 .4/123( َؿاتٝض ايػٝب 1)
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ٚيٝؼ ابتساعّا َٔ ايٓيب  ، تعاٍاهلل ا٭َط بتشٌٜٛ ايكب١ً َٔ عٓس ايتاغع :

 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
سـس٠ إٛنٛع ٗ ٚ بعهـٗا يٛأدتُاع ٖصٙ ايٛدـٛٙ إيٝؼ َٔ َاْع َٔ 

تٓكٝض إٓاط، ٚيتعسز إكاقس ايؿطٜؿ١ ي١ٰٜ ايكطآ١ْٝ ٚقاب١ًٝ َٛنٛع ايكب١ً 
 يًتؿعب.

 صًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب َّؼٌٍََُّْْ ط  قىنه تعاىل

يكس دعٌ اهلل غبشاْ٘ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباض تتكـ بايعٚاٍ 
ايٓٛعٞ، ؾايصاتٞ ٖٛ إْكها٤ أٜاّ اٱْػإ ٚاٱنُش٬ٍ، ايعٚاٍ ايصاتٞ ٚ

ؾٝٗا َٚػازضت٘ هلا نطّٖا، ٚايٓٛعٞ بًٛؽ أٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا إٍ ْٗا١ٜ ٚأدٌ ٫ 
 ،(1)صًَزٍَُِّذْ األَسْضُ ًَاٌْدِجَبيُ فَذُوَّزَب دَوَّخً ًَازِذَحًطتتعساٙ، قاٍ تعاٍ

اُتٗا َٚع إٔ َٛنٛع اٯ١ٜ ٖٛ إغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ؾإٕ خ
ٗ تهُٓت ايتصنري ٚايٛعٝس ٚؾٝ٘ تٛنٝس َٛنٛع١ٝ ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ 

يعسّ إٜصا٤ إػًٌُ ؾٝ٘، ايك٬ت بِٝٓٗ ٚبٌ أٌٖ ايهتاب، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ 
 ٚإدتٓاب إثاض٠ ايؿو ٚايطٜب.

ٚأخربت اٯ١ٜ عٔ عًِ أٌٖ ايهتاب ثِ شنطت عًُِٗ ٚإٔ اهلل ٜعًِ ب٘، 
 ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:
 ػإ َٔ عًُ٘.عًِ اٱْ ا٭ٍٚ :
 إضاز٠ ايعًِ ايٓٛعٞ يًطا٥ؿ١ ٚأٌٖ ا١ًٕ ٚأْ٘ ٜسخٌ ٗ ايعٌُ. ايجاْٞ :

 إضاز٠ َا ٜرتؾض عٔ عًُِٗ بايكب١ً َٔ ايعٌُ ٚايكٍٛ. ايجايح :
إككٛز َٔ خا١ُ اٯ١ٜ ا٭عِ َٔ َٛنٛع ايكب١ً ؾإطاز َٔ قٛي٘  ايطابع :

ص َطًل أعُاٍ ايبؿط َٚٓٗا إعا٬َت ٚايػٓٔ ًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب رَؼٌٍََُّْْتعاٍط

ٚايعازات، ٚإٔ ايٛاٚ ٗ قٛي٘ تعاٍ)ٜعًُٕٛ( تعٛز إٍ ايٓاؽ ٚيٝؼ إٍ 
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 ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب.

٫ٚ تعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٖٚٛ َٔ خكا٥ل يػ١ ايعُّٛ ٗ خٛاتِٝ 
 آٜات ايكطإٓ، ٚإضاز٠ إْتؿاع ايٓاؽ َٓٗا غٛا٤ ناْت بؿاض٠ أٚ إْصاضّا.

إػًٌُ ٜٚٓهط عًِٝٗ ؼٛهلِ  ٟٜ٪شٕٔ ٚعٝس ٚؽٜٛـ  ٍٚ :ا٭
 .إٍ ايكب١ً اؾسٜس٠

ْصاض ٚتٓبٝ٘ يهتُاِْٗ اؿل ٚايبؿاضات ايٛاضز٠ عل ايٓيب إ ١ :ايجاْٝ
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

 تصنري ٚتٛنٝس مساٟٚ ٕعطؾتِٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚاْ٘ سل.:  ايجايج١
خؿا٤ إطابك١ إٚ ،قا١َ ع٢ً ايعٓازقطاض ٚاٱِ يٓبص اٱٗتزعٛايطابع١ :       

بٌ قؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚا ٖٛ َصنٛض عٓ٘ ٗ 
 .ايهتب ايػابك١

ساطت٘ باؾع٥ٝات باب يًتٛب١ إ تعاٍ ٚاهلل ايتدٜٛـ بعًِ اـاَػ١ :      
 ٚايك٬ح ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض ٚاؾاسسٜٔ.
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ًٌَئِْٓ أَرَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ آَّخٍ َِب رجِؼٌُا ط قىنه تعاىلقىنه تعاىل

لِجٍَْزَهَ ًََِب أَْٔذَ ثِزَبثِغٍ لِجٍَْزَيُُْ ًََِب ثَؼْعُيُُْ ثِزَبثِغٍ لِجٍَْخَ ثَؼْطٍ ًٌََئِْٓ ارَّجَؼْذَ أَىٌَْاءَ ىُُْ 

 .145ص اٯ١ٜ إِرًا ٌَِّْٓ اٌظَّبٌِِّنيَ ِِْٓ ثَؼْذِ َِب خَبءَ نَ ِِْٓ اٌْؼٍُِِْ إَِّٔهَ
 

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
 .(1) قط٨)َٚا أْت بتابٔع قبًتِٗ ع٢ً اٱناؾ١(

، ٚاي٬ّ قٌٝ اْٗا ٚهٛظ إٔ تهٕٛ عاطؿ١ أٜهّا ، غت٦ٓاؾ١ٝإٚي٦ٔ: ايٛاٚ 
 ٕ: ؾطط١ٝ.إَٚٛط١٦ يًكػِ، 

أتٝت: ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايػهــٕٛ ٗ قــٌ دعّ ؾعـــٌ ايؿطط، 
 ٤: ؾاعٌٚايتا

 َٛقٍٛ ٗ قٌ ْكب َؿعٍٛ ب٘.اغِ ايصٜٔ: 
ْا٥ب ؾاعٌ،  :ٚتٛا ايهتاب: ؾعٌ َاض َبين يًُذٍٗٛ، ٚايٛاٚأ

بهٌ: داض ٚفطٚض َتعًكإ بأتٝت، آ١ٜ: َهاف  ثإ، ٚايهتاب: َؿعٍٛ ب٘
تبعٛا: ؾعٌ َاض ٚؾاعٌ، قبًتو: َؿعٍٛ ب٘، ٚاؾ١ًُ ٫ قٌ  َا: ْاؾ١ٝ،إيٝ٘، 

 .ع٢ً ايكٍٛ بإٔ اي٬ّ يًكػِ ايكػِهلا، ٭ْٗا دٛاب 
تعٌُ عٌُ يٝؼ،  ْاؾ١ٝ :َا، ٚقٌٝ إعرتان١ٝإغت٦ٓاف َٚا: ايٛاٚ: سطف  

 .َااغِ أْت: نُري َٓؿكٌ ٗ قٌ ضؾع 
تبع، ٚتابع: فـطٚض يؿعّا أبتابع: ايبا٤: سطف دط ظا٥س ٜؿٝس ايتٛنٝس أٟ ٫  

ايؿاعٌ)تابع( ٖٚٛ غِ ب٘ ٫، قب١ً: َؿعٍٛ اْ٘ خرب َا ًشاظَٓكـٛب قـ٬ّ ب
 .َٓكٛب)ِٖ( نُري: َتكٌ َهاف إيٝ٘
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 َٚا بعهِٗ: ايٛاٚ: سطف عطـ ٚاؾ١ًُ تعطب نُا تكسّ أع٬ٙ.

ٚي٦ٔ إتبعت: َجٌ إعطاب ي٦ٔ أتٝت، أٖٛا٤ِٖ: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب، 
 ٚايهُري)ِٖ( َهاف إيٝ٘.

ى: َٛقٍٛ، دا٤اغِ َٔ بعس َا دا٤ى: َٔ بعس: داض ٚفطٚض، َا:  
 ١ًْ ٫ قٌ هلا ٭ْٗا ق١ً َا.

َٔ ايعًِ: داض ٚفطٚض ٗ َٛنع ْكب ع٢ً اؿاٍ، إْو: إٕ ٚإمسٗا، 
إشّا: سطف دٛاب ٚدعا٤، ٕٔ ايعإٌ: اي٬ّ إعسًك١ ٚاؾاض ٚاجملطٚض 
َتعًكإ َشصٚف خرب إٕ، ١ًْٚ إٕ َٚا ٗ خربٖا ٫ قٌ هلا ٭ْٗا دٛاب 

 ايكػِ. 

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
ٖٞ َٛنٛع ٖصٙ اٯٜات تتشسخ عٓٗا ع٢ً مٛ ايعُّٛ ٚايتأثري  ايكب١ً

ض بإػًٌُ بػبب تبسٌٜ ايكب١ً ؾبُٝٓا تٓاٚيت اٯٜات ايػابك١ قا٫ٚت اٱنطا
ْعساّ ايتأثري ع٢ً إغتكطاضٖا نشهِ ؾطعٞ ثابت دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ إٚ

 اٌٖ ايهتاب ٗ َٛنٛع ايكب١ً.
 ٢ ؾعبتٌ:ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ عً

 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ:
، (1)....صلَرذْ َٔرشٍَ رَمٍَُّرتَ ًَخْيِرهَ    ق١ً ٖـصٙ اٯٜـ١ باٯٜـ١ ايػـابك١ط     ا٭ٍٚ :

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
 َٔ ٚدٛٙ اٱيتكا٤ إباضن١ بٌ اٯٜتٌ أَٛض: ا٭ٍٚ :
 نٌ َٔ اٯٜتٌ خطاب َٔ اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ :
ػاٟٚ د١ٗ اـطاب َط٠ أخط٣، إش إبتسأت آ١ٜ ايبشح باـطاب ت ايجاْٞ :

يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ثِ خاطبت إػًٌُ، بُٝٓا إختكـت  
 آ١ٜ ايػٝام باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
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إؼـاز َٛنـٛع اٯٜـتٌ بـإٔ نـ٬ّ َُٓٗـا تتعًـل بايكبًـ١ ٚتعٝٝٓٗـا           ايجايح :

 ٝت اؿطاّ.ٚإضاز٠ د١ٗ ايب
اٱؾاض٠ إٍ أٌٖ ايهتاب ٚشنط يؿغ)ايـصٜٔ أٚتـٛا ايهتـاب( ٗ     ايطابع :

 نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام.
تأنٝس اؿذ١ ٚايربٖإ ٗ قش١ ٚقسم ؼٜٛـٌ قبًـ١ إػـًٌُ     اـاَؼ :

 إٍ ايبٝت اؿطاّ.
 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ: ايجا١ْٝ :
ا٤ ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُ ا٭ٍٚ :

 بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو.
 قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ َٚا أْت بتابع قبًتِٗ. ايجاْٞ :

 قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً بعض. ايجايح :
قس ْط٣ تكًب ٚدٗو ٗ ايػُا٤ ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ بعـس   ايطابع :

 َا دا٤ى َٔ ايعًِ.
ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ آ١ٜ  اـاَؼ :

 َا تبعٛا قبًتو.
 ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا َٚا أْت بتابع قبًتِٗ. ايػازؽ :

 بتابع قب١ً بعض.ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا َٚا بعهِٗ  ايػابع :
ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس َـا دـا٤ى    ايجأَ :

 ٔ ايعًِ.َ
ؾــٍٛ ٚدٗــو ؾــطط إػــذس اؿــطاّ ٚيــ٦ٔ أتٝــت ايــصٜٔ أٚتــٛا  ايتاغــع :

 ايهتاب بهٌ آ١ٜ ......
 ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ َٚا أْت بتابع قبًتِٗ. ايعاؾط :

َٚا بعهِٗ بتـابع قبًـ١   ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ  اؿازٟ عؿط :
 بعض.

ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ٚي٦ ايجاْٞ عؿط :
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 بعس َا دا٤ت َٔ ايعًِ.

ٚإٕ ايصٜٔ أتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ ٚيـ٦ٔ   ايجايح عؿط :
 أتٝتِٗ بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو.

 ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛ ايهتاب يٝعًُٕٛ أْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ. ايطابع عؿط :
قبًتو  ايهتاب بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا اـاَؼ عؿط :

 َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ.
 َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً بعض َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ. ايػازؽ عؿط :

ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس َا دا٤ى َٔ ايعًِ َٚا اهلل  ايػابع عؿط :
 بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛ.

بٝإ َٛنٛع١ٝ ايعًِ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً باٱؾاض٠ إيٝ٘ ٚشنط يؿع٘ ٗ  ايجايج١ :
ٜتٌ ؾأخربت آ١ٜ ايػٝام بإٔ أٌٖ ايهتاب ٜعًُٕٛ أْ٘ اؿل، ٚأخربت آ١ٜ اٯ

 ايبشح بإٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٖٛ ايعًِ.
دا٤ت آ١ٜ ايػٝام با٭َط إتعسز ٗ يؿع٘ إتشس ٗ َٛنٛع٘ إش  ايطابع١ :

تٛد٘ اـطاب اٱهلٞ ٗ آ١ٜ ايػٝام بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ إٍ ايـٓيب قُـس   
إػًٌُ بُٝٓا دا٤ت آ١ٜ ايبشح باـطاب  ٘ ٚغًِ ثِ إٍق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي

يًـٓيب قُــس قـ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغـًِ عًــ٢ مــٛ اـكـٛم، ًٜٚشــل بــ٘     
ؾٮٕ ٚدٛب اٱغتكباٍ ؾطض عـٝين عًـ٢ نـٌ    إػًُٕٛ بايتبع١ٝ، ٚؾٝ٘ ْهت١ 

 َػًِ َٚػ١ًُ دا٤ اـطاب هلِ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ.
قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ       أَا اٱستذاز ٚايٓػب١ بٌ قب١ً ايٓيب

ٚقب١ً أٌٖ ايهتاب ؾأختل اـطاب ؾٝٗـا يًـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘       
ٚغــًِ يبٝــإ أْــ٘ َٛععــ١ ٚغــبٌٝ ٖساٜــ١ َٚٓاغــب١ يًتؿكــ٘ ٗ َٛنــٛع ايكبًــ١  
ٚاٱغتبؿـاض بٓعُــ١ ؼًٜٛـٗا إٍ ايبٝــت اؿـطاّ، ٚإقــ٬ح إػـًٌُ يًذــساٍ     

ًٌَْزَىُْٓ ِِنْىُُْ أَُِّخٌ َّذْػٌَُْ إٌَِرَ  عاٍطا٭سػٔ ٗ َٛنٛع٘ ٚنٝؿٝت٘، قاٍ ت
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 .(1)صاٌْخَْْشِ ًََّأُِْشًَُْ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًََّنْيٌََْْ ػَْٓ اٌُّْنْىَشِ

، ٚؾٝٗـا  (2)صًَوَرزٌَِهَ خَؼٍَْنَربوُُْ أَُِّرخً ًَعَرطًب    ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط ايجاْٞ :

 َػا٥ٌ:
 :َٓٗا ٛٙتكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚد ا٭ٍٚ :
ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚي٦ٔ آتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ  ا٭ٍٚ :

 آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو.
َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا يٓعًِ َٔ ٜتبـع ايطغـٍٛ ٚيـ٦ٔ     ايجاْٞ :

 أتٝت أٌٖ ايهتاب بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو.
 عًٝٗا. َٚا أْت بتابع قبًتِٗ َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت ايجايح :
َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا ٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس  ايطابع :

 َا دا٤ى َٔ ايعًِ.
َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ ٚي٦ٔ آتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بٌ  اـاَؼ :

 آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو.
َــٔ خكــا٥ل اٯٜــ١ ايٛغــط زعــ٠ٛ ايٓــاؽ إٍ إغــتكباٍ ايبٝــت  ايجاْٝــ١ :

 عٛا عٔ اٱَتجاٍ.اؿطاّ ٚإٕ إَتٓ
ٕا أخربت آ١ٜ ايػٝام عٔ ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ تهـُٓت   ايجايج١ :
بكا٤ أٌٖ ايهتاب ع٢ً قبًتِٗ ٚإٕ تٛدٗت هلِ ايب١ٓٝ بإٔ إغتكباٍ  آ١ٜ ايبشح

ايبٝت اؿطاّ سل ٚقسم، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًٌُ يًكرب ٗ طاع١ اهلل ٚايطنا 
 ٗ عبازاتِٗ.َا نتب هلِ، ٚعسّ اٱيتؿات إٍ غريِٖ 

َٓع إؽاش إػًٌُ ايؿس٠  ٚايػًع١ ٚايكػ٠ٛ َـع أٖـٌ ايهتـاب     ايطابع١ :
غكٛم ايكب١ً، ؾإٕ قًت إٕ آ١ٜ ايبشح شنطت ف٤ٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باؿذ١ ٚايربٖإ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٫ٚ ٜؿٝس ايٓٗٞ عٔ ايؿـس٠  
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اٱخباض عٔ ايػٝب بإغتشاي١  ٚايػًع١ ٗ إكاّ، اؾٛاب تهُٓت آ١ٜ ايبشح

إتباع أٌٖ ايهتاب يًُػًٌُ ٗ قبًتِٗ ٚأسهاّ ايص١َ ٚايعٗٛز َعٗـِ يـعّٚ   
 تطنِٗ ٚؾأِْٗ غكٛم ايكب١ً. 

ٚؾٝٗا  ،(1)صعََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط ايجايح :

 َػا٥ٌ:
 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :

غٝكٍٛ َا ٫ِٖٚ عٔ قبًتِٗ ٚيـ٦ٔ أتٝـت ايـصٜٔ أٚتـٛا ايهتـاب       ٭ٍٚ :ا
 بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو.

عٔ قبًتِٗ َٚا أْـت بتـابع    غٝكٍٛ ايػؿٗا٤ َٔ ايٓاؽ َا ٫ِٖٚ ايجاْٞ :
 قبًتِٗ.

غٝكٍٛ ايػؿٗا٤ َٔ ايٓاؽ َا ٫ِٖٚ عـٔ قبًـتِٗ ٚيـ٦ٔ إتبعـت      ايجايح :
 إشّا عٔ ايعإٌ.أٖٛا٤ِٖ َٔ بعس َا دا٤ى َٔ ايعًِ إْو 

ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ آص٠ َا تبعٛا قبًتو قٌ هلل  ايطابع :
 إؿطم ٚإػطب.

َٚا أْت بتابع قبًتِٗ قٌ هلل إؿطم ٚإػطب بٗسٟ َٔ ٜؿـا٤   اـاَؼ :
 إٍ قطاط َػتكِٝ.

نٌ َـٔ آٜـ١ ايبشـح ٚايػـٝام َـٔ آٜـات ايكبًـ١، يتهـٕٛ ايكـ١ً           : ايجا١ْٝ
ٝٓٗا َٔ إعذاظ ْعِ ايكطإٓ، َٚٓاغب١ ٱقتباؽ ايسضٚؽ ٚإغتٓباط ٚايتساٌٖ ب

إػا٥ٌ ٚا٭سهاّ َٚٓ٘ فٝ٪ٖا َتذاٚض٠ َٚتكاضب١، ٖٚٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘    
 .(2)صًََِب خَؼًََ ػٍََْْىُُْ فِِ اٌذِِّّٓ ِِْٓ زَشَجٍتعاٍط

بـٌ إػـًٌُ ٚأٖـٌ ايهتـاب ٗ َٛنـٛع ٚسهـِ ايكبًـ١ عُـّٛ          ايجايج١ :
٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ ٖٞ اٱقطاض ٚايتػًِٝ بٛدٛب اٱغتكباٍ ٚخكٛم َٔ ٚد
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ٗ ايعبازات ٚايتكطب إٍ اهلل تعاٍ، َٚاز٠ اٱخت٬ف ٖٞ تٛد٘ إػًٌُ إٍ 
ايبٝت اؿطاّ ٚبكا٤ أٌٖ ايهتاب عًـ٢ قبًـتِٗ، ٖٚـٛ َـٔ اٱعذـاظ ٗ ْعـت       

تاب أٚ ايصٜٔ أْهطٚا ع٢ً إػًٌُ ؼًِٜٛٗ ٗ ايكب١ً ؾًِ تٓػبِٗ إٍ أٌٖ ايه
طا٥ؿ١ َِٓٗ بٌ ْعتتِٗ بايػؿ٘ ٚخؿ١ ايعكٌ، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ قٛهلِ)َا ٫ِٖٚ 
عٔ قبًتِٗ( َٔ عٓس أْؿػِٗ ٚيٝؼ ٖا ٗ ايهتـب ايػـُا١ٜٚ ايػـابك١ ٚستـ٢     

 ططٚ ايتشطٜـ عًٝٗا.
ٚوتٌُ ف٤ٞ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٯٜات ٚايبٝٓات  ايطابع١ :

١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ د١ٗ ايعَـإ ٚتعاقـب   ٭ٌٖ ايهتاب ع٢ً ؼٌٜٛ ايكب
 ا٭ؾعاٍ ٚدّٖٛا:

أثٓا٤ تطًع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايػُا٤ ٚقٛي٘  ا٭ٍٚ :
 .  (1)صلَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَ فِِ اٌغََّّبءِتعاٍط

ٗ ا٭ؾٗط ا٭ٍٚ هلذط ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ     ايجاْٞ :
 ٕس١ٜٓ ٚأثٓا٤ إغتكباي٘ بٝت إكسؽ.إٍ ا

تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً ايعَٔ إػـتكبٌ ٗ فـ٤ٞ بايبٝٓـات ٚاٱستذـاز      ايجايح :
يكٛيــ٘ تعــاٍ)ي٦ٔ( ايــيت تؿٝــس تعًٝــل ا٭َــط عًــ٢ إػــتكبٌ ٚإــطاز اٱطــ٬م 

 رَضًُالَ ًٌََئِْٓ صَاٌَزَب إِْْ أَِْغَىَيَُّب ِِْٓ أَزَذٍ ِِرْٓ ايعَاْٞ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍط

أٟ ٫ ٜػتطٝع غـري اهلل إٔ ّػـو ايػـُا٤ ٚا٭ضض، ٚتكـٍٛ: يـ٦ٔ       ،(2)صثَؼْذِهِ

 آشٜت٘ ٫ ٜػهب.
يتهٕٛ َع٢ٓ اٯ١ٜ ايتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    
ٚإػًٌُ، أخربت اٯ١ٜ عٔ شات ايٓتٝذ١ ٚا٭ثط غٛا٤ بإقا١َ اؿذ١ ٚايبٝٓـ١  

َٗا، ٱؾـاز٠ ايؿعـٌ إانـٞ)أتٝت(    ع٢ً يعّٚ إغتكباٍ ايبٝـت اؿـطاّ أٚ عـس   
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َع٢ٓ إهاضع ٭ْ٘ دا٤ بعس)ي٦ٔ( ؾإشا ناْـت اؾًُـ١ َكـسض٠ بؿعـٌ َانـٞ      

 َٓؿٞ إقرتْت َا ايٓاؾ١ٝ)َا تبعٛا قبًتو(.
بعس ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ، بسيٌٝ ْػب١ ٚإنـاؾ١   ايطابع :

 إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ إٍ ايٓيب قُس )قبًتو(.
ًٌََئِْٓ أَرَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَربةَ  إطاز َٔ اٯٜات بكٛي٘ تعاٍط : اـاَؼ

ص أعِ ٗ َٛنٛعٗا َٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإـطاز ز٥٫ـٌ ايٓبـ٠ٛ،    ثِىًُِّ آَّخٍ

ٚايؿٛاٖس ٚإعذعات اييت تسٍ ع٢ً ْبٛتـ٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٫ٚ      
لًُْ فٍٍََِّوِ ل اٯ١ٜ ايهط١ّ قاٍ تعاٍطتعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ، ٚنًٗا َٔ َكازٜ

 .(1)صاٌْسُدَّخُ اٌْجَبٌِغَخُ فٌٍََْ شَبءَ ٌَيَذَاوُُْ أَخَّْؼِنيَ

أختتُـت آٜـ١ ايبشـح بكٛيـ٘ تعايـ١)َا دـا٤ى َـٔ ايعًـِ( َٚـٔ           ايطابع١ :
 َكازٜل ايعًِ بًشاظ آ١ٜ ايػٝام ٚدٛٙ:

ٍٛ إػـًٌُ  اٱخباض عٔ عًّٛ ايػٝب بإْهاض ْؿط َٔ ايٓـاؽ ؼـ   ا٭ٍٚ :
 إٍ ايبٝت اؿطاّ بإؽاشٙ قب١ً هلِ.

ْعت ايصٜٔ غٝٓهطٕٚ إغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿـطاّ بايػـؿٗا٤    ايجاْٞ :
 ٚخؿ١ ايعكٌ ٜٚسٍ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً َػا٥ٌ:

 تٓعٙ ًٌَ أٌٖ ايهتاب َٔ ؾعًِٗ. ا٭ٍٚ :
هٕٛ ٖصا ظدطِٖ ٚإضاز٠ إق٬سِٗ باٱَتٓاع عٔ ٖصا اٱْهاض، يٝ ايجا١ْٝ :

 اٱَتٓاع َٓاغب١ يًتسبط ٗ أغطاض ٖصا ايتشٌٜٛ.
زع٠ٛ ايٓاؽ يٲقطاض بكش١ ٚغـ١َ٬ ؼـٍٛ إػـًٌُ إٍ ايبٝـت      ايجايج١ :

 اؿطاّ ٗ قبًتِٗ.
 عسّ ضدٛع إػًٌُ إٍ إغتكباٍ إػذس ا٭قك٢. ايطابع١ :

عسّ تعاٖس إػًٌُ ٱغتكباهلِ ايبٝت اؿطاّ، ٱزضاى ايعك٤٬  اـاَػ١ :
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 ايعٌُ بكٍٛ ايػؿٝ٘.

ًَأَطِْؼُرٌا اٌٍَّروَ ًَاٌشَّعُرٌيَ    زؾاع اهلل ٚضغٛي٘ عٔ إػًٌُ، قاٍ تعـاٍط  ايجايح :

، ؾذا٤ت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام َٔ َكازٜل ض١ٓ (1)صٌَؼٍََّىُُْ رُشْزٌََُّْ

يبٝـت  اهلل بإػًٌُ بإٔ ىربِٖ َا ٜكٛيـ٘ ايٓـاؽ عـٔ ؼـٛهلِ إٍ إغـتكباٍ ا     
 ٜٚأَط ضغٛي٘ ايهطِٜ. اؿطاّ،

ايتػًِٝ بـإٔ اهلساٜـ١ بٝـس اهلل، ٚإٔ إغـتكباٍ ايبٝـت اؿـطاّ َـٔ         ايطابع :
ايكطاط إػتكِٝ ٚإٕ إػًٌُ ٜبصيٕٛ ايٛغع ٗ طاعـ١ اهلل، ٚإْتٗـاز غـبٌ    
ايك٬ح، ٜٚتًٛ نٌ َػًِ َٚػ١ًُ عس٠ َطات ٗ ايّٝٛ ٚع٢ً مٛ ايٛدـٛب  

  .(2)صزَمَُِْاىْذَِٔب اٌصِّشَاغَ اٌُّْغْقٛي٘ تعاٍط

تهطض يؿغ)قبًتِٗ( َطتٌ ٗ ايكطإٓ، إسساُٖا ٗ آٜـ١ ايبشـح    اـاَؼ :
ٚا٭خط٣ ٗ آ١ٜ ايػٝام، ٚتًو آ١ٜ ٗ ْعِ ايكطإٓ بصاتٗا ٚايتبـأٜ بُٝٓٗـا ٗ   
إع٢ٓ، ؾإطاز َٔ ٗ آ١ٜ ايػٝام ايكب١ً اييت ؼٍٛ عٓٗا إػًُٕٛ، أَا ٗ آٜـ١  

 اييت عٔ عًٝٗا. ايبشح ؾإطاز قب١ً أٌٖ ايهتاب
 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ايتاي١ٝ، ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ: ايؿعب١ ايجا١ْٝ :

ٚؾٝٗـا   ،(3)....صًٌَِىُرًٍّ ًِخْيَرخٌ ىُرٌَ ٌٌَُِِّْيَرب    ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعـاٍط  ا٭ٍٚ :

 َػا٥ٌ:
 إؼاز َٛنٛع اٯٜتٌ ٖٚٛ ايكب١ً ٗ ايعبازات. ا٭ٍٚ :
ٛ بٝإ  ايجا١ْٝ : زسـ١ ٗ سهـِ اهلل ٚزعـ٠ٛ إػـًٌُ إٍ عـسّ      ايػـع١ ٚإٓ

اٱغتدؿاف ٚاٱغتٗعا٤ بتٛد٘ أٌٖ ايهتاب إٍ قبًتِٗ، ؾكس ٜكٍٛ قا٥ـٌ إٕ  
ْعت ايػؿٗا٤ خام بايصٜٔ ٜصَٕٛ إػًٌُ ٗ ؼًِٜٛٗ ايكبًـ١، ٫ٚ ٜؿـٌُ   
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ايصٟ ًّٜٛ َٔ بكٞ ع٢ً قبًتـ٘ َـٔ أٖـٌ ايهتـاب وُـٌ ؼٜٛـٌ ايكبًـ١ عًـ٢         

َع ايسيٌٝ ع٢ً ايتكٝٝس، ؾتهُٓت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح اٱط٬م ٭قايت٘، إ٫ 
ٚايػٝام ٖصا ايتكٝٝس ٕٓع إػـًِ َـٔ ايتعـسٟ عًـ٢ أٖـٌ ايهتـاب غكـٛم        

 قبًتِٗ.
٬خ َــطات ٚمل ٜــطز ٗ آٜــ١ ٚضز يؿغ)ايكبًــ١( ٗ آٜــ١ ايبشــح ثــ ايجايجــ١ :

عباؽ ٗ قٛيـ٘)ٚيهٌ ٚدٗـ١(   ابٔ ايػٝام َع إٔ َٛنٛعٗا ٖٛ ايكب١ً)ٚعٔ 
يهٌ قب١ً ٜطنـْٛٗا ٚٚدـ٘ اهلل سٝـح تٛدـ٘     أٌٖ ا٭زٜإ ٜكٍٛ:  وٜعين بصي
  .(1)(إ٪َٕٓٛ

ػًٞ قاعس٠ تكـسِٜ ا٭ٖـِ عًـ٢ إٗـِ، ٚتأنٝـس أٚيٜٛـ١ اٱّـإ         ايطابع١ :
 ٚايتك٣ٛ ٚعٌُ ايكاؿات ٚعسّ اٱْؿػاٍ َػأي١ ايكب١ً.

تصنط آ١ٜ ايػٝام باٯخط٠ ٚايٛقـٛف بـٌ ٜـسٟ اهلل يًشػـاب،      اـاَػ١ :
 بأسهاّ ؼٌٜٛ ايكب١ً. زع٠ٛ يًُػًٌُ يًتكٝسٚؾٝ٘ 

َٔ ايعًِ ايـصٟ ضظقـ٘ اهلل ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘         ايػازغ١ :
 ٚغًِ نُا تسٍ عًٝ٘ آ١ٜ ايبشح إٔ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط.

ًَِِرْٓ زَْْرُُ خَشَخْرذَ فَرٌَيِّ ًَخْيَرهَ شَرطْشَ       بكٛي٘ تعاٍط اٯ١ٜ ق١ً ٖصٙ ايجاْٞ :

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: ،(2)صذِ اٌْسَشَاَِاٌَّْغْدِ

 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :
َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ٚي٦ٔ أتٝت  ا٭ٍٚ :

 آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو.ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ 
َٚـا أْـت    َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ايجاْٞ :

 بتابع قب١ً قبًتِٗ.
َٔ بعس  ٤ِٖإتبعت أٖٛا ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ٚي٦ٔ يجايح :ا
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 َا دا٤ى َٔ ايعًِ إْو إشا ٕٔ ايعإٌ.

 ل َٔ ضبو.َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً بعض ٚإْ٘ اؿ ايطابع :
ٚسٝح َا نٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ َٚا بعهِٗ بتابع قبًـ١   اـاَؼ :

 بعض.
بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتـو يـ٬٦   ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب  ايػازؽ :

 ٜهٕٛ يًٓاؽ عًٝهِ سذ١.
ٜؿٝــس اؾُــع بــٌ اٯٜــتٌ يــعّٚ إدتٓــاب اؾــساٍ ٚاـكــ١َٛ ٗ   :ايجاْٝــ١ 

َٛنٛع ايكب١ً َع أٌٖ ايهتـاب، َٚـٔ إعذـاظ ايكـطإٓ أْـ٘ بعـس ْـعٍٚ اٯٜـ١         
ٚاؿهِ ايكطآْٞ تٓعٍ آ١ٜ أخط٣ تٓكٌ إػًٌُ إٍ ؾعٌ آخط َـٔ ايكـاؿات   

ؿهِ ايٓاظٍ َا ٜسٍ ع٢ً ثبٛت٘ ٚؼكك٘ ٚعٌُ إػًٌُ ب٘، َٚٔ َتكّٛ ع٢ً ا
بإػـاضع١ ٗ  اٱعذاظ شنط ايكب١ً ٚتعسزٖا ٗ شات اٯ١ٜ اييت تأَط إػـًٌُ  

 ؾعٌ ايكاؿات ٚإنتٓاظ اؿػٓات.
تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ بتأنٝس اٱبتعـاز عـٔ إتبـاع أٖـٛا٤ ايػـري،       ايجايج١ :

ٜٚتذ٢ً ٖصا ايتأنٝس بايسع٠ٛ َٔ اهلل يًُػـًٌُ   ايصٟ ؼصض َٓ٘ آ١ٜ ايبشح،
 بايتػابل.

إغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ َــٔ اـــريات ايــيت تــأَط آٜــ١ ايػــٝام     ايطابعــ١ :
بايتػابل ٚإػاضع١ إيٝٗا، ٚؾٝ٘ سح ع٢ً عسّ ايرتزز أٚ اٱبطا٤ ٗ إغتكباٍ 

 ايبٝت اؿطاّ.
بٝت ٚسكاْتِٗ بإغتكباٍ ايإػًٌُ يًكرب ٗ اٱَتجاٍ زع٠ٛ  اـاَػ١ :

 إٍ ايبٝت اؿطاّ. ايصٜٔ ًَِْٜٛٛٗ ع٢ً ايتٛد٘ ٤َٔ إٜصا
ٚضز ٗ آ١ٜ ايػٝام قٛي٘ تعاٍ)ٚ٭مت ْعُيت عًٝهِ( َٚٔ ُاّ  ايػازغ١ :

ايٓعِ ْػذ ايكب١ً ْٚعٍٚ آٜات إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َكطْٚـّا بايبٝٓـ١ ٚاؿذـ١    
 ٚايتؿك٘ ٗ ايسٜٔ.

فَبرْوُشًُِِٔ أَرْوُشْوُُْ ًَاشْىُشًُا ٌِرِ ًَالَ  طق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ايجايح :
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 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: ،(1)صرَىْفُشًُِْ

نٌ َٔ ا٭َط يًُػـًٌُ بـصنط اهلل ٚتعـٌٝ ايكبًـ١ ٚسكـطٖا ٗ       ا٭ٍٚ :
طاّ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، إش إٔ تٛد٘ إػًٌُ ساٍ اٱختٝاض بايبٝت اؿ

 يًكب١ً َٔ عَُٛات شنطِٖ هلل.
قٛيــ٘ تعــاٍ)أشنطنِ( ْــعٍٚ ا٭َــط بٓػــذ ايكبًــ١   َــٔ َكــازٜل ايجاْٝــ١ :

ايصٟ آتاٙ  ٚقريٚض٠ تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ق٬تِٗ، َٚٓ٘ ايعًِ
يكٛي٘  اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ عاّ ٚخام،

 تعاٍ)َا دا٤ى َٔ ايعًِ( َٚٔ ايجاْٞ بًشاظ آ١ٜ ايػٝام أَٛض:
عع ٚدٌ َٔ ايعًِ َٚعطؾ١ َا١ٖٝ ايسْٝا، ٚأْٗـا َعضعـ١   شنط اهلل  ا٭ٍٚ :

   .(2)صًَإَِّْ اٌذَّاسَ آخِشَحَ ٌَيَِِ اٌْسٌَََْاُْيٰخط٠، قاٍ تعاٍط

ٜكًٞ إػًُٕٛ ق٬تِٗ ْاع١ ٚؾطاز٣ َػتكبًٌ ايكب١ً، ٖٚٛ  ايجاْٞ :
 َٔ شنطِٖ اهلل.

٠ ٖٚـِ  يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًُػـًٌُ إٔ ٜـصنطٚٙ ٗ ايكـ٬    ايجايح :
 َػتكبًٕٛ ايبٝت اؿطاّ.

إشا نـإ تعـٌٝ ايكبًـ١ َـٔ شنـط اهلل عـع ٚدـٌ يًُػـًٌُ، ٚإٔ          ايطابع :
إَتجاهلِ هلصا ا٭َط َٔ شنطِٖ ي٘ غبشاْ٘ غٛا٤ بايك٠٬ ٚؾطط١ٝ ايكب١ً ؾٝٗا، 

ؾــطط ايكبًــ١ ؾٗــٌ َــٔ َكــازٜل َػــتشسث١ يــصنط اهلل عــع ٚدــٌ   أٚ بــصات 
يصٟ ٜتذسز ٗ نٌ ّٜٛ اؾٛاب ْعِ إش يًُػًٌُ َع ٖصا ايصنط إػتشسخ ٚا
 .إٔ قٛي٘ تعاٍ)أشنطنِ( ٚعس ٚبؿاض٠

تهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط يًُػًٌُ بايؿهط هلل، َٚٔ ايؿهط ي٘  ايجايج١ :
 غبشاْ٘ بًشاظ آ١ٜ ايبشح ٚدٛٙ:

، ٚإظٗـاضِٖ يًٛسـس٠   إغتكباهلِ ايبٝت اؿـطاّ إَتجـا٫ّ ٭َـط اهلل    ا٭ٍٚ :
                                                           

 .152اٯ١ٜ (1)
 .46ايعٓهبٛت غٛض٠ (2)
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 شات قٝػ١ ايتك٣ٛ.

ٚايربٖإ ع٢ً قسم ٚقش١ إغتكباٍ إتٝإ أٌٖ ايهتاب باؿذ١  ايجاْٞ :
 إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ.

 ايتٓعٙ عٔ إتباع ا٭ٖٛا٤. ايجايح :
 ايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايعًِ. ايطابع :

 عجاس اآليتعجاس اآليتإإ
ٗ ايك٬ت بٌ ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ إغٝيب َػتسِٜ  َطأؽرب اٯ١ٜ عٔ  ا٭ٍٚ :

 اـك١َٛ.أغباب  ب٘ ََٔٚا تتكـ  أٌٖ إًٌ ايػابك١
 غتك٬ٍ نٌ ١ًَ بكبًتٗا.إ ايجا١ْٝ :
ايطأٟ َٚع تكاضب ا٭َِ ٚتساخٌ اؿهاضات ٚتبازٍ إصاٖب  ايجايج١ :

 َاض٠ ع٢ً ايتعسز ٗ ايسٜا١ْ.أٚاـرب٠ ٗ ٖصا ايعَإ ؾإ َٛنٛع ايكب١ً ٜبك٢ 
غتكطاض ايكب١ً ٚعسّ تأثري ْتكاض اٱغ٬ّ باإٍ إؾاض٠ إٗ اٯ١ٜ  ايطابع١ :

 ٌٖ ايهتاب ٚؾهٛنِٗ غكٛقٗا.أقٛاٍ أ
ٚتعٗط اٯ١ٜ أَطٜٔ ٗ ايكب١ً بُٝٓٗا عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘ ؾُاز٠ 
اٱيتكا٤ ٖٞ عسّ اٱتباع، َٚاز٠ اٱؾرتام ٖٞ عسّ إتباعِٗ يكب١ً ايٓيب قُس 

ب٬ّٝ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكبًتِٗ ؾٮْ٘ ع٢ً اؿل ٜٚتدص ايعًِ غ
 .َٚٓٗادّا ٫ٚ ٜتبع ا٭ٖٛا٤

بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل ؾطٜل َٔ ايٓاؽ  دشٛزاٯ١ٜ ايتشسٟ ؾُع  ٚتتهُٔ
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾأِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ايكٝاّ باٱؼاز ٗ د١ٗ ايكب١ً عٓازّا َع 

 .ايكطآ١ْٝ ١ٰٜيَهاٌَ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚعسّ اٱغتطاع١ ٖصا َٔ اٱعذاظ ايػريٟ 
كب١ً ٚيعّٚ تعاٖس إػًٌُ ٭سهاَٗا ٚاٱقتسا٤ اٯ١ٜ َٛنٛع١ٝ اي ٚتبٌ

ٌٖٚ ايكب١ً َٔ عَُٛات ٗ َٛنٛعٗا بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 (1))قًٛا نُا ضأٜتُْٛٞ أقًٞ(قٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

                                                           

 .1/72تؿػري ايكططيب (1)
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اؾٛاب ْعِ، ؾاؿسٜح ؾاٌَ يؿطا٥ط ٚأضنإ ٚأدعا٤ ايك٠٬، ٚتبٌ  

ايكطإٓ عًِ ٚخري قض هب إتباع٘،  إٔ ايتٓعٌٜ ٚآٜات اٯ١ٜ سكٝك١ ٖٚٞ
 عٓ٘ ظًِ.ٚإٔ تطن٘ ٚاٱعطاض 

َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ ٚقـ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بأْ٘ عًِ، ٖا ًّٞ ع٢ً 
 ايعًُا٤ ايتشكٝل َكازٜل ايعًِ اييت ٜتهُٓٗا إغتكباٍ ايبٝت ٚٚدٖٛ٘ َٓٗا:

بإغتكباٍ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭َط اٱهلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ا٭ٍٚ:
 ايبٝت اؿطاّ، ْٚعٍٚ اٯٜات اييت تسٍ عًٝ٘.

عسّ ٚدٛز ؾرت٠ َٚس٠ بٌ ا٭َط بإغتكباٍ ايهعب١ ٚبٌ ايعٌُ  ايجاْٞ:
 َػذس ايكبًتٌ. َهاَٝٓ٘ يصا مسٞ َػذس)بين غامل(

َٛنٛع  إسز اٱهلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايجايح:
 ايكب١ً َٚطًكّا.

 أٌٖ ايهتاب عٔ اٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ. ًـبتدايعًِ  ابع:ايط
اٱَتٓاع عٔ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  اـاَؼ:

 إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ إتباع اهل٣ٛ.
إغتسا١َ اـ٬ف ٚاٱخت٬ف بٌ أٌٖ ايهتاب غكٛم  ايػازؽ:

 اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬.
، ٚإَتٓاعِٗ ايكب١ًٚإػًُات يٮَط اٱهلٞ بٓػذ  إَتجاٍ إػًٌُ ايػابع:

 عٔ اٱْكات ٭ٌٖ ايعٓاز.
ٚايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ  َٚٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ ٗ اٯ١ٜ أْٗا ٚاق١ٝ ٯ١ٜ ايكب١ً

ؾٝٗا َٔ إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ٖصا ا٭َط، َٚا ٜسٍ عًٝ٘ َٔ  إ
  ايٓػذ ٗ أسهاّ ايكب١ً. 

 اآليت سالحاآليت سالح
ُٚٓع َٔ اعطا٤  ٗ قًٛب إ٪ٌَٓ جك١تبعح اٯٜات ايهط١ّ اي ا٭ٍٚ :

، إدايؿ١ ٕهاٌَ ٖصٙ اٯٜات ٗ َػأي١ ايكب١ًٱْهاض بعض ايٓاؽ اعتباض 
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 .ٚؼٌٜٛ ايكب١ً

٫ٚ ٜتٛدٕٗٛ هلِ ٗ غريِٖ ٍ إإػًٌُ ٫ ٜتطًعٕٛ اٯ١ٜ ػعٌ  ايجا١ْٝ :
 قاٚي١ يتبسٌٜ قبًتِٗ.

َا َٔ إًٌ ا٭خط٣ ؾطٜل غ٬ّ إ١ٜ ايهط١ّ ٫ ُٓع َٔ ضدا٤ اٯ ايجايج١ :
 ٗ شيو بعض عًُا٥ِٗ.

تبٌ اٯ١ٜ دٗاز ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  ايطابع١ :
َٛنٛع ايكب١ً ٚتجبٝتٗا، ٚضز ايؿبٗات اييت ٜجريٖا أٌٖ اـك١َٛ ٚايؿكام ٗ 

بءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ عََْمٌُيُ اٌغُّفَيََٛنٛع ايكب١ً قاٍ تعاٍط

 .(1)صوَبٌُٔا ػٍََْْيَب

)يٛ(، َٔ اٱَتٓاع  مل تكٌ اٯ١ٜ)ٚيٛ أتٝت( َٚا تسٍ عًٝ٘ اـاَػ١ :
 )إٔ( َٔ ايتٛنٝس. ايصاتٞ، بٌ دا٤ت بكٛي٘ تعاٍ)ٚي٦ٔ( َٚا تسٍ عًٝ٘

س ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ْػب١ ايكب١ً اؿل إٍ ايٓيب قُ ايػازغ١ :
ٚغًِ)قبًتو( ؾاٖس ع٢ً إغتك٬ٍ إػًٌُ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٖٚٛ َٔ 

بإٔ ؾطؾِٗ اهلل عع ٚدٌ  ،(2) صوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِعَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 باٱختكام بإغتكباي٘.
هتاب ٚغريِٖ اٱْكات ٭ٌٖ اي عسّيٗ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًٌُ  ايػابع١ :

 ، ٚقا٫ٚتِٗ ايتؿهٝو بٓػدٗا.ؼٌٜٛ ايكب١ً ٗ َٛنٛع
 سح إػًٌُ ع٢ً تعاٖس إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ. ايجا١َٓ :

إزضاى سكٝك١ إٔ ايبٝت اؿطاّ قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايتاغع١ :
ي١ ٚآي٘ ٚغًِ ٚغ١ًٝ مسا١ٜٚ ايتؿك٘ إػًٌُ ٗ أَٛض ايسٜٔ، َٚعطؾ١ إٓع

ع٢ً  ًٝ٘هٚتؿايعع١ُٝ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ اـ٥٬ل 
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 قب١ً ْاغد١ غري َٓػٛخ١.ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، بإٔ ناْت 

إػًٌُ  تكٝسٗ قًٛب ايهؿاض، ٚػعًِٗ ٜسضنٕٛ ايٝأؽ تبعح  ايعاؾط٠ :
ٖس ع٢ً يٮٚاَط اٱهل١ٝ، إش إٔ ايتكٝس باؾع٤ ؾاٚإَتجاهلِ بأسهاّ ايعبازات، 

ع٢ً أزا٥ِٗ ايتكٝس بايهٌ، ؾاٱَتجاٍ يٮَط اٱهلٞ ٗ َٛنٛع ايكب١ً زيٌٝ 
 ايك٠٬ بأدعا٥ٗا.

اٱيتعاّ بأسهاّ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٚاق١ٝ َٔ اٱضتساز،  اؿاز١ٜ عؿط٠ :
َٚٔ ايتككري ٗ ايؿطا٥ض ٚأسهاّ ايعبازات ٚتًو آ١ٜ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، 

ؾطض اهلل ٜات لَّٛا، ٚايؿطا٥ض ع٢ً َطاتب ؾكس اٯ َٚٔ أغطاض ْعٍٚ
ٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ايٓاغد١ ايك٠٬ ٗ َه١ إهط١َ، ٚيهٔ آ١ٜ ايكب١ً 

 .إس١ٜٓدا٤ ٗ 
 ايتشصٜط َٔ إتباع اهل٣ٛ. ايجا١ْٝ عؿط٠ :

بٝإ ايكبض ايصاتٞ ٚايػريٟ ي٣ًٛٗ، َٚٔ ايػريٟ َعك١ٝ  ايجايج١ عؿط٠ :
 ١ٝ، ٚتطى ايٓاغذ، ٚاٱقطاض ع٢ً إٓػٛر.ا٭ٚاَط اٱهل

مل تأت اٯ١ٜ بايٓٗٞ عٔ إتباع اهل٣ٛ َطًكّا، بٌ دا٤ت  :  ايطابع١ عؿط٠
ع٢ً مٛ اـكٛم، ٚؾٝ٘ شّ إناٗ بعض إًٌ بايٓٗٞ عٔ إتباع أٖٛا٤ أٌٖ 

ٚيهٓ٘ هلِ، ٚبٝإ َػأي١ ٗ ايتأزٜب ٚاهلسا١ٜ، ٖٚٞ إٔ ايٓٗٞ إشا دا٤ عاَا ٶ
ككٛم ٜهٕٛ عّْٛا ٚغ٬سّا يٲَتجاٍ ٚايعٓا١ٜ ايؿدك١ٝ ٗ َٛنٛع 

 ٚايٓٛع١ٝ َٔ إػًٌُ َٛنٛع٘.
   سح إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا ع٢ً إتباع ايعًِ. اـاَػ١ عؿط٠ :

 سباب اننشولسباب اننشولأأ
إ ٜٗٛز إس١ٜٓ ْٚكــاض٣ لطإ قايٛا يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ضٟٚ 

، (1) (ْبٝا٤ قبًو ؾاْعٍ اهلل تعاٍ ٖصٙ اٯ١ٜت٢ ا٭أٚآي٘ ٚغًِ ا٥تٓا بآ١ٜ نُا 
 اـ٬فظٗاض إعِ ٗ ز٫يتٗا َٚٛنٛعٗا ْٚعٚهلا، ٚتتهُٔ أٚيهٔ اٯ١ٜ 
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 .يتكا٤ ٗ ايكب١ًاٱٚعسّ 

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
ٖٚٞ ؾاٖس مساٟٚ  ،اٯ١ٜ بٝإ ؿكا٥ل تأضى١ٝ ٗ عامل ايعكا٥س ٚإًٌ

ّٜٛ ايكٝا١َ بٌ نٌ َٔ إػًٌُ ٍ ٚدٛز ايتبأٜ ٗ َػأي١ ايكب١ً إ ٢ًع
ظٗطت اٯ١ٜ غ١َ٬ أ، ؾٚيهٓٗا مل تكـ عٓس ٖصا اؿسٚايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، 

ًٌََئِْٓ ارَّجَؼْذَ أَىٌَْاءَىُُْ ِِْٓ ثَؼْذِ َِب طٖٛ اؿل بكٛي٘ تعاٍ ٚأْ٘ ْٗر إػًٌُ 

 صخَبءَنَ ِِْٓ اٌْؼٍُِِْ إَِّٔهَ إِرًا ٌَِّْٓ اٌظَّبٌِِّنيَ

 ا٤ ٗ اٯ١ٜ وتٌُ ٚدّٖٛا:َٚتعًل ا٭ٖٛ
 .عسّ ايكٍٛ بايٓػذ ٗ ايكب١ً َع أْ٘ سل: ا٭ٍٚ
 ٍ ايبٝت اؿطاّ.إْهاضِٖ ع٢ً إػًٌُ ْػذ ايكب١ً ٚتٛدِٗٗ : إايجاْٞ

ق٢ً اهلل ٌٖ ايهتاب عٔ اٯٜات اييت دا٤ بٗا ايٓيب أ: قسٚز ايجايح
 قطاضِٖ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً قبًتِٗ.ٚإ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 يٝبك٢ إػًُٕٛ َعِٗ ع٢ً قبًتِٗ. عِٝٗ: غايطابع
٣ ٗ يًٗسٖٚصٙ ايٛدٛٙ ا٭ضبع١ َتشس٠ َٚتؿطق١ تكًض َكازٜل  

ختاض ايكب١ً قبٌ إبايٓػب١ يًٛد٘ ا٭ٍٚ ٫ ٜؿٌُ َٔ  ،َٛنٛع ايكب١ً ْعِ
 ،ٕ ايكب١ً دع٤ ٚؾطط َٔ ايك٠٬أاٱغ٬ّ َا ٖٛ غابل ع٢ً ايٓػذ نُا 

 ٚايك٠٬ ؾطع اٱغ٬ّ.
 ا٥ٌ:ٚٗ اٯ١ٜ َػ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ با٭قاي١ قُس اٯ١ٜ خطاب يًٓيب  ا٭ٍٚ:
أغطاض قٛي٘  َٔٚإػًٌُ ٚإػًُات بايتبع١ٝ، ٖٚصا اٱؿام ٗ يػ١ اـطاب 

ٜسٍ عًٝ٘ َٔ  اَٚ ص،ًٌََئِْٓ ارَّجَؼْذَ أَىٌَْاءَىُُْ ثَؼْذَ اٌَّزُِ خَبءَنَ ِِْٓ اٌْؼٍُِِْتعاٍط
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اع إغٛا٤ أٌٖ اـك١َٛ ٚاـ٬ف، ٚأضباب ايؿو ؼصٜط إػًٌُ َٔ إتب
 ٚايطٜب.

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ قُسّا عكِ اهلل عع ٚدٌ ايٓيب  ايجا١ْٝ:
ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ أؾطاز ٖصٙ ايعك١ُ ٖٚٞ سه١ُ إتباع اهل٣ٛ، َٚهاٌَ 

يًُػًٌُ بًعّٚ إدتٓاب أٌٖ اهل٣ٛ، ٚاٱَتٓاع عٔ إغتشٛاش َٚٛعع١ 
 اهل٣ٛ.

١ َٓاغب١ نط١ّ يتؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ ٚإضتكا٥ِٗ ٗ إعاضف اٯٜ ايجايج١:
َٔ هب  ُاعسٛاٍ أٌٖ إًٌ ا٭خط٣، ٚؽًؿِٗ اٱهل١ٝ، ٚاٱساط١ عًُّا بأ

ت٪نس اٯ١ٜ قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚٗ باب ايعبازات، ايٛظا٥ـ 
 ٚآي٘ ٚغًِ ٚيعّٚ إتباع٘.

ٜتُجٌ بايعٓاز، ٚايبكا٤ ع٢ً  ُٓع اٯ١ٜ َٔ إتباع اهل٣ٛ ايصٟ ايطابع١:
اؿهِ إٓػٛر، ٚعسّ ايتػًِٝ َا دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ٚغًِ.
تبٌ اٯ١ٜ ع١ً اٱخت٬ف ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ٚأْ٘ ضادع إٍ  اـاَػ١:

عٔ إتباع اؿل، اٱَتٓاع عٔ إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً إتباع  اهل٣ٛب َتٓاعاٱ
 ي٣ًٛٗ.

بايصنط ع٢ً مٛ ايتعٌٝ ٚؾٝ٘ إؾاض٠ خكت اٯ١ٜ أٌٖ ايهتاب  ايػازغ١:
إٍ إٔ َٛنٛع إغتكباٍ ايكب١ً َٔ أؾطاز ايعبازات عٓس إًٌٝ، ٚيهٔ 

ٗ د١ٗ ايكب١ً ايتبأٜ ٗ د١ٗ ايكب١ً، أقٌ اٱخت٬ف تعٌٝ ٗ  ت٬فخاٱ
ا٭قٌ ٚاٱعتكاز، ؾإػًُٕٛ ٜتبعٕٛ ايعًِ، أَا ايصٜٔ ىايؿِْٛٗ ؾٝتبعٕٛ 

 اهل٣ٛ.
اٯ١ٜ َٛاغا٠ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ غكٛم  ايػابع١:

يًٓػذ ٗ ايػري إتباع  ب عٓ٘، ؾكس ٜطدٛ ؾطط َٔ إػًٌُإعطاض أٌٖ ايهتا
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ايكب١ً ٕا عٓسِٖ َٔ ايعًِ ٚايبؿاضات اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ بايٓيب 
ا بٝاّْا يتعصض َكسام ٖص قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ

أِْٗ ٫  بسيٌٝبٌ يٛدٛز إاْع ايصاتٞ  إكتهٞايطدا٤، يٝؼ يعسّ ٚدٛز 
ٜػتذٝبٕٛ ٭َط ايكب١ً اؾسٜس٠، ٚإٔ دا٤ هلِ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ٚغًِ بهٌ آ١ٜ.
 َٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ ايجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ َٔ ٚدٛٙ: ايجا١َٓ:
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ايتكسٜل بٓب٠ٛ قُس ا٭ٍٚ:
، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ إتباع ا٭َط اٱهلٞ بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ايجاْٞ:

 .(1)صوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِتعاٍط

 .، َٚا ٜرتؾض عٓ٘ َٔ أغباب ايه٬ي١عسّ إتباع اهل٣ٛ ايجايح:
: ٞ عٔ عطا٤ قاٍٚأخطز ايبٝٗك اٱَتٓاع عُا عًٝ٘ أٌٖ اهل٣ٛ ايطابع:

بًػين إٔ ؾُٝا أْعٍ اهلل ع٢ً َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ : ٫ ػايػٛا أٌٖ ا٫ٖٛا٤ 
 .(2)(ؾٝشسثٛا ٗ قًبو َا مل ٜهٔ

إػًٌُ زع٠ٛ ايٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ببٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إيتعاّ  اـاَؼ:
 عٓٗا.با٭سهاّ اييت تٓعٍ َٔ ايػُا٤، ٚعسّ ضدٛعِٗ 

أٌٖ اؾساٍ ٚاـك١َٛ ٚايصٜٔ  سح ايٓاؽ ع٢ً إدتٓاب ايػازؽ:
 ٜكطٕٚ ع٢ً قاضب١ ايتٓعٌٜ.

 ا٬ٕظ١َ بٌ ايعًِ ٚإتباع اهل٣ٛ، ٚؼتٌُ ايٓػب١ بُٝٓٗا ٚدّٖٛا: ايػابع:
 ايتػاٟٚ، ؾإتباع اهل٣ٛ ٖٛ ايعًِ. ا٭ٍٚ:
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ايعُّٛ ٚاـكٛم َٔ ٚد٘، ؾبُٝٓٗا َاز٠ يٲيتكا٤ ٚأخط٣  ايجاْٞ:
 يٲؾرتام.

 ٕطًل، ٖٚٛ ع٢ً ؾبعتٌ:ايعُّٛ ٚاـكٛم ا ايجايح:
 َٔ ايعًِ.إتباع اهل٣ٛ دع٤ ٚؾطع  ا٭ٍٚ:
 ايعًِ َٔ إتباع اهل٣ٛ. ايجا١ْٝ:
 ايتبأٜ بٌ ايعًِ ٚإتباع اهل٣ٛ. ايطابع:

 ٚايكشٝض ٖٛ ايؿعب١ ايجا١ْٝ َٔ ايٛد٘ ايجايح.
آٜات ايكطإٓ عًِ، ٖٚٞ ٖا دا٤ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجأَ:

هلل، ٚيكس تؿهٌ اهلل ببٝإ َٓعي١ آزّ ي٥٬ًُه١ باٱخباض عُا ٚغًِ َٔ عٓس ا

ع٢ً  ٚإستر، (1)صًَػٍُ آدَ األَعَّْبءَ وٍَُّيَبطَٔ عًِ با٭مسا٤ قاٍ تعاٍ ق٘ظض

 .ا٥٬ٕه١ بعًِ آزّ ا٭مسا٤
إطاتب ايعاي١ٝ ٗ ايعًِ اييت ْاهلا ايٓيب قُس اٯ١ٜ يبٝإ ٖصٙ  ٚدا٤ت

أسهاّ ايؿطٜع١ ايٓاغد١، ٚإعاْت٘ ٗ ايعٌُ ٘ تًكٝٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 أٌٖ اؿػس ٚايعٓاز.َٔ بٗا، ٚايٛقا١ٜ 

اييت ، ٚؾٛظ إػًٌُ بايكب١ً اؿل ايهتابتعسز ايكب١ً عٓس أٌٖ  ايتاغع:
 ٖٞ عًِ ٚضؾش١ َٔ ايعًِ.

زع٠ٛ إػًٌُ يًتسبط ٗ أبٛاب ايعًِ اييت ٜسٍ عًٝٗا إغتكباٍ  ايعاؾط:
 مٛ ايتعٌٝ. ايبٝت اؿطاّ ع٢ً
ٚدٛز أ١َ تتبع اهل٣ٛ، ٚؼاٍٚ إٔ تػٟٛ اٯخطٜٔ، ٖا  اؿازٟ عؿط:

ٚاق١ٝ َٔ  ٖٜٞسٍ ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يٲغ٬ّ ْٚعٍٚ ٖصٙ اٯٜات اييت 
 ايػٛا١ٜ، َٚسضغ١ ٗ ايعك١ُ َٔ إتباع اهل٣ٛ.

                                                           

 .31غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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قاٍ ، تسبط اٯٜات  عٔبٝإ ؽًـ ايصٜٔ ٫ ٜتبعٕٛ ايكب١ً  ايجاْٞ عؿط:

، ٜٚعٗط ٖصا ايتدًـ َٔ (1) صٌا لٌٍُُثُنَب غٍُْفٌ ثًَْ ٌَؼَنَيُُْ اٌٍَّوُ ثِىُفْشِىًَُِْلَبٌُطتعاٍ

ق٢ً اهلل عًٝ٘  إعطانِٗ عٔ اٯٜات ٚإعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس
 ٚآي٘ ٚغًِ ٚاييت ٜأتٞ بٗا.

 اآليت نطف
يكس ْعٍ ا٭َط اٱهلٞ بتٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإؽاشٙ قب١ً ٗ 

ٚتًكٛا ٖصا ا٭َط  (2) صًَزَُُْْ َِب وُنزُُْ فٌٌٌََُّا ًُخٌُىَىُُْ شَطْشَهُق٬تِٗ، قاٍ تعاٍط

خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً إغتشكاقِٗ ٕكاَاتط

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتجبٝت أقساَِٗ ٗ ٖصٙ إكاَات، ٚسجِٗ ع٢ً  ،(3)صٌٍِنَّبطِ

يكب١ً ٭ْٗا َٔ َكازٜل ايعًِ ٚؾهٌ خكِٗ اهلل عع ٚدٌ ايتكٝس بأسهاّ ا
 ب٘، ؾُٔ ايًطـ اٱهلٞ ٗ إكاّ أَٛض:

تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ايصٟ أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ  ا٭ٍٚ:
ٜهٕٛ قب١ً إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً أ١ًٖٝ اٱغ٬ّ يٲغتسا١َ ٚعسّ 

 ْػذ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.
ايتؿطٜـ ٗ اٯ١ٜ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  طابخف٤ٞ  ايجاْٞ:

 ٚغًِ ٜٚتذ٢ً ؾٝ٘ ايتؿطٜـ َٔ دٗات:
 يػ١ اـطاب اييت تتهُٔ قٛاعس ٗ ايؿكا١ٖ. ا٭ٍٚ:

                                                           

 .88غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .150كط٠ غٛض٠ ايب(2)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
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تعًل َٛنٛع اٯ١ٜ بايكب١ً ٖٚٞ أَط عبازٟ ىل نٌ َػًِ  ايجا١ْٝ:
 َٚػ١ًُ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.

 أٌٖ ايهتاب. اٯ١ٜ عٕٛ يًٓيب ٗ اٱستذاز ع٢ً ايجايج١:
إخباض ايٓيب عٔ بكا٤ اٱخت٬ف بٌ أٌٖ ايهتاب أْؿػِٗ ٗ  ايطابع١:

 َٛنٛع ايكب١ً.
 ٚثبٛتتٓعٜ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ ايعًِ  اـاَػ١:

 إدتٓاب٘ إتباع أٖٛا٤ ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ.
اهلل ْػب١ إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً بأْٗا قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً  ايػازغ١:

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكٛي٘ تعاٍ)قبًتو(.
ايٛعس اٱهلٞ ايهطِٜ بعسّ ضدٛع إػًٌُ إٍ إغتكباٍ بٝت  ايجايح:

ًََِب إكسؽ، أٚ ايتشٍٛ إٍ قب١ً أخط٣ غري ايبٝت اؿطاّ َطًكّا، يكٛي٘ تعاٍط

 .صأَْٔذَ ثِزَبثِغٍ لِجٍَْزَيُُْ

غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ طاع١ اهلل ٗ َٛنٛع إ ايطابع:
 َٔ اؿه١ُ.

اهلل بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٚأْ٘ َٔ ايعًِ ايصٟ  ؾهٌتٛنٝس  اـاَؼ:
آتاٙ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜٚٓتؿع َٓ٘ إػًُٕٛ 

 يٌٓٗاعطض غٛا٤، ؾهٌ ؾطز ْٚاع١ ٜػتطٝعٕٛ  ٗ ايٓؿأتٌ ٚايٓاؽ ؾٝ٘
 ٚا٭خص َٓ٘.

 إفاضاث اآليت
ــإٔ       ب ــاب ب ــطاض أٖــٌ ايهت ــ١ ٖٚــٞ إق ــ١ ايػــابك١ سكٝك ــطت اٯٜ ــس إٔ شن ع

ــ١ زعــ٠ٛ      ــس اهلل دــا٤ت ٖــصٙ اٯب إغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ ســل ٚأَــط َــٔ عٓ
ــ٘ ٚغــًِ ٚإػــًٌُ يًكــرب ٚؼُــٌ ا٭ش٣     ــ٘ ٚآي يًــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ
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ايــصٟ ٜــأتٞ َــٔ إقــطاض أٖــٌ ايهتــاب عًــ٢ ايبكــا٤ عًــ٢ قبًــتِٗ ٚدــساهلِ   
 ٛ ــ٢ ت ــادِٗ عًـ ــٕٛ    ٚإستذـ ــطاّ، يتهـ ــت اؿـ ــتكباٍ ايبٝـ ــًٌُ ٱغـ ــ٘ إػـ دـ

ــصاتٞ         ــطإٓ اي ــاظ ايك ــٔ إعذ ــٛ َ ــطاّ، ٖٚ ــت اؿ ــتكباٍ ايبٝ ــط بإغ ــ١ يٮَ ٚاقٝ
ــأتٞ   ــإٔ ت ــريٟ ب ــ١ٚايػ ــ١ اٯٜ ــط٣     ايكطآْٝ ــ١ أخ ــأتٞ آٜ ــِ ت ــسٟ، ث ــا٭َط ايتعب ب

ؼــٍٛ زٕٚ ايعُــٌ   بعــسٖا يتجبٝــت ٖــصا اؿهــِ، ٚإظاســ١ اؿــٛادع ايــيت      
 ٘ ــ ــاّ ب ــٛعٞ ايع ــت ايكب إٕ ايٓ ــ٢ً     ْع ــس ق ــٓيب قُ ــ١ اي ــا قبً ــس٠ بأْٗ ــ١ اؾسٜ ً

ــس اهلل      ــ٘ عٓ ــ١ ععــِٝ َٓعيت ــاؽ ْٝعــّا ٕعطؾ ــ٘ ٚغــًِ زعــ٠ٛ يًٓ ــ٘ ٚآي اهلل عًٝ
 .١ً اؾسٜس٠، ٚايتكٝس بأسهاَٗاٚسح يًُػًٌُ يتعاٖس ايكب

ــصض ــسم        ٚؼ ــ٢ ق ــاٖس عً ــصٜط ؾ ــصا ايتش ــ٣ٛ، ٖٚ ــاع اهل ــٔ إتب ــ١ َ اٯٜ
إٍ ايعًــِ ٚإؽــاشٙ  ْبــ٠ٛ قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭ْٗــا تــسعٛ        

ايكــــشٝض، ٚأزا٤ ايٛظــــا٥ـ، َٚٓٗــــا إزضاى إٔ تػــــٝري ٚغــــ١ًٝ يٲختٝــــاض 
ايكبًـــ١ ٖـــٛ أَـــط َـــٔ عٓـــس اهلل، ٚإٔ ايتػـــٝري مل ٜهـــٔ إٍ قبًـــ١ َػـــتشسث١  

 .ؾايبٝت اؿطاّ قب١ً ا٭ْبٝا٤ َٔ قبٌ
اٯٜــــ١ تطغٝــــب بطًــــب ايعًــــِ، ٚســــح عًــــ٢ ايعُــــٌ َكتهــــ٢  ٚٗ

 ٗ  ٚايتعــاضض بــٌ ايعًــِ ٚاهلــ٣ٛ، ٚإٔ  ز٫٫تــ٘، ٚبٝــإ َػــأي١ ٖٚــٞ ايتٓــا
ــا         ــاع ٖ ــاؽ يٲْتؿ ــ٠ٛ يًٓ ــٛظ، ٚزع ــل ايؿ ــا٠، ٚططٜ ــبٌٝ ايٓذ ــِ غ ــاع ايعً إتب
ــِ         ــٔ ايعً ــًِ َ ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــسّا قــ٢ً اهلل عًٝ ــٓيب قُ ــٌ اي ــع ٚد ــ٢ اهلل ع آت

ٚعًــــ٢ ؾــــطض إٔ ايتػــــٝري يكبًــــ١ َػــــتشسث١ ؾــــإٕ  ،ٚاٯٜــــات ايبــــاٖطات
ــ٘     ــاٍ ٭ْ ــٍٛ ٚاٱَتج ــسٜل ٚايكب ــاؽ ايتك ـــ   ٚادــب ايٓ ــس اهلل، ٚنٝ ــٔ عٓ َ

ٚقـــس دـــا٤ ايـــٓيب قُـــس قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ بـــايطدٛع إٍ قبًـــ١  
 ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ.
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 انصهت بني أول وآخز اآليت
ايعطـ ايٛاٚ، يًعطـ ع٢ً آ١ٜ ايتشٍٛ إٍ ايهعب١  إبتسأت اٯ١ٜ عطف

إػًٌُ هلا َػتذٝبٌ ٭َط اهلل عع ٚدٌ، َٚع إٔ اٯ١ٜ قب١ً، ٚإْكطاف 
بك١ خاق١ بتؿطٜع ؼٌٜٛ ايكب١ً ؾأْٗا تهُٓت تػًِٝ أٌٖ ايهتاب ايػا

بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٚأْ٘ سل ٚقسم، ٚإٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ مل ٜٓكطف إٍ ايبٝت اؿطاّ ٜٚتدصٙ قب١ً إ٫ بأَط َٔ عٓس اهلل عع 

)ي٦ٔ( ٚدا٤ اؾٛابايبٝت ْاغذ غري َٓػٛر  ٚدٌ، ٚإٔ سهِ إغتكباٍ
أدٝبت ظٛاب يٛ ٭ٕ إانٞ ٚيٝٗا نُا : ا٭خؿـٚنأْ٘ دٛاب)يٛ( )ٚقاٍ 

ًٜٞ يٛ ؾسخًت نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا ع٢ً قاسبتٗا قاٍ غبشاْ٘ ٚ ي٦ٔ أضغًٓا 
ضوا ؾطأٚٙ َكؿطا يعًٛا ؾذط٣ ي٦ٔ فط٣ يٛ ٚ قاٍ ٚ يٛ أِْٗ آَٓٛا ٚ اتكٛا 

 .(1)(ثِ قاٍ ٕجٛب١ ؾذط٣ فط٣ ي٦ٔ
طآْٞ أعِ ٫ٚ ٜٓشكط بايٓشٛ بٌ ٜؿٌُ ايب٬غ١ إع٢ٓ ٗ ايًؿغ ايك ٚيهٔ

ٚايس٫ي١ ايه١َٝ٬ ٚايعكا٥س١ٜ، ؾُج٬ّ ٖٓاى تبأٜ َٛنٛعٞ ٗ ايس٫ي١ ٚإع٢ٓ 
بايٓػب١ يًُجٌ أع٬ٙ، ٭ٕ)ي٦ٔ( دا٤ت ٗ نُٔ بٝإ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ  ست٢

يٛ ؾٗٛ سطف إَتٓاع  أَا١، ع٢ً ايؿعٌ ٖٚٛ ايصٟ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي
ٚٗ شنطٙ ٗ اٯ١ٜ أع٬ٙ إعذاظ قطآْٞ بإٔ ٖ٪٤٫ مل ٚئ ٜ٪َٓٛا َٚا ٱَتٓاع، 

شٖب إيٝ٘ غٝبٜٛ٘ ٚأقشاب٘ قشٝض إش قايٛا: إٔ َع٢ٓ)يعًٛا( يٝعًٓٔ، ؾُع٢ٓ 
أْٗا  (يٛ) َع٢ٓٚي٦ٔ غري َع٢ٓ يٛ، ٚنٌ ٚاسس٠ َُٓٗا ع٢ً سكٝكتٗا ٚسكٝك١ 

أَتٓع اٱنطاّ ّتٓع بٗا ايؿ٤ٞ ٱَتٓاع غريٙ، نكٛيو يٛ أتٝتين ٭نطَتو، ؾ
 .اٱتٝإيعسّ سكٍٛ 

                                                           

 .1/424فُع ايبٝإ (1)
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)إٔ( إٔ ٜكع بٗا ايؿ٤ٞ يٛقٛع غريٙ، تكٍٛ: إٕ تأتٌ أنطَو، َٚع٢ٓ
ٜػتكبٌ(، يصا تسٍ بسا١ٜ  إ، ٚإٕ َه٢ؾاٱنطاّ ٜكع بٛقٛع اٱتٝإ ٚيٛ ٕا 

 اٯ١ٜ ب٦ًٔ ع٢ً أَٛض:
بٝإ ععِٝ ايؿهٌ اٱهلٞ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ:

إػًٌُ، ٚإطتب١ اييت ْاهلا َٔ بٌ اـ٥٬ل، ٚبسا١ٜ َٚٛنٛع اٯ١ٜ ٚٚغًِ 
ؾاٖس ع٢ً تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ؾتبٌ قكل ا٭ْبٝا٤ إٔ قاضب١ 

 ِٗقَٛ، ٚدٗاز ا٭ْبٝا٤ ٗ دصبِٗ يٲّإ، ٚإقطاض ِٗقَٛا٭ْبٝا٤ َٔ قبٌ 
ٚآي٘ ٚغًِ بٓػذ  ، بُٝٓا دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ٚايعٓازع٢ً ايهؿط 

ايكب١ً، ٚتًكٞ أقشاب٘ هلصا ايٓػذ بايكبٍٛ ٚاٱَتجاٍ، ٖٚٛ ؾاٖس بإٔ 
أقشاب٘ خري َٔ أقشاب ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ؾًِ تػُع إعرتانّا ٚإقطاضّا 

 ْاع١ شات عسز ٜعتس ب٘ َٔ إػًٌُ.أؾطاز أٚ ع٢ً ايكب١ً ايػابك١ َٔ 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  اهلل عع ٚدٌ ٜ٪تٞ ايٓيب قُسّا ق٢ً ٕإ ايجاْٞ:

 ايعع١ُٝ غري إتٓا١ٖٝ ٚاييت تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘.اٯٜات ٚايرباٌٖ 
زع٠ٛ أٌٖ ايهتاب يًتسبط ٗ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ايجايح:

 ٚآي٘ ٚغًِ ٚعسّ ايتعذٌ بأْهاضٖا.
ٜات ٚايس٫٫ت ايباٖطات اييت إٍ ؼٌٜٛ ايكب١ً بًشاظ اٯايٓعط  ايطابع:

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٗٛ مل ٜأت بتشٌٜٛ ايكب١ً  ٗادا٤ ب
ٚسسٖا، ٚمل ٜٓعٍ ا٭َط بتشًٜٛٗا إ٫ بعس َطٚض مثا١ْٝ عؿط ؾٗطّا عًٝ٘ ٗ 

إػًٌُ ٚايهؿاض ٭َاضات ٚع٬َات ْعٍٚ  ٚض١ٜ٩إعذعات  ٚظٗٛضإس١ٜٓ 
 إسز إًهٛتٞ يٓكطٙ.

 .أٌٖ ايهتاب ع٢ً قبًتِٗبكا٤  :اـاَؼ 
ظٜاز٠ إّإ إػًٌُ ٚتػًُِٝٗ باٯٜات اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب  : ػازؽاي

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإٕ نإ أٌٖ ايهتاب ٫ ٜتععٕٛ َٓٗا ٗ 
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َٛنٛع ايكب١ً، ؾإٕ إػًٌُ ٜتدصْٚٗا ْرباغّا ٚغبٌٝ اهلسا١ٜ ٗ َٝازٜٔ 
 :ٖٞاؿٝا٠ إدتًؿ١، ٚشنطت اٯ١ٜ أططاؾّا 

 .يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاـطاب ١ٜ بًػ١ اٯ ف٤ٞ ا٭ٍٚ:
َٛنٛع اٯب١ ٖٛ ايكب١ً ٚايكسغ١ٝ اـاق١ ؾ١ٗ اٱغتكباٍ ٗ  ايجاْٞ:

 .ٚإٓسٚباتايك٠٬ ٚغريٖا َٔ ايعبازات 
 تعٌٝ قب١ً إػًٌُ ٖٚٞ ايهعب١ إؿطؾ١. ايجايح:
 أٌٖ ايهتاب َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣. ايطابع:

 ٌ ايهتاب ٖٚٞ ع٢ً قػٌُ:قب١ً أٖ اـاَؼ:
 قب١ً ايٓكاض٣. ا٭ٍٚ:
 قب١ً ايٝٗٛز . ايجاْٞ:

 ٚتعٗط اٯ١ٜ ايتبأٜ إٛنٛعٞ ٗ َػأي١ ايكب١ً َٔ ٚدٛٙ:
 دا٤ت قب١ً إػًٌُ بآ١ٜ َٔ عٓس اهلل. ا٭ٍٚ:
 تكرتٕ قب١ً إػًٌُ باٯٜات ٚايبٝٓات ايعاٖطات َٔ دٗات: ايجاْٞ:
 يكب١ً ٚإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.ع٢ً ْػذ ا تكسّ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ:
 إقرتإ ا٭َط بايتشٍٛ إٍ ايكب١ً اؾسٜس٠ بإعذعات. ايجا١ْٝ:

 إغتُطاض ف٤ٞ اٯٜات بعس ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ. ايجايح:
تعسز َٛانٝع اٯٜات، ٚعسّ إمكاضٖا ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ٖٚصا  ايطابع:

ٚتهطض يؿغ ايكب١ً ٗ اٯ١ٜ ٠ ايتعسز عٕٛ َٚسز يتجبٝت أسهاّ ايكب١ً اؾسٜس
ث٬خ َطات، َط٠ ٗ قب١ً إػًٌُ، َٚطتٌ ٗ قب١ً أٌٖ ايهتاب، ٚبكٝػ١ 

)َٚا أْت بتابع قبًتِٝٗ(  َع اٱؾرتام ٗ ا٭قٌ، ؾًِ تكٌ اٯ١ٜاٱؼاز 
بكٝػ١ ايتج١ٝٓ، ٚإضاز٠ قب١ً ايٓكاض٣ ٚقب١ً ايٝٗٛز ن٬ّ ع٢ً سس٠، بٌ دا٤ت 

 تِٗ( ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:)قبًإؿطز اٯ١ٜ بكٝػ١ 
 بٝإ اٱؼاز إٛنٛعٞ ٗ قبًيت أٌٖ ايهتاب. ا٭ٍٚ:
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أَط اهلل ب٘ ايٓيب قُسّا  ايصٟأٌٖ ايهتاب خ٬ف قبًيت نٌ َٔ  ايجا١ْٝ:
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

قطع أٌَ أٌٖ ايهتاب فتُعٌ ٗ إَهإ ؼٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً  ايجايج١:
 ايبٝت اؿطاّ.اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ إغتكباٍ 

ٜػتطٝع إٔ ٜٛاد٘ أٌٖ  اٯ١ٜ ع٢ً إٔ اٱغ٬ّ أقبض قّٜٛاتسٍ  ايطابع١:
 ايهتاب َتشسٜٔ ٫ أقٌ ٗ باب ايعبازات.

ػًٞ َعذعات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ٌٖ  اـاَػ١:
 ايهتاب ٚغريِٖ.

از زع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ يًذٗ ايػازغ١:
 ٗ باب ايعبازات.

ايٝأؽ  يكس سػُت ٖصٙ اٯ١ٜ اـك١َٛ ٚاؾساٍ ٗ َػأي١ ايكب١ً ٚبعجت
َٔ إػًٌُ ٗ ٖصا ايباب، ؾًٝؼ َٔ ْػذ أٚ تػٝري ٗ قًٛب أٌٖ ايهتاب 

يكبًتِٗ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٛ َكس١َ ٕٛانٝع ٚأسهاّ أخط٣ ٗ باب ايعكا٥س 
، ٚيٝهٕٛ آ١ٜ ٕٛنٛعٝت٘ٛع ايكب١ً تهٕٛ هلا شات ايٓتٝذ١ ٚاؿهِ، ؾذا٤ َٛن

ٚعرب٠ ٭ٌٖ ايهتاب، َٚسضغ١ يًٓاؽ ٗ أسهاّ ايٓػذ ايػُاٟٚ، َٚهاٌَ 
ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚإٔ أقً٘ ايهتاب ثِ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ اييت دا٤ت ٗ إكاّ ع٢ً 

 ٚدٛٙ:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭َط َٔ عٓس اهلل تًكٞ ايٓيب قُس   ا٭ٍٚ:

 ؿطاّ، ٚتطى إغتكباٍ بٝت إكسؽ.بإغتكباٍ ايبٝت ا

 .(1)صخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِإغتكباٍ ايبٝت سل، ٖٚٛ َٔ خكا٥لط ايجاْٞ:
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باٯٜات ٚإستذاد٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ف٤ٞ ايٓيب قُس ايجايح:

ًٌََئِْٓ أَرَْْذَ ع٢ً أٌٖ ايهتاب غكٛم ايكب١ً ٚغريٖا، إش إٔ قٛي٘ تعاٍط

ص ٫ٜٓؿٞ ف٤ٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ آَّخٍاٌَّزِّ

 ٝ٘.باٯٜات، خكٛقّا ٚأْٗا ترت٣ عً
ا٭قٌ ٖٛ إٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ دا٤ِٖ  كته٢َٚ

عسّ إتباع٘ ٗ َٛنٛع ايكب١ً باٯٜات ٚايرباٌٖ ٚيهِٓٗ أقطٚا ع٢ً 
يتدرب عٔ ٚدٛز إاْع ايصاتٞ عٓس أٌٖ ايهتاب َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ  تؾذا٤

 اٱَتجاٍ يٮَط 
إٔ إْكطاف إػًٌُ ٖٚٛ اٱهلٞ ٗ ْػذ ايكب١ً، َع ٚدٛز إكتهٞ 

اهلل عع ٚدٌ ٖٚٛ َٔ  ايؿطٜع١ ايصٟ تؿهٌ نُاٍاؿطاّ ٗ ق٬تِٗ َٔ 
إش إٔ  ،(1)صٍَْْىُُْ ِٔؼَّْزِِاٌٌَََْْْ أَوٍَّْْذُ ٌَىُُْ دِّنَىُُْ ًَأَرَّّْْذُ ػَعَُٛات قٛي٘ تعاٍط

ٚسهِ ككٛم بٌ ٖٛ  نُاٍ ايسٜٔ مل ٜأت زؾع١ ٚاسس٠، أٚ ٗ َٛنٛع
اجملُٛعٞ ع٢ً مٛ ايعُّٛ  تسضهٞ ٜٚتعًل بأسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ 

 .طاقٞ ايؿاٌَ يًعبازات ٚإعا٬َتٚاٱغتػ
٘ ق٢ً اهلل عًٝ اٯ١ٜ إَتٓاع أٌٖ ايهتاب عٔ إتباع ايٓيب قُس ٚقسَت

١ٜ، ٚتت١ُ ـا١ُ اٯ١ٜ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايكب١ً اؾسٜس٠ ٭ْ٘ َٛنٛع ٖصٙ اٯ
 ايػابك١.

ٌٖٚ عسّ إتباعِٗ يكب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ 
أّ  ،(2) صًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب َّؼٌٍََُّْْعًُِٗ إصنٛض ٗ خا١ُ اٯ١ٜ ايػابك١ط

اٱَتٓاع، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾأَتٓاعِٗ ٝؼ إطاز َٔ ايعٌُ ٖٛ ايؿعٌ ٚي

                                                           

 .3غٛض٠ إا٥س٠ (1)
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ٚإظٗاضِٖ ايػدط١ٜ بإػًٌُ ٗ عٔ اٱَتجاٍ ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ 

َٛنٛع ْػدٗا َٔ ايعٌُ ايصٟ دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بايتٛبٝذ عًٝ٘، 
ُْ عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيِط ٚٗ ايتٓعٌَٜٓ٘ ٚايتشصٜط 

 ٚدا٤ يؿغ)ايكب١ً( ٗ اٯ١ٜ بكٝػ١ اٱناؾ١ ع٢ً ٚدٛٙ: ص،اٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَب

( قبًتواٱناؾ١ إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ) ا٭ٍٚ:
، ٖٚٛ ايصٟ ٜسعِٖٛ إٍ اؾساٍيبٝإ أْ٘ أ١َ ٗ اـري، ٗ َٛاد١ٗ أٌٖ 

 ايكب١ً اؾسبس٠.
كايؿ١ قبًتِٗ ٕا دا٤ ب٘ َطًكّا بإعتباض اٱناؾ١ إٍ أٌٖ ايهتاب  ايجاْٞ:

ٱغتك٬ٍ ايتكػِٝ، ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ َٔ ايػرب ٚ
 نٌ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب بكب١ً ككٛق١.

، )قب١ً بعض( ٚإككٛز ايتؿهٝو أٟ قب١ً اٱناؾ١ إٍ بعض ايجايح:
يؿغ قب١ً ٗ غتك٬ٍ، ٚٚضز ايٝٗٛز، ٚقب١ً ايٓكاض٣، ن٬ّ ع٢ً مٛ اٱ

 َٓٗا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ث٬خدا٤ت  باٱْؿطاز ٚاٱناؾ١ غبع َطاتايكطإٓ 
ٚث٬خ ٗ اٯٜات ايج٬ث١ ايػابك١، ٚمل ٜأت ٗ غريٖا إ٫ َط٠ 

، ٖا ٜسٍ ، ٖٚٛ عسز يٝؼ بايكًٌٝ(1)صًَاخْؼٌٍَُا ثٌُُْرَىُُْ لِجٍَْخً ًَأَلٌُِّْا اٌصَّةَحَٚاسس٠ط

 ع٢ً َٛنٛع١ٝ ٖصٙ اٯ١ٜ.
ع٢ً اٱخباض  ص،ًََِب ثَؼْعُيُُْ ثِزَبثِغٍ لِجٍَْخَ ثَؼْطٍتسٍ يػ١ ايتصنري ٗ اٯ١ٜط ٌٖٚ

عٔ تعسز ٚنجط٠ دٗات ايكب١ً بايٓػب١ ٭ٌٖ ايهتاب، ٚإْكػاّ ايٝٗٛز ٗ 
َٛنٛع ايكب١ً، ٚإْكػاّ ايٓكاض٣ ؾٝ٘، ٚعسّ إتؿاقِٗ َٔ دسٜس اؾٛاب 

 .ػتبعسّا ٕ مل ٜهٔ َإ٫ زيٌٝ ع٢ً ٖصا اٱْؿطاض ٚايكػ١ُ، ٚ
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ٚٚضز يؿغ)ٚي٦ٔ( ٗ اٯ١ٜ َطتٌ، ٗ خطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل 

 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:، عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ٚاٱخباض عٔايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  َٓعي١بٝإ  ا٭ٍٚ:

 نجط٠ اٯٜات اييت أت٢ بٗا َٔ عٓس اهلل.
٢ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بٝإ تٛايٞ اٯٜات اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس قً ايجا١ْٝ:

، ؾإٕ إػًٌُ ِٖ ايصٜٔ ٜٓتؿعٕٛ َٓٗا، بعهِٗٚغًِ ؾإٕ مل ٜٓتؿع َٓٗا 
نُا إٔ إعطاض أٌٖ ايهتاب نأ١َ عٔ ايرباٌٖ ٚاؿذر اييت ٜأتٞ بٗا 
ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٫ ّٓع َٔ قٝاّ أؾطاز ْٚاعات 

٠ غٛا٤ ٗ أٜاّ ْعٍٚ َِٓٗ بإتباعٗا بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايؿٛاٖس عًٝ٘ نجري
ٚنصا ، كط١َٓإٖصٙ اٯ١ٜ ٚأٚإ ؼٌٜٛ ايكب١ً أٚ ٗ أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ 

اييت تأتٞ، ٖٚٛ َٔ إعذاظ ايكطإٓ ايػريٟ بإٔ تٓعٍ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ٜٚتٛد٘ 
ؾٝٗا يّٛ يكّٛ ٚأٌٖ ١ًَ، ؾٝتصنط أضباب ايعكٍٛ َِٓٗ ٜٚ٪َٕٓٛ بتًو 

 اٯٜات.
ؼ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بعح ايػه١ٓٝ ٗ ْؿ ايجايج١:

،  (1)صفَأَْٔضَيَ اٌٍَّوُ عَىِْنَزَوُ ػٍَََ سَعٌٌُِوِ ًَػٍَََ اٌُّْؤِِْنِنيَقاٍ تعاٍطٚإػًٌُ، 

 ٚدٛٙ:ٚؾٝ٘ 
تعسز ٚنجط٠ اٯٜات اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ا٭ٍٚ:
 ٚآي٘ ٚغًِ.
ٚبكا٩ِٖ ٔ ايكب١ً اؾسٜس٠، بٝإ غبب إَتٓاع أٌٖ ايهتاب ع ايجاْٞ:

 ع٢ً قبًتِٗ.
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 25زَعامل ا٫ّإ /   ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  152
إقرتإ ا٭َط بايكب١ً اؾسٜس٠ باٯٜات ٚايرباٌٖ، ٖا ٜسٍ ع٢ً  ايجايح:

إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜٓكط ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٯٜات 
 ٚايرباٌٖ ايكاطع١.

 َٛنٛع ايكب١ً. ٗإغتسا١َ اٱخت٬ف بٌ أٌٖ ايهتاب  ايطابع:
 َػا٥ٌ: ٚؾٝ٘ايػري ايتٓبٝ٘ ٚايتشصٜط َٔ إتباع أٖٛا٤  ايطابع١:
تٛد٘ ايتشصٜط يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإطاز  ا٭ٍٚ:

 أؾطاز ا٭١َ َٔ إػًٌُ ٚإػًُات.
 سكط ايتٓبٝ٘ غكٛم إتباع ا٭ٖٛا٤ ع٢ً مٛ ايتعٌٝ. ايجا١ْٝ:
 ايعًِ ٚاق١ٝ َٔ إتباع ا٭ٖٛا٤. ايجايج١:

٠)تبع( ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ أضبع َطات، دا٤ت إثٓتإ َٓٗا ٚتهطضت َاز
خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚإثٓتإ غكٛم أٌٖ 

 .ايهتاب
ٚيٝؼ َٔ سكط يٰٜات ٚإعذعات اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ٌٖ ايهتاب، ٚاييت ٚضزت ٗ أٍٚ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ

 ٚوتٌُ َٛنٛعٗا ٚدّٖٛا: ص،رَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ آَّخًٌٍََئِْٓ أَط

، ٖٚٛ ايبٝت اؿطاّ، ٚنإٔ ٗ خكٛم ايكب١ً ايٓاغد١ اؾسٜس٠ ا٭ٍٚ:
 بهٌ آ١ٜ ٗ قبًتو. :ٚتكسٜطٙاٯ١ٜ سصؾّا 
 َطًل اٯٜات بكب١ً أٌٖ ايهتاب. ايجاْٞ:

نٝس قسم ْب٠ٛ قُس عُّٛ َٛانٝع اٯٜات، ٚا٬ٕى ؾٝٗا تٛ ايجايح:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚيتهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً يعّٚ إتباع٘ ٗ قبًت٘، 
ٚعسّ ايتعسٟ ع٢ً إػًٌُ بػبب إتباعِٗ ي٘ ٗ أَط ايكب١ً، ؾتؿٌُ 
اٯٜات ايكب١ً ٚايٓػذ ؾٝٗا ٚٚدٛب إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، َٚٛانٝع 

زيٌٝ أٚ أَاض٠ ٚأسهاّ أخط٣ غري ايكب١ً ٭قاي١ اٱط٬م، ٚعسّ ٚدٛز 
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ثِىًُِّ إٛدب١ ايه١ًٝ)نٌ( ٗ قٛي٘ تعاٍط ضغٛع٢ً اؿكط ٚايتكسٜط، ٚجمل٧ٝ 

                      .صآَّخٍ

  انتفسريانتفسري
  صًٌََئِْٓ أَرَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ آَّخٍ َِب رَجِؼٌُا لِجٍَْزَهَط  قىنه تعاىل

ٌٖ أ ٕأبٟٚ دا٤ ع٢ً مٛ ايكطع ٚاؾعّ خباض مساإاٯ١ٜ  ا٭ٍٚ :
 ايهتاب ٫ ٜتبعٕٛ قب١ً إػًٌُ.

ٕ ضأٚا إٍٚ ايبٝت اؿطاّ إِْٗ ٫ ٜتٛدٕٗٛ أبخباض إ اٯ١ٜ ٗ ايجا١ْٝ :
 اٯٜات اييت تتهُٔ ايسع٠ٛ يصيو.

ايصٜٔ ٜتدًؿٕٛ عٔ تسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً شّ  ايجايج١ :
طاض بإعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل ايتكسٜل بايٓب٠ٛ ٚاٱق

 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚٗ اٱَتجاٍ يٮٚاَط ؾٝٗا ا٭دط ايكب١ً َٔ ايتعبسٜات إغتكباٍ  ايطابع١ :

 .ٚايجٛاب
خباض أٚيًهتب ايػُا١ٜٚ  ايتشطٜـَٔ ٚدٛٙ ٚقٝؼ  يٝؼ اـاَػ١ :

٭َط ؾإ اٯٜات ع٢ً ؾطض ٚدٛز َجٌ ٖصا ا إْهاض تػٝري ايكب١ًْبٝـا٤ ا٭
 .(1)صُّسَشِّفٌَُْ اٌْىٍََُِ ػَْٓ ٌََِاظِؼِوِقاٍ تعاٍط ْاغد١ ٚسذ١

ع٢ً مٛ إعذعات ٚايبٝٓات اٯ١ٜ ايهط١ّ شنطت يكس  ايػازغ١ : 
 ،ص غٛض داَع يًُٛدب١ ايه١ًٝثِىًُِّ آَّخٍاٱط٬م ٭ٕ نٌ ٗ قٛي٘ تعاٍ ط 

ع ؾتؿٌُ اٯٜات اؿػ١ٝ ؾطاز إٛنٛأٜٚسٍ ع٢ً ثبٛت احملٍُٛ ؾُٝع 
ططٚ ثبات إٚ ،ٚايعك١ًٝ إتعسز٠ ٚإدتًؿ١ ٚإتشس٠ إهاٌَ ٚإٛنٛعات

 .ايتشطٜـ ع٢ً نتب غابك١
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 ٌٖ ايهتابأبخربت اٯ١ٜ عٔ عسّ ْؿع ٚتأثري ايرباٌٖ أ ايػابع١ :

 .ٚايٓاؽ ٭ْٗا ؽاطب ايعكٍٛ
غطا٥ٌٝ إبين قس ٜهٕٛ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بٝإ ؾشٛز ٚعٓاز  ايجا١َٓ :

ٚتطزٜس ايػ٪اٍ ٚطًب ايتؿكٌٝ َا  غكٛم ايكب١ً ٚؼًٜٛٗا، قطاضِٖإٚ
 ع٢ً عسّ اٱغتذاب١. َاض٠أٖٚٛ ؾٝ٘ ايتؿسٜس ع٢ً ايٓؿؼ 

ٌٖ ايهتاب َع نجط٠ اٯٜات إٔ قًت ٫بس إ ٜ٪َٔ بعض إ ايتاغع١ :
ٓيب َٚا دا٤ ب٘ اي غًِ ايهجري َِٓٗ بٓعٍٚ ايكطإٓأتكاهلا، قًتٴ: ْعِ ؾكس إٚ

ٌٖ أاغِ ٚعٓٛإ عٔ َٔ إعذعات، ٖٚ٪٤٫ خطدٛا باعتٓاقِٗ اٱغ٬ّ 
 ٚنصا َٔ ٜػًِ َِٓٗ ٫سكّا. ٚايصّ ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ،ايهتاب

ٌٖ ايهتاب نعكٝس٠ ٚؾطٜع١ تتدص َٓٗذّا ٗ أباٯ١ٜ  تتعًل  ايعاؾط٠ :
ٚ ايٓكاض٣ َانٕٛ ع٢ً ؾطٜعتِٗ إٔ ايٝٗٛز أبَٛنٛع ايكب١ً ؾٗٞ ؽرب 

ايصٟ ٜتؿاخطٕٚ ب٘ بطاِٖٝ إٕ ناْت قب١ً إٚٚئ ٜكَٛٛا بتبسٌٜ قبًتِٗ 
 يٝ٘.إٜٚٓتػبٕٛ 

عسّ ايتبع١ٝ َطًكّا اييت تؿري هلا اٯ١ٜ يٝػت غ١ٓ  اؿاز١ٜ عؿط٠ :
مسا١ٜٚ ٗ ا٭ضض َب١ٝٓ ع٢ً ايتعسز ٗ ايكب١ً عٓس ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ، بٌ 

ٌ ع٢ً ايكب١ً اييت قاضت ْتٝذ١ ايعٓاز ٚاٱقطاض ٚبكا٤ بعض إً ْٗاإ
  تعاٍ.اهلل َطأَٓػٛخ١ ب

ؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٗ ايك٠٬ خطاب تهًٝؿٞ إ ايجا١ْٝ عؿط٠ :
ْ٘ ؾطط َٔ ؾطٚط أم٬يٞ ٜٓبػط ع٢ً نٌ َٔ بًؼ غٔ ايتهًٝـ باعتباض إ

، يكٝػ١ ا٭َط اييت ؼٌُ ع٢ً ٖٚٞ ٚادب١ ع٢ً ايٓاؽ ْٝعّا ،ايك٠٬
 .(1) صفٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاٍَِ تعاٍطقا، ايٛدٛب ٚايًعّٚ 

ــس      ــٓيب قُ ــاب يً ــٝػ١ اـط ــ١ بك ــا٤ت اٯٜ ــ٘   ٚد ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ق
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ٚأْــ٘ ٖــٛ ايــصٟ ٜــأتٞ باٯٜــات ٜٚكــِٝ اؿذــ١ عًــ٢ أٖــٌ ايهتــاب،  ٚغــًِ

ٚيهــٔ َهــاَٝٓٗا أعــِ، ٚتؿــٌُ إػــًٌُ ٚإػــًُات ْٝعــّا ٖٚــٛ َــٔ    
ــاٍط  ــ٘ تعــ ــات قٛيــ ىُْٓ ِِررررنْىُُْ أَُِّررررخٌ َّررررذْػٌَُْ إٌَِررررَ اٌْخَْْررررشِ    ًٌَْررررزَعَُٛــ

، ٖٚـــٛ َـــٔ اٯٜـــات   (1) صًََّرررأُِْشًَُْ ثِررربٌَّْؼْشًُفِ ًََّنْيَرررٌَْْ ػَرررْٓ اٌُّْنْىَرررشِ    

ــس     ــٓيب قُ ــا اي ــا٤ بٗ ــيت د ِ   اي ــً ــ٘ ٚغ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ــ٢   ،ق ــٞ عً ٖٚ
 ٚدٛٙ نجري٠ يٝؼ هلا سكط َٓٗا:

ٌٖ ايهتاب بإتباع نٌ زع٠ٛ َٔ أسس إػًٌُ ٚإػًُات ٭ ا٭ٍٚ:
 اييت شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ. ٜاتايكب١ً ٖٞ آ١ٜ َٔ اٯ

ْـــ٘  َـــٔ   إتٛدـــ٘ إػـــًٌُ يًبٝـــت اؿـــطاّ ٗ قـــ٬تِٗ ؾ      ايجـــاْٞ:
قــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚايـــرباٌٖ    اٯٜــات ايــيت أتــ٢ بٗـــا ايــٓيب     

ــل     ــتذابت يًشـ ــ١ إغـ ــٛز أَـ ــاب يٛدـ ــٌ ايهتـ ــ٢ أٖـ ــا عًـ ــتر بٗـ ايـــيت وـ
 ايتٓعٌٜ.

ٚايرباٌٖ اييت تسٍ ع٢ً  ػًٌُ هلصٙ اٯ١ٜ َٔ اٯٜاتإ ت٠ٚ٬ ايجايح:
بايتٓعٌٜ  تكسٜكِٖٗٚٞ زع٠ٛ يق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قسم ْب٠ٛ قُس 

 .ٚإعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب
دا٤ت يتجبٝت سهِ عبازٟ إٍ  )آٜات ايكب١ً( ٖصٙ نٌ آ١ٜ َٔ ايطابع:

 ّٜٛ ايكٝا١َ.
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًُِس ايتصنري بايبؿاضات بايٓيب ق اـاَؼ:

 ايٛاضز٠ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ.
بتكسٜل إغتكباٍ ايبٝت  أٌٖ ايهتابقٝاّ بعض عًُا٤  ايػازؽ:

 اؿطاّ، ٚأْ٘ َٔ قؿات ايٓب٠ٛ، ؾٗٛ آ١ٜ ٚسذ١.
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 صًََِب أَْٔذَ ثزَبثِغٍ لِجٍَْزَيُُْ ط قىنه تعاىل

 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
ٍ بٝت إع٢ً عسّ ضدٛع إػًٌُ  مساٟٚ خباضاٯ١ٜ إ  ا٭ٍٚ :

ٚيٝؼ  ،ٍ ّٜٛ ايكٝا١َإٕ ايكب١ً َٛنع ايهعب١ ٚدٗتٗا أش إإكسؽ نكب١ً 
 شات ايبٓا٤ ٚيعّٚ ٚدٛزٙ.

ٕ نإ ٗ ظاٖطٙ ٚاسسّا أٟ ٗ عسّ إٚعسّ اٱتباع ٗ ايكب١ً  ايجا١ْٝ :
ق٢ً  تبعٝتِٗ يًٓيب قـ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٗ قبًت٘ ٚعسّ تبع١ٝ ايٓيب

 ٕ ا٭قٌ ٚايػبب كتًـ ُاَّا.أ٫ إاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ هلِ ٗ قبًتِٗ 
َِب َّنْطِكُ طٖٚٛ ايصٟ ايٓيب ٫ ٜتبع قبًتِٗ  تعاٍ اهلل َط َٔأب ايجايج١ :

 ايٓاؽ تباعإَا عسّ أ، (1) صإِْْ ىٌَُ إِالَّ ًَزٌِْ ٌُّزََ *ػَْٓ اٌْيٌٍََ

ْؿػِٗ َٔ اٱغتذاب١ أ ب ٚسطَإهلٞ ؾٝ٘ بٌ بػبإَط أيكبًتٓا ؾًٝؼ َٔ 
 يٮَط ايػُاٟٚ.

ٚايتؿهري  ِٝ٘ ٚؼصٜط يًُػًٌُ َٚٓع َٔ اهٓلٗ اٯ١ٜ تٓب  ايطابع١ :
 غ٬ّ.قبًتِٗ َٔ أدٌ زعٛتِٗ يٲ َذاضاتِٗ ٗ

ؼٌٜٛ ايكب١ً َٓاغب١ يتػٝري ايكًٛب ٚق٬سٗا ٚايػعٞ  اـاَػ١ :
 يسخٍٛ اؾ١ٓ.
ٕكسؽ نإ قب١ً إػًٌُ ؾإ ظاٖط اٯ١ٜ ٫ ٕ بٝت اأبًشاظ  ايػازغ١ :

ايصٜٔ عريٚا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  ٚي٦ويّٛ ٭ىًٛ َٔ 
ٜٔ ٜتٛد٘ ٗ أتٛدٗ٘ يكبًتِٗ ٗ بٝت إكسؽ ٚقايـٛا َج٬ّ: مل ٜسض قُس 

 ق٬ت٘ ست٢ ٖسٜٓاٙ.
ري َا ؾاـ ،ٕ ايك٬ح ٗ ايتٛد٘ اٍ ايهعب١أبخباض إٗ اٯ١ٜ  ايػابع١ :

 ختاضٙ اهلل.إ
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ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ْٚكٌ ٚاٯ١ٜ إق٬ح اٱخت٬ف ٗ ايػا١ٜ،  ايجا١َٓ :

، (1)تباع قبًتِٗ(إب غتك٬سِٗإايطربغٞ ق٫ّٛ ٖٚٛ: )إ إطاز يٝؼ ّهٓو 
 تتهُٔ بح ايٝأؽ ٗ ْؿٛغِٗ َٔ إػًٌُ ٗ خكٛم ايكب١ً.ٚ

ؿطٜط ٗ ايعكا٥س، ٚتتعًل غٛض٠ ايهاؾطٕٚ دًّٝا عسّ ايتتعٗط  ايتاغع١ :
 ٖصٙ اٯ١ٜ بايجبات ٚعسّ إٗاز١ْ ٗ باب ا٭سهاّ.

ستُاٍ سكٍٛ ايٓػذ ٚايسٚض إٌٖ ايهتاب أنٞ ٫ ٜعٔ   ايعاؾط٠ :
ْ٘ َكسؽ عٓس أٍٚ بٝت إكسؽ ٫غُٝا إخط٣ ٚضدٛع إػًٌُ أَط٠ 

 نطاّ إػًٌُ ي٘ مل ٜتػري.إؾُع تبسٌٜ ايكب١ً ؾإ  ،إػًٌُ
ٕ قب١ً إػًٌُ ِٖٚ ٗ َه١ ٗ بسا١ٜ اٱغ٬ّ بٝت أَا  ١ٜ عؿط٠ :اؿاز

شا ؾتشٛا َه١ إٕ إػًٌُ أؾٗط ا٭قٛاٍ ؾكس ٜعٔ بعهِٗ أإكسؽ ع٢ً 
 قًٛا ؾٝٗا َجٌ ق٬تِٗ ٗ ا٭ٜاّ ا٭ٍٚ يٲغ٬ّ.

ٌٖ أدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًشػِ ٚايكطع ٚتبسٜس طُع  ايجا١ْٝ عؿط٠  :
 .ايهتاب بإػًٌُ

تطٌُ ٚغه١ٓٝ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجايج١ عؿط٠ :
َط ٜٓؿعِٗ ٗ اٱستذاز ٚايتعاٌَ َع إٔػًٌُ باغتكطاض د١ٗ ايكب١ً ٖٚٛ اٚ
 ٌٖ ايهتاب غكٛم ايكب١ً َٚا ٜتعًل بٗا.أ

ٕ َٛنٛع ايكب١ً أاٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً تسٍ  ايطابع١ عؿط٠ :
 ٕ ٜتًكٛٙ بايطنا ٚايكبٍٛ.أٚع٢ً إػًٌُ  ،ٍ تعااهلل َط َٔأب

ٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إا٭َط اٱهلٞ  اـاَػ١ عؿط٠ :
زم إٔ أبتباع قب١ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٜعٜس إػًٌُ ععّا ٚؾدطّا إبعسّ 

 تعاٍ ٚع٢ً مٛ اٱغتك٬ٍ ٚاٱتكاٍ َع اهلل عُاهلِ ايعباز١ٜ َٔ عٓسأ
 يػابكٌ نابطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ.غٓٔ ا٭ْبٝا٤ ا

نـطاٙ إػًٌُ إخبـاض عٔ عـسّ إٚٗ اٯ١ٜ بؿـاض٠  ايػازغ١ عؿط٠ :
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الَ إِوْشَاهَ فِِ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ع٢ً تػٝـري ايكب١ً٭ٌٖ ايهتاب 

 .(1)صاٌذِِّّٓ

تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً عسّ تؿطٜط إػًٌُ ٗ أٟ دع٤ َٔ  ايػابع١ عؿط٠ :
 ْٗا دع٤ َٔ اٱضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ.أُٚاهلِ ايعباز١ٜ عأدعا٤ أ

بتًكٞ  تٛدٝ٘ بهٝؿ١ٝ ايتعبسٗ اٯ١ٜ تأزٜب يًُػًٌُ ٚ ايجا١َٓ عؿط٠ :
ا٭سهاّ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ َٚٔ عٓس ايطغٍٛ ا٭نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 ٚآي٘ ٚغًِ.
 ٓل.ٗ اٯ١ٜ غًل يباب ايبسع١ ٚاٱدتٗاز ٗ َكابٌ اي ايتاغع١ عؿط٠ :

َط ب٘ أا٬ٕظ١َ بٌ َا ُأَط ب٘ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ ٚبٌ ايصٟ  ايعؿطٕٚ :
 ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭سهاّ ايٓػذ ٗ ايؿطا٥ع.

زعا٥ِٗ بعسّ دٛاظ إبطاٍ إايطز ع٢ً ايٝٗٛز ٚ اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ :
 كايؿتِٗ.

بإ بٝت بعهِٗ ا بطاٍ إكٛي١ اييت ٜتُػو بٗإ  ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ :
ٚايبٝت  ،إكسؽ قب١ً ا٭ْبٝا٤ ٫ٚ هٛظ كايؿتٗا ٭ٕ ا٭َط بٝس اهلل عع ٚدٌ

، ٗ اؾ١ًُ ، َٚا َٔ ْيب إ٫ ٚقس سذ٘ ٚطاف ب٘قب١ً ا٭ْبٝا٤ اؿطاّ 
إَِّْ أًََّيَ ٜٚٓؿطز غكٛق١ٝ ٖٚٞ ٚدٛزٙ أٜاّ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ قاٍ تعاٍط

 .(2) صثِجَىَّخَ ثَْْذٍ ًُظِغَ ٌٍِنَّبطِ ٌٍََّزُِ

َسح ٚثٓا٤  ١ اييت دا٤ بٗا ايكطإٓكبًًتباعٓا يإ ايجايج١ ٚايعؿطٕٚ :
 .إتباع ايػري هلا شّ هلِٚعسّ  ،يًُػًٌُ

ٕ سهِ ايكب١ً غري َتشس َع َهإ أظٗطت اٯ١ٜ أ ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ :
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ٌ َط ؼٌٜٛ ايكب١ً ؿأؾًِ ٜطدأ ، قا١َ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إ

إََِّّٔب أَِْشُهُ إِرَا أَسَادَ شَْْئًب أَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍطؾتض َه١

ٗادطٜٔ ع٢ً ثبات اٱّإ ٗ قًٛب إؾاٖس ، ٚؾٝ٘ (1) صوُْٓ فََْىٌُُْ

 .َٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ٚا٭ْكاض 
 صًََِب ثَؼْعُيُُْ ثِزَبثِغٍ لِجٍَْخَ ثَؼْطٍ ط  قىنه تعاىل

 اٯ١ٜ َػا٥ٌ: ٗ
ٌٖ ايهتاب ئ ٜتشسٚا ٜٚتؿكٛا ٗ عبازاتِٗ، ؾهٌ َِٓٗ إٔ إ ا٭ٍٚ :

 غٝهٕٛ َػتك٬ّ عٔ اٯخط.
ؼازِٖ ايتاّ نس اٱغ٬ّ ٚؾع٬ّ ٕا إخباض عٔ عسّ إٚبؿاض٠  ايجاْٞ :

خطادِٗ َٔ اؾعٜط٠ مل ٜؿعع يٓذستِٗ إٚتٛد٘ إػًُٕٛ حملاضب١ ايٝٗٛز 
عاْت٘ نُا طًبٛا ْكط٠ إِْٚٗ طًبٛا ْكطت٘ أستُاٍ إًَو ايطّٚ َع 

إؿطنٌ ٫ٚ ٜهط بٗصٙ ايكاعس٠ ٚدٛز بعض ايعٛاٖط احملسٚز٠ ظَاّْا 
 َٚهاّْا.

ٌٖ ايهتاب ١ًَ ٚاسس٠ ست٢ َع ْٝتِٗ اٱيتكا٤ أئ ٜهٕٛ  ايجايح :
 ٚاٱدتُاع ع٢ً قاضب١ اٱغ٬ّ.

 غتُطاضإ١ّ بإٛنٛعٞ هلصٙ اٯ١ٜ ايهط عذاظاٱتكاٍ إ ايطابع :
ٍ ٖصا ايعَإ، ٖٚٛ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اٱعذاظ ايػريٟ إٚزٚاّ َكساقٗا 

 يًكطإٓ ايصٟ ٫ ٜٓشكط بعَإ ايتٓعٌٜ.
يكطإٓ خباض عٔ ايػٝب ٚقٝػ١ ايتشسٟ اييت دـا٤ بٗا ااٱ اـاَؼ :

ٱتؿـام ع٢ً قب١ً ٚاسس٠ ٫ يؿ٤ٞ ٌٖ ايهتاب باأ ٣ْٛظاٖط٠ ٗ آٜات٘، ؾًٛ 
 غتطاعٛا ايتطبٝل ٚايعٌُ.إ٬ف َع ٖصٙ اٯ١ٜ ٕا ٱظٗاض اـ٫ إ

ْؿطاز ًٌ ايػابك١ تجبٝت ٱَٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ ايؿطا٥ع ٚإ ايػازؽ :
                                                           

 .82غٛض٠ ٜؼ ( 1)
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ٍ إٍ بٝت إكسؽ، ٚايٓكاض٣ إٛدٕٗٛ نٌ َِٓٗ بكب١ً َػتك١ً ٚايٝٗٛز ٜت

 .ٚقٌٝ ٭ْ٘ د١ٗ طًٛع ايؿُؼ د١ٗ إؿطم سٝح ٚيس عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ
ٗ َؿَٗٛٗا تؿري  ْٗاأ ٫إسخ اٯ١ٜ ٗ َٓطٛقٗا عٔ ايكب١ً شتت ايػابع :

 ٍ ظٗٛض اـ٬ف ٚاـك١َٛ بِٝٓٗ.إ
اٯ١ٜ ض١ٓ ٚؽؿٝـ عٔ إػًٌُ َا تسٍ عًٝ٘ بايس٫ي١  ايجأَ :

 اٱيتعا١َٝ ٚايته١ُٝٓ.
مكاض إسز ٗ قبًتِٗ سذ١ ٚزيٌٝ ع٢ً عسّ إدايؿ١ ٚايتع ايتاغع :

 ايكب١ً ببٝت إكسؽ.
، ؾُٛنٛع اٯ١ٜ ٍ اٱغ٬ّإغري إػًِ اٯ١ٜ ؼٍٛ ٫ تٓؿٞ  ايعاؾط :

 ْتُا٤ ايسٜين.اٱْؿٞ اٱيتكا٤ ٚاٱدتُاع ع٢ً قب١ً ٚاسس٠ بًشاظ 
  .تباع بعهِٗ قب١ً بعضإغباب عسّ أايسع٠ٛ ٕعطؾ١  اؿازٟ عؿط :

 صًٌََئِْٓ ارَّجَؼْذَ أَىٌَْاءَ ىُُْ ط  قىنه تعاىل

، تبــاع قبًــتِٗ إ٫ ٜٓشكــط تؿػــري اٯٜــ١ َٛنــٛع ايكبًــ١ ٚايٓٗــٞ عــٔ  
 عِ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:أَٚٛنٛعٗا 
 ي٣ًٛٗ َعٓٝإ: ا٭ٍٚ :
 ٍ َا ؼب.إعاّ ٖٚٛ ٌَٝ ايٓؿؼ  ا٭ٍٚ:
 ٍ َا تػتًصٙ َٔ غري ٚاعع ؾطعٞ.إخام ٖٚٛ ًَٝٗا  ايجاْٞ:

 ٚإطاز ٖٛ ايجاْٞ ٖٚٛ ايػايب ٗ اٱقط٬ح.
 قاعس٠ ن١ًٝ ٚسهِ ؾطعٞ. َهاٌَ اٯ١ٜ يجا١ْٝ :ا

ــ ــ١ ٗ :١ ايجايج ــ٢   ،يًػــريعــٔ ايطنــٕٛ  يًُػــًٌُ ْٗــٞ  اٯٜ ٚســح عً
ــاب إ ِ إدتٓ ــاز هلــ ــاعِٗ ٚاٱْكٝ ــاٍ تعــاٍ تب َّبأَُّّيَررب اٌَّررزَِّٓ آَِنُررٌا الَ رَزَّخِررزًُا  طق

 .(1)صثِطَبَٔخً ِِْٓ دًُِٔىُُْ
                                                           

 .118غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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ٍ ايـــٓيب قـــ٢ً اهلل إَٛدٗـــّا ٕ نـــإ ظـــاٖطٙ إٚاـطـــاب  ايطابعـــ١ :

 .إتعسز٠ ٕ إككٛز ا٭١َ بادٝاهلاأ٫ إعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ــاز٠     اـاَػــ١ : ــ١، ؾكــس دــا٤ت َ ــ١ غــط ٗ ؾًػــؿ١ ا٭ٚاَــط اٱهلٝ اٯٜ

  ٞ ــ١ ٖــ ــا٫ّ َٚكــساقّا يكاعــس٠ نًٝ ــاع إ: ٚغــببّا َٚج ــاب  أٖــٛا٤ أتب ٖــٌ ايهت
 ٍ ايه٬ي١ ٚاـػطإ ٗ ايساضٜٔ.إٜ٪زٟ 

ــاع اهلــ٣ٛإايٓٗــٞ ٚايتشــصٜط َــٔ   ايػازغــ١ : ٕ اهلــ٣ٛ إػــاٜط أٚ ،تب
 ٍ ايٓاض.إْطباقّا إٚيًٗس٣ ٜكٛز قٗطّا 

ٖــٌ ايهتــاب  أتأزٜــب إػــًٌُ ٚؼــصٜطِٖ َــٔ قانــا٠       ايػــابع١ :
ٍ ايكــــطإٓ إايتٓبٝــــ٘ عًــــ٢ يــــعّٚ ضدــــٛعِٗ ٗ ا٭سهــــاّ ايؿــــطع١ٝ، ٚ

 ؿطاّ.ٚايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ َػا٥ٌ اؿ٬ٍ ٚا
ٖــٌ ايهتــاب أٖــٌ ت٪نـــس اٯٜــ١ ايهـــط١ّ بــإ نــٌ َــا عٓـــس    ايجآَــ١ :

ٛا٤ َــٔ تبــاع ا٭ٖــإٖــٛ َــٔ اهلــ٣ٛ ٚايهــ٬ي١ اّ اْٗــا اخــل ٚتٓٗــ٢ عــٔ 
بًشـــاظ ٚقـــؿِٗ ٖـــٛ ايجـــاْٞ  ٛاباؾـــ ،غـــري إ تٓؿـــٞ َـــا ٖـــٛ خ٬ؾٗـــا

 بأِْٗ أٚتٛا ايهتاب ٚتطؾض َٛنٛع٘ َٚٓاؾع٘ عًِٝٗ. 
ــصّ ٫ ٜتعًــ  ايتاغــع١ : ــل   اي ــٌ ٜتعً ــاّ ب ــاز ل با٭سه ــعٍٚ  بايعٓ ــس ْ بع
 تباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.إايكطإٓ ٚيعّٚ 

اَٝــــ١ عًــــ٢ عــــسّ ضدــــٛع اٯٜــــ١ تــــسٍ بايس٫يــــ١ اٱيتع ايعاؾــــط٠ :
 ٌٖ ايهتاب.أٍ إإػًٌُ 

ــط٠ :  ــ١ عؿــ ــطإٓ  إ اؿازٜــ ــاع ايكــ ــإ  أٚتبــ ــٍٛ زٕٚ طػٝــ ــ٘ وــ سهاَــ
 ٍ ايػري ٗ ا٭سهاّ.إاد١ غـتشٛاش ايؿٝطإ ٚاؿإٚاهل٣ٛ 

ــ١  ــط٠ :ايجاْٝــ ــطٟ   عؿــ ــسٟ ٚايؿهــ ــطاؽ ايعكا٥ــ ــسِٖ ايؿــ ــتِٗ عٓــ بٓعــ
 باهل٣ٛ ٚإ اؾعاهلِ مل تٓذِ عٔ سل ٚتٓعٌٜ.

اٯٜـــ١ نـــُّٓا سكـــٍٛ ايتشطٜــــ يًتعـــاضض  تؿـــري  ايجايجـــ١ عؿـــط٠ :
ــ٣ٛ   ــٌ ٚاهلـ ــٌ ايتٓعٜـ ــاٗ بـ ــاٍط  ٚايتٓـ ــاٍ تعـ ُّسَشِّفُرررٌَْ اٌْىٍَِرررَُ ػَرررْٓ   قـ
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 .(1) صوٌََِِاظِؼِ

ــ١ عؿــط٠ :  ٌ    ايطابع ــ٢ تؿهــ ــ١ زعــ٠ٛ يًؿــهط عً ــاٍ اهلل اٯٜ ــإ  تع يبٝ
عٓــس إًــٌ ا٭خـــط٣ ٖٚــٛ دـــع٤ َــٔ إٛععــ١ ٚايعـــرب٠ ايــيت تتهـــُٓٗا       

 قككِٗ ٗ ايكطإٓ.
شنــط: "إ اٯٜــ١ تٗسٜــس يًــٓيب، ٚإعٓــ٢ َتٛدــ٘        اـاَػــ١ عؿــط٠ : 

 .َت٘"أٍ إ
ـــ   ٚيهــٔ  ــس ٚايتدٜٛ ــٔ ايتٗسٜ ــ١ َ ــ١ خايٝ ــ١   إاٯٜ ــطإٓ بًػ ــعٍ ايك ــا ْ ِ

ٖــٌ أيكــا٤ ايٝــأؽ ٗ ْؿــٛؽ   إمسعــٞ ٜــا دــاض٠، ؾــإطاز    إٚعــين أٜــاى إ
ٍ بٝـــت إكـــسؽ نكبًـــ١ إٚ ايطدــٛع  أخبـــاضِٖ بتعـــصض ايبكـــا٤ إٚػــس  اؿ

ــٝري ايتٛدــ٘   ّ إٚعــسّ تػ ــٓيب    ،ٍ إػــذس اؿــطا ــاٍ تعــاٍ ٗ خطــاب يً ق
ــًِط    ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ وَ غَررربفِةً ػََّّرررب َّؼَّْرررًُ  ًَالَ رَسْغَرررجََّٓ اٌٍَّررر قُـ

 ، ٚؾٝــ٘ َٛاغــا٠ ٚزعــ٠ٛ يًُػــًٌُ يًكــرب عًــ٢ ا٭ش٣    (2) صاٌظَّرربٌٌَُِّْ

ــٔ ، ٚعــٔ ٚعًــ٢ ايطاعــ١  ــ٘ َــٔ    اب ــاٍ: إِــا قاي ــ١: تػــ١ًٝ ٚق ــ١ ٗ اٯٜ عٝٝٓ
 . (3) عًُ٘(

ــاٍ تعــاٍط    ــطإٓ ٜؿػــط بعهــِٗ بعهــّا ق ًَالَ رَزَّجِررغْ أَىْررٌَاءَىُُْ ػََّّررب خَرربءَنَ   ٚايك

ــٓيب   (4)صاٌْسَرركِّ ِِررْٓ ــ٢ إٔ اي ــسٍ عً ــا ٜ ــس، ٖ ــ٘    ّاقُ ــ٘ ٚآي ــ٢ً اهلل عًٝ ق

ــاٍ   ٚغــــًِ ٫ ٜتبــــع أٖــــٛا٤ِٖ أبــــسّا ٭ْــــ٘ ٜتبــــع ا٭ٚاَــــط اٱهلٝــــ١، قــ

                                                           

 .13غٛض٠ إا٥س٠ ( 1)
 .42غٛض٠ إبطاِٖٝ ( 2)
 .2/382ايهؿاف( 3)
 .48غٛض٠ إا٥س٠ ( 4)
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      .(1) صإِْْ ىٌَُ إِالَّ ًَزٌِْ ٌُّزََ *ًََِب َّنْطِكُ ػَْٓ اٌْيٌٍََتعاٍط

ــط٠ : ــ١ عؿـ ـــبِٗ   ايػازغـ ــجري٠ تٓػــ ــات نـ ــس ٚضزت آٜـ ـــ٣ٛإيكـ  ٍ اهلـ
 ٍ ــا ــاٍ تعـ ــ٘، قـ ـــصض َٓـ لُرررًْ الَ أَرَّجِرررغُ أَىْرررٌَاءَوُُْ لَرررذْ ظَرررٍٍَْذُ إِرًا ًََِرررب أََٔرررب ِِرررْٓ    طٚؼـ

 .(2)صاٌُّْيْزَذَِّٓ 

ــط٠ :   ــابع١ عؿـ ــ١ ٚ ايػـ ــطزع   إٕ إاٯٜـ ــٞ ٚايـ ــت ايٓٗـ ــا ، ستًُـ ٚيهٓٗـ
 خباض ٚتٛنٝس ٚب٬ؽ ٭ٌٖ ايهتاب بعسّ تأثريِٖ ع٢ً إػًٌُ.إ

ايـــٓيب قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ ؿات َـــٔ قـــ ايجآَـــ١ عؿـــط٠ : 
٫ َـــا ٜتًكـــاٙ بـــايٛسٞ، ٚؾٝـــ٘ إ٫ ٜكـــٍٛ ٫ٚ ٜعُـــٌ ايـــيت ضظقـــ٘ اهلل أْـــ٘ 

 . ٚ ّْٗٝاأٚ أَطّا أْصاضّا إٚ أزع٠ٛ يًتػًِٝ َا ٜأتٞ ب٘ ب٬غّا 
اٯٜــ١ زعــ٠ٛ يًؿــهط عًــ٢ دعــٌ إػــًٌُ ٜهتؿــٕٛ    ايتاغــع١ عؿــط٠ :

ــ٘ ايطغــٍٛ ا٭نــطّ قــ٢ً اهلل   ــس  َــا دــا٤ ب ــ٘ ٚغــًِ َــٔ عٓ ــ٘ ٚآي  اهلل  عًٝ
 تعاٍ.

ايـــصٜٔ ٕ إػـــًٌُ ٜعطؾـــٕٛ أظـــاٖط اٯٜـــ١ ٜـــسٍ عًـــ٢   ايعؿـــطٕٚ :
 ٜتبعٕٛ ا٭ٖٛا٤ ٗ اٱستذاز ٚاٱعرتاض ع٢ً ؼٌٜٛ ايكب١ً.

ــطٕٚ :  ــ١ ٚايعؿـ ــٛبٝذ ٚشّ   اؿازٜـ ــ١ تـ ــاز  ٗ اٯٜـ ــٌ ايعٓـ ــسح ٭ٖـ َٚـ
ــتػٓا٥     ــ٘ باغـ ــطٜـ يـ ــًِ ٚتؿـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓيب قـ ــايعًِ يًـ ٘ بـ

 اؿهٛضٟ ٚايتٓعٌٜ ٚآٜات ايكطإٓ.
ــ١ ٚايعؿــطٕٚ : ــ٘ إػــًُٕٛ َــٔ     ايجاْٝ تــسٍ اٯٜــ١ عًــ٢ َــا نــإ ٜعاْٝ

 .إًٌ ا٭خط٣ٌٖ أقا٫ٚت اٱغٛا٤ َٔ 
ــطٕٚ : ــ١ ٚايعؿـ ــ٘     ايجايجـ ــًٌُ ٚاْـ ــطإٓ يًُػـ ــ١ ايكـ ــ١ إَاَـ ــط اٯٜـ تعٗـ

ــٓعِٗ  ــٜٚكـــِْٛٗ، ّـ ٚ أٜٚـ ــاب إَطِٖ باؽـــاش اؿٝطـــ١  ٖـــٌ أ تبـــاعإدتٓـ
                                                           

 .4-3غٛض٠ ايٓذِ ( 1)
 .56ْعاّ ( غٛض٠ ا٭2)
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 ايهتاب.

ــطٕٚ :  ــ١ ٚايعؿ ـــ   ايطابع ــاع إٚق ــاب ٗ  أتب ــٌ ايهت ــٛا٥ِٗ أٖ ــ٘ أٖ ْ
ْٗــِ ظــإٕٛ، ٚيــٛ بًشــاظ عــسّ إغــتذابتِٗ أظًــِ ٜــسٍ بايهــطٚض٠ عًــ٢ 

ــًِ يكٝسٜــ١ ايٛقـــ بــايعًِ يًذشــٛز         ــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغ يً
 اٯٜات ٚاؿذر ٚايرباٌٖ. َٔؾُٝا دا٤ 

ــطٕٚ :  ــ١ ٚايعؿـ ٛ  اـاَػـ ــًُ ــٌ إػـ ــصٙ   ٖـ ــٛع ٖـ ــُٛيٕٛ َٛنـ ٕ َؿـ
ــِ    ــٛاب: ْعـ ــ١، اؾـ ــّا     ، اٯٜـ ــا٤ َٓطٛقـ ــسح ٚايجٓـ ــبٌٝ إـ ــ٢ غـ ــٔ عًـ ٚيهـ

وُنْرررزُُْ خَْْررررشَ أَُِّررررخٍ أُخْشِخَررررذْ  ، ٖٚــــٛ َــــٔ عَُٛــــات قٛيــــ٘ تعــــاٍطَٚؿَٗٛــــّا

، ٭ْٗـــِ بـــازضٚا يٲَتجـــاٍ يتشٜٛـــٌ ايكبًـــ١، ٚثبتـــٛا ٗ َٓـــاظٍ (1)صٌٍِنَّررربطِ

 اٱّإ.
ــات ايػازغــ١ ٚايعؿــطٕٚ :  ــٓيب قــ٢ً اهلل  أايــيت  اٯٜ ــ٢ اي ْعيــت عً

ٜهــّا أٜكٓــٛا بٗــا ؾٗــِ أٚزضنٖٛــا أٚعًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ آَــٔ بٗــا إػــًُٕٛ 
 دا٤تِٗ اٯٜات ٚيهٔ بٛاغط١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

تبـــاع إَٚٓــ٘   ،ايعًــِ َـــٔ ايهًٝــات إؿـــهه١   ايػــابع١ ٚايعؿـــطٕٚ : 
 ِٗ.٥ٜصاإٚغٛا٤ إػًٌُ إاهل٣ٛ ٚقاٚي١ 

ــ ــِٗ    ١ ٚايعؿــطٕٚ :ايجآَ ــٝض يؿعً ــٛبٝذ ٚتكب ــ١ ت ش إٔ دشــٛزِٖ إاٯٜ
ــٔ     ــًِ َـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓيب قُـ ــاي١ ايـ ــٛٙ أبطغـ ــس ٚدـ ؾـ

  ايعًِ.
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اٌَّزَِّٓ آرَْْنَبىُُْ اٌْىِزَبةَ َّؼْشِفٌَُٔوُ وََّب َّؼْشِفٌَُْ ط  قىنه تعاىلقىنه تعاىل

 .146ص اٯ١ٜ زٌَُُّْ اٌْسَكَّ ًَىُُْ َّؼٌٍََُّْْأَثْنَبءىُُْ ًَإَِّْ فَشِّمًب ِِنْيُُْ ٌََْىْ

  

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت  
آتٝٓاِٖ: ؾعٌ َاض، ٚؾاعٌ، َٚؿعٍٛ ب٘، ايهتاب:  ايصٜٔ: َبتسأ،

 َؿعٍٛ ب٘ ثإ، ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ٫ قٌ هلا ٭ْٗا ق١ً ايصٜٔ.
ٜعطؾْٛ٘: ؾعٌ َهاضع، ايٛاٚ: ؾاعٌ، اهلا٤: َؿعٍٛ ب٘، ٚاؾ١ًُ خرب  

ايهاف: سطف دط، َا: َكسض١ٜ ت٪ٍٚ َع َا بعسٖا َكسض  نُا:ايصٜٔ.
ٚ أٚ َؿع٫ّٛ ب٘، أٜٚعطب سػب َٛقع٘ ٗ اؾ١ًُ ؾكس ٜهٕٛ َبتسأ َ٪خطّا، 

 بٓا٥ِٗ.أفطٚضّا نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ َٚعٓاٙ نُعطؾتِٗ 
، إٕ: سطف َؿب٘ بايؿعٌ يًتٛنٝس، ؾطٜكّا:  غت٦ٓاؾ١ٝإٕٚ: ايٛاٚ ساي١ٝ إٚ
ٕ َٓكٛب، َٔ: سطف دط، ِٖ: نُري ٗ قٌ دط َتعٌ َشصٚف أاغِ 

، يٝهتُـٕٛ: اي٬ّ ٖٞ إعسًك١، ٜهتُٕٛ: ؾعٌ َهاضع، ايٛاٚ: ْعت يؿطٜكّا
 ؾاعٌ.

ساي١ٝ، ِٖ: َبتسأ، ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ َٔ ايؿعٌ : ِٖٚ ٜعًُٕٛ: ايٛاٚ
 ٚايؿاعٌ خرب.

ق٢ً قُس  سسٜح ايٓيب ٜٗٚكاٍ: عطٸؾ٘ ا٭َط: أعًُ٘ إٜاٙ، ٚبٝٓ٘ ي٘، 
ػَشَّفَ ثَؼْعَوُ ًَأَػْشَضَ ػَْٓ طٚضز ٗ ايتٓعٌٜ،  َع أظٚاد٘ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ، أٟ بٝٸٔ ؾططّا َٓ٘، ٚتطى اٯخط.(1)صثَؼْطٍ
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 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث  
 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ:

 بك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ:ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػا ا٭ٍٚ:ايؿعب١ 
ًٌََرررئِْٓ أَرَْْرررذَ اٌَّرررزَِّٓ أًُرُرررٌا قـــ١ً ٖـــصٙ اٯٜـــ١ باٯٜـــ١ ايػـــابك١ط ا٭ٍٚ :

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)ص....اٌىِزَبةَ

تهُٓت اٯ١ٜ ايػابك١ قٛاٌْ ن١ًٝ غكٛم ايكب١ً، َٓٗا إٔ أٌٖ  ا٭ٍٚ :
ًبٝـت  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ إغتكباي٘ ي ّاٜتبعٕٛ ايٓيب قُس ايهتاب ٫

اؿطاّ، يتأتٞ آ١ٜ ايبشـح سذـ١ ٗ ٚدـٛز ايـسيٌٝ بـٌ ظٗـطاِْٝٗ، ٚؾٝـ٘ آٜـ١         
ٗ ايكــطإٓ يٲستذــاز إعذــاظ ٗ ْعــِ ايكــطإٓ ٖٚــٞ تعكــب اؿذــ١ ٚايــسيٌٝ 

 .ٚغٓد١ٝ اؾساٍ
ٚيــٝؼ َــٔ سكــط ٕٓــاؾع ٖــصا ايتتــابع ٚايتعاقــب ٚايتــساخٌ، ٖٚــٛ َــٔ   

ُْ اٌُْْغْشَ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ، ؾ٬ هتٗس إػًُٕٛ (2)صًَالَ ُّشِّذُ ثِىُُْ اٌْؼُغْشَُّشِّذُ اٌٍَّوُ ثِىُ

ٗ ايبشح ٚايتشكٝل ٗ اؿذ١ اييت ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ع٢ً اؿل ٚايكسم ٚايٓؿع ٗ ثٓاٜا ايهتاب ٚأسازٜح ايػ١ٓ عٔ اؿذ١ 

ٗٞ َٛدٛز٠ ٗ اٯ١ٜ اييت بعسٖا ؾ ، صثِىًُِّ آَّخٍ َِب رَجِؼٌُا لِجٍَْزَهَٚاٯ١ٜ ٗ قٛي٘ تعاٍط

ؾِٗ بايتشكٝل ٚايبشـح ٗ آٜـات ايكـطإٓ ٚايػـ١ٓ ايٓبٜٛـ١ ػـس آٜـات ٚسذـر         
)نٌ( ٗ قٛيـ٘ تعاٍ)بهـٌ   إٛدبـ١ ايهًٝـ١  أخط٣ نجري٠، ٖٚٛ َكـسام غـٛض   

 آ١ٜ(.
ٚاؿذـ١  هلـِ  شنطت نـٌ َـٔ اٯٜـتٌ أٖـٌ ايهتـاب بًػـ١ إـسح         :ايجا١ْٝ 

ٌ  ٖــٛ ٖٚــٌ عًــِٝٗ  اؾــٛاب ٫، ٭ٕ إــسح ططٜــل    َــٔ إدتُــاع ايٓكٝهــ
يٲستذاز، ٚتأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ عًُِٗ بًػ١  اٯٜـ١ ٚايـسيٌٝ ايـصٟ ٜـأتٞ بـ٘      
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ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يـصا تـط٣ ايػـٛض إهٝـ١ نًـٗا ؽٜٛــ       
ٚٚعٝس ٭ْٗا ْاظي١ ٗ َه١ بٌ ظٗطاْٞ ايهؿاض ٚإؿطنٌ، أَا ايػـٛض إسْٝـ١   

 ٔ.ؾأْٗا تبٌ ا٭سهاّ ٚايػٓ
٤ اؿل ٚنتُـإ ايبؿـاضات ٚاؿكـا٥ل،    زع٠ٛ ايٓاؽ إٍ ْبص إخؿا :ايجايج١ 

٭ٕ ٖصا ايهتُإ ْٛع ططٜل ٱتبـاع اهلـ٣ٛ، ٚضؾـش١ يـ٘، ٖٚـٛ بصاتـ٘ إتبـاع        
 ي٣ًٛٗ.

َٔ َكازٜل َعطؾ١ أٌٖ إًٌ ايػـابك١ بـايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل      ايطابع١ :
ٜسٍ ع٢ً ايسع٠ٛ يتًكـٞ  إٍ ايبٝت اؿطاّ ٖا  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ ؼٍٛ قبًت٘

 ايتٓعٌٜ بتشٌٜٛ ايكب١ً بايكبٍٛ، ٫ٚ أقٌ بعسّ اٱْهاض.
ؼصض آ١ٜ ايبشح َٔ إتباع أٖٛا٤ ايٓاؽ اييت تتٓاؾ٢ َع ايعًِ،  اـاَػ١ :

َٚٔ َكازٜل ايعًِ ٗ إكاّ إٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً سل ٚٚسٞ َٔ عٓس اهلل ٫ ٜكبٌ 
قٛي٘ تعاٍ)غٝكٍٛ ايػـؿٗا٤(  ايرتزز ٚايرتزٜس، ٌٖٚ قٍٛ ٚإْهاض ايػؿٗا٤ ٗ 

َٔ ا٭ٖٛا٤ اييت ٢ْٗ اهلل عع ٚدٌ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ّأَ إتباعٗا، اؾٛاب ْعِ، ٖا ٜسٍ ع٢ً سح ايٓيب قُس

 ٚإػًٌُ ع٢ً إهٞ ٚايجبات ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.ٚغًِ 
١( َٚعطؾ١ يػريٙ تعسز اٯٜات َٚٔ اٱعذاظ ٗ قٛي٘ تعاٍ)بهٌ آٜ

ٚاؿذر اييت عٓس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً أٌٖ ايهتاب 
غكٛم ايكب١ً ٚايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٜٚسٍ بؿش٣ٛ اـطاب 

 ٚا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ع٢ً أَٛض:
تعسز ٚنجط٠ اٯٜات اييت عٓس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ا٭ٍٚ :

 ايهتاب.ٚغًِ ع٢ً أٌٖ 
 نجط٠ اؿذر ٚايرباٌٖ ٗ ايسع٠ٛ إٍ اهلل. ايجاْٞ :

نجط٠ ايرباٌٖ ٚايس٥٫ٌ ٗ نٌ سهِ دا٤ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً  ايجايح :
ًَإَِّٔهَ ٌَزٍَُمََّ اٌْمُشْآَْ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط
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 .(1)صِِْٓ ٌَذُْْ زَىٍُِْ ػٍٍَُِْ

ايهؿاض ٚإؿطنٌ بكبض ٚغ٤ٛ ؾعًِٗ ٚيعّٚ  إقا١َ اؿذر ع٢ً ايطابع :
 إّاِْٗ. 

دا٤ت ايٛاٚ ٗ)َٚا أْت بتابع قبًتِٗ( يٲغت٦ٓاف ٚإٕ شنط بعض 
إؿػطٜٔ أْٗا يًعطـ ؾعسّ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
٭ٌٖ ايهتاب ٗ قبًتِٗ ٫ ٜتٛقـ ع٢ً َا غٝأتِٝٗ ب٘ َٔ اٯٜات 

٫ ٜأتٕٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ِٚايس٫٫ت ايباٖطات، ٖٚ
ايكب١ً بآ١ٜ َٔ د١ٗ ٗ بآ١ٜ ٚقس إْتكٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

اٌْسَكُّ ِِْٓ عٓس اهلل، ٚيٝؼ َٔ تعاضض بٌ اٯٜات يصا دا٤ بعسٖا قٛي٘ط

 .(2)صسَثِّهَ فَةَ رَىٌََُّٔٓ ِِْٓ اٌُّّْْزَشَِّٓ

 شاظ ايعَإ ٚدّٖٛا:ٚوتٌُ َهُٕٛ اٯ١ٜ بً
إضاز٠ َا بعس ؼٌٜٛ قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ا٭ٍٚ :

 إٍ ايبٝت اؿطاّ.
 إككٛز َا قبٌ ؼٌٜٛ ايكب١ً، ْٚعٍٚ اٯ١ٜ ايػابك١. ايجاْٞ :
 إؾاز٠ إع٢ٓ ا٭عِ. ايجايح:

اٱط٬م، ٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ إغتكباٍ ايٓيب  ١ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري ٭قاي
ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يبٝت إكسؽ قبٌ ْعٍٚ آ١ٜ ْػذ ايكب١ً ق

يٝؼ إتباعّا ٭ٌٖ ايهتاب بسيٌٝ أِْٗ شاتِٗ كتًؿٕٛ ٗ ايكب١ً، َع ايتبأٜ 
ٌ ايٓػذ نإ ٖٓاى تؿاب٘ دٗيت بؾك، ٗ َع٢ٓ اٱتباع قبٌ ٚبعس ْػذ ايكب١ً 

ؾطٜل َٔ أٌٖ ٚٗ د١ٗ ايكب١ً بٌ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ آي٘ ٚغًِ 
إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإٍ ايٓيب قُس ايٓػذ ؾكب١ً ايهتاب أَا بعس 
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ٚتكسٜط اٯ١ٜ: َٚا ، أَط زا٥ِ ٫ ٜكبٌ ايرتزٜس ؾٝٗا إٔ ايٓػذ إش ّٜٛ ايكٝا١َ  

 ايكب١ً ٫ٚ بعسٖا أبسّا. ذأْت بتابع قبًتِٗ قبٌ ْػ
١ً أٌٖ ايهتاب إٕ عسّ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يكب

ٗ  قبٌ ايٓػذ ٚبعسٙ إِا ٖٛ عٔ عًِ يسْٞ ٚٚسٞ َٔ عٓس اهلل يكٛي٘ تعاٍ
 ص.ِِْٓ ثَؼْذِ َِب خَبءَنَ ِِْٓ اٌْؼٍُِِْطآ١ٜ ايػٝام

)َٚا أْت بتابع قبًتِٗ( بعح يًٝأؽ ٗ قًٛب إؿطنٌ  ٚٗ قٛي٘ تعاٍ
ٜتعطض  َٔ سسٚخ ؼطٜـ أٚ تػٝري ٗ أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ؾُا مل

يًٓػذ بام ع٢ً ساي٘ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚنصا ايٓاغذ َجٌ إغتكباٍ ايبٝت 
 اؿطاّ.

)تابع( ٚضز ؾٝٗا َطتٌ، ٚمل ٜأت ٗ آ١ٜ  َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إٔ يؿغ
أخط٣ َٔ ايكطإٓ، ٖا ٜسٍ ع٢ً َٛنٛع١ٝ ايكًب١ ٗ إًٌ ايػُا١ٜٚ 

  ٚإغتك٬ٍ إػًٌُ بكبًتِٗ.
عٔ إتباع ايٓيب قُس ق٢ً تٓاع أٌٖ ايهتاب إَ ٕا شنطت اٯ١ٜ ايػابك١

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ قبًت٘ ٚيٛ دا٤ بهٌ آ١ٜ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ عذ١ 
ٛب١ إٍ تإناؾ١ٝ ٖٚٞ أِْٗ ٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٥ِٗ أٟ أْ٘ ٫ تكٌ اي

٦ٝ٘ هلِ باٯٜات يٛثٛقِٗ َٔ ْبٛت٘ ٚؾدك٘ ايهطِٜ، ٖٚٛ َٔ أغطاض ف
 ص.ًٌََئِْٓ أَرَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَأزا٠ ايؿطططف٤ٞ اٯ١ٜ ايػابك١ ب

قطاضِٖ ع٢ً عسّ إٌٖ ايهتاب ٚإٔ بٝٓت اٯ١ٜ ايػابك١ دشٛز أبعس ٚ
بطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، إاٱّإ َع تعسز تٛايٞ ايٓعِ ٚدشٛزِٖ يكب١ً 

م ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يت٪نس َعطؾتِٗ باٯٜات ٚقس
ِْٗ ٜعطؾٕٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ َا ٫ ٜكبٌ إٚ، تعاٍ

 ايًبؼ ٚايؿو.
لَرذْ َٔرشٍَ رَمٍَُّرتَ ًَخْيِرهَ فِرِ اٌغَّرَّبءِ       ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛيـ٘ تعـاٍط   ايجاْٞ :
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 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: ،(1)ص.....فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْظَبىَب

ذْ َٔررشٍَ رَمٍَُّررتَ ًَخْيِررهَ فِررِ لَررإبتــسأت آٜــ١ ايػــٝام بكٛيــ٘ تعــاٍط ا٭ٍٚ :

ٜٚعطف أٌٖ ايهتاب ؼٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ  صاٌغََّّبءِ

قبًت٘ إٍ ايبٝـت اؿـطاّ، ٖٚـٌ ٜعطؾـٕٛ تكًـب ٚدٗـ٘ ٗ ايػـُا٤ ٖٚـٌ ٖـصٙ          
 تطًعا أخربت بٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ أّ أِْٗ عًُٛا بٗا عٓس ٖٚ، إعطؾ١ غابك١ 

ٗ ايػُا٤، اؾٛاب ٫ زيٌٝ ع٢ً ٖصٙ  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب قُس ق٢ً 
إعطؾ١، ٫ٚبس َٔ َا٥ع بٌ عًِ اهلل َٚعطؾ١ ايٓاؽ ٗ إٛنٛعات ٚايهًٝات 

ايٓاؽ ٗ نٌ ؾطز َٓٗـا أنجـط ٖـا ٜعًُـٕٛ ٜٚـسٍ قٛيـ٘        ٚاؾع٥ٝات، ؾُا هًٗ٘
 ع٢ً أَٛض: ،(2)صلِجٍَْزِيُِْعََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ تعاٍط

 ايبٝت اؿطاّ.سكٍٛ اٱْهاض بعس ؼٍٛ إػًٌُ إٍ إغتكباٍ  ا٭ٍٚ :
٤ ايصٜٔ يٝؼ عٓسِٖ تـسبط ٗ ا٭َـٛض   قسٚض اٱْهاض َٔ ايػؿٗا ايجاْٞ :

 ٚايٛقا٥ع.
تعًل اٱْهاض بتبسٌٜ إػًٌُ قبًتِٗ ٚإْتكاهلِ َٔ إغتكباٍ بٝت  ايجايح :

قبًتِٗ( أٟ أْٗـِ مل ٜتعطنـٛا يًتٓعٜـٌ ٚؼـٍٛ ايـٓيب      إكسؽ)َا ٫ِٖٚ عٔ 
ــ٘ ٚغــًِ    ــ٘ ٚآي ــتِٗ ٖٚــِ ٜعًُــٕٛ إٔ  ٚإػــًٌُ قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ٗ قبً

 كسقٕٛ بأَطٙ ٜػًُٕٛ بإٔ َا ٜؿعً٘ بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ.إػًٌُ تابعٕٛ ي٘ َ
ٚبـٌ   صشَاَِفَرٌَيِّ ًَخْيَرهَ شَرطْشَ اٌَّْغْردِذِ اٌْسَر     طٜؿٝس اؾُع بٌ قٛي٘ تعاٍ ايجا١ْٝ :

إٕ ٖصا ايهتُـإ ٫ ٜهـط إػـًٌُ ٫ٚ ٜهـٕٛ      صٌََْىْزٌَُُّْ اٌْسَكَّقٛي٘ تعاٍط

بطظخّا زٕٚ ْعٍٚ ا٭سهاّ ٚايعٌُ بايٓاغـذ ٚتـطى إٓػـٛر، ٚؾٝـ٘ آٜـ١ بـإٔ       
ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٜعًُٕٛ بايتٓعٌٜ ٜٚعطنٕٛ 
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 ٘.عٔ ايصٜٔ ٜكسٕٚ عٔ اؿل بعس َعطؾت

ٌََْؼٌٍََُّْْ أََّٔروُ اٌْسَركُّ   شنطت آ١ٜ ايبشح عًُِٗ باؿل بكٛي٘ تعاٍط ايجايج١ :

ــ٘      صِِرررْٓ سَثِّيِرررُْ  ــل بكٛيـ ــاِْٗ يًشـ ــا٩ِٖ ٚنتُـ ــح إخؿـ ــ١ ايبشـ ــطت آٜـ ٚشنـ

تعاٍ)يٝهتُٕٛ اؿل ِٖٚ ٜعًُٕٛ( ٜٚؿٝس اؾُع بُٝٓٗا إٔ اؿل ايصٟ ىؿٕٛ 
إخؿا٤ ايتٓعٌٜ ٚإخؿا٤ اؿكا٥ل  إِا ٖٛ تٓعٌٜ َٔ عٓس اهلل، ٚؼتٌُ ايٓػب١ بٌ

 ٚدّٖٛا:
 ايتػاٟٚ ٚنٌ ؾطز َٓٗا قطّ. ا٭ٍٚ :
إخؿا٤ ايتٓعٌٜ َٔ ايهبـا٥ط ٖٚـٛ أؾـس قبشـّا َـٔ إخؿـا٤ اؿكـا٥ل         ايجاْٞ :

 ٚايٛقا٥ع.
ايتؿكٌٝ ؾُٔ ايٛقا٥ع َا ٜهٕٛ إخؿا٩ٖا أقـٌ إمثـا ٚنـطضّا َـٔ      ايجايح :

 إخؿا٤ ايتٓعٌٜ.
 ع٢ً سط١َ نٌ َُٓٗا.ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ َع اٱْاع 

ٚؾٝٗا  ،(1)...صًَوَزٌَِهَ خَؼٍَْنَبوُُْ أَُِّخً ًَعَطًبق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط :ايجايح 

 َػا٥ٌ:
دا٤ت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ اؾ١ًُ اـربٜـ١، ٚدـا٤ت آٜـ١ ايػـٝام      ا٭ٍٚ :

ص َٚٔ ًَعَطًب ًَوَزٌَِهَ خَؼٍَْنَبوُُْ أَُِّخًطبًػ١ اـطاب إتٛد١ٗ إٍ إػًٌُ بكٛي٘ تعاٍ

 أغطاض ايكطإٓ إٔ َعاْٞ ايًؿغ ايكطآْٞ أعِ َٔ يػ١ اـطاب.
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بأْـ٘ ْـيب        ّابعطف ايٓاؽ ايٓيب قُس ايجا١ْٝ :

 ٜسعٛ إٍ اهلسا١ٜ ٚايك٬ح، َٚٔ َكازٜل اهلسا١ٜ إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً.
ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بهُري شنطت آ١ٜ ايبشح ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عً ايجايج١ :

 ايػا٥ب اهلا٤ ٗ ٜعطؾْٛ٘، ٚشنطت٘ آ١ٜ ايػٝام بكؿات ٖٞ:
ايطغٍٛ، ٚٚضزت ٖصٙ ايكؿ١ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    ا٭ٍٚ :
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 ٚغًِ ٗ اٯ١ٜ َطتٌ.

 .صًََّىٌَُْ اٌشَّعٌُيُ ػٍََْْىُُْ شَيِْذًاايؿٗٝس بكٛي٘ تعاٍط ايجا١ْٝ :

 ؾٗا اهلل َطتب١ ا٭١َ ايٛغط.إَاّ ا٭١َ اييت ؾطٸ ايجايج١ :
 ايصٟ ق٢ً إٍ قبًتٌ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ.طغٍٛ اي ايطابع١ :

ؾٛظ ايصٟ ٜتبع ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايكب١ً  اـاَػ١ :
 ٚايعبازات ٚا٭سهاّ َطًكّا.

ٔ ىؿــٕٛ اؿكــا٥ل ٚايتٓعٜــٌ، تهــُٓت آٜــ١ ايبشــح ايــصّ يًــصٜ ايطابعــ١ :
ايػــٝام بايجٓــا٤ عًــ٢ ايــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ   ٚدــا٤ت آٜــ١

ٚإػًٌُ بإظٗاضِٖ يًتٓعٌٜ بايعٌُ بأسهاَ٘ ٚغٓٓ٘ َع تٛاضثِٗ ٖصا ايعٌُ 
 إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.

عًـ٢ إػـًٌُ   ؾٗاز٠ ايطغٍٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    ٚػًت
وُُْ اٌُّْغٍِّْنيَ ِِْٓ لَجًُْ ًَفِِ ىَزَا ٌَِْىٌَُْ ٍَِِّخَ أَثِْىُُْ إِثْشَاىَُِْ ىٌَُ عََّّببكٛي٘ تعاٍط

أٟ ؾـٗازت٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     ،(1)صاٌشَّعٌُيُ شَيِْذًا ػٍََْْىُُْ ًَرَىٌٌُُٔا شُيَذَاءَ ػٍَََ اٌنَّربطِ 

از ٭ٚاَط اهلل، َٚٓٗـا تـٛدِٗٗ إٍ   ٚاٱْكٝٚآي٘ ٚغًِ عًِٝٗ عػٔ اٱغ٬ّ 
ٗ َٛنٛع ايكب١ً بايكـشاب١  ٗاز٠ ٌٖٚ ؽتل ايؿ، ايك٠٬ ايبٝت اؿطاّ ٗ 

يًُػًٌُ ٚإػًُات إٍ ّٜٛ  ٚؾا١ًَ أٚإ ْعٍٚ اٯ١ٜ اؾٛاب ٫، ؾٗٞ عا١َ
  ايكٝا١َ.

 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ايؿعب١ ايجا١ْٝ :
ْٓ اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّرهَ فَرةَ رَىُرٌََّٔٓ ِِر    ايتاي١ٝط ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ا٭ٍٚ :

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ :  ،(2)صاٌُّّْْزَشَِّٓ

)اؿـل( ٗ اٯٜـتٌ، ٖٚـٌ إـطاز شات إعٓـ٢ أّ أْـ٘        يؿـغ تهطض  : ا٭ٍٚ
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 َتعسز، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ.

إخؿـا٤ ؾطٜـل َـٔ     اؿل ٚايتٓعٜـٌ ٚقـسم ايٓبـ٠ٛ ستـ٢ َـع      ػًٞ ايجا١ْٝ :
 ايٓاؽ يًبؿاضات ب٘.

ــ١ : ــيت    ايجايج ــ١ اي ــاّ ايكبً ــاْٞ اؿــل ٗ إك ضغــٍٛ اهلل هلاٜتٛدــ٘ َــٔ َع
ٚإػًُٕٛ ٖٚٛ ايبٝت اؿطاّ ٚإٕ إخؿا٤ أَط ايتشٍٛ إيٝٗا ٗ ايهتب ايػابك١ 
٫ ٜهــط ٗ ســاٍ ايــٝكٌ عٓــس إػــًٌُ ٭ْٗــِ ٜتبعــٕٛ ايتٓعٜــٌ، ٚيــٛ ســسخ  

بكؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ  تعاضض ظاٖطٟ بٌ ايتٓعٌٜ 
ًُٕٛ بايٛسٞ ٚآٜات ايكطإٓ يصا دا٤ عٓس أٌٖ إًٌ ايػابك١ ؾإٕ إػًٌُ ٜع

 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: ،ايتعسز ٗ آٜات ايكب١ً
بٝــإ َٛنــٛع١ٝ إغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ ٗ أسهــاّ ايؿــطٜع١       ا٭ٍٚ :
 اٱغ١َٝ٬.
ٕ    ايجا١ْٝ : ٚإَتجـاهلِ ٭سهـاّ    تأنٝس ٚدٛب عٌُ إػـًٌُ بآٜـات ايكـطآ

 ايكب١ً.
 نـٌ أٜـاّ ايبعجـ١ ايٓبٜٛـ١     مل ٜأت تٛد٘ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ ٗ ايجايج١ :

، إش ْعيت آٜات ايكب١ً ٚإػـًُٕٛ ٜػـتكبًٕٛ بٝـت إكـسؽ      إبتسا٤ ٚإغتسا١َ
 يجُا١ْٝ عؿط ؾٗطّا زخٌ ؾٝٗا أؾٛاز َٔ ايٓاؽ اٱغ٬ّ.

ٍ       ايطابعــ١ : قبــٌ ثــ٬خ   تعــسز آٜــات ايكبًــ١ َــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــا
تعسز ٚاٱعاز٠ ٚبٝـإ إبتـسا٤ ْػـذ    ؾؿٞ اي صإَِّْ اٌٍَّوَ ثِبٌنَّبطِ ٌَشَءًُفٌ سَزِرٌُْ طآٜات

ايكب١ً بتكًٝب ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚدٗ٘ ٗ ايػـُا٤ آٜـات   
 ٚتصنري ٚتجبٝت ٭سهاّ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ. تطغٝب

إٍ ٜتذ٢ً ايتعسز ٗ َٛنٛع ايكب١ً بتٛد٘ اـطاب بـايتشٍٛ   اـاَػ١ :
ايـٓيب  ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ تـاض٠ إٍ  إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عً

 إػًٌُ تاض٠ أخط٣)ؾٍٛ ٚدٗو()ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ(.ٚإٍ 
ايبٝإ ٚايتهطاض ٗ ٖصٙ اٯٜات بإٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً سل نُـا ٗ   ايػازغ١ :
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ٖــصٙ اٯٜــ١ بإعتبــاض إٔ ٖــصا ايتشٜٛــٌ َــٔ َعــاْٞ اؿــل ٗ آٜــ١ ايبشــح ٖٚــٛ 

 .(1)صيُِْأََّٔوُ اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّإككٛز ٗ قٛي٘ تعاٍط

إنطاّ إػًٌُ بتعسز آٜات ايكب١ً ٚا٭َط بتٛد٘ ٚدـِٖٛٗ إٍ   ايػابع١ :
، يٝهٕٛ ٖصا ايتٛد٘ مٛ ططٜك١ ٚؾاٖس ع٢ً تٛد٘ قًٛبِٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ

 ضٓت٘.ٌْٚٝ اهلل عع ٚدٌ 
تهطاض ْعت إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بأْ٘ سل ٚقسم ٚؾٝـ٘ تـصنري    ايجا١َٓ :

ب١ ٚاٱْاب١ ٚايطدٛع إٍ ايبؿاضات بٓب٠ٛ قُس ق٢ً ٭ٌٖ ايهتاب ٚزع٠ٛ يًتٛ
ؾٝٗـا َـٔ ايتٛدـ٘ إٍ إػـذس     عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايتـٛضا٠ ٚاٱلٝـٌ َٚـا    اهلل 

 اؿطاّ قب١ً ي٘ ٚيًُػًٌُ.
ا٤ قبٌ يؿغ)اؿل( ٗ آ١ٜ ايبشح َطًكّا)يٝهتُٕٛ اؿل( ٚد ٚضز ايطابع١ :

ايبشح: يٝهتُٕٛ اؿل َٔ ضبِٗ  آٜتٌ َكٝسّا بأْ٘ َٔ عٓس اهلل يٝهٕٛ تكسٜط آ١ٜ
 ِٖٚ ٜعًُٕٛ(.
ب١ً، ٫ٚ تهاز ؽًٛ تعسز شنط ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب ٗ آٜات ايك اـاَػ١ :

ٚبطٖإ إيِٝٗ، ٚيهٔ يٝؼ  آ١ٜ َٔ ٖصٙ اٯٜات ايعؿط٠ َٔ شنط ٚإؾاض٠ ٚسذ١
     ٌ ٝــ  ٚؾٝـ٘ تأنٝـس يًتهً   ،ؾٝٗا خطاب هلِ بـٌ تٛدـ٘ اـطـاب ؾٝٗـا يًُػـًُ

 ؿطاّ.بإغتكباٍ ايبٝت ا
 ايكب١ً.زؾع ساٍ ايؿو ٚايرتزز عٔ إػًٌُ ٗ َٛنٛع  ايػازغ١ :

ٚقا١ٜ إػًٌُ َٔ أٌٖ اؾساٍ ٚاـك١َٛ غكٛم إغتكباهلِ  ايػابع١ :
 يًبٝت اؿطاّ.

عَررَْمٌُيُ اٌغُّررفَيَبءُ ِِررْٓ اٌنَّرربطِ َِررب ًَالَّىُررُْ ػَررْٓ   ٕــا ٚضز قٛيــ٘ تعــاٍط :ايجآَــ١ 

ايبشــح ٚتعكبتٗــا آٜــ١ ايػــٝام بــإٔ ؼٜٛــٌ ايكبًــ١ ســل   دــا٤ت آٜــ١ (2)صلِجٍَْررزِيُِْ
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قاقط عٔ َعاضن١ اؿل، ٚقسم، يٝتذ٢ً إْتكاض ٚظٗٛض اؿل، ٭ٕ ايػؿ٘ 

ايػؿ٘ ٗ يّٛ إػًٌُ ايصٟ تسٍ عًٝ٘ اٯ١ٜ أعـ٬ٙ  تُع هٚقس ٚنصا نتُاْ٘، 
 ٚنتُإ اؿل ْٚعٍٚ ؼٌٜٛ ايكب١ً ايصٟ تسٍ عًٝ٘ آ١ٜ ايبشح.

ًَِِرْٓ زَْْرُُ خَشَخْرذَ فَرٌَيِّ ًَخْيَرهَ شَرطْشَ       ١ٜ بكٛي٘ تعاٍطق١ً ٖصٙ اٯ ايجاْٞ :

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)صاٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ

ايبشح بكٝػ١ آ١ٜ ايػٝام بًػ١ اـطاب، بُٝٓا دا٤ت آ١ٜ دا٤ت  ا٭ٍٚ :
  اؾ١ًُ اـرب١ٜ.

أٌٖ إًٌ ؼٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ  ٖا ٜعطؾ٘  ايجا١ْٝ :
 إٍ ايبٝت اؿطاّ.

إع٢ٓ تهطض يؿغ اؿل ٗ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام، ٚبُٝٓٗا َٔ د١ٗ  ايجايج١ :
عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾاؿل ٗ آ١ٜ ايبشح أعِ ٚايكسض إتٝكٔ َٓ٘ ٗ آ١ٜ 

 ايػٝام ٖٛ إػاٙ ايكب١ً ٚإغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ.
َـٔ آٜـات   أضبع آٜات َـٔ غـت آٜـات َتذـاٚضات     ٗ )اؿل(  ٚٚضز يؿغ

ايكب١ً ٖا ٜسٍ ع٢ً شنط قب١ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٚتٛدٗـ٘   
 إٍ ايبٝت اؿطاّ ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١.

ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ نتُإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ اؿل بإغتكباٍ  ايطابع١ :
 اي٘بٞ بإغتكخامت ايٓبٌٝ يًبٝت اؿطاّ ٫ ٜهط ٗ إَتجاي٘ ٚإػًٌُ يٮَط اٱهل

ٚإٕ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜتًك٢ ا٭سهاّ بايتٓعٌٜ ٚايٛسٞ، 
ــاٍ تعــاٍط     ــ٘، ق ــِٓٗ ايبؿــاضات بٓبٛت ـــ َ ــا٤ طٛا٥ ًََِررب ٫ٚ َٛنــٛع١ٝ ٱخؿ

 .(2)صُّعٌٍَُِّْ إِالَّ أَْٔفُغَيُُْ

ٗ أختتُــت ٖــصٙ اٯٜــ١ باٱؾـاض٠ إٍ ايعًــِ، ٚيــعّٚ تٛظٝؿــ٘   اـاَػـ١ : 
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باٱخباض عـٔ عًـِ اهلل عـع ٚدـٌ َـا      ٚأختتُت آ١ٜ ايػٝام  ،ا٥لع٬ٕ اؿكإ

ــ٘ زعــ٠ٛ هلــِ ٭زا٤ اي   ــازض٠ إٍ  ٛظــا٥ـ ٜؿعــٌ إػــًُٕٛ، ٚؾٝ ــ١ ٚإب ايعبازٜ
 إغتكباٍ ايٝت اؿطاّ.

 ،(1)ص...وََّرب أَسْعَرٍْنَب فِرْىُُْ سَعُرٌالً ِِرنْىُُْ     ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعـاٍط  ايجايح :

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: 
 ٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ:اؾُع بٜط تكس ا٭ٍٚ :
 نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ ايصٜٔ آتٝٓاِٖ ايهتاب ٜعطؾْٛ٘. ا٭ٍٚ :
 نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ ٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ. ايجاْٞ :

 َِٓٗ يٝهتُٕٛ اؿل. ِ ضغ٫ّٛ ٚإٕ ؾطٜكّاهنُا أضغًٓا ؾٝ ايجايح :
 طٜكّا َِٓٗ يٝهتُٕٛ اؿل.ٜٚعًُهِ َا مل تهْٛٛا تعًُٕٛ ٚإٕ ؾ ايطابع :
ثـِ تؿهـٌ اهلل عـع    بٝإ إتكاٍ ؾهٌ اهلل ع٢ً ايٓاؽ بايتٓعٌٜ،  ايجا١ْٝ :

ٚدٌ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ ايصٟ دعً٘ 
 .(2)صرِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍطاهلل

ٕ    ايجايج١ : ْٗـا  إؾعـٔ ْـعٍٚ ايهتـب ايػـُا١ٜٚ ايػـابك١       َجًُـا أخـرب ايكـطآ
 أخربت ٚبؿطت بٓعٚي٘.

ٚايــيت ايبشـح  ػًــٞ يػـ١ ايتـــأنٝس ٗ آٜـ١ ايػــٝام ٕهـاٌَ آٜــ١     ايطابعـ١ : 
 تتهُٔ أَٛضّا تعطف بصاتٗا ٚأثطٖا ٖٞ:

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإعذعات اييت دا٤  بعج١ ا٭ٍٚ :
ٜـ           أتٞ بٗا، ي٬ًُظَـ١ بـٌ ايطغـاي١ ٚإعذـع٠ ؾـٝعًِ أٖـٌ ايهتـاب بـإٔ ايـٓيب 

 مساّٜٚا ع٢ً قسم ْبٛت٘. بإعذع٠ ٚتهٕٛ ؾاٖسّا
قٝاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكـطا٠٤ آٜـات ايكـطإٓ     ايجاْٞ :

 َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭سهاّ ٚا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ.
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 ايٓاؽ َٔ بطاثٔ اؾا١ًٖٝ ٚايٛث١ٝٓ. مساٟٚ أْكص اٱغ٬ّ ؾتض ايجايح :
ايهتــاب كا٥ــسٟ يًٓــاؽ بــتعًُِٗ إبتــسا٤ ؾكــٌ َــٔ ايتــأضٜذ ايع ايطابــع :

 ٚايتٓعٌٜ بسخٍٛ اٱغ٬ّ.
عًّٛ ايايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ تعًِٝ  اـاَؼ :

ٚإعاضف ٚقكل ا٭ْبٝا٤، ٚاؿه١ُ اييت تهٕٛ ططٜكّا يٲّإ ٚتجبٝت َعإ٘ 
ىَّْررخِ ًَاٌٌَّْْػِظَررخِ ادْعُ إٌَِررَ عَررجًِِْ سَثِّررهَ ثِبٌْسِ ٗ ايٓؿــٛؽ، ٚاجملتُعــات، قــاٍ تعــاٍط 

  .(1)صاٌْسَغَنَخِ

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ تٛايٞ ايٓعِ ٚايعًّٛ ع٢ً إػًٌُ بٓب٠ٛ  ايػازؽ :
 .ٚآي٘ ٚغًِ ٚؾٝٗا ططز يًػؿ١ً ٚاؾٗاي١

ــٛا    : ـاَػــ١ا ــ٘ تعــاٍ)ٜٚعًُهِ َــا مل تهْٛ أختتُــت آٜــ١ ايبشــح بكٛي
ًٓ ً  ُٗا تعًُٕٛ( َٚٔ َكازٜل ايعًِ اييت ٜع ٢ اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘   ايٓيب قُـس قـ

 ٚغًِ يًُػًٌُ َهاٌَ آ١ٜ ايبشح َٔ ٚدٛٙ:
خباض عٔ سكٝك١ ٖٚٞ ٚدٛز أَِ آتـاِٖ اهلل ايهتـاب، أٟ ٫   اٱ ا٭ٍٚ :

ظايٛا ع٢ً ْٗر ضغٌ غابكٌ، نُا ٗ إتباع ايٝٗٛز يٓب٠ٛ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، 
ٚإتباع ايٓكاض٣ يٓب٠ٛ عٝػ٢ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ، ٚنـٌ ٚاسـس َُٓٗـا َـٔ ايطغـٌ        

 ِ اهلل غاز٠ ايبؿط.ُػ١ أٚيٞ ايععّ ايصٜٔ دعًٗاـ
ــاْٞ : إػـــًٌُ ٱنـــطاّ أٖـــٌ ايهتـــاب بتػـــُٝتِٗ ٗ آٜـــ١      زعـــ٠ٛ ايجـ

 ايبشح)ايصٜٔ آتٝٓاِٖ ايهتاب(.
َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجايح :
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
 ايعع ٚإٓع١ يًُػًٌُ. ا٭ٍٚ :
 طظر زٕٚ زبٝب ايؿو ٚايطٜب إٍ ْؿٛؽ إػًٌُ.إْ٘ ب ايجا١ْٝ :
 ؾٝ٘ بطٖإ ٚسذ١ ٗ اؾساٍ ٚاٱستذاز. ايجايج١ :
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ايعًِ إػتشسخ يًُػًٌُ بإٔ أٌٖ ايهتاب ٜعطؾٕٛ بعج١ ايٓيب  ايطابع١ :

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ ٚآثاض ضغايت٘ ٗ اجملتُعات ٚدـصبٗا  
 .ِٝ ايؿطى ٚايه٬ي١ٕؿاٖايٓاؽ يًتٛسٝس، ٚقاضبتٗا 

أختتُت نٌ َٔ اٯٜتٌ بايعًِ ٚايتشكٌٝ ٚبٝإ إا٥ع ايصٟ  غ١ :ػازاي
 بإضتكا٥ِٗ ٗ ايعًِ ٚإعطؾ١.قاض عًٝ٘ إػًُٕٛ 

َٚٔ اٯٜات إٔ أٍٚ آ١ٜ ْعيت ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ُ الْشَأْ ثِط ُ خٍََكَبع عًِٝ بإٔ ٜهٕٛ ْاؾعّا ٗ ايٓؿأتٌ، ثِ يتكٝٝس ايت ،(1)صسَثِّهَ اٌَّزِ

ــ٘ ٚغــًِ ٚبٛاغــطت٘       ــ٘ ٚآي ــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــط اٱهلــٞ يً تهــطض ا٭َ
أٟ إٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ  ،(2)صالْشَأْ ًَسَثُّهَ األَوْشََُيًُػًٌُ بعس آٜتٌ بكٛي٘ تعاٍط

بهطَــ٘ ٚإسػــاْ٘  ايــصٟ ّــس ايــٓيب قُــسّا ٚإػــًٌُ بــأؾطاز ايعًــِ إتهجــط٠  
 زٙ.ٚدٛ

 عجاس اآليتعجاس اآليتإإ
 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

تكطب يػ١ ايتُجٌٝ ٗ اٯ١ٜ إسضنات ايعك١ًٝ اٍ اؿؼ  ا٭ٍٚ :
 ٚايٛدسإ.
 ايربٖإ  ٚتكِٝ اؿذ١ بأٚنض بٝإ.اٯ١ٜ تتهُٔ  ايجا١ْٝ :
ٚسذ١، قاٍ  عًِٝٗ ٚزي٬ّٝ ّاٜهٕٛ َا عٓسِٖ َٔ ايهتاب ؾاٖس ايجايج١ :

 .(3)صالَّ َّىٌَُْ ٌٍِنَّبطِ ػٍَََ اٌٍَّوِ زُدَّخٌ ثَؼْذَ اٌشُّعًٌُِِأَتعاٍط

 ؾعاض بعًُِٗ ٖصا.إغٝيب ٚؼس ٚ خباضإ اٯ١ٜ ٗ ايطابع١ :
ؾهٌ ُجٌٝ ٖٛ  ،بٌ ايتؿـبٝ٘ ٚايتُجٌٝ عُـّٛ ٚخكٛم َطًل اـاَػ١ :
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 تؿبٝ٘ ٚيٝؼ ايعهؼ، ؾايتُجٌٝ تؿبٝ٘ ٚيهٓ٘ عكًٞ يصا ٚضز تؿبٝ٘ َعطؾتِٗ

 ،٫ٚزِٖ ايصنٛض إًتككٌ بِٗأبيًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َعطؾتِٗ 
 ايؿطسٌ بِٗ.

ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أعذاظ آخط ٖٛ إٗ ٖصا ايتُجٌٝ  ايػازغ١ :
ٚهب إ ٜؿطسٛا ببعجت٘ ٭ْٗا  ،بٓا٤ا٭ٚغًِ عٕٛ هلِ ٚض١ٓ نُا ِٖ 

 ٍ يًٓػٌ.تكاإبٓا٤ ا٭ٕ أتكاٍ يًٓب٠ٛ ٚزٚاَٗا نُا إ
ْٗا تعاٖس يًٓب٠ٛ ٚتطغٝذ ٚتٛنٝس يهطٚض٠ أ اٯ١ٜ عذاظإَٔ  ايػابع١ : 

ٌٖ ايهتاب ٚٚاقعِٗ أبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ْؿٛؽ 
َٚٓع ايتهأَ ٚايتعإٚ ع٢ً  ،ايَٝٛٞ سجّا َٓ٘ تعاٍ ع٢ً ْكطت٘ ٚاٱّإ ب٘

 قاضبت٘.
ْٗا ؼٍٛ زٕٚ ْعِٗ يهٌ إؾّاِْٗ إٍ إؾ١ ٕ مل ت٪ز ٖصٙ إعطإ ايجا١َٓ :

شٕ إٚ ؾُٝا بعس ؾٗٞ أقٛاِٖ يٲدٗاظ ع٢ً اٱغ٬ّ غٛا٤ ٗ بساٜات ايبعج١ 
 بؿاض٠ يًُػًٌُ.

ٌ ٗ باب اؾساٍ ٚاٱستذاز اٯ١ٜ غ٬ح بٝس إػًُ ايتاغع١ :

َٔسُْٓ قٛي٘ تعاٍطٚإغتشهاض َهاٌَ ايهتب ايػابك١، ٖٚٛ َٔ عَُٛات 

بًشاظ إٔ اٱخباض عٔ َعطؾتِٗ يًٓيب قُس  ،(1)صْْهَ أَزْغََٓ اٌْمَصَصَِٔمُصُّ ػٍََ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًذ يٛضٚز شنطٙ ٚايبؿاض٠ بٓبٛت٘ ٗ ايهتب ايػابك١ َٔ 
أسػٔ ايككل، ٚيٝهٕٛ َٔ سػٓٗا أْٗا َاز٠ يًبكري٠ ٗ ايسٜٔ، َٚٛنٛع 

 اٱقا١َ ايربٖإ ع٢ً قسم ْبٛت٘.
بًػ١ ايعُّٛ ٗ َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب يًٓيب قُس  إبتسأت اٯ١ٜ ايعاؾط٠ :

بايتبعٝض ٚإٔ ؾطٜكّا َِٓٗ ؾكط ايصٜٔ ٚأختتُت غًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚ
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ىؿٕٛ ايبٝٓات ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً ايسق١ ٚإٛنٛع١ٝ ٚايهبط ٗ ايبٝإ ايكطإٓ 
 ٚيػ١ اٱسكا٤ ٚايؿٝكٌ ٗ ا٭َٛض.

ىرا انهفظ يف انقسآٌ إال يف آيخني يٍ  )يعسفٌَو( ًمل يسد ًميكٍ حسًيت ىره اآليت آيت

 .(1)انقسآٌ

 اآليت سالحاآليت سالح
تٝاِْٗ بايبٝٓات إٌٖٚ ايهتاب أؽؿـ اٯ١ٜ عٔ إ٪ٌَٓ ٗ ايػعٞ ٱقٓاع 

َٚا ْعٍ َٔ اٯٜــات اـاقــ١ بكــسم ْبــ٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ؿٝٗا غ٢ٓ ٚغًِ بعس اٱخبــاض ايكطآْٞ عٔ َعطؾتِٗ ٚتأنسِٖ َٔ ْبٛت٘ ؾ

 .قٓاعِٗ قس تهـٕٛ َٔ ؼكـٌٝ َا ٖٛ ساقٌإٚنؿا١ٜ ٭ٕ قا٫ٚت 
ٜػأيٕٛ أٌٖ ايهتاب عٔ قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  يكس نإ إؿطنٕٛ

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ِْٗ أٌٖ نتاب ٚعٓسِٖ أخباض ايطغا٫ت، ؾذا٤ت ٖصٙ 
أَسْعٍَْنَبنَ إاِلَّ  ًََِباٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

ٚزع٠ٛ ٱظٗاضٖا ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايتبعٝض ٗ قٛي٘  ،(2)صسَزَّْخً ٌٍِْؼَبٌَِّنيَ

بًشاظ إٔ َٔ َكازٜل ايط١ٓ ٗ إكاّ ايبٝإ ٚنؿـ تعاٍ ) ٚإٕ ؾطٜكا ( 
ايبؿاضات، ٚإعا١ْ ايٓاؽ ع٢ً عسّ نتُاْٗا أٚ قريٚض٠ ٖصا ايهتُإ عسِٜ 

 .(3)صشًُّوُُْ إِالَّ أَرًٌٍَْٓ َّعُايهطض، قاٍ تعاٍط

يكس أتكٔ اهلل عع ٚدٌ ٖٚٛ ايًطٝـ اـبري، َٚٔ بسٜع إسػاْ٘ ف٤ٞ 
ػابل بايبؿاض٠ بايٓيب اي٬سل يتهٕٛ تكسٜكّا يًُعذع٠ اييت ٜأتٞ اي ٍٛايطغ

يٓاؽ ٗ ايتكسٜل بٓبٛت٘ ٚتطى ايرتزز ٚططز ايؿو، ٚنإ بٗا، ٚؽؿٝؿّا عٔ ا
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: بٓٛ قٝٓكاع، ٚبٓٛ ايٓهري، ٚبٓٛ َٔ بين إغطا٥ٌٝٗ إس١ٜٓ إٓٛض٠ ث٬خ قبا٥ٌ 

 قطٜع١، ؾذا٤ت اٯ١ٜ سذ١ ٚزع٠ٛ ؿؿغ ٚتعاٖس ايعٗٛز بِٝٓٗ ٚبٌ ضغٍٛ
 اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
ٌٖ ايهتاب إٔ ٖٚٛ َعطؾ١ ايكطآ عذاظإتعٗط اٯ١ٜ ٚدّٗا آخط َٔ ٚدٛٙ 

ايعٌُ أٟ ّهٔ ايتؿهٝو بٌ  ِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًبٓعٚي٘ ٚبٓب٠ٛ قُس 
ثطٖا، ؾكس ٜرتى ايٓاؽ ايعٌُ بايهتاب أايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٚبٌ ب

دشٛزّا اٚ ن٬ي١، ٚقس تكً٘ ٜس ايتشطٜـ يتهٕٛ غؿا٠ٚ ٚسادبّا ظًُاّْٝا 
ٚيهٔ ا٭ثط  وٍٛ زٕٚ َعطؾ١ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ َا ٗ ايهتاب َٔ ايبؿاضات

 سع٠ٛ يٲيتؿات إيٝ٘.اي ٙ يتٛنٝسبام، ٚدا٤ ايكطإٓ 
بإ قٝؼ اٱقػا٤ ٚايتشطٜـ مل تػتطع اٱخباض اٯ١ٜ  ٖصٙتتهٔ ٚ 

 َِٓٗ.اؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٍٛ اٯٜات ٚايبؿاضات اٍ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ 
ضغٌ ا٭ْبٝا٤ أمسا٥٘ تعاٍ ايععٜع، ٖٚٛ ايػايب ايصٟ ٫ ٜكٗط ٚيكس أ ؾُٔ

ايهتُإ ضات ئ وٍٛ َبؿطٜٔ َٚٓصضٜٔ، ؾُا ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َٔ ايبؿا
ْٛاضٖا ٗ باب أْهؿاف ٚإزٕٚ تأثريٖا، أٟ اْ٘ مل ٜهٔ سادعّا زٕٚ ظٗٛضٖا 

ايطغِ َٔ  ٚع٢ًعا١ْ ايٓاؽ ع٢ً اٱّإ، بإاؿذ١ ٚايربٖإ ٚقٛاعس ايًطـ 
ٌٖ ايهتاب ٜٓتعطٕٚ ظٗٛض ْيب آخط ظَإ أقا٫ٚت نتُإ اٯٜات نإ 

ٚع٬َات٘، ٚاييت دا٤ت فتُع١ ٜٚتٓاقًٕٛ ٗ َٓتسٜاتِٗ ٚفايػِٗ قؿات٘ 

ًَوَبٌُٔا ِِْٓ لَجًُْ قاٍ تعاٍط،  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبطغٍٛ اهلل قُس 

 .(1) صَّغْزَفْزِسٌَُْ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا
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َكس١َ يٲّإ ب٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٕ ْعٍٚ ايبؿاض٠ بايٓيب قُس إ
ْعٍ ْع١ُ ؾٗٛ أ شاإغبشاْ٘  ْ٘ٚأٌٖ ايهتاب خاق١، ٚأْع١ُ ع٢ً ايٓاؽ ٚ

ًَُِجَشِّشًا ثِشَعٌُيٍ ٚٗ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚضز قٛي٘ تعاٍط ،ٕ ٜطؾعٗأَ أ نطّأ

 .(1)صَّأْرِِ ِِْٓ ثَؼْذُِ اعُّْوُ أَزَّْذُ

ٌٖ ايطٜب َٔ ايبؿاض٠ ٗ نؿـ ظٜـ َا ٜكٛي٘ أْتؿع إػًُٕٛ إٚيكس  
٢ً يٓا سكٝك١ ته١ٜٝٓٛ ذٌٖ ايهتاب ٚبصا تتظًت عٓس أ ٜهّاهٓٗا أٚايعٓاز ٚي

قسٙ اـبٝج١ ٚإ اؿكا٥ل ٕ ايتشطٜـ ؾؿٌ ٗ ؼكٝل َكاخايس٠ ٖٚٞ أ
، ٖٚٛ يسخٍٛ اٱغ٬ّيًٓاؽ ضاز اهلل هلا اٱغتسا١َ يتهٕٛ عّْٛا ٚاؿذر أ

بتكطٜب إٔ َٔ ًَو اهلل  صًٌٍََِّوِ ٍُِْهُ اٌغٌَََّّادِ ًَاألَسْضَِٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

اييت ؼٍٛ زٕٚ إغ٬ّ ٚإْكٝاز ايٓاؽ هلل عع ٚدٌ  ايعٛا٥لعع ٚدٌ إظاس١ 

 .(2)صًََِب خٍََمْذُ اٌْدَِّٓ ًَاإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼْجُذًُِْٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

 اآليت نطف
تبٌ اٯ١ٜ َٓعي١ ٚعًٛ ؾإٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ 

َعطؾتِٗ عٝح قاضت ٚتعاقب ا٭ْبٝا٤ ٚتٛايٞ ايٛسٞ عًِٝٗ اٱْػا١ْٝ تأضٜذ 
، ٚنُا ٜطدٛ اٱْػإ إٔ ٜهٕٛ عٓسٙ ٚيس، ٜٚتطًع إيٝ٘ ٭بٓا٥ِٗ ي٘ نُعطؾتِٗ

بػطٚض ٖٚٛ ُٜٓٛ ٜٚهرب، ؾهصا ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ِْٗ ٜعطؾٕٛ تًكٞ ايٓاؽ بايكبٍٛ ٚايطنا ٚاٱْكٝاز ٭ٚاَط اهلل، ٚٗ إؾ

ٌٌَوُ ثِبٌْيُذٍَ ًَدِِّٓ اٌْسَكِّ ٌُِْظْيِشَهُ ػٍَََ اٌذِِّّٓ ىٌَُ اٌَّزُِ أَسْعًََ سَعُطايتٓعٌٜ
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َٔ بعسٙ ٚباٱغ٬ّ ٜتذسز شنط اهلل بٔ ٜػازض ا٭ب ايسْٝا ٜٚبك٢ ا٫ٚ، (1)صوٍُِّوِ

ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚتعُط ا٭ضض بايعباز٠ ٚايٓػو ٚؼتٌُ َعطؾتِٗ بايٓيب ق
 ٚآي٘ ٚغًِ ٚدّٖٛا:

 إباضن١. قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ا٭ٍٚ :
بعس ْعٍٚ ايٛسٞ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجاْٞ :

 ع٢ً ٜسٜ٘.ٚتٛايٞ إعذعات 
عٓس ض٩ٜتِٗ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚؼكل إعطؾ١  ايجايح :

 ٚاقعّا.
بعس ايتصنري َعطؾتِٗ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايطابع :

َٔ َكازٜل  ٚنًٗا ٙ اٯ١ٜ ٫ٚ تعاضض بٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ،هُٓت٘ ٖصايصٟ ت
تؿهٌ اهلل، ع٢ً ايٓاؽ عا١َ ٚأٌٖ ايهتاب ٚإػًٌُ خاق١، َٚٔ 

بًشاظ ايؿٛاٖس  َع بٝإ ٚتؿكٌٝ ،(2)صلًُْ فٍٍََِّوِ اٌْسُدَّخُ اٌْجَبٌِغَخُعَُٛاتط

 ع٢ً ٚدٛٙ:ٚإكازٜل َذ٤ٞ اؿذ١ 
، ٚبطٖإ سذ١ بايػ١ د١ًْٝٗا زؾع١ َٚط٠ ٚاسس٠، تتكـ بٗا بأ ا٭ٍٚ :

 قاطع.
ف٤ٞ اؿذ١ ع٢ً مٛ ايسؾعات ٚإطات إتعسز٠ يتهٕٛ فتُع١  ايجاْٞ :
 سذ١ بايػ١.
قريٚض٠ اؿذ١ بايػ١، ثِ تتٛاٍ بعسٖا َكازٜل اؿذ١ ٚايربٖإ  ايجايح :

ٚنٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ َٔ َكازٜل ايًطـ اٱهلٞ ٚقٝؼ تكطٜبِٗ إٍ َٓاظٍ 
باب َعطؾ١ ايٓاؽ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أغ اٱّإ، ٚتتذسز
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بكؿ١ ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١ بتٛايٞ إعذعات ٚؾهض أعسا٥٘ ٚؿٛم اـعٟ َٔ 

ٌَِْمْطَغَ طَشَفًب ِِْٓ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا أًَْ َّىْجِزَيُُْ فََْنْمٍَِجٌُا ْكبٛا ي٘ ايعسا٠ٚ، قاٍ تعاٍط

 .(1)صخَبئِجِنيَ

 آليتانصهت بني أول وآخز ا
إبتسأت اٯ١ٜ باٱخباض عٔ ٚدٛز أ١َ َٔ ايٓاؽ آتاِٖ اهلل ايهتاب 

ايػابك١، ٚإنطاّ أٌٖ إًٌ تؿك٘ إػًٌُ ٗ أسهاّ ٗ ٚايتٓعٌٜ، ٚتًو آ١ٜ 
 .ايهتاب ايصٜٔ ٜتبعٕٛ ا٭ْبٝا٤

بعس إختتاّ اٯ١ٜ ايػابك١ بٗسا١ٜ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
َٔ ايعًِ َٔ إتباع أٖٛا٤ ايػري، َٚا ٗ ٖصا اٱتباع  ٚإػًٌُ إٍ اٱسرتاظ

أت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط أٌٖ ايهتاب َٛنٛع ٜتعًل بايعًِ يًصات ٚايػري ٚإبتس
ٚإعطؾ١، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً إا٥ع بِٝٓٗ ٚبٌ غريِٖ َٔ ايٓاؽ، ٚإٔ تًكٞ 

ايعًِ ٚإعطؾ١، ايهتاب ايٓاظٍ َٔ ايػُا٤ بايكبٍٛ َطتب١ ٚإضتكا٤ ٗ زضدات 
ٖٚٛ َعطؾ١ أٌٖ  ،َٚكس١َ هلصٙ إطتب١، ٚدا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ ساٍ ٚٚاقع

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. بايٓيبايهتاب 
)ٜعطؾْٛ٘( ايصٟ  ٚشنطت اٯ١ٜ قؿ١ َطنب١ ٭ٌٖ ايهتاب بكٛي٘ تعاٍ

ٜتهٕٛ َٔ ث٬خ نًُات، ؾعٌ ٚؾاعٌ َٚؿعٍٛ ب٘، َع ايتعسز ٗ إطاز َٔ 
إٔ اهلل عع ٚدٌ ٜٗب إتعسز غٛا٤ بايصات أٚ بإعطؾ١  إؿعٍٛ ب٘، يبٝإ

 ٚإؿّٗٛ، َع ا٬ٕظ١َ بٌ إعطٚف ايعكا٥سٟ عٓس أٌٖ ايهتاب.
ٚبعس إٔ شنطت اٯ١ٜ َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ٚضغايت٘ ٚقؿات٘ دا٤ت بايتؿبٝ٘ يتكطٜب إع٢ٓ ٚإقا١َ اؿذ١ َٚٓع 

ايط١ ٚأخربت بإٔ َعطؾتِٗ ي٘ تؿب٘ َعطؾتِٗ ٭بٓا٥ِٗ ُٚٝٝعِٖ اؾساٍ ٚإػ
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هلِ َٔ بٌ ايٓاؽ، ٚوب اٱْػإ إبٓ٘ ٜٚطدٛ ي٘ إٔ ىًؿ٘ ٚنصا ا٭قٌ ٗ 
ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾا٭قٌ ٖٛ سبِٗ ي٘ ٚضدا٤ ظٗٛض زٚي١ 

 ٓع١.صاب ايٓاؽ إٍ اٱّإ ٚقريٚض٠ أٌٖ ايتٛسٝس ٗ عع َٚاٱغ٬ّ ٚإل
 ؿٕٛ اؿل َع عًُِٗ ب٘.ىثِ شنطت اٯ١ٜ إٔ طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتاب 

أخل ٗ َٛنٛعٗا ٚأعِ ٗ سهُٗا َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إٔ خا١ُ اٯ١ٜ 
 َٔ أٍٚ اٯ١ٜ، إش أخربت بإٔ ؾطٜكّا َِٓٗ ٜهتُٕٛ اؿل ٚيٝؼ نًِٗ، ٚإطاز

 ٗا.ْْٚهطأَ اؿل أعِ َٔ إعطؾ١ ايؿدك١ٝ 

 إفاضاث اآليت
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ت اٯ١ٜ عٔ َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب يًٓيبأخرب

اّ ٚضتب١ ايٓب٠ٛ ٖٚٞ أمس٢ ٚغًِ ٚبكٝػ١ ايجٓا٤ عًٝ٘ بًشاظ أِْٗ ٜعطؾْٛ٘ َك
 َطتب١ ؾاظ بٗا أسس َٔ ايبؿط َٚٔ َكازٜل َعطؾ١ ايٓيب ٗ إكاّ أَٛض:

ْٝٗا ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ ٚػًٞ َعاْٞ اٱعذاظ ٗ أيؿاظٗا َٚعا ا٭ٍٚ :
 ٚتأًٜٚٗا.

 ايس٫٫ت ٚايبٝٓات اؿػ١ٝ اييت تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘. ايجاْٞ :
ؼكل ايٓكط ٚايػًب١ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  :ايجايح 

عسزِٖ َٚ٪ِْٚٗ ٚأغًشتِٗ ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚإػًٌُ َع ق١ً 
ًَتٵ ٚغًِ:  ٚٳدٴعٹ ٗٵٕط،  َٳػٹريٳ٠َ ؾٳ ٗٴٛضٶا، ْٴكٹطٵتٴ بٹايطټعٵبٹ  ٚٳَط َٳػٵذٹسٶا  يٹٞ ا٭ضٵضٴ 

٘ٹ خٳاقٻ١ّ  َٹ ٛٵ ٞټ ٜٴبٵعٳحٴ ٔإَي٢ َق ٕٳ ايٓٻبٹ ٚٳَنا ٚٳُأعٵطٹٝتٴ ايؿٻَؿاعٳ١  ِٴ،  ًٖتٵ يٹٞ اِيػٳٓٳا٥ٹ ٚٳُأسٹ
َٻ١ّ َعطٚؾ١ ٚػًت  ايػتٚنٌ ؾطز َٔ ٖصٙ ايٓعِ  ،(1)(ٚٳبٴعٹجٵتٴ ٔإَي٢ ايٓٻأؽ عٳا

 اب ٚغريِٖ.ظاٖط٠ يًٓاؽ بإكسام ايعًُٞ ٭ٌٖ ايهت
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ٜعطؾْٛ٘ بكؿات٘ ايؿدك١ٝ اييت ٚضزت ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ  ايطابع :
 ايػابك١.

ــاَؼ : ــ٢ً     اـــ ــس قــ ــٓيب قُــ ــاٍ ايــ ــ٘ ٚغــــًِ   خكــ ــ٘ ٚآيــ اهلل عًٝــ
ايــــيت تــــسٍ عًــــ٢ إٔ ْــــيب عــــل ٚقــــسم، ٚٗ ســــسٜح أْــــؼ   ٦ٖٝٚتــــ٘ 

ــاٍ:   ــ٬ّ قــ ــٔ غــ ــس اهلل بــ ــ٘  إٔ عبــ ــ٢ً اهلل عًٝــ ــٍٛ اهلل قــ ــسّ ضغــ ــا قــ ٕــ
ــًِ ا ٍ ٚغـ ــط إ ــ١ ْعـ ــ٘      ٕسٜٓـ ــصاب ٚتأًَـ ــ٘ نـ ــٝؼ بٛدـ ــ٘ يـ ــِ أْـ ــ٘ ؾعًـ ٚدٗـ

ــٞ       ــ٘ إْـ ــاٍ يـ ــط، ؾكـ ــًِ إٓتعـ ــ٘ ٚغـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٓيب قـ ــٛ ايـ ــ٘ ٖـ ــل أْـ ٚؼكـ
ــطاط       ــا أٍٚ أؾــــ ــيب َــــ ــٔ إ٫ ْــــ ــا ٜعًُٗــــ ــ٬خ َــــ ــٔ ثــــ ــا٥ًو عــــ غــــ
ايػــــاعات، َٚــــا أٍٚ طعــــاّ ٜأنًــــ٘ أٖــــٌ اؾٓــــ١، ٚايٛيــــس ٜٓــــعع إٍ       

ٚغـــــًِ: " أَـــــا أٍٚ ٚآيـــــ٘ أبٝــــ٘ أٚ إٍ أَـــــ٘؟ ؾكـــــاٍ قـــــ٢ً اهلل عًٝـــــ٘  
ــا   أؾـــــطا ــاض ؼؿـــــطِٖ َـــــٔ إؿـــــطم إٍ إػـــــطب، ٚأَـــ ــاع١ ؾٓـــ ط ايػـــ

ــس         ــا ايٛيــ ــٛت، ٚأَــ ــس اؿــ ــاز٠ نبــ ــ١ ؾعٜــ ــٌ اؾٓــ ــ٘ أٖــ ــاّ ٜأنًــ أٍٚ طعــ
ــاٍ     ــا" ؾكـ ــطأ٠ ْـــعع هلـ ــا٤ إـ ــ٘ ٚإٕ غـــبل َـ ــا٤ ايطدـــٌ ْـــعع يـ ــبل َـ ؾـــإشا غـ

 .(1)(أؾٗس أْو يطغٍٛ اهلل سكّا
ٚتــــسعٛ اٯٜــــ١ ايٓــــاؽ إٍ غــــٓٔ ايتكــــ٣ٛ ٚايكــــ٬ح بعــــسّ إخؿــــا٤  

اٱيتؿـــات إٍ َـــٔ ٜكـــّٛ بهتُـــإ اؿـــل، َٚـــٔ إعذـــاظ  اؿكـــا٥ل، ٚعـــسّ
ىؿــٕٛ بأْــ٘)سل( أٟ إٔ إخؿــا٥ِٗ يــ٘ ٫ ّٓــع َــٔ   آٜــات ايكــطإٓ تػــ١ُٝ َــا 

ــاٍ    ــاظ، قــ ــٝؼ ايبٝــــإ ٚاٱعذــ ــ٘ بايتٓعٜــــٌ ٚايــــٛسٞ ٚبكــ ظٗــــٛضٙ ٚػًٝــ

يٝهــٕٛ َــٔ إعذــاظ ايكــطإٓ   ،(2)صًَاٌَّررزُِ أُٔررضِيَ إٌَِْْررهَ ِِررْٓ سَثِّررهَ اٌْسَرركُّ  طتعــاٍ

 إخؿا٥٘.ل ٚؾهض قٝؼ اؿ إسكام
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 من غاياث اآليت 
 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ َعطؾ١ ايٓاؽ بٓب٠ٛ قُس قبٌ أٚإ ايبعج١،  ا٭ٍٚ :
 ٖصا ايؿطٜل َذ٤ٞ ايهتاب ٚايتٓعٌٜ هلِ.ٜٚتكـ 

َٔ خكا٥ل ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ايبؿاض٠ غامت ا٭ْبٝا٤  ايجا١ْٝ :
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

َّبثَنِِ إِعْشَائًَِْ ارْوُشًُا ِٔؼَّْزِِ اٌَّزِِ أَْٔؼَّْذُ ٚضز ٗ ايتٓعٌٜط جايح :اي

َٚعطؾ١ أٌٖ ايهتاب بايٓيب قُس  ،(1)صػٍََْْىُُْ ًَأَِِّٔ فَعٍَّْزُىُُْ ػٍَََ اٌْؼَبٌَِّنيَ

َٔ ْع١ُ اهلل عًِٝٗ، َٚٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نُعطؾتِٗ ٭بٓا٥ِٗ 
ٌ، ٚيتهٕٛ َٓاؾع ٚآثاض ٖصٙ إعطؾ١ َٔ ٖصٙ ايٓع١ُ تؿهًِٝٗ ع٢ً ايعإ

 بٓبٛت٘.ٚإتكاهلا ٚزٚاَٗا بايتكسٜل ٚايتؿهٌٝ 
ايكطآ١ْٝ بإٔ تهٕٛ َعطؾتِٗ بٝإ إؾطاق١ َٔ َسضغ١ ايتؿبٝ٘  ايطابع١ :

 ايٓيب نُعطؾ١ ا٭٫ٚز.ب
بٝإ إا٥ع ٚاٱنطاّ ايصٟ خل اهلل ب٘ أٌٖ ايهتاب َعطؾتِٗ  اـاَػ١ :

نُا ٜعطؾٕٛ س ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ َٚعذعات٘ يًٓيب قُ
 أبٓا٤ِٖ، ٚيعّٚ َكاب١ً ٖصا اٱنطاّ بايؿهط هلل عع ٚدٌ.

 يًبؿاضت بايٓيبأٌٖ ايهتاب َٔ اٱخباض عٔ إخؿا٤ ؾطٜل  ايػازغ١ :
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

تطغٝب بإظٗاض  سكٍٛ نتُإ اؿل عٔ َعطؾ١ ٚعًِ، ٚؾٝ٘ ايػابع١ :
 اؿكا٥ل.
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زع٠ٛ خا١ُ اٯ١ٜ إػًٌُ يًتبًٝؼ ٚايػعٞ ٱهاز ايصٟ ٜعٗط  ايجا١َٓ :
 ايبؿاض٠ َٔ عًُا٤ أٌٖ ايهتاب نُا ٗ عبس اهلل بٔ غ٬ّ.

  انتفسريانتفسري
 صاٌَّزَِّٓ آرَْْنَبىُُْ اٌْىِزَبةَ َّؼْشِفٌَُٔوُ وََّب َّؼْشِفٌَُْ أَثْنَبءَىُُْط  ىنه تعاىلق

ايتٓهط هلا ٜ٪زٟ ستذاز ٚتٛثٝل مساٟٚ ؿكٝك١ عكا٥س١ٜ إ١ اٯٜ  ا٭ٍٚ :
ي٫ٛ  ؽ ٚاٱبت٤٬ يًُ٪ٌٍَٓ ايتهًٌٝ ٚاـػطإ يهجري َٔ ايٓاٹإخؿا٩ٖا إٚ

 .ض١ٓ اهلل
ٌٖ ايهتاب ٭ْٗا تسعِٖٛ أدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًتدؿٝـ عٔ  ايجا١ْٝ :

 ٍ نؿـ تًو اؿكٝك١.إبايس٫ي١ ايته١ُٝٓ 
ٍ ايتسبط إش تسعِٖٛ إٌٖ ايهتاب أبض١ٓ ٚضأؾ١  ١اٯٜ ٗ ايجايج١ :

 ٚايتؿهط َٚٛاد١ٗ ايٛاقع ظطأ٠.
ت٢ أٍ غاسٌ ا٭َإ ٕطابك١ ايصٟ إْٗا دػط يًٓذا٠ ٚاٱْتكاٍ إ ايطابع١ :

ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٔ عٓس اهلل ٕا ٗ ايهتب اييت غبل 
 ْعٚهلا َٔ ايػُا٤.

غ٬ح بٝس إػًٌُ َٚاز٠ يٲستذاز ٚزع٠ٛ يعٜاز٠  اٯ١ٜ اـاَػ١ :
نرب َٔ أَٓٗا ْتؿاعِٗ إٜهٕٛ ٚ ٜهّاإٔ إ٪ٌَٓ ٜٓتؿعٕٛ َٔ اٯ١ٜ أاٱّإ، أٟ 

ٜهٕٛ إككٛز باٯ١ٜ َتعسزّا ٚغري بإ عذاظ ايكطإٓ إٖٚصا َٔ  ،غريِْٖتؿاع إ
 ىَزَا ثَةَؽٌ، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍطبايصات ٚايعطض َتشس غٛا٤

، ٗ بٝإ إٔ إػًٌُ ٜٓتؿعٕٛ َٔ نٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ َٓطٛقّا (1)صٌٍِنَّبطِ

 .َٚؿَّٗٛا، ٚإٔ نٌ اـطاب ٚإٛنٛع ؾٝٗا ىل غريِٖ
ٚشنط ايهتاب ٖٓا َكس١َ ٚز٫ي١ ع٢ً إٔ َعطؾتِٗ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٛاغط١ ايهتاب ايصٟ عٓسِٖ ٚايٓاظٍ ع٢ً ْبِٝٗ َٚا ؾٝ٘ َٔ 
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يبؿاض٠ ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾِٗ ٜعطؾْٛ٘ َا ِٖ أٌٖ ا

نتاب، ٌٖٚ ٜعين ٖصا أِْٗ ٚسسِٖ ٜعطؾٕٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ بًشاظ إٔ تعًٝل اؿهِ ع٢ً ايٛقـ َؿعط بايع١ًٝ ٚزٚضإ اؿهِ 

 ٚؾل ايٛقـ.
إٔ غري ايهتاب ٜعطؾْٛ٘  اؾٛاب ٖصا قشٝض إ٫ إٔ إع٢ٓ ٚإعطؾ١ أعِ إش

 َٔ ٚدٛٙ:
بكا٤ سٓٝؿ١ٝ إبطاِٖٝ، ٚإٓاغو ايعباز١ٜ نُا ٗ قطح ايبٝت  ا٭ٍٚ :

 اؿطاّ ٚسر ايٓاؽ ي٘ َع ؾطنِٗ ٚداًٖٝتِٗ.
 ايٓاؽ َٔ أٌٖ ايهتاب. إقتباؽ ايجاْٞ :

ايرتن١ ايهط١ّ يًٓب٠ٛ ٚايتٓعٌٜ بٌ ايٓاؽ ٖٚٛ ايصٟ ٜتٛاضث٘  ايجايح :
ٌَمَذْ وَبَْ فِِ لَصَصِيُِْ ػِجْشَحٌ ٌِأًٌُِِْ ٭ْبٝا٤، قاٍ تعاٍطايٓاؽ َٔ أخباض ا

ٜٚهٕٛ أٌٖ ايهتاب بعطض ٚاسس َع غريِٖ ٗ ٖصا ايٛد٘  ،(1)صاألٌَْجَبةِ

يٝهٕٛ بِٝٓٗ ٚبٌ غريِٖ َٔ ايٓاؽ عُّٛ ٚخكٛم َطًل، إش ٜعًِ أٌٖ 
ايهتاب قؿات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ عٔ ططٜل ايهتاب 

ٜٚعطؾٕٛ قؿات٘ أٜهّا َٔ اٱخباض ٚايع٬َات صٟ ٜتًْٛ٘ ٜٚكسضٕٚ عٓ٘، يا
 . إٛدٛز٠ بأٜسٟ ايٓاؽ

 :ٚدا٤ شنط أٌٖ ايهتاب ع٢ً مٛ اـكٛم يٛدٛٙ 
 تعسز ططم َعطؾتِٗ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ا٭ٍٚ :
 ايٛثاق١ ٗ ا٭خباض اييت بٌ أٜسِٜٗ، ٚأْ٘ سل ٚقسم. ايجاْٞ :

إتباع ؾطط َٔ ايٓاؽ ٭ٌٖ ايهتاب، ٚإْكاتِٗ هلِ ٗ أخباض  يح :ايجا
 ايٓب٠ٛ.

قُس َٛنٛع١ٝ ٚسس٠ غٓد١ٝ إعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓيب  ايطابع :
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ٚيكس آَٔ أٌٖ ايهتاب 
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س َعذعات ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ ؾٝكتهٞ ا٭َط ايتكسٜل َعذعات ايٓيب قُ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٛسس٠ إٛنٛع ٗ تٓكٝض إٓاط، ٚيًبؿاضات بٓبٛت٘ 
 ٗ ايهتب ايػابك١.

إزضاى أٌٖ ايهتاب إٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  اـاَؼ :
 ض١ٓ يًعإٌ.

ٞ َٓاؾع َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٖتط٣ َا 
 اؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:، ٚغًِ 

ت١٦ٝٗ ا٭شٖإ ٚإغتكباٍ اجملتُعات يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل  ا٭ٍٚ :
 .عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايكبٍٛ

يتًكٞ بعج١ ايٓيب قُس ٖصٙ إعطؾ١ َسز ٚعٕٛ ٭ٌٖ ايهتاب  ايجاْٞ :
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايتكسٜل.

 تًكٞ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايتكسٜل ٚايٓكط٠. ايجايح :
 بعح ايؿعع ٚاـٛف ٗ قًٛب إؿطنٌ. يطابع :ا

ٜهٕٛ أٌٖ ايهتاب ؾٗسا٤ ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  اـاَؼ :
 ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ.، عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 إْ٘ َٔ َكازٜل اؿذ١ ايبايػ١ هلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ. ايػازؽ :
 ٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ.ايتدؿٝـ عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي ايػابع :

 ، ؾٝ٘ ٚدٛٙ:صَّؼْشِفٌُٔوُ تط٣ ٕٔ ٜعٛز ايهُري ٗ ط 

 ٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿ١ ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١.إ :ا٭ٍٚ
 ايكطإٓ ايهطِٜ.: ٜعٛز إٍ ايجاْٞ

ٚقتاز٠ ٚايطبٝع  ،(1)عباؽابٔ ٚضٟٚ عٔ  ،ْ٘ سلأٚؼٌٜٛ ايكب١ً : ايجايح
 بٓا٤ِٖ.أَط ايكب١ً ْٚكًٗا نُا ٜعطؾٕٛ أاب ٜعطؾٕٛ ايهت ٌٖإٔ عًُا٤ أ

غابل اغِ ْ٘ أص ، باعتباض َِب خَبءَنَ ِِْٓ اٌْؼٍُِِْ ايعًِ يكٛي٘ تعاٍ ط  :ايطابع
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ٜعٛز ايهُري عًٝ٘ َع عـسّ ٚدٛز قط١ٜٓ تـسٍ ع٢ً غريٙ، ٚايهتاب ٗ قٛي٘ 

ٚيهٔ إككٛز بإعطؾ١  ،ريٍ ايهُإقطب أص اٌَّزَِّٓ آرَْْنَبىُُْ اٌْىِزَبةَ تعاٍ ط 

ْ٘ ٜتعًل بايبؿاضات اييت ٜتهُٓٗا، ٚإعطؾ١ تتعًل أٚ أغري ايصٟ دا٤ِٖ 
ٚٗ اٯ١ٜ  ،بايصات ٚاؾع٥ٝات، ٚايعًِ ٜتعًل بايهًٝات ٚقؿ١ ايؿ٤ٞ ٚسهُ٘

 َػا٥ٌ:
ٚعؿطٜٔ َط٠ انجطٖا تتعًل  ّاٚضزت َاز٠ )عطف( ٗ ايكطإٓ ث٬ث :ا٭ٍٚ

ًَخَؼٍَْنَبوُرُْ ط  (2)صَّؼْشِفٌَُْ وًٍُّب ثِغِّْبىُُْ ط  (1)صٍَْْوِ فَؼَشَفَيُُْ فَذَخٌٍَُا ػَبا٭ؾدام ط 

 . (4)ص رٌَِررهَ أَدََْٔ أَْْ ُّؼْرشَفْرَٓط (3)صشُرررؼٌُثًب ًَلَجَبئِرًَ ٌِزَؼَبسَفُررٌا 

َّب َّؼْشِفٌَُْ اٌَّزِّرَٓ آرَْْنَرربىُُْ اٌْىِزَربةَ َّؼْشِفٌَُٔوُ وَٚضز قـٛي٘ تعــاٍ ط  :ايجا١ْٝ

ْٗا تتعًل بايكطإٓ ؾ٬ أخط٣ ٗ غٛض٠ ا٭ْعاّ، ٚع٢ً ؾطض أَط٠  (5)صأَثْنَبءَىُُْ

ٕ أٜهّا، ٚنصا ع٢ً ؾطض أتسٍ عًٝ٘  آ١ٜ ايبشحٕ أٜعين ٖصا بايهطٚض٠ 
ِْٗ ٫ ٜعطؾٕٛ أٖصٙ اٯ١ٜ ايكطإٓ ؾ٬ ٜعين ٖصا  ايهُري ايٛاضز ٗبإككٛز 

عًٝ٘، باٱناؾ١  خط٣أبكؿات٘ يس٫ي١ آٜات ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 قطاض نجري َٔ عًُا٥ِٗ بصيو عٓسَا زخًٛا اٱغ٬ّ.إايػ١ٓ ٚ ٍإ

غٛا٤ ناْت إعطؾ١ ٗ اٯ١ٜ تتعًل بايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايج١:
ْٗا سذ١ إؾع٬ٙ أَٔ ايٛدٛٙ ا٭خط٣ إصنٛض٠  غريٙٚ أٚ بايكطإٓ أٚغًِ 
 عًِٝٗ.

َهإ ايتؿهٝو بٌ قسم ايٓيب إ١ ٚايٓتٝذ١ ٚاسس٠ يعسّ ٕ ايػاٜإ ايطابع١:

                                                           

 .58( غٛض٠ ٜٛغـ 1)
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ْ٘ ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل ٚبٌ ايكطإٓ َٚٛنٛع أٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 ؼٌٜٛ ايكب١ً َٚا ٜكسض عٔ ايٓيب َٔ ايعًّٛ ٚايػ١ٓ اييت تٓبأ عٔ ايٛسٞ.
ٕ إطاز َٔ ايهُري ٖٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أا٭ق٣ٛ  اـاَػ١:

ٚغًِ دا٤ بًػ١ ايػا٥ب، َٚٛنٛع إعطؾ١ ٚدٛز قؿات٘ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ 
 ٚؼككٗا ٗ اـاضز بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

اٯ١ٜ قاٍ: "ٜعين ٜعطؾٕٛ ضغٍٛ اهلل نُا  ٗ ايكازم ٚعٔ اٱَاّ  
ْعٍ عًِٝٗ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ أاهلل عع ٚدٌ قس بٓا٤ِٖ ٭ٕ أٜعطؾٕٛ 

ُِسََّّذٌ سَعٌُيُ قشاب٘ َٚٗادطت٘ ٖٚٛ قٛي٘ تعاٍ ط أٚايعبٛض قؿ١ قُس ٚقؿ١ 

اٌٍَّوِ ًَاٌَّزَِّٓ َِؼَوُ أَشِذَّاءُ ػٍَََ اٌْىُفَّبسِ سُزََّبءُ ثَْْنَيُُْ رَشَاىُُْ سُوَّؼًب عُدَّذًا َّجْزَغٌَُْ فَعْةً 

ًَسِظٌَْأًب عَِّْبىُُْ فِِ ًُخٌُىِيُِْ ِِْٓ أَثَشِ اٌغُّدٌُدِ رٌَِهَ َِثٍَُيُُْ فِِ اٌزٌَّْسَاحِ ًََِثٍَُيُُْ  ِِْٓ اٌٍَّوِ

ٖٚصٙ قؿ١ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايتٛضا٠  (1)صفِِ اإلجنًْ 

ٌٖ ايهتاب نُا قاٍ دٌ د٬ي٘ أقشاب٘ ؾًُا بعج٘ اهلل عع ٚدٌ عطؾ٘ أٚقؿ١ 
 ".(2)صَّّب خَبءَىُُْ َِب ػَشَفٌُا وَفَشًا ثِوِفٍََط 

ٍ إٍٚ ايكطإٓ إٍ ايٓيب ٚإٌٖ ّهٔ ايكٍٛ بإ ايهُري ٜعٛز  ايػازغ١:
ٍ ٚاسس إْ٘ ٜعٛز إٚ باٱؿـام ٚايتبع١ٝ، اؾٛاب: أَا بعطض ٚاسس أاٱغ٬ّ 

 ْطباق١ٝ قٗط١ٜ.إ ْٗاإتبع١ٝ ايبٛاقٞ ؾ َاأَٓٗا 
ًبؼ اؿكا٥ل ايعكا٥س١ٜ ٚإع١ٜٛٓ ضزا٤ طآْٞ ٜٴٕ ٖصا ايتؿبٝ٘ ايكإ ايػابع١:

َج١ً ايكطإٓ َٚا أٜٚعٗط َكـسض٠ إػًٌُ ع٢ً ؾِٗ  ،عذاظ١ٜإاحملػٛؽ بب٬غ١ 
 ؾٝٗا َٔ ٚدٛٙ ايب٬غ١ ٚاؿه١ُ ٚاٱغتعاض٠.

بٗـاّ، ؾإجـٌ ٚايتؿـبٝ٘ ٗ ايكـطإٓ ٜتكــ إيٝؼ ٗ اٯٜـ١  ايجا١َٓ:
ػع١ ٚايؿٍُٛ ٖٚٛ غ٬ف إجٌ ٗ بايٛنـٛح ٚقطب إع٢ٓ ٚتتذ٢ً ؾٝ٘ اي
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 ٍ ايبٝإ ٚايتؿػري.إٚنإ قتادّا  ،ايعٗس ايكسِٜ ٜٚػ٢ُ ؾٝ٘ ايًػع

١ٜ ايكطآ١ْٝ ٚنجط٠ زضضٙ ٗ تعسز َهاٌَ َٚعاْٞ ايًؿغ ٚاٯ ايتاغع١:
ايكطإٓ "ٚضز عٔ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ:  َٚؿاُٖٝ٘

 .(1)"سػٔ ٚدٖٛ٘أ٢ً يٍٛ شٚ ٚدٛٙ قت١ًُ ؾآًٛٙ عش
ص ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً َّؼْشِفٌُٔوُ سػٔ ايٛدٛٙ ٖٛ ٌٓ ايهُري ٗ ط أٚ

ٚايكطإٓ ٚاٱغ٬ّ َٔ غري تعاضض بٝٓٗا ٚنٌ ٚاسس َٓٗا  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٚشنط  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايبؿاض٠ بايٓيب ٜكٍٛ ايتكسٜل باٯخط 

اٌَّزَِّٓ آرَْْنَبىُُْ اٌْىِزَبةَ قٛي٘ تعاٍط ، ٚقس ٚضزقؿات٘ ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ

 . صَّؼْشِفٌَُٔوُ وََّب َّؼْشِفٌَُْ أَثْنَبءَىُُْ

ٚنإ إؿطنٕٛ َٔ أٌٖ َه١ ٚغريٖا ٜػأيٕٛ ايٝٗٛز ٚأٌٖ ايهتاب  
ٚىرب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ْبٛت٘، َطًكّا عٔ قسم ايٓيب قُس 

ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ عًٝ٘ طبل بكؿات ْيب آخط ايعَإ َا ٫ ٜٓبعهِٗ 
يؿهشِٗ ٚإبطاٍ ايتشطٜـ ٚايعٜـ غكٛم قؿات٘، ٚؾٝٗا تٛنٝس ؿكٝك١ إٔ 

 طغايت٘ ٦ٖٝٚت٘أٌٖ ايهتاب ٜعطؾٕٛ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ب
ب٦ٝٗتِٗ ٚقٛضِٖ ْٚعت٘ إصنٛض ٗ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ 

 .بػريِٖ ٚقؿاتِٗ ٫ ًٜتبػٕٛ عًِٝٗ
ٜٚتذ٢ً إعطؾ١ غايبّا َا تأتٞ ٗ ايكطإٓ غكٛم ا٭ؾدام،  ايعاؾط٠:

ٍ ايؿدل إقطب ايٓاؽ أإٛنٛع إؿب٘ ب٘ ٖٚٛ ا٫بٓا٤، ٚدـ٤ٞ ب٘ ٭ٕ  ٗ
ْعكاز ايٓطؿ١ ٚسٌ ايٛنع ثِ اٱعساز ٚايرتب١ٝ َٚٛاضز إَطٙ َٓص أبٓ٘، ٜتابع إ

 اؿاد١.
ساط١ ايع١ًُٝ، ٜٚكاٍ عطؾت ايؿ٤ٞ ٚاٱزضاى اٱ: إعطؾ١ اؿاز١ٜ عؿط٠:

شا عًُت٘ بإسس٣ اؿٛاؽ اـُػ١، ٜٚكاٍ: عطؾت اهلل ٫ٚ ٜكاٍ إعطؾاّْا: 

                                                           

 .1/443اٱتكإ ٗ عًّٛ ايكطإٓ (1)
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زضاى باؿٛاؽ، اٱزضاى اؾع٥ٞ ٚايبػٝط اجملطز عٔ إبعًُت٘ يتعًل إعطؾ١ 

زضنٛا باؿذ١ ٚايربٖإ أِْٗ أاْٛا بؿططتِٗ ٜعطؾٕٛ اهلل ٚأٟ إ إؿطنٌ ن
ز ايكاْع ٚنطٚض٠ عبازت٘ ٚؾهطٙ ٚاٱّإ بٓبٝ٘ قُس ٚاٯٜات ايهجري٠ ٚدٛ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٭ْ٘ َبعٛخ َٔ عٓسٙ باٯٜات ايبٝٓات، ٚيهِٓٗ 
ًٌََئِْٓ عَأٌَْزَيُُْ َِْٓ خٍََكَ اٌغٌَََّّادِ ًَاألَسْضَ ًَعَخَّشَ اٌشَّّْظَ ًَاٌْمََّشَ   ْهطٚا ط أٚدشسٚا 

 .(1)ص ؤْفَىٌٌَََُْْمٌٌَُُّٓ اٌٍَّوُ فَأََّٔب ُّ

مل تٓشكط  ٕ تًو إعطؾـ١أف٧ٝ اٯ١ٜ بًػ١ اؾُع ٜسٍ ع٢ً  : ايجا١ْٝ عؿط٠
ٚسسِٖ ِٖ ايصٜٔ  عًُـا٤ايٕ أبؾطاز قًًٌٝ َِٓٗ نُا قس ٜعٔ أٚظُاع١ 

ٚاخؿا٤ تًو اؿكا٥ل ع٢ً ٜعطؾٕٛ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ 
ٍ َعطؾ١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إِٗ ٫ ٜكًٕٛ هعً تباعا٭

 بٓا٥ِٗ.أبنجط ايتكاقّا إٔ عا١َ ايٓاؽ أٚخكٛقّا 
هل١ٝ ت٪نس إيكس دا٤ ٖصا ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ ٗ إعطؾ١ بآ١ٜ  : ايجايج١ عؿط٠

ٍ َا إِْٗ ناْٛا أبس َٔ ظٗٛضٖا خاق١ ٚخؿا٤ ٖصٙ اؿكٝك١، ٫ٚإعٔ عذع اي
ٜٚٓتعطٕٚ ايبعج١ بكًٌٝ ٜبؿطٕٚ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  قبٌ

 خطٚد٘.
ْعٍ ٗ ايتٛضا٠ أٖصٙ إعطؾ١ َا  غبابأاٯٜـ١ ٫ ؼكط  : ايطابع١ عؿط٠

ٚاٱلٌٝ ؾتؿٌُ ايهتب ايػُا١ٜٚ إٓعي١ ا٭خط٣ ٚٚقاٜا ٚعٗٛز ا٭ْبٝا٤ َٔ 
اٯٜات اييت دا٤ بٗا ايٓيب ٍ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ، باٱناؾ١ إ قبٌ ٚزعا٤

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتطابكٗا ٚظٜازتٗا نُّا ٚنٝؿّا َع اٯٜات اييت 
 دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ.

خؿا٤ قؿات ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ إست٢ ع٢ً ؾطض  اـاَػ١ عؿط٠:
ٚغًِ عٔ عا١َ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚاٱدتٗاز ٗ قٝؼ ايتشطٜـ ؾإ ايتٛضا٠ 

اٱلٌٝ ٜتهُٓإ ز٫٫ت ْب٠ٛ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ ٚقس بؿطا ٚ
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 .(1)صوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِبٓبٛت٘ ٚأَت٘، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط

تط٣ ٌٖ َٔ ق١ً بٌ َعطؾ١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  : ايػازغ١ عؿط٠
 غًِ بٓبٛت٘ ٚسؿـغ ا٭ْػــاب ٚبـط ايٛايسٜٔ ٬َٚظ١َ ايٛيس ٭بٝ٘؟ٚآي٘ ٚ

اؾٛاب ْعِ، ٚقس دا٤ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بتٛنٝس ق١ً 
ايطسِ ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚٗ ايطؾل بايٛايسٜٔ ٚضز قٛي٘ 

  . (2)صفَةَ رَمًُْ ٌَيَُّب أُفٍّتعاٍط

ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٛ شات  َا دا٤ ايػابع١ عؿط٠:
ْبٝا٤ ايػـابكٕٛ َع ظٜاز٠ ظاٖـط٠ ٚقػــٛغ١ َٚسضن١ بايعكـٌ، ا٭َا دا٤ ب٘ 

ستٌ َٓعي١ عع١ُٝ إايكٝاؽ بٌ اؿانـط ٚايػـا٥ب ايكـسِٜ ايصٟ  ٚقس ٜكعب
 .ٚٚسس٠ ايتٓعٌٜ ٗ ايٓؿٛؽ، ٚيهٓ٘ اٱعذاظ ٚايتٛؾٝل اٱهلٞ

يعٌ َٔ ٚدٛٙ ايتشطٜـ إبايػ١ ٚايتؿدِٝ ٕعذعات ا٭ْبٝا٤  ١َٓ عؿط٠:ايجا
ايػابكٌ قاٚي١ يًتكسٟ ٕا ٜأتٞ ب٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

 َٚكس١َ يًكسٚز عٓٗا.
دا٤ ايكطإٓ ببٝإ َعذعات ا٭ْبٝا٤ ايػابك١ َا ّٓع ايػًٛ  ايتاغع١ عؿط٠:

 عطاض.ٚاٱٚ ايتؿطٜط ٚاٱخؿا٤ أ
يكس نإ ايكطإٓ إعذع٠ اـايس٠ ٚايربٖإ ايػاطع ٚايسيٌٝ  يعؿطٕٚ:ا

 غبشاْ٘ اهلل ايكاطع ع٢ً ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚتؿهـٌ
َٚا ٜسٍ ع٢ً اٱعذاظ بايٛاغط١  ،باٯٜات اؿػ١ٝ ٚايرباٌٖ ايٛدسا١ْٝ

ٕ ؾططّا َٔ ايٛقا٥ع أغتشهاض إكسَات يٝسضى اٱْػإ َٔ خ٬هلا إٚ
ِٖ َعاضى أ٭سساخ َا نإ وكٌ ي٫ٛ اٱعذاظ ٚإسز اٱهلٞ نُا ٗ ٚا

، قاٍ إػًٌُ نُعطن١ بسض سٝح ايهجط٠ ٚايٓؿري ٚايػ٬ح عٓس قطٜـ

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .23غٛض٠ ا٭غطا٤ ( 2)
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 .(1)صًٌََمَذْ َٔصَشَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَذْسٍ ًَأَْٔزُُْ أَرٌَِّخٌتعاٍط

 ٗ إكاّ ٚدٛٙ:ٚٗ إعطؾ١ 
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.َعطؾ١ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  ا٭ٍٚ :
 قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل. إزضاى ايجاْٞ :

اٌَّزَِّٓ آرَْْنَبىُُْ اٌْىِزَبةَ َّؼْشِفٌَُٔوُ وََّب َّؼْشِفٌَُْ ٚضزت شات اٯ١ٜ ط ايجايح :

ٗ اؿسٜح عٔ ايكطإٓ  ٗ غٛض٠ ا٭ْعاّ ٚدا٤ت اٯ١ٜ اييت قبًٗا صأَثْنَبءَىُُْ

ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ايتٛسٝس ٚسطب٘ ع٢ً قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚثبات ايٓيب 
 .(2)ايؿطى ٚايه٬ي١

 .(3)صإَِّْ اٌذَِّّٓ ػِنْذَ اٌٍَّوِ اإلِعْةََُظٗٛض اٱغ٬ّ، قاٍ تعاٍط ايطابع :

 ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ َٔ بٝت إكسؽ إٍ ايبٝت اؿطاّ. اـاَؼ :
ٜعطؾٕٛ إٔ ايهعب١ قب١ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، ٖٚٛ إطٟٚ عٔ  ايػازؽ :

 .(4)قتاز٠ ٚايطبٝع بٔ أْؼ
قؿ١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ايهتب ايػُا١ٜٚ  ايػابع :

 قؿات أبٓا٥ِٗ.ايػابك١، ٜعطؾٕٛ ٜٚتٛاضثٕٛ اٱخباض عٔ قؿات٘ نُا ٜعطؾٕٛ 
ٜعطؾٕٛ َا َهتٛب ٗ ايتٛضا٠ بإٔ قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجأَ :

 ٚغًِ ضغٍٛ اهلل. 
 ب٘ ٚدّٖٛا:  ٭بٓا٤ نُؿب٘ؾ١ اٚؼتٌُ َعط

 نٌ ٚاسس َِٓٗ ٜعطف إبٓ٘ أٚ أبٓا٤ٙ. ا٭ٍٚ :
أٌٖ ايهتاب فتُعٌ ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ ع٢ً مٛ ايعُّٛ  ايجاْٞ :

                                                           

 .123غٛض٠ آٍ عُطإ ( 1)
 .20-19أْعط غٛض٠ ا٭ْعاّ اٯ١ٜ (2)
 .18غٛض٠ آٍ عُطإ (3)
 .1/282أبٞ سامت ابٔ أْعط تؿػري (4)
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اٱغتػطاقٞ خكٛقّا ٚإٕ اٯ١ٜ ْعيت ٗ إس١ٜٓ ٚنإ ٜكطٓٗا ؾطٜل َٔ بين 

 .طا٥ٌٝغإ
 أٟ ؾطز َٔ أٌٖ ايهتاب ٜعطف أبٓا٤ِٖ ْٝعّا. ايجايح :

، ٚايكسض إتٝكٔ ٚإتبازض إٍ اٱْاي١ٝ يٮبٓا٤إضاز٠ إعطؾ١  ابع :ايط
تٝٓاٙ ايهتاب ٜعطؾ٘ نُا صٟ آيايصٖٔ ٖٛ ا٭ٍٚ، ؾاٯ١ٜ إم٬ي١ٝ ٚتكسٜطٖا: ا

 أبٓا٤ٙ، ٚيهٔ يػ١ ايؿطز ٖصٙ ٫ تكًض ٗ إكاّ يٛدٛٙ:ٜعطف 
 دا٤ت اٯ١ٜ إستذادّا ع٢ً أٌٖ ايهتاب. ا٭ٍٚ :
 ِ اٯ١ٜ ٚقٝػ١ اؾُع ؾٝٗا.ؿاظ ْع ايجاْٞ :

يٛ دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ إؿطز ٭ْكطؾت يٛاسس َٔ ا٭ْبٝا٤  ايجايح :
 .(1)صًَآرَْْنَبهُ اإلِجنًَِْايػابكٌ، ٚٗ عٝػ٢ ٚضز قٛي٘ تعاٍط

 ص ًَإَِّْ فَشِّمًب ِِنْيُُْ ٌََْىْزٌَُُّْ اٌْسَكَّ  ط  قىنه تعاىل

ــس  ا٭ٍٚ : ــ١ اٱطــ٬م ٚايعُــّٛ ٗ َعطؾــ١    ٕ دــا٤ قــسض اٯٜــ١ ب  أبع ًػ
ــ٘ ٚغــًِ ٚبؿــاضات٘ اظٗــاضّا يتُــاّ    أ ــ٘ ٚآي ــاب يًــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝ ٖــٌ ايهت

ــ١      ــايب١ اؾع٥ٝـ ــٛ ايػـ ــ٢ مـ ــا عًـ ــري َٓٗـ ــطط ا٭خـ ــا٤ ايؿـ ــِٝٗ، دـ ــ١ عًـ اؿذـ
ـــب   ــٛبٝذ بػبـ ــت ٚايتـ ــشات  إيًتبهٝـ ــس٫٫ت ايٛانـ ـــاضات ٚايـ ــا٤ ايبؿـ خؿـ

ــ       ات ايــيت دــا٤ بٗــا   َٚٓٗــا بعجــ١ ايــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚاٯٜ
  تعاٍ.اهلل ٚسكٝك١ ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس

ٚؾٝـــ٘  ،ٖـــٌ ايهتـــاب مل ٜـــصنط ٗ اٯٜـــ١أايؿطٜـــل اٯخـــط َـــٔ  ايجــاْٞ : 
 ٚدٛٙ:

ــل اٯخــط ٫ ٜهــتِ اؿــل   ا٭ٍٚ : ــاٍ تعــاٍط  ،ايؿطٜ ِِررْٓ أَىْررًِ اٌْىِزَرربةِ  ق

 .(2)صَّزٌٍَُْْ آَّبدِ اٌٍَّوِأَُِّخٌ لَبئَِّخٌ 

                                                           

 .46غٛض٠ إا٥س٠ (1)
 .113غٛض٠ آٍ عُطإ ( 2)
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 ْ٘ سل ؾٝهٕٛ نإػتهعـ.أْ٘ ٜهتِ اؿل ٖٚٛ ٫ ٜعًِ إ ايجا١ْٝ :

ــ١ : نجـــط َـــٔ ؾطٜـــل تتؿـــاٚت َٓـــاظهلِ     إٔ ايـــصٜٔ مل ٜـــصنطٚا  إ ايجايجـ
ٚ ايتكـــطٜض عٓــسِٖ، ٚقــس ٜهــٕٛ َــِٓٗ َــٔ ٜعٗــط       أٚزضدــات ايهتُــإ  
 خط٣ ضٜا٤ٶ ٚسبّا يًسْٝا.أاٯٜات تاض٠ ٜٚهتُٗا 

ــاؾطّا َػـــ إ ايجايـــح : ــسّا نـ ــِٓٗ داسـ ــإ ؾطٜـــل َـ ــّا شا نـ ــإ ؾطٜكـ تهربّا ؾـ
ٍ اؿــل َٚٛنــٛع٘، ٖٚــٛ ٫ ٜكــٍٛ بــ٘ ؾًٗــ٘ بــ٘ ٚيــٝؼ   إَــِٓٗ مل ًٜتؿــت 

 ٚ تككري.أعُس غٛا٤ نإ ٖصا اؾٌٗ عٔ قكٛض عٔ 
ــ١ ؽــرب ٚؾــل َؿٗــّٛ إدايؿــ١ إ ايؿطٜــل اٯخــط َــٔ     ايطابــع : ٖــٌ أاٯٜ

ْٗــِ ٜكــطٕٚ بكـــؿات ٚقــسم ايــٓيب قُــس   إايهتــاب ٫ ٜهتُــٕٛ اؿــل بــٌ  
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚ٪٤٫ ع٢ً قػٌُ:ق٢ً اهلل 
بــــايٓيب قُــــس قــــ٢ً اهلل عًٝــــ٘ ٚآيــــ٘ ٚغــــًِ  ايــــصٜٔ آَٓــــٛا : ا٭ٍٚ

 .َِٚٓٗ عبس اهلل بٔ غ٬ّ، ِاغ٬َٗ ٛاٚاسػٓ
ــاْٞ ــإ      : ايج ــٔ ن ــِٓٗ َ ــإ َٚ ــٛا عــٔ اٱّ ــصٜٔ ؽًؿ ــّا  َككــطّااي َطتبه

٫ إغـــتٝكٓتٗا ْؿػـــ٘ ٚيهٓـــ٘ أبـــ٢ إٚٚ خا٥ؿـــّا َـــٔ ض٩غـــا٥٘ عـــطف اٯٜـــات  أ
 كا٤.ايؿ

يكٓـــٛط عـــٔ  اٯٜـــ١ بؿـــاض٠ يًُػـــًٌُ ٚتٓؿـــٞ ايٝـــأؽ ٚا     اــــاَؼ :
 غ٬ّ ؾطط َٔ اٌٖ ايهتاب.إْؿٛغِٗ ٚتبعح ا٭ٌَ ٗ 

ــازؽ : ــ١ ٗ ز٫ي  ايػـ ــٞ اٯٜـ ــض   تعطـ ــ١ بعـ ــ١ُٝٓ اٱشٕ َؿاؼـ ــا ايتهـ تٗـ
ٕ ايطــــطٜل مـــٛ اٯخـــطٜٔ ايـــصٟ أٖـــٌ ايهتـــاب يـــسخٍٛ اٱغــــ٬ّ نُـــا أ

 ٜهتُٕٛ اؿل غري َػسٚز.
ــابع ــٕٛ    : ايػــ ــس ٜهــ ــتسِٜ ٚقــ ــس ٜػــ ــ١ٝ قــ ــإ نُعكــ ــبؼ بايهتُــ ايتًــ

 ايعهؼ.
ظٗـــاض إْٚٗـــا ؾطقـــ١ يًتـــساضى ٚايٓـــسّ أغـــطاض اٯٜـــ١ أَـــٔ  ايجـــأَ :

إَِّْ ىَررزِهِ رَررزْوِشَحٌ فََّررْٓ شَرربءَ    ، ٖٚــٞ شنــط٣ َٚٛععــ١، قــاٍ تعــاٍط    اؿــل
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 .(1)صارَّخَزَ إٌََِ سَثِّوِ عَجِْةً

ــٕٛ اؿـــ  ــصٜٔ ىؿـ ــ١ إٔ ايـ ــِٓٗ،  ٚقـــس شنـــطت اٯٜـ ــل َـ ــٌ ؾطٜـ ل ٚايتٓعٜـ
، َٚـــس٣ إقـــػا٥٘ ٚإغـــتذابت٘ يًـــصٜٔ طٜـــل اٯخـــطؿٚغـــهتت اٯٜـــ١ َـــٔ اي

ــطا٤         ــ٢ إ ــطب عً ــ١ اؿ ــ١ ايتايٝ ــا٥ل اٯٜ ــٔ خك ــٕٛ َ ــل، يٝه ــٕٛ اؿ ٜهتُ
ــات ايٓبـــ٠ٛ        ــاؽ ٯٜـ ــٔ ايٓـ ــا٤ ؾطٜـــل َـ ــاؿل، ٚبإخؿـ ــو بـ ــساٍ ٚايؿـ ٚاؾـ
ٚايتٓعٜــٌ َــع عًُٗــِ بٗــا ٚأنــطاض ايهتُــإ ايــصٟ ٜكَٛــٕٛ بــ٘، ٚؾٝٗــا          

ــ ــٓيب      زع ــعات اي ــسبط َعذ ــٌ، ٚايت ــا٥ل ايتٓعٜ ــاض سك ــط بإظٗ ــل اٯخ ٠ٛ يًؿطٜ
 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
 ص ٗ اٯ١ٜ ٚدّٖٛا :َّؼٌٍَََُّْْٚٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ ط

 :  ٜعًُٕٛ أِْٗ ٜهتُٕٛ ٚىؿٕٛ أَطّا َا َٔ ايتٓعٌٜ . ا٭ٍٚ
 : ٜعًُٕٛ أِْٗ ىؿٕٛ اؿل . ايجاْٞ

ــح ــِ   ايجاي ــٕٛ أْٗ ــ٘     : ٜعًُ ــ٢ً اهلل عًٝ ــس ق ــٓيب قُ ــؿات اي ــٕٛ ق ىؿ
 ٚآي٘ ٚغًِ .
: ٜٓهــطٕٚ َــا ٜعًُــٕٛ َــٔ قــؿات ايــٓيب قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘  ايطابــع 

 ٚآي٘ ٚغًِ .
وــــاٚيٕٛ اٱعــــطاض عــــٔ سكٝكــــ١ ظٗــــٛض اٱغــــ٬ّ،      :  اـــــاَؼ

ٌُِْظْيِرررررشَهُ ػٍََرررررَ اٌرررررذِِّّٓ وٍُِّررررروِ ًٌََرررررٌْ وَرررررشِهَ      ٚقٝـــــاّ زٚيتـــــ٘، قـــــاٍ تعـــــاٍط   

 .(2)صاٌُّْشْشِوٌَُْ

                                                           

 .19غٛض٠ إعٌَ ( 1)
 .33غٛض٠ ايتٛب١ (2)
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 ؾٝ٘ ٚدٛٙ: صًَىُُْ َّؼٌٍََُّْ ط  قىنه تعاىل

 ايٓيب إبؿط ب٘ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل ٜعًُٕٛ إ ا٭ٍٚ :
 .َٔ قبٌ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ

 عٔ ايطاظٟ: "إ عُط غأٍ عبس اهلل بٔ غ٬ّ عٔ ضغٍٛ اهلل ايجا١ْٝ :
عًِ ب٘ َين بابين قاٍ: ٚمل؟ قاٍ: ٭ْٞ أْا أق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكاٍ: 

َا ٚيسٟ ؾًعٌ ٚايست٘ خاْت، ؾكبٌ عُط أْٚ٘ ْيب أؾو ٗ قُس أيػت 
 .(1)ضأغ٘
عِ ٚإطاز أ ٛبٓا٤ ٫ تٓشكط باي٫ٛز٠ بٌ ٖٕ إطاز َٔ َعطؾ١ اٯبا٤ يٮأ

ا٭٫ٚز قػاضّا ناْٛا اٚ نباضّا، ا٫ إ ٜكاٍ اْ٘ ٚضز يًُكاض١ْ ٚنؿـ اؿكٝك١ 
 ٜبٗا بإجٌ ٚايٛدسإ ٚيتأنٝس اؿذ١.ٚتكط

 ٕ ايكطإٓ نتاب ْاظٍ َٔ ايػُا٤.إ ايجايج١ :
ــ١ : ــطٟٚ     ايطابعـ ــاب ا٫خـ ــصاب ٚايعكـ ــٔ ايعـ ــطِٖ َـ ــا ٜٓتعـ ــٕٛ َـ ٜعًُـ

ًَعَررررَْؼٍَُُْ اٌَّرررزَِّٓ ظٍََُّرررٌا أََُّ ُِنمٍََررررتٍ   ، قـــاٍ تعـــاٍط  بػـــبب نتُـــإ اؿــــل  

 .(2)صَّنمٍَِجٌَُْ

 ٝاز٠ غتهٕٛ يٲغ٬ّ.ٕ ايٓكط ٚايػإ اـاَػ١ :
 ٜعًُٕٛ إ إػًٌُ ٜعطؾٕٛ تعُسِٖ نتُإ اؿل. ايػازغ١ :

ــابع١ : ــٔ ٜكـــــسح    ايػـــ ــٔ ٜهـــــط اٱغـــــ٬ّ ٚيـــ ــل يـــ ــإ اؿـــ إ نتُـــ
 ِ ٌَرررررْٓ قـــــاٍ تعـــــاٍط ،بٓبـــــ٠ٛ قُـــــس قـــــ٢ً اهلل عًٝـــــ٘ ٚآيـــــ٘ ٚغـــــً

 .(3) صَّعُشًُّوُُْ إِالَّ أَرًٍ

 ٕ ايكطإٓ ٚايتأضٜذ غٝؿهشاِْٗ.إ ايجا١َٓ :
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 .ععِٝظًِ ٚؾٝ٘  ٜهتُٕٛ ٖٛ اؿل َا ايتاغع١ :
 ٜعًُٕٛ عسّ دٛاظ نتُإ اؿل. :ايعاؾط٠ 

ٕ قٝاَِٗ بايتشطٜـ ٜهطِٖ أَٚطٙ إٔ اهلل غايب ع٢ً إ اؿاز١ٜ عؿط٠  :
 زٕٚ غريِٖ.

قطاضِٖ ع٢ً نتُإ إاؾ١ًُ ٗ قٌ ساٍ ٖا ٜسٍ ع٢ً  ايجا١ْٝ عؿط٠ :
ات ايساي١ ع٢ً ْب٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اؿكا٥ل ٚا٭َاض

 ٚ غؿ١ً.أك١ٝ ايهبري٠ عٔ عًِ ٚيٝؼ عٔ دٌٗ ِْٗ ٜطتهبٕٛ ٖصٙ إعأٚ
ِْٗ بػبب ٖصا ايهتُإ ٜ٪ثطٕٚ غًبّا ع٢ً بعض أٜعًُٕٛ  ايجايج١ عؿط٠ :

غ٬َِٗ ٖا هعًِٗ ٜتشًُٕٛ إايٓاؽ ٚضَا ناْٛا سا٬ّ٥ ٚغببّا ٗ تأخط 
 ضِٖ ٚآثاَِٗ.ٚظاأ

ــط٠ : ــ١ عؿـــ ــاز ٗ ا٭ضض    ايطابعـــ ــبب ايؿػـــ ــإ ٜػـــ ــصا ايهتُـــ إ ٖـــ
ٖــٌ ًَــتِٗ َٚــٔ غريٖــِ، نُــا ٗ   أغريٖــِ َــٔ  ٚظاضأٚهعًــِٗ ٜتشًُــٕٛ 

طـــابك١ قـــؿات ايــٓيب قُــس قــ٢ً  َٚعــٔ  ،غــ٪اٍ َؿــطنٞ قــطٜـ يًٝٗــٛز
اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٕــا عٓــسِٖ َــٔ قــؿات ْــيب آخــط ايعَــإ ؾٓؿــٛا تًــو  

 عٓازّا ٚاغتهباضّا.إطابك١ 
نتُـــإ اؿـــل َـــع ايعًـــِ هعًـــ٘ َـــٔ َكـــازٜل       اـاَػـــ١ عؿـــط٠ :  

ـــ ــاٍط  ايتشطٜــ ــاٍ تعــ ًَلَررررذْ وَرررربَْ فَشِّرررركٌ ِِررررنْيُُْ َّغْررررَّؼٌَُْ وَررررةَََ اٌٍَّرررروِ ثُررررَُّ     قــ

 .(1)صُّسَشِّفٌَُٔوُ
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هَ فَةَ رَىُررٌََّٔٓ ِِْٓ اٌْسَركُّ ِِْٓ سَثِّرط قىنه تعاىلقىنه تعاىل

 .147ص اٯ١ٜ اٌُّّْْزَشَِّٓ
 

 انقزاءةانقزاءة
ع٢ً اٱبساٍ َٔ ، (1)(ْ٘ قطأ "اؿلٻ َٔ ضبو" َٓكٛبّاإضٟٚ عٔ عًٞ 

 َٔ اؿل ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ايػابك١.

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
ٕ ٜهٕٛ خربّا ٕبتسأ قصٚف، َٔ ضبو: داض أاؿل: َبتسأ ٚهٛظ 

 .ٚفطٚض،  ٗ قٌ خرب 
 ، ٫: ْا١ٖٝ.ٕ تهٕٛ غبب١ٝأغت٦ٓاؾ١ٝ، ٚهٛظ إايؿا٤  ؾ٬:

تهْٛٔ: ؾعٌ َهاضع َبين ع٢ً ايؿتض ٱتكاي٘ بٕٓٛ ايتٛنٝس ايجك١ًٝ ٗ  
 تهْٛٔ: نُري َػترت تكسٜطٙ أْت.اغِ قٌ دعّ ب٬ ايٓا١ٖٝ، 

 .َٔ إُرتٜٔ: داض ٚفطٚض َتعًكإ َشصٚف خرب
ٞ إطا٤ داَعّا يًؿو ٚاؾسٍ ٚاٱؾرتا٤ ٗ ايؿـ٤ٞ: ايؿو ؾٝ٘، ٚقس ٜأت

ٚضٟٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  غباب ايطٜب١أٚايصٟ وٌُ عٓاٜٚٔ اـك١َٛ 
 .(2) ٚآي٘ ٚغًِ، إْ٘ قاٍ: ٫ ُاضٚا ٗ ايكطإٓ ؾإٕ َطا٤ٳ ؾٝ٘ نؿط(
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  يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس َهاٌَ اٯٜات ايػابك١ ٖا ٜؿٝس يؿت ايٓعط 

ّ ايتسبط ٚايتؿهط َا ؾٝٗا َٔ إكاقس ٚإعاْٞ، ٚسكٝك١ ٍ يعٚإٚاٱؾاض٠ 
ٌٖ ايهتاب يكؿات ايٓيب قُس أْؿطاز نٌ ١ًَ بكب١ً ككٛق١، َٚعطؾ١ إ

ؾطاز اؿل َٚٛاضز ايكطع ٚاؾعّ ٚيٝؼ أق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٞ َٔ 
 نٌ اؿل.

 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ:
 صٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ:ق١ً ٖ ايؿعب١ ا٭ٍٚ:

ــابك١ط  ا٭ٍٚ : ــ١ ايػــ ــ١ باٯٜــ ــصٙ اٯٜــ ــ١ً ٖــ اٌَّررررزَِّٓ آرَْْنَرررربىُُْ اٌْىِزَرررربةَ  قــ

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)ص....َّؼْشِفٌَُٔوُ

 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :
 ايصٜٔ آتٝٓاِٖ ايهتاب ٜعطؾْٛ٘ اؿل َٔ ضبو. ا٭ٍٚ :
 بو ٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ.اؿل َٔ ض ايجاْٞ :

 ٚإٕ ؾطٜكّا َِٓٗ يٝهتُٕٛ اؿل َٔ ضبو. ايجايح :
 إٕ ؾطٜكّا َِٓٗ يٝهتُٕٛ اؿل اؿل َٔ ضبو.ٚ ايطابع :

 اؿل َٔ ضبو ِٖٚ ٜعًُٕٛ. اـاَؼ :
 ايصٜٔ آتٝٓاِٖ ايهتاب ٜعطؾْٛ٘ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ. ايػازؽ :

 ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ. ِٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ٖ ايػابع :
 يٝهتُٕٛ اؿل ِٖٚ ٜعًُٕٛ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ. ايجأَ :
دا٤ت آ١ٜ ايػٝام بكٝػ١ اؾًُـ١ اـربٜـ١، ٚتعكبتٗـا آٜـ١ ايبشـح       ايجا١ْٝ :

َٚٔ اٱعذاظ ، بكٝػ١ اـطاب إٛد٘ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 ايػٝام ٖٚٛ)اؿل(. قا٥ِ بصات٘ ٗ آ١ٜإبتسا٩ٖا به١ًُ َٚٛنٛع 
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آ١ٜ ايبشح تأنٝس ٕهاٌَ آ١ٜ ايػـٝام ٚزعـ٠ٛ يًتـسبط ٗ َعاْٝٗـا      ايجايج١ :
 ٚز٫٫تٗا.

زع٠ٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ يًكسٚض  ايطابع١ :
ٚايٛدسا١ْٝ عٓس ايتعاضض بٝٓٗا ٚبٌ عٔ ايكطإٓ ٚيٝؼ يًع٬َات اٱدتُاع١ٝ 

ــاض ايكــطإٓ إش تــسعٛ   ــايكٛاٌْ   إخب ــعّٚ ايتػــًِٝ ب ــ١ ايبشــح إػــًٌُ إٍ ي آٜ
 ١ ٚايػطض.ٚايكٛاعس اييت دا٤ بٗا ايكطإٓ، ُٚٓع َٔ اؾٗاي

اؿل ايصٟ ىؿٝ٘ بعهِٗ إِا ٖٛ ايتٓعٌٜ َٔ اهلل عع ٚدٌ، َٚا  اـاَػ١ :
 ؾٝ٘ ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

ٙ ٤ٜػتطٝع ؾطٜل َٔ ايٓاؽ إخؿا زاّ اؿل َٔ عٓس اهلل ؾ٬ َا ايػازغ١ :
 ٚنتُاْ٘.

 يٓاؽ.تؿك٘ إػًٌُ ٗ ايسٜٔ، َٚعطؾتِٗ ٭سٛاٍ ا ايػابع١ :
َٔ اؿل بًشاظ اٯ١ٜ ايػابك١ ْعٍٚ ايهتب ايػابك١ ٚٚدٛز أَِ  ايجا١َٓ :

تتبع ا٭ْبٝا٤ ٚتعٌُ بايهتاب ايػابل نـايتٛضا٠ ٚاٱلٝـٌ ٚؾٝٗـا بؿـاض٠ ْـعٍٚ      
 ايكطإٓ.

ْٓ أَرَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ آَّخٍ تعاٍط اٯ١ٜ بكٛي٘ ق١ً ٖصٙ ايجاْٞ : ًٌََئِ

 :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ ،(1)ص....َِب رَجِؼٌُا لِجٍَْزَهَ

 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :
ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب بهٌ آ١ٜ َا تبعٛا قبًتو اؿل َٔ  ا٭ٍٚ :

 ضبو.
 ٔ َٔ إُرتٜٔ.ْٛٛا قبًتو ؾ٬ تهَا تبع ايجاْٞ :

 اؿل َٔ ضبو َٚا أْت بتابع قبًتِٗ. ايجايح :
 َٚا بعهِٗ بتابع قب١ً بعض اؿل َٔ ضبو. ايطابع :

أٚتٛا ايهتاب بهٌ آ١ٜ َـا تبعـٛا قبًتـو ؾـ٬     ٚي٦ٔ أتٝت ايصٜٔ  اـاَؼ :
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 تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ.

ا ٕٔ ِ إْو إشَٔ بعس َا دا٤ى َٔ ايعًٚي٦ٔ إتبعت أٖٛا٤ِٖ  ايػازؽ :
 ايعإٌ ؾ٬ تهٔ َٔ إُرتٜٔ.

 بتابع قب١ً بعض ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ. َٚا بعهِٗ ايػابع :
نٌ آ١ٜ ٜأتٞ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٖـٞ َـٔ     ايجا١ْٝ :

اؿل ايصٟ أْعـِ بـ٘ اهلل عـع ٚدـٌ عًـ٢ ايـٓيب ٚإػـًٌُ ٚايٓـاؽ ْٝعـّا،          
عّا يٲّإ، أَا غريِٖ ؾتهـٕٛ هلـِ َٛععـ١    َٛنٛؾٝتدصٖا إػًُٕٛ َاز٠ ٚ

 ّ ٚقـس بـسأ اٱغـ٬ّ غطٜبـّا ٗ َهـ١ ثـِ إتػـع         ٚعرب٠ َٚكس١َ يسخٍٛ اٱغـ٬
ًَسَأَّْذَ اٌنَّبطَ َّذْخٌٍَُُْ  *إِرَا خَبءَ َٔصْشُ اٌٍَّوِ ًَاٌْفَزْرُ يٝؿٌُ أقطاض ا٭ضض، قاٍ تعاٍط

  .(1)صفِِ دِِّٓ اٌٍَّوِ أَفٌَْاخًب

َٔ آٜـات ايكـطإٓ، َٓٗـا    تذ٢ً َعاْٞ اؿل ٚايكسم ٗ نٌ آ١ٜ ت ايجايج١ :
إتباع أٌٖ ايهتاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘   اٱخباض ايػٝيب عٔ عسّ 

ٚغًِ ٗ إغتكباي٘ يًبٝت اؿطاّ ٚإٕ دا٤ هلِ بهٌ سذ١ ٚز٫يـ١ بٝٓـ١ يتبكـ٢    
 .(2)صٌَ ٌٌَُِِّْيَبًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىُايكب١ً َتعسز٠، ٖٚٛ َٔ اٱعذاظ ٗ قٛي٘ تعاٍط

َٔ اؿل ايصٟ ٫ ضٜب ؾٝ٘، ٚايصٟ أؾاضت إيٝ٘ آ١ٜ ايبشح آ١ٜ  ايطابع١ :
 ٞ:أَٛضّا تتعًل بايكب١ً َا بٝٓت٘ آ١ٜ ايػٝام َٔ أَٛض ٖٚ ايػٝام

ف٤ٞ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باٯٜـات ٚايـرباٌٖ    ا٭ٍٚ :
 ايكاطع١ اييت تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘ ْٚػذ ايكب١ً.

 قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٞ ايهعب١. ايجاْٞ :
أٌٖ ايهتاب ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٗ    ٫ ٜتبع  ايجايح :

 إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
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ئ ٜتبع ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػـًُٕٛ أٖـٌ    ايطابع :

 ايهتاب ٗ قبًتِٗ.
 ايسٜٔ بٌ ؾطم أٌٖ ايهتاب.ايكب١ً ٚأسهاّ  عسّ اٱؼاز ٗ اـاَؼ :
 تٓعٙ إػًٌُ عٔ إتباع أٖٛا٤ ايػري. ايػازؽ :

لَررذْ َٔررشٍَ رَمٍَُّررتَ ًَخْيِررهَ فِررِ     قــ١ً ٖــصٙ اٯٜــ١ بكٛيــ٘ تعــاٍط     ايجايجــ١ :

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: ،(1)ص....اٌغََّّبءِ

 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :
 ناٖا اؿل َٔ ضبو.ؾًٓٛيٓٝو قب١ً تط ا٭ٍٚ :
 اؿل َٔ ضبو. ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ايجاْٞ :

 ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾطط إػذس اؿطاّ اؿل َٔ ضبو. ايجايح :
 ٚسٝح َا نٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ اؿل َٔ ضبو. ايطابع :

 ايهتاب يٝعًُٕٛ أْ٘ اؿل َٔ ضبو. ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا اـاَؼ :
 ٗ ايػُا٤ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ.قس ْط٣ تكًب ٚدٗو  ايػازؽ :

 ؾًٓٛيٝٓو قب١ً تطناٖا ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ. ايػابع :
 ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ. :ايجأَ 

إْ٘ اؿل َٔ ضبِٗ  ؾ٬ تهْٛٔ ٚإٕ ايصٜٔ أٚتٛا ايهتاب يٝعًُٕٛ  ايتاغع :
 َٔ إُرتٜٔ.
 ًُٕٛ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ.َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ٜع ايعاؾط :
يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓـاؽ بـايكطإٓ يٝٓتٗـٞ َعـ٘ نتُـإ       ايجا١ْٝ :

ؼٜٛـٌ  خؿـا٤  يٲ ضاٯٜات ٚإخؿا٤ سكا٥ل ايتٓعٌٜ، ٖٚا قاض دًّٝا ٫ٚ ٜتعط
 قب١ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ.

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إٔ اؿل ٜأتٞ َٔ عٓس ايٓيب قُس  ٜعًِ ايجايج١ :
إٍ ْعٍٚ درب٥ٌٝ  ٜتطًعٚاهلل بايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ ؾأخص ٜكًب ٚدٗ٘ ٗ ايػُا٤ 
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 . بتشٌٜٛ ايكب١ً
ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً سـل ٚٚادـب ٫بـس إٔ     ايطابع١ :

ٛاب ايععِٝ ٗ ٜتكٝس ب٘ إػًُٕٛ، َٚٔ َعاْٞ اؿل ٗ إكاّ اـري ايهجري ٚايج
  إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.

 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ايتاي١ٝ ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: : ايؿعب١ ايجا١ْٝ
 ،(1)صًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَب فَبعْزَجِمٌُا اٌْخَْْشَادِق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايتاي١ٝط : ا٭ٍٚ

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:  ،(1)صاٌْخَْْشَادِ

 ع٢ً ٚدٛٙ: : تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ا٭ٍٚ
 : ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا اؿل َٔ ضبو . ا٭ٍٚ
 : ؾاغتبكٛا اـريات اؿل َٔ ضبو .  ايجاْٞ

 : أٜٔ َا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا اؿل َٔ ضبو .  ايجايح
 : إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط اؿل َٔ ضبو  . ايطابع

 : ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ . اـاَؼ
 : ؾاغتبكٛا اـريات ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ . زؽايػا

 :  أٜٔ َا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ . ايػابع
 : إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ . ايجأَ
: تهُٓت اٯ١ٜ ايػابك١ شّ ايصٜٔ ىؿٕٛ أسهاّ ايتٓعٌٜ ٚدا٤ت ايجا١ْٝ 

١ ٖٚٞ إٔ ايصٟ ىؿٕٛ ٖٛ سل َٔ عٓس اهلل ٖا ٜسٍ آ١ٜ ايبشح يتأنٝس سكٝك
ٗ ع٢ً إٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ بس ٚإٔ ٜعٗطٙ ٭ٕ َٔ َكازٜل  ٚضؾشات اؿل 

إكاّ ايط١ٓ بايٓاؽ ؾذا٤ت آ١ٜ ايػٝام يٲخباض عٔ بعض ٚدٛٙ اؿل 
:ٖٞٚ 

 .يهٌ ١ًَ مسا١ٜٚ قب١ً ٜتدصْٚٗا : ا٭ٍٚ
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َٚٓٗا إبازض٠ إٍ إغتكباٍ  ،يعّٚ إػاضع١ ٗ ؾعٌ ايكاؿات : ايجاْٞ

 . بٝت اؿطاّ بعس ْعٍٚ آٜات ايكب١ًاي
 .اٱّإ بإعاز ٚأْ٘ سل ٚستِ : ايجايح
ًَُّزَُِّ ِٔؼَّْزَوُ قاٍ تعاٍط، عع ٚدٌ ٫ تػتعكٞ  عًٝ٘ َػأي١ اهلل إٕ  : ايطابع

 .(1)صػٍََْْهَ ًََّيْذَِّهَ صِشَاطًب ُِغْزَمًِّْب

)ضبو( يتأنٝس قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًؿغ اـاَؼ :
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

: دا٤ت آ١ٜ ايبشح خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايجايج١
ؾتعكبتٗا آ١ٜ ايػٝام خطابّا يًُػًٌُ ، ٚنٌ ٚاسس٠ َُٓٗا تؿٝس إع٢ٓ ا٭عِ 

 ٚإضاز٠  ايٓاؽ ْٝعّا. 
ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ : يكس بٝٓت اٯ١ٜ ايػابك١ إٔ ْب٠ٛ ق ايطابع١

، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض أْٗا ْع١ُ َٔ عٓس اهلل ٚإٔ ايكطإٓ  ٚقسمسل 
ٚأْٗا  إًٌٝنتاب ْاظٍ َٔ عٓس اهلل ثِ شنطت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بإٔ ايكب١ً غ١ٓ ٗ 

ٌَْْ إِْْ ًَالَ رَيِنٌُا ًَالَ رَسْضٌَُٔا ًَأَْٔزُُْ األَػٍَْتتكـ بايتبأٜ ٚايتعسز ، قاٍ تعاٍ ط

 ص .وُنْزُُْ ُِؤِِْنِنيَ

بأسهاَٗا ٚغٓٓٗا ْٛع ططٜل يٮدط  ٚايتكٝسايكب١ً  تعٌٝإٕ  اـاَػ١ :
ٚايجٛاب ٚايٓذا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ إش أخربت آ١ٜ ايػٝام عٔ ست١ُٝ اؿؿط يًٓاؽ 

ايبٝت اؿطاّ قب١ً  بإؽاشٗ َٛنٛع ايكب١ً  يًكربْٝعّا ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػًٌُ 
 هلِ .

دا٤ت خا١ُ آ١ٜ ايػٝام قاّْْٛا نًّٝا بإٔ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧  :ايػازغ١ 
بايٓاؽ، ؾٝض ٚخرب قض قسٜط، ٚتبٌ آ١ٜ ايبشح إٔ اٱط٬م ٗ ض١ٓ اهلل 

 إٍ عبازاتِٗ ٚغبٌ ايؿٛظ ٗ اٯخط٠. اهلل بإٔ ٜٗسِٜٗ 
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شَ ًَِِْٓ زَُُْْ خَشَخْذَ فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْ: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ط ايجاْٞ

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)صاٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ

 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ :
: َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ اؿل َٔ  ا٭ٍٚ

 ضبو .
 : ٚاْ٘ اؿل َٔ ضبو . ايجاْٞ

 : َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ اؿل َٔ ضبو . ايجايح
ػذس اؿطاّ ؾ٬ تهْٛٔ : َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إ ايطابع

 َٔ إُرتٜٔ .
 :  ٚاْ٘ يًشل َٔ ضبو ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ . اـاَؼ

 : َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ .ايػازؽ 
:  ٕا شنطت آ١ٜ ايبشح إٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايجا١ْٝ 

ايػٝام ببٝإ َكسام َٔ ْٚعٍٚ ايكطإٓ سل ٚيطـ َٔ عٓس اهلل ، دا٤ت آ١ٜ 
َكازٜل اؿل ٖٚٛ إغتكباٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ 

 ايبٝت اؿطاّ . 
قاٍ ، تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ: يكس أْهط ؾطٜل َٔ ايٓاؽ  ايجايج١

 . (2)صزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَبعََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ اٌَّتعاٍط

ؾذا٤ت نٌ َٔ آ١ٜ ايبشح ٚايػٝام زع٠ٛ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚغًِ ٚإػًٌُ يًجبات ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚعسّ اٱيتؿات إٍ يػ١ 
اٱْهاض ٚايًّٛ َٔ بعهِٗ ، ٚتتذ٢ً ٖصٙ ايسع٠ٛ باٱخباض بإٔ ْػذ ايكب١ً 

 سل.
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اسس٠ ؾكس تهطض يؿغ ٌ آ١ٜ ايبشح ٚغٝام إ٫ آ١ٜ ٚ: َع أْ٘ يٝؼ ب ايطابع١

 ٗ اٯٜتٌ. )اؿل َٔ ضبو(
، َٚٓٗا ٗ إكاّ إٔ ْػذ ايكطإٓ ايتشسٟ ٗ ايب٬غ١ ٚايػَٓٔٚٔ إعذاظ 

 ايكب١ً سل ٚآ١ٜ ؾٝٗا ايك٬ح ٚاهلس١ٜ .
، ٚؾٝٗا (1)صوََّب أَسْعٍَْنَب فِْىُُْ سَعٌُالً ِِنْىُُْ: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط ايجايح

 َػا٥ٌ :
 :  تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ : ا٭ٍٚ

 : نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ اؿل َٔ ضبو . ا٭ٍٚ 
 : نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ ؾ٬ تهْٛٔ َٔ إُرتٜٔ .ايجاْٞ 
 : ٜٚعًُهِ ايهتاب ٚاؿه١ُ اؿل َٔ ضبو . ايجايح
 بو .: ٜٚعًُهِ َا مل تهْٛٛا تعًُٕٛ اؿل َٔ ض ايطابع

ٜتعًل َٛنٛع آ١ٜ ايبشح ببعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجا١ْٝ :
ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام بصات إع٢ٓ ٚتؿٝس ايبٝإ ٚايتأنٝس 

 ٚايتؿكٌٝ ٕكازٜل اؿل 
: دا٤ت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ اـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايجايج١

 ًػ١ اـطاب يًُػًٌُ ٚإػًُات.ٚغًِ ٚدا٤ت آ١ٜ ايػٝام ب
 : َٔ َكازٜل اؿل بًشاظ آ١ٜ ايػٝام أَٛض:  ايطابع١
 ضغٍٛ ٚقاسبق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  قُسّا: إٔ ايٓيب  ا٭ٍٚ

 ؾطٜع١ َبتسأ٠.
 : ايٓع١ُ ايعع٢ُ ع٢ً ايعطب ٚإػًٌُ بإٔ خامت ايٓبٌٝ َِٓٗ. ايجاْٞ

٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ ظٗطاْٞ إػًٌُ : بعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ ايجايح
 ٚٗ اؾعٜط٠ اييت ٜكطٓٗا ايعطب ، ٚعٓس ايبٝت اؿطاّ.
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: َٔ خكا٥ل ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ت٬ٚت٘ ٯٜات اهلل ايطابع 

 َٚا ؾٝٗا َٔ اٱعذاظ ايًؿعٞ ٚإٛنٛعٞ.
ٌ َّزٍُْ: بًٛؽ آٜات اهلل إٍ إػًٌُ، ٚمساعِٗ هلا يكٛي٘ تعاٍ ط اـاَؼ

 ص ٚػسز ٖصٙ ايت٠ٚ٬ ٚمساع إػًٌُ هلا ٗ نٌ ظَإ َٚهإ.ػٍََْْىُُْ

: تعن١ٝ ٚتطٗري ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ هلِ َٔ  ايػازؽ
 اؾا١ًٖٝ َٚؿاِٖٝ ايه٬ي١. زضٕ

: قٝاّ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بتعًِٝ إػًٌُ  ايػابع
 ايهتاب إٓعٍ َٔ عٓس اهلل .

: تعًِٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َعاْٞ اؿه١ُ  ايجأَ
وَبَْ فِِ لَصَصِيُِْ ػِجْشَحٌ ٌَمَذْ قاٍ تعاٍ ط ،ٚا٭خ٬م اؿُٝس٠ ٚقكل ا٭ْبٝا٤

 . (1)صٌِأًٌُِِْ األٌَْجَبةِ

: تعًِٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ عًَّٛا  ايتاغع
 ٥ض ٚايػٓٔ ٚغبٌ ٌْٝ ايجٛاب ٚأغباب زخٍٛ اؾ١ٓ. َػتشسث١ ٚآزاب ايؿطا

  عجاس اآليتعجاس اآليتإإ
ْٗا بصاتٗا سل ٚقسم، أ تعاٍ بتٛنٝس سكا٥ل ايكطإٓ َع اهلل تؿهٌ

 ٚقٝػ١ ايتشصٜط بًػ١ إداطب َٔ ايؿـو ٚايطٜب َـع ايتػًِٝ بعسّ ؾو
عذاظ إغتسا١َ إٚق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٖا ٜعين ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ  ايٓيب
 باض ايكطآْٞ ٬ٕظَت٘ يًكسم َٚطابكت٘ يًٛاقع.اٱخ

 عع ٚدٌ ٜؿٗس يًكطإٓ ٚنٌ آ١ٜ ؾٝٗا بأَٛض:إٕ اهلل 
 كبٌ ايٓػذ أٚ ايتػٝري أٚ ايرتزٜس.تسل ٚقسم ٫ٚ  اإْٗ ا٭ٍٚ :
 ١ اٯٜات إٍ اهلل بًشاظ أْٗا سل.ْػب ايجاْٞ :

يٛعس ػ٢ً َعاْٞ ايط١ٓ بٓػب١ اؿل إٍ اهلل عع ٚدٌ ٜتهُٔ ا ايجايح :
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ٚإظٗاض أؾطازٙ َٚكازٜك٘ ، ٚعسّ تطتب ا٭ثط ايعاّ ع٢ً بتعاٖسٙ ٚسؿع٘ 

نطٚب ٚقٝؼ  يتهٕٛ (1)صرِجَْْبًٔب ٌِىًُِّ شَِْءٍط إخؿا٥٘ بسيٌٝ ْعٍٚ ايكطإٓ

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َتذسز٠ بٛاغط١ ايكطإٓ  َعطؾتِٗ يًٓيب
ٔ أٚي٦و ايصٜبايٓاؽ َِٚٓٗ ٚبإعذعات اييت ترت٣ ع٢ً ٜسٜ٘ ، ٚؾٝ٘ ض١ٓ 

، ٚػسز قٝؼ َعطؾ١ اضات ٚايصٜٔ ىؿٕٛ أغطاض ايتٓعٌٜناْٛا ٜعطؾْٛ٘ بايبؿ
ٖا ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚإظٗاضسكا٥ل ايتٓعٌٜ ٖٚٛ َٔ ايٓيب أٜاّ بعج١ َٚا بعس

 .(2)صًََِب أَسْعٍَْنَبنَ إاِلَّ سَزَّْخً ٌٍِْؼَبٌَِّنيَطتعاٍَٛات قٛي٘ عُ

 ايكب١ً ٚإختكام نٌ َٔ إػًٌُ يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ َٔ ايتعسز ٗ
ٚايٓكاض٣ بكب١ً َع١ٓٝ ططز إطا٤ ٚايعٓاز ٚاؾساٍ بايباطٌ بٌ ٚايٝٗٛز 

ٚإػايط١ َٚا  ، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ اٱخت٬ف با٭سهاّ ٚايػٓٔ غببّا يًُطا٤ٌإًٝ
ع٢ً اٱخت٬ف ٗ ٚٱَتجاٍ ، ؾاشا اعتاز أٌٖ إًٌ ك١َٛ ٜرتؾض عٓ٘ َٔ اـ

إيٝٗا نٌ ّٜٛ ؾإٕ تًكٞ َطًل اٱخت٬ف ايتٛد٘ تادٕٛ ايكب١ً ٚاييت و
بايكبٍٛ ٚايطنا ٜكبض ًَه١ عٓسِٖ ٭ِْٗ َتؿكٕٛ ع٢ً ٚدٛب عباز٠ اهلل، 

لًُْ َّبأَىًَْ اٌْىِزَبةِ رَؼَبٌٌَْا ٚقسم ايٓب٠ٛ ٚايطغاي١، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 .(3)صجُذَ إِالَّ اٌٍَّوَإٌََِ وٍََِّخٍ عٌََاءٍ ثَْْنَنَب ًَثَْْنَىُُْ أَالَّ َٔؼْ

إٕ تعٌٝ ايكب١ً سطب ع٢ً ايؿطى ٚايه٬ي١ يٲْؿػاٍ ٚايتكٝس بإغتكباٍ 
ايكب١ً بًشاظ أْ٘ أَط َٔ عٓس اهلل ٚاؾ١ٗ اييت وب ايتعبس بٗا ٚايتٛد٘ هلا، 

اٌْجِشَّ َِْٓ  ٌَْْظَ اٌْجِشَّ أَْْ رٌٌٌَُُّا ًُخٌُىَىُُْ لِجًََ اٌَّْشْشِقِ ًَاٌَّْغْشِةِ ًٌََىَِّٓقاٍ تعاٍط

 .(4)صآََِٓ ثِبٌٍَّوِ ًَاٌٌََِْْْ آخِشِ ًَاٌَّْةَئِىَخِ ًَاٌْىِزَبةِ ًَاٌنَّجِِّْنيَ
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زد ىرا انهفظ مخس يساث ًقد ًص اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّهَطًميكٍ حسًيت ىره اآليت آيت

  .نهنيب حمًد صهَ اهلل عهيو ًآنو ًسهى، ًكهيا خطاب يف انقسآٌ

  اآليت سالحاآليت سالح
 ع٬ْٗا ْؿٞ ايؿو ٚايطٜب١إ١ّ ايجك١ ٚايطُأ١ْٓٝ ٗ ايٓؿؼ بٯ١ٜ ايهطتبعح ا

ٍ إٍ عسّ اٱيتؿات إٚتسعٛ إػًٌُ ا ايكطإٓ، ٛإعٔ ا٭ٚاَط اييت دا٤ بٗ
 غباب اؾشٛز.أٚقٛاٍ ايػؿٗا٤ أ

بإٔ دا٤ت آ١ٜ نا١ًَ  (1)ٚقس شنطت نًُات اٯ١ٜ شاتٗا غٛض٠ آٍ عُطإ
دع٤ٶ ٚؾططّا َٔ آ١ٜ أخط٣ ٜٚتعًل أٟ أْٗا مل تأت هًُات، ايبصات 

َٛنٛعٗا ٗ خًل آزّ َٔ تطاب ٚقريٚضت٘ إْػإ َؿ٦ٝت١ ٚقسض٠ اهلل بايهاف 
 ٚايٕٓٛ.

، ؿل ايصٟ ىؿٕٛ ْاظٍ َٔ عٓس اهللاٯ١ٜ ايتشسٟ باع٬ٕ إٔ اٚتتهُٔ 
 :ٚٗ ْػب١ اؿل إٍ اهلل َػا٥ٌ

 .ٚا٫ثِ بهتُإ سكا٥ل ايتٓعٌٜ ايس٫ي١ ع٢ً ايٛظض ا٭ٍٚ :
 .ع٠ٛ ايٓاؽ يًٓؿط٠ َٔ ٖصا ايهتُإز :ايجا١ْٝ 

ٜتهؿٌ إظٗاض ٚبٝإ اؿل، ٚنُا ػس إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ  ايجايج١ :
ّا ٗ ايكطإٓ إٔ إٛنٛع ٚاؿهِ ٜتهطض ٗ آٜتٌ أٚ أنجط أٚ تهٕٛ آ١ٜ تؿػري

ٚتؿك٬ّٝ أٚ تعهٝسّا ي١ٰٜ ا٭خط٣ ض١ٓ َٔ عٓس اهلل ٚيػع١ ؾهً٘ ٚإسػاْ٘، 
،  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٗ اؿكا٥ل َٚعطؾتِٗ يكؿات ايٓيب ٚنصا

عسِٜ  ؿا٤خٖصا اٱَع٘ إخؿا٩ٖا أٚ إٔ ؾاْٗا تطز بعس٠ قٝؼ ٚٚدٛٙ َا ٜتعصض 
 . (2)صًَاٌَّزُِ أًَْزَْْنَب إٌَِْْهَ ِِْٓ اٌْىِزَبةِ ىٌَُ اٌْسَكُّطا٭ثط، قاٍ تعاٍ

يًٓاؽ يًتٓعٙ َٓ٘ بايطدٛع إٍ ًُطا٤ ٚاؾساٍ ، ٚزع٠ٛ ي ْبص ٚؾهضٚاٯ١ٜ 
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 بطاٌٖ ايٓب٠ٛ ايػاطع١ ٚخعا٥ٔ آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ايعًّٛ .

أضبع َطات ٗ ايكطإٓ نًٗا ٗ شات إع٢ٓ  صاٌُّّْْزَشَِّٓطٚقس ٚضز يؿغ 

 ٞايكبض ايصات ٚاـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖا ٜسٍ ع٢ً
ػاضٙ َٔ ا٭ضض ٚق١ً أثطٙ بربن١ ْب٠ٛ قُس ، ٚبسأ إميًؿو ٚاؾساٍ بايباطٌ

، ٖا ٜسٍ ع٢ً ايكبض ايصاتٞ يًؿو ٚاؾساٍ (1)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ض ٚق١ً أثطٙ بربن١ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ بايباطٌ، ٚبسأ إمػاضٙ َٔ ا٭ض

 ٚآي٘ ٚغًِ.
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ ٗ غ٢ٓ ٚعسّ ساد١ إٍ إطا٤ ، ؾعٓسَا 

٢ٗٓ اهلل عع ٚدٌ عٓ٘ ؾاْ٘ غبشاْ٘ ٤ٖٞ َكسَات ٚأغباب إغتؿٓا٥ِٗ عٓ٘ ، ٜ
ص بؿاض٠ ايتٓعٙ عٔ إطا٤ فَةَ رَىٌََُّٔٓ ِِْٓ اٌُّّْْزَشَِّٓطأٟ إٔ قٛي٘ تعاٍ 

 .ٚإٍ ّٜٛ ايكٝا١َ 
ٚثبٛت ا ايتٓعٙ ف٤٢ ٖصٙ اٯٜات بتعٌ قب١ً إػًٌُ .  َٚٔ َكازٜل ٖص 

ٜس ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َا سهُٗا ٚتٛايٞ اٯٜات ع٢ً 
 ب٘ ٗ ايهتب ايػابك١ ٚأْ٘ خامت ايٓبٌٝ .ٜعطؾ٘ َع٘ ايٓاؽ بأْ٘ ايٓيب إبؿط 

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
 غبشاْ٘ َا خؿـ عٔ ايٓيب ًؿهط ٚايجٓا٤ ع٢ً اهللَٛنٛع اٯ١ٜ عٓٛإ ي

ب ات بعجت٘ ٗ ايهتٕ دعٌ بؿاضأٚإػًٌُ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
خباض عٔ باٱٕ إسز اٱهلٞ أٌٖ ايهتاب َع٢ٓ ٚتطاخ أ شٖإايػُا١ٜٚ ٚٗ أ

مل ٜهٔ ؾكط بايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ٭ْ٘  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْبٛت٘ 
ٕ ٖصٙ ايهتب غتتعطض يًتشطٜـ ٚايتػٝري ؾذعٌ تًو ا٭خباض أغبشاْ٘ عًِ 

ب٘، بُٝٓا يبعض اٯخط ٜٚبؿط بعهِٗ ا ،ٌٖ ايهتابأَطّا َتٛاضثّا ٜتٓاقً٘ أ
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ٕ ٜس ايتشطٜـ ئ ناؾ١ٝ ٭ْ٘ غبشاْ٘ عًِ أ خباضٙايكطإٓ ٚأ سهاّدا٤ت أ
 تػتطٝع ايٌٓٝ َٓ٘.

ٚيهٓ٘ ، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِخطابّا يًٓيب  خا١ُ اٯ١ٜدا٤ت ٚ
 يٝهٕٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍ،ايٓاؽ ْٝعّا ٚإػًٌُ ٜؿٌُ م٬يٞ عاّ إ

قاعس٠ ن١ًٝ تتهُٔ تجبٝت سكا٥ل ٖٚٛ  ،(1)صإَِّٔب أَسْعٍَْنَبنَ شَبىِذًا ًَُِجَشِّشًا ًََٔزِّشًاط

ٚايطٜب ايتٛسٝس ٚقسم ايٓب٠ٛ عٓس ا٭ٚيٌ ٚاٯخطٜٔ، ؾٗٞ ظدط عٔ ايؿو 
ُٕرتٜٔ ْٛع شّ يًصٜٔ مل ٜ٪َٓٛا ط٬م قؿ١ اٚزع٠ٛ يًتكسٜل بايكطإٓ، ٚإ

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبطغايت٘ 
يًتُٝٝع بٌ  يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بأْٛاض ايٛسٞ ٚايتٓعٌٜ

اؿل ٚايباطٌ، ٚاـري ٚايؿط، ٚايٓؿع ٚايهطض، ٚاؿػٔ ٚايكبٝض، يصا ؾإٕ 
اهلسا١ٜ، ٚدصب ؾاز٠ اهلس٣ إظٗاض أغطاض ايتٓعٌٜ إنا٠٤ يططم 

تعاٍ)ِٖٚ ٜعًُٕٛ( ٚتبعت ٗ قٛي٘ غتكا١َ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل ايعًِ ٚاٱ
ا٭ْبٝا٤  اٯ١ٜ ايهط١ّ ٗ ز٫يتٗا ايته١ُٝٓ ع٢ً نؿـ عًّٛ ايتٓعٌٜ، ٚبؿاضات

إش أِْٗ مل ٜأتٛا يكَِٛٗ بٌ دا٤ٚا حملاضب١ ايؿػاز ٚإظاس١ إٓهط َٔ ا٭ضض، 
ٜٚرتى عٓس ايٓاؽ  ٚنٌ ٚاسس َِٓٗ ٜهع يب١ٓ ٗ قطح ايتٛسٝس قبٌ إٔ ٜػازض

ايبؿاضات بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يٝعًِ ايٓاؽ إٔ ببعجت٘ ُاّ 

اٌٌَََْْْ أَوٍَّْْذُ ٌَىُُْ دِّنَىُُْ ًَأَرَّّْْذُ ػٍََْْىُُْ ٚق٬ح ايبؿط١ٜ يصا ْعٍ قٛي٘ تعاٍط يٓع١ُ،ا

 .(2)صِٔؼَّْزِِ

ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ايٓيب ق ايهتاب ٚايٓاؽ يتًكٞ ضغاي١ٚتسعٛ اٯ١ٜ أٌٖ 
ٚآي٘ ٚغًِ بايكبٍٛ ٚايتكسٜل، ٚقس ٚضز ٗ شّ بعض إؿطنٌ ٖٚٛ ايٓهط 
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اٌٍَّيَُُّ إِْْ وَبَْ ىَزَا ىٌَُ اٌْسَكَّ ِِْٓ قٛي٘ تعاٍط ٚزعا٩ٙ ٗ ايؿط، اضخاؿبٔ 

 .(1)صػِنْذِنَ فَأَِْطِشْ ػٍََْْنَب زِدَبسَحً ِِْٓ اٌغََّّبءِ أًَْ ائْزِنَب ثِؼَزَاةٍ أٌٍَُِْ

 ٚدا٤تٚا٭ثط،  ايٓب٠ٛ بايصاتيكس أضاز اهلل عع ٚدٌ تصنري ايٓاؽ بٓع١ُ 
ع غتشهاض ايبؿاضات ايٓب١ٜٛ ْٚبص اؾشٛز بايطغا٫ت، َٚٓٱاٯ١ٜ ٖصٙ 
ٜب ٗ تًو ايبؿاضات، ؾإٕ نتُاْٗا ٚإخؿا٤ٖا َٔ قبٌ ؾطٜل َٔ ٚايط ايؿو

ق٢ً اهلل ايٓاؽ هب أ٫ ٜبعح ايؿو ٗ ايٓؿٛؽ غٛا٤ ٗ شات ْب٠ٛ قُس 
أٚ ٗ ايبؿاضات بٗا، بٌ ٖٞ سل ٚقسم ٚإٕ عسّ شنطِٖ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ايبشح ٖٚٛ أَط َصَّٛ تسعٛ آ١ٜ ، هلا إِا ٖٛ نتُإ ٚإخؿا٤ يًشل ٚايتٓعٌٜ 
 يًتٓعٙ عٓ٘.

 نطفاآليت 
٫ تٓشكط أنطاض نتُإ اؿل بصات َٛنٛع اٱخؿا٤، بٌ تهٕٛ َكس١َ 

ٕا اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ   قُس ق٢ًيكسٚز ؾطٜل َٔ ايٓاؽ عٔ زع٠ٛ ايٓيب
صا ؾإٕ آ١ٜ ايبشح سطظ َٔ ٖصا ٜػبب٘ ٖصا ايهتُإ َٔ ايًبؼ ع٢ً ايٓاؽ، ي

 اييت دا٤ بٗا ايٓيب قُس ٌايًبؼ، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يًذ٤ٛ إٍ اٯٜات ٚايرباٖ
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٚتبعح  يكس نإ إخؿا٤ اٯٜات إبت٤٬ يًٓاؽ ؾتؿهٌ اهلل بًطؿ٘ ٚضٓت٘
ايٓؿٛؽ إٍ َعطؾ١ أغطاض ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚايٛدس ٗ  اٯ١ٜ ايؿٛم

)عطف( ٗ اٯ١ٜ َطتٌ، يٝهٕٛ ؾٝٗا  تهطاض َاز٠ َعاْٞٚآي٘ ٚغًِ ٖٚٛ َٔ 
خؿ٢ ؾطٜل َٔ ٚسطب ع٢ً اؾٗاي١ ٚططز يًػؿ١ً ؾإٕ أ، بإعطؾ١ تطغٝب 

إٍ ايبٝٛت ايٓاؽ اؿل ؾكس ْعٍ َٔ ايػُا٤ نهٝا٤ ايؿُؼ ايصٟ ٜٓؿص 
 ٜٚٛقغ ايكًٛب.
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ٚاهلل تعاٍ ٖٛ اؿل، ٚنٌ َؿ٦ٝت٘ ٚقٓع٘ ٚخًك٘ سل، ٚنٌ َا ٜأتٞ َٓ٘ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ْٚعٍٚ ايكطإٓ غبشاْ٘ سل َٚٓ٘ بعج١ ايٓيب قُس 

ٚع١ً يًشل ٚايكسم ٚايك٬ح، يكس أضاز اهلل عع  ٜٚٗسٟ إٍ اؿلؾٗٛ سل 
 ٜٚهٕٛ ٖٛ ايؿٝكٌ بٌ ايٓاؽ.ٚدٌ يًشل إٔ ٜتػؿ٢ ايػُٛات ٚا٭ضض، 

إستذت ٗ ا٭ضض خًٝؿ١ يٝهٕٛ ٚعٓسَا خًل اهلل عع ٚدٌ آزّ 

ؾأدابِٗ اهلل بكٝػ١  ،(1)صلَبٌٌُا أَرَدْؼًَُ فِْيَب َِْٓ ُّفْغِذُ فِْيَب ًََّغْفِهُ اٌذَِِّبءَا٥٬ٕه١ط

َٔ عًِ يٝهٕٛ  ،(2)صإِِِّٔ أَػٍَُُْ َِب الَ رَؼٌٍََُّْْاٱستذاز ٚبٝإ ععِٝ قسضت٘ط

 اهلل عع ٚدٌ ٗ إكاّ أَٛض:
 ْعٍٚ اؿل َٔ عٓس اهلل. ا٭ٍٚ :
 ايٓب٠ٛ سل ٚقسم. ايجاْٞ :

عسّ تطتب ا٭ثط ٚايهطض ع٢ً نتُإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ اؿل  ايجايح :
ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايكؿات ْعٍٚ ايكطإٓ َٚٚكازٜك٘ َٔ 

 .٘يايهط١ّ ايؿدك١ٝ 
اؿل ٚتطى إطا٤، يٝهٕٛ ايتايٞ تجبٝتّا يٮٍٚ، ٖٚٛ  يكس ْعت اٯ١ٜ بٌ

اؿل ايصٟ ٜهٕٛ عك١ُ ٚٚاق١ٝ َٔ ايؿو ٚايطٜب َٔ غري إٔ ًٜعّ ايسٚض 
 بُٝٓٗا.

 
 
 

                                                           

 .30غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .30غٛض٠ ايبكط٠ (2)
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 انصهت بني أول وآخز اآليت
بكإْٛ نًٞ ٖٚٛ ْعٍٚ اؿل َٔ عٓس اهلل، ٚتتكٌ اٯ١ٜ ٗ  بسأت اٯ١ٜ

١ًُ اؿل ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ثِ َٛنٛعٗا ٚز٫٫تٗا باٯ١ٜ ايػابك١ إش ٚضزت ن
ٚضزت ٗ آ١ٜ ايبشح ٚنأْٗا بسٍ هلا َٚعٓاٖا أعِ َٔ ايبسي١ٝ ٭ٕ َٛنٛع آ١ٜ 
ايبشح مل ٜٓشكط غكٛم َا ٜهتُٕٛ َٔ اٯٜات ؾٝؿٌُ ايتٓعٌٜ ٚقسق٘، 
ٚقبض إخؿا٥٘ ٭ْ٘ َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ آ١ٜ إعذاظ١ٜ بإٔ ٜتهطض شات ايؿغ َطتٌ 

جاْٞ أعِ، ٖٚٛ َٔ أغطاض تكػِٝ ايكطإٓ إٍ آٜات ٗ شات إٛنٛع َع إٔ اي
غتك٬ٍ نٌ آ١ٜ ٗ َٛنٛعٗا ٚتساخًٗا َع غريٖا َٚع ق١ً نًُات اٯ١ٜ إَع 

ْٗا تهُٓت ايبٝإ ٚايتأنٝس ٚايٓٗٞ ٚايتأزٜب ٚايبؿاض٠، ؾًِ تكـ اٯ١ٜ عٓس إؾ
 اٱخباض عٔ اؿل بٌ شنطت أْ٘ َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

ِ بإخؿا٤ اؿل ايصٟ ٜأتٞ َٔ عٓس يصْب ٚؾس٠ اٱثبٝإ ععِ ا ا٭ٍٚ :
 .عع ٚدٌ اهلل

 ايٛعٝس يًصٜٔ وؿٕٛ اؿل ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل. ايجا١ْٝ :
ٚسذب٘ عٔ ايٓاؽ،  َا ٜٓعٍ َٔ اهلل َٔ اؿل ٫ ّهٔ إخؿا٩ٙ ايجايج١ :

 ٖٚٛ َٔ أغطاض ساد١ ايٓاؽ يبعج١ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
اؿل ٚايكسم ٗ ضغاي١ ايٓيب قُس ق٢ً  ١ٜ َٔ َكازٜلاٯ ايطابع١ :

إَِّٔب أَسْعٍَْنَبنَ إخؿا٤ اؿل، قاٍ تعاٍطاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ تهؿـ خؿاٜا 

 .(1)صثِبٌْسَكِّ ثَشِريًا ًََٔزِّشًا

ؾٝٗا ٚأختتُت اٯ١ٜ بايٓٗٞ عٔ إطا٤ ٚايؿو، ٚقشٝض إٔ يػ١ اـطاب 
َٛنٛعٗا أعِ ؾٗٛ إ٫ إٔ ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َتٛد١ٗ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ
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ٗ أدٝاهلِ إتعاقب١ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚتسعِٖٛ  اتخطاب يًُػًٌُ ٚإػًُ
 . َهاٌَ اٯ١ٜ إٍ اٱيتؿات هلصٙ اؿكٝك١

 قُس يبايَٓٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ قٝؼ إخؿا٤ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يكؿات  
ثطٖا َعسّٚ أٚ ؾب٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باق١ٝ ٗ نٌ ظَإ، ٚيهٔ أ

 ٚاٯخط بٌ اؿٌَعسّٚ بؿهٌ اهلل ٚبطن١ ٖصٙ اٯٜات ٚتعٗط ٖصٙ ايكٝؼ 
صاتٗا، أٟ أِْٗ ىؿٕٛ بع٢ً ا٭يػ١ٓ أٚ بايهتاب١، ٚغطعإ َا تعٍٚ ٚؽتؿٞ 

اؿل ٚوطؾٕٛ قؿات ٚع٬َات ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
أنطاض َا ٜهتُٕٛ، ٖٚٛ  أزضإخؿا٤ َا ىؿٕٛ، ٚاٱخباض عٔ ؾٝهٕٛ َٔ اؿل 

 .(1)صٌَْٓ َّعُشًُّوُُْ إِالَّ أَرًٍَٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 يت من غاياث اآل
 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ :  

: تأنٝس ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ، ٚإٔ نٌ آ١ٜ َٓ٘ سل  ا٭ٍٚ
 ٚقسم . 
: اٯ١ٜ سذ١ ؾٗبا٤ ٚبطٖإ غاطع ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل  ايجا١ْٝ

أغباب ايؿو ٚإطا٤  زؾععًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚٔ ؾهٌ اهلل ع٢ً ايٓاؽ 
قاٍ  ،ثط ي٘أخؿا٤ ظاٖطّا َهؿٛؾّا ٫ ؾذا٤ت اٯ١ٜ ؾعٌ َٛنٛع اٱ

ُٻتٵ َطا٥ٹتعاٍط ٗٳ ٘ٴ َي ُٳتٴ ٚٳضٳسٵ ٝٵَو  ًَ ٘ٹ عٳ ًٖ ٌٴ اي ٛٵ٫َ َؾهٵ ًَٗٛىص.ٚٳَي ٕٵ ٜٴهٹ ِٵ َأ ٗٴ ٓٵ َٹ   َؿ١ْ 
ٜٔ ىؿٕٛ اؿل ايٓاظٍ َٔ عٓس اهلل ، ايص ١:  ايتصنري بػ٤ٛ عاقب ١جايجاي

 ٖٚصا ايتصنري زع٠ٛ هلِ يٲْاب١ . 
: تأنٝس ايبؿاضات ايٛاضز٠ ٗ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ١ايطابع

 ٭زي١ ايًٛاَع .اباؿذر ايكٛاطع ، ٚ
 : تٗصٜب ايٓؿٛؽ ، ٚإق٬ح  اجملتُعات بٓبص ايؿو ٚايطٜب .  ػ١اـاَ

                                                           

 .111غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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اٯ١ٜ إمػاض إطا٤ ٚاؾساٍ بايباطٌ ببعج١ ايٓيب  : تبٌ خا١ُ ١ايػازغ

 ٌؾايكطإٓ سل ٚبٝٓات ْٛاقع ، ٚبطاٖ، قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
 .غٛاطع ، يتهٕٛ سطبّا ع٢ً إخؿا٤ سكا٥ل ايتٓعٌٜ، أٚ ؼطٜـ ايبؿاضات

  انتفسريانتفسري
 صاٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّهَ ط  قىنه تعاىل

ضز ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ بسٍ عٔ اؿل ايٛاضز ٗ قٛي٘ ٌٖ اؿل ايٛا  ا٭ٍٚ :
عِ َٓ٘، ايعاٖط أٚ أ، َبتس٤ٶغريٙ يصا دا٤ إطاز ص، اٚ ٌََْىزٌَُُّْ اٌْسَكَّ تعاٍ ط

ٖٛ ا٭خري ٚإ اؿل ٖٓا بسٍ عٔ اؿل ٗ اٯ١ٜ ايػابك١ نُا ٜتهُٔ قاعس٠ 
 ن١ًٝ ٗ عًِ ايه٬ّ.

 ،يٓيب قــ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغــًِ ٚنتُاْٗاإــطاز قــؿات ا ايجا١ْٝ :
 سهاَ٘ ٗ ا٭ضض.أٚز١َّٛ  ٚعكا٥س اٱغ٬ّٚتٓعٌٜ ايكطإٓ ٚايٛسٞ 

خؿا٤ اؿكا٥ل ايٓب١ٜٛ إٍ بطــ٬ٕ ٚعسّ تأثـري إؾاض٠ إٗ اٯ١ٜ   ايجايج١ :
 ٕ وذبٖٛا.أْبا٤ ايهتب ايػُا١ٜٚ ٭ْٗا َٔ عٓس اهلل ؾ٬ ّهٔ يًٓاؽ أٚ

َٔ قا٫ٚت نتُإ  اٯ١ٜ يبٝإ قٝاّ اؿذ١ عًِٝٗ ٚيًتشصٜط ايطابع١ :
 ا٭َط اٱهلٞ َٚا ٜعٓٝ٘ َٔ ايعٓاز ٚايهؿط.

 َٔ عٓس اهلل ٭َٛض: اؿل ٕأبدا٤ ايكٝس 
ٌٖ أش نٝـ ٜػع٢ ؾطط َٔ إيبٝإ ٍٖٛ ٚدػا١َ إعك١ٝ  ا٭ٍٚ :

  تعاٍ.اهلل ايهتاب ٱخؿا٤ اؿل َٔ عٓس
بتعاٖس َٛاثٝل ايٓب٠ٛ ٚتكسٜل  ٍٚ َٔ غريِٖأتاب ٌٖ ايهإٔ إ ايجاْٞ :

ٕ ٜهٕٛ عّْٛا ع٢ً أع٬ٕ اٱّإ، ؾُا عٓسِٖ َٔ ايهتاب هب إْٚبٝا٤ ا٭
ًَاٌَّزَِّٓ آرَْْنَبىُُْ اٌْىِزَبةَ َّؼٌٍََُّْْ أََّٔوُ ُِنَضَّيٌ قاٍ تعاٍط ظٗاض اؿل ٚيٝؼ نتُاْ٘إ

 .(1)صِِْٓ سَثِّهَ ثِبٌْسَكِّ
                                                           

 .114غٛض٠ ا٭ْعاّ ( 1)
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زضاى ايٓاؽ إٚغ٬ّ َٔ ايكب١ً ٚغريٖا اٱسهاّ أاض٠ تجبٝت بؿ ايجايح :

  تعاٍ.اهلل ٕ ايكطإٓ َٓعٍ َٔ عٓسأٚيكسم ايٓب٠ٛ 
ٍ نُري إَٗات ا٭مسا٤ اؿػ٢ٓ أايطب ٖٚٛ َٔ اغِ ناؾ١ إ ايطابع :

ؾٝ٘ ز٫ي١ ٚإداطب ايهاف ٚإطاز َٓ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
خ٬م ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ إٚٚسػٔ عبٛز١ٜ ساٍ ايكطب ع٢ً 

سٛاٍ أط٬عّا ع٢ً إٚنطاَّا إختكاق٘ باٱخباض اٱهلٞ تؿطٜؿّا ٚإٚٚغًِ 
ط٬م ٚعُّٛ ايٓٗٞ عٔ ايؿو ٚايطٜب إايٓاؽ ٗ عبازاتِٗ، ٫ٚ ّٓع َٔ 

 يٝؿٌُ َٛنٛع اـطاب ايٓاؽ ْٝعّا.
 ٜؿٌُ أَٛضّا :ٌٖٚ ىتل َع٢ٓ اؿل ٗ اٯ١ٜ بايتٓعٌٜ أّ     

 : إخباض اٯ١ٜ عٔ نتُإ ؾطٜل َِٓٗ اؿل . ا٭ٍٚ
بتشكل َكساقٗا ايٛاقعٞ ايصٟ : إخؿا٩ِٖ اٯٜات َع عًُِٗ  ايجاْٞ

 .ٜٓتعطٕٚ ٜٚتطًعٕٛ بؿػـ إٍ أٚاْ٘
: َعطؾتِٗ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚقؿات٘ ٚقسم  ايجايح

 ْبٛت٘ نُعطؾتِٗ ٭بٓا٥ِٗ.
َكازٜل ايؿب٘ بٌ َعطؾتِٗ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  : تعسزايطابع 

 ٚآي٘ ٚغًِ َٚعطؾتِٗ بأبٓا٥ِٗ.
ــاَؼ  ــٝؼ      اـــ ــِٓٗ ٚيــ ــل َــ ــل ؾطٜــ ــات ٚاؿــ ــٕٛ اٯٜــ ــصٜٔ ىؿــ : ايــ

 اؾُٝع.
 : ؼٌٜٛ قب١ً إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ. ايػازؽ

ــ١ أعــِ      ــ٘ ٖــصٙ اٯٜ ــصٟ شنطت ــ٢ ا٭عــِ ٚإٔ اؿــل اي اؾــٛاب إضاز٠ إعٓ
ل ايــصٟ شنطتــ٘ اٯٜــ١ ايػــابك١ ستــ٢ عًــ٢ إضاز٠ َعٓــ٢ ايبسيٝــ١ َــٔ يؿــغ اؿــ

ــإ       ــ٘ بٝ ــاّ أعــِ، ٚؾٝ ــصٟ ٜهتُــٕٛ َــٔ َكــازٜل اؿــل ٗ إك بًشــاظ إٔ اي
َٚٓــع  إظٗاضٖــايكــبض إخؿــا٤ اؿكــا٥ل، ٚتأنٝــس يؿهــٌ اهلل عــع ٚدــٌ ٗ      

 ايؿو ؾٝٗا ٚٗ نؿؿٗا.
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 ٘ َػا٥ٌ:ؾٝ صفَةَ رَىٌَُّٔٓ ِِْٓ اٌُّّْْزَشَِّٓ ط  قىنه تعاىل

اـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ ظاٖطٙ ٚإطاز  ا٭ٍٚ :
 .ٚايٓاؽ ا٭١َ

 ٫ تؿههٛا ٗ ظٗٛض اؿل ْٚكط٠ اٱغ٬ّ. ايجا١ْٝ :
ْتؿـاض اٱغ٬ّ َٚعطؾ١ إ٫ٚبس َٔ ضؾع١ ٚعًٛ ن١ًُ ايتٛسٝس  :ايجايج١ 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ضغِ  ايٓاؽ يٰٜـات اييت دـا٤ بٗا ايٓيب قُس ق٢ً
 ٜسِٜٗ.أٌٖ ايهتاب يًشكا٥ل اييت بٌ أخؿا٤ إ

ٚغٝاز٠ اٱغ٬ّ إباضن١ مل هعٌ اهلل عع ٚدٌ سطن١ ايتػٝري  ايطابع١ :
ٌٖ ايهتاب يًشكا٥ل أيهطِٜ َتٛقؿ١ ٗ دٖٛطٖا ع٢ً نؿـ ٚايتكسٜل بٓبٝ٘ ا

ٯٜات ٚايرباٌٖ اييت ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ دا٤ َٚع٘ ا ّإ ايٓيب قُسأش إ
 تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘.

آ١ٜ ٚبطٖإ ع٢ً قسم ايٓب٠ٛ َٔ ايكطإٓ ٖٛ إعذع٠ اـايس٠ ٚ اـاَػ١ :
خباضِٖ عٔ ايبؿاضات إتٛاضث١ إٌٖٚ ايهتاب أٍ تأٜٝس إٕ وتاز أغري 

 عٓسِٖ.
سسّا أيكس دعٌ اهلل نتُاِْٗ اؿل ٚايبؿاضات َػأي١ ٫ تهط  ايػازغ١ :

 غريِٖ.
ٚزعٛتِٗ يعسّ  ،إ إػًٌُإّدا٤ ايٓٗٞ ٗ اٯ١ٜ يتجبٝت  ايػابع١ :

 ٍ قٝؼ ايؿو ايكازض٠ َٔ غريِٖ.إاٱيتؿات 
ْ٘ سل َٔ إٔٚ ٜتعًل ايٓٗٞ ٖٓا َٛنٛع اٯٜتٌ ايػابكتٌ أّهٔ  ايجا١َٓ :

  تعاٍ ٗ تٛنٝس ٚتٓبٝ٘ ٭ُٖٝتُٗا ٗ ايعكٝس٠.اهلل عٓس
، (1)صفَةَ رَىُْٓ ِِْٓ اٌُّّْْزَشَِّٓ ض٠ آٍ عُطإ ط ٚضز ٗ غٛ  ايتاغع١ :

ٚزؾع ٍ اهلل ٚبٝإ اٯٜات ٚاٱستذاز إٖٓا ٕا ٜػتًعَ٘ اؾٗاز ٚايسع٠ٛ 
 ذ١ ٚاٯ١ٜ ٚايربٖإ.باؿأغباب ايؿو ٚايطٜب 
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ٜٔ ىؿٕٛ اٯٜات ٌٖٚ َٔ ٚدٛٙ إطا٤ إٓٗٞ عٓ٘ دساٍ ٖ٪٤٫ ايص

ٍ ؾٝ٘ ؾس٠، ٚدساٍ ٖصا اؾساٍ ؾإطا٤ دسااؾٛاب إطاز قٝػ١ ٚنٝؿ١ٝ 
َٴُاضا٠  ٚإ٫ ؾإٕ آٜات ايكطإٓ  دا٤ت با٭َط بايباطٌ، ٜٚكاٍ: َاضاٙ َطا٤ ٚ

ًَخَبدٌِْيُُْ ثِبٌَّزِِ ىَِِ باؾساٍ إتكّٛ باؿذ١ ٚايربٖإ، قاٍ تعاٍط

 .(1)صأَزْغَُٓ

ٕطا٤ ، ٕا ؾٝٗا َٔ تأنٝس ايكبض ايصاتٞ يًُطا٤ ٚٗ اٯ١ٜ سطب ع٢ً ا
ٚأنطاضٙ ، ٚؾٝٗا تأزٜب يًُػًٌُ بايتٓعٙ عٓ٘ َع إخباض بعسّ اؿاد١ إيٝ٘ 
ٚايػ٢ٓ عٓ٘ ، ٚتًو آ١ٜ ٗ عًّٛ ايكطإٓ  ؾشُٝٓا  ٢ٜٗٓ اهلل عع ٚدٌ عٔ ؾعٌ 
ؾاْ٘ غبشاْ٘ نُٔ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ اٱغتػٓا٤ 

ٙٴص (عٓ٘ ٖٚٛ َٔ عَُُٛات  قٛي٘ تعاٍ ط ٘ٴ بٹَهافٺ عٳبٵسٳ ًٖ ٝٵؼٳ اي  .(2)َأَي
 َٚٔ ٚدٛٙ ايهؿا١ٜ ٗ إكاّ أَٛض : 

ٚتٛا ايهتاب ٜعطؾٕٛ ايٓيب قُسّا أ: اٱخباض ايكطآْٞ بإٔ ايصٜٔ  ا٭ٍٚ
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بكؿات٘ ٚع٬َات٘ .

ٗ َؿاضم َٚػاضب ا٭ضض إٍ  ٜٚػتُع هلا: بكا٤ آ١ٜ ايبشح تت٢ً  ايجاْٞ
 ّٜٛ ايكٝا١َ .

: نتِ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ز٥٫ٌ ْب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ايجايح
ؾكس دا٤ت يًٓاؽ ْٝعّا د١ًٝ ٚانش١ ٫ ّهٔ إخؿا٩ٖا ، ؾايبؿاض٠ سذبت 
ٚأخؿٝت عٔ ايٓاؽ ، ؾذا٤ َٛنٛعٗا شٚات ا٭َط ٚإكسام ايصٟ تتعًل ب٘ 

  بايٓاؽ ، ٚزع٠ٛ هلِ يٲّإ .ايبؿاض٠ ضأؾ١ َٔ اهلل
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 .36غٛض٠ ايعَط (2)
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ًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَب فَبعْزَجِمٌُا اٌْخَْْشَادِ أَّْرَٓ َِرب رَىٌُُٔرٌا    ط  قىنه تعاىلقىنه تعاىل

 .١ٜ148 ص اٯَّأْدِ ثِىُُْ اٌٍَّوُ خَِّْؼًب إَِّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ  
 

  انقزاءةانقزاءة
ايكـطا٤  بـاقٞ  ٚبٛ بهط عٔ عاقِ )ٖٛ ٫َٖٛا(، أقطأ عبس اهلل بٔ عاَط ٚ

 .ع٢ً ايكطا٠٤ اييت ٗ إكـاسـ ٖٚٞ ا٭قـٌ ٚإعترب٠ ٗ ايكـطا٠٤ 

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
ٚيهٌ: ايٛاٚ اغت٦ٓاؾ١ٝ، ٚاؾاض ٚاجملطٚض َتعًكإ َشـصٚف خـرب َكـسّ،    

 ٚد١ٗ: َبتسأ َ٪خط َطؾٛع بايه١ُ.
ايؿـا٤   يٝـ٘، ؾاغـتبكٛا:  إٖـٛ َٛيٝٗا: َبتـسأ ٚخرب، ٚايهـُري )ٖا( َهاف 

 ٖٞ ايؿكٝش١، اغتبكٛا: ؾعٌ اَط َبين ع٢ً سصف ايٕٓٛ، ايٛاٚ: ؾاعٌ.
ٜـٔ:  أٜٔ َا: أٍ اـريات، إاـريات: َٓكـٛب بٓعع اـاؾض، ٚايتكسٜط 

ْٗا تعاز ٗ أش إؾـطط دـاظّ َٓكـٛب ع٢ً ايعـطؾ١ٝ إهاْٝـ١، َا: ظا٥س٠ اغِ 
 زٚات ايؿطط.أٔؼ سا٫ت َٓٗا عٓسَا تأتٞ بعس 

ٜأت: دٛاب ايؿطط فعّٚ  ،ْٛٛا: ؾعٌ َهاضع فعّٚ ٭ْ٘ ؾعٌ ؾططته
 ٍ ، إٕ اهلل عًــ٢ نــٌ ؾــ٤ٞ قــسٜط: تكــسّ  عــصف ســطف ايعًــ١، ْٝعــا: ســا

 .(1)إعطابٗا
ٌٖٚ ٖٞ َكـسض ؾـاش عـٔ ايكٝـاؽ، أٚ ٖـٛ إغـِ،       ( ٚد١ٗ )ختًـ ٗ أ

يًذ١ٗ اييت ٜتٛدـ٘ إيٝٗـا، ٚاؾٗـ١ إكـسض     اغِ  ٚايكشٝض ٖٛ ايجاْٞ ؾٛد١ٗ
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ٜٚػاضع إٍ أَط ، ٚنٌ ططف ٜبازض ططؾٌ أٚ أنجط ْٛع َؿاع١ً بٌ  اٱغتبام 

 َطنب َٔ: 
 شات ايؿعٌ أٚ اؾ١ٗ. ا٭ٍٚ:
  ايػعٞ يػبل اٯخطٜٔ ؾٝ٘. ايجاْٞ:

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
ٮخبـاض ٚايبؿـاض٠   بُٝٓا تعطنت اٯٜات ايػـابك١ يهتُإ اٖـٌ ايهتـاب ي 

اييت عٓسِٖ ببعجـ١ ايٓيب قُـس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َع اْٗا سل ٚقسم 
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ؾهً٘ تعاٍ ٗ اغتك٬ٍ نٌ ا١َ عهِ ايكب١ً ٚاسهاَٗا 

 َٔ غري تعاضض اٚ اخت٬ٍ ٚيتؿتض ابٛابّا ٱقا١َ اؿذ١.
 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ:

 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ب١ ا٭ٍٚ:ايؿع
 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: (1)صانْحَقُّ يٍِْ زَبِّكَ: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ ط ا٭ٍٚ

إَِِّيي  سُٝٓا أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ ىًل أزّ أخرب إٮ٥ه١ بكٛيـ٘ط  : ا٭ٍٚ

ٜات َكازٜل ٚٚدـٛٙ َـٔ خ٬ؾـ١    ٗ ٖصٙ اٯ ٢يتتذً (2)صجَاعِمٌ فِي األَزْضِ خَهِيفَتً
أٌٖ ١ًَ هلِ قب١ً ٜتٛدٕٗٛ  اٱْػإ ٗ ا٭ضض بٓعاّ عكا٥سٟ ٜتكّٛ بإٔ نٌ

 ، ٚإٔ ٚظٝؿ١ إ٪ٌَٓ إػاضع١ إٍ ؾعٌ اـري ٚايك٬ح .إيٝٗا
ٜٚتٛد٘ اـطـاب ٗ  ، : ٜتٛد٘ ايهتابٕٝٛ إٍ دٗات ٖٞ قب١ً هلِ  ايجا١ْٝ

ل َٔ ضبو(  ٚؾٝ٘ ٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ )اؿآ١ٜ ايػٝام إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عً
 .غا١ٜ اٱنطاّ ي٘

ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ سكٝكـ١ ٖٚـٞ إٔ ايـٓيب قُـسّا قـ٢ً اهلل       : ايجايج١
تاب ع٢ً إؽاش ايبٝت اؿطاّ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ٫ ٜهطٖٕٛ أٌٖ ايه
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   ٍ شَاهَ الَ إِوْر طقب١ً، بٌ إٔ ايتعسز ٗ ايكب١ً َػتُط، ٖٚٛ َٔ َكـازٜل قٛيـ٘ تعـا

 .(1)صفِِ اٌذِِّّٓ

، ٚإخباض اٯٜات ايػابك١ باؿل َٔ عٓس اهلل، بعس ايتؿك٘ ٗ ايسٜٔ :ايطابع١ 
دــا٤ت آٜــ١ ايبشــح بــا٭َط يًُػــاضع١ ٚايتػــابل ٗ ؾعــٌ ايكــاؿات َٚٓٗــا  

 .اٍ ايبٝت اؿطاّ عٓس أزا٤ ايك٠٬إبازض٠ إٍ اغتكب
ٍ  : اـاَػ١ ايـٛاضز ٗ آٜـ١ ايػـٝام     صكَانْحَيقُّ يِيٍْ زَبِّي   طقشٝض إٔ قٛي٘ تعـا

ٌ أَـط  ٚنـ ، ٜتعًل َا قبًٗا إ٫ أْ٘ ٫ ّٓع َٔ تػؿٝ٘ ٕهـاٌَ اٯٜـات ايتايٝـ١    
عٓس اهلل بًشـاظ  آٜـ١    ، َٚٔ اؿل ايٓاظٍ َْٔٚٗٞ ٗ ايكطإٓ ٖٛ سل ٚقسم

 : ايبشح أَٛض
 .إؽاش قب١ً ٗ ايعبازات : ا٭ٍٚ
 .إيٝٗا يهٌ أٌٖ ١ًَ َٔ إٛسسٜٔ قب١ً ٜتٛدٕٗٛ :ايجاْٞ 
 يعّٚ اٱْكٝاز إٍ أٚاَط اهلل ٚإتباع اؿل. : ايجايح
 .ٝا٠ ايسْٝا غ١ُٝٓ َٚعضع١ يٰخط٠إؽاش  اؿ :ايطابع 

 .سٝاظ٠ ؾهٌ ايػبل ٗ عٌُ ايكاؿات : اـاَؼ
ٕٓهــط ٚعــسّ ايتــٛاْٞ ايبعــح عًــ٢ ا٭َــط بــإعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ ا  : ايػــازؽ

 .ٚايتػٜٛـ ؾٝ٘
 .ا ٜؿعٌ ايٓاؽدٌ َعًِ اهلل عع ٚ :ايػابع 

ٚا٭ضٚاح بعح ايٓاؽ َٔ ايكبٛض ٚسهٛضِٖ بٌ ٜسٟ اهلل بصات ا٭دػاز  : ايجأَ
 .غري زا٥ِ إْؿكاٍ ايطٚح عٔ اؾػس بإٛتيٝهٕٛ ، ٚاييت غازضٚا بٗا ايسْٝا

 : إغتذاب١ ا٭ؾٝا٤ نًٗا هلل عع ٚدٌ. ايتاغع
قُس ق٢ً : أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب  اـاَػ١
، يتـأتٞ ٖـصٙ اٯٜـ١ َكـازٜل     ي٘ ٚغًِ بايتٓعٙ عـٔ إـطا٤ ٚايؿـو   اهلل عًٝ٘ ٚآ
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دسٜس٠ َٔ اؿل تهٕٛ عّْٛا ي٘ ٚيًُػًٌُ ٗ ططز أغباب َٚكـسَات إـطا٤   

 ٖٚٛ َٔ بسٜع سه١ُ اهلل.
َٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ: ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ط ايجاْٞ ْٓ أَرَْْذَ اٌَّزِّ آَّخٍ َِب  ًٌََئِ

 : ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ، (1)صرَجِؼٌُا لِجٍَْزَهَ
، ؾهٌ أٌٖ ١ًَ : إبتسأت آ١ٜ ايبشح بكإْٛ نًٞ تتعسز َكازٜك٘ا٭ٍٚ 

، ٚإبتسأت آ١ٜ ايػٝام غطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ هلِ قب١ً خاق١ بِٗ
ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚدٛٙ اٱستذاز َع أٌٖ ايهتاب َا ٜؿٝس ايتدؿٝـ عٓـ٘ ٚعـٔ   

ْٓ أَرَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ آَّخٍ َِب طعٔ أٌٖ ايهتاب ؾكٛي٘ تعاٌٍ ٚإػًُ ًٌََئِ

إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٖٚٞ َتذسز٠ ٗ نـٌ   ٢ص ض١ٓ عا١َ تتػؿرَجِؼٌُا لِجٍَْزَهَ
َٓـ٘ تػًـل بابـّا يًدكـ١َٛ      عذـاظ ايكـطإٓ إٔ بهـع نًُـات    إّٜٛ يٝهـٕٛ َـٔ   

 .كٔ زَا٤ٶ نجري٠ؼ، ٍٚٚب ٚإقتتآع َٔ سطُ، ٚٚاـ٬ف
، ؾكـس َٓـع اهلل عـع ٚدـٌ بآٜـ١      ٚٗ قك١ أقـشاب ايؿٝـٌ َٛععـ١ ٚعـرب٠    

إٔ ٜهٕٛ َكس١َ ٚ، تػٝري اؾٝٛف غكٛم َٛنٛع ايكب١ًايبشح ٚايػٝام 
ٕكاقس أبعس ٗ ايكتاٍ ٚإضاز٠ ايػعٚ ٚإهاز أغباب ايٓؿري ايعـاّ َٚـا ٜرتؾـض    

 .ٚتعطٌٝ ا٭عُاٍا٭َٛاٍ ايطا١ً٥  ٛم ا٭ضٚاح ٚخػاض٠ٖعٓ٘ َٔ ظ
، ٚفـ٧ نـٌ آٜـ١ َُٓٗـا غكـٛم      : اٱؼاز إٛنٛعٞ بٌ اٯٜتٌ ايجا١ْٝ

ايكب١ً َٚٔ أغطاض ْعِ اٯٜات إٔ ن٬ّ َُٓٗا تتعًل بكب١ً إػًٌُ ٚقب١ً أٌٖ 
، ٚشّ ٭ٌٖ ايهتاب غكـٛم ايكبًـ١   ضٜايهتاب ، ٚيٝؼ ٗ أٟ َُٓٗا تعط

، ٚؾٝـ٘ بؿـاض٠ غـٝاز٠    سز ايكب١ًيًُػًٌُ يًكبٍٛ بتع ُٗا تأزٜب ٚتعًِٝؾٝبٌ 
كـاض َٚٛانـع عسٜـس٠ َـٔ ايعـامل ٚإٔ ايٓػـذ       َاٱغ٬ّ ٚظٗٛض زٚيتـ٘ ٗ أ 

 .ػًٌُ ٚإػًُات إٍ ّٜٛ ايكٝا١َبإ ١ٚإؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً خاق
٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ق: أخربت آ١ٜ ايػٝام عٔ ف٧ ايعًِ يطغٍٛ اهلل  ايجايج١
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ابل ٗ ايؿهٌ ٚغبٌ اـري إػاضع١ ٚايتػٚغًِ ٚتهُٓت آ١ٜ ايبشح ا٭َط ب

، ٖا ٜسٍ ع٢ً سكٍٛ ٖصا ايتػابل ٚٚؾل َؿاِٖٝ ايعًِ اييت أْعِ ٚايك٬ح
ٞ عٓس إػًٌُ ْعُـ١  اهلل بٗا ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٖٚ

 .ٚض١ٓ ٚثط٠ٚ
 ، يـصا دـا٤ت آٜـ١   ٤ بطظر زٕٚ ايتػابل ٗ اـريات: إتباع ا٭ٖٛا ايطابع١

 .ٝام ٗ ايٓٗٞ عٔ ٖصا اٱتباعايػ
، ٚأٚإ يتكٝــس بأسهــاّ ايكبًــ١ ٜــّٛ ايكٝاَــ١ بٝــإ َٛنــٛع١ٝ ا : اـاَػــ١

ٍ اؿػاب سٝح ٜ إَِّْ َّرٌََْ  طتبٌ يًٓاؽ قش١ أعُاهلِ َٔ عسَٗا، قاٍ تعـا

 .(1)صاٌْفَصًِْ ِِْمَبرُيُُْ أَخَّْؼِنيَ

 :ٚؾٝٗا َػا٥ٌ، (2)صوُُْ أَُِّخً ًَعَطًبًَوَزٌَِهَ خَؼٍَْنَبق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍ ط : ايجايح
 :كسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙت : ا٭ٍٚ
 .َٛيٝٗا ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ : ا٭ٍٚ
 .َٛيٝٗا يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ : ايجاْٞ

 .اَٛيٝٗا ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝس ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ : ايجايح
ٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا َٚا دعًٓـا ايكبًـ١ ايـيت نٓـت عًٝٗـا إ٫      ٚيه : ايطابع

 يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ.
 .ع إّاْهِهٝيٝٗا َٚا نإ اهلل يٝٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛ : اـاَؼ
 .ٕ اهلل بايٓاؽ ض٩ٚف ضسِٝإَٛيٝٗا ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ  : ايػازؽ

 .اـريات يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽؾاغتبكٛا  : ايػابع
 غتبكٛا اـريات.آانِ أ١َ ٚغطّا ؾٚنصيو دعً ايجأَ :
 غتبكٛا اـريات ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسّا.اؾ ايتاغع :
َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗـا إ٫ يـٓعًِ َـٔ ٜتبـع ايطغـٍٛ       ايعاؾط :
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 غتبكٛا اـريات.اؾ

 غتبكٛا اـريات يٓعًِ َٔ ٜتبع ايطغٍٛ ٖٔ ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘.اؾ اؿازٟ عؿط :
 غتكبٛا اـريات ٚإٕ ناْت يهبري٠ إ٫ ع٢ً ايصٜٔ ٖس٣ اهلل.اؾ ايجاْٞ عؿط :

 غتكبٛا اـريات َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ.اؾ ايجايح عؿط :
 غتبكٛا اـريات إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ.اؾ ايطابع عؿط :

 َا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا. ٔٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا أٜ اـاَؼ عؿط :
 ا ٜأت بهِ اهلل يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ.أُٜٓا تهْٛٛ ايػازؽ عؿط :

 أُٜٓا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ٜٚهٕٛ ايطغٍٛ عًٝهِ ؾٗٝسّا. ايػابع عؿط :
َٚــا دعًٓــا ايكبًــ١ ايــيت نٓــت عًٝٗــا إ٫ يــٓعًِ َــٔ ٜتبــع   ايجــأَ عؿــط :

 ايطغٍٛ أُٜٓا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل.
 اهلل. هُِٓا ٜتهْٛٛا ٜأت بَٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ أٜ ايتاغع عؿط :

 ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا إٕ اهلل بايٓاؽ يط٩ٚف ضسِٝ. ٛاأُٜٓا تهْٛ ايعؿطٕٚ :
 ٚنصيو دعًٓانِ أ١َ ٚغطّا إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط. اؿازٟ ٚايعؿطٕٚ :
 يتهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط. ايجاْٞ ٚايعؿطٕٚ :

  إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط. ٝسّاٗطغٍٛ عًٝهِ ؾٜٚهٕٛ اي ايجايح ٚايعؿطٕٚ :
َٚا دعًٓا ايكب١ً اييت نٓت عًٝٗا إ٫ يٓعًِ َٔ ٜتبـع   ايطابع ٚايعؿطٕٚ :

 ايطغٍٛ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط.
َٚا نإ اهلل يٝهٝع إّاْهِ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾـ٤ٞ   اـاَؼ ٚايعؿطٕٚ :

 قسٜط.
ِ إٕ اهلل عًــ٢ نــٌ إٕ اهلل بايٓـاؽ يــط٩ٚف ضسـٝ   ايػـازؽ ٚايعؿــطٕٚ : 

 ؾ٤ٞ قسٜط.
ٚتهـُٓت آٜـ١ ايػـٝام    تتعًـل نـٌ َـٔ اٯٜـتٌ َٛنـٛع ايكبًـ١،        ايجا١ْٝ :

اٱخباض عٔ عًِ أٌٖ ايهتـاب بٓػـذ قبًـ١ إػـًٌُ ٚإٔ َـٔ قـؿات ايـٓيب        
ايتشــٍٛ إٍ ايبٝــت اؿــطاّ ٗ إغــتكباي٘، قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ 

ف ٗ َٛنـٛع ايكبًـ١ ٚإٕ   ٚأخربت آ١ٜ ايبشـح عـٔ عـسّ ايتعـاضض ٚاــ٬     
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 ١ً َع١ٓٝ، يتهٕٛ أسهاّ ايكب١ًبتبآٜت ٚتعسزت ٚإختكت نٌ ١ًَ مسا١ٜٚ بك

ٚايتعسز ؾٝٗا َٓاغب١ يًتعسز ٚاٱخت٬ف ٗ َٓاٖر ٚأسهاّ إػًٌُ ٚايٝٗٛز 
ــط٠     ٚايٓكــاض٣ ٚإٔ ٖــصا اٱخــت٬ف هــب أ٫ ٜهــٕٛ غــببّا يًدكــ١َٛ ٚايٓؿ

 ٚإطا٤.
ٝام تٛدٝ٘ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٕا شنطت آ١ٜ ايػ ايجايج١ :

 ،(1)صفٍََنٌٌََُِّْنَّرهَ لِجٍَْرخً رَشْظَربىَب   ٚإػًٌُ إٍ إغتكباٍ ايبٝـت اؿـطاّ بكٛيـ٘ تعـاٍط    

ٚتهُٓت آ١ٜ ايبشح ا٭َط باٱغتبام إٍ اـريات ٚايتػابل ؾٝٗا، يٝهٕٛ َٔ 
اشٙ قبًــ١، َٚــٔ َكــازٜكٗا إغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ ٚيــعّٚ إػــاضع١ إٍ إؽــ 

اهلل ٜٚطنـٞ ايـٓيب    ٢اٱعذاظ ٗ إكاّ إٔ ٜهـٕٛ اٱغـتبام إٍ سٝـح ٜطنـ    
 قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

ٕا شنطت آ١ٜ ايبشـح ايكـإْٛ ايػـُاٟٚ ايهًـٞ اــام بأٖـٌ        ايطابع١ :
ُـس  تهُٓت آ١ٜ ايػٝام ا٭َط إٍ ايـٓيب ق  صًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَبا٭ضض ٖٚٛط

 إؽاش ايبٝت اؿطاّ قب١ً.كإْٛ ٖٚٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ب
إَِّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَرِْءٍ  طأختتُت آ١ٜ ايبشح بكٛي٘ تعاٍ اـاَػ١ :

 ص َٚٔ بسٜع قسضت٘ بًشاظ آ١ٜ ايػٝام أَٛض:لَذِّشٌ

إٕ اهلل وب إٔ ٜتٛد٘ إٛسسٕٚ إٍ د١ٗ ككٛق١ ٜػتكبًْٛٗا  ا٭ٍٚ :
 ٗ عبازتِٗ.
ٗ ايعبازات، ؾتٓػذ ايؿطٜع١ بػريٖـا، ٚيهـٔ نـٌ    ؾطط١ٝ ايكب١ً  ايجاْٞ :

يًكب١ً ايٓاغد١  ُٚاّ ايؿهٌ َٔ عٓس اهلل، ؾطٜع١ تبك٢ هلا قبًتٗا نطَّا ٚدٛزّا
 سٝح ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ.

ايكـ١ً بـٌ ٖـصٙ اٯٜـ١ ٚاٯٜـات اجملـاٚض٠ ايتايٝـ١، ٚؾٝٗــا         ايؿـعب١ ايجاْٝـ١ :  
 ٚدٛٙ:
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ًَِِْٓ زَُُْْ خَشَخْذَ فٌََيِّ ًَخْيَهَ طايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ ٍ :ا٭ٚ

 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ: ،(1) صشَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ

 :تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ ا٭ٍٚ :
ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا َٚٔ سٝح خطدت ؾـٍٛ ٚدٗـو ؾـطط     ا٭ٍٚ :

 إػذس اؿطاّ.
 ١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ٚاْ٘ يًشل َٔ ضبو.ٚيهٌ ٚد ايجاْٞ :

 َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ.ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا  ايجايح :
ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس ؾاغتبكٛا اـريات َٚٔ سٝح خطدت  ايطابع :

 اؿطاّ.
 ؾاغتبكٛا اـريات ٚاْ٘ اؿل َٔ ضبو. اـاَؼ :
 ؾاغتبكٛا اـريات َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعًُٕٛ. ايػازؽ :

َٚـٔ سٝـح خطدـت ؾــٍٛ ٚدٗـو ؾـطط إػـذس اؿـطاّ اٜــٔ         ع :ايػـاب 
 َاتهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا.

تهْٛـٛا بـإٔ بهـِ اهلل     ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿطاّ أٜ َـا  ايجأَ :
 ْٝعّا.

 تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا. ٚاْ٘ يًشل َٔ ضبو أٜ َا ايتاغع :
 ٘ يًشل َٔ ضبو.تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا ٚأْ أٜٔ َا ايعاؾط :

أٜ َا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعـّا َٚـا اهلل بػاؾـٌ عُـا      اؿازٟ عؿط :
 تعًُٕٛ.

َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾـطط إػـذس اؿـطاّ إٕ     ايجاْٞ عؿط :
 ٤ قسٜط.ٞاهلل ع٢ً نٌ ؾ

 إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط ٚإْ٘ يًشل َٔ ضبو. ايجايح عؿط :
 ُٕٛ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط.َٚا اهلل بػاؾٌ عُا تعً ايطابع عؿط :
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ٕا إبتسأت آ١ٜ ايبشح بكٝػ١ ايعُّٛ ٚايتعسز ٗ ايكب١ً بًشاظ ا١ًٕ  ايجا١ْٝ :

ٚايسٜٔ، إبتسأت آ١ٜ ايػٝام باـطاب يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
باغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ يتعٌٝ قب١ً إػًٌُ ٚبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ، 

عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ يطٜب، ٚاٱْكات ٭ًٖ٘، قاٍ تعاٍطٕٚٓع ايؿو ٚا

 .(1)صَِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ

يكـس أَـطت آٜـ١ ايبشـح إػـًٌُ بايتػـابل ٚإػـاضع١ إٍ ؾعـٌ          ايجايج١ :
 اـري.

ٚإبتــسأت آٜــ١ ايػــٝام بايبعــح عًــ٢ إغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ، ٖٚــٛ َــٔ   
ض٠ إػًٌُ ٚإغـتذابتِٗ ايؿٛضٜـ١ يًتٛدـ٘ ؾـطط ايبٝـت      اـريات يتهٕٛ َباز

اؿطاّ َكساقّا يٲَتجاٍ ٕا ٗ آ١ٜ ايبشح َٔ ايتػابل ٚإػاضع١ إٍ اـريات، 
وُنْرزُُْ خَْْرشَ أَُِّرخٍ    ٚؾٝ٘ ؾاٖس عًـ٢ ضٓـ١ اهلل بـإ٪ٌَٓ، َٚكـسام يكٛيـ٘ تعـاٍط      

ط ؾٝػاضع يٲَتجاٍ ؾٝكتسٟ ب٘ أَببإٔ ٜأَط اهلل عع ٚدٌ ْبٝ٘  ،(2)صأُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِ

ٖٛ إٔ إػًٌُ ٜ٪زٕٚ ايك٠٬ ْاع١ َع ايٓيب ؾشُٝٓا  إػًُٕٛ ٭ٕ ا٭قٌ
 ٜتٛد٘ ٗ قبًت٘ وانْٛ٘ ٜٚكتسٕٚ ب٘.

ًَِِْٓ زَُُْْ خَشَخْذَ فَرٌَيِّ ًَخْيَرهَ   ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚقٛي٘ تعاٍط ايجاْٞ :

 َػا٥ٌ : ٚؾٝٗا ،(3)ص...شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ

 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :
ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا َٚٔ سٝح خطدت ؾـٍٛ ٚدٗـو ؾـطط     ا٭ٍٚ :

 إػذس اؿطاّ.
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 ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ٚسٝح َانٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ. ايجاْٞ :

 ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ي٬٦ ٜهٕٛ يًٓاؽ عًٝهِ سذ١. ايجايح :
 ٖٛ َٛيٝٗا ؾ٬ ؽؿِٖٛ ٚاخؿْٛٞ.ٚيهٌ ٚد١ٗ  ايطابع :

 ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا ٫ٚمت ْعُيت عًٝهِ ٚيعًهِ تٗتسٕٚ. اـاَؼ :
ؾاغـتبكٛا اــريات َٚـٔ سٝـح خطدـت ؾـٍٛ ٚدٗـو ؾـطط          ايػازؽ :

 إػذس اؿطاّ.
 نٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ. ؾاغتبكٛا اـريات ٚسٝح َا ايػابع :
عـّا يـ٬٦ ٜهـٕٛ يًٓـاؽ عًـٝهِ      تهْٛٛا ٜأت بهـِ اهلل ْٝ  أٜ َا ايجأَ :

 سذ١.
ــع : ــِ       ايتاغ ــٝهِ ٚيعًه ــيت عً ــِ اهلل ٫ٚ مت ْعُ ــأت به ــٛا ٜ ــا تهْٛ آُٜ

:  َٚٔ سٝح خطدت ؾٍٛ ٚدٗو ؾطط إػذس اؿـطاّ إٕ  ايعاؾط تٗتسٕٚ.
 اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط.

: ٚسٝح َا نٓتِ ؾٛيٛا ٚدٖٛهِ ؾططٙ إٕ اهلل ع٢ً نٌ  اؿازٟ ايعؿط
 ؾ٤ٞ  قسٜط .

 : ي٬٦ ٜهٕٛ يًٓاؽ عًٝهِ سذ١ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط.  طايجاْٞ عؿ
: ايصٜٔ ظًُٛا َِٓٗ ؾ٬ ؽؿِٖٛ ٚاخؿْٛٞ إٕ اهلل ع٢ً نٌ  ايجايح عؿط

 ؾ٤ٞ قسٜط.
 ٫ٚمت ْعُيت عًٝهِ إٕ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط.  ايطابع عؿط :

ٕا بٝٓت آ١ٜ ايبشح بإ اهلل أْعِ ع٢ً ايٓاؽ بٓع١ُ ايكب١ً   ايجا١ْٝ :
عًٗا َتعسز٠ ، يهٌ أٌٖ ١ًَ د١ٗ ٜتٛدٕٗٛ إيٝٗا إبتسأت آ١ٜ ايػٝام ٚد

بتأنٝس ا٭َط اٱهلٞ إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايصٟ ٜتهُٔ 
إٍ  ك٠٬ٌ د١ٗ ايكب١ً َع اٱط٬م ٗ َٛنع اٱقا١َ بإٔ ٜتٛد٘ ٗ ايٝتع

 ايبٝت اؿطاّ غٛا٤ نإ ٗ اؿهط أٚ ايػؿط. 
اؾُع ٚيػ١ اـطاب إتٛد١ٗ إٍ  بكٝػ٤١ت آ١ٜ ايبشح دا  ايجايج١ :

إػًٌُ ٚإػًُات ْٝعّا يًُػاضع١ ٗ ايكاؿات نٞ ٜتٛدٗٛا يًكب١ً 
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اؾسٜس٠ ٚع٢ً مٛ زؾعٞ َٔ غري تطزز ٭ْٗا أَط ستِ ٖٚٞ اؾ١ٗ اييت أضاز 

 اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜتٍٛ إيٝٗا إػًُٕٛ. 
ع ٚدٌ ٜتِ ْعُت٘ ع٢ً إػًٌُ، شنطت آ١ٜ ايبشح إٔ اهلل ع ايطابع١ : 

 َٚٔ َكازٜل ايٓع١ُ بًشاظ آ١ٜ ايبشح أَٛض:
، عٓس ايهطٚض٠  إخباض إػًٌُ عٔ قإْٛ تعسز ايكب١ً ا٭ٍٚ :

 ٚإختكام نٌ ١ًَ بكب١ً َع١ٓٝ.
 ا٭َط اٱهلٞ بإػاضع١ ٗ اـريات. ايجاْٞ :

يرتغٝب عسّ إغتجٓا٤ أسس َٔ إػًٌُ ٗ ا٭َط ٚايسع٠ٛ ٚا ايجايح :
وُنْزُُْ بؿعٌ ايكاؿات، ٖٚٛ َٔ ٚدٛٙ إنطاّ إػًٌُ ٚعَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 .(1) صخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِ

إعاز، ٚتأزٜب إػًٌُ يٲقطاض ب٘ ٚايتػًِٝ ب٘ عٔ اٱخباض  ايطابع :
ُٽا ٚعٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز قاٍ: ٖٳ ّٳ  ُٴٛ ٗٴ ٌٳ اِي ٔٵ دٳعٳ ٖٳ َٳ ٘ٹ ، ٚٳاسٹسٶا ،  ِٻ آخٹطٳتٹ

٘ٴ  ًٖ ٍٔ اي ِٵ ٜٴبٳا ٝٳا ، َي ْٵ ٍٔ ايسټ ٛٳا ّٴ ؾٹ٢ َأسٵ ُٴٛ ٗٴ ٘ٹ اِي ٔٵ تٳؿٳعٻبٳتٵ بٹ َٳ ٚٳ ٙٴ ،  ٝٳا ْٵ ِٻ زٴ ٖٳ ٘ٴ  ًٖ ٙٴ اي َنَؿا
ًََو ٖٳ ٗٳا  ٜٳتٹ ٚٵزٹ ِّ َأ  .(2)ؾٹٞ َأ

بٝإ ععِٝ قسض٠ اهلل ٚأْ٘ يٝؼ َٔ سادب زٕٚ ْعُ٘ يٝتٛد٘  اـاَؼ :
ؾطزّا َٔ أؾطاز اـريات اييت أَطت آ١ٜ ايبشح إػًُٕٛ إٍ ايسعا٤ ٚنْٛ٘ 

 بإػاضع١ ؾٝٗا.
وََّب أَسْعٍَْنَب فِْىُُْ سَعٌُالً ِِنْىُُْ َّزٌٍُْ ػٍََْْىُُْ ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط ايجايح :

 :(3)صآَّبرِنَب ًَُّضَوِّْىُُْ

 تكسٜط اؾُع بٌ اٯٜتٌ ع٢ً ٚدٛٙ: ا٭ٍٚ :

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
 .12/78إػٓس اؾاَع (2)
 . 151اٯ١ٜ (3)
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 هِ ضغ٫ّٛ َٓهِ.ؾٝا نُا اضغًٓا ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ ٚيُٝٗ ا٭ٍٚ :
 نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ َٓهِ ٚيهٌ ٚد١ٗ ٖٛ َٛيٝٗا. ايجاْٞ :

 ضغ٫ّٛ َٓهِ ؾاغتبكٛا اـريات. نُا أضغًٓا ؾٝهِ ايجايح :
نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ ٜتًٛ عًٝهِ آٜاتٓا ٜٚعنٝهِ ٜٚعًُهِ  ايطابع :

 ايهتاب ٚاؿه١ُ ؾاغتبكٛا اـريات.
 أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ أُٜٓا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل ْٝعّا.نُا  اـاَؼ :
 نُا أضغًٓا ؾٝهِ ضغ٫ّٛ َٓهِ آُٜا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل. ايػازؽ :

 أُٜٓا تهْٛٛا ٜأت بهِ اهلل إ اهلل ع٢ً نٌ ؾ٧ قسٜط. ايػابع :
أخربت آ١ٜ ايبشح بإٔ نٌ أٌٖ ١ًَ هلِ قب١ً ٜتٛدٕٗٛ إيٝٗا  ايجا١ْٝ :

٠ َع قب١ً غريِٖ، ٚإبتسأت آ١ٜ ايػٝام باـطاب يًُػًٌُ َػاٜط٠ ٚغري َتشس
بإٔ اهلل عع ٚدٌ أضغٌ ؾِٝٗ ضغ٫ّٛ َِٓٗ ٖٚٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 .ٚغًِ 
ٚيهٓٗا شنطت٘ بكؿات ايٓب٠ٛ اييت تٓطبل عًٝ٘ غِ ؾاٯ١ٜ مل تصنطٙ با٫

 زٕٚ غريٙ ٖٚٞ:
 عات هلا.قؿت ايطغاي١ ٚست١ُٝ ٬َظ١َ اٯٜات ٚإعذ ا٭ٍٚ :
ت٠ٚ٬ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٯٜات ع٢ً  ايجاْٞ :

 . سهاّ ٚايػٓٔ ٚايكٛاٌْإػًٌُ، َٚٓٗا آ١ٜ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭
تعن١ٝ ٚتطٗري ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًُػًٌُ  ايجايح :

إِْْ ىٌَُ إاِلَّ  *يٌٍََ ًََِب َّنْطِكُ ػَْٓ اٌْبايكطإٓ ٚايٛسٞ ٚايػ١ٓ، قاٍ تعاٍط

 .(1)صًَزٌِْ ٌُّزََ

                                                           

 .4-3ايٓذِ غٛض٠ (1)
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تعًِٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إػًٌُ ايهتاب  ايطابع :

ًََِْٓ ُّؤْدَ اٌْسِىَّْخَ فَمَذْ أًُرَِِ خَْْشًا ٚآٜات ايكطإٓ َٚعاْٞ اؿه١ُ، قاٍ تعاٍط

 .(1)صوَثِريًا

 مل َاإػًٌُ ٚغًِ  تعًِٝ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ اـاَؼ :
يؿطا٥ض ٚنٝؿ١ٝ أزا٤ ايك٠٬ ٚأٚقاتٗا، ٜهْٛٛا ٜعًُْٛ٘ َٔ قبٌ َٔ ا

ٚايؿطا٥ض ا٭خط٣ ٚمٖٛا َٔ أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ٚعٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٌ إًٌ، ٚيعّٚ ٖ، َٚٓ٘ تعسز ايكب١ً عٓس أ(2)خصٚا عين َٓاغههِ ٚغًِ:

 ٍ إػًٌُ ب٘.ٛقب

 عجاس اآليتإ
ٗ اٯ١ٜ ططز يًؿت١ٓ ٚزع٠ٛ يًٛسس٠ َـع تعـسز ايكبًـ١ يًتُٝٝـع ٗ      :ا٭ٍٚ 

 ايطتب١ ٚإٛنٛع بٌ ايؿطق١ ٚبٌ ايتعسز.
ــ١ : ــسا٠ٚ    ايجاْٝـ ــ١ ٫ ٜعـــين ايعـ ــ٘ ٗ ايكـــ٠٬ ٚايكبًـ ــسز ٗ ايتٛدـ إ ايتعـ

 ٚاٱخت٬ف ٚايتبأٜ بٌ ا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ايج٬ث١.
ــ١ : ــ١ ٱت   ايجايج ــ١ ا٭ٚيٜٛ ــٞ اٯٜ ــاؿات  تعط ــٌ ايك ــطا٥ض ٚعُ ــإ ايؿ ٝ، 

ٚا٭خبــاض عــٔ ستُٝــ١ ايطدــٛع اٍ اهلل عــع ٚدــٌ ٗ إكــاّ ٜعــين ٗ ز٫يتــ٘  
 اٱيتعا١َٝ ايتشصٜط، ٚاؿح ع٢ً اتٝاْٗا.

تــسعٛ اٯٜــ١ إػــًٌُ اٍ عــسّ ايٛقــٛف عٓــس َٛنــٛع ايكبًــ١  ايطابعــ١ :
 ٚتػٝريٖا.

ٖـٌ ايهتـاب دـسا٫ّ    ؼصض اٯٜـ١ إػـًٌُ َـٔ اٱْؿـػاٍ َـع ا      اـاَػ١ :
ًتٛد٘ اٍ ايٛظا٥ـ اؾٗاز١ٜ تسعِٖٛ يٚخكَٛـ١ ٚاقٓاعـّا هلِ غكٛقـٗا ٚ

 ا٭خـط٣ بعس إ اْتٗـت ٖصٙ إطس١ً بتٛؾٝل ٚتأٜٝس ٚاعا١ْ اهل١ٝ.

                                                           

 .269ايبكط٠ غٛض٠ (1)
 .2/353َؿاتٝض ايػٝب (2)
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ــ٘ ط    ــأَٛض ب ــأَٛض ٚإ ــ١ بكــٝػ١ اؾُــع ٗ طــطف إ فَبعْررزَجِمٌُا ٚدــا٤ت اٯٜ

إػًٌُ ٚإػًُات إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ص ؾا٭َط باٱغتبام إم٬يٞ بعسز اٌْخَْْشَادِ

ٖا ٜسٍ عًـ٢ أْٗـا    سهعًٗا تٓؿ َع تعسز َكازٜل اـري، ٚإٔ ايتػابل ؾٝٗا ٫
َتذسز٠ َٚتهجط٠، ٖٚٛ َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ إٔ هعٌ هلِ َاز٠ َٚٛنٛعّا 

 يًبح ايسا٥ِ ٗ اؾ١ٓ. اططٜكيٝهٕٛ َٔ اي٬َتٓاٖٞ ٜتػابكٕٛ ؾٝ٘ 
قطبٗــا َــٔ إػــًٌُ ٚتٝػــريٖا ـــريات عًــ٢ ٜٚــسٍ ا٭َــط بايتػــابل ٗ ا

 سكٍٛ إتعسز َٓٗا ٗ إٓ ٚاسس .إَهإ ٚد٥٬ٗا ٚ
 عٔ ؾعٌ ايػ٦ٝات، َٔ دٗات: ٚتسٍ اٯ١ٜ ٗ َؿَٗٛٗا ع٢ً ايعدط

 ا٭َط بؿعٌ اـريات. ا٭ٍٚ :
إٍ اـريات، َٚا تػتًعَ٘ إػاضع١ َٔ ايتٗـ٤ٞ  ا٭َط بإػاضع١  ايجا١ْٝ :

 ت يعٌُ ايكاؿات.طٞ إكسَاٝ٘، ٚإيهلا ٚإبازض٠ 
 ؿػاٍ بؿعٌ اـريات بطظر ٚٚاق١ٝ َٔ إضتهاب ايػ٦ٝات.اٱْ ايجايج١ :

ايتػابل ٚإػاضع١ ٗ اـريات ت١ُٝٓ ًٕه١ ايتكـ٣ٛ ٚايٓؿـط٠ َـٔ     ايطابع١ :
يكطإٓ إٔ ا٭َـط بايؿعـٌ اؿػـٔ ْٗـٞ عـٔ نـسٙ       إعاقٞ يٝهٕٛ َٔ إعذاظ ا

 ايكبٝض.
ع٢ً تؿك٘ إػًٌُ بتُٝٝعِٖ بٌ اؿ٬ٍ ٚاؿـطاّ،   ز٫ي١ اٯ١ٜ اـاَػ١ :

 ٚاـري ٚايؿط، َٚعطؾتِٗ يػبٌ ايك٬ح.
 تطغٝب إػًٌُ بإنتٓاظ ايكاؿات ٚإسطاظ ايجٛاب. ايػازغ١ :

َٚٔ َكازٜل اـريات ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ إٓهـط ٖٚـٛ َكسَـ١      
ٛ ا)ؾ يؿعٌ اـريات َٚٔ أغـطاض فـ٤ٞ اٯٜـ١ بكـٝػ١ اؾُـع      ا اــريات(  غـتبك

ًَرَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمْرٌٍَ  ايتعإٚ ٚايتعانس ٗ غبٌ ايك٬ح، قاٍ تعاٍط

 .(1)صًَالَ رَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اإلِثُِْ ًَاٌْؼُذًَْاِْ

                                                           

 .2إا٥س٠ غٛض٠ (1)
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يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايسْٝا َعضع١ يٰخـط٠ ٚأضاز يًُػـًٌُ اٱْتؿـاع    

ٛت ٚإستُـاٍ ظٜاضتـ٘ ٗ أٟ   َٔ أٜاَٗا بايعٌُ ايكاحل، ٚٗ اٯ١ٜ تـصنري بـإ  
ٚقت َٔ ايًٌٝ أٚ ايٓٗاض يٝدتِ إػًِ عًُ٘ بؿعـٌ ايكـاؿات غـٛا٤ ناْـت     

 باٍ ايبٝت اؿطاّ.عباز٠ َاي١ٝ أٚ بس١ْٝ َٚٓٗا إغتك
إال يف )ًنكم ًجيت( ًمل يسد ىرا انهفظ يف انقسآٌ  ًميكٍ أٌ َسًي ىره اآليت آيت

 )يٌنييا(. ًكرنك نفظىره اآليت انشسيفت، 
٘ ز٫ي١ ع٢ً إختكام َػأي١ ايكب١ً بؿإٔ ععِٝ ٗ َطاتب ايعبـاز٠،  ٚؾٝ

ٖٚــٞ بــاب يًكــ٬ح ٚايتكــ٣ٛ ٚإغتشهــاض شنــط اهلل ستــ٢ خــاضز ايكــ٬ح  
عهٛض د١ٗ ايكب١ً ٗ ايٛدسإ خاق١ ٚأْٗا أَط سػـٞ نذٗـ١ َـٔ اؾٗـات     

 اٱْػإ. اا٭ضبع١ ٫ ٜػؿٌ عٓٗ

 اآليت سالح
ـٍٛ ٗ ايتٛدـ٘ اٍ ايكبًـ١ اؾسٜـس٠    تباع ايطغإتػاعس اٯ١ٜ إػًٌُ ع٢ً 

ٚؾطف ايكس١ّ ٭ٕ ا٭َط بٗا َٔ عٓس اهلل تعاٍ ٚتتهُٔ ؾًػؿ١ تعسز ايكب١ً 
 .ٜهّا، نُا ت٪ٌٖ اٯ١ٜ إػًٌُ يتًكٞ ا٭سهاّ ٚايٓػذ ؾٝٗاأَٓٗا  إ٪قت١

صات ٚتعٝٝٓـ٘ ظٗـ١   ايـ ٚتسعٛا اٯ١ٜ إػًٌُ إٍ تعاٖـس َٛنـٛع ايكبًـ١ ب   
بًشاظ تعـسز  ؿطاّ، ٚبعس بٝإ قإْٛ ايتعسز ٗ ايكب١ً ككٛق١ ٖٞ ايبٝت ا

تهُٓت اٯ١ٜ ا٭َط يًُػًٌُ بإػـاضع١ ٗ اــريات ٚايتػـابل ؾٝٗـا     إًٌ ، 
 . شاتّا َٚٛنٛعّا ٚق٫ُّٛ نُّا ٚنٝؿّا

ايتػابل ٗ ْٛع ٚاسس، ؾًٛ غاضع  كطٚدا٤ت قٝػ١ اؾُع يبٝإ عسّ س 
ايعنـا٠ ٚثايـح ٗ ا٭َـط بـإعطٚف     َػًِ ٗ أزا٤ ايكـ٠٬، ٚأخـط ٗ إخـطاز    

ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾٗٛ َٔ ايتػابل يٝهٕٛ َٔ َكازٜك٘ إٔ نـٌ ٚاسـس َـِٓٗ    
أغ٠ٛ ٚقس٠ٚ يػريٙ غٛا٤ ٗ بًسٙ ٚظَاْ٘ أٚ ٗ بًس ٚظَـإ ٫ سـل يـ٘ ٚتـسعٛ     

ٔ ا٭خ٬م عٯ١ٜ إػًٌُ إٍ ْؿط ا٭خ٬م اؿُٝس٠ ٚايتشًٞ بٗا، ٚايتٓعٙ ا
 ْكٝض يؿعٌ اـري ايصٟ تسعٛ إيٝ٘ اٯ١ٜ نس ٖٚٞ إص١ََٛ اييت 



 239ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25ز ّإ / َعامل اٱ
ــريات     ــٌ اـــ ــًٌُ بؿعــ ــاّ إػــ ــ٢ قٝــ ــ١ُٝٓ عًــ ــ١ ايتهــ ــسٍ بايس٫يــ ٚتــ
ٚايكـــاؿات ٚيهٓٗـــا أَـــطتِٗ بؿـــطز إنـــاٗ ٖٚـــٛ ايتػـــابل ؾٝٗـــا َٚـــا         

ّٚٓــــع َــــٔ ايتؿــــطٜط ٚايتػــــٜٛـ     ٜطــــطز ايهػــــٌ ٚاـُــــٍٛ عــــِٓٗ،   
 ؾٝٗا.

ص يٮَــــط ثِىُررررُْ اٌٍَّرررروُ أَّْررررَٓ َِررررب رَىٌُُٔررررٌا َّررررأْدِٚتعكــــب ايتــــصنري بــــاٯخط٠ ط

ــاٍ       ــٛض ا٭عُــ ــٔ سهــ ــاض عــ ــًٌُ ٚإخبــ ــ١ بإػــ ــريات ضٓــ ــٌ اـــ بؿعــ
ــريات       ــِ اـــ ــط َعٗــ ــًٌُ غتشهــ ــط، ٚإٔ إػــ ــّٛ اؿؿــ ــاؽ ٜــ ــع ايٓــ َــ
ايـــــــيت ؾعًٖٛـــــــا، َٚػـــــــابكتِٗ ؾٝٗـــــــا. أٟ إٔ شات ايتػـــــــابل خـــــــري  
قــــض ٚؾعــــٌ َػــــتكٌ يــــ٘ ثٛابــــ٘ َٚــــٔ ععــــِٝ قــــسض٠ اهلل عــــع ٚدــــٌ  

   ٚ إعـــــاْتِٗ يًتٛدـــــ٘ إٍ ايبٝـــــت   ٖساٜـــــ١ إػـــــًٌُ يؿعـــــٌ اــــــريات 
 اؿطاّ َع ايكبٍٛ ٚايطنا

 مفهىو اآليت
ؾـــطاز ٚأْٚٗـــٞ عـــٔ اٱْؿـــػاٍ َكـــسَات  ،اٯٜـــ١ زعـــ٠ٛ يٓبـــص اــــ٬ف

ــٔ     ــبب٘ َـ ــا تػـ ــعـ َـ ــٖٛٔ  ٚايهـ ــاب يًـ ــا بـ ــَٛات ٭ْٗـ ــات ٚاـكـ ايٓعاعـ
ــاضع١      ــ٢ إػـ ــح عًـ ــ١ باؿـ ــا٤ت اٯٜـ ــصا دـ ــٛز، يـ ــس اؾٗـ ــػاٍ ٚتبسٜـ اٱْؿـ

يكـــ٬ح، ٚاٱغـــتعساز يًُـــٛت، ٚايبعـــح    عُـــاٍ ايـــرب ٚا أٚايتػـــابل ٗ 
 ٚإنتٓاظ ايكاؿات.ٚاؿػاب باـريات 

قــرتإ ايتــصنري بــاٯخط٠ َــع اؿــح عًــ٢ اـــريات يػــ١ قطآْٝــ١ تبعــح   ٚإ 
ــاؾط    ــؼ ايهــ ــعع ٗ ْؿــ ــٛف ٚايؿــ ــًِ ٚاـــ ــؼ إػــ ــه١ٓٝ ٗ ْؿــ ــاٍايػــ  ، قــ

ــاٍط حَ ًَآرَررٌْا اٌضَّوَرربحَ ٌَيُررُْ أَخْررشُىُُْ   إَِّْ اٌَّررزَِّٓ آَِنُررٌا ًَػٍَُِّررٌا اٌصَّرربٌِسَبدِ ًَأَلَرربٌُِا اٌصَّررةَ    تع

 .(1)صػِنْذَ سَثِّيُِْ ًَالَ خٌَْفٌ ػٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّسْضٌََُْٔ
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ــا٤  ــا٤ يتٛنٝــــس ايتكــ ــّا( تٛنــــٝشٞ دــ ــِ  ٚمشــــٍٛ ٚقٝــــس )ْٝعــ ا٭َــ
ــطاز  ــ١     ٚا٭ؾ ــاؾع ا٭خطٜٚ ــبٌ إٓ ــسٚ ايػــطا٥ط ٚتت ــح تب ــّا ٗ اؿؿــط سٝ ْٝع

 ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٗ ق٬تِٗ.اضِٖ باختٝايعع١ُٝ يًُػًٌُ 
 يطاعـــ١ اهلليؿــو َـــٔ ايٓؿــٛؽ ٚزعـــ٠ٛ   اخاُـــ١ اٯٜــ١ ْؿـــٞ  ٚتتهــُٔ  

 تعاٍ ٌْٚٝ ايطغا٥ب باٱّإ.
 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 بٝإ ايػع١ ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚايػٓٔ. ا٭ٍٚ:
 تٛنٝس يعّٚ إغتكباٍ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ. ايجا١ْٝ:

ــ١: ــًٌُ يًُٛاظ ايجايجـــ ــ٠ٛ إػـــ ــٌ  زعـــ ــطا٥ض، ٚعُـــ ــ٢ ايؿـــ ــ١ عًـــ بـــ
 ايكاؿات.

ايتــــصنري بــــايّٝٛ اٯخــــط َٓاغــــب١ يتعاٖــــس ايكبًــــ١، ٚؾعــــٌ   : ايطابعــــ١
 ايكاؿات.
 بعح ايٓاؽ ْٝعّا ّٜٛ ايكٝا١َ. : اـاَػ١

 بٝإ ععِٝ قسض٠ اهلل، ٚغع١ ضٓت٘. : ايػازغ١

إختٝــــاض إًــــٌ ايػــــابك١ يكبًــــتِٗ عــــٔ ططٜــــل ايٓبــــ٠ٛ         ايػــــابع١ : 
 ٚايٛسٞ.

ــ١ : ــ ايجآَــــ ــاضع١ ٗ   قٝــــ ــ١ ٗ إػــــ ــس ايكطبــــ ــإ ٚإضاز٠ قكــــ س اٱّــــ
اــــــــريات بـــــــسيٌٝ تٛدـــــــ٘ اـطـــــــاب َٚٛنـــــــٛع ايتػـــــــابل ؾٝٗـــــــا  

 يًُػًٌُ.
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  يت نطفيت نطفاآلاآل
دــــا٤ت اٯٜــــات ايػــــابك١ بتٛنٝــــس سكٝكــــ١ ٖٚــــٞ ًَــــو اهلل عــــع        

 صًٌٍََِّرررررروِ اٌَّْشْررررررشِقُ ًَاٌَّْغْررررررشِةُٚدــــــٌ يًػــــــُاٚات ٚا٭ضض ٚقــــــاٍ تعــــــاٍط

ــ   ،(1) ــات إٔ اؾٗــ ــٔ اٯٜــ ــ٘ هلل عــــع    َٚــ ــإ ٗ عبازتــ ات َػــــدط٠ يٲْػــ
عـــــع ٚدـــــٌ، إش إٔ مســـــت َٚٛنـــــع ايكبًـــــ١ ثابـــــت ٚيهـــــٔ ايتٛدـــــ٘ 

ؾتهـــٕٛ ٦ٖٝـــ١ ايـــصٟ ٗ    ٚإٛنـــع هلـــا ٗ دٗتـــ٘ ٜتبـــأٜ بًشـــاظ اؾٗـــ١    
 إؿطم غري ايصٟ ٜهٕٛ ٗ إػطب.

ٚدعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ إَاَّا ٜٗسٟ إٍ ؾعٌ ايكاؿات، َٚٓ٘ ٖـصٙ  
ٌ ٚايٓاؽ ْٝعّا بايرتغٝب باـريات، ٚإبازض٠ إٍ اٯ١ٜ باـطاب إٍ إػًُ

ؾعًٗا، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ ايتػٜٛـ ٚايتأخري ٗ ايكاؿات قس ٜ٪زٟ إٍ عسّ 
زْٚٗــا ٕــا تــأتٞ بــ٘ ا٭ٜــاّ ٚايًٝــايٞ َــٔ اؿــٛازخ  َٛاْــعإتٝاْٗــا، أٚ ٚدــٛز 

 .ٚا٭غباب
تٝــإ شات َٚــٔ اـــريات ايعُــٌ بايٓاغــذ ٚإغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ، ٚإ 

ٜعٜسٖا بٗا، ٜٚعٗط قـسم ايعبٛزٜـ١    ايك٠٬ اييت ٜأتٞ اٱغتكباٍ ؾططّا ؾٝٗا
ٜٚػـاعس عًــ٢ خًــٛم ايٓٝــ١ ٚسػـٔ إضاز٠ ايتٛدــ٘ إٍ اهلل عــع ٚدــٌ بــصٍ   

ــ٘ ٜــطاٙ ــ٘   ٚإغــتكباٍ  ٚغــه١ٓ نأْ ايكبًــ١ ايــيت أَــط اهلل بٗــا َــٔ عَُٛــات قٛي
ــاٍط تٌ أُخِْرررتُ دَػْرررٌَحَ اٌرررذَّاػِِ إِرَا  ًَإِرَا عَرررأٌََهَ ػِجَررربدُِ ػَنِّرررِ فَرررئِِِّٔ لَشِّررر  تعـ

 .(2)صدَػَبِِٔ

ٚؾٝ٘ ؼكٝل ٚإعـ٬ٕ يًعبٛزٜـ١ بـاؾٛاضح ٚا٭ضنـإ ٚؾـاٖس عًـ٢ نُـاٍ        
إعطؾ١ ٚايٝكٌ ٗ ايٛدسإ، ٚإظٗاض يؿٛم ايكًـب إٍ ايكـطب َـٔ سهـري٠     

 ايعٌُ بايطدا٤. ايكسؽ، ٚإقرتإ
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 إفاضاث اآليت
 طاعت٘، ٚىًكـٛا ٗ عبازتـ٘   يكس خًل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ يٝذتٗسٚا ٗ

ٚمل ٜرتى اهلل عع ٚدٌ  ،(1)صًََِب خٍََمْذُ اٌْدَِّٓ ًَاإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼْجُذًُِْقاٍ تعاٍط

ايٓاؽ ىتاضٕٚ َا ٜؿا٤ٕٚ َٔ نطٚب ايعباز٠ أٚ ٜهتؿٕٛ بإػـ٢ُ ٚقـطف   
 ايطبٝع١ َٓٗا، أٚ ٜٛاظبٕٛ عًٝٗا ٗ ايًٌٝ ٚايٓٗاض، بٌ دا٤ تعٝٝٓٗا َٔ عٓس اهلل

ٗ نٝؿٝتٗا ٚأٚقاتٗا َٚا ؾٝ٘ َٓـع اؿـطز ٗ ايـسٜٔ، ٚإدتٓـاب ايتؿـسٜس عًـ٢       
 . ايٓؿؼ

َٚٔ ايعبازات ؾطط١ٝ ايكب١ً ٗ ايك٠٬، ؾذعٌ اهلل عع ٚدٌ أٍٚ بٝت  
يًُػًٌُ يٝهٕٛ عٓٛاّْا يٛسستِٗ، ٚؾاٖسّا ع٢ً أخٛتِٗ  ٚنع يًٓاؽ قب١ً

يٝهـٕٛ َـٔ َكـازٜل ا٭خـ٠ٛ      ،(2)صٌَحٌإََِّّٔب اٌُّْؤِِْنُرٌَْ إِخْر  اٱّا١ْٝ، قاٍ تعاٍط

 اٱؼاز ٚايتؿاب٘ ٗ أزا٤ ايؿعٌ ايعبازٟ.
َٚٔ اٯٜات ٗ إكاّ إٔ نٌ َػًِ ٜػتكبٌ ايكب١ً ٔؼ َطات ٗ ايّٝٛ 
ٚع٢ً مٛ ايٛدٛب َٚهاعؿ١ ثٛاب ق٠٬ اؾُاع١ تأنٝس ٕعاْٞ ا٭خ٠ٛ اييت 

ٍ: إٕ ضغٍٛ اهلل عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ قاترتؾض َٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ)
أؾهــٌ َــٔ قــ٠٬ ايؿــطز غُــؼ  قـ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚايــ٘ قــاٍ: قــ٠٬ اؾُاعـ١  

  .(3)(ٚعؿطٜٔ زضد١
٫ٚ ٜػتطٝع ايعكٌ اٱْػاْٞ اٱضتكا٤ إٍ تؿطٜع ايكب١ً، ٚإزضاى َا ي٘ َٔ 
ايػاٜات اؿُٝس٠، ؾٗٛ ؾاٖس ع٢ً إٔ نٝؿ١ٝ ايعبازات َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، 

عًٝٗا ٚايتؿاْٞ ٗ َطنا٠ اهلل عـع ٚدـٌ، ٚدـا٤     يًٓاؽ يًُٛاظب١ٚؾٝ٘ زع٠ٛ 
قٛي٘ تعاٍ)يهٌ ٚد١ٗ( يتٛنٝس إٔ ايتبأٜ ٗ د١ٗ ايكب١ً بٌ إػًٌُ ٚايٝٗٛز 
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زع٠ٛ يًُػًٌُ يعسّ إنطاٙ أٌٖ ايهتاب ٚايٓكاض٣ َٔ عٓس اهلل، يٝهٕٛ ؾٝ٘ 

هتاب عٔ إٜصا٤ إػًٌُ بإغتكباهلِ ايبٝت ع٢ً تطى قبًتِٗ، ٚظدط ٭ٌٖ اي
ُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ طاّ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍطاؿ عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُ

 .(1)صوَبٌُٔا ػٍََْْيَب

)اــريات( ٱضاز٠   ٚدا٤ت اٯ١ٜ بًػ١ اــري ٚاٱسػـإ ٚقـٝػ١ اؾُـع     
 .ٚظَاّْا َٚهاّْاعسّ اؿكط ؾٝٗا َٛنٛعّا 

ػاضع١ ٚايتػـابل ؾٝٗـا، ٖٚـٞ    ـريات( ٚإ)ا ّٚهٔ إٔ ْػُٞ ايسْٝا زاض
ٗ  َػأي١ غٝاي١ ؾا١ًَ ٕٝازٜٔ ايعبازات ٚإعا٬َت، يتهٕٛ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًؿٓا٤

ــا٠ هلل ــٛاضٌٜ:  َطنـ ــٝض يًشـ ــاٍ إػـ ــط٠ ، قـ ــسْٝا قٓطـ ــا ايـ ــا ٫ٚ  إِـ ؾاعربٖٚـ
ؾذا٤ تعـٌٝ ايكبًـ١ بايبٝـت اؿـطاّ آيـ١ ؾعًٝـ١ ٚٚاغـط١ يًعبـٛض          ،(2)(تعُطٖٚا

 يٓؿأتٌ.ٚايٓذا٠ ٗ ا
 انصهت بني أول وآخز اآليت

٠ مشـٍٛ  نـٌ( ٱضاز ) إبتسأت اٯٜـ١ عـطف ايـ٬ّ ٚغـٛض إٛدبـ١ ايهًٝـ١      
ايكب١ً، ٚإٔ ايهؿاض َؿُٛيٕٛ بأسهاّ إغتكباٍ ايبٝت ايٓاؽ ْٝعّا ٗ أسهاّ 

ٕ ؽًؿٛا ٚإَتٓعٛا عٓٗـا، ٚاٱَتٓـاع باٱختٝـاض ٫ ٜٓـاٗ اٱختٝـاض،      إاؿطاّ، ٚ
 ، أَٛضّا:صٌِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَبٍطٜٚتهُٔ قٛي٘ تعا

 تعٌٝ ايكب١ً يهٌ أٌٖ ١ًَ. ا٭ٍٚ:
٫ بس َٔ اٱَتجاٍ بايتٛد٘ ايكب١ً بسيٌٝ قٛيـ٘ تعـاٍ)ٖٛ َٛيٝٗـا(     ايجاْٞ:

ؾًٝؼ يًٓاؽ ايتؿطٜط بأَط اهلل عع ٚدٌ، يٝسٍ ايتعسز ٗ ايكب١ً عًـ٢ ععـِٝ   
، يًشح ع٢ً إبازض٠ صجِمٌُا اٌْخَْْشَادِفَبعْزًََو اهلل عع ٚدٌ، ٚدا٤ قٛي٘ تعاٍط
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ع٢ً زخٍٛ اٱغ٬ّ ٚتًكٞ ايٓػذ ٗ ايكب١ً بايطنا ٚاٱَتجاٍ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ 

 بصنط)اـريات( َٔ غري تعٌٝ ٕٛنٛعٗا يبٝإ ايػع١ ٗ ؾعٌ ايكاؿات.
تط٣ َا ٖٞ ايك١ً بٌ قٛي٘ تعاٍ)يهٌ ٚد١ٗ( ٚبٌ)ؾاغتبكٛا اـريات( 

 ؾٝ٘ ٚدٛٙ َٓٗا:
 زع٠ٛ إػًٌُ ٱدتٓاب اٱْؿػاٍ باؾساٍ غكٛم ايكب١ً. ٍٚ:ا٭

إغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ َــٔ إػــابك١ ٗ اـــريات، ٚقــس ؾــاظ بــ٘   ايجــاْٞ:
 إػًُٕٛ ٚإػًُات ٕبازضتِٗ يٲَتجاٍ يتشٌٜٛ ايكب١ً.

)ؾاغـتبكٛا( يًتعكٝـب ٚيبٝـإ إٔ إػـابك١ ٗ      دا٤ ايعطـ بايؿـا٤  ايجايح:
تعٌٝ قب١ً نٌ ًَـ١  َٔ غري ١ًَٗ أٚ تأخري، ؾس ايتٛد٘ يًكب١ً اـريات تأتٞ بع

 اٱغتكباٍ ؾطط ؾٝٗا. ٭ٕباب ٭زا٤ ايك٠٬ 
، يتكٝسِٖ (1) صخَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِاٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً إٔ إػًٌُط ايطابع:

 بايعبازات ٚؾطا٥طٗا َٚػاضعتِٗ ٗ عٌُ ايكاؿات.
ايهط١ّ إٍ تٛنٝس ايبعح ٚايتؿٛض، ٚإسهاض ايٓاؽ ْٝعّا  إْتكًت اٯ١ٜٚ

ّٜٛ ايكٝا١َ بٌ ٜسٟ اهلل يًشػاب يٝهٕٛ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؾاٖسّا ع٢ً 
 .اٱَتجاٍ ٭َط اهلل، ٚٚاق١ٝ َٔ ايعصاب

ٚايك١ً بٌ قٛي٘ تعاٍ)ٚيهـٌ ٚدٗـ١( ٚبـٌ قٛيـ٘ تعاٍ)أُٜٓـا تهْٛـٛا(       
إَتشـإ ٚبـ٤٬ َٚعضعـ١ يٰخـط٠، ٚإٔ اٱّـإ       تٛنٝس اؿٝا٠ ايسْٝا ٚأْٗـا زاض 

ٚؾعٌ اـريات ٖٛ ايػبٌٝ إٍ ٌْٝ ايجٛاب ايععِٝ ٗ اٯخط٠، ٚايٓذا٠ َٔ سط 
ايٓاض، ٚإش ىتًـ ايٓاؽ ٗ َٛنٛع ايكب١ً ؾإٕ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٛ أٚإ ايؿكـٌ  

 .(2) صزُُْ فِْوِ رَخْزٍَِفٌَُْثَُُّ إٌََِِّ َِشْخِؼُىُُْ فَأَزْىُُُ ثَْْنَىُُْ فَِّْب وُنْقاٍ تعاٍط ،بِٝٓٗ

ٚأختتُت اٯ١ٜ ببٝإ قسض٠ اهلل ع٢ً إسهاض ايٓاؽ ّٜٛ ايكٝا١َ بعس إٛت 
ٚايؿٓا٤، ٚاهلل غبشاْ٘ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٚؾٝ٘ ضز ع٢ً ايسٖط١ٜ ٚأٌٖ 
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ٍ   اؾشٛز ايـصٜٔ   ػِظَبًِرب أَئِنَّرب   لَربٌٌُا أَئِرزَا ِِزْنَرب ًَوُنَّرب رُشَاثًرب ًَ     طٚضز عـِٓٗ ٗ ايتٓعٜـٌ يكـٛ

 .(1) صٌََّجْؼٌُثٌَُْ

 انتفسري انذاتي
ــطز يؿــغ ــ٘     مل ٜ ــٝؼ ؾٝ ــ١ ايهطّــ١ ٚي ــطإٓ إ٫ ٗ ٖــصٙ اٯٜ )ٚدٗــ١( ٗ ايك

يؿغ)دٗــ١( ٖــا ٜــسٍ عًــ٢ إختكــام ايكبًــ١ بًؿــغ ٜــسٍ عًــ٢ َٛنــٛع         
ــطاِٖٝط  ــاٍ ٗ إبـ ــ٘ تعـ ــازٟ خـــام، ٚٚضز قٛيـ إِِّٔرررِ ًَخَّيْرررذُ ًَخْيِرررِ  عبـ

ــبٌٝ اهلل   ،(2)صٌَادِ ًَاألَسْضَ زَنِْفًررررررربٌٍَِّرررررررزُِ فَطَرررررررشَ اٌغَّرررررررَّ  ــازٙ ٗ غـــــ ٗ دٗـــــ

ــسّا       ــ١ قــٌ ايبشــح تٛنٝ ــاض ٚإؿــطنٌ ٚدــا٤ت اٯٜ ــ٢ ايهؿ ٚإستذادــ٘ عً
بايتٛدــ٘ إٍ ايكبًــ١ نــٌ ٜــّٛ عــس٠ َــطات، يٝهــٕٛ ٖــصا       ؾٗــاز إػــًٌُ  

 ايتٛد٘ ع٢ً ٚدٛٙ:
ــٞ     ا٭ٍٚ: ــاز٠ ٗ ا٭ضض ٖٚـ ــًٌُ يًعبـ ــس إػـ ــ٢ تعاٖـ ــاٖس عًـ ــ٘ ؾـ إْـ

 ١ ـًل اٱْػإ.ٝا٥ايع١ً ايػ
ــاْٞ: ــطاّ ٗ ايكــ٠٬ إستذــاز ٜــَٛٞ       ايج إغــتكباٍ إػــًٌُ ايبٝــت اؿ

 َتذسز ع٢ً ايهؿاض ٚإؿطنٌ.
 ؾٝ٘ دصب يًٓاؽ يٲغ٬ّ. ايجايح:

إْـــ٘ أَـــاض٠ ٗ ٚضاثـــ١ إػـــًٌُ يٮْبٝـــا٤ ٗ سػـــٔ مســـتِٗ        ايطابـــع:
 ٚتكٛاِٖ.

ٚايكــ٬ح ٕــا دــا٤ت اٯٜــات ايػــابك١ باٱخبــاض عــٔ اهلــس٣    اـــاَؼ:
   ٍ ــا ــ٘ تع ــ٘ إػــًُٕٛ بكٛي ــصٟ ٜتكـــ ب ــسٕٚ(  اي ــ٘ عاب ــ٘   )ٚمــٔ ي )ٚمــٔ ي

ــ٬ّٝ       ــطاّ زي ــت اؿ ــًٌُ يًبٝ ــ٘ إػ ــا٤ تٛد ــٕٛ( د ــاّ كًك ــّا َٜٛٝ عًــ٢  عًُٝ
ــط       ــريات( عؿ ــس ٚضز يؿغ)اـ ــٌ ٚق ــع ٚد ــاز٠ هلل ع ــًٌُ ايعب ــ٬م إػ إخ
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ــاضع١ ٚإٓاؾػـــ    ــري ٚإػـ ــٌ اــ ــ١ ٗ ؾعـ ــا مثاْٝـ ــطإٓ َٓٗـ ــطات ٗ ايكـ ــ٘، َـ ١ ؾٝـ

ٕ ٚٚضز  ــطآ ــطتٌ ٗ ايك ــاٍ تعــاٍط  ،يؿغ)ؾاغــتبكٛا( َ ٌِىُررًٍّ خَؼٍَْنَررب ِِررنْىُُْ شِررشْػَخً   ق

ًَِِنْيَبخًرررب ًٌََرررٌْ شَررربءَ اٌٍَّررروُ ٌَدَؼٍََىُرررُْ أَُِّرررخً ًَازِرررذَحً ًٌََىِرررْٓ ٌَِْجٍُْرررٌَوُُْ فِرررِ َِرررب آرَررربوُُْ فَبعْرررزَجِمٌُا   

ــ١ أعــ٬ٙ   (1)صباٌْخَْْررشَادِ إٌَِررَ اٌٍَّرروِ َِررشْخِؼُىُُْ خَِّْؼًرر   ، ٬ٜٚســغ إؼــاز َٛنــٛع اٯٜ

ــٔ       ــع٤ َـ ــطع ٚدـ ــ١ ؾـ ــتكباٍ ايكبًـ ــح، ٭ٕ إغـ ــٌ ايبشـ ــ١ قـ ــع اٯٜـ ــ٬ٙ َـ أعـ
ــإ        ــ٬ّ، ٚإتٝـ ــٍٛ اٱغـ ــري زخـ ــازٜل اــ ــِ َكـ ــٔ أٖـ ــ١ َٚـ ــطٜع١ ٚإًـ ايؿـ

ــ١    ــربت آٜـ ــ١، ٚأخـ ــس ايكطبـ ــاؿات بككـ ــؿٗا٤(  ايكـ ــٝكٍٛ ايػـ ــإٔ (2))غـ ، بـ
َــٔ  إؿــطم ٚإػــطب هلل عــع ٚدــٌ ٚدــا٤ت ٖــصٙ اٯٜــ١ يبٝــإ َكــسام       

ــإٔ    ــّا ب ــٮضض ْٝع ــو اهلل ي ــّا   َٜكــازٜل ًَ ــ١ ْٝع ــاهلِ إتعاقب بعــح أدٝ
 . ّٜٛ ايكٝا١َ

ــ٘       ــ١ بكٛيـ ــ١ ايهطّـ ــاْٞ ٗ اٯٜـ ــاْٞ ٚإهـ ــ٬م ايعَـ ــ١ اٱطـ ــ٢ يػـ ٚتتذًـ
ــاٍط ــٞ    صأَّْررَٓ َِررب رَىٌُُٔررٌا َّررأْدِ ثِىُررُْ اٌٍَّرروُ    تع ــاب ايكطآْ ــإٕ اـط ــاْٞ ؾ ــا ايعَ ، أَ

ــإ شنـــطاّ    ــٌ إْػـ ــ٘ إٍ نـ ــسز َٚتٛدـ ــإ، ٚأَـــا     َتذـ ــٌ ظَـ ــ٢ ٚٗ نـ ٚأْجـ
ــ٬م إهــاْٞ         ــسٍ عًــ٢ اٱط ــا( ايــصٟ ٜ ــ٢ ٜكٛيــ٘ تعاٍ)أُٜٓ ــاْٞ ؾتتذً إه

 .بًشاظ إٔ أٜٔ دا٤ت َٓعي١)سٝح( 
َٚــٔ أغــطاض ٖــصا اٱطــ٬م مشــٍٛ ايــصٜٔ غــٛف ٜػــهٕٓٛ ايهٛانــب    

إنتؿـــاف اــــريات ؾٝٗـــا، ٚعٓـــس اهلـــطب َـــٔ َـــٔ بـــين آزّ، سُٝٓـــا ٜـــتِ 
ِِنْيَرررب ٖـــٛ ٫ ٜتعـــاضض َـــع قٛيـــ٘ تعـــاٍط ايؿـــً ٚاٱبـــت٤٬ عًـــ٢ ا٭ضض ٚ

 .(3)صخٍََمْنَبوُُْ ًَفِْيَب ُٔؼِْذُوُُْ ًَِِنْيَب ُٔخْشِخُىُُْ رَبسَحً أُخْشٍَ

                                                           

 .48إا٥س٠ غٛض٠ (1)
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 .55غٛض٠ ط٘(3)
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 ن غاياث اآليتم

 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
ؾذـا٤ خًـل آزّ   بٝإ ععـِٝ ؾهـٌ اهلل عـع ٚدـٌ عًـ٢ ايٓـاؽ،        ا٭ٍٚ:

ا٤ َــٔ غــري ضٓــ١ َٓــ٘ تعــاٍ ٚتؿهــٌ ْٚؿــذ ؾٝــ٘ َــٔ ضٚســ٘ ٚعًُــ٘ ا٭مســ 
ٚاغــط١، ٚأَــط ا٥٬ٕهــ١ بايػــذٛز يــ٘ يٝعُــط ا٭ضض بايعبــاز٠، ٚتؿهــٌ اهلل 

قـاٍ   ،بٛنع ايبٝت اؿطاّ يٝهـٕٛ بٝتـّا يـ٘ غـبشاْ٘ ٜككـسٙ إػـًُٕٛ يًشـر       
 .(1) صًَطَيِّشْ ثَْْزِِ ٌٍِطَّبئِفِنيَ ًَاٌْمَبئِِّنيَ ًَاٌشُّوَّغِ اٌغُّدٌُدِطتعاٍ

ًـ   نـُٔ اٯٜـات ايـيت    ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ إػـًٌُ، ٚؽـرب بأْـ٘     ١تعـٌ قب
ايبٝت اؿطاّ َع شنط ايتعسز ٗ ايكب١ً ٚأْ٘ َٓاغب١ يٲَتشإ ٚاٱبت٤٬ بًشاظ 
إٔ ايٓاؽ ْٝعّا كاطبٕٛ بسخٍٛ اٱغ٬ّ، يٝهٕٛ إطاز َٔ ايهٌ ٗ قٛيـ٘  

اي١ ص، ايتكػِٝ ايطٛيٞ ٭دٝاٍ ايٓاؽ عػب ظَإ ضغٌِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَبتعاٍط

َٛغـ٢ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ، ٚٚدٗـ١ ٭ٜـاّ       يٓبـ٠ٛ ا٭ْبٝا٤، ٜٚهٕٛ َٔ اؿل ٚدٗـ١  
ِ    ايـٓيب قُـس    يبعجـ١ ٚٚدٗـ١  عٝػ٢،  ٖٚـٞ شاتٗـا    قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 ايٛد١ٗ اييت إغتكبًٗا إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ.
َٓع ايؿت١ٓ بٌ إػًٌُ ٚأٌٖ ايهتاب ٗ َٛنٛع ايكبًـ١، ٚبٝـإ    ايجا١ْٝ:

ايػع١ ٗ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚعسّ ايتعاضض عٓس ايتعسز ٗ د١ٗ ايكب١ً، ٚٗ 
بساٜات ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚاد٘ إػًُٕٛ اٱْهاض ٚاٱغتٗعا٤ َٔ 

 . ؾطط َٔ ايٓاؽ

                                                           

 .26غٛض٠ اؿر(1)



 25زَعامل ا٫ّإ /   ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  248

عََْمٌُيُ اٌغُّفَيَبءُ ِِْٓ قاٍ تعاٍط، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯٜات بٓعتِٗ غؿ١ ايعكٌ  

، ٚمل ُط ا٭ٜـاّ ٚايًٝـايٞ ستـ٢    (1) صػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَب اٌنَّبطِ َِب ًَالَّىُُْ

بٝإ ايػع١ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚتهُٓت  غازت أسهاّ اٱغ٬ّ، ٚظٗطت زٚيت٘،
سهِ ايكب١ً، ٚعسّ إنطاٙ أٌٖ ايهتاب ع٢ً تطى قبًـتِٗ ٖٚـٞ ؾـطع أسهـاّ     

ًـ      ٢ ًَـتِٗ ٚؾـطٜعتِٗ قـاٍ    اؾع١ٜ ٚقبٛهلا َٔ أٖـٌ ايهتـاب َـع إقـطاضِٖ ع

 .(2) صأَّْنََّب رٌٌٌَُُّا فَثََُّ ًَخْوُ اٌٍَّوِتعاٍط

 بٝإ أٚي١ٜٛ أزا٤ ايؿطا٥ض ٚؾعٌ ايكاؿات. ايجايج١:
ايتصنري بّٝٛ ايكٝا١َ ٚايـسع٠ٛ يٲغـتعساز يـ٘، َٚـٔ أؾـطاز ٖـصا        ايطابع١:

ّٚ أزا٤ اٱغتعساز اٱَتجاٍ يٮَط بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ ايصٟ ٜسٍ ع٢ً يع
ايهـٌ، ٚدـا٤ت آٜـات ايكـطإٓ     اؾـع٤ ٚإضاز٠  شنـط  ايك٠٬ ٭ْ٘ دا٤ َٔ بـاب  

، يٝؿٝس اؾُع بٝٓ٘ (3)صًَأَلٌُِّْا اٌصَّةَحَ ًَآرٌُا اٌضَّوَبحَقاٍ تعاٍط بٛدٛب أزا٤ ايك٠٬

 ٚدٛب إتٝإ ايك٠٬ بؿطط إغتكباي٘.ٚبٌ ٚدٛب إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، 
َٔ بسٜع قٓع  ٓػذ ٗ ا٭سهاّ َٚٓٗا ايكب١ً نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜاي اـاَػ١:

اهلل ٚععِٝ قسضت٘، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إٍ إٓاؾع ايعع١ُٝ اييت ٜتهُٓٗا ْػذ ايكب١ً، 
 ٚتبسًٜٗا.

تسٍ خا١ُ اٯ١ٜ ع٢ً إسز اٱهلٞ ٗ تجبٝت قب١ً إػـًٌُ عًـ٢    ايطابع١:
بٕٛ إيٝ٘، ٜٚتٛغًٕٛ إٍ ؾتض َه١ اؾٛاب ْعِ، ؾكس دعً٘ إػًُٕٛ ٖسؾّا ٜك

 اهلل عـع ٚدـٌ ٫ تػتعكـٞ عًٝـ٘ َػـأي١     بـإٔ  تػـامل  ًياهلل عع ٚدٌ يتشكٝك٘ 

                                                           

 .142غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .115غٛض٠ ايبكط٠ (2)
 .77غٛض٠ ايٓػا٤ (3)
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، ٚقـس  (1)صوُنْرزُُْ خَْْرشَ أَُِّرخٍ أُخْشِخَرذْ ٌٍِنَّربطِ     ٖٚصا ايتػامل َٔ عَُٛات قٛي٘ تعـاٍط 

ِ إدتٗس ايٓيب قُس  ٚإػـًُٕٛ ٗ ايػـعٞ يؿتشٗـا     ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـً
كباٍ ايبٝت ٗ ايك٠٬ زع٠ٛ مسا١ٜٚ ١َٜٝٛ يتٓعٜٗٗا َٔ أزضإ ايهؿط ٚدا٤ إغت
 .ٚا٭قٓاّ

ِ    ٚٗ ايػ١ٓ ايجا١َٓ يًٗذط٠ غـاض ايـٓيب قُـس      قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
                       ٚإ٪َٕٓٛ مٛ َه١ يٝسخًٖٛا ؾاؼٌ بؿهٌ َٔ اهلل عع ٚدٌ.

  انتفسري انتفسري 
 قٛاٍ:أص شنطت ؾٝ٘ ًِخْيَخٌ  ًٌَِىًٍُّط  قىنه تعاىل

ٍ فاٖـس  إْٚػب  ،يٝٗٛز ٚايٓكاض٣ قب١ًيهٌ ١ًَ َٔ إًٌ نا  ا٭ٍٚ :
 .(2)نجط إؿػطٜٔأٚ

 يهٌ ْيب ٚقاسب ١ًَ ٚد١ٗ أٟ َٓٗاز ٚططٜل. ايجا١ْٝ :
 ٌٖ ايهتاب قب١ً يك٬تِٗ.إٔ يًُػًٌُ ٚيهٌ ١ًَ َٔ أإطاز  ايجايج١ :

ٕ قب١ً إكطبـٌ ايعـطف، ٚقبًـ١ ايطٚســاٌْٝ ايهطغـٞ، ٚيهـٔ      إ ابع١ :ايط
ايكسض إتٝكٔ ٖٛ تعًل اٯ١ٜ بإًٌٝ ٗ ا٭ضض، ٚع٢ً ؾطض مشٍٛ ا٥٬ٕه١ 

 باٯ١ٜ ؾاْ٘ ٫ ًٜػٞ َٛنٛعٗا ا٭ٍٚ ٚايتعسز ٗ ايكب١ً.
 ٚأيهٌ قّٛ َٔ إػًٌُ ٚدٗـ١ َـٔ نـإ َـِٓٗ ٚضا٤ ايهعبـ١      اـاَػ١ :

، ؾإطاز (3)ٗ تؿػري اٯ١ٜ ختٝاض اؾبا٥ٞإٚ مشاهلا ٖٚٛ أٚ عٔ ّٝٓٗا أقساَٗا 
ٍ ايكب١ً ٚعػـب بًـساِْٗ ؾُـِٓٗ َـٔ تهـٕٛ ايهعبـ١       إإػًُٕٛ ٗ تٛدِٗٗ 

 ٚ إػطب.أٚ ايؿطم أبايٓػب١ ي٘ ٗ د١ٗ ايؿُاٍ َِٚٓٗ ٗ د١ٗ اؾٓٛب 
ا٭خــط٣ بًشــاظ ايعَــإ ايػــابل يًبعجــ١ ايٓبٜٛــ١ إــطاز إًــٌ  ايػازغــ١ :

                                                           

 .110آٍ عُطإ ٠ غٛض(1)
 .1/230 فُع ايبٝإ(2)
 . 1/389فُع ايبٝإ (3)
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ٚاٱغ٬ّ، ٚؽكٝل قبًتِٗ قبٌ اٱغ٬ّ ٚقب١ً إػـًٌُ بعـس ايبعجــ١ ايــيت    

ٕ تهٕٛ قبًـ١ يًٓاؽ ْٝعـّا ٗ تٛنٝس سكٍٛ ايٓػذ ٗ أٜكتهٞ ا٭َط اٱهلٞ 
 ْٗا مل تهٔ ٚاسس٠ ٗ نٌ ايؿطا٥ع.أَٚـط ايكبًـ١ أ

 ٚٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
 غطاض ايتهايٝـ ايؿطع١ٝ ٗ ا٭ضض.إٔ ٖصا ايتعسز غط َٔ إ ا٭ٍٚ :
غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٜسخٌ ٗ اـريات ايٛاضز٠ ٗ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ إ ايجاْٞ :

 ٍ ايٛسس٠ عػٔ اٱَتجاٍ.إبرتى ايتعسز ٚاٱخت٬ف ٗ ايكب١ً 
 ْػذ ايكب١ً ٜهٕٛ ؾا٬َّ ٗ َٛنٛع٘ يهٌ ١ًَ. ايجايح :
ٍ زضاغات َػتشسث١ غكٛم ْػذ ايكب١ً إ١ ايهط١ّ تسعٛ اٯٜ ايطابع :

ٍ َعطؾـ١ َٛنـع   إنجـطِٖ عادـ١   إٔ أغـباب شيـو   أٚعَُٛاتٗا، ٚيعـٌ َـٔ   
 ٕ ٜهٕٛ عٓسٙ َكسغّا.أٚايكب١ً َٚهاْ٘ َٚهإ 

سٝح اؾباٍ ٚايت٬ٍ  ايبٝت اؿطاّ بعٝس عٔ أٌٖ ايهتاب ٜٚكع اـاَؼ :
ساطت٘ بإؿطنٌ ٚا٭قٓاّ ٚا٭ٚثإ إ ٍإؾـذاض، باٱناؾ١ ٚق١ً ايجُاض ٚا٭

 ٚنإٔ بٝت إكسؽ قب١ً بس١ًٜ َٚ٪قت١.قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ إباضن١ 
ضاز سؿغ َٓطك١ َه١ ٚإس١ٜٓ إٔ اهلل عع ٚدٌ أَٔ ا٭غباب  ايػازؽ :

ٗ َٓـأ٣ عٔ ايتٓعُٝات اؿهـ١َٝٛ ايػـٝاغ١ٝ ٚغًط١ ايسٚي١ نـٞ ٜهـٕٛ ب٦ٝـ١    
ٗ بساٜات ايسع٠ٛ ّٜٛ نإ ايٓيب قـ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  َٓاغب١ ٱْتؿاض اٱغ٬ّ

ؾدام أٜٚػع٢ ٱغ٬ّ  ،ا٭ؾطاز ٚاؾُاعاتغ٬ّ إبٚغـًِ ٜتطًع ٜٚؿطح 
 َعٌٝٓ ٕٓعيتِٗ اٱدتُاع١ٝ.

بـ٘ عٓـس اؿـانِ،     ٚؾٞ ي٬ضتكا٤ ٚاؿذ١ ٗ ايٓب٠ٛ ؾعٝػ٢  ايػابع :
هَٛات ٕا اضازٙ اهلل عع ٚدٌ َٔ َٚٓطك١ َه١ ٚإس١ٜٓ بعٝس٠ عٔ غًطإ اؿ

 غ٬ّ ْٚؿطٙ.اٱبػط 
يعٌ ٗ دعٌ قب١ً ايٓكاض٣ ٚايٝٗٛز اٍ إؿطم ٚبٝـت إكـسؽ    ايجأَ :

ــٌ      ــّا َــٔ قــا٫ٚت ايتعذٝ ــٛض اٱغــ٬ّ، ٚيتكــبض َاْع ــ١ يعٗ ــ١ ٚتٛط٦ َكسَ
، تًـو احملـا٫ٚت ايـيت تكـبض عسّـ١ ا٭ثـط َـع        دٗاض ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬إب
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 .غ٬ّإظزٜاز ق٠ٛ اٱ

ٌٖ ايهتاب أ ٜعٗطٚا َػتكًٌ ٗ قبًتِٗ ؾإ َا زاّ إػًُٕٛ مل ايتاغع :
٘ إسعٛ ٍ َا ٜإٚزٚي١ ايطّٚ َعطنٕٛ عِٓٗ غري ًَتؿتٌ ظس  ايـٓيب قـ٢ً    يٝـ

ق٬ّ اٱغـتك٬ٍ ٗ  أعتازٚا إاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٌ قَٛ٘ َٔ ايعطب ايصٟ 
، ٚيعــٌ َــٔ اضٟ يًػــهٔٚإختٝــاض ايــرب إعاًَــ١ ٚؾــو اـكــ١َٛ ٚايٓعاعــات

طـطاف  أإ ًَو ايطّٚ ٚنػـط٣ قـس ٜكـ٬ٕ     َكسَات ايبعج١ اٯٜات إتك١ً
 اؾعٜط٠ ٚايُٝٔ ٫ٚ ٜبًػإ َه١ ٚإس١ٜٓ.

 صىٌَُ ٌٌَُِِّْيَب ط  قىنه تعاىل

ايهــُري )ٖــٛ( ٜعــٛز هلل عــع ٚدــٌ أٟ اْــ٘ غــبشاْ٘ ٖــٛ ايــصٟ   ا٭ٍٚ :
 ا.خكل نٌ قب١ً ٚٚد٘ قَّٛا ١ًَٚ هل

َا ع٢ً ايكطا٠٤ )ٖٛ ٫َٖٛا( ؾإ ايهُري ٖٛ ٜعٛز يهٌ قّٛ اٚ أ ايجا١ْٝ :
َط ستُٞ ٚايٓـعاع  أتباعِٗ ٚاْكٝازِٖ يًكب١ً اييت خككت هلِ إٕ أ١ًَ أٟ 

  تعاٍ. اهلل َطأٚبْبٝا٤ ا٭قـػطٟٚ باعتبـاض إ ؼسٜسٖا دا٤ ب٘ 
ٗ   ايجايج١ : ٛض٠ ٗ إكـاسـ  ٜسٍ ع٢ً إع٢ٓ ا٭ٍٚ ٚعػب ايكـطا٠٤ إؿـ

ص ٚإ نـإ َتعًكـّا باغـتكباٍ ايهعبـ١، ٚإ     فٍََنٌٌَُِّْنَّرهَ لِجٍَْرخً رَشْظَربىَب    قٛي٘ تعاٍ ط 

 ٍ زيٌٝ.إْبٝا٤ ب٘ ا٭ثبات مساٜٚت٘ ٚأَط إغريٖا َٔ َٛانع ايكب١ً وتاز ٗ 
يت ُاَط بٗا، دا٤ ٍ اؾ١ٗ ٚايكب١ً ايإٕ نٌ َتٛد٘ إٔ إطاز أقٌٝ  ايطابع١ :

 ٕ نإ إككٛز اؾُع.إػ١ إؿطز ٚبكٝ
َــط ايكبًــ١ ٚدعــٌ قبًـ١     أٗ اٯٜـ١ ْـٛع ؽؿٝـــ بايتٛغــع١ ٗ    اـاَػ١ :

تكًت اؿطٚب سٍٛ بٝت إكسؽ، ٚساٍٚ ايعإٕٛ ٱ٫ إٚإػًٌُ َػتك١ً 
 ٍ اٱغ٬ّ بايتعسٟ عًٝ٘ بٌ اؿٌ ٚاٯخط.إاٱغا٠٤ 

ٌٖ ايهتاب قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٚإ نإ أ َهـا٤ يكب١ًإٗ اٯ١ٜ  ايػازغ١ :
 اهلل َطأ، ؾكبًـتِٗ تًـو ناْـت ٚادبـّا ٚبـ     ٜهـاّ أيِٝٗ إا٭َط باٱغ٬ّ َتٛدّٗا 

سـسُٖا  أؾٝهٕٛ سهِ ايتٛد٘ هلـا عًـ٢ ٚدٗـٌ    َا بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ أتعاٍ 
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 ْاغذ يٰخط:

ٍ بٝت إكسؽ قبـٌ ؼٜٛـٌ ايكبًـ١ بؿـطط اٱغـ٬ّ أٟ      إايتٛد٘  ا٭ٍٚ: 
ٍ بٝـت إكـسؽ ٫ٚ ٜعـين ٚسـس٠     إص نإ ايٝٗٛز ٚإػـًُٕٛ ٜتٛدٗـٕٛ   س٦ٓٝ

يؿطط اؿهِ هلِ َعّا، ؾإػًِ تٛدٗ٘ قشٝض ؾع٥ٝت٘ َٔ اٱغ٬ّ، ٜكبٌ َٓ٘ 
ؾإأتٞ غري َأَٛض ؾٝ٘ ٚإأَٛض ب٘ مل ٜ٪ت  ،َأَٛض باٱغ٬ّقكس ايكطب١ ٚ٭ْ٘ 

 ب٘.
ٍ بٝت إكـسؽ  إتٛد٘ ٍ ايبٝت اؿطاّ ؾ٬ هٛظ ايإؼٌٜٛ ايكب١ً  ايجاْٞ:

 س٦ٓٝص َطًكّا.
مكاض ايعبازات ٚؾطا٥طٗا ٚدع٥ٝاتٗا باهلل عع إتسٍ اٯ١ٜ ع٢ً  ايػابع١ :

ٚ    ٢ اًـ عٚدٌ ٖٚٛ ايصٟ ٜأَط بٗا ٚبتعٝٓٗـا   ٚقاتـّا  أيعبــاز ٚهعــٌ هلـا آدــا٫ّ 
 قسز٠.

اٱهلٞ غٛا٤ نإ ابتسا٤ يٮَط  ّتجًٛا ٜٚػتذٝبٛإ أع٢ً ايٓاؽ  ايجا١َٓ :
 عًِ بإكاحل ٚإؿاغس.أٖٚٛ غبشاْ٘  ٚ ْػدّا يػريٙ،أ

ٜٚعطف َٔ خ٬ي٘  ،َتشإ يًٓاؽإٚختباض إَٛنٛع ايكب١ً ْٛع  ايتاغع١ :
 َطٙ اهلل.أٍ سٝح إإ٪َٔ ايصٟ ٜتٛد٘ 

ٚ دٗـ١  أٚيـٝؼ عًـ٢ َٛنـع     ، تعاٍاهلل َطأتباع إا٬ٕى ع٢ً  ايعاؾط٠ :
 َع١ٓٝ.

غــتسا١َ إط اٱطـ٬م ٗ اٯٜــ١ ايهطّــ١ ٜعـين عــسّ   ظاٖـــ اؿازٜـ١ عؿــط٠ : 
 َها٤ نٌ قب١ً تٛدٗت هلا ١ًَ َٔ إًٌ.إ

ٚ    : ايجا١ْٝ عؿط٠ ُـٌ ٗ َعٓاٖـا قـٝػ١    ؼاٯ١ٜ ١ًْ خربٜـ١ يؿعـّا َٚعٓـ٢ 
ا٭َط إػتسِٜ إٓبػط ع٢ً نٌ ا٭ظ١َٓ بسيٌٝ عُّٛ ا٭َط اٱهلٞ باغتكباٍ 

فَبعْرزَجِمٌُا  َـط َٓطٛقـّا ٗ قٛيـ٘ تعـاٍط    ، ٚدـا٤ ا٭ سهاّ ايٓػذأٚايبٝت اؿطاّ 

 . صاٌْخَْْشَادِ

َـٔ   ختٝـاضاّ إايصٟ مل ٜتٛدـ٘ يًكبًـ١ اؾسٜـس٠ وـطّ ْؿػـ٘       ايجايج١ عؿط٠ :
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 ، ٚاٱَتٓاع باٱختٝاض ٫ ٜٓاٗ اٱختٝاض.ايجٛاب

سهاّ نٌ أٚايتٛثٝل ايػُاٟٚ ٕٛنٛع١ٝ ايكب١ً ٗ تأضٜذ  ايطابع١ عؿط٠ :
 ١ًَ ٚزٜٔ.

٭ْٗـا   َط ايكبًـ١ ٚؼسٜـسٖا  يتكٝـس بـأ  َٔ ٚظـا٥ـ ايٓبـ٠ٛ ا   اَػ١ عؿط٠ :اـ
ؾطط ايك٠٬ ٖٚٞ عباز٠ ٬َظ١َ يٛدٛز اٱْػإ ٗ ا٭ضض َٓـص أٜـاّ أبٝٓـا    

 ع٢ً ٚدٛٙ:ٍ ايكب١ً إ، ؾهٌ ْيب َأَٛض بايتٛد٘ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ
 .ع٢ً مٛ اٱْؿطاز ٚايسٚاّ ا٭ٍٚ:
 .مٛ ايتعسز بايٓػذ ع٢ً ايجاْٞ:

اٱبتسا٤ بكب١ً دسٜس٠ نُا ٖٛ ساٍ بعـض ايطغـٌ ايـصٜٔ ٜـأتٕٛ      ايجايح:
 .بايؿطا٥ع 

اٱتباع ٕٔ غبك٘ َٔ ايطغـٌ أٟ قـس ٜهـٕٛ ايـٓيب ضغــ٫ّٛ ٚيهٓـ٘        ايطابع:
 .ؾ٬ ٬َظ١َ بٌ ايطغاي١ ْٚػذ ايكب١ً،  تباع قب١ً ايطغٍٛ ايصٟ غبك٘إبَأَٛض 

د٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘  ٍ ٚدٛب تٛإ ؾاض٠إٗ اٯ١ٜ  ايػازغ١ عؿط٠ :
غتك٬ي٘ عٔ قبًـ١ ايٝٗـٛز ٚايٓكـاض٣ ٚبـصا     إٚ ،ٍ ايكب١ً اؾسٜس٠إٚآي٘ ٚغًِ 

لَرذْ َٔرشٍَ رَمٍَُّرتَ ًَخْيِرهَ فِرِ      تهٕٛ ٖصٙ اٯٜـ١ تؿػـريّا قـت٬ُّ يكٛيـ٘ تعـاٍ ط      

 .(1) صاٌغََّّبءِ

ٌ     ايػابع١ عؿط٠ :  َا زاّ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغــًِ غــٝس ايطغــ
 ٕ ٜٓاٍ َا ْاي٘ بعض ايطغٌ َٔ اٱغتك٬ٍ بكب١ً دسٜس٠.أٚخامت ايٓبٌٝ ؾ٬بس 
غتكباٍ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ إبَط ا٭ ايجا١َٓ عؿط٠ :

 ٍٚ قب١ً ٚبٝت ٚنع يًٓاؽ.أٍ إؾهًٝت٘ بايتٛد٘ ايهعب١ تٛنٝس ٭
ٕ ايهعب١ ٖٞ أبٚغًِ تؿطٜـ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايتاغع١ عؿط٠ :

ٕ تتعطض يًٓػذ ٚبصا ٜهٕٛ تؿهـٌٝ ايـٓيب قـ٢ً اهلل    أاييت غتبك٢ َٔ غري 
 ْبٝا٤.سس َٔ ا٭أٚمل ًٜٓ٘  تعسز ايٛدٛٙعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َ

                                                           

 .144غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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تباع إْٗا ؼح إػًٌُ ع٢ً أ٫ إٕ دا٤ت بًػ١ اـرب إٚاٯٜـ١  ايعؿطٕٚ :

 غ٬َٞ بكبًت٘.ٔ اٱغتك٬ٍ ايسٜإايكب١ً اؾسٜس٠ يًشهِ اٱهلٞ بًعّٚ 
ايكب١ً اؾسٜس٠ يٝػت ؾططّا ٗ ايك٠٬ ؾشػب بـٌ   ١ٜ ٚايعؿطٕٚ :اؿاز

 ٖٞ ؾطط ٚدع٤ َٔ ايسٜا١ْ ايٓاغد١.
ــ١ ٚايعؿــطٕٚ :  ــٛع١ٝ  ايجاْٝ ــتك٬ٍ بايكبًــ١ بايٓػــب١    َٛن اٱْؿــطاز ٚاٱغ

 يًُػًٌُ ٜسٍ ع٢ً ععِٝ ؾإٔ اٱغ٬ّ َٔ بٌ إًٌ.
ايكبًـــ١ دـــع٤ َــٔ اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝــ١ ٚايتؿــطٜع١ٝ ٗ   : ايجايجــ١ ٚايعؿــطٕٚ

 ايؿًػؿ١ ايعكا٥س١ٜ.
٘ إص عصف إهاف  ٌِىًٍُّدا٤ قٛي٘ تعاٍ ط  ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ : ٚقـس   ،يٝـ

َط ٜسٍ عًٝ٘ ٚقس ٫ ٜهٕٛ ٚتسٍ عًٝ٘ ايكطا٥ٔ، نُا ٖٛ أٜكّٛ َكاّ احملصٚف 
ٚؾٝـ٘ ٖٓـا ْهتـ١ عكا٥سٜـ١      ،ٕعٓـ٢ اؿاٍ ٗ إكاّ يٲختكاض ٚايب٬غ١ ٚظٗـٛض ا 

ٚايتشسٜس زٕٚ غريٙ َـا ؾٝٗـا بٝـت    غِ ْؿطاز قب١ً اٱغ٬ّ بايصنط ٚا٫إٖٚٞ 
ٕ إؾـ ؾـطف َـٔ ايعـسّ،    إٔ ايٛدـٛز  إٔ ايجابـت ٗ ايؿًػـؿ١   أإكسؽ، ٚنُا 

 ؾهٌ َٔ اٱؾاض٠ اٱْاي١ٝ.أٚايتدكٝل غِ ايصنط با٫
ـتسٍ بٗـا عًـ٢ َعــطؾ١ احملــصٚف     زيـ١ ٜػأيًشـصف  اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ :

ٌٖ أأٟ  (1)صًَاعْأَيْ اٌْمَشَّْخَ طنكٛي٘ تعاٍٚايتبازض ٚإْكطاف إع٢ٓ َٓٗـا ايعكـٌ 

 ٌ قـرتإ ايًؿـغ بايؿعـٌ، ٖٚـٞ فتُعـ١      إَٚٓٗـا   ،ايكط١ٜ، َٚٓٗا ايتًبؼ بايعُـ
 تؿرتى ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ.

 اٍ:قٛأؾٝ٘  صفَبعْزَجِمٌُا اٌْخَْْشَادِ ط  قىنه تعاىل

 ٚاـريات ٖٞ ايطاعات. ،عٔ ايطبٝع ،ٍ اـرياتإغاضعٛا  ا٭ٍٚ :
ٍ ايكبٍٛ َٔ اهلل عع ٚدٌ ؾُٝا ٜأَطنِ ب٘ َبـازض٠ َـٔ   إبازضٚا  ايجاْٞ :
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 .(1)يٝ٘ عٔ ايعدازإٜطًب ايػبل 
ابـٔ  تٓاؾػٛا ؾُٝا ضغبتِ ؾٝ٘ َٔ اـري ؾًهٌ عٓـسٟ ثٛابـ٘، عـٔ     ايجايح :

 عباؽ.
 َػا٥ٌ:ٚٗ اٯ١ٜ 
 نٌ ٖصٙ ايٛدٛٙ َٔ َكازٜل اٯ١ٜ ايهط١ّ. ا٭ٍٚ :
 ٍ اٯ١ٜ ايهط١ّ بًشاظ إكاّ ٚايكطا٥ٔ.إّهٔ ايٓعط  ايجا١ْٝ :
 غتكباٍ ايبٝت.إِٖ َٛنٛعاتٗا ٖٛ أَٔ  ايجايج١ :

ٕ اـطاب ٜٓشٌ بعسز إػـًٌُ  أأٟ ، ْػإ إزع٠ٛ يهٌ اٯ١ٜ  ايطابع١ :
ٕ ايهؿـاض َهًؿـٕٛ بـايؿطٚع نُـا ٖـٛ      أِ غـٛا٤ عًـ٢ ايكـٍٛ بـ    ٚإًٌٝ ٚغريٖ

 ْٗـِ غري َهـًؿٌ بٗا.أ ّأإؿٗٛض عٓس عا١َ عًُا٤ إػـًٌُ، إدتاض ٚ
تؿطع اـريات ٚتؿعبٗا َٔ َٛنٛع ايكب١ً يتتكٌ بؿطٜه١ اؿر  اـاَػ١ :

غـ٬ّ  ٫ بؿـطط اٱ إٕ نإ اؿـر ٫ ٜكبـٌ   أاييت ٖٞ َٔ نطٚضٜات ايسٜٔ، ٚ
ًٌٍََِّوِ ػٍَََ اٌنَّبطِ زِحُّ اٌْجَْْذِ َِْٓ قاٍ تعاٍط ،٘ نعباز٠ باي١ٝٓ ٚقكس ايكطب١يتكَٛ

 .(2)صاعْزَطَبعَ إٌَِْْوِ عَجِْةً

 تهٕٛ ٖصٙ اٯٜات سامس١ ٚقاطع١ ٕٛنٛع ايكب١ً. ايػازغ١ :
 ٜصا٤ َٔ قبٌ غري إػًٌُ.إؾرتا٤ ٚإلا٠ َٔ نٌ  ٗ ٖصٙ اٯٜات:  ايػابع١
ْٗـا  َـع أ ٗ مٛ ٔؼ آٜات َـٔ ايكـطإٓ    ؾطٜه١ ايكٝاّت دا٤ : ايجا١َٓ

بُٝٓا ا٭َط بتشٌٜٛ ايكب١ً اخص ؾطٜه١ َػتك١ً ٚنطٚض٠ َٔ نطٚضات ايسٜٔ، 
ُٖٝت٘ َٚا وٝط ب٘ أمٛ نعـ شيو ٗ عسز اٯٜات ٚايهًُات ٖا ٜسٍ ع٢ً 

 َٔ ايعٓا٤ ٚاؾٗاز يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ.
ش مت إَط ؼٌٜٛ ايكب١ً نإ ٗ تطبٝك٘ ٚتٓؿٝصٙ ٚايؿطٚع ؾٝ٘ آٜـ١  أ ١ :ايتاغع

ٗ  أَــاّ  أايعٌُ ب٘ ساٍ ْعٍٚ ا٭َط ٖا قطـع ايطـطٜل  سـجِٗ   عـسا٤ اٱغـ٬ّ 
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ٝـ  أعًـ٢ ايتػــٜٛـ    ٚدعًـِٗ ؾكــط ٜتهًُـٕٛ بًػـ١ اٱغــتػطاب      ٘،ٚ ايـرتزز ؾ

اٌنَّربطِ َِرب ًَالَّىُرُْ ػَرْٓ لِجٍَْرزِيُِْ       عَرَْمٌُيُ اٌغُّرفَيَبءُ ِِرْٓ   ٚايتػًِٝ عاٍ تبسٌٜ ايكب١ً ط 

 .(1) صاٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَب 

ٝعٗط ايتعسز ٗ قٝــؼ تٓؿٝـص ا٭ٚاَــط اٱهلٝـ١، ٚإ اؿـعّ ٚإباغتـ١ ٫       ي 
 سهاّ ايعبازات ٚإٓاغو.أتٓشكط َٝازٜٔ ايكتاٍ ٚغٛح إعاضى بٌ تؿٌُ 

عًُّٝا يًُػًٌُ ٚنأْٗا تكٍٛ هلـِ  ٕ ٗ اٯ١ٜ تأزٜبّا ٚتأايعاٖط :  ايعاؾط٠
ؽصٚا َٔ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚسػِ أَطٖا بػطع١ ٚؾٛض١ٜ ضنٝع٠ ٚقاعس٠ ٗ ايعٌُ إ

 غ٬ّ.ٚتجبٝت ؾطا٥ع اٱ ،اؾٗازٟ
ؼـاز ا٭َـط ٚايتٓؿٝـص خـطٚز َٛنـٛع ؼٜٛـٌ       إٌٖ ٜؿٝـس   اؿاز١ٜ عؿط٠ :

٭ٕ  ايكب١ً َٔ َكازٜل ٖصٙ اٯ١ٜ بايتدكل ٚيٝؼ بايتدكٝل اؾٛاب ٫،
سػـٔ  أمت ٚأَٚـٔ   ،ـسٙ َػـاضع١ ٗ اــريات  اٱَتجاٍ ٗ َٛنٛع ايكبًـ١ ٚسـ  

 ط٬م اٯ١ٜ ٚعَُٛاتٗا.إٝؼ إػاضع١ يهٔ شيو ٫ ّٓع َٔ ٚاقسم ق
فـ٤ٞ آٜـ١   ٕ تؿطع قاعـس٠ دسٜـس٠ ٗ ايكـطإٓ ٖٚـٞ     أّهٔ  ايجا١ْٝ عؿط٠ :

بكــاعـس٠ نـ١ًٝ يتهٕٛ اٯ١ٜ َٓاغــب١ يًهًٝات يًس٫ي١ عٌ َهاٌَ آ١ٜ أخط٣ 
ضؾــازّا ٗ إٚتأزٜبــّا ٚتعًُٝــّا ٚ ،ٚؾــطزّا ٜكــًض يًتعُــِٝ ٚايؿــٍُٛ ٚاٱطــ٬م

 .ايكهاٜا إؿاب١ٗ
سهاّ ٚزضٚؽ ٚتتؿطع عٓٗا َػا٥ٌ ٚقٛاعــس أٚتػتٓبط َٔ تًو ايكاعس٠ 

 نٛع١ٝ ٚسه١ُٝ عسٜس٠.ٚتٓطبـل ع٢ً َكازٜل َٛ ،عطؾ١ٝ
ٚعسّ ايـرتزز ٗ ا٭َـط    ،ٍ إبازض٠ ٚاٱقساّإتسعٛ اٯ١ٜ  ايجايج١ عؿط٠ :

زا٤ ايعبـازات سـاٍ   أدتُـاع ؾـطا٥ط٘ ٚٗ   إبإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط عٓـس  
ًٌَْزَىُْٓ ِِنْىُُْ أَُِّخٌ َّذْػٌَُْ إٌََِ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط ايتُهٔ َٓٗا
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 .(1)صُِشًَُْ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًََّنْيٌََْْ ػَْٓ اٌُّْنْىَشِ ًَأًٌَُْئِهَ ىُُْ اٌُّْفٍِْسٌَُْاٌْخَْْشِ ًََّأْ

زا٤ ؾطٜهــ١ اؿــر َــج٬ّ ٗ ســاٍ اٱغــتطاع١ َــٔ ٖــصٙ  أ ايطابعــ١ عؿــط٠ :
 اـريات ٚنصا إػتشبات ٚايكاؿات.

 يؿغ اـريات عٓٛإ ؾاٌَ يًٛادبات ٚإػتشبات َٚا  اـاَػ١ عؿط٠ :
 ض ايعكٌ ْؿع٘ ٚؾا٥ست٘.يٝ٘ ايؿطع ٚضدٸإْسب 

زا٥ٗـا  إٔا ٗ  اـريات زع٠ٛ يًتٓاؾؼ ٚايتػابل ٗاٯ١ٜ  ايػازغ١ عؿط٠ :
ٖٚٛ ٫ ٜتعاضض َـع َعـاْٞ ا٭خـ٠ٛ ٗ اٱغـ٬ّ      تٝاْٗا َٔ ايجٛاب ايععِٝإٚ

ػـًِ  زض٠ إ، ٭ٕ إطاز َٔ ايتػـابل َبـا  (2)صإََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِخٌَْحٌٚقٛي٘ تعاٍط

يؿعٌ اـري َا ٜسؾع أخاٙ ٜٚهٕٛ َٓاغب١ يًتػبٝب ٗ ؾعٌ اـري، ٚايتشطٜض 
عًٝ٘، ٚتطؾض ايجٛاب ع٢ً ؾاعٌ اــري ٚغـبب٘ ٚٚاغـطت٘ ٚايـساعٞ إيٝـ٘ ٚٗ      

َٚٓٗـا ايتٛدـ٘    ،َسح إ٪ٌَٓ ايصٜٔ ّتجًٕٛ يٮٚاَط اٱهل١ٝ غؿ١ٝ ٚخهـٛع 
 .(3)صغَبسِػٌَُْ فِِ اٌْخَْْشَادِأًٌَُْئِهَ ُّقاٍ تعاٍط ،يًبٝت اؿطاّ قبً٘

زا٤ ايكــاؿات َــسخٌ نــطِٜ  أايتٓــاؾؼ ٗ اـــريات ٚ ايػــابع١ عؿــط٠ :
تٝاْٗا ؾكس ٜتِ ايتٓاؾؼ ع٢ً بٓا٤ إيتجبٝتٗا ٗ ا٭ضض ٚسح عًٝٗا ٚزع٠ٛ ع٢ً 

 ٚأبٓا٤ َػذس آخط ٗ تًو إسٜٓـ١   إٍ خطٕٚ آَػذس ٗ َس١ٜٓ َج٬ّ، ؾٝبازض 
خـط٣ ٭ٕ إٓاؾػـ١ ٗ إهـاضّ    أق٬س١ٝ إَٚؿاضٜع خري١ٜ ٍ ايكٝاّ إغريٖا ٚ

 تكبؼ اجملتُع ٚغري ا٭عُاٍ ؾٝ٘ بكبػ١ ايعٌُ ايكاحل ضدا٤ ا٭دط ٚايجٛاب.
ِ  ايجا١َٓ عؿط٠ : ٘  ٚؾعـٌ اــري   ٜتػؿ٢ ايٓاؽ ايرتاسِ ٚايتٛازز بٝـٓٗ  ٚؾٝـ

 .إق٬ح يًٓؿٛؽ، ٚتٓك١ٝ يًُذتُعات، ٚزع٠ٛ إٍ اهلل عع ٚدٌ
ريات يٝذعٌ إػًُٕٛ نُٔ غاٜاتِٗ ا٭غاغ١ٝ ؾعٌ اـ ؿط٠ :ايتاغع١ ع
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 ٕ ايسْٝا َعضع١ اٯخط٠.أ ًشاظاؾ١ٓ ب ٍإ٭ْٗا ططٜل 

 َها٤ يًكاؿات.إٚاٯ١ٜ ض١ٓ ٖٚس٣ ٚعٕٛ  ايعؿطٕٚ :
 ٜهٕٛطّا َتهّْٛا َٔ نًُتٌ إَٔ أعذاظ ايكطإٓ إَٔ  اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ :

 ٗ َٝازٜٔ ايعٌُ إدتًؿ١ ٚساؾعّا ٚزي٬ّٝ ٖٚازّٜا.َسضغ١ داَع١ 
ٚ      ايجا١ْٝ ٚايعؿـطٕٚ :  ايتٓـاؾؼ ٗ  تٓؿـٞ اٯٜـ١ ايطٜـا٤ ٗ سـا٫ت إػـابك١ 

ٖٚـٛ   ايكطبـ١  َٚٔ غري قكـس  ،٫ َع قكسٙ ع٢ً مٛ ايػايب١ ايه١ًٝإاـريات 
ٚايتٛدـــ٘ ًَهــ١ ايتكــ٣ٛ ٚتُٓــٞ  إٍ دــين اؿػــٓاتبعٝــس، ٭ٕ اٯٜــ١ تــسعٛ 

 ايٓؿػٞ مٖٛـا ٚإبازض٠ ؾٝٗا.
ُٓــع اٯٜــ١ َــٔ ْعــت ايــصٜٔ ٜػــاضعٕٛ ٗ اـــريات  ايجايجــ١ ٚايعؿــطٕٚ :

 بٓعٛت تكسض عٔ اؿػس ٚايػري٠ ٚاؾٌٗ.
تٝـإ إظ ٚزع٠ٛ يًتٛنـٌ ع٢ً اهلل ٗ ٚاق١ٝ ٚسط اٯ١ٜ: ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ 

١َ َٚت١٦ٝٗ ٚيهـٔ ايؿـطٚع ؾٝٗـا    غـبابٗا تاأاـريات ؾكـس ٫ تهٕٛ َكسَاتٗا ٚ
 ٜٚعٌٜ َا َتٛقع َٔ إعٛقات. ،ٜػــٌٗ تًـو ا٭غــباب ٚإكسَــات

عُـّٛ ٚعـسّ   ٚضز ا٭َط باـريات َطًكّا ٖا ٜؿٝس اي : اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ
١َ، ؾكس ٜهٕٛ َـٔ اــريات   أ ١َ زٕٚأ ٚأٚ قّٛ أسكطٖا ٗ باب زٕٚ آخط 

ّ إاٱسػـإ زعـٛتِٗ   َٚٔ ٚدٛٙ  ،اٱسػإ يًٓاؽ ْٝعّا قـاٍ   ،ٍ اٱغـ٬
 .(1)صإَِّْ اٌٍَّوَ َّأُِْشُ ثِبٌْؼَذْيِ ًَاإلِزْغَبِْتعاٍط

ٍ اــريات  إبايتػـابل ٚإبـازض٠   ٕ اهلل عع ٚدٌ أ ايػازغ١ ٚايعؿطٕٚ :
 غبابٗا ٚتصيٌٝ ايكعاب ٗ ططٜكٗا.أنؿٌ تٝػري ٚ

عـِ َـٔ إٓاؾػـ١، ؾٗـٛ     أ اٱغـتبام ايـٛاضز ٗ اٯٜـ١   :  ٚايعؿطٕٚايػابع١ 
ــازض٠ ايؿدكــ١ٝ َٚــ  ٕ ٜــسخٌ طــطف آخــط يًُٓاؾػــ١ ٭ٕ  أٔ غــري ٜؿــٌُ إب

اٯ١ٜ اـطاب ٗ اٯ١ٜ ام٬يٞ ٚايسع٠ٛ ؾٝ٘ َطًك١ غري َكٝس٠ بايتٓاؾؼ، ٚؼح 
 سػإ.ٚاٱنٌ َػًِ ع٢ً اـري 
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ٚضٚز اٯ١ٜ ٚا٭َط بكٝػ١ اؾُع ٜعين عسّ امكـاض  :  ايجا١َٓ ٚايعؿطٕٚ

ؾطاز بٌ باؾُاعات ٚاؾُعٝات ٚا٭زض٠ اٍ اـريات بايكه١ٝ ايؿدك١ٝ إبا
 ٚإ٪غػات اـري١ٜ.

تٝإ ايكـاؿات ٚإ تًهـأ   إؼح اٯ١ٜ ايهط١ّ ع٢ً  ايتاغع١ ٚايعؿطٕٚ :
تٝاْٗا غٛا٤ نـإ انجـط َـا٫ّ اٚ ْؿـٛشّا اٚ     إٍٚ بأٖٔ ٖٛ  زا٥ٗاأٚابطأ ايػري ٗ 

عـسّ اتٝـإ    ؾعٓـس  ،دبات اٚ إػتشبات ايهؿا١ٝ٥َٓعي١ اٚ ا١ًٖٝ ٭ْٗا َٔ ايٛا
 تٝاْٗا.إؾطز بٗا ع٢ً اٯخطٜٔ 

دا٤ ا٭َط بإغتبام ؾعٌ اـريات ع٢ً مٛ ايٛدٛب ايععّـ١ ٚاـطـاب   ٚ
، ؾهٌ َهًــ َـِٓٗ   ٕػًُات بًػ١ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞايؿاٌَ يًُػًٌُ ٚا

ريات ٚإػـابك١ َـع غـريٙ، ٚيـٝؼ َـٔ سكـط يهٝؿٝـ١        َسعٛ يًُػاضع١ ٗ اـ
اـري َٚـا ؾٝـ٘ ايكـ٬ح ٚايـرب     ٝس بكْعِ ٖٞ قسٚز٠  َٚٛنٛع تًو إػابك١،

ايَٝٛٝـ١، ٚقـ٠٬ اؾُاعـ١ َـٔ      ؾُج٬ّ ايكـ٠٬ ٚاٱسػإ، ٚبايكٛاعس ايؿك١ٝٗ 
 .اـريات يهٔ ٫ هٛظ أزا٩ٖا قبٌ ٚقتٗا

نْىُُْ أَُِّررخٌ َّررذْػٌَُْ إٌَِررَ اٌْخَْْررشِ ًََّررأُِْشًَُْ  ًٌَْررزَىُْٓ ِِررقٛيــ٘ تعــاٍط ٚضزٚ 

سٍ ع٢ً أْ٘ ن٬ّ َٔ ايسع٠ٛ إٍ اــري  ٝ، ي(1) صثِبٌَّْؼْشًُفِ ًََّنْيٌََْْ ػَْٓ اٌُّْنْىَشِ

ٔ إٓهط َٔ ؾعٌ اــريات ٚإػـابك١ ؾٝٗـا، ٖٚـٞ     ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ ع
ل ٚاهلسا١ٜ َٔ عٓس اهلل، يٝهٕٛ أٜهّا َكس١َ، ْٚتٝذ١ هلا، ٚتًو آ١ٜ ٗ ايتٛثٝ

ٚايتٛيٝسٟ َٔ ؾعٌ ص، زع٠ٛ يًُتعسز ٚإتساخٌ فَبعْزَجِمٌُا اٌْخَْْرشَادِ قٛي٘ تعاٍط

 اـري ٚايك٬ح.
ايتؿطٜط بايعبازات ٚتطى  ٚتسٍ اٯ١ٜ ٗ َؿَٗٛٗا ع٢ً ايٓٗٞ ٚايتشصٜط َٔ

قػا٤ ايكاؿات، ٚايعدط عٔ اٱبطا٤ ٗ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ُٚٓع َٔ اٱ
يكٍٛ ايػؿٗا٤ ٚأعسا٤ اٱغ٬ّ ايصٜٔ ٜطغبٕٛ ٗ قسٸ إػًٌُ عٔ ٚظا٥ؿِٗ 
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        .(1) صًَدًُّا ٌٌَْ رَىْفُشًَُْتعاٍط، قاٍ ايعباز١ٜ

  
  حبث أصىيلحبث أصىيل

ٗ َكابـٌ ايٛادب إطًــل قس ٜهــٕٛ ايٛادب َؿـــطٚطّا نُـا ٗ اؿـر    
ـــ١  ٫ ــعاز   ،غــباب اؿــرأؾــرتاطـــ٘ با٫غتطاعـــ١، ٚت٦ٝٗ ٚا٫غــتطاع١ َــٔ اي

ٚايطاسًـ١ يٝؼ بٛادـب ٭ٕ ؼكٝــٌ َكـسَـ١ ايٛادـب يٝؼ ٚادبـّا، ٚيهـٔ   
ٚ َػـتًعَات اؿـر قبـٌ أٚاْــ٘ عًـ٢ مــٛ       أٖصا ٫ ّٓع َٔ ايػـعٞ ٗ ا٭َـط   

 .غتشباب تععُّٝا يؿعا٥ط اهللايٓـسب ٚا٫
اـطـاب   َطنبـ١ َٔ ايٛدـٛب ٚا٫غتشباب نٌ عػـبآ١ٜ اؿر ٕ أأٟ 

، ٚتعاٖس تًو ا٫غتطاع١ َـج٬ّ  ٚا٭قٌ ؾٝ٘ ايٛدٛب، ايتهًٝؿٞ إٛد٘ إيٝ٘ 
ٚإ اؿر خكٛقّا ٚإ ؾع١ًٝ ايٛدٛب قس تهٕٛ َكاض١ْ يعَإ ؾعًٝـ١  أؿٌ 

ٜٚػــ٢ُ ايٛادـب إٓذـع     ايٛادب نُا ٗ قٝاّ ؾٗط ضَهإ بط١ٜ٩ اهل٬ٍ
١ ظَاّْا ع٢ً ؾع١ًٝ ايٛادب ؾعًٞ، اٚ تهٕٛ ؾع١ًٝ ايٛدٛب َتكسَٚدٛب٘ ٭ٕ 

َهإ ٚقٛع٘، ٚايٓعاع قـػطٟٚ إٜٚػ٢ُ )ايٛادب إطًل(، ٚقس اختًـ ٗ 
ٕ ايٛادـب َؿـطٚط بـسخٍٛ ٚقتـ٘ نـاؿر ٗ      أش إتؿام ع٢ً ايهـرب٣  اٱبعس 

 َٛمس٘ ٚايك٠٬ عٓس زخٍٛ ٚقتٗا. 
ٚدا٤ ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َٔ ايٛادب إٓذع غري إعًل، ؾًٝؼ 

بٌ ا٭َط بإغتكباٍ ايبٝت ٚبٌ ايتٛد٘ ايؿعًٞ يـ٘ ٗ  ١ًَٗٚ ط أٚ َس٠ مث١ ؾط
ايك٠٬، ٚتًو آ١ٜ ٗ أسهاّ ايكطإٓ، ٚأغطاض ْعٍٚ آٜاتـ٘ عًـ٢ مـٛ ايٓذـّٛ     

 ٚايتسضٜر.
 َػا٥ٌ:ٚؾٝ٘  صأََّْٓ َِب رَىٌٌُُٔا َّأْدِ ثِىُُْ اٌٍَّوُ خَِّْؼًبط  قىنه تعاىل

يكـطإٓ َسضغـ١ ٚعـرب٠ َٚٛععـ١، ؾكـس      ٕ اهلل عع ٚدٌ دعـٌ ا إ :  ا٭ٍٚ
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 اخرب غبشاْ٘ عت١ُٝ ايبعح ّٜٛ ايكٝا١َ ٚاؿػاب.

ٚ أتعاٍ َٚٓٗا اٱْػإ سّٝا اهلل  ٠ا٭ؾٝا٤ ْٝعٗا َػتذٝب١ يكسض : ١ايجاْٝ
َٝتّا، ٚبًشاظ ْعِ اٯ١ٜ ؾإ َٛنٛعٗا تصنط٠ ٚسـح عًـ٢ اــريات يتهـٕٛ     

 اظ ايكطاط ّٜٛ ايكٝا١َ.ٚاق١ٝ َٔ ايٓاض ٚآيـ١ ٚعْٛــّا ٗ ادتٝ
ظٗاض ا٬ٕظ١َ بٌ َٛنٛع ايكب١ً ّٜٚٛ اؿؿط ؾهُا إ إػًٌُ إ : ١ايجايج

ٜتٛدٕٗٛ ْٝعّا اٍ ايكبًـ١ ٗ ايكـ٠٬ ؾهـصا هُعٗـِ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ ٚنـإٔ ٗ        
 ٚسس٠ اٱغتكباٍ تصنريّا بّٝٛ ايكٝا١َ.

بٝـت اؿـطاّ بؿـاض٠    َا إٔ ايكب١ً أَٔ ؾإ ا٫َتجاٍ باغــتكباٍ اي : ١ايطابع
 يٮَــٔ ٜــّٛ ايكٝاَــ١ ٚع٢ً مــٛ ايٓـٛع ٚا١ًٕ أٟ ا٭َٔ يًُػًٌُ.

اٱؼاز ٚاٱَتجاٍ ٗ َٛنٛع ايكب١ً باب يًط١ٓ ٜـّٛ ايكٝاَـ١    : ١اـاَػ
ؾػٝذتُع إػًُٕٛ ٦َٜٛص ٚقس ادتُعٛا قبًٗا َٛنــٛع ايكب١ً ٖٚٛ َٔ اٖـِ  

ع ٗ ايسْٝا عًـ٢ أَـط عبـازٟ اَتجـا٫ّ     َكازٜل ايطاع١، أٟ إ ؼكٝل ا٫دتُا
  تعاٍ ا٫دتُاع ٗ اؾ١ٓ.اهلل ٭َطٙ تعاٍ ٜهٕٛ دعا٩ٙ ّٜٛ ايكٝا١َ بؿهٌ

ؾــطا٤ ا٭َــٔ َـٔ ايؿــعع ٜــّٛ ايكٝاَـ١ عػـٔ اٱغـتذاب١ ٗ      : ١ايػازغ
ّ إَٛنٛع ايكب١ً ٚتٛد٘ إػًٌُ  ٚنأْـ٘ زعـا٤ ٚتهـطع اٍ     ،ٍ ايبٝت اؿـطا

 ًط١ٓ ٚايعؿٛ ٚإػؿط٠ ٦َٜٛص.يٚغ٪اٍ  ،ايباضٟ عع ٚدٌ
تتهُٔ اٯ١ٜ ٚعسّا ٚٚعٝسّا، ٚعسّا يًُ٪ٌَٓ بـايجٛاب ٚسػـٔ    : ١ايػابع

 ايًكا٤، ٚٚعٝسّا يًهؿاض بػ٤ٛ ايعاقب١ ٚست١ُٝ اؿػاب.
 تعاٍ ظعٌ ايبٝت اؿطاّ أَّٓا ٬َٚشّا ًَٚذأ أعـِ  اهلل ٕ ؾهٌإ : ١ايجآَ

ؽـاشٙ  إٜهـّا  أا٤ ؾطٜه١ اؿر، بٌ ٜؿٌُ زأٜٓشكط بايبٝت َٚٛنع٘ ٚ إَٔٔ 
 ٜٚتٛد٘ ي٘ إػًُٕٛ ٚإػـًُات َـٔ ْٝـع أقـكاع ا٭ضض     قب١ً ٗ ايك٠٬

 .(1)صًَإِرْ خَؼٍَْنَب اٌْجَْْذَ َِثَبثَخً ٌٍِنَّبطِ ًَأَِْنًبٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاٍط

 ػا٥ٌ:ٚؾٝ٘ َ صإَِّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ ط  قىنه تعاىل 
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ــبشاْ٘  ٚ ا٭ٍٚ : ـــازض اهلل غـ ــٛ ايكــ ــ٢ ٖـ ــاؽ أعًـ ـــٌ ايٓـ ــا ٕ هعـ ْٝعـ

ٍ ايبٝـت اؿـطاّ   إؾٝتٛدـ٘ ايهـٌ   ايٓاغد١ ـًٕٛ ٭َــط ايكب١ً ٜػــتذٝبٕٛ ّٚتج
 ٜٚ٪زٕٚ ايك٠٬ ْاع١ ٚؾطاز٣.

َتشـإ ؾٗـ٪٤٫ ايـصٜٔ    إبت٤٬ ٚإ اضيكس دعٌ اهلل غبشاْ٘ ايسْٝا ز ايجا١ْٝ :
ا٫ّ ايـصٜٔ  ٚ ايٛثٕٓٝٛ ِٖٚ ا٭غ٤ٛ سـ أٌٖ ايهتاب، أَٔ  ع٢ً قبًتِٗ قطٚاأ

دتُعٛا ٗ َٛنٛع ايكب١ً ٚهلساِٖ ق٬ّ يٛ ؾا٤ اهلل ٱأٍ قب١ً إمل ٜتٛدٗٛا 
 ْعٌ.أ

ــ١ : ٌ   ايجايج ــ١ غــه١ٓٝ ٚتطُــٌ يًُػــًُ  ٗ  اهللٍإٚزعــ٠ٛ يًتٛدــ٘   ،اٯٜ
 اؿٛا٥ر.

 تعاٍ اييت ٠ اهللقسضم ط٬إُٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ قٛاعس ن١ًٝ ٗ تته ايطابع١ :
تٓبػط ع٢ً نٌ إٝازٜٔ ايه١ْٝٛ ٚايته١ٜٝٓٛ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚتعٗط د١ًٝ غـٛاتِٝ  

 َهإ ايتؿطع ٚايتؿعب.إاٯٜات َٚا هلا َٔ قؿ١ ايعُّٛ ٚ
بعح ضٚح ا٭ٌَ ٚايبؿـاضات ٗ ْؿـٛؽ إػـًٌُ َـا زاَـت        اـاَػ١ :

ّ إ٬بس َٔ ؾ تعاٍ َطًك١، ٠ اهللقسض ٚ غـبب  أ٠ٛ يـٝؼ َـٔ قـ   ٚ ْتكاض اٱغـ٬
ٚقس ْكط اهلل عع ٚدٌ إػًٌُ  ٚ َاْعّا زٕٚ ايٓكطإٔ ٜكـ سادعّا أٜػتطٝع 

 .(1)صًٌََمَذْ َٔصَشَوُُْ اٌٍَّوُ ثِجَذْسٍ ًَأَْٔزُُْ أَرٌَِّخٌٗ َعطن١ بسض، ِٖٚ ق١ً قاٍ تعاٍط

ٝا٤ ْٗا َطًك١ أٟ بايٓػب١ يٮؾأ تعاٍ ٠ٚ اهللقسضتصنري بععِٝ يا ايػازغ١ :
 ْٝعّا ٚفطز٠ عٔ ايعَإ ٚإهإ ٚاؾ١ٗ.

سٝا٤ إٛت٢ َٔ إُهٔ غري إُتٓع يٛدٛز أبإ  خباضإٗ اٯ١ٜ  ايػابع١ :
إكتهٞ ٚؾكس إاْع، ؾٗٛ تعاٍ ٫ ٜٛقــ بايعذع ٚ٭ٕ ايٓؿٛض َٔ إكسٚض 

 ٚدب ايتعًل ايعاّ.
عــاٍ ٚؾٝــ٘ ضز  ت٠ اهللسكــٍٛ اؿؿــط بكــسض بٝــإ سكٝكــ١ ٖٚــٞ :ايجآَــ١ 

ايـــــت تعٗـــــط بـــٌ اؿــــٌ عًـــ٢ طـــطح ايؿــهــــٛى ٚايؿـــــبٗات ايـــيت ٫ ظ
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ٚتتعًــل غكــٛم نٝؿٝــ١ ْــع ايععــاّ ايبايٝــ١       ،ٍ َٜٛـــٓا ٖــصا إٚاٯخــط 
 ٚمٖٛا.

ٕ نــٌ ؾــ٤ٞ أايهــسٚضات ايٓؿػـــا١ْٝ باٱّــإ بــ ايــتدًل َــٔ ايتاغــع١ :
 .، ٚسانط عٓسَٙػتذٝب يكسضت٘ تعاٍ

  أكىلأكىلشبهت اآلكم واملشبهت اآلكم وامل

شا إْػإ ٕ اٱأْٛٗا تطز ٖصٙ ايؿب١ٗ ع٢ً ايكٍٛ بإعاز اؾػُاْٞ َٚهُ
ٕ ٜهـٕٛ ٜـّٛ ايٓؿـٛض ٗ    أَـا  أْػإ آخط ؾإ اؾع٤ إأنٍٛ َٓ٘ قاض غصا٤ٶ ٱ

خطٟٚ ا٭ٟ ع١ٝٓٝ ايبسٕ أٚ ٗ بسٕ إأنٍٛ، ٖا ٜٓؿٞ ُاّ ايع١ٝٓٝ أ نٌاٯ دػِ
شا نإ إٚد٘ اؾعا٤ أنٝـ تهٕٛ  ْػإ شات٘ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا. ٚنصيواٱيبسٕ 

ٚ ناؾطّا ٚإأنٍٛ َٓ٘ َ٪َّٓا ؾكـس ٜهـٕٛ ٗ اؾـعا٤ عــصاب هلـصا      أاٯنٌ ٚثّٓٝا 
ٚد٘ اؾعا٤ إدتًؿ١ ع٢ً شات أٚ تتساخٌ أٚ ٜهـٕٛ ؾٝ٘ ثـٛاب يًهاؾط أإ٪َٔ 
 ايبسٕ.

ٕ ايكـٛض٠ دـٖٛط   أش إٖٚصٙ ايؿب١ٗ َسؾٛعـ١ ٚمت تؿٓٝس َا ؾٝٗـا َـٔ قـٍٛ   
خـط٣ ٜػـري   أٍ َاٖٝـ١  إدعا٤ ْتكاٍ ا٭إٚ ،غتك٬هلاإبتؿغ كًب ٚؼثابت ٫ ٜٓ

عتباضٖا إإٛنٛع، ٚايكٛض٠ ٖٞ اؾٖٛط عٓس سًٛي٘ باحملـٌ ٚتكّٛ٘ ي٘، ٚيعٌ 
ضاز٠ إعٓـ٢  إٚايٛقـ يًؿ٤ٞ ٚؽطٝط٘ ْـٛع ؽؿٝــ    ،عٓس ايعطف اـاضدٞ

ٕ أا١ٝ٥، بٌ َج٬ّ ٫ ٜعين تػري قٛض٠ إ غاضّا ٖٚٛا٤ايعاٖطٟ، ؾكريٚض٠ إا٤ 
ٍٚ َٔ ؾـهًٗا ا٭  نًعتإاق١ٝ َٛدٛز٠ غري َعس١َٚ، ٚيهٓٗا تعاٍ ب إاز٠ ٫

 خط.آٚقاضت شات ؾهٌ 
ــسٍ سكٝكــ١ ايؿــ٤ٞ     ــاب إطٗــطات )ا٫غــتشاي١( ٖٚــٞ تب ٚٗ ايؿكــ٘ ٗ ب

 ٚ ــ١،  ــٛضت٘ ايٓٛعٝـ ــربٚقـ ــتكطأ٠   تعتـ ــس٠ َػـ ــغ  ؾقاعـ ــٛم يؿـ ــٝؼ ٗ ايٓكـ ًـ
شا إؾاْٗا تطٗط، ٚايطعاّ ايٓذؼ  ازّا)ا٫غتشاي١( ناـؿـب١ إتٓذػـ١ تكبض ضَ

دـعا٤ بـسٕ إٝـت غـري     أغتشاي١ قـس ػعـٌ   ٝٛإ، ٖٚـصٙ اٱقاض دـع٤ َٔ اؿ
 ٗ بسٕ اٯنٌ.ٚٚقؿّا ْطباقّا إ ١زاخً
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ٍ ايرتقـ٠ٛ  إٕ ايكرب وؿـط  أايسؾٔ ٚ سهاّأٗ  ايتؿسٜسايبٝإ ٚٚأْت تط٣ 

ٗ إْػإ ايٛاقـ، ٚؼٍٛ بسٕ إٝت ٱَٔ طٍٛ ا  عٓاقـط  ٍ تطاب ٚزخٛيـ٘ 
بسٕ اؿٞ، َـع ْـسض٠   غصا٤ اؿٝٛإ أعِ َٔ اْتكاٍ بسٕ إٝت بايٛاغط١ اٍ 

دعا٤، يصا ؾإ بسٕ إ٪َٔ ٗ عًِ اهلل قسز َٚعطٚف، ٚيٝؼ يتكا٤ تًو ا٭إ
ٚ عٔ تطاب، ٚنٌ ؾ٤ٞ أٚ عٔ سٝٛإ أْػإ عٔ آخط إَٔ ايعػري ؾطظ بسٕ 

٠ اـاق١ يٝػت ٕ ايكٛضأَػتذٝب هلل عع ٚدٌ ٜٚعطف ٚظٝؿت٘ َٚكاَ٘، ٚ
عتُاز اؿٝجٝـ١ ٗ ايبعـح ٚايٓؿـٛض    إٍ إناؾ١ ؾططّا ٗ َاز١ٜ ايبسٕ، ٖصا باٱ

دػاز إٛت٢ تب٢ً إٔ أْٚػإ خاق١ ع٢ً ايٓؿؼ اييت ؾٝٗا ٜهٕٛ تؿدل اٱ
 خط٣.أبساّْا أٚتتؿاعٌ دع٥ٝاتٗا َع ايرتاب ٚايٓباتات ٚقس تسخٌ 

ٕ خط٠ ٖٛ عٌ بسٕ اٱاٯايبسٕ ايصٟ وؿـط ٗ ٚ َجًـ٘ ٚإ ضآٙ ٗ   ٫ ْػـا
َـط ثابـت ٗ   أٖـٛ  ٚخط٠ ٜكـٍٛ ٖـصا ؾـ٬ٕ ايـصٟ عٗسْــاٙ ٗ اؿــٝا٠ ايـسْٝا        اٯ

ٕ أبطاٍ هلا ٚإٖٚٚٛ عـس شاتـ٘ ضز ع٢ً ٖصٙ ايؿـب١ٗ  ،ايؿـطٜع١ ٖٚهـٔ عك٬ّ
 تًبػت ايـطٚح ٗ عامل ايربظر ببـسٕ َجـايٞ َؿاب٘ ي٘. 

ٍ إػــإ ٚضس٬تــ٘ ْاٱضتكــا٤ ايعًُــٞ ٗ ٖــصا ايعَــإ ٚقــعٛز  َٚــع اٱ
خط٣ ا٭َا ساٍ َٔ ّٛت ٗ ايهٛانب  :خط٣ قس ٜطز غ٪اٍ ٖٛايهٛانب ا٭
ِِنْيَب خٍََمْنَبوُُْ ًَفِْيَب ُٔؼِْذُوُُْ ٚاهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ ط  ،غتكطاض اؿٝا٠ ؾٝٗاإخاق١ عٓس 

 .(1)صًَِِنْيَب ُٔخْشِخُىُُْ رَبسَحً أُخْشٍَ

ٗـا تػـبل ايٓؿـٛض ٖٚـٞ َـٔ      ْأعاز٠ ٫ تسٍ ع٢ً ايؿٛضٜـ١ بـٌ   إٕ تًو اٱ
ستُاٍ خطٚز ْؿط عٔ ايكاعس٠ ٫ ّٓع َٔ إٚ تعاٍ، ٠ اهللقسضط٬م إَكازٜل 

دطٜاْٗـا ٚشنطٖـا، ٚٚســس٠ إٛنـٛع ايؿــا١ًَ يـصيو ايٓؿـط ايــصٟ قـس ٜكطــٔ       
ؼـاز غٓد١ٝ ايرتب١ ٜ٪نس إايسؾـٔ َٚٔ ثِ ايٓؿــٛض، ٚ سهاّأؾتؿًُ٘ ايهٛانب 

 ط٬م اؿهِ َٚٓاغبت٘ يًُٛنٛع.إ
ايكازم عًٝ٘ ايػـ٬ّ: "ٚقـس غٴـ٦ٌ عـٔ إٝـت     دعؿط اٱَاّ  سـسٜح ٚٗ
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٫ ايط١ٓٝ ايـيت خٴًـل   إٜب٢ً دػسٙ؟ قاٍ: ْعِ، ست٢ ٫ ٜبك٢ ي٘ ؿِ ٫ٚ ععِ 

َٓٗا ؾاْٗا ٫ تب٢ً بٌ تبك٢ ٗ ايكرب َػتسٜط٠ ست٢ ٜٴدًل َٓٗا نُا خٴًـل أٍٚ  
 .(1)َط٠"
ٕ ؾــب١ٗ أـًكــ١ ا٭ٍٚ، ٚعًــ٢ اٚايٓؿــٛض ٕ ايبعــح أٚا٭خبــاض ٚظــاٖط  

يٝٗا َٛنٛعّا إ٭ٕ ايٓٛب١ ٫ تكٌ  ،نٌ ٚإأنٍٛ أدٓب١ٝ عٔ َٛنٛع ايبعحاٯ
 ٚق٫ُّٛ.

أَّْرَٓ َِرب   ٚدا٤ت آ١ٜ ايبشح بػـٝط١ ٗ َهـُْٛٗا إش إٔ اـطـاب ؾٝٗـاط    

٬ّ، ًٝ٘ ايػإم٬يٞ بعسز ايٓاؽ َٔ أٜاّ أبٝٓا آزّ ع ،(2)صرَىٌٌُُٔا َّأْدِ ثِىُُْ اٌٍَّوُ خَِّْؼًب

وهطٙ اهلل بطٚس٘ ٚدػسٙ َٔ غري تساخٌ بـٌ ا٭ؾـطاز، ٚعـسّ    ؾهٌ إْػإ 
إَِّْ اٌٍَّروَ ػٍََرَ وُرًِّ    ايتساخٌ ٖصا َٔ َكازٜل قٛيـ٘ تعـاٍ ٗ خاُـ١ اٯٜـ١ط    

 ص.شَِْءٍ لَذِّشٌ

إٕ إغتشهاض اٱط٬م ٗ قسض٠ اهلل َع ايٛعس ٚايعٗس َٓ٘ تعاٍ بإسهاض 
ٌ ٚإـأنٍٛ، ٚزعـ٠ٛ يٲغـتعساز هلـصا     نـ ايٓاؽ ْٝعّا ناف يـسؾع ؾـب١ٗ اٯ  

ًَعَبسِػٌُا إٌََِ َِغْفِرشَحٍ ِِرْٓ سَثِّىُرُْ    اٱسهاض بإػاضع١ ٗ اـريات، قاٍ تعاٍط

 .(3)صًَخَنَّخٍ ػَشْظُيَب اٌغٌَََّّادُ ًَاألَسْضُ أُػِذَّدْ ٌٍُِّْزَّمِنيَ
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شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ  ًَِِْٓ زَُُْْ خَشَخْذَ فٌََيِّ ًَخْيَهَط  قىنه تعاىلقىنه تعاىل

 .149ص اٯ١ٜ ًَإَِّٔوُ ٌٍَْسَكُّ ِِْٓ سَثِّهَ ًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب رَؼٌٍََُّْْ 
 

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
َبين ع٢ً اغِ ، َٔ: سطف دط، سٝح: سطف عطـَٚٔ سٝح: ايٛاٚ 

ٍٸ(، خطدت: ؾعٌ َاض ٚايتا٤ ايهِ ٗ قٌ دط َتعًل  ٗ قٌ نُري ب)ٚ
ٕ دـا٤ ٗ اٯٜـ١   أ، ٚاؾاض ٚاجملـطٚض َتعًكـإ بؿعـٌ قـصٚف ؾبعـس      ضؾع ؾاعٌ
ص، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبٌ ٚد١ٗ ايٓيب ٚإػًٌُ ًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَب ايػابك١ ط 

 خاق١.
ِّ: ؾعٌ ظا٥س٠ يطبط َا بعسٖا َا قبًٗاؾٍٛ: ايؿا٤  َط َبين ع٢ً سصف أ، ٚ

٘ إايع١ً، ؾطط: ظطف َهإ ٖٚٛ َهاف، إػذس َهاف سطف  ، فـطٚض  يٝـ
 .فطٚض َجً٘ اؿطاّ: قؿ١ يًُػذس

 إٕ.اغِ ٚإْ٘: ايٛاٚ: ساي١ٝ، إٕ: سطف َؿب٘ بايؿعٌ، اهلا٤: 
 َطؾٛع. ٕإاؿل: خرب  ،تأتٞ يًتٛنٝسٚ يًشل: اي٬ّ ٖٞ إعسًك١

 َٔ ضبو: داض ٚفطٚض، ٚايهاف نُري ٗ قٌ َهاف إيٝ٘.
اغِ َٚا اهلل بػاؾٌ: ايٛاٚ: سطف إغت٦ٓاف، َا: ْاؾ١ٝ تعٌُ عٌُ يٝؼ، 

 . )َا( َطؾٛعاغِ اؾ٬ي١: 
فطٚض يؿعّا َٓكـٛب قـ٬ّ، خـرب    اغِ بػاؾٌ: ايبا٤ سطف ظا٥س، غاؾٌ:  

 َٛقٍٛ ٗ قٌ دط َتعًل بػاؾٌ.اغِ َا، عُا: عٔ: سطف دط، َا: 
 ٛاٚ: ؾاعٌ.تعًُٕٛ: ؾعٌ َهاضع َطؾٛع، ٚاي

قس تأتٞ ايتٛي١ٝ َع٢ٓ اٱقباٍ ٚاٱغتكباٍ نُا ٗ ٖـصٙ اٯٜـ١ ٚتـسٍ عًٝـ٘     
ٚٳٖي٢ عٓ٘: ايكطا٥ٔ ٚيتعسٜٗا باي٬ّ، غ٬ف َا إشا تعس٣ بعٔ) َأعٵطٳضٳ عٓ٘ أٟ ٚ
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 (1) (َأٚ ْٳَأ٣

 يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
ُٖٝـ١ ٜٚٛادـ٘   أتتٓاٍٚ ٖصٙ اٯٜات َػـأي١ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٖٚـٛ تؿــطٜع شٚ   

غـتًعّ ا٭َــط ايبٝــإ  إؾ، ٚاؿػــس  أٖــٌ ايؿـو ؿــبٗات ايـيت ٜجريٖــا  بعـض اي 
ْتؿــا٤ ايًــبؼ َٚــا ٜؿٝــس ايكطــع ٚايبــت ٚعــسّ ايتأدٝــٌ َعــعظّا  إٚٚايٛنــٛح 

  تعاٍ.اهلل خباض عٔ قسٚضٙ َٔ عٓسباٱ
 ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتٌ:

 دٛٙ:ق١ً ٖصٙ اٯ١ٜ باٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚ ا٭ٍٚ:
، ٚبــٌ ٖــصٙ اٯٜــ١، ٚؾٝٗــا (2) )غــٝكٍٛ ايػــؿٗا٤( ايكــ١ً بــٌ آٜــ١ ا٭ٍٚ:

 َػا٥ٌ:
بٝإ بط٬ٕ قٍٛ ايػؿٗا٤ ٚإغتٗعا٥ِٗ بإػًٌُ ٭ٕ ايتشٍٛ إٍ  ا٭ٍٚ:

 ايكب١ً دا٤ بأَط َٔ عٓس اهلل.
زع٠ٛ ايٓاؽ يٲقتسا٤ بإػًٌُ، ٚايٌٓٗ ٖـا عٓـسِٖ َـٔ ايعًـّٛ      ايجا١ْٝ:

جاٍ يٮٚاَـط، بتكطٜـب إٔ طاعـ١ اهلل ٚاٱغـتذاب١ يـ٘ عًـِ       اييت تتذ٢ً باٱَت
 ٚؾعٌ سػٔ، ٚإضتكا٤ َٔ غًِ ايهُا٫ت.

ًّٜٛ ايػؿٗا٤ إػًٌُ ع٢ً إغتكباهلِ ايبٝت اؿطاّ، ٚإِـا دـا٤    ايجايج١:
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِؼٌٜٛ ايكب١ً بأَط َٔ اهلل عع ٚدٌ يًٓيب قُس 

ٝت إكسؽ بأَط َٔ اهلل إٍ ْبٝ٘ قُس نإ إػًُٕٛ ٜػتكبًٕٛ ب ايطابع١:
 ٚنصا بايٓػب١ ٗ ْػدٗا ٚؼًٜٛٗا إٍ ايبٝت اؿطاّ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    با٭َط إٍ ايٓيب قُس  دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ اـاَػ١:
)قٌ هلل إؿطم ٚإػطب( ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ با٭َط ي٘ بإغتكباٍ ايبٝت ٚغًِ

 كطٕٚ باـطاب ايصٟ ٜتهُٔ اؿذ١ ٚايربٖإ.اؿطاّ، إ
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، ٚبًشـاظ  صإَِّٔوُ اٌْسَركُّ ِِرْٓ سَثِّرهَ   تعاٍطدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘  ايػازغ١:

 اؾُع بٌ اٯٜتٌ ٜهٕٛ َٔ اؿل أَٛض:
 تطى إػًٌُ ٱغتكباٍ بٝت إكسؽ. ا٭ٍٚ:
 ّ.تٛد٘ إػًٌُ ٚإػًُات ناؾ١ ٗ ق٬تِٗ إٍ ايبٝت اؿطا ايجاْٞ:

 هلل إؿطم ٚإػطب. ايجايح:
 ٜٗسٟ اهلل َٔ ٜؿا٤ إٍ قطاط َػتكِٝ. ايطابع:
 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1))أ١َ ٚغطّا( ايك١ً بٌ آ١ٜ ايجاْٞ:
 تتدص ا٭١َ ايٛغط ايبٝت اؿطاّ قب١ً ٭ْ٘ قب١ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ. ا٭ٍٚ:

بإغتكباٍ  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِق٢ً دا٤ ا٭َط اٱهلٞ يًٓيب قُس  : ايجا١ْٝ
 ايبٝت اؿطاّ يٝهٕٛ إػًُٕٛ ؾٗسا٤ ع٢ً ايٓاؽ.

ِ َــٔ ؾــٗاز٠ ايطغــٍٛ قُــس   : ايجايجــ١ عًــ٢  قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــً
 إػًٌُ إَتجاهلِ يتشٌٜٛ ايكب١ً.

 ٜؿٝس اؾُع بٌ اٯٜتٌ إٔ َٔ َكازٜل اؿل أَٛض: : ايطابع١
 قٛب ايبٝت اؿطاّ. ْػذ ايكب١ً ٚؼٍٛ إػًٌُ : ا٭ٍٚ
 ؾٗاز٠ إػًٌُ ع٢ً ايٓاؽ. : ايجاْٞ

 ع٢ً إػًٌُ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِؾٗاز٠ ايٓيب قُس  : ايجايح
ِ    تٛنٝس ْٚػذ إغـتكباٍ ايـٓيب قُـس     : ايطابع  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 .صاٌْمِجٍَْخَ اٌَّزِِ وُنذَ ػٍََْْيَبيكٛي٘ تعاٍطيبٝت إكسؽ 

نإَتشـإ ٚإختبـاض   ع١ً ٚغبب َـٔ أغـباب ْػـذ ايكبًـ١      بٝإ : اـاَؼ
 غٍٛ ٖٔ ٜٓكًب ع٢ً عكبٝ٘.طٜتبع اييٝعًِ اهلل َٔ 
 ْػذ ايكب١ً يٝؼ نبريّا ع٢ً إػًٌُ ايصٜٔ ٖساِٖ اهلل. : ايػازؽ

ٕ اهلل عع ٚدٌ ٫ ٜهٝع إّإ ٚدٗاز ٚقرب إػًٌُ ٚإَتجاهلِ إ:  ايػابع
 كب١ً.٭َط اهلل بتشٌٜٛ اي
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اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ : إٕ ؼٌٜٛ ايكب١ً ض١ٓ ٚضأؾ١ بايٓاؽ ٚٗ إختتاّ ايجأَ
ص، زعـ٠ٛ يًٓـاؽ يٲقتـسا٤ بإػـًٌُ ٗ     إَِّْ اٌٍَّوَ ثِبٌنَّربطِ ٌَرشَءًُفٌ سَزِرٌُْ   غبشاْ٘ط

 ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚايتسبط ٗ َٓاؾع٘.
 ٌ:، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥(1) )قس ْط٣( : ايك١ً بٌ آ١ٜايجايح
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘  : تهُٔ اٯٜتٌ يٮَط اٱهلٞ إٍ ايٓيب قُس ا٭ٍٚ

 بإٔ ٜكطف ٚدٗ٘ قٛب ايبٝت اؿطاّ. ٚغًِ
ٚايتكٝٝـس ٗ اٯٜــتٌ، ؾكــس شنـطت ٖــصٙ اٯٜــ١ إٔ   : فــ٤ٞ اٱطــ٬م ايجاْٝـ١ 

ؼٌٜٛ ايكب١ً سل َٔ عٓس اهلل، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باٱخباض بإٔ أٌٖ ايهتاب 
ايهتـاب ٗ َػـأي١   ؿـل َـٔ ضبٗـِ، ٚؾٝـ٘ بٝـإ ٕٛنـٛع١ٝ أٖـٌ        ٜعًُٕٛ أْـ٘ ا 

 ٚؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايبٝت اؿطاّ.
: إؼاز أيؿاظ خاُيت اٯٜتٌ بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ َا ٜؿعٌ ايعباز، ايجايج١

ًََِب َع ايتبأٜ ٗ قٝػ١ اـطاب، ٚإضاز٠ قٝػ١ ايػا٥ب ٗ خا١ُ اٯ١ٜ أع٬ٙط

 . صَّؼٌٍََُّْْاٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب 

ص، ؼٌٍََُّْْرًَََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب أَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت اـا١ُ بكٝػ١ اـطابط 

 يًجٓا٤ ع٢ً إػًٌُ ٗ إَتجاهلِ ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً.
 ، ٚبٌ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:(2) )ٚي٦ٔ أتٝت( ايك١ً بٌ آ١ٜ: ايطابع
ؽًــ أٖـٌ ايهتـاب عـٔ إتبـاع       : دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باٱخباض عٔا٭ٍٚ

ٗ َٛنٛع ايكب١ً، ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓيب قُس 
 َٔ اٯٜات ٚاؿذر ٗ إكاّ.

ٗ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ : عسّ إتباع أٌٖ ايهتاب يًٓيب ايجا١ْٝ
اهلل عع ٚدـٌ  يٝؼ َاْعّا زٕٚ إتباع إػًٌُ ي٘ ٚإْكٝازِٖ ٭َط  َػأي١ ايكب١ً
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 ٗ ٚدٛب ؼًٜٛٗا إٍ ايبٝت اؿطاّ.

َٔ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ : ٜأتٞ ا٭َط اٱهلٞ إٍ ايٓيب ايجايج١
 غري ٚاغط١ بؿط، ٚئ ٜهط ٗ اٱَتجاٍ ي٘ إَتٓاع غري إػًٌُ َٔ اٱَتجاٍ ي٘

 .ٚايتكٝس بأسهاَ٘
اٱْهاض ع٢ً  : تطغٝب أٌٖ ايهتاب بإغتكباٍ ايبٝت ٚظدطِٖ عٔايطابع١

 .صإَِّٔوُ اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّهَإػًٌُ ٗ إغتكباهلِ ايبٝت اؿطاّ يكٛي٘ تعاٍط

قُـس  ٖٚـٛ إٔ ا٭ٚاَـط اٱهلٝـ١ تـأتٞ يًـٓيب      : تٛنٝس قإْٛ ثابت اـاَػ١
 .ؾُٝتجٌ إػًُٕٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 : ايتبأٜ بٌ ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٚبٌ ا٭ٖٛا٤.ايػازغ١
: ا٭َط بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ عًِ تؿهـٌ اهلل عـع ٚدـٌ بـ٘     ابع١ايػ

ٚإػـًٌُ يكٛيـ٘ تعـاٍ ٗ اٯٜـ١     قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ع٢ً ايٓيب 
 .صَِب خَبءَنَ ِِْٓ اٌْؼٍُِِْأع٬ٙط

، ٚبـٌ ٖـصٙ اٯٜـ١، ٚؾٝٗــا    (1) )ايـصٜٔ آتٝٓـاِٖ(   : ايكـ١ً بـٌ آٜـ١   اــاَؼ 
 َػا٥ٌ:

هلل عع ٚدٌ عٛز٠ إ٪ٌَٓ إٍ قب١ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، : يكس أضاز اا٭ٍٚ
ِ     ّاقُـس ٖٚٞ ايهعب١، ؾبعح اهلل عع ٚدٌ ايـٓيب    قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 إَاَّا ٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً إٍ ايهعب١.
ِ    : ٜعطف أٌٖ ايهتاب إٔ ايٓيب قُـسّا  ايجا١ْٝ  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 َأَٛض بايتشٍٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ.
َا ٜتكـ ب٘ ْيب آخط ايعَإ بإغتكباٍ ايبٝـت  : ٜعًِ أٌٖ ايهتاب ج١ايجاي
 اؿطاّ.

: ٜهتِ ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب اؿل، ٚتأتٞ ٖصٙ اٯٜـ١ يتدـرب عـٔ    ايطابع١
 يًبٝت اؿطاّ. قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ظٗٛضٙ بتٛد٘ ايٓيب 
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 : ٜؿٝـس اؾُـع بـٌ اٯٜـتٌ إٔ إخؿـا٤ ايٓـاؽ يًشـل ٚايبؿـاضات        اـاَػ١

 ايػُا١ٜٚ مل ّٓع َٔ نؿؿٗا ٚبٝاْٗا.
، ٚبـٌ ٖـصٙ اٯٜـ١، ٚؾٝٗـا     (1) )اؿـل َـٔ ضبـو(    : ايك١ً بٌ آ١ٜايػازؽ

 َػا٥ٌ:
 )اؿل َٔ ضبو( ٗ اٯٜتٌ. : تهطاض قٛي٘ تعاٍا٭ٍٚ
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ أنست اٯ١ٜ أع٬ٙ َعطؾ١ أٌٖ ايهتاب يًٓيب  :ايجا١ْٝ

يـٔ ٜهـط عكٝكـ١ ٖـصٙ      ايصٟ دا٤ َٔ عٓس اهلل اؿلٚإخؿا٤ ؾطٜل  ٚآي٘ ٚغًِ
 .إعطؾ١

ايٓيب قُس ق٢ً ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بهؿـ اؿل، ٚاٱخباض عٔ ع٬َات 
 اييت دا٤ت بٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١. اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 : زع٠ٛ إػًٌُ يًتكٝس بأسهاّ ايكب١ً.ايجايج١
ٖٚصٙ اٯ١ٜ، ؾٝٗـا   ،(2) ١()ٚيهٌ ٚدٗ : ايك١ً بٌ اٯ١ٜ ايػابك١ايػازؽ

 َػا٥ٌ:
إبتسأت اٯ١ٜ أع٬ٙ بـإٔ يهـٌ أٖـٌ ًَـ١ ططٜكـ١ ٚقبًـ١ ٜتٛدٗـٕٛ        : ا٭ٍٚ

 إيٝٗا، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتعٌٝ قب١ً إػًٌُ ٖٚٞ ايبٝت اؿطاّ.
بازض٠ إٍ ايتشـٍٛ إٍ ايبٝـت اؿـطاّ ٭ْـ٘ َـٔ      ُ: زع٠ٛ إػًٌُ يًايجا١ْٝ

 .اـريات اييت هب إػاضع١ إيٝٗا
: أنست اٯ١ٜ أع٬ٙ ست١ُٝ إعاز، ٚبعح ايٓاؽ يًشػاب، ٖٚٛ َٔ ايجايج١

)ٚإْ٘ اؿل َٔ ضبو( غـٛا٤ ٭ْـ٘ قـطإٓ أٚ     عَُٛات قٛي٘ تعاٍ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ
اهلا٤ ٗ)إْ٘( ايٛاضز ٗ اٯٜـ١ أعـ٬ٙ بًشـاظ إٔ إـطاز َٓـ٘      يعَُٛات ايهُري 

ؿـٌُ َهـاٌَ اٯٜـ١    يٝؼ ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٚإؽاشٙ قب١ً بٌ ٖـٛ أعـِ ٜٚ  
 أع٬ٙ.
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 : ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ:ايؿعب١ ايجا١ْٝ

، ٚؾٝٗـا  (1) نٓـتِ(  )ٚسٝـح َـا   : ايك١ً بٌ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتايٝـ١ ا٭ٍٚ
 َػا٥ٌ:

ًَِِْٓ زَُُْْ طّاعيؿٚ: إبتسا٤ اٯٜتٌ بصات ا٭َط َٛنٛعّا ٚسهُّا ا٭ٍٚ

ٜهٕٛ  آٜتإ َتتايٝتإٗ ايكطإٓ  ٚمل تأت ص،يَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِخَشَخْذَ فٌََيِّ ًَخْ

 .خطابا ٚأَطا جًُٗاَأٚهلُا غبع نًُات َتؿابٗات 
: دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باـطاب يًُػًٌُ ٚإخباضِٖ بإٔ اهلل أضغٌ ايجا١ْٝ

ِ     ّاايٓيب قُـس  ِ، ٚدـا٤ت اٯٜـ١ قـٌ    ضغـ٫ّٛ هلـ   قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًُػـًٌُ   ،قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبشح خطابّا يًٓيب 

 بإتباع٘ ٗ ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ ٗ ايك٠٬.
ِ  : َٔ آٜات اهلل اييت ٜتًٖٛا ايجايج١  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 ٔ عٓس اهلل.ع٢ً إػًٌُ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚإٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل َ
ِ     : َٔ قؿات ايطابع١ َٚكـازٜل   ايٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكٌ أْ٘ ٜعًِ إػًٌُ ايهتاب ٚاؿه١ُ، ٚاٯ١ٜ قٌ 
ايبشح َٔ ايهتاب ٚاؿهُـ١ ٭ْٗـا تتهـُٔ ا٭َـط ٚايعًـ١ ٚايٛعـس بـايجٛاب        

 . يٲَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ
بايعٌُ ايكاحل، ٚعٔ ضغـٍٛ   تطغٝب إػًٌُٗ  ٚػتُع ٖصٙ ايٛدٛٙ 

آزّ تؿطؽ يعبـازتٞ أَـٮ   ابٔ : ٜا  ٜكٍٛ ضبهِ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:
،  ّاأزّ ٫ تباعس َين ؾأَٮ قًبو ؾكطابٔ قًبو غ٢ٓ ، ٚأَٮ ٜسٜو ضظقّا . ٜا 

 .(2)ٚاَٮ ٜسٜو ؾػ٬
٭سهاّ ايـيت عًُٗـا ضغـٍٛ    : ْػذ ٚؼٌٜٛ ايكب١ً َٔ ا٭َٛض ٚااـاَػ١

 إػًٌُ، ٚمل ٜهْٛٛا ٜعًُٕٛ بٗا َٔ قبٌ. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاهلل 
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 عجاس اآليتإ
ــط اٯٜــ١   ا٭ٍٚ : ــل   إتعٗ ــتسا١َ ايؿٛضٜــ١ ٗ ايتطبٝ َتجــاٍ ايعَــاْٞ  ٚاٱغ

 ٚإهاْٞ.
غـتكباٍ ايبٝـت   إٍ ايٓػـذ ٗ  إَهإ ايطدـٛع  إاٯ١ٜ تٛنٝس يعسّ  ايجاْٞ :

 ٕ أؾازت اٯ١ٜ ايػابك١ ايؿٛض١ٜ.أبعس  اؿطاّ
  تعاٍ.اهلل غتكباٍ ايهعب١ سل ٚؾطض َٔإ ايجايح :
ْتكاهلا َٔ يػ١ خطاب إٚ ،عذاظ ٗ اٯ١ٜ اٱيتؿات ايب٬غٞاٱَٔ  ايطابع :

 ٍإيػ١ اؾُاع١، َٚٔ قٝػ١ ا٭َط  ٍإقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يًٓيب 
 ػٔ اؾعا٤ بتشكل ا٫َتجاٍ.خباض عٔ ايجٛاب ٚساٱ

ٍ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    إخـت٬ف  ٚاٱُٓع اٯ١ٜ َٔ ايطدـٛع  : اـاَؼ 
 اهلل َطأبـ غتكباٍ بٝت إكسؽ ٭ٕ ايتبسٌٜ إٚآي٘ ٚغًِ ٚغ٪اي٘ اٱبكا٤ ع٢ً 

 تعاٍ.
ــ١   ايػــازؽ : ــ١ ععــِٝ َػــ٪ٚي١ٝ ؼٜٛــٌ ايكبً ــبٌ اٯٜ ــعّٚ تعاٖــسٙ  ،ت ٚي

ػًٌُ اٱؾتداض بايتٛد٘ ايؿٛضٟ إٍ ايبٝت اؿطاّ َٚٔ سل إ ٚايجبات عًٝ٘
 .نكب١ً هلِ

 تعطٞ اٯ١ٜ ؼٌٜٛ ايكب١ً قبػ١ اؾٗاز إػتسِٜ.ايػابع : 

أَا  ،ٚدا٤ أٍٚ ٚٚغط اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
خاُتٗا ؾٗٞ خطاب يًُػًٌُ ٚإػًُات ْٝعـّا، ٖٚـٛ بًشـاظ ْعـِ اٯٜـ١      

ٚتًو آ١ٜ ٗ يطـ اهلل عع ٚدٌ باٱخباض ، اش ايبٝت اؿطاّ قب١ً ؽإبتطغٝب 
عٔ ايجٛاب ايععِٝ ايصٟ ٜٓتعطِٖ بطاعتِٗ ٚسػٔ إَتجاهلِ يٮٚاَط اٱهل١ٝ 

 .بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ قب١ً
ُٚٓع اٯ١ٜ َٔ ايرتزٜس ٚايتؿطٜط ٗ َٛنـٛع ايكبًـ١، ٚتعدـط عـٔ زعـ٠ٛ      

، ؾًٝؼ هلِ إ٫ قب١ً ٚاسس٠ ٖٚٞ ايبٝت دٛاظ ايتعسز ؾٝٗا بايٓػب١ يًُػًٌُ
 اـكٛم ٚايعُّٛ بٌ بسا١ٜ ٚخا١ُ اٯ١ٜ َػا٥ٌ : ضاؿطاّ َٚٔ أغطا
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: بٝإ سػٔ مست إػًٌُ، بإٔ ٜأتٞ ا٭َط إٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً  ا٭ٍٚ

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّٚتجٌ إػًُٕٛ ْٝعّا ي٘. َٖٚٛٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍ 
 .(1)صخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّط

ايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ نكب١ً ٗ ايٛادبات ٚإػتشبات ايعباز١ٜ  : ايجا١ْٝ
ٕ نإ ؾططّا ٗ ايك٠٬ إ٫ إٔ ايؿطط غري إ، ؾٗٛ ٚعٌُ ٜجاب عًٝ٘ إػًُٕٛ

يٛنـ٤ٛ  إؿطٚط، ٚايك٠٬ ؾعٌ َطنب، نٌ ؾطز َٓ٘ يـ٘ أدـط ٚثـٛاب ٚٗ ا   
 :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقاٍ : اٍٚٚضز عٔ عجُإ بٔ عؿإ ق

ٔٵ  َٹ ٙٹ سٳتٻ٢ تٳدٵطٴزٳ  ٔٵ دٳػٳسٹ َٹ ٙٴ  ٛٴنٴ٤ٛٳ خٳطٳدٳتٵ خٳَطاٜٳا ٔٳ اِي ٛٳنٻَأ َؾَأسٵػٳ ٔٵ تٳ تٳشٵتٹ َٳ
ٙٹ  .(2)َأِظَؿأض

إقتسا٤ إػًٌُ بايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ أعُاي٘  : ايجايج١
ؾٝـأتٞ ا٭َـط ٚاـطـاب ٚاٱخبـاض يًـٓيب قُـس       ايعباز١ٜ ٚعسّ ؽًؿِٗ عٓـ٘،  

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بإٔ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ سل ٚقـسم َـٔ عٓـس    
اهلل، ٜٚتًكاٙ إػًُٕٛ بايكبٍٛ ٚإزضاى سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ْػذ ايكب١ً ٚايتٛد٘ 

ٚاؿـل ٗ َٛنـٛع٘ عًـ٢     ،اهلل إٍ ايبٝت اؿطاّ إِا ٖٛ أَط ٚسل َٔ عٓـس 
 :ٚدٌٗ

 .ضاز٠ ْػذ ايكب١ً: إ ا٭ٍٚ
٘ ٚغـًِ  : أٚإ ايٓػذ ٚبسا١ٜ ؼٍٛ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيايجاْٞ 

 .       إٍ ايبٝت اؿطاّقبًت٘ ٗ 
إٕ إقرتإ ا٭َط اٱهلٞ يًٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ بتشٜٛـٌ     

قـاٍ  ، ايكب١ً باٱخباض بأْ٘ سل ٚقسم َٔ عٓس اهلل عع ٚدـٌ ْعُـ١ ٚؾهـٌ    
يٝهـٕٛ َٛنـٛع    ،(3)صٌٍَّوُ َّخْزَصُّ ثِشَزَّْزِوِ َِْٓ َّشَربءُ ًَاٌٍَّروُ رًُ اٌْفَعْرًِ اٌْؼَظِرُِْ    ًَاتعاٍط
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 . 1/451َػٓس أٓس (2)
 .105ايبكط٠ غٛض٠ (3)
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 ٚسهِ ايكب١ً ططٜكّا يٛسس٠ إػًٌُ، ٚغب٬ّٝ يًٗسا١ٜ ٚدصب ايٓاؽ يٲّإ.

ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بصنط قإْٛ نًٞ ٖٚٛ إغتك٬ٍ نٌ أٌٖ ١ًَ بكبًـ١  
 .١قكٛك

عٌٝ قب١ً إػـًٌُ، ٖـا ٜـسٍ عًـ٢ إٔ اٱغـ٬ّ ًَـ١       دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بتٚ
َػتك١ً بصاتٗا، ٚإٔ ايٓيب قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ ًٜتكٕٛ 

 ٗ أزا٤ ايعبازات بعطض ٚاسس.
ٚأختًـ ٗ عًِ ا٭قٍٛ ٌٖ ا٭َط ٜسٍ عًـ٢ ايٛدـٛب أٚ اٱغـتذاب    

ٚقـس تـسٍ عًٝـ٘ ٖـصٙ     ٚإؿٗٛض ٚإدتاض ٖٛ ا٭ٍٚ، إ٫ َع ايكط١ٜٓ ايكـاضؾ١  
 اٯ١ٜ بًشاظ ا٬ٕظ١َ بٌ ا٭َط ٚقبػ١ اؿل.

انهفيظ إال يف ىيره   ىيرا  )ًييٍ يييث خسجيج( ًمل ييسد      ًميكٍ حسًيت ىره اآليت آييت 

 . ينو نفظ)خسجج( فاَو مل يسد إال يف ىاحني اآليخني، ًاآليت ًاآليت انخانيت

نشينٌ انعيييى ةييت انقبهيت     ًمل يسد نفظ)اخشٌٌ( إال يف ىره اآلييت ًفييو دالنيت عهيَ ا      

  ًنزًو انخقيد بنيكاييا.
 اآليت سالح

ٍ ايكب١ً اؾسٜـس٠  إعا١ْ هلِ ع٢ً ايتٛد٘ إٗ اٯ١ٜ ؽؿٝـ عٔ إػًٌُ ٚ
  تعاٍ.اهلل ْٗا سل َٔ عٓسأبعكط ايتهًٝـ بٗا ٚاٱخباض 

ٚبعس إٔ أختتُت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱط٬م ٚايعُّٛ بكسض٠ اهلل ٚمشٛهلـا  
إبتـسأت  صأََّْ اٌٍَّوَ ػٍََرَ وُرًِّ شَرِْءٍ لَرذِّشٌ    طبكٛي٘ تعاٍ  ّٕٚعسيًُٛدٛز ٚا

ٖصٙ اٯ١ٜ عطف ايعطـ ايٛاٚ ٖا ٜسٍ ع٢ً إتكاهلا َٛنٛعّا ٚسهُّا باٯ١ٜ 
، ؾُٔ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ إٔ دعٌ قب١ً ايـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘     ايػابك١

٘ ظدـط يًٓـاؽ عـٔ    ٚؾٝ ،ٚآي٘ ٚغًِ إٍ ايبٝت اؿطاّ ؾ٬ بس إٔ تتِ ٚتتشكل
ْٗــٞ أٚ َٓــع إػــًٌُ َــٔ إغــتكباٍ ايبٝــت ٚزعــ٠ٛ إٍ تعاٖــسٙ يٝهــٕٛ َــٔ   
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أَْْ طَيِّشَا طبكٛي٘ تعاٍ  إٍ إبطاِٖٝ ٚامساعٌٝ  ٚدٌ َكازٜل أَط اهلل عع

إقـ٬ح ايبٝـت اؿـطاّ يبعجـ١      (1)صثَْْزِِ ٌٍِطَّبئِفِنيَ ًَاٌْؼَربوِفِنيَ ًَاٌشُّوَّرغِ اٌغُّردٌُدِ   

 .نٌ عاّ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚٚؾس اؿاز ٚإعتُطٜٔ ايٓيب قُس ق٢ً
 :َٔ ٚدٛٙ ،ٌٖٚ ؾٝ٘ إؾاض٠ يًكب١ً اؾٛاب ْعِ

 . َٔ بٌ َػادس ا٭ضض (بٝيتعع ٚدٌ ي٘ )اهلل تػ١ُٝ  ا٭ٍٚ :
ــ    ايجــاْٞ : ع ايػــذٛز أعــِ َــٔ إٔ ىــتل    تطٝٗــط ايبٝــت اؿــطاّ يًطن

تكبًٕٛ ايبٝــت بايــصٜٔ ٜــ٪زٕٚ ايكــ٠٬ ٗ ايبٝــت اؿــطاّ ؾٝؿــٌُ ايــصٜٔ ٜػــ  
ؾهًُــا ٜتطٗــط إػــًُٕٛ يًكــ٠٬    ايعَــإ   َــٔ َؿــاضم َٚػــاضب ا٭ضض  

ــ٘ تعــاٍ َّبأَُّّيَررب اٌَّررزَِّٓ آَِنُررٌا إِرَا لُّْررزُُْ إٌَِررَ اٌصَّررةَحِ فَبغْغِررٌٍُا ًُخُررٌىَىُُْ ًَأَّْررذَِّىُُْ    طبكٛي

ــت   (2)صجَررِْْٓإٌَِررَ اٌَّْشَافِرركِ ًَاِْغَررسٌُا ثِشُءًُعِررىُُْ ًَأَسْخٍَُىُررُْ إٌَِررَ اٌْىَؼْ     ــصا ايبٝ ؾه

ٜػـــتكبًْٛ٘ ؾـــإ ا٭ْبٝـــا٤ َـــٔ قبـــٌ قـــاَٛا بـــتطٗريٙ ٚإقـــ٬سِٗ         ايـــصٟ
 .ٱؼاشِٖ ي٘ قب١ً

يطنٛع ٚايػذٛز  ٬ٜظّ ؾطط ايكب١ً نٌ ٚادبات ايك٠٬ َٚٓٗا ا ايجايح :
 ٘ ايتػًِٝ ٚإْكٝاز هلل عع ٚدٌ بكٝؼ ايطاع١ .َٓٚ

ــع : ــتك     ايطابـ ــٞ باغـ ــط اٱهلـ ــإٔ ا٭َـ ــح بـ ــ١ ايبشـ ــاض آٜـ ــت إخبـ باٍ ايبٝـ
أؾـــطاز  ، َٚـــا ٜـــسٍ ٖـــصا إعٓـــ٢ َـــٔ إْبػـــاط٘ عًـــ٢اؿـــطاّ َـــٔ عٓـــس اهلل

عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ  ايـــٓيب قُـــس قـــ٢ً اهلل ايعَـــإ َـــا ٖـــٛ غـــابل يبعجـــ١
        . َٚتأخط عٓٗا
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 مفهىو اآليت
قٝػ١ ايكطع ٚاؿتِ ٗ اٯ١ٜ ت٪نس ثبـٛت ايٓػـذ ٚسكـط قبًـ١ إػـًٌُ      

ٕ اـطاب يٮ١َ ْٝعٗا بٛاغط١ ٚأ١ خكٛقّا ٍ ّٜٛ ايكٝاَإبايبٝت اؿطاّ 
ْٗا )اؿل( بأٚقؿ١ قب١ً إػًٌُ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايطغٍٛ ا٭نطّ 

ْٗا ٚأْٗا ض١ٓ ٚقها٤ ستِ أٚبايتعطٜـ با٭يـ ٚاي٬ّ تٛنٝس مساٟٚ ع٢ً 
ِ  ٚأ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدع٤ َٔ ضغاي١ ايٓيب قُس  ٫بـس َـٔ    َـط نـطٜ

 .(1) صإَِّٔب أَسْعٍَْنَبنَ ثِبٌْسَكِّ ثَشِريًا ًََٔزِّشًاطتعاٍ قاٍ  ،تبًٝػ٘

ب ايععـِٝ َٚـاز٠   غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بؿاض٠ يًُػًٌُ بايٓؿع ٚايجـٛا ؾإ
ٜتـأثطٕٚ بـرتى   ْؿطازِٖ بؿـطا٥ط عبـازاتِٗ ٚنٝؿٝاتٗـا ؾـ٬     يٛسس٠ إػًٌُ ٚإ

َـ ْ٘ يٛ نإ إػًُٛؼطٜؿِٗ هلا، َع٢ٓ أ ٚاٯخطٜٔ يعبازاتِٗ أ ٔ ٕ ٚغريِٖ 
ٌٖ ايهتاب بايتككري ٗ ايعباز٠ ب َتشسٜٔ ٗ قب١ً ٚاسس٠، ثِ قاّ أٌٖ ايهتاأ

ٚايكب١ً ؾكس ٜ٪ثط ٖـصا غـًبّا عًـ٢ إػـًٌُ خكٛقـّا ٗ ٖـصا ايعَـإ ظَـإ         
 ايع١ٕٛ ٚتساخٌ اؿهاضات.

ٚيٛ ؾاٖس اٯخطٕٚ إػًٌُ ٜتعاٖسٕٚ ايكبًـ١ نـٌ ٜـّٛ ٔـؼ َـطات       
ايهٝس ٚاؿػس، ؾذا٤ ْػذ ِ شيو ٚضَا قابًٛٙ بنٕٛ عٓٗا ٭غانِٖٗٚ َعط
ًـ٢  غتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ؽؿٝؿّا عِٓٗ ٚعّْٛا هلِ عإػًٌُ بإ ْؿطازايكب١ً ٚإ

ِ  ظا٤يهٝؿ١ٝ تكطف اٯخطٜٔ أ يتؿاتِٗتعاٖس ايكب١ً ٚايعبازات ٚعسّ إ  قبًـتٗ

 .(2)صوًُُّ زِضْةٍ ثَِّب ٌَذَّْيُِْ فَشِزٌَُْقاٍ تعاٍط

ٗا تـسعِٖٛ إٍ قانـا٠ إػـًٌُ    ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٭ْٯ١ٜ ؾهٌ ع٢ً ٚا
ٕ ايكبًـ١  أش هلا ٗ سٝـاتِٗ ايَٝٛٝـ١ إ   عتباضب١ً ٚايتٛد٘ هلا ٚدعٌ إنطاّ ايكبإ

                                                           

 .119غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .53غٛض٠ إ٪َٕٓٛ (2)
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ْـ٘ قطٜـب، ٖـا ٜبعـح     ٚأ يٝ٘، ٚاٱغتكباٍ عٓٛإ ايتٛد٘ إنط باهلل عع ٚدٌتصٸ
 .ايػه١ٓٝ ٗ ايٓؿؼ

ٓـ    إػـًٌُ َـع   ع يًؿـكام ٚايؿـو عٓـس    ٚٗ ٚقـ ْػذ ايكب١ً بـاؿل َ
احملـٌ   تعاٍ يٝؼ ٗ دٗـ١ ٚمٖٛـا َـٔ َؿـاِٖٝ     اهلل ٕإػًٌُ ع٢ً أ ْاعإ
ٗ بطـٕٛ ايهتـب،   ٫ عرب٠ بايكٍٛ ايؿاش ايصٟ مل ٜبل إ اٱؾاض٠ اؿػ١ٝ ٫ٚٚ

يٝ٘ ٜٚهٕٛ ق٬ّ يًشٛازخ َٚؿتكـطّا يًُهـإ، ٚٚادـب    ؾهٌ شٟ د١ٗ ٜؿاض إ
ٔ ايٛدٛز َٓعٙ عٔ اؾػ١ُٝ َٚا ٜتؿطع عٓٗا َٔ إ  هإ ٚاؿًٍٛ ٚاؾ١ٗ ٚيهـ

 َتشإ.ٚإ بت٤٬ايكب١ً ْٛع تعبس ٚتؿطٜـ َهاْٞ ٚإ
قاٍ تعاٍ  ايٓاؽ،َٛ٘ ع٢ً سكٍٛ ايتهصٜب َٔ ؾطط َٔ ٜٚسٍ ٗ َؿٗ

 .(1) صفَمَذْ وَزَّثٌُا ثِبٌْسَكِّ ٌََّّب خَبءَىُُْط

 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
 .٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس ق٢ً اهلل عًٝدا٤ت اٯ١ٜ خطابّا يًٓيب  ا٭ٍٚ:
اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬ ٚإٓاغو اييت شنطت اٯ١ٜ اـطٚز ٚإطاز  ايجا١ْٝ:

 ٜؿرتط أٚ ٜػتشب ؾٝٗا اٱغتكباٍ.
إضاز٠ اٱط٬م ٗ ايٓػذ، ٚإٔ إغتكباٍ ايبٝت يٝؼ ؽٝريّٜا بٌ ٖٛ  ايجايج١:
 أَط تعٝٝين.
هلِ َٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ ايس٫ي١ ع٢ً سػٔ مست إػًٌُ، ٚإَتجا ايطابع١:

ِ    يٮَط اٱهلٞ ايصٟ ٜأتٞ يًٓيب  ٚإزضانٗـِ   قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
بإغتكباٍ ايبٝـت  يكإْٛ ٖٚٛ إٔ إػًٌُ ْٝعّا َؿُٛيٕٛ باـطاب ٚا٭َط 

ُْ خَْْشَ أَُِّخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِاؿطاّ، ٖٚصا اٱزضاى َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاٍط  ،(2) صوُنْزُ
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َط يًُػًٌُ بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ يتٛنٝس عُّٛ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ با٭ٚدا٤ت 
ع٢ً بتًكٞ اؿهِ  ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاؿهِ، ٚبٝإ َٓعي١ 

ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚـا   مٛ َػتكٌ ٚإضاز٠ ا٭١َ بٛاغط١
 .ٜٛس٢ إيٝ٘

ٖ         اـاَػ١: ِ دا٤ قٛيـ٘ تعاٍ)ٚأْـ٘ اؿـل َـٔ ضبـو( يطـطز ايؿـو ٚايـٛ
 غكٛم ْػذ ايكب١ً.

سح إػًٌُ يًتكٝس بأسهاّ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٕا ؾٝ٘ َٔ  ايػازغ١:
 .إٓاؾع ايعع١ُٝ ٗ ايٓؿأتٌ

 اآليت نطف
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يٲغ٬ّ إٔ ٜهٕٛ ايؿطٜع١ ايباق١ٝ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، 

ٝؿٝـ١ أزا٤  ؾتؿهٌ بأسهاّ ْػذ ايكب١ً يٝهٕٛ ؾاٖسّا ع٢ً ايتعسز ٗ ايكب١ً ٚن
إًٌٝ يعبازاتِٗ، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ ْٝعّا ٱغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ ٭ْ٘ سل نُا 

 )ٚأْ٘ اؿل َٔ ضبو(. أخربت ٖصٙ اٯ١ٜ
ٚؾٝــ٘ ز٫يــ١ عًــ٢ إٔ إغــتكباٍ ايبٝــت اؿــطاّ َــٔ اهلساٜــ١ ٚايطؾــاز قــاٍ 

ُِ        تعاٍط ٌَرَ ِصرَشاٍغ  ََّشربُء ِإ  ْٓ َِر َّْيرِذُ  َّْغرِشُة  ٌْ ًَا َّْشرِشُق  ٌْ ٍَّرِو ا ، َٚـٔ  (1) صغْرزَمٍُِْ ٌِ

َكازٜل اؿل ٗ إكاّ إٔ ايبٝت اؿطاّ ايكب١ً اييت ٜتٛد٘ هلا ايٓاؽ إقتـسا٤  
با٭ْبٝا٤ ايػابكٌ، َٔ غري إٔ ٜتعـاضض َـع غـ١َ٬ ٚقـش١ ايعبـاز٠ بايكبًـ١       

 إٓػٛخ١ ٗ ظَاْٗا ٚسهُٗا.
ٝبِٗ ع٢ً َا ٖساِٖ جٜدٌ ٜٗسٟ ايٓاؽ إٍ اؿل ٚاهلس٣، ٚإٕ اهلل عع ٚ

ٚتًو آ١ٜ َٔ ايًطـ اٱهلٞ، ؾ٫ًٛ ٖـصٙ اٯٜـات مل ٜٗتـس إػـًُٕٛ إٍ      ي٘،
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ؾتؿهٌ غبشاْ٘ ٚأْعٍ ع٢ً ايٓيب 
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ٖــصٙ اٯٜــ١ يتهــٕٛ أَــطّا ٜتكـــ بــايٛدٛب ٜٚؿــٌُ إػــًٌُ    ٚآيــ٘ ٚغــًِ 
ِ إٍ غبٌ ٚإػًُات ٚأدٝاهلِ إتعاقب١ ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ؾصبٗ

ايكــ٬ح، ٚإعــاْتِٗ ٗ أزا٤ ايؿــطا٥ض عًــ٢ ايٛدــ٘ ا٭نُــٌ، ٚيًٝٓٗــٛا َــٔ  
 .خعا٥ٔ ا٭دط ٚايجٛاب

اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ بايبٝت اؿطاّ، ٚدعٌ سذ١ ٚادبّا ع٢ً يكس إغتعبس 

َ اٌنَّبطِ زِحُّ اٌْجَْْذِ َِْٓ اعْزَطَبعَ إٌَِْْوِ عَجِْةًإػتطٝع قاٍ تعاٍط ، ٚيهٔ (1)صًٌٍََِّوِ ػٍََ

ٚيهــٔ اٱغــتطاع١ غــري َتٝػــط٠ يؿــطط َــٔ إػــًٌُ ٗ َؿــاضم َٚػــاضب     
ا٭ضض، ؾذا٤ اؿهِ بإغتكباٍ ايبٝـت اؿـطاّ ٗ ايكـ٠٬ يٝهـٕٛ غـٝاس١ ٗ      

أْ٘ تعاٖس ؿر ايبٝت ضساب٘، ٚطٛاؾّا يًطٚح سٛي٘، َٚٔ اٯٜات ٗ إغتكباي٘ 
يٝ٘ غؿـٛع  ٕا ٜبعج٘ َٔ ايؿٛم ٗ ايٓؿؼ نٌ ّٜٛ يعٜاز٠ ايبٝت ايصٟ ٜتٛد٘ إ

 ٚخهٛع.
ٗ اجملايؼ، ٚعٔ ٞ ٖصٙ اٯٜات سب ايكب١ً ٚد١ٗ ايكب١ً، ٚاٱغتكباٍ ُٓت

 .(2) غتكبٌ ب٘ ايكب١ً(أاجملايؼ َا  خريضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 
إغتكباٍ ايكب١ً ٗ ايك٠٬ ٚغريٖا َٔ َكسَات إغـتكباٍ   يتهٕٛ َسضغ١ٚ

أََّْٓ َِب رَىٌٌُُٔا َّأْدِ ثِىُُْ  اٯ١ٜ ايػابك١طيصا ٚضز ٗ اإػًِ يٰخط٠ ٚإغتعسازٙ هل

 .  (3)صاٌٍَّوُ

ايبٝت اؿطاّ باٱخباض ط بإغتكباٍ َيًطـ اٱهلٞ ٗ اٯ١ٜ إقرتإ ا٭َٚٔ ا
َٔ عٓس اهلل بأْ٘ سل ٚؾهٌ َـٔ عٓـس اهلل ؾـ٬ ٜكبـٌ ايٓػـذ ٚايتبـسٌٜ، ؾكـس        

بٝت إكسؽ عٓسَا إٍ ايبٝت اؿطاّ ثِ إٍ تٛد٘ إػًُٕٛ ٗ بسا١ٜ ايسع٠ٛ 
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أقاَٛا ٗ إس١ٜٓ، ؾـأخربت آٜـ١ ايبشـح بـإٔ ْػـذ ايكبًـ١ ٚدعًـٗا إٍ ايبٝـت         
أخط٣، ٚؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً قـش١  اؿطاّ سل َٔ عٓس اهلل ٫ٚ ٜكبٌ ايٓػذ َط٠ 

 إغتكباٍ إػًٌُ ا٭ٚا٥ٌ يًبٝت اؿطاّ قبٌ اهلذط٠.

ٖٚٛ قإْٛ نًـٞ   صب رَؼًٌٍََََُِّْْب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّٚأختتُت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاٍط

ٜٚـأتٞ َـط٠ يًجٓـا٤ ٚايبؿـاض٠     ٜأتٞ بًػ١ اـطاب تاض٠ ٚايػا٥ـب تـاض٠ أخـط٣،    
 .ٚأخط٣ باٱْصاض ٚايٛعٝس اؿػٔ ا٤عباؾ

ٚدا٤ ٗ اٯ١ٜ بايبؿاض٠ يًُػًٌُ بععِٝ ايجٛاب ع٢ً إغـتكباهلِ ايبٝـت   
ــٍٛ ايػــؿٗا٤ ٚأٖــٌ اٱْهــاض ٚاؾــساٍ غكــٛم       ــ٢ ق اؿــطاّ ٚقــربِٖ عً
َبــازضتِٗ يًؿعــٌ ايٓاغــذ ٭ْــ٘ ســل، ٚتــطنِٗ يًُٓػــٛر ٖٚــٛ أٜهــّا ســل،   

ٚإػًٌُ يبٝت إكـسؽ سـل أٜهـّا ٚيهـٔ بكـسضٙ َـٔ سـٌ        ؾإغتكباٍ ايٓيب 
عـس إْكهـا٤ مـٛ مثاْٝـ١     ْعٍٚ آٜات ايكب١ً ب أٚإٚقٍٛ ايٓيب إٍ إس١ٜٓ ٚإٍ 

ِ يًبٝت ع٢ً إغتكباهلِ يبٝت إكسؽ ٚإغتكباهل، يٝجاب إػًُٕٛ طّاعؿط ؾٗ
ٚاؾـساٍ يكٛيـ٘    اؿطاّ ايصٟ ؾٝ٘ ا٭دط ٚايجٛاب ٚايػ١َ٬ َـٔ أٖـٌ ايطٜـب   

 ص.ٌِئَةَّ َّىٌَُْ ٌٍِنَّبطِ ػٍََْْىُُْ زُدَّخٌتعاٍ ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝط

ٚإغتكباٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإػًٌُ يبٝت إكسؽ 
بإػًٌُ، ٚعسّ  عّا يٲقتسا٤قِ بايػ١ٓ ْٚػذ بايكطإٓ ٚتسعٛ اٯ١ٜ ايٓاؽ ْٝ

 ايتؿطٜط با٭ٚاَط ايعباز١ٜ ايٓاظي١ َٔ عٓس اهلل.

َِرب ٍَّْفِر ُ   ٚتتهُٔ ايرتغٝب بهتاب١ ا٥٬ٕهـ١ يًعبـس اؿػـٓات، قـاٍ تعـاٍط     

 .(1)صِِْٓ لٌَْيٍ إِالَّ ٌَذَّْوِ سَلِْتٌ ػَزِْذٌ
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 إفاضاث اآليت

سٝـح ٜؿـا٤ ؾٝٗـا    ض اٱْػإ ٝيكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ا٭ضض ٚاغع١ ٜػ
، ٜٚتٓكٌ ٗ ايػهٔ َٔ بًس٠ إٍ أخط٣، َٚٔ بٝت إٍ غـريٙ،  سهطّا ٚغؿطّا

ابتـ١ َـع ايبٝـت اؿـطاّ، ٜػـأٍ عـٔ دٗتـ٘ ٗ        ثٚيهٓ٘ واؾغ ع٢ً ق١ً َٜٛٝـ١  
إّاّْٝا، ٚٚاق١ٝ َٔ إٗايو ٚإغٛا٤ ايؿٝطإ، ٚاؿطم  ايػؿط، يتهٕٛ قاسبّا

ٚز بـايطٚح ٗ عـامل إًهـٛت، ٚغـٝاس١ ٗ     ع٢ً ايتكٝس بإغتكباٍ ايبٝـت عـط  
م ايصاتٞ، ٚق١ً َع اٯبا٤ اؾطٱا٭ضض مٛ غا١ٜ َها١ْٝ ككٛق١ تتكـ با

ٚإ٪ٌَٓ َـٔ ا٭َـِ ايػـايؿ١، ٚتطنـ١ نطّـ١ يٮبٓـا٤ ٚا٭دٝـاٍ اي٬سكـ١ َـٔ          
َكسام َٔ َكازٜل قٛي٘ ٖٚٞ ٖصٙ ا٭َا١ْ  َكرت١ْ بايسع٠ٛ يتعاٖسإػًٌُ 

 ،(1) صًََِب خٍََمْذُ اٌْدَِّٓ ًَاإلِٔظَ إِالَّ ٌَِْؼْجُذًٍُِْطتعا

 ؾإغتكباٍ ايبٝت عباز٠ َٔ ٚدٛٙ:
٠٬ َٔ إْ٘ ؾطط ٗ ايك٠٬ اييت ٖٞ عُٛز ايسٜٔ، ؾ٬ تكض ايك ا٭ٍٚ:

 زٕٚ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ.
اٱغتكباٍ بصات٘ عباز٠ ٭ْ٘ طاع١ هلل عع ٚدٌ، ٚإَتجاٍ ٕا ٗ ٖصٙ  ايجاْٞ:

 اٯ١ٜ ايهط١ّ.
ٚتـٛقري  إْ٘ َكس١َ يعُـاض٠ ا٭ضض بايعبـاز٠، ٚططٜـل يًكـ٬ح،      ايجايح:

 َكازِٜ ايبسٕ يًبٝت ايصٟ خل اهلل عع ٚدٌ ب٘ ْؿػ٘ ٚمسٸاٙ بٝت٘.تٛد٘ ب
٬ٜٚسغ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ تهطاض ا٭َط إٍ ايٓيب بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿـطاّ،  

ــس اهلل، يٝهــٕٛ ايتهــط    ــٔ عٓ ــ٘ ســل َ ــس أْ ــسّا يًٓػــذ، ٚزعــ٠ٛ  ٚتٛنٝ اض تٛنٝ
ًػـؿٗا٤ َــٔ اٱغـتٗعا٤ بإػــًٌُ ٗ ؼٜٛــٌ   ي ّايًُػـًٌُ يًتكٝــس بـ٘، ٚظدــط  

قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   ٫قاٙ ايٓيب  ع٢ً َاايكب١ً، ٚيٝبك٢ ٖصا ايتهطاض ؾاٖسّا 
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ٚأقشاب٘ َٔ ايعٓا٤ ٚا٭ش٣ ٗ تجبٝت َٓاغو ايعباز٠، ٚايؿٝض  ٚآي٘ ٚغًِ 

 ٗ ايعبازات ٚإٓاغو ٚإعا٬َت َٚا ؾٝ٘ َـٔ  اٱهلٞ إتكٌ ع٢ً إػًٌُ
 تٗصٜب ا٭خ٬م، ٚتطغٝذ َؿاِٖٝ اٱّإ ٗ ايٓؿٛؽ.

 انصهت بني أول وآخز اآليت
)َـٔ( ايـصٟ ٜـأتٞ يًتبعـٝض، ٚٱبتـسا٤ ايػاٜـ١        ت اٯ١ٜ عطف اؾـط إبتسأ

ظَ فَبخْزَنِجٌُا اٌشِّخَْٚع٢ٓ ايبا٤، ٚيبٝإ قؿ١ ْٚعت ككٛم نُا ٗ قٛي٘ تعاٍط

 َعٗا ٖصٙ اٯ١ٜ يبٝإ ايعُّٛ ٚإؼاز َٚا بعسٖا، ٚدا٤ت (1) صِِْٓ األًَْثَبِْ

ٕ   َعٗا ػـًِ هـب إٔ ٜتٛدـ٘ قـٛب ايبٝـت      ٗ اؿهِ، ؾؿٞ أٟ َهـإ نـإ ا
اؿطاّ ٗ ق٬ت٘، ٚؾٝ٘ تطغٝب باؿر، ٚقكس إتٝاْ٘، َٚٔ اٱعذاظ إٔ يؿـغ  

)سٝح خطدت(  ١ يؿغاـطٚز ٗ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً إبتسا٤ ايػا١ٜ ٗ ظاٖط٠ يس٫ي
 عًٝ٘، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:

 إغتشهاض إػًِ يًبٝت اؿطاّ ٗ ايٛدٛز ايصٖين. ا٭ٍٚ:
ايتصنري باؿر، ٚاـطٚز إٍ ايبٝت اؿطاّ، بإعتبـاض إٔ اــطٚز    ايجا١ْٝ:

 َكس١َ عك١ًٝ.
ا٭َه١ٓ ٜسٍ تعسز إط٬م اؿهِ َع تعسز إهإ ٚايعَإ، إش إٔ  ايجايج١:

 عَإ ايطٛي١ٝ، ٱغتشاي١ إؼاز اؿاٍ َع تعسز احملٌ.ع٢ً إضاز٠ أؾطاز اي
يكـطؾ٘ إٍ   قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    ٚشنطت اٯ١ٜ ٚد٘ ايٓيب  

 قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ      د١ٗ ايكب١ً، ٚؾٝ٘ إنطاّ إنـاٗ إٍ ايـٓيب   
ٚبٌ ايكب١ً َٚٓاؾع ٖصٙ ايك١ً ٗ تٗـصٜب ايٓؿـٛؽ،   ٚبٝإ ايك١ً بٌ ايٛد٘ 

 .اقب١ ا٭عُاٍ ٚاؾعا٤ اؿػٔ عًٝٗاٚسػٔ ع
إْكطاف عٔ ظٜٓـ١ ايـسْٝا   إٕ قطف إػًٌُ ٚدِٖٛٗ إٍ ايبٝت اؿطاّ 

زع٠ٛ هلِ يًذٗاز ٗ غبٌٝ اهلل بايعباز٠، بًشاظ إٔ اؾٗاز أعِ َٔ خطؾٗا ظٚ
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إٍ إٔ اؾٗاز بإغتكباٍ ايكب١ً زع٠ٛ يًٓاؽ ايػٝـ َٚٝازٜٔ ايكتاٍ، باٱناؾ١ 

 ٲعذاظ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، ٚٚاق١ٝ َٔ ؾط ٚنٝس ا٭عسا٤.يٲغ٬ّ ٚبٝإ ي
إِرْ خَؼٍَْنَب اٌْجَْْذَ غِ ايبٝت، قاٍ تعاٍطاٚٚضز شنط إػذس اؿطاّ ٗ ايكطإٓ ب

، َٚٔ َكازٜل ايًذ٤ٛ إٍ ايبٝت اؿطاّ ٚإنتػاب ا٭َٔ (1)صَِثَبثَخً ٌٍِنَّبطِ ًَأَِْنًرب 

َطًكّا، ٭ٕ تٛد٘ إػًٌُ يًبٝت اؿطاّ  ب٘ إغتكباي٘ ٗ ايك٠٬، ٚايتٛد٘ إيٝ٘
أَٔ هلِ ٚيًٓاؽ ٕا ؾٝ٘ َٔ ايسع٠ٛ إٍ اهلل، ٚاٱْكطاع عٔ ايسْٝا، َٚٔ ٚدٛٙ 

 ٠)َٚـــٔ سٝـــح خطدـــت( إضاز ز ا٭َـــط بايتٛدـــ٘ إٍ ايكبًـــ١ بـــاـطٚزٚضٚ
َٛنٛع١ٝ اٱغتكباٍ ٗ أؾعاٍ عبازٜـ١ ٚادبـ١ َٚػـتشب١ عسٜـس٠، إش ٜػـتكبٌ      

ــ١ أزا٤ ٚقهــا٤، ٚتٛابــع ايكــ٠٬  إػــًُٕٛ ايبٝــت اؿــ  طاّ ٗ ايكــ٠٬ ايَٝٛٝ
ٚقــ٠٬  ٚايكـًٛات ايٛادبــ١ ٚإػــتشب١ نكــ٠٬ اٯٜــات ٚقــ٠٬ اٱغتػــكا٤ 

ايٓاؾ١ً ساٍ اٱغتكطاض زٕٚ أزا٥ٗـا ٗ إؿـٞ ٚايطنـٛب ٫ٚبـس َـٔ إغـتكباٍ       
ايبٝت اؿطاّ ٗ ايصبض ٚايٓشط َكـازِٜ بـسٕ اؿٝـٛإ إٍ ايكبًـ١، ٜٚػـتشب      

 أؾعاٍ عسٜس٠ َٓٗا قطا٠٤ ايكطإٓ، ٚايـسعا٤ ٚايتعكٝـب ٚإطاؾعـ١    اٱغتكباٍ ٗ
 عٓس اؿانِ، ٚغذس٠ ايؿهط، ٚغذس٠ ايت٠ٚ٬.

َٚـــٔ ا٭سهـــاّ ايؿـــطع١ٝ ايجابتـــ١ ٗ ايؿـــطٜع١ اٱغـــ١َٝ٬ إٔ اٱخـــ٬ٍ  
 باٱغتكباٍ عٔ عًِ ٚعٌُ َبطٌ يًك٠٬، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بٛقـ ايبٝت بأْ٘

ٗ ا٭ضض َٛنـع يًعبـاز٠ أٚ يػريٖـا     )اؿطاّ( ٖٚٞ قؿ١ ٜٓؿطز بٗا، ؾًٝؼ
إٍ ٬َظ١َ ٖـصٙ ايكـؿ١ يـ٘ إٍ ٜـّٛ ايكٝاَـ١،       ١ٜتكـ بٗصا اٱغِ، باٱناؾ

ٖٚٞ خكٛق١ٝ إَتاظ بٗا، ٚؾاٖس ع٢ً أًٖٝت٘ ٱغتكباٍ إػًٌُ ي٘، ٚزع٠ٛ 
هلــِ يتعاٖــس ٖــصا ايٛادــب إٍ ٜــّٛ ايكٝاَــ١، ٖٚــٛ َــٔ ايــس٥٫ٌ عًــ٢ قٛيــ٘ 

 .(2) صخٍ أُخْشِخَذْ ٌٍِنَّبطِوُنْزُُْ خَْْشَ أَُِّتعاٍط
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شنط ايبٝت اؿطاّ، ع٢ً مٛ ايتعٌٝ إٛنٛعٞ ٚاؿهُٞ، إش ٜسٍ  ٚدا٤

يًُػًٌُ ٖٚٞ اٱغتكباٍ ٚقـطف ايٛدـٛٙ    ٚدٛز ٚظٝؿ١ عباز١ٜ عا١َع٢ً 
     ٚ ٚأساطٗـا اهلل عـع   ،  سطَـ١ شات مٛ دٗـ١ ككٛقـ١ تتكــ بأْٗـا َباضنـ١ 

ٌ  عيتهـٕٛ  ٚدٌ بعٓا١ٜ ٚيطـ خام،  عبـازاتِٗ، ٚبطظخـّا    ٗ ْٛـّا يًُػـًُ
 .زٕٚ طػٝإ ايهؿط ٚاؾشٛز

ٚبعس أْ٘ إبتسأت اٯ١ٜ با٭َط بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿـطاّ، ٚقـؿت ا٭َـط    
بأْ٘ سل ٚأَط ثابت َٔ اهلل عع ٚدٌ ٫ ٜعٍٚ بٓػذ، ٚؾٝ٘ تٛنٝس بإٔ ايؿطٜع١ 

ٚؾٝـ٘ تؿــطٜـ   ايؿــطا٥ع ٖٚـٞ ايٓاغـد١ غــري إٓػـٛخ١،   اٱغـ١َٝ٬ ٖـٞ آخـط    
ٚإػـًٌُ، ٚزعـ٠ٛ يتعاٖـسٙ    قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    إناٗ يًٓيب 

 ايٓع١ُ إطنب١ َٔ ٚدٛٙ:
 اٱغتكباٍ ٗ ايعبازات، ٚتعٌٝ د١ٗ ككٛق١ يٲغتكباٍ. ا٭ٍٚ:
قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     ف٤ٞ ا٭َط اٱهلٞ باٱغتكباٍ يًٓيب  ايجاْٞ:

 .ٚغًِ
 ع ايٓػذ ٗ ايكطإٓ.بٝإ دٛاظ ٚٚقٛ ايجايح:
 سط١َ ٚقسغ١ٝ ايبٝت اؿطاّ. ايطابع:

 ٚٚادب ٫ هٛظ تطن٘.ايتٛد٘ يًبٝت اؿطاّ سل  اـاَؼ:
ٟ    ٭َط إغتكباٍايجٛاب ايععِٝ باٱَتجاٍ  ايػازؽ:  ايبٝـت اؿـطاّ ٚايـص

 ٜسٍ عًٝ٘ شات ا٭َط ٚخا١ُ اٯ١ٜ.
هلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    قُـس قـ٢ً ا  ٚإش إبتسأت اٯ١ٜ بًػ١ اـطاب يًٓيب 

ْٗا أختتُت باـطاب يًُػًٌُ ْٝعّا بسعٛتِٗ إٍ ايتكٝس بأسهاّ ايكب١ً، اؾ
 ،ٚإبازض٠ يٲَتجاٍ، َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭دط، ٚبًٛؽ إطاتب ايػا١َٝ ٜـّٛ ايكٝاَـ١  

 .(1) صًََِب وَبَْ اٌٍَّوُ ٌُِْعِْغَ إِميَبَٔىُُْيصا ٚضز قٛي٘ تعاٍ قبٌ غت آٜاتط
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 اتيانتفسري انذ
ــطإٓ    ــح( ٗ ايك ــٔ سٝ ــا    ٚضز يؿغ)َ ــل َٓٗ ــط٠، مل ٜتعً ــط٠ َ ــؼ عؿ ٔ

اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚن٬ُٖا خطاب يًٓيب ٫ َا ٚضز ٗ ٖصٙ إغكٛم ايكب١ً 
ا٭َـ١ أٜهـّا، تـط٣ ٕـاشا مل تهتــ      ٚإـطاز  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ   

َٚٔ سٝح )قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٯٜات باـطاب اـام يًٓيب 
 ،(1)صًَزَْْرُُ َِرب وُنرزُُْ فٌٌََُّرٌا ًُخُرٌىَىُُْ شَرطْشَهُ      ايعاّ يًُػًٌُطخطدت( أٚ اـطاب 

ٚنٌ ٚاسس٠ َٓٗا تسٍ ع٢ً شات إع٢ٓ باٱناؾ١ إٍ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، اييت ٖٞ 
 ٗ ايتٛد٘ يًكب١ً، ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:تؿػري يًكطإٓ، ٚغري٠ إػًٌُ 

 َٛنٛع١ٝ ْػذ ايكب١ً. ٜسٍ تعسز اـطاب ع٢ً ا٭ٍٚ:
ــاْٞ: ــرتزز     ايج ــع اي ــس٠، َٚٓ ــ١ اؾسٜ ــ١ إػــًٌُ ٗ ايتشــٍٛ إٍ ايكبً إعاْ

 ٚأغباب ايؿو.
ٗ تهطاض ٚتعسز قٝػ١ اـطاب ضز مساٟٚ ع٢ً ايػؿٗا٤ ٚأٌٖ  ايجايح:

 .(2) صَِب ًَالَّىُُْ ػَْٓ لِجٍَْزِيُِْ اٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَباؾساٍ ايصٜٔ قايٛاط

 يػ١ اـطاب إعاز٠ يٮَط ٚؾٝ٘ ْؿع عاّ يًُػًٌُ. تعسز ايطابع:
ــٓيب ٗ غــبٌٝ اهلل، إش ٜتكــس٣ بٓؿػــ٘ يٮَــٛض     اـــاَؼ: ــاز اي ــإ دٗ بٝ

ٚايٓػذ ثِ ٜأتٞ ا٭َط يًُػًٌُ يٲقتسا٤ ب٘، ٚؾٝ٘ َكسام بإٔ ايٓيب ايعباز١ٜ 
 .أ١َ ٗ اـريقُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 

ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚنٌ  )خطدت( َطتٌ ٗ ايكطإٓ، ٚٚضز يؿغ
ٚغكـٛم   قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ      ا خطاب يًـٓيب  ُٚاسس٠ َٓٗ

آٜات ايكطإٓ، ٜٚتهُٔ أغطاضّا تبٌ إٔ تكٝس ايكب١ً، ٖٚٛ آ١ٜ إعذاظ١ٜ ٗ ْعِ 
بايكب١ً أعِ َٔ إٔ ٜٓشكـط بايكـ٠٬،   قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب 
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ٚتطساي٘، ٚٚضز عٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: بٌ ٖٛ َكاسب ي٘ ٗ سً٘ 

 .(1) أنجط َا هًؼ ػاٙ ايكب١ً( ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِنإ ضغٍٛ اهلل 
)إػـذس( إثٓـتٌ ٚعؿـطٜٔ َـط٠، َٓٗـا ٔـؼ عؿـط٠ َـط٠ ٗ          ٚدا٤ يؿغ

 إػذس اؿـطاّ، ٚتًـو آٜـ١ ٗ بٝـإ َٛنـٛع١ٝ ايبٝـت اؿـطاّ ٗ ايعبـازات،        
   ٘ يكسغـ١ٝ، ٚيهـٌ َـط٠ ٜــصنط ؾٝٗـا َٛنـٛع ٚترتؾـض عٓــ٘       َــٔ ا ٚتٛنٝـس ٕـا يـ

ٗ ا٭سهـاّ ٗ قٛيـ٘    َػا٥ٌ، نُا ٜؿاضى إػذس اؿـطاّ إػـادس ا٭خـط٣   
 .(3)صًَأَلٌُِّْا ًُخٌُىَىُُْ ػِنْذَ وًُِّ َِغْدِذٍط،(2) صخُزًُا صِّنَزَىُُْ ػِنْذَ وًُِّ َِغْدِذٍتعاٍط

ٔـؼ عؿـط٠ َـط٠ أٜهـّا َٓٗـا      )ايبٝت(  إػذس اؿطاّ بًؿغاغِ ٚٚضز 
)بٝيت( ٖٚصا اٱؼاز ٗ ايعسز آ١ٜ َـٔ عٓـس اهلل ٗ إنـطاّ ايبٝـت      َطتإ بًؿغ

 اؿطاّ.
)بايبٝت اؿطاّ( َطتٌ ٗ ايكطإٓ، ٚدا٤ ع٢ً يػإ إبطاِٖٝ  ٚٚضز ٚقؿ٘
ثَْْزِررهَ سَثَّنَررب إِِّٔررِ أَعْررىَنذُ ِِررْٓ رُسَِّّّزِررِ ثِررٌَادٍ غَْْررشِ رُِ صَسْعٍ ػِنْررذَ  عًٝــ٘ ايػــ٬ّط

ٚؾٝ٘ ؾاٖس بإٔ سط١َ ايبٝت اؿطاّ َكاسب١ ي٘ قبـٌ بعجـ١ ايـٓيب    ، (4) صاٌُّْسَشََِّ

ٚبعسٖا، ٚبٌ اؿطّ ٚإػذس اؿطاّ عُّٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
ٚنطب عًٝٗا  ٚخكٛم َطًل، ؾإػذس دع٤ َٔ اؿطّ ايصٟ بٝٸٔ سسٚزٙ

 . طاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّبإٓاض إب
تعطؾٗـا ٗ اؾاًٖٝـ١ ٭ْٗـِ غـهإ اؿـطّ، ٚيتذـسز سـر         ٚناْت قطٜـ 

ٚنٓع تعبسٟ َٔ أٜاّ آزّ  ايكبا٥ٌ نٌ غ١ٓ، ٖٚٛ َٔ تطن١ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايػ٬ّ
ــ٘ تعــاٍط   ــ٘ ايػــ٬ّ ٖٚــٛ َــٔ عَُٛــات قٛي ًََِررب خٍََمْررذُ اٌْدِررَّٓ ًَاإلِٔررظَ إِالَّ  عًٝ
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اهلل ٚقـس نتـب   آٜـ١ َـٔ عٓـس    َٛنعا ٚبٓا٤ َٚٓاغها سؿع٘ ، ٚ(1)صٌَِْؼْجُذًُِْ

َٔطبع ا٭ْكاضٟ إٍ قطٜـ: إٔ ابٔ َع  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ايٓيب 
، ٚقٌٝ: احملطّ ٖٛ (2) ْهِ ع٢ً إضخ َٔ إضخ إبطاِٖٝ(اقطٚا ع٢ً َؿاعطنِ ؾ

ؾٝ٘ إخاؾ١ ايٓـاؽ  اؿطّ، ٚمسٞ بٝت اهلل بإػذس اؿطاّ ٭ْ٘ أَٔ ؾ٬ ٜكض 
 ٚأَٛاهلِ ٚأعطانِٗ.ٚايتعسٟ عًِٝٗ ٗ أْؿػِٗ 

)ايؿطط( ٗ ايكطإٓ ٔؼ َطات ٗ ايكطإٓ، نًـٗا ٗ ايبٝـت    ٚٚضز يؿغ 
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ اؿطاّ ٚٚدٛب إغتكباي٘، ث٬ث١ َٓٗا خطاب يًٓيب 

ًَزَْْرُُ َِرب وُنرزُُْ فٌٌََُّرٌا     ٕ ٱضاز٠ إػًٌُ ٚإػًُات ٗ اٯ١ٜ ايتايٝـ١ط اٚإثٓتٚغًِ 

 .(3)صهًُُخٌُىَىُُْ شَطْشَ

ٚؾٝ٘ بؿاض٠ إتػاع اٱغ٬ّ ٚتعسز ا٭َكاض ٚا٭َـانٔ ايـيت ٜتٛدـ٘ َٓٗـا     
 إػًُٕٛ ٗ إغتكباهلِ.

 من غاياث اآليت
 ٗ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 تؿطٜع تٛد٘ إػًٌُ إٍ ايبٝت اؿطاّ. ا٭ٍٚ:
 ف٤ٞ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ بٛدٛٙ َٓٗا: ايجا١ْٝ:
 ػًٌُ إٍ بٝت إكسؽ.ْػذ ايكب١ً ايػابك١، ٚتٛد٘ إ ا٭ٍٚ:
بإغـتكباٍ  قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ     ا٭َط اـام يًٓيب  ايجاْٞ:

 ايبٝت اؿطاّ، نُا ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ.
ا٭َط اٱهلٞ يًُػًٌُ ٚإػًُات بإغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ نُـا   ايجايح:

 ٗ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ.

                                                           

 .56غٛض٠ ايصاضٜات (1)
 .12/122يػإ ايعطب(2)
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ٗ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس ق٢ً اهلل زع٠ٛ إػًٌُ يٲقتسا٤ بايٓيب  ايجايج١:
 ايعبازات.

دعٌ إػًٌُ ع٢ً ٜكٌ ٗ َٛنٛع ْػذ ايكب١ً، بتهطاض ا٭َـط   ايطابع١:
 بايتٛد٘ إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚاٱخباض بأْ٘ سل َٔ عٓس اهلل.

إَهــا٤ ٚتكــسٜل ايــٛسٞ ٚآٜــات ايكــطإٓ ا٭خــط٣، ؾهــٌ آٜــ١  اـاَػــ١:
 ٭سهاّ ايكطإٓ ا٭خط٣.ٚسهِ قطآْٞ تجبٝت 

از سهِ اٱغتكباٍ ٗ ساٍ اؿهط ٚايػؿط، ؾُٔ نإ عٓس إؼ ايػازغ١:
       ّ يكٛيـ٘ تعـاٍ ٗ اٯٜــ١    بٝـت إكـسؽ شاتـ٘ هـب إٔ ٜتٛدـ٘ إٍ ايبٝـت اؿـطا

 .(1)صًَزَُُْْ َِب وُنزُُْ فٌٌٌََُّا ًُخٌُىَىُُْ شَطْشَهُايتاي١ٝط

ْػذ ايكب١ً سل ٚقسم، ٚأَط ْـاظٍ َـٔ عٓـس اهلل، ٚؾٝـ٘ ت٦ٝٗـ١       ايػابع١:
ػًٌُ ٭سهاّ ايٓػذ ايكطآْٞ ٗ ايعبازات ٚا٭سهاّ، ٌٖٚ تٓػذ ٭شٖإ إ

 ٕ قاٍ ب٘ بعض ا٭قٛيٌٝ.إايػ١ٓ ايكطإٓ اؾٛاب ٫، ٚ
إٍ إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ، ٚقبٍٛ ْػذ  زع٠ٛ إػًٌُ يًُبازض٠ ايجا١َٓ:

 ايكب١ً بايطنا ٚايػبط١ ٚاٱَتجاٍ.
 ايطدا٤ يٌٓٝ إػًٌُ ايجٛاب ايععِٝ. ايتاغع١:

 انتفسري
 صًَِِْٓ زَُُْْ خَشَخْذَ فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِط قىنه تعاىل

ٚيػ١ ايبٝإ َٚعاْٞ  غطاض ٚنٓٛظ ايكطإٓ َا ؾٝ٘ َٔ ا٭ٚاَطأَٔ   ا٭ٍٚ :
 .اؿه١ُ اييت تتكـ بٗا

ـــبشاْ٘ اهلل تؿهــٌعًــ٢ ٖــصٙ اٯٜــ١ تــسٍ  ايجاْٝــ١ : ـــازات تٛدٝـــ٘ ب غـ عبـ
 دعا٤ ٚايؿطا٥ط َٛنٛعّا ٚظَاّْا ٚؾع٬ّ.ا٭إػـًٌُ ع٢ً مٛ ايتؿكٌٝ ٚبٝإ 

ٚؽرب إػًٌُ ٚايٓاؽ ْٝعّا  ،ٍ ايرتززإ٫ ػعٌ اٯ١ٜ مث١ غبٌٝ  ايجايج١ :
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 ايٓؿع ايععِٝ. ؾازت٘إضازت٘ َٚؿــ٦ٝت٘ تعـاٍ ٖا ٜعين إَٚــطٙ أبٕ ْػذ ايكب١ً أ

 عِ َٔ اٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬ ٚإٓاغو ا٭خط٣.أ١ٜ ظاٖط اٯ ايطابع١ :
 ٖتُاّ ٚايعٓا١ٜ باٱغتكباٍ ٗ ايك٠٬.اٱظٜاز٠  اـاَػ١ :

ٍ ايبٝــت اؿــطاّ ٗ إكاقــس ايعبازٜــ١ إاٯٜــ١ زعــ٠ٛ يًتٛدــ٘  ايػازغــ١ :
 غطاض ايػؿط.أٚ

كل َػـ٢ُ اٱغـتكباٍ ٗ أٟ   ط٬قٗا ٚيٛ بتشإٌٓ اٯ١ٜ ع٢ً  ايػابع١ :
 سٛاٍ ايعٌُ ٚايػعٞ.أاٍ َٔ س

ؽاشٙ غ١ٓ، إٚعتباض اٱغتكباٍ ٗ َٛاضز اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايعباز١ٜ إ ايجا١َٓ :
 يصا ٜػتشب اٱغتكباٍ ٗ نٌ ؾ٤ٞ.

طاعـ١ ا٭ٚاَـط   إٍ ايكبًـ١ ٚتهؿـٞ   إتطغٝـب إػـًٌُ بايتٛدـ٘     ايتاغع١ :
  ٌ َّٓ اعْرزَدَبثٌُا ٌِرشَثِّيُِْ   ٌٍَِّرزِ قـاٍ تعـاٍط   اٱهل١ٝ بطٚح اٱْكٝاع ٚاٱَتجـاٍ ا٭َجـ

 .(1)صاٌْسُغْنََ

عتٝازِٖ ع٢ً ايعٌُ بكٝػ١ كاطبـ١ ايكـطإٓ يًـٓيب قـ٢ً اهلل     إ ايعاؾط٠ :
ٕ اـطاب إٛد٘ يًٓيب ق٢ً أب غتكطا٤ قاعس٠ ن١ًٝ عك١ًٝإعًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚ

٤ اٱدتُـاع ٚاٱيتكـا  عًـ٢  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٜعـين كاطبـ١ ا٭َـ١ ٖـا ٜـسٍ      
غ٠ٛ اؿػ١ٓ ٚا٭بؿدل ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٗٛ قٛض ا٭ؾعاٍ 

 ٚايٛاغط١ إباضن١ بٌ ايػُا٤ ٚا٭ضض.
نطاّ خام ٚتؿطٜـ َطنب يًٓيب قُس ق٢ً إ اٯ١ٜ ٗ اؿاز١ٜ عؿط٠ :

 ٞ نطاّ ا٭َـ١ عػـٔ   إٚبـ  ،اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بٓعٍٚ ايكطإٓ با٭َط ايؿدكـ
 عاٍ ٚايعبازات.تبعٝتٗا ي٘ ٗ ا٭ؾ

ٕ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ أتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً  ايجا١ْٝ عؿط٠ :
ٍ إبـام  ٖٚصا ا٭َط َتذسز ٚ ،َطٙ اهلل عع ٚدٌأ٫ َا إٚآي٘ ٚغًِ ٫ ٜؿعٌ 

 ّٜٛ ايكٝا١َ.
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ًَِِرْٓ زَْْرُُ   قــٝػ١ اٱطــ٬م إهـــاْٞ بكٛيــ٘ تعـاٍ ط       ايجايج١ عؿط٠  :

َط ايكبًـ١ ثابـت ٚزا٥ـِ ٜٚؿـٌُ نٌ بكعـ١ َٔ بكاع ا٭ضض إٔ أأٟ ص خَشَخْذَ 

ٚ أٜٚسٍ ٗ َؿَٗٛ٘ ع٢ً ْػذ ايكب١ً غٛا٤ ناْـت قـ٠٬ إػـًٌُ ٗ إسٜٓـ١     
 ٚ أٟ َهإ آخط.أٚ ٗ بٝت إكسؽ ْؿػ٘ أَه١ 

ٕ أٖٚـٞ   ،تأغٝؼ قاعس٠ دسٜس٠ َػتكطأ٠ َٔ ٖصٙ اٯٜـ١  ايطابع١ عؿط٠ :
يٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ طًٝـ١ سٝاتـ٘ ٜعـين      تٝاْ٘ اإايصٟ ٜ٪َط ب

 ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ.إيتعاّ إػًٌُ بايعٌُ ب٘ إبايهطٚض٠ 
اٯٜـ١ َداطبـ١ ايٓـيب ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآي٘ ٚغًـِ  دا٤ت اـاَػ١ عؿط٠ :

ش ّهٔ تط١ْ قٝػ١ اـطاب إعبا٥ٗا، أتعٗط ععِٝ َػ٪ٚيٝات ايٓب٠ٛ ٚؾس٠ ي
ٍ ٜـّٛ  إٍٚ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بتٛدٗـ٘ ٚأَتـ٘   إ ٍ ا٭َطإٖصٙ 

ٕ إٔ َػ٪ٚيٝت٘ مل تهٔ ؾدك١ٝ ؾكط، ؾ٬ غطاب١ أٍ ايبٝت اؿـطاّ ٚإايكٝا١َ 
 تهٕٛ ي٘ ايؿؿاع١ ٚإٓعي١ ايطؾٝع١.

ٍ ايبٝت إؾانات ٚبطنات ايتٛد٘ إعٔ  خباضإ ٗ اٯ١ٜ ايػازغ١ عؿط٠ :
ا٬ٕظ١َ بٌ ا٭َط اٱهلٞ ٚايٓؿع ايعاّ ٗ ايـساضٜٔ،   يكإْٛ نًٞ ٖٚٛ اؿطاّ

 .(1)صًََِْٓ ُّطِغْ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ فَمَذْ فَبصَ فٌَْصًا ػَظًِّْبقاٍ تعاٍط

 صًَإَِّٔوُ ٌٍَْسَكُّ ِِْٓ سَثِّهَط قىنه تعاىل

ايٛسٞ ص ٚتعًـل بـ  اٌْسَركُّ ِِرْٓ سَثِّرهَ   قــس تكــسّ قبــٌ آٜتــٌ قٛيـ٘ تعاٍ ط 

 ٍ ايهعب١، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:إٚايتٓعٌٜ ٖٚٛ ٖٓا ٜتعًل بايكب١ً ٚايتٛد٘ 
تعـاٍ   اهلل ْٗا سـل َـٔ عٓـس   أبغتك٬هلا بايٛقـ إٚؾطاز ايكب١ً إ ا٭ٍٚ :

 ٚ ايتػٝري.أايٓػذ  ٚأثابت ٫ ٜكبٌ ايرتزز  َطأٚ
ععِٝ َٓعي١ يٝٗا ٖٚٞ َٛنٛع١ٝ ٚإبٝإ سكٝك١ عكا٥س١ٜ مل ًٜتؿت  ايجاْٞ :

 ايكب١ً ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬.
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ٌ إ ايجايح : ٚؾٝٗـا ز٫٫ت ٚزضٚؽ مل   ،ْٗا ؾطف ٚعع ٚضؾع١ يًُػــًُ
 تػتي بعس.
 تكطع اٯ١ٜ ايططٜل ع٢ً نٌ قاٚي١ يًٓعط ٗ تػٝري ايكب١ً. ايطابع :

 غ٬ّ َٔ عٓس اهلل ٚبأَطٙ.اٱسهاّ أتٛنٝس مساٟٚ بإٔ  اـاَؼ :
ٍ إٕ تٛدٗـ٘  أؽؿٝـ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ بـ   ايػازؽ :

 ايكب١ً يٝؼ َٔ عٓسٙ.
سهاّ أتعاٍ ٗ ا٭ٚاَط إٛي١ٜٛ ٚ ١ اهللبطاعــزضؽ يًُػـًٌُ  ايػابع :

 ايؿطٜع١.
ْ٘ ثابت ٗ أ٫ إنإ تػٝريّا َػتشسثّا  إَط ايكب١ً ٚإٔ أبخباض اٱ ايجأَ :

قٌ ايٛدٛب أاضٙ ٚايؿطٚع بايعٌُ ب٘، ٚنإٔ ظٗإٚإ أقٌ ايؿطٜع١ ٖٚصا أ
 ايٛادب ٚؼكـل َكسَاتـ٘ ٚٚدٛز ايكابٌ. ظَإثابت ٖٚصا 
، ؾتبسٌٜ أٌٖ ايهتابٚ أثط ٗ تػٝري ايكب١ً ٕدايؿ١ أ٫ َٛنٛع١ٝ  ايتاغع :

ؼاز قب١ً إػًٌُ َعِٗ، بٌ ٖٛ سل إٗ  بعهِٗايكب١ً مل ٜأت بػبب تعٝري 
  تعاٍ.اهلل َٔ عٓس َط ثابتأٚ

ٍ ايبٝت اؿطاّ إْسؾاع َٔ عا١َ إػًٌُ ع٢ً ايتٛد٘ إباٱقباٍ  ايعاؾط :
 ؾٗصٙ اٯ١ٜ غ٬ح ٚعٕٛ يًٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٗ تبسٌٜ ايكب١ً.

ٌٖ اؿػس أقٛاٍ أؾتتإ ٚايرتزز ٚمساع اٱاؿًٝٛي١ زٕٚ  اؿازٟ عؿط :
ا٭َط بتبسٌٜ ايكب١ً نإ ايؿطٚع ٚايعٌُ ؾًٝؼ مث١ ٚقت  ؾشإا ْعٍٚايبػها٤ 

 ًػُّٛ.اؾاسسٜٔ يٚ َٓاغب١ يبح أيًرتزز 
شسخ عذـاظ َػــت  إٗ ؼٌٜٛ ايكب١ً ٚعَُٛاتٗـا ٚؾٛضٜتٗـا     ايجاْٞ عؿط :

ع٢ً بٝت إكسؽ أٍٚ ايكبًتٌ بإغت٤٬ٝ غري إػًٌُ آخـط ٜعٗط ٖصٙ ا٭ٜاّ 
َط أيٝ٘ َع تعسِٜٗ ٖصا ؾكس وسخ إٚثايح اؿطٌَ، ؾًٛ ظًت ايكبًـ١ بايتٛد٘ 

ٌ ٍ ٚوقتتـا ٜٚتهـطض اٱ  آخط غـًش١ ايـسَاض   أايتػـابل ٗ قـٓاع١ ٚسٝـاظ٠     كـ
ايكاؿات،نُا ٚضز قبٌ  ايؿاٌَ، ٜٚطٜس اهلل يًُػًٌُ ٚايٓاؽ إػاضع١ ٗ
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أٟ إٔ ْػذ قب١ً إػًٌُ ٚتٛدِٗٗ يًبٝت اؿطاّ  . (1)صفَبعْزَجِمٌُا اٌْخَْْشَادِآٜتٌ ط

اؿطاّ ٚاق١ٝ َٔ اؿطٚب بِٝٓٗ ٚبٌ أٌٖ ايهتاب، َٚٓاغب١ يٲْؿػاٍ بطاع١ 
اهلل ٚإػاضع١ ٗ اـريات، ٖٚٛ َٔ أغطاض ٚقـ ايصٜٔ إْهطٚا ؼٌٜٛ قب١ً 

ُْ         ي٘ تعـاٍط إػًٌُ بايػؿ٘ بكٛ ٍَرِزِي ْٓ ِلْج ُْ َػر ًَالَُّىر َِرب  ْٓ اٌنَّربِط  ِِر َُْمٌُي اٌغُّرَفَيبُء  َعر

 .(2)صاٌَّزِِ وَبٌُٔا ػٍََْْيَب

بعاز ؾًػؿتٗا ٚاؿه١ُ أمل تعطف ٕ ٗ اٯ١ٜ ؽؿٝؿّا ٚغع١ أيصا ّهٔ ايكٍٛ 
ٖٚـٞ َكـسض قـ٠ٛ     ،َٓٗا ٚاٯٜات اٱعذاظ١ٜ ؾٝٗا بسض٤ ايؿت١ٓ َٚٓع اؿـطٚب 

َـت٬ى ايعـسٚ يًػـ٬ح ا٭نجـط بطؿـّا ٗ      إػًٌُ خكٛقّا َع ؿاظ ٚأَٔ يًُ
 .بعض ا٭ظ١َٓ

ٝـ   إتعٗط اٯ١ٜ ؾٓـا٤    ايجايح عؿط : ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ   ضاز٠ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عً
َطٙ تعاٍ ٚاٱغـتذاب١ إٓذـع٠ غـري إكٝـس٠ َٚبـازضتِٗ      أضازت٘ ٚإٚإػًٌُ ب

 ًتهش١ٝ َٚٛاق١ً اؾٗاز.غتعسازِٖ يإٍ ايبٝت اؿطاّ زيٌٝ ع٢ً إبايتٛد٘ 
 صًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب رَؼٌٍََُّْْط قىنه تعاىل

خطاب يًُػًٌُ ؾتهٕٛ اٯ١ٜ ٚعسّا ٚثٓا٤ ٚضنا ٕا ٜؿعًٕٛ  اٯ١ٜ ا٭ٍٚ :
َٔ اٱغتذاب١ ايؿٛض١ٜ يتبسٌٜ ايكبًـ١ ٚايكبـٍٛ باَتٓـإ ٚؾدـط بٓػـذ ايكبًـ١،       

 ٚ قعاب اٚ َعٛقات.أَٔ غري ؾت١ٓ أٜاّ تؿطٜعٗا دتٝاظ إٚ
 عًٞ ىؿ٢ يٝؼ يعبٝس٠ إًو ٜكٍٛ نُا ٌ: "َعٓاٙ ٖٓا ايتٗسٜسٚقٝ ايجا١ْٝ :

 .(3)" يبإطقاز ضبو إٕ قٛي٘ َجً٘ ٚ ؾٝ٘ عًٝ٘ أْتِ َا
ْــل اٯٜــ١ يــ٘ ٚدــٛٙ كتًؿــ١ تعــطف  ٚيــٝؼ ٗ اٯٜــ١ تٗسٜــس يًُػــًٌُ ٚ

سٝاّْا بًػ١ أْٗا تطز إٚبايكطا٥ٔ إكاي١ٝ ٚاؿاي١ٝ ٚإ نإ ايًؿغ ٚاسسّا خاق١ 

                                                           

 .147ايبكط٠ غٛض٠ (1)
 .٠142 غٛض٠ ايبكط(2)
 .1/231فُع ايبٝإ (3)
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 خط٣ بًػ١ ايػا٥ب.أسٝاّْا أٚاـطاب 

ٚتتهُٔ ايٛعس خا١ُ ٖـصٙ اٯٜــ١ ٚثٝكــ١ ؾــطف ٚعــع يًُػًٌُ  ايجايج١ :
تـاّ بٗـصا   بايجٛاب ٚا٭دط ٗ ساٍ ايتكٝس اي هلِ ضدا٫ّ ْٚػا٤ٶاٱهلٞ ايهطِٜ 

 ايتشٍٛ.
 تعاٍ عًُّا َا ٜؿعٌ إػًُٕٛ ١ اهللساطإخباض عٔ إٚاٯ١ٜ تٓبٝ٘  ايطابع١ :

 ٗ سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ ايعباز١ٜ ٚايس١ْٜٛٝ.
ْٗا قاعس٠ ن١ًٝ تػتٛعب أ٫ إاٯ١ٜ ٗ َٛنٛع ايكب١ً  ٕأقشٝض  اـاَػ١ :

ّ  إٚا٭ؾطاز ٚا٭ؾعاٍ  ٕ عًُـ٘ تعـاٍ   أ ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚقس ثبت ٗ عًـِ ايهـ٬
 ٕ ٜػٝب َٓٗا ؾ٤ٞ.أسهٛض ْٝع ا٭ؾٝا٤ عٓسٙ َٔ غري 

 حبث بالغي
ٗ اٯ١ٜ ْهت١ ب٬غ١ٝ ٖٚٞ اٱيتؿات ٚايتشٍٛ َٔ يػ١ اـطاب ايؿدكٞ 

ٍ يػ١ اؾُع إداطب، ٚؾٝـ٘ تٓبٝـ٘ يًػـاَع َـع سـح عًـ٢ إتابعـ١ بؿـٛم         إ
ْٗـا تتعًـل   غًٛب ٚٚتري٠ ٚاسـس٠ ٭ إبكا٤ ايه٬ّ ع٢ً إقػا٤ بتٝكغ ٚعسّ إٚ

يتعَٛا بـ٘ ْٝعـّا دـا٤    إِٗ إْبايؿعٌ ايعبازٟ إػتػطم ؾُٝع إػًٌُ، َٚا 
ٕ ا٭َط بتشٌٜٛ ايكب١ً أاٱخباض عٔ ايجٛاب ٚا٭دط ع٢ً مٛ ايعُّٛ، ؾهُا 

 نطاّ إػًٌُ با٭دط ْٚعٍٚ ايؿهٌ ٚايربن١.إٜتٍٛ  تعاٍ ؾاْ٘ اهلل َٔ
ػًٌُ يًُػـاضع١ يٲَتجـاٍ ٭َـط    َٚٔ أغطاض اٱيتؿات ٗ إكاّ زع٠ٛ إ

اهلل إٍ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ بايتٛد٘ إٍ ايكب١ً بًشـاظ أْـ٘   
خطاب إم٬يٞ َٛد٘ يًُػًٌُ ٚإػًُات نُا أنست٘ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚيٝهٕٛ 

 :ايجٛاب ع٢ً إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ َتعسزّا َٔ ٚدٛٙ
يًـٓيب قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      ٞ إٛد٘ تًكٞ اـطاب ايكطآْ ا٭ٍٚ :

 يًُػًٌُ. طٚغًِ ع٢ً أْ٘ خطاب ٚأَ
ٗ ساٍ اؿهط ٚبإس١ٜٓ إٓٛض٠، بٌ ايبٝت  عسّ إمكاض إغتكباٍ ايجاْٞ :

ٌٖٚ تـسٍ اٯٜـ١ ٗ ظاٖطٖـا عًـ٢ ا٭َـط      ، ٜؿٌُ ايػؿط ٚبكاع ا٭ضض نًٗا 
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كب١ً آّْا َـا  بإغتكباٍ ايبٝت عٓس ايؿطٚع ٗ ايػؿط، ٚٚقٛف إػًِ َػتكب٬ّ اي

)َٚٔ سٝح خطدت( ٫ زيٌٝ عًٝ٘، ٚٗ اٯ١ٜ إؾاض٠ إٍ ايتٛنٌ  يكٛي٘ تعاٍ
 عٌ.ع٢ً اهلل عٓس اـطٚز ٚايععّ ع٢ً ايؿ

 صىيلأحبث 
 ٍ:إتؿطٜع٘  قٌأٜكػِ ايٛادب بًشاظ 

ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ ٚدٛب٘ َػتك٬ّ قا٥ُّا بصات٘ نٛدٛب  ايٛادب ا٭قًٞ:
 ايك٠٬ ٚٚدٛب ايكٝاّ.

ٞ ايصٟ ٜتؿطع ٚدٛب٘ َٔ ايٛادــب ا٭  ٖٚٛ يتبعٞ:ايٛادب ا غـٛا٤   قـً
 ٚ دع٤ َٓ٘.أؾطط  ٚأنُكس١َ ي٘ 

ؾطط  غتكباٍاٱ ٕأيكب١ً اؾسٜس٠ ٚادـب تبعٞ بًشاظ ٍ اإٌٖٚ ايتٛد٘ 
ْ٘ إ، اؾٛاب: بًشاظ ْعٍٚ ا٭َط ب٘ َػتك٬ّ ْ٘ ٚادب أقًٞإٗ ايك٠٬، أّ 

تبعــٞ يؿــططٝت٘  ، ٚٚادــبٚادــب أقــًٞ يتٛدــ٘ ا٭َــط اٱهلــٞ بــ٘ خاقــ١  
ٕ إعـِ َـٔ   أسهاَـ٘ ٚقٛاعـسٙ   إٔ تهـٕٛ  أعذاظ ايكـطإٓ  إيًك٠٬، ٖٚصا َٔ 

 يًعًُا٤. ٚايتكػُٝات اٱغتكطا١ٝ٥ ٖٚاّ ايبؿطأؼٝط بٗا 
********** 
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 انفهزص

 

 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
 اٯ١ٜ يطـ 24 إكس١َ 3
ٓٳاُن  قٛي٘ تعاٍط 7 ًِ ِٵ ٚٳَنصٳيٹَو دٳعٳ

 ٢ًَ ٗٳسٳا٤ٳ عٳ ٚٳغٳّطا يٹتٳُهْٛٴٛا ؾٴ َٻ١ّ  ُأ
ِٵ  ٝٵُه ًَ ٍٴ عٳ ٕٳ ايطٻغٴٛ ٜٳُهٛ ٚٳ ايٓٻأؽ 
١ًََ اٖيتٹٞ  ٓٳا اِيكٹبٵ ًِ َٳا دٳعٳ ٚٳ ٗٔٝسٶا  ؾٳ
ٜٳتٻبٹعٴ  ٔٵ  َٳ ِٳ  ًَ ٗٳا ٔإ٫ٖ يٹٓٳعٵ ٝٵ ًَ ُنٓتٳ عٳ

 ٢ًَ ًٹبٴ عٳ ٔٵ ٜٳَٓك ُٻ َٹ ٍٳ  ايطٻغٴٛ
٘ٹ  ٝٵ ٕٵعٳكٹبٳ ٚٳٔإ  ٔإ٫ٖ َيَهبٹريٳ٠ّ َناْٳتٵ ٤ 

٢ًَ ٔٳ عٳ ٘ٴ ٖٳسٳ٣ اٖيصٹٜ ًٖ ٕٳ  اي َٳا َنا ٚٳ
٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ّٳاْٳُه ٘ٴ يٹٝٴهٹٝعٳ ٔإ ًٖ اي

ِٷ  صبٹايٓٻأؽ َيطٳ٤ٴٚفٷ ضٳسٹٝ

 إؾانات اٯ١ٜ 25

 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 27 ٚايكطا٠٤ اٱعطاب ٚايًػ١ 7
 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 29 ٗ غٝام اٯٜات 10

 ايتؿػري  31 إعذاظ اٯ١ٜ 18
ًَوَزٌَِهَ   تؿػري قٛي٘ تعاٍط 36 ١ٜ غ٬حاٯ 19

 صخَؼٍَْنَبوُُْ أَُِّخً ًَعَطًب

ٌِزَىٌٌُُٔا شُيَذَاءَ  تؿػري قٛي٘ تعاٍط 39 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 20

 صػٍَََ اٌنَّبطِ
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 انفهزص
 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
ًََِب خَؼٍَْنَب اٌْمِجٍَْخَ اٌَّزِِ  طتؿػري 48

ٌِنَؼٍََُْ َِْٓ َّزَّجِغُ اٌشَّعٌُيَ  وُنذَ ػٍََْْيَب إِالَّ

ْ َّنمٍَِتُ ػٍَََ ػَمِجَْْوِ  صَِِّّٓ

 عح ب٬غٞ 64

إَِّْ اٌٍَّوَ ثِبٌنَّبطِ  تؿػريقٛي٘ تعاٍط 65 عح يػٟٛ 55

 صٌَشَءًُفٌ سَزٌُِْ

ِٳ تؿػريقٛي٘ تعاٍط 57 ًَ لَذْ َٔشٍَ رَمٍَُّتَ ًَخْيِهَ فِِ  ط  68 صٔإ٫ٖ يٹٓٳعٵ

فٍََنٌٌََُِّْنَّهَ لِجٍَْخً رَشْظَبىَب فٌََيِّ ًَخْيَهَ اٌغََّّبءِ 

شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ ًَزَُُْْ َِب وُنزُُْ فٌٌٌََُّا 

ًُخٌُىَىُُْ شَطْشَهُ ًَإَِّْ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا 

اٌْىِزَبةَ ٌََْؼٌٍََُّْْ أََّٔوُ اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّيُِْ 

 صًٌٍََََُِّْب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب َّؼْ

ٜٳتٻبٹعٴ  تؿػريقٛي٘ تعاٍط 58 ٔٵ  َٳ
 ٢ًَ ًٹبٴ عٳ ٔٵ ٜٳَٓك ُٻ َٹ ٍٳ  ايطٻغٴٛ

٘ٹ ٝٵ   عٳكٹبٳ

 ايكطا٠٤ 68

ٕٵ تؿػري ط 59  ٔإ٫ٖ َيَهبٹريٳ٠ّ َناْٳتٵ ٚٳٔإ
٢ًَ ٔٳ عٳ ٘ٴ ٖٳسٳ٣ اٖيصٹٜ ًٖ  صاي

 اٱعطاب ٚايًػ١ 68

٘ٴ تؿػريقٛي٘ تعاٍط 63 ًٖ ٕٳ اي َٳا َنا ٚٳ
ّٳاْٳ ِٵيٹٝٴهٹٝعٳ ٔإ  صُه

 ٗ غٝام اٯٜات 71
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 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
 ؾُٝا ٜػتكبٌ ي٘ 109 إعذاظ اٯ١ٜ 80
 نٝؿ١ٝ اٱغتكباٍ 109 اٯ١ٜ غ٬ح 82
 أسهاّ اـًٌ ٗ ايكب١ً 110 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 83
 عح ضٚا٥ٞ 111 إؾانات اٯ١ٜ 84

 عح تأضىٞ 112 اٯ١ٜ يطـ 85
َٳا   تؿػري قٛي٘ تعاٍط 114 ١ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯٜ 88 ٝٵحٴ  ٚٳسٳ

ٙٴ  ِٵ ؾٳِططٳ ٖٳُه ٚٴدٴٛ ٛٳٗيٛا  ِٵ َؾ  صُنٓتٴ
ٔٳ ُأٚتٴٛا قٛي٘ تعاٍط 118 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 92 ٕٻ اٖيصٹٜ ٚٳٔإ

ٔٵ  َٹ ٘ٴ اِيشٳلټ  ٕٳ َأْٻ ُٴٛ ًَ اِيهٹتٳابٳ َيٝٳعٵ
ِٵ ٔٗ   ضٳبِّ

َقسٵ ْٳطٳ٣ تؿػريقٛي٘ تعاٍط 93
َٗٔو ؾٹ ٚٳدٵ ًٗبٳ  ُٳا٤تٳَك  ص ٞ ايػٻ

٘ٴ    تؿػري قٛي٘ تعاٍط 120 ًٖ َٳا اي ٚٳ
ٕٳ ًُٛ ُٳ ُٻا ٜٳعٵ ٌٕ عٳ  صبٹػٳاؾٹ

ٛٳيِّٝٳٓٻَو تؿػري قٛي٘ تعاٍط 100 ٓٴ ًَ َؾ
ٖٳا ١ًَّ تٳطٵنٳا  صقٹبٵ

ٔٳ ُأٚتٴٛا ط  122 ٝٵتٳ اٖيصٹٜ ٔٵ َأتٳ ٚٳَي٦ٹ
ًَتٳَو  َٳا تٳبٹعٴٛا قٹبٵ ٜٳ١ٺ  ِّ آ ايهٹتٳابٳ بٹُه

ْٵ َٳا َأ ِٵ ٚٳ ٗٴ َٳا بٳعٵهٴ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ًَتٳ تٳ بٹتٳابٹٕع قٹبٵ
ٔٵ اتٻبٳعٵتٳ  ٚٳَي٦ٹ ١ًََ بٳعٵٕض  بٹتٳابٹٕع قٹبٵ

ٔٵ  َٹ َٳا دٳا٤ٳَى  ٔٵ بٳعٵسٹ  َٹ ِٵ  ٖٴ ٛٳا٤ٳ ٖٵ َأ
ٌٳ ُٹ ٔٵ ايٖعايٹ ُٹ ِٔ ٔإْٻَو ٔإشٶا َي ًِ  صاِيعٹ

ٗٳَو ؾٳِططٳ ط قٛي٘ تعاٍ 104 ٚٳدٵ  ِّ ٛٳ َؾ
ّٔ َٕػٵذٹسٹ اِيشٳطٳا  صا

 اٱعطاب ٚايًػ١ 122

 ٗ غٝام اٯٜات 123 َػا٥ٌ ؾك١ٝٗ 107
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 انفهزص
 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
ًََِب ثَؼْعُيُُْ ثِزَبثِغٍ   تؿػريقٛي٘ تعاٍط 159  

 صلِجٍَْخَ ثَؼْطٍ 

ًٌََئِْٓ ارَّجَؼْذَ    تؿػريقٛي٘ تعاٍط 160 إعذاظ اٯ١ٜ 134

 صأَىٌَْاءَىُُْ 

اٌَّزَِّٓ آرَْْنَبىُُْ اٌْىِزَبةَ  قٛي٘ تعاٍط 165 اٯ١ٜ غ٬ح 135

أَثْنَبءَىُُْ ًَإَِّْ  َّؼْشِفٌَُٔوُ وََّب َّؼْشِفٌَُْ

فَشِّمًب ِِنْيُُْ ٌََْىْزٌَُُّْ اٌْسَكَّ ًَىُُْ 

 صَّؼٌٍََُّْْ

 اٱعطاب ٚايًػ١ 165 أغباب ايٓعٍٚ 137

 ٗ غٝام اٯٜات 166 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 138
 إعذاظ اٯ١ٜ 178 اٯ١ٜ يطـ 142
 اٯ١ٜ غ٬ح 180 إؾانات اٯ١ٜ 143
 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 181 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 145
ًٌََئِْٓ  تؿػريقٛي٘ تعاٍط 153

أَرَْْذَ اٌَّزَِّٓ أًُرٌُا اٌىِزَبةَ ثِىًُِّ آَّخٍ َِب 

 صرَجِؼٌُا لِجٍَْزَهَ 

 اٯ١ٜ يطـ 182

 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 184 صًََِب أَْٔذَ ثِزَبثِغٍ لِجٍَْزَيُُْ  ط تؿػري 156
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 انفهزص
 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
 إعذاظ اٯ١ٜ 211 إؾانات اٯ١ٜ 185
 اٯ١ٜ غ٬ح 213 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 187
اٌَّزَِّٓ  تؿػريقٛي٘ تعاٍط 188

آرَْْنَبىُُْ اٌْىِزَبةَ َّؼْشِفٌَُٔوُ وََّب َّؼْشِفٌَُْ 

 صأَثْنَبءَىُُْ 

 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 214

ًَإَِّْ فَشِّمًب ِِنْيُُْ تؿػري ط 197

 صٌٌٍََََُّْْىْزٌَُُّْ اٌْسَكَّ ًَىُُْ َّؼْ

 اٯ١ٜ يطـ 216

 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 218 صًَىُُْ َّؼٌٍََُّْْط تؿػري 200

اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّهَ فَةَ  قٛي٘ تعاٍط 202

 صرَىٌََُّٔٓ ِِْٓ اٌُّّْْزَشَِّٓ

 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 219

 اٌْسَكُّ ِِْٓ سَثِّهَ  تؿػريقٛي٘ تعاٍط 220 ايكطا٠٤ 202

فَةَ رَىٌََُّٔٓ  تؿػريقٛي٘ تعاٍط 222 ١اٱعطاب ٚايًػ 202

 صِِْٓ اٌُّّْْزَشَِّٓ 

ًٌَِىًٍُّ ًِخْيَخٌ ىٌَُ ٌٌَُِِّْيَب  قٛي٘ تعاٍط 224 ٗ غٝام اٯٜات 203

فَبعْزَجِمٌُا اٌْخَْْشَادِ أََّْٓ َِب رَىٌٌُُٔا َّأْدِ 

ثِىُُْ اٌٍَّوُ خَِّْؼًب إَِّْ اٌٍَّوَ ػٍَََ وًُِّ 

 صشَِْءٍ لَذِّشٌ
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 انفهزص
 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
 فَبعْزَجِمٌُا اٌْخَْْشَادِ   تؿػريقٛي٘ تعاٍط 254 ايكطا٠٤ 224

 عح أقٛيٞ 260 اٱعطاب ٚايًػ١ 224
أََّْٓ َِب   تؿػريقٛي٘ تعاٍط 260 ٗ غٝام اٯٜات 225

 صرَىٌٌُُٔا َّأْدِ ثِىُُْ اٌٍَّوُ خَِّْؼًب 

إَِّْ اٌٍَّوَ    قٛي٘ تعاٍطتؿػري 261 إعذاظ اٯ١ٜ 236

 ص ػٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ

 ؾب١ٗ اٯنٌ ٚإأنٍٛ 263 اٯ١ٜ غ٬ح 238
ًَِِْٓ زَُُْْ خَشَخْذَ  قٛي٘ تعاٍط 266 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 239

فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ اٌْسَشَاَِ ًَإَِّٔوُ ٌٍَْسَكُّ 

ػََّّب  ِِْٓ سَثِّهَ ًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ

 صرَؼٌٍََُّْْ

 اٱعطاب ٚايًػ١ 266 اٯ١ٜ يطـ 241
 ٗ غٝام اٯٜات 267 إؾانات اٯ١ٜ 242
 إعذاظ اٯ١ٜ 273 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 243
 اٯ١ٜ غ٬ح 275 ايتؿػري ايصاتٞ 245
 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 277 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 247
ٍّط ايتؿػري 249 ٗٳ١ْ  ٚٳيٹُه  اٯ١ٜ يطـ 279 صٚٔدٵ
 إؾانات اٯ١ٜ 282 صىٌَُ ٌٌَُِِّْيَب   طتؿػريقٛي٘ تعاٍ 251
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 انفهزص

 
 

 

 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
ًَإَِّٔوُ ٌٍَْسَكُّ ِِْٓ   تؿػريقٛي٘ تعاٍط 291 ايك١ً بٌ أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 283

 صسَثِّهَ 

ًََِب اٌٍَّوُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب   تؿػريقٛي٘ تعاٍط 293 ايتؿػري ايصاتٞ 286

 صرَؼٌٍََُّْْ 

 عح ب٬غٞ 294 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 288
ًَِِْٓ زَُُْْ ط قٛي٘ تعاٍ 289

خَشَخْذَ فٌََيِّ ًَخْيَهَ شَطْشَ اٌَّْغْدِذِ 

 صاٌْسَشَاَِ 

 عح أقٛيٞ 295


