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

اهلل ع٢ً قُس ٚآي٘  خري ايرب١ٜ اؿُس هلل  ٢ٚٚغ١ًٝ ؾعٌ ايكاؿات ٚقً
مل بػطا٥ط ايكًٛب ٚاهلازٟ إىل غٛا٤ املتؿطز باـًل ٚاملؿ١٦ٝ املطًك١ ايعا

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

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

، أسبٛا اهلل َٔ نٌ قًٛبهِ ، ٫ٚ متًٛا ن٬ّ اهلل تعاىل َٔ أسب اهلل 
 .(1)ٚشنطٙ

ْعِ اهلل عع ٚدٌ عًٝٓا بٗصا اؾع٤ َٔ َعامل اٱميإ يف تؿػري ايكطإٓ أٚقس 
َٔ غٛض٠ ايبكط٠  164- 158ٖٚٛ ايػابع ٚايعؿطٕٚ، ٜٚتهُٔ تؿػري اٯٜات 

 .صوَحَ ِْٖٓ شَؼَبئِشِ اَُِّهِإَِّٕ اُصَّلَب وَأَُْشْ طٜٚبسأ بتؿػري ٚتأٌٜٚ قٛي٘ تعاىل 

َٚع ق١ً نًُات أٍٚ آ١ٜ ٜبسأ بٗا اؾع٤ ؾكس شنطت ؾٝٗا نًُات مل تصنط يف 
 آ١ٜ أخط٣ ٖٚٞ :

 ايكؿا . ا٭ٚىل :
 املط٠ٚ . ايجا١ْٝ :
 سرٸ . ايجايج١ :
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 إعتُط . ايطابع١ :
 .  ٜٓطٛف اـاَػ١:

 ؾانط . ايػازغ١ :
عٓا١ٜ خاق١ بايكؿا ٚاملط٠ٚ ٜٚٛيٞ املػًُٕٛ يف َؿاضم َٚػاضب ا٭ضض 

 ُٖٚا دع٤ َٔ سٝاتُٗا اي١َٝٛٝ ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ :
 ٖصٙ ايعٓا١ٜ َٔ أغطاض إغتكباٍ املػًُني يًبٝت اؿطاّ. ا٭ٚىل :
 تعاٖس املػًُني ملعامل ايسٜٔ. ايجا١ْٝ :
رَُِيَ وََْٖٓ َُؼَظِّْْ شَؼَبئِشَ إتكاف املػًُني بكٝػ١ ايتك٣ٛ، قاٍ تعاىلط ايجايج١ :

 .(1)صكَإَِّٗهَب ِْٖٓ رَوْىَي اُْوُُِىةِ اَُِّهِ

 ٜس نٌ َػًِ َٚػ١ًُ ايعٗس بايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ٚدٛٙ:سػ ايطابع١ :
 ت٠ٚ٬ آ١ٜ ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ا٭ٍٚ :
 إغتكباٍ ايبٝت اؿطاّ يف ايك٠٬. ايجاْٞ :
 أزا٤ َٓاغو اؿر ؾطٜه١ ْٚسبّا. ايجايح :
 ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايطابع :
 أزا٤ ايعُط٠ املٓؿطز٠ أٚ عُط٠ ايتُتع. : اـاَؼ

إَِّٕ كٍِ خَِْنِ اُغََّٔىَادِ وَاألَسْضِ ٚأختتِ ٖصا اؾع٤ بتؿػري قٛي٘ تعاىلط

، يبٝإ غا١ٜ محٝس٠ َٔ غاٜات اـًل ٖٚٞ قريٚض٠ نٌ (2)صوَاخْزاِلَفِ اََُُِِّْ وَاُنَّهَبسِ

ٲميإ، ٚإَتشاّْا ؾطز َٔ آٜات اهلل عع ٚدٌ، َٓاغب١ يًتسبط، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ ي
ٚإختباضّا ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜٛظـ ؾٝ٘ عكً٘ ٜٚسضى ٚدٛب ايكاْع، ٚإغتشاي١ 
إغتسا١َ ايٓعاّ ايهْٛٞ ايبسٜع َٔ زٕٚ عٓا١ٜ َٚؿ١٦ٝ ٚأَط َٔ عٓس اهلل عع 

هُىَ اَُّزٌِ ٚدٌ، ؾهٌ ْع١ُ عا١َ ٚخاق١ ٖٞ َٔ عٓس اهلل، قاٍ تعاىلط
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 . (1)صَُغَُِّشًُُْْ كٍِ اُْجَشِّ وَاُْجَذْشِ

)ايكؿا ٚاملط٠ٚ( اييت بسأ ٖصا اؾع٤  يٝهٕٛ َٔ ٚدٛٙ ايك١ً بني آ١ٜ 
 بتؿػريٖا ٚبني اٯ١ٜ أع٬ٙ إٔ ايٓعِ اٱهل١ٝ ايعع١ُٝ ع٢ً ايٓاؽ ْٛع ططٜل

 .َٚكسَات عك١ًٝ يهطٚب ايعباز٠
عا٤ دٚقس بسأت بهتاب١ ايتؿػري قبٌ مخؼ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ، ٚاثٓا٤ نتاب١ ا٭

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

باٱناؾ١ إىل ايػع١ ٚايبٝإ اٱنايف يف تؿػري اٯ١ٜ َٚؿَٗٛٗا ٚباب  
إعذاظ اٯ١ٜ، ٚاٯ١ٜ غ٬ح، ٚمٖٛا، ؾطدعت إىل أدعا٤ تؿػري غٛض٠ ايبكط٠ 

غتٓباط ايعًّٛ َٔ آٜاتٗا بعٌُ ز٩ٚب ٚدٗس َهاعـ بؿهٌ َٔ اهلل، ٱ
ادْػُىٍِٗ ؤَعْزَجِتْ قاٍ تعاىلط، أغاي٘ تعاىل ايكبٍٛ ٚإغتسا١َ املسز ٚايؿٝض 

 .(2)صٌَُُْْ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .22غٛض٠ ْٜٛؼ (1)

 .60غٛض٠ غاؾط  (2)



 6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

 

اُجَُْذَ  إَِّٕ اُصَّلَب وَأَُْشْوَحَ ِْٖٓ شَؼَبئِشِ اَُِّهِ كََْٖٔ دَجَّط قىلً تعاىل

الَ جُنَبحَ ػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ثِهَِٔب وََْٖٓ رَطَىَّعَ خَُْشًا كَإَِّٕ اَُِّهَ شَـبًِشٌ ؤَوْ اػْزََٔشَ كَ

 .158ص اٯ١ٜ ػٌَُِِْ

 

 القراءة واإلعراب واللغت
ــطا٠٤      ــ٢ ايك ــاقٞ عً ــا٤، ٚايب ــطأ محــع٠ ٚعاقــِ ٚايهػــا٥ٞ )ٜطــٛع( بايٝ ق

بـٔ عبـاؽ   اٚعًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ املطغ١َٛ يف املكاسـ، ٚضٟٚ يف ايؿٛاش عٔ 
 .(1) (ا٫ ٜطٛف بُٗا)ٚغعٝس بٔ دبري ٚابٞ بٔ نعب ٚابٔ َػعٛز 

 ،ملٓاغبت٘ ا٫ْؿطاز يف ايكـطا٠٤ ٚيعً٘ َِٚٓٗ َٔ ْػب٘ اىل ابٔ َػعٛز ٚسسٙ 
 َع اؿاد١ اىل اثبات ايػٓس ٖٚٛ أَط غري غٌٗ يف َجٌ ٖصٙ ايكطا٤ات.

 إ ايكؿا: إ ٚامسٗا، ٚاملط٠ٚ: عطـ ع٢ً ايكؿا.
 ٚفطٚض. َٔ ؾعا٥ط: داض

 إغِ اؾ٬ي١: َهاف ايٝ٘.
 غِ ؾطط داظّ َبتسأ.إؾُٔ: ايؿا٤ اغت٦ٓاؾ١ٝ، َٔ: 

سر ايبٝت: سـر: ؾعـٌ َـاض يف قـٌ دـعّ ؾعـٌ ايؿـطط ٚؾاعًـ٘ نـُري          
 َػترت ٜعٛز ع٢ً َٔ، ايبٝت: َؿعٍٛ ب٘.

ٚقـس ٜهـٕٛ ملطًـل     ،ٚ: سطف عطـ ٭سس ؾ٦ٝني عًـ٢ اٯخـط  أعتُط: أٚ أ
ٕ أَـا  أايؿعٌ ايعبازٟ َـٔ ايطـٛاف ٚايػـعٞ     ٍٚ ٭ٕاؾُع، ٖٚٛ ٖٓا َٔ ا٭

عتُـط: ؾعـٌ َـاض َعطـٛف     إٚ َػتشبّا. أٚ َٔ ايعُط٠ أٜهٕٛ دع٤ٶ َٔ اؿر 
 ع٢ً سر.
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مس١ٝ، ٫: ْاؾ١ٝ يًذٓؼ إْ٘ مج١ً ؾ٬ دٴٓاح: ايؿا٤ ضابط١ ؾٛاب ايؿطط ٭
ؾــطاز دــٓؼ أْٗــا تٓؿــٞ اؿهــِ عــٔ مجٝــع ٭ ،تعُــٌ عُــٌ إ ٚتػــ٢ُ ترب٥ــ١

 ٗا َبين ع٢ً ايؿتض.مسإمسٗا، دٴٓاح: إ
عًٝ٘: داض ٚفطٚض، إٔ ٜطٛف: إٔ املكسض١ٜ، ٖٚٞ َٚا يف سٝعٖا يف تأٌٜٚ 

 َكسض َٓكٛب بٓعع اـاؾض أٟ: يف طٛاف.
غـِ ؾـطط دـاظّ يف قـٌ ضؾـع َبتـسأ،       إَٚٔ تطٛع: ايـٛاٚ عاطؿـ١، َـٔ:    

ٚؾاعً٘ نُري َػترت تكسٜطٙ ٖٛ،  ،ٚتطٛع: ؾعٌ َاض يف قٌ دعّ ؾعٌ ايؿطط
ْؿػـ٘ اش وـٛظ إ   اٱعـطاب  ٠ باملهاضع "ٜطٛع" نُا تكـسّ ٜهـٕٛ   ٚع٢ً ايكطا٤

تهٕٛ مج١ً ايؿطط َهاضع١ َجٌ "ؾُٔ ٜكرب ٜؿٛظ"، اٚ َان١ٝ َجٌ "ؾُٔ قرب 
 . (1)صؤََُِْٖ جَبءَ ثِهِ دَُِْٔ ثَؼِريٍٚ نُا يف قٛي٘ تعاىل ط إٔ قربت ؾعت" إٚ "أؾاظ" 

 تطٛعّا خريّا. خريّا: قؿ١ ملكسض قصٚف، ؾٗٛ َؿعٍٛ َطًل، أٟ ٜتطٛع
 ؾإ اهلل: ايؿا٤ ضابط١ ؾٛاب ايؿطط.

 إٕ اهلل: إٕ ٚإمسٗا.
 ؾانط عًِٝ: خربإ ٱٕ، ٚمج١ً إٕ اهلل يف قٌ دعّ دٛاب ايؿطط.

ايكــؿا: ايعــطٜض َــٔ اؿذــاض٠ ا٭ًَــؼ، مجــع قــؿا٠ ٚاملجٓــ٢ قــؿٛإ،  
ٚايكؿا ٚاملط٠ٚ دب٬ٕ يف َه١ ٜػع٢ اؿاز ٚاملعتُـط بُٝٓٗـا، ٚوـٛظ ايتـصنري     

  ٚايتأْٝح يف ايكؿا بًشاظ املهإ ٚايبكع١.
ُٖٚا َتك٬ٕ باملػـذس يف ٖـصا   ،  ٜٚكع اؾب٬ٕ بني بطشا٤ َه١ ٚاملػذس

غِ ٫سس ططيف إٚنٌ َٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ  ٚنأُْٗا َٚػعاُٖا دع٤ َٓ٘ ،ايعَإ
 ٚاؾٓاح: اٱثِ. ،(2)املػع٢

ع٢ً ايكؿا  اْٚكب ،ٚسهٞ إ اغاؾّا ْٚا١ًٜ ظْٝا يف ايهعب١ ؾُػدا سذطٜٔ
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نطاّ ايبٝت ٚتٓعٜٗ٘، إٚاملط٠ٚ يهٞ ٜتعغ ايٓاؽ ٜٚطٕٚ اٯٜات ٚحيطقٛا ع٢ً 
ٕ ايطٛاف إْتؿاض ظاٖط٠ ا٭قٓاّ تِٖٛ إٚيهٔ َع تكازّ ا٭ٜاّ ٚظٗٛض ايهؿط ٚ

ٚقٌٝ مل ٜؿذط بٗا يف  نإ تععُّٝا يًكُٓني ؾًصا تػا٤ٍ املػًُٕٛ ؾٓعيت اٯ١ٜ
ًٓٗا، ٚنػطا يف ّٜٛ ايؿ ٜكط ؾٝٗا ظامل ٫ٚ باؽ  تض، ٚناْت َه١ ٫ايبٝت ٚيهٔ قب

 .٫ٚ ؾادط إ٫ ْؿٞ عٓٗا
(  ٘ َٚٓــ٘ ايطــٛاف بايبٝـت، ٚاملطــاف: َٛنــع   (ٚطـاف بايؿــ٤ٞ: زاض سٛيـ

، (1) (غاض ؾٝٗاٚطٛف ٚطاف يف ايب٬ز طٛؾّا ٚتطٛاؾّا: )املطاف سٍٛ ايهعب١، 
ٚايطا٥ـ ٖٛ اـازّ ايصٟ ٜ٪زٟ ٚظٝؿت٘ باتكإ بـإ دـسَو بطؾـل، ٚاؾُـع     
طٛاؾٕٛ، ٚنإٔ يف ايطٛاف سـٍٛ ايبٝـت ٚايػـعٞ بـني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ خسَـ١        

 زا٩ٖا.أا، ٚب٘ تػتسِٜ ؾطٜه١ اؿر ٜٚتٛاقٌ ُٚعٓا١ٜ بٗ
تٝإ ايؿ٤ٞ تربعّا، ٚاملطٛع١: ايصٜٔ ٜتطٛعٕٛ باؾٗاز، ٚاـري: إٚايتطٛع: 

عٓٛإ داَع يًؿها٥ٌ ٖٚٛ نس ايؿط ٜٚأتٞ بعٓٛإ ايعٜاز٠ يف ايؿهٌ ٚايعٌُ 
ازٟ نُا يف اٯ١ٜ ايهطمي١، ٚمبع٢ٓ املاٍ ٚاٱسػإ ٚاملعطٚف يصا ػسٙ زعا٤ ايعب

ش ٜكٍٛ ايؿـدل يكـاسب٘ عًـ٢ مـٛ ايـسعا٤ ٚايجٓـا٤ ٚايؿـهط:        إعاَّا َتعاضؾّا 
 "دعاى اهلل خريّا".

ٚايؿــعا٥ط: مجــع ؾــعري٠ ٖٚــٞ إغــِ َــا أؾــعط، أٟ دعــٌ ؾــعاضّا ٚعًُــّا 
 تجاٍ ٭ٚاَط اهلل.ع٢ً اٱَ ّايًٓػو، ٚعٓٛاّْا يًعباز٠، ٚؾاٖس

 يف سياق اآلياث
تتعًل اٯ١ٜ مبٓاغو سر بٝت اهلل اؿطاّ ؾٌٗ هلا ق١ً بايكرب ٚدعا٥٘ نُا 

 يف اٯٜات املتكس١َ، اؾٛاب: ْعِ َٔ ٚدٗني:
 ٕ اؿر عباز٠ بس١ْٝ َاي١ٝ.أؾهٌ ٚدٛٙ ايكرب خاق١ ٚأايعباز٠ َٔ  ا٭ٍٚ:
ايطمحـ١ ايـٛاضز٠ يف   زا٤ اؿر تٛؾٝل ٚضمح١ ٚيعً٘ َـٔ َكـازٜل   أ ايجاْٞ:

 ٖتسا٤.اٯ١ٜ ايػابك١ َٚٔ ٚدٛٙ اٱ
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، ٚبــني ٖــصٙ اٯٜــ١، ٚؾٝٗــا  (1) )إغــتعٝٓٛا بايكــرب( ايكــ١ً بــني آٜــ١  ا٭ٍٚ:
 َػا٥ٌ:

 امل٪َٕٓٛ ِٖ ايصٜٔ ٜ٪زٕٚ ؾعا٥ط اهلل. ا٭ٚىل:
 زع٠ٛ املػًُني يتعاٖس ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايجا١ْٝ:
 اؿر.ايػعٞ دع٤ ٚضنٔ َٔ أضنإ  ايجايج١:
اؿر عباز٠ بس١ْٝ تػتًعّ ايكرب، ٜٚؿٝس اؾُع بني اٯٜتني ايتشًٞ  ايطابع١:

 بايكرب يف املكسَات ايعك١ًٝ ٚاملاي١ٝ يًشر ٚيف أزا٤ ايؿطٜه١ شاتٗا.
٫ ٜٓشكط ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ بـاؿر بأٜاَـ٘ املدكٛقـ١،     اـاَػ١:
ــبدٌ قــاٍ تعــاىلط ــهُشٌ َٓؼُِْىَٓ ــجأ ؤَشْ ػــعٞ دــع٤ ٚضنــٔ َــٔ ايعُــط٠ ايــيت   ، ؾاي(2)صاُْذَ

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

َكـازٜل  ايكـرب، ٖٚـٛ َـٔ    ٜػتًعّ ايػعٞ بـني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ     ايػازغ١:
 .ايكرب ع٢ً طاع١ اهلل

ٚايـصٜٔ   ص،إَِّٕ اَُِّـهَ َٓـغَ اُصَّـبثِشََِٖ   أختتُت اٯ١ٜ أعـ٬ٙ بكٛيـ٘ط   ايػابع١:

ٜ٪زٕٚ َٓاغو اؿر ٚحيطقٕٛ ع٢ً ايؿعا٥ط َٔ ايكابطٜٔ ٜٚؿٝس اؾُع بني 
ُٸاض بٝت٘ اؿطاّ.  اٯٜتني إٔ اهلل عع ٚدٌ َع ع

ص، يبٝـإ إٔ  كَإَِّٕ اَُِّـهَ شَـبًِشٌ ػَِِـٌُْ   أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىلط ايجا١َٓ:

 ٠.زا٥ِٗ يًك٬أاملػًُني ٱغتعاْتِٗ بايكرب ٚ طاهلل عع ٚدٌ ٜؿه
شنط اهلل َٔ ؾعا٥طٙ، َٚٔ اٯٜات إٔ ايػعٞ بني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ    ١:عغايتا

 َٔ ايصنط ايعًُٞ ٚايكٛيٞ.
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)٫ٚ تهؿـطٕٚ(   دا٤ت خامتـ١ اٯٜـ١ أعـ٬ٙ بـايعدط عـٔ اؾشـٛز       ٠:عاؾطاي
مل زا٥بٕٛ عًـ٢ ايؿـهط،   ٚسر ايبٝت ٚايعُط٠ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً إٔ املػًُني 

 ٜهؿطٚا باهلل عع ٚدٌ.
اؿر ٚايعُط٠ ٚايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ايؿهط هلل عع  :٠اؿاز١ٜ عؿط

 ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ.
شنطت اٯ١ٜ ايكؿا ٚاملـط٠ٚ َـٔ ؾـعا٥ط اهلل، ٚدـا٤ت اٯٜـ١       :عؿط٠ ١ٝايجاْ

 أع٬ٙ بأضبع١ أططاف نٌ ططف َٓٗا ميهٔ إعتباضٙ َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٖٞ:
 طاب.اٱميإ باهلل ٚضغٛي٘ ٚايصٟ تسٍ عًٝ٘ يػ١ اـ ا٭ٍٚ:
 اٱغتعا١ْ بايكرب ٚايكٝاّ. ايجاْٞ:
 أزا٤ ايك٠٬ ٚاٱغتعا١ْ بٗا. ايجايح:
 املسز ٚايعٕٛ اٱهلٞ يًكابطٜٔ، ٚايًطـ بِٗ.  ايطابع:
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )بٌ أسٝا٤( ايك١ً بني آ١ٜ ايجاْٞ:
 َٔ أقسم ؾعا٥ط اهلل.اهلل ايكتاٍ يف غبٌٝ  ا٭ٚىل:
يف غـبٌٝ اهلل،   بني أزا٤ َٓاغو اؿر ٚبني ايـسؾاع  يتعاضضعسّ ا ايجا١ْٝ:

ٜصنط اؿر: "قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ )
ْـ٘  أَـا  أسس اؾٗازٜٔ ٖٚٛ دٗاز ايهـعؿا٤ ٚمـٔ ايهـعؿا٤،    أٚآي٘ ٚغًِ: ٖٛ 

ٝؼ يف ايكـ٠٬  يف اؿر ٖٗٓا قـ٠٬ ٚيـ   ٫ ايك٠٬إؾهٌ َٔ اؿر أيٝؼ ؾ٤ٞ 
 .(3) (2)(بًهِ سر.." اؿسٜحق

ٜؿٝس اؾُع بني اٯ١ٜ أعـ٬ٙ، ٚخامتـ١ ٖـصٙ اٯٜـ١ إٔ اهلل عـع ٚدـٌ        ايجايج١:
ٜؿهط يًُػًُني دٗازِٖ يف غبًٝ٘، ٚإٔ أَط اهلل بٛقـ ايصٜٔ قتًٛا يف غبًٝ٘ 

 با٭سٝا٤ َٔ ؾهطٙ تعاىل هلِ.
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ص، ٚاهلل عـع  ػَِِـٌُْ كَإَِّٕ اَُِّهَ شَبًِشٌ أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىلط ايطابع١:

بأِْٗ مل املػًُني ٚدٌ ٜعًِ املٓاؾع ايعع١ُٝ يٓعت ايؿٗسا٤ با٭سٝا٤، ٚإقطاض 
 ميٛتٛا بٌ ِٖ أسٝا٤ ٜطظقٕٛ عٓس اهلل.

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )ٚيٓبًْٛهِ( ايك١ً بني آ١ٜ ايجايح:
ميٓعِٗ  إبت٤٬ املػًُني باـٛف ٚاؾٛع ْٚكل ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿؼ ٫ ا٭ٚىل:

 َٔ أزا٤ املٓاغو ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل.
ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني ايرتغٝب بأزا٤ املٓاغـو يف سـا٫ت ايؿـس٠     ايجا١ْٝ:
 ٚاٱبت٤٬.

 ٘أزا٤ املٓاغو ٚاق١ٝ َٔ اٱبت٤٬، ٖٚٛ َٔ عَُٛـات اوـٛ يف قٛيـ    ايجايج١:
 .(2)صََْٔذُىا اَُِّهُ َٓب ََشَبءُ وََُضْجِذُتعاىلط

ــ١: ــ١ٝ   أزا ايطابع ــٞ، ٚضٜانــ١ ْؿػ ــؿط ضٚس ، ٚؾــعع إىل اهلل، ٤ املٓاغــو غ
ٚإعطاض عٔ ظ١ٜٓ ايـسْٝا، ٚغـ١َ٬ َـٔ اؿـعٕ ٚايؿـعع ٚاــٛف ايـصٟ ٜـأتٞ         

 َكاسبّا يٲبت٤٬.
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(3) )املكٝب١( ايك١ً بني ايطابع:
 أزا٤ اؿر قٗط يًُكٝب١ ٚآثاضٖا. ا٭ٚىل:
 ملكٝب١ بطظخّا زٕٚ أزا٤ ايؿطا٥ض ٚاملٓاغو.وب إٔ ٫ تهٕٛ ا ايجا١ْٝ:
ٜأتٞ املػًُٕٛ بايعبازات ٚاملٓاغو يف ساٍ ايؿس٠ ٚايطخا٤ َٔ غري  ايجايج١:

 إْكطاع.
اٱغــرتداع، بـٌ إْٗــِ ٜــأتٕٛ  ب٫ ٜهتؿــٞ املػـًُٕٛ عٓــس املكـٝب١    ايطابعـ١: 

باملٓاغو، ٜٚ٪زٕٚ اؿر، ٚايعُط٠، ٜٚػعٕٛ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ػًٝـ١ ٚؽًٝـ١   
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ٚؽٌ  ،اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل، ٚؾٝ٘ إْكطاع إىل اهللَؿاِٖٝ ١ًٝ، إش تتذ٢ً ؾٝ٘ ٚؼ
 عٔ اؿعٕ ٚا٭مل باملكٝب١، ٚؼٌ بايكرب ٚايطنا بأَط اهلل عع ٚدٌ.

 دا٤ يف اٯ١ٜ أع٬ٙ شنط ايتطٛع بايعٜاز٠ ٚايتعسز يف ايطٛاف. اـاَػ١:
ــ١: ــ٪زٕٚ امل     ايػازغ ــٌ ٜ ــس اٱغــرتداع، ٜ ــًُٕٛ عٓ ـــ املػ ٓاغــو مل ٜك

 ٜٚٛاظبٕٛ ع٢ً تععِٝ ؾعا٥ط اهلل.
 مل تؿػٌ املكٝب١ ٚآثاضٖا املػًُني عٔ أزا٤ املٓاغو. ايػابع١:
، ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١،    (1) )ايكؿا ٚاملـط٠ٚ(  ايك١ً بني اٯ١ٜ ايػابك١ اـاَؼ:
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

 َٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ باملػًُني بٝإ ا٭سهاّ ٚاملٓاغو هلِ. ا٭ٚىل:
 بٝت ٚايعُط٠ َٔ َكازٜل اهلسا١ٜ.سر اي ايجا١ْٝ:

ص، غاع١ املكٝب١ غببّا يًجٛاب إَِّٗب َُِِّهِ وَإَِّٗب إَُُِْهِ سَاجِؼُىَٕإشا نإ قٍٛط ايجايج١:

يٝهـٕٛ نـٌ إٓ   ،  ايععِٝ ؾإٕ ايػعٞ ٚأزا٤ ايؿعا٥ط باب يًجٛاب ايععِٝ أٜهّا
 .َٔ سٝا٠ املػًِ ٚساٍ ايػطا٤ ٚايهطا٤ َٓاغب١ ٱنتٓاظ اؿػٓات

 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ْٞ:ايجا
، ٚؾٝٗـا  (2) )ايـصٜٔ ٜهتُـٕٛ(   ايك١ً بـني ٖـصٙ اٯٜـ١ ٚاٯٜـ١ ايتايٝـ١      ا٭ٍٚ:

 َػا٥ٌ:
 اؿر ٚايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ايبٝٓات اييت أْعهلا اهلل. ا٭ٚىل:
ٱهلٞ غ١َ٬ ايكطإٓ َٔ ايتشطٜـ، ٚعذع ايٓاؽ عٔ نتُإ ا٭َط ا ايجا١ْٝ:

 بايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ.
 دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بٝاّْا ٭سهاّ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايجايج١:

ٕ اهلل ؾانط عًِٝ( ٜٚسٍ ع٢ً )ؾا أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىل ايطابع١:

                                                           

 .157اٯ١ٜ (1)
 .159اٯ١ٜ (2)



 13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

ــس        ــ١ بايٛعٝ ــ١ ايتايٝ ــا٤ت اٯٜ ــِ املٓاغــو، ٚد ــًُني يف أزا٥ٗ ــ٢ املػ ــا٤ عً ايجٓ
قُـس  ٥ل ايتٓعٜـٌ، ٜٚهتُـٕٛ ايبؿـاضات بـايٓ      ٚايتدٜٛـ يًصٜٔ دؿٕٛ سكا

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜـتني ايجٓـا٤ عًـ٢ املػـًُني ٭ْٗـِ ٫ ٜهتُـٕٛ        اـاَػ١:

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

 ْ٘ َٔ ايبٝإ ايعًُٞ.اٱتٝإ باملٓاغو ؾا
بؿاض٠ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ عٔ املػًُني َٔ باب ا٭ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ،  ايجايج١:

     ٗ ِ ؾـإٕ املػـًُني   ؾإشا نإ ايصٜٔ ٜهتُـٕٛ اٯٜـات ٜكبـٌ اهلل تـٛبتِٗ ٚقـ٬س
 ايصٜٔ ٜ٪زٕٚ املٓاغو ٜتٛب اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ ٜٚطمحِٗ.

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) ٕ ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛا(إ) ايك١ً بني ٖصٙ ٚآ١ٜ ايجايح:
 بٝإ ايتهاز يف ايؿعٌ بني املػًُني ٚايهؿاض. ا٭ٚىل:
اهلل عع  ٕٚيف ا٭ثط، ؾإٕ املػًُني ٜؿهط ٙإغتُطاض ايتهاز ٚظٗٛض ايجا١ْٝ:

 ِٗ ايؿعا٥ط، بُٝٓا تأتٞ ايًع١ٓ املطًك١ ٚاملتعسز٠ يًهؿاض.٥أزاع٢ً ٚدٌ 
 ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني ايرتغٝب بايتٛب١ ٚأزا٤ املٓاغو.  ايجايج١:

 عجاز اآليتإ
سهاّ اؿر َٔ ؾعا٥ط إٔ أسهاّ ؾطٜه١ اؿر ٚايعُط٠ ٚتبني أتٓعِ اٯ١ٜ 

ٚيف اٯٜـ١ بؿـاض٠ ا٭َـٔ    عبـاز٠ ْٚػـهّا ٚطاعـ١ يـ٘،      تؿهٌ غبشاْ٘ ظعًٗااهلل 
 ٚايػ١َ٬ عٓس ايػعٞ بُٝٓٗا.

                                                           

 .160(اٯ١ٜ 1)

 .161(اٯ١ٜ 2)
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 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:، ٚتصنط اٯ١ٜ ايكؿا ٚاملط٠ٚ باٱغِ 
 ٚايرتزٜس. ١يبؼ ٚاؾٗايآَع  ا٭ٚىل:
 بٝإ َٛنٛعٝتُٗا يف َٓاغو اؿر. ايجا١ْٝ:
 تجبٝت إغِ نٌ ٚاسس َُٓٗا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ. ايجايج١:

 تٝإ املٓاغو ؾٝٗا.تٛنٝس قسغ١ٝ بعض املٛانع ٱ ايطابع١:
 اؿاٍ ٚايؿعٌ. ت٘ َعدا٤ شنط اوٌ يف اٯ١ٜ ٚإضاز اـاَػ١:

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

ايرتابط ٚايتساخٌ بني ايؿعا٥ط، ٚساد١ ايٓاؽ يٲتٝـإ بٗـا عًـ٢     ا٭ٚىل:
 ا بايٛادبات ٚايؿطا٥ض.مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ، يتعًكٗ

ف٤ٞ سطف ايتبعٝض)َٔ( يف إثٓتني َٓٗا، نُا يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١  ايجا١ْٝ:
وَاُْجُذَْٕ جَؼَِْنَبهَب ٌَُُْْ ِْٖٓ يتٛنٝس يعّٚ اٱتٝإ بايؿعا٥ط فتُع١ ٚقٛي٘ تعاىلط

 ، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ ٱغتكطا٤ َٚعطؾ١ ايؿعا٥ط ٚايتؿك٘ يف ايسٜٔ.(1)صشَؼَبئِشِ اَُِّهِ

ََبؤََأهَـب  ايعدط ٚايٓٗٞ عٔ ايتؿـطٜط بؿـعا٥ط اهلل نُـا يف قٛيـ٘ تعـاىلط      ايج١:ايج

 .(2)صاَُّزََِٖ آَٓنُىا الَ رُذُِِّىا شَؼَبئِشَ اَُِّهِ

زع٠ٛ املػًُني يًتؿك٘ يف ايسٜٔ، ٚعسّ ايتؿطٜط يف أٟ ؾعري٠ َٔ  ايطابع١:
 ُٛعٞ. ايعُّٛ اجملمٛ ايؿعا٥ط ٚاؿح ع٢ً إتٝإ ايؿطا٥ض ٚايٛادبات ع٢ً 

الصةا  وارةةو و وي يةة  ل النةةي  نةإ مةن صفة  الصةا           ) وميكن تسمية اآليةة ييةة  

             وارةو  صال ل ىذه اآلية الكةمية.

                                                           

 .36غٛض٠ اؿر (1)
 .2غٛض٠ املا٥س٠ (2)
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 اآليت سالح
املٓؿـطز ٚاؾُاعـ١   ٚتطغـب يف إَتجـاٍ    ،زا٤ َٓاغو اؿرأؼح اٯ١ٜ ع٢ً 

امل اؿـر عْٛـّا   بٝـإ َعـ   ٜٚعتـرب ٚتبني َـٛاطٔ ايعبـاز٠ ؾٝٗـا،     ،ع٢ً مٛ ايسق١
ٕ ايعـٕٛ  أنطاّ، ٚؾٝٗا ْٛع دٗاز ؾهُا زا٥٘ باتكإ َكرتّْا باٱأَٚػاعس٠ ع٢ً 

ؾطازٙ يف املكاّ َٛاد١ٗ املؿطنني ٚؼسِٜٗ إٔ اؾٗاز ؾٝٗا َطنب َٚٔ اؾ َتعسز
 قٓاّ.ْٚبص ا٭

يكس دا٤ت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ يف شّ ايصٜٔ دؿٕٛ آٜـات ايتٓعٜـٌ، ٚدـا٤ت ٖـصٙ     
ايكـطإٓ ٚأسهـاّ ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ َـٔ ايتشطٜــ بتعـٝني        اٯ١ٜ يتبني غ١َ٬ 

َٛانع ايعباز٠، ٚيف ٖصا ايتعٝني بعح ع٢ً تعاٖسٖا ٚاؿؿاظ عًٝٗا، إش تسعٛ 
اٯ١ٜ إىل اؿؿاظ ع٢ً ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٭ُْٗا َـٔ ؾـعا٥ط اهلل، ٖٚـٛ َـٔ أغـطاض      

 شنطُٖا باٱغِ ْٚعتُٗا بأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل.
ٜـسٟ املػـًُني ٜبعـح عًـ٢ ٚدـٛب تعاٖـسُٖا       غـ٬ح َتذـسز يف أ  ٚاٯ١ٜ 

ٚإشا نإ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚايػعٞ بُٝٓٗا دع٤ ، ٚايػعٞ بُٝٓٗا 
 ، َٔ اؿر ٚضنٔ ؾٝ٘، ؾٌٗ سر ايبٝت أععِ َٔ َطتب١ ؾعا٥ط اهلل، اؾٛاب ٫

ؾاؿر َٔ ؾعا٥ط اهلل اييت تعين املتعبسات ٚايؿطا٥ض اييت ٜتكطب بٗـا ايٓـاؽ   
ٜٚكاٍ:ؾعطت  )أؾعطٖا اهلل أٟ ْكبٗا أع٬َّا، ٚبٝٓٗا يًٓاؽ ٱتٝاْٗاٚ إىل اهلل،

 .(1)(ب٘: عًُت٘
ناْت ايعطب عا١َ ٫ ٜطٕٚ ايكؿا ٚاملـط٠ٚ َـٔ ايؿـعا٥ط ٫ٚ     ٚقاٍ ايؿطا٤:

ٜطٛؾٕٛ بُٝٓٗا ؾَأْعٍ اهلل تعاىل ٫ ؼًٛا ؾعا٥ط اهلل َأٟ ٫ تػتشًٛا تـطى شيـو   
 .(2)ٚقٌٝ ؾعا٥ط اهلل َٓاغو اؿر

اٯ١ٜ ْهت١ تتذ٢ً بًػ١ ايتبعٝض يف اٯ١ٜ بإٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط  ٚيف
ــر      ــو يف اؿــ ــعا٥ط ٚاملٓاغــ ــسز ايؿــ ــٞ تعــ ــ١ ٖٚــ ــإ سكٝكــ ــاٍ ، اهلل، يبٝــ قــ

                                                           

 .1/128تٗصٜب ايًػ١  (1)

 .4/410يػإ ايعطب  (2)
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، ممـا ٜـسٍ عًـ٢ قسغـ١ٝ اؿـر      (1)صوَاُْجُذَْٕ جَؼَِْنَبهَب ٌَُُْْ ِٓـْٖ شَـؼَبئِشِ اَُِّـهِ   تعاىلط

 طٛعّا.ٚأغباب بعح ايؿٛم يف ايٓؿٛؽ ٭زا٥٘ ؾطٜه١ ٚت

 سباب الىسولأ
ٕ إقـٓاّ  أْ٘ نإ ع٢ً ايكؿا ٚاملط٠ٚ أعًٝ٘ ايػ٬ّ: " اٱَاّ ايكازمعٔ  

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

يػ١ٓ ايؿع١ًٝ اييت دا٤ بٗـا ٖـصا اؿـسٜح    قٛي١ٝ َٔ اأٚميهٔ ؼطٜط قاعس٠ 
ٕ ا٭زا٤ أزا٤ املٓاغـو بـٌ   إٔ ٚدٛز بعـض َعـاٖط ايهؿـط ٫ ميٓـع َـٔ      أٖٚٞ 
 . ْتؿا٥ٗاإىل إغبٌٝ 
 ا٤: ناْت ايعطب عا١َ ٫ ٜطٕٚ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َـٔ ايؿـعا٥ط ٫ٚ  طؿٚقاٍ اي 

يف ايعدط عٔ تطى ايػعٞ  ،(3)صالَ رُذُِِّىا شَؼَبئِشَ اَُِّهِٜطٛؾٕٛ بُٝٓٗا ؾأْعٍ اهلل تعاىلط

 .بُٝٓٗا، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايبٝإ ٚايتكطٜض بًعّٚ ايػعٞ بُٝٓٗا
ِ  ّاايٓ  قُسيكس غأيت قطٜـ  إٔ وعـٌ دبـٌ    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـً

ايكؿا شٖبّا نٞ ٜ٪َٓٛا بطغايت٘، ٚمل ٜٓتكِ اهلل عع ٚدٌ َِٓٗ يف اؿـاٍ نُـا   
ا َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ ض١ٜ٩ اهلل عع أَات ايػبعني َٔ بين إغطا٥ٌٝ ايصٜٔ غأيٛ

ست٢ زخٌ  ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًَِعذعات ؾتٛايت ٚدٌ بٌ 
ــشًُِىَٕ  قــاٍ تعــاىلط، َهــ١ ؾاؼــّا  ــشِ َ أُُْشْ ــىْ ًَ ــهِ وََُ ــذَِِّٖ ًُِِّ ــشَ ُ ػََِــً اُ ، (4)صُُُِظْهِ

٘  ٚيٝهٕٛ دبٌ ايكؿا شٖبّا َتذسزّا يف نٌ عاّ،  ايتذـاض٠ يف نـٌ    ٚتعزٖـط َعـ
َٛغِ، َٚٔ اٯٜات عُاض٠ أغٛام َه١ بايتبع١ٝ يعُاض٠ ايبٝـت اؿـطاّ، ٚؾٝـ٘    

                                                           

 .36غٛض٠ اؿر  (1)

 .96/237ايبشاض  (2)

 .2غٛض٠ املا٥س٠ (3)
 .9غٛض٠ ايكـ (4)
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ب١ َـٔ ا٭ش٣ ٚايتعـسٟ   ق٢ أٌٖ ايبٝـت ٚايكـشا  َه١، َٚا ٫سذ١ ع٢ً نؿاض 
 ٚايعًِ.

تٛدٝ٘ ايًّٛ إىل أبٓا٥ِٗ ايصٜٔ أغًُٛا نُـا تٛدٗـت خطابـات     ٫ ٜكضٚ
يف   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓ  قُس ق٢ً اهللأٜاّ ْب٠ٛ  املؿطننيايكطإٓ بايًّٛ إىل 

اٱغ٬ّ سذ١ ٚبطٖاّْا أبٓا٤ نؿاض قطٜـ  ٚنإ زخٍٛآٜات عسٜس٠ َٔ ايكطإٓ 
زخٌ ض٩غا٤ ٚقٓازٜس قطٜـ اٱغ٬ّ ٜـّٛ ايؿـتض، ٖٚـٛ َـٔ َكـازٜل       ست٢

ايـٓ   ، ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً تؿهـٌٝ  (1)صوََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَـبَُِٔ َ قٛي٘ تعاىلط
 ع٢ً ا٭ْبٝا٤ اٯخطٜٔ.   ًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُس ق٢ً اهلل ع

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

يف َؿَٗٛٗــا عًــ٢ غًــل بــاب اٱدتٗــاز يف أضنــإ اؿــر بــاٱدعا٤ ٚاٱنتؿــا٤  
بــاؿهِ ايكطآْــٞ اـــايٞ َــٔ ايًــبؼ ٚايرتزٜــس، ٖٚــٞ ٚغــ١ًٝ يتجبٝــت ٚســس٠   

ٓع َٔ ايؿطق١ ٚايؿنت ٚايه٬ي١، ٚبطظر زٕٚ سكٍٛ املكٝب١ َـٔ  املػًُني ٚامل
ايؿطق١ ٚاـ٬ف، أٟ إٔ اٯ١ٜ ْٛع ٚقاٜـ١ ٚإسـرتاظ َـٔ سـسٚخ ايؿـنت بػـبب       
ايعباز٠ ٚأزا٤ املٓاغو ٚنأْٗا ؽكٝل يًُكٝب١ ٚإخباض عٔ ايتدؿٝـ اٱهلٞ 

١ يف سكط أغباب سسٚثٗا َٚٓع تساعٞ اهلٝانٌ اٱدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعًُٝ
 يًُػًُني.

ايبؿـاض٠  ٚتسعٛ اٯٜـ١ إىل ايعٜـاز٠ ٚايٓؿـٌ يف ايعبـازات َـٔ غـري إٔ تـرتى        
يف ايكـطإٓ  ٚاهلساٜـ١  ععِٝ ايٓؿع ٚايجٛاب بٗصٙ ايعٜاز٠، إْٗا ؾًػؿ١ ايرتغٝـب  ب

ٚتٛظٝؿٗا يٲقباٍ ع٢ً ايطاعات، ٚتعاٖس املٓاغو ٚسؿعٗا َٚٓع ايتؿطٜط بٗا 
 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ: ،ٓٛع١ٝغٛا٤ نإ ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايؿدك١ٝ أٚ اي

 .اهلُِ ٭زا٤ اؿر إغتٓٗاض ا٭ٚىل :
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 .بعهٗايتؿطٜط بٚعسّ إ اؿر ايتكٝس بأؾعاٍ ايجا١ْٝ :
 ِ ا٭دط ٚايجٛاب ع٢ً أزا٥٘ تاَّا.بععٝاٯ١ٜ تبؿط  ايجايج١ :

بطن١ ايعبازات َٚا ؾٝٗـا َـٔ اــري ايعادـٌ ٚاٯدـٌ،       اٯ١ٜ تبني ايطابع١ :
سسِٖ يف قاؾعتِٗ ع٢ً ايٛسس٠ ٚزض٤ اـ٬ف بٌ إٕ ؾاملػًُٕٛ مل ٜهْٛٛا ٚ

وََٓـب ََؼَِْـُْ جُنُـىدَ سَثِّـيَ إِالَّ     ط ايعبازات ٚاقٝـ١ ٚغـ٬ح زٕٚ ايؿتٓـ١ ٚايؿطقـ١ ٚايتؿـتت      

 .(1)صهُىَ

أزا٤ ؾطٜه١ ايك٠٬ ٚاؿر ٚمُٖٛا، ٚاؿطم ع٢ً يف املكاّ َٚٔ اؾٓٛز 
ايصٟ ثبـت بايػـ١ٓ ايكٛيٝـ١    ايتكٝس باملٓاغو ٚا٭سهاّ ٚؾل َا دا٤ ب٘ ايكطإٓ ٚ

 ٚايؿع١ًٝ ٚايتكطٜط١ٜ.
 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

تكسَت اٯٜات بصنط ايبٝت اؿطاّ قب١ً يًُػًُني، ٚيعّٚ تٛدِٗٗ  ا٭ٚىل:
إيٝ٘ يف ايك٠٬، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط َا ٜسٍ ع٢ً أزا٤ َٓاغو اؿر ٚنأْ٘ 

ايػـعٞ   َٔ شنط اؾع٤ ٚإضاز٠ ايهٌ، ؾكشٝض إٔ اٯ١ٜ خاق١ بتجبٝت ٚدٛب
بـني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ إ٫ أْٗـا ت٪نـس أزا٤ اؿـر ٚايعُـط٠، ٚتـسعٛ إيُٝٗـا يكٛيـ٘           

 ص.اُْجَُْذَ ؤَوْ اػْزََٔشَ كََْٖٔ دَجَّتعاىلط

بٝإ أ١ُٖٝ دبٌ ايكؿا ٚاملط٠ٚ يف اٱغ٬ّ، ؾكشٝض إٔ ايتهًٝــ   ايجا١ْٝ:
 ٚحيتٌُ ٚدٗني: ،بايػعٞ بُٝٓٗا إ٫ إٔ اٯ١ٜ دا٤ت بصنطُٖا بايصات

إضاز٠ ايػعٞ بُٝٓٗا َٔ شنطُٖا يف اٯٜـ١، ٚنأْـ٘ َـٔ شنـط ايـ٬ظّ       ٍ:ا٭ٚ
 ٚإضاز٠ املًعّٚ.

املككٛز شات ايكؿا ٚاملـط٠ٚ، ٚتٛنٝـس ايكسغـ١ٝ ٚايؿـأ١ْٝ اـاقـ١       ايجاْٞ:
 ؾبًٞ ايكؿا ٚاملط٠ٚ.
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٫ٚ تعــاضض بــني ايــٛدٗني، ٚن٬ُٖــا َــٔ َكــازٜل اٯٜــ١، ٚيف شنطُٖــا 
َكـاسب يٛدـٛز اٱْػـإ يف ا٭ضض،     ِ ٚايصات إؾـاض٠ إىل إٔ اؿـر  غبإٱ

 .ٚغابل عًٝ٘، ٚإٔ أٌٖ ايػُا٤ ٜعًُٕٛ بؿإٔ بعض املٛانع ايعباز١ٜ
ملا أؾـاض آزّ َـٔ َٓـ٢، تًكتـ٘      : ٚعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ

ؾاْا قس سذذٓا ٖصا ايبٝت قبٌ إ ؼذـ٘  ، امل٥٬ه١، ؾكايت: ٜا آزّ بٴطٻ سذو 
 سذو ، ٚإٔ يٝؼ َٔ ْكل أٚ ؾا٥ب١ ؾٝ٘ . قبٌ اهلل أٟ.(2)((1)بايؿٞ عاّ
بٝإ ع١ً ايػـعٞ بـني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ، يتهـٕٛ اٯٜـ١ َٓاغـب١ يتؿكـ٘          ايجايج١:

 ُني يف ايسٜٔ، َٚعطؾ١ عًٌ ا٭سهاّ.ًاملػ
بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٚإشا نإ ايػعٞ  َا ٖٞ ع١ًقس ٜأتٞ َٔ ٜكٍٛ  ايطابع١:

ايػعٞ بني دبًني فاٚضٜٔ  ايبٝت هلل عع ٚدٌ ٚايطٛاف ب٘ ٚادب ؾُاشا ٜعين
ي٘، ؾذا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ يٲستذـاز ٚزؾـع ٖٚـِ، ٚضز َتكـسّ ظَاْـّا يًُػايطـ١         

ــطإٓط     ــ٢ نــٕٛ ايك ــاب، ٖٚــٛ َــٔ ايؿــٛاٖس عً ــَِّ  ٚاؾــساٍ يف ٖــصا ايب ــب ٌُُِ رِجَُْبًٗ

 .(3)صشٍَْءٍ

زع٠ٛ املػًُني يًتكٝس مبٓاغو اؿر نُا دا٤ت يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ  اـاَػ١:
 ا، َٚٓٗا ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ.ٚعسّ ايتؿطٜط بٗ

 تٛنٝس إٔ اؿر ٚايعُط٠ َٓاغو َتعسز٠ ٚيٝؼ ؾع٬ّ َتشسّا. ايػازغ١:
 إؼاز سهِ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ يف اؿر ٚايعُط٠. ايػابع١:
ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايطٛاف بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ يتٛنٝس يعّٚ ايكعٛز  ايجا١َٓ:

 ٤ بايٛقٍٛ إىل أططاؾُٗا.ا يف ايػعٞ، ٚعسّ اٱنتؿاُعًٝٗ
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قس ٜكاٍ املطاز َٔ ايطٛاف بُٝٓٗـا ٖـٛ ؾعـٌ إنـايف غـري ايػـعٞ        ايتاغع١:

ص، ٚإٔ املـطاز  كَالَ جُنَبحَ ػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ثِهَِٔب وََٓـْٖ رَطَـىَّعَ خَُْـشًا   بًشاظ قٛي٘ تعاىلط

ايطٛاف ع٢ً دع٤ َٔ نـٌ دبـٌ ٫ٚ زيٝـٌ عًٝـ٘ ٭ٕ املـطاز اؾُـع بُٝٓٗـا يف        
 ايعٌُ ايعبازٟ ٚدعٌ نٌ دبٌ َُٓٗا ططؾّا يًػعٞ غبع َطات.

ٕ نـإ ايٛادـب َـط٠    غٝب باٱنجـاض َـٔ اؿـر ٚايعُـط٠، ٚإ    ايرت ايعاؾط٠:
 ٚاسس٠ يف ايعُط.

بٝإ ايجٛاب ايععِٝ يف أزا٤ اؿر ٚايعُط٠، ٚيف ايػعٞ بني  :اؿاز١ٜ عؿط٠ 
 ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ؾُٔ أغطاض ٖصٙ اٯ١ٜ أْٗا ت٪نس أَٛضّا:

 خكٛق١ٝ ٚقسغ١ٝ شات اؾبًني. ٭ٍٚ:ا
 ايجٛاب ايععِٝ ع٢ً ايػعٞ بُٝٓٗا.تطتب  ايجاْٞ:
اؿطم عًـ٢ دع٥ٝتُٗـا َـٔ اؿـر ٚايعُـط٠، ٚعـسّ ايتؿـطٜط أٚ         ايجايح:

 ايتككري يف ايػعٞ بُٝٓٗا.
 ؾطف َٛنع ٚشات ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚاملٓعي١ ايطؾٝع١ هلُا. ايطابع:
يكـؿا ٚاملـط٠ٚ بإختتـاّ اٯٜـ١ بكٛيـ٘      ايرتغٝـب بايػـعٞ بـني ا    عؿط٠: ايجا١ْٝ

 ص.كَإَِّٕ اَُِّهَ شَبًِشٌ ػٌَُِِْتعاىلط

ايجٓا٤ ع٢ً املػًُني بتعاٖس ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٖٚٛ  ١ عؿط٠:ايجايج

 .(1)صًُنْزُْْ خَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطَِٔ َكازٜل قٛي٘ تعاىلط

 َٚٓاغه٘. ايٛعس ايهطِٜ عؿغ َٛانع اؿر ١ عؿط٠:ايطابع
بٝإ ععِٝ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٚعًُ٘ ظعٌ ايكؿا ٚاملط٠ٚ  ١ عؿط٠:اـاَػ

 َٔ ؾعا٥ط اهلل.
 ؼتٌُ تػ١ُٝ دبٌ ايكؿا بايكؿا، ٚاملط٠ٚ باملط٠ٚ ٚدّٖٛا: غ١ عؿط٠:ايػاز
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 َٔ اهلل عع ٚدٌ. اؾبًني تػ١ُٝ ا٭ٍٚ:
ــاْٞ: ــط٠ٚ َــٔ ا٭مســا٤ ايــيت عًُٗــا اهلل عــع ٚدــٌ بكٛيــ    ايج ٘ ايكــؿا ٚامل

 .(1)صوَػِْ آدّ األَعَْٔبءَ ًَُِّهَبتعاىلط

دا٤ت ايتػ١ُٝ عػـب ٚاقعـ١ تأضدٝـ١ نُـا يف ايكـٍٛ بٗبـٛط آزّ        ايجايح:
قؿ٠ٛ اهلل ع٢ً ايكؿا، ٚسٛا٤ ع٢ً املط٠ٚ، ٚتٛنٝس ايك١ً بـني ٖبٛطُٗـا إىل   
ــ٘      ــط٠ٚ ٚإٔ ٖــصا ايػــعٞ َــٔ عَُٛــات قٛي ا٭ضض ٚايػــعٞ بــني ايكــؿا ٚامل

ىا ِٓنْهَب جَُِٔؼًب كَإَِّٓب ََإْرَُِنٌَُّْْ ِٓنٍِّ هُذًي كََْٖٔ رَجِغَ هُذَاٌَ كَـالَ خَـىْفٌ   هُِْنَب اهْجِطُتعاىلط

 .(2)صػََُِْهِْْ وَالَ هُْْ ََذْضَُٗىَٕ

 . دا٤ت ايتػ١ُٝ إختٝاضّا َٔ غه١ٓ اؿطّ قبٌ اٱغ٬ّ ايطابع:
ا ٚايٛد٘ ايطابع بعٝس، ٫ٚ تعاضض بني ايٛدٛٙ ايج٬ث١ ا٭ٚىل ٜٚسٍ عًٝٗ 

 قسغ١ٝ ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚف٤ٞ شنطُٖا باٱغِ ٚايصات.
ٚإش دا٤ت اٯ١ٜ بًعّٚ طٛاف ٚغعٞ ٚؾس اؿاز ٚاملعتُطٜٔ بُٝٓٗـا، ؾـإٕ   

ملػــًُني عًــ٢ دٝــاٍ اٚقـــ ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ بأُْٗــا َــٔ ؾــعا٥ط اهلل ســح ٭  
ملػــًُني إنطاَُٗــا ٚايعٓاٜــ١ بُٗــا، ٚإٕ َػــ٪ٚي١ٝ سؿعُٗــا يٝتشًُــٗا عُــّٛ ا

ؾُـٔ مل حيـر أٚ ٜعتُـط ؾعًٝـ٘ إٔ ٜعًـِ أُْٗـا َـٔ        : ٚاملػًُات، ٚتكسٜط اٯ١ٜ 
 .اهلل ؾعا٥ط

ٚاٱيتؿات إىل قسغٝتُٗا  بًٞ ايكؿا ٚاملط٫ٚ٠ٚ ٜٓشكط َٛنٛع ايعٓا١ٜ ظ
َٔ ٚأُٖٝتُٗا باملػًُني ٚاملػًُات، بٌ ٖٛ عاّ ٚؾاٌَ يًٓاؽ مجٝعّا، ٖٚٛ 

ص أٟ اُصَّلَب وَأَُْشْوَحَ ِْٖٓ شَؼَبئِشِ اَُِّهِ إٕيهًٞطأغطاض ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ ايكإْٛ ا

ٚأُْٗا يف عٓاٜٛ ٚسؿغ َٔ  أعًُٛا أٜٗا ايٓاؽ إٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل
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ؾهُا ٜتٛد٘ اـطاب ايتهًٝؿٞ باؿر إىل ايٓاؽ مجٝعّا بكٛيـ٘  اهلل عع ٚدٌ ، 

، ٚع٢ً مـٛ َتذـسز   (1)صزَطَبعَ إَُُِْهِ عَجُِالًوََُِِّهِ ػًََِ اُنَّبطِ دِجأ اُْجَُْذِ َْٖٓ اعْتعاىلط

يف نٌ ظَإ، ؾهصا ايتؿك٘ يف َػأي١ ايكؿا ٚاملط٠ٚ، َٚٛنـٛعٝتُٗا يف اؿـر،   
ا َٔ ؾعا٥ط ُا بأُْْٗعتٗضؾشات ٚيعّٚ تعاٖس ايٓاؽ هلُا ٖٚصا ايتعاٖس َٔ 

 . اهلل

  اآليت لطف
ؿع املػًُٕٛ يكس أْعٍ اهلل عع ٚدٌ ايكطإٓ ٖس٣ ٚضمح١ يًٓاؽ مجٝعّا، إْت

عًــ٢ مــٛ اـكــٛم َــٔ آٜاتــ٘، َٚــٔ ٚدــٛٙ ٖــصا اٱْتؿــاع ايتكٝــس بأسهــاّ    
ايعبازات اييت ٜتهُٓٗا ايكطإٓ ٚايجابت١ يف ا٭ضض مب٬ظ١َ ايكطإٓ يًشٝا٠ ايسْٝا 

 ايتبسٌٜ ٚايتػٝري.َٚع غ٬َت٘ َٔ ايتشطٜـ 
ايًطـ يف ايكطإٓ بعسز آٜات٘، نُا إٔ اٯ١ٜ ايٛاسس٠ يطـ َتعسز ٜتذ٢ً ٚ

يٛدٛٙ ٚاملهاَني، ٖٚٛ َٔ أغطاض ايًؿغ ايكطآْـٞ ٚإساطتـ٘ باي٬قـسٚز َـٔ     ا
ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ، ٚتتذسز َعاْٞ ايًطـ يف ٖصٙ اٯ١ٜ يف َٛغِ اؿر ٚعٓس 

اع ا٭ضض، إش ٜؿــتام املػــًِ  كتًـــ أٜــاّ ايػــ١ٓ ٚأقــك    أزا٤ ايعُــط٠، ٚيف
ــس تــ٬   ــط٠ٚ ٚايػــعٞ بُٝٓٗــا عٓ ــ١ يفٚاملػــ١ًُ يًكــؿا ٚامل  ايكــ٠٬ ٠ٚ ٖــصٙ اٯٜ

 ٚخاضدٗا.
ٚعٓسَا ٜكٌ املػًِ إىل اؾبًني يًػعٞ بُٝٓٗا ٜؿعط بايػبط١ ٚايػعاز٠ بإٔ 
َهاَني ٖصٙ اٯ١ٜ أقـبشت ٚاقعـّا بايٓػـب١ يـ٘، ٚقـشٝض إٔ ؼكـٌٝ َكسَـ١        
ايٛادب يٝؼ بٛادب إىل إٔ اٯ١ٜ تبعح ع٢ً ايػعٞ ٚبصٍ ايٛغع َٔ أدٌ 

َكـازٜل ايًطــ يف اٯٜـ١    ايٛقٍٛ إىل ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚايطـٛاف بُٗـا، َٚـٔ    
ــ١ املػــًُني   ــإ     باغبط ــسعا٤ يف َع ــ٘ ٚغــ٪اٍ اي ــصٟ ٜتٛدــ٘ يًشــر، ٚإنطاَ ي
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اٱغتذاب١ َٚٓٗا تطغٝب املػًُني باؿر َٚٓاغـه٘ َٚٓٗـا ايػـعٞ بـني ايكـؿا      
 ٚاملط٠ٚ.

قـــاٍ  ،يكـــس شنـــط ايكـــطإٓ دبـــٌ اؾـــٛزٟ يف قكـــ١ ْـــٛح ٚضغـــٛ غـــؿٝٓت٘

يف إبـٔ ْـٛح   ٚ، (1)صاعْـزَىَدْ ػََِـً اُْجُـىدٌِِّ   وَؿُِطَ أَُْـبءُ وَهُعِـٍَ األَْٓـشُ وَ   تعاىلط

هَبٍَ عَأوٌِ يف ايتٓعٌٜطضز سُٝٓا أضاز ايٓذا٠ َٔ ايػطم بايكعٛز إىل اؾبٌ ٚ

، نُـا ٚضز شنـط دبـٌ ايطـٛض يف َٓادـا٠      (2) صإًَُِ جَجٍََ ََؼْصُِٔنٍِ ِْٖٓ أَُْبءِ

 يف ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ يبين إغطا٥ٌٝ.َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ، ٚ
نٓعّا َسخطّا يًُػًُني ًٜٕٓٗٛ َٓ٘ إىل ّٜٛ يٝهٕٛ ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚٚضز شنط 

 .(3)صخَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِايكٝا١َ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل تؿهٌٝ املػًُني ٚأِْٗط

ِ يكس غأيت قطٜـ ايٓ  قُسّا  إٔ ٜهـٕٛ دبـٌ    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـً
َٓـ٘ يف ايٓؿـأتني، ٚإْتؿـاع     ايكؿا شٖبّا، ؾطظم اهلل عع ٚدٌ املػًُني اٱْتؿـاع 

قـطٜـ ٚأبٓــا٥ِٗ يف أدٝــاهلِ املتعاقبــ١ َــٔ ْعُـ١ ٚؾــٛز اؿــاز ٚعُــاض٠ ايبٝــت   
اؿطاّ، ٚنجط٠ ايتذاضات ٚتبازٍ املعازٕ يف عُّٛ أٜاّ ايػ١ٓ ٖٚٛ يطـ إنايف 
ــ٘    ــازٜل اٱغـــتذاب١ يـــسعا٤ إبـــطاِٖٝ يف قٛيـ بأٖـــٌ ايبًـــس اؿـــطاّ َٚـــٔ َكـ

 .(4)صُضََّٔشَادِوَاسْصُمْ ؤَهَِْهُ ِْٖٓ اتعاىلط
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 إفاضاث اآليت
يكس دعٌ اهلل عـع ٚدـٌ ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ دصبـ١ إىل َكاَـات ايتكطٜـب إىل        
ضمحت٘ ٚإسػاْ٘، ٚايطٛاف بُٝٓٗا غٝاس١ يف عامل املًهٛت غـعٞ إىل اؾٓـ١،   
ٚأٌَ يف ايٛقٍٛ إىل َٓاظٍ اـًـس ٚايػبطـ١ ٚايػـعاز٠، ٚدـا٤ت اٯٜـ١ بـصنط       

اهلل َـع أُْٗـا دـب٬ٕ ٖاَـسإ يًس٫يـ١ عًـ٢        ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚأُْٗا َٔ ؾعا٥ط
َٛنٛع١ٝ ايػعٞ بُٝٓٗـا يف دٗـاز ا٭ْبٝـا٤ ٚايكـاؿني َـٔ قبـٌ، ٚأْـ٘ ؾـعاض         

 .اع ا٭ضضايصٟ وتُعٕٛ ؾٝ٘ َٔ نٌ أقك نعاملػًُني إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚاملٛ
عٍٚ َع٘ ايؿٛاضم يف شات ايتهًٝـ ايعبازٟ ٚعسز َطات ايػـعٞ، ٚيف  تٚ

ّا ٚقهَّٛا، ٚغّٓٝا ٚؾكريّا، ٚشنطّا ٚأْج٢، غـٝسّا ٚعبـسّا،   ْؿٛؽ املػًُني سانُ
ؾهٌ ؾطز َِٓٗ تػُطٙ ايػعاز٠ يبًٛؽ ٖصا املٓعٍ املباضى، ٚمتـتٮ ْؿػـ٘ بايؿـهط    

حيـب  ايصاتٞ هلل عع ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ اهلسا١ٜ ٚتٝػري ايٛقٍٛ إيٝ٘ َٚـِٓٗ َـٔ   

ٞ إط٬ع أًٖ٘  ُْـذَ هَـىٍِْٓ   ََبَُٚيف ايتٓعٜـٌط  ،ٚشٜٚ٘ َٚعاضؾ٘ غاع١ ؾٛظٙ بايػـع

 .(1)صثَِٔب ؿَلَشَ ٍُِ سَثٍِّ وَجَؼََِنٍِ ِْٖٓ أٌُُْْشَِٓ َ *ََؼَُِْٔىَٕ

ــاّ      ــايكطإٓ ٚايػــ١ٓ ٚأسه ــع ٚدــٌ يًُػــًُني ايتُػــو ب ــس أضاز اهلل ع يك

َِ اَُِّهِ جَُِٔؼًب وَالَ رَلَشَّهُىاقاٍ تعاىلط ،ايؿطٜع١ ، ٜٚأتٞ اؿر َٚٓاغو (2) صوَاػْزَصُِٔىا ثِذَجْ

يػـعٞ بـني ايكــؿا ٚاملـط٠ٚ َـٔ َكــازٜل اٱعتكـاّ ٚؾـاٖس عًٝــ٘،       ايعُـط٠ ٚا 
َٚٓاغب١ ٱنتػاب ايعًّٛ ٚآزاب اـؿٛع ٚاـهٛع هلل عـع ٚدـٌ، ٚايػـعٞ    
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ــ٘ تعــاىلط   ــٛإ ايٛســس٠ اٱغــ١َٝ٬، َٚكــسام يكٛي ــىَٕ بُٝٓٗــا عٓ ــب أُُْمِْٓنُ إََِّٗٔ

 .(1)صإِخْىَحٌ

املػـًُني با٭ؾعـاٍ    ٜٚتذ٢ً تكٝٝس ا٭خ٠ٛ باٱميإ يف اٯ١ٜ بًشاظ إؾرتاى 
َٚٓٗا ايػعٞ بني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ    ،ايعباز١ٜ، ٚغعِٝٗ ٭زا٥ٗا بتؿإ ٚإخ٬م

 ايصٟ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايبعح إيٝ٘ َٔ ٚدٛٙ:
ٚؾٝ٘ َٓع يًبؼ ٚايرتزٜس ٚزؾع  ،شنط ايكؿا ٚاملط٠ٚ باٱغِ ٚايتعٝني ا٭ٍٚ:

 يًِٖٛ.
قاٍ  ،١ بٗا ٚتعاٖسٖاايٛقـ بأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل اييت وب ايعٓاٜ ايجاْٞ:

ْْ شَؼَبئِشَ اَُِّهِ كَإَِّٗهَب ِْٖٓ رَوْىَي اُْوُُِىةِتعاىلط ْٖ َُؼَظِّ ٌ ٜٓشكط ايتععِٝ ، ٖٚ(2) صوََٓ

اؾٛاب ٖٛ ايجاْٞ بسيٌٝ ف٤ٞ اٯ١ٜ بصنط ايكؿا ٚاملط٠ٚ ، بايػعٞ أّ أْ٘ أعِ 
 باٱغِ ٚأُْٗا َٔ ؾعا٥ط ٚسطَات اهلل.

 .ٚايتصنري بُٗا اؿر ٚايعُط٠ ٚدٛب اٯ١ٜ َٓاغب١ يتٛنٝس ايجايح:
ــع: ــس      ايطاب ــ٢ مــٛ اٱطــ٬م َــٔ غــري تكٝٝ فــ٤ٞ شنــط اؿــر ٚايعُــط٠ عً

بايٛدٛب، ٚؾٝ٘ تطغٝب بُٗا، ٚبعح يًؿٛم يًكـؿا ٚاملـط٠ٚ ٚايػـعٞ بُٝٓٗـا     
ٚؾٝ٘ سطظ َٔ ايؿٛاسـ ٚايػ٦ٝات، ،  ٚإغتشهاض َعاملٗا يف ايٛدٛز ايصٖين

 ٚزع٠ٛ يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح.
 تٌُ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚدّٖٛا:حي اـاَؼ:

 ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل. ا٭ٍٚ:
 ايػعٞ شات٘ َٔ ؾعا٥ط اهلل. ايجاْٞ:
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ٚايػعٞ  ،ايعٓٛإ اؾاَع يٮَطٜٔ أع٬ٙ، ؾهٌ َٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ ايجايح:
، ٚنٕٛ ايػعٞ بُٝٓٗا دع٤ َٔ َٓاغـو اؿـر ٚايعُـط٠     بُٝٓٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل
 .ىل ّٜٛ ايكٝا١َسهِ ؾطعٞ ثابت إ

، ٫ٚ ٜتعاضض َع٘ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ؾُٗـا يف طٛيـ٘ إش    ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ
ٚؾـاٖسّا  ، ساٜـ١  تٛبـ١ ٚاهل دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايكؿا ٚاملط٠ٚ أع٬َّا ٚأغبابّا يً

ٜٚهٕٛ ايػـعٞ بُٝٓٗـا َـٔ تععـِٝ ؾـعا٥ط      ، ع٢ً طاع١ اهلل ٚاٱْكٝاز ٭ٚاَطٙ 

 .(1) صؼَبئِشَ اَُِّهِ كَإَِّٗهَب ِْٖٓ رَوْىَي اُْوُُِىةِوََْٖٓ َُؼَظِّْْ شَاهلل، قاٍ تعاىلط

 التفسري الذاتي
مل ٜطز إغِ ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚايطٛاف بُٗا إ٫ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١، يتهٕٛ 

 ٖصٙ اٯ١ٜ َعذع٠ قا١ُ٥ بصاتٗا َٔ ٚدٛٙ: 
 إختكام ايكؿا ٚاملط٠ٚ باٯ١ٜ. ا٭ٍٚ:
 بٝإ َٛنٛع١ٝ ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايجاْٞ:

 تٛنٝس نُْٛٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل. ايح:ايج
 .١ايعٓا١ٜ اـاق١ بؿعا٥ط اهلل، ٚبٝاْٗا ٚشنطٖا ع٢ً مٛ ايتبعٝ ايطابع:

بعح ايؿٛم يف ْؿٛؽ املػًُني ٚاملػـًُات يًػـعٞ بـني ايكـؿا      اـاَؼ:
 ٚاملط٠ٚ.

ثٓيت عؿط٠ َط٠ يف ايكطإٓ، ٚتتعًـل أنجطٖـا بـأزا٤    إ ف(ا)ط ٚٚضزت َاز٠ 
ٔ اٯٜات إٔ يؿغ)ايطا٥ؿني( دا٤ يف ايكطإٓ َطتني يف َٓاغو اؿر ٚايعُط٠ َٚ

 .(2)ايطٛاف بايبٝت اؿطاّ
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ٛٸف( بايتؿسٜس يف ايكطإٓ إ٫ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ يًٓسب  ٚمل ٜطز يؿغ )ٜط
 إيٝ٘ ٚأزا٤ َٓاغو اؿر بإخ٬م ٚقكس ايكطب١.

ٌٖٚ َٔ  ،ٚنًٗا يف اؾ١ٓ ٚإنطاّ أًٖٗاث٬خ َطات ، )ٜطاف(  يؿغ تهطضٚ
ٚاملط٠ٚ ٚايبٝت اؿطاّ ٚبني طـٛاف ايٛيـسإ    اني طٛاف امل٪َٓني بايكؿق١ً ب

عًِٝٗ يف اؾ١ٓ، اؾٛاب ْعِ، ٖٚٛ َٔ ايجٛاب ع٢ً ايعٌُ ايكاحل ٚايؿٛاٖس 
 . ع٢ً ؾهٌ اهلل يف دعٌ ايؿعا٥ط غب٬ّٝ يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح ٌْٚٝ ايجٛاب

 عع ٚدٌيف ايكطإٓ أضبع َطات، نًٗا َهاؾ١ إىل اهلل  )ؾعا٥ط( ٚٚضز يؿغ 
ٚؾٝ٘ َسضغ١ يف ايعبازات ٚعٌُ ايكاؿات، ٚتطغٝب بايك٬ح  )ؾعا٥ط اهلل(

ُِـىِة       ٚايتك٣ٛ، قاٍ تعاىلط ُُْو ْٖ َرْوـَىي ا ِٓـ ََّٗهـب  َِّـِه َكِإ ْْ َشـَؼبِئَش اُ ََُؼظِّـ  ْٖ َٓ َُِي َو ، (1)صَر

ٖٚٛ َٔ املٓسٚس١ ٚايػع١ ٚايتععِٝ أعِ َٔ إٔ ٜٓشكط بإتٝإ ا٭ؾعاٍ ايعباز١ٜ 
 . ٛابيف غبٌ ايج

ٚٚضز يؿغ اؿر يف ايكطإٓ عؿط َطات نًـٗا تتعًـل عـر ايبٝـت اؿـطاّ،       
ٚتًو آ١ٜ يف إعذاظ ايكطإٓ ْٚعِ آٜات٘ ٚأغطاض أيؿاظ٘، ٚبٝاْ٘ ملٛنٛع١ٝ ايعباز٠ 

 .ٚايٓسب إيٝٗا 
( يف ايكطإٓ إ٫ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١، نُا أْ٘ مل ٜأت )سرٸ ٚمل ٜطز ايؿعٌ
)حيذٕٛ( مما ٜـسٍ عًـ٢ َـا هلـصٙ      ُؿطز أٚ اؾُع)حير( يً ؾٝ٘ بكٝػ١ املهاضع

 يصا تطاٖا تتعًل بأَٛض: ،َٔ ا٭غطاض ٚايعًّٛ اٯ١ٜ َٔ اـكٛق١ٝ َٚا ؾٝٗا
 ايكؿا. ا٭ٍٚ:
 املط٠ٚ. ايجاْٞ:
 ؾعا٥ط اهلل. ايجايح:
 اؿر. ايطابع:
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 ايعُط٠. اـاَؼ:
 ايطٛاف ٚايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايػازؽ:

 جاض َٔ اؿر ٚايعُط٠.ؾعٌ اـري ٚاٱن ايػابع:
)ؾانط عًِٝ( ٚؾٝ٘ ٚعس نطِٜ باؾعا٤  ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ ايجأَ:

اؿػٔ، َٚع إٔ اٯ١ٜ دا٤ت يتٛنٝس َٓعي١ ٚععِٝ ؾإٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ إ٫ أْٗا 
اؿـر يف تكـسٜؼ    َٛنـٛع١ٝ شنطت سر ايبٝت ٚأزا٤ ايعُـط٠، ممـا ٜـسٍ عًـ٢     

دـع٤ ٚضنـٔ َـٔ أضنـإ اؿـر،       بُٝٓٗـا  ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٚإٔ ايطٛاف ٚايػعٞ
 ٬ّ عبازّٜا َػتك٬ّ.ٚيٝؼ ؾك

 أول وآخر اآليتالصلت بني 
بسأت اٯٜـ١ بـصنط ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ باٱغـِ ممـا ٜـسٍ عًـ٢ َعطؾتُٗـا إمسـّا           

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

 ٚايتؿػري يٮ١َ. ٖٚٛ ايصٟ ٜكّٛ بايتبًٝؼ ٚايبٝإ٭ٕ ايكطإٓ ْعٍ عًٝ٘، 
 املككٛز أٌٖ ايبٝت ٚايكشاب١ أٜاّ ْعٍٚ اٯ١ٜ. ايجاْٞ:
 إضاز٠ عُّٛ املػًُني ٚاملػًُات بأدٝاهلِ املتعاقب١. ايجايح:
 اـطاب.بمشٍٛ املػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا  ايطابع:

ٕ قٌٝ دا٤ت اٯٜـ١  ؾاٯ١ٜ عا١َ يف خطابٗا ٚبٝاْٗا ٚإٚايكشٝض ٖٛ ايطابع 
ٕ آٜات ايكطإٓ بؿاضات ٚإْصاضات، بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٚيٝؼ اٱْؿا٤، ٚؾٝ٘ أ

ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بؿاض٠ يًُ٪َٓني ٚإْصاضّا يًهاؾطٜٔ، ٖٚٞ ب٬ؽ يًٓاؽ مجٝعّا 

 هَـزَا ثَـالَؽل ُِِنَّـبطِ وَُُُِنـزَسُوا    قـاٍ تعـاىلط   ،ٚتطغٝب بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚإتٝإ املٓاغـو 

 .(1)صثِهِ
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ٚنٝؿ١ٝ  ،٠َٚٚٔ اٯٜات إٔ املػًُني ٚاملػًُات مجٝعّا ٜعطؾٕٛ ايكؿا ٚاملط
طؾ١ َٔ أزا٤ املػًُني َٓاغو تععِٝ ؾعا٥ط اهلل غكٛقُٗا، ٚترتؾض ٖصٙ املع

ؾٗٞ تعطٜـ بُٗا ٚتٛنٝس ع٢ً قسغٝتُٗا، ْٚسب  ،َٚٔ ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ اؿر
يًػعٞ بُٝٓٗا، ْعِ َٔ ايٓاؽ َٔ مل ٜعطف ايكؿا ٚاملط٠ٚ ؾذا٤ت ٖصٙ اٯٜـ١  

يــسٜٔ اٱغــ٬َٞ زٜــٔ ايعبــاز٠ زعــ٠ٛ يــ٘ ملعطؾتُٗــا ٚإزضاى سكٝكــ١ ٖٚــٞ إٔ ا 
ٚايك٬ح ٚاٱْكطاع إىل اهلل عع ٚدٌ، ٚإٔ ؾعا٥ط اهلل َٓاغب١ يًٛسس٠ ٚا٭يؿ١ 

 ْٚبص ايؿطق١ ٚايهسٚضات.
 ٚقسَت اٯ١ٜ إغِ ايكؿا ع٢ً املط٠ٚ يٛدٛٙ قت١ًُ: 

 إبتسا٤ ايطٛاف ٚايػعٞ بُٝٓٗا َٔ ايكؿا. ا٭ٍٚ:
 ايكؿا أقطب إىل ايبٝت َٔ املط٠ٚ. ايجاْٞ:

 دبٌ ايكؿا أع٢ً َٔ املط٠ٚ. جايح:اي
 تكسّ سطف ايكاز ع٢ً سطف املِٝ يف اؿطٚف ا٭ظس١ٜ. ايطابع:

ٚضز يف اـرب إٔ آزّ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ ٖـبط عًـ٢ دبـٌ ايكـؿا ٚإٔ        اـاَؼ:

وَهُِْنَب اهْجِطُـىا ثَؼْعُـٌُْْ ُِـجَؼْطٍ    سٛا٤ ٖبطت ع٢ً املط٠ٚ، ٚتكسّ يف تؿػري قٛي٘ تعاىلط

 .(1) صػَذُوٌّ

 حيػ١ ايتصنري يف ايكؿا زٕٚ إغِ املط٠ٚ ايصٟ دا٤ بكٝػ١ ايتأْٝ ازؽ:ايػ
ٚيعٌ ٚدّٖٛا أخط٣ أنجط أ١ُٖٝ دعًت إغِ ايكؿا ٜتكسّ ع٢ً املـط٠ٚ، ٖٚـٌ   
حيتٌُ إْعساّ غبب ايتكسِٜ ٚإمنـا دـا٤ بهـطٚض٠ تكـسِٜ أسـس اٱمسـني عًـ٢        

ض اٯخط، اؾـٛاب ٫، ؾـإٕ تطتٝـب أيؿـاظ ايكـطإٓ إعذـاظ ٚيـ٘ ز٫٫ت ٚأغـطا        
 .عسٜس٠
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َٚــٔ اٱعذــاظ يف اٯٜــ١ ػًــٞ َعــاْٞ ايبٝــإ ٚايٛنــٛح، ٚإْتؿــا٤ ايًــبؼ   
ٚايرتزٜس إش ؽرب عٔ َا١ٖٝ ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚأُْٗا بكع١ َباضن١ ٚدع٤ َٔ ؾعا٥ط 

)َٔ( يًتبعٝض يًس٫ي١ ع٢ً تعسز َكازٜل ؾعا٥ط اهلل،  اهلل، ٚدا٤ سطف اؾط
 :إىل ٚاييت ميهٔ إٔ ْكػُٗا تكػُّٝا إغتكطا٥ّٝا

ايؿعا٥ط املهاْٝـ١ َٚٓٗـا ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ، ٚايبٝـت اؿـطاّ َـٔ بـاب          ا٭ٍٚ:
 ا٭ٚي١ٜٛ.

ــاْٞ: ــ١، َٚٓٗــا َٓاغــو اؿــر، قــاٍ تعــاىلط   ايج ــذَْٕ ايؿــعا٥ط ايؿعًٝ وَاُْجُ

 .(1) صجَؼَِْنَبهَب ٌَُُْْ ِْٖٓ شَؼَبئِشِ اَُِّهِ

ٌ ّٜٛ ٭زا٥ٗا، َج ٤ايؿعا٥ط ايعَا١ْٝ ٚاييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايعَإ ٚعا ايجايح:
عطؾ١ يًٛقٛف ع٢ً عطؾ١، ٚؾٗط ضَهإ ٭زا٤ ؾطٜه١ ايكٝاّ، ٚشنطت اٯ١ٜ 
اؿر ٚايعُط٠ يًس٫يـ١ عًـ٢ َٛنـٛع١ٝ ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ يف نـٌ ٚاسـس َُٓٗـا،         

يكس بٝٓت اٯٜـ١   ،ٚتٛنٝس سهِ ؾطعٞ ٖٚٛ إٔ ايػعٞ بُٝٓٗا َٔ أضنإ اؿر
 ٚدٗني: املٛنٛع ايعبازٟ ايصٟ تعًل بايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٚؼتٌُ اٯ١ٜ

إٔ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٖٛ ايػبب يف قريٚضتُٗا َٔ ؾعا٥ط  ا٭ٍٚ:
 عـٌ ايعبـازٟ ايـصٟ ٜـ٪ز٣    ُٗا هلـصٙ املطتبـ١ ايععُٝـ١ َـٔ ايؿ    ًـ ْٝاهلل، ٚتطؾـض  

 بايػعٞ بُٝٓٗا ٚايكعٛز عًُٝٗا.
شات ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ايؿعا٥ط، ٚإٔ ايطٛاف ٚايػعٞ تٛنٝس هلصٙ  ايجاْٞ:

وََْٖٓ َُؼَظِّْْ شَؼَبئِشَ اَُِّهِ قاٍ تعاىلط ،ععِٝ املػًُني يًؿعا٥طاؿكٝك١ ٚؾاٖس ع٢ً ت

 .(2)صكَإَِّٗهَب ِْٖٓ رَوْىَي اُْوُُِىةِ
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ٜهــٕٛ ٫ٚ تعـاضض بـني ايــٛدٗني، ٚن٬ُٖـا َـٔ ؾــعا٥ط اهلل، ٚميهـٔ إٔ      
٘  ، ٚتجبٝتـاّ قٌ، ٚا٭ٍٚ يف طٛيـ٘ ٚإَتـسازاّ  ايجاْٞ ٖٛ ا٭ ، ؾكـس أضاز اهلل عـع   يـ

ــٕٛ امل ــٌ إٔ ٜهـ ــ٘    ٚدـ ــات قٛيـ ــٔ عَُٛـ ــٛ َـ ــعا٥طٙ، ٖٚـ ــ١ يؿـ ــًُٕٛ سؿعـ ػـ

 .(1) صًُنْزُْْ خَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِتعاىلط

 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ :
ــٔ ؾــعا٥ط اهلل      : ا٭ٚىل ــا َ ــط٠ٚ بأُْٗ ــت ايكــؿا ٚامل ــا٤  ْع َٛنــٛع ٱضتك

 يف غًِ املعاضف. املػًُني
 يًتؿك٘ يف ايسٜٔ. ١َٓاغب اٯ١ٜ ايجا١ْٝ :
 غبٌٝ يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز. اٯ١ٜ ايجايج١ :

 َهاَني اٯ١ٜ بطظر زٕٚ ايؿطق١ ٚايتؿتت. ايطابع١ :
 َٚٔ َٓاؾع اٯ١ٜ ايهطمي١ أَٛض:

 تجبٝت أسهاّ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ. ا٭ٍٚ:
 ايسع٠ٛ ٭زا٤ َٓاغو اؿر ٚايعُط٠. ايجاْٞ:
يف ا٭ضض،  تبعح اٯ١ٜ ع٢ً إنطاّ ايكؿا ٚاملط٠ٚ نُٛنع َباضى ايجايح:

ٚؼتُـٌ ايربنـ١ يف    ،ٚتهؿـ عٔ سكٝك١ ٖٚٞ ٚدٛز بكـع َباضنـ١ يف ا٭ضض  
 املكاّ دٗات:

 تعًل ايربن١ بصات ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ا٭ٚىل:
 تطؾٝض ايربن١ َٔ ايبٝت اؿطاّ. ايجا١ْٝ:
 تأتٞ ايربن١ َٔ ايػعٞ بُٝٓٗا. ايجايج١:

 املع٢ٓ اؾاَع هلصٙ اؾٗات. ايطابع١:
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اؾٗــات، ٚنًــٗا َــٔ َكــازٜل اٯٜــ١ ايهطميــ١،      ٫ٚ تعــاضض بــني ٖــصٙ  
ٚايؿٛاٖس ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل، ٚقسغ١ٝ َهاَني آٜات٘، تط٣ 

 )ؾُٔ سر أٚ إعتُط( ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ: ملاشا دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ ايؿطط
 بٝإ أسهاّ ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ا٭ٍٚ:
 اٱؾاض٠ إىل نٝؿ١ٝ إنطاّ ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايجاْٞ:

 اؿر ٚايعُط٠. بُٝٓٗا يف أؾعاٍتٛنٝس ضن١ٝٓ ايػعٞ  ح:ايجاي
 يعّٚ عسّ ايتؿطٜط ٚايتككري يف ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايطابع:

بٝإ قإْٛ ثابت ٖٚٛ إٔ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ؾطع نُْٛٗـا   اـاَؼ:
    ٗ ٟ ا غـٛا٤  َُٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚيـعّٚ َعطؾـ١ املػـًُني بكسغـٝت دـا٤ يًشـر    ايـص

ٔ تعــصض عًٝــ٘ ايٛقــٍٛ إيُٝٗــا، خكٛقــّا ٚإٔ ٚدــٛب اؿــر  ٚايعُــط٠ أٚ َــ

وََُِِّهِ ػًََِ اُنَّبطِ دِجأ اُْجَُْذِ َْٖٓ اعْزَطَبعَ إَُُِْهِ قاٍ تعاىلط ،َؿطٚط بكٝس اٱغتطاع١

 .(1) صعَجُِالً

ٚايكؿا دبـٌ َطتؿـع عًـ٢ ميـني ايـساخٌ إىل املػـع٢ َـٔ ايبٝـت اؿـطاّ،          
ساخٌ ٜٚبسٚ يف ٖصا ايعَإ ٚنأُْٗا ٚاملط٠ٚ دبٌ َٓدؿض ٜهٕٛ ع٢ً ٜػاض اي

ِ  دع٤ َٔ املػذس اؿطاّ، ٚنإ ضغٍٛ اهلل  عٓـسَا   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
يكؿا يًػعٞ ٜطٌٝ ايٛقٛف عًٝ٘ بكسض َا ٜكطأ غٛض٠ ايبكط٠ َرتت٬ّ يصا اٜكعس 

١ ايٛقٛف عًٝ٘ إ٫ إشا نإ ٖصا ايٛقٛف ٜتعاضض َـع أزا٤ ٚؾـس   يٜػتشب إطا
تٓؿٞ اٯ١ٜ اؿطز َٔ ايطٛاف ٚايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٚ ،اؿاز ٚاملعتُطٜٔ

خري قض ٚباب  ثِ تبني إٔ ايعٜاز٠ يف أزا٤ اؿر ٚايعُط٠، ٚايػعٞ بني ايكؿا
 .يًجٛاب
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ــ١    ــٞ آٜ ــ١ ٖ ــصٙ اٯٜ ــا يٝهــٕٛ      ٖٚ ــا٤ت خاقــ١ بُٗ ــط٠ٚ(إش د )ايكــؿا ٚامل
ٙ َٛنٛعُٗا سّٝا ٚغهّا َٚػتُطّا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ مما ٜسٍ ع٢ً ٚد٘ َٔ ٚدٛ

اٱعذاظ يف آٜات ايكطإٓ، ٖٚٛ إٔ ايططا٠ٚ ٚاؿٝا٠ يف اٯ١ٜ ٫ تٓشكط باٱعذاظ 
أٜهّا ٚايس٫٫ت ٚايطؾشات ايصاتٞ ٚنًُات اٯ١ٜ بٌ تؿٌُ اٱعذاظ ايػريٟ 

إمياّْٝا خايسّا َٚتذسزّا، ٜتعاٖسٙ املػًُٕٛ نٌ  َٛنٛعّاإش ٜبك٢ ايكؿا ٚاملط٠ٚ 
 ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ : ،١ يف َٛغِ اؿرّٜٛ، ٜٚبًؼ ٖصا ايتعاٖس قبػت٘ ايعاملٝ

 يٓاؽ مجٝعّا.ضمح١ باملػًُني ٚا إْ٘ ا٭ٚىل :
 تأنٝس سكٝك١ أُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل. ايجا١ْٝ :
 ايٓاؽ بٛظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ. تصنريؾٝ٘  ايجايج١ :

 عا١َ إىل ايؿاخل املباضى.دصب١ ؾٝ٘   ايطابع١ :
 يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز. زع٠ٛإْ٘  اـاَػ١ :
زٕٚ  ابطظخ٠ٚ َٛغِ اؿر َٓاغب١ يتعاٖس ايكؿا ٚاملط٠ٚ قريٚض ايػازغ١ :
 .ايه٬ي١ ٚايػٞ
بٝإ ساد١ ايٓاؽ يبعج١ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ     ايػابع١ :

 بتذًٞ أسهاّ ٚغٓٔ ا٭ْبٝا٤ بايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ .
بسسط َؿاِٖٝ ايهؿـط يف   بٝإ َعامل ايٓكط ٚغًب١ َباز٨ ايتٛسٝس ايجا١َٓ :

 طف بكع١ يف ا٭ضض.أؾ
َط اٱهلٞ يًُػـًُني بـصنط اهلل ٚؾـهطٙ    دا٤ قبٌ غت آٜات ا٭ ايتاغع١ :

،  (1) صكَـبرًُْشُوٍِٗ ؤَرًُْـشًُْْْ وَاشْـٌُشُوا ُِـٍ وَالَ رٌَْلُـشُوِٕ     ٚعسّ اؾشـٛز بـايٓعِ ط  

ٚيف غعٞ املػًُني بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ شنـط هلل عـع ٚدـٌ ٚؾـهط يـ٘ غـبشاْ٘،       
 . ؿطإ ايٓعَِٚكسام يػ٬َتِٗ َٔ ن
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 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ : 
يف اٯ١ٜ ْسب يًشر املٓسٚب ٚتهطاض ايعُط٠، ملا ؾٝ٘ َٔ ايجـٛاب ايععـِٝ،   

 ٚيهٓٗا ٚقؿت٘ بأْ٘ خري.، ّا يًٓسب ٝٓٚمل تصنط اٯ١ٜ عسزّا َع
مسني َـٔ أمسـا٤ اهلل عـع ٚدـٌ يرتغٝـب املػـًُني       إيكس أختتُت اٯٜـ١ بـ  

س ضن١ٝٓ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملـط٠ٚ يف  باؿر ٚايعُط٠ ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل ٚتٛنٝ
ٚنٕٛ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط ، َٓاغو اؿر، ٚؾٝ٘ بٝإ يؿهٌ اهلل عع ٚدٌ 

 يٌٓٝ ايجٛاب ايععِٝ.                 اهلل ْع١ُ ع٢ً ايٓاؽ، ٚغب٬ٝ

  اآليت مه غاياث

 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ :
ــات    ا٭ٚىل : ــط٠ٚ، َٚــٔ اٯٜ ــا٤  تعــٝني إغــِ نــٌ َــٔ دبــٌ ايكــؿا ٚامل بك

إمسُٝٗا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ غري تبسٌٜ أٚ ؼطٜـ، َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ ايػريٟ 

 ، أَٛض:(1) صًُنْزُْْ خَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطَِٚكازٜل قٛي٘ تعاىلط

 عسّ ططٚ ٚإخرتاع إغِ دسٜس ٚيٛ باٱناؾ١ يًكؿا أٚ املط٠ٚ. ا٭ٍٚ :
 ايكؿا.مل ٜصنط اؾب٬ٕ إ٫ ٜٚتكسّ إغِ  ايجاْٞ :

ٜعــطف نــٌ َػــًِ َٚػــ١ًُ إمســٞ ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ َٚٛنــٛعٗا  ايجايــح :
 َٚٛنعُٗا.
ؾٛم نٌ َػًِ َٚػ١ًُ يًػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، غٛا٤ ايـصٟ   ايطابع :

 أز٣ اؿر َط٠ أٚ َطات أٚ ايصٟ مل ٜؿع بأزا٥٘.
مشؼ َؿطق١  ُٗاإط٬ي١ ايكؿا ٚاملط٠ٚ ع٢ً ايبٝت اؿطاّ ٚنأْ اـاَؼ :

 يًٌٝ.بايٓٗاض ٚا
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بٛط٧ شات املٛنع ايصٟ ٚطأٙ ضغٍٛ اهلل  إشا أضاز املػًِ ايتؿطف ايجا١ْٝ :
ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚا٭ْبٝـا٤ ايػـابكٕٛ ؾًٝتٛدـ٘ يًػـعٞ بـني ايكـؿا          

 يٝؼ قكريّا.املػع٢ ٚاملط٠ٚ، َٚٔ اٯٜات إٔ 
َع نٝل سسٚز املػع٢ ؾاْ٘ ٜػـع ي٬ًُٜـني َـٔ املػـًُني يف نـٌ       ايجايج١ :

 عاّ.
ْعــت شات ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ بأُْٗــا َــٔ ؾــعا٥ط اهلل يًس٫يــ١ عًــ٢  طابعــ١ :اي

 ٚدٛب تعاٖسُٖا بايصات ٚإٔ ايػعٞ بُٝٓٗا َطتب١ عع١ُٝ إناؾ١ٝ.
ٗ   اـاَػ١ : ا ُـ زع٠ٛ املػًُني ٱنطاّ ايكؿا ٚاملط٠ٚ بايـصات ٚبايػـعٞ بٝٓ

إَِّٗهَـب ِٓـْٖ رَوْـىَي    وََٓـْٖ َُؼَظِّـْْ شَـؼَبئِشَ اَُِّـهِ كَ    بػه١ٓٝ ٚيػـإ املـصنط، قـاٍ تعـاىلط    

 .(1)صاُْوُُِىةِ

ٚعٔ ضغـٍٛ اهلل  ، زع٠ٛ املػًُني يٲبتسا٤ بايػعٞ َٔ ايكؿا  ايػازغ١ :
 .(2)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: إبسأ مبا بسا اهلل ب٘

كَالَ جُنَبحَ بكٛي٘ تعاىلط، ػًٞ ايٛدٛب بكٝػ١ ْؿٞ اٱثِ ٚاؿطز  ايػابع١ :

 ١ ايٓب١ٜٛ بٝإ ٚتؿػري يًكطإٓ.ص ٚايس٫ي١ ع٢ً إٔ ايػٓػََُِْهِ

بٝإ ايؿعٌ ايعبازٟ غكٛم ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٖٚٛ ايطـٛاف بُٗـا    ايجا١َٓ :
 ٚايصٟ ٜؿػط عًُّٝا بايػعٞ بُٝٓٗا.

ايبعح يؿعٌ ايكاؿات مبا ٖٛ أعِ َٔ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ  ايتاغع١ :

ٝام ايؿـطط ٚتؿٝـس   ص ْهـط٠ يف غـ  وََٓـْٖ رَطَـىَّعَ خَُْـشًا   ٭ٕ)خريّا( يف قٛيـ٘ تعـاىلط  
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ــرب        ــاٍ اي ــب مبٓاغــو اؿــر، ٚأعُ ــاض٠ ٚتطغٝ ــ٘ إؾ ــات ٚؾٝ ــّٛ يف ايطاع ايعُ
 ٚايك٬ح يف َٛغِ اؿر.

ٚأزا٥٘ ايعُط٠ ٚعُاضتـ٘   ٘ؾهط اهلل عع ٚدٌ يًُػًِ ع٢ً سذ ايعاؾط٠ :
 ايبٝت اؿطاّ.

 مه غاياث اآليت
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

بٝــإ َٛنــٛع١ٝ ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ يف ايعبــازات بًشــاظ أُْٗــا قــٌ    ا٭ٚىل:
 يًٓػو.

 يعّٚ تعاٖس املػًُني ؾبٌ ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايجا١ْٝ:
س دع١ٝ٥ ايػعٞ بُٝٓٗـا  ف٤ٞ اٯ١ٜ غكٛم ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٚتٛنٝ ايجايج١:

 َٔ اؿر، ؾًٝؼ يًصٟ حير ايبٝت إٔ ٜعطض عُٓٗا ٚعٔ ايػعٞ بُٝٓٗا.
عسّ إمكاض َٛنٛع١ٝ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ بـاؿر ٚسـسٙ،    ايطابع١:

ٕ ناْت ايعُط٠ َؿطز٠ أٜهّا بعطض ٚاسس َٔ د١ٗ ايٛدٛب ٚإٝؿٌُ ايعُط٠ ؾ
 .َٚػتشب١

ػـًُني ٚاؿـر، ٚإٔ اؿـر َٓاغـو     بٝإ ايك١ً ايعكا٥س١ٜ بني امل اـاَػ١:
 ٚأؾعاٍ عباز١ٜ تع١ٝٓٝٝ ٚيٝؼ ؽٝري١ٜ.

اٱؾاض٠ إىل قطب ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ايبٝت اؿطاّ، ٚعسّ ٚدٛز  ايػازغ١:
 سادع ٚبطظر بٝٓٗا.

 ٜسٍ عطـ املط٠ٚ ع٢ً ايكؿا ع٢ً املتعسز، ٚإٔ املط٠ٚ غري ايكؿا. ايػابع١:
 )ؾانط عًِٝ( ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ: اهلل ٚأْ٘ف٤ٞ خامت١ اٯ١ٜ بايجٓا٤ ع٢ً  ايجا١َٓ:
ٕ اهلل عع ٚدٌ ٜعًِ بأؾعاٍ ايعباز، ٚأْٗا سانط٠ عٓـسٙ، ٖٚـصا   إ ا٭ٚىل:

)ؾـانط   ايعًِ غابل هلا َٚكاسب َتأخط عٓٗا، يٝؿٝس إدتُـاع اٱمسـني َعـاّ   



 37ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

منا٤ ايجٛاب ع٢ً ايؿعـٌ ايعبـازٟ، ٚظٜازتـ٘ ظٜـاز٠ َتكـ١ً سـاٍ إتٝاْـ٘         عًِٝ(
 .ٚبعسٙ ٚإىل ّٜٛ ايكٝا١َ

 اؿح ع٢ً تعاٖس ؾعا٥ط اهلل. ايجا١ْٝ:
ايجٓــا٤ عًــ٢ املػــًُني ٭زا٥ٗــِ ايٛظــا٥ـ ايعبازٜــ١، َٚٓٗــا اؿــر   ايجايجــ١:

 ٚايعُط٠.
ــٔ      ايطابعــ١: ــت اؿــطاّ، ٖٚــصٙ ايعُــاض٠ َ َــسح املػــًُني يعُــاضتِٗ ايبٝ

   . (1) صًُنْزُْْ خَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطَِكازٜل قٛي٘ تعاىلط

 التفسري
 (2)صإَِّٕ اُصَّلَب وَأَُْشْوَحَ ِْٖٓ شَؼَبئِشِ اَُِّهِطقىلً تعاىل

ع٬ّ طاعت٘ َٚٛاطٔ عبازت٘، ٚنٌ َعًِ يطاعتـ٘ ؾٗـٛ ؾـعري٠    أؾعا٥ط اهلل 
َٔ ؾعا٥طٙ ٚباب يطمحت٘، ٚاملؿٳعط: املعًِ ٚاملتٴعبسٻ، ٚاملؿاعط: َعامل ايعبـاز٠  

، ٚدعًٗا اهلل أع٬َّا يًٓاؽ، ٚسذ١ عًِٝٗ، ٚبابّا يٌٓٝ ايجٛاب اييت ْسب ايٝٗا
 ٜكاٍ: ؾعطت ب٘ أٟ عًُت.

 ٛاٍ:قأٚضزت يف اٯ١ٜ ٚ
 .(3)بٔ عباؽإُْٗا َٔ َٛانع ْػه٘ ٚطاعات٘، عٔ إ ٍ:ا٭ٚ

 َٔ زٜٔ اهلل، عٔ اؿػٔ. ايجاْٞ: 
 ؾٝ٘ سصف ٚتكسٜطٙ ايطٛاف بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل. ايجايح: 
  .ز٫ي١ ِاييت ٖٞ أعع٬ٙ نًٗا َٔ تؿػري اٯ١ٜ أايٛدٛٙ ايج٬ث١ ٚ

                                                           

 .110آٍ عُطإ (غٛض٠ 1)

ٚغٝأتٞ عح تؿكًٝٞ عٔ ٖصٙ اٯ١ٜ يف اؾع٤ ايجـاْٞ ٚايـج٬ثني بعـس املـا٥تني بعٓـٛإ       (2)
 .)ايتؿػري بايتكسٜط إ ايكؿا ٚاملط٠ٚ( 

 .1/403فُع ايبٝإ  (3)
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ا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾـعا٥ط اهلل  ٚميهٔ إٔ ْهٝـ ٚدّٗا آخط، ٖٚٛ إٔ شات ايكؿ
 ٕ َٔ ايؿعا٥ط.إ َباضناٛنعَعع ٚدٌ ٜٚأتٞ ايػعٞ بُٝٓٗا ٭ُْٗا 

ٚيهٔ يٝؼ ٖٛ قرب ، عتباض ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ َكازٜل ايكرب إميهٔ  ا٭ٚىل :
بٌ ايكرب يف طاع١ اهلل ٖٚٛ ٚد٘ َـٔ ٚدـٛٙ ايكـرب ٜؿـعط َعـ٘ ايعبـس        املكٝب١

   ٔ َٚـا  ٔ املكـٝب١ ٚايكـرب ؾٝٗـا    تـساضى ٚعـٛض عـ    بايػبط١ ٚايػعاز٠ ملـا ؾٝـ٘ َـ
 غبابٗا.أٜتعكبٗا ٚيعٌ ؾٝ٘ ؽؿٝؿّا ٚزؾعّا يًُكٝب١ ٚ

َٔ ؾًػؿ١ ايكرب ع٢ً املكـٝب١ ايكـرب عًـ٢ ايطاعـ١ ؾٗـٞ َٛاغـا٠        ايجا١ْٝ :
ٚقطٜٔ يًكرب عٔ املعك١ٝ ٚع٢ً املكٝب١، ٚبـصا ٜعٗـط ايتـساخٌ ا٫وـابٞ بـني      

خط١ٜٚ بايجٛاب ٓاغو، ٚا٭زا٤ املأٚدٛٙ ايكرب ٚسػٔ خامتت٘ ايس١ْٜٛٝ باؿر ٚ
 اؿػٔ.

 ٜٚػتًعّ ايكرب ٚايعٓا٤. ،اؿر تهًٝـ َٚؿك١ايجايج١ : 
يف اؿر  ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ يف اٯ١ٜ إخباض عٔ َٛنٛع١ٝ ايطابع١ :

 ىل اهلل.إؾهٌ ٚدٛٙ ايعباز٠ ٚايٓػو ٚايكطب١ أَٔ  ٚأُْٗا
ني ٭ُْٗا َٛنـع  د٬ٍ ٖصٜٔ املكاَني املباضنإيعّٚ  اٯ١ٜ ت٪نس اـاَػ١ :

 زا٤ ايٓػو ٚؼح ع٢ً تعاٖسُٖا.أ
منا دعًُٗا نصيو ٭ُْٗا َٔ آثاض ٖادط إٚ قاٍ ايطاظٟ يف اٯ١ٜ:ايػازغ١ : 

 .(1)مساعٌٝ مما دط٣ عًُٝٗا َٔ ايب٣ًٛ"إٚ
مساعٌٝ إٕ تؿطٜعُٗا َتكسّ ظَاّْا ع٢ً ظَإ أخباض ٜؿٝس ٚيهٔ ظاٖط ا٭

ٚ ،٘ضض، ْػــإ عًــ٢ ا٭اٱايطــٛاف بُٝٓٗــا َــ٬ظّ يٛدــٛز  سهــِ ٚأَــ
، ْعـِ ٚضز  ط بٗـصا ايػـبب  ٚاملتبازض َٔ دعًُٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل أعِ َٔ اؿكـ 

 .(2)أٍٚ َٔ غع٢ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ أّ إمساعٌٝ عٔ إبٔ عباؽ أْ٘ قاٍ :
                                                           

 .2/455َؿاتٝض ايػٝب  (1)

 .4/1اض َه١ يًؿانٗٞ أخب (2)
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ٚيـٝؼ عًـ٢   ، ٚاٯثاض نجري٠ َٚٓٗا َا قٌٝ باغتشباب ايؿعٌ ايتعبسٟ ؾٝٗا 
ب ؾٝٗا ايك٠٬ مبهـ١ ، َٚـا ؾٝٗـا    املٛانع اييت ٜػتشٚيف باب ، مٛ ايٛدٛب 

َٚا قض َٔ شيو قاٍ أبٛ ايٛيٝس : )ٚغًِ ، ٚآي٘ َٔ آثاض ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
َٛيس ايٓ  أٟ ايبٝت ايصٟ ٚيس ؾٝ٘ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ٖٚٛ يف زاض 
قُس بٔ ٜٛغـ أخٞ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ، نإ عكٌٝ بٔ أبـٞ طايـب أخـصٙ    

عًٝ٘ ٚغًِ ، ٚؾٝ٘ ٚيف غريٙ ٜكٍٛ ضغٍٛ اهلل ق٢ً  سني ٖادط ايٓ  ق٢ً اهلل
ٌٖٚ  ،اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عاّ سذ١ ايٛزاع ، سني قٌٝ ي٘ : أٜٔ ْٓعٍ ٜا ضغٍٛ اهلل

ؾًِ ٜعٍ بٝسٙ ٚبٝس ٚيسٙ ست٢ باع٘ ٚيسٙ َٔ قُس بـٔ  ،تطى يٓا عكٌٝ َٔ ظٌ 
ٜٛغـ ، ؾأزخً٘ يف زاضٙ اييت ٜكاٍ هلا ايبٝها٤ ، ٚتعطف ايّٝٛ بابٔ ٜٛغـ ، 
ؾًــِ ٜــعٍ شيــو ايبٝــت يف ايــساض ستــ٢ سذــت اـٝــعضإ أّ اـًٝؿــتني َٛغــ٢ 
ٖٚاضٕٚ ، ؾذعًت٘ َػذسا ٜكـ٢ً ؾٝـ٘ ، ٚأخطدتـ٘ َـٔ ايـساض ، ٚأؾـطعت٘ يف       
ايعقام ايصٟ يف أقٌ تًو ايساض ، ٜكاٍ ي٘ ظقام املٛيس سسثٓا أبٛ ايٛيٝس ، قاٍ 

يبٝـت ، ٫  : مسعت دسٟ ٜٚٛغـ بٔ قُس ، ٜجبتإ أَط املٛيس ، ٚأْ٘ شيو ا
 .(1) اخت٬ف ؾٝ٘ عٓس أٌٖ َه١

قـاٍ: مسـٞ ايكـؿا قـؿا ٭ٕ      اٱَاّ ايكازميف اـرب عٔ  ايػابع١ :
ٜكـٍٛ اهلل  غـِ آزّ  إَـٔ   ّامسإٖبط عًٝ٘ ؾكطع يًذبٌ املكطؿ٢ آزّ 

بـطاِٖٝ ٚآٍ عُـطإ عًـ٢ ايعـاملني     إٕ اهلل اقطؿ٢ آزّ ْٚٛسـّا ٚآٍ  إعع ٚدٌ 
ٝت املط٠ٚ ٭ٕ املطأ٠ ٖبطـت عًٝٗـا ؾكطـع    منا مسإٚ ،ٖٚبطت سٛا٤ ع٢ً املط٠ٚ

 غِ املطأ٠.إغِ َٔ إيًذبٌ 

                                                           

 .3/184أخباض َه١ يٮظضقٞ (1)
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بٔ ايػهٝت: ايكؿا ايعطٜض َٔ اؿذاض٠ ا٭ًَؼ، مجع إقاٍ  ايجا١َٓ:
شا ثين قٌٝ قٳَؿٛإ، ٚاملط٠ٚ ٚاسس٠ املطٚ ٖٚٛ سذـاض٠ بٝهـا٤ بطاقـ١    إقؿا٠، ٚ

 .(1) (ٚبٗا غٴُٝت املط٠ٚ مبه١): قاٍ إبٔ َٓعٛضتكسح َٓٗا ايٓاض، 
ٕ ٚأ ،ضضْػإ ع٢ً ا٭َا زاّ تؿطٜع اؿر ٬َظَّا يٛدٛز اٱ ايتاغع١ :

َٔ ؾًػؿت٘ زٚاّ اؿٝا٠ عًٝٗا بتعاٖسٙ ٭ْ٘ املرياخ ايعًُـٞ يًٓبـ٠ٛ، ؾُػـ٪ٚي١ٝ    
ايٓاؽ مجٝعّا اواؾع١ ع٢ً ؾطٜه١ اؿر بأزا٤ املػًُني هلا، ٚبه١ُُٝ َٓطٛم 

 .(2)صٗظَ إِالَّ َُُِؼْجُذُوِٕوََٓب خََِوْذُ اُْجَِّٖ وَاإلَِٚؿّٗٛ قٛي٘ تعاىل ط

ــ١      ــاز٠ َــِٓٗ تٓتؿــٞ عً ــ١ َــع عــسّ ايعب غــتسا١َ إغــتُطاض ٚإَٚؿٗــّٛ اٯٜ
 .٭ٕ تعًٝل اؿهِ ع٢ً ايٛقـ َؿعط بايع١ًٝٚدٛزِٖ 

ٕ دا٤ت اٯٜات بتؿطٜع ؾطٜه١ اؿـر دـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١     أبعس ايعاؾط٠ : 
 ا١َ.ىل ّٜٛ ايكٝإسهاّ بعض َٓاغه٘ يتػاِٖ يف تجبٝتٗا ٚأيبٝإ 

ٜعــطف املػــًُٕٛ َــٔ خ٬هلــا ا٭ُٖٝــ١ ايعبازٜــ١ هلــصٜٔ   اؿازٜــ١ عؿــط٠ :
ٕ اٱغـ٬ّ ٜكـسؽ َـٛاطٔ ايعبـاز٠ ٜٚهـطّ املـ٪َٓني ايـصٜٔ        أاملٛنعني ٚنٝـ 

 ٜتعاٖسْٚٗا با٭زا٤ ٚاٱنطاّ ٚاٱد٬ٍ.
َــٔ ؾــعا٥ط اهلل ممــا ٜعــين ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ  ٕأنــست اٯٜــ١ أ ايجاْٝــ١ عؿــط٠ :

مسُٝٗــا ضغــدا يف قًــب نــٌ َػــًِ إؾــإ ُٝٓٗــا ٚايطــٛاف بٚدــٛب ايػــعٞ 
بعٓـاٜٚٔ اٱنـطاّ    َٚػ١ًُ، يصا تط٣ ا٭١َ ٚعـرب أدٝاهلـا املتعاقبـ١ تٓعـط هلُـا     

 ٚاؿب ٚاٱد٬ٍ ٭ُْٗا َٔ َعامل اٱغ٬ّ ايجابت١.

                                                           

 .15/275يػإ ايعطب  (1)

 . 56( غٛض٠ ايصاضٜات 2)
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ُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل زع٠ٛ ٱنطاَُٗا ايصٟ ٜعترب َٔ أايٓل ب ايجايج١ عؿط٠ :

ــْٖ رَوْــىَي      وَقــاٍ تعــاىل ط  ، َػــايو ايتكــ٣ٛ   ــب ِٓ ــهِ كَإَِّٗهَ ــْْ شَــؼَبئِشَ اَُِّ ــْٖ َُؼَظِّ َٓ

 دا٤ت يف غٛض٠ اؿر.اٯ١ٜ أع٬ٙ ، خكٛقّا ٚإ (1)صاُْوُِىةِ

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

عـسا٤  أضتكا٤ ضٚسٞ ٚغ٬ح يف ٚد٘ إٚططٜل  اؿر ٬َش اـاَػ١ عؿط٠ :
 ظٗاض يٲميإ ايطاغذ ٚاملػتكط.إايسٜٔ ٚ

ٍُ ػََُِْهِْْ ؤَخْشَجْنَب َُهُْْ دَاثَّخً ِْٖٓ األَسْضِ يف قٛي٘ تعاىل ط  ايػازغ١ عؿط٠ : وَإِرَا وَهَغَ اُْوَىْ

ْٗــا ؽــطز َــٔ بــني ايكــؿا أٟ ضٚ (2)ص رٌَُُِِّٔهُــْْ ؤََّٕ اُنَّــبطَ ًَــبُٗىا ثِأََبرِنَــب الَ َُىهِنُــىَٕ

 .ٚاملط٠ٚ مما ٜعين املٛنٛع١ٝ ٚاـكٛق١ٝ يًكؿا ٚاملط٠ٚ َٚا بُٝٓٗا َٔ املػع٢
ٚايكؿا سذط أظضم ععِٝ َٔ أقٌ دبٌ أبٞ قبٝؼ، ٚاملط٠ٚ سذط ععِٝ 
َٔ أقٌ دبٌ َتكٌ ظبٌ قٝكعإ ، ٚطٍٛ املػع٢ بني بسا١ٜ ايكؿا إىل إبتسا٤ 

َرتّا  395ٚعًٛ املط٠ٚ ٖٛ  ضايكؿا إىل قس َرتّا، َٚٔ قسض ٚعًٛ 374 املط٠ٚ
تكطٜبّا، ٚناْت أضض املػع٢ َٔ تطاب مل تطقـ، ٚيٝؼ ي٘ غكـ إىل ايكطٕ 

 ايجايح عؿط اهلذطٟ.
ٚايػــعٞ بــني ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ ضنــٔ َــٔ أضنــإ اؿــر، ٚبــ٘ قــاٍ ايؿــاؾعٞ 

عٔ سبٝبـ١   ٟضٚ ،أْ٘ ٚادب : ٚأمحس ٚيف ضٚا١ٜ عٔ َايو، ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ 
٢ً اهلل قٞ ػطأ٠ أسس٣ ْػا٤ بين عبس ايساض قايت: ضأٜت ضغٍٛ اهلل بٓت أب

ٜطٛف بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚايٓاؽ بني ٜسٜ٘ ٖٚٛ ٚضا٤ِٖ ٖٚٛ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ٜػع٢ ست٢ أض٣ ضنبتٝ٘ َٔ ؾس٠ ايػعٞ ٜسٚض ب٘ أظاضٙ ٖٚٛ ٜكٍٛ: إغعٛا ؾإٕ 

                                                           

 .32( غٛض٠ اؿر 1)
 . 82( غٛض٠ ايٌُٓ 2)
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ضدٌ يف  ّعٔ اٱَاّ دعؿط ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ٚ.(1) اهلل نتب عًٝهِ ايػعٞ(
ْػٞ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ قاٍ : ٜعٝس ايػعٞ قًت ؾإْ٘ خطز قاٍ: ٜطدـع  

ٚايػعٞ بـني ايكـؿا   ، ٕ ايطَٞ غ١ٓ إؾٝعٝس ايػعٞ إٕ ٖصا يٝؼ نطَٞ اؾُاض 
 .(2) ٚاملط٠ٚ ؾطٜه١(

َٚـٔ أزيتـ٘ قٛيـ٘    ٚقاض ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ضنّٓا َٔ أضنإ اؿـر،  
ٚتـأتٞ ايهتابـ١ مبعٓـ٢    ٬ٙ )نتب عًٝهِ ايػعٞ (أع ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ًُزِتَ ػٌََُُِْْْ اُصَُِّبُّ ًََٔب ًُزِتَ ػًََِ اَُّـزََِٖ ِٓـْٖ   ايٛدٛب ٚاٱيعاّ، قاٍ تعاىلط

 ، ٚاملطاز َٔ ايهتاب١ ايؿطض ٚايًعّٚ .(3)صهَجٌُِِْْْ

ٞ دعؿط املٓكٛض ب٢ٓ عاًَ٘ ع٢ً َه١ زضدّا ع٢ً ايكـؿا إثـٓيت   بٚيف أٜاّ أ
 د١، ٚع٢ً املط٠ٚ مخؼ عؿط٠ زضد١ ، نشًت بايٓٛض٠ أٜاّ املإَٔٛ.عؿط٠ زض

ُْٛٗا َـٔ ؾـعا٥ط اهلل ٜـسٍ عًـ٢     ٚيف اٯ١ٜ ضز ع٢ً قطٜـ ٚظدط هلِ، ؾه
قـريٚضتُٗا شٖبـّا، ٭ٕ اهلل عـع ٚدـٌ ؾـطؾُٗا مبـا ٖـٛ أمسـ٢ ٚأععـِ           تعصض

يٓـاؽ، ٚٚغـ١ًٝ ٱنتػـاب اؿػـٓات،     ٚدعًُٗا سطظّا يٮدٝاٍ املتعاقبـ١ َـٔ ا  
 ؿؿغ ا٭ضض َٔ إٔ متٝس بأًٖٗا.ٜٔ ستٚ

ٚيف قكل ا٭َِ ايػابك١ غأٍ بٓٛ إغطا٥ٌٝ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ مما تٓبـت  
ا٭ضض َع أْ٘ ٜٓعٍ عًِٝٗ املٔ ٚايػ٣ًٛ َٔ ايػُا٤، ؾٛضز يف ايتٓعٌٜ سها١ٜ 

ْْ اُزَُِّّخُ وَاعٔ َٛغ٢ط ْْ وَظُشِثَذْ ػََُِْهِ ص، أَا قطٜـ َُْٔغٌَْنَخُاهْجِطُىا ِٓصْشًا كَإَِّٕ ٌَُُْْ َٓب عَإَُْزُ

ِْٗ غأيٛا أَطّا ممتٓعّا، ؾبٝٓت ٖصٙ اٯ١ٜ إٔ اؿاٍ اييت عًٝٗا ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ   إؾ
ٚتأتٞ مبهاغب َٚٓاؾع ز١ْٜٛٝ ٚأخط١ٜٚ أععِ ٖٞ أؾطف ٚأؾهٌ َٔ ايصٖب 

 ٚؼتٌُ قؿ١ ايؿعري٠ يف تعًكٗا أَٛضّا:، َٔ ايصٖب 

                                                           

 .55/376َػٓس أمحس  (1)

 .14/127َٗصب ا٭سهاّ (2)
 .183غٛض٠ ايبكط٠ (3)
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 شات اؾبًني. ا٭ٍٚ:
 ا ٚإضتؿاعُٗا.اؾب٬ٕ ٚسذاضتُٗ ايجاْٞ:
 املع٢ٓ ا٭عِ ايؿاٌَ يًُٛنع ٚاؿذاض٠ ٚاؾبًني. ايجايح:

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ٭قاي١ اٱط٬م ٚيتعًل ٚظٝؿ١ ايػـعٞ بُٗـا َعـّا،    
ٚ٭ٕ َعاملُٗا َرتؾش١ َٔ شات املٛنع ٚاؿذـاض٠ ٚعًـ٢ ؾـطض ثبـٛت ٖـصا      

    ٗ يف ا ُـ املع٢ٓ ؾ٬ وٛظ ايكطع َُٓٗا، ٚضؾـع بعـض سذاضتُٗـا، ٚايتعـسٟ عًٝ
ايعُاض٠ ٚايػهٔ ٚؾل ايططف، ٫ٚ ايبٓا٤ عًٝٗا إ٫ ايبٓا٤ اـام بايػعٞ َع 

 ايهطٚض٠ إيٝ٘ ٚعسّ َعاضنت٘ َع نُْٛٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل.
 غتسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛب ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ بأَطٜٔ:أٚ

اؾٓـاح  ص بـإٔ عـسّ   كَالَ جُنَبحَ ػََُِْـهِ ؤَْٕ ََطَّـىَّفَ ثِهَِٔـب   ز٫ي١ قٛي٘ تعاىلط ا٭ٍٚ:

 ٚاٱثِ أَاض٠ ع٢ً اٱباس١ زٕٚ ايٛادب.
 )ؾ٬ دٓاح عًٝ٘ إٔ ٫ ٜطٛف بٗا(.قطا٠٤ إبٔ عباؽ ٚإبٔ َػعٛز  ايجاْٞ:

، ٚٚدٛب ٚإعتُسٙ اؿٓاب١ً ٚقاٍ َايو، ٚؾكٗا٤ اؿطَني بٛدٛب ايػعٞ
ــا٤  ايػــعٞ  ــاّ ايؿكٗ ــّا عــٔ أٜ ــسّ ظَاْ ــٍٛ عا٥ؿــ١ ٚعــط٠ٚ   َتك ، ٚٚضٚز ٖٚــٛ ق

ْعٍٚ اٯ١ٜ ٚأْ٘ نإ يف اؾا١ًٖٝ دبٌ ع٢ً ايكؿا  ايٓكٛم اييت تبني أغباب
إمســ٘ إغــاف ٚعًــ٢ املــط٠ٚ قــِٓ إمســ٘ ْا٥ًــ١، ٚأظحيــت ٚنػــطت ا٭قــٓاّ   
باٱغ٬ّ ٚنطٙ املػًُٕٛ َٛاؾك١ املؿطنني يف ايطٛاف بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ؾبني 
اهلل عع ٚدٌ هلِ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ شات ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل، ٚأختًـ 

 بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ يف َٓاغو اؿر ع٢ً ٚدٛٙ: يف ايػعٞ
ايػــعٞ ضنــٔ َــٔ أضنــإ اؿــر ٚايعُــط٠ ٫ ٜكــض أٟ َُٓٗــا إ٫     ا٭ٍٚ:

 بايػعٞ، ٫ٚ ٜكض دربٙ بسّ ٚنؿاض٠.
، ايػعٞ ٚادب يٝؼ ضنّٓٝا، ٚورب بسّ عٓس ايتدًـ عٔ اٱتٝإ ب٘ ايجاْٞ:

ص حيٌُ ع٢ً اٱباس١، ٚيهٔ تطى ثِهَِٔبكَالَ جُنَبحَ ػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ٭ٕ قٛي٘ تعاىلط

 مجاع، ٚإ سسٜح سبٝب١ بٓت أبٞ ػطأ٠ خرب آساز ٫ٱظاٖط اٱباس١ يسيٌٝ ا
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 .ٜؿٝس ايطن١ٝٓ
ْٚػب إىل إبٔ  ّػتشب، َٚٔ تطن٘ ٫ تًعَ٘ نؿاض٠ ٚزإْ٘ غ١ٓ َٚ ايجايح:

 .ٚضٟٚ عٔ أمحس بٔ سٓبٌ  عباؽ ٚأْؼ ٚإبٔ ايعبري،
ُٹنيٳ اقاٍ َايو: غكٛم ايعُط٠ ، ٚ ًٹ ُٴػٵ ٔٳ اِي َٹ ِٴ َأسٳسّا  ًَ ٚٳ٫َ ْٳعٵ ُٵطٳ٠ُ غٴٓٻ١ْ،  ِيعٴ

ٗٳا َِٚٓٗ َٔ اغـتسٍ عًـ٢ اغـتشبابٗا بكـٍٛ ايـٓ  قُـس        .(1) َأضٵخٳلٳ ؾٹٞ تٳطٵنٹ
ٛٸع ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ:  .(2) اؿر دٗاز ، ٚايعُط٠ تط

ٚعٔ عطا٤: ايعُط٠ ٚادب١ ع٢ً ايٓاؽ إ٫ ع٢ً أٌٖ َهـ١ ٭ْٗـِ ٜطٛؾـٕٛ    
ايبٝت، أٟ إٔ طٛاؾِٗ املتهطض بايبٝت نايعُط٠، ٫ٚ خ٬ف بٛدٛبٗا ايعطنٞ ب

 . بايٓصض
٠ عع١ُٝ بني عًُا٤ اٱغ٬ّ ا٭ٍٚ ٖٚٛ املدتاض، بإٔ ايػعٞ ملؿٗٛض ؾٗطٚا

 بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ضنٔ َٔ أضنإ اؿر ٚايعُط٠.
ٚقاٍ بايٛد٘ ايجاْٞ أعـ٬ٙ ٚأْـ٘ ٚادـب وـرب بـسّ أبـٛ سٓٝؿـ١ ٚأقـشاب٘،         

 إْ٘ اؿٓاب١ً، ٚقاٍ إبٔ قسا١َ يف املػينػٔ ٚقتاز٠ ٚايجٛضٟ، ٚايكانٞ َٔ ٚاؿ
بــني ايكــؿا ٜػــع٢ أٚىل، يكــس نــإ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ  

ٚاملط٠ٚ، ٚيف عًِ ا٭قٍٛ ف٤ٞ ؾعٌ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ    
ٚأْ٘ تؿػري ٚبٝإ غ١ٓ ٚادب١،  ٘٭َط ظاٖط أٚ فٌُ يف نتاب اهلل ٜسٍ ع٢ً نْٛ

 .(3)صوََٓب آرَبًُْْ اُشَّعُىٍُ كَخُزُو ُي١ٰٜ، قاٍ تعاىلط

ٚقاٍ  ،(4) ٚقاٍ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: يتأخصٚا عين َٓاغههِ(
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: ْبسأ مبا بسأ اهلل ب٘( ٚيف ضٚا١ٜ ايٓػا٥ٞ: أبس٩ٚا مبا 

 ٢ ايٛدٛب.بسأ اهلل ب٘( بكٝػ١ ا٭َط ايصٟ حيٌُ عً
يػـعٞ  إ ْعت ايكؿا ٚاملـط٠ٚ َـٔ ؾـعا٥ط اهلل سذـ١ عًـ٢ يـعّٚ ايتكٝـس ب       إ

                                                           

 .1/197املٛطأ  (1)
 .1/420ايسض املٓجٛض  (2)
 .7غٛض٠ اؿؿط (3)
 .1/552تؿػري ابٔ نجري  (4)
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بُٝٓٗا، ٚضٟٚ عٔ إبٔ َػعٛز ٚأبٞ بٔ نعب ٚإبٔ عباؽ ٚأْـؼ إٔ ايػـعٞ   
ّ برتنــ٘ زّ، ٖٚــصٙ ايطٚاٜــ١ املتعــسز٠ تػــتًعّ  ًٜــعبــني ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ غــ١ٓ ٫ 

 سبٝـ بٔ طٚعُ عٔ دطٜط ابٔ ٚأخطزايتشكٝل يٛضٚز بعض ا٭خباض غ٬ؾ٘ 
 اْطًـل : ؾكاٍ ،اٯ١ٜ {. . .  ٚاملط٠ٚ ايكؿا إٕ } قٛي٘ عٔ عُط ابٔ غأيت: قاٍ
٘  ،قُـس  عًـ٢  أْعٍ مبا بكٞ َٔ أعًِ ؾإْ٘ ؾاغأي٘، عباؽ ابٔ إىل ٘  ؾأتٝتـ  ؾػـأيت

 ست٢ بُٝٓٗا ايطٛاف عٔ اَػهٛا أغًُٛا ؾًُا أقٓاّ، عٓسُٖا نإ إْ٘: ؾكاٍ
 . (1)({. . .  ٚاملط٠ٚ ايكؿا إٕ}أْعيت

عٔ عط٠ٚ أْ٘ ت٬ آ١ٜ ايكؿا ٚاملط٠ٚ ع٢ً عا٥ؿ١ ٚقاٍ ؾٛ اهلل َا ع٢ً أسـس  
ٛٵ    دٓاح أ٫ ٜطٛف بايكؿا ٚاملط٠ٚ) ٙٹ َيـ ٖٳـصٹ ٕٻ  ٔٳ ُأخٵتٹـ٢ ٔإ ٜٳا ابٵ ًِتٳ  َٳا ُق َقاَيتٵ بٹ٦ٵؼٳ 

ُٳا  ٔٗ ٛٻفٳ بٹ ٜٳتٳَط ٕٵ ٫َ  ٘ٹ َأ ٝٵ ًَ ٘ٹ َناْٳتٵ ٫َ دٴٓٳاحٳ عٳ ٝٵ ًَ ٗٳا عٳ ٚٻِيتٳ ُٳا َأ ْٵٔعَيتٵ َناْٳتٵ َن ٗٳا ُأ ٓٻ ٚٳَيهٹ  ،
ٗٳا   ٜٳعٵبٴـسٴْٚٳ ٓٳا٠َ ايٖطاغٹٝٳ١ٹ اٖيتٹ٢ َناْٴٛا  ُٳ ٕٳ يٹ ًٛٗ ٔٗ ٜٴ ُٴٛا  ًٹ ٕٵ ٜٴػٵ ٌٳ َأ ؾٹ٢ اَ٭ْٵكٳأض ، َناْٴٛا َقبٵ
ُٴٛا  ًَ ُٻا َأغٵ ًَ ٚٳ٠ٹ ، َؾ ُٳطٵ ٚٳاِي ٕٵ ٜٳُطٛفٳ بٹايكٻَؿا  ٜٳتٳشٳطٻزٴ َأ ٌٻ  ٖٳ ٔٵ َأ َٳ ٕٳ  ٌٔ ، َؾَها ًٖ ُٴؿٳ ٓٵسٳ اِي عٹ

٘ٹ ق٢ً اهلل عًٝ٘غٳ ًٖ ٍٳ اي ٘ٹ ، ٔإْٻا  ٚآي٘ َأُيٛا ضٳغٴٛ ًٖ ٍٳ اي ٜٳا ضٳغٴٛ ٔٵ شٳيٹَو َقاُيٛا  ٚغًِ عٳ
ٕٻ ايكٻــَؿا  ٘ٴ تٳعٳــاَي٢ ) ٔإ ًٖــ ٍٳ اي ْٵعٳ ٚٳ٠ٹ ، َؾــَأ ُٳــطٵ ٚٳاِي ٔٳ ايكٻــَؿا  ٝٵ ٕٵ ْٳُطــٛفٳ بٳــ ُنٓٻــا ْٳتٳشٳــطٻزٴ َأ

٘ٹ ( اٯٜٳ١َ . َق ًٖ ٔٵ ؾٳعٳا٥ٹٔط اي َٹ ٚٳ٠َ  ُٳطٵ ٘ٹ ق٢ً اهلل  :اَيتٵ عٳا٥ٹؿٳ١ُٚٳاِي ًٖ ٍٴ اي ٔٻ ضٳغٴٛ ٚٳَقسٵ غٳ
ُٳاٚآي٘ عًٝ٘  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٛٳافٳ بٳ ٜٳتٵطٴَى ايٖط ٕٵ  ٝٵؼٳ َ٭سٳسٺ َأ ًَ ُٳا ، َؾ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٛٳافٳ بٳ  .(2)(ٚغًِ ايٖط
سني مساعٌٝ إٕ ٖادط أّ أيف تأضٜذ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ شنط ٚ

غـبشاْ٘  َٔ اهلل ؾهٌ  دا٤ٖا ٜسبٓٗا ايعطـ ايؿسإنام بٗا ا٭َط ٚأقابٗا ٚ
باعاْتٗا مبا٤ ظَعّ ْابعّا َباضنّا يتهٕٛ ؾٝ٘ لا٠ هلُا ٚؾٗاز٠ خايس٠ ع٢ً تعاٖسٙ 
غبشاْ٘ ٭ٌٖ طاعت٘ ٚعبازٙ ايصٜٔ ْصضٚا أْؿػِٗ يتععِٝ ؾعا٥طٙ ٚيٝبك٢ ٚثٝك١ 

 تأضد١ٝ.
ٖٚصٙ اؿازث١ يٝػت ايػبب يف تؿطٜع ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ بٌ دا٤ت 

                                                           

 .1/319ايسض املٓجٛض (1)
 .6/256قشٝض ايبداضٟ (2)
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ضض طًبـّا  املٓاؾع ايعاد١ً يًػعٞ بني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ ٚملـٔ نـطب يف ا٭     يتبني
 ٚ يف ايتٓعٜــٌ بــطاِٖٝ إسٝــا٤ٶ يًػــ١ٓ بــسيٌٝ َــا ٚضز عــٔ     إيطنــاٙ تعــاىل 

، ٖٚٓاى ْكٛم ٚؾٛاٖس تسٍ ع٢ً ٚدـٛز ٖـصٙ ايؿـعا٥ط    (1)ص وَؤَسَِٗب َٓنَبعٌَِنَبط

 َٓص أٜاّ آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ.
دعٌ ايهعب١ أٍٚ بٝت يف ا٭ضض ْٚػب٘  بإٔايٓاؽ يكس أنطّ اهلل عع ٚدٌ 

ــخَ ُٓجَبسًًَــبإىل ْؿػــ٘ قــاٍ تعــاىلط ــغَ ُِِنَّــبطِ ََُِّــزٌِ ثِجٌََّ ، ٚتؿٝــس (2)صإَِّٕ ؤَوٍََّ ثَُْــذٍ وُظِ

ا٭يـ ٚاي٬ّ يف ايٓاؽ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ؾتؿٌُ آزّ ٚسٛا٤، ٚحيتٌُ ٚنع 
 ايبٝت بايٓػب١ ٯزّ ٚسٛا٤ ٚدّٖٛا:

 ؽ قبٌ إٔ ٜٗبط آزّ ٚسٛا٤ إىل ا٭ضض.ٚنع ايبٝت يًٓا ا٭ٍٚ :
ــاْٞ : ــا يف     ايج ــبط آزّ ٚســٛا٤ إىل ا٭ضض، ُٖٚ ــس إٔ ٖ ــت بع ٚنــع ايبٝ

 ططٜكُٗا إىل ايبٝت.
ٚ  ايجايح : ٕ إمل ٜٛنع ايبٝت إ٫ بعس إٔ ٚقٌ آزّ ٚسٛا٤ إىل َٛنـع٘، 

 آزّ قاّ ببٓا٥٘ باضؾاز ٚتعهٝس َٔ درب٥ٌٝ.
ملـا أٖـبط اهلل آزّ    قـاٍ: ٚقس أخطز عٔ إبٔ عباؽ ، ٚايكشٝض ٖٛ ا٭ٍٚ 

إىل ا٭ضض أٖبط٘ إىل َٛنع ايبٝت اؿطاّ ٖٚٛ َجٌ ايؿًو َٔ ضعست٘ ، ثـِ  
أْعٍ عًٝ٘ اؿذط ا٭غٛز ٖٚٛ ٜتٮ٭ َٔ ؾس٠ بٝان٘ ، ؾأخصٙ آزّ ؾهُ٘ إيٝـ٘  

ؾكٌٝ ي٘ : ؽط ٜا آزّ ، ؾتدط٢ ؾإشا ٖٛ بأضض ، آْػّا ب٘ ، ثِ ْعٍ عًٝ٘ ايكها٤ 
َا ؾا٤ اهلل ، ثِ اغتٛسـ إىل ايطنٔ ؾكٌٝ ي٘ :  اهلٓس أٚ ايػٓس ؾُهح بصيو

اسذر . ؾشر ؾًكٝت٘ امل٥٬ه١ ؾكايٛا : بطٸ سذو ٜـا آزّ ، ٚيكـس سذذٓـا ٖـصا     
 .(3)ايبٝت قبًو بأيؿٞ عاّ

ؾرت٠ يف  تٕ ٚا٭سكاب ٚسكًٛايػٓ تٚقس قاّ ا٭ْبٝا٤ عر ايبٝت ٚتعاقب
                                                           

 .128( غٛض٠ ايبكط٠ 1)
 .96غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)

 .1/250ايسض املٓجٛض  (3)
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ٗ عًٝ٘ ايػ٬ّ ؾتُاز٣ بعض اؾاسسٜٔ  ٢ايٓب٠ٛ بعس بعج١ عٝػ ، ٚظْـ٢  ِيف غـٝ
ًٓ طأٖا إ٫ خاضز ايهعب١ ٜا ؾٝٗا ٚمل ٗضدٌ َٔ دطِٖ باَطأ٠ يف ايهعب١، ٚقٌٝ قب

ْاغه١ بٓت ش٥ب ٚقٌٝ:بٓت غٌٗٝ،  ٚإغِ ايطدٌ إغاف بٔ بػ٘، ٚإغِ املطأ٠
ا، ْٚكب أسسُٖا ع٢ً ايكؿا ٚاٯخط ُا ثٝابُٗا اهلل سذطٜٔ ٚعًُٝٗؾُػدٗ

 ع٢ً املط٠ٚ.
إ، ٚقٌٝ أَط عُطٚ بٔ ؿٞ ايٓاؽ بعبازتُٗا سٜعب اٚملا تكازّ ايعَإ قاض

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

ػتًُ٘، ٚعٓس ايؿطاؽ َٔ ايطٛاف دتِ بٓا١ً٥ ٜٚػتًُٗا، إىل إٔ  ٝؾ فٜبسأ باغا
 آي٘ ٚغًِ ّٜٛ ايؿتض.ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚا ُنػطٖ

ٜتعاضض َع َا ٚضز َٔ  ٫ ٠ٖٚصا ايٓكٌ ٚايتشٌٜٛ هلُا َٔ ايكؿا ٚاملطٚ
ُني يف كٓا باعتباض إٔ املؿطنني وعًٕٛ َٛنٛع١ٝ يًُأغباب ايٓعٍٚ غكٛقٗ

 . ا ع٢ً ايكؿا ٚاملط٠ُٚأٚ يٛدٛز أقٓاّ غريٖ ِغعٝٗ
ٞ   غـشل: إقـاٍ إبــٔ    اـًكــ١ بأغـؿٌ َهــ١، ٚنــاْٛا   ْكــب عُـطٚ بــٔ ؿـ

ًٜبػْٛٗا ايك٥٬س ٜٚٗسٕٚ هلا ايؿعري ٚاؿٓط١ ٜٚكبٕٛ عًٝٗـا ايًـو ٜٚـصعٕٛ    
هلا ٜٚعًكٕٛ عًٝٗا بٝض ايٓعاّ، ْٚكـب عًـ٢ ايكـؿا قـُّٓا ٜكـاٍ يـ٘: ْٗٝـو        
فاٚز ايطٜض، ْٚكب ع٢ً املط٠ٚ قُّٓا ٜكاٍ ي٘: َطعِ ايطري. ٚأَا َٓا٠ ٚناْت 

َٔ ْكبٗا عُطٚ بٔ ؿٞ ع٢ً غاسٌ ايبشـط ممـا   قدط٠ هلصٌٜ ٚخعاع١ ؾأٍٚ 
ًٜٞ قسٜس، ٚناْت ا٭ٚؽ ٚاـعضز ٚغػإ َٔ ا٭ظز َٚٔ زإ زٜٓٗا َٔ أٌٖ 
ٜجطب ٚأٌٖ ايؿاّ ناْٛا حيذْٛٗا ٜٚععُْٛٗا، ؾإشا طاؾٛا بايبٝت ٚأؾانٛا َٔ 
عطؾات ٚؾطغٛا َٔ ٢َٓ مل حيًكٛا ض٩ٚغِٗ إ٫ عٓـس َٓـا٠، ٚنـإ ًٜٗـٕٛ هلـا      

ٌٸ  ٜطـ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ َهإ ايكُٓني ايًصٜٔ عًُٝٗا، ُٖٚا هلا مل َٚٔ أٖ
ْٗٝو فاٚز ايطٜض َٚطعِ ايطري، ٚنإ ٖصا اؿٞ َٔ ا٭ْكـاض ًٜٗـٕٛ مبٓـا٠،    
ٚناْٛا إشا أًٖٛا عر أٚ عُط٠ مل ٜعٌ أسس َِٓٗ غكـ بٝتـ٘ ستـ٢ ٜؿـطؽ َـٔ     
سذ٘ أٚ عُطت٘، ؾهـإ ايطدـٌ إشا أسـطّ مل ٜـسخٌ بٝتـ٘، ٚإٕ ناْـت يـ٘ ؾٝـ٘         
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يــ٬٦ حيــ ضتـاز ايبـاب ضأغـ٘، ؾًُـا دــا٤ اهلل      ، ادـ١ تػـٛض َـٔ ظٗـط بٝتـ٘      س
باٱغ٬ّ ٖٚسّ أَط اؾا١ًٖٝ أْعٍ يف شيو: " ٚيٝؼ ايرب بإٔ تأتٛا ايبٝٛت َـٔ  

 .(1)ظٗٛضٖا "
زخٌ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ َهـ١ ٜـّٛ        ٚعٔ إبٔ عباؽ قاٍ:

ًٝؼ بايطعاّ ٚيف ضٚاٜـ١:  ايؿتض ٚإٕ بٗا ث٬مثا١٥ ٚغتني قُّٓا قس غسٖا هلِ إب
ٚنـإ بٝـس ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘      ، سٍٛ ايهعب١ ث٬مثا٥ـ١ ٚغـتٕٛ قـُّٓا    

ٚغًِ قهٝب ؾطاف ع٢ً ضاسًت٘ ٚدعٌ ٜطعٓٗا ٜٚكٍٛ: " دـا٤ اؿـل ٚظٖـل    
ايباطٌ إٕ ايباطٌ نإ ظٖٛقّا " ؾُا َٓٗا قِٓ أؾـاض إىل ٚدٗـ٘ إ٫ ٚقـع عًـ٢     

ٚدٗـ٘ ستـ٢ ٚقعـت نًـٗا ٚأَـط بٗبـٌ       ٙ إ٫ ٚقع عًـ٢  طزبطٙ، ٫ٚ أؾاض إىل زب
 ؾهػط ٖٚٛ ٚاقـ عًٝ٘. 

ؾكاٍ ايعبري بٔ ايعٛاّ ٭بٞ غؿٝإ: ٜا أبا غؿٝإ بٔ سطب قس نػط ٖبٌ أَا 
إْو قس نٓت َٓ٘ ّٜٛ أسس يف غطٚض سني تععِ أْ٘ قس أْعِ عًٝو، ؾكـاٍ أبـٛ   
غؿٝإ: زع ٖصا عٓو ٜا ابٔ ايعٛاّ ؾكس أض٣ إٔ يـٛ نـإ َـع إيـ٘ قُـس غـريٙ       

 ٕ غري َا نإ.يها
ٚغـًِ ايعٗـط ٜـّٛ    ٚآيـ٘  ٚقاٍ ابٔ إغشام: ملا ق٢ً ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝـ٘  

ايؿتض أَط با٭قٓاّ اييت سٍٛ ايهعب١ ؾذُعت ثِ سطقت بايٓاض ٚنػطت، ٚمل 
ٜهٔ يف قطٜـ ضدٌ مبه١ إ٫ ٚيف بٝت٘ قِٓ. ٜٚكاٍ: إٕ إبًٝؼ ضٕ ث٬خ ضْات: 

ٚض١ْ سني ضأ٣ ضغٍٛ اهلل  ض١ْ سني يعٔ ؾتػريت قٛضت٘ عٔ قٛض٠ امل٥٬ه١،
ٚغًِ قا٥ُّا مبه١، ٚض١ْ سني اؾتتض ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل   ٚآي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .(2)ٚغًِٚآي٘ عًٝ٘ 
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 ٕ ؤَكَـشَؤََْزُْْ اُـالَّدَ وَاُْؼُـضَّي    قـاٍ تعـاىلط   ٚقس ٚضز شنط بعض ا٭قٓاّ يف ايكـطآ

 ا٠ يٮٚؽ ٚاـعضز.ـ، َٜٚٓ، ٚناْت ايعع٣ يكط(1)صوََٓنَبحَ اُضَّبُِضَخَ اُْإُخْشَي*

ٚملا نإ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ ٜٓـصض قـطٜـ بعـصاب ٜـّٛ      
ايكٝا١َ وازيٕٛ بإٔ آهلتِٗ تؿؿع هلِ، ٚقاٍ ايٓهط بني اؿاضخ: اشا نإ ّٜٛ 

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

 (2)ًتٝؾ، ٝـ ٜبٝع ايػُٔ َٔ اؿاز إشا َطٚاٜكعس ع٢ً قدط٠ يجكَه٢ نإ 
قاٍ ، ٚنإ شا غِٓ ؾػُٝت ايكدط٠ اي٬ت ؾُات، ؾًُا ؾكسٙ ايٓاؽ ، غٜٛكِٗ

هلِ عُطٚ: إٕ ضبهِ نإ اي٬ت ؾـسخٌ يف دـٛف ايكـدط٠، ٚناْـت ايعـع٣      
ث٬خ ؾذطات مسطات بٓد١ً، ٚنـإ أٍٚ َـٔ زعـ٢ إىل عبازتٗـا عُـطٚ بـٔ       

ضخ بٔ نعب، ٚقاٍ هلـِ عُـطٚ: إٕ ضبهـِ ٜكـٝـ بـاي٬ت يـربز       ضبٝع١ ٚاؿا
ايطا٥ـ ٜٚؿتٛ بايعع٣ ؿط تٗا١َ، ٚنإ يف نٌ ٚاسس٠ ؾٝطإ ٜعبس ثِ بعـح  
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بعس ايؿتض خايس بٔ ايٛيٝس إىل ايعع٣ ٜكطعٗا 

 .ؾكطعٗا ثِ دا٤ 
ٗ    ٚآيـ٘  ؾكاٍ ي٘ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝـ٘   ٔ؟ " ؾكـاٍ: ٫  ٚغـًِ: " َـا ضأٜـت ؾـٝ

ؾ٤ٞ قاٍ: " َا قطعتٗٔ ؾاضدع ؾاقطع " ؾطدع ؾكطع ؾٛدس ؼت أقًٗا اَطأ٠ 
ْاؾط٠ ؾعطٖا قا١ُ٥ عًِٝٗ نأْٗا تٓٛح عًٝٗٔ ؾطدع ؾكاٍ: إْٞ ضأٜت نصا ٚنصا 

 قاٍ: " قسقت " .
                                                           

 .20-19غٛض٠ ايٓذِ  (1)

ٕ ًٜت ايػٜٛل ع (2) ٘ اي٬ت،مسٞ ايكِٓ اي٬ت إٔ ضد٬ّ نا ٙ يًشاز إمس ٚقٌٝ ايكدط٠ اييت  ٓس
ٕ ايعطب ٟ بػٸ٘ باملا٤/يػا ، ٚايػٜٛل 2/82ًٜت عًٝٗا ايػٜٛل إمسٗا اي٬ت،ٚيت ايػٜٛل ٚا٭قط أ

ٖٛ زقٝل اؿٓط١ أٚ ايؿعري ٜٴبٌ بايػُٔ أٚ باملا٤ أٚ بايًو أٚ بايعػٌ، ٖٚٓـاى  نتٝبـ١ تػـ٢ُ نتٝبـ١     
 بعس نتٝب١ بسض بٓشٛ ؾٗطٜٔ. ايػٜٛل ٚقعت يف آخط ايػ١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذط٠
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ٜٚط٣ٚ إٔ خايس بٔ ايٛيٝس خطز إىل ايعع٣ ٜٗسَٗا يف ث٬ثني ؾاضغـّا َـٔ    
ٚغًِ ٚآي٘ ٗسَٗا ثِ ضدع إىل ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ أقشاب٘ ست٢ اْت٢ٗ إيٝٗا ؾ

 ؾكاٍ: " أٖسَت؟ " قاٍ: ْعِ ٜا ضغٍٛ اهلل. 
 قاٍ: " ٌٖ ضأٜت ؾ٦ّٝا؟ " قاٍ: ٫. 

ٚغًِ: " ؾإْو مل تٗسَٗا ؾاضدع ؾاٖسَٗا " ؾدطز ٚآي٘ قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ؾط٠ خايس ٖٚٛ َتػٝغ ؾًُا اْت٢ٗ إيٝٗا دطز غٝؿ٘ ؾدطدت إيٝ٘ اَطأ٠ عطٜا١ْ ْا

ؾعطٖا ؾذعٌ ايػازٕ ٜكٝض بٗا ؾأقبٌ خايس بايػـٝـ إيٝٗـا ؾهـطبٗا ؾذعهلـا     
ٚغًِ ؾأخربٙ، قاٍ: " تًو ٚآي٘ باثٓتني ثِ ضدع إىل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ايعع٣ قس أٜػت إٔ تعبس بب٬زنِ " . ؾكـاٍ خايـس: ٜـا ضغـٍٛ اهلل، اؿُـس هلل      
ض٣ أبٞ ٜأتٞ إىل ايعـع٣  ايصٟ أنطَٓا بو ٚأْكصْا بو َٔ اهلًه١، يكس نٓت أ

غري َاي٘ َٔ اٱبٌ ٚايػِٓ ؾٝصعٗا يًعع٣ ٜٚكِٝ عٓسٖا ث٬ثّا ثِ ٜٓكطف إيٝٓـا  
َػطٚضّا، ْٚعطت إىل َا َات أبٞ ٚإىل شيـو ايـطأٟ ايـصٟ ٜعـاف يف ؾهـً٘،      

 . ٚنٝـ خسع ست٢ قاض ٜصبض ملا ٫ ٜػُع ٫ٚ ٜبكط ٫ٚ ٜهط ٫ٚ ٜٓؿع
ٚغًِ: " إٕ ٖصا ا٭َط إىل اهلل ؾُٔ  ٚآي٘ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  

ٜػطٙ يًٗس٣ تٝػط ي٘ َٚٔ ٜػطٙ يًه٬ي١ نإ ؾٝٗا " . ٚنإ ٖسَٗا ـُؼ يٝاٍ 
بكني َٔ ؾٗط ضَهإ غ١ٓ مثإ، ٚنإ غازْٗا أؾًض بٔ ايٓهط ايػًُٞ َٔ بين 
غًِٝ، ؾًُا سهطت٘ ايٛؾا٠ زخٌ عًٝ٘ أبٛ هلب ٜعٛزٙ ٖٚٛ سعٜٔ، ؾكـاٍ: َـا   

قاٍ: أخاف إٔ تهٝع ايعع٣ َٔ بعسٟ. ؾكاٍ ي٘ أبٛ هلب: ٫ يٞ أضاى سعّٜٓا " 
ؼعٕ ؾأْا أقّٛ عًٝٗا بعسى. ؾذعٌ أبٛ هلـب ٜكـٍٛ يهـٌ َـٔ يكٝـ٘: إٕ تعٗـط       

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

 ٚتب " .
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ٚأَا شات أْٛاط: ؾهاْت ؾذط٠ عع١ُٝ خهطا٤ عٓني، ٜكـاٍ هلـا: " شات   
أْٛاط " يهؿاض قطٜـ َٚٔ غٛاِٖ َٔ ايعطب، ناْٛا ٜععُْٛٗا ٜٚصعٕٛ بٗـا  
ٜٚعهؿٕٛ عٓسٖا َّٜٛا، ٚنإ َٔ سر َِٓٗ ٚنـع ظازٙ عٓـسٖا ٜٚـسخٌ بػـري     

ٚغًِ إىل سٓني ٘ ٚآيظاز تععُّٝا يًشطّ، ؾًُا شٖب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
قاٍ ي٘ ضٖط َٔ أقشاب٘ ؾِٝٗ اؿاضخ بٔ َايو: ٜا ضغٍٛ اهلل ادعٌ يٓا شات 

ٚغًِ ٚقـاٍ:  ٚآي٘ أْٛاط نُا هلِ شات أْٛاط ؾهرب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
 .(1) "ٖهصا قاٍ قّٛ َٛغ٢ :ادعٌ يٓا إهلّا نُا هلِ آهل١ قاٍ إْهِ قّٛ ػًٕٗٛ

: سسثٓا غعٝس بٔ غامل ، عٔ عجُإ  سسثين دسٟ ، قاٍ ٚقاٍ ا٭ظضقٞ :
إٔ عُطٚ بـٔ ؿـٞ ، ْكـب َٓـا٠      :ز ، قاٍ : أخربْٞ قُس بٔ إغشام بٔ غا

ع٢ً غاسٌ ايبشط مما ًٜٞ قسٜسا ، ٖٚٞ اييت ناْت يٮظز ٚغػإ ، حيذْٛٗا 
ٜٚععُْٛٗا ، ؾإشا طاؾٛا بايبٝت ٚأؾانٛا َٔ عطؾـات ٚؾطغـٛا َـٔ َٓـ٢ ، مل     

ٛا ًٜٕٗٛ هلا ، َٚٔ أٌٖ هلـا مل ٜطــ بـني ايكـؿا     حيًكٛا إ٫ عٓس َٓا٠ ، ٚناْ
ٚاملط٠ٚ ; ملهإ ايكُٓني ايًصٜٔ عًُٝٗا : ْٗٝو فاٚز ايطٜض ، َٚطعِ ايطري ، 
ؾهإ ٖصا اؿٞ َٔ ا٭ْكاض ًٜٕٗٛ مبٓا٠ ، ٚناْٛا إشا أًٖٛا عـر أٚ عُـط٠ مل   
ٜعٌ أسسا َِٓٗ غكـ بٝت ست٢ ٜؿطؽ َٔ سذت٘ أٚ عُطت٘ ، ٚنإ ايطدٌ إشا 

ّ مل ٜسخٌ بٝت٘ ، ٚإٕ ناْت ي٘ ؾٝ٘ ساد١ تػٛض َٔ ظٗط بٝت٘ ; ٭ٕ ٫ ؤ أسط
ًٖٝـ١ ، أْـعٍ اهلل   ضتاز ايباب ضأغ٘ ، ؾًُا دا٤ اهلل باٱغ٬ّ ، ٖٚسّ أَط اؾا

ــشَّ َٓــْٖ   طتعــاىل يف شيــو  ــب وٌََُِــَّٖ اُْجِ ــىدَ ِٓــْٖ َُهُىسِهَ ــإْرُىا اُْجُُُ ــإَْٕ رَ ــشأ ثِ ــُْظَ اُْجِ وََُ

 . (2)صارَّوًَ

                                                           

 .1/21تأضٜذ َه١ املؿطؾ١  (1)

 . 189غٛض٠ ايبكط٠  (2)
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اٍ : ٚناْت َٓا٠ يٮٚؽ ٚاـعضز ٚغػإ َٔ ا٭ظز َٚـٔ زإ بـسِٜٓٗ   ق 
َٔ أٌٖ ٜجطب ٚأٌٖ ايؿاّ ، ٚناْـت عًـ٢ غـاسٌ ايبشـط َـٔ ْاسٝـ١ املؿـًٌ        

 .(1)بكسٜس
َٚٔ اٯٜات إٔ ايعٕٝٛ اييت يف قعط ظَعّ ث٬خ، عني سصا٤ ايكـؿا ٚأبـٞ   

  قبٝؼ، ٚعني سصا٤ املط٠ٚ، ٚعني سصا٤ ايطنٔ ا٭غٛز.

، أّ إٔ (2)صكُِـهِ آََـبدٌ ثَُِّنَـبدٌ   ٚاملط٠ٚ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘ تعـاىلط    ٌٖٚ ايكؿا  

َٓوَـبُّ إِثْـشَاهَُِْ وََٓـْٖ دَخََِـهُ     ايكسض املتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ ٖٛ َـا ٚضز ؾٝٗـا بكٛيـ٘ تعـاىلط    

 ، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛٙ :(3)صًَبَٕ آِٓنًب

 اٱخباض بـ)إٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل(. ا٭ٍٚ :
شنط املكاّ ٚزخٍٛ ايبٝت بأَٔ ؾطزإ َباضنإ بُٝٓا شنطت اٯٜـ١   ايجاْٞ :

 ايبٝٓات بكٝػ١ اؾُع.

إَِّٕ َٔ آٜات ايبٝت ايربن١ ٚاهلس٣ ايعاّ يًٓاؽ، قاٍ تعـاىلط  ايجايح :

 .(4)صؤَوٍََّ ثَُْذٍ وُظِغَ ُِِنَّبطِ ََُِّزٌِ ثِجٌََّخَ ُٓجَبسًًَب وَهُذًي ُِِْؼَبَُِٔ َ

 آدم واحلج
ىل إقط٬ح ٖٛ ايككس ىل ايؿ٤ٞ، ٚيف اٱإٖٛ ايككس ٚايػعٞ ٚاؿر يػ١ 

تٝإ إبٝت اهلل اؿطاّ يف ظَإ ككٛم َٔ نٌ غ١ٓ ٚؾل اؿػاب ايكُطٟ َع 
 عُاٍ ككٛق١ َٚػ١ْٛٓ.أ

                                                           

 . 1/169ا٭ظضقٞ/أخباض َه١  (1)

 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (2)

 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)

 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (4)
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ىل ايؿاخل ايصٟ دعً٘ إْ٘ عؿل وػس َهاَني ايعبٛز١ٜ، ٚؾٛم ؾططٟ إ
 ىل َطنات٘ تعاىل.إاـايل ايهطِٜ بابّا يًتٛب١ ٚغب٬ّٝ 

ضؾس ي٘ آزّ أضض، ْػإ ع٢ً ا٭ٚيكس نإ تؿطٜع اؿر ٬َظَّا يٛدٛز اٱ
َــاّ دعؿــط عــٔ ا٭ اـــربٚيٝهــٕٛ غــ١ٓ ثابتــ١ يف شضٜتــ٘ ؾؿــٞ  ،ططٜكــّا يًُػؿــط٠

يٝ٘ درب٥ٌٝ، إضغٌ أقاٍ: ملا بًؼ ايٛقت ايصٟ ٜطٜس اهلل عع ٚدٌ ايكازم 
ٕ اهلل عع ٚدٌ إؾكاٍ: ايػ٬ّ عًٝو ٜا آزّ ايكابط يًٝت٘، ايتا٥ب عٔ خط٦ٝت٘، 

ٕ ٜتٛب بٗا عًٝو، ؾأخص درب٥ٌٝ أعًُو املٓاغو اييت ٜطٜس اهلل يٝو ٭إبعجين 
 ّبٝس آز(1)ست٢ أت٢ ب٘ َهإ ايبٝت. 
ٕ اهلل عع ٚدٌ أخرب بععِٝ َٓعي١ ايبٝت اؿطاّ ٚأٚملكاّ ايٓب٠ٛ ٕ آزّ إ

دًل ٕ إٔ ايطٛاف سٛي٘ َٓٗر امل٥٬ه١ قبٌ أغتعبس ب٘ خًك٘ ٚدعً٘ َباضنّا ٚإ
 آزّ. 

ــٛط آزّ  ّ   ىل ا٭إٖٚب ــت اؿــطا ــاض٠ ايبٝ ــ١ عُ ــٞ بساٜ ٍٚ أٚ ،ضض حيه
ٕ اهلل عـع  إَاّ قُس ايباقط عٔ آبا٥٘ عًِٝٗ ايػ٬ّ قاٍ: َطاسٌ بٓا٥٘، عٔ اٱ

ْٞ قس ضمحت آزّ ٚسٛا٤ ؾاٖبط عًُٝٗـا غُٝـ١   إىل درب٥ٌٝ إٚس٢ أٚدٌ 
ؾعٗا امل٥٬ه١ قبٌ َٔ خِٝ اؾ١ٓ، ؾانطب اـ١ُٝ َهإ ايبٝت ٚقٛاعسٖا اييت ض

ْـعٍ آزّ َـٔ ايكـؿا    أٚ ،ضنإ ايبٝـت ؾٓكـبٗا  أآزّ، ؾٗبط باـ١ُٝ ع٢ً َكساض 
ٚسٛا٤ َٔ املط٠ٚ ٚمجع بُٝٓٗا يف اـ١ُٝ ٚنإ عُٛز اـ١ُٝ قهٝبّا َٔ ٜاقٛت 
أمحط، ؾانا٤ ْٛضٙ دباٍ َه١ ؾاَتس ن٤ٛ ايعُـٛز ٖٚـٛ َٛنـع اؿـطّ ايٝـّٛ      

طٓاب اـ١ُٝ أُْٗا َٔ اؾ١ٓ، َٚست ز ٭ؾذعً٘ اهلل سطَّا ؿط١َ اـ١ُٝ ٚايعُٛ
 ٚتازٖا َا سٍٛ املػذس اؿطاّ.أسٛهلا، ؾُٓت٢ٗ 

يـ ًَو أٖبط ع٢ً اـ١ُٝ بػبعني إٔ أىل درب٥ٌٝ إٚس٢ اهلل عع ٚدٌ أٚ
حيطغْٛٗا َٔ َـطز٠ ايؿـٝاطني ٜٚ٪ْػـٕٛ آزّ ٜٚطٛؾـٕٛ سـٍٛ اـُٝـ١ ؾهـاْٛا        

                                                           

 .20َٔ أبٛاب اؿر / سسٜح  2( ايٛغا٥ٌ باب 1)
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ــِ   ــاضى ٚتعــاىل أٜطٛؾــٕٛ سٛهلــا ٚحيطغــْٛٗا، ث ــٌ إٚســ٢ إٔ اهلل تب ىل درب٥ٝ
 إٖـبط  إٔ أبعس شيو     ٚ ضؾـع  أىل آزّ ٚسـٛا٤ ؾٓشُٗـا عـٔ َٛنـع ايكٛاعـس 

خطدُٗا َٔ اـ١ُٝ أقٛاعس بٝيت مل٥٬هيت ٚخًكٞ َٔ ٚيس آزّ ؾٗبط عًُٝٗا ٚ
ٕ ايػـبعني  إٚماُٖا عٔ ايبٝت ٚم٢ اـ١ُٝ عٔ َٛنع ايبٝت ٚقـاٍ: ٜـا آزّ   

ٕ ٜـبين هلـِ   أ عـع ٚدـٌ   ضض غـأيٛا اهلل ىل ا٭إْـعهلِ اهلل  أيـ ًَو ايـصٜٔ  أ
َهإ اـ١ُٝ بٝتّا ع٢ً َٛنع ايرتع١ املباضنـ١ سٝـاٍ ايبٝـت املعُـٛض ؾٝطٛؾـٕٛ      

ٚس٢ اهلل تبـاضى  أسٛي٘ نُا ناْٛا ٜطٛؾٕٛ يف ايػُا٤ سٍٛ ايبٝـت املعُـٛض، ؾـ   
ٞٸ إٚتعاىل  ٚ إٔ أي ضؾـع اـُٝـ١، ؾطؾـع قٛاعـس ايبٝـت عذـط َـٔ ايكـؿا         أمٝـو 

٤ ٚسذط َـٔ دبـٌ ايػـ٬ّ ٖٚـٛ ظٗـط      ٚسذط َٔ املط٠ٚ ٚسذط َٔ طٛض غٝٓا
إ ابٓــ٘ ٚامتــ٘ ؾــاقتًع درب٥ٝــٌ ايهٛؾـ١ ؾــاٚس٢ اهلل عــع ٚدــٌ اىل درب٥ٝــٌ  

    ا٫سذاض ا٫ضبع١ َٔ َٛانعٗا ظٓاس٘ ؾٛنعٗا سٝـح اَـطٙ اهلل تعـاىل يف
 اضنإ ايبٝت ع٢ً قٛاعسٙ ْٚكب اع٬َٗا.

بابني، بٞ قبٝؼ ٚادعٌ ي٘ أمت٘ َٔ سذاض٠ أبٓ٘ ٚإٕ أىل درب٥ٌٝ إٚس٢ أثِ 
ؾًُا ؾطؽ طاؾـت امل٥٬هـ١ سٛيـ٘ ؾًُـا     بابّا ؾطقّا، ٚبابّا غطبّا، ؾامت٘ درب٥ٌٝ 

ؾٛاط ثِ أْطًكا ؾطاؾا غبع١ إىل امل٥٬ه١ ٜطٛؾٕٛ سٍٛ ايبٝت إْعط آزّ ٚسٛا٤ 
 خطدا ٜطًبإ َا ٜأن٬ٕ.

ٚيني َٔ يسٕ آزّ خترب ا٭إٕ اهلل غبشاْ٘ إقاٍ: َاّ عًٞ ٚيف خطب١ يٲ
ىل اٯخطٜٔ َٔ ٖصا ايعامل بأسذـاض ٫ تهـط ٫ٚ تٓؿـع ٫ٚ    إ قًٛات اهلل عًٝ٘

 تبكط ٫ٚ تػُع، ؾذعًٗا بٝت٘ اؿطاّ ايصٟ دعً٘ يًٓاؽ قٝاَّا.
ٚيف اؿسٜح تؿهٝو بني َٛنٛع ايعباز٠، ٚاملككٛز َٓٗا، ؾايبٝت اؿـطاّ  

ِْٖٓ  ٚمل ٜككس بصات٘، يصا دا٤ ايتكٝٝس ط ،ىل املعبٛزإططٜل ٚغبب يًتكطب 

 سذاض املباضن١. ص ملٓع ايػًٛ يف ٖصٙ ا٭ اَُِّهِشَؼَبئِشِ 
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ىل آزّ ملـا أٖبطـ٘   إٕ اهلل تعاىل أٚسـ٢  أبٔ عباؽ إغٓاز عٔ ٚقس ضٟٚ باٱ
ٕ يٞ سطَّا سٝاٍ عطؾٞ، ؾاْطًل ؾأبٔ يٞ بٝتّا ؾٝ٘ ثِ طـ ب٘ نُا أضض ىل ا٭إ

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

ٚ َهاْـّا  أْطًل ب٘ مٛ َهـ١ ٚنـإ آزّ يف ططٜكـ٘ نًُـا ضأ٣ ضٚنـ١      إي٘ ًَهّا ؾ
ٖٓا ست٢  ْ٘ يٝؼ ٖاإٕ ٜٓعٍ ب٘ ٖٓاى يٝبين ؾٝ٘، ؾٝكٍٛ املًو أٜعذب٘ غأٍ املًو 

تـٕٛ ٚيبٓـإ   أقسَ٘ َه١ ؾبٓـ٢ ايبٝـت َـٔ مخػـ١ دبـاٍ طـٛض غـٝٓا٤ ٚطـٛض ظٜ        
ىل عطؾـات ؾـأضاٙ   إٚاؾٛز ٚب٢ٓ قٛاعسٙ َٔ سطا٤، ؾًُـا ؾـطؽ خـطز بـ٘ املًـو      

املٓاغو نًٗا اييت ٜؿعًٗا ايٓاؽ ايّٝٛ ثِ قسّ ب٘ َه١ ٚطاف بايبٝت اغبٛعّا ثِ 
 . (1)ضض اهلٓس ؾُاتأىل إضدع 

 ضنإ اؿر اييت ٜبطٌ برتنٗا عُسّا ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ.أَٚٔ 
ؿطٜؿّا يًُػـًُني يتعاٖـسِٖ ؾـعا٥ط اهلل َٚـا ؾـطض عًـ٢       ٚتتهُٔ اٯ١ٜ ت

إَِّٕ  ضض ٚيف قٛي٘ تعاىل طغهٓ٘ ا٭إٔ خًل اهلل عع ٚدٌ آزّ ٚأايعباز َٓص 

َكـسام ٚتٛنٝـس    (2)ص ؤَوٍََّ ثَُْذٍ وُظِغَ ُِِنَّبطِ ََُِّزٌِ ثِجٌََّـخَ ُٓجَبسًًَـب وَهُـذًي ُِِْؼَـبَُِٔ َ    

١ًٖٝ املػًُني يًُشاؾع١ أظاٖط ع٢ً َتكٌ ٚ ٞسازٜح املكاّ ، ٚزيٌٝ ٚاقع٭
 سهاّ ايجابت١ يف ايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ.ع٢ً َعامل ايسٜٔ ٚا٭

ضبعـني سذـ١ عًـ٢    أىل ايهعبـ١  إضض اهلٓـس  إٔ آزّ سر َٔ أٜهّا أٚضٟٚ 
 ْعيت َٔ ايػُا٤ ٖٚٞ ٜاقٛت١ أٚ ي٪ي٪٠.إٔ ايهعب١ أضدًٝ٘، نُا ٚضز 

 ؿطاّ ًَذأ ٬َٚشّايف تععِٝ ؾعا٥ط اهلل ٚدعٌ ايبٝت ادتٗس آزّ إيكس 
ىل عامل املًهٛت إٚٚاظب ع٢ً ٖصا ايػؿط ايطٚساْٞ ايصٟ ٜطتكٞ ؾٝ٘ امل٪َٔ 

                                                           

 .3/237( تاضٜذ ايطربٟ 1)
 .96ٕ ( غٛض٠ آٍ عُطا1)
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بٛاب ايـسعا٤ يػـ٪اٍ ايتٛبـ١ ٚضدـا٤     أؾانات املع١ٜٛٓ ٚغتجُط َا ؾٝ٘ َٔ اٱإٚ
عط٢ يٮدٝاٍ َٔ شضٜت٘ زضٚغّا ؾـ٢ ايعبٛزٜـ١   أايكطب َٔ ضمح١ اهلل تعاىل، ٚ
 سهاَٗا. أيتعاّ بٚاٱزا٥ٗا أيًطمحٔ ؾاظ املػًُٕٛ بؿطف 

٘  أٚض٣ٚ  إ آزّ زعـا ضبـ٘ ؾكـاٍ ٜـاضب أَـا       (1)بٛ دعؿط عٔ ٖٚب بـٔ َٓبـ
ْٞ غأدعٌ ؾٝٗا إ٭ضنو ٖصٙ عاَط ٜػبشو ٜٚكسغو ؾٝٗا غريٟ، ؾكاٍ اهلل 

َٔ ٚيسى َٔ ٜػـبض عُـسٟ ٜٚكسغـين، ٚغـأدعٌ ؾٝٗـا بٝٛتـّا تطؾـع يـصنطٟ         
يبٝٛت بٝتّا أختك٘ ٚغأدعٌ َٔ تًو ا ،مسٞإٜػبشين ؾٝٗا خًكٞ ٜٚصنط ؾٝٗا 

مسٝــ٘ بــٝيت ٚعًٝــ٘ ٚنــعت د٬يــيت ٚخككــت٘  أبهــطاَيت ٚأٚثــطٙ بــامسٞ ؾ
ْا َع شيو يف نٌ ؾ٤ٞ أدعٌ شيو ايبٝت سطَّا آَّٓا، حيطّ عطَت٘ أيععُيت ٚ

غتٛدب نطاَيت، َٚٔ إَٚٔ سٛي٘ َٚٔ ؼت٘ َٚٔ ؾٛق٘، ؾُٔ سطَ٘ عطَيت 
ٚ  إباح سطَيت، ٚأًٖ٘ ؾكس أأخاف  تـّا َباضنـّا ٜأتٝـ٘    دعًـ٘ بٝ أغـتشل غـدطٞ، 

بٓٛى ؾعجّا غربّا ع٢ً نٌ ناَط، َٔ نٌ ؾر عُٝل، ٜطدٕٛ بايتًب١ٝ ضدٝذـّا،  
يــٞ ٚظاضْــٞ إٚٚؾــس  ،عتُــسٙ ٫ ٜطٜــس غــريٙإٜٚعذــٕٛ بــايتهبري عذٝذــّا، َــٔ 

ٚ  أغعؿت٘ ؿادت٘ ٚسـل عًـ٢ ايهـطِٜ    أغتهاف بٞ إٚ نـٝاؾ٘،  إٔ ٜهـطّ ٚؾـسٙ 
َـ١  أْبٝا٤ َٔ ٚيسى، كطٕٚ ٚا٭َِ ٚايتعُطٙ ٜا آزّ َا زَت سّٝا، ثِ تعُطٙ ا٭

ٖبط أىل ايبٝت اؿطاّ ايصٟ إَط آزّ إ ٜأتٞ أ١َ، ٚقطّْا بعس قطٕ، قاٍ ثِ أبعس 
 ضض ؾٝطٛف ب٘.ىل ا٭إي٘ 

                                                           

ٖٚـٛ َـٔ ايتـابعني،     114غ١ٓ  ٢( ٖذط١ٜ ٚقٌٝ تٛؾ110– 20(  ٖٚب بٔ َٓب٘ ايكٓعاْٞ )1)
، اقـً٘ َـٔ ابٓـا٤ ؾـاضؽ     ايهتب ايكسمي١ َٚـٔ ا٫غـطا٥ًٝٝات   ض٣ٚ اخباضّا نجري٠ عٔ

ايصٜٔ بعح بِٗ نػط٣ اىل ايُٝٔ. َٛيسٙ ٚٚؾات٘ بكٓعا٤. ض٣ٚ عٔ ابٔ عباؽ ٚابٔ 
 . عُط
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ٚ أنُا نإ ٜط٣ امل٥٬ه١ تطٛف سٍٛ ايعطف ٚنإ ايبٝت س٦ٓٝص َٔ زض٠ 
اِٖٝ بـط غاغـ٘ ؾبـٛأٙ اهلل ٱ  أغطم اهلل تعاىل قّٛ ْٛح ضؾعـ٘ ؾبكـٞ   أٜاقٛت١ ؾًُا 

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

مجـاع املػـًُني   إيًُػًُني يف قاؾعتِٗ ٚتعاٖسِٖ يؿطٜه١ اؿر اييت ٖٞ ٚب
 ضنإ ايسٜٔ.أَٔ 

ضنـإ  غاغ١ٝ ايطٛاف بايبٝت اؿـطاّ ٖٚـٛ أسـس ا٭   َٚٔ َٓاغو اؿر ا٭
ؾٛاط إٔ ايطٛاف غبع١ أمجاع ع٢ً ، ٚاٱايػت١ يًشر ايصٟ ٜبطٌ برتن٘ عُسّا

ؾًٛ ْكـل ؾـٛطّا اٚ ؾـططّا َٓـ٘ بـٌ ٚيـٛ خطـ٠ٛ مل ٜكـض ايطـٛاف، ي٬قـٌ           
ٚ أْتؿـا٤ بعـض   إٚيكاعس٠ اْتؿا٤ املطنـب ب  ٚضز يف خـرب ابـٞ محـع٠    قـس  دعا٥ـ٘، 

ؾٛاط؟ أايجُايٞ عٔ ا٫َاّ ايػذاز عًٝ٘ ايػ٬ّ: ٭ٟ ع١ً قاض ايطٛاف غبع١ 

 (2)ص إٍِِّٗ جَبػَِل كٍِ األَسْضِ خَُِِلَخًقاٍ ي٥٬ًُه١ ط  ٕ اهللإؾكاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ: 

َُ كُِهَب َْٖٓ َُلْغِذُ كُِهَب وَََغْلِيُ اُذَِّٓبءَؾطزٚا عًٝ٘ ٚقايٛا: ط  إٍِِّٗ ؾكاٍ: ط ( 3)ص ؤَرَجْؼَ

، ٚنإ ٫ حيذبِٗ عٔ ْٛضٙ، ؾشذبِٗ عٔ ْٛضٙ غـبع١  (4) ص ؤَػَُِْْ َٓب الَ رَؼَُِْٔىَٕ

ا بايعطف غبع١ آ٫ف عاّ ؾـطمحِٗ ٚتـاب عًـِٝٗ، ٚدعـٌ     آ٫ف عاّ، ؾ٬شٚ
 هلِ ايبٝت املعُٛض يف ايػُا٤ ايطابع١، ٚدعً٘ َجاب١.

ٚدعٌ ايبٝت اؿطاّ ؼت ايبٝت املعُٛض، ٚدعً٘ َجاب١ يًٓاؽ ٚأَّٓا، ؾكاض 
أٟ  ،(5)(ؾٛاط ٚادبّا ع٢ً ايعباز يهٌ أيـ غ١ٓ ؾٛط ٚاسـس أايطٛاف غبع١ 

                                                           

 .3/238( ْٗر ايب٬غ١ 1)
 .30( غٛض٠ ايبكط٠ 2)
 .30( غٛض٠ ايبكط٠ 3)
 .30( غٛض٠ ايبكط٠ 4)
 . 13/16ايٛغا٥ٌ  (5)
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ٜتعًــل يف تؿــطٜع٘ مبٛنــٛع خًــل آزّ عًٝــ٘ ؾــٛاط ايطــٛاف إٔ ؼسٜــس عــسز أ
 ٚيعٌ يف نٌ طٛاف ثٛاب أيـ طٛاف ،ٚقريٚضت٘ خًٝؿ١ يف ا٭ضض  ايػ٬ّ

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

دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ خ٬ق١ٝ ٚاٱعِ َٔ شيو ٚميهٔ تًُؼ ايسضٚؽ ا٭أبٌ ٖٛ 
سٝـا٤ َعـامل ايـسٜٔ    أدتُـاع املػـًُني ٚػسٜـس    ؾٝ٘، ؾٗـٛ َٓاغـب١ ٱ   ٚايػٝاغ١ٝ

 َأْػّا. ٚنإ ٯزّ  ،يؿ١ ٚاوب١ ٚايتك٣ٛٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل بطٚح ا٭
َٹ٢ٓ، ٚضز عٔ  ٕ ٜؿـاضم آزّ  أضاز إٔ درب٥ٝـٌ ملـا   أبـٔ عبـاؽ   إٚيف تػ١ُٝ 

 :ٍٔٳ، قا  . (1)مت٢ٓ اؾ١ٓ ؾػٴُٝت بصيو ٭١َٝٓ آزّأقاٍ ي٘: م٘ت
زضغّا ي٬دٝـاٍ مبـا نـإ ٜؿعًـ٘ َـٔ ادـ٬ٍ ٚتكـسٜؼ        عط٢ آزّ أ ٚيكس

 ٚايتؿات اىل ا١ُٖٝ تععِٝ ايبٝت اؿطاّ يف ايٛاقع ايَٝٛٞ. 
حيسخ ضد٬ّ َٔ قطٜـ قاٍ: عٔ ايجُايٞ قاٍ: مسعت عًٞ بٔ اؿػني 

ضض ٫ يف ا٭إملا تاب اهلل ع٢ً آزّ ٚاقع سٛا٤، ٚمل ٜهٔ غؿٝٗا َٓص خًكـت  
ٕ ٜػؿ٢ سٛا٤ أضاز أ عًٝ٘، ٚنإ آزّ ٜععِ اؿطّ ٚإشا ٚشيو بعسَا تاب اهلل

خطدٗا َع٘، ٚغؿٝٗا يف اؿٌ ثِ ٜػتػ٬ٕ، ثـِ ٜطدـع اىل   أخطز َٔ اؿطّ ٚ
 .(2)اؿسٜح …ؾٓا٤ ايبٝت.. 

ِٳ غٴُٞ ا٭بطض أبطشّا؟ قاٍ: ٭ٕ آزّ ٚ عٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: يٹ
   أط ايكـبض، ثـِ ُأَـط    ْؿذـ إُأَط إ ٜٓبطض يف بطشا٤ مجع، ؾـاْبطض ستـ٢ ٕ

ٕ ٜعرتف بصْبـ٘، ؾؿعـٌ شيـو،    أٜكعس دبٌ مجع، ٚأَطٙ اشا طًعت ايؿُؼ 
 .(3)ؾأضغٌ اهلل ْاضّا َٔ ايػُا٤ ؾكبهت قطبإ آزّ
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 صاُْجَُْذَ كََْٖٔ دَجَّط قىلً تعاىل

ٕ إأٟ قكس ظٜاض٠ بٝت اهلل يف ٚقت ككٛم ٭زا٤ ؾطٜه١ اؿر، ٚاٯ١ٜ ٚ
م٬يـٞ ٜٓشـٌ بعـسز    إا٭َـط  ، ٚتؿٝس ا٭َط ٚاٱْؿا٤  ْٗاإٚضزت بكٝػ١ اـرب ؾ

 ز٫ي١َٔ املػًُني ٚبًشاظ  ٫ٚ ٜٓشكط باملٛدٛز بٌ ٜؿٌُ املعسّٚ ،اؿذاز
ع٢ً نٌ َػـًِ َٚػـ١ًُ    ٚدٛب اؿر ع٢ً اؾُع ٚقط١ٜٓغِ ايؿطط )َٔ( إ

بكٝس اٱغتطاع١ باٱناؾ١ إىل ايٓكٛم اييت تسٍ ع٢ً إغـتشباب أزا٥ـ٘ بعـس    
ادـب، َٚـٔ َؿـاِٖٝ ٖـصٙ اٯٜـ١ أْٗـا تطغٝـب بـاؿر ٚادبـّا أٚ          أزا٤ اؿر ايٛ

 .َٓسٚبّا
ــات ؽاطــب املػــًُني نُــا تكــسّ قبــٌ مخــؼ      ــ١ يف ْعــِ آٜ ٚدــا٤ت اٯٜ

، ٚيهـٔ ٖـصٙ اٯٜـ١ دـا٤ت     (1)...صََبؤََأهَب اَُّزََِٖ آَٓنُىا اعْزَؼُِنُىا ثِبُصَّجْشِ وَاُصَّالَحِآٜاتط

ييت بعسٖا بصات ايٓعِ يٝهٕٛ اؿر ٚمل تهٔ اٯ١ٜ ا، بكٝػ١ ايؿطط ٚايعُّٛ 
داَعّا يًكرب ٚايك٠٬ ٭ْـ٘ عبـاز٠ بسْٝـ١ َايٝـ١ تػـتًعّ ايكـرب ٚؼُـٌ َؿـام         

 .ا٭ٌٖ ٚتعطٌٝ املهاغب  مايططٜل ٚعٓا٤ ؾطا
َٚٔ أغطاض يػ١ ايعُّٛ يف اٯ١ٜ تعًكٗا باٱط٬م يف ايتهًٝـ باؿر بكٛي٘ 

، ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ (2)صَْٖٓ اعْزَطَبعَ إَُُِْهِ عَـجُِالً  وََُِِّهِ ػًََِ اُنَّبطِ دِجأ اُْجَُْذِتعاىلط

ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚادب َكاسب ؿر ايبٝت َٔ أٜاّ أبٝٓا آزّ عًٝ٘ 
ــ٘    ايػــ٬ّ، إش ٚضز اـطــاب ايتهًٝؿــٞ يًٓــاؽ مجٝعــّا ٚإٕ قــاض ايتكٝٝــس بكٛي

 .(3)صاُْذَشَاَّ ثَؼْذَ ػَبِٓهِْْ هَزَا إََِّٗٔب أُُْشْشًُِىَٕ َٗجَظٌ كَالَ ََوْشَثُىا أَُْغْجِذَتعاىلط

ٚإٔ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ املؿطز يتأنٝس ٚدٛب 
غا٤ ٚؾطط املؿطنٕٛ أتعاٖس ٖصا املٓػو ٚاواؾع١ عًٝ٘، ؾاشا  هًـع٢ً نٌ َ
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بٗصا ايٓػو ؾع٢ً امل٪َٓني تعاٖسٙ ٚسؿع٘، َٚٔ أغطاض يػ١ املؿطز يف املكاّ ٖٛ 
، ٚيعّٚ د١ٗ أٚ غًطإ َٓع املػًُني عٔ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ عذع أٟ 

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

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

ِ َٔ ؾُٔ ضظق٘ اهلل اؿر ٚنإ يف نٝاؾ١ ايطمحٔ أٟ مبا ٖٛ أع ايجايح :
 اٱغتطاع١.

ٚقٝــٌ بأْــ٘ يــٛ إقــرتض ٚســر ايبٝــت ؾــإ ٖــصا اؿــر ٫وــعٟ عــٔ سذــ١   
اٱغ٬ّ، ٫ٚ زيٌٝ عًٝ٘، ؾاٯ١ٜ أع٬ٙ دا٤ت َطًك١، ٚٚضزت ايٓكٛم بـ٘،  

 .(1)قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: اؿر عطؾ١ٚ
ٜٚػتشب يف ٖصا ايعَإ اٱقرتاض يًشر َع ايعٔ بايكسض٠ ع٢ً اٱٜؿا٤، 

ٚغـريٙ، ؾـاشا تٗٝـ٧    ايػـؿط  يٛدٛز قٝٛز ٚنٛابط إناؾ١ٝ َجٌ ايكطع١ ٚدـٛاظ  
يف غ١ٓ أخط٣ طٍٛ ايعُط، ٜٚهـٕٛ اؿـر    ٫٤ٜٞتٗ ساؿر يف غ١ٓ ككٛق١ ق

 .َع اٱقرتاض َرب٤ يًص١َ عٔ سذ١ اٱغ٬ّ 
َٚـــع إٔ اٯٜـــ١ دـــا٤ت غكـــٛم ايكـــؿا ٚاملـــط٠ٚ ؾاْٗـــا شنـــطت اؿـــر  

ع اؿر ٚأسـس َٓاغـه٘، ٚؾٝـ٘ تأزٜـب     َٚٛنٛعٝت٘ مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايػعٞ ؾط
يًُػًُني يف تجبٝت أعُاٍ اؿر ٚعسّ تػٝريٖا أٚ تبسًٜٗا، ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً إٔ 
بٝإ املٓاغو مل ٜٓشكط بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بٌ دا٤ ايتؿكٌٝ بايكطإٓ ايهتاب اـايس 

 .١ايػ٬ّ َٔ ايٓكل أٚ ايعٜاز٠ إىل ّٜٛ ايكٝاَ
ــ١  ــت اؿــطا  ٚشنــطت اٯٜ ــت(  ّايبٝ ــغ )ايبٝ ــاؽ   بًؿ ــ٢ إٔ ايٓ ــ١ عً يف ز٫ي

٫حيذــٕٛ يف ٜــّٛ َــا اىل بٝــت يف ا٭ضض غــري بٝــت اهلل، ؾــايتعطٜـ بــا٭يـ  
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. (1)صاُْوُـىَّحَ َُِِّـهِ جَُِٔؼًـب   ناف يًبٝإ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاىلطايعٗس١ٜ ٚاي٬ّ 

، ٚسسٜح إبط١ٖ َٛثل يف ايكطإٓ إش  ٛات ٚا٭ضضٚأْ٘ غبشاْ٘ ي٘ ًَو ايػُ
ؤََُـْْ رَـشَي   طإىل نٓٝػ١ عع١ُٝ بٓاٖا يف ايُٝٔ ، قاٍ تعـاىل  أضاز إٔ حير ايعطب

 وَؤَسْعَََ ػََُِْهِْْ طَُْشًا ؤَثَبثََُِ * ؤََُْْ ََجْؼََْ ًَُْذَهُْْ كٍِ رَعٍَُِِْ * ًَُْقَ كَؼَََ سَثأيَ ثِإَصْذَبةِ اُْلَُِِ *

 .(2)صىٍٍكَجَؼََِهُْْ ًَؼَصْقٍ َٓإًُْ رَشُِْٓهِْْ ثِذِجَبسَحٍ ِْٖٓ عِجٍَُِّ *

 صؤَوْ اػْزََٔشَط قىلً تعاىل

ايبٝت اؿطاّ يٝ٪زٟ َٓاغو ايعُط٠، َٚا وـب عًٝـ٘ َـٔ    املػًِ أٟ دا٤ 
ِٖ َٔ ايعُـط٠ ٚيهٓٗـا   إٔ اؿر أؾعاٍ ايعُط٠، ٫ٚ خ٬ف بأدعا٤ ٚؾطٚط ٚأ

عُط٠ ٚدٛب دا٤ت يف اٯ١ٜ بعطض ٚاسس َع اؿر يٛدٛٙ اٱيتكا٤ بُٝٓٗا يف 
ٚدٛب ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ قـاٍ  املػًِ املػتطٝع ٚ ع٢ً ايتُتع َع اؿر

ــشَحَتعــاىل ط  ، ٚيبٝــإ سكٝكــ١ ٖٚــٞ إٔ ايػــعٞ بــني ايكــؿا (3)ص وَؤَرِٔأــىا اُْذَــجَّ وَاُْؼُْٔ

 دع٤ ٚادب َٔ نٌ َٔ اؿر ٚايعُط٠.
 عتُط( ٚدّٖٛا:إ)أٚ  ٚحيتٌُ قٛي٘ تعاىل

 إضاز٠ ايعُط٠ املؿطز٠. ا٭ٍٚ:
 ُط٠ ايتُتع.مشٍٛ ع ايجاْٞ:
 . إضاز٠ املع٢ٓ ا٭عِ يًٛدٗني أع٬ٙ ايجايح:

  .ٱؼاز ايػٓد١ٝ ٚاؿهِ ٚأقاي١ اٱط٬م ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح 

 صكَالَ جُنَبحَ ػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ثِهَِٔبط قىلً تعاىل

شا طاف ٚغع٢ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٖٚـٌ حيُـٌ   إأٟ يٝؼ َٔ سطز عًٝ٘ 
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ْـ٘  إايًػٟٛ ٖٚٛ ايطـٛاف ٚايـسٚضإ سٛهلُـا، اؾـٛاب:     ايطٛاف ع٢ً َعٓاٙ 
خ٬ف ايٓكـٛم ٚتؿاقـٌٝ ا٭سهـاّ ؾـاملطاز َٓـ٘ ايػـعٞ بُٝٓٗـا ٚدـا٤ شنـط          

 يٛدٛٙ:ايطٛاف 
 بني ايطٛاف ٚايػعٞ. يًُكاضب١ ا٭ٍٚ:
 .غًبت طٛاف ايبٝت ايجاْٞ:
 .ايػعٞ بايطٛاف فاظّا ٚقسم َػ٢ُ ايطٛاف بايػعٞ : ْعتايجايح
 .ؿب٘ ايطٛافٜ ايػعٞ ايطابع:

 بٝإ يعّٚ اٱتٝإ بايػعٞ ٚايطٛاف َعّا. اـاَؼ:
ٜكاٍ طاف بايؿ٤ٞ: زاض سٛيـ٘،)ٚقٌٝ: طـاف بـ٘ سـاّ سٛيـ٘،       ايػازؽ:

، يٝتهـُٔ َعٓـ٢ ايطـٛاف يف املكـاّ،     (1) ٚأطاف: إغـتساض ٚدـا٤ َـٔ ْٛاسٝـ٘(    
ٚ  ٱا غـِ ٚاملٛنـع ٫ ميٓـع َـٔ     ٕ ايتعـسز يف اٱ أؾاض٠ بإ َٛنـٛعُٗا ٚاسـس 

إىل ايتعسز يف ايصٖاب  ٚايس٫ي٠١ ؾاضاٱٚ،  ا عبازّٜا ع٢ً مٛ َتشسايٓعط هلُ
ٛٸف( يف اٯٜـ١    ٚاٱٜاب بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، يٝهٕٛ َٔ اٱعذاظ شنط يؿـغ  )ٜطـ

 يتٛنٝس أسهاّ ايػعٞ بُٝٓٗا غبع َطات، ٚتهٕٛ ٖصٙ ايػع١ ْٛع طٛاف.
ٚ  ايػابع: قـؿت  إؿام ايػعٞ بايطٛاف يف ايؿأ١ْٝ ٚايؿعٌ ايعبازٟ، ٚملـا 

اٯ١ٜ ايكؿا ٚاملط٠ٚ بأُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل، دا٤ ٖصا ايؿطط ببٝإ ايؿعٌ ايعبازٟ 
 يف املكاّ ٚأْ٘ طٛاف بني ؾعريتني َٔ ؾعا٥ط اهلل.

تٛنٝس سهِ ؾطعٞ ٖٚٛ يعّٚ ايكعٛز ع٢ً نٌ َٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ  ايجأَ:
ٜط اٯ١ٜ يف ايػعٞ بُٝٓٗا، ٚعسّ اٱنتؿا٤ بايػعٞ يف املػاؾ١ بُٝٓٗا، ٜٚهٕٛ تكس

ٛٸف باملط٠ٚ. ٛٸف بايكؿا، ٜٚط  ٫ دٓاح عًٝ٘ إٔ ٜط
 بٝإ أسهاّ ايػعٞ ٚأْ٘ ًَشل بايطٛاف.    : ايتاغع

ٕ املطاز َٔ ْؿٞ اؾٓاح ٚاؿطز ٚاملٌٝ عٔ اؿل اٱغتشباب أٚظاٖط اٯ١ٜ 
يف ايػعٞ، ٚيهٔ ايكطا٥ٔ ٚايٓكٛم املتٛاتط٠ تسٍ ع٢ً ٚدٛب ايػعٞ بُٝٓٗا 
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َط عطنـٞ آخـط َـ٬ظّ يًٛدـٛب ٖٚـٛ      أهطمي١ ع٢ً ْؿٞ ؾٝهٕٛ محٌ اٯ١ٜ اي
ثٓــا٤ ايػــعٞ بعٗــٛض اؿــطز أٚ بعهــِٗ أسايــ١ َــٔ ايؿــعٛض تعــرتٟ املػــًُني  

ٖـٌ اؾاًٖٝـ١   أٚ ٭ٕ أزا٤ ايٛادب َٔ ٚدٛز ا٭قٓاّ س٦ٓٝـص،  أٚايهٝل عٓس 
عٔ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ  اٱَاّ ايكازمغ٦ٌ ٚ ناْٛا ٜػعٕٛ بُٝٓٗا،

كَـالَ  اٍ: ؾطٜه١، قًـت: اٚ يـٝؼ قـس قـاٍ اهلل عـع ٚدـٌ، ط       ؾطٜه١ اّ غ١ٓ، ؾك

ٕ ضغـٍٛ اهلل  أص، قاٍ: نـإ شيـو يف عُـط٠ ايكهـا٤      جُنَبحَ ػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ثِهَِٔب

ٕ ٜطؾعٛا ا٭قٓاّ َٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ، أق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾطط عًِٝٗ 
يٝ٘ إاّ، ؾذا٩ٚا عٝست ا٭قٓأْكهت ا٭ٜاّ ٚإؾتؿاغٌ ضدٌ تطى ايػعٞ ست٢ 

عٝست ا٭قٓاّ أؾكايٛا: ٜا ضغٍٛ اهلل إ ؾ٬ّْا مل ٜػع بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚقس 
 . ص أٟ ٚعًُٝٗا ا٭قٓاّكَالَ جُنَبحَ ػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ثِهَِٔبْعٍ اهلل عع ٚدٌ ط أؾ

مجـا٫ّ با٭ٜـاّ ا٭ٚىل   إيسؾع ٖٚـِ، ٚيهـٔ ايـِٖٛ َٓشكـط     اٯ١ٜ دا٤ت ٚ
اٯ١ٜ تتعًل بتًـو ا٭ٜـاّ خاقـ١ َـع      ت بعس٥ص ا٭قٓاّ ؾٌٗيٲغ٬ّ ؾكس ضؾع

َٚٛنٛعٗا أعِ َٔ َػأي١ ٜاّ، اؾٛاب: ٫، غتبعاز سكٍٛ شيو يف قازّ ا٭إ
   ٚ ٘  ىل ٜـّٛ ايكٝاَـ١  إايكـطإٓ سـٞ بـام    ضؾع ا٭قـٓاّ ٚطـٛاف ايهؿـاض ،   ، بصاتـ

ٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ تٓشٌ بعسز ايٛقا٥ع ٚا٭ؾدام، يصا دا٤ت اٯ١ٜ أٚٚأسهاَ٘ 
 :ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌط٬م، اُْٗا َٔ ؾعا٥ط اهلل ع٢ً مٛ اٱبباض خيٲ

 ضاز٠ تجبٝت ٖصا ايطنٔ َٔ اؿر َٚٔ ايعُط٠.إ ا٭ٚىل :
 بؿاض٠ ايػه١ٓٝ ٚا٭َٔ ٚزٚاّ ايػعٞ بُٝٓٗا. ايجا١ْٝ :
ٕ َٓاغو اؿـر ٚايعُـط٠ ٫ تٓشكـط بـايطٛاف بايبٝـت      أايتٛنٝس ب ايجايج١ :

ٚ َبٝـت يف  أش يٝؼ ؾٝٗـا ٚقـٛف عًـ٢ عطؾـ١     إاؿطاّ خكٛقّا بايٓػب١ يًعُط٠ 
.٢َٓ 

 بؿاض٠ ضؾع ا٭قٓاّ بايٓػب١ ٭ٜاّ ايٓعٍٚ. ايطابع١ :
ٖٚٞ َـا نـإ    ،تٛثٝل سكٝك١ تأضد١ٝ ٚدٗاز١ٜ ٭دٝاٍ املػًُني اـاَػ١ :
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ٜعاْٝ٘ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚايكشاب١ َٔ املؿطنني َٚا ًٜكْٛ٘ َٔ 
 سهاّ ايؿطٜع١ .أٗس ٚايػعٞ اؿجٝح يتجبٝت قٓٛف ا٭ش٣ َٚا بصيٛٙ َٔ اؾ

املػًُني ع٢ً تعاٖس ؾـعا٥ط اهلل ٚايعٓاٜـ١ ايتاَـ١ مبـٛاطٔ     بعح  ايػازغ١ :
عبازت٘ تعاىل ٚعسّ ايتؿـطٜط بايؿـعا٥ط خكٛقـّا ٚإ اٯٜـ١ ٚضزت بـايتبعٝض      

 ص.ِْٖٓ شَؼَبئِشِ اَُِّهِعطف اؾط )َٔ( بكٛي٘ تعاىل ط

يصا تط٣ املػًُني ٫ حيتادٕٛ اىل ، بُٝٓٗا عسّ اـؿ١ٝ يف ايػعٞ  ايػابع١ :
 ثٓا٤ ايػعٞ بُٝٓٗا.أايػ٬ح 

زا٤ ايؿـطا٥ض ٚاـؿـ١ٝ َـٔ    أيـٛ سكـٌ تـعاسِ اٚ تعـاضض بـني       ايجا١َٓ :
خباض بعـسّ  إعسا٤ ايسَا٤، ٚاٯ١ٜ ايهؿاض ٜكسّ ا٭ٍٚ اشا مل تبًؼ ايتك١ٝ َٔ ا٭

 ىل ٖصٙ املطتب١.إٚقٍٛ ايتك١ٝ 
ط اهلل عع ٚدٌ ؾ٬ ترتززٚا يف ايػعٞ بُٝٓٗا ٫ٚ َا زاَا َٔ ؾعا٥ ايتاغع١ :

ٕ ايؿا٤ ع٢ً ٖصا ايتؿػري تهٕٛ أَط بػبب ايػعٞ أٟ أٚ سسٚخ أسسّا أؽؿٛا 
 يًػبب١ٝ.

ٚإ ايػعٞ بني  ،اٯ١ٜ سذ١ بإ تؿطٜع اؿر َٓص اٜاّ ابٝٓا آزّ ايعاؾط٠ :
 ايكؿا ٚاملط٠ٚ يٝؼ َػتشسثّا يف اٱغ٬ّ.

ٖـٌ ايهتـاب ٚتؿـهٝهِٗ    أرتا٤ات إؾٚسطظ َٔ  ؾٝٗا ٚقا١ٜ اؿاز١ٜ عؿط٠ :
طٚا املػًُني باؼاز قبًتِٗ َع قب١ً ايٝٗٛز ؾ٬ َاْع َٔ تهـطاض ايتعـٝري   ؾهُا عٝٸ

 باؼاز َٓاغهِٗ َع َٓاغو املؿطنني.
ايػــعٞ بــني ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ َٛععــ١ ٚعــرب٠ يًُػــًُني يف  ايجاْٝــ١ عؿــط٠ : 

هلل عـع ٚدـٌ ٜتعاٖـس    ٚ َـاْع عطنـٞ ٭ٕ ا  أاٱَتجاٍ َع ٚدٛز َعـٛم ظـاٖط   
 سهاَ٘.أاٱغ٬ّ ٚ

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

ٚ ٭غطاض ايكٝا١ْ ٚاٱعُاض أغباب قاٖط٠ أايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ بسع٣ٛ 
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ٕ ٜـ٪زٚا َٓاغـهِٗ ٚعًـ٢    أًت ٚمٛٙ، ؾع٢ً اؿذـاز ٚاملعتُـطٜٔ   ٚ يؿت١ٓ سأ
 زا٤ املٓاغو.أاؾُٝع ايتد١ًٝ بِٝٓٗ ٚبني 

بٝإ ؿكٝك١ ؾطع١ٝ ٖٚٞ ف٤ٞ ايكطإٓ بتؿاقـٌٝ ا٭سهـاّ    ايطابع١ عؿط٠ :
 ايؿطع١ٝ ضمح١ ٚتٝػريّا ٚؽؿٝؿّا ٚسذ١ َٚٓعّا يًؿطق١. 

ــ٘ تعــاىلط   اـاَػــ١ عؿــط٠ : ــ١ َــٔ عَُٛــات قٛي ــذْ  ًُاٯٜ ــخٍ ؤُخْشِجَ ــشَ ؤَُّٓ ــزُْْ خَُْ نْ

 .(1)صُِِنَّبطِ

 َٚٔ إعذاظ ايكطإٓ إٔ شات اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ تتكـ بأَٛض :
 ايبٝإ ايصاتٞ ملهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ. ا٭ٍٚ :
 عاْٝٗا ، ٚز٫ي١ أيؿاظٗا .زؾع ايِٖٛ ٚاٱمجاٍ يف َ ايجاْٞ :
 يف تؿػريٖا ٚتأًٜٚٗا. َٓع اـ٬ف ٚايؿكام ايجايح :
اؿـح عًـ٢ ايعُـٌ مبـا ؾٝٗـا َـٔ ا٭ٚاَـط ٚإدتٓـاب َـا ؾٝٗـا َـٔ             ايطابع :

 ايٓٛاٖٞ.
ٚإش ْؿت آ١ٜ ايبشح اؾٓاح ٚاٱثِ عٔ ايصٟ ٜػع٢ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ؾاْٗا 

 ؾاضت إىل ٚدٛب ايػعٞ َٔ دٗات:أ

ص مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايتطٛع أز٢ْ ضتب١ وََْٖٓ رَطَىَّعَ خَُْشًاقٛي٘ تعاىلط ا٭ٚىل :

 ٜأتٞ بتهطاض ايطٛاف. َٔ ايٛدٛب، ٚأْ٘
ٛٸ ايجا١ْٝ :  ف بايكؿا ٚاملط٠ٚ.إٕ اهلل عع ٚدٌ ؾانط ملٔ ٜط
 ا ٚواظٜ٘ عًٝ٘ خريّا.ُإْ٘ غبشاْ٘ ٜعًِ مبٔ ٜػع٢ بٝٓٗ ايجايج١ :

 َٚٔ َكازٜل ْؿٞ اؾٓاح ٚاملٌٝ عٔ اؿل يف املكاّ ٚدٛٙ:
ــ١ املػــًُني مبشانــا٠ أٖــٌ اؾاًٖٝــ١ يف ايػــعٞ بــني ايكــؿا    ا٭ٍٚ : نطاٖٝ

 ٚاملط٠ٚ.
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أٌٖ اؾا١ًٖٝ ٜهطٖٕٛ ايػعٞ بني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ، ؾذـا٤ت     نإ  ايجاْٞ :
 اٯ١ٜ يٓؿٞ ٖصٙ ايهطا١ٖٝ ٚأْ٘ ٫ أقٌ هلا.

عًـ٢   فَٛنٛع اٯ١ٜ َا قبٌ ؾتض َهـ١ عٓـسَا نـإ ايكـِٓ إغـا      ايجايح :
ايكؿا، ٚايكِٓ ْا١ً٥ ع٢ً املط٠ٚ، ٚعٔ اٱَاّ قُس ايباقط عًٝـ٘ ايػـ٬ّ:نإ   

ط٠ ايكها٤، ٚقس ؾطط عًِٝٗ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ شيو يف عُ
 إٔ ٜطؾعٛا ا٭قٓاّ َٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ.

 .(1)ٚضٟٚ إٔ املػع٢ نإ أٚغع مما ٖٛ ايّٝٛ ٚيهٔ ايٓاؽ نٝٓكٛٙ)
ػـع٢ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      ؾٚشنط إٔ قطٜؿّا ضؾعـت ا٭قـٓاّ   

ٜـ ا٭قٓاّ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٚغًِ ٚأقشاب٘ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ٚضزت قط
ؾذا٤ ضدٌ ٚقاٍ يًٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ مل ٜػع، ؾٓعيت آ١ٜ 

ٚإٕ ناْت ا٭قـٓاّ   كَالَ جُنَبحَ ػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ثِهَِٔبايبشح، ٚتكسٜط اٯ١ٜ س٦ٓٝص ط

، ؾشت٢ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ غبب ايٓعٍٚ خـام ؾـإ املـساض عًـ٢ عُـّٛ      ( ؾُٝٗا
ٜـاّ، ٖٚـٛ َـٔ أغـطاض بكـا٤ أسهـاّ       ملع٢ٓ ٚإضاز٠ كتًـ ا٭ظ١َٓ ٚتكًبـات ا٭ ا

 ايكطإٓ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

 حبث قرآوي
ص كَالَ جُنَبحَ ػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ثِهَِٔب٠ بٔ ايعبري ؾِٗ َٔ قٛي٘ تعاىل طٕ عطٚأشنط 

ٕ ايػعٞ يٝؼ بطنٔ، ؾطزت عًٝ٘ عا٥ؿ١ شيو ٚقايـت: يـٛ نـإ نُـا قًـت،      أ
 )إ ٫ ٜطٛف بُٗا(. يكاٍ

    ٕ  ،(2) ٫ ٜطـٛف بُٗـا(   ٚضٟٚ عٔ إبٔ َػعٛز أْ٘ قـطأ )ؾـ٬ دٓـاح عًٝـ٘ ا
 ٚيهٓٗا قطا٠٤ ؾاش٠ ٚخ٬ف املطغّٛ يف املكاسـ.

َط ٚاغع ٚؾٝ٘ َٓسٚس١ ٜٚؿٌُ ٚدـٛٙ اؾـٛاظ َطًكـّا    أعسّ ايٛدٛب إٔ  
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منا ٜػتؿاز ايٛدـٛب َـٔ ايػـ١ٓ ايكٛيٝـ١     إَٔ اٱغتشباب ٚاٱباس١ ٚايهطا١ٖ، 
ٖٚـصا َـٔ    ٖٚٛ املؿٗٛض ؾٗط٠ عع١ُٝ بني عًُا٤ املػًُنيٚايؿع١ًٝ ٚايتكطٜط١ٜ 

عذاظ ايكطإٓ ٚغ١َ٬ ايؿطٜع١ َٔ ايتشطٜـ ٚايتػٝري، ؾٓعيت اٯ١ٜ بٓؿٞ اٱثِ إ
ٚيهٔ ايػ١ٓ تجبت اؿهِ ايؿطعٞ املػتكطأ َٔ اٯ١ٜ ٚتؿػريٖا،  ،ٚاؾٓاح َطًكّا

ايس٫ي١ ٚايبٝإ ٚايربٖإ ٚنأْٗا  غباب ايٓعٍٚ َٚا ؾٝٗا َٔأىل عًِ إباٱناؾ١ 
ٕ ٖصٙ إ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايتعسٟ املٛنٛعٞ، ايتؿػري بايطأَٟٔ َعهس٠ يًػ١ٓ َٚٓع 

 اٯ١ٜ ؾٗاز٠ قطآ١ْٝ ع٢ً:
ٕ   إ ا٭ٚىل : ــطآ ــ١ ايؿــطٜؿ١ يف تؿػــري ايك ــاض ايػــ١ٓ ايٓبٜٛ ــعّٚ عــسّ   ،عتب ٚي

 اٱعطاض عٓٗا.
، إش إٔ ايًػٟٛ ٚسسٙخص آٜات ايكطإٓ بًشاظ املع٢ٓ أايتشصٜط َٔ  ايجا١ْٝ :

 .املكسض ايجاْٞ يًتؿطٜعٖٞ ايػ١ٓ 
 غباب ايٓعٍٚ يف بٝإ املطاز َٔ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ.أَٛنٛع١ٝ  ايجايج١ :

١ًٖٝ املػًُني ملعطؾـ١ ٚتعاٖـس اؿهـِ ايؿـطعٞ ايـٛاضز يف اٯٜـ١       أايطابع١ : 
 ٕ نإ ظاٖطٖا حيتٌُ ٚدّٖٛا اخط٣.إايكطآ١ْٝ ٚ

ٕ أ٠ يف تؿػـري اٯٜـ١ ٚؾـل ايعـاٖط َـع      قـٛاٍ َعتـرب  أعسّ ٚدٛز  اـاَػ١ :
ٜسٍ ع٢ً ٚدٛب  ٕ ظاٖط اٯ١ٜ ٫أش إاملؿٗٛض ٚايػايب ٜكٍٛ عذ١ٝ ايعٛاٖط، 

ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ؾذا٤ت ايػ١ٓ يتجبت ايٛدٛب ًٜٚتـعّ بـ٘ املػـًُٕٛ    
 مجٝعّا.

طٜع ايٛدٛب نُا يف تؿٕ تهٕٛ َكسضّا يأايػ١ٓ ٚسسٖا تكًض  ايػازغ١ :
َا ايػعٞ ؾإ ٚدٛب٘ بايكطإٓ املبني أب٘ َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ اـتإ يف ٚدٛ

 بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١.
ٜهـّا  إٔ ٜػتكطأ ايٛدٛب َٔ باب تؿػري ايكـطإٓ بـايكطإٓ   أميهٔ  ايػابع١ :

ٕ أٚ ،اٯ١ٜ عٔ تطى ايٛادب زيٌٝ ع٢ً ْٗٞص  وََْٖٓ رَطَىَّعَ خَُْشًاؾكٛي٘ تعاىل ط 

 َٚٓسٚب١.ايٓاؾ١ً ٚايعٜاز٠ َػتشب١ 
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 صىيلأحبث 
ايؿـاضع املهًــ بـني ايؿعـٌ      ٝرئَ أؾطاز اؿهِ ايتهًٝؿٞ اٱباس١ ٖٚٛ ؽ

 ٚايرتى َٔ غري تكسِٜ ٚتطدٝض ٭سسُٖا.
تػتؿاز اٱباس١ َٔ اٱشٕ ٚايرتخٝل ٚاؿ١ًٝ ٚاؾٛاظ ٚايتدٝري نُا يف قٍٛ 

 ؾعاٍىل املٓاؾع اٚ ا٭إٕ ؾ٦ت ؾ٬ تؿعٌ، َٚٔ ايٓسب إٕ ؾ٦ت ؾاؾعٌ ٚإايكا٥ٌ 
َٚـٔ عـسّ ٚضٚز ؼـطِٜ يف ا٭َـط، َٚـٔ اٱقـطاض َٚٓـ٘ ايػـ١ٓ          ٚاٱْتؿاع َٓٗا،

غتٓباط اؿهِ َٔ تكطٜـط ايكـطإٓ،   إىل إايتكطٜط١ٜ بٌ إ بعض ايكشاب١ شٖب 
 .(1)قٍٛ دابط بٔ عبس اهلل: نٓا ْععٍ ٚايكطإٓ ٜٓعٍ)نُا يف 

إِْٕ كَنُا يف قٛي٘ تعاىل طَٚٓع اؿطز َٚٔ ٚدٛٙ اٱباس١ ضؾع اؾٓاح، 

ص الَ جُنَبحَ ْو تط٣ ط أعذاظ ايكطإٓ إَٚٔ  (2)ص طََِّوَهَب كَالَ جُنَبحَ ػََُِْهَِٔب ؤَْٕ ََزَشَاجَؼَب

عِ إٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أايٛدٛب نُا يف ٖصٙ اٯ١ٜ مما ٜعين ع٢ً تأتٞ يتسٍ 
 ايتٛغع١ ٚايتهٝٝلٕ تٓشكط بكٛاْني ايًػ١، ؾإ ايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ تكسّ ٚهلا أَٔ 

، بايس٫ي١ اٱيتعا١َٝ ع٢ً بكا٤ عٛخ ٚعًّٛ ايكطإٓ َتذسز٠ َٚػتُط٠ مما ٜسٍ
 .َع قبػ١ ايجبات يٮسهاّ

ٌ( سكٝك١ يف ايٛدٛب ٖٚٛ ايعاٖط ؾعَٚع إٔ املؿٗٛض ٚاملدتاض إٔ قٝػ١ )إ
إضاز٠ ايطًب اي٬ظّ ٚعسّ ايرتى ؾكس دعًٗا بعض ا٭ع٬ّ َؿرتن١ بني بيػ١ ٚ

 رتن١ بني ث٬ث١ ٚدٛٙ:ايٛدٛب ٚاملٓسب، َِٚٓٗ َٔ دعًٗا َؿ
 ايٛدٛب. ا٭ٍٚ :
 ايٓسب. ايجاْٞ :
 اٱباس١. ايجايح :

 َِٚٓٗ َٔ أناف هلصٙ ايٛدٛٙ ٚدّٖٛا أخط٣ نايتٗسٜس.

                                                           

 .2/37ايسض املٓجٛض  (1)

 . 230( غٛض٠ ايبكط٠ 2)
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ــ١    ــسٚز٠ ٱضاز٠ اٱباسـ ــٝػ١ قـ ــٔ قـ ــٝؼ َـ ــٔ  ، ٚيـ ــ  َـ ــايـ ايهعـ ٚخـ
املعتعيــ١ َٚــٔ اتبعــ٘ ٚقــاٍ بٓؿــٞ املبــاح بًشــاظ إٔ ؾعــٌ املبــاح ٜؿٝــس تــطى          

 سطاّ َا.
 ؾـ٤ٞ ٚايتعطٜـ يًؿعٌ ٜرتؾض عٔ شاتـ٘ ٚيـٝؼ عـٔ ؾعـٌ      ٚيهٔ ايٛقـ

غريٙ، َٚتعًل ا٭َط ب٘ ملكًش١ أٚ زؾع َؿػس٠ ؾٝـ٘ بايـصات، ٫ٚ ٬َظَـ١ بـني     
ؾعٌ املباح ٚتطى اؿطاّ، ؾكس ٜهـٕٛ يف ؾعـٌ املبـاح تـطى َػـتشب أٚ إضدـا٤       

 ٚادب أٚ تطى َباح آخط.

 صوََْٖٓ رَطَىَّعَ خَُْشًاط قىلً تعاىل

َٚا ؾٝ٘ َٔ اٱسػإ ع٢ً ايٓؿؼ  ،اـري ٖٓا مبع٢ٓ ايعٌُ ايكاحل  ا٭ٚىل :
 ٚع٢ً ايػري نأغ٠ٛ سػ١ٓ.

تٝإ شات ايؿعٌ ايعبازٟ املٓسٚب ٚاملػتشب ٚايتربع اٯ١ٜ زع٠ٛ ٱ ايجا١ْٝ :
 ب٘ ْاؾ١ً.

ٌ      ايجايج١ :  تعـاىل، ٚؾٝـ٘   اهلل ٚضٚز اٯ١ٜ ع٢ً ايتـٓهري ٜـسٍ عًـ٢ غـع١ ؾهـ
 َٓٗا ايعُط٠ املٓسٚب١.نجاض َٔ ايٓاؾ١ً ٚزع٠ٛ يٲ

 تٝإ ايكاؿات.إاٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ يف ؾعٌ اـريات ٚ ايطابع١ :
قـاٍ  ،  ٜبك٢ بـاب ايعُـٌ ؾٝٗـا َؿتٛسـّا َـا زاَـت اؿٝـا٠ ايـسْٝا         اـاَػ١ :

 .(1)صوَهَُْ اػَُِْٔىا كَغََُشَي اَُِّهُ ػٌَََُِْْٔ وَسَعُىُُهُ وَأُُْمِْٓنُىَٕتعاىلط

َـا َعٓاٖـا اــام    أ ،ػتٛعب عُـٌ ايكـاؿات  ط٬م اٯ١ٜ ٜإ ايػازغ١ :
 ؾٝتعًل بايطٛاف ٚتهطاض اؿر ٚايعُط٠.

ٕ اؿر ٚايعُط٠ ايٛادبتني ٜ٪زٜإ َط٠ يف ايعُـط ؾـإ   أقشٝض   ايػابع١ :
املػتشب َٔ اؿر ٜكض يف نٌ غ١ٓ، ٚبايٓػب١ يًعُـط٠ ؾٝػـتشب يهـٌ ؾـٗط     

ّ  أغـبٛع  إا٫تٝإ بـايعُط٠ نـٌ   ٚاملدتاض وٛظ عُط٠،  خكٛقـّا َـع    ٚ نـٌ ٜـٛ

                                                           

 .105غٛض٠ ايتٛب١ (1)
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 .غطع١ ٚغا٥ط ايٓكٌ، ٚتكاضب ايبًسإ
ٚقاي٘ َايو يف املس١ْٚ، ٭ٕ ايٓ  ، ٚقٌٝ بهطا١ٖ تهطاضٖا يف ايعاّ ايٛاسس 

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

ٚنطٖت عا٥ؿ١ عُطتني يف ؾٗط، ٚضٟٚ عٔ إبٔ عُط أْ٘ إعتُط أيـ عُط٠ ،
 ٚسر غتني سذ١.

نطاّ يًُػًُني بتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ تععِٝ ؾعا٥ط اهلل إاٯ١ٜ تؿطٜـ ٚ ايجا١َٓ :
 .(1)صًُنْزُْْ خَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىلط يف ا٭ضض

 بكٝػ١ اٱط٬م َٔ ٚدٛٙ: َٚٔ اٱعذاظ يف اٯ١ٜ فٝ٪ٖا
ؾٝ٘ َٓسٚس١ ٚغع١ بًشاظ ق١ً ايٛقت ٚشنط ايتطٛع ٖٚٛ أَط ٚاغع  ا٭ٍٚ:

هٝٗا اؿاز ٚاملعتُـط يف ايـسٜاض   ٜكايصٟ ت٪ز٣ ؾٝ٘ املٓاغو بًشاظ ا٭ٜاّ اييت 
املكسغ١ َٛغِ اؿر ٚعٓس ايعُـط٠ ٜٚـسٍ شنـط يؿـغ ايتطـٛع يف َؿَٗٛـ٘ عًـ٢        

ٕ ايتطـٛع ْاؾًـ١ ٚأَـطّا إنـاؾّٝا، َٚـٔ      ٚدٛب ايػعٞ بـٝين ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ، ٭   
اٱعذاظ يف ايكطإٓ ٚايس٫ي١ عًـ٢ تٛنٝـس ٚدـٛب ايػـعٞ بـني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ        

 ، َٚكازٜل قإْٛ ايتؿػري ايصاتٞ.(2)صرِجَُْبًٗب ٌَُُِِّ شٍَْءٍٚايؿٛاٖس إٔ ؾٝ٘ط

وَػًََِ اَُّزََِٖ قاٍ تعاىلط ،)تطٛع( مل تطز يف ايكطإٓ إ٫ َطتني ٕ َاز٠إ

 ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:(3)صىَٗهُ كِذََْخل طَؼَبُّ ِٓغٌِْ ٍ كََْٖٔ رَطَىَّعَ خَُْشًا كَهُىَ خَُْشٌ َُهَُُطُِوُ

 دا٤ت ن٬ اٯٜتني يف ايٛادبات. ا٭ٚىل:
اٱمجاع ع٢ً إضاز٠ ايعٜاز٠ ٚايٓاؾ١ً يف اٯ١ٜ أع٬ٙ َٚٛنٛع نؿاض٠  ايجا١ْٝ:

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
 .89ايٓشٌ غٛض٠  (2)
 .184ايبكط٠ غٛض٠  (3)
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ممـا ٜـسٍ بايس٫يـ١    ، (1) اٱؾطاض)ٚعٔ إبٔ عبـاؽ: َـٔ تطـٛع بعٜـاز٠ اٱطعـاّ(     
اٱيتعا١َٝ ع٢ً إٔ املطاز َٔ ايتطٛع يف اٯ١ٜ قـٌ ايبشـح ايٓاؾًـ١ ٚايعٜـاز٠ يف     

 ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ.
تٛنٝس ٖصٙ اٯ١ٜ بإٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾـعا٥ط اهلل ٚإٔ ايتطـٛع يف    ايجايج١:

 ايػعٞ باب يًجٛاب.
 يه١ًٝ، َٔ دٗات:)اـري( يف اٯ١ٜ ٖٚٛ غٛض املٛدب١ ا ٚضٚز يؿغ ايجاْٞ:
 نجط٠ ٚتعسز ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ا٭ٚىل:
اٱنجاض َٔ ايعُط٠ املؿطز٠ ٚأزا٤ َٓاغهٗا، َٚؿٗٛض ايؿكٗا٤ يهـٌ   ايجا١ْٝ:

    ٛ ــاييت املٛغـــ ــس شنـــطت يف ضغـ ــٗط عُـــط٠، ٚقـ ــو اؿـــر( ٚيف   ١َؾـ )َٓاغـ
وٛظ اٱتٝإ بانجط َٔ عُط٠ يف ّٜٛ ٚاسس عٔ ْؿػ٘ اٚ عٔ غريٙ، (186املػأي١)

غٛا٤ ناْت ٚادب١ اٚ َٓسٚب١، َٚا ٚضز َٔ ايٓكٛم يف عُط٠ يهٌ ؾٗط َٔ ٚ
باب ايبٝإ ٚتعسز املطًٛب ٚؿاظ املؿك١ يف تًو ا٭ظ١َٓ ٚقطع املػـاؾ١، نُـا   

 .(2) (ٚضزت بعض ايٓكٛم باغتشباب ايعُط٠ يف نٌ اغبٛع
     ٚ ٕ نـإ املٛنـٛع ٜػـتكطأ َـٔ     إٚمل تكٝس اٯٜـ١ أؾـطاز اــري َٚٛنـٛع٘، 

 ٯ١ٜ ايهطمي١.َهاَني ا
يف اٯ١ٜ ت١ُٝٓ ملًه١ ايتطٛع يف اـريات، ٚاملبازض٠ إىل ايٓاؾ١ً ضدا٤  ايجايح:

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

إضاز٠ ايتطٛع غكٛم ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ؾٝكض اٱتٝإ  ا٭ٍٚ :
 بني ؾعا٥ط اهلل. بايػعٞ َٓؿطزّا بككس أْ٘ طٛاف

املطاز ايتطٛع يف اؿر بًشـاظ إٔ ايػـعٞ بـني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ َـٔ        ايجاْٞ :

                                                           

 .1/185فُع ايبٝإ  (1)
 .58َٓاغو اؿر (2)
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وََُِِّهِ ػََِـً اُنَّـبطِ دِـجأ اُْجَُْـذِ َٓـْٖ      ٚعٔ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّ : ملا ْعيتطَٓاغه٘، 

ّ  (1)صاعْزَطَبعَ إَُُِْهِ عَجُِالً ؟ ؾػـهت . . قـايٛا : ٜـا     قايٛا : ٜا ضغٍٛ اهلل يف نٌ عـا

٫  }غٍٛ اهلل يف نٌ عـاّ؟ قـاٍ : ٫ . ٚيـٛ قًـت ْعـِ يٛدبـت . ؾـأْعٍ اهلل        ض
{تػأيٛا عٔ أؾٝا٤ إٕ تبس يهِ تػ٪نِ 

خطبٓا ضغٍٛ  ، ٚعٔ إبٔ عباؽ قاٍ:(2)
اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾكاٍ : ٜا أٜٗا ايٓاؽ إٕ اهلل نتب عًٝهِ اؿر . ؾكاّ 

قاٍ : يٛ قًتٗا يٛدبت ،  ا٭قطع بٔ سابؼ ؾكاٍ : أيف نٌ عاّ ٜا ضغٍٛ اهلل؟
ٚيٛ ٚدبت مل تعًُٛا بٗا ٚمل تػتطٝعٛا إٔ تعًُٛا بٗا . اؿر َـط٠ ؾُـٔ ظاز   

ٛٸع  .(3)ؾتط
 إضاز٠ ايٓاؾ١ً يف ايك٠٬ ٚايكٝاّ. ايجايح :
 املككٛز ؾعٌ اـريات ٚايٓاؾ١ً َطًكّا. ايطابع :

        ٕ  ٫ٚ تعاضض بـني ٖـصٙ ايٛدـٛٙ، ٚنًـٗا َـٔ َكـازٜل اٯٜـ١ ايهطميـ١، ٭
ّا( دا٤ ْهط٠ يف غٝام ايؿطط ؾتؿٝس اٱط٬م أٟ نٌ تطٛع يف اــري ؾـإ   )خري

 اهلل عع ٚدٌ ٜؿهط ايعبس عًٝ٘ ٖٚٛ غبشاْ٘ عامل ب٘.

 صكَإَِّٕ اَُِّهَ شَبًِشٌ ػٌَُِِْ ط قىلً تعاىل

 خامت١ َباضن١ ي١ٰٜ ٚقاعس٠ ن١ًٝ تٓبػط ع٢ً ايسْٝا ٚاٯخط٠. ا٭ٚىل :
نٌ َُٓٗا ٜبت٢ٓ يف ٚدٛزٙ ع٢ً  ،ٚدٛز ؾ٦ٝني ايسٚض ايصٟ ٜعين ايجا١ْٝ :

اٯخط ٚايصٟ ٫ ٜتِ ٫ٚ ٜكض يف ايؿًػؿ١ تطاٙ دع٤ َٔ املعطؾ١ اٱهلٝـ١ نبـاب   
ٚ   ١ اهلليٮدط ٚايجٛاب ٭ٕ ضمح َٓاغـب١  َكـازٜكٗا   تعاىل ٚغـعت نـٌ ؾـ٤ٞ 

 يًجٛاب.
َٚع ٖصا ؾاْ٘ ٜؿهط  ،ٕ اهلل غبشاْ٘ ٜٗسٟ ٜٚٛؾل ٭زا٤ املٓاغوإ ايجايج١ :

                                                           

 .97غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)

 .2/390ايسض املٓجٛض  (2)

 .2/390ايسض املٓجٛض  (3)
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ــ٘    املــ٪ ــٌ يطؿــّا َٓ زٜٔ هلــا ٚاوــاؾعني عًــ٢ ؾــطا٥طٗا ٚبكا٥ٗــا بايؿهــٌ اؾعٜ
 سػاّْا.إٚ

ٕ ايػعٞ بني ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ   أتسٍ اٯ١ٜ بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً   ايطابع١ :
 ْ٘ َٓاغب١ ٱنتٓاظ ايكاؿات ٚايجٛاب ايععِٝ.أعباز٠ ٚعٌُ قاحل ٚ

 ؿر ٚايعُط٠.زا٤ َٓاغو اأْ٘ سح َباضى ع٢ً املٛاظب١ ع٢ً إ اـاَػ١ :
تٝاْٗــا إدــعا٤ ايعبــاز٠ ٜعــين اؿــح عًــ٢ أزا٤ أىل إٕ ايــسع٠ٛ إ ايػازغــ١ :

 بادعا٥ٗا ٚؾطٚطٗا ا٭خط٣.
َٔ إمسا٤ اهلل تعاىل ايؿانط ٚايؿهٛض، ٖٚٛ غبشاْ٘ ايصٟ ٜٗسٟ عبازٙ إىل 

 َٚٔ َكازٜل ؾهط اهلل يًعباز أَٛض: ؾعٌ ايكاؿات
 ٜكبٌ ايٝػري َٔ ايعٌُ. ا٭ٍٚ :
 كطبِٗ َٔ َٓاظٍ ايطاع١ ٧ٜٝٗٚ هلِ َكسَات اٱَتجاٍ.ٜ ايجاْٞ :

ٜسؾع اهلل عٔ ايٓاؽ املٛاْع ايـيت ؼـٍٛ زٕٚ ايعبـاز٠، ٖٚـٛ َـٔ       ايجايح :
 .(1) صاَُِّهُ َُطُِقٌ ثِؼِجَبدِ َِكازٜل قٛي٘ تعاىلط

عًـــ٢ املـــ٪َٓني َـــٔ أغـــباب ايـــطظم ايهـــطِٜ، قـــاٍ  اهلل ٜعٜـــس  ايطابـــع :
 .(2)صذٌَََُُّْْٗئِْٖ شٌََشْرُْْ ألَصَِتعاىلط

اؾعا٤ ايععِٝ يف اٯخط٠ ع٢ً اٱميإ ٚؾعٌ ايكاؿات باـًٛز  اـاَؼ :
 يف ايٓعِٝ.

ًُنْـزُْْ خَُْـشَ ؤَُّٓـخٍ    َٚٓـ٘ قٛيـ٘ تعـاىلط   ، ايجٓا٤ ع٢ً ايعابسٜٔ املطـٝعني   ايػازؽ :

 .(3)صؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ

ل ايٓاؽ، ٚاهلل غبشاْ٘ ٖٚٛ ايعًِٝ مبٔ ٜطٝع٘ َٚٔ ٜعكٝ٘ َٔ قبٌ إٔ دً
                                                           

 .19غٛض٠ ايؿٛض٣  (1)

 .7غٛض٠ ابطاِٖٝ  (2)

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ  (3)
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 تػٝب عٓ٘ أبسّا. ٚأعُاهلِ سانط٠ عٓسٙ ٫
َٚٔ َكازٜل إعذاظ ايكطإٓ ػًٞ َكازٜل ؾهطٙ تعاىل بآٜاتـ٘ مبـا ٜبعـح    

ٜٚػـبب ايٓؿـط٠ َـٔ املعكـ١ٝ ؾؿـٞ خامتـ١ آٜـ١        ، ايؿٛم يف ايٓؿٛؽ إىل ايطاعـ١  
ايبشح تطغٝب بأزا٤ َٓاغـو اؿـر ٚسـطم عًـ٢ إتٝاْٗـا ناًَـ١ نُـا أزاٖـا         

، (1)خــصٚا عــين َٓاغــههِ  عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ إش قــاٍ:ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل
 ٚبًشاظ آ١ٜ ايبشح ؾإ ؾهط اهلل عع ٚدٌ َٔ ٚدٛٙ:

 اؿر ايٛادب. ا٭ٍٚ :
 اؿر املٓسٚب. ايجاْٞ :
 ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايجايح :
 ايتػًِٝ بإٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ؾعا٥ط اهلل. ايطابع :

 تعاٖس َٓاغو اؿر. اـاَؼ :
إعا١ْ اؿذاز ٚت١٦ٝٗ َكسَات سذِٗ، ٚبصٍ ْؿكات اؿر ملـٔ   ايػازؽ :

 ٜطغب ؾٝ٘ ٜٚعذع عٔ ايعاز ٚايطاس١ً.

 أفعال احلج
 :اؾعاٍ اؿر ث٬ث١ عؿط

 اٱسطاّ. :ا٭ٚىل 
 ايٛقٛف بعطؾات.  ايجا١ْٝ :
 ايٛقٛف باملؿعط اؿطاّ.   ايجايج١ :

 ضَٞ اؾُط٠ ايعكب١ يف ٢َٓ.  ايطابع١ :
    اهلسٟ. اـاَػ١ :

 ايتككري. ايػازغ١ : 
 ضَٞ باقٞ اؾُطات. ايػابع١ :

                                                           

 .2/353َؿاتٝض ايػٝب  (1)
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 طٛاف اؿر. ايجا١َٓ :  
        ق٠٬ ايطٛاف.  ايتاغع١ :
 ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ايعاؾط٠ :

 ايٓػا٤.     ايٛزاع اٚ طٛاف  اؿاز١ٜ عؿط٠ :
                 ايٓػا٤.ايٛزاع ق٠٬ طٛاف  ايجا١ْٝ عؿط٠ :
 بٝت يف ٢َٓ.امل:  ايجايج١ عؿط٠

 ٖٚٞ: واعمال العمرة املفردة سبعت
   اٱسطاّ. ا٭ٍٚ :  

 ايطٛاف. ايجاْٞ :
 ق٠٬ ايطٛاف عٓس َكاّ ابطاِٖٝ. ايجايح : 
 ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ غبع١ اؾٛاط. ايطابع : 
   ايتككري اٚ اؿًل. اـاَؼ : 

 .أٚ ايٓػا٤ ايٛزاعطٛاف  ايػازؽ :
 .أٚ ايٓػا٤ ايٛزاعق٠٬ طٛاف  ايػابع : 
ػعٟ ايعُط٠ املتُتع بٗا اٟ اييت ٜتكٌ بٗا سر ايتُتع، نُا يٛ غاؾط اىل ٚ

اؿر َٔ ٜهٕٛ بًسٙ بعٝسّا عٔ َهـ١ ٚاعتُـط قبـٌ أٚإ اؿـر ٚطـاف بايبٝـت       
ٚغع٢ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٖٚٛ املتعاضف ٚايؿا٥ع ؾٗصٙ ايعُط٠ ػعٟ عٔ ايعُط٠ 

 املؿطز٠ .
ــاؾط   ٚ ــ٢ ايهـــ ــط٠ عًـــ ــب ايعُـــ ــّاأػـــ ــ٘   إ ٜهـــ ــتطٝعّا ٭ْـــ ــإ َػـــ شا نـــ

َهًــــــ بـــــايؿطٚع نتهًٝؿـــــ٘ با٭قـــــٍٛ ٚعُـــــّٛ اـطـــــاب ٜؿـــــًُ٘،       
 ،َـــا زاّ نـــاؾطّا نػـــا٥ط ايعبـــازات   ٫ٚ ٜـــ٪شٕ يـــ٘  ٚيهٓٗـــا ٫ تكـــض َٓـــ٘   

 ٘ ــ  ،ؾاٱغـــــ٬ّ ؾـــــطط يف ايكـــــش١، ٚيـــــٛ َـــــات ايهـــــاؾط ٫ تكهـــــ٢ عٓـــ
ــٛع  ــا٤ ْـــ ــطا٤ إ٭ٕ ايكهـــ ــٌ يٲبـــ ــطاّ ٚططٜـــــل قتُـــ ــٔ نـــ ــ٢ عـــ ، ٜٚكهـــ

مجـــــاع ٚإشا إختًــــــ عًُـــــا٤ اٱغـــــ٬ّ يف  املػـــــًِ ٚعًٝـــــ٘ ايـــــٓل ٚاٱ
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ــا٤          ــ٢ قهـ ــٛا عًـ ــأِْٗ أمجعـ ــاٙ ؾـ ــٔ ؾاتـ ــ٢ َـ ــّٛ عًـ ــ٠٬ ٚايكـ ــا٤ ايكـ قهـ
ــٞ ٚاملٝـــــت،        ــر ْٚؿعـــــ٘ يًشـــ ــٛع١ٝ اؿـــ ــو آٜـــــ١ يف َٛنـــ ــر، ٚتًـــ اؿـــ

 . ٚيعّٚ عسّ ايتؿطٜط ب٘ نؿطٜه١ ٚؾعٌ عبازٟ
٘ٹ    ٚعـــٔ غــــٛز٠ بٓـــت ظَعــــ١ قايــــت:    ًٖــــ ٍٔ اي ٌٷ ٔإَيـــ٢ ضٳغٴــــٛ دٳـــا٤ٳ ضٳدٴــــ

٘ٴ عٳًَ  ًٖـــ ٢ًٖ اي ٘ٹ قٳـــ ٝٵذٷ َنـــبٹريٷ َيـــا ٜٳػٵـــتٳطٹٝعٴ       ٚآيـــ٘ ٝٵـــ ٕٻ َأبٹـــٞ ؾٳـــ ٍٳ ٔإ ِٳ َؾَكـــا ًٖ ٚٳغٳـــ
ٌٳ           ٘ٴ ُقبٹـــ ٓٵـــ ٘ٴ عٳ ٝٵتٳ ٔٷ َؾَكهٳـــ ٜٵـــ ًَـــ٢ َأبٹٝـــَو زٳ ٕٳ عٳ ٛٵ َنـــا ٜٵتٳـــَو َيـــ ٍٳ َأضٳَأ ــرٻ َقـــا ٕٵ ٜٳشٴـ َأ

٘ٹ     ــ ٝٵـ ًَ ٘ٴ عٳ ــ ًٖـ ٢ًٖ اي ــ ٍٳ قٳـ ــا ِٵ َقـ ــ ٍٳ ْٳعٳـ ــا ــَو َقـ ٓٵـ ــ٘ َٹ ــرٻ  ٚآيـ ِٴ سٴـ ــ ٘ٴ َأضٵسٳـ ــ ًٖـ ِٳ َؾاي ًٖ ــ ٚٳغٳـ
ٔٵ  .(1) َأبٹَٝو عٳ

 مستحباث السعيومه 
غتػــــــكا٤ َــــــٔ ظَــــــعّ َــــــع َباؾــــــط٠ شيــــــو بٓؿػــــــ٘       : اٱا٭ٍٚ

ــٛا٤، ٚا٭ٚىل ٚاٱ ــصٖاب  أضتـــــــ ــٌ ايـــــــ ــٕٛ قبـــــــ ــؿا، إٕ ٜهـــــــ ىل ايكـــــــ
ٕ ٜـــــسعٛ أغـــــتٗسا٩ٙ، ٚإٖـــــسا٩ٙ ٚإٚايؿـــــطب َٓـــــ٘ ٜٚػـــــتشب محًـــــ٘ ٚ

ــ١       ــشٝش١ َعاٜٚــ ــأثٛض، ٚيف قــ ــ١ باملــ ــتكبٌ ايكبًــ ــٛ َػــ ــطب ٖٚــ ــس ايؿــ عٓــ
ايػـــــ٬ّ: "ٚتكـــــٍٛ ســـــني تؿـــــطب: بـــــٔ عُـــــاض عـــــٔ ايكـــــازم عًٝـــــ٘ 

ــِٗ  ــٌ زا٤    إايًـــ ــٔ نـــ ــؿا٤ َـــ ــعّا ٚؾـــ ــّا ٚاغـــ ــّا ٚضظقـــ ــّا ْاؾعـــ ــ٘ عًُـــ دعًـــ
 ٚغكِ".

ــاْٞ ــ٘ أ: ايجــــ ــط    إٕ ٜتذــــ ــاشٟ يًشذــــ ــاب اوــــ ــٔ ايبــــ ــؿا َــــ ىل ايكــــ
ــ٘    ــ٘ ضغــــٍٛ اهلل قــــ٢ً اهلل عًٝــ ــٛ ايبــــاب ايــــصٟ خــــطز َٓــ ا٫غــــٛز ٖٚــ

 ٚآي٘ ٚغًِ.
 ٕ ميؿٞ بػه١ٓٝ ٚٚقاض.إٔ ٜهٕٛ ع٢ً طٗاض٠ ٚأ: ايجايح

ــع ــعٛز ايطابــ ــط   إ: ايكــ ــح ٜٓعــ ــؿا عٝــ ــسّ   إىل ايكــ ــع عــ ــت َــ ىل ايبٝــ
 ٚدٛز سادب ٜٚتأنس شيو بايٓػب١ يًطدٌ.

ــط إ: اـــــاَؼ ــ٘ اؿذــ ــتكباٍ ايــــطنٔ ايــــصٟ ؾٝــ ــاىل ، ٚغــ ــرب اهلل تعــ ٜهــ
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َــــا   -ٚسػــــٔ َــــا قــــٓع اهلل    -ٚحيُــــسٙ ٜٚــــصنط َــــٔ آ٥٫ــــ٘ ٚب٥٬ــــ٘     
ٚايكــــ٠٬  ،شنــــاض املدكٛقــــ١ ٜكــــسض شنــــطٙ خكٛقــــّا ايــــسعٛات ٚا٭   

  .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚآي٘ع٢ً ايٓ  ق٢ً 

 واجباث السعيومه 
غـــــتسا١َ َـــــس٠  إبتـــــسا٤ٶ ٚإ: ايٓٝـــــ١، ٜٚهؿـــــٞ ؾٝٗـــــا ايـــــساعٞ    ا٭ٍٚ
ــعٞ  ــ٘ ٚإايػـــ ــطز٠ أىل متاَـــ ــط٠ املؿـــ ــعٞ ايعُـــ ــ٘ غـــ ــع ْـــ ــط٠ ايتُتـــ ، أٚ عُـــ

ؾٗٓــــاى غــــعٞ يعُــــط٠ ايتُتــــع اٚ ؿذــــ١ اٱغــــ٬ّ اٚ اؿــــر املٓــــسٚب        
 ٚغريٙ.

ــاْٞ ــاملط٠ٚ يف   ايجـــ ــتِ بـــ ــؿا ٚاــــ ــسأ بايكـــ ــ: ايبـــ ــٛط، اٟ إ  طآخـــ ؾـــ
ــاض٠ عــــٔ   ــبع١ عبــ ــ١ أا٭ؾــــٛاط ايػــ ــؿا أضبعــ ــط٠ٚ إؾــــٛاط َــــٔ ايكــ ىل املــ

ــط٠ٚ   ــٔ املــ ــ١ َــ ــّا ٚث٬ثــ ــؿا إشٖابــ ــسأ  أىل ايكــ ــابع ٜبــ ــايطٛاف ايػــ ــّا، ؾــ ٜابــ
 َٔ ايكؿا ٜٚٓتٗٞ عٓس املط٠ٚ ٚب٘ ٜتِ ايػعٞ.

ٚ   ّ ــطا ــٔ ايبٝــــت اؿــ ــع٢ َــ ــسخٌ املػــ ــٔ ٜــ ــع َــ ــٌ َطتؿــ ــؿا دبــ  ،ايكــ
ٜهــــٕٛ عًــــ٢ ٜػــــاضٙ،   ٜهــــٕٛ عًــــ٢ ميٝٓــــ٘، ٚاملــــط٠ٚ دبــــٌ َــــٓدؿض      

 ٚيف ٖصا ايعَإ ٜبسٚإ ٚنأُْٗا دع٤ َٔ املػذس اؿطاّ.
ٟ بسأ ؾٛط٘ ا٭ٍٚ بـاملط٠ٚ بطـٌ غـعٝ٘ غـٛا٤     أيٛ أت٢ بايػعٞ بايعهؼ ٚ

، ٫ٚ وـب َعطؾـ١   إ٫ إٔ ٜرتى ايؿطط ا٭ٍٚ نإ عٔ عُس اٚ ْػٝإ اٚ دٌٗ
 ايتؿكٌٝ ؾًٛ از٣ ايػعٞ ٚؾل ايؿطا٥ط قض.

َـع اٱظزسـاّ   ا٭عًـ٢ املٛدـٛز يف ٖـصا ايعَـإ      وٛظ ايػعٞ يف ايطابل  
ٚا٭ٚىل ايػعٞ يف ا٭ضنٞ املتعاضف ٚايـصٟ غـع٢ بـ٘ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل      

 ٚا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايػ٬ّ.ٚايكشاب١ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
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إَِّٕ اَُّـزََِٖ ٌََْزُُٔـىَٕ َٓـب ؤَٗضَُْنَـب ِٓـْٖ اُْجَُِّنَـبدِ       ط قىلً تعااىل

ْْ          وَاُْهُذَي ِْٖٓ ثَؼْـذِ   َِْؼـُنُه ََ َِّـُه َو ْْ اُ َِْؼـُنُه ََ َُِئـَي  ٌَِزـبِة ُؤْو ُْ ُِِنَّـبِط ِكـٍ ا َُّنَّـبُ   َٓـب َث

 .159ص اٯ١ٜ اُالَّػِنُىَٕ 

 

 اإلعراب واللغت
إٕ ايــصٜٔ: إٕ ٚإمسٗــا، ٜهتُــٕٛ: ؾعــٌ َهــاضع َطؾــٛع، ايــٛاٚ: ؾاعــٌ،  

 ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ٫ قٌ هلا ٭ْٗا ق١ً املٛقٍٛ.
 ب٘.غِ َٛقٍٛ َؿعٍٛ إَا: 

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

َٔ ايبٝٓات: داض ٚفطٚض، َتعًكإ  مبشصٚف ساٍ، اهلس٣: عطـ ع٢ً 
 ايبٝٓات.

 َٔ بعس: داض ٚفطٚض َتعًكإ بٝهتُٕٛ.
ٌ َهاف َا بٝٓاٙ: َا َكسض١ٜ ٖٚٞ َع َا يف خربٖا يف تأٌٜٚ َكسض يف ق

 يٝ٘ ٚتكسٜطٙ َٔ بعس تبٝاْ٘.إ
 يًٓاؽ: داض ٚفطٚض َتعًكإ ببٝٓاٙ.

 يف ايهتاب: داض ٚفطٚض، َتعًكإ ببٝٓاٙ.
 ؾاض٠ َبتسأ، ًٜعِٓٗ: ؾعٌ َهاضع َع َؿعٍٛ ب٘.إغِ إٚي٦و: أ

 اهلل: ؾاعٌ َطؾٛع، ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ خرب يًُبتسأ.
)إٕ( اؿـطف   ؾـع خـرب  )اٚي٦و ًٜعِٓٗ( يف قٌ ض ٚمج١ً اٱؾاض٠ اٱمس١ٝ

 ايصٟ إبتسأت ب٘ اٯ١ٜ ايهطمي١.
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ًٜٚعِٓٗ: ايٛاٚ: سطف عطـ، ًٜٚعِٓٗ: ؾعٌ َهاضع، ٚاهلا٤: َؿعٍٛ ب٘، 
 اي٬عٕٓٛ: ؾاعٌ َطؾٛع بايٛاٚ ٭ْ٘ مجع َصنط غامل.

بهػط  -ٚايبٝإ: ايٛنٛح ٚايعٗٛض، ٚبٝٓات ،ٚنتِ ا٭َط: غرتٙ ٚاخؿا٩ٙ
اتّا برتؾض اؿذ١ عٓٗٔ نُـا يف اٯٜـ١ ايـيت    أٟ ميتًهٔ ا٭١ًٖٝ يًعٗٛض ش -ايٝا٤

ؽرب عٔ بعج١ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚشنط يف ايؿطم بني ايبٝإ 
ٚايتبٝإ إ ايبٝإ دعٌ ايؿ٤ٞ ظاٖطّا ٚٚانشّا َٔ غري سذ١، ٚايتبٝإ دعً٘ 

ايتؿكٌٝ ظاٖطّا ٚٚانشّا َع اؿذ١ أٟ إ بُٝٓٗا عَُّٛا ٚخكٛقّا َطًكّا، ٚ
 ٚ قط١ٜٓ َعترب٠.أىل زيٌٝ إز٠ اٱؾرتام ٖصٙ بُٝٓٗا ؼتاز َاٚ

ايًعٔ َٔ ايعباز ٜعين ايػب ٚايصّ، ٚايططز َٔ ايطمح١ ٚاـري،  :ٚايًعٔ
 ٚايسعا٤ با٫ْتكاّ ٜكاٍ ضدٌ يعني ًَٚعٕٛ ٚاؾُع ٬َعني.

٫ ايـجكًني، ْٚػـب ابـٔ    إبٔ عباؽ اي٬عٕٓٛ نٌ ؾـ٤ٞ يف ا٭ضض  إٚعٔ 
 .(1)عٕٓٛ نٌ َٔ آَٔ باهلل َٔ اٱْؼ ٚاؾٔ ٚامل٥٬ه١ىل ايكٌٝ: اي٬إَٓعٛض 

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

َـط ايـٓ  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ       أدا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ يـصّ ايـصٜٔ دؿـٕٛ      
ىل إؾاض٠ إٜات ٜٚهتُٕٛ ايبؿاضات ٚايرباٖني ايساي١ ع٢ً ْبٛت٘ ٚيعٌ يف ْعِ اٯ

ٚدٛب ؾطٜهـ١ سـر بٝـت اهلل اؿـطاّ يف ايهتـب ايػـُا١ٜٚ ايػـابك١، ٖٚٓـاى         
ايـصٟ عًُـ٘ درب٥ٝـٌ    بتـسا٤ٶ َـٔ آزّ   إْبٝا٤ ايػابكني ْكٛم تبني سر ا٭

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

ْٜٛؼ بـٔ َتـ٢    َٛغ٢ عبا٥تإ قطٛاْٝإ ٜكٍٛ: يبٝو عبسى ٚابٔ عبسى، َٚطٸ
عٝػـ٢   بكؿا٥ض ايطٚسا٤ ٖٚٛ ٜكٍٛ: يبٝو نؿاف ايهطب ايععاّ يبٝو، َٚـطٸ 

 بٔ أَتو يبٝو...".إبٔ َطِٜ بكؿا٥ض ايطٚسا٤ ٖٚٛ ٜكٍٛ: يبٝو عبسى ٚ
                                                           

 /  َاز٠ يعٔ.13( يػإ ايعطب 1)
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عٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚقـؿا٥ض   ضبعني ٬َّٝأٚايطٚسا٤ نشُطا٤ بًس ع٢ً مٛ 
 ايطٚسا٤ دٛاْبٗا ٖٚٞ ممط ا٭ْبٝا٤ سني ٜككسٕٚ ايبٝت يًشر.

عاقــطٙ ايعؿــطات َــٔ ٚيف اؿــسٜح ْهتــ١ عكا٥سٜــ١ ٖٚــٞ إ َٛغــ٢ 
ا٭ْبٝا٤ ٚقس ٚضز يف ايكطإٓ شنط ٖـاضٕٚ، ٚقُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ       

َــٔ بــ٘ ايعــطب َٚــع ٖــصا آخــاا ايٓبــٝني ٚناْــت ؾــرت٠ بٝٓــ٘ ٚبــني عٝػــ٢  
 ٚاملػًُٕٛ.

 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ:
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )نُا أضغًٓا( ايك١ً بني آ١ٜا٭ٍٚ:
ِ  بطغــاي١  ا٭ٚىل: ــ٘ ٚغــً ــ٘ ٚآي إْعــسّ نتُــإ  ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ

ت ٚا٭سهاّ، ٖٚٛ بٝإ يٰٜا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٯٜات، إش إٔ ضغايت٘ 
 َٔ أغطاض تؿهًٝ٘ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ايػابكني.

آٜات ايكطإٓ َٔ ايبٝٓات اييت أْعهلا اهلل، ٚمل ٜهتُٗا املػًُٕٛ بٌ  ايجا١ْٝ:
ٜكَٕٛٛ بت٬ٚتٗا دٗطّا ٚإخؿاتّا يف ايك٠٬ ٚغريٖـا، ٖٚـٛ َـٔ َكـازٜل قٛيـ٘      

 .(2)صًُنْزُْْ خَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِتعاىلط

ِ ت٠ٚ٬  يج١:ايجا يٰٜـات سـطب عًـ٢     ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـً
 نتُاْٗا ٚؾهض يًصٜٔ دؿْٛٗا ٜٚكَٕٛٛ بتشطٜؿٗا.

زع٠ٛ املػًُني يٲعطاض عٔ ايصٜٔ دؿٕٛ ٜٚهتُٕٛ اٯٜات ٭ٕ  ايطابع١:
 ٜتًٛ عًِٝٗ آٜات اهلل. ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ّاايٓ  قُس

يؿـهط هلل يتؿهـً٘ باٯٜـ١ ايععُـ٢ يف بعجـ١      سح املػًُني عًـ٢ ا  اـاَػ١:
 ٚت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ ع٢ً املػًُني. ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ايٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     أخربت اٯ١ٜ أع٬ٙ عٔ تعن١ٝ  ايػازغ١:
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 يًُػًُني، ٖٚٞ ٚاق١ٝ َٔ أَٛض: ٚغًِ
 إخؿا٤ اٯٜات. ا٭ٍٚ:
 اٯٜات.اٱْكات يًصٜٔ ٜهتُٕٛ  ايجاْٞ:
 اٱْؿعاٍ بايتشطٜـ َٚهاَٝٓ٘. ايجايح:

 ٞ ؾاٖس ع٢ً إضتكا٤ املػًُني يف املعاضف.قٖٚصا ايتٛ
: بعــس بٝــإ اٯٜــات ٚاهلــس٣ يًٓــاؽ يف ايهتــاب قــاّ ؾطٜــل َــِٓٗ ايػــابع١

ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ بتشطٜـ ايهتاب ٚإخؿا٤ اٯٜات، يتأتٞ ضغاي١ 
 ٶزٕٚ إؾتتإ ايٓاؽ ب٘. صا ايهتُإ، ٚبطظخاٚاق١ٝ ٚغ٬سّا يططز آثاض ٖ ٚغًِ

ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘  دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باٱخباض عٔ تعًِٝ  ايجا١َٓ:
املػًُني ايهتاب ٚاؿه١ُ، ٜٚؿٝس اؾُع بني اٯٜتني إٔ ٖصا ايتعًِٝ  ٚآي٘ ٚغًِ

 ي٘ َٓاؾع عسٜس٠ َٓٗا:
 اٱسرتاظ َٔ ايتشطٜـ. ا٭ٍٚ:
 يبٝٓات.إظٗاض اٯٜات ٚا ايجاْٞ:
 إغتػٓا٤ املػًُني عُا يف أٜسٟ ايٓاؽ. ايجايح:
ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ تطغٝب ايٓاؽ مجٝعّا بايٌٓٗ مما دا٤ ب٘  ايطابع:
 .ٚآي٘ ٚغًِ

زعـ٠ٛ ايٓـاؽ يٲعـطاض عـٔ ايـصٜٔ دؿـٕٛ اٯٜـات ٜٚهتُـٕٛ          اــاَؼ: 
 ايتٓعٌٜ.

قُس ق٢ً  ايٓ ٜسٍ اؾُع بني اٯٜتني ع٢ً ساد١ ايٓاؽ يبعج١  ايتاغع١:
ٚؾهٌ اهلل عـع ٚدـٌ يف ت٦ٝٗـ١ ا٭غـباب ايػـُا١ٜٚ ايـيت        اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 ػصب ايٓاؽ يٲميإ.
)ٜٚعًُهـِ َـا ٫تعًُـٕٛ(َٚٔ     أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ تعاىل ايعاؾط٠:

َكازٜل ٖصا ايعًِ إخباض اٯ١ٜ قٌ ايبشح عٔ نتُإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يٰٜات 
َٔ املػًُني تٓعٙ ايٓاؽ ٚعسّ ػطأِٖ ع٢ً إخؿا٤ ٚايبٝٓات، ؾكس تعٔ طا٥ؿ١ 
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ايٓ  قُس ق٢ً اهلل اٯٜات، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٛنٝس ٖصا ايهتُإ ٚإٔ بعج١ 
وََٗضَُّْنَب ػََُِْيَ اٌُِْزَـبةَ  بٝإ اٯٜات، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىلط عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .(1) صرِجَُْبًٗب ٌَُُِِّ شٍَْءٍ

ايٓ  قُس ق٢ً هلس٣، ؾذا٤ اا ايبٝٓات ٚأغباب يكس نتُٛ اؿازٟ عؿط٠:
بايهتــاب اؾــاَع يٮسهــاّ ٚاملبــاز٨، يٝهــٕٛ يف بعجتــ٘  اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ

 إْكها٤ ا٭ٜاّ ايهتُإ ٚاٱخؿا٤.
ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني ايعك١ُ َٔ ؼطٜــ ايكـطإٓ ٚآٜاتـ٘،     ايجا١ْٝ عؿط٠:

ٕٚ َٔ ضمح١ اهلل، ٚتٓؿط ٚإٔ ايصٜٔ ُٜٕٗٛ بايتشطٜـ ٚدؿٕٛ اٯٜات َططٚز
 َِٓٗ ايٓؿٛؽ.

ايـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل    يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ يًٓاؽ ببعجـ١   ايجايج١ عؿط٠:
)نُـا   اٱعطاض عٔ أٌٖ ايتشطٜـ ٚايهـ٬ي١، ٚدـا٤ت آٜـ١    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

أضغًٓا( دا٤ت خطابـّا يًُػـًُني إ٫ أْٗـا تـبني أْٗـِ أ٥ُـ١ ايٓـاؽ يف اهلساٜـ١         
ــا٭  ــٞ ب ــ١   ٚايطؾــاز، ٚايتشً ــاْٞ ايعبٛزٜ ــأب٢ٗ َع ــٛض ب ــس٠، ٚايعٗ خ٬م اؿُٝ

 ٚايطاع١ هلل عع ٚدٌ.
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) شنطْٚٞ(ا)ؾ ايك١ً بني آ١ٜ ايجاْٞ:
شنــط اهلل عــع ٚدــٌ بــطظر زٕٚ اٱْكــات يًتشطٜـــ ٚايؿــو         ا٭ٚىل:

 ٚايطٜب.
 شنط املػًُني هلل ٚاق١ٝ هلِ َٔ نتُإ ٚإخؿا٤ اٯٜات. ايجا١ْٝ:

 شنط اهلل عع ٚدٌ إظٗاض يٰٜات. جايج١:اي
ات ٚاهلس٣ ايـيت أْعهلـا اهلل عـع    ٓإٕ َهاَني اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ ايبٝ ايطابع١:

 ٚدٌ يًٓاؽ.
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دـا٤ت اٯٜـ١ أعـ٬ٙ بايٛعـس ايهـطِٜ يًُػـًُني بـصنطِٖ يكٛيـ٘          اـاَػ١:
شنطْٚٞ أشنطنِ( ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح َٔ َكازٜل شنط اهلل عع اتعاىل)

قُـس  ٚايبؿاضات بايٓ   ات ٚؼصٜطِٖ َٔ ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜٚدٌ يًُػًُني
 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بايبؿاض٠ بصنط اهلل يًُػًُني، ٚبٝإ ايًطـ  ايػازغ١:
اٱهلٞ بِٗ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح بصّ ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات ٚططزِٖ َٔ 

 . ضمح١ اهلل، ْٚؿط٠ ايٓاؽ َِٓٗ
بني اٯٜتني ايتدؿٝـ عٔ املػًُني، ٚبؿاض٠ ٌَٝ ايٓاؽ هلِ،  ٜٚؿٝس اؾُع 

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيتذًٞ آٜات ايكسم ٚاؿل يف ْب٠ٛ 
دا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؾهشّا يًصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات ٚايبؿاضات  ايػابع١:

ٛاضز اييت تػتًعّ ايؿهط ٚيتهٕٛ َٔ امل قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايٓ  
 عع ٚدٌ، ٜٚهٕٛ َٔ َكازٜل قٛي٘ تعاىل)ٚأؾهطٚا يٞ( ؾهطٙ ع٢ً ؾهض هلل

 خباض بإٔ يع١ٓ ٚغهب اهلل ٚايٓاؽ عًِٝٗ.ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات ٚا٭
ٜتٛد٘ املػًُٕٛ بايؿهط هلل عع ٚدٌ ع٢ً بٝإ اٯٜات يف ايكطإٓ،  ايجا١َٓ:

قــاٍ ، ٚايبٝٓــات ت ٚعــسّ تطتــب ا٭ثــط عًــ٢ إخؿــا٤ ؾطٜــل َــٔ ايٓــاؽ يٰٜــا  
 .(1)صوََٗضَُّْنَب ػََُِْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَُْبًٗب ٌَُُِِّ شٍَْءٍاىلطتع

تتهُٔ خامت١ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايعدط عٔ ايهؿط زع٠ٛ املػًُني  ايتاغع١:
 إىل إظٗاض اٯٜات ٚاملعذعات ٚعسّ إخؿا٥ٗا.

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )إغتعٝٓٛا بايكرب( ايك١ً بني آ١ٜ ايجايح:
دا٤ اـطاب يف اٯ١ٜ بًؿغ)ٜا أٜٗـا ايـصٜٔ آَٓـٛا( ٚؾٝـ٘ ثٓـا٤ عًـ٢        :ا٭ٚىل

 املػًُني، ٚؾاٖس بأِْٗ َٓعٖٕٛ عٔ نتُإ ٚإخؿا٤ اٯٜات.
زع٠ٛ املػًُني يًكرب ٚؼٌُ ا٭ش٣ ايصٟ ٜأتٞ َٔ إخؿا٤ ؾطٜل َٔ  ايجا١ْٝ:
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قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايٓاؽ ايبٝٓات ٚايبؿاضات اييت تسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ 
 .ِٚغً

ؼًٞ املػًُني بايكـرب يف َٛادٗـ١ ايتشطٜــ ٚايهتُـإ يـٔ ٜهـط        ايجايج١:
 املػًُني يف زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ.

 أزا٤ ايك٠٬ سطب ع٢ً إخؿا٤ اٯٜات. ايطابع١:
قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     أضاز ايصٜٔ أخؿـٛا ايبؿـاضات بٓبـ٠ٛ     اـاَػ١:

ٗـ    ٚغًِ ا ؾهـشّا هلـ٪٤٫   تعطٌٝ ايك٠٬ ؾذا٤ أزا٤ املػًُني هلـا ٚإغـتعاْتِٗ ب
 ٚيع١ٓ عًِٝٗ.
ٕ اهلل َع ايكـابطٜٔ( ٚؾٝـ٘   إ أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛي٘ تعاىل) : ايػازغ١

ثٓا٤ ع٢ً املػًُني يكربِٖ ٚتؿكِٗٗ يف ايسٜٔ، ٚإسرتاظِٖ َٔ ايصٜٔ دؿـٕٛ  
 اٯٜات.

ٜػتًعّ بٝإ ٚإظٗاض اٯٜات ٚاملعذعات ايكرب شاتّا ٚعطنّا، أٟ  ايػابع١:
 حيتاز إىل زضد١ َٔ ايكرب، ٚنصا ا٭ثط ايصٟ ٜرتتب عًٝ٘.إٔ إظٗاض اٯٜات 

زع٠ٛ املػًُني يًكرب يف تًكـٞ ايعًـّٛ ٚاملعـاضف ايـيت دـا٤ت يف       ايجا١َٓ:
ٕ اهلل َـع ايكـابطٜٔ( ٖٚـصا    إ) ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل قٛيـ٘ تعـاىل  

ايكرب ٚاق١ٝ َٔ ايتشطٜـ ٚأًٖ٘، ٚغـ١َ٬ َـٔ أغـباب ايؿـو ٚايطٜـب ايـيت       
 ٔ نتُإ ٚإخؿا٤ ايبٝٓات.تتؿطع ع

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )بٌ أسٝا٤( ايك١ً بني آ١ٜ ايطابع:
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ خطابّا يًُػًُني، ٚدا٤ت اٯٜـ١ قـٌ ايبشـح     ا٭ٚىل:

 بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ.
تتعًل اٯ١ٜ أع٬ٙ يف َسح ايؿٗسا٤ ٚايكتًـ٢ يف غـٛح املعـاضى َـٔ      ايجا١ْٝ:

ــ٪َٓني، ٚ ــس٫٫ت   املـ ــات ٚايـ ــٕٛ ايبٝٓـ ــصٜٔ دؿـ ــ١ يف شّ ايـ ــصٙ اٯٜـ ــا٤ت ٖـ دـ
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٛانشات اييت ت٪نس قسم ْب٠ٛ 
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مل ٜػتطع ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜـات ٚاملعذـعات إخؿـا٤ سكٝكـ١ َـٔ       : ايجايج١
عامل ايـربظر ٜتذًـ٢ ؾٝٗـا إنـطاّ اهلل عـع ٚدـٌ يًُػـًُني عاَـ١، ٚيًؿـٗسا٤          

 خاق١.
ْـ٘  إأخرب اهلل عـع ٚدـٌ عـٔ سٝـا٠ ايـصٜٔ ٜكتًـٕٛ يف غـبًٝ٘ ؾ        نُا ايطابع١:

 غبشاْ٘ ٜعٗط اٯٜات اييت دؿٝٗا ايهؿاض، ٚإٕ ناْت تتعًل بعامل اٯخط٠.
ٚع٢ً ؾطض إٔ سٝا٠ ايؿٗسا٤ يف اٯخط٠ ٚايبٝٓـات ايـيت دؿٝٗـا     اـاَػ١:

ؾطٜل َٔ ايٓاؽ، ؾإٕ اٯ١ٜ أع٬ٙ دا٤ت ضمحـ١ باملػـًُني، ٚٚغـ١ًٝ مساٜٚـ١     
سِٗ ٚغ٬َتِٗ َٔ أزضإ اؾعع ٚايٝأؽ ٚأغباب ايكٓٛط، ٚٚاقٝـ١ َـٔ   يك٬

 ٚإقطاض. سنتُإ اٯٜات، ٚايصٜٔ دؿْٛٗا عٔ عُ
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )ٚيٓبًْٛهِ( ايك١ً بني آ١ٜ اـاَؼ:
َٔ اٯٜات ايبٝٓات اٱخباض عٔ إبت٤٬ املػًُني بأغباب ا٭ش٣ يف  ا٭ٚىل:
 دٓب اهلل.

اٱخباض عٔ إبت٤٬ املػًُني باـٛف ٚاؾٛع ْٚكـل ا٭َـٛاٍ َـٔ     ١ٝ:ايجاْ
 ايبٝٓات اييت أْعهلا اهلل، ٫ٚ تػتطٝع ؾطق١ أٚ طا٥ؿ١ إخؿا٤ٖا عِٓٗ.

َٔ ايبٝٓات ٚاهلس٣ ايصٟ أْعيـ٘ اهلل ايبؿـط٣ يًكـابطٜٔ بـايجٛاب      ايجايج١:
ظـاٖطّا   ايععِٝ يف اٯخط٠، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ يتٛنٝـسٙ ٚبٝاْـ٘، ٚدعًـ٘ أَـطاّ    

 َٚعًَّٛا عٓس املػًُني مجٝعّا.
املػًُني َٔ اٱبت٤٬ يٝؼ غهبّا َٔ اهلل، بٌ ٖٛ غبب  بَا ٜكٝ ايطابع١:

 يًؿٛظ بطمح١ اهلل.
ٕٛ بايكرب َعطؾ١ اٯٜات ٚاملعذعات اييت ٜهتُٗا ُٜػتطٝع املػً اـاَػ١:

 ٚدؿٝٗا ايهؿاض، ٚأٌٖ ايه٬ي١ ٚاؿػس.
 اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚدّٖٛا: ٜؿٝس اؾُع بني خامت١ ايػازغ١:

بؿاض٠ املػًُني ع٢ً قربِٖ ع٢ً نتُإ ٚإخؿا٤ ؾطٜـل َـٔ أٖـٌ     ا٭ٚىل:
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ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘  ايهتاب اٯٜات ٚايبؿاضات اييت دا٤ت ببعج١ 
 ، َٚٔ اٯٜات إٔ ٖصا ايكرب ٚاق١ٝ َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل ٚؾهض ي٘.ٚغًِ

عــسّ ايكتــاٍ بػــبب نتُــإ سكــا٥ل ايتٓعٜــٌ      زعــ٠ٛ املػــًُني ي  ايجاْٝــ١:
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓ  

إٕ اهلل عع ٚدٌ ٜبني اٯٜات ٚايبٝٓات بتؿهً٘ بٓعٚهلا لَّٛا ع٢ً  ايجايج١:
 يٝٓعسّ أثط ٖصا ايهتُإ. ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

ــ١ ب   ايطابعــ١: ــعٍٚ ايًعٓ ـــ عــٔ املػــًُني بٓ ــات  ايتدؿٝ ــصٜٔ دؿــٕٛ اٯٜ اي
 ٚحياٚيٕٛ قس ايٓاؽ عٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ.

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )املكٝب١( بني آ١ٜ ايػازؽ:
ٚ  ا٭ٚىل: ٕ قــسضت َــٔ ؾطقــ١ ٚطا٥ؿــ١  إإٕ نتُــإ اٯٜــات َكــٝب١ عاَــ١ 

 خاق١.
ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ إخؿا٤ ايبؿاضات ايٛاضز٠ غكٛم بعج١  ايجا١ْٝ:
 يف ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١. ٚآي٘ ٚغًِ
َٛاد١ٗ إخؿا٤ ايبٝٓات بايكرب ٚاٱغرتداع، ؾإٕ قًت إْ٘ خـ٬ف   ايجايج١:
 ؾاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ:،  ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط عَُٛات

 ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.  ا٭ٍٚ:
ــاْٞ: ــاب عًــ٢       ايج ــصٙ اٯٜــ١ ســح أٖــٌ ايهت ــاض ايبٝٓــات  تتهــُٔ ٖ إظٗ

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات اييت تسٍ ع٢ً قسم ْب٠ٛ 
 يف اٱغرتداع سح يًٓاؽ ع٢ً شّ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات. ايجايح:
إظٗاض املػًُني ايكرب ٚإدٗاضِٖ باٱغـرتداع ٜـسٍ عًـ٢ سػـٔ      ايطابع١:

 مستِٗ، ٚثبات اٱميإ يف ْؿٛغِٗ، ٚتكٝسِٖ بأسهاّ ايؿطٜع١.
يف اٱغرتداع عٓـس َكـٝب١ نتُـإ ايبٝٓـات ٚايبؿـاضات ؽٜٛــ        َػ١:اـا
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 بأٖٛاٍ ايّٝٛ اٯخط ٚتصنري باؿػاب.
ِ  قًٛاتأٚي٦و عًِٝٗ ) ايك١ً بني آ١ٜ ايػابع: ، ٚبـني ٖـصٙ   (1) (َٔ ضبٗـ

 اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:
ػًٞ ايتبأٜ ٚايتهاز بني املػًُني ٚايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات، إش تٓعٍ  ا٭ٚىل:
ٚايطمح١ َٔ اهلل عع ٚدٌ عًـ٢ املػـًُني يكـربِٖ ٚإغـرتداعِٗ     ايكًٛات 

ٚتؿٜٛهِٗ ا٭َٛض إىل اهلل، ٚتٓعٍ ايًع١ٓ ع٢ً ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات، ًٜٚشكِٗ 
 ايصٍ ٚاـعٟ بططزِٖ َٔ ضمح١ اهلل.

تطغٝب أٌٖ ايهتاب بإظٗاض ايبٝٓات ٚاٱخباض عٔ ايبؿاضات اييت  ايجا١ْٝ:
هتـب ايػـُا١ٜٚ ايػـابك١ يٛقــ املػـًُني      ٚضثٖٛا َٔ ا٭ْبٝـا٤ ٚدـا٤ت يف اي  

 إظٗاض ايبٝٓات َٔ َكازٜل اهلسا١ٜ.ٚباملٗتسٜٔ، 
 تسٍ َهاَني اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً إٔ إخؿا٤ ايبٝٓات ئ ٜهط املػًُني. ايجايج١:

بكا٤ باب اهلسا١ٜ َؿتٛسّا يًٓاؽ مما ٜسٍ ع٢ً خٝب١ ٚخعٟ ايصٜٔ  ايطابع١:
 يع١ٓ اهلل ٚايٓاؽ عًِٝٗ. ايبؿاضات، ٖٚٛ َٔ َكازٜلٜٚهتُٕٛ اٯٜات 

ايرتغٝب بسخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚدعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ ايصٜٔ دؿٕٛ  اـاَػ١:
 ايبٝٓات.

خربت اٯ١ٜ قٌ ايبشح بإٔ اهلل أْعٍ اهلس٣ ٚبٝٓ٘ يًٓـاؽ ممـا   أ ايػازغ١:
ٜسٍ ع٢ً إٔ نتُإ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ ئ حيذب٘ بسيٌٝ ٚدٛز أ١َ َٗتس١ٜ ٖٚـِ  

 املػًُٕٛ.
 ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: اتايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜ ايؿعب١ ايجا١ْٝ:

، ٚؾٝٗـا  (2) )إ٫ ايـصٜٔ تـابٛا(   ايتايٝـ١ ٚاٯٜـ١  ايك١ً بـني ٖـصٙ اٯٜـ١     ا٭ٍٚ:
 َػا٥ٌ:

قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   إٕ نتُإ ايبٝٓات ٚإخؿا٤ ايبؿاضات بايٓ   ا٭ٚىل:
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 ايتٛب١ َٓ٘. ٍ ميهٔعتعيزا٥ُّا ًَٚه١ ثابت١، بٌ ٖٛ أَط َ يٝؼ أَطّا ٚآي٘ ٚغًِ
تطغٝب ايٓاؽ بايتٛب١ ٚإظٗاض ايبٝٓات ٚايتكسٜل باملعذعات ايـيت   ايجا١ْٝ:

 .ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدا٤ بٗا 
ــ١: ــات         ايجايج ــا٤ ايبٝٓ ــ٢ إخؿ ــطٚا عً ــصٜٔ أق ــ٢ اي ــ١ عً ــابٛا سذ ــصٜٔ ت اي

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓ  
اٱخباض عٔ بٝإ اٯٜات ٚاهلس٣ َٔ عٓـس اهلل  دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ب ايطابع١:

يف ايهتاب، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باٱخباض عٔ بٝإ ايصٜٔ تابٛا يٰٜات، ٚؾٝـ٘  
قُس ق٢ً ايبؿاضات بٓب٠ٛ  ٚإخباضِٖ عٔزع٠ٛ يًٓاؽ يٲقػا٤ يًصٜٔ تابٛا 

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 ت.ٜأتٞ ق٬ح ايصٜٔ تابٛا ع٢ً نتُإ اٯٜات ٚايبٝٓا اـاَػ١:
زع٠ٛ ايٓاؽ إىل إدتٓاب ايًع١ٓ اييت تأتٞ بػبب نتُإ ايبٝٓات،  ايػازغ١:

ٚسـجِٗ عًـ٢ ْٝــٌ ضمحـ١ اهلل عـع ٚدــٌ ايـيت تٓـعٍ بايتٛبــ١ ٚاٱْابـ١ ٚنؿـــ        
قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    اؿكا٥ل ٚاٱخباض عٔ املعذعات ٚايبؿاضات بٓب٠ٛ 

 .ٚغًِ
 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) ا()إٕ ايصٜٔ نؿطٚ ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ايجاْٞ:
 دا٤ت اٯٜتإ يف شّ ايصٜٔ نؿطٚا ٚإْصاضِٖ ٚؼصٜطِٖ. ا٭ٚىل:
 تهطضت يف اٯ١ٜ يع١ٓ اهلل ع٢ً ايهؿاض. ايجا١ْٝ:
َٛنـٛع ٖـصٙ اٯٜـ١ أعــ٬ٙ نتُـإ اٯٜـات، َٚٛنـٛع اٯٜـ١ قــٌ         ايجايجـ١: 

 ايبشح ايهؿط ٚاملٛت عًٝ٘ ٚعسّ ايتٛب١.
٤ آ١ٜ ايتٛب١ ايػابك١ بني آٜتني ٜتهُٓإ َٔ إعذاظ ْعِ اٯٜات فٞ ايطابع١:

شّ ايصٜٔ نؿطٚا ْٚعٍٚ ايًع١ٓ عًِٝٗ، ٚؾٝ٘ سح ع٢ً ايتٛب١ ٚتطغٝب باٱْاب١، 
عـٔ أبـٞ    يًتٛبـ١  يًٓـاؽ َٚٓاغب١ يٮَـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط ٚزعـ٠ٛ       

٘ٹ  َٛغ٢ قاٍ: ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٢ًٖ اي ٘ٹ قٳ ًٖ ٍٴ اي ٓٳا ضٳغٴٛ ُٻ٢ َي ِٳ ْٳٚآي٘ غٳ ًٖ ٗٳا ٚٳغٳ ٓٵ َٹ ُٳا٤ٶ  ٘ٴ َأغٵ ِؿػٳ
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ُٳ١ٹ ًِشٳ ُٳ ٛٵبٳ١ٹ ٚاِي ٞټ ايتٻ ٚٳْٳبٹ ٚٳاِيشٳاؾٹطٴ  ُٴَكؿِّٞ  ُٳسٴ ٚاِي ٚٳَأسٵ ُٻسٷ  َٴشٳ ٍٳ َأْٳا   .(1)َٳا سٳؿٹِعٓٳا َقا
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بصنط يع١ٓ اي٬عٓني يًهؿاض، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ  اـاَػ١:

 اؽ أمجعني.بايتؿهٌٝ ٚإٔ املطاز َٔ اي٬عٓني ِٖ امل٥٬ه١ ٚايٓ
ايٓ  قُس ق٢ً اهلل ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني ساد١ ايٓاؽ يبعج١  ايػازغ١:

 ٚاٱغ٬ّ. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
نُا ٜٓعٍ امل٥٬هـ١ بـايٛسٞ عًـ٢ ا٭ْبٝـا٤، ؾـأِْٗ ٜكَٛـٕٛ بًعٓـ١         ايػابع١:

 ايهؿاض ٚايسعا٤ عًِٝٗ.
ِ ايـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      يكس ْعٍ امل٥٬ه١ يٓكـط٠   ايجا١َٓ:  ٚغـً

ٚاملػًُني، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ يتدرب عٔ ٚظٝؿ١ أخط٣ ي٥٬ًُهـ١ ٖٚـٞ يعـٔ    
 ايصٜٔ نؿطٚا.

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )ٚخايسٜٔ ؾٝٗا( ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ايجايح:
بٝإ غ٤ٛ عاقب١ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات ٜٚهتُٕٛ ايبؿاضات بـايٓ    ا٭ٚىل:

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
دـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ باٱخبـاض عـٔ يعٓـ١ اهلل ٚايٓـاؽ يًـصٜٔ دؿـٕٛ           ايجا١ْٝ:

ٚايس٫٫ت ايٛانشات ع٢ً  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبؿاضات بايٓ  
قسم ْبٛت٘، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بتؿػري ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل، ٚخًٛز 

 ايهؿاض بايٓاض. 
 .ايٓاؽ أخؿتٗا طا٥ؿ١ َٔايتكسٜل بايبٝٓات اييت  ايجايج١:

 اٱدٗاض بايبٝٓات، ٚت٠ٚ٬ اٯٜات ايػُا١ٜٚ. ايطابع١:
 زع٠ٛ ايٓاؽ يٲعطاض عٔ أٌٖ اؾساٍ ٚايؿو. اـاَػ١:
 سح ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايػازغ١:
ايتكــسٜل بــايٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٭ْــ٘ دــا٤    ايػــابع١:

                                                           

 .40/138َػٓس أمحس  (1)

 .162اٯ١ٜ (2)
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 ع٢ً قسم ْبٛت٘. باملعذعات ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ اييت تسٍ
ٚعٔ قتــاز٠ يف قٛيــ٘ تعــاىل)ًٜٚعِٓٗ يعٓــ١ ايــصٜٔ دؿــٕٛ اٯٜــات، ايجآَــ١:

 .٬عٕٓٛ( قاٍ امل٥٬ه١ ٚامل٪َٕٓٛ(اي
ايٓـاؽ عـٔ ايتكـسٜل    قـطف  يكس أضازٚا َٔ إخؿا٤ قـؿات خـاا ايٓبـٝني    

بٓبٛت٘، ٚععٚؾِٗ عٔ املعذعات اييت دا٤ بٗا، ٚيهٔ ايًع١ٓ َٔ اهلل ٚاـ٥٬ل 
ُـٔ َكـازٜكٗا طـطزِٖ َـٔ ضمحـ١ اهلل، ٚؾهـشِٗ بـني ايٓـاؽ،         ْعيت بِٗ ؾ

ٚقريٚض٠ َعذعات ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ سـسٜح املٓتـسٜات    
 ، إش ؼتٌُ ايًع١ٓ يف ايعطف ايعَاْٞ ٭ثطٖا ٚدّٖٛا:مٚايبٝٛت ٚا٭غٛا

 ْعٍٚ ايًع١ٓ بايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات يف اؿٝا٠ ايسْٝا. ا٭ٍٚ:
 زِٖ َٔ ضمح١ اهلل يف اٯخط٠.املككٛز طط ايجاْٞ:
 تهٕٛ يع١ٓ اهلل يف اٯخط٠، أَا يع١ٓ اـ٥٬ل ؾٗٞ يف ايسْٝا. ايجايح:
ْــعٍٚ ايًعٓــ١ بايــصٜٔ دؿــٕٛ اٯٜــات ايبٝٓــات يف ايــسْٝا ٚاٯخــط٠    ايطابــع:

 ٚايكشٝض ٖٛ ا٭خري ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً قبض ؾعًِٗ، ٚظٜاز٠ يف عكٛبتِٗ.    

 عجاز اآليتإ
دٛز آٜات ٚسذر يف ايهتب ايػُا١ٜٚ املٓعي١ ٚؾهض خباض عٔ ٚيف اٯ١ٜ إ

َٚٓعِٗ َٔ  ،غباب ايطمح١أخباض عٔ ططزِٖ َٔ ايصٜٔ ٜهتُْٛٗا ٚشَِٗ ٚاٱ
 بٛابٗا.أقرتاب َٔ اٱ

 تتهُٔ اٯ١ٜ ايتشسٟ َٔ ٚدٛٙ:
 اٱخباض عٔ ْعٍٚ ايبٝٓات. ا٭ٍٚ:
 إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ أْعٍ ايبٝٓات ٚاملعذعات. ايجاْٞ:
ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘   ٕ أسهاّ ايؿطا٥ع اييت دا٤ بٗا إ ايجايح:

 ٚا٭ْبٝا٤ ايػابكني َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. ٚغًِ
 ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ سذ١ ع٢ً ايٓاؽ مجٝعّا. ايطابع:
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 ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ يًصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات. اـاَؼ:
ــازؽ: ــاؽ ي      ايػ ــٔ ايٓ ــل َ ــا٤ ؾطٜ ــ٢ إخؿ ــط عً ــب ا٭ث ــسّ تطت ــرباٖني ع ً

 ٚاملعذعات.
ــابع: ــ٘        ايػ ــ١ بكٛي ــاّ اٯٜ ــات ٱختت ــٕٛ اٯٜ ــصٜٔ دؿ ــٔ اي ــاؽ َ ــط٠ ايٓ ْؿ

تعاىل)ًٜٚعِٓٗ اي٬عٕٓٛ(ٚؾٝ٘ بٝإ يػدط ايٓاؽ ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ ٜكـطٕٚ  
ايـٓ   ع٢ً اؾشٛز ٜٚتعُسٕٚ إْهاض َا ٚضز يف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َـٔ قـؿات   

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

الةذين يكممة( و و ةر وه  ىةذا الماةع مةةت  ل        )  ىةذه اآليةة ييةة    وميكن أ  نسةم  

  .(1)النةي  ونالمه  ل ف(ه  البنة 
 اآليت سالح

ٚؾٝٗا سح هلِ ٌٖ ايهتاب أتتهُٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ َٛانٝع إستذاز ع٢ً 
ظٗاض تًو ايبٝٓات َـع املـسز ٚا٭َـٌ املٓكـسح يف ْؿـٛؽ املػـًُني بًػـ١        إع٢ً 

دؿٕٛ اٯٜات، ٚؽرب نُّٓا عـٔ عـسّ تطتـب ا٫ثـط      ايتدٜٛـ ٚايٛعٝس يًصٜٔ
هُـىَ اَُّـزٌِ   قاٍ تعـاىلط ،  ٚعع امل٪َٓني ع٢ً ٖصا ايهتُإ بػبب ظٗٛض ايسٜٔ

 .(2)صؤَسْعَََ سَعُىَُهُ ثِبُْهُذَي وَدَِِٖ اُْذَنِّ ُُُِظْهِشَ ُ ػًََِ اُذَِِّٖ ًُِِّهِ

َٚٔ ٚدٛٙ ٖصا  يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإبت٤٬،
اٱبت٤٬ إخؿا٤ ؾطٜل َٔ ايٓاؽ يٰٜات ٚايرباٖني يُٝٓعـٛا ايٓـاؽ عـٔ زخـٍٛ     
اٱغــ٬ّ، ٜٚكــسِٖٚ عــٔ ٚظــا٥ؿِٗ اؾٗازٜــ١، ؾذــا٤ت ٖــصٙ اٯٜــ١ غــ٬سّا   

 يًُػًُني ٚايٓاؽ مجٝعّا، أَا املػًُٕٛ ؾاٯ١ٜ غ٬ح هلِ َٔ ٚدٛٙ:
ؾكشٝض  ،ٜٔ نؿطٚايف اٯ١ٜ ت١ُٝٓ ملًه١ ايٛقا١ٜ ٚاٱعطاض عٔ ايص ا٭ٍٚ:

                                                           

 .غٛض٠ ايبكط٠ 174أْعط اٯ١ٜ (1)
 .33غٛض٠ ايتٛب١(2)



 92ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

إٔ اٯ١ٜ دا٤ت غكٛم ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات إ٫ إٔ َٓاؾعٗـا أعـِ، ٚتؿـٌُ    
 اٱسرتاظ َٔ ايهؿاض.

 عسّ اٱؾتتإ بأغباب ايؿو ٚايطٜب. ايجاْٞ:
اٯ١ٜ َاز٠ ٚغ٬ح يف ا٭َط باملعطٚف، ٖٚـٛ يف املكـاّ َتعـسز َـٔ      ايجايح:

ــخٍ ؤُخْشِعَُٛــات قٛيــ٘ تعــاىلط ــشَ ؤَُّٓ ــبَُْٔؼْشُوفِ وَرَنْهَــىَْٕ ًُنْــزُْْ خَُْ ــإُْٓشُوَٕ ثِ جَــذْ ُِِنَّــبطِ رَ

 ، َٔ دٗات:(1)صػَْٖ أُُْنٌَشِ

 سح ايٓاؽ ع٢ً عسّ اٱقػا٤ إىل ض٩غا٤ ايهؿط ٚايه٬ي١. ا٭ٚىل:
 ؾهض ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات. ايجا١ْٝ:
ٕٚ ع٢ً بؿاضات ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ ببعج١ زع٠ٛ ايصٜٔ ٜكس ايجايج١:

 ع٢ً إظٗاضٖا ٚنؿؿٗا. ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓ  قُس ق
طـ اٱهلٞ بايٓاؽ إٔ ًبٝإ اٯٜات ٚايبٝٓات ٚايبؿاضات، ؾُٔ اي ايطابع١:

ٚدٛزٖا َٚهاَٝٓٗا مل ٜٓشكط بايهؿاض ؾكس دا٤ ايكطإٓ بٗا ٚمبا ٜعٜس ع٢ً َا 
 عٓس أٌٖ ايهتاب َٛنٛعّا ٚسهُّا.

 ٓات، ٚايتؿك٘ يف ايسٜٔ.زع٠ٛ املػًُني يًتسبط يف اٯٜات ٚايبٝ ايطابع:
إغـتٓباط َػـأي١ ؾكٗٝـ١ ٖٚـٞ دـٛاظ يعـٔ ايـصٜٔ دؿـٕٛ اٯٜـات           اـاَؼ:

ٚايبٝٓات اييت تسٍ ع٢ً ٚدٛب عباز٠ ايكاْع ٚإتباع ا٭ْبٝا٤ ٚإتٝإ ايؿطا٥ض 
 ٚايعبازات.

 ٚأَا إؽاش ايٓاؽ ٖصٙ اٯ١ٜ غ٬سّا ؾُٔ ٚدٛٙ:
باض عٔ أسٛاٍ ا٭َـِ  خإىل آٜات ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ اٱْكات ا٭ٍٚ:
 ا٭خط٣.

 اٱسرتاظ َٔ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات. ايجاْٞ:
 شّ ايصٜٔ ٜٓهطٕٚ ايٓب٠ٛ ٚاملعذعات. ايجايح:

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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َعطؾ١ سكٝك١ ٖٚٞ غهب اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايصٜٔ نؿطٚا ٚايصٜٔ  ايطابع:
دؿٕٛ املعذعات ٚايبؿاضات، َٚٔ ايؿطط٠ ايٓؿط٠ َٔ ايصٜٔ تٓعٍ عًِٝٗ ايًع١ٓ 

 ٔ ضمح١ اهلل.ٚاملططٚزٜٔ َ
إظاس١ ايػؿا٠ٚ اييت وعًٗا أٌٖ ايه٬ي١ ٚايهتُإ ملٓـع ايٓـاؽ    اـاَؼ:

 َٔ ايتسبط يف اٯٜات.
ايٓ  قُس ق٢ً اهلل ٌَٝ ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚايتسبط يف َعذعات  ايػازؽ:

 ٚبػض أعسا٥٘ ٚايعاملني ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ايـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      ط٠ يكس أْعٍ اهلل عع ٚدٌ امل٥٬هـ١ يٓكـ  

كَبعْزَجَبةَ ٌَُُـْْ ؤَِّٗـٍ   قاٍ تعاىلط ،ٚامل٪َٓني يف َعطن١ بسض ٚأسس ٚغريٖا ٚغًِ

، ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح َسزّا ٚعّْٛا (1) صُِٓٔذأًُْْ ثِإَُْقٍ ِْٖٓ أَُْالَئٌَِخِ ُٓشْدِكِ َ

      ٚ دـٛٙ تؿهـٌٝ   يًُػًُني يف سـاٍ اؿـطب ٚايػـًِ، ٚايؿـس٠ ٚايطخـا٤، ؾُـٔ 
، إٔ ايػ٬ح ايعكا٥سٟ َكاسب (2) صًُنْزُْْ خَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِاملػًُني ٚأِْٗط

ٖٚصا ايػ٬ح َتعسز ٚتٛيٝسٟ، ؾهٌ آ١ٜ َٔ ايكطإٓ غ٬ح ٚعٕٛ َٚسز  ،هلِ
 هلِ.  
 سباب الىسولأ

 قٛاٍ:أؾٝٗا 
ايتـٛضا٠  نتُـٛا ا٭خبـاض ايـٛاضز٠ يف     َٔ أٖـٌ ايهتـاب  اٯ١ٜ تتعًل  ا٭ٍٚ:

اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َجـٌ نعـب بـٔ ا٭ؾـطف        ٚاٱلٌٝ عٔ ْب٠ٛ قُس ق٢ً
َٔ  عسزبٔ عباؽ ٚتبع٘ إىل إبٔ قٛضٜا، ْػب ٖصا ايكٍٛ إغس ٚأٚنعب بٔ 

 ٌٖ ايعًِ.أ
بـٔ عبـاؽ ٚفاٖـس ٚاؿػـٔ ٚقتـاز٠      إْعيت يف أٌٖ ايهتاب، عـٔ   ايجاْٞ:

                                                           

 .9غٛض٠ ا٭ْؿاٍ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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   َ طًـل، ؾـا٭ٍٚ   ٚغريِٖ، ٚبني ٖصا ايكٍٛ ٚايكـٍٛ ا٭ٍٚ عُـّٛ ٚخكـٛم 
 ٜتعًل بايعًُا٤ َِٓٗ ؾكط، ٖٚصا ايكٍٛ ٜؿٌُ عاَتِٗ اٜهّا.

َٔ ايٝٗٛز عُا يف ايتٛضا٠ َـٔ   ْكاض غأيٛا ْؿطّإ مجاع١ َٔ ا٭إ ايجايح:
، ؾٓعيـت اٯٜـ١   سهـاّ ؾهتُـٛا،  اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚا٭    قؿات ايٓ  ق٢ً

 قٛاٍ.ٚاملع٢ٓ َتكاضب بني ٖصٙ ا٭

 مفهىم اآليت
َؿَٗٛٗا ع٢ً اٱدٗاض بـاؿل ٚشنـط ا٭خبـاض ايـيت تتهـُٔ       ؼح اٯ١ٜ يف

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ع٬َات ْ  آخط ايعَإ ٚإْطباقٗا ع٢ً ايطغٍٛ ا٭نطّ قُس 
، َٚا ؾٝٗا َٔ ايٛعٝس َٛععـ١ ٚعـرب٠ ٚؼـصٜط َـٔ نتُـإ اٯٜـات،       ٚآي٘ ٚغًِ

ُٝس٠ ٚبصا تتذ٢ً يٓا َٓاؾع )َسضغ١ ايتٛبٝذ( يف ايكطإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ايػاٜات اؿ
ٚإقـ٬ح ايٓؿـٛؽ َٚٓــع اؿػـس ٚايهٝــس ٚطػٝـإ ايــٓؿؼ ايػهـب١ٝ ٚايؿــ١ٜٛٗ      
ــات      ــات ٚاٯٜ ــصنط ايبٝٓ ــ١ ب ــ١ يف شات اٯٜ ــع ٚدــٛز اؿذــ١ ٚايبٝٓ خكٛقــّا َ

  ايكطإٓ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣.ايباٖطات يف
ٚاٯ١ٜ ٚإ ٚضزت بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ إ٫ أْٗا تتهُٔ اٱْؿا٤ ٚايسع٠ٛ 

يصا تطاٖا تأتٞ بًؿغ ايٓاؽ "بٝٓاٙ يًٓاؽ" أٟ  ع٢ً ايٓاؽ إٔ  إىل ض١ٜ٩ اٯٜات
ٜطًٓعٛا ع٢ً ايهتب ايػُا١ٜٚ مبع٢ٓ أْ٘ يـٝؼ يٲْػـإ إٔ ٜهتؿـٞ بكـٍٛ أٖـٌ      
اؾشٛز ٚاـ٬ف ٚايؿكام بٌ ٫بس ي٘ إٔ ٜكّٛ بٓؿػـ٘ مبعطؾـ١ اٯٜـات َٚـس٣     

قـ٢ً  قسقٗا ٚز٫يتٗا ع٢ً ْعٚهلا َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ ٚقسم ْبـ٠ٛ قُـس   
، قاٍ تعاىل يف ايجٓا٤ ع٢ً ْؿػ٘ يف خًل اٱْػإ َٚا ضظق٘ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .(1)صػَََِّٔهُ اُْجََُبَٕ خََِنَ اإلِٗغَبَٕ *َٔ ْع١ُ ايعكٌ ٚايعًِط
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ٚيؿـغ )ايٓـاؽ( ٜـس٫ٕ عًـ٢ إٔ نـٌ      ص َٓب ؤَٗضَُْنَب ِٓـْٖ اُْجَُِّنَـبدِ  طٚقٛي٘ تعاىل 

اى قسم ْعٚهلا َٔ عٓس اهلل إ٫ إٔ إْػإ باَهاْ٘ َعطؾ١ اٯٜات ٚؾُٗٗا ٚإزض
ايهتُــإ ٚايتشطٜـــ حيــ٫ٕٛ زٕٚ شيــو مبعٓــ٢ أُْٗــا ٫ حيــ٫ٕٛ زٕٚ نؿـــ 
اـكا٥ل إشا َا قاّ اٱْػإ بٓؿػ٘ بإغتككا٤ اؿل ٚايٓعط يف إعذاظ ايكطإٓ 

 .ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚاٯٜات اييت دا٤ بٗا ايٓ  قُس 
إ ٜتشٌُ املػ٪ٚي١ٝ إشا نإ َككطّا يصا ؾُؿّٗٛ اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً إٔ نٌ إْػ

ٚقاّ بتكسٜل أٌٖ ايتشطٜـ أٚ إنتؿ٢ بكٍٛ ايـصٜٔ ٜكَٛـٕٛ بهتُـإ اٯٜـات     
نُا غٝأتٞ بٝاْ٘ يف اٯ١ٜ ايٛاسس٠ ٚايػتني بعـس املا٥ـ١، ْعـِ ايًعٓـ١ ايـٛاضز٠ يف      

 .عٔ عُس اٯ١ٜ تٓشكط باوطؾني يًهتاب ٚايهامتني ٯٜات٘
َــٔ قــطٜـ ايهؿــط ٚض٩غــا٤ ايهــ٬ي١ ٚاٯٜــ١ زعــ٠ٛ يًتدًــٞ عــٔ أقطــاب  

ٚإغكاط ملٓعيتِٗ عٓس أتباعِٗ، ٚؼح ع٢ً اٱبتعاز عِٓٗ أٟ أْٗا َٔ َكازٜل 
 ايًع١ٓ ٚاـعٟ يف ايسْٝا.

ٚقس شنطْا يف تؿػري اٯٜات ايػابك١ بإٔ ايهتُإ ئ ٜهط إ٫ أقشاب٘ ٚإٔ 
غ٬ّ ظاٖط٠ ٚب١ٓٝ ٚإٔ اٱق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َعذعات ايطغٍٛ ا٭نطّ 

وَإَِّٕ كَشَِوًب ِٓنْهُْْ ٌََُُْزُُٔىَٕ اُْذَنَّ وَهُْْ طقاٍ تعاىلبام ٜٚعزاز ق٠ٛ َّٜٛا بعس ّٜٛ، 

 .(1)صََؼَُِْٔىَٕ

إ٫ إىل ٚسـس٠ املػـًُني ٚتعاٖـسِٖ يًؿـطا٥ض      ٜ٪زٟ تهصٜب بعه٫ِٚٗ 
ٚايٛادبات، ا٭َط ايصٟ ٜكٛز إىل إمػاض ايهؿط قٗـطّا ٚاْطباقـّا َٚـٔ ٚدٖٛـ٘     

ايًع١ٓ ايٛاضز٠ يف اٯ١ٜ ٚأْٗا تٓعٍ َٔ ايػُا٤ ٚتًتكٞ َع يع١ٓ امل٥٬ه١  ٚع٬َات٘
ٚأٖــٌ ا٭ضض يتهــٕٛ غــٝٛؾّا تػتأقــٌ ايعٓــاز ٚايؿــطى ٚاؾشــٛز، ٚقــٝػ١   

 املهاضع )ًٜعِٓٗ( تؿٝس اٱغتُطاض ٚايتذسز.
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 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
 .ايصٟ ٜهُطٙ ايهؿاض يٲغ٬ّ بٝإ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايعسا٤ ا٭ٚىل:
 ايتشصٜط َٔ ايصٜٔ نؿطٚا ٚإخؿا٥ِٗ يٰٜات ٚايبؿاضات. ايجا١ْٝ:
ق٢ً اهلل عًٝ٘ قبض إخؿا٤ ٚنتُإ اٯٜات ٚايبؿاضات بايٓ  قُس  ايجايج١:
 .ٚآي٘ ٚغًِ

عٓس  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِتٛنٝس ٚدٛز بؿاضات بايٓ   ايطابع١:
 أٌٖ ايهتاب.
ٝٗا َٔ ا٭غطاض ٚايعًّٛ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتسبط يف آٜات ايكطإٓ َٚا ؾ اـاَػ١:

 .(1) صوََٗضَُّْنَب ػََُِْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَُْبًٗب ٌَُُِِّ شٍَْءٍقاٍ تعاىلط

ٚدٛز مجاع١ أٚ أ١َ ؽؿٞ سكا٥ل ايتٓعٌٜ َٚهاَني ايهتـاب،   ايػازغ١:
ٚاٱغــتسا١َ  ٜٚــسٍ عًٝــ٘ َٛنــٛع اٯٜــ١ ٚفٝ٪ٖــا بكــٝػ١ ايؿعــٌ املهــاضع      

 )ٜهتُٕٛ(.
سذبٛا آٜـات  َِٓٗ مجٝعّا يًكطإٓ ٭ٕ ؾطٜكّا  تٛنٝس ساد١ ايٓاؽ ايػابع١:

 ايهتب ايػابك١ عِٓٗ.
يف اٯ١ٜ بؿاض٠ بكا٤ آٜات ايكطإٓ ظاٖط٠ د١ًٝ ٚقطٜبـ١ َـٔ ايٓـاؽ،     ايجا١َٓ:

 .(2)صإَِّٗب َٗذُْٖ َٗضَُّْنَب اُزًِّْشَ وَإَِّٗب َُهُ حلبكظىٕقاٍ تعاىلط

 تطغٝب ايٓاؽ باٱْكات ٯٜات ايكطإٓ. ايتاغع١:
شّ ايؿاغكني ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات ٚايرباٖني ايساي١ عًـ٢ قـسم    ايعاؾط٠:

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِْب٠ٛ 
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مشـٍٛ اـطابـات ايتهًٝؿٝـ١ يًٓـاؽ مجٝعـّا ببٝـإ اٯٜـات         اؿاز١ٜ عؿط٠:
 ٚاهلس٣.

عُــّٛ اٯٜــ١ ٚإضاز٠ ايــصٜٔ دؿــٕٛ اٯٜــات ٚايبٝٓــات ايــيت  ايجاْٝــ١ عؿــط٠:
ٕ ايتبأٜ يف َعـاْٞ اٱخؿـا٤ ؾٗـٞ ٚإ    كطإٓ َعدا٤ت يف ايهتب ايػابك١ ٚيف اي

قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     دؿـٕٛ ايبؿـاضات بـايٓ     ايصٜٔ دا٤ت غكٛم 
ايٛاضز٠ يف ايهتـب ايػـابك١، إ٫ أْٗـا تؿـٌُ قـا٫ٚتِٗ إْهـاض ايبٝٓـات         ٚغًِ

ٯ١ٜ نؿاض ، ٚتؿٌُ ا(1) صوَََإْثًَ اَُِّهُ إِالَّ ؤَْٕ َُزَِّْ ُٗىسَ ُٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا ط

ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘   قطٜـ ايصٜٔ ٜتًكٕٛ آٜات ايكطإٓ َٚعذعات 
 بايكسٚز ٚاٱعطاض ٚايتهصٜب. ٚغًِ

اٱؼـاز يف اؾٗـ١ ايـيت ٜتٛدـ٘ إيٝٗـا ايًعـٔ َـع تعـسز دٗـ١           ايجايج١ عؿـط٠: 
ايكسٚض ْٚعٚهلا َٔ عٓـس اهلل، َٚـٔ اـ٥٬ـل، ٜٚـسٍ اٱؼـاز يف املكـاّ عًـ٢        

 َٔ ايًعٔ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل ٭ٕ ايًع١ٓ تأتٞ يًهؿاض ايصٜٔ عك١ُ املػًُني
 دؿٕٛ اٯٜات ٚايرباٖني.

 اآليت لطف
يكــس بعــح اهلل عــع ٚدــٌ ايــٓ  قُــسّا قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ضأؾــ١ 

ــّاط  ــاؽ مجٝع ــبَُِٔ َ  ٚضمحــ١ يًٓ ــخً ُِِْؼَ ــِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔ ــب ؤَسْعَ ،َٚــٔ َكــازٜل  (2)صوََٓ

 ٘ أَٛض:ايطمح١  يف ْبٛت
 تكسّ ايبؿاض٠ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قبٌ ظَاْ٘. ا٭ٍٚ:
ف٤ٞ ايبؿاض٠ بايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ َـٔ دٗـتني      ايجاْٞ:
 َباضنتني:
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 ع٢ً يػإ ا٭ْبٝا٤ ايػابكني. ا٭ٚىل:
آٜات َٚهـاَني ايهتـب ايػـُا١ٜٚ ايػـابك١ َٚـا ؾٝٗـا َـٔ ايبٝٓـات          ايجا١ْٝ:

ــس٫ ــ١    ٚايـ ــطا٥ٌٝ ٚسذـ ــبين إغـ ــاب يـ ــاىل يف خطـ ــاٍ تعـ ــشات، قـ ٫ت ايٛانـ

، ٚططم ايبؿاض٠ بايٓ  قُس ق٢ً اهلل (1)صوَآِٓنُىا ثَِٔب ؤَٗضَُْذُ ُٓصَذِّهًب َُِٔب َٓؼٌَُْْعًِٝٗط

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ إعذاظ َٚـٔ َكـازٜل ايطمحـ١ يعـسّ زخـٍٛ ايعـٔ ٚايؿـو        
ــٝؼ يًُــٓذُني    ــٌ َــٔ ايػــُا٤، ؾً ــاى ايؿًــو  إيٝٗــا، ٭ْٗــا ٚســٞ ٚتٓعٜ ٚأضب

 ٚايعٸطاؾني َٛنٛع١ٝ ؾٝٗا.
إْتعاض ٚتطًـع املػـًُني َـٔ ا٭َـِ ايػـابك١ يبعجتـ٘ ٚايكـرب عًـ٢          ايجايح:

 ا٭ش٣ َٔ ايهؿاض ضدا٤ إؾطاق١ ْبٛت٘ ٚقٛ أغباب ايعًِ ٚاؾٛض عِٓٗ.
ــسز قــٝؼ ايبؿــاض٠ ٚقــبػتٗا ايػــُا١ٜٚ     ــع تع ــَٚ ــصٜٔ ٜتكــسٕٚ   ٝؼؾً يً

كَٛٛا بإخؿا٤ ٖصٙ اؿكا٥ل اييت ٖٞ ضمح١ ملػ٪ٚيٝات ايطٜاغ١ بني ايٓاؽ إٔ ٜ
هلِ ٚيًٓاؽ مجٝعّا ِٖٚ بإخؿا٤ ايبؿاضات بايٓ  قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    
ٚغًِ ٚأسهـاّ ؾـطٜع١ اٱغـ٬ّ وًبـٕٛ ايهـطض ٭ْؿػـِٗ ٚ٭تبـاعِٗ ٚستـ٢         
يًُ٪َٓني ملا ًٜكْٛ٘ َِٓٗ َٔ ا٭ش٣ ٚايهٝس ٚيهٔ ايٓكط ٚعاقب١ ا٭َٛض تهٕٛ 

بؿاضات بايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٫ بـس ٚإٔ     يًُ٪َٓني، ٭ٕ اي

ــاىلط     ــاٍ تع ــا اهلل عــع ٚدــٌ، ق ــيت أضازٖ ــا اي ــؼ غاٜاتٗ ــشِ َ   تبً ــىْ ًَ ــىسِ ِ وََُ ــزِْأ ُٗ ــهُ ُٓ وَاَُِّ

 .(2)صاٌَُْبكِشُوَٕ

يكس أختتُت اٯ١ٜ بايًع١ٓ ٚايٛعٝس بـايططز َـٔ ضمحـ١ اهلل يًـصٜٔ دؿـٕٛ      
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾٌٗ ٖٛ َٔ ايًطــ أّ  ق٢ً اهللاؿل ٚبؿاضات ايٓ  قُس 

 نسٙ، اؾٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ٚدٛٙ:
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 اٯ١ٜ إْصاض ٚٚعٝس ٚؽٜٛـ. ا٭ٍٚ:
 ؾٝٗا زع٠ٛ يًٓاؽ ٱدتٓاب ؼطٜـ اؿكا٥ل ٚإخؿا٤ ايبؿاضات. ايجاْٞ:
بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ إخؿـا٤ آٜـات اهلل، ٚايبؿـاضات بـايٓ  قُـس       ايجايح:

 ٚغبب يٓعٍٚ ايعكاب. َعك١ٝق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قُس 
ؾؿا٤ قسٚض املػًُني ملـا ًٜكـاٙ ايهؿـاض ايـصٜٔ ٜػـعٕٛ يف إنـ٬ٍ        ايطابع:

 ايٓاؽ َٔ ايعصاب.
إظزٜاز املػًُني إمياّْا ملا حيٌ يف غاس١ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات َٔ  اـاَؼ:

 ايب٤٬.
)ٜهتُـٕٛ( )ًٜعـِٓٗ( ٚؾٝـ٘ زعـ٠ٛ      دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ املهـاضع  ايػازؽ:

ٕٛ اٯٜات يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚاٱْتؿاع ا٭َجـٌ َـٔ بطنـات ْبـ٠ٛ قُـس      يًصٜٔ دؿ
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ َٚـا ؾٝٗـا َـٔ أغـباب ايٓذـا٠ ٚايػـ١َ٬ يًٓـاؽ يف        

ــاىلط  ــاٍ تعـ ــأتني، قـ ــَّْ      ايٓؿـ ــبُِذًب صُـ ــََ صَـ ــبةَ وَآَٓـــَٖ وَػَِٔـ ــبسٌ َُِٔـــْٖ رَـ وَإِِّٗـــٍ َُـَلَّـ

 .(1)صاهْزَذَي

 إفاضاث اآليت
ع ٚدٌ ٚأْـعٍ آٜـات ٚز٫٫ت َعذـعات يتهـٕٛ ضمحـ١      يكس تؿهٌ اهلل ع

اـ٥٬ــل عًــ٢ ضز ضمحــ١ اهلل، ٫ٚ  تكــسض ٫ٚٚغــبٌٝ ٖساٜــ١ يًٓــاؽ مجٝعــّا،  
وَإِْٕ َُشِدْىَ ثِخَُْـشٍ كَـالَ سَادَّ   قاٍ تعاىلط، تػتطٝع سذبٗا َٚٓع ٚقٛهلا إىل ايٓاؽ 

طٜل َٔ ايٓاؽ، َٔ ؾ ٯٜاتات اٯ١ٜ ايهطمي١ عٔ نتِ ٚإخؿا٤ ، ؾاخرب(2) صُِلَعِِْهِ

٫ٚ ٜٓشكط تٓعٌٜ اٯٜات ٚايبؿاض٠ بـايٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ       
ٚطــطم ٚقــٛهلا إىل ايٓــاؽ بٗــ٪٤٫ ايكــّٛ بــسيٌٝ ْــعٍٚ ٖــصٙ اٯٜــ١ ٚتبًٝػٗــا  
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يًُػًُني ٚبٛاغطتِٗ يًٓاؽ َٔ غري إٔ ٜػـتطٝع ٖـ٪٤٫ نتُاْٗـا ٚإخؿا٥ٗـا،     
وََٓب قاٍ تعاىلط، أٌٖ اٱخؿا٤  إ٫٫ ٜهط  ا٥لكاؿٖٚٞ إٔ إخؿا٤  ١سكٝكيبٝإ 

 .(1)صَََِْٔنَبهُْْ وٌََُِْٖ َََُِٔىا ؤَٗلُغَهُْْ

ًٜشـل ايـصٟ دؿـٕٛ اٯٜـات، ٚتأنٝــس      صٟايـ ٚتتهـُٔ اٯٜـ١ بٝـإ اــعٟ     
اهلل عع  ٗابٝٓٸإمكاض ظًُِٗ بأْؿػِٗ بإٔ نتُاِْٗ يٰٜات مل ٜأت إ٫ بعس إٔ 

 ٚدٌ يًٓاؽ، يتهٕٛ اٯ١ٜ تٛثٝكّا ملػا٥ٌ:
 قبض ؾعٌ ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات.ىل:ا٭ٚ

 ع٢ً غ٤ٛ ؾعًِٗ باٱخؿا٤.ايعاّ بٝإ عسّ تطتب ا٭ثط ايجا١ْٝ:
تأنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اٯٜات ٚايبٝٓات مل تٓعٍ إ٫ ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ِٖٚ ايجايج١:

 ٜتكؿٕٛ بأَٛض:
 أٚ ؼطٜـ. ١ككْٝايكٝاّ بتبًٝؼ اٯٜات ٚايتٓعٌٜ َٔ غري ظٜاز٠ أٚ  ا٭ٍٚ:
 ايس٩ٚب يٛقٍٛ اٯٜات ٭نجط عسز َٔ ايٓاؽ. ايػعٞايجاْٞ:
 اؾٗاز ملٓع إخؿا٤ اٯٜات. ايجايح:
 َرياخ ايٓب٠ٛ. ٕٛؿعحيأْكاض ٚأتباع  قريٚض٠ ايطابع:

يكس قاّ ا٭ْبٝا٤ ايػابكٕٛ بايبؿاض٠ بٓب٠ٛ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  اـاَؼ:
 ٚغًِ.

تؿهٌ اهلل عع بٝإ ساد١ ايٓاؽ ٭غباب سؿغ ايبٝٓات ٚاهلس٣، ؾ ايطابع١:
ٚدٌ ٚأْعٍ ايكطإٓ ٚدعٌ املػًُني ٜتعاٖسْٚ٘ ٜٚبك٢ قطٜبّا َٔ اٱْػإ بآٜات٘ 

، يتبكــ٢ آٜــ١ (2)صإَِّٗــب َٗذْــُٖ َٗضَُّْنَــب اُــزًِّْشَ وَإَِّٗــب َُــهُ حلــبكظىٕقــاٍ تعــاىلط ،ٚإعذــاظٙ

ع٢ً ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايٓاؽ بٓعٍٚ ايكطإٓ  ؾاٖسّاٚسذ١ يًُػًُني، 
اؽ يٲعطاض عٔ ايصٜٔ دؿٕٛ املعذعات يٝبكٛا يف َٓاظٍ ايطٜاغ١ ٚزع٠ٛ يًٓ

                                                           

 .101ٛض٠ ٖٛز غ(1)
 .9غٛض٠ اؿذط(2)



 101ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

َٚا ؾٝٗا َٔ ايؿإٔ ٚاؾاٙ ٚايٓؿع ايؿدكٞ ايعاّ، ٚعٔ غعٝس بٔ املػٝب عٔ 
اٱَــاّ عًــٞ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ يف ســسٜح عــٔ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘  

 ٕايكطآ آٜات مجٝع ٚ غٛض٠ عؿط٠ أضبع ٚ َا١٥ ايكطإٓ غٛض ٚغًِ)قاٍ: مجٝع
 ث٬مثا٥ـ١  ايكطإٓ سطٚف مجٝع ٚ آ١ٜ ث٬ثٕٛ ٚ غت ٚ آ١ٜ َا٥تا ٚ آ١ٜ آ٫ف غت١
 ٜطغـب  ٫ سطؾا مخػٕٛ ٚ َا٥تإ ٚ سطف أيـ عؿطٕٚ ٚ ٚاسس سطف أيـ

 .(1)ايطمحٔ أٚيٝا٤ إ٫ قطا٤ت٘ ٜتعٗس ٫ ٚ ايػعسا٤ إ٫ ايكطإٓ تعًِ يف
ِ  : ٜعينايبٝٓاتٚ ّ  ٚاؿـسٚز  ايـطد ٍ  ٚا٭سهـا ّ  ٚاؿـ٬ ٗٴـسٳ٣ ٚٳ .ٚاؿـطا  اِي
ُٸس ٚأَط ٜعين  .(2)ْٚعت٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ق

 أول وآخر اآليتبني صلت ال
إبتسأت اٯ١ٜ باؿطف املؿب٘ بايؿعٌ)إٕ( ايصٟ ٜػتًعّ إمسّا ٚخربّا، ٚيهٔ 
خربٙ مل ٜأت بعس أمسٗا َباؾط٠ بـٌ تـأخط بعـس تكـسِٜ بٝـإ ٚٚقــ َتعـسز        

قبض ؾعًِٗ ٚغ٤ٛ عاقبتِٗ ايٛدٛٙ يًصٜٔ دا٤ت اٯ١ٜ  بصَِٗ، ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إىل 
 َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ، َٔ ٚدٛٙ:

 قٝاَِٗ باخؿا٤ املعذعات ٚاٯٜات. ا٭ٍٚ:
ؼطٜـ ايبؿـاضات ايـيت دـا٤ت بـايٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘         ايجاْٞ:

 ٚغًِ.
غرت ايعًّٛ ٚاٯٜات اييت تهُٓتٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ َٚٓٗا  ايجايح:

ايكب١ً ٚؼًٜٛٗا إىل ايبٝـت   أَط٢ًٚ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قؿات ايٓ  قُس ق
قاٍ قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ:    َايو بٔ ٚعٔ أْؼ ،اؿطاّ

 .(3)ْاض َٔ بًذاّ ايكٝا١َ ّٜٛ أؾِ ؾهتُ٘ عًِ عٔ غ٦ٌ َٔ

                                                           

 .10/406فُع ايبٝإ(1)
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إخؿــا٤ ايتٓعٜــٌ ٚاٯٜــات ايــيت تٗــسٟ ايٓــاؽ إىل غــبٌ ايٓذــا٠ يف  ايطابــع:
 ايٓؿأتني.

ٞ  اهلس٣ ٚ ايبٝٓات س٣ َعطٛؾّا يف اٯ١ٜ ع٢ً)ايبٝٓات( )ٚقٌٝٚدا٤ اهل  ٖـ
. ٜٚطز عًٝ٘ بٛدٛٙ (1) يؿعُٝٗا( ٫خت٬ف نطض إمنا ٚ ٚاسس مبع٢ٓ ُٖا ٚ ا٭زي١

 َٔ َٓطٛم اٯ١ٜ:
 ٜسٍ ايعطـ ع٢ً املػاٜط٠ ٚتعسز املع٢ٓ.ا٭ٍٚ:
 ٖٓاى تبأٜ بني املعطٛف ٚاملعطٛف عًٝـ٘، إش عطــ املؿـطز املـصنط    ايجاْٞ:

 ع٢ً مجع امل٪ْح ايػامل.
ْٖ ثَؼْذِ َٓب ثََُّنَّب ُف٧ نُري املؿطز يف قٛي٘ تعاىلط ايجايح: ص ٚإ نإ حيتٌُ ِٓ

 ٫ٜسٍ ع٢ً إؼاز ايبٝٓات ٚاهلس٣. ٘أْٚدّٖٛا إ٫ 
ايتعسز ٚاملػاٜط٠ غبب يف ظٜاز٠ إثِ ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜـات ٚتـٛبٝذ    ايطابع:

 هلِ، ٚؼصٜط يًٓاؽ َِٓٗ.
اخؿا٤ ايبٝٓات، بٌ غعٛا يف َٓع ايٓاؽ َٔ اهلسا١ٜ إىل غـبٌ  ؾًِ ٜهتؿٛا ب

 املعطؾ١، ٚايتسبط يف َعذعات ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
ٚقس ناْت قطٜـ تػأٍ بعض ضدا٫ت ايٝٗٛز عٔ قسم ْب٠ٛ قُس ق٢ً 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ باعتباضِٖ أٌٖ نتاب، ٚعٓسِٖ أخباض ايٓب٠ٛ، ، ٚساضبت 

عًٝ٘ اؾٝٛف عكب١ٝ ٚدشٛزّا ؾهاْت اهلعمي١ َكـاسب١   ٚدٗعت قطٜـ ايٓ 
َُُِوْطَغَ طَشَكًـب ِٓـْٖ اَُّـزََِٖ ًَلَـشُوا ؤَوْ ٌََْجِـزَهُْْ      َعطن١ أسس ط غكٛمهلِ قاٍ تعاىل 

 . (2) صكََُنْوَِِجُىا خَبئِجِ َ

ٚمل متط ا٭ٜاّ ست٢ ا ؾـتض َهـ١ ٚزخًـت قـطٜـ يف اٱغـ٬ّ، ٚإْكـازٚا        
ٚآَـٔ ايٓـاؽ بايبٝٓـات ٚمل حيكـس ايـصٜٔ دؿْٛٗـا إ٫ اــعٟ        ٭سهاّ ايكطإٓ 
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وَسَؤََْذَ اُنَّبطَ ََذْخُُِىَٕ  *إِرَا جَبءَ َٗصْشُ اَُِّهِ وَاُْلَزْخُ قاٍ تعاىلط  ،ٚإغتسا١َ ْعٍٚ ايًع١ٓ

ــب   ــهِ ؤَكْىَاجً ــيَ *كِــٍ دَِــِٖ اَُِّ ــذِ سَثِّ ــجِّخْ ثِذَْٔ ــ٘  (1)صكَغَ ــ١ بعــسٙ ٚيهٓ ، ؾًــٝؼ َــٔ يعٓ

ٚإقـاّ ايكـ٠٬ ٚاتٝـإ ايعنـا٠ ٚايؿـطا٥ض       يتًٌٗٝٚاىل اهلل بايتػبٝض اٱْكطاع إ
 ا٭خط٣.

تهٕٛ بٝٓـ١ ٚظـاٖط٠، أَـا اهلـس٣ ؾاْـ٘      اييت ايبٝٓات قؿ١ اٯٜات اـاَؼ:
 ٚع٢ً مٛايطؾاز، ْعِ تهٕٛ ايبٝٓات ٖس٣ يًٓاؽ  غبٌ إىلإغِ ؾاعٌ يًٗسا١ٜ 

 املتعسز با٭ؾطاز ٚاملكازٜل ٚؾٝ٘ أَٛض:
 ذ١ ع٢ً ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات.إقا١َ اؿ ا٭ٍٚ:
 ساد١ ايٓاؽ يٓعٍٚ ايكطإٓ ٚغ٬َت٘ َٔ ايتشطٜـ .ايجاْٞ:
، يعـسّ  (2) صخَُْـشَ ؤَُّٓـخٍ ؤُخْشِجَـذْ ُِِنَّـبطِ    بٝإ إغـتشكام املػـًُني ملٓعيـ١ط   ايجايح:

 إخؿا٥ِٗ ايبٝٓات.
 َٚٔ َكازٜل خطٚز املػًُني يًٓاؽ بًشاظ آ١ٜ ايبشح أَٛض:

 ٜٔ دؿٕٛ املعذعات ٚايبٝٓات.ؾهض املػًُني يًصا٭ٍٚ:
 بٝإ قبض إخؿا٤ سكا٥ل ايتٓعٌٜ. ايجاْٞ:

تأنٝس ْعٍٚ ايبؿاضات بايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف  ايجايح :
 ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١.

إظٗــاض ايبٝٓــات ٚاٯٜــات ايــيت دؿٝٗــا بعهــِٗ، ٚقــريٚض٠ ٖــصا   ايطابــع :
وََٓـب َََِْٔنَـبهُْْ وٌََُِـْٖ ًَـبُٗىا     اٍ تعـاىلط اٱخؿا٤ عسِٜ ايهطض إ٫ ع٢ً اقشاب٘، ق

 .(3) صؤَٗلُغَهُْْ ََظُِِْٔىَٕ

 تٛثٝل ايًـ ٚايطط َٔ ضمح١ اهلل يًصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات. اـاَؼ :
                                                           

 .3-1غٛض٠ ايٓكط(1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ(2)
 .118غٛض٠ ايٓشٌ (3)
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 مه غاياث اآليت
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

اٯ١ٜ َٔ ايس٥٫ٌ ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل، ملا ؾٝٗا َٔ  ا٭ٚىل:
دؿٕٛ قؿات ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  صٜط يًصٜٔٚايبٝإ ٚايتشايتشسٟ 

 ٚغًِ اييت شنطتٗا ايػابك١.
ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُـع يف ايـصٜٔ دؿـٕٛ اٯٜـات يف ز٫يـ١ عًـ٢        ايجا١ْٝ:

 ٚؼتٌُ ٖصٙ ايهجط٠ ٚدّٖٛا: ،تعسزِٖ ٚنجطتِٗ
 إضاز٠ ايتعسز يف أؾطاز ايعَإ ايطٛي١ٝ. ا٭ٍٚ:
ٓب٠ٛ، ٚأٚإ بعج١ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ نجطتِٗ يف أٜاّ اي ايجاْٞ:

 ٚغًِ.
 ايهجط٠ ٚايتعسز يف نٌ ظَإ. ايجايح:

ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح، ؾكشٝض إٔ اٯ١ٜ دا٤ت غكٛم بعج١ ايٓ  قُس 
 املساضق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإْهاض ؾطٜل َٔ أٌٖ ايهتاب يكؿات٘ ٚيهٔ 

ؾ١ إىل ايؿٛاٖس ايٛاقع١ٝ يف نٌ ع٢ً عُّٛ ايًؿغ ٚيٝؼ غبب ايٓعٍٚ، باٱنا
ــاض       ــ٘ ٚغــًِ باٱْه ــ٘ ٚآي ــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــ٠ٛ قُ ــ١ بعهــِٗ ْب ــإ، َٚكابً ظَ
ٚايتهصٜب، ؾًصا دا٤ ايٛعٝس هلِ بكٝػ١ ايؿعٌ املهاضع ٱغتسا١َ يعٓتِٗ، ٚإش 

 . ايًع١ٓ ٘عٓميٛت بعهِٗ ؾٌٗ تٓكطع 
إىل ضمحت٘ اؾٛاب ٫، ٭ْٗا ططز َٔ ضمح١ اهلل، ٜٚهٕٛ اٱْػإ قتادّا  

زاض سػـاب بـ٬ عُـٌ     ٠اٯخـط تعاىل بعس املٛت أنجط َا ٖٛ قبـٌ املـٛت، ٭ٕ   

ََىَْٓئِزٍ ََىَدأ اَُّزََِٖ ًَلَشُوا وَػَصَىْا اُشَّعُىٍَ َُىْ رُغَىَّي ؾًٝؼ َٔ ؾطق١ يًتٛب١، قاٍ تعاىلط

 .(1)صثِهِْْ األَسْضُ وَالَ ٌََْزُُٔىَٕ اَُِّهَ دَذَِضًب
                                                           

 .42غٛض٠ ايٓػا٤ (1)
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 ني يف ايسٜٔ، َٚعطؾ١ أسٛاٍ ا٭َِ.تؿك٘ املػًُ ايجايج١:
ظٜاز٠ إميإ املػًُني، ٚططز أغباب ايؿو ٚايطٜب اييت ٜأتٞ بٗا  ايطابع١:

 أٌٖ اـك١َٛ ٚاؾساٍ.
ايتد١ًٝ بني ايٓاؽ ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا ايٓ  قُس ق٢ً اهلل  اـاَػ١:

ٕ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ يـصا    ٘    نـا ملٓـٛض٠  إىل املسٜٓـ١ ا ايكبا٥ـٌ  فـ٤ٞ   َـٔ ز٥٫ـٌ ْبٛتـ
ؾ٬ ٜطدعٕٛ إ٫ ٚقـس  سكٝك١ ايتٓعٌٜ َٔ أٌٖ ايؿطاغ١ ملعطؾ١  ايٛؾٛزإضغاهلا ٚ

ايك٠٬ ٚآزابٗا، إش نإ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘  ًُٛازخًٛا اٱغ٬ّ، ٚتع
يف املس١ٜٓ عس٠ أٜاّ ست٢ ٜتعًُٛا أسهـاّ ايكـ٠٬    يٲقا١َٚآي٘ ٚغًِ ٜ٪خطِٖ 

 ٜٚ٪َٛا قَِٛٗ إشا ضدعٛا إيِٝٗ.
ايؿٛاٖس ع٢ً قسم ْب٠ٛ قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ؾـ٬      ٖٚٛ َٔ 

ِ داف َٔ ط١ًٝ إقاَتِٗ ض٩ٜتِٗ ملا ٜبعـح ايؿـو يف    ، بـٌ تـطاِٖ َـع    ْؿٛغـٗ
 طٍٛ اٱقا١َ ٜعزازٕٚ إمياّْا ٚتكسٜكّا.

 التفسري
 صإَِّٕ اَُّزََِٖ ٌََْزُُٔىَٕ] قىلً تعاىل

ٓد١ٝ ٚاملٛنٛع ٫ تكبٌ َتشس٠ ايػايػُا١ٜٚ اؿُس هلل ايصٟ دعٌ ايؿطٜع١ 
ىل بعج١ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل إىل ا٭ضض، ٚإبٝٓا آزّ أايتذع١٥ َٓص ْعٍٚ 

ٜٚكع اٱخت٬ف يف تؿاقٌٝ ٚنٝؿ١ٝ اؿهِ َٔ غـري تػـٝري يف    ،عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
ؾايكٝاّ َج٬ّ ٚاسس يف ايؿطا٥ع نُا ٜسٍ عًٝ٘ قٛيـ٘ تعـاىل ط    ا٭قٌ ٚاملؿّٗٛ

ٚنُـاٍ ايؿـطا٥ع    (1)... صبُّ ًََٔب ًُزِـتَ ػََِـً اَُّـزََِٖ ِٓـْٖ هَـجٌُِِْْْ     ًُزِتَ ػٌََُُِْْْ اُصَُِّ

ٚمتاَٗا باٱغ٬ّ ْٚـعٍٚ ايكـطإٓ، ؾ٬بـس إ تـأتٞ ايبؿـاض٠ يف ايهتـب ايػـابك١        
زاعٝـ١ اىل ايكــطإٓ َٚٛط٦ــ١ يــ٘ ٚيٓبــ٠ٛ قــاسب ايهُــا٫ت اٱْػــا١ْٝ ايطغــٍٛ  

                                                           

 .183( غٛض٠ ايبكط٠ 1)
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تعاٖـسٖا اٱْبٝـا٤ ٖٚـٞ    ا٭نطّ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚنأْٗا اَاْـ١ ٜ 
دع٤ َٔ ٚظا٥ـ ْبٛتِٗ ٚاييت ٬َنٗا اٱق٬ح ٚايطؾاز ٭ٌٖ ا٭ضض مجٝعّا 
املٛدٛز َِٓٗ ٚاملعـسّٚ، ثـِ ٚضخ نتـبِٗ َـٔ بعـسِٖ عًُـا٩ِٖ ٚيهـِٓٗ يف        
اؾ١ًُ أبٛا ا٫ اخؿا٤ تًو ايبؿاضات تككريّا ٚظًُّا ٚيٝؼ قكٛضّا ؾاؾاٌٖ يف 

 اٱقط٬ح ع٢ً قػُني:
قاقــط ٖٚــٛ املعــصٚض يف عــسّ ايعًــِ بــاؿهِ ٚيف اضتهــاب داٖــٌ  ا٭ٍٚ:

 املدايؿ١.
اؾاٖــٌ املككــط ٖٚــٛ ايــصٟ باَهاْــ٘ ايعًــِ ٚيهٓــ٘ مل ٜػــأٍ ٚمل   ايجــاْٞ:

 ٜتؿشل يطؾع اؾٌٗ ٖٚٛ اٜهّا ٜٓكػِ اىل قػُني:
 بإ حيتٌُ اْ٘ ٜؿعٌ َا دايـ اؿهِ.ًَتؿت  ا٭ٍٚ :
يـ اؿهـِ ايؿـطعٞ ٚاْـ٘    ٖٚٛ ايصٟ ٫ ٜعـٔ اْـ٘ دـا   غري ًَتؿت ايجاْٞ : 

َككط يف عسّ ايؿشل ٚايػ٪اٍ بػبب غؿًـ١ اٚ غـٗٛ اٚ خًـٌ يف املكـسَات     
ٖٚٛ اقطب اىل َطاتب اؾاٌٖ املككط اىل ايكاقط، ٚدتًــ عٓـ٘ بتككـريٙ يف    

 ايػ٪اٍ َع اَهاْ٘.
ٚاخؿا٤ ايبؿاضات ٚاٯٜات ايساي١ ع٢ً ْبٛت٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ     

 بٌ ٖٛ َٔ ايتؿطٜط ٚايعًـِ يًـٓؿؼ ٚيًػـري ؾـإ     يٝؼ َٔ ايككٛض اٚ ايتككري
 َٚٓع َٔ ؿـٛم ايهؿـ ٚاٱقطاض بتًو اٯٜات يٛ ا يٛؾط ايهجري َٔ ا٭َٛاٍ 

سكٍٛ عـسز غـري قًٝـٌ َـٔ املعـاضى ٚظٖـٛم ا٫ضٚاح، ٚؿـاٍ زٕٚ زخـٍٛ         
اٚي٦و ايـصٜٔ قـسقٛا بـاقٛاهلِ، ٚؾـاتِٗ زخـٍٛ       ايب٤٬ايهجرئٜ َٔ اتباعِٗ 

ٔ ايتسبط يف اعذاظ ايكـطإٓ ٚآٜاتـ٘، ْعـِ قـس ٜهـٕٛ اخؿـا٤       اٱغ٬ّ ٚاَتٓعٛا ع
بعهِٗ يتًو اؿكا٥ل ٚايبؿاضات عٔ دٗـٌ اٚ قكـٛض ٚنـٌ يـ٘ سهُـ٘ ؾًًـ٘       
اؿذ١ ايبايػ١، ٚظاٖط اٯ١ٜ ٜتعًل مبٔ ٜعطؾٗا ٜٚتعُس اخؿا٤ٖا ٚنتُاْٗـا نتبـّا   

عًٝ٘ يٲغ٬ّ ٚاتباع ايٓ  ق٢ً اهلل  ناْت اٚ اخباضّا اٚ آ١ٜ اٚ بؿاض٠ اٚ زع٠ٛ
 ٚآي٘ ٚغًِ ٚبٝإ قؿات٘.
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ــ١ إ اهلل عــع ٚدــٌ تؿهــٌ عًــ٢ ايٓــاؽ مجٝعــّا ببكــا٤     َٚــٔ إعذــاظ اٯٜ
اٯٜــــات ٚايبؿــــاضات اىل ســــني ايبعجــــ١ ايٓبٜٛــــ١ يتهــــٕٛ سذــــ١ يًُــــ٪َٓني 
ــ١       ــ٢ مــٛ املٛدب ـــ ٚإ مل تهــٔ عً ــٛع ؽؿٝ ــا ْ ــ٢ ايهــاؾطٜٔ ؾؿٝٗ ٚسذــ١ عً

ــ٬ّ،      ــٝاز٠ اٱغـ ــاي١ ٚغـ ــط ايطغـ ــ١ يٓؿـ ــ١ً ايتاَـ ــ١ ٚايكـ ــ١   ايهًٝـ ــسٍ اٯٜـ ٚتـ
ــاب      ــس اٖــٌ ايهت ــاٖطات ٚسكــا٥ل بٝ ــات ب ــ١ ايتهــ١ُٝٓ عًــ٢ ٚدــٛز آٜ بايس٫ي
تجبــت ْبــ٠ٛ ايــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ ٚؽــرب عــٔ قــسق٘، ممــا    

 ٜعين يف َؿَٗٛ٘ ست١ُٝ اْتكاض ا٫غ٬ّ.
 ٚحيتٌُ املٛنٛع ايصٜٔ ٜهتُ٘ ٖ٪٤٫ ٚدّٖٛا:

 بكٕٛ.ايبٝٓات اييت دا٤ بٗا ا٭ْبٝا٤ ايػا ا٭ٍٚ:
ِ   ايبؿاضات بٓب٠ٛ  ايجاْٞ:  ٚضزت يفايـيت   قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١.
ِ     زع٠ٛ ا٭ْبٝا٤ يًتكـسٜل بٓبـ٠ٛ    ايجايح:  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 ْٚكطت٘.
ِ      املعذعات اييت دا٤ بٗـا   ايطابع:  ايـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

 .ٚاييت تسٍ ع٢ً قسم ْبٛت٘
نتُإ اٱعذاظ ايصاتٞ ٚايػريٟ يًكطإٓ، ٚإثاض٠ أغـباب ايؿـو    اـاَؼ:

ِ   ٚايطٜب يف آٜات َٚعذعات  ، ٚت٪نـس  ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
 اٯ١ٜ سكٍٛ ايهتُإ بعس أَٛض:

 ْعٍٚ ايبٝٓات ٚايرباٖني. ا٭ٍٚ:
ْــــعٍٚ ايهتـــاب ٚاهلساٜــــ١ ٚفـــ٤ٞ ايكــــطإٓ بأسهـــاّ اؿــــ٬ٍ     ايجـــاْٞ: 

 ٚاؿطاّ.
ِ      بٝإ قؿات  يجايح:ا يف ايتـٛضا٠   ايـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚاٱلٌٝ، ٚبًٛؽ ايٓاؽ ٖصا ايبٝإ ٚتٛاضثِٗ ٭خباض ْب٠ٛ 
 ٚايبؿاض٠ بٗا. ٚآي٘ ٚغًِ
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 صب ِْٖٓ اُْجَُِّنَبدِ وَاُْهُذَيَٓب ؤَٗضَُْنَط قىلً تعاىل

 أٟ َٔ اؿذر ٚايرباٖني. ا٭ٚىل :
ظاٖط اٯ١ٜ اٱط٬م أٟ اٯٜات اييت تتعًل بٓب٠ٛ قُس قـ٢ً اهلل   ايجا١ْٝ :

 ايؿطا٥ع. قٍٛأًِٚ ٚآٜات اسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ
يـٛ مل دؿـٛا آٜـات ا٭سهـاّ يهـإ ايعُـٌ ٚاٱيتـعاّ بٗـا ططٜكــّا          ايجايجـ١ : 

ؿذـر  يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚٚاقعّا َٓاغبّا يٲْكات ٚاٱقـػا٤ ٯٜـات ايكـطإٓ ٚا   
 ٚايرباٖني اييت دا٤ بٗا ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

ــٌ ٜؿــٌُ     ايطابعــ١ : ــا٤ اؿذــر ب ــصّ باخؿ ــ١ ٚاي مل ٜٓشكــط َٛنــٛع اٯٜ
اخؿــا٤ِٖ ٭غــباب اهلساٜــ١ ٚاسهــاّ ايٓبــ٠ٛ ْٚٛاَٝػــٗا َٚــا يف ايؿــطا٥ع َــٔ  

 ايٓػذ.
 .تأنٝس ٚقٛع ايٓػذ يف ايؿطا٥ع اـاَػ١ :
طٛؾــّا عــطف ايعطـــ )ايــٛاٚ( ٜؿٝــس املػــاٜط٠  فــ٤ٞ اهلــس٣ َع :ايػازغــ١ 

ٚايتعسز، ٚايعاٖط اْ٘ َعطٛف ع٢ً ايبٝٓات يف ايتٓعٌٜ ٚيٝؼ َٛنٛعّا َػتك٬ّ 
ِْٖٓ ثَؼْـذِ َٓـب ثََُّنَّـب ُ    بصات٘ ٜتعًل بايهتُإ َعطٛؾّا ع٢ً )َا( بسيٌٝ قٛي٘ تعاىل ط 

ُٝٓٗـا، ٚاهلـس٣   ص، ٚاهلـا٤ نـُري ٜعـٛز يًعٓـٛإ اؾـاَع ب      ُِِنَّبطِ كِـٍ اٌُِْزَـبةِ  

هَُْ َْٖٓ ؤَٗضٍََ ٜرتؾض َٔ ايبٝٓات ٚايهتب املٓعي١ ٚايؿطا٥ض نُا يف قٛي٘ تعاىل ط 

، ٚيؿغ )اهلـس٣( يف ٖـصٙ   (1)ص  اٌُِْزَبةَ اَُّزٌِ جَبءَ ثِهِ ُٓىعًَ ُٗىسًا وَهُذًي ُِِنَّبطِ
اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح تٛنٝس ٜؿٌُ ْبٛت٘ ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٭ْٗـا     

 يًٓاؽ مجٝعّا.ٖس٣ 
إ ٚظٝؿ١ اٯٜات املٓعي١ ٖسا١ٜ ايٓاؽ اىل اٱغ٬ّ ٚاضؾازِٖ اىل  :ايػابع١ 

 زضٚب ايطؾاز ٚاٱميإ ٚاٱخ٬م يف ايتٛسٝس.

                                                           

 . 91عاّ ( غٛض٠ ا٭1ْ)



 109ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

ٜكسم ٚقـ ايهتب ايػُا١ٜٚ باهلس٣ باٱتٝإ بايكـؿ١ ٚاضاز٠   :ايجا١َٓ 
 املٛقٛف ٚبًشاظ ايٛظٝؿ١ ٚتطتب ا٭ثط ع٢ً ْعٍٚ ايهتب بٗسا١ٜ ايٓاؽ.

 ث بالغي يف الىجىي والىااررحب
ايًؿغ املتشس ايصٟ ٜػتعٌُ ملعـإ عسٜـس٠   ٜطاز َٔ ايٛدٛٙ يف اٱقط٬ح 

اَا ايٓعا٥ط ؾتتعًل  ،ع٢ً مٛ ٜؿٝس اؾرتان٘ ؾٝ٘ غٛا٤ بايٛنع اٚ باؿكٝك١ ٚاجملاظ
ا٭َجـاٍ   يف عًِ ايب٬غـ١ ازخًـت  ٚ ،با٭يؿاظ املتٛاط١٦ اييت تؿٝس َع٢ٓ ٚاسسّا

 بايٓعا٥ط. 
ترب ٖصا ايعًِ َٔ اعذاظ ايكطإٓ اش إ ايه١ًُ ايٛاسس٠ قس تٓكطف اىل اعٚ

، ٖٚٛ اَط ممتٓع يف ن٬ّ غري اـايل تعاىل، َـع اٱقـطاض   اٚ انجط عؿطٜٔ ٚدّٗا
باملككٛز ٚايعذع عٔ بًٛؽ املٓتٗـ٢ يف َعطؾـ١ ٚدـٛٙ ايًؿـغ ايكطآْـٞ ٭ٕ ٖـصا       

 .ستٓؿايًؿغ خع١ٜٓ ٫ 
يًؿغ يف َع٢ٓ ٚاسس عػب َٛنع٘ ٖصا ايعًِ سكط ا ْٚهٝـ اىل ابٛاب

بــٌ إ املعٓــ٢ َتعــسز يف نــٌ َٛنــع نُــا ٜتهــض يف َكاَــات نــجري٠ َــٔ ٖــصا 
ايتؿػري، ٚتعسز املع٢ٓ ٜهٕٛ تاض٠ عػب ايًػ١ اٚ عػب تؿػري ايكطإٓ بايكطإٓ 

اٚ عػب ايٓكٛم ٚمما ٜ٪نس ٖصا ٚد٤٬ َع٢ٓ اٯ١ٜ ايكطإٓ، ظاٖط اٚ عػب 
بٝٓٗـا، ٚيف اــرب عـٔ ايـٓ  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        ايتعسز اْو ٫ ػس تعاضنـّا  

 ٚغًِ: ٫ ٜؿك٘ ايطدٌ نٌ ايؿك٘ ست٢ ٜط٣ يًكطإٓ ٚدّٖٛا نجري٠.
أٟ إ ايًؿغ ايكطآْٞ حيٌُ ع٢ً عس٠ َعإ َٓاغب١ ي٘ ٫ٚ ٜكـ ايعامل عٓس 
َع٢ٓ ٚاسس ٭ٕ ٖصا ايٛقٛف تعطٌٝ يهجري َٔ عًّٛ ايكطإٓ ٚغؿـا٠ٚ ٚتػطٝـ١   

 َٓاؾع٘. يؿطط َٔ اغطاضٙ ٚععِٝ
ٚيهٔ بعض عًُا٤ ايب٬غ١ اغػٛا قاعـس٠ ٖٚـٞ اختكـام ايًؿـغ مبعٓـ٢      

 ٚاسس يف نٌ َٛنع َػاٜط يصات ايًؿغ يف َٛانع اخط٣.
ؾؿٞ )اهلس٣( يف ٖصٙ اٯ١ٜ قايٛا اْ٘ مبع٢ٓ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ 
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اهلـس٣ مبعٓـ٢    ٚإ (1)ص ِْٖٓ ثَؼْذِ َٓب رَجَََُّٖ َُهُْْ اُْهُـذَي ٚنصا يف قٛي٘ تعاىل ط 

ــ٘ تعـــاىل ط  ــهِايـــسٜٔ يف قٛيـ ــإ  (2)ص إَِّٕ اُْهُـــذَي هُـــذَي اَُِّـ ٚمبعٓـــ٢ اٱميـ

ــذًي يفط ــذَوْا هُ ــزََِٖ اهْزَ ــهُ اَُّ ــذُ اَُِّ ــ٘ تعــاىل ط  (3)صوَََضَِ ، ٚمبعٓــ٢ ايطؾــاز يف قٛي

ٖٚهصا عسٚا يًٗس٣ غبع١ عؿـط ٚدٗـّا، ٚعٓـسٟ إ     (4)ص اهْذَِٗب اُصِّشَاغَ أُُْغْزَوَُِْ

يف أٟ يؿغ اهلس٣ ؾطز ٚاسس َٔ دٛٙ نًٗا اٚ ؾطط َٓٗا قس ػتُع يف ٖصٙ ايٛ
َٛنــع ٚاســس، ٖٚــصا ايتكٝٝــس ٚايتؿكــٌٝ مل ٜجبــت ٚايكاعــس٠ ايــيت ٚنــعٖٛا 
قاقط٠ عٔ اضاز٠ املع٢ٓ، ْعـِ باٱَهـإ شنـط ايٛدـٛٙ املتعـسز٠ يًؿـغ نُـا يف        

َٛنع اهلس٣ ثِ زضاغ١ اَهإ تطبٝكٗا ٚاسسّا ٚاسسّا ع٢ً ايًؿغ نًُا ٚضز يف 
َٔ َٛانع ايكطإٓ عػب ايسيٌٝ خكٛقّا ٚإ قط١ٜٓ اٱْعاٍ ٚعطـ اهلس٣ 
ع٢ً َا اْعٍ َٔ ايبٝٓات ٜؿٝس تعًل اهلس٣ باٯٜات املٓعيـ١ َٚٓٗـا ايـيت ْعيـت     

ٚا٭ْبٝــا٤ َبؿــط٠ بٓبٛتــ٘ قـ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ َٚٓٗــا  عًـ٢ َٛغــ٢  
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت تجبت قسم ايطغٍٛ ا٭نطّ ق٢ً اهلل 

 ْبٛت٘ ٚتبًٝػ٘ عٔ اهلل عع ٚدٌ.

 ص ؾٝ٘ َػا٥ٌ:ِْٖٓ ثَؼْذِ َٓب ثََُّنَّب ُ ُِِنَّبطِ كٍِ اٌُِْزَبةِ ط قىلً تعاىل

َٔ إعذاظ اٯ١ٜ إ ايهتُإ دا٤ بعس ايبٝـإ يًٓـاؽ ممـا ٜعـين يف      ا٭ٚىل :
 َؿَٗٛ٘ عسّ ايهطض ٚا٭ش٣ بٗصا ايهتُإ.

ؽ ٜؿٝـس اٱطـ٬م ايؿـُٛيٞ ٚعـسّ اٱمكـاض مبًـ١ زٕٚ       يؿغ ايٓـا ايجا١ْٝ : 
 اخط٣.

ايتشطٜـ ٚايهتُإ خطأ ٚظيـٌ ٚؾعـٌ ٜـسضى ايٓـاؽ قبشـ٘ ٚبـصا        ايجايج١ :
                                                           

 . 25( غٛض٠ قُس 1)
 . 73( غٛض٠ آٍ عُطإ 2)
 .76غٛض٠ َطِٜ  (3)

 . 6( غٛض٠ ايؿاؼ١ 4)
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 ٜؿكس أثطٙ ٫ٚ ٜهط ا٫ اًٖ٘.
 ايٓاؽ مجٝعّا اقبشٛا ؾٗٛزّا ع٢ً ايتٓعٌٜ ٚقسم ْبٛتـ٘ قـ٢ً   ايطابع١ :

ض ٜهٕٛ ؾعً٘ ٖصا كايؿّا اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ؾايصٟ وشس مل٪١ْٚ ظا٥س٠ ٚاقطا
 يٮقٌ.

تبني اٯ١ٜ ايتٛط١٦ ايػُا١ٜٚ يٓب٠ٛ ايطغٍٛ ا٫نطّ ق٢ً اهلل عًٝ٘ اـاَػ١ : 
ٚآي٘ ٚغًِ ٚايتكسٟ املتكـسّ يهتُـإ اٯٜـات باظٗاضٖـا يف ايهتـاب ٚيًٓـاؽ       

 َطًكّا َٔ غري سكط.
 ٫بس إ ٜتِ ايبٝإ بايٛسٞ يٮْبٝا٤ ٚتبًٝػِٗ يًٓاؽ. ايػازغ١ :

ايبؿاضات بايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ ٚبـعٚؽ ؾذـط     :  ايػابع١
 اٱغ٬ّ ٫ تٓشكط باٌٖ ايهتاب ٭ٕ يؿغ ايٓاؽ اعِ َِٓٗ.

إ ا٫تباع َٔ اٌٖ ايهتاب ٜعًُٕٛ ٖصٙ ايبؿاضات ؾاشا َا اقطٚا  ايجا١َٓ :
ٚيـٝؼ   قـاي١ با٭ٕٚ بصْٛبِٗ اٜهـّا ٭ٕ دشـٛزِٖ   اٚ اغتهربٚا ؾاِْٗ ٜ٪اخص

 بايتبع١ٝ.
ٞ َٔ غري املػًُني اٜهـّا يف  إ ؾهشِٗ ٚقٝاّ اؿذ١ عًِٝٗ ٜأت يتاغع١ :ا
 يًُػًُني ٚؽؿٝـ عِٓٗ. هلٞإعٕٛ 

تعاىل ظعٌ سذ١ عٓس املػًُني ٚتعٜٚسِٖ بايػ٬ح  اهلل تؿهٌ ايعاؾط٠ :
 يف َٛاد١ٗ تهصٜب اٌٖ ايهتاب ٚدشٛزِٖ باٯٜات.

ا٤ ٚايهتُـإ ٚؾعـ٬ّ   اقا١َ اؿذ١ يًتساضى ٚاٱقطاض باٱخؿاؿاز١ٜ عؿط٠ : 
سكًت بعض ايؿٛاٖس ٚاعًٔ بعض عًُا٥ِٗ اغ٬َ٘ ٚاقاّ اؿذ١ ع٢ً قَٛ٘ 

 يف نتُإ اٯٜات.
عسّ ا٫يتؿات بيف اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٚٛعع١ ٚزع٠ٛ يًٓاؽ مجٝعّا  ايجا١ْٝ عؿط٠ :

بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً ايتسبط يف اٯٜات اييت دا٤ بٗا اٯ١ٜ اىل ا٫ؾرتا٤، ٚتسٍ 
 ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ. ايٓ  قُس

تط٣ َا املطاز َٔ ايهتاب ٌٖ ٖٛ ايكطإٓ اّ ا٭عِ، ا٭ق٣ٛ ايجايج١ عؿط٠ : 



 112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

ٖٛ ا٭عِ ٖٚٛ ٜؿٌُ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ ٚؾٝ٘ ْهت١ أٟ اِْٗ ٫ ٜػتطٝعٕٛ نتُإ 
 اٯٜات ع٢ً مٛ ايػايب١ ايه١ًٝ.

ٚبني َا عٓسِٖ امل٬ظ١َ ٚضٚح ايتؿاب٘ ٚاملُاث١ً بني ايتٓعٌٜ ايطابع١ عؿط٠ : 
ْعـِ   ،َٔ اؿذر ٚاٯٜات ٚايرباٖني تًو اييت اقطٚا عًـ٢ نتُاْٗـا دشـٛزاّ   

 بٝإ اٯٜات يف ايكطإٓ ظاٖط ٚسانط ٚايتشطٜـ عٓ٘ َٓتـ.

 صؤُوَُْئِيَ ََِْؼَنُهُْْ اَُِّهُ وَََِْؼَنُهُْْ اُالَّػِنُىَٕط قىلً تعاىل

 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
٫ي١ ع٢ً بعسِٖ عٔ ضمح١ اهلل عـع ٚدـٌ   اٚي٦و نُري يًبعٝس ز ا٭ٚىل :

 ٖٚٛ ايصٟ ت٪نسٙ اٯ١ٜ قطاس١ يكبٝض ؾعًِٗ ٚغ٤ٛ َا اقرتؾٛٙ.
قٝػ١ اؾُـع ٚايؿـٍُٛ يف ايًعـٔ تـسٍ عًـ٢ ععـِٝ اؾـطّ ايـصٟ          ايجا١ْٝ :
ــبطِ  ًعــِٓٗ نــٌ اســس بــسيٌٝ قٛيــ٘ تعــاىل ط اضتهبــٛٙ ؾٝ ــخِ وَاُنَّ ــهِ وَأَُْالَئٌَِ ــخُ اَُِّ ــُْهِْْ َُؼْنَ ػََِ

ؾامل٥٬ه١ ٚايٓاؽ ن٬عٓني ٜسخًٕٛ يف َٓطٛم اٯ١ٜ ايصٟ ٜعترب  (1)صؼِ َؤَجَْٔ
 يف ظاٖطٙ اعِ َٔ امل٥٬ه١ ٚايٓاؽ.

ــ١ : ــات     ايجايج ــ١ اىل ايهؿــاض ايــصٜٔ ٜعطؾــٕٛ اٯٜ ــ٘ ايًعٓ ــ١ زعــ٠ٛ يتٛدٝ اٯٜ
 ٜٚهتُْٛٗا.

 نٌ َٔ حيػٔ ايًعٔ ٭عسا٤ ايسٜٔ ؾاْ٘ ٜكسّ ع٢ً يعٔ ٖ٪٤٫. ايطابع١ :
ٛع ايًعٔ ٜسٍ عًـ٢ غهـب ايبـاضٟ عًـِٝٗ ٚإ ايعـصاب      َٛن اـاَػ١ :

 ا٭يِٝ ٜٓتعطِٖ.
إ نتُإ اٯٜات َٔ اؾس ٚدـٛٙ ايعًـِ ملـا ؾٝـ٘ َـٔ ا٭نـطاض        ايػازغ١ :

 بايٓاؽ ٚاـ٥٬ل عا١َ.
ٖٛاّ ا٭ضض تتعطض يٲبت٤٬ بػبب دشٛز اٱْػإ ٚايػـعٞ  ايػابع١ : 

ٔ فاٖس ٚعهطَـ١:  ، يصا ٚضز عٚإضتهاب ايؿٛاسـ اـبٝح يف نتُإ اٯٜات
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إ اي٬عٓني ِٖ زٚاب ا٫ضض ٖٚٛاَٗا، ٚاْٗا تكٍٛ: "َٓعٓـا ايَكِطـط مبعاقـٞ    
بـين آزّ"، ٚايَكِطـط: امَلَطـط ٚمجعـ٘ قٹطــاض، ٚٚاسـس٠ ايَكِطـط: َقطـط٠، َٚـع ٖــصا         
ؾُهــُٕٛ اٯٜــ١ انجــط مشــ٫ّٛ، ٚاؾــطاز اي٬عــٓني ا٫نجــط اُٖٝــ١ شٚٚ ايعكــٍٛ    

 ٚاضباب املعطؾ١.
إ ايًعٓــ١ َــٔ نــٌ ؾــ٤ٞ غــ٣ٛ ايــجكًني اؾــٔ ٚاٱْــؼ ايكــٍٛ بــايجآَــ١ : 

اٱْؼ ٚاؾٔ  َاْع َٔ اعتباض ؾ٬بعٝس ْػب١ ٚز٫ي١،  ،ٚاملٓػٛب اىل ابٔ عباؽ
 .اي٬عٓني َٔ اِٖ اؾطاز
ٚايًع١ٓ يف اٯ١ٜ تتٛد٘ عٔ قكـس اىل ايـصٜٔ ٜهتُـٕٛ آٜـات اهلل      ايتاغع١ :

َــع ٚدــٛز بػــبب نؿــطِٖ ٚدشــٛزِٖ، ٚقــس تــأتِٝٗ عطنــّا اٚ تكــٌ ايــِٝٗ 
املػتشل هلا ٖٚصٙ املػأي١ اناؾ١ٝ ظا٥س٠ بًشاظ محٌ اٯ١ٜ ع٢ً ايًعٔ َطًكّا، 

ٔٸ ايكتٌ ٚأٍٚ ٭ْ٘ ٖٛ ايصٟ غ يف باب غؿو ايسَا٤ؾهُا إ ع٢ً قابٌٝ ٚظضّا 
ايًع١ٓ َطًكّا تؿٌُ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات ٚإ مل ٜهْٛٛا  ٌٗؾَٔ قاّ بايكتٌ، 

اؾٛاب ٫  اٚ ٜعٗط ايًعٔ بني ايٓاؽ َككٛزٜٔ بايًعٔ، ؾبػبب ايهتُإ ٜؿٝع
 .(1)صوَالَ رَضِسُ وَاصِسَحٌ وِصْسَ ؤُخْشَيزيٌٝ عًٝ٘، قاٍ تعاىلط

إ ايـصٜٔ ٜهتُـٕٛ اؿـل ٚقـؿات ايـٓ  قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘         ايعاؾط٠ : 
ٚغًِ اٌٖ يًع١ٓ اٚ اِْٗ غبب يف ٚدٛز ٚدٛٙ اـك١َٛ ٚايٓعاع ٚايت٬عٔ بني 

 ايػ١ًُٝ يعُّٛ ايٓاؽ. خ٬ق١ٝا٭ب١ٝ يٓاؽ ٭ِْٗ سايٛا زٕٚ ايرتا
ضٟٚ عٔ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ اْـ٘ قـاٍ: "َـٔ      اؿاز١ٜ عؿط٠ :

، ٚبػض ايٓعط (2)غ٦ٌ عٔ عًِ ٜعًُ٘ ؾهتُ٘ اؾِ ّٜٛ ايكٝا١َ بًذاّ َٔ ْاض"
، ؾاْ٘ قشٝض ز٫ي١ َٚؿٗٛض ٭ٕ ايعًِ اَا١ْ ٚحيتاز غٓسّا ؾٝ٘عٔ اٱضغاٍ َٚا 

ٍ    ٚقس  ايٝ٘ ايٓاؽ ، (3)ٚضز اؿسٜح بططم قشٝض َٚـٔ غـري نـعـ أٚ إضغـا
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ٖٚصا اؿسٜح ٫بس إ ٜهٕٛ َكٝسّا باٱَهإ ٚاسهاّ ايتك١ٝ ٚادتٓاب ايهطض 
 ايصٟ ٫ حيتٌُ.

كازٜل َا ٚتتعًل مباٯ١ٜ اخل َٔ َٛنٛع اؿسٜح اع٬ٙ  ايجا١ْٝ عؿط٠ :
 عًٝـ٘  عٔ ايٓاؽ ٖٚٛ اٯٜات ٚاؿذر املتعًك١ بٓبٛتـ٘ قـ٢ً اهلل   ٝ٘ بعهِٗدؿ

 ٚآي٘ ٚغًِ.
ايًع١ٓ يف اٯ١ٜ اعِ َٔ ايعكٛب١ ٚايعصاب ٭ٕ ايًع١ٓ ٫ تتعًل ايجايج١ عؿط٠ :

 باٯخط٠ ٚسسٖا بٌ تؿٌُ ايسْٝا.
ايعاٖط إ اٯ١ٜ ٫ تٓشكط مبٛنـٛع اخؿـا٤ قـؿات ايـٓ       ايطابع١ عؿط٠ :

ؾٗٞ اعـِ ؾتؿـٌُ نـٌ     ايهتب ايػابك١ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ املصنٛض٠ يف 
 ا٤ ؿكٝك١ عكا٥س١ٜ ٚاسهاّ ؾطع١ٝ ٭ٕ َ٪زاٖا ايتػًِٝ بايٓب٠ٛ.اخؿ

ّ  اـاَػــ١ عؿــط٠ : ــصاض ٚش ــٛبٝذ ٚاْ ــ١ ت ــا٤   ،اٯٜ َٚــٔ أٖــِ ٚدــٛٙ ا٫خؿ
ٚايهتُإ املصَّٛ قا٫ٚت اخؿا٤ اعذاظ ايكطإٓ ٚاٯٜات اييت دطت ع٢ً ٜس 

 ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.
تهًِ اؿك٢ بٝس ايٓ  ق٢ً اهلل قس ٜط٣ اسسِٖ نٝـ تايػازغ١ عؿط٠ : 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اٚ ٜط٣ آ١ٜ اْؿكام ايكُط ؾٝهتُ٘، اٚ ٜط٣ املٓاؾع اييت ضاؾكت 
اٱغ٬ّ ٚتٛيست عٔ ْؿاش اسهاَ٘ ٚغٓٓ٘ ٚيهٓ٘ دؿٞ ٖصٙ ايٓعِ ٫ٚ ٜكط بٗا، 
خكٛقّا ٚإ يؿغ اهلس٣ ايٛاضز يف اٯ١ٜ اعِ َٔ ايتٓعٌٜ ٜٚٓطبل اٜهّا ع٢ً 

 َا ٜتؿطع عٓ٘.
إ ضدـ٬ّ اتـ٢ غـًُإ ايؿاضغـٞ ؾكـاٍ:      اٱَـاّ ايبـاقط عًٝـ٘ ايػـ٬ّ     ٚعٔ 

سسثين ؾػهت عٓ٘، ثِ عاز ؾػهت، ؾازبط ايطدٌ ٖٚٛ ٜكٍٛ ٜٚتًٛ ٖصٙ اٯ١ٜ 
إَِّٕ اَُّزََِٖ ٌََْزُُٔىَٕ َٓب ؤَٗضَُْنَب ِْٖٓ اُْجَُِّنَبدِ وَاُْهُذَي ِْٖٓ ثَؼْذِ َٓـب ثََُّنَّـب ُ ُِِنَّـبطِ    ط 

ص ؾكاٍ ي٘ اقبٌ، اْا يـٛ ٚدـسْا اَٝٓـّا ؿـسثٓاٙ، ٚيهـٔ اعـس ملٓهـط         كٍِ اٌُِْزَبةِ

ْٚهري اشا اتٝاى يف ايكرب ؾػأ٫ى عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾإ 
ؾههت اٚ ايتٜٛت نطباى ع٢ً ضأغو مبططق١ َعُٗا تكري َٓٗا ضَازّا، ؾكاٍ 
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ُٖا قعٝسا ايكرب ي٘: ثِ َ٘، قاٍ: تعٛز ثِ تعصب، قًت: َٚا َٓهط ْٚهري؟ قاٍ: 
 قًت: ًَهإ ٜعصبإ ايٓاؽ يف قبٛضِٖ؟ قاٍ: ْعِ.

( يًعــصض يف عــسّ اٱدابــ١ ٜــسٍ بايس٫يــ١ ٞ اهلل عٓــ٘ؾتكــسِٜ غــًُإ )ضنــ
ايته١ُٝٓ ع٢ً محً٘ ي١ٰٜ ع٢ً املع٢ٓ ا٭عِ، ٚاْٗا داض١ٜ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ٚ 

    ٘ ٚآيـ٘   تٓشكط باٌٖ ايهتاب ايصٜٔ دؿٕٛ قؿات ايـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ
ٚغًِ ، اَا املػًِ ايصٟ ٫ تتٗٝأ ي٘ ايعًـ١ ايتاَـ١ ٚاغـباب املٛععـ١ ٚاٱخبـاض      
ٚنؿـ اؿكا٥ل ؾاْ٘ َعصٚض اشا تًبؼ بتًو اؿاٍ َا زاّ غري َككط، ٚفـطز  

 ٔ ؾٝدـطز   اٱْتُا٤ يٲغ٬ّ عكٝس٠ ٚزٜا١ْ اع٬ٕ ٚقطاض ٚزع٠ٛ قاَت١ يٰخـطٜ
ْتُا٥ِٗ ايٝ٘ ٚبـصيو ٜجبتـٕٛ   امل٪َٕٓٛ َٓٗا بايتدكٝل ٱختٝاضِٖ اٱغ٬ّ ٚا

 .اٯٜات ٜٚتكسٕٚ ملٔ ٜهتُٗا
ًعّٚ بٝإ عًّٛ ايتٓعٜـٌ ٚز٥٫ـٌ ايتٛسٝـس ٚٚدـٛب     ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ب 

 ٚدٛٙ: عباز٠ اهلل ٚشّ املؿطنني ، ٚؾٝٗا
 إضاز٠ دؿٕٛ ايبٝٓات ٫ٚ ٜبسْٚٗا إبتسا٤. ا٭ٍٚ:
 ايصٜٔ ٜٴػ٦ًٕٛ عٔ املعذعات ٚايبؿاضات ؾٝدؿْٛٗا. ايجاْٞ:

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايصٜٔ حيطؾٕٛ ايبٝٓات ٚايبؿاضات بايٓ   جايح:اي
ــَُ ، ٚقــؿات٘ ايــٛاضز٠ يف ايهتــب ايػــابك١،  قــاٍ تعــاىلط ٚغــًِ ــبُٗىا ِٓــْٖ هَجْ وًََ

ــهِ ػََِــً     ــخُ اَُِّ ــهِ كََِؼْنَ ــشُوا ثِ ــىا ًَلَ ــب ػَشَكُ ــبءَهُْْ َٓ ــب جَ ــشُوا كَََِّٔ ــزََِٖ ًَلَ ــزَلْزِذُىَٕ ػََِــً اَُّ ََغْ

، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بصنط ْعٍٚ يع١ٓ اهلل ع٢ً ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات (1)صبكِشََِٖاٌَُْ

َع عطـ يع١ٓ اي٬عٓني عًٝٗا، ٚتًو آ١ٜ يف بسٜع ايكطإٓ ٚبٝإ ايػهب اٱهلٞ 
ٚاؿذــ١ ايــيت تكــاّ عًــِٝٗ، ؾُــع إٔ يعٓــ١ ايعــصاب تــأتٞ بايعــصاب يف ايــسْٝا   

٠ َع ا٭دٝـاٍ، ٚؼتُـٌ   ٚاٯخط٠ ؾإٕ يع١ٓ اي٬عٓني َتعسز٠ ٚتٛيٝس١ٜ َٚتذسز
 يع١ٓ اي٬عٓني يف َتعًكٗا ٚدّٖٛا:
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تتٛد٘ يع١ٓ نٌ دٌٝ إىل أٖـٌ ظَـاِْٗ َـٔ ايـصٜٔ دؿـٕٛ اٯٜـات        ا٭ٍٚ:
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓ  

ايـٓ  قُـس   تكٝب يع١ٓ اي٬عٓني ايصٜٔ أخؿٛا ايبٝٓـات أٜـاّ بعجـ١     ايجاْٞ:
 ٛاظسؿايصٜٔ  اقسٚا ايٓاؽ عٔ اٱغ٬ّ، ٚقطٜؿٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 .بٗا ع٢ً املس١ٜٓ املٓٛض٠ ظٝٛف عع١ُٝ ٫ قبٌ ٭ٌٖ ٜجطب
إضاز٠ ايتؿكٌٝ ؾًع١ٓ امل٥٬ه١ تتػؿ٢ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات يف نٌ  ايجايح:

ظَإ، أَا اٱْؼ ٚاؾٔ ؾتدل يع١ٓ نٌ دٌٝ َِٓٗ ايطبكات اييت تكاسبِٗ 
طاز ٖٛ املع٢ٓ ا٭عِ ؾتتػؿ٢ يع١ٓ امل٥٬ه١ ٚاٱْؼ َٔ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات امل

ٚاؾٔ ايصٜٔ دؿٞ ايبٝٓات َٔ ا٭دٝاٍ املتعاقب١ بعطض ٚاسس، ؾًعٓـ١ املتـأخط   
َٔ ايٓاؽ تؿٌُ ايـصٜٔ دؿـٞ ايبٝٓـات َـٔ ا٭دٝـاٍ ايػـابك١، ٚيعٓـ١ املتكـسّ         

 .اتؿٌُ املتأخط َٔ ايصٜٔ دؿْٛٗا ٜٚهتُْٛٗ
ض ايعطـ بايٛاٚ يف اٯ١ٜ، إىل داْـب  ٚايكشٝض ٖٛ ايجايح ٖٚٛ َٔ أغطا

َــا ٜتهــُٓ٘ َــٔ ايتدٜٛـــ ٚاٱْــصاض ٚايٛعٝــس نٛغــ١ًٝ ٚغــبب يًهؿـــ عــٔ 
َٚٔ ا٭غطاض ٚقٝػ١  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايبٝٓات ٚايبؿاضات بٓب٠ٛ 
، (1) صهَذَِشٌوََُِِّهِ ُِْٓيُ اُغََّٔىَادِ وَاألَسْضِ وَاَُِّهُ ػًََِ ًَُِّ شٍَْءٍ اٱط٬م يف قٛي٘ تعاىلط

ٚقسضت٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ أْ٘ غبشاْ٘ ٜبني ايبٝٓات ٚايبؿاضات شاتٗا ايـيت نتُٗـا   
بٝـا٤ ايػـابكني ٚأقـشابِٗ    ٚأخؿاٖا ايصٜٔ قاضت إيِٝٗ أَا١ْ ٚٚزٜع١ َٔ ا٭ْ

 ٚأتباعِٗ.
ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ؾهشّا ـٝا١ْ ٖصٙ ا٭َا١ْ، ٚإظٗاضّا هلا، ٚزع٠ٛ يًٓاؽ 

يػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٖٚصا ايتًكٞ َٔ أغباب َٚكازٜل يتًكٞ َهاَٝٓٗا َٔ ايكطإٓ ٚا
يع١ٓ ايٓاؽ ع٢ً ايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات، ؾٗصٙ ايًع١ٓ يٝػت أَطّا بػٝطّا داَسّا، 
بٌ ٖٞ َتعسز٠ املكازٜل ٚاملكاقس، ؾإعطاض ايٓاؽ عٔ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات 
ٚايبؿاضات ايٓب١ٜٛ يع١ٓ ع٢ً ايصٜٔ خؿٕٛ ايبٝٓات، ٚزخـٍٛ ايٓـاؽ اٱغـ٬ّ    
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 .دّا يع١ٓ عًِٝٗأؾٛا
ٌٖٚ يف اٯ١ٜ ٚعٝس يًُػًِ ايصٟ دؿٞ ايبٝٓات ٚؽٜٛـ َٔ ْعٍٚ ايًعٓـ١  

 عًِٝٗ، اؾٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ:
ايتبأٜ املٛنٛعٞ إش إٔ اٯ١ٜ دا٤ت إْصاضّا ٭ٚي٦و ايصٜٔ دؿـٕٛ   ا٭ٍٚ:

ــب ايػــُا١ٜٚ ايػــابك١      ــٛاضز٠ يف ايهت ــ٠ٛ ٚاملعذــعات ٚايبؿــاضات اي ــ١ ايٓب أزي
 .س ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقُغكٛم ْب٠ٛ 

املػًُٕٛ ٫ ٜهتُٕٛ َا أْعٍ اهلل، بٌ ٜكَٛـٕٛ بإظٗـاضٙ ٚإع٬ْـ٘،     ايجاْٞ:
 َٚٔ َكازٜل ٖصا اٱظٗاض ت٠ٚ٬ آٜات ايكطإٓ، ٚأزا٤ ايؿطا٥ض.

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ املػًُني ٚاغط١ يٓكٌ ٚتبًٝؼ ٖصٙ ايًع١ٓ،  ايجايح:
 ٕ اٯٜات ْٚؿطتِٗ َِٓٗ.ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً عسّ إقػا٥ِٗ يًصٜٔ ٜهتُٛ

ايهؿـاض غـرتٖا ٚإخؿا٤ٖـا ٖٚـٞ إٔ ايهـطض       ٜػـتطٝع  ٫ٚتبني اٯ١ٜ سكٝكـ١  
ايصٟ ٜأتِٝٗ َٔ نتُإ ايبٝٓات أنجط نجريّا َٔ ايٓؿع ايصٟ ٜٓايٕٛ َٔ إخؿا٥ٗا، 
َٚٔ أغطاض ْعٍٚ ايكطإٓ ٚاؿاد١ إيٝ٘ إْعساّ ٚقٛ ايٓؿع ايصٟ ٜأتٞ يًهؿاض َٔ 

نُا إٔ أؾطاز ايًع١ٓ اييت تتهُٓٗا ٖصٙ اٯٜـ١ غـبب    إخؿا٤ ايبٝٓات ايبؿاضات،
 يٓعٍٚ ا٭ش٣ ٚايعصاب بايهؿاض يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.

كَإَِّٕ اَُِّهَ ػَذُوٌّ قاٍ تعاىلط ،ٖٚٛ َٔ عَُٛات َٚكازٜل عسا٠ٚ اهلل يًهؿاض

، ؾُٔ عساٚت٘ هلِ سذب ايٓؿع ٚايؿا٥س٠ َٔ نتُـإ ايبٝٓـات،   (1)صٌَُِِْبكِشََِٖ

بهتُاِْٗ ايبٝٓـات ٜكـسٕٚ ايٓـاؽ عـٔ اٱغـ٬ّ ٚايتكـسٜل        ٚقس ٜعٕٓٛ أِْٗ
، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ٚخامتتٗا ببط٬ٕ ٖصا قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبٓب٠ٛ 

 ايعٔ، ٚإْتؿا٤ ا٭ثط يػعِٝٗ ٚإَػانِٗ عٔ إظٗاض اٯٜات ٚايبؿاضات.
*********** 
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ــَِذُىاط قىلااً تعاااىل ــبثُىا وَؤَصْ ــزََِٖ رَ ــُْهِْْ  إِالَّ اَُّ ــىةُ ػََِ ــيَ ؤَرُ ــىا كَإُوَُْئِ وَثََُّنُ

 160ص اٯ١ٜ وَؤََٗب اُزَّىَّاةُ اُشَّدُُِْ 

 

 اإلعراب واللغت
غتجٓا٤، ايصٜٔ: َػتج٢ٓ َٔ املؿعٍٛ ب٘ ايهُري )ِٖ( يف ًٜعِٓٗ، أ٫: أزا٠ إ

 ، ٚايٛاٚ ؾاعٌ.َاض تابٛا: ؾعٌ
 ا.ٚأقًشٛا: ايٛاٚ: سطف عطـ، ٚأقًشٛا ٚبٝٓٛا: عطـ ع٢ً تابٛ

ؾأٚي٦و: ايؿا٤ ضابط١ ٭ْٗا ٚاقع١ يف ؾب٘ ؾطط ٖٚٞ ٖٓا سطف ٫ عٌُ ي٘، 
 غِ إؾاض٠ َبين ع٢ً ايهػط يف قٌ ضؾع َبتسأ.إأٚي٦و: 

أتٛب: ؾعٌ َهاضع، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ أْا ٚمج١ً أتٛب خـرب  
 إغِ اٱؾاض٠.

 عًِٝٗ: داض ٚفطٚض َتعًكإ بأتٛب.

 ْا ايتٛاب: َبتسأ ٚخرب.ٚاْا ايتٛاب: ايٛاٚ سطف عطـ، أ
 ايطسِٝ: خرب ثإ.

 يف سياق اآلياث
بعس إ بٝٓت اٯ١ٜ ايػابك١ ع٬َات َٔ ٜػتشل ايًع١ٓ ٚايططز َـٔ ضمحـ١   

ظٗط تًـو ايبٝٓـات   أاهلل عع ٚدٌ دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتػتجين ايصٟ ْسّ ٚتاب ٚ
 ٚايس٫٫ت ايباٖطات ايساي١ ع٢ً قسم ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ْٚعٍٚ ايكطإٓ.

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )أغتعٝٓٛا بايكرب( ايك١ً بني آ١ٜ :ا٭ٍٚ
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َٔ إغتعا١ْ املػًُني بايكرب زعٛتِٗ ايٓـاؽ يٲغـ٬ّ، ٚاؾـساٍ     ا٭ٚىل:
 باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ.

 ٭ٌٖ ايؿو ٚايطٜب. ْكاتاٱايكرب ٚايك٠٬ ٚاق١ٝ َٔ  ايجا١ْٝ:
 يٰٜات ٚايبٝٓات. أزا٤ ايك٠٬ ٚاٱغتعا١ْ بٗا إظٗاض ايجايج١:

يف اٱغتعا١ْ بايكرب ٚايك٠٬ تٛبٝذ ٚؾهض يًصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات  ايطابع١:
ٚؾاٖس ع٢ً زخٍٛ ايٓاؽ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓ  

أؾٛادّا يف اٱغ٬ّ ٚتٛد٘ اـطاب ايتهًٝؿـٞ هلـِ بايكـرب ٚايكـ٠٬ ٚبكـٝػ١      
وَسَؤََْـذَ اُنَّـبطَ ََـذْخُُِىَٕ    *بءَ َٗصْـشُ اَُِّـهِ وَاُْلَـزْخُ    إِرَا جَايعُّٛ اٱغتػطاقٞ، قاٍ تعاىلط

 ص.كٍِ دَِِٖ اَُِّهِ ؤَكْىَاجًب

)إٔ اهلل َـع ايكـابطٜٔ( ؾـاٖس     إختتاّ اٯ١ٜ أع٬ٙ بكٛيـ٘ تعـاىل   اـاَػ١:
 ع٢ً ظٗٛض اٱغ٬ّ، ٚعسّ تطتب ا٭ثط ع٢ً نتُإ ايهؿاض يًبٝٓات.

عّٚ ؼًـٞ ايتـا٥بني بايكـرب ٚأزا٥ٗـِ     ٜؿٝـس اؾُـع بـني اٯٜـتني يـ      ايػازغ١:
 ايك٠٬.

 َٔ قؿات ايتا٥بني. ْ٘ؾإ١ َٔ َكازٜل ايكرب، ٚنصا ايكرب ايتٛب ايػابع١:
 ٜػتًعّ اٱق٬ح ايكرب ٚؼٌُ ا٭ش٣ يف َطنا٠ اهلل. ايجا١َٓ:

 َٔ ٜكّٛ بايبٝإ ٬ٜقٞ ايعٓا٤ ٚا٭ش٣ ٚعًٝ٘ ايكرب. ايتاغع١:
 َُٛات قٛي٘ تعاىل)ٚبٝٓٛا(.أزا٤ ايكٝاّ ٚايك٠٬ َٔ ع ايعاؾط٠:

ايتا٥بٕٛ َٔ إخؿـا٤ اٯٜـات، ٚايـصٜٔ ٜكَٛـٕٛ بإظٗاضٖـا،       اؿاز١ٜ عؿط٠:
ٜٚأَطٕٚ باملعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهط َٔ ايكابطٜٔ ايصٜٔ ميسِٖ اهلل بأغباب 

 ايتٛؾٝل، ٜٚكطبِٗ إىل َٓاظٍ ايتك٣ٛ.
قــس ٜػــتٛسـ ايــصٜٔ ٜتٛبــٕٛ بػــبب إْكطــاع قــًتِٗ َــع   ايجاْٝــ١ عؿــط٠:

اِْٗ ايــصٜٔ نــاْٛا عًــ٢ ًَــتِٗ، ؾذــا٤ت اٯٜــ١ أعــ٬ٙ هلــساٜتِٗ يًكــرب   إخــٛ
ٚايكٝاّ ٚايك٠٬ يططز ايٛسؿ١، ٚايٛقاٜـ١ َـٔ أغـباب ايٓؿـط٠ ايـيت ٜعٗطٖـا       
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 ٖ٪٤٫ أظا٤ِٖ.
 اٯ١ٜ أع٬ٙ تطغٝب بايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايجايج١ عؿط٠:

 :، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ(1) )بٌ أسٝا٤( ايك١ً بني آ١ٜ ايجاْٞ:
 ممٔ ٜتٛب اهلل عع ٚدٌ عًِٝٗ.اهلل ايصٜٔ ٜكتًٕٛ  يف غبٌٝ  ا٭ٚىل:
 زع٠ٛ ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ َٔ إخؿا٤ اٯٜات إىل اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل. ايجا١ْٝ:
َٔ اٯٜات اييت بٝٓٗا ايصٜٔ تابٛا اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ ٚايػعاز٠ ايسا٥ُـ١   ايجايج١:

 يًصٜٔ ٜكتًٕٛ يف غبٌٝ اهلل.
يت أظٗطٖا ايكطإٓ اٱخباض عٔ سٝا٠ ايؿٗسا٤ ايصٜٔ َٔ ايبٝٓات اي ايطابع١:

 ٜكاتًٕٛ ؼت يٛا٤ اٱغ٬ّ.
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )ٚيٓبًْٛهِ( ايك١ً بني آ١ٜ ايجايح:
ــ٘     ا٭ٚىل: ــصٜٔ ٜتعــطض ي ــ١ ايــصٜٔ ٜهتُــٕٛ اٯٜــات ؽؿٝـــ يًــب٤٬ اي تٛب
 املػًُٕٛ.
يٲغـتعساز يًـب٤٬ ٚايكـرب     ايتـٛابني ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني زعـ٠ٛ   ايجا١ْٝ:

 ضدا٤ َطنا٠ اهلل.
إبت٤٬ املػـًُني بـاـٛف ٚاؾـٛع ٚغريُٖـا َٓاغـب١ يًؿـٛظ بايتٛبـ١         ايجايج١:

 ٚايطمح١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ.
)َـٔ اــٛف ٚاؾـٛع( ٖٚـصا      دا٤ت اٯٜـ١ أعـ٬ٙ بًػـ١ ايتبعـٝض     ايطابع١:

ٛا٤ يف َكساض ايتبعٝض َٔ ايهًٞ املؿهو يف عسز أؾطازٙ ٚظَاْ٘ َٚٛانٝع٘ غ
اـٛف أٚ ساي١ اؾٛع، ٚيف بتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚايبٝإ تكًٌٝ يعسزٖا، ٚآثاضٖا، 

 .(3)صوَرَؼَبوَُٗىا ػًََِ اُْجِشِّ وَاُزَّوْىَيٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىلط
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)ٚبؿـط ايكـابطٜٔ( ٚايتٛبـ١     أختتُـت اٯٜـ١ أعـ٬ٙ بكٛيـ٘ تعـاىل      اـاَػ١:
ظ يف اٯ١ٜ أْٗا أختتُت مبهاَني ٚاٱق٬ح َٔ َكازٜل ايكرب، َٚٔ اٱعذا

 .(1) صوََٓب ََُِوَّبهَب إِالَّ رُو دَظٍّ ػَظٍُِْايبؿاض٠ ٭ٕ ايتٛب١ ٚايعؿٛ َٔ اهلل َطتب١ عع١ُٝط

)ٚيٓبًْٛهِ( بايبؿاض٠ يًكابطٜٔ، َٚٔ َكازٜل  دا٤ت خامت١ آ١ٜ ايػازغ١:
١ٜ قـٌ  ايبؿاض٠ ايتٛب١ ٚايؿٛظ بطمح١ اهلل عع ٚدٌ ٚاييت تسٍ عًٝٗا خامت١ اٯ

 ايبشح.
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )املكٝب١( ايك١ً بني آ١ٜ ايطابع:
 ايتٛب١ غ١َ٬ ٚلا٠ َٔ املكٝب١. ا٭ٚىل:
قـاٍ   ،ايك٬ح ٚبٝإ ايبٝٓات ٚاق١ٝ َٔ املكٝب١ ايؿدك١ٝ ٚايٓٛع١ٝ ايجا١ْٝ:

 .(3)صَهِْْكٌََُْقَ إِرَا ؤَصَبثَزْهُْْ ُٓصُِجَخل ثَِٔب هَذََّٓذْ ؤََْذِتعاىلط

قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ نتُإ ايبٝٓات، ٚإخؿا٤ ايبؿاضات بايٓ   ايجايج١:
َكٝب١، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ملٓع إغتُطاضٖا، ؾكشٝض إٔ آ١ٜ اٱغرتداع  ٚغًِ

تصنط املكٝب١ ع٢ً مٛ اؿًٍٛ ايطاض٨ ع٢ً املػًُني بكٛي٘ تعاىل)إشا أقابتِٗ 
َ   ميٓع ٫َكٝب١( إ٫ إٔ ٖصا  بعـض  كـٝب١ َػـتُط٠ َٚػـتسمي١ عٓـس     َـٔ ٚدـٛز 

َجٌ نتُإ ايبٝٓـات، َٚـا ٜرتؾـض عٓـ٘ َـٔ نـٝل ايكـسٚض ٚايهآبـ١          ايطٛا٥ـ
ٚأْٛاع ايـب٤٬، ٚيف ايتٛبـ١ َٓـ٘ غـ١َ٬ ٚخـ٬م َـٔ سـاٍ املكـٝب١، َٚكسَـ١          

 يتٛظٝـ غ٬ح اٱغرتداع عٓس سًٍٛ املكٝب١.
 ايتٛب١ ٚاق١ٝ َٔ املكٝب١ املػتسمي١. ايطابع١:

 ١ اهلل بايتا٥بني ٖساٜتِٗ إىل اٱغرتداع عٓس املكٝب١.َٔ ضمح اـاَػ١:
اٱقــطاض باملعــاز ٚايطدــٛع إىل اهلل عــع ٚدــٌ عًــ١ تاَــ١ يًتٛبــ١   ايػازغــ١:
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 ٚاٱْاب١.
ايبؿاض٠ بايؿٛظ بايتٛب١ ٚايعؿٛ َٔ اهلل ٚايصٟ دا٤ت ب٘ ٖصٙ اٯ١ٜ  ايػابع١:

ٕ ٚاٱخباض عٔ تبعح ايػه١ٓٝ يف ْؿٛؽ ايتا٥بني، ٚاٱدتٗاز يف اٱق٬ح ٚايبٝا
ِ ايبؿــاضات بــايٓ   ٚايــيت شنطتٗــا ايهتــب  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــً
 ايػُا١ٜٚ ايػابك١.

، ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١، ٚؾٝٗـا     (1) )قًٛات َٔ ضبِٗ( ايك١ً بني آ١ٜ اـاَؼ:
 َػا٥ٌ:

ف٤ٞ نٌ َٔ اٯٜتني مبكازٜل َٔ ايؿهٌ اٱهلٞ َٚا ٜـسٍ عًـ٢    ا٭ٚىل:
 ا٭َٛض بٝسٙ غبشاْ٘، ٚأْ٘ ايط٩ٚف ايطسِٝ. ععِٝ قسض٠ اهلل ٚإٔ َكايٝس

شنط اٯٜـتني يطمحـ١ اهلل عـع ٚدـٌ، ٚؾٝـ٘ تطغٝـب بايتٛبـ١ ٚإتٝـإ          ايجا١ْٝ:
 ايؿطا٥ض.
تؿٌُ َهاَني اٯ١ٜ أع٬ٙ ايصٜٔ تابٛا ٚأقًشٛا يكريٚضتِٗ َٔ  ايجايج١:

 املػًُني ايصٜٔ ٜػتشهطٕٚ اٱغرتداع عٓس املكٝب١.
ايؿطٜع١، َٚعطؾـ١   سهاّأٜتني تؿك٘ ايتٛابني يف ٜؿٝس اؾُع بني اٯ ايطابع١:

 َٓاؾع اهلس٣ ٚاٱميإ.
نٌ َٔ ايتٛب١ ٚايك٬ح ٚايبٝإ ضمح١ َٔ عٓس اهلل، ٖٚسا١ٜ إىل  اـاَػ١:

 غبٌ ايطؾاز ٚايعٌُ ايكاحل، ٚايؿٛظ بايجٛاب ايععِٝ يف اٯخط٠.
بني خامت١ اٯ١ٜ أعـ٬ٙ َٚهـاَني ٖـصٙ اٯٜـ١ عُـّٛ ٚخكـٛم        ايػازغ١:

 ، ؾايصٜٔ تابٛا ٚأقًشٛا ٚبٝٓٛا َٔ املٗتسٜٔ ٚعُّٛ املػًُني ايكابطٜٔ.َطًل
 ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني زع٠ٛ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات إىل إظٗاضٖا. ايػابع١:

، ٚبــني ٖــصٙ اٯٜــ١، ٚؾٝٗــا (2) )ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ( ايكــ١ً بــني آٜــ١ ايػــازؽ:
 َػا٥ٌ:
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عح هلِ ٭زا٤ املٓاغو اٯ١ٜ أع٬ٙ خطاب تهًٝؿٞ يًصٜٔ تابٛا، ٚب ا٭ٚىل:
 ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل.

 تطغٝب ايتٛابني ؿر ايبٝت اؿطاّ. ايجا١ْٝ:
زع٠ٛ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات إىل إظٗاض اٯٜات ٚا٭خباض اييت تـسٍ   ايجايج١:

ع٢ً ٚدٛب سـر بٝـت اهلل اؿـطاّ، َٚـٔ اٱعذـاظ يف ؾطٜهـ١ اؿـر فٝ٪ٖـا         
وََُِِّـهِ ػََِـً   قـاٍ تعـاىلط   ،بكٝػ١ ايعُّٛ اٱغـتػطاقٞ ايؿـاٌَ يًٓـاؽ مجٝعـاّ    

، ٚت٪نس اٯٜات إٔ إبطاِٖٝ ٚإمساعٌٝ (1) صاُنَّبطِ دِجأ اُْجَُْذِ َْٖٓ اعْزَطَبعَ إَُُِْهِ عَجُِالً

ايبٝت ْٚاز٣ إبطاِٖٝ باؿر ٚزعا ايٓاؽ يًطٛاف بايبٝـت   بٓٝاعًُٝٗا ايػ٬ّ 
أخبـاض  ٚيٝؼ َٔ ْ  إ٫ ٚسر ايبٝت ؾُٔ ايبٝٓـات ايـيت وـب اٱخبـاض عٓٗـا      

ا٭ْبٝا٤ يف سر بٝت اهلل اؿطاّ، ٫ٚ ٜتكّٛ اؿـر إ٫ بـسخٍٛ اٱغـ٬ّ ٜٚـسٍ     
إََِّٗٔب أُُْشْشًُِىَٕ َٗجَـظٌ كَـالَ ََوْشَثُـىا أَُْغْـجِذَ     عًٝ٘ اؾُع بني اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚقٛي٘ تعاىلط

 ،باٱناؾ١ إىل ايٓكٛم ٚاٱمجاع.(2)صاُْذَشَاَّ ثَؼْذَ ػَبِٓهِْْ هَزَا

)ٚأْـا ايتـٛاب ايطسِٝ(ٚدـا٤ت     تعـاىل ُت ٖصٙ اٯٜـ١ بكٛيـ٘   أختت ايطابع١:
اٯ١ٜ أع٬ٙ مبكازٜل َتذسز٠ َٚتشس٠ املٛنٛع ايطمح١ اهلل ٚتٛبت٘ ع٢ً ايعباز 
بإٔ دعٌ ؾطٜه١ اؿر َٓاغب١ يػؿطإ ايصْٛب ْٚعٍٚ ايؿهٌ اٱهلٞ، ٚملا نإ 

ت ايبٝ ٠ٚظٜاض١ تؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بايعُط٠ اؿر يف ظَإ ككٛم َٔ ايػٓ
يف غ١ٓ َٚٓاغب١ يًعؿٛ ٚايك٬ح تػتٛعب أٜاّ ايػ١ٓ نًـٗا، ٚؾٝـ٘ سذـ١ عًـ٢     

 ايٓاؽ، ٚزع٠ٛ هلِ يًتٛب١ ٚاٱْاب١.
َــٔ أمســا٤ اهلل عــع ٚدــٌ  مسنيبــإأختتُــت نــٌ َــٔ اٯٜــتني  اـاَػــ١:

ؾذــا٤ت اٯٜــ١ أعــ٬ٙ بكٛيــ٘ تعاىل)ؾــإٕ اهلل ؾــانط عًــِٝ( ٖٚــصٙ اٯٜــ١ بكٛيــ٘   
سز أمسا٤ اهلل يف املكاّ بؿـاض٠ تـٛايٞ ايؿهـٌ    تعاىل)ٚأْا ايتٛاب ايطسِٝ( ٚتع
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 اٱهلٞ ع٢ً امل٪َٓني ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ايكاؿات ٜٚعٗطٕٚ اٯٜات.
ٚحيتُــٌ ايػــعٞ بــني ايكــؿا ٚاملــط٠ٚ بًشــاظ أؾــطاز ٖــصٙ اٯٜــ١   ايػازغــ١:

 ٚدّٖٛا:
 إْ٘ َٔ ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ ايك٬ح ْٚؿط َعاْٞ اٱميإ. ايجاْٞ:

 إْ٘ َٔ ايبٝإ ملا ؾٝ٘ َٔ تععِٝ ؾعا٥ط اهلل. جايح:اي
يٝؼ َٔ ق١ً بني اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚآ١ٜ )ايكؿا ٚاملط٠ٚ( ٚبإغتجٓا٤  ايطابع:

ايٛد٘ ايطابع ؾإٕ ايٛدٛٙ ايج٬ث١ ا٭ٚىل نًٗا قـشٝش١، َٚـٔ ايؿـٛاٖس عًـ٢     
 .امل٪َٓني عا١َ ٚمشٛي٘يًتا٥بني  ايجٛاباٱعذاظ يف ْعِ آٜات ايكطإٓ، 

 ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )إٔ ايصٜٔ ٜهتُٕٛ( آ١ٜايك١ً بني  بع:ايػا
)إ٫( يبٝــإ سكــٍٛ ايتٛبــ١  إبتــسأت ٖــصٙ اٯٜــ١ عــطف اٱغــتجٓا٤  ا٭ٚىل:

 ٚايٓسّ َٔ إخؿا٤ ايبٝٓات.
بعح ا٭َـٌ يف ْؿـٛؽ املػـًُني بتعـسز أؾـطاز ايتـا٥بني َـٔ إخؿـا٤          ايجا١ْٝ:

 ايبٝٓات.
اؿكا٥ل ايٓب١ٜٛ ٜٚكًض أَٛضٙ املتعًك١ بايسٜٔ  نٌ ؾطز ٜتٛب ٜٚعٗط ايجايج١:

، ٚايبٝٓات اٯٜاتتاب ٚغريِٖ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚبٝإ ٚايسْٝا زع٠ٛ ٭ٌٖ ايه
 .(2)صوَإٍِِّٗ َُـَلَّبسٌ َُِْٖٔ رَبةَ وَآََٖٓ وَػَََِٔ صَبُِذًب صَُّْ اهْزَذَيقاٍ تعاىلط

عـح يًٓؿـط٠ يف   ٖصٙ اٯٜـ١ تطغٝـب بايتٛبـ١ ٚاٱْابـ١ ٚايكـ٬ح، ٚب      ايطابع١:
 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايٓؿٛؽ َٔ إخؿا٤ ايبٝٓات ٚايبؿاضات بايٓ  

ػًٞ ايتبأٜ ٚايتهاز يف اؾعا٤ ايصٟ تتهُٓ٘ خامتتا اٯٜتني، إش  اـاَػ١:
دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بايًع١ٓ املطًك١ يًصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات، ٚدا٤ت خامت١ ٖصٙ 
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قُس ق٢ً اهلل  ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ايبؿاضات بايٓ  اٯ١ٜ بايتٛب١ ٚايطمح١ يًتٛابني
 ٜٚكَٕٛٛ بإتباع٘ ْٚكطت٘، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًتٛب١. عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

بٝإ قـإْٛ ثابـت يف اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝـ١ ٖٚـٛ إٔ اهلل عـع ٚدـٌ        ايػازغ١:
ٜعٗط ايبٝٓات اييت أْعهلا، ٚإٔ ايٓاؽ عادعٜٔ عٔ إخؿا٥ٗـا ٚغـرتٖا، ٚيهـٔ    

٤ ٚايصٟ ٜهتُٗا ٜعًِ ْؿػ٘ ٚايصٟ ٜتٛب إىل اهلل ٜؿٛظ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚب٬
 بعؿٛ ٚضمح١ اهلل. 
 ٚدٛٙ: اٚؾٝٗايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ،  ايؿعب١ ايجا١ْٝ:

، (1))إٔ ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛا( ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ آ١ٜ ا٭ٍٚ:
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ، ٚعاقب١ نٌ  بٝإ ايتبأٜ ٚايتهاز بني أٌٖ ا٭ٚىل:
 َُٓٗا.

 زع٠ٛ ايٓاؽ يًتٛب١، ٚؼصٜطِٖ َٔ املٛت ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١. ايجا١ْٝ:
تٛنٝس َا ٜٓتعط ايهؿاض َٔ ايعصاب ا٭يِٝ، ٚاٱؾاض٠ إىل إغتُطاض  ايجايج١:

 يف اٯخط٠.ٚا٭ش٣ ع٢ً ايهاؾط ايًع١ٓ 
خط٠ عٔ ايصٜٔ ميٛتٕٛ ع٢ً اٱخباض عٔ سذب ضمح١ اهلل يف اٯ ايطابع١:

 ايهؿط.
ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني ايرتغٝب بايتٛب١ ٚاٱق٬ح، ٚايٓؿط٠ َٔ  اـاَػ١:

 ايهؿط ٚايهاؾطٜٔ.
يًُـٛت يف أٟ ؿعـ١، ؾـإٕ اٯٜـ١ تـسعٛ       ١عطنـ ملا نإ اٱْػإ  ايػازغ١:

 ايهؿاض يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايًشٛم بايصٜٔ ٜعٗطٕٚ ايبٝٓات.
١ تٛب١ ٚعؿٛ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ايتا٥بني، ْٚـعٍٚ  شنطت ٖصٙ اٯٜ ايػابع١:

 ضمحت٘ عًِٝٗ، ٚدا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ مبا ٜسٍ ع٢ً غًل باب ايعؿٛ عٔ ايهؿاض.
ٜؿٝــس اؾُــع بــني اٯٜــتني اؿــح عًــ٢ أزا٤ ايٛظــا٥ـ ايؿــطع١ٝ،    ايجآَــ١:
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ٚايتدٜٛـ َٔ ايهؿط ٚاؾشٛز، ملا يف اٱق٬ح َـٔ اؿػـٔ ايـصاتٞ، َٚـا يف     
 ٚأغباب ايصّ.ايهؿط َٔ ايكبض 

وعٌ اهلل عع ٚدٌ ٚزّا يًتٛابني، أَا ايهؿاض ؾـإٔ ايٓؿـٛؽ تٓؿـط     ايتاغع١:
 َِٓٗ، ٖٚصٙ ايٓؿط٠ َٔ َكازٜل ايًع١ٓ اييت شنطتٗا اٯ١ٜ أع٬ٙ.

 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )خايسٜٔ ؾٝٗا( ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ايجاْٞ:
ٚ       ا٭ٚىل: إظٗـاض اؿكـا٥ل   ٜؿٝس اؾُـع بـني اٯٜـتني دـصب ايٓـاؽ يٲميـإ 

ِ  ٚايبؿاضات بايٓ   ٚاٱقـػا٤ إيٝٗـا ٚتٓاقًـٗا     قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
إىل ٖـصٙ اٯٜـات ٜـتعغ     تكـ ٜٓؾُٔ ايٓاؽ َٔ مل ٜهتِ ايبٝٓات ٚيهٓ٘ عٓسَا 

ــس مساعٗــا ٚاٱطــ٬ع عًٝٗــا، ٖٚــٛ َــٔ      ــرب ٚحيــطم عًــ٢ إظٗاضٖــا عٓ ٜٚعت
 .(2) صإِالَّ هُىَ وََٓب ََؼَُِْْ جُنُىدَ سَثِّيَعَُٛات قٛي٘ تعاىلط

ٚايؿٛم إيٝٗا َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ املٓاؾع  ٱْاب١اٚاؿح ع٢ً ايتٛب١  ايجا١ْٝ:
 عٔ ايهؿط ٚاؾشٛز.ٚايتٓعٙ  اٱبتعازَا ؾٝٗا َٔ ٚيف ايٓؿأتني، 

بٝإ ايتبأٜ ٚايتٓاقض بني عاقب١ ايتٛبـ١ ٚايكـ٬ح ٚبـني اٱقـطاض      ايجايج١:
 ع٢ً ايهؿط.
ني إىل يـعّٚ اٱغـتعساز يًُـٛت، َٚػـازض٠ ايـسْٝا      إيتؿـات املهًؿـ   ايطابع١:

بايتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚايك٬ح، ؾُت٢ َا أزضى اٱْػـإ إٔ املـٛت قطٜـب َٓـ٘ ٚإٔ     
َػــازض٠ ايــسْٝا عًــ٢ ايهؿــط تــ٪زٟ إىل اـًــٛز يف ايٓــاض ؾإْــ٘ ٜٓؿــط َــٔ ايهؿــط   
ٚاؾشٛز ٜٚبشح عٔ أغباب ايٓذا٠ َٔ سطٖا ٚهلٝبٗا ٚايصٟ ٜٓشكط بايتٛب١ 

 كاؿات.ٚإتٝإ اي
 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(3) )ٚإهلهِ إي٘ ٚاسس( ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ايجايح:
 بطمحت٘. ًؿٛظيب١ ؾ٤ٛ إىل اهلل عع ٚدٌ، ٚضدا٤ ايتٛ ا٭ٚىل:
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تٛنٝس نٌ َٔ اٯٜتني يطمح١ اهلل، ٚسـح ايٓـاؽ عًـ٢ ايؿـٛظ بٗـا       ايجا١ْٝ:
 بايتٛب١ ٚايعٌُ ايكاحل ٚبٝإ اؿكا٥ل ٚايبؿاضات ايػُا١ٜٚ.

إختتاّ نٌ َٔ اٯٜتني بـإمسني َـٔ أمسـا٤ اهلل، ٜتهـُٓإ َعـاْٞ       يجايج١:ا
ايطمح١ ٚايتٛب١، ؾأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىل)ٚأْا ايتٛاب ايطسِٝ( ٚاٯ١ٜ 

 أع٬ٙ بكٛي٘ تعاىل)ايطمحٔ ايطسِٝ(.
يف اٯ١ٜ أع٬ٙ تٛنٝس ملهاَني اٯ١ٜ قٌ ايبشح، ٚزيٝـٌ عًـ٢ إٔ    ايطابع١:

 ٗا بٝس اهلل عع ٚدٌ.            َكايٝس ا٭َٛض نً

 إعجاز اآليت
تطنت اٯ١ٜ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا ٚضٸغبت باٱغتسضاى ٚبٝإ قؿات ايـٓ   

تعاىل نُا تسٍ يف  ١ اهللضمحخباض عٔ غع١ إق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، ٚؾٝٗا 
َؿَٗٛٗا ع٢ً تٛب١ بعهِٗ ٚإظٗاض َـا دـا٤ يف نتـبِٗ َـٔ ايبؿـاضات، ٚؾٝٗـا       

 ضات ايهؿـ عٔ بعض اٯٜات املدؿ١ٝ.َاأز٫٫ت ٚ
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشإ ٚإختباض، ٜٚتػؿ٢ ايًطـ 
اٱهلٞ َكازٜل اٱبت٤٬ ؾٝٗـا، ؾُـٔ اٯٜـات يف اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝـ١ إٔ ايًطــ      
اٱهلٞ ٜكاسب َكازٜل اٱبت٤٬ ٜٚتكسّ عًٝٗـا ٜٚتـأخط عٓٗـا ٚدـا٤ت ٖـصٙ      

 يٓبص نتُإ اٯٜات، ٚزع٠ٛ ايٓاؽ يٲعطاض ايصٜٔ اٯٜات يطؿّا َٔ عٓس اهلل
دؿٕٛ تًو اٯٜات، ٚايػعٞ ملعطؾ١ ايبٝٓات، ٚايتسبط يف اٯٜات، َٚٔ ايًطـ 
اٱهلٞ ْعٍٚ آٜات ايكطإٓ َتتابع١ َتتاي١ٝ َٚٓٗا َا ٜتعًل بـاؿٛازخ ٚايٛقـا٥ع   

 ٚاييت تػ٢ُ)أغباب ايٓعٍٚ(.
     ٛ ٠ يًــصٜٔ دؿـٕٛ املعذــعات  ٚدـا٤ت ٖـصٙ اٯٜــ١ يطؿـّا ٚخــريّا قهـّا ٚزعـ

بايتٛب١ ٚاٱْاب١، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ إغتكطا٤ َػأي٘ ن١َٝ٬ َٓٗا ٖٚٞ إٔ ايتٛبـ١  
َتعسز٠ ايكٝؼ ٚاملٛانٝع، ٚأْٗا ٫ تٓشكط باٱغـتػؿاض ٚاٱْابـ١، بـٌ تؿـٌُ     
ايبٝإ ٚإظٗاض اؿكا٥ل، ؾكس تكسم ايتٛب١ ع٢ً ايهـ عٔ املعك١ٝ ٚإضتهـاب  

صنط َكسام يًتٛب١ ٜتذًـ٢ بـإع٬ٕ اؿكـا٥ل ؾـ٬     ايصْب، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ب
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ٜكض اٱَتٓاع ٚاٱق٬ع عٔ نتُإ اؿكا٥ل إ٫ بإع٬ْٗا ٚاٱخبـاض عٓٗـا، يـصا    
 دا٤ت اٯ١ٜ بج٬ث١ أَٛض َت٬ظ١َ َٚتساخ١ً ٖٚٞ:

 ايتٛب١. ا٭ٍٚ:
 اٱق٬ح. ايجاْٞ:
 ايبٝإ. ايجايح:

ٝس ٭١ُٖٝ َٛنـٛع  ٖٚصا ايتعسز ٚايت٬ظّ آ١ٜ إعذاظ١ٜ يف شات اٯ١ٜ ٚتٛن
ايتٛب١ يف باب نتُإ اٯٜات ٚاملعذعات، َٚٔ إعذاظ اٯ١ٜ ٚإْعساّ ايؿرت٠ بني 
تٛب١ ايعبس َٔ نتُإ اٯٜات ٚقبٛهلا َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝ٘ تطغٝب بايتٛب١ ٚسح 
عًٝٗا، ٚظدط عٔ ايبكا٤ ع٢ً ايعٓاز ٚاٱقطاض ع٢ً إخؿـا٤ ايبؿـاضات بـايٓ     

َٚٔ َكازٜل اٱغتجٓا٤ يف املكاّ غ١َ٬ ٚأَٔ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 ايتا٥بني َٔ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل.

ٚايتٛب١ يف املكاّ أعِ َٔ إٔ تٓشكط بايصات ٚاي١ٝٓ ٚايككس بٌ تؿٌُ عامل 
ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ٚػًٞ َكازٜل ايتٛب١ ع٢ً اؾٛاْض ٚا٭ضنإ، َٚكاسبتٗا 

ٕ َطآ٠ يًٗسا١ٜ ٚزع٠ٛ يًٓـاؽ يًتٛبـ١   يًعبس نًُه١ َػتكط٠ غري َتعيعي١، ٚتهٛ
ٚايك٬ح، ٚمل تأت اٯ١ٜ بًؿغ)ٚقًشٛا( ٚإضاز ايك٬ح ايصاتٞ بٌ دـا٤ت  
بكٝػ١ ايؿاعٌ ٚأْ٘ وب عًـ٢ ايتـا٥بني ايكـ٬ح ٚاٱقـ٬ح ٖٚساٜـ١ ايٓـاؽ،       

 يٝهٕٛ ايتا٥ب إَاَّا يف اـريات ٚزاع١ٝ إىل اهلل عع ٚدٌ.

 تابٛا(.      )إ٫ ايصٜٔ ييةوميكن أ  نسم  ىذه اآلية 

 اآليت سالح
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

دتٓاب اٱقطاض ع٢ً نتُإ إىل ايتٛب١ ٚإاٯ١ٜ أٌٖ ايهتاب  تسعٛ ا٭ٚىل :
 اٯٜات.

املػًُني ع٢ً زعـٛتِٗ إىل اهلـس٣ ٚايكـ٬ح ٚإظٗـاض     اٯ١ٜ ؼح  ايجا١ْٝ :
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 اؿكا٥ل.
 عسّ ايٝأؽ َٔ تٛبتِٗ ٚيٛ ع٢ً مٛ املٛدب١ اؾع١ٝ٥. ايجايج١ :

ؾٝٗا إنطاّ يًصٜٔ أغًُٛا َِٓٗ ٚتٓبٝ٘ يًُػًُني بعسّ َ٪اخصتِٗ  ١ :ايطابع
ٚ شٜٚٗــِ أبٓــا٤ ًَــتِٗ أعًــ٢ شْــٛب ايــصٜٔ اغــتُطٚا عًــ٢ نتُــإ اؿــل َــٔ  

ٚقـس ٚضزت   ،ٚ ايعهـؼ أقاضبِٗ ؾكس ٜػًِ اٱبٔ ٜٚبك٢ ا٭ب عًـ٢ ايهؿـط   أٚ
وَإِْٕ جَبهَـذَاىَ ػَِـً   قاٍ تعـاىل ط  ايٓكٛم يف سػٔ ايعؿط٠ َعِٗ اٯٜات

 .(1)صؤَْٕ رُشْشِىَ ثٍِ َٓب َُُْظَ َُيَ ثِهِ ػٌِِْْ كَالَ رُطِؼْهَُٔب وَصَبدِجْهَُٔب كٍِ اُذأَُْٗب َٓؼْشُوكًب

ضتكـا٥ِٗ بـايكٍٛ   اٯ١ٜ بؿـاض٠ يًـصٜٔ أغـًُٛا مبػؿـط٠ شْـٛبِٗ ٱ      اـاَػ١ :
خ٬قــِٗ إٕ اٯٜــ١ تػــاعس يف أٚايعُــٌ إىل َٓــاظٍ عــسّ نتُــإ اٯٜــات أٟ  

 ِٓٗ ٚضؾع عٓا٤ ٚظض ا٭ٜاّ ايػايؿ١.ٚقسقِٗ ٚايتدؿٝـ ع
 ٚتٛقع تٛب١ بعهِٗ ْٚسَ٘. ،يف اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتٛب١ ايٓكٛح ايػازغ١ :
 ٢ إخؿا٤ اؿكا٥ل ٚأغطاض ايتٓعٌٜ.دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ سطبّا عً ايػابع١ :
 َباضن١ يًرتغٝب بايتٛب١ ٚاٱْاب١.مسا١ٜٚ  ٚغ١ًٝاٯ١ٜ  ايجا١َٓ :

 َٓاظٍ ايعٓت ٚايكسٚز عٔ املعذعات.يف زٕٚ ايبكا٤  اٯ١ٜ بطظر ايتاغع١ :
يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ تهٕٛ ايتٛب١ قطٜب١ َٔ ايعباز، يٝؼ بِٝٓٗ ٚبٝٓٗا 
سادع ٚتبعح اٯ١ٜ يف ايٓؿٛؽ املٌٝ إىل ايك٬ح ٚايتك٣ٛ ٚايٓؿط٠ َٔ نـسٖا  

 َٚٔ ايهس اـام هلا نتُإ ٚإخؿا٤ اٯٜات.
ّا يًٓاؽ يًتٛب١ ٚاٱْاب١، َٔ يكس أضاز اهلل عع ٚدٌ إٔ تهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ عْٛ

 ٚدٛٙ:
 تطغٝب َٔ دؿٞ اٯٜات بإظٗاضٖا ٚإع٬ْٗا. ا٭ٍٚ:
ظدـط ايٓـاؽ عـٔ ايطدـٛع إىل ايـصٜٔ دؿـٕٛ اٯٜـات، ٚزعـٛتِٗ          ايجـاْٞ: 

 ٚايك٬ح، ٚاٱتعاظ ٚا٭خص َِٓٗ. ١ٚاٱْابيًتٛد٘ إىل أٌٖ ايتٛب١ 
                                                           

 .15غٛض٠ يكُإ  (1)
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 نتُإ املعذعات.إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايصٜٔ ٜبكٕٛ يف َٓاظٍ إخؿا٤ ٚ ايجايح:
ٔ  ايطابع: ّ ٚإ، َٚعطؾـ١ ععـِٝ َٓعيـ١ ايتـٛابني،     تؿك٘ املػًُني يف ايـسٜ  نـطا

 ايصٜٔ ٜعٗطٕٚ اٯٜات ٜٚهؿٕٛ عٔ إخؿا٥ٗا.
ْؿط َعاْٞ ايكـ٬ح يف اجملتُـات ٚبـني ايٓـاؽ، يتهـٕٛ غـببّا يف        اـاَؼ:

، ٚإخ٬م ايتٛب١ َٔ ايصْٛب ٚاملعاقٞ قبٍٛ املعذعات ٚاٱقػا٤ إىل اٯٜات
إٔ قكابا ٚيع ظاض١ٜ ؾأضغـٗا أًٖـٗا إىل سادـ١     املعْٞ: ٔ بهط بٔ عبس اهللٚع

هلِ يف قط١ٜ أخط٣ ؾتبعٗا ؾطاٚزٖا عٔ ْؿػٗا ؾكايت : ٫ تؿعٌ ٭ْا أؾـس دبـا   
يو َٓو يٞ ٚيهين أخاف اهلل قاٍ : ؾأْت ؽاؾٝٓ٘ ٚأْـا ٫ أخاؾـ٘ ؾطدـع تا٥بـا     

عض أْبٝــا٤ بــين ؾأقـاب٘ ايعطـــ ستــ٢ نـاز ٜٓكطــع عٓكــ٘ ؾـإشا ٖــٛ بطغــٍٛ يـب    
إغطا٥ٌٝ ؾػأي٘ قاٍ : َا يو قاٍ : ايعطـ قاٍ : تعاٍ ْسعٛ ست٢ تعًٓا غشاب١ 
ست٢ ْسخٌ ايكط١ٜ قاٍ : َا يٞ َٔ عٌُ ؾازعٛ قاٍ : ؾأْا أزعٛ ؾأَٔ أْت قاٍ 
: ؾــسعا ايطغــٍٛ ٚأَــٔ ٖــٛ ؾــأظًتِٗ غــشاب١ ستــ٢ اْتٗــٛا إىل ايكطٜــ١ ؾأخــص    

ٝـ٘ ٚضدـع ايطغـٍٛ ؾكـاٍ يـ٘ :      ايككاب إىل َهاْ٘ َٚايت ايػشاب١ ؾُايـت عً 
ظعُت إٔ يٝؼ يو عٌُ ٚأْا ايصٟ زعٛت ٚأْت أَٓت ؾأظًتٓا ايػشاب١ ثـِ  
تبعتو يتدربْٞ َا أَطى ؟ ؾأخربٙ ؾكاٍ ايطغٍٛ : ايتا٥ب إىل اهلل تعاىل مبهإ 

 .(1)يٝؼ أسس َٔ ايٓاؽ مبهاْ٘

 مفهىم اآليت
َٔ أٌٖ  َٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ أْٗا تأزٜب يًُػًُني ٚعسّ َ٪اخص٠ َٔ أغًِ

ايهتاب ٚإٕ نإ َٔ ض٩غا٤ ًَت٘ ٭ٕ اٱغـ٬ّ ٓوـب َـا قبًـ٘ ٚايتٛبـ١ َاسٝـ١       
 َػا٥ٌ :يًصْٛب ٚؾٝٗا 

 .إقطاض عًُٞ َباضى بايصْبإْٗا  ا٭ٚىل :
 ٚضدٛع ٚتٓعٙ عٓ٘. إعرتاف بايتككري إْٗا  ايجا١ْٝ :

                                                           

 .5/421ؾعب اٱميإ  (1)
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 م ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل تعاىل.ؾٗاز٠ ع٢ً قسإْٗا  ايجايج١ :
ع٢ً نتُإ اٯٜات ٚايصٜٔ أقـطٚا   َٔ َعاْٞ ايتٛب١ اٱستذاز ايطابع١ : 
 .ع٢ً نتُاْٗا

 .ٚاؾشٛز ًهؿطييٲغ٬ّ ْٚبص إْٗا زع٠ٛ  اـاَػ١ :
ايتٛب١ ؾ٤ٛ إىل اهلل ٚإع٬ٕ يعسّ اٱقطاض ع٢ً ايصْٛب، قاٍ  ايػازغ١ :

 .(2) (1)صب كَؼَُِىاوََْٖٓ ََـْلِشُ اُزُُّٗىةَ إِالَّ اَُِّهُ وََُْْ َُصِشأوا ػًََِ َٓتعاىلط

 ايجٛاب ايععِٝ ايصٟ ٜٓتعط ايتا٥بني . ايػابع١ :
ؾاٯ١ٜ تٛيٞ عٓا١ٜ خاق١ مبٔ أغًِ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚتـسعٛ إىل إنـطاَِٗ   
ٖٚٞ بؿاض٠ هلِ عػٔ ايعاقب١، ٖٚصٙ املهاَني ضغاي١ مسا١ٜٚ يهـٌ ؾـطز َـٔ    

ٚايٓذـا٠  أٌٖ ايهتاب ٚيف نٌ ظَإ تٓادٝ٘ بهط٠ ٚعؿّٝا ٚتطدٛ َٓـ٘ ايتـساضى   
بايًشام بأٌٖ اؿل ٚايتػًِٝ مبا ؼًُ٘ ايهتب ايػُا١ٜٚ َٔ قؿات ايطغـٍٛ  

 صؤَرُىةُطٚايبؿاضات ٚف٧ قٛي٘ تعاىل  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭نطّ قُس 

بكٝػ١ املهاضع إخبـاض عـٔ إغـتُطاض ؾـتض بـاب ايتٛبـ١ ٚايـسع٠ٛ إىل اٱغـ٬ّ         
كـاضٙ بأٜـاّ ايتٓعٜـٌ ٚؾعـ٬ّ     ٜٚتهُٔ يف َؿَٗٛ٘ بكا٤ نتُإ اٯٜات ٚعـسّ إم 

ؾاْو تط٣ ؾٛاٖس اؾشٛز ٚايكسٚز ٚإثاض٠ ايؿبٗات ع٢ً اٱغـ٬ّ َػـتُط٠   
إىل ظَآْا ٖصا، ؾٗ٪٤٫ َٚٔ ٜتبعِٗ ٜٚػتُع هلِ تتٛد٘ هلِ ٖصٙ اٯ١ٜ باؿح 

 ع٢ً ايتٛب١ ْٚبص ايعٓاز ٚاٱغتهباض ٚإخؿا٤ اٯٜات.
ع٢ً يعّٚ ايتساضى  ٚخامت١ اٯ١ٜ ٚعس نطِٜ ٚسح إنايف، ٚتٛنٝس مساٟٚ

 ٚاٱْاب١ ٚنؿـ اؿكا٥ل ٚاٱخباض عٔ َٛاثٝل ا٭ْبٝا٤.
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

                                                           

 .35غٛض٠ آٍ عُطإ ش (1)

 . اييت دا٤ت يف تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ 94-92أْعط ا٭دعا٤  (2)
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بٝإ ساد١ ايٓاؽ إىل ضمح١ اهلل، ٚعسّ إَهإ اٱغتػٓا٤ عٓٗـا،   ا٭ٚىل:
ٖٚٞ يف املكاّ َطنب١ إش تتذ٢ً يف اٯ١ٜ َعاْٞ ايرتغٝب بايتٛب١ ٚايك٬ح، ْٚبص 

 ايهؿط ٚاؾشٛز.
ٛب إىل اهلل َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل ٜهٕٛ غببّا يًك٬ح ٖٚسا١ٜ ايصٟ ٜت ايجا١ْٝ:

 ايٓاؽ.
ايرتغٝب ايػُاٟٚ ظٗاز ايٓؿؼ، ٚعسّ ايًٗح ٚضا٤ ايسْٝا ٚظٜٓتٗا  ايجايج١:

 ٚاؾاٙ ٚايؿإٔ بني ايهؿاض ايصٟ ٜأتٞ َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل ٚآٜات ايتٓعٌٜ.
ٛ   ايطابع١: ضا٠ سح أٌٖ ايهتاب ع٢ً إظٗاض ايبؿاضات اييت دـا٤ت يف ايتـ

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚاٱلٌٝ يف ْب٠ٛ 
تٛنٝــس ْــعٍٚ ايًعٓــ١ بايــصٜٔ دؿــٕٛ اٯٜــات مبذــ٤ٞ ٖــصٙ اٯٜــ١   اـاَػــ١:

 بإغتجٓا٤ ايصٜٔ تابٛا َٓٗا.
 ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ ايػؿٛض ايطسِٝ. ايػازغ١:
قشٝض إٔ ايتٛب١ يف اٯٜات دا٤ت غكٛم ايصٜٔ ٜٓتكًٕٛ َٔ  ايػابع١:

ٓاظٍ نتُإ املعذعات إ٫ أْٗا تتهُٔ اؿح ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْابـ١ ٚايكـ٬ح   َ
َٔ نٌ ايصْٛب ٚاملعاقٞ ٭ٕ خامت١ اٯ١ٜ بايٛعس ايهطِٜ بإط٬م قبٍٛ ايتٛب١، 

 ٚشنط إمسني َٔ أمسا٤ اهلل عع ٚدٌ ُٖا ايتٛاب ايطسِٝ. 

 اآليت لطف
 ٛ ب، ٜٚبعـح  اٯ١ٜ نٝا٤ َباضى َٚكباح ٖسا١ٜ ٜٓؿص ْٛضٙ إىل ؾػاف ايكًـ

ايٓؿٛؽ إىل ايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚايػ١َ٬ َٔ ن٬ّ ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل، 
ؾًٝؼ بني ايػ١َ٬ ٚاهل٬ى إ٫ ايتٛب١ ٚإختٝاض ايك٬ح، َٚٔ ايًطـ اٱهلٞ يف 

 اٯ١ٜ أَٛض:
 بكا٤ باب ايتٛب١ َؿتٛسّا. ا٭ٍٚ:
ات تتابع اٯٜـات ايـيت ؼـح عًـ٢ نؿــ اؿكـا٥ل ٚإعـ٬ٕ ايبؿـاض        ايجاْٞ:
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 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِبايٓ  
قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ تٛايٞ املعذعات اييت ت٪نس قسم ْب٠ٛ  ايجايح:

 ٚتؿهض ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات. ٚغًِ
إزضاى ايهؿــاض يعــسّ تطتـب ا٭ثــط عًــ٢ نتُـإ ايبٝٓــات ٚأغــباب    ايطابـع: 

ٝؿ١ٝ ايتٓـعٙ َـٔ   اهلس٣، ٚإٔ ٖصا ايهتُإ ٫ ٜهط إ٫ أًٖ٘ ٚيف اٯ١ٜ إضؾاز يه
إخؿا٤ اؿكا٥ل ٚايبٝٓات ع٢ً ايبٝإ ٚايتؿكٌٝ، ٚبعح ع٢ً ايك٬ح ؾ٬ ٜكـ 

ات، ٚزعــــــــــ٠ٛ  ا٭َط عٓس ايتٛب١ بٌ ٫بس َٔ إع٬ٕ ايبٝٓات ٚإق٬ح ايص
اٯخطٜٔ ٱع٬ٕ ايبٝٓات، ٚعسّ ايبكا٤ يف َٓاظٍ ايهتُإ ٚإخؿا٤ ايبؿاضات، 

َٔ ايـصٜٔ دؿـٕٛ اؿكـا٥ل     ٚايهصب ع٢ً اهلل عع ٚدٌ، ؾشُٝٓا ٜتٛب ٚاسس
ؾأِْٗ ٜصَْٛ٘ ٜٚؿرتٕٚ عًٝ٘، ؾذا٤ت اٯٜـ١ بًـعّٚ اٱقـ٬ح ٚاٱْابـ١، ؾهـض      

طادْعُ إًَُِ عَـجَُِِ  ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات ٚدساهلِ ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل

       ُٖ ٍَ َؤْدَغـ َُِّزٍ ِهـ ْْ ِثـب ُُْه َُْذَغـَنِخ َوَجـبِد َْٔىِػَظـِخ ا ُْ َٔـِخ َوا ٌْ ُِْذ ٚٚضزت يف (1) َسثَِّي ِثب ، ص
نٝؿ١ٝ إغ٬ّ عسز َٔ أقطـاب ايٝٗـٛز قكـل تتهـُٔ قٝـاَِٗ بايبٝـإ ٚإيكـا٤        

 .اؿذ١ 

 إفاضاث اآليت
يكس خًل اهلل عع ٚدٌ ايٓاؽ يعبازت٘ ٚايكٝاّ بأزا٤ ايؿطا٥ض، ٚاملٓاغـو  
اييت تسٍ ع٢ً إْكٝازِٖ ٭ٚاَـطٙ، ؾبعـح املٓعـٝني َبؿـطٜٔ َٚٓـصضٜٔ، ٚأْـعٍ       

ٲميإ، ٚتؿهـٌ ٚدعـٌ تًـو ايهتـب ٚثـا٥ل      ايهتب ايػُا١ٜٚ ؾصب ايٓاؽ ي
مسا١ٜٚ تٗسٟ إىل اٱميإ با٭ْبٝا٤ َطًكّا َٚٔ اٯٜـات فـ٤ٞ ايهتـب ايػـابك١     

بايبؿاض٠ بٓبٛت٘ ٚيعّٚ تكـسٜك٘ ٚإتباعـ٘    قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِيٓب٠ٛ 
ْٚكطت٘، ٚيهٔ ؾطٜكّا َٔ ايٓاؽ دؿٕٛ تًو ايبؿاضات بٓبٛت٘ ٚيعّٚ تكسٜك٘ 

كطت٘، ٚيهٔ ؾطٜكّا َٔ ايٓاؽ دؿٕٛ تًو ايبؿاضات ؾذا٤ت اٯٜـ١  ٚإتباع٘ ْٚ

                                                           

 .125غٛض٠ ايٓشٌ (1)
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 ايػابك١ يؿهشِٗ ٚؽٜٛؿِٗ ٚإْصاضِٖ َٔ ايعصاب يف ايسْٝا ٚاٯخط٠.
ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱغتجٓا٤ ايصٟ ٜتعًل بعامل ا٭ؾعاٍ ٚايتٛب١ َٔ إخؿا٤ 
اؿكا٥ل ٚايبؿاضات، يٝهٕٛ ٖصا اٱغـتجٓا٤ ؾٝهـّا ٚضمحـ١ إهلٝـ١ عًـ٢ ايٓـاؽ       
مجٝعّا ؾًصا دا٤ت خامت١ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىل)ٚأْا ايتٛاب ايطسِٝ(، ٚمتٓع اٯٜـ١  
َٔ ايهًسٚضات ايعًُا١ْٝ اييت ٜػـببٗا إخؿـا٤ اؿكـا٥ل ٚايبؿـاضات، َٚـٔ مل      
ٜٓتؿع َٔ َهاَني ٖصٙ اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايرتغٝب بايتٛب١ ؾإٕ املعذعات اييت 

تًض عًٝٗا بايتٛب١ ٚػعً٘ ًٜـّٛ   ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِدا٤ بٗا 
ْؿػ٘ ع٢ً إقاَت٘ ع٢ً إخؿا٤ ايبؿاضات بٓبٛت٘، باٱناؾ١ إىل ٜبعج٘ إدتُاع ٖصٙ 
اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ َٔ ايٓسّ ٚاؿػط٠ ٚايؿعع يف ْؿػ٘ ٖٚصٙ اٯ١ٜ باب َؿتٛح 
يًتٛبــ١، ٚبــطظر زٕٚ ايعــصاب، ٚغــبٌٝ لــا٠ َــٔ ايًعٓــ١ ٚأغــبابٗا، ٚتطغٝــب 

١ٝ ٚايػ١َ٬ َٔ ايكبش١ ايكا١ُ٥ عًـ٢ ايهتـب ٚاٱقـطاض عًـ٢     با٭خ٠ٛ اٱمياْ
ايعٓاز، ٚإخؿا٤ ايبؿاضات، ٚؾٝٗا زع٠ٛ يسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚايؿٛظ بٓع١ُ قش١ٝ 

 املػًُني َٚا ؾٝٗا َٔ َعاْٞ ايٛز ٚاٱٜجاض ٚايتُػو بأسهاّ ايؿطٜع١.

 الصلت بني أول وآخر اآليت
ظ١ٜ يف ْعِ ايكطإٓ ٚأغطاض بسأت اٯ١ٜ بأزا٠ اٱغتجٓا٤)إ٫( ٚتًو آ١ٜ إعذا

ايك١ً ٚايتساخٌ بني آٜات٘، ؾُع إؼاز املٛنٛع بني املػتج٢ٓ ٚاملػتج٢ٓ َٓـ٘ مل  
ٜأتٝا بآ١ٜ ٚاسس٠، بٌ دا٤ املػتج٢ٓ َٓ٘ يف آ١ٜ، ٚاملػتج٢ٓ يف آ١ٜ أخط٣، مما بني 

 أَطّا قطآّْٝا ٖٛ أخل َٔ قٛاعس ايًػ١ ٚايٓشٛ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:
نٛع اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ، ٚيٝؼ ا٭قـٌ ٖـٛ قٛاعـس    بٝإ ملٛنٛع١ٝ َٛ ا٭ٚىل:

 ايًػ١ ٚايٓشٛ.
دا٤ت آ١ٜ املػتج٢ٓ َٓ٘ بايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ، أَا  ايجا١ْٝ:

 ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت مبعاْٞ ايطمح١  ٚايعؿٛ ٚايتٛب١.
ايتبأٜ بـني َتعًـل اٯٜـتني، ؾـتدل اٯٜـ١ ايػـابك١ ايـصٜٔ دؿـٕٛ          ايجايج١:

ت بايٓب٠ٛ، أَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾٝتعًل َٛنٛعٗا بامل٪َٓني ايصٜٔ املعذعات ٚايبؿاضا
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     ٔ طالَ ٓلٛا َٔ نتُإ اٯٜات َٚاؾٝ٘ َٔ ايؿـعع ٚاــٛف، ٚأقـبشٛا َـٔ ايـصٜ

(1) خَىْفٌ ػََُِْهِْْ وَالَ هُْْ ََذْضَُٗىَٕ  .ص

ٖصٙ اٯ١ٜ أعِ يف َٛنٛعٗا َـٔ ايػـ١َ٬ ٚاٱغـتجٓا٤ َـٔ إخؿـا٤       ايطابع١:
إش تؿٌُ ايك٬ح ٚاهلسا١ٜ ٚؾعٌ اـريات، ؾكس ٜتٛب ٚنتُإ سكا٥ل ايتٓعٌٜ 

اٱْػإ َٔ إخؿا٤ اؿكا٥ل، ٜٚكّٛ بإع٬ْٗـا أٚ ٫ٜؿـاضى يف ؼطٜؿٗـا، ٚيهٓـ٘     
ٜبك٢ كتًؿّا يف َٓاظٍ اؾشٛز ٚايكسٚز، ٜٚأب٢ ؾعٌ ايكاؿات ٚاٱَتجاٍ ٭َط 

 ٚزخـٍٛ  اهلل يف ايؿطا٥ض ٚايعبازات، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يًشح ع٢ً اهلساٜـ١ 
(2) خَُْشَ ؤَُّٓخٍ ؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِاٱغ٬ّ، ٚاٱْتُا٤ إىل  .صط

زعـ٠ٛ املػـًُني ٚايٓـاؽ مجٝعـّا يًتـسبط يف خـامتيت اٯٜـتني َٚـا          اـاَػ١:
بُٝٓٗا َٔ ايتبأٜ ٚاٱخت٬ف يف ا٭ثط املرتتب ع٢ً ايٛعٝس ٚايتدٜٛـ يف خامت١ 

 ١ٜ.اٯ١ٜ ايػابك١، ٚايٛعس ايهطِٜ يف خامت١ ٖصٙ اٯ
دـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ يًُعٓـ٢ ا٭عـِ َـٔ اٱغـتجٓا٤ ٚايتٛبـ١ ؾٗـٞ           ايػازغ١:

َسضغ١ يف ايتكـ٣ٛ، إش تبعـح ايٓـاؽ عاَـ١ ٚاملػـًُني خاقـ١ عًـ٢ ايكـ٬ح         
 ٚايتكٝس بايؿطا٥ض.

 ْٚعع تسعٛ ٖصٙ اٯ١ٜ املػًُني يًٓعط إىل ايصٜٔ تابٛا بعني ا٭خ٠ٛ ايػابع١:
ىَٕ إِخْىَحٌإََِّٗٔب أُُْمِْٓنُايهػا٥ٔ قاٍ تعاىل  ص.ط

إبتــسأت ٖــصٙ اٯٜــ١ بــأزا٠ اٱغــتجٓا٤ إ٫ يًرتغٝــب بايتٛبــ١،ٚزع٠ٛ  ايجآَــ١:
املػًُني ؿح أٖـٌ ايهتُـإ عًـ٢ إظٗـاض اؿكـا٥ل ٚبٝـإ ايبؿـاضات، ٖٚـصٙ         

 ايسع٠ٛ ٫ تتعاضض َع يعّٚ اؿصض ٚاؿٝط١ َِٓٗ.
 ٜٚسٍ إبتسا٤ اٯ١ٜ باٱغتجٓا٤ ع٢ً إتكاٍ َهُٕٛ ٚنًُات ٖصٙ ايتاغع١:

 اٯ١ٜ باٯ١ٜ ايػابك١ بًشاظ أْٗا تتهُٔ املػتج٢ٓ َٓ٘.
                                                           

 .62غٛض٠ ايبكط٠ (1)
 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (2)
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تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ عسز ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ ٜٚعًُٕٛ ايكـاؿات َـٔ    ايعاؾط٠:
ايــصٜٔ دؿــٕٛ ايبٝٓــات أقــٌ َــٔ ايــصٜٔ ٜكــطٕٚ عًــ٢ ايبكــا٤ عًــ٢ ايهتُــإ    
ٚاٱخؿا٤، ٚؾٝ٘ إعذاظ إنايف، ٚزع٠ٛ يًُػًُني يًشٝط١ ٚاؿـصض َـٔ ايـصٜٔ    

ات ٚآثاض ٚأنطاض ٖصا ايهتُإ، ٚؾٝـ٘ ْهتـ١ ٖٚـٞ اؿاسـ١ يتٛبـ١      ٜهتُٕٛ ايبٝٓ
 ٚق٬ح ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات ٚاهلس٣ ٖٚصٙ اؿاد١ ع٢ً ٚدٛٙ:

سادــ١ املػــًُني يتٛبــ١ ٚقــ٬ح ايــصٜٔ ٜهتُــٕٛ ايبٝٓــات، ٭ٕ يف  ا٭ٍٚ: 
تٛبتِٗ ؼكٝل عٔ املػًُني، ٚغبب يسخٍٛ أؾٛاز َٔ ايٓاؽ اٱغ٬ّ ٚبطظخّا 

 ِٓٗ يًُػًُني.زٕٚ قتاٍ نجري َ
ْــسّ ٚتٛبــ١ ايــصٜٔ دؿــٕٛ اٯٜــات سادــ١ هلــِ أْؿػــِٗ يف ايــسْٝا  ايجــاْٞ: 

 ٚاٯخط٠.
إْ٘ ساد١ يًٓـاؽ ملـا ؾٝٗـا َـٔ إظاسـ١ يًػؿـا٠ٚ ايـيت تهـٕٛ عًـ٢           ايجايح:

ا٭بكاض بػبب نتُـإ اٯٜـات، ٚدـصب يًٓـاؽ يًـرباٖني ٚايبٝٓـات، ٚبعـح        
ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ايؿٛم يف ْؿٛغِٗ ملعطؾ١ ايبؿاضات اييت دا٤ت يف 

ٜٚسٍ ع٢ً تعسز ٚدٛٙ اؿاد١ يف املكاّ شنط اٯ١ٜ يكؿ١ اٱق٬ح  ٚآي٘ ٚغًِ
 بكٛي٘ تعاىل)ٚأقًشٛا(.

إٕ إظٗاض ايبٝٓات َٔ قبٌ ايصٜٔ ناْٛا دؿْٛٗا َسضغ١ يٮدٝـاٍ ٜكتبػـٕٛ   
َٓٗا ايسضٚؽ ٚايعرب، ٫ٚ تٓشكط َٓاؾع ٖـصٙ املسضغـ١ بأبٓـا٥ِٗ أٚ باملػـًُني     

ػًُات بٌ ٖٞ عا١َ، َٚٓاغـب١ يـسخٍٛ ايٓـاؽ اٱغـ٬ّ ٭ٕ ٖـصٙ ايتٛبـ١       ٚامل
سذ١ ٚؾاٖس مساٟٚ َٔ املًٌ ايػابك١ ع٢ً قسم ْبٛتـ٘، ؾُـٔ إعذـاظ ٖـصٙ     

 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاٯ١ٜ ايصاتٞ ٚايػريٟ نؿـ ايبؿاضات بايٓ  
طإٓ بٛاغط١ ق١ٜٛ ْٚسّ أٚي٦و ايصٜٔ دؿْٛٗا، ٖٚٛ ؾاٖس ع٢ً قسم ْعٍٚ ايك

 َٔ عٓس اهلل َٔ ٚدٛٙ:
تتهُٔ ٖصٙ اٯ١ٜ اٱخباض عٔ سكٍٛ ايتٛبـ١ َـٔ قبـٌ ؾطٜـل َـٔ       ا٭ٍٚ:

 .قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات ٚايبؿاضات بٓب٠ٛ 
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ف٤ٞ أٌٖ ايتٛب١ بكٝػ١ اٱغتجٓا٤ َٚاؾٝـ٘ َـٔ ايس٫يـ١ عًـ٢ ايكًـ١      ايجاْٞ: 
٤ ايبٝٓـات بًشـاظ قـٝػ١ ايعُـّٛ     بايكٝاؽ إىل نجط٠ ايصٜٔ ٜكـطٕٚ عًـ٢ إخؿـا   

 ايؿا١ًَ يًصٟ ٜهتُٗا عٔ عًِ أٚ عٔ غؿ١ً ٚدٗاي١.
يف اٯ١ٜ سح يًُػـًُني ملٛاقـ١ً ايـسع٠ٛ يًـصٜٔ دؿـٕٛ ايبٝٓـات        ايجايح:

 يػبٌ اهلسا١ٜ.
ايتعسز يف قؿات ايتا٥بني َٔ إخؿا٤ اٯٜات، ٚنٌ قؿ١ هلا َع٢ٓ  ايطابع:

ــاؾع ٖــصٙ ايكــ    ــاع َٓ ــع إدتُ ــاؾع، َ ــ١ َٚٓ ــ١  ٚز٫ي ــني ايتٛب ؿات ٚيف ايكــ١ً ب
 َػا٥ٌ:ٚاٱق٬ح ٚايبٝإ 

 ايك٬ح ؾاٖس ع٢ً قسم ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ا٭ٚىل:
 بٝإ اٱْتؿاع َٔ ايتٛب١ بايتك٣ٛ ٚاهلسا١ٜ. ايجا١ْٝ:
 إظٗاض َؿاِٖٝ ايتٛب١ بايك٬ح. ايجايج١:

ٛ   ايطابع١: ز آثـاض غـًب١ٝ ٱخؿـا٤ ايبٝٓـات ٚايبؿـاضات      اٯ١ٜ زيٌٝ عًـ٢ ٚدـ
ــايٓ   ِ  بـ ــً ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــ٘   قُـ ــ٬ح بكٛيـ ــس اٱقـ ــا٤ قٝـ ؾذـ

 تعاىل)ٚأقًشٛا( ٱظاي١ تًو اٯثاض.
اٯ١ٜ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً غع١ ضمح١ اهلل ٚضأؾت٘ بايتٛابني، ٚزيٌٝ  اـاَػ١:

تعاىل)ٚأْا ايتٛاب سانط ع٢ً املٓاؾع ايعع١ُٝ يف ايٓؿأتني ٱختتاّ اٯ١ٜ بكٛي٘ 
ايطسِٝ( ؾاٱق٬ح نؿاض٠ َٔ إخؿا٤ ايبٝٓات، ٚقس ٜهٕٛ اٱق٬ح يف باب غري 
باب ايبٝإ ٚإع٬ٕ اؿكا٥ل ٚملٓع ٖٚـِ ٖٚـٛ إٔ ايتا٥ـب ٜكـّٛ باٱقـ٬ح َـع       
بكا٥٘ ع٢ً إخؿا٤ ايبٝٓات ٫ٚ ٜٓشكط ايبٝإ يف اٯ١ٜ غكٛم إخؿـا٤ ايبٝٓـات   

 بٌ ٖٛ عاّ ٜٚؿٌُ أَٛضّا:
ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٱخباض عٔ املعذعات اييت دا٤ بٗا ا ا٭ٍٚ:

 َٔ عٓس اهلل. ٚغًِ
 أزا٤ ايؿطا٥ض ٚاملٓاغو ٭ٕ ؾٝ٘ بٝاّْا عًُّٝا يًبٝٓات. ايجاْٞ:
بٝإ قبض نتُإ ٚإخؿا٤ ايبٝٓات، ٚشّ ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً اٱقا١َ  ايجايح:
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بإْصاض ٚؼصٜط ايصٜٔ دؿٕٛ  يف َٓاظٍ اؾشٛز ٚايعٓاز، ٚيف اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتا٥بني
 ايبٝٓات ٚزعٛتِٗ يًٗسا١ٜ ٚاٱميإ.

َٚٔ أغطاض إدتُاع اٱق٬ح َع ايبٝإ إٔ ايبٝإ ٚسسٙ ٫ ٜهؿٞ يف دصب 
ايٓـاؽ إىل غــبٌ اهلساٜــ١ ٚدعــٌ ايــصٜٔ دؿــٕٛ ايبٝٓــات ٜعٗطْٚٗــا ٜٚعًْٓٛٗــا  

 ٚايك٬ح ٚغ١ًٝ ٱْعاتِٗ يسع٠ٛ اؿل ٚاهلس٣.
ٗا ؾطط يف قبٍٛ ا٭عُاٍ، ٚؾاٖس ع٢ً أْٗا تـأتٞ  ٚقسَت اٯ١ٜ ايتٛب١ ٭ْ

عٔ إميإ ٖٚسا١ٜ ٚضؾاز، ٚؾاٖس عٌ قكس ايكطب١ ايصٟ تتكـّٛ بـ٘ ايؿـطا٥ض    
ايعباز١ٜ ثـِ دـا٤ت بعـس ايتٛبـ١ اٱقـ٬ح يٝهـٕٛ زيـ٬ّٝ عًـ٢ سكـٍٛ ايتٛبـ١           
ٚاٱْاب١، ؾكس ٜرتى اٱْػإ َٓاظٍ إخؿا٤ اٯٜات ٫ ٜعًُٕٛ ب٘، ؾٝأتٞ إق٬س٘ 

ايٓ  ًٓاؽ عٔ ْسَ٘ ٚتٛبت٘ ٚإقطاضٙ بايبٝٓات ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا إخباضّا ي
ٚؾٝ٘ تٛنٝس ؿاد١ ايصات ٚايػـري يٲقـ٬ح،    قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

يًؿٛظ بايٓعِ ايسْٜٝٛـ١ ٚاٯخطٜٚـ١، ٚتهـٕٛ     ؾاٱْػإ حيتاز إٔ ٜهٕٛ َكًشّا
س٫ي١ ع٢ً تكّٛ َٓاؾع اٱق٬ح عا١َ ٚؾا١ًَ يٰخطٜٔ ٚدا٤ قٝس اٱق٬ح يً

 ايتٛب١ بسخٍٛ اٱغ٬ّ ٚؾعٌ ايكاؿات.
        ٘  ثِ شنطت اٯ١ٜ ايبٝـإ ٚأْـ٘ َكسَـ١ ٚادبـ١ ٱسـطاظ ضنـا اهلل ْٚٝـٌ تٛبتـ

طكَزََِوًَّ آدَُّ ِْٖٓ سَثِّهِ ًََِِٔبدٍ كَزَبةَ ٚعؿٛٙ، قاٍ تعاىل غكٛم آزّ عًٝ٘ ايػ٬ّ

اييت ٜتٛب اهلل عع ٚدٌ ٚدا٤ ايكطإٓ باٯٜات اييت تتهُٔ ايهًُات (1)ػََُِْهِ ، ص

ٚدٌ بٗا ع٢ً ايٓاؽ باٱق٬ح ٚبٝإ املعذعات، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع 
 يف ايتٛب١ اٱق٬ح ٚايبٝإ ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:

بٝإ نجط٠ ايتا٥بني ٚاؿاد١ إىل قريٚضتِٗ أ١َ تهؿـ ن٬ي١ ايصٜٔ  ا٭ٍٚ:
 دؿٕٛ ايبٝٓات.

 اٯ١ٜ بؿاض٠ تٛب١ نجري َٔ أٌٖ ايهتاب. ايجاْٞ:

                                                           

 .37غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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زع٠ٛ املػًُني ٱغتكباٍ ٚقبٍٛ ايتـا٥بني مبعـاْٞ ا٭خـ٠ٛ اٱمياْٝـ١      :ايجايح
 ٚإعاْتِٗ ٖٚساٜتِٗ إىل غبٌ ايك٬ح، ٚنٝؿ١ٝ اٱق٬ح، ٚإظٗاض ايبٝٓات.

ــع: ــ١ ععُٝــ١      ايطاب ــ١ ايكطآْٝ ــاؾع اٯٜ ــاض َٚٓ ــت ٖٚــٛ إٔ آث ــإْٛ ثاب ــإ ق بٝ
ٓـع عـٔ   َٚتعسز٠، ٚدا٤ت اٯ١ٜ بايٛعس ايهطِٜ ايـصٟ ٫ ٜكبـٌ ايرتزٜـس ٚاملُت   

ايًبؼ ٚاـًط إش أخربت عٔ تٛب١ اهلل عع ٚدٌ عٔ خكٛم ايصٜٔ ٜتٛبٕٛ 
إىل اهلل َٔ إخؿا٤ اٯٜات، ٜٚكَٕٛٛ بايك٬ح ٚأزا٤ ايعبازات ٜٚبٝٓٛا يًٓـاؽ  

ِ     املعذعات ٚيعّٚ ايتكـسٜل بٓبـ٠ٛ    ٚايعُـٌ   قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
، َٚـٔ  (1) َُّـزََِٖ ؤُورُـىا اٌُِْزَـبةَ َُزُجَُِّنُنَّـهُ ُِِنَّـبطِ     وَإِرْ ؤَخَزَ اَُِّـهُ ُِٓضَـبمَ ا  باملٝجام قاٍ تعاىل صط

 اٱعذاظ يف قٛي٘ تعاىل)ؾاٚي٦و أتٛب عًِٝٗ( َػا٥ٌ:
دا٤ت اٯ١ٜ بايعطـ عطف)ايؿـا٤( ايـصٟ ٜؿٝـس ايتعكٝـب ٚإٔ َـا       ا٭ٚىل:

بعسٙ ٫ ٜتأخط عُا قبً٘ ٚؾٝ٘ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ َع تٛب١ اهلل تٓعٍ ايٓعِ ٚتطؾع 
 ١، ٚتكّٛ امل٥٬ه١ بايسعا٤ يًتا٥بني.ايًعٓ

 تٛنٝس إدتُاع أؾطاز ايتٛب١ ايج٬ث١ ٚغبٌ ايٓذا٠ َٔ ايًع١ٓ. ايجا١ْٝ:
 بٝإ ايؿٛظ ايععِٝ ايصٟ ٜٓاي٘ أٌٖ ٖصٙ اٯ١ٜ. ايجايج١:
ايرتغٝب بايتٛب١ ٚؾعٌ ايكاؿات ٭ٕ تٛب١ اهلل غا١ٜ محٝس٠ وب  ايطابع١:

 بصٍ ايٛغع يًٓٝٗا ٚإسطاظٖا.
َـٔ  ْػذ ٚإبطاٍ ايًع١ٓ ٚف٤ٞ ايبؿاض٠ بس٬ّٜ هلا يًصٜٔ ٜتٛبـٕٛ   ١:اـاَػ

 .إخؿا٤ ايبٝٓات ٚاٯٜات
ف٤ٞ ايتٛب١ عا١َ يًتٛابني، ٚؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً غع١ ضمح١ اهلل عع  ايػازغ١:

 ٚدٌ ٚععِٝ عؿٛٙ ٚإسػاْ٘.
َٔ أمسا٤ اهلل عع ٚدٌ ُٖٚـا ايتـٛاب ايـطسِٝ،     مسنيبإٚأختتُت اٯ١ٜ 

ٜــتهًِ عــٔ ْؿػــ٘  ٭ْــ٘كــاّ ًَشــل بأمســا٤ اهلل عــع ٚدــٌ )أْا( يف املايهــُريٚ
 غبشاْ٘، ٚيف خامت١ اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

                                                           

 .187آٍ عُطإ غٛض٠ (1)
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تٛنٝس ملهـاَٝٓٗا ايكسغـ١ٝ ٚؾـاٖس عًـ٢ إٔ اهلل عـع ٚدـٌ غؿـٛض         ا٭ٚىل:
 ضسِٝ يٝؼ َٔ سكط ملتعًل َٚٛنٛع تٛبت٘.

عسّ إمكاض ايتٛب١ بايصٜٔ تابٛا َٔ إخؿا٤ ايبٝٓات بٌ تؿٌُ ايٓاؽ  ايجا١ْٝ:
 مجٝعّا.

 َٚا ٚضز يف اٯ١ٜ ؾطز َٓٗا. ٢ؼكإٔ َٛاضز ايتٛب١ أنجط َٔ إٔ  ايجايج١:
 ايتٛب١ يطـ ٚؾهٌ َٔ عٓس اهلل. ايطابع١:

 ايتٛب١ ْاغد١ يًع١ٓ اهلل ٚاـ٥٬ل ٚاٯثاض املرتتب١ عًٝٗا. اـاَػ١:
َٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدـٌ َكـاسب١ ايطمحـ١ يًتٛبـ١، ؾُـع ايتٛبـ١        ايػازغ١:

ِ، ٜٚـسؾع اهلل عـع ٚدـٌ ايؿـطٚض ٚا٭ش٣، ٚتػـتعس      تأتٞ ايٓعِ، ٚمتشـ٢ ايـٓك  
 امل٥٬ه١ ٱغتكباٍ امل٪َٔ يف اؾ١ٓ.

ضغ٫ّٛ باطّٓٝا عٓس اٱْػإ، ٚدا٤ت خامتتا  ٌعكاييكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ 
ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايػابك١ يٝعٌُ اٱْػإ ؾهطٙ يف ا٭نطاض ايؿازس١ اييت تًشك٘ 

اض بايصات ٚعسّ َع سكط ٖصٙ ا٭نطيف ايسْٝا ٚاٯخط٠ بػبب إخؿا٤ ايبٝٓات 
ْعٍٚ ايكطإٓ ٚقٝاّ اؿذ١ عًـ٢ قـسم ْعٚيـ٘ َـٔ عٓـس اهلل       بربن١تعسٜٗا يًػري 

ــس   ــ٢ ٜ ــٛايٞ املعذــعات عً ِ  ٚت ــ٘ ٚغــً ــ٘ ٚآي ــٓ  قُــس قــ٢ً اهلل عًٝ ــاٍ  اي ق
ٜٚػتشهـط اٱْػـإ ايطمحـ١    (1) وَإِْٕ رُؼْشِضْ ػَنْهُْْ كََِْٖ ََعُشأوىَ شَـُْئًب تعاىل ، صط

عكاب بايتٛب١ ٚايك٬ح ٚايبٝإ، ؾٝسضى اؿاد١ إىل ايتٛب١ ٜٚٓبعـح  ٚغكٛط اي
يف ْؿػ٘ ؾٛم ٱتٝإ ايكاؿات ٚقشب١ امل٪َٓني ٚقاناتِٗ يف أزا٥ِٗ املٓاغو 

(2)وَالَ ََُِوَّبهَب إِالَّ اُصَّبثِشُوَٕقاٍ تعاىل ،ضدا٤ ايؿٛظ بطمح١ اهلل  .صط

 مه غاياث اآليت
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

                                                           

 .٥42س٠ املاغٛض٠ (1)
 .80ايككل غٛض٠ (2)
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 ٗا٤ ٚإْكطاع ايًع١ٓ ٚعسّ إط٬قٗا.بٝإ إْت ا٭ٚىل:
 شنط ايػ٬ح ٚايٛغ١ًٝ اييت تٓكطع بٗا ايًع١ٓ ٖٚٞ ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايجا١ْٝ:
زع٠ٛ املػًُني يًتُٝٝع بني ايصٜٔ دؿٕٛ اٯٜات ٚبني ايـصٜٔ تـابٛا    ايجايج١:

 .شٛاًٚأق
تطغٝب أٌٖ ايهتاب ٚغريِٖ بايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚايبٝإ، ٚدا٤ت  ايطابع١:

َٛض زؾع١ ٚاسس٠ ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً قسم ْعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل عع ٖصٙ ا٭
ٚدـٌ ؾًـِ تـصنط اٯٜـ١ ايتٛبــ١ ٚسـسٖا نُطتبـ١ أٚىل يرتغٝـب ايـصٜٔ ٜهتُــٕٛ         
اٯٜات بايتٛبـ١، بـٌ دـا٤ت اٯٜـ١ بـصنط ايتٛبـ١ ٚاٱقـ٬ح ٚايبٝـإ ٖٚـٛ َـٔ           

(1)ً اَُِّهِ وَاَُِّهُ هُىَ اُْـَنٍِأ اُْذَُِٔذََُبؤََأهَب اُنَّبطُ ؤَْٗزُْْ اُْلُوَشَاءُ إَُِعَُٛات قٛي٘ تعاىل  .صط

 بؿاض٠ ايتٛب١ ٚقٛ ايصْٛب ٚايػ٦ٝات عٔ امل٪َٓني. اـاَػ١:
اٱق٬ح ٚايبٝإ، ٚؾٝ٘ عـٕٛ َٚـسز    إىلزع٠ٛ املػًُني مجٝعّا  ايػازغ١:

يتٛب١ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓـات، ٚزعـ٠ٛ هلـِ يٲقـ٬ح ْٚبـص ايتشطٜــ ٚنتُـإ        
 .ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِقايبؿاضات بايٓ  

بعح ا٭ٌَ يف ْؿٛؽ ايٓاؽ مجٝعّا َِٚٓٗ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات،  ايػابع١:
ٚزؾع ايٝأؽ ٚايكٓٛط عِٓٗ، ٭ٕ ؾتض باب ايتٛب١ تطغٝب بٗا، ٚزع٠ٛ يًٓؿـط٠  

 َٔ اٱقا١َ عٔ املعاقٞ.

ط وََٓـب اٯ١ٜ َٚا ؾٝٗا َٔ ايبؿاض٠ يًتا٥بني َٔ عَُٛـات قٛيـ٘ تعـاىل    ايجا١َٓ:

(2)ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔخً ُِِْؼَبَُِٔ َ  .ص

تٛنٝس إْتؿا٤ اؿادع بني اهلل ٚبني عبـازٙ ؾُـا إٔ ٜتـٛب اٱْػـإ      ايتاغع١:
 ٜٚكًض ساي٘ ست٢ ٜتٛب عًٝ٘ اهلل عع ٚدٌ.

زع٠ٛ املػًُني إىل إنطاّ ايتـا٥بني ٚإعـاْتِٗ يف ايتؿكـ٘ يف ايـسٜٔ      ايعاؾط٠:
                                                           

 .15ؾاطط غٛض٠ (1)
 .107ا٭ْبٝا٤ غٛض٠ (2)
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 َٚعطؾ١ أسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.
بٝإ ساد١ ايٓاؽ يًكطإٓ ٚآٜات٘ َٚـا ؾٝـ٘ َـٔ اؿـح عًـ٢       اؿاز١ٜ عؿط٠:

 ايتٛب١ ٚبٝإ َٓاؾعٗا يف ايٓؿأتني.
ت٠ٚ٬ املػًُني هلصٙ اٯ١ٜ ٚاق١ٝ َٔ ايتشطٜـ ٚإْصاض يًهؿاض،  ايجا١ْٝ عؿط٠:

 ٚظدط عٔ إخؿا٤ ايبٝٓات.                       

 التفسري
 صَٖ رَبثُىا وَؤَصَِْذُىااَُّزَِ إِالَّطقىلً تعاىل

 تعاىل ٚبكا٤ باب ايعؿٛ ٚاملػؿط٠ َؿتٛسّا ١ اهللتبني اٯ١ٜ غع١ ضمح ا٭ٚىل :
 ٚ ظٗـاض  إست٢ يًصٜٔ تعُسٚا اٱغا٠٤ ٚايعًِ بػري سل ٖٚٞ سح ع٢ً ايتٛبـ١ 

 ىل ّٜٛ ايكٝا١َ.إايٓسّ ٚباب نطِٜ ٜبك٢ َؿتٛسّا 
ٚي٦ـو ايـصٜٔ ْـسَٛا    أغـتجٓت اٯٜـ١ َـٔ َٛانـع ايًعٓـ١ ٚؾـستٗا       إ ايجا١ْٝ :

 نطاض.ٚتٓكًٛا َٔ خط١٦ٝ ايهتُإ َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ا٭
ٌٖ ايًع١ٓ ٫ تؿٌُ ٖ٪٤٫ ست٢ قبٌ تٛبتِٗ يعًُ٘ تعاىل عكـٍٛ   ايجايج١ :

ثٓــا٤ ايتًــبؼ بايهتُــإ َؿــُٛيٕٛ أايتٛبــ١ ٚايٓــسّ َــِٓٗ، اؾــٛاب: ٫ ٭ْٗــِ 
ْهت١ ن٬َٝـ١   ٚؾٝ٘ ْطبام اؿهِ عًِٝٗ نذع٤ َٔ َٛنٛع٘إبعَُٛات ايًعٔ ٚ

ٚايًطـ اٱهلٞ بتكطٜب ايعبس إىل  ٖٚٞ إٔ ايًع١ٓ ٫ متٓع َٔ ايتٛب١ ٚايك٬ح
ايتٛب١ ٚت١٦ٝٗ َكسَاتٗا، َٚٓٗا آ١ٜ ايبشح ٚت٠ٚ٬ املػًُني هلا نسع٠ٛ مسا١ٜٚ 

ــ١ ــإٔ اهلل    أضنــ١ٝ يًتٛب ــ١ ب ــ١ ٖــصٙ اٯٜ ، ٖٚــٛ َــٔ َكــازٜل ضمحــ١ اهلل ٚخامت
ٍَ إٍََُِّ هَزَا اُْوُشْإُٓ ُِإُٗزِسًَُْْ ثِهِ وََْٖٓ وَؤُودِقاٍ تعاىلط ٖٛ)ايتٛاب ايطسِٝ(

 .(1) صثََِؾَ

عٓس ايتٛب١ ٚايٓسّ ٚنؿـ ٚإظٗاض اٯٜات ايساي١ ع٢ً ْبٛت٘ ق٢ً  ايطابع١ :
عٔ  ٚتسؾع ٚتسضأ ايًع١ٓ ،تباع٘ ٜتػري املٛنٛعإاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚع٢ً يعّٚ 
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اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً  -ضنٞ اهلل عٓ٘  ٚعٔ عًٞ ايتا٥ب
ٚععتٞ ٚد٬يٞ ٚاضتؿاعٞ ؾٛم عطؾٞ ، َا َٔ أٌٖ قط١ٜ ٫ٚ أٌٖ بٝت  »اهلل 

ٛٸيٛا عٓٗـا إىل َـا    ٫ٚ ضدٌ بباز١ٜ ، ناْٛا ع٢ً َا نطٖت٘ َٔ َعكٝيت ، ثِ ؼ
ٛٸيت هلِ عُا ٜهطٖٕٛ َٔ عصابٞ إىل َا حيبٕٛ َٔ  أسببت َٔ طاعيت ، إ٫ ؼ

٫ٚ ضدٌ بباز١ٜ ناْٛا ع٢ً َا أسببت َٔ  ضمحيت; َٚا َٔ أٌٖ بٝت ٫ٚ قط١ٜ
طاعيت ، ثِ ؼٛيٛا عٓٗا إىل َا نطٖـت َـٔ َعكـٝيت ، إ٫ ؼٛيـت هلـِ عُـا       

 .(1)حيبٕٛ َٔ ضمحيت إىل َا ٜهطٖٕٛ َٔ غه 
اغتجٓا٩ِٖ َٔ ايًعٔ بايتدكل ٚيٝؼ بايتدكٝل بعس ؼكل   اـاَػ١ :

 ٚ ٚ إايتٛبــ١  ـــ إختٝـــاض ططٜـــل ايطؾــاز  سع٠ٛ يًتٛبـــ١ ٕ نـــإ اٱغـــتجٓا٤ ســاٍ اي
 بايتدكٝل.

 صوَؤَصَِْذُىاط قىلً تعاىل

ــ١ ٚ  ا٭ٚىل : ــٛز تأزٜبٝ ــ١ يتــسٍ عًــ٢ اٱعذــاظ   إقٝ ــ١ ٚضزت يف اٯٜ سرتاظٜ
ٚقطع ايططٜل ع٢ً ايهؿـاض   ،ٚايتهاٌَ ٚايسق١ يف اؿهِ ْٚؿٞ اؾٗاي١ ٚايػطض

ْٗـِ ٫ ٜعًُـٕٛ باَهـإ ايتٛبـ١ ٚاٱْتؿـاع َـٔ       أعٕٛ ٜـّٛ ايكٝاَـ١   ايصٜٔ قس ٜسٸ
 ايتساضى.

غطاض ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ أع٬ٕ ايٓسّ ٚسسٙ ع٢ً نتُإ اؿكا٥ل ٚإ ايجا١ْٝ :
َٚا ؾُٝٗا َٔ ايبؿاضات ٚعًّٛ ايػٝب اـاق١ ببعج١ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚغًِ ٫ ٜهؿٞ يف سذب ايًع١ٓ عِٓٗ، ؾ٬بس َٔ ْكا٤ ايػطٜط٠ ٫ٚ ٜهؿٞ 

 اـاضز بايكٍٛ ٚايعٌُ. ىلإٕ ٜربظ أايك٬ح ايصاتٞ ٚسسٙ َٔ غري 
خـ٬م ايعُـٌ ٚتٓكٝشـ٘ ٚؽًٝكـ٘ ممـا      إ٫بس َـٔ اٱقـ٬ح ٖٚـٛ     ايجايج١ :

 ٜؿٛب٘.
ٜـاّ اٱخؿـا٤   أق٣ٛ عسّ ٚدٛب ايتـساضى ايتؿكـًٝٞ ملـا ؾـات     ا٭ ايطابع١ :

 ٚايهتُإ نعٓٛإ يكسم ايتٛب١.
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اؿكـا٥ل يٝهؿـؿٗا    عٓـسٙ ىل نٌ ؾدل نتِ إٕ ٜطدع أ٫ وب  اـاَػ١ :
قـ٬ح يف  عُايـ٘ بايتٛبـ١، ؾعـاٖط اٯٜـ١ اٱ    أغـتكباٍ  إل بـٌ ٜهؿـٞ   ٚدربٙ بـاؿ 
 ؾعاٍ مما ًٜٞ ايتٛب١ ٜٚتعكبٗا.َػتكبٌ ا٭

 حبث بالغي 
، (1)ٜهّاأص قس دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يف غٛض٠ ايٓػا٤ إِالَّ اَُّزََِٖ رَبثُىا وَؤَصَِْذُىا ط 

إِالَّ ٚيهٓٗا دا٤ت يف َٛنعني َٔ ايكطإٓ بعٜـاز٠ َـٔ بعـس شيـو قـاٍ تعـاىل ط       

ــَِذُىا ــذِ رَُِــيَ وَؤَصْ ــبثُىا ِٓــْٖ ثَؼْ ٖٚــصا ايتؿــاب٘ ٚايعٜــاز٠ يــ٘ ز٫٫ت  (2)ص اَُّــزََِٖ رَ

قطآ١ْٝ، ؾاٱخت٬ف ٫ ٜٓشكط باؿطؾني نُا شنـط يف عًـِ ايب٬غـ١، ؾؿـٞ ٖـصٙ      
اٯ١ٜ ٚضز ايبٝإ َع ايتٛب١ ٚاٱق٬ح ؾذا٤ت ؾاق١ً اٯ١ٜ باٱخبـاض ايكـطٜض   

ص اْـ٘ ٚعـس    كَإُوَُْئِيَ ؤَرُـىةُ ػََِـُْهِْْ  اْ٘ بايتٛب١ عًِٝٗ ط ٚايٓل ايكطآْٞ بتؿهً٘ غبش

 نطِٜ ٚبؿاض٠ ٚسح ع٢ً ايتٛب١ َع اٱق٬ح ٚايتبٝإ.
ٚيف اٯ١ٜ َـٔ غـٛض٠ آٍ عُـطإ دـا٤ شنـط ايتٛبـ١ ٚاٱقـ٬ح َـٔ غـري           

ايـيت تـسٍ بايس٫يـ١     (3)صِْٖٓ ثَؼْذِ رَُِـيَ  تبٝإ، ٚؾٝ٘ ْهت١ تسٍ عًٝٗا ايعٜاز٠ ط 

مبا ٜسٍ ع٢ً إغتكطاضٖا ٚثباتٗـا ٚعـسّ    ع٢ً ايتأخط ايطت  يف ايتٛب١ ايته١ُٝٓ
 ْػدٗا ٚتطنٗا.

، ٚقس ٜعٗـط يف بـاب املكاضْـ١ بـني اٯٜـتني ايتـأخط ايعَـاْٞ يف ايتٛبـ١ اٜهـاّ         
اؾُع بني اٯٜتني ٜسٍ ع٢ً غع١ باب املػؿط٠ اٱهل١ٝ ٚمشٛهلا يٛدٛٙ ايتٛب١ ٚ

ــ١ ــ١ اخكٛقــ١ٝ  ٚت٪نــس اٯٜ ــإ ٚٚأُٖٝ ـــ  ظٗــإيبٝ اض اٱميــإ ٚؾهــض ايتشطٜ
 ٚاؾشٛز.
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٫ ٚيٝ٘ َٔ بـاب عًـِ ايب٬غـ١ ؾكـط،     إٕ ٫ ٜٓعط إٔ ايتؿاب٘ ايًؿعٞ وب إ
ٜكؿٛا  أ٫ْ٘ ع٢ً ايعًُا٤ أٜهٕٛ َاْعّا يًبشٛخ ايعكا٥س١ٜ يف باب املتؿاب٘ مبع٢ٓ 

ُٖٝـ١  أنجـط  أعٓس ايبشـح ايب٬غـٞ ؾكـط ؾكـس ٜهـٕٛ ؾٝـ٘ سذـب يعًـّٛ قطآْٝـ١          
 ٖإ.ٚساد١ يٮ١َ ٚيًرب

 صوَثََُّنُىاط قىلً تعاىل

 ظٗطٚا َا ناْٛا ٜهتُْٛ٘.أأٟ ٚ ا٭ٚىل :
 قط٬س١ٝ يًتٛب١.إخ٬ق١ٝ ٚأتعطٞ ٖصٙ اٯ١ٜ َعاْٞ  ايجا١ْٝ :
دعًت اٯ١ٜ اٱغتجٓا٤ ٌْٚٝ ايطمح١ ٚاـ٬م َٔ ؾس٠ ايعـصاب   ايجايج١ :

الَ َُـَُِّشُ َٓب ثِوَىٍّْ دَزًَّ  إَِّٕ اَُِّهَقاٍ تعاىلط ببٝإ ايعًِ ٚإظٗاضٙ ٚايٓذا٠ َٔ ايططز

 .(1)صَُـَُِّشُوا َٓب ثِإَٗلُغِهِْْ

دتل مبٔ قاّ بؿعٌ إنايف ٖصا املع٢ٓ يًتٛب١ ٫ ٜهٕٛ َطًكّا بٌ  ايطابع١ :
 .ٖٚٛ نؿـ اؿكا٥ل ٚإع٬ٕ ايبؿاضات

َٔ ايتٛب١ َا ٜػتشب َع٘ غرت ايصْب ٚاٱغتػؿاض ٚعسّ ؾهض   اـاَػ١ :
دابط بٔ عبس اهلل عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ قاٍ : دـا٤ ضدـٌ    ٚعٔ ايٓؿؼ بني ايٓاؽ

إىل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ؾكاٍ : ٚاشْٛباٙ ٚاشْٛباٙ ؾكاٍ ٖصا ايكٍٛ 
َطتني أٚ ث٬ثا ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ : قٌ ايًِٗ َػؿطتـو  
أٚغع َٔ شْٛبٞ ٚ ضمحتو أضد٢ عٓسٟ َٔ عًُٞ ؾكاهلا ثِ قاٍ : عس ؾعاز 

 .(2) (ثِ قاٍ : عس ؾعاز ؾكاٍ : قِ ؾكس غؿط اهلل يو
ايبٝإ يف املكاّ نطٚض٠ ٚساد١ عكا٥س١ٜ َٚربظ خاضدٞ يًٓـسّ   ايػازغ١ :

قطاض ايعًين ٚايتٛب١ ٚايك٬ح، ؾكس ٜتٛب َٔ تعُس ايهتُإ ٚيهٓ٘ ٜتذٓب اٱ
 .باٯٜات َٔ غري نطٚض٠
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ط١ بـني اٱميـإ   تسٍ اٯٜـ١ بايس٫يـ١ ايتهـ١ُٝٓ عًـ٢ عـسّ ايٛاغـ       ايػابع١ :
أزا٤ ايٛظـا٥ـ  إىل ٚايهؿط، ؾعٓـس ٖذـطإ ٚتـطى َٓـاظٍ ايهؿـط وـب ايتٛدـ٘        

 .(1)صوََْٖٓ َُؼَظِّْْ شَؼَبئِشَ اَُِّهِ كَإَِّٗهَب ِْٖٓ رَوْىَي اُْوُُِىةِايعباز١ٜ، قاٍ تعاىلط

ع٬ٕ ٚايهؿـ عـٔ سكـا٥ل ٚنٓـٛظ ايٓبـ٠ٛ املـسخط٠ ٚاملػطـا٠       باٱ ايجا١َٓ :
اهل١ٜٛ اٱميا١ْٝ يًؿدل، ٜٚػاِٖ تتذ٢ً  ا٤ ٚايه٬ي١بػشب اؿػس ٚايبػه

إَِّٕ اَُّـزََِٖ آَٓنُـىا وَػَُِِٔـىا اُصَّـبُِذَبدِ     إق٬ح ساي٘ عٓـس ايٓـاؽ، قـاٍ تعـاىلط    يف 

 .(2)صعََُجْؼََُ َُهُْْ اُشَّدَُْٖٔ وُدًّا

ْ٘ ٫ أختٝاضٙ ايػهٛت ٚايرتزز، ؾإ ايٓاؽ ٜعٕٓٛ إع٢ً ؾطض  ايتاغع١ :
ْهطإ اٯٜـات اـاقـ١ بـايٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘        ظاٍ ع٢ً قٛي٘ َٔ 

 ٚغًِ.
بـٛاب  أٚ يف أقس ٜعٗط اٱق٬ح مبػُاٙ ؾكط ٚع٢ً مٛ قـسٚز   ايعاؾط٠ :

ٕ ٜبني ٜٚعًٔ تًو ايبؿاضات ؾٝبك٢ تأثري أَٔ غري  خ٬ق١ٝأٚدتُاع١ٝ ٚعطؾ١ٝ إ
نـطضٙ ٚتكـسٜل ايٓـاؽ بـ٘ ٭ٕ      ٜـعزاز ٚ، دشٛزٙ ٚنتُاْ٘ غاضّٜا بـني ايٓـاؽ  

ايصٟ دشس ٚنتِ تًو اٯٜات ٜبسٚ هلِ َتًبػـّا بايكـ٬ح ٖٚـٛ ضزا٤ ٜػـاعس     
ّ  أقٛاي٘ ٚيٝؼ َٔ بٝٓـ١ عًـ٢   أَها٤ إع٢ً تكسٜل ٚ ٚتـاب عـٔ نتُـإ     ْـ٘ ْـس

 ْ٘أَع  ب٘ ٖٚٛ دؿٞ اٯٜاتقٛا ٚي٦و ايصٜٔ قسٸأقس ٜ٪اخص بصْٛب ٚاٯٜات، 
عطض ٚبػبب ٚ بايأٚ تٛب١ ٚق٬ح ؾتأتٝ٘ ايًع١ٓ بايٛاغط١ أيف ساٍ ْسّ  أقبض

ٚ  أقٛايـ٘ ٚتهصٜبـ٘   أقٛا بدشٛز غريٙ َٔ ايٓـاؽ ايـصٜٔ قـسٸ    خؿا٥ـ٘  إٜـاّ نؿـطٙ 
 منا حيًٌ ايه٬ّ ٚحيطّ ايه٬ّ.إايبؿاضات ٚ

َٔ نٓٛظ ايكطإٓ ايع١ًُٝ ٖصا اؾُع بني ايتٛب١ ٚاٱق٬ح  اؿاز١ٜ عؿط٠ :
 ٕ ايتشكٝل ٜجبت امل٬ظ١َ بٝٓٗا يًٓذـا٠ َـٔ ايًعٓـ١ ٚبٗـا ٜـسؾع     أٚايتبٝإ ٚنٝـ 

                                                           

 .32غٛض٠ اؿر (1)
 . 96غٛض٠ ايطمحٔ  (2)
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 اٱمجاٍ ٜٚربظ ايٓل ايصٟ ٫ حيتٌُ تأ٬ّٜٚ آخط ٚيٛ نإ نعٝؿّا.
يف ايبٝــإ سذــ١ عًــ٢ ايــصات ٚايػــري ؾُــٔ ٜعٗــط ايعًــّٛ   :  ايجاْٝــ١ عؿــط٠

ايهتـب  ٚا٭غطاض اـاق١ ببعج١ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ املٛدـٛز٠ يف  
غـ٬ّ  ٫ ٜػتطٝع ايبكا٤ عًـ٢ نؿـطٙ بـٌ ٜهـٕٛ زخٛيـ٘ يف اٱ      ايػُا١ٜٚ ايػباق١
ٚعطؾٝــ١ يــ٘ يــسؾع ايتٓــاقض بــني ايكــٍٛ  دتُاعٝــ١إٚخ٬قٝــ١ أنــطٚض٠ ٚسادــ١ 

 ٚايعٌُ.
شا ناْـــت ايهـــسٚضات ايعًُاْٝـــ١ ٚايـــٓؿؼ ايبُٗٝٝـــ١     إ ايجايجـــ١ عؿـــط٠ : 

ٚايؿـــطٚض ايعطنـــ١ٝ ػعًـــ٘ ٜـــرتزز يف زخـــٍٛ اٱغـــ٬ّ ٜٚٗـــازٕ ض٩غـــا٤       
ايهؿــط ٚايهــ٬ي١ ؾــإ ايتبٝــإ املكــطٕٚ بايكــ٬ح ٚايٓــسّ َــسخٌ يًٗساٜــ١         

ــا    ــط نُـ ــعع ضزا٤ ايهؿـ ــإ ْٚـ ــاٱنطاّ   أٚاٱميـ ــص بـ ــ٘ س٦ٓٝـ ــًُني ٜكابًْٛـ ٕ املػـ
ٚبٗــــصٙ ايهٝؿٝــــ١ زخــــٌ  ،اٱغــــ٬ّٚت٦ٝٗــــ١ َكــــسَات زخٛيــــ٘ ٚاٱعتــــعاظ 

ــا٤  ــٔ عًُ ــٌ ا٭خــط٣  مجاعــ١ َ ــٔ اٱعذــاظ عــسّ ٚدــٛز    ،اٱغــ٬ّ املً َٚ
ــٝؼ      ــ٬ّ ؾًـ ــٛهلِ اٱغـ ــني زخـ ــ١ ٚبـ ــطز ٚاؾُاعـ ــني ايؿـ ــٛادع بـ ــطظر ٚسـ بـ

 .ٗازتنيعًِٝٗ إ٫ ايٓطل بايؿ
ظٗـــاض أســـسِٖ  إٕ أيف اٯٜـــ١ ْهتـــ١ عكا٥سٜـــ١ ٖٚـــٞ     ايطابعـــ١ عؿـــط٠ : 

اؿكــا٥ل ٚاعرتاؾــ٘ باٯٜــات وعــٌ اقطــاب ايهؿــط ٜٝأغــٕٛ َٓــ٘ ٜٚبتعــسٕٚ         
ظاســـ١ بعـــض اؿـــٛادع أَـــاّ ايٓعـــط٠ املٛنـــٛع١ٝ اهلازؾـــ١  إعٓـــ٘ ممـــا ٜعـــين 

 غ٬ّ.ٚزخٛي٘ اٱ
 

 صكَإُوَُْئِيَ ؤَرُىةُ ػََُِْهِْْط قىلً تعاىل

 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ :
 ٚعس نطِٜ بكبٍٛ تٛبتِٗ ٚايطنا عِٓٗ. ا٭ٚىل :
ٜعٗط يف اٯ١ٜ ايؿهٌ اٱهلٞ ٚتعكب ايعؿٛ يًتٛب١ ايٓكـٛح سـاٍ    ايجا١ْٝ :
 دتُاع ؾطا٥طٗا.إسسٚثٗا ٚ
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منـا تـسٍ عًٝـ٘ بايس٫يـ١     إاٯٜـ١ ٫ تتشـسخ عـٔ ضؾـع ايًعٓـ١ عـِٓٗ        ايجايج١ :
  غؿطإ ايصْب ٚغكٛط ايعكاب.ايته١ُٝٓ ٭ٕ ايؿهٌ اٱهلٞ بايتٛب١ ٜعين

تسٍ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ع٢ً ايٛعٝس َٚا ٜٓتعط ايصٜٔ أقطٚا ع٢ً  ايطابع١ :
 نتُإ سكا٥ل ايٓب٠ٛ ٚبؿاضات ايطغاي١ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ.

 تعاىل ٚيٝػت ٚادبّا اهلل ٕ ايتٛب١ ٚاملػؿط٠ ؾهٌ َٔأتبني اٯ١ٜ  اـاَػ١ :
ْٗـا يطــ   أؾطازٖا بايصنط ٜسٍ عًـ٢  إؾإ غتشكاقّا يًعبس ٜٓاي٘ مبذطز ايتٛب١ إٚ
 سػإ.إٚ

 صوَؤََٗب اُزَّىَّاةُقىلً تعاىل ]

 اٯ١ٜ يًُبايػ١ ٚاٱخباض ايكاطع ٚايٛعس باؾٌُٝ. ا٭ٚىل :
 مس٘.إعع  ٚؾهط هللؾٝٗا ثٓا٤  ايجا١ْٝ :
ِ أخٛف ايعكاب َٔ غـ٤ٛ َـا ؾعًـٛا ب   ٚزؾع ِٖٚ  ايجايج١ : يف غـابل   ْؿػـٗ

 يٝ٘ ٖصا ايهتُإ َٔ ايهطض ايٓٛعٞ ايعاّ.إز٣ أٜات َٚا ٚنتُاِْٗ اٯ عٗسِٖ
غطاض أخؿا٤ إقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚىل ايٓؿٛؽ ٚاٱإَٓع تػطب ايٝأؽ  ايطابع١ :
 .نرتاخإعطانّا ٚعسّ إٚ أايٓب٠ٛ عُسّا 

 نجطٖا.أغبشاْ٘ عٔ ٚاغع َػؿطت٘ يععِٝ ايصْٛب ٚ اهلل خربأ اـاَػ١ :
ٚ  غبشاْ٘ يًتٛبـ١   اهلل قبٍٛ ايػازغ١ : ٘   أَـٔ ايعاقـني   ؾـسِٖ ظًُـّا يٓؿػـ

 .زع٠ٛ مسا١ٜٚ يهٌ إْػإ ٜأتٞ بٗا ايكطإٓ ٚسذ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ يف ايٓؿأتني
 يف اٯ١ٜ سح إهلٞ ع٢ً ايتٛب١. ايػابع١ :
ٌ    زع٠ٛ مساٜٚـ١ ٱ  ايجا١َٓ : ٚايهؿــ عـٔ    ،ظٗـاض نٓـٛظ ايتـٛضا٠ ٚاٱلٝـ

 .ايبؿاضات اـاق١ ببعج١ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
غتػطام ط٬م ٚاٱَتعًكٗا، يصا ٚضزت ع٢ً مٛ اٱ يفاٯ١ٜ أعِ  ايتاغع١ :

 ٚعُّٛ تٛبت٘ غبشاْ٘ َٚػؿطت٘.
ســس٣ إٚقــس ٚضز يف ايكـطإٓ   ، اؿػـ٢ٓ ٤ اهللمسـا أايتـٛاب َــٔ   ايعاؾـط٠ : 

 عؿط٠ َط٠.
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وَؤََٗـب  ٖصٙ اٯ١ٜ ٖٞ ايٛسٝس٠ اييت دا٤ت بكٝػ١ املـتهًِ ط   اؿاز١ٜ عؿط٠ :

غـبشاْ٘ بايكـسض٠ عًـ٢ قـٛ      اهلل ْؿـطاز إٜٚؿٝس ايكطـع بكبـٍٛ ايتٛبـ١     ص ممااُزَّىَّاةُ

 ايصْٛب ٚإ تٛبت٘ ع٢ً ايعباز َطًك١.
يف اٯ١ٜ ٚثٝكـ١ مساٜٚـ١ ٚسـح عًـ٢ ايتٛبـ١ ٚٚعـس بكبٛهلـا         ايجا١ْٝ عؿط٠ :

ٖٚــصا ايٛعــس ٫ ٜٓشكــط مبٛنــٛع اٯٜــ١ ٚأٚإ ايٓــعٍٚ بــٌ ٖــٛ بــام َٚــ٬ظّ  
 يًتهًٝـ.

 صدُُِْاُشَّط قىلً تعاىل

ف٤ٞ ٖصٙ ايكؿ١ املباضن١ ٬َظ١َ يكؿ١ ايتٛاب ٜسٍ ع٢ً تؿهـً٘   ا٭ٍٚ :
غبشاْ٘ بايعؿٛ ٚتػؿـٞ ايطمحـ١ هلـ٪٤٫ ٚبساٜـ١ َطسًـ١ ايجـٛاب ٚا٭دـط بعـس         

 غكاط ايعكاب.إ
َٔ ضمحتـ٘ تعـاىل بعجـ١ ايـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ           ايجاْٞ :

 ٚظٗٛض اٱغ٬ّ.
ْـ٘  أيطسِٝ عٔ اٱَاّ ايكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: اَع٢ٓ إغِ ٚضز يف  ايجايح :

ْـ٘ ٜؿـٌُ اؿٝـا٠ ايـسْٝا ٚاٯخـط٠ ٚيهٓـ٘ خـام        أغِ عاّ بكؿ١ خاقـ١( أٟ  إ
َاّْا أٖٛاٍ ايربظر ٚسطظّا ٚأؾتتػؿاٙ ايطمح١ يف ايسْٝا ٚتهٕٛ ٚقا٤ َٔ  ػًِبامل

 ّٜٛ اؿػاب.
 ايهاؾط ٫ ٜٓتؿع َٔ ٖصٙ ايكؿ١ ٚيهٓ٘ ٜػتؿٝس َٔ قؿ١ ايطمحٔ يف ايطابع :

 دتُاع ايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚايتبٝإ يف امل٪َٔ.إايسْٝا زٕٚ اٯخط٠ مما ٜسٍ ع٢ً 
ــاض بــ    اـــاَؼ : ــسؾع ٖٚــِ ايهؿ ــ٠ٛ ٚايطمحــ١ ي ــني ايٓب ــ١ ب ــس أامل٬ظَ ِْٗ ق

ِ   ٜػتؿٝسٕٚ َٔ ايطمح١ نُـا   وَهَـبُُىا َُـْٖ رََٔغَّـنَب    ط ٚضز يف ايتٓعٜـٌ سهاٜـ١ عـٓٗ

 .(1)صاُنَّبسُ إِالَّ ؤَََّبًٓب َٓؼْذُودَحً

                                                           

 .14( غٛض٠ آٍ عُطإ 1)
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 ميإ ٖ٪٤٫ بٗصٙ ايكؿات َٛنٛعّا ٚسهُّا.إ ٜتكـ ايػازؽ :
سهـاّ  أع٬ٕ ْعت ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ٚإٕ تبٝإ ٚإ ايػابع :
ْطباقّا َع اٱميإ ٚاهلساٜـ١ ؾـ٬ تتشكـل ايتٛبـ١ عًـ٢ َـٔ ضنـٞ        إاٱَا١َ ٜأتٞ 

 بايبكا٤ ع٢ً اؾشٛز.
كبـٌ ٱؾـرتاط اٱغـ٬ّ    ق٬ح َع ايبكـا٤ يف َٓـاظٍ ايهؿـط ٫ ٜ   اٱ ايجأَ :

 ٚقكس ايكطب١ يف ايعبازات.
خباض عٔ قؿات ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يف   ايبٝإ ٚاٱ ايتاغع :

ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ َع بكا٤ ايؿدل ع٢ً ايهؿط سذ١ عًٝ٘ عٓس اهلل ٚعٓس ايٓاؽ 
 ايتٛب١ ايٓكٛح. ؼكل٫ٚ ٜهؿٞ يف قسم 

١ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٫ ٜٓشكط َٛنٛع اٯ١ٜ بهتُإ قؿ ايعاؾط :
ٚغًِ بٌ ٜؿٌُ نتُإ اٯٜات َطًكّا َٚٓٗا آٜات ايكطإٓ ٚاٯٜـات اؿػـ١ٝ يف   

 اٱغ٬ّ ٚاٱعذاظ املٛنٛعٞ ؾٝ٘ ٚمٖٛا.
 ،ىل ٜـّٛ ايكٝاَـ١  إَػـتُط٠   إغتُطاض ايٛعس اٱهلٞ يف اٯ١ٜ:  اؿازٟ عؿط

١ٝ يًشل دطّٜا قًض ساي٘ ٚقاض زاعأغتكاّ ٚإيتبؿط باملػؿط٠ ٚايطمح١ نٌ َٔ 
 ٚاْطباقّا.

ؼٌُ اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ع٢ً اٱط٬م َع عسّ ٚضٚز زيٌٝ ع٢ً  ايجاْٞ عؿط :
 ايتدكٝل.

تعاىل بكبٍٛ ايتٛب١ ؾٗٛ يٝؼ ٚادبّا  اهلل يؿهٌيف اٯ١ٜ بٝإ  ايجايح عؿط :
سػإ، يصا دا٤ت اٯ١ٜ يًٛعس ب٘ إعكًّٝا عًٝ٘ غبشاْ٘ بٌ ٖٛ ضمح١ ٚتؿهٌ ٚ

خباض عٓٗا َٚكس١َ هلا ٭ٕ ايٛعـس اــايٞ َـٔ    إايتٛب١ ٚ ٖٚصا ايٛعس دع٤ َٔ
 َتٓإ ٚؾهٌ، ٚاهلل عع ٚدٌ غين غري قتاز.إاملٓاؾع ْٛع 

َٛنٛع١ٝ ايٛعس تتذ٢ً مبا تًكٝ٘ اٯ١ٜ ايهطمي١ َـٔ طُأْٝٓـ١    ايطابع عؿط :
 ٚضنا ٚغه١ٓٝ يف ايكًب.

ــازات    اـــاَؼ عؿــط : ــات ٚايعب ــ٢ ايتٛدــ٘ ٭زا٤ ايٛادب ــ١ عــٕٛ عً اٯٜ
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 ٌَ.أتبؿاض ٚباغ
 دٝاٍ يف قبٍٛ ايتٛب١.عتباض اٯ١ٜ َسضغ١ يٮإميهٔ  ايػازؽ عـ :

خل َع ايتٛب١ ٚاملػؿـط٠  قرتإ قؿ١ ايطمح١ باملع٢ٓ ا٭إٕ إ ايػابع عؿط :
ؤََُُْظَ اَُِّـهُ  قاٍ تعاىلط ،زيٌٝ ع٢ً نؿاٜت٘ تعاىل يعبٝسٙ ايتا٥بني ٚسؿعِٗ ٚلاتِٗ

 .(1)صثٌَِبفٍ ػَجْذَ ُ

 ٕ ايـصٜٔ عًُـٛا بٗـصٙ اٯٜـ١    أضٜذ وـس  أملتتبع يًٛقـا٥ع ٚايتـ  ا ايجأَ عؿط :
ىل داْـب َـا   إخط٣ ْايٛا ايهطاَـ١ ٚايٛداٖـ١ يف ايـسْٝا    ٚايرباٖني ا٭ٚاٯٜات 

 ٜٓتعطِٖ َٔ ايجٛاب ايععِٝ يف اٯخط٠.

 حبث اصىيل
س شنط عٓشا دا٤ت بعس ن٬ّ تاّ، أٟ إغتجٓا٤ ٜٓكب َا بعسٖا إ٫( أزا٠ إ)

غـتؿٗاّ، ٚيف عًـِ   ٘ ٫ ٜتهُٔ قـٝؼ ايٓؿـٞ ٚايٓٗـٞ ٚاٱ   املػتج٢ٓ َٓ٘، َٚٛدب
املٓطل قس تهٕٛ ايكه١ٝ اؿ١ًُٝ ع٢ً مٛ ايػايب١ اؾع١ٝ٥ ٖٚٞ اييت ٜػًب ؾٝٗا 

ؾــطاز املٛنــٛع مبــا ٜػــ٢ُ غــٛضٖا َجــٌ: ٫، يــٝؼ، ٚيف أاوُــٍٛ عــٔ بعــض 
 ايب٬غ١ تػتعٌُ ايهجط٠ نٓا١ٜ عٔ اؾٌٗ عٓس تطى ايتكطٜض ب٘.

غتسع٢ َـٔ حيهـِ   إقشاب٘ يف َػأي١ ٚأسس أـًؿا٤ َع أسس ا ٚملا إختًـ
ؾٝٗا ٚنإ َٔ أٌٖ ايعًِ ؾًُـا ٚدـس ايكـٛاب غـ٬ف َـا قـاٍ اـًٝؿـ١ قـاٍ:         

ــطاـًٝؿــ١ ايكــا٥ًٕٛ بكــٍٛ  ــ٘ تعــاىلط أنج ــ٘ يكٛي ــبطِ الَ ، ٜطٜــس ايتعــطٜض ب ــشَ اُنَّ ؤًَْضَ

 .(2)صََؼَُِْٔىَٕ

اؾٌٗ ٚايه٬ي١، ٬ٙ أعيف اٯ١ٜ  ِايعًٚيهٓ٘ يٝؼ بتاّ ٭ٕ املطاز َٔ عسّ 
 ٚيٝؼ اٱخت٬ف يف َػأي١ ن١َٝ٬ أٚ ؾك١ٝٗ.

قٍٛ ايؿا٥ع١ ايعاّ ٚاـام، ٚا٭ٍٚ ٖٛ ايًؿغ قط٬سات عًِ ا٭إَٚٔ 
                                                           

 .36غٛض٠ ايعَط (1)
 .187غٛض٠ ا٭عطاف (2)
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٫ ببعض إَا اـام ؾٗٛ ايصٟ ٫ ٜتعًل أؾطاز املٛنٛع، ٚأايصٟ ٜتعًل ظُٝع 
٫ ٚقـس خـل، ٚاملدكـل قـس ٜهـٕٛ َتكـ٬ّ       إؾطاز َٛنٛع٘، َٚا َٔ عاّ أ

 .ٕ قكس املتهًِ ٖٛ غري اـام َٔ ايعُّٛ نُا ٖٛ يف ٖصٙ اٯ١ٜأع٢ً  ٜٚسٍ
٫ إٚقــس ٜهــٕٛ املدكــل َٓؿكــ٬ّ، ٫ٚ ٜٓعكــس يًهــ٬ّ يف املتكــٌ ظٗــٛض 

تٝإ باملدكـل املتكـٌ نُـا يف    ٫ بعس اٱإغتكطاضٙ ٚمتاَ٘ إباـكٛم يعسّ 
 .٫ اهلل"إٕ ٫ إي٘ أؾٗس أقٛيو " 

ايًعٓـ١  ٕ أايصٟ خطز بايتدكـٝل أٟ  ٜٚبك٢ ايعاّ ع٢ً سذٝت٘ ؾُٝا عسا 
تٓعٍ بايصٜٔ دؿٕٛ ايبؿاضات ٜٚعطنٕٛ عٔ َعذعات ايٓب٠ٛ بإغتجٓا٤ ايـصٜٔ  
إختــاضٚا ايتٛبــ١ ٚقــاَٛا باٱقــ٬ح، ؾذُعــت ٖــصٙ اٯٜــ١ ٚاٯٜــ١ ايػــابك١         

ْصاض ٚايٛعٝـس  اٱيػ١)اٱْصاض ٚايٛعٝس ٚايتدٜٛـ( ٚايبؿاض٠ َٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا 
 ٚايتدٜٛـ.

 
 
 
 
 

 

ْْ ًُلَّبسٌ ؤُوَُْئِيَ ػََُِْهِْْ َُؼْنَخ اهلل ط اىلقىلً تع َٖ ًَلَشُوا وََٓبرُىا وَهُ إَِّٕ اَُّزَِ

 161ص اٯ١ٜ وَأَُْالَئٌَِخِ وَاُنَّبطِ ؤَجَْٔؼِ َ 
 

 اإلعراب واللغت
سطف َؿـب٘ بايؿعـٌ، ايـصٜٔ: إغـِ َٛقـٍٛ َـبين يف قـٌ        إ ايصٜٔ: إٕ 

 ق١ً املٛقٍٛ ٫ قٌ هلا.، نؿطٚا: ؾعٌ ٚؾاعٌ، ٚاؾ١ًُ ْكب إغِ إٕ
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 َٚاتٛا: ايٛاٚ: سطف عطـ، مج١ً َاتٛا: عطـ ع٢ً مج١ً نؿطٚا. 
، ٚاؾ١ًُ يف قٌ َطؾٛع  ِٖٚ نؿاض: ايٛاٚ ساي١ٝ، ِٖ: َبتسأ، نؿاض: خرب

 ْكب ع٢ً اؿاٍ ٚايتكسٜط َاتٛا ناؾطٜٔ.
ؾاض٠ َبتسأ، عًِٝٗ: داض ٚفـطٚض َتعًكـإ مبشـصٚف خـرب     إغِ إأٚي٦و: 

 .َكسّ
، فطٚض ، ٖٚٛ َهاف، ٚإغِ اؾ٬ي١ َهاف إيَٝ٘طؾٛع : َبتسأ َ٪خطيع١ٓ

َعٓـٟٛ فـطٚض،    أمجعـني: تٛنٝـس   امل٥٬ه١ ٚايٓاؽ: عطـ ع٢ً إغِ اؾ٬ي١،
 . ٚع١َ٬ دطٙ ايٝا٤

 يف سياق اآلياث
ايعؿٛ ٚاملػؿط٠ تأنٝس ٕ بٝٓت اٯٜتإ ايػابكتإ عكٛب١ نتُإ اٯٜات، ٚأبعس 

ل دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتٓصض ايهاؾطٜٔ َطًكّا، َٔ قًض ٚنؿـ اؿكا٥أملٔ تاب ٚ
ٜعطف اٯٜـات ٜٚهتُٗـا ٚغـريٙ، ٚنـإٔ اٯٜـات دـا٤ت يًتدكـٝل ٚايؿكـٌ         

 ٚايتُٝٝع.
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ا٭ٚىل:
، ٚبــني ٖــصٙ اٯٜــ١، ٚؾٝٗــا (1) بايكـرب(  أغــتعٝٓٛاٚ) ايكـ١ً بــني آٜــ١  ا٭ٍٚ:

 َػا٥ٌ:
ايتهاز بني اٱميإ ٚايهؿط يف املا١ٖٝ ٚا٭ثط ٚايعاقب١ ؾاهلل عع بٝإ  ا٭ٚىل:

ٚدٌ َع املػًُني ايكابطٜٔ، أَا ايهؿاض ؾإٕ يع١ٓ اهلل ٚاـ٥٬ل تٓـعٍ عًـِٝٗ   
 ٚتكاسبِٗ.
دا٤ت اٯٜـ١ أعـ٬ٙ باـطـاب يًُػـًُني ٚايـصٟ ٜتهـُٔ ايبؿـاض٠         ايجا١ْٝ:

ؿـاض ٚبٝـإ غـ٤ٛ    ٜٚبعح عًـ٢ ايػـه١ٓٝ، أَـا ٖـصٙ اٯٜـ١ ؾذـا٤ت بايٛعٝـس يًه       
ساهلِ، ٭ٕ ايًعٓـ١ ٚاقعـ١ يف ايـعَٔ اؿانـط ٬َٚظَـ١ هلـِ يف اؿٝـا٠ ايـسْٝا،         
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ٚتتعكبِٗ يف اٯخط٠، ؾإٕ قًت إٕ ايًع١ٓ يف اٯ١ٜ َكٝـس٠ بـاملٛت عًـ٢ ايهؿـط،     
ٖٚٛ أَط َتـأخط ظَاْـّا عًـ٢ أٜـاّ ايهـاؾط يف اؿٝـا٠ ايـسْٝا، ؾـاؾٛاب: دـا٤ت          

ايهؿاض َطًكّا َٔ غـري تكٝٝـس بأٜـاّ اٯخـط٠      اٯٜات باٱخباض عٔ يع١ٓ اهلل ع٢ً
، ممـا ٜـسٍ عًـ٢ ػـسز     (1)صإَِّٕ اَُِّهَ َُؼََٖ اٌَُْبكِشََِٖ وَؤَػَذَّ َُهُْْ عَؼِريًاقاٍ تعاىلط

ايًع١ٓ ع٢ً ايهؿاض، ٚمشٛهلا ٭ٜاَِٗ يف ايسْٝا، ٚيف عامل ايربظر ٚايكرب، ّٜٚٛ 
 ايكٝا١َ.

٥ض َطًكّا، ٚدعٌ ايٓؿـٛؽ تٓؿـط   ايرتتٝب بايكرب ٚايك٠٬ ٚايؿطا ايجايج١:
 َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١ ملا ؾٝ٘ َٔ ايكبض ايصاتٞ ٚغ٤ٛ ايعاقب١.

َٔ َكازٜل ايكرب ايكرب ع٢ً ايطاع١ ٚأزا٤ ايٛادبات ايعباز١ٜ،  ايطابع١:
 ٚاٱبتعاز عٔ املعاقٞ ٚايصْٛب ٚايًصات املًٗه١.

ؽ َعٗـِ،  ملا نإ اهلل عع ٚدٌ َع ايكابطٜٔ ؾإٕ امل٥٬ه١ ٚايٓا اـاَػ١:
ايـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      ٚتتذ٢ً ٖصٙ اؿكٝك١ بٓعٍٚ امل٥٬ه١ يٓكـط٠  

ٚامل٪َٓني ايصٜٔ خطدٛا يف َعطن١ بسض ٚاسس ٚاـٓسم ٚغريٖا ملٛاد١ٗ  ٚغًِ
ــ١        ــاىل غكــٛم َعطن ــاٍ تع ــ١، ق ــ٢ املسٜٓ ــت عً ــيت ظسؿ ــاض اي ــٛف ايهؿ دٝ

ــسط ــىْسِهِ  أسـ ــإْرُىًُْْ ِٓـــْٖ كَـ ــىا وَََـ ــجِشُوا وَرَزَّوُـ ــخِ آالَفٍ ِٓـــْٖ   رَصْـ ــْْ ثِخَْٔغَـ ــذِدًُْْْ سَثأٌُـ ــزَا َُْٔـ ْْ هَـ

، ٚدا٤ت اٯ١ٜ قٌ ايبشح باٱخباض عٔ ططز ايهؿـاض َـٔ ضمحـ١    (2)صأَُْالَئٌَِخِ

 اهلل، َٚكاسب١ يع١ٓ امل٥٬ه١ ٚايٓاؽ هلِ.
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(3) ايك١ً بني آ١ٜ )بٌ أسٝا٤( ايجاْٞ:
ٚايتهاز ساٍ َا بعس املٛت بني امل٪َٓني ٚايهؿاض، ٚإٔ  بٝإ ايتبأٜ ا٭ٚىل:

امل٪َٓني ايصٜٔ ٜكتًٕٛ يف غبٌٝ اهلل خايسٕٚ يف ايٓعِٝ، أَا ايهؿاض ؾِٗ َكُٕٝٛ 

                                                           

 .64ا٭سعاب غٛض٠ (1)
 .125آٍ عُطإ غٛض٠ (2)
 .154اٯ١ٜ (3)
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 يف ايعصاب ت٬سكِٗ يع١ٓ اهلل ٚاـ٥٬ل.
٫ ٜؿعط املػـًُٕٛ ٚايٓـاؽ عٝـا٠ ايؿـٗسا٤، ٚدـا٤ت اٯٜـ١ أعـ٬ٙ         ايجا١ْٝ:

خربت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ غ٤ٛ عاقب١ ايهؿاض ايـصٜٔ مل  يٲخباض َٓٗا ٚتٛنٝسٖا، ٚأ
 تسضنِٗ ايتٛب١ يف اؿٝا٠ ايسْٝا.

 ٜبعح اؾُع بني اٯٜتني ع٢ً أَٛض: ايجايج١:
 ايػبط١ ٚايػعاز٠ يف ْؿٛؽ املػًُني. ا٭ٍٚ:
 اـٛف ٚاؿعٕ يف قًٛب ايهؿاض. ايجاْٞ:
 املبازض٠ إىل ايتٛب١ ٚايك٬ح. ايجايح:
 ػازضٕٚ ايسْٝا ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١.يعٔ ٚشّ ايصٜٔ ٜ ايطابع:
يف ايٛقت اييت تٗسٟ اٯ١ٜ أع٬ٙ املػًُني إىل إنطاّ ايصٜٔ قتًـٛا   ايطابع١:

يف غـبٌٝ اهلل بٓعــتِٗ با٭سٝــا٤ ٚايؿــٗسا٤ ؾـإٕ ٖــصٙ اٯٜــ١ تتهــُٔ شّ ايهؿــاض   
، ٚزع٠ٛ يعسّ شَِٗٚاٱخباض عٔ يع١ٓ ايٓاؽ مجٝعّا هلِ ٚؾٝٗا َٓع يًشطز َٔ 

ٜؿـرتط اٱغـ٬ّ يف   ) يك٠٬ عًـِٝٗ، ٚشنـط يف بـاب ْٝابـ١ اؿـر     ايسعا٤ هلِ ٚا
املٓٛب عٓ٘، ٚإ نإ َٝتّا ٚاؿر َػتشبّا، ؾ٬ تكض ايٓٝاب١ عٔ ايهاؾط ٚعًٝـ٘  

 .(1)(اٱمجاع
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )ٚيٓبًْٛهِ( ايك١ً بني آ١ٜ ايجايح:
ــّا يًُػــًُني، أَــا اٯ   ا٭ٚىل: ــ١ أعــ٬ٙ خطاب ــ١ قــٌ ايبشــح  دــا٤ت اٯٜ ٜ

 ؾأخربت عٔ ا٭ش٣ ٚايعصاب ايٓاظٍ بايهؿاض.
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض ب٤٬ ٚإَتشإ، ٫ٚ ٜٓذٛ  ايجا١ْٝ:

ؾطز أٚ مجاع١ َٓ٘، ٚيهٔ َع ايؿاضم، ؾاملػًُٕٛ ٜأتِٝٗ ايب٤٬ ايصٟ ٜكرتٕ ب٘ 
ب٤٬ ٜأتِٝٗ ايجٛاب ٚا٭دط ٚايصٟ ٫ ٜهٕٛ عٔ َعك١ٝ َِٓٗ، أَا ايهؿاض ؾإٕ اي

 مبا قسَت أٜسِٜٗ، ٜٚكاسب٘ ايعصاب ٚايهطض ٚاؿعٕ.
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ٜأتٞ ايب٤٬ يًُػًُني ع٢ً مٛ قسٚز َٛنٛعّا ٚظَاّْا ٚتسٍ عًٝ٘  ايجايج١:
أَا ايهؿاض ؾإٕ  ،(1)صثِشٍَْءٍ ِْٖٓ اُْخَىْفِ وَاُْجُـىعِ طيػ١ ايتبعٝض يف اٯ١ٜ أع٬ٙ

 يف اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ.ايب٤٬ ٚا٭ش٣ َكاسب هلِ يف ايساضٜٔ، ٚتًو آ١ٜ 
أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ ببؿاض٠ املػًُني ايكابطٜٔ بايطمح١ ٚايؿهٌ  ايطابع١:

اٱهلٞ، أَا اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؾأْٗا تهُٓت يع١ٓ ايهؿاض ٚططزِٖ عٔ ضمحـ١  
 اهلل.

دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ يسع٠ٛ املػًُني يًسعا٤ وٛ ايب٤٬ ٚايتدؿٝـ  اـاَػ١:
بعـٝض يف اٯٜـ١ َٚـا ؾٝٗـا َـٔ ايرتغٝـب بايـسعا٤        َٓ٘ ٖٚـٛ َـٔ أغـطاض يػـ١ ايت    

ٚايتهــطع إىل اهلل، أَــا ايهؿــاض ؾــأِْٗ سذبــٛا عــٔ أْؿػــِٗ ْعُــ١ ايــسعا٤         
 .(2)صهَبُُىا كَبدْػُىا وََٓب دُػَبءُ اٌَُْبكِشََِٖ إِالَّ كٍِ ظَالٍٍَ ٚاٱغتذاب١ ي٘، ٚيف ايتٓعٌٜ:ط

كـرتٕ بايكـرب ْٚبـص    ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني ايرتغٝـب باٱميـإ امل   ايػازغ١:
 ايهؿط ٚايه٬ي١.

ايكتٌ يف غبٌٝ اهلل، ٚاٱخباض عـٔ سٝـا٠ ايؿـٗسا٤ زعـ٠ٛ يًٓـاؽ       ايػابع١:
 يٲغ٬ّ ٚاهلسا١ٜ.

، ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١، ٚؾٝٗـا     (3) )ايصٜٔ إشا أقـابتِٗ(  ايك١ً بني آ١ٜ ايطابع:
 َػا٥ٌ:

ب١ دا٤ت آٜات ايكطإٓ بٗسا١ٜ املػًُني إىل اٱغـرتداع عٓـس املكـٝ    ا٭ٚىل:
 ٚايًذ٤ٛ إىل اهلل عع ٚدٌ ٚشّ ايهؿاض يه٬يتِٗ.

ٚسـاٍ نآٜـ١ َكـاسب١ يًهـاؾط قـاٍ      ايتًبؼ بايهؿط َكٝب١ َػـتسمي١   ايجا١ْٝ:
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، ٚدـا٤ اٱغـرتداع يف   (1)صوََْٖٓ َُشِدْ ؤَْٕ َُعَِِّهُ ََجْؼَـَْ صَـذْسَ ُ ظَـُِّوًب دَشَجًـب    تعاىلط

 اٯ١ٜ أع٬ٙ يسعٛت٘ يٲغ٬ّ.
ٍ ُني باٱغرتداع ٜسعٛ هلِ امل٥٬ه١ ٚاـ٥٬ل ٚتتٓعَع قٝاّ املػً ايجايج١:

ــىا يف ؾــس٠ ٚعػــط، قــاٍ تعــاىلط  ِْٗؾــإعًــِٝٗ ضمحــ١ اهلل، أَــا ايهؿــاض   ــَْ ُٓىرُ هُ

 .(2)صثِـَُْظٌُِْْ

ػًٞ ايتبأٜ بني املػًُني ٚايهؿاض إش ٜؿعع املػًُٕٛ إىل اهلل عٓس  ايطابع١:
 ٌ أٚإ.املكٝب١، أَا ايهؿاض ؾإٕ ايًع١ٓ تٓعٍ عًِٝٗ يف ن

، ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١،    (3) )أٚي٦ـو عًـِٝٗ قـًٛات(    ايك١ً بني آ١ٜ اـاَؼ:
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

بٝإ املا٥ع بني املػًُني ٚايهؿاض، إش شنطت اٯ١ٜ أع٬ٙ ْعُّا عع١ُٝ  ا٭ٚىل:
٫ ٜٓاهلا إ٫ املػًُٕٛ ايكابطٕٚ، ٚشنطت اٯ١ٜ قٌ ايبشح أْٛاعّا َٔ ايب٤٬ 

 ٜػازضٕٚ ايسْٝا بهؿطِٖ. ٚايعصاب ٫ تكٝب إ٫ ايصٜٔ
ايتهاز بني َا ٜٓعٍ ع٢ً املػًُني َٔ ايطمح١ ٚبني َا ٜٓـعٍ عًـ٢    ايجا١ْٝ:

 ايهؿاض َٔ ايًع١ٓ ٚايصّ.
ٜٗسٟ اهلل املػًُني إىل اٱغرتداع يٝهٕٛ َكسَـ١ ٚٚغـ١ًٝ يٓـعٍٚ     ايجايج١:

 ايطمح١ اٱهل١ٝ، أَا ايهؿاض ؾإِْٗ إختاضٚا بأْؿػِٗ اٱنطاض بأْؿػِٗ.
بٝإ َٓاؾع اٱميإ ٚشنط اهلل عع ٚدٌ يف سـاٍ ايؿـس٠ ٚايطخـا٤،     :ايطابع١

 ٚشنط ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل.
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(4) ايك١ً بني آ١ٜ)ايكؿا ٚاملط٠ٚ( ايػازؽ:
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 َػا٥ٌ:
 َٔ أغباب ْعٍٚ ايًع١ٓ ع٢ً ايهؿاض ٚإعطانِٗ عٔ ؾعا٥ط اهلل. ا٭ٚىل:
 غو ٚضدا٤ ايػ١َ٬ ٚا٭َٔ بأزا٥ٗا.ايرتغٝب بأزا٤ املٓا ايجا١ْٝ:
تأتٞ ايكًٛات َـٔ اهلل يًُػـًُني، أَـا ايهؿـاض ؾـإٕ ايًعٓـ١ تٓـعٍ         ايجايج١:

 عًِٝٗ، ٜٚهْٕٛٛ َططٚزٜٔ َٔ ضمح١ اهلل.
إش دا٤ت خامت١ ٖصٙ اٯ١ٜ يف شّ ايهؿاض ايصٜٔ ميٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط،  ايطابع١:

املكٝب١ ٜٚتػابكٕٛ   دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بٛقـ املػًُني ايصٜٔ ٜػرتدعٕٛ عٓس
إىل غٛح املعاضى بأِْٗ)املٗتسٕٚ(ٚؾٝ٘ ؾاٖس ع٢ً غ١َ٬ ٚعك١ُ املػًُني َٔ 

 ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل.
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ بـصنط ث٬ثـ١ أؾـطاز يطمحـ١ اهلل عًـ٢ املـ٪َٓني        اـاَػ١:

:ٖٞ 
 قًٛات َٔ اهلل عع ٚدٌ. ا٭ٍٚ:
 ْعٍٚ ايطمح١ َٔ عٓس اهلل. ايجاْٞ:
ٚقـ املػًُني باملٗتسٜٔ ٚؾٗاز٠ اٯ١ٜ هلِ ببًٛؽ َطاتب عاي١ٝ يف  :ايجايح

 ايٝكني ٭ٕ ايكرب عٓس املكٝب١ ؾاٖس ع٢ً اٱميإ ٚاٱتكا٤ يف َٓاظٍ ايتك٣ٛ.
،ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١، ٚؾٝٗـا     (1) )إٔ ايـصٜٔ ٜهتُـٕٛ(   ايك١ً بـني آٜـ١   ايػابع:

 َػا٥ٌ:
١ املتعًــل عُــّٛ دــا٤ت اٯٜتــإ يف شّ ايهؿــاض، ٚبُٝٓٗــا َــٔ دٗــ  ا٭ٚىل:

ٚخكٛم َٔ ٚد٘، ؾُاز٠ اٱيتكا٤ ٖـٞ ايهؿـط ٚايهـ٬ي١، ٚمشـٍٛ ايهؿـاض      
بايًع١ٓ، أَا َاز٠ اٱؾرتام ؾٗٞ إختكام اٯ١ٜ أع٬ٙ بايصٜٔ دؿـٕٛ ايبٝٓـات   

ٚف٤ٞ ٖصٙ اٯ١ٜ يف ايٛعٝس  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِٚايبؿاضات بايٓ  
 يًصٜٔ ميٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز.
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بني بساٜيت اٯٜتني عُّٛ ٚخكٛم َطًل، إش إبتسأت نٌ َُٓٗـا   ١ٝ:ايجاْ
 ايصٜٔ( ٚؾاؼ١ اٯ١ٜ أع٬ٙ أخل َٔ ؾاؼ١ ٖصٙ اٯ١ٜ. ٕإ) بكٛي٘ تعاىل
ــ١: ــ٢ مــٛ اٱطــ٬م      ايجايج ــصنط اي٬عــٓني عً ــ١ أعــ٬ٙ ب ــ١ اٯٜ دــا٤ت خامت

ٚاٱمجاٍ بعص شنط يع١ٓ اهلل)ًٜٚعِٓٗ اي٬عٕٓٛ( ٚدـا٤ت اٯٜـ١ قـٌ ايبشـح     
ؤُوَُْئِـيَ ػََِـُْهِْْ َُؼْنَـخُ اَُِّـهِ وَأَُْالَئٌَِـخِ وَاُنَّـبطِ       ػريّا ٚبٝاّْا ٭ؾـطاز اي٬عـٓني بكٛيـ٘ تعـاىلط    تؿ

ص، يبٝإ ؾـس٠ ايعـصاب ٚا٭ش٣ ايـصٟ ٜهـٕٛ ؾٝـ٘ ايهؿـاض يف عـامل        ؤَجَْٔؼِـ َ 

، ٚؾٝ٘ بعح يًٓؿط٠ يف ْؿٛؽ ايٓاؽ َـٔ ايهؿـط ٚاؾشـٛز    ايربظر ّٜٚٛ ايكٝا١َ
 .(1) صكََْٖٔ َُشِدْ اَُِّهُ ؤَْٕ ََهذََِهُ ََشْشَحْ صَذْسَ ُ ُِإلِعْالَِّؾُٔ ٜطز اهلل إٔطٚيف ايتٓعٌٜ 

ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني زع٠ٛ ايهؿاض ٱع٬ٕ اٯٜات ٚايهؿـ عٔ  ايطابع١:
ايٓ  قُس ق٢ً ايبؿاضات اييت دا٤ت يف ايهتب ايػُا١ٜٚ ايػابك١ غكٛم 

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
 طٜؽس ايهؿط ايصٟ شنطت٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚبني نتُإ ايبٝٓات ايصٟ بني اـاَػ١:

َٓ٘ اٯ١ٜ أع٬ٙ عُـّٛ ٚخكـٛم َطًـل إش إٔ نتُـإ اٯٜـات ٚايبٝٓـات َـٔ        
 ايهؿط، ٚيهٓ٘ أعِ َٓٗا.

،ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2) )إ٫ ايصٜٔ تابٛا( ايك١ً بني اٯ١ٜ ايػابك١ ايجأَ:
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

 ٚبني ايصٜٔ ٜكطٕٚ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١. ايتبأٜ بني ايتا٥بني ا٭ٚىل:
ايتا٥بٕٛ َٔ اٱق٬ح بطظر زٕٚ تأثري ايهؿاض بايٓاؽ، ب٘ َا ٜكّٛ  ايجا١ْٝ:

 َٚاْع َٔ تػؿٞ ا٭خ٬م ٚايعازات املص١ََٛ اييت عًٝٗا ايهؿاض.
 ايتٛب١ َاس١ٝ يًعكاب، ٚٚاق١ٝ َٔ ايًع١ٓ. ايجايج١:

 ٚايؿــٛظٚايػــ١َ٬ َــٔ ايًعٓــ١ ٱْابــ١ زعــ٠ٛ ايهؿــاض إىل ايتٛبــ١ ٚا ايطابعــ١:
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 بايطمح١.
إختتاّ اٯ١ٜ ايػابك١ بكٛي٘ تعاىل)ٚأْا ايتٛاب ايـطسِٝ( ٚإبتـسا٤    اـاَػ١:

ٖصٙ بصنط ايصٜٔ نؿطٚا ٚشهلِ زع٠ٛ يًٓاؽ يٓبص ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚسح هلِ 
 ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١.

ٟ ا٭ٔ ايًع١ٓ، ٚايٛقاٜـ١ َـٔ ايعـصاب    بٝإ غبٌٝ ايٓذا٠ َ ايػازغ١:  خـطٚ
قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     بايتٛب١ اٱق٬ح ٚبٝإ اٯٜات ٚايبؿاضات بايٓ  

 .ٚغًِ
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ايؿعب١ ايجا١ْٝ:

، ٚؾٝٗـا  (1))خايـسٜٔ ؾٝٗـا(   ايك١ً بني ٖصٙ اٯٜـ١ ٚاٯٜـ١ ايتايٝـ١ آٜـ١     ا٭ٍٚ:
 َػا٥ٌ:

 إؼاز َٛنٛع اٯٜتني. ا٭ٚىل:
ايًع١ٓ ع٢ً  غتُطاضٚإاي١ٝ بتٛنٝس َهاَني ٖصٙ اٯ١ٜ، ف٤ٞ اٯ١ٜ ايت ايجا١ْٝ:

 ايهؿاض يف ايٓؿأتني ٚسذب ايطمح١ ٚايعؿٛ اٱهلٞ عِٓٗ.
تتهُٔ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ اٱخبـاض عـٔ إغـتػطام ايهؿـاض يًعٓـ١، ٚعـسّ        ايجايج١:

 إغتجٓا٤ ؾطٜل َِٓٗ.
يصٜٔ ميٛتٕٛ ع٢ً دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ يع١ٓ اهلل يًهؿاض ا ايطابع١:

ايهؿــط ٚطــطزِٖ َــٔ ضمحــ١ اهلل، ٚقــس ٜكــاٍ بــإٔ ٖٓــاى بطظخــّا بــني ايطمحــ١  
ٚايعصاب ٖٚٛ ايططز َٔ اهلل، ؾذا٤ت اٯ١ٜ أعـ٬ٙ يتٛنٝـس إغـتسا١َ ايعـصاب     
ع٢ً ايهاؾطٜٔ، ٚعسّ ؽؿٝؿ٘ عِٓٗ، ٚإٕ ايًع١ٓ ٚايططز َـٔ ضمحـ١ اهلل تعـين    

 ايعصاب.
ْصاض ٚايٛعٝس يًهؿاض بايعصاب ا٭يـِٝ  ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني اٱ اـاَػ١:

 إٕ أقطٚا ع٢ً ايهؿط ست٢ َػازضتِٗ ايسْٝا.
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 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )إهلهِ إي٘ ٚاسس( ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ايجاْٞ:
ــل َٛنــٛعٗا      ا٭ٚىل: ــ١، ٜٚتعً ــ١ اـربٜ ــ١ بكــٝػ١ اؾًُ دــا٤ت ٖــصٙ اٯٜ

 د١ٗ اـطاب أَٛضّا: بايهؿاض، أَا اٯ١ٜ أع٬ٙ ؾذا٤ت بًػ١ اـطاب ٚؼتٌُ يف
 ايصٜٔ شنطتِٗ اٯ١ٜ ايػابك١ ِٖٚ ايهؿاض. ا٭ٍٚ:
املػًُٕٛ إش دـا٤ت آٜـات ايكـطإٓ َٚـا ؾٝٗـا َـٔ ايٛعـس ٚايبؿـاض٠          ايجاْٞ:

 خاق١ بِٗ.
املع٢ٓ ا٭عِ ٚإضاز٠ ايٓـاؽ مجٝعـّا، ٚايكـشٝض ٖـٛ ا٭خـري قـاٍ        ايجايح:

 .(2)صرُصْشَكُىَٕ َُهُ أُُِْْيُ الَ إَُِهَ إِالَّ هُىَ كَإًََّٗتعاىلط

، ٚؾٝٗــا (3) يف خًــل ايػــُٛات( ٕإ) ايكــ١ً بــني ٖــصٙ اٯٜـ١ ٚآٜــ١  ايجايـح: 
 َػا٥ٌ:

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض، بًعّٚ ْبص ايهؿط ٚاؾشٛز. ا٭ٚىل:
زعــ٠ٛ املػــًُني يًذــساٍ باؿهُــ١ ٚاملٛععــ١ ٚبٝــإ ععــِٝ قــسض٠   ايجاْٝــ١:

 ٚغًطإ اهلل عع ٚدٌ.
بايٓعِ اييت ٜتؿهٌ اهلل عع ٚدٌ بٗا عًـِٝٗ  تٛنٝس دشٛز ايهؿاض  ايجايج١:

 ٚع٢ً ايٓاؽ.
سح ايهؿاض ٚايٓاؽ مجٝعّا ع٢ً ايتؿهط يف أغطاض ٚععُـ١ خًـل    ايطابع١:

 ايػُٛات ٚا٭ضض، ٚنٝـ أْ٘ ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚيعّٚ عبازت٘.
بٝإ قإْٛ يف اٱضاز٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٛ إٔ نؿط ٚدشٛز ايهؿاض مل  اـاَػ١:

ايٓعِ ايعع١ُٝ َٔ عٓس اهلل ع٢ً ايٓاؽ ٚاـ٥٬ل، يـصا دـا٤ت   ميٓع َٔ تٛايٞ 
اٯ١ٜ أع٬ٙ بصنط ايٓؿـع ايعـاّ يًٓـاؽ يف اؿٝـا٠ ايـسْٝا مبـا ؾـِٝٗ ايهؿـاض بكٛيـ٘          
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ص، باٱناؾ١ إىل شنط ْعٍٚ املطـط َـٔ ايػـُا٤ ٚإْتؿـاع ايـرب      ثَِٔب ََنلَغُ اُنَّـبطَ تعاىلط

 ايك٬ح.             َٓ٘، ٚؾٝ٘ زع٠ٛ يًتٛب١ ٚأزا٤ ايؿطا٥ض ٚ دطاٚايؿ

 عجاز اآليتإ
غتكطاضٙ إغتشكام ايططز َٔ ضمح١ اهلل ع٢ً ايهؿط ٚإػعٌ اٯ١ٜ املساض يف 

 ٖصٙ اٯ١ٜ غتشكام ايٓاض ٚتٓؿٞإٕ تطز آ١ٜ تٛغع اؿهِ ٚأ٫ إىل سني ايٛؾا٠، إ
َع اٯ١ٜ ايػـابك١ ايربظخٝـ١ بـني اٱميـإ ٚايهؿـط، ٚتكطـع ايططٜـل عًـ٢ قـٝؼ          

 غ٬ّ.ىل اٱإعرتاف بكسم ايٓب٠ٛ ٚعسّ املبازض٠ قطاض ٚاٱاٱ ايه٬ي١ ٚقاٚي١
اٯ١ٜ بايبٝإ ٚإقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض بإٔ ايًع١ٓ املصنٛض٠ يف ٖصٙ  دا٤تٚ

اٯ١ٜ تتعًل بإدتُاع ايهؿط ٚاملٛت عًٝ٘، يٲخباض بأْٗا خاقـ١ بعـامل اٯخـط٠    
خًل ايػُٛات خًل اهلل ّٜٛ  ٜح:ٜٚأؽ ايهؿاض َٔ ٌْٝ ايطمح١ ؾٝ٘، ٚيف اؿس

ٚا٭ضض َا١٥ ضمح١ ، َٓٗا ضمحـ١ ٜرتاسـِ بٗـا اـًـل ٚتػـع ٚتػـعٕٛ يٝـّٛ        
 .(1)ايكٝا١َ ، ؾإشا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ أنًُٗا بٗصٙ ايطمح١

يتدرب ٖصٙ اٯٜـ١ عـٔ َكـاسب١ ايًعٓـ١ ٚايطـطز َـٔ ضمحـ١ اهلل يًهؿـاض يف         
عـٛتِٗ  اٯخط٠، ٖٚصا اٱخباض خري قـض ٚضمحـ١ بايهؿـاض ملـا ٜتهـُٓ٘ َـٔ ز      

 يًتٛب١ ٚايتساضى قبٌ املٛت.
ٚمبا إٔ املٛت قطٜب َٔ اٱْػإ ؾإٕ اٯ١ٜ زع٠ٛ يًتٛب١ ايعاد١ً، ٚإدتٓاب 
اٱقا١َ عًـ٢ ايهؿـط ٚايهـ٬ي١، ٚدـا٤ ايتعـسز ٚايتهطٜـط يف ايًعـٔ يتٛنٝـس شّ         

 ايهؿاض ٚبعجِٗ ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١.

اةع ل النةةي    ووه  ىةذا الم  )ان الذيه كفاروا ومااتىا وميكن تسمية اآلية ييةة 

 .   (2)مةت 
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 اآليت سالح
يف ايٛعٝــس يًهــاؾطٜٔ ؽؿٝـــ عــٔ املــ٪َٓني ٚقــصف يًػــه١ٓٝ يف ْؿٛغــِٗ، 

ععاظ ٭ٚي٦و ايصٜٔ إَتٓعٛا عٔ زخٍٛ اٱغ٬ّ، ٚضمح١ ٚإٚسذ١ ع٢ً ايصٜٔ 
 غ٬ّ عٓس ض١ٜ٩ اٯٜات ٚظٗٛض ايرباٖني.زخًٛا اٱ

اض، ٜٚكطـع ايػؿًـ١   يكس دا٤ ايكطإٓ يٝبعح ايؿعع ٚاــٛف يف قًـٛب ايهؿـ   
ٚميٓع اؾٗاي١ عٔ ايٓاؽ يصا تتهُٔ آٜات٘ ايبؿاض٠ ٚاٱْصاض، ٜٚتذًٝإ يف ٖصٙ 
اٯٜات إش دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ بايبؿط٣ ٚبايتٛب١ ٚايعؿٛ يًصٜٔ تابٛا ٚأقًشٛا 
ٚأظٗطٚا ايبٝٓات، ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايٛعٝس ٚنُا تتهـُٔ اٯٜـ١ ايػـابك١ يف    

صٜٔ دؿــٕٛ ايبٝٓــات، ؾــإٕ ٖــصٙ اٯٜــ١ تتهــُٔ يف َؿَٗٛٗـا ايٛعٝــس يًهؿــاض ايــ 
 .(1) صكَالَ رَُٔىرَُّٖ إِالَّ وَؤَْٗزُْْ ُٓغُِِْٔىََٕؿَٗٛٗا ايبؿاض٠ يًُ٪َٓني قاٍ تعاىلط

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ اؿٝا٠ ايسْٝا زاض إَتشـإ ٚإبـت٤٬، ٚيهٓـ٘ تؿهـٌ     
 ٚايٓاؽ مجٝعّا. ٚدعٌ املسز َكاسبّا يًُػًُني

ٚإٕ تبأٜ َٛنٛعّا ٚنٝؿّا ٚنُّا بايٓػب١ يٮؾطاز  ملسزٚيٝؼ َٔ سكط هلصا ا
، َٚٓ٘ ٖصٙ اٯٜـ١ ايهطميـ١   ٚاملًٌ ٚايٓشٌ، ؾؿاظ املػًُٕٛ بايٓكٝب ا٭ٚؾط َٓ٘

اييت ٖٞ غ٬ح مساٟٚ ٜكٝب ايهؿاض باؿعٕ ٚاـٝب١، ٜٚـسعِٖٛ يًتـسبط يف   
 ٚغًِ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا 

أٟ إٔ ايػ٬ح ايػُاٟٚ يف املكاّ دتًـ عُا ٖٛ َعطٚف عٔ ا٭غًش١ ايـيت  
ٜتدصٖا ايٓاؽ يف اهلذّٛ ٚايسؾاع، ؾٝتذ٢ً ايًطـ اٱهلٞ بـني ثٓاٜـا ايٛعٝـس    
ايٛاضز يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ بايٓؿط٠ َٔ ايهؿط، ٚاـؿ١ٝ َٔ املٛت عًٝ٘، ٚتعٜني 

خط١ٜٚ، َٚٓٗا ايػ١َ٬ ٚايٓذا٠ يف ايًع١ٓ ايتٛب١، ٚايتسبط يف َٓاؾعٗا ايس١ْٜٛٝ ٚاٯ
املًٗه١ اييت دا٤ بٗا ٖـصٙ اٯٜـ١، إش تٓـعٍ يعٓـ١ اهلل ٚامل٥٬هـ١ ٚمجٝـع ايٓـاؽ        

وَالَ قـاٍ تعـاىل بًػـ١ ايٛعـس ٚايتدٜٛــط      بايصٜٔ ميٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚايهـ٬ي١ 
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 .    (1)صرَُٔىرَُّٖ إِالَّ وَؤَْٗزُْْ ُٓغُِِْٔىَٕ

 مفهىم اآليت
خباض عٔ إتػاع ضقع١ ايًع١ٓ بًشاظ ايهؿـط أٟ أْٗـا تؿـٌُ    دا٤ت اٯ١ٜ يٲ

عُّٛ ايهاؾطٜٔ ٫ ايصٜٔ دؿٕٛ آٜات ايتٓعٌٜ ؾكط، ؾايصٟ ٜتبع ض٩غا٤ ايهؿط 
ايصٜٔ ٜهتُٕٛ ايبؿاضات تكٝب٘ ايًع١ٓ، ٚإشا نإ املػًُٕٛ َعطنني يًُكٝب١ 

اض ؾإ ؾإ اٯٜات ايػابك١ أٚقتِٗ بايكرب ٚٚعستِٗ باؾعا٤ ايععِٝ، أَا ايهؿ
 ايكطإٓ تٛعسِٖ ٚخٛؾِٗ ٚيعِٓٗ ٚبؿطِٖ بايعصاب ا٭يِٝ.

ٚقس قٝـست اٯٜـ١ اؿهـِ بًعٓـ١ ايهـاؾطٜٔ مبـٛتِٗ عًـ٢ ايهؿـط ٚاؾشـٛز،          
ملٛنٛع١ٝ ايتٛب١ يف ضؾع ايعـصاب ٚيًتٓبٝـ٘ عًٝٗـا ٚاؿـح عًـ٢ ٚيـٛز أبٛابٗـا        

 أْ٘ ٫ بٛاب ع٢ً باب ايتٛبـ١ ٫ٚ تـعاسِ ٫ٚ   ١ اهللضمحايٛاغع١، ؾُٔ ععِٝ 
إشٕ ٜٓتعط نـٞ ٜكـّٛ اٱْػـإ بايتٛبـ١ ٫ٚ إبطـا٤ يف قبٛهلـا، ؾًـٝؼ بـني ايعبـس          
ٚايتٛب١ ْٚعٍٚ ايطمح١ إ٫ إٔ ٜكًض غطٜطت٘ ٜٚعًٔ تٛبت٘ ٜٚٗذط َٓاظٍ ايهؿط 
ٚايه٬ي١ َٚػتٓكع ايـصْٛب، ٚيف نـامتٞ اٯٜـات دـا٤ت ايًعٓـ١ يف اٯٜـ١ قبـٌ        

، أَا يف ٖـصٙ اٯٜـ١ ؾـٛضز قٛيـ٘ تعـاىل      (2) صػِنُىَََِْٕؼَنُهُْْ اَُِّهُ وَََِْؼَنُهُْْ اُالَّطايػابك١ 

 .صؤُوَُْئِيَ ػََُِْهِْْ َُؼْنَخُ اَُِّهِ وَأَُْالَئٌَِخِ وَاُنَّبطِ ؤَجَْٔؼِ َط

 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
 بٝإ سهِ ايهؿاض يف اٯخط٠، َٚا ٜٓتعطِٖ َٔ ايعكاب ا٭يِٝ. ا٭ٚىل:
 ٚأْ٘ سل. زع٠ٛ ايٓاؽ مجٝعّا يٲقطاض باملعاز ايجا١ْٝ:
ايتــصنري بايٓــاض ٚؾــس٠ ايعــصاب ؾٝٗــا، ٚيــعّٚ أخــص اؿا٥طــ١ يٝــّٛ   ايجايجــ١:

 اؿػاب بايتعذٌٝ بايتٛب١.
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 سكط ايٓذا٠ َٔ يع١ٓ اهلل ٚامل٥٬ه١ ٚايٓاؽ بايتٛب١ ٚايك٬ح. ايطابع١:
 تًعٔ امل٥٬ه١ ٚايٓاؽ ايصٜٔ ًٜعِٓٗ اهلل. اـاَػ١:
بتعٝني ايصٜٔ تٓعٍ بِٗ ايًع١ٓ تتهُٔ اٯ١ٜ ضؾع اؾٗاي١ ٚايػطض  ايػازغ١:

 ِٖٚ ايهؿاض ايصٜٔ ميٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١.
زع٠ٛ ايٓاؽ يٓبص ايهؿط َٚؿاِٖٝ ايه٬ي١، ٚسجِٗ عًـ٢ زخـٍٛ    ايػابع١:

 اٱغ٬ّ.

 إفاضاث اآليت
إىل طاع١ اهلل عع ٚدٌ  ١ٚدصبٜأتٞ اٱْصاض يف ايكطإٓ يٝهٕٛ زع٠ٛ يًٗسا١ٜ 

 ط، ؾتتهُٔ اٯ١ٜ اٱخباض عٔ أقػاّ َٔ ايهؿاض:إش ٫ ٚاغط١ بني اٱميإ ٚايهؿ
 قبٌ ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚمل دتاضٚا ايتٛب١. ٛاتاَايصٜٔ  ا٭ٍٚ:
ايصٜٔ ميٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ بعس ْعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚإىل ٜـّٛ   ايجاْٞ:

 ايكٝا١َ.
ايهؿاض ايصٜٔ ِٖ يف اؿٝا٠ ايسْٝا ٜٚػُعٕٛ ٖصٙ اٯٜـ١ أٚ اٯٜـات    ايجايح:
َٚٔ  ،ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِاملعذعات اييت دا٤ بٗا ا٭خط٣ ٚ

يجايــح أعــ٬ٙ يف طــٍٛ َعــاْٞ ايطمحــ١ ٚايًطـــ اٱهلــٞ يف اٯٜــ١ إٔ ايكػــِ ا 
اٯ١ٜ ايهاؾط يف سٝات٘ ٚؽربٙ بأْ٘ غٝهٕٛ َٔ أٌٖ ايٓاض ٚؼـٝط   ؾتشصضايجاْٞ، 

هَزَا ثَالَؽل قاٍ تعاىلط ب٘ ايًع١ٓ املطًك١ إٕ أقط ع٢ً اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١

 .(1)صُِِنَّبطِ وَُُُِنزَسُوا ثِهِ

َٚٔ إعذـاظ ايكـطإٓ إٔ نـٌ آٜـ١ َٓـ٘ تكطٜـب إىل اٱميـإ، َٚٛععـ١ تبعـس          
اٱْػإ عٔ َٓاظٍ ايهؿـط، غـٛا٤ ناْـت بؿـاض٠ أٚ إْـصاضّا، ٚعـسّا أٚ ٚعٝـسّا،        
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تِٗ، َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ اييت دا٤ت بايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل يًهؿاض بعس َٛ
 سبت٘ إىل سني امل١ٝٓ ٚا٭دٌ.ٚمبا وعٌ ايٓؿٛؽ تٓؿط َٔ ايهؿط ٚؽؿ٢ َكا

َٚٔ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ إٔ دعٌ بـاب ايتٛبـ١ َؿتٛسـّا إىل سـني ايٛؾـا٠،      
يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ سانط٠ يف ايٛدٛز ايصٖين تًض ع٢ً ايهاؾط َتشسّا َٚتعسزّا 

قشاب٘ َٔ ايهؿاض ٜٚٓكاز بايتٛب١ ٚاٱْاب١، ٚقس وس ايهاؾط ا٭ْؼ ٚا٭يؿ١ َع أ
إىل نربا٥ِٗ، ٚاملٮ َِٓٗ، ٚبعس َٛتِٗ ٜعٍٚ غًطاِْٗ عٔ قًب٘، ٚتبكـ٢ ٖـصٙ   

ٔ اٯ١ٜ ؽربٙ عٔ ساهلِ َٚـا هلـِ َـٔ ايعـصاب ا٭يـِٝ ؾتٓؿـط ْؿػـ٘          َِٖٝؿـا  َـ
يف اٯخــط٠، ٜٚطدــٛ ايػــ١َ٬ ٚا٭َــٔ ممــا  َــع أًٖــ٘، ٜٚهــطٙ إدتُاعــ٘ ايهؿــط

ًِٝ بايعبٛزٜــ١ هلل عــع ٚدــٌ، ٖٚــٛ أقــابِٗ، ٜٚــسضى ٚدــٛب اٱميــإ ٚايتػــ
 يف ايسْٝا ٚاٯخط٠. ١ٖٚساٜاملطًٛب، ٚؾٝ٘ تؿك٘ 

 اآليت لطف
دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ايكبض ايصاتٞ يًهؿط ٚغ٤ٛ عٛاقب٘ يف اٯخط٠ ٖٚصا ايبٝإ 
ــه١ٓٝ يف ْؿــٛؽ املػــًُني ٱختٝــاضِٖ        ـــ بايٓــاؽ مجٝعــّا، إش ٜبعــح ايػ يط

ضمحـ١ اهلل،  ايًع١ٓ ٚايطـطز َـٔ    اٱغ٬ّ، ٚلاتِٗ َٔ ايهؿط َٚا ٜكاسب٘ َٔ
ٌٗ أِٖ َٔ ايؿٛظ بطمح١ اهلل ٚاٱغتعا١ْ بٗا، ٚايٓ ايٛدٛزٚيٝؼ َٔ ؾ٤ٞ يف 

 َٔ َعاْٝٗا ايكسغ١ٝ ٚإؾاناتٗا.
ٚتــسٍ ٖــصٙ اٯٜــ١ يف َؿَٗٛٗــا عًــ٢ إٔ ايطمحــ١ قطٜبــ١ َــٔ املػــًُني قــاٍ  

ني ايتُاٜع ٚايتبأٜ بني ، ٚتب(1) صإَِّٕ سَدَْٔخَ اَُِّهِ هَشَِتٌ ِْٖٓ أُُْذْغِنِ َتعاىلط

امل٪َٓني ٚايهؿاض يف ٖصا ايباب ٚاؿادـات ايـيت ترتؾـض عٓـ٘ يف أَـٛض ايـسٜٔ       
 ضمح١ اهلل يف نٌ إٓ ٚظَإ. ١اعٚاؾُٚايسْٝا إش حيتاز ايؿطز 
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ٚبٝإ قبض ايهؿط يطـ بايهؿاض، ٚتٓبٝ٘ مساٟٚ َتذسز يًعّٚ تطن٘ ٚطًب 
ب ايطـطز َـٔ ضمحـ١ اهلل،    ايػبٌ اييت تٓذـٞ َٓـ٘، ٚتبعـس اٱْػـإ عـٔ أغـبا      

ٚاٯ١ٜ َٓاغب١ يًتؿك٘ يف ايسٜٔ ٚإزضاى ايٓاؽ يٛظا٥ؿِٗ ايعباز١ٜ ٚيعّٚ اٱميإ 
 .باهلل عع ٚدٌ ٚايتكسٜل با٭ْبٝا٤ ٚايهتب ايػُا١ٜٚ ايٓاظي١ َٔ عٓسٙ غبشاْ٘

َٚٔ ايًطـ اٱهلٞ يف اٯ١ٜ أْٗا ؽرب عٔ أَط ٚاقع ٫ٚ بس َٓ٘، مما ٜػتًعّ 
صض َٓ٘ ٚإدتٓاب َكسَات٘، ٚتـسٍ اٯٜـ١ عًـ٢ إٔ ايـسْٝا زاض     أخص اؿا٥ط١ ٚاؿ

 إَتشإ ٚإختباض ٚإٔ ايعكاب ايصٟ ٜٓعٍ باٱْػإ إمنا بإختٝاضٙ.

 الصلت بني أول وآخر اآليت
( يٝهٕٛ إمسٗا ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛا ٕاسأت اٯ١ٜ باؿطف املؿب٘ بايؿعٌ)إبت

يٛعٝس، ٚدـا٤ت بكـٝػ١   ع٢ً ايهؿط مما ٜسٍ ع٢ً إٔ اٯ١ٜ َٔ آٜات اٱْصاض ٚا
اؾُع يف ز٫ي١ ع٢ً نجط٠ ايصٜٔ ميٛتٕٛ عًـ٢ ايهؿـط ٚإٔ اهلل عـع ٚدـٌ غـين      
عِٓٗ، ٚأِْٗ مل ٜهطٚا املػًُني يف إميـاِْٗ ٚأزا٥ٗـِ يًعبـازات، يكـس أقـبض      
اٱغ٬ّ يف املس١ٜٓ قّٜٛا ععٜعّا، ؾذا٤ت آٜات اٱْصاض يتـٛبٝذ ايهؿـاض َـٔ غـري     

تصَِٗ ٚؽرب عٔ يعٔ ٚؾتِ ايٓاؽ ملٔ ميٛت خٛف أٚ خؿ١ٝ َِٓٗ، ؾٗصٙ اٯ١ٜ 
َِٓٗ ع٢ً ايهؿط، ٚتصّ اٯ١ٜ آبـا٤ ايهؿـاض ايـصٜٔ غـازضٚا ايـسْٝا عًـ٢ ايهؿـط        

 ٚتسعٛا إىل يعِٓٗ ٚايسعا٤ عًِٝٗ بايططز َٔ ضمح١ اهلل.
يكس دا٤ت اٯ١ٜ قبٌ ايػابك١ بٓعٍٚ يع١ٓ اهلل ٚاي٬عٓني ع٢ً ايصٜٔ ٜهتُٕٛ 

هؿط َٚكسام َٔ َكازٜك٘، ٚيهٔ ٖصٙ اٯٜـ١  ايبٝٓات ٚايهتُإ أخل َٔ اي
قٝست بٓعٍٚ ايًع١ٓ بايهؿط ع٢ً َٛتِٗ ع٢ً ايهؿـط، ؾٗـٌ تهـٕٛ ايًعٓـ١ عًـ٢      

 ايهؿاض َعًك١ إىل سني ٚؾاتِٗ َٚػازضتِٗ ايسْٝا اؾٛاب ٫، َٔ ٚدٛٙ:
دا٤ت اٯ١ٜ يٲخباض عٔ بكا٤ ٚإتكاٍ ايًع١ٓ ع٢ً ايهؿاض ست٢ بعس  ا٭ٍٚ:

 َٛتِٗ.
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ٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا عًـ٢ إٔ ايتـا٥بني َـٔ ايهؿـط غـري َؿـُٛيني       تسٍ ا ايجاْٞ:

 .(1)صاَُّزََِٖ رَزَىَكَّبهُْْ أَُْالَئٌَِخُ طَُِّجِ َ ََوُىُُىَٕ عَالٌَّ ػٌََُُِْْْبايًع١ٓ بٌ ِٖ َٔط

 .٘ؾٝػاب يف اٯخط٠ ٚقٛاْني ايعكاب يف اٯ١ٜ إخباض عٔ َٛاطٔ اؿ ايجايح:
ٕ ٜٚـصَٕٛ  إٔ ايٓـاؽ يف ايـسْٝا    دا٤ت اٯ١ٜ يتٛنٝـس سكٝكـ١   ايطابع:  ًٜعٓـٛ

 ايصٜٔ َاتٛا ع٢ً ايهؿط.

وََٓـب  اٯ١ٜ َـٔ ايطمحـ١ اٱهلٝـ١ بايهؿـاض ٚعَُٛـات قٛيـ٘ تعـاىلط        اـاَؼ:

ــبَُِٔ َ ــخً ُِِْؼَ ــِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔ ، إش تــسعٛ اٯٜــ١ ايهؿــاض إىل ايتــساضى ٚايتٛبــ١  (2) صؤَسْعَ

 ٚاٱْاب١.
يهؿـاض ٚعًـ٢ ايـصٜٔ دؿـٕٛ ايبٝٓـات      دا٤ت اٯ١ٜ بايًع١ٓ ع٢ً ا ايػازؽ:

ؤَالَ َُؼْنَــــخُ اَُِّــــهِ ػََِــــً ٚايبؿــــاضات، ٚعًــــ٢ ايعــــاملني نُــــا يف قٛيــــ٘ تعــــاىلط 

، ٚتـأتٞ ايًعٓـ١ عًـ٢ شْـٛب َٚعاقـٞ ؾدكـ١ٝ نُـا يف قٛيـ٘         (3)صاُظَّبُِِٔ َ

ــ تعـــاىلط ٍ اُـــذأَُْٗب إَِّٕ اَُّـــزََِٖ ََشُْٓـــىَٕ أُُْذْصَـــنَبدِ اُْـَـــبكِالَدِ أُُْمِْٓنَـــبدِ ُُؼِنُـــىا كِـ

 .(4)صوَاِخِشَحِ

ٚدا٤ت اٯ١ٜ قـٌ ايبشـح يبٝـإ قـإْٛ ثابـت يف اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝـ١ ٖٚـٛ        
إىل ايــصٜٔ ميٛتــٕٛ عًــ٢ ايهؿــط، ٚؾٝــ٘ زعــ٠ٛ يًٓــاؽ  عــٔ سذــب ضمحــ١ اهلل 

املصََٛـ١، ٚسـح    ايهؿـاض  آثـاض ، ٚتـطى  اٱبتعاز عٔ غِٓٓٗ ٚأؾعـاهلِ ايكبٝشـ١  
اناتِٗ يف ايهؿط ٚايه٬ي١، ٚدصبِٗ إىل أبٓا٥ِٗ ع٢ً عسّ اٱقتسا٤ بِٗ أٚ ق
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اٱغ٬ّ ٚايتٓعٙ مما نإ عًٝ٘ آبا٩ِٖ َٔ َؿاِٖٝ ايهؿط ٚاؾشٛز، َٚع إؼـاز  
َٛنٛع اٯ١ٜ ٚإٔ املككٛز بايتٛبٝذ ٚايتبهٝت ِٖ ايصٜٔ ميٛتٕٛ عًـ٢ ايهؿـط   

 ؾكس شنطت اٯ١ٜ ث٬ث١ أؾطاز َٔ ايًع١ٓ ٖٞ:
اض ٚططزِٖ َٔ ضمحتـ٘، ٚؾٝـ٘   يع١ٓ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ٖ٪٤٫ ايهؿ ا٭ٍٚ:

 بعح يًٝأؽ يف ْؿٛؽ ايهؿاض َٔ ضمح١ اهلل يف اٯخط٠.
يع١ٓ امل٥٬ه١، ٬َٚقـاتِٗ يًهؿـاض عٓـس املـٛت َٚـا بعـسٙ بايػـدط         ايجاْٞ:

ــصاب  ــٛاع ايعـ ــاىلط  ،ٚأْـ ــاٍ تعـ ــىهَهُْْ    قـ ــشِثُىَٕ وُجُـ ــخُ ََعْـ ــىَكَّزْهُْْ أَُْالَئٌَِـ ــقَ إِرَا رَـ كٌََُْـ

 .(1)صوَؤَدْثَبسَهُْْ

بػض ْٚؿط٠ ايٓاؽ مجٝعّا َٔ ايصٜٔ ميٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط، ٚايسعا٤  جايح:اي
 ع٢ً غ٤ٛ إختٝاضِٖ ٚؾعًِٗ. عًِٝٗ ٚايؿُات١ بِٗ ملا ًٜكْٛ٘ َٔ عكٛب١

)أمجعـني( ٚايـصٟ ٜؿٝـس ايتأنٝـس، ٖٚـٛ       َٚٔ اٱعذاظ يف اٯ١ٜ ف٤ٞ يؿغ
غــٛض املٛدبــ١ ايهًٝــ١ ايــصٟ ميٓــع اٱبٗــاّ ٚإستُــاٍ ايتدكــٝل ٚاٱغــتجٓا٤،  

ََىَّْ اُْوَُِبَٓخِ ٌََْلُـشُ ثَؼْعُـٌُْْ ثِـجَؼْطٍ    قاٍ تعاىلط ،ؾٝسخٌ ايهؿاض شاتِٗ يف يعٔ أقشابِٗ

 .(2)صوَََِْؼَُٖ ثَؼْعٌُُْْ ثَؼْعًب

 مه غاياث اآليت
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 شّ ايصٜٔ نؿطٚا. ا٭ٚىل:
 زع٠ٛ ايهؿاض يًتٛب١. ايجا١ْٝ:

                                                           

 .27قُس غٛض٠ (1)
 .25ايعٓهبٛت غٛض٠ (2)
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ضاى يعّٚ اٱغتعساز ي٘ إغتشهاض اٱْػإ يًُٛت، ٚتصنطٙ، ٚإز ايجايج١:
 باٱميإ ٚايعٌُ ايكاحل.

تٛنٝس سكٝك١ املعاز، ٚضدٛع ايٓـاؽ إىل اهلل ٚايٛقـٛف بـني ٜسٜـ٘      ايطابع١:

 صإَِّٗب َُِِّهِ وَإَِّٗب إَُُِْهِ سَاجِؼُىَٕيًشػاب، ٚدا٤ قبٌ آٜات قٍٛ املػًُني عٓس املكٝب١ط

(1). 
غاع١ املٛت  ٝس٠كعٚايامل١ً تكػِٝ ايٓاؽ تكػُّٝا إغتكطا٥ّٝا بًشاظ  اـاَػ١:
 إىل قػُني:
 امل٪َٕٓٛ. ا٭ٍٚ:
 ايهؿاض. ايجاْٞ:

ٚعسّ إتعاظِٗ  ،بٝإ غهب اهلل ع٢ً ايصٜٔ ميٛتٕٛ ِٖٚ نؿاض ايػازغ١:
ايٓ  قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚاملعذعات اييت دا٤ بٗا 

 ٚآٜات ايكطإٓ اييت ٖٞ زع٠ٛ يًٗسا١ٜ ٚاٱميإ. ٚغًِ
تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض يف اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚإٔ آٜات  ابع١:ايػ

ايتبًٝؼ ٚاٱْصاض اييت ٚقًتِٗ ناؾ١ٝ يٓبصِٖ ايهؿـط، ٚزخـٛهلِ اٱغـ٬ّ قـاٍ     

 .(2) صهَُْ كََِِِّهِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُتعاىلط

بٝإ غهب أٌٖ ايػُا٤ ع٢ً ايهؿاض ايـصٜٔ ٜػـازضٕٚ ايـسْٝا َـٔ      ايجا١َٓ:

إِِّٗـــٍ ؤَػَِْـــُْ َٓـــب الَ تٛبـــ١، ٖٚـــصا ايػهـــب َـــٔ عَُٛـــات قٛيـــ٘ تعـــاىلط  غـــري

، عٓسَا ضز اهلل عع ٚدٌ إغتؿٗاّ امل٥٬ه١ يف دعٌ آزّ خًٝؿ١ يف (3)صرَؼَُِْٔىَٕ
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ؤَرَجْؼَـَُ كُِهَـب َٓـْٖ َُلْغِـذُ كُِهَـب وَََغْـلِيُ       ا٭ضض نُا ٚضز سهاٜـ١ عـِٓٗ يف ايتٓعٜـٌط   

ِ    ّاايٓ  قُسٕ ، ؾُٔ عًُ٘ تعاىل أ(1)صاُذَِّٓبءَ ٜـأتٞ   ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً

، ٚإٔ ٘ٝـ عًباٯٜات اييت تٓصض ايهؿاض ٚتعدـط عـٔ ايهؿـط، ٚؼـصض َـٔ املـٛت       
امل٥٬ه١ ًٜعٕٓٛ ايهؿاض ايصٜٔ ٜػتشكٕٛ ايعصاب، يبٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ اـ٬ؾ١ 
يف ا٭ضض يٝػت زا١ُ٥ بٌ ٖٞ إَتشإ ٚإختباض ٚإٔ ايصٟ ٜؿػس يف ا٭ضض، 

 هؿط ٜهٕٛ خايسّا يف ايٓاض.ٚدتاض اي
 يف اٯ١ٜ إْصاض َتعسز، ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ: ايتاغع١:
 إْصاض ٚظدط ايهؿاض َٔ اٱقا١َ ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز. ا٭ٍٚ:
 ايٛعٝس َٔ املٛت ع٢ً ايهؿط، ٚايرتغٝب بايتٛب١. ايجاْٞ:

ــح: ــط      ايجاي ــ٢ ايهؿ ــاتٛا عً ــصٜٔ َ ــا٤ اي ــاض ٚاٯب ــا٠ ايهؿ ــصاض َــٔ قان اٱْ
 ٚايه٬ي١.

عٓــسَا ميــٛت أســس ايهؿــاض ؾــأِْٗ ٜبت٦ػــٕٛ يػــ٤ٛ َٓكًبــ٘، ٚملــا   ؾــط٠:ايعا
ٚدصبِٗ إىل  ِٗيبعجٚايعصاب، ٖٚٛ َٓاغب١ نطمي١  ٜٓتعطِٖ َٔ اـًٛز يف ايًع١ٓ

 ايتٛب١ ٚاٱْاب١. َكاَات
َٔ َكازٜل يعٔ ايهؿاض بعهِٗ بعهّا ايًّٛ ٚايصّ املتبازٍ  اؿاز١ٜ عؿط٠:

   بِٝٓٗ. 

 التفسري
 صشُوا وََٓبرُىا وَهُْْ ًُلَّبسٌإَِّٕ اَُّزََِٖ ًَلَط قىلً تعاىل

 ؾٝ٘ َػا٥ٌ:
ــام ٜٚٓؿــص     ا٭ٚىل : ــات ايكــطإٓ قــٛتّا ميــٮ اٯؾ ــا أىل ايٓؿــٛؽ إتبكــ٢ آٜ َ

يٝٗا طٛعّا ٚمساعٗا اتؿاقّا ٚاْطباقّا اٚ بتبًٝػٗا ٚٚقٛهلا إباٱقػا٤ ٚاٱغتُاع 
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 ايهاؾطٜٔ قٗطّا. مساعأاىل 
قاَـ١ اؿذـ١ هلل عـع ٚدـٌ ٚيتهـٕٛ َٓاغـب١ نطميـ١        دا٤ت اٯٜـ١ ٫  ايجا١ْٝ :

 ٱْتؿاع بعهِٗ.
ّ أاٯ١ٜ دع٤ َٔ ؾًػؿ١ ايٛعس ٚايٛعٝس اييت تتػؿ٢ ايٓاؽ نٌ  ايجايج١ :  ٜـا
ٚمتجٌ دـع٤ َـٔ اٱضاز٠ ايتهٜٛٓٝـ١ ٚايتؿـطٜع١ٝ َعـّا، ٚتكـٌ ٚيـٛ         اؿٝا٠ ايسْٝا

ٚٚعٝـس   ،ٖٚٞ ضمح١ َٚسز يًُ٪َٔ ،ْػإإىل نٌ إمبطاتب ٚنٝؿٝات َتؿاٚت١ 
 ٚتبهٝت ٚب١ٓٝ ع٢ً ايهاؾط.

ٚ     إ ايطابع١ : ىل إػـاِٖٗ  إٕ اٱْؿهاى ٚايؿكـٌ بـني ايهؿـط ٚبعـض ايٓـاؽ 
 اٱميإ َٔ املُهٓات ٚيٝؼ َٔ املُتٓع ست٢ بايٓػب١ ٭ؾس ايٓاؽ عتّٛا ٚنؿطّا.

ْصاضّا ٚؽٜٛؿّا ٚؼصٜطّا َجًُا ٖٞ بٝإ ؿهـِ  إعتباض اٯ١ٜ إميهٔ  اـاَػ١ :
 مساٟٚ قطعٞ.

ىل املٓطـٛم  إٕ َٛنـٛع اٯٜـ١ َطنـب ٚهلـا َؿٗـّٛ باٱنـاؾ١       إ زغ١ :ايػا
 ٚؾٝٗا قاعس٠ ن١ًٝ ٚغ١ٓ ثابت١ يف ا٭ضض ّٜٚٛ ايكٝا١َ.

َٔ إعذاظ اٯ١ٜ إ اؿهِ ٫ ٜتٛقـ ع٢ً ايتًبؼ عاٍ ايهؿط بٌ  ايػابع١ :
َهإ تؿػري ايًع١ٓ بايعصاب إقٝست٘ باغتساَت٘ ؿني ايٛؾا٠ ا٭َط ايصٟ ٜسٍ ع٢ً 

 ض دِٗٓ.يف ْا
ٌ ؾمكاض َٛنٛعٗا باملٛدٛز إط٬م اٯ١ٜ ٜسٍ ع٢ً عسّ إ ايجا١َٓ :  تؿـُ

َـٔ   يًـصٟ غـٝٛيس   ٚاٱْـصاض ًصٟ َات ع٢ً ايهؿـط،  ايٛعٝس ياملعسّٚ بططؾٝ٘، 
ْٗا ؽٜٛـ ٚؼصٜط يًُٛدٛز َٔ ايٓاؽ ع٢ً مٛ أبايٛاغط١ أٟ  أبٓا٤ ايهاؾطٜٔ

مبهُٕٛ ٖـصٙ اٯٜـ١   بٓو َؿُٛيٕٛ إباى ٚأْو ٚأَطنب َٚتعسز، ؾٗٞ ؽربٙ ب
ىل لاتو ٚلا٠ ا٫ٚزى ٚإ ْعيٛا ٚقس تكٝب ايطمح١ ا٭ب إغبٌٝ  واْميإٚإ 

تعاىل ٚبػبب إغ٬ّ اٱبـٔ، ؾكـشٝض إٔ ا٭قـٛيٝني ٫ ٜكٛيـٕٛ      اٜهّا بؿهً٘
باٱغتكشاب ايكٗكطٟ مبع٢ٓ ا٭ثط ايطدعٞ يًشهِ إ٫ إٔ ضمحت٘ تعاىل أٚغع 

 .عكٛهلِٚأنرب َٔ إٔ ؼٝط بٗا قٛاْني ايبؿط ٚ
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، ٖٚــصا َــٔ تــسضنِٗ ايتٛبــ١ ٚاهلساٜــ١َــا زاَــٛا يف ايــسْٝا ؾكــس  ايتاغــع١ :
 ٚظا٥ـ ٖصٙ اٯ١ٜ ؾاْٗا يف َؿَٗٛٗا سح ع٢ً اٱميإ.

ٕ ايًع١ٓ َكاسب١ هلِ يف ايسْٝا ع٢ً مٛ َتعيـعٍ َـٔ   أضدض ا٭ ايعاؾط٠ :
ع نطاضٖا، ٚعٓس املٛت تػتكط ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ اهلل ٱْكطاغري َٓع ٭

 أٚإ ايتٛب١ ٚؾٛات ٚقت ايتساضى.
يف ايسْٝا مبعاٖط ؾت٢ ٚمبا ٜػًب  ع٢ً ايهؿاضتعٗط ايًع١ٓ  اؿاز١ٜ عؿط٠ :

 ايتٛؾٝل ٚايتٓعِ اؿكٝكٞ يف ًَصاتٗا.
شنـط سـاٍ ايهؿــط ٚاملـٛت عًٝـ٘ يف بساٜـ١ اٯٜـ١ نُٛنــٛع        ايجاتٝـ١ عؿـط٠ :  

ٍ اؿٝا٠ ٚؿني غتٝعاب ايهؿط ؿاإظٗاض ٚبٝإ ٭١ُٖٝ ا٭َط ٚخطٛض٠ إَػتكٌ 
 غتشكاق٘.إاملٛت نػبب ملهاعؿ١ ايعصاب ٚثبٛت 

ع٬ٕ املهًـ ايتٛب١ ٚاٱغ٬ّ عٓس املٛت ٜرتتب عًٝ٘ ا٭ثط إ ايجايج١ عؿط٠ :
ٚئ ٜهطٙ ؾ٦ّٝا بؿهً٘ تعاىل، ٚايبكا٤ ع٢ً ايهؿط ٜعطن٘ ٭ؾس ايعكاب ٚايًع١ٓ 

 ايسا١ُ٥.
 ايبكــا٥ط يًتــسبط ٖــٌأيف اٯٜــ١ خطــاب ٭ٚيــٞ ا٭يبــاب ٚ ايطابعــ١ عؿــط٠ :

 ايٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭خطٟٚ. غبٌ َٚػايويف  ٚايػعٞ
دتٓاب إٜاّ اؿٝا٠ ايسْٝا نًٗا َٓاغب١ يًتٛب١ ْٚبص ايهؿط ٚأ اـاَػ١ عؿط٠ :

 ايًع١ٓ ٚايػهب اٱهلٞ.
ِٖ ؾٛا٥س اؿٝا٠ ايسْٝا باغتجُاضٖا أتعٗط اٯ١ٜ ؾا٥س٠ َٔ  ايػازغ١ عؿط٠ :

 ْٗا َعضع١ اٯخط٠.أكسم عًٝٗا يًتساضى ٚايٓسّ ٚايتٛب١ ٚبصا ٜ
ٕ ٜٓشكـط بأٚي٦ـو   أَٛنٛع اٯ١ٜ ْٚعت ايهؿط أعـِ َـٔ    ايػابع١ عؿط٠ :

غطاض بكا٥٘ أعذاظ ايكطإٓ ٚإايصٜٔ ٜهتُٕٛ اٯٜات ٚبؿاضات ايٓب٠ٛ، ٖٚصا َٔ 
ْطبام إسساخ ٚايٛقا٥ع، ٚضض َٔ ا٭ْابهّا باؿٝا٠ َػتٛعبّا ملا وطٟ ع٢ً ا٭

ٕ اختًؿــت املــصاٖب ٚتبآٜــت   إ١ ٚايٓٛعٝــ١ ٚآٜاتــ٘ عًــ٢ ايكهــاٜا ايؿدكــٝ   
 عتباضات ايعا٥س٠.اٱ
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ْـصاض ٚايتدٜٛــ   يف اٯ١ٜ قاعس٠ ن١ًٝ تتهـُٔ ايٛعٝـس ٚاٱ   ايجا١َٓ عؿط٠ :
 ستُاٍ املػاٜط.ايكطٜض اـايٞ َٔ اٱ

شنط ٖصٙ ايكاعـس٠ ايهًٝـ١ شات ا٭ُٖٝـ١ يف َػـأي١ نتُـإ       ايتاغع١ عؿط٠ :
ثطٖا يف ساٍ ايهؿط َٚٛاطٓ٘ نػبب ٚع١ً أاٯٜات تسٍ ع٢ً َٛنٛعٝتٗا ٚنبري 

ع٢ً بكا٤ ٚثين ع٢ً نؿـطٙ ٭ْـ٘    ؾدليبكا٤ ايهجرئٜ ع٢ً ايهؿط، ؾكس ٜ٪ثِ 
 ضتهاظّا ع٢ً َا ٜطاٙ.إٚٚٱغٛا٥٘  ٘تباعّا يإغ٬ّ َتٓع عٔ زخٍٛ اٱإ

ٚضٚز اٯ١ٜ بكٝػ١ اؾُع تٛنٝس يسسطِٖ ٚقٗـطِٖ ٚخٝبـتِٗ،    ايعؿطٕٚ :
 نجطتِٗ مل تٓؿعِٗ.ٕ إٚ ،ىل عسّ قًتِٗإؾاض٠ إٚ

ختٝاضِٖ إخباض عٔ إص  اَُّزََِٖ ًَلَشُوايف قٛي٘ تعاىل ط  اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ :
 ٚ َعصٚضٜٔ بٌ َككطٜٔ عاَسٜٔ.أِْٗ يٝػٛا قاقطٜٔ أايهؿط طٛاع١ٝ، ٚ

َٗاٍ اٱهلٞ بادتُاع ايهؿط ٚاملـٛت  تعٗط ايطأؾ١ ٚاٱ  ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ :
غتكطاض ايًع١ٓ أَط َعًل ع٢ً إاهلل ٚنإٔ عًٝ٘ يجبٛت ايًع١ٓ ٚايططز َٔ ضمح١ 

 ناؾطّا. عبسٚؾا٠ اي
ٕ إٔ ْػــتكطأ قاعــس٠ يف ايًطـــ اٱهلــٞ ٖٚــٞ أميهــٔ  ايجايجــ١ ٚايعؿــطٕٚ :

غـتكطاض  إايٛعٝس ايكطآْٞ ٜتهُٔ ايطمح١ ٚاؿح ع٢ً ايتساضى ٚايتٛب١ بتكٝٝس 
ٲميـإ  ايًع١ٓ باملٛت ع٢ً ايهؿط، ؾُا زاّ ايهاؾط سّٝا َهًؿـّا ؾـايكطإٓ ٜـسعٛٙ ي   

 قطاض بآٜات ايٓب٠ٛ.ٚايٓذا٠ َٔ ايعصاب باٱ
ط٬م تؿطٜعٗا ٚعسّ إاٯ١ٜ َسضغ١ يف ؾًػؿ١ ايتٛب١ ٚ ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ :

 ؽكٝكٗا.
غـتكطاض  إدتٓـاب  ؼح اٯ١ٜ عًـ٢ ايتٛبـ١ ايعادًـ١ ٱ    اـاَػ١ ٚايعؿطٕٚ :

 غتشكام ايعصاب باملٛت، ٖٚٛ ظا٥ط ٜتٛقع سهٛضٙ يف أٟ ٚقت.إايًع١ٓ ٚ

ص يًُع١ٝ ٚايـيت تٓكػـِ   وََٓبرُىإ ايٛاٚ يف ط أايعاٖط  غ١ ٚايعؿطٕٚ :ايػاز

ىل عاطؿ١ ٚغري عاطؿ١، ٖٚٞ ٖٓا َٔ ايكػِ ا٭ٍٚ، ؾأقٌ ايًع١ٓ غري َكٝس٠ إ
 مبٛتِٗ ع٢ً ايهؿط بٌ تؿًُِٗ ِٖٚ يف اؿٝا٠ ايسْٝا َتًبػني بايهؿط.
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 صَُئِيَ ػََُِْهِْْ َُؼْنَخُ اهللؤُوْط قىلً تعاىل

 أٟ ٜططزِٖ اهلل َٔ ضمحت٘. ىل :ا٭ٚ
ٚ      ايجا١ْٝ : غـتشكام  إٜهْٕٛٛ عطن١ ٭ؾـس ايعـصاب ي٬ًُظَـ١ بـني ايهؿـط 

 ايعكاب ا٭يِٝ.
 خباض ٚايكطع.دا٤ت اٯ١ٜ ع٢ً مٛ اٱ ايجايج١ :

غِ اٱؾاض٠ )اٚي٦و( ٜطاز َٓ٘ ٖٓا ايـتشكري ٚايبعـس عـٔ ضمحـ١     إ ايطابع١ :
عس ٚايًع١ٓ عٓـٛإ ايـتشكري ٚاٱمطـاط    اهلل، ٚاٱمساض ٚايرتزٟ يف ايٓاض، ٚايب

ؤُوَُْئِيَ اَُّزََِٖ اشْزَشَوْا عٔ زضد١ املداطبني َٔ املػًُني ٚقس تكسّ قٛي٘ تعاىل ط 

ٚناْـت   ايهؿـاض  ختٝـاض إايـيت بٝٓـت غـ٤ٛ     (1)ص اُعَّالََُخَ ثِبُْهُذَي كََٔب سَثِذَذْ رِجَبسَرُهُْْ

 .ْصاضّاإتعطٜهّا بِٗ ٚ
ىل ايتُٝٝع إِْٗ مل ًٜتؿتٛا أختٝاض ايه٬ي١ ٚإاقب١ ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبني ع

 ٫ بط١ٜ٩ ايعصاب ا٭يِٝ.إبني اؿل ٚايباطٌ 
 )إٔ ايصٜٔ َاتٛا ِٖٚ نؿاض( ٚاؾٛاب َٔ ٚدٛٙ: تط٣ ملاشا مل تكٌ

إضاز٠ أَطٜٔ أسسُٖا يف طٍٛ اٯخط ُٖٚا اٱغتسا١َ ٚايبكا٤ ع٢ً  ا٭ٍٚ:
 ايهؿط، ٚاملٛت عًٝ٘.

باب ايتٛب١ َؿتٛسّا ٖٚٛ ايصٟ زيت عًٝ٘ اٯ١ٜ ايػابك١ تٛنٝس بكا٤  ايجاْٞ:
 .(2)صإِالَّ اَُّزََِٖ رَبثُىا وَؤَصَِْذُىا وَثََُّنُىا كَإُوَُْئِيَ ؤَرُىةُ ػََُِْهَِْْٓطٛقّا َٚؿَّٗٛا بكٛي٘ تعاىلط

ايتصنري بايتٛب١ ٚيـعّٚ ايـتدًل َـٔ ايهؿـط ٚايهـ٬ي١ يف نـٌ إٓ        ايجايح:
 ٚظَإ.

 ٖٚٞ ايتؿهٝو بني أَطٜٔ: بٝإ سكٝك١ ايطابع:

                                                           

 .16( غٛض٠ ايبكط٠ 1)
 .160اٯ١ٜ (2)
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 ايهؿط. اضإختٝ ا٭ٍٚ:
 ايبكا٤ ع٢ً ايهؿط. ايجاْٞ:

 ٖٚصا ايتؿهٝو عٕٛ يًٓاؽ يًتٛب١ ٚتكطٜب ملٓاظٍ ايطاع١ ٚايك٬ح.
ؽاطــب ٖــصٙ اٯٜــ١ ايعكــٍٛ، ٚتــسعٛ ايٓــاؽ يًتٛبــ١ ٚاٱْابــ١،    اـــاَؼ:

 ٚاٱغتعساز يًُٛت ٚزْٛ ا٭دٌ بايتٛب١. 

 صئٌَِخِوَأَُْالَط قىلً تعاىل

ْٗا يًعٗس أٌٖ ا٭يـ ٚاي٬ّ يف امل٥٬ه١ يًذٓؼ ٚاٱغتػطام، أّ   ا٭ٚىل :
ــشَي إِرْ ٚؽــل امل٥٬هــ١ ايــصٜٔ حيهــطٕٚ املــٛت نُــا يف قٛيــ٘ تعــاىل ط    ــىْ رَ وََُ

 ْْ ْْ وَؤَدْثَبسَهُ َٕ وُجُىهَهُ َٖ ًَلَشُوا أَُْالَئٌَِخُ ََعْشِثُى ً اَُّزَِ ٍٚ، ، ايعاٖط ٖٛ ا٭(1)ص ََزَىَكَّ

ْٗا ؽل مجاعـ١ َـٔ   أٚ أٜهّا أىل امل٥٬ه١ إ (مجعني)أعٛز٠  ٚحيتٌٍُٚ، ا٭
عتبـاض  إامل٥٬ه١ ٚظٝؿتِٗ يعٔ ايهؿاض اٚ تتعًل بامل٥٬ه١ ايهاتبني، ايعـاٖط ٖـٛ   

ٕ ا٭يـــ ٚا٫ّ أٚأٜهــَا قـاي١ اٱطــ٬م ٚمحــٌ ايهـ٬ّ عًــ٢ املعٓــ٢ ا٭عـِ    أ
 يٲغتػطام.
يعطف ٚملعطؾتِٗ بكٝاّ اؿذ١ ٚؾس٠ قطبِٗ َٔ ا امل٥٬ه١ ٱخ٬م ايجا١ْٝ :

ع٢ً اٱْػإ يف يـعّٚ ايعبـاز٠ ًٜعٓـٕٛ نـٌ َـٔ ميـٛت َـٔ ايهؿـاض نُـا اْٗـِ           
ٜكًٕٛ ع٢ً ايصٜٔ آَٓٛا، ٚيع١ٓ امل٥٬ه١ ع٢ً ايهؿاض تٛنٝس ٱغتشكاقِٗ هلـا  

ؤَرَجْؼَـَُ كُِهَـب   يكٝاّ بعض امل٥٬ه١ باٱغـتؿٗاّ ط   ظٗاضّاإٚ ٚيعٌ يف ٖصٙ اٯ١ٜ بٝاّْا

ؾاْٗــا تتهــُٔ ايتؿكــٌٝ بــني اٱميــإ ٚايهؿــط ٚاٱشٕ  (2)... صذُ كُِهَــبَٓــْٖ َُلْغِــ

 ي٥٬ًُه١ بًعٔ املؿػسٜٔ َٔ ايٓاؽ.

 حبث كالمي
                                                           

 .50( غٛض٠ ا٭ْؿاٍ 1)
 .30( غٛض٠ ايبكط٠ 2)
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ثـطّا  أيع١ٓ امل٥٬ه١ أؾس ٚقعّا ع٢ً ايهاؾطٜٔ َٔ يع١ٓ ايٓاؽ نُّا ٚنٝؿّا ٚإٕ 
َٛض ايـسْٝا ٚسادـات ايـٓؿؼ    أٚظَاّْا ؾاملًو ٫ ميٛت ناٱْػـإ ٫ٚ ٜٓؿـػٌ بـ   

ىل إٕ ٜتػـطب  أْكطـاع ايتـاّ يًعبـاز٠ َـٔ غـري      ١ ٚامل٥٬هـ١ ٜتكـؿٕٛ باٱ  ايبُٗٝٝ
ْؿػاٍ ايتاّ بايسعا٤، ٫ٚ ٜكٝبِٗ ْؿٛغِٗ ًٌَ َٔ املٛاظب١ ع٢ً ايتػبٝض ٚاٱ

 ٚ قٓٛط.أٚ ؾو أٚ نػٌ أتعب 
ٚيعٓتِٗ يًهاؾطٜٔ َٔ تععِٝ اهلل ٚعبازت٘ ٚيف أزع١ٝ ايكشٝؿ١ ايػذاز١ٜ: " 

ت، ٫ٚ ٜكطعٗـــِ عــٔ تععُٝـــو غـــٗٛ  ٫ٚ تؿــػًِٗ عـــٔ تػــبٝشو ايؿـــٗٛا  
 ايػؿ٬ت".

٫ اهلل عـع ٚدـٌ ٚنـأِْٗ    إىل نجـط٠ عـسزِٖ ؾـ٬ ٜعًـِ نجـطتِٗ      إناؾ١ باٱ
ٚ أٜتعاٖسٕٚ قٝاّ ايػُاٚات ٚا٫ضض مبٛاق١ً ايعباز٠ ٚايتػبٝض َٔ غري ؾرت٠ 

 .تطار
َا ٚعٔ دابط بٔ عبس اهلل قاٍ: "قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: 

ايػبع َٛنع قسّ ٫ٚ ؾرب ٫ٚ نـ إ٫ ٚؾٝ٘ ًَو قا٥ِ، أٚ ًَو  يف ايػُٛات
غادس، أٚ ًَـو ضانـع، ؾـإشا نـإ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ قـايٛا مجٝعـا: غـبشاْو  َـا           

 .(1)"عبسْاى سٳلٻ عبازتو، إ٫ أْا مل ْؿطى بو ؾ٦ٝٶا
ٚيع١ٓ امل٥٬ه١ ٫ تٓشكط بعَإ زٕٚ ظَإ، ٫ٚ عاٍ زٕٚ آخط، بـٌ ٖـٞ   

اٍ املدتًؿــ١ عهــِ تعــسز ٚمشــٍٛ ٚظــا٥ـ امل٥٬هــ١ ســَٛػــتسمي١ ٚتتػؿــ٢ ا٭
 ؾطاف ع٢ً سػابِٗ.ٚتٛيِٝٗ نتاب١ أعُاٍ ايعباز ٚاٱ

تكاٍ ايًع١ٓ يف عامل ايربظر ؾكس ميٛت ايهاؾط َٚٔ عاقطٙ َٔ إاٯ١ٜ  ٚتبني
ْٗا ٫ تعطؾ٘ نُا ٖٛ أٚ أامل٪َٓني ايصٜٔ نإ ٜ٪شِٜٗ، ٚتٓػاٙ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ 

 ٜٓػْٛ٘ ٚضأٚا غ٦ٝات٘ ٚنتبٖٛا ٚعطؾٛا ايك١ً ٚايطابط١ ايػايب ٚيهٔ امل٥٬ه١ ٫
 بٝٓٗا ٚبني غ٦ٝات ايصٜٔ دا٤ٚا َٔ بعسٙ، ؾٝذسز امل٥٬ه١ يعٓ٘.

 صوَاُنبطِ ؤَجَْٔؼِ َط قىلً تعاىل
                                                           

 .8/270تؿػري إبٔ نجري  (1)
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تٛنٝس بكٝاّ ايٓاؽ مجٝعّا بًعٔ ايهاؾطٜٔ، ٚيعٔ ايٓاؽ: ع٢ً مٛ ايسعا٤ 
 ٚايػدط، ٚيف اٯ١ٜ ٚدٛٙ:

ٕ نإ ٖٛ ْؿػـ٘ نـاؾطّا بًعـٔ َـٔ     إْػإ ٚإايتٛنٝس قٝاّ نٌ ٜؿٝس  ا٭ٚىل :
 ايهؿط. ميٛت ع٢ً
ؾٝؿٌُ ايصٜٔ ٚضز ٌٖ اٱميإ، أعِ َٔ إٔ املطاز بايٓاؽ أايعاٖط  ايجا١ْٝ :

 ِ ــاْٗ ــطإٓ ب ــِ يف ايك ــجُِالً   ط  شَٗ ــَُّ عَ ــْْ ؤَظَ ــَْ هُ ــبِّ ثَ ــ١  أ إ٫ ،(1) صًَبألَْٗؼَ ٕ ســاٍ ايػؿً

 ١ َِٓٗ يًهاؾطٜٔ ٚيٛ بعس سني.ٚاؾشٛز ٫ متٓع َٔ قسٚض ايًعٓ
 َا ايهؿاض ؾًٝعٔ اي٬سل َِٓٗ ايػابل.أتأتٞ ايًع١ٓ َٔ امل٪َٓني،   ايجايج١ :

ٕ ايًع١ٓ ّٜٛ ايكٝا١َ بعس ثبٛت اؿل ٚظٗٛض اٯٜات قاٍ تعاىل إ  ايطابع١ :
ٚاٯٜـ١ ت٪نـس َطـاضز٠     (2)ص بصَُّْ ََىَّْ اُْوَُِبَٓخِ ٌََْلُشُ ثَؼْعُـٌُْْ ثِـجَؼْطٍ وَََِْؼَـُٖ ثَؼْعُـٌُْْ ثَؼْعـً     ط 

ْٗـِ خـاضدٕٛ عـٔ َٛنـٛع     أايًع١ٓ يًهاؾطٜٔ ست٢ يف ٜـّٛ ايكٝاَـ١ ممـا ٜعـين     
 ايطمح١ آْصاى بايتدكل.

ــٔ    إ  اـاَػــ١ : ــ٢ يع ــٍٛ عً ــ٘ ٚغــٓدٝت٘ فب ــ٘ ٚخًكت ٕ اٱْػــإ يف تهٜٛٓ
 ايهاؾطٜٔ.

 خص ايعٗس َٔ ايٓاؽ بًعٔ ايهاؾطٜٔ.إٔ اهلل عع ٚدٌ إ :ايػازغ١ 
ٚضز قٛي٘ تعاىل  قسشّْا بًعٔ َٔ َات ناؾطّا، ٚإٕ يف اٯ١ٜ أعاٖط اي  :ايػابع١

ٚعسّ ايكـ٠٬ أخـل َـٔ ايًعـٔ ظَاْـّا       (3)صوَالَ رُصََِّ ػًََِ ؤَدَذٍ ِٓنْهُْْ َٓبدَ ؤَثَذًاط 

 .َٚٛنٛع
ٕ ايًعــٔ ٜكــسض َــِٓٗ طٛعــّا ٚاْطباقــّا ٭ٕ ٚظٝؿــ١ اٱْػــإ يف  إ ايجآَــ١ :

 ا٭قٌ ٖٞ ايعباز٠.
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طبٝعٞ ايًعٔ َٚػُاٙ، ؾايهاؾط ْؿػ٘ ٜعًِ يف قـطاض٠ ْؿػـ٘    ؼكلايتاغع١ : 
 دتُاع عس٠ ٚدٛٙ ٚقٝؼ يًعٔ.إغتشكاق٘ ايًعٔ ٫ٚ ميٓع َٔ إ

ْعساّ ايؿؿاع١ بايٓػب١ يًهؿاض، إخباض عٔ إْصاض ٚتٛبٝذ ٚإاٯ١ٜ  ايعاؾط٠ :
ٚ ٜٛاؾكِٗ أْؿػِٗ ٚيػريِٖ ممٔ ٜتبعِٗ أؾايهٌ ًٜعِٓٗ ٚغاخط عًِٝٗ يعًُِٗ 

ن٬ي٘ ٚدعًٛٙ ٫ ٜػتٛسـ َٔ زضٚب ايهؿط َا زاَٛا َع٘ إيف  َٚٔ غاُٖٛا
 ٚ ؾهطّا اٚ قشب١ ؾدك١ٝ.أٚ تأضدّا أْتُا٤ إ

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ْْ طقىلً تعاىل َٖ كُِهَب الَ َُخَلَّقُ ػَنْهُ ص اُْؼَزَاةُ وَالَ هُْْ َُنظَشُوٕخَبُِذَِ
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 اإلعراب واللغت
 ص. يَ ػََُِْهِْْؤُوَُْئِخايسٜٔ: ساٍ َٔ ايهُري ِٖ يف ط 

ــا: دــاض ٚفــطٚض، ٚايعــاٖط    ــٛز  أؾٝٗ ــاض إٕ ايهــُري ٜع َــٔ غــري إٔ  ىل ايٓ
 .ٜتعاضض َع إضاز٠ ايًع١ٓ ٚؾٝ٘ ْهت١ ٖٚٞ إٔ آثاض ايًع١ٓ َتك١ً َٚػتُط٠

عـِٓٗ: دـاض    ٫ دؿـ: ٫: ْاؾ١ٝ، دؿـ: ؾعـٌ َهـاضع َـبين يًُذٗـٍٛ،    
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 ايعصاب: ْا٥ب ؾاعٌ. ٚفطٚض،
ف عطـ، ٫: ْاؾ١ٝ، ِٖ: َبتسأ، ٜٓعطٕٚ: ؾعٌ ٫ٚ ِٖ ٜٓعطٕٚ: ايٛاٚ: سط

 َهاضع َبين يًُذٍٗٛ، ايٛاٚ: ْا٥ب ؾاعٌ.
ٕ املطاز باـًٛز يف ايٓاض أؾاعط٠: ىل ا٭إاـًٛز: ايتأبٝس ٚايسٚاّ، ْٚػب 

، أٟ َــاٍ (ىل ا٭ضضإ خًــسأ: قٛيــ٘ تعــاىلٖــٛ املهــح ايطٜٛــٌ اغــتكطا٤ َــٔ 
ىل َـا بعـسٖا، ٚيهـٔ اـًـٛز     إىل ايسْٝا ٚآثطٖا ٚغهٔ هلا ٚمل ٜٓعـط  إٚاْكطع 

 ْكطاع ٖصا اـًٛز قٗطّا باملٛت.إبٗصا املع٢ٓ َبني بايكط١ٜٓ ايساي١ ع٢ً 
قاّ، ٚاملدًـس َـٔ ايطدـاٍ: املػـٔ ايـصٟ مل ٜكـبؼ       أًس أٟ أخٚنصا ٜكاٍ 

غٓاْ٘ َـٔ  أٜهّا ع٢ً ايطدٌ ايصٟ مل تػكط أؾعطٙ ايبٝاض ٚايؿٝب. ٜٚطًل 
 اهلطّ.

ٚ  يف شّ ايسْٝا:ٚيف سسٜح عًٞ  أٟ ضنـٔ   ،يٝٗـا إخًـس  أ"َٔ زإ هلـا 
 يٝٗا.إَٚاٍ 

 

 يف سياق اآلياث
 تكاٍ ايعصاب يًصٜٔ َاتٛا ِٖٚ نؿاض.إشنط  : ا٭ٍٚ

 ايبٝإ ايتؿكًٝٞ يًٛعٝس. ايجاْٞ :
 خباض عٔ ؾس٠ ايعصاب ٚزٚاَ٘.اٱ ايجايح :

 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتني:
، ٚبــني ٖــصٙ اٯٜــ١، ٚؾٝٗــا (1) ٝٓٛا بايكــرب()إغــتع ايكــ١ً بــني آٜــ١ ا٭ٚىل:

 َػا٥ٌ:
ــطاّ      ا٭ٚىل: ــاْٞ اٱن ــّا يًُػــًُني ٜتهــُٔ َع ــ١ أعــ٬ٙ خطاب دــا٤ت اٯٜ

ٚاٱضؾاز، أَا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت بكٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٚتؿٝـس ايـصّ ٚايٛعٝـس    

                                                           

 .153اٯ١ٜ (1)
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 يًهؿاض ايصٜٔ ٜػازضٕٚ ايسْٝا ِٖٚ ع٢ً ١ًَ ايهؿط ٚايه٬ي١.
َـ  زع٠ٛ املػًُني ايجا١ْٝ: ٔ أش٣ ايهؿـاض، ٭ٕ بٝـإ   يًكرب ع٢ً َا ٬ٜقٕٛ 

 ؾؿا٤ يكسٚض املػًُني. عاقبتِٗغ٤ٛ 
إغتعا١ْ املػـًُني بايكـرب ٚأزا٩ٖـِ ايكـ٠٬ زعـ٠ٛ يًهؿـاض يًتٛبـ١         ايجايج١:

 .(1)صوََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ إِالَّ ًَبكَّخً ُِِنَّبطِ ثَشِريًا وََٗزَِشًاٚاٱْاب١، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىلط

بُٝٓا أخربت ٖصٙ اٯ١ٜ عٔ خًٛز ايهؿاض يف ايٓاض ؾإٕ اٯ١ٜ أع٬ٙ  ع١:ايطاب
دا٤ت باٱخبـاض بـإٔ اهلل َـع املػـًُني يف ايـسْٝا ٚاٯخـط٠ يكـربِٖ ٚأزا٥ٗـِ         
ايؿطا٥ض، ٚؾٝ٘ بؿاض٠ زخٍٛ املػًُني اؾ١ٓ، ٚتأنٝس ايتبأٜ بِٝٓٗ ٚبني ايهؿاض 

 يف َٓاظٍ اٯخط٠.
ايكـرب، ٖٚـٛ َكسَـ١ َٚٓاغـب١ يًتـسبط      تطغٝب ايهؿاض بـايتشًٞ ب  اـاَػ١:

ٚزخٍٛ اٱغ٬ّ، َجًُـا ٖـٛ    ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِمبعذعات 
 غ٬ح بٝس املػًُني يف أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا.

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )بٌ أسٝا٤( ايك١ً بني آ١ٜ ايجاْٞ:
، أَــا ٖــصٙ اٯٜــ١ دــا٤ت اٯٜــ١ أعــ٬ٙ تأزٜبــّا ٚإضؾــازّا يًُػــًُني  ا٭ٚىل:

 ؾتهُٓت ايٛعٝس يًهاؾطٜٔ.
يف اٯ١ٜ أع٬ٙ بؿاض٠ يًُػًُني عا١َ باؿٝا٠ ايسا١ُ٥ يف زاض اٯخط٠  ايجا١ْٝ:

 يًؿٗسا٤، بُٝٓا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ باٱخباض عٔ خًٛز ايهؿاض يف ايٓاض.
 ٜ٪زٟ اؾُع بني اٯٜتني إىل نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ ع٢ً ٚدٛٙ: ايجايج١:
 ؽ باٱغ٬ّ.تطغٝب ايٓا ا٭ٍٚ:
 بعح ايؿٛم يف ْؿٛؽ املػًُني يًكتاٍ يف غبٌٝ اهلل. ايجاْٞ:
 ايٓؿط٠ ايعا١َ َٔ ايهؿط يػ٤ٛ عاقبت٘. ايجايح:

                                                           

 .28غبأ  غٛض٠(1)
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ظدط ايٓاؽ عٔ تٛدٝ٘ ايًّٛ يًُػًِ ايصٟ واٖس ٜٚكتٌ يف غبٌٝ  ايطابع١:
 .خطٟٚا٭ػعاز٠ ا٭بس١ٜ ٚأَٔ َٔ ايعصاب اهلل، ٚغبطت٘ ٭ْ٘ إؾرت٣ اي

َهاَني اٯٜتني َٔ عًِ ايػٝب ايصٟ أطًع اهلل عع ٚدٌ  نٌ َٔ اـاَػ١:
ضغٛي٘ عًٝ٘، ٚدعً٘ نٓعّا ٚنٝا٤ عٓس املػًُني ميٝعٕٚ بـ٘ ططٜـل اهلـس٣ عـٔ     

ــاىلط    ــ٘ تعـ ــات قٛيـ ــٔ عَُٛـ ــٛ َـ ــ٬ي١، ٖٚـ ــل ايهـ ــخً  ططٜـ ــِْنَبىَ إِالَّ سَدَْٔـ ــب ؤَسْعَـ وََٓـ

ٝإ ساٍ ايٓاؽ يف ، ملا ؾٝ٘ َٔ زع٠ٛ ايٓاؽ مجٝعّا إىل اٱغ٬ّ بب(1)صُِِْؼَبَُِٔ َ

 يف اٯخط٠، ٚتٛنٝس قإْٛ تعٝني َكاَاتِٗ ؾٝٗا بًشاظ أعُاهلِ يف ايسْٝا.
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )ٚيٓبًْٛهِ( ايك١ً بني آ١ٜ ايجايح:
 يف ايب٤٬ ايصٟ ٜتعطض ي٘ املػًُٕٛ ا٭دط ٚايجٛاب. ا٭ٚىل:

هُـَْ  ٚيف ايتٓعٌٜط ،ناٜتًك٢ املػًُٕٛ قٓٛف اٱبت٤٬ بايكرب ٚايط ايجا١ْٝ:

 .(3)صَُْٖ َُصُِجَنَب إِالَّ َٓب ًَزَتَ اَُِّهُ َُنَب

دا٤ت خامت١ اٯ١ٜ أع٬ٙ بايبؿاض٠ يًكابطٜٔ، ٚتهُٓت ٖصٙ اٯ١ٜ  ايجايج١:
 ايٛعٝس يًهؿاض ٚاؾاسسٜٔ.

ٝـ  ايطابع١: ١ ٜكٝب اٱبت٤٬ املػًُني يف اؿٝا٠ ايسْٝا يٝهٕٛ قربِٖ ؾٝ٘ ٚاق
ٜكابٕٛ باٱبت٤٬ َٔ غـري أدـط أٚ ثـٛاب،     ِْٗؾاَا ايهؿاض هلِ ّٜٛ ايكٝا١َ، أ

 ٜٚٓتعطِٖ ايعصاب ّٜٛ ايكٝا١َ.

 عجاز اآليتإ
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 مل٬ظ١َ بني ايًع١ٓ املطًك١ ٚاـًٛز يف ايٓاض. ا٭ٚىل :
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 تؿتض اٯ١ٜ آؾام ايسضاغ١ يٛدٛز ايؿب٘ ٚايك١ً بني ايًع١ٓ ٚاـًٛز يف ايٓاض. ايجا١ْٝ :
 ؾاٯ١ٜ ػعً٘ ٚاقعّا تعًٝكّٝا. ،قرتاب٘إٚنٛح ايٛعٝس ٚ ايجايج١ :

ٚقؿٗا بًػ١ اوػـٛؽ ٱقاَـ١ اؿذـ١    ٚتكطٜب ايهًٝات ايعك١ًٝ   ايطابع١ :
 ٚعُّٛ اٱعتباض.

 زعٛا أِْٗ مل ٜعًُٛا بؿس٠ ايعصاب.إعتصاض ٦َٜٛص نُا يٛ َٓع اٱ اـاَػ١ :

ــ١ يف ايػازغــ١ : ــ٢  اٯٜ ــايٛا ط  أضز عً ــصٜٔ ق ــو اي ــْٖ رَٚي٦ ــب  َُ ــبسُ إِالَّ ؤَََّبًٓ ــنَب اُنَّ َٔغَّ

 .(1)صَٓؼْذُودَادٍ

ملـاشا مل ٜـأتٞ اؿـاٍ َـٔ      ٣تـط إبتسأت اٯ١ٜ)عاٍ( َتعًـل باٯٜـ١ ايػـابك١    
 نُٔ اٯ١ٜ ايػابك١، اؾٛاب ع٢ً ٚدٛٙ:

 بٝإ أ١ُٖٝ َٛنٛع خًٛز ايهؿاض يف ْاض دِٗٓ. ا٭ٍٚ:
 هؿاض َٔ ايعصاب.ايتٛنٝس ع٢ً ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ملا ٜٓعٍ باي ايجاْٞ:
زع٠ٛ ايٓاؽ يٲقطاض بايّٝٛ اٯخط َٚا ؾٝـ٘ َـٔ أٖـٛاٍ اؿػـاب،      ايجايح:

 َؿاِٖٝ ايهؿط ٚايه٬ي١. إدتٓاببٚتتذ٢ً اؿٝط١  ٚيعّٚ اؿصض ٚاؿٝط١ َٓ٘،
بعح ايؿعع ٚاـٛف يف قًٛب ايهؿاض ظعـٌ آٜـ١ َػـتك١ً ملٛنـٛع      ايطابع:

 خًٛزِٖ يف ايٓاض.
١َ َــٔ عـصاب ايٓــاض،  بـ١ ٚاٱْابــ١ يًػـ٬  عًــ٢ ايتٛ ٓـاؽ ايســح  اــاَؼ: 
 .(2) صإَِّٕ اَُِّهَ َُذِتأ اُزَّىَّاثِ َ وََُذِتأ أُُْزَطَهِّشََِٖٚيف ايتٓعٌٜط ٚاـًٛز ؾٝٗا،

وي ية  ىذا الماةع ل أو  ييةة  ةينيةة     )خالديه فيها  وميكن تسمية ىذه اآلية يية

 صال ىذه اآلية.

 اآليت سالح
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 ايتدؿٝـ عٔ املػًُني ٭ْٗا تطًعٗـِ عًـ٢ سـاٍ    تػاِٖ اٯ١ٜ يف ا٭ٚىل :
 ايهؿاض ّٜٛ ايكٝا١َ.

 ثط ا٭ش٣ ايصٟ ٜتًكْٛ٘ َٔ ايهؿاض.أْٗا عٕٛ ٚٚغ١ًٝ يًتكًٌٝ َٔ إ ايجا١ْٝ :
 تكصف اٯ١ٜ يف قًٛب ايهؿاض ايطعب ٚاـٛف ٚايٝأؽ. ايجايج١ :

غـ٬ّ  ختٝـاض اٱ إتبعح اٯ١ٜ ايطُأ١ْٓٝ يف ْؿؼ املػـًِ يًتٛؾٝـل ب    ايطابع١ :
 ٚايٓذا٠ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ.

ٖصٙ اٯٜـ١ بـطظر ْـاظٍ َـٔ ايػـُا٤ ملٓـع ايهؿـاض َـٔ اٱقاَـ١ عًـ٢ ايهؿـط            
َٚػازض٠ ايسْٝا عًٝ٘، ٚإٕ َات أسسِٖ ٖٚٛ َتًبؼ بايهؿط َٚٔ غري إٔ ٜتٛب 
إىل اهلل ٜكٝب ايهؿاض ايؿعع ٚاـٛف َٔ شات ايعاقب١، يكس ْعٍ امل٥٬ه١ َسزّا 

ٚسـٓني ٚغريٖـا َـٔ َعـاضى اٱغـ٬ّ ا٭ٚىل ٚإْٗـعّ       يًُ٪َٓني يف بسض ٚأسـس  
ِٗ يريدع ٚبطؿَٔ نٝسِٖ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِايهؿاض، ٚلا   

طعَـنُِْوٍِ كِـٍ هُُِـىةِ    ايٓكـط ٚايػُٓٝـ١ قـاٍ تعـاىل     ا٤بًٛٚأقشاب٘ إىل املس١ٜٓ 

(1)اَُّزََِٖ ًَلَشُوا اُشأػْتَ  .ص

ّا ٚعًـ٢ مـٛ اٱطـ٬م يف أؾـطاز     ٚدا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ َـسزّا مساٜٚـّا َتذـسز   
َـٔ  ايٓـاؽ َٚـِٓٗ ايهؿـاض     ايعَإ ايطٛي١ٝ، ٚاملهإ ايعطن١ٝ، ٚغ٬سّا يٓؿـط٠ 

 َٓاظٍ ايهؿط ٚايه٬ي١.
َٚعطؾ١ أسٛاٍ  ٜٔايسمي١ َٓاغب١ يتؿك٘ املػًُني يف َٚهاَني ٖصٙ اٯ١ٜ ايهط

 أعسا٩ِٖ ّٜٛ ايكٝاَـ١ َـٔ ايعـصاب    ًٜكاَٙا ٚاٯخط٠ ٚأٖٛاٍ عامل اؿػاب، 
ــا   ــِٝ، َٚٓٗ ِ ا٭ي ــسا٥ ــصنري اي ــ١    ايت ــعّٚ اٱغــتعساز يًُــٛت باهلساٜ ــاؽ بً يًٓ

 ٚاٱميإ، ٚإدتٓاب املٛت ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١. 
ٚتأتٞ إْصاضات ايكطإٓ يعدط ايٓاؽ عٔ املعاقٞ، ٚتكـطٜبِٗ إىل َكاَـات   
اٱميإ ٚغٓٔ طاع١ اهلل ٚضغٛي٘، ٚاٱْتؿاع املجٌ َٔ آْـات ايعَـإ ٚنـطٚب    
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إشا  ، نُا ٚضز عٔ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ:ايعباز٠ ؾٝٗا
 دا٤ ضَهإ ؾتشت أبٛاب اؾ١ٓ ٚغًٓكت أبٛاب ايٓريإ ٚقؿست ايؿٝاطني.

 مفهىم اآليت
عُا ٜتعـطض يـ٘ ايهـاؾطٕٚ َـٔ ؾـسٜس ايعـصاب بػـبب اخؿـا٥ِٗ          خباضاٱ

تجبٝـت  َـٔ غـبٌ    ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ   اٯٜات ٚايبؿاضات بايٓ  قُس 
َعامل ايتٛسٝس يف ا٭ضض ٖٚٛ سذ١ ع٢ً ايهاؾطٜٔ ٚاؾاسسٜٔ ٚزعـ٠ٛ هلـِ   
يًتٛب١ ٚاٱْاب١ ٚاٱغتسضاى يصا تط٣ اٱخباض ايكطآْٞ ٜتساخٌ َع اؿح عًـ٢  
ايتٛب١ ٚاٱق٬ح ْٚبص ايهؿط ٚتبٝإ اؿكـا٥ل ٚتػـًِٝ ٚزا٥ـع ا٭ْبٝـا٤ ايعًُٝـ١      

اْـ٘ ستُـٞ اؿـسٚخ    ٚايبؿاضات اييت زيت ع٢ً بـعٚؽ مشـؼ اٱغـ٬ّ، َـع     
غٛا٤ اعًٓت اٚ اخؿٝت يٲعذاظ ايصاتٞ يًكطإٓ ٚاٯٜات اييت دا٤ بٗا ايطغٍٛ 

ٚتسٍ ؾس٠ ايعصاب ٚاـًٛز يف ايٓاض عًـ٢   ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ا٭نطّ 
 إ ايهؿط باهلل ٚبايطغا٫ت انرب ايصْٛب ٚانجطٖا نطضّا ع٢ً ايصات ٚايػري.

 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
ض، إش ؽرب اٯٜـ١ عـٔ   ٝأؽ يف قًٛب ايهؿاض َٔ اـطٚز َٔ ايٓابعح اي ا٭ٚىل:

كَإَِّٕ اُْجَذَُِْ  *وَآصَشَ اُْذََُبحَ اُذأَُْٗب  *كَإََّٓب َْٖٓ طَـًَ قاٍ تعاىلط خًٛزِٖ ؾٝٗا،

 .(1)صهٍَِ أَُْإْوَي

إىل ا٭بـس، إش ٜٓكطـع    ؿـاض ٚايهتُـاٜع ٚايتبـأٜ بـني املـ٪َٓني     بكا٤ اي ايجا١ْٝ:
 شنط اهلل ٚإقا١َ ايؿطا٥ض يف ايسْٝا، ٚيف اٯخط٠ ٜؿٛظٕٚ بـايٓعِٝ  امل٪َٕٓٛ إىل

ايسا٥ِ، أَا ايهؿاض ؾأِْٗ ٜكطٕٚ ع٢ً اؾشٛز ٚايهؿط، ٜٚكُٕٝٛ يف ايعصاب 
 ا٭يِٝ ٫ٚ ٜػازضْٚ٘ أبسّا.
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ايهؿـ عٔ عًِ َٔ عًـّٛ ايػٝـب ٖٚـٛ إٔ ايعـصاب ايـصٟ ٜٓـاٍ        ايجايج١:
ٜهٕٛ عًـ٢ َطتبـ١ ٚاسـس٠ يف ؾـست٘      ايهؿاض يف ايٓاض َٔ ايهًٞ املتٛاط٧ ايصٟ

 ٚإٔ تكازَت ايػٕٓٛ ٚا٭سكاب، ٚحيتٌُ أَطٜٔ:
عصاب مجٝع ايهؿاض ع٢ً َطتبـ١ ٚاسـس٠ يـصنط اٯٜـ١ ايػـابك١ قٝـس        ا٭ٍٚ:

 املٛت ع٢ً ايهؿط.
ٚإٔ َٔ د١ٗ نٝؿٝت٘ ٚنُ٘ ٚؾس٠ ٚطأتـ٘  ايتبأٜ بني عصاب ايهؿاض  ايجاْٞ:

 ايٛاسس َِٓٗ.املطاز َٔ إؼاز املطتب١ ٖٛ عصاب ايؿطز 
 ػـب عٚايكشٝض ٖٛ ايجـاْٞ يٲخـت٬ف يف إغـتشكام َٚطاتـب ايعـصاب      

إَِّٕ أُُْنَـبكِوِ َ  زضدات ايعًـِ ٚايؿذـٛض ٚتـسٍ عًٝـ٘ آٜـات عسٜـس٠ َٓٗـاط       

 .(1) صكٍِ اُذَّسْىِ األَعْلََِ ِْٖٓ اُنَّبسِ

ٚمل تكٌ اٯ١ٜ يف ايسضد١ ا٭غؿٌ َٔ ايٓاض، ٭ٕ ايعطب تطًـل يؿـغ زضى   
طاط ٚاهلبٛط ٚتطًل يؿغ زضز ع٢ً إضتك٢ ٚقعس عًّٛا ٚعٔ عبـس  ع٢ً اٱم

ٔٵ ْٳإض، َؾتٴِطبٳلٴ عٳ اهلل بٔ َػعٛز يف اٯ١ٜ أع٬ٙ قاٍ: َٹ ٛٳابٹٝتٳ  ٕٳ ؾٹٞ تٳ ًُٛ ِٵ ٜٴذٵعٳ ٔٗ ٝٵ ًَ
ٌٔ ايٓٻأض  .(2)(ؾٹٞ َأغٵَؿ

ٖـٌ تـسضٕٚ   ٚعٔ سطإ بٔ عبس اهلل ايطقاؾٞ قاٍ: مسعـت عًٝـّا ٜكـٍٛ:    
يٛا: نٓشٛ ٖصٙ ا٭بٛاب، قاٍ: ٫ ٚيهٔ ٖهصا ، ؾٛقـ نٝـ أبٛاب ايٓاض؟ قا

 .(3)بعهٗا ؾٛم بعض
أَا ايكٝس ايصٟ شنطت٘ اٯ١ٜ ايػابك١ ؾأْ٘ يًس٫يـ١ عًـ٢ مشـٛهلِ بًعٓـ١ اهلل     
ٚامل٥٬ه١ ٚايٓاؽ أمجعني ٚيبٝـإ تػؿـِٝٗ بايعـصاب ا٭يـِٝ، ؾُـع ايتبـأٜ يف       
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إٕ نـٌ ؾـطز َٓـ٘ ٖـٛ     َطاتب ايعصاب بني ايهؿاض ناملتبٛعني ٚايتابعني َـِٓٗ ؾـ  
 .(1)صإِرْ رَجَشَّؤَ اَُّزََِٖ ارُّجِؼُىا ِْٖٓ اَُّزََِٖ ارَّجَؼُىا وَسَؤَوْا اُْؼَزَاةَطقاٍ تعاىل  عصاب أيِٝ

إْعساّ ايؿرت٠ ٚاٱَٗاٍ يًهؿاض، ٚؾٝ٘ إْـصاض إنـايف هلـِ، ٚزعـ٠ٛ      ايطابع١:
 يًتسضاى ٚايتٛب١ ٚاٱْاب١.

 إفاضاث اآليت
آٜات ايكطإٓ ؾؿا٤ يكسٚض املػًُني، ٚٚغ١ًٝ يعٜاز٠ يكس دعٌ اهلل نٌ آ١ٜ َٔ 

ٌ  إمياِْٗ، َٚٓٗا ٖصٙ اٯ١ٜ اييت  ٖـ ايٓـاض ٚتعٝـِٓٗ    تتهُٔ ايٛعٝـس ٭ٖـ ايـصٜٔ   ِٚ
 َٓاظهلا، نُا شنطت اٯ١ٜ ايػابك١.ميٛتٕٛ ع٢ً ايهؿط ٚايه٬ي١ ٫ٚ ٜػازضٕٚ 

ٚتبعح اٯ١ٜ ايؿعع َٔ ْاض دِٗٓ، ٚػعٌ ايكاض٨ ٚايػاَع هلا حيؼ بًٗٝب 
ايٓاض، ٜٚؿعط بإْعساّ املٗطب َٔ اـًـٛز إ٫ باٱغـ٬ّ ٚايـتدًل َـٔ بـطاثٔ      

اييت تهٕٛ  سٚضاتٚايهايهؿط، ٚتسؾع اٯ١ٜ ؾطٚض ا٭ضٚاح ايعًُا١ْٝ اـبٝج١، 
 َكس١َ يًهؿط ٚاييت ترتؾض عٓ٘.

يكس دا٤ ايكطإٓ يتدًٝل ايٓاؽ َٔ غذٔ ايهؿط ٚايه٬ي١ ٚدصبِٗ يعامل 
 سا١ُ٥ ٚايؿٛظ ايععِٝ.ايٓٛض ٚايػبط١ ٚايػعاز٠ اي

 اآليت لطف
تبعح اٯ١ٜ ايٓؿط٠ يف ايٓؿٛؽ َٔ ايهؿط ٚاٱقا١َ عًٝ٘ يػ٤ٛ عاقبت٘، ٚػعٌ 

 َٔ ٚدٛٙ: يطـايهؿاض َٓؿػًني بأْؿػِٗ، ٚيف ٖصا اٱْؿػاٍ 
 إْ٘ يطـ باملػًُني َٔ دٗات: ا٭ٍٚ:
 إَتٓاع ايهؿاض عٔ ايتعسٟ عًِٝٗ. ا٭ٚىل:
 بهعـ ٚإْؿػاٍ عسِٖٚ. ايتدؿٝـ عٔ املػًُني ايجا١ْٝ:
 بعح املػًُني إىل اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل. ايجايج١:

 تؿك٘ املػًُني يف أسهاّ ايؿطٜع١. ايطابع١:
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تعاٖس املػًُني ملعاْٞ ايٛسس٠ بِٝٓٗ ٚايتُػو بايكطإٓ ٚايػـ١ٓ،   اـاَػ١:
ــخٍ ؤُخْشِجَــذْ ُِِنَّــبطِٖٚــٛ َــٔ عَُٛــات قٛيــ٘ تعــاىلط ــشَ ؤَُّٓ ــزُْْ خَُْ ٜٓؿــػٌ  ، بــإٔ(1) صًُنْ

 عسِٖٚ بٓؿػ٘ ٚظًُ٘ هلا.
 بِٗ َٔ دٗات: يطـإْؿػاٍ ايهؿاض بأْؿػِٗ  ايجاْٞ:
دعًِٗ عادعٜٔ عٔ اٱنطاض باملػًُني، ٖٚٛ َٔ عَُٛات قٛي٘  ا٭ٚىل:

 .(2)صَُْٖ ََعُشأوًُْْ إِالَّ ؤَرًيتعاىلط

 بعح ايهؿاض يًتسبط يف ساهلِ ٚؽًؿِٗ عٔ ٚظا٥ؿِٗ ايؿطع١ٝ. ايجا١ْٝ:
ثَإْعُـهُْْ ثَُْـنَهُْْ شَـذَِذٌ    قـاٍ تعـاىلط   ،ٍٛ ايؿطق١ ٚايؿكام بني ايهؿاضسك ايجايج١:

 .(3) صرَذْغَجُهُْْ جَُِٔؼًب وَهُُِىثُهُْْ شَزًَّ

إساط١ ايهؿاض عًُّا مبـا ٜٓتعـطِٖ َـٔ غـ٤ٛ ايعاقبـ١ غـبٌٝ يًتٛبـ١         ايطابع١:
 ٚاٱْاب١.

ُس ق٢ً قإظٗاض ايبٝٓات ٚاملعذعات ايٓب١ٜٛ ٚايبؿاضات بايٓ   اـاَػ١:
 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 بايٓاؽ َٔ دٗات: يطـٚضمح١ إْؿػاٍ ايهؿاض بأْؿػِٗ ٚغ٤ٛ عاقبتِٗ  ايجايح:
يف اٯ١ٜ  ٚضز َاإدتٓاب ايهؿاض ٚاٱبتعاز عِٓٗ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل  ا٭ٚىل:

 ايػابك١ َٔ يع١ٓ ايٓاؽ أمجعني ع٢ً ايهؿاض.
 ايٓؿط٠ َٔ َؿاِٖٝ ايهؿط ٚايه٬ي١. ايجا١ْٝ:
ايٓ  قُس ق٢ً املٌٝ إىل اٱغ٬ّ َٚباز٥٘، ٚايتسبط يف َعذعات  ايجايج١:

 .اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
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إزضاى ايتبأٜ ٚايتُاٜع بني املػًُني ٚايهؿاض يف ايعٛاقب ٚخٛاتِٝ  ايطابع١:
ا٭َٛض َٚا ٜؿٛظ ب٘ املػًُٕٛ َٔ ايػعاز٠، ٚاـٝب١ ٚاـػاض٠ اييت تٓتعط ايهؿاض 

 ٚاؾاسسٜٔ.

 خر اآليتالصلت بني أول وآ
 دا٤ت اٯ١ٜ َٔ ث٬ث١ أططاف:

اٱخباض عٔ خًٛز ايهؿاض ع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ يف  ايططف ا٭ٍٚ:
ايٓاض، ٚتٛنٝس امل٬ظ١َ بني املٛت ع٢ً ايهؿط ٚبني زخٍٛ ايٓاض ٚنإٔ زخٛهلا 
بايٓػب١ يًُٛت ع٢ً ايهؿـط َـٔ املعًـٍٛ ايـصٟ ٫ ٜتدًــ عـٔ عًتـ٘ ٚحيتُـٌ         

 د١ٗ ايهٝؿ١ٝ ٚدّٖٛا َٓٗا:َٔ  ،اـًٛز يف ايٓاض
 ايتبأٜ يف زضد١ َٚطتب١ ايعصاب. ا٭ٍٚ:
 ؽؿٝـ ايعصاب عِٓٗ. ايجاْٞ:
 سكٍٛ ؾرتات خاي١ٝ َٔ ايعصاب. ايجايح:
 إتكاٍ ايعصاب ٚؾست٘. ايطابع:

 ٚايكشٝض ايٛد٘ ا٭خري.
عسّ ؽؿٝـ ايعـصاب عـٔ ايهؿـاض، نُـا يف ايٛدـ٘ ايطابـع        ايططف ايجاْٞ:

عع ٚاـٛف يف قًـٛب ايهؿـاض عاَـ١، ٚؼـصٜط إنـايف َـٔ       أع٬ٙ ٚؾٝ٘ بعح يًؿ
املٛت ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز، ٚإزضاى سكٝكـ١ ٖٚـٞ إٔ ايهؿـط ٫ ٜػـتشل ٖـصا      
ايعٓا٤ ٚا٭ش٣، ٚيٝؼ ؾٝ٘ ْؿع غٛا٤ يف ايسْٝا أٚ يف اٯخط٠ ٖٚـٛ نـطض قـض    

 ٚزا٥ِ ٜٚٛضخ ايعصاب ٚاؿػط٠.
نـطّا، ٜٚتعـصض   عسّ إَٗاٍ ايهؿاض، إش ٜهـٕٛ عـصابِٗ سا   ايططف ايجايح:

عًِٝٗ اٱعتصاض َٚٔ اٯٜات إٔ نـٌ طـطف َـٔ اٯٜـ١ َػـأي١ ن٬َٝـ١ َػـتك١ً        
 تسعٛ إىل اٱغ٬ّ، ٚإخ٬م ايعباز٠ هلل عع ٚدٌ.

 مه غاياث اآليت
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
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 بٝإ ساٍ ايهؿاض يف اٯخط٠ َٚا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ؾس٠ ايعصاب. ا٭ٚىل:
 ٯخط٬َ.٠سك١ ايًع١ٓ يًهؿاض يف ايسْٝا ٚا ايجا١ْٝ:
وَارَّوُىا اُنَّبسَ قاٍ تعاىلط ،تٛنٝس ٚدٛز ايٓاض يف اٯخط٠، ٚايتشصٜط َٓٗا ايجايج١:

 .(1)صاَُّزٍِ ؤُػِذَّدْ ٌَُِِْبكِشََِٖ

 ؾٝٗا. ٕٚخايسإٕ اٯخط٠ ٖٞ اؿٝا٠ ا٭بس١ٜ ايسا١ُ٥ ٚإٔ أٌٖ ايٓاض  ايطابع١:
٫ٚ  تٛنٝــس سكٝكــ١ ٖٚــٞ إٔ املًــو ٜــّٛ ايكٝاَــ١ هلل عــع ٚدــٌ،  اـاَػــ١:

 ٜػتطٝع ايهؿاض دًب َٓؿع١ أٚ زؾع غ٤ٛ.
نٌ ططف َٔ أططاف اٯ١ٜ ايج٬ث١ إْصاض ٚؽٜٛـ يًهؿاض ٚزع٠ٛ  ايػازغ١:

 يًٗسا١ٜ ٚايك٬ح.
عِٓٗ ملا ٬ٜقْٛ٘ َٔ ايهؿاض َٔ  تدؿٝـايٚؾؿا٤ قسٚض املػًُني،  ايػابع١:

 ا٭ش٣ إش ٜتؿهٌ اهلل ٚدربِٖ عُا ٜٓتعط أعسا٤ِٖ َٔ ايعصاب ا٭يِٝ.
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 لتفسريا
 صاُْؼَزَاةُ وَالَ هُْْ َُنظَشُوٕخَبُِذََِٖ كُِهَب الَ َُخَلَّقُ ػَنْهُْْ طقىلً تعاىل

ٖـٛ ا٭خـري    اؾـٛاب ص  اىل ايًعٓـ١ أّ اىل ايٓـاض،   كُِهَـب ٌٖ ٜعٛز ايهـُري يف ط  

ٖٚصا ٫ ميٓع َٔ مشٍٛ اط٬م اٯ١ٜ يًع١ٓ باعتباض إ اٌٖ  يؿٗطتٗا ٚقط١ٜٓ اـًٛز
، ؾتهــٕٛ ايٓــاض ٕٛ ٚإ ايعــصاب اؾــس اْــٛاع ايًعٓــ١ ايٛاقعٝــ١ املازٜــ١ ايٓــاض ًَعْٛــ

ناملصنٛض٠ يف اٯ١ٜ ٖٚٛ َٔ ايبسٜع، ٚاضاز٠ تٌٜٗٛ أَطٖا ٚبكط١ٜٓ آٜات نجري٠ تؿٝس 
ايصٟ  (1)صادْخُُِىا ؤَثْىَاةَ جَهَنََّْ خَبُِذََِٖ كُِهَبخًٛز ايهؿاض يف ايٓاض نُا يف قٛي٘ تعاىل ط 

ص بكٝػ١ اؾُع تػعّا ٚغتني َط٠،  خَبُِذََِٖس ٚضزت ط تهطض يف عس٠ آٜات، ٚق

َٓٗا مثإ ٚث٬ثٕٛ َط٠ تتعًل باـًٛز يف اؾ١ٓ، ٚمثإ ٚعؿطٕٚ تتعًل باـًٛز يف 
 .يبح ايهؿاض يف ايٓاض ٚتكاسبِٗ ؾٝٗا، ٚايًع١ٓ َٔ َكسَات ايٓاض

ثِ إ ايًع١ٓ غدط ٚعطض قازض َٔ ايػري، ٚقس ٜرتؾض ا٭ش٣ َٓ٘ ع٢ً 
ايبكـا٤ ايـسا٥ِ    ٜٚعـين بايٛاغط١ اَا اـًـٛز ؾٗـٛ اش٣ َباؾـط َٚتكـٌ     املًعٕٛ 

 .ص سطف ٜؿٝس ايعطؾ١ٝكُِهَببسيٌٝ إ ط

ٚايًعٔ غبب َٚكس١َ يًعصاب ٚاواب يًعكاب ٚ٭ٕ َا بعسٖا ٖٚٛ قٛيـ٘  
ص آٜــ١ يف ايٛعٝــس ٚاٱخبــاض ٜٚتكـــ بايسقــ١ عــٔ الَ َُخَلَّــقُ ػَــنْهُْْ اُْؼَــزَاةُتعــاىل ط 

 بت١ يًعصاب .اغتسا١َ نٝؿ١ٝ ثا
ٖٚصٙ اٯ١ٜ َٔ آٜات اٱْصاض ٚؾٝٗا أؾس َهاَني ايٛعٝس ٚايتٗسٜس ملا يف ا٫غتسا١َ 
ٚايسٚاّ َٔ اعتباض ٚأ١ُٖٝ يف املٛنٛع اٚ ايؿعٌ، ؾهُا إ ايكسق١ ايك١ًًٝ ايطاتب١ 

، ؾهـصا ايعـصاب   ايسؾع١ٝ اييت ؼكٌ ع٢ً مٛ اٱؼـاز  ايسا١ُ٥ أؾهٌ َٔ ايهجري٠
نإ زا٥ُّا ؾٗٛ أؾس َٔ ايعصاب ايـسؾعٞ ٚإ نـإ ؾـسٜسّا،     ٚايعكاب ايكًٌٝ اشا

 .َع ايٝأؽ َٔ اْكطاع٘ اٚ ؽؿٝؿ٘ؾهٝـ اؿاٍ اشا نإ زا٥ُّا يف ؾست٘، 
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 صالَ َُخَلَّقُ ػَنْهُْْ اُْؼَزَاةُط قىلً تعاىل

بٌ ٖٛ  ،ٚعٝس ٚاخباض قطآْٞ بإٔ ايعصاب يف ايٓاض يٝؼ َٔ ايهًٞ املؿهو
يصٟ ٜهٕٛ ع٢ً َطتب١ ٚاسس٠ ٜٚكسم ع٢ً اؾطازٙ عًـ٢  َٔ ايهًٞ املتٛاط٧ ا

ايػٛا٤ َٔ زٕٚ تبأٜ ٚاخت٬ف يف ايؿس٠ ٚايهـعـ، ا٫ إ تـسٍ ايٓكـٛم    
 يف نٝؿٝت٘ نُا يف ساٍ اقشاب ايسضى ا٭غؿٌ َٔ ايٓاض. ايتبأٜ ع٢ً

َؿَٗٛٗـا زعـ٠ٛ    ٕإؾـ ٓطٛم اٯٜـ١ َـٔ ايتٗسٜـس ٚايٛعٝـس     ٚبا٫ناؾ١ ملا يف َ
تتـإ مبـا   اٱميـإ َٚعطؾـ١ سـاٍ ايهـاؾطٜٔ، ٚعـسّ ا٫ؾ     يًُػًُني يًجبـات عًـ٢   
 ايك٠ٛ امل٪قت١. غبابأٚعٓسِٖ َٔ ظ١ٜٓ ايسْٝا 

 ؾطز نٌ سهاّأعسز نًُاتٗا ؾاْٗا تهُٓت ث٬ث١  َٚع ا٫واظ يف اٯ١ٜ ٚق١ً
 َٓٗا َػتكٌ عٔ اٯخط َع اؼازٖا يف املا١ٖٝ ٚاملهإ ٚايعَإ ٖٚٞ:

 اـًٛز يف ايٓاض نشهِ قطعٞ. ا٭ٍٚ :
 عسّ ؽؿٝـ ايعكاب. ايجاْٞ :
 تكاي٘ ٚعسّ ؾتٛضٙ، ؾًٝؼ َٔ ؾرت٠ يف ايٓاض.إ ايجايح :

 صوَالَ هُْْ َُنظَشُوٕط قىلً تعاىل

ٚ إٚ أْ٘ َتكٌ ٚيٝؼ ؾٝ٘ مثـ١ ؾـرت٠   إأٟ َع ؾس٠ ايعصاب ؾ ٕ غـأيٛا  إَٗـاٍ 
 ٜهّاأْعساّ ايؿرت٠ ٫ ٜتعًل بأٚقات ايعصاب املتعاقب١ بٌ ٜؿٌُ ايبسا١ٜ إشيو، ٚ

ٚ أمما ًٜٞ اؿػاب ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيعً٘ ٜتعًل  ٕ ايعـصاب  أٜهّا بعصاب ايـربظر 
ٕ قرب ايهاؾط ٜهٕٛ نشؿـط٠  أٜبسأ َع زخٍٛ ايكرب ملا ٚضز يف بعض ايٓكٛم ب

 َٔ سؿط ايٓريإ.

 حبث كالمي
قُاض ايكٓاع١ٝ أغطاضّا تهؿـ عع١ُ تعٗط ايسضاغات ايؿًه١ٝ اؿسٜج١ ٚا٭

ظا٤ أزٟ املٓبػط ٚاملرتاَٞ ٚيهٓٗا تبـسٚ قـػري٠   أؾ٬ى ايػُا٤ ٚايؿٝض ايٛدٛ
خطّٜٚا ٭ٌٖ ايهؿط أش دعًٗا اهلل عع ٚدٌ غذّٓا إٍٖٛ دِٗٓ ٚعع١ُ خًكٗا، 
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ٕ بني أع٬ٖا ٚقعطٖا غبعُا١٥ أٚاملعاقٞ، ٚمسٝت دِٗٓ يبعس قعطٖا، ٚشنط 
 قساّ يًُتٛغط.َٔ ايػٓني، أٟ بتكسٜط قطعٗا َؿّٝا ٚغريّا ع٢ً ا٭ ّاٚمخػ

ــب ض ٖــِ َازتٗــا مبعاقــِٝٗ ٚشْــٛبِٗ نُــا يف قٛيــ٘ تعــاىل ط ٚأٖــٌ ايٓــا إٌَُِّٗــْْ وََٓ

ــنََّْ  ــهِ دَصَـــتُ جَهَـ ــٕٛ  (1)ص رَؼْجُـــذُوَٕ ِٓـــْٖ دُوِٕ اَُِّـ ــ٦ٝات إ، يٝهـ ــاض ايػـ غتشهـ
ْػا١ْٝ أٚ ٚايصْٛب ٬َظَّا يٛقـ َا تػتشسث٘ َٔ اٯ٫ّ اييت تكع ع٢ً ايٓؿؼ اٱ

غـتذاب١ ٚطًـب   ّ ايـصات عػـٔ اٱ  نطاسهاّ ٚاييت تػع٢ ٱايٓاطك١ املسضن١ يٮ
ىل اٱميإ، إايتكٛض ٌْٚٝ املطايب ٚاتباع غبٌٝ اؿه١ُ ايصٟ ٜكٛز  تباٯايعًّٛ 
ٚ أش٣، ِٖٚ أيٝٗا َٔ غري أمل إايعبا١ْٝ ٚامل٥٬ه١ ايكا٥ُني عًٝٗا ٜسخًٕٛ  يصا ؾإٕ

 عطاض عٔ اجملطَني.ىل اهلل عع ٚدٌ بايصنط ٚايتػبٝض َع اٱإَٓكطعٕٛ 
اؾط بؿطٚض دِٗٓ يف ايسْٝا، اؾٛاب: ْعـِ بآٜـات ٚبـطاٖني    ٌٖٚ حيؼ ايه

ْعساّ ايتًصش بٓعِ ايسْٝا، ٚامل٥٬ه١ حيكٕٛ عًٝ٘ أٜاَ٘ ٜٚٓتعطٕٚ زْٛ إٚنٝل ٚ
 .ضض َٓ٘ ٜٚػتشل ايًع١ٓ ا٭بس١ٜأدً٘ يتتٓعٙ ا٭

قشاب٘ يف أضٟٚ "إ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ نإ قاعسّا َع 
عُٝــ١ ؾاضتــاعٛا، ؾكــاٍ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ: املػــذس ؾػــُعٛا ٖــسٸ٠ ع

أتعطؾٕٛ َا ٖصٙ اهلسٸ٠، قايٛا: اهلل ٚضغٛي٘ أعًِ، قاٍ: سذط أيكٞ َٔ أعًـ٢  
ــص غــبعني غــ١ٓ اٯٕ ٚقــٌ     ــِٓ َٓ ــإ ٚقــٛي٘  إدٗ ــا، ؾه ــا إىل قعطٖ ىل قعطٖ

٫ إٚغكٛط٘ ؾٝٗا ٖصٙ اهلسٸ٠، ؾُا ؾطؽ َٔ ن٬َـ٘ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ      
اض َٓاؾل َٔ املٓاؾكني قس َات، ٚنإ عُطٙ غبعني غـ١ٓ، ؾكـاٍ   ٚايكطار يف ز

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: اهلل أنرب ؾعًِ ايكشاب١ إ ٖصا اؿذط 
ٕ بًؼ عُـطٙ غـبعني   أىل إٖٛ شيو املٓاؾل، ٚاْ٘ َٓص خًك٘ اهلل ٜٟٗٛ يف دِٗٓ 

 غ١ٓ، ؾًُا َات سكٌ يف قعطٖا".
*********** 

                                                           

 .98( غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ 1)



 194ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

ص اٯٜـ١  هٌُُْْ إَُِهٌ وَادِذٌ الَ إَُِـهَ إِالَّ هُـىَ اُـشَّدَُْٖٔ اُـشَّدُُِْ     وَإَُِط قىلً تعاىل  
163 
 

 اإلعراب واللغت
 يٝ٘.إهلهِ: إي٘: َبتسأ، ٚايهُري َهاف إغت٦ٓاؾ١ٝ، إٚاهلهِ: ايٛاٚ 

ٚتط٣ شات ايًؿغ )اي٘( ٜهٕٛ َبتسأ ٚخربّا يف آ١ٜ  ،إي٘: خرب َطؾٛع بايه١ُ
خــط، ٚبــصا تطــابل ايكــٓاع١ ايٓشٜٛــ١ قٛاعــس  اعذاظٜــ١، ؾــاهلل ٖــٛ ا٭ٍٚ ٚاٯ

 ايتٛسٝس ٚتهٕٛ ؾطعّا َٔ ايسضاغات ايعطؾا١ْٝ.
ٚاسس: قؿ١ إي٘، ٫: ْاؾ١ٝ يًذـٓؼ ٚتػـ٢ُ ترب٥ـ١ ٭ْٗـا تٓؿـٞ اؿهـِ عـٔ        

غتجين، ٖٚٞ تعٌُ عٌُ )إ( ؾتسخٌ ع٢ً أ٫ َا إمسٗا إؾطاز دٓؼ أمجٝع 
ٗا ايٓل ع٢ً ْؿٞ اؾٓؼ، املبتسأ ٚاـرب ؾتٓكب ا٭ٍٚ ٚتطؾع ايجاْٞ بؿطٚط َٓ

ٕ ٫ ٜتكسّ أ٫ ٚدب اٱُٖاٍ ٚايتهطاض ٚإمسٗا ٚخربٖا ْهطتني ٚإٕ ٜهٕٛ أٚ
 ٫ يف ْهط٠ َٓؿ١ٝ.إْٗا ٫ تعٌُ إبٔ ٖؿاّ: إمسٗا، ٚقاٍ إخربٖا ع٢ً 

زا٠ سكـط ٫ٚ تهـٕٛ   أ٫: إمسٗا َـبين عًـ٢ ايؿـتض يف قـٌ ْكـب،      إإي٘: 
 غتجٓا٤ املؿطؽ.٫ يف اٱإنصيو 

ٕ ٜهٕٛ )ٖـٛ( َبتـسأ َـ٪خطّا ٚ)إيـ٘( خـربّا      أغِ ٫، ٚوٛظ إ ٖٛ: بسٍ َٔ
قٌ ٖٛ إي٘ ع٢ً َب٢ٓ ايعكؿطٟ ايصٟ ْؿ٢ اؿصف يف ن١ًُ ٕ ا٭أَكسَّا، أٟ 

خطز ْعا٥طٙ يف اٱعطاب مٛ: ٫ ؾت٢ ا٫ عًٞ ٫ٚ غٝـ أايؿٗاز٠، ٚع٢ً ٖصا 
 ٫ شٚ ايؿكاض.إ

 كسٜطٙ ٖٛ. ص، ٚقٌٝ خرب ملبتسأ قصٚف تهُىَايطمحٔ: قؿ١ يًهُري ط

 يف سياق اآلياث
بعس إ بٝٓت اٯٜات ايػابك١ خًٛز ايهؿاض يف ايعصاب، ٚايٛعٝس ملٔ ٜهتِ 
اٯٜات ٚايبٝٓـات دـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١ يف ايتٛسٝـس ٚايـسع٠ٛ ايكـطحي١ يًتُػـو         
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 سهاَ٘.أب
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتني:

، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚؾٝٗا (1) بايكرب()ٚأغتعٝٓٛا  ايك١ً بني آ١ٜ ايؿعب١ ا٭ٚىل:
 َػا٥ٌ:

 اٱغتعا١ْ بايكرب طاع١ هلل عع ٚدٌ. ا٭ٚىل:
 ايكرب ضؾش١ َٔ ضؾشات اٱميإ. ايجا١ْٝ:
 ايك٠٬ إقطاض بايتٛسٝس ٚايعبٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ. ايجايج١:

)ايـطمحٔ ايـطسِٝ(    َـٔ أمسـا٤ اهلل   مسنيبـإ أختتُت ٖصٙ اٯٜـ١   ايطابع١:
 اؾُع بني اٯٜتني ٚدٛٙ: َٚٔ ضمح١ اهلل بًشاظ

 ا٭َط اٱهلٞ باٱغتعا١ْ بايكرب. ا٭ٍٚ:
 ا٭َط اٱهلٞ باٱغتعا١ْ بايك٠٬. ايجاْٞ:
 إٕ اهلل عع ٚدٌ َع ايكابطٜٔ. ايجايح:
 عُّٛ إعا١ْ ٚيطـ اهلل تعاىل بايكابطٜٔ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠. ايطابع:
 ١، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:، ٚبني ٖصٙ اٯٜ(2) )بٌ أسٝا٤( ايك١ً بني آ١ٜ ايجاْٞ:
 ٜكاتٌ املػًُٕٛ يطؾع ضا١ٜ ٫ إي٘ إ٫ اهلل. ا٭ٚىل:
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘     ّاايٓ  قُسإٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ بعح  ايجا١ْٝ:

 ضغ٫ّٛ يًٓاؽ مجٝعّا. ٚغًِ
أخربت اٯ١ٜ أع٬ٙ عٔ قتاٍ املػًُني يف غبٌٝ اهلل، ٚدا٤ت ٖـصٙ   ايجايج١:

 ١ هلل عع ٚدٌ.اٯ١ٜ بتٛنٝس اٱي١ٖٝٛ املطًك
 َٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ إٔ دعٌ ايصٜٔ ٜكتًٕٛ يف غبًٝ٘ أسٝا٤. ايطابع١:
 ، ٚبني ٖصٙ ٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )ٚيٓبًْٛهِ( ايك١ً بني آ١ٜ ايجايح:

                                                           

 .153اٯ١ٜ (1)
 .154اٯ١ٜ (2)
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شنطت اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚدّٖٛا ككٛق١ َٔ اٱبت٤٬ ٚإٔ ٖصا اٱبت٤٬  ا٭ٚىل:
 ًٗا بٝس اهلل عع ٚدٌ.َٔ عٓس اهلل مما ٜسٍ ع٢ً إٔ َكايٝس ا٭َٛض ن

 ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني بإٔ اٱبت٤٬ ضمح١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ. ايجا١ْٝ:
أختتُت اٯ١ٜ أع٬ٙ بايبؿاض٠ يًكـابطٜٔ ٖٚـٛ َـٔ ضمحـ١ اهلل عـع       ايجايج١:

 ٚدٌ باملػًُني.
 زع٠ٛ املػًُني يًسعا٤ ٚغ٪اٍ ايتدؿٝـ َٔ اٱبت٤٬ ٚقٛٙ. ايطابع١:
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )اٱغرتداع( ايك١ً بني آ١ٜ ايطابع:
ٜسٍ اٱغرتداع ع٢ً إقطاض املػًُني بايتٛسٝـس ٚايعبٛزٜـ١ هلل عـع     ا٭ٚىل:

 ٚدٌ.
 َٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ ٖسا١ٜ املػًُني يٲغرتداع. ايجا١ْٝ:
 ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني إٔ ضدٛع املػًُني هلل ضمح١ بِٗ. ايجايج١:

، ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١،    (3))أٚي٦ـو عًـِٝٗ قـًٛات(    ٜـ١ ايك١ً بني آ اـاَؼ:
 ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

٫ ٜكسض ع٢ً إْعاٍ ايكًٛات إ٫ اهلل عع ٚدٌ، ٚقس دعًٗا خاق١  ا٭ٚىل:
 يًُػًُني.
 إخباض اٯٜتني عٔ ضمح١ اهلل ٚؾهً٘ ع٢ً املػًُني. ايجا١ْٝ:
ٚقـ املػـًُني بـأِْٗ املٗتـسٕٚ ؾـاٖس عًـ٢ إقـطاضِٖ بايتٛسٝـس         ايجايج١:

 ٛز١ٜ هلل عع ٚدٌ ْٚؿٞ ايؿطٜو عٓ٘.ٚايعب
 ، ٖٚصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(4) )ايكؿا ٚاملط٠ٚ( ايك١ً بني آ١ٜ ايػازؽ:

 هلل عع ٚدٌ ؾعا٥ط ٫بس َٔ تععُٝٗا َٚٓٗا ايكؿا ٚاملط٠ٚ. ا٭ٚىل:
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َـٔ ؾـعا٥ط اهلل ؾـاٖس عًـ٢ إٔ ًَـو      بأُْٗـا  ْعت ايكـؿا ٚاملـط٠ٚ    ايجا١ْٝ:
 ايػُاٚات ٚا٭ضض هلل عع ٚدٌ.

 َٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ تؿهً٘ بايؿهط يًُػًُني ع٢ً عبازتِٗ. يجايج١:ا
ؾ٤ٞ عًُـّا، ٫   هٌبَٔ قؿات اهلل عع ٚدٌ أْ٘ ايعامل إش حيٝط  ايطابع١:

 ؽؿ٢ عًٝ٘ خاؾ١ٝ يف ا٭ضض ٫ٚ يف ايػُا٤.
َـٔ ايؿـطى    ١ٚعكُإقطاض بايتٛسٝس،  ٓاغواملسر ايبٝت ٚأزا٤  اـاَػ١:

 ٚايه٬ي١.
١ اهلل عع ٚدٌ باملػًُني ٖساٜتِٗ ٭زا٤ َٓاغو اؿر َٔ ضمح ايػازغ١:

 ٚايعُط٠.
، ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١، ٚؾٝٗـا     (1) )إٔ ايـصٜٔ ٜهتُـٕٛ(   ايك١ً بني آٜـ١  ايػابع:

 َػا٥ٌ:
إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ ٜٓعٍ ايبٝٓات َٔ ايػُا٤، ٫ٚ ٜكسض غريٙ  ا٭ٚىل:

 ع٢ً إْعاهلا.
 سٝس.ْعٍٚ ايبٝٓات َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ايتٛ ايجا١ْٝ:
يعّٚ اـؿ١ٝ اـهٛع هلل عع ٚدٌ ؾٗٛ اٱي٘ ايصٟ ٫ ؾـطٜو يـ٘،    ايجايج١:

 َٚٔ اـؿ١ٝ َٓ٘ إظٗاض ايبٝٓات ٚإدتٓاب غرتٖا ٚإخؿا٤ٖا.
٫ ٜكسض ع٢ً بٝإ اٯٜات إ٫ اهلل عـع ٚدـٌ، ٚقـس تؿهـٌ ببٝاْٗـا       ايطابع١:

 بايٓب٠ٛ ٚايهتاب.
 اٯٜات.بٝإ  عّاٝمجَٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ  اـاَػ١:
 نٌ َٔ ٖاتني اٯٜتني بٝإ يٰٜات. ايػازغ١:

هَزَا ثََُبٌٕ ُِِنَّبطِ وَهُذًي قاٍ تعاىلط ،ايكطإٓ بٝإ ٚتبٝإ يٰٜات ايػابع١:
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 .(1) صوََٓىْػِظَخل ُُِِْٔزَّوِ َ

 ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اهلس٣ ايصٟ شنطت اٯ١ٜ أع٬ٙ ْعٚي٘. ايجا١َٓ:
املػًُني خاق١ َٚكـازٜل قٛيـ٘   َٔ ضمح١ اهلل بايٓاؽ مجٝعّا ٚ ايتاغع١:

)ٖٛ ايطمحٔ ايطسِٝ( فـ٤ٞ اٯٜـ١ أعـ٬ٙ بـايعدط عـٔ إخؿـا٤ ايبٝٓـات،         تعاىل
 ٚاؿح ع٢ً نؿـ اؿكا٥ل.

 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(2) )إ٫ ايصٜٔ تابٛا( ايك١ً بني آ١ٜ ايجأَ:
 إٕ اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايتٛاب، ٫ٚ ٜػؿط ايصْٛب غٛاٙ. ا٭ٚىل:
 َٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ ؾتض باب ايتٛب١. ايجا١ْٝ:
دا٤ت اٯ١ٜ أع٬ٙ باؿح ع٢ً ايبٝإ ٚاٱخباض عٔ ايجٛاب عًٝ٘،  ايجايج١:

 َٚٔ ايبٝإ اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚت٬ٚتٗا ٚايتسبط يف َعاْٝٗا ايكسغ١ٝ.
ملا تهُٓت اٯ١ٜ أع٬ٙ اؿـح عًـ٢ ايتٛبـ١ ٚإغـتجٓا٤ ايتـا٥بني َـٔ        ايطابع١:

 ب، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايبؿاض٠ بتػؿِٝٗ بطمح١ اهلل،ايًع١ٓ َٚكسَات ايعصا
 تهطض يف اٯٜتني إغِ َٔ أمسا٤ اهلل اؿػ٢ٓ ٖٚٛ)ايطسِٝ(. اـاَػ١:
، ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١،    (3) )إٕ ايـصٜٔ نؿـطٚا َٚـاتٛا(    ايك١ً بني آٜـ١  ايتاغع:

 َػا٥ٌ:
، ٚإقــطاضِٖ عًــ٢ تــٛبٝذ ايهؿــاض يهؿــطِٖ بــاهلل ايٛاســس ا٭ســس ا٭ٚىل:

 .زاؾشٛ
 دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يتبعح ايٓؿٛؽ ع٢ً ايٓؿط٠ َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١. ايجا١ْٝ:
 يع١ٓ اهلل ايصٟ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ. ْعٍٚ ايتشصٜط َٔ ايجايج١:
)ايطمحٔ ايطسِٝ( ؾٗٞ ضمح١ يف  اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ ضؾشات إمسٞ ايطابع١:
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 ايسْٝا ملا يف َٓطٛقٗا َٚؿَٗٛٗا َٔ اٱْصاض ٚايعدط ع٢ً ايهؿط.
، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (1) )خايسٜٔ ؾٝٗا( ايك١ً بني اٯ١ٜ ايػابك١ ايعاؾط:

 َػا٥ٌ:
 ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني بٝإ قسض٠ اهلل عع ٚدٌ ٚبطؿ٘ بايهؿاض. ا٭ٚىل:
َٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ إْصاض ايهؿاض ٚايٓاؽ مجٝعّا بـصنط عاقبـ١    ايجا١ْٝ:

 ايهؿاض ٚخًٛزِٖ يف ايٓاض.
 ط ٚاٱَتٓاع عٔ اٱميإ.ايعدط عٔ ايتؿطٜ ايجايج١:
بعح ايػه١ٓٝ يف ْؿٛؽ املػًُني با٭َٔ َٔ ايٓاض اييت أعسٖا اهلل  ايطابع١:

 يًهؿاض.
، (2) ايك١ً بني ٖـصٙ اٯٜـ١ ٚاٯٜـ١ ايتاي١ٝ)تكـطٜـ ايطٜـاح(      ايؿعب١ ايجا١ْٝ:

 َػا٥ٌ: ٗاؾٝٚ
خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ؾاٖس عًـ٢ ايتٛسٝـس ٚيـعّٚ اـهـٛع      ا٭ٚىل:

 ع ٚدٌ.ٚاـؿٛع هلل ع
يكس غدط اهلل َا يف ايػُاٚات ٚا٭ضض يًٓاؽ ٖٚـٛ َـٔ ضمحتـ٘     ايجا١ْٝ:

 غبشاْ٘.
شنطت اٯ١ٜ ايتاي١ٝ آٜات ته١ٜٝٓٛ ععُٝـ١ ٚنـٌ ٚاسـس٠ َٓٗـا زيٝـٌ       ايجايج١:

 ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚإمكاض اٱي١ٖٝٛ ب٘ غبشاْ٘، ْٚؿٞ ايؿطٜو عٓ٘.
 َػا٥ٌ: ٝٗاٚؾ، (3) )َٚٔ ايٓاؽ( ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ايجاْٞ:
 ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني إٕ إؽاش ا٭ْساز نبري٠ َٚعك١ٝ. ا٭ٚىل:
بٝإ يـعّٚ اؾٗـاز يف غـبٌٝ اهلل، ٚايجبـات عًـ٢ اٱميـإ، ٚقاضبـ١         ايجا١ْٝ:

 ايؿطى ٚايه٬ي١.
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 اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ ضمح١ اهلل َٔ ٚدٛٙ: ايجايج١:
 تجبٝت أقساّ املػًُني يف َٓاظٍ اٱميإ. ا٭ٍٚ:
 اٯ١ٜ ضمح١ بايهؿاض ٭ْٗا ظدط ٚؼصٜط َٔ ايهؿط ٚايه٬ي١. ايجاْٞ:
 زع٠ٛ ايٓاؽ يٓبص ايهؿط ٚاؾشٛز، ٚزعٛتِٗ يٲميإ. ايجايح:
 عّاٝمجَٔ ايؿٛاٖس ع٢ً إ عع ٚدٌ ٖٛ اٱي٘ ٚايطب ٚإٔ ايك٠ٛ  ايطابع١:
 ي٘ غبشاْ٘.

ْـ دا٤ت خامت١ اٯ١ٜ قٌ ايبشح بتأنٝس ضمح١ اهلل  اـاَػ١: ايـطمحٔ   ٘ٚأ
ــ ــِٝ      اي ــصاب ا٭ي ــس بايع ــصاض ٚايٛعٝ ــ٬ٙ اٱْ ــ١ أع ــ١ اٯٜ طسِٝ، ٚتهــُٓت خامت

ــا٤    اُــَٓٗيًُؿــطنني، ٚيف نــٌ  ــس ٚإْتؿ ٚاؾُــع بُٝٓٗــا ؾــٛاٖس عًــ٢ ايتٛسٝ
 ايؿطٜو. 

 عجاز اآليتإ
ٝـ قرتاْـ٘ بايطمحـ١ املطًكـ١    إيف بهع نًُات َـع   قطاض بايطبٛب١ٝتٛنٝس اٱ  ٘ؾ

نطاّ هلِ، إنطِٜ يًُػًُني ٚ يػ١ اـطاب يف اٯ١ٜ ٚعسإع٬ٕ بؿاض٠ َٚسز، ٚ
ؾٛادــب ايٛدــٛز بػــٝط،  َاْعــ١، ٚت٬ســغ نًُــات ايتٛسٝــس قكــري٠ داَعــ١ 

 ٚاؿكا٥ل ٚايرباٖني ظاٖط٠.
دا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ اـطاب ٚع٢ً مٛ ايعُّٛ اٱغتػطاقٞ ايؿاٌَ يًٓاؽ 
مجٝعّا ملهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ َٚا ؾٝٗا َٔ ز٥٫ٌ ايتٛسٝس، َٚٔ اٱعذاظ يف اٯ١ٜ 

ٛنٝس يف ايٛسسا١ْٝ َٚهاَني ايطمح١ إش أْٗا أختتُت بأمسني َٔ أمسا٤ يػ١ ايت
 اهلل عع ٚدٌ ُٖا)ايطمحٔ ايطسِٝ(.

)صهلك  صلو واحرو وبمح ظ حةف العطف ال(او ل اآليةة ي   وميكن تسمية اآلية يية

)صهلك  صلو واحرو مخس  يأت ىذا الماع ل النةي  صال ل ىذه اآلية، بينم  ج ء  (لو تع ىل

 ات ل النةي .مة
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 اآليت سالح
 عبـاز٠ ؼح اٯ١ٜ عًـ٢ اٱميـإ املطًـل ٚقـسم ايػـطٜط٠ ٚاٱخـ٬م يف اي      

 ٚقٝؼ ايعؿٛ ٚايطمح١.
يكــس خًــل اهلل عــع ٚدــٌ اٱْػــإ خًٝؿــ١ يف ا٭ضض يٝعُطٖــا بايعبــاز       
ٜٚتــٛاضخ ايٓــاؽ َبــاز٨ ايتٛسٝــس، ٚيهــٔ ؾطٜكــّا َــٔ ايٓــاؽ إختــاضٚا ايهؿــط 

، ٚملــا دــا٤ت اٯٜــات ايػــابك١ بــصنط عــصاب  ٚايهــ٬ي١، ٚدشــسٚا بــٓعِ اهلل
قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘    ايهؿاض، ٚايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات ٚايبؿاضات بايٓ  

ٖصٙ اٯٜـ١ خطابـّا عاَـّا     دا٤تٚٚإغتجٓا٤ أٌٖ ايتٛب١ ٚايك٬ح ٚايبٝإ  ٚغًِ
غبٌٝ ٖسا١ٜ، ٚٚغ١ًٝ يتجبٝت اٱميإ، ٚسطبّا ع٢ً ايهؿط ٚزع٠ٛ يًٓاؽ يتهٕٛ 

 ٘.يًتٓعٙ َٓ
ــا٤     ــس املػــًُني، ٚػعًــِٗ أغٓٝ ــ١ ًَهــ١ ايتٛنــٌ عًــ٢ اهلل عٓ ٚتُٓــٞ اٯٜ
ــ١ َـــٔ    ــِٝ قسضتـــ٘ سػـــٔ إغـــتذابت٘ ٚؾٝٗـــا ٚاقٝـ بًطؿـــ٘ متًـــ٪ِٖ ايجكـــ١ بععـ
ــاٍ       ــِٓٗ قـــ ــات َـــ ــا٤ اؿادـــ ــطظر زٕٚ ضدـــ ــاملني ٚبـــ ــٕٛ إىل ايعـــ ايطنـــ

ــذَ ُ   تعــاىلط ــهُ ثٌَِــبفٍ ػَجْ ، اٯٜــ١ عــٕٛ يًُػــًُني يف أزا٤ ايٛظــا٥ـ    (1)صؤََُــُْظَ اَُِّ

 ايعباز١ٜ ٚايتٓعٙ عٔ ايهػٌ ٚاـٍُٛ.

ٚايتٛسٝس غ٬ح يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ٖٚٛ ٚاق١ٝ َٔ زخٍٛ ايٓاض، ٚباعح 
إَِّٕ اَُّزََِٖ آَٓنُىا وَػَُِِٔىا اُصَّبُِذَبدِ وَؤَهَبُٓىا اُصَّالَحَ يٮَٔ َٔ ايعصاب، قاٍ تعاىلط

 .(2)صخَىْفٌ ػََُِْهِْْ واَلَ هُْْ ََذْضَُٗىَٕ وَآرَىْا اُضًََّبحَ َُهُْْ ؤَجْشُهُْْ ػِنْذَ سَثِّهِْْ وَالَ
ٚ أبٔ عباؽ: إضٟٚ عٔ  ْػـب يٓـا   إٔ نؿاض قطٜـ قايٛا ٜا قُس قـ يٓـا 

 .(3)ضبو، ؾاْعٍ اهلل ٖصٙ اٯ١ٜ ٚغٛض٠ اٱخ٬م
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 مفهىم اآليت
اٯ١ٜ سطب ع٢ً ايؿطى ٚإع٬ٕ ٱْتٗـا٤ تـأثري ايهـاؾطٜٔ ٚاملؿـطنني عًـ٢      

 ّٜٛ ايكٝا١َ، ٖٚٞ ايؿٝكٌ بني اٱغ٬ّ ٚايهؿط املػًُني، ٚإسرتاظ عكا٥سٟ إىل

 .(1)صوََُْٖ ََجْؼَََ اَُِّهُ ٌَُِِْبكِشََِٖ ػًََِ أُُْمِْٓنِ َ عَجُِالًطإش ٫ ٚاغط١ بُٝٓٗا

ٚتبني اٯٜـ١ قبًـ١ اؾٗـاز ٚغـٓاّ اٱغـ٬ّ ٚعـع ايؿـطٜع١ ٚإغـتكا١َ ططٜـل          
يعًُـ١ ٚؾـكا٤   إْٗا ْٛض ٜه٤ٞ يًٓاؽ زضٚب اهلسا١ٜ ٜٚططز ؾـبض ا  ،املػًُني

 اؾشٛز ٚايعٓاز.
ٚؼبب اٯ١ٜ اٱميإ ٚايتكٝس بأسهاّ ايتٛسٝس إىل ايٓؿٛؽ بتهُٓٗا ٭مس٢ 
آٜات ايطمح١ ٚيف شنطٙ تعاىل باغِ ايطمحٔ ٚايطسِٝ ز٫ي١ ع٢ً زع٠ٛ ايهؿاض 

 ٚاملؿطنني إىل اٱميإ ٚسجِٗ ع٢ً اٱغ٬ّ.
ٕ  ٚايهؿـط   ،ؾُٔ املعاضف اٱهل١ٝ َكاب١ً اؾشٛز بايطأؾـ١   ،باؿذـ١ ٚايربٖـا

مما ٜعين إ ضمحت٘ تعاىل تتػؿـ٢ ايٓـاؽ    ،ٚايه٬ي١ ٚايعٓاز بايتٛزز ٚايًطـ
مجٝعّا يف اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾاَا إ ٜهٕٛ َ٪َّٓا ؾٝٓاٍ َٔ ؾهً٘ تعاىل َٚـٔ إغـِ   
ايطسِٝ ٚايطمحٔ، ٚأَا إٔ ٜهـٕٛ نـاؾطّا ؾٝٓتؿـع َـٔ إغـِ ايـطمحٔ ٜٚكـٝب        

، َٚع٘ أٜهّا املٛععـ١ ٚايتـصنط٠ ٚاٱعتبـاض    ايُٓا٤ يف املاٍ ٚايطظم ٚزؾع ايب٤٬
ٚتططم آشإ قًب٘ آٜات ايسع٠ٛ يصا تعترب يػـ١ اـطـاب يف اٯٜـ١ ؾـا١ًَ تؿـٌُ      

 املػًِ ٚغري املػًِ.
ــاضِٖ اٱغــ٬ّ،     ــ٢ املــ٪َٓني ٱختٝ ــا٤ عً ــ١ يف َؿَٗٛٗــا ايجٓ ٚتتهــُٔ اٯٜ
ــٛم بايٓكــط     ــب اهلل، ٚايٛث ــسٜٔ ٚؼُــٌ ا٭ش٣ يف دٓ ــسعِٖٛ يًتؿكــ٘ يف اي ٚت
ٚايػًب١ َٔ عٓس اهلل عع ٚدٌ، ٚتتهُٔ تٛبٝذ ايهؿـاض عًـ٢ غـ٤ٛ إختٝـاضِٖ     
ٚقبٝض أؾعاهلِ َٚٓٗا إخؿا٥ِٗ اؿكـا٥ل ٚعـسّ إع٬ْٗـِ ايبؿـاضات ايبؿـاضات      
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قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيــ٘    ايـيت ٚضزت يف ايتـٛضا٠ ٚاٱلٝـٌ غكـٛم ْبـ٠ٛ      
 ٚيعّٚ إتباع٘ ْٚكطت٘، ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ: ٚغًِ

ــاض،   تتهــُٔ اٯ ا٭ٚىل: ــس يًهؿ ــصاض ٚايٛعٝ ــ١ ايبؿــاض٠ يًُػــًُني، ٚاٱْ ٜ
ٚتتذ٢ً ايبؿاض٠ مبذ٤ٞ اٯٜـ١ بـإمسني َـٔ أمسـا٤ اهلل ؾُٝٗـا َعـاْٞ ايطمحـ١        

 ٚايعؿٛ، ٚاٱْصاض عطَإ ايهؿاض َٔ ضمح١ اهلل.
 تػاٟٚ ايٓاؽ يف ايعبٛز١ٜ هلل ٚيعّٚ اـهٛع ٚاـؿٛع ي٘ غبشاْ٘. ايجا١ْٝ:
 ع ٚدٌ.إْعساّ ايؿطٜو هلل ع ايجايج١:

 إٕ اهلل عع ٚدٌ ضمحٔ ايسْٝا ٚايطسِٝ اٯخط٠. ايطابع١:
 سطَإ ايهؿاض ٭ْؿػِٗ َٔ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ. اـاَػ١:

ــصاب     ايػازغــ١: ــعٍٚ ايع ــني ايػــع١ يف ضمحــ١ اهلل، ْٚ عــسّ ايتعــاضض ب
 بايهؿاض.

 اٯ١ٜ تطغٝب يًهؿاض بايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايػابع١:
ؿٛؽ ايصٜٔ تابٛا ٚزع٠ٛ هلِ يٲدتٗاز بعح ايػبط١ ٚايػعاز٠ يف ْ ايجا١َٓ:

 يف اٱق٬ح ٚبٝإ اؿكا٥ل.

 إفاضاث اآليت
اٯ١ٜ غٝاس١ يف عامل املًهٛت، ٚاملتسبط يف اٯ١ٜ ٫ ٜط٣ يف ايٛدٛز إ٫ اهلل 
عع ٚدٌ، ٚنٌ ؾ٤ٞ ٖٛ كًـٛم مبؿـ٦ٝت٘ ، َٓكـاز ٭َـطٙ، َؿـٝض نُـاٍ نـٌ        

اٱهل١ٝ، ٜطدٛ ؾهً٘  َٛدٛز، ٜٚكبض ايصٟ ٜتًٖٛا نُٔ إؾعاع أْٛاض اؿهط٠
ٜٚتطًع إىل ٚاغـع ضمحتـ٘ ايـصٟ أنستـ٘ اٯٜـ١ ٚايطمحـ١ قـؿ١ نُـاٍ تتهـُٔ          
اٱخباض عٔ تٓعٙ اهلل عٔ ايعًِ، ٚاٱؾاض٠ إىل إٔ ايٛعٝس يًهاؾطٜٔ يف اٯٜات 
ايػابك١ ٚتبعح اٯ١ٜ ع٢ً سب اهلل، ٚاؿطم ع٢ً ايؿٓا٤ يف َطنات٘ ٚايؿٛم 

 يًكا٥٘، ٚايٓؿط٠ َٔ َعكٝت٘.



 204ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

سذ١ ع٢ً ايٓاؽ يف َا١ٖٝ ضغاي١ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ٚاٯ١ٜ
ٚغًِ ٚتأنٝس يكسقٗا، ؾٗٛ مل ٜأت إ٫ ؾصب ايٓاؽ يعباز٠ اهلل ْٚبص ايؿطى 

 ٚايكها٤ ع٢ً ػرب ٚإغتهباض ايطٛاغٝت يف ا٭ضض.

َٚٔ أغطاض ف٤ٞ اٯ١ٜ بكٝػ١ اـطاب دعٌ ايٓاؽ مبطتب١ ٚاسس٠ يف 
إي٘ ٚاسس( يتهٕٛ سطبّا ع٢ً اٱؾتتإ بايعاملني  َكاَات ايعبٛز١ٜ)ٚإهلهِ

 ٚإتباعِٗ يف غِٝٗ ٚتعسِٜٗ.
ٚيف اٯ١ٜ قٗط يًٓؿؼ ايؿ١ٜٛٗ، ٚزع٠ٛ يٲْكٝاز إىل أسهاّ اؿ٬ٍ 
ٚاؿطاّ، ٚاٱَتجاٍ يٮٚاَط اٱهل١ٝ ٚباعح ع٢ً ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 ٚايطًب.املٓهط طًبّا ملطنا٠  اهلل َٚا ٜػ٢ُ بايتٛسٝس يف ايككس 
ٚاٯ١ٜ تطغٝب بؿهٌ اهلل، ٚايتطًع إىل غع١ ضمحت٘ ٚإق٬ح يًٓؿؼ ملٓاظٍ 

 ايتٛب١.

 اآليت لطف
عٔ ايكًٛب سب غري اهلل، ٚتبني ساد١ ايٓـاؽ إيٝـ٘ غـبشاْ٘،    تططز اٯ١ٜ 

يًصٜٔ ٜتٛبـٕٛ   ايبؿاض٠ٚيػابك١ بصّ ايصٜٔ دؿٕٛ ايبٝٓات ٚإش دا٤ت اٯٜات ا
اٯ١ٜ يًبعح ع٢ً إظٗاض اٯٜات ٚتكسٜل ايـصٜٔ  إىل اهلل ٜٚبكْٛٗا دا٤ت ٖصٙ 

ٜعٗطْٚٗا ٚعسّ قاضبتِٗ، ٚاٱخباض بـإٔ َكايٝـس ا٭َـٛض بٝـس اهلل ٚإٔ إخؿـا٤      
اٯٜات ئ ٜهط إ٫ أًٖ٘ ايصٜٔ مل ٜٓتؿعٛا َٔ غع١ ضمح١ اهلل، بٌ أقطٚا ع٢ً 

بايٛظـا٥ـ ايعبازٜـ١،    اؾشـٛز، يتهـٕٛ ٖـصٙ اٯٜـ١ تـصنرياّ     ايهصب ٚاٱؾرتا٤ ٚ

ــ  ٖٚصٙ اٯٜـ١ ٖبـ١ مساٜٚـ١    ،ٱنتػاب ايعًّٛ ٚأْٛاض املعطؾ١ ٚزع٠ٛ خَُْـشَ ؤَُّٓـخٍ   طي

، ٚدصب١ إىل َكاَـات ايتكطٜـب َـٔ يطــ ٚإسػـإ اهلل عـع       (1)صؤُخْشِجَذْ ُِِنَّـبطِ 

 ٚدٌ ٚخعا٥ٔ ضمحت٘.

                                                           

 .110غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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 الصلت بني أول وآخر اآليت
 دا٤ت اٯ١ٜ يف ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ٚتٛنٝس ايتٛسٝس، ٚإثبات ايطبٛب١ٝ

 ٟايـص ي٘ غبشاْ٘، ْٚؿٞ ايؿطٜو عٓ٘، ٚٚضزت بكـٝػ١ اـطـاب اٱغـتػطاقٞ    
تسٍ عًٝ٘)ايهاف(، يف إهلهِ، َٚع ق١ً نًُات اٯ١ٜ ؾكس تهطض يؿغ)إي٘( ؾٝٗا 

اٱي٘ إىل ايٓاؽ زيٌٝ ع٢ً إنـطاَِٗ ٚيـعّٚ إؾتدـاضِٖ     إناؾ١ٚث٬خ َطات، 
 .بٗصٙ اٱناؾ١ ٚايتكٝس بطاع١ اهلل عع ٚدٌ

هلل إي٘ ٚاسس يٝؼ ي٘ ثإ، دا٤ ايؿطط ايجاْٞ بتٛنٝس إْتؿا٤ ٚملا أخربت بإٔ ا
ايؿطٜو ٚأْ٘ ٫ إي٘ إ٫ اهلل يتشبٝب ايًٛش مبكاّ ايطبٛب١ٝ، ٚططز َؿاِٖٝ ايؿطى 
ايعاٖط ٚاـؿٞ عٔ ايٓؿٛؽ ؾاهلل عع ٚدٌ إي٘ ايٓاؽ ٚاـ٥٬ل نًـٗا، ؾًـٝؼ   

ع ٚدٌ ٖـٛ  َٔ إي٘ يف ايٛدٛز غٛاٙ َٚٔ خكا٥ل ا٭ي١ٖٝٛ املطًك١ إٔ اهلل ع
َهاَني ايعؿٛ ٚاملػؿط٠ ٚاملسز ٭ٌٖ َٔ ؾهً٘ ايطمحٔ ايطسِٝ، ايصٟ تؿٝض 

 اٱميإ ايصٜٔ ٜكًشٕٛ يف ا٭ضض، ٜٚأَطٕٚ باملعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهط.
ٚإبتسأت اٯ١ٜ بكٝػ١ اـطاب يًٓاؽ مجٝعّا، ٚؾٝ٘ ثٓا٤ َٔ اهلل عع ٚدـٌ  

عًــ٢ ايٛثٓٝــ١  ْؿػــ٘ ٚضمحتــ٘ بايٓــاؽ هلــساٜتِٗ غــٛا٤ ايػــبٌٝ، ٖٚــٞ ســطب 
ٚا٭قٓاّ يتهٕٛ ٖصٙ اٯ١ٜ َسزّا يًـٓ  قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ يف       

 إق٬ح اجملتُعات ٚبعح ايٓؿط٠ يف ايٓؿٛؽ َٔ ايؿطى ٚأزضاْ٘.

 مه غاياث اآليت
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 تٛنٝس ايتٛسٝس. ا٭ٚىل:
 ايكطع بإْتؿا٤ ايؿطٜو يًباضٟ. ايجا١ْٝ:
 ٚدٛب عباز٠ اهلل. ايجايج١:
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ِ    يعّٚ ايتكسٜل بٓب٠ٛ  ايطابع١: ٚا٭ْبٝـا٤   قُس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـً
 اٯخطٜٔ ايٛاغط١ املباضن١ بني اهلل ٚبني خًك٘.

إَـت٤٬ ايهـٕٛ بأغـباب ايطمحـ١ ٚايعؿـٛ، ٚخًـل اٱْػـإ شاتـ٘          اـاَػ١:
ضمح١ َٔ عٓس اهلل، يتتػؿاٙ ضمحـ١ اهلل يف ايٓؿـأتني بإغـتجٓا٤ ايـصٜٔ ٜكـطٕٚ      

شٛز، ايصٜٔ حيطَٕٛ أْؿػِٗ َٔ ايطمح١ يف اٯخط٠ ٚت٬سكِٗ ع٢ً ايهؿط ٚاؾ
   ايًع١ٓ ٚأغباب ايعصاب.  

 التفسري
 صوَادِذٌ الَ إَُِهَ إِالَّ هُىَ وَإَُِهٌُُْْ إَُِهٌ] قىلً تعاىل

ػػس اٯ١ٜ ايهطمي١ ؾًػؿ١ ايتٛسٝس ٚؾٝٗا تعًِٝ ٚتأزٜب يًُػـًُني ٚقطـع   
 .يًؿطى ٚايؿو ٚايِٖٛ

٘ٴ إشا تٳشٳٝٻـط    ٭ثري:عٔ ابٔ ا ٜٳِأَيـ ٘ٳ  ، ٜطٜـس اشا ٚقـع ايعبـس يف    (1)(َٚأقً٘ َٔ َأيٹـ
 عع١ُ اهلل ٚد٬ي٘.

ٚايتأٌٜٚ ٜكًض َرتؾشّا عٔ قؿات  ،ا٫ؾتكاماملع٢ٓ أعِ َٔ ٖصا أقٍٛ: 
ٕ أي١ٖٝٛ تتعًل با٭قاي١ ٚع٢ً مـٛ ايؿاعًٝـ١، ٚايعـاٖط    ايصات، ٭ٕ قؿ١ اٱ

، ٚقؿ١ إْؿطز املتأهلٕٛ ًٜٚذأ ايٝ٘ ايعابسٕٚ غِ يًُعبٛز ايصٟ ٜؿعع ايٝ٘إاٱي٘ 
 .بٗا اهلل غبشاْ٘

ؾهٌ ع٢ً عًٞ بٔ عٝػ٢ يف قٛي٘ َع٢ٓ إي٘ ٖٛ املػتشل يًعباز٠، ٚقاٍ أٚ
ايطربغٞ: ٖٚصا غًط، ٭ْ٘ يٛ نإ نصيو ملا نإ ايكسِٜ غبشاْ٘ إهلّا ؾُٝا مل 

از٠ أَط شاتٞ غتشكاق٘ يًعبإقٍٛ: إ أ، (2)ٜعٍ يف ا٭ظٍ َا ٜػتشل ب٘ ايعباز٠(
 ٚ مل ٜٛدس بعس،، ٚاملُهٔ يٝؼ مبُتٓع.أبس اغٛا٤ ٚدس ايع

ْ٘ بػٝط غري َطنب أص ٚقـ ي٘ ز٫٫ت عسٜس٠ َٓٗا وَادِذٌٚقٛي٘ تعاىل ط 
                                                           

 .13/467يػإ ايعطب  (1)

 .1/451( فُع ايبٝإ 2)
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٫ ٜكبٌ اٱْكػاّ ٚايتعسز ٫ٚ تططأ عًٝ٘ ايتذع١٥، ٚاْ٘ ٚاسس يف قؿات٘ ٫ ؾبٝ٘ 
ــ٘ ــٌ ي ٘  ،٫ٚ َجٝ ــ١ ٚيف قــؿات ــ١ ٚايطبٛبٝ ــ٘ اؿػــ٢ٓ،   ٚاســس يف ا٭يٖٛٝ ٚامسا٥

 ٚايؿطٜو َٓتـ عٓ٘.
ٚاٯ١ٜ زع٠ٛ يًُػًُني يًتكسٜل ٚايتػًِٝ مبا دا٤ ب٘ ايٓ  قُس ق٢ً اهلل 
عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ، ٚســح عًــ٢ ايكــرب يف دٓــب اهلل ٚاؾٗــاز ٚايــسؾاع عــٔ   

سكــا١ْ ؾهطٜــ١ هلــِ ٚٚقاٜــ١ َــٔ ايؿــو ٚايطٜــب َٚــا حيــاٍٚ    ْٗــاإا٫غــ٬ّ، 
نـعـ اٱميـإ، ٖٚـٞ غـ٬ح      غـباب أَـٔ  ملؿطنٕٛ بجـ٘ ٚظضعـ٘ يف ْؿٛغـِٗ    ا

 عكا٥سٟ.

 بالغي حبث كالمي
ؾًٝؼ َـٔ   ،ص ْؿٞ َطًل يًؿطٜو ٚاملجٌ ي٘ غبشاْ٘الَ إَُِهَ إِالَّ هُـىَ قٛي٘ تعاىل ط

ايتكسٜؼ ٚاٱد٬ٍ ي٘ تعاىل ٚؾٝٗا تٛنٝس ٜٚتهُٔ َعاْٞ  َػتشل يًعباز٠ غريٙ
 نٝشّا.ٕ نإ فطز ايتكسٜط بٝاّْا ٚتٛإثبات ٭يٖٛٝت٘ تعاىل ٚإٚ

ٚ ؾـبٝ٘  أٚ ْـس  أٚ شٟ أدعا٤، ٚيٝؼ ي٘ ؾطٜو أغبشاْ٘ يٝؼ مبطنب  ٚاهلل
يف ٚدٛب ايٛدٛز ٚا٭ي١ٖٝٛ، نُا اْ٘ تؿطز بايكـسّ ٚايكـسض٠ املطًكـ١ ٚايػٓـ٢     

       ٍ ُٖٚـا َـٔ    ،ٚايعًِ بكؿات شات٘، ؾهـٌ َـا عـساٙ ٜطـطأ عًٝـ٘ ايتػـٝري ٚايتبـس
 .ىل املداطبنيإناؾ١ َهإ ٚاٱع٬َات اٱ

سكٝكـ١ ثابتـ١ ٖٚـٞ إْؿـطاز اهلل عـع ٚدـٌ باٱيٖٛٝـ١، ممـا ٜـسٍ          ٚتبني اٯٜـ١  
بايس٫ي١ ايته١ُٝٓ ع٢ً إٔ نٌ كًٛم َٓكاز ي٘ غبشاْ٘ ٫ٚ ٜكسض غريٙ غبشاْ٘ 

ً   إزعا٤ اٱيٖٛٝـ١ ؾـإٕ قًـت ٚضز عـٔ ؾطعـٕٛ أْـ٘ قـاٍط        ، (1)صؤََٗـب سَثأٌُـْْ األَػَِْـ

اض عـرب٠  ايبطـ ب٘ دـا٤ غـطٜعّا عـاد٬ّ إش أغـطم ٚدٓـٛزٙ، ٚقـ       ٕإٚاؾٛاب 
، ٚخطاب٘ أع٬ٙ خـام بكَٛـ٘ ٚنـإ دـا٬ّٖ مبعـاْٞ ايطبٛبٝـ١       َٚٛعع١ يًٓاؽ
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 .(1)صهَبٍَ كِشْػَىُْٕ وََٓب سَةأ اُْؼَبَُِٔ َاملطًك١، ٚيف ايتٓعٌٜط

ٜهـّا  أٚقـايٛا   ،يؿـاظ ايهـ٬ّ زٕٚ املعٓـ٢   أيف ايٓشٛ قايٛا بٛدٛز ظٜاز٠ يف 
ٕ اـرب قصٚف إص قايٛا  هَ إِالَّ اَُِّهُالَ إُِباؿصف ٚٚدٛز ايتكسٜط، ؾؿٞ قٛي٘ تعاىل ط 

٫ اهلل، َِٚٓٗ قسضٙ )يٓا( ٚا٭ٍٚ اٚىل ٱعطا٥٘ َع٢ٓ إي٘ َٛدٛز إٚتكسٜطٙ ٫ 
 اٱط٬م بايٓػب١ يًد٥٬ل.

ٚاْهط بعض املتهًُني ع٢ً ايٓشٜٛني ايكٍٛ بايتكسٜط ٖٓا، ٭ٕ قٛي٘ تعاىل 
مٛ اٱطـ٬م َـٔ غـري تكٝٝـس بتكـسٜط       ْؿٞ ايؿطٜو ع٢ً تهُٔص  الَ إَُِهَ إِالَّ اَُِّهُط 

ايتكسٜط ايتبعٝض ٚايتكٝٝس ملا١ٖٝ ايؿطٜو، ٚادٝب عًٝ٘ بإ ٖصا  ٜؿٝسش إَعني، 
عتباض إٜهّا ايٓؿٞ املطًل يًؿطٜو ع٢ً مٛ ايكطع، ٭ٕ ايعسّ ٫ أايتكسٜط ٜؿٝس 

 .ي٘
ــس  ،ٚىل َــٔ ايتكــسٜطأٚمحــٌ ايهــ٬ّ عًــ٢ ظــاٖطٙ ٚقــٝاغت٘   َــا زاّ ٜؿٝ

ٛ ؾٚيهـٔ ايتكـسٜط ٫ ٜتعـاضض َعـ٘،      ،ؿ١ َٔ ٚنـع ايًؿـغ  املكاقس ايؿطٜ يف  ٗـ
، ٚقس ٫ ػس ن١ًُ تكؿٗا تكسٜطّا تهٕٛ َٓاغب١ يًشـاٍ ٚاملكـاّ َـٔ زٕٚ    طٛي٘

ظٗـٛض املعٓـ٢ يف ايعـاٖط، ؾتكــسٜط ايٛدـٛز قـس ٫ ٜهــٕٛ ناؾٝـّا ٭ٕ املـطاز َٓــ٘        
ٓؿٞ عِ َٓ٘، نُا إ تكسٜط )ايٛدٛز( ٫ ٜأايٛدٛز اـاضدٞ ٚايٛدٛز ايصٖين 

ي٘ آخط، ؾبني اٱَهإ ٚايٛدٛز عُّٛ ٚخكٛم َطًل ؾهٌ َٛدٛز إَهإ إ
ٖٚٛ غبشاْ٘ قازض ع٢ً نٌ ممهٔ َا  ،ممهٔ ٚيٝؼ نٌ ممهٔ َٛدٛزّاغ٣ٛ اهلل 

، ٚ مل ٜهـٔ َٛدــٛزّا ؾـ٬ تػتعكـٞ عًٝـ٘ غـبشاْ٘ َػــأي١     أنـإ َٓـ٘ َٛدـٛزّا    
ٜػـتشل   ٜهّا )َػتشل يًعباز٠( ٖٚـٛ ٫ ٜٓؿـٞ ايتعـسز بًشـاظ َـٔ ٫     أٚقسضٚا 
 ايعباز٠.

دا٤ت باملع٢ٓ ا٭عِ ٱيٖٛٝت٘ تعاىل اٯ١ٜ ايهطمي١ يهٔ ٚقايٛا بتكسٜط )يٓا( ٚ
إ٫ ع٢ً َب٢ٓ إثبات ؾ٤ٞ  َٔ اـ٥٬لَٔ إٔ تكٝس باٱْؼ أٚ ايجكًني أٚ ؾطط 
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 .يؿ٤ٞ ٫ ٜسٍ ع٢ً ْؿٝ٘ عٔ غريٙ
ــ١    أٚ قــٌ اـــ٬ف اٱخــت٬ف يف املطتهــع، ؾُــٔ قٛاعــس ايكــٓاع١ ايٓشٜٛ

عرتانِٗ إٚ َكسضّا، َع عسّ أٚدٛز َبتسأ ب٬ خرب غٛا٤ نإ ظاٖطّا غتشاي١ إ
ٚ ايػُع ؾٝ٘، أٚ اٱؾهاٍ أع٢ً املع٢ٓ ؾِٗ ٫ ٜعتربٕٚ َٔ ايتكسٜط تػٝري املع٢ٓ 

عتُازٙ اٱواظ ٚاٱختكاض إقطاض بٛدٛٙ ايرباع١ يف ايه٬ّ ٚإٕ ايكٍٛ باؿصف إ
 عذاظ ايكطإٓ.إٝإ َٔ غري تػٝري باملع٢ٓ، ؾكٛاعس ايٓشٛ ٖصٙ دا٤ت يب
ٚقايٛا بايتكـسِٜ ٚايتـأخري    ،ٚساٍٚ مجع َٔ اوككني ايتٛؾٝل بني ايكٛيني

ٚ إَا اـرب ؾٗٛ )٫ أ٫ اهلل( َبتسأ إٕ )أىل تكسِٜ خرب، ٚإْ٘ ٫ حيتاز أٚ ٕ أيـ٘( 
ٚ أيــ٘( ؾًُــا إا٭قـٌ )اهلل   ٫، ٚايعـاٖط اْٗــا َكــاؿ١ ٫  إضٜـس اؿكــط ظٜــس ٫ 

َِٚٓٗ َٔ دعٌ )ا٫ اهلل( ٖـٛ اــرب، ٜٚـطز عًٝـ٘     تٓػذِ ٚايكٛاعس ايٓش١ٜٛ، 
ــ١     ــط٠ ٚاـــرب َعطؾ ــسأ ْه ــٕٛ املبت ـــ ٜه ــ١ اهلل ا٭ٚىل    نٝ ــٔ أيٖٛٝ ٚيف اـــرب ع

 .ايكٍٛ)اهلل إ٫ ي٘( ٚيٝؼ بكٝػ١ ايتٓهري
ٕ تتعـسز ا٭قـٛاٍ يف َعـاْٞ نًُـ١ ايتٛسٝـس ٚتتؿـطع عٓٗـا        أَٚٔ اٱعذـاظ  

ًٓعٛت ايكسغ١ٝ ٚايهُا٫ت اَع١ يؾطف يؿع١ يف ايٛدٛز ٚاؾأايسضاغات ؾٗٞ 
بػـاطتٗا  ٖٚـٞ َـع   يٝٗا ايٓؿٛؽ يس٫يتٗا ع٢ً ايصات ا٭سسٜـ١  إتٓذصب  اييت

ٖـٌ ايعطؾـإ:   أٚقـاٍ بعـض    ،زضاى نٓٗٗـا إعـٔ  ٚإواظٖا ؾـإ ايعكـٍٛ تعذـع    
 ايٛدٛز اؿل ٖٛ اهلل خاق١ َٔ سٝح شات٘ ٚعٝٓ٘.

ــطاض ايكــــطإٓ أَٚــــٔ  ــ٘ ا٫ اهلل( أغــ ــ١ ايتٛسٝــــس )٫ ايــ يف ٚضزت ٕ نًُــ
ــاىل ط    ــ٘ تع ــطتني بكٛي ــطإٓ َ ــزَْٗجِيَ    ايك ــزَـْلِشْ ُِ ــهُ وَاعْ ــهَ إِالَّ اَُِّ ــهُ الَ إَُِ ــبػَِْْْ ؤََّٗ إِرَا ، ط  (1)ص كَ

ــزٌَْجِشُوَٕ     ــهُ ََغْ ــْْ الَ إَُِــهَ إِالَّ اَُِّ ــََ َُهُ ، ٚدــا٤ت َــطات عسٜــس٠ بكٛيــ٘ تعــاىل      (2)ص هُِ

 ص. الَ إَُِهَ إِالَّ هُىَط 
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 صُٖ اُشَّدُُِْاُشَّدْٔط قىلً تعاىل

ايـــــطمحٔ عًـــــ٢ ٚظٕ ؾعـــــ٬ٕ قـــــٝػ١ َبايػـــــ١ تـــــسٍ عًـــــ٢   ا٭ٚىل :
ايهجـــــط٠، ٚايـــــطسِٝ ؾعٝـــــٌ ٜٚـــــطاز َٓـــــ٘ ايؿاعـــــٌ ٚقـــــؿ١ تـــــسٍ عًـــــ٢ 

 ايسٚاّ ٚاٱغتسا١َ.
ــؿإ َـــــٔ   ايجاْٝـــــ١ : ــبشاْ٘ ايـــــيت  أٖـــــصإ ايٛقـــ ــؿات٘ غـــ ععـــــِ قـــ

 تهٕٛ قط ساد١ اٱْػإ يف زْٝاٙ ٚآخطت٘.

ــ١ : ــا٤  ايجايجـــ ــ١ ايتإدـــ ــا بآٜـــ ــٍٛ ط قرتاُْٗـــ ــس ٚقـــ ــىَٛسٝـــ ــهَ إِالَّ هُـــ  ص الَ إَُِـــ

ــعٞ يف      ــًُني ايػــــ ــ١ً املػــــ ــإ َٚٛاقــــ ــ٢ اٱميــــ ــات عًــــ ــس ايجبــــ يتٛنٝــــ
  تعاىل.٠ اهللَػايو اؾٗاز ٚطًب َطنا

غــــــباب ايؿــــــو أىل إاٯٜــــــ١ زعــــــ٠ٛ يعــــــسّ اٱيتؿــــــات   ايطابعــــــ١ :
 ٌٖ ايطٜب ٚاؿػس.أؾرتا٤ات املؿطنني ٚإٚ

ــ١ : ــ    اـاَػــ ــاض٠ ٚٚعــ ــّا بؿــ ــّا َٚؿَٗٛــ ــ١ َٓطٛقــ ــٔ  إس ٚاٯٜــ ــاض عــ خبــ
 ايجٛاب اؾعٌٜ.

دتُـــــــاع ايتٛسٝـــــــس ٚايطمحـــــــ١ متـــــــاّ ايٓعُـــــــ١     إيف  ايػازغـــــــ١ :
 غباب نُاٍ ايسٜٔ.أٚ

 ؾٝٗا تطغٝب ٚسح ع٢ً ايتٛب١ ٚاٱْاب١. ايػابع١:
ــ١ : ــسٍ  ايجآَـــ ــ١ تـــ ــٍٛ    اٯٜـــ ــا٤ قبـــ ــ٢ ضدـــ ــ١ُٝٓ عًـــ ــ١ ايتهـــ بايس٫يـــ

 ايتٛب١ ٚقٛ ايػ٦ٝات باملػؿط٠.
ــع١ : ــ١ َطًكــــــ  ايتاغــــ ــاب يف اٯٜــــ ــ١ اـطــــ ــًُني يػــــ ــٌُ املػــــ ١ تؿــــ

ٚ أٚ ــاؾطٜٔ  ــاب ٚايهـــ ــٌ ايهتـــ ــإ   إٕ إٖـــ ــٔ اٱميـــ ــاضِٖ عـــ ــٛا باختٝـــ َتٓعـــ
 ٚقطع مثاضٙ اؿانط٠ ٚاي٬سك١.
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 حبث فلسفي
غاغـــــ١ٝ يـــــسٚاّ اؿٝـــــا٠ عًـــــ٢ متجـــــٌ ؾًػـــــؿ١ ايتٛسٝـــــس ايطنٝـــــع٠ ا٭

ضض ٫ بًشـــــاظ ايعكٝـــــس٠ ٚايتؿـــــطٜع ؾشػـــــب بـــــٌ بًشـــــاظ ايٛاقـــــع  ا٭
هـــــاّ يًُعطؾـــــ١   سإاملـــــازٟ ٚايٛدـــــٛز ايـــــصٖين ٚاــــــاضدٞ، ٚؾٝٗـــــا     

َٚٓــــع يتبــــسزٖا ٚنــــٝاع ايعًــــِ ٚتعتــــرب ضازعــــّا يًؿــــو ٚسايــــ١ ايطٜــــب  
َٚــــا تؿـــــطظٙ ايهـــــسٚضات ايعًُاْٝـــــ١ ٜٚبجـــــ٘ ايؿـــــٝطإ َـــــٔ ايٛغٛغـــــ١  

ــِٝ ا٭   ــو ايكــــ ــإ ايؿــــ ــس طػٝــــ ــ١، يٝؿػــــ ــ١ٝ ٚايٓٛعٝــــ ــ١ ايؿدكــــ خ٬قٝــــ
  ٚ ــسإ  ــٌ ٚايٛدــ ــ٢ ايعكــ ــ١ عًــ ــس املبٓٝــ ــايٖٛٔ ايعكا٥ــ ــٝب بــ ــصاب إٜٚكــ لــ

 عطاض عٓٗا.إٜػبب٘ َٔ  غباب اهلسا١ٜ ملاأىل إايطٚح 
ــ٬ي١        ــ٣ٛ ايهــ ــسٟ يكــ ــ٠ٛ ايتكــ ــا٥ـ ايٓبــ ــِ ٚظــ ــٔ أٖــ ــإ َــ ــصا نــ يــ
  ٕ ــا ــ٘ بأشٖــ ــ٘ ٚت٬عبــ ــٝطإ َٚهــــطٙ ٚسًٝــ  ٚايػٛاٜــــ١، ٚايتشــــصٜط َــــٔ ايؿــ

 .ايصٜٔ يف قًٛبِٗ َطض ٚاملرتززٜٔ
ــو   ــٌ ايؿــــ ــس أضازٚا دعــــ ــّا   إيكــــ ــازّا َٚعازٜــــ ــّا َهــــ ــّا ؾهطٜــــ ػاٖــــ

ــططاب ٚايت   يٲ ــٔ ا٫نــ ــ١ َــ ــاز سايــ ــ١ ٱوــ ــ٬ّ يف قاٚيــ ــني  غــ ــاضض بــ عــ
ــسإ اٱ ا٭ ــإ ٚؾكـــ ــتكطاض اٱزٜـــ ــاعٞ ٭ٕ اٱغـــ ــاز  دتُـــ ــ٬ّ حيتـــ ىل إغـــ
ــو    اٱ ــصا ايؿـــ ــ٠ٛ، ٖٚـــ ــطإٓ ٚايٓبـــ ــات ايكـــ ــاؽ آٜـــ ــسبط ايٓـــ ــتكطاض يٝتـــ غـــ

ــطٕ     ــط يف ايكــ ــصٟ ظٗــ ــو ايــ ــري ايؿــ ــسٙ غــ ــٛع٘ َٚكاقــ ــب يف َٛنــ ٚايطٜــ
ــ١      ــ٬ٝزٟ ملٛادٗــ ــط املــ ــابع عؿــ ــط ٚايػــ ــازؽ عؿــ ــ١  إايػــ ــطاض ايهٓٝػــ قــ

ا٫ٚت زٜهــــاضت ؾُٝــــا بعــــس ٚقــــ ،ؾهــــاض بعــــض ايعًُــــا٤أعًــــ٢ ؾــــطض 
ــ٘ ٚ ــٝٝل زا٥طتــ ــا أؾــــو،   إيتهــ ــٗٛض: "أْــ ــ٘ املؿــ ــطٙ بكٛيــ ــاٍ أثــ ــا إبطــ شٕ أْــ

ــبب     ــا٤ بػــ ــو دــ ــصا ايؿــ ــِ ٖــ ــٛز"، ْعــ ــ١  إَٛدــ ــِٝ ايعكا٥سٜــ ــ٬ٍ ايكــ مــ
 سهاَ٘.أبتعاز عٔ ايسٜٔ ٚخ٬ق١ٝ ٚاٱٚا٭

ــط ايؿــــو ٚتعحيــــ٘       أٚ ــطٜع١ اٱغــــ١َٝ٬ نٝـــــ ؼاقــ ــت تــــط٣ ايؿــ ْــ
ــب، ٚيف   ــٜٛسا٤ ايكًـــ ــٔ غـــ ــاّ ايأعـــ ــ٠٬سهـــ ــط٣   كـــ ــازات ا٭خـــ ٚايعبـــ
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ــو أ ــاّ ايؿـــ ــ١ ٭سهـــ ــٛاب خاقـــ ــري   بـــ ـــ ٚايتٝػـــ ــ٢ ايتدؿٝـــ ــ١ عًـــ َبٓٝـــ
 عٓ٘ نآي١ ٚغ٬ح نعٝـ يًؿٝطإ. اضعطٚاٱ

قــــٌ ايؿــــطٜع١  أٚ ضأٟ يًعًُــــا٤ خــــاضز عــــٔ   أٚيــــٝؼ َــــٔ ػــــطأ   
ــٔ    أٚ ــري )َـــ ــس ا٭خـــ ــ١ًٝٝ ٚايكٝـــ ــ١ ايتؿكـــ ــٔ ا٭زيـــ ــتٓباط َـــ ــؼ اٱغـــ غـــ

َـــــٔ  ا٭زيـــــ١ ايتؿكـــــ١ًٝٝ( ٱخـــــطاز ايـــــصٟ ٜعًـــــِ ا٭سهـــــاّ ايؿـــــطع١ٝ
غـــــتس٫ٍ َٚعطؾـــــ١ ايـــــسيٌٝ، نايعـــــاَٞ ايـــــصٟ ٜعـــــطف ٚدـــــٛب  إغـــــري 

 ٕ ٚؾتـــــ٣ٛ  ،ايكـــــ٠٬ ٚسطَـــــ١ اـُـــــط ٚمٖٛـــــا تػـــــًُّٝا بعـــــاٖط ايكـــــطآ
  ِ َـــــا ايعـــــامل ؾٝطايـــــب بايـــــسيٌٝ عًـــــ٢     أ ،ايؿكٝـــــ٘ املػـــــتٓبط يًشهـــــ

 ايؿت٣ٛ ٚايربٖإ ايؿطعٞ ع٢ً اؿهِ.
ــط      ــع عؿـــ ــطٕ ايطابـــ ــا يف ايكـــ ــ١ يف أٚضبـــ ــط ايٓٗهـــ ــل عكـــ ــس ضاؾـــ يكـــ

عًـــــ٢ ت٪نـــــس اٱميـــــإ بايػٝـــــب ٚناْـــــت ايهٓٝػـــــ١  يف املـــــ٬ٝزٟ ْكـــــل
ــب١     ــصا بايٓػــ ــٌ، ٚنــ ــب زٕٚ ايعكــ ــ١ ايكًــ ــٓؿؼ ٚكاطبــ ــل ايــ ــاض ططٜــ اعتبــ
يؿـــو ٖٚٚـــِ ايـــصٜٔ أقـــطٚا عًـــ٢ اؾشـــٛز ٚعـــسّ اٱميـــإ مبـــا دـــا٤          
ــيت        ــرت٠ ايـ ــ١ ايؿـ ــ٘ ْتٝذـ ــًِ ؾاْـ ــ٘ ٚغـ ــ٘ ٚآيـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــس قـ ــٓ  قُـ ــ٘ ايـ بـ

ــ       مطـــاط إا َـــٔ غـــبكت ْبٛتـــ٘ قـــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚآيـــ٘ ٚغـــًِ َٚـــا ضاؾكٗـ
ــسٜٔ ٚ ــا٤ اٱ إايــ ــِ، ؾذــ ــاض ايعًــ ــ٬ّمػــ ــاّ ب  غــ ــٓٔ ٚا٭سهــ ــاؽ بايػــ ًبــ

ــا اؿذـــــر   ــايرباٖني، ٚت٬ظَٗـــ ــ١ بايعكـــــٌ َٚكطْٚـــــ١ بـــ ايكـــــ٬ح َٚتعٜٓـــ
 .(1)صإَِّٕ اُذََِّٖ ػِنْذَ اَُِّهِ اإلِعْالَُّقاٍ تعاىلط ىل ّٜٛ ايكٝا١َإ

************ 
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األَسْضِ وَاخْـزِالَفِ اُُِْـَِ   إَِّٕ كِـٍ خَِْـنِ اُغَّـَٔبوَادِ وَ   ط قىلاً تعااىل

وَاُنَّهَبسِ وَاُْلُِْيِ اَُّزٍِ رَجْشٌِ كٍِ اُْجَذْشِ ثَِٔب ََنلَغُ اُنَّبطَ وََٓب ؤَٗضٍََ اهلل ِْٖٓ 

اُغََّٔبءِ ِْٖٓ َٓبءٍ كَإَدَُْب ثِهِ األَسْضَ ثَؼْذَ َٓىْرِهَب وَثَشَّ كُِهَب ِٓـْٖ ًُـَِّ دَاثَّـخٍ وَرَصْـشَِقِ     

ص اٯٜـ١  ضِ ََِـبدٍ ُِوَـىٍّْ ََؼْوُِِـىَٕ   اُغَّذَبةِ أُُْغَخَّشِ ثَـَُْٖ اُغَّـَٔبءِ وَاألَسْ  اُشََِّبحِ وَ

164. 
 

 القراءة واإلعراب واللغت
ٚقطأ ، (1)قطأ محع٠ ٚايهػا٥ٞ )ايطٜض( بكٝػ١ املؿطز ٚايباقٕٛ بكٝػ١ اؾُع

 ٘ٚقطأ ايهػا٥ٞ ايطٜاح يف ث٬ث١ َٛانع يف اؿذط ٚايؿطقإ ٚأٍٚ ايطّٚ، ٚٚاؾك
 .ع٠ إ٫ يف اؿذطمح

إ: سطف َؿب٘ بايؿعٌ، يف خًل: داض ٚفطٚض َتعًكإ مبشصٚف خرب إ 
 املكسّ.

 ايػُاٚات: َهاف ايٝ٘، ٚا٭ضض: عطـ ع٢ً ايػُاٚات.
 ٚإخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض: عطـ ع٢ً خًل ايػُاٚات.

 ٚايؿًو: َعطٛف ع٢ً خًل ايػُاٚات.
 اييت: قؿ١ ايؿًو.

اضع، ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ ٖـٞ،  ػطٟ يف ايبشط: ػطٟ: ؾعٌ َه
 ٚاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ٫ قٌ هلا ٭ْٗا ق١ً املٛقٍٛ.

 مبا: ايبا٤: سطف دط، َا: إغِ َٛقٍٛ يف قٌ دط بايبا٤.
 ٜٓؿع: ؾعٌ َهاضع ،  ٚايؿاعٌ نُري َػترت تكسٜطٙ ٖٛ.
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 ايٓاؽ: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايؿتش١.
 ق١ً املٛقٍٛ. ٚاؾ١ًُ اٱمس١ٝ ٫ قٌ هلا َٔ اٱعطاب ٭ْٗا

 َٚا: عطـ ع٢ً "َا" ا٭ٚىل.
 اْعٍ: ؾعٌ َاض، اهلل: ؾاعٌ َطؾٛع.

 َٔ ايػُا٤: داض ٚفطٚض َتعًكإ بأْعٍ.
 َٔ َا٤: داض ٚفطٚض بسٍ َٔ قٛي٘ تعاىل "َٔ ايػُا٤".

 ؾأسٝا: عطـ ع٢ً ؾأْعٍ، ب٘: داض ٚفطٚض َتعًكإ بأسٝا.
 ا٭ضض: َؿعٍٛ ب٘ َٓكٛب بايؿتش١.

 .ظطف ظَإ َٓكٛب َتعًل بـ)اسٝا(س: بعس َٛتٗا: بع
َٛتٗا: َٛت َهاف إيٝ٘، ٖٚـٛ َهـاف، ٚايهـُري َهـاف إيٝـ٘، ٚبـح:       

 عطـ ع٢ً أسٝا.
 ؾٝٗا: داض ٚفطٚض، َتعًكإ مبشصٚف ساٍ.

 َٔ نٌ زاب١: َٔ نٌ: داض ٚفطٚض، ٚنٌ: َهاف، زاب١: َهاف إيٝ٘.
ٚتكطٜـ ايطٜاح: عطــ عًـ٢ خًـل، ايطٜـاح: َهـاف إيٝـ٘، ٚايػـشاب        

 َعطٛف ع٢ً ايطٜاح.
 املػدط: قؿ١ يًػشاب.

َتعًــل مبػــدط ٖٚــٛ َهــاف،  َهــإ بــني ايػــُا٤ ٚا٭ضض: بــني ظــطف  
 ايػُا٤: َهاف ايٝ٘، ا٭ضض، َعطٛف ع٢ً ايػُا٤.
َٓكٛب ٚع١َ٬ ْكـب٘   ٯٜات: اي٬ّ ٖٞ املعسًك١، آٜات: إغِ إٕ امل٪خط

 .ايهػط٠
ٕ: ؾعٌ َهاضع يكّٛ: داض ٚفطٚض َتعًكإ مبشصٚف قؿ١ ٯٜات، ٜعكًٛ

 َطؾٛع، ايٛاٚ: ؾاعٌ.
 ايؿًو: ايػؿ١ٓٝ، ٜٚأتٞ يًُؿطز ٚاؾُع، ٜٚصنط ٜٚ٪ْح.
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ايػـِٝ، مجـع غـشاب١، ٚوُـع عًـ٢ غٴـشب        –بؿتض ايػـني   -ٚايػشاب 
 ٚغشا٥ب. 

 ٚايتػدري: ايتصيٌٝ ٚدعٌ ايؿ٤ٞ غ٬ّٗ َٝػطّا.
قـاي١  أمسا٥٘ تعاىل اـايل ٚاـ٬م، ٖٚصٙ ايكؿ١ خاق١ ب٘ تعـاىل  أَٚٔ 

ؤَالَ َُـهُ اُْخَِْـنُ   بتساع ايؿ٤ٞ ع٢ً غري َجاٍ غابل، قاٍ تعـاىل ط  إسكٝك١، ٚاـًل ٚ

، ٚقس ٜـطز اـًـل مبعٓـ٢ ايتكـسٜط نُـا يف قٛيـ٘       (1)ص وَاألَْٓشُ رَجَبسَىَ اَُِّهُ سَةأ اُْؼَبَُِٔ َ

ــبُِوِ َ كتعــاىل ط  ــهُ ؤَدْغَــُٖ اُْخَ ــبسَىَ اَُِّ ٌ ، ٚاملــطاز يف اٯٜــ١ ايهطميــ١ قــ (2)ص زَجَ

 بتسا٤ٶ َٚٔ ايعسّ.إايبشح املع٢ٓ ا٭ٍٚ أٟ اٱبتساع 
ـٹًؿـ١: أٟ إ نـ٬ّ    ٚاٱخت٬ف: ايتبأٜ ٚاملػاٜط٠، ٚيف املكاّ ٜؿٌُ َع٢ٓ ا

ًَـ يٰخط، ٜصٖب ٖصا ؾٝأتٞ شاى.  َُٓٗا خٳ
ىل إٚايًٌٝ: َعطٚف ٜٚبسأ َٔ غـطٚب ايؿـُؼ ٚظٗـٛض اؿُـط٠ املؿـطق١ٝ      

ىل غطٚب ايؿُؼ، ٚع٢ً إطًٛع ايؿذط طًٛع ايؿذط، ٚايٓٗاض: نٝا٤ َا بني 
٫ بعـس طًـٛع   إقٍٛ َٔ طًٛع ايؿُؼ باعتباض نٝا٥٘ ٚاْ٘ ٫ ٜٓبػـط ٜٚكـسم   

 ايؿُؼ.
ايّٝٛ اعِ َٔ ايٓٗاض بًشاظ نْٛـ٘   ٚنإَٔٚع إ ايّٝٛ ٖٛ اٚإ ايٓٗاض يػ١ 

 ٚعا٤ يًٛقا٥ع ٚاؿٛازخ شات اٱَتساز ايعَاْٞ.
يٛاســس ٚاٱثــٓني ٚاؾُــع ايػــؿ١ٓٝ، ٚتكـع عًــ٢ ا  –بهــِ ايؿــا٤  -ٚايؿًـو  

خــط٣ باٱؼــاز أٚتــصنط ٚت٪ْــت، ٚٚضز ٖٓــا بــاؾُع ٚايتأْٝــح، ٚٚضز يف آٜــ١  
 .(3)ص كٍِ اُْلُِْيِ أَُْشْذُىِٕٚايتصنري بكٛي٘ تعاىل ط 

ٕ دا٤ مجعّا إشا نإ ٚاسسّا ؾٗٛ َصنط ٚإَِٚٓٗ َٔ قاٍ بايتؿكٌٝ بايؿًو 
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هُِْنَـب ادِْٔـَْ   ٌ قٛي٘ تعاىل ط ؾٗٛ َ٪ْح، ٚيهٓ٘ ٫ ٜكًض نكاعس٠ يػ١ٜٛ ن١ًٝ بسيٝ

 ؾذا٤ت ايؿًو َ٪ْج١ َع اْٗا َؿطز٠. (1)ص كُِهَب ِْٖٓ ًٍَُّ صَوْجَُِْٖ اصْنَُِْٖ

ٚايبــح: ايٓؿــط ايعــاٖط ٚايتؿطٜــل ٚايتٛظٜــع، ٜٚكــاٍ: بــح اهلل اـًــل أٟ  
خًكِٗ ْٚؿطِٖ ع٢ً مٛ ايتؿطٜل، ٜٚكـاٍ بجـ٘ ٜبجـ٘ بجـّا: ْؿـطٙ ٚؾطقـ٘، ٜٚـأتٞ        

ــط٠    يًؿــ٤ٞ اؿػــٞ ٚيًدــ  ــ٢ ايهج ــّا َعٓ ــس اسٝاْ ــاضٟ ٜٚؿٝ رب ٚاملٛنــٛع اٱعتب
 ٚايتهاثط.

ٜكاٍ زبٸ ٜسبٴ زبّا ٚزبٝبـّا   ،غِ يًشٝٛإ ٭ْ٘ ٜسب ع٢ً ا٭ضضإايساب١: 
غطاع، ٚقس ؾاع اغتعُاٍ يؿغ ايساب١ ملا ٜطنـب َـٔ   إاٟ َؿ٢ ضٜٚسّا َٔ غري 

 .ات ٚيهٓ٘ َطًل ٜؿٌُ ايٓاطل ٚغريٙاؿٝٛاْ
خطز أؾسِٖ بأغّا: "أٟ ٖٚٛ َٔ ض٩غا٤ ا٭ظاضق١ ٚٚملا قاٍ اـٛاضز يٹَكَطط

ٚنجريّا َا ناْٛا ٜػـًُٕٛ عًٝـ٘ باـ٬ؾـ١ ؾهـإ دٛابـ٘ إ أَـطِٖ        يٝٓا ٜا زاب١"إ
 .(2)صَٓب رَشَىَ ػََُِْهَب ِْٖٓ دَاثَّخٍباٱغتػؿاض ؾاغتؿٗسٚا بكٛي٘ تعاىل ط

ٚايكطف ضز ايؿ٤ٞ عٔ ٚدٗ٘، ٜكاٍ قطؾ٘ ٜكطؾ٘ قطؾّا ؾاْكطف، ٚقس 
ٚتكطٜـ اٯٜات تبٝٝٓٗا، ٚتكطٜـ ايطٜاح: تػٝري  ،يكطف مبع٢ٓ ايتكًبٜأتٞ ا

ٚ أٚ با٭ٜـاّ  أخـط٣ غـٛا٤ باؿـاٍ ٚايتعاقـب     أىل إاػاٖٗا ٚؼًٜٛٗا َـٔ دٗـ١   
 ٚ زبٛضّا.أٚ قبّا أٚ مشا٫ّ أاملٛاغِ، ؾتهٕٛ دٓٛبّا 

ٚايػشا٥ب: مجع غشاب١ ٖٚٞ ايػ١ُٝ  ،ٚايػشاب بؿتض ايػني ٚايػشب
ٚ نجريّا، مسٝت بصيو ٱْػشابٗا يف اهلٛا٤ ٚغريٖا أق٬ًّٝ نإ  اييت تأتٞ باملطط

ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ١عُاَغِ إَٓكاز٠ ٱػاٖ٘، ٚيف اؿسٜح: "نإ 
"دعٌ اهلل َـٔ ايربنـ١   ايػشاب مسٝت ب٘ تؿبّٝٗا بػشاب املطط َٚا ؾٝ٘ ٚغًِ

ّا ٜكـٝب٘"،  ايػشاب ععابٌٝ يًُطط تصٜب ايربز ست٢ ٜكري َا٤ يه٬ٝ ٜهط ؾ٦ٝ
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 ىل اٱعذاظ ٚايتساخٌ يف ايٓعاّ ايهْٛٞ.إؾاض٠ إٚعطـ ايػشاب ع٢ً ايطٜاح 
ْكاز إ، ٚنٌ َا شٍ ٚضازت٘إ٘ ٚٚدٗ٘ سػب ـًٚغدط ايؿ٤ٞ تػدريّا: أٟ شي

ٕ يؿـغ ايػـُا٤ ٫   أص ٜعٗط ثَََُْٖطى ؾكس غٴدط يو، ٚٚضٚز طأٚنإ طٛع 

 خل.أٜعين مشٛي٘ يهٌ َا ٖٛ ؾٛم ض٩ٚغٓا بٌ ٖٛ 

 ق اآلياثيف سيا
بعــس إ تعطنــت اٯٜــات ايػــابك١ يًهؿــاض شَــّا ٚتكبٝشــّا، ٚدــا٤ت اٯٜــ١   

ضض يًٝتكٛا َع أٖـٌ  ع٬ٕ ايتٛسٝس ؾعاضّا ثابتّا ٭ٌٖ اٱميإ يف ا٭إايػابك١ ب
ــس     إايػــُا٤ يف  ــ٢ ايتٛسٝ ــ١ عً ــ١ ايس٫ي ــ١، تهــُٓت ٖــصٙ اٯٜ خــ٬م ايعبٛزٜ

ز٠ بـاملربظ اــاضدٞ   ْـ٘ غـبشاْ٘ ٜػـتشل ايعبـا    أٚايرباٖني يبسٜع خًك٘، ٚنٝـ 
 ٚايٛدٛز ايصٖين ٚاؿكٝكٞ.

 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات اجملاٚض٠ ع٢ً ؾعبتني:
 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايػابك١، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ا٭ٚىل:
 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )ايكؿا ٚاملط٠ٚ( ايك١ً بني آ١ٜ ا٭ٍٚ:
 خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض.نٕٛ ايكؿا ٚاملط٠ٚ َٔ أغطاض  ا٭ٚىل:
 ٚدٛز عًٌ ٚخكٛقٝات يًد٥٬ل مبؿ١٦ٝ اهلل. ايجا١ْٝ:
خًــل ايػــُاٚات ٚا٭ضض نــرب٣ نًٝــ١، ٚنــٌ خًــل يــ٘ أغــطاضٙ   ايجايجــ١:

 اـاق١، َٚٓ٘ َا ٜهٕٛ َٔ ؾعا٥ط اهلل.
 ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ إقطاض غًل اهلل يًػُاٚات ٚا٭ضض. ايطابع١:

 دٌ ع٢ً ْع١ُ اـًل.ايػعٞ ؾهط هلل عع ٚ اـاَػ١:
َٔ آٜات إخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض سًٍٛ َٛغـِ اؿـر َٚٓاغـه٘     ايػازغ١:
 َط٠ نٌ عاّ.

، ٚبـني ٖـصٙ اٯٜـ١، ٚؾٝٗـا     (1) )إٔ ايـصٜٔ ٜهتُـٕٛ(   ايك١ً بـني آٜـ١   ايجاْٞ:
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 َػا٥ٌ:
 دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ ببٝٓات عسٜس٠ ٖٚٞ: ا٭ٚىل:
 اهلل. خًل ايػُاٚات َٚا ؾٝٗا َٔ ا٭ؾ٬ى ٚبسٜع قٓع ا٭ٍٚ:
 خًل ا٭ضض َٚا ؾٝٗا َٔ اؾباٍ. ايجاْٞ:
 إخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض. ايجايح:
 يف ا٭دٝاٍ املتعاقب١. اَٚٓاؾعٗدطٜإ ايؿًو ٚايػؿٔ يف ايبشاض  ايطابع:

آ١ٜ ْعٍٚ املطط َٔ ايػُا٤، ٚظٗٛض ايٓبات ٚمنٛ ا٭ؾذاض، ٚسٝا٠  اـاَؼ:
 اؿٝٛإ.

 يػاع١ ٚايؿكٌ.إػاٙ ايطٜض ٚتػريٖا بايّٝٛ ٚا ايػازؽ:
ٖٚصٙ اٯٜات ٫  ،آٜات ايػشاب ايصٟ وطٟ بني ايػُا٤ ٚا٭ضض ايػابع:

ميهٔ نتُاْٗا ٚإٔ ايكسض املتٝكٔ َٔ ايهتُإ ٖٛ املعذعات ٚايبؿاضات بـايٓ   
ٚشنط ٖصٙ اٯٜات يف ايكطإٓ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً  قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ

 قسم ْعٚي٘ َٔ عٓس اهلل.
قٌ ايبشح َٚا ؾٝٗا َٔ ايس٫٫ت ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚيعّٚ  اٯ١ٜ ايجا١ْٝ:

 عبازت٘ َٔ ايبٝٓات ٚاهلس٣ ايصٟ أْعي٘ اهلل عع ٚدٌ.
 زع٠ٛ ايٓاؽ يًتسبط يف اٯٜات ايه١ْٝٛ، ٚططز ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١. ايجايج١:

يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايػـُا٤ ٚا٭ضض ممًـ٠٤ٛ باٯٜـات يٝـتعغ      ايطابع١:
هلل ٚامل٥٬هــ١ هلــِ، ٖٚــصٙ اٯٜــات ٚاٱتعــاظ َٓٗــا َــٔ  ايٓــاؽ ٚوتٓبــٛا يعٓــ١ ا
ْْ رَشَوْا ؤََّٕ اَُِّهَ عَخَّشَ ٌَُُْْ َٓب كٍِ اُغََّٔىَادِ وََٓب كٍِ األَسْضِعَُٛات قٛي٘ تعاىلط  صؤََُ

(2). 
زع٠ٛ ايٓاؽ ٱغتعٗاض اٯٜات ٚأغباب اهلس٣ ايـيت دـا٤ت يف    اـاَػ١:
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 ايكطإٓ.
 ،ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) ٜٔ تابٛا()إ٫ ايص ايك١ً بني آ١ٜ ايجايح:
 اٱتعاظ باٯٜات ايه١ْٝٛ غبٌٝ يًتٛب١ ٚايك٬ح. ا٭ٚىل:
اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚغ١ًٝ يٲعتباض ٚاٱتعاظ، ٖٚٛ َٔ َكازٜل تػدري  ايجا١ْٝ:

 اهلل عع ٚدٌ هلا يًٓاؽ.
 ٜٚسعٛ ايعكٌ إىل ،أختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بايتٛنٝس ع٢ً ايعكٌ ٚايتسبط ايجايج١:

 سل ٚقسم. اٗنٌ ٚاسس٠ َٓ ٭ٕايتٛب١ ٚاٱق٬ح ٚبٝإ اٯٜات 
نٌ آ١ٜ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت شنطتٗـا ٖـصٙ اٯٜـ١ زعـ٠ٛ يًتٛبـ١       ايطابع١:

 ٚايك٬ح ٚاهلسا١ٜ.
َٔ ا٭مسـا٤ اؿػـ٢ٓ ٖٚـٛ)ايطسِٝ(     غِبإاٯ١ٜ أع٬ٙ  أختتُت اـاَػ١:

ٗا َٚٛنـٛعٗا، ٚيـعّٚ   ٚنٌ آ١ٜ ن١ْٝٛ شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ضمح١ بايٓاؽ يف شات
 إؽاشٙ ٚغ١ًٝ يًٗسا١ٜ.

، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا (2) )إٔ ايصٜٔ نؿطٚا َٚاتٛا( ايك١ً بني آ١ٜ ايطابع:
 َػا٥ٌ:

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايهؿاض باٯٜات ايه١ْٝٛ. ا٭ٚىل:
 تكٝب ضمح١ اهلل عع ٚدٌ يف ايسْٝا ايٓاؽ مجٝعّا. ايجا١ْٝ:
١ ايػُاٚات ٚا٭ضض ع٢ً ايصٜٔ نؿطٚا، مل تصنط اٯ١ٜ أع٬ٙ يعٓ ايجايج١:

ٚؾٝــ٘ آٜــ١ إعذاظٜــ١ يف عــامل املُهٓــات، ٚإٔ ايًعٓــ١ تكــسض َــٔ ايعكــ٤٬، ٚإٔ 
 ايػُاٚات ٚا٭ضض غدطٖا اهلل يًٓاؽ مجٝعّا، ٚيٝؼ يًعٔ ؾطٜل َِٓٗ.

ــ١: ــ١       ايطابع ــٔ ايًعٓ ــاؽ يًػــ١َ٬ ٚايعكــ١ُ َ ــ٠ٛ يًٓ ــ١ زع ــات ايهْٛٝ اٯٜ
 ٚايػهب اٱهلٞ.
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 ، ٚبني ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1) )خايسٜٔ ؾٝٗا(  آ١ٜايك١ً بني اـاَؼ:
 قسض٠ اهلل عع ٚدٌ.ععِٝ ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني بٝإ  ا٭ٚىل:
يكس غدط اهلل ايها٥ٓات يًٓاؽ، َٚٔ مل ٜؿهط اهلل ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ  ايجا١ْٝ:

 باٱميإ ٚإتٝإ ايؿطا٥ض ًٜك٢ ايعصاب ا٭يِٝ يف اٯخط٠.

ص، يًس٫ي١ ع٢ً آََبدٌ ُِوَىٍّْ ََؼْوُِِىَٕاٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىلط أختتُت ٖصٙ ايطابع١:

أْٗا ٚاق١ٝ َٔ ايٓاض ملٔ ٜتسبط يف َعاْٝٗا َٚهاَٝٓٗا ايكسغ١ٝ، َٚا تؿري إيٝ٘ َٔ 
عَنُشَِهِْْ آََبرِنَب كٍِ اِكَبمِ وَكٍِ ؤَْٗلُغِهِْْ دَزًَّ ََزَجَََُّٖ اٯٜات ايه١ْٝٛ قاٍ تعاىلط

 .(2) صنأَُهُْْ ؤََّٗهُ اُْذَ

، ٚبـني ٖـصٙ   (3) )ٚإهلهـِ إيـ٘ ٚاسـس(    ايك١ً بني اٯٜـ١ ايػـابك١   ايػازؽ:
 اٯ١ٜ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:

 ايؿٛاٖس ع٢ً ايتٛسٝس. ََٔا يف ايػُاٚات ٚا٭ضض  ا٭ٚىل:
 اهلل تعاىل ٖٛ بسٜع ايػُاٚات ٚا٭ضض. ايجا١ْٝ:
٫ ٜكـسض عًـ٢ خًـل َجـٌ ايػـُاٚات ٚا٭ضض ٚتكـطٜـ ايطٜـاح         ايجايج١:

 إ ايػشاب إ٫ اهلل عع ٚدٌ.ٚدطٜ
َا شنطت٘ ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ َٔ ضمحـ١ اهلل عـع ٚدـٌ     ايطابع١:

بايٓاؽ، ٚتٝػري أغباب ايعٝؿ١ هلـِ، ٚإؽـاشِٖ هلـا ٚغـ١ًٝ يٲتعـاظ ٚتجبٝـت       
 اٱميإ.

تسٍ ٖـصٙ اٯٜـ١ عًـ٢ سادـ١ اـ٥٬ـل إىل ضمحـ١ اهلل عـع ٚدـٌ          اـاَػ١:
 .(4) صَُىْ ًَبَٕ كُِهَِٔب آُِهَخل إِالَّ اَُِّهُ َُلَغَذَرَبقاٍ تعاىلط ،ٚإْعساّ ايؿطٜو
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نٌ آ١ٜ ن١ْٝٛ شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ َكسام ٚؾاٖس ع٢ً اٯ١ٜ أع٬ٙ  ايػازغ١:
 ٚٚدٛب ايتٛسٝس ٚاٱقطاض هلل عع ٚدٌ باٱي١ٖٝٛ ٚايطبٛب١ٝ.

 ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايتاي١ٝ، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ايؿعب١ ايجا١ْٝ:
 ، ٚؾٝٗا َػا٥ٌ:(1)(َٚٔ ايٓاؽ) يك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ آ١ٜا ا٭ٍٚ:
ــل ايػــُاٚات ٚا٭ضض ضمحــ١     ا٭ٚىل: ــصٟ خً إٕ اهلل عــع ٚدــٌ ٖــٛ اي

 باٱْػإ، ٚزع٠ٛ ي٘ يعبازت٘.
يٝؼ َٔ َٛدٛز ٖٚٛ كًٛم هلل عـع ٚدـٌ ٚخانـع ملؿـ٦ٝت٘، ؾـ٬       ايجا١ْٝ:

 وٛظ إؽاش ايؿطٜو يًباضٟ.
يه١ْٝٛ اييت شنطتٗا ٖصٙ اٯ١ٜ ؾاٖس ع٢ً َا دا٤ يف خامت١ اٯٜات ا ايجايج١:
 )إٔ ايك٠ٛ هلل مجٝعّا(. اٯ١ٜ أع٬ٙ

ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني إْصاض ايصٜٔ ٫ ٜتععٕٛ باٯٜـات ايهْٛٝـ١،    ايطابع١:
 ٫ٚ ٜتدصْٚٗا ٚغ١ًٝ َٚكس١َ يًٗسا١ٜ ٚاٱميإ.

 ا َػا٥ٌ:، ٚؾٝٗ(2) )إش تربأ( ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ ايجاْٞ:
إٕ ايسْٝا َٚا ؾٝٗا َٔ ايٓعِ إختبـاض ٚإَتشـإ يًٓـاؽ، ٚمل ٜـتعغ      ا٭ٚىل:

 ايهؿاض مما ؾٝٗا َٔ اٯٜات.
ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني دصب ايٓاؽ يٲغ٬ّ، ٚسجِٗ ع٢ً ايتٛب١  ايجا١ْٝ:

 ٚاٱْاب١.
َٔ مل ٜتعغ َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ يف ايسْٝا، ٚمل ٜؿهط اهلل عع ٚدٌ  ايجايج١:

 يٓعِ ؾٝٗا، ٜٚبك٢ َكطّا ع٢ً ايهؿط ٚاؾشٛز ًٜك٢ ايعصاب يف اٯخط٠.ع٢ً ا
ايهؿاض عسّ إعُاٍ ايعكٌ يف اٯٜات، َٚعاْٝٗا ٚنٝـ أْٗا  اضإختٝ ايطابع١:

 سذر هلل ع٢ً اـًل.
 ، ٚؾٝ٘ َػا٥ٌ:(1) ايك١ً بني ٖصٙ اٯ١ٜ ٚآ١ٜ)نًٛا مما يف ا٭ضض( ايجايح:
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ٕ  ا٭ٚىل: ايـٓعِ ايععُٝـ١ ايـيت تؿهـٌ اهلل عـع       ٜؿٝس اؾُع بني اٯٜتني بٝـا
 ٚدٌ بٗا ع٢ً ايٓاؽ.

 مل ٜٓشكط اٱْتؿاع َٔ ايٓعِ باملػًُني بٌ ٖٛ ؾاٌَ يًٓاؽ ناؾ١. ايجا١ْٝ:
 سح ايٓاؽ ع٢ً ايتٓعٙ عٔ ايعًِ ٚايتعسٟ. ايجايج١:

ص، ٚدا٤ت ٖصٙ آََبدٌ ُِوَىٍّْ ََؼْوُِِىَٕأختتُت ٖصٙ اٯ١ٜ بكٛي٘ تعاىلط ايطابع١:

 شصٜط َٔ خطٛات ايؿٝطإ ٚإتباع اهلس٣.         بايت ١اٯٜ

 عجاز اآليتإ
وعً٘ ناملتشس ٚايػٌٗ ايٝػري يف آ١ٜ ايبشح مثإ آٜات ن١ْٝٛ بتٛاٍ ٚتعاقب 

ْٗـا قػٛغـ١ ظـاٖط٠ يًعٝـإ     إْٗا َٔ بسٜع ايكٓع ؾأَٔ قسض٠ اهلل تعاىل، َٚع 
ايهطميـ١   ظٗطت اٯ١ٜأٚتتؿطع عٔ نٌ آ١ٜ َٓٗا آٜات ن١ْٝٛ َٚػا٥ٌ َتعسز٠، ٚ

ْٗا أايك١ً ٚايهطٚض٠ بني ْؿأ٠ اـًل ٚايتهٜٛٔ ٚسٛازخ ايٓعاّ ايهْٛٞ، نُا 
 اؿاقٌ عٔ اؿهٛض املػتُط هلصٙ اٯٜات.باٱيتؿات تططز ايػؿ١ً 
 ٚع٢ً ٚدٛٙ َتعسز٠ ٖٞ: ،عذاظ َطنبإٚيف اٯ١ٜ 
 .اـًل َطًكّا ا٭ٚىل :
 بتساعٗا.إخًل ايػُاٚات ٚ ايجا١ْٝ :
 ضض ٚبػطٗا.خًل ا٭ ايجايج١ :
ٚايسق١ يف عسّ ايتساخٌ  ،خت٬ؾُٗاإآ١ٜ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ٚتعاقبُٗا ٚ ايطابع١ :

 بُٝٓٗا.
 ْع١ُ ايبشاض. اـاَػ١ :
 دطٜإ ايؿًو ؾٝٗا. ايػازغ١ :
 ط١ٜ بٌ َطًكّا.شايٓؿع ايععِٝ َٔ ٚغا٥ط ايٓكٌ ايب ايػابع١ :
 ْعٍٚ املطط. ايجا١َٓ :
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 شنط ايػُا٤ نعا٥س١ٜ َٚكسض. ايتاغع١ :
 َٓاؾع املطط. ايعاؾط٠ :

تعًل اؿٝا٠ ع٢ً ا٭ضض باملـسز املتكـٌ َـٔ ايػـُا٤ أٟ       اؿاز١ٜ عؿط٠ :
 ساد١ اـ٥٬ل املػتسمي١ ٚاملتذسز٠ يًػُا٤.

 بعح اؿٝا٠ ٚايتهاثط يف اؿٝٛإ. ايجا١ْٝ عؿط٠ :
 ايطٜاح ٚتػري اػاٖٗا ٚسسٚخ ايعٛاقـ. ١ عؿط٠ :ايجايج

 عتباض باٯٜات.ايتصنري ٚاٱ ايطابع١ عؿط٠ :
ٛ    اـاَػ١ عؿط٠ : ٕ ايعكـٌ ٜٚتدصْٚـ٘ ططٜكـّا ٱزضاى    َسح ايـصٜٔ ٜٛظؿـ

 اـًل. غطاضأ
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بآٜات ن١ْٝٛ َتعسز٠، ٚنٌ ن١ًُ َٓٗا تسٍ عًـ٢ َعذـع٠ يف   
ايهٕٛ ٚآ١ٜ يف بسٜع قٓع اهلل، ٚاٯٜات اييت شنطتٗا اٯ١ٜ إم٬ي١ٝ،إش تتذـسز  

اٯ١ٜ ايٓاؽ ٚتهٕٛ سانـط٠ يف ايٛدـٛز   َكازٜل نٌ آ١ٜ َٓٗا يتكاسب ٖصٙ 
 ايصٖين، تسعٛ يعباز٠ اهلل ٚايتٓعٙ َٔ ايؿطى ٚايه٬ي١.

ٚملا دا٤ت اٯ١ٜ ايػابك١ باٱخباض عٔ إمكاض اٱي١ٖٝٛ باهلل عع ٚدٌ، ٚأْ٘ 
ايطمحٔ ايطسِٝ، دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ بايؿٛاٖس ع٢ً َهاَني اٯ١ٜ ايػابك١، َٚا 

 ٝعّا، يتهٕٛ عّْٛا يًٓاؽ يسخٍٛ اٱغ٬ّ.ٜ٪نس ضمح١ اهلل عع ٚدٌ بايٓاؽ مج
َٚٔ اٱعذاظ إٔ ٖصٙ اٯٜات سػ١ٝ تسضى باؿٛاؽ يتهٕٛ زع٠ٛ يًٓـاؽ  

َٚٔ اٱعذاظ إٔ  ،مجٝعّا ع٢ً إخت٬ف َساضنِٗ َٚؿاضبِٗ يسخٍٛ اٱغ٬ّ
زا١َٝ، أٟ أْٗا زا١ُ٥ َٚػتُط٠ يف َا نٌ آ١ٜ ن١ْٝٛ يف ٖصٙ اٯ١ٜ زا١ُٝ٥ ٚيٝؼ 

 ٢ً ا٭ضض نًٗا.نٌ ظَإ َٚٓبػط١ ع

ل خمق السم وات واألهضو ووه  ىذا الماع مةت    ص) وميكن أ  نسم  ىذه اآلية

 .(1)ل النةي 
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 اآليت سالح
اٯ١ٜ ؾاٖس تأضدٞ ٚٚدساْٞ َٜٚٛٞ ع٢ً ايتٛسٝس ٚزع٠ٛ عك١ًٝ ٚسػـ١ٝ  
اىل اٱميإ، ٚيف اـرب عٔ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: "ٌٜٚ ملٔ قطأ ٖصٙ 

 ، أٟ مل ٜتعغ مبا ؾٝٗا َٔ املكاقس ايؿطٜؿ١.(1)ُرٸ بٗا"اٯ١ٜ ؾ
يكس أْعِ اهلل عع ٚدٌ ع٢ً املػًُني باملسز يف غٛح املعاضى ا٭ٚىل ٥٬َه١ 
َٔ ايػُا٤ يٓكطتِٗ، ٚتؿهٌ غبشاْ٘ بآٜات ايكطإٓ َسزّا عاَّا يًٓاؽ، ٖٚـٛ  

 ٗا.زع٠ٛ ايٓاؽ مجٝعّا يٲْتؿاع ََٓٔ َكازٜل ضمحت٘ املطًك١ يف ايسْٝا، ٚ
ٚتتذ٢ً َكازٜل املسز يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ بصنط اٯٜات ايه١ْٝٛ املتعسز٠، 
ٚسح ايٓاؽ ع٢ً ايتؿهط ؾٝٗا ٚؾل قإْٛ ايع١ً ٚاملعًٍٛ، َٚا ٜػ٢ُ بايربٖإ 
اٱْٞ ٖٚٛ اٱغتس٫ٍ َٔ املعًٍٛ ع٢ً ايع١ً، يس٫يتٗا ع٢ً ٚدٛز ايكاْع ٚإٔ 

ٛض، ٚاٯٜـ١ غـ٬ح إستذـاز بٝـس     اهلل عع ٚدٌ إي٘ نٌ ؾ٤ٞ ٚبٝسٙ َكايٝس ا٭َ
املػًُني، ٚبطظر زٕٚ ايؿطى ٚايه٬ي١، ٚبٝإ ٭غباب ْعٍٚ ايطظم ايهطِٜ 

 .َٔ عٓس اهلل باٱميإ ٚاٱقطاض باٯٜات ايبٝٓات َٔ عٓس اهلل
ٚتططز اٯ١ٜ أغباب ايؿو ٚايطٜب عٔ ايٓؿٛؽ، ؾؿٞ نٌ غاع١ تطٌ ع٢ً 

ٜات اييت شنطتٗـا ٖـصٙ اٯٜـ١،    اٱْػإ آ١ٜ َٔ بسٜع قٓع اهلل عع ٚدٌ َٔ اٯ
ــ١ يٲغــ٬ّ، ٚسذــ١    ــاٍ  ٠قــسضعًــ٢ ععــِٝ  ١َػــزايتهــٕٛ زعــ٠ٛ قٗطٜ اهلل، ق

 .(2) صهَُْ كََِِِّهِ اُْذُجَّخُ اُْجَبُِـَخُتعاىلط

 
 
 

                                                           

 .1/151ايهؿاف  (1)

 .149غٛض٠ ا٭ْعاّ (2)
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 أسباب الىسول 
غأيت قطٜـ ايٝٗٛز يف زضاغ١ ْٛعٝـ١ َكاضْـ١ عـٔ اٯٜـات ايـيت دـا٤ بٗـا        

ٚغأيٛا ايٓكاض٣ عٔ اٯٜات ؾشسثِٖٛ عٔ ايعكا ٚايٝس ايبٝها٤، َٛغ٢ 
ٚ  اييت دا٤ بٗا عٝػ٢  سٝـا٤ املـٛت٢،   إؾشسثِٖٛ بابطا٤ ا٭نُـ٘ ٚا٭بـطم 

ٚايهُ٘ ايع٢ُ ايصٟ ٜٛيس اٱْػإ عًٝ٘ ؾكايت قطٜـ عٓس شيـو يًـٓ  قـ٢ً    
ٕ وعٌ يٓا ايكؿا شٖبّا ؾٓعزاز ٜكّٝٓا ٚق٠ٛ ع٢ً أاهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: "ازعٴ اهلل 

نصبٛا بعس شيو  ٕإٜٚعطِٝٗ  ٕأيٝ٘ إس٢ اهلل تعاىل عسْٚا، ؾػأٍ ضب٘ شيو ؾأٚ
عصبتِٗ عصابّا ٫ أعصب٘ أسسّا َٔ ايعاملني، ؾكاٍ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ: شضْـٞ ٚقـَٛٞ     

ٕ أأزعِٖٛ َّٜٛا ؾَّٝٛا، ؾأْعٍ اهلل تعاىل ٖصٙ اٯ١ٜ َبّٝٓا هلِ أِْٗ ناْٛا ٜطٜسٕٚ 
ٚغا٥ط َا شنط أدعٌ هلِ ايكؿا شٖبّا يٝعزازٚا ٜكّٝٓا ؾدًل ايػُاٚات ٚا٭ضض 

 .(1)ععِأ
ٚعٔ عطا٤ "إ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـًِ عٓـس قسَٚـ٘ املسٜٓـ١ ْـعٍ      

ؾكاٍ نؿاض قطٜـ مبه١: نٝـ ٜػع ايٓاؽ إي٘ ٚاسس؟  (2)صوَإَُِهٌُُْْ إَُِهٌ وَادِذٌعًٝ٘ ط

ــاْعٍ اهلل تعــاىل ط ــَٔىَادِ وَاألَسْضِ ؾ ــنِ اُغَّ ــاض  ، ٚع(3)صإَِّٕ كِــٍ خَِْ ــٔ زٜٓ طــا٤ ب

يًٗذط٠ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ي٘ نتـاب يف   126يف َكط غ١ٓ  ٢ٚتٛؾ٫َِٖٛ اهلصيٞ 
 .ايتؿػري ٜطٜٚ٘ عٔ غعٝس بٔ دبري 

عذاظ ايكطإٓ ٖٚٞ سذ١ ٱ ايكبػ١ ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝيكس دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ 
 ١َٜٝٛ تٛاد٘ ايٓاؽ ٚتسعِٖٛ اىل ايتٛسٝس.

 
 

                                                           

 .2/480َؿاتٝض ايػٝب  (1)

 .162( غٛض٠ ايبكط٠ 2)
 .163( غٛض٠ ايبكط٠ 3)
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 مفهىم اآليت
 ِ إسػـإ اهلل عًـ٢ ايٓـاؽ     ٖصٙ اٯ١ٜ َٔ ايطمح١ اٱهل١ٝ ٚؾٝٗا بٝإ يععـٝ

ٚنأْٗا َتؿطع١ عٔ آ١ٜ ايتٛسٝس ٚايسع٠ٛ ايػابك١ ملا ؾٝٗا َٔ ايًطـ ٚايتؿكٌٝ 
يبسٜع قٓع٘ غبشاْ٘ ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ ايعاٖط٠ ٚاؾ١ًٝ، اْٗا زع٠ٛ ن١ْٝٛ عامل١ٝ 
يٲميإ ٚإؾطاى ؿٛاؽ اٱْػإ، ٚسح قٗطٟ ع٢ً تٛظٝـ عكً٘ يف َٝـازٜٔ  

 املعطؾ١ ٚايتشكٌٝ.
ٖصٙ اٯ١ٜ بايباؽ ايسع٠ٛ إىل اهلل يباؽ ايؿهط ٚايجٓا٤ عًٝ٘ تعاىل ٚتتكـ 

 بًشاظ َا ؽرب عٓ٘ َٔ ايٓعِ.
َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ زٚاّ ٖصٙ اٯٜات ٚاٱؾانات َٓ٘ تعاىل ع٢ً عُّٛ أٌٖ 

 ا٭ضض يصا ٚضز يؿغ اٯ١ٜ " مبا ٜٓؿع ايٓاؽ".
 عك٬ّ ٜعطف ب٘ ٚتعٗط اٯ١ٜ املا٥ع بني ايعكٌ ٚتٛظٝؿ٘ ؾهٌ إْػإ ضظق٘ اهلل 

اؿػٔ ٚايكبض ٚميٝع ب٘ بني ا٭ؾٝا٤ ٜٚسضى ا٭ٚيٝات اييت ٜكسم بٗا يصاتٗا َٔ 
غـري َكـسَات أٚ ٚغـا٥ط سػـ١ٝ نُـا ٜتٛقـٌ إىل ايؿططٜـات ايـيت ؼتـاز إىل          
تكٜٛط ططؾٝٗا ؾٝػتشهط ايعكٌ ايٛغط املٓاغب ٚاملكسَات مما ٜػتًعّ ايطًب 

 ٚايؿهط.
ٜسضى بصات٘ فُٛع١ َٔ املؿاِٖٝ ٚب٘ قـاٍ  ٚإمجاع ايعك٤٬ ع٢ً إٔ ايعكٌ 

زٜهاضت ؾُٝا دل ا٭َٛض اجملطز٠ ٚايطٚس١ٝ َٔ خـاضز عـامل املـاز٠، ٚيهـٔ     
اٯٜــ١ دــا٤ت بــاملع٢ٓ ا٭عــِ ؾٗــٞ ؽاطــب ايعكــٍٛ بــا٭َٛض املازٜــ١ ٚاجملــطز٠   

 ٚايًطٝؿ١ ٚنصا ايعاٖط٠ يًشٛاؽ املتذسز٠ يف ايًٌٝ ٚايٓٗاض.
١ اؿا٫ت ايه١ْٝٛ اييت تتذ٢ً يٲْػإ يف ٚتؿٌُ اٯٜات املصنٛض٠ يف اٯٜ

سهطٙ ٚغؿطٙ يهٞ تهٕٛ قاسبّا ٬َظَّا يتصنريٙ بًعّٚ طاعت٘ تعاىل نُـا إ  
آٜــات ايػــؿط ٜػتشهــطٖا اٱْػــإ ٖٚــٛ يف اؿهــط ٚنــصا ايعهــؼ ٖٚــصا         
اٱغتشهاض املتكٌ ٚاملػتسِٜ ٜتكـ ب٘ املػـًُٕٛ ٖٚـٛ َـٔ عَُٛـات قٛيـ٘      
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ْْ خَُْشَ ؤَُّٓخٍتعاىلط ٚبسأت اٯ١ٜ بصنط خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض (1)صؤُخْشِجَذْ ُِِنَّبطِ ًُنْزُ

ٖٚٞ آ١ٜ ن١ْٝٛ عا١َ ظاٖط٠ يًعٝإ ٜٚسضنٗا اٱْػإ بعكً٘ ٚحيػٗا عٛاغ٘ يف 
سً٘ ٚتطساي٘ ٚيًٝ٘ ْٚٗـاضٙ ٚزاخـٌ بٝتـ٘ ٚخاضدـ٘، َٚـٔ َؿـاِٖٝ اٯٜـ١ بٝـإ         

 ؾًػؿ١ خًل اٯٜات ايه١ْٝٛ.
ا ؾٝٗا َٔ زع٠ٛ ايٓاؽ يًٗسا١ٜ ٚايطؾاز اْٗا َٔ َكازٜل ايًطـ اٱهلٞ مل

َٚعطؾ١ اٱْػإ ؿكٝك١ ْؿػ٘ ٚنعؿ٘ َٚٛنٛع يبعح اـٛف ٚايؿعع يف ايٓؿؼ 
اٱْػا١ْٝ َٔ عامل اٯخط٠ َٚا ؾٝ٘ َٔ ا٭ٖٛاٍ ٚاملداطط نذع٤ َٔ عامل اـًل 
اجملٍٗٛ ٚايصٟ زٍ عًٝ٘ ايعامل ايعاٖطٟ ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ، َٚٔ إعذاظ اٯٜـ١  

 بني اٯٜات ايه١ْٝٛ ايجابت١ ٚاٯٜات املتشطن١.أْٗا ػُع 
يكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ايهٕٛ وطٟ ٚؾل ْعاّ زقٝـل ؾذـا٤ت ٖـصٙ اٯٜـ١     
يًجٓا٤ ع٢ً اهلل يف بـسٜع قـٓع٘، ٚزعـ٠ٛ يًٓـاؽ يـسخٍٛ اٱغـ٬ّ ٚايتكـسٜل        
بٓعٍٚ ايكطإٓ َٔ عٓس اهلل، ؾتتهُٔ اٯ١ٜ اٯٜات املهاْٝـ١ ٚايعَاْٝـ١، ٚايجابتـ١    

 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ: ٚاملتشطن١،
 إٕ ايػُا٤ ٚا٭ضض كًٛقتإ، ٚيٝؼ قسميتني. ا٭ٚىل:
 ساد١ ايػُا٤ ٚا٭ضض إىل اهلل عع ٚدٌ يف بكا٥ُٗا ٚإغتساَتُٗا. ايجا١ْٝ:
 إٕ ن٬ّ َٔ ايًٌٝ ٚايٓٗاض َٔ بسٜع قٓع اهلل. ايجايج١:

ــأٜ بــني ظًُــ١ ايًٝــٌ ٚنــ٤ٛ ايٓٗــاض     ايطابعــ١: زعــ٠ٛ ايٓــاؽ يًتؿهــط بايتب
 ٙ َٚٓاؾع٘.ٚأغطاض

تٛنٝس سكٝك١ ٖٚٞ إٔ املطط ْع١ُ َٔ عٓس اهلل، ٚؾٝـ٘ سـح عًـ٢     اـاَػ١:
 ايسعا٤ يٓعٍٚ املطط ٚاٱغتػكا٤.

بٝإ أغطاض دطٜـإ ايػـؿٔ يف ايبشـاض بآٜـ١ إعذاظٜـ١ َـع ؾـس٠         ايػازغ١:
 ا٭َٛاز ٚتبسٍ د١ٗ ايطٜاح.

                                                           

 .110ُطإ آٍ عغٛض٠ (1)
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يف  زع٠ٛ ايٓاؽ يًتسبط يف َعذع٠ غري ايػـؿٔ ايهـبري٠ ٚايكـػري٠    ايػابع١:
ايبشاض ٚا٭ْٗاض، َٚا ؾٝ٘ قها٤ سٛا٥ر ايٓاؽ، ٚإْتكاهلِ بـني ا٭َكـاض، َـع    
ا٭خطاض اييت ؼٝط بأٌٖ ايػؿٔ يف ضس٬تِٗ عٝح تٓذصب قًـٛبِٗ إىل شنـط   

يف ايػ١َ٬ َٔ ايبشط ٚأٖٛاي٘ ٚأَٛاد٘ سٝح ٫  طمحت٘ياهلل ٜٚسضنٕٛ اؿاد١ 
 .(1)صٍ آدََّ وَدََِْٔنَبهُْْ كٍِ اُْجَشِّ وَاُْجَذْشِوََُوَذْ ًَشَّْٓنَب ثَنِقاٍ تعاىلط َٓكص إ٫ اهلل

ٚنإٔ ايػري يف ايبشاض عٓس اٱبتعاز عٔ ا٭ٌٖ ٚايٓاؽ ٚغط ايبشط َجـاٍ  
 ملكسَات اؿػاب يف عامل ايربظر ٚيٝؼ َٔ َعني ْٚاقط إ٫ اهلل.

دا٤ شنـط ايؿًـو ٚايػـؿٔ َـٔ بـاب املجـاٍ ا٭َجـٌ، ؾاٯٜـ١ تـصنري           ايجا١َٓ:
إٔ ٚغا٥ط ايٓكٌ اؿسٜج١  قًتؾإٕ  ٠سسٜٚاؾَطًكّا ايكسمي١ َٓٗا  ط ايٓكٌبٛغا٥

 َٔ ٚدٛٙ: اؾٛابؾٚايكطاض َٔ قٓع ٚإبتهاض اٱْػإ نايطا٥ط٠ 
 ايػؿٔ أٜهّا َٔ قٓع اٱْػإ. ا٭ٍٚ:
 عـا٤ ٚطٜإ ايػـؿٔ، ٚنـصا بايٓػـب١ يًذـٛ     دعٌ اهلل ايبشط ٚاملا٤ ؾ ايجاْٞ:

 املطنبات.يًطا٥ط٠، ٚا٭ضض ق٬ّ ٱْتكاٍ ٚسطن١ 
 بايٛغـا٥ط ايربٜـ١  شنـط اٯٜـ١ يًعًـ١ ٖٚـٞ ْؿـع ايٓـاؽ، ٚيف ايٓكـٌ         ايجايح:

 ٚايػطٜع١ ْؿع ععِٝ يًٓاؽ.

 إفاضاث اآليت
دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ زع٠ٛ ٭ضباب اؿكٝكـ١ عًـ٢ مـٛ َتكـٌ بتعـسز اٯٜـات       
ايه١ْٝٛ اييت تسٍ ع٢ً بسٜع قٓع اهلل عع ٚدٌ ٚأْ٘ غبشاْ٘ خايل ظ١ًُ ايعسّ 

ايعكـٌ  اٱْػـإ  َٚؿٝض نُاٍ نٌ سٞ، ٚضظم اهلل عع ٚدـٌ   بٓٛض ايٛدٛز،
ٚاؿٛاؽ يتذتُع يف اٱلصاب إىل ايتٛسٝس ٚاٱقطاض بايعبٛز١ٜ هلل عـع ٚدـٌ   

، ٖٚـصٙ  سٚضاتايهـ زع٠ٛ يًتٓـعٙ َٓـ٘ ٚايػـ١َ٬ َـٔ     ٖٚٞ سطب ع٢ً ايعًِ ٚ
اٯ١ٜ زع٠ٛ يًٛسس٠ اٱْػا١ْٝ ؼت يٛا٤ ايٓعِ اٱهل١ٝ، ٚاٯٜات ايـيت غـدطٖا   

                                                           

 .70غٛض٠ ا٭غطا٤  (1)
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 عع ٚدٌ يًٓاؽ مجٝعّا. اهلل
َٚٔ اٱعذاظ يف اٯ١ٜ تعسز ٚنجط٠ اٯٜات ايه١ْٝٛ ايـيت شنطتٗـا ٚتؿـعب    
َكازٜكٗا، ٚنٌ آ١ٜ َٓٗا ظاٖط٠ يًشٛاؽ، ٚسذ١ ع٢ً ايٓاؽ مجٝعّا ػعًِٗ 

 .ٜسضنٕٛ سادتِٗ إىل ضمح١ اهلل
ٚتبعح اٯ١ٜ ايعع ٚايؿدط يف ْؿٛؽ املػًُني ؿػـٔ إختٝـاضِٖ اٱغـ٬ّ،    

إىل ؾهط اهلل عع ٚدٌ ع٢ً ٖصٙ ايٓعِ، َٚٔ َكازٜل ايؿهط ت٠ٚ٬ َٚبازضتِٗ 
 ٖصٙ اٯ١ٜ ٚايتسبط يف َهاَٝٓٗا ٚايتؿهط يف َكازٜكٗا.

 اآليت لطف
تهُٓت اٯ١ٜ شنط آٜات ن١ْٝٛ قطٜب١ َٔ اٱْػإ، ٚؼٝط ب٘، ٚتٛادٗـ٘ يف  
ْٗاضٙ ٚيًٝ٘، ٫ ٜػتطٝع اٱغتؿتا٤ أٚ اٱعطاض عٓٗا، ٚؾٝ٘ بٝـإ يععـِٝ قـٓع    

هلل ٚأْــ٘ قــازض عًــ٢ نــٌ ؾــ٤ٞ، ٚتؿهــٌ ؾذعــٌ بــسٜع خًكــ٘ يف ايػــُاٚات  ا
ايعباز١ٜ، ٚبطظخّا ٚا٭ضض َٚا ؾُٝٗا ـس١َ اٱْػإ ٚإعاْت٘ ع٢ً أزا٤ ٚظا٥ؿ٘ 

 زٕٚ املعك١ٝ.
ٚتططز اٯ١ٜ ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١، ٚتسٍ ع٢ً إٔ ايكطإٓ ٚاغط١ ايؿٝض اٱهلٞ، 

ايؿـ١ٜٛٗ ٚايػهـب١ٝ إش ؽـرب    ٚططٜل إىل عامل ايٓٛض، ٚٚاق١ٝ َٔ ؾطٚض ايـٓؿؼ  
اٯ١ٜ عٔ قطب ايٓعِ اٱهل١ٝ َٔ اٱْػإ ٚسادت٘ ٱغتساَتٗا ٚايٓٗـٌ ؾٝٗـا يف   
ــات اهلل       ــط يف آٜ ــاز٠ ٚايتؿه ــاز يف ايعب ــ٢ اٱدتٗ ــح عً ــؿط، ٚتبع اؿهــط ٚايػ

 ٬َٚظ١َ اـؿ١ٝ َٓ٘ تعاىل، ٚاٱَتٓاع عٔ اؾشٛز ٚاٱغتهباض.

 الصلت بني أول وآخر اآليت
 بصنط أَطٜٔ: إبتسأت اٯ١ٜ

 خًل ايػُاٚات. ا٭ٍٚ:
خًل ا٭ضض، ٚشنطتُٗا فتُعني بًػ١ اـًـل ٖٚـصا اؾُـع زيٝـٌ      ايجاْٞ:

ع٢ً ععِٝ قسض٠ اهلل ٚأْ٘ غبشاْ٘ ٫ تػتعكٞ عًٝ٘ َػأي١، ٚؾٝ٘ ثٓـا٤ َـٔ اهلل   
ع٢ً ْؿػ٘ بإٔ درب يف ايهتاب ايباقٞ إىل ّٜٛ ايكٝاَـ١ بأْـ٘ غـبشاْ٘ ٖـٛ ايـصٟ      
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ٓـ ضض ٚدعٌ خًل نـٌ ؾـطز َٓٗـا آٜـ١     خًل ايػُاٚات ٚا٭ ٚزيٝـٌ عًـ٢    ١ٚبٝ
عـٔ خًـل اهلل عـع ٚدـٌ هلُـا ٚؾٝـ٘        ٚيؿعـاّ  ععِٝ قسضت٘، ٚمل ؽرب اٯ١ٜ ْكّا

 َػا٥ٌ:
دا٤ت آٜات أخط٣ باٱخباض بإٔ اهلل عع ٚدٌ ٖـٛ ايـصٟ خًكٗـا     ا٭ٚىل:
 .(1) صاُظَُُِّٔبدِ وَاُنأىسَ اُْذَْٔذُ َُِِّهِ اَُّزٌِ خََِنَ اُغََّٔىَادِ وَاألَسْضَ وَجَؼَََقاٍ تعاىلط

تــسٍ اٯٜــ١ يف َؿَٗٛٗــا عًــ٢ أْــ٘ ٫ ٜكــسض عًــ٢ خًــل ايػــُاٚات  ايجاْٝــ١:
 ٚا٭ضض إ٫ اهلل عع ٚدٌ.

ؼتاز ايػُاٚات يف إغـتساَتٗا إىل اهلل عـع ٚدـٌ خكٛقـّا ٚأْـ٘       ايجايج١:
عًٝٗا، ٚ٭ٕ عُطٖا ٬َٜني ايػٓني ٚإبتسأت اٯ١ٜ  تكّٛ ٚتطتهعيٝؼ َٔ أعُس٠ 

ًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ملا ؾٝٗا َٔ اٯٜات ٚايعع١ُ ٚبسٜع ايكٓع، ٚؾٛاٖس غ
ايكسض٠ املطًك١، َٚكازٜل اٯ١ٜ ايػابك١ بإٔ اهلل عع ٚدـٌ ٖـٛ اٱيـ٘ يـٝؼ يـ٘      
ؾطٜو ٚأْ٘ تعاىل ٖٛ ايطمحٔ ايطسِٝ ؾدًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ضمح١ َـٔ  

هلل، ٚسطب ع٢ً اهلل بامل٥٬ه١ ٚاٱْؼ ٚاؾٔ، ٚعٕٛ يٮْبٝا٤ يف زعٛتِٗ إىل ا
ايؿطٜو ٚايه٬ي١، ملا ؾُٝٗا َٔ اؿذ١ ٚاملاْع َٔ إْكات ايٓاؽ يًهؿاض ٚأٌٖ 

 .ايؿو ٚايطٜب
َٚــٔ أغــطاض خًــل ايػــُاٚات ٚا٭ضض إٔ اٯٜــات ايهْٛٝــ١ ا٭خــط٣       
املصنٛض٠ يف اٯ١ٜ َتعًك١ غًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ُٖٚا ٚعا٤ هلا، ؾذا٤ت آ١ٜ 

ايؿُؼ ٚايكُط ٚسطن١ ا٭ضض ٚزٚضاْٗا ايتبأٜ ٚاٱخت٬ف بػري ايهٛانب ٚ
ايؿًو شنط سٍٛ ْؿػٗا، ٖٚٛ آ١ٜ يف طٍٛ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض، ثِ دا٤ 

اييت ػطٟ يف ايبشط، ٖٚٓاى ؾاضم نبري بني عع١ُ َا شنط قبٌ آ١ٜ دطٜإ ايؿًو 
 ٚبٝٓٗا ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ:

ايتٛنٝس ع٢ً آ١ٜ ايبشاض ٚخًكٗا ٚنٝـ أْٗا ؼٝط بايعامل، ٚميهـٔ   ا٭ٍٚ:
 ٔ خ٬هلا ايٛقٍٛ إىل أقك٢ ا٭ضض.َ
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ايسع٠ٛ ايػُا١ٜٚ يتطٜٛط ٚغا٥ط ايٓكـٌ املـا٥ٞ ٚاٱعتُـاز عًٝـ٘ يف      ايجاْٞ:
 ايتذاضات ٚاملهاغب بسيٌٝ تكٝٝس اٯ١ٜ بايٓؿع.

ترتؾض َهاَني ٭غطاض ٖصٙ اٯ١ٜ بايكٝس ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل)مبا  ايجايح:
يٓؿـع ايٓـاؽ يف اٱْتكـاٍ بـني      ٜٓؿع ايٓاؽ( ٚؾٝ٘ إؾـاض٠ بـإٔ اهلل خًـل ايبشـاض    

 ا٭َكاض، إىل داْب َٓاؾعٗا ا٭خط٣.
َٚتعًل ايٓؿع املصنٛض أع٬ٙ ٖٛ دطٜإ ايؿًو، إ٫ أْ٘ ٫ ميٓـع َـٔ املعٓـ٢    

 ؾٝهٕٛ ايتكسٜط ع٢ً ث٬ث١ ٚدٛٙ: ،ا٭عِ
 ٜٓؿع ايٓاؽ. َاإٔ يف خًل ايػُٛات ٚا٭ضض  ا٭ٍٚ:
 اؽ.إخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض مبا ٜٓؿع ايٓ ايجاْٞ:
 ايؿًو ػطٟ يف ايبشط مبا ٜٓؿع ايٓاؽ. ايجايح:

َٚٔ اٱعذاظ يف اٯ١ٜ فٝ٪ٖا بًؿغ ايٓاؽ ٖٚـٛ َـٔ ضمحـ١ اهلل يف ايـسْٝا     
ايــيت تكــٝب ايــرب ٚايهــاؾط، ٚيتهــٕٛ زعــ٠ٛ يًٓــاؽ مجٝعــّا يًتؿهــط يف اـًــل  
ٚإزضاى سكٝك١ ٚدٛب ؾهط ايٓعِ ٚايصٟ ٜتذ٢ً بـأزا٤ ايؿـطا٥ض، ٚؾٝٗـا َـا     

 ٚ اؿــر  ُٓاغــونغــا٥ط ايٓكــٌ ططٜكــّا َٚكسَـ١ عكًٝــ١ ٭زا٥ٗــا  ٜتدـص ايبشــط ٚ
ْٕ كٍِ اُنَّبطِ ثِبُْذَجِّ ََإْرُىىَ سِجَبالً وَػًََِ ًَُِّ قاٍ تعاىلط ،يف نٌ عاّ ٠املتذسز وَؤَرِّ

 .(1) صظَبِٓشٍ ََإْرِ َ ِْٖٓ ًَُِّ كَجٍّ ػَُِٔنٍ

ــ١ ٚٚغــ١ًٝ يًذٗــاز  إش إٔ ايٓؿــع َطنــب ٚؾــاٌَ يًػــعا٠ ٚ٭ٖــٌ    ٖٚــٞ آي
٭َكاض اييت ٜتِ ؾتشٗا، ٜٚسخٌ أًٖٗا اٱغ٬ّ، ٚبعس شنط ايؿًو دا٤ شنط ا

ْعٍٚ املا٤ َٔ ايػُا٤ يبٝإ آ١ٜ عع٢ُ يٝؼ يٲْػإ ؾٝٗا َٛنٛع١ٝ ٚأثط، ْعِ 
ايسعا٤ ٚاٱغتػكا٤ ٚغ٪اٍ ْعٍٚ املطط، ٚبٝٓت اٯ١ٜ َٓاؾع املطط ٚأْ٘  ٘بإَهاْ

، بًشـاظ  (2) صًُـََّ شَـٍْءٍ دَـٍٍّ    وَجَؼَِْنَـب ِٓـْٖ أَُْـبءِ   َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىلط
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٤ ٜٚؿــٌُ اؾُــاز إضاز٠ اٱبتــسا٤ ٚاٱغــتسا١َ، ؾــإٕ تعاٖــس اؿٝــا٠ ٜهــٕٛ باملــا
 ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ.

ؾــاع بٝــِٓٗ ايهؿــط  اإشٖٚــٌ يف اٯٜــ١ إْــصاض َــٔ ســبؼ املطــط عــٔ ايٓــاؽ 
ٚاملعاقٞ، اؾٛاب دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ املتعسز ع٢ً ايٓاؽ 

نـطِٜ يف   ٚعـس ٖٚـٞ  ٚبٝإ غع١ ضمحت٘ ٚععِٝ إسػاْ٘ عًـ٢ ايٓـاؽ،   مجٝعّا 
إزا١َ سٝـا٠ اؿٝٛاْـات ايـيت دعًـٗا اهلل غـا١ُ٥ يف ا٭ضض، ثـِ شنـطت اٯٜـ١         
تكطٜـ ايطٜاح ملا ؾٝ٘ َٔ أغباب إغتسا١َ اؿٝا٠ ٚقـ٬ح ا٭بـسإ ٚغـ٬َتٗا    
َٔ ا٭زضإ، ٚشنـطت اٯٜـ١ ايطٜـاح بكـٝػ١ املكسض)تكـطٜـ( َٚـا ؾٝٗـا َـٔ         

اْٞ ايتذسز يبٝإ إٔ نٌ تػٝري ؾٝٗا ٜتِ بأَط َٔ عٓس اهلل ٚيـٝؼ ٖـٞ ْعاَـّا    َع
ثابتّا نُا يف غري ايؿُؼ ٚايكُط بٌ ٜكطف اهلل ايطٜاح سٝح ٜؿا٤ ٖٚـٛ َـٔ   

، ٚقٝاّ (1) صإََِّٗٔب ؤَْٓشُ ُ إِرَا ؤَسَادَ شَُْئًب ؤَْٕ ََوُىٍَ َُهُ ًُْٖ كٌََُُىُٕعَُٛات قٛي٘ تعاىلط

 عًـ٢ ايـطٜض مبـا ٜـأَطِٖ اهلل عـع ٚدـٌ َٚـع إٔ اٯٜـ١         ٚقٝاّ امل٥٬ه١ ايكا٥ُني
شنطت ْعٍٚ املا٤ َٔ ايػُا٤ ٚبٝإ َٓاؾع٘ ايعع١ُٝ ؾأْٗا شنطت ايػشاب ع٢ً 
مٛ َػتكٌ ٚأْ٘ َػدط بني ايػُا٤ ٚا٭ضض يتٛنٝس آ١ٜ غـريٙ ٚإْتكايـ٘ بٓعـاّ    
زقٝل َٔ غري إٔ ٜطتهع ع٢ً ؾ٤ٞ ٚؾـل قـإْٛ اؾاشبٝـ١ خكٛقـّا ٚأْـ٘ دـطّ       

 َٔ اهلٛا٤ ْٚعت٘ بأْ٘)َػدط( زيٌٝ ع٢ً أْ٘ آ١ٜ َٔ ٚدٛٙ:ٚأثكٌ 
 شات ايػشاب آ١ٜ. ا٭ٍٚ:
 دطٜإ ايػشاب بني ايػُا٤ ٚا٭ضض. ايجاْٞ:
غري ٚدطٜإ ايػشاب إىل دٗات ككٛق١، ؾٗٛ ميط ع٢ً أضاض  ايجايح:

َٚٓٗا ٫ ٜٓـعٍ َطـط عًٝٗـا، يٝهـٕٛ َـطٚضٙ       ،ٚأَكاض عسٜس٠ َٓٗا َا ميطط ؾٝٗا
 يػ٪اٍ املطط، ٚايؿهط ي٘ تعاىل ع٢ً ْع١ُ ْعٚي٘.زع٠ٛ يًٓاؽ 

تػـدري ايػـشاب ٱسٝـا٤ ا٭ضض، ْٚؿـع ايٓـاؽ، ٚدـا٤ت اٯٜـ١         ايطابع:
(ايصٟ إبتسأت املؿب٘ بايؿعٌ)إٕ ًشطفي)آٜات( إغِ  َتك١ً بأٚهلا، إش إٔ يؿغ
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 اٯٜات يكّٛ ٜعكًٕٛ يف خًل ايػُٛات ٚا٭ضض(. ٕإب٘ اٯ١ٜ ٚايتكسٜط)
٠ٛ يًتسبط يف نٌ آ١ٜ َٔ اٯٜات ٚايس٫٫ت ع٢ً ععِٝ ٚيف خامت١ اٯ١ٜ زع

قسض٠ اهلل اييت شنطتٗا اٯ١ٜ، ٚبطٖإ ع٢ً غع١ ضمحت٘ بايٓاؽ مجٝعّا ٚيـعّٚ  
 عبازت٘.

 مه غاياث اآليت
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

 ايجٓا٤ ع٢ً اهلل عع ٚدٌ ايععِٝ قسضت٘ ٚغًطاْ٘. ا٭ٚىل:
دًٛقات ايعع١ُٝ يًٓاؽ، بٝإ غع١ ضمح١ اهلل عع ٚدٌ بتػدري امل ايجا١ْٝ:

َٔ ايؿٛاٖس ايه١ْٝٛ املتذسز٠ ع٢ً إنطاّ اهلل عع ٚدٌ يٲْػإ، ٚعَُٛـات  
، ؾُٔ خكا٥ل خًٝؿـ١ اهلل إٔ  (1) صإٍِِّٗ جَبػَِل كٍِ األَسْضِ خَُِِلَخًقٛي٘ تعاىلط

اجملطات ايه١ْٝٛ ايٛاغع١، ٚنا٥ٓات عع١ُٝ، ٚآٜـات ٫  ي٘ ٜػدط اهلل عع ٚدٌ 
َُ كُِهَب َْٖٓ َُلْغِذُ كُِهَب وَََغْلِيُ اُذَِّٓبء، يصا قاٍ امل٥٬ه١طٜكسض عًٝٗا إ٫ اهلل  .(2)صؤَرَجْؼَ

اٱستذاز ع٢ً اْتؿاع َٔ ٚتكسٜط اؾُع بني اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاٯ١ٜ قٌ ايبشح 
بٗـصٙ ايـٓعِ، ٚا٭قـٌ إٔ ٜتكـٞ اهلل     ٜؿػس يف ا٭ضض ٫ٚ ٜ٪زٟ سـل ايؿـهط   

يتػــبٝض ٚطاعــ١ اهلل، ؾذــا٤ قٛيــ٘  امل٥٬هــ١ باٱْكطــاع إىل ا ٜٚؿعــٌ نُــا تؿعــٌ
ايٓ  قُس قـ٢ً اهلل  ، يٲؾاض٠ إىل بعج١ (3) صإٍِِّٗ ؤَػَُِْْ َٓب الَ رَؼَُِْٔـىَٕ تعاىلط

ٚإعُاض املػًُني ا٭ضض بصنط اهلل عع ٚدٌ ؾُـا إٔ ٜـسخٌ    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ
بـني   ١قـ َرتاست٢ ٜكطؿٛا يف قؿٛف  ـُؼاأٚإ إسس٣ ايكًٛات اي١َٝٛٝ 

ــأت  ــسٟ اهلل، ٜٚ ــاضم ا٭ضض     ٜ ــِٓٗ يف َؿ ــٕٛ اؾــاَع بٝ ٞ ؾــٗط ضَهــإ ؾٝه
ٚاٱَػاى عٔ املؿططات، َٚا إٔ ٜـأتٞ َٛغـِ اؿـر ستـ٢      ايكٝاّبَٚػاضبٗا 

                                                           

 .30غٛض٠ ايبكط٠ (1)
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امل٪َٕٓٛ أٌٖ اٱغتطاع١ َـٔ نـٌ قـٛب ٚسـسب يٝذتُعـٛا يف َهـ١        ؾٝتٛد٘
املهط١َ ؾٝػُع غهإ ايػُاٚات تًبٝتِٗ)يبٝو ايًِٗ يبٝـو، يبٝـو ٫ ؾـطٜو    

 .يو(
ايكـٓاع١ٝ ٚايؿهـا٥ٝات يـري٣ ٜٚػـُع ايٓـاؽ مجٝعـّا يف        ٚدا٤ت ايتـٛضا٠ 

غـٟٓٛ َتذـسز يف تـأضٜذ    إميـاْٞ  أَكاضِٖ املدتًؿ١ ايتًبٝـ١ يف أععـِ إدتُـاع    
ا٭ضض، يٝهْٛٛا َٔ أٌٖ خامت١ ٖصٙ اٯ١ٜ َٚكسام ايصٜٔ ٜعكًٕٛ ٜٚتسبطٕٚ 

 يف اٯٜات ايه١ْٝٛ، ٚايػبب يف إغتسا١َ ايٓعِ ع٢ً عُّٛ أٌٖ ا٭ضض.
 َت اٯ١ٜ خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض، ٚؾٝٗا ٚدٛٙ:قس ايجايج١:
َا ؾٝٗا َـٔ ايؿـٛاٖس عًـ٢ ععـِٝ قـسض٠ اهلل عـع ٚدـٌ ٚايعـاٖط٠          ا٭ٍٚ:

 يًشٛاؽ ٚاملسضن١ بايعكٍٛ.
 بٝإ ساد١ اٱْػإ يًػُاٚات ٚا٭ضض. ايجاْٞ:
 زع٠ٛ ايٓاؽ يٲْتؿاع َٔ ايٓعِ اٱهل١ٝ يف ايػُاٚات ٚا٭ضض. ايجايح:
ٚا٭ضض اٯ١ٜ ايعع٢ُ اييت تسٍ ع٢ً بسٜع قٓع  خًل ايػُاٚات ايطابع:

 .(1) صوََُِِّهِ ِٓريَاسُ اُغََّٔىَادِ وَاألَسْضِقاٍ تعاىلط ،اهلل يف خًكٗا ٚإغتساَتٗا ٚعا٥سٜتٗا

ــسبط يف إخــت٬ف ايًٝــٌ ٚايٓٗــاض ايــسٚضٟ     ايطابعــ١: ســح ايٓــاؽ عًــ٢ ايت
ع٥ـٞ يف  ، ؾًٝؼ َٔ تػٝري يف أقـٌ ايتعاقـب بُٝٓٗـا َـع اٱخـت٬ف اؾ     طاتباي

 ايطٍٛ ٚايككط ع٢ً َساض ايػ١ٓ.
ْع١ُ زٚضإ ايػؿٔ سٍٛ ا٭ضض ٚغـريٖا يف ايبشـاض، ٚايؿًـو     اـاَػ١:

يؿغ ٜكع ع٢ً ايٛاسس ٚاؾُع ٚقٌٝ ٖٛ إغِ يًسٚضإ خاق١، ٚدا٤ت اٯٜـ١  
بصنط املٓاؾع ٚا٭محاٍ ٚايتذاضات اييت تٓكًٗا ايػؿٔ، ٚؾٝ٘ إؾـاض٠ إىل ايٓؿـع   

ٌ بـني ايبًـسإ، ٚتبـازٍ املعـاضف ٚؼكـٌٝ ا٭َـٛاٍ       ايعا١َ َـٔ ايػـؿط ٚايتٓكـ   
ٚطًب ايعًِ، َٚٓاؾع اٱخت٬ط بني أٌٖ ا٭َكاض، ؾُٔ اٱعذاظ إٔ اٯ١ٜ مل 
ؼكط ايٓؿع بباب ككٛم نايتذاض٠ ْٚكٌ ايبها٥ع ٚا٭محاٍ، بٌ دا٤ شنط 
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ٚؾٝ٘ إؾاض٠ إىل غعت٘ ٚتعسز ٚدٖٛ٘ ٚظٗٛض َكازٜل َػتشسث١  ،ايٓؿع َطًكّا
 ظَإ.َٓ٘ يف نٌ 

دطٜإ أقٛات ايٓاؽ مبا ٜٓعٍ َٔ املـا٤ ؾهـ٬ّ َـٔ عٓـس اهلل عـع       ايػازغ١:
 ٚدٌ، َٚٔ اٯٜات يف َٓاؾع املطط أْ٘ ع٢ً أقػاّ:

ايٓؿع املباؾط يٲْػإ بإٔ ٜتدصٙ يًؿطب ٚسادات٘ اـاق١ نايػػٌ  ا٭ٍٚ:
 ٚأغباب ايٓعاؾ١.

 ْعٍٚ املطط ٚغ١ًٝ يًعضاع١ ٚعُاض٠ ا٭ضض. ايجاْٞ:
 ؿُ٘ٚؾٝ٘ ثط٠ٚ ٚغصا٤ يٲْػإ َٔ  ،يف املا٤ إغتسا١َ ؿٝا٠ اؿٝٛإ ايجايح:

 َٚٓتذات٘ ٚمنا٥٘ املتكٌ نايكٛف أٚ املٓؿكٌ ناؿًٝب ٚايبٝض.
بٝإ َٛنٛع١ٝ ايعضاع١ يف إغتسا١َ اؿٝا٠ عًـ٢ ا٭ضض ٚسؿـغ    ايػابع١:

 ايها٥ٓات ايرب١ٜ ٚايطٝٛض.
ٝٛاْات، ٚنٌ قتاز اهلل عع ٚدٌ ٖٛ ايصٟ خًل اٱْػإ ٚاؿ ٕإ ايجا١َٓ:

 إىل ٚادب ايٛدٛز يف بكا٥٘.
بٝإ آ١ٜ غـري ايطٜـاح ٖٚبٛبٗـا ْٚػـُٝٗا ٚتػـري إػاٖٗـا، ٚزعـ٠ٛ         ايتاغع١:

 ايٓاؽ يصنط اهلل ٚإغتشهاض ععِٝ قسضت٘ عٓس ٖبٛب ايطٜاح ٚتػريٖا.
باملا٤ إىل إٔ ٜأشٕ اهلل  آ١ٜ ايػشاب ٚقطع٘ َػاؾات ط١ًٜٛ ق٬ُّ ايعاؾط٠:

 بٓعٚي٘. عع ٚدٌ
ؾهٌ اهلل عع ٚدٌ يف تعـسز اٯٜـات ايهْٛٝـ١، ٚتػـدريٖا      اؿاز١ٜ عؿط٠:

يًٓاؽ يٲتعاظ بٗا ٚمبٓاؾعٗا ٚإؽاشٖا ٚإغتشهاضٖا يف ايصٖٔ َٓاغب١ يصنط اهلل 
           عع ٚدٌ.    
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 التفسري
 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:

تعاىل غًل ٚابتساع  اهلل تؿهٌَٔ اٯٜات ايساي١ ع٢ً ايٛسسا١ْٝ  ا٭ٚىل :
ايػُاٚات ٚا٭ضض َٔ غري َجاٍ ٫ٚ ؾبٝ٘ حيتص٣ يبٝإ ايتعسز ٚايرتنٝب يف 

 ْؿا٤ َٚٛنٛعّا.إاٯٜات 
ىل إٚ ٜكـٌ  إٔ ٜـسضى نٓٗٗـا   أاٱبتساع ٚسسٙ آ١ٜ َػتك١ً ٫ ميهٔ  ايجا١ْٝ :

 سس َٔ اـ٥٬ل.أتهٜٛٔ ؾهط٠ عٓٗا 
َعبـس  تعاىل نططٜـل   اهلل قٓعاٯ١ٜ تسعٛ يًتؿهط ٚايتسبط يف بسٜع  ايجايج١ :
 قطاض ي٘ غبشاْ٘ بايٛسسا١ْٝ ْٚؿٞ ايؿطٜو.ٚغايو يٲ

اٱغـ٬ّ باٱقـػا٤   زخـٍٛ  ٜػاِٖ ايكطإٓ يف سح ايهؿاض عًـ٢    ايطابع١ :
 ايٓٛعٞ ايعاّ ٯٜات ايتٛسٝس.

طـطح املـسضنات ايعكًٝـ١ بكـٝػ١ اوػـٛؽ ايـصٟ ٜػـتطٝع نـٌ          اـاَػ١ :
 ْػإ تًُػ٘.إ

ــ٘ ايٓــاؽ ٚيؿــت  إ ايػازغــ١ : ــات ايــيت  أىل إِ ْعــاضٖأضاز٠ تٓبٝ ععــِ اٯٜ
زضاى َا إاٱْػإ  ؾكس تٓػٞ املكاسب١تكاسبِٗ نٌ غاع١ يف سٝاتِٗ ايسْٝا، 

٫ سني َػازضت٘ ٚايؿطام، إيٝٗا إٜتكـ ب٘ ايكاسب َٔ اـكا٥ل ٫ٚ ًٜتؿت 
 ٖٚٛ يف املكاّ املٛت سٝح ٫ ٜٓؿع ايٓسّ.

١ يسٚاّ ىل بسٜع قٓع ايػُاٚات ٚا٭ضض َٓاغب١ نطميإاٱيتؿات  ايػابع١ :
ــَٔىَادِ  ، قــاٍ تعــاىل ٚأضبــاب ايعكــٍٛط ٖــصٙ ايٓعُــ١ ــنِ اُغَّ ــشُوَٕ كِــٍ خَِْ وَََزَلٌََّ

 .(1)صوَاألَسْضِ

خًل ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚاٯٜات ا٭خط٣ املصنٛض٠ يف ٖصٙ اٯ١ٜ  ايجا١َٓ :
 َكازٜل يطمحت٘ تعاىل بايٓاؽ.

                                                           

 .191غٛض٠ آٍ عُطإ  (1)
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ّ    إغبشاْ٘ اهلل  ايتاغع١ : ايعًٜٛـ١   يـ٘ يف ا٭ضض ٚإيـ٘ يف ايػـُا٤، ؾـا٭دطا
 َطٙ ٚقسضت٘ َٚؿ٦ٝت٘ تعاىل.أ٫ بإغتسا١َ مل تهٔ إخًكّا ٚ

وـاز ايؿعـٌ   إىل ايٛدٛز ٚإخطاز ايؿ٤ٞ َٔ ايعسّ إاـًل ٖٛ   ايعاؾط٠ :
ٚ عبـح، ؾاٯٜـ١ تٛنٝـس    أٚ غٗٛ أخرتاعّا بايكسض٠ ايكسمي١ ا٭ظي١ٝ َٚٔ غري آي١ إ

 .(1)صضَ وََٓب ثَُْنَهَُٔب الَػِجِ َوََٓب خََِوْنَب اُغََّٔبءَ وَاألَسْ، قاٍ تعاىلطيًٛسسا١ْٝ

ــط٠ :  ــ١ عؿ ــل يف أغــطاض ايػــُاٚات      اؿازٜ ــ٠ٛ يًبشــح ٚايتشكٝ ــ١ زع اٯٜ
 ضض ٚبسٜع قٓعٗا.ٚا٭

ٌِّ اٯ١ٜ ايهطمي١ أٌٖ ايعًِ َٔ امل٪َٓني َػ٪ٚي١ٝ تٛظٝـ   ايجا١ْٝ عؿط٠ : ؼ
 ع.ثبات ٚدٛز ايكاْنتؿاؾات اؾسٜس٠ يف ايٓعاّ ايهْٛٞ ٚيف نٌ ضغاي١ ٱاٱ

ضض يف ايكـطإٓ َٚـا   سٛاٍ ايػُاٚات ٚا٭أقطا٠٤ أغطاض ٚ  ايجايج١ عؿط٠ :
 ؽرب ب٘ آٜات٘.

ضض َٚٓاؾعــ٘ ايتشــسٟ اـايــس يف خًــل ايػــُاٚات ٚا٭  ايطابعــ١ عؿــط٠ :
املطنب١ ٚاملتعسز٠ َٚٓٗا َٓع ايػؿ١ً عٓٗا عٓس بٝإ ايعًّٛ اؿسٜج١ يًػري املـٓعِ  

خباض إضدّا َٔ ايهػٛف ٚاـػٛف ٚدطاّ، ؾُج٬ّ َا وطٟ خايًهٛانب ٚا٭
ــٔ        ــاؽ َ ــٛف ايٓ ــ١ ٚظٚاٍ خ ــ١ ايعكًٝ ــا ٚبايسق ــٌ أٚاُْٗ ــا قب ايطقــسٟ عُٓٗ

 سكٛهلُا ٫ ٜٓؿٞ ايكسض٠ اٱهل١ٝ يف اـًل ٚايتهٜٛٔ.
ضض َــٔ ايعًــّٛ غــتكطا٤ ععُــ١ خًــل ايػــُاٚات ٚا٭ إ اـاَػ١عؿــط٠ :

 اؾسٜس٠ بتؿكٌٝ زق١ ايكٓع ؾٝٗا.
ْػـإ يف ايػـُا٤ ٚظٜاضتـ٘ ايهٛانـب     اٱغتجُاض قعٛز إ ايػازغ١ عؿط٠ :

نتؿـاؾ٘  إواز ٚدٛٙ املطابكـ١ بـني َـا ٜـتِ     إضنإ ايتٛسٝس ٚأخط٣ يف تجبٝت ا٭
 عذاظٙ.إٚبني عًّٛ ايكطإٓ مبا ٜعٗط 

ٜتذسز تؿػري ٖصٙ اٯٜـ١ بـايعًّٛ ايؿًهٝـ١ اؿسٜجـ١ ٚميهـٔ       ايػابع١ عؿط٠ :
 غطاضٖا مل ٜػتعٗط بعس.إٔ ؾططّا َٔ أايكٍٛ 
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 ص فِ اََُُِِّْ وَاُنَّهَبسِوَاخْزِالَط تعاىل قىلً

ــ٘     إأٟ  ا٭ٚىل : ــا ؾٝ ــاض تطــٌ عًٝٓ ــا يف ايكــؿات ٚاملػــ٢ُ، ؾايٓٗ خت٬ؾُٗ
ايؿُؼ بهٝا٥ٗا غ٬ف ايًٌٝ سٝح تػٝب ٜٚطًع ايكُط ٜٚبسأ ضسًتـ٘ يف أٍٚ  

ٕ تهٌُ زا٥طت٘ ٚغط ايؿٗط ٜبـسز ظًُـ١ ايًٝـٌ ثـِ     أىل إايؿٗط ٫ّ٬ٖ ثِ ٜهرب 
 ٕ ٖٚهصا.ٜأخص بايٓككا

طٍٛ أسسُٖا إٔ ٜهٕٛ أخت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض بايطٍٛ ٚايككط بإ  ايجا١ْٝ :
 َٔ اٯخط.
ٕ ٜهـٕٛ ْٗـاض   أؾطازٙ ايطٛيٝـ١ بـ  أاٱخت٬ف ايصاتٞ يهٌ َُٓٗا يف  ايجايج١ :

ٕ ٜهـٕٛ يٝـٌ ايؿـتا٤    أطٍٛ َٔ ْٗاض ايؿتا٤ ٚايعهؼ بايٓػب١ يًٝـٌ بـ  أايكٝـ 
 طٍٛ َٔ يٌٝ ايكٝـ.أ

َٚا ؾٝ٘  ف يف ايكٝاّ ٚاٱؾطاض ؾّٝٛ ؾٗط ضَهإ ٚيًٝت٘اٱخت٬ ايطابع١ :
 ٜاّ ايػ١ٓ.أدتًـ عٔ باقٞ  َٔ ايؿعٌ ايعبازٟ ٚايربن١

 اخت٬ف زضد١ اؿطاض٠ ٚايربٚز٠ ؾُٝٗا بػبب نٝا٤ ايؿُؼ. اـاَػ١ :
 ،ايتبأٜ بُٝٓٗا ؾايٓٗاض ظطف يًعٌُ ٚايهػب ٚطًب املعـاف  ايػازغ١ :

 ١.ٚايًٌٝ غهٔ ٚنٌ َُٓٗا ْع١ُ ٚضمح
ٖٚٛ َٔ عَُٛات   تعاىلاهلل خت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاض ؾهٌ َٔإآ١ٜ  ايػابع١ :

 .(1)صوَِْٖٓ آََبرِهِ اََُُُِّْ وَاُنَّهَبسُ وَاُشَّْٔظُ وَاُْؤََشُبسٜع اـًل، قاٍ تعاىلط

خـط  اٯ يفباتٝاْـ٘   ايعبازات َٔ َهإ تساضى َا ؾات يف أسسُٖاإ ايجا١َٓ :
ي٬ّٝ، يصا تط٣ ق٠٬ ايكها٤ ت٪ز٣ يف أٟ ٚقت  ٖٚٛ خًؿ٘ غٛا٤ نإ ْٗاضّا اٚ

ٕ تكـ٢ً قهـا٤ٶ يف ايًٝـٌ    أؾاشا ؾاتت ق٠٬ ايعٗط ٚمل تكٌ يف ٚقتٗـا ؾٝذـٛظ   
 َج٬ّ.

غــتسا١َ خــت٬ف ايًٝــٌ ٚايٓٗــاض مشــٍٛ ظَــاْٞ َٚهــاْٞ ٱ إيف  ايتاغــع١ :

                                                           

 .37غٛض٠ ؾكًت  (1)
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ٚقت ق٠٬ ايعٗط، ٖٚصا تـ٪ز٣ ؾٝـ٘   ؾٝ٘ ىل ايكب١ً، ؾٗصا ايبًس ٜسخٌ إايتٛد٘ 
٫ إع١ ق٠٬ املػـطب، ٖٚـصا قـ٠٬ ايكـبض ٖٚهـصا، ؾـ٬ ميـط أٚإ        بٓؿؼ ايػا

 ضض نػبب عبازٟ يسٚاّ اؿٝا٠ ْٚعٍٚ ايطظم.٭غتكباٍ َٓبػط ع٢ً اٚاٱ

خت٬ف غت٦ٓاؾ١ٝ ؾٝهٕٛ املع٢ٓ اٱإص اَُُِِْ وَاُنَّهَبسِعتباض ايٛاٚ يف طإ  ايعاؾط٠ :

ٚدتًــ أٚإ  ؾطاز ايٓٗاض ايطٛي١ٝ بعهٗا طٜٛـٌ ٚبعهـٗا قكـري    أاؿاقٌ يف 
ٚ ظٚاهلا َٚػٝبٗا ؾٝ٘، ٚنصا بايٓػب١ يًٌٝ يتكامسُٗا غـاعات  أطًٛع ايؿُؼ 

 .خطاٯا ٜعزاز ٚقت أسسُٖا ا٫ ٜٚٓكل َع١ٓٝ يف ايّٝٛ ٚيًٝت٘، ؾُ
ؾهـٌ ٜـّٛ ٚيًٝتـ٘     ،خت٬ف ع٢ً نٌ ّٜٛ ٚيًٝـ١ ْبػاط اٱإ اؿاز١ٜ عؿط٠ :

ط٬يـ١  إٚ أػطٚب ٚإ ايؿطٚم ٚايأدتًـ عٔ اٯخط ع٢ً َساض ايػ١ٓ بًشاظ 
تعاىل يف  ١ اهللضمحايؿُؼ َٚٓعٍ ايكُط َٚا وطٟ ؾُٝٗا َٔ اؿٛازخ ٚػسز 

 نٌ ّٜٛ.
خــت٬ف ايٓٗــاض ٚايًٝــٌ ٚســا٫ت ايؿــُؼ  إامل٬ظَــ١ بــني  ايجاْٝــ١ عؿــط٠ :

 ٚسطناتٗا َٚطايعٗا.
خت٬ف ٖٚٛ ايتعاقب ٚايـرتزز يف  ايٓعط يًُع٢ٓ ايًػٟٛ يٲ ايجايج١ عؿط٠ :
 خط٣.إٔ ٜٓكهٞ ايًٌٝ ست٢ ٜطٌ عًٝٓا ايٓٗاض َط٠ أؾُا ايصٖاب ٚاجمل٤ٞ، 
نٌ ّٜٛ ٚنٌ ي١ًٝ ُٖا غري ايًصٜٔ غبكاُٖا ؾًصا ٜكاٍ: "َا  ايطابع١ عؿط٠ :

 نطٸ اؾسٜسإ" أٟ ايًٌٝ ٚايٓٗاض.
ط٬م اٯ١ٜ ٚمشٛهلا يٮضض مجٝعٗا مبا يف شيو املٓطك١ إ اـاَػ١ عؿط٠ :
سسُٖا ٫ إٔ نإ إ ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٚخت٬ف ٚايتعاقب بنيايكطب١ٝ ؾرت٣ ؾٝٗا اٱ

خط٣ ٚتتهُٔ َع٢ٓ أعذاظ١ٜ إ٫ بعس غت١ أؾٗط ع٢ً اٯخط، ٚتًو آ١ٜ إٜأتٞ 
ضبـع ٚعؿـطٜٔ غـاع١،    أٜهّا بإٔ تعاقب ايًٌٝ ٚايٓٗـاض عٓـسْا نـٌ    أخت٬ف اٱ

يف ايػـ١ٓ ٚنأْٗـا أَـاض٠ عًـ٢ نـبط ايػـ١ٓ        تنيَط٫ إٖٚٓاى تعاقبُٗا ٫ ٜهٕٛ 
إَِّٕ ػِـذَّحَ اُشأـهُىسِ   قاٍ تعـاىلط زا٥ِ ٜتعاٖس عس٠ ايؿٗٛض نتٛقٝت نْٛٞ ٚعاملٞ 
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 .(1)صػِنْذَ اَُِّهِ اصْنَب ػَشَشَ شَهْشًا

 حبث فقهي يف كلمت اختالف
 ،(2)خت٬ف أَـيت ضمحـ١"  إيف اـرب عٔ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: "

 ٚعـسٸٙ بعـض ايعًُـا٤   خـطز بػـري غـٓس"،    أٚقس شنطٙ يف اؾاَع ايكػري ٚقاٍ: 
 خت٬ف يف ؾطٚع ايسٜٔ.اٱ

امل٪َٔ ا٫ْكاضٟ قاٍ: "قًت يًكازم عًٝ٘ ايػ٬ّ: إ قَّٛا ٜطٕٚٚ  عبسٚ
إ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ: "اخت٬ف أَيت ضمح١"، ؾكـاٍ:  

عصاب، قاٍ عًٝ٘ ايػ٬ّ: خت٬ؾِٗ ضمح١ ؾادتُاعِٗ إٕ نإ إقسقٛا، ؾكًت:
َِىْالَ َٗلَـشَ ِٓـْٖ ًُـَِّ كِشْهَـخٍ     كٍ اهلل عع ٚدٌ طمنا أضاز قٛإٚشٖبٛا  صٖبتيٝؼ سٝح 

       َُ  ْْ ُِْه ــ َُ ــىا ِإ ْْ ِإَرا َسَجُؼ َُٓه ــْى ــِزُسوا َه ُُن ُِ ْْ َو َُٓه ــْى ــِزُسوا َه ُُن ُِ ِٖ َو ــذَِّ ــىا ِكــٍ اُ ََُزَلوَُّه ُِ ــخل  ْْ َطبِئَل ــْنُه ــْْ ِٓ ؼََِّهُ

ًِ ىل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغـ إٕ ٜٓؿطٚا أؾأَطِٖ  (3)صََذْزَسُوَٕ 
خت٬ؾِٗ َٔ إضاز أمنا إىل قَِٛٗ ؾٝعًُِٖٛ إيٝ٘ ؾٝتعًُٛا ثِ ٜطدعٛا إٚدتًؿٛا 

 .(4)منا ايسٜٔ ٚاسس"إخت٬ؾّا يف زٜٔ اهلل، إايبًسإ ٫ 
)يٝؼ سٝح تصٖب ٚشٖبٛا( دا٤ت ع٢ً مٛ ايتٓهري مما حيتٌُ ٚقٛي٘ 

يٝ٘ ايػـا٥ٌ ٚايـصٟ ٜـصٖب    إستُاٍ ايتبأٜ بني ايصٟ ٜصٖب إعس٠ ٚدٛٙ، َع 
ٚ     إيٝ٘ ايكّٛ، ٚإ ضازتـ٘ َؿٗـّٛ   إٕ نإ ا٭ضدض ٖـٛ ايعـاٖط َـٔ نـ٬ّ ايػـا٥ٌ 

 املدايؿ١.
ٕ ايطٚا١ٜ نعٝؿ١ ٫ أقٌ بأمحس بٔ ٬ٍٖ ايعربتا٥ٞ ٚٚضز ؾٝ٘ شّ أٚقشٝض 

ــاّ   ــاٍ َؿــٗٛض ايطدــايٝني ٚإ نــإ ظــاٖط   هــعؿٚبٚؼــصٜط عــٔ اٱَ ٘ ق

                                                           

 .١36 غٛض٠ ايتٛب (1)

 .4/155تؿػري ايكطط  (2)

 .122( غٛض٠ ايتٛب١ 3)
 . 7باب  19ضٚا١ٜ  227/ م ا٭ٍٚ( عاض ا٭ْٛاض / اؾع٤ 4)
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ٍٚ َـٔ تكطٜـطات   خص بطٚاٜت٘، ٚقس بٝٓا شيو تؿك٬ّٝ يف اؾع٤ ا٫ايٓذاؾٞ ا٭
عجٓا اـاضز يف ايؿكـ٘ املٛغـّٛ "نٓـٛظ ايؿـطا٥ع"، ؾاٱَـاّ ٜٓؿـٞ إ ٜهـٕٛ يـ٘         

َـط  َؿّٗٛ كايؿ١ ٜٚعطٞ يًشسٜح تأ٬ّٜٚ ٚتؿػريّا غري املتبازض َٔ ظـاٖطٙ، ا٭ 
ايصٟ ٜسٍ بايس٫ي١ ايتهـ١ُٝٓ عًـ٢ تٛنٝـس اؿـسٜح، ٚنـعـ ايػـٓس ٫ ٜهـط        

 .ٚغريٙ (1)ٝضٚشنطٙ يف اؾاَع ايكش ٱلباضٙ بايؿٗط٠

 صيِ اَُّيت رَجْشٌِ كٍِ اُْجَذْشِوَاُْلُِْط قىلً تعاىل

 يف اٯ١ٜ َػا٥ٌ:
ــاع      ا٭ٚىل : ــاؽ ٚاملت ــٌ ايٓ ــاض يٓك ــإ ايػــؿٔ يف ايبشــاض ٚا٭ْٗ ْعُــ١ دطٜ

 ىل بًس آخط ٚؾل املكًش١ ٚايٓؿع ايعاّ.إٚا٭ضظام َٔ بًس 
ٖٚٞ َٔ قـٓع   –ػؿٔ يف اٯ١ٜ ْهت١ عكا٥س١ٜ ٖٚٞ شنط ايؿًو ٚاي ايجا١ْٝ :

َع ععِٝ آٜات٘ ايه١ْٝٛ يًس٫ي١ ع٢ً خًـل ايبشـاض ٚاملـا٤ ٚٚظٝؿتٗـا      -اٱْػإ 
ؤََُـْْ رَـشَي   قـاٍ تعـاىلط   اهلل،ٚتػدريٖا يًٓـاؽ يف سـٛا٥ذِٗ ٚتٓكًـِٗ بؿهـٌ     

 .(2)صؤََّٕ اُْلُِْيَ رَجْشٌِ كٍِ اُْجَذْشِ ثِنِؼَْٔخِ اَُِّهِ ُُُِشٌََُِْْ ِْٖٓ آََبرِهِ

 خط١ُٖٝ.٣ َٓاؾع٘ ا٭أنط دطٜإ ايػؿٔ يف ايبشط ٫ ميٓع َٔ ش ايجايج١ :
زا٤ ايؿطا٥ض نؿطٜه١ اؿر ملٔ أايؿتٛسات اٱغ١َٝ٬ يف ايبشاض ٚ ايطابع١ :

تعاىل، ٚيبٝإ بسٜع قٓع٘ يف ايبشـاض ٚتؿـعب    اهلل َٜٔػًو ططٜل ايبشط آ١ٜ 
 ْػإ هلا.تػاع زا٥ط٠ تػدري اٱإَٓاؾعٗا ٚ

ضض، ْبػاط٘ ٚغعت٘، ٚقٌٝ: ٭ْ٘ ؾل يف ا٭طّا ٱغٴُٞ ايبشط ع اـاَػ١ :
ٍ      إٚبه٬ املعٓٝني  ٚايبٝـإ   ،عذاظ نـْٛٞ، َٚٛنـٛع اٯٜـ١ ٜتعًـل بأغـطاض اؿـا

 ٜؿٌُ آٜات اـًل يف اوٌ.
 ،تعاىل يف تػٝري ايؿًواهلل  ١ىل ضمحإخباض عٔ اؿاد١ إيف اٯ١ٜ  ايػازغ١ :

                                                           

 .ايػٝٛطٞ/اؾاَع ايكػري (1)

 .31غٛض٠ يكُإ (2)
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ــت  ،َــإأىل ايػــاسٌ بإٚٚقــٛهلا  ــٛ ناْ ــا  َــٛاز ايبشــط أؾً ــ١ ؾــسٜس٠ مل عاتٝ
ٚ أَإ غٛا٤ ايؿطاع١ٝ ايكسميـ١ َٓٗـا   إٔ ػطٟ ؾٝ٘ بأغتطاعت ايؿًو ٚايػؿٔ إ

 ايكٓاع١ٝ اؿسٜج١.
ٚ إمتٓع اٯ١ٜ اٱْػإ َـٔ ْػـب١ دطٜـإ ايؿًـو يف ايبشـط       ايػابع١ : ىل إيٝـ٘ 

بساع٘ ٚقـٓاعت٘ ٚتطـٜٛطٙ يًػـؿٔ، ٖٚـصا املٓـع سـادع عـٔ ايػـطٚض، ٚزعـ٠ٛ          إ
 سٝس.يٲميإ ٚاٱقطاض بايتٛ

ضؾس إٔ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ايبشاض ٚعا٤ َٓاغبّا ٱْتكاٍ ايؿًو ٚإ ايجا١َٓ :
بعُـٌ ايؿًـو َـع    ْبٝا٥ـ٘ نُـا يف قٝـاّ ْـٛح     أىل قٓاعتٗا بٛاغـط١  إايٓاؽ 

ِٓـِه         قاٍ تعـاىلط ،  عطاض غري امل٪َٓني عٓ٘أ ْٖ َهْى ِٓـ ْل  َٓـ ُْـِه  َِ َٓـشَّ َػ َٔـب  َِّ ًُ ِْـَي َو ُُْل ََْصـَنُغ ا َو

 .(1)صعَخِشُوا ِٓنْهُ

ىل تػدري املطنبات ايرب١ٜ نايػٝاضات إ ؾاض٠إيعٌ يف شنط ايؿًو  ايتاغع١ :
 ٚايطا٥طات يف اؾٛ يٓكٌ اٱْػإ.

ٕ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ا٭ضض َٓبػط١ قاؿ١ ؿطن١ املطنبات، إ  ايعاؾط٠ :
، ٚقطعٗا املػاؾات ؿطن١ ايطا٥طات ايػطٜع١ ٚق٬اهلٛا٤ ٚعا٤  غهٕٛ قٝسٸٚ

 ٔ باب املجاٍ ٚيٝؼ اؿكط.ٚدا٤ شنط ايؿًو َ
ْػـإ يف بـسٜع   دطٜإ ايؿًو يف ايبشـط َٓاغـب١ يتؿهـط اٱ     اؿاز١ٜ عؿط٠ :

٫ إْػإ عُام ايبشاض ٚطٛهلا ٫ ٜكًٗا اٱأ تعاىل، ؾٗٓاى َٛاطٔ يف اهلل قٓع
 باغتعُاهلا يف أغؿاضٙ.

ىل إْػـإ املػـتُط٠   عذـاظٟ عـٔ سادـ١ اٱ   إخباض إيف اٯ١ٜ  ايجا١ْٝ عؿط٠ :
غتدساّ إؿاع َٔ ايبشط، ٚأْت تط٣ ايتؿعب يف ٚغا٥ط ايٓكٌ ٚاؿُٛي١ ْٚتاٱ

ايؿاسٓات ٚطا٥طات ايؿشٔ ٚايططم اؿسٜج١ ايجابت١ نأْابٝـب ايـٓؿط ٚايػـاظ،    
ٚيهــٔ أؾهــ١ًٝ ايٓكــٌ ايبشــطٟ ظــاٖط٠ بٛدــٛٙ عسٜــس٠، ٚيعــٌ ٖٓــاى ٚدٖٛــّا  
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 ٚخكا٥ل ٜتكـ بٗا ايٓكٌ ايبشطٟ مل تعٗط بعس.
٠ ضنــٛب ايبشــط ٖٚــٍٛ غــًطاْ٘ ٫غــُٝا ســاٍ َــع خطــٛض ايجايجــ١ عؿــط٠ :

ىل غاٜتــو َٚككــسى يف ايػايــب إٜٛقــًو  ْــ٘إؾَٛادــ٘ أنــططاب إٖٝذاْــ٘ ٚ
 ا٭عِ.

 تعـاىل  ٠ اهللضنٛب ايػؿٔ َٓاغب١ يًسعا٤ ٚايتأٌَ يف قـسض : ايطابع١ عؿط٠ 
َٛاز نططاب ا٭إٖٛاٍ ٚعٓس يٝ٘ ملا ٜبسٚ يف ايبشط َٔ املداطط ٚا٭إٚايًذ٤ٛ 

دَزًَّ إِرَا ًُنْزُْْ كٍِ قاٍ تعاىلط ،ٓاؽ ٚأغباب ايعٕٛ ٚاملسزْكطاع عٔ ايٚاٱ

 .(1)صاُْلُِْيِ وَجَشَََْٖ ثِهِْْ ثِشَِخٍ طَُِّجَخٍ وَكَشِدُىا ثِهَب جَبءَرْهَب سَِخٌ ػَبصِقٌ

محٌ ايبشط يًػؿ١ٓٝ ٚايباخط٠ ٚعسّ غطقٗا آ١ٜ َٓ٘ تعاىل،  :اـاَػ١ عؿط٠ 
 ايعاٖط ايصٟ تطؿٛ عًٝ٘.َع إ ايػؿ١ٓٝ أثكٌ َٔ َكساض املا٤ 

غـ١َٝ٬، ٖٚـٛ   ايبشط آي١ ٚٚغ١ًٝ يتشكٝـل ايؿتٛسـات اٱ   :ايػازغ١ عؿط٠ 
 غؿاضِٖ ٚػاضاتِٗ.أَػدط يًُػًُني ٚيًٓاؽ مجٝعّا يف 

َٓاغب١ اػاٙ ايطٜض يف تػٝري ايػؿٔ ايؿطاع١ٝ ٚؼطٜهٗا اىل  :ايػابع١ عؿط٠ 
 د١ٗ َع١ٓٝ َككٛز٠ يٝتِ ايٓؿع َٓٗا.

ط٬م اٯ١ٜ ٚعسّ تعطنـٗا يؿهـً٘ تعـاىل بتػـدري ايـطٜض      إ :ايجا١َٓ عؿط٠ 
ىل ايػـٛاسٌ ٚايـب٬ز   إٚاػاٖٗا ؿطن١ ايػؿٔ ؾ٫ًٖٛا َا ناْت ايػـؿٔ تكـٌ   

ىل إىل ايـطٜض َٚٛنـٛعٝتٗا يف ايٓكـٌ ايبشـطٟ     إاملككٛز٠، ٚاغتُطت اؿاد١ 
عذـاظ ايكـطإٓ   إعكط ايٓٗهـ١، ؾعـسّ تعـطض اٯٜـ١ ٭ُٖٝـ١ اػـاٙ ايطٜـاح َـٔ         

 ايعَإ، ٚإ سطنتٗا يف ايبشط ٚسسٖا آ١ٜ َٔ عٓسٙ تعاىل. اـام بٗصا
نٝؿ١ٝ غري ايؿًو يف ايبشط َٚا ؾٝٗـا َـٔ ايعذا٥ـب زيٝـٌ      :ايتاغع١ عؿط٠ 

 ع٢ً ٚدٛز ايكاْع غبشاْ٘ خايكّا َٚبسعّا َٚسبطّا.
غباب أيف ٚغا٥ط ٚٚ ضظاقِٗإٔ اهلل عع ٚدٌ ٜطسِ ايٓاؽ يف إ :ايعؿطٕٚ 
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 ْتؿاع ا٭َجٌ.ٜٓتؿعٕٛ َٓ٘ اٱ ٖصا ايطظم َٚكسَات٘، ٚدعًِٗ
يٛ مل ٜٓعِ اهلل عع ٚدٌ عًٝٓا بػري ايػؿٔ يف ايبشاض  :اؿاز١ٜ ٚايعؿطٕٚ 

مكــط ايكــٝس عًــ٢  إشا إٚ ٭قــبض قًــ٬ّٝ، ؾــأْٗــاض يتعــصض قــٝس ايػــُو  ٚا٭
ططاف أقرتب َٔ إضض يػاض ايػُو يف عُل ايبشاض ٚملا ايػاسٌ ٚساؾات ا٭

 ٚاملطدإ.املٝاٙ، ٚيتعطًت ػاض٠ ايً٪ي٪ 
، شط نً٘ ْاض يف ْاضضٟٚ عٔ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ اْ٘ قاٍ: "ايب

ٚ أ٫ غاظّٜا إٜهّا ضٟٚ عٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ: "٫ ٜطنوٸ ضدٌ عطّا أٚ
عذـاظ يف تػـدري ايؿًـو    ، ٖٚـصا ٜـسٍ عًـ٢ اٱ   َعتُطّا، ؾإ ؼت ايبشـط ْـاضاّ  

 سهاّ ايؿطٜع١أٛع ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٚؾل ْػإ، ٜٚبني َٛنٚايبشط َعّا ـس١َ اٱ
ٚيعٌ يف اؿسٜح إؾاض٠ إىل نٓٛظ ؼت ايبشاض مل تهتؿـ بعس تكًض إٔ تهٕٛ 

 .َكسضّا يًطاق١، َٚٓٗا ايٓؿط

 صثَِٔب ََنلَغُ اُنَّبطَط قىلً تعاىل 

ٕ دطٜإ ايؿًو ٜأتٞ بـايٓؿع  أظٗاض ايٓؿع ٚسسٙ َع إعذاظ ٖٚٛ إيف اٯ١ٜ 
ٚ اْ٘ ٜٛظـ يًهطض ٚا٭ش٣ ٚشنـط ايٓؿـع ٚسـسٙ ؾٝـ٘     أنطض  سٝاّْا ٜهٕٛ ؾٝ٘أٚ

 ٚدٛٙ:
 اٯ١ٜ يبٝإ ايٓع١ُ. ٤تاد ا٭ٚىل :
َـط  أَـا ايهـطض ؾٗـٛ    أٚا٭نجـط يف ايبشـط ايٓؿـع ٚايؿا٥ـس٠،      ا٭قٌ ايجا١ْٝ :

وََٓب قاٍ تعاىلط، ايعباز٠  شْٛب اٱْػإ ٚتككريٙ يف َٛاضز ٔععطنٞ ٜرتؾض 

 .(1)صا ؤَٗلُغَهُْْ ََظُِِْٔىََََِْٕٔنَبهُْْ وٌََُِْٖ ًَبُٗى

تبـاع اهلـ٣ٛ ٚايـٓؿؼ ايؿـٗٛا١ْٝ     إَـط عـاضض بػـبب    إٔ ايهـطض  إ ايجايج١ :
 بت٤٬ َٚٓاغب١ يٮدط ٚايجٛاب.ٚ أْ٘ َٛنٛع يٲأٚايٛغاٚؽ ايؿٝطا١ْٝ، 

اٯ١ٜ بؿاض٠ ايتدًل َٔ ا٭نطاض ٚاملداطط يف ايٓكٌ ايبشطٟ يف   ايطابع١ :
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ٚ بتشػني أايؿًو غٛا٤ باضتكا٤ قٓاع١ ايػؿٔ اؾ١ًُ ٚغٝاز٠ ايٓؿع ايعاّ َٔ 
 غباب ايػ١َ٬.أَٚهاعؿ١ 

ٚ   اـاَػ١ : خبـاض عـٔ اـطـأ ٚايـصْب يف تػـدري      إيف اٯ١ٜ تأزٜـب يًٓـاؽ 
 ايبشط ٚٚغا٥ط ايٓكٌ ؾٝ٘ يًؿط ٚا٭ش٣.

مساى ايٓؿع ايٛاضز يف اٯ١ٜ أعِ َٔ ايٓكٌ ؾٗٛ ٜؿٌُ قٝس ا٭ ايػازغ١ :
 ا٥ٔ ايبشاض َطًكّا.ٚخع املا١ٝ٥ايبشط١ٜ ٚايجط٠ٚ 

غتٓباط ٚانتؿاف قٝؼ َتعـسز٠ ٫غـتجُاض ايٓكـٌ    اٯ١ٜ ٱ تسعٛ  ايػابع١ :
 ٛاب َتعسز٠ ٚكتًؿ١.أب ايبشطٟ يف

ؼح اٯ١ٜ ع٢ً ٚنع نٛابط عامل١ٝ زقٝك١ يًػ١َ٬ ايبشط١ٜ غٛا٤   ايجا١َٓ :
ْصاض املبهط، تكاٍ ايػطٜع ٚاٱدٗع٠ اٱأٚ املٛا٧ْ خاق١ َع ٚدٛز أيف ايػؿٔ 

ْكاش ٚغريٖا عٓس ايهطٚض٠ ٚاؿاد١، ٚبصا ٜكبض َهإ سهٛض طا٥طات اٱإٚ
ٚ بعـض ضنـاب   أْكاش مجٝـع  إَهإ إايٓكٌ ايبشطٟ دتًـ عٔ ايٓكٌ اؾٟٛ ب

 ايػؿ١ٓٝ عٓسَا تؿطف ع٢ً ايػطم اٚ تتعطض يًتًـ ٜٚكٝبٗا اـًٌ.
ؾٝٗا زع٠ٛ يٲْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ايبشط ٚنأْٗا تٛقٞ بعكس َـ٪متط   ايتاغع١ :
تؿاق١ٝ زٚي١ٝ تٓعِ غـٓٔ ايبشـاض ٚمبـا وعًـٗا خايٝـ١ َـٔ ايهـطض        إعاملٞ ٱقطاض 

 بايٓاؽ َطًكّا.
ؽاشٖا يػـري َـا   إغتعُاٍ ايؿًو ٚإْصاضّا َٔ غ٤ٛ إيعٌ يف اٯ١ٜ  ايعاؾط٠ :

ٍ غدطت ي٘ مما ٜػـبب ظٚاٍ ْعُـ١ ايبشـاض، ؾًـٝؼ َـٔ ايػًـٛ        بـإ ٖـصا    ايكـٛ
ط١ٜ ٚاستُاٍ تهطاض املعاضى ؾٝ٘ ايتػابل يف إغتدساّ ايبشاض يٮغطاض ايعػه

ططاؾ٘، تًـو ايؿتٓـ١   أْهؿاف بعض إىل ظٗٛض ؾت١ٓ ْكل َٝاٙ ايبشاض ٚإٜ٪زٟ 
ىل إاييت غتهٕٛ ٫ غاَض اهلل َكسض ؾعع ٭ٌٖ ا٭ضض مجٝعـّا ٚمل ًٜتؿتـٛا   

غــتجُاض ٖــصا ايٓعُــ١ ٚتبسًٜــٗا ٚتٛظٝؿٗــا يًشــطب ٚايؿــط إقــًٗا ٖٚــٛ عــسّ أ
ٚ    غـًش١ ايؿتـو  أظٗاض ق٠ٛ ٚإٚا٭ش٣ ٚ غـتػ٬ٍ  إٚايـسَاض يف غـري َطنـا٠ اهلل 

ٚ بايتػـبٝب، ْػـأي٘ تعـاىل منـا٤ ْعُـ١      أايبشاض ٱضٖاب املػًُني َج٬ّ باملباؾط٠ 
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      ٚ ٖـٌ  أايبشاض ٚا٭ْٗاض بؿهٌ َٓ٘ تعـاىل ٚعـسّ َ٪اخـصتٓا مبـا ٜؿعـٌ ايػـؿٗا٤ 
 ايسْٝا.
َٚا ٜسضٜو يعٌ ايؿت١ٓ ٚاٱبت٤٬ بٓككاْٗا ضمح١ يًُ٪َٓني ٚؽؿٝـ عِٓٗ  
ّ ايهتـاب  أ غبشاْ٘ ميشٛ َا ٜؿا٤ ٜٚجبت ٚعٓـسٙ  اهلل اض يًهاؾطٜٔ، ٚيهٔٚاْص

تػاعٗا ٚدطٜإ ايؿًو ؾٝٗا يًتذاضات إبكا٤ ْع١ُ ايبشاض َع إؾٗٛ ايكازض ع٢ً 
ٕ اٯ١ٜ ٚضزت بكٝػ١ املهاضع ممـا ٜـسٍ يف   أٚاملعاؾات ٚاملهاغب، خكٛقّا 

ٚ إظاٖطٙ ع٢ً ايسٚاّ ٚاٱغتسا١َ ٚتٛنٝـس شنطٖـا    ىل إمجايٝـ١  إؾـاض٠  إعذـاظ 
ٚيٝهٕٛ يف ايػري يف ،  نجطتٗا ٚدعٌ َا٥ٗا ؾسٜس املًٛس١ ىلإزٚاَٗا باٱناؾ١ 

ا٭ضض اييت ناْت عاضّا َٔ َكازٜل آ١ٜ ايبشح ٚاٱتعاظ مما أقاب املهصبني 
 باٯٜات.

دط٠ ايٓكٌ يف ايبشاض ظٖٝس٠ إٕ أْو تط٣ أَٔ آٜات٘ غبشاْ٘  اؿاز١ٜ عؿط٠ :
ايربٜــ١ ٚاؾٜٛــ١، ٚإ املكــازٜط ايهــبري٠ َــٔ  ٥ط أدــط٠ ايٛغــاقــٌ بهــجري َــٔ أٚ

٫ ايبشـط، ؾـإ قًـت إ ٖٓـاى بـسا٥ٌ نأْابٝـب ْكـٌ        إاؿ٫ُٛت ٫ ٜكًض هلا 
 َهإ ضبط املؿطم بايػطب بٌ ايعامل نً٘ بؿبه١ َٔ ا٭ْابٝب قًت:إايٓؿط ٚ

ىل ايبشط ٫ تٓشكط بايٓكٌ بٌ تؿٌُ ايجطٚات ايعع١ُٝ ٚايهٓٛظ إٕ اؿاد١ أ
 ٘، ٖٚٞ تٛيٝس١ٜ نايجطٚات ايػُه١ٝ.املٛدٛز٠ ؾٝ

مجاي١ٝ تبني َٓاؾع إغ١َٝ٬ ٚيٛ إ٫ بأؽ يف املكاّ َٔ زضاغ١  ايجا١ْٝ عؿط٠ :
ايبشاض َٚكساض ايجط٠ٚ ايػُه١ٝ املػتدطد١ نـٌ عـاّ ٚعـسز املٓـتؿعني َٓٗـا يف      

 ىل داْب ثطٚات ايً٪ي٪ ٚاملطدإ.إايعامل 
ؾ٤ٞ ؾٗٞ تٓكٌ ايٓؿط ٖٚٛ ٕ ا٭ْابٝب ٫ تكًض يٓكٌ نٌ إ ايجايج١ عؿط٠ :

 ثط٠ٚ ْانب١ َع بكا٤ ايبشاض، ٚايػؿٔ تػتعٌُ يؿت٢ ٚدٛٙ ايٓكٌ.
ٕ تًو ايؿبه١ غري َأ١َْٛ املداطط خكٛقـّا يف املٓـاطل   إ ايطابع١ عؿط٠ :

 غري املػتكط٠ غٝاغّٝا.
ٌٖ ا٭ضض ْع١ُ إٔ اهلل ٚاغع نطِٜ ٚسُٝٓا تػٝب عٔ إ اـاَػ١ عؿط٠ :
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خط٣ بس١ًٜ، ٚيهٓٗا َٚع اؾشٛز ٚعسّ ايؿهط أيٓع١ُ غبابّا أْ٘ تعاىل ٜكٝض إؾ
 املٓاغب قس تهٕٛ باٖه١ ايتهايٝـ ٚؼـ بٗا املؿام ٚايعٓا٤.

ظٗاض ععِٝ ايٓع١ُ يف ضنٛب ايبشط ؾ٬ إاٯ١ٜ ع٢ً ؼح ايػازغ١ عؿط٠ :
بأؽ إ تكٓـ بعض ايهتب يف َٓاؾع ايبشـط ٚضنٛبـ٘ بـسّأ َـٔ ايػـؿ١ٓٝ ايـيت       

ُْلُِْيَ ثِإَػُُْنِنَب وَوَدُِْنَب وَالَ رُخَبطِجْنٍِ كِـٍ اَُّـزََِٖ َََُِٔـىا    وَاصْنَغْ اط قٓعٗا ْٛح 

ايبشـط ٚغـطم ؾطعـٕٛ    ٚبـين إغـطا٥ٌٝ    ، ٚعبٛض َٛغ٢ (1)صإَِّٗهُْْ ُٓـْشَهُىَٕ

ٚقَٛــ٘، ٚتػــدري املػــًُني يًبشــط يف ايؿتٛســات ٚبٝــإ ا٭نــطاض يف غــ٤ٛ       
ٛٸ  ْتؿع املػًُٕٛ اإغتدساَ٘ يػري َطنا٠ اهلل، ٚنٝـ إ ٣ ٭ٚا٥ٌ َٔ ايبشـط ٚقـ

ْٗـِ  أقتشاّ املداطط دٗازّا يف غـبًٝ٘ َـع   إاهلل عع ٚدٌ قًٛبِٗ ع٢ً ضنٛب٘ ٚ
ىل اــرب٠  إؾتكـاضِٖ  إغـتدسَٛا ٚغـا٥ٌ بػـٝط١ ٚبسا٥ٝـ١، َٚـع      إأٌٖ باز١ٜ، ٚ

٘    إٚايتذطب١ يف ضنٛب٘   ؽصٚٙ ٚغ١ًٝ يًذٗاز ٚايؿـتض َـٔ ايًٖٛـ١ ا٭ٚىل يطنٛبـ
بـطاظ ٖـصٙ ايٓعُـ١ بسضاغـات ٚثا٥كٝـ١ َٚكاضْـ١       إ، ٚبععمي١ اٱميإ ٚقكس ايكطب١

خ٬ق١ٝ َٚاي١ٝ قه١ َكط١ْٚ بؿٛاٖس أقتكاز١ٜ ٚإٚتأضد١ٝ ٚدػطاؾ١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚ
 َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ.

 صاهلل ِْٖٓ اُغََّٔبءِ ِْٖٓ ٓبءٍ وََٓب ؤَٗضٍََط قىلً تعاىل

 تصنري بٓع١ُ ْعٍٚ املطط ايصٟ ٜكٝب ايرب ٚايؿادط. ا٭ٚىل :
 ٕ ايٓعِ املصنٛض٠ يف اٯ١ٜ ْعِ ْٛع١ٝ عا١َ تكٝب مجٝع ايٓاؽ.إ : ايجا١ْٝ

ــ١ : ــ١ ايػــُا٤،     ايجايج ــٔ ايػــُا٤ دٗ ــطاز َ ّ ايػــشاب، اـــ٬ف  أٖــٌ امل
قػطٟٚ، ٚحيٌُ ايه٬ّ ع٢ً ظاٖطٙ ؾاملطاز َٓ٘ د١ٗ ايػُا٤، نُٛنع ٜٓـعٍ  

 َٓ٘ املطط، ٜٚسخٌ ايػشاب يػ١ يف َع٢ٓ ايػُا٤ ٭ْ٘ يف د١ٗ ايعًٛ.
املطط ز٫ي١ ع٢ً نجـط٠ املطـط ٚإ ْعٚيـ٘ ٜـتِ      طًل يؿغ املا٤ ع٢ًأ : ايطابع١

ٚ ايؿهـٌ  أبتكسٜط ٚعًِ َٓ٘ تعاىل عػب اٱغتشكام ٚايعَـإ ٚاٱغـتسضاز   
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٫ ٜٓعٍ مبا دـطب  ٚأْ٘  ٚٱضاز٠ تعسز املٓاؾع ٚاملكاحل َٔ ْعٍٚ املططاٱهلٞ، 
 ٕ ٜؿا٤ اهلل.أ٫ إايب٬ز ًٜٚٗو ايعضع 

١ٜ ايػؿ١ً عٔ عًـ١ ْـعٍٚ املطـط، ٚؾٝٗـا تٓبٝـ٘ َٚٛنـٛع       تططز اٯ اـاَػ١ :
 اهلل ْٗا َٔأَطاض بنايف نطٚضٟ يًسضاغات ايع١ًُٝ عُا ٜتٛقع ْعٚي٘ َٔ ا٭إ

 تعاىل ٚقاب١ً يًعٜاز٠ بايسعا٤ ٚايك٬ح.
ري ٝٚيٛ قاض ؾطط َٔ املطط ٜٓعٍ باملعاؾ١ ٚايططم ايع١ًُٝ ٚايتػدني ٚايتػ

بعس ؾٌٗ ٜبكـ٢ َـٔ َكـازٜل اٯٜـ١ ايهطميـ١       ن٬ّ أٚ دع٤ٶ عٔ ٘ٚايتشهِ بٗطٛي
 اؾٛاب ْعِ َٔ ٚدٛٙ:، ٚأْ٘ َٔ عٓس اهلل أٜهَا 

 ٗٛ َٔ عٓس اهلل ٚإٕ نإ با٭غباب ٚايٛغا٥ط.ؾْعٍ َٔ ايػُا٤  ا٭ٍٚ :
 َٛنٛع١ٝ ١٦ٖٝ ايهٕٛ. ايجاْٞ :
 قإْٛ داشب١ٝ ا٭ضض. ايجايح :
 ٚعٛزتـ٘ ٚنجاؾتـ٘ َـٔ    قاب١ًٝ املـا٤ يٲغـتشاي١ إىل غـاض بكـسض٠ اهلل     ايطابع :

 دسٜس بآ١ٜ َٓ٘ تعاىل.

اَُِّهُ اَُّزٌِ َُشْعِـَُ  َسخ١ًٝ ايطٜض ٚإػاٖٗا ٚغطعتٗا ٚيف ايتٓعٌٜط اـاَؼ :

 .(1)صاُشََِّبحَ كَزُضِريُ عَذَبثًب كََُجْغُطُهُ كٍِ اُغََّٔبءِ ًَُْقَ ََشَبءُ

عـسّ ٚدـٛز َٛاْـع طبٝعٝـ١ بـني ايػـُا٤ ٚا٭ضض ؼــٍٛ زٕٚ        ايػـازؽ : 
 إ ايػشاب.دطٜ

ٚأْع١ُ زٚي١ٝ متٓع َٔ ايتكطف به١ُٝ ا٭َطاض ٚاملـا٤   ْعِ ٫بس َٔ قٛاْني
ٚاملتبدط َٔ ايبشاض ٚاؾ١ٗ اييت تتٛد٘ إيٝٗا، يًعّٚ اؿؿاظ ع٢ً ايجط٠ٚ املا١ٝ٥ 
َٚٝـاٙ ايبشـاض ٚعـسّ ايعًـِ ٚايتعـسٟ يف غـري ايػـشاب  ٚسذبـ٘ عـٔ بعــض          

 ا٭َكاض ٚاملٛانع
 

                                                           

 .48غٛض٠ ايطّٚ (1)



 249ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27َعامل اٱميإ/ز

 صَُب ثِهِ األَسْضَ ثَؼْذَ َٓىْرِهَبكَإَدْط قىلً تعاىل

ؾبـ٘ ٜٓبـت    ،بٝإ ايٓعِ املتؿطع١ ٚاملتٛيس٠ َٔ ْـعٍٚ املطـط  اٯ١ٜ يف  ا٭ٚىل :
ْتؿـاع ايٓـاؽ   إايعضع ايصٟ ٜعترب سٝا٠ يٮضض ٚمنا٤ يًٓبات َٚا ؾٝ٘ َٔ اـري ٚ

 قٛاتِٗ َٚعاؾاتِٗ.أَٓ٘ يف 
ظٗط ٭ٕ اؿٝا٠ يف اٯ١ٜ أٌٖ ا٭ضض، ٚا٭ٍٚ أسٝا٤ إٕ املطاز أقٌٝ  ايجا١ْٝ :

 .، ٫ٚ َاْع َٔ إدتُاع ا٭َطَٜٔط قػٛؽأتعًكت با٭ضض ٖٚٛ 
ْٛاع ايجُاض أْٗا مل تصنط املطط ٚخطٚز ايٓبات ٚأَٔ إعذاظ اٯ١ٜ  ايجايج١ :

ايٓاؽ عًـ٢   ؾطط َٔنػبب يًشٝا٠ ؾكس ٜأتٞ ظَإ ع٢ً ايٓاؽ تهٕٛ َعٝؿ١ 
آ١ٜ َٔ آٜات ايكطإٓ ْابه١ باؿٝا٠ املٓتذات ايكٓاع١ٝ ٚيٛ يف اؾ١ًُ يتبك٢ نٌ 

 ١ُ٥٬َٚ يطٚح ايعكط.
ــ١ يًتٛدــ٘   ايطابعــ١ : ــسعٛ اٯٜ ــاضٟ عــع ٚدــٌ يف عُــاض٠ ا٭ إت ضض ىل ايب

 قٛات.ٚاؿكٍٛ ع٢ً ا٭
ضض تعٗط اٯ١ٜ امل٬ظَـ١ ٚايتـساخٌ بـني أغـباب املعٝؿـ١ يف ا٭      اـاَػ١ :

يبشاض ملا نـإ املطـط،   تعاىل، ؾ٫ًٛ ا اهلل َْٔٗا مجٝعّا ْع١ُ أؼاز املكسض، ٚإٚ
 ٚي٫ٛ املطط ملا ظٗط ايٓبات ٚايهٮ ٚايعؿب، ٚي٫ُٖٛا ملا عاف اؿٝٛإ.

ضض باملطط ٚايٓبات ٜعين تٛقـ بكا٥ٗا ع٢ً ْع١ُ املطط سٝا٤ ا٭إ ايػازغ١ :
ٕ إٚايعضاع١ اش ٫ ٚاغط١ بني اؿٝا٠ نأَط ٚدٛزٟ ٚسكٍٛ املٛت، ؾإٕ قًت: 

ٕ املٛت املصنٛض يف اٯٜـ١  إع٢ً اجملاظ، قًتٴ: املٛت َصنٛض يف اٯ١ٜ يصا حيٌُ 
ضض ٚتسٍ عًٝ٘ قـطا٥ٔ ٚؾـٛاٖس نـجري٠، ٜكـٝب ا٭     ٚخام با٭ضض َ٪قت

ٚ ٜٓكطع عٓٗا املطط يف غري َٛمس٘ ثِ ٜأتٞ َٓسؾعّا َباضنّا، ؾتكبض أاؾؿاف ملس٠ 
 ايٓؿاط ٚا٭ٌَ يف ايٓؿٛؽ. ؾٝتذسز ،ضض ْهط٠ شات بٗذ١ا٭

ــا٤ ا٭إ ايػــابع١ : ــصنري بٛدــٛز ايكــاْع    ضض بايسٝ ــات ت ــات ٚاملعضٚع ٓب
 غتشكاق٘ ايعباز٠ ٚايؿهط.إٚ

ــ١ : ــاتِٗ اٱ   ايجآَ ــاؽ ٚسٝ ــ٘ تٓعــِٝ ملعــا٥ـ ايٓ ــ١ ٚاٱؾٝ قتكــاز١ٜ دتُاعٝ
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ٖـ  ٱ أٚإ ٱخـطاز   ٛضتباطٗا قٗطّا مبٛاغِ ايعضاع١ ٚاؿكاز ٚدين ايجُـاض، ٚ
عترب بابـّا  ايعنا٠ ٚاؿكٛم ايؿطع١ٝ يتهٕٛ َٓاغب١ نطمي١ ٱتٝإ ايؿطا٥ض اييت ت

 يسٚاّ ايٓعِ. 

 حبث اجتماعي
بػض ايٓعط عٔ اــ٬ف يف أًٖٝـ١ ايعكـٌ فـطزّا يًشهـِ نُـا شٖـب إيٝـ٘         
املعتعي١ ٚاْ٘ َ٪ٌٖ ملعطؾ١ اؿػٔ ٚايكبض ايصاتٝني يف ا٭ؾعاٍ أٚ أْ٘ تابع يًؿطع 
نُا شٖب إيٝ٘ ا٭ؾاعط٠ ٚإٔ اؿػٔ َا سػٓ٘ ايؿطع، ٚايكبض َا قبش٘ ايؿطع 

٢ً َط ايعكٛض إتؿكٛا ع٢ً سط١َ مخػ١ أَٛض ٚأطًل عًٝٗا إغِ ؾإ ايعك٤٬ ع
 ا٭قٍٛ اـُػ١ ايٓعا١َٝ ٖٚٞ:

 قتٌ ايٓؿؼ اورت١َ بػري سل.٭ٚىل : ا
 ايعْا ٚايؿاسؿ١.ايجا١ْٝ : 
ايعًِ ٚايتعسٟ ع٢ً اٯخـطٜٔ ٜٚؿـٌُ اٜهـّا ظًـِ ايـٓؿؼ مبـا ٫        ايجايج١ :
 حيتٌُ.

 ايػطق١ ْٚٗب أَٛاٍ ايػري. ايطابع١ :
تطى ايكٓا٥ع اييت حيتاز ايٝٗا ايٓاؽ ٚهلـا َٛنـٛع١ٝ يف سؿـغ     اَػ١ :اـ

 ايٓعاّ ايعاّ.
ٜسخٌ يف باب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط،  نٌ أَط َٓٗاٚايعدط عٔ 

ٚإسٝا٤ ا٭ضض ٚدعًٗا قـاؿ١ يًعضاعـ١ َـٔ أغـباب بكـا٤ اؿٝـا٠ يف ا٭ضض       
 غبشاْ٘. ٠ اهللعبازٚزٚاّ 
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 صثَشَّ كُِهَب ِْٖٓ ًَُِّ دَاثَّخٍوَط قىلً تعاىل

ضظام اـ٥٬ــل ٚاؿٝٛاْــات إٔ أش إسٝــا٤ ا٭ضض بايٓبــات إســاٍ  ا٭ٚىل :
 َٓص بس٤ ٚدٛزٖا ع٢ً ايٓبات ٚايعضاع١ يف ا٭عِ ايػايب. ١َتعًك

غتسا١َ ٚدٛز اٱْػإ ٚايها٥ٓات إ ٭ٕدا٤ت اٯ١ٜ بكٝػ١ املانٞ  ايجا١ْٝ :
 تعاىل. اهلل َٔؿهٌ ٚتكسٜط اؿ١ٝ يٝؼ بكسضتٗا ايصات١ٝ بٌ ب

ْ٘ ٫ ٜػـتػين يف بكا٥ـ٘   إىل ايكاْع ؾإستاز ايعامل يف ٚدٛزٙ إنُا  ايجايج١ :
ٚزٚاّ اؿٝا٠ َطًكّا ايٓٛع١ٝ ٚايؿدك١ٝ، ايبؿط١ٜ ٚاؿٝٛا١ْٝ ٚايٓبات١ٝ عٔ ايباضٟ 

 ٚ ايسٚض.أؾطاز ايعًٌ ؾاْ٘ ٫ ٜػتًعّ ايتػًػٌ أعع ٚدٌ ٚإ تعسزت 
ٝع١ٝ اوػٛغ١ ٚاملسضن١ بايٛدسإ ٫ تٓؿٞ ايع١ً ايٛادب١ ايع١ً ايطب ايطابع١ :

 بٌ تجبتٗا.
ؾهاٍ ٚقٛض اؿٝٛإ ٚايسٚاب ٚتبآٜٗا أَٔ ْعُت٘ تعاىل تعسز ػ١ : اـاَ

نُٝات املطط ايٓاظيـ١ عًـ٢ مـٛ َتؿـاٚت ظَاْـّا      اخت٬ف عػب املٓار ٚايب١٦ٝ ٚ
 َٚهاّْا.

ٚيهٓٗا غـبب   ،َٛتٗاضض يٝؼ ع١ً تا١َ يًشٝا٠ ٚزميسٝا٤ ا٭إ :ايػازغ١ 
ْػـإ بايعكـٌ ٚغـدط يـ٘     َباضى ا مبؿ٦ٝت٘، ٚقـس أْعـِ اهلل عـع ٚدـٌ عًـ٢ اٱ     

غباب زٚاّ اؿٝا٠، ٚيهٓـ٘ غـبشاْ٘ خؿــ    أبتهاض إؾٝا٤ ٚدعً٘ قازضّا ع٢ً ا٭
ٕ ٜتٓعِ بؿطط َٔ دٗسٙ ايعكًٞ ٚايبسْٞ يف طاع١ اهلل بس٫ّ َٔ أعٓ٘ ٚأضاز ي٘ 

 ْؿػاي٘ ايتاّ بأغباب املعٝؿ١.إ

 ص وَرَصْشَِقِ اُشََِّبحِ ط  قىلً تعاىل

ٚبٝإ  ،َٛعع١ ٚتصنري بايٓعِ اييت ؼٝط بٗا ايػُاٚات ٚا٭ضض ا٭ٚىل :
َط َطنب َتهٕٛ أملا ؾٝٗا َٔ اٱعذاظ َٚا تسٍ عًٝ٘ َٔ ععِٝ ايكسض٠، ٖٚٛ 

 ػاٖٗا.إٚايجاْٞ يف تكًٝبٗا ٚتػٝريٖا ٚتبسٌٜ  ،قٌ ايطٜضأَٔ ايكسض٠ ع٢ً 
ػاٙ ايطٜض ٚغطعتٗا ٚمٖٛـا يٝػـت   إٕ تػري مست ٚأظاٖط اٯ١ٜ  ايجا١ْٝ :

ْٗا أَٛضّا طبٝع١ٝ تتِ ٚؾل عًًٗا ايطبٝع١ٝ املُه١ٓ نُا ٜعتكس عًُا٤ ايطبٝع١ بٌ أ
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 تعاىل ٚتكطٜؿٗا حيٌُ ع٢ً ٚدٛٙ: ،شْ٘إَطٙ ٚأتتػري شاتّا ب
مشــا٫ّ أٟ َــٔ دٗــ١ ايؿــُاٍ ٚتػــ٢ُ  تهــٕٕٛ أػاٖٗــا بــإتػــٝري  ا٭ٍٚ :

ايكبا َٔ د١ٗ ايؿطم، ٚايـسبٛض َـٔ   ضٜض ، اٚ دٓٛبّا ٚتػ٢ُ ٫قشّا، ٚسا٬ّ٥
نجط غع١ ٚتساخ٬ّ ٚبطظخّا بني اثٓني َٔ ٖصٙ أد١ٗ ايػطب، ٚقس تهٕٛ دٗتٗا 

ا٭ضبع١، ؾاشا ناْت بني ايكبا ٚايؿُاٍ ؾٗٞ ايٓهبا٤، ٚاشا ناْت بني اؾٓٛب 
 ٚايكبا ؾٗٞ اؾطبٝا٤.

ٚاملٓؿعـ١ ؾتهـٕٛ غـببّا يتًكـٝض ايٓبـات      بعض ايطٜاح ٜأتٞ بايطمح١  ايجاْٞ :
ٚتطٝٝب املهإ بطؾع ايطٚا٥ض ايهط١ٜٗ ٚػؿٝـ ايططٛبات ٚتػٝري ايػشاب َٚا 
ؾٝـــ٘ سٝـــا٠ اٱْػـــإ ٚاؿٝـــٛإ ٚايٓبـــات، ٚبعهـــٗا ٜـــأتٞ بايعـــصاب ٚا٭ش٣  

٫ تػبٖٛا ؾإْٗا ػ٤ٞ بايطمح١ ٚػ٤ٞ  :ابٔ عباؽ ٚعٔٚايعٛاقـ املسَط٠، 
 .(1) (ايًِٗ ادعًٗا ضمح١ ٫ٚ ػعًٗا عصابّابايعصاب ، ٚيهٔ قٛيٛا : 

ىل آخـط، َٚـٔ   إتكطٜؿٗا تبآٜٗا ٚاْتكاهلا ٚتػري سطنتٗا َٔ بًـس   : ايجايح
ٚإ ظٚبع١ ايطٜاح ٖٚٝذاْٗا، ؾاٯ١ٜ تصنطِٖ أىل آخط، ؾرتاِٖ ٜعطؾٕٛ إظَإ 

ٚ نسٙ َٔ غهٕٛ ايطٜض يٝؼ اَطّا َٓشكطّا بايطبٝع١ بٌ ٖٛ أبإ ٖصا اهلٝذإ 
س اهلل ٚبأَطٙ، ا٭َط ايصٟ ٜػتًعّ ايؿهط ٚايسعا٤ ٚايتٛغٌ يطؾع ا٭ش٣ َٔ عٓ

 ٚايؿط املكاسب ؿطن١ ايطٜض.
ٕ آ١ٜ ايطٜاح ٖٚبٛبٗا دا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ يططز ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١، إش أ : ايطابع

يٝٗـا مبـا ٜٓاغـب ععُتٗـا نـُٔ بـسٜع قـٓع٘        إٚتكطٜؿٗا ٚتػٝريٖـا مل ًٜتؿـت   
عذع عٔ تٓعُٝٗا ٚغٛقٗا يًشع١ ٚاسس٠ خاق١ تعاىل، ٚنٝـ إ نٌ اـ٥٬ل ت

َع خؿ١ اهلـٛا٤ ٚتػؿـٝ٘ ملـا بـني ايػـُاٚات ٚا٭ضض، َٚـع ٖـصا مل تعـط َـا          
 ٜٓاغبٗا َٔ ايتسبط ٚايتصنط ٚايؿهط يًباضٟ عع ٚدٌ ٚاٱقطاض بطبٛبٝت٘.

ضتباطٗـا اجملـطز   إْكـٝاع ايطٜـاح ٭َـطٙ تعـاىل ٚعـسّ      إبٝإ سكٝكـ١   ايجايج١ :
ػـاٙ ايطٜـاح   إاهلل عع ٚدـٌ يف تبـسٌٜ    ىلإْػإ ًٜذأ اٱ سٛاٍ ايطبٝع١ وعٌأب
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 ٖٚبٛبٗا ٚتكطٜؿٗا مبا ٥٬ِٜ سادت٘ ٚحيكل َٓؿعت٘.
عٓس ٖبٛب ايطٜاح ملا  تعاىل اغتشهاض بسٜع خًك٘ ٚععِٝ قسضت٘ ايطابع١ :

ٚيف اٯ١ٜ ؼس ٫ٚ ٜكس ع٢ً  ضغذ يف ايصٖٔ َٔ اغتذابتٗا املطًك١ ٭َطٙ تعاىل
ٚقــات اغــتشباب ايــسعا٤ ٖبــٛب أ، يــصا ٚضز َــٔ ٚدــٌ تكــطٜؿٗا إ٫ اهلل عــع

ايطٜاح، ٚيف قشٝش١ ظٜس ايؿشاّ عٔ اٱَـاّ دعؿـط ايكـازم عًٝـ٘ ايػـ٬ّ:      
"اطًبـٛا ايـسعا٤ يف اضبــع غـاعات عٓــس ٖبـٛب ايطٜــاح ٚظٚاٍ ا٫ؾٝـا٤ ْٚــعٍٚ      

 .(1)ايكطط..." اؿسٜح
ُــا يف تكــطٜـ ايطٜــاح سطنــ١ ٚغــهّْٛا َــٔ املٓــاؾع  اٱخبــاض ع اـاَػــ١ :

 يعع١ُٝ ١ُ٥٬َٚ ايطباع ْٚهٛز ايجُاض.ا

ص يًػشاب ؾٝ٘ ز٫٫ت ع٢ً عسّ ٚقٛف  أُُْغَخَّشِٚضٚز ْعت ط  ايػازغ١ :
 ٚ عػب املهإ.أسٝاّْا أٚ تهٝل أاهلٛا٤ يف اؾٛ ٚأْ٘ يف سطن١ زا١ُ٥ تتػع 

ايطٜاح َٔ دٓٛز ايباضٟ عع ٚدٌ ٚتػدريٖا ٚتصيًٝٗا ي٘ َعاْٞ  ايػابع١ :
 ٚ عصابّا يًهاؾطٜٔ.أغتسضادّا أيًُ٪َٓني، ٚقس ٜهٕٛ كتًؿ١ ؾٗٛ ضمح١ 

ػاٙ إيكس دعٌ اهلل عع ٚدٌ ٥٬َه١ قا٥ُني ع٢ً تٛدٝ٘ ايطٜاح ٚ ايجا١َٓ :
ٚعٔ أَري امل٪َٓني عًٝ٘ ايػ٬ّ: مل ٜٓعٍ ؾ٤ٞ َٔ ايطٜض )َػريٖا َٚكازٜطٖا، 

٫ ّٜٛ عاز ؾاْ٘ اشٕ هلا زٕٚ اـعإ ؾدطدت ؾصيو إ٫ بهٌٝ ع٢ً ٜس ًَو، إ
 .(2)ص  ثِشَِخٍ صَشْصَشٍ ػَبرَُِخٍقٛي٘ تعاىل ط 

ْػإ َٔ ايطٜاح يف سطن١ ٚغري ايػؿٔ ٚيف تؿػٌٝ غتؿاز اٱإيكس  ايتاغع١ :
بتسا٥ٝـ١ ايـيت نــإ   ْػـإ بايٓعُــ١ اٱ بعـض املطـاسٔ ٚمٖٛـا، ؾاٯٜــ١ تـصنط اٱ    

 تٛظٝؿٗا ساد١ يعًُ٘.
١ بٌ ٖٞ ْع١ُ زا١ُ٥ مل ٜٓشكط اٱْتؿاع بايطٜاح يف ا٭ظ١َٓ ايكسمي ؾط٠ :اايع

يتٝػري بعض اٯ٫ت، َٚٓاؾعٗا يف ا٭ظَٓـ١ اي٬سكـ١ َتٓٛعـ١ َٚتعـسز٠ بًشـاظ      
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 اٱضتكا٤ ايعًُٞ ايػطٜع ٚاؿاد١ ٚق١ً ايهًؿ١.
ٕ اٯٜـات املـصنٛض٠ ؾٝٗـا َت٬ظَـ١ ٚنـٌ      أعذاظ اٯ١ٜ إَٔ  اؿاز١ٜ عؿط٠ :

ؾاَع١ املتشس٠ خط٣، ؾاٯ١ٜ متٓع َٔ اـًط ٚايٓعط٠ اٚاسس٠ َٓٗا َب١ٝٓ ع٢ً ا٭
ٕ ٜتعاضض أايتؿهٝو بٝٓٗا نٓعِ ٚآٜات َٔ غري  ىلإايكاقط٠ ٚسسٖا، ٚتسعٛ 

 ؼاز.شيو َع ايٓعط هلا بكؿ١ اٱ
شا إنـاؾ١ٝ ؾـ  إتبسٌٜ ٚتػٝري اػاٙ ايطٜـاح ترتؾـض عٓـ٘ َٓـاؾع      ايجا١ْٝ عؿط٠ :

ٖبت ضٜاح اؾٓٛب ٜأتٞ َعٗا خري ٚتهٕٛ غببّا يًتًكـٝض، ٚاشا ٖبـت ايؿـُاٍ    
َٔ ايٓاؽ ثٓني بٌ اؾٓٛب ؾاْٗا تٓؿـ ايططٛبات، ٜٚكٍٛ ايعطب يٲٖٚٞ تكا

ًَت ضحيُٗا، ٚقاٍ ايؿاعط:إ ُٳ  شا ناْا َتكاؾٝني: ضحيُٗا دٓٛب، ٚاشا تؿطقا: ؾٳ
ــطٟ، يــ٦ٔ ضٜــض املــٛز٠      قــبشتأيعُ

 

 
ــٛبٴ   ــٞ دٳٓٴـ ــسٸيت ٖٚـ ــس بٴـ ــا٫ّ، يكـ  مشـ

)ٚقاٍ ع١،ىل ايتبأٜ يف سطاض٠ ٚبطٚز٠ نٌ ضٜض َٔ ايطٜاح ا٫ضبإناؾ١ باٱ 
 .(1)ْٗا باضز٠إ٫ بٓذس ؾإ: اؾٓٛب يف نٌ َٛنع ساض٠ إبٔ َٓعٛض

 ص وَاُغَّذَبةِ أُُْغَخَّشِ ثََُْٖ اُغََّٔبءِ وَاألَسْضِ ط  قىلً تعاىل

ىل ايػُا٤ بػـبب سـطاض٠   إايػشاب ٜتٛيس َٔ ا٭غط٠ املتكاعس٠ : ا٭ٚىل 
ٖــٌ أنــٌ ٜــّٛ عًــ٢  ايؿــُؼ ٚتػــًٝطٗا عًــ٢ ايبشــاض يف آٜــ١ ْٚعُــ١ َتذــسز٠

 ٕ تبآٜت َٛانع٘.إا٭ضض ٚ
شنط ايػشاب يف ْؿؼ اٯ١ٜ اييت شنط ؾٝٗا املطط َُٓٗا آٜـ١ ْٚعُـ١    :ايجا١ْٝ 
عِ َٔ ْعٍٚ املطط، ؾكس ميـٮ  أٜهّا ْع١ُ ٚ٭ٕ ايػشاب أدتُاعُٗا إَػتك١ً ٚ

ٜهــّا آٜــ١ أٚيهــٔ ايػــُا٤ ٫ متطــط ٖٚــصٙ  ،ايػــشاب ايػــُا٤ ٜٚػطــٞ ايؿــُؼ
شاب ٚاملطط عُّٛ ٚخكٛم َطًل، ؾهٌ َطط َٔ ايػشاب خط٣، ؾبني ايػأ

 ٚيٝؼ نٌ غشاب ممططّا.
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عُـاٍ اٱْػـإ، ؾٗـٌ    أسٝاْـّا َٚـا قـًت٘ ب   أَاشا ٫ ميطط ايػشاب  :ايجايج١ 
متاّ ْعُت٘، أّ ٖٛ ايتككري يف ايسعا٤، أّ اٱبت٤٬ إسايت شْٛب بين آزّ زٕٚ 

اؾـٛاب   ٚايػـ٪اٍ، ٕ اهلل عع ٚدٌ حيح ايٓاؽ ع٢ً ايسعا٤ أٚاٱختباض، أّ 
ٖٛ إدتُاع ٖصٙ ايٛدٛٙ ٚنٌ ٚاسس َٓٗا ٜكًض يًػبب١ٝ نُا إٔ ف٤ٞ ايػشاب 
خايّٝا َٔ املطط آ١ٜ ن١ْٝٛ ٚباب يًسعا٤ ٚا٭ٌَ ٚايتسبط يف بسٜع قٓع٘ غبشاْ٘، 

ص أٟ يف تصيًٝـ٘ ٚت٦ٝٗتـ٘   أُُْغَـخَّشِ  يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ط  ايػشاب ٚضز ٚقـ ٚقس

 يٲْتؿاع ب٘ َٚٓ٘ ٚؾٝ٘، ٖٚٛ َٓػشب َٚٓذط. َت٬ن٘ قاب١ًٝ اٱغتعسازإٚ

هُىَ اَُّزٌِ َُشٌَُِْْ اُْجَشْمَ خَىْكًب وَطََٔؼًب يف غٛض٠ ايطعس دا٤ قٛي٘ تعاىل ط  :ايطابع١ 

َا أيبٝإ تهٕٛ ايػشاب ٚايتسبط باٯٜات اييت ؾٝ٘،  (1)ص  وََُنْشِئُ اُغَّذَبةَ اُضِّوَبٍَ

تسا١َ ٚغري ايػشاب، ٚاٯٜـات ايـيت   غإٖصٙ اٯ١ٜ ؾذا٤ت يًتسبط ٚايتؿهط يف 
ىل َا إناؾ١ ؾٝ٘ فتُع١ َٚتؿطق١ َتٝػطّا َكٗٛضّا ؾُٝا بني ايػُا٤ ٚا٭ضض باٱ

 ؿاظ سطن١ غريٙٚ زعا١َ ٚأضتهاظ إؾٝ٘ َٔ آٜات ظاٖط٠ نػِٝ ٚغُاّ َٔ غري 
 ٚ بُٝٓٗا.أٚ بط٧ أبػطع١ 

ٛز ايكاْع نجط اٯٜات ايه١ْٝٛ ٚايطبٝع١ٝ اييت تسٍ ع٢ً ٚدأَا  :اـاَػ١ 
ْؿػاي٘ عٓٗا، ؾذا٤ت ٖصٙ اٯ١ٜ إيٝٗا ٱعتٝازٖا ٚإٚيهٔ اٱْػإ قس ٫ ًٜتؿت 

 اهلل َٚٓاغـب١ يـصنط ٚؾـهط    ،ُٖٝتٗـا ٚؾعًـٗا عْٛـّا َٜٛٝـاّ    أيًتصنري بٗا ٚيبٝـإ  
 تعاىل.

ضظام ٚدعٌ ؾه٬ّ ملٔ ٜسعٛٙ ٜٚػأي٘ يكس قػِ اهلل عع ٚدٌ ا٭ :ايػازغ١ 
ٕ ايػشاب ؾهٌ َٓ٘ تعـاىل  أط اٯ١ٜ ٜؿٝس َٔ غري ايصٟ نتب يًد٥٬ل، ٚظاٖ

 ٚضمح١ ٜكٝب بٗا َٔ ٜؿا٤.
زع١ٝ ايكـشٝؿ١ ايػـذاز١ٜ خـل اٱَـاّ     أيف ايسعا٤ ايجايح َٔ  :ايػابع١ 

٥٬َه١ ايػشاب ٚايطعس بصنط نطِٜ ٚغ٪اٍ ايطمح١ هلـِ  ظٜٔ ايعابسٜٔ 
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بسعا٥٘ ٚتٛغً٘: "ٚخعإ املطط ٚظٚادط ايػشاب ٚايصٟ بكٛت ظدطٙ ٜػُع 
شا غــربت بــ٘ سؿٝؿــ١ ايػــشاب ايتُعــت قــٛاعل ايــربٚم،  إعــٛز، ٚظدــط ايط

ٚايكٛاّ ع٢ً خـعا٥ٔ   ،َٚؿٝعٞ ايجًر ٚايربز ٚاهلابطني َع قطط املطط اشا ْعٍ
 ايطٜاح".
ؾاٖس ٕ املطط َٔ عٓسٙ تعاىل ٚبٝسٙ، ٚإقطاض بإٚايسعا٤ هل٪٤٫ امل٥٬ه١  

ٲْػإ َٔ تساخٌ ٚتهاٌَ ايٓعاّ ايهْٛٞ ٚععِٝ َا غدط اهلل عع ٚدٌ يع٢ً 
 اـ٥٬ل ايهطمي١ عٓسٙ غبشاْ٘.

ْ٘ قاٍ: اقبًت ايٝٗٛز اىل ضغٍٛ اهلل قـ٢ً  أبٔ عباؽ إٚضز عٔ ايجا١َٓ : 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ؾكايٛا: اخربْا َا ٖصا ايطعـس؟ قـاٍ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘      

بـ٘  طام َـٔ ْـاض ٜعدـط    ٥٬َه١ اهلل َٛنٌ بايػـشاب بٝـسٙ كـ   ٚغًِ: ًَو َٔ 
َط اهلل، قايٛا: ؾُا ٖـصا ايكـٛت ايـصٟ ْػـُع؟ قـاٍ:      أح ٜػٛق٘ سٝايػشاب 

 .(1)قٛت٘، قايٛا: قسقت

 صدٍ ُِوَىٍّْ ََؼْوُِِىَََِٕبط قىلً تعاىل

 ٚيف اٯ١ٜ َػا٥ٌ :
ٕ اهلل عع ٚدٌ دعٌ ٖصٙ اٯٜـات سذـ١ ٚبـاب ٖساٜـ١ ٚضؾـاز      إ ا٭ٚىل :

 قشاب ايعكٍٛ ٚايؿِٗ ٚاٱزضاى ايػًِٝ.أ٭ٚيٞ ا٭يباب ٚ
ــ١ ــاٟٚ      : ايجاْٝ ــًُني ْػــب١ ايتػ ــ٤٬ ٚاملػ ــٌ بــني ايعك ــا عُــّٛ  أٖ ّ بُٝٓٗ

ٚخكٛم َطًل، ؾإ قًٓا با٭ٍٚ ْٓؿٞ ايعكٌ عٔ غري املػًِ ٖٚصا َا مل ٜكٌ 
سس، ؾايعاٖط ٖٛ ايجاْٞ ؾهٌ َػًِ عاقٌ ٚيٝؼ ايعهؼ، َٚٔ ؾكس عكًـ٘  أب٘ 
 قٝب باؾٕٓٛ ؾصاى خاضز بايتدكل.أٚ

طـاض٨ ٚخًـٌ ٚتككـري ٚتهـٕٛ      سذب٘ غببَٛسسا َٔ مل ٜهٔ  ايجايج١ :
 ٖصٙ اٯٜات سذ١ عًٝ٘ ٱزضان٘ ٚؾُٗ٘ هلا خاق١.

 ٚتبني ٖصٙ اٯ١ٜ ؾهٌ اهلل عًٝ٘ َٔ ٚدٛٙ :
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 زعٛت٘ يًتسبط يف اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت تطٌ عًٝ٘ نٌ زقٝك١. ا٭ٍٚ :
 إْتؿاع٘ ٚايٓاؽ َٔ آٜات ايػُا٤ ٚا٭ضض ، ٚتطغٝب ي٘ باٱميإ. ايجاْٞ :

 اهلل. بسٜع قٓع ايجايح :

إِْٕ رٌَْلُشُوا كَإَِّٕ اَُِّهَ غ٢ٓ اهلل عع ٚدٌ عٔ ايٓاؽ ، قاٍ تعاىل ط ايطابع :

ْٕ رَشٌُْشُوا ََشْظَهُ ٌَُُْْ وَالَ رَضِسُ وَاصِسَحٌ وِصْسَ ؤُخْشَي  ً ُِؼِجَبدِ ِ اٌُُْلْشَ وَإِ ْْ وَالَ ََشْظَ ؿَنٌٍِّ ػَنٌُْ

 .(1)صٌُْْ ثَِٔب ًُنْزُْْ رَؼَُِْٔىَٕ إَِّٗهُ ػٌَُِِْ ثِزَادِ اُصأذُوسِصَُّْ إًَُِ سَثٌُِّْْ َٓشْجِؼٌُُْْ كَُُنَجِّئُ

لا٠ ايـٓؿؼ ٚايعٝـاٍ ٚاملـاٍ َـٔ ايطٜـاح ايؿـسٜس٠ ، قـاٍ تعـاىل          اـاَؼ :
 .(2)صثِشَِخٍ صَشْصَشٍ ػَبرَُِخٍط

زع٠ٛ امل٪َٓني ٚعا١َ ايعك٤٬ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ،  ايطابع١ :
 هلل سذ١ ٚبطٖاّْا َٚسزّا.ٚاؽاش آٜات ا

خـصٚا   »عٔ َعاش بٔ دبٌ قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚ)
ايعطا٤ َا نإ عطا٤ ، ؾإشا نإ ضؾ٠ٛ عٔ زٜٓهِ ؾ٬ تأخـصٚٙ ، ٚيـٔ ترتنـٛٙ    
ميــٓعهِ َــٔ شيــو ايؿكــط ٚاملداؾــ١ ، إٕ بــين ٜــأدٛز قــس دــا٩ٚا ، ٚإٕ ضســ٢  

ٚضٚا ب٘ ، ٜٛؾو ايػًطإ ٚايكطإٓ اٱغ٬ّ غتسٚض ، ؾشٝح َا زاض ايكطإٓ ؾس
إٔ ٜكتت٬ ٜٚتؿطقا ، إْ٘ غٝهٕٛ عًٝهِ ًَٛى حيهُٕٛ يهِ عهِ ٚهلِ بػريٙ ، 
ؾإٕ أطعتُِٖٛ أنًٛنِ ، ٚإٕ عكـٝتُِٖٛ قتًـٛنِ ، قـايٛا : ٜـا ضغـٍٛ اهلل      
ؾهٝـ بٓا إ أزضنٓا شيو؟ قاٍ : تهْٕٛٛ نأقشاب عٝػ٢ ، ْؿطٚا باملٓاؾري ، 

ت يف طاع١ خري َٔ سٝا٠ يف َعك١ٝ ، إٕ أٍٚ َانإ ٚضؾعٛا ع٢ً اـؿب ، َٛ
ْكل يف بين إغطا٥ٌٝ أِْٗ ناْٛا ٜـأَطٕٚ بـاملعطٚف ٜٚٓٗـٕٛ عـٔ املٓهـط ؾـب٘       
ايتععٜط ، ؾهإ أسسِٖ إشا يكٞ قاسب٘ ايصٟ نإ ٜعٝـب عًٝـ٘ آنًـ٘ ٚؾـاضب٘     
نأْ٘ مل ٜعـب عًٝـ٘ ؾـ٦ّٝا ، ؾًعـِٓٗ اهلل عًـ٢ يػـإ زاٚز ، ٚشيـو مبـا عكـٛا          
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سٕٚ ، ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ يتأَطٕ باملعطٚف ، ٚيتٕٓٗٛ عٔ املٓهط ، أٚ ٚناْٛا ٜعت
ٔٻ اهلل عًٝهِ ؾطاضنِ ، ثِ يٝسعٕٛ خٝاضنِ ؾ٬ ٜػتذاب يهِ ، ٚايصٟ  يٝػًط
ْؿػٞ بٝسٙ يتأَطٕ باملعطٚف ، ٚيتٓٗٔ عٔ املٓهط ، ٚيتأخصٕ عًـ٢ ٜـس ايعـامل    

 .(1)(ؾًتأططْ٘ عًٝ٘ اططّا ، أٚ يٝهطبٔ اهلل قًٛب بعههِ ببعض

 حبث بالغي
ٚمل تـطز   كٝػ١ املؿطز يف غت١ ٚمثاْني َٛنعّا َٔ ايكـطإٓ، ب (آ١ٜ)شنط يؿغ 

 .بكٝػ١ املج٢ٓ ا٫ َط٠ ٚاسس٠
بكٝػ١ اؾُع )آٜـات( يف َـا٥تني ٚمخػـ١ ٚتػـعني َٛنـعّا، ٖٚـصٙ       دا٤ ٚ

عذاظ ايكطإٓ يف آٜات٘، ٚنٌ إايهجط٠ تسٍ ع٢ً ا٭١ُٖٝ ٚاٱعتباض خكٛقّا ٚإ 
ٚاٯ١ٜ يػ١ ايع٬َـ١ ٚايس٫يـ١، ٚقـس تـأتٞ عٓـس       ،ٗا اْٗا قطإٓآ١ٜ َٓ٘ ٜكسم عًٝ

 ضاز٠ ايتعذب قاٍ ايؿاعط:إ
 آ١ٜ يف اؾُاٍ يٝؼ ي٘ يف

 ي٘ َٔ ْعري ػٔ ؾب٘ َٚااؿ
َا يف اٱقط٬ح ؾٗٞ ايطا٥ؿ١ َٔ ايكطإٓ اييت هلا نٝإ َػتكٌ عُا قبًٗا أ

ــ١    ــسٖا عػــب ايع٬َ ــا بع ـــ ٚايؿاقــ١ً ٖٚــٞ َٛنــٛع يًتشــسٟ   أَٚ ٚ ايٛق
ٚ  أٚاٱعذاظ، ٚؼسٜس اٯٜات  ختًــ بعـض ايكـطا٤ يف بعـض     إٔ إَـط تـٛقٝؿٞ 

 اٯٜات ٚنصا بايٓػب١ يًهٛؾٝني ٚايبكطٜني.
ــاٍ ايعضنؿـــٞ ــِ  إٕ غـــبب إ: ) ٚقـ ــا٤ يف عـــس اٯٟ ٚايهًـ خـــت٬ف ايعًُـ

ٕ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ نـإ ٜكــ عًـ٢ ض٩ٚؽ اٯٟ      أٚاؿطٚف 
ــٗا ٚقــٌ يًتُــا   يًتٛقٝـــ ــِ قً ــاشا عً ْٗــا يٝػــت أؾٝشػــب ايػــاَع  ، ّ، ؾ
 .(2)ؾاق١ً(
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ىل زيٌٝ، ٚٚضز عٔ اٱَاّ إعتباض ٖصا ايكٍٛ ع١ً تا١َ يٲخت٬ف حيتاز إٚ
قٛاٍ إٔ عسز آٜات ايكطإٓ غت١ آ٫ف َٚا٥تإ ٚمثإ عؿط٠، ٚشنطت أعًٞ 

طٍٛ آ١ٜ يف ايكطإٓ ٖٞ آ١ٜ ايسٜٔ ٖٚٞ اٯ١ٜ ايجاْٝـ١ ٚايجُـإْٛ بعـس    أخط٣، ٚأ
ٚعـسز   ،٠ ايبكـط٠ ٚعـسز نًُاتٗـا َا٥ـ١ ٚمثـإ ٚعؿـطٕٚ نًُـ١       املا٥تني َٔ غٛض

 ضبعٕٛ سطؾّا.أسطٚؾٗا مخػُا١٥ ٚ
سـطف يؿعـّا ٚغـت١    أقكط آ١ٜ ؾٝ٘ ٖٞ )ٚايهش٢( ثِ )ٚايؿذـط( مخػـ١   أٚ

 سطف يؿعّا ٚضمسّا.أضمسّا، ثِ )َسٖاَتإ( ٖٚٞ غبع١ 
خط٣ َٔ آٜات أعذاظ قطآْٞ ٚآ١ٜ إٕ ٖصا ايتبأٜ يف عسز نًُات اٯٜات إ

 كطإٓ تتهُٔ عٓاٜٚٔ ايتشسٟ.اي

حبث فقهي 
ايعكــٌ َــٔ ؾــطا٥ط ايتهًٝـــ ايعاَــ١ ٚايــيت اُٖٗــا ث٬ثــ١ ايبًــٛؽ ٚايعكــٌ  
 ٚاٱختٝاض ؾُع عسّ بًٛؽ غٔ ايطؾس ٜػكط ايتهًٝــ ٜٚعـطف ايبًـٛؽ يًـصنط    

ع٢ً سػاب ايػ١ٓ امل٬ٝز١ٜ اضبع عؿـط٠   بإمتاّ مخؼ عؿط٠ غ١ٓ ٬ٖي١ٝ ٖٚٛ 
مثإ غـٓٛات ٬َٝزٜـ١   تػع غٓٛات ٬ٖي١ٝ أٟ  ْج٢ّٜٛ تكطٜبّا، ٚيٮ اغ١ٓ َٚا٥ت

ٕ ؾـططّا َـٔ ا٭ؾـٗط    أىل إٕ ٚمخػ١ ٚغتني َّٜٛا تكطٜبّا، َع اٱيتؿـات  اَٚا٥ت
ٕ ؾٗط ؾباط ْاقل ٚقـس ٜتؿـل ف٦ٝـ٘ يف    أايط١َٝٚ ٜهٕٛ ٚاسسّا ٚث٬ثني َّٜٛا ٚ

 .بايٓػب١ ٱستػاب غٔ ايبًٛؽ ا٭ؾٗط ايػت١ ا٭خري٠
قاٍ: "امنا ٜسام اهلل ايعبـاز يف  َاّ ايباقط ٚيف خرب أبٞ اؾاضٚز عٔ اٱ

، ٖٚـصا ٜـسٍ   (1)اؿػاب ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً قسض َا آتاِٖ َٔ ايعكـٍٛ يف ايـسْٝا"  
َـٛض املؿـهه١ ٚبًشـاظ ايعكـٌ َٚـا ٜرتتـب عًٝـ٘ َـٔ         ع٢ً إ اؿػاب َٔ ا٭

 ىل ايٛادبات ٚايؿطا٥ض.إيتؿات ايؿط١ٓ ٚاٱ
زٚاضّٜا، ْعِ إٚ أطباقّٝا إدْٓٛ٘  ٫ٚ تهًٝـ يؿاقس ايعكٌ ٚاجملٕٓٛ غٛا٤ نإ

 دْٓٛ٘.ٚأٚإ زٚاضّٜا ؾٝػكط ايتهًٝـ غاع١ إشا نإ دْٓٛ٘ إ
                                                           

 .1/106ايبشاض  (1)
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خـل َــٔ ايعكـ٤٬، ؾايــصٜٔ   أص  ُِوَـىٍّْ ََؼْوُِِـىَٕ  ٕ قٛيـ٘ تعــاىل ط  أٚايعـاٖط  

سك٘ يف ايتـسبط   ٜعطْٛ٘ٚعُاهلِ، أٜعكًٕٛ أٟ ٜٛظؿٕٛ ايعكٌ يف َعتكساتِٗ ٚ
نٌ ٚاسس  ىل ٖصٙ اٯٜات ايه١ْٝٛ اييت تٛاد٘إٕ َعاإب ٛإ ًٜتؿتأٚايتؿهري ٫بس 

يتـعاّ  قٗطّا نٌ غاع١، ٜٚطتب عًٝٗا ا٭ثط َٔ ٚدٛب طاعت٘ تعـاىل ٚاٱ  َِٓٗ
 سهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ.أب
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إَِّٕ اُصَّلَب وَأَُْشْوَحَ  قٛي٘ تعاىلط 6

 ِْٖٓ شَؼَبئِشِ اَُِّهِ كََْٖٔ دَجَّ

ػََُِْهِ ؤَْٕ اُْجَُْذَ ؤَوْ اػْزََٔشَ كَالَ جُنَبحَ 

ََطَّىَّفَ ثِهَِٔب وََْٖٓ رَطَىَّعَ خَُْشًا 

 صكَإَِّٕ اَُِّهَ شَبًِشٌ ػٌَُِِْ

  

 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 28 ايكطا٠٤ اٱعطاب ٚايًػ١ 6
 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 35 يف غٝام اٯٜات 8

إَِّٕ اُصَّلَب تؿػري قٛي٘ تعاىلط 37 إعذاظ اٯ١ٜ 13

 صوَأَُْشْوَحَ ِْٖٓ شَؼَبئِشِ

 آزّ ٚاؿر 52 اٯ١ٜ غ٬ح 15
 صاُْجَُْذَ كََْٖٔ دَجَّ تؿػري ط 58 أغباب ايٓعٍٚ 16

 صؤَوْ اػْزََٔشَ  تؿػري قٛي٘ تعاىلط 61 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 17

كَالَ جُنَبحَ   تؿػري قٛي٘ تعاىلط 61 اٯ١ٜ يطـ 22

 صػََُِْهِ ؤَْٕ ََطَّىَّفَ ثِهَِٔب 

 عح قطآْٞ 66 إؾانات اٯ١ٜ 24
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 الفهرش
 املىضىع الصفحت املىضىع الصفحت
 يف غٝام اٯٜات 79 عح أقٛيٞ  67
وََْٖٓ رَطَىَّعَ  تؿػري قٛي٘ تعاىلط 69

 صخَُْشًا

 إعذاظ اٯ١ٜ 90

كَإَِّٕ اَُِّهَ  تؿػري قٛي٘ تعاىلط 72

 صشَبًِشٌ ػٌَُِِْ 

 اٯ١ٜ غ٬ح 91

 ايٓعٍٚأغباب  93 أؾعاٍ اؿر 74

 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 94 إعذاظ اٯ١ٜ 
 اٯ١ٜ يطـ 97 ٚاعُاٍ ايعُط٠ املؿطز٠ غبع١ 74
 إؾانات اٯ١ٜ 99 َٚٔ َػتشبات ايػعٞ 76
 ايك١ً بني أٍٚ ٚآخط اٯ١ٜ 101 َٚٔ ٚادبات ايػعٞ 76
إَِّٕ اَُّزََِٖ  قٛي٘ تعاىلط 78

ٌََْزُُٔىَٕ َٓب ؤَٗضَُْنَب ِْٖٓ اُْجَُِّنَبدِ 

وَاُْهُذَي ِْٖٓ ثَؼْذِ َٓب ثََُّنَّب ُ ُِِنَّبطِ 

كٍِ اٌُِْزَبةِ ؤُوَُْئِيَ ََِْؼَنُهُْْ اَُِّهُ وَََِْؼَنُهُْْ 

 صاُالَّػِنُىَٕ

 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 104

إَِّٕ اَُّزََِٖ  تؿػري قٛي٘ تعاىلط 105 اٱعطاب ٚايًػ١ 78

 صٌََْزُُٔىَٕ 
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إِالَّ اَُّزََِٖ رَبثُىا  قٛي٘ تعاىلط 118

وَؤَصَِْذُىا وَثََُّنُىا كَإُوَُْئِيَ ؤَرُىةُ ػََُِْهِْْ وَؤََٗب 

 صاُزَّىَّاةُ اُشَّدُُِْ

إِالَّ اَُّزََِٖ رَبثُىا  تؿػري قٛي٘ تعاىلط 142

 صوَؤَصَِْذُىا

 صوَؤَصَِْذُىاتؿػري قٛي٘ تعاىلط 143 اٱعطاب ٚايًػ١ 118
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 صَُنظَشُوَٕ
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ًِوٹ اٖيتٹٞ  ٚٳاِيُؿ ٗٳأض  ٚٳايٓٻ  ٌٔ ٝٵ ًٖ اي

ًِوٹ اٖيتٹٞ  ٚٳاِيُؿ تٳذٵٔطٟ ؾٹٞ اِيبٳشٵٔط 
ُٳا ٜٳَٓؿعٴ  تٳذٵٔطٟ ؾٹٞ اِيبٳشٵٔط بٹ

ُٳا٤ٹ  ٔٵ ايػٻ َٹ ٘ٴ  ًٖ ٍٳ اي َٳا َأْعٳ ٚٳ ايٓٻاؽٳ 
٘ٹ اَ٭ضٵضٳ َٳا٤ٺ َؾَأسٵٝٳا بٹ ٔٵ  بٳعٵسٳ  َٹ

ِّ زٳابٻ١ٺ  ٔٵ ُن َٹ ٗٳا  ٚٳبٳحٻ ؾٹٝ ٗٳا  ٛٵتٹ َٳ
ٚٳايػٻشٳابٹ  ٜٳأح  ـٹ ايطِّ ٚٳتٳكٵٔطٜ

ٚٳاَ٭ضٵٔض  ُٳا٤ٹ  ٔٳ ايػٻ ٝٵ ُٴػٳدٻٔط بٳ اِي
ٕٳ ًُٛ ّٕ ٜٳعٵكٹ ٛٵ  ص ٯٜٳاتٺ يٹَك

 اٯ١ٜ يطـ 229
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