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  الشَّحُِنِ  تِغْنِ اللَّهِ الشَّحْوَيِ

 

 قدمتقدمتاملامل

 
اؿُؿ هلل ايفٟ دعٌ ت٠ٚ٬ ايكـكنٕ مُـاق٠ يًكًـٛن ْٚكـا٤ يًٓؿـٛى      
ٚتٓمّٜٗا يٮؾكاؾ ٚاؾُامات َٔ اـبا٥ح ٚا٭غ٬م ايف١َُٝ، ٢ًَٚ اهلل 

 م٢ً قنٍٛ ايهكِٜ قُؿ ٚني٘ ايطٝبني.
يكؿ تؿٌٓ نبشاْ٘ ٚاظٗك م٢ً ا٭ْبٝا٤ نُاٍ ايعبٛؾ١ٜ يٝهْٛٛا أن٠ٛ 

ُٛا يف إلاس١ ايػًا٠ٚ مٔ ايكًٛن ٚايتُؿٟ بايٝؿ ٚايًهإ ٚقؿ٠ٚ ٜٚهاٖ
يًبؿع ٚٚدٛٙ اي٬ٓي١ ٜٚفنكٚا ايٓاى باملٔ اؾهِٝ ٚاٱسهـإ املتُـٌ   
ايععِٝ ٜٚبٝٓٛا َهايو ايعبٛؾ١ٜ عكا٥ل ا٭يـٝا٤ ٚم٬َاتٗـا َٚعاٖكٖـا،    
ٜٚعٗكٚا اـ٬ؾ١ يف ايعامل ايهـؿًٞ ٚايٓٝابـ١ اٱةٝـ١ بعًـٛ اةُـ١ ٚنُـاٍ       

اّ اٱغ٬ّ يف َٓالٍ ايعبٛؾ١ٜ يٝٓـاٍ َـٔ ٜكتـؿٟ بٗـِ ؾقدـ١      ايعكٌ ٚمت
ايًٗؿا٤ ٚؼهب ي٘ اؿهٓات بعؿؾ أْؿان٘ ٱًْػاي٘ بـايٓعك ا  اؿٓـك٠   
اٱة١ٝ ٚايٛقٛف م٢ً أنكاق اؿه١ُ ٚؾقا٥ل ايعًّٛ َع انت٤٬ٝ اـٛف 

 ٚايكدا٤ م٢ً ايكًب َكرتْاّٴ بايًٛم ا  ايٓعِٝ ايؿا٥ِ.
ػُـ٘ ٜٚٓتكـٌ يًتبًٝـؼ ٚاٱْـفاق ٚايتبًـ       ٜٚتشكى ايٓيب ظهـُ٘ ٚي 

يٝذرب ايكًٛن املٓههك٠ ٜٚٛقغ َٔ َاتت قٛاٙ ايباطٓٝـ١، ؾذـا٤ استذـاز    
َع منكٚـ ٚتبهٝت٘ ٚاظٗاق مذمٙ يف ؾم٠ٛ ي٘ ٚيًٓاى يًٗؿ٣ إبكاِٖٝ 

ٚايكياؾ، ٚاْتؿع املهًُٕٛ َٔ ٖفٙ ايؿم٠ٛ بايككنٕ نًاٖؿ م٢ً ا٭ل١َٓ 
املتعاقب١، ٚٚقؾ مٔ ايكنٍٛ ا٭نكّ اْ٘ قاٍ: " ٫ ٜؿكـ٘  املكؿق٠ ٚا٭دٝاٍ 

ايعبؿ نـٌ ايؿكـ٘ ستـ٢ ميكـت ايٓـاى يف ـات اهلل ٜٚـك٣ يًكـكنٕ ٚدٖٛـا         
 ".نج ٠

( َـٔ نـٛق٠ ايبكـك٠    272-269ٜٚتُٓٔ ٖفا اؾـم٤ تؿهـ  اٯٜـات     
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يٝشهٞ تكابٌ يف٠ املعكؾ١ اٱة١ٝ َـع يـف٠ ايكٜانـ١ َـع إ ا٭َـٌ مـؿّ       
ُٗا ٚيهٔ ايهؿك َاْع َٔ ايتكا٥ُٗا، ؾذا٤ ايككنٕ يٝٗؿّ بٓـا٤  ايتٓاقض بٝٓ

ايًكى ٜٚبكٝ٘ غاّٜٚا ْعٝؿّا، ٜٚ٪نو َكسّا غايؿّا يٲميإ ٜٚجبت ؾًهؿ١ 
املعاؾ نأٌَ َٔ أٍَٛ ايؿٜٔ نُا ٜتذًـ٢ يف َٓـاَني اٯٜـات اـُـو     
اييت غُِ ٖفا اؾم٤ يتؿه ٖا َع ايبًـاق٠ بايهـعاؾ٠ ايؿا٥ُـ١ يًـفٜٔ     

وَهَا أُهِشُوا إِالَّ لَُِعْثُذُوا اللَّهَ هُخْلِصِنيَ طةِ يف نبًٝ٘ ٚطًبّا ملكْات٘ ٜٓؿكٕٛ أَٛا

 .صلَهُ الذَِّيَ
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َُؤْذٍِ الْحِكْوَحَ هَيْ ََشَاءُ وَهَيْ َُؤْخَ الْحِكْوَحَ طقىنه تعاىل

 .269ص اٯ١ٜ فَقَذْ أُوذٍَِ خَُْشًا كَثِريًا وَهَا ََزَّكَّشُ إِالَّ أُوْلُىا األَلْثَابِ
 
 

 اإلعزاب وانهغتاإلعزاب وانهغت
نِ  ٜ٪تٞ اؿه١ُ َٔ ًٜا٤( مج١ً َهتأْؿ١، ٚقٌٝ اْٗا غرب ثايح ٫ 

اؾ٬ي١، ٜ٪تٞ: ؾعٌ َٓاقع َكؾٛع، ٚؾامً٘ ْـُ  َهـترت تكـؿٜكٙ ٖـٛ،     
ٍََٛٛ يف قٌ ُْب َؿعٍٛ ب٘ ثإ، انِ اؿه١ُ: َؿعٍٛ ب٘ أٍٚ، َٔ: 
 مج١ً ًٜا٤ ١ًَ املٍَٛٛ.

ياقط دالّ يف قٌ انِ  َٚٔ ٜ٪ت اؿه١ُ( ايٛاٚ: انت٦ٓاؾ١ٝ، َٔ: 
ف سكف ايع١ً، قؾع َبتؿأ، ٜ٪ت: ؾعٌ ايًكط َبين يًُذٍٗٛ فمّٚ عف

اؾ٬يـ١، اؿهُـ١:   انِ ْٚا٥ب ايؿامٌ ُْ  َهترت تكؿٜكٙ ٖٛ ما٥ؿ ا  
 َؿعٍٛ ب٘.
 ؾكؿ أٚتٞ غ ّا نـج ّا( ايؿـا٤: قابطـ١ ؾـٛان ايًـكط، قـؿ: سـكف         

ؼكٝل، أٚتٞ: ؾعٌ َاض َبين يًُذٍٗٛ، ْٚا٥ب ايؿامٌ ْـُ  َهـترت   
 تكؿٜكٙ ٖٛ، غ ّا: َؿعٍٛ ب٘ ثإ، نج ّا: َؿ١.

 فنك( ايٛاٚ: ماطؿ١، َا: ْاؾ١ٝ، ٜفنك: ؾعٌ َٓاقع َكؾٛع. َٚا ٜ
 ا٫ اٚيٛا ا٭يبان( ا٫: اؾا٠ سُـك، أٚيـٛا: ؾامـٌ َكؾـٛع ٚم٬َـ١      
قؾع٘ ايٛاٚ ٭ْ٘ ًَشل ظُع املفنك ايهامل ٖٚٛ َٓاف، ا٭يبان: َٓاف 

 ايٝ٘.
ٚاؿه١ُ َكتبه١ َٔ سه١ُ ايًذاّ ٖٚٞ َا أساط عٓو ايؿاب١ ميٓعٗا 
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ه١ُ ؾِٗ املعاْٞ، ٚني١ يؿؾع اؾٗـٌ ٚاملٓـع َـٔ تهـكب٘ ا      اـكٚز، ٚاؿ
 مامل ا٭مُاٍ، ٚنٝأتٞ َمٜؿ بٝإ يف تؿه  اٯ١ٜ.

  يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
بعؿ اؿح م٢ً اؾا٤ ايعباؾات املاي١ٝ نايمنا٠ ٚايؿم٠ٛ ا  اٱْؿام يف 
نبًٝ٘ تعا ، ٚاٱغباق مٔ معِٝ ايجٛان ايفٟ ٜٓتعك احملهٓني، ٚايتشفٜك 

يًـٝطإ ٚقا٫ٚتـ٘ َـؿ اٱْهـإ مـٔ املعـكٚف ٚنـبٌ اــ ،         َٔ َهك ا
دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يبٝإ معِٝ ؾًٓ٘ تعا  بٗؿا١ٜ ايٓاى ٚاتٝإ يطك َِٓٗ 
اؿهُــ١ ٚايعًــِ َٚعكؾــ١ َهــك ايًــٝطإ ٚلٜـــ ٚمــٛؾٙ ٚنــفن اؾما٥ــ٘ 
ٚاغٛا٥ــ٘، ٚنٝـــ إ اهلل نــبشاْ٘ ٜعــني ايعبــاؾ مًــ٢ ايكيــاؾ يٝتٛدٗــٛا   

ُٓٔ ةِ اسكال قْـاٙ ٚبًـٛؽ املكاتـب ايعايٝـ١ يف     يٲْؿام يف نبًٝ٘ مبا ٜ
 اؾ١ٓ ٚايٓعِٝ ايؿا٥ِ.

َٚٔ ؾٓـً٘ تعـا  ٚدـما٤ٙ مًـ٢ اٱْؿـام إ ٜـكلم احملهـٔ اؿهُـ١         
ٚايبُ ٠ يف ؾٜٓ٘، ٚبعؿ ٚمؿ ايًٝطإ بؿكـك ايـٓؿو ٚقا٫ٚتـ٘ اْـعاف     
ايعما٥ِ ٚتجبٝط اةُِ ٚبح ا٭ٖٚاّ ٚايتػ٬ٝت ايعًُا١ْٝ، دـا٤ت ٖـفٙ   

 اْات ٜٚٓابٝع اؿه١ُ ٚاٱقتكا٤ يف نًِ ايهُا٫ت.اٯ١ٜ باؾ
إ املباؾق٠ ا  ا٫ْؿام بـفاتٗا سهُـ١ ٚؾعـٌ سهـٔ، َٚـ٬ع ٚؼـؿ       
يًًــٝطإ ٚامكاض مٓ٘، ٚبفا ٜبؿٚ ايتؿاغٌ بني اٯٜات ايككن١ْٝ، نُا إ 

 ايُؿق١ ٚا٫ْؿام َكؿ١َ يههب ٚدٛٙ اغك٣ َٔ اؿه١ُ.

  إعجاس اآليتإعجاس اآليت
  ٚ تؿٓـً٘ مًـ٢ املـ٪َٓني باةؿاٜـ١ ا  اٱنـ٬ّ      تعــٗك اٯ١ٜ اسهـــاْ٘ 

ٚتــبني ٚدــٛٙ ايــكلم ٚاْــ٘ ٫ ٜٓشُــك باملــاؾ٠ ٚاملــاٍ بــٌ ًٜــٌُ ايبُــ ٠ 
ـــٝـ ايعكــٌ يف ٬َنـــات ا٭َــٛق، ٚتــبني معــِٝ اسهــاْ٘ يف بــان    ٚتٛظـ
اؿهــ١ُ ٚاْٗا غاٜــ١ نٌ مــاقٌ ملا ؾٝٗا َٔ ايتػــًِ َٔ اٖٚـاّ اـٝـاٍ   

ع ايًــــٝطإ، ٚتــؿٍ اٯٜـ١ م٢ً سـكل ايٓذـا٠   ٚمبــاؾ٠ ايطــاغــٛت ٚاتبا
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َــٔ ايٓــــ٬ي١ ٚاْــ٘ تعــــا  ٜــكلم اؿهـــ١ُ دــما٤ ٚثٛابــّا مًــ٢ اٱْؿــام   
ٜٚكلقٗا ابتؿا٤ يتهٕٛ مّْٛا م٢ً اغتٝاق اٱْؿام يف نـبًٝ٘ تعـا ، ٚؾٝٗـا    
اغباق مٔ نٝؿ١ٝ ا٬َع اهلل مم ٚدٌ يًعبؿ ٚت١٦ٝٗ اؾُامـات ٚا٭ؾـكاؾ   

ٜٔ ٚدعًِٗ قاؾقٜٔ م٢ً قٗك ايًـٝطإ ٚايـتػًِ َـٔ    يٲنتكا١َ يف ايؿ
 ٚنٛنت٘.

َٚٚـ اؿه١ُ باْٗا غ  نج  ٜبعح ايًٛم يف ايٓؿو َـٔ ٚدٗـني   
َٝػ١ ايتٓه  ٚقٝـؿ ايهجـك٠، ٚؾٝـ٘ ؾمـ٠ٛ يطًـب ايعًـِ ٚؼُـٌٝ املعكؾـ١         
ٚايًذ٤ٛ ايٝ٘ تعا  باؾا٤ ايؿكا٥ض ٚايؿما٤ ٚاٱْؿام يٲقتكا٤ يف َٝاؾٜٔ 

َٚٔ اؿه١ُ اةؿا١ٜ ا  اٱن٬ّ ٚايتكٝؿ باسهاَ٘ ٚتعٗك املعكؾ١ اٱة١ٝ، 
اٯ١ٜ قدشإ ايعكٌ ٚيمّٚ تٛظٝؿ٘ يف ٚاقع ا٭مُاٍ ٚدعً٘ ققٝبـّا مًـ٢   

 ايًهإ.
ٚؾٝٗـا َـؿع يًُهـًُني يكْـاِٖ ٚؾـكسِٗ باٱْتُـا٤ ا  اٱنــ٬ّ ،        

ٚامتباق ٖفا اٱْتُا٤ نٓمّا ٚـغ ٠ ايعًِ، ٚتـؿمٛ اٯٜـ١ ا  مـؿّ سُـك     
بان اؾما٤ ايعادٌ بايعٛض املايٞ، ؾُٔ ؾًٓ٘ تعا  َٓض ايعبؿ  ايٓعك يف

اؿه١ُ ٚن١َ٬ اٱغتٝاق َٚش١ ايؿعٌ ٚادتٓان ايه٦ٝات ٚايفْٛن ٚؾٝ٘ 
غ  نج  ٚيف ايًٓأتني ٚقؿ دا٤ تعًٝل ف٤ٞ اؿه١ُ م٢ً امل١٦ًٝ اٱةٝـ١  

 يٝهع٢ ايعبؿ يف طًب َكْات٘ باٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا .

 )احلكمة خري كثري(.فٙ اٯ١ٜ ٚميهٔ إ ْهُٞ ٖ

  اآليت سالحاآليت سالح  
تؿمٛ اٯ١ٜ ا  اْتٗاز نبٌ اؿهُـ١ ٚاؽـاـ ٚنـا٥ٌ ايههـب يبًـٛؽ       

َكاتب املعكؾ١ ٚايتٛد٘ ايٝ٘ تعا  بٌٓٝ ايعًِ ايٖٛيب ٚايههـيب، ٚؼـح   
م٢ً ايتؿبك ٚايتُٝٝم بني ايعًِ ٚاؾٌٗ، ٚؼح مًـ٢ ايٓٗـٌ َـٔ َـٛامغ     

 هِ.ايككنٕ ٚاٱتعاظ مما ؾٝ٘ َٔ اؿ
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  افاضاث اآليتافاضاث اآليت
ا٫غباق مٔ اتٝإ اؿه١ُ يف نٜـات ا٫ْؿـام، ٚبعـؿ ايٛمـؿ بايؿٓـٌ      
ٚايمٜاؾ٠ َٔ مٓؿٙ تعا  ؾكٜؿ٠ قكن١ْٝ تً  ا  َُاؾٜل ايؿٌٓ ٚايجٛان 
م٢ً ا٫ْؿام َٚٓٗا اؿهُـ١، ٖٚـٞ قلم نـكِٜ ٜعًـك٘ أقبـان ايعكـٍٛ،       

ا، ٚيهٔ اهلل ٜٚؿين ايؿ٬نؿ١ ٚط٬ن اؿكٝك١ أمُاقِٖ ي٬قتكا٤ يف َٓالة
 مم ٚدٌ ٜكلقٗا امل٪َٔ ٫َتجاي٘ ايعًُٞ.

ٚدا٤ ـنك اؿه١ُ م٢ً مٛ املا١ٖٝ اجملكؾ٠ ٚبًكط ٫، أٟ مل ٜكاقْٗا 
ي٤ٞ َـٔ ايعـٛاقض ٚاملًػُـات ٚايًـكا٥ط ؾٓـ٬ّ َٓـ٘ تعـا ، ٖٚـفا         

 ايؿٌٓ َكنب َٔ ٚدٗني:
 ؾًٓ٘ م٢ً ايفٟ ٜ٪ت٢ اؿه١ُ  باي٬ُع ٚسهٔ ايهُت. ا٭ٍٚ:  
ــاْ   ـــكٜٔ مبــا ٜرتيــض َــٔ اؿهُــ١ ٚؾعًــٗا     ٞ:ايج ـــً٘ مًــ٢ اٯغـ ؾٓـ

ٚؾامًــٗا مًــِٝٗ َــٔ ايؿــٝض ٚايربنــات، ٚيٝهــٕٛ نــببّا ةــؿاٜتِٗ 
ــٞ اؿهُــ١     ــ٘ أٚت ــ٘ ؾهأْ ــ٘ يف ؾعً ــؿا٤، ؾُــٔ وانٝ َْٚٛــٛمّا ي٬قت

 بايٛانط١.

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت  
إ اـ  بٝؿٙ تعا  ٚاْ٘ ٜٗب ٜٚعطٞ مباؾٙ َا ًٜا٤ َٔ نٓٛل قمحت٘  
ؾًٓ٘ ؾ لقِٗ املاٍ ٚاؾاٙ ٚايجك٠ٚ، ٚهعًِٗ ٜعًٕٝٛ يف عبٛب١ ٚـغا٥ك 

َٔ ايعٌٝ بني ا٭ٌٖ ٚا٭سب١ َٚٓٗا اؾا٤ ايعباؾات ٚايتٛؾٝل يٲَتجاٍ يف 
بان ايؿكا٥ض ٖٚٛ َٔ ايٓعِ ايعاٖك٠ ٚايباط١ٓ َعّا َٚـٔ اؿهُـ١، ؾًـفا    

 دا٤ َٚؿ٘ باْ٘ غ  نج ، ٜٚرتيض مٓ٘ اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا .
اؿه١ُ ايكؿق٠ م٢ً نًـ ايػطا٤ ٚايٓعك ا  ا٭َٛق غٛاتُٝٗا، ؾُٔ  

َٚعكؾ١ ايتٓاؾ بني اٱْؿام ٚايبػٌ ٚايٓتا٥ر اٱهاب١ٝ ايعع١ُٝ يٲْؿام، 
ٚا٭ْكاق ايٛغ١ُٝ يًبػٌ ٚايًض، ؾاؿه١ُ تتذ٢ً يف َعكؾـ١ املكـؿَات   
ٚايطكم امل٪ؾ١ٜ يًؿعٌ اؿهٔ ٚتًو اييت تكٛؾ ا  ايؿعٌ ايه٤ٞ ٚاتبـاع  
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ــاع اٱْؿــام بــاملٔ ٚا٭ـ٣   اي ًــٝطإ، نُــا تتذًــ٢ يف ا٭قــٛاٍ ٚمــؿّ اتب
ٚاغتٝاق ايكٍٛ املعكٚف ٚاٱمتفاق اؾٌُٝ ٚايؿما٤ بؿ٬ّٜ مٔ ْٗك ٚلدك 

 ايها٥ٌ.
ــربل مًــ٢ اؾــٛاقع     ٚتعٗــك اؿهُــ١ بْٛــٛع يف مــامل ا٭مُــاٍ ٚت
ٚا٭قنإ َٚا ىتاقٙ ايعبؿ يف َٜٛـ٘ ٚيًٝتـ٘ َـٔ املتٓـاؾات ايـيت تكتهـِ       

٘ نٌ ؿع١، اـ تتؿاؾع ًَاقٜع ٚق٣٩ ايٓؿو ايًٛا١َ ٚأس٬ّ ايٓؿو اَاَ
اي١ًٜٛٗ ٚنط٠ٛ ايٓؿو ايػٓب١ٝ ؾتتؿاؾع ٚتعهو ايُكاع ايؿاغًٞ بٝٓٗا 
ٚانكاق اٱبت٤٬ ؾٝهٕٛ اٱْهإ قتادّا ا  اؿه١ُ ي دض داْب ايعكٌ 
ٚاةؿ٣، ٚتتبؿؾ َطاَع اي٠ًٛٗ ٚؾٓا١ْ ايػٓب، ؾٝبك٢ طكٜل ا٫ميإ 

ًٜع ْٝا٤، يٝو َٔ طكٜل نغك ٜٛالٜ٘ يف مكْ٘ اٚ هعٌ ا٫ْهإ  َعبؿّا
 ًٜتب٘ بٝٓٗا.
ؾاؿه١ُ تطكؾ اؾشٛؾ ٚتعُِ ايعكٌ َـٔ ايٓـ٬ي١ ٚؼـبو اةـ٣ٛ      

ٚتكٝؿ اي٠ًٛٗ بكٝٛؾ ايًكٜع١، َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ اْٗا ؽرب مٔ ًَه٘ تعا  
لق٘ يهٓٛل اؿه١ُ ٚاْٗا تتؿ  يتهٕٛ س١ُ َٔ ًٜا٤ اهلل مم ٚدٌ إ ٜك

اٜاٖا، نُا اْٗا ؼـح مًـ٢ ايـؿما٤ يٓٝـٌ اؿهُـ١ ٚايتـمٚؾ َٓٗـا، قٛامـؿ         
 ٚاسهاَّا ٚنَٓٓا، ٖٚٞ َٓانب١ يًهكٙ تعا  م٢ً اةؿا١ٜ.

ٚتؿًٓ٘ باتٝإ املهًُني اؿه١ُ أَك ٫ ٜعاؾي٘ ي٧ َٔ املاٍ يف بـان   
املكاق١ْ، ؾػ  املهًِ قؿ ٜكلم ايهع١ يف املاٍ، اَا املهًِ ؾ لم ايهع١ يف 
املاٍ َع اؿه١ُ ٚقُِ ا٫َِ امله١ًُ ؾ لم ايهع١ يف املاٍ َع اؿه١ُ، 
ٚقُِ ا٫َـِ املهـ١ًُ ايهـايؿ١ يف ايكـكنٕ تـؿٍ مًـ٢ اغتٝـاقِٖ ايـٓٗر         
ايهًِٝ املبين م٢ً اؿه١ُ ٚايكياؾ مما اؾ٣ ا  سؿغ ا٫ن٬ّ، ٚباؿه١ُ 

٢ اهلل ًَانتطاع ايٓاى إ ميٝمٚا اؿل َٔ ايباطٌ، ٜٚتبعٛا ايٓيب قُؿَا 
 ؾُٝا دا٤ ب٘ َٔ مٓؿ اهلل. مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ

ٚتؿمٛ اٯ١ٜ يًتٛد٘ ا  اهلل ممٚدٌ يف ٌْٝ املعاقف ايٓعك١ٜ يتعًكٗا 
بامل١٦ًٝ ا٫ة١ٝ مبا ؾٝٗا ـات ا٫نبان ٚاملكؿَات، ٖٚٛ ايكاؾق م٢ً ت١٦ٝٗ 
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َهتًمَات ايؿقان١ ؾُٝا ىِ ايعًّٛ ايههب١ٝ ٚاييت ٫ ٜتِ ؼًُٝٗا ا٫ 
 ١ ٚا٫دتٗاؾ ٚايكٜا١ْ ٚاتباع ايكٛامؿ ٚا٫ْع١ُ.باملٛاظب

َٚٔ ٚدٛٙ ايتٛدـ٘ ايٝـ٘ تعـا  ا٫ميـإ ٚايـؿما٤ ٚا٫ْؿـام يف نـبًٝ٘        
ٚقدا٤ ثٛاب٘ ٚا٫ػاق بايُؿق١، نُا تؿٍ اٯ١ٜ م٢ً إ ايعًـِ ْعُـ١ َٓـ٘    

 تعا  ٜٗبٗا ملٔ ًٜا٤ َٔ مباؾٙ.
٠ٛ ا  َٚٔ َؿـاِٖٝ اٯٜـ١ ايٓٗـٞ مـٔ اؿهـؿ ٚايػًٝـ١ ٚاملهـك ٚايـؿم        

ايًذ٤ٛ ايٝ٘ تعا  ي٬غرتاف َٔ َعني اؿه١ُ ايفٟ ٫ ٜٓٓب، َٚٓٗا إ 
اغُإ يذك٠ اؿه١ُ َتؿي١ٝ يًٓاى مجٝعَا مبٓاَني نٜات ايككنٕ، ؾهإٔ 
َؿّٗٛ اٯ١ٜ: َٚٔ ٜأغـف بـايككنٕ ؾكـؿ أٚتـٞ غـ َا نـج َا، ٚاٯٜـ١ تكبـٝض         

قـٛاةِ  ٚتٛبٝؼ يًهاؾكٜٔ ٫تبـامِٗ ايًـٗٛات ٚمـؿّ ؼهـِٝ ايعكـٌ يف ا     
 ٚامُاةِ.

  انتفسري انتفسري 
 صَُؤْذٍِ الْحِكْوَحَ هَيْ ََشَاءُط  تفسري قىنه تعاىل

قؿ ٚقؾ ـنك اؿه١ُ يف نٛق٠ ايبكك٠ نبع َكات، ٚيف فُٛع ايككنٕ 
 مًكٜٔ َك٠، َٓٗا َكتإ ب٬ أيـ ٫ّٚ.

ٚدا٤ت اٯٜـ١ مًـ٢ مـٛ ايبًـاق٠ ٚا٫غبـاق ٚايؿٓـٌ املتـؿيٞ ايـفٟ         
مًـ٢ مـٛ املٛدبـ١ ايهًٝـ١ اٚ اؾم٥ٝـ١ عهـب        ٜهتطٝع نٌ اْهإ إ ٜٓاي٘

ا٫نــتعؿاؾ ٚاجملاٖــؿ٠ ٚايهــعٞ َٚٓــ٘ َــؿم ا٫متكــاؾ ٚسهــٔ ا٫َتجــاٍ  
 ٚا٫ْؿام يف نبًٝ٘ تعا ، ٚتعًل اؿه١ُ مب٦ًٝت٘ تعا  ؾٝ٘ ٚدٛٙ:

ٜٗب اهلل ممٚدٌ اؿه١ُ ابتـؿا٤ َٚـٔ غـ  انـتشكام ملـٔ      ا٫ٚ  : 
ه٦ٌ مُا ٜؿعٌ ٖٚٛ امًِ باملُاحل ًٜا٤ َٔ مباؾٙ، ؾاـ  نً٘ بٝؿٙ ٫ٚ ٜٴ

وَاللَّههُ وَاعِه     ط  ٚاملؿانؿ، ٚقـؿ تكـؿّ يف غامتـ١ اٯ ٜـ١ ايهـابك١ قٛيـ٘ تعـا        

 .صعَلُِن 
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تأتٞ اؿه١ُ دما٤ مـاد٬َ يؿعـٌ مبـاؾٟ، ٚبًشـاظ اٯٜـات       ايجا١ْٝ :
تهــٕٛ ثٛابــَا مًــ٢ ا٫ْؿــام يف نــبًٝ٘ تعــا  ٚطًــب َكْــات٘ ببــفٍ املــاٍ 

 ٚاغكاز ايمنا٠.
 ٜكلم اهلل اؿه١ُ بايؿما٤ ٚاملهأي١ ٚايتٓكع ايٝ٘ تعا . ايج١ :ايج

تكرتٕ اؿه١ُ با٫ميإ ٚا٫متكـاؾ ايُـشٝض، ؾُـع ا٫قـكاق      ايكابع١ :
 بايٓبٛات ٚايهتب املٓمي١ تأتٞ اؿه١ُ ؾؾع١ اٚ تؿقهَٝا.

تعتــرب اؿهُــ١ َكؿَــ١ ي٬ميــإ، وتادٗــا ا٫ْهــإ ملعكؾــ١   اـاَهــ١ :
 كا٥ل ٚبًٛؽ َكاتب ايهُاٍ املًٓٛؾ.اٯٜات ٚانتًاف اؿ
إ اهلل ممٚدٌ ًُٜض ايٓؿو ا٫ْها١ْٝ ٚهعـٌ ا٫ْهـإ    ايهاؾن١ :

َٛؾكَا يف اَٛقٙ ايؿ١ْٜٛٝ ٚايؿ١ٜٝٓ، ٚهعً٘ وهٔ ا٫غتٝاق َطًكـَا يتهـٕٛ   
اؿه١ُ مٓؿٙ ًَه١ ثابتـ١ َٚٝماْـَا ي٬قـٛاٍ ٚا٫مُـاٍ ؾـ٬ ُٜـؿق َٓـ٘ َـا         

ٖفا ايع١ُُ َٔ ايميٌ يًتؿاٚت ايكتيب ٜتٓاؾ٢ َع سهِ ايعكٌ، ٫ٚ ٜعين 
ٚاملْٛٛمٞ بني ايٓب٠ٛ ٚاؿه١ُ، ٚبني ايٓب٠ٛ ٚاؿه١ُ مُّٛ ٚغُّٛ 
َطًل، ؾهٌ ْب٠ٛ ٖٞ سهُـ١ ٚيـٝو ايعهـو، لنـٌ ْـيب سهـِٝ ٚيـٝو        

 ايعهو.

ٚنٌ ٖفٙ ايٛدٛٙ َٔ املًـ١٦ٝ ا٫ةٝـ١ يف اتٝـإ اؿهُـ١ ٫ٚ تعـاقض      
٬َع ا١َ٫ ٚا٫ؾكاؾ باتٝإ بٝٓٗا ٖٚٛ نبشاْ٘ ايٛانع ايهكِٜ، ؾكؿ ٜك٣ 

اؿه١ُ يبعِٓٗ ابتؿا٤ اٚ انتشكاقَا، ٖٚٛ ايفٟ ٜتعاٖؿ ايٓـاى بكٛامـؿ   
ايًطـ ٜٚككبِٗ َٔ ايطامات ٜٚبني ةِ بًػ١ ايعكٌ ٚاملٓطل ٚايًـٛاٖؿ  
ــض،       ــاق ايٓــاق٠ يًبػــٌ ٚايً ــٛاسٌ ٚا٫ث ــ١ٝ ْــكق املعُــ١ٝ ٚايؿ اؿه

 ٚايتكُ  يف اما١ْ احملتادني.
م طامــ١ هلل ٖٚٛ دم٤ َٔ َكَٛات سؿغ اؾٓو َٚٔ اؿه١ُ ا٫ْؿا

ايبًكٟ ٚيٝو ا٫ميإ ٚسؿٙ، ؾكؿ وؿغ فتُع ايهؿاق با٫ْؿام يف نبًٝ٘ 
تعا  ٫ٕ اهلل مم ٚدٌ ٜعًِ بإ َ٪َٓني ىكدٕٛ َٓ٘ ٜٚهـاُٖٕٛ ؾُٝـا   

 وؿغ ن١ًُ ايتٛسٝؿ، ٖٚفا َٔ قأؾت٘ ٚسًُ٘ تعا .
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 ٙ:ٚتجبت اٯ١ٜ ٚدٛؾ اؿه١ُ بني ايٓاى َٔ ٚدٛ
 ف٧ اٯ١ٜ بُٝػ١ املٓاقع. ا٭ٍٚ:  
تعًٝل ا٫غتٝاق مًـ٢ املًـ١٦ٝ، ؾا٫ٜـ١ مل تكـٌ إ يـا٤ ابـٌ        ايجاْٞ:  

ــِٓٗ اٚ بًشــاظ    ــاق بٝ دعًــت ايًــكط َتعًكــَا با٫يــػاّ ٚا٫غتٝ
 ا٫نبان ٚايػاٜات.

ٚقٚؾ نٜات مؿٜؿ٠ ؽرب مٔ اتٝإ اؿه١ُ م٢ً مٛ ايك١ٝٓ  ايجايح:  
ني ٚمًـ٢ مـٛ ايكٓـ١ٝ ايٓٛمٝـ١، َٚـٔ      ايًػ١ُٝ ي٬ْبٝـا٤ ٚايُـاؿ  

وَقَرَلَ دَاوُودُ جَالُىخَ وَآذَاهُ اللَّهُ الْوُلْكَ وَالْحِكْوَحَ وَعَلَّوَههُ هِوَّها    طا٫ٍٚ قٛي٘ تعا 

 .(1 ص ََشَاءُ
ٚاٯ١ٜ بٝإ يؿًٓ٘ تعا  م٢ً ايٓاى  يٝٓتؿع َٓ٘ ايفٜٔ ٜتًٕٛ ايككنٕ 

اؿهُـ١ ابتـؿا٤ٶ، اٚ تهـٕٛ    َع اْ٘ امِ، ٚقؿ تكؿّ إ اهلل ممٚدٌ ٜٗـب  
َكؿ١َ يًٗؿا١ٜ ٚا٫ميإ، ٖٚٛ دم٤ َٔ تعاٖؿٙ تعا  ي٬ن٬ّ ٚبكا٤ ن١ًُ 

 ايتٛسٝؿ ٚؾٚاّ ايعٌُ باسهاّ ايًكٜع١.
ٚاؿه١ُ مٓٛإ داَع ٜتُٓٔ َُاؾٜل مؿٜؿ٠ ًٜع نٌ ٚاسؿ َٓٗا 
ــا٤ ايٓعــاّ ا٫سهــٔ ٚنــعاؾ٠ ا٫ْهــإ يف    بٓــٝا٤ املعكؾــ١، ٜٚهــاِٖ يف بٓ

تٓشُك َٓاؾعٗا بُاسبٗا ٚايعاٌَ باسهاَٗا ٚنـٓٓٗا، بـٌ    ايؿاقٜٔ، ٫ٚ
ترتيض ؾٛا٥ؿٖا م٢ً ايٓاى مجٝعَا ؾٝٓتؿع َٓٗا ساًَٗا ٚناَعٗا ٚقاق٥ٗا، 
ؾطٝبٗـا ٚمطكٖـا ايعكؾــاْٞ ىـرتم يـػاف ايكًــٛن، ٜٚبشـح ؾا٥ُـّا مــٔ       
ــ٘، ٚؼــرتل ممــا ٜهــٛي٘ ايًــٝطإ،      ــٛن املٓههــك٠ ب ــتش  ايكً ــ٘ ي َهــتكك ي

 هإ ٚقبٝض ا٫ؾعاٍ.ٚتتػًِ َٔ بفا٠٤ ايً
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  حبث كالمي    حبث كالمي    
 َٚٔ َُاؾٜل اؿه١ُ َٚٓاَٝٓٗا ايًػ١ٜٛ ٚا٫َط٬س١ٝ:

اؿه١ُ ٖٞ ادتُاع ايعًِ ٚايعٌُ ، ٚف٧ ا٫ؾعاٍ مبا ٜطابل ا٭ٚ  : 
 ايعًِ ايٓعكٟ.
ْٚع اي٧ً مبْٛع٘ ايُشٝض نٛا٤ ناْ٘ َعتكؿَا أٚ قـ٫ّٛ اٚ  ايجا١ْٝ : 
 ؾع٬َ.

مٓؿ ا٫غتٝاق، ٚادتٓان ايميٌ ٚاـطأ َٚا ؾٝ٘ اَاب١ اؿكٝك١  ايجايج١ :
 ايٓكق ٚا٫ـ٣.

١ُ٥٬َ ا٫غتٝاق ؿهِ ايعكٌ، ٚاَتٓـاع ا٫ْهـإ مـٔ اتبـاع      ايكابع١ :
 اة٣ٛ.
ــا٥ر، ٚا٫ساطــ١     اـاَهــ١ : ايعًــِ مبــا ٜرتتــب مًــ٢ ايؿعــٌ َــٔ ايٓت

 بًطا٥ـ ا٫َٛق.
 إسهاّ ايكٍٛ ٚايؿعٌ، ٚادتٓان ايمٜؼ ٚاة٣ٛ. ايهاؾن١ :
اؿه١ُ يف ا٫َط٬ع ايؿكٗٞ َعكؾ١ ا٫سهاّ اـُه١ َٔ  ع١ :ايهاب

 ايٛدٛن ٚايٓؿن ٚا٫باس١ ٚايهكا١ٖ ٚاؿك١َ.
 ٌْٝ املعاقف ايٓعك١ٜ ، ٚاسكال ايؿٓا٥ٌ اـًك١ٝ. ايجا١َٓ :
 امُاٍ ايؿهك ٚايتًطـ يٌٓٝ ايكغا٥ب. ايتانع١ :
 َؿٚق اي٤ًٞ م٢ً ايٛد٘ ا٫نٌُ ٚا٫َض ٚا٫مت. ايعايك٠ :
 ايعًِ املكرتٕ بايعٌُ. مًك٠ : اؿاؾ١ٜ

ا٫ساط١ مًُـَا با٫يـٝا٤ نُـا ٖـٞ َـٔ دٗـ١ ايتُـٛق         ايجا١ْٝ مًك٠ :
ٚايتُؿٜل، ٚيف اـرب: "ايعًِ َككٕٚ ا  ايعٌُ، ؾُٔ مُـٌ مًـِ،   

 ٚايعًِ ٜٗتـ بايعٌُ، ؾإ اداب٘ ٚا٫ اقؼٌ".
 اتٝإ ايؿعٌ م٢ً َا ٜٓبػٞ. ايجايج١ مًك٠ :
١ ملعكؾ١ ايٛادـب ، ٚادتٓـان اؿـكاّ ،    َٓام١ ْعكٜ ايكابع١ مًك٠ :

 ٚانتهان ايٓعكٜات ٚاقتٓا٤ املًهات.
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بًٛؽ املكتب١ ايهـا١َٝ يف مـامل املُهٓـات، ٚغـكٚز       اـاَه١ مًك٠ :
 ايٓؿو َٔ ايك٠ٛ ا  مامل ايؿعٌ عهب املُهٔ مًَُا ٚم٬َُ.

ــٍٛ     ايهاؾنــ١ مًــك٠ :  ــكٜط يف ايك ــكاط ٚايتؿ ــ١ ؼــٍٛ ؾٕٚ ا٫ؾ ًَه
ابت١ ت٪ؾٟ ا  ْعك١ٜ ايٛنـط ا٫غ٬قـٞ ٚاؿهُـ١    ٚايؿعٌ، ٚنذ١ٝ ث

اـًك١ٝ، ٚمتٓع َٔ مؿّ ايتعكٌ ٚؽًِ ا٫ْهإ َٔ ايتؿْٞ يف َٓالٍ 
 ايػبا٠ٚ.

 ايككنٕ.  ايهابع١ مًك٠ :
ايعًــِ ايــفٟ وــرتل بــ٘ ا٫ْهــإ َــٔ ؾعــٌ ايكبــٝض،   ايجآَــ١ مًــك٠ :

ــ٘ تعــا     ــٛاٖٞ نُــا يف قٛي ــات ٚايٓ ــ١ ايٛادب الْكِرَههابَ وََُعَلِّوُهههُ ط َٚعكؾ

 .(1 صوَالْحِكْوَحَ
 طام١ اهلل مم ٚدٌ ٚسهٔ ا٫َتجاٍ ٭ٚاَكٙ.  ايتانع١ مًك٠ :

ـنـك إ   (2 ص تِالْحِكْوَهحِ وَالْوَىْعََِهحِ الْحَغَه َحِ   ط يف قٛي٘ تعا    ايعًكٕٚ :

 اؿه١ُ ايٓب٠ٛ ، ٚاملٛمع١ اؿه١ٓ ٖٞ ايككنٕ.
باملعكٚف ٚايٓٗٞ َٛامغ ايككنٕ ٚأسهاّ ا٭َك   اؿاؾ١ٜ ٚايعًكٕٚ :

 مٔ املٓهك.
 ايؿِٗ ٚايكؿق٠ م٢ً ا٫نتؿ٫ٍ. ايجا١ْٝ ٚايعًكٕٚ :
املعكؾ١ اٱة١ٝ ٚؾعٌ ايُٛان، ٚادتٓان ايمٜؼ   ايجايج١ ٚايعًكٕٚ :

 ٚاـًٌ.
 ايٛمؿ باـ  ٚايٓعِٝ، ٚايٛمٝؿ بايٓاق. ايكابع١ ٚايعًكٕٚ :
ٜـ َٔ ايرتغٝب بايُاؿات، ٚا٫ْفاق ٚايتػٛ اـاَه١ ٚايعًكٕٚ :

 ايه٦ٝات.

                                                           

 .48نٍ مُكإ  ( نٛق1٠ 
 .125ايٓشٌ  ( نٛق2٠ 
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 ٫ٚ تعاقض بني ٖفٙ ايٛدٛٙ ٚنًٗا َٔ ايؿٝض اٱةٞ.
 ٚتكهِ اؿه١ُ ا :

 اؿه١ُ ايٓعك١ٜ. ا٭ٚ  : 
 اؿه١ُ ايع١ًُٝ.ايجا١ْٝ : 

ٚا٫ٚ  تعين َعكؾ١ ا٫يٝا٤ نُا ٖٞ، ٚاؾقاى اؿل ٚتهٌُٝ قـ٣ٛ   
 ايٓؿو يف نًِ ايهُا٫ت ا٫ْها١ْٝ، اَـا ايجاْٝـ١ ؾٗـٞ ايعًـِ مبهـتًمَات     

 ايؿعٌ ٚايكؿق٠ ايبًك١ٜ، ٚتٛظٝؿٗا يف ايعٌُ ٚؼٌُٝ اـ .
ٚاؿه١ُ اسؿ٣ ايُؿات ايؿع١ًٝ ا٫ة١ٝ، ٖٚٛ نبشاْ٘ قـب يًػـ    
ٚايهُاٍ ٚمامل مباٖٝتُٗاٚظٗاتُٗا، ٖٚٛ املاْض يًشه١ُ، ؾٗٞ َؿ١ يـ٘  
تعا  بايفات ٚا٫َـاي١، َٚـؿ١ ملـٔ ًٜـا٤ َـٔ كًٛقاتـ٘ بايتبعٝـ١ ٚبكٝـؿ         

 تًمّ َٔ املػًٛق١ٝ ٚايٓكِ.ا٫َهإ َٚا ٜه
 ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِٚٚدٛؾ اؿه١ُ مٓؿ أيكف اـ٥٬ل قُؿ 

َٔ اؿه١ُ ا٫ةٝـ١ ٫هـاؾ املٛدـٛؾات ا٫نُـٌ ايـيت ؼـاؾغ مًـ٢ ؾٚاّ        
مباؾت٘ ٚا٫قكاق بكبٜٛتـ٘، ٚتهـاِٖ يف ًْـك احملبـ١ ٚقـِٝ اــ  ٚايُـ٬ع        

 ٚانتؿا١َ ايٓعاّ ا٫دتُامٞ.
٘ مل ٜهتـ غًل ايعكـٌ مٓـؿ ا٫ْهـإ بـٌ قلقـ٘      َٚٔ ؾًٓ٘ تعا  اْ

اؿه١ُ ٚايعًِ ٚاملعكؾ١ يتهٕٛ مَْٛا يًعكٌ م٢ً بًٛؽ ايػاٜات ٚاملكاَؿ 
ايها١َٝ ٚؼكٝل ايهعاؾ٠ ا٫غك١ٜٚ، ٚاـا أت٢ اهلل ا٫ْهإ ايعكٌ ٚدعًـ٘  
دم٤ ثابتَا َٔ غًك٘ َٚكََٛا يٛدٛؾٙ ؾإ اؿهُـ١ مل تـأت ا٫ يًـطك َـٔ     

١ ا٫ةٝــ١، ٖٚــٛ نـبشاْ٘ َٓــمٙ مـٔ طــكٚ ا٫مــكاض   ايٓـاى ٚٚؾــل املًـ٦ٝ  
ــا ٜهــٕٛ َهــبٛقَا بايتُــٛق      ــك اؿــاؾخ َٚ ــا١ْٝ اٚ ا٫َ ــات ايٓؿه ٚايهٝؿٝ

 ٚايتُؿٜل يبهاط١ ٚادب ايٛدٛؾ.
َٚٔ اٱمذال ايككنْٞ إ تتعكب ٖفٙ اٯ١ٜ اٯ١ٜ اييت ٜفنك ؾٝٗا ٚمؿ 
ٝـ١  ايًٝطإ، ٚٚمؿ اهلل مم ٚدٌ مما ٜـؿٍ مًـ٢ إ تكتٝـب اٯٜـات ايككنْ    
تٛقٝؿٞ بٛسٞ َٓ٘ نبشاْ٘، ٭ٕ ْمٍٚ ٚاتٝإ اؿه١ُ م٢ً بعض ايٓـاى  
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َاْع َٔ تأث  إبًٝو ٚغٛاٜت٘ ٚنبٌٝ ٱؾقاى اؿكا٥ل ٚايتهابل يف اسكال 
 قْاٙ تعا .

ٚقؿ ىٓـع ايعكـٌ يتػـ٬ٝت ايًـٝطإ ٚايـٓؿو ايًـ١ٜٛٗ ٚميٝـٌ ا         
ملهًِ ايبػٌ ٚايًض ٚميهو اٱْهإ اؿكٛم ايًكم١ٝ ٜٚك٣ ساد١ اغٝ٘ ا

اٚ اغٝــ٘ يف اٱْهــا١ْٝ ؾــ٬ ٜــؿؾعٗا ٫ٚ ٜهــامؿ يف قؾعٗــا ٚايتػؿٝـــ َــٔ  
ٚطأتٗــا ٭ْــ٘ ٫ ٜؿهــك ا٫ بٓؿهــ٘ ٚاـًــ١ٝ َــٔ ايتعــكض يــفات اٱبــت٤٬   
ؾٝهتعؿ ي٘، ؾتأتٞ اؿه١ُ يتبني ي٘ ِٖٚ َا ٜعٓ٘ ٚإ ًَُشت٘ تتعًل باما١ْ 

    ٕ ايبػـٌ   غ ٙ نٛا٤ ناْت املُـًش١ ايؿْٜٝٛـ١ اٚ ايهـعاؾ٠ ا٭غكٜٚـ١، ٚا
 ٚايًض َفََٛإ ٚمما هب تكن٘ ٚا٫مكاض مٓ٘ ق٫ّٛ ٚؾع٬ّ.

ٚبفا تهٕٛ اؿهُـ١ نـ٬سّا يًـتػًِ َـٔ ايًـٝطإ َٚهـكٙ، ٖٚـٞ        
نــ٬ع مٓـؿ َـــاسبٗا ٚمٓـؿ َـٔ ٜتـأثك بـ٘ َـٔ ايعكـ٤٬ ؾتهـٛؾ َؿـاِٖٝ           
اؿه١ُ يف ا٭قـــٛاٍ ٚا٭ؾعـــاٍ ٜٚـأتٞ بٗـــا َـٔ يـٝو عهـِٝ ٚيهـٔ يـ٘          

ٚاملعكؾ١ ٚقانا٠ ٚتكًٝؿ اٌٖ اؿهُـ١ َٚكٜـؿٟ اــ      ايكؿق٠ م٢ً ايؿِٗ
 ٚاي٬ُع.

ــبشاْ٘،       ــ٘ ن ــٌ مطا٥ ــا١ْٝ يٓٝ ــٓؿو اٱْه ــٛم يف اي ــ١ ايً ــح اٯٜ ٚتبع
ٚا٬َع ايفات يتًكٞ اؿه١ُ غَُّٛا ٚاْ٘ تعا  دعٌ ايٓؿٛى تعًل 
اؿه١ُ ٚمتٌٝ ا  اًٖٗا ٚتهع٢ يًتمٚؾ َٔ َؿاُٖٝٗا ٚتههٔ ا  ظٗٛقٖا 

ا يف مامل ا٭ؾعاٍ، يفا تك٣ َٔ ٜتُكف عه١ُ وع٢ يف ا٭قٛاٍ ٚبكٚلٖ
باسرتاّ ايككٜـب ٚايبعٝـؿ، ٚايُـؿٜل ٚايعـؿٚ، تـك٣ اُٜٗـا اٖـِ يف ْٝـٌ         
اؿه١ُ ايك١ٝٓ ايًػ١ُٝ اّ ايٓٛم١ٝ مبع٢ٓ إ ايفٟ ٜ٪ت٢ اؿه١ُ ٜٓتؿع 

 َٓٗا يفات٘ انجك اّ يًذُام١ ٚا٭١َ ٚايعكٝؿ٠.
ــ   ا١ْٝ ٚمكا٥ؿٜـ١ ٚاغ٬قٝـ١   اؾٛان: ٖٛ ايجاْٞ ؾاؿه١ُ ْـــكٚق٠ اْهـ

ــٌ ٚؼــٍٛ ؾٕٚ نــٝاؾ٠ اؾهــاق ايٓــ٬ي١ ٚا٭غــ٬م      ــ١ َــٔ ايمي ــع ا٭َ متٓ
ايف١َُٝ، ٚاـ ٚقؾت بعض نٜات ايككن١ْٝ باتٝـإ اؿهُـ١ يٮْبٝـا٤ ايـفٜٔ     
تُؿٚا يًطاغٛت ٚاٚقؿٛا ايهًٛى اؾُعٞ مٛ ايهؿك ٚاؾشٛؾ ٚقؿ تأتٞ 
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يهُا١ٜٚ املٓمي١ قـاٍ  اؿه١ُ بٛانط١ ا٭ْبٝا٤ ٚايكنٌ ٚتتُٓٓٗا ايهتب ا
وَلَوَّهها جَههاءَ عُِغَههً تِالْثَُِّ َههاخِ قَههائَ قَههذْ جِلْههرُكُنْ تِالْحِكْوَههحِ وَلِههعُتَُِّيَ لَكُههنْ تَعْهه َ طتعــا  

، ٚتعٗك اٯٜات ايككنْٝـ١ ٚدـٛٙ اتٝـإ اؿهُـ١     (1 صالَّزٌِ ذَخْرَلِفُىىَ فُِهِ

 َٚٓٗا:
لُى عَلَُْهِنْ آََاذِكَ وََُعَلِّوُهُنْ ََرْطايتعًِٝ ٚايههب ٚايتشٌُٝ قاٍ تعا  ا٭ٍٚ : 

 .(2 صالْكِرَابَ وَالْحِكْوَحَ
ْمٍٚ اؿه١ُ َٔ مٓؿٙ تعـا  بايهتـان ٚايـٛسٞ ٚايـرباٖني      ايجاْٞ :

 .(3 صوَهَا أًَضَئَ عَلَُْكُنْ هِيْ الْكِرَابِ وَالْحِكْوَحِطاٱة١ٝ قاٍ تعا  
مًـ٢ ايكنـــٍٛ    ٚقؿ ٜهٕٛ تٓمٌٜ اؿهــ١ُ بايٛانط١ ؾتٓمٍ ايجايح :

يٝعًُٗا اَت٘ ٚتهــٕٛ َ اثّا نكميّا يٮدٝاٍ املتعاقبـ١ ٜأغـفٖا اـًــ َـٔ     
 ايهًـ.

ػًٝٗا يف قٍٛ ٚؾــعٌ ايٓيب قـُؿ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ  ايكابع :
ادْعُ إِلَهً عَهثُِلِ سَتِّهكَ    طٚظٗٛقٖا يف اْع١ُ اؿهِ ٚايتًكٜعات، قاٍ تعا 

 .(4 صحِ الْحَغَ َحِتِالْحِكْوَحِ وَالْوَىْعََِ
َعكؾتٗــا َــٔ اســٛاٍ ايٓبــ٠ٛ ٚاسهــاّ ايتٓمٜــٌ، ٚتٓــُٔ   اـــاَو :

اٯٜات ايككن١ْٝ ايٓالي١ َٔ مٓؿٙ تعا  ملؿاِٖٝ ٚقٛامؿ اؿه١ُ، يفا ؾُٔ 
ايجابت مك٬ّ ْٚك٬ّ إ َٔ مٌُ بايككنٕ لـ٢ ٚؾـال ٚسـال مًـ٢ ايًـكف      

َٚـٔ امـكض    ٚايهبل يف ايًٓأتني ٚغبط٘ اٯغكٕٚ َٚايت ي٘ ايٓؿـٛى، 
 مٓ٘ غان ٚغهك ْٚؿكت َٓ٘ ايٓؿٛى.

                                                           

 .63ايمغكف  ( نٛق1٠ 
 .129ايبكك٠  ( نٛق2٠ 
 .231ايبكك٠  ( نٛق3٠ 
 .125ايٓشٌ  ( نٛق4٠ 
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يكؿ دا٤ ايككنٕ مبا ٜؿٍ م٢ً ٚدٛؾ اؿه١ُ بني ظٗكاْٝٓا ٚقكبٗا َٔ 
ايٓؿٛى ٚظٗٛقٖا يًُٮ بآٜات ايتٓمٌٜ ٚنٓٔ املكنًني ٚاٯؾان ايعاَـ١  
يًُ٪َٓني ؾ٬ّٓ َٓ٘ تعا  يٝهتطٝع نٌ اْهإ ا٭غف َٓٗا ٚدعًٗا َُؿقّا 

ًـ  ٘ َٚٓطًكـّا يكٛيـ٘ َٚكتهـمّا يؿعًـ٘ ٚنـٛقّا يػاٜاتـ٘       ٱغتٝاقٙ ْٚربانّا يعُ
َٚكاَؿٙ ٚسكلّا ؾٕٚ اـطأ َٚاْعّا َٔ اـًـٌ َٚـا ٜـ٪ؾٟ ا  اـهـاق٠     

وَلَقَههذْ آذَُْ َهها ٚايميــٌ، َٚٓانــب١ يًًــهك ٚايجٓــا٤ مًٝــ٘ نــبشاْ٘، قــاٍ تعــا  ط

 . (1 صلُقْوَاىَ الْحِكْوَحَ أَىْ اشْكُشْ لِلَّهِ

يهًٞ املتٛاط٧ ايفٟ ٜهٕٛ مبكتب١ ٚاسؿ٠، ٌٖٚ اؿه١ُ اٱْها١ْٝ َٔ ا
ُٜٚؿم م٢ً اؾكاؾٙ م٢ً ايهٛا٤، أّ أْـ٘ َـٔ ايهًـٞ املًـهو ايـفٟ يـ٘       
اؾــاقؾ َتعــؿؾ٠ نًــٗا مبعٓــ٢ اؿهُــ١ ا٫ اْٗــا ؽتًـــ بايًــؿ٠ ٚايٓــعـ، 

 ٚايعٗٛق ٚايُٓٛق، َٚكؿاق ايتذًٞ يف ايكٍٛ ٚايؿعٌ.
 ا:اؾٛان: اْٗا َٔ ايجاْٞ ؾٗٞ م٢ً َكاتب َتبا١ٜٓ، َٓٗ

اؿه١ُ اييت امطاٖا اهلل يٮْبٝا٤ ٖٚٞ امس٢ ؾقد١ ٚاقق٢ ا٭ٚ  : 
 َكتب١ َٓٗا مٓؿ غ ِٖ.

 َا ٜتًك٢ بٛانط١ ايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ ٖٚفا غاّ با٭ْبٝا٤. ايجا١ْٝ :
 َا ٜتًك٢ بٛانط١ ا٭ْبٝا٤ ٚايهتب ايهُا١ٜٚ. ايجايج١ :
 َا ٜكٛؾ ي٘ ايعكٌ. ايكابع١ :
 كب١ ٚايربٖإ ايعًُٞ.ايفٟ تؿٍ مًٝ٘ ايتذ اـاَه١ :
 ا٫متباق ٚا٫تعاظ َٔ ػكب١ اؾٌٓ ممٔ امترب َٔ ْؿه٘. ايهاؾن١ :

ـــكاتب اؿهُــ١    ـــكف نــٌ َكتبــ١ َــٔ َـ ٖٚــفا ايتبــأٜ ٫ ٜٓــك يف يـ
ٚيـٛم ايٓؿٛى يبًٛغ٘ ٚإ نإ اؾْـ٢ َكاتبٗـا، ؾًـٝو ؾٝٗـا ا٫ اؿهـٔ      

  ٔ َٓـاؾع   مك٬ّ يكمّا َٚا ٖٛ ممؿٚع ٚبامح م٢ً ايكْا ٚايطُأْٝٓـ١، َٚـ
 ا١ٜ٫ ايهكمي١:

                                                           

 .12يكُإ  ( نٛق1٠ 
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املٓــع َــٔ ظٗــٛق اؿهــؿ بــني ايٓــاى بهــبب تؿٓــً٘ تعــا    ا٭ٚ  : 
أَمْ ََحْغُذُوىَ ال َّاطَ عَلًَ باؿه١ُ قلقّا ٭ٚيٝا٥٘ ٚايُاؿني، قاٍ تعا  ط

 .(1 صهَا آذَاهُنْ اللَّهُ هِيْ فَضْلِهِ

هـــ١ُ  ؼــفٜك اٱْهــإ َٔ ايػكٚق ٚايمٖــٛ مبا مٓؿٙ َـٔ اؿ  ايجا١ْٝ :
ٚايعكـٌ، ٚسهــٔ اٱغتٝاق، ٚايتٛؾٝل يف ايكٍٛ ٚايعٌُ، ٚيٝعًِ اْ٘ َٔ 
مٓؿٙ تعا ، ٚإ اؿه١ُ يـذك٠ غفا٤ يًـكٚع ٚايًهـإ ٜطعـــِ اهلل مـم     
ٚدــٌ َٔ ىــتاقٙ َٔ مباؾٙ َٓٗا، ؾتعـــٗك ااقٖـا مًـ٢ يهـــاْ٘ ٚؾعًـ٘،      
       ٔ  ٜٚٛظؿٗــا ملٓاؾعــ٘ َُٚــًش١ ايــؿٜٔ، ٜٚهــٕٛ َُــؿق ْــٝا٤ يٰغــكٜ
ٜٚؿغكٖا يػؿٙ ايككٜب ٚايبعٝؿ، ؾُٝـا ٜتعًـل مبهـتكبٌ أٜاَـ٘ ٚنـربٙ نُـا       

 .(2  صوَأَصَاتَهُ الْكِثَشُ وَلَهُ رُسََِّّحٌ ضُعَفَاءُطتكؿّ قبٌ نٜتني 
تؿمٛ اٯ١ٜ يًهعٞ ٭نتهان اؿه١ُ، ٖٚٞ أنرب ٖب١ ٚيٗاؾ٠  ايجايج١ :

 ميهـٔ يـ٘   ٚٚثٝك١ ٜٓاةا ا٫ْهإ يف سٝات٘، ٜٚبًؼ بٗـا َكاتـب ٚغاٜـات ٫   
ؾقنٗا ا٫ به٬ع اؿه١ُ َٚٔ اٯٜات اْو ٫ ػؿٖا ا٫ مٓؿٙ تعا  َٚٔ 
ايٓــاى َــٔ سذــب مــٔ ْؿهــ٘ اؿهُــ١ باغتٝــاقٙ ايهؿــك ؾــرتاٙ ٜتػــبط يف 
 َهايو ايتٝ٘ ٫ٚ ُٜٝب ايكياؾ يف امُاي٘ ا٫ اتؿاقّا ٚبٓع١ُ ايعكٌ.

ايبشح إ ايؿٌٓ نً٘ بٝؿٙ تعا ، ٚت٢ٗٓ اٯ١ٜ اٱْهإ مٔ  ايكابع١ :
مٔ اؿه١ُ مٓؿ غ ٙ تعا ، ؾُٔ ٜتبع ايهًطإ اؾا٥ك ٚهتٗؿ يف َُاحل 
ايؿْٝا ٜٚكتـؿٟ بـاغٛإ ايهـ٤ٛ ٜٓـٌ ؾقن اؿهُـ١، ٚتُـاسب٘ غًـا٠ٚ        

 ؼذب٘ مٔ ق١ٜ٩ اؿل ٚايُٛان.
إِىَّ هَزِهِ طٖفٙ اٯ١ٜ َٔ مَُٛات َُٚاؾٜل قٛي٘ تعا   اـاَه١ :

                                                           

 .54ايٓها٤  ( نٛق1٠ 
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 .(1 صً سَتِّهِ عَثُِالًذَزْكِشَج  فَوَيْ شَاءَ اذَّخَزَ إِلَ
ٚمل تكٝــؿ اٯٜــ١ اتٝــإ اؿهُــ١ بؿعــٌ كُــّٛ َــٔ ايعبــؿ اٚ اٚقاؾ 
ٜ٪ؾٜٗا اٚ نــٔ ٚمُـك ٜبًػـ٘ اٚ َٓكـــب١ ٜكــّٛ بٗـا، بـٌ دـا٤ ايكٝـؿ ؾكـط          
مبًٝــ٦ت٘ تعا  ٚيٝو بكغب١ اٱْهــإ ٚمتٓٝ٘، ٖٚفا ٫ ميٓـــع َـٔ ايبشــح    

ٗــــ١٦ٝ اٱْهــإ ْؿهـــ٘   مــٔ انــــبان ٚٚنــــا٥ٌ ْٝــٌ اؿهُــ١ ٚنٝؿٝــ١ ت     
 ٱنتهابٗا.

ٚٚدٛؾ اٯ١ٜ بني نٜات اٱْؿام ٜؿٍ م٢ً نٕٛ اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  
اسؿ طكم ٌْٝ اؿه١ُ، نُا ًٜرتط يف اٱْؿام إ ٜهٕٛ يف نبًٝ٘ تعـا   
ٚبكُؿ ايككب١ ٖٚٛ اَك ٫ ُٜض ا٫ َع اٱميإ ٚايتهًِٝ بايٓبٛات ؾٝهٕٛ 

ٱٖتؿا٤ ا  اٱميإ ـات٘ سه١ُ ٚقمح١، اٱميإ َكؿ١َ يًشه١ُ نُا إ ا
٫ٚ ٜٓشُك اتٝإ اؿه١ُ بايكداٍ ؾٕٚ ايٓها٤ بٌ ٖٛ ماّ ًٌُٜ اؾٓهني 

 َعّا.
َٚٔ اؿه١ُ ايبُ ٠ يف ايـؿٜٔ َٚعكؾـ١ ايتأٜٚـٌ ٚاٱقتـؿا٤ با٭ْبٝـا٤      
ٚاملكنًني ٚاؾا٤ ايؿكا٥ض ٚايٛادبات، ٚإ ٜكلم اٱْهإ ؾُّٗا يٮَٛق 

عٗا، ٚهتٓــب ايتعــؿٟ مًــ٢ سكــٛم اٯغــكٜٔ ٜٚٓــع ا٭يــٝا٤ يف َٛاْــ
ٜٚبتعؿ مٔ ايػٓب َٚا تؿٍ مًٝ٘ اي٠ًٛٗ، ٫ٚ ُٜؿق مٓ٘ ايؿعٌ ا٫ مبـا  
ٜٛاؾل ايعكـٌ ٚايعًـِ بـا٭َٛق ٚغٛاتُٝٗـا قـؿق اٱَهـإ ٚٚؾـل ايكـؿق٠         

 ايبًك١ٜ َٚا ميهٔ إ تكاٙ ايعني ٜٚؿقن٘ ايعكٌ.
ٚاؿـٛاى،  َٚٔ اؿه١ُ ق١ٜ٩ اٯٜات يف اٯؾام ٚيف ايٓؿو بايعكـٌ  

ٖٚٓـــاى َكتبـ١ َــٔ اؿهُـ١ غاَــ١ با٭ْبٝـا٤ ٚيهٓٗــا يف َعـكض ايطًــب      
يًٓاى مجٝعّا يًٝٓٗٛا َٓٗـا يف اقـٛاةِ ٚاؾعـاةِ ا٫ ؾقدـ١ ايٓبـ٠ٛ، ؾٗـٛ       
نبشاْ٘ اـا اْعِ ْعُـ١ مًـ٢ اٖـٌ ا٭قض انـكّ َـٔ إ ٜكؾعٗـا، ؾُـا يف        

      ٚ قُـِ  ايٓب٠ٛ َٔ اؿه١ُ باقٝـ١ بـني ظٗكاْٝٓـا تتذًـ٢ يف نٜـات ايتٓمٜـٌ 

                                                           

 .19املمٌَ  ( نٛق1٠ 
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ا٭ْبٝا٤ ٚن تِٗ ٚدٗاؾِٖ ٚايٓتا٥ر ٚايػاٜـات ايـيت نـعٛا ا  ؼكٝكٗـا     
َٚــٓٗا ثبات يــٛا٤ ايتٛسٝــؿ يف ا٭قض، ٚبــكا٤ ايٓاى َككٜٔ بايعبٛؾ١ٜ 

 هلل تعا .
ؾُــع ؾغــٍٛ لَــإ ايعٛملــ١ ػــؿ انجــك اؾُامــات نؿــكّا يف ايتُــٓٝـ 

  ٚ ــ١  ــؿٟ يًًُــٌ املٛدــٛؾ٠ يف ا٭قض ٜكــك بايٛسؿاْٝ ٜتذٓــب ـنــك ايعكا٥
َؿاِٖٝ ايًكى ٚايتشكٜـ املٛدٛؾ يف ًَت٘ ٚيكٜعت٘، ؾامل١٦ًٝ اٱةٝـ١ يف  
َٓض اؿه١ُ ٫ تٓؿٌُ مٔ ٚاقـع ايـؿٜٔ بـني ايٓـاى ٚإ اهلل مـم ٚدـٌ       
ٜ٪تٞ اؿه١ُ ملٔ ىتاقٙ َٔ مبـاؾٙ مبـا هعـٌ ايٓـاى ًَتـمَني يف اؾًُـ١       

     ٚ ٕ طػٝـإ  بهٓٔ ايتٛسٝؿ، ٚتهٕٛ اؿهُـ١ نـ٬سّا ْٛمٝـّا ماَـّا وـٍٛ ؾ
َؿاِٖٝ ايًكى ٚاي٬ٓي١، َٚٔ اؿه١ُ َا ٖٞ ـات َع٢ٓ نًيب تتذًـ٢  
بفنك قُِ ايطٛاغٝت ًَٚٛى اؾٛق يٲمتباق ٚاٱتعاظ َٓٗا ٚبٗا ٚؾٝٗا، 
ــٛؾٙ      ــ١ ايطــاغٛت ًٖٚــو ٖــٛ ٚدٓ ــ٘ ماقب ؾــ ٣ اٱْهــإ نٝـــ نيــت ايٝ
ٚاَبشت اقْ٘ ًَهـّا يًُهـًُني نُـا يف ؾكمـٕٛ ٚمنـكٚـ ايـفٟ اؾمـ٢        

 نهك٣ ٚاملٮ َٔ قكٌٜ ٚغ ِٖ.ايكبٛب١ٝ، ٚ
ؾُؿقن١ اؿه١ُ داَع١ تِٓ املٓاَني اٱهاب١ٝ َٔ قُِ ا٭ْبٝـا٤  
ٚايُاؿني ٚايًٗؿا٤، ٚيهٓٔ ٚا٫سهاّ اييت تعطٞ ايعرب٠ ٚاملٛمع١ َٔ 
قُِ ايطٛاغٝت ٚإ ناْت طكؾّا َٓاقّٓا َٚكاب٬ّ يكُِ ا٭ْبٝا٤ ٚيهٔ 

ب ايكباْٝـ١ ٚتهـاِٖ يف   ن٬ّ َُٓٗا َـٔ ٚدـٛٙ اؿهُـ١ ٚؾقٚى يف املطايـ    
 امُاٍ ايؿهك ي٬ُع ايفات ٚادتٓان ايمٜؼ.

أت٢ ايـٓيب َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنـًِ       :مٔ أب٢ َهعٛؾ ا٫ُْاقٟ قاٍ
ب٢ ؾامحًين قاٍ َا مٓؿٟ َا أمحًو مًٝ٘ ٚيهٔ  (1 بؿعقدٌ ؾكاٍ ا٢ْ ُأ
ت٢ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنـًِ ؾـاغربٙ   أؾ ،تاٙ ؾشًُ٘أؾ ،ا٥ت ؾ٬ْا
ٍٸؾكاٍ قنٍٛ  مًـ٢ غـ  ؾًـ٘ َجـٌ أدـك       اهلل ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ َٔ ؾ

                                                           

بٞ ايهبٌٝ، ًٖٚهت قاسًـيت اٚ مذـمت مـٔ     أٟ اْكطع –َبّٓٝا يًُذٍٗٛ  – ُأبؿع( 1 
 محًٞ.
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 .(1 (ؾامً٘
 

 صوَهَيْ َُؤْخَ الْحِكْوَحَ فَقَذْ أُوذٍَِ خَُْشًا كَثِريًاط  تفسري قىنه تعاىل
تٛنٝؿ قكنْٞ يععـِٝ ؾٓـً٘ مًـ٢ ا٭ْبٝـا٤ ٚمبـاؾٙ ايُـاؿني ٚتـفن         

مٓـؿٙ َـٔ   يًُ٪َٓني مبا اْعِ ب٘ مًِٝٗ ؾكؿ ٜهـــٗٛ اٱْهـإ ٜٚػؿـٌ مُـا     
ايٓعِ ٚقؿ ٜعتربٖا دـم٤ َـٔ قٛاَـ٘ ٚاْـ٘ بًـؼ َٓـالٍ اؿهُـ١ باٱدتٗـاؾ         
ٚايههب ٚايكٜاْات ْعِ اؾا٤ ايعباؾات ٚاٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  ٚن١ًٝ 
يههب اؿه١ُ ٚيهـٔ بتٛؾٝـل ٚمٓاٜـ١ غاَـ١ َٓـ٘ تعـا  ٱهـاؾ ا٭َجـٌ         
اّ ٚا٭غ٬م ايؿاْـ١ً ٚايهُـا٫ت اٱْهـا١ْٝ َٚـا ٜهـُٝ٘ ايؿ٬نـؿ١ ايٓعـ       

 ا٭سهٔ.
ٚدا٤ يؿغ  اـ ( بُٝػ١ ايتٓه  َٚٔ غـ  أيــ ٫ّٚ، ٖٚـٛ تـٓه      
تععِٝ ٚاياق٠ يهعت٘ ٚتعؿؾ يٛدٖٛ٘، ٚتكغٝـب باؿهُـ١ َُٚـاؾٜكٗا،    

 ٚايتٛؾؾ ا  اًٖٗا.
ٚٚقؾ يؿغ  غ ( يف مٛ نــت١ ٚنــبعني َٚا١٥ َْٛـع َـٔ ايكـكنٕ،    

ـــني، ٖــفٙ اٯ   ــؿ  نــج ّا( ا٫ يف نٜتـ ــكؾ بُــؿ١ ٚقٝ ــا   ٚمل ٜ ــ٘ تع ـــ١ ٚقٛي ٜ
 (2 صفَئِىْ كَشِهْرُوُىهُيَّ فَعَغًَ أَىْ ذَكْشَهُىا شَُْلًا وَََجْعَلَ اللَّهُ فُِهِ خَُْشًا كَهثِريًا ط

ٚميهٔ ايكٍٛ إ َٔ اؿه١ُ ايُـــرب مًـ٢ املـكأ٠ َــــع نكٖٗـا، ٚايُـرب      
 م٢ً املهــاقٙ َطًكّا اـا استُــٌ ؾٝٗـا َٓاؾــــع ٚؾــٛا٥ـــؿ، ٚبـفا تتذـــ٢ً     
ــل      ـــٌُ املًـــام اـا ٚقعــت يف طكٜ ــمّٚ ؼـ ــ١ ٚي ـــاؾ١ٝ يًشهُ ــإ اْــ َع

 اؿه١ُ.
إ اـ  ٚسؿٙ ْع١ُ مع١ُٝ ٚؾٓـٌ َٓـ٘ تعـا  ٖٚـٛ ايٓؿـع اؿهـٔ،       
ؾهٝـ اـا نإ غ ّا نج ّا، ٚايهجك٠ ؼٌُ م٢ً ايتعـؿؾ ٚايهـِ ٚايهٝــ    
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ٚاؿٓـــٛق املتُـــٌ يف اٱغتٝـــاق ٚاٱنـــتككا٤ ٚاٱنـــتٓتاز ٚاٱنـــتٓباط 
ؿا٤ يهبٌ ايٓذاع ٚايؿٛل ٚايٓذا٠ َٔ املٗايو ٚايًؿا٥ؿ ٚا٭سرتال ٚاٱٖت

ــال اٱَتشــإ      ــب٤٬ ٚادتٝ ــؿؾع اي ــإ ي ــؿق٠ ْــُٔ اٱَه يًُــعان، ٚايك
ٚايهـــعٞ ٱسكال ايهــعاؾات ايؿ١ْٜٛٝ ٚا٭غك١ٜٚ ٚمنٛ ًَه١ اـٛف َٓ٘ 
تعا  ٚاسٝا٤ ايكًب بفنك نبشاْ٘، ٚتٓاَٞ ا٭َـٌ ٚاٱْبعـاخ مـٔ ُٖـ١     

عُــٌ ٚايههــب ٚايهــعٞ يف َكْــات٘ تعــا ، ٚاٱبتعــاؾ مــٔ   ٚدــؿ يف اي
 َهايو اؿكاّ، ٚادتٓان َا ٖٛ َبػٛض مك٬ّ ٚيكمّا.

نُا تٓب٧ اٯٜـ١ مـٔ ايجـٛان اؾمٜـٌ ايـفٟ وـكلٙ َـاسب اؿهُـ١         
ٚساٌَ َؿاتٗا اـ تماع مـٔ ٚدٗـ٘ غًـا٠ٚ اٱًْـػاٍ بايـؿْٝا، ٜٚٗـكن       

ٱْؿـام يف نـبًٝ٘   ايًٝطإ َٔ اَاَ٘ ؾ٬ سادب ؾٕٚ اؾا٥ـ٘ ايؿـكا٥ض ٚا  
تعا  ؾٝتػف اؿٝا٠ ايؿْٝا َمقم١ يٰغك٠ ٚتهٕٛ اؾعاي٘ مٓٛاّْا يًًـهك يـ٘   
تعا ، غَُّٛا ٚإ اٯ١ٜ ؼح م٢ً ظٗٛق اؿه١ُ يف مـامل ا٭مُـاٍ،   
َٚـٔ ٚدٖٛٗــا ايًــهك هلل، ٚقـؿ ثبــت يف مًــِ ا٭َـٍٛ إ يــهك املــٓعِ    

 ٚادب.
ٖؿات ٚستـ٢  ٚتتذ٢ً اؿهُـ١ بـايٛسٞ ٚاٱةـاّ ٚاملهايـؿ١ ٚاملًـا     

بايعكٌ ٚاؿو ايفٟ ٜفٖب ايٝ٘ ايؿ٬نؿ١ ؾاملباؾ٨ ايتُـؿٜك١ٝ يًؿًهـؿ١   
َٚٓاٖر مًِ املعكؾ١ تجبت اؿاد١ ا  سٍُٛ ايعًـِ بـايعًِ َٚٓـامؿت٘    
ٚقٛامؿ ايٍَٛٛ ا  ايبؿٜٗٝات ٚؾل ا٭نو املٓطك١ٝ، ٚاؾقاى املكؿَات 

اؿه١ُ ٖٚٞ يٲنتؿ٫ٍ ٚايٍَٛٛ ا  ايٓتا٥ر اؿُٝؿ٠، ٖٚفا ٫ ٜتِ ا٫ ب
قلم نكِٜ َٓ٘ تعا  يًٓاى ٚا٭ؾكاؾ، ؾهأْٗا ْٗك داق ٫ ًٜكن َٓـ٘ ا٫  
َٔ ٜأـٕ ي٘ اهلل مم ٚدٌ مبكؿاق ٚنِ ٜهٕٛ ي٘ اثك ٚؾعٌ ْٚتٝذ١ محٝؿ٠، 
ٚقؿ ٌْٗ َٓ٘ ا٭ْبٝا٤، ٚاغرتف َٓ٘ ايُاؿٕٛ ٚماَـ١ املهـًُني، ٚهـكٟ    

 اثكٙ يف ايبؿٕ ٜٚتذ٢ً بايعًِ املكرتٕ بايعٌُ.
اٯ١ٜ املهًُني يٲؾتػاق مبا اْعِ مًِٝٗ ب٘ َـٔ اةؿاٜـ١ يؿٜٓـ٘    ٚتؿمٛ 

ٚايتٛؾٝل ا  نبًٝ٘، ٚتعترب نٜات ايككنٕ امسـ٢ ٚدـٛٙ اؿهُـ١ ٚاؾٓـٌ     
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َٓاًٖٗا، ٚتتذ٢ً ؾٝٗا اْٛاق املطايب ايكبا١ْٝ مما ٜعين إ اهلل مم ٚدٌ قؿ 
ٓ٘ مكض اؿه١ُ يًٓاى مجٝعّا بايككنٕ ٚدعًٗا يف َتٓاٍٚ اؾُٝع، يطؿّا َ
تعا  ٚسذ١ م٢ً ايعبـاؾ ٚاماْـ١ ةـِ يف ؾقٚن املعكؾـ١، ٚيعًُـ٘ تعـا        
بٓعـ اٱْهإ ٚقا٫ٚت ايًٝطإ ٱغٛا٥٘ ٚايٛنٛن١ ي٘، ؾًٝو يًهاؾك 
إ ٜكٍٛ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ إ ؾ٬ْـّا انـتشل اؾٓـ١ ٭ٕ اهلل نتـاٙ اؿهُـ١ ٚاْـا         
ًٝـ٘  ؾغًت ايٓاق ٭ٕ اهلل مم ٚدٌ مل ٜكلقين اؿهُـ١، ٫قاَـ١ اؿذـ١ م   

ٚ٭ْ٘ ٫  صوَهَا ََزَّكَّشُ إِالَّ أُوْلُىا األَلْثَابِطبايعكٌ، ؾًفا غتُت اٯ١ٜ بكٛي٘ تعا  

درب ٫ٚ تؿــٜٛض، بٌ َٓمي١ بني املٓميتني ٚإ نإ باَهــإ اٱْهإ بًٛؽ 
َكاتب اي٬ُع ٚاسكال ؾغٍٛ اؾ١ٓ بايعكٌ ايفٟ قلق٘ اهلل تعـا  قبـٌ   

َع ٖفا ؾإ اؿهُـ١ َتٝهـك٠ يهـٌ اْهـإ     إ تٌُ ايٓٛب١ ا  اؿه١ُ، ٚ
بايهتــب ايهــُا١ٜٚ املٓميــ١ ٚبعجــ١ ا٭ْبٝــا٤ ٚبكُُــِٗ ايــيت ٖــٞ اسهــٔ  

 ايكُِ.
ٚاؿهُــ١ مٓــٛإ ٚنــ٬ع اْــايف ٜكــٛؾ يًــاط٧ ايٓذــا٠ ٚبــ٘ ٜتــٛق٢  
اٱْهإ َٔ اَٛاز َباٖر ايؿْٝا ايعات١ٝ ٜٚتػًِ مما ٜٖٛٔ ممميت٘، َٚٔ 

ا٭َكاق مًـ٢ ايـفْب ٚاملٝـٌ ا      اؿه١ُ اؽاـ اٱنتػؿاق ن٬سّا ٚمؿّ
 انتًاق٠ اٯغكٜٔ َٔ اٌٖ ايؿقا١ٜ ٚايُٓض.

ٚقاٍ اٱَاّ ايكالٟ:  ثبت اْ٘ ٜهتعٌُ يؿغ اؿهِٝ يف غـ  ا٭ْبٝـا٤   
ؾتهٕٛ اؿه١ُ َػاٜك٠ يًٓب٠ٛ ٚايككنٕ، بٌ ٖٞ َؿهك٠ اَا مبعكؾـ١ سكـا٥ل   

 .(1 ا٭يٝا٤ اٚ باٱقؿاّ م٢ً ا٭ؾعاٍ اؿه١ٓ ايُا٥ب١(
غ اؿه١ُ امِ َٔ يؿغ اؿهِٝ، ٚمل ٜهتعٌُ يؿغ اؿهـِٝ  ٚيهٔ يؿ

يف ا٭ْبٝا٤ ٭ٕ ايٓب٠ٛ انرب ٚٱمتباق َْٚٛٛم١ٝ ايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ يف ايٓب٠ٛ 
َٚؿ١ ايٓيب، ٚملٓع اٱيتباٙ ٚطكؾ ايًب١ٗ، ٚقؾع اٌٖ ايكٜب ٚاؾشٛؾ، 
ٚا٫ ؾإ ا٭ْبٝا٤ ناؾ٠ اؿهُا٤ َٔ بين نؾّ، ٚنٝـ تهـٕٛ اؿهُـ١ غـ     
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ٚقؿ دعً٘ اهلل تبٝاّْا يهٌ ي٤ٞ ٜٚٗؿٟ يًيت ٖٞ أقّٛ، قاٍ تعا  ايككنٕ 
ادْعُ إِلَهً عَهثُِلِ   ٚيف قٛي٘ تعـا  ط  (1  صوًََضَّلْ َا عَلَُْكَ الْكِرَابَ ذِثَُْاًًا لِكُلِّ شَهٍْء  ط

 .(2  صعَثُِلِ سَتِّكَ تِالْحِكْوَحِ وَالْوَىْعََِحِ الْحَغَ َحِ

ايؿ٥٫ٌ ٚيهٓٗا امِ ٖٚٞ ٚقاٍ املعتمي١ إ اؿه١ُ ق٠ٛ ايؿِٗ ْٚٚع 
قلم نكِٜ ٚمٓٛإ داَع يهٓٔ ايٓب٠ٛ ٚسهٔ اٱَتجـاٍ ٭ٚاَـكٙ تعـا ،    
ٚاٯ١ٜ تكغٝب باؿه١ُ ٚؾم٠ٛ يًذ٤ٛ ا  ايككنٕ ٚا٭غف َٓ٘ ٚايتعًِ َٔ 
نٓٔ ايٓب٠ٛ، ٚتؿتض بابّا دؿٜؿّا يًُكاق١ْ بني ايٓاى يف اؿٝا٠ ايؿْٝا ؾًٝو 

   ٚ ايتُـاٜم بٝــِٓٗ، ؾـامل٪َٔ ايؿكــ    املـاٍ ٚاؾـاٙ ٚســؿُٖا نـبب ايتؿٓــٌٝ 
باقتٓا٥٘ اؿه١ُ اؾٓـٌ ٚاسهـٔ سـا٫ّ َـٔ ايػـين ايهـاؾك، ٚتبـؿٚ َعـامل         
اؿه١ُ باغتٝاق اٱميإ ٚتعاٖؿٙ ايؿكا٥ض ٚاقتؿا٥٘ با٭ْبٝـا٤، ٚقـؿ ٜـأتٞ    

 .(3   اـ ( بعٓٛإ املاٍ قاٍ تعا  طٚاْ٘ ؿب اـ  يًؿٜؿ ص
ٚالن٢ ٚتأتٞ باملاٍ، ٚاملاٍ ٚاـ  ايهج  اؿه١ُ ٖٚٞ اؾٌٓ ٚامن٢ 

٫ ٜــأتٞ باؿهُــ١، ٚاؿهُــ١ ػعــٌ املــاٍ مطٝــ١ ةــا ؾٝذعًــ٘ َــاسب٘ يف   
أٟ ايُـاؿات ٚاٱْؿـام يف    (4  صفَاعْهرَثِقُىا الْخَُْهشَاخِ  ايُاؿات قاٍ تعا  ط

 .(5  صوَافْعَلُىا الْخَُْشَ لَعَلَّكُنْ ذُفْلِحُىىَنبًٝ٘ تعا ، ٚيف قٛي٘ تعا  ط

ــٔ  ــٔ ٚم ــااب ــاقّ     مب ــكسِ َٚه ـــاق٠ ا  َــ١ً اي ــٌ اـــ  ايـ ى ؾع
ا٭غــ٬م، ممــا ٜعــين إ اؿهُــ١ مبــاق٠ مــٔ ايككبــات ٚاتٝــإ املٓــؿٚبات 
ٚاملهتشبات ٚايهُٛ يف ايكٍٛ، ٚايكؾع١ يف ا٭ؾعاٍ ٚتٗفٜب ايٓؿو َـٔ  
ــات      ـــ٬ع اجملتُع ـــٞ ٱَــ ــكؾٟ ٚايٓٛمــ ـــعٞ ايؿ ــِٝ ا٭غــ٬م، ٚايهـ ـَ
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املٝـٌ مـٔ اؿــــل، ٚيف ايـؿما٤: "٫ٚ تـمؽ      ٚتٓكٝتٗا َٔ انــــبان ايمٜؼ ٚ
ــات       ــٛاّ اجملتُع ــ١ ْٚــكٚق٠ يك ــ١ ساد ـــؿٜتين" ؾاؿهُ ــؿ اـ ٖــ ــيب بع قً

وَهَههها خَلَقْهههدُ الْجِهههيَّ وَاًَِّهههظَ إِالَّ ٚاَــــــ٬ع ايٓـــاى يًعبـــاؾ٠ قـــاٍ تعـــا  ط

 .(1  ص لَُِعْثُذُوىِ

٘ ٚيف اؿؿٜح: "اـ  ْٗك يف اؾ١ٓ ككد٘ َٔ ايهٛثك، ٚايهٛثك ككد
مٔ نام ايعكٍ"، ٚنفا اؿه١ُ ؾاْٗا غ  ْالٍ َٔ مٓؿٙ تعا  بايككنٕ 
ٚايٓب٠ٛ ٚايعكٌ َٚؿاقى ايـؿْٝا َٚـا ؾٝٗـا َـٔ ايـؿقٚى ٚايعـرب ٚايـٓعِ        

 املتتاي١ٝ.
ٚاـ  ْؿ ايًك مبع٢ٓ إ ايًك ٫ هتُع َع اؿه١ُ، ٫ٚ ٜتٌُ بٗا 

 ٚ ؾعًـ٘ ٚماَـ١   ٚبُٝٓٗا ب١ْٛٓٝ ٚتٓاؾ، ؾُٔ اقاؾ ايٓذا٠ َٔ ايًك يف قٛيـ٘ 
ي٪ْٚ٘ ؾًٝتذ٘ ا  اهلل تعا  ٜٚتًك٢ َٓ٘ اؿه١ُ، َٚٔ ٜ٪تٝ٘ اهلل اؿه١ُ 
ابتؿا٤ٶ ؾٗفا َٔ ؾًٓ٘ تعا  مًٝ٘ ٚم٢ً ـقٜت٘ ٚؾٜٚكت٘ ٚغ ِٖ، ؾاؿه١ُ 
ؾماَــ١ اٱنــ٬ّ ٚقنٝــم٠ اٱميــإ ٚنــ٬ع ايٓذــا٠ ٚنــبٌٝ ايَٛــٍٛ ا    

 ايػاٜات ايكيٝؿ٠ َٚكاَات ا٭ٚيٝا٤ ٚايُاؿني.
يكـٍٛ بـإ اؿهُـ١ َـٔ ايهًـٞ املًـهو ٚاْٗـا مًـ٢ َكاتـب          ٚم٢ً ا

َتؿاٚت١، ؾٌٗ اـ  ايهج  يف َكاتبٗا ايعاي١ٝ ٚؾقداتٗـا ايكؾٝعـ١، اّ اْٗـا    
َطًك١، ٚنٌ َكتب١ َٓٗا غ  نج ، اؾٛان: ٖٛ ا٭غـ  ؾكًًٝـٗا ُٜـؿم    

 يف اٯ١ٜ:  إ اؿه١ُ ٖٞ املعكؾ١.مًٝ٘ اْ٘ سه١ُ، ٚمٔ اٱَاّ ايباقك 
اؿه١ُ ْٝا٤ املعكؾـ١، َٚـ اخ     :ايُاؾم مًٝ٘ ايه٬ّ َاّٚمٔ اٱ
ــ ك٠ َٚا أْعِ اهلل مًـ٢ مبـؿ َـٔ م   ــايتك٣ٛ، ٚا باؾٙ ْعُـ١ أْعـِ ٚأمعـِ    ـ

ــ ٚأقؾ ــ ع ٚأدـ ــ قــاٍ اهلل م ،٢ َـٔ اؿهُـ١  ــــمٍ ٚأبٗـ ٌ  مـ َُههؤْذٍِ ط  ٚدـ

كَهثِريًا وَهَها ََهزَّكَّشُ إِالَّ أُوْلُهىا     اءُ وَهَهيْ َُهؤْخَ الْحِكْوَهحَ فَقَهذْ أُوذِهٍَ خَُْهشًا       هالْحِكْوَحَ هَيْ ََشَ
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 .(1 صاألَلْثَابِ 

َٚٔ اؿه١ُ دعٌ ايعٌُ َككْٚـّا بايعُـٌ، ؾُتـ٢ َـا مًـِ اٱْهـإ       
ــ٘ يف ســؿٚؾ ايتُــٛق      ــ٘ ٜٚرتنــ٘ ٚهعً ــ٘ إ ٜعُــٌ بعًُــ٘، ٫ٚ ٜكنٓ ؾعًٝ
ٚايٛدــٛؾ ايفٖين ٚاٱستــكال َٔ ايميـ١ املٓاؾ١ٝ يًعًِ، نُا تـؿمٛ اٯٜـ١   

ايعًُا٤ ٚاٱُْـات ا  َـٛامعِٗ ٚقـؿ ٚقؾ مـٔ ايـٓيب قُـؿ        ا  انكاّ
ــ َ ــ ٢ً اهلل مًٝــ٘ ٚنيـــ٘ ٚن ــ اْـــ٘ قــاٍ: "مًُــا٤ اَـــيت ناْبٝــا٤ بـــين     ًِــ

 .(2 انكا٥ٌٝ"
ٚيف ١َٝٓ املكٜؿ قاٍ: "ؾإ ايعامل ايُاحل يف ٖفا ايمَـــإ مبٓميـ١ ْـيب    
        ٕ  َٔ ا٭ْبٝا٤ بٌ ٖـِ يف ٖـفا ايمَـإ امعـِ ٭ٕ اْبٝـا٤ بـين انـكا٥ٌٝ نـا
هتُع َِٓٗ يف ايعُـك ايٛاسـؿ ايـٛف، ٚاٯٕ ٫ ٜٛدـؿ َـٔ ايعًُـا٤ ا٫       
ايٛاســؿ بعؿ ايٛاســـؿ، َٚت٢ نإ نـفيو ؾًـٝعًِ اْـ٘ قـؿ مًـل يف مٓكـ٘       

 .(3 اَا١ْ مع١ُٝ"
ٚاؿل إ املكاق١ْ غ  تا١َ يًُا٥م ايفٟ ٜٓؿكؾ ب٘ ا٭ْبٝا٤ ٖٚٛ ايٓبـ٠ٛ  

     ٚ ايكـكنٕ هعـٌ َـٔ    ٚايٛسٞ، نُـا إ ايعًُـا٤ ٚنـج ٕٚ يف نـٌ لَـإ، 
أؾٛاز امل٪َٓني مًُا٤ يف ايؿٜٔ، ٚايه١ٓ تهامؿِٖ م٢ً ايٓؿكـ١ يف ايـؿٜٔ   
ٚيهٔ اْؿكاؾ ا٭ْبٝا٤ مبكتب١ تًكٜؿ١ٝ غا١َبام مًـ٢ سايـ٘،  يكـؿ تؿٓـٌ     
نبشاْ٘ يتهـٕٛ اؿهُـ١ يف َتٓـاٍٚ املهـًُني ناؾـ١، ٚمـٔ اٱَـاّ دعؿـك         

٥ٌٝ ؾكاٍ: غطٝبّا يف بين انكاقاٍ: "قاّ مٝه٢ بٔ َكِٜ ايُاؾم 
ٜا بين انكا٥ٌٝ ٫ ؼؿثٛا اؾٗاٍ باؿهُـ١ ؾتعًُٖٛـا ٫ٚ متٓعٖٛـا اًٖـٗا     

 ؾتعًُِٖٛ".
ــٔ         ــك َ ــّا ؾًٝهج ــإ َطًك ــؿ اٱْه ــِ مٓ ــ١ ٚايعً ــٕٛ اؿهُ ــؿ ٫ ته ٚق
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اٱنتػؿاق ٚيٝهٕٛ َهتعؿّا يكٍٛ ٫ اؾقٟ، ٚقؿ ٚقؾ يف ا٭غباق تكغٝب 
٫ ٜعكؾٗـا ٭ٕ   بام٬ٕ مؿّ َعكؾ١ املهأي١ اييت ٜه٦ٌ مٓٗا ايًػِ ٖٚٛ

ام٬ْ٘ ٖفا ٫ ٜتعاقض َع ايعًِ، ٚمٔ مبؿ اهلل بٔ َهـعٛؾ: "اـا نـ٦ٌ   
 اسؿِٖ مُا ٫ ٜؿقٟ ؾًٝكٌ: ٫ اؾقٟ، ؾاْ٘ ثًح ايعًِ.

ٚمؿّ اٱساط١ بهٌ ايعًّٛ مس١ َٔ مسات املُهٔ ٚايكاَك، ؾ٬بؿ 
إ ٜعٗك دٌٗ اٱْهإ ٚمذمٙ مٔ اٱساط١ يف نٌ ا٭َٛق، ٚاقكاقٙ باْ٘ 

ــٛع سهُــ١ ٚتٛاْــع هلل مــم ٚدــٌ ٚؼُــٌٝ يًعًــِ ٚؾمــ٠ٛ    ٫ ٜــؿق ْ ٟ
يٰغكٜٔ يطًب ايعًِ ٚايتمٚؾ َٔ املعكؾ١ ٚتعؿؾ َُاؾقٖا ٚبفا ىتًـ 

 ايٓيب ٭ْ٘ ميتًو ن٬ع ايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ.
 

 صوَهَا ََزَّكَّشُ إِالَّ أُوْلُىا األَلْثَابِط تفسري قىنه تعاىل

ت مًــك٠ َــك٠ دــا٤ت بُــٝػ١ يف ايكــكنٕ نــ (أُوْلُههىا األَلْثَهابِ  ٚقؾ ـنــك 

 َها أو   ايػا٥ب اثٓيت مًك٠ َك٠ َٓٗا ٖـفٙ اٯٜـ١، ٚبُـٝػ١ اـطـان      

( اقبــع َــــكات، ٚدــا٤ت نًــٗا َــٔ بــان ايتــفنك٠ ٚايــؿم٠ٛ ا   األَلْثَههابِ

ايتك٣ٛ ٚاةؿ٣ ٚا٫متباق َٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ، نُـا اْٗـا تتٓـُٔ املـؿع     
يعــــؿؾ َــٔ اٯٜــــات ةــِ ؾُــٔ ٖــــِ اٚيــٛا ا٫يبــان ايــفٜٔ دــــا٤ ٖــفا ا 

بفنكِٖ يٝمؾاؾٚا يكؾَا ٚتهٕٛ ةِ َْٛٛم١ٝ يف نًِ املعاقف َٚٓـالٍ  
 ا٫ميإ.

ٚيب اي٧ً: غايُـ٘ َٚـا مـؿاٙ قًـك أٚ نايكًـك، َٚٓـ٘ يـب اؾـٛل         
ٚايًٛل، ٚايًب بايٓهب١ ي٬ْهإ مكً٘، ٚايًبٝب ايعاقٌ، ؾـأٚيٛ ا٭يبـان   

٤ يف َكاتب ايعًِ ٌْٚٝ ايفٜٔ اؽفٚا ايعكٌ ني١ ٫ؾقاى املعاقف ٚا٫قتكا
 َُاؾٜل اؿه١ُ.

ؾاٯ١ٜ ؾم٠ٛ ٫ٌٖ ايعكٍٛ ي٬متباق ٚا٫تعاظ ٚايتفنك٠ ٫ٚاْتؿـاع ممـا   
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 يف اٯ١ٜ اؿه١ُ ٚاملٛمع١ ٚاملها٥ٌ ٖٚٞ:
 َْٛٛم١ٝ ٚا١ُٖٝ اؿه١ُ بايٓهب١ ي٬ْهإ.ا٭ٚ  : 
 اؿه١ُ قلم نكِٜ َٔ مٓؿٙ تعا . ايجا١ْٝ :
ًٜـا٤ اهلل إ تهـٕٛ مٓـؿٙ،  ٖٚـفٙ املًـ١٦ٝ      ت٪ت٢ اؿه١ُ ملٔ  ايجايج١ :

 ؾم٠ٛ يًٓاى يًٓٝٗا ٚبًٛؽ َكاتبٗا ٚاسكال يكا٥طٗا.
اؿه١ُ قمح١ ْٚع١ُ ٚؾٌٓ معِٝ َٚٔ سٌُ م٢ً يطك  ايكابع١ :

 َٓٗا ؾكؿ سال م٢ً غ  نج .
إ َْٛٛع اؿه١ُ َْٚٛعٗا ٚامل٪ًٖني يًٓٝٗا ٚايهـامني   اـاَه١ :

 ايعكٍٛ. يبًٛؽ َٓالةا أَك ٜؿقن٘ اقبان

ٚنٌ اْهــإ مٓؿٙ مكٌ، ؾًُاـا ٖفا ايتػُــِٝ، اؾٛان: إ املكاؾ 
ٖـِ َٔ ٚظؿـٛا مكـٛةِ ي٬تعـاظ ٚا٫متبـاق ٚاٯٜـ١ ؾمـ٠ٛ ؾعـٌ ايعكـٌ         
ٚنــ١ًٝ ايؿِٗ ٚايتُٝٝم ٚاقياؾ ايفٜٔ ٫ ًٜٓــػًٕٛ بايكًـــٛق ٚاملًـاغٌ   

 اي١َٝٛٝ اييت ؼٍٛ ؾٕٚ ق١ٜ٩ طكم اةؿا١ٜ ٚنبٌ ايكياؾ.
فنك ايـٛاقؾ يف اٯٜـ١ امـِ َـٔ اتٝـإ اؿهُـ١ َٚـٔ َْٛـٛمٗا،         ٚايت

ؾًـٝو يف اٯٜـ١ َـا ٜــؿٍ مًـ٢ ٚدـٛؾ ٬َلَـ١ بــني اؿهُـ١ ٚبـني اقبــان         
ايعكٍٛ، ٚيهِٓٗ ٜتفنكٕٚ ٜٚؿقنٕٛ ا١ُٖٝ اؿه١ُ ، ٚاْٗـا قلم نـكِٜ   
َٔ مٓؿٙ تعا  ٜٚتعًُٕٛ نٝؿ١ٝ ًْٝٗا ٜٚهعٕٛ يًشٍُٛ مًٝٗا ؾٗٞ مًِ 

ــ١   نُــا مٓــؿ ا٫ْبٝــا٤، ٚايتــفنك ٚا٫نتشٓــاق  َهتهــب، ٚقــؿ تهــٕٛ ٖب
 ايفٖين  ٖٓا َكؿ١َ ٚنبب َٚؿغٌ ٫سكال اؿه١ُ، 

ؾاٯ١ٜ َؿع يًُهًُني ٚثٓا٤ مًِٝٗ ٫تبامِٗ اسهـاّ ايكـكنٕ ٚايهـ١ٓ    
ايٓبٜٛـ١، ٚؾٝٗـا ْـٛع ـّ ٫ٚي٦ـو ايــفٜٔ مل ٜتػـفٚا َـٔ ْعُـ١ ايعكـٌ نيــ١         

 يًتفنك.
ٜـ       ؿقى اؿكـا٥ل  ٚدا٤ اـطـان بًػـ١ ا٫طـ٬م أٟ إ نـٌ ـٟ مكـٌ 

ايٛاقؾ٠ يف ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ايهابك١ َٔ مٓؿٙ تعا  باملػؿك٠ ، ٚقؿقتـ٘  
م٢ً ٖب١ ايؿٓـٌ ٚايمٜـاؾ٠ ٚيـمّٚ اْؿـام ايطٝبـات يف نـبًٝ٘، ٚادتٓـان        
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ايتُؿم باـبٝح ٚايكؾ٨، ٚا٫سـرتال َـٔ ايًـٝطإ ٚمـؿّ تُـؿٜك٘ يف      
 ٚمٛؾٙ أٚإتبام٘ يف اغٛا٥٘.

ٚتكبٝشّا ةِ ٫مكاِْٗ مٔ ايؿم٠ٛ ا  ٚاٯ١ٜ متجٌ اْفاقَا يًهاؾكٜٔ 
اهلل، ٚؾٝٗا َٛانا٠ يًُهـًُني، ؾـإ  انـتػكن بعٓـِٗ ٖـفا ا٫مـكاض       
ٚظٗٛق املٓهك ٚايبػٌ ٚايًض م٢ً نًٛى بعض اؾُامات ٜأتٞ اؾٛان 
يف ٖفٙ اٯ١ٜ بإ ايفٟ ٜتفنك ٜٚعترب ٚورتل ِٖ اٚيٛا ا٫يبان ٚاَشان 

 ايعكٍٛ.
ممـا ٜعـين إ يـ٘ َُـاؾٜل َتعـؿؾ٠       ٚيكؿ دا٤ َْٛٛع ايتـفنك َبُٗـاَ  

تعكف بايككا٥ٔ ٚبًشاظ نٝام اٯٜات، ؾُـٔ ايتـفنك ايـفٟ ميًٝـ٘ ايعكـٌ      
أ٫قكاق بايكبٛب١ٝ ٚٚدٛن ا٫َتجاٍ ٫ٚاَكٙ تعا ، ٚاقرتإ ايعٌُ بكُؿ 
ايككب١، ٚاؿكّ م٢ً اؾا٤ ايمنا٠ بامتباقٖا َٔ ْكٚقات ايؿٜٔ، ٚاؽاـ 

١ ٚدعًٗا املٓٝـ١ ٚايػاٜـ١ ٚايٛنـ١ًٝ،    ايهبٌ ايهؿ١ًٝ باؿٍُٛ م٢ً اؿهُ
ايػا١ٜ اييت ٜؿقى ايعكٌ اؿاد١ ايٝٗا يف مامل ا٫قٛاٍ ٚا٫ؾعاٍ غََُٛا 
ٚإ ايؿْٝا ؾاق ابت٤٬ تتُاقع ؾٝٗا ق٣ٛ ايٓؿو، ٚايٛن١ًٝ ٬َ٫ع ايفات 
 ٚايٓؿٛى ايٓاق١ُ ، ٖٚٞ َٓانب١ نكمي١ يبًٛؽ َكاتب قْاٙ تعا .

ماَٝــ١ تٛنٝؿ م٢ً بكـــا٤ ا٫نــ٬ّ ٚٚدـٛؾ    ٚيف اٯٜــ١ بؿ٫يتــٗا ا٫يت
َٔ هــعٌ ايعكٌ ٚنــ١ًٝ ي٬ميـإ ٚبـان ٖؿاٜـ١ ٚقيـاؾ، ٚإ ٖٓـاى َـٔ        
ٜٓتؿــــع َــٔ اٯٜــات ٜٚهــــع٢ يًشُـــــٍٛ مًــ٢ اؿهُــ١، ًٜٚٓــك يٛا٤ٖــا 
ــاقٙ اســؿ َُــاؾٜل      ــٌ ايُــٛان بامتب ـــ٣ٛ ٚؾع ــٛقع ٚايتكـ ـــؿ ٚاي بايمٖـ

 اؿه١ُ.
اٜـ١ بـٌ ٖـٛ َكؿَـ١ َٚـؿغٌ يًعُـٌ       ٚايتفنك ٖٓا مل ٜطًب بفات٘ نػ

ايُــاحل ٚي٬متبــاق ٚا٫تعــاظ، ٖٚــــٛ ظــاٖك يف َٓــــاَني اٯٜـــات ايــيت  
ٚقؾت ؾٝٗا َاؾ٠  ـنك( اييت ٚقؾت مٛ َـا٥تني ٚث٬ثـني َـك٠ يف ايكـكنٕ     
بُٝػ١ ايتفنك ٚايفنك٣ ٚيػ١ املاْٞ ٚاؿاْك، ٚاملؿـكؾ ٚاؾُـع، ٖٚـٛ    

امـ١ يهـٞ ٜجـان ٜٚـ٪دك     دم٤ َٔ قامؿ٠ ايًطــ ٚتككٜـب ايعبـؿ ا  ايط   
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مٓــؿَا ٜتػــف ايتــفنك ٚنــ١ًٝ يًُــ٬ع ٚنــب٬ّٝ يًكيــاؾ َٚٓانــب١ يًًــهك 
 ٚايجٓا٤ مًٝ٘ تعا .

قاٍ:  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِٚيف َكن١ً ايهايف:  إ قنــٍٛ اهلل 
ــ أؾٌٓ َٔ ايعكـٌ، ؾٓ  ٦ّٝاــِ اهلل يًعباؾ يــَا قه ٌ أؾٓـٌ َـٔ   ـّٛ ايعاقـ ـ

ؾٌٓ َـٔ َـّٛ اؾاٖـٌ، ٚإقاَـ١ ايعاقـٌ      نٗك اؾاٌٖ، ٚإؾطاق ايعاقٌ أ
ست٢ ٜهتهٌُ  ٫ٚ ْبّٝا أؾٌٓ َٔ يػّٛ اؾاٌٖ، ٫ٚ بعح اهلل قن٫ّٛ

ايعكٌ، ٜٚهٕٛ مكً٘ أؾٌٓ َٔ مكٍٛ مجٝع أَت٘، َٚـا ٜٓـُك ايـٓيب يف    
ْؿه٘ أؾٌٓ َٔ ادتٗاؾ اجملتٗـؿٜٔ، َٚـا أؾ٣ ايعاقـٌ ؾـكا٥ض اهلل ستـ٢      

اؾتِٗ َا بًؼ ايعاقـٌ، إٕ  مكٌ َٓ٘، ٫ٚ بًؼ مجٝع ايعابؿٜٔ يف ؾٌٓ مب
إمنـا ٜتـفنك اٚيـٛا     ايعك٤٬ ِٖ اٚيـٛا ا٫يبـان ايـفٜٔ قـاٍ اهلل ممٚدـٌ:      

 .(ا٫يبان
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بابٗاّ َْٛٛع  ايتفنك( َع ٚدٛؾ قك١ٜٓ ساي١ٝ َٚكاي١ٝ 
مًٝ٘، اـ ٚقؾت اٯ١ٜ غُّٛ اؿه١ُ ٚإ ايتفنك أَك غاّ بأقبـان  

، ٚمل ٜٓعكٚا ا  ايؿْٝا ا٫ نـؿاق  ايعكٍٛ ايفٜٔ مل ٜتبعٛا ايِٖٛ ٚاـٝاٍ
َكٚق َٚمقم١ يٰغك٠، ٚابتعؿٚا مٔ نًطإ اي٠ًٛٗ ؾكأٚا ا٭يٝا٤ مبٓعاق 
اؿه١ُ ٚايعكٌ، ٚأؾقنٛا يمّٚ ا٫ْؿام ٚقانٔ ايُؿق١ املهتشب١، لٜـ 

 َا ٜعؿ ب٘ ايًٝطإ.
ص ٚمل تكؾ بُـٝػ١ املؿـكؾ يف   أُوْلُىا األَلْثَابِٚدا٤ت ا١ٜ٫ بُٝػ١ اؾُع ط

كنٕ، مما ٜؿٍ م٢ً َْٛٛم١ٝ ايتعإٚ يف َكْا٠ اهلل، ٚنٌ َهًِ ٜفٸنك ايك
ْؿه٘ ٜٚأَكٖا باملعكٚف ٜٚٓٗاٖا مٔ املٓهك، ٜٚأَك غ ٙ ُٜٚٓش٘ يف نبٌ 

 اي٬ُع ٚاةؿا١ٜ.
نُا تؿمٛ اٯ١ٜ ا  نٝاؾ٠ أسهاّ ايًكٜع١ يف اجملتُع، ٚإ امله٪ٚي١ٝ 

 ٕ املهًـــ  ايًــكم١ٝ يٝهــت يػُــ١ٝ ؾشهــب بــٌ ٖــٞ ْٛمٝــ١ ماَــ١، ٚا
ٜتشٌُ أمبا٤ ٚظا٥ؿ٘ ٚاَٛقا اغك٣ ما١َ، نـٛا٤ ناْـت َـٔ ايٛادبـات     
ايع١ٝٓٝ اييت ػب مًٝ٘ بايفات نُا يٛ نإ م٬ُّ ؾٝ٘ تععِٝ يعا٥ك اهلل ٫ٚ 
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ٜكؿق مًٝ٘ غ ٙ، اٚ ايهؿا١ٝ٥ اييت ػب م٢ً اؾُٝـع ٚيهـٔ إ دـا٤ بٗـا     
، ٚغامت١ أسؿِٖ نكطت مٔ ايباقني، ٚإ مل ٜأت بٗا أسؿِٖ أثِ اؾُٝع

اٯ١ٜ مـٕٛ مًـ٢ اؾا٥ٗـا بُـٛق٠ ؾكؾٜـ١ اٚ ماَـ١، ٚمًـ٢ مـٛ ا٫ؼـاؾ اٚ          
 ايتعؿؾ.

************ 
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وَهَا أًَفَقْرُنْ هِيْ ًَفَقَح  أو ًَزَسْذُنْ هِيْ ًَزْسٍ فَئِىَّ طقىنه تعاىل

 .270ص اٯ١ٜ اللَّهَ ََعْلَوُهُ وَهَا لِلََّالِوِنيَ هِيْ أًَصَاسٍ
 

  االعزاب وانهغت

يكط دالّ يف قٌ َؿعٍٛ ب٘ انِ َا اْؿكتِ( ايٛاٚ: ماطؿ١، َا:  ٚ
َكؿّ، اْؿكتِ: ؾعٌ َاض ٚؾامٌ، َٔ ْؿك١: داق ٚفـكٚق َتعًكـإ   

 مبشفٚف ساٍ.
 ؾــإ اهلل ٜعًُــ٘( ايؿــا٤: قابطــ١ ؾــٛان ايًــكط، إ: ســكف ًَــب٘  
انِ بايؿعٌ ُٜٓب ا٫ٍٚ ٜٚه٢ُ امس٘، ٜٚكؾع ايجاْٞ ٜٚه٢ُ غربٙ، ٚ

 ٚمج١ً ٜعًُ٘ غربٙ. اؾ٬ي١ امس٘،
 َٚا يًعاملني َٔ اُْاق( ايٛاٚ: انت٦ٓاؾ١ٝ، َا: ْاؾ١ٝ، يًعاملني: دـاق  
ٚفكٚق َتعًكإ مبشفٚف غـرب َكـؿّ، َـٔ: سـكف دـك لا٥ـؿ، اُْـاق:        

 َبتؿأ َ٪غك.
ايٓفق يػ١ ٖٛ ايٛمــؿ، ٚيف ا٫َط٬ع ايًكمٞ ايتماّ املهًـ بؿعٌ 

٫نـــتذاب١، ٚا٫ُْـــاق: أٚ تــكى أَـــــك بكُـــؿ ايككبــ١ ا  اهلل ٚقدـــا٤ ا  
 ا٭مٛإ.

  يف سياق اآلياث يف سياق اآلياث 

بعؿ اٯٜات اييت ؼح م٢ً اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  ٚؽُـِٝ َـاؾ٠   
اٱْؿام ظعًٗا َٔ ايطٝب ٚاؿهٔ، ٚايٓٗٞ مٔ تكؿِٜ ا٫مٝـإ ايكؾ٦ٜـ١   
يًؿك  ٚاحملتاز ٚدٗات قبٍٛ ايُؿقات ٚاـ ات، ٚايتشفٜك َـٔ ٚمـؿ   

   ٔ ٚمـؿٙ تعـا  بـاملػؿك٠ ٚفـ٧ نٜـ١  اتٝـإ        ايًٝطإ بـايؿكك، ٚا٫غبـاق مـ
اؿه١ُ( ٚاْٗا غ  نج ، دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتبني مًُ٘ تعا  باٱْؿام يف 
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نبًٝ٘ َٚٛاقؾ ايٓفق، ٚت٪نـؿ ٖٚـٔ ايهؿـاق ٚمـؿّ ٚدـٛؾ امـٛإ ةـِ،        
ــاق َــٔ ايُــؿقات نــكّا     ــ١ ٚؾمــ٠ٛ ي٬نج ــ١ ايتايٝ ــ١ َكؿَــ١ يٰٜ ٖٚــفٙ اٯٜ

 ٚم١ْٝ٬.

  إعجاس اآليتإعجاس اآليت
١ ًَهٛت١ٝ تبعح م٢ً اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا ، ٚتكغب ؾٝ٘ اٯ١ٜ ايكاق

باغباقٖا مٔ مًُ٘ تعا  ب٘، ٚايهٌ ٜعًِ إ اهلل مم ٚدٌ اسـاط بهـٌ   
ي٤ٞ مًَُا ؾًُاـا ا٫غباق بعًُ٘ باٱْؿام مًـ٢ مـٛ اـُـّٛ يف ٖـفٙ     
اٯٜـــ١، اؾـــٛان يًتٛنٝـــؿ ٚايتـــفن ، ٚاؿـــح مًـــ٢ املبـــاؾق٠ يٲْؿـــام   

ٚت١ُٝٓ ملًه١ يف ايٓؿو تتكّٛ باملعكؾ١ باْ٘ نبشاْ٘  ٚانتشٓاق ـنكٙ تعا ،
ٜطًع مًـ٢ نـٌ يـ٤ٞ، ؾ٬بـؿ َـٔ تٛدٝـ٘ ا٫قـٛاٍ ٚا٫ؾعـاٍ ا  َـا ؾٝـ٘           

 َكْات٘ تعا .
ٚيف اٯ١ٜ تُؿٹ يًًٝطإ يف ٚمؿٙ ايؿكك، ٚإ مًِ اهلل تعا  بايؿعـٌ  
ايُاحل ٜعين بايٓـكٚق٠ تكتـب ايجـٛان مًٝـ٘، ٚؾٝٗـا امطـا٤ َْٛـٛم١ٝ        

ٓفق، ٚف٤ٞ ايٛمٝؿ يًعاملني يف ـات اٯ١ٜ اييت تعؿ اؾما٤ اؿهٔ قكن١ْٝ يً
م٢ً اٱْؿام ٚاغبـاق مـٔ معـِٝ قؿقتـ٘ تعـا  ٚاْؿـكاؾٙ باملًـو ؽٜٛــ         
٫ٚيٝا٤ ايًٝطإ، ٚاٯ١ٜ َٔ ٚدٛٙ ْعـ نٝؿ ايًٝطإ، ؾعًـِ ا٫ْهـإ   
ــٓؿو ٚغطــ٠ٛ يف َــ٬سٗا     ــ١ يً ــ٘ مًُــّا تٓكٝ ــإ اهلل تعــا  وــٝط بأؾعاي ب

 يؿعٌ اـ ات.ٚامؿاؾٖا 

 .)آية النفقة والنذر(ٚميهٔ إ ته٢ُ ٖفٙ اٯ١ٜ 

  اآليت سالح اآليت سالح 
تعترب اٯ١ٜ مَْٛا يًُهًُني يف بان اٱْؿام ٚايُؿق١ ٚاغكاز ايمنا٠، 
ؾُت٢ َا مًِ ا٫ْهإ إ اهلل مم ٚدٌ ٜعًِ َا ٜؿعٌ َٔ اـ  ؾاْ٘ ٜباؾق 

ًـ   ٢ ن٬َـ٘ ٚؾعًـ٘   ايٝ٘، ٫ٚ ٜرتؾؾ ٜٚبطٌ تأث  ابًٝو ٚايًٝطإ َطًكـَا م
 ٚدٛاقس٘، ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل ٚؾسك نٝؿ ايًٝطإ ٚابكا٥٘ ْعٝؿَا.
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  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
يف اٯ١ٜ اغباق مٔ انتؿا١َ اٱْؿام مٓؿ املهًُني، ٜٚعين ؾٚاّ ؾؾع 
ايمنا٠ ٚاغكاز اؿكٛم ايًكم١ٝ ٚؾؾعٗا ا  َهتشكٝٗا، ممـا ٜعـين تـٛؾ     

 ٞ ٚت٦ٝٗــ١ يــطك َــٔ  املكَٛــات املايٝــ١ ٫َــ٬ع اســٛاٍ اجملتُــع ا٫نــ٬َ
َكؿَات ايؿعٌ اٱمياْٞ اةاؾف، ٚايتكٝؿ بٓكٚقات ايؿٜٔ، ؾُٔ وكّ 
م٢ً ؾؾع ايمنا٠ ٜكِٝ اي٠٬ُ با٫ٚي١ٜٛ ٫ْ٘ ٜعًِ اْٗا مُٛؾ ايؿٜٔ ٚاِٖ 
َٔ ايمنا٠ ٫ْٚٗا اغـ َٔ ايمنا٠ بًشاظ ايبفٍ ٚا٫ْؿـام، ٖٚـٞ مبـاؾ٠    

١ ٚايكْـا َـع مـؿّ    بؿ١ْٝ قؿٚؾ٠ ًٜعك ا٫ْهإ غ٬ةا بايهعاؾ٠ ٚايػبط
نٗٛي١ اغكاز املاٍ ايفٟ مجع بعٓا٤ ٚدٗؿ ٖفا اـا َا انتجٓٝٓا ٚنٛن١ 
ابًٝو ٚٚمؿٙ ايهاـن، َٚع٘ ٜمؾاؾ ايرتؾؾ ٚتطكأ م٢ً ايٓؿو اـ١ًٝ َٔ 

 ايؿكك ٚايؿاق١ ٚيٛ نَْا َا.
َٚٔ َٓاؾع ايٓفق اْ٘ اقكاق بإ َكايٝؿ ا٫َٛق بٝؿٙ تعا ، ٖٚٛ ايكاؾق 

َٚكف ايًؿا٥ؿ، ٚمًُ٘ تعا  بايٓفق ٚمـؿ نـكِٜ   م٢ً ؼكٝل ايكغا٥ب 
ٚثٓا٤ م٢ً ايُرب يتٛنً٘ ا  اهلل، ٜٚعين يف َؿَٗٛ٘ ؾم٠ٛ ايعبؿ يًتػًٞ 
مٔ اؾؿا٤ ٚا٫َكاق ٚا٫تهاٍ مًـ٢ ايـفات ٚا٫نـبان املاؾٜـ١ ٚسـؿٖا      
ٚيــمّٚ امتبــاق ًَــ٦ٝت٘ تعــا  يف ا٫ؾعــاٍ ٚاملهــا٥ٌ ايًػُــ١ٝ ٚاؿــٛا٥ر 

ِ، ؾايٓفق ؾ٤ٛ ا  اهلل تعا  ٚقدا٤ يكمحت٘ املهتؿمي١ ٚايعاق١ْ يًًػ
ٚقٛ َا َهتـٛن َـٔ ا٫بـت٤٬، ٚنتابـ١ ٚانـتشؿاخ املعـؿّٚ َـٔ ايـٓعِ         

 ٚٚدٛٙ ايهع١.
ٚتبني اٯ١ٜ َْٛٛم١ٝ ا٫مٛإ ٚا٫ُْاق، ْٚؿِٝٗ مٔ ايعـاملني ٜـؿٍ   
يف َؿَٗٛ٘ م٢ً ٚدٛؾِٖ ٚاثـكِٖ بايٓهـب١ يػـ  ايعـاملني، ٚتـؿمٛ اٯٜـ١       

ــِ ٚادتٓان ايكنـٕٛ ايعـاملني، ٚا٫سـرتال َـٔ ايتكـكن      يًٓؿــك٠ َٔ ايعً
ــ٘     ـــؿ يًعــاملني ٜعــين يف َؿَٗٛ ـــِ، ؾايٛمٝـ ـــاقنتِٗ يف ظًُٗـ ــِٝٗ ًَٚـ اي

 أَكٜٔ:
 تٓبٝ٘ ٚؼفٜك املهًُني َِٓٗ، َٚٔ ايعًِ َطًكَا. ٍٚ:ا٭
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ايٛمــؿ ايهــكِٜ يًُهــًُني بٛدــٛؾ ايٓاَــك ٚاملعــني ـًــٛا   ايجــاْٞ:
أسهاّ ايًكٜع١ ٚايكٛامؿ ايـيت دـا٤   امُاةِ َٔ ايعًِ بتكٝؿِٖ ب

ٜٗا ايككنٕ ايهكِٜ ٚايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ايًكٜؿ١، ٚيف اٯ١ٜ بًاق٠ ايًؿام١ 
 ٚاملؿؾ ٚايعٕٛ يًُ٪َٓني يف ايًٓأتني.

 إفاضاث اآليت
َٔ َؿات املُهـٔ امل٬لَـ١ يـ٘ ا٫ستٝـاز، ٚا٫ْهـإ َـٔ املُهٓـات        

عّٝا َٓــ٘ ٚمٓــؿَا ٜهــتذٝب يف بــان ا٫ْؿــام ؾاْــ٘ ٜتطًــع ا  ايعــٛض نــ  
يًهُاٍ، تأتٞ ٖفٙ اٯ١ٜ ي٬غباق مٔ مًُ٘ تعا  باْؿاق٘، ٚيتبعح ا٭ٌَ 
يف ْؿه٘ ٚػعً٘ ٜكبٌ م٢ً ا٫ْؿام بًٛم ٖٚٛ ٜك٣ بعني ايبُ ٠ ايعٛض 
ٚسهٔ ايعاقب١، ٚنفا سني ٜعكؿ ايٓفق هلل تعا  ؾإ اٯٜـ١ ؽـربٙ باْـ٘ مل    

اهلل ٜتؿٌٓ مبؿؾ ٚئ ٜهٕٛ ٚسؿٙ يف َٛاد١ٗ ايٛقا٥ع ٚا٭سؿاخ، بٌ إ 
 ٜعٝٓ٘ م٢ً بًٛؽ ايػاٜات ايًكم١ٝ.

  انتفسريانتفسري
 [ وَهَا أًَفَقْرُنْ هِيْ ًَفَقَح ]  تفسري قىنه تعاىل

ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاسؿ٠ َٔ اٯٜـات املتعاقبـ١ يف بـان ا٫ْؿـام، ٚؾقانـتٗا       
فتُع١ َٚتؿكق١ تعٗك ا٫مذال ايككنْـٞ يف بٝـإ أسهـاّ اٱْؿـام ٚدعًـ٘      

   ُ ني ٚدـم٤ َـٔ سٝـاتِٗ ايَٝٛٝـ١ وكَـٕٛ مًٝـ٘،       نذ١ٝ ثابتـ١ مٓـؿ املهـً
غَُّٛا ٚإ فتُعاتِٗ ٫ تتكّٛ ا٫ با٫ْؿام، ؾاؿل ٚايُؿم ٜكاؾ يـ٘  

 بٝإ ٚتبٝإ ٚمٕٛ ٚمؿؾ.
ٚقؿ تهٛؾ اؾهاق اي٬ٓي١ بهبب املاٍ ايفٟ ٜٓؿل يكٚادٗا، ٚترتادع 
مكا٥ؿ اةـؿ٣ مٓـؿ ايٓـاى بهـــبب ايؿكـك ٚايعـــٛل ايـفٟ ٜـٌٓٗ بأًٖـٗا         

كنتِٗ، ؾتأتٞ َكس١ً ايؿّ ٚايتٓش١ٝ ؾٝتكؿّ َٔ ىتاق ايًٗاؾ٠ ًٌٜٚ س
يتهــــتٓ  ا٭َــ١ بــأْٛاق دٗــــاؾٙ ٚتتؿامــــٌ َــع َـــكغت٘ ٚقؾٓــ٘ يًهؿــك  
بايكف ٚأغ٢ً َا مٓؿٙ، ٚتمٜض اْٛا٤ اٱميإ ظ١ًُ ايٓـ٬ي١، ٚتعطـٌ   



 37ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  46/زميإَعامل اٱ

 

ـــض ايكٜــا٤ ٚايٓؿــام، ٚتــؿسض ايػــكٚق    ـــًطإ املــاٍ ٚتؿٓـ ايًــــٗاؾ٠ نـ
 .ٚايعتٛ، ٚايهفن

ٚقــؿ ٜهــٕٛ اٱْؿــام نــابكَا ملكسًــ١ ايًــٗاؾ٠ ٜٚػــين مٓٗــا أٚ ٜٓــٝل  
ؾا٥كتٗا ٜٚكًٌ َٔ اؾكاؾٖـا ٜٚكُـك َـٔ َـؿتٗا، ٚقـؿ ٜهـٕٛ َكاقْـَا ةـا         
ٚتابعَا ةا، ٚاؿل إ اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  ٫ ميهٔ ا٫نتػٓا٤ مٓ٘، ٚإ 
مٛ  تبآٜت تًو اؿاد١ يف ايهِ ٚاملكؿاق، ٚقؿ قكْت ايمنا٠ باي٠٬ُ يف

ث٬ثني َْٛعَا َٔ ايككنٕ، ٚدا٤ ؾكْٗا يف يٗك قَٓإ َٔ ايه١ٓ ايجا١ْٝ 
يًٗذك٠ يٝذتُع ايتهًٝـ بايعباؾ٠ ايبؿ١ْٝ ٚاملاي١ٝ يف لَإ ٚاسؿ، ٜٚهٕٛ 
ياٖؿَا تأقىَٝا م٢ً ا٫قتكا٤ ايعكا٥ؿٟ مٓؿ املٗادكٜٔ ٚا٫ُْاق، ٚؾيٌٝ 

 قنٛؽ اٱميإ يف َؿٚقِٖ.
ِ   قُؿ ٚيف اٯ١ٜ ؽؿٝـ مٔ ايٓيب  جمل٦ٝٗـا   ٢ًَ اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً

بُـــٝػ١ اؿـــح ٚايرتغٝـــب، ٖٚـــٞ تأؾٜـــب ي٥٬ُـــ١ ٚايهـــــعا٠ ٚايـــؿما٠ 
باقياؾِٖ ٫ْتماع اؿكٛم ايًكم١ٝ بـايًني ٚايتًـذٝع ٚاملـؿع ٚاٱنـكاّ     
ٚايؿما٤ ٫َــشابٗا، نُا اْٗا تكغــٝب ٯغــف ايمنــا٠ إ نإ َهـتشكَا  

اسبٗا انجك مما تٓؿع نغفٖا َٚهـتشكٗا،  ةا ٫ْ٘ ٜؿقى بإ ايٓؿك١ تٓؿع َ
ٖٚفا َٔ امذال ايًكٜع١ ايهــُا١ٜٚ بـإ ٜهـــٕٛ ؾاقـؿ ايًـــ٤ٞ َٚعطٝـ٘      
انجك ْؿعَا ب٘ َٔ نغــفٙ ٚايفٟ تٓتكٌ ًَهٝت٘ يــ٘، ٚتًو اؿكٝكــ١ ٜعكؾٗـا  

 نٌ َهًِ.
َٚٔ ؾًٓ٘ تعا  إ ايًٛاٖؿ ايع١ًُٝ ٚاملُاؾٜل ايؿع١ًٝ تبؿٚ ظاٖك٠ 

امؿ يف انتؿا١َ اٱْؿام ٚؾؾع ايمنا٠، ؾرت٣ ايُٓـا٤ يف املـاٍ   يًعباؾ مبا ٜه
ٚايهع١ يف ايكلم ٜتعكبإ اغكادٗا ٚؾؾعٗا ا  َهتشكٝٗا، با٫ْاؾ١ ا  
إ ايٓؿك١ تطٗ  يًٓؿو ٚؽًِ َٔ يٛا٥ب ايبػٌ ٚٚنـ١ًٝ يًُػؿـك٠ ملـا    

 ٚمؿ اهلل تعا  مًٝٗا ٫ْٚٗا ْٛع تككن ايٝ٘ نبشاْ٘.
ُع   اْؿكتِ( َع إ املًه١ٝ يف ايػايب ؾكؾ١ٜ ٚدا٤ت اٯ١ٜ بُٝػ١ اؾ

ٚيهــٌ يــػِ انــتك٬ي٘ بايتُــكف يف اَٛايــ٘، ٚيػــ١ اؾُــع ٖٓــا ؾ٫يــ١ 
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ايهجك٠ ٚايمٜاؾ٠ ٚايتعؿؾ، ٖٚٞ سح مًـ٢ املًـاقٜع اـ ٜـ١ ٚا٫يـرتاى     
ٚايتعإٚ يف اًْا٤ َ٪نهات َٚعاٌَ ٚمُاقات ٚاٚقاف غا١َ ٚمٖٛا 

كٍ ا٫غـ٠ٛ اٱمياْٝـ١، ٚتهـامؿ يف    بايمنا٠ ٚايُؿق١ يتهاِٖ يف تك١ٜٛ مـ 
طكؾ يبض ايؿكك، ٚتهٕٛ ياٖؿَا م٢ً تعاٖؿ املهًُني يًُؿق١ ٚايمنا٠، 
ٚؾم٠ٛ ي٬دٝاٍ اي٬سك١ باملٛاظب١، ٚا٫قتؿا٤ بايهًـ ايُاحل، ٚاملهاقم١ 

 يف اـ ات، مبا ٜٓانب اؿاٍ ٚايًإٔ ٚايمَإ.
َـ      ٔ تعًكـت  ٚاـطان يف اٯ١ٜ يًـفٜٔ نَٓـٛا، أٟ يًُهـًُني مجٝعـَا 

بفَت٘ ايمنا٠ َٚٔ مل تتعًل بفَت٘ غََُٛا ٚاْٗا دا٤ت بُٝػ١ ايرتغٝب 
ٚايٛمؿ ايهكِٜ ٖٚـٌ تًـٌُ ايؿكـكا٤ َـٔ املهـًُني، أّ اْٗـِ غـاقدٕٛ        
بايتػُِٝ ٫ْٗا نايب١ باْتؿا٤ املْٛٛع يعذمِٖ مٔ ايمنا٠ ٚاٱْؿام يف 

 نبًٝ٘ تعا ، اؾٛان: إ اٯ١ٜ تًًُِٗ آَٜا َٔ ٚدٛٙ:
اْٗــِ َــٔ ايــفٜٔ نَٓــٛا ؾًٝــًُِٗ اـطــان ايككنْــٞ ا٫ َــع  : ا٭ٚ  

 ايؿيٌٝ ايُاقف مِٓٗ، ٖٚٛ َعؿّٚ.
ايؿكك أَك قابٌ يًمٚاٍ، ؾٝهٕٛ غطان اٱْؿام بايٓهب١ يًؿك   ايجا١ْٝ :

 تعًٝكَٝا ا  سني لٚاٍ ايؿكك.
ايؿكك يٝو َاْعَا َٔ اٱْؿام يف نـبًٝ٘ تعـا  ؾُـٔ ٫ ميًـو       ايجايج١ :
يٗك َج٬َ ُٜؿم مًٝ٘ اْ٘ ؾك  ٜٚهتشب ي٘ اٱْؿام م٢ً اغٝ٘ قٛت ث٬ث١ ا

 املهًِ ايفٟ ٫ ميًو قٛت َٜٛ٘ ٚقؿ هب.
ايٓؿك١ ٚايُؿق١ َٔ اق٣ٛ ايٛنـا٥ٌ ٚا٫نـبان يًشُـٍٛ      ايكابع١ :

 م٢ً ايجك٠ٚ ٚا٫ْتكاٍ ا  ساٍ ايػ٢ٓ.
اٱْؿام َٔ ايهًٞ املًهو ؾُٝؿم بأؾ٢ْ َكاتب٘ اـا نإ   اـاَه١ :
ات نهب ا٫ْهإ، َٚعًّٛ إ ْٛع ايطٝـب مٓـؿ ايؿكـ  نُايـو     َٔ طٝب

غ  ايطٝب مٓؿ ايػ٢ٓ، مبع٢ٓ اْ٘ تُض ايٓؿك١ َٔ ايؿك  م٢ً قـؿق سايـ٘   
 ٚيأْ٘.

إ اهلل تعا  وب يعباؾٙ ايتككن ايٝ٘ بايعباؾات، ٚاؾًا٤   ايهاؾن١ :
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انبان ايكمح١ ٚاظٗاق ايطام١ ٚسهٔ ا٫َتجاٍ باٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  
يفا ؾإ ثٛان ايؿك  باقؿاَ٘ م٢ً ايُؿق١ معِٝ مٓؿ اهلل ٫ْ٘ ٜؿٍ مًـ٢  

 اٱميإ ٚا٫ٜجاق قكب١ ايٝ٘ تعا  بأيل ا٫سٛاٍ.
ٜأتٞ ثٛان اْايف يًؿك  ظعٌ ْؿه٘ ان٠ٛ يًػين، ؾشُٝٓـا   ايهابع١ :

ٜك٣ ايػين إ ايؿك  قؿ اْؿل َع ق١ً َا يف ٜؿٙ، تربل أَاَ٘ اٚي١ٜٛ َباؾقت٘ 
 ؾاقتؿا٤ ايػين ب٘ بان يًجٛان ٚاؾما٤ ايعادٌ.ي٬ْؿام، 
نإٔ ايؿك  باْؿاق٘ ٜعطٞ ٚمؿَا باٱْؿام ٚاغكاز ايمنا٠ اـا   ايجا١َٓ :

 اَبض غَٓٝا، ٚؾٝ٘ اغباق مٔ قدا٥٘ ايػ٢ٓ َٔ مٓؿٙ تعا .
إْؿام ايؿك  سكن م٢ً ايًٝطإ ٚتهفٜب مًُٞ َـاؾم   ايتانع١ :

ٙ تعا ، َٚا َـٔ مبـؿ غـين أٚ    يٛمؿٙ ايما٥ـ ٚايتُاى يًُػؿك٠ َٔ مٓؿ
ؾك  ا٫ ٚوتاز املػؿك٠ ٜٚؿقى اقتٓا٤ ًَُشت٘ تًُو نٌ ايٛدٛٙ يٓٝـٌ  
 َػؿكت٘ َٚكْات٘ تعا ، َٚٓٗا اْؿاق٘ ايكًٌٝ املتشؿ قدا٤ ايهج  املتعؿؾ.

إ قٝاّ ايؿك  باٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  َـٔ غـ  تؿـكٜط أٚ     ايعايك٠ :
 ٚ ٖــٛ غــ  نــج ، ؾٝعتــرب ايؿكــ   انــكاف َــٔ اؿهُــ١، ٚؾعــٌ ايُــٛان 

 باٱْؿام غَٓٝا مبا مٓؿٙ َٔ اؿه١ُ.

َٚٔ اٱياقات يف َٝػ١ اؾُع إ اٱْؿام ٜهٕٛ يػَُٝا ٚايجٛان 
ٜهٕٛ ْٛمَٝا ماََا ملا ٜؿٍ مًٝ٘ يؿغ ايعُّٛ َٔ ا٫نـتػكام، ٜٚـؿٍ مًٝـ٘    
ايٛاقع ٚايُّٓٛ ؾُٔ ٜٓؿل يف نبًٝ٘ تعا  ًٜاقن٘ ايجٛان نغكٕٚ َٔ 

 ٓكِ َٔ ثٛاب٘ ي٤ٞ ٚممٔ ًٜاقن٘:غ  إ ٜ
 ايهامٞ يف اـ ، ٚايؿاٍ م٢ً َٛاطٔ ا٫ْؿام.ا٭ٍٚ : 
اٯَكٕٚ باملعكٚف ٚايٓاٖٕٛ مٔ املٓهك، ايفٜٔ وجٕٛ م٢ً   ايجاْٞ :

 ؾؾع ايمنا٠، ٚاما١ْ ايؿككا٤ ْٚكٚق٠ مؿّ سبو اؿكٛم ايًكم١ٝ.
سجٛا مًٝٗا أٚ مٝاٍ املٓؿل بامتباق أِْٗ ناُٖٛا يف ايٓؿك١ أٚ  ايجايح :

ؽًٛا مٔ دـم٤ َـٔ تبعاتٗـا بؿكـؿإ دـم٤ َـٔ َـاةِ أٚ َـا ٖـٛ تعًٝكـٞ           
ٜٚهٕٛ َٔ َاةِ اـاّ َهتكب٬َ نرتن١، أٚ اِْٗ نهتٛا مٓٗا ٚمل ٜبؿٚا 
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امرتاْـَا ٚمل ٜهْٛـٛا دٓـٛؾَا ٫بًــٝو يف ٚمـؿٙ بـايؿكك ٚيٝـأتٞ ايتشــؿٟ       
٫ّ ُْٚـٝبّا يف  ٫بًٝو َٔ اْعـ املهًُني سا٫َ ٚانجكِٖ ؾككَا ٚأقًِٗ َا

اٱْؿام ؾُٝان بايٝأى ٚايكٓٛط، ٚبفا تتذ٢ً َٓاؾع يػ١ اؾُع َٚا ةـا  
 َٔ ايؿٛا٥ؿ ايعع١ُٝ.

ٌٖٚ تًٌُ ايٓؿك١ ٖٓا ايه١ًُ ايطٝب١، ايكؿق املتٝكٔ َٔ اٯ١ٜ ٖٛ بفٍ 
املاٍ ٚا٫ما١ْ املاؾ١ٜ ٚيهٔ تهكاق ايُؿق١ قـؿ ٫ ٜـتُهٔ َٓـ٘ نـٌ َهـًِ      

ْؿام، ٚدـا٤ت اٯٜـ١ بـا٫ط٬م ؾُٝـا     ٚتُض بُكف ايطبٝع١ َٚه٢ُ ا٫
ىِ ْؿك١ ايع١ْٝ٬ ْٚؿك١ ايهك ٚاـؿا٤، ٖٚـٛ ا٭َـك ايـفٟ ت٪نـؿٙ اٯٜـ١      

 ايتاي١ٝ.
ٌٖٚ ًٌُٜ اٱْؿام ايٛاقؾ يف ٖفٙ اٯ١ٜ َكف املاٍ يف املع١ُٝ نُا 
قٌٝ  ٚاٯ١ٜ ما١َ تًٌُ مجٝع اما٤ اٱْؿام نٛا٤ نإ ق٬ًَٝ أّ نج َا يف 

١ُٝ(، اؾٛان: ٫، ؾُشٝض اْ٘ نبشاْ٘ ٜعًِ نٌ ي٤ٞ ايطام١ أّ يف املع
ا٫ إ اٯ١ٜ كت١ُ باٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  ٫ْٗا دا٤ت يف بان ايرتغٝب 
ٚاؿح بكك١ٜٓ َا قبًـٗا َٚـا بعـؿٖا َٚـا َعٗـا، ؾُـٔ ا٫ٍٚ ٚقٚؾ ا٭َـك        
باٱْؿام َٔ ايطٝبات ٚايٓٗٞ مٔ إْؿام اـبٝح، َٚٔ ايجـاْٞ فـ٧ اٯٜـ١    

وَهَا ذُ فِقُىا هِهيْ خَُْهشٍ   ط يُؿقات، ٚدا٤ يف اٯ١ٜ اييت بعؿٖا ايتاي١ٝ مٔ ا

، َٚـٔ ايجايــح ٖٚـٛ َـا َعٗــا مطــ ايٓــفق مًـ٢ ايٓؿكــ١،      (1 ص فَلِعًفغهكُنْ 

ٚايٓفق ٫ ٜهٕٛ ا٫ ؾُٝا ٖٛ قادض مك٬َ ٚيكمَا، با٫ْاؾ١ ا  َا ؾٝ٘ َٔ 
 َعاْٞ ايعباؾ٠ ٚايتك٣ٛ.

 

 ص يْ ًَزْسًٍَزَسْذُنْ هِ أَوْط تفسري قىنه تعاىل
ايٓفق ٖٛ مٗؿ ايتماّ باتٝإ مٌُ كُّٛ قكب١ هلل تعـا ، ٚقدـا٤   
ؼكٝل غا١ٜ أٚ ايٓذا٠ َـٔ أَـك َبػـٛض نُـا يـٛ قـاٍ املهًــ مًـ٢ مـٛ          

                                                           

 .272نٛق٠ ايبكك٠  (1 
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ٞٸ إ  ٞٸ إ تمٚدت إ اؾعٌ نفا(، أٚ اْ٘ َعًل  هلل مً ا٫ط٬م   هلل مً
 يٴؿٝت َٔ َكْٞ إ اَّٛ ََٜٛا(.
ـــف  ـــ١  ٚقــاٍ املكتٓــ٢ ببطــــ٬ٕ ايٓـ ـــام١ نــإ أٚ َعُــٝـ ق املطــــًل طـ

ٚاؾم٢ مًٝ٘ ا٫مجاع، ٚقاٍ إ ايعكن ٫ تعكف َـٔ ايٓـفق ا٫ َـا نـإ     
 َعًكَا.

ٚا٫َــض َــــشت٘ َطًكــَا نــإ أٚ َكـــٝؿَا ٫ٚ ٬َلَــ١ بــني َــا تعكؾــ٘ 
ايعكن ٚبني َـا دـا٤ت بـ٘ ايًـــكٜع١ ايهـــُا١ٜٚ ايهــُشا٤، ٖٚـٛ بـان         

ػ١ ايتٛنــٌ ٚا٫ػاٙ ا  اهلل تعا  ٚايًهك يكٓا٤ اؿــٛا٥ر ملا ؾــٝ٘ َٔ ي
ي٘ م٢ً تؿًٓ٘ با٫نتذاب١ با٫ؾا٤ مٓؿ اْعكـاؾٙ، ٜٚـؿٍ مًـ٢ ًَـكٚمٝت٘     
ايكـــكنٕ ٚايهــــ١ٓ ايٓبٜٛــــ١، نُــا اْــ٘ َٛدــــٛؾ مٓــؿ املهــًُني قبــٌ ْــمٍٚ  

ــكإ      ــ١ مُ ــكِٜ ابٓ ــٔ َ ــ١ م ــٌ سهاٜ ــكنٕ، ٚيف ايتٓمٜ إًِِّههٍ ًَههزَسْخُ  ط ايك

اَـكأ٠  ، ٚقاٍ تعا  سها١ٜ مٔ (1 ص فَلَيْ أُكَلِّنَ الَُْىْمَ إًِغًُِّالِلشَّحْوَيِ صَىْهًا 

سَبِّ إًٍِِّ ًَزَسْخُ لَكَ هَا فٍِ تَطْ ٍِ هُحَشَّسًا فَرَقَثَّلْ هِ ٍِّ إًَِّكَ أًَْدَ ط مُكإ 

 .(2 ص الغَّوُِ ُ الْعَلُِنُ
 ٚمل ٜكؾ َْٛٛع  ايٓفق( يف ايككنٕ ا٫ يف اٯ١ٜ قٌ ايبشح ٚاٯٜتني
ام٬ٙ، ٚاـ دا٤ ايٓفق بايٓهب١ ي٬َِ ايهابك١ غُّٛ ايك١ٝٓ ايًػ١ُٝ 
ؾإ ٚقٚؾٙ بايٓهب١ يًُهًُني مًـ٢ مـٛ ايكٓـ١ٝ ايٓٛمٝـ١ ايعاَـ١ َٚـٝػ١       

 اؾُع  ْفقمت(.
ٚدا٤ ايٓفق يف اٯ١ٜ بُٝػ١ ا٫ط٬م َٔ غ  تكٝٝؿ مبْٛٛع َعني أٚ 

يؿعـٌ املاْـٞ   مبكؿاق َْٛٛع ايٓفق َٚكؿاقٙ ٚنٝؿٝت٘، نُا دا٤ بُٝػ١ ا
 يًؿ٫ي١ م٢ً اؿؿٚخ ٚا٫نتؿا١َ.

                                                           

 .26نٛق٠ َكِٜ  (1 
 .35نٛق٠ نٍ مُكإ  (2 
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ــؿ     ــؿٖا بكٝ ٚأتــ٢ ٖــفا ا٫طــ٬م يف طــٍٛ اطــ٬م ايٓؿكــ١ ٚمــؿّ تكٝٝ
كُــّٛ، مما ٜؿٍ مًـ٢ َْٛـٛم١ٝ ايٓـفق ٚمعـِٝ ثٛابـ٘ ٚنجـك٠ ْؿعـ٘،        
ٚنإٔ ابٛابّا َٔ ايؿٓـــٌ اٱةـٞ تؿتــض بايٓـفق، نُـا اْـ٘ أَـك اغتٝـاقٟ         

َـٔ اؿهُـ١ ايـيت ـنكتٗـا اٯٜـ١      ٚتعٗؿ أؾبٞ ٚايتماّ مكا٥ؿٟ، ٌٖٚ ٖٛ 
ايهابك١ أّ ٫ ؟ اؾٛان: اْ٘ َٔ َُاؾٜل اؿه١ُ ملا ؾٝ٘ َٔ ايؿ٫ي١ م٢ً 

 اٱميإ.

  حبث عقائديحبث عقائدي
ٜعترب ايٓفق دم٤ َٔ ايٛاقع ايعاّ يًُذتُعات ا٫ن١َٝ٬، ٚنُـا اْـ٘   
مٗؿ ؾاْ٘ َعٗٛؾ َٚتعاقف بِٝٓٗ  ٚٚقؾ مٔ مبؿاهلل بٔ مُك مـٔ ايـٓيب   

اْ٘ قاٍ: ايٓفق ٫ ٜكؿّ يـ٦َٝا ٫ٚ ٜـ٪غكٙ ٚامنـا     ي٘ ٚن٢ًًَِ اهلل مًٝ٘ ٚن
 .(1 ٜهتػكز ب٘ َٔ ايبػٌٝ(

ٚاملـــكاؾ إ ايهـــػٞ ٚايهـــكِٜ ٜبـــاؾق ا  ايٓؿكـــ١ ٚايتكـــكن ا  اهلل 
ــ٘ ٫ٚ      ــ٘ ميهــو َاي ــٌ ؾاْ ــا ايبػٝ ــا ، أَ بايُــؿق١ ٚايعطــا٤ يف نــبًٝ٘ تع

بايبػٝـٌ  ٜهــتػكد٘ ا٫ مـٓؿ ايعٗؿ ٚايٓفق، ؾاْعكاؾ ايٓفق ٜهـٕٛ قمحـ١   
نٞ ٜؿــٞ بايٓفق، ٖٚٛ َٓانــب١ يٓـمٍٚ ايكمحـ١ اٱةٝـ١ ٚقٝاَـ٘ باٱْؿـام      
ٚؾــا٤ يًٓــفق ؾٝهتبــ٘ اهلل مم ٚدـٌ اْؿاقـَا يف نـــبًٝ٘، ٖٚـــفا َـٔ قأؾتـ٘       
ــ٘ ْــٛع إميــإ ٚانــتعؿاؾ     ـــعٌ تًؿــغ ايعبــؿ بايٓــفق ًَٚٝــ٘ ايٝ تعــا  إ هـ

 ي٬ْؿام.
، ٚغًــ١ٝ ايتٗــإٚ بــأَكٙ ٚيعــٌ ايٓٗــٞ مــٔ ايٓــفق دــا٤ َٓعــَا يهجكتــ٘

ٚا٫متُــاؾ مًٝــ٘ ؾٕٚ املٛاظبــ١ مًــ٢ ايــؿما٤ ٚا٫نــتػؿاق، ٚؽؿٝؿــَا مــٔ  
املهًُني، ٚادتٓابَا يًتًؿٜؿ م٢ً ايٓؿو، ٚا٫ْطكاق ا  املهأي١ يًٛؾـا٤  
بايٓفق، أٚ إ ٜ٪ؾٟ باملهًِ ا  اؿاد١ ٚايؿاق١ ٱْؿام نٌ َا ميًو يًٓفق 

تباقٟ ٚايتهـابل يف َكـؿاق ٚنـِ    أٚ ٜهتؿٜٔ ي٘ غََُٛا مٓؿَا وٌُ اي
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ٚنٝؿ١ٝ ايٓفق ٚظٗٛق اَاقات ادتُامٝـ١ تكـكٕ بـني نجكتـ٘ ٚتعـؿؾٙ ٚبـني       
اٱميإ، ٚملٓع املهًُني َٔ ايًذ٤ٛ ا  ايٓـفٚق ٚسـؿٖا يتشُـٌٝ املٓـاؾع     
ٚؾؾع املٓاق، ٚسجِٗ مًـ٢ اٱْؿـام ايعادـٌ قكبـ١ ا  اهلل ٚؾـل قٛامـؿ       

ـــغ يف ْـفق َـــكِٜ ابٓـ١ مُـكإ      اٱْؿام ٚايكــؿق٠ ٚا٫نـــتطام١، ٬ٜٚس
ٚأَٗا اْ٘ مل ٜهٔ ْفق َاٍ أٚ ـبض اْعاّ ٚابٌ، بٌ تعًل بايُّٛ ٚباؿٌُ 

 يف ايبطٔ.
ٚدا٤ با٫نــٓاؾ  مٔ مبؿ اهلل بٔ مباى قاٍ: انتؿت٢ نعؿ بٔ مباؾ٠ 

يف ْفق نإ م٢ً أَـ٘ اْـ٘ تٛؾٝـت     ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِقنــٍٛ اهلل 
ِ اهلل قبــٌ إ تكٓــٝ٘، قــاٍ قنــٍٛ   ــ٘ ٚنيــ٘ ٚنــً : ؾاقٓــ٘ َــ٢ً اهلل مًٝ

 .(1 مٓٗا(

  حبث فقهيحبث فقهي
 ميهٔ تكهِٝ ايٓفق تكهُّٝا انتككا٥ّٝا:

ًل مًــ٢ يــكط ٫ٚ ايــهاٍ يف اْعكــاؾٙ، ٚمًــ٢  ــــفق املعــــايٓ ا٭ٍٚ:
ـــش١ َــــَ ٞٸ ـ ٜٚٓكهــِ ا   ،نــفا ٝػت٘ اٱمجــاع، إ نــإ نــفا ؾًًــ٘ مًــ

 قهُني:
م٢ً ْع١ُ نُـا يـٛ قـاٍ: إ     ٖٚٛ َا نإ يهكّا ْفق اجملالا٠:ا٭ٍٚ : 

ٞٸ نفا، ٚقؿ ٜهٕٛ يهكّا ٚتٛنـ٬ّ  أ ًّ٘ مً ؾٜت ؾك١ٜٓ اؿر ٖفٙ ايه١ٓ ؾً
ٞٸ نفا. ًّ٘ مً  ٚايتُانّا يؿؾع ب٤٬ نكٛي٘: إ لٛت َٔ ٖفا اؿاؾخ ؾً

 ،ٜٚهــٕٛ ملٓــع ايــٓؿو مُــا َٓٗــٞ مٓــ٘ يــكماّ  ْــفق ايمدــك: ايجــاْٞ :
أغكت ٠٬َ ايُبض إ نُا يٛ قاٍ  ،ٚاْاؾ١ ايٓفق ا  انبان اْمداقٖا
ٞٸ ا  َا بعؿ طًٛع ايًُو مُؿّا  نفا. ؾًً٘ مً

ْفق ايتربع ٖٚٛ ايفٟ ٜبتؿأ ب٘ َٔ غ  إ ٜهـٕٛ َعًكـّا مًـ٢     ايجاْٞ:

ٞٸ نـفا    إًِِّهٍ  ط ٚانـتؿٍ بكٛيـ٘ تعـا      ،يكط نُا يٛ قـاٍ: هلل مًـ
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ٖ  (1 ص ًَزَسْخُ لَكَ هَا فِهٍ تَطْ ِهٍ هُحَهشَّسًا    ــ بـإٔ ْفق ا َطًـل مل ٜعًـل   ـ

٢ يكط، َٚع قٛيٓا باْعكاؾ ايًكط املطًل ؾإٔ اٯ١ٜ ايهكمي١ أمـِ  مً
َٔ املـؿم٢ ٫ٚ تـؿٍ مًـ٢ ا٫طـ٬م بـٌ ناْـت تكدـٛ ٫ٚؾتـ٘ ـنـكّا          

 نًُّٝا َباقنّا.
تعترب قؿق٠ ايٓاـق مًـ٢ ايٛؾـا٤ بـ٘ َطًكـّا نـإ ايٓـفق أٚ ًَـكٚطّا،        ٚ

ا٤ ٚنٛا٤ نإ يهكّا أٚ لدكّا أٚ تربمّا، ؾُع مـؿّ ايكـؿق٠ ٫ هـب ايٛؾـ    
 بايٓفق.
٫ ُٜض ايٓفق ا٫ إ ٜهٕٛ يف طام١ اهلل َٔ ايٛادب نايُـ٠٬ أٚ  ٚ

املهتشب نايُؿق١ املٓؿٚب١ ٚمٝاؾ٠ املك٢ْ نٛا٤ نإ نؿا٥ّٝا نٛدٛن قؾ 
ايه٬ّ أٚ ػٗٝم املٛت٢، نُا ُٜض يف املباع اـا نإ ي٘ قُؿ قادض نُا 

٘ َٓـع ايـٓؿو   يٛ قُؿ با٭نٌ ايكؿق٠ م٢ً املٛاظب١ م٢ً ايعباؾ٠، أٚ بكًت
 َٔ ا٫ْػُاى يف أنبان اي٠ًٛٗ.

ٜعترب يف ايٓفق ٚايعٗؿ قُؿ ايككب١ نُا يف ايُٝني اٟ باقاؾ٠ ٚد٘ اهلل ٚ
 ٚاْاؾ١ ايٓفق ايٝ٘.

ا٭ق٣ٛ َش١ ايٓفق باٱْـاؾ١ ا  ا٭مسـا٤ اؿهـ٢ٓ هلل مـم ٚدـٌ      ٚ
ــ ٚإ قًٓ، اؾ٬ي١ ٱؾاؾ٠ اقاؾ٠ ايفات املكؿن١انِ ٚمؿّ اؿُك ب ا بـإٔ  ـ

ط غ  امله٢ُ، ٚيعاٖك ايُّٓٛ بٌ ٱطـ٬م َا ٚقؾ يف ايتٓمٌٜ  نِا٫
امتبـاق ايٓطـل    مجامـ١ ٚإ ْهـب ا    (2 ص إًٍِِّ ًَزَسْخُ لِلشَّحْوَيِ صَىْهًا

 بًؿغ اؾ٬ي١.
ٚيعـؿّ ٚقٚؾ ؾيٝـٌ    ،ايٓفق باٟ يػ١ ناْت ٭ْ٘ ايتماّ ٚاًْا٤ ٜٚٓعكؿ

 م٢ً امتباق ايعكب١ٝ غَُّٛا ملٔ مل وهٓٗا.
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 ايٓاـق ايبًٛؽ ٚايعكٌ ٭ُْٗا يكطا نُاٍ، ٚاٱغتٝاق ؾ٬ ًٜرتط يفٚ
ٜرتتب أثكٙ َع اٱنكاٙ ؿؿٜح ايكؾع، ٚايكُؿ يعؿّ امتباق ن٬ّ املػُٞ 
مًٝ٘ ٚغ  املًتؿت ٚايػٓبإ غٓبّا ٜكؾع قُؿٙ ايٝـ٘، ٚاْتؿـا٤ اؿذـك يف    
َتعًل ايٓـفق ؾـ٬ ٜٓعكـؿ ْـفق ايُـيب ٚإ نـإ ممٝـمّا ٫ٚ اجملٓـٕٛ، ٚنـفا          

ٝ٘ إ نإ املٓفٚق َا٫ّ ٚيٛ يف ـَت٘، ٚاملؿًو إ نإ املٓفٚق َٔ املاٍ ايهؿ
 ايفٟ سذك مًٝ٘ ٚتعًل ب٘ سل ايػكَا٤.

َكّا ٜهتشل ايًهك ملا ؾٝ٘ أ٫بؿ إ ٜهٕٛ َتعًل ْفق ايًهك ٚايمدك ٚ
ٚدٌ نٛا٤ نإ مبٝهٛق ايعبؿ ؾعًـ٘ أٚ َـٔ أَـكٙ تعـا       َٔ طام١ هلل مم

 ٚ ن أٚ ا  تــكى ســكاّ أٚ َهــكٚٙ يٝهــٕٛ  ؾٝــ٪ؾٟ ا  ايٛادــب أٚ املٓــؿ
اٱتٝإ باملٓفٚق ٚؾا٤ ٚمكؾاّْا ْٚٛع اقكاق بتؿًٓ٘ تعا  باٱنتذاب١ ٚقٓا٤ 

 اؿاد١.

  من أحكاو اننذرمن أحكاو اننذر
فق ايتُؿم بعني يػ١ُٝ تعٝٓت ٫ٚ همٟ َجًٗا ــيٛ ْ   املهأي١ ا٭ٚ (
٘ ــ١ ؾؿٝــٛ ناْت تايؿــا٤ بٗا، أَا يــٛؾٖا ٚاَهإ ايٛؾــأٚ قُٝتٗا َع ٚد

 َٛق:
إ نإ ايتًـ قٗكّٜا ٚيٝو َٓ٘ تهبٝبّا أٚ َبايك٠ امٌ ايٓفق  ا٭ٚ :

 ٫ٚ ي٤ٞ مًٝ٘ يمٚاٍ َْٛٛم٘:.
يٛ نإ ايتًـ بعؿ يمّٚ ايٓفق ٚؼكل املطًـٛن ٚتٛاْٝـ٘ يف    ايجا١ْٝ:

ايٛؾا٤ ؾا٭ق٣ٛ اٱم٬ٍ آّٜا ٚإ اثِ بهبب ايتكُ  ا٫ إ ٜـؿٍ  
ايٓـُإ أٚ  َعـ٘  ــاّ ايـفٟ ٜجبـت    ؾيٌٝ مًـ٢ اــ٬ف نـاؿل ا   

 ًَه١ٝ املٗؿ٣ ي٘ ثٛان ايٓفق يًعني املٓفٚق٠.
ــ١: ــ١       ايجايج ــٌ أٚ ايكُٝ ــ٘ ْــُٓٗا باملج ــّا ايٝ ــ٬ف قادع ــإ اٱت ــٛ ن ي

 ٜٚتُؿم بايبؿٍ.
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 ٖٛا٭قٌ ٚا٭نجك نُا يٛ ْهٞ ٌٖ  يٛ تكؾؾ املٓفٚق بني املهأي١ ايجا١ْٝ ( 
ٌ، ٚيٛ ــب ا٫ ا٭قــ ٫ ها٠ أٚ ياتنيـــْفق َٝاّ ّٜٛ أٚ َٜٛني، أٚ ي

َ ــتكؾؾ بني املتبآٜني نُا يٛ مل ٜعًِ ٖ ــ ٌ ْـفق  ٠٬ قنعـتني أّ َـٝاّ   ـ
 ُ ــّٛ أٚ تــكؾؾ بــني ايت ـــٜ ــؿٜٓاق أٚ بُـ ـــؿم ب ـــاع َــٔ ايتُــك ؾا٭قـ ٣ٛ ـ

ــ ما٤ بأٟ ؾكؾ َُٓٗـاٱد ٚاؾمـٞ اٱمجـاع مًـ٢ مـؿّ اٱستٝـاط يف       ،اـ
 املايٝات ٚيكامؿ٠ ْؿٞ اؿكز.

يٛ ْفق ايُؿق١ م٢ً يػِ َعني يمّ نُا يٛ قـاٍ إ  يج١ (املهأي١ ايجا 
ٞٸ إ  ًّ٘ مً ٬ ميًو ؾمطٞ ؾ٬ّْا َؿق١ قؿقٖا نفا، أقلقين اهلل ٚيؿّا ؾً

كا٤ٙ أٚ سً٘ َٔ ايٓفق ملا هلل مم ٚدٌ َٔ سل يف ايٓفق، ــفٚق ي٘ ابــاملٓ
ــ ٛع َٓـ١ ٚس ــٛ نإ ؾٝ٘ ْــفٚق ي٘ نُا يــِ يٛ مل ٜكبٌ املٓــْع كز ؾٝشـٌ  ـ

 ايٓفق يًتعفق.
يٛ َات ايٓاـق قبٌ إ ٜؿـٞ بايٓـفق ىـكز َـٔ اَـٌ       املهأي١ ايكابع١ ( 

 تكنت٘ ٭ْ٘ ٚادب َايٞ.
ــ ٜه املهأي١ اـاَهـ١ (   كٙ اٱهـان مًـ٢ ايـٓؿو ٚايـػاةا بايٛادـب      ـ

بــايعكض نايٓــفق ٚايــُٝني ٜٚهــتشب اٱؿــاع بايــؿما٤ مٓــؿ اٱبــت٤٬   
 ٚاملُٝب١ بٌ َطًكّا.
٫ ٜتشكل اؿٓح املٛدب يًهؿاق٠ ا٫ مبػايؿ١ ايٓفق   املهأي١ ايهاؾن١( 
ؿ، ؾًٛ دا٤ بٗا د٬ّٗ أٚ ْهٝاّْا أٚ اْطكاقّا ٫ ٜرتتب ــاغتٝاقّا ٚمٔ قُ

ٓفق مٓؿ اقتؿاع ــماّ بايــب اٱيتــفقٙ ؾٝذــٌ ْــ٤ٞ ٚيهٔ ٫ ٜٓشــمًٝ٘ ي
 ايعفق.
تشبابّا ٚا٭سٛط ان ،نؿاق٠ سٓح ايٓفق نؿاق٠ ايُٝنياملهأي١ ايهابع١ (  

 اْٗا نؿاق٠ اؾطاق يٗك قَٓإ.
َٔ ْفق يا٠ ٚمٖٛا ؾ٬ هٛل إ ٜهتبؿةا بكُٝتٗا َٔ  املهأي١ ايجا١َٓ(  
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 املاٍ ا٫ م٢ً مٛ ايٛناي١ يف ايٛؾا٤ بايٓفق.
ـــاـا ْه املهــأي١ ايتانــع١(   ٞ َكــؿاق ٚدــٓو ايٓــفق ؾٝذــمٟ ا٭قــٌ،  ــ

ـــايٓ ٚيف ،ٛمنيــــٛ يــو بــني َْٛــــٚا٫ســٛط ا٫نجــك، ٚنــفا ي ؿٜٔ ـ
 ١.ــكمــايك

 

 [ فَئِىَّ اللَّهَ ََعْلَوُهُ ] تفسري قىنه تعاىل

اغباق مٔ مًُ٘ تعا  با٫َٛق ٚباؾعاٍ ايعباؾ، يكؿ اساط اهلل مًُـّا  
بهٌ اـ٥٬ل ٖٚٞ مجٝعـَا ساْـك٠ مٓـؿٙ َهـتذٝب١ ٭َـكٙ، ؾًُـاـا ٖـفا        

 ايتػُِٝ بايٓهب١ يًٓؿك١ ٚايٓفق، ؾٝ٘ ٚدٛٙ:
ــٛع ٚمــؿ إا٫ٚ  :  ــ٘ ْ ــا       ْ ــ٘ تع ــاق مــٔ مًُ ــ٘ ا٫غب ــا ٜعٓٝ ــكِٜ مل ن

 بايُاؿات َٔ اؾما٤.
 بًاق٠ ايجٛان ايععِٝ يف اٯغك٠. ايجا١ْٝ :
ايـاق٠ ا  ايعـٛض ٚايُٓـا٤ يف املـاٍ بهـبب ايٓؿكـ١ ٚتٝهـ          ايجايج١ :

 ا٭َٛق ٚالاس١ ايعكبات ؾُٝا ىِ َتعًل ايٓفق.
 ايتػُِٝ ؾم٠ٛ يٲْؿام يف نبًٝ٘ تعا . ايكابع١ :
ســح مًــ٢ ؼــؿ ايًــٝطإ ٫ٕ ا٫غبــاق مــٔ مًُــ٘ تعــا   اَهــ١ :اـ

باٱْؿام سكل ْؿ ايًٝطإ ٚٚنٛنت٘، ٚمؿّ ا٫ُْات يـ٘ ؾُٝـا ٜؿمٝـ٘    
 َٔ ايتعكض يًؿكك ٚاؿاد١.

ٚدا٤ مًُ٘ تعا  بايٓؿك١ ٚايٓفق م٢ً مٛ ا٫طـ٬م ؾٝتٓـُٔ ايعًـِ    
ُـؿ  باي١ٝٓ ٚا٫غ٬ّ ٚايعمّ مًٝٗا َٚكؿاق نٌ َٓٗـا ٚدٗـ١ املتعًـل ٚق   

ايككب١ ٚا٫بتعاؾ مٔ ايكٜا٤ ٚايعذب ٚايمٖٛ ٚايهُع١ َع اؿكّ ٚغًٛ 
 ايٓؿك١ َٔ ا٭ـ٣.

ٚيف ا٫غباق مٔ مًُ٘ تعا  بايٓؿك١ ٚايٓفق ؾم٠ٛ ي٬قتكا٤ ا  َكاتب 
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 اؿه١ُ ٚاَاب١ ايٛاقع ٚدعٌ اٱْؿام َٔ اؿه١ُ ايع١ًُٝ.
ي٘ طًبـَا  ٚيف اٯ١ٜ اياق٠ ا  معِٝ ايجٛان ايفٟ ٜٓتعك ايفٟ ٜٓؿل َا

ملكْات٘ تعا ، ٚمما يف اٯ١ٜ َٔ ايٛمؿ ايهكِٜ إ اهلل تعا  ىًـ ايٓؿك١ 
ٜٚتؿٌٓ با٫نتذاب١ ملْٛٛع ايٓفق ٜٚعني م٢ً ايٛؾـا٤ بـ٘ مٓـؿ اْعكـاؾٙ،     
ٚايكلم ايهكِٜ ايبـؿٌٜ مٓـ٘ إ مل وُـٌ َْٛـٛم٘ َٚـا ؾٝـ٘ َـٔ امُلٓٝـ١         

 ٚاملهأي١.
َـ٢ً اهلل مًٝـ٘   نكّ َٚا ٚقؾ َٔ ايتشفٜك َٔ ايٓفق مٔ ايكنٍٛ ا٫

ــ ٚني٘ ٚن ٫ ٜتعـاقض َـع ٚدـٛن ايٛؾـا٤ بايٓـفق مٓـؿ ؼكـل َتعًكـ٘          ًِـ
٫َهــإ ايتؿهٝــو بُٝٓٗــا، مبعٓــ٢ نكاٖــ١ ايتكٝــؿ بايٓــفق، ٚيهــٔ يــٛ ْــفق  
ا٫ْهــــإ ؾعًــــٝ٘ ا٫ؾا٤ مٓــــؿ اْعكــاؾٙ ٚسُــٍٛ َتعًكــ٘ ا٫ َــع ايعذــم  

 ٚمٛٙ.
املاْٞ ؾإ مًُـ٘  َٚع إ َْٛٛع ايٓؿك١ ٚايٓفق دا٤ بُٝػ١ ايؿعٌ 

تعا  بُٗا دا٤ بُٝػ١ ايؿعٌ املٓاقع  ٜعًُ٘( ٚمًُ٘ تعا  اليٞ ٚنابل 
ي٬يٝا٤ يف سؿٚثٗا ٚؾٝ٘ ؾ٫٫ت َٓٗا إ ايٓؿك١ ٚايٓفق ٜبكٝإ ساْكٜٔ يف 
مًُ٘ تعا  مبا ٜؿٝؿ تكتب ا٫ثك مًُٝٗا بُٓا٤ ايُؿق١ ٚا٫نتذاب١ يًٓـفق  

تهــًِٝ بــإ َكايٝــؿ ا٫َــٛق بٝــؿٙ أٚ ايجـٛان مًٝــ٘ نــاٱقكاق بايكبٛبٝــ١ ٚاي 
تعا ، ؾاٯ١ٜ ؽرب مٔ ؾٚاّ ؾًٓ٘ تعا  ٚلٜاؾ٠ ثٛان ايٓؿك١ بعؿ اْكٓا٤ 

 لَاْٗا َٚٛت َاسبٗا.
ايًكط  َـا( يف سـح مًـ٢ ايٓؿكـ١     نِ ٚايُٓ  يف  ٜعًُ٘( ٜعٛؾ ٫

ٚؾم٠ٛ يًٛؾـا٤ بايٓـفق، ٚـٖـب ا٫غؿـٌ ا  ايكـٍٛ بعـٛؾ٠ ايٓـُ  ا         
 اٯغ  أٟ ايٓفق.
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 ص وَهَا لِلََّالِوِنيَ هِيْ أًَصَاسٍ ط ري قىنه تعاىلتفس

اٯ١ٜ ٚمٝؿ ٚاْفاق، املهًِ ٜٓفق هلل ًٜٚتمّ باهان ي٤ٞ مًـ٢ ْؿهـ٘   
ايهـاؾك اْـفاقَا   طام١ هلل ٚقدـا٤ ا٫نـتذاب١، َٚكابـٌ ٖـفا ايٓـفق ٜتًكـ٢       

ٜتُٓٔ ايتػٜٛـ ٚايتشفٜك ٚايتكبٝض يه٤ٛ ؾعًـ٘ ٚاقؿاَـ٘ مًـ٢ ايعًـِ،     
مٛ ا٫طـ٬م بـإ ايعـاملني مجٝعـَا يـٝو ةـِ أُْـاق        ٚدا٤ت اٯ١ٜ م٢ً 

 ٚأمٛإ، ٚايعًِ م٢ً ٚدٛٙ:
 ظًِ ا٫ْهإ يكب٘ باؽاـٙ ايٓؿ ٚايًكٜو يف ايعباؾ٠.ا٭ٍٚ : 
ظًُ٘ يٓؿه٘ يف تكُ ٙ بٛادبات٘ ٚاَتٓام٘ مٔ ايمنا٠ ٚايٓؿك١  ايجاْٞ :

 يف نبًٝ٘ تعا ، ٚقؿ ٚقؾت بعض ايُّٓٛ اييت تؿٝؿ بإ َاْع ايمنـا٠ 
 ناؾك.

ظًُــ٘ يًٓــاى بايتعــؿٟ ٚايعًــِ ٚســبو سكــٛقِٗ ٚأنــٌ    ايجايــح :
 اَٛاةِ بايباطٌ.

ٚايُؿق١ ٚايٓؿك١ تأتٞ مًـ٢ ٚدـٛٙ ايعًـِ ايـج٬خ بؿٓـً٘ ٚقمحتـ٘       
تعا ، ؾؿٝٗا ْؿٞ يًًكى يتكَٛٗا بكُؿ ايككبـ١ ٚابتػـا٤ َكْـات٘ تعـا ،     
 ٖٚٞ اؾا٤ يٛادب أٚ َهتشب، ٚتطٗ  يًٓؿو، ٚتٓك١ٝ ي٬َٛاٍ، ٚطكؾ
ي٬ثاق ايهًب١ٝ املرتتب١ مًـ٢ اغـت٬ط اؿـ٬ٍ بـاؿكاّ، ٚؾٝٗـا ؽًـِ َـٔ        

 ايكٜا٤ ٚايهُع١.

أَا ؾؾـع ايعًـِ يًٓـاى بايُـؿق١ ؾًُـا ؾٝٗـا َـٔ اؿهـٓات ٚايجـٛان          
اؾمٌٜ يفا دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ با٫غباق مٔ مًُ٘ تعا  بايٓؿك١ ٚايُؿق١، 

يًتؿاقى، ْعِ ؾجٛابٗا سادم ؾٕٚ ايعفان ٚبان ي٬ـٕ بايًؿام١ ٚٚن١ًٝ 
سكٛم ايٓاى ٫ متشٖٛا ايُؿق١ ٚيهٓٗا تٓؿـع يف ايـتػًِ َـٔ مٛاقبٗـا     

 ايٛغ١ُٝ بٛدٛٙ:
اْ٘ تعا  ٚمؿ م٢ً ايٓؿك١ يف نبًٝ٘ َطًكَا ٚمؿّا نكميّا بػض ا٭ٚ  : 
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 ايٓعك مٔ ا٫ؾعاٍ ا٫غك٣، ْعِ نٌ ؾعٌ ي٘ قؿقٙ يف َٛالٜٔ اؿهان.
ٜـّٛ ايكٝاَـ١، أَـا ايـفْٛن     ثٛان ايُؿق١ ُٜٓـٛ ٜٚـمؾاؾ ا     ايجا١ْٝ :

هَيْ جَاءَ تِالْحَغَ َحِ فَلَهُ عَشْشُ أَهْثَالِهَا طٚاملعاَٞ ؾباق١ٝ م٢ً ساةا، قاٍ تعا 

 .(1 صوَهَيْ جَاءَ تِالغَُِّّلَحِ فَالَ َُجْضَي إِالَّ هِثْلَهَا وَهُنْ الَ ََُْلَوُىىَ

َا ا  َٔ وكّ م٢ً اٱْؿام يف نـبًٝ٘ تعـا  ٜٗتـؿٟ غايبـ      ايجايج١ :
ا٫نتػؿاق ٜٚهع٢ يًتؿك٘ يف ايؿٜٔ ٚواٍٚ ٌْٝ قْا َٔ ظًُٗـِ ٚانـا٤   

 ايِٝٗ، ٚقؾ سكٛقِٗ ةِ.
يف َؿّٗٛ اٯ١ٜ اياق٠ ا  ٌْٝ احملهـٓني ٚاملـٓؿكني يف نـبٌٝ     ايكابع١ :

 اهلل يؿام١ ا٫ْبٝا٤ ٚايُاؿني إ يا٤ ٚاـٕ نبشاْ٘.

لغـّا ؾٕٚ اٜـفا٤   ٜٚعترب اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  سكلّا َـٔ ايعًـِ ٚبك  
اٯغكٜٔ، ٫ٕ ايفٟ هُـع املـاٍ ببـفٍ اؾٗـؿ ٚؼُـٌ ايعٓـا٤ ثـِ ىكدـ٘         
اَتجا٫َ ٫َكٙ تعا  ٫بؿ إ ٜهٕٛ سكُّٜا م٢ً مؿّ اؾهاؾ ثٛاب٘، ٚتٓٝٝع 
مباؾت٘ املاي١ٝ بايتعؿٟ م٢ً ا٫غـكٜٔ، نُـا إ ايٓؿكـ١ تُٓـٞ مٓـؿٙ ًَهـ١       

يف ايتعاَــٌ َعٗــِ ايكأؾــ١ بــا٫غكٜٔ ٚايعطـــ مًــِٝٗ ٚاـًــ١ٝ َــٔ اهلل  
غَُّٛا ايؿككا٤ ٚاملهانني ؾتتذ٢ً ٖفٙ املًه١ َٔ بان ا٫ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ 
يف ادتٓان ايعًِ ٚايتعؿٟ، ٫ْ٘ قـؿ نـع٢ يف امـاْتِٗ ٚاغـكز ةـِ َـا       
ٜهتشكْٛ٘ َٔ َاي٘ ؾ٬بؿ إ ٜتذٓب ا٫نا٠٤ ايـِٝٗ ٚظًُٗـِ ٚابطـاٍ أٚ    

 ْكِ َؿقت٘ با٭ـ٣ ٚايعًِ.
ٚايتٛنٝؿ مًٝٗا نٓكٚق٠ َٔ ْكٚقات  ٖٚفا َٔ ؾًهؿ١ ؾؾع ايمنا٠

ايــؿٜٔ ٚاؿــح مًــ٢ اٱْؿــام يف نــبًٝ٘ تعــا  ٫ْٗــا تكٓــٞ مًــ٢ ايعًــِ 
ٚتًُض ايٓؿٛى ٚتهاِٖ يف تٗفٜب اجملتُعات ٚتًٓأ ٬َت اغ١ٜٛ بني 

                                                           

 .160ا٫ْعاّ  ( نٛق1٠ 
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مُّٛ ايٓاى، ٚتٓٝل َٔ ؾا٥ك٠ ايؿٛاقم بني ا٫غٓٝا٤ ٚايؿككا٤، ٚمتٓع َٔ 
 ايؿ٢ْٛ ٚاةكز ٚاملكز.

اق يف اٯ١ٜ م٢ً مٛ ا٫ط٬م ايمَاْٞ ؾًٌُٝ ايًٓأ٠ ٚدا٤ ْؿٞ ا٭ُْ
ا٭ٚ  ٚاٯغــك٠ ٚإ ناْــت اٯٜــات ايككنْٝــ١ تًــ  ا  مــامل اٯغــك٠ يف  

يف نٜـتني   صوَهَها لِلََّهالِوِنيَ هِهيْ أًَصَهاسٍ    ط اؾ١ًُ، ؾكؿ ٚقؾ قٛي٘ تعا  

 اغكٜني َٔ ايككنٕ ُٖا:

سَ فَقَههذْ أَخْضََْرَهههُ وَهَهها لِلََّههالِوِنيَ هِههيْ  سَتَّ َهها إًَِّههكَ هَههيْ ذُههذْخِلْ ال َّهها طا٭ٚ  : 

 .(1 صأًَْصَاس

ــ١ :  ُْههِه اْلَج َّههَح َوَهههْعَواُه ال َّههاُس َوَههها         ط ايجاْٝ َُْشههِشْل ِتاللَّههِه َفَقههْذ َحههشََّم اللَّههُه َعَل ًَّههُه َهههْي  ِإ

 .(2 صلِلََّالِوِنيَ هِيْ أًَصَاسٍ

نٜات مؿٜؿ٠ َٓٗا ٚقؿ ٚقؾت بًػ١ املؿكؾ َٚا ٜتُٓٔ ـات املع٢ٓ يف 
 .(3 ص فَوَا لِلََّالِوِنيَ هِيْ ًَصِري ط قٛي٘ تعا  

ٚاٯ١ٜ ٚإ دا٤ت بُٝػ١ اؾُع ا٫ اْٗا ؼٌُ م٢ً املؿكؾ آَٜا َـٔ  
طكيف ايعًِ ٚايُٓك٠، ؾايعـامل ٫ هـؿ ُْـ َا ٚيـٛ نـإ ظًُـ٘ يًـػِ        
ٚاسؿ، َٚٔ ايعًِ ايهؿك ٚاؾشٛؾ ٚمـؿّ ايتُـؿٜل بايكنـاي١ ٚايٓبـ٠ٛ،     

َُْرِ ٍ اذََّخهْزُخ َههَ  الشَُّعهىِئ َعهِثُاًل       ط تعا  قاٍ  ََهاَل ََُقهىُئ  َْهِه  َََذ ََّاِلُن َعَلً  َََع ُّ ال ََْىَم   َو
. ؾُٔ ايهبٌٝ اؾا٤ ايعباؾات ٚايتككن ا  اهلل باملٓؿٚبات ٚاٱْؿـام  (4 ص

 طًبَا ملكْات٘ تعا .
                                                           

 .192 نٍ مُكإ ( نٛق1٠ 
 .72املا٥ؿ٠  ( نٛق2٠ 
 .37ؾاطك  ( نٛق3٠ 
 .27ايؿكقإ  ( نٛق4٠ 
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 قىنه تعاىل          
 ِعِوَّا هٍَِ وَإِىْ ذُخْفُىهَا وَذُؤْذُىهَا إِىْ ذُثْذُوا الصَّذَقَاخِ فَط

عْوَلُىىَ هلَاذِكُنْ وَاللَّهُ تِوَا ذَههِّفِّشُ عَ ْكُنْ هِيْ عَُههالْفُقَشَاءَ فَهُىَ خَُْش  لَكُنْ وََُكَ

 .271ص اٯ١ٜ خَثِري 
 

  انقزاءة انقزاءة 
 يف  ْعَُا( ث٬خ قكا٤ات ٖٚٞ:

ؿ اهلل بـٔ مـاَك   بؿتض ايٕٓٛ ٚبههك ايعـني، ٖٚـٞ قـكا٠٤ مبـ    ا٭ٚ  : 
 ٚأٌٖ ايهٛؾ١ غ  ماَِ.

بههك ايٕٓٛ ٚنهٕٛ ايعني، ٖٚـٞ قـكا٠٤ أٖـٌ املؿٜٓـ١ غـ         ايجا١ْٝ :
 ٚقٍ.

نـج ، ٚماَِ ابٔ بههــك ايٕٓٛ ٚايعني ٖٚــٞ قــكا٠٤ ْاؾع ٚ ايجايج١ :
ا٫ثٝــك: ٚيف ْعِ يػات، ايٗكٖا نهـك  ابٔ يف قٚا١ٜ سؿِ مٓ٘،  ٚقاٍ: 
 ؾتض ايٕٓٛ ٚنهك ايعني، ثِ نهكٖا(ايٕٓٛ ٚنهٕٛ ايعني، ثِ 

1

2). 

 ( ؾؿٝ٘ قكا٤ات:ًُكَفِّشَأَا قٛي٘ تعا   

نـج  ٚابـٛ مُـكٚ    ابـٔ  ْهؿك بايٕٓٛ ٚقؾـع ايـكا٤، ٚبـ٘ قـكأ      ا٭ٚ :
 ٚماَِ.

 بايٕٓٛ ٚاؾمّ، ٖٚٞ قكا٠٤ محم٠ ْٚاؾع ٚايهها٥ٞ. ايجا١ْٝ:  
ك مــاَابــٔ بايٝــا٤ ٚنهــك ايؿــا٤ ٚقؾــع ايــكا٤، ٖٚــٞ قــكا٠٤   ايجايجــ١:

                                                           
1  

 ..12/588يهإ ايعكن  (2  
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 ٚسؿِ مٔ ماَِ، ٖٚٞ املكن١َٛ يف املُاسـ.
 قــاٍ ايمكًــكٟ: ٚقــكأ ٚتهؿــك بايتــا٤ َكؾٛمــّا ٚفمَٚــّا   ايكابعــ١:

 .(1  ٚايؿعٌ يًُؿقات(
 ٚقكا٠٤ اؿهــٔ بايٝا٤ ٚايُٓب باُْاق إ، َٚعٓاٖا إ  اـاَه١:

ــك مــٓهِ نــ٦ٝاتهِ ؾٗــٛ غــ       ـــٖٛا يهــٔ غــ  يهــِ، ٚإ تهؿ نؿـ
 .(2 يهِ(

  تتاإلعزاب وانهغاإلعزاب وانهغ
 إ تبؿٚ ايُؿقات( إ: سـكف يـكط دـالّ، تبـؿٚ: ؾعـٌ ايًـكط       
فــمّٚ عفف ايٓــٕٛ ٭ْ٘ َٓــاقع، ايٛاٚ: ؾامــٌ، ايُؿقات: َؿعـٍٛ  

 ب٘.
 ؾٓعُّا ٖٞ( ايؿا٤: قابط١ ؾٛان ايًكط، ْعِ: ؾعٌ َٓـاقع داَـؿ   
ٱًْا٤ املؿع، َا: ْهك٠ تا١َ مبع٢ٓ ي٤ٞ يف قٌ ُْب م٢ً ايتُٝٝم، ٖٞ: 

 ٌُ يف قٌ قؾع َبتؿأ غربٙ مج١ً ْعُّا.ُْ  َٓؿ
 ٚإ ؽؿٖٛا( ايٛاٚ: ماطؿ١، إ: سكف يـكط دـالّ، ؾغـٌ مًـ٢     
املٓاقمني ؾذمَُٗا يؿعّا، ؽؿٖٛا: ؾعٌ ايًـكط فـمّٚ ٚم٬َـ١ دمَـ٘     

 سفف ايٕٓٛ، ايٛاٚ: ؾامٌ، اةا٤: َؿعٍٛ ب٘.
 ٚت٪تٖٛا ايؿككا٤( ايٛاٚ: يًشاٍ، ٖٚٞ نٌ ٚاٚ م٢ً تكـؿٜك اـ مـٛ   

ايُبض ٚايؿذـك طـايع، ت٪تٖٛـا: َعطـٛف مًـ٢ ؽؿٖٛـا، اةـا٤:         ًَٝت
 َؿعٍٛ ب٘ اٍٚ، ايؿككا٤: َؿعٍٛ ب٘ ثإ.

 ؾٗٛ غ  يهِ( ايؿا٤: قابط١ ؾٛان ايًكط، ٖٛ: ُْ  َٓؿٌُ يف 
قٌ قؾع َبتؿأ، غ : غرب، يهِ: داق ٚفـكٚق َتعًكـإ غـ ، ٚاؾًُـ١     

                                                           

 .1/397ايهًاف  (1 
 .7/75َؿاتٝض ايػٝب  (2 
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 اٱمس١ٝ  ٖٛ غ ( يف قٌ دمّ دٛان ايًكط.
ــ ــٛع،      ٜٚهؿ ــٌ َٓــاقع َكؾ ــك: ؾع ــٛاٚ: انــت٦ٓاؾ١ٝ، ٜهؿ ــٓهِ( اي ك م

ٚايؿامٌ ُْ  َهترت ٜعٛؾ هلل تعا ، ٚقٌٝ إ اؾ١ًُ غرب ملبتؿأ قفٚف 
 ، مٓهِ: داق ٚفكٚق.{ٚاهلل ٜهؿك مٓهِ}ٚايتكؿٜك: 

  َٔ ن٦ٝاتهِ( داق ٚفكٚق، ٚؾٝ٘ ق٫ٕٛ: 
ــ٘ قــفٚف، أٟ:    ا٭ٍٚ: اُْٗــا َتعًكــإ مبشــفٚف َــؿ١ ملؿعــٍٛ ب

 ، ٚب٘ قاٍ نٝبٜٛ٘.{هؿك مٓهِ ي٦ّٝا َٔ ن٦ٝاتهِٜ}
 إ سكف اؾك  َٔ( لا٥ؿ، ٚب٘ قاٍ مجام١ َِٓٗ ابٛ ايبكا٤. ايجاْٞ:

 ٚا٭ٍٚ اَض ٚؾل ايكٛامؿ ايعكا٥ؿ١ٜ.
اؾ٬يــ١: َبتــؿأ، انــِ  ٚاهلل مبــا تعًُــٕٛ غــب ( ايــٛاٚ: انــت٦ٓاؾ١ٝ،  

 َا( ٖٚٛ  تعًُٕٛ: مج١ً َٔ ؾعٌ ٚؾامٌ ٫ قٌ ةا ٭ْٗا ١ًَ املٍَٛٛ
 مبع٢ٓ ايفٟ، غب : غرب َكؾٛع باي١ُٓ.

ٜٚٴكاٍ بؿا اي٤ًٞ ٜبؿٚ بؿّٚا ٚبؿا٤: ظٗك: ٜٚكاٍ: باؾ٣ ؾ٬ٕ بايعؿا٠ٚ 
 أٟ داٖك بٗا.

ٚقاٍ ا٫لٖكٟ: اـا قًت ْعِ َا ؾعٌ أٚ ب٦و َا ؾعـٌ، ؾـاملع٢ٓ ْعـِ    
ـــ٦َٝا ؾعــٌ، ؾٓعـــــُّا مٓــــٛإ َـــــؿع يًؿعــٌ ٚثٓــا٤ مًــ٢    يــــ٦َٝا ٚبــ٦و يــ

 ب٘.َاس
 

  يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
ــ٢       ــ٘ َــٔ اؿــح مً ــا ؾٝ ــام َٚ ــايعًِ باٱْؿ ـــكِٜ ب ـــؿ ايهـ ــؿ ايٛمـ بع
ايُــؿقات ٚاغكاز اؿكـــٛم ايًـــكم١ٝ املكـــرتٕ بايٛمٝـؿ يًهـاؾكٜٔ يف      
اٯ١ٜ ايهابك١، دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ باٱغباق مٔ سٍُٛ اؾما٤ َع ايتبـأٜ  

َؿق١ ايهـك، ٚايـؿم٠ٛ   يف نٝؿ١ٝ اٱْؿــام يف ايهــك أٚ ايع١ْٝ٬ ٚقدشإ 
 ا  اٱْؿام ٚاُٜاٍ ايُؿق١ ا  ايؿككا٤.

ؾــرت٣ اٱمذــــال يف نــــٝام اٯٜــات ؾُٝهــــٔ تهــــُٝتٗا مبذــــُٛمٗا  
 نٜات اٱْؿام( ٚاييت بؿأت َٔ اٯ١ٜ ايهــتني بعؿ املا٥تــني بكــٛي٘ تعا  
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ـــٗا   ص فِههٍ عَههثُِلِ اللَّهههِ  هَثَههلُ الَّههزَِيَ َُ فِقُههىىَ أَهْههىَالَهُنْ ط  ـــ١ َٓـ ـــٌ نٜـ ٚنـ

أنــؿت م٢ً َْٛٛع اٱْؿـام ْٚـكٚقت٘ ٚاغتُـت بٛدـ٘ َهـتكٌ َـٔ       
 ٚدٖٛ٘ ؾُٓٗا:
 ايتكٝٝؿ باْ٘ يف نبٌٝ اهلل.ا٭ٍٚ : 
 ف٧ املجٌ ايككنْٞ يبٝإ معِٝ ايجٛان. ايجاْٞ :
 مؿّ اتباع اٱْؿام ٚايُؿق١ باملٔ ٚا٭ـ٣. ايجايح :
 ايبًاق٠ بععِٝ ا٭دك. ايكابع :
اغتٝــاق ايكــٍٛ اؿهــٔ ٚاٱمتــفاق مًــ٢ ايُــؿق١ املكرتْــ١  اـــاَو :
 با٭ـ٣.

ايتشفٜك َٔ ابطاٍ ايُؿقات باملٔ ٚا٭ـ٣ ٚيمّٚ اٱبتعاؾ  ايهاؾى :
 مٔ ايكٜا٤.
ــابع : ــٌ       ايه ــ٘ باملج ــبًٝ٘ ٚبٝاْ ــام يف ن ــ٢ اٱْؿ ــب ٚاؿــح مً ايرتغٝ

 اٱمذالٟ اةاؾف.
انتجُاق اؿٝا٠ ايٓٗٞ مٔ إْؿام اـبٝح ٚايكؾ٨ ٚايؿم٠ٛ ا   ايجأَ :

 ايؿْٝا ٱْؿام ايطٝب ٚاؿهٔ.
ايتػٜٛـ ٚايتٓبٝ٘ َٔ يكٚق ابًٝو ٚايتشفٜك َٔ ٚنٛنت٘،  ايتانع :

 ٚقكا٠٤ ْٝا٤ ا٭ٌَ باملػؿك٠ ٚايؿٌٓ َٓ٘ تعا .
املبــاؾق٠ ا  اٱْؿــام ْــٛع سهُــ١ ٚانــتجُاق يًشٝــا٠ ايــؿْٝا  ايعايــك :

 ٚانتٓماٍ يًكلم.
ؿــح َٓــ٘ تعــا  مًــ٢ اٱْؿــام، تًكــٞ ايرتغٝــب ٚا اؿاؾٜــ١ مًــك٠ :

 ٚاٱمتباق َٔ تٛبٝؼ ٚـّ ايعاملني.

ٚدــــا٤ت ٖــفٙ ايهٝؿٝــــ١ يبٝــإ تعــؿؾ ٚدــٛٙ ايُــؿق١ ٚآَــا٥ٗا        
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 َٚشتٗا.

  إعجاس اآليتإعجاس اآليت
تعٗك اٯ١ٜ يػ١ ايتهٌٗٝ يف ؾؾـع ايُـؿقات ٚمـؿّ سُـكٖا بُـٛق٠      
ٚاسؿ٠ ٚؽًِ ايٓؿٛى َٔ ايًو بايكٜـا٤ مٓـؿ ايُـؿقات، ؾًـ٫ٛ ٖـفٙ      

ٖٛا ـ٢ً اٱْهإ ايتُؿم م١ْٝ٬ غٛؾّا َٔ قَٝ٘ بايكٜا٤، ٖٚفٙ اٯ١ٜ ٚم
اـ١ًٝ تهبب ي٘ سكدّا ْٚٝكّا ٖٚٛ ٫ ٜكٜؿ ا٫ اٱسهإ ٚقؿ ميتٓـع مـٔ   
ايُؿق١ ٚتؿٛت ايًٝايٞ ٚا٭ٜاّ ؾٕٚ امطا٤ ايؿك  ٭ْ٘ ٫ ٜهتطٝع اٱْؿام 

 ا٫ م١ْٝ٬.
   ٛ يـتًُو   ؾذا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ َش١ اٱْؿام م٬ْٝـ١ أٚ غؿـا٤، ٚتـؿم

ؾٛا٥ؿ نٌ َُٓٗا، ٚاٯ١ٜ تؿٍ م٢ً مًُ٘ ٚاساطت٘ تعـا  بـا٭َٛق ٚمـؿّ    
غؿا٤ ي٤ٞ َٓٗا مٓـ٘، نُـا تعٗـك ايؿقدـ١ ايـيت تٓؿـكؾ بٗـا َـؿق١ ايهـك          

 يًرتغٝب بٗا.

 .)آية إبداء وإخفاء الصدقة(ٚميهٔ إ ته٢ُ ٖفٙ اٯ١ٜ 

  اآليت سالحاآليت سالح
ِ م٢ً املباؾق٠ ػعٌ اٯ١ٜ ايُؿقات اَكّا َأيٛؾّا مٓؿ املهًُني ٚؼجٗ

ايٝٗا، ٖٚٞ ن٬ع يًؿككا٤ ٚاحملتادني ٚمٕٛ ةِ يف ؾقٚن اؿٝا٠ ٚؼٍٛ 
ؾٕٚ تأـِٜٗ أٚ سكؿِٖ مًـ٢ ا٭غٓٝـا٤ بهـبب َـؿق١ ايع٬ْٝـ١، ٭ٕ اهلل      

 تعا  اـٕ بٗا ٖٚٞ ْع١ُ ٚقمح١.

  أسباب اننشولأسباب اننشول
ِ    ـنك إ قنٍٛ اهلل  نٴـ٦ٌ: َـؿق١ ايهـك     َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً

ايع١ْٝ٬؟ ؾٓميت اٯ١ٜ، مما ٜعين أ١ُٖٝ املْٛٛع ٚاؿاد١ اؾٌٓ أّ َؿق١ 
ا  بٝــإ اؿهــِ يف ايكــكنٕ ملٓــع ا٫غــت٬ف ٚتــأث  ا٭ٖــٛا٤ ٚايتًــؿؾ يف  



 46زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  58

 

 ا٫ستٝاط.

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
ايُؿق١ َْٛٛع َباقى ٜٛيٝ٘ ايككنٕ مٓاٜـ١ غاَـ١ ملـا ٜٓؿـكؾ بـ٘ َـٔ       

 ايــؿْٝا ٚيف املعــاْٞ ايهــا١َٝ ٚاملٓــاؾع اؾًًٝــ١ يًؿــكؾ ٚاؾُامــ١ ٚا٭َــ١ يف 
ا٫غك٠، ٖٚٛ مٓٛإ اٱميإ ٚاٱقكاق باملعاؾ، ٚياٖؿ مًـ٢ مًُـ٘ تعـا     
بأؾعاٍ ايعبؿ، ؾُٔ ٜ٪ؾٟ ايُـؿق١ ىًـ٢ إ ٜـكاٙ اهلل ؾُٝـا ىايؿٗـا َـٔ       

 َٛاطٔ املع١ُٝ.
 ٚاٯ١ٜ تكهِ َْٛٛع ايُؿق١ ا  قهُني:

 ايعكْٞ. ايجا١ْٝ :  ايفاتٞ. ا٭ٚ  :
ايُــؿق١ َٚكــؿاقٖا ٚاغكادٗــا  أَــا ايــفاتٞ ؾٗــٛ ايــفٟ ىــِ ـات 

ٚإُٜاةا ا  املهتشل، أَا ايعكْٞ ؾٗٛ نٝؿ١ٝ اٱمطا٤ ٌٖٚ ٖٞ مًٓٝـ١  
 أّ غؿ١ٝ.

ٚتعٗك نٜات ايرتغٝب ايككنْٞ يف ايُؿق١ باٱغباق اٱةٞ مٔ دٛال 
ايٛدٗني َعّا ٭ٕ ا٭ٚي١ٜٛ يًفات ٚيٝو يًعكض، ٚايفات ٖٛ ايُؿق١، 

   ٘ َٓاؾـــع ٚغُــا٥ِ َـٔ اؿهــٔ    ٚيهـٔ نــ٬ّ َـٔ اٱمــ٬ٕ ٚاٱغـــؿا٤ يــ
 ٜتُـ بٗا.

 ٌٖ ٖٛ َتعًل: ص فَ ِعِوَّاط  تفسري قىنه تعاىل

 باٱبؿا٤ نهٝؿ١ٝ.ا٭ٍٚ : 

 .ص هٍَِط بايُؿقات ملٓانب١ ايُٓ  امل٪ْح  ايجاْٞ :
 باٱبؿا٤ ٚايُؿقات َعّا. ايجايح :

اؾٛان: ٖٛ ايجايح، أٟ ٜتعًل بُٗا َعّا، ؾايُؿقات بفاتٗا ممؿٚس١ 
ٚسهٓٗا ٖفا ٜرتيض مًـ٢ ايهٝؿٝـ١ ايـيت تٴعطـ٢ بٗـا َـا ؾاَـت بكٝـؿ          ـاتّا
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ايككب١ ا  اهلل، ٚاٱم٬ٕ آّٜا أَك سهٔ ٭ْ٘ ٫ ٜٓعك ايٝ٘ م٢ً مٛ فكؾ 
 بٌ ٖٛ إم٬ٕ ايُؿق١، ٚنٝأتٞ َمٜؿ ن٬ّ يف ايتؿه .

َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ ادتٓان ا٫َتٓاع مٔ ايُؿق١ يعؿّ سٍُٛ ايهٝؿ١ٝ 
شب املباؾق٠ ايٝٗا ٚيٛ باٱم٬ٕ ٚا٫بؿا٤، ٖٚفا اٱم٬ٕ املٓانب١، بٌ ٜهت

م٢ً َكاتب َتؿاٚت١، ؾُٓـ٘ َـا ٖـٛ إمـ٬ٕ يًذُامـ١ أٚ يًعا٥ًـ١ أٚ يؿـكؾ        
نغك، ٚاٯ١ٜ تٓؿٞ اؿكز مٓٗا ٚتأـٕ بٗا َع ادتُـاع ايًـكا٥ط ا٫غـك٣    

 نكُؿ ايككب١ ٚمؿّ اٱٜفا٤ ٚاملٔ.

 دٛٙ:بُٝػ١ اؾُع ٚؾٝ٘ ٚ ص الصَّذَقَاخِط ٚدا٤ يؿغ 

يًؿ٫ي١ م٢ً تعؿؾ أؾكاؾ ايُؿق١ ٚإ بعٓٗا ٜ٪ت٢ ب٘ م١ْٝ٬ ا٭ٚ  : 
 ٚبعٓٗا نكّا.
ُٜض ايتػٝ  م٢ً ـات ايؿكؾ َٔ ايُـؿق١، ؾٝذـٛل م٬ْٝـ١     ايجا١ْٝ :

ٚهٛل نكّا، ؾأسٝاّْا تهــٕٛ مٓؿٙ َــؿق١ ٜٚـرتؾؾ ٖــٌ ٜٓؿكٗـا م٬ْٝـ١ أٚ     
طكٜكني، ٭ْـ٘ اسهـإ   نكّا، ؾٝأتٝ٘ اؾٛان يف ٖفٙ اٯ١ٜ بُش١ أٟ َٔ اي

قض، ٚيكامؿ٠ ْؿٞ اؿكز يف ايؿٜٔ ٚيًشهٔ ايفاتٞ يًُؿقات ا٫ َع 
 ايكك١ٜٓ اييت تؿٍ م٢ً اـ٬ف ٚسُك اؾٛال بٛاسؿ َُٓٗا.

 اؾُع ٜؿٍ م٢ً نجك٠ ايُؿقات ٚاؿح م٢ً املؿا١َٚ مًٝٗا. ايجايج١ :

  إفاضاث اآليتإفاضاث اآليت
عـاٍ َـع َـش١ ايُـؿق١     تؿمــٛ اٯٜــ١ املهــًُني ا  املباؾق٠ ا  ا٭ؾ

بأٟ نٝؿٝــ١ دــا٤ت َا ؾاّ ايكُـــؿ ٖـٛ ايككبـ١ ٚطًـب َكْـات٘ تعـا ،       
ـــ١      ـــؿقات َــٔ دــٗ ـــني ايُـ ـــ١ يف قٛاْـ ـــع١ ٚاملٓؿٚسـ ـــ١ ايهـ ـــني اٯٜـ ٚتبـ
ايهٝؿ١ٝ، ٚتتذــاٚل قٝٛؾ اؿهؿ ٚايهٝؿ ٚايكٜا٤ ؾتعًٔ مٔ َش١ ا٫ْؿام 

ــ٢     ـــؿ مً ـــ٢ ايتــٛنٝـ ــٔ غــ  إ تٓهـ ـــٞ َ ــٌ  ايعًٓ ـــ١ يف املً ـــ١ ثابتـ سكــٝكـ
ايهـــُا١ٜٚ ٖٚـٞ َـــؿق١ ايهـك، ٚيف ٖـفٙ ايهـع١ قمحـ١ بـايؿككا٤ آٜـّا         
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ٚدم٤ م١ً يَٛــٍٛ ايُـؿقات ايِٝٗ يف نٌ ا٭سٛاٍ، ٚمؿّ ايٝأى َٔ 
 ؾًٓ٘ تعا .

  انتفسريانتفسري
 ص فَ ِعِوَّا هٍَِ إِىْ ذُثْذُوا الصَّذَقَاخِط  تفسريقىنه تعاىل

اب١ املهًُني ٯٜات اٱْؿام َٚبـاؾقتِٗ ا   يف اٯ١ٜ اغباق مٔ انتذ
اٱْؿام بكُؿ ايككب١ ١ْٝٚ اما١ْ احملتـادني اَتجـا٫ّ ٭َـكٙ تعـا  ٚاغـكاز      
ايمنٛات ٚاؿكٛم ايًكم١ٝ ٚايهؿاقات ٚامطـا٤ ايُـؿق١ املٓؿٚبـ١، ٭ٕ    

 ايُؿق١ أمِ َٔ ايٛادب١ ؾتًٌُ املهتشب١ ٚاملٓؿٚب١.
املؿــكؾ  ــو َــكات   ٚقــؿ ٚقؾ ـنــك  ايُــؿق١( يف ايكــكنٕ بُــٝػ١  

ٚبُٝػ١ اؾُع تهع َكات، ٚاؾُع مٓٛإ ايهجك٠ ٚ٭ْ٘ يف املكـاّ وُـٌ   
مٓٛإ ايتعؿؾ يف ايع١ْٝ٬ ٚايهك، ٚٱقاؾ٠ ايهجك٠ يف نٌ َُٓٗا م٢ً مـٛ  
اٱنتك٬ٍ، ؾًِ ٜكٌ اسؿ بإ املكاؾ ايُـؿق١ َـك٠ م٬ْٝـ١، َٚـك٠ غؿٝـ١،      

أٚ امتباق ايتٓاٚن بٌ  ٚيهٔ املكاؾ ٖٛ اٱط٬م يف اؾٛال ٚمؿّ ٬َسع١
اـٝاق َرتٚى يًُتُؿم ٚيأْ٘ ٚساي٘ َٚٓانب١ املكـاّ َـع ٚدـٛؾ قادـض     
يُؿم ايهك، َٚٔ اٯٜات إ ٖـفا ايـكادض مل ٜـ٪ثك نـًبّا مًـ٢ َـؿق١       
ايع١ْٝ٬ ٚقؿ تأتٞ َٛاقؾ ٜهٕٛ ؾٝٗا ْؿع َؿق١ ايع١ْٝ٬ انجك أٚ إ اؿاد١ 

 تكٛؾ ايٝٗا.
 َٚٔ َٛاقؾ َؿق١ ايع١ْٝ٬:

ــا،    : ا٭ٚ   ــاؾق٠ ايًػُــ١ٝ ايٝٗ ــ٢ ايُــؿق١ باملب ســح اٯغــكٜٔ مً
ؾايػين ايفٟ ٜك٣ َاسب٘ ٚيـبٝٗ٘ ٜتُـؿم وانٝـ٘ ٜٚكًـؿٙ يف ايُـؿق١،      
َٚٔ نإ اغ٢ٓ َٓ٘ ًٜعك بًمّٚ قٝاَ٘ بايُؿق١ َٔ بان ا٭ٚيٜٛـ١، َٚـٔ   
ٖٛ أؾ٢ْ َٓ٘ ًٜتام ا  قانات٘ ٚميٝـٌ ا  اٱقتـؿا٤ بـ٘ قدـا٤ املُاثًـ١ يف      

ؿ٠ املْٛٛع يف تٓكٝض املٓاط ؾهٌ َُٓٗا غين، ٚقدـا٤  ساٍ ايػ٢ٓ، ٚيٛس
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ايمٜاؾ٠ يف ايػ٢ٓ ٚ٭ٕ املتُؿم ٜهٕٛ ي٘ نامل٪ؾن ٚاملعًـِ ٚنأْـ٘ َٚـٌ    
 ا  َكتب١ ايػ٢ٓ ا٭م٢ً بايُؿق١ ٚايٓؿك١.

ايام١ ايُؿق١ ٚاؾًا٤ َْٛـٛمٗا ٚدعًـٗا دـم٤ َـٔ ٚاقـع       ايجا١ْٝ :
 املهًُني ٚاَكا َتعاقؾّا، ٚظاٖك٠ قهٛن١.

إم٬ٕ ايتكٝؿ بأسهاّ ايككنٕ ٚاظٗـاق اقـرتإ ايعُـٌ بـايعًِ      : ايجايج١
ٚايتبـاٖٞ بؿٓـً٘ تعـا  مًـ٢ املهـًُني ٚمًـ٢ ايًـػِ ْؿهـ٘ بــايتٛؾٝل         

 يًُؿق١ ٚايكؿق٠ مًٝٗا.
ْ٘ ْٛع يهك هلل مم ٚدٌ ؾايكٝاّ بايتُؿم ٚبُٛق٠ م١ْٝ٬ إ ايكابع١ :

م ٚدـٌ  اظٗاق مًُٞ يٓعُ٘ تعـا  ٚتـفن  يًـفات باْٗـا َـٔ مٓـؿ اهلل مـ       
نــكلم ٚقــؿق٠ مًــ٢ اٱْؿــام ٚاغتٝــاق يًُــؿق١، ٖٚــٛ ســكل َــٔ ايكٜــا٤  
ٚايهُع١، ؾُت٢ َا أؾقى اٱْهإ إ مًُ٘ يف اـ ات َـٔ مٓـؿٙ تعـا     

 ٜٓعؿّ مٓؿٙ ايكٜا٤ ٜٚػٝب َْٛٛم٘.
ــرتا٤ ٚايعــٔ ايهــ٤ٞ،     اـاَهــ١ : ــ١ ٚاٱؾ ـــع ايػٝب ـــو َٚٓـ طــكؾ ايًـ

كــ  نكّا قؿ هعٌ بعض ايٓاى ؾامُاق ايُــؿق١ باـؿــا٤ ٚاٱمطا٤ يًؿـ
ٜكٍٛ إ ؾ٬ْاّٶ ٫ ٜتُــؿم ٫ٚ ٜؿؾع ايمنـا٠، ٜٚهجـك ايكٝـٌ ٚايكـاٍ ٖٚـٛ      
نـــانت وكّ م٢ً ايتكٝؿ بُؿ١ ايهك يف َؿقت٘ طًبّا يًجٛان ٚاغتٝاق 
ايكادض، ؾذا٤ت اٯ١ٜ يًتػؿٝــ مـٔ َـاسب ايُـــؿق١ ٚمـــٔ ايٓـاى       

 ع١ْٝ٬.مجٝــعــّا ببٝــإ َٓاؾــع َٚش١ َؿق١ اي
َـٔ ايؿكـكا٤ َـٔ ٜٓــعك ا  ايػـــين ٚاغــكادـــ٘ ايُـؿق١         ايهاؾن١ :

بًشاظ َا ٜكؿَــــ٘ ي٘ ؾٕٚ غ ٙ، غَُٛـّا اـا نـإ قمحـ٘ أٚ دـاقٙ أٚ     
تكبطــ٘ َعــ٘ َــ١ً َــا، ٚايػــين ٜــؿؾع يػــ ٙ ملــٛالٜٔ ٚانــبان يًتؿٓــٌٝ   
ٚا٭ٚي١ٜٛ ظـاٖك٠ مٓـؿٙ ممـا قـؿ ٜـ٪ؾٟ ا  سُـٍٛ ايػٝبـ١ ٚايهـؿٚق٠ يف         

ت، ؾتأتٞ َــؿق١ ايع٬ْٝـ١ ٚاقٝـ١ يًػـين، َ٪ؾبـ١ يًؿكـ ، َُـًش١       اي٬ُ
 يًشاٍ.



 46زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  62

 

َؿق١ ايع١ْٝ٬ ػعٌ ا٭ٚيٜٛات ظاٖك٠ َٚعكٚؾ١ ؾكؿ تـؿؾع   ايهابع١:
ملٔ تعٓ٘ ؾك ّا، ؾٝأتٝو َٔ ىربى مبـٔ ٖـٛ انجـك سادـ١ ٚاٚ  باملهـامؿ٠      
ٚايُؿق١، ٚقؿ ٜهٕٛ اقكن قمحّا ٚيهٔ ايتعؿـ ٚايعم سا٫ ؾٕٚ َعكؾ١ 

 ككٙ ٚؾاقت٘.ؾ
متٓع َؿق١ ايع١ْٝ٬ َٔ ثٛقإ املؿهؿ٠ َٚٔ ايتعؿٟ ٚتهٕٛ  ايجا١َٓ :

 سذ١ ٚقمح١ ٚبان ٬َع يًُذتُعات.
تبعح ا٭ٌَ يف ْؿٛى اؾٝاع ٚاحملتادني ملا ؾٝٗا َٔ ْـٝا٤   ايتانع١ :

املؿؾ ٚاتُاٍ ايعٕٛ ٚاستُاٍ بًٛغ٘ يًذُٝع، ٜٚبعح م٢ً املٛانا٠ ٭ٕ 
ؿككا٤ ٜٚعٌٝ َُِٖٛٗ ٜٚهامؿِٖ يف َعًٝتِٗ ٖٓاى َٔ ٜتؿكؿ اسٛاٍ اي

 ٚاَٛق سٝاتِٗ.
اَـ٬ع ايٓؿـٛى ٚتٗـفٜب ايُـ٬ت ا٫دتُامٝـ١ ٚتُٓٝـ١        ايعايـك٠ : 

 إنكاّ ايػين يهػا٥٘ ٚنكَ٘ ٚتككب٘ ا  اهلل تعا  مباي٘ ٚقلق٘.

ٚايُــؿق١ َؿقنــ١ اغــ٬ق١ٝ تهاِٖ يف تٗفٜب اجملتُعات ٖٚفا َا 
ًـ  ٢ يًعـامل اؿـؿٜح ٚايـؿٍٚ ايُـٓام١ٝ     ٫ ىتًـ ؾٝ٘ اثٓإ، ٚقؿ ػ

ا١ُٖٝ َــؿ ٜــؿ ايعــٕٛ يًــؿٍٚ ايؿك ٠ ٚاطؿا٤ َا مًٝٗا َٔ ايؿٜٕٛ 
َع نجكتٗا، ٚيمّٚ املباؾق٠ باقنـاٍ اٱماْـات ا  املٓـاطل املٓهٛبـ١     
ٚاَــانٔ اؾــؿن ٚاؾؿــاف، ملــا دعــٌ اهلل مــم ٚدــٌ َــٔ ا٭غــ٠ٛ   

ا بامـــا١ْ ايــؿٍٚ اٱْهــا١ْٝ ٚٱؾقاى تًــو ايــؿٍٚ ؿادتٗــا ْٚؿعٗــــ 
ايؿك ٠ ٚتكًِٝ اة٠ٛ بني ا٭غٓٝا٤ ٚايؿككا٤ أٚ ٫ اقٌ اهـاؾ سايـ١   
َٔ ايًــعٛق بـاؾا٤ ايٛظٝــؿـــ١ ا٭غــ٬قٝـــ١ الا٤ ايؿكـكا٤ ٚامـاْتِٗ      
مًـ٢ ايٓٗـٛض ٭ٕ ؾٝـ٘ ؾميَٛـ١ اؿٝـا٠ ٚانـتُكاق ايكقـٞ ٚايتذــاق٠        

 ايعامل١ٝ.
ٚاقبعُا٥ـ١ نـ١ٓ   َٚٔ اٱمذال إ ٜأتٞ ايككنٕ قبـٌ انجـك َـٔ ايــ     

با٭َك بايُؿق١ ٚاغـكاز ايمنـا٠ َٚهاؾشـ١ ايؿكـك بـاَٛاٍ ا٭غٓٝـا٤       
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ٚم٢ً مٛ املباؾق٠ ايًــػ١ُٝ ٚاؾُع١ٝ اييت تؿٍ مًٝٗا يػ١ اؾُـع  
يف اٯ١ٜ ايهكميـ١، ٚـنـك ايُـؿقات، ٚيػـ١ اـطـان بُـٝػ١ اؾُـع        

 آّٜا.
ٚدــا٤ ايكــكنٕ بٛدــٛن ايُــؿقات بامتباقٖــا ســل اهلل يف ا٭َــٛاٍ 

ػ١ُٝ ايفٟ ٫بــؿ ٚإ ىكز ٜٚـؿؾع ا  َهتشكٝ٘، ؾـ٬ غكابـ١   ايً
ـــك٘     ـــف ايُــؿقات ٭ْٗــا سـ ــ٘ ٖـــٛ ايــفٟ ٜأغـ ـــشاْ٘ باْ إ ىــرب نبـ
ٚمطــا٩ٙ ٚؾٓــً٘ ٚس١ُ ٚدم٤ َٔ قلق٘ يًعبـؿ غـِ بـ٘ ايؿكـ ،     

ََعْخُههزُ أَلَههنْ ََعْلَوُههىا أَىَّ اللَّهههَ هُههىَ ََقْثَههلُ الرَّىْتَههحَ عَههيْ عِثَههادِهِ وَ   ط قــاٍ تعــا  

 .(1 ص الصَّذَقَاخِ

َؿق١ ايع٬ْٝـ١ تـبني ايتـماّ املهـًِ باْؿاقـ٘ يًطٝـب        اؿاؾ١ٜ مًك٠ :
 ٚادتٓاب٘ امطا٤ ايؿك  اـبٝح ٚايكؾ٨ َٔ املاٍ.

أٟ ؾٓعِ اي٤ًٞ ٖـٞ َـؿق١ ايع٬ْٝـ١     ص فَ ِعِوَّا هٍَِط ٚقٛي٘ تعا  

 ٖٚفا اؿهٔ وتٌُ ٚدّٖٛا:
 ؿق١.إ املؿع ٚاؿهٔ يفات ايُا٭ٍٚ : 
 اؿهٔ َكنب َٔ ـات ايُؿق١ َٚٔ ايع١ْٝ٬ يف اؾا٥ٗا. ايجاْٞ :
 امُاق املؿع بايتذاٖك ٚابؿا٥ٗا. ايجايح :
ايجٓـا٤ ٚايـفنك اؾُٝـٌ يـفات ايُـؿق١، ٚايع٬ْٝـ١ أَـك غـ           ايكابع :

 سهٔ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜٓك باؿهٔ اٱمجايٞ ايعاّ يًُؿق١.

٭سهـاّ ٚاؿهـٔ   أَا ايٛدـ٘ ايجايـح ؾٗـٛ ممتٓـع َٚٓـاف يًكٛامـؿ ٚا      
ايفاتٞ ملْٛٛع ايُؿق١، ٚا٭َض ٖٛ ايٛد٘ ايجاْٞ ٖٚٛ تعؿؾ ٚتكنٝـب  
اؿهٔ ٚانتشكام املؿع َـٔ ٚدٗـني ايُـؿق١ ٚاظٗاقٖـا، ٚإ ايع٬ْٝـ١      
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يٝهت ْٛع اْـكاق مكْـٞ بـفات ايُـؿق١ بـٌ ٖـٛ مـكض تٓطبـل مًٝـ٘          
 ا٭سهاّ اـُه١:
يـٓؿو أٚ  قؿ تهٕٛ ايع١ْٝ٬ ٚادبـّا اـا تٛقــ مًٝٗـا سؿـغ ا    ا٭ٍٚ : 

املاٍ أٚ ايعكض، نُا يٛ نإ املاٍ َعكْــّا يًتًــ أٚ يًتعـــؿٟ ٚتهـٕٛ    
َــؿق١ ايع١ْٝ٬ سؿعّا ي٘ ٚإ مل تهٔ م٢ً مٛ اؿُك ٚايتعٝني مبع٢ٓ إ 
 َْٛٛع سؿع٘ ٫ ٜٓشُك بايع١ْٝ٬ ٚيهٓٗا اسؿ ٚدٛٙ ايه١َ٬ ٚا٭َٔ.

مـٔ ايـٓؿو    قؿ تهٕٛ ايع١ْٝ٬ َهــتشب١ نُا يف ؾؾع ايًـب١ٗ  ايجاْٞ :
َٚٓع ايػٝب١ ٚايتعؿٟ ٚا٭قاٌٜٚ ٚيترب١٥ املهًـ يهاست٘ ٜٚجبت اْ٘ ٜكـّٛ  
بؿؾع ايمنا٠ ٫ٚ ٜتٛا٢ْ مـٔ ايُـؿقات املهـتشب١، أٚ يتًـذٝع اٯغـكٜٔ      

 م٢ً ؾؾع ايمنا٠ ٚيًُٛانا٠ ٚاملها١ُٖ يف ًْك ا٭غ٬م اؿُٝؿ٠.
ٚايرتى  َؿق١ ايع١ْٝ٬ املباس١ اييت ٜتها٣ٚ ؾٝٗا طكؾا ايؿعٌ ايجايح :

 ؾٝػتاق املهًـ ايع١ْٝ٬.
ايع٬ْٝـ١ املهكٖٚـ١ ٖٚـــٞ ايـيت ٜرتدـــض ؾٝٗـا دـــاْب تـكى          ايكابع :

ايع١ْٝ٬ ٚاملٌٝ ا  َــؿق١ اـؿا٤، نُا يٛ ؼـكز ايؿك  ٚنـإ َـٔ اٚيـٞ    
ايًــإٔ ؾٝهــتشٞ َٔ تًكٞ ايُـــؿقات م٬ْٝـ١ ٚيهـــٔ سادتـ٘ يـؿٜؿ٠،      

 عٌ اؾا٥م، ٫ٕ نٌ َهكٚٙ دا٥م.ٖٚفٙ ايع١ْٝ٬ تؿغٌ يف مَُٛات ايؿ
ايع٬ْٝــ١ احملكَــ١، ٖٚــٞ ايــيت ٜــ٪ت٢ َعٗــا بايُــؿق١ قٜــا٤  اـــاَو :

ٚمسع١ ٚ٭غكاض ؾ١ْٜٛٝ غ  َكْات٘ تعا ، ْعِ ٫ ٜهٕٛ ايكٜا٤ َبط٬َ 
يــٛ نــإ مكْــَا لا٥ــ٬َ ٚاغطــاقّا يف ايكًــب ٚمل ٜهــٔ دــم٤ َــٔ ايــؿامٞ 

ٝ٘ قض ايككب١ أٚ َكنب َهتك٬َ أٚ تابعَا، ٚيٛ يو سني ايعٌُ إ ؾام
َٓٗا َٚٔ ايكٜا٤ ؾايعٌُ َشٝض ٱَاي١ ايُش١، ٚنفا يٛ يو بعؿ إمتاّ 

 ايعٌُ يكامؿ٠ ايؿكاؽ.

ٚايٛدــٛٙ ا٫قبعــ١ ا٭ٚ  َــٔ َُــاؾٜل اٯٜــ١، أَــا ايٛدــ٘ اـــاَو 
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ؾػاقز بايتػُِٝ ٚتؿٍ مًٝ٘ مَُٛات بط٬ٕ ايعٌُ بايكٜا٤ ملا ؾٝ٘ َٔ 
ع اقا٠٤ ايٓاى يًُؿق١ مًـ٢ مـٛ   َٓاَني ايًكى، ٫ٚ ٜٓك طكٚ َْٛٛ
 مكْٞ َع َؿم ايب١ٓٝ يف ا٫ٌَ.

ؾُــؿع ايؿعــٌ ٚا٫تٝــإ بايُــؿق١ ٜتػًــ٢ ـات ايُــؿق١، ٚامطا٤ٖــا 
بُٛق٠ م١ًٝٓ آَٜا نٛا٤ َع ٚدٛن أٚ انتشبان ايع٬ْٝـ١ أٚ َـع مـؿّ    
ٚدٛؾ َاْع َٓٗا َٚـا ٜـؿٍ مًـ٢ سكَتٗـا يكامـؿ٠ ْؿـٞ اؿـكز يف ايـؿٜٔ         

ملهًِ ٚي٬باس١ ٚيؿ٫ي١ ٖفٙ اٯ١ٜ، با٫ْـاؾ١  ٫َٚاي١ ايُش١ يف مٌُ ا
 ا  قٛامؿ ايًكٜع١ اؿٓٝؿ١ٝ ايه١ًٗ ايهُشا٤.

 ٚاملكاؾ بايُؿق١ ٖٓا م٢ً ٚدٛٙ:
 ايٛادب ٖٚٞ ايمنا٠ ٚلنا٠ ايؿطك.ا٭ٚ  : 
املٓؿٚن نايُؿقات م٢ً ايؿككا٤ ٚاما١ْ احملتادني مما يٝو   ايجا١ْٝ :
 بٛادب.
 دب ٚاملٓؿٚن.املع٢ٓ اؾاَع يًٛا ايجايج١ :

ٚقؿ دا٤ يؿغ  ايُؿقات( بُٝػ١ اؾُع، ٜٚكاؾ َٓ٘ ايُؿق١ ايٛادب١ 
ــاْٞ ٖــٛ ا٭ْهــب يف املكــاّ ٫َــاي١      ــ٢ ا٫مــِ، ٚايج ــاق٠، ٚاغــك٣ املعٓ ت
ا٫طــ٬م ٫ٕٚ املهــأي١ تتعًــل بكمحتــ٘ ٚاسهــاْ٘ تعــا  ٚأسهــاّ ا٭دــك  

 ٚايجٛان.

٭ـ٣، ؾإ ٚنُا ت٢ٗٓ ٖفٙ اٯٜات احملهٔ مٔ اتباع ايُؿق١ باملٔ ٚا
ٖفٙ اٯ١ٜ متٓع ايؿكـ  ٚاحملتـاز َـٔ َ٪اغـف٠ املٓؿـل ٚاملعطـٞ ٫ْـ٘ اغتـاق         
ايُؿق١ املع١ًٓ أٚ اييت تهـٕٛ م٬ْٝـ١ أٚ تًشـل بايع٬ْٝـ١ ؾـٝعًِ بٗـا غـ         

 طكؾٝٗا َٔ املعطٞ ٚاٯغف.
ٚي٫ٛ ٖفٙ اٯ١ٜ قؿ ٜتذكأ غ  ايؿك  آَٜا َٔ اٖـٌ اؿهـؿ ٚايبػـٌ    

م١ْٝ٬ ٚإ ادكٙ قًٌٝ، أٚ إ ايع١ْٝ٬ تبطٌ  م٢ً احملهٔ عذ١ اْ٘ ٜتُؿم



 46زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  66

 

ثٛان ايُؿق١، ٜٚكٍٛ بعِٓٗ سُٝٓا ٫ ْتُؿم اؾٌٓ َٓ٘ ٫ْـ٘ ٜتعـاٖك   
بايُؿق١، ؾذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ قمح١ يًذُٝع ٚي٬غباق بإ ايع١ْٝ٬ ٫ تٓك 

 يف َؿم اي١ٝٓ ٚايتٛد٘ يطًب َكْات٘ تعا .

 ٚايع١ْٝ٬ يف اٯ١ٜ ؼتٌُ ٚدٖٛا:
 ايُؿق١ م٢ً مٛ مًين ٚمبكأ٣ َٔ ايٓاى. اتٝإا٭ٚ  : 
ــ١ : ــ١      ايجاْٝ ـــأي١ ايع٬ْٝ ـــؿات ا  َه ــٔ غــ  ايتـ ـــؿق١ َ ـــا٤ ايُـ امطـ

ــ١    ـــل إ تهـــٕٛ َك٥ٝـ ـــؿاُٖا، ؾكـــؿ ٜتؿــ ـــٝاق اســ ــا٤ ٚاقاؾ٠ اغتــ ٚا٫غؿـ
 َٚهـُٛم١ َٔ ايٓاى.

إم٬ٕ َْٛٛع ايُؿق١ ٚايتذاٖك ب٘ نٛا٤ قبٌ ؾؾعٗا يًؿك    ايجايج١ :
ٚ بعؿٙ، نُا يٛ ْٚع يف يٛس١ ام٬ْـات َهتبـ٘ قا٥ُـ١ بامسـا٤     أٚ اثٓا٤ٙ أ

ايؿككا٤ ايفٜٔ ٜهامؿِٖ، أٚ اْ٘ امًٔ ؾُٝا بعؿ امسا٤ ايفٜٔ ٜـؿؾع ةـِ   
اؿكٛم ايًكم١ٝ ٚايُؿقات املهتشب١ َٚكاؾٜكٖا، أَا يٛ اْطك يٲم٬ٕ 
ؾٌٗ ٜعترب َٔ ا٫م٬ٕ، اؾٛان: ٫، ؿؿٜح ايكؾع ٚأسهاّ ايٓـكٚق٠،  

جٛان ٫ ٜتٓـكق يف اٱمـ٬ٕ َـٔ غـ  إ تُـٌ ايٓٛبـ١ ا        َٚع ٖـفا ؾـاي  
 ا٫متفاق بايٓكٚق٠، ٖٚفا َٔ ايهع١ ٚاملٓؿٚس١ يف اٯ١ٜ ايهكمي١.

ٌٖٚ اٱم٬ٕ مٔ ايُـؿق١ َـٔ َُـاؾٜل ا٫بـؿا٤ ٚا٫ظٗـاق، أّ إ      
ا٫ظٗاق َٓشُك بهام١ ايؿؾع، ا٭َض ٖٛ ا٫ٍٚ يعَُٛات ايًؿغ ٚاقاؾ٠ 

هك، َٔ غ  إ ٜتعاقض ا٭َك َع ايٓٗٞ مٔ املع٢ٓ ا٭مِ ٚيًتػؿٝـ ٚايٝ
اٱم٬ٕ بكُؿ ايكٜا٤ ٚايهُع١، أٚ اٱم٬ٕ ايفٟ ٜ٪ؾٟ ا  املٔ ٚا٭ـ٣ 

 أٚ ٜهٕٛ بفات٘ َّٓا ٚأـ٣.

ٌٖٚ ٜعترب ا٫غباق ٚاٱم٬ٕ مٔ ٚدٛؾ َاٍ يًُؿق١، ٚؾتض نذٌ 
يتهــذٌٝ انــــُا٤ احملتــادني ٚايؿكــكا٤ ايــكاغبني با٫غــف َٓــ٘ َــٔ ٚدــٛٙ  

يُؿم اٱم٬ٕ ٚا٫دٗاق، أّ اْ٘ يٝو َٓٗا يعـؿّ تعـٝني ايؿكـ      ايع١ْٝ٬
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ٚـنكٙ، ٚإ اٱم٬ٕ ٫ ٜتكّٛ ا٫ مبعكؾ١ ايؿك ، اؾٛان: اْ٘ َٔ ايع١ْٝ٬ 
٫ٚ ؾيٌٝ م٢ً ايرتاط َعكؾ١ ايؿك  ٚيٛ م٢ً مٛ ايتًػِ يف َْٛـٛع  
ايع١ْٝ٬، ٫ْٗا تؿٚق َؿاق ا٫غباق مٔ ايعمّ مًـ٢ ايُـؿق١ ٚايكٝـاّ بٗـا     
ؾع٬ّ، ٚقؿ ٜهـٕٛ اٱمـ٬ٕ أنجـك ْؿعـّا ٚنـببّا يف سُـٍٛ ايؿكـكا٤ ا٭نجـك         

 ساد١ م٢ً َاٍ ايُؿق١.

ـــٛٙ قمحتـــ٘ تعــا  بايعبــاؾ ٚامــاْتِٗ مًــ٢ اغــكاز    ٚاٯٜــ١ َــٔ ٚدـ
اؿكٛم ايًكم١ٝ ٚتهـٌٗٝ ايؿؾــع ٚايعطـا٤، ؾًـ٫ٛ ايهـع١ ايـيت تعٗـك يف      

اــ ات يتعطـٌ    ٖفٙ اٯ١ٜ ٚايتٝه  مًـ٢ ايـؿاؾع ٚاٯغـف ٚايهـامني يف    
ــ١    ـــًت ًَـــه٬ت ادتُامٝـ ـــؿقات ٚسُــ ــٛم ٚايُــ ــٔ اؿكـ داْـــب َـ
ٚاغ٬ق١ٝ، ؾشت٢ ايهعا٠ يف اـ ات ٜٛادٕٗٛ بايهتُإ ٚمـؿّ ا٫غبـاق   
مٔ َكؿاق ايؿؾع ٚدٗت٘ ْٚٛمـ٘ غًـ١ٝ امتبـاقٙ َـٔ ا٫بـؿا٤ ٚا٫مـ٬ٕ،       
ؾذــا٤ت ٖــفٙ اٯٜــ١ يتهــاِٖ يف دعــٌ َْٛــٛع ايُــؿقات اَــكّا َأيٛؾــَا   

ابط نًٝـــ١ َـــٔ دٗـــــ١ ايؿؾـــــع ٚايتٛلٜـــع نـــٛا٤ بًشـــاظ ٚىٓـــع يٓـــٛ
 ا٫يػاّ أٚ امل٪نهات.

يكؿ قؿَت اٯ١ٜ ا٫بؿا٤ ٚا٫ظٗاق م٢ً ا٫غؿا٤ ٖٚٛ يٝو َؿؾ١ أٚ 
اتؿاقَا ؾ٬بؿ ي٘ َٔ ؾ٫٫ت، ٚتعترب ٖـــفٙ اٯٜـ١ بًــاق٠ َُٚـؿق نـعاؾ٠      
ٚبابَا يتهٌٗٝ ا٫ْؿام، ٚا٫ظٗـاق َـٔ ايهًـٞ املًـهو ايـفٟ يـ٘ َكاتـب        

تؿاٚتــ١ يف اٱمــ٬ٕ ٚنٝؿٝتــ٘، َٚــؿ٣ ام٬ْــ٘ ادتُامٝــَا ٚمكؾــَا ٚٚنــ١ًٝ َ
اٱم٬ٕ غََُٛا ٚإ ٚنا٥ٌ اٱم٬ٕ تتٓٛع ٚتتعؿؾ، ٌٖٚ ٜعين ا٫ـٕ 
باٱم٬ٕ ٚاؾٗك ايتُاؾٟ ؾٝ٘، اؾٛان: ٫، ؾاملؿاق مًـ٢ مـؿّ غكٚدـ٘    
َٔ أسهاّ ايٛدٛن ٚا٫نتشبان ٚايٓؿن، ٫ٚ ٌُٜ ا  ؾقد١ ايكٜـا٤  

 ك١َ.ٚانبان اؿ
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 ص وَإِىْ ذُخْفُىهَا وَذُؤْذُىهَا الْفُقَشَاءَ فَهُىَ خَُْش  لَكُنْط  تفسري قىنه تعاىل

بعؿ ا٫ـٕ ٚايرتغـِٝ باظـــٗاق ايُـؿقات، دـــا٤ ايًـطك ايجـاْٞ        
ي١ٰٜ با٫ـٕ باغؿا٥ٗا َع س١ُ لا٥ؿ٠ ٖٚٞ ايتؿٓـٌٝ، َٚـٔ اٯٜـات إ    

ِ ٚاْــض ٫ وتــاز ا  هتُــع ا٫َــكإ َعــّا يف نٜــ١ ٚاســــؿ٠ ببٝــإ ْٚـــ 
ايتأٌٜٚ ٚا٫نتًٗاؾ بآ١ٜ اغك٣ أٚ سؿٜح ْبـٟٛ، ممـا ٜـؿٍ مًـ٢ اُٖٝـ١      
ــع     ــ١ ؾؾ ــإ ايتًــكٜع يف نٝؿٝ املْٛــٛع ٚاؿهــِ ٚســـاد١ املهــًُني ا  بٝ
ــان      ـــٓني ٚاقب ـــع اقاؾ٠ احملهـ ـــفٖا، ؾُ ـــٗا ٚاغـ ـــكٜك١ قبٓـ ايُــؿق١ ٚطـ

ٕ ايؿكـــكا٤ اؿكــٛم ايًــكم١ٝ يف اـطــان ايــٛاقؾ يف اٯٜــ١ ايهكميــ١ ؾــا       
ٚاحملتادني ًَُٛيٕٛ مبؿكؾات٘ م٢ً مٛ املؿّٗٛ ٚؾش٣ٛ اـطان ٫ِْٚٗ 

 طكف يف املْٛٛع.
ؾايُؿق١ ْـٛع َؿامًـ١ ٫ تـتِ ا٫ بـني طـكؾني املعطـٞ ٚاٯغـف، ٚقـؿ         
تًٌُ اطكاؾَا اغك٣، َٚٔ امذال ايككنٕ اْو تك٣ اسهاَ٘ َْٚٛٛمات٘ 

اؾ١ًُ، بٌ إ ا٭َك َٚعكٚؾ١ ٚظاٖك٠ مٓؿ مُّٛ املهًُني ٚاملهًُات يف 
أمِ َٔ امذال ايككنٕ ٚاْ٘ َٔ املؿؾ اٱةـٞ ٚا٫ماْـ١ املًهٛتٝـ١ يًكـكنٕ     

 .(1 ص وَهَا ََعْلَنُ جُ ُىدَ سَتِّكَ إِالَّ هُىط ٚاسهاَ٘، 

ٚمما ٖٛ يا٥ع بني املهًُني دٛال ايتذاٖك بايُؿق١ أٚ امطا٥ٗا نكَا 
ا٤، ٚاَــط٬ع َــع ا٫مجــاع ايعــاّ مًــ٢ اؾٓــ١ًٝ امطا٥ٗــا نــكَا ٚباـؿــ  

ا٫مجاع أَك ؾكٗٞ ٜكاؾ َٓ٘ اتؿام مًُا٤ اٱن٬ّ غََُٛا َٔ املتكؿَني 
م٢ً َهأي١ أٚ قٍٛ أٚ سهِ، ٚا٫مجاع سذـ١ يؿ٫يتـ٘ مًـ٢ ا٫تؿـام يف     
اؿهِ املهتكك٤ َٔ ايهتـان ٚايهـ١ٓ، أَـا امجـاع املهـًُني مًـ٢ َعكؾـ١        

ٙ، ؾكـؿ  سهِ ٚايتهامل مًٝ٘ ؾٗٛ أَك ٜٓؿـكؾ بـ٘ ايكـكنٕ ٚؾـكؾ َـٔ امذـال      
هُع ايؿكٗا٤ م٢ً سهِ ٚيهٓ٘ غـ  َعـكٚف ا٫ َـٔ ـٟٚ ا٫غتُـاّ     
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 ٚاٌٖ ايعًِ أٚ ايفٟ ٜبت٢ً مبْٛٛم٘ ٚوتاز َعكؾ١ سهُ٘.
أَا بايٓهب١ يعًّٛ ايككنٕ ؾُٓٗا َا ٜعكؾ٘ نٌ َهـًِ َٚهـ١ًُ، ٖٚـفٙ    
املعكؾ١ قنٝم٠ يتجبٝت أسهاّ ايككنٕ ٚايعٌُ بهٓٓ٘ ٚتًكٜعات٘، ٖٚٞ َاْع 

ٓـ٘ أٚ ٖذكاْـ٘ نُـا اْٗـا ؾمـ٠ٛ ايٓـاى يًذـ٤ٛ يًكــكنٕ،        َـٔ ا٫مـكاض م  
 ٚتكغٝب بت٬ٚت٘ ٚا٫ط٬ع م٢ً َٓاَٝٓ٘ ايكؿن١ٝ.

ٜٚٓؿكؾ ايككنٕ ٚسؿٙ َٔ بني ايهتب ايهُا١ٜٚ بٗـفٙ اـَُٛـ١ٝ ممـا    
ٜؿٍ م٢ً اًٖٝت٘ يًبكا٤ ٚؾمي١َٛ ايعٌُ باسهاَ٘، نُـا إ ٖـفا ا٫مجـاع    

هلل مـم ٚدــٌ يبكا٥ـ٘ سٝـَا     َاؾ٠ ٚنــبب َٔ بني ا٫نــبان ايـيت قٝٓـٗا ا  
طــــكَٜا ٜأغــف ايٓــاى َٓــ٘ َــــٔ ؾٕٚ ٚانــطـــ١ أٚ سادــــ١ ا  ا٫نــتعا١ْ  
بايػ ، ٚأسهاّ ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاْش١ ستــ٢ مٓؿ تكمجتٗا يًػات ا٫غك٣، 
ــاع ٚايكــكا٥ض يف نــٌ لَــإ     ــ١ ي٬مســاع َٚٛاؾكــ١ يًطب َٚٓــاَٝٓٗا َكبٛي

 َٚهإ.

بايهتُإ ٚمؿّ اٱم٬ٕ  َٚع٢ٓ اغؿا٤ ايُــؿقات امطا٩ٖا يًؿككا٤
أٚ َعكؾ١ ا٫غــكٜٔ ٚاط٬مِٗ م٢ً ا٭َــك، ٖٚٛ ٚدـ٘ نغـك َـٔ ٚدـٛٙ     
ــاق        ــني ا٫ظٗ ــكلؽ ب ــؿّ ٚدــٛؾ ب ــ١ م ــٔ اٯٜ ــاٖك َ ــع ايُــؿق١، ٚايع ؾؾ
ــٛق       ــِ ايعٗ ــ١، ْع ـــٕٛ غؿٝ ــا ته ـــاٖك٠ ٚأَ ــا إ تهــٕٛ ظـ ــا٤، ؾأَ ٚا٫غؿ

 ٚاٱم٬ٕ م٢ً َكاتب َتؿاٚت١ نُا تكؿّ.
هًٞ املتٛاط٧ يف ايػايب ٚقؿ تهٕٛ ي٘ َكاتب أَا ا٫غؿا٤ ؾٗٛ َٔ اي

اغـك٣ بهبب طكٚ اَٛق مك١ْٝ باؽاـ ايٛانط١ أٚ باؿفق ٚاـ١ًٝ م٢ً 
ايٓؿو أٚ ايؿك  احملتـاز ايـفٟ ٜهـٕٛ مبكتبـ١ ٚاسـؿ٠ ٚتًـاب٘ اؾـكاؾٙ ؾـ٬         
ٜعكف يًػؿا٤ ؾقدات َٚكاتب، ْعِ قؿ ٜتؿٓـٌ اهلل نـبشاْ٘ ٚوتهـب    

َــؿق١ ٚاسؿ٠ تأتٞ داَعـ١ يٮَـــكٜٔ َعـّا    ثٛان ايع١ْٝ٬ ٚاـؿا٤ يؿــكؾ 
 م٢ً مــٛ ايتؿاغٌ ٚاؼاؾ املكاَؿ.

ــ١ ايٛاســؿ٠ يٝهــٕٛ      ــ٢ ـٟ املكتب ٚدــا٤ َٚـــ اـــ  ٚايتؿٓــٌٝ مً
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َكُــٛؾَا ٚبػٝــ١ ٜٚطًــب بفاتــ٘، ؾهُــا إ نٝؿٝــ١ ا٫مطــا٤ َكؿَــ١ يــؿؾع   
ايُؿق١ ٜٚرتيـض مًٝٗـا ايٛدـٛن أٚ اٱنـتشبان َـٔ ـٜٗـا ؾٓكـٌ املـاٍ         

يؿك  َكؿ١َ مك١ًٝ ٚيكم١ٝ ي٬ْؿـام، ا٫ إ ٖـفٙ ايهٝؿٝـ١ ٫    ٚؾؾع٘ ا  ا
تٓشُك بٛد٘ ٚاسؿ، ٫ ٫ْٗا ْــٛع طــكٜك١ٝ ي٬ـٕ يف تعؿؾٖا، ممـا ٜعـين   
إ ايطكٜــل ٚايٛنــــ١ًٝ ىٓــــع ٭سهــاّ غاَــ١ بــ٘، ٚيــ٘ َْٛـــٛم١ٝ يف 
ا٭دك ٚايجٛان مما وـتِ ا٫متٓـا٤ بـايطكا٥ل ٚايٛنـا٥ٌ ٚابتػـا٤ َكْـات٘       

نٝؿٝتٗــا، ؾايُــؿق١ ـاتٗــا، ٚيهــٔ نٝؿٝــ١ امطا٥ٗــا تتعًــل مًٝٗــا  تعــا  يف
 َها٥ٌ:

 متاّ ا٭دك ٚايجٛان.ا٭ٍٚ : 
ْكُإ ايجٛان ٚبطـ٬ٕ ايُـؿق١، نُـا يـٛ دـا٤ت َـع املـٔ         ايجاْٞ :
 ٚا٭ـ٣.

لٜاؾ٠ ا٭دك عهٔ ا٫ؾا٤ ٚاغتٝاق ايطكٜك١ ا٫ؾٌٓ نُا يٛ  ايجايح :
 امطاٖا ايؿك  باـؿا٤.

٫غؿـا٤ َـٔ انـبان َٚكاَـؿ نـا١َٝ غَُٛـَا َـع        ٫ٚبؿ يتؿٌٓٝ ا
ابتؿا٤ اٯ١ٜ بايجٓا٤ م٢ً املتُؿم ايفٟ ٜتذاٖك يف َؿقت٘، ٖٚفٙ املكاَؿ 
تهتشل إ تهتب ؾٝٗا املُٓؿات ٚايؿقانات ٚتهٕٛ َْٛٛمَا َٚٓانـب١  

 ٫نتككا٤ ايؿقٚى َٚٓٗا:
ٕ اٯ١ٜ دــا٤ت م٢ً مــٛ ا٫طــ٬م، ؾًِ ؽــِ ؾكٜكَا َـٔ  ا٭ٍٚ : 

هــًُني باٱغـؿــا٤ نــٛا٤ نإ يف طكف ا٭غٓٝـا٤ أٚ طـكف ايؿكـــكا٤،    امل
ـــ٬       ــ٢ اؼــاؾ املهــًُني يف اؿهــِ ٚاملْٛــٛع ٚإ نـ ــؿٍ مً ــ١ ت ٖٚــفٙ نٜ

 ا٭َــكٜٔ َٔ اٱدٗــاق ٚاٱغؿا٤ سهٔ بايفات ٚبايعكض.
اٱغؿا٤ َُؿام يًعم ايفٟ غِ ب٘ اهلل امل٪َٓني ٚإ ناْٛا  ايجاْٞ :



 71ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  46/زميإَعامل اٱ

 

، ٚؾؾـع  (1 ص وَلِلَّههِ الْعِهضَّجُ وَلِشَعُهىلِهِ وَلِلْوُهؤْهِ ِنيَ    ط قاٍ تعا  ؾككا٤ ٚقتادني 

ايُؿق١ يًؿك  نكّا وؿغ ي٘ َا٤ ٚدٗـ٘ ُٜٚـٕٛ نكاَتـ٘، ممـا ٜـؿٍ مًـ٢       
َهأيتني نرب٣ َٚػك٣، أَا ايهـرب٣: ؾٗـٞ قٝـاّ أسهـاّ اٱنـ٬ّ مًـ٢       
ا٫ت إنكاّ املهًِ ٚاؾكاؾٙ، ٚايُػك٣: امتباق إنكاّ املهـًِ يف ايـؿ سـ   

 ايؿاق١ ٚاملهه١ٓ.
يف اغؿا٤ ايُؿق١ تأؾٜب يًُهًُني يف املعا٬َت ٚا٭سهاّ  ايجايح :

ٚيمّٚ ايتهرت م٢ً ا٭غٛإ مٓؿ اؿادـ١ أٚ نًــ انـكاقِٖ أٚ َعكؾـ١     
مٝٛبِٗ ٚانبان اـًٌ ٚايٓكِ يف َعاًِٜٗ َُِٖٚٛٗ َٚا ٜتعكْٕٛ ي٘ 

 َٔ اٱبت٤٬.
ًِ ٚاٱط٬ع م٢ً غًت٘ َٚا ميٓع اٱغؿا٤ َٔ ٖتو مسع١ امله ايكابع :

 اَاب٘ َٔ املُٝب١ ٚاؾٛع.
اٱغؿا٤ بكلؽ ؾٕٚ ايكٜا٤ ٚايهُع١، ٚ٭ٕ ايكٜا٤ ٫ ٜتكّٛ  اـاَو :

ا٫ باٱدٗاق ٚايتباٖٞ أَاّ اٯغكٜٔ، ٚؾغٍٛ قُؿ اقا٤تِٗ ٚايهُع١ يف 
 اٌَ ْٝت٘ ٚممَ٘ م٢ً ايتُؿم.

 ّ أْؿهِٗ.يف اغؿا٤ ايُؿق١ ؾم٠ٛ يًؿككا٤ يًتعؿـ ٚاسرتا ايهاؾى :
ؾٝ٘ تأؾٜب يًُهًُني ما١َ َِٚٓٗ ايؿككا٤ بايتهرت ٚايهتُإ  ايهابع :

 يف اـ ات ٚاتٝإ املعكٚف.
ٚقؾ مـٔ   يف اغؿا٤ ايُؿق١ بان يًُػؿك٠ ٚايكْـٛإ، ٚقـؿ   ايجأَ :

نـإ وُـٌ دـكان اـبـم     ايباقك مًٝ٘ ايه٬ّ: "إ مًٞ بٔ اؿهـني  
٠ ايجُـايٞ ٚنـؿٝإ ايجـٛقٟ    م٢ً ظٗكٙ بايًٌٝ ؾٝتُؿم ب٘، قاٍ أبٛ محم

 .(2 ٜكٍٛ: إٕ َؿق١ ايهك تطؿ٧ غٓب ايكن"نإ 
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يف َـؿق١ ايع٬ْٝـ١ تععـِٝ يًـعا٥ك اهلل ٚؼـكٜض ي٬غـكٜٔ        ايتانع :
ٚاؾًا٤ يًُؿقات، ٚؾق٤ يًًــب١ٗ َٚٓــع يًػٝب١ ٚايتعكض يًفات، ؾٗـٌ  
تبك٢ َؿق١ ايهــك ٚاـؿـا٤ اؾٓـٌ ٚاقدـض، أّ اْٗـا تهـٕٛ َهـا١ٜٚ، أّ       

يع١ْٝ٬ ٖٞ ا٫ؾٌٓ يف ٖفٙ ايُٛق، اؾٛان: نٌ ي٘ سهٓ٘، ٚقؿ َؿق١ ا
 تهٕٛ َؿق١ ايع١ْٝ٬ ٖٞ ا٫ؾٌٓ مٓؿ ادتُاع انبان ايتؿٌٓٝ.

 يكؿ دا٤ت اٯ١ٜ ايهكمي١ بًؿغ  غ ( ٚوتٌُ ٚدٗني: 

اْ٘ اؾعٌ تؿٌٓٝ، ؾٝكـاٍ ؾـ٬ٕ غـ  ا٫َـشان، ٫ٚ ٜكـاٍ      ٍٚ: ٭ا
 اؾعٌ. أغ ، ٚغ  ٫ ٜج٢ٓ ٫ٚ هُع ٫ْ٘ يف َع٢ٓ

مبع٢ٓ اؿهــٔ ْٚؿ ايًــك، ٚمجع٘ غٝٛق، قاٍ ايُٓك انِ  ايجاْٞ:
 بٔ تٛيب:

 

ــٛقٴ، ٚأغطـــــــأتين   ــت اـٝـــــ  ٚقٝـــــ
    ٞ  غطــــــــــــــــــٛن مجــــــــــــــــــ١، ٚمًــــــــــــــــــٛتٴ قكْــــــــــــــــــ
 

 

ٜٚؿٍ م٢ً ايَٛـ اؿهٔ عهـب املكـاّ ٚاؿـاٍ،    انِ ؾ ؾ غ  ن

 .(1 ص فَكَاذِثُىهُنْ إِىْ عَلِوْرُنْ فُِهِنْ خَُْشًاط قاٍ تعا  

ال ايككنْٞ اَهإ محٌ ايًؿغ م٢ً املعٓٝني ؾتهٕٛ ايُٛق َٚٔ ا٫مذ
  ه١:

ٜهٕٛ يُؿق١ ايهك َعٓـ٢ ايتؿٓـٌٝ ٚايرتدـٝض باملكاقْـ١ َـع      ا٭ٍٚ : 
 ابؿا٤ ايُؿق١ ايفٟ ٜهتكٌ عهٓ٘ آّٜا.

 ٜتُـ ا٫غؿا٤ عهٓ٘ م٢ً مٛ ا٫نتك٬ٍ. ايجاْٞ :
ٗـ      ايجايح : ا تهٕٛ َؿق١ ايع٬ْٝـ١ يف سـا٫ت َؿٓـٛي١ ٚترتدـض مًٝ
 َؿق١ ايهك.

                                                           

 .33ايٓٛق  ( نٛق1٠ 
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تهٕٛ ؾا١ًْ ٚسه١ٓ ٚيهٔ سهٓٗا ٖفا ٫ هعًٗا تكق٢ م٢ً  ايكابع :
ــ٢، ٫ٕ َــٔ يــكا٥ط     ــل يف َكــاّ املؿعــٍٛ ٚا٭ؾْ َــؿق١ ايهــك ٚإ مل تب
ايتعاؾٍ ٚايرتادض ٚسؿ٠ املْٛٛع، ٚاملْٛٛع ٖٓا َتبأٜ يٛدٛؾ انبان 
ــ٢ إ ا٫َــٌ ٖــٛ تؿٓــٌٝ َــؿق١ ايهــك     ــ١، مبعٓ مكْــ١ٝ يُــؿق١ ايع٬ْٝ

ْٗا ٚيهٔ تأتٞ انبان بايعكض ػعٌ َؿق١ ايع١ْٝ٬ قادش١ ٚةا ٚقدشا
سهٔ ـاتٞ ٚاْايف، َٚٔ ؾًٓ٘ تعا  إ هعٌ بان ايتػٝ  بني ا٫َكٜٔ 
َؿتٛسَا، ٚنٌ ي٘ ؾٌٓ ٚادك بًكط اتٝإ ايُؿق١ يف نبٌٝ اهلل ٚابتػـا٤  

 َكْات٘.
ايُـؿق١ ايٛادبـ١ سـل اهلل يف املـاٍ ايًػُـٞ، ؾامطـا٩ٙ        اـاَو :

مباى اْ٘ قاٍ: "َؿق١ ايهـك  ابٔ ٤ نكَا اؾٌٓ ٚأٚ ، ٚقٟٚ مٔ يًؿككا
يف ايتطٛع تؿٌٓ م٬ْٝتٗا نبعني ْعؿَا، َٚؿق١ ايؿك١ٜٓ م٬ْتٝٗا اؾٌٓ 

 َٔ نكٖا غُه١ ٚمًكٜٔ ْعؿَا".

ٚقؿ ٚقؾ ـنك ا٫سُا٤ يف اتٝإ ايُؿق١ ثِ مـطـــ مًٝــ٘ ٚت٪تٖٛـا  
اٚ ٖٓــا يًشــاٍ أٟ إ ايؿكــكا٤ ٚنــإٔ ا٫غؿــا٤ َتكــؿّ قتبــ١ ٚلَاْــَا، ٚايــٛ

ـــٕٛ ســاٍ اتٝــإ ايُـــؿق١ ايؿكــكا٤ ٜٚتعًــل بهٝؿٝــ١ َٚــٝػ١     ا٫غؿــا٤ ٜهـ
ا٫مطا٤ بإ ٫ ٜعــًِ ب٘ اٯغـــكٕٚ، أٚ اْٗـا تهـــٕٛ ٚاٚ املعٝـ١ ايعاطؿـ١      
ايــيت ٜٓتُــــب املٓــاقع بعـــؿٖا بـــ إ( املٓــُك٠ ٜٚهــٕٛ َعطٛؾٗــا ٖــٛ  

ؿؾ يف ايَٛــ  املُؿق امل٪ٍٚ َـٔ  إٔ( َٚـًتٗا، ٖٚـفا ايعطــ ٚايتعـ     
ٚايهٝؿٝــــ١ َــع ٚســــؿ٠ املْٛــٛع ٚتعـــًل اؿهــِ بايُــؿق١ ايٛاســؿ٠ ؾٝــ٘  

 ٚدٛٙ:

اٯ١ٜ اياق٠ ا  اي١ٝٓ ٚايعمّ م٢ً اغؿا٤ ايُؿق١، نٞ ٜ٪دك ا٫ٍٚ: 
 املهًِ م٢ً ْٝت٘ ؾؿٞ ايُؿق١ َٛق أقبع:

 ١ْٝ ا٫غؿا٤ َع ؼكل ايؿؾع بفات اي١ٝٓ ٚنٝؿ١ٝ ا٫غؿا٤. ا٫ٚ :

ــ١: ــ١ ا٫ ايجاْٝ ــ١    ْٝ ــع ايُــؿق١ يًؿكــ  ٜهــٕٛ م٬ْٝ ـــا٤ ٚيهــٔ ؾؾ غؿـ
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 ٚظاٖكَا.

ْٝـــ١ ا٫دٗـــاق ٚاٱمـــ٬ٕ ٚيهـــٔ ايُـــؿق١ تـــأتٞ باـؿـــا٤  ايجايجـــ١:
 ٚايهتُإ.
ايٓٝــ١ ٚايؿؾــع يًؿكــ  ن٬ٖــُا بُـٝػ١ اؾٗـك ٚا٫مـ٬ٕ،      ايكابع١:

ـــا يًؿكــ     ـــ٬ّ بتهًُٝٗـ ـــّٛ ؾعـ ـــا م٬ْٝــ١، ٜٚكـ ــاٚ إ ٜعطٝــٗـ ـــٛ ْ ؾٗـ
 م١ْٝ٬.
اؾًٓٗا ايُٛق٠ ا٫ٚ  ثِ ايجايج١ ا٫ َع ٚدٛؾ ايكادض، أٚ طكٚٙ ٚ

 َا بني اي١ٝٓ ٚايؿعٌ.

َٔ ٚدٛٙ تعؿؾ ايَٛـ ٚايهٝؿ١ٝ إ اغؿا٤ ايُؿق١ ميٓع غ   ايجاْٞ:
املهــتشل َــٔ ايهــ٪اٍ، ٚؾٝــ٘ ؽؿٝـــ ٚادتٓــان يًشــكز ٚا٫ؿــاع،  
 ٚيٝهٕٛ مٓؿ ايػين َتهع ملعكؾ١ ايؿك  ا٫نجـك سادـ١ ٚا٫نجـك ٚقمـاَ    

 ٚتعؿؿَا.

يف اٯ١ٜ تٓبٝ٘ ا  ْهت١ مكا٥ؿ١ٜ ٚادتُام١ٝ ٖٚٞ إ ا٫غؿـا٤   ايجايح:
قؿ ٜ٪ؾٟ ا  مؿّ ٍَٚٛ ايُـؿقات ا  َهـتشكٝٗا، نُـا يـٛ نـإ      
ايػين وكّ م٢ً مؿّ اظٗاقٖا قدا٤ ايجـٛان، ؾٝعُـؿ ا  ٚنـٝط    
ٚقؿ ٫ ٜكّٛ ٖفا ايٛنٝط با٫ُٜـاٍ ا  ايؿكـكا٤ ٚاحملتـادني، أٚ اْـ٘     

يُــؿق١ ةــــِ ٚيهــٔ َــــٔ غــ  اســكال ؾقدــ١ اٱميــإ        َٜٛــــٌ ا
ــج ٠     ــإ ن ـــع َْٛــٛم١ٝ ايٛنــٝط يف ايُــؿق١ يف اسٝ ـــ٬ع، َ ٚايُـ
ـــببَا يًــتػًِ َــٔ ايكٜــا٤ ٚيــعٛق ايؿكــ  بــاملٔ ٚاؿــكز    ٜٚهــٕٛ نـ

 ٚاؿٝا٤.

متٓع اٯ١ٜ َٔ املبايػ١ يف ا٫غؿا٤ ي٬سرتال َٔ ايكٜا٤ ؾٝعتُـؿ   ايكابع:
ؿق١ يف طكٜل ايؿك ، ٚقمبا ظٓٗا ايؿك  يكط١ طكم ا٫غؿا٤ نايكا٤ ايُ

ٚتكؾؾ يف أغفٖا ٚتكتٓٞ ٚظٝؿت٘ س٦ٓٝف ايتعكٜـ بٗا ٚايه٪اٍ مـٔ  
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 َاسبٗا اـا ناْت قُٝتٗا انجك َٔ ؾقِٖ ؾ١ٓ.

اٯٜــ١ ؾمــ٠ٛ يتــٛيٞ َــاسب ايُــؿق١ بٓؿهــ٘ اُٜــاةا ا   اـــاَو:
كال ايؿك ، ٚي٘ ؾٛا٥ؿ مؿٜؿ٠ اْها١ْٝ ٚاغ٬ق١ٝ ٚادتُام١ٝ ٚتؿٝـؿ اسـ  

 ايجٛان.

ايتأنــؿ َٔ قبــض ايؿكــ  ةا غُــَٛــَا ٚاْٗا ســل اهلل  ايهاؾى:  
يف أَــٛاٍ ا٫غٓٝــا٤ ٚقؿ دعًٗــا نبشاْ٘ يًؿكـكا٤، ؾٝهـٕٛ ا٫ُٜـاٍ    
ا  ايؿـكــكا٤ ْٛع اَاْــ١ َايهٝـــ١، َٚـــٔ نـــُات ا٭َـني إ ٜـ٪ؾٟ      

اًَاخِ إِلَهً  ههه ؤَدُّوا األَهَههه أَىْ ذُط اؿــل ا  اَــشابــ٘، قـــاٍ تعـــا    

 .(1 ص أَهْلِهَا

َعكؾ١ ايػين ٫سٛاٍ ايؿك  مٔ قكن مما هعً٘ ٜعتم ٜٚؿتػك  ايهابع:
بؿعً٘ ٚقٝاَ٘ باؾا٤ َا مًٝ٘ َٔ ايٛادب ٚوكّ مًـ٢ ايتكٝـؿ بـاؾا٤    

 اؿكٛم ايًكم١ٝ.

نُــا إ ايُــــٝاّ يــ٘ َٓاؾــــع مؿٜــؿ٠ َٓٗــا َٛانــا٠ ا٫غٓٝــا٤   ايجــأَ:
َٚعــكؾ١ َـا ٖـــِ مًٝـ٘ َـٔ اؾـٛع ٚايؿاقـ١، ؾهـفا بايٓهـب١          يًؿكــكا٤

ملبايـــك٠ ايػــــين امطــــا٤ ايؿكــ  ايُــؿق١ ؾاْــ٘ ًٜــعك بًــمّٚ َٛانــا٠  
 ايؿك .

اْٗا َٓانب١ يًهك ايػين يًػايل مم ٚدٌ م٢ً ْع١ُ ايػٓـ٢   ايتانع:
ٚمؿّ اؿادـ١ ٚاْتؿـا٤ ايؿكـك، ٚسـح مًـ٢ ايـؿما٤ ٫نـتؿا١َ سـاٍ         

 ايػ٢ٓ.

 بعح اٯ١ٜ ايكْا يف ْؿو ايؿك  ٖٚٞ َٓانب١ يٌٓٝ ؾما٥٘.ت ايعايك:

ٚيػ١ اؾُع يف َٝػ١ اـطان يف اٯ١ٜ ٚايُؿقات َْٚٛٛمٗا ٖٚـٛ  

                                                           

 .58 ايٓها٤ ( نٛق1٠ 
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ايؿككا٤، تٓشٌ ا  َـٝػ١ ا٫ؾـكاؾ، َٚـا ٖـٛ أمـِ َٓٗـا ؾتهـٕٛ ؾٝٗـا         
 ٚدٛٙ:

ــٔ     أ٫ّٚ ــ١ َ ــٕٛ َــؿقاتِٗ ا  مجام ــا٤ ٜعط ــٔ ا٫غٓٝ ـــ١ َ : مجامـ
 ايؿككا٤.

٫غٓٝا٤ ٜعطٕٛ ا  ؾك  ٚاسؿ، ٖٚفا ايؿك  م٢ً مجام١ َٔ ا ثاّْٝا:
 يعبتني:

 : ؾك  َتشؿ ٚبٓؿه٘.ا٫ٚ 

: ؾكـ  ٜعٝـٌ ما٥ًـ١ َـٔ ا٫ٚ٫ؾ ٚايمٚدـ١ ُٜٚـؿم مًـِٝٗ        ايجا١ْٝ
 مٓٛإ ايؿكك.

: غين ٚاسؿ ٜؿؾع ايمنا٠، ا  ؾككا٤ َتعؿؾٜٔ ٖٚفٙ اؿاي١ ةا ثايجّا
 َٛقتإ:

ج ٠ َٔ ايمنا٠ أٚ اـُو : إ ـ١َ ايػين ًَػٛي١ باَٛاٍ نا٫ٚ 
أٚ نًُٝٗا عٝح تهع ؾككا٤ َتعؿؾٜٔ ٚمبا ٜهؿٞ َ٪ْٚتِٗ ٭ٜاّ أٚ 

 ايٗك أٚ يه١ٓ نا١ًَ.

نجك٠ مؿؾ ايؿككا٤ ٚاحملتادني َع ق١ً اَٛاٍ ايمنا٠ أٚ لنا٠  ايجا١ْٝ:
ايًػِ ْؿه٘ ؾٝكّٛ بتٛلٜعٗـا مًـ٢ فُٛمـ١ ايؿكـكا٤ مبـا ٜهؿـٞ       

 يهؿ ايكَل يهٌ َِٓٗ أٚ لٜاؾ٠ مًٝ٘.

غين َٚـاسب لنـا٠ ٚاســـؿ ٜـؿؾع ا  ؾكـ  ٚاسـؿ يٝـٛلع         قابعّا:
املٓؿكؾ م٢ً َجً٘ ٚتًــًُ٘ مَُٛات اٯٜــ١، ٚيف يػ١ اؾُع ايـاق٠  
ــكا٤     ــٛم ايًــكم١ٝ ٚتعــؿؾ ايؿك ــا٤ ٚاَــشان اؿك ا  تعــؿؾ ا٫غٓٝ
ٚاحملتادني ٚإ تًكٜع ايمنا٠ بام َٚهتؿِٜ، ْعِ ٖفا ايتعـؿؾ ؾٝـ٘   

كف ا٫غٓٝا٤ مٓؿ املهًُني بًشاظ َــٝػ١ تبأٜ دٗيت، ؾايتعؿؾ يف ط
اـطان ٚتٛدٗ٘ يًفٜٔ نَٓـٛا، أَـا ايؿكـكا٤ ٚايؿكـك ؾٗـٛ أمـِ َـٔ        
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املهـــًُني ؾــٛال امطــا٤ ايُـــؿق١ يًُشتــاز ٚايؿكــ  َــٔ املًــٌ        
 ا٫غك٣.

 : : ا٫غؿا٤ يف ايُؿق١ م٢ً أقهاّاؿاؾٟ مًك
 ا٫غؿا٤ مٔ ايٓاى.ا٭ٚ  : 
 ٕ ايُؿق١.مُٔ ٜعٔ اْ٘ وٍٛ ؾٚ ايجا١ْٝ :
 مٔ ايؿك  ْؿه٘. ايجايج١ :

اٯ١ٜ ؾم٠ٛ يتشكٟ َْٛع ايُؿق١ ٚاٱمتٓا٤ ب٘ ٚمـؿّ   ايجاْٞ مًك:
ايتؿكٜط ب٘ ٚايكٝاّ بؿؾعٗا ا  َٔ ٜؿمٞ ايؿكك أٚ ايٛناي١ مٓ٘، ٖٚفا 
ايتشكٟ ؾٝ٘ ْؿع معِٝ َٓ٘ نتاب١ ادك ٚثٛان اْايف يُاسب٘ َٚعكؾ١ 

ن َع ايمنـا٠ ايٛادبـ١ بعـؿ    اسٛاٍ اجملتُع ٚاستُاٍ ايتُؿم باملٓؿٚ
اٱط٬ع م٢ً اسٛاٍ ايؿككا٤ ٚيؿ٠ َا ٜعاْْٛ٘ َـٔ ايؿكـك أٚ ايهـعٞ    
ــ٢      ــ١ مً ــا٠ ٚاٱماْ ـــكٜٔ ٱغـــكاز ايمن ـــٛم اٯغـ ــان اؿكـ ــؿ اقب مٓ

 اُٜاةا ملهتشكٝٗا.

ؾٝـ٘ تـــأؾٜب يًؿكـــكا٤ ٚدعًـِٗ ٜتُـــكؾٕٛ مبـا ٜؿٝـــؿ         ايجايح مًك: 
قلقِٗ َٔ اؿكـٛم ايًـكم١ٝ   ممِٖ ٚاسرتاَِٗ ؾُت٢ َا اؾقنٛا إ 

ٌُٜ ايِٝٗ ٜٚأتِٝٗ ؾاْـــِٗ واؾعـــٕٛ مًـ٢ نـكاَتِٗ ًٜٚتؿتـٕٛ ا       
 مباؾاتِٗ.

: ؾؾع ايُؿقات ا  ايؿككا٤ مًـ٢ مـٛ َتعـؿؾ َـاْع َـٔ      ايكابع مًك
َعكؾ١ َكؿاق ايمنا٠ يتؿكٜكٗا بِٝٓٗ، باٱْاؾ١ ا  اٱغؿا٤، ٚقؿ ٜأتٞ 

      ٍ ايمنـا٠ ا  ايؿكـكا٤    لَإ مًـ٢ بعـض املهـًُني ميٓعـٕٛ َـٔ اُٜـا
ــٌ سادــ١     ــاْٛا اق ــاى كَُٛــني ٚإ ن ــا ا  اْ ــ٪َكٕٚ بامطا٥ٗ ٜٚ
ٚؾككّا، ؾٝأتٞ ا٫غؿا٤ ٫دتٓان ا٭ـ٣ َٔ غ  تؿكٜط باُٜـاٍ املـاٍ   

 ا  َهتشكٝ٘ َع ايتك١ٝ.
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اٯ١ٜ َٓانب١ ٫ًْػاٍ ايؿككا٤ بايؿما٤، ؾا٫ٌَ باملاٍ  اـاَو مًك:
ٚدــٌ أَــك بامطــا٤ ايؿكــكا٤  اْــ٘ قلم َــٔ مٓــؿٙ تعــا  ٚإ اهلل مــم  

ُْٝبِٗ، َٚعكؾ١ ايؿكـكا٤ بَٛـٍٛ املـاٍ ٚايُـؿقات ايـِٝٗ ػعًـِٗ       
ٜتٛدــٕٗٛ ا  اهلل مم ٚدٌ ؾٗـــٛ ايـفٟ بٝـؿٙ قًـٛن ايعبـاؾ ٜكًبٗـا       

 نٝـ ًٜا٤.

قـؿ ٜـؿؾع ايـٛقع املـ٪َٔ ا  نًــ اَٛايـ٘ ٚاظٗـاق         ايهاؾى مًك:
ٖٚـفا  قؿقٖا، أٚ اْٗـا تعـكف َـٔ غـ٬ٍ ايُٓـان َٚكـؿاق ايمنـا٠،        

ايهًـ ٜهبب يـ٘ ا٭ـ٣ ٚايٓـكق ٚايتعـؿٟ، ؾٝـأتٞ ا٫غؿـا٤ يـؿق٤       
 ايٓكق ٚا٫ؾتتإ َٔ غ  إ ٜتعطٌ ؾؾع ايمنا٠.

ٚميهٔ ايٓعك ي١ٰٜ م٢ً مٛ ايتؿهٝو بني ا٫غؿـا٤ ٚاتٝاْٗـا ايؿكـكا٤،    
ٚإ ٚاٚ ايعطـ يف  ٚت٪تٖٛا ( تؿٝؿ َطًل اؾُع م٢ً َا ٖٛ املًٗٛق يف 

٫ تؿٝؿ تكتٝبَا ٫ٚ َع١ٝ، ؾٝهٕٛ ساٍ ا٫غؿا٤ َعٓاٖا نشكف مطـ، ٚاْٗا 
َهتك٬َ مٔ اتٝاْٗا ايؿككا٤ ٜٚهتًمّ ايٛقٛف مٓؿٙ، ٚاملـكاؾ َـٔ ا٫غؿـا٤    

 ا  داْب اقاؾ٠ َؿق١ ايهك ؾٝ٘ َها٥ٌ:

إ بعض اؿا٫ت تهتًمّ اغؿا٤ ايُـؿقات نـٛا٤ بًشـاظ    ا٫ٚ : 
 املاٍ ايًػُٞ أٚ غ١ًٝ ايتعؿٟ ٚايهكق١ ٚاؿهؿ.

ـٛف ٚاؿفق َٔ ايهـًطإ ايـفٟ ٜهـتشٛـ مًـ٢ اَـٛاٍ      ا ايجا١ْٝ:
ــ٘ أٚ     ــٗا يف غما٥ٓ ايُــؿقات بُــٓاؾٜل غاَــ١ بايُــؿق١، أٚ ؾعً
ؿادات ًَهـ٘ ًَٚـاقٜع٘، أٚ يكٝاَـ٘ بتٛلٜعٗـا مًـ٢ غاَـت٘، أٚ       

 ؾككا٤ ىتاقِٖ ٚؾل ْٛابط غا١َ ب٘ ٚعهُ٘.

ا٠ دا٤ت اٯ١ٜ يبٝإ ايهع١ ٚايتػٝ ، ؾكؿ ٜتأغك اغكاز ايمن ايجايج١: 
ٚؾؾعٗا يًؿككا٤ بهبب مؿّ ٚدٛؾ املهتشل، ؾاٯ١ٜ متٓع اؿكز َٔ 
ــا٠       ــٔ مــمٍ ايمن ــؿ َ ــِ ٫ب ــو، ْع ــؿ املاي ــأغك اؿــل ايًــكمٞ مٓ ت
ٚامتباقٖا َا٫َ يًؿككا٤ ًٜٚشكٗا ايُٓا٤ اـاّ بٗا، ؾًٛ ناْت يا٠ 
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ٚٚيؿت ؾـإ ٚيـؿٖا ٜتبعـــٗا يف ما٥ؿٜتـــ٘ يًؿكـكا٤ آٜـَا، ٖـفا ا         
ــ٘   داْــب تأٜٚــٌ اٯٜــ١ ب اْٗــا تتعًــل بُــؿق١ ايهــك ٖٚــٛ ايــفٟ مًٝ

ا٫مجاع، ٚيهٔ ايتؿهٝـو ٚايتعـؿؾ يف املعـاْٞ ٚٚدـٛٙ ايتأٜٚـٌ ٫      
ٜتعاقض َع َا مًٝ٘ ا٫مجاع بٌ ٖٛ يف طٛي٘ ٜٚؿٍ م٢ً ا٫مذال 
ايككنْٞ َٚٝؼ ايتػؿٝــ ٚايكمحـ١ إ اهلل مـم ٚدـٌ ٜٛنـع مًـ٢       

يف نهـب  ايػين يف اؾا٥٘ ٚؾؾع٘ املـاٍ ا  ايؿكـكا٤ نُـا ٚنـع مًٝـ٘      
 ٚؼٌُٝ املاٍ.

ٚقؿ ٜكٍٛ قا٥ٌ إ ايعمٍ أمِ َٔ ا٫غؿا٤ ؾكؿ ٜعمٍ ايمنـا٠ ٚيهٓـ٘    
ــؿا٤      ــ١، ٖٚــٛ اب ٜعًــٔ مٓٗــا ٖٚــفا ٚدــ٘ نغــك ًٜــًُ٘ ايًــطك ا٫ٍٚ يٰٜ
ايُــؿقات ٫ٕ ا٫بــؿا٤ أمــِ َــٔ َْٛــٛع ايــؿؾع ٚايتهــًِٝ ا  ايؿكــ ،  

يٞ أٚ يف ؾًٌُٝ دٛال ام٬ْٗا بايفات نإٔ ٜكٍٛ مٓؿٟ لنا٠ أٚ تعًل مبا
 ـَيت َكؿاق نفا َٔ ايمنا٠.

ٚ يٛ ْعِ نــذ٬َ غاََا بايمنا٠ ٚؾٕٚ َا ؾٝـ٘ َكـــؿاقٖا َٚـا ىـكز     
َٓٗا ٚانــُا٤ ايؿككا٤ ايفٜٔ ٜكبٓــٕٛ ُْٝبِٗ َٓٗا ؾٌٗ ٖفا َٔ ا٫بؿا٤ 
أّ َٔ َكؿَات ا٫بؿا٤ ٚاٱم٬ٕ أّ َـٔ ا٫غؿـا٤، اؾـٛان إ ايٛدـٛٙ     

  ٍ ٚايًـإٔ ٚايهٝؿٝـ١، ؾكـؿ ٜهـتًمّ مًُـ٘       ايج٬ث١ تٓطبل مًٝ٘ عهـب اؿـا
ٜهـتًمّ اغتُــاّ َٛظـــ أٚ انجــك مبهــو ْٚــبط نــذٌ أٚ نــذ٬ت  
ايُؿق١ ؾ٬ ٜتعاقض َع ا٫غؿا٤، َع ت١َٝٛ املٛظـ اـاّ با٫سرتال 
ٚايهتُــإ ٚيــٛ اؾًــ٢ املٛظـــ املػــتِ ا٫نــكاق ٚاملعًَٛــات اـاَــ١   

ؾًـا٤ ، َـع َـش١    بايمنا٠ ٚامسا٤ ايؿككا٤ تكُ َا َٓ٘، ؾ٬ ٜعترب َـٔ ا٫ 
 َكؿَات اغتٝاقٙ يًٛظٝؿ١.
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 ص فَهُىَ خَُْش  لَكُنْط  تفسري قىنه تعاىل

سح م٢ً َؿق١ ايهك ٚبًاق٠ مٔ معِٝ ثٛابٗا ٚايُٓ  يف  يهـِ(  
ما٥ؿ ا  املػاطبني يف اٯ١ٜ َٔ اٌٖ ايُؿقات ٚيف َـؿق١ ايهـك إمـ٬ٕ    
     ٚ َٝـٌ   يًتهًِٝ بعًُ٘ تعا  بايُـؿق١ َٚٓـع ٫ستُـاٍ سُـٍٛ ايهـُع١ أ

ايٓؿو ةا ًَٚٗٛق مًُا٤ اٱن٬ّ قاٍ بايتؿٌُٝ بإ ا٫ظٗاق يف ايمنا٠ 
 اؾٌٓ، ٚا٫غؿا٤ يف َؿق١ ايتطٛع اؾٌٓ.

مبـاى: "َـؿق١ ايهـك يف ايتطـٛع تؿٓـٌ م٬ْٝتٗـا نـبعني        ابٔ ٚمٔ 
ْــعؿَا، َٚــؿق١ ايؿكٜٓــ١ م٬ْٝتٗــا اؾٓــٌ َــٔ نــكٖا غُهــ١ ٚمًــكٜٔ 

 ْعؿَا".
 اٯٜــ١: يــٝو تًــو ايمنــا٠، يف ٚيف اـــرب مــٔ اٱَــاّ ايُــاؾم 

 ٚيهٔ ايكدٌ ٜتُؿم يٓؿه٘، ٚايمنا٠ م١ْٝ٬ يٝو بهك(.

ــاقك  ــ٘ مــم ٚدــٌ  ٚمــٔ ايب إِىْ ذُثْههذُوا الصَّههذَقَاخِ فَ ِعِوَّهها  ط يف قٛي

وَإِىْ ذُخْفُىهَا ط قاٍ مًٝ٘ ايه٬ّ: ٖٞ ايمنا٠ املؿك١ْٚ قًت:  ص هٍَِ

ِْٗ ناْٛا ٜهتشبٕٛ اظٗـاق ايؿـكا٥ض   قاٍ: ٜعين ايٓاؾ١ً ا ص وَذُؤْذُىهَا الْفُقَشَاءَ

 ٚنتُإ ايٓٛاؾٌ.

ببعح ايهعا٠ ؾًب ايمنا٠  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِٚقؿ قاّ ايٓيب 
 ٚنفا ؾعٌ اـًؿا٤ َٔ بعؿٙ، ٚيف ؾؾع ايمنا٠ يًهعا٠ ٚدٛٙ:

 اْ٘ َٔ اظٗاق ايُؿق١.ا٭ٚ  : 
ٍ َٔ اغؿا٥ٗا ٫ٕ ايهعا٠ ٜأغـفْٚٗا يبٝـت املـاٍ، ٚبٝـت املـا      ايجا١ْٝ :

 ٜكّٛ بامطا٤ ايؿككا٤.
 َُٓٗا َعَا ، اٱم٬ٕ ٚا٫غؿا٤ بًشاظ دٗيت. ايجايج١ :
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يٝو َٔ ا٫ظٗاق أٚ ا٫غؿا٤ بـٌ ٖـٛ بـكلؽ بُٝٓٗـا أٚ أَـك       ايكابع١ :
َهتكٌ ٫ َــ١ً ي٘ بُٗا، ٚتٓطبل ٖفٙ ايٛدٛٙ نًٗا م٢ً ؾؾع ايمنا٠ ا  

٬ٕ ٚا٫غبـاق  ايهعا٠ نٛا٤ بايؿؾع ـات٘ أٚ مبا ٬ٜلَ٘ ُٜٚاسب٘ أٚ بـاٱم 
مٓ٘ قبٌ ؾؾع٘ أٚ بعؿٙ، ٚميهٔ إ ٜٓاٍ املهًِ ثٛان ا٫غؿـا٤ ستـ٢ مٓـؿ    
ايؿؾع ا  ايهعا٠ بإ ٜهٕٛ ا٭َك بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘ م٢ً مٛ اـُّٛ ا٫ إ 
ٜكؾ أَك ماقض ٜهـتًمّ اٱمـ٬ٕ ٚقـؿ ٫ ٜتعـاقض َـع َـؿم ا٫غؿـا٤        

 مًٝ٘، نُا يٛنإ اٱم٬ٕ ٫بكا٤ ايف١َ ٚتٛنٝؿ ايؿؾع.

ــ١ ايهكمي١ أمــِ َْٛٛمّا ٚسهَُا، أَا بايٓهب١ يًُْٛٛع ؾاْٗا ٚاٯٜ
ـــٌ ايٝٗــا ايهــعا٠    تًــٌُ اسكابــَا يــٝو ؾٝٗــا نــــعا٠ ٚاَــانٔ ٫ ُٜـ
ــتشب١،      ــ١ ٚامله ــا تًــٌُ ايُــؿق١ املٓؿٚب ــٛا٫َ ٫ وُــْٛٗا، نُ ٚاَ
ؾتتعؿ٣ ايُٓان ٚايُؿق١ املؿك١ْٚ، غََُٛا ٚإ سـاٍ ايؿكـكا٤   

 ظاٖك يًعٝإ.
ايهًٞ املًـــهو َٓٗـــا َـا ٖـٛ نجـــ  َٚٓٗـا َـــا ٖــٛ         ٚايُــؿق١ َٔ 

قًٌٝ، ٚاؾُٝع َٔ َُـاؾٜل اٯٜـ١، ٚدـا٤ قٝـؿ ايتؿٓـٌٝ غـ  بامطا٥ٗـا        
يًؿكـــكا٤ ؾـ٬ ؾا٥ـؿ٠ َـٔ ا٫غؿـا٤ ٚسـؿٙ غَُٛـَا مًـ٢ َبٓـ٢ ايتؿهٝـو           
ٚمٛؾ٠ ايُٓ  يف  ؽؿٖٛا( ا  ايُؿقات نأَٛاٍ ٚيٝو اغؿا٤ ؾؾعٗا، 

هــٕٛ باتٝاْٗــا ايؿكــكا٤ ٖٚــٛ يــكط يف ايرتدـٝض  ؾايتؿٓــٌٝ ٚايجــٛان ٜ
َع املهــــاقم١ يف ا٫مطـا٤ يعَُٛـات انـتشبان املهـاقم١ يف اــ ات،       
ـــٕٛ    ـــٗا ا  َــــٔ تهـ ـــ١ ايٓؿــــو ايًــٜٗٛــــ١ ٚاملٝــٌ ا  ؾؾعـ ٚملٓــــع غــًبـ

ـٜٛـــ اؿــادــــ١ مٓــؿٙ قــًًٝــ١ ٚمًــ٢ مـــٛ َـكف ايـطــبٝـعــ١ أٚ ايتهـ
 يف ؾؾعٗا.

م٢ً مـٛ ا٫ط٬م ؾًٌُٝ اــ    ص َ خَُْش  لَكُهنْ طنُا دــا٤ قٛي٘ تعا  

ــاٍ     ــاملػؿك٠ ٚايجــٛان ايععــِٝ ق ـــك٠ ؾ ــؿْٝا ٚيف اٯغــك٠، أَــا يف اٯغـ يف اي
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 لَوُىىَهههْ قًَ وَالَ ذَُههه ُْش  لِوَهيْ اذَّ ههه ُلٌ وَاِخِهشَجُ خَ هههِ لها قَههَاعُ الذًُُّْههلْ هَرَههقُط تعا 

، ٚأَا يف ايؿْٝا ؾؿٝ٘ َٓـاؾع َُٚـاحل ٚتًـٌُ َـ٬ع ايٓؿـٛى      (1 ص فَرِهُالً 

ٚتٗفٜب اجملتُعات ٚمم امل٪َٓني احملتادني ٚاتٝإ ايؿعـٌ ايعبـاؾٟ مًـ٢    
ــِ اُٜــاي٘ ا       ــا٠ ث ــاٍ ايمن ــاغكاز َ ــا٠ املؿكْٚــ١ ب ايٛدــ٘ ا٭مت يف ايمن

كني بٌ ٜعِ ٫ ٜٓشُك باملٓؿ ص لَكُنْطَهتشكٝ٘ ٚقاقب١ ايؿكك، ٚقٛي٘ تعا  

 املهًُني مجٝعَا َِٚٓٗ ايؿككا٤.

ــ١    ــا٤ يًٓؿــٛى املٓههــك٠ ٚبــان ٖؿاٜ ـــبًٝ٘ تعــا  اسٝ إ ايٓؿكــ١ يف نـ
ٚطــــكٜل يًتــــك٣ٛ ٚؾمــــ٠ٛ يًــتػًِ َــٔ ايػًــاٚات ايعًُاْٝــ١، ٖٚــٌ 
ًٜــٌُ َْٛــٛع ايُـــؿقات يف اٯٜــ١ اٱْؿــام مًـ٢ ايعٝـاٍ يعَُٛـات    

ــ ٘ ٚنــني٢ً اهلل مًٝ٘ ٚــَقٍٛ ايٓبــٞ  :  ْؿــكـــ١ املـــك٤ مًـــ٢ مٝايـــ٘     ًِـ
 َــؿق١(. 

ا٫قــــ٣ٛ إ اٯٜــ١ كتُــــ١ باٱْؿــام مًــ٢ ايؿــــككا٤ ٚاملهـــانني،        
ٚايُــؿق١ ايٛادــبــ١ ٫ هـــٛل امطا٩ٖـا ملـٔ ػـب ْؿكتـ٘ مًـ٢ َـاسب        

ايعٝـاٍ ثـــٛان معـــِٝ ٚادـك دمٜـٌ،       ايمنا٠ ْؿهــ٘، ْعــِ يٲْؿام مًـ٢ 
ـــا٤ اؿــؿ ــ١   ٚدـ ــاٍ ٚنؿاٜ ـــح مًــ٢ اٱْؿــام مـــ٢ً ايعٝ ـــٟٛ يًشـ ٜح ايٓبـ

َ٪ْٚتِٗ ٚا٫غباق مُا ي٘ َٔ ايجٛان ايععِٝ، ٚاهلل ـٚ ايؿٓـٌ ايععـِٝ   
ايكاؾق مًـ٢ اؿـــام ايٓؿــكـــ١ مًـ٢ ايعــٝاٍ بايُـؿقات غُـــََٛا مٓـؿ         

 ا٭نك امل٪١َٓ.
 ٚقؿ ـنك اٱَاّ ايكالٟ ٚدــَٖٛا  هــ١ ملٓـاق َؿق١ ايع١ْٝ٬ ٖٚٞ:

إ يف ا٫ظٗاق ٖتو مكض ايؿك  ٚإظٗـاق ؾكـكٙ، ٚقمبـا ٫     ا٫ٍٚ:
 ٜك٢ْ ايؿك  بفيو.

                                                           

 .77ايٓها٤  ( نٛق1٠ 
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ــاْٞ: ــ١ ايتعؿـــ ٚمــؿّ     ايج ــٔ ٦ٖٝ ــ  َ ــاق إغــكاز ايؿك إٔ يف اٱظٗ
ايه٪اٍ، ٚاهلل تعا  َؿع ـيو يف اٯ١ٜ اييت تأتٞ بعؿ ٖفٙ اٯٜـ١،  

عَفُّفِ ذَعْشِفُهُنْ تِغُِوَاهُنْ الَ ََحْغَثُهُنْ الْجَاهِلُ أَغْ َُِاءَ هِيْ الرَّ طٖٚٛ قٛي٘ تعا  

 .(1 صََغْعَلُىىَ ال َّاطَ إِلْحَافًا

إٔ ايٓاى قمبـا أْهـكٚا مًـ٢ ايؿكـ  أغـف تًـو ايُـؿق١،         ايجايح:
ٜٚعٓــٕٛ اْــ٘ أغــفٖا َــع ا٫نــتػٓا٤ مٓٗــا، ؾٝكــع ايؿكــ  يف املفَــ١   

 ٚايٓاى يف ايػٝب١ .
ــع: ــ١   ايكاب ــاق اٱمطــا٤ إـ٫٫ يٰغــف ٚإٖاْ ــ٘، ٚإـ٫ٍ  إٔ يف اظٗ ي

 امل٪َٔ غ  دا٥م.
 إٔ ايُؿق١ داق١ٜ فك٣ اةؿ١ٜ. اـاَو:

ٚقاٍ مًٝ٘ اي٠٬ُ ٚايه٬ّ: "َٔ أمط٢ إيٝ٘ ٖؿ١ٜ ٚمٓؿٙ قّٛ ؾٗـِ  
يكنا٩ٙ ؾٝٗـا"، ٚقمبـا ٫ ٜـؿؾع ايؿكـ  َـٔ تًـو ايُـؿق١ يـ٦ٝا إ          
يكنا٥٘ اؿاْكٜٔ ؾٝكع ايؿك  بهبب إظٗاق تًو ايُؿق١ يف ؾعـٌ  

فٙ مجًــ١ ايٛدــٛٙ ايؿايــ١ مًــ٢ إٕ إغؿــا٤ َــؿق١  َــا ٫ ٜٓبػــــٞ ؾٗــ
 .(2 ايتطٛع اٚ (

أَا بايٓهب١ يًٛد٘ ا٫ٍٚ ؾ٬ ٖتو يف اظٗاق ايُـؿق١ غَُٛـَا ٚإ   
ايككنٕ ٚقؾ عهٓٗا َٚؿسٗا، ٚيٝو مـاقَا مًـ٢ ا٫ْهـإ إ ٜعـكف باْـ٘      
ؾك  اـا نإ بايؿعٌ ٚايك٠ٛ، ٫ٚ تعين ايُــؿق١ انــتشؿاخ ايؿكــك مٓؿٙ، 

اقى يًـؿكك ٚاظٗاق ٫ماْتـ٘، ٚنـٌ اْهـإ ٜؿـكع ٜٚهتبًـك اـا      بٌ ٖٞ تؿ
قأ٣ يػَُا َا ٜهامؿٙ، ؾهــٝـ اـا ناْـت املهامؿ٠ باملـاٍ ايًػُـٞ،   

                                                           

 .273ايبكك٠  ( نٛق1٠ 
 .7/73َؿاتٝض ايػٝب  (2 
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ٚاملًــاقن١ يف ايتػؿٝـ مٓ٘ بًطك َٔ اؾٗؿ ٚايعٓا٤ ايفٟ بفي٘ ؾُع ٖفا 
 املكــؿاق َٔ املاٍ ٫ْٚ٘ اَتــجاٍ ٫َكٙ تعــا  ٚاغكاز سل يكمٞ.

إ ايؿكــ  ٫ ٜكْــ٢ بــفيو ؾــإ ا٫ظٗــاق ٚقؾ سهــٓ٘  ٚمًــ٢ ؾــكض
ايفاتٞ يف ٖفٙ اٯٜـ١، ٚقدشـإ َـؿق١ ايهـك ٫ ميٓـع أٚ ٜٓؿـٞ أٚ ٜٓهـؼ        
ٔٸ أٚ أـ٣ ؾاْــ٘ ٜـ٪ـٟ ايؿكــ  يـفا  َــؿق١ ايع٬ْٝــ١، ْعِ يــٛ نإ ؾٝٗا َـ

 ٚقؾ ايٓٗـٞ مٓٗـا، ٚقــؿ ٜـأتٞ املــٔ ٚا٭ـ٣ بُؿقــ١ ايهـك اٜـَٓا.
د٘ ايجاْٞ يٝو يف ا٫ظٗاق اغـكاز يًؿكـ  َـٔ سـاٍ ايتعؿــ      أَا ايٛ

ابتــؿا٤ َٔ غٝــك نــ٪اٍ، ؾًٝو َٔ تعاقض بني ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاٯ١ٜ ايتاي١ٝ 
مٓؿَا ٜباؾق احملهٔ ا  امطـا٤ ايؿكـ  أٚ انـتؿما٥٘ ٚانتشٓـاقٙ ؾٝـأتٞ      
ٖٚٛ ٫ ٜعًـِ َـا ٜـكاؾ َٓـ٘، ؾٝؿـاد٧ با٫ماْـ١ ٚايُـؿق١، ؾٝهـٕٛ ؾقنـَا          

ٚايؿكــكا٤ َٚٓانــب١ ٱنــكاّ ايؿكــ  ٫ْــ٘ مل ٜهــأٍ َــع سادتــ٘،   ي٬غٓٝــا٤ 
ـــؿـ ٚمـــؿّ ايهــ٪اٍ ٜهــٕٛ بايهــ٪اٍ     ـــاٍ ايتعـ ٚغــكٚز ايؿكــ  َــٔ سـ
ٚاظٗاقٙ املهه١ٓ، قبٌ إ تُـٌ ايٓٛبـ١ ا  اظٗـاق ايُـؿق١، ٚقـؿ ٜكـؿّ       
ايه٪اٍ َع اؿاد١ م٢ً مؿّ ايه٪اٍ ٭سهاّ ايٓكٚق٠، ٫ٚ ىكز ايؿك  

   ٌ ٖــٛ غاٜــ١ ايتعؿـــ ٭ْــ٘ مل ٜهــأٍ ا٫ مٓــؿ       مــٔ َؿــاِٖٝ ايتعؿـــ بــ
 ا٫ْطكاق.

ٚيٛ امط٢ احملهٔ يف ٖفٙ اؿاي١ َؿقت٘ م١ْٝ٬ يًؿك  ؾٗـٞ ٫ ؽـكز   
مٔ َؿاِٖٝ اؿهٔ ايفاتٞ يًُـؿق١ م٬ْٝـ١ ٫ْٗـا اغبـاق مـٔ ا٫نـتذاب١       
ؿاد١ ايؿك  ٚن٪اي٘، ٚيف ابؿا٤ ايُؿق١ ٚامطا٥ٗا يًها٥ٌ تٓبٝ٘ ي٘ يًهـ 

 ٍ نؿاٜت٘ ٚنؿ سادت٘.مٔ ايه٪اٍ مٓؿ سُٛ
أَا بايٓهب١ يًٛد٘ ايجايح ؾإ سهـٔ ا٫ظٗـاق ٜتعًـل بـاملٓؿل ٚيـٝو      
بايؿك ، ٫ٚبؿ إ ٖفا اؿهٔ ٜرتيض مًـ٢ ايطـكف اٯغـك ٫ٚ ميهـٔ إ     
ٜهٕٛ َعاقَْا بكبض ٜهكط٘ مٔ ا٫متباق، ٚا٭سهاّ ٫ تب٢ٓ م٢ً ايعـٔ  

١ ايًو ٚايػٝب١، اـاط٧، ٫ٚ ُٜض إ ميتٓــع ايؿك  َٔ ابا١ْ اؿل غًٝ
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ؾايؿك  أَا َهــتشل يًُؿق١ ٚم٢ً ايٓاى ادــتٓان نــ٤ٛ ايعٔ ٚايػٝب١، 
ٚأَا َتعاٖك بايؿكك ٚايؿاق١ ٚمٓؿ ايٓاى ؾيٌٝ أٚ اَاق٠ ت٪نؿ مـؿّ ؾكـكٙ   
ٚسادت٘ يًُؿق١، مٓؿٖا ٜهـٕٛ ايه٪اٍ مٔ غ  ْكٚق٠ أٚ استٝاز، نُا 

هـ٪اٍ أٚ ايتعـاٖك   ٜهٕٛ اظٗاق ايُؿق١ ٚنـ١ًٝ يـكؾع غـ  ايؿكـ  مـٔ اي     
بايؿكك املككٕٚ بايتعـؿـ، ؾاـا ظٓ٘ اسؿ اْ٘ ؾكـ  ٚيهٓـ٘ َتعؿــ ٚامطـاٙ     
م١ْٝ٬ ؾأْ٘ ٜأب٢ إ ٜأغف ايُؿق١ ملعكؾ١ ايٓـاى بػٓـاٙ، ٚباَت٬نـ٘ مل٪ْٚـ١     

 نٓت٘، أٚ مؿّ ؾككٙ.
ٚيف نٌ لَإ َٚهإ تهُع ايٓاى ٜكٛيٕٛ إ ؾ٬َْا ايها٥ٌ، ايؿكـ   

ك سني َٛت٘ اَت٬ن٘ يعكاق َٚاٍ َـؿغك َعتـؿ   ميًو نــفا ٚنفا، أٚ ٜعــٗ
ب٘، ؾُــٔ اؿهــٔ ا٫ْايف يُــؿق١ ايع٬ْــ١ٝ تٓكـٝض مـامل املهـأي١، ٚقـؿ     
ٜك٣ املٓؿــل اغتبـاق ايؿكـ  ٚايتأنـــؿ َـٔ ســاي١ ؾكـكٙ بامطـــا٥٘ ايُـؿق١         
م١ْٝ٬ غُــََٛا اـا نإ املٓؿــل َٔ غـ  أٖـــٌ ايبًـؿ، ْعـــِ قـؿ ٜأغـف       

ايهك ٚيهٓ٘ ٜأب٢ أغـف َـؿق١ ايع٬ْٝـ١، ٖٚـفٙ اؿـاٍ مًـ٢       ايؿك  َؿق١ 
 ث٬خ يعب: 

ايتعؿــ ٚاؿــٝا٤ َٔ تًكـــٞ ايُـــؿقات نُـا يـٛ مل ٜهـٔ       ا٫ٚ : 
ًٜٝـل بًــأْ٘ ٚمٓــؿٖا ٜهــتشب امطـا٤ٙ ايُــؿق١ نــكَا ٚمبــا ٜٓانــب   

 انكاَ٘.

ىًــ٢ ايؿٓــٝش١ ٚايًــُات١ ٫ٕ ا٫غـكٜٔ ٫ ٜعًُـٕٛ اْـ٘     ايجا١ْٝ: 
رتٙ مًـ٢ سايـ٘ ٚاغؿـا٤ يـأْ٘ ؾٝبٝـت طاٜٚـّا، ٜٚٓـع قـؿق         ؾك  يتهـ 

ايػــؿا٤ مًــ٢ ايٓــاق ٚيــٝو ؾٝــ٘ ا٫ املــا٤ ٫ٚ ٜعًــِ بــ٘ اســؿ، ٜٚعــٔ  
اٯغكٕٚ اْ٘ ميتًو قٛت َٜٛ٘، ٚوـكّ مًـ٢ ثٝـان ايتذُـٌ ٫ٚ     

 ميًو غ ٖا.

اْ٘ غين غ  قتاز ٚى٢ً يٛ اغف ايُؿق١ م١ْٝ٬ ايؿٓٝش١  ايجايج١: 
انكت٘، لٚدت٘ ٚا٫ٚؾٙ ملا يف ايه٪اٍ أٚ ٚنًـ اَكٙ، ٚقؿ تؿٓش٘ 
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انت٬ّ ايُؿق١ َٔ غ  ساد١ َٔ ايفٍ أٚ ق١ً ايًهك ي٘ تعا  م٢ً 
 ْعُ٘.

ٚيف ايُٛقتني ا٭ٚيٝتني ٜهتشب امطا٤ ايُؿق١ نـكَا ٫ٚ ٜكقـ٢ ا    
ايٛدــٛن ؾــٛال اٱمــ٬ٕ ٚا٫غؿـا٤ بايٓهـب١ يًُهًــ املٓؿـل، نُـا ٫      

ق١ ايع١ْٝ٬ َع سادت٘ ةا ْٚكٚق٠ اغفٖا، هٛل يًؿك  ا٫َتٓاع مٔ َؿ
 ؾؿٞ قؾٖا سكز ْٚٝل ٚايكا٤ يًٓؿو يف ايتًٗه١.

أَا بايٓهب١ يًٛد٘ ايكابع ايفٟ ـنكٙ ايكالٟ ؾكؿ دا٤ت اٯ١ٜ مبـؿع  
اظٗاق ايُؿق١، ٫ٚبـؿ إ اظٗاقٖـا غـاٍ َـٔ ا٫ـ٫ٍ ٫ٚ مـرب٠ بايًـاـ       

يٰغـف، ستـ٢ مًـ٢     ايٓاؾق، ٚاملؿاِٖٝ ايعكؾ١ٝ احملؿٚؾ٠، ٚيٝو ؾٝ٘ اٖا١ْ
ؾكض اْ٘ ٜهتشٞ َٔ ايُؿق١ أٚ اْٗا يٝهت ٥٫ك١ بًأْ٘ َٔ د١ٗ املكؿاق 
أٚ ايهِ أٚ ايهٝؿ١ٝ ٚا٫م٬ٕ، ؾإ نإ ٜعٔ اؿـكز ؾٗـٛ ظـٔ مًـ٢ مـٛ      
ايك١ٝٓ ايًػ١ُٝ يف ايػايب، ٚا٭ِٖ ٚا٭ٚ  تععِٝ يعا٥ك اهلل، ثِ إ 

 املاٍ َٓ٘ تعا  ٚاملٓؿل ٚانط١ َباقن١.

يًٛد٘ اـاَو ؾاْ٘ قٝاى َع ايؿاقم يف املْٛٛع ٚاؿهِ  أَا بايٓهب١
ٜكبٌ  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِؾايُؿق١ غ  اةؿ١ٜ، يفا نإ قنٍٛ اهلل 

اةؿ١ٜ ٫ٚ ٜكبٌ ايُـؿق١، ٚايؿكـ  اغـف ايُـؿق١ يًشادـ١ ٚيٝهـت ٖـٞ        
لا٥ؿ٠ مٔ َ٪ْٚت٘، ٚقؿ أَك اهلل مـم ٚدـٌ بامطا٥ٗـا يـ٘ يٝهـؿ بٗـا قَكـ٘        

عٝٓ٘ م٢ً أَٛق ؾٜٓ٘ ٚؾْٝاٙ، نُا اْ٘ َٓاف يًعكف، ؾًٛ ٜٚؿؾع سادت٘ ٚيت
قاّ يػِ بامطا٤ ايؿك  َــؿق١، ؾاٯغكٕٚ أَا إ ٜعطٛٙ آَٜا أٚ ٜجٓٛا 

 م٢ً َاسب ايُؿق١.

إ ا٫غباق اٱةٞ مٔ قدشإ َــؿق١ ايهــك امذال قكنْٞ ٚاقتكا٤ 
٫ٕ يف ايعكا٥ــؿ مل تبًػــ٘ ايًــكا٥ع ايهــُا١ٜٚ ٚايكــٛاْني ايْٛــع١ٝ ا  ا     

غُــََٛا ٚاْ٘ ٫ ٜبطــٌ أٚ ٜتٓاقِ َع ؾٌٓ َـؿق١ ايع٬ْٝـ١، ٚايٓهـب١    
بني َؿق١ ايع١ْٝ٬ ٚايهـك مُـّٛ ٚغُـّٛ َـٔ ٚدـ٘، ؾُـاؾ٠ ا٫يتكـا٤        
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ــ١ ٚايعــكض،      ــرتام ايهٝؿٝ ـــاؾ٠ ا٫ؾ ــاٍ َــؿق١، َٚـ ـــكاز امل ــفات ٚاغـ اي
ـا با٫ظٗاق يف ا٭ٚ ، ٚاٱغؿا٤ يف ايجا١ْٝ، ُٖٚا مما اـا ادتُعا اؾرتقا ٚا

 اؾرتقا ادتُعا.

 

 ص وََُكَفِّشُ عَ ْكُنْ هِيْ عَُِّلَاذِكُنْط  تفسري قىنه تعاىل

ٚمــؿ نــكِٜ َــٔ مٓــؿٙ تعــا  دــما٤ يٲْؿــام نــٛا٤ دــا٤ اٱْؿــام يف  
 ايع١ْٝ٬ ٚايعاٖك أٚ ايهك ٚاـؿا٤ بًكطني:

إ ٜهـــٕٛ اٱْؿـــام ٚايُـــــؿق١ يف نـــــبًٝ٘ تعـــا  ٚطـــــًبَا  ا٫ٍٚ: 
 ملكْات٘.

غًٛٙ َٔ املٔ ٚا٭ـ٣ املكاقٕ أٚ ايتابع ي٘، ٚتبني اٯ١ٜ داْبَا  ايجاْٞ: 
َٔ ؾًهؿ١ ايرتغٝب ايهُا١ٜٚ، ؾُا َٔ ي٤ٞ ؾما ي٘ ايككنٕ ٚايه١ٓ 

 ايٓب١ٜٛ ا٫ ٚي٘ َٓاؾع َٓٗا:
ــاٍ     ا٭ٍٚ : ــ٘ َــٔ َٓــاَني ا٫َتج ــا ؾٝ ــفاتٞ ٚمل ا٭دــك ايععــِٝ ؿهــٓ٘ اي

 ٚا٫نتذاب١ يٮَك اٱةٞ.
ايُــــ٬ع ٚا٫َـــ٬ع ٚؾميــ١َٛ نًُـ١ ايتٛسٝــؿ يف    اْـ٘ مـــٓٛإ    ايجـاْٞ : 

 ا٭قض.
ــح : ــ٘ ٚمــؿّ      ايجاي ــكنٕ بايعُــٌ باسهاَ ــ٢ تًكــٞ ايك يــٗاؾ٠ اقْــ١ٝ مً

 ا٫مكاض مٓٗا.
 اْ٘ تكن١ نكمي١ ي٬دٝاٍ اي٬سك١ َٔ املهًُني ٚايٓاى مجٝعَا. ايكابع :
 ؾيٌٝ م٢ً اؾا٤ ٚظا٥ـ اـ٬ؾ١ يف ا٭قض . اـاَو :

أٟ غطاٙ ٚنــرتٙ، َٚٓ٘ مسٞ ايماقع ناؾكَا ٫ْـ٘  ٜٚكاٍ نؿك ايًــ٤ٞ 
اـا أيكــ٢ ايبــفق نؿــكٙ أٟ نــرتٙ، ٚيكــؿ دــا٤ت اٯٜــات ايككنْٝــ١ بايٛمــؿ  
ايهـــــكِٜ بـــتهؿ  ايهـــــ٦ٝات َٚػؿـــك٠ ايـــفْٛن ملـــٔ ٜتكـــٞ اهلل ٜٚعُـــٌ  
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 ايُاؿات.

بًػ١ اـطان ٚايػا٥ب  ص وََُكَفِّشُ عَ ْكُنْ عَُِّلَاذِكُنْط ٚقؿ ٚقؾ قٛي٘ تعا  

( غَُِّلَاذِكُنْه املؿكؾ اقبع مًك٠ َك٠ يف ايككنٕ، مل ٜكؾ ؾٝٗا سكف اؾك َٔ  

ا٫ يف ٖفٙ اٯ١ٜ، ؾٌٗ ٖٛ َٔ ايُؿق١ ٚاٱْؿام أّ َٔ غطأ ايٓهاؽ ملا ؾٝ٘ 
َــٔ املػايؿــ١، اؾــٛان: اْــ٘ ٫ ٖــفا ٫ٚ ـاى، ٚايكــكنٕ غــاٍ َــٔ غطــأ   

باٯٜـ١، ٖٚـٛ   ايٓهاؽ، ٚيٝو ؾٝ٘ كايؿ١، بٌ اْؿكؾ بانكاق ٚمًّٛ غا١َ 
ن١ٜ امذال١ٜ يًتؿبك مبـا يف ايكـكنٕ َـٔ اؿهُـ١ ٚايب٬غـ١ ـات ايـؿ٫٫ت       

 ايعكا٥ؿ١ٜ.
ٚف٧ سكف اؾك  َٔ( ٜؿٝؿ ايتبعٝض ٚاؾم١ٝ٥ ٚإ اٱْؿـام م٬ْٝـ١   

لَيْ ذَ َالُىا الْثِشَّ ط ٚنكَا نبب حملٛ يطك َٔ ايه٦ٝات ٚايفْٛن، قاٍ تعا 

أٟ بعـض ممـا ؼبـٕٛ، ؾـايتهؿ  ٚايهـرت       (1 صحَرًَّ ذُ ْفِقُىا هِوَّها ذُحِثُّهىىَ  

ــات      ــٗا، ٚدــا٤ت اٯٜ ــٝو ةــا نً ــفْٛن ٚايهــ٦ٝات ٚي ــبعض اي ٚاحملــٛ ي
ا٫غك٣ اـا١َ بتهؿ  ايـفْٛن َـٔ غـ  سـكف ايتبعـٝض  َـٔ( ٫ْٗـا        
ٚقؾت بُؿ١ ايتك٣ٛ َطًكَا ٚمٌُ ايُاؿات ٚاُٖٗا ايُـ٠٬ ٚايُـٝاّ   

 ٚاؾا٤ ايعباؾات، بُٝٓا اٱْؿام ميجٌ أَكٜٔ:

 ايعباؾ٠ املاي١ٝ ٖٚٞ ايمنا٠ املؿك١ْٚ. ا٫ٍٚ:  

ايُؿق١ املهتشب١، ٚنٌ َُٓٗا ٫ تهٕٛ بؿ٬َٜ مٔ ايؿكا٥ض  ايجاْٞ:  
ا٫غك٣ ناي٠٬ُ ٚايمنا٠ ٚاؿـر ايـيت ٖـٞ َـٔ َكَٛـات اٱميـإ       

 ٚايتك٣ٛ.

ٚميهـٔ انـتككا٤ قامـؿ٠ ن٬َٝـ١ دؿٜــؿ٠ َـٔ اٯٜـ١، ٖٚـٞ إ ايعُــٌ        
ايفْٛن، ٖٚفٙ ايكامـؿ٠ َٓانـب١ ملـٛالٜٔ    ايُاحل ٜٗؿّ ٜٚهرت يطكّا َٔ 

                                                           

 .92نٍ مُكإ  ( نٛق1٠ 
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اؿهان ٚايعؿٍ اٱةٞ، ؾ٬ تتٛقـ َػؿك٠ ايفْٛن م٢ً اتكإ ٚاؾا٤ متاّ 
ا٫مُاٍ ايُاؿ١ َٚهتًمَات ايتك٣ٛ ٚٚدٛٙ ايعباؾات نًٗا، بٌ نٌ ي٘ 
ثٛان ٚيهٔ ا٫ْهإ وتاز مجٝع ايؿكا٥ض َٚٓاَني ايتك٣ٛ م٢ً مـٛ  

 بؿيٞ.ايعُّٛ ا٫نتػكاقٞ ٚاجملُٛمٞ ٚاي

ٚاٯٜــ١ ؾمــ٠ٛ ٫تٝــإ ايُــاؿات ٚمــؿّ ايتؿــكٜط بأسهــاّ ايًــكٜع١، 
ؾٝهٕٛ اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  َؿغ٬َ ٫ؾا٤ ايؿكا٥ض، ؾاـا نإ ا٫ْهإ 
وكّ م٢ً نرت َٚػؿك٠ بعض ـْٛب٘ ؾُٔ بان اٚ  إ ٜهـع٢ ملػؿكتٗـا   
 ٚايتػًِ َٓٗا فتُع١ َٚٓؿكؾ٠، ٚاـا مًِ إ اٱْؿام ٜ٪ؾٟ ا  ايتذاٚل
مٔ يطك َٔ غطاٜاٙ َٚعاَٝ٘ ؾاْ٘ ٜبشح مُا ٜ٪ؾٟ ا  ػـاٚل ايًـطك   
اٯغك، ؾتهٕٛ ايمنا٠ ٚايُؿق١ َطًكَا َطًٛبتني بـفاتُٗا، ُٖٚـا َكؿَـ١    

 يػ ُٖا َٔ ايُاؿات ٚايعباؾات.

َٚــِٓٗ َــٔ استُــٌ إ ٜهــٕٛ ســكف اؾــك  َــٔ( لا٥ــؿّا ٚايتكــؿٜك:   
١َٛ، َٓٗا إ ٚ َٔ( تماؾ بًكٚط كُ {ن٦ٝاتهِ مجٝعٜٚهؿك مٓهِ }

 ٜتكؿَٗا ْؿٞ أٚ ْٗٞ أٚ انتؿٗاّ.
ٚا٭َــض ٖــٛ املعٓــ٢ ا٫ٍٚ ٖٚــٛ ايتبعــٝض ٚؾٝــ٘ إغبــاق مــٔ دٗــاؾ   
ا٫ْهإ يف اؿٝا٠ ايؿْٝا يٌٓٝ املػؿك٠ ٚايعؿٛ، ا٫ إ قٛامـؿ تعـؿؾ َعـاْٞ    
اؿــــكف ايككنْــٞ ٫ ميٓــع َــٔ محــٌ ايًؿــغ مًــ٢ تٛنٝــؿ املػؿــك٠ َٚٓــاؾع 

فْٛن، ٚاملٓؿكـٕٛ مًـ٢ أقهـاّ اقبعـ١ بًشـاظ      اٱْؿام يف قٛ اـطاٜا ٚايـ 
 ايفْٛن:

 َٔ ناْت ـْٛب٘ انرب َٔ اْؿاق٘. ا٫ٍٚ:  

 َٔ ناْت ـْٛب٘ مبكؿاق اْؿاق٘ ٚؾل املٛالٜٔ اٱة١ٝ. ايجاْٞ:  

ــ٘، ٖٚــفا ٜٓكهــِ ا      ايجايــح:   ــك ادــكَا َــٔ ـْٛب اْؿاقــ٘ انـــرب ٚانج
 يعبتني:
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 َٔ ٜأتٞ بايؿكا٥ض ٚايعباؾات. ا٫ٚ :  

َـٔ مل ٜـأت بـايؿكا٥ض، ٖٚـفا ايكهـِ غـ  َتشكـل ٫ٕ         ا١ْٝ:ايج  
ا٫غ٬ٍ بايؿكا٥ض ٫ ٜهٕٛ اٱْؿام بؿ٬َٜ مٓ٘ ٚإ نـإ نـج َا،   
ٖٚفا َٔ انكاق ٚدٛؾ  َٔ( ايتبع١ٝٓٝ يف اٯ١ٜ يف َُٕٓٛ ايعؿٛ 

 ايٛاقؾ يف اٯ١ٜ.

َٔ مل تهٔ مٓؿٙ ـْٛن ٖٚٛ وكّ مًـ٢ اؾا٤ ايعبـاؾات    ايكابع:  
 بًٝ٘ تعا  ٜٚٛاظب م٢ً ا٫نتػؿاق.ٚاٱْؿام يف ن

ٚاٯٜــ١ تًــــٌُ ٖــفٙ ا٭قهــاّ مجٝعــَا َٚــا َــٔ مبــؿ ا٫ ٚوتــاز ا   
املػــؿك٠ ٚايعؿــٛ ايٛاقؾ يف ٖفٙ اٯ١ٜ ايهكمي١، ٚنإٔ يـطكّا َٔ ايفْٛن ٫ 
ميشــٖٛــا ا٫ اٱْؿام ا٫ إ ًٜــا٤ اهلل مم ٚدــٌ، َٚٔ نإ اْؿاق٘ انـرب  

ًٗا ايعؿٛ ٚايهـرت مبٓـُٕٛ ٖـفٙ اٯٜـ١ ؾـإ اٱْؿـام       َٔ ـْٛبــ٘ اييت ًُٜ
ٜهٕٛ ي٘ ثٛابَا ٚأدــكَا اْـاؾَٝا َٚٓـــمي١ يف اؾٓـــ١ ٚمـمّا ٚقؾعـ١، َٚـكؾّا       
ـــا٤ٶ يف املــاٍ يف اؿٝــا٠ ايــؿْٝا، ؾــأدك اٱْؿــام غــ  َٓكطــع ٫ٚ    يًــب٤٬ ٚمنـ
َٓشُك مباٍ أٚ ْــٛع َٔ ايفْــٛن ٫ْ٘ تعا  ٚانع نكِٜ ٖٚٛ ايفٟ ٚمؿ 

 ملػؿك٠.با

 ٚيف اٯ١ٜ ث٬ث١ َٔ ايُٓا٥ك َتًاب١ٗ أٚ َتكاقب١ يف املع٢ٓ:
 ؾامٌ تبؿٚا ايُؿقات.ا٭ٚ  : 
 املؿعٍٛ ب٘ يف  ٜهؿك مٓهِ(. ايجا١ْٝ :
 املٓاف ايٝ٘ يف  ن٦ٝاتهِ(. ايجايج١ :

ؾٌٗ ٜـكاؾ َٓٗـا َعٓـ٢ ٚدٗـ١ ٚاسـؿ٠ ٖٚـِ ا٫غٓٝـا٤ ايـفٜٔ ٜكَٛـٕٛ          
ٚايهـ٬ّ، أّ إ ايكـكنٕ ٜـأتٞ     بايُؿق١ ٖٚٛ ظاٖك نٝام يػـ١ ايتػاطـب  

مبعإ امذال١ٜ تؿٛم اْع١ُ ٚقٛامـؿ ايهـ٬ّ بـني ايٓـاى، اؾـٛان: ٖـٛ       
ايجاْٞ، ٚبفا تتذًـ٢ ايـكاق١ يف بـان امذـال ايكـكنٕ ايًػـٟٛ ٚايب٬غـٞ        
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 ٚايعكا٥ؿٟ ٚا٫غ٬قٞ.

ؾايُٓ  ا٫ٍٚ ٜعٛؾ ي٬غٓٝا٤، أَا ايٓـُ  ايجـاْٞ ؾـُٝهٔ إ ٜعـٛؾ     
نٕ ةؿاٜتِٗ ا  َٓالٍ اٱميـإ ٚايتكـ٣ٛ، ٚإ   يًُهًُني ايفٜٔ ْمٍ ايكك

إْؿام يــطك َٔ املهًُني ٜهــٕٛ مـــَْٛا ٚنـببَا ملػؿـك٠ غـ  املٓؿـل نـٛا٤       
 نإ:

ْاَشَا َٚكيؿَا ٚؾامَٝا ا  اـ  يعَُٛات ملا ٚقؾ يف اسكال ا٭ٍٚ : 
 ايهامٞ يف اـ ات َٔ ايجٛان ٚا٭دك.

 مؿَا ي٘ يف مًُ٘.َعَٝٓا يًُٓؿل يف اْؿاق٘ َٚها ايجاْٞ :
ٚايؿا املٓؿل ٫ٕ ايٛيؿ َٔ نهـب أبٝـ٘، ٖٚـٛ ايعًـ١ املاؾٜـ١       ايجايح :

 يٛدٛؾٙ ٚتكبٝت٘ ًْٚأت٘.
مٝاٍ املٓؿل َٔ اْتمع َٔ ايكلم ايفٟ ةِ ؾٝ٘ س١ُ ن١ْٝ أٚ  ايكابع :

تعًٝك١ٝ، ؾُع بكا٥٘ ٚمؿّ اْؿاق٘ وتٌُ إ ٜهٕٛ اقثَا يًفق١ٜ ٚا٫نك٠ ٚإ 
ٓؿك١ م٢ً ايعٝاٍ ؿُـٍٛ ايهؿاٜـ١ مٓـؿِٖ ٚتـٛؾ      نإ ٫ ٜتعاقض َع اي

 َ٪ْٚتِٗ.
املهًُٕٛ اٯغكٕٚ َٔ اٌٖ قًت٘ أٚ قبًٝت٘ أٚ بًؿت٘ ؾ٬َٓ  اـاَو :

 َٓ٘ تعا  ٚيًٝٛع ايُؿق١ ؾُٝا بِٝٓٗ.

ٚميهٔ تكهِٝ ايتبعٝض ايٛاقؾ يف اٯ١ٜ ٚايٓعك ايٝ٘ م٢ً مٛ ام٬يٞ، 
اَـ١ نـايتػًـ مـٔ ا٭َـك     ؾايه٦ٝات َٓٗا َا ٖٞ يػ١ُٝ َٚٓٗا َا ٖٞ م

باملعكٚف ٚايٓٗٞ مٔ املٓهك، ٚايتكُ  يف ايٛادب ايهؿا٥ٞ اييت ٜتٛد٘ 
ؾٝ٘ اـطان ا  اؾُٝع، ٜٚهكط إ اؾاٙ اسؿِٖ، ٚيهٔ ٜ٪ثِ اؾُٝع يف 

 ساٍ مؿّ ايتأؾ١ٜ.
ٌٖٚ ميهٔ تؿه  اٯ١ٜ م٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: إ ايُـؿقات غـ  قـض    

ــ  يبعــض ـْــٛن ا٭١َ ، مبعٓـ٢ إ  يهِ نُٓؿكني ٚقهــٓني، ٚؾٝٗا تهؿ
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املٓؿــل ٜٓاٍ ثٛابّا معُّٝا ٜأتٞ مًـ٢ نـــ٦ٝات٘ ٚوـــكل يـ٘ ؾغـــٍٛ اؾٓــ١،       
ٚؾــــٛم ٖــفا ؾٗٓــاى ثــٛان اْــــايف يٮَــ١ ٚايٓــــٛع ٜتُجــٌ مبؿػــك٠ بعــض 
ايفْٛن ٚايهــ٦ٝات ايعاَــ١ َٚٔ ٖفا ايجــٛان ايًــؿامــ١ يًُفْبني، نُا 

إ ًٜـــؿع يًُـفْبني َـــٔ اٖـــً٘ ٚاغــٛاْـــ٘ ٚاَـــشاب٘       يٛ أـٕ يًُٓؿــل 
 ٚاٌٖ بًؿٙ.

ـــكاؾ ايٓــُ  يف    ـــكني ٫ ٜــؿغًٕٛ يف اؾـ ٚمًــ٢ ٖــفا املبٓــ٢ ؾــإ املٓؿـ
 ن٦ٝاتهِ( ٫ٕ قٝاَِٗ بايتُؿم نكَا ٚم١ْٝ٬ دًـب ةـِ اــ  ٚايـفٟ     
ٜعين ايؿٌٓ ٚايجٛان ايععٝــِ َٚػؿــك ٠ ايفْــٛن ٚترتيض َـٔ مًُـِٗ   

يًــطك َــٔ ـْــــٛن ا٫غــــكٜٔ ممــــٔ ٜتُــــٌ بٗــِ َــٔ قــــكٜب أٚ  َػؿــك٠
ـــاٌَ يًُــٓؿكني    ـــ٦ٝاتهِ( يـ ـــُ  يف  نـ ــ٣ٛ: ٫، ٚإ ايٓـ ـــؿ، ا٫ق بعــٝـ
أْؿهِٗ آَٜا، ْعِ ميهٔ امتبــاقٙ أمِ َٔ ايٓــُ  ا٫ٍٚ يف  غٝــك يهِ( 

 ٚاهلل ٚانع نكِٜ.
ــ١ ٚميهــٔ ادــكا٤ ؾقانــات َْٛــٛم١ٝ قكنْٝــ١ َعٓــؿ٠ بايهــ١ٓ    ايٓبٜٛ

ايًــــكٜؿ١ ملعكؾــ١ ايطــــكم ٚاملهــايو يٓٝــٌ املػؿــك٠ ٚنــرت ايــفْٛن َٚٓٗــا  

إِىْ ط اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعـا  ٚادتٓـان ايهبـا٥ك نُـا يف قٛيـ٘ تعـا        

 ،(1  ص ذَجْرَ ِثُىا كَثَائِشَ هَا ذُ ْهَىْىَ عَ ْهُ ًُكَفِّهشْ عَه ْكُنْ عَهُِّلَاذِكُنْ وًَُهذْخِلْكُنْ هُهذْخَالً كَشِ ًها      
َٚٓ٘ تُــؿٜــل ا٫ْبــٝا٤ ٚايتًبو بايتــكــ٣ٛ، ٚاٱميـإ ٚايعُـٌ ايُـاحل    

وَالَّهزَِيَ آهَ ُهىا وَعَوِلُهىا الصَّهالِحَاخِ لَ ُكَفِّهشَىَّ عَه ْهُنْ       ط نُا يف قــٛي٘ تــعــا   

 .(2  ص عَُِّلَاذِهِنْ

ــٛاع      ــؿ ٜعطــٞ املــ٪َٔ َــؿقت٘ نــكَا َٚــع ٖــفا ٜتعــكض ٫يــؿ اْ ٚق
                                                           

 .31ايٓها٤  ( نٛق1٠ 
 .7ايعٓهبٛت  ( نٛق2٠ 
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طٜٛــٌ يف غٝابــت ايهــذٕٛ ظًُــَا ٚدــٛقَا ٚمتــَٛا،   ايتعــفٜب ٚايًبــح اي
ؾذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ بايبًاق٠ ٚاملػـؿك٠، نُا اْٗا تؿمٛ ا  ايٝكع١ ٚاؿٝـطـ١ 

 ٚاؿــفق باغــؿا٤ ايُؿق١ ٚاُٜاةا بطكٜك١ ٫ تتٓاؾ٢ ٚايه١َ٬.

 ص وَاللَّهُ تِوَا ذَعْوَلُىىَ خَثِري ط  تفسري قىنه تعاىل

ٚقـؿ ٚقؾ يف ايكـكنٕ اقبـع ٚاقبعـني َـك٠،       اـب ( َٔ امسا٥٘ تعا  

( ٚبـفات  وَاللَّههُ تِوَها ذَعْوَلُهىىَ خَهثِري     امسَا ي٘ تعـا ، ٚٚقؾ قٛيـ٘ تعـا      

ـــب٘ بايؿـــــعٌ   إِىَّ اللَّههههَ كَهههاىَ تِوَههها ط املعــــ٢ٓ بٛدـــــٛؾ اؿـــــكف املًــ

ـــا   ص ذَعْوَلُههىىَ خَههثِريًا ـــ٘ تـعـ  ص ريًا تَصِههريًاإًَِّهههُ كَههاىَ تِعِثَههادِهِ خَههثِ ط ٚقــٛيـ
ٖٚهفا مٛ اقبـع ٚمًـــكٜٔ َـــك٠، يتـــؿٍ مًـ٢ اساطتـــ٘ تعـا  مًُـــَا         
باؾعاٍ ايعــباؾ َٚا تــ٪ٍٚ ايٝ٘ اَــٛقِٖ ٚماقبـ١ اؾعايــِٗ، ٚنٝؿ١ٝ اماْتِٗ 
ـــؿِٖ مــٔ     ـــام١ ٚتبعـ ــــ اٱةــٞ ايــيت تككبٗـــِ َــٔ ايطـ ـــٛامؿ ايًطـ بكـ

 املع١ُٝ.

اللَّطُِهفُ  ط اــب  يف قٛيـ٘ تعـا      يفا ٚقؾت َؿ١ ايًطٝـ َكرت١ْ َع

اـب  انِ ٚ يطٝؿَا غب َا(  و َكات يف ايككنٕ مما ٜعين إ  ص، الْخَثِريُ

ٜأتٞ يف ايككنٕ ٫ؾاؾ٠ ا٫ما١ْ ٚايًطـ ٚاْـ٘ تعـا  ٜعًـِ مباٖٝـ١ ا٫ْهـإ      
 ْٚعؿ٘ ٚبكٚل سب ايؿْٝا مٓؿٙ.

ـــٛٙ ايُــؿق١ َتعــؿؾ٠ ٚنٝؿٝاتٗــا ـات اؾٓــ    ـــشاْ٘ ٚدـ ١ًٝ ؾذعــٌ نبـ
ٚػُع املتٓايف بايًــؿ٠ ٚايٓعـ، ٚايع١ْٝ٬ ٚاـؿا٤، َٚع ٖفا ايتٓاقض 
ؾإ ن٬ َُٓٗا ي٘ سهــٓ٘ ايفاتٞ، يٝهٕٛ ؾعـٌ ايعبـؿ ٚنـ١ًٝ يًجـٛان ٫ٚ     
تهٕٛ نٝؿــ١ٝ اؾا٤ ايُؿق١ ٚطــكٜك١ ؾؾعٗا يًؿك  نببَا يف ْكِ ايجٛان، 

ٓع ايتعؿٟ ٚا٫ؾرتا٤ ٚمل ٜرتنٗا نبشاْ٘ َٔ غ  بٝإ ؽؿٝؿَا مٔ ايعباؾ، ٚمل
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ٚايكٍٛ م٢ً اهلل بػـ  مًـِ، ٚاٜـفا٤ املـ٪َٓني ماَـ١ ٚاحملهـٓني ٚايؿكـكا٤        
 بُٛق٠ غا١َ.

ؾ٫ًٛ ٖـفٙ اٯٜـ١ يهـُعت يف نـٌ لَـإ أَـٛاتَا تـؿمٞ بـإٔ َـؿق١          
ايع١ْٝ٬ ٫ ثٛان ةا، ٚتًٓٝعَا ٚـَـا ملـٔ ٜعطـٞ َـؿقت٘ م٬ْٝـ١، ؾشُٝٓـا       

ٚاـُـو، ٚمٓـؿَا ٜكـّٛ بـؿؾعٗا     ٜعطٝٗا باـؿا٤ ٜكٛيٕٛ ٫ ىكز ايمنا٠ 
م١ْٝ٬ طكؾَا يًت١ُٗ ٚن٤ٛ ايع١ٓ، ٜمؾاؾ ـَ٘ ُٜٚبض مًَٓٝا آَٜا ٜٚٓعـت  
بايكٜــا٤ ٚايهــُع١، ؾٝهــٕٛ اٱْؿــام سكدــَا ٚابــت٤٬ ٫ٚ ٜهــًِ احملهــٔ يف 
اؿايتني َٔ ن٬ّ ايٓاى، ٚم٢ً ؾكض اْ٘ قاّ بامطا٤ ايؿككا٤ احملتـادني  

١ً ٚؾا٥ك٠ ا٫قاٜٚـٌ َـٔ سٛيـ٘ ؾٗـٌ     َٔ ـٟٚ ايككب٢ ٚاؾ إ ٚاٌٖ احمل
 ٜهًِ َٔ ايفّ ٚايًّٛ.

اؾٛان: ٫، ٫ٕ َٔ ايؿككا٤ َٔ ٜكٜؿ ا٭غف عهب َكتبـ١ ايككبـ٢    
ٚايُــ١ً، َِٚٓٗ ٜــكٜؿ ايتٛلٜع عهــب اؿادــ١ ٚاملهـه١ٓ ٜٚعـٔ ْؿهـ٘    
انــــجك سادــــ١ َــٔ غــ ٙ، ٚغــــ  ايؿكــكا٤ ٜعــــْٓٛ٘ ٫ ٜؿــٞ مبــا مًٝــ٘ َــٔ  

 داْب نثاق نؾ١ اؿهؿ.اؿكٛم، ا  
ؾذـــا٤ت اٯٜـــ١ قمحـــ١ يًذُٝـــع ٚسذـــ١ مًـــِٝٗ ٚؾمـــ٠ٛ يًُـــ٬ع 
َْٚٛــٛمَا يتٗفٜب ايٓؿــٛى، َٚاْعــَا ؾٕٚ ا٫ؾهاؾ ٚا٫ْكاق ٚاؿكز 
يف ايـــؿٜٔ، ٚاماْـــ١ يًُشهـــٓني ٚبكلغـــَا ؾٕٚ ا٫نـــا٠٤ ايـــِٝٗ، َٚـــاؾ٠ 
ــ١      ــاق ايهٝؿٝ ــام، ٚاغتٝ ــاقٟ يف ا٫ْؿ ـــكات ٚايتب ــ٢ اـٝ ـــِ مً  يتًــذٝعٗـ
املٓانــــب١ ي٬مطــــا٤ عهــــب اـَُٛــــٝات ٚاغــت٬ف ايًــإٔ ٚاؿــاٍ، 
ٖٚٓــاى َــٔ اؿــا٫ت َا ٫ ميهٔ ؾٝـٗــا ا٫ ٚدٗــّا ٚاســؿّا يف ا٫ْؿـام،  
أَــا ايعــــ١ْٝ٬ أٚ ا٫غؿـــــا٤، ؾذـــا٤ت اٯٜــ١ ي٬َٓــا٤ َٚٓــع ايعهــك،        
ــٛان يًُشهــٔ، َٚٓؿعــ١ َٚــ٬   ـــع ؾكَــ١ ٚث ـــٛي١ ؾٕٚ تٓــٝٝ ع ٚيًشًٝـ

 يًؿك .
ِ    ٚقؿ ٚقؾ مٔ ايٓيب قُؿ  اْـ٘ قـاٍ: "إ    َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً
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ايعبؿ يٝعٌُ م٬َُ يف ايهــك ٜهتب٘ اهلل ي٘ نــكَا، ؾإ اظٗــكٙ ْكً٘ َٔ ايهك 
ٚنتــب يف ايع٬ْٝــ١، ؾــإ ؼــؿخ بــ٘ ْكــٌ َــٔ ايهــك ٚايع٬ْٝــ١ ٚنتــب يف  

 ايكٜا٤".
ؿــؿٜح ا٫ْؿــام، ٚايكـؿق املتــٝكٔ اقاؾ٠ قُـؿ ايكٜــا٤، ؾٗــٌ ًٜـٌُ ا   

اؾــٛان: ٫، ا٫ َــع اقاؾ٠ ايكٜــا٤ يف ايعــ٬ْٝــــ١، ٚقــؿ ٜتـكتـــب مًٝـ٘   
أَك ْاق ؾٝــُا ىِ اٱْؿـــام اـا نـإ ايتشـــؿخ بـ٘ ٜهــبب يـ٘ َٓـَا أٚ        
ــ٢     ـــح مً ــٌ اقاؾ اؿـ ـــا٤ ٫ٚ ا٭ـ٣ ب ـــؿ ايكٜـ ـــِ ٜكُــ ـــا اـا يـ أـ٣، أَـ

مــٔ ْؿهـــ٘ ؾإ املْٛـــٛع ىتًــــ ؾـ٬     اٱْؿام ٚؾق٤ ايعــٓــ١ ٚايتُٗــ١
 اثــِ مًٝــ٘.

ٚيٛ يو سني ايعٌُ إ ؾامٝـ٘ قـض ايككبـ١ أٚ َكنـب َٓٗـا َٚـٔ       
ايكٜا٤، ؾايعُــٌ َشٝـــض ٫َـــاي١ ايُــش١، ٚنـفا يـٛ يـو بعـؿ إمتـاّ         
ايعٌُ يكامــؿ٠ ايؿـكاؽ، ٚبـفا تتذًـ٢ يٓـا نٜـات مكا٥ؿٜـ١ يف غامتـ١ اٯٜـ١         

ـــِ اٯٜــات َٚا ؾٝٗـــا َـٔ ايهٓـــٛل نُـا اْٗـا تبكـ٢       ٚتتبني اُٖٝــ١ غٛاتٝ
ؾمــــ٠ٛ َتُــًــــ١ يًعًُــــا٤ ٫نــــتٓباط ايــؿقٚى ٚانــــتػكاز ايــؿقق      
ٚايٰي٧، ٚيف اـامت١ سح م٢ً اٱْؿام طــًبَا ملكْاتـــ٘ تــعا  ٚاغـــباق    
مٔ مًُــ٘ تعا  مبا ٜعــطــ٢ ٜٚؿــعٌ َٔ ادــًــ٘ تعا  ٚسبَا ي٘ ٚدــٗاؾَا  

 يف نبًٝ٘.
َْٚٛـــٛع غامتــــ١ اٯٜــ١ ٫ ٜٓشُــــك باٱْؿـــام ٫ٚ املــٓؿكني بــٌ ٖــٛ  
َطًل ٚيــاٌَ ؾاـامت١ قامــؿ٠ نًٝـ١ ٚاغبـاق مسـاٟٚ مـٔ مًُـ٘ تعـا        
باؾم ايتؿاَــٌٝ اييت تتعًل باسٛاٍ ايٓاى ٚامُاةِ ْٚٝاتِٗ، ؾاٱْؿام 

 ٚمـامل بهٝؿٝـ١   يف نــبًٝ٘ تعا  ٜتشكــل باي١ٝٓ ٚايكـُــؿ اْـ٘ تعـا  غـب     
ايعؿــٛ مــــٔ املهــًُني ٚتهؿــــ  ـْــٛبِٗ ٚقــٛ غطاٜــاِٖ َٚٓٗــا دعًــِٗ  
قاؾقٜٔ م٢ً اٱْؿام ٚايُؿق١ ٚسجِٗ مًٝ٘ َع ٚدـٛؾ ؾكـكا٤ َٚهـانني    
نُْٛع يًٓؿك١ َع َا دعــٌ اهلل يف ايٓؿٛى َٔ ايًؿك١ ٚايكأؾ١ ٚايكمح١ 
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 بني ايٓاى.
ٛؾ لا٥ـؿ مًـ٢   ؾُٔ ايٓاى َـٔ مل ٜؿهـك باٱْؿـام ًٜٚـعك بعـؿّ ٚدـ      

َ٪ْٚت٘ املهــتؿميــ١ ٚايــطاق١٥ ٚاحملت١ًُ، ٚيهٓـ٘ ســـُٝٓا ٜـــك٣ سايـ١ َـٔ      
ايؿــــكك ٚايؿاقــ١ متــتٮ ْؿهــ٘ يــــؿك١ ٜٚبــاؾق ا  اٱْؿــام َٚــؿ ٜــؿ ايعــٕٛ   
ٚاملهامؿ٠ يًؿك  َتشؿَا نإ أٚ َتعؿؾأ، ؾٗٛ نبشاْ٘ اـب  ايـفٟ ٜعـني   

ةا ٚمبا ٜٓانـب مكـٛةِ   املهًُني م٢ً ؾغٍٛ اؾ١ٓ بتٝه  انبان ؾغٛ
 َٚؿاقنِٗ ْٚعؿِٗ.

ٚيف اٯٜــ١ اغــــباق ٚامــــ٬ّ مــٔ مًُــ٘ تعــا  بانــبان اغتٝــاق ْؿكــ١  
ايعــ١ْٝ٬ أٚ ايهك نـــٛا٤ بايٓٝـ١ ٚايكُـــؿ أٚ املكـــؿَات ٚايطكٜكـ١ ايـيت       
ت٪ؾ٣ ؾٝٗا ايُؿق١، ٖٚــٞ تٓبٝ٘ ٚؼــفٜك َـٔ ايكٜـا٤ ٚايهـــُع١، ؾػامتـ١     

ٚؾيٌٝ م٢ً معِٝ ؾٓـــً٘ تعـا  ٚاساطتـ٘ نـبشاْ٘      اٯ١ٜ قســُــ١ ٚقأؾ١
 بهٌ ي٤ٞ.

  حبث فقهيحبث فقهي
ٖٚــٞ يػــ١ ٖــٞ اٱقاؾ٠ بايكًــب ٚايعــمّ ٚايكُــؿ   ايٓٝــ١:ا٭ٚ  : 

م٣ًاتٝإ ايؿعٌ ٚيف ايعباؾات ٖٞ َكنب١ َٔ اٱقاؾ٠ ٚقُؿ ايككب١ 
اَتجا٫ّ ٭َك اهلل ٫ٚ ًٜرتط ايـتًؿغ بٗـا أٚ    عباؾ١ٜؾعاٍ اي٫ٚاتٝإ ا

ُاتٗـا يف ايبـاٍ بـٌ ٜهؿـٞ ٚدـٛؾ ايـؿامٞ يف ايكًـب،        انتعٗاق نً
 .ؿعٌٜٚهٕٛ ًَتؿتّا يف اؾ١ًُ ا  ايتػاي٘ باي

َٚعٓاٖــا ا٫َــط٬سٞ َطــابل يًُعٓـــ٢ ايًػــٟٛ، ٖٚــٞ يــكط يف      
 ايعباؾات، ٚاغتًـ ؾٝٗا م٢ً ٚدٛٙ: 

ؾٝهؿٞ اغطاقٖا ٚتُٛقٖا يف ايباٍ ٚمًٝ٘  :اي١ٝٓ ا٫غطاق١ٜ ا٭ٍٚ : 
كا٩ٖا يف ايفٖٔ ا  نغك ايعٌُ ايعباؾٟ بٌ ٜهؿٞ املًٗٛق، ٫ٚ ًٜرتط ب

 بكا٩ٖا سهُّا.



 97ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  46/زميإَعامل اٱ

 

٫ٚ هب ايتًؿغ بٗا ٖٚٛ َهتشب يف بعـض   :ايتًؿغ باي١ٝٓ  ايجاْٞ :
 َٓانو اؿر.
ــح : ٌ   ايجايـ ــ ــؿامٞ ا  ايؿعـ ــفٖٔ   ايـ ــب ٫ يف ايـ ــٛؾ يف ايكًـ املٛدـ
عٝـح يـٛ نـ٦ٌ َـاـا      ،يف اؾ١ًُ ا  ايتػاي٘ بايؿعٌ ايعباؾٟ ٚا٫يتؿات
 ٌ ٭دان.ٜؿع

 
************** 
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 قىنه تعاىل          
لَُْظَ عَلَُْكَ هُذَاهُنْ وَلَكِيَّ اللَّهَ ََهْذٌِ هَيْ ََشَاءُ وَهَا ذُ فِقُىا ط

هِيْ خَُْشٍ فَلِعًفغكُنْ وَهَا ذُ فِقُىىَ إِالَّ اتْرِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَهَا ذُ فِقُىا هِيْ 

 .272ص اٯ١ٜ الَ ذَُْلَوُىىَ خَُْشٍ َُىَفَّ إِلَُْكُنْ وَأًَْرُنْ
 

  

  االعزاب وانهغتاالعزاب وانهغت
 يــٝو مًٝــو ٖــؿاِٖ( يــٝو: ؾعــٌ َــاض ْــاقِ، مًٝــو: دــاق    

يــٝو املــ٪غك، ٖٚــٛ انــِ ٚفــكٚق غــرب َكــؿّ يًــٝو، ٖــؿاِٖ: ٖــؿ٣:  
 َٓاف، ٚايُٓ  ِٖ َٓاف ايٝ٘.

 ٚيهٔ اهلل ٜٗؿٟ َٔ ًٜا٤( ايـٛاٚ: امرتاْـ١ٝ، يهـٔ: سـكف ًَـب٘      
ُٗا، ٜٗؿٟ: ؾعٌ َٓاقع، ٚايؿامٌ ُْ  ٜعٛؾ اؾ٬ي١ انـانِ بايؿعٌ ٚ

ٍََٛٛ َؿعـٍٛ  انِ هلل مم ٚدٌ، ٚاؾ١ًُ ايؿعـــ١ًٝ غرب  يهٔ(، َٔ: 
 ٜٗؿٟ، ٚمج١ً ًٜا٤ ٫ قٌ ةا ٫ْٗا ١ًَ املٍَٛٛ.
يـكط دـالّ يف قـٌ    انِ  َٚا تٓؿكٛا َٔ غ ( ايٛاٚ: ماطؿ١، َا: 

غـ : دـاق   ُْب َؿعٍٛ بـ٘ َكـؿّ يتٓؿكـٛا، تٓؿكـٛا: ؾعـٌ ايًـكط، َـٔ        
 ٚفكٚق يف قٌ ُْب ساٍ.

 ؾٮْؿههِ( ايؿا٤: قابط١ ؾٛان ايًكط، ٭ْؿههِ: داق ٚفكٚق يف 
، ٚاؾ١ًُ يف قٌ دمّ {ؾٗٛ ٭ْؿههِ}قٌ غرب ملبتؿأ قفٚف، ٚايتكؿٜك: 

 دٛان ايًكط.
 ؾإ اهلل ب٘ مًِٝ( ايؿـا٤: قابطـ١ ؾـٛان ايًـكط، إ: سـكف ًَـب٘       
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٘: داق ٚفـكٚق َتعًكـإ بايُـؿ١ مًـِٝ،     اؾ٬ي١ امسٗا، بانِ بايؿعٌ ٚ
 مًِٝ: غرب إ َكؾٛع باي١ُٓ.

ٚاغتًـ يف  يٝو( ٌٖ ٖٛ سكف مبٓمي١  َا( يعؿّ تُكؾٗا أّ ؾعٌ، 
ٚايجاْٞ ٖٛ املًٗٛق ٚا٫قدـض ٫ْٗـا ٫ تُٓـكف، ٜٚكـاٍ يهـت ٚيهـتُا       
ٚيهتِ، ٖٚٞ َٔ اغٛات نإ ؾرتؾع امسٗا ٚتُٓب غربٖا، ٚتهـتعٌُ  

َٚتعاقف يف َعٓاٖا ا٫ اْ٘ اغتًـ يف ايٓؿـٞ نُـّا   يٝو يًٓؿٞ ٖٚٛ ظاٖك 
 َٚٓانب١ م٢ً اقٛاٍ:

 اْٗا يًٓؿٞ َطًكَا َٔ د١ٗ ا٭ل١َٓ ايج٬خ املاْٞ ٚاؿاْك ٚاملهتكبٌ.
ــاٍ       ــ٘ ق ــمَٔ املاْــٞ، ٚب ــا يًُهــتكبٌ ٚهــٛل يًشــاٍ ٚيً ٫ ُٜــض ْؿٝٗ

 ايمكًكٟ.
ــتكبٌ اـا ادتُعــت  يٝو( َــع  قؿ( ؾ٬ ُٜض ْؿٝٗا يًُاْٞ ٫ٚ يًُه
 ؾ٬ ٜكاٍ: يٝو ايًُو قــؿ لايــت، أٚ يٝو ايًـُو قؿ تمٍٚ.
يٓؿٞ اؿاٍ يف اؾ١ًُ اـا مل تهٔ َكٝؿ٠ بمَإ ٚأَا املكٝؿ٠ بمَإ ؾٝعترب 

 ايتكٝٝؿ ٚايككا٥ٔ.

  يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
بعؿَــــا دــا٤ت اٯٜــات ايهــابك١ بــا٭َك باٱْؿــام ٚبٝــإ َــا ؾٝــ٘ َــٔ 

املجـٌ ايككنْـٞ ا٫مذـالٟ، ٚتٓاٚيـت     ايجٛان بُكٜض ايكٍٛ ٚايبًـاق٠ ٚب 
َؿات ٚأسهاّ اٱْؿــام بعـؿّ اتٝاْـ٘ بـاملٔ ٚا٭ـ٣، ٚيـمّٚ دعًـ٘ َـٔ       
اؾٝــؿ ٚايطٝب ٚمــؿّ نْٛـ٘ َـٔ اـبٝـح، ٚدـٛال إ ٜهـٕٛ م٬ْٝـ١ أٚ       

 نكَا.
ِ    ٚدا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتبني دٗاؾ ايٓيب  يف  َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً
دعًٗا ٚاقعــّا َٜٛٝـَا ثابتـَا َٚتعاقؾـاَٳ    تكنــٝؼ ًَهــ١ اٱْؿام يف ايٓؿٛى ٚ

مٓؿ املهـًُني ُٜـبض ايؿكـ  ٖٚـٛ ٜعًـِ إ قلقـ٘ نـٝأتٝ٘ مبـا دعًـ٘ مٓـؿ           
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ــ٢ املبــاؾق٠ ا         ـــ١ ٚاؿــكّ مً ــاٍ، ٚاٱْؿــــام ٚايكأؾـ ــٔ امل ــا٤ َ ا٫غٓٝ
ايُؿق١، ٜٚؿقى إ ايػين وتاز ا  ٖـفٙ ايُـؿق١ َـٔ ٚدٗـني اغـكاز      

ـــب٘ اهلل  ـــكمٞ ايــفٟ نتـ ـــل ايًـ ـــادت٘ ا  َتــاع اٯغــك٠  اؿـ  يف َايــ٘ ٚسـ
ٚايتمٚؾ َــٔ ايـؿْٝا، ؾتُتـــٮ ْؿهـــ٘ اَـــ٬ّ بٓٝـٌ ايـكلم ٚسُـٛي٘ مًـ٢         
َــ٪١ْٚ َٜٛــ٘، ٚيف اٯٜـ١ اغباق مٔ َٓـاؾع اٱْؿـام ايععُٝـ١ ايـيت تعـٛؾ      

 م٢ً َاسب٘.

  إعجاس اآليتإعجاس اآليت
        ٘  يف اٯ١ٜ بٝإ ملُـؿق اةؿاٜـ١ ْٚهـب١ َكايٝـؿ ا٭َـٛق ايٝـ٘ تعـا  ٚاْـ
ٜتعاٖــؿ مبــاؾٙ با٫َـــ٬ع ٚايكيـاؾ ٚايتٛؾٝـل، ٚؾٝٗـا ثٓـا٤ مًـ٢ ايـٓيب       

ــ٘ ٚن  ــ٘ ٚني ـــَــ٢ً اهلل مًٝ ـــ٘ ٚؼــؿ ؾا٥ــِ يف َْٛــٛع   ًِـ ــــ مٓـ ٚؽؿٝــ
ا٫ْؿــام، ؾُــع إ اٱْؿــام اغــــكاز ي٬َــٛاٍ ؾــإ َٓؿعــتــــ٘ ٚقبـشـــ٘       
ــكِٜ       ــؿ ايه ــّٛ بايٛم ــاق ٜتك ــفا ا٫غب ـــال إ ٖ ـــٔ ا٫مذـ ـــاسب٘، َٚـ يُـ

 ٫ٜؿا٤.با
ٚقــؿ بٝٓــت اٯٜــات ايهــابك١ املٓــامؿ١ ايهــج ٠ يف َْٛــٛع ا٫ٜؿــا٤،  
ٚتبعح اٯ١ٜ ايًٛم يف ايٓؿو يك١ٜ٩ ايٛؾـا٤ ٚايجـٛان اؾمٜـٌ، ٚتًُـو     
ؾقٚن اةؿا١ٜ ٚقدا٤ بًٛؽ َكاتبٗا بؿٓـً٘ تعـا ، ٚتكـفف ايهـه١ٓٝ يف     
ايٓؿو يًٛمؿ بعؿّ تعكض ا٫ْهإ يًعًِ ٚتؿٍ اٯ١ٜ م٢ً نٕٛ اؿهـِ  

َٜا َٚٔ مٓؿٙ تعا  بايٓٗٞ مٔ َٓـع ايُـؿق١ مـٔ غـ  املهـًُني أٚ      مساٚ
ايرتاط ؾؾعٗا بؿغٍٛ ا٫ن٬ّ، ؾامل٬ى ٖٛ ٚد٘ اهلل ٚطًب َكْات٘ يف 

 مباؾٙ ٚما١َ غًك٘.

 )آية إنفاق اخلري(.ٚميهٔ إ ْهُٞ ٖفٙ اٯ١ٜ 
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  اآليت سالحاآليت سالح
ملهـاقم١  تعترب اٯ١ٜ مَْٛا اْاؾَٝا َٚؿؾَا ًَهٛتَٝا يٲْؿام ٚؾم٠ٛ ا  ا

يف اما١ْ ايؿككا٤ ٚاحملتادني، ٚاملتادك٠ بايُؿق١، ٖٚٞ سكل َٔ ايػـكٚق  
ٚايعذــب بــايٓؿو مٓــؿ ا٫ْؿــام، ٫ٕ اةؿاٜــ١ يٲميــإ ٚايعطــا٤ ٚايبــفٍ 

 اسهإ َٓ٘ تعا  َْٚٛٛع يًتككن يكمحت٘.

  أسباب اننشولأسباب اننشول
 ـنكت يف ْمٍٚ اٯ١ٜ انبان ٚٚقا٥ع َٓٗا:

اقن ٚاَـٗاق ٚقْـام١ َـٔ    نإ ؾُامـ١ َـٔ ا٫ُْـاق اقـ     ا٭ٍٚ:
قكٜع١ ٚايٓٓ ، ٚناْٛا ميتٓعٕٛ م٢ً اٱْؿام م٢ً ٖ٪٤٫ ا٫قاقن 
ٚهعًٕٛ ان٬َِٗ َكؿ١َ يٲْؿام مًِٝٗ يف ؾم٠ٛ ٚسح ةِ م٢ً 

 اٱميإ ؾٓميت اٯ١ٜ.
ٚ  ايجاْٞ: ٚ ابـٔ  أغكز مبؿ بٔ محٝؿ ٚايٓها٥ٞ ٚايبـماق  ابـٔ  دكٜـك 
َـ ابٔ املٓفق ٚ َكؾٜٚـ٘  ابـٔ  شش٘ ٚأب٢ سامت ٚايطرباْٞ ٚاؿانِ ٚ
ــ ٓٓ٘ ٚايٓــٞ يف نــٚايبٝٗك ــ ٝا٤ يف املػتـ ٍ  ابـٔ  اق٠ مـٔ  ـ  :مبـاى قـا

ناْٛا ٜهكٖٕٛ إ ٜكْػٛا ٫ْهابِٗ َٔ املًكنني ؾهـأيٛا ؾٓميـت   
ـــٖــفٙ اٯٜ ــٝو مًٝــو ٖ ١ ـ ـــي ٕ ـ ــتِ ٫ تعًُــٛ ــ٘ ٚأْ  (ؿاِٖ إ  قٛي
 .(1 ؾكغِ ةِ
ٚ  ابـٔ  ٚأغـكز   ايجايح: ٔ ابـ َكؾٜٚـ٘ ٚايٓـٝا٤ مـٔ    ابـٔ  أبـ٢ سـامت 
إ ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ نإ ٜأَكْا إٔ ٫ ْتُؿم ا٫  :مباى

يٝو مًٝـو ٖـؿاِٖ إ     م٢ً أٌٖ اٱن٬ّ ست٢ ْميت ٖفٙ اٯ١ٜ 
ٔ     أؾ (نغكٖا ، َك بايُؿق١ بعؿٖا م٢ً نٌ َـٔ نـأيو َـٔ نـٌ ؾٜـ
نـإ ايـٓيب    :املٓفق مٔ نعٝؿ بٔ دب  قاٍابٔ دكٜك ٚابٔ ٚأغكز 
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َٚا تٓؿكٕٛ  م٢ً املًكنني ؾٓميت ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ ٫ ٜتُؿم 
املٓفق مٔ نعٝؿ ابٔ ٚأغكز  ،ؾتُؿم مًِٝٗ (ا٫ ابتػا٤ ٚد٘ اهلل
ناْٛا ٜعطٕٛ ؾككا٤ أٌٖ ايفَـ١ َـؿقاتِٗ ؾًُـا نجـك      :بٔ دب  قاٍ

ؾككا٤ املهـًُني قـايٛا ٫ ْتُـؿم ا٫ مًـ٢ ؾكـكا٤ املهـًُني ؾٓميـت        
 .(1 اٯ١ٜ (يٝو مًٝو ٖؿاِٖ 

بٞ بهـك سذـت ؾذـا٤ت اَٗـا ْتًٝـ١ ٖٚـٞ       إ امسا٤ بٓت ا ايكابع:
ًَــكن١ تهــأةا ؾابــت إ تعطٝٗــا ؾٓميــت، ٚقٝــٌ دــا٤ت َــع اَٗــا 
دؿتٗــــا ٖٚــٞ آٜــــَا ًَــــكن١ ؾأبــت انــــُا٤ إ تعطُٝٗــــا ستــ٢ 

ِ    تهتأَك قنٍٛ اهلل  ؾانـتأَكت٘ ؾٓميـت    َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً
 اٯ١ٜ.

  مفهىو اآليتمفهىو اآليت
١ ةا مبٓـع ايتُـؿٟ ٚا٫ؾـرتا٤    اٯ١ٜ تٓمٜ٘ ملكاّ ايٓب٠ٛ ٚسُا١ْ مساٜٚ

ِ    ٚتٛدٝ٘ ايًـّٛ ا  ايـٓيب    يف بكـا٤ يـطك َـٔ     َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً
ِ ايٓاى م٢ً ايهؿك، ؾايٓيب قُؿ  بًـ  ْٚـفٜك    ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنـً

 ٚؾام١ٝ ا  اهلل مم ٚدٌ َ٪ٜؿ بامل٥٬ه١ ٚايككنٕ.
ٌٝ ٚامجع املهًُٕٛ ٚغ ِٖ م٢ً اْ٘ بفٍ ايٛنـع يف اؾٗـاؾ يف نـب   
َـ٢ً  اهلل ٚمل ٜكُك اٜٚرتؾؾ أٚ ٜتًهأ، ٚدا٤ت اٯٜات ايككنْٝـ١ مبؿسـ٘   

ٚايجٓا٤ مًٝ٘، ٖٚفٙ اٯ١ٜ بًاق٠ ي٘ ٚاغباق مٔ قْاٙ  اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ
تعا  ٭ؾا٥ـ٘ يٛظـا٥ـ ايٓبـ٠ٛ ٚإ اهلل ٜتهؿـٌ ٖؿاٜـ١ ايٓـاى ا  اٱميـإ        

ط١ بٝٓ٘ تعا  ٚاٱْؿام َٚٔ نبٌ اةؿا١ٜ ٖفٙ اٯ١ٜ ايهكمي١، ٚايٓيب ٚان
َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘    ٚبني ايبًك، ؾٗـٞ ٫ تٓؿـٞ دٗـاؾ ايكنـٍٛ ا٫نـكّ      

 يف ٖؿا١ٜ ٚاقياؾ ايٓاى. ٚنًِ
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ٚمتٓـع اٯٜــ١ َــٔ املــــٔ ٚا٭ـ٣ بهٝؿٝــــ١ مكا٥ؿٜــــ١ غاَــ١ ٜٓؿــكؾ بٗــا  
ايككنٕ ٖٚٞ إ ايٓؿع ٜعٛؾ يـ٘ ا٫َٚ ٚاْـ٘ املهـتؿٝؿ ٜهـع٢ بٓؿهـ٘ ٫مطـا٤       

ل يــــكا٥طٗا ٚاْــ٘ هتٗــؿ يف اهــاؾ اَــٌ ايُــؿق١ ٚوــكّ مًــ٢ اســــكا
ايُــؿق١ َْٚٛـــٛمٗا ؾُٝتٓـع مـٔ ا٫نـكاف ٚايمٜـاؾ٠ يف ايٓؿكـ١ يٝـٛؾك        
يٓؿه٘ ٚنغكتـ٘ ايٓؿـع ٚايجـٛان اؾمٜـٌ، ٚيف اٯٜـ١ َـؿع يًُهـًُني بـإ         
اْؿاقِٗ ٜأتــٞ طًبَا ملكْـــات٘ تعـا  مبـا دعًـ٘ يف ْؿٛنـِٗ َـٔ ايتكـ٣ٛ،        

 ا٤ قْاٙ تعا .ٚسح مًٝ٘ بكٝؿ قُؿ ايككب١ ٚقد
ٚتؿمٛ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ا  مؿّ ايتؿـكٜط مبْٛـٛع اٱْؿـام ٚؼـح     
م٢ً انتجُاقٙ ملا ٜعٛؾ َٔ ايٓؿع م٢ً ـات املٓؿل ٚانتٝؿا٥٘ نا٬ََ يتهٕٛ 
ٖفٙ اٯ١ٜ سهك٠ يف قًٛن ايفٜٔ ٜبػًٕٛ بـا٫َٛاٍ ٫ٚ ٜعطـٕٛ ايمنـا٠،    

ٝـؿ مًـ٢ امطـا٤    َٚؿ١ اـ  يف اٯ١ٜ ؾم٠ٛ ٫دتٓان إْؿام اـبٝـح ٚتٛن 
 املاٍ ملهتشكٝ٘ ٚاملتادك٠ ب٘ َع اهلل مم ٚدٌ.

  إفاضاث اآليتإفاضاث اآليت
تبني اٯ١ٜ داْبّا َٔ ؾًهؿ١ اةؿا١ٜ ٚقٛامؿ ايعباؾ٠ يف ا٫قض، ٚبكا٤ 
ايٓاى بني َٗتؿ ْٚاٍ، ٚيهٓٗـا تعٗـك قدشـإ داْـب اةؿاٜـ١ بايبعجـ١       
ايٓب١ٜٛ ٚايهـعٞ ايـؿ٩ٚن ٫ْبهـاط٘ مًـ٢ مجٝـع ايٓـاى، ٖٚـفا مٓـٛإ         

 كٜـ َٚؿع يًٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚاملهًُني.تً
ٚبعؿ اؾتتاع اٯٜـ١ باـطـان ا  ايـٓيب َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ يف ْؿـٞ        
ٚتعًٝل، اْتكًت اٯ١ٜ ا  اـطان يًُهًُني يف ثٓا٤ ٚبًاق٠ ٚسح م٢ً 
ٜٴكــاٍ إ ثــــٛان اٱْؿــام ٜــٓكِ بهــبب مــؿّ ٖؿاٜــ١    اٱْؿــام، نــــٞ ٫ 

ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ ألم َا مًٝ٘، ايٓاى، بٌ اْٗا اغربت إ 
ــاّ      ــٛمٞ ايع ــام ايٓ ــ١ باٱْؿ ـــبشت دًٝ ـــ٬ّ أَـ ــٛت ا٫نـ ــامل ثب ٚإ َع
ٚاملتعــؿؾ ٭ٕ اٯ١ٜ دــا٤ت بُٝػ١ اؾُع ٚتٛنٝــؿ اٱْؿام ٚبٝإ َٓاؾع٘ 
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 يف ايًٓأتني.
ٚميهــٔ امتباق اٯٜــ١ تُشٝشــّا يًكُــٛق يف ْٝـــ١ اٱْؿـام، ٚإ اهلل   
مم ٚدٌ وتهب نٌ إْؿام ابتػـا٤ ملكْـات٘ تعـا ، ٜٚـؿغٌ َعـ٘ ايٓؿكـ١       
م٢ً ايعٝاٍ ٚإ نإ املهًِ ناّٖٝا مٔ انتشٓاق اي١ٝٓ ٚقُؿ ايككب١، إ 
اغباق اٯ١ٜ مٔ ايٛؾا٤ ٌْٚٝ أدك اٱْؿام نا٬َّ بًـاق٠ ٚؾمـ٠ٛ يًُبـاؾق٠    

  يٲْؿام ٚا٫نجاق َٓ٘.
  انتفسريانتفسري

 ص  كَ هُذَاهُنْلَُْظَ عَلَُْط  تفسري قىنه تعاىل 

ٖٚفا  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِاـطان يف اٯ١ٜ َٛد٘ يًٓيب قُؿ 
َٔ امذــال ايككنٕ إ ٜأتٞ اـطــان ايكــكنْٞ بُٝػ١ املػاطـب املٓؿـكؾ   

 َٔ ٚدٛٙ:
َـ٢ً  إ املهًُني ٚايٓاى مجٝعَا ٜعًُٕٛ إ املكُٛؾ ٖـٛ ايـٓيب قُـؿ    

 .اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ
ايتبع١ٝ نٛا٤ ايعًُا٤ َِٓٗ أٚ اٚيٝا٤ ا٫َٛق أٚ اٯبا٤ اْ٘ ًٌُٜ املهًُني ب

أٚ ا٫َٗــات ٚاٯَــكٜٔ بــاملعكٚف ٚايٓــاٖني مــٔ املٓهــك َطًكــَا نــٌ  
 عهب دٗؿٙ ٚمًُ٘.

يف اٯ١ٜ تٛنٝؿ يبكا٤ بان اةؿا١ٜ َؿتٛسَا َٚتذؿؾَا لَاَْا َٚهاَْا، ؾاٯ١ٜ 
ابَا َٔ ٚإ بؿأت بايؿعٌ  يٝو( ايؿاٍ م٢ً ايٓؿٞ ا٫ اْٗا تؿتض ابٛ

 ايعًِ ٚايعٌُ.
تبعح اٯ١ٜ ا٫ٌَ يف ٖؿا١ٜ ايٓـاى ٚاَـ٬ع اجملتُعـات ٚؾٚاّ اٱْؿـام     
قكب١ ا  اهلل غََُٛا ٚإ اٱْؿـام ؾـكع اٱميـإ ٫ْـ٘ َكٝـؿ بكُـؿ       
ايككبـــ١ ا  اهلل ٖٚـــٛ أَـــك ٫ ٜتشُـــٌ ا٫ َـــع اٱميـــإ ٚايتهـــًِٝ  
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بــايجٛان، إ اهلل مــم ٚدــٌ ٜ٪يـــ بــني ايكًــٛن ٜٚــؿؾع ا٫ْــكاق 
 اؾاْب١ٝ يًؿكك ٚاؾٛع.

ؾاٱْؿام ٚؾؾع ايمنا٠ ٫ ٜعاجل ايؿكك ٜٚكٓٞ مًٝ٘ قٓا٤ تاَّا ٚهعٌ 
ايٓاى مبهت٣ٛ ٚاسؿ أٚ َتكاقن َٔ ايػ٢ٓ ٜٚعكف ٖفا ا٭َك َـٔ  
َكؿاق ايمنا٠ ٚاييت ٖٞ يف املاٍ ايُاَت ٖٚٛ ايٓكؿإ َٔ ايفٖب 

ٓؿ إمتاّ %( م5ظ2ٚايك١ٓ، ٚؾٝٗا قبع ايعًك أٟ اثٓإ ُْٚـ باملا١٥  
 ايُٓان ٖٚٛ مًكٕٚ ؾٜٓاقَا.

ًٜٚشل بٗا ايع٬ُت ايٛقق١ٝ املهتع١ًُ يف ٖفا ايمَإ م٢ً ا٫ق٣ٛ 
اـا ناْت قُٝتٗـا تعـاؾٍ  مًـكٜٔ ؾٜٓـاقَا ـٖبٝـَا َهـهٛنّا ٚاسـكال        

ٱط٬م ا٭ؾي١ ٚاْطباقٗـا مًـ٢ املْٛـٛع ايبـؿيٞ     ايًكا٥ط ا٫غك٣ 
 املُـؿام املكٝـؿ،   ٚيًكٚاز املعاًَٞ، ٚيتعًل ايتًـكٜع باملْٛـٛع ٫  

ٚيٲستٝاط يف مؿّ تٓٝٝع سل ايؿككا٤ ٚسذب ايجٛان ٚايُٓا٤ يف 
ا٭َــٛاٍ، اـ ٫ ٬َلَــ١ بٝٓــ٘ ٚبــني نــٕٛ ايٓكــؿ باملهــهٛى ايــفٖيب  
ٚايؿٓٞ، ٚٱدتٓان تعطٌٝ بعض ا٭سهاّ بهبب تػـ  املُـاؾٜل   

 .ٚاؿهِ ٜتبعٗا قٗكّا
ُـ  ان ايًـكمٞ  ٚأَا يف ايػ٬ت ؾايمنا٠ ؽكز مٓؿ بًٛؽ اؿاٌَ ايٓ

ٖٚٛ  ه١ اٚنل أٟ مٛ اامنا١٥ ٚنـبع١ ٚاقبعـني نًٝـٛ غكاَـّا تككٜبـَا،      
 َٚكؿاقٖا م٢ً ث٬ث١ اقهاّ:

ايعًك اـا نإ ايمقع ٜهك٢ باملا٤ اؾاقٟ أٚ مبا٤ ايهُا٤ أٚ ا٭ٚ  : 
 ميِ مكٚق٘ َٔ ا٭قض نايٓػٌٝ ٚايًذك.

ــ١ : ــؿ 5ُْـــ ايعًــك أٟ  ايجاْٝ ــ١ ٚايٓٛاْــض ٚاي يٛ % اـا نــكٞ باٯي
 ٚمٛٙ.

% اـا نإ ايهكٞ با٫يرتاى َـك٠  7’5ث٬ث١ اقباع ايعًك أٟ  ايجايج١ :
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 با٫َطاق ٚاملا٤ اؾاقٟ ٚمٛٙ َٚك٠ بايهكٞ باٯي١.
ٚلنا٠ ا٫ْعاّ نٌ عهب٘، ٖٚفا املكؿاق َٔ ايمنا٠ ٜؿؾع يبض املٛت 
دٛمَا مٔ ايؿككا٤ ٜٚٝهك ي٘ قٛت ٜـَِٛٗ ٜٚـؿؾعِٗ ا  ايعُـٌ ٜٚعٝـِٓٗ     

ـــاؾ٠ بايـــفات  مًـــ٢ ايتػًـــ ـــام ايؿاقـــ١، ٜٚكـــكبِٗ ا  ايعبـ ب مًـــ٢ ًَــ
ــ٘     ـــب١ يًؿكــ  اَــٌ ٜهــع٢ يًٓٝــ٘ غَُٛــَا ٚاْ ٚبــايعكض، ؾايمنــا٠ بايٓهـ
َهــتشل ي٘ ؾٝتٛدـــ٘ ا  اهلل بايؿمـــا٤ ٚايكغبـــ١ ٚاملهـــأي١، ٚاؿُـٍٛ      
مًٝٗا َٓانب١ يًًهك ٚايجٓا٤ مًٝ٘ تعا  ٫نكاَ٘ يًؿك  بإ دعٌ ي٘ س١ُ 

ػـين، ٖٚـــفا ايًعـــٛق ٜطـــؿ٧ ثـٛق٠ ايـٓؿو ايًــٜٗٛـــ١ ٚميٓـع         يف َاٍ اي
ايٓؿو ايػٓب١ٝ َٔ ايتعـؿٟ ٚؾٝـ٘ سـح مًـ٢ ا٫قتـؿا٤ بـايػين يف ٚدـٛٙ        

 اي٬ُع ٚاةؿا١ٜ.
ؾتشٌُ مٓؿ ايؿك  قامؿ٠ ن١ًٝ يف بان ا٫ؾعاٍ با٫ٚيٜٛـ١ ايكطعٝـ١،   
         ّ  ؾٝكٍٛ: اـا نـإ ايػـين ٜتكٝـؿ بأسهـاّ اةؿاٜـ١ مًـ٢ مـٛ َكنـب ٜٚكـٛ
بامطا٥ٞ املاٍ ايفٟ نهب٘ ٜٚكّٛ بـاؾا٤ ايعبـاؾات ٚايؿـكا٥ض ا٫غـك٣،     
ؾُٔ بان اٚ  إ ا٩ؾٟ ايؿكا٥ض يفا ؾإ ايُٓ  املٓاف ايٝ٘ يف قٛيـ٘  

ــان    ص لَههُْظَ عَلَُْههكَ هُههذَاهُنْ ط تعــا   ــا٤ ٚاقب أمــِ َــٔ إ ٜٓشُــك با٫غٓٝ

أتٞ يف اؿكٛم ايًكم١ٝ بٌ ًٌُٜ ايؿككا٤ ٚايٓاى مجٝعَا، ؾ٬ غكاب١ إ ٜ
بان انبان ايٓمٍٚ اط٬م ايٓؿك١ أٚ َا ٜؿٍ مًٝٗا يًٌُٝ احملتادني َـٔ  

 غ  املهًُني.
ؾاٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  نـبٌٝ يًٗؿاٜـ١ ٚايُـ٬ع ٖٚـٛ َـٔ امذـال       
ايكــكنٕ، ٚاٯٜــ١ ؼُــٌ مًــ٢ مــــؿ٠ ٚدــــٛٙ َتبــــا١ٜٓ ٚكتــًؿــــ١ َــٔ غــ   

اَـؿ ايهـا١َٝ َـٔ اٯٜـ١     تعاقض بٝٓٗا ٫ْٗا تًتكٞ مجٝعـّا يف ايػاٜـ١ ٚاملك  
ــٛم       ــبض اؿك ــ١ ٚق ــني اةؿاٜ ــ١ ب ــؿّ امل٬لَ ــاق بع ـــا اغب ـــكمي١، ٚؾٝٗـ ايهـ
ايًــــكم١ٝ، مبعٓــ٢ اْٗــا ؼــــفق املهــًُني َــٔ تعًٝــل امطــا٤ ايٓؿكــ١ مًــ٢   
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اٱميــإ، ٚؾمــ٠ٛ يًتؿهٝــو بــني اٱميــإ ٚا٫ْؿــام، ْعــِ اٱْؿــام َكؿَــ١  
اؿــل ايًـــكمٞ ا   ٚٚنــــ١ًٝ يًٗؿاٜـــــ١ ٚيــٝو يــــــكطَا َهــبكَا يـــؿؾع    

َهــتشكٝ٘، ؾا٫نــتشكام ٜتعًــل بــايؿكك ٚاملهــه١ٓ ٚاؿادــ١ ٚيــٝو بكٝــؿ   
اٱميــإ ا٫ إ ٜــكؾ ؾيٌٝ َكٝؿ َٚاْــع َٔ ا٫طــ٬م ؾا٫ٌَ يف اؿهـِ  
ٖـٛ ا٫طــــ٬م ٚا٫غــــباق ايــــٛاقؾ٠ يف انــبان ايٓــمٍٚ تؿٝــؿ قؾــع ايكٝــؿ  

 ٚايٓٗٞ مٓ٘.
ؾُا ٖٞ ٚدٛٙ اي١ًُ بني اةؿا١ٜ  ٫ٚبؿ إ ٖفا ايكؾع َكتبط باةؿا١ٜ

ٚبني قؾـع قٝـؿ اٱميـإ مٓـؿ املهـتشل، اْـ٘ ايًطــ ٚايكمحـ١ اٱةٝـ١ يف          
ا٫بتــؿا٤ با٫سهــإ ٚاقاَــ١ اؿذــ١ مًــ٢ ايعبــاؾ ٚؾمــٛتِٗ ا  اٱنــ٬ّ  
با٫ْعــاّ ٚانــبان ايتككٜــب ا  ايطامــ١، نُــا إ اٱْؿــام ٫ ٜٓشُــك      

عـا  ٫نـبان ايـكلم    مبْٛٛع اةؿا١ٜ ٚسؿٙ بـٌ ٖـٛ سـم٤ َـٔ تهؿًـ٘ ت     

وَهَها هِهيْ دَاتَّهح  فِهٍ األَسِِْ إِالَّ عَلَهً اللَّههِ       ط ٚاملع١ًٝ يًٓاى قاٍ تعـا   

 .(1 صسِصْقُهَا

ٜٚأتٞ تؿٌٓٝ املهًِ بايُؿق١ إنكاََا ي٘ ٫ن٬َ٘ ٚيمٜاؾ٠ إمياْ٘ ٖٚٛ 
دم٤ سهـٔ يـ٘ يف ايـؿْٝا ٚاغبـاق َٚكؿَـ١ ٚبًـاق٠ يًذـما٤ ا٫ٚؾـ٢ ٜـّٛ          

ؿٓــٌٝ ٫ ٜتعــاقض َــع  ــٍٛ غــ  املهــًِ بايُــؿق١ ايكٝاَـ١، ٖٚــفا ايت 
 ٚايٓؿك١ اييت ٜبتػ٢ بٗا ٚدٗ٘ تعا .

ٚيف اٯٜــــ١ تأؾٜــب يًُهــــًُني ببٝـــإ تعــؿؾ ٚســٛٙ ا٫ْؿــام، ٚقؾــع  
اؿــكز ٚايعهــك مٓٗــِ َٚٓع ا٫قبــاى يف املعاَـــ٬ت، أٚ ظٗـٛق ايًـّٛ    

يًـفّ أٚ ايػٝبـ١    ؾُٝا بِٝٓٗ، ؾًـ٫ٛ ٖـــفٙ اٯٜـات يكأٜــت املٓؿـل ٜتعـكض      
بهبب اغتــٝاقٙ ؾٗـــ١ ا٫ْؿـام، ٖٚـــٛ أَـك ٜ٪ثـــك مًـ٢ ايٓؿكــات نـًبَا         
ٚهعٌ بعض اقبان اؿكٛم ميهو مـٔ امطا٥ٗـا، أٚ اْـ٘ ٫ ٜـؿؾعٗا ا      

                                                           

 .6ٖٛؾ  ( نٛق1٠ 
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اًٖٗا ٚٚؾـــل َـا ٜـــكاٙ َـٔ املُــًشـــ١، ؾذـا٤ت اٯٜـ١ يتذعـٌ نـع١ يف          
ــك٠ ايهــ٪اٍ ٚطًــب   ــع َــٔ طػٝــإ ايتًــهٝو ٚنج ايًــٗاؾ٠  اٱْؿــام ٚمتٓ

 ٚايتمن١ٝ ٚمٖٛا.
ٚتبني اٯ١ٜ معِٝ قؿقت٘ تعا  ٚاْ٘ ٫ تهتعُٞ مًٝ٘ َهأي١ ٚإ ايعبؿ 
٫ ٜهتطٝع إ ىايـ اقاؾت٘ تعا ، ٚإ اهلل دعٌ اةؿ٣ اغتٝاقَا يًعبـؿ  

 ٚيف َٝهٛقٙ ٚاقيؿٙ ايٝ٘ باٯٜات ٚايًطـ.
 ٚقاٍ ايمكًكٟ يف تؿه  اٯ١ٜ   ٫ هب مًٝو إ ػعًـِٗ َٗـؿٜني  
ا  ا٫ْتٗا٤ مُا ْٗٛا مٓ٘ َـٔ املـٔ ٚا٭ـ٣ ٚاٱْؿـام َـٔ اـبٝـح ٚغـ        

 .(1 ـيو، َٚا مًٝو ا٫ إ تبًػِٗ ايٓٛاٖٞ ؾشهب(
ٚ َْٛٛع اةؿا١ٜ يف اٯ١ٜ َتعؿؾ، ٚدـا٤ت َطًكـ١ ٚدٗتٝـ١ عهـب     
ايًشــاظ ٚاملْٛــٛع ٚاؾُامــ١ أٚ ايًــػِ، ٚنــفا بايٓهــب١ يًٓــُ  يف    

  ٖؿاِٖ(.
١ يًهؿاق ٖٛ تـٛدِٝٗٗ ٚاقيـاؾِٖ يـؿغٍٛ    ؾُْٛٛع اةؿا١ٜ بايٓهب

اٱن٬ّ ْٚبـف ايهؿـك َٚؿاُٖٝـ٘، أَـا بايٓهـب١ يًُهـًُني ؾـاِْٗ اسـكلٚا         
ـــ٬ّ ٚا٫قبــاٍ مًــ٢ ايعـــباؾات، ٚاهلل ٜــتِ ةــِ    ـــٍٛ اٱنـ اةؿاٜــ١ بؿغـ
انــبان اةؿاٜــ١ باَـــ٬سِٗ يًعبــاؾات ٖٚـــؿاٜتِٗ ٭سهــاّ ايًـــكٜع١     

ؾٖا إ املـكاؾ ٖـٛ ٖؿاٜـ١    ايتؿ١ًُٝٝ ٜٚعٗـك َـٔ انـبان ايٓـمٍٚ َـع تعـؿ      
ايهؿاق ا  اٱنـــ٬ّ بايٓؿكـــ١ ٚايُـــؿق١ مًٝٗــِ ٖٚـٌ ٜهـتشكْٛٗا َـع        

 ايهؿك أّ ٫.
٫ٚبؿ َٔ ايرتاط اةؿا١ٜ ٖٚٞ ا٫ن٬ّ ٚايٓطل بايًٗاؾتني، ٚقمبـا  
ايرتط بعِٓٗ ايعؿاي١ يف املهتشل ٚسهٔ ظاٖكٙ ٚن ت٘ ٚاسكالٙ ملًه١ 

٫َكاق م٢ً ايُػا٥ك َٚٓاؾٝات املك٠٤ٚ اتٝإ ايٛادبات ٚتكى احملكَات ٚا
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ؾذا٤ت اٯ١ٜ يًؿٌُ بني اةؿا١ٜ ٚقـبض ايُـؿق١ ٚمـؿّ تعًـل ا٫غـ ٠      
بـا٫ٚ ، ؾُٝـا ىــِ تهًٝــ املهـًِ ٚا٫ ؾاُْٗــا غـ  َٓؿُـًني بــاملع٢ٓ       

 ا٭مِ ٚسكٝك١ ا٫ؾعاٍ ٚغٛاتِٝ ا٫مُاٍ.
ُـ    ا اْٗـا  ؾا٫ـٕ اٱةــٞ بايٓؿك١ مًــ٢ املٗتؿٟ ؾمـ٠ٛ يـ٘ باةؿاٜـ١، ن

ت٪ثك يف ْؿه٘ قٗكَا ٚاْطباقَا ٫ٕ احملهـٔ أمطـ٢ ايُـؿق١ بامتبـاقٙ َهـًُّا      
ؾعكٝؿت٘ ٚإمياْـ٘ ؾؾعـاٙ يًتُـؿم، ٚانتؿـ٢ بـا٫غ٠ٛ يف اـًـل ٚا٫ْهـا١ْٝ        
ٚقطع َٔ قلق٘ ٚنؿٙ ٚدٗؿٙ يٝهــاِٖ يف اْكاـ ايهاؾك َٔ اؾٛع يٝـؿقى  

ـــ٢ ٖٚـــٛ يف ســاٍ ايهؿــك ٚايٓــ٬ي١ ؾٝهــتش   ـــ٘ ستـ ٞ َــٔ اهلل إ اهلل َعـ
ُٜٚبض َ٪٬َٖ ٚيٛ مًـ٢ مـٛ املٛدبـ١ اؾم٥ٝـ١ يٲنـ٬ّ َٚعكؾـ١ اَـٍٛ        
ايؿٜٔ، ٜٚؿقى إ ٖفا املهـًِ بـاؾق ا  ايُـؿق١ ٫قـكاقٙ بـايّٝٛ اٯغـك       

 ٚٚقٛف ايٓاى ؾٝ٘ يًشهان.
ؾايٓؿكـ١ تــكٜٚر ٭سهـاّ ايًــكٜع١ ٚؾمـ٠ٛ مًُٝــ١ يٲنـ٬ّ ٚتٓــش١ٝ     

ذـال ايكـكنٕ ؾعٓـؿَا ٫    ٚدٗاؾ باملاٍ يًكٓا٤ مًـ٢ ايهؿـك، ٖٚـفا َـٔ ام    
تهــٕٛ ٖٓــاى َــــعاقى ٚقتــــاٍ يف نــــبٌٝ اهلل، ٜهـــٕٛ دٗــاؾ اغـــ َٓــ٘  
ٚاٚنــع ٚانجك تأث ّا َٔ دٗــ١ ايعــؿؾ ٚايهـِ، ٚاقـــٌ غهـاق٠ ْٚـكقَا     
ٖٚٛ اٱْؿام باملاٍ، ؾفن ايهؿاق ا  اٱن٬ّ ٖٚفا اٱْؿـام دـم٤ َـٔ    

ٚســح مًٝــ٘ ٚٚمــؿ  ٖؿاٜتــ٘ تعــا  يًٓــاى ٫ْــ٘ ٖــٛ ايــفٟ أَــك باٱْؿــام
 با٫ثاب١ مًٝ٘.

َٚشٝض إ يؿـغ اةـؿ٣ ٚقؾ َطًكـَا ٚيـا٬ََ يًٓـاى مجٝعـَا ستـ٢        

رَلِكَ الْكِرَابُ ط املتكني ؾهٌ اْهإ وتاز ا٫قتكا٤ يف نًِ اةؿ٣ قاٍ تعا  

، ا٫ إ اةؿا١ٜ تُـؿم بـأؾ٢ْ َكاتبٗـا    (1 ص الَ سََْةَ فُِهِ هُذًي لِلْوُرَّقِنيَ

                                                           

 .2ايبكك٠  ( نٛق1٠ 
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هَيْ ََهْذِ اللَّهُ فَهُىَ الْوُهْرَذٌِ وَهَهيْ  ط َ٘ قاٍ تعا م٢ً ايعبؿ ساٍ ان٬

 .(1 ص َُضْلِلْ فَلَيْ ذَجِذَ لَهُ وَلًُِّا هُشْشِذًا

ٚٚقؾ يؿغ  ٖؿاِٖ( ث٬خ َكات يف ايككنٕ، يف ٖـفٙ اٯٜـ١، ٚنٜـتني    

، ٚقٛي٘ (2 ص أُوْلَلِكَ الَّزَِيَ هَذَي اللَّهُ فَثِهُذَاهُنْ اقْرَذِهِط اغكٜني، قاٍ تعا  

إِىْ ذَحْشِصْ عَلًَ هُذَاهُنْ فَئِىَّ اللَّهَ الَ ََهْذٌِ هَيْ َُضِهلُّ وَهَها   ط تعا  

 .(3  ص لَهُنْ هِيْ ًَاصِشَِيَ

َـ٢ً  ٚايكـكنٕ ٜؿهــك بعٓــ٘ بعٓــّا ؾاٯ١ٜ ؽـــؿٝـ ٚقمحـ١ بـايٓيب    
ــ اهلل مًٝ٘ ٚنيـ٘ ٚنً  ٚاملهـــًُني َٚـــؿع يـ٘ ظــٗاؾٙ يف ٖؿاٜـ١ ايٓـاى        ِـ

ٝعـــّا ٚسكَ٘ م٢ً ٖـؿاٜتِٗ، ٚاغبـاق ي٬دٝـاٍ باْـ٘ بـفٍ ايٛنـع يف       مج
ؾم٠ٛ ايٓاى ي٬ن٬ّ، ٚاْ٘ اؾ٣ ايكنـاي١ ٚؾعـٌ َـا أَـك بـ٘، ٚإ إْؿـام       
املهــًُني ايطــٝب ؾٕٚ اـبٝـح َـٔ َُـاؾٜل اةؿاٜـ١ ايـٛاقؾ٠ يف ٖـفٙ        
اٯٜــ١، ٚاـا نــــإ اٱْؿــــام ٜتعــــًل بايٛادــــب َٓــ٘ ٚاملهــتشب ؾــإ        

قؾت عُــك امطـــا٤ ايمنـــا٠ ايٛادـبـــ١ ا  َهـتشكٝٗا َـٔ      ايُّٓٛ ٚ
املهـًُني ؾتًـــٌُ اٯٜــــ١ َـــؿق١ ايتطـــٛع ايــيت ٫ تٓشُـــك باملهـــًُني      

 احملتادني ؾكط.
املـٮ ٚايٛدٗـا٤   َٚٔ آَاف املهتشكني يًمنا٠ امل٪يؿ١ قًـٛبِٗ ٖٚـِ   

ن٬ّ ايفٟ ٜكاؾ َٔ امطا٥ِٗ إيؿتِٗ َٚكف لٜؼ قًٛبِٗ ٚدفبِٗ ا  اٱ
ٚا  َعا١ْٚ املهًُني يف ايؿؾاع أٚ اؾٗاؾ ْؿ ايهؿاق، ؾٝعطٕٛ َٔ ٖفا 
ايهِٗ، ٚايعاٖك اِْٗ َٔ املهًُني ٚممٔ ْعـ إمياْ٘ ٚبؿا ايٓؿام ٚايرتؾؾ 
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ــ٘ ؾٝعطــ٢ يتكٜٛ ـــمًٝ ــ٘ ٚيؿؾـ ـــ١ إمياْ ــ١ ٚايُٓــك٠  أع ـ ـاٙ ٚإَايتــ٘ ا  املعاْٚ
 .ٚسهٔ ان٬َ٘

ــ ٚقٌٝ إ امل٪يؿ١ قًٛبٗ ــ ِ َـٔ ايهؿ ـ ــ اق ٚيهـ ــ ٗــٔ مل ٜعـ ؿ إ ايـٓيب  ـ
كنني ٚايهؿاق َٔ ايُـؿقات،  ــ٢ املًــًِ امطــ٘ ٚنــ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني
ك يف نٜـــ١ ايُـــؿقات ٚدـــٛٙ ايكهـــ١ُ    ـا ـنــــــــٌ سُٝٓـــــٚاهلل مـــم ٚد
 (.ٚاملهتشكني

 

 ص وَلَكِيَّ اللَّهَ ََهْذٌِ هَيْ ََشَاءُط  تفسري قىنه تعاىل

يف مؿ٠ َٛاْع َٔ ايككنٕ، ٖٚـٛ يف  قؿ ٚقؾ ٖفا ايًــطك َٔ اٯٜــ١ 
َؿَٗٛ٘ تًكٜـ ٚإنكاّ يًُهـًُني ٫ٕ اهلل مـم ٚدـٌ غُـِٗ باةؿاٜـ١      
ٚاماْٗــِ مًٝٗا، أَــا يف َٓطــٛق٘ ؾاْــ٘ اغبــاق مـٔ سـاٍ ايهـاؾكٜٔ ٚـّ     

ــ ٢ً اهلل مًٝ٘ ٚنيـ٘ ٚن ــَةِ ٫ِْٗ مل ٜهــتذٝبٛا يًٓيب  يف ؾمـــٛت٘   ًِـ
ٚيهٓٗـا ؽـرب مـٔ مـؿّ ايٝـأى َـِٓٗ        ٚسكَ٘ م٢ً ٖــؿاٜتِٗ ي٬نـ٬ّ، 

ٚبكــــا٤ بــــان اةؿاٜــ١ َؿتٛســاّٶٶٶٶ ةــِ مًــ٢ مــٛ ايعُــّٛ ا٫نــتػكاقٞ         
ٚاجملُــــٛمٞ ٚايؿــــكؾٟ، ٫ٚ تعـــين اٯٜــ١ ؽًــــٞ املهــــًُني مــٔ ايعُــٌ 
يؿم٠ٛ غ ٖــِ يٲن٬ّ بٌ اْٗا تبــني ما٥ؿٜـــ١ َُٚـــؿق اةؿاٜـ١ ٚاْٗـا     

 بٝؿٙ تعا .
م يكامؿ٠ ن١ًٝ ٜؿقنٗا نٌ َهًِ َٚٛسؿ، ٖٚٞ إ ٖٚفٙ اٯ١ٜ َُؿا

ا٭َٛق ٚا٭يٝا٤ نًٗا َٓكاؾ٠ ي٘ تعا ، ٖٚٛ نبشاْ٘ ٜكًب قًٛن ايعبـاؾ  
َـ٢ً اهلل مًٝـ٘   نٝـــ ًٜــا٤، ؾاٯٜــ١ ثٓا٤ نكِٜ َٓــ٘ تعا  مًـ٢ ايٓـــيب   

ٚاْ٘ أؾ٣ َا مًٝ٘ ٚبًؼ ا٫َا١ْ ٚايكناي١ ايـيت دـا٤ بٗـا َـٔ      ًِــٚني٘ ٚن
ا ، ٚيهٔ طكٜل إميإ ايٓاى ٖٚؿاٜتِٗ مجٝعـَا طٜٛـٌ ٚيـام    مٓــؿٙ تع

٫ٚ ٜكــؿق مًٝــ٘ ا٫ اهلل مــم ٚدــــٌ، ٚايبعجــ١ ايٓبٜٛــ١ َــٔ أؾٓــٌ ايطــكم  
 املباقن١ ٱمياِْٗ.
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ٚنفا ايككنٕ َٚا ؾٝ٘ َٔ نٜات ايبًـاق٠ ٚا٫ْـفاق، ٚايٛمـؿ ايٛمٝـؿ،     
غـ    َٚٓٗا اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  يٝهٕٛ ؾقنـَا َٚٛمعـ١ ٚمـرب٠ يًؿكـ     

املهًِ ٚؾم٠ٛ ي٘ يؿغٍٛ ا٫ن٬ّ، ؾكٝاّ املهًُني باٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  
َٔ بني ا٭َٛق اييت تكغب ايٓاى با٫ن٬ّ، ؾُج٬َ يبو اؿكٜك قكّ م٢ً 
ايكداٍ يف اٱن٬ّ ٚيهٓ٘ دا٥م يف ناس١ املعكن١ يٝبؿٚ املهًُٕٛ اغٓٝـا٤  

 يف أمني ايهؿاق ٚيرتغٝبِٗ با٫ن٬ّ.
 نبًٝ٘ تعا  ؾٝ٘ ٚدٛٙ.ٚاٱْؿام يف 
 اٱن٬ّ يف ساٍ غ٢ٓ ٚأْتِ قاؾقٕٚ م٢ً ايعطا٤ ٚايتُؿم.ا٭ٍٚ : 
 ٜعهو ايهُٛ ا٫غ٬قٞ ايفٟ ٜتُتع ب٘ املهًُٕٛ. ايجاْٞ :
 ؾٝ٘ تأنٝؿ يًعٓا١ٜ اٱة١ٝ باملهًُني يف ايؿْٝا نُكن٠ يٰغك٠. ايجايح :
ــع : ــماّ املهــًُني بأسهــاّ ايًــكٜع١    ايكاب ــام ايت ــبني اٱْؿ ٚسهــٔ  ٜ

 اَتجاةِ يٮٚاَك اٱة١ٝ باغكاز ايُؿقات َٔ اَٛاةِ اـا١َ.
ــكاق بايًٓــٛق     اـــاَو : ــؿا٤ باملهــًُني يف ا٫ق ــام ؾمــ٠ٛ ي٬قت اٱْؿ

 ٚاؿهان ّٜٛ ايكٝا١َ بامتباق إ اٱْؿام ـغ ٠.
دعٌ اٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  مس١ ثابت١ يًُهًُني ٚم١َ٬  ايهاؾى :

إ ا٫َِ ا٫غك٣ ٚا٫ؾكاؾ ٜكَٕٛٛ باما١ْ تؿكقِٗ مٔ غ ِٖ، َٚشٝض 
ا٫غكٜٔ مجامات ٚاؾكاؾَا، ا٫ إ ايفٟ ىتِ ب٘ املهًُٕٛ ٖٛ اتُاف 

 اْؿاقِٗ باْ٘ قاتب ٚثابت ٚؾا٥ِ ٜٚأتٞ انتذاب١ ٭َكٙ تعا .
قٝاّ املهًُني باٱْؿام مًـ٢ غ ٖـِ مـم ٚقؾعـ١ ي٬نـ٬ّ،       ايهابع :

 ٚؾيٌٝ م٢ً مساس١ ايًكٜع١ ا٫ن١َٝ٬.
تكٝٝؿ اٱْؿام باْ٘ يف نبٌٝ اهلل ٜٓؿٞ ٚميٓع َٔ ٚدٛؾ يكٚط  جأَ :اي

َُٚاحل ؾ١ْٜٛٝ يٲْؿام ؾٝػؿـ مٔ ايؿككا٤ ٚإ ناْٛا غ  َهًُني، نُا 
 إ ايٓٗٞ مٔ املٔ ٚا٭ـ٣ يف ايُؿقات دا٤ َطًكَا ًٌُٜ اؾُٝع.
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٫ٚ تٓشُك َٓاؾع اٱْؿـام يف نـبًٝ٘ تعـا  بايٓهـب١ يًهؿـاق بـايؿككا٤       
ــِٓٗ بــ  ــٔ      َ ــًُني ٚي ــؿا٤ بامله ــاٚيٕٛ ا٫قت ــفٜٔ و ــا٤ اي ـــٌُ ا٫غٓٝ ٌ تًـ

ٜهتــطٝعٛا، يًُا٥ـــم ٖٚـــٛ اٱميـإ ايـفٟ ٜـربل مًـ٢ ايهـــًٛى باٱْؿـام         
ـــٛن ايمنـــا٠ ٚاؾقاى اْٗــا َــٔ ْــكٚقات    ـــكٙ تعــا  يف ٚدـ ــا٫َ ٭َـ اَتج
ايــؿٜٔ، ٚتًُهــــِٗ يٮدــك ايعادــٌ ٚق٩ٜــتِٗ بعــــني ايبُــــ ٠ يًجــٛان  

 اٯغــك٠، ؾــاـا ـنــكٚا َٓــامــؿــ١ اٱْؿــام ايتــٞ ٚمـؿ اهلل  اٯدــٌ يف
مم ٚدٌ تُــٛقٖٚا ٚنأْٗا ساْــك٠ أَاَٗــِ، ٚايــتاقٛا ا  قطـــ ااق 
ــإ       ــالٍ اٱمي ـــتٕٛ يف َٓ ــا، ؾٝجبـ ـــٌ بٗ ــم ٚدـ ــؿِٖ اهلل م ــيت ٚم ــ١ اي اؾٓ

 ٜٚمؾاؾٕٚ ٖؿ٣.
قًًٝــ١ ٚ يهٓــ٘ ٫  أَــا ايهــاؾك ؾاْــ٘ قــــؿ وــانٞ املهــًِ َــك٠ أٚ َــكات 

ٜهــــتطٝع املٛاظبـــ١ يعـؿّ ٚدــــٛؾ ايـؿاؾع ايكٚســـٞ ٚايٛامـــم اٱميــاْٞ       
ٚايع١ً ايًـكم١ٝ، ؾٝتػًــ مٓـ٘ ٚيف ْؿهـ٘ سهـك٠ ٚسهـؿ يًُهـًِ مًـ٢         
َٛاظبــتــ٘ م٢ً اغـكاز اؿكـــٛم ايًــكمٝـــ١ ٚيـــعٛقٙ بايهـــعاؾ٠ مٓـؿ       

فٙ اؿهـــك٠ بــان أـ٣ ي٘ ايؿؾع ٚاُٜــاٍ املاٍ ا  َهــتشكٝ٘، يتهــٕٛ ٖــ
ـــٓالٍ    ـــاٍ ا  َـ ـــب١ يًــتؿه  با٫ْتكـ ـــك، َٚٓانـ ـــ٘ َــٔ ايهــؿـ ـــٛ ؾٝــ ممــا ٖـ
ايهــعاؾ٠ ايـيت متـــٮ اقنـإ املهـــًِ باٱْؿـــام طامـ١ هلل تعـا  ٚابتػـا٤         

 ٚدٗ٘.
ٚاغتًـ املعتمي١ ٚا٭يامك٠ يف َع٢ٓ اةؿا١ٜ يف ٖـفٙ اٯٜـ١ ٚتعًكٗـا    

 عتمي١ يف ايٛدٛٙ احملت١ًُ يًٗؿا١ٜ:بامل١٦ًٝ، ؾكاٍ امل
 إ تعا  ٜٗؿٟ بايًطـ، ٖٚٛ تككٜب ايعبؿ ا  ايطام١. ا٭ٚ  : 
 باٱثاب١ ٚسهٔ اؾما٤. ايجا١ْٝ :
 اهلل ٜٗؿٟ بـا٫نكاٙ َـٔ ًٜـا٤ مًـ٢ َعٓـ٢ اْـ٘ قـاؾق مًـ٢           ايجايج١ :
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 .(1  ـيو، ٚإ مل ٜؿعً٘(
ؿٚخ ٫ٕ ا٫نـكاٙ  مبع٢ٓ اِْٗ ٜفٖبٕٛ ا  ايتؿكٜل بني ا٫َهإ ٚاؿ

 ٜٓؿٞ َْٛٛع ٚايع١ً املاؾ١ٜ يًٗؿا١ٜ.
ٚقاٍ ا٫يامك٠: إ اهلل ٖٛ ايفٟ ىًـل اةـؿ٣ مٓـؿ َـٔ ًٜـا٤ ٚإ      
ط٬م اةؿ٣ ْٚهبت٘ ايٝ٘ تعا  م٢ً مٛ اؿكٝك١ ٚيٝو اجملال َٚا وتـاز  
ا  تأٌٜٚ، ٚإ ا٫ٖتؿا٤ ٜهٕٛ م٢ً نبٌٝ ا٫غتٝاق ٫ْ٘ َتعًل مبـا ْؿـٞ   

ٚاملكاؾ َٓ٘ ا٫ٖتؿا٤ با٫غتٝاق ؾ٬بؿ َٔ تعًل  ص عَلَُْكَ هُذَاهُنْ لَُْظَط ا٫َٚ 

 ا٫ثبات ب٘.
ٚاـ٬ف َػكٟٚ، اـا اْ٘ نبشاْ٘ ٜٗؿٟ ابتـؿا٤ٶ ٜٚٗـؿٟ با٫نـبان    
ٚبايعًٌ املاؾ١ٜ اييت ٫ ٜتػًـ َعًٛةا مٓٗا، ٜٚككن ايعبـؿ ا  ايطامـ١   

  ٔ ايعُـ١ُ مـؿّ    ٜٚبعؿٙ مٔ املع١ُٝ أٚ ميٓع٘ مٓٗا ٚهعًٗا َؿكـٛؾ٠، َٚـ
املع١ُٝ، ٖٚفٙ ايٛدٛٙ نًٗا َـٔ ايًطــ اٱةـٞ ٖٚـٛ ا٫قـكن يكٛامـؿ       

 ايًطـ يف باب٘.
بـإ املهـًُني اـا    ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِٚاٯ١ٜ ٚمؿ نكِٜ يًٓيب 

ادتٗــؿٚا يف ٖؿاٜــ١ ايٓــاى ؾــإ اهلل مــم ٚدــٌ ٜتهؿــٌ ٖــؿاٜتِٗ ٚاماْــ١  
١ املعكن١ بُؿ١ ايُٓك املهًُني م٢ً ان٬َِٗ ؾاملؿؾ اٱةٞ ٜأتٞ يف ناس

ٚايعؿك نُا ٜأتٞ بهٝؿٝـات َتعـؿؾ٠ يف سـاٍ ايهـًِ ٚا٫نـتككاق، َٚٓٗـا       
اٱْؿام يف نبًٝ٘ ٚنٝؿٝت٘ ٚدعً٘ ن٬سَا يًٗؿاٜـ١، مبعٓـ٢ إ ايـؿم٠ٛ ا     

 اهلل مم ٚدٌ َهتُك٠ يف مجٝع ا٫سٛاٍ.
نُــا إ ايُــ٠٬ ايَٝٛٝــ١ َٓانــب١ يًــؿم٠ٛ ٚغطــان مًُــ٢ مكا٥ــؿٟ  

ن٬ّ ٚاثبات سكٝك١ يف ا٭قض اْـ٘ تعـا  هـب إ    ي٬غكٜٔ يؿغٍٛ اٱ
ٜٴعبؿ نٌ ّٜٛ باؾعاٍ ك١َُٛ ٜ٪ؾٜٗـا نـٌ َهًــ َٚهًؿـ١ ٚايعبـاؾ٠ يف      

                                                           

 .7/77َؿاتٝض ايػٝب (1 
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اٱن٬ّ متجٌ اؾٌٓ ايطكم يؿم٠ٛ ا٫غكٜٔ ٖٚٞ َٔ املُـاؾٜل ايعًُٝـ١   

، ٫ٚ (1 ص ادْعُ إِلَههً عَههثُِلِ سَتِّههكَ تِالْحِكْوَههحِ وَالْوَىْعََِههحِ الْحَغَهه َحِ ط يكٛيــ٘ تعــا  

تعاقض بني َا ْفٖب ايٝ٘ ٚبني َا ٚقؾ بإ اؿه١ُ ٖٞ ايٓب٠ٛ، ٚاملٛمع١ 
 ٖٞ ايككنٕ.

ؾهإٔ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا تكٍٛ بإ مًٝهِ ا٫يتماّ باٱْؿام ٚيـكا٥ط٘  
َٔ مؿّ اتبام٘ باملٔ ٚا٭ـ٣، ٚبًمّٚ نْٛ٘ َٔ ايطٝب ٚاؾٝؿ ٚيٝو َٔ 

   ٕ م٬ْٝـ١ أٚ نـكَا،    ايكؾ٨ ٚاـبٝح ٚإ ٜ٪ت٢ ب٘ بكُؿ ايككبـ١ نـٛا٤ نـا
ٚتبؿٚ يف ٖفا املُٓاق ٖٚٛ ٖؿا١ٜ ايهؿاق ٚدفن ايٓاى يٲن٬ّ َماٜـا  
َٚٓاؾع نٌ َؿ١ ٚقٝـؿ َـٔ قٝـٛؾ اٱْؿـام ايـيت ـنكتٗـا اٯٜـات ايهـابك١         
ٚاؿُك بايًـكا٥ط امـ٬ٙ بانـتجٓا٤ ايتػـٝ  با٫ظٗـاق اٚمؿَـ٘ ٚإ نـإ        

 َكٝؿَا بعؿّ ايكٜا٤ ٚايهُع١.
ايطـــكف اٯغـــك ؾكـ َا نـإ أٚ غٓٝـَا ٫ٚ       ؾإْؿام اـبٝـح ٫ هـــفن  

ٜكٓـٞ سادتــ٘، ٚاملــــٔ ٚا٭ـ٣ ٜبعــــح ايٓؿـك٠ يف ايٓؿــٛى، ٚقــؿ هعــٌ   
ايؿكـ  ميٝـــٌ ا  مــــؿّ قبـٍٛ ايُــؿق١ غَُٛـَا َــع ؼـكٜض اٯغــكٜٔ      
َٚــِٓٗ اٖــــٌ اؾشــٛؾ ٚايٓـــــ٬ي١ ايــفٜٔ وــــاٚيٕٛ ايتُــؿٟ يٓؿـــاـ       

ـــك   ــإ يف ايٓؿــٛى املٓههـ ــأْٛاق  ايــعامات اٱمي ــٛن ب ٠، ٚانتٓــا٠٤ ايكً
 ايكناي١ ايهُا١ٜٚ.

ٚاٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  ٜبعح ايًٛم يف ايٓؿٛى يًكا٥٘ مـم ٚدـٌ،   
ٖٚٛ َؿغٌ ملعــكؾ١ اٯٜات يف ا٫ؾــام ٚيف ايٓؿو ٚتجٜٛك يًُها١ً٥ ايفات١ٝ 
ملعكؾ١ َْٛع ايًػِ ؾُٝا ٜتعًل بايعكٝؿ٠ ٚقكب٘ أٚ ابتعاؾٙ مٔ اٱميـإ  

َـ   ا هـب مًٝـ٘، َٚـا ٖـٛ مًٝـ٘ َـٔ اؿـاٍ ٚايعُـٌ ٚنٝؿٝـ١          ٚاملكاق١ْ بـني 
 ا٬َ٫ع ٚايتؿاقى.

                                                           

 .125ايٓشٌ  ( نٛق1٠ 
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ٚامطــا٤ ا٫ْهــــإ ايُــؿق١ نــٛا٤ نــإ َهــًَُا أٚ غــ  َهــًِ بــان  
يًٗؿا١ٜ ٚؾمــ٠ٛ يًتؿبك يف اؿــاٍ َٚكادعـــ١ ٚظا٥ؿـ٘ ايًـكم١ٝ ؾٗـٛ َـٔ      
ـــ٘ مًــ٢ مـــباؾٙ ٖٚــٛ    َٝــــؼ ٖؿاٜتــ٘ يًٓــاى ا  داْــــب اْــ٘ َــٔ قمحتـ

كسِٝ، ٜـكسِ ايػـين ٫ٕ ايٓؿكـ١ بـان يمٜـاؾ٠ قلقـ٘ َٚػؿكتـ٘        ايكمحٔ ايـ 
ٜٚكســــِ بايؿكــــ  بامــاْــــت٘ يف اَــــٛق سٝاتــ٘ ٚهعــًــــ٘ ٜــتًُو انــبان  
اةؿا١ٜ بايــؿام اٯغـــكٜٔ مًٝ٘ بأَــك َٓ٘ تعــا  ؾايفٜٔ اماْٛٙ ٚقؿَٛا 

سـاٍٚ  ي٘ املاٍ ايهــايف مل٪ْٚتــ٘ َـٔ غـ  إ ٜبـفٍ دٗــؿ يههـب٘، أٚ اْـ٘       
ايعٌُ ٚنــع٢ َٚــع ٖفا مل هــؿ م٬َُ أٚ ٚدـؿ م٬َُ ٚيهٔ َا ٜـأغفٙ 
َــٔ مــــٛض مٓــ٘ ٫ ٜهؿــــٞ يهــــؿ قَكــــ٘ ٚتــٛؾ  َهـــــتًمَات َعًٝــت٘  
َٚع١ًٝ مٝايـ٘، ؾتـأتٞ ايُـؿقات ايـيت أَـك اهلل بٗـا ٚٚمـؿ مًٝٗـا اــ           

َـ       ٔ نؾـات  ايععِٝ ٚايجــٛان اؾــمٌٜ يتهــٕٛ لـــا٠ يـ٘ ٚنـب٬َٝ يتػًُـ٘ 
 اؾٛع ٚايؿكك.

ِ ؾُــٔ َعــاْٞ اٯٜــ١ اغبــاق ايــٓيب قُــؿ    َــ٢ً اهلل مًٝــ٘ ٚنيــ٘ ٚنــً
ٚاملهــًُني بإ مًٝٗـِ اٱْؿام يف نبـــًٝ٘ تعا  ٖٚٛ بان ةؿا١ٜ ايٓـاى  
اييت تهؿــًٗا نــبشاْــ٘، نُا تعـــٗـــك اٯٜـــ١ ايتباٜــٔ بـــني مًُـ٘ تعـا        

مًَُا، ٚإ اغتٝـاق ايٓـاى يًٗؿاٜـ١    ٚمًِ ايعــباؾ ٚاْ٘ اســاط بهٌ ي٤ٞ 
ما٥ــؿ ايٝ٘ تعــا  ٜٚتــِ مبًــ٦ٝتــ٘، ٖٚـفا ٫ ٜتـــعاقض َـع نـعٞ ايـٓيب      

ــ ٢ً اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنــَ ٚاملهـــًُني ةـــؿا١ٜ ايٓـاى ٚايتٛدـــ٘ ا       ًِـ
ؾكٜل أٚ مجام١ َِٓٗ يًـؿم٠ٛ ا  ا٫نـ٬ّ، أٚ كاطبـ١ بعـض ايٛدٗـا٤      

ـــّٛ ٚؾمٛتٗـــ  ـــاؾٜل  مًــ٢ مــٛ اـُـ ـــٛ َــٔ َُـ ـــاؾِٖ، ؾٗـ ـِ ٚاقيـ
املًــــ١٦ٝ نــــٛا٤ بايتٛدــــ٘ ٚايؿمــــ٠ٛ أٚ بًشــــاظ غٛاتٝــــِ ا٫مُــاٍ،       

 ٚؼٌُٝ اةؿا١ٜ.
َـ٢ً اهلل  ٚيهٔ اٯ١ٜ دــا٤ت يًتػؿٝـــ ٚاْـ٘ ٫ هـب مًـ٢ ايـٓيب     

ٖؿاٜــ١ ايٓـــاى مجٝعـّا يٲميـــإ، ٚيـٝو َـٔ ٚظـا٥ـ        ًِــمًٝ٘ ٚني٘ ٚن
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مًٝ٘ ٚني٘ ٚنــًِ محًٗــِ مًـ٢ ؾغـــٍٛ اٱنـ٬ّ ٚإ    ايٓيب َــ٢ً اهلل 
نإ ٜك٣ اؿــل بَٝٓا ٜٚــكأف بٗــِ ٜٚكٜؿ ًَاقنتِٗ ي٘ ؾُٝا ٚمؿ بـ٘ اهلل  
مم ٚدــٌ، ٚإ ايعكــٌ وهـــِ بُـــؿم َـــا دـــا٤ بـــ٘ َـــٔ مٓـــؿ اهلل        

ــ ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚن  ــَتعا ، ٚؾٝٗــا اغــباق بــإ ايٓبـٞ   أؾ٣ َـا  ًِـ
ــٛاق    ـــفاق ٚايؿمـــ٠ٛ ا  اهلل مــم ٚدــٌ، ٚتــكى أْ ـــؼ ٚا٫ْـ مًٝــ٘ يف ايتبًٝـ
ايؿم٠ٛ ا  ا٫نــ٬ّ تٌُ ا  ايكًٛن ايعط٢ً ٚايٓؿـٛى ايـيت تبشـح    

 مٔ اؿل.
 

 ص وَهَا ذُ فِقُىا هِيْ خَُْشٍ فَلِعًفغكُنْط  تفسري قىنه تعاىل

عح اـ  مٓٛإ داَع تتُـ َُاؾٜك٘ ٚاؾكاؾٙ باؿهٔ ايفاتٞ، ٚتب
ايًٛم يف ايٓؿو ٫تٝاْٗا، ٚايهه١ٓٝ مٓؿ َتًكٝٗا ٚناَعٗا، ٚتهٕٛ ٚن١ًٝ 
ٱؾقاى املكاَؿ ايًـكٜؿ١، ٖٚـٛ غاٜـ١ يًكـٍٛ ٚايؿعـٌ احملُـٛؾ، ٜٚعـكف        
ــ٘      ــكاؾ َٓ املــكاؾ َــٔ اـــ  يف ايهــ٬ّ عهــب ايًشــاظ ٚايكــكا٥ٔ، ؾكــؿ ٜ
ايؿــكا٥ض ٚايٛادبــات أٚ املٓــؿٚبات ٚايككبــات َٚــ١ً ايــكسِ َٚهــاقّ  

وَ إًَِّهههُ لِحُههةِّ الْخَُْههشِ طم، ٚاملــكاؾ َٓــ٘ ٖٓــا املــاٍ نُــا يف قٛيــ٘ تعــا   ا٫غــ٬

 .(1 صلَشَذَِذ 

إ اقاؾ٠ املاٍ انــجك ظــٗٛقَا يف اٯٜــ١ قٌ ايبشــح بكــك١ٜٓ اٱْؿـام  

ؾاٱْؿــام ٜــؿٍ مًــ٢ اغــكاز املــاٍ، ٚنــٝام   ص وَهَهها ذُ فِقُههىا هِههيْ خَُْههشٍط 

ٝو َطًل ايعٌُ ٚايه٬ّ اؿهٔ، إ اهلل اٯٜات وُك اٱْؿام باملاٍ ٚي
مم ٚدٌ وب اطعاّ ايطعاّ ٚإْؿام املاٍ ٚؾؾع٘ يًؿككا٤ ٚاملهـانني يـفا   
دعً٘ ؾكَْا م٢ً ا٫غٓٝا٤ ٚؾكمَا َٔ ؾكٚع ايؿٜٔ، نُا إ تًكٜع ايمنـا٠  

                                                           

 .8ايعاؾٜات  ( نٛق1٠ 
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دــا٤ يف ايهــ١ٓ ايجاْٝــ١ يًــٗذك٠ ايٓبٜٛــ١ ايًــكٜؿ١، أٟ يف بــؿاٜات تأنــٝو  
 أقنإ ايؿٜٔ.ايؿٚي١ ا٫ن١َٝ٬ ٚتجبٝت 

ــَا َــٔ ؾًهــــؿ١ اٱْؿــام ٚؾـــل املعكؾــ١ اٱةٝــ١    ٚتــبني ٖــفٙ اٯٜــ١ داْب
َٚٛالٜٔ ايهُا٤، ٖٚٛ َٔ امذال ايككنٕ ايػـ ٟ اـ تـأتٞ اٯٜـ١ بٓعكٜـ١     
تبــؿٚ اْٗــا كايؿــ١ يًٛاقــع ٚؾــل سهــابات ايعكــٌ ا٫ْهــاْٞ يــ٫ٛ ايؿطــك٠   

اق بايتٛسٝـؿ  ٚاٱميإ، ؾ٬ ميهٔ َعكؾ١ َٓاَني ٖفٙ اٯ١ٜ َٔ ؾٕٚ ا٫قك
ٚايّٝٛ اٯغك ٚمامل اؾما٤ ٚايعكان، ٜٚهتطٝع املـ٪َٔ إ ٜكـكأ املعـاْٞ    
ايكؿنــ١ٝ ٚا٫ؾاْــــات املًهٛتٝــ١ ايــيت تتٓــُٓٗا ايكٛامــؿ ٚايهــٓٔ ايــيت  
دا٤ت ؾٝٗا، يٝعطٞ املهًِ دــم٤ مما ميًو ْؿك١ يف نبًٝ٘ تعا  ٖٚٛ َبتٗر 

٣ اٱنـكاف ٚايتًــ   يًتٛؾٝل ي٬مطا٤، بُٝٓا تكاٙ ٜتذٓب يف َٛاقؾ اغك
٫ٕ ايًكٜع١ ت٢ٗٓ مٓٗ٘ ٚهعـٌ املـؿاق يف َـكف اَٛايـ٘ َكْـات٘ تعـا        

 ٚاسكال ايٓؿع.
 ٚايٓؿع م٢ً قهُني:

 َاؾٟ ظاٖكٟ َٚٓ٘ ايتٓعِ بايطٝبات ٚاؿٝال٠ ٚايتًُو. ا٭ٍٚ : 
ايجــٛان ا٫غكٟٚ ٖٚٛ ايٓعِٝ ايـؿا٥ِ ٚايٓذـا٠ َـٔ مـفان      ايجاْٞ :

لٙ اؾا٤ ايعبـاؾات ٚاٱْؿـام يف نـبًٝ٘ تعـا      ايٓاق، َٚـــٔ ٚدـــٛٙ اســـكا   
 ٚمٌُ ايُاؿات َطًكَا ٚادتٓان ايعًِ ٚايتعؿٟ.

ٚاٱْؿــــام يف نــبًٝ٘ تعــا  ٚنــ١ًٝ يٓٝــٌ ايكهــُني امــ٬ٙ َــٔ ايٓؿــع   
ــٛان      ــب ايج ــكِٜ ا  داْ ــٛض ايه ـــ١ً ٚايع ـــب ايعادـ ـــكال املهانـ ٚاسـ

 اٯدٌ.
ٱْؿــام يف اجملتُــع ٚاٯٜــ١ ٫ تٓؿــٞ اْتؿــاع ايؿكــ  َــٔ ايُــؿق١ ٚاثــك ا

ٚتٗفٜــب ايٓؿــٛى ٚتٓكــ١ٝ اي٬ُت بـني ايؿ٦ـات ٚاؾُامـات ٚا٫ؾـكاؾ     
ســني ؽرب مٔ سٍُٛ ايٓؿع يًفات، ؾاثبات يـ٤ٞ يًـ٤ٞ ٫ ٜـؿٍ مًـ٢     
ْؿٝ٘ مٔ غ ٙ، ٚيهٔ ـنك ايٓؿـع ايـفاتٞ ٚإ اٱْؿـام غـ  يًـٓؿو دـا٤       
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 ٚ َٓــامؿ١ بايٓعــــك يًذــــاْب ا٫ٖــِ يف َْٛــٛع اٱْؿــام ٖٚــٛ ايجــٛان 
ا٫دــك، ٚامتباق ايهِ ٚايهٝـ ٚاملكؿاق ٚايمَإ، بٌ ٫ ٚدـ٘ يًُكاقْـ١   
بـني ايجـــٛان ا٫غـكٟٚ ٚغــ ٙ يععـِٝ ٚنـرب ايؿــاقم بـني ا٫َـكٜٔ، أَــا        
 ٍٛ ايٓؿع يًشٝا٠ ايؿْٝا ؾ٬َاي١ ا٫ط٬م ٚيُٝػ١ ايعُـّٛ ٚايًـٍُٛ   
كاؾ اييت وُـٌ مًٝٗـا ايٛمـؿ اٱةـٞ ٫ْٚبهـاط قؿقتـ٘ تعـا  مًـ٢ ا٫ؾـ         

ايطـــٛي١ٝ يًًٓــأتني، ٚيعُــَٛات قامـؿ٠ ايًطــ ٚاؿـح مًـ٢ املٛاظبـ١      
 م٢ً ايُاؿات.

َٚٔ معُت٘ ٚنًطاْ٘ تعا  إ ٜك٣ مباؾٙ ؾًٓ٘ ماد٬َ ٚظاٖكَا، يفا 
تك٣ بعض ايٓعِ تأتٞ ابتؿا٤ َٔ غ  انبان ٚمًـٌ َاؾٜـ١ ناؾٝـ١ ٚمـؿّ     

َٓ٘ تعا  َع  سٍُٛ ايًكا٥ط، اي٬ل١َ، ٚنج  َٔ ايب٤٬ات تُكف بآ١ٜ
ادتُاع انبابٗا ٚاْعؿاّ املٛاْع، َٚـٔ اــ  ايعـاٖك ٚايعادـٌ إ تـك٣      
ايفٜٔ ٜباؾقٕٚ ا  ايُؿقات اقٌ ايٓاى ؾَْٜٛا ٚاًْػا٫َ يًف١َ يٰغكٜٔ 
باملكاق١ْ َع اقكاِْٗ يف ايعٌُ ٚاملٛاقؾ املاي١ٝ، ٚتكٜؿ اٯ١ٜ اغتٓـاّ اؿٝـا٠   

 ايؿْٝا يف َكْات٘ تعا .
 اٯ١ٜ بُٝػ١ اؾُع ٚيهٓ٘ ام٬يٞ، تكابٌ ايؿكؾ َع ٚدا٤ اـطان يف

 : ايؿكؾ، ٚاجملُٛع م٢ً املؿكؾ ؾتهٕٛ ايٛدٛٙ ؾٝ٘ َتعؿؾ٠ ٖٚٞ
 إْؿام اؾُام١، ٚتٓتؿع َٓ٘ اؾُام١ ٚا٭١َ.ا٭ٚ  : 
 إْؿام اؾُام١ ٚا٭١َ، ٜٚٓتؿع َٓ٘ ايؿكؾ. ايجا١ْٝ :
 .إْؿام ايؿكؾ يتٓتؿع َٓ٘ اؾُام١ ٚا٭١َ  ايجايج١ :
 إْؿام ايؿكؾ، ٜٚٓتؿع َٓ٘ ايؿكؾ. ايكابع١ :

َـ٢ً اهلل مًٝـ٘   يفا تك٣ اٯ١ٜ اْتكًت َٔ اـطان يًكنـٍٛ ا٫نـكّ   
َٚٝػ١ املؿكؾ  يٝو مًٝو( ا  يػ١ اؾُع َٚـا تٓؿكـٛا يبٝـإ     ٚني٘ ٚنًِ

ايهع١ يف يطؿ٘ تعا  ٚمعـِٝ ؾٓـً٘ ٚاسهـاْ٘، ؾهُـا إ نـبشاْ٘ ٜعطـٞ       
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غ  انتشكام أٚ َهأي١، ؾاْ٘ تعا  ٜعطٞ  ايهج  بايكًٌٝ ٜٚٗب ابتؿا٤ َٔ
اؾُام١ ايهـج ٠ بؿعـٌ ايؿـكؾ ٚايٛاسـؿ، ٫ٚ ٜٓشُـك ٖـفا ايؿـكؾ بـفات         
اؾُام١ ٚيكط نْٛ٘ اسؿ اؾكاؾ اؾُام١ أٚ ايكب١ًٝ أٚ ايبًؿ٠، بٌ ٖٛ ماّ 
ًٌُٜ املعؿّٚ آَٜا ممٔ َات أٚ مل ٜٛيؿ بعؿ ٚتًو َهأي١ ٚثٛان ٜٓؿكؾ 

 ٙ:ب٘ َكاّ ايكبٛب١ٝ َٔ ٚدٛ
 إ ايجٛان َهتؿِٜ. ا٫ٍٚ:
نجكت٘ ٚنٝؿٝت٘ مبا ٜؿٛم سؿ ايتُٛق ؾ٬َٓ مٔ لٜاؾتـ٘ نُـَا    ايجاْٞ:

 ٚنٝؿَا مٔ ـات ايؿعٌ.
 إ اهلل مم ٚدٌ ٜؿٞ بٛمؿٙ ٜٚمٜؿ مًٝ٘ َٔ ؾًٓ٘. ايجايح:
 إ ايٓؿع يًفات ٚيًػ  ٚيهٔ ايعطا٤ ٚاؾما٤ َٓ٘ تعا . ايكابع:
 تكيض ايؿٌٓ م٢ً ايػ . اـاَو:

 ميهٔ فالا٠ املعؿّٚ ٫ٚ ٜكؿق مًٝ٘ ا٫ اهلل نبشاْ٘. يهاؾى:ا
نُا ميهٔ ٬َســـع١ َٓـاؾع اٱْؿـام عهـب املْٛـٛع ٚا٭ثـك املـاؾٟ        

:ٖٛٚ 
 ايٓؿع يًُٓؿل ْؿه٘.
 ايٓؿع يًُٓؿل مًٝ٘.

 يػ ُٖا.
٫ٚ تعاقض بني ٖـفٙ ايٛدـــٛٙ، ؾايجــ٬ث١ ٜٓتؿعـٕٛ َـٔ اٱْؿـام َـع        

مًـ٢ ايؿـــكٜل ايجـاْٞ امـ٬ٙ اـا نـإ نـاؾكَا        قًتــ٘، َٚٔ َٓاؾـــع اٱْؿـام  
ايؿمــ٠ٛ ا  اٱنــ٬ّ ٚاقا١َ اؿذــ١ مًٝ٘ ٚاساطــت٘ مًَُا مبا ٜأَــك ب٘ اهلل 
َــٔ ا٫غـــــ٬م اؿُٝــــؿ٠، َٚكابًتـــ٘ ظشـــٛؾ ا٫ْهــإ ٚظًُـــ٘ يٓؿهـــ٘    
ٚيٰغكٜٔ با٫سهإ ٚاملؿؾ ٚا٫ما١ْ، ٫ٚ ٜك٢ْ أسؿ إ ٜعني ٜٚهامؿ 

٫نــتُكاق ايعــؿا٠ٚ غُــََٛا اـا ناْت مؿاٚتــ٘ م٢ً  مؿٚٙ مبا ٜٛظؿ٘
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 باطٌ ٚبػ  سل.
ٚيٝو ٖٓـاى انجـك ظًُـَا َـٔ ايهـاؾك َٚـع ٖـفا تـأتٞ اٯٜـات ظـٛال           
اٱْؿام مًٝ٘ ٫ٕ ا٭َك ٫ ٜتعًل ب٘ مًـ٢ مـٛ اـُـّٛ، بـٌ إ ايٓؿـع      
ٜعٛؾ يًُهًِ اـ ٜتػف َـٔ قٓـا٤ سادـ١ ايؿكـ  طكٜكـَا ا  اؾٓـ١ ٜٚكـِٝ        

م٢ً ايهاؾك، تك٣ اُٜٗا انجك ْؿعَا ايُؿق١ مًـ٢ ايؿكـ  املهـًِ أّ     اؿذ١
 ايؿك  ايهاؾك.

اؾــٛان: يــ٬ٍٚ سهــٔ ـاتــٞ ٚمكْــٞ عهــب اؿــاٍ ٚايًــإٔ،       
ٚايُؿق١ م٢ً املهًِ ٖٞ ا٫ؾٌٓ ٚا٫سهٔ، ٚقؿ تهٕٛ يًُـؿق١ مًـ٢   
ايؿك  ايهاؾك َماٜا سهٔ اْاؾ١ٝ نُـا يـٛ نـإ ايكُـؿ ٖؿاٜتـ٘ يٲنـ٬ّ       

 تػًِ َٔ ايهؿك.ٚاماْت٘ يً
نُا اْ٘ يٝو َٔ تعاقض بٝٓٗا يف نج  َٔ ا٫سٝإ ملا دعً٘ اهلل مـم  
ٚدــٌ َــٔ نــع١ يف املــاٍ ٚاٱْؿــام َــع ا٫قــكاق بــإ ا٫ٚيٜٛــ١ يًُشتــاز  
املهًِ، ا٫ َع ٚدٛؾ انبان ٚمٓـاٜٚٔ ثاْٜٛـ١ اْـاؾ١ٝ، ٚايُـؿق١ مًـ٢      

  ٔ ايهؿــك  املهــًِ ْؿهــــٗا ؾمــ٠ٛ يًهــاؾك يٲميــإ ٚبٝــإ يكــبض َــا مًٝــ٘ َــ
ٚاؾشٛؾ ٫ٕ ايُؿق١ تعٗك ا٫غ٠ٛ اٱميا١ْٝ ٚإ اٱن٬ّ َْٛٛع َباقى 
يٓٝــٌ املهــامؿات، ٖٚــٛ اؾٓــٌ ٚنــ١ًٝ يًُشبــ١ ٚايتعــإٚ ٚايتهاَــٌ        

 ا٫دتُامٞ ٚا٫قتُاؾٟ.
ٜٚٴــكاؾ َــٔ يؿــغ  ايــٓؿو( اؾــٖٛك املتعًــل با٭دهــاّ تعًــل ايتــؿب  

ساٍ ف٦ٝتٗـا  ٚايتُكف، ٚيهٔ ٌٖ ميهٔ ٚدٛؾ َعاْٞ اغك٣ يًٓؿو يف 
بُٝػ١ اؾُع ٚبًشاظ َٓانب١ َْٛٛع ا٫ْؿام، ٫ ٜبعؿ ٖفا يٝهـٕٛ َـٔ   
ــٞ    ــامٞ ٚا٫غ٬قـ ــاّ ا٫دتُـ ــؿٜٔ، ٚايٓعـ ــاْٞ اٱنـــ٬ّ ٚايـ ــُٔ املعـ ْـ
يًُهًُني بٌ يًٓاى مجٝعَا ملـا ٜٓـؿٝ٘ ا٫سهـإ ٚاٱْؿـام ٚايهـكّ َـٔ       

 ايكْا ٚايٛؾ ٚاحملب١.
       ً ُني مًـ٢ مـٛ   َٚـٔ َعـا٢ْ ايـٓؿو ـات ايًـ٤ٞ ؾـايٓؿع ٜـأتٞ يًُهـ
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ــم٫لٍ    ــات ٚايـ ــٔ اٯؾـ ــش١ ٚايهـــ١َ٬ َـ ــؿٕ ٚايُـ ــل بايبـ ــك ٜٚتعًـ َبايـ
ٚايؿٝٓــاْات، ٚاـا نإ سبو ايمنــا٠ ٜهــبب سـبو ايهـُا٤ يكطكٖـا،    
ؾإ امطـا٤ ايمنـا٠ ملهـتشكٝٗا ٜـ٪ؾٟ ا  اــ  ٚايربنـ١ ْٚـمٍٚ ا٫َطـاق         
ٚالؾٖــاق ايتذــاقات َٚــ٬ع املعايــات، ٚيف اٯٜــ١ ا  املعؿــك٠ ٚايعؿــٛ  

ٱةــٞ ؾاْ٘ نبــشاْــ٘ ٜؿؾــع مبـٔ ٜـــمنٞ ٜٚٓؿـــل َـــٔ اَـــٛاي٘ مـُـــٔ       ا
ٜكُـــك ٜٚبػــٌ يف ايُــؿق١ ايٛادبــ١ ٚاملهــــتشب١ يف اؿٝــا٠ ايــؿْٝا اَٗــا٫َ  

 ٚسًَُا ٚقمح١.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ باط٬م َؿ١ اـ  م٢ً نـٌ اْؿـام، ٖٚـٌ ىـكز َٓـ٘      

وَالَ ذََُوَّوُىا ط ٘ تعا  اـبٝح ٚايكؾ٨ نٛا٤ ٫ٕ ايككنٕ ٢ْٗ مٓ٘ نُا يف قٛي

أّ ٫ْــ٘ يــٝو َــٔ اؾــكاؾ اـــ  ٚىــكز َٓٗــا   (1 ص الْخَثُِهه َ هِ ْهههُ ذُ فِقُههىىَ

بايتػُِ أٚ ايتػُِٝ، مبع٢ٓ اْ٘ يٛ اْؿل ا٫ْهـإ َـٔ ايـكؾ٨ ؾٗـٌ     
ٜكبٌ َٓ٘، ٌٖٚ وتهب َٔ اـ  أّ ؾٝ٘ تؿٌُٝ، ؾٝشتهب َٔ اـ  اـا 

٘ اـا نإ ميًو غ ٙ ٚقاؾقَا مًـ٢  مل ميًو ا٫ْهإ غ ٙ، ٫ٚ وتهب َٓ
 اٱْؿام َٔ اؾٝؿ.

ا٫ق٣ٛ اْ٘ وتهــب َٔ اـٝــك َطــًكَا غُــََٛا ٚاْـــ٘ ٚقؾ َـــؿ١   

( ٚإ ايٓٗــٞ مـٔ اٱْؿـــام َٓـــ٘    هِ ْهُ ذُ فِقُىىَباْ٘ إْؿــام بكــٛي٘ تعا   

١ٜ ْٗٞ اقيــاؾٟ تٓمٜٗــٞ ٫ ٜتعــاقض َع مُــَٛات ايجٛان، ثِ إ اٯ
ايهكمي١ تًـــ  َُْٓا ا  َْٛـٛع ايٓـؿــكـــ١ َٚـاؾ٠ اٱْؿـام بكٛيـ٘ تعـا        

ـــٕٛ      ِأًفغههكُنْ ٫ ــا تٓؿـكـ ـــؿاق َ ـــِ مبكـ ـــٛؾ يهـ ـــفٟ ٜعـ ـــع ايـ ( أٟ إ ايٓؿـ

 ْٚــٛمــ٘.
ؾًٝو َٔ ٜٓؿل ايكًٌٝ َع قؿقت٘ م٢ً ايهج  نُٔ ٜٓؿل ايهج  

                                                           

 .267نٛق٠ ايبكك٠  (1 
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تطٝع اٱْؿام ا٫ َٔ اَجاي٘ ٚأقكاْ٘، أٚ َٔ ٜٓؿل ايكًٌٝ ٖٚٛ ٫ ٜه
بكؿقٙ، ا٫ إ ٜهٕٛ يف اـبٝـح ْـكق أٚ اٖاْـ١ أٚ انـا٠٤ ؾٝـتػ       
املْٛٛع ٜٚتبع٘ تػ  اؿهِ قٗكَا ٚاْطباقَا، ٚقؿ تكؿّ إ ايٓٗٞ مٔ 
إْؿام اـبٝح امنا ٖٛ ملٓؿع١ املٓؿل ٚا٭١َ، ٚتبعح ايٓؿك١ م٢ً ايٛؾ 

ايفن مٓ٘ ٚاحملب١ يًُٓؿل ٚػعٌ ايٓؿٛى متٌٝ ا  ُْكت٘ ٚاماْت٘ ٚ
٫ٕ اْؿاق٘ مٓٛإ تمن١ٝ ي٘ يف اغ٬ق٘ ٚمست٘ ٖٚٛ يٗاؾ٠ يـ٘ مٓـؿ   

 ايٓاى ٚامل٥٬ه١.
دا٤ت  َا( سكف ْؿٞ ٫ٚ تعٌُ ي٦َٝا ٫ْٗا ؾغًت م٢ً مج١ً 
ــاّ    ــ١ ت٪نــؿ انــتؿا١َ قٝ ؾعًٝــ١، نُــا إ ْؿــٞ ايٓؿــٞ اثبــات، ؾاٯٜ
املهًُني باٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا  ٚاغكادِٗ يًمنا٠ ٚم٢ً مٛ ماّ 
ٚانــتػكاقٞ ٫ٕ اٯٜــ١ دــا٤ت بُــٝػ١ اؾُــع، ٫ٚ مــرب٠ بايًــاـ  
ٚايكًٌٝ ايٓاؾق، ٜعطٞ يػِ ؾٝشتهب٘ اهلل مم ٚدٌ مـٔ ا٭َـ١   
ٚاؾُام١ َٔ غ  تٓٝٝع أٚ تؿكٜط يجٛان ايؿكؾ بـٌ ٜأتٝـ٘ ثـٛان    
اْايف ٚؾل ٖفٙ ايكامؿ٠ ٫ْ٘ قا٥ؿ قَٛ٘ ا  اـ  ٚؾام١ٝ ا  اهلل 

يًكم١ٝ بني اْاى َكُكٜٔ أٚ َٔ بٓؿه٘ َٚاي٘ َٚٔ ىكز سكٛق٘ ا
ٜباؾق قبٌ اَشاب٘ ي٘ ثٛان اْايف ي٬ن٠ٛ ٚاملباؾق٠ اييت تؿٍ م٢ً 
اٱميإ، ٚايجك١ بؿًٓ٘ تعا ، ٚايتكٝؿ بأسهاّ ايًكٜع١ يفا ٜعـٛؾ  

 ايٓؿع م٢ً ايٓؿو.
ٚتٓؿٞ اٯ١ٜ مٔ ايفات ايٓكق َٔ اؾعاٍ املًكنني ٚاملكُكٜٔ 

ْ٘ ٜهتعٌُ َا تعطٝ٘ يف غ  ؾكؿ ٜكٍٛ قا٥ٌ إ اْؿكت م٢ً ٖفا ؾا
َكْا٠ اهلل أٚ اْـ٘ ٫ ٜهـتشل ايُـؿق١ يتكُـ ٙ اٚ مـؿّ سادتـ٘       
ٚؾاقت٘، ؾذا٤ت اٯ١ٜ ي٬غباق بإ ايٓؿع َٔ ايٓؿك١ ٜعٛؾ ي٬ْهإ 
املٓؿل ـات٘، ْعِ يٛ ثبـت إ ايؿكـ  ٜهـتعٌُ ايُـؿق١ يف املعُـ١ٝ      
كا٤ ٚايهؿك ٚاؾشٛؾ، نُا يٛ ناْت ايُؿق١ تهامؿ ايهاؾك م٢ً ايب
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ٚا٫َكاق م٢ً نؿكٙ، أٚ اْٗا تعط٢ ملٔ ٜٓؿكٗا باحملكّ ًٜٚرتٟ بٗا 
ــاقز    ـــٛ غـ ـــا٩ٙ ٖٚــ ـــٛل امطــ ــ١ٝ ؾـــ٬ هــ ــٛاٖٞ ٚن٫ت املعُـ ايٓـ
بايتػُِ َٔ نٜات اٱْؿام يكمَا ٚمكـ٬َ ٚاَـٓاف املهـتشكني    
ست٢ بايٓهب١ يُؿق١ ايتطٛع بايعٓٛإ ايجاْٟٛ ٚقامؿ٠ تكؿِٜ ا٫ِٖ 

 م٢ً املِٗ.
٠ ٚنه١ٓٝ ٚقؾع يًشكز َٚاْع َٔ ايرتؾؾ يف اٱْؿام ؾاٯ١ٜ بًاق

ٚاغباق بإ اـًٌ ٚايٓكِ يف تُكف ايؿك  احملتاز ئ ٜٓكنِ، 
ٚنفا ٫ ْ  م٢ً املٓؿل َٔ نؿك املٓؿل مًٝ٘ َا ؾاّ ايكُؿ ٚد٘ 
اهلل ٚقدا٤ ايجٛان، ٚيف اٯ١ٜ سكل ٚن١َ٬ يًُٓؿكني َٔ ا٫قاٌٜٚ 

ايبػ٤٬ ٚايـفٜٔ وذبـٕٛ   ٚايتُؿٟ ٚانا٠٤ اٌٖ اؿهؿ ٚمؿا٠ٚ 
 اؿكٛم ايًكم١ٝ.

إ اٱْؿــام يف نــبٌٝ اهلل َتعــؿؾ ايٛدــٛٙ، ٖٚــٛ دٗــاؾ ْــؿ  
ايــٓؿو ٚنُــا إ ايتًُــو ٚايكغبــ١ يف اؿٝــال٠ غكٜــم٠ َتأَــ١ً يف 
ايــٓؿو، ؾــإ اٱْؿــام ٜٛادـــ٘ باملكاَٚــ١ َــٔ ايــٓؿو ايًــ١ٜٛٗ        
ٚايػٓب١ٝ، ٖٚٛ دٗاؾ يف َٛاد١ٗ اٌٖ اؿهؿ ٚاؾٌٗ، ٚيف اغتٝاق 

 ٛاطٔ ا٫ْؿام.َ
ؾذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يكٗك انبان املكاَٚـ١ يًذٗـاؾ َٚٓعٗـا َـٔ     
ايتأث  م٢ً ايٓؿو، ٚيتهٕٛ قكَْا م٢ً قؾع ايُؿق١ ا  ايؿك  
مٓؿ سٍُٛ اَاقات ظ١ٝٓ تعٗك انتشكاق٘ ٚمؿّ ايرتؾؾ ٚايتأغك 
باْتعاق اؾي١ قطع١ٝ َٚا ميٓع ن٤ٛ ايعٔ ٚاقاٌٜٚ ا٫غكٜٔ ٚبٝٓـت  

ػا١ٜ ٚايكُؿ ٖٚٛ إ تهٕٛ ايُؿق١ يٛدٗ٘ تعا  اٯ١ٜ َْٛٛم١ٝ اي
 ٚطًبَا ملكْات٘.

ٚتطكؾ اٯ١ٜ ايِٖٛ ٚايًو َـٔ ايـٓؿو ا٫ْهـا١ْٝ ؾكـؿ ؼتـاز      
ايٓؿو اٖٚـاّ ايكٜا٤ ٚاقاؾ٠ ايهــُع١ ٚايًٗك٠ بـايعكض أٚ مًـ٢   
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مــٛ اـاطــك ؾذــا٤ت اٯٜــ١ بعؿّ ا٫يتؿات ايٝـ٘ ٚمـــؿّ امتبـاق    
طــكأ م٢ً ايباٍ اٚ دــا٤ َكاقَْا يًُــؿق١،  َجٌ ٖــفا ايٖٛــِ اـا 

ؾكؿ ًٜعك ا٫ْهـإ بًـمّٚ ايُـؿق١ يف َٓانـب١ هتُـع بٗـا ايٓـاى        
ٜٚؿقى اْ٘ ئ ٜهتطٝع إ ٜهامؿ ٖفا ايؿكـ  ا٫ يف ٖـفٙ ايهـام١    
ٚسٓــٛق ٖفا احملؿٌ َع أٚيــ١ٜٛ قٓا٤ سادت٘، ٚيهٓ٘ وذِ مٔ 

ــ٘ با   ــا٤ يف ـات ْؿهــ٘ أٚ اتٗاَ ــ٘  ايتُــؿم غًــ١ٝ ايكٜ ــا٤ ؾٝؿٛت يكٜ
 ايجٛان.

ٚقؿ ٫ تتذؿؾ ايؿك١َ ي٘ بفات اٱْؿام ٫ٕ ايؿكّ ا٫غك٣ 
َٓانبات َهتك١ً ٜتُؿم بٗا ٖٛ نٛا٤ تُؿم ٖٓا أٚ مل ٜتُؿم، 
ؾ٬ وتهب مْٛا أٚ بؿ٬َٜ ملا ؾات٘ َٔ َٓانب١ نكمي١ يًتُؿم، نُا 
إ ايفٜٔ ٜكَْٛ٘ بايكٜا٤ ٚايهُع١ إ تُؿم أَاَِٗ ِٖ أْؿهـِٗ  

بايبػٌ ٚسبو اؿكٛم ايًـكم١ٝ إ مل ٜتُـؿم أَـاَِٗ    ٜٓعتْٛ٘ 
ٚعٓٛقِٖ، ٜٚٓكٕٚ أْؿهِٗ ٜٚهببٕٛ يف ؾٛات ايجٛان ٚتعطٌٝ 

 ا٭سهاّ ٚاؿًٝٛي١ ؾٕٚ اي٬ُع.
ؾذا٤ت اٯ١ٜ ايهكمي١ ملٓع ايٓكق ْٚؿـٞ اؿـكز ٚقؾـع املٛاْـع     
ؾاٯ١ٜ َٛادٗــ١ ٚؼـؿ ٚمــٕٛ يًتػـــًب مًـ٢ مٛا٥ـل اٱْؿـام يف     

 ٚتعــٗك اماْت٘ تعا  ملٔ ٜكٜـــؿ ٚدٗــ٘ تعـــا  ٚاْـ٘   نــبًٝ٘ تعا 
ميؿٙ مبا هعــً٘ ٜـــ٪ؾٟ ٚظــا٥ؿـــ٘ ايًـــكم١ٝ ٜٚكـــّٛ باٱْؿـام يف      

 نبًٝ٘ تعا .
ٚتؿمٛ اٯ١ٜ ا  مؿّ ايتطًع ا  ايعٛض َٔ املهـتشل ْؿهـ٘   
نــٛا٤ باظٗــاقٙ يًُــ٬ع أٚ بجٓا٥ــ٘ ٚيــهكٙ أٚ بادتٓابــ٘ يًــفْٛن 

 مــم ٚدــٌ ٖــٛ ايــفٟ هــالٟ ٖٚــٛ ايػاٜــ١ يف  ٚاملعاَــٞ ٫ٕ اهلل
 ايتُؿم.
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 حبث بالغيحبث بالغي

دا٤ت اٯ١ٜ بُٝػ١ اـرب ٚتتُٓٔ اقاؾ٠ ايٓٗٞ مـٔ اٱْؿـام يف غـ     
َكْا٠ اهلل نُا اْٗا ؼٌُ َعاْٞ ا٭َك بإ ٜهٕٛ اٱْؿام بكُـؿ ايككبـ١   

 ٚايطام١ هلل تعا .
ــا     ــؿٚاّ ٚاٱتُــاٍ يف َــٝؼ اٱْؿ ــٛت ٚاي ــؿ ايجب م َٚــٝػ١ اـــرب تؿٝ

 ٚادتٓان اـًط يف ا٭مُاٍ ٚاٱْؿام.
ــايٓٗٞ مــٔ اٱْؿــام يف غــ  ٚدــٛٙ ايطامــ١ َٚكْــا٠ اهلل َهــتؿِٜ     ؾ

 ٚثابت.

 آخزآخز حبث بالغيحبث بالغي
ٚـنكت ٖفٙ اٯ١ٜ يف اط٬م اـرب م٢ً ايطًب أَكّا أٚ ّْٗٝا، ٚقٌٝ اْ٘ 
أبًـؼ َــٔ َـكٜض ا٭َــك أٚ ايٓٗــٞ، ٚدـا٤ اـــرب يتٛنٝـؿٖا، ٚيهــٔ اٯٜــ١     

 املؿّٗٛ ايب٬غٞ. ايككن١ْٝ أمِ َٔ
ــاؾق٠ ا      ــؿم٠ٛ ا  املب ــ١ تعــين سهــٔ انــتذاب١ املهــًُني، ٚاي ؾاٯٜ
اٱْؿام ٚاؿح مًٝ٘، ٚا٫غباق مٔ مًُ٘ تعا  مبا ٜتُؿم ب٘ املهًُٕٛ، 
ٚإ يكا٥ع اٱن٬ّ قانػ١ َٚتٛاقث١ ٜتعاٖؿٖا املهـًُٕٛ، َٚـٔ َٓـاؾع    

 قُؿ ايككب١ سٍُٛ ايتهاؾٌ ا٫دتُامٞ يف ايككنٕ.

  ىيلىيلحبث اصحبث اص
ٜكهِ ايٛادب بًشاظ ايكُؿ ٚاي١ٝٓ ا  قهـُني، ٚادـب تَٛـًٞ،    

 ٚٚادب تعبؿٟ، ٚؾٝ٘ َهأيتإ:
إ ايٓكــاٍ يف ايهــرب٣ ٖٚــٛ اؾــاؾ٠ ايُــٝػ١ ايٛدــٛن بعــؿ  ا٭ٍٚ:

ــني       ــؿن أٚ اؾــاَع املًــرتى ب ــؿ ايٓ ــؿ تؿٝ ــا ق ــا ٚاْٗ اٱغــت٬ف ؾٝٗ
 ايٛدٛن ٚايٓؿن.
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أمـِ َــٔ إ  إ تكهـِٝ ايٛادـب ا  ايتعبــؿٟ ٚايتَٛـًٞ     ايجـاْٞ: 
ٜٓشُك بايُٝػ١، بٌ ًٜـٌُ اؾًُـ١ اـربٜـ١ ايـيت تتٓـُٔ ايبعـح       
ٚايؿامــــٞ ا  ايؿعــــٌ ٚتًــــٌُ اؾًُــ١ اٱًْــا١ٝ٥ َٚــا ٜكُــؿ بــ٘  

 ا٭َك.
ٚايٛادــــب ايتَٛــًٞ َطًــٛن بفاتــ٘ َــٔ غــ  َــؿ١ لا٥ــؿ٠ ٚقُــؿ  
ايؿامــٞ اٱةٞ يٮدـــما٤ مبذــكؾ ٚدــٛؾٙ يف اـاقز بـ٬ يـكط نـٛا٤    

ــإ يف  ــل     ن ــؿ تطً ــٌ: ٚق ـــاٍ، ٚقٝ ـــؿ اٱَتجـ ـــكٜع أٚ يف قُـ ـــٌ ايتًـ اَـ
ــاق اٱقاؾ٠       ــؿّ امتب ــك٠ أٚ م ــاق املباي ــؿّ امتب ــا "م ــكاؾ َٓٗ ايتَٛــ١ًٝ ٜٚ

 ٚاٱغتٝاق".
ٚيهٓ٘ َٔ اَٚاف َٚؿاِٖٝ ايٛادــب ايتَٛــًٞ ٚيٝو ٖـٛ تعكٜؿـّا   
يــ٘، ؾعــــٓؿَا ٜكــاٍ ٜهــكــــط مبذــكؾ ٚدــــٛؾٙ يف اـــــاقز ؾاْــ٘ ٜــــؿٍ يف  

ؿَٗٛـ٘ مًــ٢ مــؿّ امتبـاق املبايــك٠ ٚإ نــإ مـؿّ اٱمتبــاق ٖــفا يــٝو    َ
َطـــــًكّا، ؾكـــؿ تعـــــترب املبايـــــك٠ عهـــــب ايـــؿيٌٝ ٚايًشـــاظ ٚاملٓانـــب١  

 ٚاملْٛٛع.
ٚنفا بايٓهب١ ٱمتباق اٱقاؾ٠ ٚاٱغتٝاق، ؾاْٗا َٔ يٛالّ اٱهاؾ 

يتعبؿٟ املطًل اـايٞ َٔ ايًكط ٚايكٝؿ، ؾاملؿاق ٚاملا٥م بني ايٛادب ا
 ٚايتًَٛٞ ٖٛ قُؿ ايككب١ ٚاقاؾ٠ ابكا٤ ايف١َ باٱَتجاٍ.

ــاق       ــكٜع٘ ٭دــٌ اظٗ ــٔ تً ــا مل ٜه ــٞ َ ــٌ: "إ ايتَٛــ١ًٝ ٖ ٚقٝ
ايعبٛؾ١ٜ" ٚيهٓٗا يٝهت فـكؾ٠ َـٔ َـؿ١ ايعبٛؾٜـ١ ٚطًـب َكْـات٘       
تعا  ٚيٛ بكُؿ ايكدا٤ ٚايتٛنٌ، ٚهب إ ٜهٕٛ طًـب َكْـات٘   

ٔ َـا٥م نغــك بـني ايتعبــؿٟ   نـٛقّا داَعــّا ٭ؾعـاٍ ايعبــاؾ ٚايبشـح مــ   
ٚايتًَٛٞ ثِ إ املؿاق يف ايتكهِٝ م٢ً ؾعـٌ ايعبـؿ ٚيـكط ٚنٝؿٝـ١     
اٱَتجاٍ ٚيٝو اٌَ ايتًكٜع، ٚانتؿٍ بكؾ ايتش١ٝ ٚاْ٘ ٫ ٜعترب ؾٝـ٘  
قُؿ ايتعبؿ َٚع ـيو ٜعترب ؾٝ٘ املبايك٠، َع إ قؾ ايتش١ٝ ٚادـب،  
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ٓـ    ب ا٫ْهـإ  ٚغايبّا َا ٜكُؿ ب٘ ايعبؿ قدا٤ ا٭دـك ٚايجـٛان، ٜٚتذ
اٱَتٓاع مٔ قؾٖا ملا ؾٝ٘ َٔ اٱنتهباق ٚايعُٝإ يٮَك اٱةٞ، قاٍ 

 .(1 ص وَإِرَا حُُُِّرُنْ تِرَحَُِّح  فَحَُُّىا تِعَحْغَيَ هِ ْهَاط تعا  

ــٛٙ     ــا ٚدـ ـــكم بُٝٓٗـ ـــؿٟ ٚايؿــ ـــًٞ ٚايتعبــ ــكت يف ايتَٛــ ــؿ ـنـ ٚقـ
 ٚتعكٜؿات:
ًَّٛا يًُأَٛق، إ ايتًَٛٞ ٖٛ ايفٟ ٜهٕٛ ايػكض َٓ٘ َع ا٭ٍٚ:

ٚايتعبؿٟ ٖٛ ايٛادب ايفٟ ٫ ٜهٕٛ ايػكض َٔ ا٭َك ب٘ َعًَّٛا 
 يًُأَٛق.

ْٚهب ٖفا ايتعكٜـ ا  ايكؿَا٤ بامتباق إ املأَٛق اـا مل ٜعـكف  
غكض ا٭َك ٜؿعً٘ اَتجا٫ّ ٭َكٙ ٫ ٭دـٌ ؼُـٌٝ غكْـ٘ أَـا اـا     

 مكف ايػكض ؾاْ٘ ٜؿعً٘ ٭دٌ ـيو ايػكض.
ٍٛ ؾٕٚ ٚدـٛؾ تكهـِٝ غـاقدٞ مكًـٞ،     ٚيهٔ ٖـفا ايتعكٜــ وـ   

ـــتًمّ انــــتشٓاق َُــاؾٜل ايٛادــب ٚايبشــح يف نــٌ َٓٗــا   ٜٚهـ
ــ٘،    ــاٍ ي ـــًش١ يف تًــكٜع٘ ٚاٱَتج ـــكض ٚاملــ٬ى ٚاملُـ بًشــاظ ايػــ
َٚعكؾ١ ٖفا ايػكض أَك َتعفق يف ايػايب ٚقـؿ وُـٌ مًـ٢ مـٛ     
دٗيت، َشٝض اْ٘ ٚقؾت بعض ا٭غباق يف مًٌ ايًكا٥ع ٚانكاق 

ٚيهٓٗــا ٫ تُــًض يًتُٝٝــم ٚايتؿكٜــل بٝٓٗــا بــٌ اْٗــا تؿٝــؿ ا٭سهــاّ 
ايتـــؿاغٌ ا  داْـــب ؽًــــ ا٭ٖٚـــاّ مـــٔ اؾقاى ايػـــكض َـــٔ 
ايتهًٝـــ، نُــا إ ٖــفا ايتعكٜـــ ىتًـــ مــٔ ايتعكٜـــ املًــٗٛق  

 يًتعبؿٟ ٚايتًَٛٞ.
إ ايتعبؿٟ ٫ وٌُ ا٫ بكُؿ ايككب١ ٜٚ٪ت٢ ب٘ يًتعبؿ، أَا  ايجاْٞ:

ٛا٤ قُؿ ب٘ ايككب١ أٚ مل ٜكُؿ ٫ٚ ٜـ٪ت٢  اـا نإ وٌُ باتٝاْ٘ ن
                                                           

 .86نٛق٠ ايٓها٤  (1 
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 ب٘ يًتعبؿ، ؾٗٛ تًَٛٞ.
ٖٚفا ايتعكٜـ ٖٛ املًٗٛق ٜٚهتًمّ َعكؾ١ َٛاطٔ قُؿ ايككب١ يف 

 ا٭ؾعاٍ ٚاٱَتجاٍ.
ايتعبؿٟ ٖٛ ايٛادب ايفٟ تعترب ؾٝ٘ املبايك٠ ٚاٱغتٝـاق،   ايجايح:

اقاؾ٠ أَا ايتًَٛٞ ؾ٬ تعترب ؾٝ٘ املبايك٠ ٫ٚ اقاؾ٠، ٚيٛ سٌُ ب٬ 
ٚاغتٝاق نمٚاٍ ايٓذانـ١ مـٔ ايجـٛن املًكـ٢ ؼـت املطـك ؾتشُـٌ        
طٗاقت٘ َع مؿّ اٱغتٝاق ٚاٱقاؾ٠، ٚنفا ؾإ ايتًَٛٞ قؿ ٜتشكل 
باحملكّ نُا يٛ غهٌ ايجـٛن يف املهـإ املػُـٛن غـ٬ف ايتعبـؿٟ      

 ٖٚفا َٔ يٛالّ املعكف ٚيٝو ٖٛ ايتعكٜـ.
ــاقز ٚيـٛ بػـ  قُـؿ     ايتًَٛٞ َا تؿكؽ ايف١َ باتٝاْ٘ يف ا ايكابع:

ايككب١ أٚ املبايك٠، أَا ايتعبؿٟ ؾًٝرتط ٫بكا٤ ايفَـ١ ؾٝـ٘ املبايـك٠    
ٚايعمّ ٚقُؿ ايككب١ مك٬ّ ٚيكمّا ؾ٬ ٜهكط ا٭َك يف ايتعبؿٟ ا٫ 
بكُؿ ايككب١ أٟ إ قُؿ ايككب١ يكط يف املأَٛق ب٘، أَا ايتًَٛٞ 

 ؾٝهكط اٱتٝإ ب٘.
َتجاٍ يٮَك اٱةٞ تعبؿّا ٚطام١، ٚاملكاؾ َٔ قُؿ ايككب١ ٖٛ قُؿ اٱ

ٚإ ًٜــعك املهًـــ بايعبٛؾٜــ١ ٚإ ا٭ؾا٤ مًٝــ٘ ٚادــب يــكمٞ ٚطامــ١   
 يًػايل ٚنعٞ يف قْاٙ.

َِٚٓٗ َٔ قٝؿ ايتعبؿٟ باْ٘ ايٛادـب ايـفٟ ٫ ٜتشكـل ايػـكض َٓـ٘      
مبذكؾ اتٝاْ٘ ٚٚدٛؾٙ يف اـاقز بٌ ٫بؿ َـٔ قٝـؿ قُـؿ ايككبـ١ ٚاَتجـاٍ      

ك٘ ٖٚٛ ا٭َض يف ايتكهِٝ، ٫ٚبؿ َٔ اقاؾ٠ ١ْٝٚ ا٭َك مٓؿ اٱتٝإ مبتعً
نُا يف ايُٝاّ ؾًٛ ْاّ ْٗـاق ايُـّٛ ٚانـتٝكغ َٓـ٘ ايػـكٚن ٚمل ٜتٓـاٍٚ       
املؿطكؾ٬ ُٜض امتباقٙ ي٘ ّٜٛ َٝاّ اـا مل تهبك٘ اي١ٝٓ يف ـات ايًًٝـ١ أٚ  

 يف اٍٚ يٗك قَٓإ.



 46زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  130

 

  قصد انقزبتقصد انقزبت
اؾ٠ ايتكـكن ا   ٖٚٛ ا٫تٝإ بايؿعـٌ بكُـؿ ا٫َتجـاٍ ٭َـكٙ تعـا  ٚاق     

قمحت٘ ٌْٚٝ قْاٙ نبشاْ٘ ٭ٕ ايؿعٌ قبٛن ي٘، أٚ قدا٤ ٌْٝ ثٛان ايؿعٌ 
ٚامجاع املهًُني م٢ً اقاؾ٠  ،ناي٠٬ُ يف اٯغك٠ أٚ يًٓذا٠ َٔ مفان ايٓاق

 : قُؿ ايككب١ مٓؿ اٱَتجاٍ م٢ً ٚدٛٙ
 .إ قُؿ ايككب١ يكط يكمٞ َٔ َتعًل ا٭َكا٭ٍٚ : 
نغك َع ايٛادـب املـأَٛق بـ٘، ٚنـإٔ ايٛادـب      اْ٘ أَك اْايف   ايجاْٞ :

 ايتعبؿٟ َكنب ٜٚٓشٌ ا  ا٭َك باٱَتجاٍ ٚقُؿ ايككب١.
 اْ٘ قٝؿ مكًٞ يُؿم اٱتٝإ باملأَٛق ب٘. ايجايح :

٫ٚ َاْع َٔ تؿاغٌ ٖفا ايٛدٛٙ، ٚاغتًـ يف َؿّٗٛ قُؿ ايككب١ م٢ً 
 اقٛاٍ:

يعًُا٤ ايجُك٠ اْ٘ مباق٠ مٔ قُؿ ا٭َك ؾكط، يفا أْهك بعض اا٭ٍٚ : 
َٔ عح ايٓؿ يعؿّ َؿغًٝت٘ يف قُؿ ا٭َك يهؿا١ٜ مؿّ ا٭َك بايٓؿ م٢ً 
ؾهاؾٙ ٚٱنتشاي١ ا٭َك بايٓؿٜٔ، ٚمبا إ ايٓؿ غ  َأَٛق ب٘ ؾٝكع نعباؾ٠ 

 ؾانؿّا.
قُــؿ اهلل تعــا  نــبشاْ٘ نُــا قــاٍ يف ايــكٚض، ٜٚهؿــٞ مــٔ  ايجـاْٞ : 

 ؿ.اؾُٝع قُؿ اهلل نبشاْ٘ ايفٟ ٖٛ غا١ٜ نٌ َكُ
 اٱتٝإ بايٛادب ايتعبؿٟ اَتجا٫ّ ٭َكٙ نبشاْ٘. ايجايح :
 قُؿ املًُش١ اييت َاقت نببّا يٮَك. ايكابع :
َٛاؾك١ طامت٘ تعا ، ٚؾهـكت اٱطامـ١ بـاٱقاؾ٠، ٚقـاٍ يف      اـاَو :

ايكٚض "مبع٢ٓ َٛاؾك١ اقاؾت٘" نُا إ ايطامـ١ ٚاٱَتجـاٍ َـٔ املـرتاؾف يف     
 اؾ١ًُ.
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 َٛدبّا ملكْا٠ اهلل.َا ٜهٕٛ  ايهاؾى :
املكاؾ َٔ قُؿ ايككبـ١ ٖـٛ ايتًـبٝ٘ بـايككن املهـاْٞ، ؾٝهـٕٛ        ايهابع :

 ايعبؿ نام١ ايٛادب ايتعبؿٟ َٓكطعّا ا  اهلل تعا .
 اٱتٝإ ب٘ بكُؿ ايتككن ا  اٯَك. ايجأَ :
إ ايؿعٌ سهـٔ ـاتـّا، ٚي٬ًُلَـ١ بـني سهـِ ايعكـٌ ٚسهـِ         ايتانع :
 ايًكع.

 َك َهتشل ٭ٕ ٜطاع ٚاٌٖ ٭ٕ ٜعبؿ ٫ٚ ػٛل َعُٝت٘.إ اٯ ايعايك :
 قدا٤ ايجٛان ٚايطُع يف بًٛؽ َٓالٍ ايٓعِٝ يف اٯغك٠. اؿاؾٟ مًك :
اـٛف َٔ مكاب٘ نبشاْ٘، ٚادتٓـان ايٓـاق ايـيت امـؿٖا      ايجاْٞ مًك :

يًهاؾكٜٔ ٚاؾاسؿٜٔ ٚايعاَني ٭ٚاَكٙ، َٚا ٚقؾ مٔ اٱَـاّ مًـٞ مًٝـ٘    
مبــــؿٚا اهلل قغبــــ١ ؾتًـــو مبــاؾ٠ ايتذــــاق، ٚإ قَٛــّا  ايهــ٬ّ: "إ قَٛــــّا

مبــؿٚا اهلل قٖب١ ؾتًـو مبـاؾ٠ ايعبٝـؿ، ٚإ قَٛـّا مبـؿٚا اهلل يـهكّا ؾتًـو        
، ٫ ٜعين ايفّ ملٔ مبؿ اهلل قغب١ أٚ قٖــب١ ٚيهــٔ اؿؿٜح (1 مباؾ٠ ا٭سكاق"

 .دـا٤ يبٝإ َكاتب ايعبٛؾ١ٜ َٚٝؼ ايهُاٍ ؾٝٗا
ي٘ تعا  م٢ً ْع١ُ اـًل ٚاٱهاؾ يهكّا تٝإ بايؿعٌ اٱ ايجايح مًك :

 ٚايكلم ٚايُش١ ٚغ ٖا.
 ا٭ٌَ يف ْعِ اْاؾ١ٝ َهتشؿث١. ايكابع مًك :

 

 ص وَهَا ذُ فِقُىا هِيْ خَُْشٍ َُىَفَّ إِلَُْكُنْط تفسري قىنه تعـاىل 

بعؿ ـنك غا١ٜ اٱْؿام يف نبٌٝ اهلل ٚابتػا٤ ٚدٗ٘ تعـا  دـا٤ت ٖـفٙ     
 بٝإ اؾما٤ ٚايٛؾا٤ ب٘.اٯ١ٜ ي

ٚقؾ يؿغ  غ ( نت ٚنبعني َٚا١٥ َك٠ يف ايكـكنٕ، ٚدـا٤ َهـكقَا يف    
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تهــع نٜــات، ٫ٚبــؿ ةــفا ايتهــكاق َــٔ ؾ٫٫ت تتعًــل مبــاؾ٠ اـــ  ٚـٚات 
اٯٜات ٚم١ً ٚغاٜات ايتهكاق َْٚٛع٘ غََُٛا ٚإ اـ  مٓـٛإ دـاَع   

ايتهـكاق يـٝو    يٛدٛؾ املعـكٚف ٚايُـ٬ع ٚاؿهـٔ ايـفاتٞ، نُـا إ ٖـفا      
 ق٬ًَٝ.

ٚقكا٠٤ يف اٯٜـات ٚاملْٛـٛمات ايـيت ٚقؾ ؾٝٗـا ايتهـكاق تعٗـك اُٖٝـ١        
ا٫ْؿام، ٫ٕ ايتهــكاق ٚقؾ يف غ  اٯغك٠، ٚيف ؾك١ٜٓ ايُٝاّ بكٛي٘ تعا  

ٖٚـفٙ اٯٜـ١ ٚقؾت اْـاؾ١ اــ  يٮْؿـو،       (1 ص وَأَىْ ذَصُىهُىا خَُْش  لَكُهنْ ط 

اغكدت يًٓاى، ٚاٱْؿام َٔ ايباقٝـات   ٚٚقؾ يف َؿع املهًُني نػ  أ١َ

 .(2 ص وَالْثَاقَُِاخُ الصَّالِحَاخُ خَُْش  عِ ْذَ سَتِّكَ ثَىَاتًا وَخَُْش  أَهَالًط ايُاؿات، قاٍ تعا  

ٚيف اٯ١ٜ يكط َٚؿع ٚأٌَ ٚٚمؿ ٚدما٤، ٚؽؿٝـ مٔ املهًُني ؾكؿ 

وفِ تِعَهْههذِكُنْ وَإََِّههاٌَ وَأَوْفُههىا تِعَهْههذٌِ أُطٚقؾ يف ا٫َــِ ايهــابك١ قٛيــ٘ تعــا  

، أَا بايٓهب١ يًُهًُني ؾكؿ دا٤ ايٛؾا٤ ٚاؾما٤ باٱْؿام يف (3 صفَاسْهَثُىىِ

نــبًٝ٘ تعا  ٫ٕ ؾغــٍٛ اٱنـ٬ّ ٚاتٝـــإ ايؿـكا٥ض َـٔ ايٛؾـا٤ بايعٗـــؿ       
ٚا٫َتجاٍ ي٬ٚاَــك اٱة١ٝ، نُا إ ايٛؾا٤ دا٤ يف اٯٜـ١ مًـ٢ مـٛ ايًـكط     

بُٓإ اؾما٤ ٚمؿّ تٓٝٝع اٱْؿام نج َا أٚ ق٬ًَٝ ٫ٕ  َٔ ٚايعٗؿ اٱةٞ، 
 غ ( ٚقؾت يًتبعٝض ٚاؾم١ٝ٥.

ؾاٯ١ٜ مل تكٝؿ اؾما٤ باٱْؿام ايهج  أٚ ايٛادب َٓـ٘ ؾٕٚ املهـتشب،   
بامتباق إ اؾا٤ ايمنا٠ ايٛادب١ اؾكاؽ يًف١َ ٚبكُؿ ايككب١ ٚانتذاب١ يٮَك 

ٝ  ٖٚٛ مباؾ٠ ٚؾكع َٔ ؾكٚع ايؿٜٔ ايٛدٛؾٟ ايفٟ ٫ وتٌُ ايرتى أٚ ايتػ
                                                           

 .184ايبكك٠  نٛق٠ (1 
 .46ايهٗـ  نٛق٠ (2 
 .40ايبكك٠  ( نٛق3٠ 
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ْٚكٚق٠ َٔ ْكٚقات٘، ٫ٚ املهتشب ؾٕٚ ايٛادب بامتباق إ املهـتشب  
تطٛع ٚدا٤ مٔ اغتٝاق ايعبؿ يًتُؿم قدا٤ اؾما٤ ٚايجٛان ٖٚٛ ػاق٠ َع 
اهلل ٚاؾغــاق نكِٜ، ؾًػ١ ا٫طــ٬م ظاٖك٠ يف اٯ١ٜ، ٚايٛؾا٤ ًٌُٜ ايُؿق١ 

 ٤ يف اٯ١ٜ عهب لَاْ٘ وتٌُ ٚدَٖٛا:ايٛادب١ ٚاملهتشب١، ٚايٛؾا
 ايٛؾا٤ ٚاؾما٤ يف اؿٝا٠ ايؿْٝا.ا٭ٍٚ : 
 ايٛؾا٤ ٚاؾما٤ يف ايؿاق اٯغك٠. ايجاْٞ :
 ايٛؾا٤ يف ايًٓأتني ايؿْٝا ٚاٯغك٠. ايجايح :

ٚا٫َض ٖٛ ايٛد٘ ا٫غ  ٫ْ٘ تعا  ٚانع نكِٜ، ٚيٛ تكؾؾ ا٭َك بني 
ٞ بـا٫ٚؾ٢ ٚا٫نجـك ٚا٫مت، ٖٚـٌ ىتًــ     ا٫قٌ ٚا٫نجك، ؾاْ٘ نبشاْ٘ ٜعط

اؾما٤ يف ايؿْٝا مٓ٘ يف اٯغك٠، اؾـٛان: ْعـِ يف ايهـِ ٚاملكـؿاق ٚايمَـإ      
ٚطٍٛ املؿ٠ ٚاـا نإ اؾما٤ يف اٯغك٠ غ  ظاٖك يًعٝإ، ؾاْـ٘ ٚاؾـما٤ يف   
ايـؿْٝا ظـاٖكإ يًكًـٛن ٚا٫بُــاق، ٚيهٓـ٘ دـم٤ َــٔ ؾًهـؿ١ اؿٝـا٠ ايــؿْٝا        

 ٚ اـا نـإ َـٔ َُـاؾٜل اؾـما٤ يف اٯغـك٠ ايـكلم ايهـكِٜ        ٚا٫بت٤٬ ؾٝٗـا، 
ٚايٓعِٝ ايؿا٥ِ ؾاْ٘ يف ايؿْٝا مباق٠ مٔ ايُٓـا٤ يف املـاٍ ٚايمٜـاؾ٠ يف ايـكلم     

 َٚكف ا٫َكاض ٚايب٤٬ ا٫ َا يا٤ اهلل.
ٚدــا٤ قٛيــ٘ تعــا    ايــٝهِ( يًتٛنٝــؿ ْٚٝــٌ املهــًُني اؾــما٤ فــتُعني  

ٚظاٖك ايٛؾا٤ إ ـات اي٤ًٞ املٓؿـل   َٚتؿكقني ملا ؾٝ٘ َٔ َٓاَني ا٫ؾا٤ ،
ٖٛ ايفٟ ٜٛؾ٢، ٚيهٔ ٖفا مل ٜكٌ بـ٘ اسـؿ يف غُـّٛ َـٛالٜٔ املعكؾـ١      
اٱة١ٝ، ٚيهٓ٘ اَاق٠ م٢ً املجٌ ٚاؾما٤ يف ايؿْٝا ا  داْب ايجٛان ا٫معِ 

 ٚاؾما٤ ا٫نرب ّٜٛ ايكٝا١َ.
ا مسٞ ٚيف اٯ١ٜ اياق٠ ا  ؾكك ٚساد١ ايٓاى ّٜٛ ايكٝا١َ ايٝ٘ تعا ، يف

ّٜٛ ايكٝا١َ باْ٘ ّٜٛ ايؿاق١، ؾاملًو س٦ٓٝف هلل مم ٚدٌ ٚم٢ً مٛ ا٫ط٬م 
ؾ٬ ايتكام يًػ  َٔ ًَه٘ ٚيٝو َٔ اداق٠ أٚ بٝع، ؾ٬بؿ إ اؾما٤ س٦ٓٝف 
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ٜهٕٛ قمح١ َٚػؿك٠ يفْٛن َتعؿؾ٠ ٚنرت يًعٝٛن ٚايؿٛل بايٓعِٝ اـايؿ، 
 َٚٔ اؾما٤ ايٓذا٠ َٔ ايٓاق.
يف قًٛن امل٪َٓني، ؾكؿ ٜٓؿل املهـًِ أَٛايـ٘ ٜٚـك٣    ٚتبعح اٯ١ٜ ايُرب 

ْٛع ب٤٬ ٚؾا٤ ٜتعكض ي٘، ؾٝتطًع ا  اؾما٤ أٚ اْ٘ ٫ ٜٓؿل يف نبٌٝ اهلل أٚ 
وُك َؿقت٘ م٢ً ايٛادب١، ٖٚٞ ؾم٠ٛ يٲْؿام ٖٚؿا١ٜ ا  طـكم ايٓذـا٠   
 ٚايه١َ٬، ٚتعترب ايُؿق١ َٔ اؾٌٓ ايٛنا٥ٌ يؿؾع ايب٤٬ َٚكف ا٭ـ٣.

ايٛمؿ َْٛٛم١ٝ يف ؾعٌ ا٫ْهإ، ٚاتٝاْ٘ مبـا ٜٓـاٍ َعـ٘     ٚؾ١ٗ َؿٚق
 ايٛمؿ ٜتٛقـ م٢ً أَٛق تتعًل بايٛمؿ َٓٗا:

 َؿم ايٛمؿ.ا٭ٍٚ : 
 نرب َٚكؿاق املٛمٛؾ ب٘. ايجاْٞ :
 لَإ ايٛمؿ.  ايجايح :
 اؿاد١ ا  املٛمٛؾ ب٘. ايكابع :
 ايؿعٌ ايفٟ ٜتعًل ب٘ ايٛمؿ. اـاَو :
 يؿعٌ ْٚٛع ايٛؾا٤ ٚاؾما٤.املكاق١ْ بني ا:  ايهاؾى

ٚنُا إ ٖٓاى ؾاققّا معُّٝا بني اـايل ٚاملػًٛم، ٚايٛادب ٚاملُهٔ، 
ٚايػ٢ٓ ٚاحملتاز، ؾإ ايٛمـؿ اٱةـٞ ىتًــ مـٔ أٟ ٚمـؿ نغـك يف مجٝـع        
ايٛدــٛٙ ايهــت١ امــ٬ٙ، ٖٚــٛ ؾكَــ١ ٫ٕ ٜهــبض ا٫ْهــإ يف مــامل املًهــٛت 

ا ٚيٝو َٔ مـامل غكٜـب   ٜٚعٌٝ اس٬ََا سكٝك١ٝ ٜعذم اـٝاٍ مٔ تُٛقٖ
ٜعًٝ٘ ا٫ْهـإ َجـٌ ايك٩ٜـا يف املٓـاّ ٚايهـٝاس١ يف ؾٓـا٤ اـٝـاٍ ايكسـب،         

 ٚيهٔ ايهعاؾ٠ بايك٩ٜا اؿه١ٓ َٓ٘ تتبؿؾ يػ١ ا٫نتٝكاظ.
ٚاؿمٕ َٔ ايك٩ٜا احملم١ْ ٚامل٪ـ١ٜ ٜهتُك ست٢ بعؿ ايٝكعـ١ ملـا تعكبـ٘ يف    

ؾاْ٘ نعاؾ٠ يف ايٝكع١  ايٓؿو َٔ ا٫ْفاق ٚايؿمع ٚاـٛف، أَا ايٛمؿ ايككنْٞ
 ٚساؾم يًعٌُ ٖٚٛ َٔ ايًطـ اٱةٞ بايرتغٝب يف ايطام١ ٚبٝإ َٓاؾعٗا.
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ٚيف مًــِ ا٫َــٍٛ قامــؿ٠ تهــ٢ُ  قــبض ايعكــان بــ٬ بٝــإ( ٚميهــٔ إ 
ْٓٝـ ةا ٚدٗـَا نغـكَا ٖٚـٛ إ ايبٝـإ أمـِ َـٔ َـٝؼ ا٫ْـفاق ٚايٛمٝـؿ،          

ــإ امل      ــاٍ ٚبٝ ــ٢ ا٫َتج ــايجٛان مً ــكِٜ ب ــؿ ايه ــٌُ ايٛم ــ١  ؾًٝ ــاؾع ايععُٝ ٓ
 يًُاؿات ٚاٱْؿام يف نبًٝ٘ تعا .

ٚيكؿ تهكق يؿغ   تٓؿكٛا( ث٬خ َكات يف نٜتني َٔ ايككنٕ ٖفٙ اٯٜـ١،  

وَآذُهههىهُنْ هَههها أًَفَقُهههىا وَالَ جُ َهههاَْ عَلَهههُْكُنْ أَىْ ذَ كِحُهههىهُيَّ إِرَا       طٚقٛيـــ٘ تعـــا   

 الْكَىَافِشِ وَاعْعَلُىا هَا أًَفَقْرُنْ وَلَُْغْعَلُىا هَها أًَفَقُهىا  آذَُْرُوُىهُيَّ أُجُىسَهُيَّ وَالَ ذُوْغِكُىا تِعِصَنِ 

، ٚيهٔ اٱْؿام ؾٝٗا ٜتعًل مب٪١ْٚ ايمٚد١ ٚأسهاّ ايٓؿك١ مٓؿ ايؿٌُ (1 ص
بني املهًِ ٚايهاؾك٠، ٚاملهـ١ًُ ٚايهـاؾك، ٖٚـٛ ْـٛع دٗـاؾ ٚتٓعـِٝ يًشٝـا٠        

 ا٫دتُام١ٝ يًُهًُني.
ح م٢ً اٱْؿام ٚم٢ً مٛ ا٫ط٬م أَا اٯ١ٜ قٌ ايبشح ؾذا٤ت بايبش

ــ١ ايؿكــكا٤ ٚاحملتــادني    ٚايعُــّٛ ايًــاٌَ يهــٌ املهــًُني ٚاملهــًُات ٚاماْ
ٚقاقب١ ايؿكك ٚايؿاق١ قكب١ ا  اهلل تعا ، ؾذا٤ ايتهكاق يًتٛنٝؿ ٚا٫غبـاق  

 مٔ ا١ُٖٝ اٱْؿام ٚايرتغٝب ؾٝ٘ ٚايٛمؿ ايهكِٜ باؾما٤ ا٫ٚؾ٢.
ايتأؾٜـ١ ٚايٛؾـا٤ يف ايـؿْٝا، ٚاـا نـإ      ٌٖٚ ول ي٬ْهإ إ ٜتطًـع ا  

اؾٛان بٓعِ ؾٌٗ ٜهٕٛ ٖفا اؾما٤ ٖٛ ايٛسٝؿ ٚناْ٘ انتعذٌ ٚانـتٛؾ٢  
دما٤ٙ يف ايؿْٝا، اؾٛان: ول ي٘ إ ٜتطًع يًذما٤ يف ايؿْٝا ٚملٔ ٜهٕٛ ٖفا 
 اؾما٤ بؿ٬َٜ مٔ دما٤ اٯغك٠ َٚا ٜعٓٝ٘ َٔ ايجٛان اؾمٌٜ ٚايٓؿع ايععِٝ.

  املهـاقم١ يف اــ ات ٚاملهـابك١ يف ايُـؿقات ْـُٔ      ٚتؿمٛ اٯ١ٜ ا
املُهٔ ٚايتٓـاؾو يف اٱْؿـام ٚاملبـاؾق٠ ا  ايُـاؿات، ٚنُـا إ اٱْؿـام       
ايٛادب يف ـات٘ مباؾ٠ ؾاْ٘ َكؿ١َ َٚؿغٌ ٫ؾا٤ ايعباؾات ا٫غك٣ ٖٚـفا  
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َٔ ا٫مذال ايككنْٞ إ تأتٞ اٯٜات ايككن١ْٝ بايرتغٝب بؿؾع ايمنا٠، ٖٚفا 
ب ٜهٕٛ با٫غباق مُا أمؿ اهلل يًُٓؿكني، ؾٝكّٛ املهًِ باٱْؿام ٖٚٛ ايرتغٝ

ٜتطًع يًتأؾ١ٜ ٚايٛؾا٤ اٱةٞ نٛا٤ نـإ اٱْؿـام قًـ٬َٝ أٚ نـج َا ٫ٕ اٯٜـ١      
: "اؾٌٓ ايُؿق١ دٗؿ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِدا٤ت َطًك١، ٚمٔ ايٓيب 
 املكٌ ا  ايؿك  يف نك".

 ص الَ ذَُْلَوُىىَ وَأًَْرُنْط  تفسري قىنه تعاىل

دا٤ت غامت١ اٯ١ٜ قامؿ٠ ن١ًٝ ٚاغباقَا نكميَا َُٚؿاقَا يًعؿٍ اٱةٞ، 

يف ن١ٜ  ص وَأًَْرُنْ الَ ذَُْلَوُىىَ طَٚع ٚقٚؾٙ يف ٖــفٙ اٯ١ٜ ؾكؿ ٚقؾ قٛي٘ تعا  

ىا هِيْ شٍَْء  ههُوَهَا ذُ فِقطاغــك٣ َٔ ايكــكنٕ ٚدــا٤ت غُّٛ اٱْؿام 

 . (1 صللَّهِ َُىَفَّ إِلَُْكُنْ وَأًَْرُنْ الَ ذَُْلَوُىىَُلِ اههِفٍِ عَث

مما ٜعين إ ٖفا ايًطك َٔ اٯ١ٜ مل ٜأت ا٫ غُّٛ اٱْؿام ٚقٝؿت٘  
ٖٓا اْ٘ يف نبٌٝ اهلل يتهٕٛ بٝاَْا ٚتؿه َا ٚقُؿ اٱْؿام ايٛاقؾ يف اٯ١ٜ قٌ 

تـاز ؾكـؿ   ايبشح، ٚنْٛ٘ يف نبٌٝ اهلل ٫ ٜعين سُـكٙ باملهـًِ ايؿكـ  ٚاحمل   
ٜهٕٛ اٱْؿام مًـ٢ ايهـاؾك بكُـؿ ؾمٛتـ٘ ا  اٱنـ٬ّ ٚتكغٝبـ٘ باسهاَـ٘        

 ٚاظٗاقَا يهٓٓ٘ ٚاسرتالَا ٚتك١ٝ َٔ أـاٙ.
ــا       ــام يف نــبًٝ٘ تع ــ٢ ايعطــا٤ ٚاٱْؿ ــ١ ايــاق٠ ا  اؾــما٤ مً ٚيف اٯٜ
ٚاُٜاٍ ايجٛان ةِ ٚتٓمٜ٘ َكاّ ايكبٛب١ٝ مٔ ؾعٌ ايكبٝض ٚا٫س٬ٍ بايٛمؿ 

ِ انتٝؿا٤ اؿل َـٔ ايػـ ، ؾاٯٜـ١ ؼـح مًـ٢ تأؾٜـ١ ايٛمـؿ        َٚٔ مؿّ ايعً
ٚايٛؾا٤ بـ٘ ٚمـؿّ سُـٍٛ ايـٓكِ يف ثـٛان اٱْؿـام بـٌ َطًـل ا٫مُـاٍ          
ايُاؿ١ اييت ٜأتٞ بٗا املهًُٕٛ، ٚمؿّ ايعًِ ٫ ٜٓشُك مبكؿاق اؾما٤ بٌ 

                                                           

 .60ا٫ْؿاٍ  ( نٛق1٠ 



 137ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46/ميإَعامل اٱ

 

بايهٝـ ٚايٓــٛع ٚتكتــب ا٫ثك، ٚاؿــل إ اؾما٤ أمِ َٔ مؿّ ايعًِ ؾٗٛ 
ا٫نتشكام ٚؾل َٛالٜٔ ايعؿٍ ٚسهابات ايعٛض ٚبؿٍ ا٫ْؿام، اْعاف 

 ؾًُاـا اغربت اٯ١ٜ مٔ اؿؿ ا٭ؾ٢ْ ٖٛ مؿّ ايعًِ ؾٝ٘ ٚدٛٙ:
إ ايؿٌٓ ايععِٝ يف ثـٛان اٱْؿـام ٜعٗـك يف ثٓاٜـا اٯٜـات         ا٭ٍٚ : 

ايككن١ْٝ ٫نُٝا فُٛع ٖفٙ اٯٜات اييت دـا٤ت غاَـ١ باٱْؿـام يف نـبًٝ٘     
ؾٝ٘ ٚبٝإ َٓاؾع٘ ٚؾٛا٥ؿٙ ايعا١َ ٚاـا١َ ٚنٝـ إ ايجٛان  تعا  ٚايرتغٝب

 ٜأتٞ َٓامؿَا ٚانرب َٔ سؿ ايتُٛق ٚا٫سُا٤.
اٯ١ٜ ْابط١ ما١َ يف ؾًهؿ١ ايجٛان ٚايعكان ٚإ ايعًِ َٓتـ  ايجاْٞ :

 َٚعؿّٚ مٓؿٙ تعا ، ؾايعًِ قبٝض، ٚٚادب ايٛدٛؾ َٓمٙ مٔ ايكبٝض.
 ًٌُ ايؿْٝا ٚا٫غك٠.مؿّ ايعًِ دا٤ َطًكَا ٜٚ ايجايح :

ٚغُّٛ ثٛان اٱْؿام ٚم٢ً ؾكض اْ٘ يف ايؿْٝا ٚاٯغك٠ نُا تكؿّ 
ٚيٝو يف اٯغك٠ ؾكـط نُـا ٖـٛ املًـٗٛق، ؾـإ ايجـٛان ٖـٌ ٜهـٕٛ ٚاسـؿَا          
َٓبهطَا َٚٓكهَُا م٢ً ايؿْٝا ٚاٯغك٠، نُا يٛ دا٤ ايعبؿ باؿه١ٓ ٚايٓؿكـ١،  

ك اٯٜات ؾٝهٕٛ قبع ايجٛان ٚنتبت بعًك اَجاةا أٚ انجك نج َا نُا ٖٛ ظاٖ
َج٬َ يف ايؿْٝا ٚث٬ث١ اقبام٘ يف اٯغك٠، أّ إ ايجٛان يف ايؿْٝا غ  ايجٛان 
يف اٯغك٠، ٚنٌ َٓٗا َهتكٌ مٔ اٯغك ٚمل ٜٓكِ َٓ٘ ي٦َٝا، اؾٛان: ٖٛ 
ا٫غ  ٚاهلل ٚانع نكِٜ، ؾُٔ َٓامؿ١ ايجـٛان تعـؿؾٙ ٚتبـأٜ َْٛـٛم٘     

 ٚنٝؿٝت٘.
ايؿْٝا ايعٛض ٚايبؿٍ مبكؿاق ايٓؿكـ١ ـاتٗـا نُـا     ٌٖٚ ٜهٕٛ ايجٛان يف

وَإِىْ ذُثْهههرُنْ فَلَكُهههنْ سُءُوطُ أَهْهههىَالِكُنْ الَ طٚقؾ ايعـــٛض املُاثـــٌ يف قٛيـــ٘ تعـــا  

، اؾٛان: ٫ْ٘ قٝاى َـع ايؿـاقم، ٫ٕ اٯٜـ١    (1 صذََْلِوُىىَ وَالَ ذَُْلَوُهىىَ 

                                                           

 .279ك٠ ايبك ( نٛق1٠ 



 46زـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعامل اٱميإ/  138

 

اٌَ بني ايٓاى غ  تتعًل بايتٛب١ ٚاملعا٬َت بني ايٓاى ٚمؿّ ايعًِ يف ايتع
مــؿّ ايعًــِ يف َــٛالٜٔ ايعــؿٍ اٱةــٞ، نــٛا٤ نــإ ٜعــين لٜــاؾ٠ ا٭دــك    

 ٚايجٛان أٚ املكؿ١َ ةا.
 ٚايُٓ   اْتِ( يف ما٥ؿٜت٘ ٚدٛٙ:

 املهًُٕٛ مجٝعَا.ا٭ٚ  : 
 ايفٜٔ ٜٓؿكٕٛ اَٛاةِ يف نبٌٝ اهلل َِٓٗ. ايجا١ْٝ :
 ايٓاى مجٝعَا. ايجايج١ :
ــ١ : ــٕٛ ٫َــ  ايكابع ــفٕٚ   املٓؿك ــفٜٔ ٜأغ ــادٕٛ اي ــكا٤ ٚاحملت ٛاةِ ٚايؿك
 ايُؿقات.

ٚا٫َض ٖٛ ايٛد٘ ا٫ٍٚ ٫ٕ نٌ ؾكؾ َٔ املهًُني أَا اْـ٘ يف َاْـٞ   
سٝات٘ يف نبٌٝ اهلل، اٚ اْ٘ نٝٓؿل يف املهتكبٌ، نُا اْٗا تًٌُ ايؿككا٤ َِٓٗ 
٫ٕ ثٛان اٱْؿام ٜتػ٢ً اؾُٝع ٚتٓتؿع َٓ٘ ا٭١َ مجٝعـَا نأَـ١ ٚنـأؾكاؾ،    

ْع َٔ  ٍٛ اٯ١ٜ يًٓاى ٚيهٔ باملع٢ٓ ا٭مِ ٖٚـٛ مـؿّ تعكْـِٗ    ٫ٚ َا
 يًعًِ ٚاهلل مم ٚدٌ ٖٛ ايػؿٛق ايكسِٝ.

********** 
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لِلفُقَشَاءِ الَّزَِيَ أُحْصِشُوا فٍِ عَثُِلِ اللَّهِ الَ طقىنه تعاىل          

يْ الرَّعَفُّفِ ََغْرَطُِعُىىَ ضَشْتًا فٍِ األَسِِْ ََحْغَثُهُنْ الْجَاهِلُ أَغْ َُِاءَ هِ

ذَعْشِفُهُنْ تِغُِوَاهُنْ الَ ََغْعَلُىىَ ال َّاطَ إِلْحَافًا وَهَا ذُ فِقُىا هِيْ خَُْشٍ فَئِىَّ اللَّهَ 

 .273ص اٯ١ٜ تِهِ عَلُِن 
 
 

  االعزاب وانهغت االعزاب وانهغت 
 يًؿككا٤ ايفٜٔ اسُكٚا( يًؿكـكا٤: دـاق ٚفـكٚق يف قـٌ غـرب      

٤، ايفٜٔ: انِ ََٛـٍٛ،  ملبتؿأ قفٚف ٚايتكؿٜك: َؿقاتهِ يًؿككا
َؿ١ يًؿككا٤، أسُكٚا: ؾعٌ َاض َب٢ٓ يًُذٍٗٛ، ايٛاٚ: ؾامٌ، 

 ٚاؾ١ًُ ٫ قٌ ةا َٔ ا٫مكان ٫ْٗا ١ًَ املٍَٛٛ.
 يف نبٌٝ اهلل( يف: سكف دك، نبٌٝ: انِ فكٚق َههٛق، ٖٚٛ 

 َٓاف، ٚيؿغ اؾ٬ي١ َٓاف ايٝ٘.
ٓاقع َكؾٛع  ٫ ٜهتطٝعٕٛ ْكبَا( ٫: ْاؾ١ٝ، ٜهتطٝعٕٛ: ؾعٌ َ

بجبٛت ايٕٓٛ، ايٛاٚ: ؾامٌ، ْكبَا: َؿعٍٛ ب٘ َُٓٛن: ٚاؾ١ًُ يف 
 َْٛع ُْب م٢ً اؿاٍ.

 وهبِٗ اؾاٌٖ اغٓٝا٤( وهبِٗ: ؾعٌ َٓاقع، اةا٤: َؿعٍٛ 
 اٍٚ، اؾاٌٖ: ؾامٌ َكؾٛع، اغٓٝا٤: َؿعٍٛ ب٘ ثإ.

 تعكؾِٗ بهُٝاِٖ( تعكف: ؾعٌ َٓاقع، ٚايؿامٌ ُْ  َهترت 
ــت ــكا٤،    تكــؿٜكٙ اْ ــ١ يًؿك ــ١ ســاٍ ثايج ــ٘، ٚاؾًُ ، ٚاةــا٤: َؿعــٍٛ ب

بهُٝاِٖ: ايبا٤: سكف دك، نُٝا: انِ فكٚق ٖٚٛ َٓاف، ٚاةا٤: 
 َٓاف ايٝ٘.
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 ؾإ اهلل ب٘ مًِٝ( ايؿا٤: قابط١ ؾٛان ايًكط، إ: سكف ًَب٘ 
بايؿعٌ، يؿغ اؾ٬ي١: انِ إ، ٚاؾ١ًُ ا٫مس١ٝ يف قٌ دمّ دٛان 

 ، مًِٝ: غرب إ َكؾٛع باي١ُٓ.ايًكط، ب٘: داق ٚفكٚق
ٚقكأ ماَِ ٚمبؿاهلل بٔ ماَك ٚمحم٠  وهبِٗ( بؿتض ايهني، 
ٖٚٛ املكنّٛ يف املُاسـ، ٚقكأ ايككا٤ اٯغكٕٚ بايههك، ٚايؿـتض  

 ٖٛ ادٛؾ ايًػتني.
ٚيف ايتٗفٜب قاٍ بايعهو، ٚنٌ ؾعٌ َاْٝ٘ َههـٛق، ٜهـٕٛ   

يًـٛاـ  َهتكبً٘ َؿتٛع ايعني َجٌ قغب ٜكغب، ٚـنك سهب َـٔ ا 
 بايههك.

ٚق٣ٚ ا٫لٖكٟ مـٔ دـابك بـٔ مبـؿ اهلل ا٫ُْـاقٟ: إ ايـٓيب       
قكأ:  وهٹب إ َاي٘ اغًؿٙ( بههك ايهني،  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ
 َٚا يف املُاسـ بايؿتض.

اؿُك: اؿبو ٜكاٍ سُكْٞ اي٤ًٞ ٚاسُـكْٞ أٟ سبهـين،   
٫سُاق ٚسُكٙ سُكاَٳ: ْــٝل مًٝ٘ ٚأســاط بــ٘، ٚقــؿ تكــؿّ إ ا

 .(1 اَط٬ع يتعفق اؾا٤ اؿاز املٓانو بهبب طكٚ املكض ٚمٛٙ(
ْٚكن يف ا٭قض ٜٓكن ْكباَٳٳ ْٚكباَْا: غكز ؾٝٗـا ٚغـاؾق   

 بًؿت٘ نامَٝا، ٚايٓكن م٢ً ٚدٛٙ:
اـكٚز يًتذاق٠ َٚٓ٘ املٓاقب١ يف املاٍ ٖٚـٞ ايكـكاض   ا٭ٍٚ : 

 ايعٌُ. اييت تتكّٛ بطكؾني، َايو يًُاٍ، ٚماٌَ ٜتذك ب٘ ٜٚبايك
 يًػمٚ ٚايكتاٍ . ايجاْٞ :
 يًههب ٚطًب ايكلم ٚايعٌُ يف بًؿ غ  بًؿٙ. ايجايح :
ايهؿك  ٜكاٍ: ْكن يف ا٭قض اـا نـاق ؾٝٗـا َهـاؾكَا     ايكابع :
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 ، ٜٚكاٍ ْكن يف نبٌٝ اهلل ٜٓكن ْكبَا: ْٗض.(1 ؾٗٛ ْاقن(
ٚاؾٌٗ ْكٝض ايعًِ، ٚقؿ ٜأتٞ يف َكابٌ املعكؾ١، ٚبُٝٓٗا مُّٛ 

ّ َٔ ٚد٘، ؾكؿ ٜهٕٛ ماملَا غ  داٌٖ ٚيهٓ٘ ٫ ٜعكف ي٦َٝا ٚغُٛ
كََُٛا ٫ٚ مًِ ي٘ بعًِ َعني نايطب َج٬َ، ؾ٬ ٜٴكاٍ ملٔ ٫ ٜعكف 

 انكاقٙ اْ٘ داٌٖ.
 .(2  ٜٚٴكاٍ:  َجًٞ ٫ هٌٗ َجًو(

ٚيف اؿؿٜح:  إ َٔ ايعًِ د٬ٗ( أٟ بفٍ ايٛنع يتعًِٝ َا ٫ 
٫ساط١ بايبؿع يف ايؿٜٔ مما ٫ وتاز تٓؿع َعكؾت٘ ٫ٚ ٜٓك دًٗ٘، أٚ ا

 ايٝ٘ يف سٝات٘، اٚ تهًـ َا مل وٌُ م٢ً َكؿَات٘.
 ٚسهب اي٤ًٞ نا٥َٓا وهب٘ سهابَا ٚقهب١: ظٓ٘.

ٜٚكاٍ ٜعـ مؿ٘ ٚمؿاؾَا ٚمؿاؾ١ ؾٗٛ مؿٝـ، أٟ نـ مٔ احملاقّ 
 ٚن٪اٍ ايٓاى ٚاغتاق ايُرب ٚايمٖؿ، ٜٚكاٍ تعؿـ ٚانتعؿـ.

ُٝا٤: ايع٬َــ١، ٚيف اؿـؿٜح إ ايــٓيب  ٚايهـ١َٛ ٚايهــ١ُٝ ٚايهـ  
 ِ ٛفَٛا ؾـإ        ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنـً قـاٍ ٜـّٛ بـؿق يًُهـًُني: "نـ

ٛٸَت( أٟ يٝذعٌ نٌ ٚاسؿ َٓهِ م١َ٬ متٝمٙ اقتـؿا٤   امل٥٬ه١ قؿ ن
بامل٥٬ه١ ٚانــتعؿاؾَا يًكتــاٍ ٚامتمالَا مبٓالٍ اٱميــإ ٚؼؿَٜا يًهؿك 

 ملًكنني، ٚيهٞ تعكؾهِ امل٥٬ه١.ٚبعجّا يًؿمع ٚاـٛف يف قًٛن ا
ٛٸّ ؾ٬ٕ ؾكنـ٘: اـا امًـِ مًٝـ٘ عكٜـك٠ اٚ بكطعـ١ َـٔ        ٜٚكاٍ ن

 قُاٍ ٚيٕٛ ٚم١َ٬ ٜعكف بٗا.
ِ    ٚؾٝ٘ امذـال إ ايـٓيب    اقاؾ تٛثٝـل   َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً

ا٫مُاٍ ايكتاي١ٝ يًُهًُني ا٫ٚا٥ٌ ؿؿعٗا يف ايتأقٜؼ، ٜٚؿٍ بايؿ٫ي١ 
 ٍُٛ ايعؿك ٚايُٓك م٢ً املًكنني.ايت١ُٝٓٓ م٢ً ايعًِ ع
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ايؿماقٟ ميؿع مٴ١ًُٝ سني قامس٘  أًْؿ ٭نٝؿ ابٔ مٓكا٤ٜٚكاٍ 
 َاي٘:
 

 غـــ٬ّ قَـــاٙ اهلل باؿهـــٔ ٜاؾعـــا
ــك   ــُٝٝا٤ ٫ تًـــل مًـــ٢ ايبُـ  يـــ٘ نـ

 نـــإٔ ايجكٜـــا مًكـــت ؾـــٛم مـــكٙ 
 ٚيف دٝؿٙ ايًعك٣، ٚيف ٚدٗ٘ ايكُك 

 
 

 ٜٓعك إيٝ٘. ي٘ نُٝٝا٤ ٫ تًل م٢ً ايبُك أٟ ٜؿكع ب٘ َٔ
قاٍ ابٔ بكٟ : ٚسه٢ مًٞ بٔ محم٠ إٔ أبا قٜاٍ قاٍ: ٫ ٜكٟٚ 
بٝت ابٔ مٓكا٤ ايؿماقٟ : غـ٬ّ قَـاٙ اهلل باؿهـٔ ٜاؾعـا إ٫ أمُـ٢      

 .(1 ايبُ ٠ ٭ٕ اؿهٔ َٛيٛؾ ، ٚإمنا ٖٛ: قَاٙ اهلل باـ  ٜاؾعا(
ٚاؿـ ايكدٌ: أحلٸ، َٚٓ٘ اٱؿاف أٟ يؿ٠ اٱؿاع يف املهأي١، 

 بًاق بٔ بٴكٵؾ:قاٍ 
  

 اؿك ٜٴًشـ٢، ٚايعُـا يًعبـؿ   
 ٚيـــــــــــــــٝو يًًُشــــــــــــــــ َجـــــــــــــــٌ ايـــــــــــــــكؾ 
 

 

ٚؾًهؿ١ ايتٓمٌٜ ٚايُّٓٛ يف غُّٛ ايها٥ٌ أمِ ٚاٚنع، 
٢ًَ ٚنفا بايٓهب١ يًعبؿ غََُٛا بًشاظ ان٬َُٗا، قٟٚ مٔ ايٓيب 

اْـ٘ قـاٍ: "َـٔ نـأٍ ٚيـ٘ أقبعـٕٛ ؾقُٖـا ؾكـؿ          اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ
 أؿـ".

  يف سياق اآلياثيف سياق اآلياث
بعؿ بٝإ أسهاّ اٱْؿام ٚاؿح مًٝ٘ ٚا٫غباق مٔ ثٛاب٘ ايععِٝ 
َٚا ٜ٪ؾٟ ايٝ٘ َٔ اي٬ُع ٚاةؿا١ٜ، ٚبعؿ إ ـنكت اٯٜات دٛال 
امطــا٤ ايُــؿقات يًؿكــكا٤ َطًكــَا، دــا٤ت ٖــفٙ ا ٯٜــ١ يًتػُــِٝ 
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ٚايتٛنٝؿ م٢ً ايؿككا٤ ايفٜٔ اقَؿٚا أْؿهِٗ يًذٗاؾ يف نـبٌٝ اهلل  
ػًتِٗ املٓا١ًْ مـٔ ايههـب ٚايهـعٞ يف    ٚايؿؾاع مٔ ا٫ن٬ّ، ٚي

 ابٛان ايكلم.
 .١ٜ ايتاي١ٝ طكيف اٱْؿام ٚايمنا٠ٜٚبني ا٫نِ املٍَٛٛ يف ٖفٙ اٯ١ٜ ٚاٯ

إـ تفنك ن١ٜ ايبشح َهتشكٞ ايمنا٠ ايفٜٔ اسُـكٚا أٟ سبهـٛا يبٝـإ    
أْٗـِ يٝهــٛا نهــا  ٫ٚ تــاقنني يًعُــٌ ، ٚٚقؾ ا٫نــِ املَٛــٍٛ يف اٯٜــ١  

ــ١ ـُــّٛ ا ــ٘ تعــا  ط  ايتايٝ ــفٜٔ ٜٓؿكــٕٛ يف نــبٌٝ اهلل ، بكٛي الَّههزَِيَ ي

 .(1 صَُ فِقُىىَ أَهْىَالَهُنْ

ٚايٓهب١ بٝٓٗٔ ٚبني ؾاؾعٞ ايمنا٠ مُّٛ ٚغُّٛ َطًل ، إـ ًٜـٌُ  
اٱْؿام يف نبٌٝ اهلل ايُؿق١ املهتشب١ ٚاةبات ، ٚايٓفق ٚايهؿاق٠ ، ١ًَٚ 

 ايكسِ.

  إعجاس اآليتإعجاس اآليت
عـٝني دٗـ١ اٱْؿـام ٚاملهـتشكني     تٓؿٞ اٯ١ٜ اؿكز يف اغتٝـاق ٚت 

ايفٜٔ تعط٢ ةِ ايُؿقات، ٜٚعترب ايَٛـ ايهكِٜ يًُـ٪َٓني َـٔ   
ـٟٚ اؿاد١ غاٜـ١ يف ايب٬غـ١ ٚنـرب اغـٛاق ايـٓؿو ا٫ْهـا١ْٝ، نُـا        
ــكا٤      ــم يف َــؿٚق ايؿك ــ١ ايع ــٓؿو ٚتُٓٝ ــ١ يف اي ٜهــاِٖ يف اهــاؾ ايجك
ٔ َٔ ٚاحملتادني، ٫ٚ ٜٓشُك ٖفا ايَٛـ بايؿككا٤ بٌ ًٌُٜ اٯغكٜ

ــا٤ ٚاٖــٌ ايهــع١ ؾ َــ٢ ايــفٟ ٜػؿــٌ مــٔ ســادتِٗ باؾٗــٌ     ا٫غٓٝ
 ٚايكُٛق ٚايعذم مٔ َعكؾ١ سكا٥ل ا٫يٝا٤.

ٚؽــرب اٯٜــ١ مــٔ مًُــ٘ تعــا  مبــا ٜٓؿكــ٘ املهــًُٕٛ يٝهــٕٛ ٖــفا 
ــ١ ٖــفا    اٱغبــاق ؼكٜٓــَا مًــ٢ ايُــؿق١ ٚٚنــ١ًٝ ي٬قبــاٍ مًــ٢ اماْ

ٚتجبٝــت يٮسهاّ ايُــٓـ َٔ ايؿكــكا٤، ٫ٕ اماْتٗــِ ُْــك يًؿٜٔ 
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ًَٚاقن١ ؾُٝا ٜهتشكْٛ٘ َٔ ا٭دك ٚايجٛان، َٚٔ امذال اٯ١ٜ اْٗا 
تعاجل َهأي١ ؾكم١ٝ ٬َ٫ع ا٭١َ ٚاْع١ُ املعا٬َت ؾٝٗا، ٚمتٓع َٔ 

 ا٫ْكاق ايعكا٥ؿ١ٜ يعؿّ ايتٛؾٝل باغتٝاق َْٛع ايُؿق١.

 .)آية الفقزاء والتعفف(ٚميهٔ إ ته٢ُ ٖفٙ اٯ١ٜ 

  اآليت سالحاآليت سالح
اٯ١ٜ ن٬سَا َكنبَا ٚمَٝٓا يًُهـًُني اـ تكيـؿِٖ ملٛاْـع     تعترب

اٱْؿام ٚمتٓع َٔ ايتؿكٜط ٚامطا٤ ايُـؿقات يػـ  َهـتشكٗا، ؾكـؿ     
وكّ املهًِ م٢ً اغكاز لنا٠ اَٛاي٘ ٚيهٓ٘ ٫ وهٔ اُٜاةا ا  
َهتشكٗا، ؾتبك٢ نثاق ايؿكك تٗؿؾ نٝإ اجملتُعات ٚتهبب يف سٍُٛ 

 ٫ٕ َا قُؿ مل ٜكع، َٚا ٚقع مل ٜكُؿ.اْكاق مكا٥ؿ١ٜ ٚاغ٬ق١ٝ، 
ٚاٯ١ٜ مٕٛ يًؿككا٤ ما١َ ٫ْٗا تبني َكاتب ا٭ٚي١ٜٛ يف اؿادـ١  
ٚانتشكام ايُؿقات، ٚؾم٠ٛ يًُهًُني ناؾ١ يٲْؿام يف نبًٝ٘ تعا  
٫ْ٘ نبشاْ٘ ٜعًِ اٱْؿـام ٚمًُـ٘ بـ٘ ٜعـين ايجـٛان ايععـِٝ ٚمـؿّ        

 تٓٝٝع٘.

 مفهىو اآليتمفهىو اآليت
مـٔ امطـا٤ ا٫ٚيٜٛـ١ يػـ  اجملاٖـؿٜٔ يف       ت٢ٗٓ اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا

نبٌٝ اهلل ٫ٕ ؾٝٗا تٓٝٝع ؿل اجملاٖؿٜٔ ٚاْكاق دهِٝ بايؿٜٔ، ٫ٕ 
اُٖاٍ سـادتِٗ ٚتؿٓـٌٝ غ ٖـِ مًـِٝٗ ٜهـبب اْههـاق قًـٛبِٗ،        
ٜٚهاِٖ يف بح ايؿكق١ ٚايًكام ٚهعٌ ايٖٛٔ ٚايٓعـ ٜتهكن ا  

 مجام١ املكاتًني ٜٚٓعـ قؿقتِٗ ايكتاي١ٝ.
ــ٘  اـــاقزاملــكابط يف ايجػــك أٚ  ؾــاـا مًــِ يف نــبٌٝ اهلل إ مٝاي

ٜتٓــٛقٕٚ دــٛمَا ٚيٝو مٓؿِٖ َا ٜهؿ قَكِٗ، ٜٚؿتككٕٚ يًجٝان 
ٚايًباى ايفٟ ٜكٝٗــِ ايربؾ ٚاؿك، ٚتبًػ٘ اغباق بإ غ ِٖ ٜتـٓعِ  
باؿكٛم ايًكم١ٝ ٚاَٛاٍ بٝت املاٍ ٜٚٓاٍ ايُٓٝب ا٫ٚؾ٢ َٔ ايػٓا٥ِ 



 145ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46/ميإَعامل اٱ

 

ق ٚايعطا٤ات ايًـٗك١ٜ مٓـؿ تٛلٜعٗـــا، ؾـإ     مٓؿ قهُتٗا، أٚ ا٫دٛ
 قؿقتــ٘ م٢ً ايكتاٍ تٓعـ ٜٚتهــكن ايهأّ ا  ْؿه٘.

ٚنفا بايٓهب١ ملٔ اغتاق اةذك٠ يف نبٌٝ اهلل ٚتكى ايٛطٔ ٚقٌ 
ايعٌُ ٚايههب ٚقُؿ ايبًؿ ٚاملْٛع ايفٟ وكل ؾٝـ٘ نـ١َ٬ ؾٜٓـ٘    

ت ٚمبــا ٜٚٓذـٛ ببؿْــ٘ َـٔ املًــكنني ٚايهؿــاق، ؾاْـ٘ ا٭ٚ  بايُــؿقا   
ٜٓانــب يــأْ٘، ٚؼــفق اٯٜــ١ َــٔ ػاًٖــ٘ ٚا٫مــكاض مٓــ٘ ٚامطــا٤  

 ا٫ٚي١ٜٛ يػ ٙ.
ٚتبني اٯٜــ١ نٜــات ايعم اييت ٜتُــتع بٗا املهًُٕٛ، ٚإ ؾك ِٖ 
ٜبؿٚ غَٓٝا ٖٚــٛ مٓــٛإ قــ٠ٛ ي٬ن٬ّ، نُا ؽــرب اٯٜــ١ مٔ ٚدــٛؾ 

ٚا٫ْــطكاق  سا٫ت َٔ ايبطاي١ مٔ ايعٌُ بهبب ا٫ْطٗاؾ ٚايعًِ
يًٗذــك٠، ٚهب إ ٫ ٜعاْٞ ٖ٪٤٫ َٔ اؿهك٠ ٚا٫مل ٚايتُٝٝم ا  

 داْب َا ؼًُٛٙ َٔ ايؿكك ٚاؾٛع يف نبٌٝ اهلل.
ٚمل تفنك اٯ١ٜ ايعؿؾ أٚ َكؿاق ا٫ما١ْ ٫ٕ ايعؿؾ غ  ثابت ؾكؿ 
ــت٤٬ات     ــمؾاؾ مــؿؾِٖ يف ســا٫ت اؿــكٚن ٚاةذــك٠ ٚيــؿ٠ ا٫ب ٜ

ٓكٚقٟ ايتربع بايُؿقات املهتشب١ ٚاملٓؿٚب١ ايعكا٥ؿ١ٜ، ؾٝهٕٛ َٔ اي
٫ٕ امل٬ى ٖٛ تٗفٜب ايٓؿٛى ٚاَـ٬ع اجملتُعـات َٚٓـع ايتـؿامٞ     
ٚا٫قباى ٚتؿـاقِ ايٓـكق ٚؼٛيـ٘ َـٔ ايكٓـ١ٝ ايًػُـ١ٝ ا  قٓـ١ٝ        

 ْٛم١ٝ.
ٚتأَك اٯ١ٜ يف َؿَٗٛٗا ٖ٪٤٫ ايؿكـكا٤ بايُـرب ٚاظٗـاق ايُـؿ١     

ٚايتطًع ا  ؾًٓ٘ ٚقمحت٘ ٚاقاؾ٠ ايتشٌُ ٚايكْا مبا نتب اهلل ةِ 
تعا ، ٚؽرب بإ ايه٪اٍ يٝو ٖٛ ايطكٜـل ايٛسٝـؿ ؿُـٍٛ ايؿكـ      
م٢ً قٛت٘، ٚإ اهلل مم ٚدٌ ْاَكٙ ٚناؾٌ قلق٘، َٚٔ ٚنا٥ٌ ٖفٙ 
 ايهؿاي١ ؾم٠ٛ ا٫غٓٝا٤ ا  اماْت٘ ٚامطا٥٘ َا ي٘ َٔ سل يف اَٛاةِ.
  ٚيف اٯ١ٜ ايـاق٠ ا  اُٖٝـ١ َْٛـع ايُـؿقات ٚاغتٝـاق ايؿكـ      
املهتشل ةا ٚؾؾعٗا ايٝ٘، ؾايمنا٠ قؿ تعط٢ ا  اؿانِ ايًكمٞ يٝكّٛ 
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بُكؾٗا يف َُاقؾٗا سهب املًُش١، أٚ ٜكّٛ َاسب املاٍ ايـفٟ  
تعًكت بفَتـ٘ بتٛلٜعٗـا مًـ٢ املهـتشكني، ؾذـا٤ت ٖـفٙ اٯٜـ١ اَـكَا         
يًذُٝع ببٝإ ا٫ٚي١ٜٛ ملا يف ا٫مطا٤ ة٪٤٫ ايؿككا٤ َٔ مم يٲن٬ّ 

 ٛنت٘ ٚقّ يُؿٛف املهًُني.ٚتك١ٜٛ يً
 ٚقؿ َٚؿت اٯ١ٜ ٖ٪٤٫ املهتشكني بُؿات نت ٖٞ:

 ايؿكك.ا٭ٍٚ : 
 ا٫سُا٤ يف نبٌٝ اهلل. ايجاْٞ :
 مؿّ ايكؿق٠ م٢ً ايهعٞ يف ا٭قض. ايجايح :
 ايتعؿـ ٚمؿّ اظٗاق ساٍ ايؿكك. ايكابع :
 َعكؾتِٗ بع٬َاتِٗ ايعاٖك٠. اـاَو :
 اؾَا.٫ ٜهأيٕٛ ايٓاى اؿ ايهاؾى :

ٚتؿمٛ اٯ١ٜ املهًُني ما١َ ا  ايتذٌُ ٚايعٗـٛق مبعـاٖك ايعـم    
ٚايٛقاق َٚا ٜبعح م٢ً اةٝب١ ٜٚكفف ايؿمع يف قًٛن ا٫مؿا٤، ؾاٯ١ٜ 
يف َٓطٛقٗا تبني ايُؿات ايهكمي١ ملهتشكٞ ايمنا٠ ٚايُؿقات ما١َ، 
ٚػعٌ يف َؿَٗٛٗا قٛامؿ يٓبط داْب َٔ ايهًٛى ا٫دتُامٞ مبا 

٬َع اجملتُع ٚاقياؾ ايٓاى مٛ ايعباؾات َٚٓع ايتعؿٟ ٜ٪ؾٟ ا  ا
 ٚا٭ـ٣.

ٚؽرب اٯ١ٜ مٔ ٚدٛؾ ؾككا٤ بـني املهـًُني َٚـِٓٗ َـٔ ٜتُــ      
بع٬َات غا١َ ت٪ًٖ٘ ي٬ٚي١ٜٛ، ا٫ إ تًو ايع٬َات يٝهت ظاٖك٠ 
يعا١َ ايٓاى، ؾاياقات اٯ١ٜ ا  َـؿاتِٗ يف اماْـ١ مًـ٢ َعـكؾتِٗ     

إ ا٭١َ َؿم٠ٛ يًتعًِ َٔ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ ٚايتأنٞ بِٗ بايُرب، ؾهُا 
ايهعٞ يف نبٌٝ اهلل َٚا ؾٝ٘ َٔ َؿاِٖٝ املعكؾ١ اٱة١ٝ، ؾإ اظٗـاق  
ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ ايتذٌُ ٚايتعؿـ َع اؿاع اؿاد١ مًِٝٗ ٚيعٛقِٖ 

 باؾا٤ َا مًِٝٗ َؿقن١ يف ا٫غ٬م ٚايهُٛ.
ما٤ َٚٔ ا٭َٛق ايؿطك١ٜ مٓؿ ا٫ْهإ إ ٜتطًع ا  ايجٛان ٚاؾ
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ٚقؾ اؾٌُٝ بٌ ست٢ اةؿ١ٜ ٜتٛقع إ ٜهؿ٣ ي٘ َجًٗا أٚ اسهٔ َٓٗا، 
ؾ٤٫ٛٗ ايؿككا٤ ًٜعكٕٚ مبًـاقنتِٗ يف بٓـا٤ اجملتُـع ٚتجبٝـت ؾمـا٥ِ      
ايؿٜٔ ٜٚكدٕٛ َٔ املهًُني اؾما٤ اؾٌُٝ بًُٛةِ بايمنا٠ نشل 
ٚٚادب، ٚيهٔ ٖفا ايكدا٤ مل ٜعٗك م٢ً أيهٓتِٗ أٚ يف اؾعاةِ، 

ا أثكَا ٜؿٍ مًٝ٘ بايؿ٫ي١ ايت١ُٝٓٓ أٚ ا٫يتما١َٝ، ٚداٖؿٚا بٌ مل ٜرتنٛ
َٔ دؿٜؿ ٚيهٔ َع أْؿهِٗ باغؿا٤ ؾككِٖ ٚمٛلِٖ ؾانتشكٛا َٔ 
اهلل ايــفنك اؾُٝــٌ يف ايكــكنٕ ٚتٛثٝــل ؾعًــِٗ اؿهــٔ يٝهــٕٛ انــ٠ٛ 
يًُهــًُني ناؾــ١، غَُٛــَا ٚإ نــٌ اْهــإ وتــاز ايُــرب ٖٚــٛ يف 

٬ل١َ يًُُهٔ، ٚا٫ْهإ َٔ َعكض اؿاد١، ٭ْٗا َٔ ايُؿات امل
 مامل ا٫َهإ.

َٚٔ َؿاِٖٝ اٯ١ٜ اْٗـا سـح مًـ٢ ايـؿما٤ ٚطًـب ايـكلم َٓـ٘        
تعا ، ؾإ ايتعؿـ َع اؿاد١ َٔ اؾٓـٌ ٚدـٛٙ ايتٛنـٌ مًـ٢ اهلل     
ٚقدا٤ اسهاْ٘، َٚٔ ا٫مذال يف اٯ١ٜ اْٗا مل ؼُك اٱْؿام بٗ٪٤٫ 

عين ايجٛان اؾمٌٜ ايؿككا٤ ؾاغربت مٔ مًُ٘ تعا  بهٌ إْؿام مما ٜ
 ملطًل اٱْؿام َا ؾاّ غ َا يف َاؾت٘ َْٚٛٛم٘ َْٚٛع٘ ٚسهُ٘.
َٚٔ ايؿككا٤ ايفٜٔ اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل َٔ ٫ ٜهتطٝع ايهعٞ 
ٚايههب ٚيهٓ٘ ٜهأٍ ايٓاى أٚ تبؿٚ مًٝ٘ اَاقات ايؿكك بهبب مؿّ 
اغتٝاقٙ ايتعؿـ ؾٗـٌ تًـًُ٘ اٯٜـ١، اؾـٛان ْعـِ، ٫دتُـاع ايؿكـك        

٘ اٱمياْٝـ١ مٓـؿٙ، ٚيهـٔ ا٫ٚيٜٛـ١ تبكـ٢ ملـٔ ادتُعـت مٓـؿٙ         ٚانـباب 
ايُؿات ايهت١ ٚمؿّ ايػؿ١ً مٓ٘، ؾكؿ ٜعٔ بعض ايٓاى إ ايُؿق١ 
يًؿك  ايفٟ ٜهأٍ ايٓاى، ؾذا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ يتُٓع سُـٍٛ قامـؿ٠   

 ٬َٚل١َ بني ايؿكك ٚايه٪اٍ.

  إفاضاث اآليتإفاضاث اآليت
يهٌ نٜـ١ بكنـ١ ٚاؾاْـ١ ترتيـض مًـ٢ غُـّٛ َـٔ ٜتًٖٛـا أٚ         
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ٜهتُع ايٝٗا اٚ ٜهُعٗا ٚاملهـًُني ناؾـ١ بـٌ ايٓـاى مجٝعـَا عهـب       
ــا َْٚٛــٛمٗا       ــا َٚؿَٗٛٗ ــٛٙ َٓطٛقٗ ــؿؾ ٚد ــاى ٚتع ــت٬ف ايٓ اغ

 ٚسهُٗا.
ٚايربنات يف ٖفٙ اٯٜـ١ انجـك َـٔ ؼُـ٢، ؾكـؿ ـنـك ؾكٜـل َـٔ         
ايؿككا٤ بأَٚاف غا١ٜ يف املؿع ٖٚٛ تًكٜـ قكنْٞ، ٚؾم٠ٛ ٱنكاّ 

ٓـب اهلل َـِٓٗ غاَـ١، تعؿؿـٛا مـٔ      ايؿككا٤ َطًكَا ٚايُابكٜٔ يف د
ايه٪اٍ ؾههاِٖ اهلل َٔ ْٛقٙ، ٫ٚ تٓشُك بكنات اٯ١ٜ بٗ٪٤٫ بٌ 
تًٌُ ايؿككا٤ مجٝعَا ٫ٕ ايبشح مٔ ايؿك  املُؿٚع بٗفٙ ايُؿات 
ٜ٪ؾٟ ا  اما١ْ غ ٙ َٔ ايؿككا٤ ٫نتًاف سادت٘ أٚ ؿٝالت٘ بعض 

 َؿات املؿع.
بٍٛ ايُؿق١ ٚيمّٚ اما١ْ ٚتًٌُ ا٫غٓٝا٤ بٗؿاٜتِٗ ا  َٛاْع ق

اغٛاِْٗ ايفٜٔ سبهٛا يف ـات اهلل يتمن١ٝ ٚتطٗ  اَٛاةِ، ٚملًاقن١ 
ايُــابكٜٔ يف ثــٛابِٗ ٚيٝــأتِٝٗ ا٭دــك ٚايجــٛان ٫ْٗــِ ســايٛا ؾٕٚ  

 ايًذ٤ٛ يه٪اٍ ايٓاى.
َٚٔ بكنات اٯ١ٜ اٱغباق ايهكِٜ بعًُ٘ تعا  بايُؿق١ ٚاٱْؿام 

ــج٬خ امل  ــ١  ٚايــفٟ ٜعــين بايــؿ٫٫ت اي ــ١ ٚايتٓــ١ُٝٓ ٚا٫يتماَٝ طابكٝ
 ايعٛض ايعادٌ ٚايجٛان ايؿا٥ِ.

ٚاٯ١ٜ سح م٢ً َماٚي١ ايعٌُ ٚمؿّ ا٫متُاؾ م٢ً اٯغكٜٔ، 
٫ٕ مؿّ ايه٪اٍ ٜؿؾع ا٫ْهإ ا  ا٫دتٗاؾ ٚا٫بتهاق، ٚقٌٝ اؿاد١ 
أّ ا٫غرتاع، ؾاٯ١ٜ تـأَك احملهـٓني ٚا٫غٝـاق َعكؾـ١ ٖـ٪٤٫ ايؿكـكا٤       

 ياق٠ ا  الؾٖاق ايعٌُ ٚايُٓامات يف ا٫ن٬ّ.ٱماْتِٗ، ٚؾٝٗا ا

  حبث تأريـخيحبث تأريـخي
ـنك إ اٯ١ٜ ْميت يف ؾككا٤ املٗادكٜٔ، ٚناْت بؿاٜات اٱن٬ّ  

ؾقنَا مكا٥ؿَٜا يًُهًُني يف نٌ لَإ ٜكتبهٕٛ َٓٗـا نـٓٔ ايتًـكٜع    
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ٚاملعا١ًَ ٚنٝؿ١ٝ َعاؾ١ َا ٜٛادِٗٗ َٔ ا٫َٛق ٚا٫بـت٤٬ات، ؾكـؿ   
نًِ املؿٜٓـ١ املٓـٛق٠ ؾاقَا ةذكتـ٘     مًٝ٘ ٚني٘ ٢ًَٚ اهللاغتاق ايٓيب 

ٚق٬َ يبح ؾمٛت٘ يف اؾمٜك٠ ٚايعامل َع إ بًؿٙ ا٫ًَٞ ٖـٛ َهـ١   
ٖٚٛ ايكف بكاع ا٭قض ٫ٕ ؾٝ٘ ايبٝت اؿكاّ ٖٚٛ اٍٚ بٝت ْٚع 
يًٓاى، اغتاقٖا ٚايتذأ ايٝٗا َٔ اْطٗاؾ ٚبطـٌ قـكٌٜ ٚتعٓـتِٗ    

ا٫دتُام١ٝ نٛا٤ َٔ غ٬ٍ ٚنؿكِٖ ٚدشٛؾِٖ َع َا ي٘ َٔ املها١ْ 
انكت٘ ٚقَٛ٘ ٚمعِٝ َٓميتِٗ يف َه١، اٚ َٔ غ٬ٍ يػُ٘ ايهكِٜ 
َٚا مكف مٓ٘ َٔ ا٫َا١ْ ٚايُؿم ٚاـًل ايكؾٝع، ٚاٯٜات اييت دا٤ 

 بٗا ٫ثبات ْبٛت٘.
ؾ٬بؿ إ اَشاب٘ ايفٜٔ انًُٛا َٚؿقٛا ب٘ ًٜكٕٛ ايعٓا٤ أيـؿ  

ات ايها١َٝ اييت مٓؿ ايٓيب َٓ٘ با٫ٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ يعؿّ اسكالِٖ ايُؿ
، ؾذا٤ت اةذك٠ لـا٠ ٚنـ١َ٬ ةـِ َـٔ     ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ

ايعفان، ٖٚٓاى يٛاٖؿ نج ٠ م٢ً تعكض اؾكاؾ َـٔ املهـًُني ا    
ايتعفٜب ايًؿٜؿ ٚقؿ َات بعِٓٗ ؼت طا٥ًـ١ ايتعـفٜب ٫ْـ٘ أبـ٢     

 َػاؾق٠ اٱن٬ّ ٚايتػًٞ مٔ َباؾ٥٘.
ؿ ايكمحٔ بٔ مٛف ا  ايهٛم ٚقؿ تٛد٘ بعض املٗادكٜٔ نعب

َٚٝاؾٜٔ ايعٌُ ٚايههب، ٚقاّ ا٫ُْاق بكه١ُ اَٛاةِ َعِٗ ٚيهٔ 
نٛم ايعٌُ يف ٜجكن مل تهتطع انتٝعان املٗادكٜٔ ايفٜٔ ٜتؿؾكــٕٛ 
مًٝٗا، نُا إ املٗادــكٜٔ يٝهــٛا مجٝعَا َــٔ اٌٖ ايعٌُ ٚايتذاق٠، 

١ اييت تٛاد٘ اٱن٬ّ يف ؾتعترب ٖفٙ املهأي١ َٔ انرب املها٥ٌ ا٫دتُامٝ
أٜاّ ايؿم٠ٛ، ٚميهـٔ إ تٗـؿؾ اؿايـ١ ا٫دتُامٝـ١ ٚتهـٕٛ َٓانـــب١       
يًٓاط املٓاؾكني ٚاؾاســؿٜٔ ًْٚك ساي١ َٔ ايتفَك ٚا٫نتٝا٤ َـِٓٗ  
غََُٛا ٚإ ايٝٗٛؾ ناْٛا َٛدٛؾٜٔ يف املؿ١ٜٓ ٚةِ تأث  يف ي٪ٕٚ 

 ايتذاق٠ َٚا ٜتؿكع مٓٗا َٔ ا٫مُاٍ.
ؾكـكا٤ املٗـادكٜٔ ا  اقبعُا٥ـ١ تككٜبـَا ٚميهــٔ     يكـؿ َٚـٌ مـؿؾ    
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َعكؾ١ مُــل املًه١ً بًشاظ َــػك املؿ١ٜٓ ٚقــ١ً املٛاقؾ ؾٝٗا ٖٚ٪٤٫ 
٢ًَ يٝو ةِ مًا٥ك ٚـٚ قكب٢ أٚ َهانٔ يف املؿ١ٜٓ، ؾذُعِٗ ايٓيب 

َٴؿ١،  اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ بِٓ ايُاؾ، ٖٚٛ َْٛع َعًٌ يف  -يف 
٣ٚ ايٝ٘ ايػكبا٤ ٚاملهانني مٓؿِٖ َٓمٍ، بان املهذؿ يٝهٕٛ َهاَْا ٜأ

ٖٚفا اؾُـع نٜـ١ يف ايتٓعـِٝ ا٫دتُـامٞ ٚا٫قتُـاؾٟ ٚايعهـهكٟ       
 ٚا٫غ٬قٞ ٚايعكا٥ؿٟ ٚايهٝانٞ ٚايؿكٗٞ ٚاملعايٞ.

ــ٘ َٓانــب١ يًتعــاقف بــني املهــًُني    أَــا بايٓهــب١ ي٬دتُــامٞ ؾاْ
ٚتؿاقى ي٪ِْٚٗ ٚتؿكؿ اسٛاةِ ٚاهاؾ ٬َت اغ١ٜٛ بِٝٓٗ، اَا 

قتُاؾٟ ؾإ ػُعِٗ ٖفا َٓانب١ ٭غف ا٫ٜؿٟ ايعا١ًَ ٚتٛظٝـ ا٫
بعِٓٗ نٌ سهب اغتُاَ٘ ٚقؿقت٘، ٖٚٛ ؾم٠ٛ ٫هاؾ ًَـاقٜع  
لقام١ٝ ٚامُاٍ ٫نتجُاق ايطاقات، ٚيف ادتُامِٗ يف بان املهذؿ 

 ؽؿٝـ مٔ أٌٖ املؿ١ٜٓ ٚطكقاتٗا.
 ٚأَا ايعههكٟ ؾؿٝ٘ ٚدٛٙ:

َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘     اِْٗ سكى ٚمحا١ٜ ٚمني يًـٓيب ا٭ٍٚ : 
 ٚيًُهذؿ ايٓبٟٛ، ٚمٕٛ يعا١َ املهًُني يف املؿ١ٜٓ. ٚنًِ

يٛ تعكض املهًِ ي٬متؿا٤ ؾـإ ٖـ٪٤٫ ٜٗبـٕٛ يٓذؿتـ٘      ايجاْٞ :
 ُْٚكت٘.

ُٴؿ١ َعههك ؾا٥ِ يف اْفاق َهتُك يًتُؿٟ ٭ٟ تعؿ  ايجايح : اي
، ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِم٢ً اٱن٬ّ أٚ يػِ ايكنٍٛ ا٫نكّ 

 ق٠ٛ يتٗؿٜؿ ا٫مؿا٤.ٖٚٞ 
ُٴؿ١ ايكاؾّ ا  املؿ١ٜٓ َٔ ايكبا٥ٌ ا٫غك٣ ايكابع :  ٜعكف اٌٖ اي

ؾٝهْٕٛٛ مَٝٓا ٚسَُٓا َٚاْعَا َٔ ٚدـٛؾ اؾٛانـٝو ٚا٫مـؿا٤ بـني     
 املهًُني، ٫ٕ املٗادكٜٔ َٔ قبا٥ٌ يت٢، ٚدا٤ٚا َٔ َٓاطل كتًؿ١.

ٌ ٜهتطٝعٕٛ تكؿِٜ املع١ْٛ ٚايُٓٝش١ غُّٛ ايكبا٥ اـاَو :
اييت ؼٝط باملؿ١ٜٓ ٚمؿؾ قداٍ نٌ َٓٗا ٚنٝؿ١ٝ ؾمٛتِٗ ي٬نـ٬ّ،  
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ٚايطكم امل٪ؾ١ٜ يًكك٣ ٚاملؿٕ ايككٜب١، َٚـٝؼ َباغتـ١ املُتٓعـ١ َٓٗـا     
 ٚٚنا٥ٌ ؾتشٗا.
ُٴؿ١ ىكدٕٛ يف نٌ غم٠ٚ، ٚامًٓٛا اِْٗ  ايهاؾى : نإ اٌٖ اي

ىكدٕٛ يف نٌ نك١ٜ، ٖٚفا َٔ اٯٜات يف ايتٓعِٝ ؾكؿ نإ مجعِٗ 
ُٴؿ١ ملٓع ا٫ْكاق بِٗ ٚباجملتُع، ٚآَٜا ي٬ْتؿاع َِٓٗ يف اِٖ  يف اي

ايكٓاٜا اييت تٛاد٘ ا٫ن٬ّ، مًُّا باِْٗ ٫ ًٜشٕٛ م٢ً ايعٛؾ٠ َٔ 
ايػمٚ ؾ٬ َهانٔ ٚمٛا٥ٌ ٚا٫ٚؾ وكَٕٛ م٢ً ايعٛؾ٠ ايِٝٗ قبـٌ  

 ا٭ٚإ ٚايؿتض.

أَا ا٫غ٬قٞ ؾإ مجعِٗ َٓانب١ ي٬َ٬ع ٚاةؿا١ٜ ٚادتٓان 
يٓؿو اي١ًٜٛٗ ٚايهبع١ٝ ايػٓـب١ٝ، ٖٚـٛ مـٕٛ مًـ٢ ايـتػًِ َـٔ       ا

ايعـاؾات ايكبٝشـ١ ٚا٫غــ٬م ايفَُٝـ١، ٚؾٝـ٘ سؿــغ ٚتعاٖـؿ ٭َــــٔ      
املؿ١ٜٓ، ٚقطــع ايطــكٜل أَــاّ ايفٜٔ وــاٚيٕٛ ايهٝؿ يٲن٬ّ ْٚهب١ 
بعض اؿٛاؾخ نايهكق١ ٚا٫متؿا٤ ا  ايػكبا٤ َٔ املهًُني، ؾ٬ اسؿ 

ُٴؿ١ ٜ ػاؾقٖا ي٬َٝ، بٌ إ بعِٓٗ ٜفنك ًٜٚذع ايبعض َٔ اٌٖ اي
 اٯغك م٢ً ٠٬َ ايًٌٝ ٚت٠ٚ٬ ايككنٕ.
 أَا اؾاْب ايعكا٥ؿٟ ؾؿٝ٘ ٚدٛٙ:

مجعِٗ يف بان املهـذؿ َٓانـب١ نكميـ١ يتًكـٞ أسهـاّ       ا٭ٍٚ : 
٢ًَ اهلل ايؿٜٔ ٚا٫ساطــ١ بايتٓمٌٜ ٚاَهــإ ق٩ٜــ١ ايكنـٍٛ ا٫نكّ 

 ٓ٘ َبايك٠ أٚ َٔ نباق ايُشاب١.ٚا٫نتُاع َ مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ
ــٛا     ايجاْٞ : ــ١ اـُهــ١ مجامــ١ يٝهْٛ سٓــٛق ايُــًٛات ايَٝٛٝ

مٓٛإ ايهجك٠ ٚنرب اؾُام١ َٚا ؾٝ٘ َٔ ايجٛان، ؾهًُا ناْت امؿاؾ 
املًُني يف اؾُام١ انجك نإ ايجٛان انجك، ا  داْب َا تعٓٝ٘ ايهجك٠ 

ٱنـ٬ّ سادـ١   َٔ ايكـ٠ٛ ٚاملٓعـ١، ٚتبـؿٚ تًـو ايهجـك٠ يف بـؿاٜات ا      
 ٚٚن١ًٝ يًؿم٠ٛ يٲن٬ّ.

تبعح نجكتِٗ ايهـه١ٓٝ ٚايطُأْٝٓـ١ يف قًـٛن املهـًُني     ايجايح : 
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ٚاملهًُات، ٫ٕ ايهجك٠ مٓٛإ ايكـ٠ٛ ٚاملٓعـ١، ٚفٝـ٦ِٗ َـٔ َٓـاطل      
 كتًؿ١ ٜؿٍ م٢ً اْتًاق اٱن٬ّ ٚاٱميإ بايكناي١.

ٍ   ايكابع :   اؿٓٛق ايؿا٥ِ يف بان املهذؿ ؾم٠ٛ يًٓـاى يـؿغٛ
 ا٫ن٬ّ، ٚياٖؿ م٢ً ق٠ٛ املهًُني، ٚتعاٖك٠ ؾهك١ٜ ٚؾ١ٜٝٓ َهتؿمي١.

ا٫دتُاع املهتُك َٓانب١ يتًكٞ ا٭سهـاّ ٚايتؿكـ٘ يف   اـاَو : 
 ايؿٜٔ ٚا٫ْكطاع ا  ايعباؾ٠، ٚتعًِٝ بعِٓٗ ايبعض اٯغك.

ُٴؿ١ ْٛا٠ ثابت١ يًذٌٝ ا٫ن٬َٞ. ايهاؾى :  ٜعترب اٌٖ اي
هِٓٗ َهاْــَا يتعًــِٝ َــٔ ٜــؿغٌ اؽــاـ َْٛــعِٗ َٚهــ ايهابع :

اٱن٬ّ أسهاّ اي٠٬ُ ٚايعباؾات، غََُٛا ٚإ ايكاؾّ َٔ املؿٕ 
 ٚايكك٣ ا٫غك٣ غايبَا َا وٌ ْٝؿَا مًِٝٗ.

ٜعٗك ٖفا ا٫دتُاع ٚايههٔ ساٍ ايتٛاْع اييت مًٝٗا  ايجأَ : 
املهًُٕٛ ٚقْاِٖ بايكًٌٝ مما ٜؿٍ م٢ً َؿم ا٫ن٬ّ، ٚقؿ غكز 

ُٴؿ١ َٔ ا  َبض ٚايَٝا يف ا٫َُاق أٚ قا٥ؿَا يًذٌٝ.َٔ اي
ُٴؿ١ ٚادتُاع املهًُني ٖفا َٓانــب١ نكمي١ يتؿاقى ايتانع :  يف اي

 ايككنٕ ٚسؿغ اٯٜات ٚتعًِٝ ايهتاب١ ٚايككا٠٤ بعؿ اؾقاى اُٖٝتٗا.
 أَا ايهٝانٞ ؾؿٝ٘ َها٥ٌ:

ــؿ١ قــ٠ٛ َٚٓعــ١ يٲنــ٬ّ، َٚــٔ غ٬ةــا تعٗــك   ا٭ٍٚ :  ُٴ إ اي
ايهٝان١ٝ، ٚتربل املـ٪٬ٖت ايًػُـ١ٝ ٚتعـكف     املٛاٖب ٚايكؿقات

 ا٭ْهان.
وٌُ ٚؾ ٚقب١ ٚاغ٠ٛ إميا١ْٝ بني املهًُني ٜٚأيـ نٌ ايجاْٞ : 
 َِٓٗ اٯغك.
 ميتٓع اغرتاقِٗ أٚ اٜكاع ايؿكق١ بِٝٓٗ. ايكابع :
َٔ اِٖ ا٫غطاق ٚاملُامب اييت ٚادٗت اٱنـ٬ّ   اـاَو :

١ ٜهجك بٝٓٗـا ايػـمٚ ٚاملعـاقى    يف بؿاٜات٘ إ ايعكن ناْٛا قبا٥ٌ َتؿكق
ٚانـبان ايعـؿا٠ٚ، ٚايتؿــاغك با٫ْهـان ٚامطــا٤ ا٫ٚيٜٛـ١ ي٬ْتُــا٤     
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ايكبًٞ، ٚتًو اَٛق قانػ١ ٫ تمٍٚ بهٗٛي١ نٛا٤ َٔ مامل ا٫ؾعاٍ 
ُٴـؿ١ ٚبادتُـاع امل٦ـات َـٔ املهـًُني ؾمـ٠ٛ         أٚ ا٫قٛاٍ، ؾذـا٤ت اي

    ٚ ايًـكام،  مكا٥ؿ١ٜ ي٬ؼاؾ بانِ اٱنـ٬ّ ْٚبـف ايؿكقـ١ ٚاـُـ١َٛ 
 ٖٚذك اي٤٫ٛات ايكب١ًٝ ٚايعًا٥ك١ٜ.

ــٞ يٛســؿ٠     ايهــاؾى : ــات مًُ ــ٘ ؼــؿ ٫مــؿا٤ اٱنــ٬ّ ٚاثب ؾٝ
ــ١، ٫ٕ     ــ١ ٚايكَٛٝ ــ١ ٚايبًؿٜ ــت اَــٛةِ ايكبًٝ املهــًُني ٚإ اغتًؿ
ايُكامات ايكب١ًٝ نْفاى َجاٍ َُػك ٫ن٤ٛ اسٛاٍ ايتبأٜ بني ا٫َِ 

ايكبا٥ٌ املتٓاسك٠ َٔ  ٚايبًؿإ، َٚع ٖفا ؾإ اٱن٬ّ نغ٢ بني ابٓا٤
ايًٖٛــ١ ا٫ٚ ، ؾهــفا بايٓهــب١ يٮَــِ ٚايًــعٛن ؾــإ اٱنــ٬ّ ٖــٛ  
ايهبٌٝ يًتػًِ َٔ ايٓمامات ٚايُكامات يٝو ؿًٗا ؾشهب بٌ 
إ اٱن٬ّ ٜكٓٞ مًٝٗا ٚميٓع َٔ أثكٖا ٚوٍٛ ؾٕٚ ظٗٛقٖا َـك٠  

 اغك٣.
ُٴؿ١ َكؿ١َ يؿغٍٛ املعاقى ٚايتٛد٘ مٛ ايػمٚ ايهابع :  تعترب اي

ٚاملكابط١ يف ايجػٛق ٚايٛدٛؾ اٱمياْٞ يف املؿٕ، ؾًٛ ظٌ ايعكن م٢ً 
تًتتِٗ ٚاٚي١ٜٛ ا٫ْتُا٤ ايكبًٞ ٫ًْػًٛا باـ٬ف بِٝٓٗ ٚنٌٗ م٢ً 
ايعؿٚ ايتػًب مًِٝٗ، أٚ ٫ اقٌ وُـٌ مٓـؿِٖ َٝـٌ ٚامٝـال ٚؾـل      
امكاف ايعً ٠ ؾٝؿمع يٓذؿ٠ َٔ نإ َٔ قبًٝت٘، ٜٚتػًـ مٔ ُْك٠ 

تذٝب ٭َــك ا٫ٍٚ ٜٚعُــٞ أَــك ايجــاْٞ، ٫ٚ ٜكْــ٢ غــ ٙ، ٫ٚ ٜهــ
با٭َك٠ ا٫ إ تهٕٛ ي٘ أٚ ٫غٝ٘ ٚابٔ مُ٘، ٚميٓع ايتًتت ٚايؿكقـ١  
ٚقؿ وٍٛ ؾٕٚ ؾغٍٛ ا٫قٛاّ ا٫غـكٜٔ يف اٱنـ٬ّ ٚا٫نـكاط يف    
َؿٛؾ٘، ٫ْ٘ ٜعهو َٛق٠ ن١٦ٝ مٔ ايٛاقع ايهٝانٞ ٚا٫دتُامٞ 

ُٴــؿ١ يتٓكٝــ١ ايُــ٬ت     ٚتٗفٜــــب ا٫ؾعــاٍ   يًُهــًُني، ؾذــا٤ت اي
 ٚتكنــٝؼ َؿاِٖٝ ٚقِٝ اٱن٬ّ يف ايٓؿٛى.

 أَا اؾاْب ايؿكٗٞ ؾؿٝ٘ َها٥ٌ:
ُٴـؿ١ َؿقنـ١ ؾكٗٝـ١ ْعكٜـ١ ٚمًُٝـ١       ا٭ٍٚ :  إ ادتُاع اٖـٌ اي
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ٜتًك٢ ؾٝٗا املهًُٕٛ يـٝٛغَا ٚيـبابَا أسهـاّ ايعبـاؾات ٚاملعـا٬َت      
 ٜٚتعًُٕٛ اؾا٤ اي٠٬ُ ٚٚادباتٗا ٚنٝؿ١ٝ اي٤ْٛٛ.

َتابعــ١ َكاســــٌ ايتٓمٜــٌ َٚــا ٜهــتشؿخ َــٔ ايٛقــا٥ع   :ايجــاْٞ 
ٚا٫ســؿاخ، ٜٚتًكــٕٛ بًــٛم تؿهــ  اٯٜــات ايككنْٝــ١ َٚــا ةــا َــٔ  

 ؾ٫٫ت.
ا٫نتُاع باُْـات ا  غطـب ٚاساؾٜـح قنـٍٛ اهلل      ايجايح :

 يف املهذؿ ايٓبٟٛ. ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ
ّ ٜكدع ايِٝٗ بعض ايُشاب١ ممـٔ ٜؿٛتـ٘ انـتُاع نـ٬    ايكابع : 

ِ  ايٓيب  مًـ٢ املٓـرب أٚ اساؾٜجـ٘ ا٫غـك٣،      ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً
 ٜٚهأيِْٛٗ مٔ نغك َا ْمٍ َٔ ايككنٕ.

ُٴؿ١ فُع ٚثا٥كٞ ؿؿـغ ايكـكنٕ ٚايهـ١ٓ ٚيهـٔ يف      اـاَو : اي
ــفا ٚقؾ َٚـــ املهــًُني يف ايهتــب ايهــُا١ٜٚ    َــؿٚق املــ٪َٓني، ي

 ٠٤ ٚايهتاب١.ايهابك١ بإ  َؿٚقِٖ اْادًِٝٗ(، َٚٓانب١ يتعًِ ايككا
ُٴـؿ١ َؿقنـ١ امـؿاؾ قنـٌ اٱنـ٬ّ ا  ايبًـؿإ       ايهـاؾى :   اي

 ٚايكبا٥ٌ يتعًُِٝٗ أسهاّ ايًكٜع١ ٚت٠ٚ٬ ايككنٕ.
إ مجع املهًُني يف بان املهذؿ ٚبامؿاؾ غؿ ٠ َٚٔ ايهابع : 

غ  تكٝٝؿ بعؿؾ، ٚؾتض بان ايؿغٍٛ ةِ َٔ غ  ايرتاط اؿُــٍٛ 
ايًــٗاؾتني ٜؿٍ م٢ً َؿم ايكناي١ م٢ً اـٕ يف ايههٔ ا٫ ايٓطل ب

َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘    ا٫ن١َٝ٬ ٚامذال ايكـكنٕ، ٫ٕ ايـٓيب قُـؿّا    
دعًِٗ قكٜبني َٓ٘ يًٝٗؿٚا بأّ امِٝٓٗ نٜات ايكناي١ ٜٚؿقنٛا  ٚنًِ

َؿقٗا، ٚمل واٍٚ تػٝٝبِٗ أٚ ايػاةِ مبه٪ٚيٝات نب ٠ أٚ ٜههِٓٗ 
 بعٝؿَا مٔ املهذؿ.
فاٚقَا  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِايٓيب  يكؿ نإ َههٔ ايجأَ :

ُٴؿ١ د إ قنٍٛ اهلل  يًُهذؿ ايٓبٟٛ ايًكٜـ، مما ٜعين إ اٌٖ اي
 ٚؾٝ٘ َها٥ٌ: ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ
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يًؿككا٤ ٚنكٚقٙ  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِإنكاّ ايٓيب  ا٫ٚ :
 مبذاٚقتِٗ.
ٛ ةِ أن ْؿٞ ايػكب١ ٚايٛس١ً مِٓٗ ٫ْ٘ قكٜب َِٓٗ ٖٚ ايجا١ْٝ:
 ق٩ٚف. 
يكؿ نإ قنـٍٛ اهلل َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـًِ ٜتـابع        ايجايج١:

ي٪ِْٚٗ ًٜٚشغ اسٛاةِ ٜٚعطـ مًِٝٗ ٖٚٛ أَك ىتًـ نُّا نٝؿّا 
 َع ايبعؿ ٚمؿّ اؾٛاق.

اَهإ اُٜاٍ سٛا٥ذٗــِ َٚا ٜعـــإْٛ َٓــ٘ ا  ايـٓيب     ايكابع١:
 . َٔ ؾٕٚ سٛادم أٚ سادب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ

غ١ًٝ اٯغكٜٔ َٔ اٜفا٥ِٗ أٚ تعٝ ِٖ أٚ ايٓعك ةـِ   اـاَه١:
بانتػؿاف ٫ِْٗ ب٬ نهٔ ٫ٚ َأ٣ٚ، ٚؾع٬َ مل تـك يف ايتـأقٜؼ َـا    

 ٜؿٝؿ تٛدٝ٘ اٖا١ْ أٚ انا٠٤ ةِ .
ُٴــؿ١ داَعــ١ ؿؿــغ ٚتعًــِ ايهــ١ٓ ايٓبٜٛــ١ ايكٛيٝــ١  ايهاؾنــ١ : اي

َـ٢ً اهلل  ايـٓيب  ٚايؿع١ًٝ ٚايتككٜك١ٜ، ٚانتُك املهًُٕٛ بعؿ اْتكـاٍ  
ُٴؿ١ يتًكـ٢   مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ ا  ايكؾٝل ا٫م٢ً بايكدٛع ا  أٌٖ اي

ِ  اساؾٜح ايكنٍٛ ا٫نكّ  َٚعكؾـ١ نـٓت٘    ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً
 ٚانتٓباط ايؿقٚى ٚاملٛامغ ٚا٭سهاّ َٓٗا.

ٚأَا بايٓهب١ يًذاْب املعايٞ ؾإ ايكؿّٚ ايؿؾعٞ يًُهًُني ا  
ٚاؾكاؾَا ٜعترب ًَه١ً َعاي١ٝ نب ٠ يًشاد١ املؿ١ٜٓ ٚف٦ِٝٗ مجامات 

ــ١ تتػًــ٢     ــٛؾ  َهــتًمَات َعًٝــتِٗ، ٚيهــٔ ايربنــات اٱةٝ ا  ت
اٱن٬ّ يف بؿاٜات ايؿم٠ٛ ٚأٜاّ اؿٝا٠ ايـؿْٝا، ؾٛدـٛؾِٖ يف بـان    
املهذؿ ََٜٛٝا ٜهٌٗ اطعاَِٗ ٚميٓــع َٔ المادِٗ يٰغكٜٔ ٚاٖـٌ  

تعكٕٚ ف٤ٞ ايػما٠ أٚ َٔ املؿ١ٜٓ َطًكَا ٚوؿغ ةِ ممِٖ، ؾهاْٛا ٜٓ
٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٜأتٞ ةِ بايطعاّ أٚ ٜتُؿم مًِٝٗ، ٚنإ قنٍٛ اهلل 

 ٜتؿكؿِٖ يف ؾغٛي٘ ٚغكٚد٘ َٔ املهذؿ. ٚني٘ ٚنًِ
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 ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِٚمٔ ابٔ مباى:  ٚقـ قنٍٛ اهلل 
ُٴؿ١، ؾكأ٣ ؾككِٖ ٚدـؿِٖ ؾطٝـب قًـٛبِٗ،     ََٜٛا م٢ً اَشان اي

ُٴؿ١ ؾُٔ يكـٝين َـٔ أَتـ٢ مًـ٢ ايٓعـت      ؾكاٍ:ابًكٚا ٜا أَش ان اي
 .(1  ايفٟ أْتِ مًٝ٘ قاَْٝا مبا ؾٝ٘ ؾاْ٘ َٔ قؾاقٞ(

 

فت
ُ
فتانسنت اننبىيت وأهم انص
ُ
  انسنت اننبىيت وأهم انص
َٴ :"قاٍأغكز ابٛ ْعِٝ مٔ اؿهٔ  ؿ١ يٓـعؿا٤ املهـًُني   بٓٝت 

ٚنإ قنـٍٛ   ،ؾذعٌ املهًُٕٛ ٜٛغًٕٛ إيٝٗا َا انتطامٛا َٔ غ 
ُٴاهلل ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ ٜأتٝٗ ؿ١ ِ ؾٝكٍٛ ايه٬ّ مًٝهِ ٜا أٌٖ اي

ؾٝكٍٛ نٝـ أَبشتِ ؾٝكٛيٕٛ  ،ؾٝكٛيٕٛ ٚمًٝو ايه٬ّ ٜا قنٍٛ اهلل
غ  ٜا قنٍٛ اهلل ؾٝكٍٛ أْتِ ايّٝٛ غ  أّ ّٜٛ ٜػؿ٣ م٢ً أسؿنِ 

ؾكايٛا  ،غك٣ ٜٚػؿٚ يف س١ً ٜٚكٚع يف أغك٣أٜٚكاع مًٝ٘ ب (2 ظؿ١ٓ
نٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل مًٝـ٘  ؾكاٍ ق ،مٔ ٦َٜٛف غ  ٜعطٝٓا اهلل ؾًٓهك

 .(3 "ٚنًِ بٌ أْتِ ايّٝٛ غ 
ُٴؿ١ َؿقن١ دٗاؾ١ٜ ٚأغ٬ق١ٝ ٚادتُام١ٝ يف ا٫ن٬ّ،  ٚتعترب اي
ؾٗٞ َْٛٛع َباقى ٱيكا٤ اي٤ٛٓ مًـ٢ داْـب َـٔ ايهـ١ٓ ايٓبٜٛـ١،      
ٚبٝإ املٓٗذ١ٝ يًتعاٌَ َع أَجاةِ ٚيمّٚ ايعٓا١ٜ بِٗ، ؾايككنٕ أ٢َٚ 

 مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ تؿه  مًُٞ يًككنٕ.بِٗ، ٚن١ٓ ايٓيب ٢ًَ اهلل 
ٜٚبني اؿؿٜح سكّ ايٓيب َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـًِ مًـ٢      
تؿكؿِٖ، ٚيف سؿٜج٘ َعِٗ اغباق غٝيب مٔ ؼهٔ أسٛاةِ ٚايـٓعِ  
ــفاقّا َــٔ     ــ٘ إْ ــيت نتتػًــ٢ املهــًُني، ٚنــإٔ يف سؿٜج ٚايربنــات اي

ٚ اِْٗ اٱًْػاٍ بٗا مٔ اؾٗاؾ، اٚ إ تهٕٛ نببّا يًػ٬ف ٚايؿكق١، أ
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ُٴؿ١ يٛدٛؾ ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ  يف غ  ّٜٛ ناْٛا يف اي
 بني ظٗكاِْٝٗ.

إ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚن١ًٝ إميا١ْٝ يرتنــٝؼ َُٕٓٛ اٯ١ٜ يف ايٛدٛؾ 
 ايفٖين، ٚنبب يًعٌُ بٗا ٚؾم٠ٛ يعؿّ ايتؿكٜط بأسهاَٗا.

  انتفسريانتفسري
 ص وا فٍِ عَثُِلِ اللَّهِلِلفُقَشَاءِ الَّزَِيَ أُحْصِشُط  تفسري قىنه تعاىل

 ـنكت يف اٯ١ٜ ٚدٛٙ:
اِْٗ َٓعٛا أْؿهِٗ َٔ ايتُكؾات يف ايتذاق٠ يًُعاٍ ا٭ٚ  : 

غٛف ايعؿٚ َٔ ايهؿـاق ٫ٕ ايهؿـاق نـاْٛا فـتُعني سـٍٛ املؿٜٓـ١،       
 .(1 ٚناْٛا َت٢ ٚدؿِٖٚ قتًِٖٛ(

٢ًَ اهلل مًٝ٘ ايفٜٔ اَابتِٗ دكاسات َع قنٍٛ اهلل  ايجا١ْٝ :
، َٚاقٚا ل٢َٓ ؾاسُكِٖ املكض ٚايمَا١ْ مٔ ايٓكن ِٚني٘ ٚنً

 يف ا٭قض، ٚب٘ قاٍ نعٝؿ بٔ املهٝب، ٚنعٝؿ بٔ دب .
اِْٗ قّٛ َٔ املٗـادكٜٔ سبهـِٗ ايؿكـك مـٔ اؾٗـاؾ يف       ايجايج١ :

 نبٌٝ اهلل ؾعفقِٖ اهلل، مٔ ابٔ مباى.
ِٖ َٗادكٚا قكٌٜ باملؿ١ٜٓ َع ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝـ٘    ايكابع١ :
 ِ، أَكٚا بايُؿق١ مًِٝٗ، مٔ فاٖؿ.ٚني٘ ٚنً

سُكٚا أْؿهـِٗ يًػـمٚ ؾـ٬ ٜهـتطٝعٕٛ ػـاق٠، مـٔ       اـاَه١ : 
 قتاؾ٠.

ُٴؿ١، مٔ ابٔ مباى. ايهاؾن١ :  ِٖ أَشان اي

ٖٚفٙ ايٛدٛٙ َٔ َُـاؾٜل اٯٜـ١ ٚتتعًـل بأنـبان ايٓـمٍٚ ٫ٚ      
تعاقض بٝٓٗا يف اؾ١ًُ، ٚيهٔ اٯ١ٜ أمِ َْٛٛمَا ٚسهُـَا ٚلَاْـّا   

                                                           

 .7/79َؿاتٝض ايػٝب ( 1 
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 ٚدٛٙ: َهاّْا َٔ
 بكا٤ أسهاَٗا ا  ّٜٛ ايكٝا١َ.ا٭ٍٚ : 

 .ص أُحْصِشُواط ايهع١ ٚايعُّٛ ايفٟ ٜعٗك َٔ قٛي٘ تعا   ايجاْٞ :
 قٝؿ ايؿكك ٭ْ٘ مٓٛإ اؿاد١ ٚانتشكام ايُؿق١. ايجايح :
ٜهؿــٞ يف ا٫سُــاق َهــُاٙ َٚــكف ايطبٝعــ١ يٝٓطبــل  ايكابعــ١ :

 اؿهِ م٢ً امله٢ُ.
 اؾٗاؾ. اٯ١ٜ تكغٝب يف اـاَه١ :



 159ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46/ميإَعامل اٱ

 

ٚاٯٜــ١ امذــال قكنْــٞ نغــك يف بــان ا٫ْؿــام ٚايُــؿقات َــٔ 
 ٚدٛٙ:

ايتػؿٝـ مٔ املهًُني يف تعـٝني اؾٗـ١ ايـيت تهـتشل      ا٫ٍٚ:
 ايمنا٠ ٚايُؿق١.
سٍُٛ ساي١ َٔ ا٫قتكا٤ ايؿكٗٞ مٓؿ املهًُني مبعكؾ١  ايجاْٞ:

 آَاف املهتشكني.
هـٕٛ قامـؿ٠   ا٫يتؿات ا  م١ً ا٭ٚي١ٜٛ يف اٱْؿـام يت  ايجايح:

ن١ًٝ َٚؿقنـ١ يف َعكؾـ١ ايٓـٛابط ايـيت ػـكٟ مًٝٗـا ا٭ٚيٜٛـات        
ٚيكا٥ط ايتكؿِٜ ٚا٫نتشكام يف اٱما١ْ ٚايتكؿِٜ يف ايكتب١ ٚاملٓمي١ 

 ٚايًإٔ.
قٝـؿ يف نـبٌٝ اهلل ٜـؿٍ مًـ٢ اقاؾ٠ ايؿكـكا٤ املهـًُني        ايكابع:

 ايفٜٔ نَٓٛا بايكناي١ ٚؼًُٛا ا٭ـ٣ يف دٓب اهلل.
ا٠ يؿككا٤املهًُني، ٚايؿم٠ٛ يًُرب م٢ً ايؿكك املٛان اـاَو:
 ٚاؿاد١.

َعكؾـ١ املهـًُني ناؾـ١ ملْٛـٛم١ٝ اؾٗـاؾ يف نـبًٝ٘        ايهاؾى:
تعا  ٚيـمّٚ تـؿاقى َـا ًٜشـل اجملاٖـؿٜٔ مجامـات ٚاؾـكاؾَا َـٔ         
ا٫ْكاق ٚايعٛل ٚايؿاق١ بهبب ا٫ْكطاع يًذٗـاؾ ٚا٫ًْـػاٍ مـٔ    

 نهب املعاٍ.
و املٓؿل مٓؿ ا٫مطا٤ ؾ٬ ٜبكـ٢  بعح ايطُأ١ْٓٝ يف ْؿ ايهابع:

قًكَا أٚ يف يو َٔ ايكبٍٛ، بٌ ٜؿقى اسكالٙ باغتٝاقٙ يًُذاٖـؿ  
 ايفٟ اَبض ؾك َا بهبب دٗاؾٙ .

ؼكٜض املهًُني يًذٗاؾ يف نبًٝ٘ تعا  ٚاغتٝـاقِٖ   ايجأَ:
بتأَني ْكٚقٜاتِٗ ٚساداتِٗ املعاي١ٝ مٓؿ َٛاًَتِٗ يًذٗاؾ أٚ 

ٜتػًـ املماقع مٔ ايػمٚ ست٢ َٛنـِ  طٍٛ ايػٝب١ يف ايػمٚ، ؾكؿ 
اؿُاؾ ٚاؿاٌَ، اٚ ٜٓطك يًكدٛع يٝؿقى أٜاّ اؿكخ ٚايبفق، 
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ؾتأتٞ ٖفٙ اٯ١ٜ يتهؿ اـ١ً، ٚمتٓع َٔ ا٫قتباى ٚايٓكِ يف َٝاؾٜٔ 
ايكتاٍ ٚايجػٛق ٚتبعح ايهه١ٓٝ يف ْؿٛى املكاتًني، ٚػعٌ ةِ ْٛع 

اْتٗا٤ ايػمٚ، ُْإ ْهيب مٓؿ مٛؾتِٗ ا  َؿِْٗ ٚقكا٤ِٖ بعؿ 
ٚإ مل ٜكدعــٛا ا  لقامــ١ أٚ سكؾــ١ أٚ َــٓع١ تــ٪َٔ َعًٝــتِٗ، 
ٚنإ ايكدٌ َٔ اٌٖ املؿ١ٜٓ اـا أنٌ ٚمٓـؿٙ ؾٓـٌ أتـ٢ بـ٘ اٖـٌ      

ُٴؿ١ اـا أَه٢.  اي
اٯٜــ١ ؾمــ٠ٛ يًشهَٛــات ا٫نــ١َٝ٬ يتػطٝــ١ ْؿكــات   ايتانــع:

ٚسادات املكاتًني ٚاجملاٖؿٜٔ ٚاملكابطني يف ايجػٛق، ٚتأَني املعاٍ 
ِ يف بكٝــ١ اٜــاّ مُــكِٖ مٓــؿَا ٜهْٛــٕٛ مــادمٜٔ مــٔ ايعُــٌ  ةــ

غََُٛا ٚاِْٗ مل ٜهتجُكٚا يبابِٗ يتعًِ ايُٓا٥ع ٚاملٗٔ ٚمجع 
 ا٫َٛاٍ، ٚاما١ْ ايًبان َِٓٗ يف ؾكّ ايعٌُ ٚنؿ ساداتِٗ.

تٓؿٞ اٯ١ٜ سٍُٛ املكاتًني م٢ً غٓا٥ِ يػ١ُٝ تػطٞ  ايعايك:
يف َؿَٗٛٗـا ٚدٗـَا   ساداتِٗ ٚمًـ٢ مـٛ َهـتؿِٜ، أٟ اْٗـا تـبني      

ًَكقَا ٖٚٛ إ املهًُني مل ٜهْٛٛا ٜكُؿٕٚ يف غـمِٖٚ ٚقتـاةِ   
ايٓٗب ٚايهًب امنا ناْٛا ٜبػٕٛ ًْك ن١ًُ ايتٛسٝؿ ٚمحٌ ايٓاى 
م٢ً اةؿا١ٜ ٚاٱميإ، ا٫ تك٣ إ َٔ قاٍ ٫ اي٘ ا٫ اهلل مُِ يف 
ؾَ٘ َٚاي٘ ٚمكْ٘، با٫ْـاؾ١ ا  قٛامـؿ ايفَـ١ ٚمـؿّ ايتعـكض      

 هتان َعٗا.٫ٌٖ اي
اٯ١ٜ دٛان مٔ ن٪اٍ قتٌُ َٔ قبٌ املهًُني  اؿاؾٟ مًك:

ملٔ  ْعطٞ ايُؿقات َٚٔ ِٖ ا٭ٚ  بٗا ايفٜٔ ٫ ميهـٔ إ ٜطـكأ   
 يو بانتشكاقِٗ ةا.
ا٫ٚي١ٜٛ ايٛاقؾ٠ يف اٯ١ٜ ٫ متٓـع َـٔ انـتشكام     ايجاْٞ مًك:

غ ِٖ، يعَُٛات اٯٜات ا٫غك٣، ٚقؿ ٚقؾ يف ن١ٜ ايُؿقات قٛي٘ 

إًَِّوَا الصَّذَقَاخُ لِلْفُقَشَاءِ وَالْوَغَاكِنيِ وَالْعَهاهِلِنيَ عَلَُْهَها وَالْوُؤَلَّفَهحِ قُلُهىتُهُنْ     ط تعا  
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وَفٍِ الشِّقَابِ وَالْغَاسِهِنيَ وَفٍِ عَثُِلِ اللَّهِ وَاتي الغَّثُِلِ فَشَِضَحً هِيْ اللَّههِ  

ؿ ن١ٜ ايُؿقات بٗفٙ اٯ١ٜ، ٚإ ، ٌٖٚ ميهٔ تكٝٝ(1  ص وَاللَّهُ عَلُِن  حَكُِن 

املكاؾ َٔ ايؿككا٤ ؾٝٗا ٖـِ ايؿكـكا٤ ايـفٜٔ اسُـكٚا يف نـبٌٝ اهلل      
بامتباق إ ايككنٕ ؾٝ٘ َطًل َٚكٝؿ، اؾٛان: ٫، يعَُٛات ا٫ؾي١ 
ٚايُّٓٛ ٚايهـ١ٓ ايٓبٜٛـ١ ايًـكٜؿ١، ٚنؿاٜـ١ ا٫نـتشكام بـايؿكك       
ٚيٜٛـ١  نُكف يًطبٝع١ َٚعًِ يًشاد١، ٚيهٔ ٖفٙ اٯٜـ١ تؿٝـؿ ا٫  

ٚا١ُٖٝ٫ غََُٛا ٚإ ٖفا ايُٓـ َٔ احملتـادني َـٔ َكَٛـات    
ؾٚاّ ايمنــا٠ ْؿهــٗا بامتبــاق اْٗــِ محــا٠ اٱنــ٬ّ ٚايــفابٕٛ مــٔ  

 َباؾ٥٘.
تبعح اٯ١ٜ ايٝأى يف قًٛن امؿا٤ اٱن٬ّ َٔ  ايجايح مًك:

 د١ٗ سٍُٛ اـف٫ٕ يف َؿٛف املكاتًني بهبب ايؿكك ٚاؿاد١.
ٗــٛؾ يف املؿٜٓــ١ ٚبعٓــِٗ ٜرتبــِ  يكــؿ نــإ ايٝ ايكابــع مًــك:

باملهًُني، ؾًعً٘ نإ ٜٓتعك تًتت اؾٓٛؾ ٚاملكاتًني بهبب ايؿكك، 
ؾتأتٞ ٖفٙ اٯ١ٜ يتكطع أًَ٘ ٚتبح ايكمب يف ْؿه٘، ٚؽربٙ ٚغ ٙ 
إ ايككنٕ ْالٍ َٔ مٓؿٙ تعا  ٫ْ٘ ٜهؿ ايؿـكز ٚميٓـع َـٔ اـًـٌ     

 ٚسٍُٛ ايٓكِ ايفٟ ٜتٛقعْٛ٘.
ٙ اٯٜــ١ ؾمــ٠ٛ يٰغــكٜٔ يــؿغٍٛ أسهــاّ ٖــف اـــاَو مًــك:

اٱن٬ّ باظٗاق قٛت٘ َٚٓعت٘ ُْٚإ سادات املكاتًني ٚاحملتادني 
 ٚا٭َك اٱةٞ بايتهاؾٌ ا٫دتُامٞ.

اٯٜـ١ ؾمـ٠ٛ يًكؾـل ٚا٫سهـإ ا  اؾكسـ٢       ايهاؾى مًـك: 
ٚايم٢َٓ َٔ املكاتًني يًُٛةِ بأسهاّ اٯٜـ١، ٖٚـٞ يف َؿَٗٛٗـا    

 ايكتـاٍ ٚمـؿّ غًـ١ٝ اؾـكع     سح يًُكـاتًني مًـ٢ ا٫نتبهـاٍ يف   
 ٚا٫ماق١ ٚا٫َاب١، با٫ْاؾ١ ا  ايًٛم ا  ايًٗاؾ٠.

                                                           

 .60ايتٛب١  ( نٛق1٠ 
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اٯ١ٜ َاْع َـٔ ايتذـايف مـٔ ْـؿا٤ات اؾٗـاؾ يف       ايهابع مًك:
نبٌٝ اهلل، ٖٚٞ سا٥ـٌ ؾٕٚ تـفَك ا٫نـك ٚايعٛا٥ـٌ َـٔ غـكٚز       
أٚيٝا٥ٗا ا  اؾٗاؾ ٚيف نكاٜا ايكتاٍ، ٫ٕ اٯ١ٜ ْٛع نؿ ؿاداتِٗ، 

ْو تك٣ املهًُني ٜباؾقٕٚ ا  ايعٓا١ٜ بأنك املكاتًني ٚابٓا٤ ٚؾع٬َ ؾا
ــاؾو ٚقٓــا٤     ــ١ ٚسُــ١ يف َــٛاقؾ ايتٓ ايًــٗؿا٤ ٚامطــا٥ِٗ اٚيٜٛ

 اؿادات.
ـنكت اٯ١ٜ ا٫سُاق م٢ً ايبٓا٤ يًُذٍٗٛ، أٟ  ايجأَ مًك:

ــٌ إ      ــ٢ ايُــؿقات، ب ــاؾ مً ــاقٚا ا٫سُــاق ي٬متُ ــِ مل ىت اْٗ
 ػكٚا أْؿهِٗ يف نبٌٝ اهلل.ا٫سُاق نإ قٗكَٜا ٚبهبب اِْٗ ن

ٚتبني اٯ١ٜ ٚدٛؾ َهًُني قتادني ٚؾككا٤ ٜهتشكٕٛ ايعـٕٛ  
 ٚاملؿؾ، ٖٚفا ايؿكك وتٌُ ٚدَٖٛا:

 اِْٗ با٫ٌَ ؾككا٤ قبٌ إ ٜؿغًٛا يف اٱن٬ّ .ا٭ٍٚ : 
٫ َــ١ً بــني ؾكــكِٖ ٚانــ٬َِٗ، مبعٓــ٢ إ أنــبان   ايجــاْٞ :

ّ ناغتٝاق ٚمكٝؿ٠ َْٚٛٛع ايؿكك دا٤تِٗ بٓشٛ َٓؿٌُ مٔ اٱن٬
 َتٛاقث١.

إ ايؿكك بهبب انـ٬َِٗ ٚاغتٝـاقِٖ ا٫نـ٬ّ، أٚ     ايجايح :
ؼًُــِٗ ا٭ـ٣ ٚايعٓــا٤ يف نــبٌٝ اهلل، أٚ اغتٝــاقِٖ اةذــك٠ َــٔ 
ا٫ٚطــإ ٚاةــكٚن َــٔ ايعــاملني سكَــَا مًــ٢ نــ١َ٬ ايــؿٜٔ        

 ٚايٓؿٛى.
اِْٗ ؾكؿٚا اَٛاةِ يف اؾٗاؾ يف نبٌٝ اهلل ٚاٱْؿام  ايكابع :

  اـ ات.يف
ايفٜٔ اَٝبٛا بعاٖات ٚدكاسات دعًتِٗ مادمٜٔ  اـاَو :
 مٔ ايههب.
ايـفٜٔ دٓـؿٚا أْؿهـِٗ يًذٗـاؾ يف نـبًٝ٘ تعـا ،         ايهاؾى :

ٚؾعٌ اـ ات ٚاملها١ُٖ يف ا٫مُاٍ ٚاملًاقٜع اييت ٜكاؾ َٓٗا ٚد٘ 
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 اهلل ٚتععِٝ يعا٥كٙ.
ٚايهعٞ  َٔ اؾ٢ٓ يباب٘ يف اؾٗاؾ ٚا٫مُاٍ اـ ١ٜ ايهابع :

يف َكْات٘ تعا  ٚمٌُ ايُاؿات ا  إ اَبض مادمّا مٔ ايعٌُ 
 أٚ نرب ٖٚكّ.

ٖٚــفٙ ايٛدــٛٙ نًــٗا َــٔ َُــاؾٜل اٯٜــ١ ايهكميــ١ ٚتًــًُِٗ   
مَُٛاتٗا، ٚتبني نع١ اؿهـِ ٚتعـؿؾ َٛاْـع ايُـؿقات، ْٚؿـٞ      
اؿكز مٔ املهًِ مٓؿَا ٜكٜؿ اغتٝاق َٔ ٜتُؿم مًٝ٘، ٖٚٞ سذ١ 

 َٜٓا.ي٘ ٚسذ١ م٢ً ايٓاى ا
ٚدا٤ت اٯ١ٜ ايهكمي١ مبٓاَني اٱنكاّ يًؿككا٤ ٚاحملتادني َٔ 
املهًُني يف َٓانب١ اماْتِٗ ٚؾؾع ايُؿقات ةِ، غَُٛـّا ٚإ  

َتعـؿؾ٠ ٚنـج ٠، ٖٚـٞ َـٔ ايهًـٞ       ص فِهٍ عَهثُِلِ اللَّههِ   ط َُاؾٜل 

املًهو ايفٟ ٜؿٍ م٢ً أمٝإ َتعؿؾ٠ مبع٢ٓ ٚاسؿ َٚؿّٗٛ ٚاسؿ 
٬ف ٜكــع يف ايكــ٠ٛ ٚايٓــعـ، ٚايهجــك٠ ًٜــًُٗا مجٝعــّا، ٚا٫غــت

ٚايك١ً، ٚايتكؿّ ٚايتأغك ٚمٖٛا، ؾُٔ ايرتى يف ايػمٚ أٚ قابط يف 
ايجػٛق أٚ قاّ غؿ١َ أٚ بٓا٤ املهادؿ أٚ ا٬َع طكم املهًُني أٚ 
ًْك مًّٛ ايؿٜٔ ٚقاّ با٭َك باملعكٚف ٚايٓٗٞ مـٔ املٓهـك بكُـؿ    

    ٛ َـٔ ايؿكـكا٤ ايـفٜٔ     ايككب١ ا  اهلل، ثِ اَـاب٘ ايؿكـك ٚايعـٛل ؾٗـ
اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل َا ؾاّ مًُـ٘ غايُـَا يٛدـ٘ اهلل مـم ٚدـٌ      

 ٚابتػا٤ َكْات٘.
ٚقؿ ٜأتٞ ايؿكك يف نبٌٝ اهلل ابتؿا٤ٶ ٚيف نٔ ايًبان نُٔ ؾكؿ 
مًُــ٘ يف نــبٌٝ اهلل ٖٚــٛ غــين بــايك٠ٛ ٚاـــرب٠ ٚاؿكؾــ١ ٚيهٓــ٘ ٫ 

ايه١َ٬ يف ٜهــتطٝع َماٚي١ ايعُــٌ بهــبب مكْٞ طاق٨ ٫غتٝاقٙ 
 ؾٜٓ٘ أٚ سؿاظَا م٢ً سٝات٘ نُهًِ َٚ٪َٔ ؾتًًُ٘ اٯ١ٜ ايهكمي١.
َٚٔ اٯٜـات إ تـأتٞ يـٛاٖؿ ـات أبعـاؾ ٚسٝجٝـات َتعـؿؾ٠       
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يتهٕٛ بٝاّْا مًُّٝا يٰٜـ١ ايككنْٝـ١، ٚمْٛـّا مًـ٢ ايعُـٌ بٗـا ٚمـؿّ        
 اٱمكاض مٔ َٓاَٝٓٗا.

يكؿ دا٤ت اٯ١ٜ ايهكميـ١ بُـٝػ١ ب٬غٝـ١ ؼتُـٌ تعـؿؾ ٚدـٛٙ       
 ٫سُاق ٚيهٓٗا مجٝعَا تًتكٞ يف أَٛق:ا

 ايؿكك.ا٭ٍٚ : 
 قُؿ يف نبٌٝ اهلل. ايجاْٞ :
 مؿّ ايٓكن يف ا٭قض ٚتعفق ايههب. ايجايح :

يٝػكز َٔ اسُك يف نبٌٝ اهلل ٚيهٓ٘ يٝو ؾكـ َا ؾـ٬ تًـًُ٘    
اٯ١ٜ، َٚٔ اسُك ٚيهٔ مل ٜهٔ نبب أٚ م١ً اسُاقٙ يف نبٌٝ 

ايتػُـِٝ، ؾُـٔ ايٓـاى َـٔ     اهلل مم ٚدٌ ٜهٕٛ غـاقز اٯٜـ١ ب  
اسُك ٖٚٛ مؿٚ يًؿٜٔ أٚ نإ َكُكَا غ  ًَتؿت يٛادبات٘ ؾًُا 
مذم مٔ ايعٌُ تٛد٘ ا  ايُؿقات ٚاؾم٢ انتشكاق٘ َٓٗا ٚاْ٘ 
َٔ ايفٜٔ أسُكٚا، يفا ؾإ اٯ١ٜ مل تػؿٌ مٔ ايتؿُٞ ٚايتعكف 
م٢ً اَشان ٖفٙ اٯ١ٜ ؾفنكت قٝـؿ  يف نـبٌٝ اهلل(، ٚيهٓٗـا ٫    

نؿ َٔ م١ً ا٫سُاق ٚاْ٘ يف نبٌٝ اهلل ٚادبَا ٚيكطَا يف ػعٌ ايتأ
 ؾؾع ايُؿقات ٭َٛق َٓٗا:

 قامؿ٠ ْؿٞ اؿكز يف ايؿٜٔ .ا٭ٚ  : 
ا٫نتؿــا٤ عهــٔ ايعــاٖك ٚاؾمــا٤ ايؿكــك ا٫ إ ٜجبــت   ايجاْٝــ١ :

 غ٬ف ايعاٖك َٚا ٜؿمٝ٘.
 محٌ مٌُ املهًِ م٢ً ايُش١.ايجايح : 
 يًؿككا٤ َطًكّا. مَُٛات امطا٤ ايُؿقات ايكابع :

ٚتبني اٯ١ٜ سهٔ اؾما٤ يف ايـؿْٝا يًُذاٖـؿٜٔ ٚايعـاًَني يف    
نبًٝ٘ تعا  بإ أَك بامطا٤ ايُؿقات ايٛادب١ ٚاملهتشب١ ةِ، ٖٚٛ 
اَاق٠ م٢ً ُْاْ٘ نبشاْ٘ يكلقِٗ، ؾع٢ً ؾكض إ ايٓاى قُــكٚا 
يف اُٜاٍ اؿكــٛم ايًــكم١ٝ ملهتشكٝٗا َٔ ايؿككا٤ ايفٜٔ اسُــكٚا 
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 يف نبٌٝ اهلل ؾٌٗ ٜبكٕٛ قكَٚني َٔ ْكٚقٜات املع١ًٝ.
اؾــٛان: ٫، ٚنــإٔ اٯٜــ١ َكنبــ١ َــٔ أَــكٜٔ، إ اهلل ْــُٔ  
ة٪٤٫ اؾما٤ يف ايؿاقٜٔ َٚٓـ٘ ايـكلم يف ايـؿْٝا ٚدعًـ٘ بٛانـط١      
ايمنا٠ ايٛادب١ ٚاملٓؿٚب١، ؾإ مل تٌُ ةِ ايمنا٠ ؾاْ٘ تعا  ٚانع 

هٓـ٘ تعـا  اغتـاق ٫َـشان     نكِٜ ٧ٜٝٗ ةـِ انـبان املعًٝـ١، ٚي   
ايمنا٠ ايجٛان ايععِٝ بٓٛع املهتشل يًٝاقنٕٛ اجملاٖؿٜٔ ٚايباـيني 
ــٛ ا٫نتُــشان       ــ٢ م ــٛابِٗ ٚيــٛ مً ــبٌٝ اهلل يف ث ــِٗ يف ن أْؿه
ايكٗككٟ ؾ٬َٓ َٓ٘ تعا ، ؾٗٛ قاؾق م٢ً استهان ثٛان اجملاٖؿ ملٔ 

 امط٢ يًؿك  ايفٟ اسُك يف نبٌٝ اهلل.
اؿهَٛات ا٫ن١َٝ٬ ا  اًْا٤ َ٪نهات ٚتؿمٛ اٯ١ٜ ايهكمي١ 

غا١َ بُٓإ مطا٤ ثابت ملٔ اسُك يف نبٌٝ اهلل، ٚم٢ً ؾكض 
إ اؿه١َٛ ٚامل٪نهات اـ ١ٜ قاَت بهؿايت٘ ٚنؿ غًت٘ ؾٌٗ ٜبك٢ 
َهتشكَا يًمنا٠، اؾٛان: ٫، ٫ْتؿـا٤ َـؿ١ ايؿكـك، ٚمًـ٢ ؾـكض      

اٯٜـ١ بـام   اْتؿا٤ َجٌ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ بهؿاي١ َعًٝتِٗ ؾإ ايعُـٌ ب 
م٢ً ساي٘ ٫ٕ اؿهِ ايًـكمٞ ٜـكؾ مًـ٢ مـٛ ايػايـب ٚايكامـؿ٠       
ــا َــع ٚدــٛؾ َُــاؾٜكٗا ٚاؾكاؾٖــا، ٫ٕٚ     ــيت ٜعُــٌ بٗ ــ١ اي ايهًٝ
ايتػُِٝ بٗ٪٤٫ ايؿككا٤ دا٤ م٢ً مٛ ا٫ٚيٜٛـ١ ٚيـٝو اؿُـك    
ٚيتعــؿؾ ايبًــؿإ ٚتبــأٜ ا٫ســٛاٍ، َٚــع ٚدــٛؾ املْٛــٛع ٜهــٕٛ 

 ١ ا  ّٜٛ ايكٝا١َ.اؿهِ، ٚ٭ٕ نٌ ن١ٜ َٔ ايككنٕ سٝ
َٚٔ ا٫مذال ايتًكٜعٞ يًككنٕ اْـ٘ مل وـؿثٓا ايتـأقٜؼ َٚٓـف     
انجك َٔ ايـ ٚاقبعُا١٥ ن١ٓ مٔ غٝان ٖفٙ ايطا٥ؿ١ َٔ املهتشكني، 
ٚتؿمٛ اٯ١ٜ املهًُني ا  ا٫يتؿـات ملٓميـ١ ايـفٜٔ نـػكٚا اٜـاَِٗ      
ٚنـــعِٝٗ يف َكْـــا٠ اهلل، ٚيـــمّٚ انـــكاَِٗ ٚايتكـــكن ا  اهلل     

ايِٝٗ يٝعًٝٛا بهعاؾ٠ ٜٚٛادٗٛا ًَام اؿٝا٠ ٜٚؿقنٛا با٫سهإ 
إ نعِٝٗ مل ٜفٖب نـؿ٣ ٚإ َـا ٬ٜقـٕٛ َـٔ اٱنـكاّ َكؿَـ١       
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 يًؿقدات ايعاي١ٝ يف اؾ١ٓ.
ص أٟ سبهٛا لِلفُقَشَاءِ الَّزَِيَ أُحْصِشُوا فٍِ عَثُِلِ اللَّهِٚقٌٝ إٔ املكاؾ َٔ ط

ٗادكٜٔ ، ٫ ٜهتطٝعٕٛ أْؿهِٗ يف نبٌٝ اهلل ِٖ أٌٖ ايُؿ١ َٔ ؾككا٤ امل
ايٓكن ٚايهؿك يف ا٭قض يًتذاق٠ ٚايههب ، َْٚٛـٛع اٯٜـ١ أمـِ ،    

 تك٣ ملاـا ٫ ٜهتطٝعٕٛ ْكبّا يف ا٭قض ، اؾٛان َٔ ٚدٛٙ :
 اٱًْػاٍ بايعباؾ٠ ٚايفنك . ا٭ٍٚ :
 . اـ١ًٝ َٔ نؿاق قكٌٜ ايجاْٞ :
ٝـٌ ،  ناْـت املؿٜٓـ١  ٜجـكن( بًـؿ لقامـ١ ، ٜـمقع ؾٝٗـا ايٓػ        ايجايح :

ٚاـٓكٚات ٚاملٗادكٕٚ َٔ قكٌٜ ٫ وهٕٓٛ ايعٌُ بايمقام١ ٚاؿكاث١ 
 ٚايُعٛؾ إ  ايٓػٌٝ يتًكٝشٗا أٚ دين ايكطب َٓٗا .

ــع : ــٔ أٖــٌ ايُــؿ١ ٚغ ٖــِ يف ايهــكاٜا     ايكاب ــادكٜٔ َ غــكٚز املٗ
ٚاملبعٛخ ايـيت ٜكنـًٗا ايـٓيب قُـؿ َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـًِ ، ٚقـؿ          

مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ يف نتا٥ب٘ ٚاييت تكدع َٔ غ  ُٜاسبٕٛ ايٓيب ٢ًَ اهلل 
 غُٓا٥ِ َٚهانب َاي١ٝ ِٖٚ ميكٕٚ م٢ً أْعاّ ٚلقٚع املًكنني .

ٚقـؿ ٜطُعـٕٛ ؾٝٗــا ٜٚتهـا٤يٕٛ ملــاـا ٫ ٜأغـفٕٚ َٓٗــا ؾتـأتٞ ايمنــا٠      
ٱطؿا٤ ْاق اؿاد١ ، ٚيبٝإ ايتهاؾـٌ يف اٱنـ٬ّ ٚيـمّٚ ايُـرب بايكْـا      

 بايكًٌٝ َٔ ايعطا٤ .
ــؿ اـــاَو : ــٓكِ      ق ــؿ ٜ ــ١ ٚق ُٜــٌ مــؿؾ أَــشان ايُــؿ١ ث٬اا٥
 ٚايُؿ١.

ٚايُؿ١ ْٛع مٌٜٛ ظٛاق املهذؿ ايٓبٟٛ ٜكِٝ ؾٝ٘ م٢ً مـٛ َ٪قـت   
املٗـادكٕٚ ايــفٜٔ يــٝو ةــِ َـأ٣ٚ أٚ َهــهٔ يف املؿٜٓــ١ ، ٚنــإ ايــٓيب   

 ٚا٭ُْاق ٜعتٕٓٛ بأٌٖ ايُؿ١ ٚاطعاَِٗ.
: إْـٞ  مٔ مطا٤ بٔ ايها٥ب، مٔ أبٝ٘ قاٍ: "أت٢ مًٞ ؾاط١ُ ؾكاٍٚ 

ًّ٘ إْٞ ٭يتهٞ ٜؿٟ ممـا   أيتهٞ َؿقٟ مما أَؿ بايػكن ؾكايت: ٚأْا ٚاي



 167ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46/ميإَعامل اٱ

 

أطشٔ بايكس٢. ؾكاٍ ةـا: ا٥ـت ايـٓيب َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنـًِ ؾكـؿ أتـاٙ         
نيب، ؾإْ٘ يعً٘ ىؿَو غاؾَّا. ؾاْطًكت إ  ايٓيب  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ  
ــ٘ َــا      ًّ ــ٘ ثــِ قدعــت إ  مًــٞ قــاٍ: َــا يــو؟ ؾكايــت: ٚاي ؾهــًُت مًٝ

ًّ٘ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ َـٔ ٖٝبتـ٘. ؾاْطًكـا    ا نتطعت إٔ أنًِ قنٍٛ اي
ًّ٘  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ: َا دا٤ بهُـا يكـؿ دـا٤ت     َعّا، ؾكاٍ قنٍٛ اي
ًّ٘، يهٛت إ  ؾاطُـ١ ممـا أَـؿ     بهُا ساد١؟ ؾكاٍ مًٞ: أٟ ٜا قنٍٛ اي
بايػكن ٚيهت إيٞ ٜؿٜٗا مما تطشٔ بايكس٢ ؾأتٝٓاى يتػؿَٓا غاؾَّا ممـا  

ى َٔ ايهيب. ؾكاٍ: ٫، ٚقن ايهعبـ١، ٚيهـٔ أبـٝعِٗ ٚأْؿـل أاـاِْٗ      أتا
مًــ٢ أَــشان ايُــؿ١ ايــفٜٔ تطــ٣ٛ أنبــاؾِٖ َــٔ اؾــٛع ؾــ٬ أدــؿ َــا 
أطعُِٗ ب٘. قاٍ: ؾًُا قدعٓا ؾأغفْا َٓادعٓا َٔ ايًٌٝ أتاْا ايٓيب ٢ًَ 
اهلل مًٝــ٘ ٚنــًِ ُٖٚــا يف  ٝــٌ ةُــا ٚاـُٝــٌ ايكطٝؿــ١ ايبٝٓــا٤ َــٔ    

يٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ دٗمٖا بٗا، ٚبٛناؾ٠ ق٠ًٛ ٚنإ ا ، ايُٛف
إـغك ٚقكب١، ٚنإ مًٞ ٚؾاط١ُ سـني قؾُٖـا ٚدـؿا يف أْؿهـُٗا ٚيـل      

ـٖبا يٝكَٛا. ؾكاٍ  مًُٝٗا، ؾًُا مسعا سو ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ 
٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ: َهاْهُا. ثـِ دـا٤ ستـ٢ دًـو مًـ٢       ةُا ايٓيب

د٦تُــاْٞ ٭غــؿَهُا غاؾَــّا ٚإْــٞ     طــكف اـُٝــٌ، ثــِ قــاٍ: إْهُــا    
نأغربنُا مبا ٖٛ غ  يهُا َٔ اـاؾّ، تهبشإ اهلل يف ؾبـك نـٌ َـ٠٬    
ث٬ثّا ٚث٬ثني ٚؼُؿاْ٘ ث٬ثّا ٚث٬ثني ٚتهرباْـ٘ أقبعـّا ٚث٬ثـني إـا أغـفمتا     
َٓادعهُا َٔ ايًٌٝ ؾفيو َا١٥. قاٍ مًٞ: ؾُا أمًِ أْٞ تكنتٗا بعـؿ.  

ًّ٘ بٔ ايهٛا ًّ٘ ٜا ؾكاٍ ي٘ مبؿ اي ٤: ٫ٚ ي١ًٝ َؿني. ؾكاٍ ي٘ مًٞ: قاتًهِ اي
 .(1 (أٌٖ ايعكام، ٫ٚ ي١ًٝ َؿني
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ًّ٘ ٜا أٌٖ ايعكامٚـٌٜ اـرب   ( ٫ أٌَ ي٘ ، ٚقؿ ٚقؾ اـرب قاتًهِ اي
َٔ غ  ـنك ي٘ ، إـ ٚقؾ بانٓاؾ نؿٝإ مٔ مطـا٤ بـٔ ايهـا٥ب ٜكؾعـ٘ ،     

 ؾكايٛا ي٘  ٫ٚ ي١ًٝ َؿني ، قاٍ : ٫ٚ ي١ًٝ َؿني(.
م٢ً قٍٛ ؾـكض قـٍٛ ابـٔ ايهـٛا ؾٗـٛ ؾـكؾ ٚاسـؿ ٚكـايـ ٭ٖـٌ          ٚ

ايعكام يف ٥٫ِٚٗ يٲَاّ مًٞ مًٝ٘ ايه٬ّ ، ٚقتاةِ ؼت يٛا٥٘ ؾهٝــ  
 ٜأتٞ قؾ َٔ اٱَاّ مًٞ يف ـّ أٌٖ ايعكام م٢ً ن٪اٍ ابٔ ايهٛا .

نُا ٚقؾ يف نٓؿ ايبماق  قاٍ ي٘ مًٞ مًٝـ٘ ايهـ٬ّ : قاتًـو اهلل ٫ٚ    
 ي١ًٝ َؿني(.
اؿؿٜح إنكاّ ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ ٭ٌٖ ايُؿ١ ،  ٜٚبني

ٚسكَــ٘ مًــ٢ اٱْؿــام مًــِٝٗ ، َْٚٛــٛم١ٝ ايتًــٝع يف دًــب ايــكلم   
 ايهكِٜ ٭ٌٖ ايبٝت ٚامل٪َٓني.

 .(1  ٚ انِ ابٔ ايهٛا مبؿ اهلل بٔ أٚؾ٢(
قاٍ مًٞ بٔ أبٞ طايب نًْٛٞ مـٔ نتـان    : مٔ أبٞ ايطؿٌٝ قاٍٚ 

و َٔ ن١ٜ إ٫ ٚقؿ مكؾت بًٌٝ أْميت أٚ بٓٗاق أٚ يف اهلل مم ٚ دٌ ؾإْ٘ يٝ
ايفاقٜات ـقٚا ؾاؿا٬َت ٚقكا  :نٌٗ أٚ دبٌ قاٍ ؾكاٍ ابٔ ايهٛا ؾُا 
 .ؾاؾاقٜات ٜهكا ؾاملكهُات أَكا 

ؾكــاٍ مًــٞ بــٔ أبــٞ طايــب ًٜٚــو نــٌ تؿكٗــا ٫ٚ تهــأٍ تعٓتــا أَــا   
ٜهـكا  ايفاقٜات ـقٚا ؾايكٜاع ٚاؿا٬َت ٚقكا ٖٞ ايهشان ؾاؾاقٜـات  
ايـفٟ يف   ٖٞ ايؿًو ؾاملكهُات أَك ٖـٞ امل٥٬هـ١ قـاٍ ؾُـا ٖـفا ايهـٛاؾ      

وَجَعَلْ َا اللَُّْلَ وَال َّهَاسَ ط ايكُك قاٍ أم٢ُ نأٍ مٔ مُٝا٤ أَا مسعت اهلل ٜكٍٛ

 .(2 صآََرَُْيِ فَوَحَىًَْا آََحَ اللَُّْلِ وَجَعَلْ َا آََحَ ال َّهَاسِ هُثْصِشَجً
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ًِْعَوهَح اللَّهِه ُكْفهًشا         طقاٍ ٜكٍٛ اهلل مم ٚ دٌ  َأَلهْن َذهَشي ِإَلهً الَّهِزََي َتهذَُّلىا 

قاٍ ْميت يف ا٭ؾػكٜٔ َٔ  ،(1 صجَهَ َّنَ ََصْلَىًَْهَا وَتِلْظَ الْقَشَاسُ *وَأَحَلُّىا قَىْهَهُنْ دَاسَ الْثَىَاسِ 

ي٦ـو  قاٍ أٚ،(2 صهَلْ ًُ َثِّلُكُنْ تِاألَخْغَشَِيَ أَعْوَهاالً طَٔ قكٌٜ قاٍ ٖٚفٙ اٯ١ٜ 

أٌٖ سكٚقا٤ قاٍ ؾُا ٖفا ايكٛى قمع قاٍ أَإ َٔ ايػكم م١َ٬ ناْت 
بني ْٛع ٚبني قب٘ قاٍ أؾكأٜت ـا ايككْني أْيب نإ أٚ ًَو قا٫ ٫ ٚاسؿ 
َُٓٗا ٚيهٔ نإ مبؿا َاؿا أسب اهلل ؾأسب٘ ْٚاَض اهلل ؾُٓش٘ ٚؾما 
هـح  قَٛ٘ إ  اةؿ٣ ؾٓكبٛٙ م٢ً قكْ٘ ؾاْطًل ؾُهح َا يا٤ اهلل إٔ مي

ؾؿماِٖ إ  اةؿ٣ ؾٓكبٛٙ م٢ً قكْ٘ اٯغك ؾهُٞ ـا ايككْني ٚمل ٜهٔ 
 .(3 (ي٘ قكْإ نككْٞ ايجٛق

تًٌُ أسهاّ اٯ١ٜ ايفٜٔ اغتُٛا بايتؿك٘ يف ايؿٜٔ ٚتبًٝؼ  ايهاؾى :
وَهَا كَاىَ الْوُؤْهِ ُهىىَ لَُِ فِهشُوا كَافَّهحً فَلَهىْالَ ًَفَهشَ      ا٭سهاّ ايًكم١ٝ ، قاٍ تعا  ط

لِّ فِشْقَح  هِ ْهُنْ طَائِفَحٌ لَُِرَفَقَّهُىا فٍِ الذَِّيِ وَلُُِ زِسُوا قَهىْهَهُنْ إِرَا سَجَعُهىا إِلَهُْهِنْ لَعَلَّهُهنْ     هِيْ كُ

 .(4 صََحْزَسُوىَ

ٚمل ٜهٔ أٌٖ ايُؿ١ ٚسؿِٖ ًٜعكٕٚ باؾٛع ٚق١ً ايطعاّ بٌ نـإ  
يَٝٛإ َـٔ  ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ ْؿه٘ ميك مًٝ٘ ايّٝٛ ٚا

 غ  إٔ ٜفٚم ايماؾ .
مٔ أْو بٔ َايو إٔ ؾاط١ُ دا٤ت بههـك٠ غبـم إ  قنـٍٛ اهلل    ٚ 

قايت: قك١َ غبمتٗا، ؾًِ  ،٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ ؾكاٍ: َا ٖفٙ ايههك٠ 
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ؾغٌ ؾِ   أَا إْ٘ أٍٚ طعاّ تطب ْؿهٞ إ٫ إٔ نتٝو بٗفٙ ايههك٠، ؾكاٍ
 .أبٝو َٓف ث٬ث١ أٜاّ

عٛؾ، ٚأبـٛ ؾاٚؾ ايطٝايهـٞ، ٚابـٔ نـعؿ     ٚق٣ٚ ايبٝٗكٞ مٔ ابٔ َه
مٔ ٚاث١ً بٔ ا٭نكع قاٍ أْاف إ  قنـٍٛ اهلل َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنـًِ     
ْٝؿا، ؾأقنٌ إ  ألٚاد٘ ٜبتػٞ مٓؿٖٔ طعاَا، ؾًـِ هـؿ مٓـؿ ٚاسـؿ٠     
َٓٗٔ ي٦ٝا، ؾكـاٍ:  ايًـِٗ إْـٞ أنـأيو َـٔ ؾٓـًو ٚقمحتـو، ؾإْـ٘ ٫         

ـ، ؾأنـٌ َٓٗـا أٖـٌ    ميًهٗا إ٫ أْت،(، ؾأٖؿٜت إيٝـ٘ يـا٠ َُـ١ًٝ ٚقمـ    
ؾٗفا  -ايُؿ١ ست٢ يبعٛا، ؾكاٍ:  إْا نأيٓا اهلل تعا  َٔ ؾًٓ٘ ٚقمحت٘ 
 .(1 (ؾًٓ٘، ٚقؿ اؾغك يٓا قمحت٘(، ٚيف يؿغ: ٚمٔ ْٓتعك ايكمح١

ٚنإ ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ إـا أتت٘ َؿق١ بعح بٗا إيِٝٗ 
٘ ٖؿ١ٜ ؾاْ٘ ٜبعـح  ٭ٕ ايُؿق١ ٫ ؼٌ ي٘ ٫ٚ ٭ٌٖ ايبٝت ، أَا إـا دا٤ت

 إيِٝٗ يًٝاقنٛٙ .
مــٔ أبــٞ ٖكٜــك٠ قــاٍ ٚاهلل ايــفٟ ٫ إيــ٘ إ٫ ٖــٛ إٕ نٓــت ٭متُــؿ ٚ 

بهبؿٟ م٢ً ا٭قض َٔ اؾٛع ٚإٕ نٓـت ٭يـؿ اؿذـك مًـ٢ بطـين َـٔ       
اؾٛع ٚيكؿ قعؿت َٜٛا م٢ً ايطكٜل ؾُك بٞ أبٛ بهك ؾهأيت٘ مٔ نٜـ١ َـٔ   

ٌ ثِ َك بٞ مُك ؾهأيت٘ مٔ نتان اهلل َا نأيت٘ إ٫ يٝهتتبعين ؾُك ٚمل ٜؿع
ن١ٜ َٔ نتان اهلل َا نـأيت٘ إ٫ يٝهـتتبعين ؾُـك ٚمل ٜؿعـٌ ثـِ َـك بـٞ أبـٛ         
ايكانِ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ ؾتبهِ سني قنْٞ ٚمكف َا يف ْؿهٞ َٚا يف 
ٚدٗٞ ثِ قاٍ ٜا أبا ٖكٜك٠ قًـت يبٝـو ٜـا قنـٍٛ اهلل قـاٍ إؿـل َٚٓـ٢        

ت يبٓا يف قؿع ؾكاٍ َٔ ؾأتبعت٘ ؾؿغٌ ٚانتأـْت ؾأـٕ يٞ ؾؿغًت ؾٛدؿ
أٜٔ ٖفا ايًي قايٛا أٖؿاٙ يو ؾـ٬ٕ أٚ ؾ٬ْـ١ قـاٍ أبـا ٖـك قًـت يبٝـو ٜـا         

أْـٝاف   قنٍٛ اهلل قاٍ إؿل بأٌٖ ايُؿ١ ؾاؾمِٗ يٞ قاٍ ٚأٌٖ ايُـؿ١ 
اٱن٬ّ ٫ ٜإٔٚٚ إ  أٖـٌ ٫ٚ َـاٍ إـ أتتـ٘ َـؿق١ بعـح بٗـا إيـِٝٗ ٚمل        
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ٚأَان َٓٗا ٚأيكنِٗ ؾٝٗا ٜتٓاٍٚ َٓٗا ي٦ٝا ؾإـا أتت٘ ٖؿ١ٜ أقنٌ إيِٝٗ 
ؾها٤ْٞ ـيو قًت َٚا ٖفا ايًي يف أٌٖ ايُؿ١ ٚنٓت أقدٛ إٔ أَـٝب  
َٔ ٖفا ايًي يكب١ أتك٣ٛ بٗا ٚإْٞ يكنٍٛ ؾإـا دا٤ٚا أَكْٞ إٔ أمطِٝٗ 
َٚا مه٢ إٔ ٜبًػين َٔ ٖفا ايًي ٚمل ٜهٔ َٔ طام١ اهلل ٚطام١ قنٛي٘ 

َٔ ايبٝت ؾكاٍ أبا ٖك قًت بؿ ؾأتٝتِٗ ؾؿمٛتِٗ ؾأقبًٛا ٚأغفٚا فايهِٗ 
يبٝو ٜا قنٍٛ اهلل قاٍ غف ؾأمطِٗ ؾأغفت ايكؿع ؾذعًت أمطٝ٘ ايكدٌ 
ؾًٝكن ست٢ ٜك٣ٚ ثِ ٜكؾ مًٞ ايكؿع أمطٝ٘ اٯغك ؾًٝكن ست٢ ٜك٣ٚ 
ثِ ٜكؾ مًٞ ايكؿع ست٢ اْتٗٝت إ  قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنًِ ٚقؿ 

إيٞ ٚتبهِ ٚقاٍ ٜا قٟٚ ايكّٛ نًِٗ ؾأغف ايكؿع ؾْٛع٘ م٢ً ٜؿٙ ْٚعك 
أبا ٖكٜك٠ قًت يبٝو ٜا قنٍٛ اهلل قاٍ بكٝت أْـا ٚأْـت قًـت َـؿقت ٜـا      
قنٍٛ اهلل قاٍ اقعؿ ؾايكن ؾًكبت ؾكاٍ ايكن ؾًكبت ؾُا لاٍ ٜكٍٛ 
ايــكن ؾايــكن ستــ٢ قًــت ٫ ٚايــفٟ بعجــو بــاؿل َــا أدــؿ َهــًها يــ٘ 

 .(1 (ؾأمطٝت٘ ايكؿع ؾشُؿ اهلل ٚمس٢ ٚيكن ايؿ١ًٓ
 

 ص الَ ََغْرَطُِعُىىَ ضَشْتًا فٍِ األَسِِْط  ىلتفسري قىنه تعا
ٜعترب ٖفا ايكٝؿ ن١ٜ امذال١ٜ يف ا٫ماْـ١ مًـ٢ تعـٝني املهـتشل     
 يًمنا٠ ٚيف أسهاّ ايعٌُ ٚايعاٌَ يف ايٓعاّ ا٫ن٬َٞ َٔ ٚدٛٙ:

مؿّ ايًذ٤ٛ ا  ايُؿقات ا٫ َع اؿاد١ أٚ ايٓكٚق٠ ا٭ٍٚ : 
 أٚ ايعهك.
عٞ ٚايههــب ٚا٫نــتػٓا٤ مــٔ امطــا٤ ا٫ٚيٜٛــ١ يًهــ ايجــاْٞ :
 ايُؿقات.
املؿاق يف انـتشكام ايمنـا٠ مًـ٢ انـتطام١ ايههـب       ايجايح :

ٚيٝو م٢ً ؼكل ايههب ؾع٬َ، ؾكؿ ٜهٕٛ ا٫ْهإ َهتطٝعَا يًعٌُ 

                                                           

 . 2/75اـُا٥ِ ايهرب٣  (1 
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ٚتٛؾ  يك١ُ ايعٌٝ ي٘ ٚيعٝاي٘ ٚيهٓ٘ اغتاق ايكاس١ ٚقبض ايمنـا٠  
ْٚت٘، ٚايُؿقات، ٚيٛ اقاؾ ايعٌُ يتُهٔ َٓ٘ ٚمتهٔ َٔ نؿا١ٜ َ٪

ؾٗفا ٫ تًًُ٘ اٯ١ٜ ٫ْٗا سُكت املهتشل مبٔ ٫ ٜهتطٝع ايٓكن 
 يف ا٭قض.

ٚاٯ١ٜ ؾم٠ٛ يًذُع بني ايهعٞ ٚاؾٗاؾ يف نبٌٝ اهلل ٚايٓكن 
يف ا٭قض يههب ايكلم، ؾكؿ ٫ ٜهٕٛ تعاقض بٝٓٗا نُا يٛنإ 
ٜكهِ ٚقت٘ بُٝٓٗا أٚ إ اسؿُٖا يف َٛنِ َعني، ا٫ إ ٜتعفق مًٝ٘ 

اْــ٘ ؾكــؿ انــبان ايههــب ٚايهــعٞ يف ا٭قض نايــفٟ   اؾُــع أٚ
اَٝب بمَا١ْ، ٫ٚ ىتًـ اثٓإ نٛا٤ َٔ اقبان اؿكٛم ايًكم١ٝ 
ــكا٤ يٝــؿ        ــٔ ايؿك ــفا ايُــٓـ َ ــتشكام ٖ ــ١ ٚان ــِ بأٚيٜٛ أٚ غ ٖ

 املهامؿ٠.
ؾذا٤ت اٯ١ٜ يتهٌٗٝ اُٜاٍ ايُؿقات ةـِ بُـٝػ١ اٱنـكاّ    

 ٛ ِْٗ اَـبشٛا ؾكـكا٤   اييت تتذ٢ً مبؿاِٖٝ َا يف اٯ١ٜ َٔ ايكٝٛؾ نـ
٫ِْٗ اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل ٚاِْٗ ٫ٜهتطٝعٕٛ ايههـب ٚطًـب   
ايكلم، ٚسُكِٖ يف نبٌٝ اهلل ٜ٪نؿ أًٖٝتِٗ ملاٍ اهلل ايفٟ دعً٘ 
يف اَٛاٍ ا٫غٓٝا٤ َٚش١ ؾـكض ايمنـا٠ مكـ٬َ، مبعٓـ٢ إ اهلل مـم      
ٚدٌ مًِ اْ٘ نٝهٕٛ َٔ مباؾٙ َٔ وُك يف نبًٝ٘ تعا  ؾْٛع ي٘ 

 اٍ ايػين يٝبتًٝ٘.سكَا يف َ
ؾٗــٌ ٜهــتطٝع إ ٜبًــؼ ؾقدــ١ ٖــفا ايؿكــ  أٚ بعــض َكاتبٗــا   
با٫غتٝاق، ؾٗفا ايؿك  اغتاق اؾٗاؾ ٚايهعٞ ببؿْ٘ ٚدٗؿٙ ٚقلق٘ 
ــَا ملكْــات٘ ٚاسٝــا٤ٳ يًــعا٥كٙ ؾاَــبض وتــاز    يف نــبًٝ٘ تعــا  ٚطًب
ايُؿقات ٚمادمَا مٔ ايههب ٚايهؿك، ٚايػـين قلقـ٘ اهلل املـاٍ    

٬ٙ ظم٤ ٜه  َٔ َاي٘ يًًُاقن١ يف ثٛان ٚأدك ٖفا ٚايهع١ ثِ ابت
ايؿك ، ٚيٝهٕٛ ايٓعاّ املعايٞ يف اٱن٬ّ ْعاََا ٚاسؿَا َتهـا٬ََ  
تتٓٝل ؾٝ٘ ايؿٛاقم ا٫قتُاؾ١ٜ بني ا٫ؾكاؾ، ٜٚٓعؿّ ؾٝـ٘ ايتكهـِٝ   
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ايطبكٞ ٚايتُاٜم ا٫دتُامٞ يف ايكؾع١ ٚايْٛام١، ٚيف اؿـؿٜح:  
 اهلل ايٝ٘ قوّا تكؾع٘(.  يٛ نإ ايْٛٝع يف ب٦ك بعح

ــ١ ا  ايــام١ قٚع ايتٛاْــع َٚٓــع ايرتؾــع مًــ٢    ٚتــؿمٛ اٯٜ
ايؿككا٤ ايفٜٔ انكَِٗ اهلل بإ دعًـِٗ َْٛـع سكـ٘ ممـا يف اٜـؿٟ      
ايٓاى َٔ ا٫َٛاٍ، ٫ٕٚ ؾكٜكَا َِٓٗ ؾًٓٛا سب٘ تعا  م٢ً ايػ٢ٓ 
ؾاَبشٛا ؾككا٤ ؾ٬بؿ اِْٗ ٜهتشكٕٛ ايكؾع١ ٚمؿّ ا٫ـ٫ٍ ٚا٫ٖا١ْ 

ٚ ا٭ـ٣ ست٢ نام١ امطا٥ِٗ ايُؿقات، ٖٚفا َٔ ؾًهؿ١ ايٓٗٞ أ
مٔ اقرتإ ايُؿق١ بـاملٔ ٚا٭ـ٣، ٚتـبني انـكاق ايكـٍٛ املعـكٚف      
ٚا٫متفاق مٓؿ مـؿّ امطـا٤ ايُـؿق١، ٚـنـك سـاٍ ايؿكـكا٤ ٚمًـ١        
َآةِ ا  اؿاد١ ٚايعٛل ٜبني يمّٚ ايتٛاْع َـع ايؿكـكا٤ ٚاقاؾ٠   

َـ      ٔ دٓـؿٙ، ٚيف اؿـؿٜح  َـا    ٚدٗ٘ تعـا  بٗـفا ايتٛاْـع ٫ْٗـِ 
 تٛاْع اسؿ هلل ا٫ قؾع٘(.

ٚيف اٯٜــ١ اغبــاق مُــا ٬ٜقٝــ٘ املهــًُٕٛ َــٔ ا٭ـ٣ ٚايٓــٝل   
ٚا٫بت٤٬ ٚايًؿ٠، ٜٚؿٍ بايؿ٫ي١ ا٫يتما١َٝ م٢ً ايؿم٠ٛ ا  ايُرب 
ٚغًـل سايــ١ َــٔ ا٫نـتعؿاؾايٓٛمٞ ٚايؿــكؾٟ ملٛادٗــ١ ايُــعان   

ٚايٖٛٔ ٚا٫قباى  ٚاملًام، ٖٚفا ا٫نتعؿاؾ وٍٛ ؾٕٚ ايتػاـٍ
ايــفٟ ٜهــتػً٘ امــؿا٤ ايــؿٜٔ، ٚوــاٚيٕٛ ايكٝــاّ بايٓــكب١ ا٫ٚ ، 
ٚا٫ْتؿاع بٗا ٚبح اـٛف ٚايكمب، ًْٚك ايؿكك ٚاؾٛع يف َؿٛف 

 املهًُني.
ؾذـــا٤ت ٖـــفا اٯٜـــ١ يتٓـــع قٛامـــؿ نًٝـــ١ ملٛادٗـــ١ املًـــام  
ٚايتشؿٜات َٚٓٗا ايم٫لٍ ٚايؿٝٓاْات ٚا٫ؾات، ٚمؿّ ا٫نتطام١ 

ــ١ ٚيػُــ١ٝ، ؾٗــِ فــتُعني ٫ ٜهــتطٝعٕٛ ايعُــٌ   يًههــب ْٛ مٝ
ٚايههب ٚنفا َتؿكقني، ٚتبني اٯ١ٜ يكطَا يف ؾؾع اؿكٛم ايًكم١ٝ 
ٖٚٛ مؿّ ايكؿق٠ م٢ً ايعٌُ اٚ اْعؿاَ٘ َع ٚدٛؾ ايك٠ٛ َٚعكؾ١ 

 اؿكؾ١ ٚايُؿ١.
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ٚيف اٯ١ٜ مم يًؿككا٤ ٫ْٗـا يف َؿَٗٛٗـا تعـين اْٗـِ يـٛ نـاْٛا       
ا َاقٚا ؾككا٤ ٚملا اْتعكٚا ا٫ما١ْ ٜهتطٝعٕٛ ايٓكن ٚايههب مل

َٔ ا٫غٓٝا٤، ٚإ م١ً مـؿّ ايههـب اْٗـِ اسُـكٚا ٚسبهـٛا يف      
دٓب اهلل، ٚاٯ١ٜ ٫ تٓؿـٞ أسهـاّ ايهـ١َ٬ ٚا٭َـٔ مًـ٢ ايـٓؿو       
ٚايعـــكض ٚاملـــاٍ ٫ْٗـــا َـــٔ ا٭َـــٛق ايعاَـــ١ املتعًكـــ١ با٫ؾعـــاٍ  
 ٚايتهايٝـ، ٖٚفٙ ا٭سهاّ ٫ تٓشُك با٫مطا٤ أٚ مؿَ٘ بٌ تًٌُ
ايهٝؿ١ٝ ٚايطكٜك١، ؾكؿ ٜهٕٛ امطـا٤ ايؿكـ  ايُـابك يف دٓـب اهلل     
ممهّٓا بايهك ٚايهتُإ، ٖٚٛ َُؿق أـ٣ بايع١ْٝ٬ ٚا٫ظٗاق، ؾٝذب 

 س٦ٓٝف ايهك ٚإ نإ م٢ً مٛ ايطكٜك١ٝ.
ٜٚتذ٢ً ا٫مذال ايككنْٞ يف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بتعؿؾ نٝؿ١ٝ اٱْؿام 

يف َجــٌ ٖــفٙ اؿايــ١  م٬ْٝــ١ ٚنــكَا، َٚــٔ ا٫مذــال اْٗــا ٫ تهــٕٛ
بايتػٝ  بني ايع٬ْٝـ١ ٚايهـك بـٌ تـتعني َـؿق١ ايهـك ٚمـؿّ ايكـا٤         
ايٓؿو يف ايتًٗه١، غََُٛا ٚإ ايع١ْٝ٬ قؿ تهبب يًؿكـ  ْؿهـ٘   
أـ٣، ٚامنا دعٌ اهلل ي٘ ٖفٙ ايُؿق١ اما١ْ ٚؽؿٝؿَا ٚدما٤ٶ يهعٝ٘ يف 
 .نبًٝ٘ تعا  ؾٝذب إ وكّ امل٪َٕٓٛ م٢ً ادتٓان ػؿٜؿ ب٥٬٘
ٚٚقٚؾ َاؾ٠  ْكن( يف ايككنٕ مبع٢ٓ ايههب ٚايهعٞ  و 
َكات، ٖفٙ اٯ١ٜ ٖٞ ايٛسٝؿ٠ اييت دـا٤ ؾٝٗـا  ايٓـكن( بُـٝػ١     
املُؿق ٫قاؾ٠ ا٫ط٬م ٚايعذم مٓ٘، ٚيٛ نإ ٖفا ايؿك  ٜهتطٝع 
ايٓكن ٚيهٓ٘ ٫ وٌُ م٢ً ايكلم ؾٌٗ تًًُ٘ مَُٛات اٯ١ٜ، 

يٓكن ٖٛ ؼٌُٝ ايههب اؾٛان: ْعِ، ٫ٕ ايكؿق املتٝكٔ َٔ ا
ٚتٛؾ  امل٪١ْٚ قأؾ١ ٚقمح١ َٓ٘ تعا  ٖٚٛ ايٛانع ايهكِٜ، ٚنفا يٛ 
نإ ٜٓكن ٜٚهع٢ يف ا٭قض ٚوٌُ م٢ً قلم قًٌٝ ٫ ٜػطٞ 
َ٪ْٚت٘ َٚ٪١ْٚ مٝاي٘ َٔ غ  انكاف ٫ٚ تبفٜك ؾاْـ٘ ٜهـتشل َـٔ    

 ايُؿقات ٚتًًُ٘ ٖفٙ اٯ١ٜ.
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  حبث بالغيحبث بالغي
ٓان ٚيهٌ َُٓٗا سهٔ ـاتٞ َٔ ٚدٛٙ ايب٬غ١ اٱهال ٚا٫ط

عهــب اؿــاٍ ٚاملكــاٍ ٚاملْٛــٛع ٚاملػاطــب،  ٚقــاٍ بعٓــِٗ:   
 .(1  ايب٬غ١ ٖٞ اٱهال ٚا٫طٓان(

ــاق٠      ــٔ مب ــٌ َ ــ٢ بأق ــؿ املعٓ ــفٟ ٜؿٝ ــغ اي ٚاٱهــال اهــال ايًؿ
املتعاقف، أَا ا٫طٓان ؾٗٛ لٜاؾت٘ بأنجك َٓٗا، ٚيهٔ ايب٬غ١ أمِ 

ٖــٌ َــٔ ٚانــط١ بــني  َُٓٗـا َٚؿاقنــٗا يــت٢، ٚٚقــع ا٫غــت٬ف 
اٱهال ٚا٫طٓان ٖٚٞ املهاٚا٠ أّ اْٗا تؿغٌ يف اٱهال، ٚاؿل 
إ ن٬ّ َُٓٗا ي٘ َكاتب تًهٝه١ٝ َتعؿؾ٠، ٖٚٓاى ٚانط١ بُٝٓٗا ٖٞ 

 ا٫غك٣ َٔ ايهًٝات.
ٚاملهاٚا٠ ٖٞ املتعاقف يف ن٬ّ أٚناط ايٓاى ايفٜٔ يٝهٛا يف 

١ ٫ٚ تكٌ مٔ اٱهال َكتب١ ايب٬غ١، ٚيهٓٗا َٔ أقق٢ ؾٕٓٛ ايب٬غ
ٜٴًتؿت ا   ٚا٫طٓان أ١ُٖٝ، ا٫ اْٗا تتهكق يف احملاٚقات نج ّا ؾ٬ 
سهٓٗا ايب٬غٞ، ٚنْٛٗا ايُٝػ١ املٓانب١ يًتػاطب بني ايٓـاى ٫  

 ٜؿكؿٖا ساةا َٔ اـُا٥ِ ايب٬غ١ٝ.
ٚمجام١ م٢ً ايكٍٛ باملهاٚا٠، ٚابٔ ا٭ث   626ٚايههانٞ ت 

 ٛ انـط١، ٚأؿكـٛا املهـاٚا٠ باٱهـال ٭ْٗـِ      ٚمجام١ قايٛا بعـؿّ اي
 قهُٛا ايه٬ّ م٢ً قهُني:

اٱهال ٖٛ ايتعب  مٔ املكاؾ بًؿغ غ  لا٥ـؿ، ؾتػـٌ   ا٭ٍٚ : 
 املهاٚا٠ َع٘.
 ا٫طٓان ٖٛ ايبٝإ مٔ املكاؾ بتؿٌُٝ ٚيؿغ لا٥ؿ. ايجاْٞ :

 ٚا٭َض تكهِٝ ايه٬ّ ٚؾ٫يت٘ ا  ث٬ث١ أقهاّ:
ك١ بـني ايطـكؾني ايًؿـغ ٚاملعٓـ٢، ٚإ     نؿا١ٜ اهاؾ ايعً ا٭ٍٚ:
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ٜعكف املتًكٞ َكاؾ املتهًِ َٔ ايًؿغ بإهال ْاقِ مٔ ا٫ٌَ َٔ 
غ  إغ٬ٍ بايبٝإ ٚاؾاؾ٠ املع٢ٓ َع اْعـؿاّ ايككٜٓـ١ ايُـاقؾ١ مـٔ     

 املع٢ٓ املكُٛؾ.
إ ٜكُؿ املتهًِ املهاٚا٠ يٝؿٍ ايًؿغ م٢ً ـات املع٢ٓ  ايجاْٞ:

ٌ، ٭ْ٘ يف َكاّ تؿِٗٝ املع٢ٓ َٔ َٔ غ  ْكِ اٚ لٜاؾ٠ مٔ ا٭َ
 ايًؿغ ٚؾؾع ايِٖٛ اٚ اؿكز اٚ ا٫يتباى.

ا٫طٓان ٚا٫تٝـإ بًؿـغ لا٥ـؿ بكُـؿ اؾٗـاّ املعٓـ٢،        ايجايح:
ــ١     ــ١ بعٝــؿ٠ مــٔ اٱطاي ــ٘ َــع ا٫طٓــان يؿا٥ــؿ٠ ب٬غٝ ٚايتؿُــٌٝ ؾٝ

 ٚاؿًٛ.
 ٚاغتًـ يف أَكٜٔ:

ٌٖ  ٌٖ اٱهال ٚا٫غتُاق مبع٢ٓ ٚاسؿ أّ ٫، مبع٢ٓ ا٭ٍٚ:
ايٓهــب١ بُٝٓٗــا ايتهــاٟٚ أّ مُــّٛ ٚغُــّٛ َــٔ ٚدــ٘،  ٚقــاٍ 
بعِٓٗ: ا٫غتُاق غاّ عفف اؾٌُ ؾكط، غ٬ف اٱهال، قاٍ 

 .(1  ايًٝؼ بٗا٤ ايؿٜٔ: ٚيٝو ب٤ًٞ(
ٚا٭َض إ ايٓهب١ بُٝٓٗا مُّٛ ٚغُّٛ َٔ ٚد٘، ؾُاؾ٠ 
اٱيتكا٤ ْكِ ايًؿغ مٔ ا٭ٌَ، َٚاؾ٠ ا٫ؾرتام يف اٱهال ايكُك 

ايًؿغ، أَا يف ا٫غتُاق ؾٗٞ انكاط بعض ا٫يؿاظ مٔ ا٭ٌَ، يف 
ٚاسٝاّْا ٜهٕٛ ا٫غتُاق قهُّا َٔ اٱهـال، ٚقـؿ ٜـكؾ ا٫غتُـاق     

 مبع٢ٓ اؿفف يؿيٌٝ.
ٌٖ ا٫طٓـان ٖـٛ ا٫نـٗان أّ ٫، ٚاؿـل إ ايٓهـب١       ايجاْٞ:

بُٝٓٗا مُّٛ ٚغُّٛ َطًل، ؾهٌ اطٓان ٖٛ انـٗان ٚيـٝو   
٠ يؿا٥ؿ٠ يف ـات املع٢ٓ، أَا ا٫نٗان ايعهو، ٭ٕ ا٫طٓان لٜاؾ

 ؾؿٝ٘ لٜاؾ٠ ٚتؿٌُٝ يؿا٥ؿ٠ اٚ يػ  ؾا٥ؿ٠.
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َٚٔ ا٫طٓان ـنك ايؿككا٤ ايفٜٔ اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل بكٛي٘ 

٭ٕ املكـاّ ٜهـتًمّ    ص لِلفُقَشَاءِ الَّزَِيَ أُحْصِشُوا فٍِ عَثُِلِ اللَّههِ ط تعا  

َا قؿ ٜرتتب مًٝ٘ ايبهط ٚايتؿٌُٝ يف بٝإ ٚتٛنٝؿ ساٍ اؾٗاؾ ٚ
َٔ ايعٓا٤ يف نبٌٝ اهلل، ؾايتؿٌُٝ ٚايمٜاؾ٠ ؾم٠ٛ يٮغٓٝا٤ ٚمُّٛ 

 املهًُني ٭َٛق َٓٗا:
 َعكؾ١ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ ٚإنكاَِٗ.ا٭ٍٚ : 
 املباؾق٠ ا  إماْتِٗ. ايجاْٞ :
تكى ايتًؿٜؿ ٚايتشكٝل يف إَهإ ٚدٛؾ مُـٌ ةـِ    ايجايح :

ٯ١ٜ دعًت ةِ ا٫غتٝاق ٜٓانب ساةِ ٚيٛ نإ ؾٝ٘ ًَك١، ٭ٕ ا
 يف ايهعٞ ٚايٓكن ؾعذمٚا مٓ٘.

 اْ٘ ؾقى يف ايُرب ٚاقاؾ٠ ايتشٌُ يف دٓب اهلل. ايكابع :
اهاؾ ًَه١ يف ْؿـو املهـًِ با٫نـتعؿاؾ يًمٖـؿ يف      اـاَو :

ايؿْٝا، ٚإ ايههب سُٝٓا ٜتعاقض َـع َكْـات٘ تعـا  ٚنـ١َ٬     
 ايؿٜٔ تكؿّ ا٭غ ٠.
هب بهبب اٱميإ ٚايتك٣ٛ ؾإ َع ايعذم مٔ ايه ايهاؾى :

اهلل مم ٚدٌ ٜؿمٛ املهًُني ملؿ ٜؿ ايعٕٛ ٚاملهامؿ٠ بـؿؾع غا٥ًـ١   
 ايعٛل ٚايؿكك.

 

 ص ََحْغَثُهُنْ الْجَاهِلُ أَغْ َُِاءَ هِيْ الرَّعَفُّفِط  تفسري قىنه تعاىل
 ٜتذ٢ً امذال ٖفا ايًطك َٔ اٯ١ٜ يف اَٛق َٓٗا:

 َع اِْٗ ؾككا٤. ؾؾع ِٖٚ ٚظٔ باِْٗ اغٓٝا٤ا٭ٚ  : 
ْهب١ ٖفا ايِٖٛ ا  اؾاٌٖ ٚيٝو ا  ايعامل أٚ أٚيٞ  ايجا١ْٝ :

ط ا٫يبان نُا تكؿّ َؿع املهًُني باٜتا٥ِٗ اؿه١ُ، ٚقٛي٘ تعا  
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 .(1  ص وَهَا ََزَّكَّشُ إِالَّ أُوْلُىا األَلْثَابِ
مؿّ تعاٖكِٖ بايؿكك ؾِٗ ملا مذمٚا مـٔ ايهـعٞ يف   ايجايج١ : 
يف نــرت ساةِ ٚاغؿا٤ ساٍ ايؿكك ايفٟ ِٖ مًٝ٘  ا٭قض نــعٛا

 بعؿّ ايًه٣ٛ ٚاؾمع، ٫ٚبؿ ةفا ا٫غؿا٤ َٔ انبان ٚغاٜات.
ٚاؾاٌٖ ْكٝض ايعامل، ٚمحٌ ايًؿغ ٖٓا م٢ً اؾاٌٖ عاةِ 
ٚايفٟ ٫ ٜعكف اِْٗ ؾككا٤، ٚقؿ ؾكم بني ايعًِ ٚاملعكؾ١، ؾايعًِ 

عًِ ٚا٫ساط١ باؾم٥ٝات، ٖٛ ا٫ساط١ بايهًٝات، أَا املعكؾ١ ؾٗٞ اي
ؾهإٔ ساٍ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ َـٔ اؾم٥ٝـات ايـيت قـؿ ٫ ًٜتؿـت ايٝٗـا       
بعــض ايٓــاى ممــٔ مل تهــٔ مٓــؿٙ غــرب٠ مبعكؾــ١ اســٛاٍ املــ٪َٓني    
ايُابكٜٔ يف دٓب اهلل ٚنٝـ إ تٛنًـِٗ مًـ٢ اهلل ٜهـٕٛ غـفا٤ٶ     

 َٚؿؾّا ٚٚاق١ٝ مٔ ايه٪اٍ ٚظٗٛق اؿاد١.
اٌٖ مًـ٢ املعٓـٝني َعـَا، أٟ    ٚاٯ١ٜ أمِ ٚميهٔ محٌ يؿغ اؾ

اؾاٌٖ يف َكابٌ ايعامل، ٚاؾاٌٖ ايفٟ يٝو يـ٘ غـرب٠ بـاَكِٖ،    
ٖٚفا ايعُّٛ ٖٛ ظاٖك ايًؿغ، ٚميهٔ إ ْٓع قامؿ٠ قكن١ْٝ ٖٚٞ: 
يٛ تكؾؾ ايًؿغ بني َع٢ٓ ٚاسؿ أٚ َعٓـٝني قـتًُني، ؾا٫َـٌ ٖـٛ     
اَني ايجاْٞ ا٫ َع ايكك١ٜٓ م٢ً اؿُك مبع٢ٓ ٚاسؿ، ٚتتذ٢ً ؾٝ٘ َٓ

 امذال١ٜ ٚؾقٚى ٚمرب.
 ٚمل ٜكؾ بُٝػ١ املؿكؾ ا٫ َك٠ ٚاسؿ٠ يف ٖفٙ اٯ١ٜ.

ٚقؿ ٚقؾ يؿغ  اؾاٌٖ( بُٝػ١ اؾُع تهـع َـكات، َكؾٛمـَا    
بـــايٛاٚ  اؾـــاًٖٕٛ( ثـــ٬خ َـــكات، َُٚٓـــٛبَا ٚفـــكٚقَا بايٝـــا٤  
 اؾاًٖني( نت َكات، ٚنًٗا ٚقؾ ؾٝٗا َعٓـ٢ اؾٗـٌ مبـا ٜكابـٌ     

 قُلْ أَفَغَُْشَ اللَّهِ ذَعْهُشُوًَ ٍِ أَعْثُذُ أََُّهَا الْجَاهِلُىىَط عا  ايعًِ ٚاملعكؾ١، قاٍ ت
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 .(1 ص
ٚمحٌ اؾاٌٖ م٢ً اقاؾ٠ اؾٌٗ ايفٟ ٖٛ ْؿ ايعًِ ؾٝ٘ ْهت١ 
مكا٥ؿ١ٜ ٖٚٞ إ ايؿككا٤ يف ساٍ تككن ا  اهلل مم ٚدٌ ست٢ يف 

 ساٍ ايؿكك َٔ ٚدٛٙ:
 كٙ تعا .َا ؾٝ٘ َٔ َٓاَني ايُرب ٚايكْا باَا٭ٍٚ : 
ايؿكك اثك يًتشٌُ يف دٓب اهلل ٚا٫سُـاق يف نـبًٝ٘    ايجاْٞ :
 تعا .

 ساةِ ؾم٠ٛ ٫ماْتِٗ ابتػا٤ ملكْا٠ اهلل مم ٚدٌ. ايجايح :

ٚاٯ١ٜ ؼفٜك َٔ ػاٌٖ اسٛاٍ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ ٚايتػًٞ مِٓٗ 

ــاٍ تعــا    إًِِّههٍ أَعَُِههكَ أَىْ ذَكُههىىَ هِههيْ  ط ٚمــؿّ امــاْتِٗ ق

 .(2 ص الْجَاهِلِنيَ
ٚٚقؾ ايَٛـ بُٝػ١ ايفّ ملٔ ٫ ٜعكف ؾككِٖ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜؿٍ 
م٢ً ا٫ط٬م ؾًٝو نٌ َٔ مل ٜعكف ساٍ ؾككِٖ ٚوهبِٗ غ  
قتادني ٖٛ داٌٖ، ؾكؿ ٫ ٜعكف اسٛاةِ بعض اَشابِٗ َـٔ  
ــاق مــٛلِٖ      ــ٢ مــؿّ ايهــ٪اٍ ٚاظٗ ــ٪َٓني ٫ْٗــِ وكَــٕٛ مً امل

نٓتِٗ ٚغ  قتادني ٚؾاقتِٗ، ؾٝعِٓٗ اٯغكٕٚ اِْٗ ميًهٕٛ قٛت 
 يًُؿقات.

ٚيٛ نإ ا٫ْهإ هٌٗ ساةِ ٫ٚ ٜعًِ بؿككِٖ ؾًِ ٜؿؾع ةِ 
َٔ ايُؿق١ ايٛادب١، ٚمل ٜتطٛع بامطا٥ِٗ َٔ َايـ٘ ؾٗـٌ ٜـ٪ثِ،    

٢ًَ اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘   اؾٛان: ٫، ؿؿٜح ايكؾع، قاٍ قنٍٛ اهلل 
ٕ  أ،َيت تهع غُـاٍ: اـطـ  أْٚع مٔ : "ٚنًِ َٚـا ٫   ،ٚايٓهـٝا
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 ،َٚا انتهكٖٛا مًٝ٘ ،َٚا اْطكٚا إيٝ٘ ،َٚا ٫ ٜطٝكٕٛ ،ٕٜعًُٛ
ٚاؿهــؿ َــا مل ٜعٗــك  ،ٚايٛنٛنــ١ يف ايتؿهــك يف اـًــل ،ٚايطــ ٠

 . (1 "بًهإ أٚ ٜؿ
َٚع ٖفا ؾإ َٚـ ايفٟ ٫ ٜعكف ساةِ باؾاٌٖ، ؾمـ٠ٛ  
قكن١ْٝ ملتابع١ اسـٛاٍ ايـفٜٔ اسُـكٚا يف نـبٌٝ اهلل بػٝـ١ امـاْتِٗ       

ٓؿك َٔ ْعت اؾاٌٖ يًفات أٚ ايػ ، يفا غََُٛا ٚإ ايٓؿٛى ت
ميهٔ امتباق اٯ١ٜ ؼكٜٓاَٶ يًُهًُني م٢ً اما١ْ ايفٜٔ اسُكٚا يف 
نـبًٝ٘ تعــا  ٚانــتُكاق تؿكــؿ اسـٛاةِ ْٚــُإ اقلاقٗــِ، ٚؾٝــ٘   
ا٬َع يًُذتُعات ا٫ن١َٝ٬ ٫ٕ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ ةِ يإٔ يف بٓا٤ 

ًِ ٚايعتـٛ َٚؿـاِٖٝ   اجملتُع ٚتجبٝت ايكِٝ ا٫ن١َٝ٬ َٚٛاد١ٗ ايع
اؾشٛؾ، نٛا٤ نإ مذمِٖ مكْاَٳ ٜمٍٚ بمٚاٍ انـباب٘ ايطاق٥ـ١   
ايًػ١ُٝ ناؾكاس١ ٚاؿذب مٔ ايعٌُ ٚايهؿك، أٚ اْٗا ؾا١ُٝ٥ 

 نايهرب ٚايعذم.
ـــٞ      ـــُٔ ايٓٗـ ــا تتٓـ ـــ١ ٚإ ٚقؾت بُــٝػ١ اـــرب ٚيهٓٗ ؾاٯٜـ
ٚايمدك ٚا٫َك، ايٓٗٞ مٔ ػاٌٖ ساٍ ايؿككا٤ ايفٜٔ اسُكٚا يف 
نبٌٝ اهلل، ٚايمدك مٔ ا٫نتؿـا٤ بايعـاٖك َـٔ اسـٛاةِ، ٚا٭َـك      
مبعكؾـ١ سكٝكــ١ غٓــاِٖ َــٔ ؾكــكِٖ، ٚقــؿقتِٗ مًــ٢ تــٛؾ  َــٛاقؾ  

 َعًٝتِٗ.
ؾــإ قًــت: إ ٖــفا ايتكُــٞ وتــاز ا  ايبشــح ٚايتشكٝــل،  
ٚقامؿ٠ ْؿٞ اؿكز غ٬ؾ٘ َٔ ايطكؾني ملا ٜهتًمَ٘ َٔ ًَك١ لا٥ؿ٠، 

يًـو ٚاؿـكز ستـ٢ بايٓهـب١ يًؿكـ ،      ٚملا قـؿ ٜهـبب٘ َـٔ ايكٜبـ١ ٚا    
 با٫ْاؾ١ ا  ا٫نتؿا٤ بايعاٖك نشذ١ٝ ايعٛاٖك َطًكَا.

قًت: إ اٯ١ٜ ْؿهٗا تٓؿٞ َجٌ ٖفا اؿكز ٚايعهك، ٫ٚ تٌُ 
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 ايٓٛب١ ايٝ٘ ٫ْٗا تبني ساٍ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ باِْٗ:
 ؾككا٤ ٫ ميًهٕٛ قٛت نٓتِٗ.ا٭ٍٚ : 
 يهؿك .سبهٛا َٚٓعٛا َٔ ايعٌُ أٚ ا ايجاْٞ :
 تعفق قٝاَِٗ بايههب ملا مًُٛٙ يف نبٌٝ اهلل . ايجايح :
 اِْٗ مادمٕٚ مٔ ايعٌُ ٚايههب. ايكابع :
 إ نك ايعٔ بايػ٢ٓ ٖٛ ايتعؿـ. اـاَو :

ٚايٛدٛٙ اـُه١ ظاٖك٠ ٚميهٔ َعكؾتٗا بٝهك ٚاؾ٢ْ اطـ٬ع،  
ٜٚتٛيؿ مٓٗا قٗكَا ٚاْطباقَا ايؿكك ٚاؿاد١،  ا٫ إ تهٕٛ ٖٓاى قك١ٜٓ 
أٚ اَاق٠ م٢ً ايػ٢ٓ ٚايجك٠ٚ نًُه١ٝ مكاقات أٚ اقاْٞ لقام١ٝ أٚ 
ٚقٚؾ مطا٤ ثابت، ٚيٛ مًِ ساٍ ؾكـكٙ ٚادتُـاع اـُـاٍ امـ٬ٙ     
ٚيو ٌٖ مٓؿٙ َٛقؾ نغك ٜطكؾ ؾككٙ ٜٚٓؿٞ مٓ٘ سادت٘، ؾا٫ٌَ 

 مؿَ٘ بامتباق اْ٘ أَك لا٥ؿ وتاز ا  ؾيٌٝ ٚبكٖإ.
يــامات اٖــٌ ٖٚــفٙ ايكامــؿ٠ تهــامؿ مًــ٢ ْؿــٞ ا٭قاٜٚــٌ ٚا

اؿهؿ ٚاؾشٛؾ، نُا يٛ قايٛا اْ٘ مل ٜعٗك ؾككٙ ؾ٬بؿ إ مٓؿٙ َا 
ٜهؿٝ٘ َ٪ْٚت٘، ؾؿٞ أسهاّ اٯ١ٜ تٝه  ٚتهٌٗٝ يف اُٜـاٍ ايمنـا٠   
ٚاؿكٛم ايًكم١ٝ ٫ًٖٗا بػ١ٝ ٌْٝ املهًُني ايجٛان ٚا٭دـك، ٫ٚ  
ٜتعًل ا٫ط٬ع م٢ً ساٍ ؾككِٖ با٫غٓٝا٤ ٚاقبان اؿكٛم ايًكم١ٝ 

َطًل ًٌُٜ ايٓاى مجٝعاَٳٳ ست٢ ايؿككا٤ ايـفٜٔ ٜهـتشكٕٛ    بٌ ٖٛ
ايمنا٠ َٚؿ ٜؿ ا٫ما١ْ، يفا دا٤ ايَٛـ بًشاظ اؾٌٗ ٚمؿّ ايعًِ 

 املعكؾ١.
ؾكؿ تعط٢ ايمنا٠ يؿك  َهتشل ةا َٔ غ  ايفٜٔ اسُكٚا يف 
نبٌٝ اهلل ؾٝكٍٛ إ ؾ٬َْا انجك ساد١ َين ٚيهٓـ٘ َتعؿــ ٫ ٜبـؿٚ    

ٍ ٖفا ايؿك  ادك ايُؿق١ ٚثٛان ا٫قياؾ ا  ايؿكك مًٝ٘، ٚبفا ٜٓا
املعكٚف، نٛا٤ اْ٘ قاّ با٫ٜجـاق مًـ٢ ْؿهـ٘ أٚ اْـ٘ انتؿـ٢ بٗؿاٜـ١       
َاسب ايمنا٠ ا  َٔ ٖٛ اسل َٓ٘ باؿاد١، أٚ بع١ً ا٫نتشكام 
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ٖٚٞ ا٫سُاق ٚنبب٘ ٚإ ساٍ ا٫ٍٚ اقؾ٤ ٚايؿ ساد١ ملْٛٛع 
٬َات اؿادـ١  ايؿكك ٖٚٞ ا٫سُاق يف نبٌٝ اهلل ٚيعؿّ ظٗٛق م

ٚايؿاق١ مًٝ٘، ؾكؿ ٜهـتًِ ايؿكـ  ا٫ماْـ١ َـا٫ّ ناْـت أٚ مٝٓـَا َـٔ        
ايطعاّ أٚ ايًباى ٚمٖٛا ثِ ٜكٍٛ إ ؾ٬ْاَٳ ؾك  اسُـك يف نـبٌٝ   
اهلل ٚيهٓ٘ ٫ ٜعٗك ؾككٙ، ٜٚؿقى ايٓاى إ مؿّ ايه٪اٍ ْاتر َٔ 
 ايعم ايفٜٔ تكيض مًٝ٘ َٔ اغتٝاق ايهعٞ يف ـات اهلل ٚايجك١ بكلق٘

 تعا  ٚٚانع قمحت٘.
َٚٔ ٜكٓٞ اٜاَ٘ َابكَا يف دٓب اهلل ؾإ ْؿه٘ تٓؿك َٔ ن٪اٍ 
ايٓــاى أٚ ستــ٢ اظٗــاق سادتــ٘ ٚايًــها١ٜ يػــ  اهلل، ؾذــا٤ ا٭َــك 
اٱةٞ يف ٖفٙ اٯ١ٜ بُٓك٠ ٖ٪٤٫ بامطا٥ِٗ سك٘ ايـفٟ دعًـ٘ يف   
اَٛاةِ، ٖٚٛ نبشاْ٘ ٜعًِ إ ايفٟ ٜهٕٛ ؾك َا قتادَا ٫ْ٘ ْفق 

هلل َٚؿم بٛمؿٙ باؾ١ٓ ٚاملػؿك٠ ٚدعٌ اهلل سكـَا يف اَـٛاٍ    ْؿه٘
ا٫غٓٝا٤ ثِ اَكِٖ با٫ٖؿا٤ ايٝ٘، ٚؾٝ٘ مم ةفا ايؿك  بإ اهلل ممٚ 

 دٌ أَك ا٫غٓٝا٤ مبعكؾت٘ ٚامطاِٖ َؿات٘.
ــم٠      ــ٘ ايع ــؿ ٭ٚيٝا٥ ــ١ إ اهلل مــم ٚدــٌ ٜكٜ ــاِٖٝ اٯٜ ــٔ َؿ َٚ

ٔٸ ٚايتعؿـــ ٚادتٓــان ايًــُات١ ٚايهــػك١ٜ، ٚاـا نــإ  يف ايــبني َــ
ٚاظٗــاق ي٬سهــإ ؾــإ ٖــ٪٤٫ ايؿكــكا٤ أٚ  بــاملٔ ٚايتؿــاغك َــٔ 
اَشان ا٫َٛاٍ مٓؿ امطا٤ ايُؿقات، ٚيهِٓٗ مل ميٓٛا، ٚاغرب 

 اهلل مم ٚدٌ إ اسُاقِٖ يف نبًٝ٘ تعا .
٫ٚبؿ يكُٛق اؾاٌٖ مٔ َعكؾ١ ساٍ ؾكـكِٖ ٚمـٛلِٖ َـٔ    

ًـل بـايؿككا٤   ؾ٫٫ت َٓٗا َـا ىـِ اؾاٖـٌ ْؿهـ٘، َٚٓٗـا َـا ٜتع      
أْؿهِٗ، َٚٓٗا َـا ٖـٛ أمـِ، أَـا ا٭ٍٚ ؾاٯٜـ١ ـّ يًهؿـاق ٚأٖـٌ        
اي٬ٓي١ يعذمِٖ مٔ َعكؾ١ سكٝك١ أسٛاٍ ا٫يػاّ َٚا ِٖ مًٝ٘ 
 َٔ املبؿأ ٚاملهت٣ٛ املعايٞ َٚا ميتًهٕٛ َٔ املٛاٖب ٚاملًهات.

 أَا َا ىِ ايؿككا٤ ؾؿٝ٘ َها٥ٌ:
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ةِ َٔ أمني يف اٯ١ٜ اغباق مٔ دعٌ سذب ٚنرت  ا٭ٍٚ : 
 اؿانؿٜٔ ٚايعاملني ٚايًاَتني.

يف اٯ١ٜ تكهـِٝ انـتككا٥ٞ، ٖٚـٛ إ ايؿكـكا٤ ٜبـؿٕٚ        ايجاْٞ :
يًُ٪َٓني م٢ً سكٝكتِٗ َٔ ايؿكك ٚايعٛل، ٜٚعٗكٕٚ يػ ِٖ مبعٗك 
مؿّ اؿاد١ بهبب ايتعؿـ، مما ٜعين إ ايتعؿـ َؿقنـ١ غاَـ١   

 ٕ غُا٥ُـٗا   بأٌٖ ا٫ن٬ّ َْٛٛمّا ٚسهُّا، ؾِٗ ايفٜٔ ٜعكؾـٛ
٫ٚ تهترت مِٓٗ َعكؾ١ َٛاطٔ اؿاد١، بٌ بايعهو تؿةِ مًٝٗـا  

 ٚؼذب غ ِٖ مٔ ق١ٜ٩ م٬َات ايؿكك ٚايؿاق١.
يف اٯ١ٜ ؽؿٝـ مٔ ايؿككا٤ ٚمؿّ تعكِْٗ يٮـ٣ اٚ ايجايح : 

 ا٫غكا٤ باملاٍ يًتػًٞ مٔ اٱميإ.

١ أَا املع٢ٓ ا٭مِ ؾإ اٯ١ٜ تؿٍ م٢ً امتباق اؿاي١ ا٫دتُامٝ
ايَٝٛٝــ١ نــاس١ ملٛاَــ١ً ايهــعٞ يف نــبًٝ٘ تعــا ، ٚيــمّٚ ايعٓاٜــ١   
بــايؿككا٤ َــٔ املــ٪َٓني ٚمــؿّ تــكنِٗ مكْــ١ يٮٖــٛا٤ ٚا٫ؾتتــإ، 
ــٛاٍ     ــكؾتِٗ عكٗــِ يف أَ ــٔ أنــبان ايتعؿـــ َع غَُٛــّا ٚإ َ
ا٭غٓٝا٤ ٚإؾقانِٗ ٱماْـ١ َٚٛانـا٠ املـ٪َٓني ةـِ ٚمـؿّ ؽًـِٝٗ       

 مِٓٗ.
ٛيٝـ١ ٚايؿعًٝـ١ َـ٪القّا يًكـكنٕ يف     ٚيكؿ ناْت ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ايك

ؾم٠ٛ ايؿككا٤ يًُـرب ٚايتشُـٌ ٚامطـا٤ ا٭ٚيٜٛـ١ يًعـم، ٚاظٗـاق       
سهٔ ايتٛنٌ مًـ٢ اهلل يٝهْٛـٛا مـرب٠ يػ ٖـِ َـٔ أَجـاةِ َٚـٔ        
ا٭غٓٝا٤ يف مؿّ ايًٗح ٚقا٤ ايؿْٝا ٚلٜٓتٗا، ٚقـؿ نـإ َـ٢ً اهلل    

طاّٜٚا، قؿ ٫ مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ ٜٓؿل ا٭َٛاٍ ايهج ٠ اييت تأتٝ٘ ٜٚبك٢ 
تك٣ ايٓاق يف بٝت٘ ث٬ث١ أٜاّ، ٚنإ ٜبني َؿاِٖٝ ايػ٢ٓ ٚايؿكك ٚؾل 

 ا٭نو ايعكا٥ؿ١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ.
أغكز ابٔ سبإ مٔ أبٞ ـق قاٍ: "قاٍ يٞ قنٍٛ اهلل َـ٢ً  
اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ: ٜا أبا ـق أتك٣ نجك٠ املاٍ ٖٛ ايػٓـ٢، قًـت:   
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ٖٛ ايؿكك، قًـت: ْعـِ ٜـا     ْعِ ٜا قنٍٛ اهلل، قاٍ: أؾرت٣ ق١ً املاٍ
 .(1 قنٍٛ اهلل، قاٍ: امنا ايػ٢ٓ غ٢ٓ ايكًب ٚايؿكك ؾكك ايكًب"

ٚٚقؾ يف اؿؿٜح املًٗٛق مٓؿ مُّٛ املهـًُني يف نـٌ لَـإ    
مٔ دابك بٔ مبؿ اهلل: "إ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنـًِ  

 قاٍ: ايكٓام١ نٓم ٫ ٜؿ٢ٓ".
يٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚمٔ نٌٗ بٔ نعؿ قاٍ: دا٤ درب٥ٌٝ ا  ا

ٚني٘ ٚنًِ: ؾكاٍ: ٜا قُؿ مٌ َا ي٦ت ؾأْت َٝت، ٚامٌُ َـا  
ي٦ت ؾأْو فم٣ ب٘، ٚاسبب َٔ ي٦ت ؾأْو َؿاقق٘، ٚامًِ إ 

 .(2 يكف امل٪َٔ قٝاّ ايًٌٝ، ٚممٙ انتػٓا٩ٙ مٔ ايٓاى"
ٚاـطان َٛد٘ ا  ما١َ املهًُني ٖٚـٛ بكٖـإ مًـ٢ سهـٔ     

مًٝـ٘ ٚنيـ٘ ٚنـًِ ملـا ٜأتٝـ٘ َـٔ       اَتجاٍ ايكنٍٛ ا٭نـكّ َـ٢ً اهلل   
ايهُا٤ بآٜات ايككنٕ ٚايٛسٞ ٚسؿٜح امل٥٬هـ١ يٝٓتؿـع املهـًُٕٛ    
َٓٗا، َٚٔ ن١ٓ ايكنٍٛ ا٭نكّ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ ايـفٟ  

 نإ يف دٗاؾ ؾا٥ِ َٚتٌُ.
يكؿ أَــك اهلل ا٫غٓٝا٤ بايعؿاف ٚسبــب٘ ا  ايٓؿٛى قاٍ تعا  

ــ٪٤٫   (3 ص َُغْههرَعْفِفْوَهَههيْ كَههاىَ غَ ًُِّهها فَلْ ط  ــرب اؽــاـ ٖ ــٌ ٜعت ، ؾٗ

ايتعؿـ قؾا٤ َشٝشّا، أّ اْ٘ تًؿٜؿ م٢ً ايٓؿو ٚاِْٗ غاقدٕٛ 
َٔ ا٭َك بايتعؿـ يًتبأٜ املْٛٛمٞ، اؾٛان: اْ٘ َشٝض ٚيٝو 

 َٔ ايتًؿٜؿ م٢ً ايٓؿو َٔ ٚدٛٙ:
اثبات ي٤ٞ ي٤ًٞ ٫ ٜؿٍ م٢ً ْؿٝ٘ مٔ غـ ٙ، ؾـأَك   ا٭ٍٚ : 
 يتعؿـ ٫ ٜعين مؿّ ا١ًٖٝ غ ِٖ ي٘ .ا٫غٓٝا٤ با

                                                           

 .1/361ايؿق املٓجٛق  (1 
 .1/361ايؿق املٓجٛق  (2 
 .6ايٓها٤  ( نٛق3٠ 
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 ايتعؿـ سهٔ ـاتَا ٚقبٛن مٓؿ ايعك٤٬. ايجاْٞ :
اغتٝاقِٖ يًتعؿـ مل ٜأت بطكَا ٚغـكٚقَا بـٌ قدـا٤     ايجايح :

ٚانتُكاقَا يعًُِٗ ٚدٗاؾِٖ يف نبٌٝ اهلل، ٚيهٔ م٢ً مٛ ىتًـ 
٫غت٬ف املْٛٛع ؾشُٝٓا اظٗكٚا ا٫نتؿا٤ أٚ نرتٚا سـاٍ ايؿكـك   

ٚمًكَا هلل ٚثك١ بٓمٍٚ ايكلم َٔ مٓؿٙ تعا  ٚتجبٝتَا يُش١  قدا٤ٳ
 ؾعًِٗ ٚام٬َْا َٚكغ١ م١ًُٝ باِْٗ ناْٛا م٢ً اؿل.

ٖٚفا ايًعٛق َٚعامل ايعم يف تًو اؿاٍ وتاد٘ اٱنـ٬ّ يف  
تكنٝؼ َباؾ٥٘ ملا ؾٝٗا َٔ َعامل ايٝكني ٚؾ٥٫ٌ ايُؿم، َٚا ٜرتن٘ 

هعٞ يف نبٌٝ اهلل ٚمـؿّ  يف ْؿٛى ايًبان َٔ ايًٛم يؿقٚن اي
ايؿمع ٚاـٛف َٔ ايؿكك احملتٌُ، نُا إ ظاٖك ايتعؿـ ايفٟ ِٖ 
مًٝ٘ ٜبعح ايكمب يف ْؿٛى ايهؿاق ٚاٌٖ اي٬ٓي١ ٜٚبح ا٫قباى 

 يف َؿٛؾِٗ ٚميٓع َٔ تعؿِٜٗ م٢ً ا٫ن٬ّ.
ؾايٛظٝؿ١ ايعكا٥ؿ١ٜ تكتٓٞ مؿّ يَِٛٗ م٢ً ساٍ ايتعؿـ اييت 

كاَِٗ ٚمؿّ دعًٗا بكلغَا ٚسادمَا ؾٕٚ ِٖ مًٝٗا، ٚاملبايػ١ يف ان
ٍَٚٛ ايمنا٠ ٚا٫ما١ْ ةِ ٚباسهٔ طكٜك١ َٚٝػ١ تتُٓٔ ؾٚاّ 
ايعم ٚتعٗك ايجٓا٤ ةِ م٢ً َا اظٗكٚٙ َٔ قبٌ َٚٔ بعؿ، أٟ ساٍ 

 اؾٗاؾ ٚايبفٍ يف نبًٝ٘ تعا ، ٚساٍ ايُرب م٢ً ايؿكك.
ٚمل ٜهتـ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ عبو ايٓؿو مٔ اي٠ًٛٗ بٌ َربٚا 

٢ً اؿاد١ ٚايٓكٚق٠ َع اْٗـِ ٜهـتشكْٛٗا ٚأٚ  بٗـا، َـربٚا     م
طُعَا باؾ١ٓ ٚطًبَا ملكْات٘ تعا  ؾههاِٖ اهلل َٔ ْٛقٙ ٚؾما مباؾٙ 
ا  ا٬َع اسٛاةِ ٚايتككن ايٝ٘ باماْتِٗ، ٚقغب يف ايٍَٛٛ 

 ايِٝٗ ٚؾؾع نؾ١ ايؿكك مِٓٗ ٚمٔ مٛا٥ًِٗ.
ٛا٥ٌ امل٪َٓني، ٖٚفٙ ا٫ما١ْ متٓع َٔ تؿامٞ ايكِٝ يف أنك ٚم

ؾكؿ ٜتهكن ايًو ا  بعض اؾكاؾ مٛا٥ًِٗ ٚوتذٕٛ مًٝ٘ باْو 
نػكت ْؿهو يف نـبٌٝ اهلل ستـ٢ مذـمت مـٔ ايعُـٌ، ٚغـ ى       
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اغتاق ايؿْٝا ؾاَان َٓٗـا ٚمٝايـ٘ َـا ٜكٜـؿ، ؾـاـا دـا٤ت ا٫ماْـ١        
ــ١ باملهــتكبٌ     ــ١ ٚالؾاؾٚا ثك ــكاؾ ايعا٥ً تكنــؼ اٱميــإ يف قًــٛن اؾ

ُامٞ ٚقما١ٜ ٚايتؿات ؿاةِ ِٜٓ مٔ ٚاسهٛا بٛدٛؾ تهاؾٌ ادت
اٱنكاّ ٚا٫َتٓإ، ٚدا٤ َٚـ اؾاٌٖ بُؿ١ ايـفّ يًػؿًـ١ مـٔ    
َعكؾ١ ايؿككا٤ ٚاحملتادني َٔ امل٪َٓني، ٖٚـٞ ؾمـ٠ٛ يطـكؾ ايػؿًـ١     

 ٚؼٌُٝ ايؿط١ٓ ٚايٓبا١ٖ.
َٚـٔ امذـال اٯٜـ١ اْٗـا َُـؿام يًتعـؿؾ ٚايتػـٝ  يف َـؿق١         

ايع١ْٝ٬ ي٬غباق مٔ ساٍ ايؿك   ايع١ْٝ٬ ٚاـؿا٤ ؾكؿ ٜهتًمّ ا٭َك
ايفٟ اسُك يف نبٌٝ اهلل ٚيمّٚ اماْت٘، ٚقؾع ايعٔ باْ٘ غ  قتاز 

 بًشاظ َعٗكٙ ٚتعؿؿ٘.
ٚتعهو اٯ١ٜ َؿش١ ًَـكق١ َـٔ اجملتُـع ا٫نـ٬َٞ باَتٓـاع      
يطك َٔ ايؿككا٤ مٔ ايه٪اٍ َٚا ٜـؿٍ مًٝـ٘ َـٔ َعـاٖك اؾـٛع،      

با٫متٓــا٤ ايعــاّ بًبــاى ٚتــبني ســاٍ اقتكــا٤ يف اجملتُــع ا٫نــ٬َٞ 
ايتذُـٌ ٚا٫ٖتُــاّ بـايمٟ اـــاقدٞ، ٚؾٝٗـا اغبــاق يًؿكـكا٤ بــإ     
املهأي١ يٝهت ٖٞ ايطكٜك١ ايٛسٝؿ٠ يههـب ايـكلم، ٚإ اهلل مـم    
ٚدٌ ٜٗؿٟ ايٓـاى ا  ايكأؾـ١ ٚاٱيؿـ١ ؾُٝـا بٝـِٓٗ، ؾاٯٜـ١ ؾمـ٠ٛ        
يــتًُو اثــاق ايؿكــك اـؿٝــ١ ٚايٓعــك بكُــؿ ا٫سهــإ ٚا٫ماْــ١ يف   

ايفٜــٔ ٫ مٌُ مٓؿِٖ ٫ٚ َــاٍ ٜكؾ مًٝٗــِ، ٚتــؿٍ اٯٜـ١ اســٛاٍ 
بإ ايتعؿـ يٝو م١ً تا١َ يهرت ٚغؿـا٤ ؾكـكِٖ ٚإ غـ  اؾاٖـٌ     
ٜعكف سكٝك١ ساةِ، ؾاٯ١ٜ قهُت ايٓاى غَُٛـِٗ ا  ث٬ثـ١   

 أقهاّ:
 داٌٖ.ا٭ٚ  : 
 مامل. ايجا١ْٝ :
 بكلؽ بني ايعامل ٚاؾاٌٖ. ايجايج١ :

ؾكــكِٖ بهــبب ايتعؿـــ ايعــاٖكٟ     ٚسُــكت مــؿّ َعكؾــ١  
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باؾاٖـٌ، ٚمل َٜٛـــ املهــًُٕٛ باؾٗــٌ، أَــا اؾٗــٌ يف َكابــٌ  
املعكؾــ١ ٚاـــرب٠ ٚايــفٟ ٖــٛ اغـــ ٚاقــٌ َــٔ ايػؿًــ١ ٫ْــ٘ ٜتعًــل  
با٫ط٬ع ٚا٫يتؿات ا  ايتؿاٌَٝ ؾـإ اٯٜـ١ دـا٤ت يًتٓبٝـ٘ مًٝـ٘      
ٚايتػًِ َٓ٘، ؾاملهًُٕٛ بٗفٙ اٯٜـ١ ايهكميـ١ اقتؿـع مـِٓٗ مـؿّ      

ط٬ع ٚاـرب٠ عاٍ ٖـ٪٤٫ ايؿكـكا٤ ٫ْٗـا غـرب٠ قكنْٝـ١ ٚاقيـاؾ       ا٫
 مساٟٚ، ؾُٔ اؾاْات ٖفٙ اٯ١ٜ:

 إ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ اَبشٛا َعكٚؾني َٔ قبٌ املهًُني.ا٭ٚ  : 
قؾعت ايػؿ١ً ٚمؿّ اـرب٠ مٔ املهًُني ؾُٝا ىـِ    ايجا١ْٝ :

 ايؿككا٤ املتعؿؿني.
 ب نعٝ٘ يف نبٌٝ اهلل .اْٗا دما٤ مادٌ ملٔ تٓكق بهبايجايج١ : 
اٯ١ٜ ؾم٠ٛ يًؿككا٤ َطًكَا بايتعؿـ غََُٛا ايـفٜٔ   ايكابع١ :

اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل، اـ اْٗا تفنك طا٥ؿـ١ َـٔ ايؿكـكا٤ بُـؿات     
 ه١ نُا تكؿّ ـنكٖا يف َؿّٗٛ اٯ١ٜ با٫ْاؾ١ ا  َؿ١ ايؿكك، 
َِٚٓٗ َٔ ػُع مٓؿٙ اقبع١ أٚ ث٬ث١ أٚ اثٓتإ َٔ ٖفٙ ايُؿات، 

شبب ساٍ ايتعؿـ يًؿككا٤ ٚتؿمِٖٛ ا  ايُرب، ثِ إ ايتعؿـ يت
ــك أٚ نــرت      ــا٤ ايؿك ــ٢ اْتؿ ــؿٍ مً ــ٘ ٫ ٜ ــل بعــؿّ ايهــ٪اٍ ٚيهٓ ٜتعً

 ا٫سُاق ٚمؿّ ايههب ٚايعٌُ.
 

 ص ذَعْشِفُهُنْ تِغُِوَاهُنْط تفسري قىنه تعاىل
ِ  غطان قؿنٞ َباقى يًٓيب  ٖٚـٛ   ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً
يـ٘ تًـكٜـ يًُهـًُني ناؾـ١، اـا إ     تًكٜـ ٚإنكاّ ي٘ َٚـٔ غ٬ 

َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘    ا٫ٌَ يف اـطابات ايككن١ْٝ املٛدٗـ١ يًـٓيب   
ٖٛ اقاؾت٘ ٚاقاؾ٠ ا٭١َ َٔ غ٬ي٘ ا٫ إ تهٕٛ ٖٓاى قك١ٜٓ  ٚنًِ

 م٢ً اقاؾت٘ م٢ً مٛ اـُّٛ.
ـــٔ     ـــكؾِٗ ٚيهـ ـــ١ مًــ٢ َعٓــ٢ اْــو تعـ ـــٌ اٯٜ ؾــ٬ ميهــٔ محـ
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كُؿ ايع١ُُ ٚايٛسٞ، ٚيهٔ ٫ ؾيٌٝ املهًُني ٫ ٜعكؾِْٛٗ ا٫ ب
م٢ً ٖفا ايتػُِٝ ٚمًتـ٘ يف املكـاّ، ٫نـُٝا ٚإ اٯٜـ١ دـا٤ت      

وَلَىْ ًَشَاءُ ألَسََْ َاكَهُنْ فَلَعَشَفْرَهُنْ ط بُٝػ١ املعكؾ١ ٚاؾقاى اؾم٥ٝات، قاٍ تعا  

 .(1 ص تِغُِوَاهُنْ
٢ًَ اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘   ٚيٛ تكؾؾ ا٭َك بني اقاؾ٠ يػِ ايٓيب 

أٚ املهًُني َع٘ يف َؿّٗٛ اـطان ؾا٫قدض ٖٛ ايجاْٞ، يفا  ٚنًِ
ؾإ اٯٜـ١ إنـكاّ يًُهـًُني ٚمتٝٝـم بٝـِٓٗ ٚبـني اؾـاًٖني، اٚ قـٌ         
غكٚدِٗ َٔ يؿغ  اؾاٌٖ( بايتػُِٝ، ٚبٗـفا املعٓـ٢ تتٓـٝل    
ؾا٥ك٠ اؿكز ٚا٫بت٤٬، ٚؾٝ٘ بًاق٠ انتُكاق ايتهاؾٌ ا٫دتُـامٞ  

ؿككا٤ ٚإ اظٗكٚا ايتعؿـ، ٚميهٔ بني املهًُني ٚمؿّ غؿا٤ ساٍ اي
َعكؾ١ ايـفٜٔ ٚقؾ ـنـكِٖ يف اٯٜـ١ بًشـاظ ايًـكا٥ط ٚا٫َٚـاف       
ا٫غك٣ اييت ـنكت ةِ ٖٚٞ اؿبو يف نبٌٝ اهلل ٚمؿّ اٱؿاع 

 يف ايه٪اٍ .
ٚتؿٍ اٯ١ٜ م٢ً ايؿط١ٓ ٚايٓبا١ٖ مٓؿ املهًُني ٚسكَِٗ م٢ً 

َعكؾ١ ايعاٖك  َتابع١ اسٛاٍ ايؿككا٤ ٚاحملتادني، ٚاِْٗ ٜهتطٝعٕٛ
املهتٛق بكٝؿ اْ٘ َهتٛق يف دٓب اهلل، ٚإ ايفٟ ٜهع٢ ملعكؾتِٗ امنا 
ٜكٜــؿ َهــامؿتِٗ ٚؾؾــع ٚلق ٚأـ٣ ايؿكــك مــِٓٗ، ٚيٰٜــ١  هــ١  

 اطكاف:
 ايفٟ ٜعكف اسٛاٍ ايؿككا٤. ا٫ٍٚ:
 ايؿككا٤ ايفٜٔ سبهٛا ٚمذمٚا مٔ ايعٌُ. ايجاْٞ:
 املعكؾ١. ايجايح:
 اـا١َ بِٗ.ايهُٝا٤ ٚايع١َ٬  ايكابع:
 اُٜاٍ ايُؿق١ ةِ. اـاَو:

                                                           

 .30قُؿ  ٠( نٛق1 
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بايٓهب١ يًطكف ا٫ٍٚ ؾإ املهـًُني ٜعكؾـٕٛ ٖـ٪٤٫ ايؿكـكا٤      
ايفٜٔ ٜعكف بعِٓٗ بعٓا ٜٚتؿكؿ بعِٓٗ اسٛاٍ ٚي٪ٕٚ اٯغك 
٫ٕ اٯٜات اييت تأَك ٚؼح م٢ً املعكؾ١ ايعا١َ بِٝٓٗ نـج ٠ َٓٗـا   

، (1 ص ؤْهِ َاخُ تَعْضُهُنْ أَوْلَُِاءُ تَعْ ٍوَالْوُؤْهِ ُىىَ وَالْوُ طنٜات اي١ٜ٫ٛ قاٍ تعا  

 ،(2 ص إًَِّوَها الْوُؤْهِ ُهىىَ إِخْهىَج    ط ٚاحملب١ ٚا٭غـ٠ٛ اٱمياْٝـ١ قـاٍ تعـا      
 ٚتؿٍ مًٝٗا ايه١ٓ ٚايه ٠ آَٜا .

ٚبايٓهب١ يًطكف ايجاْٞ ؾتػرب اٯ١ٜ مٔ ٚدٛؾِٖ ٚانتعؿاؾِٖ 
 يكبٍٛ ايُؿقات َع ساٍ ايتعؿـ اييت ِٖ مًٝٗا.

َا ايجايح ؾإ اٯ١ٜ ؽرب مٔ سٍُٛ املعكؾ١ ٚمؿّ ايعهك أٚ أ
املًك١ ؾٝٗا يٛدٛؾ َاؾتٗا ٚنببٗا، إ َٚؿِٗ بايتعؿـ ؾيٌٝ م٢ً 
اْكطامِٗ ا  ايعباؾ٠ ٚاًْػاةِ بفنك اهلل ٚمؿّ ايتؿاتِٗ ا  َا يف 
ايؿْٝا َٔ ا٫بت٤٬، يكؿ اَبشت ايتك٣ٛ ًَه١ يف ْؿٛنِٗ ٚمل ٚئ 

إ بهبب ايؿكك ٚاؿاد١ بٌ َربٚا مًٝ٘ بكْـا  ٜرتنٛا َٓالٍ اٱمي
 ٚقبٍٛ ٚانتبًاق .

ٚٚقؾت َــاؾ٠ ايتعؿـــ يف ايككنٕ اقبــع َـكات، ثـ٬خ َٓٗـا    
م٢ً مـٛ ا٭َك، ٚاسؿ٠ يف سؿــغ اَٛاٍ ايٝتاَــ٢ ٚايَٛــا١ٜ مًِٝٗ 

، ٚايجا١ْٝ يف ايعؿ١ ٚايُرب مٔ (3  ص وَهَيْ كَاىَ غَ ًُِّا فَلَُْغْرَعْفِفْط 

ــاٍ تعـــا   اي ــاق ايـــمٚاز قـ وَلَُْغْهههرَعْفِفْ الَّهههزَِيَ الَ ط ؿـــٛاسٌ باْتعـ

ــ١ يف (4 ص ََجِهههذُوىَ ًِكَاحًههها حَرَّهههً َُغْ ِهههَُهُنْ اللَّههههُ هِهههيْ فَضْهههلِهِ   ، ٚايجايجـ
                                                           

 .71ايتٛب١  ( نٛق1٠ 
 .10اؿذكات  ( نٛق2٠ 
 .6ايٓها٤  نٛق٠ (3 
 .33ايٓٛق  ( نٛق4٠ 
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، ٚاْؿــكؾت (1 ص ََغْههرَعْفِفْيَ خَُْههش  لَهُههيَّط ايكٛامــــؿ َــٔ ايٓهــــا٤ 

ـــات ا٫قبعــ١ ايــيت ـنــ   ـــ١ َــٔ بــني اٯٜـ ـــفٙ اٯٜـ ك ؾٝٗــا ايتعؿـــ ٖـ
 بٛدٗني:
يػــ١ ا٫طــ٬م ٚايجبــات َٚــٝػ١ املُــؿق، ؾــايتعؿـ       ا٫ٍٚ:

نايتعًِ ٚايتهًِ، أٟ اِْٗ طًبٛا ايتعؿـ مـٔ قُـؿ ٚبـفٍ دٗـؿ     
 َكنب َٔ اقاؾت٘ َٚٔ ؼؿ ايٓؿو اي١ًٜٛٗ ٚايػٓب١ٝ. 

اِْٗ اغتاقٚا ايتعؿـ ٚدعًٛٙ دم٤ َٔ سٝاتِٗ ٚنذ١ٝ  ايجاْٞ:
ٕ ٚايتك٣ٛ اييت ِٖ مًٝٗا ٚنأْ٘ َتٛيؿ ثابت١ ٫ٕ اْعهاى ؿاٍ اٱميا

ـــ٪٤٫ ايؿكــكا٤ انــ٠ٛ يًكدــاٍ ٚايٓهــا٤ يف     ــفا ٜهــٕٛ ٖـ مٓٗــا،  ٚب
ايتعؿـ، ٚايعٗــٛق مبا ٫ ًٜٝــل َٚا ىــايـ أسهاّ ايًكٜع١ بٌ َٚا 
 ٜتعاقض َع املهتذبات ٚاملٓؿٚبات، ٚادتٓان ايؿاس١ً ٚايه٤ٛ.

                                                           

 .60ايٓٛق  ( نٛق1٠ 
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  حبث منطقيحبث منطقي
ايعًـِ بٛدـٛؾ يـ٤ٞ    َٔ َُطًشات املٓطل  ايؿ٫يـ١( ٖٚـٞ   

ٚعاي١ َع١ٓٝ ؾٝٓتكٌ ايفٖٔ بهببٗا ا  ٚدٛؾ ي٤ٞ نغك، ؾاـا أـٕ 
ا٭ـإ تتبــاؾق ا  ايــفٖٔ ايُــ٠٬ ٚسًــٍٛ أٚإ اؾا٥ٗــا، ؾهــُاع  
ا٭ـإ ٜه٢ُ ؾا٫َ، ٚاي٠٬ُ اييت اْتكٌ ايفٖٔ ةا َؿي٫ّٛ، ٚاؿاي١ 

 ٚايُؿ١ اييت سًُت ته٢ُ ؾ٫ي١.
ثبـٛت ايع٬قـ١ ٚايتـؿاغٌ    ٫ٚبؿ يًؿ٫ي١ َٔ م١ً ٚنبب ٖٚٛ 

املْٛٛمٞ بني ايؿاٍ ٚاملؿيٍٛ، ٜٚه٢ُ يف مًِ ايٓؿو با٫قتباط 
 ايًكطٞ سهب ْعك١ٜ ايعامل ايكٚنٞ باؾًٛف.

ٚاي١ًُ ٚايع٬ق١ بني اي٦ًٝني أَك غاقدٞ، ٫ َْٛٛم١ٝ يفٖٔ 
ا٫ْهإ ب٘ بٌ ٜتًكاٙ ٚتٓعهو َــٛقت٘ ؾٝ٘، ٜٚعًِ ب٘ يًُـ٬ل١َ بني 

 كهِ ايؿ٫ي١ عهب امل٬ل١َ ا  ث٬ث١ اقهاّ:ايؿاٍ ٚاملؿيٍٛ، ٚت
ٖٚٞ ايؿ٫ي١ اييت تتكّٛ با٫نتٓتاز  ايؿ٫ي١ ايعك١ًٝ: ا٭ٚ  : 

ايعكًٞ يٛدٛؾ ٬َل١َ ـات١ٝ بني ايؿاٍ ٚاملؿيٍٛ، نايع١ً ٚاملعًٍٛ 
ــاـا قأ٣      ــا، ؾ ــٛ ؾاٍ مًٝٗ ــ٘ ٖٚ ـــ مــٔ مًت ــٍٛ ٫ ٜتػً ــإ املعً ؾ

 ايًػِ ٤ْٛ ايُباع مًِ إ ايًُو َٛدٛؾ٠.
ٖٚٞ اـا ناْت َا١ٖٝ امل٬ل١َ طبٝع١ٝ  ايؿ٫ي١ ايطبٝع١ٝ:ايجا١ْٝ : 

أٟ إ ا٫ْهإ هُع بُٝٓٗا بطبع٘ ست٢ َاقت ٖفٙ امل٬ل١َ دم٤ 
َٔ نذاٜاٙ، نُا يٛ نإ ٜباؾق ا  ايبها٤ مٓؿ املُٝب١ ٚاؿمٕ، أٚ 
اْ٘ ٜٓشو مٓؿَا ٜهُع َا ٜهكٙ، أٚ ٜتجا٥ب مٓـؿ ايٓعـاى، ؾـاـا    

 ـٖٔ ايهاَع ا  اْ٘ يف َُٝب١ ٚسمٕ.نٴُع ٜبهٞ ٜٓتكٌ 
ٖٚٞ امل٬ل١َ اييت تًٓأ َٔ ايْٛع  ايؿ٫ي١ ايْٛع١ٝ:ايجايج١ : 

ٚايتؿاِٖ م٢ً اَط٬ع كُّٛ نٛا٤ يف ا٫يؿاظ أٚ ا٫مٝإ أٚ 
ــاـا ـنــك اةــاتـ اْتكــٌ ـٖــٔ ا٫ْهــإ ا  ا٫تُــاٍ     ا٫ؾعــاٍ، ؾ
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١ ٚغ  ٚايتشؿخ بٛانط١ َع َٔ ٖٛ بعٝؿ مٓ٘، ٖٚٞ ايؿ٫ي١ ايًؿعٝ
 ايًؿع١ٝ.

ٚبأٟ ٖفٙ ايـؿ٫٫ت ٜعـكف ٖـ٪٤٫ ايؿكـكا٤، اؾـٛان: اْٗـِ       
ٜعكؾٕٛ بايؿ٫٫ت ايج٬خ، ؾايعكٌ ٜؿقى امل٬ل١َ بـني ا٫سُـاق   
ٚبني ايؿكك ٚاؿاد١، ٚايطبع ا٫ْهاْٞ ٜؿقى امل٬لَـ١ بـني ايعُـٌ    
ٚنهب املاٍ، ٚنفا ايعهو أٟ امل٬ل١َ بني ايبطاي١ ٚاْعؿاّ املاٍ، 

٥ٌ ايْٛــع١ٝ ٬َلَــ١ اؿادــ١ يعــؿّ ايٓــكن ٚايهــعٞ َٚـٔ ايــؿ٫ 
 ٚايههب .

ٖٚفا َـٔ يطؿـ٘ تعـا  ٚاماْـ١ املهـًُني مًـ٢ اؾا٤ ٚظـا٥ؿِٗ        
ايعباؾ١ٜ، يكؿ دعٌ اهلل يف ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ م٬َات ٜعكؾٕٛ بٗا ٌٖٚ 
ٖٞ املفنٛق٠ يف اٯ١ٜ أّ غ ٖا، اؾٛان: ا٭َكإ َعَا أٟ املفنٛق٠ 

قا٥ٌ إ ايع٬َات املفنٛق٠ يف ايككنٕ يف اٯ١ٜ ٚغ ٖا، ٚقؿ ٜكٍٛ 
ظاٖك٠ يًعٝإ، ٚإ َعكؾتٗا ٫ تهتًمّ نج  مٓا٤ أٚ ؼكٝل، ٚيهٔ 

 ايٓاى غَُٛٗا م٢ً ث٬خ َكاتب:
 داٌٖ م٢ً مٝٓٝ٘ غًا٠ٚ ؼٍٛ ؾٕٚ َعكؾتٗا.ا٭ٍٚ : 
يػِ ميهٓ٘ َعكؾ١ اسٛاةِ ٚيهٓ٘ ٫ ٜهًــ ْؿهـ٘    ايجاْٞ :

 َٔ ايؿكك. مٓا٤ ا٫ط٬ع َٚعكؾ١ َا ِٖ مًٝ٘
َٔ ٜهع٢ ا  َعكؾ١ اسٛاٍ املهًُني ما١َ ٚايؿككا٤  ايجايح :

 غا١َ ايفٜٔ سبهٛا يف نبٌٝ اهلل، ؾتبؿٚا أَاَ٘ م٬َاتِٗ.

إ ـنك اَٚـاؾِٗ يف ايكـكنٕ قمحـ١ باملهـًُني ماَـ١ ٚؾمـ٠ٛ       

ذَعْهشِفُهُنْ  ط يًبشح مِٓٗ َٚكؿ١َ ملعكؾتِٗ ؾُـٔ َؿـاِٖٝ قٛيـ٘ تعـا     

ــٞ إ  ص تِغِههُوَاهُنْ ــا    ٖ ــا هعًٓ ــا نــُٝاِٖ ٚاَٚــاؾِٗ مب ــي يٓ اهلل ٜ

 ْعكؾِٗ، ٚاملعكؾ١ ٖٓا ٚبًشاظ َتعًكٗا ٜكاؾ َٓٗا:
 َعكؾتِٗ بايفات ٚامله٢ُ نامسا٤ ٚايػاّ.ا٭ٍٚ : 
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 َعكؾ١ سادتِٗ ٚؾككِٖ.ايجاْٞ : 
ــاؾق٠ ا  امــاْتِٗ ٚامطــا٥ِٗ َــٔ ايمنــا٠   ايجايــح :  ــمّٚ املب ي

 ٚايُؿقات املٓؿٚب١.
سادتِٗ ٚؾككِٖ ٚا٫متباق ٚا٫تعـاظ   ؼؿٜؿ انبان ايكابع :

 َٓٗا.
َْٛٛع املعكؾ١ أمِ َٔ ايتعٝني ٚا٫ساط١ باؿاٍ،  اـاَو :

ؾاٯ١ٜ سُٝٓا ـنكت املعكؾ١ دعًتٗا َطًٛب١ بفاتٗا، َٚكؿ١َ غ ١ٜ 
 ٭َٛق أغك٣ َٓٗا:

 ايتٛد٘ ا  اماْتِٗ. ا٫ٍٚ:
 امطا٩ِٖ اؿل أيًكمٞ. ايجاْٞ:
 ت ا٫ْهإ م٢ً يعبتني:قٓا٤ ساداتِٗ، ٚسادا ايجايح:
ايٓكٚق١ٜ نا٫نٌ ٚايًكن ٚايًبو ٚايههٔ مبكؿاق  ا٫ٚ :

 اؿاد١ َٚا ٜٓانب اؿاٍ ٚايًإٔ.
غ  ايٓكٚق١ٜ غََُٛا ايًـٛالّ ايًػُـ١ٝ ٚاملٓميٝـ١     ايجا١ْٝ:

 اييت ظٗكت ٚتعؿؾت يف ٖفا ايمَإ.
ــعب١ ا٫ٚ  غَُٛــَا ٚإ      ــكاؾ ايً ــٛ اؾ ــٛؾ ٙ ٖ ــٛن ت ٚاملطً

ًٞ ايطبٝعـٞ يهـٌ ؾكـ  سُـ١ ؾٝٗـا، ٚا٫ٚيٜٛـ١       ايُؿقات َٔ ايه
٫مطا٤ انرب مؿؾ َِٓٗ ٚإ ناْٛا ؾاقؿٜٔ يبعض ايُؿات ايٛاقؾ٠ 
يف اٯ١ٜ ٜٚأتٕٛ يف املكتب١ ايجا١ْٝ أٚ ايجايج١ بعؿ ايفٜٔ ٚقؾ ـنكِٖ يف 

 اٯ١ٜ.
 ٚيف نُٝا٥ِٗ ٚقؾت اقٛاٍ:

ايتػًع ٚايتٛاْع ايفٟ ٖٛ يعاق ايُـا٥ُني، قايـ٘   ا٭ٚ  : 
 .فاٖؿ

 أثك اؾٗؿ َٔ ايؿكك ٚاؿاد١، قاي٘ ايكبٝع ٚايهؿٟ.  ايجا١ْٝ :
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 .(1 َؿك٠ أيٛاِْٗ َٔ اؾٛع، قاي٘ ايٓشاى ايجايج١ :
 قثاث١ ثٝابِٗ ٚاؾٛع ٚإ غؿ٢، قاي٘ ابٔ لٜؿ. ايكابع١ :

ٚنٌ ٖفٙ ايٛدٛٙ ا٫قبع١ َشٝض، َٚٔ َُاؾٜل ايهُٝا٤ اييت 
  ٌ تتعًـل ايهـُٝا٤    تؿٍ م٢ً سادتِٗ، ا٫ اْ٘ ٜكؾ ن٪اٍ ٖٚـٛ: ٖـ

بعاٖك ساةِ نٞ تٓشُك بايٛدٛٙ أم٬ٙ، أّ تًٌُ غ ٖا نٛا٤ يف 
املْٛٛع أٚ اؿهـِ، اؾـٛان: ٖـٛ ايجـاْٞ بًشـاظ قٝـؿٜٔ ٚقؾا يف       

 اٯ١ٜ:
ٚاملهًُني  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِاغتُاّ ايٓيب  ا٫ٍٚ:

 مبعكؾتِٗ ؾٕٚ اؾاًٖني ٚايهؿاق.
٢ًَ اهلل مًٝ٘  قُؿ ف٧ ايًؿغ بُٝػ١ اـطان يًٓيب ايجاْٞ:
 غا١َ. ٚني٘ ٚنًِ

٢ًَ ؾُع قٛيٓا بإ املكاؾ َٔ اـطان ا٭١َ َٔ غ٬ٍ ايٓيب 
٫نــُٝا ٚإ ايكــكنٕ ْــمٍ بًػــ١ إٜــاىٹ امــين   اهلل مًٝــ٘ ٚنيــ٘ ٚنــًِ

ٚامسعٞ ٜا داق٠، ا٫ إ ٖفا ٫ ميٓــع َٔ ايؿ٫٫ت اـا١َ يُٝػ١ 
 ٚاقاؾ٠ ا٭١َ َٓٗا: ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِاـطان املٓؿكؾ يًٓيب 

ا٫ياق٠ ا  قدٛع املهًُني ا  ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ َٚا ؾٝٗا  ا٫ٍٚ:
َٔ ا٫ساؾٜح اييت ت٪نؿ ايعٓا١ٜ بايؿككا٤ ٚـنك نُٝا٤ ٚم٬َـات  

 اَشان ا٭ٚي١ٜٛ بايُؿقات .
ــاْٞ: ــؿ١     ايج ُٴ ــمٍٚ ٚســؿٜح اَــشان اي ــاق انــبان ايٓ امتب

 َٚربِٖ ٚدٗاؾِٖ يف نبٌٝ اهلل.
٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ يًُهًُني ي٬قتؿا٤ بايٓيب  اْ٘ ؾم٠ٛ ايجايح:
يف ٖفا ايبان َٚطًل ايعباؾات ٚاملعـا٬َت، ؾشُٝٓـا تـأتٞ     ٚنًِ

اٯٜــ١ بُــٝػ١ اـطــان يًــٓيب َــ٢ً اهلل مًٝــ٘ ٚنيــ٘ ٚنــًِ ٜبــاؾق   
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املهًُٕٛ ا  ٬َسع١ ؾعٌ ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنـًِ الا٤  
ٖـ  فٙ امل٬سعـ١ تٗـؿٟ   ايؿككا٤ ٚنٝؿ١ٝ تٛلٜع ايمنا٠ ٚايُؿقات، ٚ

اْطباقَا ٚقٗكَا ا  ا٫ٖتؿا٤ ا  أسهاّ ايمنا٠ ٚأَٓاف املهتشكني، 
 َٚها٥ٌ يكم١ٝ ٚأغ٬ق١ٝ اغك٣.

تأؾٜب املهًُني، ٚاقياؾِٖ ا  يـمّٚ َعكؾـ١ ايهـ١ٓ     ايكابع:
 ايٓب١ٜٛ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ ٚايتككٜك١ٜ.

يف اٯٜــ١ اغبــاق مــٔ َهــأي١ ن٬َٝــ١ ٖٚــٞ تــٛاقخ    اـــاَو:
 .٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ يه ٠ ايٓيب قُؿ املهًُني

٢ًَ اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘   سٓٛق ن ٠ ايكنٍٛ ا٫نكّ  ايهاؾى:
 بني املهًُني يف َْٛٛع ايمنا٠ ٚغ ٖا. ٚنًِ

اٯ١ٜ إنكاّ يًؿككا٤ ايفٜٔ اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل ٚإ  ايهابع:
ِ  ايٓيب  ٜعـكؾِٗ إ نـاْٛا يف لَـإ غـ       ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚنيـ٘ ٚنـً
 ْ٘ ٚبعؿ اْتكاي٘ ا  ايكؾٝل ا٭م٢ً.لَا

َـ٢ً اهلل مًٝـ٘ ٚنيـ٘    ا٫غباق ايككنْٞ مٔ مًِ ايٓيب  ايجأَ:
 عاٍ ايؿككا٤ نه١ٓٝ ٚبًاق٠ ةِ با٭دك ٚايجٛان. ٚنًِ

ٌٖٚ ميهٔ محٌ اٯ١ٜ م٢ً مُّٛ اـطان أٟ  تعكؾِٗ اٜٗـا  
املهًِ ايتايٞ يًككنٕ( يٝهٕٛ اـطان يهٌ َهًِ َبايك٠، اؾٛان: 

، َٔ غ  إ ٜتعاقض ظاٖك اـطان ٚايفٟ ٜؿٝؿ اقاؾ٠ يػِ ْعِ
 يٛدٛٙ: ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِايٓيب ا٫نكّ 
 ٖٚــٛ املتباؾق ي٬ـٖـإ، ٚايتباؾق َٔ م٬َات اؿكٝك١. ا٫ٍٚ:
َـ٢ً  يًعاٖك ٚسذٝت٘ ٚا٫ُْكاف ا  يػِ ايٓيب  ايجاْٞ:

 ان ايٓمٍٚ.بًػ١ ايتٓمٌٜ ٚنٝام اٯٜات ٚانب اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ
ٖٛ املعكٚف ٚايجابت مٓؿ املهـًُني مجٝعـَا ٚيف نـٌ     ايجايح:

 ايطبكات، ٚا٫مجاع سذ١.
٢ًَ اهلل مًٝ٘ ؾاـطان ًٌُٜ املهًُني َبايك٠ بٛانط١ ايٓيب 
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ٚنإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ: تعكؾِٗ بهُٝاِٖ ٜا ْيب اهلل ٜٚعكؾِٗ  ٚني٘ ٚنًِ
ٚنًِ يف َٔ بعؿى املهًُٕٛ، َٚٔ َْٛٛمٝت٘ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ 

اـطان نٓت٘ ايؿع١ًٝ ايًكٜؿ١ يف تٛلٜع ايُؿقات ٚتؿكـؿ أسـٛاٍ   
 ايؿككا٤، ٚايكٛي١ٝ بفنك أَٚاؾِٗ ٚاؿح م٢ً إنكاَِٗ.

ٚاٯٜــ١ ؾمــ٠ٛ يًؿكــكا٤ يًبكــا٤ مًــ٢ ايتعؿـــ ٚمــؿّ ايٝــأى أٚ 
ايكٓٛط، ٚسح يٰغكٜٔ ممٔ اسُك يف نبٌٝ اهلل َِٓٗ ٚيهٓـ٘ مل  

َٔ ايعم ٚايكؾع١ ٚايكْا، اـ  ٜتعؿـ إ ىتاق ايتعؿـ ٜٚك٣ َا ؾٝ٘
إ ايؿككا٤ ايفٜٔ اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل َِٓٗ َـٔ مل ُٜـرب مًـ٢    
ايتعؿـ ٚىتاق ن٪اٍ اٯغكٜٔ ٚبٝإ اؿاد١ ٚا٫غباق مـٔ ؾكـكٙ   

 ٚسادت٘.
 َٚعكؾتِٗ بهُٝاِٖ تتعًل بٛدٛٙ قت١ًُ:

 ؾككِٖ ٚسادتِٗ.ا٭ٚ  : 
 اِْٗ اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل. ايجا١ْٝ :
 ٫ ٜهتطٝعٕٛ ايهعٞ ٚايههب. ايجايج١ :
 تعؿؿِٗ َع سادتِٗ. ايكابع١ :

اؾــٛان َكنــب ؾكــؿ تٓشُــك املعكؾــ١ املكتهــم٠ يع٬َــاتِٗ      
ٚغُا٥ُِٗ بايٛد٘ ا٭ٍٚ، ٚاِْٗ َعكٚؾٕٛ مٓؿ اٯغكٜٔ باِْٗ 

 اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل ٚاِْٗ مادمٕٚ مٔ ايعٌُ.
ٚيٛ ناْٛا َهـذًني نؿكـكا٤ يف َ٪نهـات ٚنـذ٬ت غاَـ١      

 ؾٌٗ تًًُِٗ ا١ٜ٫، اؾٛان ْعِ يٛدٛٙ: بايؿككا٤
إ ايتؿٜٚٔ يف نذ٬ت ايؿككا٤ أٚ ايعاطًني مٔ ايعٌُ  ا٭ٍٚ:

 أٚ املتٓكقٜٔ ٚن١ًٝ ملعكؾتِٗ.
إ ايتهذٌٝ ٚتؿٜٚٔ ا٭مسا٤ أمِ َٔ َعكؾ١ تؿاٌَٝ  ايجاْٞ:

 ا٭سٛاٍ ايًػ١ُٝ َٚكؿاق ايؿكك ٚايعٛل.
٤، ٚاملباؾق٠ ا  اٯ١ٜ ؾم٠ٛ ما١َ ملعكؾ١ اسٛاٍ ايؿككا ايجايح:
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تؿٌٓٝ ايفٜٔ ـنكٚا يف ٖفٙ اٯ١ٜ، مما ٜهـتًمّ ايتُٝٝـم َٚعـكؾتِٗ    
 ٭مطا٥ِٗ ا٭ٚي١ٜٛ.

ؽاطب اٯ١ٜ ا٭يػاّ ٚامل٪نهات ٚاؿهَٛات مما  ايكابع:
ــكا٤      ــ١ ٖــ٪٤٫ ايؿك ــإ ملعكؾ ٜهــتًمّ نــعٞ ا٭يــػاّ يف نــٌ لَ

 ٚاماْتِٗ.

لْط  تفسري قىنه تعاىل  ص حَافًاالَ ََغْعَلُىىَ ال َّاطَ إِ
ٖفٙ ٖٞ ايُؿ١ ايهاؾن١ ة٪٤٫ ايؿككا٤ ٚيٛ مل ٜهٔ مٓؿِٖ 
ا٫ َؿات املؿع ٖفٙ َْٚٛٛم١ٝ ـنكٖا يف ايكـكنٕ يهؿـاِٖ مـمّا    
ٚيكؾّا ٚغ٢ٓ، ؾٗٞ قلم نكِٜ ٚغفا٤ مكا٥ؿٟ َٚكـاّ ادتُـامٞ   
ٚمرب٠ يف تٗفٜب ايٓؿٛى ٚؾقى يًٓاى مجٝعّا مبا ؾِٝٗ ا٭غٓٝا٤، 

ٜاؾ٠ ثكٚت٘ ٜٚتبـع كتًــ ايطـكم    غَُّٛا ٚإ نٌ اْهإ وب ل
اييت ٜكاٖا َٓانب١ ًٜٚذأ ا  ايٓاى يتهٌٗٝ أَٛقٙ، ؾتأتٞ ٖفٙ اٯ١ٜ 
يتعطٝ٘ ؾقنّا مًُّٝا بايمٖؿ ٚمؿّ ايًـٗح ٚقا٤ ايـؿْٝا، ٚتـفنك يـ٘     
َجا٫ّ ممٔ ِٖ أؾ٢ْ َٓ٘ ُٜٚاقمٕٛ َٔ ادٌ ايبكا٤ ٚايعٌٝ ٱؽاـ 

 اؿٝا٠ ايؿْٝا ؾاقّا يكؾع١ اٱن٬ّ.
هَٛات ٚامل٪نهات بإساي١ املٛظـ ٚايعاٌَ م٢ً ٚتكّٛ اؿ

املعاٍ يف نغك نين مُكٙ يٝتُتع بايكاس١ ٚتأَٔ ي٘ َكؿاقّا ناؾّٝا َٔ 
ــفٜٔ      ــ٣ٛ اي ــٌ ايتك ــا اٖ ــ٘، أَ ــا٤ ٜتٓانــب ٚغؿَات ــب ٚايعط ايكات
اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل ؾاِْٗ يٴكؾٛا بٗـفٙ اٯٜـ١ ايـيت تعتـرب ٚثٝكـ١      

اؾ٠ يف ايُرب ٚايتشٌُ، َٔ مسا١ٜٚ غايؿ٠ تكق٢ بِٗ ا  َكاتب ايك
ؾٕٚ إ متٓع امطا٥ِٗ سكـٛقِٗ انـ٠ٛ بـاٯغكٜٔ ٚٚؾـل ايكٛامـؿ      
ٚا٭ْع١ُ، بٌ بايعهو ؾاْٗا تؿمٛ امل٪َٓني ٚاقبـان اؿكـٛم ا    
ايبشح مِٓٗ ٚايتٛد٘ ايِٝٗ ٚؾؾع ايٓك ٚايؿاق١ مِٓٗ ؾِٗ غ١ُٝٓ 

 يًجٛان ٚؾك١َ يًُػؿك٠ ٚايٓذا٠.
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 ٚيف اٯ١ٜ ٚدٛٙ:
ِْٗ نأيٛا ايٓاى ٚيهٔ َٔ غ  إؿاع، ٚاغتاقٙ املكاؾ اا٭ٍٚ: 
، ْٚعت٘ ايكالٟ باْ٘ ْعٝـ، ٚاؿل ٫ ٖفا ٫ٚ ـاى، (1 ايمكًكٟ

 ؾٗٛ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ تأٌٜٚ اٯ١ٜ، َٚكتب١ أؾ٢ْ َٔ َكاتب ايتعؿـ.
اِْٗ ٫ ٜهأيٕٛ ايٓاى ا٬َّ، ٚيٝو َعٓاٙ اِْٗ ٜهأيٕٛ  ايجاْٞ:

ٚـنك اْ٘ مٔ ابٔ مباى  َٔ غ  اؿاف، ْهب٘ ايطربنٞ ا  ايكٌٝ،
 .(2 ٚاْ٘ قٍٛ ايؿكا٤ ٚايمداز ٚانجك أقبان املعاْٞ

 ٚاٯ١ٜ أمِ يف َْٛٛمٗا ٚؾ٫٫تٗا نُا نٝأتٞ بٝاْ٘.
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بُٝػ١ املٓاقع  ٫ ٜهأيٕٛ( مما ٜعين انـتُكاق  
ٚؾٚاّ َربِٖ ٚمؿّ ؾ٥ِٛٗ ا  ايٓاى، ٜعًُٕٛ ساةِ ٚاتُاٍ 

ا مؿّ ايه٪اٍ َٔ ايٓاى يف َِٜٛٗ سادتِٗ َٚع ٖفا ؾاِْٗ اغتاقٚ
ٚغــؿِٖ، ٚمبــا إ اٱْهــإ ممهــٔ ؾُــٔ َــؿات اٱَهــإ اؿادــ١ 
٬َٚلَتٗــا يــ٘، َٚــٔ ٚدــٛٙ اؿادــ١ ٚػًٝٗــا يف اـــاقز ايهــ٪اٍ 
ٚطًب ايهُاٍ ٚنؿ ايٓكِ َٔ ايػ ، ٚتًو ؾكٜؿ٠ دؿٜـؿ٠ ؽـرب   

 مٓٗا ٖفٙ اٯ١ٜ يف مًِ ايه٬ّ.
د١ ٚاٱؾقاى، ٚايهـ٪اٍ  ٜٚهٕٛ ايًذ٤ٛ ا  ايػ  مبكؿاق اؿا

َٔ اِٖ َُاؾٜل ٖـفا ايًذـ٤ٛ ؾ٬بـؿ إ ٖـ٪٤٫ ايؿكـكا٤ ٜهـأيٕٛ       
يٛدٛؾ املكتٓٞ ٚؾكـؿ املـاْع، ٚمًـ٢ ؾـكض إ اٯٜـ١ تعـين مـؿّ        
ن٪اٍ ايٓاى ؾاِْٗ ًٜذإٔٚ ا  اهلل يًه٪اٍ، ٚم٢ً ايكٍٛ بـاِْٗ  
ٜهأيٕٛ ايٓاى َٔ غ  إؿاع ؾإ اٯ١ٜ تؿٍ م٢ً ؾـ٥ِٛٗ ا  اهلل  

د١ تًض مًِٝٗ ٚتؿمِٖٛ ا  نًٛى طكم نؿٖا ٚتـٛؾ   ٭ٕ اؿا
ايٓكٚقٟ َٔ ا٭نٌ ٚايًكن ٚاملًبو ٚاملههٔ، اِْٗ ٜٗكبٕٛ َٔ 
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اؿادــ١ ا  ايعبــاؾ٠ ٜٚٓكطعــٕٛ ا  اهلل ٫ٚ ًٜتؿتــٕٛ ا  إؿاسٗــا  
ٖٚفا ـق٠ٚ ايه٪اٍ ٚطًب اؿاد١ َٓ٘ تعا ، ٖٚٛ َٔ َُـاؾٜل  

 ٌْٚٝ ايكغا٥ب.ايعًِ ٚاملعكؾ١ ٭ِْٗ مكؾٛا َْٛع ايه٪اٍ 
ٚف٤ٞ ايؿعٌ بُٝػ١ املٓاقع امذال ٚؼؿ ٚاغباق مٔ سـاٍ  
َٛدٛؾ٠ ئ تتػ  أٚ تمٍٚ، ؾاٯ١ٜ تكٍٛ بٛدٛؾ ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ يف 
نٌ لَإ َٚٔ ٜبشح هؿِٖ نٛا٤ نإ عج٘ ٚانتكُا٩ٙ ٱماْتِٗ 

 أٚ يًتأنؿ َٔ َؿم َْٛٛع اٯ١ٜ يف نٌ لَإ.
امل٪َٓني ايُابكٜٔ  ٫ٚ بأى باهاؾ ؾقانات مٔ اسٛاٍ بعض

ا٭سٝا٤ أٚ ا٭َٛات يف نٌ لَـإ ايـفٜٔ ٖـِ َـٔ َُـاؾٜل اٯٜـ١       
ٚايتفن  بٗا ٚمبْٛٛمٗا، ٚقؿ ٫ ٜعكف ايٓـاى بعٓـِٗ ا٫ مٓـؿ    
َٛتــ٘ ؾتهــٕٛ اٱيــاق٠ ايٝــ٘ ٚاٱيــاؾ٠ بــ٘ َــؿسّا يــ٘ ٚانتشٓــاقّا  

 ملٓاَني اٯ١ٜ ايكؿن١ٝ.
       ٛ ع ٚتٓع اٯٜـ١ ْـٛابط نًٝـ١ يتكهـِٝ ايؿكـكا٤، ٚدـا٤ َْٛـ

 ايه٪اٍ َتعًكّا  بايٓاى( ٖٚٛ مٓٛإ ماّ ًٌُٜ:
 امل٪َٓني ٚاملهًُني ٚاٌٖ ايهتان ٚايهؿاق.ا٭ٍٚ : 
 ـٟٚ ايككب٢ ٚا٭َؿقا٤. ايجاْٞ :
 ا٭غٓٝا٤ ٚاقبان اؿكٛم ايًكم١ٝ.: ايجايح 
امل٪نهات اـ ١ٜ، َٚٔ ٜتٛ  تٛلٜع ايمنا٠ ٚاةبات  :ايكابع 
 ٚاٱماْات.

اٯ١ٜ م٢ً اٱط٬م ٚايتعؿؾ، ٚمؿّ ٚوٌُ يؿغ  ايٓاى( يف 
امُاق ْؿٞ ايه٪اٍ بطكف أٚ د١ٗ ؾٕٚ اغك٣، ْعِ ٫ ٜؿغٌ ؾٝ٘ 
َٔ ٚدبت مًٝ٘ ْؿك١ ايؿك  نا٭ن ٚا٭ّ ٚايٛيؿ ايًُيب أٚ اؿؿٝؿ 
أٚ ايهبط ٖٚٛ ابٔ ايبٓت ٖٚفا اٱط٬م ٜكطع ايًو ٜٚجبت سكٝك١ 

ايطُع ؾُٝا مكا٥ؿ١ٜ ٖٚٞ سهٔ تٛنًِٗ م٢ً اهلل ٚاْكطامِٗ ايٝ٘، ٚ
 مٓؿٙ ؾٕٚ َا نٛاٙ.
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ٌٖٚ ٜتعاقض ٖفا َع طًب ا٭نبان ٱبتٓا٤ اؿٝا٠ ايؿْٝا م٢ً 
قٛامؿ ايع١ً ٚاملعًٍٛ، ٚايهبب ٚاملهبب، ٚا٭ثك ٚامل٪ثك، اؾٛان: 
٫ َعاقْــ١ يف ايــبني امنــا اقاؾت اٯٜــ١ إمــ٬ٕ اٱقــكاق عكٝكــ١ يف   

َكٙ تعا  ٚإ اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ ٖٚٞ انتذاب١ ا٭يٝا٤ ٚا٭نبان ٭
َكايٝؿ ا٭َٛق بٝؿٙ، ؾتٛدٗٛا ايٝ٘ يٝٓايٛا ثٛان ايكدا٤، اٟ إ فكؾ 
ايتٛد٘ ا  اهلل باؿاد١ ؾٝ٘ أدك ٚثٛان باٱْاؾ١ ا  انتجُاقِٖ 
يه٬ع ايؿما٤ ٚاملهأي١، ؾهإٔ اٯ١ٜ تكٍٛ ٫ ٜهأيٕٛ ايٓاى اؿاؾّا 

 ٚيهِٓٗ ٜهأيٕٛ اهلل.
بــّا يهــ٪اةِ هلل مــم ؾعـؿّ نــ٪اةِ يًٓــاى دــا٤ ْتٝذــ١ َٚتعك 

ٚدٌ، َٚٔ ٜهأٍ اهلل مم ٚدٌ ٜهتػٔ مٔ نـ٪اٍ ايٓـاى، َٚـٔ    
ٜهأي٘ تعا  ٫بؿ ٚإ ٜكلق٘ ٜٚهتذٝب ي٘، ؾهإٔ نـ٪اةِ اَـبض   
نايب١ باْتؿا٤ املْٛٛع، ْعِ َٔ ٚدٛٙ اٱنتذاب١ ٖفٙ اٯ١ٜ باقياؾ 
امل٪َٓني ا  امطا٥ِٗ سل اهلل مم ٚدٌ يف اَٛاةِ ٖٚٛ أَك ٜؿٝؿ 

ِٗ ٚمطا٥ِٗ إ مل ٜهٔ َٔ ايٓاى ؾُٔ مٓؿٙ تعـا ،  ُْإ قلق
نُا يٛ اماِْٗ م٢ً الاي١ اؿبو ٚدعًِٗ قاؾقٜٔ مًـ٢ ايههـب   
ٚايهعٞ، ٖٚٓاى يٛاٖؿ نج ٠ مبذ٤ٞ ايؿكز ؾؾع١ أٚ تؿقهّٝا مٓؿ 
ايٓٝل ٚايًؿ٠ ٚالؾٜاؾ اٱبت٤٬ أٚ ت١٦ٝٗ بان يًكلم ٚايههب ست٢ 

ُٔ اؽف ي٘ م٬ُّ َع ساٍ اٱسُاق ٚمؿّ ايٓكن يف ا٭قض، ن
 يف ؾاقٙ.

ٚمؿّ ايه٪اٍ َكؿ١َ م١ًُٝ يًعٌُ ٚايههب ٚاملها١ُٖ يف بٓا٤ 
اجملتُع ٚسؿغ ايٓعاّ اٱقتُـاؾٟ ٚاٱدتُـامٞ ٚامهـاق ظـاٖك٠     
ايتهٍٛ اييت تًهٛ َٓٗا فتُعات نج ٠، ٖٚـفٙ اٯٜـ١ ٚاقٝـ١ َٓٗـا     

 ٚم٬ز ةا َٔ ٚدٛٙ:
فٙ اٯ١ٜ ٭ْٗــِ مل سُا١ْ ايؿككا٤ ايفٜٔ ـنــكٚا يف ٖــا٭ٍٚ : 

ٜهــأيٛا ايٓاى اؿاؾّا، بـٌ اغتـاقٚا اـٓـــٛع ٚاـًـــٛع هلل مـم      
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 ٚدٌ.
َا ؾٝٗا َٔ سح يٮغٓٝا٤ م٢ً ايكٝاّ بايهعٞ يًبشح  ايجاْٞ :

مٔ ايؿككا٤ املهتشكني يًُؿقات، ْعِ ٚقؾ يف اؿؿٜح: "يٝو م٢ً 
ؿشِ ايٓاى إ ٜبشجٛا"، ٚاملكاؾ اٱنتؿا٤ بايعاٖك ٚايٓٗٞ مٔ ايت

مٔ اسٛاٍ ايٓاى ٚتؿ٬ُٝت ي٪ِْٚٗ، ٚيهٔ طًب ٖ٪٤٫ ايؿككا٤ 
أَك ممؿٚع يعَُٛات  َا م٢ً احملهٓني َٔ نبٌٝ(، ٚ٭ْ٘ َهاقم١ 
يف اـ ات، ٚ٭ٕ غا١ٜ ايبشح ٖٓا ايجٛان ٚا٭دك ٚقٓا٤ ساد١ 

 امل٪َٔ.
تأؾٜب ايؿككا٤ ما١َ ٚلدكِٖ مٔ اٱؿاع يف املهأي١  ايجايح :

 يٓاى.ٚطًب اٱما١ْ َٔ ا
 مؿّ ايام١ سا٫ت قثاث١ اؿاٍ َٚعاٖك ايؿاق١. ايكابع :
ايؿم٠ٛ ا  ايتذٌُ ٚمؿّ اظٗاق ايٓعـ ٚاةٛإ،  اـاَو :

ٖٚفٙ ايؿم٠ٛ َٛد١ٗ ا  ايٓاى ناؾ١ ٫ٚ تٓشُك مب١ً ؾٕٚ اغك٣ 
ــ٬ع     ــٛى ٚاَـ ــفٜب يًٓؿـ ــ١ تٗـ ــفٙ اٯٜـ ــا، ؾٗـ ــ١ ؾٕٚ غ ٖـ أٚ ؾ٦ـ

 يًُذتُعات.

بني ايٓاى ٚإ نـإ مـٔ    ٚاٱؿاف: اٱؿاع، ٖٚٛ َبػٛض
سل ٚطًب ت٧ٝٗ املكتٓٞ ي٘ ٚؾكؿت َٛاْع٘، ٚاٱؿـاع َْٛـٛع   
ٜتبني ؾٝ٘ ايتبأٜ بني ايٛادب ٚاملُهٔ بُٛق٠ قكٜب١ ب١ٝٗ، ؾٛادب 
ايٛدٛؾ ٫ ٜمٜؿٙ اٱؿاع ا٫ مطا٤ ٚنكَّا ٚاسهاّْا، ٭ْ٘ تعا  ٖٛ 
اْـ٘  ايٛانع ايهكِٜ ايفٟ ٫ تٓؿؿ اٚ تؿٓـ٢ غما٥ٓـ٘، أَـا اٱْهـإ ؾ    

ممهٔ قتاز ميٌٝ ا  اٱَهاى َع نجك٠ اٱؿاع، ٚيفا تك٣ ايمنا٠ 
ؾك١ٜٓ ٚادب١ مًٝ٘ يهٞ ٫ ٜتهكن املًٌ ٚاٱَهاى ا  ْؿه٘ ٜٚعطٞ 
ايكًٌٝ ٜٚعٔ اْ٘ اْؿل َا ؾٝـ٘ ايهؿاٜـ١ ٚبـكا٠٤ ايفَـ١ غَُٛـّا اـا      

 امتُؿ املكاق١ْ َع َٔ ٜعطٞ اقٌ َٓ٘.
ى َطًكّا ٚإنكاّ َؿ١ ٚاٯ١ٜ ؾم٠ٛ ا  مؿّ اٱؿاع م٢ً ايٓا
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ايعبٛؾ١ٜ هلل مم ٚدٌ بعؿّ َٛا١ًَ ايطًب َٔ ايٓاى، ٚقؿ أنكّ 
اهلل َؿ١ ايعبٛؾ١ٜ يف ايككنٕ ٚدعًٗا َكتب١ َٔ ايتًكٜـ قاٍ تعا  

عُههثْحَاىَ الَّههزٌِ أَعْههشَي تِعَثْههذِهِ لَههُْالً هِههيْ الْوَغْههجِذِ الْحَههشَامِ إِلَههً       ط 

ٱنكا٤ بُؿ١ ايعبٛؾ١ٜ ٚيٝو بفنك ، ؾذا٤ ا(1  ص الْوَغْجِذِ الْعَقْصًَ

نٝؿ املُهٓات  ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِايٓب٠ٛ ٚإ نإ قنٍٛ اهلل 
َٚاسب ايهُا٫ت اٱْها١ْٝ، يبٝإ معِٝ َٓميـ١ ايعبٛؾٜـ١ ْٚٝـٌ    

 ايؿقدات ايع٬ بٗا.
ــ١     ــّٛ ايكٝاَ ــاى ا  ٜ ــٛع يهــٌ ايٓ ــان َؿت ــؿما٤ ب نُــا إ اي

ٛا٥ر يف نـبًٝ٘  غَُّٛا ايفٜٔ سبهـٛا مـٔ ايههـب ٚقٓـا٤ اؿـ     
ــؿما٤     ــك َــٔ اي ــؿ إ ايــفٟ ٜهج تعــا ، ٚيكــؿ ٚقؾت ُْــّٛ تؿٝ
ٚاملهأي١ يف أٜاّ ايكغا٤، تبـاؾق امل٥٬هـ١ ا  قؾـع ؾما٥ـ٘ يف نـام١      
ايًؿ٠ ٚتكٍٛ: َٛت َهُٛع، أَا ايفٟ ٫ ٜؿمٛ يف نام١ ايكغا٤ 
ؾاْٗا ت٪غك ؾما٤ٙ مٓؿَا ٜتٛد٘ ا  ايباقٟ مم ٚدٌ بايؿما٤ نام١ 

ٚاهلل ٜعًِ ب٘ قبٌ ٫ٚؾت٘، ٚنفا بايٓهب١ ة٪٤٫  َؿٚقٙ َٔ ايعبؿ
ايؿكـكا٤ ؾــإ امل٥٬هــ١ تكؾــع ؾمـا٤ِٖ ٭ْٗــِ ُأٚـٚا ٫ٚقــٛا املًــام   
ٚايعٓا٤ يف نبٌٝ اهلل، َٚـا اٱؿـاع ؾٝـ٘ ا٫ َؿػـك٠ يـبين اٱْهـإ       
ٚاثبات ٭ًٖٝت٘ يًػ٬ؾ١ يف ا٭قض ٭ْ٘ مٓـٛإ اٱقـكاق بايكبٛبٝـ١    

 ٚتؿٜٛض ا٭َٛق ي٘.ٚايتهًِٝ بععِٝ قؿقت٘ تعا  
ــؿما٤"، ٚيف غــرب    ٚيف اؿــؿٜح: "إ اهلل وــب اٱؿــاع يف اي
ايعٝايــٞ مــٔ اٱَــاّ قُــؿ ايبــاقك مًٝــ٘ ايهــ٬ّ: "إ اهلل ٜــبػض  

 املًشـ" أٟ ايفٟ ٜهأٍ ايٓاى بإؿاع.
ٚقؿ ٚقؾت ُّْٛ مٔ ايكنٍٛ ا٭نكّ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ 

يعؿّ اؿاد١ ايٝ٘ ٚنًِ تؿٝؿ نكا١ٖ اٱؿاف، ٚاؿح م٢ً ادتٓاب٘ 
                                                           

 .1ا٭نكا٤  ( نٛق1٠ 
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ٚملا ؾٝ٘ َٔ ايفٍ، ٚيؿ٫ي١ املؿّٗٛ م٢ً ا٫بتعاؾ مٔ املهأي١ َٔ اهلل 
 مم ٚدٌ ٚايًذ٤ٛ ايٝ٘، َٚٔ ا٭غباق يف ٖفا ايبان:

قاٍ قتاؾ٠ يف املكنٌ: "ـنك يٓا إ ايٓيب ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ا٭ٍٚ : 
ٚني٘ ٚنًِ نإ ٜكٍٛ: إ اهلل وب اؿًِٝ اؿٞ ايػـين املتعؿــ،   

 .(1 ايؿاسٌ ايبف٨ ايها٥ٌ املًشـ"ٜٚبػض 
أغكز َايو ٚابٛ ؾاٚؾ ٚايٓها٥ٞ مٔ قدٌ َٔ بـين   ايجاْٞ :

أنؿ قاٍ: "قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ: َٔ نأٍ ٚي٘ 
 .(2 أٚق١ٝ أٚ مؿةا ؾكؿ نأٍ اؿاؾّا"

ٚقؿ ٚقؾت اغباق َٔ ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ايًكٜؿ١ تؿٝـؿ ايٓٗـٞ مـٔ    
ا٫ ساٍ ايؿاق١ ٚايعٛل، ٖٚـ٪٤٫ ايؿكـكا٤   ايه٪اٍ، ٚمل ٜهتجٔ َٓ٘ 

ايــٛاقؾ ـنــكِٖ يف اٯٜــ١ أنــ٠ٛ ًَٚٓــأ اْبهــاطٞ يعُــّٛ املــ٪َٓني  
ايؿككا٤ ايُابكٜٔ، ٚن٪اٍ ايٓاى ٫ ٜأتٞ بػ  َا نتب٘ اهلل مم ٚدٌ 
ي٬ْهإ َٔ قلم، بُٝٓا ٜهٕٛ يف ايتٛد٘ ايٝ٘ تعـا  ؾٓـٌ معـِٝ    

 ٚلٜاؾ٠ يف ايكلم.
٢ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ قـاٍ: ٫  ٚمٔ ابٔ مُك: "إ ايٓيب ًَ

ــ١      ــ٘ َمم ــٝو يف ٚدٗ ــ٢ اهلل ٚي ــ٢ ًٜك ـــأي١ بأســؿنِ ست ــماؾ املهـ ت
ٜهؿع  (4 ٚمٓ٘ ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ: "إ املها٥ٌ نؿٚع

بٗا ايكدٌ ٚدٗ٘، ؾُٔ يا٤ أبك٢ م٢ً ٚدٗ٘، َٚٔ يا٤ تكى، ا٫ 
 .(5 إ ٜهأٍ ـا نًطإ اٚ يف أَك ٫ هؿ َٓ٘ بؿّا"
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 .اـٌُ
 .1/359ايؿق املٓجٛق  (5 
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ٗك يف اؿؿٜح َٓـاَني ايكمحـ١ با٫نـتجٓا٤ َـٔ نكاٖٝـ١      ٚتع 
 املهأي١، ٚاييت ٜتأيـ َٔ يكني:

 ن٪اٍ ايهًطإ ملا يف املًو َٔ ايهع١ ٚاؿل ايًكمٞ. ا٭ٍٚ:
َا وتاز ايٝ٘ ايها٥ٌ يف َهتًمَات َعًٝـت٘ ٚٚنـا٥ٌ    ايجاْٞ:
 نهب٘.

ٚأغكز ايبٝٗكٞ مٔ ابٔ مباى قاٍ: "قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل 
ني٘ ٚنًِ: َٔ نأٍ ايٓاى يف غ  ؾاق١ ْميت ب٘ اٚ مٝاٍ ٫ مًٝ٘ ٚ

 .(1 ٜطٝكِٗ دا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ بٛد٘ يٝو مًٝ٘ ؿِ"
ــا     ــ٘ ا  اهلل تعـ ــ٠ٛ يًتٛدـ ــأي١، ٚؾمـ ــٔ املهـ ــفٜك َـ ــ٘ ؼـ ٚؾٝـ
 ٚا٫ًْػاٍ بايعباؾات اييت تؿتض م٢ً ا٫ْهإ أبٛان ايكلم.
قنٍٛ ٚأغكز ايطرباْٞ يف ا٭ٚنط مٔ دابك بٔ مبؿ اهلل: "إ 

اهلل ٢ًَ اهلل مًٝ٘ ٚني٘ ٚنًِ قاٍ: َٔ نأٍ ٖٚٛ غين مٔ املهأي١ 
 .(3 يف ٚدٗ٘" (2 ٜٴشًك ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚٞ  ٍٛ

  حبث بالغيحبث بالغي
 تأتٞ مؿ٠ ْعٛت َٚؿات يٛاسؿ ٚتهٕٛ م٢ً قهُني:

ــإ     ا٭ٍٚ: ــايٛاٚ، يبٝ ــا بأســؿ أؾٚات ايعطـــ ن ايؿُــٌ بٝٓٗ
َٓٗا، نُا يف قٛي٘ ايتؿػِٝ اٚ ايتبامؿ بٝٓٗا َْٚٛٛم١ٝ انتك٬ٍ نٌ 

 .(4 صهُىَ األَوَّئُ وَاِخِشُ وَالََّاهِشُ وَالْثَاطِيُتعا  ط

ــاْٞ: ــا، ي٬يــاق٠ ا     ايج ــأؾٚات ايعطـــ بٝٓٗ ــإ ب مــؿّ اٱتٝ
ايتؿاغٌ ٚايتكاقن بني تًو ايُؿات ٚمؿّ ايتبامؿ بٝٓٗا نُـا يف  
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هُطَاعٍ ثَنَّ  *رٌِ الْعَشْػِ هَكِني   رٌِ قُىَّج  عِ ْذَ *إًَِّهُ لَقَىْئُ سَعُىئٍ كَشَِنٍ قٛي٘ تعا  ط

 .(1 صأَهِني 

ٚقؿ دا٤ت ْعٛت ايؿككا٤ يف ٖفٙ اٯ١ٜ َٔ غ  إ ٜتػًٌ بٝٓٗا 
سكف مطـ يبٝإ سادتِٗ ٚتعؿؾ م٬َات ايؿكك ٚنٗٛي١ َعكؾتِٗ 
 ٚمؿّ ايًبو يف تعِٝٝٓٗ ٚيتٝه  ايٍَٛٛ ايِٝٗ يًؿ٠ سادتِٗ.

طان ٚاملْٛٛع ٭ٕ نُا دا٤ت ايٓعٛت مبػايؿ١ بني َٝػ١ اـ
ا٭َك ٜكتٓٞ ايبٝإ ٚا٫طٓان، يبٝإ تعؿؾ ٚتٓٛع َؿاتِٗ ٚنأْٗا 

 مٓاٜٚٔ انتػاث١ ٚقدا٤ يًُباؾق٠ ٱماْتِٗ ٖٞ:
 سٍُٛ ا٫سُاق بأَك قٗكٟ غاقز مٔ إقاؾتِٗ.ا٭ٍٚ : 
اِْٗ مذمٚا مٔ ايهعٞ ٚايههب َع اِْٗ ٫ ٜكٜؿٕٚ  ايجاْٞ :

ابٛان ايههب ََٛؿ٠ ايعٌٝ م٢ً ايُؿقات ٚاٱماْات، ٚيهٔ 
أَاَِٗ، ؾؿتض اهلل مم ٚدٌ أبٛان ايُؿقات ٖٚٞ سك٘ يف أَٛاٍ 

 ا٭غٓٝا٤.
َٔ ايعم يًُ٪َٓني ٚاَتٓاع  ات١ ا٭مؿا٤ إ اؾاٌٖ  ايجايح :

٫ ٜعًِ َا ِٖ مًٝ٘ َٔ ايؿكك ٚايعٛل ٚايؿاق١، ؾبعؿ ْعتِٗ بأِْٗ ٫ 
ــ١     ــك قُــٛق اؾاٖــٌ مــٔ َعكؾ ٜهــتطٝعٕٛ ْــكبّا يف ا٭قض، ـن

 ساةِ.
إ م١َ٬ اؿاد١ ٚايؿكك ظاٖك٠ يًبُا٥ك، ٜكاٖا امل٪َٔ  ايكابع :

 يف مستِٗ ٚٚقاقِٖ ٦ٖٝٚتِٗ.
 

 
 صوَهَا ذُ فِقُىا هِيْ خَُْشٍ فَئِىَّ اللَّهَ تِهِ عَلُِن ط قىنه تعاىل

غامتــ١ اٯٜــ١ قامــؿ٠ نًٝــ١، ٚايهــرب٣ اؾاَعــ١ ةــا ثابتــ١ مكــ٬ّ  
                                                           

 .21 - 19نٛق٠ ايتهٜٛك  (1 
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تعاي١ٝ، ؾاهلل مم ٚدٌ مـامل بهـٌ   ٚيكمّا ٚٚؾل اٍَٛ اؿه١ُ امل
ي٤ٞ َٚٔ َؿات٘ ايعًِٝ، ٚبعـؿ إ امجـع ايؿ٬نـؿ١ ٚاملتهًُـٕٛ     
م٢ً اْ٘ تعا  مـامل بايـفات ٚاملػًٛقـات ٚاغتًؿـٛا مًـ٢ اقـٛاٍ       

 َتعؿؾ٠ َٓٗا:
 امتباق ايعًِ بايفات ٚاملػًٛقات مني ايفات اٱة١ٝ. ا٭ٚ  : 
قا٥ُـ١ بايـفات    ايعًِ باملػًٛقات مٓـؿٙ تعـا  َـٛق     ايجا١ْٝ :

 ٚغاقد١ مٔ ايفات اٱة١ٝ.
 ايعًِ باملػًٛقات ٖٛ مني ٚدٛؾٖا.ايجايج١ : 

ٚيهٔ ٖفا اٱغت٬ف ٚاملباسح املتؿكم١ مٓ٘ ْماع َػكٟٚ ٫ٚ 
ٜهتشل إ ٜهٕٛ م١ً تا١َ يتكهـِٝ ايعًُـا٤ اٚ املهـًُني ا  ؾـكم     
َٚفاٖب ن١َٝ٬ َتعؿؾ٠، ؾا٭ٌَ ٖٛ اٱتؿام م٢ً اط٬م مًُ٘ 

 املٛدٛؾات نٛا٤ ناْت فكؾ٠ أٚ َاؾ١ٜ.تعا  ب
ٚاؾعاٍ ايعباؾ ساْك٠ مٓؿٙ تعا  ؾـاغرب نـبشاْ٘ مـٔ مًُـ٘     
بؿعٌ اـ ات يف ؾمـ٠ٛ يٲنـتماؾ٠ ٚايتـمٚؾ َٓٗـا ٚاملبـاؾق٠ ايٝٗـا       

ٚمل ٜأت يف ايككنٕ ا٫ ث٬خ  ص وَهَا ذُ فِقُىا هِيْ خَُْهشٍ ط ٚقٛي٘ تعا  

ٖفٙ اٯ١ٜ، ٖٚفا َٔ امذال َكات، َكتني يف اٯ١ٜ ايهابك١ َٚك٠ يف 
ايككنٕ ٫ٚبؿ ي٘ َٔ ؾ٫٫ت تتعًل مبْٛٛع اٱْؿام ٚاُٖٝـ١ ٖـفٙ   
اٯٜات يف اؾًا٤ املعكٚف ٚاملهاقم١ يف اٱسهإ ٚاٱْؿام يف نبًٝ٘ 

 تعا .
ٚبُٝٓــا ٚمــؿت اٯٜــ١ ايهــابك١ بايٛؾــا٤ ٚا٭ؾا٤ مًــ٢ اٱْؿــام  

تشُـٌ ا٫  دا٤ت ٖفٙ اٯ١ٜ باٱغباق مٔ ايعًِ بـ٘، ٚايٛؾـا٤ ٫ ٜ  
 : بايعًِ باٱْؿام ٚايٛؾا٤ َعّا، ٚؾٝ٘ َها٥ٌ

يكؿ اغربت اٯ١ٜ ايهابك١ بإ اٱْؿام يًٓؿو ٚايفات ا٭ٍٚ : 

ٖٚٓا اغربت مـٔ ايعًـِ بـ٘، ممـا      ص، وَهَا ذُ فِقُىا هِيْ خَُْشٍ فَلِعًفغكُنْط 
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 ٜعين إ ايعًِ اٱةٞ بان يٓمٍٚ ايربن١ ٚايٛؾا٤ با٭سهٔ ٚا٭مت.
اٱغباق مٔ ايعًِ بايؿعٌ ايُاحل ٜعـين سُـٍٛ    إ ايجاْٞ :

 ا٭دك ٚايجٛان.
ايتفن  بعًُ٘ تعا  ٜبعح ايًٛم يف ايٓؿو ٱتٝإ َا  ايجايح :

 ؾٝ٘ َكْات٘ تعا .
َت٢ َا مًِ ايعبؿ إ نٝؿٙ ٫َٛٚٙ وٝط مًُّا مبا ٜؿعٌ ايكابع : 

 ؾاْ٘ وكّ م٢ً اما١ْ ايؿككا٤ ايفٜٔ اسُكٚا يف نبٌٝ اهلل.
تهكاق اٱغباق مٔ ؼٌُٝ ايجٛان ٚإ املعكٚف ٖٛ  : اـاَو

باؿكٝك١ يًٓؿو ٚايفات ٚاهلل مم ٚدٌ ٜعًُ٘ يطـ ٚقمح١ إة١ٝ، 
ٚبًاق٠ ٚسح م٢ً ايبفٍ ٚؾم٠ٛ يكدا٤ ايعٛض ٚتفن  باٱثابـ١  

 ٚٚن١ًٝ يٲْاب١.
إ اهلل مم ٚدٌ قاؾق م٢ً إ همٟ ٖ٪٤٫ امل٪َٓني  ايهاؾى :

ٕٛ مٔ ايٓاى يف ساداتِٗ، ٚيهٓ٘ نبشاْ٘ يف ايؿْٝا ٚهعًِٗ ٜهتػٓ
مًــِٝ بايٓــاى ٚاســٛاةِ يف ايــؿْٝا ٚاٯغــك٠، ؾذعــٌ ؾكــك ٖــ٪٤٫ 
اَتشاّْا يًذُٝع، ؾبعؿ إ ادتال ٖ٪٤٫ ايؿكـكا٤ اٱَتشـإ ا٭ٖـِ    
ٚدٓــؿٚا أْؿهــِٗ يف نــبًٝ٘ تعــا  ٚاغتــاقٚا ا٭ـ٣ ٚايعٓــا٤ طًبــّا 

مـِٓٗ يًٝـكنِٗ    ملكْات٘، اْتكٌ ايتهًٝـ ا  ا٭غٓٝا٤ يطكؾ ايؿكك
اهلل مم ٚدٌ بجٛابِٗ يف دٗاؾِٖ، َٚع اْ٘ تعا  مامل بهٌ ي٤ٞ 
ؾكؿ ٚقؾ ا٫غباق مٔ مًُ٘ تعـا  باؾعـاٍ ايعبـؿ يف بـان اٱْؿـام      
يتبعح اٯ١ٜ ايهه١ٓٝ يف ايٓؿو ٚايًٛم ا  اٯغك٠ ٚمامل اؾما٤، 
َٚت٢ َا مًِ اٱْهإ بإ اهلل َطًع م٢ً اْؿاق٘ ؾاْ٘ ٜمؾاؾ اْؿاقـّا  

 نعّٝا يف ايُاؿات.ٚ
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  حبث حنىيحبث حنىي
 َا( ةا مؿ٠ َعإ يف ايًػ١، ٚقؿ اغتًـ ايٓشٜٛني يف مـؿؾ   

 اقهاَٗا َُٚاؾٜل تًو ا٭قهاّ َٚٔ َعاْٝٗا:
 ٚتهٕٛ يف ايػايب يػ  ايعاقٌ. انِ ٍََٛٛ:ا٭ٍٚ : 
تؿٝؿ َعٓــ٢  ي٤ٞ( ٚمسـٝت تــا١َ ٭ْٗـا  َعكؾ١ تا١َ: ايجاْٞ :

تتِ َعٓاٖـا، ٚتهـ٢ُ آٜـّا ماَـ١ نكٛيـ٘       ٫ ؼتــاز يُؿ١ أٚ ١ًَ

 .(1  ص إِىْ ذُثْذُوا الصَّذَقَاخِ فَ ِعِوَّا هٍَِط تعا  
تؿغٌ م٢ً اؾًُـ١ ايؿعًٝـ١ ٚا٭مسٝـ١،     سكف ْؿٞ:ايجايح : 

 ٚتهتعٌُ يٓؿٞ اؾٓو.
اـ ت٪ٍٚ َع َا بعؿٖا َُؿقّا ٜعكن  سكف َُؿقٟ: ايكابع :

 عهب َٛقع٘ َٔ اؾ١ًُ.
تهـ مٔ مٌُ ايُٓب ٚايكؾع مٓؿَا  اؾ١:لا٥ؿ٠ ناـاَو : 

إًَِّوَا إِلَهُكُنْ اللَّهُ الَّزٌِ الَ إِلَهَ إِالَّ ط تتٌُ بإ ٚاغٛاتٗا، نُا يف قٛي٘ تعا  

، نُا تهـ مٔ مٌُ ايكؾع اـا اتًُت (2 ص هُىَ وَعِ َ كُلَّ شٍَْء  عِلْوًا

ـٴ مـٔ َـ٠٬     ٌٸ، نجك، طاٍ، نكٛيو: قًُا اؽًـ باسؿ ا٭ؾعاٍ، ق
 ُام١.اؾ

ٚتأتٞ ناؾ١ مٔ مٌُ اؾك نُا يٛ اتًُت بأسكف ك١َُٛ، 
َجٌ قن، ٚتهــ بعـض ايعـكٚف ٚا٭مسـا٤ مـٔ اٱْـاؾ١ َجـٌ        

 بعؿَا، سٝح، اـ، نٞ، مٛ: َُت بعؿَا ٌٖ اة٬ٍ.
يًه٪اٍ مٔ اي٤ًٞ َٚاٖٝت٘، نُا يف  انِ انتؿٗاّ:ايهاؾى : 
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 .(1  ص وَهَا ذِلْكَ تَُِوُِ ِكَ ََاهُىعًَط قٛي٘ تعا  
ٚوــفف ايـــ  َــا( اٱنــتؿٗا١َٝ اـا دــا٤ت فــكٚق٠ ٚتبكــ٢  

 ايؿتش١ م١َ٬ مًٝٗا.
ٖٚٞ اييت تؿٝؿ ايتٓه  َٔ د١ٗ  ايهابع : يكط١ٝ غ  لَا١ْٝ:

ايمَإ، ٚتهتعٌُ يػ  ايعاقٌ، َٚٔ ايٓشٜٛني َٔ ٜهـتؿٍ مًٝٗـا   
 .صلُِن وَهَا ذُ فِقُىا هِيْ خَُْشٍ فَئِىَّ اللَّهَ تِهِ عَطبٗفٙ اٯ١ٜ بايفات 
ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ يًمَإ َْٛٛم١ٝ يف  يكط١ٝ لَا١ْٝ:ايجأَ : 

 ٚقٚؾٖا يف ايه٬ّ، مٛ: ؾُا ؾَت قكَّا ؾاـنك اهلل.
٫ٚ تأتٞ لا٥ؿ٠ ا٫ يف َٛاْع َٓٗا بني اؾاق  لا٥ؿ٠:ايتانع : 

ــني املٓــاف      ــٌ، ٚب ــا قًٝ ــو: نأَــًٞ مُ ــا يف قٛي ٚاجملــكٚق، نُ
 ٚاملٓاف ايٝ٘، ٚبعؿ اؾٚات ايًكط.

كـؿ ٚقؾ اؿــكف  َــا( مًــ٢ مــٛ ايتــٓه  ٚاٱطــ٬م بايٓهــب١  ي
يًمَإ مما ٜعـين اساطتـ٘ مًُـّا نـبشاْ٘ بهـٌ يـ٤ٞ، ٚؾٝـ٘ ؾمـ٠ٛ         
يٲْؿام يف مجٝع ا٭ٚقات ٚنأْٗا َكؿَــ١ ي١ٰٜ ايكاؾ١َ َٚا ؾٝٗا َٔ 
ـنك أٚقــات ايمَإ، ٖٚــٞ سح م٢ً مؿّ ايؿتـــٛق يف اٱْـــؿام   

اق، َٚٔ ٚدٛٙ املؿؾ اٱةٞ يف ٖفٙ ٚانتجُاق نامات ايًٌٝ ٚايٓٗ
 اٯٜــ١ َا ٚقؾ يف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ َٔ دٛال اٱْؿام م١ْٝ٬ ٚنكّا. 

*********** 
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 انفهزص

 انفهزص

 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
َُؤْذٍِ الْحِكْوَحَ  تؿه  قٛي٘ تعا ط 10 املكؿ١َ 3

 صهَيْ ََشَاءُ

َُؤْذٍِ الْحِكْوَحَ   قٛي٘ تعا ط 5

يْ ََشَاءُ وَهَيْ َُؤْخَ الْحِكْوَحَ هَ

فَقَذْ أُوذٍَِ خَُْشًا كَثِريًا وَهَا ََزَّكَّشُ إِالَّ 

 صأُوْلُىا األَلْثَابِ

 عح ن٬َٞ 13

وَهَيْ َُؤْخَ   تؿه  قٛي٘ تعا ط 22 اٱمكان ٚايًػ١ 5

 صالْحِكْوَحَ فَقَذْ أُوذٍَِ خَُْشًا كَثِريًا 

وَهَا ََزَّكَّشُ إِالَّ أُوْلُىا    ٛي٘ تعا طتؿه  ق 28 يف نٝام اٯٜات 6

 ص األَلْثَابِ

وَهَا أًَفَقْرُنْ هِيْ ًَفَقَح  أَوْ  قٛي٘ تعا ط 33 إمذال اٯ١ٜ 6

ًَزَسْذُنْ هِيْ ًَزْسٍ فَئِىَّ اللَّهَ ََعْلَوُهُ وَهَا 

 صلِلََّالِونِيَ هِيْ أًَصَاسٍ

 اٱمكان ٚايًػ١ 33 اٯ١ٜ ن٬ع 7
 يف نٝام اٯٜات 33 ٯ١ٜإؾاْات ا 8
 إمذال اٯ١ٜ 34 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 8
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 انفهزص

 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
 ايككا٠٤ 53 اٯ١ٜ ن٬ع 34
 اٱمكان ٚايًػ١ 54 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 35
 يف نٝام اٯٜات 55 إؾاْات اٯ١ٜ 36
وَهَا أًَفَقْرُنْ  تؿه  قٛي٘ تعا ط 36

 صهِيْ ًَفَقَح 

 إمذال اٯ١ٜ 57

أَوْ ًَزَسْذُنْ   تؿه  قٛي٘ تعا ط 40

 صهِيْ ًَزْسٍ 

 اٯ١ٜ ن٬ع 57

 أنبان ايٓمٍٚ 57 عح مكا٥ؿٟ 42
 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 58 عح ؾكٗٞ 43
َّا تؿه  قٛي٘ تعا طٳ 58 َٔ أسهاّ ايٓفق 45  ص َؾٓٹعٹ
 إؾاْات اٯ١ٜ 59 صفَئِىَّ اللَّهَ ََعْلَوُهُ    تؿه  ط 47

وَهَا   عا طتؿه  قٛي٘ ت 49

 صلِلََّالِونِيَ هِيْ أًَصَاسٍ 

إِىْ ذُثْذُوا  تؿه  قٛي٘ تعا ط 60

 صالصَّذَقَاخِ فَ ِعِوَّا هٍَِ

ٕٵ تٴبٵؿٴٚا   قٛي٘ تعا ط 53 ِإ
ٕٵ  ٚٳِإ ٞٳ  ٖٹ َّا  َّؿٳَقاتٹ َؾٓٹعٹ اي
ٛٳ  ٗٴ ٖٳا اِيُؿَككٳا٤ٳ َؾ ٚٳتٴ٪ٵتٴٛ ٖٳا  تٴػٵُؿٛ
َٹ ِٵ  ٓٵُه ٜٴَهؿِّكٴ مٳ ٚٳ ِٵ  ٝٵكٷ َيُه ٔٵ غٳ
ٕٳ  ًُٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ًَّ ٚٳاي ِٵ  نٳ٦ِّٳاتٹُه

 صغٳبٹ ٷ 

وَإِىْ ذُخْفُىهَا   تؿه  قٛي٘ تعا ط 68

 صوَذُؤْذُىهَا الْفُقَشَاءَ فَهُىَ خَُْش  لَكُنْ 
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 انفهزص

 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
 َؿّٗٛ اٯ١ٜ 102 صفَهُىَ خَُْش  لَكُنْ   تؿه  قٛي٘ تعا ط 80

وََُكَفِّشُ    قٛي٘ تعا طتؿه   87

 صعَ ْكُنْ هِيْ عَُِّلَاذِكُنْ 

 إؾاْات اٯ١ٜ 103

وَاللَّهُ تِوَا  تؿه  قٛي٘ تعا ط 93

 صذَعْوَلُىىَ خَثِري  

ٝٵَو  تؿه  قٛي٘ تعا ط 104 ًَ ٝٵوٳ مٳ َي
ِٵ ٖٴ  ص ٖٴؿٳا

٘ٳ  تؿه  قٛي٘ تعا ط 111 عح ؾكٗٞ 96 ًَّ َّ اي ٚٳَيهٹ
ًٳا٤ٴ ٜٳ ٔٵ  َٳ ٗٵؿٹٟ   ص ٜٳ

ٝٵَو  قٛي٘ تعا ط 98 ًَ ٝٵوٳ مٳ َي
ٔٵ  َٳ ٗٵؿٹٟ  ٘ٳ ٜٳ ًَّ َّ اي ٚٳَيهٹ ِٵ  ٖٴ ٖٴؿٳا
ٝٵٍك  ٔٵ غٳ َٹ َٳا تٴٓؿٹُكٛا  ٚٳ ًٳا٤ٴ  ٜٳ
ٕٳ ِإ٫َّ ابٵتٹػٳا٤ٳ  َٳا تٴٓؿٹُكٛ ٚٳ ِٵ  ًٹَأُْؿهٹُه َؾ
ٝٵٍك  ٔٵ غٳ َٹ َٳا تٴٓؿٹُكٛا  ٚٳ ٘ٹ  َّ ٘ٹ اي ٚٳدٵ
ٕٳ ُٴٛ ًَ ِٵ ٫َ تٴِع ْٵتٴ ٚٳَأ ِٵ  ٝٵُه ٛٳفَّ ِإَي  صٜٴ

ٔٵ  تؿه  قٛي٘ تعا ط 117 َٹ َٳا تٴٓؿٹُكٛا  ٚٳ
ِٵ  ًٹَأُْؿهٹُه ٝٵٍك َؾ  صغٳ

 عح ب٬غٞ 126 اٱمكان ٚايًػ١ 98
 عح ب٬غٞ نغك 126 يف نٝام اٯٜات 99
 عح اَٛيٞ 126 إمذال اٯ١ٜ 100
 قُؿ ايككب١ 130 اٯ١ٜ ن٬ع 101
يْ وَهَا ذُ فِقُىا هِ تؿه  قٛي٘ تعا ط 131 أنبان ايٓمٍٚ  101

 صخَُْشٍ َُىَفَّ إِلَُْكُنْ

 املىضىع انصفحت املىضىع انصفحت
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ٔٳ  تؿه  قٛي٘ تعا ط 156 صوَأًَْرُنْ الَ ذَُْلَوُىىَ  تؿه  ط 136  يٹًُؿَككٳا٤ٹ ايَّفٹٜ
٘ٹ ًَّ ٌِ اي ُٹكٴٚا ؾٹٞ نٳبٹٝ  صُأسٵ

ٔٳ  قٛي٘ تعا ط 139 يٹًُؿَككٳا٤ٹ ايَّفٹٜ
َّ ٌِ اي ُٹكٴٚا ؾٹٞ نٳبٹٝ ٘ٹ ٫َ ُأسٵ

ْٳكٵبٶا ؾٹٞ اَ٭قٵِض  ٕٳ  ٜٳهٵتٳطٹٝعٴٛ
ٔٵ  َٹ ٝٳا٤ٳ  ٌٴ َأِغٓٹ ٖٹ ِٵ اِيذٳا ٗٴ ٜٳشٵهٳبٴ
ِٵ ٫َ  ٖٴ ُٳا ِٵ بٹهٹٝ ٗٴ ـٹ تٳعٵِكُؾ ايتَّعٳؿُّ
َٳا  ٚٳ ٕٳ ايَّاىٳ ِإِيشٳاّؾا  ٜٳهٵَأُيٛ
٘ٹ  ٘ٳ بٹ َّ َّ اي ٝٵٍك َؾِإ ٔٵ غٳ َٹ تٴٓؿٹُكٛا 

ِٷ ًٹٝ  صمٳ

ٕٳ ٫َ ٜٳهٵتٳطٹٝعٴ   تؿه  قٛي٘ تعا ط 165 ٛ
 صْٳكٵبٶا ؾٹٞ اَ٭قٵِض 

 عح ب٬غٞ 168 اٱمكان ٚايًػ١ 139
ِٵ  تؿه  قٛي٘ تعا ط 171 يف نٝام اٯٜات 142 ٗٴ ٜٳشٵهٳبٴ

ـٹ ٔٵ ايتَّعٳؿُّ َٹ ٝٳا٤ٳ  ٌٴ َأِغٓٹ ٖٹ  ص اِيذٳا
ِٵ  تؿه  ط 181 إمذال اٯ١ٜ 143 ٖٴ ُٳا ِٵ بٹهٹٝ ٗٴ  صتٳعٵِكُؾ
 عح َٓطكٞ 184 اٯ١ٜ ن٬ع 143
ٕٳ   تؿه  قٛي٘ تعا ط 190 ّ اٯ١َٜؿٗٛ 144 ٫َ ٜٳهٵَأُيٛ

 ص ايَّاىٳ ِإِيشٳاّؾا
 عح ب٬غٞ 197 إؾاْات اٯ١ٜ 147
وَهَا ذُ فِقُىا هِيْ  تؿه  قٛي٘ تعا ط 199 عح تأقىٞ 148

 صخَُْشٍ فَئِىَّ اللَّهَ تِهِ عَلُِن 

ُٴؿ١ 155  عح مٟٛ 201 ايه١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚأٌٖ اي


